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 القطري والقانون سالمياإل الفقه ضوء يف معاجلتها وسبل أسباهبا :األحداث جرائمالعنوان: 
 أمين صاحل د.ملشرف على الرسالة: ا

  بيانلء هذا البحث نظرًا النتشار جرائم األحداث يف دولة قطر يف اآلونة األخرية جا
ان أسباهبا وطرق مع بي تعامل الفقه اإلسالمي والقانون القطري مع جرائم األحداث يةكيف

 .ودور دولة قطر يف الوقاية منها عالجها
ملادة الفقهية يف موضوع استقراء ايقوم على  احتليلي   اوصفي   امنهجً  وقد اتبعت الباحثة

ملتخصصة بأمور األحداث باملراكز ا استعانت  البحث، ومن مث مقارنتها باملواد القانونية، كما 
 .، يف مجع مادة البحثوإدارة شؤون األسرة ،مثل: شرطة األحداثيف قطر 

كثري من مي يف  الفقه اإلسالو القانون القطري بني توافق وجود  وخلصت الباحثة إىل
، مع ولكنه ة؛وتقرير عقوبات أخرى خمففاحلدث، كإسقاط العقوبة األصلية عن اجلوانب  

عينة دون اعتبار مكربط مفهوم احلدث بسن   أخرىقضايا افرتق عن الفقه اإلسالمي يف  ذلك،
  مثل الزىن.يف بعض العقوبات  كالضمانو لعالمات البلوغ األخرى، 

ث عن طريق يف عالج احنرافات األحدا دولة قطردور  الباحثة الضوء على وألقت
ن خالل إنشاء مؤسسات األسباب الوقائية ملنعهم من االحنراف م وبذهلادار لرعايتهم،  تأسيس

 فة ت عىن هبم.خمتل



 د 

 شكر وتقدير
  

مال هذه الرسالة، وأسأله قبول كتفيه على ا  االشكر هلل واحلمد واملنة محًدا كثريًا طيًبا مباركً 
 .هذا العمل وأن يكون شفيًعا يل يف اآلخرة وشاهًدا يل ال عليّ 

لكل  الشكر واالمتنان  أرفع أمسى عباراتومن منطلق من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل، أود 
 من:

قصريي، والذي مل املشرف على رساليت والذي حتملين طيلة كتابة هذا البحث رغم ت -
ثريًا يف كتابة هذه عن تقدمي النصائح واملالحظات القيمة، اليت ساعدتين ك يتوانَ 

أن ينفع به األمة، و ، أمين صاحل، وأسأل اهلل له دوام الصحة والعافية األطروحة، د.
 ماوات واألرض.جنة عرضها الس وجيزيه

لصديقي على كل عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية الدكتور األب يوسف ا -
 من إسهامات لتطوير العملية التعليمية يف الكلية.ما يقدمه 

د. نايف بن هنار  العميد املساعد لشؤون البحث والدراسات العليا بكلية الشريعة -
 ة املاجستري.على جهوده الواضحة يف تقدمي التسهيالت لطلب

صها وتقدميها حر اآلنسة عائشة النعيمي، أخصائية يف إدارة شؤون األسرة، على  -
 .البحث إكمال اجلانب التطبيقي من هذيف املساعدة يف 

ديقايت، وأساتذيت كل من كان حيثين على إجناز هذه األطروحة، عائليت الكرمية وص -
 الكرام. 
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 المقدمة
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ه، وبعد:، ومن واالوصحبه والسالم على رسول اهلل، وآله والصالةهلل،  احلمد
لى وجه األرض نسان عفبقاء اإل، لق اهلل تعاىل اإلنسان وجعله خليفة يف األرضفخ

ب اليت متنع من استمرار فلو انتشرت األسبا وشرعية تعارفت عليها مجيع الديانات،ضرورة دينية 
عة حفظ النفس من وقد جعلت الشري .نتفى دور اإلنسان يف هذه احلياةالوجود اإلنساين ال

 وأيًضا ،لغريلى اعواالعتداء  ،مت القتلحرّ ومن مقاصد الدين الضرورية، ف ،الكليات اخلمس
تهديد بالقتل واإليذاء،  أو الشتم، وال ،فضية للقتل كالسباليت قد تكون ماالبتعاد عن الوسائل 

زال، وال ضرر يالعديد من القواعد اليت تساهم يف حفظ النفس كالضرر  ختكما أهنا رسّ 
 ى على النفس البشرية.من يتعدّ على عت احلدود والقصاص ، وشرّ والضرار

اجملتمعات  سعتقد ، و قل من األمور اليت حث عليها ديننا احلنيفوكذلك حفظ الع
، ومنعت اضة وغريهاوالريوالثقافة،  ،التعليميف تطبيق وسائل حتفظ لإلنسان عقله عن طريق 

رافات، واخل، شرب اخلمر، وتعاطي املخدرات :اليت تعطل عمل العقل مثل الوسائل
طرق غري بومنع سلبها  على األموال من الضياع،. ومن األمور املهمة أيًضا احلفاظ واجلهاالت

 لد احلقد واحلسد يف قلوب البشر.شرعية؛ ألن ذلك يوّ 
رى انتشار اجلرائم نورغم وجود الوسائل اليت حتفظ لإلنسان حقوقه، ويف اجلانب اآلخر 
شرع عن وضع أحكام ومن بينها جرائم األحداث، اليت مل يغفل ال ،بشكل كبري يف اجملتمعات

نوع من  رتكاب أيّ ز( بأنه قادر على ام مي  ـاحلدث )ال رَ هبم؛ وذلك حىت ال يتصوّ  خاصة
ل لديها قوانني صارمة نرى أن مجيع الدو الناحية القانونية  مناجلرائم دون أن يردعه أحد، و 

 األحداث.جرائم بشأن 
دولة قطر بذلت الوسائل الوقائية حلماية األحداث من ارتكاب اجلرائم،  أنونرى 

مهمتهم حفظ األحداث من االحنراف من خالل  ،نجد لديها شرطة خاصة باألحداثف
أما  تطبيق بعض الربامج التوعوية اإلصالحية اليت تساعد احلدث للعودة إىل الطريق املستقيم،

يشتمل على عقوبات تأديبية وتعزيرية  اجلرائم فإن لديها قانونً ايف حال تعديهم أو ارتكاهبم 
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حتفظ لإلنسان حقه يف احلياة وعدم التعرض و ب ما يضر بالناس والدولة، لردعهم عن ارتكا
يتهم وتأهيلهم للخروج للمجتمع مرة أخرى ولكن اعا لر كما أن لديها دارً لالعتداء والظلم،

 بصورة أفضل عّما كانوا عليها.
هذا البحث  جاء، يف اآلونة األخريةانتشار اجلرائم اليت يقوم هبا األحداث  وبسبب

 الفقه اإلسالمي،  يفاول جرائم األحداث من حيث بيان أسباهبا وطرق عالجها، وأحكامها يتنل
ا ودور الدولة يف كما أنه يتطرق إىل هذه اجلرائم يف دولة قطر خاصة والوقوف على أسباهب

 احلد منها.

 إشكالية البحث وأسئلته:
 اآليت:  الرئيس الذي جييب عنه البحث هو سؤالال

 ث؟ والقانون القطري مع جرائم األحدا اإلسالمي الفقهكيف تعامل 
 عدة أسئلة هي: السؤال ويتعلق هبذا

 ما األحكام الفقهية والقانونية املتعلقة جبرائم األحداث؟ -1
 ما أهم أسباب احنراف األحداث يف دولة قطر؟ -2
 ئم األحداث؟يف موضوع جرا الفقه اإلسالميما مدى توافق القانون القطري مع  -3
 الشرعية للوقاية من جرائم األحداث؟ما الطرق  -4
 ما دور دولة قطر يف احلد من جرائم األحداث؟ -5

 أهمية البحث:
ائم ن جر بشأقطري قارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون الملتتمثل أمهية البحث يف ا

لى الباحثني تطوير يف دولة قطر وطرق عالجها، مما يسهل عتعرف على أسباهبا الاألحداث. و 
رعية بشأن مدى تطبيق دولة قطر لألحكام الشالوقوف على مث  وحتسينها. طرقهذه ال

 األحداث.
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 أهداف البحث:

 هناك عدة أهداف للبحث كاآليت:
 بيان معاين املفردات املتعلقة مبوضوع البحث. -1
 حداث.يف جرائم األ أحكام الفقه اإلسالمي والقانون القطري التعرف على -2
 األحداث. بيان األساليب الوقائية من جرائم -3
 .يف دولة قطر أسباب جرائم األحداثأهم  التعرف على -4
 الوقوف على دور دولة قطر يف احلد من جرائم األحداث. -5

 :حدود البحث
فحسب ري والقانون القط الفقه اإلسالمي يفيتحدث البحث عن جرائم األحداث 

 .اإال نادرً التشريعات  ومل خترج الباحثة عن غري ذلك من

 السابقة: الدراسات 
 أهم الدراسات اليت استفادت منها الباحثة وهلا صلة باملوضوع هي:

عة اإلسالمية ملشاكل لندوة العلمية السابعة يف الرياض بعنوان "معاجلة الشريجملد ل -1
األمنية والتدريب،  احنراف األحداث" )الرياض: دار النشر باملركز العريب للدراسات

 عدة أحباث منها:يشتمل على و ، م(1986ه/1407د.ط، 
محد دكتور " للاألحداث احنرافحقوق اإلنسان يف اإلسالم والوقاية من "  -أ

م من حرية بدأ البحث بإشارة سريعة حلقوق اإلنسان يف اإلسال ،الصليفيح
الوقاية من و ومساواة وتكافل اجتماعي، مث أورد العالقة بني هذه احلقوق 

األحداث  ؤدي إىل احنرافاحنراف األحداث، مث ذكر بعض األسباب اليت ت
 .وطرق عالجها

اهلل  " األسرة املسلمة والوقاية من االحنراف" للدكتور حممد بن عبد -ب
ها، ئتكلم الباحث يف البداية عن أمهية األسرة وتوجيهات اإلسالم لبناعرفة، 
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ومن مث بنّي دورها يف الوقاية من احنراف األحداث يف ظل الشريعة اإلسالمية، 
 املسببة لالحنراف.وذكر العوامل 

ليل القطان، خملناع  مية والوقاية من احنراف األحداث"الرتبية اإلسال" -ج
الرتبية  وقد ذكر فيه الباحث حقوق الطفل يف الدين اإلسالمي، ومنها

 احلسنة اليت هبا يستقيم الطفل.
صري ث قالغين حممد سليمان، وهو حب " لعبد"مفهوم احلدث يف اإلسالم -د

 ى الصغار.، واجلنحة، ومراحل اإلدراك لدمعىن احلدثبنّي فيه الباحث 
صلته "دور املسجد يف الرتبية والتعليم وعالج احنراف األحداث و  -ه

دري، تناول يف باملؤسسات الرتبوية األخرى" للدكتور عبد اهلل بن أمحد قا
ثري على أيف الت ،واجملتمع ،واملسجد ،من األسرة كل  هذا البحث دور  

 تأثريًا إجيابًيا أو سلبًيا. األحداث، سواء كان
 لثالث.ايف كتابة الفصل  السابقة األحباثوقد استفادت الباحثة من 

احث حممد ربيع للب ،"جرائم األحداث يف الفقه اإلسالميدكتوراه بعنوان " رسالة -2
ث وهو حب، م(2003/ه1423شق، مد )دمشق: جامعة كلية الشريعة،  صباهي

م األحداث ممتاز؛ حيث إنه أسهب يف ذكر كل ما خيص جرائ -يف نظر الباحثة–
يف بابني  وذلك من اجلانب الفقهي دون أن يتطرق لدولة معينة، ويقع البحث

ليته، والعوامل إضافًة إىل الباب التمهيدي، فذكر مفهوم احلدث، وأهليته ومسؤو 
لى هذه اجلرائم تفصياًل عم املرتتبة املؤدية جلرميته يف الباب التمهيدي، مث ذكر األحكا

داث من اجلرائم يف أما يف الباب الثاين فذكر أساليب وقاية األحيف الباب األول، 
 الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي.

ليه بتطرقها عواستعانت الباحثة ببعض األفكار املدرجة يف هذا البحث، وزادت 
 جلرائم األحداث يف دولة قطر.

جرائم األحداث اجلاحنني واملشردين وسبل بعنوان "، يخة احلافريحبث ماجستري لش -3
)ديب: مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم، د.ط،  "معاجلتها يف الفقه اإلسالمي
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، تقع هذه الدراسة يف ثالثة فصول، إضافًة إىل الفصل م(2009ه/1430
يتكلم التمهيدي الذي أدرجت فيه التعاريف اخلاصة بالدراسة، أما الفصل األول ف

عن عوامل جنوح األحداث بشكل عام والعوامل اخلاصة مبجتمع اإلمارات، 
، والفصل األخري يشتمل وأهليته احلدث والفصل الثاين بّينت فيه الباحثة مسؤولية

 على العقوبات والتدابري املقررة يف شأن األحداث اجلاحنني.
ارات العربية إلمابدولة  ختتص اووجدت الباحثة أن هذه الدراسة مشاهبة لبحثها ولكنه

يف األحداث  كتاب "جرائممن  كتاباهتا   يفستفيد ا  الدراسة والحظت أن املتحدة، 
ت اجلندي )القاهرة: الشريعة اإلسالمية مقارنًا بقانون األحداث" للدكتور حممد الشحا

 م(.1406/1986، 1دار الفكر العريب، ط

 :الدراسات السابقةإلى العلمية اإلضافة 
 :ذه اإلضافة فيما يليه تتمثل

 مناقشة اآلراء يف بعض القضايا الفقهية والقانونية. -1
 .ةفقهينظر وجهة تقييم موقف القانون القطري من جرائم األحداث من  -2
 ألحداث يف دولة قطر على وجه اخلصوص.جرائم ابيان أسباب  -3
 .مدور دولة قطر يف احلد من هذه اجلرائ بيان -3

 منهج البحث:

علومات حول مجع امل يتماملنهج املتبع يف البحث منهج وصفي حتليلي مقارن، حيث 
 والقانون. الفقهني ، ومن مث مقارنة أحكام هذه اجلرائم بوحتليلهاجرائم األحداث ووصفها 

طر جلمع البيانات قصة يف رعاية األحداث يف إضافة إىل االستعانة باملراكز املتخص  
 ث وأسباهبا وطرق عالجها.املتعلقة جبرائم األحدا
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 البحث: صعوبات
عن  عدة دراساتعن األحداث يف دولة قطر، رغم وجود  دراساتعدم توفر  -1

 .الدول اجملاورةاألحداث يف 
عن جرائم  األسرة يف توفري إحصاءات شؤونعدم تعاون شرطة األحداث وإدارة  -2

 األحداث يف قطر.
ه اإلسالمي، وذلك مطلب أنواع اجلرائم يف قطر ومقارنتها بالفق الصعوبة يف كتابة -3

ها ومعرفة احلكم لرفض إدارة شؤون األسرة توفري مناذج من قضايا األحداث لتحليل
ومل . دث وذويه، واالطالع عليها يسبب احلرج للحعليها، حبجة أهنا قضايا سرية

اث دون وجود أية ة باألحدتقتنع الباحثة هبذا املربر ألن قراءة القضايا املتعلق
رائم األحداث بيانات هلم ال يعد إفشاء للسر، وإمنا هو من باب التعرف على ج

ي فهد وقد طلبت الباحثة من القاضيف قطر، وما يصدر عليها من أحكام، 
يع بيانات اهلاجري نسخ من هذه النماذج، ورغم موافقته على أن يتم حجب مج

من قبل اإلدارة  كم عليها فقط، مل يتم التعاوناحلدث وإبقاء أحداث القضية واحل
رائم يف واع اجلمع الباحثة ومل حتصل على هذه النسخ. وعند سؤال الباحثة عن أن

 .أخرى والسكوت عن قطر، مت ذكر بعض اجلرائم

 هيكل البحث:
 فصول وحتتها عدة مباحث كاآليت: أربعةيتكون البحث من 

 الفصل األول: تعريف مبصطلحات البحث.
 والقانون الفقهاملبحث األول: تعريف اجلرمية يف 
 والقانون الفقهاملبحث الثاين: تعريف احلدث يف 

 والقانون الفقهاملبحث الثالث: تعريف جرائم األحداث يف 
 اإلسالمي والعقوبة عليها الفصل الثاين: جرائم األحداث يف الفقه

  متهيد يف أنواع اجلرائم من حيث العقاب.
 األول: إقامة احلد والقصاص على احلدث.املبحث 
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 املبحث الثاين: الضمان املايل على جرمية احلدث.
 املبحث الثالث: الكفارة على جرمية احلدث.

 يةالفصل الثالث: الوقاية من جرائم األحداث يف ضوء الشريعة اإلسالم
ء الشريعة يف ضو  جرائم األحداث دور األسرة يف الوقاية مناملبحث األول: 

 .اإلسالمية
وء الشريعة ضيف  يف الوقاية من جرائم األحداث دور املدرسةاملبحث الثاين: 

 .اإلسالمية
وء الشريعة يف ض يف الوقاية من جرائم األحداث دور املسجد: املبحث الثالث

 .اإلسالمية
 : جرائم األحداث يف دولة قطر.الرابعالفصل 

 ية جلرائم األحداث يف دولة قطر.املبحث األول: األسباب املؤد
 حداث. املبحث الثاين: تقومي فقهي ملوقف القانون القطري من جرائم األ

 .املبحث الثالث: دور دولة قطر يف إصالح األحداث
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 بحثتعريف بمصطلحات الل: الفصل األو 
 

اشتملت هذه الرسالة على عدة مفردات البد من تعريفها قبل الدخول يف  
ه وعليواأللفاظ ذات الصلة.  اوهي اجلرمية واحلدث واللفظ املركب من كليهمصلب البحث، 

 جاء هذا الفصل يف ثالثة مباحث:
 .والقانونالفقه املبحث األول: تعريف اجلرمية يف 
 .والقانون الفقهاملبحث الثاين: تعريف احلدث يف 

 .والقانون الفقهاملبحث الثالث: تعريف جرائم األحداث يف 
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 والقانون الفقهالمبحث األول: تعريف الجريمة في 
 يتكون هذا املبحث من مطلبني:

 مفهوم اجلرمية. املطلب األول:
 املطلب الثاين: ألفاظ ذات صلة.

  :الجريمةالمطلب األول: مفهوم 
 : لغة   -أ

َرَم(: ارتكَب  ج ر ًما، مأخوذة من )اجل ر م (: وهو الَذن ب، ومجعها: أجرام أو ج روم، و )أج 
و)ََترَّم عليه(: أي ادعى عليه ذنًبا مل يَفعل ه ، ويقال: )َجَرم نفَسه  وقوَمه ، وَجَرَم عليهم وإليهم(: 

 .(1)مبعىن جىن جناية
 .(2)همبَ ويقال: )جرمية أهله(: أي كاس  

 .فاجلرمية يف املعىن اللغوي ي قصد هبا إما الكسب أو الذنبوعليه 
  اصطالح ا: -ب
 الفقهي:االصطالح  -1

 .(3)أو تعزير حمظورات شرعية زجر اهلل تعاىل عنها حبد   َعرَّف الفقهاء اجلرائم بأهنا:
بألفاظ أخرى منها )أجرموا(  وَردومل ي ذَكر يف القرآن الكرمي لفظ )اجلرمية(، ولكن 

َا َكان وا ﴿ كما يف قوله تعاىل:  و)جمرم(، َرم وا َصَغاٌر ع ن َد اللَّه  َوَعَذاٌب َشد يٌد مب  يب  الَّذ يَن َأج  َسي ص 

                                                
، جممع اللغة العربية، و 118ص، المعجم الوسيط جممع اللغة العربية،، و 89، صمختار الصحاح، الرازي (1)

 (.جرممادة ) ،102 -101، صالمعجم الوجيز
 .184، ص مجمل اللغة، ابن فارس (2)
 .257، صالسلطانيةاألحكام ، وأبو يعلى، 285، صوالواليات الدينية األحكام السلطانيةاملاوردي،  (3)
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[، ومعىن )الذين أجرموا( يف اآلية: اكتسبوا اإلمث، ووجه الداللة: 124األنعام: ]سورة  ﴾مَي ك ر ونَ 
 .(1)واهلوانباملشركني الذل تعاىل ج رم لذلك أحلق اهلل  عدأن اكتساب اإلمث بالشرك ي  

]سورة  ﴾فَإ نَّ َله  َجَهنََّم ال مَي وت  ف يَها َوال حَي َي  اه  َمن  يَأ ت  َربَّه  جم  ر مً إ نَّ ﴿وقوله تعاىل: 
وبذلك يكون وجه الداللة:   اآلية مبعىن: مكتسًبا الكفر به.[، وجاء لفظ )جمرًما( يف74طه: 

، ال ينتفع مسكًنا ومأوى جهنمأن من يأيت ربه مكتسًبا الكفر أي مات وهو كافر فله نار 
 .(2)فيها باحلياة وال يسرتيح باملوت

يت عادًة مبعىن من خالل اآليات السابقة يتبني لنا أن كلمة )ج رم( يف القرآن تأ
وهو موافق رمية، ج ي عدفإمث الكفر والشرك باهلل خاصًة، العظيم اكتساب، واكتساب اإلمث 

 ملعناه اللغوي االكتساب أو الذنب.
كلمة )ج رم( خ صصت للكسب املكروه غري املستحسن،   إن :يقول الشيخ أبو زهرة

 طالقها على كل ارتكاب خيالف احلق والعدلا، فيصح إمحاًل آثً  واملراد منها احلمل على فعل  
، كما أهنا تتالقى مع املعصية واخلطيئة واإلمث يف التعريف وإن كانت هناك والطريق املستقيم
اراهتا البيانية، فهي مجيعها تنتهي إىل عصيان اهلل تعاىل فيما أمر وهنى، وقد اختالفات يف إش

 .(3)قرر اهلل هلا عقابًا دنيويًا أو أ خرويًا أو كليهما مًعا
إن أعظم » كما ورد لفظ )ج رم( يف السنة النبوية يف قوله )صلى اهلل عليه وسلم(:

 .(4)«من أجل مسألتهم ر  رم، فح  ا من سأل عن شيء مل حي  رمً املسلمني ج  

                                                
 .96، ص12، جالتفسيري نظر، الطربي يف  (1)
 .269، ص3، جالتفسيرالبغوي يف ، و 342، ص18، جالتفسيري نظر، الطربي يف  (2)
 .21-19، صوالعقوبة في الفقه اإلسالميالجريمة ي نظر، أبو زهرة،  (3)
ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما ال باب ، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، الصحيحأخرجه البخاري يف  (4)

باب توقريه صلى اهلل عليه وسلم، ، كتاب الفضائل، الصحيح(، ومسلم يف 7289، رقم )95، ص9ج يعنيه
، رقم 1831، ص4ج، وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه، أو ال يتعلق به تكليف وما ال يقع، وحنو ذلك

(2358.) 
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عاقب عليه، ووجه الداللة يف احلديث: أن أكثر الناس إثًا من سأل  واملراد منه:
 
اإلمث امل

رّ  ر ضَ م، وح رم من أجل سؤاله؛ ألنه كان سبًبا يف التضييق على املسلمني، ومن أَ عن شيء مل حي 
 .(1)املسلمني َأمث  

 :االصطالح القانوني -2
بب تغري القوانني اجلنائية واملظاهر القانونية، فالنظرة القانونية فكرة اجلرمية غري ثابتة؛ بس

لسلوك معني واعتباره جرمية يعتمد على األخالق والتقاليد السائدة وهي متغرية من جمتمع 
ألهنا تنبين على آلخر، فاجلرمية يف جمتمع ما ليس بالضرورة اعتبارها جرمية يف جمتمع آخر، 

سائدة، إضافًة إىل العادات املتأصلة يف اجملتمعات، فنتج عنه  لقيةسلوك معني، ومفاهيم خ  
فها فقهاء القانون اجلنائي بأهنا: ، على سبيل املثال عرّ (2)جلرمية من النقدا اتعدم سالمة تعريف

، (3)"فعل أو امتناع يقرر له املشرع جزاًء جنائًيا، سواء كان هذا اجلزاء عقوبة أو تدبريًا وقائًيا"
هذا التعريف قبوألً من جانب كثري من فقهاء القانون اجلنائي، ألنه حيدد اجلرمية بأثرها  فلم يلقَ 

القانوين دون التطرق جلوهرها وحقيقتها، ولكنه أقل استهدافًا للنقد وأكثره ذيوًعا بني فقهاء 
 .(4)القانون

أمن ف اجلرمية بأهنا: "كل فعل أو امتناع يصدر عن إرادة مدركة خترق هناك من عرّ و 
  .(5)"ومصاحل وحقوق األفراد واجملتمع ويعاقب مرتكبها بعقوبة أو بتدبري إحرتازي

جرم مبوجب قانون عقوبات قطر أو أي قانون  وقد عرّفها القانون القطري بأهنا: "كلّ 
 .(6)آخر معمول به"

                                                
، 10، جإرشاد الساري شرح صحيح البخاريالقسطالين، ، و 161، ص15ج، المنهاجي نظر، النووي،  (1)

 .309ص
 .37-36، 33، صمبادئ علم اإلجرام والعقابي نظر، حممد، عوض، وأبو عامر، حممد زكي،  (2)
 .32املصدر سابق، ص (3)
 .33،32ي نظر، املصدر سابق، ص (4)
 .17ص، أصول علم اإلجرام وعلم العقابجنم، حممد صبحي،  (5)
 (.3مادة )ن العقوبات م بشأ1971 ( لسنة14رقم ) القطريالقانون  (6)
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أن  السائغغري من رم، و أنه عّرف اجلرمية باجل   القطريعلى تعريف القانون  ؤخذي  ومما 
الغرض من التعريف توضيح املعّرف ملا فيه من غموض، فال فائدة  ألنّ  نعّرف الشيء مبثله؛
 اأما إذا كان اجلزء الوارد يف التعريف واضحً  بنفسه؛ ألنه يؤدي إىل دور.من تعريف املعّرف 

فائدة غامضة هنا فال هي  كلمة "اجلرمية". و (1)بالنسبة للقارئ فال بأس من كتابته يف التعريف
أو ترك : هو كل فعل ، فاألفضل يف نظر الباحثة أن يكون التعريف"اجل رم" من تعريفها بـ

 عمل به.القطري أو أي قانون آخر ي   يف قانون العقوبات منصوص  على عقوبته
عد جرمية يف نظر القانون، أما يف القانون على من أتى بأفعال ت   وي طلق لفظ "اجملرم"

ف عادات اجملتمع فقط فإهنا ال تعد جرمية، وال ي طلق هذا اللفط إال على إذا كانت أفعاله ختال
 .(2)الشخص الذي حكمت عليه احملكمة باجلر م، أما يف فرتة التحقيق فهو متهم فقط

من  الفقهيعريف القانونية تشتمل على ما احتواه الت التعريفاتمما سبق نالحظ أن 
ل أو االمتناع الذي يضر يقابلها الفع الفقهي، فنجد أن احملظورات الشرعية يف التعريف مفاهيم

احلد أو التعزير  الفقهيلتعريف ااألفراد واجملتمع يف التعريف القانوين، كما أن العقوبة احملددة يف 
 تدابري وقائية. إما جزائية أو املقننيف التعريف القانوين أهنا عقوبة حيددها  اجنده

د  أنه مل  الفقهيوقد يؤخذ على التعريف  ة، بعكس التعريف د طبيعة مرتكب اجلرميحي 
ن إ ذ تقول الباحثةأخامل اهذورًدا على  ر أن اجلرمية تقع عن إرادة مدركة.القانوين الذي ذك

د والقصاص ال يقعان رم، واحلذكر أن احلد من العقوبات اليت تقام على اجمل الفقهيالتعريف 
 ستوضحه الباحثةكما   ،رادة، وال تقع على اجملنون والصيباإل ذيم درك ـم جرم الـلعلى ا إال

 الحًقا.

                                                
 .74-73، صمقدمة في علم المنطقي نظر، هنار، نايف،  (1)
 .48، صمبادئ علم اإلجرام والعقاب زكي، حممد عامر، وأبو عوض، حممد،ي نظر،  (2)
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  ذات صلة: المطلب الثاني: ألفاظ

( وإمنا جرائمحداث بالـ )القانون الوضعي ال يعرب عن األفعال احملظورة اليت يرتكبها األ 
حة للتفريق بينها وبني اجلرمية اجلناية واجلننح(، وعليه فالبد أن ن عرف كاًل من باجل  ي عرب عنها )

 على النحو اآليت:
 :  الجناية:أوال 

  :(1)لغة   -أ
 ، ومجعها جنايات.جيين - جىنمصدر فعل   
سورة ] ﴾َجن ي ا ر طًَبا َعَلي ك   ت َساق ط  ﴿املعىن: اجملتىن من الثمر والعسل، ومنه قوله تعاىل: و 

 .[25: مرمي
 ه، وجىن: أي أذنب.رـّ جنايًة: اجتومعىن جىن الذنب عليه 

 :يف بيت  له أبو حية النٌّمرييقال 
 سامل وإن دًما لو تعلمني جنيته           على احلي  جاين مثله غري  

 قومه. على ى نفسه إذا جَر جريرة جيين جنايةً وتقول العرب: جىن فالٌن عل

                                                
، 1ج، المعجم الوسيط، وجممع اللغة العربية، 707-706، ص9، جلسان العرب( ي نظر، ابن منظور، 1)

 .141ص
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 اصطالح ا: -ب
 االصطالح الفقهي: -1

، (1)األطرافأو يف النفس  احملرم اإلنسانع رف الفقهاء يطلق على فعل اجلناية يف و 
بأهنا  وقد عرّفها الفقهاء .(2)ية على جرائم احلدود والقصاصبينما يطلق بعضهم لفظ اجلنا

 .(3)"أو غري ذلك أو مال   ، سواء وقع الفعل على نفس  ام شرعً اسم لفعل حمرّ "
ا تعارف عليه الفقهاء من إطالق النظر عمّ وإذا غضضنا القادر عودة: " ويقول عبد

لفظ اجلناية على بعض اجلرائم دون البعض اآلخر، أمكننا أن نقول: إن لفظ اجلناية يف 
 .(4)"االصطالح الفقهي مرادف للفظ اجلرمية

 االصطالح القانوني: -2
فعل أي اجلناية تعين:  بعد االطالع على القانون القطري والعماين واألردين تبني أن

وتصل إىل  ثالث سنوات مدة َتاوزأو احلبس أو املؤبد،  ،اإلعدام عقوبة تستوجب أو جرمية
 .(5)مخس عشرة سنة

 صلة اجلناية باجلرمية:
، فكالمها يدل علىى واالصطالح الفقهياجلرمية واجلناية مرتادفتان يف املعىن اللغوي 

)جرمية( أوسع من  القانوين فلفظ االصطالحاإلمث والقيام بأفعال حمظورة شرًعا، أما يف 
جلناية اليت ت طلق على العقوبة بعكس ا على مجيع األفعال اليت تستوجب)اجلناية(؛ ألهنا تدل 

 ، فاجلناية تندرج حتت اجلرمية.ةجرائم حمددة ذات عقوبات حمدد

                                                
 .326، ص8، جالبحر الرائق، وابن جنيم، 97، ص6، جتبيين الحقائق( ي نظر، الزيعلي، 1)
 .67، ص1، جالتشريع الجنائي، ر( ي نظر، عودة، عبد القاد2)
 ( ي نظر، املصدر السابق.3)
 ( ي نظر، املصدر السابق.4)
(، 39مادة )بشأن  والقانون العماني، (3مادة )م بشأن العقوبات 1971 ( لسنة14رقم ) القطريالقانون  (5)

 (.14م بشان العقوبات مادة )1960( لعام 16رقم ) والقانون األردني
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 ثاني ا: الجنحة:
 لغ ة: -أ

وجَين ًح جنوًحا،  جَيَنح   ليه،: أي مال إ، فيقال َجَنَح إليهامليل والعدوان: على اجلنحة تدل
 .(1)، وامليل إىل اإلمثاإل  مث  واجلرم: فاجلناح هومرادفة للجرمية ، وهي واجتنح

 :اصطالح ا -ب
 االصطالح الفقهي: -1

تبني للباحثة أن الفقهاء  الفقهي من خالل البحث عن كلمة )جنحة( يف االصطالح
وإمنا جاءت كلمة )جناح( يف القرآن الكرمي، ، ة يف التعبري عن اجلرميةمل يستخدموا هذه الكلم

اجلناح هو اإلمث املائل باإلنسان عن احلق، كما ذكر اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي يف غري ف
وهو بذلك يوافق املعىن اللغوي يف كونه  ، أي: ال إمث عليكم.﴾َعَلي ك م   ج َناحَ  َواَل ﴿(2)موضع

 إثًا.
 االصطالح القانوني: -2

، أو تستحق احلبس مدة ال َتاوز ثالث سنوات عقوبة تستوجباجلنحة هي أي جرمية 
 .(3)الغرامة اليت حتددها كل دولة حبسب القضية، أو يستحق اجلاين كال العقوبتني

 صلة اجلنحة باجلرمية:
أما يف هنما يعربان عن اإلمث والذنب، حيث إ ة يلتقيان يف املعىن اللغوياجلنحة واجلرمي

 يستخدموا كلمة جنحة يف ن أن نقارن بينهما؛ ألن الفقهاء ملفال ميك االصطالح الفقهي
القانوين جند أن  االصطالحويف مصطلحاهتم، وذكرت يف القرآن فقط مبا يوافق املعىن اللغوي، 

اجلرمية أوسع معىن من اجلنحة؛ ألهنا تشمل مجيع األفعال اليت يعدها القانون جرمية، سواء 
                                                

وجممع ، 484ص ، 1ج، معجم مقاييس اللغة، ابن فارسو ، 696، ص9، جلسان العربي نظر، ابن منظور،  (1)
 .، مادة )جنح(139، صالمعجم الوسيطاللغة العربية، 

 .206، صمفردات ألفاظ القرآني نظر، األصفهاين،  (2)
(، 39مادة )بشأن  والقانون العماني، (3مادة )م بشأن العقوبات 1971 ( لسنة14رقم ) القطريالقانون  (3)

 .(14م بشأن العقوبات مادة )1960( لعام 16رقم ) والقانون األردني
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الشرع باجل رم أو ال، وبعقوبات متعددة قد تصل إىل اإلعدام، أما اجلنحة فيقصر وصفها 
 اطالقها على األفعال اليت عقوبتها احلبس مدة ال تزيد عن ثالث سنوات أو الغرامة.
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 والقانون الفقهالحدث بين : تعريف المبحث الثاني

 األهليةستتناول الباحثة يف هذا املبحث مفهوم احلدث وحتديد سن احلدث و 
 واأللفاظ املتصلة باحلدث من خالل املطالب اآلتية: (1)احلدثعند واملسؤولية
 املطلب األول: مفهوم احلدث. 
 املطلب الثاين: حتديد سن احلدث. 

 املطلب الثالث: األهلية.
 املطلب الرابع: ألفاظ ذات صلة. 

 :مفهوم الحدثالمطلب األول: 

 : لغة   -أ
 صغري السن، ويقال: الرجل احلدث أي الشاب، وقال األزهري:يراد باحلدث يف اللغة: 
من اخلطأ أن يقال حدث السن أو " :يقول ابن درستويهو ، "شاٌب حدث أي فيتي السن"

 .(2)"حديث السن، وإمنا احلدث هو صفة الغالم فيقال هو حدث

 اصطالح ا: -ب
 االصطالح الفقهي: -1

(، ومل ي ستخدم لفظ )احلدث( )صيّب عرب الفقهاء عن هذا املصطلح بلفظ )طفل( أو 
 وهي: (3) إمنا وردت مخسة ألفاظ مرادفة هلذا املعىن هبذا اللفظذكر يف القرآن ومل ي  عندهم، 

                                                
وضعت الباحثة مطليب حتديد السن، واألهلية واملسؤولية، يف هذا املبحث ملا له من عالقة مباشرة بتعريف  (1)

 احلدث.
وجممع اللغة ، 208-207، ص5ج تاج العروس، والزبيدي، 797، ص9ج لسان العربابن منظور، ي نظر،  (2)

 مادة )حدث(.، 138، المعجم الوجيزجممع اللغة العربية، ، و 160، صالمعجم الوسيطالعربية، 
 .43-40، ص جرائم األحداث الجانحين والمشردين، شيخةاحلافري، : ي نظر (3)
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َط َفال  الطفل: قال تعاىل:  -1 تَ م نك م  احل    ﴿َوإ َذا بـََلَغ األ  َتأ ذ ن وا َكَما اس  أ َذَن ل َم فـَل َيس 
ل كَ   ۚ  الَّذ يَن م ن قـَب ل ه م   سورة ] ﴾يٌم َحك   َعل يمٌ  َواللَّه   ۚ   آيَات ه   م  َلك   اللَّه   يـ بَـني    َكذََٰ

 [.59النور: 
على  يبلغ احللم، ودليلٌ ، وهو من مل (1)عىن الطفل: هو الولد مادام ناعًماوم

قال  كان طفاًل.  لم، فمن كان دون البلوغذلك أن االستئذان يكون ملن بلغ احل
نوا إذا بلغوا احللم لقوله على الناس مجيًعا أن يستأذ إنَّ  :ابن جريج وابن عطاء

َط َفال  تعاىل:  َتأ ذ ن وام نك   ﴿َوإ َذا بـََلَغ األ   .(2)﴾م  احل  ل َم فـَل َيس 
د  َصب ّياً  ﴿َفَأَشاَرت  إ لَي ه  الصيب: قال تعاىل:  -2  ﴾قَال وا َكي َف ن َكل م  َمن َكاَن يف  ال َمه 

 [.29مرمي: سورة ]
 .(3)هو من مل يبلغ احللموالصيب كذلك: 

ع نَ الولد: قال تعاىل:  -3  َأن دَ أَرَا ل َمن   ۚ  نَّ َحو َلني   َكام َلني   َأو اَلَده   ﴿َوال َوال َدات  يـ ر ض 
َوتـ ه نَّ  ر ز قـ ه نَّ  َله   ال َمو ل ود   َوَعَلى ۚ   الرََّضاَعةَ  ي ت مَّ   :]البقرة﴾ ب ال َمع ر وف   وَك س 

233]. 
طلق على االبن واالبنة، وإذا كرب  الولد هو املولود وي  "أن الولد األصفهاين بذكر 

 ال يسمى ولًدا.، أي إنه إذا وصل سن البلوغ (4)سقط عنه هذا االسم"
 .(5)ومسي الصغري باملولود لقرب عهده بالوالدة

                                                
، 8، جالموسوعة القرآنية، واألبياري، إبراهيم بن امساعيل، 521، صمفردات ألفاظ القرآناألصفهاين،  (1)

 .343ص
 .148ص ،19ج ،التفسيرالطربي يف ي نظر،  (2)
، 8، جالموسوعة القرآنية، واألبياري، إبراهيم بن امساعيل، 475، ص مفردات ألفاظ القرآناألصفهاين،  (3)

 .309ص
 .883، صمفردات ألفاظ القرآناألصفهاين،  (4)
 .1056ص، المعجم الوسيطوجممع اللغة العربية، ، املصدر السابقي نظر،  (5)
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َرى ب  ار َده م  َفَأد ىَل َدل َوه  قَاَل يَا َفَأر َسل وا وَ  ﴿َوَجاَءت  َسيَّاَرةٌ الغالم: قال تعاىل:  -4 ش 
 [.19﴾ ]يوسف:ا يـَع َمل ونَ َهَذا غ الٌم َوَأَسريوه  ب َضاَعًة َواللَّه  َعل يٌم مب َ 

، فيقال الغالم الطاّر الشارب أي: وي طلق لفظ الغالم على: من نبت له الشارب
  .(1)حني يولد إىل أن يشب، ويطلق على الصيب من نبت وطلع له شارب

َري ن  َأو  بـ رَح  َحىتََّٰ أَبـ ل َغ جَم َمَع ال َبح  َوإ ذ  قَاَل م وَسىَٰ ل َفَتاه  اَل أَ ﴿قال تعاىل:  الفىت: -5
َي ح ق ًبا  [.60﴾ ]الكهف: أَم ض 

، كما أن الفتاة يطلق على من الشباب وي طلق على العبد أيًضاالفىت هو: الطري 
 .(3)"الشابة والفتاة الشاب، هو: والفىتال الشوكاين: "ق .(2)األنثى واألمة

أللفاظ ، حيث إن ابالبلوغللحدث يتعلق  االصطالح الفقهيمما سبق يتضح أن 
 السابقة كلها تدل على أن احلدث هو من مل يبلغ احللم.

