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�سن حرية االعتقاد
التمهيد
القول بحرية العقيدة يثري م�س�ألة حول عقيدة الأبناء ،فهل للأبناء حرية اختيار عقيدتهم؟ ويف �أي �سن؟ وكيف ين�سجم
ذلك مع واجب الرتبية؟
فلنذكر روايتني من احلديث عند الإمامية يف هذا الباب ،ذلك �أين مل �أتوفق يف العثور على نظائرها يف امل�صادر الأخرى
رغم طول املحاولة رمبا لعدم تو�صلي للباب الذي ميكن �أن ترد فيه ،وبالت�أكيد فهي لن تختلف عن روايات الإمامية �إذ ال
تعد هذه من م�سائل اخلالف:
 احل�سني بن �سعيد عن الن�ضر بن �سويد عن القا�سم ابن �سليمان عن عبيد بن زرارة عن �أبي عبد اهلل عليه ال�سالم يفال�صبي يختار ال�شرك وهو بني �أبويه قال" :ال يرتك( ،وذاك �إذا كان �أحد �أبويه ن�صران ًيا)". 1
 احل�سن بن حممد بن �سماعة عن غري واحد من �أ�صحابنا عن �أبان بن عثمان عن بع�ض �أ�صحابه عن �أبي عبد اهلل�شب واختار الن�صرانية و�أحد �أبويه ن�صراين �أو م�سلمني قال" :ال يرتك ولكن ي�ضرب على
عليه ال�سالم يف ال�صبي �إذا َّ
الإ�سالم".2
�إنَّ هاتني الروايتني تثريان م�س�ألة غاية يف الأهمية وغاية يف التعقيد العملي� ،أال وهي حرية العقيدة للأبناء فنحن:
�أ ّوال :واقعون يف العقدة ما بني حقني واجبني؛ احلق الواجب على الأ�سرة واملجتمع يف �أن يقوم برعاية الطفل وتربيته
وتعليمه و�إعداده للحياة ب�شكل يك�سبه القدرة على التعامل املقبول يف املواقف بح�سب ثقافة املجتمع الذي يعي�ش فيه ،واحلق
الثاين هو حق هذا الطفل يف �أن ال ت�سلب قدرته على االختيار عن طريق الرتبية� ،إذ الواقع ي�شهد �أنَّ الأ�سرة واملجتمع
 -1العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،ج� ،18ص.546
 -2ال�شيخ الطو�سي ،اخلالف ،ج� ،5ص.353

يدخالن الفرد طف ًال يف ما ال قدرة له على التخل�ص منه �أبد حياته �إال ناد ًرا وناد ًرا جدً ا ،فكل مولود يتبع عقيدة جمتمعه
و�أ�سرته مبطلة �أو حمقة ،وحتقيق الأمر اجلامع للأمرين غاية يف ال�صعوبة ،فهو يتطلب قبل كل �شيء الإميان بهذين احلقني
الواجبني ثم امتالك املناهج املحققة لهما ،وهذا ما مل تتوفر عليه الإن�سانية طوال تاريخها ،بل مل ت�ؤمن به مطل ًقا.
ثان ًيا :يف العقدة ما بني حتقيق �أهداف الأ�سرة واملجتمع والدولة من النا�شئة ،وبني حرية الفرد يف تقرير خياراته بح�سب
قناعته.

مدخل :الرتبية وحر ّية العقيدة
تاريخ ًيا وواق ًعا ودائ ًما انت�صرت الإن�سانية يف الرتبية لفر�ض توجهات و�أفكار و�أهداف اجلماعة على حرية االختيار والفكر
الذاتية للأفراد وخا�صة الأطفال ،فكانت الأ�سرة واملجتمع والدولة تربي الأجيال على فكرها ودينها وعاداتها وتقاليدها
و�أولوياتها وقواعد ال�سلوك واللياقة عندها ،وال ترتك الطفل يفكر ويختار دون �أن حت�سن له مفهومها يف احل�سن والقبيح
وال�صحيح واخلاطئ وما يليق وما ال يليق ،فهدف الرتبية كان وال يزال الرتبية والتعليم مبا ينتج �أفرادًا �صاحلني وفقا
ملعايري اجتماعية و�سيا�سية حمددة ،ترتبط بالأ�سرة واملجتمع والدولة.
قد تختلف املناهج ولكنها جمي ًعا تريد �صياغة الفرد مبا يوافق ر�ؤى اجلماعة ،فاملنهج الإ�سربطي 1حتكمت فيه الدولة
يف كل �صغرية وكبرية من حياة الطفل ف�سريت حياته على ق�ضبان من �سكة حديدية ال حتيد عن جهتها �أبدً ا ،فقد اقت�ضت
�شرعة ليكورغ اال�سربطي � 2أن يع ّي�ش النا�س كلهم على طعام موحد حمدود وخ�شن و�صحي لئال ي�سمنوا فيفقدوا نحافتهم
و�صحتهم وجمالهم و�شدتهم ،ومنعهم من الأعمال اليدوية التي ال تليق بال�سادة ،وجعل العملة من حديد ثقيلة الوزن
من ًعا للت�سوق والكنز ،وفر�ض تق�ش ًفا يف امللب�س فلي�س �إال ثوبان �صيفي و�شتوي ،ومنعهم من ال�سفر كما منع من ا�ستقبال
امل�سافرين لئال يختلط الإ�سبارطيون بالأغراب فيف�سدوا نقاوتهم ،وكانوا يك�شفون على املواليد فيعدمون ال�ضعفاء
� -1إ�سربطة :مدينة يونانية ت�أ�س�ست حوايل عام  900قبل امليالد.
 -2ليكورغ�س :من م�شرعي �إ�سربطة الأ�سطوريني (القرن  )9يقال �أ ّنه و�ضع نظام الدولة بعد قيامه بعدة رحالت
لال�ستطالع .املنجد يف اللغة والأعالم.

وامل�شوهني واملر�ضى ،كما كانوا يدفعون بزوجاتهم للأبطال لتح�سني الن�سل كما فعل بع�ض العرب اجلاهليني فيما عرف
بنكاح اال�ستب�ضاع ،و�أما الأطفال فكانت تربيتهم تربية ع�سكرية قا�سية متر مبراحل ثالث ت�ستمر حتى �سن الثالثني كلها
تدريبات وخ�شونة وتق�شف� ،سبع منها يف البيت عند الأم ،ثم يف املع�سكرات حتى الثامنة ع�شرة ،ثم يكون طال ًبا حرب ًيا
يف الثكنات حتى الثالثني ،بعدها ي�صبح رج ًال كامل الرجولة ،ويظل يعي�ش يف الثكنات و�إن تزوج ،و�أما البنات فيظللن يف
البيت ويتدربن على عنيف الريا�ضات كامل�صارعة ورمي الرمح.1
هذا مثال متطرف على ا�ستبداد املجتمع بالفرد ،وت�سيريه يف االجتاه الذي يراه �صوا ًبا ،وم�ضت على هذا التوجه كل
املجتمعات م�ستبدها ودميقراطيها ،فقد تكون مظاهره وا�ضحة وفجة يف بع�ض الدول والأنظمة والفل�سفات ك�صني ماو،
ورو�سيا �ستالني ،و�أملانيا هتلر ،وكوريا �إيل �سونغ ،ولك َّنها را�سخة وب�صورة �أكرث نعومة يف فرن�سا وبريطانيا و�أمريكا و�سائر
دول العامل ،فما من طفل يف الدنيا �إال و�أبواه ودولته وجمتمعه ي�سريونه �إىل حيث يرون م�صلحته وم�صلحة جمتمعه ،فالكل
حتت طغيان ال�سلطة والكل خا�ضع للت�سيري.
�إنَّ املجتمع بالن�سبة للفرد كثقب �أ�سود له جاذبية خارقة وثقل هائل على الأفراد ،ال ميكن لهم الفكاك من �سطوته وجربوته،
فهو ي�ستلمهم �صغا ًرا فيتعلمون منه ثقافتهم وتقاليدهم ودينهم ومقايي�س اجلمال والقبح ومعايري ال�صحة واخلط�أ ،وقواعد
اللياقة ،والنظرة للآخر ،يتم هذا دون حاجة لدخول مدر�سة فاملجتمع هو املدر�سة الكربى ،والر�أي العام يتمتع بقوة خارقة
�أعظم من قوة � ّأي �سلطان ،والفرد يريد بطبعه �أن يحظى بر�ضا النا�س الذين معه.
وامل�شكلة تتمثل يف �أنَّ هذا اال�ستبداد االجتماعي ب�أفراده �أمر الب َّد منه للفرد ليتمكن من العي�ش يف بيئة م�ؤاتية ،فلو ترك
الأفراد ير�سمون منهاج حياتهم من خالل جتاربهم و�أمزجتهم ،على فر�ض �إمكانية ح�صول ذلك ،وهو م�ستحيل �إال �أن
يكون الفرد معزو ًال يف غابة ،لو تركوا لتاهوا و�ضاعوا ومل يتمكنوا من التعلم والت�أقلم ،فالتعليم والرتبية بالن�سبة للفرد منا
هي ب�أهمية الغذاء والهواء للحياة.
الفال�سفة والرتبويون يعلمون ب�أزمة هذه اجلدلية ومنهم من �ساند ت�سلط املجتمع على الأفراد ،فعرف الرتبية :ب�أ َّنها
� -1سعيد �إ�سماعيل علي ،الرتبية يف احل�ضارة اليونانية ،التعليم يف ا�سربطة� ،ص 80وما بعدها.

العملية التي متار�سها الأجيال الرا�شدة على الأجيال التي مل تن�ضج بعد الن�ضج الالزم للحياة االجتماعية ،وقال �آخرون
معاك�سون لهم :الرتبية هي تنمية الفرد لذاته ،وقال متو�سطون� :إنَّ الرتبية تقوم ب�إتاحة منو القدرات لكل �شخ�ص ب�صورة
متكاملة قدر الإمكان كفرد ويف الوقت نف�سه كع�ضو يف املجتمع ،ونبه "كانت" الفيل�سوف �إىل �أنَّ  :مهمة احلكومة هي
م�ساعدة الفرد على النمو ال �أن ت�ستبد به وت�ستعبده وت�ستغله.
ولكن كيف هو ال�سبيل؟ بل ال�س�ؤال هل يوجد �سبيل لتفادي هيمنة املجتمع على الفرد؟ م�ستحيل �أن يوجد ذلك ،ولو وجد
لكان ف�ساده �أكرب من نفعه؛ لأنَّ طفل الإن�سان بال تربية هو �أ�ضعف خملوق و�أعجزه ،ومادام هو موجود يف جمتمع ومبا هو
عليه من تركيبة نف�سية وعقلية ف�إ َّنه �سيت�شكل فردًا من جمتمعه حت ًما ،هذا هو الواقع الذي ال يتغري.
ولقد حاول العهد الدويل حلقوق الإن�سان �أن يوازن بني متطلبات املجتمع الدويل وهو �سلطة بانت هيمنتها خا�صة يف ع�صر
العوملة وبني �سلطة الأ�سرة ،فقال يف الفرع الثاين والثالث من املادة (:)26
 يجب �أن ي�ستهدف التعليم التنمية الكاملة ل�شخ�صية الإن�سان وتعزيز احرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية كمايجب �أن يعزز التفاهم والت�سامح وال�صداقة بني جميع الأمم وجميع الفئات العن�صرية �أو الدينية.
 للآباء على �سبيل الأولوية ،حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأوالدهم.وكال اجلهتني تهيمنان على الطفولة مبا يريانه من مبادئ ،فال ميكن ترك الطفل يتخبط يف احلياة على غري هدى من
�شيء ،ولئن يرتبى الطفل على مبادئ فيها �أخطاء يف العقيدة والفكر وال�سلوك خري له من �أن يواجه احلياة تائ ًها.
�إنَّ غاية ما ميكننا فعله لكي منهد للطفل ممار�سة احلياة يف امل�ستقبل بحرية ومو�ضوعية ،هو �أن نربي الطفل على ممار�سة
التفكري املو�ضوعي ال�سليم ،ونغر�س فيه �أخالق اخل�ضوع للربهان واحلق ،ونغر�س فيه النظرة الإن�سانية غري العن�صرية
ونعلمه الف�ضائل التي �أجمعت الب�شرية على ح�سنها والتي هي من فطرة الإن�سان وال حتتاج �إىل برهان ،فيقبلها العقل
مبجرد �أن تعر�ض عليه ،ولكن ذلك لن يخلق فردًا م�ستق ًال يف فكره مو�ضوع ًيا يف حكمه ،لأن العواطف هي �أكرب �أث ًرا من

