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�سن حرية االعتقاد

التمهيد
�لق�ل بحرية �لعقيدة يثري م�شاألة ح�ل عقيدة �لأبناء، فهل للأبناء حرية �ختيار عقيدتهم؟ ويف �أي �شن؟ وكيف ين�شجم 

ذلك مع و�جب �لرتبية؟

فلنذكر رو�يتني من �حلديث عند �لإمامية يف هذ� �لباب، ذلك �أين مل �أت�فق يف �لعث�ر على نظائرها يف �مل�شادر �لأخرى 
رغم ط�ل �ملحاولة رمبا لعدم ت��شلي للباب �لذي ميكن �أن ترد فيه، وبالتاأكيد فهي لن تختلف عن رو�يات �لإمامية �إذ ل 

تعد هذه من م�شائل �خللف:

- �حل�شني بن �شعيد عن �لن�شر بن �ش�يد عن �لقا�شم �بن �شليمان عن عبيد بن زر�رة عن �أبي عبد �هلل عليه �ل�شلم يف 
�ل�شبي يختار �ل�شرك وه� بني �أب�يه قال: "ل يرتك، )وذ�ك �إذ� كان �أحد �أب�يه ن�شر�نًيا("1 . 

�أبي عبد �هلل  �أ�شحابه عن  �أبان بن عثمان عن بع�ض  �أ�شحابنا عن  - �حل�شن بن حممد بن �شماعة عن غري و�حد من 
"ل يرتك ولكن ي�شرب على  �أو م�شلمني قال:  �أب�يه ن�شر�ين  �إذ� �شبَّ و�ختار �لن�شر�نية و�أحد  عليه �ل�شلم يف �ل�شبي 

�لإ�شلم"2.

�إنَّ هاتني �لرو�يتني تثري�ن م�شاألة غاية يف �لأهمية وغاية يف �لتعقيد �لعملي، �أل وهي حرية �لعقيدة للأبناء فنحن:

و�قع�ن يف �لعقدة ما بني حقني و�جبني؛ �حلق �ل��جب على �لأ�شرة و�ملجتمع يف �أن يق�م برعاية �لطفل وتربيته  اأّوال: 
وتعليمه و�إعد�ده للحياة ب�شكل يك�شبه �لقدرة على �لتعامل �ملقب�ل يف �مل��قف بح�شب ثقافة �ملجتمع �لذي يعي�ض فيه، و�حلق 
�أنَّ �لأ�شرة و�ملجتمع  �إذ �ل��قع ي�شهد  �أن ل ت�شلب قدرته على �لختيار عن طريق �لرتبية،  �لثاين ه� حق هذ� �لطفل يف 

1- �لعاملي، و�شائل �ل�شيعة، ج18، �ض546.
2- �ل�شيخ �لط��شي، �خللف، ج5، �ض353.



يدخلن �لفرد طفًل يف ما ل قدرة له على �لتخل�ض منه �أبد حياته �إل نادًر� ونادًر� جًد�، فكل م�ل�د يتبع عقيدة جمتمعه 
و�أ�شرته مبطلة �أو حمقة، وحتقيق �لأمر �جلامع للأمرين غاية يف �ل�شع�بة، فه� يتطلب قبل كل �شيء �لإميان بهذين �حلقني 

�ل��جبني ثم �متلك �ملناهج �ملحققة لهما، وهذ� ما مل تت�فر عليه �لإن�شانية ط��ل تاريخها، بل مل ت�ؤمن به مطلًقا.

ثانًيا: يف �لعقدة ما بني حتقيق �أهد�ف �لأ�شرة و�ملجتمع و�لدولة من �لنا�شئة، وبني حرية �لفرد يف تقرير خيار�ته بح�شب 
قناعته.

مدخل: الرتبية وحرّية العقيدة
تاريخًيا وو�قًعا ود�ئًما �نت�شرت �لإن�شانية يف �لرتبية لفر�ض ت�جهات و�أفكار و�أهد�ف �جلماعة على حرية �لختيار و�لفكر 
�لذ�تية للأفر�د وخا�شة �لأطفال، فكانت �لأ�شرة و�ملجتمع و�لدولة تربي �لأجيال على فكرها ودينها وعاد�تها وتقاليدها 
و�أول�ياتها وق��عد �ل�شل�ك و�للياقة عندها، ول ترتك �لطفل يفكر ويختار دون �أن حت�شن له مفه�مها يف �حل�شن و�لقبيح 
�أفر�ًد� �شاحلني وفقا  و�ل�شحيح و�خلاطئ وما يليق وما ل يليق، فهدف �لرتبية كان ول يز�ل �لرتبية و�لتعليم مبا ينتج 

ملعايري �جتماعية و�شيا�شية حمددة، ترتبط بالأ�شرة و�ملجتمع و�لدولة.

قد تختلف �ملناهج ولكنها جميًعا تريد �شياغة �لفرد مبا ي��فق روؤى �جلماعة، فاملنهج �لإ�شربطي1  حتكمت فيه �لدولة 
يف كل �شغرية وكبرية من حياة �لطفل ف�شريت حياته على ق�شبان من �شكة حديدية ل حتيد عن جهتها �أبًد�، فقد �قت�شت 
�شرعة ليك�رغ �ل�شربطي 2 �أن يعّي�ض �لنا�ض كلهم على طعام م�حد حمدود وخ�شن و�شحي لئل ي�شمن�� فيفقدو� نحافتهم 
�ل�زن  ثقيلة  من حديد  �لعملة  وجعل  بال�شادة،  تليق  ل  �لتي  �ليدوية  �لأعمال  من  ومنعهم  و�شدتهم،  وجمالهم  و�شحتهم 
منًعا للت�ش�ق و�لكنز، وفر�ض تق�شًفا يف �مللب�ض فلي�ض �إل ث�بان �شيفي و�شت�ي، ومنعهم من �ل�شفر كما منع من ��شتقبال 
�ل�شعفاء  فيعدم�ن  �مل��ليد  على  يك�شف�ن  وكان��  نقاوتهم،  فيف�شدو�  بالأغر�ب  �لإ�شبارطي�ن  يختلط  لئل  �مل�شافرين 

1- �إ�شربطة: مدينة ي�نانية تاأ�ش�شت ح��يل عام 900 قبل �مليلد.
رحلت  بعدة  قيامه  بعد  �لدولة  نظام  و�شع  �أّنه  يقال   )9 )�لقرن  �لأ�شط�ريني  �إ�شربطة  م�شرعي  من  ليك�رغ�ض:   -2

لل�شتطلع. �ملنجد يف �للغة و�لأعلم.



و�مل�ش�هني و�ملر�شى، كما كان�� يدفع�ن بزوجاتهم للأبطال لتح�شني �لن�شل كما فعل بع�ض �لعرب �جلاهليني فيما عرف 
بنكاح �ل�شتب�شاع، و�أما �لأطفال فكانت تربيتهم تربية ع�شكرية قا�شية متر مبر�حل ثلث ت�شتمر حتى �شن �لثلثني كلها 
تدريبات وخ�ش�نة وتق�شف، �شبع منها يف �لبيت عند �لأم، ثم يف �ملع�شكر�ت حتى �لثامنة ع�شرة، ثم يك�ن طالًبا حربًيا 
يف �لثكنات حتى �لثلثني، بعدها ي�شبح رجًل كامل �لرج�لة، ويظل يعي�ض يف �لثكنات و�إن تزوج، و�أما �لبنات فيظللن يف 

�لبيت ويتدربن على عنيف �لريا�شات كامل�شارعة ورمي �لرمح1.

كل  �لت�جه  هذ�  على  وم�شت  �ش��ًبا،  ير�ه  �لذي  �لجتاه  يف  وت�شيريه  بالفرد،  �ملجتمع  ��شتبد�د  على  متطرف  مثال  هذ� 
�ملجتمعات م�شتبدها ودميقر�طيها، فقد تك�ن مظاهره و��شحة وفجة يف بع�ض �لدول و�لأنظمة و�لفل�شفات ك�شني ماو، 
ها ر��شخة وب�ش�رة �أكرث نع�مة يف فرن�شا وبريطانيا و�أمريكا و�شائر  ورو�شيا �شتالني، و�أملانيا هتلر، وك�ريا �إيل �ش�نغ، ولكنَّ
دول �لعامل، فما من طفل يف �لدنيا �إل و�أب��ه ودولته وجمتمعه ي�شريونه �إىل حيث يرون م�شلحته وم�شلحة جمتمعه، فالكل 

حتت طغيان �ل�شلطة و�لكل خا�شع للت�شيري.

�إنَّ �ملجتمع بالن�شبة للفرد كثقب �أ�ش�د له جاذبية خارقة وثقل هائل على �لأفر�د، ل ميكن لهم �لفكاك من �شط�ته وجربوته، 
فه� ي�شتلمهم �شغاًر� فيتعلم�ن منه ثقافتهم وتقاليدهم ودينهم ومقايي�ض �جلمال و�لقبح ومعايري �ل�شحة و�خلطاأ، وق��عد 
�للياقة، و�لنظرة للآخر، يتم هذ� دون حاجة لدخ�ل مدر�شة فاملجتمع ه� �ملدر�شة �لكربى، و�لر�أي �لعام يتمتع بق�ة خارقة 

�أعظم من ق�ة �أّي �شلطان، و�لفرد يريد بطبعه �أن يحظى بر�شا �لنا�ض �لذين معه.

و�مل�شكلة تتمثل يف �أنَّ هذ� �ل�شتبد�د �لجتماعي باأفر�ده �أمر لبدَّ منه للفرد ليتمكن من �لعي�ض يف بيئة م�ؤ�تية، فل� ترك 
�لأفر�د ير�شم�ن منهاج حياتهم من خلل جتاربهم و�أمزجتهم، على فر�ض �إمكانية ح�ش�ل ذلك، وه� م�شتحيل �إل �أن 
يك�ن �لفرد معزوًل يف غابة، ل� ترك�� لتاه�� و�شاع�� ومل يتمكن�� من �لتعلم و�لتاأقلم، فالتعليم و�لرتبية بالن�شبة للفرد منا 

هي باأهمية �لغذ�ء و�له��ء للحياة.

باأنَّها   �لرتبية:  فعرف  �لأفر�د،  على  �ملجتمع  ت�شلط  �شاند  من  ومنهم  �جلدلية  هذه  باأزمة  يعلم�ن  و�لرتب�ي�ن  �لفل�شفة 

1- �شعيد �إ�شماعيل علي، �لرتبية يف �حل�شارة �لي�نانية، �لتعليم يف ��شربطة، �ض80 وما بعدها.



�لعملية �لتي متار�شها �لأجيال �لر��شدة على �لأجيال �لتي مل تن�شج بعد �لن�شج �للزم للحياة �لجتماعية، وقال �آخرون 
معاك�ش�ن لهم: �لرتبية هي تنمية �لفرد لذ�ته، وقال مت��شط�ن: �إنَّ �لرتبية تق�م باإتاحة من� �لقدر�ت لكل �شخ�ض ب�ش�رة 
هي  �حلك�مة  مهمة   : �أنَّ �إىل  "كانت" �لفيل�ش�ف  ونبه  �ملجتمع،  يف  كع�ش�  نف�شه  �ل�قت  ويف  كفرد  �لإمكان  قدر  متكاملة 

م�شاعدة �لفرد على �لنم� ل �أن ت�شتبد به وت�شتعبده وت�شتغله.

ولكن كيف ه� �ل�شبيل؟ بل �ل�ش�ؤ�ل هل ي�جد �شبيل لتفادي هيمنة �ملجتمع على �لفرد؟ م�شتحيل �أن ي�جد ذلك، ول� وجد 
لكان ف�شاده �أكرب من نفعه؛ لأنَّ طفل �لإن�شان بل تربية ه� �أ�شعف خمل�ق و�أعجزه، وماد�م ه� م�ج�د يف جمتمع ومبا ه� 

عليه من تركيبة نف�شية وعقلية فاإنَّه �شيت�شكل فرًد� من جمتمعه حتًما، هذ� ه� �ل��قع �لذي ل يتغري.

ولقد حاول �لعهد �لدويل حلق�ق �لإن�شان �أن ي��زن بني  متطلبات �ملجتمع �لدويل وه� �شلطة بانت هيمنتها خا�شة يف ع�شر 
�لع�ملة وبني �شلطة �لأ�شرة، فقال يف �لفرع �لثاين و�لثالث من �ملادة )26(:

- يجب �أن ي�شتهدف �لتعليم �لتنمية �لكاملة ل�شخ�شية �لإن�شان وتعزيز �حرت�م حق�ق �لإن�شان و�حلريات �لأ�شا�شية كما 
يجب �أن يعزز �لتفاهم و�لت�شامح و�ل�شد�قة بني جميع �لأمم وجميع �لفئات �لعن�شرية �أو �لدينية.

- للآباء على �شبيل �لأول�ية، حق �ختيار ن�ع �لتعليم �لذي يعطى لأولدهم.

وكل �جلهتني تهيمنان على �لطف�لة مبا يريانه من مبادئ، فل ميكن ترك �لطفل يتخبط يف �حلياة على غري هدى من 
�شيء، ولئن يرتبى �لطفل على مبادئ فيها �أخطاء يف �لعقيدة و�لفكر و�ل�شل�ك خري له من �أن ي��جه �حلياة تائًها. 