 االصطالح القانوني: -2
قوانني كل سب حب، فهو خيتلف يف القانون للحدث موّحًدا اتعريفً من الصعب أن جند 

  للحدث. اددهحت   اليت دولة والسنّ 
الصغري الذي أمت السن اليت حددها بأنه: بشكل عام تعريف احلدث يف القانون  ميكنو 

 .(4)أو أنثى مل يبلغ سن الرشد، سواء كان ذكرًا ، مايز واإلدراكيالقانون للتم

                                                
 .690، صاملصدر السابق، وجممع اللغة العربية، 613 ،املصدر السابقاألصفهاين، ي نظر،  (1)
 .625، املصدر السابق ،األصفهايني نظر،  (2)
 .488، ص3، جفتح القدير، الشوكاين (3)
أثر  ،األمري عفر عبدج الياسني،و  ،27، صجنوح األحداث في دولة األمارات، : اخلاين، حممد رياضنظري   (4)

األسرة وجنوح األحداث في مىن مجعة البحر، ، 29صرسالة ماجستري، ، في جنوح األحداثالتفكك 
 .28ص  ،االمارات
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السابعة من عمره : "كل ذكر أو أنثى أمت هواحلدث  أنالقانون القطري على  صَّ ونَ 
ارتكاب اجلرمية أو عند وجوده يف إحدى حاالت  ومل يبلغ السادسة عشرة من العمر وقت

 .(1)"التعرض لالحنراف
وهذه  سنة، 16-7اتضح من النص السابق أن املشرع حدد سًنا للحدث ما بني 

 كما سيتضح يف املطلب التايل.عند الفقهاء،  مرحلة الصيب املميز 

 الحدث: تحديد سن  المطلب الثاني: 

: تحديد سن الحدث في   :الفقهأوال 
مراحل  هناك ثالثسابًقا، و الباحثة نت ي طلق على احلدث يف الفقه لفظ الصيب كما بيّ 

 :(2)وهي كالآليت ،هأساسية للتفريق بينه وغري 
 :مرحلة انعدام اإلدراك -1

لذلك  ؛فال يستطيع التمييز ،ًماو ألن اإلدراك عن الصيب يكون معد ؛ومسيت بذلك 
من الوالدة إىل سن السابعة ويسمى بالصيب غري  وتبدأ هذه املرحلة ال تقع عليه أية عقوبة،

 
 
جعلوا للتمييز الفقهاء ، ولكن ميز، وقد يكون التمييز قبل السابعة ويرجع ذلك لطبيعة الطفلامل

سن هذه الصيب  ييزًا قبله، وقد يبلغال يتصور متألنه  ؛أو الثامنة تقريًبا حًدا أدىن وهي السابعة
يزفولكن ال يبلغ التمييز  ، وي درك األمور، ويفهم يبقى يف مرحلة انعدام اإلدراك حىت مي 

 . (3)البديهيات

                                                
 .(1بشأن األحداث مادة ) م1994( لسنة 1رقم ) القطريالقانون  (1)
معالجة يف الرياض،  الندوة العلمية السابعة، "مفهوم احلدث يف اإلسالم"حممد،  سليمان، عبد الغيني نظر:  (2)

 .156-155ص ،الشريعة اإلسالمية لمشاكل انحراف األحداث
مغني ، والشربيين، 92، ص2، جفتح العزيز، والرافعي، 545، ص15، جنهاية المطلبي نظر، اجلويين،  (3)

المسؤولية سعد،  ، هنلةز، وعبد العزي336، صالجريمة والعقوبةأبو زهرة، حممد، ، و 393، ص2، جالمحتاج
 .59، صالجنائية للطفل
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 مرحلة اإلدراك الضعيف أو التمييز: -2
 .ف يف حتديده كما سيأيتختل  ا   الذي، (1)البلوغسن السابعة حىت سن وتكون من  

  مرحلة البلوغ: -3
 أو، (2)وهي رواية عن أيب حنيفة ةعشر  ةللبلوغ هي اخلامس اسنً حدد مجهور الفقهاء 

، وهو املشهور يف مذهب (3)كما قال أبو حنيفة  عشرة للفتاة ةة للصيب والسابععشر سن الثامنة 
راد أن يطعن يف ، وقيل امل(5)عشرة ةالتاسعسن البلوغ  وروي عن أيب حنيفة أن، (4)مالك
 .(6)عشرة ويتم له ثاين عشرة سنة ةالتاسع

وتبدأ مرحلة البلوغ بعالمات تظهر على الصغري، أما إذا مل تظهر هذه العالمات 
، إذن البلوغ االصغري بالغً  ي عدتظهر فيه عالمات البلوغ عادًة فمجرد وصوله إىل سن معينة 

 .(7)يعرف إما بالعالمة أو بالسن
ما هو مشرتك بني الذكر واألنثى، وما هو خاص وقد قسم الفقهاء عالمات البلوغ إىل 

باالحتالم واإلحبال واإلنزال إذا وطئ فإن ي عرف "بلوغ الغالم باألنثى. فذهب احلنفية إىل أن 
مل يوجد ذلك فحىت يتم ثاين عشرة سنة، وبلوغ اجلارية باحليض واالحتالم واحلبل، فإن مل 

                                                
مغني ، والشربيين، 92، ص2، جفتح العزيز، والرافعي، 545، ص15، جنهاية المطلباجلويين، ي نظر،  (1)

حممد،  سليمان، عبد الغين، 602، ص1، جالتشريع الجنائي، رعودة، عبد القاد، و 393، ص2، جالمحتاج
اإلسالمية لمشاكل انحراف  معالجة الشريعةيف الرياض،  الندوة العلمية السابعة، "مفهوم احلدث يف اإلسالم"

 .59، صالمسؤولية الجنائية للطفلسعد،  ، وعبد العزيز، هنلة155ص ،األحداث
، منهاج الطالبين ،، والنووي606، صالدر المختار، واحلصفكي، 281، ص3، جالهدايةي نظر، املرغيناين،  (2)

، 443، ص3، جاإلراداتشرح منهى ، والبهويت، 132، ص3، جمغني المحتاجوالشربيين، ، 123ص
 .355، ص13، جاإلنصافواملرداوي، 

 .153، ص6، جرد المحتار، وابن عابدين، 281، ص3، جالهدايةاملرغيناين، ي نظر،  (3)
 .291، ص5، جشرح مختصر خليلاخلرشي، ، 59، ص5ج، مواهب الجليلي نظر، احلطّاب،  (4)
 .96، ص8، جالبحر الرائق، وابن جنيم، 281، ص3، جالهدايةاملرغيناين،  ي نظر، (5)
 .املصدر السابقي نظر،  (6)
 .446، ص14، جالنوادر والزياداتزيد،  أيبابن  ي نظر، (7)
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إذا مت للغالم ، ويف رواية أليب حنيفة "(1)املعتمدوهو  "يوجد ذلك فحىت يتم هلا سبع عشرة سنة
 .(2)"واجلارية مخس عشرة سنة فقد بلغا

أما عند املالكية فخمس عالمات للبلوغ، احللم، واإلنبات وبلوغ ثان عشرة سنة وهي 
  .(3)عالمات مشرتكة بني الذكر واألنثى، واحلمل واحليض خاصة باألنثى

غ هو حلنابلة هي مثلها عند املالكية، إال أن سن البلو وعالمات البلوغ عند الشافعية وا
أن رسول اهلل صلى اهلل »: -رضي اهلل عنهما–، ودليلهم قول ابن عمر (4)متام اخلامسة عشرة

عليه وسلم عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم جيزين مث عرضين يوم اخلندق، وأنا 
صلى اهلل عليه -لة يف احلديث: أن الرسولوجه الدال .(5)«ابن مخس عشرة سنة، فأجازين

. مما يوضح أن البلوغ لبلوغه أجازه يوم اخلندقمر يوم أحد كونه مل يبلغ، مث عرد ابن  -وسلم
 .(6)بالسن يكون خبمس عشرة

ىل السن الذي قال به ترى الباحثة أنه ي نظر يف البلوغ إىل عالمته فإن غابت، ي نظر إ
 الصغار عادًة. متام اخلامسة عشرة؛ ألنه السن الذي يبلغ بهالشافعية واحلنابلة وهو 

 ثاني ا: تحديد سن الحدث في القانون:
تباين ، ويةعشر  السابعة والثامنةما جند أن السن القانوين للحدث هو ما بني غالًبا 

 :على ذلك فكل دولة لديها حد أدىن وأعلى لسن احلدث، مثالٌ من دولة ألخرى، ذلك 

                                                
 .281، ص3، جالهدايةاملرغيناين،  (1)
 .606ص، الدر المختار، احلصفكي، 110، ص 11ج، البناية شرح الهدايةوي نظر، العيين، ، املصدر السابق (2)
 .293، ص3، جحاشيته على الشرح الكبير، والدسوقي، 87، ص 6ج، منح الجليلي نظر، عليش،  (3)
، 133-132، ص3، جمغني المحتاج، الشربيين، 68، ص5، ج، العزيز شرح الوجيز، الرافعيي نظر (4)

 .443، ص3، جكشاف القناع، والبهويت، 355، ص13، جاإلنصافواملرداوي، 
، رقم 177، ص3ج بلوغ الصبيان وشهاداهتم،باب ، كتاب الشهادات، الصحيحأخرجه البخاري يف  (5)

(، هبذا 1868، رقم )1490، ص3ج ،بيان سن البلوغباب ، كتاب اإلمارة، الصحيح(، ومسلم يف 2664)
لم جيزين، وعرضين عرضين رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوم أحد يف القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، ف»اللفظ 

 .«يوم اخلندق، وأنا ابن مخس عشرة سنة، فأجازين
 .241، ص13، جعمدة القاريالعيين،  (6)
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ويف ، (1)للحدث يف دولة قطر واالمارات من السابعة إىل ما قبل السادسة عشر السن القانوين
واألردن هو من أمت  ، أما يف الكويت وسلطنة عمان(2)البحرين من مل يتجاوز اخلامسة عشر

 .(3)عشر ومعظم الدول تعتمد هذا السن السابعة ومل يبلغ الثامنة
إىل عوامل عديدة منها، املوقع ويرجع اختالف سن احلدث يف القوانني الوضعية 

اجلغرايف لإلقليم الذي ينشأ فيه احلدث، والعوامل الطبيعية املؤثرة فيه، وكذلك ما يكتسبه من 
 .(4)عادات وقيم وأخالق من اجملتمع الذي ينتمي له، إضافًة إىل العوامل الذاتية الفردية

واء كان البلوغ س ،البلوغاحلدث على معىن يف حتديد  يعتمد الفقهأن مما سبق  خنلص
 القانونأما يف  لصغري، عنه بالصيب أو ابالسن أو بالعالمة، فمن كان دون سن البلوغ في عرّب 

 كل دولة.قانون  السن حبسب  فرياعى يف حتديده

 :الجنائية المطلب الثالث: األهلية والمسؤولية
  مها:يتكون هذا املطلب من فرعني

 الفرع األول: األهلية.
 الثاين: املسؤولية اجلنائية.الفرع 

                                                
( لسنة 9)رقم  القانون اإلماراتيو ، (1مادة )م بشأن األحداث 1994 ( لسنة1رقم ) القطريالقانون  (1)

 .واملشرديناألحداث اجلاحنني  بشأن م1976
 .(1ادة )امل شأن األحداثب م1976( لسنة 17رقم ) يالبحرين القانون (2)
 م،2014( لسنة 32رقم ) والقانون األردني، شأن األحداثم ب1983لسنة  (3)رقم  القانون الكويتي (3)

 م بشأن األحداث. 2008( لسنة 30) رقم والمرسوم السلطاني لسلطنة عمان
م 13/06/2009ي نظر، سعدو، "األحداث اجلاحنون يف سوريا"،  (4)

18522http://www.diwanalarab.com/spip.php?article  

http://www.gcc-legal.org/QYTFPELIAJNq-2fWr9gw-Nhb3lJ0RbQk1SVnJSG2qEjBfLSLpXVUSGwL6816TuarAjTHe3IeN5QhiSL9gEoiCQ==
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article18522
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  :الفرع األول: األهلية
احلقوق، أو أداء الواجب مبصطلح  الفقهاء عن صالحية الشخص الستحقاق عرّب   
صالحيته لصدور ذلك الشيء وطلبه  :أهلية اإلنسان للشيءو : الصالحية، ومعناهااألهلية، 

 .(1)إياهوقبوله  منه
: أقسام األهلية:  أوال 

 إىل قسمني:واألهلية تنقسم 
 أهلية الوجوب:  -أ

والذمة هي حمل ، (2)احلقوق املشروعة له وعليه وهو صالحية اإلنسان لوجوب
أي جيب أن تكون ذمة صاحلة للوجوب فيضاف إليها دون غريها، لذلك اختص الوجوب، 

ويستوي احلقوق يف الذمة من حني والدة اإلنسان  تهبا اآلدمي دون سائر احليوانات، وتثب
 
 
 مي  هبا امل

 
 ، وأهلية الوجوب نوعان:(3)زمي  ز وغري امل

 أهلية وجوب ناقصة: -1
ت ثبت للجنني يف بطن أمه، فهو قبل الوالدة جزء من األم وينتقل بانتقاهلا، ولكنه 
مستقل من جهة أنه معد ألن ينفرد باحلياة دوهنا، فيكون له ذمة وجهة حىت َتب له احلقوق 

 .(4)والوصية وغريها، والوجوب غري مقصود بنفسه ولكن حكمهكاإلرث والعتق 

                                                
التقرير ، مشس الدين حممد، حاج، وابن أمري 237، ص4، جكشف األسراري نظر، البخاري، عالء الدين،  (1)

 .164، ص2، جوالتحبير
، 2ج، التقرير والتحبير، وابن أمري حاج، 321، ص2، جشرح التلويح على التوضيحي نظر، التفتازاين،  (2)

 .164ص
 .237، ص4، جكشف األسرار، والبخاري، عالء الدين، 333، ص2، جاألصولي نظر، السرخسي يف  (3)
-239، ص4، جكشف األسرار، والبخاري، عالء الدين، 333، ص2، جاألصولي نظر، السرخسي يف  (4)

 .324، ص2، جشرح التلويح على التوضيح، والتفتازاين، 240
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 أهلية وجوب كاملة: -2
 .(1)له ذمة صاحلة للوجوب فتصري ،مبعد والدة اجلنني واالنفصال عن األ   وتكون

 أهلية األداء:  -ب
وتنقسم أهلية  ،(2)د به شرًعاهي صالحية اإلنسان لصدور الفعل عنه على وجه يعت

 األداء إىل ثالثة أقسام:
 عدم األهلية: -1

ميز واجملنون ال أهلية أداء هلم، لذلك ال 
 
تنتفي األهلية بانتفاء العقل، فالطفل غري امل

ترتتب على تصرفاهتم وأقواهلم آثار شرعية، وعقودهم تكون باطلة، ولكنهم يضمنون إذا 
 .(3)صدرت منهم اعتداءات أو إتالف ألموال

 أهلية ناقصة: -2
له أصل العقل وقوة البدن  إنههي ما يكون للصيب املميز قبل أن يبلغ احللم من حيث 

دون أن يكون له صفة الكمال حقيقة وال حكًما، وينبين عليها صحة األداء، كما أنه ال 
سالمه وصالته وحجه وغريها أن الصيب يصح إ، ومثال على ذلك (4)يلحق هبا عهدة أو تبعية
 .(5)يلزمه ذلك وغري واجبة عليه، وإمنا هي من باب التدريب والتمرينمن العبادات ولكن ال 

                                                
، 240، ص4، جكشف األسرار، والبخاري، عالء الدين، 333، ص2، جصولاألي نظر، السرخسي يف  (1)

 .325، ص2، جشرح التلويح على التوضيحوالتفتازاين، 
، 2، جالتقرير والتحبير، وابن أمري حاج، 321، ص2، جشرح التلويح على التوضيحي نظر، التفتازاين،  (2)

 .164ص
 .129ص، علم أصول الفقه، بي نظر، خالف، عبد الوها (3)
، 4، جكشف األسرار، والبخاري، عالء الدين، 340، ص2، جأصول السرخسيي نظر، السرخسي،  (4)

 .129، صعلم أصول الفقه، ب، وخالف، عبد الوها240ص
 .80، صالفقهأصول ي نظر، السلمي، عياض،  (5)
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داء هو قوة البدن مع العقل الكامل، فإذا كانت إحدى هاتني فاملعترب يف وجوب األَ 
 .(1)اخلصلتني ناقصة عن الكمال تعترب أهلية الصيب ناقصة

 :(2)يةكم عليها بإحدى األحكام التالوبناء على ذلك فإن تصرفات الصيب حي َ 
بات قبول اهل :صحة تصرفاته إذا كانت نافعة ونفاذها، ومثال على ذلك (أ

 والصدقات دون إذن الويل.
يته وطالقه وهباته بطالن تصرفاته الضارة مباله وإن قبل هبا الويل، وذلك مثل وص (ب

 وصدقاته وإعتاقه.
 -ثاًل م–قبل الويل  تصرفاته الدائرة بني النفع والضرر تتوقف على إذن الويل، فإن (ج

هليته بالعقود والتصرفات صحت ونفذت وإن رفضها بطلت، وذلك لنقصان أ
رب هذا ووجوب صدور هذه العقود والتصرفات من ذي أهلية كاملة حىت جي  

 النقصان.
 أهلية كاملة: -3

وهي قدرة الصيب على فهم اخلطاب مع قدرته على العمل به، فينبين عليه وجوب 
 .(3)يكون ذلك بعد التمييز والبلوغ، و األداء، ويلحق به عهدة وتبعية

ألنه تكليف مبا ال يطاق وقد قال اهلل  ؛زيداء قبل التميوال وجه إلثبات التكليف باأل
َعَها هَلَا َما َكَسبَ ﴿تعاىل:  ًسا إ الَّ و س  ﴾اَل ي َكل ف  اللَّه  نـَف  َتَسَبت  َها َما اك  البقرة: سورة ] ت  َوَعَليـ 
َما ي ر يد  اللَّه  ﴿، كما إن إلزام خطاب األداء قبل إكمال العقل فيه حرج لقوله تعاىل: [286

َعَل َعَلي ك م  م ن  َحرَج    .(4) [6املائدة: سورة ] ﴾ل َيج 

                                                
 .327-326، ص2، جشرح التلويح على التوضيحي نظر، التفتازاين،  (1)
 .129، صعلم أصول الفقه، بعبد الوها ي نظر، خالف، (2)
 .129، صعلم أصول الفقه، وخالف، عبد الوهاب، 340، ص2، جأصول السرخسيي نظر، السرخسي،  (3)
 .341-340، ص2، جأصول السرخسيي نظر، السرخسي،  (4)
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 أهلية:عارض  ،الصغرثاني ا: 
ألنه أمارة عليه،  ؛لعقلأساس أهلية األداء هو التمييز بالعقل وعادة ما يرتبط البلوغ با

ارض الصغر، ومن هذه العو ولكن قد يطرأ على ذي األهلية الكاملة طارئ يذهب بعقله، 
 :كالآليت  نقسماوقبل البدء باحلديث عنه، بيّنت الباحثة أقسام هذه العوارض وهي 

ليس لإلنسان فيها دخل أو مكسب، وهي أحد عشر: عوارض مساوية: وهي اليت  -أ
والنسيان والنوم واإلغماء والرق واملرض واحليض والنفاس اجلنون والصغر والعته 

 .(1)واملوت

، وتنقسم إىل (2)نسان دخل مباشر فيهوهي اليت تكون لإلعوارض مكتسبة:  -ب
 :(3)قسمني

ه مثل اجلهل، والسكر، واهلزل، وتعترب هذ عارض مكتسب من نفسه: -1
اجلهل  ىلعباستطاعته البقاء  -مثاًل –العوارض مكتسبة من جهة أن العبد 

 أو َتنبه.  سابه، ويف مقدرته شرب اخلمر والسكروعدم اكتساب العلم أو اك
 :(4)نوهو ما كان مكرًها عليه، وهو نوعا عارض مكتسب من غريه: -2

 يضطر الفاعل إىل فعله خوفًا على نفسه. إكراه ملجئ: (أ
 نفس.إكراه غري ملجئ: يتمكن الفاعل من الصرب عليه دون فوات ال (ب

                                                
، 2، جوالتحبيرالتقرير ابن أمري حاج، و ، 330، ص2، جشرح التلويح على التوضيحي نظر، التفتازاين،  (1)

 .130، صعلم أصول الفقه، ب، وخالف، عبد الوها172ص
 .357، ص2، جشرح التلويح على التوضيحي نظر، التفتازاين،  (2)
، شرح التلويح على التوضيح، والتفتازاين، 330، ص4، جكشف األسراري نظر، البخاري، عالء الدين،  (3)

 .357، ص2ج
 .390، ص2، جعلى التوضيح شرح التلويحي نظر، التفتازاين،  (4)
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 :(1)من حيث ملا هلا من تأثري على أهلية اإلنسانالعوارض  ومت تقسيم هذه
النوم واجلنون واإلغماء، فيصبح اإلنسان عوارض تزيل األهلية أصاًل: مثل  -أ

صلى اهلل عليه –عدمي أهلية، فال يرتتب على تصرفاته أثر شرعي، وذلك لقوله 
 حىت الصيب وعن يستيقظ، حىت النائم عن: ثالثة عن القلم رفع»: -وسلم
 .(2)«يعقل حىت اجملنون وعن حيتلم،

 دون غريها. مثل العته، وتصح منه التصرفات النافعة :عوارض تنقص األهلية -ب
ى أهليته ؤثر ذلك علالسفه والدين، فال ي: مثل عوارض تغري بعض األحكام -ج

ن تصرفاته،  عباإلزالة أو النقصان، وإمنا يؤثر على بعض األحكام الصادرة 
 اًل.كاحلجر على أمواله مث

وإمنا ؛ نسانلك ألن صفة الصغر ليست مالصقة لإلوذ؛ عارض أهلية في عدالصغر  أما
 .(3)هو عارض يعرتضه ويقتضي ذلك عدم فهمه للخطاب الشرعي

 والصغر عارض أهلية على ضربان:
وهو  قبل سن التمييز،يلحق بالعوارض اليت تزيل األهلية، وهذا يف بداية عمره  -أ

 .(4)العقل منه انتفت األهليةذا انتَف مثل اجملنون إ

                                                
كشف وما بعدها، والبخاري، عالء الدين،  330، ص2، جشرح التلويح على التوضيحي نظر، التفتازاين،  (1)

وما بعدها، وخالف،  162، ص2، جالتقرير والتحبيرابن أمري حاج، وما بعدها، و  262، ص4، جاألسرار
 .497-496، ص1، جأصول الفقهالوجيز في  ، والزحيلي، حممد،131، صعلم أصول الفقه، بعبد الوها

، رقم 141، ص4، كتاب احلدود، باب يف اجملنون يسرق أو يصيب حًدا، جالسننأخرجه أبو داود يف  (2)
رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حىت يستيقظ، وعن الصيب حىت يشب، »، بلفظ السنن(، والرتمذي يف 4403)

(، 1423، رقم )32، ص4، أبواب احلدود، باب ما جاء فيمن ال جيب عليه احلد، ج«وعن املعتوه حىت يعقل
 .4، ص2، جإرواء الغليلقال األلباين: صحيح، 

 .335، ص2ج، شرح التلويح على التوضيح، التفتازايني نظر،  (3)
، الفقه علم أصول، ب، عبد الوهاخالف، و 334، ص2ج، شرح التلويح على التوضيح، التفتازايني نظر،  (4)

 .129ص
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ميز، يلحق بالعوارض اليت تنقص األهلية،  -ب
 
ويتساوى هنا ويسمى هنا الصيب امل

 فيكونألن املعتوه ليس خمتل العقل وال فاقده، ولكن ناقص العقل، مع املعتوه، 
ميز

 
 .(1)ناقًصا لألهلية حىت يبلغ الصيب امل

  :الجنائية المسؤوليةالفرع الثاني: 
هما فإذا انتفت إحدى الصفتني أو كلتي املسؤولية اجلنائية اإلرداة واإلدراك، األصل يف

من مساءلة الصغري  ع يضع سًنا معينة متنعارتفعت املسؤولية، وتأسيًسا على ذلك جند أن املشرّ 
فرتاًضا بأن الصيب ال يدرك معىن العمل اإلجرامي وعواقبه، فالطفل يف هذا السن قبل إمتامها، ا

بها مع النمو واالرتباط ألهنا ال تولد معه إمنا يكتس لديه قصور يف امللكات العقلية؛ون يك
دير نتائجها، وذلك يكون قبل السابعة يفهم ماهية أفعاله وال يستطيع تقلذلك ال  باجملتمع؛

، لذلك تكون (2)-الباحثة سابًقا ذلك كما ذكرت-عادًة ألهنا تكون مرحلة انعدام اإلدراك 
 للجزاء سواء كانت عقوبة أو تدابري إصالحية بعد سن السابعة، فالطفل غري أهلية الصيب

 
 
ز إذا ارتكب خمالفة يعاقب عليها القانون ال ميكن اعتباره طفاًل جاحًنا وإمنا طفاًل مي  امل

 .(3)منحرفًا
دولة وباالطالع على بعض التشريعات العربية هبذا الشأن جند أن قانون العقوبات يف 

األردن ينص على أنه ال يتم ، وقانون (4)لية مل يبلغ متام السابعةؤو مسى عدم ينص علقطر 
مالحقة من مل يتم التاسعة جزائًيا كما يعفى من املسؤولية اجلنائية من مل يتم الثانية عشرة إال 

 ل القانون العراقي الدعوى، وال يقب(5)إذا كان يعي أن ما ارتكبه كان جرًما جيب أن ال ي رتكب

                                                
، علم أصول الفقه، ب، عبد الوهاخالف، و 334، ص2ج، شرح التلويح على التوضيح، التفتازايني نظر،  (1)

 .129ص
 .19البحث ص (2)
المسؤولية ، وعطية، محدي رجب، 186، صقواعد المسؤولية الجنائيةي نظر، املرصفاوي، حسن صادق،   (3)

 .47، 15، صالجنائية للطفل
 .(1مادة )م بشأن األحداث 1994 ( لسنة1رقم ) القطريالقانون  (4)
 (.94م بشأن العقوبات مادة رقم )1960( لسنة 16رقم ) األردني القانون (5)
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، ويف القانون اللييب ال يتخد القاضي أية تدابري (1)يتم مرتكب اجلرمية السابعة من عمره ما مل
، (2)بشأن من يقل سنه عن السابعة، كما أنه من مل يتم الرابعة عشرة ال يعترب مسؤواًل جنائًيا

، ويف (3)وينص القانون البحريين على أنه ال مسؤولية على من مل جياوز سن اخلامسة عشرة
 .(4)انون التونسي ال يقع على من هو دون الثالثة عشرة إال تدابري احلماية أو الرتبيةالق

سن، وعادة يكون نالحظ التفاوت بني الدول يف تقرير املسؤولية على الصيب حبسب ال
لييب، أو حىت قبل َتاوزه العراقي وال القطري الصيب ما دون السابعة غري مسؤول كما يف القانون

خالفا ذلك بتحديد سن  يف القانون األردين، إال أن القانون البحريين والتونسيالتاسعة كما 
  .ةاملسؤولية قبل الثالثة أو اخلامسة عشر 

لك النعدام إداركه، فإنه قرر وذجنائًيا  الصغريلعدم مساءلة  اكما حدد القانون سنً 
فيه احلدث مميزًا وذلك حبسب قانون كل  ي عدلته جنائّيا وذلك بوصوله إىل السن اليت مساء

 .(5)رحرتازية أو توبيخ وتعزيتدابري ا دولة، ويكون فيه العقاب خمفًفا، إما
غري مسؤول لعدم حتقق الشروط فيه، فال دون التمييز  أن الصغرينلخص مما سبق 

الصغر مانع ألن  ؛وال املدنية سواء كانت اجلرمية عمدية أو غريها ام اجلنائيةتطبق عليه األحك
: ثالثة عن القلم رفع»: -صلى اهلل عليه وسلم -لقول الرسول  ، وهو حمقق(6)من املسؤولية

                                                
 (.64م بشأن العقوبات مادة رقم )1969( لسنة 111رقم ) القانون العراقي (1)
 (.80العقوبات مادة رقم )بشأن  القانون الليبي (2)
 (.32مادة رقم ) بشأن العقوبات القانون البحريني (3)
 (.49بشأن العقوبات مادة رقم ) م2012لسنة  القانون التونسي (4)
ي نظر، الشاوي، "القانون اجلنائي واملسطرة اجلنائية"  (5)

http://www.alkanounia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B

-%88%D9%84%D9%8A%D8%A93%D8%A4%D9

D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%%

-8A%D8%A9

D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%

.html310t-AB%#  
 .53-51، صالمسؤولية الجنائية للطفلي نظر، عطية، محدي رجب،   (6)

http://www.alkanounia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-t310.html
http://www.alkanounia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-t310.html
http://www.alkanounia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-t310.html
http://www.alkanounia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-t310.html
http://www.alkanounia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-t310.html
http://www.alkanounia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-t310.html
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أما الضمان  .(1)«يعقل حىت اجملنون وعن حيتلم، حىت الصيب وعن يستيقظ، حىت النائم عن
 املايل على جرمية من هو دون سن التمييز ففيه أقوال ستبينه الباحثة الحًقا.

  : ألفاظ ذات صلة:الرابعالمطلب 
: المراهق:   أوال 

 : لغة   -أ
 .(2)، واملراهق: الغالم الذي داىن احل لممن َرهق ومعىن َرهقه : غشيه

 اصطالح ا: -ب
 : االصطالح الفقهي -1

 كلمة املراهقة يف اصطالح الفقهاء هو ذات معناه يف اللغة وال خيرج عنه، فاملراهقة ىنمع
 .(3)قارب على البلوغ ومل يبلغ واملراهق هو من تكون ما دون البلوغ،

 :علم النفس صطالحا -2
عنه باحلدث، كان  نظرًا لعدم استعمال فقهاء القانون مصطلح املراهق وإمنا التعبري

 هبا. الرتباطهالبد من معرفة معناه يف علم النفس 
ففي علم النفس املراهقة هي: "الفرتة اليت تقع بني مرحلة الطفولة والنضج، ومتتد يف 

سنة، وتتميز حبدوث تغريات بدنية ونفسية واجتماعية، وقد حتدث  20-13الفرتة الزمنية بني 

                                                
 .27سبق خترجيه، ي نظر البحث ص (1)
، وجممع اللغة 451، ص2، جمعجم مقاييس اللغة، وابن الفارس، 228، صمختار الصحاحي نظر، الرازي،  (2)

 ، مادة "رهق".378، ص، المعجم الوسيطالعربية
، 8ج، الموسوعة الفقهية الكويتية، و168، ص1، جحاشيته على الشرح الكبيرالدسوقي،  ي نظر، (3)

 .187ص
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بدقة ألهنا  ةوال ميكن حتديد فرتة املراهق .(1)خالهلا بعض االضطرابات النفسية والسلوكية"
 .(2)تعتمد على النمو اجلسماين وهي متفاوتة بني البشر

 صلة املراهق باحلدث:
ريه، وكل مراهق ألن احلدث يشمل املراهق وغ ؛وهبذا جند أن املراهق أخص من احلدث

 .احدث وليس كل حدث مراهقً 
 ثاني ا: الصبي:

 ومعناه: (3)أن لفظ الصيب ورد يف القرآنإىل أشارت الباحثة سابًقا 
 : لغة   -أ

بيان،  الص بية   واحد   وقيل هو وهو الصغري دون الغالم، أو من مل يفطن بعد، والص 
 .، فيدل املعىن على صغر السن(4)الغالم

 اصطالح ا:  -ب
 االصطالح الفقهي: -1

وي طلق على الذكر ينبت، ويسمى صبًيا من والدته حىت البلوغ،  ومل حيتلم الذي مل
 .(5)تصرفاته لعدم كمال عقله ت عتربوال واألنثى، 

                                                
 .4، صمعجم مصطلحات الطب النفسيالشربيين، لطفي،  (1)
 .224، صالنمو سيكولوجياثائر أمحد،  ،غباري (2)
 .17البحث ص (3)
، جممع اللغة العربية، و 312، صمختار الصحاح، والرازي، 507ص، المعجم الوسيط جممع اللغة العربية، (4)

 (.صبامادة ) ،359، صالمعجم الوجيز
، والغزي، حممد صدقي، 169، ص3، جالمنتقى شرح الموطأي نظر: األندلسي، سليمان بن خلف الباجي،  (5)

، 27، جشرح نظم الورقات، واحلازمي، أمحد بن عمر بن مساعد، 225، ص8، جموسوعة القواعد الفقهية
 .10ص
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 االصطالح القانوني: -2
 .(1)فته الباحثة سابًقاي طلق على الصيب يف القانون لفظ احلدث، وقد عرَّ 

 صلة الصيب باحلدث:
لى من مل عألن لفظ الصيب يطلق   معناه أخص من احلدث يف القانون؛والصيب يف

ني السابعة والثامنة بيبل غ احللم، وبعد بلوغه ال يسمى صبًيا، أما احلدث فهو على األغلب 
 .فيشمل البالغ ومن دونه عشر

                                                
 .21البحث ص (1)
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 والقانون الفقهجرائم األحداث بين : تعريف المبحث الثالث
 هي: ةيتكون هذا املبحث من مطالب  ثالث

 املنحرف واملعرض لالحنراف.املطلب األول: احلدث 
 املطلب الثاين: جنوح األحداث.

 املطلب الثالث: جرائم األحداث.

 الحدث المنحرف والمعرض لالنحراف:تعريف المطلب األول: 
 معناه:و ، االحنرافقبل تعريف احلدث املنحرف واملعرض لالحنراف جيب تعريف 

 لغة : -أ
االحنراف عن الشيء، يقال: احنرف عنه االحنراف يف اللغة أصله حرف، ومن معانيه 

 ، إذن االحنراف معناه العدول وامليالن.(1)رفت أنا عنه: أي عدلت عنهاحنينحرف احنرافًا، و 
 :اصطالح ا -ب

: فهوعة النظرة الشاملة لالحنراف يف الشريذكر منذر زيتون أن هذا التعريف يعرب عن 
املسلم؛ ملا خمالف ملنهج الشريعة ومقاصدها يقابل بالرفض وعدم القبول من اجملتمع سلوك "

ورة كبرية يف حال حكامه وأخالقه وما تعارف عليه، وملا له من خطا عن أيرى فيه خروجً 
 .(2)ه"استمراره وتكرر 

بعد البحث عن تعريف االحنراف عند فقهاء القانون تبنّي أنه مماثل لتعريف اجلرمية و 
 .(3)الباحثة ذكرتهلذي سبق أن ا

                                                
، 43-42، ص2ج، معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، 839، ص9ج العربلسان ي نظر، ابن منظور،  (1)

 (.حرفمادة )، 167ص، الوسيطالمعجم ، وجممع اللغة العربية، 137، ص23ج تاج العروسوالزبيدي، 
 .176، صاألحداث، زيتون، منذر عرفات (2)
 .16ص ي نظر، البحث( 3)
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يف كل منهما  ماع وعلم النفس، وتعر تمن علم االج ذ كر مصطلح االحنراف يف كل  وقد 
 اآليت:ك

 اصطالح علم االجتماع: -1
منط معني، أو أمناط معينة من السلوك البشري،  "يعرف علماء االجتماع االحنراف بأنه:

 .(1)"ةتعارفت عليها لتنظيم حياهتا اجلمعيا على قواعدها اليت ترى اجلماعة أن فيه خروجً 
 اصطالح علم النفس: -2

ع عدم التكيف االجتماعي نتيجة قيام ا وع من أنو "نأما علماء النفس فيعرفونه بأنه: 
 .(2)ح"عقبات مادية أو معنوية حتول بني احلدث وبني إشباع حاجاته بالشكل الصحي

ية تعريفاهتا  هي مصطلحات قانون ومصطلح "احلدث املنحرف" و"احلدث املعرض لالحنراف"
 كاآليت:

: ال  حدث المنحرف:أوال 
ي على حرمة القانون ويرتكب فعاًل القانون بأنه: "الشخص الذي يعتد فقهاءعرفه 

هنى عنه يف سن معينة، ولو أتاه البالغ لوقع حتت طائلة العقاب سواء كان هذا الفعل خمالفة 
 .(3)أو جنحة أو جناية"

ه علي امعاقبً ا كب جرمً السابعة من عمره ومل يتم الثامنة عشرة، إذا ارتالذي أمت "هو أو 
 .(4)"من مل يتم السابعة من عمره حني اقرتافه اجلرما يف القانون، وال يالحق جزائيً 

 .(5)كل حدث ارتكب جناية أو جنحة"  : "وَعرَفه  القانون القطري بأنه

                                                
 .176، صاألحداث، زيتون، منذر عرفات، عن 10، صدراسة اجتماعية ألسر األحداثحسن، حممود، ( 1)
 .176، صاألحداث، زيتون، منذر عرفات، عن 151، ص، الرعاية االجتماعية لألحداثكريز، أمحد حممود(  2)
 .22ص  ،البيئة وجناح األحداثحسن، وفاء حممد علي،  (3)
 .21ص ، جرائم األحداثزهري، متاضر  ،حسون(4)
 .(1مادة )م بشأن األحداث 1994 ( لسنة1رقم ) القطريالقانون  (5)
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 الحدث المعرض لالنحراف: ثاني ا: 
 .(1)دون السابعة ويرتكب فعاًل يعد جناية أو جنحة"هو الذي يكون "
لالحنراف إذا وجد يف أي من احلاالت  معرًضا ، بغض النظر عن سنه،احلدث عدي  كما   

 :(2)اآلتية
 للعيش.ا جديً  اا قام مبمارسة عمل ال يصلح موردً إذ -1
آلداب العامة، أو جبرائم إذا قام بأعمال تتصل باجلرائم اجلنسية واخللقية أو جبرائم ا -2

رة أو قام خبدمة من يقومون السكر والقمار والتسول، أو جبرائم املخدرات واملؤثرات العقلية اخلط
 هبا.

ء السرية أو فساد إذا خالط املتشردين أو املشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سو  -3
 خالق.األ

 إذا اعتاد اهلرب من البيت أو من معاهد التعليم أو التدريب. -4
 إذا مل تكن له وسيلة مشروعة للعيش أو مل يكن له عائل مؤمتن. -5
 من سلطة أبويه أو من سلطة وليه أو وصيه. اإذا كان مارقً  -6
كن ت أو يف أما إذا مل يكن له حمل إقامة مستقر، أو كان يبيت عادة يف الطرقا -7

 .أخرى معدة لإلقامة أو املبيت فيها

 جنوح األحداث:تعريف المطلب الثاني: 

وي قصد به "كل سلوك ميارسه احلدث، ويعارض مصلحة اجملتمع يف زمان ومكان 
معينني، بصرف النظر عن هوية الفاعل، وعن تقدميه للمحاكمة، مبعىن آخر، هو كل سلوك 

                                                
 .16ص، جنوح األحداث ،غريب حممد، سيد (1)
 .(1مادة )م بشأن األحداث 1994 ( لسنة1رقم ) القطريالقانون  (2)
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السائدة يف اجملتمع يف زمن معني،  االجتماعيةايري ميارسه الطفل أو الشاب ينحرف به عن املع
 .(1)ويلحق الضرر باحلدث نفسه أو باجملتمع"

أو هي "األفعال املناهضة للمجتمع واليت يرتكبها األحداث يف سن احلداثة القانونية 
 .(2)ت ضمن جرائم وجنح وخمالفات قانون العقوبات جملتمعهم"دَ واليت إذا ارتكبها البالغون ع  

 :(3)انح جيب أن تتوفر فيه ثالثة عناصرفاحلدث اجل
 سن معينة.حدود أن يكون يف  -1
 أن يرتكب أو يشارك يف ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون. -2
 ن.أن تثبت إدانته بارتكاب هذا الفعل املخالف للقانو  -3

  جرائم األحداث:تعريف المطلب الثالث: 
ظور يقوم به حمكل عمل   بأهنا:جرائم األحداث  فر  عَ تـ  لباحثة أن ل ميكنمما سبق 

  الصيب املميز.
 محترزات التعريف:

 )كل عمل حمظور(: خيرج به كل عمل ال يعده الشرع حمظورًا.
 )الصيب(: احرتازًا عن البالغ.

 
 
 ميز(: حيرتز من الذي مل يصل سن التمييز.)الصيب امل

  الصغريكل فعل يقوم به :  فيمكن تعريفها بأهناأما يف القانون 
 
ز، ويعاقب عليه ميامل

 ال تطبق عليه األحكام.و مبعىن أن الطفل الذي مل يـ َتم سن اإلدراك ال ي عد جمرًما  ،القانون

                                                
 .22ص ، جرائم األحداث زهري، متاضر، حسون (1)
معالجة الشريعة يف الرياض،  الندوة العلمية السابعة، "مفهوم احلدث يف اإلسالم"حممد،  سليمان، عبد الغين (2)

 .157ص ،اإلسالمية لمشاكل انحراف األحداث
نحراف ا، منري، العصرة، 30ص، األمارات مجتمع في األحداث جناح ظاهرة، مجعية االجتماعيني (3)

 .3، صاألحداث
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 محترزات التعريف:
 ز.)الصغري املميز(: خيرج به الصيب ما دون السابعة أو الذي ال ميي

جلرائم حبكم العادات اها اجملتمع من )يعاقب عليه القانون(: خيرج به األعمال اليت يعد
 والتقاليد وغريها، وال يعدها القانون جرمية يعاقب عليه فاعلها.
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 والعقوبة عليها جرائم األحداث في الفقه اإلسالميلفصل الثاني: ا

 

 :يشتمل هذا الفصل
على متهيد ألنواع اجلرائم من حيث العقاب، وأربعة مباحث تشتمل على األحكام  

 كاآليت:  فيكون ،املرتتبة على جرائم الصيب
  متهيد يف أنواع اجلرائم من حيث العقاب.

 املبحث األول: إقامة احلد والقصاص على احلدث.
 املبحث الثاين: الضمان املايل على جرمية احلدث.

 الكفارة على جرمية احلدث.املبحث الثالث: 
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 تمهيد في أنواع الجرائم من حيث العقاب
ن هذه عأساس اجملتمع املسلم االستقامة، وبناء على ذلك فأي سلوك ينحرف 

حنرافات، وي عد مرتكبها االستقامة ي عد خمالفة للشريعة اإلسالمية، واجلرائم ت عد من هذه اال
الح املفسدين، أحكام وحدود؛ الغرض منها إصخارًجا عن الطريق السوي، فجاء التشريع ب

 الًغا. بوإعادة املنحرفني إىل الطريق املستقيم، سواء كان املنحرف حدثًا أو 
 :وق سمت اجلرائم من حيث نوع العقاب إىل ثالثة أقسام، وهي كاآليت

جرائم القصاص، ويندرج حتتها مخسة أنواع هي: القتل العمد وشبه العمد، والقتل  -أ
، وعقوبة مرتكب وتسمى جرائم ما دون النفس ،واجلرح العمد وشبه العمداخلطأ، 

لقوله تعاىل:  فتكون الدية بدل القصاص ،أو الدية يف العمدالقصاص هذه اجلرائم 
َل َباب   يَاأ ويل   َحيَاةٌ  ال ق َصاص   يف   َوَلك م  ﴿ ، والدية يف [179: البقرةسورة ]﴾األ 

إال أن زيادة وال نقصان يف هذه العقوبة؛ ألهنا مقدرة إبتداءً يف الشرع،  اخلطأ، وال
 .(1)فو اجملين عليه أو وليه عن اجلاينيع

جرائم احلدود، وهي سبعة أنواع: الزنا، والقذف، وشرب اخلمر، والسرقة،  -ب
والردة، واحلرابة، وقد قدرت الشريعة عقوبة لكل نوع، وليس للقاضي الزيادة 

  .(2)هاوالنقصان في
حيدد جرائم التعزير، وهي اجلرائم اليت ليست من جرائم القصاص وال احلدود، -ج

واحلفاظ على  عقوبتها ويل األمر أو القاضي، مبا يكفل محاية اجملتمع وأمن الفرد
وي نظر فيها إىل شخص اجملين عليه وظروفه، كما أن العقوبة القيم واألخالق، 

 .(3)تتبدل بتغري الزمان واملكان
                                                

، التشريع الجنائي اإلسالمي، ر، عودة، عبد القادوما بعدها 97، ص6، ج، تبيين الحقائقالزيعليي نظر، ( 1)
، ، والتوجيري34، صالشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية، واحلفناوي، منصور حممد، 614-612، ص1ج

 وما بعدها. 11ص ،5، جموسوعة الفقه اإلسالميحممد بن إبراهيم، 

، واحلفناوي، منصور حممد، 614-612، ص1، جالتشريع الجنائي اإلسالمي، رعودة، عبد القادي نظر، ( 2)
 .34، صالشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية

 .املصادر السابقةي نظر، ( 3)
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 المبحث األول: إقامة الحد والقصاص على الحدث
 

د وال ي قتص منه عند ارتكابه أي جرمية من جرائم  اتفق الفقهاء على أن الصيب ال حي 
مع  باالشرتاكأو مرتكًبا اجلرمية وحده أو احلدود والقصاص، سواء كان قاصًدا ذلك أو ال، 

ويف نظر القانون - (1)مسؤول حىت يَبل غ لألهلية، فهو يف نظر الشرع غري وذلك ألنه فاقدٌ  ؛غريه
يزًاإذا كان  تأديًبا ال عقوبةً ولكنه ي عزر  -م السن القانوين العتباره حدثًاحىت ي ت فهذه  ،(2)مم 

لكيال تشيع الفاحشة واألخالق الذميمة يف اجملتمع  ؛اجلرائم تستلزم العقوبة ولو كان تعزيرًا
 حىت ال تضيع حقوق العباد.ب الضمان؛ وبعض اجلرائم ت وج   املسلم،

وال  القصاصعليه  جيبذكر الكاساين أن فعل الصيب ال ي عد جناية لذلك ال  
ال خالف بني أهل العلم، أنه ال قصاص على صيب وال ": قال ابن قدامة، و (3)احلدود
كره؛ ألن هذه مشرتطة لكل شرتط أن يكون بالًغا عاقاًل غري م  "ي  ، وقال أيًضا: (4)"جمنون
 .(5)حد"

                                                
، 3وج 329ص، 1، جموسوعة اإلجماع، وأبو حبيب، سعدي، 142، صمراتب اإلجماعي نظر، ابن حزم، ( 1)

، 8، جالبحر الرائق، وابن جنيم، 234، ص7، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساين، ، و 931ص
ح مختصر شر ، واخلرشي، 232، ص6، جمواهب الجليل في شرح مختصر خليل، واحلطّاب، 328ص

 ، والنووي،225، ص11، وج158، ص10، جالعزيز شرح الوجيزوالرافعي،  ،3،11،101، ص8، جخليل
، منتهى اإلرادات، وابن النجار، 173،244، ص4، جاإلقناع حلجاوي،وا، 271،300، صمنهاج الطالبين

 .22،113، ص5ج

 .122،ص6، جكشاف القناعوالبهويت،  ، 461،524، ص5، جمغني المحتاجي نظر، الشربيين،  (2)
 .234، ص 7، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعي نظر، الكاساين،  (3)
 .284، ص8ج، المغني( ابن قدامة، 4)

 .84، ص9، ج( املصدر السابق5)
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 األدلة:
ث بعدة أدلة استدل الفقهاء على عدم تطبيق احلدود والقصاص على الصيب أو احلد

 منها:
 :من السنة النبوية -أ

 وعن يستيقظ، حىت النائم عن: ثالثة عن القلم رفع»: -صلى اهلل عليه وسلم - قوله
 .(1)«يعقل حىت اجملنون وعن حيتلم، حىت الصيب

ّد وال ي قتص منه، فعمده وقصده وجه الداللة: أن الصيب مرفوع  عنه القلم؛ لذلك ال حي 
 .(2)سواء، إذ إنه غري م كَلف

إذ التكليف يلزم منه  ؛)رفع القلم عن ثالثة( كناية عن عدم التكليفقال املناوي: "
وأن  ،بأن التكليف الزم لبين آدم إال لثالثة افع إشعارً ا بلفظ الر  بالكتابة عنه وعرّب رّب الكتابة فعَ 

)عن النائم حىت يستيقظ( من نومه )وعن املبتلى( بداء اجلنون ، صفة الرفع ال تنفك عن غريهم
وعن اجملنون حىت يعقل )وعن الصيب( يعين الطفل وإن ميز )حىت ، ( منه باإلفاقة)حىت يربأ

 .(3)( أو يبلغ"يكرب
 من آثار الصحابة والتابعني: -ب
فع ن أيب الصعبة بامرأة يف شعره فر قال: ابتهر اب ،عن حممد بن حيي بن حبان -1

لو "فقال: " انظروا إىل مؤتزره فلم ينبت"ذلك إىل عمر بن اخلطاب فقال: 
 (4)".كنت أنبت الشعر جللدتك احلد

                                                
 .27سبق خترجيه، ي نظر البحث ص (1)
نيل ، والشوكاين، 121، ص12، جفتح الباري، وابن حجر، 50، ص8، جاالستذكاري نظر، ابن عبدالرب،  (2)

 .370، ص1، جاألوطار
 .35، ص4، جفيض القديراملناوي،  (3)
، رقم 177، ص10، كتاب اللقطة، باب ذكر ال قطع على من مل يتحلم، جالمصنفأخرجه الصنعاين يف  (4)

 = قد ابتهر أيت عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه بابن الصعبةبلفظ:  الكبرى السنن(، والبيهقي يف 18734)
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فقال:  ،يت عثمان بغالم قد سرققال: أ   ،عن عبد اهلل بن عبيد بن عمري -2
 .(1)"فنظروا فوجدوه مل ينبت فلم يقطعه، انظروا إىل مؤتزره"

فلم  ،سرقت،  حتض، ملجبارية أ يتأنه "عبد الرمحن:  القاسم بن عن -3
 .(2)"يقطعها

 من املعقول: -ج
يشرتط يف العقوبات العلم والقصد والقدرة، وهذا غري متوفر يف الصيب، كما  -1