العقل يف توجيه الإن�سان ،وهو �سيحب �أهله وجمتمعه وثقافته وعاداته ومقايي�سه ويت�شربهم يف وجدانه كما تقت�ضي �شرعة
االنتماء والوالء.
وعودًا لق�ضية الروايات فهل هي ت�أمر مبا مل جتمع عليه الب�شرية؟ هل ميكن ترك النا�شئة تختار لها ما تراه يف هذه ال�سن؟
هل ميكن ترك ال�صبي يقرر دينه ملجرد ن�سب لذي رحم �أو �صديق من دين �آخر؟ هل ميكن ترك ذلك لفتى مراهق يف
اخلام�سة ع�شرة؟ �أم �أنَّ تقرير الدين والعقيدة هو �أخطر من �أن يرتك يف يد قا�صر؟
وهنا نت�ساءل فما هو ال�سن الذي يحق للفرد �أن ي�ستقل فيه بتقرير عقيدته ودينه؟ هذا �س�ؤال قد تختلف يف حتديده
املجتمعات التي ت�ؤمن بحرية العقيدة ،بح�سب ثقافتها ور�ؤاها ،وهي جمتمعات مل توجد بعد ،فنحن قد نقبل ونت�سامح مع
من هم على غري ديننا من غرينا� ،أما �أن يبدل واحد منا دينه ليتحول �إىل �آخرين فهذا ما مل يزل غري مقبول يف كافة
املجتمعات الإن�سانية متح�ضرها ومتخلفها على ال�سواء ،اللهم �إال �أن يكون الدين والعقيدة ثانو ًيا يف املجتمع وهذا �أمر نادر
و�شاذ� ،أو يكون الدين نف�سه يعترب كل معبود �إله ال فرق بينهم وال نعلم دي ًنا كهذا ،فحتى لو �أباحه القانون ف�إنَّ النا�س تظل
ترف�ضه وتقاومه وب�شدة ،فالغربيون اليوم يعتربون �سنّ الثامنة ع�شرة هو �سنّ اال�ستقالل بالقرار عن الأ�سرة ولك َّنهم ال
يقبلون �أن تبلغ هذه اال�ستقاللية �إىل حد تغيري العقيدة ،هذا وهم دعاة احلرية فما بالك بغريهم.
ولكن مع قولنا بحرية العقيدة فينبغي علينا �أن نحدد لها �س ّنا ت�ستقل فيه �إرادة الأوالد عن �إرادة مربيهم وجمتمعاتهم.
فما هو القول الذي ميكن ت�صيده يف تراث الإ�سالم حول ال�سنّ الذي ي�ستقل به الفرد يف قراره وتنتهي فرتة تربيته وت�سقط
امل�س�ؤولية عن والديه؟ وعلى املجتمع �أن يقبل خياراته بعده؟ و�إن كان للإ�سالم ر�أي فهل هو متوافق مع علم الرتبية وعلم
النف�س وعلم االجتماع؟
�أ -التنازع بني الآباء والأبناء حول العقيدة
يف القر�آن الكرمي نقر�أ م�شاهد من حاالت تنازع بني الوالدين والأبناء حول العقيدة ،مرة �أب كافر ينازع ابنه امل�ؤمن على

خمالفته لدينه ،ومرة �أبوان م�ؤمنان يتو�سالن ابنهما الكافر �أن ي�ؤمن ،و�أخرى رجل م�ؤمن يطيع والديه ويدعو لهما:
امل�شهد الأ ّول :جدال بني �أب م�شرك وولد م�ؤمن
يه َيا َ�أ َب ِت مِ َ
( ِ�إ ْذ َق َ
ال َِ أ
اءنيِ مِنَ
ل ِب ِ
ل َت ْع ُبدُ َما لاَ َي ْ�س َم ُع َولاَ ُي ْب ِ�ص ُر َولاَ ُي ْغ ِني َعن َْك َ�ش ْي ًئا * َيا �أَ َب ِت ِ�إ يِّن َق ْد َج َ
ل َي�أْ ِت َك َفا َّت ِب ْع ِني �أَ ْه ِد َك ِ�ص َر ً
ال�ش ْي َطانَ �إِنَّ َّ
اطا َ�س ِو ًّيا * َيا �أَ َب ِت لاَ َت ْع ُب ِد َّ
ا ْل ِع ْل ِم َما مَ ْ
ال�ش ْي َطانَ َكانَ ِلل َّر ْح َم ِن
ل�ش ْي َطانِ َو ِل ًّيا * فيجيبه الأبَ :ق َ
اب مِنَ ال َّر ْح َم ِن َف َت ُكونَ ِل َّ
َع ِ�ص ًّيا * َيا �أَ َب ِت �إِ يِّن �أَ َخ ُ
ال
اف �أَ ْن مَ َ
ي َّ�س َك َع َذ ٌ
اه ُج ْرنيِ َم ِل ًّيا * َق َ
يم َل ِئ ْن مَ ْ
ال َ�س اَل ٌم َع َل ْي َك َ�س َ�أ ْ�س َت ْغ ِف ُر َل َك
ل َت ْن َت ِه َ أ
اغ ٌب �أَنْتَ َع ْن َ�آ ِل َه ِتي َيا ِ�إ ْب َر ِ
�أَ َر ِ
لَ ْر ُج َمن ََّك َو ْ
اه ُ
الل َو�أَ ْد ُعو َر ِّبي َع َ�سى �أَلاَّ �أَ ُكونَ ِبدُ َعاءِ َر ِّبي َ�ش ِق ًّيا)
َر ِّبي �إِنَّهُ َكانَ ِبي َح ِف ًّيا * َو�أَ ْع َت ِز ُل ُك ْم َو َما َت ْد ُعونَ ِم ْن دُونِ هَّ ِ
(مرمي)48 -42 :
العالقات فيما بينهما عالقة �سليمة بني ابن حمب و�أب مهيمن مبحبة ،وال خالف بينهما �سوى العقيدة ،ومع اجلدل الذي
احتدم بينهما �إال �أنه مل يغري حب �إبراهيم لأبيه ،وكان من الطبيعي �أن يتفهم املوقف ال�صعب الذي �صار فيه �أبوه ،حيث
يتطلب الأمر انقال ًبا يف املوقف العملي لي�صبح االبن �أ ًبا والأب اب ًنا ،ولتنزل التوجيهات من الأ�صغر للأكرب فيكون االبن
�أعلم من �أبيه ،وت�شري �آيات �أخرى من �سورة التوبة �إىل �أنَّ الأب قد وعد ابنه بالنظر يف قوله ودعواه ،ولك َّنه يف النهاية قطع
�سبيل احلوار واجلدل واتخذ موقف العدوان ،فلما تبني لإبراهيم �أ َّنه عدو هلل ترب�أ منه ،وانقطع احلجاج بلجوء الأب لطرق
�أخرى غري �سلمية ،والآية تدل على حرية الولد يف اختيار ما يراه �صحيحا من عقيدة دون تبعية لأبيه ،ولكنها هنا تدل على
اجتاه يف �صالح الدين الإ�سالمي ال يف االجتاه املعاك�س ،ولكن املبد�أ مثبت فيها..
امل�شهد الثاين :جدل بني ابن كافر و�أبوين م�ؤمنني
ال ِل َوا ِلدَ ْي ِه �أُ ٍّف َل ُك َما �أَ َت ِعدَ ا ِن ِني َ�أ ْن ُ�أخْ َر َج َو َق ْد َخ َل ِت ا ْل ُق ُرونُ ِم ْن َق ْب ِلي َو ُه َما َي�س َت ِغي َثانِ هَّ َ
( َوا َّل ِذي َق َ
الل َو ْي َل َك
ْ
الل َحقٌّ َف َي ُق ُ
الَ َّو ِلنيَ) (الأحقاف)17:
ري ْ أ
ول َما هَ َذا �إِلاَّ �أَ َ�س ِ
�آَ ِم ْن �إِنَّ َو ْعدَ هَّ ِ
اط ُ

�إ َّنها عني العالقة بني �أبوين م�شفقني وبني ولد �ضجر من كرثة �إحلاحهما عليه يف �ضرورة تغيري موقفه من الإميان بالآخرة،
ويبدو �أنَّ االبن هنا كالأب هناك قد �أ�صر على موقفه ،حيث �ضرب به مثال للم�صرين على الكفر ولو حر�صت �أ�سرته
على تربيته تربية �صاحلة ،ولكنها تثبت املبد�أ نف�سه وهي حرية الأبناء يف اتخاذ قرارهم العقدي اخلا�ص و�إن كان قرارا
مبغو�ضا عند اهلل ،فهذه �أمور قد �شاءها اهلل و�إن مل يرت�ضها.
امل�شهد الثالث :ولد �صالح لبى نداء الو�صية فيهما
الن َْ�سانَ ِب َوا ِلدَ ْي ِه �إِ ْح َ�سا ًنا َح َم َلتْهُ �أُ ُّمهُ ُك ْرهً ا َو َو َ�ض َعتْهُ ُك ْرهً ا َو َح ْم ُلهُ َو ِف َ�صا ُلهُ َث اَل ُثونَ َ�ش ْه ًرا َحتَّى
( َو َو َّ�ص ْي َنا ْ إِ
ني َ�س َن ًة َق َ
�إِ َذا َب َل َغ �أَ ُ�شدَّ ُه َو َب َل َغ َ�أ ْر َب ِع َ
ال َر ِّب َ�أ ْو ِز ْع ِني َ�أ ْن َ�أ ْ�ش ُك َر ِن ْع َم َت َك ا َّل ِتي َ�أ ْن َع ْمتَ َع َل َّي َو َع َلى َوا ِلدَ َّي َو َ�أ ْن �أَ ْع َم َل
َ�ص حِ ً
الا َت ْر َ�ضا ُه َو َ�أ ْ�ص ِل ْح يِل فيِ ُذ ِّر َّي ِتي ِ�إ يِّن ُت ْبتُ ِ�إ َل ْي َك َو ِ�إ يِّن مِنَ المْ ُ ْ�س ِل ِم َ
ني * �أُو َل ِئ َك ا َّل ِذينَ َن َت َق َّب ُل َع ْن ُه ْم �أَ ْح َ�سنَ
اب جْ َ
وعدُ ونَ )(الأحقاف.")16 ،15:
الن َِّة َو ْعدَ ال�صِّ ْد ِق ا َّل ِذي َكا ُنوا ُي َ
َما َع ِم ُلوا َو َن َتجا َو ُز َع ْن َ�س ِّي َئا ِت ِه ْم فيِ �أَ ْ�ص َح ِ
هذا املثال ورد مقرتنا مع املثال ال�سابق ليبينا حالتني موجودتني على كل حال يف عامل الواقع و�أنهما مما �شاءه اهلل لعباده،
و�إن كان �أحدهما مر�ضيا له �سبحانه والآخر م�سخوطا منه ،ولكنها تتحدث عن مبد�أ �أن العقيدة لي�ست بالوراثة
ولع َّل هذه امل�شاهد تف�سر لنا املوقف الذي ر�سمه القر�آن للعالقة بني الولد امل�ؤمن والأب امل�شرك حني مل يجعل كفرهما �سب ًبا
ً
الن َْ�سانَ ِب َوا ِلدَ ْي ِه ُح ْ�س ًنا َو�إِ ْن َجاهَ دَ َ
اك ِل ُت ْ�ش ِر َك ِبي َما َل ْي َ�س َل َك ِب ِه
م�سوغا ل�سقوط الرب واملعروف بهما ( َو َو َّ�ص ْي َنا ْ إِ
ِع ْل ٌم َف اَل ُت ِط ْع ُه َما �إِ يَ َّ
با ُك ْن ُت ْم َت ْع َم ُلونَ )(العنكبوت)8 :
ل َم ْر ِج ُع ُك ْم َف�أُ َن ِّب ُئ ُك ْم مِ َ
وعدم �سقوط الرب واملعروف بني الأبناء و�آبائهم غري امل�ؤمنني ،فيه �إ�شارة �إىل �أن اختالف الر�أي ال يف�سد يف الود ق�ضية،
وفيه بيان حلقّ الولد يف �أن يرف�ض عقيدة �أبيه ،بغ�ض النظر عن املحقّ من املبطل منهما ،وانت�صار القر�آن للم�ؤمن وثناءه
عليه ال يدل على رف�ضه حلرية اختيار الكافر لأنَّ املقام هنا مقام دعوة للإميان ولي�س مقام حكم بني خ�صمني ،ولك َّنه �أمر
يكتف مبوقف التهديد والهجر الذي
مب�صاحبة الوالدين امل�شركني يف الدنيا معرو ًفا ،ومقت�ضى هذا �أنَّ والد �إبراهيم مل ِ
توعد به ،و�إال ملا انقلب موقف �إبراهيم منه �إىل الرباءة ،فقد كان م�شركا ثم �صار كافرا حني �أعلن احلرب والعداوة والكيد