�إنَّ غاية ما ميكننا فعله لكي منهد للطفل ممار�شة �حلياة يف �مل�شتقبل بحرية وم��ش�عية، ه� �أن نربي �لطفل على ممار�شة 
�لتفكري �مل��ش�عي �ل�شليم، ونغر�ض فيه �أخلق �خل�ش�ع للربهان و�حلق، ونغر�ض فيه �لنظرة �لإن�شانية غري �لعن�شرية 
�لعقل  �إىل برهان، فيقبلها  �لإن�شان ول حتتاج  و�لتي هي من فطرة  �لب�شرية على ح�شنها  �أجمعت  �لتي  �لف�شائل  ونعلمه 
مبجرد �أن تعر�ض عليه، ولكن ذلك لن يخلق فرًد� م�شتقًل يف فكره م��ش�عًيا يف حكمه، لأن �لع��طف هي �أكرب �أثًر� من 



�لعقل يف ت�جيه �لإن�شان، وه� �شيحب �أهله وجمتمعه وثقافته وعاد�ته ومقايي�شه ويت�شربهم يف وجد�نه كما تقت�شي �شرعة 
�لنتماء و�ل�لء.

وع�ًد� لق�شية �لرو�يات فهل هي تاأمر مبا مل جتمع عليه �لب�شرية؟ هل ميكن ترك �لنا�شئة تختار لها ما تر�ه يف هذه �ل�شن؟ 
هل ميكن ترك �ل�شبي يقرر دينه ملجرد ن�شب لذي رحم �أو �شديق من دين �آخر؟ هل ميكن ترك ذلك لفتى مر�هق يف 

�خلام�شة ع�شرة؟ �أم �أنَّ تقرير �لدين و�لعقيدة ه� �أخطر من �أن يرتك يف يد قا�شر؟

حتديده  يف  تختلف  قد  �ش�ؤ�ل  هذ�  ودينه؟  عقيدته  بتقرير  فيه  ي�شتقل  �أن  للفرد  يحق  �لذي  �ل�شن  ه�  فما  نت�شاءل  وهنا 
�ملجتمعات �لتي ت�ؤمن بحرية �لعقيدة، بح�شب ثقافتها وروؤ�ها، وهي جمتمعات مل ت�جد بعد، فنحن قد نقبل ونت�شامح مع 
من هم على غري ديننا من غرينا، �أما �أن يبدل و�حد منا دينه ليتح�ل �إىل �آخرين فهذ� ما مل يزل غري مقب�ل يف كافة 
�ملجتمعات �لإن�شانية متح�شرها ومتخلفها على �ل�ش��ء، �للهم �إل �أن يك�ن �لدين و�لعقيدة ثان�ًيا يف �ملجتمع وهذ� �أمر نادر 
و�شاذ، �أو يك�ن �لدين نف�شه يعترب كل معب�د �إله ل فرق بينهم ول نعلم ديًنا كهذ�، فحتى ل� �أباحه �لقان�ن فاإنَّ �لنا�ض تظل 
هم ل  ترف�شه وتقاومه وب�شدة، فالغربي�ن �لي�م يعتربون �شّن �لثامنة ع�شرة ه� �شّن �ل�شتقلل بالقر�ر عن �لأ�شرة ولكنَّ

يقبل�ن �أن تبلغ هذه �ل�شتقللية �إىل حد تغيري �لعقيدة، هذ� وهم دعاة �حلرية فما بالك بغريهم. 

ولكن مع ق�لنا بحرية �لعقيدة فينبغي علينا �أن نحدد لها �شّنا ت�شتقل فيه �إر�دة �لأولد عن �إر�دة مربيهم وجمتمعاتهم. 
فما ه� �لق�ل �لذي ميكن ت�شيده يف تر�ث �لإ�شلم ح�ل �ل�شّن �لذي ي�شتقل به �لفرد يف قر�ره وتنتهي فرتة تربيته وت�شقط 
�مل�ش�ؤولية عن و�لديه؟ وعلى �ملجتمع �أن يقبل خيار�ته بعده؟ و�إن كان للإ�شلم ر�أي فهل ه� مت��فق مع علم �لرتبية وعلم 

�لنف�ض وعلم �لجتماع؟

اأ- التنازع بني االآباء واالأبناء حول العقيدة
يف �لقر�آن �لكرمي نقر�أ م�شاهد من حالت تنازع بني �ل��لدين و�لأبناء ح�ل �لعقيدة، مرة �أب كافر ينازع �بنه �مل�ؤمن على 



خمالفته لدينه، ومرة �أب��ن م�ؤمنان يت��شلن �بنهما �لكافر �أن ي�ؤمن، و�أخرى رجل م�ؤمن يطيع و�لديه ويدع� لهما: 

امل�سهد االأّول: جد�ل بني �أب م�شرك وولد م�ؤمن

ينيِّ َقْد َجاَءيِن ِمَن  ُر َواَل ُيْغِني َعْنَك �َسْيًئا * َيا اأََبِت اإِ ِبيِه َيا اأََبِت ِلَ َتْعُبُد َما اَل َي�ْسَمُع َواَل ُيْب�سِ )اإِْذ َقاَل اِلأَ
ْحَمِن  ِللرَّ َكاَن  ْيَطاَن  ال�سَّ اإِنَّ  ْيَطاَن  ال�سَّ َتْعُبِد  اَل  اأََبِت  َيا  ا *  �َسِويًّ َراًطا  اأَْهِدَك �سِ ِبْعِني  َفاتَّ َياأِْتَك  َلْ  َما  اْلِعْلِم 
َقاَل  االأب:  فيجيبه   * ا  َوِليًّ ْيَطاِن  ِلل�سَّ َفَتُكوَن  ْحَمِن  الرَّ ِمَن  َعَذاٌب  َك  �سَّ َيَ اأَْن  اأََخاُف  اإِينيِّ  اأََبِت  َيا   * ا  يًّ َع�سِ
�ْسَتْغِفُر َلَك  ا * َقاَل �َسَلٌم َعَلْيَك �َساأَ َك َواْهُجْريِن َمِليًّ ْبَراِهيُم َلِئْن َلْ َتْنَتِه اَلأَْرُجَمنَّ ِلَهِتي َيا اإِ اأََراِغٌب اأَْنَت َعْن اآَ
ا( ي �َسِقيًّ ي َع�َسى اأَالَّ اأَُكوَن ِبُدَعاِء َربيِّ ِ َواأَْدُعو َربيِّ ا * َواأَْعَتِزُلُكْم َوَما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَّ ي اإِنَُّه َكاَن ِبي َحِفيًّ َربيِّ

)مرمي: 42- 48(

�لعلقات فيما بينهما علقة �شليمة بني �بن حمب و�أب مهيمن مبحبة، ول خلف بينهما �ش�ى �لعقيدة، ومع �جلدل �لذي 
�حتدم بينهما �إل �أنه مل يغري حب �إبر�هيم لأبيه، وكان من �لطبيعي �أن يتفهم �مل�قف �ل�شعب �لذي �شار فيه �أب�ه، حيث 
يتطلب �لأمر �نقلًبا يف �مل�قف �لعملي لي�شبح �لبن �أًبا و�لأب �بًنا، ولتنزل �لت�جيهات من �لأ�شغر للأكرب فيك�ن �لبن 
ه يف �لنهاية قطع  �أعلم من �أبيه، وت�شري �آيات �أخرى من �ش�رة �لت�بة �إىل �أنَّ �لأب قد وعد �بنه بالنظر يف ق�له ودع��ه، ولكنَّ
�شبيل �حل��ر و�جلدل و�تخذ م�قف �لعدو�ن، فلما تبني لإبر�هيم �أنَّه عدو هلل ترب�أ منه، و�نقطع �حلجاج بلج�ء �لأب لطرق 
�أخرى غري �شلمية، و�لآية تدل على حرية �ل�لد يف �ختيار ما ير�ه �شحيحا من عقيدة دون تبعية لأبيه، ولكنها هنا تدل على 

�جتاه يف �شالح �لدين �لإ�شلمي ل يف �لجتاه �ملعاك�ض، ولكن �ملبد�أ مثبت فيها..

امل�سهد الثاين: جدل بني �بن كافر و�أب�ين م�ؤمنني

َ َوْيَلَك  )َوالَِّذي َقاَل ِلَواِلَدْيِه اأُفٍّ َلُكَما اأََتِعَداِنِني اأَْن اأُْخَرَج َوَقْد َخَلِت اْلُقُروُن ِمْن َقْبِلي َوُهَما َي�ْسَتِغيَثاِن اللَّ
ِلنَي( )�لأحقاف:17( ِ َحقٌّ َفَيُقوُل َما َهَذا اإِالَّ اأَ�َساِطرُي ااْلأَوَّ اآَِمْن اإِنَّ َوْعَد اللَّ



�إنَّها عني �لعلقة بني �أب�ين م�شفقني وبني ولد �شجر من كرثة �إحلاحهما عليه يف �شرورة تغيري م�قفه من �لإميان بالآخرة، 
�أ�شرته  ول� حر�شت  �لكفر  للم�شرين على  به مثل  �أ�شر على م�قفه، حيث �شرب  قد  كالأب هناك  �أنَّ �لبن هنا  ويبدو 
على تربيته تربية �شاحلة، ولكنها تثبت �ملبد�أ نف�شه وهي حرية �لأبناء يف �تخاذ قر�رهم �لعقدي �خلا�ض و�إن كان قر�ر� 

مبغ��شا عند �هلل، فهذه �أم�ر قد �شاءها �هلل و�إن مل يرت�شها.

امل�سهد الثالث: ولد �شالح لبى ند�ء �ل��شية فيهما

اُلُه َثَلُثوَن �َسْهًرا َحتَّى  َعْتُه ُكْرًها َوَحْمُلُه َوِف�سَ ُه ُكْرًها َوَو�سَ ْيَنا ااْلإِْن�َساَن ِبَواِلَدْيِه اإِْح�َساًنا َحَمَلْتُه اأُمُّ )َوَو�سَّ
ْن اأَْعَمَل  �ْسُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي اأَْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َواِلَديَّ َواأَ ْن اأَ ْوِزْعِني اأَ ْرَبِعنَي �َسَنًة َقاَل َربيِّ اأَ ُه َوَبَلَغ اأَ اإَِذا َبَلَغ اأَ�ُسدَّ
ُل َعْنُهْم اأَْح�َسَن  ِتي اإِينيِّ ُتْبُت اإَِلْيَك َواإِينيِّ ِمَن امْلُ�ْسِلِمنَي * اأُوَلِئَك الَِّذيَن َنَتَقبَّ يَّ ِلْح ِل يِف ُذريِّ �سْ اُه َواأَ ا َتْر�سَ اِلً �سَ
ْدِق الَِّذي َكاُنوا ُيوَعُدوَن()�لأحقاف:15، 16(".  ِة َوْعَد ال�سيِّ نَّ َحاِب اْلَ َئاِتِهْم يِف اأَ�سْ َما َعِمُلوا َوَنَتجاَوُز َعْن �َسييِّ
هذ� �ملثال ورد مقرتنا مع �ملثال �ل�شابق ليبينا حالتني م�ج�دتني على كل حال يف عامل �ل��قع و�أنهما مما �شاءه �هلل لعباده، 

و�إن كان �أحدهما مر�شيا له �شبحانه و�لآخر م�شخ�طا منه، ولكنها تتحدث عن مبد�أ �أن �لعقيدة لي�شت بال�ر�ثة

ولعلَّ هذه �مل�شاهد تف�شر لنا �مل�قف �لذي ر�شمه �لقر�آن للعلقة بني �ل�لد �مل�ؤمن و�لأب �مل�شرك حني مل يجعل كفرهما �شبًبا 
ْيَنا ااْلإِْن�َساَن ِبَواِلَدْيِه ُح�ْسًنا َواإِْن َجاَهَداَك ِلُت�ْسِرَك ِبي َما َلْي�َس َلَك ِبِه  م�ش�ًغا ل�شق�ط �لرب و�ملعروف بهما )َوَو�سَّ

ا ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن()�لعنكب�ت: 8( ُئُكْم ِبَ ِعْلٌم َفَل ُتِطْعُهَما اإَِلَّ َمْرِجُعُكْم َفاأَُنبيِّ

وعدم �شق�ط �لرب و�ملعروف بني �لأبناء و�آبائهم غري �مل�ؤمنني، فيه �إ�شارة �إىل �أن �ختلف �لر�أي ل يف�شد يف �ل�د ق�شية، 
وفيه بيان حلّق �ل�لد يف �أن يرف�ض عقيدة �أبيه، بغ�ض �لنظر عن �ملحّق من �ملبطل منهما، و�نت�شار �لقر�آن للم�ؤمن وثناءه 
ه �أمر  عليه ل يدل على رف�شه حلرية �ختيار �لكافر لأنَّ �ملقام هنا مقام دع�ة للإميان ولي�ض مقام حكم بني خ�شمني، ولكنَّ
مب�شاحبة �ل��لدين �مل�شركني يف �لدنيا معروًفا، ومقت�شى هذ� �أنَّ و�لد �إبر�هيم مل يكتِف مب�قف �لتهديد و�لهجر �لذي 
ت�عد به، و�إل ملا �نقلب م�قف �إبر�هيم منه �إىل �لرب�ءة، فقد كان م�شركا ثم �شار كافر� حني �أعلن �حلرب و�لعد�وة و�لكيد 



ولعله �شاهم يف �لتحري�ض على حرق �بنه يف نار منرود بن كنعان.