 ،وال يسعى بإرادته وقدرته ،مل يقصد الفسادأن الشرع مينع العقوبة على من 
ال يعاقبه صاحب  فمثل هذا ،بل قلبه مشتمل على العفة والطاعة واإلنابة

 .(3)اولطفً  الشرع رمحةً 
ة، وفعل الصيب القصاص واحلدود من العقوبات، وال يستحقها إال من قام جبناي -2

 .(4)لذلك مل َتب عليه ال ي وصف باجلناية؛
كَلف أن يكون فامهًا عاقاًل للتكليف، فخطاب وتكليفعلى  -3

 
من ال عقل  امل

حمال كاجلماد والبهيمة، فهو ال يفهم أصل وتفاصيل اخلطاب من أمر وهني  له
 . (5)لذا تعذر تكليفه ؛واقتضاء الثواب والعقاب

                                                
ه لو أنبت الشعر جللدتا فلم جيدوه أنبت الشعر، فقال: ""، فنظرو يف شعره، قال: "انظروا إىل مؤتزره= امرأة 

  (.11321، رقم )97، ص6، كتاب احلجر، باب البلوغ باإلنبات، ج"احلد
، رقم 177، ص10، كتاب اللقطة، باب ذكر ال قطع على من مل يتحلم، جالمصنفأخرجه الصنعاين يف  (1)

، (11321، رقم )97، ص6كتاب احلجر، باب البلوغ باإلنبات، ج  ،الكبرى السنن(، والبيهقي يف 18735)
 .207، ص6، جإرواء الغليل، قال األلباين: حسن

، رقم 177، ص10، كتاب اللقطة، باب ذكر ال قطع على من مل يتحلم، جالمصنفأخرجه الصنعاين يف  (2)
"، كتاب يت عبد اهلل جبارية سرقت مل حتض، فلم يقطعهاأ  بلفظ " المصنف(، وابن أيب شيبة يف 18733)

 (.28163، رقم )481، ص5احلدود، باب ما جاء يف اجلارية تصيب حًدا، ج
 .162، ص 1، جالفروقي نظر، القرايف،  (3)
 .79، ص25، جالشرح الكبير، وابن قدامة، 234، ص7، جبدائع الصنائعي نظر، الكاساين،  (4)
 .150، ص1، جاإلحكامي نظر، اآلمدي،  (5)



 

44 

 

ن مناطها التكليف أل  معترب يف جرائم احلدود والقصاص؛إليه أن احلدث غري خنلصما 
من الشرع، فالشريعة تراعي  ورمحةً  إال رأفةً  سقوطها عنه ما هي، فالعقوبة وهذا يسقط عنه

دى ذلك لنفور الناس عن اجلانب النفسي لإلنسان، فإذا ما ط بقت العقوبة على األحداث أ
  حيث إنه ال يعتين بالطفولة وال يرمحها. هذا الدين؛

ليس  -الباحثة من وجهة نظر–غري القاصد أو الواعي للجرمية  إضافًة إىل أن عقوبة
ا لدى الصغري مما ن هذه اجلرائم؛ ألن العقاب الشديد قد ي ولد عنادً حاًل لكف األحداث ع

بد من توعية احلدث العقاب بارتكاب جرمية أكرب، فالب الذين تسببوا لهيدفعه لالنتقام من 
ميز خبطورة هذا األمر

 
ميز مبا يناسب سنهوتأ ،غري امل

ً
، واختيار نوع التأديب مبا ديب احلدث امل

ميزوحالته النفسيةال يؤثر على شخصيته 
 
السلوك املنحرف فالبد  ، أما إذا تكرر من احلدث امل

 .من اختاذ عقوبة صارمة متنعه من هذا الفعل
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 المبحث الثاني: الضمان المالي على جريمة الحدث
عنه كما سقط  الضمان املايل على احلدث حمل تساؤل، هل جيب عليه أداؤه أم يسقط

ثة مطالب تعرب لك قسمت الباحثة هذا املبحث إىل ثالالقصاص واحلدود؟، لإلجابة على ذ
 :على النحو اآليت عن َمواط ن وجوب الضمان املايل، وهي

 الضمان املايل على األحداث يف جرائم القصاص. :املطلب الألول 
 هر(.املطلب الثاين: الضمان املايل على األحداث يف جرمية الزنا )امل

 .السرقةاملطلب الثالث: الضمان املايل على األحداث يف جرمية 

 المطلب األول: الضمان المالي على األحداث في جرائم القصاص:
تنقسم جرائم القصاص إىل: جرمية االعتداء على النفس )القتل(، وجرمية االعتداء 

، أو جرحطرف أو كسر عضو أو إذهاب منفعة  االعتداء على على ما دون النفس )وتعين
 : (2)، وتنقسم جرائم ما دون النفس إىل ثالثة أقسام هي(1) (ألنه الغالب ؛ويعرب عنه باجلرح

سائر و ه، جراحات الرأس والوجغري اجلائفة وتشمل:  -1 :وهي نوعانح و اجلر  -أ
والصدر  اجلائفة: وهي اليت تصل إىل اجلوف، منها جوف البطن، -2، البدن

 .واخلاصرة وغريها
 شفتان،وال ،وهي: األذنان، والعينان اويشمل ستة عشر عضوً إبانة طرف  -ب

 واليدان، والرجالن، وغريها.واللسان، واألسنان، ، 
 مس وغريها.العقل، واحلواس اخل :منهاالة منفعة، وهي ثالث عشرة منفعة، إز -ج

                                                
 .506، ص2، جاإلقناع، والشربيين، 37ص، 9ج، منح الجليل( ي نظر، عليش، 1)
 263ص، 9ج، روضة الطالبين، النووي، وما بعدها 333، ص10ج ،العزيز شرح الوجيزالرافعي، ( ي نظر، 2)

  .وما بعدها
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: وجوب الدية  :على الصبي من عدمه أوال 
يف كال القسمني من أقسام جرائم القصاص، يسقط القصاص عن الصيب وال يعين 

وهذا ما  .ألنه حق للعباد جيب أداؤه هلم إال أن ي عفى عنهذلك سقوط الضمان املايل عنه، 
إىل أن الصيب ليس عليه دية سواء  الذين ذهبوا الظاهريةعدا ، (1)ذهب إليه مجهور الفقهاء

ال قود على جمنون فيما أصاب يف جنونه، وال على : "ابن حزمقال  كان متعمًدا أو خمطًئا،
بلغ، وال على أحد وال على من مل ي -املخرج له من عقله  -سكران فيما أصاب يف سكره 

 .(2)"ضمان، وهؤالء والبهائم سواء وال من هؤالء: دية،

 األدلة:
: أدلة الجمهور:  أوال 

 من القرآن الكريم: -أ
ًنا ﴿َوَما  قوله تعاىل:  ت َل م ؤ م  ًنا َخطَأً إ  َكاَن ل م ؤ م ن  َأن  يـَق  ر ير  الَّ َخطًَأ َوَمن  قـََتَل م ؤ م   فـََتح 

ل ه  إ الَّ أَ  َنة  َود يٌَة م َسلََّمٌة إ ىَل أَه   .[92النساء: سورة ] ن  َيصَّدَّق وا﴾َرقـََبة  م ؤ م 
 نأ، ومبا (3)إال خطأً مؤمًنا ل له أن يقتلة: تدل اآلية على أن املؤمن ما كان وجه الدال

عدم  لعلةالنتفاء القصاص  ؛(4)خطئ عليه دية القتلالبالغ املـ  خطًأ، فهو مثل  عدعمد الصيب ي  
 .التكليف

                                                
، وخليل يف 723، صالدر المختار، واحلصفكي، 180، ص7، جبدائع الصنائع( ي نظر، الكاساين، 1)

، 10ج ،العزيز شرح الوجيزوالرافعي، ، 49، ص8، جشرح مختصر خليل، واخلرشي، 234، صالمختصر
، 10، جاإلنصاف، املرداويو ، 136ص، 9ج، و 345، ص5ج، روضة الطالبينوالنووي،  ،141ص
 .169، ص4، جاإلقناع، واحلجاوي، 133ص

 .216، ص10، جالمحلىابن حزم، ( 2)
 .1390، ص3، جتفسير الراغب األصفهاني( يًنظر، األصفهاين، 3)
شرح ، واخلرشي، 723، صالدر المختار، واحلصفكي، 180، ص7، جبدائع الصنائع( يًنظر، الكاساين، 4)

، 10ج ،العزيز شرح الوجيزوالرافعي، ، 29، ص9، جمنح الجليل، وعليش، 49، ص8، جمختصر خليل
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  اعرتاض الظاهرية:
الظاهرية ال يعتّدون بالقياس وال حيلون القول به يف الدين إمنا جيب الرجوع إىل  ملا كان

، فالقياس هنا دليل غري صحيح، ولو س لم بصحته فال (1)ازعكتاب اهلل وسنة رسوله عند التن
ألن القياس ال يكون إال بنظريه، وال شبه بني الصيب  على البالغ اخلاطئ؛ يصح قياس الصيب

 .(2)والبالغ
كما أنه ال يصح إجياب الدية بغري نص سواء من القرآن أو السنة، والنص الثابت عن 

 .(4)فال قصاص وال دية عليه (3)عنه القلمالرسول يدل على أن الصيب مرفوع 

 رد اجلمهور:
املرفوع يف احلديث اإلمث وليس الضمان أو الدية، فاألول من باب خطاب التكليف 

 .(5)ف وال قدرته وال كونه من كسبهلّ ال يشرتط فيها علم املكوالثاين من باب خطاب الوضع، ف
 من آثار الصحابة: -ب

ستة غلمة ذهبوا عندما ر فع إليه "أن  -هلل عنهرضي ا–من قضاء علي بن أيب طالب 
يسبحون، فغرق أحدهم، فشهد ثالثة على اثنني أهنما غرقاه، وشهد اثنان على ثالثة أهنما 

 .(6)"غرقوه، فقضى على الثالثة مخسي الدية، وعلى االثنني ثالثة أمخاس الدية

                                                
، 10، جاإلنصاف، املرداوي، و 136ص، 9ج، و 345، ص5، جروضة الطالبين النووي،و  ،141ص
 .169، ص4، جاإلقناعواحلجاوي، ، 133ص

 وما بعدها. 78، ص1، جالمحلىابن حزم، ( ي نظر، 1)
 .217، ص10، جالمحلىابن حزم، ( ي نظر، 2)
 .24حديث )رفع القلم عن ثالث(، سبق خترجيه ص( 3)
 .220، 216، ص10، جالمحلىابن حزم، ( ي نظر، 4)
 .232، ص6، جمواهب الجليلاحلطاب، ( ي نظر، 5)
، 5، كتاب الديات، باب القوم يدفع بعضهم بعًضا يف البئر أو املاء، جالمصنف( أخرجه ابن أيب شيبة يف 6)

 (.27873)، رقم 448ص
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 حادثة الغرق يف أوجب الدية على الغلمان -رضي اهلل عنه– اوجه الداللة: أن عليً 
 مما يدل على وجوب الدية على الصيب يف القتل.

 اعرتاض الظاهرية:
بن كهيل، أو  من رواية سلمة ألنه ؛: ال يصح االستدالل هبذا األثراالعرتاض األول

وهو ومن طريق احلجاج بن أرطاة  وكالمها مل يولد إال بعد موت علي. ،محاد بن أيب سليمان
 .(1)هالك

 :رتاضعلى االعرد ال
 ميكن الرد على هذا االعرتاض جبوابني:

 عن ابن أيب شيبة، بكر أيباحثة أنه روي عن تبنّي للببعد البحث عن هذا األثر،  -أ
فلو ف رض  ،(2)مسروقعبد اهلل بن حبيب بن أيب ثابت، عن عامر، عن  ، عنوكيع

، ويسمى ضعف الرواة السابقني، فإن الضعف يزول إذا روي األثر من طريق غريهم
 .(3)؛ بسبب العاضد الذي عضدهلغريه حسًنا

 أن هؤالء الرواة مقبولون وي روى حديثهم:  -ب
: ابن مهدي عنه قال، وكثريهمتقن للحديث، ثقة  إنهأما سلمة بن كهيل فقد قيل  -1

وقال  .مل يكن بالكوفة أثبت من أربعة منصور وسلمة وعمرو بن مرة وأيب حصني"
خيتلف يف حديثهم فمن اختلف عليهم فهو خاطئ فذكره ا أربعة يف الكوفة ال أيضً 

، وقد (4)عندما سئل عن ثقات أصحابه ذكر منهم سلمة ا، كما أن جريرً "منهم

                                                
 .217، ص10، جالمحلىابن حزم، ( ي نظر، 1)
، 448ص، 5هم بعًضا يف البئر أو املاء، ج، كتاب الديات، باب القوم يدفع بعضالمصنف( ي نظر، ابن أيب شيبة، 2)

 (.27873رقم )
 .496، ص1، جتوجيه النظر، والسمعوين، 149، ص1، ج، فتح الباقي، األنصاري، زكرياي نظر( 3)
 .156، ص4، جتهذيب التهذيب( ابن حجر، 4)
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، وأيب جحيفة، عاصر عدة من الصحابة وروى عن بعضهم مثل: زيد بن أرقم
 .(1)وغريهم عبد اهللوجندب بن 

 ، وقال ابن(2)اللسان"فقد قال عنه شعبة: "صدوق  محاد بن أيب سليمانوأما  -2
، وقد "محاد من بعلم علي منّ أ أحد ما" شربمة ابن وقال، (3)"محاد ثقة: "معني

 .(4)روى عن أنس وسعيد بن املسيب وغريهم كثري
كان يف حديثه اضطراب إال وإن  فقد كان جائز احلديث،  احلجاج بن أرطاةوأما  -3

بعض الروايات فأما أن رمبا أخطأ يف ، قال عنه ابن عدي: "(5)انه كان صدوقً أ
 .(6)"وهو ممن يكتب حديثه ،يتعمد الكذب فال

صلى –: لو صح هذا األثر فال حجة يف قول أحد دون رسول اهلل االعرتاض الثاين
 .(7)-اهلل عليه وسلم

 الرد على االعرتاض:
  :ي رد على هذا االعرتاض

 أوصيكم بتقوى اهلل والسمع»: -صلى اهلل عليه وسلم-حبديث الرسول  -أ
ا، ا كثريً ا، فإنه من يعش منكم بعدي فسريى اختالفً ا حبشيً والطاعة، وإن عبدً 

                                                
 .156-155، ص4، جتهذيب التهذيب( ي نظر، ابن حجر، 1)
 .16، ص3( املصدر السابق، ج2)
 (  املصدر السابق.3)
 (  املصدر السابق.4)
 .196، ص2، جتهذيب التهذيب(  ي نظر، ابن حجر، 5)
 .197، ص2(  املصدر السابق، ج6)
 .294، ص10ج ،المحلىابن حزم، ( ي نظر، 7)
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سكوا هبا وعضوا عليها فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء املهديني الراشدين، مت
 .(1)«بالنواجذ

اتباعه واتباع  بأن عليهم لناسل -صلى اهلل عليه وسلم–الرسول  وجه الداللة: بيان
 منهم.، واألخذ اخللفاء من بعده

عمد الصيب وخطؤه "أنه قال:  -رضي اهلل عنه–بن اخلطاب  عن عمر روي -ب
 .(2)"سواء

 .(3)"عمد الصيب واجملنون خطأ"أنه قال:  -رضي اهلل عنه– روي عن علي-ج
 .(4)«خطأ الصيب عمد أن السنة مضت»: قال الزهري عن  -د

اخلطأ يوجب ل وجه الداللة: اعتبار قتل الصيب خطًأ يدل على وجوب الدية، فالقت
ل أن السلف كانوا تدإال أهنا يف جمموعها  الروايات وإن كانت آحادها ضعيفة وهذه الدية.

 جيعلون عمد الصيب خطأ ويعاملونه معاملة اخلطأ. واهلل أعلم.
 من المعقول:  -ج
كَلف، وإن اختلفا يف  -1

 
كَلف وغري امل

 
الدية من حقوق األموال اليت َتب على امل

 .(5)لدية يف ماله أو على عاقلتهحقوق األبدان، فتجب ا

                                                
(، وأخرجه ابن 4607، رقم )200، ص4، كتاب السنة، باب يف لزوم السنة، جالسنن( أخرجه أبو داود يف 1)

 ، باب اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديني،افتتاح الكتاب يف اإلميان وفضائل الصحابة والعلم، السننماجه يف 
 .107، ص8، جغليل، إرواء ال(، قال األلباين: صحيح42، رقم )15، ص1ج

رقم ، 77، ص12، كتاب اجلراح، باب شرك من ال قصاص عليه، جمعرفة السنن واآلثار( أخرجه البيهقي يف 2)
 وقال إسناده منقطع وراويه ضعيف.(، 15936)

رقم ، 77، ص12، كتاب اجلراح، باب شرك من ال قصاص عليه، جمعرفة السنن واآلثار( أخرجه البيهقي يف 3)
 وقال إسناده ضعيف.(، 15937)

 (.18068، رقم )474، ص9، كتاب العقول، باب القود ممن مل يبلغ احللم، جالمصنفأخرجه الصنعاين يف  (4)
، اإلقناعواحلجاوي، ، 33، ص12، جالحاوي الكبير، املاوردي، 723، ص،الدر المختار( ي نظر، احلصفكي، 5)

 .169، ص4ج
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 الصيب، فهو أهٌل لوجوهبلذلك َتب الدية على ا الصبا ال ينفي عصمة احملل؛ -2
 .(1)عليه

جناية الصيب موجبة للضمان املايل؛ ألن جنايته غري ملغاة، مع عذره وعدم تكليفه،  -3
 .(2)فتتعلق برقبته كالقصاص

 . (4)، وحكومة العدل(3)الدية أو األرشوتسمى يف جرائم ما دون النفس 
 ثاني ا: أدلة الظاهرية:

 :من السنة النبوية -أ
 يستيقظ، حىت النائم عن: ثالثة عن القلم رفع»: -صلى اهلل عليه وسلم - قوله -1

 .(5)«يعقل حىت اجملنون وعن حيتلم، حىت الصيب وعن
وجه الداللة: أن األصناف الثالثة يف احلديث غري خماطبني باحلكم، لذلك تسقط 

 .(6)الديةعنهم 

                                                
 .273، ص4، جكشف األسراربن أمحد،  ز، عبد العزيالبخاري( ي نظر، 1)
 .388، ص8، جالمغنيابن قدامة، ( ي نظر، 2)
 .عن اجلناية اليت أحلقت بعضو من األعضاء بداًل  اهو العوض املايل املقدر شرعً األرش:  (3)

 .3404، ص5، جوأدلته الفقه اإلسالمي ، وهبة،الزحيلي
كاليد الشالء ا  ء فيما ليس فيه مقدار حمدد شرعً مبعرفة اخلرباهي املال الذي يقدره القاضي حكومة العدل:  (4)

 .وحنوها مما ذهب نفعه، واجلرح والتعطيل وحنومها
 .5738، ص7املصدر السابق، ج

 .27سبق خترجيه، ي نظر البحث ص (5)
 .277، ص11، جالمحلىابن حزم، ( ي نظر، 6)
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 اعرتاض اجلمهور:
املرفوع ألن  وجوب الدية يف حق الصيب غري صحيح؛االستدالل هبذا احلديث بعدم 

من باب خطاب الذي هو الدية عن الصيب اإلمث ألنه من باب خطاب التكليف وليس 
 .(1)الوضع

فيه  ن رفع اإلمث صار شبهة يف رفع القود، والدية من الضمان املايل الذي ال تؤثرومبا أ
 .(2)الشبهة، لذا كان البد على من ادعى ارتفاع الدية اإلتيان بنص صريح يف ذلك

فإن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم، »: -صلى اهلل عليه وسلم–قول النيب  -2
وأبشاركم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، يف شهركم هذا، يف بلدكم هذا، أال 

 .(3)«هل بلغت
حرام بغري نص، كحرمة دمه، فال وجوب للدية عليه وجه الداللة: أن أموال الصيب 

 .(4)بغري نص

 :على الدليل االعرتاض 
تعدي عليها، أن حرمة أموال الصيب يف احلديث، هي بصيانتها واحرتامها وعدم ال

 ه.أداؤ للغري جيب  احقً  تعدوليس مبنعه من أداء الدية اليت 

                                                
 .50، ص8، جاالستذكارابن عبدالرب،  ، و232، ص6، جمواهب الجليلاحلطاب، ( ي نظر، 1)
 .132، ص18، جإعالء السننالتهانوي، ( ي نظر، 2)
ال ترجعوا »قول النيب صلى اهلل عليه وسلم:  ، كتاب الفنت، باب50، ص9ج، الصحيح( أخرجه البخاري يف 3)

 .48، ص34، جالمسند(، وأخرجه أمحد يف 7078، )«ا، يضرب بعضكم رقاب بعضبعدي كفارً 
 .216، ص10، جالمحلىابن حزم، ( ي نظر، 4)
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 من المعقول: -ب
 بنص يف القرآن أو السنة النبوية، فال أن اجياب الدية شرع، والشرع ال يكون إال -1

من الدين مل يأذن  وجوب الدية على الصيب، فيكون شرًعايوجد نص يدل على 
 .(1)به اهلل

 اعرتاض اجلمهور:
الذين أغرقوا صبيًا هناك أدلة تبني وجوب الدية على الصيب منها قضاء علي يف الصبية 

 .(2)بدفع الدية
 يسونال يق أهل القياس ألنبطالن قياس الصيب على العامد واملخطئ البالغ؛  -2

 .(3)ه بني العاقل البالغ وبني الصيبالشيء إال على نظريه ومشبهه، وال شب

 :اعرتاض اجلمهور
سبق أن ذكرت الباحثة أن الصيب غري مَكلف، لذلك ر فع عنه اإلمث يف خطاب 

 .(4)موال وهي من خطاب الوضعالتكليف، أما الدية فهي متعلقة باأل
أن  ،ن جهةموالظاهرية  ،يظهر لنا مما سبق أن سبب اخلالف بني اجلمهور من جهة

لظاهرية، الذين ال اجلمهور يأخذون بالقياس على البالغ بوجوب الدية على الصيب، خبالف ا
 .لظاهريةا، وكذلك يعتد اجلمهور بآثار الصحابة خبالف يأخذون بالقياس يف األصل

 :رأي الباحثة
﴿َوَما قوله تعاىل: ؛ لقوة أدلتهم، ومنها قوله تعاىل: هو رأي اجلمهورالرأي الراجح 

ًنا إ الَّ َخطَأً  ت َل م ؤ م  وألن الدية هي عوض ، فهي تشمل كل من قتل خطًأ؛ ﴾َكاَن ل م ؤ م ن  َأن  يـَق 

                                                
 .220، ص10، جالمحلىابن حزم، ( ي نظر، 1)
، 5الديات، باب القوم يدفع بعضهم بعًضا يف البئر أو املاء، ج ، كتابالمصنف( أخرجه ابن أيب شيبة، 2)

 (.27873، رقم )448ص
 .220، ص10، جالمحلىابن حزم،  ( ي نظر3)
 .53( ي نظر، البحث ص4)
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اء، فعفو الشارع عن مايل عما أتلفه الصيب من الدماء، فهو أدعى حلفظ النفوس وصيانة الدم
 الصيب يف القصاص ال يستلزم عفوه عن الدية.

 ثاني ا: وجوب الضمان المالي في مال الصبي أم على العاقلة:
لصيب، يبقى رآء وأدلة الفريقني، وترجيح وجوب الضمان املايل على ابعد عرض ا

 الضمان املايل يف مال الصيب أو على عاقلته؟ :السؤال
 حبث الفقهاء هذه املسألة على النحو اآليت: 

اتفق الفقهاء على أن الصيب إذا ارتكب جرمية القتل خطًأ فعليه دية املقتول وتكون 
 .(1)على عاقلته

 أيان عند الفقهاء:أما إذا كان القتل عمًدا فعليه دية املقتول، وفيمن تكون عليه ر 
 سواء. عمد الصيب وخطأه الرأي األول: وجوب الدية على عاقلة الصيب؛ ألن

، واحلنابلة يف الصحيح (3)، واملالكية(2)ذهب مجهور الفقهاء من احلنفيةوهو م
ميز، مم  (4)عندهم

 
يز، وقول عند الشافعية يف الصيب غري امل   .(5)يزًا كان الصيب أو غري مم 

 األدلة:
واملعقول،  ابعني، استدل الفقهاء باحلديث الشريف، واملأثور من أقوال الصحابة والت

 كاآليت:

                                                
، واخلرشي، 180، ص7، جبدائع الصنائع، والكاساين، 215، ص13، جالهدايةالبناية شرح ( ي نظر، العيين، 1)

، روضة الطالبين النووي،، و 246، ص4، جالشرح الكبير، والدردير، 11، ص8، جشرح مختصر خليل
، 133، ص، 10، جاإلنصاف، املرداوي، و 336ص، 5، جمغني المحتاجالشربيين، ، و 136، ص9ج

 .133، ص10، جاإلقناعواحلجاوي، 
 .180، ص7، جبدائع الصنائع، والكاساين، 215، ص13، جالبناية شرح الهداية( ي نظر، العيين، 2)

 . 246، ص4، جالشرح الكبير، والدردير، 11، ص8، جشرح مختصر خليل( ي نظر، واخلرشي، 3)

 .133، ص10، جاإلقناع، واحلجاوي، 133، ص10، جاإلنصاف، املرداوي( ي نظر، 4)

 .336، 223-222، ص5، جمغني المحتاج، الشربيين، 136، ص9، جروضة الطالبين النووي،( ي نظر، 5)
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 :من السنة النبوية -أ
 وعن يستيقظ، حىت النائم عن: ثالثة عن القلم رفع»: -صلى اهلل عليه وسلم - لقوله

 .(1)«يعقل حىت اجملنون وعن حيتلم، حىت الصيب
ألنه غري  ليف، فيكون عمد الصيب وخطؤه سواء؛وجه الداللة: أن البلوغ أساس التك

د وال ي قتص منه؛ ، وبناء علي(2)م كلف ألنه ال ميلك نفسه، لذلك تتحمل ه فالصيب ال حي 
 العاقلة الدية عنه. 

 من آثار الصحابة والتابعين: -ب
عمد الصيب وخطؤه "أنه قال:  -رضي اهلل عنه–بن اخلطاب  عمرروي عن  -1

 .(3)"سواء
 .(4)"عمد الصيب واجملنون خطأ"أنه قال:  -رضي اهلل عنه– روي عن علي -2
خطؤمها أنه قال يف الصيب واجملنون: " -رمحه اهلل–روي عن احلسن البصري   -3

 .(5)"وعمدمها سواء على عاقلتهما
 ية على العاقلة.وجه الداللة من اآلثار: أن خطأ الصيب وعمده سواء لذلك وجبت الد

 من المعقول: -ج
من شروط القتل كمال القصد، وهو غري متحقق يف الصيب؛ لذلك كانت الدية  -1

 .(6)ألهنا أشبه بالقتل اخلطأ أو شبه العمد ؛العاقلة على

                                                
 .28سبق خترجيه، ي نظر البحث ص (1)
 .99، ص7، جنيل األوطار، والشوكاين، 50، ص8، جاالستذكاري نظر، ابن عبد الرب،  (2)
 .50( سبق خترجيه، ي نظر البحث ص3)
 .50خترجيه، ي نظر البحث ص( سبق 4)
 .406، ص5ج، المصنف( أخرجه ابن أيب شيبة يف 5)
 .383ص، 8ج، المغني( ي نظر، ابن قدامة، 6)
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 .(1)امتناع القصاص يف حق الصيب، ت وجب الدية على العاقلة -2
 مال الصيب؛ ألن عمد الصيب عمد.الرأي الثاين: وجوب الدية يف 

ميز
 
ميز ، وقول عند احلنابلة(2)وهو مذهب الشافعية يف الصيب امل

 
  .(3)يف الصيب امل

 أصحاب هذا الرأي باآليت: واستدل
عند  يف اختيار األبوين اقد جعل للصيب متييزً ف -صلى اهلل عليه وسلم–فعل النيب  -أ

يز مضرته من منفعته  ،طالقهما ، (4)كما أنه قدمه إماًما يف الصالة، فالصيب مي 
 فتأسيًسا على ذلك هو م درك لفعله ومسؤول عما يفعله، فتكون الدية يف ماله.

ميز القاصد هلا كما يف العبادات،القياس على ت -ب
 
عمده ف صرفات الصيب امل

 ا، مما يفسد عليه العبادة،وعمده للكالم يف الصالة عمدً  الألكل يف الصيام عمدً 
 .(5)ا، وتكون الدية يف مالهوجب أن يكون عمده للقتل عمدً ف

ذكر ابن قدامة أن الشافعّي استدل بأن الصيب بارتكابه اجلناية عمًدا استحق -ج
 .(6)التأديب ولذلك كانت الدية يف ماله، ألن فعله أشبه بالقتل من البالغ

 الرد على األدلة السابقة:
اطب هبا خطاب ندب فيحصل هبا  ؛ال يصح القياس على العبادات ألن الصيب خم 

مجهور العلماء ، قال ابن تيمية: "قال (7)على الثواب بفعلها، وال ت كتب عليه السيئات برتكها
 .(8)"بادة الصيب لهوثواب ع

                                                
 .500، ص13، جالنوادر والزيادات( ي نظر، ابن أيب زيد، 1)
 .336، 223-222، ص5، جمغني المحتاج( ي نظر، اخلطيب الشربييين، 2)
 .133، ص10، جاالنصاف، املرداوي( ي نظر، 3)
 .130، ص12، جالحاوي الكبير( ي نظر، املاوردي، 4)
 .( املصدر السابق5)
 .383ص، 8ج، المغني( ي نظر، ابن قدامة، 6)
 .87ص، 1ج، فتح العلي( عليش، 7)
 .318ص، 5ج، الفتاوى الكبرى( ابن تيمية، 8)
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إضافًة إىل أن ابن قدامة قد رد على قياسهم بالقتل العمد بأهنا أشبه بقتل البالغ، بأن 
الصيب ال يتحقق فيه كمال القصد لذلك كان هذا القياس باطاًل، فقتله كان خطًأ أقرب منه 

 .(1)للعمد

 :رأي الباحثة
يبلغ، عنه القلم حىت  ايزًا مرفوعً ألن الصيب وإن كان مم   الرأي الراجح هو رأي اجلمهور؛

وفر القصد واإلرادة، تعلى ذلك فهو غري مسؤول عما يفعله لعدم بنص احلديث املتقدم، وبناءً 
 فيكون قتله خطأً وتكون الدية على عاقلته.

 :الضمان المالي على األحداث في جريمة الزنا )المهر(المطلب الثاني: 
ألنه مل يبلغ، إذ إن الزنا شرًعا ما  فهو ال ي عد زانًيا جرمية الزنا عندما يرتكب الصيب 

وجب فيه احلد الذي يشرتط فيه التكليف واإلسالم، فال جيب على الصيب واجملنون والكافر، 
ي بذلك على سبيل اجملاز  .(2)فإذا وطئ الصيب امرأة فال ي سمى زانًيا شرًعا وإمنا مس 

 :(4)عليه (3)بوجوب املهرويف زنا احلدث أو الصيب مسألتان متعلقتان 
 :  الصبي بالصبية: زناأوال 

إذا ، هلاألنه ليس أهاًل بناء على ما تقدم من ذكر بعدم إقامة احلدود على الصيب؛ 
أما كون . (5)الفقهاءباتفاق وطئ الصيب صبية فأزال بكارهتا أو مل يزهلا، فال جيب عليه احلد 

 فعلى رأيني:الفعل موجًبا للمهر من عدمه، 

                                                
 .383ص، 8ج، المغني( ي نظر، ابن قدامة، 1)
 .313، ص4ج، الشرح الكبير، ، الدردير75، ص8، جشرح مختصر خليلاخلرشي،  ي نظر، (2)
 .318، ص6، جالبناية شرح الهدايةيطلق عليه يف كتب الفقه العقر: وهو مهر املثل، العيين،  (3)
الظاهرية ال يوجبون املهر على الصيب، تأسيًسا على عدم إجياهبم للحدود وال الديات عليه، ت شري الباحثة إىل أن  (4)

 .32، صوميكن الرجوع ملسألة الدية ملعرفة أدلة الظاهرية ومناقشتهم للجمهور
الشرح ، والدردير، 310، ص، الدر المختار، واحلصفكي34، ص7، جبدائع الصنائعالكاساين، ي نظر،  (5)

، 86، ص10، جروضة الطالبين، والنووي، 259، ص9، جمنح الجليل، وعليش، 313، ص4، جالكبير
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، املهرأو  احلدال خيلو عن مبا أن الزنا فعليه املهر.  إذا وطء الصيب الصبية برضاها -1
 .(1)، وهذا ما نص عليه احلنفيةعن احلد وجب املهرفلما ع في الصيب 

 :األدلة
اب املهر كان مفيًدا، نفسها فكانت مبثابة املكرهة، فإجيالصبية ال والية هلا على  (أ

فالصبية وإن كانت هي  .(2)الرجوع عليها مبثل ذلكألن ويل الصيب ال يصح له 
يزة ملا تفعل لذلك كان هلا  ، فإذهنا ال يصح؛املبادرة، فأمرها ليس بيدها، وغري مم 

ولو  ..،عليه املهر لو مكرهة أو صغريةقال ابن عابدين: " .(3)احلق يف أخذ املهر
 .(4)"بأمرها لعدم صحة أمر الصغرية يف إسقاط حقها

اها فال حد وذلك ألنه وطء صبية برض ضمان الفعل أسوة بالبالغ؛ ى الصيبعل  (ب
 عليهما النعدام األهلية، لذا وجب عليه املهر.

 .(5)الصيب الصبية برضاها فليس عليه شيء، وهذا ما ذهب إليه احلنابلة إذا وطئ -2

 الدليل:
 .(6)أن عمد الصيب خطأ يف مجيع األحكام

                                                
، اإلقناع، واحلجاوي، 172، ص10، جاإلنصاف، واملردواي، 446، ص5، جالمحتاجمغني الشربيين، و 

 .253، ص4ج
 .160، ص3ج، رد المحتار، بن عابدينا، 184، ص3، جتبيين الحقائق، الزيعلي ي نظر، (1)
 .273-272، ص5، ج، العناية شرح الهدايةالبابريت، 184، ص3، جتبيين الحقائق، الزيعلي ي نظر، (2)
-193، ص1، ججامع أحكام الصغار، واألسروشين، 160، ص3ج، رد المحتار، بن عابديني نظر، ا (3)

194. 
 .160، ص3ج، رد المحتار، بن عابدينا (4)
 .241، ص10، جاإلنصافاملرداوي،  ،ي نظر (5)
 .465، ص2، جالفتاوى، ابن الصالح، يف ي نظر (6)
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 :رأي الباحثة

عنه العقوبة  لنا مما سبق أن وطء الصيب للصبية فعٌل موجب للمهر، فتسقط يتبني
رية قوهلا غري معترب يف ؛ ألن الصغالبدنية وهي احلد، لكن ال يسقط عنه احلق املايل وهو املهر

 .إسقاط حقها
 ثاني ا: زنا الحدث أو الصبي بالبالغة:

 هناك حالتان لوطء الصيب للبالغة وهي:
 للبالغة مطاوعة أو دعته لنفسها:وطء الصيب  -أ

على الزنا على  اختلف الفقهاء يف وطء الصيب لبالغة مكنته من نفسها أو طاوعته
 قولني:

، وهو عند دعته لنفسهايت وطئها الصيب وهي مطاوعة له أو ال مهر للبالغة ال -1
قال املاوردي:  .(3)، وظاهر يف كالم احلنابلة(2)، والشافعية(1)قوليف  احلنفية

 .(4)"اشيئً  عليه نر مل اصغريً  زىن فيمن امليموين نقل"

 األدلة: 
أسقطت حقها حني مكنته من نفسها، ورضاها معترب يف إسقاط حقها لكوهنا  (أ

 .(5)بالغة

                                                
، واألسروشين، 160، ص3ج، رد المحتار، بن عابدينا، و 16، ص5، جالبحر الرائق، ابن جنيم، ي نظر (1)

 .194-193، ص1، ججامع أحكام الصغار
 .443، ص5، جمغني المحتاج، والشربيين، 91، 10، جروضة الطالبينالنووي، ، ي نظر (2)
 .241، ص10، جاإلنصافاملرداوي،  ،ي نظر (3)
 .املصدر السابق (4)
 .160، ص3ج، رد المحتار، بن عابدينا، و 16ص، 5، جالبحر الرائقابن جنيم، ي نظر،  (5)
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ال فائدة من املهر؛ ألهنا صارت مستعملة للصيب، والصيب إذا استعمل يف شيء  (ب
 .(1)حلقه ضمان ثبت لوليه حق الرجوع على املستعمل

 .(2)منفعة البضع غري متقومة (ج
جيب املهر للبالغة اليت وطئها الصيب وهي مطاوعة له أو دعته لنفسها، وهو  -2

 .(3)قول عند احلنفية

 األدلة: 
أرش اجلنايات للمجين عليه، فكان املهر عوًضا كون الوطء مثل اجلناية عليها، و  (أ

 .(4)عن احلد

 .(5)بالبالغألن الصيب مؤاخذ بضمان الفعل يف حق العباد أسوة  (ب

 ويرد على هذه األدلة بأدلة الرأي األول.

 :رأي الباحثة 
اعية له، فإهنا ال من وجهة نظر الباحثة أن الصيب إذا وطء بالغة برضاها، أو كانت د

 ذ بقوله.ألن رضاها أسقط حقها، كما أن الصيب غري م كلف وال يؤخ تستحق املهر؛
 وطء الصيب للبالغة مكرهة: -ب

البالغة مكرهة على الزنا ال مطاوعة للصيب، فيجب عليه املهر، ألن ليس إذا كانت 
 .(6)هلا أمر يف ذلك، خبالف املطاوعة اليت رضاها كان معتربًا يف إسقاط حقها يف املهر

                                                
 .129، ص9، جالمبسوط، السرخسي (1)
 .443، ص5، جمغني المحتاج، والشربيين، 91، 10، جروضة الطالبينالنووي، ي نظر،  (2)
 .16، ص5، جالبحر الرائقابن جنيم، ي نظر،  (3)
 .16، ص5، جالبحر الرائقابن جنيم، ي نظر،  (4)
 .129، ص9، جالمبسوط، السرخسي (5)
جامع ، واألسروشين، 184، ص3، جتبيين الحقائق، الزيعلي، و 128، ص9، جالمبسوطالسرخسي، ي نظر،  (6)

 .193، ص1، جأحكام الصغار
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 في المال المسروق:على األحداث المطلب الثالث: الضمان 
 يف السرقة حقان:

 . (1)التكليفحق هلل وهو القطع وع في عن احلدث لعدم  -أ
عامًدا بيد الصيب،  (2)إذا تلف، وقحق للعباد: وهو الضمان للمال املسر   -ب

 لذلك أو خاطًئا، وهو على قولني:
باتفاق  ؛ النتفاء القطععن الصيب من الضمان إذا تلف بيدهي عفى  ال  -1

ميزن املالكية الأإال  (3)الفقهاء
 
ودليلهم: قول .  يوجبونه على الصيب غري امل

 (4)«ضرار وال ضرر ال»: -صلى اهلل عليه وسلم–الرسول 
للصيب أي ضمان مايل، وقد تقدم ذكر ليس يرون أن  فهم ،لظاهريةقول ا -2

 .(5)األدلة
  (6)ختلو السرقة من أحوال ثالثة: إذن ال

                                                
مواهب ، واحلطاب، 321، ص، الدر المختار، واحلصفكي76، ص7ج، بدائع الصنائع، الكاسايني نظر،  (1)

، 5، ج، مغني المحتاج، والشربيين 91،ص8، جمختصر خليلشرح اخلرشي، ، و 306، ص6، جالجليل
، والبهويت، 253، ص10، جاإلنصاف، املرداوي، 224، ص11، جالعزيز شرح الوجيز، والرافعي، 489ص

 .367، ص3، جشرح منتهى االرادات
، 7، جبدائع الصنائعالكاساين، ، عادة منه مطلوبة منفعة به منتفعا يكون أن من إخراجه الشيء تالفإ (2)

 .164ص
، 83، ص4، جرد المحتار، وابن عابدين، 67،171، ص7، جبدائع الصنائعالكاساين،  ي نظر، (3)

، 7، ج فتح العزيز، 82، ص7، جمنح الجليل، وعليش، 278، ص5، جالجليل مواهبواحلطاب، 
 .151، ص6، جكشاف القناع، والبهويت، 468ص

(، 2341، رقم )784، ص2، كتاب األحكام، باب من بىن حبقه ما يضر جباره، جسننالأخرجه ابن ماجه يف  (4)
(، 11384، رقم )114، ص6، كتاب الصلح، باب ال ضرر وال ضرار، جالسنن الكبرىأخرجه البيقهي يف 

 .408، ص3، جإرواء الغليل، قال األلباين: صحيح
 .32صي نظر،  (5)
نهاية ، اجلويين، 365، ص3، جالمهذب، والشريازي، 89، ص7ج، بدائع الصنائع، الكاسايني نظر،  (6)

 الفقه اإلسالمي، والزحيلي، وهبة، 494، ص5، جمغني المحتاج، الشربيين، 285، ص17، جالمطلب
 .218-217، رسالة دكتوراه، صجرائم األحداثصباهي، حممد ربيع، وما بعدها، و  5425، ص7، جوأدلته
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أن يكون املال املسروق متعيًنا يف يد احلدث السارق، دون أن يعرتيه تغيري، فريد  -1
 إىل املالك.

اه نقص، كأن املال املسروق قائًما يف يد احلدث السارق، ولكن اعرت أن يكون  -2
 ال مينع الرد. يكون ثوب فقطعه، فريد املسروق أيًضا إىل املالك، ألن النقصان

 هالك املال املسروق أو تعرضه للتلف، ففي ذلك حالتان: -3
التالف،  أن يكون املسروق مثلًيا: فيجب ضمان مثله، فهو أقرب إىل األصل (أ

 ب االقرتاب من األصل قدر اإلمكان.فيج
األسواق،  أن يكون املسروق قيمًيا: جيب ضمان قيمته، وذلك لتعذر مثله يف (ب

 فالقيمة تقوم مقام املثل إذا تعذر وجوده.
ا كان متوفرًا، أو فاألصل يف املال املسروق، رده إذا كان صاحلًا، أو ضمان مثله إذ

 ضمان قيمته إذا تعذر املثل.