ولعله �ساهم يف التحري�ض على حرق ابنه يف نار منرود بن كنعان.
وب ّر الوالدين ولو كانا م�شركني قرره القر�آن ،بل الرب بالنا�س ولو كانوا م�شركني �أي�ضا ما مل يعتدوا �أو يظاهروا املعتدين
(ال َي ْن َه ُاك ُم هَّ ُ
ل ُيخْ ِر ُج ُ
ل ُي َقا ِت ُل ُ
ين َو مَ ْ
الل َع ِن ا َّل ِذينَ مَ ْ
وه ْم َو ُتق ِْ�س ُطوا �إِ َل ْي ِه ْم
وك ْم ِم ْن ِد َيا ِر ُك ْم �أَ ْن َتبرَ ُّ ُ
وك ْم فيِ ِّ
الد ِ
�إِنَّ هَّ َ
نا َي ْن َه ُاك ُم هَّ ُ
ين َو�أَخْ َر ُج ُ
الل َع ِن ا َّل ِذينَ َقا َت ُل ُ
ني * �إِ مَّ َ
الل ُي ِح ُّب المْ ُق ِْ�س ِط َ
وك ْم ِم ْن ِد َيا ِر ُك ْم َو َظاهَ ُروا
وك ْم فيِ ِّ
الد ِ
اج ُك ْم �أَ ْن َت َو َّل ْو ُه ْم َو َم ْن َي َت َو َّل ُه ْم َف�أُو َل ِئ َك ُه ُم َّ
الظالمِ ُونَ )(املمتحنة)9 ،8:
َع َلى �إِخْ َر ِ
ولكن هذا قد يجيب على حق الأبناء يف اختيار غري عقيدة �آبائهم لو ر�أوا ذلك ،وهذا مما ال َّ
�شك فيه يف القر�آن ،بل هو
املتعني ،وتوبيخ القر�آن للمتبعني دين �آبائهم ملجرد �أ َّنه دين الآباء قد تكرر ( َما َي ْع ُبدُ ونَ �إِلاَّ َك َما َي ْع ُبدُ �آ َبا�ؤُ ُه ْم ِم ْن َق ْب ُل)
(هود ، )109:وحتى علماء العقائد مل يقبلوا التقليد فيها ،بل �أوجبوا النظر للتو�صل لإميان عن اقتناع ،كل بح�سب طاقته،
وترددوا يف اعتبار �إميان التقليد �إميا ًنا على احلقيقة فيما لو �أ�صاب احلقّ تقليدً ا.
ولكن يبقى ال�س�ؤال قائ ًما حول ال�سنّ التي تنتهي فيها الرتبية والهيمنة على الأبناء ثم ي�سمح لهم بتحديد خياراتهم قانو ًنا،
و�إن كان ال�سماح القانوين ال ينهي واجب املوعظة واجلدال بطبيعة احلال.
ب -املميز والبالغ والر�شيد
يف الت�شريع والثقافة الدينية الإ�سالمية ن�سمع بثالثة م�سميات ملراحل عمرية تك�شف عن مراحل من ن�ضوج عقلي وبدين
تتحدد على �أ�سا�سها بع�ض ال�صالحيات القانونية والتكليفية ،فهناك� :سنّ التمييزَّ ،ثم البلوغَّ ،ثم الر�شد.
�سن التمييز
ّ -1
املُ َم ِّيز :مفهوم �إ�سالمي م�شتق من قوله تعاىل�( :أَ ِو ِّ
الطف ِْل ا َّل ِذينَ مَ ْ
ات الن َِّ�ساءِ )(النور،)31:
ل َي ْظ َه ُروا َع َلى َع ْو َر ِ
واللفظ للفقه الإمامي وهو من بلغ العا�شرة من عمره عادة ،واملعنى �أنه مييز جمال الن�ساء وحما�سنهن وفتنتهن كالما

وم�شيا وزينة ،وفيه يجيز ال�شرع بع�ض �أعماله ،في�صح �أمره بال�صوم الواجب تدريبا ،ويجب ر ّد ال�سالم عليه ،وت�صح
عباداته القولية دون املالية ،ويجب على الن�ساء �أن ت�سرت عنه ما يجب �سرته عن الرجال ،وهذه �أحكام على �سبيل املثال ال
احل�صر.
�سن البلوغ
ّ -2
البلوغ :هو �سن الن�ضج اجلن�سي ويحددون له �سن اخلام�سة ع�شرة �أو االحتالم يف ال�صبيان والتا�سعة �أو احلي�ض يف الفتيات
عند الإمامية ،وعند ال�شافعية" :فالبلوغ ا�ستكمال خم�سة ع�شرة �سنة ،الذكر والأنثى يف ذلك �سواء �إال �أن يحتلم الذكر �أو
حتي�ض املر�أة قبل خم�سة ع�شر �سنة فيكون ذلك البلوغ" ، 1وعند احلنفية �إكمال �سبع ع�شرة �سنة ،وعند املالكية �إحدى
خم�س عالمات ثالث منها م�شرتكة واثنتان خمت�صتان بالأنثى :بلوغ الثامنة ع�شر� ،أو احلي�ض واحلمل �أو االحتالم،
واملخ�صو�صة بال�صبي ننت الإبط وفرق الأرنبة وغلظ ال�صوت  .2هذا مع احتمال وجود �أقوال �أخر عند ك ّل طرف فنحن مل
�شخ�صا تام
ن�ستق�ص ذلك ا�ستق�صاء �شام ًال ولكن هذا هو امل�شهور ،وبالبلوغ يكلف الفرد ب�سائر التكاليف الدينية ويعترب
ِ
ً
الأهلية القانونية� ،إال فيما ا�ستثني بدليل �آخر.
�سن الر�شد
ّ -3
�سنّ الر�شد :موا�صفاته عقلية و�سلوكية ،يحتمل فيها نظريا �أن حتدث قبل البلوغ ويحتمل فيها �أن حتدث معه �أو بعده،
م�صلحا ملاله عد ًال يف دينه ،وكذلك الأمر عند ال�شافعية قال يف
فغالب الإمامية على �أن الر�شد يتطلب �شرطني؛ �أن يكون
ً
كتاب الأم :والر�شد واهلل �أعلم ال�صالح يف الدين و�إ�صالح املال  .3فا�شرتطا القدرة على تدبري املال كما ا�شرتطا العدالة
يف ال�سلوك مبا يوافق ال�شرع وهو �أمر فيه ت�شدد خا�صة �إذا �أخذنا تعريف العدالة ب�أ َّنه الذي ال يرتكب كبرية وال ي�صر
م�صلحا ملاله ومدب ًرا له
على �صغرية وهو �أهون التعريفات ،ومل ي�شرتط احلنفية العدالة فقالوا� :إن الر�شيد هو من كان
ً
فمن كان كذلك وجب ّ
فك حجره� ،سواء كان عد ًال يف دينه �أو مل يكن ،وعرفه ابن عبا�س مبن بلغ ذا وقار وحلم وعقل.4
 -1ال�شافعي ،الأم ،ج� ،3ص.220
 -2حممد بن عرفة الد�سوقي ،حا�شية الد�سوقي على
ال�شرح الكبري ،ج� ،13ص.237

 -3ال�شافعي ،الأم ،ج� ،3ص.220
 -4ال�سيوطي ،الدر املنثور ،ج� ،2ص.121

وقال احلنفية� :إن ح ّد احلجر هو خم�سة وع�شرون �سنة ال يحجر بعدها على ماله وال يخترب �إن كان �سفي ًها �أو را�شدً ا ،وقال
الإمامية وال�شافعية ببقاء احلجر ما بقي ال�سفه ،وا�شرتط مالك و�أحمد على �أحد قولني تزوج الفتاة �أو حملها لريفع عنها
احلجر ويدفع لها �أموالها على �أن ال تت�صرف فيه �إال ب�إذن زوجها ،ومل ي�شرتط الإمامية وال�شافعية ذلك.
�إن كل ما يتحدث عنه الفقهاء يف هذا الباب هو الر�شد املايل ،الوارد يف قوله تعاىلَ ( :وا ْب َت ُلوا ا ْل َي َتا َمى َحتَّى �إِ َذا َب َل ُغوا
اح َف�إِ ْن �آ َن ْ�س ُت ْم ِم ْن ُه ْم ُر ْ�شد ًا َفا ْد َف ُعوا �إِ َل ْي ِه ْم َ�أ ْم َوا َل ُه ْم) (الن�ساء ،)6:والر�شد هو �آخر حد جلواز احلجر على القا�صر
ال ِّن َك َ
اء �أَ ْم َوا َل ُك ُم ا َّل ِتي َج َع َل هَّ ُ
الل َل ُك ْم ِق َيام ًا)(الن�ساء.)5:
ال�س َف َه َ
يف املال وعك�سه ال�سفه ،لقوله تعاىلَ ( :وال ُت�ؤْ ُتوا ُّ
والبلوغ هو احلد الذي تكتمل فيه �أهلية امل�سلم فيخاطب فيه بكل الدين ويتحمل كامل تبعات ت�صرفاته ،وتكتب له ح�سناته
و�سيئاته ،وهو درجة من الر�شد ولك َّنها لي�ست الر�شد امل�ؤهل لبع�ض الت�صرفات املهمة كالت�صرف يف املال املحجور عليه
ليتمه ،ولكن لو مل يكن يتي ًما فال قائل بعدم �أهليته للت�صرف بعد البلوغ �إال �إذا ظهر منه ما يدل على ال�سفه ،فال�شرع يعترب
البالغ را�شدً ا كام ًال ما مل يكن م�سبو ًقا بحجر فيحتاج الختبار يبني ر�شده� ،أو ظهر منه بعد البلوغ ما يدل على �سفهه ،وعليه
ف�إنَّ الر�شد والبلوغ يتزامنان عادة يف نظر الفقهاء.
ولك َّننا هنا نتحدث عن ق�ضية هي �أهم و�أ�شد خط ًرا و�أكرث تعقيدً ا من تدبري املال ،فال ميكن اعتماد �سنّ البلوغ فيها خا�صة
عاما يف ظل الرتبية املتوفرة حال ًيا ال ت�ؤهل املراهق لقيادة دراجة نارية يف
على حتديد الإمامية وال�شافعية ،فخم�سة ع�شر ً
ال�شارع العام وال ت�ؤهل الفتاة لتدبري مائة دينار فكيف بالتفكري املتزن الالزم الختيار فكر وعقيدة عن وعي؟
�أبناء هذه الأجيال وفقا مل�ستوى الرتبية والتعليم يف عاملنا الإ�سالمي بالذات ال ميلكون الأر�ضية املعرفية وال التوازن
العاطفي امل�ؤهل للتمييز العقدي ،وهو يف الآباء حمل ّ
�شك كبري ،ولو �أح�صيت الذين �آمنوا بال�شيوعية وغريها من عقائد
دل ذلك على �شيء ف�إنمَّ ا ّ
القرن الع�شرين �أيام درا�ستهم اجلامعية ثم حتولوا عنها لوجدت �أن الن�سبة كبرية جدً ا� ،إن َّ
تدل
على عدم القدرة على التمييز واملحاكمة بني الآراء.
وال ميكننا هنا �أن ن�أخذ بتعريف الإمامية وال�شافعية للر�شد حيث ا�شرتطوا فيه العدالة ،لأنَّ هذا التعريف �سي�صادر على

املطلوب ،فاحلديث هنا حول حقّ االبن يف �أن يتخذ دي ًنا غري دين احلق والذي ال ينايف العدالة فقط بل ينايف الإميان ،كما
(حتَّى �إِ َذا
�إ َّننا ال ميكن �أن ننتظر بالإن�سان �سنَّ الأربعني لري�شد غاية ممكنه من الر�شاد ،م�ضيا مع قول الآية الكرميةَ :
َب َل َغ �أَ ُ�شدَّ ُه َو َب َل َغ �أَ ْر َب ِع َ
ني َ�س َن ًة)(الأحقاف.)15:
فلو انتظرنا بالإن�سان �سنّ الأربعني لن�سمح له بتحديد خياراته ملا كان هناك معنى للقول بحرية العقيدة ،فلي�س غر�ض
احلرية �أن متنع الإن�سان من خط�أ االختيار ،فهذا ال �ضامن له يف �أي مرحلة من مراحل العمر ،ثم �إنه مع القول بحرية
التفكري وفتح باب التوبة �إىل �أن تبلغ الروح احللقوم ف�إن كل خط�أ قابل للتاليف عند الوعي به و�إرادة تغيريه ،فاملفرو�ض �أن
ال يكون بلوغ القدرة على التمييز ال�صحيح هو احلد الذي نبحث عنه ،بل ينبغي �أن نفكر يف جواب ال�س�ؤال يف البحث عن
العمر الذي تنتهي فيه عملية الرتبية ،وتنتهي فيه م�س�ؤولية الوالدين واملجتمع عن تعليم الأوالد وتربيتهم ،ف�ساعتها يحق
لهم �أن يختاروا مبلء �إرادتهم ،ويحق لهم �أن نعرتف ر�سم ًيا بخياراتهم مهما كانت.
ج -متى تنتهي الرتبية؟
�إن م�س�ألة البحث عن ال�سنّ القانونية التي يجوز للفرد �أن يغري فيها عقيدته �أو �أن يعرتف له فيها باحلق يف تغيريها غريبة،
�إال �أن �أ�صل فكرة حتديد عمر لال�ستحقاق لي�ست غريبة على الفكر القانوين ،فال يكاد �أمر من الأمور �إال ويحدد له القانون
�س ًنا ي�شرع فيها ممار�سته ،فهذا هو ديدن القانون ومل يكن ذلك غائ ًبا عن الفقه ال�شرعي � ً
أي�ضا ،واحلياة مليئة بنماذج
كثرية لنظائر هذا التحديد ،فلدخول املدر�سة ،وللعمل والزواج والت�صويت والرت�شح و�سياقة ال�سيارة وملمار�سة بع�ض املهن،
وغريها هناك دائ ًما �سن قانونية يبد�أ معها ال�سماح للأفراد باملمار�سة.
ويف بلدان الغرب يوجد �سنّ يحقّ بعدها للولد �أن ينف�صل عن �أ�سرته وي�ستقل بنف�سه ،وهو �سنّ الثامنة ع�شرة ،و�صار عر ًفا
عندهم �أنَّ ال�شاب الذي يظل يف دار �أهله بعدها فهو عالة عاجز عن تدبري نف�سه ،بل قد يرف�ض الوالدان بقاءه ،ولو طردوه
لكان ح ًقا لهما ،فقد انتهت فرتة الرتبية وعليه �أن يعتمد على نف�سه.