وبّر �ل��لدين ول� كانا م�شركني قرره �لقر�آن، بل �لرب بالنا�ض ول� كان�� م�شركني �أي�شا ما مل يعتدو� �أو يظاهرو� �ملعتدين 
وُهْم َوُتْق�ِسُطوا اإَِلْيِهْم  يِن َوَلْ ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم اأَْن َترَبُّ ُ َعِن الَِّذيَن َلْ ُيَقاِتُلوُكْم يِف الديِّ )ال َيْنَهاُكُم اللَّ
يِن َواأَْخَرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا  ُ َعِن الَِّذيَن َقاَتُلوُكْم يِف الديِّ ا َيْنَهاُكُم اللَّ َ َ ُيِحبُّ امْلُْق�ِسِطنَي * اإِنَّ اإِنَّ اللَّ

امِلُوَن()�ملمتحنة:8، 9( َعَلى اإِْخَراِجُكْم اأَْن َتَولَّْوُهْم َوَمْن َيَتَولَُّهْم َفاأُوَلِئَك ُهُم الظَّ

ولكن هذ�  قد يجيب على حق �لأبناء يف �ختيار غري عقيدة �آبائهم ل� ر�أو� ذلك، وهذ� مما ل �شكَّ فيه يف �لقر�آن، بل ه� 
�ملتعني، وت�بيخ �لقر�آن للمتبعني دين �آبائهم ملجرد �أنَّه دين �لآباء قد تكرر )َما َيْعُبُدوَن اإِالَّ َكَما َيْعُبُد اآَباوؤُُهْم ِمْن َقْبُل(
)ه�د:109( ، وحتى علماء �لعقائد مل يقبل�� �لتقليد فيها، بل �أوجب�� �لنظر للت��شل لإميان عن �قتناع، كل بح�شب طاقته، 

وترددو� يف �عتبار �إميان �لتقليد �إمياًنا على �حلقيقة فيما ل� �أ�شاب �حلّق تقليًد�.

ولكن يبقى �ل�ش�ؤ�ل قائًما ح�ل �ل�شّن �لتي تنتهي فيها �لرتبية و�لهيمنة على �لأبناء ثم ي�شمح لهم بتحديد خيار�تهم قان�ًنا، 
و�إن كان �ل�شماح �لقان�ين ل ينهي و�جب �مل�عظة و�جلد�ل بطبيعة �حلال.

ب- املميز والبالغ والر�سيد
يف �لت�شريع و�لثقافة �لدينية �لإ�شلمية ن�شمع بثلثة م�شميات ملر�حل عمرية تك�شف عن مر�حل من ن�ش�ج عقلي وبدين 

تتحدد على �أ�شا�شها بع�ض �ل�شلحيات �لقان�نية و�لتكليفية، فهناك: �شّن �لتمييز، ثمَّ �لبل�غ، ثمَّ �لر�شد.

1- �سّن التمييز

�َساِء()�لن�ر:31(،  ْفِل الَِّذيَن َلْ َيْظَهُروا َعَلى َعْوَراِت النيِّ ز: مفه�م �إ�شلمي م�شتق من ق�له تعاىل:  )اأَِو الطيِّ �ملَُميِّ
و�للفظ للفقه �لإمامي وه� من بلغ �لعا�شرة من عمره عادة، و�ملعنى �أنه مييز جمال �لن�شاء وحما�شنهن وفتنتهن كلما 



وت�شح  عليه،  �ل�شلم  رّد  ويجب  تدريبا،  �ل��جب  بال�ش�م  �أمره  في�شح  �أعماله،  بع�ض  �ل�شرع  يجيز  وفيه  وزينة،  وم�شيا 
عباد�ته �لق�لية دون �ملالية، ويجب على �لن�شاء �أن ت�شرت عنه ما يجب �شرته عن �لرجال، وهذه �أحكام على �شبيل �ملثال ل 

�حل�شر.

2- �سّن البلوغ

�لبل�غ: ه� �شن �لن�شج �جلن�شي ويحددون له �شن �خلام�شة ع�شرة �أو �لحتلم يف �ل�شبيان و�لتا�شعة �أو �حلي�ض يف �لفتيات 
عند �لإمامية، وعند �ل�شافعية: "فالبل�غ ��شتكمال خم�شة ع�شرة �شنة، �لذكر و�لأنثى يف ذلك �ش��ء �إل �أن يحتلم �لذكر �أو 
حتي�ض �ملر�أة قبل خم�شة ع�شر �شنة فيك�ن ذلك �لبل�غ"1 ، وعند �حلنفية �إكمال �شبع ع�شرة �شنة، وعند �ملالكية  �إحدى 
�لحتلم،  �أو  و�حلمل  �حلي�ض  �أو  ع�شر،  �لثامنة  بل�غ  بالأنثى:  خمت�شتان  و�ثنتان  م�شرتكة  منها  ثلث  علمات  خم�ض 
و�ملخ�ش��شة بال�شبي ننت �لإبط وفرق �لأرنبة وغلظ �ل�ش�ت 2. هذ� مع �حتمال وج�د �أق��ل �أخر عند كّل طرف فنحن مل 
ا تام  ن�شتق�ضِ ذلك ��شتق�شاء �شامًل ولكن هذ� ه� �مل�شه�ر، وبالبل�غ يكلف �لفرد ب�شائر �لتكاليف �لدينية ويعترب �شخ�شً

�لأهلية �لقان�نية، �إل فيما ��شتثني بدليل �آخر.

3- �سّن الر�سد

�أو بعده،  �أن حتدث معه  �لبل�غ ويحتمل فيها  �أن حتدث قبل  �لر�شد: م���شفاته عقلية و�شل�كية، يحتمل فيها نظريا  �شّن 
فغالب �لإمامية على �أن �لر�شد يتطلب �شرطني؛ �أن يك�ن م�شلًحا ملاله عدًل يف دينه، وكذلك �لأمر عند �ل�شافعية قال يف 
كتاب �لأم: و�لر�شد و�هلل �أعلم �ل�شلح يف �لدين و�إ�شلح �ملال 3. فا�شرتطا �لقدرة على تدبري �ملال كما ��شرتطا �لعد�لة 
باأنَّه �لذي ل يرتكب كبرية ول ي�شر  �أخذنا تعريف �لعد�لة  �إذ�  �أمر فيه ت�شدد خا�شة  �ل�شرع وه�  �ل�شل�ك مبا ي��فق  يف 
على �شغرية وه� �أه�ن �لتعريفات، ومل ي�شرتط �حلنفية �لعد�لة فقال��: �إن �لر�شيد ه� من كان م�شلًحا ملاله ومدبًر� له 
فمن كان كذلك وجب فّك حجره، �ش��ء كان عدًل يف دينه �أو مل يكن، وعرفه �بن عبا�ض مبن بلغ ذ� وقار وحلم وعقل4. 

1- �ل�شافعي، �لأم، ج3، �ض220.
على  �لد�ش�قي  حا�شية  �لد�ش�قي،  عرفة  بن  2- حممد 

�ل�شرح �لكبري، ج13، �ض237. 

3- �ل�شافعي، �لأم، ج3، �ض220.
4- �ل�شي�طي، �لدر �ملنث�ر، ج2، �ض121.  



وقال �حلنفية: �إن حّد �حلجر ه� خم�شة وع�شرون �شنة ل يحجر بعدها على ماله ول يخترب �إن كان �شفيًها �أو ر��شًد�، وقال 
�لإمامية و�ل�شافعية ببقاء �حلجر ما بقي �ل�شفه، و��شرتط مالك و�أحمد على �أحد ق�لني تزوج �لفتاة �أو حملها لريفع عنها 

�حلجر ويدفع لها �أم��لها على �أن ل تت�شرف فيه �إل باإذن زوجها، ومل ي�شرتط �لإمامية و�ل�شافعية ذلك.

�إن كل ما يتحدث عنه �لفقهاء يف هذ� �لباب ه� �لر�شد �ملايل، �ل��رد يف ق�له تعاىل: )َواْبَتُلوا اْلَيَتاَمى َحتَّى اإَِذا َبَلُغوا 
ْمَواَلُهْم( )�لن�شاء:6(، و�لر�شد ه� �آخر حد جل��ز �حلجر على �لقا�شر  َكاَح َفاإِْن اآَن�ْسُتْم ِمْنُهْم ُر�ْسدًا َفاْدَفُعوا اإَِلْيِهْم اأَ النيِّ

ُ َلُكْم ِقَيامًا()�لن�شاء:5(.  َفَهاَء اأَْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعَل اللَّ يف �ملال وعك�شه �ل�شفه، لق�له تعاىل: )َوال ُتوؤُْتوا ال�سُّ

و�لبل�غ ه� �حلد �لذي تكتمل فيه �أهلية �مل�شلم فيخاطب فيه بكل �لدين ويتحمل كامل تبعات ت�شرفاته، وتكتب له ح�شناته 
ها لي�شت �لر�شد �مل�ؤهل لبع�ض �لت�شرفات �ملهمة كالت�شرف يف �ملال �ملحج�ر عليه  و�شيئاته، وه� درجة من �لر�شد ولكنَّ
ليتمه، ولكن ل� مل يكن يتيًما فل قائل بعدم �أهليته للت�شرف بعد �لبل�غ �إل �إذ� ظهر منه ما يدل على �ل�شفه، فال�شرع يعترب 
�لبالغ ر��شًد� كامًل ما مل يكن م�شب�ًقا بحجر فيحتاج لختبار يبني ر�شده، �أو ظهر منه بعد �لبل�غ ما يدل على �شفهه، وعليه 

فاإنَّ �لر�شد و�لبل�غ يتز�منان عادة يف نظر �لفقهاء.

نا هنا نتحدث عن ق�شية هي �أهم و�أ�شد خطًر� و�أكرث تعقيًد� من تدبري �ملال، فل ميكن �عتماد �شّن �لبل�غ فيها خا�شة  ولكنَّ
على حتديد �لإمامية و�ل�شافعية، فخم�شة ع�شر عاًما يف ظل �لرتبية �ملت�فرة حالًيا ل ت�ؤهل �ملر�هق لقيادة در�جة نارية يف 

�ل�شارع �لعام ول ت�ؤهل �لفتاة لتدبري مائة دينار فكيف بالتفكري �ملتزن �للزم لختيار فكر وعقيدة عن وعي؟

�لت��زن  ول  �ملعرفية  �لأر�شية  ميلك�ن  ل  بالذ�ت  �لإ�شلمي  عاملنا  يف  و�لتعليم  �لرتبية  مل�شت�ى  وفقا  �لأجيال  هذه  �أبناء 
�لعاطفي �مل�ؤهل للتمييز �لعقدي، وه� يف �لآباء حمل �شّك كبري، ول� �أح�شيت �لذين �آمن�� بال�شي�عية وغريها من عقائد 
ا تدّل  �لقرن �لع�شرين �أيام در��شتهم �جلامعية ثم حت�ل�� عنها ل�جدت �أن �لن�شبة كبرية جًد�، �إن دلَّ ذلك على �شيء فاإمنَّ

على عدم �لقدرة على �لتمييز و�ملحاكمة بني �لآر�ء.

ول ميكننا هنا �أن ناأخذ بتعريف �لإمامية و�ل�شافعية للر�شد حيث ��شرتط�� فيه �لعد�لة، لأنَّ هذ� �لتعريف �شي�شادر على 



�ملطل�ب، فاحلديث هنا ح�ل حّق �لبن يف �أن يتخذ ديًنا غري دين �حلق و�لذي ل ينايف �لعد�لة فقط بل ينايف �لإميان، كما 
�إنَّنا ل ميكن �أن ننتظر بالإن�شان �شنَّ �لأربعني لري�شد غاية ممكنه من �لر�شاد، م�شيا مع ق�ل �لآية �لكرمية: )َحتَّى اإَِذا 

ُه َوَبَلَغ اأَْرَبِعنَي �َسَنًة()�لأحقاف:15(.  َبَلَغ اأَ�ُسدَّ

فل� �نتظرنا بالإن�شان �شّن �لأربعني لن�شمح له بتحديد خيار�ته ملا كان هناك معنى للق�ل بحرية �لعقيدة، فلي�ض غر�ض 
�حلرية �أن متنع �لإن�شان من خطاأ �لختيار، فهذ� ل �شامن له يف �أي مرحلة من مر�حل �لعمر، ثم �إنه مع �لق�ل بحرية 
�لتفكري وفتح باب �لت�بة �إىل �أن تبلغ �لروح �حللق�م فاإن كل خطاأ قابل للتليف عند �ل�عي به و�إر�دة تغيريه، فاملفرو�ض �أن 
ل يك�ن بل�غ �لقدرة على �لتمييز �ل�شحيح ه� �حلد �لذي نبحث عنه، بل ينبغي �أن نفكر يف ج��ب �ل�ش�ؤ�ل يف �لبحث عن 
�لعمر �لذي تنتهي فيه عملية �لرتبية، وتنتهي فيه م�ش�ؤولية �ل��لدين و�ملجتمع عن تعليم �لأولد وتربيتهم، ف�شاعتها يحق 

لهم �أن يختارو� مبلء �إر�دتهم، ويحق لهم �أن نعرتف ر�شمًيا بخيار�تهم مهما كانت.

ج- متى تنتهي الرتبية؟
�إن م�شاألة �لبحث عن �ل�شّن �لقان�نية �لتي يج�ز للفرد �أن يغري فيها عقيدته �أو �أن يعرتف له فيها باحلق يف تغيريها غريبة، 
�إل �أن �أ�شل فكرة حتديد عمر لل�شتحقاق لي�شت غريبة على �لفكر �لقان�ين، فل يكاد �أمر من �لأم�ر �إل ويحدد له �لقان�ن 
ا، و�حلياة مليئة بنماذج  �شًنا ي�شرع فيها ممار�شته، فهذ� ه� ديدن �لقان�ن ومل يكن ذلك غائًبا عن �لفقه �ل�شرعي �أي�شً
كثرية لنظائر هذ� �لتحديد، فلدخ�ل �ملدر�شة، وللعمل و�لزو�ج و�لت�ش�يت و�لرت�شح و�شياقة �ل�شيارة وملمار�شة بع�ض �ملهن، 

وغريها هناك د�ئًما �شن قان�نية يبد�أ معها �ل�شماح للأفر�د باملمار�شة.

ويف بلد�ن �لغرب ي�جد �شّن يحّق بعدها لل�لد �أن ينف�شل عن �أ�شرته وي�شتقل بنف�شه، وه� �شّن �لثامنة ع�شرة، و�شار عرًفا 
عندهم �أنَّ �ل�شاب �لذي يظل يف د�ر �أهله بعدها فه� عالة عاجز عن تدبري نف�شه، بل قد يرف�ض �ل��لد�ن بقاءه، ول� طردوه 

لكان حًقا لهما، فقد �نتهت فرتة �لرتبية وعليه �أن يعتمد على نف�شه.



�أّما يف بلد �أخرى حيث �لرو�بط �لأ�شرية �أق�ى فيبدو مثل هذ� �لقان�ن غريًبا و�شاًذ�، نظًر� ل�شبابية �ل�شتقللية �ملادية، 
وطبيعة �لأ�شرة �ملمتدة، �إ�شافة لقّ�ة �لعلقات �لأ�شرية ور�بطة �لدم، و�لتي قد متتد لت�شمل مليني �لنا�ض يف �نتماء�ت 
قبلية وع�شائرية، �لأمر �لذي ي�شعف من �لروح �لفردية ويقّ�ي �لروح �جلماعية، و�لتي قد تبلغ حدَّ �لإفر�ط يف �لتبعية كما 

مة: قال دريد بن �ل�شّ

حى الَغِد                اأََمـــرُتهُم اأَمري  ُبنَعَرِج   اِللـــوى          فلم ي�ستبينوا الر�سَد اإالَّ �سُ

ْوين كنُت منهم وقد اأَرى         َغــــــواَيَتهم   اأو  اأنَّنــي   غرُي   ُمـــــهتِد                 فلّما َع�سَ

ُة   اأَْر�سد 1 َة  اإن َغَوْت         َغَوْيـــت  واإِن   َتْر�ُسد   َغــــِزيَّ               َوَهل اأنــا اإالَّ ِمــن  َغِزيَّ

كما قد تطغى �لفرد�نية �إىل حّد �لإفر�ط فتبلغ حّد �لعق�ق، فهل ي�جد معيار علمي �أو �شرعي ميكن �أن نحدد على �أ�شا�شه 
هذه �ل�شّن؟

�أوروبا �لتي �ختارت �شّن �لثامنة ع�شرة، فعلى �أي �أ�شا�ض وقع �ختيارها؟ وهل هذ� �ملعيار - على فر�ض وج�ده - �شالح لكّل 
�لثقافات ويف جميع �لأوقات؟

�أو كمال  �أّن مهّمة �لتحديد لي�شت �شهلة لأنَّها ل تعتمد على ن�شج بي�ل�جي و��شح �ملعامل كالن�شج �جلن�شي  من �ل���شح 
�لنمّ� �لبدين، بل على ن�شج يف �لنم� �لعقلين م�شاًفا �إليه م��ش�عية يف �لتفكري ون�شج يف �لتز�ن �لعاطفي، وهذه تتطلب 
قيا�شات علمية غري مي�شرة وغري متاحة لكّل �أحد، ثم هي قد تتاأثر كثرًي� باحلالة �لجتماعية و�مل�شت�ى �لثقايف وطبيعة 

�لرتبية، فهل من �ملمكن حتديد �لعمر �لذي يكتمل فيه �لنم� �لعقلي و�لنم� �لعاطفي؟ ول� بدرجة �أولية.

� �أق�شى للرتبية، بع�شها عن �لنبي وبع�شها عن �أهل  �إنَّها ت�شع �حلادية و�لع�شرين حدًّ يف �ملرويات �لدينية ميكن �لق�ل 
�لبيت، تق�ل: " �ل�لد �شيد �شبع �شنني، وعبد �شبع �شنني، ووزير �شبع �شنني، فاإن �رت�شيت خلئقه لإحدى وع�شرين و�إل 

1- �مل��ش�عة �ل�شعرّية، �لإ�شد�ر �لثالث، دولة �لإمار�ت �لعربّية.



"دع �بنك يلعب �شبع �شنني وي�ؤدب �شبع �شنني و�ألزمه  �آخر:  �أعذرت �إىل �هلل تعاىل"1 ويف ق�ل  فا�شرب على جنبه فقد 
نف�شك �شبع �شنني، فاإن �أفلح و�إل فاإنَّه ممن ل خري فيه"2 ويف ق�ل ثالث: "�حمل �شبيك تاأتي عليه �شت �شنني ثم �أدبه �شبع 

�شنني ثم �شمه �إليك �شبع �شنني فاأدبه باأدبك فاإن قبل و�شلح و�إل فخل عنه"3.

ا مل متح�ض، ول تعك�ض يف تفا�شيلها �إل �لنظم �لرتب�ية �ملتاحة يف زمانها، ول �أهمية  هذه مرويات بع�شها �شعيف ورمبَّ
لتفا�شيلها، ولكنها جممعة على جعل �ل��حدة و�لع�شرين �شنا ختامية للرتبية، وحتديدها �شّن �ل��حدة و�لع�شرين كعمر 
فاملجتمعات  �لعمر،  لهذ�  �لرتبية  نف�شها عباأ  �لتي حملت  �ملجتمعات  فنادرة هي  �شاأًنا متقدًما،  يعترب  �لرتبية  فيه  تنتهي 
�ملتخلفة و�لبد�ئية تنتهي فيها �لطف�لة مبكًر�، ويدخل �لطفل ميد�ن حياة �لكبار حتى قبل �لبل�غ، وحتى �ملجتمعات �ملتقدمة 

�لي�م ت�شع �شن �لثامنة ع�شرة حًد� للرتبية و�نتهاء فرتة رعاية �لأ�شرة.

طبًعا هذ� �لتط�ر يف �لرعاية للأبناء �لذك�ر مل يكن لتحظى به �لأنثى يف �ملجتمع �مل�شلم، حيث �لظروف �ملدنية و�حل�شارية 
و�لثقافية ت�شرب ح�لها ح�شاًر� من كل جهة خا�شة فيما م�شى، فلم يكن هناك نظام تعليمي منت�شر ترعاه �لدولة، ومل 
يتطلب  �لتجارة  و�لعمل يف  �لإماء،  �ش�ؤون  من  وه�  للحرة،  مهانة  كان  �لن�ش�ي  فالعمل  ماأج�ر حمرتم،  هناك عمل  يكن 
خماطر �ل�شفر يف �لقفار غري �ملاأم�نة، ول� عادت تلك �لظروف �لي�م ل�جدنا �أنف�شنا متعقلني مل��قف �ملا�شني، ثم مل يكن 
ع��م �لنا�ض يقدرون تعلم �لن�شاء، بل كان�� م�شللني ثقافًيا وم�شطهدين عقائدًيا، بالرو�يات �ملكذوبة على �لنبي )�ض( 

1 - �ل�شدوق، من ل يح�شره �لفقيه، ج3، �ض319؛ �لط��شي، مكارم �لأخلق، �ض255. ويف رو�ية عن �لنبي )�ض( مثلها 
قال: حدثنا حممد بن عبدو�ض �لها�شمي قال : ثنا علي بن حرب �مل��شلي قال : ثنا �ملعافى بن �ملنهال �لأرمني قال : نا 
�ل�ليد بن �شعيد �لربعي ، عن زيد بن جبرية بن حمم�د بن �أبي جبرية �لأن�شاري ، عن �أبيه ، عن جده �أبي جبرية قال : 
قال ر�ش�ل �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم : » �ل�لد �شيد �شبع �شنني ، وعبد �شبع �شنني ، ووزير �شبع �شنني ، فاإن ر�شيت مكانفته 
لإحدى وع�شرين ، و�إل فا�شرب على جنبه ، فقد �عتذرت �إىل �هلل عز وجل « » ل يروي هذ� �حلديث عن ر�ش�ل �هلل �شلى 

�هلل عليه و�شلم �إل بهذ� �لإ�شناد ، تفرد به علي بن حرب « )�لطرب�ين، �ملعجم �لأو�شط، ج13، �ض361(.
2- �لط��شي، مكارم �لأخلق، �ض255.
3 - �لط��شي، مكارم �لأخلق، �ض255.



"خري   : و�أمثال  ااْلأُول()�لأحز�ب:33(   ِة  اِهِليَّ اْلَ َج  َترَبُّ ْجَن  َترَبَّ َوال  ُبُيوِتُكنَّ  يِف  لآية: )َوَقْرَن  �مل�شلل  وبالفهم 
للمر�أة �أن ل ترى �لرجال ول �لرجال تر�ها"1،  و�أمثال "�لن�شاء ناق�شات حظ ناق�شات دين ناق�شات �إميان"2، و�لق�ل 
على ل�شان من ي�شمى حكيما باأن �ملر�أة �شر كلها و�شر ما فيها �أنه لبد منها، و�أمثال �إن ��شتطعت �أن ل تعرف �ملر�أة غريك 
�لعملية و�لكر�مة  و�ل�شنة  �لقر�آن  يتنافى مع  �لر�وي حتى �حلك��تي، مما  ل�شان من  فافعل، وغريه كثري منت�شر على كل 
�لإن�شانية، فل تنتظر يف ظل هذ� �لفهم �ملغل�ط و�لأمن �ملفق�د و�لتخلف �لجتماعي يف �لتعليم �أن حتظى �لأنثى يف ق��عد 
�لرتبية عند �مل�شلمني بنف�ض ما يحظى به �لذكر، فكانت تربى لتك�ن ربة بيت مطيعة خمف�رة ول�د� ودود�، وهذه �شفات 
ممتازة لها كزوجة ولكن هل كان �ملجتمع �مل�شلم يهتم ببقية �ل�شفات �للزمة للأنثى لتك�ن �إن�شانة مثقفة مقتدرة فاعلة 

ذ�ت م�قف؟ ل جتد �أثًر� من هذ� �لهتمام لأنَّهم مل يجعل�ه غاية حمم�دة يف �لن�شاء �أ�شًل.

ل ت�جد دولة �لي�م تلزم نف�شها ول تلزم �لأ�شر مب���شلة �لرتبية و�لتعليم حتى �حلادية و�لع�شرين، ولي�ض هذ� ه� �ملطل�ب 
ه يف �ل��قع ل ي�شكل �ل�عي �حلقيقي للأفر�د، فاحلياة و�لتجربة �لجتماعية  منها، فالرتبية �حلقيقية حتتاج للتعليم ولكنَّ
هي �لتي تبل�ر �ل�شخ�شية �أكرث بكثري من �لتعليم، وما عليك �إل �أن تنظر للفرق بني �لطالب �ملتخرج تً�� من �جلامعة وبينه 

بعد �شنتني �أو �أربع من مز�ولة �لعمل، لرتى كم من �لن�شج قد طر�أ على �لفرد ب�شبب �لحتكاك �لجتماعي.

د- �سّن الر�سد يف علم نف�س النمّو
ما ه� �لعمر �لذي يبلغ �لعقل منتهى قدر�ته عند علماء علم نف�ض �لنم�؟ وما هي �لظروف �لتي ت�ؤثر فيه؟ وما هي �لعلمات 

�لتي يعتربونها دللة على �لن�شج؟

1 - �لعاملي، و�شائل �ل�شيعة، ج20، �ض232.
َن �ِل�ْشِتْغَفاَر َفاإِينِّ  ْقَن َو�أَْكرِثْ دَّ �َشاِء َت�شَ ُه َقاَل  "  َيا َمْع�َشَر �لنِّ ِ �شلى �هلل عليه و�شلم �أَنَّ ِ ْبِن ُعَمَر، َعْن َر�ُش�ِل �هللَّ 2 - َعْن َعْبِد �هللَّ
َن �للَّْعَن َوَتْكُفْرَن  اِر  .  َقاَل  "  ُتْكرِثْ ِ �أَْكرَثَ �أَْهِل �لنَّ اِر  "   .  َفَقاَلِت �ْمَر�أٌَة ِمْنُهنَّ َجْزَلٌة َوَما َلَنا َيا َر�ُش�َل �هللَّ َر�أَْيُتُكنَّ �أَْكرَثَ �أَْهِل �لنَّ
ا  يِن َقاَل  "  �أَمَّ اُن �ْلَعْقِل َو�لدِّ ِ َوَما ُنْق�شَ ْغَلَب ِلِذي ُلبٍّ ِمْنُكنَّ  "   .  َقاَلْت َيا َر�ُش�َل �هللَّ �ْلَع�ِشرَي َوَما َر�أَْيُت ِمْن ناق�شات َعْقٍل َوِديٍن �أَ
اَن َفَهَذ�  لِّي َوُتْفِطُر يِف َرَم�شَ ُكُث �للََّيايِلَ َما ُت�شَ اُن �ْلَعْقِل َومَتْ اُن �ْلَعْقِل َف�َشَهاَدُة �ْمَر�أََتنْيِ َتْعِدُل �َشَهاَدَة َرُجٍل َفَهَذ� ُنْق�شَ ُنْق�شَ
يِن" م�شلم، �ل�شحيح، )باب �لإميان( حديث رقم )250(؛ �أحمد بن حنبل، �مل�شند، حديث رقم )5091(؛ �بن  اُن �لدِّ ُنْق�شَ

ماجة، �ل�شنن، حديث رقم )4138(.



يطلق علماء �لنف�ض م�شمى �ملر�هقة �ملتاأخرة على فرتة �لعمر مابني )18( �شنة �إىل )21(، ويق�ل�ن باأن بل�غ مرحلة �لر�شد 
يتّم يف �آخرها بح�شب �لطبيعة؛ �إذ يتم �لن�شج �لهيكلي )و�جل�شمي( يف نهاية هذه �ملرحلة من حيث �لط�ل و�لع�شلت 
و�لأ�شنان وتنا�شب �لن�شب �جل�شمية ويتخذ �ل�جه و�شعه �لطبيعي مع ع�دة �لتنا�شق للأع�شاء �لتي ن�شزت ب�شبب �ملر�هقة 

�ملبكرة كط�ل �لأنف.

ومن ناحية �لنم� �لف�شي�ل�جي  يتم �ل��ش�ل �إىل �لت��زن �لغددي، ويكتمل ن�شج �خل�شائ�ض �جلن�شية �لثان�ية عند �جلميع 
) �لذك�ر و�لإناث(، ويتم �لتكامل بني �ل�ظائف �لف�شي�ل�جية و�لنف�شية يف �شخ�شية متكاملة.

ويقرب �لن�شاط �حلركي �إىل �ل�شتقر�ر و�لرز�نة و�لتاآزر �لتام، وتزد�د �ملهار�ت �حل�شية �حلركية ب�شفة عامة.

وينم� �لعقل لي�شل �لذكاء هنا �إىل �أعلى قمم ن�شجه، ويت�شح �كت�شاب �ملهار�ت �لعقلية و�ملفاهيم �للزمة، ويزد�د فهم 
�لقيم �لأخلقية فيما يتعلق مبا ه� �ش��ب وما ه� خطاأ، وفهم معنى �لأمانة و�ملثل �لأخلقية، ويطرد من� �لتفكري �ملجرد 
�مل�شكلت  �ملر�هق حّل  �لنظرية وي�شتطيع  �لفهم و�ل�شياغة  �لقدرة على  و�لتفكري �لبتكاري، وتزد�د  �ملنطقي،  و�لتفكري 
�ملعقدة، ويتبل�ر �لتخ�ش�ض، وتزد�د �لقدرة على �لتح�شيل، وتزد�د قدرة �ملر�هق على �تخاذ �لقر�ر�ت و�لتفكري لنف�شه 
و�ملطامح  �ملي�ل  وتتط�ر  �لآخرين  و�إقناع  �ملناق�شة  و��شتخد�م  �لآخرين  مع  �لعقلي  �لت�شال  �لقدرة على  وتزد�د  بنف�شه، 

وت�شبح �أكرث و�قعية.

�لأبطال  ومتجيد  �ملثالية  نح�  �لنزوع  ويلحظ  �لنفعايل،  �لثبات  نح�  ب�شرعة  �ملر�هق  يتجه  �لنفعايل  �لنم�  حيث  ومن 
و�ل�شغف بهم. وتتبل�ر بع�ض �لع��طف �ل�شخ�شية مثل �لعتد�د بالنف�ض و�لعناية باملظهر وطريقة �لكلم وتتك�ن ع��طف 
�لقدرة على  �لن�شج �لنفعايل  �لتط�ر نح�  �لطبيعة، وقد يقع �ملر�هق يف �حلب، ومن مظاهر  نح� �جلماليات مثل حّب 
�مل�شاركة �لنفعالية و�لقدرة على �لأخذ و�لعطاء، وزيادة �ل�لء، وزيادة �ل��قعية يف فهم �لآخرين وزيادة �مليل �إىل �لر�أفة 

و�لرحمة، و�إعادة �لنظر يف �لآمال و�ملطامح، ويتم �ل��ش�ل يف نهاية هذه �ملرحلة �إىل �لن�شج �لنفعايل.

وينم� �لذكاء �لجتماعي و�لقدرة على �لت�شرف يف �مل��قف �لجتماعية و�لتعرف على �حلالة �لنف�شية للمتكلم، وتت�شح 



لتحقيق  �ل�شعي  ويلحظ  مكانته  عن  جاهًد�  ويد�فع  حق�قه  عن  كثرًي�  يتحدث  �ملر�هق  وترى  �لذ�ت،  ت�جيه  يف  �لرغبة 
�شلطتها  من  و�لتحرر  �لأ�شرة  �ل�شتقلل عن  نح�  �ملتقدم  �لنم�  وي�شاهد  �لقيم،  وتنم�  و�لجتماعي،  �ل�شخ�شي  �لت��فق 

و�لعتماد على �لنف�ض وه� ما يعرف بالفطام �لجتماعي"1.

من �لناحية �لقان�نية �ملدنية فاإن �شن �لر�شد يرت�وح ما بني )18( �شنة و)21( �شنة، ومن �لغريب يف �لناحية �لقان�نية �أنَّه 
على �لرغم من حتديد علم �لنف�ض �لرتب�ي ملرحلة �لن�شج باملر�هقة �ملتاأخرة وحتديده مابني )18 و21( �إل �أنَّك ل جتد 
من يق�ل )19 �أو 20(  فاإما )18 �أو 21(، ففي �لقان�ن �للبناين )21( ويجادل�ن لتخفي�شها �إىل )18(، و�ملغربي )18(، 
و�لإمار�ت و�لبحرين )21(، و�لعر�قي )18(، ولعلهم ي�شريون يف هذ� على هدي �أوروبا كما جرت عليه �لعادة، حيث من 

�مل�شه�ر يف بلد �لغرب ��شتقلل �لأبناء عند �لثامنة ع�شرة.

ا،  وهناك �شّن �أخرى يف �لقان�ن ت�شمى �شّن �مل�ش�ؤولية �جلز�ئية وكّلهم يجمع على جعلها �أقل من �شّن �لر�شد وبكثري �أي�شً
ففي �لأردن كانت )7( �شنني ثم رفعت �إىل )12( �شنة، وكذلك �حلال يف لبنان، ويف �لبحرين )15( �شنة ويف �أملانيا )14( 
�لإ�شلمي  يعترب �شن  �ل�شرع  لكليهما، ويف  �لر�شد )18( �شنة  �مل�ش�ؤولية �جلنائية مع �شّن  تت�شاوى �شّن  ت�ن�ض  �شنة، ويف 
هم  يحكم�ن بتعزير �لقا�شر مبا ي�ؤدبه، ويع�دون على وليه بال�شمان ملا يتلفه،  �لتكليف ه� �شّن �مل�ش�ؤولية �جلز�ئية، ولكنَّ
وبالتايل فاإنَّ �مل�ش�ؤولية �جلز�ئية �شيختلف �شنها يف �جلن�شني عند من فرق بني �شن �لتكليف بينهما ف�شتقاد �لفتاة منذ 

�لتا�شعة عند �لإمامية مثًل بينما يرتك �ل�شبي لأنَّه مل يبلغ �لتكليف بعد.

و�أنت ترى �أن �حلد �لأق�شى يف حتديد �شنَّ �لر�شد يف �لقان�ن �ملدين ه� )21( �شنة، وهي نف�شها �ل�شن �لتي ت�جد رو�يات 
حتدد �نتهاء م�ش�ؤولية �لرتبية عن �لأ�شرة، وبعدها فل فائدة، وهي �لعمر �لتي يجعلها علماء �لنف�ض حًد� لنهاية �ملر�هقة 

�ملتاأخرة وبل�غ درجة �لر�شد فهل ميكن �عتبارها �ل�شن �لأكرث و�قعية؟ نعم.

�إنَّ حتديد �شن �لر�شد �مل�ؤهل لختيار �خلروج من �لإ�شلم وحتديده باإمتام �ل��حدة و�لع�شرين يثري عدًد� من �لأ�شئلة:

1- حامد عبد �ل�شلم زهر�ن، علم نف�ض �لنم�، ف�شل �ملر�هقة، �ض362- 383.



1- هل هذ� �ل�شن ثابت بالطبيعة؟ �أم �إنَّه ميكن �أن يتاأثر بالرتبية �شع�ًد� ونزوًل؟ وبالتايل قد تختلف �ل�شن من جمتمع �إىل 
�آخر ومن تربية �إىل �أخرى؟

نا نعترب  �إنَّ 2- كيف ميكن �لت�فيق بني �ختيار �ل��حدة و�لع�شرين �شًنا حلق �ختيار �لعقيدة �ملخالفة دون �شن �لبل�غ مع 
�لبالغ تام �لأهلية يتحمل كامل تبعات �أعماله، حتى �أنَّه ل� قتل لقتل، فلم ل يقبل �ختياره يف �لعقيدة �أي�شا؟

3- ماذ� ل� �أر�د غري �مل�شلم �أن يبدل دينه للإ�شلم هل �شنق�ل له �أنت قا�شر عن ذلك حتى تبلغ �حلادية و�لع�شرين؟ هذ� 
�أمر مل يقل به قائل، وه� خمالف للبديهي من �لدين، فالإ�شلم يرتب �لقب�ل على �شن �لبل�غ، فلم نقبله دخ�ل ول نقبله 

خروجا؟

�إن علم �لنف�ض �لنمّ� قد بني �أنَّ متام �لر�شد و�لأهلية يح�شلن يف متام �ل��حدة و�لع�شرين، و�أنَّ مرد ذلك لكتمال يف 
�لنم�، مبعنى �أنَّها ذ�ت جذور خلقية وذ�ت م�شببات طبيعية، وعلى هذ� �لأ�شا�ض فل ميكن �عتبارها �شًنا �عتبارية �أو ذ�ت 
جذور ثقافية تتبدل بتبدل �حل�شار�ت وطرق �لرتبية نزوًل �أو �شع�ًد�، ولكن �لأمر لي�ض بهذ� �ل�شم�د �لذي ل فكاك منه، 
ذلك �أنا ل نبحث عن �ل�شن �لتي يكتمل فيها �لن�شج لأجل �لن�شج نف�شه، بل لك�نها �لأقرب ل�شتكمال �مل�ؤهلت �للزمة 

لتخاذ مثل ذلك �لقر�ر �خلطري.

و�لتعليم  و�لنف�شي و�لعاطفي بفعل ح�شن �لرتبية  �لعقلي  �لنم�  �رتقاء عام يف  �لعملية على ح�ش�ل  �لبينة  ل� قامت  و�أما 
بحيث يبلغ �لفتيان ر��شدين بالدرجة �لتي ت�ؤهلهم لتخاذ مثل هذ� �لقر�ر، ميكن حينها �عتبار �ل�شن �لنازلة عن �ل��حدة 
و�لع�شرين �شنا م�ؤهلة، حتى ل� علمنا �أن �لن�شج مل يكتمل بعد و�أنه �شيتكامل عند �إمتام �ل��حدة و�لع�شرين، ولكن ما �كتمل 
منه بفعل �لرتبية �ملخ�ش��شة و�حلكمة �ملتعالية فيهم كاف لتحميلهم �مل�شئ�لية، فحينها ميكن �عتماد �شنا نازل ورمبا 
ليت�شاوى ويقرتن مع �شن �لبل�غ، فيك�ن فيهم �ملكلف متى ما بلغ بلَغ ر��شًد� ر�شًد� ل ي�ؤهله للت�شرف �ملقب�ل يف �ملال فقط 
بل يف مقاي�شة �لعقائد بعقل و�تز�ن، فاكتمال �لن�شج عند متام �ل��حدة و�لع�شرين خلًقا وطبيعة ل مينع من تفاوت �لن�شج 
يف �لرتب و�لدرجات بني ذوي �لأ�شنان �ملت�شاوية بني جمتمع متخلف و�آخر متعال يف �لرتبية و�حلكمة، فرب ر�شد فتيان 



�لتا�شعة يف جمتمع يعادل ر�شد �شباب جمتمع �آخر، ولقد روي �أن علي بن �أبي طالب عندما عر�ض عليه �لنبي �لإ�شلم قال 
�أمهلني حتى �لغد، وذلك ليعر�ض �لإ�شلم على عقله وقلبه هذ� وه� يف �لتا�شعة من عمره و�لعار�ض عليه ه� �أب�ه �لروحي 
ومعلمه ومربيه منذ �أن كان وليًد�، ولكن �إىل �أن نبلغ ذلك ف�شن �كتمال �لن�شج هي حدنا �لذي ينبغي �أن نركن �إليه وهي 
للنف�ض و�شبطه  �لعقل  �لهني كما قد نت�هم، فاإد�رة  بالأمر  لي�شت  �أنَّ مثل تلك �ملر�قي  �ل��حدة و�لع�شرين، ويقيًنا  متام 

للع��طف معركة �شديدة �ملر��ض يت�شاقط فيها من نعدهم �لي�م نا�شجني ر��شدين.

نا نعترب �لبالغ تام �لأهلية  �إنَّ و�أما �ل�ش�ؤ�ل �لثاين �ملتعلق بعلة �لتفريق بني �شن �لبل�غ و�شن �لر�شد يف �ختيار �لعقيدة مع 
�أعماله من حيث �ل�شرع  �أّهل �لفرد لتحمل تبعات  �أن نر�عي �شنه، فاإنَّ �لبل�غ و�إن  �أعماله دون  �لقان�نية فنلزمه بتبعات 
و�لقان�ن ولكن ذلك ل يعني �أنَّه بات م�ؤهل لت�شنم كّل من�شب و�تخاذ كّل قر�ر، فالكثري من �حلق�ق �ل�شيا�شية و�لقت�شادية 
و�ل�ظيفية مينع �لقان�ن �أو �ل�شرع من �إ�شنادها ملن هم �أقل من �شّن معني، فقد ل ن�شند للفتيان �خللفة و�ل�شلطان ورئا�شة 
�ل�زر�ء وع�ش�ية �لربملان، ول ن�شمح لهم مبمار�شة �لعمليات �جلر�حية �أو �لق�شاء، �أو حتى ممار�شة �لعمل �ملهني وقيادة 
�ملركبات، لأنَّ �لكثري من �لأعمال و�لقر�ر�ت حتتاج �إ�شافة للبل�غ �إىل �خلربة و�ملمار�شة و�لدر�ية و�إىل قدر�ت ف�ق جمرد 

قدر�ت �لبالغ.

و�أّما تكليفه بتبعات �أعماله فذلك لأنَّه يدرك ذلك حتى قبل �لبل�غ، فمن قتل وه� يف �ل�شاد�شة ع�شرة فه� يدرك خط�رة 
فعله ول يحتاج ذلك منه لأنَّ يك�ن قد �أكمل �لع�شرين، فالق�شايا �لعملية تختلف يف �لقدرة على ت�شخي�ض م��زينها عن 

�لق�شايا �لنظرية، ولهذ� فامل�شرع�ن يعتربون �شّن �لتمييز كاف لتحميل �لفاعل تبعات �أعماله ول� بدرجة �أقل. 

نا نقبله د�خًل يف �شّن �لبل�غ ول نقبله خارًجا �إل يف �شّن �لر�شد، فنقبل �إ�شلمه �بن ما قد يقل عن �خلام�شة ع�شرة  و�أّما �أنَّ
نا نعترب  ول ن�شمح له باخلروج �إل بعد �حلادية و�لع�شرين، فهذ� �أمر �شحيح ول منافاة فيه حلرية �لعقيدة، فل �شكَّ �أنَّ
�إ�شلم �لفرد فر�شة ثمينة لها ثمر�ت عالية على �لفرد، بل ونعترب �لإ�شلم ه� �لطبيعة و�لفطرة فه� ب�شيط غري معقد يف 
نا وكّل �لأ�شياء خمل�قة  �أ�ش�له �لعامة وفروعه، يقبله �لعقل بب�شاطة �إذ� عر�ض عليه من غري تعقيد، فه� ل يعدو �لق�ل باأنَّ
�ل�شيئات  ونرتك  �أجمعني  وللنا�ض  لأنف�شنا  �ل�شاحلات  فنعمل  �ش��ه  دون  ونطيعه ه�  به  ن�ؤمن  �أن  علينا  و�أنَّ  كامل  خلالق 



و�ل�شرور، و�أنَّه �شيجازي كّل و�حد منا يف ي�م �لقيامة بح�شب عمله خرًي� بخري و�شًر� ب�شر، فهذه دع�ة ب�شيطة ينبغي �أن 
يلتزم بها كّل �إن�شان ول� كان على غري دين، فهل �لإ�شلم �إل �لإميان و�لعمل �ل�شالح وتبعية كّل عمل ل�شاحبه �شًر� ب�شر 
وخرًي� بخري؟ فالإ�شلم ب�شيط تدركه �لقل�ب بب�شاطة وتن�شجم معه �لعق�ل دون عقد فيما ل� مل يطرح عليها م�ش�ًها، هذه 
�أدركه فق��عد �لإ�شلم �لعتقادية ب�شيطة فطرية، و�شبه عاملية: لل�ج�د خالق  �أن طالبه قد  لنا بالظن  �لب�شاطة ت�شمح 
عظيم، بعث ر�شًل كثريين بر�شائل وكتب، يريد من �لنا�ض �أن يك�ن�� �شاحلني يعمل�ن ما يعلم�نه بال�جد�ن من �ل�شاحلات 
بح�شب  وجمازيهم  مّرة،  �أّول  خلقهم  كما  �مل�ت  بعد  ر�دهم  وه�  و�ل�شيئات،  �ل�شرور  من  بال�جد�ن  يعلم�نه  ما  ويرتك�ن 

�أعمالهم، هذ� ه� �لإ�شلم بكل ب�شاطة، ومن هنا ميكن �ل�ث�ق يف �ختيار �لبالغني. 

ول� ت�قفنا عابًر� عند حّد �لأ�شل�ب �لرتب�ي �لذي ي�ش�غ للأب�ين �إتباعه، �إذ �لرو�ية تتحدث عن �شرب �ل�شبي على �لإ�شلم، 
ل�شن  �لأبناء  �إل حديًثا، ولكن هل يج�ز �شرب  �لرتبية ده�ًر� ط�يلة ومل ترف�شه  ��شتعملته  �أ�شل�ب  �ل�شرب  �أن  �شّك  فل 
ها بل �شّك لي�شت ك�شّن �ل�شبا �أو �ملر�هقة �لبتد�ئية  �ل��حدة و�لع�شرين؟ فمع �أن هذه �ل�شّن هي �شمن �ل�شّن �لرتب�ية ولكنَّ
ولكل �شّن �أ�شاليبها �ملنا�شبة معها ولن يك�ن نافًعا و�شحيًحا �شرب �لأبناء وهم يف �لثامنة ع�شرة ول حتى قبلها، و�لرو�ية 
يزيدهم  فلن  �ل�شبيان  غري  و�أما  و�عًيا،  يك�ن  لن  خيارهم  لأنَّ  �لإ�شلم؛  غري  �ختارو�  ل�  �ل�شبيان  �شرب  عن  تتحدث 
�ل�شرب �إل �إ�شر�ًر� وعناًد�، و�حلكم يف �أ�شاليب �لرتبية م�ك�ل لذوي �لخت�شا�ض وللأعر�ف كل جمتمع، و�ل�شرب و�إن 

كان يتبادر �إىل �لعق�بة �جل�شدية، �إل �أنَّه لفظ يت�شع لكل عقاب مينع ويردع، كالهجر�ن. 

وينبغي �أن نقرَّ باأنَّ م�شكلة �لب�شرية لي�شت يف �لذين يريدون �أن يتحررو� من دينهم بالفكر وحرية �لختيار، بل �مل�شكلة هي 
يف ق�ة �لتبعية و�لتقليد و�إ�شر�ر �لنا�ض على �لتم�شك بدين �آبائهم وثقافة جمتمعهم وعاد�تهم وتقاليدهم دون متحي�ض بل 
ملجرد �لتقليد و�ملتابعة و�حلنني ملا عليه ثقافة وفكر �ملجتمع �لذي عا�ش�� فيه وت�شرب�ه يف عق�لهم ونف��شهم وع��طفهم، 
ول� كان دينهم جمرد حجر على  ففي قبالة كّل فرد يفكر يف �خلروج ي�جد هناك ملي�ن ممن ي�شرون على �ملحافظة 

حجر.

ومن �جلدير بالذكر �أن در��شة �أجر�ها عبد �ملنعم �ملليجي - على �ملجتمع �مل�شري يف فرتة من ثمانينيات �لقرن �لع�شرين 



و)%1(  �ل�شّك  ي�شاورهم  و)%24(  متحم�شني  يك�ن�ن  و)%25(  تقليدًيا،  �إميانهم  يك�ن  �لبنني  من   )%50( �أنَّ  ف�جد   -
ملحدين، و�أما �لبنات فـ )61%( منهن يك�ن �إميانهن تقليدًيا، و)26%( متحم�شات و)13%( ير�ودهن �ل�شّك ول يلحظ 
�لإحلاد بينهن، فكّل هذ� �لكلم �لذي عقدناه يف هذ� �لف�شل على جر�أته �لنظرية فه� ل ميثل حاجة �جتماعية ملم��شة 1 
َداِنِه اأَْو  فالنا�ض د�ئما على دين �آبائهم، و�شدق �لر�ش�ل )�ض( حني قال: )ُكلُّ َمْوُلوٍد ُيوَلُد َعَلى اْلِفْطَرِة َفاأََبَواُه ُيَهويِّ
�َساِنِه َكَمَثِل اْلَبِهيَمِة ُتْنَتُج اْلَبِهيَمَة َهْل َتَرى ِفيَها َجْدَعاَء؟(2، هذ� ه� و�قع �لإن�شانية �مل�ؤ�شف  جيِّ َراِنِه اأَْو ُيَ ُيَن�سيِّ
ا َيْعُبُد َهوؤُالِء َما َيْعُبُدوَن اإِالَّ َكَما َيْعُبُد اآَباوؤُُهْم ِمْن َقْبُل  يف �لنتماء، وعليه كان�� ول يز�ل�ن:)َفل َتُك يِف ِمْرَيٍة ِمَّ

يَبُهْم َغرْيَ َمْنُقو�ٍس()ه�د:109(.  وُهْم َن�سِ َواإِنَّا مَلَُوفُّ

هـ- هل يتوارثان؟
ماذ� ل� �ختار �لأبناء ديًنا غري �لإ�شلم، هل �شيبقى ن�شيبهم يف �لإرث ثابًتا؟ �أم �أنَّهم �شيحرم�ن منه؟ فاإذ� قلنا بحرمانهم 
منه ب�شبب هذ� �لختيار �ألن يك�ن ذلك عامل �شغط عليهم من �أجل �أن يظل�� على دين �آبائهم؟ حيث نعلم �أن �لإ�شلم 

مينع من ت��رث �أ�شحاب ملتني.

�أنَّ �لكافر وه� يف لفظهم يعني كّل من ه� على غري �لإ�شلم ل يرث �مل�شلم، و�ختلف�� يف  نعم لقد �أجمع �مل�شلم�ن على 
�لعك�ض، هل يرث �مل�شلم �لكافر �أم ل يرثه؟ فذهب �أكرث مذ�هب �ل�شنة لعدم �ل�ر�ثة وذهب �لإمامية �إىل �أن �مل�شلم يرث 

�لكافر ول عك�ض.

، َو�ْلُكْفُر �مْلَاِنُع : ُهَ� َما َيْخُرُج ِبِه ُمْعَتِقُدُه َعْن �ِشَمِة �لإِ�ْشلِم.  قُّ قال �لإمامية: َمَ��ِنِع �لإْرِث َوِهَي َثلَثٌة : �ْلُكْفُر، َو�ْلَقْتُل، َو�لرِّ
اٌر َوَو�ِرٌث ُم�ْشِلٌم،  �. َوَلْ� َماَت َكاِفٌر َوَلُه َوَرَثٌة ُكفَّ ا �أَْو ُمْرَتدًّ ِليًّ يٌّ َول َحْرِبيٌّ َول ُمْرَتدٌّ ُم�ْشِلًما. َوَيِرُث �مْلُ�ْشِلُم �ْلَكاِفَر، �أَ�شْ َفل َيِرُث ِذمِّ

ْن َقُرَب3. اِمَن َجِريَرٍة ُدوَن �ْلَكاِفِر َو�إِ َكاَن ِمرَي�ُثُه ِلْلُم�ْشِلِم َوَلْ� َكاَن َمْ�ىَل ِنْعَمٍة �أَْو �شَ

1- حامد عبد �ل�شلم زهر�ن، علم نف�ض �لنم�، ف�شل �ملر�هقة، �ض362- 383.
2- �لبخاري، �ل�شحيح، ج5، �ض182. �شحيح م�شلم، رقم �حلديث 6926.

3- �ملحقق �حللي، �شر�ئع �لإ�شلم، ج5، �ض242.



ُ َعَلْيِه َو�َشلََّم: " ل َيِرُث  لَّى �هللَّ ُل: )�ْخِتلُف �مْلَِلِل َفل َيِرُث ُم�ْشِرٌك ُم�ْشِلًما �إْجَماًعا( َقاَل �شَ وقال �لإبا�شية: َوِهَي َثلَثٌة: �لأَوَّ
( َوُهَ� َمْذَهُبَنا، �أَْي َكَما ل َيِرُث �مْلُ�ْشِلُم  �ْلَكاِفُر ُم�ْشِلًما َول َيِرُث �ْلَكاِفَر �مْلُ�ْشِلُم "، َرَو�ُه �أُ�َشاَمُة ْبُن َزْيٍد، ) َكَعْك�ِشِه ِعْنَد �لأَْكرَثِ
َو�أَِبي َحِنيَفَة  َوَماِلٍك  اِر  َوُفَقَهاِء �لأَْم�شَ اِبِعنَي  َو�لتَّ َوَعِليٍّ  َوُعْثَماَن  َوُعَمَر  َبْكٍر  َكاأَِبي  َحاَبِة  �ْلُعَلَماِء ِمْن �ل�شَّ ِعْنَد ُجْمُه�ِر  �ْلَكاِفَر 

ِديِث: " ل َيَتَ��َرُث �أَْهُل ِملََّتنْيِ "1. اِبِق، َوحِلَ اِفِعيِّ َو�أَْحَمَد ِلْلَحِديِث �ل�شَّ َو�ل�شَّ

ُ َعَلْيِه َو�آِلِه َو�َشلََّم  لَّى �هللَّ وقالت �لزيدية: َباُب �ْلِعَلِل �مْلَاِنَعِة ِمْن �لإِْرِث " َم�ْشاأََلٌة " َول َتَ��ُرَث َبنْيَ �أَْهِل ِملََّتنْيِ �إْجَماًعا، ِلَقْ�ِلِه �شَ
.2" ِملََّتنْيِ �أَْهِل  َبنْيَ  َتَ��ُرَث  " ل  ا  �أَْي�شً َو�َشلََّم  َو�آِلِه  َعَلْيِه   ُ لَّى �هللَّ " َوِلَقْ�ِلِه �شَ �مْلُ�ْشِلَم  َيِرُث �ْلَكاِفُر  َيِرُث �مْلُ�ْشِلُم �ْلَكاِفَر َول  " ل 

وقال �بن قد�مة يف �ل�شرح �لكبري: )باب مري�ث �أهل �مللل(، "ل يرث �مل�شلم �لكافر ول �لكافر �مل�شلم"، �أجمع �أهل �لعلم 
على �أن �لكافر ل يرث �مل�شلم وقال جمه�ر �ل�شحابة و�لفقهاء ل يرث �مل�شلم �لكافر روى ذلك عن �أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي و�أ�شامة بن زيد وجابر بن عبد �هلل ر�شي �هلل عنهم، وبه قال عمرو بن عثمان وعروة و�لزهري وعطاء وطاوو�ض 
و�حل�شن وعمر بن عبد �لعزيز وعمرو بن دينار و�لث�ري و�أب� حنيفة و�أ�شحابه ومالك و�ل�شافعي وعامة �لفقهاء وعليه �لعمل 
وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية ر�شي �هلل عنهم �أنهم ورث�� �مل�شلم من �لكافر ومل ي�رث�� �لكافر من �مل�شلم فحكي ذلك عن 
حممد بن �حلنفية وعلي بن �حل�شني و�شعيد بن �مل�شيب وم�شروق وعبد �هلل بن معقل و�ل�شعبي و�لنخعي ويحيى بن يعمر 
و�إ�شحاق ولي�ض مب�ث�ق به عنهم فاإن �أحمد قال: لي�ض بني �لنا�ض �ختلف يف �أنَّ �مل�شلم ل يرث �لكافر، وروي �أن يحيى بن 
يعمر �حتج لق�له فقال: حدثني �أب� �لأ�ش�د �أنَّ معاذ� حدثه �أن ر�ش�ل �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم قال " �لإ�شلم يزيد ول 
ينق�ض " ولأّنا ننكح ن�شاءهم ول ينكح�ن ن�شاءنا فكذلك نرثهم ول يرث�نا. ولنا ما روى �أ�شامة بن زيد عن �لنبي �شلى �هلل 
عليه و�شلم �أنه قال " ل يرث �لكافر �مل�شلم ول �مل�شلم �لكافر " متفق عليه ولأنَّ �ل�لية منقطعة بني �مل�شلم و�لكافر فلم يرثه 

كما ل يرث �لكافر �مل�شلم3، فامل�شاألة �إذ� م��شع �إجماع من �مل�شلمني على كافة مذ�هبهم.

http://www.al-islam.com ،1- حممد بن ي��شف بن عي�شى �أطفي�ض، �شرح �لنيل و�شفاء �لعليل
2- �أحمد بن قا�شم �لعن�شي �ل�شنعاين، �لبحر �لزخار�جلامع ملذ�هب علماء �لأم�شار، 

3- �بن قد�مة �ل�شرح �لكبري، ج7، �ض160.



ولكن عم�مات �لقر�آن ل تنايف ت�ريث غري �مل�شلم، فالقر�آن مل يقيد �ل��رث بقيد غري و�شف منزلة �لن�شب: �بن �أو �أب �أو �أم 
وغري ذلك، و�إمنا قيده �مل�شلم�ن باحلديث حيث �حلديث مبني ملجملت وعم�ميات �لقر�آن ول خلف يف هذ�.

َكِر ِمْثُل َحظيِّ ااْلأُْنَثَينْيِ َفاإِْن ُكنَّ ِن�َساًء َفْوَق اْثَنَتنْيِ َفَلُهنَّ ُثُلَثا َما َتَرَك  ُ يِف اأَْواَلِدُكْم ِللذَّ يُكُم اللَّ قال تعاىل: )ُيو�سِ
ا َتَرَك اإِْن َكاَن َلُه َوَلٌد َفاإِْن َلْ َيُكْن َلُه  ُد�ُس ِمَّ َبَوْيِه ِلُكليِّ َواِحٍد ِمْنُهَما ال�سُّ ُف َواِلأَ �سْ َواإِْن َكاَنْت َواِحَدًة َفَلَها النيِّ
ي ِبَها اأَْو َدْيٍن اآََباوؤُُكْم  ٍة ُيو�سِ يَّ ُد�ُس ِمْن َبْعِد َو�سِ ِه ال�سُّ ميِّ ُلُث َفاإِْن َكاَن َلُه اإِْخَوٌة َفِلأُ ِه الثُّ ميِّ َوَلٌد َوَوِرَثُه اأََبَواُه َفِلأُ
ُف َما َتَرَك  َ َكاَن َعِليًما َحِكيًما * َوَلُكْم ِن�سْ ِ اإِنَّ اللَّ ًة ِمَن اللَّ ُهْم اأَْقَرُب َلُكْم َنْفًعا َفِري�سَ َواأَْبَناوؤُُكْم اَل َتْدُروَن اأَيُّ
نَي ِبَها اأَْو َدْيٍن َوَلُهنَّ  ٍة ُيو�سِ يَّ ا َتَرْكَن ِمْن َبْعِد َو�سِ ُبُع ِمَّ اأَْزَواُجُكْم اإِْن َلْ َيُكْن َلُهنَّ َوَلٌد َفاإِْن َكاَن َلُهنَّ َوَلٌد َفَلُكُم الرُّ
وَن ِبَها  ٍة ُتو�سُ يَّ ا َتَرْكُتْم ِمْن َبْعِد َو�سِ ُمُن ِمَّ ا َتَرْكُتْم اإِْن َلْ َيُكْن َلُكْم َوَلٌد َفاإِْن َكاَن َلُكْم َوَلٌد َفَلُهنَّ الثُّ ُبُع ِمَّ الرُّ
ْكَثَ ِمْن  ُد�ُس َفاإِْن َكاُنوا اأَ ْن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكَلَلًة اأَِو اْمَراأٌَة َوَلُه اأٌَخ اأَْو اأُْخٌت َفِلُكليِّ َواِحٍد ِمْنُهَما ال�سُّ اأَْو َدْيٍن َواإِ
ُ َعِليٌم َحِليٌم *  ِ َواللَّ ًة ِمَن اللَّ يَّ ارٍّ َو�سِ ى ِبَها اأَْو َدْيٍن َغرْيَ ُم�سَ ٍة ُيو�سَ يَّ ُلِث ِمْن َبْعِد َو�سِ َذِلَك َفُهْم �ُسَرَكاُء يِف الثُّ
ِتَها ااْلأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك اْلَفْوُز  ِري ِمْن َتْ اٍت َتْ َ َوَر�ُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّ ِ َوَمْن ُيِطِع اللَّ ِتْلَك ُحُدوُد اللَّ

اْلَعِظيُم( )�لن�شاء:11-13(، فل و�شف لل��رث غري و�شف �ملنزلة �لن�شبية.

�أّن �ل�لد يرث   ولكن مِلَ مل يقيد �لقر�آن �ل��رثني ب�شرط �لت��فق يف �لعقيدة وتركه للر�ش�ل يبينه؟ هل لأّن �لأ�شل عنده 
ه تركه لع��ر�ض وط��رئ ينبغي مر�عاتها؟ �أم �أّنه �أر�د ��شرت�ط �لدين وتركه للنبي يبينه ل�شبب  �أب�يه مهما كان دينهما ولكنَّ
غري هذه �لظروف؟ كغر�ض �لخت�شار يف �لعبارة و�بتعاًد� عن كرثة �لتفا�شيل، �أو لربط �مل�شلمني بالر�ش�ل يتعلم�� منه 
لئل يعتقدو� �أّنهم بالقر�آن يكتف�ن عن بيانه )�ض(؟ �أو لأي �شبب �آخر ل ي�شتفاد منه �إمكانية �فرت��ض �أّنه فر�شه مر�عاة 

لظروف ثان�ية.

 �لحتمالت كّلها قائمة، ولكن طريقة �مل�شلمني يف �لفقه و�ل�شتنباط ل تعري مثل هذه �لفر�شيات باًل، �للهم �إّل �إذ� وجد 
ما يعار�شه من �أم�ر �أخرى جتعل من �ل�شرورة �إعادة �لتفكري يف ظروف �مل�شاألة، كاأن ي�جد حدث �أو حديث ثابتني يبينان 

�أّن �لر�ش�ل فعل عك�ض �لر�أي �ملطروح فحينها يدير �لجتهاد �لإ�شلمي بال للحتمالت �ملخالفة.



 �لظروف �لد�عية لعدم ت�ريث �ملخالف يف �لدين كانت قائمة ي�م �لت�شريع، بل �إّن هذه �لأحكام ما جاءت �إّل بعد تغري 
�مل�شلمني  �لنبي بني  �لتي جعلها  �مل�ؤ�خاة و�مل��لة  �أ�شا�ض  �مل�شلمني تق�م على  �ل�ر�ثة بني  �ملانع منها، فقد كانت  �لظرف 
مهاجرين و�أن�شار كما ه� م�شه�ر، ثّم ملّا ��شتقرت �لأم�ر بع�ض ��شتقر�ر و�شار كّل �أو جل �أفر�د �لعائلة د�خلني يف �لدين 
و�شلم لبع�شهم �لبع�ض �أعيد �لت��رث للحالة �لطبيعية �ملعروفة يف فطر �لنا�ض وهي �لت��رث بالرحم و�لقر�بة ل بالدين 

و�لن�شرة.

مع  حرب  يف  و�مل�شلم�ن  �لإ�شلم  بقي  فقد  كانت،  مما  باأكرث  و��شتدت  عادت  بل  �لتبدل  كامل  تتبدل  مل  �لظروف  ولكن 
�لروم �ل�شرقية وفار�ض �إىل زمن ط�يل، بل �إّن �حلرب مع �لروم مل تت�قف ب�شكل نهائي �أبًد�، فما �أن �نتهت كرة �مل�شلمني 
حّتى بد�أت كرة �لن�شارى، وهكذ� دو�ليك حّتى �لع�شر �حلديث، وروح هذه �لعد�وة ل تز�ل تلتب�ض مع �ل�شر�ع �ل�شيا�شي 

و�حل�شاري و�لثقايف بني بلد �مل�شلمني وبلد �لغرب �إىل �لي�م.

كانت �لنظرة للمخالف يف �لدين وفقا للظروف �ل�شابقة تعني �لنظرة للعدو �أو �ملرتب�ض بالعد�وة، فكان من �ملفه�م �أن ل 
ي�ّرث ول ميّد باأي �شبب من �أ�شباب �لقّ�ة مت�شًيا مع �ملبد�أ �لأّول �لذي منع �لت��رث بني �مل�شلمني وذوي �أرحامهم �ملخالفني 
لهم يف �لدين حيث كان�� �أعد�ء ب��قع �حلال، فهل ميكننا �لع�دة للأ�شل �لفطري وللعم�م �لقر�آين فن�شمح بالت��رث مع 
�ختلف �ملّلة فيما ل� عادت �لأم�ر �إىل طبيعة �ل�شلم؟ خا�شة ونحن جند �أّن من مربر�ت �مل�شلمني لهذ� �حلكم ه� ملحظة 

طرف �لعزة.

لعلنا نك�ن متفائلني جًد� ل� قر�أنا و�قع �لأّمة يف �ختلفها �لديني على �أّنه �ختلف ر�أي مل يف�شد يف �ل�ّد ق�شّية، فال��قع كان 
ول يز�ل م�شبًعا بالكر�هية وقليل�ن هم �لذين يحمل�ن يف قل�بهم �حلب للنا�ض مهما �ختلف�� معهم يف �لدين، فل� قر�أت �ألف 
مطب�عة من مطب�عات �مل�شيحيني �لتي تتحدث عن �لنبي و�لإ�شلم، وقر�أت مثلها من مطب�عات �مل�شلمني ممن تتحدث 
عن �مل�شحيني �لن�شارى، ل مما طبع يف �لقدمي بل مما طبع يف �لقرنيني �ملا�شيني، فكم منها ل ي�شّب �لآخر �أو ي�شّ�هه 
ويفرتي عليه �أو يت�شيد �أخطاءه وم�شاوئه؟ هل حال �لغرب �لي�م يف م��قفه �ل�شيا�شية و�لثقافية ينّم عن �شلم �أم عن حرب؟ 

ل تز�ل �لأو�شاع �إًذ� كما كانت هي للحرب �أقرب منها لل�شلم.



 وعليه فاإّن �لأ�شل �لذي دفع �مل�شلمني لإخر�ج غري �مل�شلمني من �لإرث ل يز�ل باقًيا يف �ل��قع، فالتفكري يف خمالفة �إجماع 
�أجمع عليه �مل�شلم�ن قاطبة بدع�ى تغري �لظرف �ل�شيا�شي بيننا وبني �ليه�د و�لن�شارى ه� تفكري مل يحن مربره بعد بكّل 

�أ�شف.

ومع �لتاأكيد على �أّن مثل هذ� �لإجر�ء �لقان�ين �إن كان له �أثر بالأم�ض يف ردع �مل�شلم عن تغيري ه�يته- وهذ� �أمر حمّل 
�شك- فه� �لي�م �أكرث بعًد� عن ذلك، فاله�يات �لي�م قد ل تك�ن دينية بل ل دينية، ولي�ض من �ل���شح يف ظّل �لتخلف 
�لقت�شادي للم�شلمني ب�شكل عام، �ملدى �لذي �شيك�ن فيه �حلرمان من �ملري�ث عامًل يف ردع تغيري �له�ية، فالأبناء هم 
�لأ�شر �ملحدودة  �ل�شاحقة من  �أكرثيتها  �لتي هي يف  �أ�شرهم  �آبائهم وهم يتحمل�ن يف عاملنا نفقات  �أكرث ثر�ء من  �لي�م 
�لدخل، ولكّننا ويف ظّل مناخ �خل�ف و�ل�شع�ر بالتهديد �حل�شاري مدف�ع�ن لتخاذ م��قف مت�شددة ن�ًعا ما غرية على 

ه�يتنا �لثقافية و�لدينية �أن ي�شتبدلها �لأبناء دون �أن نبدي �أمام ذلك م�قف معار�شة �أو �شرخة �عرت��ض.

نا قد جند خمرًجا للتعامل مع �لأفر�د �لذين هم بالفعل قد غريو� دينهم دون �أن يتغري وّدهم، �لذين ل� ورث�� ماًل  ولكنَّ
لكان�� ملجتمعهم م�شاملني عاملني كمثل غريهم من �مل��طنني �مل�شلمني، ذلك �أّن �لآيات مل متنع �ملعروف بينهم فلما قال 
ِ ِمَن امْلُوؤِْمِننَي َوامْلَُهاِجِريَن(، عقب عليها بق�له  ُهْم اأَْوَل ِبَبْع�ٍس يِف ِكَتاِب اللَّ �هلل �شبحانه: )َواأُوُلو ااْلأَْرَحاِم َبْع�سُ
�شبحانه: )اإِالَّ اأَْن َتْفَعُلوا اإَِل اأَْوِلَياِئُكْم َمْعُروفًا َكاَن َذِلَك يِف اْلِكَتاِب َم�ْسُطورًا()�لأحز�ب:6(، فالرب و�ملعروف ل 
يز�ل قائمني بينهم، ول �شكَّ �أنَّ �لأبناء هم �أوىل بهذ� �لرب و�ملعروف، فلي�ض على �مل�شلم حرًجا �أن ي��شي للكافر )غري 
�مل�شلم( ب�شيء من ماله، قال �ل�شادق )ع(: ال يرث الكافر امل�سلم، وللم�سلم اأن يرث الكافر، اإاّل اأن يكون امل�سلم 
قد اأو�سى للكافر ب�سيء1. ومن هنا ميكننا �أن جنعل للبن �لذي بدل دينه ق�شًما من مال �أبيه بال��شية �أو بالهبة وه� 
حي بالقدر �لذي يخرجه من �حلرمان، وذلك فيما ل� مل يكن �لبن مرتًد� حمارًبا عدًو� للم�شلمني و�لإ�شلم، كما فعل 
م�شعب ح�شن ي��شف، �لذي برر جت�ش�شه حل�شاب �إ�شر�ئيل �شد �أبيه و�أهله ووطنه باأنَّ ذلك ه� مقت�شي �إميانه بربه يف 
دينه �جلديد وه� �مل�شيحية، وكاأّنه �أّول فل�شطيني يعرف رّب �مل�شيح فلم يكن هناك مئات �لأل�ف من �لفل�شطينيني �لذين 

1 - �حلر �لعاملي، و�شائل �ل�شيعة، ج17، �ض375.



هم على دين �مل�شيح ويقاتل�ن �لإ�شر�ئيليني �ملحتلني لأر�شهم و�مل�شردين لهم من ديارهم، فمثل هذ� ل ي�رث ول ي��شى له 
�إّل باخلزي و�لعار ول كر�مة.

و- هل ي�سقط الرب بينهما؟
�لأ�شل يف �لعلقة مع �لآخر هي �لرب و�لتعاون عليه، ومل ينه �هلل �شبحانه عباده �مل�ؤمنني من �لتعامل بالرب مع �أي �إن�شان �آخر 
خمتلف يف �لدين و�لفكر، بل ول �أي خمل�ق، ولكن ب�شرط �أن ل يك�ن معتدًيا حمارًبا، ومقت�شى هذ� �ل�شرط �أن �خللف 
نف�شه ل يعّد عد�وة وحرًبا يف نف�شه، بل يحتاج �لأمر �إىل ما ه� ز�ئد عنه، كالطرد و�لقتل و�لتعذيب و�لت�ش�يه و�إ�شقاط 
ُ َعِن الَِّذيَن َلْ  �حلرمة، وما �شابه من �أعمال �لعدو�ن، فما مل يكن هناك عدو�ن فل مانع من �لرب، )ال َيْنَهاُكُم اللَّ
ا  َ َ ُيِحبُّ امْلُْق�ِسِطنَي* اإِنَّ وُهْم َوُتْق�ِسُطوا اإَِلْيِهْم اإِنَّ اللَّ يِن َوَلْ ُيْخِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم اأَْن َترَبُّ ُيَقاِتُلوُكْم يِف الديِّ
يِن َواأَْخَرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا َعَلى اإِْخَراِجُكْم اأَْن َتَولَّْوُهْم َوَمْن  ُ َعِن الَِّذيَن َقاَتُلوُكْم يِف الديِّ َيْنَهاُكُم اللَّ
امِلُوَن()�ملمتحنة:8-9(، ولحظ �أّن �ملانع من �لرب ه� خ�ش��ض �لعد�وة يف �لدين و�لعقيدة ل  َيَتَولَُّهْم َفاأُوَلِئَك ُهُم الظَّ

لأمر دني�ي �آخر.

مع  حّتى  بينهما  �لرّب  ت�شقط  فل  ذلك  من  �أق�ى  فهي  و�أبنائه  �لأب  بني  �لعلقة  خ�ش��ض  و�أّما  �لعم�م،  نح�  على  هذ� 
�شخطهما، فل� �أ�شر �لآباء على �إ�شلل �أبنائهم فل ُي�ْشِقُط هذ� �لإ�شر�ر و�جب �لرّب عنهم، فمع وج�ب عدم �لطاعة �إّل 
ْيَنا االإن�سان ِبَواِلَدْيِه ُح�ْسنًا َواإِْن َجاَهَداَك ِلُت�ْسِرَك ِبي َما َلْي�َس َلَك ِبِه ِعْلٌم  �أّنها ل ت�شقط �ملعروف بينهم: )َوَو�سَّ
ا ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن * َواإِْن َجاَهَداَك َعَلى اأَْن ُت�ْسِرَك ِبي َما َلْي�َس َلَك ِبِه  ُئُكْم ِبَ َفل ُتِطْعُهَما اإَِلَّ َمْرِجُعُكْم َفاأَُنبيِّ
ا ُكْنُتْم  ُئُكْم ِبَ ِبْع �َسِبيَل َمْن اأََناَب اإَِلَّ ُثمَّ اإَِلَّ َمْرِجُعُكْم َفاأَُنبيِّ ْنَيا َمْعُروفًا َواتَّ اِحْبُهَما يِف الدُّ ِعْلٌم َفل ُتِطْعُهَما َو�سَ
َتْعَمُلوَن()لقمان:14،15(، ولكن ل� حتّ�ل �لأب �أو �لبن �إىل عدو م�شار لكّل م�ؤمن، فحينها ت�شقط حق�قه وي�شقط و�جب 
�لرّب به، لأّن �مل�شاألة مل تعد م�شاألة خلف عقيدي بل هي حرب وعدو�ن، ومن هنا نهى �هلل �شبحانه �مل�ؤمنني عن �ل�شتغفار 
ِبييِّ َوالَِّذيَن اآَمُنوا اأَْن َي�ْسَتْغِفُروا ِلْلُم�ْسِرِكنَي  لآبائهم بعدما تبني لهم عد�وتهم وحربهم للدين و�لإميان: )َما َكاَن ِللنَّ



ِحيِم* َوَما َكاَن ا�ْسِتْغَفاُر اإِْبَراِهيَم اِلأِبيِه اإِالَّ َعْن  َحاُب اْلَ َ َلُهْم اأَنَُّهْم اأَ�سْ َوَلْو َكاُنوا اأُوِل ُقْرَبى ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ
اٌه َحِليٌم()�لت�بة:113، 114(. اأَ ِمْنُه اإِنَّ اإِْبَراِهيَم اَلأَوَّ ِ َترَبَّ َ َلُه اأَنَُّه َعُدوٌّ لِلَّ ا َتَبنيَّ اُه َفَلمَّ َمْوِعَدٍة َوَعَدَها اإِيَّ

ومن �لطبيعي �أن يك�ن كّل طرف ملزم بعدها مبقت�شيات دينه وعقيدته �لتي �ختارها، وعلى �لأطر�ف �أن تتقبل ذلك يف 
حدود �لنظام �لعام، فل� كان �ملحرم يف دين �لأب مباًحا يف عقيدة �لبن فالرب يقت�شي من �لبن �أن ير�عي �لتاأدب مع �أبيه، 
ة به، فل�  فل ياأكل معه و�أمامه ما يعتقد بحرمته وجنا�شته، كما �أّنه لي�ض للأب �أن مينع �بنه من تناوله يف م���شعه �خلا�شّ
كان �لأب م�شلًما و�لبن م�شيحًيا على �شبيل �ملثال فلي�ض للبن �أدًبا �أن ياأكل �خلنزير وي�شرب �خلمر على مائدة مع �أبيه ما 

د�م �لأب ملتزًما مبحرمات دينه، كما لي�ض للأب �أن يلزم �بنه ب�ش�م رم�شان مثًل.

وينبغي �لت�شليم للأب بحّقه يف �لقيام بكافة �لإجر�ء�ت �لتي متنع �لبن �ملتحّ�ل من �لتاأثري يف بقية �أفر�د �لأ�شرة ممن 
هم دون �حلادية و�لع�شرين، يزد�د حّقه هذ� كّلما كان عمرهم �أ�شغر و�أعجز عن تنقيح �خليار، ذلك �أّن و�جب �لرتبية ل 
يقع على عاتق �لبن بل على عاتق �لأب، قد ل يعني هذ� و�شع �ش�ر �إ�شمنتي بينهم فالف�شل بينهم حمال وهم �أ�شرة، ولكن 
ميكن تنظيم هذ� �لأمر مبا يحفظ لكّل حّقه وخياره، فمن حّق �لأب �أن يطلب من �بنه �ملتحّ�ل �أن يتخذ له م�شكًنا م�شتقًل، 
و�أن ل يح�شر للد�ر ما ي�ؤثر على عقيدة و�شل�ك �إخ�ته �لآخرين، و�أن ل يطعمهم �أو يريهم �أو ي�شمعهم ما ه� حمرم عليهم 

يف دينهم.

و�قع �حلال ي�شهد �أّنه لي�ض من �ملنتظر �أن يلتزم كل �لطرفني ب��جب �حرت�م �لتح�ل وحق�قه وو�جباته، فل �لأب �شيتحمل 
حت�ل �بنه، ول �لبن �شيلتزم مبقت�شيات �أدب �لتح�ل، فهذه مثاليات لن يلتزم بها على �أر�ض �ل��قع �أحد، خ�ش��شا على 
�مل�شت�ى �ملعا�ض من �لرتبية �لتي يحملها �أجيال �لنا�ض يف هذه �لقرون و�لقرون �خلالية، فالنف�ض جمب�لة على �لدفع عن 
�نتمائها، ولهذ� ف�شنة �لتد�فع �لعظيمة هي يف �ل��قع �ل���شعة مل��زين �لق�ى بني �لنا�ض، ولكن ينبغي علينا �لعمل على 
عدم �إف�شاد �أنف�شنا وخمالفة �شمرينا وق�لنا بالعمل مبا ينايف ما يفر�شه علينا �إمياننا بحرّية �لختيار يف �لعقيدة و�لفكر، 

ِ اأَْن َتُقوُلوا َما ال َتْفَعُلوَن( )�ل�شف:3(. فنك�ن من �ملمق�تني عند �هلل �شبحانه )َكرُبَ َمْقتًا ِعْنَد اللَّ



�إلز�مهم  و�ملجتمع يف  �لآباء  وينتهي حّق  تربيتهم،  تنتهي فرتة  و�لع�شرين  �ل��حدة  �شن  �إناًثا  �أو  �لأبناء ذك�ًر�  �إمتام  بعد 
بالعقيدة �لإ�شلمّية �أو غريها، ويحّق لهم بعدها �أن يعلن�� �نتماءهم �لذي �رت�ش�ه لأنف�شهم، وعلى �لأ�شرة و�ملجتمع و�لدولة 
�لت�شامح معهم وتركهم دون تعري�ض لأي �شنف من �شن�ف �لتمييز، فل يلزمهم من �ل�شرع و�لقان�ن �إّل ما يلزم �ش��هم 

من �لق��نني و�لت�شريعات �لعاّمة �ملرعية بح�شب �لنظام �ملعم�ل به يف �لدولة و�ملجتمع.