 

63 

 

 الث: الكفارة على جريمة الحدثالمبحث الث
كفارة على الصيب، انقسم الفقهاء يف وجوب الكفارة إىل فريقني أحدمها قال بوجوب ال

 واآلخر قال بعدم الوجوب وهو كما يأيت:
: مذهب الجمهور:  أوال 

إىل وجوب الكفارة على  (3)واحلنابلة ،(2)والشافعية، (1)ذهب اجلمهور من املالكية
جيوز أن ي عتق من مال نفسه عن ، كما يعتق الويل عنه من مالهأي  الصيب، وتكون يف ماله

يزًا هزئجيالصوم ال و  الصيب إن كان أبًا أو جًدا وإال فال، وال جيوز للويل أن ، إال أن يكون مم 
 .(4)عنهيصوم 

 واستدلوا بأدلة منها:
ًنا َخطَأً ﴿قوله تعاىل: -1 ر ير  رَ َوَمن  قـََتَل م ؤ م  َنة ﴾فـََتح   .[92النساء: سورة ] قـََبة  م ؤ م 

وجه الداللة: أن اخلطاب عام، فتجب الكفارة يف مال الصيب كوجوبه يف أخذ 
اطب به و الزكاة، وجوب أخذ ال  جوب أداء، فيتعلق الوجوب يف ماله وخي 

 .(5)وليه
ات األقارب وتفارق دية، كما أهنا أشبه بنفقق بالقتل كالحق مايل يتعلالكفارة  -2

 .(6)ألهنما عبادتان بدنيتان الصوم والصالة؛

                                                
 .49، ص8، جشرح مختصر خليل، واخلرشي، 234، صالمختصرخليل يف ي نظر،  (1)
 .528، ص10، جشرح الوجيز، والرافعي، العزيز 375، ص5، جمغني المحتاجالشربيين، ي نظر:  (2)
 .328، ص3، جمنتهى اإلراداتشرح البهويت، ، 237، ص4، جاإلقناعاحلجاوي،  (3)
 .375، ص5، جمغني المحتاجالشربيين، ي نظر:  (4)
 .58-57، ص2، جالبحر المحيطي نظر، الزركشي،  (5)
 .514ص ، 8ج، المغني، ي نظر، ابن قدامة (6)
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 كفارة اليمني اليت تتعلق بالقول فال َتب عليه، وكون القتل فعاًل   هي تفارق -3
 .(1)فهو ي وجب الضمان، فيتعلق بالفعل ما ال يتعلق بالقول

وال يشرتط يف الشربييين: "يقول اخلطيب  يف الكفارة، ال يشرتط التكليف -4
ا( ألن الكفارة ا أو جمنونً وجوب الكفارة تكليف، بل َتب )وإن كان القاتل صبيً 

من باب الضمان فتجب يف ماهلما فيعتق الويل عنهما من ماهلما وال يصوم 
 
 
 .(2)"ز أجزأهميّ عنهما حبال، فإن صام الصيب امل

 ثاني ا: مذهب الحنفية:
 لك:الكفارة على الصيب، ومن أدلتهم على ذ ذهب احلنفية إىل عدم وجوب

فال َتب يوجب السرت والصيب ال ذنب له  وسرته، الكفارة موضوعة لتغطية املأمث -1
 .(3)الكفارة يف حقه

صلى اهلل عليه –فخطأ الصيب مرفوع عنه لقول النيب عدم حتقق العمد من الصيب  -2
 حيتلم، حىت الصيب وعن يستيقظ، حىت النائم عن: ثالثة عن القلم رفع»: -وسلم
 .(5)، فال تصور للقصد من الصيب يف اجلرمية(4)«يعقل حىت اجملنون وعن

 .(6)الكفارة دائرة بني العبادة والعقوبة، وال عبادة على الصيب وال عقوبة -3
 باحلظر متعلقة العقوبة لتكون ؛واإلباحة احلظر بني ادائرً  يكون الكفارة سبب" -4

 اخلطاب على يبتين ذلك وكل حمظور لفعل اسم ألهنا باجلناية؛ يوصف ال وفعلهم
 .(7)"الكفارة عليهم َتب فكيف مبخاطبني ليسوا وهم

                                                
 ي نظر، املصدر السابق. (1)
 .375، ص5، جمغني المحتاجاخلطيب الشربيين، (2)
 .139ص ،6ج ،الحقائقتبيين ، الزيعليي نظر،  (3)
 .27سبق خترجيه، ي نظر البحث ص (4)
 .139ص ،6ج، تبيين الحقائق، الزيعليي نظر،  (5)
 .املصدر السابقي نظر،  (6)
 .املصدر السابق (7)
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 :رأي الباحثة
 احلنفيةأن الراجح هو قول  -من وجهة نظر الباحثة –بعد عرض أدلة الفريقني يتبني 

 ،، وهو مرفوع عن الصيب(1)وألن الكفارة هي رفع اإلمث الكفارة على الصيب؛ بعدم وجوب
أما إن كان قياس الكفارة على الدية فال  ليس من أهل التكليف واخلطاب، نهأإضافًة إىل 

 .على رأي مجهور الفقهاء يصح ألن الدية تكون على عاقلة الصيب

                                                
 .328، ص3، جشرح منتهى اإلراداتمسي بذلك من الكفر، أي: السرت، أي تسرت الذنب وتغطيه، البهويت،  (1)
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 الوقاية من جرائم األحداث في ضوء الشريعة اإلسالمية: الفصل الثالث
الكيان اإلنساين داخل هذا اهتمت الشريعة باجملتمع املسلم، وسعت للحفاظ على 

اجملتمع بالطرق السليمة، لتقضي على معيقات استمرار وجود اإلنسان املسلم املتبع للطريق 
املستقيم الذي حثه الكتاب والسنة عليه، لي حقق املعىن احلقيقي لوجوده يف األرض الذي 

 خلقه اهلل من أجله، وهو عبادة اهلل وحده ال شريك له.
لنواة األوىل يف هذا اجملتمع، سعت الشريعة لوضع القوانني واألنظمة وألن األسرة هي ا

اليت تساعد هذه األسرة على بناء جمتمع كامل سليم من االحنرافات، فاهتمت بالطفل بشكل 
، اكبري، فبدأت من اختيار األم واألب الصاحلني، وحقه على أبويه أن خيتارا له امسًا حسنً 

سنتني، كما جيب على الوالدين حسن تربيته وتعليمه وتفقيهه وحقه يف الرضاعة حىت يكمل ال
 يف الدين، ومحايته من أصدقاء السوء واملغريات اليت تدفعه للشهوات.

إضافة إىل دور األسرة، للمدرسة واملؤسسات التعليمية الدور البالغ يف محاية الطفل 
دور الذي تقوم به حنو من االحنرافات، فالطفل يقضي نصف يومه يف املدرسة، لذلك كان ال
، كما أن اإلسالم عليهاالطفل كبريًا، فهي تغرس فيه القيم واألخالق احلميدة اليت حث 

للمسجد دورًا يف ذلك أيًضا، حيث إن الصيب مأمور بتعلم الصالة من سن السابعة وي ضرب 
م، على تركها يف سن العاشرة، فبناء على ذلك يتعلم الذهاب للمسجد مخس مرات يف اليو 

وإضافة إىل الصلوات املفروضة يتلقى الصيب العلوم الشرعية يف املسجد، فهو إما أن حيفظ 
 القرآن، أو يستمع للخطب واحملاضرات، أو حىت يلتحق حبلقات العلم.

هذا الفصل إىل ثالثة مباحث متعلقة بالدور الباحثة ولتفصيل ما سبق فقد قسمت 
ة احلدث من اجلرمية يف ضوء الشريعة اإلسالمية، الذي تقوم به األسرة واملؤسسات يف وقاي

 وهي على النحو اآليت:
 .املبحث األول: دور األسرة يف الوقاية من جرائم األحداث يف ضوء الشريعة اإلسالمية
 .املبحث الثاين: دور املدرسة يف الوقاية من جرائم األحداث يف ضوء الشريعة اإلسالمية

الوقاية من جرائم األحداث يف ضوء الشريعة املبحث الثالث: دور املسجد يف 
 .اإلسالمية
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المبحث األول: دور األسرة في الوقاية من جرائم األحداث في ضوء الشريعة 
 اإلسالمية

ألبناء تطلًعا الستقامة إذا صلحت األسرة صلح اجملتمع، فاألسرة هلا دور بارز يف رعاية ا
 محاية األبناء من يفمنهًجا األسرة  تتخذه اجملتمع، كما اعتنت الشريعة هبم عن طريق تشريع

 االحنراف، ومن هذه األمور:
 أواًل: اختيار األبوين الصاحلني:

أول حق قرره اإلسالم للطفل قبل أن يولد اختيار األبوين، فعلى الرجل البحث عن 
بسبب ماهلا أو أوالده تربية صحيحة، ال أن خيتارها تساعده يف تربية ذات خلق زوجة صاحلة 

تنكح »: -صلى اهلل عليه وسلم–، قال الرسول إال األخالق ماسبق فان  فكل فقط.  مجاهلا
، وكما أن (1)«ألربع: ملاهلا وحلسبها ومجاهلا ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك رأةامل

 للرجل حق اختيار الزوجة الصاحلة، فللمرأة أيًضا حق يف قبول من ترضاه ألبنائها أبًا ذا دين
إذا جاءكم من ترضون دينه »: -صلى اهلل عليه وسلم–الرسول  ودل عليه قول، لق محيدوخ  

 . (2)«يف األرض وفساد وخلقه فأنكحوه، إال تفعلوا تكن فتنةً 
يبدأ الطفل منذ سنواته األوىل بالتأثر بسلوكيات أبويه اللتصاقه الشديد هبما، فيتعلم 

القومي، والصفات احلميدة، ويعمالن على وخبصاهلما يتصف، فيتلقى منهما اخللق  ،منهما
 .(3)ترسيخها فيه باملثل الصاحل والقدوة الطيبة

                                                
( وأخرجه 5090، رقم )7، ص7ج األكفاء يف الدين،باب ، كتاب النكاح، الصحيحأخرجه البخاري يف  (1)

 (.1466، رقم )1086، ص2ج، استحباب نكاح ذات البنيباب ، كتاب الرضاع، الصحيحمسلم يف 
، 387، ص3، أبواب النكاح، باب ما جاء إذا ما جاءكم ممن ترضون دينه فزوجوه، جسننالأخرجه الرتمذي يف  (2)

، كتاب النكاح، باب الرتغيب يف التزويج من ذي الدين السنن الكبرى(، أخرجه البيقهي يف 1085رقم )
 إرواء الغليل، (، قال األلباين: حسن13481، رقم )132، ص7واخللق املرضي، ج

 .266، ص6، ج
 .23، ص66، عمجلة التربية، " العالقة الرتبوية وطبيعتها بني اآلباء واألبناء"ي نظر، محام، سامية،  (3)
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فاختيار أبوين صاحلني للطفل يؤثر بشكل كبري عليه يف مجيع أطوار حياته، وخاصًة 
يف سن املراهقة، حيث إن احلدث غالًبا ما يقتدي باألفعال ويتأثر هبا، فإن كان والداه صاحلني، 

، وجيعله يتحرى األفعال الطيبة ويسلك مسلكها، بعيًدا عن جيابًا على سلوكياتهيؤثر ذلك ا
منحرفًا  و كالمهاكان أحد الوالدين أ. بعكس إذا ما  األفعال املتصفة بالشر واملؤدية إىل اجلرائم

فاسدة وتنتقل العدوى إىل األبناء فيتحول الكثري منهم  األعميف أغلب  أو جمرًما، تكون األسرة
 .(1)إىل جمرمني متأثرين بالتقليد

إضافًة إىل ذلك فقد أثبت العلم أن من العيوب اخل لقية ما ينتقل من اآلباء لألبناء 
فاإلنسان قد يكون له استعداد فطري وراثي للجرمية، وذلك نتيجة خللل يف ، (2)بالوراثة

لالزمة للحياة أو إصابتها بعيب. وقد أشار القرآن الكرمي إىل ذلك يف قوله ا الكروموزمات
ليوا َتَذر ه م   إ ن   إ نَّكَ ﴿تعاىل:  رًا إ الَّ  يَل د وا َواَل  ع َباَدكَ  ي ض  ، كما [27: نوحسورة ] ﴾َكفَّارًا  فَاج 

رَأَ َسو ء  َوَما   يَا﴿: عز وجل قال َت َهار وَن َما َكاَن أَب وك  ام  مرمي: سورة ] ﴾َكاَنت  أ ميك  بَغ ي اأ خ 
صلى –، فبالتايل استنكروا عليها محلها، وقال الرسول مرمي ، فتشري اآلية إىل صالح أبويّ [28

، مما يدل على أن (3)«ختريوا لنطفكم، وانكحوا األكفاء، وأنكحوا إليهم»: -اهلل عليه وسلم
 اختيار الزوجني الصاحلني يؤثر على الن طف.

إذ انتقال هذه  اثي على األخالق حمدود؛أن التأثري الور ب الرأي القائل الباحثة وتؤيد
 و ز رَ  َواز رَةٌ  َتز ر   َواَل ﴿الصفات بالوراثة يستلزم انتقال اإلمث إىل االبن، وهذا يناقض قوله تعاىل: 

َرى ألبناء ، واألدلة السابقة قد تشري إىل الرتبية وتأثريها على ا[164: األنعامسورة ] ﴾أ خ 
امليل إىل اجلرمية مثل اجلسم الضعيف الذي ال  كما أن وراثة  .(4)وليس انتقال الصفات اخل لقية

                                                
  .73، صأصول علم اإلجرام وعلم العقاب، حممد صبحي، جنمي نظر،  (1)
يف الرياض،  الندوة العلمية السابعة"، األسرة املسلمة والوقاية من االحنراف، "، حممد بن عبد اهللعرفةي نظر،  (2)

  .75ص ،معالجة الشريعة اإلسالمية لمشاكل انحراف األحداث
(، أخرجه البيقهي 1968، رقم )633، ص1، كتاب النكاح، باب األكفاء، جسننالأخرجه ابن ماجه يف  (3)

(، قال األلباين: حسن، 13758، رقم )214، ص7، كتاب النكاح، باب اعتبار الكفاءة، جالسنن الكبرىيف 
 .468، ص4، جوضعيف سنن ابن ماجهصحيح 

 10/06/2015، هل الوراثة البيولوجية تشمل األخالق والصالح والفسادلالستزادة ي نظر،  (4)
226119https://islamqa.info/ar/  

https://islamqa.info/ar/226119
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يقوى على مقاومة املرض، فهو معرض الرتكاب اجلرائم ما مل يتحصن بوسائل الوقاية، فابن 
 والعكس صحيح. ، (1)اجملرم ال يكون جمرًما إذا ترىب يف بيئة صاحلة

عن طريق اجلينات؛  وقد تكونالرتبية،  الق تؤثر يف األبناء عن طريقخنلص إىل أن األخ
اجملتمع وقل  لذلك حث اإلسالم على حسن اختيار الزوج أو الزوجة، فإن هم صلحوا صلح

 الشر ودوافع اجلرمية.
 ثانًيا: حسن التسمية:

ن يحلسن األمساء آثار نفسية طيبة وفيه احرتام للذات وتنمية الشخصية، فعلى األبو 
، وتتأثر نفسيته إذا كان (2)، ويبقى معه طوال حياتهاختيار االسم املناسب لالبن، ملا يتميز به

باأللقاب، ملا قد هنى عن التنابز إذا كان اهلل تعاىل ، و الستهزاء أقرانه بهاالسم قبيًحا،؛ نظرًا 
إطالق اسم من ال  نتيجة الغضب من ،الشحناء بينهم وتوليدفيه من أثر سيء على البشر، 

﴾َواَل ﴿تعاىل:  يف قولهيرغب فيه عليه،  َل َقاب  كان ،  (3)[11احلجرات: سورة ] تـََنابـَز وا ب األ 
كم من طفل    وجند يف جمتمعناتسمية االبن باسم قبيح أو غري مقبول يف اجملتمع. األوىل عدم 

ي على جده، حىت يتطبع بطباعه. حبجة أنه يف تسميتهظ لم   مس 
إذا دخل أحدهم اإلسالم ووجد أن امسه  -صلى اهلل عليه وسلم–وقد كان الرسول  

ه إىل ما هو أحسن منه، ويف ذكره لألمساء احلسنة قال:   أحب»قبيح أو غري مناسب، غريَّ
 .(4)«األمساء إىل اهلل عبد اهلل، وعبد الرمحن، وأصدقها حارث، ومهام، وأقبحها حرب ومرة

 قالملا فيه من مطابقة مبعناه، فاحلارث هو الكاسب، فقد  األمساء أصدق من احلارث صارو 
                                                

أحباث الندوة العلمية "، على قيام السلوك اإلجرامي أثر العوامل الوراثية والتكوينية، أسامة حممد، "الراضيي نظر،  (1)
 . 39، صحديثة في تفسير السلوك االجراميالنظرية ال، السادسة

معالجة الشريعة يف الرياض،  الندوة العلمية السابعة"، حقوق اإلنسان يف اإلسالمي نظر، الصليفيح، محد، " (2)
 .38-37ص ،اإلسالمية لمشاكل انحراف األحداث

 .75، ص5، جفتح القدير، والشوكاين، 300، ص22، جالتفسيرلالستزادة ي نظر، الطربي يف  (3)
(، وأخرجه 4950، رقم )287، ص4، كتاب األدب، باب يف تغيري األمساء، جالسننأخرجه أبو داوود يف  (4)

، قال األلباين: 514، ص9، كتاب الضحايا، باب ما يستحب أن يسمى به، جالكبرى السننالبيهقي يف 
 .409، ص4،جإرواء الغليل، صحيح
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َرة   َحر ثَ  ي ر يد   َكانَ   َمن  ﴿ :سبحانه خ  نـ َيا َحر ثَ  ي ر يد   َكانَ   َوَمن   َحر ث ه   يف   َله   نَز د   اآل  َها نـ ؤ ت ه   الدي نـ   م 
رَة   يف   لَه   َوَما خ  يب   م ن   اآل  فهو من هّم بالشيء إذا  مهام وأما، [20: الشورىسورة ] ﴾َنص 

 .(1)االمسان هذان به وصف الذي الصدق معىنأراده، فهذا 
معىن ، فإذا كان طباعهفهو يؤثر على صفاته و  وكما أن االسم يؤثر نفسًيا على الطفل،

طلق عليه
 
وما دل ، الصفاتيدل على القسوة والغلظة جند أن الطفل يتطبع بتلك  االسم امل

 ما»: فقال وسلم عليه اهلل صلى النيب إىل جاء أباه أن: أبيه عن املسيب، ابن عنعلى ذلك 
 فما»: املسيب ابن قال أيب مسانيه اامسً  أغري ال: قال «سهل أنت»: قال حزن،: قال «امسك
فيجب أن يكون االسم املختار ما تطمئن إليه النفوس، أو ما . (2)«بعد فينا احلزونة زالت

االسم احلسن ال جيعل الطفل يشمئز من امسه، وال يشعر يدل على األمل والشجاعة، كما أن 
، وجند أن هذه (3)بنفور الناس من حوله مما يبعث على تولد الكراهية يف نفسه َتاه اجملتمع

 .مما يؤجج نزعة االحنراف لديهتولد حب االنتقام والثأر من حوله، الكراهية عادًة ما 
 ثالثًا: الرضاعة:

ى الطفل، فهي تقيه الكثري من األمراض اليت قد عل وجسدينفسي أثر للرضاعة 
إىل قرب األم من الطفل خالل الرضاعة يقيه االضطراب والقلق  تعرتضه خالل منوه، إضافةً 
، فاحلنان والعطف الزمان للطفل حىت ال يشب غري متشبع  هلما (4)ويشعره باألمن والطمأنينة

 روعة.مما جيربه على البحث عما فقده عرب الطرق غري املش
فالشعور كما أهنا تؤثر بشكل إجيايب على منو شخصيته يف املراحل التالية من الطفولة، 

يؤدي إىل منو النواحي العاطفية، واللغوية، بالطمأنينة وتبادل العواطف بني األم والرضيع 

                                                
 .126، ص4، جمعالم السنناخلطايب،  (1)
 (.6190، رقم )43، ص8، كتاب األدب، باب اسم احلزن ، جالصحيحأخرجه البخاري يف  (2)
   .92،90، صة اإلسالميةالطفل في الشريعي نظر، الصاحل، حممد بن أمحد،  (3)
لتشريع اإلسالمي مؤتمر ا، "أثر الرضاعة على العالقات األسرية" ،زهد، عصام بن العبد، واهلويب، مجال ي نظر، (4)

، رسالة دكتوراه جرائم األحداث في الفقه اإلسالمي، صباهي، حممد ربيع، 450، صومتطلبات الواقع
 .345-344ص
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الطفل هي من أهم املراحل لنمو حياة فالعامني األولني من واالجتماعية واالتزان النفسي، 
، وهذا تأكيًدا (1)االستجابات االنفعالية والذهنية والسلوكية السويةإىل  النواحي إضافةً  هذه

ع َن َأو اَلَده نَّ َحو َلني   َكام َلني   ل َمن  أَرَادَ ﴿لقوله تعاىل:  سورة ] ﴾َأن  ي ت مَّ الرََّضاَعةَ  َوال َوال َدات  يـ ر ض 
أقر جملس الفقه اإلسالمي الدويل حبق الطفل يف الرضاعة الطبيعية ملدة  ، وقد[233البقرة: 
أوصت املنظمة العاملية للصحة باالقتصار على الرضاعة الطبيعية يف الستة أشهر ، و (2)عامني

األوىل، والشروع يف إعطاء الطفل أغذية تكميلية مناسبة مع االستمرار يف إرضاعه طبيعًيا حىت 
لقرارات السابقة تبني مدى أمهية الرضاعة للطفل وأهنا تؤثر عليه بشكل  أو ، وا(3)بلوغه عامني

 .بآخر
من حق الطفل على األم رضاعته ملدة سنتني، كما جيب على األب أن يوفر له ف

َرىمرضعة إذا تعسر على األم الرضاعة، قال تعاىل يف كتابه: ﴿ ع  لَه  أ خ   ﴾َوإ ن  تـََعاَسر مت   َفَستـ ر ض 
، وذكر الغزايل شروطًا الختيار املرضعة ألن الصفات تنتقل عرب احلليب [6الطالق: سورة ]

امرأة متدينة تأكل احلالل فإن اللنب احلاصل من احلرام ال إىل الطفل، فقال جيب أن خيتار "
فإذا وقع عليه نشو الصيب انعجنت طينته من اخلبيث فيميل طبعه إىل ما يناسب  ،بركة فيه
عمر  رجل من بين كنانة رث الطباع ما يلي: سألمما يدل على أن الرضاعة توّ ، و (4)"اخلبائث

فقال: مسعت عمر رضي اهلل ، ولكنهم أرضعوين ،فقلت: ال ؟من بين فالن أنت بن حبيب:

                                                
 م 18/12/2012، الرضاعة الطبيعية تكون شخصية الطفلي نظر، الشوبكي، حممد،  (1)

-https://www.altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA

-D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%

D8%A9/%D8%A7%D9%84%DD8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%%

-8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9

-D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9%

-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86%

1186-9%84D9%81%D7%B8%D9%84%D7%A8%D% . 
 حقوق األطفال واملسنني.(، بشأن 1( )7/12)113، قرار رقم مجلس الفقه اإلسالمي الدولي (2)
م 7/2015، منظمة الصحة العاملية، تغذية الرضع وصغار األطفالي نظر،  (3)

ar/342http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs/  
 .72، ص3، جإحياء علوم الدينالغزايل،  (4)

https://www.altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-1186
https://www.altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-1186
https://www.altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-1186
https://www.altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-1186
https://www.altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-1186
https://www.altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-1186
https://www.altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-1186
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs342/ar/
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–، وكذلك قول زياد السهمي مرساًل "هنى رسول اهلل (1)عنه يقول: "إن اللنب يشبه عليه"
  .(2)"حلمقاء فإن اللنب يشبهأن تسرتضع ا -صلى اهلل عليه وسلم

مما سبق يتضح لنا أن الرضاعة الطبيعية هلا تأثري كبري على شخصية املولود خالل 
سنوات منوه، فالعنف لدى املراهقني واختاذهم طريق اإلجرام قد يرجع إىل عدم تشبعهم حبليب 

بيثة عرب احلليب األم، أو بسبب فساد أخالق األم أو املرضعة، فينتج عنه انتقال الصفات اخل
للطفل، مما جعله ينشأ على نفس األخالق، فإذا كانت املرضعة تتصف باحلماقة أو سوء 
شى على الصغري منها ألن هذه الصفات إذا انتقلت له َتعل منه طفاًل  اخللق  والفجور، خي 
 منحرفًا سالًكا لطرق الفساد، بعكس إذا ما كانت عفيفة وصاحلة، فتنقل له الصفات الطيبة

اليت تبعده عن السلوكيات املنحرفة واجلرائم والوقوع يف احملظورات، فال ينقم على أحد وال يشذ 
 .(3)سلوكه يف االعتداء على اآلخرين

كما أن بعض العلماء قرروا أن الرضاعة الصناعية من العوامل املعوقة للرتبية السليمة 
العالقات؛ وذلك بسبب قلة توفر حيث إن أفرادها تتجلى فيهم خشونة يف الطباع وصرامة يف 

 .(4)احلنان الذي يصاحب الطفل عند تغذيه على حليب األم مما ينتج عنه اخللق غري املهذب

                                                
، رقم 476، ص7، كتاب الطالق، باب حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب، جالمصنفأخرجه الصنعاين يف  (1)

، 7، كتاب الرضاع، باب ما ورد يف اللنب يشبه عليه، جالسنن الكبرى(، وأخرجه البيقهي يف 13953)
 (.15679، رقم )764ص

، السنن الكبرى(، وأخرجه البيقهي يف 207) ، رقم181، باب يف النكاح، صالمراسيلأخرجه أبو داوود يف  (2)
، السنن الصغير(، وأخرجه يف 15682، رقم )765، ص7كتاب الرضاع، باب ما ورد يف اللنب يشبه عليه، ج

 (.2874، رقم )180، ص3كتاب اإليالء، باب الشهادة يف الرضاع، ج
، القطان، مناع 344رسالة دكتوراه، ص، جرائم األحداث في الفقه اإلسالميي نظر، صباهي، حممد ربيع،  (3)

معالجة الشريعة اإلسالمية يف الرياض،  الندوة العلمية السابعة"، الرتبية اإلسالمية والوقاية من االحنرافخليل، "
 .106ص ،لمشاكل انحراف األحداث

يف الرياض،  ية السابعةالندوة العلم"، األسرة املسلمة والوقاية من االحنراف، "ي نظر، عرفة، حممد بن عبد اهلل (4)
الرتبية اإلسالمية ، والقطان، مناع خليل، "78ص ،معالجة الشريعة اإلسالمية لمشاكل انحراف األحداث

معالجة الشريعة اإلسالمية لمشاكل انحراف يف الرياض،  الندوة العلمية السابعة"، والوقاية من االحنراف
 .107ص ،األحداث
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 رابًعا: النفقة:
من األمور املهمة اليت جيب على األب أن يكون مسؤواًل عنها النفقة، فاإلنفاق على 

، فهم يف هذه السن غري (1)هبماألبناء واجب عليه منذ والدهتم ما مل يكن هلم مال خاص 
قادرين على الكسب، وال معيل هلم غريه، أو من ينوب عنه إذا كان غائًبا أو ميًتا. وإن حدث 

َوَعَلى ال َمو ل ود  ﴿الطالق بني الزوجني فال مربر يف التوقف عن اإلنفاق، فنجد يف قوله تعاىل: 
﴾ َله  ر ز قـ ه نَّ  َوتـ ه نَّ ب ال َمع ر وف  ، أمر باإلنفاق على الرضيع وأمه بال [233البقرة: ورة س] وَك س 

، ويف هذه اآلية قوالن: األول: أهنا يف الزوجة ذات النكاح (2)إسراف وال إقتار حبسب قدرته
. والتعسري على األم يف (3)وهو قول اجلمهور، والثاين: أهنا يف املرأة املطلقة وهو قول الضحاك

اإلنفاق عليها يف هذه املرحلة يصب يف مصلحة الطفل، النفقة َيضر باملولود، وذلك ألن 
حيث إن الطفل يتغذى من غذاء أمه عن طريق الرضاعة، والرضاعة مهمة حلماية الطفل 

 جسديًا ونفسًيا كما أسلفت الباحثة.
فالنفقة تساعد الطفل على احلصول على ما يكفيه من مأكل وملبس، والشعور 

شأ عزيز النفس غري حمتاج إىل أحد، أما إذا أحس بالنقص باألمان يف املسكن، مما جيعله ين
فإن ذلك يدفعه للتشرد والفساد، واحلصول على ما حيتاجه عن طريق السرقة، وتدفعه احلاجة 
إىل الذل مما يسبب له القلق واالضطراب، وكل ذلك يؤدي إىل االحنراف، والتخلق باألخالق 

 .(4)السيئة
 خامًسا: الرتبية السليمة:

ل حق يف التوجيه والرتبية الصاحلة من قبل والديه، وقد حثت الشريعة على تربية للطف
النشء الرتبية اإلسالمية الصحيحة، فاألب واألم حماسبان على كل تقصري يف حق األبناء، 
ألن اهلل تعاىل جعلهم أمانة عندهم، فعليهم أن خيلصوا يف تربيتهم منذ الصغر، ففي حسن 

                                                
 .213، صالطفل في الشريعة اإلسالميةي نظر، الصاحل، حممد بن أمحد،  (1)
 .634، ص1، جتفسير القرآن العظيمي نظر، ابن كثري،  (2)
 .300، ص1، جتفسير الماورديي نظر، املاوردي،  (3)
 .366، رسالة دكتوراه، صجرائم األحداث في الفقه اإلسالميي نظر، صباهي، حممد ربيع،  (4)



 

74 

 

يَاأَيـيَها الَّذ يَن ﴿نار االحنراف يف الدنيا، ونار جهنم يف اآلخرة، قال تعاىل:  الرتبية وقاية هلم من
ل يك م  نَارًا َوق ود َها النَّاس  َواحل  َجاَرة   ، قال الغزايل: [6التحرمي: سورة ]﴾آَمن وا ق وا أَنـ ف َسك م  َوَأه 

وصيانته بأن يؤدبه  ،أوىلفبأن يصونه عن نار اآلخرة  ،ومهما كان األب يصونه عن نار الدنيا"
، والوالدان حماسبان عند اهلل (1)، وحيفظه من قرناء السوء"ويهذبه ويعلمه حماسن األخالق

 كلكم راع  »: -صلى اهلل عليه وسلم–تعاىل على حسن الرتبية من عدمها، قال الرسول 
على أهل ه، والرجل راع ل عن رعيتؤو على الناس راع ومس ل عن رعيته، فاإلمام الذيؤو ومس

ل عنه، ؤو ا، والعبد راع على مال سيده ومسل عنهم، واملرأة راعية على مال زوجهؤو بيته ومس
 .(2)«لؤو أال فكلكم راع ومس

والوالدان منوذج مباشر يقتدي به األبناء، فهم يستمدون منهم األخالق الفاضلة، 
عملوا هبذه الوالدين أن يوالسلوك القومي، وجيعلوهنم مثاًل حيتذون به ويسريون على هداه، فعلى 

هم، فالطفل يتبع السلوك قبل الكالم، فعلى سبيل املثال: به أبناء األخالق قبل أن ينصحوا
بعدم التدخني، وي بني له مدى أضراره، قال تعاىل:  مث ينصح أبناءهال يصح أن يدخن األب 

البقرة: سورة ]ال ك َتاَب أََفاَل تـَع ق ل وَن﴾ت م  تـَتـ ل وَن أَتَأ م ر وَن النَّاَس ب ال رب   َوتـَن َسو َن أَنـ ف َسك م  َوأَنـ  ﴿
، فالولد مىت ما توفرت له القدوة الصاحلة، واملريب الفاضل، كان ذلك أدعى للصالح [44

، والطفل ينشأ على ما تعود عليه، فإذا تعود على األخالق احلميدة (3)والسري على طريق اهلدى
، ذكر ابن القيم أن الطفل (4)تعود على العكس فالعكسوالصفات السليمة مال هلا، وإذا 

                                                
 .72، ص3جإحياء علوم الدين، ، الغزايل (1)
(، وأخرجه 893، رقم )5، ص2جاجلمعة يف القرى واملدن،باب ، كتاب اجلمعة، الصحيحأخرجه البخاري يف  (2)

فضيلة اإلمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق بالرعية والنهي باب ، كتاب اإلمارة، الصحيحمسلم يف 
 (.1829، رقم )1459ص، 3ج، عن إدخال املشقة عليهم

معالجة الشريعة يف الرياض،  الندوة العلمية السابعة"، "حقوق اإلنسان يف اإلسالمي نظر، الصليفيح، محد،  (3)
 .42-41ص ،اإلسالمية لمشاكل انحراف األحداث

 .240، صتحفة المودود بأحكام المولودي نظر، ابن القيم،  (4)



 

75 

 

حمتاج إىل االعتناء بأمر خ ل ق ه؛ ألنه ينشأ على ما عوده عليه املريب يف صغره، فإذا تعود الصيب 
 .(1)على جمالس السوء وقول الفحش صعب عليه التخلص منه يف كربه

وعلى الوالدين ترسيخ مبادئ اإلميان يف نفوس أبنائهم منذ الصبا، فيبينون هلم أن اهلل 
تعاىل وحده املستحق للعبادة، فيعرفوهنم بأنواع العبادات اليت فرضت على اإلنسان ليعمل هبا، 

قال يف  -صلى اهلل عليه وسلم–وحيضوهنم على فعلها وإن مل يكونوا م كلفني هبا، فالرسول 
مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني، واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر »انب: هذا اجل

على جانب  -صلى اهلل عليه وسلم –، ففي احلديث حث النيب (2)«وفرقوا بينهم يف املضاجع
العبادة من خالل تعلم الصالة وجانب األخالق من خالل الفصل بني األبناء عند سن 

ه البلوغ. وعندما ي زرع يف الطفل حب اهلل تعاىل وخشيته، فإنه العاشرة وهو سن متوقع في
ش عليه من  سيتحرى مراقبة اهلل تعاىل يف كل عمل يعمله، فمن ترىب على هذا األمر مل خي 

 هذا يدل على أن علينا تعليم أوالدنا وأهلينا الدينالضالل ومواطن الزلل، قال اجلصاص: "
َلَك ب او ﴿: ب وهو مثل قوله تعاىلاخلري وما ال يستغىن عنه من اآلداو  لصَّاَلة  َواص َطرب   أ م ر  أَه 

َها﴾ قدوة هلم يساعدهم  -اهلل عليه وسلم –، كما أن َجع ل الرسول (3)"[132طه: سورة ] َعَليـ 
على حسن اختيار الصحبة الصاحلة، والبعد عن الفاسدين ديًنا وأخالقًا، كما جيب مراقبة 

 يَاَويـ َلَتا لَي َتين  ملَ  ﴿ :لى أصحاهبم حىت ال يكونوا من أصحاب آيةاألبناء من خالل التعرف ع
 .[28الفرقان: سورة ] َأختَّ ذ  ف اَلنًا َخل ياًل﴾

 سادًسا: الرعاية العقلية والعاطفية:
، وجعل له مكانة كبرية يف األرض، فهي اللبنة األوىل اليت ترتكز ل اهلل تعاىل العلمفضّ 

سورة ] ﴾َدَرَجات   ال ع ل مَ  أ وت وا َوالَّذ ينَ  م ن ك م   آَمن وا الَّذ ينَ  اللَّه   يـَر َفع  ﴿ىل: قال تعاعليها اجملتمع، 
 اقـ رَأ  ﴿هي:  -صلى اهلل عليه وسلم –كانت أول آية ن زلت على نبينا حممد . و [11: اجملادلة

                                                
 .331، رسالة دكتوراه، صاألحداث في الفقه اإلسالميجرائم ي نظر، صباهي، حممد ربيع،  (1)
(، 495، رقم )133، ص1، كتاب الصالة، باب مىت يؤمر الغالم بالصالة، جالسننأخرجه أبو داوود يف  (2)

، كتاب الصالة، باب ما على اآلباء واألمهات من تعليم الصبيان أمر الطهارة السنن الكبرىوأخرجه البيهقي يف 
 .7، ص2، جإرواء الغليل، (، قال األلباين: صحيح5092، رقم )119، ص3والصالة، ج

 .365-364، ص5، جأحكام القرآناجلصاص،  (3)
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م  َرب َك الَّذ ي َخَلَق﴾ ، وفيها توصية وحث على طلب العلم؛ لذلك البد [1العلق: سورة ] ب اس 
على اآلباء أن يعلموا أبناءهم العلوم الشرعية والعلوم املتعلقة حبياهتم اليومية مثل: الرياضيات 
والتاريخ وغريها، فالعلم هو الطريق الوحيد الكتساب املعرفة، فمن قضى حياته دون تعليم 

ألبناء بأمهية العلم، وأنه طريق إىل اجلنة، قال فقد تركها سدى، وعلى اآلباء كذلك توعية ا
ا إىل ا سهل اهلل له طريقً ا يلتمس فيه علمً من سلك طريقً »:-صلى اهلل عليه وسلم –الرسول 

العلم هو الدرع الواقي من االحنراف؛ فهو يساعد الطفل أو احلدث على معرفة ف. (1)«اجلنة
يفعله وما جيب أن يبتعد عنه، فمىت عرف الصواب من اخلطأ، واحلالل واحلرام، وما جيب أن 

ذلك َتنب الوقوع يف اخلطأ، وخري العلم تعلم علوم القرآن واحلديث النبوي، فهي مليئة 
بالدروس والعرب اليت إذا تعلمها الطفل يف صغره وطبقها محته من شرور الفساد وأخذت به 

 إىل مسالك اخلري.
توى الذكاء لديه، االهتمام بتنمية ومن وسائل احلفاظ على عقل الطفل وارتفاع مس

مواهبه من خالل توفري اإلمكانات وهتيئة الظروف املناسبة ملمارستها. كما أن احلوار مع الطفل 
واإلجابة على تساؤالته وعدم التقليل من شأنه، ينمي اإلبداع لديه، فاألسرة لديها القدرة 

 .(2)ملتبعة معهمعلى تنمية أو قتل إبداعات أطفاهلا من خالل األساليب ا
ن والرمحة عند كما أن الطفل حيتاج إىل إشباع عاطفي، فكلما وجد العاطفة واحلنا

ائية للغري، فلم ت زرع بروح عد ينشأونأبويه نضج بشكل سليم، فاألطفال غري املشبعني عاطفًيا 
 ثال، كان يالعبخري م -صلى اهلل عليه وسلم–فيهم املودة والرمحة، ولنا يف رسول اهلل 
 .األطفال وخاصة حفيديه احلسن واحلسني

من فقد الرمحة يف القلب،  انوعً  وعّدهابالشدة والغلظة يف معاملة األطفال  ومل يقرّ  
ل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم احلسن بن علي وعنده هريرة رضي اهلل عنه: قبّ  وقال أب

                                                
(، 3641) ، رقم317، ص3، كتاب العلم، باب احلث على طلب العلم، جالسننأخرجه أبو داوود يف  (1)

(، قال األلباين: 2646) ، رقم28، ص5، أبواب العلم، باب فضل طلب العلم، جالسننوأخرجه الرتمذي يف 
 .407، ص2ج، صحيح سنن أبي داوود، صحيح

 .102، 99، صالتربية العقلية لآلباء واألبناءالقاضي، سعيد امساعيل،  (2)
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ا، الولد ما قبلت منهم أحدً ا، فقال األقرع: إن يل عشرة من األقرع بن حابس التميمي جالسً 
وهذه الغلظة ، (1)«من ال يرحم ال يرحم»فنظر إليه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مث قال: 

 .(2)تورث يف قلب الطفل القسوة والعنف مما يؤثر على انفعاالته وتصرفه مع الغري إذا كرب
االنشغال بالعمل، وفقدان الطفل إىل العطف األسري الذي قد يكون سببه السفر، أو 

أو املوت، أو السجن، أو الطالق، وغياب أحد الوالدين والسيما األم اليت هلا دور أساس يف 
تربية األبناء وإشباعهم عاطفًيا، وكذلك كثرة تأنيب الطفل ومعاملته بقسوة، يولد لديه الشعور 

 . (3)بالظلم هي من أهم العوامل اليت تدفع إىل السلوك اإلجرامي
شباع العاطفي، املساواة والعدالة بني األبناءـ؛ حىت يشعر اجلميع أهنم سواسية "ومن اإل

العدل يف القبالت والكالم  عليهم ه جيب. فكما أن(4)يف حب والديهم وحنوهم عليهم"
والنظرات، عليهم أيًضا العدل يف اهلبات والعطايا واملالبس واألدوات، ألن ذلك يبعث على 

، ومما يدل على املساواة أن أبا النعمان بن البشري أتى بابنه (5)بينهمالرتاحم والرتابط فيما 
أكل »ا، فقال: فقال: إين حنلت ابين هذا غالمً : -صلى اهلل عليه وسلم –لرسول االنعمان إىل 

 . (6)«فارجعه»، قال: ال، قال: «ولدك حنلت مثله
ان العدد قلياًل شخصية الطفل تتأثر بعدد أفراد األسرة وعالقتهم ببعض، فكلما كو 

ن من اإلشراف عليهم، وتوجيههم، وتربيتهم، وراعيتهم بشكل أفضل، مما كلما متكن األبوا
                                                

(، 5997، رقم )7، ص8جرمحة الولد وتقبيله ومعانقته،باب ، كتاب األدب، الصحيحأخرجه البخاري يف  (1)
 رمحته صلى اهلل عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه وفضلباب ، كتاب الفضائل، الصحيحوأخرجه مسلم يف 

 (.2318، رقم )1808، ص4ج ذلك،
 .253، صالطفل في الشريعة اإلسالميةالصاحل، حممد بن أمحد،  (2)
 .239، صمبادئ علمي اإلجرام والعقاباحلسيين، عمار عباس،  (3)
معالجة الشريعة اإلسالمية يف الرياض،  الندوة العلمية السابعة، اإلسالم""حقوق اإلنسان يف الصليفيح، محد،  (4)

 .38ص ،لمشاكل انحراف األحداث
 .228، صالطفل في الشريعة اإلسالميةي نظر، الصاحل، حممد بن أمحد،  (5)
اهلبة للولد، وإذا أعطى بعض ولده باب ، كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها، الصحيحأخرجه البخاري يف  (6)

(؛ أخرجه 2586، رقم )157، ص3ج،عليهشيئا مل جيز، حىت يعدل بينهم ويعطي اآلخرين مثله، وال يشهد 
 (.1623، رقم )1214، ص3ج، كراهة تفضيل بعض األوالد يف اهلبةباب  ، كتاب اهلبات، الصحيحمسلم يف 
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ينعكس ذلك على سلوكهم، فيصدر عنهم السلوك السليم وال ينزلقون إىل مهاوي اجلرمية، 
 بعكس ما إذا كان عدد األسرة كثريًا، فيؤدي ذلك إىل غياب أو قلة اإلشراف من األب واألم

عليهم، مما ينتج عنه ضعف يف النشأة والرتبية والعاطفة، مما يؤدي إىل مشاحنات بينهم ويتولد 
 .(1)لديهم قسوة يف الطباع مما يدفعهم إىل االحنراف

                                                
 .73،74، صأصول علم اإلجرام والعقابجنم، حممد صبحي،  (1)
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المبحث الثاني: دور المدرسة في الوقاية من جرائم األحداث في ضوء الشريعة 
 اإلسالمية

ن يعيش على أرضها، ولة لالهتمام بتعليم ماملدرسة مؤسسة تربوية وعلمية أنشأهتا الد
ليت تعينه على بناء فلها دور فّعال يف مساعدة الطفل على بناء هويته وإمداده بالعوامل ا

وي على دروس شخصية قوية ذات أخالق محيدة، وذلك من خالل احلصص الدراسية اليت حتت
ىل األنشطة املختلفة خالل إ إضافةً دينية وأخالقية تبني له الطريق القومي الذي خ لق ليسري فيه، 

ني الطالب، وتعزيز باليوم الدراسي هتدف املدرسة من خالهلا نشر الوعي الديين واألخالقي 
 الطالب املهذب خ لًقا وسلوًكا.