�أ ّما يف بالد �أخرى حيث الروابط الأ�سرية �أقوى فيبدو مثل هذا القانون غري ًبا ً
و�شاذا ،نظ ًرا ل�ضبابية اال�ستقاللية املادية،
وطبيعة الأ�سرة املمتدة� ،إ�ضافة لق ّوة العالقات الأ�سرية ورابطة الدم ،والتي قد متتد لت�شمل ماليني النا�س يف انتماءات
قبلية وع�شائرية ،الأمر الذي ي�ضعف من الروح الفردية ويق ّوي الروح اجلماعية ،والتي قد تبلغ ح َّد الإفراط يف التبعية كما
ال�صمة:
قال دريد بن ّ
مبن َع َر ِج ا ِللـــوى فلم ي�ستبينوا الر�شدَ �إ َّ
ال ُ�ضحى ال َغ ِد
هم �أَمري ُ
�أَ َمـــر ُت ُ
فل ّما َع َ�ص ْوين كنتُ منهم وقد �أ َرى
َوهَ ل �أنــا �إ َّ
ال ِمــن َغ ِز َّي َة �إن َغ َو ْت

ـــــهتد
ري ُم ِ
َغــــــوا َي َتهم �أو �أنَّنــي غ ُ
ــــز َّي ُة �أَ ْر�شد 1
َغ َو ْيـــت و�إِن َت ْر ُ�شد َغ ِ

كما قد تطغى الفردانية �إىل ح ّد الإفراط فتبلغ ح ّد العقوق ،فهل يوجد معيار علمي �أو �شرعي ميكن �أن نحدد على �أ�سا�سه
هذه ال�سنّ ؟
�أوروبا التي اختارت �سنّ الثامنة ع�شرة ،فعلى �أي �أ�سا�س وقع اختيارها؟ وهل هذا املعيار  -على فر�ض وجوده � -صالح لك ّل
الثقافات ويف جميع الأوقات؟
من الوا�ضح �أنّ مه ّمة التحديد لي�ست �سهلة لأ َّنها ال تعتمد على ن�ضج بيولوجي وا�ضح املعامل كالن�ضج اجلن�سي �أو كمال
النم ّو البدين ،بل على ن�ضج يف النمو العقالين م�ضا ًفا �إليه مو�ضوعية يف التفكري ون�ضج يف االتزان العاطفي ،وهذه تتطلب
قيا�سات علمية غري مي�سرة وغري متاحة لك ّل �أحد ،ثم هي قد تت�أثر كث ًريا باحلالة االجتماعية وامل�ستوى الثقايف وطبيعة
الرتبية ،فهل من املمكن حتديد العمر الذي يكتمل فيه النمو العقلي والنمو العاطفي؟ ولو بدرجة �أولية.
يف املرويات الدينية ميكن القول �إ َّنها ت�ضع احلادية والع�شرين ح ًّدا �أق�صى للرتبية ،بع�ضها عن النبي وبع�ضها عن �أهل
البيت ،تقول " :الولد �سيد �سبع �سنني ،وعبد �سبع �سنني ،ووزير �سبع �سنني ،ف�إن ارت�ضيت خالئقه لإحدى وع�شرين و�إال
 -1املو�سوعة ال�شعر ّية ،الإ�صدار الثالث ،دولة الإمارات العرب ّية.

فا�ضرب على جنبه فقد �أعذرت �إىل اهلل تعاىل" 1ويف قول �آخر" :دع ابنك يلعب �سبع �سنني وي�ؤدب �سبع �سنني و�ألزمه
نف�سك �سبع �سنني ،ف�إن �أفلح و�إال ف�إ َّنه ممن ال خري فيه" 2ويف قول ثالث" :احمل �صبيك ت�أتي عليه �ست �سنني ثم �أدبه �سبع
�سنني ثم �ضمه �إليك �سبع �سنني ف�أدبه ب�أدبك ف�إن قبل و�صلح و�إال فخل عنه".3
هذه مرويات بع�ضها �ضعيف وربمَّ ا مل متح�ص ،وال تعك�س يف تفا�صيلها �إال النظم الرتبوية املتاحة يف زمانها ،وال �أهمية
لتفا�صيلها ،ولكنها جممعة على جعل الواحدة والع�شرين �سنا ختامية للرتبية ،وحتديدها �سنّ الواحدة والع�شرين كعمر
متقدما ،فنادرة هي املجتمعات التي حملت نف�سها عب�أ الرتبية لهذا العمر ،فاملجتمعات
تنتهي فيه الرتبية يعترب �ش�أ ًنا
ً
املتخلفة والبدائية تنتهي فيها الطفولة مبك ًرا ،ويدخل الطفل ميدان حياة الكبار حتى قبل البلوغ ،وحتى املجتمعات املتقدمة
اليوم ت�ضع �سن الثامنة ع�شرة حدً ا للرتبية وانتهاء فرتة رعاية الأ�سرة.
طب ًعا هذا التطور يف الرعاية للأبناء الذكور مل يكن لتحظى به الأنثى يف املجتمع امل�سلم ،حيث الظروف املدنية واحل�ضارية
والثقافية ت�ضرب حولها ح�صا ًرا من كل جهة خا�صة فيما م�ضى ،فلم يكن هناك نظام تعليمي منت�شر ترعاه الدولة ،ومل
يكن هناك عمل م�أجور حمرتم ،فالعمل الن�سوي كان مهانة للحرة ،وهو من �ش�ؤون الإماء ،والعمل يف التجارة يتطلب
خماطر ال�سفر يف القفار غري امل�أمونة ،ولو عادت تلك الظروف اليوم لوجدنا �أنف�سنا متعقلني ملواقف املا�ضني ،ثم مل يكن
عوام النا�س يقدرون تعلم الن�ساء ،بل كانوا م�ضللني ثقاف ًيا وم�ضطهدين عقائد ًيا ،بالروايات املكذوبة على النبي (�ص)
 - 1ال�صدوق ،من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص319؛ الطو�سي ،مكارم الأخالق� ،ص .255ويف رواية عن النبي (�ص) مثلها
قال :حدثنا حممد بن عبدو�س الها�شمي قال  :ثنا علي بن حرب املو�صلي قال  :ثنا املعافى بن املنهال الأرمني قال  :نا
الوليد بن �سعيد الربعي  ،عن زيد بن جبرية بن حممود بن �أبي جبرية الأن�صاري  ،عن �أبيه  ،عن جده �أبي جبرية قال :
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  « :الولد �سيد �سبع �سنني  ،وعبد �سبع �سنني  ،ووزير �سبع �سنني  ،ف�إن ر�ضيت مكانفته
لإحدى وع�شرين  ،و�إال فا�ضرب على جنبه  ،فقد اعتذرت �إىل اهلل عز وجل » « ال يروي هذا احلديث عن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم �إال بهذا الإ�سناد  ،تفرد به علي بن حرب » (الطرباين ،املعجم الأو�سط ،ج� ،13ص.)361
 -2الطو�سي ،مكارم الأخالق� ،ص.255
 - 3الطو�سي ،مكارم الأخالق� ،ص.255

وبالفهم امل�ضلل لآيةَ ( :و َق ْرنَ فيِ ُب ُيو ِت ُك َّن َوال َتبرَ َّ ْجنَ َتبرَ ُّ َج جْ َ
الُول)(الأحزاب )33:و�أمثال " :خري
اه ِل َّي ِة ْ أ
ال ِ
للمر�أة �أن ال ترى الرجال وال الرجال تراها" ،1و�أمثال "الن�ساء ناق�صات حظ ناق�صات دين ناق�صات �إميان" ،2والقول
على ل�سان من ي�سمى حكيما ب�أن املر�أة �شر كلها و�شر ما فيها �أنه البد منها ،و�أمثال �إن ا�ستطعت �أن ال تعرف املر�أة غريك
فافعل ،وغريه كثري منت�شر على كل ل�سان من الراوي حتى احلكواتي ،مما يتنافى مع القر�آن وال�سنة العملية والكرامة
الإن�سانية ،فال تنتظر يف ظل هذا الفهم املغلوط والأمن املفقود والتخلف االجتماعي يف التعليم �أن حتظى الأنثى يف قواعد
الرتبية عند امل�سلمني بنف�س ما يحظى به الذكر ،فكانت تربى لتكون ربة بيت مطيعة خمفورة ولودا ودودا ،وهذه �صفات
ممتازة لها كزوجة ولكن هل كان املجتمع امل�سلم يهتم ببقية ال�صفات الالزمة للأنثى لتكون �إن�سانة مثقفة مقتدرة فاعلة
ذات موقف؟ ال جتد �أث ًرا من هذا االهتمام لأ َّنهم مل يجعلوه غاية حممودة يف الن�ساء �أ� ً
صال.
ال توجد دولة اليوم تلزم نف�سها وال تلزم الأ�سر مبوا�صلة الرتبية والتعليم حتى احلادية والع�شرين ،ولي�س هذا هو املطلوب
منها ،فالرتبية احلقيقية حتتاج للتعليم ولك َّنه يف الواقع ال ي�شكل الوعي احلقيقي للأفراد ،فاحلياة والتجربة االجتماعية
هي التي تبلور ال�شخ�صية �أكرث بكثري من التعليم ،وما عليك �إال �أن تنظر للفرق بني الطالب املتخرج ت ًوا من اجلامعة وبينه
بعد �سنتني �أو �أربع من مزاولة العمل ،لرتى كم من الن�ضج قد طر�أ على الفرد ب�سبب االحتكاك االجتماعي.
�سن الر�شد يف علم نف�س النم ّو
دّ -
ما هو العمر الذي يبلغ العقل منتهى قدراته عند علماء علم نف�س النمو؟ وما هي الظروف التي ت�ؤثر فيه؟ وما هي العالمات
التي يعتربونها داللة على الن�ضج؟
 - 1العاملي ،و�سائل ال�شيعة ،ج� ،20ص.232
اال ْ�س ِت ْغ َفا َر َف�إِنيِّ
َ - 2عنْ َع ْب ِد اللهَّ ِ ْب ِن ُع َم َرَ ،عنْ َر ُ�س ِول اللهَّ ِ �صلى اهلل عليه و�سلم �أَ َّن ُه َق َال" َيا َم ْع َ�ش َر ال ِّن َ�سا ِء ت ََ�ص َّد ْقنَ َو�أَ ْكثرِ ْ نَ ِ
َر�أَ ْي ُت ُكنَّ �أَ ْكثرَ َ �أَ ْه ِل ال َّنا ِر " . َف َقا َل ِت ْام َر�أَ ٌة ِم ْنهُنَّ َجزْ َل ٌة َو َما َل َنا َيا َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ �أَ ْكثرَ َ �أَ ْه ِل ال َّنا ِر . َق َال " ُت ْكثرِ ْ نَ ال َّل ْعنَ َو َت ْك ُف ْرنَ
ا ْل َع ِ�ش َري َو َما َر�أَ ْي ُت ِمنْ ناق�صات َع ْق ٍل َو ِد ٍين َ�أ ْغ َل َب ِل ِذي ُل ٍّب ِم ْن ُكنَّ ". َقا َل ْت َيا َر ُ�س َ
ول اللهَّ ِ َو َما ُن ْق َ�صانُ ا ْل َع ْق ِل َوالدِّ ِين َق َال" �أَ َّما
ُن ْق َ�صانُ ا ْل َع ْق ِل َف َ�ش َها َد ُة ْام َر�أَ َتينْ ِ َت ْع ِد ُل َ�ش َها َد َة َر ُج ٍل َف َه َذا ُن ْق َ�صانُ ا ْل َع ْق ِل َوتمَ ْ ُكثُ ال َّل َياليِ َ َما ُت َ�ص ِّلي َو ُت ْف ِط ُر فيِ َر َم َ�ضانَ َف َه َذا
ُن ْق َ�صانُ الدِّ ِين" م�سلم ،ال�صحيح( ،باب الإميان) حديث رقم ()250؛ �أحمد بن حنبل ،امل�سند ،حديث رقم ()5091؛ ابن
ماجة ،ال�سنن ،حديث رقم (.)4138

يطلق علماء النف�س م�سمى املراهقة املت�أخرة على فرتة العمر مابني (� )18سنة �إىل ( ،)21ويقولون ب�أن بلوغ مرحلة الر�شد
يتم يف �آخرها بح�سب الطبيعة؛ �إذ يتم الن�ضج الهيكلي (واجل�سمي) يف نهاية هذه املرحلة من حيث الطول والع�ضالت
ّ
والأ�سنان وتنا�سب الن�سب اجل�سمية ويتخذ الوجه و�ضعه الطبيعي مع عودة التنا�سق للأع�ضاء التي ن�شزت ب�سبب املراهقة
املبكرة كطول الأنف.
ومن ناحية النمو الف�سيولوجي يتم الو�صول �إىل التوازن الغددي ،ويكتمل ن�ضج اخل�صائ�ص اجلن�سية الثانوية عند اجلميع
( الذكور والإناث) ،ويتم التكامل بني الوظائف الف�سيولوجية والنف�سية يف �شخ�صية متكاملة.
ويقرب الن�شاط احلركي �إىل اال�ستقرار والرزانة والت�آزر التام ،وتزداد املهارات احل�سية احلركية ب�صفة عامة.
وينمو العقل لي�صل الذكاء هنا �إىل �أعلى قمم ن�ضجه ،ويت�ضح اكت�ساب املهارات العقلية واملفاهيم الالزمة ،ويزداد فهم
القيم الأخالقية فيما يتعلق مبا هو �صواب وما هو خط�أ ،وفهم معنى الأمانة واملثل الأخالقية ،ويطرد منو التفكري املجرد
والتفكري املنطقي ،والتفكري االبتكاري ،وتزداد القدرة على الفهم وال�صياغة النظرية وي�ستطيع املراهق ح ّل امل�شكالت
املعقدة ،ويتبلور التخ�ص�ص ،وتزداد القدرة على التح�صيل ،وتزداد قدرة املراهق على اتخاذ القرارات والتفكري لنف�سه
بنف�سه ،وتزداد القدرة على االت�صال العقلي مع الآخرين وا�ستخدام املناق�شة و�إقناع الآخرين وتتطور امليول واملطامح
وت�صبح �أكرث واقعية.
ومن حيث النمو االنفعايل يتجه املراهق ب�سرعة نحو الثبات االنفعايل ،ويالحظ النزوع نحو املثالية ومتجيد الأبطال
وال�شغف بهم .وتتبلور بع�ض العواطف ال�شخ�صية مثل االعتداد بالنف�س والعناية باملظهر وطريقة الكالم وتتكون عواطف
حب الطبيعة ،وقد يقع املراهق يف احلب ،ومن مظاهر التطور نحو الن�ضج االنفعايل القدرة على
نحو اجلماليات مثل ّ
امل�شاركة االنفعالية والقدرة على الأخذ والعطاء ،وزيادة الوالء ،وزيادة الواقعية يف فهم الآخرين وزيادة امليل �إىل الر�أفة
والرحمة ،و�إعادة النظر يف الآمال واملطامح ،ويتم الو�صول يف نهاية هذه املرحلة �إىل الن�ضج االنفعايل.
وينمو الذكاء االجتماعي والقدرة على الت�صرف يف املواقف االجتماعية والتعرف على احلالة النف�سية للمتكلم ،وتت�ضح

الرغبة يف توجيه الذات ،وترى املراهق يتحدث كث ًريا عن حقوقه ويدافع جاهدً ا عن مكانته ويالحظ ال�سعي لتحقيق
التوافق ال�شخ�صي واالجتماعي ،وتنمو القيم ،وي�شاهد النمو املتقدم نحو اال�ستقالل عن الأ�سرة والتحرر من �سلطتها
واالعتماد على النف�س وهو ما يعرف بالفطام االجتماعي".1
من الناحية القانونية املدنية ف�إن �سن الر�شد يرتاوح ما بني (� )18سنة و(� )21سنة ،ومن الغريب يف الناحية القانونية �أ َّنه
على الرغم من حتديد علم النف�س الرتبوي ملرحلة الن�ضج باملراهقة املت�أخرة وحتديده مابني ( 18و� )21إال �أ َّنك ال جتد
من يقول (� 19أو  )20ف�إما (� 18أو  ،)21ففي القانون اللبناين ( )21ويجادلون لتخفي�ضها �إىل ( ،)18واملغربي (،)18
والإمارات والبحرين ( ،)21والعراقي ( ،)18ولعلهم ي�سريون يف هذا على هدي �أوروبا كما جرت عليه العادة ،حيث من
امل�شهور يف بالد الغرب ا�ستقالل الأبناء عند الثامنة ع�شرة.
وهناك �سنّ �أخرى يف القانون ت�سمى �سنّ امل�س�ؤولية اجلزائية وك ّلهم يجمع على جعلها �أقل من �سنّ الر�شد وبكثري � ً
أي�ضا،
ففي الأردن كانت (� )7سنني ثم رفعت �إىل (� )12سنة ،وكذلك احلال يف لبنان ،ويف البحرين (� )15سنة ويف �أملانيا ()14
�سنة ،ويف تون�س تت�ساوى �سنّ امل�س�ؤولية اجلنائية مع �سنّ الر�شد (� )18سنة لكليهما ،ويف ال�شرع الإ�سالمي يعترب �سن
التكليف هو �سنّ امل�س�ؤولية اجلزائية ،ولك َّنهم يحكمون بتعزير القا�صر مبا ي�ؤدبه ،ويعودون على وليه بال�ضمان ملا يتلفه،
وبالتايل ف�إنَّ امل�س�ؤولية اجلزائية �سيختلف �سنها يف اجلن�سني عند من فرق بني �سن التكليف بينهما ف�ستقاد الفتاة منذ
التا�سعة عند الإمامية مث ًال بينما يرتك ال�صبي لأ َّنه مل يبلغ التكليف بعد.
و�أنت ترى �أن احلد الأق�صى يف حتديد �سنَّ الر�شد يف القانون املدين هو (� )21سنة ،وهي نف�سها ال�سن التي توجد روايات
حتدد انتهاء م�س�ؤولية الرتبية عن الأ�سرة ،وبعدها فال فائدة ،وهي العمر التي يجعلها علماء النف�س حدً ا لنهاية املراهقة
املت�أخرة وبلوغ درجة الر�شد فهل ميكن اعتبارها ال�سن الأكرث واقعية؟ نعم.
�إنَّ حتديد �سن الر�شد امل�ؤهل الختيار اخلروج من الإ�سالم وحتديده ب�إمتام الواحدة والع�شرين يثري عددًا من الأ�سئلة:
 -1حامد عبد ال�سالم زهران ،علم نف�س النمو ،ف�صل املراهقة� ،ص.383 -362

 -1هل هذا ال�سن ثابت بالطبيعة؟ �أم �إ َّنه ميكن �أن يت�أثر بالرتبية �صعودًا ونزو ًال؟ وبالتايل قد تختلف ال�سن من جمتمع �إىل
�آخر ومن تربية �إىل �أخرى؟
 -2كيف ميكن التوفيق بني اختيار الواحدة والع�شرين �س ًنا حلق اختيار العقيدة املخالفة دون �سن البلوغ مع �إ َّننا نعترب
البالغ تام الأهلية يتحمل كامل تبعات �أعماله ،حتى �أ َّنه لو قتل لقتل ،فلم ال يقبل اختياره يف العقيدة �أي�ضا؟
 -3ماذا لو �أراد غري امل�سلم �أن يبدل دينه للإ�سالم هل �سنقول له �أنت قا�صر عن ذلك حتى تبلغ احلادية والع�شرين؟ هذا
�أمر مل يقل به قائل ،وهو خمالف للبديهي من الدين ،فالإ�سالم يرتب القبول على �سن البلوغ ،فلم نقبله دخوال وال نقبله
خروجا؟
�إن علم النف�س النم ّو قد بني �أنَّ متام الر�شد والأهلية يح�صالن يف متام الواحدة والع�شرين ،و�أنَّ مرد ذلك الكتمال يف
النمو ،مبعنى �أ َّنها ذات جذور خلقية وذات م�سببات طبيعية ،وعلى هذا الأ�سا�س فال ميكن اعتبارها �س ًنا اعتبارية �أو ذات
جذور ثقافية تتبدل بتبدل احل�ضارات وطرق الرتبية نزو ًال �أو �صعودًا ،ولكن الأمر لي�س بهذا ال�صمود الذي ال فكاك منه،
ذلك �أنا ال نبحث عن ال�سن التي يكتمل فيها الن�ضج لأجل الن�ضج نف�سه ،بل لكونها الأقرب ال�ستكمال امل�ؤهالت الالزمة
التخاذ مثل ذلك القرار اخلطري.
و�أما لو قامت البينة العملية على ح�صول ارتقاء عام يف النمو العقلي والنف�سي والعاطفي بفعل ح�سن الرتبية والتعليم
بحيث يبلغ الفتيان را�شدين بالدرجة التي ت�ؤهلهم التخاذ مثل هذا القرار ،ميكن حينها اعتبار ال�سن النازلة عن الواحدة
والع�شرين �سنا م�ؤهلة ،حتى لو علمنا �أن الن�ضج مل يكتمل بعد و�أنه �سيتكامل عند �إمتام الواحدة والع�شرين ،ولكن ما اكتمل
منه بفعل الرتبية املخ�صو�صة واحلكمة املتعالية فيهم كاف لتحميلهم امل�سئولية ،فحينها ميكن اعتماد �سنا نازال ورمبا
ليت�ساوى ويقرتن مع �سن البلوغ ،فيكون فيهم املكلف متى ما بلغ بل َغ را�شدً ا ر�شدً ا ال ي�ؤهله للت�صرف املقبول يف املال فقط
بل يف مقاي�سة العقائد بعقل واتزان ،فاكتمال الن�ضج عند متام الواحدة والع�شرين خل ًقا وطبيعة ال مينع من تفاوت الن�ضج
يف الرتب والدرجات بني ذوي الأ�سنان املت�ساوية بني جمتمع متخلف و�آخر متعال يف الرتبية واحلكمة ،فرب ر�شد فتيان

التا�سعة يف جمتمع يعادل ر�شد �شباب جمتمع �آخر ،ولقد روي �أن علي بن �أبي طالب عندما عر�ض عليه النبي الإ�سالم قال
�أمهلني حتى الغد ،وذلك ليعر�ض الإ�سالم على عقله وقلبه هذا وهو يف التا�سعة من عمره والعار�ض عليه هو �أبوه الروحي
ومعلمه ومربيه منذ �أن كان وليدً ا ،ولكن �إىل �أن نبلغ ذلك ف�سن اكتمال الن�ضج هي حدنا الذي ينبغي �أن نركن �إليه وهي
متام الواحدة والع�شرين ،ويقي ًنا �أنَّ مثل تلك املراقي لي�ست بالأمر الهني كما قد نتوهم ،ف�إدارة العقل للنف�س و�ضبطه
للعواطف معركة �شديدة املرا�س يت�ساقط فيها من نعدهم اليوم نا�ضجني را�شدين.
و�أما ال�س�ؤال الثاين املتعلق بعلة التفريق بني �سن البلوغ و�سن الر�شد يف اختيار العقيدة مع �إ َّننا نعترب البالغ تام الأهلية
القانونية فنلزمه بتبعات �أعماله دون �أن نراعي �سنه ،ف�إنَّ البلوغ و�إن � ّأهل الفرد لتحمل تبعات �أعماله من حيث ال�شرع
والقانون ولكن ذلك ال يعني �أ َّنه بات م�ؤهال لت�سنم ك ّل من�صب واتخاذ ك ّل قرار ،فالكثري من احلقوق ال�سيا�سية واالقت�صادية
والوظيفية مينع القانون �أو ال�شرع من �إ�سنادها ملن هم �أقل من �سنّ معني ،فقد ال ن�سند للفتيان اخلالفة وال�سلطان ورئا�سة
الوزراء وع�ضوية الربملان ،وال ن�سمح لهم مبمار�سة العمليات اجلراحية �أو الق�ضاء� ،أو حتى ممار�سة العمل املهني وقيادة
املركبات ،لأنَّ الكثري من الأعمال والقرارات حتتاج �إ�ضافة للبلوغ �إىل اخلربة واملمار�سة والدراية و�إىل قدرات فوق جمرد
قدرات البالغ.
و�أ ّما تكليفه بتبعات �أعماله فذلك لأ َّنه يدرك ذلك حتى قبل البلوغ ،فمن قتل وهو يف ال�ساد�سة ع�شرة فهو يدرك خطورة
فعله وال يحتاج ذلك منه لأنَّ يكون قد �أكمل الع�شرين ،فالق�ضايا العملية تختلف يف القدرة على ت�شخي�ص موازينها عن
الق�ضايا النظرية ،ولهذا فامل�شرعون يعتربون �سنّ التمييز كاف لتحميل الفاعل تبعات �أعماله ولو بدرجة �أقل.
خارجا �إال يف �سنّ الر�شد ،فنقبل �إ�سالمه ابن ما قد يقل عن اخلام�سة ع�شرة
و�أ ّما �أ َّننا نقبله داخ ًال يف �سنّ البلوغ وال نقبله ً
وال ن�سمح له باخلروج �إال بعد احلادية والع�شرين ،فهذا �أمر �صحيح وال منافاة فيه حلرية العقيدة ،فال َّ
�شك �أ َّننا نعترب
�إ�سالم الفرد فر�صة ثمينة لها ثمرات عالية على الفرد ،بل ونعترب الإ�سالم هو الطبيعة والفطرة فهو ب�سيط غري معقد يف
�أ�صوله العامة وفروعه ،يقبله العقل بب�ساطة �إذا عر�ض عليه من غري تعقيد ،فهو ال يعدو القول ب�أ َّننا وك ّل الأ�شياء خملوقة
خلالق كامل و�أنَّ علينا �أن ن�ؤمن به ونطيعه هو دون �سواه فنعمل ال�صاحلات لأنف�سنا وللنا�س �أجمعني ونرتك ال�سيئات

وال�شرور ،و�أ َّنه �سيجازي ك ّل واحد منا يف يوم القيامة بح�سب عمله خ ًريا بخري و�ش ًرا ب�شر ،فهذه دعوة ب�سيطة ينبغي �أن
يلتزم بها ك ّل �إن�سان ولو كان على غري دين ،فهل الإ�سالم �إال الإميان والعمل ال�صالح وتبعية ك ّل عمل ل�صاحبه �ش ًرا ب�شر
وخ ًريا بخري؟ فالإ�سالم ب�سيط تدركه القلوب بب�ساطة وتن�سجم معه العقول دون عقد فيما لو مل يطرح عليها م�شوهً ا ،هذه
الب�ساطة ت�سمح لنا بالظن �أن طالبه قد �أدركه فقواعد الإ�سالم االعتقادية ب�سيطة فطرية ،و�شبه عاملية :للوجود خالق
عظيم ،بعث ر� ً
سال كثريين بر�سائل وكتب ،يريد من النا�س �أن يكونوا �صاحلني يعملون ما يعلمونه بالوجدان من ال�صاحلات
ويرتكون ما يعلمونه بالوجدان من ال�شرور وال�سيئات ،وهو رادهم بعد املوت كما خلقهم �أ ّول م ّرة ،وجمازيهم بح�سب
�أعمالهم ،هذا هو الإ�سالم بكل ب�ساطة ،ومن هنا ميكن الوثوق يف اختيار البالغني.
ولو توقفنا عاب ًرا عند ح ّد الأ�سلوب الرتبوي الذي ي�سوغ للأبوين �إتباعه� ،إذ الرواية تتحدث عن �ضرب ال�صبي على الإ�سالم،
فال ّ
�شك �أن ال�ضرب �أ�سلوب ا�ستعملته الرتبية دهو ًرا طويلة ومل ترف�ضه �إال حدي ًثا ،ولكن هل يجوز �ضرب الأبناء ل�سن
الواحدة والع�شرين؟ فمع �أن هذه ال�سنّ هي �ضمن ال�سنّ الرتبوية ولك َّنها بال ّ
�شك لي�ست ك�سنّ ال�صبا �أو املراهقة االبتدائية
و�صحيحا �ضرب الأبناء وهم يف الثامنة ع�شرة وال حتى قبلها ،والرواية
ولكل �سنّ �أ�ساليبها املنا�سبة معها ولن يكون ناف ًعا
ً
تتحدث عن �ضرب ال�صبيان لو اختاروا غري الإ�سالم؛ لأنَّ خيارهم لن يكون واع ًيا ،و�أما غري ال�صبيان فلن يزيدهم
ال�ضرب �إال �إ�صرا ًرا وعنادًا ،واحلكم يف �أ�ساليب الرتبية موكول لذوي االخت�صا�ص وللأعراف كل جمتمع ،وال�ضرب و�إن
كان يتبادر �إىل العقوبة اجل�سدية� ،إال �أ َّنه لفظ يت�سع لكل عقاب مينع ويردع ،كالهجران.
وينبغي �أن نق َّر ب�أنَّ م�شكلة الب�شرية لي�ست يف الذين يريدون �أن يتحرروا من دينهم بالفكر وحرية االختيار ،بل امل�شكلة هي
يف قوة التبعية والتقليد و�إ�صرار النا�س على التم�سك بدين �آبائهم وثقافة جمتمعهم وعاداتهم وتقاليدهم دون متحي�ص بل
ملجرد التقليد واملتابعة واحلنني ملا عليه ثقافة وفكر املجتمع الذي عا�شوا فيه وت�شربوه يف عقولهم ونفو�سهم وعواطفهم،
ففي قبالة ك ّل فرد يفكر يف اخلروج يوجد هناك مليون ممن ي�صرون على املحافظة ولو كان دينهم جمرد حجر على
حجر.
ومن اجلدير بالذكر �أن درا�سة �أجراها عبد املنعم املليجي  -على املجتمع امل�صري يف فرتة من ثمانينيات القرن الع�شرين

 فوجد �أنَّ ( )%50من البنني يكون �إميانهم تقليد ًيا ،و( )%25يكونون متحم�سني و( )%24ي�ساورهم ّال�شك و()%1
ملحدين ،و�أما البنات فـ ( )%61منهن يكون �إميانهن تقليد ًيا ،و( )%26متحم�سات و( )%13يراودهن ّ
ال�شك وال يالحظ
الإحلاد بينهن ،فك ّل هذا الكالم الذي عقدناه يف هذا الف�صل على جر�أته النظرية فهو ال ميثل حاجة اجتماعية ملمو�سة 1
فالنا�س دائما على دين �آبائهم ،و�صدق الر�سول (�ص) حني قالُ :
ود ُيو َلدُ َع َلى ا ْل ِف ْط َر ِة َف�أَ َب َوا ُه ُي َه ِّو َدا ِن ِه �أَ ْو
(ك ُّل َم ْو ُل ٍ
اء؟) ،2هذا هو واقع الإن�سانية امل�ؤ�سف
ُي َن�صِّ َرا ِن ِه �أَ ْو مُ َ
ي ِّج َ�سا ِن ِه َك َم َث ِل ا ْل َب ِهي َم ِة ُت ْن َت ُج ا ْل َب ِهي َم َة هَ ْل َت َرى ِفي َها َج ْد َع َ
ما َي ْع ُبدُ هَ �ؤُالءِ َما َي ْع ُبدُ ونَ ِ�إلاَّ َك َما َي ْع ُبدُ �آ َبا�ؤُ ُه ْم ِم ْن َق ْب ُل
يف االنتماء ،وعليه كانوا وال يزالونَ (:فال َت ُك فيِ ِم ْر َي ٍة مِ َّ
و�ص)(هود.)109:
َو�إِنَّا لمَ ُ َو ُّف ُ
وه ْم َن ِ�صي َب ُه ْم َغيرْ َ َم ْن ُق ٍ
هـ -هل يتوارثان؟
ماذا لو اختار الأبناء دي ًنا غري الإ�سالم ،هل �سيبقى ن�صيبهم يف الإرث ثابتًا؟ �أم �أ َّنهم �سيحرمون منه؟ ف�إذا قلنا بحرمانهم
منه ب�سبب هذا االختيار �ألن يكون ذلك عامل �ضغط عليهم من �أجل �أن يظلوا على دين �آبائهم؟ حيث نعلم �أن الإ�سالم
مينع من توارث �أ�صحاب ملتني.
نعم لقد �أجمع امل�سلمون على �أنَّ الكافر وهو يف لفظهم يعني ك ّل من هو على غري الإ�سالم ال يرث امل�سلم ،واختلفوا يف
العك�س ،هل يرث امل�سلم الكافر �أم ال يرثه؟ فذهب �أكرث مذاهب ال�سنة لعدم الوراثة وذهب الإمامية �إىل �أن امل�سلم يرث
الكافر وال عك�س.
الم.
قال الإماميةَ :م َوا ِن ِع الإ ْر ِث َو ِه َي َثال َث ٌة  :ا ْل ُك ْف ُرَ ،وا ْل َق ْت ُلَ ،وال ِّر ُّقَ ،وا ْل ُك ْف ُر المْ َا ِن ُع  :هُ َو َما َي ْخ ُر ُج ِب ِه ُم ْع َت ِق ُد ُه َعنْ ِ�س َم ِة ا ِلإ ْ�س ِ
َفال َي ِر ُث ِذ ِّم ٌّي َوال َح ْر ِب ٌّي َوال ُم ْر َت ٌّد ُم ْ�س ِل ًماَ .و َي ِر ُث المْ ُ ْ�س ِل ُم ا ْل َكا ِف َر� ،أَ ْ�ص ِل ًّيا �أَ ْو ُم ْر َت ًّداَ .و َل ْو َماتَ َكا ِف ٌر َو َل ُه َو َر َث ٌة ُك َّفا ٌر َو َوا ِر ٌث ُم ْ�س ِل ٌم،
َكانَ ِم َريا ُث ُه ِل ْل ُم ْ�س ِل ِم َو َل ْو َكانَ َم ْولىَ ِن ْع َم ٍة �أَ ْو َ�ض ِامنَ َج ِري َر ٍة دُونَ ا ْل َكا ِف ِر َو ِ�إنْ َق ُر َب.3
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(اخ ِت ُ
وقال الإبا�ضيةَ :و ِه َي َثال َث ٌة :الأَ َّو ُلْ :
الف المْ ِ َل ِل َفال َي ِر ُث ُم ْ�ش ِر ٌك ُم ْ�س ِل ًما � ْإج َم ًاعا) َق َال َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو َ�س َّل َم " :ال َي ِر ُث
ا ْل َكا ِف ُر ُم ْ�س ِل ًما َوال َي ِر ُث ا ْل َكا ِف َر المْ ُ ْ�س ِل ُم "َ ،ر َوا ُه �أُ َ�س َام ُة ْبنُ َز ْي ٍدَ ( ،ك َع ْك ِ�س ِه ِع ْن َد الأَ ْكثرَ ِ ) َوهُ َو َم ْذ َه ُب َنا� ،أَ ْي َك َما ال َي ِر ُث المْ ُ ْ�س ِل ُم
ال�ص َحا َب ِة َك�أَ ِبي َب ْك ٍر َو ُع َم َر َو ُع ْث َمانَ َو َع ِل ٍّي َوالتَّا ِب ِع َني َو ُف َق َها ِء الأَ ْم َ�صا ِر َو َما ِل ٍك َو�أَ ِبي َح ِني َف َة
ا ْل َكا ِف َر ِع ْن َد ُج ْم ُهو ِر ا ْل ُع َل َما ِء ِمنْ َّ
َو َّ
يث " :ال َي َت َوا َر ُث �أَ ْه ُل ِم َّل َتينْ ِ ".1
ال�سا ِب ِق ،وَلحِ َ ِد ِ
ال�شا ِف ِع ِّي َو�أَ ْح َم َد ِل ْل َح ِد ِ
يث َّ
اب ا ْل ِع َل ِل المْ َا ِن َع ِة ِمنْ ا ِلإ ْر ِث " َم ْ�س�أَ َل ٌة " َوال َت َوا ُر َث َبينْ َ �أَ ْه ِل ِم َّل َتينْ ِ � ْإج َم ًاعاِ ،ل َق ْو ِل ِه َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو�آ ِل ِه َو َ�س َّل َم
وقالت الزيديةَ :ب ُ
" ال َي ِر ُث المْ ُ ْ�س ِل ُم ا ْل َكا ِف َر َوال َي ِر ُث ا ْل َكا ِف ُر المْ ُ ْ�س ِل َم " َو ِل َق ْو ِل ِه َ�ص َّلى اللهَّ ُ َع َل ْي ِه َو�آ ِل ِه َو َ�س َّل َم �أَ ْي ً�ضا " ال َت َوا ُر َث َبينْ َ �أَ ْه ِل ِم َّل َتينْ ِ ".2
وقال ابن قدامة يف ال�شرح الكبري( :باب مرياث �أهل امللل)" ،ال يرث امل�سلم الكافر وال الكافر امل�سلم"� ،أجمع �أهل العلم
على �أن الكافر ال يرث امل�سلم وقال جمهور ال�صحابة والفقهاء ال يرث امل�سلم الكافر روى ذلك عن �أبي بكر وعمر وعثمان
وعلي و�أ�سامة بن زيد وجابر بن عبد اهلل ر�ضي اهلل عنهم ،وبه قال عمرو بن عثمان وعروة والزهري وعطاء وطاوو�س
واحل�سن وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن دينار والثوري و�أبو حنيفة و�أ�صحابه ومالك وال�شافعي وعامة الفقهاء وعليه العمل
وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية ر�ضي اهلل عنهم �أنهم ورثوا امل�سلم من الكافر ومل يورثوا الكافر من امل�سلم فحكي ذلك عن
حممد بن احلنفية وعلي بن احل�سني و�سعيد بن امل�سيب وم�سروق وعبد اهلل بن معقل وال�شعبي والنخعي ويحيى بن يعمر
و�إ�سحاق ولي�س مبوثوق به عنهم ف�إن �أحمد قال :لي�س بني النا�س اختالف يف �أنَّ امل�سلم ال يرث الكافر ،وروي �أن يحيى بن
يعمر احتج لقوله فقال :حدثني �أبو الأ�سود �أنَّ معاذا حدثه �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قال " الإ�سالم يزيد وال
ينق�ص " ولأ ّنا ننكح ن�ساءهم وال ينكحون ن�ساءنا فكذلك نرثهم وال يرثونا .ولنا ما روى �أ�سامة بن زيد عن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم �أنه قال " ال يرث الكافر امل�سلم وال امل�سلم الكافر " متفق عليه ولأنَّ الوالية منقطعة بني امل�سلم والكافر فلم يرثه
كما ال يرث الكافر امل�سلم ،3فامل�س�ألة �إذا مو�ضع �إجماع من امل�سلمني على كافة مذاهبهم.
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ولكن عمومات القر�آن ال تنايف توريث غري امل�سلم ،فالقر�آن مل يقيد الوارث بقيد غري و�صف منزلة الن�سب :ابن �أو �أب �أو �أم
وغري ذلك ،و�إمنا قيده امل�سلمون باحلديث حيث احلديث مبني ملجمالت وعموميات القر�آن وال خالف يف هذا.
و�صي ُك ُم هَّ ُ
الل فيِ �أَ ْولاَ ِد ُك ْم ِل َّ
اء َف ْو َق ا ْث َن َتينْ ِ َف َل ُه َّن ُث ُل َثا َما َت َر َك
لذ َك ِر ِم ْث ُل َح ِّظ ْ ُأ
قال تعاىلُ ( :ي ِ
ال ْن َث َيينْ ِ َف�إِ ْن ُك َّن ِن َ�س ً
ما َت َر َك �إِ ْن َكانَ َلهُ َو َلدٌ َف�إِ ْن مَ ْ
ل َي ُك ْن َلهُ
احدَ ًة َف َل َها الن ِّْ�ص ُف َو َِ أ
ل َب َو ْي ِه ِل ُك ِّل َو ِ
َو�إِ ْن َكا َنتْ َو ِ
ال�سدُ ُ�س مِ َّ
اح ٍد ِم ْن ُه َما ُّ
و�صي ِب َها �أَ ْو َد ْي ٍن �آَ َبا�ؤُ ُك ْم
ل ِّم ِه ال ُّث ُل ُث َف�إِ ْن َكانَ َلهُ �إِخْ َو ٌة َف ُِ أ
َو َلدٌ َو َو ِر َثهُ �أَ َب َوا ُه َف ُِ أ
ال�سدُ ُ�س ِم ْن َب ْع ِد َو ِ�ص َّي ٍة ُي ِ
ل ِّم ِه ُّ
الل �إِنَّ هَّ َ
َو�أَ ْب َنا�ؤُ ُك ْم لاَ َت ْد ُرونَ �أَ ُّي ُه ْم �أَ ْق َر ُب َل ُك ْم َن ْف ًعا َف ِر َ
الل َكانَ َع ِلي ًما َح ِكي ًما * َو َل ُك ْم ِن ْ�ص ُف َما َت َر َك
ي�ض ًة مِنَ هَّ ِ
اج ُك ْم �إِ ْن مَ ْ
و�ص َ
ني ِب َها �أَ ْو َد ْي ٍن َو َل ُه َّن
ما َت َر ْكنَ ِم ْن َب ْع ِد َو ِ�ص َّي ٍة ُي ِ
الر ُب ُع مِ َّ
�أَ ْز َو ُ
ل َي ُك ْن َل ُه َّن َو َلدٌ َف�إِ ْن َكانَ َل ُه َّن َو َلدٌ َف َل ُك ُم ُّ
ما َت َر ْك ُت ْم �إِ ْن مَ ْ
و�صونَ ِب َها
ل َي ُك ْن َل ُك ْم َو َلدٌ َف�إِ ْن َكانَ َل ُك ْم َو َلدٌ َف َل ُه َّن ال ُّث ُمنُ مِ َّ
الر ُب ُع مِ َّ
ما َت َر ْك ُت ْم ِم ْن َب ْع ِد َو ِ�ص َّي ٍة ُت ُ
ُّ
ال�سدُ ُ�س َف�إِ ْن َكا ُنوا َ�أ ْك رَ َ
ث ِم ْن
�أَ ْو َد ْي ٍن َو ِ�إ ْن َكانَ َر ُج ٌل ُيو َر ُث َك اَل َل ًة �أَ ِو ا ْم َر�أَ ٌة َو َلهُ �أَ ٌخ �أَ ْو �أُخْ ٌت َف ِل ُك ِّل َو ِ
اح ٍد ِم ْن ُه َما ُّ
الل َو هَّ ُ
يم *
و�صى ِب َها �أَ ْو َد ْي ٍن َغيرْ َ ُم َ�ضا ٍّر َو ِ�ص َّي ًة مِنَ هَّ ِ
يم َح ِل ٌ
الل َع ِل ٌ
اء فيِ ال ُّث ُل ِث ِم ْن َب ْع ِد َو ِ�ص َّي ٍة ُي َ
َذ ِل َك َف ُه ْم ُ�ش َر َك ُ
الل َو َم ْن ُي ِطع هَّ َ
ت ِت َها ْ أَ
ت ِري ِم ْن حَ ْ
َّات جَ ْ
ال ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ ِفي َها َو َذ ِل َك ا ْل َف ْو ُز
ِت ْل َك ُحدُ و ُد هَّ ِ
الل َو َر ُ�سو َلهُ ُي ْد ِخ ْلهُ َجن ٍ
ِ
يم) (الن�ساء ،)13-11:فال و�صف للوارث غري و�صف املنزلة الن�سبية.
ا ْل َع ِظ ُ
ولكن لمِ َ مل يقيد القر�آن الوارثني ب�شرط التوافق يف العقيدة وتركه للر�سول يبينه؟ هل لأنّ الأ�صل عنده �أنّ الولد يرث
�أبويه مهما كان دينهما ولك َّنه تركه لعوار�ض وطوارئ ينبغي مراعاتها؟ �أم �أ ّنه �أراد ا�شرتاط الدين وتركه للنبي يبينه ل�سبب
غري هذه الظروف؟ كغر�ض االخت�صار يف العبارة وابتعادًا عن كرثة التفا�صيل� ،أو لربط امل�سلمني بالر�سول يتعلموا منه
لئال يعتقدوا �أ ّنهم بالقر�آن يكتفون عن بيانه (�ص)؟ �أو لأي �سبب �آخر ال ي�ستفاد منه �إمكانية افرتا�ض �أ ّنه فر�ضه مراعاة
لظروف ثانوية.
االحتماالت ك ّلها قائمة ،ولكن طريقة امل�سلمني يف الفقه واال�ستنباط ال تعري مثل هذه الفر�ضيات با ًال ،اللهم �إ ّال �إذا وجد
ما يعار�ضه من �أمور �أخرى جتعل من ال�ضرورة �إعادة التفكري يف ظروف امل�س�ألة ،ك�أن يوجد حدث �أو حديث ثابتني يبينان
�أنّ الر�سول فعل عك�س الر�أي املطروح فحينها يدير االجتهاد الإ�سالمي باال لالحتماالت املخالفة.

الظروف الداعية لعدم توريث املخالف يف الدين كانت قائمة يوم الت�شريع ،بل �إنّ هذه الأحكام ما جاءت �إ ّال بعد تغري
الظرف املانع منها ،فقد كانت الوراثة بني امل�سلمني تقوم على �أ�سا�س امل�ؤاخاة واملواالة التي جعلها النبي بني امل�سلمني
مهاجرين و�أن�صار كما هو م�شهورّ ،ثم ملّا ا�ستقرت الأمور بع�ض ا�ستقرار و�صار ك ّل �أو جل �أفراد العائلة داخلني يف الدين
و�سلم لبع�ضهم البع�ض �أعيد التوارث للحالة الطبيعية املعروفة يف فطر النا�س وهي التوارث بالرحم والقرابة ال بالدين
والن�صرة.
ولكن الظروف مل تتبدل كامل التبدل بل عادت وا�شتدت ب�أكرث مما كانت ،فقد بقي الإ�سالم وامل�سلمون يف حرب مع
الروم ال�شرقية وفار�س �إىل زمن طويل ،بل �إنّ احلرب مع الروم مل تتوقف ب�شكل نهائي �أبدً ا ،فما �أن انتهت كرة امل�سلمني
حتّى بد�أت كرة الن�صارى ،وهكذا دواليك حتّى الع�صر احلديث ،وروح هذه العداوة ال تزال تلتب�س مع ال�صراع ال�سيا�سي
واحل�ضاري والثقايف بني بالد امل�سلمني وبالد الغرب �إىل اليوم.
كانت النظرة للمخالف يف الدين وفقا للظروف ال�سابقة تعني النظرة للعدو �أو املرتب�ص بالعداوة ،فكان من املفهوم �أن ال
يو ّرث وال مي ّد ب�أي �سبب من �أ�سباب الق ّوة مت�ش ًيا مع املبد�أ الأ ّول الذي منع التوارث بني امل�سلمني وذوي �أرحامهم املخالفني
لهم يف الدين حيث كانوا �أعداء بواقع احلال ،فهل ميكننا العودة للأ�صل الفطري وللعموم القر�آين فن�سمح بالتوارث مع
اختالف امل ّلة فيما لو عادت الأمور �إىل طبيعة ال�سلم؟ خا�صة ونحن جند �أنّ من مربرات امل�سلمني لهذا احلكم هو مالحظة
طرف العزة.
لعلنا نكون متفائلني جدً ا لو قر�أنا واقع الأ ّمة يف اختالفها الديني على �أ ّنه اختالف ر�أي مل يف�سد يف الو ّد ق�ض ّية ،فالواقع كان
وال يزال م�شب ًعا بالكراهية وقليلون هم الذين يحملون يف قلوبهم احلب للنا�س مهما اختلفوا معهم يف الدين ،فلو قر�أت �ألف
مطبوعة من مطبوعات امل�سيحيني التي تتحدث عن النبي والإ�سالم ،وقر�أت مثلها من مطبوعات امل�سلمني ممن تتحدث
ي�سب الآخر �أو ي�ش ّوهه
عن امل�سحيني الن�صارى ،ال مما طبع يف القدمي بل مما طبع يف القرنيني املا�ضيني ،فكم منها ال ّ
ينم عن �سلم �أم عن حرب؟
ويفرتي عليه �أو يت�صيد �أخطاءه وم�ساوئه؟ هل حال الغرب اليوم يف مواقفه ال�سيا�سية والثقافية ّ
ال تزال الأو�ضاع � ًإذا كما كانت هي للحرب �أقرب منها لل�سالم.

وعليه ف�إنّ الأ�صل الذي دفع امل�سلمني لإخراج غري امل�سلمني من الإرث ال يزال باق ًيا يف الواقع ،فالتفكري يف خمالفة �إجماع
�أجمع عليه امل�سلمون قاطبة بدعوى تغري الظرف ال�سيا�سي بيننا وبني اليهود والن�صارى هو تفكري مل يحن مربره بعد بك ّل
�أ�سف.
ومع الت�أكيد على �أنّ مثل هذا الإجراء القانوين �إن كان له �أثر بالأم�س يف ردع امل�سلم عن تغيري هويته -وهذا �أمر حم ّل
�شك -فهو اليوم �أكرث بعدً ا عن ذلك ،فالهويات اليوم قد ال تكون دينية بل ال دينية ،ولي�س من الوا�ضح يف ظ ّل التخلف
االقت�صادي للم�سلمني ب�شكل عام ،املدى الذي �سيكون فيه احلرمان من املرياث عام ًال يف ردع تغيري الهوية ،فالأبناء هم
اليوم �أكرث ثراء من �آبائهم وهم يتحملون يف عاملنا نفقات �أ�سرهم التي هي يف �أكرثيتها ال�ساحقة من الأ�سر املحدودة
نوعا ما غرية على
الدخل ،ولك ّننا ويف ظ ّل مناخ اخلوف وال�شعور بالتهديد احل�ضاري مدفوعون التخاذ مواقف مت�شددة ً
هويتنا الثقافية والدينية �أن ي�ستبدلها الأبناء دون �أن نبدي �أمام ذلك موقف معار�ضة �أو �صرخة اعرتا�ض.
خمرجا للتعامل مع الأفراد الذين هم بالفعل قد غريوا دينهم دون �أن يتغري و ّدهم ،الذين لو ورثوا ما ًال
ولك َّننا قد جند
ً
لكانوا ملجتمعهم م�ساملني عاملني كمثل غريهم من املواطنني امل�سلمني ،ذلك �أنّ الآيات مل متنع املعروف بينهم فلما قال
الل مِنَ المْ ُ�ؤْ ِم ِن َ
اهلل �سبحانهَ ( :و�أُو ُلو ْ أ
اج ِرينَ ) ،عقب عليها بقوله
اب هَّ ِ
الَ ْر َحا ِم َب ْع ُ�ض ُه ْم �أَ ْو ىَل ِب َب ْع ٍ
ني َوالمْ ُ َه ِ
�ض فيِ ِك َت ِ
اب َم ْ�س ُطور ًا)(الأحزاب ،)6:فالرب واملعروف ال
�سبحانه�ِ ( :إلاَّ �أَ ْن َت ْف َع ُلوا ِ�إ ىَل �أَ ْو ِل َيا ِئ ُك ْم َم ْع ُروف ًا َكانَ َذ ِل َك فيِ ا ْل ِك َت ِ
يزاال قائمني بينهم ،وال َّ
حرجا �أن يو�صي للكافر (غري
�شك �أنَّ الأبناء هم �أوىل بهذا الرب واملعروف ،فلي�س على امل�سلم ً
امل�سلم) ب�شيء من ماله ،قال ال�صادق (ع) :ال يرث الكافر امل�سلم ،وللم�سلم �أن يرث الكافر� ،إ ّال �أن يكون امل�سلم
قد �أو�صى للكافر ب�شيء .1ومن هنا ميكننا �أن جنعل لالبن الذي بدل دينه ق�س ًما من مال �أبيه بالو�صية �أو بالهبة وهو
حي بالقدر الذي يخرجه من احلرمان ،وذلك فيما لو مل يكن االبن مرتدً ا حمار ًبا عد ًوا للم�سلمني والإ�سالم ،كما فعل
م�صعب ح�سن يو�سف ،الذي برر جت�س�سه حل�ساب �إ�سرائيل �ضد �أبيه و�أهله ووطنه ب�أنَّ ذلك هو مقت�ضي �إميانه بربه يف
رب امل�سيح فلم يكن هناك مئات الألوف من الفل�سطينيني الذين
دينه اجلديد وهو امل�سيحية ،وك�أ ّنه �أ ّول فل�سطيني يعرف ّ
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هم على دين امل�سيح ويقاتلون الإ�سرائيليني املحتلني لأر�ضهم وامل�شردين لهم من ديارهم ،فمثل هذا ال يورث وال يو�صى له
�إ ّال باخلزي والعار وال كرامة.
و -هل ي�سقط الرب بينهما؟
الأ�صل يف العالقة مع الآخر هي الرب والتعاون عليه ،ومل ينه اهلل �سبحانه عباده امل�ؤمنني من التعامل بالرب مع �أي �إن�سان �آخر
خمتلف يف الدين والفكر ،بل وال �أي خملوق ،ولكن ب�شرط �أن ال يكون معتد ًيا حمار ًبا ،ومقت�ضى هذا ال�شرط �أن اخلالف
نف�سه ال يع ّد عداوة وحر ًبا يف نف�سه ،بل يحتاج الأمر �إىل ما هو زائد عنه ،كالطرد والقتل والتعذيب والت�شويه و�إ�سقاط
احلرمة ،وما �شابه من �أعمال العدوان ،فما مل يكن هناك عدوان فال مانع من الرب( ،ال َي ْن َه ُاك ُم هَّ ُ
الل َع ِن ا َّل ِذينَ مَ ْ
ل
وه ْم َو ُتق ِْ�س ُطوا �إِ َل ْي ِه ْم �إِنَّ هَّ َ
ل ُيخْ ِر ُج ُ
ُي َقا ِت ُل ُ
الل ُي ِح ُّب المْ ُق ِْ�س ِطنيَ* �إِ مَّ َ
ين َو مَ ْ
نا
وك ْم ِم ْن ِد َيا ِر ُك ْم �أَ ْن َتبرَ ُّ ُ
وك ْم فيِ ِّ
الد ِ
َي ْن َه ُاك ُم هَّ ُ
ين َو�أَخْ َر ُج ُ
الل َع ِن ا َّل ِذينَ َقا َت ُل ُ
اج ُك ْم �أَ ْن َت َو َّل ْو ُه ْم َو َم ْن
وك ْم فيِ ِّ
الد ِ
وك ْم ِم ْن ِد َيا ِر ُك ْم َو َظاهَ ُروا َع َلى ِ�إخْ َر ِ
َي َت َو َّل ُه ْم َف�أُو َل ِئ َك ُه ُم َّ
الظالمِ ُونَ )(املمتحنة ،)9-8:والحظ �أنّ املانع من الرب هو خ�صو�ص العداوة يف الدين والعقيدة ال
لأمر دنيوي �آخر.
رب بينهما حتّى مع
هذا على نحو العموم ،و�أ ّما خ�صو�ص العالقة بني الأب و�أبنائه فهي �أقوى من ذلك فال ت�سقط ال ّ
رب عنهم ،فمع وجوب عدم الطاعة �إ ّال
�سخطهما ،فلو �أ�صر الآباء على �إ�ضالل �أبنائهم فال ُي ْ�س ِق ُط هذا الإ�صرار واجب ال ّ
�أ ّنها ال ت�سقط املعروف بينهمَ ( :و َو َّ�ص ْي َنا الإن�سان ِب َوا ِلدَ ْي ِه ُح ْ�سن ًا َو�إِ ْن َجاهَ دَ َ
اك ِل ُت ْ�ش ِر َك ِبي َما َل ْي َ�س َل َك ِب ِه ِع ْل ٌم
با ُك ْن ُت ْم َت ْع َم ُلونَ * َو�إِ ْن َجاهَ دَ َ
َفال ُت ِط ْع ُه َما �إِ يَ َّ
اك َع َلى �أَ ْن ُت ْ�ش ِر َك ِبي َما َل ْي َ�س َل َك ِب ِه
ل َم ْر ِج ُع ُك ْم َف�أُ َن ِّب ُئ ُك ْم مِ َ
الد ْن َيا َم ْع ُروف ًا َوا َّت ِب ْع َ�س ِب َ
ل ُث َّم ِ�إ يَ َّ
اب ِ�إ يَ َّ
با ُك ْن ُت ْم
اح ْب ُه َما فيِ ُّ
ِع ْل ٌم َفال ُت ِط ْع ُه َما َو َ�ص ِ
ل َم ْر ِج ُع ُك ْم َف�أُ َن ِّب ُئ ُك ْم مِ َ
يل َم ْن �أَ َن َ
َت ْع َم ُلونَ )(لقمان ،)14،15:ولكن لو حت ّول الأب �أو االبن �إىل عدو م�ضار لك ّل م�ؤمن ،فحينها ت�سقط حقوقه وي�سقط واجب
رب به ،لأنّ امل�س�ألة مل تعد م�س�ألة خالف عقيدي بل هي حرب وعدوان ،ومن هنا نهى اهلل �سبحانه امل�ؤمنني عن اال�ستغفار
ال ّ
لآبائهم بعدما تبني لهم عداوتهم وحربهم للدين والإميانَ ( :ما َكانَ ِلل َّن ِب ِّي َوا َّل ِذينَ �آ َمنُوا �أَ ْن َي ْ�س َت ْغ ِف ُروا ِل ْل ُم ْ�ش ِر ِك َ
ني

اب جْ َ
يه �إِلاَّ َع ْن
يم ِ أ
ل ِب ِ
ا�س ِت ْغ َفا ُر �إِ ْب َر ِ
اه َ
ول ُق ْر َبى ِم ْن َب ْع ِد َما َت َبينَّ َ َل ُه ْم �أَ َّن ُه ْم �أَ ْ�ص َح ُ
ال ِح ِ
يم* َو َما َكانَ ْ
َو َل ْو َكا ُنوا �أُ يِ
يم َ أ
يم)(التوبة.)114 ،113:
َم ْو ِعدَ ٍة َو َعدَ هَ ا �إِ َّيا ُه َف َل َّما َت َبينَّ َ َلهُ �أَنَّهُ َعدُ ٌّو للِهَّ ِ َتبرَ َّ �أَ ِمنْهُ �إِنَّ �إِ ْب َر ِ
لَ َّوا ٌه َح ِل ٌ
اه َ
ومن الطبيعي �أن يكون ك ّل طرف ملزم بعدها مبقت�ضيات دينه وعقيدته التي اختارها ،وعلى الأطراف �أن تتقبل ذلك يف
مباحا يف عقيدة االبن فالرب يقت�ضي من االبن �أن يراعي الت�أدب مع �أبيه،
حدود النظام العام ،فلو كان املحرم يف دين الأب ً
اخلا�صة به ،فلو
فال ي�أكل معه و�أمامه ما يعتقد بحرمته وجنا�سته ،كما �أ ّنه لي�س للأب �أن مينع ابنه من تناوله يف موا�ضعه
ّ
كان الأب م�سل ًما واالبن م�سيح ًيا على �سبيل املثال فلي�س لالبن �أد ًبا �أن ي�أكل اخلنزير وي�شرب اخلمر على مائدة مع �أبيه ما
ملتزما مبحرمات دينه ،كما لي�س للأب �أن يلزم ابنه ب�صوم رم�ضان مث ًال.
دام الأب ً
وينبغي الت�سليم للأب بح ّقه يف القيام بكافة الإجراءات التي متنع االبن املتح ّول من الت�أثري يف بقية �أفراد الأ�سرة ممن
هم دون احلادية والع�شرين ،يزداد ح ّقه هذا ك ّلما كان عمرهم �أ�صغر و�أعجز عن تنقيح اخليار ،ذلك �أنّ واجب الرتبية ال
يقع على عاتق االبن بل على عاتق الأب ،قد ال يعني هذا و�ضع �سور �إ�سمنتي بينهم فالف�صل بينهم حمال وهم �أ�سرة ،ولكن
ميكن تنظيم هذا الأمر مبا يحفظ لك ّل ح ّقه وخياره ،فمن حقّ الأب �أن يطلب من ابنه املتح ّول �أن يتخذ له م�سك ًنا م�ستق ًال،
و�أن ال يح�ضر للدار ما ي�ؤثر على عقيدة و�سلوك �إخوته الآخرين ،و�أن ال يطعمهم �أو يريهم �أو ي�سمعهم ما هو حمرم عليهم
يف دينهم.
واقع احلال ي�شهد �أ ّنه لي�س من املنتظر �أن يلتزم كال الطرفني بواجب احرتام التحول وحقوقه وواجباته ،فال الأب �سيتحمل
حتول ابنه ،وال االبن �سيلتزم مبقت�ضيات �أدب التحول ،فهذه مثاليات لن يلتزم بها على �أر�ض الواقع �أحد ،خ�صو�صا على
امل�ستوى املعا�ش من الرتبية التي يحملها �أجيال النا�س يف هذه القرون والقرون اخلالية ،فالنف�س جمبولة على الدفع عن
انتمائها ،ولهذا ف�سنة التدافع العظيمة هي يف الواقع الوا�ضعة ملوازين القوى بني النا�س ،ولكن ينبغي علينا العمل على
عدم �إف�ساد �أنف�سنا وخمالفة �ضمرينا وقولنا بالعمل مبا ينايف ما يفر�ضه علينا �إمياننا بحر ّية االختيار يف العقيدة والفكر،
الل �أَ ْن َت ُقو ُلوا َما ال َت ْف َع ُلونَ ) (ال�صف.)3:
فنكون من املمقوتني عند اهلل �سبحانه ( َكبرُ َ َمقْت ًا ِعنْدَ هَّ ِ

بعد �إمتام الأبناء ذكو ًرا �أو �إنا ًثا �سن الواحدة والع�شرين تنتهي فرتة تربيتهم ،وينتهي حقّ الآباء واملجتمع يف �إلزامهم
بالعقيدة الإ�سالم ّية �أو غريها ،ويحقّ لهم بعدها �أن يعلنوا انتماءهم الذي ارت�ضوه لأنف�سهم ،وعلى الأ�سرة واملجتمع والدولة
الت�سامح معهم وتركهم دون تعري�ض لأي �صنف من �صنوف التمييز ،فال يلزمهم من ال�شرع والقانون �إ ّال ما يلزم �سواهم
من القوانني والت�شريعات العا ّمة املرعية بح�سب النظام املعمول به يف الدولة واملجتمع.