 ومن هذا املنطلق هناك ثالثة عوامل تؤثر يف الطفل داخل املدرسة:
 أواًل: بيئة املدرسة:

املؤثرة يف سلوك الطفل، فهي تقوم بدور مهم يف هتذيب تعترب املدرسة أحد اجلوانب 
األبناء، فدورها ليس مقتصرًا على اجلانب التعليمي بل يتعدى إىل اجلانب الرتبوي وما يتعلق 
به من تلقني للقيم واملبادئ األخالقية اليت جيب أن تسود اجملتمع، وإذا فشلت املدرسة يف أداء 

من عوامل دفع األبناء إىل  جه األكمل قد يكون ذلك عاماًل دورها التعليمي والرتبوي على الو 
اجلرمية؛ فالقسوة يف املعاملة أو اإلمهال الشديد يؤدي به إىل عقد نفسية ينتج عنه إمهال الطفل 
للدراسة وهجر املدرسة، وهروبه منها، وعدم الرغبة يف إكمال تعليمه، ويدفعه للتمرد على 

ه إىل جمتمع ال يالئم سنه، وعادة ما يعرضه إىل االحنراف ىل جلوئلني فيها، وبالتايل يؤدي إالعام
وارتكاب اجلرمية، فقصور العلم واخلربة خبطورة اللجوء إليهم، ينعكس سلًبا عليه، فيجد يف 
السلوك اإلجرامي تعويًضا عن النقص الذي فقده يف املدرسة وفشله الذريع فيها بسبب سوء 

 .(1)املعاملة

                                                
، ، وعبد الستار، فوزية194ص دروس في علم اإلجرام وعلم العقاب،ي نظر، حسين، حممود جنيب،  (1)

احلسيين، ، و 265، صإلجرام والعقابأصوال، وسالمة، مأمون حممد، 140، صاإلجرام وعلم العقابمبادئ
 .243-242، صمبادئ علمي اإلجرام والعقابعمار عباس، 
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ي قادر على قيادة دمي أفضل الوسائل واملعينات على تنشئة جيل قو تقوم املدرسة بتقو 
ى منها العلوم واألخالق، املدرسة السكن الثاين، فيتلق دع  يَـ اجملتمع حتت ظل اإلسالم، فالطفل 

أجيال متسمة ت ّرجفمىت كانت هذه املدرسة ملتزمة بأمور الدين، واألخالق السامية، خَ 
ألساس لرعاية األفراد، اسة باإلضافة إىل األسرة مها البنيان بأخالق املسلم احلق، ألن املدر 

 مغريات لطرق االحنراف.فمىت كان هذا البنيان قويًا وراسًخا ال يضره ما يعصف به من أهواء و 
 ثانًيا: املعلم:

األب الثاين والقدوة املضافة إىل الوالدين، وحق عليه أن يكون مربًيا فاضاًل  املعلم ي عد
سامية إىل أبنائه الطلبة، لذلك جند أن الكثري من األطفال يقتدون مبعلميهم، يوصل رسالة 

 -قواًل وفعاًل –وغالًبا ما يتلفظون ويتصرفون بطرقهم. لذا البد من املعلم أن حيرص على سلوكه 
 .(1)بعيًدا عن طرق االحنراف لكيال جيد الطفل أمامه سلوًكا منحرفًا يقلده

به يؤثر على اجملتمع بإصالح طالبه علمًيا وخ لقًيا لواجواملعلم الصاحل املدرك 
واجتماعًيا، فهو قدوة هلم يف إخالصه وخ لقه، ويف استطاعته أن يغرس املبادئ املثالية يف نفوس 
األطفال، مما جيعلهم يعتادون على األخالق احلسنة، وال تؤثر فيهم البيئة اخلارجية يف االحنراف 

 .(2)وامليل إىل اجلرائم
للمعلم أن يؤثرًا سلًبا على الطالب من خالل سوء املعاملة مما يدفع الطالب  ميكنو 

والتسكع يف الشوارع، واللجوء إىل أماكن اللهو احملرم أثناء الدوام الدراسي  املدرسةللهروب من 
 .(3)إضافة إىل االنضمام إىل رفقاء السوء الذين يسهلون له طريق االحنراف

الرسول املعلم قدوة حيث إن اهلل تعاىل قال  -ليه وسلمصلى اهلل ع –ولنا يف حممد 
َوةٌ  اللَّه     َرس ول يف   َلك م   َلَقد َكانَ ﴿يف كتابه:  فهو قدوة يف  ،[21: األحزابسورة ] ﴾َحَسَنةٌ  أ س 

صلى –حسن التعامل مع الصغار، والتحبب إليهم باملزاح معهم، ومثال على هذا التعامل أنه 

                                                
 .242-241، صمبادئ علمي اإلجرام والعقاب، عمار عباس، احلسييني نظر،  (1)
 .279، صالطفل في الشريعة اإلسالميةي نظر، الصاحل، حممد بن أمحد،  (2)
 .75، صأصول علم اإلجرام وعلم العقابي نظر، جنم، حممد صبحي،  (3)



 

81 

 

: كان رسول وقال أنس بن مالك (1).«يا ذا األذنني»قال ألنس بن مالك:  -اهلل عليه وسلم
مري، قال: أحسبه، ا، وكان يل أخ يقال له: أبو ع  لقً اهلل صلى اهلل عليه وسلم أحسن الناس خ  

مري أبا ع  »ا، قال: فكان إذا جاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فرآه، قال: قال: كان فطيمً 
 .(2)قال: فكان يلعب به« فعل النغريما 

 ثالثًا: األصدقاء:
األبناء دائًما مييلون إىل االختالط بأقراهنم، وخيتارون األصدقاء املتفقني معهم يف امليول 
والشخصية، فهم يؤثرون ويتأثرون هبم، فإذا كان أقراهنم يتبعون مبادئ وعادات سليمة انعكس 

، (3)فقد يؤدي هبم إىل تكوين عصابات إجرامية ذلك على سلوكهم، أما إذا كان العكس
وعادة ما يتأثر التلميذ وخاصة يف مرحلة املراهقة بالتالميذ املتمردين على القيم الرتبوية 

، (4)والتعليمية؛ ألنه يف هذه املرحلة يكون أكثر مياًل للتقليد وأقرب األفراد له هم األصدقاء
يف إبعاد أصدقائهم عن البيئة السوية السليمة  دوٌر مهمٌ نحرفني أخالقًيا وسلوكًيا لذلك كان للم

 من منطلق القوة والتأثري.
تأثري كبري على  مما هلم منفعلى األسرة مراقبة أبنائهم عند اختيارهم لألصدقاء؛ 

املرء على دين خليله، فلينظر أحدكم »: -صلى اهلل عليه وسلم–بعضهم بعّضا، قال الرسول 

                                                
(، وأخرجه 5002م )، رق317، ص3، كتاب األدب، باب ما جاء يف املزاح، جالسننأخرجه أبو داوود يف  (1)

(، قال األلباين: 1992، رقم )358، ص4، أبواب الرب والصلة، باب ما جاء يف املزاح، جالسننالرتمذي يف 
 .124، صمختصر الشمائلصحيح، 

(، وأخرجه 6129، رقم )30، ص8جاالنبساط مع الناس،باب ، كتاب األدب، الصحيحأخرجه البخاري يف  (2)
استحباب حتنيك املولود عند والدته ومحله إىل صاحل حينكه، وجواز باب ، كتاب اآلداب، الصحيحمسلم يف 

، 1692، ص3ج،تسميته يوم والدته، واستحباب التسمية بعبد اهلل وإبراهيم وسائر أمساء األنبياء عليهم السالم
 (.2150رقم )

 .76، صأصول علم اإلجرام وعلم العقابي نظر، جنم، حممد صبحي،  (3)
 .242،248، صمبادئ علمي اإلجرام والعقابي نظر، احلسيين، عمار عباس،  (4)
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الصاحل هو الذي يأخذ بيد صديقه إىل عمل اخلري وإىل النهوض  ، فالصديق(1)«من خيالل
باجملتمع، أما أصدقاء السوء فال يكادون يشعرون بالراحة إال بفساد أصدقائهم وإبعادهم عن 

حبامل املسك ونافخ الكري،  -صلى اهلل عليه وسلم-الطريق املستقيم، وقد شبههم الرسول
مثل اجلليس الصاحل والسوء، كحامل املسك ونافخ »: قالأنه ن النيب صلى اهلل عليه وسلم عف

ا طيبة، ونافخ الكري، فحامل املسك: إما أن حيذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن َتد منه رحيً 
 .(2)«الكري: إما أن حيرق ثيابك، وإما أن َتد رحيا خبيثة

 

                                                
(، وأخرجه 4833، رقم )259، ص4، كتاب األدب، باب من يؤمن أن جيالس، جالسننأخرجه أبو داوود يف  (1)

صحيح سنن أبي (، قال األلباين: حسن، 2378، رقم )589، ص4، أبواب الزهد، جالسننالرتمذي يف 
 .188ص، 3ج، داوود

(، وأخرجه 5534، رقم )96، ص7جرمحة املسك،باب ، كتاب الذبائح والصيد، الصحيحأخرجه البخاري يف  (2)
، 4ج،باب استحباب جمالسة الصاحلني، وجمانبة قرناء السوء، كتاب الرب والصلة واآلداب، الصحيحمسلم يف 

 (.2628، رقم )2026ص
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 المبحث الثالث: دور المسجد في الوقاية من جرائم األحداث
َع ل لنَّاس  إ نَّ َأوََّل بَـ ﴿أول بيت وضع للناس كان هو املسجد، قال تعاىل:  لَلَّذ ي  ي ت  و ض 

، وقد ذكر اهلل تعاىل أن احلكمة من [96آل عمران: سورة ] َبارًَكا َوه ًدى ل ل َعاَلم نَي﴾ب َبكََّة م  
أن حيوي الصغار،  وضعه كونه هدًى للعاملني، فاملسجد إن كان حيوي الكبار فمن باب أوىل

ميدة، فالناس جيتمعون ألن املسجد هو املكان املثايل لرتبية الّنشء على الدين واألخالق احل
ي عمود الدين وركنه فالصالة ه فيه مخس مرات يف اليوم ألداء أعظم عبادة، أال وهي الصالة،

صة فقد تعلم تنظيم األساس، فإذا ترىب احلدث على الدوام يف املسجد يف أوقات الصلوات خا
جد حيمي احلدث من فحث اآلباء أبناءهم على مالزمة املساالوقت، وأداء كل عمل يف وقته، 

طريق الصحيح يف االحنراف، إذ هناك أطراف مهمة يف املسجد تساعد احلدث على اختيار ال
احلق من خالل  حياته، ومنهم الشيوخ املعلمون الذين يساعدون احلدث على التزام طريق

 وس الدينية.إىل االلتحاق حبلقات التحفيظ، والدر  إضافةً دروس العلم واحملاضرات، 
، ولكل من والصحبة الصاحلة دور يف إعانة احلدث على احلقوألصدقاء املسجد 

دور  عداوأثر على احلدث، وستبني الباحثة دور كل منهم على حدة، هؤالء األطفال دور 
أن ، وذكرت فيه (1)األصدقاء وتأثريهم فقد سبق أن تطرقت إليه يف مبحث دور املدرسة

التعرف على الصحبة الصاحلة يقي الطفل من مداخل السوء؛ ألن الصديق الصاحل يأخذ بيد 
 عل اخلطيئة، فإن رآه خمطًئا رّده وقّومه. صاحبه إىل طريق اهلدى وال يرضى من صاحبه ف

 أواًل: اإلمام واملعلم الشرعي:
علماء املساجد وشيوخها يكونون أقرب إىل عامة الشعب من معلمي املدارس؛ ألن 
املقبلني على املسجد عادًة من العاّمة املتعلمني وغريهم من الذين مل تسمح هلم الظروف 

 . (2)ليم والتوجيه والدعوةللتعلم، فهم هلم دور بارز يف التع

                                                
 .66ي نظر البحث، ص (1)
معالجة يف الرياض،  الندوة العلمية السابعة، "دور املسجد يف الرتبية والتعليم"بن أمحد،  ي نظر، قادري، عبد اهلل (2)

 .282ص ،الشريعة اإلسالمية لمشاكل انحراف األحداث



 

84 

 

والصيب املالزم للمسجد يقتدي مبعلمه، ملا له من تأثري فيه، فعلى هذا املعلم أن يعامله 
وجهه كل ما لقيه ويتصرف معه بلني، حىت ال  يفباحلسىن وال يغلظ له القول، وأن يتبسم 

ر، فيؤدي ذلك إىل ي نف ره من املسجد، ألن الصغار عادًة ما ينفرون من التعنيف غاية النفو 
بقائه يف البيت أو خروجه للشارع ملالقاة أصحاب السوء، وخيسر بذلك العلم الشرعي واألمور 

 .(1)الدينية اليت بفهمها يتمسك باهلدى والتقى، ويبعد عن طريق الشيطان وأصدقاء السوء
مع  -صلى اهلل عليه وسلم–الذكر عن حسن تعامل رسول اهلل  ت الباحثةأسلفو 

 جندب عنان يعلمهم القرآن واإلميان والتوحيد، فوكالصغار، فقد كان إماًما ومربًيا فاضاًل، 
 قبل اإلميان فتعلمنا» حزاورة، فتيان وحنن وسلم عليه اهلل صلى النيب مع كنا:  قال اهلل، عبد بن
نه كان يربيهم على حسن كما أ  ،(2)«اإميانً  به فازددنا القرآن تعلمنا مث القرآن، نتعلم أن

السلوك، وحيرص على تعليمهم اآلداب، وعند اخلطأ يرشدهم برفق ولني، كما يستخدم 
 .(3)العبارات الرقيقة يف حمادثتهم الستمالة قلوهبم، ويقّدرهم، ويؤكد على أمهية الصدق معهم

 ثانًيا: حلقات حتفيظ القرآن:
ن، مما يساعد الطفل على تدبر آيات اهلل، الكثري من املساجد هبا حلقات حتفيظ القرآ

واحلرص على حفظ كتابه وتالوته بالشكل الصحيح، والتحلي بأخالقه، فالقرآن هو النور 
–الذي ي هدى به، وهو مصدر العلوم مجيًعا، وقارئ القرآن له فضل عظيم حيث إن الرسول 

                                                
معالجة يف الرياض،  الندوة العلمية السابعة، "دور املسجد يف الرتبية والتعليم"بن أمحد،  ي نظر، قادري، عبد اهلل (1)

 .322ص ،الشريعة اإلسالمية لمشاكل انحراف األحداث
(، أخرجه البيقهي يف 61، رقم )23، ص1، افتتاح الكتاب، باب يف اإلميان، جسننالأخرجه ابن ماجه يف  (2)

باب البيان أنه إمنا قيل: يؤمهم أقرؤهم إن من مضى من األئمة كانوا يسلمون ، كتاب الصالة، السنن الكبرى
صحيح (، قال األلباين: حسن، 5292، رقم )171، ص3، جتفقهون قبل أن يقرءوا مع القراءةكبارا في

 .133، ص1، جوضعيف سنن ابن ماجه
 وما بعدها. 818، ص-صلى اهلل عليه وسلم–كيف عاملهمي نظر، املنجد، حممد صاحل،  (3)
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ق ورتل كما كنت ترتل اقرأ وارت -يعين لصاحب القرآن -يقال »قال: -صلى اهلل عليه وسلم
 .(1)«يف الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ هبا

 ثالثًا: حلقات الذكر والعلوم الشرعية:
للمسجد دور يف نشر علوم الشريعة، فكم من مسجد خرّج علماء وشيوخًا وقادة، 

موا فهناك مساجد تقام فيها حلقات العلم وي قبل عليها الصغار والكبار، فالصغار إذا ما الز 
هذه احللقات وتعلموا من شيوخهم صاروا فيما بعد هم الشيوخ وي علمون غريهم، حىت ينتشر 

 .(2)العلم يف كل بقاع األرض
ومما يؤخذ على دور املسجد يف الوقت احلايل، أن العلماء الكبار ابتعدوا عن إمامة 

يت فيها حلقات لطلبة املسجد إال يف املساجد الكبرية كاحلرم املكي واملدين، وبعض اجلوامع ال
ممن يتولون اإلمامة واخلطابة  والبعضيف الدين،  املتفقهنيالعلم، كما أهنا تفتقر إىل العلماء 

يف فهم اإلسالم، فيلجأ الطلبة إىل القراءة يف النصوص واألدلة فيجدون  قصوريكون لديهم 
تعارًضا بني ما تعلموه يف املسجد وبني هذه األدلة، فتغيب الثقة بني الطلبة واملعلمني مما يؤدي 
إىل غياهبم عن املسجد. وصار املسجد مكانًا ألداء الصالة وبعض النوافل وتالوة القرآن، 

 .(3)خرىىل حني وقت الصالة األ إغالقها إومن مث

فحىت يكون للمسجد دور فعال يف وقاية األحداث من االحنراف، جيب أن جيد 
وسبيل حتقيقها ذكر اهلل، وتالوة القرآن، والصالة يف حية. احلدث فيه ما ي شبع رغباته الرو 

بالتعليم حىت  وقتها، ومساع اخلطب واملواعظ، ورغباته العقلية بااللتحاق حبلقات العلم، فيتدرج
يتقن مبادئ العلوم مما خيّوله ليصبح معلًما فيما بعد، ورغباته اجلسمانية من خالل األنشطة 

                                                
(، 1464، رقم )73، ص2اءة، جالقر كتاب الصالة، باب استحباب الرتتيل يف ،  السننأخرجه أبو داوود يف  (1)

، صحيححسن (، قال األلباين: 2914، رقم )117، ص5، أبواب فضائل القرآن، جالسننأخرجه الرتمذي يف 
 .403، ص1ج، صحيح سنن أبي داوود

معالجة يف الرياض،  الندوة العلمية السابعة، "دور املسجد يف الرتبية والتعليم"ي نظر، قادري، عبداهلل بن أمحد،  (2)
 .308ص ،الشريعة اإلسالمية لمشاكل انحراف األحداث

 .345، 296ي نظر، املصدر السابق، ص (3)
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املتنوعة واأللعاب املباحة، كعمل ساحة خارجية للمسجد لتعلم الرماية والسباق وركوب اخليل 
صلى  –الرسول وغريها. وهذا ال يعين حتويل مكان العبادة إىل دار للهو، فهذا ما كان عليه 

وهذا هو العالج الناجح والوظيفة األفضل  -رضي اهلل عنهم –والصحابة  -اهلل عليه سلم
رأيت النيب صلى اهلل عليه »: -رضي اهلل عنها–. ومما يدل على ذلك قول عائشة (1)للمسجد

 ،«وسلم يسرتين بردائه، وأنا أنظر إىل احلبشة يلعبون يف املسجد، حىت أكون أنا اليت أسأم
ابن ، ويف حديث عن السباق قال (2)فاقدروا قدر اجلارية احلديثة السن، احلريصة على اللهو

أجرى النيب صلى اهلل عليه وسلم ما ضمر من اخليل من احلفياء »: -رضي اهلل عنهما-عمر 
، قال ابن عمر: وكنت «ة إىل مسجد بين زريقة الوداع، وأجرى ما مل يضمر من الثنيّ إىل ثنيّ 

 .(3)ىفيمن أجر 
ما ختتلط  الوقاية من اجلرائم؛ ألنه كثريًا وفهم الطفل للدين فهًما جيًدا له دور أيًضا يف

عليه التعاليم الدينية بتأويالت ومفاهيم خاطئة، فيؤدي ذلك إىل األوهام والتعصب الذي قد 
ه ذلك من االعتداء على أصحاب ئم بدعوى الوالء للدين، فيمكنيدفعه إىل ارتكاب اجلرا

الفون الدين بلباسهم ومأكلهم ومشرهبم،  األديان األخرى، أو من يرتكون الشعائر الدينية، أو خي 
 .(4)فيعتدي عليهم وعلى أمواهلم دفاًعا عن الدين

                                                
 .325ي نظر، املصدر السابق، ص (1)
، 38، ص7جنظر املرأة إىل احلبش وحنوهم من غري ريبة،باب ، كتاب النكاح، الصحيحأخرجه البخاري يف  (2)

باب الرخصة يف اللعب الذي ال معصية فيه ، كتاب صالة العيدين، الصحيح(. وأخرجه مسلم يف 5236رقم )
 (.892، رقم )608، ص2ج،يف أيام العيد

(، 2868، رقم )31، ص4جالسبق بني اخليل،باب ، كتاب اجلهاد واخليل، الصحيحأخرجه البخاري يف  (3)
، رقم 1491ص ،3ج،املسابقة بني اخليل وتضمريهاباب ، كتاب اإلمارة، الصحيحوأخرجه مسلم يف 

أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سابق باخليل اليت قد أضمرت من احلفياء، وكان »(، هبذا اللفظ 1870)
وكان ابن عمر فيمن »، «أمدها ثنية الوداع، وسابق بني اخليل اليت مل تضمر، من الثنية إىل مسجد بين زريق

 .«سابق هبا
 .310، صمبادئ علم اإلجرام والعقابي، ي نظر، حممد، عوض، وأبو عامر، حممد زك (4)
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 في دولة قطرجرائم األحداث لفصل الرابع: ا

جرائم األحداث منتشرة يف مجيع دول العامل، والسيما الدول العربية واخلليجية، ودولة 
ولعدم استطاعة الباحثة احلصول على مصدر يبحث  .هذه اجلرائم فيها وجودطر ال ختلو من ق

إدارة شؤون من شرطة األحداث و  بزيارة كل   قامت الباحثةاألحداث يف دولة قطر  يف جرائم
به دولة  تقوماملؤدية هلذه اجلرائم، والدور الذي  للوقوف على األسباب؛ يف دولة قطر األسرة

يف جرائم األحداث يف املنطقة العربية لتشابه لوجود كثري من ا، ونظرًا الح األحداثإصقطر يف 
 املتعلقة جبرائم األحداث يف هذه الدولباملصادر  والسيما دول اخلليج؛ استعانت الباحثة

 :، الذي حيتوي على املباحث اآلتيةيح بعض األمور اليت سيتم التعرض هلا يف هذا الفصللتوض
 ؤدية جلرائم األحداث يف دولة قطر.: األسباب املاملبحث األول

 لقطري من جرائم األحداث.ملوقف القانون ااملبحث الثاين: تقومي فقهي 
 .: دور دولة قطر يف إصالح األحداثاملبحث الثالث
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 المبحث األول: األسباب المؤدية لجرائم األحداث في دولة قطر
، لعل أبرزها العوامل البيئية أسباب مؤدية إليه بد له من اللجوء إىل طريق السوء ال

واالجتماعية من تشرد وفقر وغياب القدوة احلسنة ومصاحبة أصدقاء السوء، إضافًة إىل 
االضطرابات النفسية والتغريات الفسيولوجية اليت تدفع احلدث إىل إشباع رغباته بطرق غري 

شجار مع الغري؛ لتعويض النقص الذي جيده شرعية وقانونية، فيلجأ إىل السرقة، أو الزنا، أو ال
 .(1)عنده مقارنة مع الغري

ها ومراجعة بعض ومقابلة بعض مسؤولياألسرة  شؤونومن خالل زيارة الباحثة إلدارة 
احثة إىل مجلة  من الكتب اليت تتكلم عن جرائم األحداث يف بعض الدول العربية، وصلت الب

إىل  إلضافةباباحلدث،  األسرة يف عالقةها معظم واليت تصب ،أسباب احنراف األحداث
 كما يلي:لت إليها  اليت توصعوامل خارجية كتأثري األصدقاء وغريها، وتفاصيل تلك األسباب 

 أوأل: عدم وعي األسرة بأهمية تربية األبناء وتنشئتهم:
لك إن غابت الرتبية الباحثة، لذ ذكرتلألسرة دورًا رئيًسا يف تنشئة األبناء كما  إن

ألساسان يف بناء سليمة أدى ذلك إىل قصور  وخلل  يف بناء شخصية احلدث. والعامالن اال
لوالدية هتديًدا حلريتهم، اوتنشئة أسرة سليمة مها االحرتام واملسؤولية، فاآلباء الذين يعّدون 

 واملسؤولية ثقاًل، يؤثرون بذلك يف أبنائهم سلًبا.
يكفي، إمنا جيب أن يسود االحرتام وحب األبناء وإشعارهم باحلنان والعطف ال  

رتم االبن ينعكس ذلك إجيابًا على صحته النفسية ويعزز لديه اإلجيابية، ح  داخل األسرة، فإذا ا  
اإلصغاء إليه، وتقدير األعمال اليت يقوم هبا، والنقد ومن مظاهر االحرتام االستماع إىل االبن و 

لنقد املستمر واملبالغ فيه فيخلق ابًنا متمرًدا البناء؛ ألن اهلدف منه حتسني سلوك االبن، أما ا
  .(2)يشعر بأنه غري مرغوب فيه يف األسرة

                                                
 .86، صفي علم اإلجرام دروسي نظر، زغلول، بشري سعد،  (1)
املؤمتر السنوي الثامن ملركز اإلرشاد ، إلرشاد األسري والوالدية الفاعلة""اي نظر، األشول، عادل عز الدين،  (2)

 .681، 678-677ص ،األسرة في القرن الواحد والعشرينالنفسي، 
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ومن األمور اليت يقل الوعي فيها عند تربية األبناء تدليلهم أكثر من الالزم؛ ألن الطفل 
االحنراف املدلل بصورة كبرية ينشأ متجرًدا من املسؤولية، مما يؤدي هذا التدليل إىل اختياره طريق 

 .(1)وااللتصاق بأصحاب السوء
إضافًة إىل ما سبق فإن بعض اآلباء واألمهات ال يعون أهنم جزء متكامل يف تربية 

 .(2)األبناء، وأهنم مسؤولون عن هذه الرتبية، فيتم إلقاء العبء على أحد الوالدين دون اآلخر
غياب األب حبجة انشغاله ، لونرى يف واقعنا عادةً ما تتحمل األم اجلزء األكرب يف الرتبية

ىل أن املسؤولية يف تربية إ، وتود الباحثة اإلشارة فقطيف العمل وأن مسؤولية الرتبية ختص األم 
حل منوهم املختلفة، األبناء ال ختص األم وحدها، إذ إن األبناء حيتاجون إىل األب يف مرا

والدينية هي ذاهتا احلاجة  احلياتيةفاحلاجة إىل العطف واحلنان ومعرفة الصواب واخلطأ يف األمور 
إىل األب؛ ألهنم  ور خاصةً راهقة حيتاج األبناء الذكإىل املأكل واملشرب وامللبس، ويف فرتة امل

أو توقًعا منهم بعدم  خجاًل  به من تغريات إىل األم، إماغالًبا ال يستطيعون التعبري عّما ميرون 
كثر من حاجة الصيب أىل أمها يف هذه الفرتة معرفة األم هبا، والعكس صحيح فالبنت حتتاج إ

ربية أبناء صاحلني ال تهلا. بناء على ما مضى ميكن القول بأن الوالدين مها نظام متكامل يف 
 يتبعون املسالك املنحرفة أو املؤدية للجرمية يف اجملتمع.

 ثاني ا: الطالق وتفكك  األسرة:
على األبناء؛ إذ إن  له تأثري سليبع فالطالق هو أبغض احلالل عند اهلل تعاىل، فإن وق

ىل احنراف األبناء، فاألم إغياب أحد الوالدين عن القيام بدوره يف عملية الرتبية السليمة يؤدي 
سرة املتفككة ال تستطيع أن تأخذ دور األب والعكس صحيح، لذلك يلجأ االبن يف ظل األ

رجي، كالتشبع العاطفي اجملتمع اخلاإىل البحث عن النواقص اليت مل حيصل عليها من أبويه يف 
 مثاًل.

                                                
املؤمتر السنوي الثامن ملركز اإلرشاد ، إلرشاد األسري والوالدية الفاعلة""ا، ي نظر، األشول، عادل عز الدين (1)

 .678ص ،األسرة في القرن الواحد والعشرينالنفسي، 
 الصفحة ذاهتا.ي نظر، املصدر السابق،  (2)
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وظواهر اإلجرام والعنف واحنالل األخالق، سببها فشل الزوجني يف إقامة أسرة متحابة 
ؤدي مرتابطة، ينشأ فيها األبناء يف ظل الوالدين وحناهنما، ففقدان األبناء حلنان األب واألم ي

ح فيعود على األسرة واجملتمع أضرار إصابتهم بأمراض نفسية، تقودهم إىل اجلنو غالًبا إىل 
وخيمة، فقد لوحظ أن املنحرفني واجلاحنني ومدمين املخدرات ينتمون إىل أسر مفككة تكثر 
بني أفرادها املشكالت، والغلظة يف التأديب، وعدم الرمحة يف التعامل مع األبناء، فنمو اجلانب 

 .(1)اخللقي أو املثايل لدى الطفل يتعرض لالضطراب
كما أن انشغال األم املطلقة باألعباء املنزلية إضافة إىل عبء تربية األبناء ومعاجلة 

الوضع، ويؤدي إىل عدم استطاعتها  واخلارجية، واإلنفاق عليهم، يعقدمشاكلهم الداخلية 
 .(2)القيام بدورها على أكمل وجه ومحايتهم من االحنرافب

حتت رمحة زوجة األب أو زوج األم الذين وتتفاقم ظاهرة االحنراف إذا ما كان األبناء 
يعاملوهنم بقسوة، فيفقدون الطمأنينة بينهم، فيدفعهم ذلك إىل التشرد وارتكاب اجلرائم 

 .(3)كالسرقة وتعاطي املخدرات وغريها
التقاليد املوروثة من عدم الرؤية قبل أسباب الطالق كثرية وإن من أمهها يف دولة قطر، 

ونظرة الرجل إىل املرأة بأهنا مربية ألطفاله وراعية لبيته ، وفارق السن بني الزوج والزوجة، العقد
وعدم الفهم السليم ألحكام الشريعة اخلاصة ببناء واجلهل دون مراعاة مشاعرها اإلنسانية، 

ا للطالق فال يقع إال وواجبات ووضع قيدً  اوأن اهلل فرض لكل منهما حقوقً ، وتكوينها األسرة
، وتبديد األموال يف احملرمات ،والسعي وراء الشهوات ،فساد األخالق إىل إضافة ،عند الضرورة

 .(4)وسوء الرتبية مع انتشار الرتف االقتصادي

                                                
جلة دراسات الخليج والجزيرة م، "القطريظاهرة الطالق يف اجملتمع ي نظر، اجلابر، أمينة حممد يوسف، " (1)

 .194-193ص ،72، ع19م، العربية
 .40، صجنوح األحداث في دولة االمارات، حممد رياض، اخلايني نظر،  (2)
جلة دراسات الخليج والجزيرة م، "ظاهرة الطالق يف اجملتمع القطريي نظر، اجلابر، أمينة حممد يوسف، " (3)

 .194ص ،72، ع19م، العربية
 .191ص ،ي نظر، املصدر السابق (4)
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فاخلالصة أن األسرة اليت يشيع فيها االرتباط واالستقرار، هي اليت تنعم باألمن والبناء 
ضارة على  اوالطالق مما يولد نتائج سيئة وآثارً والعطاء، خالفًا لألسرة اليت يسودها التفكك 

 .(1)اجملتمعاألبناء و 

 ثالث ا: غياب الوازع الديني داخل األسرة:
انية وجو التدين إن من أسباب احنراف األحداث يف اجملتمع القطري غياب الروح اإلمي

متمسكون دين، فهم عن األسرة، حيث إن الوالدين مشغوالن بأمورهم احلياتية بعيًدا عن ال
 بالدنيا الفانية مبتعدون عن اآلخرة اخلالدة.

فضعف الوازع الديين يف األسرة يؤثر على أفرادها، والسيما األحداث، في حدث اهتزازًا 
للمشاعر الدينية لديهم مما يؤثر على قيمهم السلوكية، فيؤدي إىل تراجعها، مما يوقعهم يف 

االستقامة والسلوك السوي ال يتم إال بالتعرف على اجلرمية واالحنراف، فاالقرتاب من سبل 
تعاليم الشريعة السمحة، اليت حرصت على توجيه اإلنسان إىل طريق احلق، واهتمت بسلوكه، 

تنمية الشعور الديين لدى األفراد له دور فّعال يف ، فوحذرته من سلوك طريق الشر واجلرمية
 .(2)وقايتهم من اخلبائث واملنكرات

الدينية هي وسيلة لالستقرار النفسي لدى احلدث، والتسامح وطهارة  إذن الرتبية
؛ ألن ذلك ينّمي (3)القلب، وال تكون هذه الرتبية بالعنف والزجر واإلكراه على فعل الطاعات

يف الطفل كره الدين، مما جيعله يبحث عن أشياء تسعده بعيًدا عن الفرائض اليت تقّيده وإن 
م، وذلك بسبب سوء فهمه للدين واألمور الواجبة عليه، لضعف كان ما يسعده يصب يف احلرا

 إيصال املعلومات املتعلقة هبا من قبل األبوين.

                                                
جلة دراسات الخليج والجزيرة م، "ظاهرة الطالق يف اجملتمع القطريي نظر، اجلابر، أمينة حممد يوسف، " (1)

 .195ص ،72، ع19م، العربية
، والحياةمجلة األمن ، ""دور الوازع الديين يف الوقاية من املخدرات: األسباب والعالجي نظر، السعد، صاحل،  (2)

 .34، ص186، ع17م
، 4، عمجلة آفاق"مشكالت الشبيبة املغربية: االحنرافات أو األحداث الغري املندجمني"،ي نظر، زوينت، أمحد،  (3)

 .32ص



 

92 

 

 رابع ا: الوضع االقتصادي لألسرة:
انشغال األب باألعمال التجارية وغريها لرفع دخل األسرة أحدث فجوة بينه وبني 

ال، ويف اجلانب اآلخر تعاين بعض األبناء؛ وذلك لغيابه فرتة طويلة عنهم بسبب هذه األعم
األسر من الفقر، مما انعكس أثره على األبناء ملقارنة معيشتهم مبعيشة غريهم من األغنياء، 
فيؤدي ذلك إىل تركهم للدراسة واالنضمام إىل أقراهنم من ذوي الدخل احملدود، مما قد ينتج 

ملال. وأيًضا إذا عاىن احلدث عنه اللجوء إىل السرقة وغريها من األمور هبدف احلصول على ا
من عدم توفر االحتياجات األساسية يف املسكن من غذاء وكساء، سيلجأ للتكسب وطلب 

 .(1)الرزق، مما يسّهل تعرضه أليدي السوء واجلرمية الذين يتلقفونه وجيعلون منه جمرًما
ذلك والكثري من اآلباء يلجأ إىل إغداق األموال على االبن دون حماسبته عليها؛ و 

ليبني له شدة حبه له أو من أجل املفاخرة واملباهاة، مما يدفع هذا االبن لصرف هذه األموال 
 .(2)يف احملرمات مثل املخدرات واخلمر ومشاركة أصحابه فيها

 خامس ا: الضغط والكبت النفسي:
ت، فبعض اآلباء تؤثر الضغوطات النفسية على األبناء بصورة كبرية، وخاصة يف البي

ؤدي به الكبت إىل إصدار ن أن الطفل واملراهق حيتاج إىل الرفاهية يف مثل هذه السن، فيال يعو 
 أفعال غري مسؤول عنها، وقد يرتكب اجلرائم نتيجة الضغوطات النفسية.

 على الكبت النفسي، وهو: هروب مثااًل  (3)ذكرت املسؤولة يف إدارة شؤون األسرة
ك ألهنا من أسرة أجنبية ضغط اليت عانته يف املنزل، وذليف سن املراهقة من منزهلا نتيجة الفتاة 

، وال حىت جريان أو أصدقاء، إضافة إىل أهنا حمرومة تتبادل الزيارة معهمأي أقارب  ليس لديها
من مشاهدة التلفاز أو متابعة الشبكة اإللكرتونية بأي صورة كانت، كما أهنا ال توجد لديها 

                                                
مجلة ، ، "العوامل واألسباب اليت تؤدي إىل احنراف الشباب داخل األسرة املسلمة"ي نظر، عثمان، حممد الصائم (1)

 .247، ص5، عالبحوث التربوية
 .251ي نظر، املصدر السابق، ص (2)
 .م2016أغسطس  7مقابلة مع السيدة مرمي الطويل، مسؤولة يف إدارة شؤون األسرة، الدوحة، قطر، بتاريخ  (3)
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خروجها من املنزل للنزهة وغريها، مما ولّد عندها حالة  صديقات تزورهّن، باإلضافة إىل عدم
 نفسية جعلتها هترب من ذويها إىل احلرية.

 سادس ا: رفقاء السوء:
ا يكون هلم تأثري قوي األصدقاء والرفقاء هلم ارتباط وجداين ببعضهم البعض وغالبً 

لة الصيفية اليت على بعضهم، وخاصة إذا كانوا من املنحرفني. فنجد أيام العطل وخاصة العط
يشعر فيها األبناء بالفراغ، تزيد فيه فرصة االحنراف لديهم، وذلك بسبب انتشار األندية 
الصيفية وأماكن الرتويح اليت يقضي فيها األبناء ساعات طويلة خارج املنزل من غري متابعة 

كثرية مثل: من ذويهم، كما أن سفر االبن مبفرده إىل اخلارج دون رقابة َتعله فريسة جلرائم  
تعاطي املخدرات واملسكرات وارتكاب احملرمات، ويرجع السبب حلب التقليد وجماراة 

 .(1)األصدقاء، واملباهاة والتفاخر بالرجولة، والتظاهر بالشجاعة واجلرأة
إىل ذلك فإن احلدث لو كان ضعيف العقيدة، ومل ينشأ يف بيئة ذات وازع ديين،  إضافةً 

سوء، ويكتسب منهم العادات الذميمة وأقبح العادات واألخالق، سرعان ما يتأثر برفاق ال
 .(2)فيه متأصلةً  حىت يتطبع بطباع اإلجرام، ويصبح االحنراف عادةً 

وكذلك إذا نشأ احلدث يف أسرة مليئة بالشجارات والشقاق بني الوالدين، سيعمل 
الوقت من رفقاء على البحث عن رفقة تنسيه ما بداخل املنزل، وإن كان الذي يقضي معهم 

 .(3)السوء فإن احنرافه سيتأكد وإجرامه سيتحقق

                                                
مجلة ، "العوامل واألسباب اليت تؤدي إىل احنراف الشباب داخل األسرة املسلمة"ي نظر، عثمان، حممد الصائم،  (1)

، جنوح األحداث في دولة االمارات، واخلاين، حممد رياض، 252-251، ص5، عيةالبحوث التربو 
 .42-40ص

مجلة ، "العوامل واألسباب اليت تؤدي إىل احنراف الشباب داخل األسرة املسلمة"ي نظر، عثمان، حممد الصائم،  (2)
 .248، ص5،عالبحوث التربوية

 .248-247ي نظر، املصدر السابق، ص (3)
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 لموقف القانون القطري من جرائم األحداث تقويم فقهي: المبحث الثاني
تسعى دولة قطر لبناء جمتمع خال  من اجلرائم واالحنرافات اليت متس األخالق والدين؛ 

السيما املراهقني واألحداث، لذلك فرضت قوانني وعقوبات ملن سعى يف خراب هذا البناء، و 
فهذه املرحلة العمرية اليت مير هبا هؤالء ال متنع من فرض عقوبات عليهم؛ تردعهم عن هذه 

 االحنرافات.
؛ لبيان مدى تطبيق الفقه اإلسالميوقد قامت الباحثة باملقارنة بني هذه القوانني مع 

يت يقوم هبا صغار السن. فاحتوت القانون القطري للعقوبات اليت جاءت به الشريعة للجرائم ال
  املقارنة على املطالب اآلتية:

 متهيد: نظرة على قانون األحداث القطري.
 والقانون القطري. الفقهاملطلب األول: سن احلدث بني 

يهم يف املفروضة عل تأديب األحداث يف الفقه اإلسالمي والتدابرياملطلب الثاين: 
 .القانون القطري

أنواع جرائم األحداث يف دولة قطر وتطبيق أحكامها يف القانون املطلب الثالث: 
 .القطري مقارنة بالفقه اإلسالمي

 تمهيد: نظرة على قانون األحداث القطري:
م اخلاص باألحداث يشتمل على مخسة فصول، يف كل 1994القانون الصادر عام 

م عامة تتمثل يف فصل أحكام خمتلفة عن األخرى، فالفصل األول عبارة عن تعاريف وأحكا
احلدث  –احلدث املعرض لالحنراف  –ستة مواد، ذ كر يف املادة األوىل تعريف كل  من )احلدث 

دور الرعاية االجتماعية(، أما املادة الثانية  –شرطة األحداث  -حمكمة األحداث –املنحرف 
 إىل السادسة فهي عبارة عن أحكام وإجراءات عامة تتخذ حبق احلدث.

الثاين من القانون حيتوي على عشرين مادة ختص العقوبات والتدابري املتخذة والفصل 
من الفصل الثالث فهي ختص حمكمة األحداث، مبا فيها  ةحبق احلدث، أما املواد الستة عشر 

من فصل للنزاعات والنظر يف أمور األحداث، ويشتمل الفصل الرابع على الشروط اليت إذا 
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إلفراج عنه، وخيتم القانون بأحكام للجهات املختصة تنص على انطبقت على احلدث حيق له ا
 تنفيذ األحكام الصادرة يف هذا القانون.

ام تتعلق بالعقوبات كاماًل حيتوي على أحك  ا سبق، فإن دولة قطر وضعت فصاًل نظرًا مل
 تمع. اليت ت فرض على األحداث، يف حال قيامهم بأي جرمية ختص الفرد أو اجمل

جديد ى هذا القانون هو: مرور أكثر من عشرين سنة على صدوره دون التومما يؤخذ عل
دات املتعلقة جبرائم األحداث، فتعديل القانون مبا يتناسب مع فيه واألخذ باالعتبار املستج

جرائم األحداث، أو السلوكيات املنحرفة املؤدية هلذه اجلرائم مهم يف معرفة تفاصيل التأديبات 
أن الطفل كما أن دولة قطر وقعت اتفاقية حقوق الطفل اليت من بنودها   املتبعة يف كل حالة.

، وإن كانت (1)لالتفاقية اخرقً  ي عدهو كل من مل يبلغ الثامنة عشرة، وعدم العمل هبذا البند 
غري مقبول،  الباحثة ال توافق على هذا البند، ألن اعتبار من وصل سن الثامنة عشرة طفاًل أمرٌ 

دث البالغ ارتكاب اجلرائم جبميع صورها ملعرفته مبدى ختفيف العقوبات وقد ي سّهل على احل
 اليت سيتعرض هلا نتيجة ارتكابه هلذه اجلرائم. 

 المطلب األول: سن الحدث في القانون القطري مقارنة بالفقه اإلسالمي:
لسن احلدث، وبّينت أقوال الفقهاء يف حتديد  الفقهذكرت الباحثة سابًقا تقسيمات 

 .(2)السن املعترب للحدث يف قوانني عدة دولو  ،هذه السن
دث يف الفقه سبق والقانون القطري تبنّي اختالف سن احل وبعد املقارنة بني ما

ليس احلدث على و اإلسالمي عنه يف القانون القطري، من حيث إن الفقه يطلق كلمة الصيب 
ا كان الصغري عمره مىل البلوغ، أما القانون القطري فقد حدد سًنا معينة مىت من مل يصل إ

 أيًضا. أقل من هذا السن ال يعترب حدثًا، ومن تعدى هذا السن ال يعترب حدثًا
م بشأن 1994( لسنة 1قانون رقم )( من 1فينص القانون القطري يف املادة رقم )

أمت السابعة من عمره ومل يبلغ السادسة كل ذكر أو أنثى على أن احلدث هو:"   األحداث
                                                

 .(37) م املنشورة يف اجلريدة الرمسية لدولة قطر مادة2010( لسنة 35) مرسوم رقماتفاقية حقوق الطفل،  (1)
 .24البحث ص (2)
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، (1)عشرة من العمر وقت ارتكاب اجلرمية أو عند وجوده يف إحدى حاالت التعرض لالحنراف"
 .(2)"لية على من مل يبلغ من العمر متام السابعةؤو ال مسوذكر أيًضا يف القانون أنه "

يف احلصول على نظرًا ملواكبة دولة قطر للتطور واتباعها أيسر الطرق وأسهلها 
، مما سّهل على القائمني على (3)املعلومات، فقد اتبعت نظام تسجيل املواليد بشكل رمسي

دور الرعاية وشرطة األحداث حتديد سن احلدث وذلك عن طريق شهادة امليالد الرمسية الصادرة 
 عرض يتممن وزارة الصحة يف دولة قطر أو أي دولة أخرى، وإذا مل تتوفر هذه الشهادة 

احلدث على اجلهة الطبية املختصة لتحديد السن، فسن األحداث هلا عالمات معينة يستطيع 
 .(4)، كما أنه يتم حتديد هذه السن بالتقومي امليالدين خالهلا الطبيب أن يتوصل إليهام

أما يف الفقه اإلسالمي فيتم حتديد سن الصيب عن طريق عالمات حمددة إن مل تظهر 
بالًغا، وهي إما عالمات مرئية أو السن الذي عادًة من يصل إليها يعترب على الصيب فال يكون 

 .(5)بالًغا، وقد ذكرت الباحثة ذلك سابًقا يف حتديد مرحلة البلوغ

المطلب الثاني: أنواع جرائم األحداث في دولة قطر وتطبيق أحكامها في القانون 
 القطري مقارنة بالفقه اإلسالمي:

تعددت أنواع اجلرائم واجلنح اليت يرتكبها األحداث يف دولة قطر، وللتعرف عليها متت 
 منها: ايف إدارة شؤون األسرة الذي ذكر بعضً (6)القانويناخلبري املقابلة مع 

                                                
 .(1مادة )م بشأن األحداث 1994 ( لسنة1رقم ) القطريالقانون  (1)
 .(1مادة )م بشأن األحداث 1994 ( لسنة1رقم ) القطريالقانون  (2)
 والوفيات.بشأن تنظيم قيد املواليد  م2016( لسنة 3رقم )القانون القطري ي نظر:  (3)
، م2017سبتمرب  19مقابلة مع القاضي عبد العزيز علي اخلليفي، قاضي األحداث، الدوحة، قطر، بتاريخ (4)

، م2017أكتوبر  24مقابلة مع عبد الرحيم السيد، خبري قانوين يف إدارة شؤون األسرة، الدوحة، قطر، بتاريخو 
 .(3مادة )اث م بشأن األحد1994 ( لسنة1رقم ) القطريالقانون وي نظر: 

 .25ص البحث (5)
، م2017أكتوبر  24مقابلة مع عبد الرحيم السيد، خبري قانوين يف إدارة شؤون األسرة، الدوحة، قطر، بتاريخ (6)

 =رغم وجودها اليت تعد من اجلرائم املعاصرة(زنا، والتزوير، وقرصنة املواقع )حلاالت ال امل يذكر وجودوأنّوه بأنه 
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 القتل: -أ
إذا ارتكب احلدث جرمية القتل فال يقتص منه حبسب ما ورد يف قانون األحداث  

ا اإلعدام أو احلبس املؤبد، حكم عليه باحلبس مدة ال َتاوز إذا ارتكب جناية عقوبتهبأنه 
واملقصود ، (1)بشرط أن يتجاوز سنه الرابعة عشر سنة ومل يبلغ السادسة عشر عشر سنوات

من حيث  مع الفقه، وهذا يتفق (2)باجلناية اليت عقوبتها اإلعدام أو احلبس املؤبد القتل عمًدا
د بسبب عدم تكليفه ومل يشر القانون إىل وجوب الدية  .(3)إن احلدث ال ي قتص منه وال حي 

املعمول به يف  (4)على الصيب يف ماله أو على عاقلته بعكس الفقه. ووفًقا للمذهب احلنبلي
 دولة قطر يف العبادات واملعامالت فإن على الصيب دية تكون على عاقلته. 

 السرقة:  -ب
 حبسبيعاقب السارق يف القانون القطري إما باحلبس املؤبد أو احلبس ملدة معينة 

الذي َتاوز سنه أربع عشرة سنة ومل  عليه فإن احلدث ، وبناءً (5)ظروف ارتكاب جرمية السرقة
ديبلغ ست عشرة سنة  باحلبس مدة ال تزيد عن عشر سنوات إذا كانت ويعاقب إما  ،ال حي 

 مؤبد، أو حتكم عليه حمكمة األحداث بنصف مدة احلبس، أو أحدالعقوبة األصلية حبس 
، إذا كانت عدا التوبيخ والتسليم من قانون األحداثالتدابري املنصوص عليها يف املادة الثامنة 

 .(6)العقوبة األصلية احلبس

                                                
، وعزوت الباحثة هذا األمر لسببني: إما عدم اطالعه على كافة ملفات -حبسب قول االخصائيات -فعلًيا=

 رة شؤون األسرة بالتصريح بوجودها ألسباب خاصة هبم.أو عدم رغبة إدا ،قضايا األحداث يف دولة قطر
 .(19)بشأن األحداث مادةم 1994( لسنة 1)رقم  القطريالقانون  (1)
 (.302( و)300املواد )م بشأن العقوبات 2004 ( لسنة11رقم ) القطريالقانون  (2)
 .40ص البحث (3)
 .52البحث ص (4)
 (.348-335املواد ) م بشأن العقوبات2004 ( لسنة11رقم ) القطريالقانون  (5)
 .(19و) (8) املوادبشأن األحداث م 1994( لسنة 1رقم ) القطريالقانون  (6)
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نه ال ينص أورغم تطابق القانون القطري مع الفقه اإلسالمي يف عدم حد الصيب، إال 
 سرقة الصيب يفمالية أو ضمان على الصيب، أما الفقه فينص على الضمان املايل  على عقوبة

 .(1)، وهذا ما ينص عليه املذهب احلنبلي املعمول به يف دولة قطرإذا أتلف ما سرقه بيده
 التحرش اجلنسي: -ج
عد التحرش اجلنسي من الفعل الفاضح اخلادش للحياء، وقد نص عليه قانون ي  

ودفع غرامة ال تزيد على ثالثة ستة أشهر  مدة ال تزيد علىالعقوبات يف دولة قطر باحلبس 
حبسب ال تزيد عن مخسة آالف لاير سنة مع دفع غرامة  آالف لاير، أو باحلبس مدة ال تزيد عن

األحكام  يتم تطبيقنص قانون األحداث سبة لألحداث فوفًقا لبالن ، أما(2)احلالةظروف 
السابقة على احلدث بشرط أن تكون نصف املدة واملبلغ، أو اختيار أحد التدابري الواردة يف 

 .(3)عدا التوبيخ والتسليم املشار إليه سابًقا قانون األحداث
ولكن مما قد ، شيف موضوع التحر لمتقدمني من الفقهاء أقوااًل لالباحثة  ومل َتد
 دون فما األجنبية كمباشرة  كفارة  وال فيها حد ال معصية أتى من"الشريازي:  يستأنس به قول

 اليت اجلناية أو الزنا بغري القذف أو ،حرز غري من السرقة أو ،النصاب دون ما وسرقة ،الفرج
. وتأسيًسا (4)"السلطان مايراه حسب على رز  ع   املعاصي من ذلك أشبه وما ،فيها قصاص ال

 تكون بتأديبه وتعزيره. كذلكالصيب  البالغ و فإن عقوبة  عليه
 مثال تطبيقي:

وجود أحد األحداث يف إدارة شؤون األسرة بتهمة التحرش اجلنسي، فقد كان احلدث 
شاهد ثالثة ا، يلعب بالكرة يف احلي الذي يسكن فيه، وعند رمي الكرة بعيًدا ذهب ليلتقطه

ه، وبعد ئالسيارات، فاهتمته أم أحدهم بتحرشه اجلنسي بابنها وزمال ه يتبولون خلفئمن زمال

                                                
 .66البحث ص (1)
 (.291-290املواد ) م بشأن العقوبات2004 ( لسنة11رقم ) القانون القطري (2)
 (.19و) (8) املوادبشأن األحداث م 1994( لسنة 1رقم ) القطريالقانون  (3)
، منح الجليل، وعليش، 317، صالدر المختار، وي نظر، احلصفكي، 373، ص3، جالمهذبالشريازي،  (4)

 .142، ص5، جمنهى اإلرادات، وابن النجار، 335، ص9ج
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مفاده  (1)اإلدارة بطالن التهمة، ومت احلكم على احلدث حبكم قضائي التحري تبني ملسؤويل
 .(2)حفظ القرآن الكرمي ملدة ستة أشهر

أحكام تأديبية ، فإلزامه بالذي تبينت براءتهتعرتض الباحثة يف احلكم على احلدث 
فعه إىل االنتقام ممن  من البغض، مما يد ابغض النظر عن نوعها، ال حتميه بل تولد لديه نوعً 

ب تغرميها بعوض عن رغم براءته، كما أن األم اليت اهتمته كان جي عقوبتهكانوا السبب يف 
استخدام حفظ  ، إضافًة إىلاالهتام؛ وذلك الهتامها احلدث بالباطل وحىت يضمن له حقه

 .ة تأديبيةالقرآن وسيل
 اللواط: -د

ي عاقب باحلبس املؤبّد، كل من واَقَع ذكراً مبوجب نص قانون العقوبات القطري فإنه 
بغري إكراه، أو هتديد، أو حيلة، مع علمه بأنه جمنون أو معتوه أو مل يبلغ السادسة عشرة من 

ملمارسة احلبس مدة ال َتاوز ثالث سنوات أو بغرامة مالية ملن يقود أحًدا و . أ(3)عمره
وبناء عليه يتم عقوبة احلدث الذي سنه بني الرابعة عشر والسادسة عشر؛ إما  .(4)اللواط

باحلبس مدة ال تتجاوز عشر سنوات حبسب النص األول، أو بنصف مدة احلبس والغرامة، 
 .(5)أو استبداهلا بأحد التدابري املنصوص عليها يف قانون األحداث عدا التوبيخ والتسليم

 :(6)يف الفقه اإلسالمي فقد اختلف فيه الفقهاء على قولني أما حكمه

                                                
 .(13بشأن األحداث مادة ) م1994( لسنة 1رقم ) القطريالقانون  (1)
 م.2017، لولوة أمحد، ملف إجناز التدريب امليداين ملشروع التخرج، جامعة قطر، الرفيع (2)
 (.284املادة ) م بشأن العقوبات2004 ( لسنة11)رقم  القطريالقانون  (3)
 (.205مادة ) م بشأن العقوبات1971 ( لسنة14رقم ) القطريالقانون  (4)
 .(19و) (8بشأن األحداث مادة ) م1994( لسنة 1رقم ) القطريالقانون  (5)
، 7، جاإلسالمي وأدلتهالفقه ، والزحيلي، وهبة، 256، ص2، جاختالف األئمة العلماءي نظر، الشيباين،  (6)

 .5393ص
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، (2)، والشافعية(1)أن اللواط يوجب احلد وهو قول مجهور الفقهاء من املالكية -1
 :(4). واختلفوا يف صفة احلد على قولني(3)واحلنابلة

، إىل أن حده (7)، واحلنابلة يف قول(6)، والشافعية يف قول(5)ذهب املالكية (أ
-صلى اهلل عليه وسلم–كان ثيًبا أو بكرًا. ودليلهم قول الرسول  الرجم سواء

 .(8)«به واملفعول الفاعل، فاقتلوا لوط، قوم عمل يعمل وجدمتوه من»: 
وهو  ، واحلنابلة يف قول(9)ذهب الشافعية يف القول اآلخر وهو األصح  (ب

 ، أن حده حد الزاين، ويعترب فيه اإلحصان والبكارة فعلى احملصن(10)املذهب
 الرجم وعلى البكر اجللد.

 .(11)أن اللواط ال يوجب احلد، إمنا يوجب التعزير فقط وهو قول احلنفية -2

                                                
، 4، جحاشيته على الشرح الكبير، والدسوقي، 82، ص8، جشرح مختصر خليلي نظر، اخلرشي،  (1)

 .321ص
 .140، ص11، جالعزيز شرح الوجيز، 90، ص10، جروضة الطالبيني نظر، النووي،  (2)
 .176، ص10، جاإلنصافي نظر، املرداوي،  (3)
، 7، جالفقه اإلسالمي وأدلته، والزحيلي، وهبة، 256، ص2، جاختالف األئمة العلماءي نظر، الشيباين،  (4)

 .5393ص
، 4، جحاشيته على الشرح الكبير، والدسوقي، 82، ص8، جشرح مختصر خليلي نظر، اخلرشي،  (5)

 .321ص
 .140، ص11، جالعزيز شرح الوجيز، 90، ص10، جروضة الطالبيني نظر، النووي،  (6)
 .176، ص10، جاإلنصاف، املرداوي، ي نظر (7)
(، 4462) ، رقم158، ص4، كتاب احلدود، باب يف من عمل عمل قوم لوط، جالسننأخرجه أبو داود يف  (8)

(، قال 1456، رقم )57، ص4أبواب احلدود، باب ما جاء يف حد اللوطي، ج ،السننوأخرجه الرتمذي يف 
 .73ص، 3ج، صحيح سنن أبي داووداأللباين: حسن صحيح، 

 .140، ص11، جالعزيز شرح الوجيز، 90، ص10، جروضة الطالبيني نظر، النووي،  (9)
 .176، ص10، جاإلنصافي نظر، املرداوي،  (10)
 .180، ص3، جتبيين الحقائق حاشيته على، الشليب، 346، ص2، جالهدايةي نظر، املريغناين،  (11)
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 :رأي الباحثة
بد أن تكون عليه  ترى الباحثة أن رأي اجلمهور هو الراجح؛ ألن هذا الفعل عظيم فال

لزاين؛ يكون كحد ا عقوبة صارمة مثل الزنا، كما ترى أن حد من يأيت هبذا الفعل ينبغي أن
 ألن احملصن جيب أن تكون عقوبته أشد من البكر.

د وال يقتص منه،   .يرفعقوبته تكون بالتأديب والتعز وحيث إن الصيب ال حي 
 التشبه بالنساء والرجال: -ه

هي ظاهرة قد تكون منتشرة باخلفاء يف اجملتمع القطري، وال يوجد نص صريح يف 
القانون لفرض العقوبة على هؤالء املتشبهني بالنساء أو العكس، ولكن قد ينطبق عليهم نص 

ي عاقب باحلبس مدة ال َتاوز املادة اخلاصة بالفعل الفاضح واملخل باحلياء والذي جاء فيه أنه 
، أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من امة اليت ال تزيد على ثالثة آالف لايرر ستة أشهر، وبالغ

أبدى إشارة، أو جهر بأغان أو أقوال فاحشة، أو أتى فعاًل فاضحاً، خماًل باحلياء بأي طريقة 
. فيكون احلكم على (1)يف مكان عام، أو يف مكان يستطيع فيه رؤيته من كان يف مكان عام

حثة مرارًا، أن ما كان حكمه احلبس أو الغرامة فيطبق عليه احلكم احلدث كما ذكرت البا
بنصف ما ذ كر، أو تطبق عليه إحدى التدابري املفروضة على األحداث عدا التوبيخ والتسليم 

 .(2)بنص القانون اخلاص هبم
 ابنوعقوبة تشبه النساء بالرجال، والرجال بالنساء، اللعن  والطرد من رمحة اهلل، فعن 

 الرجال من املتشبهني وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول لعن» :قال عنهما اهلل رضي عباس
، وهذه معصية ال حد فيها وال كفارة فعقوبتها (3)«بالرجال النساء من واملتشبهات بالنساء،

                                                
 .(290مادة ) بشأن العقوبات 2004 ( لسنة11رقم ) القطريالقانون  (1)
 .(19و) (8شأن األحداث مادة )م ب1994( لسنة 1رقم ) القطريالقانون  (2)
، رقم 159، ص7ج، باباملتشبهون بالنساء، واملتشبهات بالرجال، كتاب اللباس، الصحيحأخرجه البخاري يف  (3)

(5885.) 
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 يديه خضب قد مبخنث أيت وسلم عليه اهلل صلى النيب أنفقد ذكر أبو هريرة ، (1)التعزير
 يتشبه اهلل، رسول يا: فقيل «هذا؟ بال ما»: وسلم عليه اهلل صلى النيب فقال باحلناء، ورجليه

 قتل عن هنيت إين»: فقال نقتله؟ أال اهلل، رسول يا: فقالوا النقيع، إىل فنفي به فأمر بالنساء،
 ، واحلدث ي عزر مثل البالغ عند ارتكابه هذه املعصية مبا يتناسب مع سنه وظروفه.(2)«املصلني

 اخلطف: -و
ينص قانون العقوبات على عقوبة اخلاطف باحلبس مدة ال تتجاوز عشرة سنوات، أو 
مدة ال تتجاوز مخس عشرة سنة حبسب احلالة، وعليه فإن احلدث يعاقب بنصف هذه املدة 
إذا كان سنه بني الرابع عشرة والسادس عشرة، أو أية تدابري خيتارها قاضي األحداث إال 

اخلطف يف مفهوم احلرابة وقطع الطريق ويأخذ حكمه؛ ملا فيه  . ويدخل(3)التوبيخ والتسليم
من ترويع  للناس، واالعتداء على األنفس واألعراض واألموال، لذا كامن عقوبته من أشد 

َا﴿فقد قال اهلل تعاىل:  (4)العقوبات َعو نَ  َوَرس وَله   اللَّهَ  حي َار ب ونَ  الَّذ ينَ  َجزَاء   إ منَّ َر ض   يف   َوَيس   األ 
اَلف   م ن   َوأَر ج ل ه م   أَي د يه م   تـ َقطَّعَ  َأو   ي َصلَّب وا أَو   يـ َقتـَّل وا َأن   َفَساًدا َفو ا أَو   خ  َر ض   م نَ  يـ نـ   َذل كَ  األ 

ز يٌ  هَل م   نـ َيا يف   خ  َرة   يف   َوهَل م   الدي خ  ، ومبا إن احلدث ال [33: املائدةسورة ] ﴾َعظ يمٌ  َعَذابٌ  اآل 
د وال يقتص   منه، فإنه ي عزر ويؤدب إذا قام هبذه اجلرمية.حي 

 إتالف ممتلكات عامة: -ز
ي عاقب باحلبس مدة ال َتاوز ثالث سنوات، وبالغرامة جاء يف قانون العقوبات أن 

ل من هدم أو أتلف أو اليت ال تزيد على عشرة آالف لاير، أو بإحدى هاتني العقوبتني، ك
لوكًا لغريه، أو جعله غري صاحل لالستعمال يف الغرض مااًل ثابتًا أو منقواًل مم خّرب، عمداً 

                                                
منهى ، وابن النجار، 174، ص10، جروضة الطالبينالنووي، ، 316، صالدر المختاري نظر، احلصفكي،  (1)

 .142، ص5، جاإلرادات
(، 4928، رقم )282، ص4، كتاب األدب، باب يف احلكم يف املخنثني، جالسننأخرجه أبو داوود يف  (2)

، رقم 391، ص8، كتاب احلدود، باب ما جاء يف نفي املخنثني، جالسنن الكبرىوأخرجه البيهقي يف 
 .208، ص3ج، صحيح سنن أبي داوودلباين: صحيح، (، قال األ16987)

 .(318مادة ) م بشأن العقوبات2004 ( لسنة11رقم ) القطريالقانون  (3)
 .166-165، ص5، جموسوعة الفقه اإلسالمي، حممد بن إبراهيم، التوجيري (4)
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وتكون العقوبة احلبس مدة ال  املخصص له، أو أنقص قيمته أو فائدته، أو عطله بأي طريقة.
ومبا أن اجلرمية عقوبتها  .(1)َتاوز مخس سنوات، إذا وقعت اجلرمية من ثالثة أشخاص فأكثر

الرابع عشرة ومل يبلغ السادس عشرة بنصف احلبس والغرامة فيعاقب احلدث الذي َتاوز سن 
 .(2)هذه العقوبة، أو إحدى التدابري املقررة يف قانون األحداث عدا التوبيخ والتسليم

، اتفق الفقهاء (3)«ضرار وال ضرر ال»: -صلى اهلل عليه وسلم–تأكيًدا لقول الرسول 
اإلتالف موجب للضمان، سواء كان عمًدا أو خطًأ، أو صدر من صغري أو كبري،  أن على

، كما أنه من تلفم  ـألنه ضرر باملال فقام الضمان مقام ال فالصيب مأخوذ بضمان اإلتالف؛
. وباإلضافة للضمان ميكن أن يعاقب احلدث بعقوبة تعزيرية. (4)خطاب الوضع ال التكليف

، وقد اتفق األئمة األربعة على عدم جواز ية فمحل خالف بني الفقهاءأما تعزيره بالغرامة املال
، أما ما روي عن بعضهم قوهلم جبوازه فمعناه: أن ميسك السلطان املال (5)التعزير بأخذ املال

عنده زجرًا للمذنب ال أن يأخذه لنفسه وبيت املال؛ إذ ال جيوز أخذ مال املسلم بغري سبب 
 .(7)ابن القيم فقد أجازا أخذه، أما ابن تيمية و (6)شرعي

 االعتداء على اآلخرين: -ح
قانون العقوبات القطري، ينص على احلبس، أواحلبس والغرامة املالية املقدرة كاًل 

، وعقوبة احلدث الذي َتاوز سن الرابعة عشرة ومل يبلغ السادسة (8)حبسب حالة املعتدى عليه

                                                
 (.389مادة ) م بشأن العقوبات2004 ( لسنة11رقم ) القطريالقانون  (1)
 .(19و) (8) املوادبشأن األحداث م 1994( لسنة 1رقم ) القطريالقانون  (2)
 .61سبق خترجيه، ي نظر البحث ص (3)
، 278، ص5، جالجليل مواهب، واحلطاب، 165،168، ص7، جبدائع الصنائعي نظر، الكاساين،  (4)

 .67، وي نظر، البحث ص117، ص4، جكشاف القناع، والبهويت، 468، ص7، جفتح العزيزوالرافعي، 
، 355، ص4، جحاشيته على الشرح الكبير، والدسوقي، 61، ص4، جرد المحتاري نظر، ابن عابدين،  (5)

 .250، ص10، جاإلنصاف، والبهويت، 334، ص5، جالمجموعوالنووي، 
 .61، ص4، جرد المحتاري نظر، ابن عابدين،  (6)
 .50، ص5، جزاد المعادوما بعدها، ابن القيم،  51، صالحسبة في اإلسالمي نظر، ابن تيمية،  (7)
 .(309-306املواد ) م بشأن العقوبات2004 ( لسنة11رقم ) القطريالقانون  (8)
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رامة تكون نصف ما تكون على البالغ، عشرة يف جرمية منصوص عليها بعقوبة احلبس أو الغ
 .(1)أو إحدى التدابري اليت يقررها القاضي

وسبق للباحثة أن أشارت إىل جرائم ما دون النفس، يف عدم وجوب القصاص على 
 .(2)الصيب، ولكن جيب عليه الدية، واملختلف فيه بكون الدية يف ماله او على عاقلته

 مثال تطبيقي:
خوة، حيث إهنم اعتدوا على عامل التصوير الذي لثالثة من اإلوجود هتمة اعتداء 

، فتم االعتداء لالنتقام منهسراع ختهم، مما دفعهم إىل اإلأمسعوا من والدهتم أنه حترش جنسًيا ب
 عنهمبالغ ، إضافة إىل كسر بعض ممتلكات احملل، فتم اإل(العكازبعصا املشي )بالضرب و 

يتم من خالل متابعتهم يف بيئتهم الطبيعية  (3)ختبار قضائيمن قبل األب، ومت احلكم عليهم با
 .(4)من خالل األخصائية االجتماعية

 بكل أنواعه: "التشفيط" -ط
ا، ومن أنواعها مادة الكاربرايرت، والغاز املسال، هو استنشاق أحد املواد الغازية وإدماهن

هذه املواد مغيبة للعقل وقاتلة، فينص قانون مكافحة املخدرات على أنه  ، وت عد(5)والبرتول
عن سنة وبغرامة ال تزيد على عشرين  عاقب باحلبس مدة ال َتاوز ثالث سنوات وال تقلّ "ي

ألف لاير وال تقل عن عشرة آالف لاير أو بإحدى هاتني العقوبتني على كل من يتعاطى يف 
القانون، مادة خمدرة، أو مؤثر عقلي خطر، أو نبات من  غري األحوال املرخص هبا يف هذا

وبناء على النص السابق يعاقب احلدث البالغ سن الرابعة عشرة ومل يتجاوز  ،(6)"النباتات
السادسة عشرة بنصف هذه املدة أو أية تدابري خيتارها قاضي األحداث من التدابري املسلم هبا 

                                                
 (.19و) (8) املوادبشأن األحداث م 1994( لسنة 1رقم ) القطريالقانون  (1)
 وما بعدها. 51ي نظر البحث، ص (2)
 .(13بشأن األحداث مادة )م 1994( لسنة 1رقم ) القطريالقانون  (3)
 .م2017، لولوة أمحد، ملف إجناز التدريب امليداين ملشروع التخرج، جامعة قطر، الرفيع (4)
 .م2017أكتوبر  24مقابلة مع عبد الرحيم السيد، قانوين يف إدارة شؤون األسرة، الدوحة، قطر، بتاريخ (5)
شأن مكافحة م ب1987( لسنة 9أحكام القانون رقم )بعض  م بتعديل2003( لسنة 20رقم ) القطريالقانون  (6)

 .(2مادة ) املخدرات واملؤثرات العقلية اخلطرة وتنظيم استعماهلا واالَتار فيها
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. وأما يف الفقه فقد اختلف الفقهاء يف عقوبة من (1)يف قانون األحداث إال التوبيخ والتسليم
. (2)يتناول املخدر على قولني: األول: أن حكمها حكم اخلمر؛ ألهنا مسكرة وتذهب العقل

، وترجح الباحثة القول (3)إهنا مفسدة وليست مسكرة وعقوبتها التعزير فقطوالقول الثاين: 
 وقد يؤدي لقتلها.األول ملا فيه من ذهاب العقل، وإضرار بالنفس، 

 مثال تطبيقي:
، (4)مادة الكاربراتري (تشفيط)يف إدارة شؤون األسرة بتهمة  -أبناء عم –إيداع حدثني 

عدم قدرة األب أن ألمر، تبني اهم ملثل هذا ئوبعد البحث عن السبب الذي أدى إىل جلو 
تأثر بابن عمه، أما احلكم  دعلى متابعة ابنه نتيجة زواجه من اثنتني، أما احلدث اآلخر فق

، كان (5)الذي مت اختياره من قبل القاضي وفًقا لالختبار القضائي الذي نص عليه القانون
 .(6)اإللزام حبفظ القرآن الكرمي ملدة ستة أشهر

 قيادة السيارة بدون رخصة: -ظ
أنه يعاقب باحلبس مدة ال تقل تعترب هذه الظاهرة من جرائم القانون، اليت جاء فيها 

عن شهر، وال َتاوز ثالث سنوات، وبالغرامة اليت ال تقل عن عشرة آالف لاير، وال تزيد على 
فتكون عقوبة احلدث الذي يقود السيارة . (7)لاير، أو بإحدى هاتني العقوبتني مخسني ألف

بالعقوبات بشرط عدم َتاوز سنه الرابعة عشرة سنة ومل يبلغ السادسة عشرة سنة بدون رخصة 
وهذه جرمية  .(8)لى أن تكون نصفها أو إحدى التدابري املدرجة يف قانون األحداثالسابقة ع

 معاصرة مل ينص عليها الفقهاء وهي تدخل يف اجلرائم التعزيرية.
                                                

 .(318مادة ) م بشأن العقوبات2004 ( لسنة11رقم ) القطريالقانون  (1)
 .419، ص3ج، الفتاوى الكبرى، ابن تيمية (2)
 .217، ص1ج، الفروق، القرايف (3)
هو الغاز الناتج عن خلط اهلواء مع البرتول يف جهاز الكابراتري املوجود يف السيارة، ي نظر، البعلبكي، منري،  (4)

 http://archive.is/ZluYuم 16/09/2015موسوعة املورد، 
 .(13بشأن األحداث مادة )م 1994( لسنة 1رقم ) القطريالقانون  (5)
 م.2017، لولوة أمحد، ملف إجناز التدريب امليداين ملشروع التخرج، جامعة قطر، الرفيع (6)
 .(94مادة ) العقوبات اخلاصة بقانون املروربشأن م 2007( لسنة 19رقم ) القطريالقانون  (7)
 .(19و) (8بشأن األحداث مادة )م 1994( لسنة 1رقم ) القطريالقانون  (8)

http://archive.is/ZluYu
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فاحلدث مل  دث والناس للخطر،ملا فيها من تعريض حياة احل ؛وهذه جرمية خطرية
ملرور، ويف أغلب اتزم بقوانني يتدرب على قيادة السيارة بشكل سليم، ونتيجة لذلك لن يل

طريق املؤدية للموت، ذلك حلوادث الاألحوال لن يتمكن من السيطرة على السيارة، مما يعرضه 
 فكان البد من تعزيره على قيادة السيارة بدون رخصة.

 االنتحار:الشروع يف  -ع
ال  ي عاقب باحلبس مدة ال َتاوز ستة أشهر، وبالغرامة اليت"جاء يف نص القانون أنه 

تزيد على ثالثة آالف لاير، أو بإحدى هاتني العقوبتني، كل من شرع يف االنتحار، بأن أتى 
وعلى ذلك يعاقب احلدث البالغ سن الرابعة  .(1)"فعالً من األفعال اليت تؤدي إىل الوفاة عادة

عشرة ومل يتجاوز سن السادسة عشرة بنصف العقوبة السابقة أو أية تدابري خيتارها القاضي 
 .(2)عدا التسليم والتوبيخ

ومل ينص الفقهاء على عقوبة حمددة هلذه اجلرمية وهي ليست حبد فعقوبتها التعزير، 
 نفسه، فقتل جبل من تردى من»يف هذا الشأن:  -صلى اهلل عليه وسلم–وقد قال الرسول 

 يف فسمه نفسه، فقتل مسا حتسى ومن أبدا، فيها خملدا خالدا فيه يرتدى جهنم نار يف فهو
 يده يف فحديدته حبديدة، نفسه قتل ومن أبدا، فيها خملدا خالدا جهنم نار يف يتحساه يده
 .(3)«اأبدً  فيها خملدا خالدا جهنم نار يف بطنه يف هبا جيأ
 

                                                
 .(304مادة ) م بشأن العقوبات2004 ( لسنة11رقم ) القطريالقانون  (1)
 .(19و) (8بشأن األحداث مادة )م 1994( لسنة 1رقم ) القطريالقانون  (2)
، 7، جشرب السم والدواء به ومبا خياف منه واخلبيثباب ، كتاب الطب، الصحيحأخرجه البخاري يف  (3)

 .(5778، رقم )139ص
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يهم في المفروضة عل تأديب األحداث في الفقه اإلسالمي والتدابير: المطلب الثالث
 القانون القطري:

من وضع منهج   القصاص واحلدود على األحداث فإنه ال بدنظرًا لعدم تطبيق أحكام 
ا لتأديب األحداث تأدييب  يردعهم عن السلوك اخلاطئ، لذلك جند لدى الفقه والقانون طرقً 

 وتعزيرهم، والغرض منها اإلصالح والتقومي.
رق إىل التدابري ومن املهم معرفة معىن التأديب وشروطه وضوابطه وأنواعه قبل التط

 ة على األحداث يف القانون القطري.املفروض

 الفرع األول: معنى التأديب وشروطه وضوابطه وأنواعه:

: معنى التأديب:  أوال 
 :لغة   -1

مأخوذ من األدب، ومعىن تأديب: هتذيب، وقوهلم أدََّب فالنًا: أي لقنَّه فنون 
 .(1)األدب

 االصطالح الفقهي: -2
 .(2)التأديب هو: "هتذيب األخالق وإصالح العادات"

 قيل يف معىن التعزير:فوذهب أكثر الفقهاء إىل أن التأديب والتعزير كلمتان مرتادفتان، 
 .(3)"وأقله ثالثة ا،تأديب دون احلد أكثره تسعة وثالثون سوطً "التعزير  -1
 .(4)"احلدود فيها تشرع مل ذنوب على تأديب: التعزير" -2

                                                
 (.أدبمادة ) ،9، صالمعجم الوجيز، جممع اللغة العربية، و 10ص، الوسيطالمعجم  جممع اللغة العربية،(1)
 .293، ص1، جشرح التلويح على التوضيحالتفتازاين،  (2)
 .60، ص4، جالدر المختاراحلصفكي،  (3)
 .344، صاألحكام السلطانيةاملاوردي،  (4)
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 .(1)"مشروع يف كل معصية ليس فيها حد وال كفارة"التعزير  -3
 .(2)"التعزير: هو العقوبة املشروعة على جناية ال حد فيها" -4
 .(3)"معىن التعزير اصطالًحا هو التأديب؛ ألنه مينع من تعاطي القبيح" -5

تكون -ناية جيف الكف عن ترغيب اإلنسان  :هو التأديبوالتعريف املختار هو: أن 
 .هبدف تقوميه وإصالحه ،من فعلهاترهيبه ، أو -دون احلد

 وط التأديب:ثاني ا: شر 
 العقل: -1

 .(4)شرط وجوب التعزير هو العقل، والصيب يعّزر تأديًبا ال عقوبة ألنه من أهل التأديب
 التمييز: -2

إذا وقعت ، وهو شرط لتأديب احلدث، فالصغري (5)سن التمييز يكون بعد السابعة
إذا كان له نوع متييز وإال فال، فما ي وجب احلد على الـم كلف يوجب  ،ي عزر ويؤدبمنه جرمية 

 .(6)التعزير على الـم ميز
 وقوع اجلرمية: -3

يزًا أو ذا عقل، البد من إضافة شرط وقوع اجلرمية، فاحلدث ال يؤدب فقط لكونه مم
 إمنا جيب أن تقع منه اجلرمية حىت يؤدب.

                                                
 .174، ص10، جروضة الطالبينالنووي،  (1)
 .176ص، 9، جالمغنيابن قدامة،  (2)
 .121، ص6، جكشاف القناعالبهويت،  (3)
 .64، ص7، جبدائع الصنائعالكاساين،  ي نظر، (4)
 .27البحث ص (5)
 .122ص، 6، جكشاف القناع، والبهويت، 528، ص2، جاإلقناعي نظر، الشربيين،  (6)



 

109 

 

، أما اجملنون أو إذا وقعت منه جرمية ميزاخلالصة أنه يتم تأديب احلدث العاقل الـم  
يز فال تأديب أو تعزير له  .(1)الطفل الذي ال مي 

 ثالث ا: ضوابط التأديب:
شأن وأال للتأديب عدة ضوابط وضعها الفقهاء، على أن ال يتجاوزها أصحاب ال

 يسرفوا يف التأديب، ومن هذه الضوابط:
وهتذيبه وليس جمرد العقاب أن يكون الغرض من تأديب احلدث إصالحه  -1

عد من باب الصيانة والتوجيه إىل اخلري، حىت يتعود واإليذاء؛ فالتأديب ي  
 .(2)احلدث اجتناب األذى

 .(3)التأديب بعد ارتكاب احلدث للذنب، وليس خشية أن يرتكبه -2
التدرج يف التأديب؛ فيكون التأديب من األخف إىل األشد من األقوال  -3

الفائدة قد حتصل بالتأديب األخف، أما إذا عدل عنها إىل واألفعال، ألن 
 .(4)األشد واألغلظ فقد تكون فيها مفسدة وال يتحقق الغرض من التأديب

احلزم يف التأديب، إذا استدعى ذلك، فهناك من األحداث من ال يصلح  -4
معهم التأديب إال إذا كان املؤد ب  شديًدا، وال يعين ذلك أن يكون عبوًسا 

دوام ألن ذلك من الفظاظة، ولكن يستعمله عند إيقاع األدب عليهم على ال
 .(5)حىت ال يتأنسوا هبا وال جيرؤوا عليه

                                                
 .176، ص9، جالمغنيابن قدامة،  (1)
 .339، صوالعقوبةالجريمة ، وأبو زهرة، حممد، 64، ص7، جبدائع الصنائعي نظر: الكاساين،  (2)
 .518، ص1، جالتشريع الجنائيي نظر: عودة، عبد القادر،  (3)
 .88، ص2، جقواعداألحكامي نظر: ابن عبد السالم،  (4)
 .126، صالرسالةالمفصلةي نظر: القابسي،  (5)
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التمكن من النفس عند التأديب، وعدم الغضب؛ ألن من آثاره، إذالل احلدث  -5
وحتقريه، أو السب والشتم مببتذل الكالم، وقد يتعدى ذلك إىل الضرب واجلرح 

 .(1)نًا للغضبوالقتل، وهذا ليس مكا

 : أنواع التأديب:رابع ا
ا؛ وذلك ألن العقوبة تستدعي اجلناية، سبق الذكر بأن الصيب ي عزر تأديباً وليس عقابً 

وهناك نوعان من أنواع  .(2)وفعل الصيّب ال يوصف باجلناية، لذلك فهو من أهل التأديب
ذكر هلذه  وفيما يأت   التأديب شاع استخدامهما مها: التأديب املعنوي والتأديب املادي،

 األنواع واألمثلة عليها:
 التأديب املعنوي: -أ

 هناك عدة صور للتأديب املعنوي منها:
 :(3)الوعظ والنصيحة -1

يت  ﴿ :يف قوله من التأديب  اهلل تعاىل هذا األسلوبقد بنّي  ف وَن ن ش وَزه نَّ  خَتَاَوالالَّ
 ال يعود الرتكاب يؤثر فيه، حىت، ويستخدم بشدة مع من [34النساء: سورة ] َفع ظ وه نَّ﴾

 ما قام به من جرائم.
أسلوب الوعظ يف التأديب مع عمر  -صلى اهلل عليه وسلم–وقد استخدم الرسول 

ا يف حجر رسول اهلل صلى اهلل عليه كنت غالمً بن أيب سلمة عندما كان صغريًا، حيث قال:  

                                                
 .168، ص3، جإحياء علوم الدين، الغزايل، 32، صالرسالة المفصلةي نظر: القابسي،  (1)
 .64، ص7، جبدائع الصنائعي نظر: الكاساين،  (2)
"تأديب الطفل باستخدام العقوبة يف الفقه اإلسالمي"، املؤمتر ي نظر، شويدح، أمحد، وأبو هرببيد، عاطف،  (3)

 .86-85ص، الطفل الفلسطيني بين تحديات الواقع وطموحات المستقبللثاين، الرتبوي ا
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يا غالم، » عليه وسلم: وسلم، وكانت يدي تطيش يف الصحفة، فقال يل رسول اهلل صلى اهلل
 .(1)فما زالت تلك طعميت بعد« سم اهلل، وكل بيمينك، وكل مما يليك

 اإلنكار والتوبيخ: -2
على احلدث عند اقرتافه اخلطأ هبدف  بيخ هو أسلوب تربوي نفسي يكون باإلنكارالتو 

أثر أكرب على احلدث من العقوبة  قد يكون هذا النوع من التأديب لهتصحيح سلوكه، و 
لبدنية؛ ألن التوبيخ والزجر واللوم بكل صوره يؤثر يف النفس بصورة مباشرة، ويكون بدرجات ا

ب، فإما أن يكون باللوم والعتاب أو الزجر والكلمات الالذعة، مما متفاوتة حبسب حال املؤدَّ 
 عنه، باإلعراض قدره جلَّ  من تعزير، قال املاوردي: "(2)يردع احلدث عن الذنب الذي اقرتفه

 ال الذي االستخفاف وغاية الكالم بزواجر دونه من وتعزير له، بالتعنيف دونه من وتعزير
 .(3)"سبوال فيه قذف

وإذا صدر من املؤدَّب املعروف عنه الرتفع عن اخلطايا وعدم تعمدها، وتقع عنه هفوًة 
 .(4)وخطًأ، فالتوبيخ كاف  له إذا رأى املؤد ب ذلك

                                                
، رقم 68، ص7جالتسمية على الطعام واألكل باليمني،باب ، كتاب األطعمة، الصحيحأخرجه البخاري يف  (1)

، 3ج،آداب الطعام والشراب وأحكامهماباب ، كتاب األشربة، الصحيح(؛ أخرجه مسلم يف 5376)
 .(2022)، رقم 1599ص

 .42رسالة ماجستري، ص، أحكام التأديب بالعقوبة في الشريعة،حنان، أبو مخي نظر،  (2)
 .344، صوالواليات الدينية األحكام السلطانيةاملاوردي،  (3)
 م3/2/2013، التأديب والتوبيخي نظر، التنم،  (4)

http://www.alukah.net/sharia/0/50031/#_ftnref37 

http://www.alukah.net/sharia/0/50031/#_ftnref37
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، فلّما الصغارمع هذا االسلوب  -صلى اهلل عليه وسلم-الرسولوسبق أن استخدم 
-وسلم عليه اهلل صلى- له قال فيه، يف فجعلها الصدقة، متر من مترة أخذ علي بن احلسنرأى 

 .(2)«الصدقة؟ل نأك ال أنا علمت أما هبا، ارم   ،(1)كخ  كخ»: 
 اهلجر: -3

عن الصيب، وعدم الكالم  من الوسائل املستخدمة يف التأديب اهلجر، ومعناه اإلعراض
د املؤ دب عدم نفع وسيليت الوعظ والتوبيخ، ظانًا أن هذه الوسيلة جَ معه، ويكون ذلك إذا وَ 

 .(3)هي األجدى
ويكون اهلجران بقدر ما يستوجب التأديب، فهو مثل الدواء ال ي نقص وال يزاد فيه؛ 

 .(4)هنا التأديب ال اإلتالف فبالنقصان ال حيصل الشفاء، والزيادة تستدعي اهلالك، واملراد
وهلذا األسلوب أثر جيد يف إصالح احلدث وتقوميه؛ وذلك لشعوره بالوحدة من 

السبيل الوحيد للرجوع ملن استعمل معه هذا األسلوب هو اإلقالع اإلعراض الذي يواجهه، و 
 .(5)عّما يفعله من خمالفة

                                                
لزجر الصبيان عن الشىء وهي كلمة  ،وجيوز كسرها مع التنوين ،يقال كخ كخ بفتح الكاف وتسكني اخلاء" (1)

 .634، ص3ج، المعلم بفوائد مسلمإكمال عياض، ، "ليرتكوه ويكفوا عنه؛ يأخذونه
، 2ج، ما يذكر يف الصدقة للنيب صلى اهلل عليه وسلم وآلهباب ، كتاب الزكاة، الصحيحأخرجه البخاري يف  (2)

باب حترمي الزكاة على رسول اهلل صلى اهلل ، كتاب الزكاة، الصحيح(، أخرجه مسلم يف 1491، رقم )127ص
 (، واللفظ له. 1069، رقم )751، ص2ج، وبنو املطلب دون غريهمعليه وسلم وعلى آله وهم بنو هاشم 

م 17/2/2013، (2بالهجر )التأديب ي نظر، التنم،  (3)
0/50650http://www.alukah.net/sharia// 

 .506، ص3ج، زاد المعاد، ابن القيمي نظر،  (4)
 .393، رسالة دكتوراه، صجرائم األحداثي نظر، صباهي، حممد ربيع،  (5)

http://www.alukah.net/sharia/0/50650/
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–ثالثة ليال لقول النيب وقوهلم بأهنا ال تزيد عن  واختلف الفقهاء يف مدة اهلجر،
، ولكن الراجح (1)«ليال ثالث فوق أخاه يهجر أن ملسلم حيل ال»: -صلىى اهلل عليه وسلم

 .(2)أنه إذا كان القصد من اهلجر رد املذنب عن املعصية وإصالحه فال بأس من الزيادة
 :(3)التأديب البدين -ب

الوسيلة األشهر يف التأديب والعقاب البدين هي الضرب، وتكون بعد استنفاد مجيع 
 مروا»:-صلى اهلل عليه وسلم–وسائل التأديب املعنوية، ودليل مشروعية الضرب قول النيب 

 يف بينهم وفرقوا عشر أبناء وهم عليها، واضربوهم سنني، سبع أبناء وهم بالصالة أوالدكم
فالضرب هنا لتأديب الصيب عند ترك الصالة، فيتمرن على تأديتها فيألفها  ،(4)«املضاجع

 حبيثواملالحظ من احلديث أن الصغري ي ضرب يف العاشرة  .(5)ويعتادها فال يرتكها إذا بلغ
قال ابن . العقل والتمييز :البلوغ، وهذا ما يتوافق مع شروط التأديبيكون مميزًا قارب 

 متييزه فيها يقوى أخرى حال له يتجدد العشر بلوغ وعند رينومت تأديب ضرب هذا:"القيم
 .(6)"ومعرفته

                                                
(، أخرجه مسلم يف 6073، رقم )20، ص8ج، اهلجرةباب ، كتاب األدب، الصحيحأخرجه البخاري يف  (1)

، رقم 1984، ص4ج، حترمي اهلجر فوق ثالث بال عذر شرعيباب ، كتاب الرب والصلة واآلداب، الصحيح
(25 .) 

م 17/2/2013، (2بالهجر )التأديب ي نظر، التنم،  (2)
0/50650http://www.alukah.net/sharia// 

 .43ص، رسالة ماجستري، أحكام التأديب بالعقوبة في الشريعةي نظر، أبو مخ، حنان،  (3)
، رقم 259، ص2، جالسنن(؛ أخرجه الرتمذي يف 495، رقم )133، ص1، جالسننأخرجه أبو داود يف  (4)

 (، واللفظ أليب داود، قال األلباين: حسن صحيح.407)
 .441، ص1ج، المغني( ي نظر، ابن قدامة، 5)

 .296، صتحفة المودود، القيمي نظر، ابن  (6)

http://www.alukah.net/sharia/0/50650/


 

114 

 

 حق يف ملنافعا أنفع من للتأديب والضربقال عالء الدين البخاري يف ضرب الصيب: "
 :قيل كما  الصيب

 .(1)"الندم من اأحيانً  أنفع فالضرب...  اأدبً  استوجبوا ما إذا بنيك أدب
له فستذكر الباحثة هذا النوع من التأديب خيطئ كثري من الناس يف حق استعما نأومبا 

 فيه شيًئا من التفصيل:
 ضوابط الضرب: أواًل:

 وهي إضافة إىل الضوابط املشار إليها يف ضوابط التأديب:
النية، فتكون نية املؤ دب التأديب الشرعي، وليس انتقاًما لنفسه أو تشفًيا أو  -1

 آخر، فعليه أن يكون مقصوده اإلحسان والرمحة ونفع حتقيًقا ألي غرض  
املؤدَّب؛ ألن الشارع مل يأمر إال مبا فيه نفٌع للعباد، ومما يؤيد ذلك قول اهلل 

َرمح ًَةل َوَماأَر َسل َناكَ ﴿:-صلى اهلل عليه وسلم–تعاىل لنبيه  سورة ] ﴾ل َعاَلم نيَ    إ الَّ
 .(2)[107: األنبياء

 .(3)أو كيفيةً  اأو مقدارً  الضرب الشرعي، سواء كان أداةً  التزام املؤد ب حبدود -2
 اجتناب املواضع اليت ال جيوز مسها. -3
 الحًقا. وستذكره الباحثةالتقيد بالعدد اجلائز للضرب،  -4
أن يتيقن املؤد ب أو يغلب عليه الظن حصول املنفعة بالضرب وإال فال جيوز  -5

 .(4)ألنه عقوبة بال فائدة

                                                
 .254ص، 4ج، كشف األسرار( البخاري، عالء الدين، 1)

حقيقة الضرب التنم، و  ،81، ص6، جكشاف القناع، والبهويت، 34ص، 10ج، الفروع( ي نظر، ابن مفلح، 2)
 م24/3/2013، (1)التأديب المشروع في

http://www.alukah.net/sharia/0/52177/#_ftnref6 
 م24/3/2013، (1)التأديب حقيقة الضرب المشروع فيي نظر، التنم،  (3)

http://www.alukah.net/sharia/0/52177/#_ftnref6 
 .239، ص3ج، أسنى المطالب، األنصاري، زكريا، 16-15ص، 4ج، مواهب الجليل( ي نظر، احلطّاب، 4)

http://www.alukah.net/sharia/0/52177/#_ftnref6
http://www.alukah.net/sharia/0/52177/#_ftnref6
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 ثانًيا: أدوات الضرب:
 .(1)أو الغصن الرقيق العصا الصغرية -1
 -رضي اهلل عنه-، فكان عمر(2)الدرّة، وهي السوط ي ضرب به ومنه درة عمر -2

 .(3)يستعمل الدرة لألدب
 وسلم عليه اهلل صلى النيب أيت عنه اهلل رضي  هريرة أيب نأطراف الثياب، "فع -3

 والضارب بيده، الضارب فمنا: هريرة أبو قال «اضربوه» :قال شرب، قد برجل
، فيدل احلديث على جواز الضرب بأطراف (4)..."بثوبه والضارب بنعله،
 . (5)الثياب

 اليد جمردة عن اآللة، وهو ما دل عليه احلديث السابق. -4
 ويشرتط يف مواصفات آلة الضرب ما يلي:

نّص الفقهاء على أن اآللة جيب أن ختلو من الثمرة أو العقدة، حىت ال يؤذي  -1
 .(6)املؤد ب

 ، أي معتدل احلجم.(7)يكون حجمه بني القضيب والعصا أن -2

                                                
كشاف والبهويت، ، 17، ص8، جنهاية المحتاج، والرملي، 423، ص13، جالحاوي الكبيراملاوردي، ( ي نظر، 1)

 .80، ص6، جالقناع

، جممع اللغة العربية، و 191،ص1، جالمصباحالمنير، الفيومي، 279ص، المعجم الوسيطجممع اللغة العربية،( 2)
 (.َدر  مادة )،225، صالمعجم الوجيز

، 84، واإلكليل التاج، املواق، حممد بن يوسف، 109، ص8، جشرح مختصر خليل( ي نظر، اخلرشي، 3)
 .435ص

 (.6777، رقم )158، ص8ج، الضرب باجلريدة والنعالباب ، كتاب احلدود، الصحيحأخرجه البخاري يف  (4)
 .66، ص12، جفتح الباريي نظر، ابن حجر،  (5)
، وأبو يعلى، 10، ص5، جالبحر الرائق، وابن جنيم، 170-169، ص3، جالحقائقتبيين ( ي نظر، الزيعلي، 6)

، بدائع الصنائع، والكاساين، 337، ص3، جشرح منتهى اإلرادات، والبهويت، 283، صاألحكام السلطانية
 .60،ص7ج

 .80، ص6، جكشاف القناعوالبهويت، ، 17، ص8، جنهاية المحتاجالرملي،( ي نظر، 7)
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 .(1)أن يكون بني رطب ويابس -3
 ثالثًا: طريقة الضرب:

أن ي ضرب املؤدَّب ضربًا متوسطًا، ليس خفيًفا ال يكاد أن ميسه أو مربًحا  -1
 .(2)يهلكه

ا وفيه مبالغة يف  -2
ً
ال يرفع الضارب يده حىت يظهر بياض إبطه ألنه يشتد أمل

 .(3)الضرب
 ميد على العقابني وال على األرض، وال ي ربط، وال ت شد يده، وال ي لقى على ال -3

 .(4)وجهه
رد من ثيابه، إال من شيء  زائد مثل الفروة، واجلبة؛ ألهنا لو كانت عليه  -4 أال جي 

 .(5)مل يبال  بالضرب
هناك مواضع معينة من اجلسم الجيوز الضرب فيها؛ خشية الضرر واهلالك،  -5

ب اجتناب الوجه والفرج وثغرة النحر والصدر والبطن، واختلف لذا على املؤد  
يف الرأس، فذهب بعض الفقهاء إىل أن ال جيتنبه ألنه مستور بالشعر، والبعض 

يوايل  وأالاآلخر إىل اجتناب الضرب على الرأس وذلك ألنه قد يوهن الدماغ، 

                                                
 .172، ص10، جروضة الطالبين، واالنووي، 17، ص8، جنهاية المحتاجالرملي،( ي نظر، 1)

، المغني، وابن قدامة، 205، ص12، جالذخيرة، والقرايف، 60،ص7، جبدائع الصنائعالكاساين، ( ي نظر، 2)
 .172، ص10، جروضة الطالبينواالنووي، ، 168، ص9ج

، وابن قدامة، 81، ص6، جكشاف القناعبهويت، ، وال172، ص10، جروضة الطالبيناالنووي، ( ي نظر، 3)
 72، ص9، جالمبسوط، والسرخسي، 168، ص9، جالمغني

روضة ،واالنووي، 205، ص12، جالذخيرة، والقرايف، 60،ص7، جبدائع الصنائعالكاساين، ( ي نظر، 4)
 .522، ص5، جمغني المحتاج، الشربيين، 172، ص10، جالطالبين

، 81-80، ص6، جكشاف القناعوالبهويت، ، 337، ص،3، جمنتهى اإلراداتشرح البهويت، ( ي نظر، 5)
بدائع الكاساين، ، و 522، ص5، جمغني المحتاج، الشربيين، 172، ص10، جروضة الطالبينواالنووي، 

 .283، صاألحكام السلطانية، وأبو يعلى، 60،ص7، جالصنائع
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للقتل، الضرب يف مكان واحد؛ حىت ال يتشقق اجللد ويتلف، أو يؤدي ذلك 
 .(1)ويضرب يف أماكن يكثر فيه اللحم مثل الفخذين، أو الظهر والكتفني

 رابًعا: مقدار الضرب:
 اختلف الفقهاء يف مقدار الضرب على ثالثة أقوال:

، (2)أن ال يتجاوز ثالث ضربات وهو قول احلنفية وقيدوها باليد فقط -1
 .(4)والشافعية(3)وقول عند املالكية

، ودليلهم قول (5)ضربات وهو قول احلنابلةأن ال يزيد عن عشر  -2
  يف إال جلدات عشر فوق الجيلد»: -صلى اهلل عليه وسلم-النيب
 .(6)«اهلل  حدود من حد

أن يكون بقدر احلاجة وإن كثر، وهو املعتمد عند املالكية  -3
 .(7)والشافعية

فعلى خالصة ما سبق أن اهلدف من العقوبة هو ابتعاد الطفل عن السلوك اخلاطئ، 
أقرت هبذه ن ال يتمادى فيها إذا أقلع الطفل عن هذا السلوك، إضافًة إىل أن الشريعة ملريب أا

                                                
املواق، حممد بن ، 81، ص6، جكشاف القناع، والبهويت، 172، ص10، جروضة الطالبيناالنووي، ( ي نظر، 1)

، بدائع الصنائعالكاساين، ، و 72، ص9، جالمبسوط، والسرخسي، 435ص، 84، واإلكليل التاجيوسف، 
، 109، ص8، جشرح مختصر خليلاخلرشي، ، 283، صاألحكام السلطانية، وأبو يعلى، 60، ص7ج

 .35، ص، الرسالة المفصلة، القابسي337، ص،3ج، شرح منتهى اإلراداتوالبهويت، 

 .71، صمراقي الفالح، والشرنباليل، 430، ص6، جرد المحتار( ي نظر، ابن عابدين، 2)

 .222، ص1، جشرح مختصر خليل، واخلرشي، 414، ص1، جمواهب الجليلاحلطّاب، ( ي نظر، 3)
 .391، ص1، جنهاية المحتاجالرملي،( ي نظر، 4)

 .365، ص3، جشرح منتهى اإلراداتوالبهويت، ، 245-244، ص10، جاإلنصاف( ي نظر، املرداوي، 5)
(، 6848، رقم )174، ص8ج، كم التعزير واألدبباب  ، كتاب احلدود، الصحيحأخرجه البخاري يف  (6)

 (. 1708، رقم )1332، ص3ج، قدر أسواط التعزيرباب ، كتاب احلدود، الصحيحوأخرجه مسلم يف 
حاشيته الشرواين، ، 478، ص7ج، منح الجليلعليش، ، و 414، ص1، جمواهب الجليلاحلطّاب، ي نظر: (7)

 .450، ص1، جعلى تحفة المحتاج
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الوسائل من أجل التأديب وليس الختاذها جمرد أداة للعنف والظلم، فهي بذلك خترج عن 
 .(1)كوهنا وسيلة للمصلحة إىل وسيلة للتعذيب

 :في القانون القطريالتدابير المفروضة على األحداث : الفرع الثاني
ينص القانون القطري على أن احلدث الذي مل يتجاوز أربع عشرة سنة إذا ارتكب 
كم عليه بالعقوبات والتدابري املقررة لتلك اجلرائم، وإمنا يؤّدب بتدابري  جنحة أو جناية فإنه ال حي 

ك احلدث، والتأهيل، واحلماية، وتعديل سلو  . والغرض من هذه التدابري اإلصالح،(2)أخرى
 ومن صورها اآليت:

 التوبيخ: -1
يكون بتوجيه احملكمة اللوم والتأنيب إىل احلدث على ما صدر منه، وحتذيره بعدم 

، فهناك أفعال بسيطة يقوم هبا احلدث ال يستدعي (3)العودة إىل مثل هذا السلوك مرة أخرى
ا والتاسعة أحجارً ، مثال على ذلك: رمى أطفال صغار أعمارهم بني السادسة (4)إال التوبيخ

على سيارة قدمية هبدف اللعب، فقام القاضي بتوبيخهم حىت ال يعودوا هلذا الفعل، فنجد يف 
وكلما كانت  ريًبا، فيكون التوبيخ رادًعا هلمهذا أن األطفال ال يعون أن ما فعلوه يعد خت

ملواقف شخصية املوبخ قوية وصارمة أثر ذلك أكثر يف احلدث، فالتساهل واللني يف هذه ا
جيعل احلدث يشعر بالالمباالة مما يدفعه إىل العودة إىل تلك اجلرائم، وال بأس بتهديده أحيانًا 

 .(5)بالعقوبة؛ حىت يشعر بأن ما يفعله سلوك خاطئ غري مرغوب فيه

                                                
"تأديب الطفل باستخدام العقوبة يف الفقه اإلسالمي"، املؤمتر الرتبوي ي نظر، شويدح، أمحد وأبو هرببيد، عاطف (1)

أحكام أبو مخ، عاطف، ، 87ص، الواقع وطموحات المستقبلالطفل الفلسطيني بين تحديات الثاين، 
 .49ص، رسالة ماجستري، التأديب بالعقوبة في الشريعة

 .(8بشأن األحداث مادة )م 1994( لسنة 1رقم ) القطريالقانون  (2)
 .(9، مادة )املصدر السابق (3)
 .م2017أكتوبر  24مقابلة مع عبد الرحيم السيد، قانوين يف إدارة شؤون األسرة، الدوحة، قطر، بتاريخ (4)
 .م2017أكتوبر  24مقابلة مع القاضي فهد اهلاجري، قاضي األحداث، الدوحة، قطر، بتاريخ (5)
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، وبّينت (1)وقد ذكر الفقهاء أن أسلوب اللوم والتوبيخ مالءم للصيب ولكن دون شتم
 .(2)ألسلوب التوبيخ يف تأديب الصبيان -صلى اهلل عليه وسلم–النيب الباحثة سابّقا استخدام 

 التسليم:  -2
تسليم احلدث إىل أحد أبويه أو إىل من له الوالية أو الوصاية عليه، فإذا مل تتوافر يف 

م إىل من يكون أهاًل لذلك من أفراد أسرته، فإن مل يوجد ل  أيهما الصالحية للقيام برتبيته س  
متن يتعهد برتبيته وحسن سريه أو إىل أسرة موثوق هبا يتعهد عائلها سلم إىل شخص مؤ 

 .(3)بذلك
إذا استدعت جرمية احلدث التسليم إىل الوالدين فهما أوىل برتبيته  هويرى القاضي أن

يف جرمية احلدث، وتسليمهم احلدث قد  عادًة تكون األسرة السبب الرئيس من غريه، ولكن
على ذلك: تشبه أحد األحداث بالنساء والرتدد على  يفاقم من حجم املشكلة، ومثال

احلفالت املشتبهة، وذلك يف فرتة بقائه مع أمه، وبعد اإليداع لدى إدارة شؤون األسرة ظهر 
حتسن واستجابة من احلدث، فطلب الوالد استالمه ألنه أحق برتبيته، فرفض القاضي ذلك 

 .(4)ؤه يف اإلدارة أفضلألنه غري واثق من حتسن سلوك احلدث عند األب، وبقا
 اإلحلاق بالتدريب املهين:  -3

ويكون بأن تعهد احملكمة باحلدث إىل أحد املراكز املخصصة لذلك أو إىل أحد 
املصانع أو املزارع اململوكة للدولة اليت ختضع إلشرافها وتقبل تدريبه، وال حتدد احملكمة يف 

 .(5)حكمها مدة هلذا التدبري

                                                
 .414، ص1، جمواهب الجليلاحلطّاب، ( ي نظر، 1)
 .99( البحث ص2)
 .(10شأن األحداث مادة )م 1994( لسنة 1رقم ) القطريالقانون  (3)
 .م2017أكتوبر  24مقابلة مع القاضي فهد اهلاجري، قاضي األحداث، الدوحة، قطر، بتاريخ (4)
 .(11مادة )بشأن األحداث م 1994( لسنة 1رقم ) القطريالقانون (5)
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 اإللزام بواجبات معينة: -4

يكون بتكليف احلدث باملواظبة يف أوقات حمددة على بعض االجتماعات التوجيهية 
الدينية أو غري ذلك من الواجبات اليت حتدد بقرار من وزير العمل والشئون االجتماعية 

وتتوىل تنفيذ هذا التدبري اجلهة املختصة بوزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العمل  ،واإلسكان
 .(1)اعية واإلسكان، ويكون احلكم هبذا التدبري ملدة ال تقل عن ستة أشهروالشئون االجتم

 االختبار القضائي: -5
بوضع احلدث يف بيئته الطبيعية حتت مالحظة اجلهة املختصة بوزارة الداخلية ووفقاً ملا 

 الى احملكمة لتتخذ ما تراه مناسبً تقرره احملكمة، فإذا فشل احلدث يف االختبار عرض األمر ع
 .(2)التدابري األخرىمن 

 :اإليداع يف إحدى الدور املخصصة لإلعداد االجتماعي -6
قدم للمحكمة توهي دور خمصصة لرعاية األحداث وتقومي املنحرفني وعلى الدار أن 

ناسبًا يف شأنه، وجيب تقريراً عن حالة احلدث وسلوكه كل ستة أشهر لتقرر احملكمة ما تراه م
 نح.سنوات يف اجلنايات ومخس سنوات يف اجلأال تزيد مدة اإليداع على عشر 

ويكون اإليداع يف إحدى دور اإلعداد االجتماعي فإذا كان احلدث ذا عاهة يكون 
اإليداع يف مؤسسة مناسبة لتأهيله، وال جيوز بقاء احلدث يف دور اإلعداد االجتماعي مىت بلغ 

لتنفيذ األحكام على الثامنة عشرة فإذا بلغ هذه السن، نقل إىل أحد السجون املخصصة 
 .(3)الكبار

 اإليداع يف مؤسسة صحية: -7
مؤسسة صحية،  املتخصصة احلدث احملكوم بإيداعهيلحق بإحدى املؤسسات الصحية 

إذا تبني للمحكمة أن حالته تستدعي الرعاية أو العالج الطيب، وتتوىل احملكمة الرقابة على 

                                                
 .(12بشأن األحداث مادة )م 1994( لسنة 1رقم )القانون القطري  (1)
 .(13بشأن األحداث مادة )م 1994( لسنة 1رقم ) القطريالقانون  (2)
 .(14بشأن األحداث مادة )م 1994( لسنة 1رقم ) القطريالقانون  (3)
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أي فرتة منها على سنة، تعرض عليها بقائه حتت العالج يف فرتات دورية ال جيوز أن تزيد 
 خالهلا تقارير األطباء، وتقرر إخالء سبيله إذا تبني هلا أن حالته تسمح بذلك.

وإذا بلغ احلدث سن الثامنة عشرة وكانت حالته تستدعي استمرار عالجه، نقل إىل 
 .(1)القسم املختص من املؤسسة الصحية املخصصة لعالج الكبار أو إىل مؤسسة صحية أخرى

تود الباحثة التنبيه إىل أن احلدث إذا ح كم عليه بإحدى التدابري السابقة ومل يستجب 
 .(2)هلا فإن بإمكان القاضي تغيري هذا التدبري بناًء على توصيات األخصائيني

 :ومما يؤخذ على هذه التدابري
بتوفري ن الدار قامت أواًل: شعور احلدث بالرفاهية واالستمتاع يف دار الرعاية، حيث إ

ة وملعب. وتوفر  ألعاب الفيديو وألعاب أخرى لتسلية احلدث، إضافة إىل وجود بركة سباح
ما أّكدته  كل سبل الراحة يف هذا املكان جيعل احلدث يكرر فعله للرجوع له، وهذا

روجهم يتفقون خاالخصائيات يف إدارة شؤون األسرة، بأن بعض األحداث إذا اقرتب موعد 
 للرجوع إىل نفس املكان. على افتعال مشاجرة

ثانًيا: افتقارها إىل احلزم يف العقوبة، فتكّرر وجود األحداث وعودهتم إىل دار الرعاية 
ما هو إال نتيجة الرفاهية اليت يعيشون فيها هناك، كما أن بعض احلاالت حتتاج إىل عقوبة 

والضرب يف مثل ، الضرب كما يقرتح القاضي، ألن بعض احلاالت ال تردعها التدابري السابقة
عمره ست عشرة سنة يهدد سائقي التاكسي  مثااًل على ذلك: حدثٌ هذه احلاالت جمدي. 
الضرب أمام غريه من بعقابه  متكل مرة، لذلك إذا يف  ، ويتكرر فعله بالسكني بدافع السرقة

ن إىل أن األحداث اآلخرين سيعلمو  ولن يعود إليه، إضافةً  األحداث فسيعي أن ما يفعله خطأً 
أن هذا املكان ليس للتسلية وإمنا للعقاب، ولكن ال يطبق ذلك ألن منظمات حقوق الطفل 

 .(3)متنع من استخدام الضرب مع األحداث حىت سن الثامنة عشرة

                                                
 .(15بشأن األحداث مادة )م 1994( لسنة 1رقم ) القطريالقانون (1)
 .م2017أكتوبر  24مقابلة مع القاضي فهد اهلاجري، قاضي األحداث، الدوحة، قطر، بتاريخ (2)
 .م2017أكتوبر  24مقابلة مع القاضي فهد اهلاجري، قاضي األحداث، الدوحة، قطر، بتاريخ (3)
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على فعل خاطئ قام  ثالثًا: استخدام حفظ القرآن وااللتحاق باحللقات الدينية كتدبري
اهلدف منه إصالحه  ظ القرآن ليس عقوبة وإمنابه احلدث، وإن كان القاضي يربر ذلك بأن حف

ث يعلم أنه قام بفعل  وتنمية الروح الدينية لديه، ولكن الباحثة هلا وجهة نظر أخرى، فاحلد
، سيعده عقوبة، مما خاطئ وإن مل يع  ما هو، ومبجرد إلزامه بفعل شيء نتيجة لفعله اخلاطئ

لقات الدينية سبًبا أن تكون احلأنه بدل  سيكون سبًبا لتنفريه وابتعاده عن كتاب اهلل، كما
عتربها األنه  هذه احللقات يف أي مكان وجدت فيه؛صالحه سيجعله ذلك يهرب من إل

 عقوبة منذ البداية.
سبوعني إلدارة مدة أاحق احلدث إيداعه يف رابًعا: غالًبا ما يكون التدبري املتخذ يف 

فف هذه املدة إىل أقل من ذلك،   ب للمدرسة، فإنه كما أنه إذا كان يذهإىل شهر، وقد خت 
  قيمة له.الساعات يومًيا، مما جيعل هذا التدبري  8-5يبقى خارج اإلدارة ما بني 

، وأحيانًا يكون اجنبيً خامًسا: هناك أحكام تلزم احلدث مبغادرة البلد واإلبعاد لكونه أ
راف احلدث، نظًرا احنهذا احلكم غري عادل، ويسبب تشتيًتا للعائلة، كما أنه يزيد من فرص 

 البتعاده عن أهله.
ولة قطر باملقارنة مع وبعد عرض القوانني الفقهية لتأديب الصغار، والقوانني اخلاصة بد

فقه اإلسالمي يشمل  طرق التأديب والتعزيز يف الفقه اإلسالمي والقانون القطري جند أن ال
انون القطري فيقتصر على املادي، أما القكال النوعني من التأديب، التأديب املعنوي والتأديب 

 التأديب املعنوي.
الضرب كونه وسيلة تأديبية ال ي عمل به يف قانون األحداث لدولة قطر، فهو ال يفرض و 

أال ي عّرض إال تدابري احرتازية؛ وذلك اللتزام دولة قطر باتفاقية حقوق الطفل اليت نص على 
، (1)املهنيةاملة، أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو أي طفل للتعذيب، أو لغريه من ضروب املع

وتعليًقا على هذا البند تقول الباحثة إن استخدام الضرب بالطرق الشرعية مع احلدث يعترب 
وسيلة تأديب ال عقوبة، فال ي توصل إىل هذه الوسيلة إال بعد استنفاد مجيع وسائل التأديب 

دي معهم إال الضرب لردعهم عن  اليت ي تدرج هبا حسب درجتها، فالكثري من األحداث ال جي 

                                                
 .(37) قطر مادةم املنشورة يف اجلريدة الرمسية لدولة 2010( لسنة 35) مرسوم رقماتفاقية حقوق الطفل،  (1)
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فسيتمادى يف جرميته حىت ت صبح  صارمةً  اجلرائم اليت يرتكبوهنا، فإذا مل جيد احلدث أمامه عقوبةً 
 وإن تعدى سن األحداث. لديه عادةً 
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 : دور دولة قطر في إصالح األحداثالمبحث الثالث
وذلك عن  املعرضني لالحنراف،سعت دولة قطر إىل إصالح األحداث املنحرفني و 

ن االحنراف، وإنشاء مطريق االهتمام باملؤسسات التعليمية والصحية اليت ختدم احلدث وتقيه 
اخلروج للمجتمع مرة  والبدء يف تأهيلهم، ومساعدهتم على تضييفهمدار الرعاية القائمة على 

 أخرى دون مشاكل واحنرافات.
 ة املبحث إىل:إصالح احلدث، قسمت الباحث وتأسيًسا على ما تقوم به دولة قطر يف

 املطلب األول: إصالح عام.
 املطلب الثاين: إصالح خاص.

 المطلب األول: إصالح عام:
هق النشوء يف بيئة قامت دولة قطر باالهتمام جبميع اجلوانب اليت تكفل للطفل واملرا

 أيت:ي سليمة بعيدة عن االحنراف أو التعرض له، وذلك من خالل االهتمام مبا
 التعليم: -أ

بناء، لذلك اهتمت ا مهما يف تنشئة األكما أسلفت الباحثة سابًقا بأن للمدرسة دورً 
اجلامعات هدفها حصول و دولة قطر اهتماًما كبريًا بالتعليم، وأنشأت شبكة واسعة من املدارس 

 الطالب على مقومات العلم والتعلم.
، حترير العقل واحلض على العلم ومن األهداف األساسية لالهتمام بالتعليم يف قطر

، فمن وجهة نظر الباحثة أن الطفل كلما اندمج يف األمور التعليمية (1)واالكتشاف والبحث
ابتعد عن األمور األخرى اليت تدفعه لالحنراف، فإذا ما شغل عقله بالبحث، والقراءة، والتأمل 

جمال العلم والتعلم، تبني له الصواب يف املعلومات اليت يستسقيها من الكتب، وينافس أقرانه يف 
 من اخلطأ، وأبعده ذلك عن أصدقاء السوء وعامل اإلجرام.

                                                
 .14م، ص2008، سبتمري "، وزارة التعليم والتعليم العاليي نظر، "التقرير الوطين لدولة قطر (1)
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ا بتشكيل جلنة لتعزيز القيم الرتبوية قراراً وزاريً وقد أصدرت وزارة التعليم والتعليم العايل 
درسي، داخل اجملتمع امل ، وذلك لتكوين وعيٌّ صحيٌّ واجتماعيٌّ ونفسيٌّ والوقاية من االحنراف

إضافًة إىل تعزيز قيم اإلسالم واألخالق الرفيعة بني طلبة املدارس؛ حلمايتهم من الوقوع يف 
 .(1)االحنرافات السلوكية

 الصحة: -ب
من منطلق ضرورة االهتمام بالصحة وأثره على اجملتمع، سعت دولة قطر إىل توفري 

لسكاهنا من  ة والعالجيةوتقدمي اخلدمات الصحية الوقائي ،مستوى من الرعاية الصحية أفضل
 .(2)مواطنني ومقيمني

والصحة هلا دور كبري يف وقاية األحداث من اجلنوح واالحنراف، وخاصة الصحة 
ختالل يف شخصيته، مما جيعله ي قد م على لية، حبيث لو اختلت أدى ذلك إىل االنفسية والعق

عقلًيا حيتاج إىل اهتمام خاص  ، واملختلاالسلوك املنحرف، وعادًة ما يكون السبب وراثيً 
جراءات تقيه من السلوك اإلجرامي، وذلك لعدم إداركه وفهمه للقوانني ومعايري السلوك وإ

 .(3)الصحيح واخلطأ
حتقيق وقد أ نشئت يف دولة قطر مجعية أصدقاء الصحة النفسية )وياك(، وهدفها 

ستخدام أساليب التوعية ا من خالل ،أقصى درجات الصحة النفسية باجملتمع احمللي والعريب
ة، وتقوم بالتواصل مع اجملتمع لتقدمي استشارات خمتلفة منها ما خيص الطفل وكيفية املختلف

 .(4)التعامل معه، حىت ال تتولد لديه احنرافات سلوكية
نشاء مركز متميز لعالج االضطرابات إ كما أن من خمططات دولة قطر يف املستقبل،

 .(5)ال والتربع بالدم ورعاية األطفاللعالج األطفمرافق ختصصية و السلوكية، 

                                                
 .14م، ص2008، سبتمري وزارة التعليم والتعليم العاليي نظر، "التقرير الوطين لدولة قطر"،  (1)
 م.2015ديسمرب 10كبرية"، ، "الصحة يف قطر رعاية متكاملة وإجنازات  جريدة الشرقي نظر،  (2)
األمن مجلة ي نظر، هيئة التحرير بأكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، "النقص العقلي واحنراف األحداث"،  (3)

 .58، ص27، ع3، موالحياة
 . us-http://weyak.qa/aboutي نظر، موقع )وياك(  (4)
 م.2015ديسمرب  10، "الصحة يف قطر رعاية متكاملة وإجنازات كبرية،" ريدة الشرقجي نظر،  (5)

http://weyak.qa/about-us
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غ رمزية للمقيمني كما حرصت دولة قطر على تقدمي العالج باجملان ملواطنيها، ومببال
لعالج الذي يعد ضرورة عليها. وعالقة هذا األمر باحنراف األحداث، أن احلدث إذا مل يتلَق ا

يام بأمور َتعل منه بة، يدفعه ذلك للقحياتية، بسبب فقره أو عدم وجود اإلمكانيات املطلو 
سد من أقرانه األسوياء، جمرًما، فمثاًل قد يسرق لتوفري املال لعالجه، وقد يعرضه للحقد واحل

 ها من األمثلة.لتمتعهم بصحة جيدة بعكس ما مير به، فيدفعه ذلك لالنتقام منهم، وغري 
حص الطيب قبل الزواج، وجند أن اجملتمع القطري اعتىن باجلانب الطيب من خالل الف

تنتقل إىل األبناء وذلك من أجل التأكد من خلو كال الطرفني من األمراض املعدية والوراثية اليت 
، ومما يؤخذ عليه أنه اقتصر على األمراض العضوية الشائعة، فإذا (1)أو إىل األحفاد مستقباًل 

إصابته مبرض نفسي فذلك ال كان أحد الزوجني لديه قصور يف الدماغ أو إعاقة عقلية أو 
 ؛مينعه من احلصول على املوافقة الطبية للزواج، وال يتم إعالم الطرف اآلخر عن هذه األمراض

ألنه باختصار ال يتم التدقيق والفحص يف هذه األمور، وأرى أن هذا األمر أهم من باقي 
من إعاقة عقلية قد  األمراض حيث إهنا تؤثر على األبناء سلًبا، فاألب مثاًل لو كان يعاين

نظرًا لعدم معرفتهم الصواب من  ؛ينتقل ذلك إىل األبناء الذين قد يرتكبون اجلرائم يف املستقبل
األفعال، وقد يكونون بصحة جيدة ولكن إعاقة أبوهم َتعلهم يبحثون عن أب خارجي مما 

 يدفعهم إىل االختالط بأصدقاء السوء الذين يساعدوهنم على االحنراف.
 الرياضة:-ج

بني رياضًيا وذلك عن طريق إنشاء أكادميية اسباير، املوهو اهتمت دولة قطر باألطفال 
، كما أهنا ربطت العلوم ورعاية طالبية على أعلى مستوى امتميزً  االطالب الرياضيني تعليمً نح مل

تميز واهتمت بالبحث العلمي الذي يعد الركيزة األساسية لألداء امللوجيا بالرياضة، و والتكن
 .(2)لالعب

                                                
https://www.moph.gov.qa/health-، "الفحص الطيب قبل الزواج"، ي نظر، موقع )وزارة الصحة العامة( (1)

ar-test-ar/permarital-test-ar/premarital-public-to-ar/services-services. 
 .ng=arhttp://www.aspirezone.qa/research.aspx?la، الرؤية والرسالة، ي نظر، موقع )اسباير زون( (2)

https://www.moph.gov.qa/health-services-ar/services-to-public-ar/premarital-test-ar/permarital-test-ar
https://www.moph.gov.qa/health-services-ar/services-to-public-ar/premarital-test-ar/permarital-test-ar
https://www.moph.gov.qa/health-services-ar/services-to-public-ar/premarital-test-ar/permarital-test-ar
http://www.aspirezone.qa/research.aspx?lang=ar
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وللرياضة دور يف تغيري طباع األحداث وحتويلها من العدوانية إىل سلوك جيد، فهي 
حتتوي على قواعد ملزمة الحرتام القوانني، كما أهنا تستغل طاقتهم الزائدة فيما يفيدهم، وحتقق 

 .(1)االتزان يف السلوك واالنفعاالت، وَتنبهم االختالط بأصدقاء السوء
 استغالل طاقات ة أن ادماج البحث العلمي مع الرياضة أمر مهم جّدا يفوترى الباحث

تهم األوىل الكرة النشء، وخاصة الذكور؛ ويرجع السبب إىل أن األوالد دائًما تكون هواي
د لديهم أهداف واأللعاب الرياضية، فإذا أضفنا إىل هوايتهم تلك حب العلم والبحث ولّ 

لذين ال هدف الك من االجنراف وراء أصدقاء السوء أساسية يسعون لتحقيقها، وسلمهم ذ
 هلم يف احلياة إال ممارسة السلوكيات املنحرفة.

 المطلب الثاني: إصالح خاص:
رعايتهم  توجد يف قطر مراكز تعتين باألحداث، واهلدف منها إما محايتهم أو

 وإصالحهم، ومن هذه املراكز:
 مركز احلماية والتأهيل االجتماعي )أمان(: -أ

خيتص بضحايا العنف والتصدع األسري من النساء واألطفال وإعادة دجمهم يف 
، ويقوم بنشر رسائل ومحالت توعوية هدفها القضاء على العنف األسري، كما أنه اجملتمع

 .(2)وات توعويةييستخدم اإلعالم وسيلة لنشر هذا الوعي عن طريق عمل فيد
 شرطة األحداث: -ب

ن لداخلية وخيصص لشؤو بقرار من وزير ا هو جهاز من أجهزة الشرطة يشكل
. ويكون تابًعا لوزارة الداخلية، وهو جهاز الشرطة الوحيد املعين باحلدث املنحرف (3)األحداث

                                                
ي نظر، خليفي، حممد، دور الرياضة يف الوقاية والعالج من االحنراف  (1)

http://www.tkdarab.com/include/plugins/article/article.php?action=s&id=11 
 ./http://www.aman.org.qa، ي نظر، موقع مركز احلماية والتأهيل االجتماعي )أمان( (2)
 .(1شأن األحداث مادة )م ب1994( لسنة 1رقم ) القطريالقانون  (3)

http://www.tkdarab.com/include/plugins/article/article.php?action=s&id=11
http://www.aman.org.qa/
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أو املعرض لالحنراف الذي يبلغ عمره بني السابعة والسادسة عشرة، وال شأن هلا باجملين عليه، 
 :(1)ية. وهناك أربعة أقسام هلذه اإلدراةوتعترب املرحلة األوىل قبل دخول احلدث دار الرعا

 قسم الشؤون اإلدراية:  -1
 خمتص بالكتب الرمسية واملراسالت وشؤون املوظفني.

 قسم التوعية واإلعالم: -2
 خمتص بالربامج واملشاركات يف املعارض واملنشورات التوعوية.

 قسم التحريات: -3
راقبة األحداث ، وماثحداليت تشجع على احنراف األ ةماكن املشبوهرصد ومراقبه األ

 املعرضني لالحنراف والتحري عنهم وضبط مرتكيب اجلرائم.
 قسم التحقيق واملتابعة: -4

 خمتص باستالم بالغات األحداث.
 وتقوم اإلدارة باستقبال البالغات وهي نوعني:

 بالغ داخلي: -1
من  ا أو خالًياط أن يكون املوضوع بسيطً وهو بالغ يتم تسويته داخل اإلدراة، بشر 

 األضرار اجلسيمة، وميكن حلها وديًا، ويتنازل املّدعي عن البالغ.
 بالغ دائم: -2

، أو عدم تنازل وهو البالغ الناتج عن أضرار جسيمة، أو حمّول من جهة أمنية أخرى
 ألسرة.ااملشتكي عن الدعوى فيحّول إىل النيابة، ويودع احلدث يف إدارة شؤون 

جيب حتويله  ساعة، مث 48يف شرطة األحداث  وأقصى مدة يتم فيها استقبال احلدث
 إلدارة شؤون األسرة.

                                                
 م.7/8/2016مقابلة مع فاطمة الشيخ، مسؤولة يف شرطة األحداث بتاريخ  (1)
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دمة هلم وهي ويقوم العاملون يف شرطة األحداث على مجع إحصاءات للبالغات املق
الغ يف السنة. وطبًقا شهرية، ونصف سنوية، وسنوية، ويبلغ عدد البالغات تقريًبا أربعمائة ب

تعددة مثل: من اإلناث يف اجلرائم امل هلذه اإلحصاءات فعدد األحداث الذكور أكثر
رائم أخالقية ج –اهلروب من املنزل  –قيادة دون رخصة  –)مشجارات وخاصة يف املدرسة 

م هي اجلنسية القطرية، وقد بدأت تزيد يف اآلونة األخرية(، واجلنسية الغالبة يف هذه اجلرائ
منها الطالق وغياب  اكل أسريةمش –وتعود لعدة أسباب أمهها: ) عدم مراقبة األهل ألبنائهم 

زل أو أظهروا عقوقًا األم واألب(، واألسرة عادة ما تشتكي على األبناء إذا هربوا من املن
ا، ويتم حماسبة احلدث للوالدين، أما باقي اجلرائم فيتم القبض فيها على األحداث متلبسني هب
ا دون رخصة، ة وقادهعلى كل جرمية قام هبا وحدها، مثاًل: لو قام احلدث بسرقة سيار 

 فياحسب على جرمية السرقة وجرمية القيادة دون رخصة.
 :(1)إدارة شؤون األسرة -ج

ملعرضني لإلحنراف، اوتأهيل األحداث املنحرفني أو  لرعايةقامت دولة قطر بإنشاء دار 
م بإيواء األحداث إذا حتت مسمى إدارة شؤون األسرة، وهي إدارة تابعة لوزارة التنمية، وتقو 

لية(، وتقوم هذه وزارة الداخ –مت إحدى اجلهات الرمسية بتوقيفهم مثل )شرطة األحداث قا
لساعات إىل سبعة ساعة، وللنيابة حق يف متديد هذه ا 72-24اإلدارة برعاية األحداث من 

وهي حتدد مدة التمديد  أيام، فإذا كان األمر يتطلب أكثر من ذلك في حّول احلدث إىل احملكمة
 .حبسب احلالة

 والدور الذي تقوم به إدارة احلماية هو كما يلي:
 .إيواء احلدث 
 .توفري املأكل واملشرب، ومكان النوم 
 .إشعار احلدث بالراحة النفسية 
 .توفري الرعاية الطبية 

                                                
مع مرمي الطويل، مسؤولة يف إدارة شؤون األسرة، وجولة تعريفية يف اإلدارة مع األخصائية عائشة النعيمي  مقابلة (1)

 م.10/09/2016بتاريخ 
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 .مشاركة احلدث يف األنشطة املختلفة 
  .مراقبة احلدث ومتابعته من خالل أخصائني نفسيني واجتماعيني 
 حلدث يف التعليم، في صرح له بالذهاب إىل املدرسة، بعد أن أما بالنسبة حلق ا

يتعهد ويل أمره يف نيابة األحداث بكامل مسؤوليته يف أخذ وإرجاع احلدث 
إىل اإلدارة. فإن ختلف ويل األمر عن إرجاعه فيؤول األمر إىل نيابة األحداث 

  وختلي اإلدارة مسؤوليتها عنه.
 ها يف اآليت:وهناك أقسام يف اإلدارة يتمثل دور 

 الرعاية الطبية: -1
توجد الطبيبة خالل الدوام الرمسي وخارجه إن استدعى األمر، وقد حيتاج احلدث 

 حتويله إىل املستشفى.
 وحدة الربامج واألنشطة: -2

 تقوم بإعداد برامج وورش لألحداث، وأنشطة رياضية ودينية.
 وحدة املراقبة االجتماعية والرعاية الالحقة:  -3

 األخصائيني ودورهم كاآليت:ويتكون من 
 األخصائي االجتماعي: (أ

يقوم بدراسة احلالة من اجلانب اإلجتماعي والوضع اإلقتصادي لألسرة، والبحث يف 
عالقة احلدث بأسرته، ويتعرف على أسباب احنرافه، ويقوم بالتواصل مع األسرة لتوجيهها، من 

ة للحدث مع أسرته، ومن مث يقوم خالل جلسات فردية أو مجاعية؛ إلعادة التنشئة اإلجتماعي
 بعرض تقرير مفصل عن احلدث على احملكمة.

 األخصائي النفسي: (ب
مهمته التأكد من عدم معاناة احلدث من اضطراب عقلي أو ذهين حىت يتمكن من 
إيوائه يف الدار وتقدمي الرعاية له، أما إذا تبني لألخصائي أن احلدث يتعاطى املخدرات فيتم 

 النفسي. حتويله إىل الطب
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 حمكمة األحداث: -4
هي إحدى دوائر احملكمة اجلنائية الصغرى اليت تشكل بقرار من رئيس احملاكم العدلية 

 .(1)للفصل يف قضايا األحداث
تعقد جلسة يف احملكمة أسبوعًيا، وتتكون من القاضي، ورئيس النيابة، وكاتب اجللسة، 

يتم احلكم على احلدث من قبل واألخصائي االجتماعي لصاحب احلالة، واحلدث وذويه، و 
وذلك بعد دراسة احلالة، وقد حيكم بغري ما  %95ًدا لرأي األخصائي بنسبة انستاالقاضي 

، ومن األمثلة على هذه األحكام: إلزام احلدث باملشاركة يف األندية %5يراه األخصائي بنسبة 
ة، كما حيق للقاضي تغيري الرياضية، أو إلزامه حبفظ القرآن مدة معينة، وحضور احللقات الديني

هذه التدابري إذا مل يلتزم احلدث هبا، أو أظهر استجابة متقدمة فيخفف عليه مدة احلكم،  أو 
ويراعي ظروف احلدث  يتخذ حكما مغايرا لتوصية األخصائي، فهو يقرأ ملف احلدث كاماًل،

خصائيون االجتماعية، ويتخذ احلكم بناًء على مصلحته، مثال على ذلك: إذا أوصى األ
باالختبار القضائي، ولكن القاضي يرى عدم قدرة ذويه على رعايته وإصالحه فيحكم بإيداعه 

 .(2)لدى اإلدارة
يوًما، فإذا  15 وإذا رفض ويل األمر احلكم فله احلق يف االستئناف مدة ال تتجاوز

 ا أن تطبقانقضت املدة فال حيق له ذلك، ويسري حكم القاضي. وحمكمة االسئناف إم
 احلكم أو ختفف فيه، ويعترب حكمها أقوى من قاضي األحداث.

                                                
 .(1بشأن األحداث مادة ) م1994( لسنة 1رقم ) القطريالقانون  (1)
 .م2017أكتوبر  24مقابلة مع القاضي فهد اهلاجري، قاضي األحداث، الدوحة، قطر، بتاريخ (2)
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 الخاتمة:
وأسأل  اهلَل قبول هذا العمل وأن ويف هناية هذا البحث أمحد اهلل تعاىل على التمام، 

وصل  اللهمَّ على حممد وعلى آله وصحبه  ،وشاهًدا يل ال عليّ  ،يكون شفيًعا يل يف اآلخرة
أشري إليها فيما يأيت، وقد توصلت إىل عدة نتائج وسلم تسليًما كثريًا، واحلمد  هلل رب العاملني، 

 ويف ضوء هذه النتائج أذكر بعض التوصيات اليت أرجو أن تكون نافعة:

: النتائج:  أوال 
، ومن دولة آلخرمن جمتمع فها وذلك الختال ؛يف ثابت يف القانونليس للجرمية تعر  -1

 أن تعريفاهتم مل تسلم من النقد.إال فقهاء القانون بعض  عرّفهاألخرى، وقد 
اجلرمية تلتقي مع اجلناية واجلنحة يف معناها اللغوي، ومع اجلناية يف االصطالح  -2

الفقهي، وذلك لعدم استخدام الفقهاء كلمة جنحة يف مصطلحاهتم، واجلرمية معناها 
االصطالح القانوين من اجلناية واجلنحة، إذ إن كل جناية هي جرمية وليس أوسع يف 

 بالضرورة أن تكون اجلرمية هي اجلناية فقد تكون جنحة.
كلمة احَلَدث قليلة االستخدام يف العصور الّسابقة، وشاع استخدامها يف هذا الزمان؛  -3

د على البلوغ أما يف السابق فكان ي عتم .الرتباطها بسّن معينة حبسب كل دولة
وعالماته ومن ضمنها السن، فكان ي طلق على الذي مل يصل سن البلوغ عدة أمساء 

 مثل: الصيب، والفىت، والولد.
البحث مثل يف  اليت ط رقتمل يتفق فقهاء القانون على تعريفات حمددة لأللفاظ  -4

اجلرمية واجلنحة واحلدث، وذلك الختالف مفهومها من دولة ألخرى ومن جمتمع 
 خر.آل

الفقه هو سن البلوغ أو ظهور عالماته، بعكس  ا يفالصغري حدثً العتبار سن أعلى  -5
 ى فيه الصغري حدثًا.سمّ معينة ي   االقانون الذي حيدد سن  
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، كما اختلفت القوانني الوضعية يف وعالماته اختلف الفقهاء يف حتديد سن البلوغ -6
، ويرجع اختالفها والثامنة عشرةالسابعة بني حتديد سن احلدث، وغالًبا ما تكون 

 ألسباب مؤثرة فيها مثل: املوقع اجلغرايف، والعوامل الذاتية الفردية.
لذلك ونتيجة  جنائًيا؛ مسؤولذا أهلية أداء ناقصة وغري ا ا وقانونً فقهً احلدث  ي عد -7

 خمففة مثل: التدابري االحرتازية. ديبيةتأتطبق عليه عقوبة 
ض لالحنراف، حيث إن األول قد قام بارتكاب واملعرّ  هناك فرق بني احلدث املنحرف -8

 جرمية، أما اآلخر فهو معرض الرتكاهبا حبسب البيئة احمليطة به.
ّد وال يقتص منه، سواء ارتكب اجلرمية بقصد أو دونه، احلدث بإ -9 مجاع الفقهاء ال حي 

 وال يتم حماسبته بالتدابري االحرتازية إال إذا كان مميزًا.
ن احلدث يضمن إذا ارتكب جرمية القتل، وقاسوا ذلك على جاء يف الفقه أ -10

أما عند أيكون على احلدث أو على عاقلته،  خطأ البالغ، ولكن اخت لف يف الّضمان
 الظاهرية فاحلدث ال يضمن، ويرجع ذلك لعدم أخذهم بالقياس.

لف يف وطء الصيب سواء كان للصبية أو البالغة ال يسمى زنا يف الشرع، واخت   -11
 عند وطئه. الضمان

 اتفق الفقهاء على ضمان الصيب يف جرمية السرقة عدا الظاهرية.  -12
ارة على الصيب وتكون يف ماله، وذهب وجوب الكفّ ذهب مجهور الفقهاء إىل  -13

 احلنفية إىل عدم وجوهبا.
الشريعة بوقاية احلدث من االحنراف وذلك عن طريق األسرة، اليت  أسهمت -14

وقه اليت حتميه من االحنراف مثل: حق التسمية هي نواة اجملتمع، فحفظت للطفل حق
 والرضاعة والرتبية السليمة.

املؤسسات الدينية والتعليمية، هلا دور فّعال يف محاية الطفل من االحنراف،  -15
 تقومي سلوكه. يفكما هلا تأثري قوي 



 

134 

 

جرائم األحداث يف دولة قطر، وهناك عدة أسباب َتعل من الصغري انتشرت  -16
 نها: م، حدثًا منحرفًا
 السبب الرئيس يف احنراف األحداث. هو التفكك األسري -أ

 عوامل مؤثرة يف االحنراف.وهي خلارجي أصدقاء السوء واجملتمع ا -ب
 يتمثلإىل نوعني: معنوي مثل: الوعظ والتوبيخ، وبدين ينقسم التأديب  -17

 .ذكرت يف البحث ، ولكل منها شروط وضوابطالضربب
وسيلة الضرب يف التأديب، ولكنها تتبع تدابري  تقر استخدامولة قطر ال د -18

 لعقاب احلدث. احرتازية
الضمان عند ارتكابه بال يوجد يف قانون األحداث القطري ما ي لزم احلدث  -19

 اجلرائم.
قامت دولة قطر بدور مهم يف إصالح األحداث من االحنراف عن طريق  -20

من االحنراف  محاية احلدث االهتمام مبجاالت التعليم والصحة والرياضة اليت من شأهنا
 جيابية.وتعزيز سلوكياته اإل

 الذي حيمي (مركز أمان)، مثل: باألحداثأنشأت دولة قطر عدة مراكز ت عىن  -21
على إعادة تأهيله، وشرطة األحداث اليت من شأهنا  ويعملالطفل من العنف األسري 

يتم إيداع احلدث  سرة اليتمراقبة احلدث املنحرف واملعرض لالحنراف، وإدارة شؤون األ
 .صالحه وتأهيله وتعديل سلوكهفيها إل

 ثاني ا: التوصيات:

السبب األول والرئيس يف احنراف األحداث توصي  هو التفكك األسرين مبا أ -1
 الباحثة:

بناء أسرة متماسكة، ل وقدسيتهبزيادة الوعي يف اجملتمع عن أمهية الزواج  -أ
 والتعليم وغرس الدين.وضرورة االهتمام باألبناء من ناحية الرتبية 
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حباث حول أسباب الطالق يف اجملتمع القطري األ املزيد من إنشاء -ب
الذي بات يف ازدياد يف السنوات األخرية، وغالًبا ما ينتج عنه أبناء 

 ن.منحرفو 
توفري الدولة حضانات الستقبال األطفال يف الوزارات توصي الباحثة ب -2

م؛ ألن تركهم مع اخلدم حتت مالحظة األ إلبقائهمواملؤسسات؛ وذلك 
 وحدهم دون مراقبة قد يسبب احنرافهم.

 اآليت: تقرتح الباحثة على إدارة شؤون األسرة -3
الرتكاب اجلرائم مرة  احلدث يعود ؛ حىت الخططها العالجية تطوير -أ

 .اإلدارةأخرى ومن مث إعادته إىل 
واملنضبط املقنن إعادة النظر يف طرق تأديب احلدث، وإضافة الضرب  -ب

 .وحدهها، إذ إن الكثري من األحداث ال يردعهم التأديب املعنوي إلي
 للحدث. اأو تدبريً  القرآن الكرمي عقوبة حفظعدم استخدام  -ج
تكليفه ببعض املهام يف إلزام احلدث بتحمل املسؤولية من خالل  -د

املؤسسات املوجودة يف الدولة مثل: دار املسنني، وعمل دورات 
الوطنية، الستغالل طاقة احلدث يف أمور تدريبية تكون مبثابة اخلدمة 

 تعود عليه باالجياب.
التعاون مع الباحثني يف توفري املعلومات واالحصاءات املعززة  -ه

لدراساهتم، فتقدمي املعلومات عن جرائم األحداث املرتكبة ليست من 
هنا ختلو من بيانات احلدث، كما أن إخفاءها ما كشف األسرار، أل

ة، فدولة قطر تنتشر فيها جرائم األحداث وهي دعاء للمثاليهو إال ا
يف ازدياد يف كل عام، وهذه املعلومات املقدمة تساعد على إجياد 

 .حلول، وطرق عالجية هلذه القضايا
نشر الوعي بني األسر حول  يهدف إىللإلدارة، إلكرتوين إنشاء موقع  -و

هلذه اجلرائم ومدى خطورة جرائم األحداث، إضافًة إلدراج أمثلة 
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ة تعاملت معها يانتشارها بني األحداث، وأمثلة أخرى لقضايا حقيق
 .حمكمة األحداث

توفري دور إليواء األحداث حبسب السن، ألن من كان عمره الباحثة  تقرتح -4
أكثر من ست عشرة سنة بيوم ال يتم إيداعه لدى إدارة شؤون األسرة، ومن 

  اخلطر وضعه مع غريه من السجناء البالغني.
هم ملا فيه من مصلحة يف أبنائاحثة األسرة بضرورة تنمية مواهب توصي الب -5

 ابتعادهم عن االحنراف وانشغاهلم مبواهبهم.
توصي الباحثة طلبة العلم بالكتابة يف مشكالت اجملتمع ومقارنتها بالفقه  -6

اإلسالمي، مع وضع طرق تعاجل هذه املشكالت، كما توصيهم عند كتابة 
 خالصة لوجه اهلل، فهو عمل مدخر لآلخرة. األحباث َتديد النية وجعلها
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  قائمة المصادر والمراجع

 المراجع باللغة العربية:
  مؤسسة سجل العرب، القاهرة) الموسوعة القرآنيةمساعيل، إاألبياري، إبراهيم بن :

 ه(.1405د.ط، 
 ألرنؤوط ، حتقيق: شعيب امسند اإلمام أحمد بن محمد، مد بن حنبلأمحد، ابن حم

 م(. 2001هـ/1421، 1ط : مؤسسة الرسالة،)بريوت مرشد، وآخرونعادل  -
  ،حتقيق: أبو مصعب جامع أحكام الصغار بن احلسني، حممد بن حمموداألسروشين ،

البدري، وحممود عبد الرمحن عبد املنعم )القاهرة: دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
 والتصدير، د.ط، د.ت(.

 ملؤمتر السنوي الثامن اسري والوالدية الفاعلة، اإلرشاد األ ألشول، عادل عز الدين،ا
ملركز اإلرشاد النفسي بعنوان "األسرة يف القرن الواحد والعشرين" )القاهرة: جامعة عني 

 م(.2001س، د.ط، مش
   ،حتقيقيتفسير الراغب األصفهاناألصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد ، :

 م(.2003هـ/1424،  1طعادل بن علي الش د ي )الرياض: دار الوطن، 
  ،حتقيق: صفوان مفردات ألفاظ القرآن، األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد

 م(.2009ه/1430، 4الدار الشامية، ط -عدنان داوودي )د.م: دار القلم 
  ،حتقيق: عبد الرزاق عفيفي اإلحكام في أصول األحكام، سيد الدين علياآلمدي ،

 ، د.ت(.)بريوت: املكتب اإلسالمي، د.ط
  ،دار الكتب )بريوت التقرير والتحبير، مشس الدين حممد بن حممدابن أمري حاج :

 م(.1983ه/1403، 2العلمية، ط
  ،بريوت:  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلاأللباين، حممد ناصر الدين(

 م(.1985ه/1405، 2املكتب اإلسالمي، ط
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  ،برنامج منظومة ) سنن ابن ماجة صحيح وضعيفاأللباين، حممد ناصر الدين
من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة  -اجملاين  -التحقيقات احلديثية 

 (.باإلسكندرية
  ،1)الرياض: مكتبة املعارف، ط صحيح سنن أبي داوداأللباين، حممد ناصر الدين ،

 م(.1998ه/1419
  ،عّمان: املكتبة اإلسالمية، ) ةمختصر الشمائل المحمدياأللباين، حممد ناصر الدين

 د.ط، د.ت(.
 ،القاهرة: مطبعة السعادة،  المنتقى شرح الموطإ، سليمان بن خلف األندلسي(

 ه(.1332، 1ط
 أسنى المطالب في شرح روض الطالب ومعه حاشية  ،األنصاري، زكريا بن حممد

 : دار الكتاب اإلسالمي، د.ط، د.ت(.)القاهرة الرملي الكبير
  ،عبد اللطيف  ، حتقيق:، فتح الباقي بشرح ألفية العراقيزكريا بن حممداألنصاري

 م(.2002ه/1422، 1: دار الكتب العلمية، طمهيم وماهر الفحل )بريوت
 ،دار الفكر، د.ط، )بريوت العناية شرح الهداية البابريت،  حممد بن حممد بن حممود :

 د.ت(.
 األسرار شرح أصول البزدويكشف ، عالء الدينالعزيز بن أمحد  البخاري، عبد ،

 : دار الكتاب اإلسالمي، د.ط، د.ت(.)القاهرة
  ،حتقيق: حممد زهري بن ناصر الناصر صحيح البخاريالبخاري، حممد بن امساعيل ،

 ه(.1422، 1)د.م: دار طوق النجاة، ط
  ،حتقيق: حممد عبد اهلل النمر، تفسير البغويالبغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود ،

مجعة ضمريية ، وسليمان مسلم احلرش )الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع،  وعثمان
 م(.1997ه/1417، 4ط
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 ،دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح  البهويت، منصور بن يونس
 م(.1993ه/1414، 1)القاهرة: عامل الكتب، ط منتهى اإلرادات

  دار الكتب  )بريوت: كشاف القناع عن متن اإلقناع  ،يونسالبهويت، منصور بن
 العلمية، د.ط، د.ت(.

 ،حتقيق: عبد املعطي أمني قلعجي  ،السنن الصغير البيهقي، أمحد بن احلسني
 م(.1989ه/1410، 1)كراتشي: جامعة الدراسات اإلسالمية، ط

 وت: ، حتقيق: حممد عبد القادر عطا )بري السنن الكبرى، البيهقي، أمحد بن احلسني
 م(.2003ه/1424، 3دار الكتب العلمية، ط

  ،قلعجي  ، حتقيق: عبد املعطي أمنيمعرفة السنن واآلثارالبيهقي، أمحد بن احلسني
وحلب ودمشق: ، كراتشي: جامعة الدراسات اإلسالمية، ودمشق وبريوت: دار قتيبة)

 م(.1991هـ/1412، 1طلوفاء، دار ادار الوعي، واملنصورة والقاهرة: 
 حتقيق: إبراهيم عطوة عوض )القاهرة: سنن الترمذي، الرتمذي، حممد بن عيسى ،

 م(.1975هـ/ 1395،  2شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، ط
  ،مصر: مكتبة صبيح،  شرح التلويح على التوضيحالتفتازاين، سعد الدين مسعود(

 د.ط، د.ت(.

  ،"م2008، سبتمري لتعليم العاليوزارة التعليم وا"التقرير الوطين لدولة قطر. 

  ،إدارة القرآن والعلوم  ، )كراتشي:إعالء السننالتهانوي، ظفر أمحد العثماين
 ه(.1415، 3اإلسالمية، ط

 بيت )بريوتموسوعة الفقه اإلسالمي اهلل،  التوجيري، حممد بن إبراهيم بن عبد :
 م(.2009ه/1430، 1األفكار الدولية، ط

  ،دار الكتب بريوت) ، الحسبة في اإلسالمالعباس أمحد تقي الدين أبوابن تيمية :
 ، د.ت(.1العلمية، ط
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 د.م: دار  الفتاوى الكبرى البن تيمية، لعباس أمحدابن تيمية، تقي الدين أبو ا(
 م(.1987هـ/1408، 1الكتب العلمية، ط

 ،جلة دراسات م"ظاهرة الطالق يف اجملتمع القطري"،  اجلابر، أمينة حممد يوسف
، يناير العدد الثاين والسبعون، اجمللد التاسعة عشر، والجزيرة العربيةالخليج 

 م.1994

 ديسمرب 10، "الصحة يف قطر رعاية متكاملة وإجنازات كبرية"، جريدة الشرق
 م.2015

 حتقيق: حممد صادق القمحاوي )بريوت: أحكام القرآن ،جلصاص،  أمحد بن عليا ،
 ه(.1406دار إحياء الرتاث العريب، د.ط، 

 الشارقة، د.ن،  ظاهرة جناح األحداث في مجتمع األماراتعية االجتماعيني، مج(
 م(.1980د.ط، 

 عبد  ، حتقيق:نهاية المطلب في دراية المذهب، اجلويين، عبد امللك بن عبد اهلل
 م(.2007هـ/1428، 1: دار املنهاج، ط)جدة العظيم حممود الّديب

  ،جرائم األحداث الجانحين والمشردين وسبل معالجتها احلافري، شيخة خلفان
 : مؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم،)ديبفي الفقه اإلسالمي 

 م(.2009ه/1430د.ط،
  ،3)دمشق: د.م، ط موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالميأبو حبيب، سعدي ،

 م(.1996ه/1416
 بن حنبلاإلقناع في فقه اإلمام أحمد ، احلجاوي، موسى بن أمحد بن موسى ،

 حتقيق: عبد اللطيف حممد موسى السبكي )بريوت: دار املعرفة، د.ط، د.ت(.
  مومباي: مطبعة دار املعرفة  تهذيب التهذيب، العسقالينابن حجر، أمحد بن علي(

 ه(.1326، 1النظامية، ط
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  ، رقم كتبه فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، أمحد بن علي العسقالين ،
ثه: حممد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: وأبوابه وأحادي

 ه(.1379حمب الدين اخلطيب )بريوت: دار املعرفة، د.ط، 
  ،بريوت: دار الفكر، د.ط،  لمحلى باآلثار، اعلي بن أمحد بن سعيدابن حزم(

 د.ت(. 
  ،مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت ، علي بن أمحد بن سعيدابن حزم

 بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت(.واالعتقادات )

 ،القاهرة: املكتب العريب للمعارف،  البيئة وجناح األحداث حسن، وفاء حممد علي(
 م(.2014، 1ط

  ،القاهرة: دار النهضة دروس في علم اإلجرام وعلم العقاب حسين، حممود جنيب(
 م(.1988العربية، د.ط، 

  ،الرياض: دار  حداث الذكور في الوطن العربيجرائم األحسون، متاضر زهري(
 م(.1994ه/1415النشر باملركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، د.ط، 

 بريوت: منشورات احلليب  بادئ علمي اإلجرام والعقاباحلسيين، عمار عباس، م(
 م(.2013، 1احلقوقية، ط

  ،وجامع البحارشرح تنوير األبصار الدر المختار  ، حممد بن علياحلصفكي ،
 م(.1992ه/1412، 1: املكتبة العلمية، طبريوت) عبد املنعم خليل إبراهيم: حتقيق

 بريوت) مواهب الجليل في شرح مختصر خليلالرعيين،  احلطاب، مشس الدين :
 م(.1992ه/1412دار الفكر، 

  ،الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه احلفناوي، منصور حممد منصور
 م(.1986هـ/ 1406،  1)د.م: مطبعة األمانة، ط اإلسالمي مقارن ا بالقانون

 " ،العد "، مجلة التربيةالعالقة الرتبوية وطبيعتها بني اآلباء واألبناءمحام، سامية ،
 م.1984السادس والستون، أغسطس 
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  ،جنوح األحداث في دولة االمارات العربية المتحدة أسبابه اخلاين، حممد رياض
 م(.1989، 1)عجمان: مجعية أم املؤمنني النسائية، ط الجهوطرق ع

  ،1)حلب: املطبعة العلمية، ط معالم السنناخلطايب، محد بن حممد ،
 (.1932ه/1351

 بريوت: دار الفكر للطباعة، د.ط، شرح مختصر خليل اهلل،  اخلرشي، حممد بن عبد(
 د.ت(.

 القاهرة: مطبعة  التشريععلم أصول الفقه وخالصة تاريخ الوهاب،  خالف، عبد(
 املدين، د.ط، د.ت(.

  ،حتقيق: أمحد جاد )القاهرة: مختصر خليلبن إسحاق بن موسى، خليل خليل ،
 م(.2005ه/1426، 1ط

 حتقيق: شعيب األرنؤوط وحممد سنن أبي داوود، أبو داود، سليمان بن األشعث ،
 م(.2009ه/ 1430، 1كامل قره بللي )بريوت: دار الرسالة العاملية، ط

 ،حتقيق: شعيب األرنؤوط )بريوت: مؤسسة المراسيل أبو داود، سليمان بن األشعث ،
 ه(.1408، 1الرسالة، ط

 حتقيق: حممد بن عبد احملسن مسند أبي داوود، أبو داود، سليمان بن األشعث ،
 م(.1999ه/1419، 1الرتكي )مصر: دار هجر، ط

  ،دار الفكر، د.ط، )بريوت الدسوقيالشرح الكبير ومعه حاشية الدردير، أمحد :
 د.ت(.

  ،بريوت حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة( :
 دار الفكر، د.ط، د.ت(.

 م(.1989)بريوت: مكتبة لبنان، د.ط،  مختار الصحاح، الرازي، حممد بن أيب بكر 
 علي حممد عوض وعادل  ، حتقيق:العزيز شرح الوجيز، الرافعي، عبد الكرمي بن حممد

 م(.1997ه/1417، 1أمحد عبد املوجود )بريوت: دار الكتب العلمية، ط
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  ،"الراضي، أسامة حممد، "أثر العوامل الوراثية والتكوينية على قيام السلوك اإلجرامي
النظرية الحديثة في تفسير السلوك بالسعودية،  أحباث الندوة العلمية السادسة

 .م(1987 :الرياض ، )االجرامي
  ،الرفيع، لولوة أمحد، ملف إجناز التدريب امليداين ملشروع التخرج، جامعة قطر

 م.2017
 بريوت: دار الفكر،  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، مشس الدين حممد(

 م(.1984ه/1404د.ط، 
  ،مشكالت الشبيبة المغربية: االنحرافات أو األحداث الغير زوينت، أمحد"

 م.1967، جملة آفاق، العدد الرابع، المندمجين"
  ،الفتاح احللو )الكويت:  ، حتقيق: عبدتاج العروسالزبيدي، حممد مرتضى احلسيين

 م(.1986ه/1406، ، د.طمطبعة حكومة الكويت
  ،دمشق: دار اخلري  الوجيز في أصول الفقه اإلسالميالزحيلي، حممد مصطفى(

 (.م2006ه/1427، 2للطباعة والنشر، ط
  ،4، )دمشق: دار الفكر، طالفقه اإلسالمي وأدلتهالزحيلي، وهبة بن مصطفى ،

 د.ت(.
  ،د.م: دار  البحر المحيط في أصول الفقه ،بدر الدين حممد بن عبد اهللالزركشي(

 م(.1994ه/1414، 1الكتيب، ط
  ،1)القاهرة: دار النهضة العربية، ط دروس في علم اإلجرامزغلول، بشري سعد ،

 م(.2006
  ،"مؤتمر زهد، عصام بن العبد، واهلويب، مجال، "أثر الرضاعة على العالقات األسرية

 م(.2006)غزة، اجلامعة اإلسالمية بغزة، ع التشريع اإلسالمي ومتطلبات الواق
 ،القاهرة: دار الفكر العريب،  الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي أبو زهرة، حممد(

 م(.1998د.ط، 
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  ،لنوادر والزيادات على مافي المدونة من ، االرمحن اهلل بن عبد دعبابن أيب زيد
، 1، حتقيق: حممد حّجي )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، طغيرها من األمهات

 م(. 1999
  ،األحداث مسؤوليتهم ورعايتهم في الشريعة اإلسالميةزيتون، منذر عرفات 

 م(.2001-ه1421، 1)عّمان: دار جمدالوي للنشر والتوزيع، ط
 ،القاهرة: املطبعة الكربى  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الزيعلي، عثمان بن علي(

 ه(.1313، 1األمريية، ط
 حتقيق: حيي إمساعيل مإكمال المعلم بفوائد مسل، السبيت، عياض بن موسى ،

 م(.1998ه/1419، 1)مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 بريوت: دار املعرفة،  أصول السرخسي، بن أيب سهل السرخسي، حممد بن أمحد(

 د.ط، د.ت(.

  ،بريوت: دار املعرفة، د.ط،  المبسوطالسرخسي، حممد بن أمحد بن أيب سهل(
 م(.1993ه/1414

  ،دور الوازع الديني في الوقاية من المخدرات: األسباب والعالجالسعد، صاحل" ،"
 مارس العدد السادس والثمانون بعد املائة،جملة األمن واحلياة، اجمللد السابع عشر، 

 م.1998
  ،القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة، د.ط،  علم اإلجرام والعقابسالمة، مأمون حممد(

 م(.1979
  ،أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهلهالسلمي، عياض بن نامي بن عوض 

 م(.2005ه/1426، 1)الرياض: دار التدمرية،  ط
 مفهوم احلدث يف اإلسالم"، الندوة العلمية السابعة يف الغين حممد،  سليمان، عبد"

)الرياض:  دار  معالجة الشريعة اإلسالمية لمشاكل انحراف األحداث الرياض،
 م(.1986ه/1407النشر باملركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، د.ط، 
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  ،ق: عبد الفتاح أبو ، حتقيتوجيه النظر ،(طاهر بن صاحل )أو حممد صاحلالسمعوين
 م(.1995ه/1416، 1غدة )حلب: مكتبة املطبوعات اإلسالمية، ط

  ،د.م: األمانة جنوح األحداث واقعها ومشكلتها وعالجها سيد، غريب حممد(
 م(.1990العامة جلامعة الدول العريب، د.ط، 

  ،اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيبالشربيين ،
 دار الفكر )بريوت: دار الفكر، د.ط، د.ت(. -حتقيق: مكتب البحوث والدراسات 

 ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ، مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين
 م(.1994 -هـ 1415،  1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط ألفاظ المنهاج

 مركز تعريب العلوم )الكويت: معجم مصطلحات الطب النفسي ين، لطفي، يالشرب
 الصحية، د.ط، د.ت(.

 به  ، اعتىنمراقي الفالح شرح متن نور اإليضاح، الشرنباليل، حسن بن عمار
 م(.2005ه/1425، 1: املكتبة العصرية ، طالقاهرةوراجعه: نعيم زرزور )

  ،حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج الشرواين، عبد احلميد
 م(.1983ه/1357كتبة التجارية الكربى، د.ط، )مصر: امل البن حجر

 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ،الشليب،  شهاب الدين أمحد ،
 ه(.1313، 1)القاهرة: املطبعة الكربى األمريية، ط

 دمشق: دار ابن كثري، بريوت: دار الكلم  فتح القدير، الشوكاين، حممد بن علي(
 هـ(.1414، 1الطيب، ط

 حتقيق: عصام الدين الصبابطي )القاهرة: دار نيل األوطار، الشوكاين، حممد بن علي ،
 م(.1993هـ/1413، 1احلديث، ط

  ،تأديب الطفل باستخدام العقوبة يف الفقه شويدح، أمحد، وأبو هرببيد، عاطف"
الطفل الفلسطيني بين تحديات الواقع اإلسالمي"، املؤمتر الرتبوي الثاين، 

 م(.2005، )غزة: كلية الرتبية باجلامعة اإلسالمية، تقبلوطموحات المس
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 كراتشي: إدارة القرآن  ،  حتقيق: أبو الوفا األفغايناألصل، لشيباين، حممد بن احلسنا(
 والعلوم اإلسالمية، د.ط، د.ت(.

 حتقيق: السيد يوسف أمحد اختالف األئمة العلماء، بريةالشيباين، حيي بن ه ،
 م(.2002ه/1423، 1العلمية، ط)بريوت: دار الكتب 

 الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، عبد اهلل بن حممدأبوبكر ،  ابن أيب شيبة ،
 ه(.1409، 1حتقيق:كمال يوسف احلوت )الرياض: مكتبة الرشد، ط

 بريوت:  المهذب في فقة اإلمام الشافعي، إبراهيم بن علي بن يوسف، الشريازي(
 دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت(.

 ،امللز: مطابع الفرزدق  الطفل في الشريعة اإلسالمية الصاحل، حممد بن أمحد(
 ه(.1403، 2التجارية، ط

  ،رسالة دكتوراه، كلية جرائم األحداث في الفقه اإلسالميصباهي، حممد ربيع ،
 م(.2003ه/1423شق، مالشريعة )دمشق: جامعة د

 موفق عبد اهلل عبد ، حتقيق: فتاوى ابن الصالح، عثمان بن عبدالرمحن، ابن الصالح
 (.ه1407، 1ط ،عامل الكتب، )بريوت: القادر

 ،الصليفيح، محد، "حقوق اإلنسان يف اإلسالم"، الندوة العلمية السابعة يف الرياض 
)الرياض: دار النشر باملركز  معالجة الشريعة اإلسالمية لمشاكل انحراف األحداث

 م(.1986ه/1407ريب للدراسات األمنية والتدريب، د.ط، الع

 حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي )مومباي: المصنف ،الصنعاين، أبو بكر عبد الرزاق ،
 ه(.1403، 2اجمللس العلمي، ط

 ،مؤسسة بريوت، حتقيق: أمحد حممد شاكر )تفسير الطبري الطربي، حممد بن جرير :
 م(.2000ه/1420، 1الرسالة، ط

  رد المحتار على الدر المختار العزيز،  عابدين، حممد أمني بن عمر بن عبدابن
 م(.1992ه/1412، 2)بريوت: دار الفكر، ط
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 ،حتقيق: سامل حممد عطا االستذكار، يوسف بن عبد اهلل بن حممد ابن عبد الرب ،
 م(.2000ه/1421، 1وحممد علي معوض )بريوت: دار الكتب العلمية، ط

 املنصورة: دار الفكر والقانون  المسؤولية الجنائية للطفلد، عبد العزيز، هنلة سع(
 م(.2013، 1للنشر والتوزيع، ط

  ،اإلسكندرية: دار املطبوعات  مبادئ علم اإلجرام وعلم العقابعبد الستار، فوزية(
 م(.2007اجلامعية، د.ط، 

 مصالح قواعد األحكام في ، الدين عبد العزيز بن عبد السالم ابن عبد السالم، عز
كتبة الكليات األزهرية، )القاهرة: مراجعه وعلق عليه: طه عبدالرؤوف سعد ، األنام

 م(.1991ه/141د.ط، 
  عثمان، حممد الصائم، "العوامل واألسباب اليت تؤدي إىل احنراف الشباب داخل

 م.2005، العدد اخلامس، مجلة البحوث التربويةاألسرة املسلمة"، 
 " ،االندوة العلمية األسرة املسلمة والوقاية من االحنراف"، عرفة، حممد بن عبد اهلل

 معالجة الشريعة اإلسالمية لمشاكل انحراف األحداث السابعة يف الرياض،
)الرياض: دار النشر باملركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، د.ط، 

 م(.1986ه/1407
  ،االسكندرية: املكتب املصري  انحراف األحداث ومشكلة العواملالعصرة، منري(

 م(.1974احلديث للطباعة والنشر، د.ط، 
  ،المسؤولية الجنائية للطفل في تشريعات الدول العربية عطية، محدي رجب

 م(.2000)القاهرة: دار النهضة العربية، د.ط،  والشريعة اإلسالمية

 اإلمام فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب ، عليش، حممد بن أمحد بن حممد
 : دار املعرفة، د.ط، د.ت(.بريوت) مالك

 ،منح الجليل شرح  عليش، حممد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد اهلل املالكي
 م(.1989هـ/1409)بريوت: دار الفكر، د,ط،  مختصر خليل
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 بريوت: التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا  بالقانون الوضعي )القادر،  عودة، عبد
 العريب، د.ط، د.ت(.دار الكاتب 

  ،حتقيق: حيي إمساعيل إكمال المعلم بفوائد مسلمعياض، عياض بن موسى ،
 م(.1998ه/1419، 1)مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر، ط

 ،بريوت: دار الكتب العلمية،  البناية شرح الهداية، حممود بن أمحد بن موسى العيين(
 م(.  2000هـ/1420، 1ط

 ،بريوت:  عمدة القاري شرح صحيح البخاريحممود بن أمحد بن موسى،  العيين(
 (. د.ط، د.ت ،إحياء الرتاث العريبدار 

  ،عّمان: دار سيكولوجيا النمو اإلنساني بين الطفولة والمراهقة غباري، ثائر أمحد(
، 1االعصار العلمي للنشر والتوزيع، ومكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، ط

 م(.2015ه/1436
 بريوت: دار املعرفة، د.ط،  إحياء علوم الدين ،الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد(

 د.ت(.
 بريوت: مؤسسة الرسالة،  موسوعة القواعد الفقهية، الغزي، حممد صدقي بن أمحد(

 م(.2003ه/1424، 1ط
 ،2)بريوت: مؤسسة الرسالة، ط مجمل اللغةأمحد بن فارس بن زكريا،  ابن فارس ،

 م(.1986ه/1406
 ،دار الفكر للطباعة بريوت) معجم مقاييس اللغةأمحد بن فارس بن زكريا،  ابن فارس :

 م(.1979ه/1399والنشر والتوزيع، د.ط، 
 بريوت:  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي، محد بن حممد بن علي(

 املكتبة العلمية، د.ط، د.ت(.
 ،الرسالة المفصلة ألحوال المتعلمين وأحكام المعلمين  القابسي، أبو احلسن علي

 م(.1986، 1، حتقيق: أمحد خالد )تونس: الشركة التونسية للتوزيع، طوالمتعلمين
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  ،الندوة العلمية السابعة اهلل بن أمحد، "دور املسجد يف الرتبية والتعليم"،  عبدقادري
)الرياض:  دار  معالجة الشريعة اإلسالمية لمشاكل انحراف األحداث يف الرياض،

 م(.1986ه/1407النشر باملركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، د.ط، 
 ،د.م:  على متن المقنع الشرح الكبير، موفق الدين عبد اهلل بن أمحد ابن قدامة(

 د.ت(.1388دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع، د.ط، 
  القاهرة: مكتبة القاهرة، د.ط،  المغني، بن أمحد موفق الدين عبد اهلل ،قدامةابن(

 م(.1968ه/1388
 ،التجريد  القدوري، أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان أبو احلسني

، حتقيق: مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية، حممد أمحد، وعلي مجعة للقدوري
 م(.2006هـ/ 1427، 2حممد، )القاهرة: دار السالم، ط

 بريوت: حممد حجي وحممد بوخبزة ، حتقيق: الذخيرة، شهاب الدين بن أمحد ،القرايف(
 م(.1994، 1دار الغرب اإلسالمي، ط

 عامل الكتب، د.ط، القاهرة) ،الفروق، باس شهاب الدين بن أمحدالقرايف، أبو الع :
 د.ت(.

  ،شرح صحيح البخاريإرشاد الساري  القسطالين، أمحد بن حممد بن أيب بكر 
 ه(.1323، 7)القاهرة: املطبعة الكربى األمريية، ط

 " ،الندوة العلمية السابعة الرتبية اإلسالمية والوقاية من االحنراف"، القطان، مناع خليل
دار  )الرياض: معالجة الشريعة اإلسالمية لمشاكل انحراف األحداث يف الرياض،

 م(.1986ه/1407والتدريب، د.ط،  النشر باملركز العريب للدراسات األمنية

  النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها  ،، عبد اهلل بن أيب زيدابن أيب زيد
، 1)بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط العزيز الدباغ ، حتقيق: حممد عبدمن األمهات

 م(.1999
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 تحفة المودود بأحكام المولود ابن قيم اجلوزية،، ابن القيم، حممد بن أيب بكر ،
 م(.1971ه/1391، 1القادر األرناؤوط )دمشق: مكتبة دار البيان، ط حتقيق: عبد

 زاد المعاد في هدي خير العبادابن قيم اجلوزية، ، ابن القيم، حممد بن أيب بكر 
، 27)بريوت: مؤسسة الرسالة، الكويت: مكتبة املنار اإلسالمية، ط

 م(.1994ه/1415
 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عالء الدين أبوبكر بن مسعود، الكاساين 

 م(.1986ه/1306، 2: دار الكتب العلمية، طبريوت)
  ،حتقيق: سامي بن حممد تفسير القرآن العظيم، إمساعيل بن عمر بن كثريابن كثري ،

 م(.1999ه/1420، 2سالمة )د.م: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط
 حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويين، ابن ماجه ،

 )د.م: دار إحياء الكتب العربية، د.ط، د.ت(.
 1، )د.م: دار الكتب العلمية، طالمدونة، مالك، ابن أنس بن مالك ،

 م(.1994هـ/1415
 ،يق: حتقاألحكام السلطانية والواليات الدينية، ، علي بن حممد بن حممد املاوردي

 م(.1989ه/1409، 1أمحد مبارك البغدادي )الكويت: مكتبة دار ابن قتيبة، ط
  ،ختقيق: السيد ابن عبد املقصود تفسير الماوردي ،علي بن حممد بن حممداملاوردي ،

 بن عبد الرحيم )بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت(.
  ،حممد معوض وعادل  ، حتقيق: عليالحاوي الكبير، علي بن حممد بن حممداملاوردي

 م(.1999ه/1419، 1أمحد عبد املوجود )بريوت: دار الكتب العلمية، ط
  ،القاهرة: وزارة الرتبية والتعليم، د.ط، المعجم الوجيز جممع اللغة العربية(

 م(.1994ه/1315
  ،4)القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، طالمعجم الوسيط جممع اللغة العربية ،

 .م(2004ه/1425
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 بريوت: الدار مبادئ علم اإلجرام والعقاب ، عوض، وأبو عامر، حممد زكيمد، حم(
 م(.1989اجلامعية، د.ط، 

 أحكام التأديب بالعقوبات في الشريعة الرمحن رزق اهلل،  أبو مخ، حنان عبد
، رسالة ماجستري،كلية الدراسات العليا )نابلس: جامعة النجاح الوطنية، اإلسالمية

 م(.2003ه/1424
 اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، بن سليمان علي، وي، عالء الديناملردا 

 ، د.ت(.2: دار إجياء الرتاث، طبريوت)
 ،قواعد المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية املرصفاوي، حسن صادق 

)القاهرة: املنظمة العربية للرتبية و الثقافة و العلوم، معهد البحوث و الدراسات العربية، 
 م(.1972د.ط، 

 حتقيق: طالل يوسف )بريوت: دار إحياء الهداية، املرغيناين، علي بن أيب بكر ،
 الرتاث، د.ط، د.ت(.

  ،وت: الباقي )بري  حتقيق: حممد فؤاد عبدصحيح مسلم، بن احلجاج، مسلم مسلم
 دار إحياء الرتاث، د.ط، د.ت(.

 ،الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي  ابن مفلح، حممد بن مفلح بن حممد
: مؤسسة بريوتاحملسن الرتكي ) اهلل بن عبد عبدحتقيق:  بن سليمان المرداوي،

 م(.2003ه/1424، 1الرسالة، ط
 القاهرة: املكتبة  فيض القدير شرح الجامع الصغير ،املناوي، زين الدين حممد(

 ه(.1356، 1التجارية الكربى، ط
  ،الرياض: مكتبة  -صلى اهلل عليه وسلم– كيف عاملهماملنجد، حممد صاحل(

 م(.2014ه/1435، 1العبيكان، ط
 ،بريوت: دار صادر، د.ط،  لسان العرب مجال الدين حممد بن مكرم، ابن منظور(

 د.ت(.
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  ،دار الكتب بريوت) التاج واإلكليل لمختصر خليل، حممد بن يوسفاملواق :
 م(.1994ه/1416، 1العلمية، ط

 بد ، حتقيق: عبد اهلل بن عمنتهى اإلرادات، النجار، تقي الدين حممد بن أمحد ابن
 م(.1999ه/1919، 1ط مؤسسة الرسالة، :بريوتاحملسن الرتكي )

  ،عمان: دار الثقافة للنشر  العقابأصول علم اإلجرام وعلم جنم، حممد صبحي(
 م(.2011ه/1432، 2والتوزيع،  ط

  ،دار القاهرة)البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم :
 ، د.ت(.2الكتاب اإلسالمي،  ط

  ،2)دمشق: دار عقل للنشر والرتمجة، ط مقدمة في علم المنطقهنار، نايف ،
 م(.2016

 حتقيق: زهري روضة الطالبين وعمدة المفتينحيي بن شرف،  النووي، أبو زكريا ،
 م(.1991هـ / 1412، 3عمان: املكتب اإلسالمي، ط -دمشق -الشاويش )بريوت

  ،دار الفكر، بريوت) المجموع شرح المهذبالنووي، أبو زكريا حيي بن شرف :
 د.ط، د.ت(.

  ،د.م: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج النووي، أبو زكريا حيي بن شرف(
 م(.1994ه/1414، 2مؤسسة قرطبة، ط

  ،حتقيق: منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقهالنووي، أبو زكريا حيي بن شرف ،
 م(.2005ه/1425، 1عوض قاسم أمحد عوض )دمشق: دار الفكر، ط

 قص العقلي واحنراف هيئة التحرير باكادميية نايف العربية للعلوم األمنية، "الن
، 27، اجمللد الثالث، العدد السابع والعشرون، عمجلة األمن والحياةاألحداث"، 

1984. 
  ،الموسوعة الفقهية الكويتيةوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية يف الكويت 

 ه(.1427-ه1404، 2)الكويت، دار السالسل، ط
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 ،رسالة ماجستري أثر التفكك في جنوح األحداث الياسني، جعفر عبد األمري ،
 (.1971)بغداد: جامعة بغداد، 

  ،تصحيح وتعليق: حممد حامد األحكام السلطانيةأبو يعلى، حممد بن احلسني ،
 م(.2000ه/1421الفقي )بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط، 

 مراجع شبكة اإلنترنت:
 :مكتوبة -1

  ،م 16/09/2015البعلبكي، منري، موسوعة املورد
http://archive.is/ZluYu  

 م.27/10/2017ا ستعرض بتاريخ: 
 م 7/2015، منظمة الصحة العاملية، تغذية الرضع وصغار األطفال

ar/342http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs
/ 
 م.07/01/2018ستعرض بتاريخ: ا             

  ،"م03/2/2013التنم، إبراهيم بن صاحل بن إبراهيم، "التأديب بالتوبيخ 
http://www.alukah.net/sharia/0/50031/#_ftnref37 

 م.27/10/2017ا ستعرض بتاريخ:          
 (2التنم، إبراهيم بن صاحل بن إبراهيم، "التأديب باهلجر ،")م17/2/2013 

 0/50650http://www.alukah.net/sharia// 
 م.27/10/2017ا ستعرض بتاريخ:       
  ،(1حقيقة الضرب املشروع يف التأديب)، "إبراهيم بن صاحل بن إبراهيمالتنم" ،

 م24/3/2013
 6#_ftnref/0/52177http://www.alukah.net/sharia/   

  م.28/10/2017ستعرض بتاريخ: ا        

http://archive.is/ZluYu
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs342/ar/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs342/ar/
http://www.alukah.net/sharia/0/50031/#_ftnref37
http://www.alukah.net/sharia/0/50650/
http://www.alukah.net/sharia/0/52177/#_ftnref6
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 ،دور الرياضة يف الوقاية والعالج من االحنراف"حممد،  خليفي" 
http://www.tkdarab.com/include/plugins/article/ar

ticle.php?action=s&id=11 
  م.22/05/2017ستعرض بتاريخ: ا      

  ،"م 13/06/2009سعدو، أمحد مظهر، "األحداث اجلاحنون يف سوريا 
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article18522 

 م.14/10/2017ا ستعرض بتايخ:         
 ،القانون اجلنائي واملسطرة اجلنائية"  اهلادي عبد الشاوي"

a.com/%D8%A7%D9%84%http://www.alkanouni
D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D

-9%8A%D8%A9
D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%

-D8%A6%D9%8A%D8%A9%
D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%

.html310t-AB8%D7%A8%D%# 
 م.14/10/2017ا ستعرض بتايخ: 

  ،الرضاعة الطبيعية تكون شخصية الطفل"الشوبكي، حممد ،"
 م 18/12/2012

https://www.altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8
-A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%

D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%%
-D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9

D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%
8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B%

-6%D8%A7%D8%B9%D8%A9
D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D%

-8%B9%D9%8A%D8%A9

http://www.tkdarab.com/include/plugins/article/article.php?action=s&id=11
http://www.tkdarab.com/include/plugins/article/article.php?action=s&id=11
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article18522
http://www.alkanounia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-t310.html
http://www.alkanounia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-t310.html
http://www.alkanounia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-t310.html
http://www.alkanounia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-t310.html
http://www.alkanounia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-t310.html
http://www.alkanounia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-t310.html
http://www.alkanounia.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-t310.html
https://www.altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-1186
https://www.altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-1186
https://www.altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-1186
https://www.altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-1186
https://www.altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-1186
https://www.altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-1186
https://www.altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-1186
https://www.altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-1186
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-D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86%
-D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9%
-D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84%

1186  

  م.28/10/2017ستعرض بتاريخ: ا  
 )والرسالة،، الرؤية موقع )اسباير زون 

http://www.aspirezone.qa/research.aspx?lang=ar 
 م.22/05/2017ا ستعرض بتاريخ: 

 )موقع مركز احلماية والتأهيل االجتماعي )أمان ،
http://www.aman.org.qa/  

 .م20/11/2017ا ستعرض بتاريخ:  

 )الفحص الطيب قبل الزواج"،موقع )وزارة الصحة العامة" ، 
-services-https://www.moph.gov.qa/health

-test-ar/premarital-public-to-ar/services

ar-test-ar/permarital  
 م.21/11/2017ا ستعرض بتاريخ: 

   )موقع )وياكus-http://weyak.qa/about   
 م.22/05/2017ستعرض بتاريخ: ا   

 10/06/2015، هل الوراثة البيولوجية تشمل األخالق والصالح والفساد 
https://islamqa.info/ar/226119 

 م.07/01/2018ستعرض بتاريخ: ا  

 :صوتية -2

  ،شرح نظم الورقاتاحلازمي، أبو عبد اهلل، أمحد بن عمر بن مساعد ،
دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشيخ احلازمي 

 http://alhazme.net 

https://www.altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-1186
https://www.altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-1186
https://www.altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-1186
https://www.altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-1186
http://www.aspirezone.qa/research.aspx?lang=ar
http://www.aman.org.qa/
https://www.moph.gov.qa/health-services-ar/services-to-public-ar/premarital-test-ar/permarital-test-ar
https://www.moph.gov.qa/health-services-ar/services-to-public-ar/premarital-test-ar/permarital-test-ar
https://www.moph.gov.qa/health-services-ar/services-to-public-ar/premarital-test-ar/permarital-test-ar
http://weyak.qa/about-us
https://islamqa.info/ar/226119
http://alhazme.net/


 

156 

 

 :المقابالت
  الدوحة، قطر، شرطة األحداث، مسؤولة يف الشيخ فاطمةمقابلة مع السيدة ،

 .م2016أغسطس  7بتاريخ 
  ،مقابلة مع السيدة مرمي الطويل، مسؤولة يف إدارة شؤون األسرة، الدوحة، قطر

 .م2016أغسطس  7بتاريخ 

  29 األحداث، الدوحة، قطر، بتاريخ، قاضي اخلليفي عبدالعزيزمقابلة مع القاضي 
 .م2017سبتمرب 

 مقابلة مع عبد الرحيم السيد، قانوين يف إدارة شؤون األسرة، الدوحة، قطر، بتاريخ 
 م.2017 أكتوبر 24

 24 مقابلة مع القاضي فهد اهلاجري، قاضي األحداث، الدوحة، قطر، بتاريخ 
 م.2017 أكتوبر

 
 

 


	لجنة المناقشة
	المُلخَّص
	شكر وتقدير
	الإهداء
	فهرس المحتويات

	المقدمة
	إشكالية البحث وأسئلته:
	أهمية البحث:
	أهداف البحث:
	حدود البحث:
	الدراسات السابقة:
	الإضافة العلمية إلى الدراسات السابقة:
	منهج البحث:
	صعوبات البحث:
	هيكل البحث:

	الفصل الأول: تعريف بمصطلحات البحث
	المبحث الأول: تعريف الجريمة في الفقه والقانون
	المطلب الأول: مفهوم الجريمة:
	المطلب الثاني: ألفاظ ذات صلة:
	صلة الجناية بالجريمة:
	صلة الجنحة بالجريمة:


	المبحث الثاني: تعريف الحدث بين الفقه والقانون
	المطلب الأول: مفهوم الحدث:
	المطلب الثاني: تحديد سنّ الحدث:
	المطلب الثالث: الأهلية والمسؤولية الجنائية:
	الفرع الأول: الأهلية:
	الفرع الثاني: المسؤولية الجنائية:

	المطلب الرابع: ألفاظ ذات صلة:
	صلة المراهق بالحدث:
	صلة الصبي بالحدث:


	المبحث الثالث: تعريف جرائم الأحداث بين الفقه والقانون
	المطلب الأول: تعريف الحدث المنحرف والمعرض للانحراف:
	المطلب الثاني: تعريف جنوح الأحداث:
	المطلب الثالث: تعريف جرائم الأحداث:


	الفصل الثاني: جرائم الأحداث في الفقه الإسلامي والعقوبة عليها
	تمهيد في أنواع الجرائم من حيث العقاب
	المبحث الأول: إقامة الحد والقصاص على الحدث
	الأدلة:

	المبحث الثاني: الضمان المالي على جريمة الحدث
	المطلب الأول: الضمان المالي على الأحداث في جرائم القصاص:
	الأدلة:
	اعتراض الظاهرية:
	رد الجمهور:
	اعتراض الظاهرية:
	الرد على الاعتراض:
	الرد على الاعتراض:
	اعتراض الجمهور:
	الاعتراض على الدليل:
	اعتراض الجمهور:
	اعتراض الجمهور:
	رأي الباحثة:
	الأدلة:
	الرد على الأدلة السابقة:
	رأي الباحثة:

	المطلب الثاني: الضمان المالي على الأحداث في جريمة الزنا (المهر):
	الأدلة:
	الدليل:
	رأي الباحثة:
	الأدلة:
	الأدلة:
	رأي الباحثة:

	المطلب الثالث: الضمان على الأحداث في المال المسروق:

	المبحث الثالث: الكفارة على جريمة الحدث
	رأي الباحثة:


	الفصل الثالث: الوقاية من جرائم الأحداث في ضوء الشريعة الإسلامية
	المبحث الأول: دور الأسرة في الوقاية من جرائم الأحداث في ضوء الشريعة الإسلامية
	المبحث الثاني: دور المدرسة في الوقاية من جرائم الأحداث في ضوء الشريعة الإسلامية
	المبحث الثالث: دور المسجد في الوقاية من جرائم الأحداث

	الفصل الرابع: جرائم الأحداث في دولة قطر
	المبحث الأول: الأسباب المؤدية لجرائم الأحداث في دولة قطر
	أولأ: عدم وعي الأسرة بأهمية تربية الأبناء وتنشئتهم:
	ثانيًا: الطلاق وتفككّ الأسرة:
	ثالثًا: غياب الوازع الديني داخل الأسرة:
	رابعًا: الوضع الاقتصادي للأسرة:
	خامسًا: الضغط والكبت النفسي:
	سادسًا: رفقاء السوء:

	المبحث الثاني: تقويم فقهي لموقف القانون القطري من جرائم الأحداث
	تمهيد: نظرة على قانون الأحداث القطري:
	المطلب الأول: سن الحدث في القانون القطري مقارنة بالفقه الإسلامي:
	المطلب الثاني: أنواع جرائم الأحداث في دولة قطر وتطبيق أحكامها في القانون القطري مقارنة بالفقه الإسلامي:
	رأي الباحثة:

	المطلب الثالث: تأديب الأحداث في الفقه الإسلامي والتدابير المفروضة عليهم في القانون القطري:
	الفرع الأول: معنى التأديب وشروطه وضوابطه وأنواعه:
	أولًا: معنى التأديب:
	ثانيًا: شروط التأديب:
	ثالثًا: ضوابط التأديب:
	رابعًا: أنواع التأديب:
	الفرع الثاني: التدابير المفروضة على الأحداث في القانون القطري:

	المبحث الثالث: دور دولة قطر في إصلاح الأحداث
	المطلب الأول: إصلاح عام:
	المطلب الثاني: إصلاح خاص:


	الخاتمة:
	أولًا: النتائج:
	ثانيًا: التوصيات:

	قائمة المصادر والمراجع
	المراجع باللغة العربية:
	مراجع شبكة الإنترنت:
	المقابلات:


