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المقدمة
ّ

ّي الحقيقي للب�شر ،الذي �أعطى ك ّل �شيء خلقه ثم هدى،
الحمد هلل ربّ  العالمين؛ المرب
ّ
وال�صالة وال�سالم على ر�سوله و�أه��ل بيته Rالذين �أذه��ب اهلل تعالى عنهم الرج�س 
ً
 تطهيرا ،فكانوا مدر�سة تربوية نموذجية للنا�س �أجمعين.
وطهّرهم
يتميّز الإن�سان عن باقي الكائنات الم�شاركة له في وحدة الحياة ب�أنه ٌ
كائن يمتلك قابليّة 
التغيّر وا�ستعداد االنتقال من حال �إلى حالٌ ،
كائن قادر على �صناعة هويّته وت�شكيل �شخ�صيّته
بالإرادة الح ّرة واالختيار ،فهو بالم�شيئة -وفق تعبير القر�آن الكريم(((� ،-أي ي�ستطيع �أن يتقدّم
ويعرج في مراتب الكمال لي�صير كالمالئكة� ،أو �أن يت� ّأخر ويت�سافل في درجات النق�ص لي�صبح
كالأنعام بل �أ� ّضل �سبي ًال .فالإن�سان يعي�ش بين الكينونة وال�صيرورة ،فهو بما هو كائن بالفعل 
علي بن �أبي طالبQفي قوله:
غيره بما يُمكنه �أن يكون بالقوّة ،وهذا ما �أ�شار �إليه الإمام ّ
«�إن اهلل ع ّز وج ّل ر َّكب في المالئكة عق ً
ال بال �شهوة ،ور ّكب في البهائم �شهوة بال عقل،
ور ّك��ب في بني �آدم كليهما ،فمن غلب عقله �شهوته فهو خير من المالئكة ،ومن غلبت
�شهوته عقله فهو �ش ّر من البهائم»(((.
أو النق�ص البهائمي ،يخ�ضع
إن�سان تجاه الكمال المالئكي �
وهذا ال�سلوك االختياريّ  لل
ّ
ّ
لجملة عوامل وم�ؤ ّثرات ،منها طبيعة النظام والم� ّؤ�س�سات في الدولة التي يعي�ش فيها الإن�سان،
والبيئة المجتمعية المحيطة به ،وخ�صائ�ص البيت الأ�سريّ  الذي ينمو فيه ،والمدر�سة التي 
ﭼ �سورة المدثر ,الآية  .37وقال تعالى:ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ �سورة
((( قال تعالى :ﭽ
الكهف ,الآية  ،29وغيرهما من الآيات الكثيرة.
((( ال�صدوق ،محمد بن علي ،علل ال�شرائع� ،ص .5ويقول تعالى :ﭽﭑﭒﭓ ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ �سورة الأعراف ,الآية .179
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يتع ّلم فيها ،والجمعيات الك�شفية �أو الأندية الريا�ضية التي ينت�سب �إليها ،والمكت�سبات التي 
تنتقل �إليه عن طريق الوراثة ،والنماذج ال�سلوكية التي يُحاكيها  ويُق ّلدها ،و�إمبراطورية 
الإعالم و�شبكات و�سائل التوا�صل و ّ
االت�صال (التلفزيون وال�سينما و�أفالم الكرتون-الأنترنت
ومواقع التوا�صل االجتماعي-الألعاب الإلكترونية-برامج الهاتف-الإعالنات والدعايات.)...
ّ
وك ّل هذه العوامل والم�ؤ ّثرات تندرج تحت ك ّلية مفهوم التربية بالمعنى الأعمّ � ،أي تن�شئة وتنمية 
ا�ستعدادات الإن�سان �شيئ ًا ف�شيئ ًا في جميع جوانب �شخ�صيّته .والتربية بهذا المعنى قابلة 
للتح ّرك� ،إمّا بهذ ّ
ا االتجاه لتبلغ حدّ الكمال �أو ذاك لتنزل �إلى حدّ النق�ص .والبو�صلة التي 
ُتحدّد ّ
خط �سير التربية هي الفل�سفة والر�ؤية الكونية والمنظومة القيمية والمفاهيم الحقوقية 
والت�شريعية التي ينتمي �إليها المربّي .وانطالق ًا من عقيدتنا الدينية عن اهلل والكون والإن�سان
والحياة ،يُعتبر القر�آن الكريم و�س ّنة المع�صومين  Rالم�صدرين الأ�سا�سين اللذين
مد منهما المنهاج التربويّ  الأف�ضل ال�ستكمال �شخ�صية �أطفالنا و�أبنائنا وبناتنا في جميع
ن�ست ّ
جوانب هويّتهم و�ساحاتها و�أبعادها ،خ�صو� ًصا � ّأن التجربة النبوية في تربية الإن�سان من �أكثر 
التجارب ن�ضوج ًا ور� ً
شدا في �إي�صال الإن�سان �إلى الهدف المن�شود الذي يتنا�سب مع كمال
إمام الخميني {�« :إذا كان لك ّل علم مو�ضوع،
طبيعته الب�شرية .وفي هذا ال�سياق يقول ال
ّ
ف� ّإن علم جميع الأنبياء هو الإن�سان ،فالإن�سان هو مو�ضوع بحث جميع الأنبياء ،ومو�ضوع
تربيتهم».
وعليه ،مهما � ّشرق الإن�سان �أو غ ّرب في المدار�س التربوية الحديثة والمعا�صرة �أو وجهات
 المهمة والنظريات
ّ
نظر المتخ�ص�صين في ميدان التنظير التربويّ  ،مع ما فيها من الآراء ّ
المبتكرة ,لن يجد عل ً
عن الم�صدر الوحياني((( .وهذه هي و�صية 
ما �صحيح ًا كالذي يخرج
ّ
ر�سول اهلل Pللأمة ،حيث يقول�« :Pإ ّني تارك فيكم الثقلين :كتاب اهلل ،وعترتي �أهل
بيتي ،فتم�سّ كوا بهما ّ
والنبي و�أهل بيته  Rال 
لئل ت�ض ّلوا»((( .فمن ترك كتاب اهلل تعالى
ّ
يمكن �أن ي�صل �إلى نتائج معرفية م�شرقة وم�ضيئة في �أيّ مجال من مجاالت علوم الإن�سان،
((( كما قال الإمام �أبو جعفر محمد الباقر Q ل�سلمة بن كهيل والحكم بن عيينة�« :شرّقا �أو غرّبا لن تجدا علماً
�صحيحاً �إال �شيئاً خرج من عندنا �أهل البيت» .الطو�سي ،محمد بن الح�سن ،اختيار معرفة الرجال ،ج� ،2ص.469
((( ال�صدوق ،محمد بن علي ،كمال الدين وتمام النعمة� ،ص.324

م
ةمّدقلا
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فعن الإمام الكاظم ،Qقال« :من نظر بر�أيه هلك ،ومن ترك �أهل بيت نبيّه �ض ّل ،ومن
ترك كتاب اهلل وقول نبيّه كفر»(((.
 الخامنئي } ي�ؤ ّكد في منا�سبات
يد علي
إمام القائد ال�س
وفي هذا ال�سياقُ ،نالحظ � ّأن ال
ّ
ّ
ّ
أ�صيلي لنظريات تتع ّلق بحقل درا�سة الإن�سان كعلم النف�س واالجتماع
كثيرة على العمل الت� ّ
والتربية وغيرها في �ضوء المباني الوحيانية والت�صوّر القر� ّآني ،حيث يقول« :العلوم الإن�سانية 
الغربية تبتني على ر�ؤية كونية مادّية متعار�ضة مع المباني القر�آنية والإ�سالمية� .إ ّننا نقوم
بتدري�س هذه العلوم الإن�سانية في الأق�سام المختلفة لجامعاتنا ،ونن�شرها على �شكل ترجمات
 المهمة في البحث عن
من دون �أن ُن ِعمل �أي بحث فكريّ  �
إ�سالمي فيها ،مع �أ ّنه يجب تح ّري ّ
ّ
مباني العلوم الإن�سانية في القر�آن الكريم وا�ستخراجها».
إمام الخامنئي�-إغفال اال�ستفادة من منجزات التجربة 
وهذا ال يعني -من وجهة نظر ال
ّ
المعرفية الغربية في علوم الإن�سان ،يقول }�« :أنا �أُظهر ح�سا�سية تجاه ق�ضايا العلوم
الإن�سانية ،لم نقل �إنه ال ينبغي �أن ن�ستفيد ب�أي �شكل من الأ�شكال من معارف الغربيين التي 
يوجد فيها الكثير من الطفرات عبر قرون عدّة في مجاالت العلوم الإن�سانية المختلفة �أو �أن
ال نقر�أ كتبهم ،لكن ما نقوله هو �أن ُ
 ال تق ّلدوا.(((»...
ويعتبر �سماحته � ّأن «جميع التح ّركات الطالئعية في المجتمع هي الج�سد ،والعلوم الإن�سانية 
هي روح هذا الج�سد ،و� ّأن العلوم الإن�سانية توجّ ه ال�سير ،و ُتحدّد ّ
 االتجاه الذي نتح ّرك نحوه،
والهدف الذي ي�سعى �إليه علمنا .وعندما تنحرف العلوم الإن�سانية وتقوم على �أ�س�س ور�ؤى
كونية خاطئة تكون النتيجة � ّأن جميع تح ّركات المجتمع ت ّتجه نحو نزعة منحرفة»(((.
وانطالق ًا من �أه ّمية  وخطورة علم التربية في  خارطة  علوم الإن�سان من جهة ،ومن
إمام الخامنئي،
�ضرورة �أن تكون تربيتنا من�سجمة مع الر�ؤية الكونية الوحيانية كما دعا ال
ّ
كان هذا الكتاب «المنهج الجديد في تربية الطفل ،الر�ؤية الإ�سالمية للأبعاد والميادين»،
ّ
 في خط عالقة 
إ�سالمي
درا�سة ت�أ�صيلية ،تهدف �إلى تو�ضيح المعالم العامة للمنهاج التربويّ  ال
ّ
((( الكليني ،محمد بن يعقوب ،الكافي ،ج� ،1ص.56
((( خطاب الولي  ،2011مركز نون للت�أليف والترجمة ،ط2012 ،1م� ،ص.296
((( الم�صدر نف�سه� ،ص .422
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 الديني -القر�آن وال�س ّنة -في �ضوء
خالل ا�ستنطاق الن�ص
المربّي مع الطفل المتربّي ،من
ّ
ّ
فهم علماء مدر�سة �أهل البيت  ،Rلتكون حياتنا التربوية مع �أطفالنا تعي�ش حالة التوفيق
بين ال�سلوك التربويّ من جهة والعقيدة والقيم وال�شريعة الإ�سالمية.
ية تفعيل العالقة الجدلية بين الن�ص الوحياني وتجربة الواقع في الإنتاج
واعتقاد ًا م ّنا ب�أه ّم
ّ
إمام الخامنئي } و�أ�شار �إليها ال�شهيد ال�سيد محمد 
إ�سالمي -كما هي دعوة ال
المعرفي ال
ّ
ّ
ّ
باقر ال�صدر{ في كتاب المدر�سة القر�آنية-تمّ  الأخذ بعين االعتبار المنجزات التربوية 
لتها يد المتخ�ص�صين والباحثين في حقل التربية وميادينها ،فلم
للتجربة الب�شرية التي �سجّ
ّ
يتمّ  �إغفال النظريات التربوية المعا�صرة من الح�ضور في طيّات �أبحاث الكتاب ،ل ّأن «العا ِلم
بزمانه ال تهجم عليه اللواب�س»((( ،على حدّ تعبير الإمام جعفر ال�صادق .Q
إلهي ومنجزات التجربة 
وقد انعك�ست هذه النقطة �أي النظر �إل��ى معطيات الوحي ال ّ
التربوية الب�شرية على الكتاب م ً
نهجا و�أ�سلو ًبا و�شك ًال وم�ضمون ًا� ،أي من حيث �أ�سلوب الكتابة 
ولغة التعبير الغنية بالم�صطلحات العلمية ،ومن حيث المنهج الم�شحون بالروح اال�ستداللية 
والتحقيقية� ،أو م�ضمون الأفكار الحافل بمقدّمات مطويّة (تدر�س في �أ�صول الفقه ،وعلم
الفقه اال�ستداللي ،وقواعد اللغة العربية ،وعلم الكالم ،والفل�سفة  والمنطق )...التي  من
ّ
المفتر�ض �أن يكون الطالب /الطالبة قد قطع �شوط ًا معها في الحلقات الدرا�سية ال�سابقة،
هي المرحلة التخ�ص�صية ،لذا قد يجد الطالب نف�سه
خ�صو� ًصا � ّأن الجهة الم�ستهدَ فة بالكتاب
ّ
مع ً
جهد �شخ�صي -بالإ�ضافة �إلى �شرح الأ�ستاذ -في فهم مطالب الكتاب ومباحثه.
نيا ببذل
ّ
ولكون الكتاب قد �أكثر من الن�صو�ص الوحيانية في ا�ستدالالتهُ ،ن�شير �إلى �أ ّننا اعتمدنا 
في تخريج الروايات على
منهج التحقيب التاريخي للمو�سوعات الحديثية ،بمعنى �أ ّنه تمّ
ّ
إلى الم�صادر الروائية بح�سب ت�سل�سلها التاريخي ،ف�إنْ عثرنا على الروايات في كتب
اللجوء �
ّ
كال�شيخ الكليني وال�صدوق والطو�سي ،...ا�ستندنا �إليها ،وهكذا  نتح ّرك تدر ً
يجيا
القدماء
ّ
ح�سب الت�سل�سل التاريخي �صعود ًا و�صو ًال �إلى كتب و�سائل ال�شيعة وبحار الأنوار والوافي وجامع
ّ
�أحاديث ال�شيعة� ...إلخ.
((( الكليني ،محمد بن يعقوب ،الكافي ،ج� ،1ص.27
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زمني محدّد ،حال دون التو ّقف بال�شرح والتحليل 
كما � ّأن كون الح�صة الدرا�سية لها �سقف ّ
والدرا�سة المقارنة والتف�صيلية للعديد من متون الروايات مع كثرتها ،م ّما ترك �أي� ًضا م�ساحة 
يتح ّرك فيها الأ�ستاذ والطالب مع فقه الحديث ،ال�ستخراج الكنوز المعرفية من البحر الوا�سع
لعلوم المع�صومين .R
ثانُ ،نعالج فيه التربيات
و ُن�شير في الخاتمة� ،إلى �أ ّننا قد �أكملنا مباحث
هذا الكتاب بكتاب ٍ
ٍ
الم�ضافة ،و ُن�س ّلط ال�ضوء فيه على الأبعاد وال�ساحات التي تجري فيها العمليات التربوية،
بالإ�ضافة �إلى الأ�ساليب العامة للتربية ،مثل :التربية باللعب ،التربية بالحبّ والرحمة ،التربية 
بالعقوبة ،التربية بالثواب ،التربية االقت�صادية ،التربية ال�صحية ،التربية الريا�ضية ،التربية 
الجن�سية...
و�أخ �ي � ًرا ،ندعو اهلل تعالى �أن ينفع بيئتنا التربوية  وم� ّؤ�س�ساتنا التعليمية  خ�صو� ًصا
التخ�ص�صية  منها بهذا الجهد المتوا�ضع� ،سائلين �إ ّي��اه ع ّز وج ّل �أن يمنّ على مجتمعاتنا 
ّ
إنتاج المعرفي الأ�صيل فيما يتع ّلق بميادين العلوم الإن�سانية.
بالمزيد من ال
ّ
والحمد هلل ربّ  العالمين

الفصل األول

تربية الطفل
المفهوم  -الهدف

الدرس ّ
األول :مفهوم تربية الطفل على ضوء تحليل الشبكة المعنائية.
الدرس الثاني :مفهوم تربية الطفل في العلوم التربوية المعاصرة.
الدرس الثالث :هدف تربية الطفل.

الدرس األول

مفهوم تربية الطفل
في ضوء تحليل الشبكة
المعنائية
أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

ُ 1 .1ي �ع �رِّف ال�ت�رب�ي�ة ل�غ� ًة وم ��ن وج�ه��ة  ن�ظ��ر العلماء
الم�سلمين.
2 .2يعر�ض مرادفات التربية ويُح ّلل ال�شبكة المعنائية 
لها.
على التعريف اال�صطالحي لتربية الطفل.
3 .3يقدر
ّ

تمهيد
نظ ًرا لتعدُّد الآراء ووجهات النظر في تعريف مفردة التربية من جهة((( ،ولكون تعريف
والقيمي الذي
الم�صطلحات لي�س �أم ًرا حياد ًيا
 بل هو انعكا�س للنظام المعرفي والعقائديّ
ّ
ّ
 ال بد من
ينتمي �إليه الباحث((( من جهة ثانية ،ومن باب تحديد المبادئ الت�صوّرية كان ّ
الجواب عن ال�س�ؤال ال ّتالي :ما هي التربية؟ لتب ّني وجهة نظر خا�صة حول مفهومها.
معنى التربية في اللغة
ُطرحت في معنى التربية وم�صدريّتها في اللغة العربية عدّة احتماالت:
الأول� :أن تكون م�صدر ًا منَ :رب ّ
َا ال�شيءُ ،بمعنى :زاد ونما((( ،وارتفع وعال(((.
((( يراجع حول التعريفات المتعدّدة للتربية :عجمي� ،سامر توفيق ،التربية مفهومها غايتها مو�ضوعها ،الف�صل الأول.
مع الإ�شارة �إلى �أنه قد تمت اال�ستفادة من الم�صدر المذكور في �صياغة هذا الدر�س والدر�س الثاني �أي� ًضا .ويراجع:
�إبراهيم ،مجدي عزيز ،مو�سوعة المعارف التربوية ،حرف التاء� ،ص.939
((( الم�صطلح هو اللفط الذي يو�ضع للداللة على معنى خا�ص في حقل معرفي ما ،وغالب ًا ما تكون هناك عالقة ومنا�سبة 
بين المعنى المو�ضوع له اللفظ والمعنى المنقول �إليه في اال�صطالح العلمي ،كو�ضع لفظ «نف�س» في علم الفل�سفة 
اتا والمتعلّق بها فعالً ،وهذا التعريف للنف�س ينطلق من الفهم
للداللة على الموجود الجوهري المجرد عن المادة ذ ً
الفل�سفي اليوناني الأر�سطي مث ًال �أو الإ�سالمي الم�شّ ائي للوجود والإن�سان� ،أمّا مع وجود فهم �آخر كمذهب الو�ضعية 
المنطقية �أو المارك�سية وغيرهما من المدار�س الفل�سفية التي تنظر �إلى الوجود من زاوية ح�سّ ية-تجريبية ،وتعتبر 
الوجود م�ساوقاً للمادة ،فلن يتمّ  تعريف النف�س الإن�سانيّة ب�أنّها موجود مجرّد لإنكار عالم المجرّدات ،بل �ستعرّف
بتعريف يتالءم مع �أ�صول الفل�سفة المادية والتجريبية� ،إذاً النظام الفل�سفي يلعب دوراً في تعريف الم�صطلحات،...
لذا نرى االختالف بين مدر�سة و�أخ��رى في تعريف الم�صطلحات وبيان م�ضمونها الداللي ،ولي�س ذلك �إال ب�سبب
االختالف في االنتماء الفكري في النظرة �إلى اهلل والوجود والإن�سان والطبيعة و...
((( يراجع :الفراهيدي� ،أحمد بن خليل ،كتاب العين ،ج� ،8ص .283وابن منظور ،محمد بن مكرم ،ل�سان العرب ،ج،1
�ص.400
((( ابن فار�س� ،أحمد بن زكريا ،معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،2ص.483

26

لفطلا ةيبرت يف ديدجلا جهنملا

 يربُّه ر ّب ًا :مَ َل َكه(((.
الثاني :من ربَّ ُ
وق��د تب ّنى خ�سرو باقري((( ف��ي  كتبه ه��ذا االح�ت�م��ال� ،آخ ��ذ ًا معنى التربية  م��ن م��ادة
ً
فيد تاليا -كما 
(ر ب ب) التي تنطوي على عن�صرين معنائيين :المالكية والتدبير ،لي�ست
ّ
ربية اتكا ًء
ي وجهة النظر هذه في التعريف اال�صطالحي للت
�سي�أتي في الدر�س الثاني -من تب ّن
ّ
على مفهوم الربوبية ال مفهوم النم ّو والزيادة.
 فيهم((( .ومنها قول النبي« :Pربيت في بني
والثالثَ :ر َب ْوتُ  في بَني فالن �أَ ْربُو َن َ�ش ْ�أتُ ِ
�سعد بن بكر»(((.
وقد تب ّنى العديد من فقهاء اللغة هذا الر�أي ،يقول ابن �سيده في معنى الربّ �« :أ�صله في 
 الم ْربُوب ...ومنه
اال�شتقاق من ال َّت ْربية ،وهي ال َّت ْن ِ�شئة ...،وقيل للمالك رَبّ لأ ّنه يملك َ ت ْن ِ�شئ َة َ
ه ين�ش ُئ تدبيرها ويقوم عليها.(((»...
ربّان ال�سفينة لأ ّن ِ
وقفة مع المعاني اللغوية لمفردة التربية
َ
 - 1ن�ش�أ بمعنى َربَا :ي�أتي فعل ن�ش�أ بمعنى:
ربا و�شبّ ((( .و َن َ�ش�أَ :ارتفع و�سما((( .وبنا ًء عليه،
ال يختلف االحتمال الثالث عن الأول من حيث المعنى.
 - 2م��ادة :ر ب ب :يظه��ر باال�س��تقراء م��ن �أغل��ب فقه��اء اللغ �ة � ّأن �أ�ص��ل مف��ردة ربّ  لغة 
بالمعن��ى المطابق� ّ�ي� :إ�ص�لاح ال�ش��يء والقي��ام علي��ه((( ،وبمعن��ى :الحف��ظ والرعاي��ة 
«�س ّمي به المالك لأ ّنه يحفظ ما 
لل�شيء((( ...وداللتها على معنى الملك التزامية ،حيث ُ
يملكه»(.((1
((( كتاب العين ،ج� ،8ص .256ول�سان العرب ،ج� ،5ص.94
((( يراجع :باقري ،خ�سرو ،فل�سفة التربية والتعليم الإ�سالمية� ،ص.158
((( ل�سان العرب ،ج� ،14ص.306
((( المفيد ،محمد بن محمد ،االخت�صا�ص� ،ص.187
((( ابن �سيده ،علي بن �إ�سماعيل ،المخ�ص�ص ،ج� ،5ص.155
((( ل�سان العرب ،ج� ،14ص.134
((( معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،5ص.356
((( م.ن ،ج� ،2ص.484-482
((( الزبيدي ،محمد مرت�ضى ،تاج العرو�س من جواهر القامو�س ،ج� ،2ص.7
( ((1المجل�سي ،محمد باقر ،مر�آة العقول في �شرح �أخبار �آل الر�سول ،ج� ،12ص.146
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استقراء تعريف التربية عند العلماء المسلمين
محمد بن الح�سن الطو�سي (460-385هـ)« :الربّ و�أ�صله التربية ،وهي:
 قال ال�شيخّ
تن�شئة ال�شيء ح ً
اال بعد حال حتى ي�صير �إلى الكمال»(((.
 وقال المال محمد �صالح المازندراني (ت 1086هـ)« :الربّ  في الأ�صل م�صدر بمعنىالتربية :وهي تبليغ ال�شيء من حدّ النق�ص �إلى حدّ الكمال على �سبيل التدريج»(((.
 وقال محمود الآلو�سي (1270-1217هـ)« :الربّ  في الأ�صل م�صدر بمعنى التربية:أزلي �شيئ ًا ف�شيئ ًا»(((.
وهي تبليغ ال�شيء �إلى كماله بح�سب ا�ستعداده ال ّ
 وقال ال�س��يد ح�س��ين البروجردي« :التربية :تبليغ ال�ش��يء �إلى كماله �أو حال �أح�سن منكماله الحقيقي �أو الإ�ضافي �شيئ ًا ف�شيئ ًا»(((.
حاله ،وبالجملة �إلى
ّ
ربي �إلى كماله الم�ستع ّد
ومن الوا�ضح � ّأن المعنى الجامع للتربية عندهم هو� :إي�صال المت ّ
له بالتدريج.
التربية عند أفالطون ( 347 - 427ق.م)
هذا المعنى لمفردة التربية عند العلماء الم�سلمين م�شابه ومقارب لما هو موجود في 
الفل�سفة اليونانية  عند �أفالطون ،فقد ا�شتهر  عنه تعريف التربية ب�أ ّنها�« :إعطاء الج�سم
والروح ك ّل ما يُمكن من الجمال وك ّل ما يُمكن من الكمال»(((.
الشبكة المعنائية لمفردة التربية
 لفهم الحقل الداللي لمفردة �أو كلمة 
من جملة المناهج المعتمدة في التحليل اللغويّ
ّ
مفتاحية ما ،هو اعتماد طريقة الترادف والأ�شباه والنظائر ،القائمة على الدرا�سة التحليلية 
للمفردة ،من خالل البحث عن اللفظ المرادف �-أو المرادفات-لها وتحديد معناها (ك�أن
نبحث مث ًال عن كلمة التربية ،فنجدها بمعنى :الحفظ) ،ثم التفتي�ش عن مرادف المرادف،
((( الطو�سي ،محمد بن الح�سن ،التبيان في تف�سير القر�آن ،ج� ،4ص.337
((( المازندراني ،م�.س ،ج� ،12ص.102
((( الألو�سي ،محمود بن عبد اهلل ،روح المعاني في تف�سير القر�آن العظيم وال�سبع المثاني (تف�سير الآلو�سي) ،ج� ،1ص.77
((( البروجردي ،ح�سين ،تف�سير ال�صراط الم�ستقيم ،ج� ،3ص.352
((( �سليمان ،كامل ،والعبد اهلل ،علي ،التربية� ،ص.177-176
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مر البحث
(�أي اللفظ المرادف لكلمة الحفظ ،فنجدها بمعنى :الحرا�سة) ،وهكذا ي�ست ّ
ب�شكل ت�سل�سلي( ...فنبحث مث ًال عن مفردة الحرا�سة فنجدها بمعنى :المراقبة ،والمراقبة 
ّ
إلخ) ،بهدف الو�صول في المح�صلة �إلى ر�سم خارطة المعاني المترادفة 
بمعنى :النظارة� ...
ّ
والعالقات المترابطة فيما بينها ،لمعرفة ال�شبكة المعنائية و�صبّها في منظومة مفهومية 
واحدة ،بحيث ُ تفيد هذه ال�شبكة المعنائية في الك�شف عن المراد من المفهوم ب�شكل �أو�ضح.
ّ
تطبيقي مختصر للمنهج
نموذج
�إذا بحثنا مث ًال في المعاجم اللغوية عن مادّة مفردة التربية� ،سنراها ت�أتي بمعنى:
	الحف��ظ ،ومعن��ى الحف��ظ :الحرا�س��ة .والحرا�س��ة :المراقب��ة .والمراقب��ة :النظ��ارة.والنظارة :الحماية ،والحماية :الدفاع ،والدفاع :المنع...
 وت�أتي التربية بمعنى :الرعاية ،والإحاطة.والإحاطة :بمعنى ال�صيانة ،والرعاية .والحفظ ،والتعهّد ...وال�صيانة :الكنّ (ال�ستر)
والحفظ .وال�صيانة :الوقاية .والوقاية :بمعنى :ال�صيانة� ،أي ال�ستر  من الأذى ،والدفاع.
والتعهّد :التح ّفظ بال�شيء وتجديد العهد به.
	التربية :التنمية ،وهي :بمعنى الزيادة واالرتفاع والإ�شراف من �أعلى.ّ
أ�شرفت :اطلعت على ال�شيء من
والإ�ش��راف :من ال�ش��رف بمعنى العل ّو والمكان المرتفع .و�
فوق.
	التربية :بمعنى التن�شئة .والتن�شئة :بمعنى التر ّقي والت�سامي والتعالي بال�شيء.	التربية :بمعنى الإ�صالح ،و�أ�صلح ال�شيء� :أقامه و�أح�سن �إليه.	التربية :بمعنى ال�سيا�سة ،وال�سيا�سة :القيام على ال�شيء بما يُ�صلحه.	التربية :بمعنى الح�ضانة ،احتمال ال�شيء وجعله في الح�ضن.	-التربية :بمعنى التغذية((( ،والغذاء :ما يكون به نماء الج�سم وقوامه.

((( الجوهري� ،إ�سماعيل بن حماد ،تاج اللغة و�صحاح العربية ،ج� ،6ص.2445
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	التربية :بمعنى التنبيت والغر�س((( .والتنبيت :التغذية وح�سن القيام على ال�شيء(((.	التربية :بمعنى الت�أهيل((( ،والتهيئة لل�شيء(((.� ...إلخ.
نتيجة تطبيق المنهج
حقل داللي وا�سع ،يت� ّضمن العديد من
وبهذا ي ّت�ضح � ّأن مفردة التربية في اللغة العربية ذات
ّ
المعاني ،وي�شمل الكثير من المفاهيم ،م ّما يعني � ّأن العملية التربوية لي�ست ذات بعد واحد،
وال تتع ّلق بجانب واحد من جوانب بناء �شخ�صية الطفل ،فالتربية هي مجموع عمليات مر ّكبة 
 في المح�صلة بخدمة هدف واحد ،فالتربية 
ومت�شابكة ومتداخلة فيما بينها من �أجل �أن ت�صبّ
ّ
حفظ ورعاية و�صيانة وحماية وحرا�سة وتنمية وتغذية وح�سن قيام وت�أهيل وتهيئة وح�ضانة 
و�سيا�سة و�إ�صالح وتن�شئة ووقاية ودفاع و�إحاطة� ...إلخ ،ولو د ّققنا النظر في ك ّل هذه المعاني 
لوجدنا بينها قا�س ً
ما م�شترك ًا ومعنى وحدان ًيا تلتقي عنده ك ّل �أجزاء ال�شبكة وعنا�صرها ،وهو
�إي�صال ال�شيء �إلى كماله((( .وقد �أ�شار العلماء الم�سلمون في تعريفاتهم ال�سابقة للتربية �إلى
ربي �إلى الكمال
هذا المعنى ب�شكل وا�ضح ،حيث ع ّرفوها ب�أ ّنها عبارة عن عملية� :إي�صال المت ّ
الم�ستعدّ له في جميع جوانب �شخ�صيّته.
مرادفات التربية في النصوص الدينية
هناك مفردات �أخرى ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بال�شبكة المعنائية للتربية ،ولكونها وردت في 
العديد من الن�صو�ص القر�آنية والروائية ،و ُت�ستعمل كث ً
يرا في علوم التربية والأخالق والعرفان
العملي� ،سنفردها بالحديث بنحو �شديد االخت�صار.
ّ

((( الفيروز �آبادي ،محمد بن يعقوب ،القامو�س المحيط ،ج� ،1ص.158
((( تاج العرو�س ،ج� ،3ص.143
((( المخ�ص�ص ،ج� ،1ص.27
((( ل�سان العرب ،ج� ،2ص.450
 لطيفا حول
ً
((( يراجع :الم�صطفوي ،ح�سن ،التحقيق في كلمات القر�آن الكريم ،ج� ،4ص  .19-18وقد ذكر تحقيق ًا
الم�س�ألة في ما يقارب الـ � 9صفحات  ،23-15 :تراجع للفائدة.
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التربية والتزكية
�أ	-التزكية في القر�آن :وردت مفردة التزكية بما ّدتها في العديد من الآيات القر�آنية،
منها :ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ((( .
ب -التزكية في اللغة :بمعنى النماء والزيادة((( .والزكاة :التطهير .والزكاة :ال�صالح.
والزكاة :االرتفاع والعلو(((.
حمل المف�سرون معنى التزكية في الآية المذكورة وما 
ج  -معنى التزكية في الآيات:
ّ
ُي�شابهها على التطهير من الكفر وال�شرك والدن�س والذنوب وخبائث الجاهلية و�ألوان
التع ّلقات الدنيوية� ...إلخ .قال ال�سيد محمد ح�سين الطباطبائي« :التزكية تفعيل من
الزكاة ،بمعنى النم ّو ال�صالح ،الذي يالزم الخير والبركة ،فتزكيته لهم تنميته لهم
نماء �صالح ًا بتعويدهم الأخالق الفا�ضلة والأعمال ال�صالحة ،فيكملون بذلك في 
�إن�سان ّيتهم في�ستقيم حالهم في دنياهم و�آخرتهم ،يعي�شون �سعداء ويموتون �سعداء»(((.
ا ي�صبح به هو �أو غيره زك ًيا طاه ًرا
وباخت�صار التزكية هي� :أن يفعل الإن�سان ك ّل م ُ
�صالح ًا(((.
التربية والتطهير
	-1التطهير في القر�آن :وردت مادة (ط ه ر) في القر�آن بهيئات مختلفة ،منها قوله تعالى:
ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ (((.
- 2الطهارة في اللغة :بمعنى النقاء وزوال الدن�س((( .والنظافة والخلو�ص من ال�شائبات(((.
((( �سورة �آل عمران ،الآية .164
((( كتاب العين ،ج� ،5ص .394ال�صحاح ،ج� ،3ص.1223
((( معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،2ص.468
((( الطباطبائي ،محمد ح�سين ،الميزان في تف�سير القر�آن ،ج� ،19ص.264
((( التبيان في تف�سير القر�آن ،ج� ،1ص .467والطبر�سي ،الف�ضل بن الح�سن ،مجمع البيان ،ج� ،10ص.6
((( �سورة التوبة ،الآية .103
((( معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،3ص.428
((( معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،5ص .464وال�صحاح ،ج� ،6ص.2514
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قال ال�سيد الطباطبائي« :التطهير �إزالة الأو�ساخ والقذارات من ال�شيء لي�صفى وجوده
وي�ستعدّ للن�شوء والنماء وظهور �آثاره وبركاته ،والتزكية �إنما�ؤه و�إعطاء الر�شد له بلحوق
الخي��رات وظه��ور الب��ركات»((( .وك�أن الف��رق بين التزكي��ة والتطهي��رّ � ،أن الأولى تحلية 
بالكماالت والثانية تخلية عن النواق�ص.
التربية والتذكية
	-1التذكية في الروايات :عن �أمير الم�ؤمنين ُ :Q
«اذك بالأدب قلبك»(((.
	-2التذكية في اللغة :بمعنى التطهير ،والتذكية بمعنى� :شدّة وهج النار وا�شتعالها.
وقد ف�سر متن الرواية ال�سابقة بفهمين :الأول :ما ذكره الطريحي� :أي طهّر قلبك ّ
ونظفه
ّ
عن الأدنا�س والرذائل((( .والثاني :بمعنى نوّر بالأدب مع اهلل قلبك ،ل ّأن �ضياء القلب وا�شتعال
النور فيه يكون ب�سبب الأدب((( ،وهو الأ�صح ،بقرينة ذيل الرواية« :اذك ب��الأدب قلبك كما
ُتذ ّكي النار بالحطب».
التربية والتهذيب
	-1التهذي��ب ف��ي الروايات :عن الإمام علي ،Q ق��ال« :ذروة الغايات ال ينالها �إال ذوو
التهذيب والمجاهدات»(((.
 وعنه « :Qاال�شتغال بتهذيب النف�س �أ�صلح»(((.	-2التهذيب في اللغة :تنقية ال�شيء م ّما يعيبه((( ،ليزيد نمو ًا وح�س ًنا((( .والتهذيب� :إ�صالح
ال�شيء .والتهذيب :تطهير الأخالق.
التربية والهداية
((( الميزان في تف�سير القر�آن ،ج� ،9ص.377
((( ال�صدوق ،محمد بن علي ،من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،4ص.385
((( الطريحي ،فخر الدين ،مجمع البحرين ،ج� ،1ص.159
((( المحمودي ،محمد باقر ،نهج ال�سعادة في م�ستدرك نهج البالغة ،ج� ،7ص.265
((( الوا�سطي ،علي بن محمد ،عيون الحكم والمواعظ� ،ص.257
((( الم�صدر نف�سه� ،ص.47
((( معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،6ص .46-45
((( تاج العرو�س ،ج� ،2ص.488
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	-1الهداي �ة ف��ي الق �ر�آن :وردت بهيئ��ات متعدّدة بكث��رة ،منها قوله تعال��ى :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭼ ((( .ﭽﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﭼ(((.
	-2الهداي �ة ف��ي الروايات :عن النب��ي« :Pواهلل لأن يُه َدى بهداك رج� ٌ�ل واحد خير لك

من حمر النعم»(((.
	-3الهداية في اللغة :بمعنى الإر�شاد ،والداللة على طريق الر�شد ،والداللة على المطلوب
بلط��ف ،والإي�ص��ال �إل��ى المطل��وب((( .قال ال�س��يد م�صطف��ى الخمين��يّ �« :إن المعروف
تق�سيم الهداية �إلى:
�أ	-الهداية بمعنى �إراءة الطريق.
ب -والهداية بمعنى الإي�صال �إلى المطلوب.
ولك ّنه لي�س من قبيل المعنيين ِ ل َّلفظ الواحد ،بل هذا تق�سيم للمعنى الواحد»(((.
فالهداية �إي�صال �إلى الكمال المطلوب ،كما هو معنى التربية.
التربية والتعليم
	-1التعلي��م ف��ي القر�آن :وردت مفردة العل��م بهيئات مختلفة بكثرة ف��ي الن�صو�ص الدينية 
القر�آنية والروائية((( ،منها:
ﭼ(((.
	التعلي��م الإله� ّ�ي :ﭽﭽﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ (((.
	التعليم النب��ويّ  :ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ((( .
(((  �سورة ال�شورى ،الآية .52
((( �سورة يون�س ،الآية .35
((( ال�سيوطي ،عبد الرحمن بن �أبي بكر ،الجامع ال�صغير ،ج� ،2ص ،714ح.9606
((( الع�سكري� ،أبو هالل ،الفروق اللغوية� ،ص .42والراغب الأ�صفهاني ،مفردات �ألفاظ القر�آن� ،ص.705
((( الخميني ،م�صطفى ،تف�سير القر�آن الكريم ،ج� ،2ص.74
((( يراجع :الكليني ،محمد بن يعقوب ،الكافي ،ج ،1كتاب العقل والجهل .والري�شهري ،محمد ،العلم والحكمة في الكتاب
وال�سنة ،تحقيق م�ؤ�س�سة دار الحديث الثقافية ،قم ،ط.1
((( �سورة الرحمن ،الآيات .4-1
((( �سورة العلق ،الآيات .5-3
((( �سورة البقرة ،الآية .151
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  -2التعليم في اللغة العربية :على وزن تفعيل من العلم ،والعلم �إدراك ال�شيء بحقيقته(((.
والعل��م بمعن��ى ال�ش��عور بال�ش��يء((( .والعل��م المعرفة((( .والعل��م اليقين ال��ذي ال يدخله
احتمال((( .والعلم االعتقاد الراجح �سواء �أكان يق ً
ينا �أم ظ ّن ًا(((.
والذي يظهر بالتتبّع ال�ستعماالت العلم �أ ّنه �صفة قائمة في النف�س توجب انك�شاف وظهور
ال�شيء لها ب�شكل تام يتميّز به عن غيره بنحو ال يحتمل الخالف .وبنا ًء عليه ،يكون معنى
التعليم� :إعطاء العلم و�إك�سابه للآخرين بحيث يتمّ رفع الجهل عن �أنف�سهم ،وقيل :التعليم
يخت�ص بما يكون بتكرير وتكثير ح ّتى يح�صل منه �أثر في نف�س المتع ّلم(((.
ّ
وبما � ّأن الجهل نق�ص للنف�س الإن�سانية والعلم كمال لها ،يكون التعليم من م�صاديق التربية 
بجعل نف�س المتع ِّلم ترتفع وتت�سامى من النق�ص �إلى الكمال.
التربية والتأديب
	-1الت�أديب في اللغة :م�ش� ّ
�تق من الأدب ،و�أ�صله� :أن تجمع النا� �س �إلى طعامك((( .والأدب:
ملك��ة تع�ص��م من قامت به ع ّما ي�ش��ينه(((« .والأدب ا�س��م يقع عل��ى ِّ
كل ريا�ضة محمودة
يتخ ّرج بها الإن�سان في ف�ضيلة من الف�ضايل»(((.
أحاديث النبي وروايات �أهل البيت  :Rلم ترد مفردة الأدب والت�أديب
	-2الت�أديب في �
ّ
في القر�آن الكريم ،وجاءت في الأحاديث بكثرة.
علي « :Qي��ا كميلّ � ،إن ر�سول اهلل �أ ّدب ��ه اهلل ،وه��و �أ ّدب�ن��ي ،و�أن��ا �أ�ؤدّب
 عن الإم��ام ّالم�ؤمنين ،و�أورث الآداب المكرمين»(.((1
((( الراغب الأ�صفهاني ،الح�سين بن محمد ،مفردات �ألفاظ القر�آن� ،ص.475
((( العين ،ج� ،2ص.152
((( ال�صحاح ،ج� ،5ص.1990
((( مجمع البحرين ،ج� ،6ص.119
((( مفردات �ألفاظ القر�آن� ،ص.475
((( الم�صدر نف�سه.
((( معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،1ص.74
((( تاج العرو�س ،ج� ،1ص.296
((( المازندراني ،محمد �صالح� ،شرح �أ�صول الكافي ،ج� ،1ص.292
( ((1ابن �شعبة الحراني ،الح�سن بن علي ،تحف العقول عن �آل الر�سول� ،ص.171
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 وعنه �« :Qسبب تزكية الأخالق ح�سن الأدب»(((. وعنه ّ �« :Qإن اهلل ع ّز وج ّل �أدّب نبيّه على محبّته»(((.أديب في اال�ستعمال الروائي وكذلك
ويظهر ب�شكل وا�ضح من هذه الن�صو�ص � ّأن متع ّلق الت�
ّ
غير مخت�ص بتهذيب الهيئة البدنية للإن�سان بل ي�شمل الهيئات النف�سانية من القيم
اللغويّ
ّ
والأخالق وال�صفات الوجدانية كالحب((( .وبهذا يظهر � ّأن ما ذكره بع�ض العلماء من ح�صر 
معنى الأدب في ال�سلوك والفعل والهيئة الح�سنة دون الملكات الأخالقية ،لي�س في مح ّله(((.
فهذه المعاني بمجموع ُ
ها ت�ش ّكل منظومة مفهومية مترابطة فيما بينها تر�سم لنا معالم
�سعة مفهوم التربية على ال�شكل ال ّتالي:
ال�سيا�سة
الت�أهيل
الت�سامي

الدفاع

الرعاية

التن�شئة
التعليم

التزكية

الإ�صالح

ال�صيانة

التنمية
التعاهد
الإحاطة
الوقاية

المحافظة

التغذية

الحرا�سة

الإ�شراف

النظارة

القيام

الت�أديب

التنظيف

الهداية

التنقية

التهذيب
الت�صفية

الإر�شاد
التطهير

التذكية

التهيئة

((( عيون الحكم والمواعظ� ،ص.281
((( م.ن� ،ص.265
((( يراجع :عجمي� ،سامر توفيق ،عقوبة الطفل في التربية الإ�سالمية� ،ص.109-103
((( الميزان في تف�سير القر�آن ،ج� ،6ص.273

الكفالة

المراقبة
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الرأي المختار في تعريف التربية
� ّإن اختيار تعريف معيّن للتربية يتو ّقف على معالجة العديد من المقدّمات المطوية التي 
�سيتمّ عر�ضها خالل درو�س الكتاب ،فهو �إن كان مت� ّأخ ًرا عنها ثبو ًتا لكن ُنقدِّ مه عليها �إثب ً
اتا
ل�ضرورات تتع ّلق بمنهجية البحث ،فنقول في تعريف التربية ب�أ ّنها:
ولي الطفل �أو الم�أذون له من ِقبَله ،قو ًال وعم ًال ،ب�صناعة((( هوية الطفل (�شخ�صيّته)،
قيام ّ
ّاته الخا�صة ،في جميع جوانبها (البدنية ،القلبية ،والعقلية)،
�أو تنمية ا�ستعداداته وقابلي
ّ
وبمختلف الأبعاد الحياتية (االجتماعية ،االقت�صادية ،ال�سيا�سية ،و ،)(((...بهدف �إي�صاله
إليه ،ب�شكل تدريجي ،وبنحو م�ستدام ،من خالل
إ�ضافي) المتوجّ ه �
�إلى كماله
ّ
(الحقيقي �أو ال ّ
ّ
اعتماد مجموعة من الأ�صول والأ�ساليب والتقنيات ،الم�ستخرجة من الم�صادر الإ�سالمية �أو
المن�سجمة معها.
التربية وعلم األخالق
بعد �أن ّ
 ات�ضح معنى التربية ،يظهر الفرق بين التربية وعلم الأخالق ،فعلم الأخالق يهدف
�إلى تكميل الملكات النف�سانية التي ت�صدر عنها الأفعال الح�سنة والجميلة(((.
 الروحي للإن�سان ،فمركز
أخالق بناء المحتوى الداخلي
وبعبارة مخت�صرة وظيفة علم ال
ّ
ّ
نظره على جانب من جوانب �شخ�صية الطفل ،وال عالقة له بالجوانب الأخ��رى كمهارات
التفكير ،والريا�ضة البدنية ،وال�سالمة الج�سدية ،و�إعطاء المعرفة ،وبناء العقيدة� ...إلخ.
بينما التربية هي تنمية لكافة جوانب �شخ�صية الطفل و�أبعادها الحياتية.

((( مفردة «�صناعة» م�ستعارة من قوله تعالى :ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭼ � ,سورة طه ،الآية .39
((( �أنظر :الدر�س الثالث والدر�س ال�ساد�س.
((( يراجع :م�سكويه� ،أحمد بن محمد ،تهذيب الأخالق وتطهير الأعراق� ،ص .51والطو�سي ،ن�صير الدين� ،أخالق نا�صري،
�ص.102
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المفاهيم الرئيسة

	التربية لغ ًة من فعل ربا ،بمعنى نما وعال و�سما.	التربية في ا�صطالح العلماء الم�سلمين هي :تن�شئة ال�شيء ح ًاال بعد حال بالتدريج من
حدّ النق�ص �إلى حدّ الكمال.
	يقوم منهج الترادف والتناظر لمعرفة ال�شبكة المعنائية لأيّ مفردة على �أ�سا�س البحثع��ن معناه��ا لمعرفة مرادفها ،ث��م البحث عن المرادف ،وم��رادف المرادف ،وهكذا،
ومن �ضمن عنا�صر ال�ش��بكة المعنائية للتربية :التنمية ،التن�ش��ئة ،الت�سامي ،الحرا�سة،
الرعاي��ة ،الح�ضان��ة ،الإ�ص�لاح ،الحماي��ة ،ال�صيان��ة ،الت�أهي��ل ،الإر�ش��اد ،الإ�ش��راف،
التغذية...
	يفي��د المفهوم الجامع لعنا�صر ال�ش��بكة المعنائية للتربية �أ ّنه��ا بمعنى �إي�صال المتربّي 
 ُ�إلى الكمال الم�ستعدّ له في جميع جوانب �شخ�صيّته.
معان ُذكرت ف��ي الن�صو�ص الدينية ،مثل:
	تت� ّضم��ن مف��ردة التربية �أو تت��رادف مع عدّة ٍالتعليم ،التزكية ،التهذيب ،التذكية ،الهداية ،الت�أديب ،التطهير ،المجاهدة...
	تمتاز التربية عن علم الأخالق ،ب� ّأن التربية ت�ش��مل ك ّل جوانب �ش��خ�صية الإن�س��ان� ،أمّا أخالق فيخت�ص بجانب تنمية وبناء الملكات النف�سية الفا�ضلة.
علم ال
ّ
ولي الطفل بتنمية ا�س��تعدادات الطفل و�صناعة 
 نق�ص��د بتربي��ة الطفل باخت�صار :قيام ّّ له بنحو تدريجي.
هويّته في جميع جوانبها ،بهدف �إي�صاله �إلى الكمال الم�ستعد
ّ
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أسئلة الدرس

1.1بر�أيك هل يُمكن اعتبار تعريف الم�صطلحات والمفاهيم �أم ًرا حياد ًيا �أم هو تابع للمدر�سة 
الفل�س��فية والمنظوم��ة المفاهيمي��ة والقيمية التي ينتم �ي �إليها الباحث؟ ا�ض��رب مث ًال على
ذلك.
2.2هل االنتقال بالإن�سان من حدّ الكمال �إلى النق�ص يعتبر تربية حقيقة؟ ع ِّلل ذلك.
ُ
غير التي ذكرت في الدر���س ترتبط بال�ش��بكة المعنائية للتربية 
3.3هن��اك م�صطلح��ات �أخ��رى
ف��ي اللغ��ة العربية ،مثل( :الريا�ضة ،التبليغ ،الدعوة ،التب�ش��ير) اع� ِ�ط �أمثلة من الن�صو�ص
الدينية عليها ،وبيّن عالقتها بالتربية.
أديب في اللغة العربية مخت�صة بتربية الهيئة البدنية والأفعال
4.4هل توافق على � ّأن مفردة الت�
ّ
ال�س��لوكية للإن�س��ان� ،أم ت�ش��مل الأبع��اد الأخ��رى المعرفية والنف�س��ية والعاطفي��ة...؟ اذكر 
�شواهد على ر�أيك من الن�صو�ص الروائية.
5.5ما هو الفرق بين التربية وعلم الأخالق من وجهة نظرك؟

الدرس الثاني

مفهوم التربية
في العلوم التربوية
المعاصرة
أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يتع ّرف �إلى بع�ض تعريفات التربية عند التربويين
الم�سلمين والغربيين.
 2 .2يمتلك مهارة مناق�شة التعريفات المختلفة للتربية 
وتقويمها.
ُ 3 .3يميّز بين التربية بالمعنى الأعمّ والتربية بمعنى
التعليم والتمدر�س.
ُ 4 .4يميّز بين التربية والتن�شئة االجتماعية.

تمهيد
�س ُن�س ّلط ال�ضوء في هذا الدر�س((( على تعريف م�صطلح التربية من وجهة نظر علماء
التربية المحدثين والمعا�صرين (الم�سلمين والغربيين) ،ثم ُنناق�ش مجموع تلك التعاريف
و ُن�سجّ ل عليها ما ينبغي من مالحظات ا�ستناد ًا �إلى معياريّة التعريف الذي تب ّنيناه حول التربية.
ّ
ّ
واألخص
األعم
التربية بالمعنى
ُت�ستعمل مفردة التربية في العلوم المعا�صرة ب�أحد معنيين:
 الأول :التربي��ة بالمعن��ى الأعمّ  :وت�ش��مل تربية الإن�س��ان في مختلف جوانب �ش��خ�صيّتهية ت�س��اعد على ت�ش��كيل عقل الفرد ُ
و�أبعاد حياته ،و«تت� ّضمن ك ّل عمل ُ
وخ ُلقه وج�س��مه»(((.
ويُ�س��تثنى منه��ا الجوان��ب البيولوجي��ة والفيزيولوجي��ة والوراثية التي ال يلع��ب االختيار
�اني �أيّ دور ف��ي تحدي��د معالمه��ا  -م��ع الإ�ش��ارة �إلى وج��ود جوان��ب وراثية يلعب
الإن�س� ّ
�اني دور ًا فيه��ا ،فيك��ون للتربي��ة ت�أثي��ر عليه��ا ،كما �س��ي�أتي في الدر���س 
االختي��ار الإن�س� ّ
الخام�س ع�شر.
�ة بالمعنى الخا�ص :و «تعني غر���س المعلومات والمهارات المعرفية من
 الثان��ي :التربي�ّ
خالل م� ّؤ�س�سات مع ّينة �أُن�شئت لهذا الغر�ض»(((.
وق ُ
خ�صو�ص التعليم المدر�سي �أو التمدر�س 
أخ�ص �أي
د تطلق التربية ويُراد بها المعنى ال ّ
ّ
.schooling
((( يراجع حول هذا الدر�س :عجمي� ،سامر توفيق ،التربية مفهومها غايتها مو�ضوعها ،الف�صل الأول ،المبحث الرابع.
((( مر�سي ،محمد منير� ،أ�صول التربية� ،ص.8
((( ن .م� ،ص.8
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التربية والتعليم
ّات�ضح في الدر�س ال�سابق في فقرة التربية والتعليم � ّأن التعليم عملية موجّ هة �إلى العقل 
والجانب الذهني ،ب�إعطاء المعرفة  والفهم والإدراك والتفكير� ،أ ّم�ا �إح��داث التغيير في 
ّ
ال�سلوك فهو من �آثار العملية التربوية كك ّل ،فالتعليم �أ�ضيق من التربية ،وواقع �ضمن دائرتها،
بل التعليم مقدّمة للتربية بمعنى التزكية ،ومع ذلك لي�ست ك ّل عملية تربوية م�سبوقة بالتعليم،
موقف تعليمي.
ل ّأن تغذية الطفل الر�ضيع ورعايته ...هي تربية ،ولك ّنها ال تت� ّضمن �أي
ّ
ومن الأخطاء ال�شائعة  -عند البع�ض� -أ ّن��ه عندم ُ
ا تطلق مفردة التربية ين�صرف �إلى
�أذهانهم المعنى الثاني للتربية� ،أي التربية بمعنى التعليم والتمدر�س ،و�إن كان للمدر�سة 
إلى المقدار الزمني الذي يق�ضيه فيها،
دور رئي�س وحيويّ  في بناء �شخ�صية الطفل نظ ًرا �
ّ
�إال �أ ّنها تبقى واحدة من مجموعة عنا�صر وم� ّؤ�س�سات مجتمعية �شريكة وم�ؤ ّثرة وفاعلة في 
عملية تربية الطفل ور�سم مالمح �شخ�صيّته ،ك�شبكة و�سائل الإعالم والتوا�صل و ّ
االت�صال
ّ
(التلفزيون ،المجلت ،الإنترنت ،الفاي�س بوك ،برامج الهاتف ،)...والألعاب الإلكترونية 
(الكمبيوتر ،البالي �ستاي�شن ،الإك�س بوك�س ،و ،)...والجمعيات الك�شفية ،والمحيط القريب
والجيران ،والأ�صدقاء ،والم�ساجد ،والأندية الريا�ضية� ...إلخ ،و�أهمّ من ذلك ك ّله الأ�سرة
والبيئة المنزلية والعائلية بالمعنى الأع��مّ  ،ف�ض ًال عن عنا�صر كثيرة ع ّقدت قدرة القيادة
والتح ّكم وال�سيطرة على العملية التربوية في ع�صرنا الحا�ضر.
ّ
التربويين اإلسالميين
تعريف التربية اإلسالمية في رأي بعض
خا�ص ،ف�إ ّنه
نظام فل�سفي
إ�سالمي ينتمي �إلى
انطالق ًا من كون الباحث التربويّ  ال
ديني ّّ
ّ
ّ
إ�سالمي
�سيُحاول اال�شتغال على المواءمة ما بين العلوم التربوية من جهة وبين انتمائه ال
ّ
من جهة ثانية ،فيقوم ب�أ�سلمة تعريف التربية� ،إمّا من حيث الغاية �أو الأ�صول والأ�ساليب� ،أو
المنهج والم�صادر� ...إلخ .و�سنعر�ض خالل الفقرات التالية بع�ض التعريفات في هذا المجال.
 ع ّرفه��ا خالد الحازمي ب�أ ّنها« :تن�ش��ئة الإن�س��ان �ش��يئ ًا ف�ش��يئ ًا في جمي��ع جوانبه ،ابتغاءإ�سالمي»(((.
�سعادة الدّارَين ،وفق المنهج ال
ّ
((( الحازمي ،خالد بن حامد� ،أ�صول التربية الإ�سالمية� ،ص.19
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 وع ّرفه��ا �صبح��ي طه بقول��ه« :التربية الإ�س�لامية ه��ي تنمية جميع جوانب ال�ش��خ�صية الإ�س�لامية الفكرية والعاطفية والج�س��دية واالجتماعية ،وتنظيم �س��لوكها على �أ�سا���س 
من مبادئ الإ�سالم وتعاليمه بغر�ض �أهداف الإ�سالم في �ش ّتى مجاالت الحياة»(((.
�مولي تكامل� ّ�ي لجميع
 وع ّرفه��ا محم��د خي��ر فاطم��ة« :التربية الإ�س�لامية ذات طابع �ش� ّجوانب ال�ش��خ�صية الروحي��ة والعقلية والوجدانية والأخالقية والج�س��مية واالجتماعية 
والإن�سانية ،وفق معيار االعتدال و ّ
االتزان»(((.
 وع ّرفها عبد الرحمن النحالوي وزمال�ؤه ب�أ ّنها« :مجموعة الت� ّصرفات العملية والقولية الت �ي يُمار�س��ها را�ش��د ب�إرادت��ه نح��و �صغير ،بهدف م�س��اعدته ف��ي اكتمال نم �وّه وتف ّتح
ا�س��تعداداته الالزم��ة وتوجيه قدراته ليتم ّكن من اال�س��تقالل في ممار�س��ة الن�ش��اطات
وتحقيق الغايات التي يعدّ لها بعد البلوغ ،في �ضوء توجيهات القر�آن وال�سنة»(((.
 ال بد من
وهذه التعريفات ال ب�أ�س بها ،وتتنا�سب مع المعنى اللغويّ  ،مع الإ�شارة �إلى �أ ّنه ّ
التمييز بين تعريف تربية الإن�سان بالمعنى الأعمّ وبين تعريف التربية الم�ضافة �إلى الطفل،
ف� ّإن تعريف التربية بالمعنى الأعمّ  ينبغي �أن ي�أخذ بعين االعتبار الأمرين التاليين:
�أ ّو ًال� :أن ال يقت�صر على جعل متع ّلق التربية هو «ال�صغير» �أي «الطفل» فقط ،كما قيّد ذلك
في التعريف الأخير ،ل ّأن العملية التربوية وفق الر�ؤية الإ�سالمية م�ستدامة تبد�أ من المهد 
مر �إلى اللحد ،فت�شمل تربية الكبار �أي� ًضا .وقد تنبّه علي القائمي �إلى هذه المالحظة،
وت�ست ّ
مر وتتوا�صل مع دور
حيث يقول« :ال تقت�صر مدّة التربية على دور الطفولة ،بل يجب �أن ت�ست ّ
ال�صبا ح ّتى �آخر العمر»(((.
�أ ّم��ا جعل متع ّلق التربية في الكتاب هو الطفل فلي�س من باب جعل التربية في الر�ؤية 
ٍّ
ّدة ب�سن معيّنة ،بل لكونه مو�ضوع البحث.
الإ�سالمية محد

((( ر�شيد ابراهيم� ،صبحي طه ،التربية الإ�سالمية و�أ�ساليب تدري�سها� ،ص.9
((( فاطمة ،محمد خير ،منهج الإ�سالم في تربية عقيدة النا�شئ� ،ص.52
((( محب الدين �أبو �صالح ،مقداد يالجن ،عبد الرحمن النحالوي ،درا�سات في التربية الإ�سالمية� ،ص.13
((( القائمي ،علي ،الأ�سرة والطفل الم�شاك�س� ،ص.36
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والثانية� :أن ال يح�صر متع ّلق التربية بالآخر فقط ،كما في التعريف الأخير �أي� ًضا ،ل ّأن
التربية الإ�سالمية لي�ست منح�صرة في التربية الغيرية ،بل ت�شمل التربية الذاتية� ،أي تربية 
الإن�سان لنف�سه وتهذيبه لذاته .وهذه نقطة تمّ  �إغفالها من قبل العديد من علماء التربية 
الم�سلمين وغيرهم ،مع � ّأن نقطة انطالق العملية التربوية في الر�ؤية الإ�سالمية تبد�أ من
النف�س والذات نحو الطفل والآخر.
تعريف خسرو باقري للتربية
ع ً
طفا على االحتمال اللغويّ  الذي تب ّناه خ�سرو باقري �سابق ًا لمعنى التربية ،ع ّرف التربية 
الإ�سالمية ا�صطالح ًا ب�أ ّنها« :معرفة اهلل ب�صفته الربّ  الأوحد للعالم والإن�سان ،واختياره ر ّب ًا
لنا ،والت�سليم والخ�ضوع لربوبيّته ،واالبتعاد عن ربوبيّة غيره»(((.
ويُالحظ على هذا التعريف:
�أ ّو ًال� :أ ّنه تعريف للتربية بلحاظ الغاية النهائية التي يُمكن �أن ُنطلق عليها ا�سم الهدف
الميتا -ا�ستراتيجي� ،أي الهدف الأعلى الأق�صى الذي يقع في نهاية �سل�سلة الأهداف طو ًال
ّ
بنحو ال يكون وراءه هدف �آخر ،فال ت�شتمل التربية حينها على الأهداف الو�سيطة والكماالت
الإ�ضافية.
وثانياًّ � :أن التربية لي�ست هي نف�س معرفة اهلل واختياره ر ّب ًا والخ�ضوع له ،بل التربية هي 
مجموع العمليات التي ت�ؤدّي بالمتربّي في مرحلة عمرية ما �إلى الو�صول �إلى هذه الكماالت.
وثالثاً� :أ ّنه تعريف غير جامع ،لأ ّنه ال ي�شمل جميع المراحل العمرية للطفل� ،إذ لي�س 
بمقدور الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة �أن يعرف اهلل ويختاره ر ّب ًا ويت� ّصرف على �أ�سا�س 
منطق الخ�ضوع له تعالى.
وقد اعترف باقري نف�سه في مو�ضع �آخر من كتابه بهذه المالحظة ،حيث يقولّ �« :إن هذا 
المفهوم للتربية ال يتح ّقق في مرحلة الطفولة� ،أي مرحلة ما قبل البلوغ والتكليف ،ل ّأن القدرات
المعرفية لدى الطفل �ضعيفة ،وهو ال يمتلك القدرة على االختيار والعمل على �أ�سا�سها .وعلى
((( نظرة متجدّدة في التربية الإ�سالمية� ،ص.72
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هذا الأ�سا�س فمرحلة الطفولة بمثابة المرحلة الممهّدة للتربية»((( .م� ً
ضيفاّ � ،أن وظيفة المربّي 
خا�صة 
تجاه الطفل هي الت� ّصرف معه وفق �أ�ساليب تجعل الطفل يحمل ا�ستعدادات وقابليات ّ
لمعرفة اهلل واختياره ر ّب ًا عند دخوله مرحلة البلوغ والتكليف(((.
وفي الحقيقة ،ت�صنيف عملية تربية الطفل تحت عنوان :ممهّدات التربية ،ال يُغيّر من واقع
الأمر �شيئ ًا� ،إذ النقا�ش لي�س لفظ ًيا ،وال م�شاحة في الألفاظ.
كما � ّأن تلك العمليّات ال تكون تربية بلحاظ الفعلية ،و�إ ّنما هي تربية بالقوّة �أي بلحاظ
الم�ستقبل وباعتبار ما �سيكون ،وهو �أمر غير �صحيح ،ل ّأن هدف التربية -ك ّ
ما ات�ضح في 
الدر�س الأوّل و�سي�أتي في الدر�س الثالث -ي�شمل الكماالت الإ�ضافية والأه��داف الو�سيطة،
فمفهوم التربية بمعناه الحقيقي وفق الر�ؤية الإ�سالمية ينطبق على العمليات اال�ستكمالية 
ّ
والهدف النهائي
التي يقوم بها الرا�شدون تجاه الطفل ،ويو�صف حينها بالمتربّي حقيقة،
ّ
والغائي من التربية و�إن كان هو الو�صول �إلى القرب من اهلل تعالى ،لك ّنه كما ذكرنا هدف ميتا 
ّ
ا�ستراتيجي في العملية التربوية ،وهو ال يلغي وجود �أهداف و�سيطة وكماالت �إ�ضافية يعتبر ّ
�إي�صال الطفل �إليها تربية حقيقة.
التربية والتنشئة االجتماعية
وقع الخلط من ِقبَل بع�ض الباحثين التربويّين بين م�صطلحي التربية والتن�شئة االجتماعية،
لذا من ال�ضروريّ  بيان الفرق بينهما ،فمث ًال يُع ّرف محمد �سيف الدين فهمي التربية ب�أ ّنها:
«العملية المق�صودة �أو غير المق�صودة التي ي�صطنعها المجتمع لتن�شئة الأجيال الجديدة
فيه ،بما يجعلهم على وعي بوظائفهم في المجتمع ،وبدور ٍّ
كل منهم فيه»(((.
إلى البعد االجتماعي للعملية التربوية ،بمعنى �أن يُ�صبح
وهذا التعريف للتربية ناظر �
ّ
الطفل  ق��ادر ًا على التكيّف والت�أقلم مع البيئة االجتماعية العامّة التي يعي�ش فيها .وهذا 
المعنى �أقرب �إلى التن�شئة االجتماعية منه �إلى التربية .ل ّأن التن�شئة االجتماعية عبارة عن
خا�صة ي�ستطيع من خاللها �أن يكون ع�ضو ًا نافع ًا ومتوافق ًا مع الهيئة 
�إك�ساب الطفل �صفات ّ
((( فل�سفة التربية والتعليم الإ�سالمية � ،ص.177
((( الم�صدر نف�سه� ،ص.178
((( فهمي ،محمد �سيف الدين ،محا�ضرات في �أ�صول التربية� ،ص.17
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كائن بيولوجي
االجتماعية العامة التي يعي�ش فيها ،فتكون له عقلية اجتماعية ،ويتحوّل من
ّ
كائن اجتماعي(((.
�إلى
ّ
وبعبارة �أخرى :التن�شئة االجتماعية عبارة عن جعل الطفل قادر ًا على التكيّف مع البيئة 
االجتماعية التي يعي�ش فيها  من حيث العادات والتقاليد  وال�سلوكات و ّ
االتجاهات والقيم
وغيرها.
وبهذا ت ّت�ضح عدّة فروقات بين التربية والتن�شئة االجتماعية ،منها �أعميّة التربية على
إلى البعد االجتماعي من �أبعاد هوية الطفل ،فتكون جزء ًا
التن�شئة ،حيث � ّإن التن�شئة ناظرة �
ّ
من العمليات التربوية التي تهدف �إلى تكامل الطفل في مختلف جوانب �شخ�صيّته ،ومنها 
البعد االجتماعي.
ّ
وثانياً :التن�شئة االجتماعية انعكا�س لثقافة المجتمع ،والتربية الإ�سالمية ال تقوم دائ ً
ما
على جعل الطفل متك ّي ًفا مع البيئة التي يعي�ش فيها بمعنى �إك�سابه قيمها و�أنماطها ال�سلوكية،
بل تختلف الم�س�ألة  من مجتمع �إل��ى �آخ��ر .فلو كان المجتمع �إيمان ًيا يلتزم بقيم الإ�سالم
والتطبيع االجتماعي للطفل مع بيئته.
و�أنماطه ال�سلوكية تكون التربية قائمة على التوافق
ّ
إ�سالمي كالأ�سر الم�سلمة التي تعي�ش في الغرب� ،أو
�أمّا لو كان الطفل يعي�ش في مجتمع غير �
ّ
تعي�ش في مجتمع م�سلم ال يلتزم بالقيم الإ�سالمية ،فهنا ال يكون المطلوب جعل الطفل متطبّع ًا
بالقيم والأنماط ال�سلوكية لذلك المجتمع ،بل جعل الطفل قادر ًا على المواءمة بين المنظومة 
الإيمانية والقيمية التي ينتمي �إليها وبين المجتمع الذي يعي�ش فيه ،بمعنى �أن ال يجعله �إيمانه
ي�شعر بالغربة عن المجتمع فينعزل ويعتكف وينزوي ،وفي الوقت نف�سه ال ين�صهر في المجتمع.
إ�سالمي الذي يُحدّد العمليات التربوية 
فالتربية الإ�سالمية تنطلق من المذهب التربويّ  ال
ّ
انطالق ًا من قاعدة �أيّ مجتمع ُنريد �أن نبني ،و�أيّ مجتمع مطلوب �إيجاده في واقع حياة النا�س،
ال على �أ�سا�س ما هو المجتمع الموجود كواقع قائم.

((( يراجع :وطفة ،علي �أ�سعد ،وال�شهاب ،علي جا�سم ،علم االجتماع المدر�سي بنيوية الظاهرة ووظيفتها االجتماعية،
�ص.235
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ّ
الغربيين
التربية عند فالسفة وعلماء التربية
 الرعاية (التغذية ،التعهّد) واالن�ضباط
	يقول �إيمانويل كانط ...« :نق�صد فع ًال بالتربيةّ :والتعليم المقترن بال َّتكوين ...والمق�صود بالرعاية :االحتياطات التي ي ّتخذها الوالدان
ليحوال بين �أطفالهما وبين ا�س��تعمال قواهم ا�س��تع ً
ماال م�ض � ّر ًا(...و) يحول االن�ضباط
دون �أن ين�ص��رف الإن�س��ان عن غايت��ه -وهي غاية الإن�س��انية-بفعل نوازع��ه الحيوانية 
(فاالن�ضباط يعني :ال�س��عي �إلى الحيلولة دون �أن ت�ؤدّي الحيوانية �إلى فقدان الإن�س��انية 
«تروي�ض التوحّ �ش) .(((»...
 و ُيع � ّرف ج��ون �س��تيوارت ميل التربية ب�أ ّنها« :ك ّل ما نفعله نحن من �أجل �أنف�س��نا وك ّل ما يفعله الآخرون من �أجلنا حين تكون الغاية تقريب �أنف�سنا من كمال طبيعتنا»(((.
 ويُع ّرفها جون ديوي« :عملية �صوغ وتكوين لفعالية الأفراد ،ثم �صبّ  لها في قوالب معيّنة عمل اجتماعي مقبول لدى الجماعة»(((.
�أي تحويلها �إلى
ّ
 وع ّرفه��ا روني��ه �أوبير ب�أ ّنها« :عملية ت�ضمّ  الأفعال والت�أثيرات التي ت�س��تهدف نموّ الفردمن ك ّل جهاته نمو ًا ي�سير به نحو كمال وظائفه من حيث التكيّف مع ما يُحيط به ،ومن
حيث ما تحتاجه هذه الوظائف من �أنماط �سلوك وقدرات»(((.
 وج��اء في مو�س��وعة الالن��د الفل�س��فية :Education« :تربية ،تهذيب ،ت�أديب� ...:سل�س��لة عملية �إجرائية يُدرّبُ  فيها الرا�شدون (الأهل عموم ًا) ال�صغار من جن�سهم ،وي�شجعون
لديهم نموّ بع�ض النزعات وبع�ض العادات»(((.
 ويع � ّرف ج��ود  Goodالتربي �ة ف��ي معجم��ه الترب��ويّ  بتعريفات ع �دّة ،منه��ا« :مجموعة (((

((( انطالق ًا من المفهوم الذي حدّدناه للتربية والمناق�شات التي ذكرناها حول بع�ض التعريفات �سابقاً ،يمكن للأ�ستاذ
والطالب مناق�شة هذه التعريفات في الح�صة الدرا�سية.
((( كانط� ،إيمانويل ،ثالثة ن�صو�ص� ،ص 11وما بعد.
((( الر�شدان ،عبد اهلل ،علم اجتماع التربية� ،ص.25
((( يراجع :الزهيري� ،شريف عبد العزيز ،بناء م�ستقبل الأمة� ،ص.12
((( �أوبير ،رونيه ،التربية العامة ،ترجمة عبد اهلل عبد الدايم� ،ص.27
((( الالند� ،أندريه ،مو�سوعة الالند الفل�سفية ،تعريب خليل �أحمد خليل ،ج� ،1ص.322

48

لفطلا ةيبرت يف ديدجلا جهنملا

العملي��ات الت��ي م��ن خالله��ا يقوم الف��رد بتنمي��ة قدرات��ه واتجاهاته و�ص��ور �أخرى من
ال�سلوك ذات القيمة الإيجابية في المجتمع الذي يحيا فيه»(((.
وهذا التعريف هو �أقرب للتربية الذاتية المتع ّلقة بالنف�س دون الآخر.
 وع ّرفته��ا مارغري��ت مي��د ب�أ ّنه��ا« :العملية الثقافي��ة والطريق��ة التي يُ�صبح به��ا الوليد الإن�ساني الجديد ع�ضو ًا كام ًال في مجتمع �إن�ساني معيّن»(((.
 وع ّرف��ت اليون�س��كو -في م�ؤتمرها الـ 18الذي عقد في باري���س ع��ام 1974م-التربية ب�أ ّنه��ا« :مجم��وع عملية الحياة االجتماعية التي ع��ن طريقها يتع ّلم الأفراد والجماعات
 ينم��وا وبوعي منهم ك ّافة قدراتهم
داخ��ل مجتمعاته��م الوطنية والدولية ل�صالحها و�أن ّ
ال�شخ�صية و ّاتجاهاتهم وا�ستعداداتهم ومعارفهم .وهذه العملية ال تقت�صر على �أن�شطة 
بعينها.(((»...

((( نق ًال عن� :أ�صول التربية ،م�.س� ،ص.9
((( نق ًال عن :النجيحي ،محمد لبيب ،التربية و�أ�صولها الثقافية واالجتماعية� ،ص.45
((( يراجعwww.dfc.edunet.tn/Arab :

 ةرصاعملا ةيوبرتلا مولعلا يف ةيبرتلا موهفم

49

المفاهيم الرئيسة

	ت�ستعمل مفردة التربية في العلوم التربوية المعا�صرة بمعنيين :التربية بالمعنى الأعمّ ،وت�ش��مل تربية كافة جوانب ال�شخ�صية الإن�سانية (العقلية والقلبية والبدنية) ،والتربية 
والمعرفي و�إك�س��اب
�ي تنمية الجانب العقلي
بالمعن��ى الأخ��ّ�ص ،وترادف التعليم ،وتعن�
ّ
ّ
المعلومات.
 ع ّرف��ت التربي��ة الإ�س�لامية عن��د التربويي��ن الم�س��لمين بتعريف��ات متع��ددة ،منها� :أنالتربية الإ�س�لامية هي تنمية جميع جوانب ال�ش��خ�صية الإ�س�لامية الفكرية والعاطفية 
والج�س��دية واالجتماعي��ة ،وتنظيم �س��لوكها على �أ�سا���س من مبادئ الإ�س�لام وتعاليمه
بغر�ض �أهداف الإ�سالم في �شتى مجاالت الحياة.
 ع ّرف��ت التربية عند التربويين الغربيي��ن بتعريفات متعددة ،منها :التربية عملية ت�ضمالأفع��ال والت�أثي��رات الت��ي ت�س��تهدف نمو الفرد م��ن كل جهاته نمو ًا ي�س��ير به نحو كمال
وظائف��ه م��ن حي��ث التكيّف مع ما يحيط ب��ه ،ومن حيث ما تحتاجه ه��ذه الوظائف من
�أنماط �سلوك وقدرات.
أنها ال تخت�ص بتربية الطفل ،بل هي تربية 
 من خ�صائ�ص التربية في الر�ؤية الإ�سالمية �ّ
م�س��تدامة م��ن م��ا قبل المهد �إلى اللح��د ،و�أنها �أي� ًضا ال تتع ّلق بتربي��ة الآخر والغير ،بل 
تتع ّلق بتربية النف�س والذات �أو ًال.
	تمتاز التربية عن التن�شئة االجتماعية ،ب�أن الأولى ت�شمل ك ّل عمليات تنمية الإن�سان في مختلف الجوانب� ،أما التن�ش��ئة االجتماعية فتتع ّلق بتربية الإن�س��ان بنحو ي�صبح ع�ضو ًا
نافع ًا في الهيئة االجتماعية التي يعي�ش فيها ،ومتوافق ًا ومتك ً
يفا معها.
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أسئلة الدرس

1.1م��ا ه��و وج��ه الن�س��بة المنطقي �ة بي��ن التربي��ة والتعلي��م ،ه��ل ه��ي الت�س��اوي� ،أم العموم
والخ�صو���ص م��ن وج��ه� ،أم العم��وم والخ�صو���ص مطلق � ًا؟ بيّن �س��بب اختي��ار الإجابة 
المنا�سبة.
2.2ه �ل تربي��ة الطفل مخت�صة بالأهل� ،أم هناك م�ؤ�س�س��ات �ش��ريكة في تربي��ة الطفل؟ بيّن
ذلك.
3.3ناق���ش التعريف الذي ذكره عبد الرحم��ن النحالوي للتربية ،وما هي المالحظات التي 
ت�سجلها عليه؟
4.4ذكر خ�سرو باقري تع ً
ريفا خا� ًصا للتربية ،كيف تناق�ش هذا التعريف؟
5.5ما هو الفرق بين التربية والتن�شئة االجتماعية؟ وهل �أنت مع التن�شئة االجتماعية كيفما 
كان �أم �ضمن �شروط خا�صة؟

الدرس الثالث

هدف تربية الطفل

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يعرف �أهمية الهدف ومعناه في اللغة واال�صطالح
الفل�سفي والتربويّ .
ّ
ُ 2 .2يميّز بين �أق�سام الهدف التربويّ �شك ًال وم�ضمون ًا.
 3 .3يربط بين معنى الكمال والهدف التربويّ .
 4 .4يُحدّد هدف تربية الطفل ب�شكل وا�ضح.

تمهيد
ّات�ضح م ّما تقدّم في تعريف التربية -الدر�س الأوّل ّ � -أن هدف التربية�« :إي�صال الطفل 
ربي �إلى الكمال الم�ستعدّ له».
المت ِّ
وفي هذا الدر�س((( �سنتو ّقف عند تحليل معنى الهدف ،ومعنى الكمال ،ثمّ نقوم بعملية 
الربط بينهما.
ما هو الهدف لغة؟
الهدف لغة ا�سم لك ّل �شيء مرتفع ،ومنه ُ�س ّمي الغر�ض ه ً
دفا((( .قال ابن فار�س« :هدف...:
ّ
يدل على انت�صاب وارتفاع ...والهدف :الغر�ض»(((.
ما هو الغرض لغة؟
أ�صفهاني« :الغر�ض:
الغر�ض والهدف في اللغة العربية بمعنى واحد((( .قال الراغب ال
ّ
الهدف المق�صود بالرمي ،ثمّ جعل ا�س ً
ما لك ّل غاية يتح ّرى �إدراكها»(((.
ما هي الغاية لغة؟
و�س ّميت نهاية ال�شيء غايته ،ل ّأن ك ّل قوم ينتهون �إلى
�أ�صل الغاية في اللغة العربية :الرايةُ ،
((( يراجع حول هذا الدر�س :عجمي� ،سامر توفيق ،التربية مفهومها غايتها مو�ضوعها ،الف�صل الثاني ،حيث تمت ا�ستفادة
هذا الدر�س من الكتاب المذكور مع تلخي�ص.
((( ال�صحاح ،ج� ،4ص.1442
((( معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،6ص.39
((( كتاب العين ،ج� ،4ص.8
((( مفردات �ألفاظ القر�آن� ،ص .359وال�صحاح ،ج� ،3ص.1093
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غايتهم في الحرب �أي رايتهم ،ثم كثر حتى قيل لك ّل ما ينتهي �إليه غاية((( .فالغاية �أق�صى
ال�شيء ومنتهاه(((.
وبهذا يتبيّن � ّأن الغاية والغر�ض والهدف بمعنى واحد ،و�سن�ستعمل هذه المفردات الثالث
بمعنى مترادف في الكتاب.
الغر�ض والغاية باال�صطالح الفل�سفي
ّ
الغر�ض من ال�شيء ما لأجله ذلك ال�شيء(((.
والغر�ض« :غاية فعل فاعل يو�صف باالختيار»(((.
والغر�ض« :مراد الفاعل من الفعل �إذا انتهى �إليه»(((.
والغاية :الفائدة المق�صودة من الفعل ،بمنا�سبة انتهاء الفعل �إليها� ،أي ما يفعل الفاعل 
فعله لأجله(((.
ّ
التربوي
الهدف في االصطالح
� ّإن م�صطلح الهدف بالمعنى الوا�سع في العلوم التربوية له مفهوم تتقاطع عنده التعريفات،
فقد  عرّف الهدف التربويّ  ب�أ ّنه« :الغاية �أو النتيجة التي يُ�صار �إلى تحقيقها بعد القيام
بمجهود معيّن»(((.
�أو «المتغيّر المطلوب الذي ت�سعى العملية التربوية �أو الجهد التربويّ  �إلى تحقيقه»(((.
يقول محمد ح�سنين العجمي« :الأهداف هي النتائج المطلوب تحقيقها في الم�ستقبل،
ها ت�س ّمى غايات ،و�أه ً
و�إذا كان المطلوب تحقيق هذه النتائج في الم�ستقبل البعيد ف�إ ّن ُ
دافا
ها ت�س ّمى �أه ً
ا�ستراتيجية� ،أ ّما �إذا كان تحقيقها في الأجل الق�صير ف�إ ّن ُ
دافا تكتيكية»(((.
((( الفروق اللغوية� ،ص .382ومعجم مقايي�س اللغة ،ج� ،4ص.400
((( ل�سان العرب ،ج.143 ،15
((( الرازي ،قطب الدين� ،شرح الإ�شارات والتنبيهات ،ج� ،1ص ،8حا�شية رقم.1 :
((( ابن �سينا ،الح�سين بن عبد اهلل ،الإ�شارات والتنبيهات ،ج� ،3ص.149
((( المرت�ضى ،علي بن الح�سين ،ر�سائل ال�شريف المرت�ضى ،ج� ،2ص.278
((( اليزدي ،محمد تقي م�صباح ،تعليقة على نهاية الحكمة ،ج� ،2ص.59
((( الزغول ،عماد عبد الرحيم ،مقدمة في علم النف�س التربوي� ،ص.42
((( ال�شيباني ،عمر محمد التومي ،تطور النظريات والأفكار التربوية� ،ص .282
((( العجمي ،محمد ح�سنين ،الإدارة والتخطيط التربوي النظرية والتطبيق� ،ص.368
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و�إذا ر�صدنا تق�سيمات الهدف في العلوم التربوية المعا�صرةُ ،نالحظ وجود نوعين من
والتق�سيم الم�ضموني.
التق�سيم ،التق�سيم ال�شكلي للأهداف،
ّ
ّ
ّ
الشكلي لألهداف
التقسيم
معان ،على ال�شكل 
يُالحظ � ّأن مفردة الهدف ُ ت�ستعمل في العلوم التربوية المعا�صرة بعدّة ٍ
ال ّتالي(((:
	-1الأغرا���ض التربوي��ة  :Educational Purposesوه � ُ
ي تم ّث��ل النتائ��ج النهائي��ة المرغوب
فيها من الناحية التربوية ،و ُتعتبر من �أكثر مفاهيم الأهداف �شمو ًال ،وتحتاج �إلى وقت
نهائي لها.
طويل لتحقيقها ،مثل� :إعداد الإن�سان العابد ،فهو غر�ض للتربية �أو هدف ّ
	-2الغاي��ات التربوي��ة  :Educational Aimsوهي �أي� ًضا ُ ت�ش��ابه الأغرا�ض التربوية من حيث
كونه �ا �أهداف � ًا بعيدة المدى ،لك ّنها �أق ّل عمومية منها ،فهي تقع بعد الأغرا�ض التربوية 
في الت�صنيف ،مثل :الم�شاركة الفاعلة للفرد في الحياة االجتماعية.
	-3الأه��داف العام��ة التربوي��ة  :Educational Goalsوه��ي تق��ع في منت�ص��ف الطريق بين
أهداف التربوية الخا�صة المذك��ورة �أدناه ،كالأهداف المطروحة 
الغاي��ات التربوي��ة وال
ّ
لبرنامج تربويّ محدّد ،مثل :اال�ستثمار الأمثل لأوقات الفراغ.
أهداف الخا�صة التربوية :وهي عبارة عن الإجراءات التي ينبغي القيام بها وتنفيذها 
	-4ال
ّ
م��ن �أج��ل تحقي��ق الأه��داف العامّة على م�س��توى التطبي��ق الفعلي لها ف��ي زمان ومكان
محدّدي��ن .ويُعبّر عنها بالأهداف ال�س��لوكية� ،أو الأه��داف الإجرائية .ويكون هذا النوع
من الأهداف قاب ًال للقيا�س والمالحظة(((.
وبهذا يتبيّن � ّأن الجامع الم�شترك للأهداف بالتق�سيمات المختلفة هو :النتيجة المطلوب
تحقيقها في الم�ستقبل من خالل القيام بعمل ما �أو مجموعة �أعمال محدّدة.

((( يراجع� :سعادة ،جودت �أحمد� ،صياغة الأهداف التربوية والتعليمية في جميع المواد الدرا�سية� ،ص.47-29
((( يراجع :مدكور ،علي �أحمد ،نظريات المناهج التربوية� ،ص .229الدريج ،محمد ،التدري�س الهادف� ،ص.7

56

لفطلا ةيبرت يف ديدجلا جهنملا

ّ
شكلي آخر لألهداف
تقسيم
وبهذا يتبيّن �أ ّنه يُمكن تق�سيم الهدف �إلى ثالثة �أق�سام:
	-1اله��دف النهائ� ّ�ي :وهو ما يكون مطلو ًبا بذاته ح�س��ب ق�صد الفاع��ل((( .وبهذا يتبيّن �أ ّنه
يُرادف الغر�ض التربويّ (�أو الغاية على بع�ض الآراء)(((.
أجل التو�صل به �إلى هدف �آخر �أعلى منه((( .وبهذا 
 -2هدف و�سيط :وهو ما يكون مطلو ًبا ل
ّ
يتبيّن �أ ّنه يُرادف الغاية التربوية والأهداف العامّة التربوية.
جزئي يح�صل في 
�سلوكي :وهو ال
 -3هدف
أداء العملي الذي يقوم به المتربّي ،وهو هدف ّ
ّ
ّ
ُرادف الهدف الخا�ص التربويّ .
زمان خا�ص محدّد((( .وبهذا يظهر �أ ّنه ي
ّ
ن�سبي يختلف بالق�صود
وبهذا ي ّت�ضحّ � ،أن ت�صنيف الأه��داف �إلى و�سيطة  ونهائية �أمر  ّ
والوجوه واالعتبارات ،فقد يكون الهدف و�س ً
 ال بد من وجود
يطا ل�شخ�ص ونهائ ًيا لآخر .نعمّ ،
هدف تنتهي عنده �سل�سلة الأهداف ،ويُعتبر هو الهدف الذي لي�س بعده هدف �آخر.
ً
ما هو الكمال مفهوما؟
	-1الكمال لغة((( ّ
 يدل على تمام ال�شيء((( .وتت ّمة ك ّل �شيء ما يكون تمام ًا لغايته((( .والكمال
االنتهاء �إلى غاية لي�س وراءها مزيد من ك ّل وجه((( .فالكمال لغة هو الو�صول �إلى الغاية 
المطلوبة والهدف المن�شود.
((( اليزدي ،تعليقة على نهاية الحكمة ،ج� ،2ص.60
((( كما �أ�شار محمد ح�سنين العجمي ،م�صدر �سابق.
((( الم�صدر نف�سه� ،ص.60
((( الزغول ،م�صدر �سابق� ،ص.44
مخت�ص
ُقال :فالن تام الخلقة ،والكمال
 في
 بالذوات،
مخت�ص
والتمام ،فالتمام
ّز بع�ض فقهاء اللغة بين الكمال
((( ُ يمي
ّ
ّ
ِ
َ
َ
ُ
َ
يان بما  نق�ص من النا ِق�ص .والكمال ِّ
بال�صفات .ويرى بع�ضهم �أنّ  :ال ّتمام :الإِ ْت ُ
مام ،فالكمال َ تما ٌم
 :الزياد ُة على ال َّت ِ
و ِزيادَة .ون�شير �إلى �أن بع�ض الحكماء ميّز بين الكمال والتمام ،ب�أنّ  التمام يعني تو ّفر ال�شيء على جميع �أجزائه ،كما 
طي ال�شيء لجميع المراحل التي 
في الكتاب التام �أو الناق�ص �إذا انتزعت منه بع�ض �أجزائه� ،أمّا الكمال عبارة عن ّ
ه ّي�أتها له الطبيعة .يراجع :مطهري ،مرت�ضى� ،أ�صول الفل�سفة والمذهب الواقعي ،ج� ،2ص.67-66
((( معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،5ص .139ويراجع :كتاب العين ،ج� ،5ص .378وال�صحاح ،ج� ،5ص.1813
((( كتاب العين ،ج� ،8ص.111
((( تاج العرو�س ،ج� ،16ص.76
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أ�صفهاني« :كمال ال�شيء ح�صول ما فيه الغر�ض منه ،ف�إذا قيلَ :كم َُل،
قال الراغب ال
ّ
فمعناه حَ َ�ص َل ما هو الغر�ض منه»(((.
وقد ع ّرف الفال�سفة والعرفاء الكمال بهذا المعنى �أي� ًضا(((.
فالكمال في تربية الطفل  معناه و�صول الطفل �إل��ى الهدف ال��ذي هو مقت�ضى طبيعته
وفطرته.
ّ
اإلنساني
تحليل المبادئ النفسية للفعل
لكي يتج ّلى المعنى المراد من الهدف (الغاية والغر�ض) ب�شكل وا�ضح �سنقوم بتحليل 
ّ
وقد لخ�ص المطلب
وجهة نظر علم النف�س الفل�سفي.
إن�ساني من
ّ
مبادئ الفعل االختياريّ  ال ّ
 ليتخ�ص�ص الفعل ،ثم
جزئي
ن�صير الدين الطو�سي بقوله« :والفاعل م ّنا يفتقر �إلى ت�صوّر
ّ
ّ
ّ
�شوق ،ثم �إرادة ،ثم حركة من الع�ضالت ،ليقع م ّنا الفعل»(((.
إن�ساني ينطلق من مجموعة مبادئ نف�سية ،م ّ
رتبة هند�س ًيا على
بيان ذلكّ � :أن الفعل ال ّ
ال�شكل التالي(((:
�أو ًال( :المعرفة) �أن يت�صوّر الإن�سان ما في الفعل من كمال وم�صلحة �أو مف�سدة ،ك�أن
يت�صوّر � ّأن في العفو عن الطفل فالن عند الإ�ساءة م�صلحة له وللطفل.

((( مفردات �ألفاظ القر�آن� ،ص.441
((( ال�شيرازي ،محمد (المعروف ب�صدر المت�ألهين) ،المبد�أ والمعاد� ،ص .338والإ�شارات والتنبيهات ،ج� ،3ص .340وابن
الفناري ،محمد بن حمزة ،م�صباح الأن�س بين المعقول والم�شهود� ،ص .225ويراجع :عجمي� ،سامر توفيق ،الإن�سان
الكامل في الر�ؤية العرفانية الإ�سالمية ،مجلة الحياة الطيبة ،ت�صدر عن جامعة الم�صطفى العالمية -فرع لبنان،
ال�سنة التا�سعة ع�شرة ،العدد الثاني والثالثون ،خريف 2015م1436-هـ.
((( الطو�سي ،ن�صير الدين ،والحلي ،الح�سن بن يو�سف ،ك�شف المراد في �شرح تجريد االعتقاد ،الف�صل الثالث ،الم�س�ألة 
التا�سعة� ،ص.123
((( يراجع حول هذا المو�ضوع :الطباطبائي ،محمد  ح�سين ،ر�سالة االعتباريات ،المقالة الثانية ،الف�صل الثالث.
والطباطبائي ومطهري� ،أ�صول الفل�سفة والمنهج الواقعي ،المقالة الثامنة ،ج� ،2ص .198والطباطبائي ،نهاية الحكمة،
المرحلة ،8الف�صل ،7والف�صل � .12ص .123والالهيجي� ،شوارق الإلهام في �شرح تجريد الكالم� ،ص  .242وابن �سينا،
ال�شفاء (�إلهيات ال�شفاء) ،المقالة ال�ساد�سة ،الف�صل الخام�س� ،ص .284و�صدر المت�ألهين� ،شرح وتعليقة ال�شفاء ،ج،2
�ص .1119والحكمة المتعالية ،ج� ،2ص .251وال�سبزواري ،هادي� ،شرح المنظومة ،المق�صد الأول ،الفريدة ال�سابعة،
غرر في دفع �شكوك عن الغاية ،ج� ،2ص.422
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إن�سان بجلب الفعل الكذائي  -كالعفو  -الكمال
ثانياً( :االعتقاد) �أن يُ�صدّق ويعتقد ال
ّ
والم�صلحة له (وللطفل المتربّي) �أو المف�سدة ،وكذا في جانب الترك ،ف�إذا اعتقد بذلك
تت�ش ّكل عنده ق�ضية عملية مفادها :فعل العفو واجب.
ثالثاً( :الحبّ وال�شوق) بعد المعرفة واالعتقاد تتو ّلد في القلب حالة من الميل والحبّ
فال�شوق والرغبة بالفعل (ب�سبب القوّة ال�شهوية)� ،أو حالة من الكراهة والنفور (ب�سبب القوّة
الغ�ضبية)(((.
رابعاً( :الإرادة) والعزم والت�صميم نحو الفعل �أو الترك.
خام�ساً� :إ�صدار الأمر بالفعل �أو الترك من ِقبَل القوّة العاملة للبدن للقيام بالعمل� ،أي بعث
�أو زجر النف�س والقوّة العاملة للع�ضالت والأع�ضاء والجوارح نحو العمل.
النتيجة :ح�صول الفعل في الخارج ،فتتح ّقق الم�صلحة� ،أو عدم ح�صوله (�إذا  كان
المطلوب ترك الفعل ك�ضرب الطفل مث ًال) فتندفع المف�سدة.
بعد هذه المقدّمات ،ي ّت�ضح � ّأن ت�صوّر الم�صلحة في الفعل الذي هو عبارة عن الهدف
المراد الو�صول �إليه من ِق َبل المربّي ،له دور �أ�سا�س في تحريك المربّي نحو القيام بعملية 
التربية ب�أ�سلوب العفو مث ًال ،ولذا يُطلق على هذه المرحلة  من ت�صوّر الهدف ا�سم الع ّلة 
الغائية ،فت�صوّر الهدف هو الذي يُح ّرك المربّي نحو التربية ،وبعد �صدور الفعل التربوي
أي الهدف العملي(((.
تتح ّقق الغاية �
ّ
ّ
التربوي؟
ما هو وجه الحاجة لمعرفة الهدف

انطالق ًا م ّما تقدّم ي ّت�ضح � ّأن المربّي  والمتربّي  كليهما يحتاجان �إل��ى معرفة الهدف
والواقعي للعمليات التربوية ،ف� ّإن معرفة الهدف ُ ت�ساعد المربّي على �إي�صال المتربّي 
الحقيقي
ّ
ّ
�إليه ،ك ُ
ما تعينه على تحديد ما هي الطرائق والأ�ساليب والو�سائل التي ي�ستطيع من خاللها 
ربي �إلى هدفه ،و ُت�ساعده �أي� ًضا على تحديد وتقويم مدى فعالية العمليات التربوية 
�إي�صال المت ّ
((( يراجع :الخميني ،روح اهلل ،جنود العقل والجهل� ،ص .277-231-133والنراقي ،محمد مهدي بن �أبي ذكر ،جامع
ال�سعادات� ،ص.46
((( يراجع :نهاية الحكمة� ،ص.232

لفطلا ةيبرت فده

59

التي يعتمدها في تحقيق الهدف.
ك ُ
ما ت�ساهم �أي� ًضا في جعل المربّي قادر ًا على المقارنة والمقاي�سة بين الهدف النظريّ
جهة والهدف العملي من جهة ثانية ،بمعنى هل ما تمَّ ر�سمه على الم�ستوى النظريّ من
من
ّ
�أهداف من �أجل تحقيقه بوا�سطة العمليات التربوية هو عينه ما تح ّقق في الواقع فع ًال بعد 
التربية �أم ال.
كما � ّأن معرفة الهدف ُ ت�ساعد المتربّي على معرفة المطلوب منه و ُتثير فيه الدافعية نحو
التربّي(((.
ً
ما هو الكمال مصداقا؟
وقد حان الوقت لبيان الم�صداق الحقيقي للكمال ،فما 
تقدّم البحث عن الكمال مفهوم ًا،
ّ
هو الم�صداق الذي ينطبق عليه مفهوم الكمال ذ ً
اتا؟
هو الكمال الذاتي وما عداه
تقوم فل�سفة التربية الإ�سالمية على االعتقاد ب� ّأن اهلل تعالى
ّ
ال ينال الكمال �إال ببركة في�ضه تعالى((( .نعم ،قد يُخطئ الإن�سان في ت�شخي�ص الم�صداق
الواقعي ،فيح�سب ما لي�س بكمال ك ً
ماال له .وبما � ّأن الكمال والغاية م ّتحدان م�صداق ًا ،ف� ّإن
ّ
الغاية الحقيقية هي اهلل تعالى ،وهو (تعالى) غاية ك ّل ذي غاية(((.
الغاية الحقيقية للتربية الإ�سالمية
وبهذا ي ّت�ضح � ّأن الغاية النهائية للتربية الإ�سالمية هي م�ساعدة الطفل على الو�صول �إلى
أخرى :الهدف الميتا -ا�ستراتيجي
الكمال المطلوب له� ،أي القرب من اهلل تعالى ،وبعبارة �
ّ
لتربية الطفل و�صوله �إلى مقام العبودية والقرب من اهلل تعالى .قال ع ّز وج ّل :ﭽ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ((( .

((( ن�شواتي ،عبد المجيد ،علم النف�س التربوي� ،ص.196-195-106
((( يراجع :ك�شف المراد� ،ص.415
((( نهاية الحكمة� ،ص.237-236
((( �سورة الذاريات ،الآية .56
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ّ
هدفية القرب من الله تعالى لعملية تربية الطفل
إشكالية
انطالق ًا من تحليل معنى الهدف والكمال من جهة ،وربطهما بالقرب من اهلل تعالى من
جهة ثانية ،والأخذ بعين االعتبار � ّأن الطفل غير مك ّلف من جهة ثالثة ،و� ّأن قيامه بالأعمال
ربي ًا ّ
 باالتفاق ،وبعد �سنّ  التمييز مو�ضع
العبادية ما قبل �سنّ  التمييز لي�س عباد ًيا �أي ال يقع ُق ّ
خالف بين الم�شروعية والتمرينية ،فال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا :هل يُمكن جعل هدف
تربية الطفل �إي�صاله �إلى القرب من اهلل تعالى؟
ويقع الجواب عن هذا ال�س�ؤال في عدّة نقاط:
و�سلوكي ،والأهداف ال�سلوكية والو�سيطة 
نهائي ،وو�سيط،
ّ
�أ ّو ًال :ذكرنا � ّأن الهدف ينق�سم �إلى ّ
إلى الهدف النهائي ال ي�شترط فيه
إلى الهدف النهائي ،والو�صول �
تقع على �صراط الو�صول �
ّ
ّ
ً
ً
 التخطيط اال�ستراتيجي في وقتنا 
و�شرعا فترة زمنية محدّدة ،ولذا نرى � ّأن
وعقالئيا
عق ًال
ّ
الحا�ضر كث ً
«خطة ع�شرية» ّ
يرا ما ي�ستعمل كلمات مثلّ :
و«خطة ع�شرينية»� ،أي �أ ّنه يُراد ح�صد 
ّ
ثمار الخطة بعد ع�شر �أو ع�شرين �سنة ،وك ّل ال�سيا�سات والتدابير والإجراءات التي تمت ّد من
ً
و�شيئا
� 0سنة وح ّتى � 20سنة مث ًال ،هي في الحقيقة عن�صر م�ساهم في التقدّم خطوة خطوة
ً
أو الف�شل بالن�سبة للهدف النهائي �إ ّنما 
نحو تحقيق الهدف النهائي ،ومقيا�س النجاح �
ف�شيئا
ّ
ّ
ّ
 المنوطة به الخطة اال�ستراتيجية ،وليكن �أمر التربية كذلك
يح�صل بعد انتهاء ال�سقف الزمني
ّ
بالن�سبة للطفل ،ف� ّإن التربية هي عبارة عن عملية تدريجية م�ستدامة طويلة الأمد ،تزوّد الطفل 
�سن التكليف � ً
بالخ�صائ�ص والفعليات والقابليات واال�ستعدادات التي تجعله عند بلوغ ّ
إن�سانا
ً
رب ً
ّانيا متق ّر ًبا من اهلل تعالى .وق ّ
�سابقا من � ّأن الهدف الميتا 
د ات�ضحت هذه النقطة م ّما ذكرناه
ربي �إليها في الم�ستقبل البعيد.
ا�ستراتيجي هو النتيجة المطلوب و�صول المت ّّ
إ�ضافي.
ديني(((،ثانياً :ينق�سم الكمال �إلى نوعين:
وطبيعيّ �-
ّ
حقيقي ّ
ّ
من اهلل تعالى بمفهومها الت�شكيكي
ونق�صد بالكمال الحقيقي :الو�صول �إلى منزلة القرب
ّ
ّ
الوا�سع(((.
((( ُ تحدّده الم�صادر الدينية التي تر�سم الهدف من وجود الإن�سان.
((( القرب من اهلل تعالى مقولة م�ش ّككة تختلف مراتبها باختالف عالقة كل فرد باهلل تعالى.
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إ�ضافي :فهو تح ّقق ما فيه الكمال لل�شيء بح�سب طبيعته المقت�ضية له،
�أ ّم��ا الكمال ال ّ
ح ّتى لو لم يكن فاع ًال مختار ًا �أ�ص ًال ،فو�صول النبات �أو النحل �أو الطير�...إلخ بفعل الرعاية 
واالهتمام من ِقبَل المزارع �أو غيره �إلى �إنتاج ما هو متو ّقع منها يُعتبر تربية حقيقة ،رغم كون
العملية التربوية في هذا المجال غير متع ّلقة بالتق ّرب من اهلل تعالى .وهكذا الأمر في الطفل،
غذائي
ف� ّإن و�صول الطفل �إلى حياة �صحّ ية بدن ًيا خالية من الأمرا�ض من خالل اعتماد نظام
ّ
معيّن� ،أو تعويد الطفل على القيام بالآداب العامة مع والديه كالطاعة واالحترام وتقبيل اليد،
�أو زرع الإح�سا�س بجمال الطبيعة في نف�س الطفل� ،أو تعليمه الأحرف والكلمات والح�ساب
ورفع �أميّته� ،أو تعليمه مهارات التفكير� ،أو مهارات �سلوكية ريا�ضية ،...هي كماالت �إ�ضافية 
للطفل بح�سب ما تقت�ضيه طبيعته وفطرته.
فك ّل عمل ُ
ية تعطي الطفل المعلومات ال�صحيحة ،و ُتكوّن لديه العادات الح�سنة ،و ُت�ش ّكل لديه
المهارات العقلية  والحركية المفيدة ،و ُتك�سبه ّ
 االتجاهات والم�شاعر العاطفية  والوجدانية 
ً
ُقدم على الأعمال وال�سلوكات الخيّرة،
الجميلة ،وتمنحه حياة �صحّ ية ونمو ًا
�سليما ،وتجعله ي ِ
هي تربية حقيقية  لأ ّنها �إي�صال للطفل �إلى كماالته الإ�ضافية ،وكمال ك ّل �شيء بح�سبه ،ولم
ربي �إلى
ربي �إلى
كماله الحقيقي فقط ،بل �إي�صال المت ّ
ي�شترط في تعريف التربية �إي�صال المت ّ
ّ
كماالته الإ�ضافية هو تربية حقيقة -كما تب ّنيناه وذكره ال�سيد البروجردي في تعريفه للتربية.-
ومن الأف�ضل �أن ينطلق المربّي في ك ّل الإج��راءات والأعمال والأن�شطة التي يقوم بها 
تهي�ؤ
لل�صناعة الإيجابية ل�شخ�صية الطفل من خلفية جعلها واقعة على �صراط ا�ستعداد و ّ
 بالكمال الحقيقي في مرحلة عمرية محدّدة ،وعليه لأجل ذلك الأخذ
رب ًيا
الطفل ليكون مت ّ
ّ
بعين االعتبار � ّأن العمليات التربوية للطفل بهذا المعنى م�أخوذة بالنظر ال ّآلي في مدى ت�أثير 
ما يقوم به قو ًال وعم ًال على تهيئة نف�س الطفل لتق ّبل الربّانية ،ال �أن تكون تلك العمليات م�أخوذة
بالنظر اال�ستقاللي بما هي في ح ّد نف�سها ،وفي هذا ال�سياق ك ّلما نوى المربّي بالعمليات
ّ
التربوية نية القربة من اهلل تعالى ،ك ّلما كانت تربيته للطفل فع ًال عباد ًيا له ثماره الطيّبة عليه
وعلى الطفل نف�سه.
و ُن�شير بهذه المنا�سبة� ،إلى � ّأن بذل الجهد من �أجل �إي�صال الطفل �إلى الكماالت المطلوبة 
مع عدم تح ّقق الهدف واقع ًا وتخ ّلف غاية الفعل عنه ب�سبب عوامل خارجية �أو عنا�صر متع ّلقة 
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بالمتربّي نف�سه ،ال ينزع �صفة التربية عن مجموع الأعمال التي قام بها المربّي خالل �سنوات
عديدة ،ف� ّإن من اهتمّ  بالبذرة وزرعها في الأر�ض و�سقاها و�أنبتت ف�سيلة ثمّ �صارت �شجرة
وقام بتطعيمها ،...وب�سبب مر�ض معيّن �أُ�صيبت به ال�شجرة فلم تحمل ث ً
مرا ،ال يُلغي و�صف
من قام ب�سل�سلة تلك التدابير ب�أ ّنه مربٍّ .
ما هو هدف تربية الطفل؟
بنا ًء على جميع ما تقدّم ،ي ّت�ضح � ّأن هدف تربية الطفل هو� :إي�صاله �إلى الكمال الذي
تقت�ضيه فطرته وطبيعته ،وتنمية ا�ستعدادات وقابليات خا�صة عند الطفل ُ ،ت�ساعده على �أن
يكون �إن�سان ًا ع ً
ابدا في الم�ستقبل مع دخوله �سنّ  التكليف.
التق�سيم الم�ضموني للأهداف التربوية
ّ
ذكرنا التق�سيم ال�شكلي ل�ل�أه��داف التربوية ،ونختم الدر�س بذكر التق�سيم
ُك ّنا  قد 
ّ
الم�ضموني لأهداف تربية الطفل ب�شكل مخت�صر.
ّ
هذا التق�سيم الم�ضموني للأهداف هو بنحو يتالءم مع نظرة فل�سفة التربية الإ�سالمية �إلى
ّ
طبيعة الطفل -وال��ذي �س ُنعالجه في الدر�س ال�ساد�س  ،-حيث � ّإن مو�ضوع التربية هو الطفل 
والإن�سان ،و ّ
ق�سم الأهداف بنحو يتنا�سب مع المكوّنات الذاتية لل�شخ�صية الإن�سانية.
ال بد من �أن ُ ت ّ
	-1الأه��داف العقلي��ة -الفكري��ة -المعرفي��ة -االعتقادي��ة (بالمعن��ى الأع��م)((( :وتتع ّل��ق
�اط الذهني والفكريّ من �ش��خ�صية الطفل ،وته��دف �إلى تعليم
بالجان��ب العقل� ّ�ي والن�ش�
ّ
الطفل و�إك�سابه المعلومات والمعارف والعقائد ال�ضرورية وكيفية التفكير حول الأ�شياء.
 الداخلي
�ق بالجانب القلبي والنف�س� ّ�ي
	-2الأه��داف القلبي��ة -النف�س��ية -الوجدانية :وتتع ّل�
ّ
ّ
م��ن �ش��خ�صية الطف��ل ،وتهدف �إل��ى جعل الطفل يعي���ش المل��كات الفا�ضلة والم�ش��اعر 
واالنفعاالت و ّ
االتجاهات النف�سية الإيجابية تجاه الأمور المرغوب فيها ،ويعي�ش الميول
ال�سلبية تجاه الأمور غير المرغوبة.
((( ال نق�صد باالعتقادية المعنى الأخ�ص� ،أي الق�ضايا التي يبحث عنها في علم الكالم والعقيدة ،بل نعني بالعقائد كل 
ما يعتقد به الطفل في الحياة حول �أي مو�ضوع من المو�ضوعات ،وباخت�صار المق�صود بالعقائد هنا هو كيفية نظرة
الطفل �إلى الأ�شياء المحيطة به.
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والجوارحي من
	-3الأه��داف البدني��ة -ال�س��لوكية -المهاراتي��ة :وتتع ّل��ق بالجانب البدن� ّ�ي
ّ
�ش��خ�صية الطف��ل ،وته��دف �إل��ى تلبي��ة االحتياج��ات البدني��ة للطف��ل ،وتنمي��ة الجانب
�مي ل��ه ،و�إك�س��اب الع��ادات وال�س��لوكات الح�س��نة ،وتدريب��ه وت�أهيله عل��ى القيام
الج�س� ّ
بالن�ش��اطات البدني��ة والمهارات الحركية الالزمة من �أج��ل تحقيق الأهداف المطلوبة 
في ال�ساحات المختلفة.
الساحات التربوية لألهداف المضمونية المختلفة
ُعد من تلك الأبعاد الثالثة المذكورة �ساحات معيّنة ،هي المجال الحيويّ  الذي
لك ّل ب ٍ
يتح ّرك فيه الطفل من خالل هذه الأبعاد ،وتعود �إليها وال تخرج عنها ،فالأخالق واالجتماع
واالقت�صاد وال�سيا�سة  والإع�لام والجمال والفن والريا�ضة  و ...هي  �ساحات و�ش�ؤون تلك
الأبعاد الثالثة ،فالتربية االقت�صادية للطفل لي�ست �شيئ ًا وراء �إعطاء المعرفة �أو كيفية النظر 
والتفكير فيها (البعد الذهني)� ،أو تكوين القيم والميول و ّ
االتجاهات ،وال�شوق
�إلى الأ�شياء
ّ
(البعد القلبي)� ،أو �إيجاد الفعل والعمل وال�سلوك �أو تعديله
والتوجه العاطفي نحو ال�شيء...
ّ
ّ
(البعد البدني) ،وهكذا في ال�ساحات الأخرى .وهذه ال�ساحات متطوّرة ،بمعنى �أ ّنها 
وتغييره
ّ
تتو�سع دائرتها بنحو ال يُمكن مقارنته مع ما كان �سابق ًا ،كالتربية الجهادية والتربية المهنية 
ّ
والتربية االقت�صادية ،...ويُمكن �أن تن�ش�أ في ك ّل زمان �ساحات جديدة ،فمث ًال لم يكن في 
 ال بد من التمييز بين �أهداف التربية 
ال�سابق ما يُعرف اليوم بالتربية الإعالمية�...إلخ ،وعليهّ ،
بلحاظ الطبيعة الإن�سانية الثالثية الأبعاد للطفل ،فهي ثابتة ،وبين �أهداف التربية بلحاظ
�ش�ؤون حياة الطفل  ومجاالت ممار�سة  ن�شاطاته العقلية  والقلبية  والج�سدية ،فهي  عديدة
متنوّعة ،تختلف من زمان �إلى �آخر ،ومن مكان �إلى �آخر ،ومن طفل �إلى �آخر ،ومن مرحلة 
عمرية �إلى �أخرى.
ومن �ساحات التربية بهذا المعنى :التربية ال�صحّ ية ،التربية البيئية ،التربية الإعالمية،
ّ
ربية الفنية ،التربية الريا�ضية ،التربية العبادية،
التربية االجتماعية ،التربية الجمالية ،الت
التربية االقت�صادية ،التربية الفكرية ،التربية الأخالقية ،التربية ال�سيا�سية(((� ...إلخ.
((( وهذه ال�ساحات التربوية هي ما �سيتم ت�سليط ال�ضوء عليه ومعالجته في مباحث هذا الكتاب بجز�أيه الأول والثاني.
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المفاهيم الرئيسة

	يُ�ستعمل الهدف والغر�ض والغاية في اللغة العربية بمعنى واحد.�في عبارة ع��ن الفائدة الت �ي يُريد الفاع��ل تحقيقها من
	اله��دف ف��ي اال�صطالح الفل�س� ّخالل قيامه بالفعل.
	اله��دف بالمعن��ى الترب��ويّ عب��ارة ع��ن النتيج��ة المطل��وب تحقيقها في الم�س��تقبل منالقيام بالعملية التربوية.
 هن��اك ارتب��اط خا�ص بين اله��دف والكمال ،ل ّأن الكمال عبارة ع��ن تحقيق الهدف منوجود ال�شيء ،فالكمال والهدف م ّتحدان م�صداق ًا.
	تنق�س��م الأهداف �إلى �أهداف �ش��كلية و�أهداف م�ضمونية ،وتنق�س��م الأهداف ال�ش��كلية متو�سطة (الغايات والأهداف
�إلى� :أهداف عليا نهائية (الأغرا�ض التربوية) ،و�أهداف ّ
العامة التربوية) ،و�أهداف خا�صة �سلوكية.
	ته��دف تربي �ة الطفل في الر�ؤية الإ�س�لامية �إل��ى �إي�صاله للكمال ال��ذي تقت�ضيه فطرتهوطبيعته ،وتنمية ا�س��تعدادات وقابليات خا�صة عنده ُ ،ت�س��اعده لكي يكون �إن�سان ًا ع ً
ابدا
في الم�ستقبل مع دخوله �سنّ  التكليف.
خيالي ،والكمال المطل��وب �إي�صال الطفل 
حقيقي واقع� ّ�ي،
	ينق�س��م الكم��ال �إلىووهمي ّ
ّ
ّ
هو الكمال الحقيقي ال الموهوم.
�إليه
ّ
	تنق�س��م الأه��داف م�ضموني � ًا في الر�ؤي��ة التربوية ا ٍلإ�س�لامية بنحو يت�لاءم مع النظرةالفل�س��فية الإ�س�لامية �إل��ى طبيعة الطفل ،وهي على ثالثة �أق�س��ام :الأه��داف المعرفية 
االعتقادي��ة :وته��دف �إل��ى تعلي��م الطف��ل التفكي��ر ،و�إك�س��ابه المعلوم��ات والمع��ارفوالعقائ��د ال�ضرورية حول الأ�ش��ياء .والأه��داف القلبية -الوجداني��ة :وتهدف �إلى جعل 
الطفل يعي���ش الم�ش��اعر والميول االنفعالية و ّ
االتجاهات النف�سية الإيجابية تجاه الأمور
المرغوب فيها .والأهداف البدنية -المهاراتية :وتهدف �إلى �إك�ساب الطفل الن�شاطات
البدنية والمهارات الحركية الالزمة في الحياة ،وت�أمين احتياجاته البدنية.
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أسئلة الدرس

أ�سلوبك الخا�ص.
1.1عرِّف الهدف التربويّ  ب�
ّ
2.2بيّن طبيعة العالقة بين الهدف التربويّ وبين تحقيق الكمال المطلوب للطفل.
خا�ص.
3.3ا�ضرب �أمثلة على ال
نهائي ،و�سيطّ ،
أهداف التربوية ح�سب تق�سيمها ال�شكليّ :
ّ
ربي �إلى
4.4عالج �إ�شكالية كيف يُمكن �أن يكون هدف التربية الإ�سالمية �إي�صال الطفل المت ّ
الكم��ال الحقيق� ّ�ي الذي ه��و اهلل تعالى ،في حين � ّأن الطف��ل ال يعرف معنى القرب من
اهلل وال يُمار�سه في حياته.
رب �ي �إلى معرفة وتحدي��د الأهداف للعملي��ات التربوية التي 
5.5لم��اذا يحت��اج المربّي والمت ّ
يقوم بها؟ ا�ضرب �أمثلة على ذلك.
6.6اذكر ثالثة �أمثلة على ك ّل ق�س��م من �أق�سام الأهداف الم�ضمونية :ثالثة �أهداف معرفية 
-عقائدية ،ثالثة �أهداف وجدانية -قلبية ،ثالثة �أهداف بدنية �-سلوكية.

الفصل الثاني

الطفولة
(مفهومها ،مراحلها ،طبيعتها)

ّ
التربوي.
الدرس الرابع :مفهوم الطفولة في الفقه
الدرس الخامس :تقسيم مراحل الطفولة.
الدرس السادس :أبعاد هوية الطفل وقواه النفسية.
ّ
والشر والحياد.
الدرس السابع :فطرة الطفل بين الخير

الدرس الرابع

مفهوم الطفولة في
الفقه التربوي

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يعرف بداية مرحلة الطفولة لغ ًة وا�صطالح ًا.
وال�صبي عن
 2 .2يُحدِّ د ما هي عالمات خروج الأنثى
ّ
مرحلة الطفولة.
ّز بين الطفولة باال�صطالح ال�شرعي والطفولة 
ُ 3 .3يمي
ّ
الو�ضعية.
 4 .4يعرف �آراء المدار�س الفقهية الإ�سالمية المختلفة 
في تحديد مرحلة الطفولة.

تمهيد
ذكرنا في الدر�س الأوّل � ّأن عنوان تربية الطفل يتر َّكب من مفردتين« :تربية» و«الطفل»،
و ُقلنا � ّإن من المقدّمات المنهجية لأيّ  بحث هو تعريف الكلمات المفتاحية الواردة فيه ،وقد 
ح ّللنا �سابق ًا مفهوم التربية ،وفي هذا الدر�س �س ُنح ّلل مفهوم الطفل(((.
ِّ
الطفل في اللغة
 قال الفراهيدي (175-100هـ)ِّ :«الطفل :ال�صغير من الأوالد للنا�س.(((»...
 وقال ابن فار�س (ت 395هـ)(« :طفل) الطاء والفاء والالم �أ�صل �صحيح ّمطرد ثم
يُقا�س عليه ،والأ�صل المولود ال�صغير ،يُقال هو طفل ،والأنثى طفلة»(((.
«الط ْف ِّ
 وقال ابن منظور (ت711هـ)ِّ :ل والط ْفلة :ال�صغيران .والطفل :ال�صغير من ك ّل
�شيء بيِّن.(((»...
 -وقال الفيروز�آبادي (ت817هـ)« :الطفل بالك�سر :ال�صغير من ك ّل �شيء �أو المولود»(((.

((( يراجع حول هذا الدر�س :عجمي� ،سامر توفيق ،عقوبة الطفل في التربية الإٍ�سالمية ،الف�صل الثالث� ،ص 59وما بعد.
((( الفراهيدي ،كتاب العين ،ج� ،7ص.428
((( معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،3ص.413
((( ل�سان العرب ،ج� ،8ص.174
((( القامو�س المحيط ،ج� ،4ص.7

لفطلا ةيبرت يف ديدجلا جهنملا

72

مفردة الطفل في القرآن الكريم
وردت مفردة الطفل  4مرات في � 4آيات من القر�آن الكريم ،وهي:
 ق��ال اهلل تعال��ى :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ...ﭼ (((.
 ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ...ﭼ(((.ﭽﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰ ﮱﯓ ﯔﯕﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚﯛﯜ
ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣ ﯤﯥﯦﯧ ﯨﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﭼ(((.
 -ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭼ((( .

وقد ا�ستعملت بع�ض المفردات الأخرى في القر�آن الكريم للداللة على الولد ال�صغير،
وهي :الوليد ،ال�صبي ،ال�صغير ،الغالم.
ّ
 قال اهلل تعالى :ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ((( . ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ((( . ﭽ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ((( . -ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ (((.
((( �سورة الحج ،الآية .5
((( �سورة غافر ،الآية .67
((( �سورة النور ،الآية .31
((( �سورة النور ،الآية .59
((( �سورة ال�شعراء ،الآية .18
((( �سورة مريم ،الآية .12
((( �سورة مريم ،الآية .29
((( �سورة الإ�سراء ،الآيتان .24-23
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 ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﭼ((( . ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﭼ((( .تحديد مبتدأ الطفولة
قال فخر الدين الطريحي (ت 1085هـ)« :الطفل واحد الأطفال ،وهو ما بين �أن يولد �إلى
�أن يحتلم»(((.
وقال الزبيدي (ت 1205هـ)« :الطفل بالك�سر :ال�صغير من ك ّل �شيء �أو المولود ...ونقل 
قال :ال�صبي يُدعى طف ًال حين ي�سقط من بطن �أمّه �إلى �أن يحتلم»(((.
الأزهري عن �أبي الهيثم،
ّ
ويُ�ستفاد من هذين ّ
 الن�صين � ّأن مبتد�أ الطفولة خروج الطفل من بطن �أمّه.
وقد يعتبر قوله تعالى في الآيتين ال�سابقتين :ﭽ ﮯ ﮰ ﮱﭼ (((و ﭽ ﭜ ﭝ
ﭞﭼ((( قرينة ت�شعر ب�إفادة هذا المعنى الذي ذكره بع�ض علماء اللغة من � ّأن مبد�أ الطفولة 
يتح ّقق من حين خروج الجنين من رحم �أمّه �إلى نور الحياة.
وعند ر�صد �س ّنة النبي   Pو�أئ ّمة �أهل البيت  ،Rال نجد في الأخبار �أيّ  �إ�شارة �إلى
معناها في الفهم العرفي اللغويّ  العام
تحديد نقطة بدء مرحلة الطفولة ،ولع ّل ذلك لو�ضوح
ّ
المفيد للظهور.
وعلى ك ّل حال� ،إذا لم يتمّ  الت�سليم بداللة الآيتين ال�سابقتين ظهور ًا �أو �إ�شعار ًا على كون
ن�ص قر� ّآني �أو
مبد�أ الطفولة هو خروج الوليد من بطن �أمّه ،ال يكون حينها بين �أيدينا �أيّ ّ
هو الفهم العرفي ،والظاهر 
روائي يُفيد المطلوب ،فيكون المرجع الذي يعتمد عليه في المقام
ّ
ّ
منه �أ ّنه الم�أخوذ فيه المولودية ،لذا عبّروا بقولهم« :المولود ال�صغير»�« ،أن يولد»« ،ال�صغير 
من الأوالد»� ...إلخ من التعبيرات.
((( �سورة �آل عمران ،الآية .40
((( �سورة يو�سف ،الآية .19
((( مجمع البحرين ،ج� ،5ص.411
((( تاج العرو�س ،ج� ،15ص.434
(((  �سورة الحج ،الآية .5
(((  �سورة غافر ،الآية .67
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معان أخرى مستفادة من أقوال علماء اللغة
ٍ
يظهر من خالل �أقوال علماء اللغة بالإ�ضافة �إلى ما تقدّم �أمران �آخران:
الأوّلّ � :أن الجنين في بطن �أمّه ال يُطلق عليه ا�سم «الطفل» .ويُقال للجنين الذي ي�سقط
من بطن �أمّه قبل تمامه« :ال�سقط» .قال ابن �سيده (ت 458هـ)« :ما دام الولد في بطن �أمّه
ما �س ّمي ج ً
نينا لأ ّنه اجتنّ  �أي اكتنّ  في بطن �أمّه ...ف�إذا ولدته فهو وليد �ساعة 
فهو جنين ...و�إ ّن ُ
تلده والأنثى وليدة»(((.
والثانيّ � :أن منتهى الطفولة هو االحتالم كما � ّصرح بذلك �أبو الهيثم والطريحي .وقد ال 
مفاد الداللة اللغوية الو�ضعية ،بل حا�صل الفهم ال�شرعي لمعنى الطفولة.
يكون هذا المعنى
ّ
والخال�صةّ � :إن بداية مرحلة الطفولة هي خروج الوليد من بطن �أ ّم��ه ،فال ُ تطلق على
الجنين مفردة الطفل �إال تجوّز ًا ،ك ُ
ما ال ت�س ّمى النطفة �أو البوي�ضة طف ًال.
ّ
الحقوقيين حول بداية الطفولة
آراء
وقع االختالف بين الحقوقيّين في تحديد بداية الطفولة ،ويُمكن ح�صرها في ثالثة �آراء:
ال ��ر�أي الأول :يتوافق مع ما  ذكره علماء اللغة ،يقول ابن عابدين (ت1252هـ)...« :
إذ الطفل هو ال�صبي حين ي�سقط
(وطفله) احترز به عن الجنين ،ف�إ ّنه ال يُ�س ّمى طف ًال� ،...
ّ
من بطن �أمّه �إلى �أن يحتلم»(((.
وكذلك ع ّرف محمد نور �سويد الطفولة بقوله« :المرحلة من الوالدة �إلى البلوغ.(((»...
إعالن العالمي
الر�أي الثاني :لم يُحدّد بداية الطفولة ب�شكل �صريح ووا�ضح ،كما في ال
ّ
لحقوق الطفل((( ،وكذلك ّ
 اتفاقية الطفل(((� ،إذ لم يُحدّدا بداية مرحلة الطفولة بنحو وا�ضح ال 
التبا�س فيه ،حيث يوجد في ديباجة ك ّل منهما العبارة التاليةّ �« :إن الطفل ب�سبب عدم ن�ضجه
((( المخ�ص�ص ،ج� ،1ص.30
((( ابن عابدين ،محمد �أمين ،حا�شية رد المحتار على الدر المختار �شرح تنوير الأب�صار في فقه الإمام �أبي حنيفة 
النعمان ،ج� ،2ص .396وج� ،3ص.672
((( �سويد ،محمد نور بن عبد الحفيظ ،منهج التربية النبوية للطفل� ،ص.28
((( المن�شور بموجب قرار الجمعية العامة ( 1386د )14-الم�ؤرخ في  20ت�شرين الثاني .1959
((( المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  44/25الم�ؤرخ في  20ت�شرين الثاني .1989/من�شورة �ضمن
كتاب :مناع ،هيثم ،حقوق الطفل الوثائق الإقليمية والدولية الأ�سا�سية� ،ص.25
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خا�صة ،بما في  ذلك حماية  قانونية 
البدني
والعقلي؛ يحتاج �إلى �إج��راءات وقاية  ورعاية  ّ
ّ
ّ
منا�سبة قبل الوالدة وبعدها»((( ،اعتبرها البع�ض �إ�شارة �إلى � ّأن مرحلة الطفولة تمت ّد �إلى ما 
قبل الوالدة.
وقيلّ � :إن هذا ال�سكوت �أو عدم الو�ضوح �أمر مق�صود ،من �أجل �أن تت ّ
جنب الدول الأع�ضاء
في الإعالن واالتفاقية نقطة خالفية بينهم ،وهي م�س�ألة الإجها�ض ،فمع الأخذ بعين االعتبار
كون المرحلة الجنينية وفترة الحمل م ّما ي�صدق عليها عنوان الطفولة فهذا �سي�ؤدّي ب�شكل 
تلقائي �إلى رف�ض مبد�أ الإجها�ض لأ ّنه اعتداء على ّ
حق الطفل في الحياة الذي كفلته ال�شرائع
ّ
الو�ضعية ،في حين � ّأن اعتبار مرحلة الطفولة ال ت�شمل فترة الحمل �سيفتح المجال �أمام
المجوّزين للإجها�ض العتباره �أم ًرا ال يُعار�ض مبد�أ ّ
حق الطفل بالحياة ،ل ّأن الجنين لي�س 
طف ًال(((.
لكن في الحقيقةّ � ،إن هذا التع ّمد في عدم الو�ضوح بتحديد بداية مرحلة الطفولة ال 
ي�ؤ ّثر على حرمة الإجها�ض وعدم �شرعيّته ،وذلك ل ّأن عدم �شمول مرحلة الطفولة للمرحلة 
الجنينية ال يُالزمه عق ًال وال ع ً
أحكام الخا�صة عن المرحلة الجنينية،
رفا وال �شرع ًا نفي ال
ّ
ف� ّإن المرحلة الجنينية في النظرة الإ�سالمية  -على تقدير عدم ا�شتمال مرحلة الطفولة 
عليها   -لها  عنوان م�ستق ّل يت ّ
رتب عليه العديد  من الت�شريعات الفقهية  والتربوية ،كما 
�سي�أتي التع ّر�ض لها في بابها .فال ربط بين ت�صنيف المرحلة الجنينية  كعنوان م�ستق ّل
عن مرحلة الطفولة ،وبين عدم ت�شريع الإجها�ض مث ًال ،كما �أ ّنه ال ربط بين عدم �إطالق
ا�سم الطفل على ال�سقط الذي يخرج من بطن �أمّه قبل تمامه  -ا�ضطرار ًا �أو اختيار ًا -
وبين عدم وجوب تغ�سيله مث ًال ،فال�سقط ح ّتى لو لم يُطلق عليه ا�سم الطفل يجب تغ�سيله،
أحكامها الخا�صة بها ،من �ضمنها  حرمة الإجها�ض  والإ�سقاط
فالمرحلة الجنينية لها �
ّ
للجنين ،ل ّأن ّ
 الحق في الحياة غير منح�صر بالمولود من بطن �أمّه ح ّي ًا بل ي�شمل الجنين
الحي في رحم �أمّه.
ّ
((( المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  44/25الم�ؤرخ في  20ت�شرين الثاني .1989/من�شورة �ضمن
كتاب :مناع ،هيثم ،حقوق الطفل الوثائق الإقليمية والدولية الأ�سا�سية� ،ص.25
((( يراجع :الخ�شن ،ح�سين ،حقوق الطفل في الإ�سالم� ،ص.12
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ال��ر�أي الثالث :يُ� ّصرح �أ�صحابه ب� ّأن «مرحلة الطفولة ت�شمل مرحلة ما قبل الوالدة»(((.
ففترة الحمل والمرحلة الجنينية بنا ًء على هذا الر�أي الثالث هي جزء من مرحلة الطفولة.
وفي بحث تحت عنوان« :احتياجات الطفولة في جمهورية م�صر العربية» ورد � ّأن الطفولة 
«معنى جامع ت�ضمّ جميع الأعمار ما بين المرحلة الجنينية -مرحلة ما قبل الوالدة -ومرحلة 
االعتماد على النف�س»(((.
وترى �سمر عبد اهلل � ّأن «هذا التحديد لبداية مرحلة الطفولة يتنا�سب مع اهتمام الإ�سالم
وح ّثه على العناية بالطفل قبل �أن يولد»(((.
وقد تبيّن م ّما �سبق� ،أ ّنه ال عالقة تالزمية بين اهتمام الإ�سالم بمرحلة ما قبل الوالدة
وبين كونها جزء ًا من خ�صو�صية مرحلة الطفولة� ،إذ لو اعتبرنا المرحلة الجنينية دائرة
ّ
ة بها بذاتها بغ�ض
عناية خا�ص
إ�سالمي
م�ستق ّلة عن الطفولة فال م�شكلة في �أن يولي الم� ّشرع ال
ّ
ّ
النظر عن اندراجها تحت عنوان �آخر �أي الطفولة.
ّ
الشرعي
منتهى الطفولة في االصطالح
منتهى الطفولة في اال�صطالح ال�شرعي يعرف من خالل المعنى المقابل له� ،أي
� ّإن
ّ
البلوغ ،فبالبلوغ يخرج الطفل عن حدّ الطفولة ويدخله مرحلة جديدة بك ّل ما للكلمة من
ّ
نحو لو لم يمتثلها ي�ستحق
معنى ،مرحلة يُ�صبح فيها مك َّل ًفا بالأوامر والنواهي الإلهية على
العقاب الأخروي((( ،يقول تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
والمف�سرون من هذه الآية � ّأن البلوغ هو منتهى
ﭙﭚﭛﭜﭼ(((  ،حيث ا�ستفاد الفقهاء
ِّ
الطفولة بقرينة المقابلة بين الطفولة وبلوغ الحلم .فما هو البلوغ؟ وما هي عالماته التي 
يعرف بها؟
((( عبد اهلل� ،سمر خليل محمود ،حقوق الطفل في الإ�سالم واالتفاقيات الدولية درا�سة مقارنة� ،ص.30
((( البحث من �إع��داد المركز القومي للبحوث االجتماعية  والجنائية في  م�صر ،ومنظمة الأم��م المتحدة للأطفال
«اليوني�سف» .يراجع :طعيمات ،هاني �سليمان ،حقوق فئات ذات �أو�ضاع خا�صة� ،ص.10
((( عبد اهلل� ،سمر ،حقوق الطفل� ،ص.30
((( عن �أبي عبد اهلل  ،Qقالّ �« :إن �أوالد الم�سلمين مو�سومون عند اهلل �شافع م�شفع ،ف�إذا بلغوا اثنتي ع�شرة �سنة
كتبت لهم الح�سنات ،ف�إذا بلغوا الحلم كتبت عليهم ال�سيئات» .الكافي ،ج� ،6ص.3
((( �سورة النور ،الآية .59
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إ�سالمي عدّة معايير لتحديد مرحلة البلوغ((( ،هي:
و�ضع الم� ّشرع ال
ّ
العالمة الأولى :الإنبات ،وهو عالمة م�شتركة بين الأنثى والذكر ،والمق�صود بها :نبات
ال�شعر الخ�شن على العانة ،ولذلك اعتبر الفقهاء �أ ّنه لو ا�شتبه الطفل بالبالغ ولم يتمّ  التمييز
ب� ّأن فالن ًا هل ما زال طف ًال �أم تجاوز مرحلة الطفولة ودخل مرحلة البلوغ ،ولم يكن هناك من
ر على البلوغ ال�شرعي .وقد قيّد الفقهاء
عالمات البلوغ غير الإنبات� ،أخذ بهذه العالمة كم� ّؤ�ش
ّ
ال�شعر بالخ�شن تح ّرز ًا عن ال�شعر ال�ضعيف الذي قد يوجد في الطفل ويُعبّر عنه بالزغب(((.
وهو ر�أي الإمامية ،والمالكية في الم�شهور ،وال�شافعية في قول ،والم�شهور عند الحنابلة .في 
حين � ّأن الحنفية والحنابلة على رواية ،ال يعتبرون الإنبات عالمة م�ستق ّلة على ح�صول البلوغ.
العالمة الثانية :خروج ال�سائل المنويّ  ،في النوم (االحتالم) �أم في اليقظة (الإنزال)،
وهو عالمة م�شتركة بين الذكر والأنثى �أي� ًضا .وقد حمل بع�ض الفقهاء والمف�سِّ رين معنى
ّ
خروج المني من
هذه العالمة ،يقول العلمة الح ّلي« :الحُ ُلم هو
«الحلم» في الآية ال�سابقة على
ّ
الذكر �أو ُق ُبل المر�أة مطلق ًا� ،سواء كان ب�شهوة �أو بغير �شهوة ،و�سواء كان بجماع �أو غير جماع،
و�سواء كان في نوم �أو يقظة»(((.
وهذه العالمة مت�سالم عليها بين الفقهاء ،ا�ستناد ًا �إلى بع�ض الآيات والعديد من الأخبار،
قال تعالى :ﭽﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ...ﭼ((( .حيث حملوا المعنى المراد ببلوغ
النكاح على �شهوة النكاح والقدرة على الإنزال(((.
ال�صبي ح ّتى يحتلم.(((»...
وعن ر�سول اهلل ،Pقال« :رُفع القلم عن ثالثة :عن
ّ
مخت�صة بالأنثى ،وهي �إتمامها  � 9سنوات هـ.ق� ،أي ما يقارب الـ  8,8
العالمة الثالثة:
ّ
�سنوات ميالدية و 24يوم ًا .وهو ر�أي م�شهور فقهاء الإمامية.
((( يراجع :من كتب فقهاء الإمامية :العاملي ،زين الدين بن علي ،المعروف بال�شهيد الثاني ،م�سالك الأفهام �إلى تنقيح
�شرائع الإ�سالم ،ج� ،4ص .141ويراجع من كتب �أهل ال�سنة :ال�شوكاني ،محمد بن علي ،نيل الأوطار من �أحاديث �سيد 
الأخبار ،ج� ،5ص 370وما بعد .والجزيري ،عبد الرحمن ،الفقه على المذاهب الأربعة ،ج� ،2ص 411ومابعد.
((( الزغب� :صغار ال�شعر ،و�أول ما يبدو من �شعر الطفل.
((( الحلي ،الح�سن بن يو�سف ،تذكرة الفقهاء ،ج� ،14ص .191ويراجع :م�سالك الأفهام ،ج� ،4ص.143
((( �سورة الن�ساء ،الآية .6
((( الروحاني ،محمد �صادق ،فقه ال�صادق ،ج� ،20ص.103
((( الطو�سي ،محمد بن الح�سن ،المب�سوط في فقه الإمامية ،ج� ،2ص.282
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أي الفقهي الثاني ،وهو مو�ضع ّ
 اتفاق فقهاء �أهل ال�سنة ،يُحدّد �أول �سنّ  البلوغ عند 
الر�
ّ
الفتاة بـبدء العادة ال�شهرية� ،أي المرة الأولى التي ترى فيها الفتاة دم الحي�ض ،ولي�ست له
�سن محدّدة ،بل يختلف باختالف الفتيات والمجتمعات ،فقد يكون في بع�ض المجتمعات
في �سن الـ ،10وفي �أخرى في الـ ،13لكن على �أن ال يكون دون �سن الـ 9و�إال لم يُعتبر حي� ًضا،
وبال ّتالي لي�س عالمة على البلوغ.
ومع عدم الحي�ض ،اختلفوا في تحديد �سنّ  البلوغ عند الفتاة ،ف�أبو حنيفة ،والمالكية على
رواية اعتبروا � ّأن �سنّ  البلوغ هي ب�إتمام � 17سنة هـ.ق� ،أمّا المالكية في الم�شهور فاعتبروها 
ب�إتمام � 18سنة هـ.ق ،والحنابلة وال�شافعية والحنفية -ما عدا القول المنقول عن �أبي حنيفة 
 اعتبروا � ّأن �سنّ  البلوغ في الأنثى هي �إتمام � 15سنة هـ.ق(((.مخت�صة بالذكر ،ففيما لو لم تح�صل �إحدى العالمات ال�سابقة ،يدخل 
العالمة الرابعة:
ّ
الذكر مرحلة البلوغ ب�إتمام � 15سنة هـ.ق� ،أي ما يُقارب الـ  14,7ميالدية .وهو ر�أي الإمامية،
والمالكية على رواية ،وال�شافعية ،والحنابلة� .أ ّما �أبو حنيفة ،والمالكية في الم�شهور ذهبوا �إلى
� ّأن بلوغ الذكر يح�صل ب�إتمامه � 18سنة هـ.ق(((.
فالحدّ الأق�صى لبلوغ ال�صبي في م�شهور النظرة الفقهية هو � 14,7سنة ميالدية ،وفي حاالت
عديدة يبلغ الطفل قبل ذلك بالإنبات واالحتالم ،فيكون في ما يقارب من ّ
�سن الـ .14-13
بنا ًء عليه ،ف�� ّإن منتهى مرحلة الطفولة  غير  محدَّد تح ً
ديدا عا ّم ًا م�شترك ًا بين جميع
الأطفال ،بل يختلف باختالف الجنو�سة �أي بين الذكر والأنثى ،كما يختلف باختالف الأطفال
في الذكر� ،أمّا في الأنثى فال يختلف من �أنثى �إلى �أخرى فيما لو كان المعيار المعتمد هو بلوغ
� 9سنوات.هـ.ق ،ويختلف �إذا كان المعيار المعتمد هو الحي�ض.
ّ
أيهم الفقهي بعدّة روايات ،منها:
وقد ا�ستدل فقهاء الإمامية على ر�
ّ
 م��ا رواه حم��ران ،قال� :س ��ألت �أبا جعفر الباقرُ Q قلتُ  له :مت��ى يجب على الغالم �أني�ؤخذ بالحدود التامّة و ُتقام عليه وي�ؤخذ بها؟ فقال �« :Qإذا خرج عنه اليتم و�أدرك».
ُقلتُ  :فلذلك ح ٌّد يُعرف به؟
((( الجزيري ،عبد الرحمن ،الفقه على المذاهب الأربعة ،ج� ،2ص 411ومابعد.
((( م.ن.
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فقال �« :Qإذا احتلم� ،أو بلغ خم�س ع�شرة �سنة� ،أو �أ�شعر �أو �أنبت قبل ذلك� ،أُقيمت
عليه الحدود التا ّمة ،و�أخذ بها ،و�أخذت له».
ُقلتُ  :فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وت�ؤخذ لها وي�ؤخذ بها؟
قال ّ �« :Qإن الجارية لي�ست مثل الغالم � ّإن الجارية �إذا تزوّجت ودخل بها ولها
ت�سع �سنين ذهب عنها اليتم ،ودفع �إليها مالها ،وجاز �أمرها في ال�شراء والبيع ،و�أُقيمت
عليها الحدود التامّة و�أخ��ذ لها بها» .قال « :Qوالغالم ال يجوز �أم��ره في ال�شراء
والبيع وال يخرج من اليتم حتى يبلغ خم�س ع�شرة �سنة �أو يحتلم �أو ي�شعر �أو ينبت قبل
ذلك»(((.
 وع��ن الإم��ام الباق��ر Q ق��ال« :الجاري��ة �إذا بلغ��ت ت�س��ع �س��نين ذه��ب عنه��ا اليت��موزوِّجت و�أُقيمت عليها الحدود التامة عليها ولها»(((.
ّ
ّ
العالمي
الحقوقي
منتهى الطفولة في االصطالح
جاء في المادة رقم ( )1من اتفاقية حقوق الطفل ...« :لأغرا�ض هذه االتفاقية ،يعني 
الطفل ك ّل �إن�سان لم يتجاوز الثامنة ع�شر.(((»...
ما ن�صه« :تكري�س مفهوم الحقوق
وجاء في �أهداف وثيقة ال
إطار العربي لحقوق الطفل(((ّ ،
ّ
للطفل ح ّتى �إتمام �سنّ  الثامنة ع�شر.(((»...
ن�ص هاتين الوثيقتين العالمية والعربية � ّأن مرحلة الطفولة في اال�صطالح
يتبيّن من خالل ّ
الحقوقي العالمي تنتهي عند �إتمام �سنّ  الـ 18م� ،أي ما يُقارب الـ 18,6هـ.ق� ،أي على �أبواب
ّ
�إتمام �سنّ  الـ 19هـ.ق.

((( الكافي ،ج� ،7ص ،197باب حد الغالم والجارية،ح.1
(((  م.ن ،ح.2
((( م.ن.
((( معد من قبل اللجنة الفنية اال�ست�شارية للطفولة العربية في جامعة الدول العربية ،ك�إطار ا�ستر�شادي للعمل في 
الق�ضايا المتعلقة بالطفولة خالل العقد الأول من القرن الحادي والع�شرين.
((( يراجع :مناع ،هيثم ،حقوق الطفل� ،ص.74
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ّ
ّ
والوضعي
الشرعي
بين مفهومي الطفولة
ّات�ضح م ّما �سبق ،وجود نظرتين مختلفتين عن منتهى الطفولة� ،أو ًال بين الفقهاء الم�سلمين
إ�سالمي وبين القوانين الو�ضعية .وما نق�صده من الطفولة 
�أنف�سهم ،وثان ًيا بين الم� ّشرع ال
ّ
في هذا البحث هو المعنى المراد عند م�شهور فقهاء الإمامية ،وعليه :ال نق�صد بالطفولة:
المرحلة الممتدّة من �صفر �سنة ح ّتى � 18سنة ،لكي ت�شمل «البالغ» حديث ًا ،فالفتاة ما بين
معايير الت�صنيف الفقهي بالغة ،ولك ّنها �ضمن المعايير 
�سن الـ 8,8والـ� 18س.م تكون �ضمن
ّ
الحقوقية في القوانين الو�ضعية وعند بع�ض الفقهاء الم�سلمين طفلة ،والفتى ما بين �سن
الـ 18- 15/12م يكون بالغ ًا ،في حين �أ ّنه في النظرة الثانية يكون طف ًال.
م�ساحة لال�شتراك بين البلوغ ال�شرعي وبين الطفولة الحقوقية ،حيث
وعلى ك ّل حال ،هناك
ّ
تتراوح فترة اال�شتراك في الفتاة ما بين الـ � 5إلى � 9سنوات ،وذلك ل ّأن منتهى الطفولة الحقوقية 
الو�ضعية هو نهاية �سن الـً 18
عاما ،وبدء ّ
 البلوغ ال�شرعي عند الفتاة �إمّا في �سن الـ� 9سنوات
�سن
ّ
ما بين البلوغ ال�شرعي �أي �سن الـ� 9أو  13وما بين �سن الـ 18بالغة في 
�أو � 13سنة ،فتكون الفتاة
ّ
ّا في ال�صبي فتتراوح ما بين الـ  3و � 5سنوات.
النظرة ال�شرعية وطفلة في النظرة الو�ضعية� .أم
ّ
المقصود بالطفل في البحث
 المعنى اال�صطالحي للطفولة مقت�صر على الطفل بالفعل ،من � 0سنة حتى  9هـ.ق
مع � ّأن
ّ
في الأنثى ،ومن � 0سنة حتى  15/13هـ.ق في الذكر ،لكن ل ّأن العوامل الم�ؤ ّثرة في تربية 
 ،فنتو�سع تجوّز ًا في معنى الطفل �إلى الطفل 
وجوده الفعلي
الطفل في الر�ؤية الإ�سالمية ت�سبق
ّ
ّ
المجازيّ  بنحو ي�شمل المرحلة ال�صلبية والرحمية� ،أي النظر �إلى الطفل باعتبار ما �سيكون ال 
باعتبار ما هو كائن فع ًال.
وتخرج عن البحث مرحلة التمايز بين الطفولة ال�شرعية والو�ضعية ،بمعنى � ّأن الطفلة بعد 
بلوغ الت�سع �سنوات لي�ست طفلة با�صطالحنا ،وكذلك الفتى بعد دخوله في �سنّ
 البلوغ ال�شرعي
ّ
عليه ،ال ي�صح التعامل معهما من
ح ّتى و�إن كان لديه من العمر � 13سنة فهو لي�س طف ًال .وبنا ًء
ّ
ناحية الفقه التربويّ على �أ ّنهما طفالن ،لخروجهما بالبلوغ عن هذا العنوان ،فتت ّ
رتب على
العنوان الجديد «البلوغ»� ،أحكام �أخرى تتنا�سب مع تلك المرحلة العمرية.
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المفاهيم الرئيسة

	الطفل في اللغة العربية هو المولود ال�صغير.	تبد�أ مرحلة الطفولة من حين خروج الطفل من بطن �أمّه.�رعي عند دخ��ول الذكر �أو الأنثى �س��نّ  البلوغ
	تنته��ي مرحل��ة الطفول��ة باال�صطالح ال�ش� ّال�شرعي.
ّ
	ي�ش��ترك الطف��ل والطفل��ة بالخ��روج ع��ن مرحلة الطفول��ة ب�إنبات ال�ش��عر الخ�ش��ن علىالأع�ضاء الجن�سية ،وبخروج ال�سائل المنويّ منها بالإنزال �أو االحتالم.
مي��ز الأنث��ى ب�أ ّنها تخرج عن مرحلة الطفولة قبل الطفل الذكر ،وذلك ب�إتمامها ت�س��ع
	تت ّ�سنوات هجرية قمرية.
	يخرج الذكر عن مرحلة الطفولة ببلوغه � 15سنة هـ.ق.	تمت �دّ الطفول��ة من وجهة نظر القوانين الو�ضعية ح ّتى �إتمام الطفل �أو الطفلة � 18س��نة ميالدية.
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أسئلة الدرس

1.1هل ت�شمل الطفولة مرحلة ما قبل الوالدة؟ ولماذا؟
2.2اذكر الآراء الثالثة حول بداية مرحلة الطفولة.
3.3اذكر ثالثة �آراء للفقهاء الم�سلمين حول منتهى مرحلة الطفولة عند الذكر والأنثى.
 4.كيف ا�ستفاد فقهاء الإمامية من روايتي الإمام الباقر Q عالمات البلوغ؟
�رعي عل��ى مذهب الإمامية وبين الطفولة 
5.5م��ا هي الفوارق بين الطفولة باال�صطالح ال�ش� ّ
بالمعنى الو�ضعي؟
ّ

الدرس الخامس

تقسيم مراحل الطفولة

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

مراحل الطفولة ح�سب التق�سيم اال�ستقرائي.
1 .1يُعدِّ د
ّ
2 .2يعرف تق�سيم الثالث �سبعات ،ويو�ضح خ�صائ�ص
هذا التق�سيم.
3 .3يعرف خ�صو�صية دخول الطفل في �سنّ  ال�سابعة.
4 .4يُحدِّ د م� ّؤ�شرات دخول الطفل في مرحلة التمييز.

تمهيد
� ّإن تق�سيم مراحل الطفولة له دور رئي�س في العمليات التربوية؛ ل ّأن ك ّل مرحلة من المراحل 
 بها الطفل تعتبر ظ ً
ُ
أحكام التربوية الخا�صة بها .وهناك عدّة تق�سيمات
رفا لبع�ض ال
ي يمر
ّ
الت ّ
لمراحل الطفولة  عند  علماء النف�س  والتربية ،و�ضعت وفق معاييرهم التي اعتمدوها في 
المقام لي�ستفيدوا منها في التربية والتحليل النف�سي .وهذه التق�سيمات و�إن كانت ذات فائدة
عملية من بع�ض الوجوه� ،إال �أ ّننا  ُنريد تق�سيم مراحل الطفولة بنح ٍو يُمكننا من اال�ستثمار
إ�سالمي .وفي هذا الدر�س �سنتو ّقف
إيجابي فيه بالن�سبة لتربية الطفل في �ضوء المنهاج ال
ّ
ال ّ
عند النظرة الإ�سالمية �إلى مراحل الطفولة((( ،ثم نعر�ض في الفقرات الأخيرة ثالث نماذج
من التق�سيمات الأخرى للطفولة.
تقسيم مراحل الطفولة في النصوص اإلسالمية
يُمكن مالحظة مراحل الطفولة من زاويتي نظر في الن�صو�ص الإ�سالمية:
االستقرائي حسب المراحل
التقسيم
ّ

نق�صد بالتق�سيم اال�ستقرائي :تتبّع الن�صو�ص ال�شريفة للخروج بخال�صات عامّة  عن
ّ
من الحقيقي والمجازيّ  -بالن�سبة لما يتع ّلق
تق�سيم مراحل الطفولة   -بالمعنى الأع��م
ّ
بالتربية .ويُمكن ت�صنيفها باال�ستقراء على النحو التالي:
 .1مرحلة ح�سن اختيار ٍّ
كل من الزوجين للآخر.
 .2مرحلة الجماع ،ما قبل الحمل الواقع منه تكوين الجنين.
	.3المرحل��ة ال�صلبي��ة ،وحياة الطفل -ب�صورتها الأ ّولي��ة  -تبد�أ من النطفة التي هي مادّة
((( �أنظر :عجمي� ،سامر توفيق ،عقوبة الطفل في التربية الإ�سالمية ،الف�صل الثالث.
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حامل��ة للفعلي��ة القريب��ة الواقع��ة على �ص��راط تكوين طفل فعل� ّ�ي الوجود الحق � ًا ،يقول
تعالى :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ (((.
	.4المرحلة الجنينية �أي مرحلة الحمل.
	.5المرحلة من  0يوم حتى � 7أيام.
 .6مرحلة الر�ضاع ،من � 0سنة حتى .2
 .7مرحلة الح�ضانة ،مرحلة ما قبل التمييز ،من � 0سنة حتى � 7/2سنوات.
 .8مرحلة التمييز ،من  7حتى البلوغ.
د ت�ضاف �إليها باالعتبار حك ً
وق ُ
ما ال مو�ضوع ًا مرحلة تا�سعة ،هي:
�فهي غير الر�ش��يد ،التي يُمكن اعتبارها ملحق��ة بمرحلة الطفولة في 
.9مرحل��ة البلوغ ال�س� ّ
بع�ض �أحكام فقه التربية ،ل ّأن دخول الطفل �إلى مرحلة البلوغ يكون على نحوين:
الأوّل� :أن يدخل مرحلة البلوغ وهو ر�شيد ،بمعنى �أن تكون للبالغ ملكة نف�سانية تقت�ضي 
ت� ّصرفه �ضمن حدود ال�صالح الالئق ب�أفعال العقالء� ،أي المرحلة التي يُح�سن فيها الت� ّصرف
في �ش�ؤون نف�سه وبدنه وماله بنحو يراه العقالء عم ًال مقبو ًال ،فال يكون لأحد والية عليه.
الثاني� :أن يدخل مرحلة البلوغ وهو غير ر�شيد ،بمعنى �أ ّنه ال يُح�سن الت� ّصرف في نف�سه
ٍّ
ّ
نف�سه ب�شكل م�ستقل على نحو الموجبة الكلية،
فاته بحق
وماله و�ش�ؤونه ،فال تنفذ جميع ت� ّصر
مر الوالية 
رعاية الولي
بل يحتاج �إلى
 ال�شرعي ،ويلحق بالطفل من جهة بقاء وليّه ال�سابق م�ست ّ
ّ
ّ
عليه(((�- .سي�أتي بحث هاتين النقطتين في الدر�س الخام�س ع�شر .-
ابيا �أو جز ً
و ُنعيد التذكير ،ب� ّأن هذا التق�سيم للمراحل ،لي�س ا�ستن�س ً
افيا ،بل يت ّ
رتب على ك ّل
وت�شريعات فقهية وتربوية خا�صة(((.
مرحلة منه �أحكام
ّ
((( �سورة الطارق ،الآيات .7-5
((( ال�صدر ،محمد �صادق ،ما وراء الفقه ،ج� ،5ص.58
((( مع الإ�شارة �أي� ًضا �إلى �أنّ هذا التق�سيم ال يعني الف�صل الهند�سي بين المراحل ،بل قد تتداخل بع�ض المراحل من حيث
الزمان والأحكام ،ولكن ك ّل مرحلة لها عالمات مميّزة لها في فقه التربية �ستظهر في مو�ضعها الخا�ص كانت هي 
الميزان والمالك في تبويب هذا التق�سيم ،فمث ًال مرحلة �أ�سبوع الطفل هي جزء من مرحلة الر�ضاع لكن لها �أحكام
تربوية خا�صة بها من غير جهة الر�ضاع ،ومرحلة الر�ضاع هي جزء من مرحلة ما قبل التمييز لكن لها �أحكام خا�صة 
ّ
بها من جهة الر�ضاع ،وهكذا.
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الطفولة في اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل
ورد في المادّة الثانية  من ميثاق الطفل في الإ�سالم ،ال�صادر عن اللجنة الإ�سالمية 
ما ن�صه:
العالمية للمر�أة والطفل(((ّ ،
 - 1تشمل رعاية الشريعة اإلسالمية للطفل المراحل التالية:

	.1اختيار ٍّ
كل من الزوجين للآخر.
	.2فترة الحمل والوالدة.
 .3من الوالدة ح ّتى التمييز (مرحلة الطفل غير المميّز).
 .4من التمييز ح ّتى البلوغ (مرحلة الطفل المميّز).
وتن�ش�أ للطفل في ك ّل من هذه المراحل حقوق ُ تالئمها(((.
ُف�صل في ذكر عناوين
وهو تق�سيم مقبول �إلى حدٍّ ما ،و ُن�سجّ ل عليه مالحظة ،وهي �أ ّنه لم ي ّ
المراحل ،كالمرحلة ال�صلبية ،والجُ ماعية ،والأ�سبوعية ،والر�ضاعية ،والح�ضانية  و ...بل 
خا�صة بها بعنوانها.
بقيت مطوية في تق�سيم المراحل الأخرى ،مع � ّأن لها �أحكام ًا وت�شريعات ّ
 -2تقسيم الـ« :ثالث سبعات»

التق�سيم الثاني الذي يُمكن �أن يُ�ستفاد من الروايات ب�شكل وا�ضح هو التق�سيم المعروف
بـ« :ثالث �سبعات».
 عن النبي ،P قال« :الولد �س �يّد �س��بع �س��نين ،وعبد �س��بع �س��نين ،ووزير �س��بع �سنين،ف�إن ر�ضيت خالئقه((( لإحدى وع�شرين �سنة ،و�إال �ضرب على جنبيه((( ،فقد �أعذرت
�إلى اهلل»(((.

((( وهي �إحدى لجان المجل�س الإ�سالمي العالمي للدعوة والإغاثة.
((( يراجع :مناع ،حقوق الطفل-الوثائق الإقليمية والدولية الأ�سا�سية� ،ص.79
((( في ن�سخة مكارم الأخالق�« :أخالقه».
((( في ن�سخة مكارم الأخالق « :فا�ضرب على جنبه».
((( العاملي ،محمد بن الح�سن ،تف�صيل و�سائل ال�شيعة �إلى تح�صيل م�سائل ال�شريعة ،ج� ،21ص ،476ح .27627والطبر�سي،
الح�سن بن الف�ضل ،مكارم الأخالق� ،ص.222
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 وع��ن الإم��ام عل� ّ�ي  ،Qق��ال« :يُر ّب��ى ال�صب��ي �س��بعاً ،وي ��ؤدّب �س��بعاً ،ويُ�س��تخدم�سبعاً .(((»...وفي لفظ �آخر« :يُرخى ال�صبي �سبعاً.(((»...
 وع��ن الإم��ام جعفر ال�ص��ادق  ،Qقال« :دع ابنك يلعب �س��بع �س��نين ،وي�ؤدّب �س��بع�سنين ،و�ألزمه نف�سك �سبع �سنين ،ف�إن �أفلح ،و�إال فال خير فيه»(((.
 وعن��ه  ،Qق��ال« :الغ�لام يلعب �س��بع �س��نين ،ويتع ّلم الكتاب �س��بع �س��نين ،ويتع ّلمالحالل والحرام �سبع �سنين»(((.
وقريب منها:
 عن��ه  ،Qقال« :دع ابنك يلعب �س��بع �س��نين ،و�ألزمه نف�س��ك �س��بعاً ،ف ��إن �أفلح و�إالف�إ ّنه ممّن ال خير فيه»(((.
 وعن��ه  ،Qق��ال�« :أمه��ل �صب ّي��ك ح ّت��ى ي�أت��ي له �س� ّ�ت �س��نين ،ث � ّم �ضمّه �إليك �س��بع�سنين ،ف�أدّبه ب�أدبك ،ف�إن قبل و�صلح ،و�إال فخ ِّل((( عنه»(((.
ّ
سر السنوات السبع األولى
يظهر من خالل الروايات ال�سابقة � ّأن مرحلة ال�سبع الأول��ى من حياة الطفل لها ميّزة
خا�صة ،ل ّأن الطفل في هذه المرحلة قد خرج �إلى عالم الحياة جاه ًال �ضع ً
يفا فاق ً
دا لك ّل كمال
ّ
 انفعالي
نف�سي
ّ
فعلي ال يملك �أيّ  ت�صوّر عن هذا العالم ولي�س لديه �أيّ  انطباع �أو �شعور و ّاتجاه ّ
عنه �أو �أيّ مهارة �سلوكية فيه ،ويبد�أ رحلته في اكت�ساب المعارف والقيم واالتجاهات والميول
والمهارات وال�سلوكات المختلفة في ال�ساحات المتعدّدة بالتدريج ،وبطبيعة الحال يحتاج �إلى
فترة زمنية معيّنة ليتمّ  له اكت�ساب تلك الأمور بنحو ي�صل �إلى مرحلة عمرية يُ�صبح فيها قادر ًا
إجمالي ،ويكوّن �صورة �أوّلية عن مفهوم الخط�أ
إيجابي
و�سلبي ولو بنحو � ّ
ّ
على التمييز بين ما هو � ّ
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص ،493ح.4746
((( مكارم الأخالق� ،ص.223
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص ،493ح.4743
((( الكافي ،ج� ،6ص ،47باب ت�أديب الولد ،ح.3
((( م.ن ،ح.1
((( ِّ
خل :فعل �أمر من خلى يخلي ،بمعنى ترك.
((( الكافي ،ج� ،6ص،47ح.2
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وال�صواب والح�سن والقبيح وال�ضا ّر والنافع من تلك الأمور ،فيحتاج في هذه المرحلة الأولى
�إلى �إعطائه هام� ًشا من الح ّرية والف�سحة لأجل اكت�شاف نف�سه والأ�شياء المحيطة به ،ولبناء
خطوط عالقاته معها.
 لولي �أمر الطفل  نحو �إعطاء الطفل  هام� ًشا من
لذا ،كان التوجيه التربويّ  ال
إ�سالمي ّ
ّ
الح ّرية  وع��دم تقييده بلوائح كثيرة من الممنوعات ح ّتى ُ
 ال تحا�صر  قدرته على اكت�شاف
إليها ولم�سها واختبارها ب�شكل �شخ�صي ،فعبّرت الروايات عن هذه المرحلة 
الأ�شياء والتع ّرف �
ّ
بعبارات مثل�« :سيّد»�« ،أمهل»« ،يرخى».
وباعتبار � ّأن القدرة اال�ستك�شافية لدى الطفل يتمّ  �إ�شباعها من خالل ما فطره اهلل تعالى
والن�شاط الحركي ،ح ّثت الروايات على ترك الطفل يعي�ش حياته بمناخ
عليه من �أ�سلوب اللعب
ّ
 يمر الطفل بهذه المرحلة من اللعب والإمهال والإرخاء ليكت�شف العالم
من اللعب ،وبعد �أن ّ
المحيط به ويختبره ي�صل �إلى مرحلة امتالك قدرة التمييز بين الإيجاب وال�سلب ،فيخرج
من تلك المرحلة الأولى ويدخل في الثانية .وقد قدّرت الروايات المرحلة الأولى بـ � 7سنوات،
وهذا ما �أثبتته التجربة التربوية والنف�سية كما �سنو�ضحه في در�س التربية باللعب ،فترك
الطفل في المرحلة الأولى من حياته بهذا النحو هو بح ّد نف�سه تربية.
ّ
خصوصية دخول الطفل في سن السابعة
خا�صة في الن�صو�ص الدينية ،وهذا يُ�شير �إلى �أ ّنها نهاية مرحلة 
� ّإن ل�سنّ  ال�سابعة ميّزة ّ
عمرية خا�صة وبداية �أخرى بالن�سبة للطفل ،فال�سبع الأولى هي مرحلة اللعب والإمهال (ال 
ّ
الإهمال)� ،أمّا ال�سبع الثانية فهي بداية مرحلة التعليم والت�أديب (االنتقال �إلى مرحلة جديدة
من التربية) ك ّ
ما ات�ضح من الن�صو�ص ال�سابقة .ونذكر بع�ض الروايات التي تو�ضح خ�صو�صية 
هذا ال�سنّ .
ففي التربية الجن�سية:
عن النبي ،Pقال« :فرّقوا بين �أوالدكم في الم�ضاجع �إذا بلغوا �سبع �سنين»(((.
ّ
((( مكارم الأخالق� ،ص.223
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 وعن الإمام ال�صادق  ،Qقال ...« :الغالم ال يُقبِّل المر�أة �إذا جاز �سبع �سنين»(((.وفي التربية العبادية:
 ع��ن الإم��ام ال�صادق  ،Qق��ال ...« :م��روا �صبيانكم بال�ص�لاة �إذا كانوا بني �س��بع�سنين»(((.
ل��ذا ،ع ّب��رت الرواي��ات عن ال�س��بع الثانية ب �ـ« :العب��د»�« ،أ ّدب��ه»�« ،ألزم��ه نف�س��ك» ،...لأ ّنها 
مرحلة جديدة تحتاج �إلى �أ�صول و�أ�ساليب وتقنيات مختلفة.
معايير تحديد مرحلة التمييز
ُنر ّكز النظر حول معايير تحديد مرحلة التمييز ب�سبب الخ�صو�صية التي تتم ّتع بها مرحلة 
دخول الطفل في �سنّ  ال�سابعة ،بحيث يُ�صبح في الأغلب طف ًال مميّز ًا .ومفردة الطفل المميّز
ديني ّ
 يدل على تحديد معناها ح ّتى يُعتمد كمعيار في المقام ،لذا ال 
�
ٍّ
أو التمييز لم ترد في ن�ص ٍّ
ّبد من الرجوع �إلى مدلول الكلمة في ا�صطالح الفقهاء ،ومع ا�ستقراء ن�صو�ص الفقهاء نخرج
بالآراء التالية:
المعيار األول 7-6 :سنوات ح ّتى البلوغ

ة المعيار الزماني لتحديد مرحلة التمييز ،فهي تمت ّد من
تب ّنى غالبية فقهاء �أهل ال�س ّن
ّ
�سنّ  الـ 7-6ح ّتى مرحلة البلوغ((( ،وهو ر�أي بع�ض فقهاء الإمامية ،ولع ّل من�ش�أ ذلك عندهم
هو الروايات ال�سابقة الت ُ
خا�صة في 
ي تفيد كون �سن الـ 7يُ�ش ّكل مرحلة جديدة لها م�ستلزمات ّ
حياة الطفل.
قال ال�شيخ الطو�سي ...« :و�إن كان طف ًال ُ يميّز وهو �إذا بلغ �سبع �سنين �أو ثمان �سنين فما 
ّ
فوقها �إلى حدّ البلوغ.(((»...
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص ،437ح.4510
((( الكافي ،ج� ،3ص ،409باب �صالة ال�صبيان ،ح.1
((( يراجع :ابن حجر الع�سقالني ،فتح الباري في �شرح �صحيح البخاري ،ج� ،1ص .158والنووي ،يحيى بن �شرف ،المجموع
�شرح المهذب ،ج� ،9ص.361
((( الطو�سي ،محمد بن الح�سن ،الخالف ،ج� ،5ص.131
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ّ
وقال العلمة الح ّلي�« :إذا بلغ الطفل �سبع �سنين ...،ل ّأن هذا ال�سنّ  يح�صل فيه التمييز
من ال�صبي.(((»...
وقال ال�شيخ جواد التبريزي« :التمييز هو �أن ُ يميّز ال�شيء القبيح من غيره ،ويكون غالب ًا
�إذا بلغ الولد �ستّ �سنين� ...إذا �أكمل الطفل �ستّ �سنوات فهو مميّز»(((.
هل هذا  -تحديد �ضابط ال�صبي المميّز بال�ستّ �سنوات  -من باب
و�سئل ال�شيخ التبريزي:
ُ
ّ
ت�شخي�ص المو�ضوع؟ فلو ّ
�شخ�ص المك ّلف � ّأن ابنه لم ُ يميّز (ح ّتى بعد بلوغ ال�ستّ ) يعتمد على
ت�شخي�صه �أم ال؟ �أجاب« :هذا التحديد وارد في الروايات»(((.
المعيار الثاني :معرفة الحسن من القبح

قال ال�شهيد الثاني« :المراد بالمميّز مَ نْ  يعرف الأ� ّضر من ال�ضا ّر والأنفع من النافع� ،إذا 
لم يح�صل بينهما التبا�س بحيث يخفى على غالب النا�س»(((.
«ال�صبي �إذا ميّز الح�سن من القبيح ،وفهم ما يفهمه
وقال ال�سيد محمد ر�ضا الكلبايكاني:
ّ
الكبار فهو مميّز»(((.
وقال ال�شيخ محمد علي الآراكي« :المميّز هو القادر على ت�شخي�ص القبيح والح�سن»(((.
ولي�س المراد من التمييز �أن يكون الطفل قادر ًا على التفرقة بين الح�سن والقبيح وال�ضا ّر
إجمالي.
والنافع ب�شكل تف�صيلي و�إ ّنما يكفي التمييز ال ّ
ّ
وقد يُقال � ّإن المعيار ال�سابق ال يختلف عن هذا المعيار ،لأ ّن��ه وكما عبّر ال�شيخ جواد
التبريزي :التمييز هو �أن ُ يميّز ال�شيء القبيح من غيره ويكون غالب ًا �إذا بلغ الولد �ستّ �سنين،
فيكون تحديد الفقهاء له بـ� 6أو � 7سنوات من باب ت�شخي�ص الم�صداق ،ولكن ينفيه � ّأن جوابه
بكونه وارد ًا في الروايات يوحي ب�أ ّنه من باب التعيين ال الت�شخي�ص.
((( تذكرة الفقهاء ،ج� ،4ص.335
((( التبريزي ،جواد بن علي� ،صراط النجاة ،ج� ،6ص.65
((( �صراط النجاة ،م.ن.
((( العاملي ،زين الدين بن علي ،رو�ض الجنان في �شرح ار�شاد الأذهان ،ج� ،2ص.648
((( الكلبايكاني ،محمد ر�ضا� ،إر�شاد ال�سائل� ،ص.128
((( الآراكي ،محمد علي ،الم�سائل الوا�ضحة ،ج� ،2ص.91
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ولكن مع ذلك ،ف� ّإن �صريح عبارات بع�ض الفقهاء م ّمن يتب ّنى هذا الر�أي يُفيد كون تحديد 
مرحلة التمييز بالـ   7من باب تطبيق المعيار (وهو قدرة الطفل على التفرقة بين النافع
على الطفل الخارجي والت�شخي�ص للم�صداق ،ال من باب التحديد والتعيين.
وال�ضارّ)
ّ
المعيار الثالث :مرجعية النظرة العرفية

قال ال�سيد محمد جواد العاملي« :المرجع في المميّز �إلى العرف ،لأ ّنه المح ّكم في مثله»(((.

المعيار الرابع :اختالف التمييز باختالف متعلّق التكليف

�ضابط ال�صبي المميّز في م�س�ألة جواز النظر �إلى
ُ�س ِئل ال�سيد علي ال�سي�ستاني :ما هو
ّ
عورته ،وجواز نظره �إلى عورة الغير ،وكون عباداته �صحيحة ،واالعتماد على �أخباره؟
�أجاب« :يختلف المميّز في ك ّل مكان ،ففي الأول المراد بالمميّز الذي يت�أ ّثر من النظر �إلى
العورة �أو النظر �إلى عورته لو التفت وتتح ّرك غريزته ن�سب ًيا ،وفي اعتبار �صحّ ة عباداته الذي
ُيميّز التكاليف و� ّأن الأمر من ِقبَل اهلل تعالى ويُمكنه ق�صد القربة ،وفي االعتماد على �إخباره
بالنجا�سة �إذا كان ذا اليد� ،إذا كان مميّز ًا قوي الإدراك لها»(((.
المعيار الخامس :اختالف المم ّيز باختالف الزمان والمكان واألفراد

ه ال�صبي الذي
أحكام لل�صبي المميّز ب�أ ّن
ُ�سئل ال�سيد علي الخامنئي} :جاء في بع�ض ال
ّ
ّ
ُيميّز الح�سن من القبيح ،فما هو المراد من الح�سن والقبيح؟ وما هي �سنّ  التمييز؟
�أجاب« :المراد من الح�سن والقبيح هو ما يكون كذلك بنظر العرف ،مع مالحظة ظروف
حياة ال�صبي والعادات والآداب والتقاليد المح ّلية ،و�أ ّما �سنّ  التمييز فهو مختلف تبع ًا الختالف
ّ
الأ�شخا�ص في اال�ستعداد والإدراك والذكاء»(((.

((( العاملي ،محمد جواد ،مفتاح الكرامة ،ج� ،6ص.432
((( ال�سي�ستاني ،علي ،اال�ستفتاءات� ،ص.126-125
((( الخامنئي ،علي� ،أجوبة اال�ستفتاءات ،ج� ،2ص ،300م�س�ألة .822
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االستنتاج:

� ّإن ما تقدّم في �أقوال الفقهاء لي�س معايير متعدّدة ،و�إ ّنما هو معيار واحد تمّ  ت�سليط
ُ
مرية ت�صبح لديه
ال�ضوء عليه من زوايا مختلفة ،والمعيار هو� :أن ي�صل الطفل �إلى مرحلة ع
ملكة التمييز بنحو �إجمالي بين الح�سن والقبيح وال�ضا ّر والنافع في الحياة .وم ّما ال �شك فيه
� ّأن متع ّلقات الح�سن والقبح تختلف مجاالتها و�ساحاتها ،فقد تتع ّلق ب�أمور جن�سية و�أخرى
�سيا�سية  وثالثة اجتماعية  ورابعة  مالية  وخام�سة  عبادية� ...إلخ ،وعليه �سيختلف التمييز
بلحاظ المتع ّلق ،كما  �سيتفاوت التمييز في الطفل  نف�سه بين �شيء و�آخ��ر ،وكذلك الأمر 
�سيختلف التمييز بين طفل و�آخر ،وبين منطقة و�أخرى� ...إلخ ،ويكون مرجع تحديد � ّأن هذا 
ميز في هذا المجال �أو ذاك هو النظرة العرفية االجتماعية التي يعي�ش ويتح ّرك
الطفل م ّ
الطفل داخل محيطها.
ُدخل له �إلى مرحلة التمييز
نعم ،في الأعمّ  الأغلب قد يكون بلوغ الطفل �سنّ  ال�سابعة هو الم ِ
لما ذكرناه في فقرتي� :س ّر ال�سنوات ال�سبع الأولى وخ�صو�صية دخول الطفل في �سنّ  ال�سابعة،
ولهذا ر ّكزت الروايات على هذه ال�سنّ .
 بل معرفي� ،إال بنا ًء على المعيار
وعليه ،ف� ّإن ال�ضابط الك ّلي لتحديد التمييز لي�س زمان ًيا
ّ
 ال�شرعي،
ّد بالن�ص
الأول ،على تف�سير� ،أي ُ تحدّد مرحلة التمييز بال�سنّ  7-6من باب التعب
ّ
ّ
فيكون ميزان دخول الطفل في مرحلة التمييز هو نف�س ال�سنّ ّ
 بغ�ض النظر عن الحالة المعرفية 
البن �سبع �سنوات.
تقسيم الطفولة على أساس مراحل نمو المعرفة وتأثير البيئة على ّ
(((
النمو

اعتمد هذا التق�سيم جان بياجيه ( ،)1980-1896حيث �س ّلط ال�ضوء في �أبحاثه على
مراحل الطفولة من خالل ربطها بعملية تكوين المعرفة المت�أ ّثرة بالبيئة المحيطة بالطفل،
فق�سمها �إلى خم�س مراحل ،هي:
ّ
 الحركي :من �صفر يوم �إلى �سنتين (.)2-0أولى :الذكاء الح�س ّي
	-1المرحلة ال
ّ
ّ
	-2الثانية :مرحلة ال�صور العقلية� 4-2( :سنوات).
((( يراجع� :سليم ،مريم ،علم نف�س النمو� ،ص.45-44
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مرحلة الذكاء الحد�سي� 7-4( :سنوات).
	-3الثالثة:
ّ
مرحلة العمليات الح�سية �أو الذكاء المح�سو�س� 12-7( :سنة).
	-4الرابعة:
ّ
 المجرد� ،سنّ  13وما فوق.
 -5والخام�سة :الذكاء
ّ
ّ (((
تقسيم مراحل الطفولة في مدرسة التحليل النفسي
وهو التق�سيم المعتمد  عند  �سيجموند فرويد  ( )1939-1856و�أتباع مدر�سة التحليل 
النف�سي:
ّ
 -1ما قبل الوالدة� :صفر يوم �إلى  300-250يوم.
 -2حديث الوالدة :الأ�سابيع الأولى عقيب الوالدة.
	-3المرحلة الفميّة :ال�سنة الأولى.
	-4المرحلة ال�شرجية.3-1 :
	-5المرحلة الق�ضيبية.5-2 :
 -6مرحلة الكمون.10-5 :
 -7مرحلة ما قبل البلوغ� 12-10 :سنة.
 -8مرحلة المراهقة� 20-13 :سنة.
(((
تق�سيم مراحل الطفولة على �أ�سا�س الخ�صائ�ص الج�سمية
 -1المرحلة الجنينية :ما قبل الوالدة :وتمت ّد من �صفر يوم �إلى  250-300يوم.
	بوي�ضة :من �صفر يوم �إلى �أ�سبوعين. جنين :من �أ�سبوعين �إلى � 10أ�سابيع. جنين متكامل :من � 10أ�سابيع �إلى الوالدة. -2مرحلة الوالدة:
 حديث الوالدة :الأ�سبوعان الأوّالن عقيب الوالدة.	المهد :من �أ�سبوعين �إلى عامين.((( للتف�صيل يراجع :ن.م.
((( يراجع :الأ�شول ،عادل عز الدين ،علم نف�س النمو من الجنين �إلى ال�شيخوخة� ،ص.38
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 -3الطفولة :تمت ّد من� 3-12 :سنة.
	المبكرة� 5-3 :سنوات.	الطفولة الو�سطى� 10-6 :سنوات.	الطفولة المت� ّأخرة� 12-10 :سنة. -4المراهقة:
	المبكرة.14-12 :	الو�سطى.17-14 :	المت� ّأخرة.20-17 :وهذا االختالف بين الباحثين في تحديد مراحل الطفولة وتعيين �أدوارها� ،إ ّنما هو ب�سبب
اختالف المعايير المعتمدة في هذا المجال ،فمنها معايير معرفية ،ومنها نف�سية ،ومنها 
فيزيولوجية...
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المفاهيم الرئيسة

	� ّإن تق�س��يم مراح��ل الطفول �ة ل��ه دور رئي���س في العملي��ات التربوي��ة ،ل ّأن ك ّل مرحلة من بها الطفل تعتبر ظ ً
ُ
أحكام التربوية الخا�صة بها.
رفا لبع�ض ال
ي يمر
ّ
المراحل الت ّ
	يُمكن تق�سيم مراحل الطفولة في الن�صو�ص الإ�سالمية من خالل زاويتي نظر ،التق�سيماال�ستقرائي ،وتق�سيم الثالث �سبعات.
ّ
�تقرائي للطفول��ة ح�س��ب المراح��ل يت� ّضم��ن :مرحل��ة ح�س��ن اختي��ار ٍّ
كل
	التق�س��يم اال�س�ّ
م��ن الزوجي��ن للآخر ،مرحل��ة الجماع الواقع من��ه تكوين الجنين ،المرحل��ة ال�صلبية،
المرحل �ة الجنيني��ة ،مرحلة من  0يوم ح ّتى � 7أي��ام ،مرحلة الر�ضاع ،مرحلة الح�ضانة،
مرحلة ما قبل التمييز من � 0س��نة ح ّتى � 7س��نوات ،مرحلة التمييز من � 7س��نوات ح ّتى
البلوغ.
	تق�س��يم الـ« :ثالث �س��بعات» ،هو التق�سيم الم�ستخرج من الروايات ،كما في قول الإمامجعف��ر ال�ص��ادق « :Qدع ابن��ك يلع��ب �س��بع �س��نين ،وي ��ؤدّب �س��بع �س��نين ،و�ألزم��ه
نف�سك �سبع �سنين ،ف�إن �أفلح ،و� ّإل فال خير فيه».
	يظه��ر م��ن الرواي��ات � ّأن مرحلة ال�س��بع الأولى من حي��اة الطفل هي مرحل��ة اللعب لأ ّنهيخ��رج حديث � ًا �إل��ى عالم ال يمل��ك �أيّ  ت�صوّر وانطب��اع عنه ويريد �أن يكت�ش��فه ،ويح�صل 
ذل��ك خالل فترة �س��بع �س��نوات ع��ادة ،بحي��ث يُ�صبح قادر ًا عل��ى التمييز بين الح�س��ن
والقبيح وال�ضا ّر والنافع ،فتكون المرحلة الثانية الت ُ
ي ت�س ّمى مرحلة التمييز هي مرحلة 
التعليم والت�أديب.
 ُذك��رت ع �دّة معايير لتحدي��د مرحلة التميي��ز ،خال�صتها� :أن ي�صل الطف �ل �إلى مرحلة عمري � ُ
ة ت�صب��ح لدي��ه فيه��ا ملك��ة التميي��ز بي��ن الح�س��ن والقبي��ح وال�ض��ا ّر والناف��ع في 
الحياة ،ويختلف الح�سن والقبح ح�سب اختالف المجاالت الحياتية من جن�سية ومالية 
واجتماعية...
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أسئلة الدرس

ما هو التق�سيم اال�ستقرائي لمراحل الطفولة؟ عدّدها بالتف�صيل.
1.1
ّ
2.2ما هو �س ّر تق�سيم الثالث �سبعات الوارد في الروايات بر�أيك؟
3.3ذكرت اللجنة الإ�سالمية تق�س ً
يما لمراحل الطفولة ،ما هي مالحظتك عليه؟
4.4ما هي خ�صو�صية �سنّ  ال�سابعة في الن�صو�ص الإ�سالمية؟
5.5ما هو المعيار الذي ُنحدّد من خالله � ّأن الطفل دخل مرحلة التمييز؟
6.6هل يختلف التمييز من طفل �إلى �آخر ومن مجتمع �إلى �آخر؟ لماذا؟

الدرس السادس

أبعاد هوية الطفل
وقواه النفس ّية

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يتع ّرف �إلى الأبعاد الثالثة لهوية الطفل :العقلية،
القلبية ،البدنية.
ُ 2 .2يميّز بين القوى الذهنية  -الإدراكية المختلفة 
للطفل :الح�سية ،الوهمية ،العقلية.
ّ
 3 .3ي�ع��رف وظيفة  ك � ّل ق� �وّة م��ن ال �ق��وى التخزينية 
والتذكرية الت� ّصرفية في نف�س الطفل.
 4 .4يتع ّرف �إلى القوى القلبية -الجوانحية ،والغرائز
الفطرية في نف�س الطفل.

تمهيد
� ّإن مو�ضوع التربية ومتع ّلقها في هذا الكتاب هو الطفل .وتختلف النظرة �إلى طبيعة الطفل 
من فل�سفة تربوية �إلى �أخرى ،م ّما ينعك�س على كيفية تربية الطفل ومجمل العمليات التربوية.
ربي؟ يُحدّده الجواب عن �س�ؤال :من ُنربّي؟
فالجواب عن �س�ؤال :كيف ُنربّي؟ وعلى ماذا  ُن ّ
وجهة نظر علم النف�س الفل�سفي
وقد خ�ص�صنا هذا الدر�س للبحث حول ماهيّة الطفل من
ّ
ّ
إ�سالمي.
ال
ّ
الطفل مخلوق ّ
ّ
روحي
ماد ّي
وروحي� ،أي ج�سم
� ّإن الطفل في فل�سفة التربية الإ�سالمية مخلوق مر ّكب من بعدين :مادّيّ
ّ
جردة عن المادّة وخ�صائ�صها ،دورها قيادة البدن و�إدراة
يتم ّث
ل بهذا الهيكل الح�س ّي ،ونف�س م ّ
ّ
هي االرتباط التفاعلي بنحو ي�ؤ ّثر ويت�أ ّثر ك ّل واحد منهما 
مملكته .والعالقة بين هذين البعدين
ّ
إدراكه الذهني
بالآخر بنحو متبادل ،فمث ًال �إذا كان الطفل مري� ًضا بدن ًيا ف�سي�ؤ ّثر ذلك على �
ّ
و�سرعة غ�ضبه النف�سي،
وقوّة الحفظ لديه ،و�إذا كان الطق�س حا ّر ًا �سي�ؤ ّثر ذلك على مزاجه
ّ
وكذا العك�س ،فقد يكون وراء الأبعاد الذهنية والنف�سية عوامل ج�سمانية وفيزيقية ،يُعتبر 
هم ًا في تربية الطفل ،فتربية �أيّ  بعد من البعدين �ستنعك�س 
البحث والك�شف عنها عام ًال م ّ
بطبيعة الحال على البعد الآخر ب�سبب العالقة التفاعلية بينهما.
ّ
البدني لشخصية الطفل
البعد
يُ�ش ّكل بدن الطفل وج�سمه البعد المادّيّ من هويّته و�شخ�صيّته ،فج�سم الطفل مو�ضوع
على تنمية البعد البدني للطفل ا�سم «التربية
ومتع ّلق لعمليّة التنمية  والتن�شئة .و ُنطلق
ّ
الج�سمية» ،بمفهومها الوا�سع ال�شامل للرعاية ال�صحية والتغذية ال�سليمة والوقاية واالهتمام
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جمل والتزيّن� ...إلخ ،لذا 
بالنظافة الج�سدية والتدريب الريا�ضي والمهارات الحركية ،والت ّ
ّ
يُعتبر تكوين المعلومات الأوّلية  عن ج�سم الطفل  وخ�صائ�صه ومكوّناته من جهة ،وكيفية 
تربيته ج�س ً
إجمالي �أم ًرا �ضرور ّي ًا للمربّي .وهذا اللون من المعرفة 
ميا من جهة ثانية ولو بنحو � ّ
من اخت�صا�ص علوم متعدّدة �أهمّها علم الطبّ وعلم التغذية وعلم الريا�ضة وغيرها من
العلوم .ولن نتو ّقف في هذا الدر�س عند تعريف ج�سم الطفل وبيان خ�صائ�صه وت�شريح قواه،
حيث �سنعر�ض �أثناء ك ّل در�س متع ّلق بالتربيات الم�ضافة �إلى الج�سم المقدار المالئم من
المعلومات المتنا�سب مع طبيعة ك ّل در�س .وفي هذا الدر�س �س ُنر ّكز محور االهتمام على
القوى النف�سية الداخلية للطفل.
ً
خروج الطفل من بطن ّأمه جاهال
يقول اهلل تعالى :ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ((( .
ُتبيّن هذه الآية القر�آنية � ّأن الطفل ي�أتي �إلى الحياة فاق ً
دا لأيّ  لون من �ألوان العلوم والمعارف
الت�صوّرية والت�صديقية((( .يقول ال�سيد محمد باقر ال�صدر م�ست� ً
شهدا بالآية المذكورةّ �« :إن
الإن�سان لحظة وجوده على وجه الأر�ض ال توجد لديه �أيّة فكرة مهما كانت وا�ضحة وعامّة في 
الذهنية الب�شرية»(((.

استعداد الطفل لتحصيل المعرفة
مع � ّأن نف�س الطفل في بداية الخلقة خالية من العلوم� ،إال � ّأن اهلل تعالى زوّده با�ستعداد
 تراكمي((( ،ك ُ
ما تفيده
من تح�صيل العلم بنحو تدريجي
خا�ص و�أدوات معرفية محدّدة ُ تم ّكنه
ّ
ّ
ّ
تت ّمة الآي��ة القر�آنية ال�سابقة في  قوله تعالى :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ
ﯲ ﯳ ﭼ(((.
((( �سورة النحل ،الآية .78
((( يراجع :الحلي ،الح�سن بن يو�سف ،الأ�سرار الخفية في العلوم العقلية� ،ص .7وال�شيرازي ،محمد ،الحكمة المتعالية في 
الأ�سفار العقلية الأربعة ،ج� ،4ص.515
((( ال�صدر ،محمد باقر ،فل�سفتنا� ،ص.63
((( يراجع :الحكمة المتعالية ،ج� ،4ص .515والميزان في تف�سير القر�آن ،ج� ،12ص.312
(((  �سورة النحل ،الآية .78
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وهذه الأدوات المعرفية والقوى الإدراكية هي ما �س ُت�ش ّكل محور الحديث في الفقرات
الآتية.
القوى الذهنية  -اإلدراكية
القوى الذهنية لنف�س الطفل عبارة عن الأدوات والآالت التي ي�ستطيع بوا�سطتها تح�صيل 
المعارف وتكوين العقائد  وفهمها  وتخزينها  وا�سترجاعها  وتحليلها  وتركيبها  واال�ستنتاج
وقد ق�سم الفال�سفة الم�سلمون القوى الذهنية �إلى عدّة �أق�سام ،هي:
منها� ...إلخ،
ّ
اإلدراك ّ
الحسي وأدواته
(((

إدراك الح�سي �أي المعرفة التي 
ية يمر بها الطفل في حياته ُ ت�س ّمى ال
�أوّل مرحلة �إدراك
ّ
ّ
والحا�سة هي القوّة النف�سية التي يُدرك الطفل 
خالل ا�ستخدام الحوا�س.
يح�صل عليها من
ّ
ّ
بوا�سطتها ال�صور الجزئية للأ�شياء الخارجية المحيطة به في عالم الطبيعة والمادّة .ولك ّل
أدوات المعرفة الح�سية �إلى خم�س :البا�صرة،
ج�سمانية خا�صة .وتتنوّع �
حا�سة نف�سانية �أداة
ّ
ّ
ّ
ال�سامعة ،ال�شامة ،الالم�سة ،الذائقة.
وكتو�ضيح لكيفية ح�صول العلم الح�سي في نف�س الطفل نعر�ض المثال التالي :ينظر الطفل 
ّ
ح�سي بينه وبينها ،فتنطبع �صورة �أمّه في ذهنه ،وهذا اللون
�إلى �أمّه ،فيُ�صبح هناك ات�صال ّ
أو المعرفة الح�سية.
إدراك الح�سي �
من العلم يُ�س ّمى ال
ّ
ّ
هذه ال�صور الح�سية في ذهن الطفل ال يعني بال�ضرورة �أ ّنه
مع الإ�شارة �إلى � ّأن انطباع
ّ
إليها وواع بها بالمعنى الذي يُدركه الكبار ،بل بالتكرار والتراكم والتدريج يح�صل 
ملتفت �
ٍ
عنده العلم الح�سي ال�شعوريّ  بها.
ّ
ويت ّ
إدراك الح�سي �أ�صول
رتب على كون المرحلة الأول��ى من حياة الطفل هي مرحلة ال
ّ
و�أ�ساليب و�إجراءات تربويه عديدة في كيفية التعامل التربويّ مع الطفل ،منها ما �س ُن�شير �إليه
والنموذج ال�سلوكي.
في در�س التربية بالقدوة
ّ

((( حول هذا التق�سيم لقوى النف�س يراجع :الحكمة المتعالية في الأ�سفار العقلية الأربعة ،ج.8
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ّ
قوة الوهم
ّة الح�سية يُ�صبح مالك ًا لقوّة �إدراكية ثانية 
ثمّ  يتطوّر �إدراك الطفل ،فبالإ�ضافة �إلى القو
ّ
ُت�س ّمى الوهم ،وهو قوّة نف�سية ي�ستطيع �أن يُدرك الطفل بوا�سطتها المعاني الجزئية الموجودة
في المح�سو�سات .والمق�صود بالمعاني الجزئية ال�صفات التي ال تخ�ضع بذاتها للمالحظة 
الح�سية ،كخوف فالن ،وحبّ  فالن ،ف� ّإن الخوف والحبّ معانيان جزئيان قائمان في نفو�س 
ّ
 الفرق بين الح�س والوهم
ُدركان بوا�سطة الح�س .وبهذا ي ّت�ضح � ّأن
الأ�شخا�ص الآخرين ال ي
ّ
ّ
يكمن في � ّأن الأوّل قوّة �إدراك ال�صور الجزئية المح�سو�سة  كالألوان والأ�شكال والأ�صوات
والروائح ...والثاني قوّة �إدراك المعاني الجزئية كالحبّ والخوف وغيرهما من ال�صفات
القائمة في نف�س معيّنة.
ّ
قوة العقل
القوّة الإدراكية الثالثة للطفل ،الت ُ
إن�سانية بالمفهوم المنطقي -ل ّأن
ي تدخله في دائرة ال
ّ
عن الحيوان بالمعرفة الح�سية ،وال بالمعرفة الوهمية  ُ -ت�س ّمى« :العاقلة» �أو
الإن�سان ال يتميّز
ّ
«العقل» ،وهي ال تن�شط في الطفل �إال بمرحلة عمرية مت� ّأخرة من حياته.
والعقل هو قوّة �إدراك المفاهيم والق�ضايا الك ّلية في الأ�شياء .والمعاني الك ّلية كما ندر�س 
في علم المنطق هي المعاني الذهنية التي لديها قابلية ال�صدق والحمل على �أف��راد في 
الخارج ،مثل مفهوم الإن�سان ،فنقول :محمد �إن�سان ،جعفر �إن�سان ،فاطمة �إن�سان ...وهكذا.
ّ
ّ
العملي
النظري والعقل
العقل
وينق�سم العقل باال�صطالح الفل�سفي �إلى ق�سمين:
ّ
العقل النظريّ  :وهو القوّة الذهنية التي يُدرك من خاللها الطفل في مرحلة عمرية معيّنة 
متقدّمة  من حياته بع�ض المفاهيم والت�صوّرات والق�ضايا  والت�صديقات الك ّلية ،المتع ّلقة 
بالواقع الموجود ،و ُيميّز من خاللها بين ال�صحيح والخط�أ في الت�صوّرات والت�صديقات .مثل 
علمه ببع�ض القواعد الريا�ضية والقوانين الفلكية والبيولوجية والفيزيائية� ،أو بع�ض الق�ضايا 
العقائدية� ...إلخ.
وباخت�صار ،العقل النظريّ هو قوّة �إدراك ما هو موجود وكائن في الواقع.
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العملي :وهو القوّة الذهنية التي يُدرك من خاللها الطفل في مرحلة عمرية معيّنة 
العقل
ّ
من حياته بع�ض الق�ضايا المعيارية المتع ّلقة بالعمل �أي الواقع المطلوب �إيجاده ،و ُيميّز به بين
الح�سن والقبيح كقيم ذاتية في الأفعال ،مثل :ال�صدق واجب فعله ،احترام الأبوين واجب
فعله ،الكذب ال ينبغي فعله ،االعتداء على الآخرين ال ينبغي فعله� ...إلخ.
وباخت�صار ،العقل العملي هو قوّة �إدراك ما ينبغي �أن يفعله الإن�سان باختياره �أو ال يفعله
ّ
كذلك.
قدرة التفكير العقلي في مرحلة معيّنة �سيكون له دور مهمّ عند الحديث
وكون الطفل يمتلك
ّ
عن التربية العبادية للطفل والتربية بالعقوبة وغيرهما ،في الجزء الثاني من هذا الكتاب.
القوى التخزينية عند الطفل
من الوا�ضح � ّأن نف�س الطفل بالإ�ضافة �إلى �إدراكها للأ�شياء ت�ستطيع �أن تحتفظ بال�صور
(الح�س ،الوهم ،والعقل) في �أوعية 
والمعاني التي تح�صل  عليها بوا�سطة القوى الإدراكية 
ّ
خا�ص ح�سب نوعية المدركات المحفوظة فيها.
وخزائن معيّنة ،يُطلق على ك ّل خزانة منها ا�سم ّ
 ال�صور الح�س��ية التي تح�صل 
�ة المدركات الح�س��ية الجزئية ،ف��ك ّل
 .1الخي��ال :ه��و خزان�
ّ
ّ
�طة الحوا�س  -بعد غيبتها عن الح�س  -تحفظ في وعاء يُطلق
عليها نف���س الطفل بوا�س�
ّ
عليه الفال�س��فة ا�س��م« :الخيال» ،فالخي��ال وعاء حفظ المعلوم��ات الوا�صلة عن طريق
الحوا�س �إلى نف�س الطفل.
ّ
 .2الحافظ��ة :وه��ي خزان �ة الم��دركات الوهمي��ة� ،أي � ّأن المعان��ي الجزئي��ة الت��ي تح�صل 
عليها النف���س بوا�س��طة قوّة الوهم ُ تخ ّزن و ُتحفظ في وعاء نف�س� ّ�ي يُ�س � ّمى« :الحافظة»،
فالحافظة وعاء تخزين المعاني الوا�صلة عن طريق الوهم.
 .3العق��ل الف ّع��ال :وه��و حاف��ظ الم��دركات العقلي��ة� ،أي � ّأن المعان��ي الك ّلي��ة الت�صوّري��ة 
والت�صديقي��ة الت��ي تح�ص��ل عليه��ا النف���س بوا�س��طة ق �وّة العق��ل محفوظ �ة ف��ي العق��ل 
الفعّال(((.
((( يراجع :الحكمة المتعالية في الأ�سفار العقلية الأربعة ،ج� ،8ص ،56حا�شية المال هادي ال�سبزواري ،رقم.1 :
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ّ
ّ
القوة التذكرية عند الطفل
بالإ�ضافة �إلى القوّتين الذهنيتين ال�سابقتين الإدراك والتخزين ،توجد  قوّة ثالثة في 
النف�س ،وظيفتها ا�سترجاع وا�ستعادة المعلومات المخ ّزنة  والمحفوظة في النف�س ،ويُطلق
عليها ا�سم« :الذاكرة» �أو الم�سترجعة .فالذاكرة هي :قوّة ذهنية ي�ستطيع الطفل بوا�سطتها �أن
ي�سترجع ويتذ ّكر ال�صور والمعاني الجزئية والك ّلية.
ّ
ّ
المتصرفة عند الطفل
القوة
القوّة المت� ّصرفة عبارة عن القدرة الذهنية للطفل على الت� ّصرف في ال�صور والمعاني 
الجزئية والك ّلية المحفوظة في الأوعية والخزائن المختلفة ،على نحوين:
( 	-1الف�صل) �أي التجزئة والتحليل والتفكيك والتق�شير والتجريد...
( 	-2الو�صل) �أي التركيب والت�أليف والتجميع والربط والتعميم...
وبما � ّأن الخزائن على ثالثة �أق�سام ،ف� ّإن هذه القوّة تختلف ت�سميتها باختالف الخزانة 
التي تت� ّصرف فيها.
 .1المتخ ّيل��ة :وه��ي عبارة عن ت� ّصرف هذه القوّة بال�ص��ور الجزئية المخ ّزنة في الخيال
تركيب � ًا �أو تحلي� ً
لا .ك�أن يت�ص �وّر الطفل حيوان ًا مر ّكب ًا من :ر�أ���س ح�صان ،ورقبة زرافة،
وج�س��د ثور ،و�أجنحة ن�س��ر ،فهو يُر ّكب بين �صور مختلفة ،ولي���س هذا التركيب �أي� ًضا �إال 
ًّ
م�ستقل� ...إلخ .والمتخيّلة 
فرع قوّة التحليل بنزع ر�أ�س الح�صان عن الح�صان وت�صوّره
ه��ي القوّة التي ي�س��تطيع الطفل بوا�س��طتها �إبداع ال�ص��ور المتنوّعة وخلقه��ا وابتكارها 
كما يتج ّلى في فنّ  الر�س��م مث ًال ،حيث ير�س��م الطفل �شك ًال مع ّي ًنا لم ي�أخذه من الخارج
بوا�سطة الحوا�س مبا�شرة بل خلقته قوّته المتخيّلة...
ّ
 .2المتوهّ مة :وهي عبارة عن ت� ّصرف القوّة المذكورة في المعاني الجزئية ون�سبتها �إلى
ال�ص��ور مث� ً
لا ،فيت�صوّر الطف �ل � ّأن فالن ًا يُحبّ  فالن � ًا ،وهكذا ...فالمتخ ّيل � ُ
ة تر ّكب بين
ال�ص��ور �أو ُ تج � ّزئ ال�ص��ور� .أمّا المتوهّ مة فه � ُ
ي تر ّكب بين المعاني وال�ص��ور� ،أو تف�صل 
المعاني عن ال�صور.
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 .3المف ِّكرة :وهي عبارة عن ا�ستعمال العقل لقوّة المت� ّصرفة في تحليل وتركيب المفاهيم
العامّة والمعقوالت والمعاني الك ّلية والجزئية .وبوا�سطة هذه القوّة يكون الإن�سان �إن�سان ًا
�أي كائ ًنا مف ّك ًرا ،ل ّأن التفكير عبارة عن ا�ستخدام العقل للمت� ّصرفة ،با�ستخراج حدود
الماهي��ات و�أجزائه��ا الذاتية وعنا�صرها الداخلية (الأجنا���س والف�ص��ول) والعر�ضية 
(العر�ض العا ّم والخا�صة) ،فيكون قادر ًا على التعريف((( ،وبها ي�ستخرج الحدّ الأو�سط
فيك��ون ق��ادر ًا عل��ى اال�س��تدالل وتركيب الأقي�س��ة والبراهي��ن((( .وهكذا يُمك��ن �أن يكون
منطق ًيا بمعنى �أ ّنه قادر على االنتقال من المعلومات الت�صوّرية �إلى معرفة المجهوالت
الت�صوّري��ة (المفاهي��م) بوا�س��طة التعري��ف ،ومن المعلوم��ات الت�صديقي �ة �إلى معرفة 
المجهوالت الت�صديقية (الق�ضايا) بوا�سطة اال�ستدالل.
هذه هي  مجموع القوى الذهنية   -الإدراكية للطفل((( ،والتي  هي  قوى موجودة ب�أ�صل 
الخلقة والتكوين بالقوّة .لكن تفعيل وتن�شيط عمل هذه القوى وتوجيهها وجعلها �أقدر على
�إدارة ن�شاطاتها وتكوين مهارات خا�صة في كيفية ا�ستعمالها لخروجها من اال�ستعداد �إلى
الفعلية ومن النق�ص �إلى الكمال يحتاج �إلى التربية والتعليم ،وال ت�ستقيم من دون التعليم
عنها في در�س خا�ص.-
والتربية الإب�ستمولوجية ،وتربية مهارات التفكير �-سنتحدّث
ّ
القوى القلبية  -الجوانحية للطفل
يرى الفال�سفة الم�سلمون �أ ّنه بالإ�ضافة �إلى القوى المتع ّلقة بالعلم والإدراك ،توجد قوّة
�أخرى متع ّلقة بالعمل يُطلق عليها ا�سم القوّة العاملة �أو القوّة المحرِّكة .ووظيفة هذه القوّة
�إدارة �ش�ؤون البدن وقيادة الج�سم والتح ّكم وال�سيطرة على �أع�ضائه وجوارحه �أم ًرا ون ً
هيا،
نام ،ح�سّ ا�س ،متحرّك بالإرادة ،ناطق مف ّكر مد ِرك
((( ك�أن يُح ّلل ماهية الإن�سان �إلى عنا�صرها الأوّلية  :جوهر ،ج�سمٍ ،
ما�ش...
للك ّليات� .أو عنا�صرها العر�ضية ،مثل :عالم ،قادر ،كاتب� ،ضاحكٍ ،
((( مثل معرفته بقانون �أنّ  ارتفاع درجة حرارة الحديد ع ّلة لتمدّده ،فيقول مث ًال هذه الحديدة ارتفعت درجة حرارتها ،وك ّل
حديدة ارتفعت درجة حرارتها فهي متمدّدة ،فهذه الحديدة متمدّدة .فمن خالل معرفة الحدّ الأو�سط (ارتفاع درجة 
ّ
حرارة الحديدة) ي�ستدل على تمدّدها ،ويُثبت التمدّد لها.
ً
ّ
((( مع �إعادة الت�أكيد والإ�شارة �إلى �أنّ
 بع�ض هذه القوى تتن�شط وتتفعّل في الطفل في عمر مت� ّأخر ن�سبيا ،بحيث ي�صل �إلى
مرحلة قوّة التجريد العقلي ،وقد اعتبرها بع�ض علماء النف�س المعرفي مثل جان بياجيه� ،أ ّنها تح�صل في �سنّ  الـ،13
مع �إمكان المناق�شة في ذلك.
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�أي � ّأن هذه القوّة هي الت ُ
ي ت�صدر الأمر �إلى ع�ضالت الج�سم وجوارحه وتطلب منها التح ّرك
وتدفعها نحو العمل (البعث)ّ � ،
أو للكف والترك واالنقبا�ض عن العمل (الزجر).
وتتو�سط القوّة العاملة القوى التالية(((:
ّ
 .1الق �وّة الفاعل��ة �أو الق��درة :وه��ي القوّة التكوينية في الطفل التي تهبه اال�س��تطاعة على
الفع �ل �أو الترك ،فهو �إن �ش��اء فعل و�إن �ش��اء ت��رك ،وبعبارة �أخرى هي الق �وّة المح ّركة 
للع�ضالت في الطفل للقيام بالعمل.
 .2القوّة الباعثة :وتنق�سم �إلى ق�سمين:
�أ -الق ّوة ال�شهوية :وهي الق ّوة التي تح ّرك الطفل وتبعثه نحو جذب المالئم والل ّذة
والمنفعة والم�صلحة لنف�سه.
ب -والق ّوة الغ�ضبية :وهي الق ّوة التي تح ّرك الطفل وتبعثه نحو دفع المنافر والألم
وال�ضرر والمف�سدة عن نف�سه.
ميل داخلي في نف�س الطفل جذ ًبا �أو دفع ًا تجاه �أمر 
�أمّا مجموع الغرائز  -ونعني بالغريزة ك ّل
ّ
ما  -المتنوّعة المعجونة في نف�س الطفل ب�أ�صل الخلقة والتي ال تحتاج �إلى الك�سب واالكت�ساب
كغريزة الأكل وال�شرب� ،أو غريزة حبّ  المعرفة وف�ضول اال�ستطالع واال�ستك�شاف ،وغريزة
التكيّف مع البيئة ،ال�صراع من �أجل البقاء ،غريزة الميل �إلى الجمال ،وغريزة الخ�ضوع
إلخ ،فهي تعود في المح�صلة �إلى واحدة من القوّتين ال�سابقتين،
والده�شة �أمام الكمال� ...
ّ
ل ّأن ك ّل واحدة من هذه الغرائز �إمّا تميل نحو جذب كمال وم�صلحة ومنفعة �أو نحو دفع نق�ص
ومف�سدة و�ضرر.
ون�صطلح على مجموع هذه القوى ا�سم القوى القلبية -الجوانحية ،وهي باخت�صار عبارة
 الداخلي
أدوار التي يقوم بها القلب في الفعل واالنفعال النف�سي
عن مجموعة الوظائف وال
ّ
ّ
والذي يترك ب�صمته على الج�سد والجوارح ،فالإيمان من وظائف القلب و�أعمال الجوانح،
والإرادة من وظائف القلب ،والعواطف والم�شاعر الداخلية من وظائف القلب كالحبّ وال�شوق
((( يراجع :جنود العقل والجهل� ،ص .277-231-133وتهذيب الأخالق وتطهير الأع��راق� ،ص .37وجامع ال�سعادات،
�ص.46
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والبغ�ض والكراهة والخوف والفرح وال�سرور...
وه��ذه القوى العاملة  م�شتركة بين الحيوان والإن�سان ،والفرق بينهما في � ّأن الحيوان
يتح ّرك معها على مقت�ضى طبيعته وغريزته التي خلقه اهلل تعالى عليها :ﭽ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ
هذا الحراك الغريزي بالوحي :ﭽ ﮇ
ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﭼ(((  ،ويُعبّر بع�ض الآيات عن
ِ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ

ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﭼ((( � .أمّا الإن�سان فيحتاج �إلى �إخ�ضاع القوى ال�شهوية  والغ�ضبية  والغرائز �إلى
منطق العقل العملي وتعاليم الوحي ،و�إال �أ�صبح �أكثر � ّشر ًا من الأنعام والبهائم.
ّ
عن عبد اهلل بن �سنان ،قال� :س�ألت �أبا عبد اهلل جعفر بن محمد ال�صادق  Lف ُقلتُ :
المالئكة �أف�ضل �أم بنو �آدم؟ فقال «:قال �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب ّ � :Qإن اهلل
ع ّز وج ّل ر ّكب في المالئكة عق ً
ال بال �شهوة ،ور ّكب في البهائم �شهوة بال عقل .ور ّكب في
بني �آدم كليهما ،فمن غلب عقله �شهوته فهو خير من المالئكة ،ومن غلبت �شهوته عقله
فهو �ش ٌّر من البهائم»(((.
وبعبارة �أخ��رى على حدّ تعبير �إيمانويل  كانط يحتاج الطفل �إلى تروي�ض التوحّ �ش في 
داخله((( ،وهذا �إ ّنما يح�صل بالتربية ،فالتربية الأخالقية  مث ًال تبني في الطفل المحتوى
الداخلي والملكات الفا�ضلة الت ُ
ي تعتبر �ضوابط لكبح غريزتي ال�شهوة والغ�ضب في ال�سلوك،
ّ
ف�ض ًال عن �أنواع التربية الأخرى العقائدية والفقهية ،...فحتى ال تكون �صورة ولدي �صورة
�إن�سان وقلبه قلب حيوان((( يحتاج �إلى التربية ،فالتربية هي التي ت�صنع الطفل �إن�سان ًا حقيقة.
((( �سورة طه ،الآية .50
((( �سورة النحل ،الآيتان .69-68
((( ال�صدوق ،محمد بن علي ،علل ال�شرائع� ،ص .5ويقول تعالى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ ﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭼ� ,سورة الأعراف ،الآية 
.179
((( ثالثة ن�صو�ص ،م�صدر �سابق� ،ص.11
((( عن �أمير الم�ؤمنين « :Qفال�صورة �صورة �إن�سان ،والقلب قلب حيوان ،ال يعرف باب الهدى فيتبعه ،وال باب
العمى في�ص ّد عنه» .نهج البالغة ،ج� ،1ص.153
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فطرة ّ
حب األنا
من الأمور الت ُ
ي فطرت عليها نف�س الطفل فطرة حبّ  ال ّذات �أو حبّ  النف�س �أو ع�شق الأنا،
يقول ال�سيد محمد باقر ال�صدر« :حبّ  ال ّذات �-أي حبّ  الإن�سان لذاته وتحقيق م�شتهياتها 
وال نعرف ا�ستقراء في ميدان تجريبي �أو�ضح من ا�ستقراء
طبيعي في الإن�سان،
الخا�صة-
ّ
ّ
ّ
الإن�سانية في تاريخها الطويل ،الذي يُبرهن على ذاتيّة حبّ  ال ّذات ،بل لو لم يكن حبّ  ال ّذات
طبيع ًيا وذ ً
اتيا للإن�سان لما اندفع الإن�سان الأول -قبل ك ّل تكوينة اجتماعية� -إلى تحقيق
حاجاته ،ودفع الأخطار عن ذاته ،وال�سعي وراء م�شتهياته»(((.
ُرجع مجموع الغرائز والقوى المختلفة ح ّتى غريزتي القوّة ال�شهوية 
ويظهر من بع�ض العلماء �أ ّنه ي ِ
ّد الخوئي« :الإن�سان يتحرّك نحو ما يراه ً
نفعا له ،ويحذر
والغ�ضبية �إلى غريزة حبّ  الأنا .يقول ال�سي
ّ
�ضررا عليه( ...و) المن�ش�أ فيه حبّ  النف�س ،وال اخت�صا�ص له بالإن�سان ،بل الحيوان � ً
ممّا يراه ً
أي�ضا
بفطرته يُحبّ نف�سه ويتحرّك �إلى ما يراه ً
نفعا له ،ويحذر م ّما �أدرك �ضرره»(((.
ولي�س المق�صود بحبّ  ال ّذات تلك الحالة ال�سلبية المر�ضية من الأنانية والنرج�سية ،بل 
المراد من حبّ  ال ّذات هو تلك الطاقة الإيجابية في داخل الطفل التي تهديه نحو �أغرا�ضه،
و ُتح ّركه الحق ًا نحو تحقيق �أهدافه في الحياة.
فطرة عشق الكمال والنفور من النقص
إمام الخميني{« :من الأمور الفطرية التي جُ بلت عليها �سل�سلة بني الب�شر 
يقول ال
ّ
ب�أكملها ...الفطرة التي تع�شق الكمال ...تجد هذا الع�شق والحبّ قد جُ بل في طينته ،فتجد 
قلبه متوجّ ًها نحو الكمال( ...و) من الأمور الفطرية الت ُ
ي فطر النا�س عليها هو النفور من
النق�ص»(((.

((( فل�سفتنا� ،ص.40
((( البه�سودي ،محمد �سرور ،م�صباح الأ�صول ،تقرير بحث ال�سيد �أبو القا�سم الخوئي ،ج� ،2ص.16
((( الم�صدر نف�سه� ،ص .180-177ويراجع :الخميني ،روح اهلل ،جنود العقل والجهل ،تعريب �أحمد الفهري ،م�ؤ�س�سة 
الأعلمي للمطبوعات ،بيروت ،ط1422 ،1هـ2001-م� ،ص.58
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فمم ُ
ا فطرت عليه نف�س الطفل بنحو تميل �إليه ب�أ�صل الخلقة هو ع�شق الكمال وطلبه
ّ
معنى التربية هو االنتقال التدريجي بالطفل من
وال�سعي نحوه ،والنفور من النق�ص ،وبما � ّأن
ّ
النق�ص �إلى الكمال ،ف� ّإن نف�س الطفل تميل �إلى التربية بنحو فطريّ .
المعارف الفطرية في نفس الطفل
وبهذا يتب ّين �أنّ حديثنا عن خل ّو نف�س الطفل من المعارف ب�أ�صل الخلقة يتع ّلق بالعلوم
الح�صولية من ت�ص ّورات وت�صديقات .وهذا ال يُلغي وجود جملة من المعارف الفطرية 
والح�ضورية الكامنة فيه ب�أ�صل الخلقة ،يكون مغفو ًال عنها ،لك ّنها متح ّققة بالفعل في نف�س 
الطفل� ،أطلقت عليها الن�صو�ص الدينية ا�سم« :المعرفة الفطرية» ،ويُطلق عليها بلغة 
وهذا ما جعل ال�سيد الطباطبائي يقول بعدم
الفل�سفة والعرفان« :المعرفة الح�ضورية».
ّ
عمومية الآية القر�آنية المذكورة في بداية الدر�س((( للمعارف الح�ضورية ،و�أنّ  العموم فيها 
إلى العلم الح�صولي ،بمعنى �أنّ
خ�صو�ص العلم الح�صولي دون
 المنفي فيها هو
من�صرف �
ّ
ّ
ّ
الح�ضوريّ (((.
وهناك عدّة نماذج عن العلوم الفطرية المجبولة عليها نف�س الطفل ب�أ�صل التكوين ،منها:
فطرة المعرفة التوحيدية ،وفطرة الميل نحو القيم الدينية .ونق�صد بالفطرة كما يُع ّرفها 
ُ
والكيفية التي خلق النا�س وهم م ّت�صفون بها ،والت ُ
ي تع ّد من
إمام الخميني{« :الحال
ال
ّ
لوازم وجودهم ،ولذلك تخ ّمرت طينتهم بها في �أ�صل الخلقة»(((.
و�سي�أتي البحث عن هذه النقاط في در�س التربية العقائدية للطفل.
 الوجداني في هويّة الطفل.والميول الفطرية تحت البعد القلبي
وقد �أدرجنا هذه المعارف
ّ
ّ
االستنتاج :أبعاد هوية الطفل
وبهذا ي ّت�ضح � ّأن هويّة الطفل تت ّكون من ثالثة �أبعاد:
	.1البع��د العقل� ّ�ي  -الذهن� ّ�ي ،ويرتب��ط ب��الإدراك والمعرف��ة والتف ّك��ر والتخ ّي��ل والتحلي��ل 
((( ﭽﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﭼ� ,سورة النحل ،الآية .78
((( الميزان في تف�سير القر�آن ،ج� ،12ص.312
((( الخميني ،روح اهلل ،الأربعون حديث ًا ،ترجمة محمد الغروي� ،ص.175
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والتف�س��ير وال�ش��رح والتركي��ب والت�ألي��ف والحفظ والتذ ّك��ر والفهم والب�صي��رة والت�أمّل 
والتدبّر والنظر والتع ّقل� ...إلخ.
 الوجداني ،ويرتب��ط بالفطرة ،والعاطفة ،والغرائز ،والميول الداخلية،�د القلبي
	.2البع�
ّ
ّ
والم�شاعر والأحا�سي�س الوجدانية ،والملكات الأخالقية ،و ّ
االتجاهات...
	.3البع��د البدن� ّ�ي ،ويرتب��ط بالج�س��د والج��وارح والأع�ض��اء والعم��ل وال�س��لوك واللف��ظ
والمهارات الحركية� ...إلخ.
خا�صة ذكرناها في 
ُعد من هذه الأبعاد �ساحات ّ
وهذه هي �أبعاد تربية الطفل ،ولك ّل ب ٍ
الدر�س الثالث.
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المفاهيم الرئيسة

روحي يتر ّك��ب من ن�ش ��أتين مادّية وروحي��ة .والتربية تعني �إ�ش��باع
	الطف��ل كائ��ن م��ادّيّّ
حاجات الجنبتين ب�شكل متوازن.
	يخ��رج الطف��ل م��ن بط��ن �أ ّم��ه جاه ًال ال يمل��ك �أيّ  ل��ون من المع��ارف ،لكن في��ه قابلية إدراك الح�س��ي 
وا�س��تعداد تح�صي��ل العل��وم والمع��ارف بالتدريج م��ن خ�لال� :أدوات ال
ّ
ي ي��درك به��ا 
(البا�ص��رة ،ال�س��امعة ،الذائق��ة ،الالم�س��ة ،ال�ش��امّة) ،وق �وّة الوه��م الت � ُ
المعاني الجزئية القائمة بالأج�س��ام المح�سو�س��ة ،مثل الحبّ والخوف وال�شجاعة و،...
وقوّة العقل المد ِرك للمعاني الك ّلية والق�ضايا العامة.
	ل��دى الطف��ل ق��درة على تخزي��ن المعلومات ف �ي �أوعية متنوّعة ح�س��ب ن��وع المدرَكات،فيخزن المعلومات الح�سية في الخيال ،والمعلومات الوهمية في الحافظة ،والمعلومات
ّ
العقلية مخزونة في العقل الفعّال .ولديه قدرة على ا�سترجاع تلك المعلومات وتذ ّكرها.
	ل��دى الطف��ل ق��درة عل��ى الت�ص � ّرف ف��ي المعلوم��ات المخ ّزن �ة ف��ي الأوعي��ة الحافظ��ة المختلفة ،من خالل التحليل والتفكيك والتجريد والتركيب والت�أليف والتعميم.
	بالإ�ضاف �ة �إل��ى ق �وّة الإدراك والحف��ظ والتذ ّك��ر والت�ص � ّرف ،توج��د عن �د الطف��ل قوىفطري��ة -غريزي � ُ
ة تح ّركه نح��و جذب المالئم والل ّذة ،ودفع الألم وال�ضرر ،وبها يعي���ش 
الأحا�سي���س والم�ش��اعر والميول العاطفية المختلفة تجاه الأ�ش��ياء ح ّب ًا وبغ� ًضا ،وت�شمل 
القوى القلبية الملكات النف�سانية من الف�ضائل والرذائل ،والإرادة�...إلخ.
الذهني ،ويرتبط بالإدراكأول :البعد العقلي
	ت�ش��مل تربية الطفل على ثالثة �أبعاد :الّ
ّ
والمعرف��ة والتف ّك��ر والتخ ّي��ل والتحلي��ل والتركيب والتذ ّك��ر والفهم والب�صي��رة والت�أمّل 
 الوجداني ،ويرتبط بالفطرة،�د القلبي
دب��ر والنظر والتع ّقل� ...إلخ .الثاني :البع�
والت ّ
ّ
ّ
والعاطفة ،والغرائز ،والميول الداخلية ،والم�ش��اعر والأحا�سي���س الوجدانية ،والملكات
الأخالقي��ة ،واالتجاه��ات ...والثال��ث :البع��د البدن� ّ�ي ،ويرتب��ط بالج�س��د والج��وارح
والأع�ضاء والعمل وال�سلوك واللفظ والمهارات الحركية� ...إلخ.
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أسئلة الدرس

1.1بر�أيك هل الجواب عن �س�ؤال :كيف ُنربّي؟ وعلى ماذا  ُنربّي؟ يُحدّده الجواب عن �س�ؤال:
من ُنربّي؟ ع ّلل ذلك.
2.2م��ا ه �ي �أه ّمية فه��م طبيع��ة العنا�صر الت��ي تتر ّكب منها �ش��خ�صية الطف��ل بالفطرة في 
العمليات التربوية؟ وكيف ت�ؤ ّثر على ذلك؟
3.3ما هو الدليل على � ّأن الطفل يولد خالي النف�س من �أيّ  لون من المعارف والعلوم؟
إدراك الح�س ّي عند الطفل؟
4.4ما هي �أدوات ال
ّ
جه��ز ًا بقوى ي�س��تطيع �أن ُ يخ � ّزن فيه��ا المعلومات والمع��ارف التي 
5.5ل��و ل��م يكن الطف��ل م ّ
يتع ّلمها ،هل كان با�ستطاعته ا�سترجاعها؟ وما الذي كان �سيح�صل بر�أيك؟
 6.ما هو دور القوى القلبية والغريزية في حياة الطفل؟
7.7هل فطرة حبّ  الأنا المجبول عليها الطفل ب�أ�صل الخلقة �إيجابية �أم �سلبية؟ ع ّلل ذلك.

الدرس السابع

فطرة الطفل بين الخير
والش ّر والحياد

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يعرف النظريات الثالث حول طبيعة فطرة الطفل 
ويناق�شها.
2 .2

يعتقد ب�إمكانية تغيير  ه��و ّي��ة الطفل بالتربية 
والتعليم والت�أديب.

 3 .3يُحدِّ د مجاالت الخيرية  وال� ّشرية  والحيادية في 
هويّة الطفل.
 4 .4يعرف � ّأن من ّ
حق الطفل الوقوع في الخط�أ.

تمهيد
 المهمة من حيث
� ّإن ت�سليط ال�ضوء على طبيعة الطفل وحقيقة فطرته يُعتبر من الأبحاث ّ
الجواب عن ال�س�ؤالين البنيويّين التاليين:
ال�س�ؤال الأوّل :ما هي طبيعة التركيبة الفطرية للطفل ب�أ�صل الخلقة ،هل هي طبيعة 
� ّشريرة �أم خيّرة �أم حيادية؟ حيث � ّإن تحديد الجواب عن هذا ال�س�ؤال ب�أيّ من االفترا�ضات
ال�سابقة يُغيّر من الم�سار في كيفية تربية الطفل.
ال�س�ؤال الثاني :هل طبيعة الطفل وفطرته ثابتة غير قابلة للتغيير �أم �أ ّنها تتبدّل من حال
�إلى حال؟ وبعبارة �أخرى :هل الطفل الذي يولد � ّشر ً
يرا بطبعه  -بح�سب بع�ض النظريات -
ي�ستحيل تغييره بالتربية �أم يُمكن تغييره؟ لأ ّنه �إذا كان الجواب ب� ّأن �شخ�صية الطفل ثابتة ال 
تتحوّل فهذا يعني عبثية التربية للطفل.
في الجواب عن ال�س�ؤال الأول يُمكن ر�صد ثالث نظريات(((:
النظرية األولى :شر ّية طبيعة الطفل

يرى �أ�صحاب هذه النظرية � ّأن طبيعة الطفل تميل �إلى الأخالق الذميمة ،بمعنى � ّأن نف�س 
الطفل جُ بلت ب�أ�صل الخلقة على ال� ّشر ،وعُ جنت طينته بالرذيلة والأطباع الخبيثة وال�سيّئة،
من تكوينه النف�سي ،وبه يندفع �إلى العدوان واالنحراف .وقد عبّر عن هذه
فـ «ال� ّشر جزء
ّ
النظرة المت�شائمة بع�ض رجال الدين الم�سيحي»((( .ويت ّ
رتب على هذه النظرية �أن «تقوم
التربية با�ستخدام و�سائل العنف والق�سوة النتزاع ال� ّشر منه»(((.
((( يراجع :العطاران ،محمد ،تربية الطفل وفق ًا لآراء ابن �سينا والغزالي والطو�سي� ،ص.30-27
((( �أبو دف ،محمود خليل ،م�شكلة العقاب البدني في التعليم المدر�سي وعالجها في �ضوء التوجيه التربوي الإ�سالمي،
مجلة الجامعة الإ�سالمية ،المجلد ال�سابع ،العدد الأول ،يناير .1999
((( تركي ،عبد الفتاح ابراهيم ،فل�سفة التربية -م�ؤتلف علمي نقدي� ،ص.32
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النظرية الثانية :حيادية طبيعة الطفل

ترى هذه النظرية � ّأن الطفل يميل بنحو مت�سا ٍو �إلى الخير  وال� ّشر ،وبعبارة �أخ��رى � ّإن
نف�س الطفل «من طبيعة محايدة ،و�إ ّنما يلحق الف�ساد بهذه الطبيعة نتيجة لف�ساد التربية 
ُ
إ�شكالية التي �شغل بها الفكر 
التي يتل ّقاها»((( .يقول �سعيد �إ�سماعيل علي في هذا ال�سياق« :ال
أخالقي من حيث الت�سا�ؤل ع ّما �إذا كان الإن�سان بطبعه خ ّي ًرا �أو � ّشر ً
يرا
الفل�سفي والتربويّ وال
ّ
ّ
هي �إ�شكالية زائفة ،ذلك � ّأن الطبيعة الفطرية للإن�سان محايدة� ،صفحة بي�ضاء ،مثلها مثل 
المادّة الخام»(((.
النظرية الثالثة :خيرية فطرة الطفل

يعتقد �أ�صحاب هذه النظرية بعك�س النظرية الأولىّ � ،أن طبيعة الطفل وفطرته جُ بلت على
حبّ  الخير ،فهو يميل �إلى الخير وال�صالح ب�أ�صل الخلقة.
ّ
النظريات الثالث
وقفة مع

�س ُنحاول في هذه الفقرة التو ّقف عند بع�ض النقاط التي �س ُتمهّد الطريق لتب ّني الر�أي الذي
نراه �أقرب لل�صواب من �ضمن النظريّات ال�سابقة في الجواب عن ال�س�ؤال الأول ،و�سي ّت�ضح
جلي �أي� ًضا موقفنا من الجواب عن ال�س�ؤال الثاني خاللها بالتبع.
بنحو ّ
�أو ًال :ال ريب في � ّأن الطفل في مراحل الطفولة المبكرة وما قبل �سنّ  التمييز ،ال يعرف
معنى الخير �أو ال�شر ،ف�إن ُ�س ّلم ج ً
دال بميل طبيعة الطفل نحو �أيٍّ منهما فهو ميل فطريّ جب ّل ّي
غير واع.
ٍ
ثانياً :ال يُمكن �إنكار وجود ردّات فعل طبيعية في الطفل ب�أ�صل الخلقة هدته �إليها يد 
اهلل تعالى ،والمق�صود بها ال�سلوكات ال�صادرة عن الغريزة والت ُ
ي ت�سبّبها القوى الطبيعية 
(ال�شهوية والغ�ضبية) المجبول عليها الإن�سان ب�أ�صل الفطرة ،كالخوف �أو الحبّ � ...إلخ .ولكن
يُطرح ال�س�ؤال :هل ردّات الفعل النف�سانية الطبيعية هذه هي خير �أم � ّشر �أم حيادية؟
((( تركي ،فل�سفة التربية -م�ؤتلف علمي نقدي� ،ص.32
((( علي� ،سعيد �إ�سماعيل وفرج ،هاني عبد ال�ستار ،فل�سفة التربية ر�ؤية تحليلية ومنظور �إ�سالمي� ،ص.299
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في الحقيقةّ � ،إن النظر �إلى ردّات الفعل هذه بلحاظ القوى النف�سية النا�شئة منها �أي
ية ال بد من �أن يدخل في دائرة الح�سن والخير ،ل ّأن
بالنظر �إلى نف�س القوّة ال�شهوية �أو الغ�ضب
ّ
اهلل تعالى ال يخلق � ّإل ما هو ح�سن جميل ،يقول تعالى :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﭼ((( ،
ّ
طبعها الم�سخرة له� ،إ ّنما تكمن
فهذه القوى النف�سية تعمل ب�أ�صل الفطرة بح�سب ما يقت�ضيه
الم�شكلة في كيفية توظيف هذه القوى النف�سية وت�سييرها في �أيّ ّ
 اتجاه.
وبنا ًء عليه ،وظيفة التربية لي�ست ا�ستئ�صال هذه الغرائز واالنفعاالت والأحا�سي�س النف�سية 
واقتالعها من جذورها ،ل ّأن ذلك م�ستحيل ،فك ّل ما زرعته يد اهلل تعالى ب�أ�صل الخلقة ي�ستحيل 
ود�سه ودفنه في دائرة الظلمة .فال يُمكن للتربية �إزالة 
ا�ستئ�صاله ،نعم ،يُمكن التعمية عليه ّ
فطرة حبّ  الأنا من نف�س الطفل ،وال ا�ستئ�صال القوة الداخلية المح ّركة له نحو الحبّ  �أو
البغ�ض �أو الخوف �أو الحياء �أو ...بل هو �إيجاد حالة من التح ّكم والقيادة وال�سيطرة على هذه
االنفعاالت بنحو ين�ضبط ال�سلوك على �ضوء التعاليم التربوية الح�سنة والجميلة ،لذا يُقال ب� ّأن
التربية وظيفتها الدفع ولي�س الرفع واال�ستئ�صال(((.
فلي�س من المعقول تربية الطفل بالطلب منه �أن ال يغ�ضب �أو ال ي�شتهي بع�ض الأ�شياء ،ف� ّإن
هذه الحاالت النف�سانية �أمور طبيعية في ذات فطرته غير قابلة للإزالة ،و�إ ّنما المطلوب هو
�ضبطها وتوجيهها و�إر�شادها ،ال قمعها وكبتها .و�إذا �أردت �أن ُ تطاع فاطلب الم�ستطاع.
ثالثاً� :إذا كان المق�صود بميل الطفل نحو الخير �أو ال� ّشر ب�أ�صل الخلقة هو ذلك النحو
من الميل الفطري الجبري الذي يُمانع االختيار و�إمكانية التغيير ،فهذا م ّما ال يُمكن قبوله
انطالق ًا من عقيدتنا ب� ّأن الإن�سان كائن ح ّر مختار ،لذا ال بد من البحث عن الميل الفطري
نحو الخير �أو ال� ّشر بمعنى يُحافظ على اختيارية الطفل و�إمكانية التغيير .لأ ّننا  ُننكر �صحّ ة 
نظرية المذهب الطبيعي في الأخالق ،التي تعتقد ب� ّأن الملكات الأخالقية في الطفل وبال ّتالي 
ّ
عنها طبيعي ب�أ�صل خلقته ،بمعنى � ّأن ك ّل طفل يولد مزوّد ًا ب�أخالق تقت�ضيها 
ال�سلوك ال�صادر
ّ
طبيعة هويّته على نحو ال�ضرورة ،وبال ّتالي ف� ّإن هذه الأخالق الطبيعية ثابتة وغير قابلة للتغيير 
((( �سورة ال�سجدة ،الآية .7
((( جامع ال�سعادات ،ج� ،1ص.49
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والتبديل ،ويت ّ
رتب على ذلك عدم جدوائية وفعالية العمليات التربوية التي تهدف �إلى �إك�ساب
الطفل ملكات �أخالقية و�سلوكات على خالف مقت�ضى طبيعته.
وق��د  ناق�ش فال�سفة الأخ�ل�اق الم�سلمون كم�سكويه ،الغزالي ،الطو�سي ،الكا�شاني،
ّوا المذهب الطبيعي
هذا المذهب في كتبهم بنحو تف�صيلي((( ،حيث رد
والنراقي ،وغيرهم
ّ
ّ
في الأخالق ،ب�أ ّنه لو كان �صائب ًا لأُلغيت ال�شرائع والديانات ،ولبطلت تعاليم وو�صايا الأنبياء،
ولكانت الدعوة �إلى التهذيب والتزكية والت�أديب وتح�سين الأخالق ...عبث ًا ولهو ًا ،وج ّل اهلل
تعالى و�أنبيا�ؤه عن اللغو والعبث.
كما � ّأن التجربة التربوية العملية تفيد ب�إمكان �إزالة الخلق بالأ�سباب الخارجية من الت�أديب
والن�صائح وغيرهما .فزرع القيم التربوية وتعديل �سلوكات الطفل �أمر ممكن فع ًال بالو�صايا 
والمواعظ والن�صائح والإر�شاد.
 الخامنئي}�« :صناعة الإن�سان وت�شكيل وبناء الإن�سان المطلوب
إمام ال�سيد علي
يقول ال
ّ
ّ
في الإ�سالم هو �أمر يح�صل بالتربية .ف� ّإن ك ّل النا�س لديهم قابلية التربية .قد يتقبّل البع�ض 
أ�سرع ،فالبع�ض قد تتر�سخ التربية لديه وتدوم �أكثر والبع�ض قد 
التربية مت� ّأخ ًرا والبع�ض �
ّ
ُتفارقه ب�سرعة �أكبر ،لكن ك ّل النا�س مع ّر�ضون للتغيير والتبدّل الذي يح�صل بالتربية»(((.
رابعاً :وبذلك يظهر �أي� ًضا � ّأن الأخالق وال�سلوكات الح�سنة لي�ست وليدة الطبيعة ل ّأن ما هو
طبيعي ُ
نعم الطبيعي والفطريّ هو مبادئ وقوى وقابليات وا�ستعدادات
 ال تمكن �إزالته وتغييره.
ّ
ّ
تلك الأخالق والأفعال� ،أمّا كيفية ا�ستخدام هذه القوى والمبادئ فهو خا�ضع لإرادة الإن�سان
وخا�ضع للتربية(((.
يقول ال�شيخ جعفر ال�سبحانيّ �« :إن للإن�سان ماهيّتين� :أو ًال :ماهيّة عامّة يتكوّن معها ويتو ّلد 
ّة خا�صة يكت�سبها في �ضوء �إرادته عن طريق العمل� ...أمّا الطبيعة العامة،
بها .وثانياً :ماهي ّ
فهي عبارة عن الطاقات والمواهب الإلهية المودعة في وجوده وهي ميول طبيعية ت�سوقه �إلى
((( يراجع مث ًال :الغزالي� ،أبو حامد محمد بن محمد� ،إحياء علوم الدين ،ج� ،8ص .101والنراقي ،جامع ال�سعادات ،ج،1
�ص.49-46
((( من كلمة لل�سيد علي الخامنئي في لقاء المعلمين والتربويين بمنا�سبة �أ�سبوع المعلم بتاريخ .2014/05/07:على
الرابط التالي.http://www.almanar.com.lb/wapadetails.php?eid=840376 :
((( �أر�سطو� ،أخالق نيكوماخو�س� ،ص.37-36
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نقطة خا�صة فيها �سعادته �أو �شقا�ؤه ،وقد �أعطى �سبحانه زمامها بيد الإن�سان المختار في 
ّ
كيفية اال�ستفادة منها ك ّم ًا وك ً
ّا الطبيعة الخا�صة ،فهي عبارة ع ّما يتكوّن في نف�س 
يفا ...و�أم
ّ
الإن�سان من الروحيات العالية �أو الدانية نتيجة ا�ستفادته من تلك المواهب الأوّلية� ،إفراط ًا
ً
 تفريطا �أو اعت ً
داال»(((.
�أو
د االتجاهين �إنْ خ ً
وتربية الطفل في جعله يميل �إلى �أح ّ
يرا �أو � ّشر ًا �إ ّنما تح�صل من خالل
تكرار الأعمال المت�شابهة بالدربة والعادة لمدّة زمنية معيّنة وطويلة غالب ًا ،فهو الذي ي�ؤدّي
�إلى �إيجاد ال�صفات الح�سنة �أو ال�سيّئة في نف�س الطفل ،ال � ّأن ال�صفات الح�سنة بمعنى الملكات
موجودة بالفطرة .وهذا ي�ؤ ّكد �أه ّمية عدم الإهمال والإغفال للعادات ال�سيّئة التي قد يكت�سبها 
الطفل تحت عنوان �أ ّنه ما زال �صغ ً
يرا ،بل ينبغي االنتباه واليقظة في �إيجاد العادات الح�سنة 
عند الطفل حتى لو لم يع ح�سنها ،لأ ّنها �ستتحوّل الحق ًا �إلى طبيعة ثابتة فيه و ُت�صبح خلق ًا
ِ
ت�صدر عنه الأفعال ب�سهولة.
جرد عملية �إعطاء المعرفة  و�إك�ساب العلم ،وبال ّتالي 
وبهذا يظهر � ّأن التربية لي�ست م ّ
ّ
ية تنمية اتجاهات وزرع وتف ّتح قيم وتغيير �سلوك
يح�صل ال�سلوك تلقائ ًيا ،بل التربية هي عمل
و�إك�ساب مهارات بالدربة والعادة كي ي ّتجه الطفل نحو الهدف المطلوب .فالمعارف التي 
رب ُ
ي ال تح ّركه �أوتوماتيك ًيا تجاه ال�سلوك ،و�إن كانت المعرفة واحدة من مبادئ
يتل ّقاها المت ّ
ّ
جرد �آلة فيزيائية ي�صدر
الفعل .وفي نف�س الوقت حذر ًا
من الوقوع في فخ تحوّل الطفل �إلى م ّ
عنه العمل نتيجة العادة من دون الإح�سا�س بال�شحنة القيمية الت ُ
 ال بد من �إعطاء
ي تح ّركهّ ،
جرعة �إ�ضافية �إلى جانب التعويد ،وهي جرعة �أن يكون العمل الذي تعوّد عليه الطفل �صادر ًا
عنه عن قناعة ورغبة و�إرادة ذاتية و�شعور بالم�س�ؤولية.
وبمعنى �آخر ال ينبغي تربية الطفل بنحو ي�صدر عنه الفعل تحت وط�أة ال�شعور بالحاجة 
مل لمجرد �إلحاح تكرار العادة (الإدمان) ،بل �أن ي�صدر العمل عن الطفل في المرحلة 
�إلى الع
ّ
العمرية التمييزية على �أق ّل تقدير انطالق ًا من الوعي بالقيم وانتهاء �إلى الوعي بالنتائج .و�إال 
ف� ّإن تعويده على قيم معيّنة موجبة �أو �سالبة من دون وعي وقناعة ورغبة قد يكون ال�سبب في 
((( المكي ،ح�سن محمد ،الإلهيات على �ضوء الكتاب وال�سنة العقل (محا�ضرات ال�شيخ جعفر ال�سبحاني) ،ج� ،1ص.681
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�إ�ضعاف الإرادة من ناحية توليد العجز عن مقاومة المتغيّرات ،م ّما �سيجعله يُعر�ض عنها 
بمجرد �أن ي�صل �إلى مرحلة عمرية يُ�صبح فيها قادر ًا على االنتخاب والتمييز� ،أو عر�ضة 
ّ
لم�ؤ ّثرات بيئية معيّنة (مدر�سة� ،صداقة ،)...مما ي�ؤدّي �إلى انعطافة وتحوّل �سريع في �أخالقه
و�سلوكه� ،أ ّم��ا العادة المنطلقة  من �إرادة ووع��ي تمنح الطفل القدرة على التغ ّلب على ك ّل
المتغيّرات ،بل على طبيعته �أي� ًضا(((.
خام�ساً :يظهر  من بع�ض العلماء الم�سلمين تعار�ض  مجموع �آرائ��ه في  كتاباته حول
المو�ضوع((( .وفي الحقيقة ال تعار�ض بين وجهات النظر الثالث ،ف� ّإن ك ّل تعبير ناظر �إلى
حيثية من حيثيات طبيعة الطفل و�إلى قوّة من قواه ،ف� ّإن الطفل له قوى متعدّدة ،وبلحاظ
ك ّل قوّة يُمكن التو�صيف بالخير �أو ال� ّشر �أو الحياد ،ف� ّإن نف�س الطفل بلحاظ كونها من نور
اهلل تعالى وروحه فهي خير وتميل �إلى الخير ،وبلحاظ قوّة ال�شهوة والغريزة تميل �إلى ال� ّشر،
وبلحاظ كونها مختارة هي م�ستعدّة لك ّل واحد من الطرفين ،بمعنى �أ ّنها غير مجبرة على
�أحدهما دون الآخر ،و�إ ّنما ت�س ّ
ير باتجاه الخير �أو ال� ّشر نتيجة عوامل خارجية ال ذاتية� ،أي
نتيجة التربية والت�أديب والتعليم والبيئة� ...إلخ.
الرأي المختار في المسألة
انطالق ًا م ّما تقدّم ،نقول � ّإن طبيعة الطفل  خيّرة بالطبع وب�أ�صل الفطرة ،ك ُ
ما تفيده
الن�صو�ص الدينية التي تتحدّث عن الفطرة التوحيدية .ولكنّ  الطفل على الرغم من ميله
الفطريّ  بح�سب ال�صبغة الإلهية �إلى الخير ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ ((( ،ال ينتفي ويرتفع
((( يراجع :الطو�سي ،ن�صير الدين� ،أخالق نا�صري� ،ص.103-101
ّ
((( فمث ًال نرى الغزالي في مو�ضع يقول« :حبّ  الإن�سان للحكمة والخالق ع ّز وجل والمعرفة والعبادات لن يُماثل الرغبة 
في الأكل� ،إذ �إ ّنه من مقت�ضيات طبيعة الإن�سان ،وذلك لأنّ قلب الإن�سان من الأمور الربّانية فيما يعد اندفاع الإن�سان
�إلى الرذائل من مقت�ضيات ال�شهوة ،وال عالقة له بالطبيعة» .كيماء ال�سعادة ،ج� ،3ص .499وفي مو�ضع �آخر من نف�س 
الكتاب� ،ص ،37يقول« :اعلم �أنّ  النف�س مجبولة على االبتعاد عن الخير والتع ّلق بال�شر ،وترغب في التقاع�س وال�شهوة».
وفي كتاب �آخر يقول�« :إنّ
 ال�صبي �أمانة عند والديه ،وقلبه الطاهر جوهرة نفي�سة �ساذجة خالية عن ك ّل نق�ش و�صورة،
ّ
وهو قابل لك ّل نق�ش ومائل �إلى ك ّل ما يمال به �إليه ،ف�إن عوّد الخير وع ّلم ن�ش�أ عليه ،و�سعد في الدّنيا والآخرة� ،شاركه
في ثوابه �أبواه ،وك ّل مع ّلم له وم�ؤدّب ،و�إن عوّد ال� ّشر و�أهمل �شقي وهلك»� .إحياء علوم الدين ،ج� ،8ص .130وهذا الر�أي
يظهر منه �أن الطفل مجبول على الخير بمعنى �أن نف�سه تميل �إلى الخير �أكثر من ال�شر.
((( �سورة ال�شم�س ،الآية .8
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ّ
ير في االتجاهين مع ًا نتيجة عوامل خارجية كالتربية والبيئة وداخلية 
ا�ستعداده النف�سي لل�س
ّ
كالتفاعالت النف�سية مع الأ�شياء ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ ((( ،فب�سبب عن�صر االختيار
ّ
ير في اتجاه الخير �أو اتجاه ال� ّشر وهو بهذا المعنى حياديّ  ،ولكن
يكون لديه ا�ستعداد لل�س
�أي� ًضا ب�سبب �ضعفه وحاجته وعدم �إدراكه ووعيه ﭽ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭼ (((�« ،ضعف
الإدراك والج�سم في الأطفال»((( من جهة ،ونتيجة قواه الحيوانية لأ ّنه لم يت�ش ّكل على �صورة
�إن�سان بعد من جهة ثانية ،وبفعل عدم وجود قيم عقلية ود ُ
ينية ت�سيّر ت� ّصرفاته؛ �سيتح ّرك
على مقت�ضى م ُ
ا تمليه عليه قواه الطبيعية ،وبال ّتالي �سيميل �إلى ما ت�أمره به قوّة ال�شهوة
ّ
والغ�ضب وحبّالأنا ،م ّما يت ّ
ير في اتجاه
رتب عليه �آثار ونتائج �سلبية وغير ح�سنة ،فهو لل�س
شر نتيجة �ضعفه وجهله ونق�صه وحاجته �أوفق ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ ((( ،ﭽ ﭥ
ال� ّ
ﭦ ﭧ ﭼ (((,ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ ((( .وهنا ي�أتي دور التربية في الأخذ
من االتجاهات ،فالطفل في المح�صلة هو �صناعة التربية.
بيد الطفل وال�سير به في �أيّ  اتجاه
ّ
خا�صة فيه ،بحيث يولد مجهّز ًا
والتربية قبل والدة الطفل لها دور في تكوين ا�ستعدادات ّ
بتلك اال�ستعدادات حتى بالوراثة ،ويُ�صبح فيما بعد من ال�صعوبة  -ولي�س الم�ستحيل  -تدارك
تلك اال�ستعدادات وتحويلها عن م�سارها الذي ر�سم في �شخ�صية الطفل.
وبنا ًء عليه ،نفهم ر�أي ن�صير الدين الطو�سي في � ّأن الطفل يميل �إلى الأخالق الذميمة 
ب�سبب ما في طبيعته من النق�ص والحاجة((( .فهذه النظرية التي يتب ّناها الطو�سي لي�ست في 
مقام البيان من جهة الفطرة والجب ّلة ،و�إ ّنما في مقام البيان من جهة العمل وال�سلوك ،بمعنى
((( �سورة الإن�سان ،الآية .3
((( �سورة الروم ،الآية .54
((( مغنية ،محمد جواد ،التف�سير المبين� ،ص .538ومغنية ،محمد جواد ،التف�سير الكا�شف ،ج� ،6ص .151قال� »:ضعف
البنية والإدراك في الطفل».
ً
ويراجع :مجمع البيان ،ج� ،8ص .485في تف�سير الآية« :خلقكم �أطفاال ال تقدرون على البط�ش ،والم�شي ،والت�صرفات».
فاال �ضع ً
و�شبّر ،عبد اهلل ،تف�سير القر�آن الكريم� ،ص ،390قال�« :أي ابتد�أكم �أط ً
افا» .والميزان في تف�سير القر�آن ،ج،16
�ص ،215قال�« :أي ابتد�أكم �ضعفاء ،وم�صداقه على ما تفيده المقابلة �أول الطفولية».
((( �سورة الأحزاب ،الآية .72
((( �سورة الن�ساء ،الآية .28
((( �سورة يو�سف ،الآية .53
((( �أخالق نا�صري� ،ص.284-280
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� ّأن الطفل لأ ّنه لي�س كائ ًنا عقالئ ّي ًا ومت�شرع ّي ًا ،ف�إنه �سيميل �إلى طاعة الغريزة وال�شهوة ،وهي 
بطبع ُ
ها تح ّركه نحو تحقيق ما فيه ل ّذته ال�شهوية والمادّية ،وبعبارة �أخرى � ّإن الطفل لو ُخ ّلي 
ّده بق�ضايا العقل العملي والوحي 
وقواه النف�سية ال�شهوية والغ�ضبية مع جهله و�ضعفه وعدم تزو
ّ
ك�ضوابط للقيم وال�سلوك� ،سيجعل قواه تجذبه نحو تحقيق ما يُالئمها ويُنافرها ،وهو بح�سب
الغالب يكون �س ً
يرا ّ
 باتجاه القبح �أكثر منه نحو الح�سن ،لذا يُنبّه في هذا المجال فيقول
الطو�سي« :عندما تتمّ  �أيام ر�ضاعه يجب االن�شغال بت�أديبه وتدريبه على الأخالق الفا�ضلة قبل 
�أن يتعوّد على الأخالق الفا�سدة� ،إذ يكون الطفل م�ستع ّد ًا لها ،و�أكثر مي ًال للأخالق الذميمة 
ب�سبب ما في طبيعته من النق�صان والحاجة»(((.
 ال�صبي �إذا �أُهمل في ابتداء ن�شوئه خرج
وفي ذات ال�سياق ،يقول الفي�ض الكا�شانيّ �« :إن
ّ
في الأكثر رديّ  الأخالق ،ك ّذ ً
ابا ،ح�سود ًا� ،سروق ًا ،ن ّمام ًا ،لجوج ًا ،ذا ف�ضول و�ضحك ،وكيّاد،
ومجانة ،و�إ ّنما يحفظ عن جميع ذلك بح�سن الت�أديب»(((.
�إذ ًا ،ال تنافي بين النظرية التي ترى � ّأن الطفل خ ّي ٌر بطبعه وبين ما يذهب �إليه بع�ض 
الحكماء الم�سلمين في بع�ض كلماته من ميل الطفل �إلى ال� ّشر والأخالق الرذيلة ،ف� ّإن النظرية 
الأولى ُ تفيد � ّأن طبيعة الطفل ب�أ�صل الفطرة تميل �إلى الخير والتوحيد وقبول الدين ،ولكن
هذا ال يعني �أ ّنه تلقائ ًيا لو ُخ ّلي الطفل وطبعه وبيئته وتربيته �ستذهب نف�سه في هذ ّ
ا االتجاه،
بل ت�سلك ّ
 اتجاه ًا �آخر يتنا�سب مع البيئة االجتماعية والتن�شئة والتربية ،ل ّأن الميل الفطريّ
ُنافي اال�ستعداد الطبيعي ب�سبب قوّة االختيار الكامنة فيه �إلى الطرفين مع ًا.
نحو الخير ال ي
ّ
علي  -لولده الح�سن �« :L -إ ّنما قلب الحدث كالأر�ض
وبهذا التف�سير نفهم قول الإمام ّ
الخالية ،ما �أُلقي فيها من �شيء ِقبلته ،فبادرتك ب��الأدب قبل �أن يق�سو قلبك وي�شتغل
قول النبي« :Pك ّل مولود يولد على الفطرة»(((.
لبّك»((( ،بنحو ال يتنافى مع
ّ

((( �أخالق نا�صري� ،ص.280
((( الفي�ض الكا�شاني ،محمد بن المرت�ضى ،المحجة البي�ضاء في تهذيب الأحياء ،ج� ،5ص.125
((( نهج البالغة ،من و�صية له لولده الح�سن كتبه �إليه بحا�ضرين من� ً
صرفا من �صفين ،رقم� ،269ص.526
((( ال�صدوق ،محمد بن علي ،التوحيد� ،ص.363
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ّ
حق الطفل في الخطأ
نختم الدر�س بنقطة بنيويّة في كيفية التعامل التربويّ مع الطفل ،وهي �أ ّنه �سواء �أكانت طبيعة 
الطفل خيّرة �أم �شرّيرة �أم حيادية ،ف� ّإن هذا ال يعني � ّأن الطفل لن يقع فيما نراه نحن الرا�شدون
�أ ّنه خط�أ �أو خطيئة ،ل ّأن الطفل نتيجة جهله المطلق و�ضعفه ونق�صه ي�سير في طور االكت�شاف
ومن الطبيعي �أن يقع في الخط�أ ،ف�إ ّنه يتع ّلم من �أخطائه ،لذا يُمكن
لذاته وللمحيط من حوله،
ّ
ت�أ�سي�س قاعدة عامّة في �سياق تربية الطفل ،وهي مراعاة ح ّقه في �أن يقع في الخط�أ.
عن الإمام الباقرّ �« :Q أن علياً  Qكان يقول :عمد ال�صبيان خط�أ.(((»...
ال�صبي وخط�ؤه واحد»(((.
وعن الإمام ال�صادق  ،Qقال« :عمد
ّ
مخت�صة بباب
وقد وقع االختالف في وجهات النظر عند الفقهاء في كون هذه الروايات
ّ
الديات والجنايات �أم �أ ّنها عامّة ومطلقة .وقد ا�ستظهر بع�ض الفقهاء منها عدم االخت�صا�ص
�شرعي تع ّلق بالأفعال التي في 
بباب الجنايات ،منهم ال�شيخ الأن�صاري حيث قال« :كل حكم
ّ
ّ
ب الحكم ال�شرعي عليها الق�صد بحيث ال عبرة بها �إذا وقعت بغير الق�صد فما ي�صدر
ترت
ّ
منها عن ال�صبي((( ق� ً
صدا بمنزلة ال�صادر عن غيره بال ق�صد»((( .وهذا م� ّؤ�شر �إلى � ّأن الفعل 
ّ
العمديّ  ال�صادر عن الطفل  -حتى المميّز ،فكيف بالطفل دون �سنّ  التمييز  -يُن ّزل في 
ال�شريعة الإ�سالمية منزلة الخط�أ ،ويتمّ  التعامل معه كالتعامل مع المُخطئ.
هذا ،بالإ�ضافة �إلى �إمكانية ا�ستفادة المعنى ال�سابق من �أحاديث« :رف��ع القلم((( عن
ال�صبي ح ّتى يحتلم»((( .يقول ال�شيخ محمد ح�سين النائينيّ �« :إن الظاهر من قوله :Q
ّ
((( تهذيب الأحكام ،ج� ،10ص ،233ح.921
((( م.ن� ،ص ،233ح.920
((( ال�صبي من باب التغليب ،و�إال فهو ي�شمل كل طفل �سواء �أكان ذك ًرا �أم �أنثى ،وال خ�صو�صية للطفل الذكر.
((( الأن�صاري ،مرت�ضى ،المكا�سب ،ج� ،3ص.282
((( المق�صود برفع القلم هو �إما :رفع الأحكام الإلزامية� ،أو رفع مطلق الأحكام الإلزامية والترخي�صية ،وبالتالي رفع
الم�ؤاخذة والعقاب ،و�إما رفع الم�ؤاخذة والعقوبة ،و�إما رفع االثنين مع ًا� ،أي الأحكام والم�ؤاخذة.
((( روي الحديث ب�ألفاظ مختلفة ،مثل« :عن ال�صبي حتى يدرك»« ،عن ال�صبي حتى يبلغ»« ،عن ال�صبي حتى يحتلم»،
«عن ال�صبي حتى يكبر»« ،عن ال�صبي حتى يعقل»« ،عن ال�صبي حتى ي�شب» .يراجع :الطو�سي ،الخالف ،ج� ،2ص.41
و�سائل ال�شيعة ،ج� ،1ص .20والبخاري ،محمد بن �إ�سماعيل� ،صحيح البخاري ،ج� ،6ص .169وال�سج�ستاني� ،أبي داود،
�سنن �أبي داود ،ج� ،2ص .338والترمذي ،محمد بن عي�سى� ،سنن الترمذي ،ج� ،2ص.438
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«رفع القلم عنه» ،ما هو المتعارف بين النا�س والدائر على �أل�سنتهم :من � ّأن فالن ًا رفع القلم
عنه ،وال حرج عليه ،و�أعماله ك�أعمال المجانين ،فهذه الكلمة كناية عن � ّأن عمله كالعدم ،ورفع
عنه ما جرى عليه القلم فال ينفذ فعله ،وال يم�ضي عنه ،ف� ّإن ما �صدر عنه ال يُن�سب �إليه»(((.
ّ
ّ
وهذا يُ�شعر ب�أ ّنه من ّ
 القانوني
هنا الحق
والمق�صود بالحق
حق الطفل الوقوع في الخط�أ.
ّ
والطبيعي ،لكون وقوع الطفل في الخط�أ �س ّنة طبيعية في مراحل نموّه ،فما  ُن ّ�صنفه
أخالقي
وال
ّ
ّ
نحن الرا�شدون في  دائ��رة الخط�أ ال يُ� ّصنفه الطفل في  مراحل  طفولته المبكرة كذلك،
خ�صو� ًصا في مرحلة ما دون التمييز ،لعدم معرفته بمعنى ال�صواب والخط�أ(((.
يبقى �أن ُن�شير �إلى نقطة �أخيرة �-ستت�ضح مالمحها خالل در�س التربية بالعقوبة  -وهي 
� ّأن ّ
حق الطفل في الوقوع بالخط�أ ال يعني �إقراره على خطئه� ،أو عدم تنبيهه و�إر�شاده وتوجيهه
�إلى ال�صواب� ،أو الت�ساهل والت�سامح معه في ك ّل خط�أ كان وب�أيّ مرحلة عمرية كانت.

((( الخوان�ساري ،مو�سى بن محمد ،منية الطالب في �شرح المكا�سب ،تقرير بحث الميرزا محمد ح�سين النائيني ،ج،1
�ص.359
((( �أنظر :عجمي� ،سامر ،عقوبة الطفل في التربية الإ�سالمية� ،ص 240و�ص.305
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المفاهيم الرئيسة

	يوج��د ثالث �ة �آراء ح��ول طبيعة الطفل ،ال �ر�أي الأول :ينظ �ر �إلى الطفل على �أ ّنه �ش � ّرير بطبع��ه .والثان��ي :يعتق �د � ّأن الطفل خيّر ب�أ�صل الفطرة .والثال��ث :يذهب �إلى � ّأن طبيعة 
الطفل حيادية تجاه الخير وال� ّشر.
	يول��د الطفل م��زوّد ًا بقوى فطرية غريزية تدفعه للت�ص � ّرف بطريقة معيّنة دون �أخرى،�أي بنحو يتالءم مع مقت�ضى طبيعته وفطرته.
	� ّإن طبيعة الطفل قابلة للتغيير والتبديل ،و�إال لو كانت ثابتة ال تتغيّر لبطلت ك ّل التعاليموالتو�صي��ات الديني �ة ف �ي تربي��ة الأطفال .كم �ا � ّأن التجربة الإن�س��انية خير �ش��اهد على
قابلية الطفل لالنتقال من حال �إلى حال بوا�سطة التربية والتدريب والتعويد.
هم ًا في ت�ش��كيل هويّته باتج��اه يتوافق مع
	يلع��ب تعوي �د الطف��ل على �أفعال مع ّين��ة دور ًا م ّخا�صة عند 
الأم��ور الت��ي تمّ  تعويده عليها ،فالعادة لها دور م�ؤ ّثر في تنمية ا�س��تعدادات ّ
الطفل.
 هناك �إمكانية للجمع بين الآراء الثالثة المذكورة �سابق ًا ،باعتبار ك ّل واحدة منها نظر �إلى زاوية من طبيعة الطفل ،فنظريّة الخ ُ
يرية تفيد � ّأن طبيعة الطفل بالفطرة تميل �إلى
الخي��ر والتوحي��د وقبول الدي��ن ،وهو و�إن كان �أم ًرا �صحيح ًا� ،إال �أ ّن��ه ال يعني �أ ّنه تلقائ ًيا
ا االتجاه ،بل �سي�س��لك ّ
ل��و ُخ ّل��ي الطفل وطبع��ه وبيئته وتربيته �س��يذهب في ه��ذ ّ
 اتجاه ًا
يتنا�س��ب م��ع البيئ��ة االجتماعية والتن�ش��ئة والتربي��ة ،ل ّأن الميل الفطريّ نح��و الخير ال 
ُيناف��ي اال�س��تعداد الطبيع� ّ�ي ب�س��بب قوّة االختي��ار الكامنة �إلى الطرفين مع � ًا ،وهذا هو
معنى الحيادية �أي �أ ّنه كائن مختار للطرفين.
 ال يميّز بين مفه��وم الخط�أ
	� ّإن م��ن ح� ّ�ق الطف��ل الوق��وع في الخط ��أ في ت� ّصرفات��ه لأ ّن��ه ُأمر طبيعي .وقد �أعطت
وال�صواب ،فما يراه الرا�شدون خط�أ ينظر �إليه الطفل على �أ ّنه �
ّ
ال�ش��ريعة الإ�س�لامية للطفل هام�ش � ًا للوقوع ف��ي الخط�أ ،ولكن هذا ال يعن �ي �إقراره على
خطئه وتعويده عليه وعدم تنبيهه وتوجيهه نحو ال�صواب.
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أسئلة الدرس

1.1بر�أيك ،ما هي طبيعة التركيبة الفطرية للطفل ب�أ�صل الخلقة ،هل هي طبيعة � ّشريرة �أم
خيّرة �أم حيادية؟ ع ّلل ذلك.
2.2هل طبيعة الطفل وفطرته ثابتة غير قابلة للتغيير �أم �أ ّنها تتبدّل من حال �إلى حال؟ بيّن
دليلك على ذلك.
3.3كيف ت�ؤ ّثر النظرة �إلى طبيعة الطفل (خيّرةّ � ،شريرة ،حيادية) في كيفية التربية؟
4.4ما هو دور العادة في تربية الطفل على �صفات و�أفعال معيّنة من وجهة نظرك؟
5.5كيف يُمكن الجمع بين النظريّات الثالث المختلفة حول طبيعة الطفل؟
 6.هل من ّ
حق الطفل الوقوع في الخط�أ؟ ولماذا؟

الفصل الثالث

النظرة إلى إنجاب األطفال ّ
وأهميتهم
في حياة األسرة والمجتمع

ّ
الدرس الثامن :الحث على إنجاب األطفال.
ّ
وأهمية الولد في حياة األسرة والمجتمع.
الدرس التاسع :فضل
الدرس العاشر :أسباب االمتناع عن إنجاب األطفال -عرض ومناقشة .)1( -
الدرس الحادي عشر :أسباب االمتناع عن إنجاب األطفال -عرض ومناقشة.)2( -
الدرس الثاني عشر :تنظيم األسرة وتحديد النسل.

الدرس الثامن

الحث على إنجاب األطفال

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يعر�ض �أدلة محبو ّبية �إنجاب الأطفال.
 2 .2يفهم � ّأن الإكثار من �إنجاب الأطفال مرغوب في 
الر�ؤية الإ�سالمية.
3 .3

ُي ��درك �أه ّمية الأع �م��ال العبادية  وت�أثيرها في 
�إنجاب الأطفال.

تمهيد
التربية  من المقوالت الإ�ضافية التي تحتاج �إلى طرفين تتقوّم بهما ،طرف هو فاعل 
التربية ،وطرف هو مو�ضوع �أو متع ّلق التربية .ومو�ضوع التربية في هذا الكتاب هو الطفل،
إن�ساني ،فالإن�سان
وخروج الطفل من ظلمة العدم �إلى
ّ
نور الوجود يتو�سطه عن�صر االختيار ال ّ
في الأعمّ  الأغلب هو الذي يختار �أن يكون له طفل ،فتحقيق مو�ضوع التربية �أي الطفل هو
م�س�ؤولية الإن�سان ويقع على عاتق الوالدين ،وبنا ًء عليه تظهر �أه ّمية الجواب عن ال�س�ؤال
التالي :ما هي النظرة الإ�سالمية �إلى �إنجاب الأطفال؟
ويُمكن ت�سليط ال�ضوء على النظرة الإ�سالمية �إلى �إنجاب الأطفال من خالل عدّة عناوين
تتمحور حول المباحث التالية:
المبحث الأول� :أ�صل �إنجاب الأطفال وطلب الولد.
الثاني :الإكثار من �إنجاب الأطفال.
الثالث� :أ�سباب االمتناع االختياريّ عن �إنجاب الأطفال.
الرابع :تنظيم الأ�سرة وتحديد الن�سل.
الخام�س :الأعمال العبادية الت ُ
ي ت�ساعد على �إنجاب الأطفال.
هذه المباحث ب�شكل تدريجي من
و�س ُنحاول في هذا الدر�س وما يليه ت�سليط ال�ضوء على
ّ
خالل عر�ض الن�صو�ص القر�آنية والروائية المتع ّلقة بها ،مع الإ�شارة �إلى �أ ّنه ال يُمكن التفكيك
الهند�سي ب�شكل تامّ بين مجموع هذه الدوائر البحثية� ،إذ قد تتداخل المباحث فيما بينها 
ّ
ببع�ض الأفكار �أحيان ًا ،وذلك نتيجة االرتباط القويّ والعالقة الوثيقة فيما بينها.
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ِّ
طوائف النصوص الروائية المحفزة على اإلنجاب
يظهر ب�شكل وا�ضح من الن�صو�ص الدينية تحفيز الإن�سان وت�شجيعه على �إنجاب الأطفال
�إمّا بالداللة المطابقية ،و�إمّا بالداللة االلتزامية .ويُمكن ت�صنيف الن�صو�ص في ذلك �إلى عدّة
طوائف على ال�شكل ال ّتالي:
الحث على طلب الولد مباشرة
الطائفة األولى:
ّ

 ع��ن ر�س��ول اهلل ،Pق��ال« :اطلب��وا الول��د ،والتم�س��وه ،ف�إ ّن��ه ق �رّة العي��ن ،وريحان��ةالقلب»(((.
 وعن �أمير الم�ؤمنين علي بن �أبي طالب  ،Qقالّ � ...« :إن ر�سول اهلل Pكثيراً ماكان يقول ...:اطلبوا الولد ف�إ ّني مكاثر بكم الأمم غداً»(((.
ال باإلنجاب
الحث على الزواج مع َّل ً
الطائفة الثانية:
ّ

 عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال :قال ر�سول اهلل « :Pتزوّجوا ،ف�إ ّني مكاثر بكم الأممغ��داً ف��ي القيام��ة ،ح ّتى � ّأن ال�س��قط ليجيء محبنطئ �اً((( على باب الج ّن��ة ،فيُقال له:
ادخل الج ّنة .فيقول :ال ،حتى يدخل �أبواي قبلي»(((.
 وعن �أبي جعفر الباقر ،Q قال :قال ر�سول اهلل « :Pما يمنع الم�ؤمن �أن ي ّتخذ�أه ً
ال؟! لع ّل اهلل �أن يرزقه ن�سمة ُتثقل الأر�ض بال �إله �إال اهلل»(((.
الحث على اختيار الزوجة الولود
الطائفة الثالثة:
ّ

ّ
منها الحث على الإنجاب وطلب الولد ،ما ورد في جعل 
من الن�صو�ص الروائية التي يُ�ستفاد
�أحد معايير اختيار الزوجة �أن تكون ولود ًا.
نبي اهللّ � ،إن
 عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال« :جاء رجل �إلى ر�س��ول اهلل  Pفقال :يا ّلي ابنة عمّ ،قد ر�ضيت جمالها وح�سنها ودينها ،ولك ّنها عاقر.
((( مكارم الأخالق� ،ص.224
((( ال�صدوق ،محمد بن علي ،الخ�صال� ،ص.615-614
((( محبنطئ ًا :المحبنطئ هو الممتلئ غ�ضب ًا وغيظ ًا ،والممتنع امتناع طلب ال امتناع �إباء.
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص ،383ح.4344
((( م.ن� ،ص ،382ح.4340
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فقال :ال تزوّجهاّ � .إن يو�سف بن يعقوب لقى �أخاه فقال :يا �أخي ،كيف ا�ستطعت �أن تزوّج
الن�س��اء بع��دي؟ فق��الّ � :إن �أب��ي �أمرن��ي ،فق��ال� :إن ا�س��تطعت �أن تك��ون ل��ك ذر ّي��ة ُتثقل
الأر�ض بالت�سبيح فافعل.(((»...
 وعن �أبي جعفر ،Q قال :قال ر�س��ول اهلل « :Pتزوّجوا بكراً ،ولوداً ،وال تزوّجواح�سناء جميله عاقراً ،ف�إ ّني �أُباهي بكم الأمم يوم القيامة»(((.
األمة
حب الرسول  Pللمولود في ّ
الطائفة الرابعةّ :

إلي ممّا طلعت عليه ال�شم�س»(((.
 عن ر�سول اهلل ،Pقال« :والمولود في �أمّتي �أحبّ � ّالطائفة الخامسة :تعليم أئمة أهل البيت  Rالناس بعض األعمال إلنجاب األطفال

من الروايات التي يُ�ستفاد منها  محبوبية  ومرغوبية  طلب الولد في الر�ؤية الإ�سالمية 
تلك الطائفة التي تتحدّث عن تعليم �أئمة �أهل البيت  Rللإن�سان بع�ض الأعمال التي 
ت�صبّ نتيجتها في �إنجاب الأطفال ،نذكر عدّة منها في المتن ونعر�ض بع�ضها في الحا�شية 
لال�ستفادة والإفادة خ�صو� ًصا لمن يرغب في �إنجاب الأطفال.
 ع��ن الإم��ام زين العابدين  ،Qقال لبع� �ض �أ�صحابه« :قل في طل��ب الولد :ربّ التذرن��ي ف��رداً ،و�أن��ت خي��ر الوارثي��ن ،واجع��ل ل��ي م��ن لدن��ك ولي �اً يرثني ف��ي حياتي،
وي�س��تغفر لي بعد وفاتي ،واجعله لي خلقاً �س��وياً((( ،وال تجعل لل�ش��يطان فيه ن�صيباً،
الله��م �إ ّن��ي �أ�س��تغفرك و�أت��وب �إلي��ك �إ ّنك �أنت الغفور الرحيم� .س��بعين م��رة ،ف�إ ّنه من
�أكث��ر ه��ذا الق��ول رزق��ه اهلل ما تم ّنى من م��ال وولد ،ومن خير الدني��ا والآخرة .ف�إنه
يق��ول :ﭽﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ (((»(((.
((( الكافي ،ج� ،5ص.333
((( م.ن ،ج� ،5ص.333
((( عوالي اللئالي ،ج� ،3ص.286
((( وفي بع�ض الن�سخ :خل ًفا �سو ًيا.
((( �سورة نوح ،الآيات .12-10
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص ،474ح.4660
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 وع��ن �أب��ي ب�صير ،قال :قال �أب��و عبد اهلل �« :Qإذا �أبط ��أ على �أحدك��م الولد فليقل:اللهم ال تذرني فرداً و�أنت خير الوارثين ،وحيداً وح�ش �اً ،فيق�صر �ش��كري عن تف ّكري،
بل هبْ لي عاقبة �صدق ذكوراً و�إناثاً� ،آن�س بهم من الوح�شة ،و�أ�سكن �إليهم من الوحدة،
و�أ�شكرك عند تمام النعمة ،يا و ّهاب يا عظيم يا ّ
معظم ،ثم �أعطني في ك ّل عافية �شكراً
ح ّتى تبلغني منها ر�ضوانك في �صدق الحديث ،و�أداء الأمانة ،ووفاء بالعهد»(((.
أهمية الولد وفائدته في حياة اإلنسان
الطائفة السادسة :بيان ّ

ّ
منها بالداللة االلتزامية الحث على �إنجاب الأطفال،
من الن�صو�ص الروائية التي يُ�ستفاد
ما ورد في بيان فائدة الولد وف�ضله و�أه ّميته في حياة الأبوين والأ�سرة ،و�سنتع ّر�ض لها في 
الدر�س التا�سع.
النظرة اإلسالمية إلى اإلكثار من إنجاب األطفال
تقدّم في الفقرات ال�سابقة �إثبات �أ�صل محبوبيّة ومرغو ّبية �إنجاب الأطفال .وفي هذا 
المبحث ُنريد �أن ُن�س ّلط ال�ضوء على الجواب عن ال�س�ؤال التالي :ما هو موقف الر�ؤية الإ�سالمية 
من كثرة �إنجاب الأطفال؟ فهل تحدّثت عن الإنجاب على نحو الق�ضية المهملة بمعنى �أ ّنها 
ّ
إنجاب بغ�ض النظر عن بيان الكم ق ّل ًة وكثر ًة؟ �أم �أ ّنها تحدّثت عن الإنجاب على
ح ّثت على ال
نحو الق�ضية المح�صورة التي بيّنت الكمّ ق ّل ًة �أو كثر ًة؟
� ّإن القيام بعملية ا�ستقراء للن�صو�ص الدينية من �آيات ورواي��ات يُفيد في الجملة �أي� ًضا
بالإ�ضافة �إلى محبو ّبية �أ�صل الإنجابّ � ،أن الإكثار من الإنجاب �أمر مرغوب فيه من حيث
المبد�أ .ونعر�ض الن�صو�ص التي تمّ  اال�ستدالل واال�ست�شهاد بها على ذلك.
ً
أوال :ظواهر اآليات القرآنية
تعدد الزوجات
 .1آية ّ

 يقول تعالى :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﭼ(((  .يظهر  من الآية 
((( الكافي ،ج� ،6ص.7
((( �سورة الن�ساء ،الآية .3
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القر�آنية ت�شريع تعدّد الزوجات ،وهي م�س�ألة مجمع عليها بين الم�سلمين .وا�ستفاد البع�ض 
� ّأن ت�شريع تعدّد الزوجات �سي�ؤدّي بطبيعة الحال �إلى كثرة الن�سل((( ،لأ ّنه لو �أنجب من ك ّل
زوجة طفلين فقط �ستكون النتيجة � 8أطفال ،فتكون الآية د ّالة بالمطابقة على م�شروعية تعدّد
الزوجات وبااللتزام على محبوبيّة كثرة الإنجاب.
وفي الحقيقةّ � ،إن الآي��ة  غير  ناظرة �إلى �إثبات محبوبيّة  ومرغوبيّة الإكثار من �إنجاب
الأطفال ،ولي�ست في مقام البيان من هذه الجهة ال مطابقة وال التزام ًا.
 .2آيات اإلمداد بالبنين

نبي اهلل نوح في دعوته لقومه :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
	يقول تعالى على ل�سان ّﰁﰂﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝ

ﭞ ﭼ (((.
 ويقول تعالى على ل�سان هود  Qلقومه عاد :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﭼ((( .
 ويق��ول تعال��ى ف��ي �س��ياق ّ المنة عل��ى بن �ي �إ�س��رائيل :ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ (((.
يُ�ستفاد من هذه الآيات عدّة �أمور:
إلهي(((.
ّ �	.1أن وجود الأبناء في حياة الأ�سرة والمجتمع مدد � ّ
إلهي بالأموال والأوالد على
�	.2أ ّنه من جملة �سنن اهلل تعالى في المجتمعاتّ ،
 تفرع المدد ال ّ
اال�ستغفار.

((( يراجع :الزهراني ،محمد بن م�سفر ،تعدد الزوجات في الإ�سالم ،مجلة البحوث الإ�سالمية ،العدد  ،36الإ�صدار :من
ربيع الأول �إلى جمادى الثانية ل�سنة 1413هـ� ،ص.262-257
((( �سورة نوح ،الآيات .12-10
((( �سورة ال�شعراء ،الآيات .134-131
((( �سورة الإ�سراء ،الآية .6
((( الميزان في تف�سير القر�آن ،ج� ،15ص.301

138

لفطلا ةيبرت يف ديدجلا جهنملا

ّ �	.3أن كث��رة البنين والأطفال ف��ي المجتمع �أمر محبوب ومرغوب ،ولذلك امتنّ  اهلل تعالى
به على قوم نوح وهود ،و�أي� ًضا على بني �إ�سرائيل ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ.
ّ
وقد ا�ستدل بع�ض الفقهاء بهذه الآيات على محبوبية كثرة الأوالد((( .و� ّصنف بع�ضهم جميع
الآيات المذكورة �أعاله في مو�سوعته الحديثية تحت عنوان« :باب ما ورد في ف�ضل اال�ستيالد
وتكثير الأوالد»(((.
من المف�سرين هذا المعنى من الآي��ات القر�آنية المذكورة((( ،ولع ّل
كما فهم العديد 
ّ
هذا المعنى يُمكن ا�ستفادته من مادّة« :مدد» في قوله تعالى :ﭽ ﭖ ﭼ و ﭽ ﯺ ﭼ
و ﭽ ﮦ ﭼ  ،و«المدد هو ما يمدّ به ال�شيء �أي يزداد ويكثر» ،والمدد« :اتباع الثاني ما 
قبله �شيئ ًا بعد �شيء على انتظام»((( ،مع الأخذ بعين االعتبار �أ ّنه تعالى في مقام ّ
 المنة وبيان
النعمة.
ق��ال المح ّقق الأردبيلي في تف�سير �آي��ة « :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ �أي يُكثر �أموالكم
و�أوالدكم الذكور �أي� ًضا.(((»...
وم��ن ال�شواهد  على ا�ستفادة ه��ذا المعنى ،ال��رواي��ات التي  ذكرناها  ع��ن �أئ�م�ة �أه��ل 
البيت  Rفي تعليم النا�س �أ�سلوب اال�ستغفار كو�سيلة للإكثار من الذرّية ،ومنها الرواية 
ِّ
عن الذكر الذي ع ّلمه الإم��ام جعفر ال�صادق  Qلحاجب ه�شام بن عبد 
التي تتحدّث
الملك« :قل في ك ّل يوم �إذا �أ�صبحت و�أم�سيت� :سبحان اهلل �سبعين م�رّة .وت�ستغفر ع�شر
مرّات ،و ُت�سبّح ت�سع مرّات ،وتختم العا�شرة باال�ستغفار ،يقول اهلل :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿﰀﰁﰂﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ

ﭝ ﭞ ﭼ»((( .فقالها الحاجب فرزق ذرّية طيّبة كثيرة...

((( يراجع :ال�شيرازي ،نا�صر مكارم ،بحوث فقهية مهمة� ،ص.275-273
((( �أنظر :البروجردي ،ح�سين ،جامع �أحاديث ال�شيعة ،ج� ،21ص.287
((( �أنظر :مجمع البيان ،ج� ،10ص .133وزبدة البيان� ،ص .576وال�شيرازي ،نا�صر مكارم ،الأمثل في تف�سير كتاب اهلل
المنزل ،ج� ،19ص.54
((( مجمع البيان ،ج� ،7ص.344
((( زبدة البيان في �أحكام القر�آن� ،ص.576
(((  �سورة نوح ،الآيات .12-10
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علي الولد منها ،فع ّلمتها 
فقال �سليمان بن جعفر :ففعلتها ،وقد تزوّجت ابنة عم لي ،ف�أبط�أ ّ
�أهلي فرُزقت و ً
لدا ،وزعمت المر�أة �أ ّنها متى ت�شاء �أن تحمل حملت �إذا قالتها وع ّلمتها غير 
واحد من الها�شميين م ّمن لم يكن يولد لهم ،فولد لهم ولد كثير ،والحمد هلل»(((.
ّ
ً
ثانيا :النصوص الروائية :في الحث على اإلكثار من الولد
�إذا كان من الممكن المناق�شة في داللة ظاهر الآيات ب�شكل �صريح على محبوبيّة ومرغوبيّة 
ّ
ها تحث على الإكثار ب�شكل �صريح.
كثرة الإنجاب ،ال يُمكن ذلك في بع�ض الروايات ،لأ ّن
عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال« :قال ر�سول اهلل � :Pأكثروا الولد� ،أُكاثر بكم الأمم غداً»(((.
كما يُمكن ا�ستفادة هذا المعنى من الأحاديث المذكورة في بداية الدر�س ،كونها على
طائفتين:
ّ
ُّ
طلب الولد بغ�ض النظر عن التكثير .مثل« :اطلبوا الولد»« ،يرزقه ن�سمة»...
أولى :تحث على
ال
الثانية :يُ�ستفاد منها  محبوبيّة الإكثار من الإنجاب .مثل« :تزوّجوا تكثروا»« ،مكاثر
ّ
بكم» ...الم�شعرة بالحث على تكثير الأوالد .ومنها:
 عن ر�سول اهلل  ،Pقال « :تناكحوا تنا�سلوا ،ف�إ ّني �أُباهي بكم الأمم»(((. وعنه « :Pتزوّجوا تنا�سلوا ،ف�إ ّني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة»(((. وعن��ه  ،Pق��ال« :تناكح��وا تكث��روا ،ف�إ ّن��ي �أُباه��ي بك��م الأم��م ي��وم القيام��ة حت��ىبال�سقط»(((.
وفي هذا ال�سياقّ � ،صنف الحر العاملي هذه الروايات و�أمثالها في كتابه و�سائل ال�شيعة 
تحت عنوان« :ا�ستحباب اال�ستيالد وتكثير الأوالد»((( ،وقال في كتاب هداية الأمة« :يُ�ستحبّ
ًّ
م�ستدل على ذلك بعدّة روايات منها ما ذكرناه.
اال�ستيالد وتكثير الأوالد»(((،
((( الكليني ،الكافي ،ج� ،6ص.9
((( م.ن� ،ص.2
((( الرواندي ،قطب الدين �سعيد بن هبة اهلل ،الخرائج والجرائح ،ج� ،2ص .920والأح�سائي ،محمد بن علي بن �إبراهيم،
عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية ،ج� ،1ص.259
((( الحر العاملي ،الف�صول المهمة في �أ�صول الأئمة ،ج� ،2ص ،362ح.2051
((( عوالي اللئالي ،ج� ،3ص.286
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،21ص.355
((( الحر العاملي ،محمد بن الح�سن ،هداية الأمة �إلى �أحكام الأئمة ،ج� ،7ص.303
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ّ
وقد حث عليه في الكتاب
والنتيجةّ �« :أن التنا�سل والتوالد ،وتكثير الولد مطلوب �شرع ًا،
وال�سنة»(((.
ّ
نسبية مفهوم الكثرة والقلة
ُن�شير في الخاتمة �إلى � ّأن الكثرة والق ّلة من جملة المعاني الن�سبية المتغيّرة التي تختلف
باختالف الزمان والمكان ،ولي�ستا من المفاهيم الثابتة.
يقول ال�سيد الخوئي في هذا ال�سياق« :ال�شيء الي�سير والكثير لي�س لهما واقع محفوظ ،بل 
هما �أمران �إ�ضافيان ،فال�شيء الواحد ي�سير بالإ�ضافة �إلى �شيء وكثير بالإ�ضافة �إلى �آخر� ،أو
�أ ّنه ي�سير بالإ�ضافة �إلى �شخ�ص وكثير بالإ�ضافة �إلى �آخر� ،أو �أ ّنه ي�سير في مكان �أو زمان وكثير 
في مكان �أو زمان �آخر»(((.
وبنا ًء عليه ،فقد يكون �إنجاب � 7أفراد في مجتمع ما يُعتبر �إكثار ًا ،في حين قد يكون في 
مجتمع �آخر �إنجاب  12فرد ًا �إكثار ًا ،وهكذا .كما قد يكون هناك تردّد ّ
و�شك في انطباق مفهوم
الق ّلة والكثرة على �أيّ عدد من الأطفال في اعتبار ذلك.
يقول ال�سيد كاظم الحائري� « :إ ّنهما �-أي الكثرة والق ّلة  -عنوانان عرفيان ،وهناك ما 
يرا �أو كث ً
يتي ّقن ب�أ ّنه عند العرف يعتبر ي�س ً
يرا ح�سب اكتراث العقالء به وعدمه ،وال ي� ّضر
اختالف تطبيق الحكم باختالف الزمان والمكان ،وهناك بع�ض الم�صاديق الم�شكوك كونه
من الي�سير �أو الكثير ،...ف�ش�أن عنوان الي�سير والكثير هو �ش�أن �سائر المفاهيم العرفية التي 
توجد لها م�صاديق م�شكوكة»(((.
وبهذا ي ّت�ضح � ّأن تحديد الكثرة والق ّلة من حيث عدد الأطفال في الأ�سرة يُقدّر بح�سب نظر 
العرف االجتماعي العامّ الذي تعي�ش فيه تلك الأ�سرة.
ّ

((( الروحاني ،محمد �صادق ،الم�سائل الم�ستحدثة� ،ص.149
((( الخوئي� ،أبو القا�سم ،مباني تكملة المنهاج ،ج� ،1ص.136
((( الحائري ،كاظم ،الق�ضاء في الفقه الإ�سالمي ،مجمع الفكر الإ�سالمي ،ط1415 ،1ه� ،ص.410
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المفاهيم الرئيسة

ّ
 الكثير من الن�صو�ص الدينية يحث ب�شكل م�ؤ ّكد على �إنجاب الأطفال.
	� ّإنّ
أولى :تحث على �إنجاب الأطفال مبا�ش��رة،
	تنق�س��م هذه الن�صو�ص �إلى عدّة طوائف :الّ
والثالثة :تحث
والثاني��ة :تح� ّ�ث على الزواج مب ّينة � ّأن �س��بب ذلك ه��و �إنجاب الأطف��ال،
على اختيار الزوجة الولود ،والرابعة :تظهر �أن المولود حبيب ر�س��ول اهلل ،والخام�س��ة:
ُتبيّن كيفية تعليم �أئمة �أهل البيت  Rللنا�س بع�ض الأعمال الم�ساعدة على �إنجاب
الأطفال ،وال�ساد�سة ُ :تبيّن �أه ّمية الولد وفائدته في حياة الإن�سان.
ّ
�م تحث الر�ؤية الإ�س�لامية على �أ�صل الإنجاب فقط ،ب��ل مدحت كثرة الإنجاب �أي� ًضا،
	ل�وه��ذا ما يُ�س��تفاد من �آيات الإم��داد بالبنين في الق �ر�آن الكريم :ﭽ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ  ،و�أحاديث النبي Pكقوله�« :أكثروا الولد� ،أُكاثر
بكم الأمم غداً».
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أسئلة الدرس

ّ
إ�سالمية تحث بنحو �شديد على �إنجاب الأطفال.
1.1اذكر ثالث روايات ُ تفيد � ّأن الر�ؤية ال
قول النبي« :Pما يمنع الم�ؤمن �أن ي ّتخذ �أه ً
ال؟!
2.2كيف ت�ستفيد محبوبية الإنجاب من
ّ
لع ّل اهلل �أن يرزقه ن�سمة ُتثقل الأر�ض بال �إله �إال اهلل».
3.3هن��اك رواي��ات �ص��ادرة ع��ن �أه��ل البي��ت ُ تع ّلم النا���س بع���ض الأعم��ال من �أج �ل �إنجاب
الأطفال ،اذكر رواية وح ّلل م�ضمونها م�ست ً
فيدا منه محبوبية الإنجاب.
ّ
كيف تناق�ش من ا�ستدل ب�آية تعدّد الزوجات على محبوبيّة كثرة الإنجاب؟
4.4
5.5كيف ت�ستفيد من �آيات الإمداد بالبنين محبوبيّة ومرغوبيّة كثرة الإنجاب؟
عن النبيّ P
 يدل على محبوبيّة كثرة الإنجاب.
6.6اذكر حديث ًا
ّ

الدرس التاسع

فضل الطفل وأهم ّيته
في األسرة والمجتمع

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يتم َّكن من الإجابة �إلى �س�ؤال :لماذا الطفل ؟
 2 .2يفهم الآيات القر�آنية التي يُمكن اال�ستدالل بها 
على ف�ضل الطفل و�أه ّميته في حياة والديه.
 3 .3يعر�ض ال��رواي��ات ال�ت�ي ت � ّ
�دل على ف�ضل الولد 
و�أه ّميته في الدنيا والآخرة.

تمهيد
�س ُن�س ّلط ال�ضوء في هذا الدر�س على �أه ّمية الطفل والم�صلحة من وجوده في حياة الأ�سرة
وترغيبي على
هم ًا كعن�صر تحفيزيّ
والمجتمع في �ضوء الر�ؤية الإ�سالمية ،م ّما يلعب دور ًا م ّ
ّ
�إنجاب الأطفال .فهذا الدر�س باخت�صار هو جواب عن ال�س�ؤال ال ّتالي :لماذا الطفل؟
ّ
ّ
واألبوة
الفطري :فطرة األمومة
العامل
عن الإم��ام جعفر ال�صادق  Qقال« :ق��ال مو�سى بن عمران :يا ربّ � ،أيّ الأعمال
�أف�ضل عندك؟ فقال ع ّز وج� ّل :حبُّ الأطفال ،ف�إ ّني فطرتهم على توحيدي ،ف�إن �أمّ تهم
�أدخلتهم برحمتي ج ّنتي»(((.
إن�سان ي�شعر في �أعماق وجدانه ب�أ ّنه مجبول على غريزة حبّ  الأطفال ،ومعجون بالميل 
ك ُّل � ٍ
�إلى �إنجاب الأطفال ،وحبّ  �أن يكون �أ ًبا �أو �أ ّم ًا .ومهما حاول �إن�سان ما التن ّكر لهذا ال�شعور
الفطريّ  ف�إ ّنه �سيبقى معجون ًا في طينته ،و�سيطفو في بع�ض اللحظات على ال�سطح ،وي ّلح على
الإن�سان باال�ستجابة لندائه وتلبية �صوت هذا ال�شعور ،و�إال �سيبقى الإن�سان يتح ّرك في دائرة
القلق وال�شعور بعدم الطم�أنينة.
فال�سعي نحو �إنجاب الطفل هو �إ�شباع لحاجة فطرية جُ بلت عليها ك ّل نف�س ب�شرية في حبّ
الأمومة والأبوة.

((( المحا�سن ،ج� ،1ص.200
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غريزة ّ
حب البقاء
� ّإن من الخ�صائ�ص الرئي�سة التي تتميّز بها الكائنات الحيّة الواقعة في الطبيعة تحت
هي التكاثر الجن�سي ،وهو عبارة عن ح�صول عملية 
الح�س واال�ستقراء من حيوانات ونباتات
ّ
ّ
حي ثالث جديد مغاير لهما.
ّات�صال وتالقح بين زوجين  -ذكر و�أنثى  -ينبثق عنها كائن ّ
وهذه الخ�صي�صة الطبيعية �أي� ًضا ُ تدغدغ في الإن�سان غريزة حبّ  البقاء في�سعى لتوليد كائنات
حيّة جديدة ت�ؤمّن ا�ستمرارية النوع الب�شريّ  لحفظه عن الفناء والزوال.
عامل القوّة بالكثرة العددية
يعر�ض لنا القر�آن الكريم العديد من الآيات الت ُ
ي ت�شير �إلى كون الكثرة العددية عامل قوّة
وع ّزة للمجتمع والأمة .يقول تعالى:
 ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ(((. -ﭽﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﭑﭒﭓﭔﭕﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ (((.
وقد كانت وما زالت الكثرة العددية للأمم مثار فخر واعتزاز.

 ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﭼ((( . -ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ((( .

عامل الوراثة والخالفة
ي�ق��ول تعالى :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ (((.

((( �سورة الإ�سراء ،الآية .6
((( �سورة نوح ،الآيات .12-11-10
((( �سورة الكهف ،الآية .34
((( �سورة �سب�أ ،الآية .35
((( �سورة مريم ،الآيات .7-5
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وعن �أبي عبد اهلل ّ � ،Qأن �أمير الم�ؤمنين  Qكان يقر�أ :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭼ  ،يعني �أ ّنه لم يكن له وارث ح ّتى وهب اهلل له بعد الكبر(((.

وجوده ال�شخ�صي بمثال و�شبيه له ،يخ ّلد ا�سم العائلة ،بنحو
ك ّل �إن�سان يرغب في ا�ستمرار
ّ
ال ينقطع ذكره بين النا�س ،ويُعبّر عن هذه الحالة بالوراثة �أو الخالفة .وقد اعتبرت الروايات
� ّأن من مح ّققات �سعادة الإن�سان �أن يرى وريثه وخليفته.
وقد تقدّم ذكر العديد من الروايات  -في الدر�س ال�سابق فقرة :تعليم �أئمة �أهل البيت
النا�س بع�ض الأعمال لإنجاب الأطفال  ُ -تفيد هذا المعنى ،منها:
علي بن الح�سين زين العابدين  ،Lقال لبع�ض �أ�صحابه« :قل في طلب
 عن الإمام ّالولد :ربّ ال تذرني فرداً ،و�أنت خير الوارثين ،واجعل لي من لدنك ول ّياً يرثني في
حياتي.(((»...
 وعن بكر بن مو�سى الوا�سطي ،قالُ :كنتُ عند �أبي �إبراهيم  -الكاظم  ،Q -فقال:� ّإن �أبي جع ً
فرا كان يقول� «:سعد من لم يمت ح ّتى يرى خلفه من نف�سه».
علي  -الر�ضا ،- Q فقال« :وقد �أراني اهلل خلفي من نف�سي»(((.
ثم �أومى بيده �إلى ابنه ّ
وعن �أبي الح�سن �« :Qسعد امر�ؤ لم يمت حتى يرى خلفاً من نف�سه»(((.
 وع��ن �أب��ي الح�س��ن ّ �« :Qإن اهلل تب��ارك وتعال��ى �إذا �أراد بعب��د خيراً ل��م يُمته حتىيُريه الخلف»(((.
سعادة اإلنسان باألطفال
ّات�ضح من بع�ض الروايات ال�سابقة � ّأن من �سعادة الإن�سان وجود الأطفال في  حياته،
و ُن�ضيف �إليها:
((( الكافي ،ج� ،6ص.3
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ح� ،3ص ،474ح.4660
((( الخزاز القمي ،علي بن محمد ،كفاية الأثر في الن�ص على الأئمة االثني ع�شر� ،ص .273ورواه ال�شيخ الطو�سي في 
الغيبة� ،ص ،41ح.22
((( الكافي ،ج� ،6ص.5
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص ،482ح.4690
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 عن ر�سول اهلل« :Pمن �سعادة الرجل الولد ال�صالح»(((. وع��ن ر�س��ول اهلل�« :Pأربع��ة م��ن �س��عادة الم��رء :الخلط��اء ال�صالح��ون والول��دالبار.(((»...
 وعن �أبي جعفر ،Q قال« :من �سعادة الرجل �أن يكون له الولد يعرف فيه �شبههخلقه وخلقه و�شمائله»(((.
عامل العون والخدمة والمساعدة للوالدين
يقول تعالى :ﭽﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﭼ((( .
� ّإن التدبّر في هذه الآية القر�آنية الكريمة يُعطينا عدّة دالالت:
الأولىّ � :أن �إنجاب الأطفال �أحد �أهداف بناء بيت الزوجية.
الثانية :ك ُ
ما تفيد الآية بقرينة �سياق الآيات التي ت�سبقها  -وهي في مقام عدّ النعم والآالء
الإلهية على الإن�سان ّ � -أن الأوالد نعمة �إلهية(((.
والثالثةّ � :أن الأوالد بالإ�ضافة �إلى كونهم ه ً
دفا لت�أ�سي�س بيت الزوجية ،ونعمة �إلهية ،هم
مد ٌد وعو ٌن لوالديهم ،ك ُ
ما ت�شير �إليه مفردة :ﭽ ﰌﭼ .فالحفدة لغة جمع حافد ،وهو
ّ
جمع،
من الحفد ،والحفد في اللغة :الخدمة((( .و�
أ�صل الحفد يدل على الخ ّفة في العمل والت ّ

((( الكافي ،ج� ،6ص.3
((( الرواندي ،النوادر� ،ص.110
((( الكافي ،ج� ،6ص.4
((( �سورة النحل ،الآية .72
((( الميزان في تف�سير القر�آن ،ج� ،12ص .297يقول ال�سيد محمد ح�سين الطباطبائي في تف�سير الآية ...« :النعمة هي جعل 
ً
الأزواج من �أنف�سهم ،وجعل البنين والحفدة من �أزواجهم ،ف�إن ذلك من �أعظم النعم و�أجالها ،لكونه � ً
 تكوينيا
أ�سا�سا
يبتني عليه المجتمع الب�شري ،ويظهر به فيهم حكم التعاون والتعا�ضد بين الأفراد ،وينتظم به لهم �أمر ت�شريك الأعمال
والم�ساعي ،فيتي�سّ ر لهم الظفر ب�سعادتهم في الدنيا والآخرة .ولو � ّأن الإن�سان قطع هذا الرابط التكويني الذي �أنعم اهلل
به عليه وهجر هذا ال�سبب الجميل و�إن تو�سّ ل ب�أيّ و�سيلة غيره لتال�شى جمعه وت�ش ّتت �شمله وفي ذلك هالك الإن�سانية».
((( العين ،ج� ،3ص.185
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جمع والتخ ّفف((( ،وال�سرعة �إلى الطاعة .ومنه قيل 
فالحفدة الأع��وان لأ ّنه يجتمع فيهم الت ّ
للأعوان حفدة ،لإ�سراعهم في الطاعة(((.
وقد اختلف المف�سرون في م�صداق المعنى المراد من كلمة حفدة في الآية:
ّ
 ق��ال بع�ضه��مّ � :إن بني��ن ُ تطلق عل��ى الأوالد ال�صغار ،والحفدة ُ تطلق عل��ى الأوالد الكبارالذين ي�ستطيعون �إعانة وم�ساعدة �آبائهم(((.
 وتب ّنى بع�ضهمّ � :أن المق�صود بها �أوالد الأوالد. واعتبره��ا بع�ض ثالث� :أ ّنها من باب العطف لتغاير الو�صفين(((� ،أي � ّأن الأوالد جامعونللأمري��ن مع � ًا ،فهم بنون وه��م حافدون �أي يخدمون �أهله��م ويعاونونهم(((� .أو من باب
عط��ف الخا�� ّ�ص عل��ى العامّ بحي��ث يكون المق�ص��ود بالحف��دة خ�صو�ص البني��ن الذين
يُعاونون والديهم ويُ�ساعدونهم ويخدمونهم ويُ�سارعون �إلى طاعتهم.
وقد حملها بع�ض المف�سرين على ك ّل المعاني ال�سابقة(((.
ّ
وعلى ك ّل حال ،ب�أيّ معنى �أُخذت ،يبقى الجامع الم�شترك هو جهة العون والمدد والخدمة 
والم�ساعدة للوالدين(((.
يقول ال�سيد الطباطبائي« :المراد بالحفدة في الآية الأعوان الخدم من البنين ،...وجعل 
لكم من �أزواجكم بالإيالد بنين وحفدة و�أعوان ًا ت�ستعينون بخدمتهم على حوائجكم وتدفعون
بهم عن �أنف�سكم المكاره»(((.
وبع�ض ال��رواي��ات ي�شهد  على ه��ذا الفهم ل�ل�آي��ة :فعن جميل بن درّاج ،عن �أب��ي  عبد 
((( معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،2ص.84
((( �أنظر :مجمع البيان ،ج� ،6ص.178
((( يراجع :الطبر�سي ،م�صدر �سابق .والطبري ،جامع البيان عن ت�أويل �آي القر�آن ،ج� ،14ص .191والأمثل في تف�سير 
كتاب اهلل المنزل ،ج� ،8ص 256وما بعد.
((( البي�ضاوي ،عبد اهلل بن عمر� ،أنوار التنزيل و�أ�سرار الت�أويل ،المعروف بتف�سير البي�ضاوي ،ج� ،3ص.411
((( الزمخ�شري ،محمود بن عمر ،الك�شاف عن حقائق غوام�ض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه الت�أويل ،ج� ،2ص.419
((( الرازي ،محمد بن عمر ،مفاتيح الغيب �أو التف�سير الكبير ،ج� ،20ص.80
((( الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،ج� ،8ص.257
((( الطباطبائي ،الميزان في تف�سير القر�آن ،ج� ،12ص.297
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اهلل  ،Qعن قول اهلل :ﭽ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ؟ قال :Q
«هم الحفدة ،وهم العون منهم ،يعني البنين»(((.
عامل المعاونة والمعاضدة في الروايات
وقد � ّصرحت الروايات ب� ّأن �أحد �أهداف وجود الولد في حياة الوالدين هو �أن يكون ع� ً
ضدا
لهما ،و�أ�صل الع�ضد في اللغة :ما بين المرفق �إلى الكتفّ ،
ويدل على الع�ضو الذي ي�ستعار في 
مو�ضع القوّة والمعين((( ،وجمعه� :أع�ضاد ،و«�أع�ضاد ك ّل �شيء ما ي� ّشد من حاليه من البناء
وغيره»((( .وقد �شبّه الولد ب�أ ّنه ع�ضد لوالديه لأ ّنه العامل الذي يفتر�ض �أن ي�ستندون �إليه
ويعتمدون عليه في الحياة بك ّافة جوانبها ومجاالتها ،فعندما ت�شتدّ الظروف يجد الوالدان في 
الولد العن�صر الذي يقف �إلى جانبهم ويُعينهم على تجاوز �صعابها.
 عن عي�سى بن �صبيح((( ،قال :دخل الح�سن الع�سكريّ  Qعلينا الحب�س ،و ُكنتُ  بهعار ًفا ،فقال لي« :لك خم�س و�ستون �سنة و�شهر ويومان».
وكان معي كتاب دعاء عليه تاريخ مولدي ،و�إ ّني نظرت فيه فكان كما قال.
ثم قال« :هل ر َ
ُزقت من ولد»؟
ُقلتُ  :ال.
قال« :اللهم ارزقه ولداً يكون له ع�ضداً .فنعم الع�ضد الولد» .ثم تم ّثل:Q 
(((
«من كان ذا ع�ضد يُدرك ظالمته � ّإن الذليل الذي لي�س له ع�ضد»
ُقلتُ � :ألك ولد؟
((( العيا�شي ،محمد بن م�سعود ،تف�سير العيا�شي ،ج� ،2ص .264والحويزي ،عبد علي بن جمعة العرو�سي ،تف�سير نور
الثقلين ،ج� ،3ص .68والبحراني ،ها�شم ،البرهان في تف�سير القر�آن ،ج� ،3ص.438
((( معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،4ص.348
((( العين ،ج� ،1ص.268
((( وفي :الأربلي ،علي بن عي�سى ،ك�شف الغمة في معرفة الأئمة ،ج� ،3ص :307عي�سى بن �شج .وفي الف�صول المهمة في 
معرفة الأئمة� ،ص :1087عي�سى بن الفتح.
((( ن�سب الدينوري ابن قتيبة ،عبد اهلل بن م�سلم ،في عيون الأخبار ،ج� ،3ص ،5هذا البيت �إلى عمرو بن حبيب الثقفي 
�أحد �شعراء الجاهلية� ،أ�سلم �سنة  9ه .والبيت الثاني منه:
تنبو يداه �إذا ما قل نا�صره وي�أنف ال�ضيم �إن �أثرى له عدد
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قال �« :Qأي واهلل �سيكون لي ولد يملأ الأر�ض ق�سطاً وعد ًال ،ف�أمّ ا الآن فال»(((.
 وع��ن الإم��ام عل �ي ب��ن الح�س��ين  ،Lق��ال« :م��ن �س��عادة الرج��ل �أن يك��ون ل��ه ُو ْل ٌدي�ستعين بهم»(((.
نعم الشيء الولد
 روي عن الح�سن الب�صريّ  �أ ّنه قال :بئ�س ال�شيء الولد� ،إن عا�ش كدّني ،و�إن مات هدّني.فبل��غ ذل��ك الإم��ام زي��ن العابدين  ،Qفق��ال« :ك��ذب ،واهلل ِن ْع َم ال�ش��يء الول��د� ،إن
عا�ش فدعاء حا�ضر ،و�إن مات ف�شفيع �سابق»(((.
أ�صلها اال�شتقاقي في اللغة العربية 
ُت�ستعمل كلمة  ِنعْمَ  في مقام المدح لل�شيء ،ويظهر من �
ّ
�أ ّنها من النعمة ،ويرجع معناها �إلى ما «يدل على ّ
 ترفه وطيب عي�ش و�صالح»((( ،وال ريب
في � ّأن الولد نعمة من اهلل تعالى ،فعن �أبي عبد اهلل  ،Qقال« :البنون نعيم ،والبنات
ح�سنات .(((»...وهذه النعمة الإلهية تجعل الإن�سان يعي�ش حياة طيّبة� ،إذ بدون الولد يبقى
الإن�سان ناق�ص العي�ش ،كما �سي�أتي في بع�ض الروايات الالحقة.
إثقال األرض بالتوحيد والتسبيح
� ّإن اهلل ع ّز وج ّل خلق الإن�سان لهدف العبادة ،وحقيقة العبادة متقوّمة بالتوحيد ،ﭽ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ ((( ،فعبادة اهلل تعالى وذكره وت�سبيحه
هي الهدف الغائي لخلقة الإن�سان كما ذكرنا في الدرو�س ال�سابقة .ووظيفة التربية 
وحمده...
ّ
هي �إي�صال الإن�سان �إلى هذه المنزلة .وكي ي�صل الإن�سان �إلى هذه المنزلة ال بد من وجود
الإن�سان على الأر�ض ،ووجوده رهن �إرادة والديه ،من هنا ح ّثت الروايات الأهل على �إنجاب
الأطفال من �أجل تحقيق هذا الهدف الأعلى.
((( الخرائج والجرائح ،ج� ،1ص.478
((( الكافي ،ج� ،6ص.2
((( الراوندي� ،سعيد بن هبة اهلل ،الدعوات (�سلوة الحزين)� ،ص.285
((( معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،5ص.446
((( الكافي ،ج� ،6ص.7
((( �سورة طه ،الآية .14
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 ع��ن ر�س��ول اهلل ،Pق��ال« :ما يمن��ع الم�ؤمن �أن ي ّتخ��ذ �أه ًال ،لع ّل اهلل يرزقه ن�س��مة،
ُتثقل الأر�ض بال �إله �إال اهلل»(((.
 وعن �أبي عبد اهلل  ،Qقال« :لمّا لقي يو�سف �أخاه ،قال له :يا �أخي كيف ا�ستطعت�أن تتزوّج الن�ساء بعدي؟! قالّ � :إن �أبي �أمرني ،وقال� :إن ا�ستطعت �أن تكون لك ذرية
ُتثقل الأر�ض بالت�سبيح فافعل»(((.
األوالد أنس للوالدين
كائن اجتماعي بالفطرة� ،أي يميل ب�أ�صل الخلقة �إلى الت�ش ّكل  داخل  وحدات
الإن�سان
ّ
اجتماعية ،لأ ّن��ه ال ي�ستغني  عنهم في ت�أمين متط ّلبات حياته ووج��وده ،من جهة ،كما �أ ّنه
ي�ست�أن�س بالآخرين ،ولذا لو بقي الإن�سان بمفرده �سرعان ما ي�شعر بالغربة والوح�شة ،و�أ�صغر 
وحدة يتكوّن منها المجتمع هي الأ�سرة ،الت ُ
ي تظ ّلل حياة الإن�سان ،و ُتخرجه من حالة الوحدة
والفرادة التي تجعله يعي�ش ال�شعور بالوح�شة� ،إلى حالة ال�سكن والطم�أنينة ،فالولد يمنح حياة
الإن�سان �أُن�س ًا خا� ًصا ،ويُعطيه �إح�سا�س ًا بالألفة.
 عن �أبي ب�صير ،قال :قال �أبو عبد اهلل �« :Qإذا �أبط�أ علي �أحدكم الولد فليقل :الله ّمال تذرن��ي ف��رداً و�أن��ت خير الوارثين ،وحيداً وح�ش �اً فيق�صر �ش��كري عن تفكري ،بل هب
لي عاقبة �صدق ذكوراً و�إناثاً� ،آن�س بهم من الوح�شة ،و�أ�سكن �إليهم من الوحدة.(((»...
 وع��ن الإم��ام ال�ص��ادق  ،Qقال« :خم���س خ�صال م��ن فقد واح��دة منه� ّ�ن لم يزلناق�ص العي�ش ،زائل العقل ،م�شغول القلب :ف�أوّلها� :صحّ ة البدن ،والثانية :الأمن،
والثالثة :ال�سعة في الرزق ،والرابعة :الأني�س الموافق».
ُقلتُ �-أي الرواي  :-وما الأني�س الموافق؟
قال « :Qالزوجة ال�صالحة ،والولد ال�صالح ،والخليط ال�صالح».
والخام�سة :وهي تجمع هذه الخ�صال ،الدّعة»(((.
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص.382
((( الكافي ،ج� ،6ص.3
((( م.ن� ،ص.7
((( الخ�صال� ،ص.284
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الولد ّ
قرة عين اإلنسان وكبده وريحانة قلبه
الولد ب�ضعة من الإن�سان حقيقة ال مجاز ًا .وهذه الب�ضعة على نحو الحقيقة تتق ّلب في 
�أع�ضاء الإن�سان على نحو المجاز ،فتارة يُعبّر الإن�سان عن ولده �أ ّنه عينه التي يرى بها ،و�أخرى
�أ ّنه يده التي تمدّه بالعون ،وثالثة �أ ّنه قلبه وف�ؤاده ،ورابعة �أ ّنه كبده�...إلخ .ويلحظ في ك ّل تعبير 
ّ
جنبة من الجوانب المنا�سبة للتعبير .وهذا �إن ّ
ما يدل على � ّأن الإن�سان ال 
دل على �شيء ف�إ ّن
يُمكنه اال�ستغناء عن الولد كما ال يُمكنه اال�ستغناء عن �أيّ ع�ضو من �أع�ضائه .وهذا ما  ُنالحظه
ب�شكل وا�ضح في الروايات.
 وعن ر�سول اهلل« :Pاطلبوا الولد والتم�سوه ،ف�إ ّنه قرّة العين وريحانة القلب»(((.وعن النبي« :Pالولد كبد الم�ؤمن.(((»...
ّ
 عن ر�سول اهلل ،Pقال�« :أوالدنا �أكبادنا»(((.س لما كان �صغ ً
يرا« :قل :واحد،
 وقد قال �أمير الم�ؤمنين  Qيوم ًا لولده العبا� ّفقال :واح��د ،فقال :قل :اثنان ،ق��ال :ا�ستحي �أن �أق��ول بالل�سان ال��ذي ُقلت واح��د اثنان،
علي  Qعينيه ،ث ّم التفت �إل��ى زينب ،وكانت على ي�ساره والعبا�س عن يمينه،
فقبّل ّ
فقالت :يا �أبتاه �أ ُتحبّنا؟ قال  :Qنعم يا بني� ،أوالدنا �أكبادنا»(((.
 ع��ن �أبي عبد اهلل  ،Qقال :قال ر�س��ول اهلل« :Pالول��د ال�صالح ريحانة من اهللق�سمها بين عباده.(((»...
ّ
األخروي
العامل
� ّإن الولد لي�س نعمة و�أن�س ًا وريحانة وعون ًا و�س ً
ندا ...لأهله في الدنيا فقط ،بل الولد ال�صالح
ذخيرة لأهله بعد موتهم ،فبا�ستغفاره ودعائه وقيامه بالأعمال ال�صالحة قد يكون نجاتهم من
العذاب والنار.
((( مكارم الأخالق� ،ص.224
((( عوالي اللآلي ،ج� ،1ص.270
((( بحار الأنوار ،ج� ،101ص.97
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،15ص.215
((( الكافي ،ج� ،6ص.3
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 ع��ن ر�س��ول اهلل ،Pق��ال�« :إذا مات ابن �آدم ،انقط��ع عمله �إال من ث�لاث :ولد �صالحيدعو له ،و�صدقة جارية ،وعلم يُنتفع به»(((.
 وع��ن ر�س��ول اهلل« :Pم ّر عي�س��ى ابن مريم  Qبقب��ر يُع ّذب �صاحب��ه .ثم م ّر بهم��ن قاب��ل((( ،ف ��إذا ه��و لي���س ُيع � ّذب .فقال  :Qي��ا ربّ  ،مررت بهذا القب��ر عام �أول
وه��و ُيع � ّذب ،وم��ررت ب��ه العام وهو لي���س يُعذبّ ! ف�أوحى اهلل ج � ّل جالله �إليه :يا روح
اهلل ،قد �أدرك له ولد �صالح ف�أ�صلح طريقاً و�آوى يتيماً ،فغفرت له بما عمل ابنه.
ث��م ق��ال ر��س��ول اهلل« :Pم �ي��راث اهلل ع � ّز وج � ّل م��ن ع�ب��ده ال�م��ؤم��ن ول ��د ي�ع�ب��ده من
بعده.(((»...
 ع��ن معاوي �ة ب��ن عمار ،ق��الُ :قلتُ لأب��ي عبد اهلل  :Qم��ا يلحق الرجل بع��د موته؟فق��ال�« :س � ّنة ي�س � ّنها يعم��ل به��ا بعد موته ،فيك��ون له مثل �أجر من عم��ل بها من غير
�أن ينتق�ص من �أجورهم �ش��يء ،وال�صدقة الجارية تجري من بعده ،والولد ال�صالح
يدعو لوالديه بعد موتهما ،ويح ّج ويت�صدّق عنهما ،ويعتق وي�صوم ويُ�ص ّلي عنهما.
فقلتُ � :أ�شركهما في حجّ ي؟
قال « :Qنعم»(((.
 وعن �أبي عبد اهللQقال�« :س ّتة تلحق الم�ؤمن بعد وفاته :ولد ي�ستغفر له.(((»... وع��ن النب��ي« :Pالول��د كب��د الم�ؤم��ن� ،إن م��ات قبل��ه �ص��ار �ش��فيعاً ،و�إن م��ات بع��دهي�ستغفر له فيغفر اهلل له»(((.
فانتفاع الوالدين بالولد يوم القيامة ينبغي �أن يكون عن� ً
صرا ِّ
مرغب ًا في �إنجاب الأطفال،
وهذا ما  ُنالحظه فيما رواه �إ�سحاق بن عمار ،عن الإمام ال�صادق  ،Qقالّ �« :إن فالناً
((( عوالي اللآلي ،ج� ،1ص .97ويراجع :الن�سائي� ،أحمد بن �شعيب� ،سنن الن�سائي ب�شرح جالل الدين ال�سيوطي ،ج،6
�ص.25
((( قابل :وقت الحق.
((( الكافي ،ج� ،6ص.4
((( نف�س الم�صدر� ،ص.57
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،4ص.246
((( عوالي اللآلي ،ج� ،1ص.270
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رجل �سمّاه  -قال� :إ ّني ُكنت زاهداً في الولد ،ح ّتى وقفت بعرفة ،ف�إذا �إلى جنبي غالم �شابّ
يدعو ويبكي ويقول :يا رب ،والدي والديّ ،
فرغبني في الولد حين �سمعت ذلك»(((.
ما للوالدين من األجر في موت أطفالهم
يقول تعالى :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ((( .
قد يمتحن اهلل تعالى الإن�سان ويبتليه بموت �أطفاله قبل الوالدة �أو بعد الوالدة ،ول ّأن اهلل
تعالى كتب على نف�سه الرحمة بعباده فقد جعل لمن يفقد �أحبّته من الأطفال عو� ًضا و�أج ًرا
ابا عظ ً
وثو ً
يما يوم القيامة ،فح ّتى الطفل ال�سقط يكون له �أثر في نجاة والديه يوم القيامة.
 عن ر�سول اهلل« :Pاعلموا � ّأن �أحدكم يلقى �سقطه محبنطئاً على باب الج ّنة ،حتى�إذا ر�آه �أخذ بيده حتى يُدخله الج ّنة ،و�إن ولد �أحدكم �إذا مات �أجر فيه ،و�إن بقي بعده
ا�ستغفر له بعد موته»(((.
 وع��ن �أبي عب��د اهلل  ،Qقال« :قال ر�س��ول اهلل� ...:Pأما علمتم �أ ّن��ي �أُباهي بكمالأم��م ي��وم القيام��ة ح ّت��ى بال�س��قط ،يظ � ّل محبنطئاً على ب��اب الج ّنة فيق��ول اهلل ع ّز
وج � ّل :ادخ��ل الج ّن��ة ،فيق��ول :ال �أدخ��ل ح ّت��ى يدخ��ل �أب��واي قبلي .فيق��ول اهلل تبارك
وتعال��ى لمل��ك م��ن المالئك��ة :ايتن��ي ب�أبوي��ه في�أم��ر بهم��ا �إل��ى الج ّن��ة .فيق��ول :هذا
بف�ضل رحمتي لك»(((.
 وع��ن �أبي الح�س��ن الر�ضا ،Q ق��ال« :قال ر�س��ول اهلل Pلرج��ل� ... :أوما علمت� ّأن ال ِولدان تحت العر�ش ي�ستغفرون لآبائهم ،يح�ضنهم �إبراهيم و ُتربّيهم �سارة ،في
جبل من م�سك وعنبر وزعفران؟»(((.
((( الكليني ،الكافي ،ج� ،6ص.3
((( �سورة البقرة ،الآيتان .156-155
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص.483
((( م.ن.
((( الكليني ،الكافي ،ج� ،5ص.334
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هذه الن�صو�ص الدينية ب�أجمعها ،م� ّؤ�شر وا�ضح على وجوب �سعي الوالدين �إلى ح�سن تربية 
�أطفالهما كي تكون ثمرة تلك التربية وعاقبتها وجود ولد �صالح .فالإن�سان ي�أن�س ويفتخر 
ويفرح وي�سعد بطفله وولده �إذا كان �صالح ًا ،وي�أ�سف ويحزن ويت�أ ّلم �إذا لم يكن الطفل كذلك،
فـ «ول��د ال�سوء يهدم ال�شرف ،وي�شين ال�سلف»((( ،كما ورد عن الإم��ام علي .Q وعنه
�أي� ًضا« :ولد ال�سوء يع ّر ال�شرف»((( .وعنه �أي� ًضا�« :أ�ش ّد الم�صائب �سوء الخلف»(((.

((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،15ص ،215ح.18039
((( عيون الحكم� ،ص.503
((( ميزان الحكمة ،ج� ،4ص.3671
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المفاهيم الرئيسة

 جبل اهلل تعالى الإن�س��ان على حبّ  الأطفال ،وعجن في طينته الإح�سا���س الذي يُحف ّزهً
فطريا على الإنجاب من �أجل �أن يُ�شبع نداء الأبوة �أو الأمومة.
	ي�ؤمّن �إنجاب الأطفال ا�ستمرارية النوع الب�شريّ على الكرة الأر�ضية.	� ّإن الكث��رة ال�س � ّكانية عامل قوّة للمجتمع وبال ّتالي ف� ّإن كث��رة الإنجاب تزيد من عنا�صر قوّة الأمّة والمجتمع والدولة.
	�أحد مح ّققات �سعادة الإن�سان وخيره� ،أن يرى الوراثة والخالفة له في �أبنائه ،كما وردعن �أبي الح�سن ّ �« :Qإن اهلل تبارك وتعالى �إذا �أراد بعبد خيراً لم يُمته حتى يُريه
الخلف».
	 يُ�ش ّكل الأبناء عن�صر م�ساعدة للوالدين ،لذا يُعتبر �إنجاب الأطفال خير عون للوالدينفي الم�ستقبل على خدمتهما وق�ضاء حوائجهما ودفع المكاره عنهما.
	� ّإن وجود الأطفال في الأ�سرة هو عامل �أن�س للوالدين بنحو يدفع الوحدة والوح�شة عنحياتهما.
 م��ن �أهمّ  العوامل الم�س��اعدة على تخفيف العذاب عن الإن�س��ان ي��وم القيامة هم �أوالدهمن خالل قيامهم بالأعمال ال�صالحة عن روح والديهم.
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أسئلة الدرس

1.1ه��ل االندف��اع نح��و �إنجاب الأطفال هو ب�س��بب عوام��ل خارجية كاالمتثال لأوامر ر�س��ول
اهلل � Pأم وليدة عوامل فطرية داخلية� ،أم كالهما مع ًا؟
2.2ه��ل تواف��ق عل��ى � ّأن الكثرة ال�س � ّكانية عامل ق �وّة للمجتمع والأمة والدول��ة؟ وكيف تربط
ذلك بمحبوبية كثرة الإنجاب؟
3.3كي��ف ت�س� ّ
�تدل عل��ى �أه ّمي �ة الطفل ف��ي حياة الأ�س��رة من خ�لال �آي��ات ورواي��ات الوراثة 
والخالفة؟
4.4ما هي �أه ّمية الطفل بالن�س��بة لوالديه في الم�س��تقبل؟ وكيف يُ�ش � ّكل ذلك عام ًال مح ّفز ًا
على �إنجاب الأطفال؟
5.5كيف يُمكن �أن يكون العامل الأخرويّ مح ّرك ًا للإن�سان لل�شعور ب�أه ّمية الولد وفائدته في 
حياته؟ اذكر دلي ًال من الروايات على ذلك.

الدرس العاشر

أسباب االمتناع عن
إنجاب األطفال
-عرض ومناقشة)1( -

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يعرف �أنواع االمتناع عن الإنجاب.
2 .2

أ�سباب التي يتم�سك بها لالمتناع عن
يُعدّد ال
ّ
الإنجاب.

 3 .3يملك القدرة على مناق�شة تلك الأ�سباب ويُبيّن
وجهة نظره منها.
 4 .4يعرف الطريق الأكمل لإدارة الحياة.

تمهيد
تحدّثنا في الدر�س ال�سابق عن �إيجابية الر�ؤية الإ�سالمية تجاه �إنجاب الأطفال وترغيبها 
أ�سباب الموجب ّ
ة التخاذ بع�ض 
في ذلك .وفي هذا الدر�س والذي يليه �س ُن�س ّلط ال�ضوء على ال
ِ
المتزوّجين قرار ًا باالمتناع عن �إنجاب الأطفال من وجهة نظرهم ،ثم �سنقوم بمناق�شة تلك
أ�سباب التي يتم�سكون بمانعيّتها.
ال
ّ
و ُنمهّد الطريق بذكر مقدّمتين:
المتعددة لالمتناع عن اإلنجاب
المقدمة األولى :الصور
ّ
ّ

	-1االمتناع عن �أ�صل الإنجاب حدوث ًا وبقاءً.
	-2االمتناع عن الإنجاب حدوث ًا ال بقاءً ،بمعنى ّ
 اتخاذ قرار بعدم الإنجاب في بداية الحياة
الزوجية �إلى فترة زمنية محدّدة.
	-3االمتن��اع ع��ن الإنجاب بق��اءً ال حدوث ًا ،بمعنى الإق��دام على الإنجاب ف��ي بداية الحياة
الزوجية ثم االمتناع الحق ًا عن الإنجاب� ،أي تحديد الن�سل بعدد معيّن.

واالختياري
االضطراري
المقدمة الثانية :االمتناع
ّ
ّ
ّ

� ّإن امتناع الزوجين عن �إنجاب الأطفال على نحوين:
ّ
أول :االمتناع اال�ضطراريّ  ،الخارج عن �إرادة الزوج �أو الزوجة ،بحيث يكون الإن�سان
ال
على الم�ستوى النف�سي راغب ًا في �إنجاب الأطفال ،لكن تحول بينه وبين رغبته �أ�سباب قهرية،
ّ
كالعقم ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﭼ (((.
((( �سورة ال�شورى ،الآية .50
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وهو على ق�سمين:
ُ -1
	 ال تمك��ن معالجت��ه ،كم �ا في الم �ر�أة التي ا�س � ُت�ؤ�صل رحمها� ،أو المر�أة التي دخلت �س��نّ
الإيا�س� ...إلخ.
	ُ -2تمكن معالجته من خالل االعتماد على الو�سائل الطبّية الحديثة.
والثاني :االمتناع االختياريّ  ،الواقع تحت �إرادة الإن�سان ،من خالل اعتماد �إحدى و�سائل 
منع الحمل :كالعزل ،الأدوية ،العمليات الطبّية� ،أو الواقي الذكريّ � ...إلخ .وهو ما �سيكون
محور البحث عن �أ�سبابه.
أسباب االمتناع عن إنجاب األطفال
ينطلق االمتناع االختياريّ من عدّة �أ�سباب عادة ،نعر�ض �أبرزها:
	-1االمتناع ب�سبب ال�سالمة ال�صحية للزوجة :ب�أن يكون الحمل �ضرر ًيا على �صحة الزوجة 
و�سالمتها الج�سدية ،لتع ّر�ضها �أثناء الحمل �أو الوالدة لخطر الإ�صابة ببع�ض الأمرا�ض 
�أو الأعرا�ض التي ال تحتمل عادة في �أمثالها.
	-2االمتن��اع ب�س��بب ما قد يلح��ق الجنين من ت�ش �وّهات خلقية �أو الخوف عل��ى الجنين من
الإجها�ض .و ُتعرف هذه الحالة و�سابقتها من خالل �إجراء بع�ض الفحو�صات الطبّية.
	-3االمتناع ب�س��بب الخوف على الجمال الج�س��ديّ  ،بذريعة � ّأن الحمل يُغيّر من �شكل ج�سد 
الم �ر�أة ومالمح��ه ،فيجعله �أكثر �س��منة ،ويوجد فيه الت�ش � ّققات الجلدي��ة و�آثار الترهّ ل 
العار�ض للبدن ،مما ينعك���س �س��لب ًا على جمالها ،وبال ّتالي ثقتها بنف�س �ها �أو رغبة الزوج
فيها...
	-4االمتن��اع ب�س��بب م�س ��ؤوليات التربية العامّة للطف��ل ،انطالق ًا من ال�ش��عور بعدم القدرة
ّ
وعدم التح�ضر نف�س � ًيا لتربية الطفل ،والخوف من عدم
عمل ًيا وعدم اال�س��تعداد ذه ّني ًا
الوف��اء بم�س��تلزمات �إدارة �ش ��ؤونه ،كالمعان��اة في ال�س��هر على راحته ،والإ�ش��راف على
�إطعامه ،و�إلبا�س��ه ،ورعايت��ه ال�صحية ،ونظافته الدائمة ،...وم��ا يتركه الإنجاب �أي� ًضا
مجمل الت�صميم الهند�سي للوحة 
من انقالب في ال�ساعة البيولوجية ،ومن تغيّرات على
ّ
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حي��اة الزوجي��ن� ،إن من حي��ث العالقة الحميمة بينهم��ا� ،أو الح ّد من ح ّرية ن�ش��اطهما 
ف �ي بن��اء العالق��ات االجتماعي��ة ،والت�أثي��ر عل��ى حركتهم��ا خ��ارج المنزل كال�س��هرات
والترفيه� ...إلخ.
�وح الوظيفي لتحقيق ال��ذات ،ك�أن يريد 
�تقبل المهني والطم�
	-5االمتن��اع ب�س��بب بناء الم�س�
ّ
ّ
م�ستقبله العملي مع اعتقاده � ّأن الإنجاب
الزوج ال�سفر للعمل في الخارج من �أجل ت�أمين
ّ
ذلك ال�ستنزافه لر�صيده المالي� ،أو ترى المر�أة � ّأن في الحمل والإنجاب مانع ًا
مانع عن
ّ
طموحها الوظيفي ،وا�ستمرارها فيه ،مع � ّأن
لها عن الخروج �إلى �سوق العمل� ،أو تحقيق
ّ
أغرقتها وزوجها في الديون المالية كالقر�ض ال�سكني� ،أو �شراء
م�ستلزمات الحياة قد �
ّ
�سيارة...
ٍّ
أو الفتاة في �سن
	-6االمتناع ب�سبب �إرادة �إتمام م�سيرة الرحلة العلمية ،قد يتزوّج ال�شاب �
مبكرة يُتابع فيها درا�س��ته الجامعية ،وير�س��م لنف�س��ه في الحياة ه ً
دفا بالو�صول لحمل 
ال�ش��هادة الجامعي��ة (ماج�س��تير �أو دكتوراه مث ًال) ،في��رى � ّأن �إنجاب الأطفال �سيُ�ش � ّكل 
حجر عثرة يُعيقه عن ال�سير بنجاح في طريق الرحلة العلمية وي�ؤ ّثر �سلب ًا عليها ،فيمتنع
هدفه العلمي� ...إلخ.
عن الإنجاب ريثما يُح ّقق
ّ
	االمتناع ب�سبب العامل المالي  -االقت�صاديّ � ،أي عدم تو ّفر الإمكانات المالية والقدرات
-7
ّ
االقت�صادية الالزمة في ت�أمين متط ّلبات عملية الحمل والإنجاب ،كالفحو�صات الطبّية 
المطلوب��ة ،تكالي��ف الم�ست�ش��فى وال��والدة� ،ش��راء جه��از الطف��ل ،والإنفاق عليه لبا�س � ًا
شرابا ودواء ولقاح ًا وتعل ً
وطعام ًا و� ً
يما� ...إلخ.
ّ
خارطة الطريق إلدارة حياة اإلنسان واتخاذ القرارات
قبل الدخول في مناق�شة �أ�سباب االمتناع عن �إنجاب الأطفال ُن�شير �إلى عدّة مقدّمات ُ تعتبر 
خارطة طريق لإدارة الحياة وكيفية اتخاذ القرارات فيها ،ومنها المورد الذي نتحدّث عنه.
 ال دفعي ،وهو
ّر بنحو تدريجي
المقدّمة الأول��ىّ � :إن طبيعة العالم الذي نعي�ش فيه متغي
ّ
ّ
عالم التزاحم وال�صراع بين الأ�ضداد ،لذا ال يُمكن �أن يح�صل الإن�سان فيه على ك ّل �شيء
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ب�شكل دفعي� ،أو من دون مواجهة الخيارات المتعار�ضة ،م ّما يجعله يعي�ش حالة من الحيرة
ّ
ّ
مروحة الخيارات المختلفة ،في�ضطره للتنازل عن
والتردّد والقلق في المقاي�سة والموازنة بين
بع�ضها ل�صالح البع�ض الآخر ،وبعبارة مخت�صرة :الحياة ُ تعطي  مُث َم ًنا بيد ،وت�أخذ ث ً
منا بيد 
�أخرى ،وه ُ
ي ال تعطي �شيئ ًا ح ّتى ت�سلب من الإن�سان مقابله �شيئ ًا �آخر.
المقدّمة الثانية :ينبغي للإن�سان في المرتبة الأول��ى الأخ��ذ بعين االعتبار � ّأن الجمع
والمواءمة بين الخيارات المختلفة مع الإمكان هو �أولى و�أوجب من طرح الخيارات� ،أو الأخذ
ببع�ضها دون بع�ض.
المقدّمة الثالثة :مع ق�صور قدرة الإن�سان عن المواءمة بين الخيارات المختلفة ب�سبب
ا�ستحكام التعار�ض والتزاحم بينها� ،سي�أخذ بطبيعة الحال ببع�ضها ،ولكن ينبغي �أن يكون
الأخذ ببع�ضها على ح�ساب البع�ض الآخر خا�ضع ًا لمرجّ حات عقالئية و�شرعية ،يختار على
�ضوئها ترتيب الأولويات ،منها:
	-1اختيار الأهمّ على المهمّ .
	-2اختيار ال�س �يّئ على الأ�س��و�أ .ع��ن �أمير الم�ؤمني��ن علي Q قال« :لي���س العاقل من
يعرف الخير من ال�شرّ ،ولكن العاقل من يعرف خير ال�شرّين»(((.
 -3دفع المف�سدة �أولى من جلب المنفعة.
� ...إلخ من القواعد العقالئية وال�شرعية.
فعلى الإن�سان تلقين النف�س وتدريبها على � ّأن تحقيق �أحد الخيارات المت�ضادة في الحياة
يتط ّلب ّ
 ال بد من التنازل عن �أمر مرغوب ومطلوب من
غ�ض الطرف عن خيارات �أخرى ،و�أ ّنه ّ
�أجل الو�صول �إلى مطلوب �أ�سمى منه قيمة و�أه ّمية و�أولوية.
انطالق ًا م ّما �سبق ،ال ريب في � ّأن الإن�سان عند التزاحم بين �إنجاب الأطفال ومطلوب
�آخر� ،سيعي�ش حالة من ال�صراع تجاه ترتيب جدول �أولويّاته في الحياة ،بين ما هو ح�سن
و�أح�سن ،وما هو �سيّئ و�أ�سو�أ ،والنقطة المركزية هنا هي ال�س�ؤاالن التاليان:
ً
ً
مطلوبا ما 
ّره تعار�ضا بين الخيارات هو كذلك في الواقع؟ فقد يبدو للإن�سان � ّأن
هل ما �أت�صو
((( المجل�سي ،محمد باقر ،بحار الأنوار الجامعة لدرر �أخبار الأئمة الأطهار ،ج� ،75ص.6
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ً
مطلوبا �آخر في حياته ،فيُ�ضحّ ي ب�أحدهما ،مع �إمكانية الجمع بينهما بطريق �أو ب�آخر.
يُزاحم
أو تحقيق الطموح الوظيفي
فقد ال يكون هناك تعار�ض بين الإنجاب وبين �إتمام الرحلة العلمية �
ّ
مث ًال ...وما هي معايير ت�شخي�ص الخيار الأف�ضل والأقل �سوء ًا التخاذ القرار على �ضوئه في 
كيفية معالجة التعار�ض؟ ك�أن يعتمد مث ًال على معيار �أرجحيّة ما يُمكن تداركه بالت�سويف على
ما ال يُمكن� ،أو ما ت�ضعف فر�صه بالت�أجيل على ما ال ت�ضعف� ،أو معيار ما هو الأكثر مرغوبية 
وت�أك ً
يدا عليه في الر�ؤية الدينية� ،أو معيار مح ّققات وظيفة و�أهداف بناء بيت الأ�سرة� ...إلخ.
بعد بيان هذه المقدّمات ندخل في مناق�شة وت�شريح ك ّل �سبب من الأ�سباب ال�سابقة.
ّ
الصحية والجسدية للمرأة أو الجنين
مناقشة االمتناع بسبب السالمة

�أمّا الحالة الأولى والثانية من �أ�سباب االمتناع المتع ّلقة بال�سالمة ال�صحّ ية والج�سدية 
للمر�أة �أو الطفل ،ف� ّإن �أمام الزوجين خيارين:
الأول� :إمكانية تدارك الخطر الذي �ستتع ّر�ض له �صحّ ة الزوجة �أو الجنين من خالل
اللجوء �إلى الو�سائل الطبّية ،با�ستعمال بع�ض الأدوية �أو �إجراء بع�ض العمليات التي تحول دون
التع ّر�ض للأمرا�ض ،وتحمي الجنين من �أيّ  ت�شوّهات خلقية �أو �أمرا�ض وراثية قد تنتقل �إليه
من �أحد الأبوين الم�صاب بها .وفي هذه الحالة ينبغي عدم اال�ستخفاف والتهاون ،وال�سعي 
نحو المعالجة قدر الم�ستطاع ،بنحو يُم ِّكن من الإنجاب بدون �إلحاق �أيّ �ضرر بالأم �أو الجنين.
الثاني� :أن ال يكون لتلك الأعرا�ض والحاالت المر�ضية �أيّ و�سيلة ممكنة للوقاية والعالج،
ّ
فهنا ال �شك في � ّأن القواعد العقالئية �أمام الخيارات المتزاحمة تقت� ّ
ضي اتخاذ قرار االمتناع
عن الإنجاب دفع ًا لل�ضرر الذي ال يحتمل عادة ،لأ ّنه الأه��مّ  �أو الأق� ّل �سوء ًا ،من بين جملة 
الخيارات الأخرى المطروحة ،انطالق ًا من القواعد القر�آنية :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰﮱ ﭼ(((  ،ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ ((( ،ويقول تعالى :ﭽ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧﭼ ((( ،وهي قاعدة قر�آنية عامّة ت�شمل �أيّ مورد ي�ؤدّي �إلى �إلحاق ال�ضرر
((( �سورة الحج ،الآية .78
((( �سورة البقرة ،الآية .185
((( �سورة البقرة ،الآية .233
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ُخ�ص�صان عموم القواعد القر�آنية .هذا �إذا 
بالأم ب�سبب الطفل ،ل ّأن المورد وال�سياق ال ي ّ
دا به� ،أ ّما �إذا كان ال�ضرر ب�س ً
كان ال�ضرر معت ً
يطا يُمكن تح ّمله عادة فهو لي�س �سبب ًا عقالئ ًيا
للتم�سك بمانعيّته عن الإنجاب ،فك ّل �أمٍّ  تتح ّمل �ضرر ًا مع ّي ًنا في حملها ووالدتها.
ّ
ّ
الجسدي
مناقشة االمتناع بسبب الخوف على الجمال
ٌ
جميل يُحبُّ ال�ج�م��ال .(((» ...وعنه ،Pق��الّ �« :إن
عن ر�سول اهلل ،Pق��الّ �« :إن اهلل
لج�سدك ح ّقاً»((( .ال ريب في �أ ّن��ه من جملة حقوق ج�سد الإن�سان عليه العناية واالهتمام
بح�سنه وجماله ،وقد ح ّثت الر�ؤية الإ�سالمية الإن�سان ب�شكل عام والمر�أة بنحو خا�ص على
 فطريا ود ً
ً
ينيا وعقالئ ًيا ،ومع ذلك،
ذلك((( ،فحفاظ المر�أة على جمالها الج�سديّ  �أمر مرغوب
 ات�ضح � ّأن الحياة ُ
بمقت�ضى المقدّمة الأولى ّ
 ال تعطي ح ّتى ت�أخذ ،فالثمن الذي تدفعه المر�أة
لنيل مرتبة �شرف الأمومة يقت�ضي بطبيعة الحال �أن تبذل و ُتعطي و ُت�ضحّ ي بجزء من جمالها 
الج�سديّ  ،وهذا حال جميع الن�ساء ،فل ّذة �إ�شباع الغريزة الفطرية بالإح�سا�س بالأمومة التي 
تعي�شها المر�أة بالتجربة الوجدانية عندما تح�ضن طفلها بين ذراعيها �أ� ّشد و�أ�سمى من ل ّذة
ال�شعور بكمال جمال ج�سدها� ،أو �ألم خ�سران بع�ض من عنا�صر جمالها.
إلهية لتكوينه الداخلي ال يُمكن �أن ينجح
هذا ،ف�ض ًال عن � ّأن الإن�سان وفق الهند�سة ال
ّ
بالت� ّصرف على خالف مقت�ضى الطبيعة .والطبيعة الأنثو ُ
ية تن�شد الأمومة ،وتهتف بالإنجاب
والإي�لاد .وهذا النداء الداخلي الذي ينطلق من �أعماق روح المر�أة ي ُّلح عليها باال�ستجابة 
له وتلبية �صدى �صوته ،و�إال �ستبقى تعي�ش داخل �سجن من الأحا�سي�س والم�شاعر ال�سلبية 
ر النف�سي والقلق� ...إلى غير ذلك من الحاالت التي لن تعرف ما 
التي تعك�س مناخ ًا من التو ّت
ّ
هو �سببها �إال ب�أن تعي�ش �أمومتها ،ل ّأن ال�سير بعك�س حركة نداء الأمومة هو خالف مقت�ضى
الطبيعة.
((( عوالي اللآلي ،ج� ،1ص ،437ح .150ووردت هذه الرواية بن�صها عن الإمام علي ،وعند ولده الإمام الح�سن ،و�أي� ًضا
عن الإمام جعفر ال�صادق  .Qيراجع :الكافي ،ج � ،6ص  .438وابن عيا�ش ،محمد بن م�سعود ،تف�سير العيا�شي،
ج� ،2ص ،14ح.29
((( التميمي� ،أحمد بن علي ،م�سند �أبي يعلى المو�صلى ،ج� ،13ص ،216ح.7242
((( يراجع :عجمي� ،سامر توفيق ،حياتنا الجن�سية كيف نعي�شها؟ الباب الخام�س� ،ص 431وما بعد.
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فاالمتناع ب�سبب الحفاظ على الجمال الج�سديّ  لي�س  مب ّرر ًا �شرع ًيا وعقالئ ًيا ك ً
افيا
للت�ضحية بالإح�سا�س بالأمومة عبر �إنجاب الأطفال .وعلى الزوج في هذا ال�سياق� ،أن يلعب
ً
يجابيا في تحفيز زوجته وجعلها ال ت�شعر ب�ضعف الثقة بنف�سها من الناحية الجمالية،
دور ًا �إ
من خالل تعييره لها بج�سدها �أو و�صفها ب�أو�صاف م�سيئة...
مناقشة االمتناع بسبب مسؤوليات التربية العامة للطفل
وليد عامل نف�سي تعي�شه الطبيعة الإن�سانية نتيجة الأن�س 
هذا االمتناع في الحقيقة هو
ّ
بما اعتادت عليه والألفة بالقديم من جهة والوح�شة والخوف من الجديد ،فتعمل بطريقة 
دفاعية تقاوم �أيّ عن�صر تغيير يريد الدخول على حياة الإن�سان .وب�سبب مقاومة التغيير 
يرف�ض الإنجاب كعن�صر  م�ستجدّ يريد اقتحام حياته الزوجية  وفر�ض بع�ض المتغيّرات
عليها ،فيت�صوّر نف�سه �ضعيف القدرة على التعامل مع الو�ضع الجديد ،و�أ ّنه قا�صر عن تح ّمل 
الم�س�ؤوليات الالزمة لمواجهة هذا المتغيّر ،خ�صو� ًصا �أ ّنه لم يخ�ض هذه التجربة �سابق ًا.
خالل تنمية الح�س بالم�س�ؤولية في  نف�سه
ويُمكن للإن�سان �أن يُقاوم مقاومة التغيير  من
ّ
بالتدرّب عليه ،ومن خالل مواجهة عن�صر الخوف في ذاته بالعمل على قيادته والتح ّكم به
وال�سيطرة عليه ،فيكون �أقدر على ّ
 اتخاذ القرارات تجاه �أيّ م�ستجدّ يواجه حياته من دون
تردّد وقلق .ومن هنا ورد عن �أمير الم�ؤمنين  ،Qقال�« :إذا هبت �أمراً فقع فيه ،ف� ّإن �شدّة
تو ّقيه �أعظم ممّا تخاف منه»((( .وبال ّتالي� ،سيكون ّ
 اتخاذ قرار الإقدام على �إنجاب الطفل 
غير م�صحوب بالتردّد والقلق.
طبيعي ينبغي �أن يدفعه الإن�سان لينال ل ّذة وجمال
 �أمّا الح ّد من الح ّرية جزئ ًيا ،فهو ثمن
ّ
الإح�سا�س بالأبوّة �أو الأمومة.
ّ
ّ
الوظيفي
العملي والطموح
مناقشة االمتناع بسبب المستقبل
ّ
ّا ال�شق
� ّإن الجواب عن هذا ال�سبب له �ش ّقان :الأول متع ّلق بالزوج ،والثاني بالزوجة� .أم
الأوّل :ف� ّإن ال�س�ؤال الذي ينبغي �أن يطرحه على نف�سه هو :لماذا �أخرج �إلى �سوق العمل و�أُعاني 
((( نهج البالغة ،باب المختار من حكم �أمير الم�ؤمنين ،ح.175
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و�أُكابد؟ �ألي�س من �أجل بناء الأ�سرة؟ وممَّ  تتكوّن الأ�سرة؟ فهل للأ�سرة طعم ورائحة ولون بال
وتحقيق الطموح الوظيفي �أولى؟! �أ ّما �إذا كان ال�سبب يعود �إلى عن�صر 
الأطفال؟ وهل بناء
ّ
المال ،ف�سنناق�شه في الفقرة الالحقة.
عن ال�شق الثاني ،فيحتاج �إلى التع ّر�ض لمقدّمة بنيو ُ
ّ
ية تحدّد الجواب عن ما 
�أمّا الجواب
ية خا�صة في هذا الع�صر الذي
نعية هذا ال�سبب ،انطالق ًا من طرح �س�ؤال بات يتم ّتع ب�أه ّم
ّ
�أ�صبح خروج المر�أة فيه �إلى �سوق العمل �شائع ًا في المجتمعات الإ�سالمية ،وهو :ما هو الدور
الرئي�س في الر�ؤية الإ�سالمية للمر�أة  /الزوجة في بناء الأ�سرة ،هل العمل الإنتاجي �أم الحمل 
والإنجاب وتربية الأطفال والعناية بالمنزل وتدبير �ش�ؤونه و�إدارته؟
 يعتبر البناء التحتي الذي ينبغي �أن تقوم عليه الحياة
والجوابّ � :إن هناك مبد�أ عام ًا
ّ
الأ�سرية وفق المقا�صدية الإ�سالمية لها ،وهو مبد�أ العدالة ال الم�ساواة في تق�سيم الأدوار
وتوزيعها بح�سب طبيعة الذكورة والأنوثة في �أحبّ  بناء �إلى اهلل تعالى .ومن �ضمن الأدوار � ّأن
إنتاجي ،في حين � ّأن الوظيفة 
الزوج يتك ّفل بالإنفاق االقت�صاديّ
والمالي وبال ّتالي بالعمل ال ّ
ّ
الرئي�سة للمر�أة-الزوجة هي تدبير �ش�ؤون المنزل الداخلية وتربية �أطفالها(((.
أة :التدبير المنزلي...،
 الخامنئي}« :من �أهمّ وظائف المر�
إمام ال�سيد علي
يقول ال
ّ
ّ
ّ
�إنجاب الأطفال من �أهمّ  �أ�شكال الجهاد بالن�سبة �إلى الن�ساء ووظائف الن�ساء ،ل ّأن الإنجاب
هو في الحقيقة فنّ  المر�أة ،فهي التي تتح ّمل م�شا ّقه وم�صاعبه و�آالمه ،وهي التي منحها اهلل
تعالى �أدوات ولوازم تربية الأطفال.(((»...
أ�سا�سية التي تر�سم الموقع الوظيفي للمر�أة في الحياة الأ�سرية،
وبنا ًء على هذه القاعدة ال
ّ
ف� ّإن الأولوية في حياة المر�أة -الزوجة لي�ست للعمل ،بل الحمل والإنجاب وتربية الأطفال
والعملي مع بناء الأ�سرة ُ تقدِّ م المر�أة ما يتنا�سب
ولو تعار�ض الطموح الوظيفي
ورعاية الأ�سرة،
ّ
ّ
مع طبيعة دورها في الحياة الأ�سرية �أي الزوجية والأمومة على �أيّ �شيء �آخر.
((( يراجع� :شم�س الدين ،محمد مهدي ،م�سائل حرجة في فقه المر�أة ،الكتاب الثالث والرابع ،حقوق الزوجية ويليه حق
العمل للمر�أة� ،ص 182و .230-229
((( من كلمة له في جمع من مداحي �أهل البيت في طهران2013-5-1 ،م .يراجع :خطاب الولي� ،سل�سلة خطاب الولي 
2013م� ،إع��داد مركز نون للت�أليف والترجمة ،ن�شر  جميعة المعارف الإ�سالمية الثقافية ،ط1435 ،1ه2014-م،
�ص.217-216
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الثاني :على فر�ض كون العمل ل�سبب �أو �آخر �أولوية عند المر�أة ،ف� ّإن و�ضع هذه الفر�ضية 
(التعار�ض بين الأمومة والعمل الإنتاجي) على ّ
محك التجربة مع الواقع يُك ّذبها ،فهناك
العديد بل الكثير من نماذج المر�أة العاملة الناجحة وهي زوجة و�أم .نعم ،م ّما ال �شك فيه � ّأن
هذا يقت�ضي ت�ضحية وج ً
إ�ضافي.
هدا وبذ ًال من وقتها بنحو � ّ
إنتاجي ،فعليها بالبحث عن
و�إن كان و ّ
ال بد كخيار �أخير وا�ضطراريّ  للمر�أة من العمل ال ّ
عوام ُ
ل ت�ساعدها على الحفاظ على الأمرين مع ًا ،العمل و�إنجاب الأطفال ،كدور الح�ضانة 
�أو الخادمات �أو الجدة ...التي يُمكن �أن ُ ت�ش ّك ّ ً
ل حل جزئ ًيا في تقديم يد العون للزوجة في 
طموحها الوظيفي وبين تحقيق �أمومتها بالحمل والإنجاب.
المواءمة بين فر�صتها في بناء
ّ
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المفاهيم الرئيسة

	� ّإن االمتن��اع ع��ن الإنجاب له �صور متع �دّدة ،منها االمتناع عن الإنج��اب مطلق ًا ،ومنها االمتن��اع ع��ن الإنجاب في بداية الحي��اة الزوجية بنيّة الإنجاب الحق � ًا ،ومنها االمتناع
بعد االكتفاء بعدد معيّن من الأطفال.
	االمتناع عن الإنجاب �أي� ًضا على نحوين :ا�ضطراريّ خارج عن �إرادة الزوج �أو الزوجة،واختياريّ  ب�سبب قرار الزوجين.
	يتم�س��ك المتز ّوج��ون لالمتن��اع ع��ن الإنج��اب ب�أ�س��باب كثي��رة ،منه��ا :االمتناع ب�س��ببّ
ال�س�لامة ال�صحّ ي��ة للزوجة ،االمتناع ب�س��بب م��ا قد يلحق الجنين من ت�ش �وّهات خلقية 
�أو الخوف على الجنين من الإجها�ض ،االمتناع ب�س��بب الخوف على الجمال الج�س��ديّ ،
ؤوليات التربية العامة للطفل ،االمتناع ب�سبب بناء الم�ستقبل المهني
االمتناع ب�سبب م�س�
ّ
والطموح الوظيفي لتحقيق الذات ،االمتناع ب�سبب �إرادة �إتمام م�سيرة الرحلة العلمية،
ّ
االمتناع ب�سبب العامل المالي  -االقت�صاديّ .
ّ
	� ّإن االمتناع ب�سبب ال�سالمة ال�صحّ ية والج�سدية للمر�أة �أو الجنين� ،أمام حالتين :الأولى�اني،
�إمكاني �ة ت��دارك الخطر من خ�لال المعالجة الطبية ،فه��ذا واجب �
أخالقي و�إن�س� ّ
ّ
والثانية� :أن يكون في الإنجاب �ضرر ال يحتمل على حياة الأم ،فالقواعد العقالئية ترى
لزوم دفع ال�ضرر عن الأم.
	ال �ش� ّ�ك ف �ي � ّأن ج�س �د الم �ر�أة يت�أثر ب�س��بب الحمل والو�ض��ع والر�ضاع ...لك��ن الحياة ال ُتعطي ح ّتى ت�أخذ ،ول ّذة �إ�شباع الإح�سا�س بالأمومة �أ�سمى من ل ّذة ال�شعور بكمال جمال
ج�سدها.
	� ّإن الإن�سان ي�أن�س بما اعتاد عليه ويعي�ش الخوف من الجديد ،لذا قد يمتنع عن الإنجابلأ ّنه يت�صوّر نف�س��ه �ضعيف القدرة على التعامل مع المولود الجديد ،لكن ورد عن �أمير 
الم�ؤمني��ن  ،Qق��ال�« :إذا هب��ت �أمراً فقع فيه ،ف� ّإن �ش �دّة تو ّقي��ه �أعظم ممّا تخاف
منه».
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أسئلة الدرس

� 1.إذا كان االمتناع عن �إنجاب الأطفال ب�سبب عامل يُمكن معالجته طب ّي ًا ،هل بر�أيك على
ال��زوج �أو الزوج��ة اللج��وء �إلى العالج �أم ترك الأمر للق�ض��اء والقدر كما يقول البع�ض 
لأ ّنها �إرادة اهلل؟
ّ
قراراته ،لخ�صها،
 2.لقد ر�س��منا في الدر���س خارطة طريق لإدارة حياة الإن�س��ان و ّاتخاذ
وهل توافق عليها؟
3.3بع���ض الن�س��اء تمتن��ع عن الإنجاب ب�س��بب �أنه ي�ؤدّي �إلى الت�ش � ّققات الجلدي��ة وي�ؤ ّثر على
الجمال الج�سديّ  للمر�أة ،كيف ُ تجيب على من يتذرّع بهذه الحجّ ة؟
4.4بع���ض الأزواج يق��ول �إن �إنج��اب الأطفال م�س ��ؤولية كب��رى تحتاج �إلى عناي��ة واهتمام ال 
أق�صر في تربي �ة �أبنائي ،ف ��أن ال �أنجبهم
�أجدهم��ا متوفري��ن ف��ي نف�س��ي ،وال �أري �د �أن � ّ
�أ�ص ًال �أف�ضل من الإنجاب مع عدم القدرة على ح�سن التربية ،كيف تناق�ش هذا القول؟

الدرس الحادي عشر

أسباب االمتناع عن
إنجاب األطفال

عرض ومناقشة)2( -(مناقشة االمتناع بسبب طلب العلم
والوضع االقتصاديّ )
أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

مناق�شة من يتم�سك بمانعية طلب العلم
1 .1ي�ستطيع
ّ
عن الإنجاب.
2 .2يمتلك القدرة على نقد امتناع الإن�ج��اب ب�سبب
العامل االقت�صادي.
3 .3يتع ّرف �إلى �أ�سباب الرزق في التربية االقت�صادية 
الإ�سالمية.

تمهيد
أ�سباب الموجب ّ
ة التخاذ بع�ض المتزوّجين قرار ًا باالمتناع
تحدّثنا في الدر�س ال�سابق عن ال
ِ
عن �إنجاب الأطفال من وجهة نظرهم ،وناق�شنا معظم تلك الأ�سباب .بقي ت�سجيل المالحظات
ومناق�شة االمتناع تم�سك ًا بذريعة �إتمام الرحلة العلمية �أو ب�سبب العامل االقت�صاديّ  للأب
ّ
والأ�سرة .وقد عقد هذا الدر�س لمناق�شة هذين ال�سببين تت ّمة للدر�س ال�سابق.
مناقشة االمتناع عن اإلنجاب بسبب طلب العلم
ّة خا�صة في م�صفوفة القيم الإ�سالمية ،يقول تعالى:
م ّما ال �شك فيه � ّأن العلم له موقعي
ّ
ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭼ ((( .ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﭼ((( .ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤﭼ((( .ﭽ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﭼ((( � ...إلخ.
وانطالق ًا من �أه ّمية العلم وف�ضله في الر�ؤية الإ�سالمية قدّمه بع�ض الفقهاء على الزواج
آداب المخت�صة 
عند التعار�ض والتزاحم فيما بينهما .يقول ال�شهيد الثاني عند البحث عن ال
ّ
بالمتع ّلم�« :آدابه في نف�سه ،وهي �أمور ...:الرابع� :أن يترك التزويج ح ّتى يق�ضي  و ََط َره �-أي
أمر وجداني
حاجته  -من العلم ،ف�إ ّنه �أكبر �شاغل و�أعظم مانع ،بل هو المانع جملة ...وهذا �
ّ
جرب وا�ضح ،ال يحتاج �إلى ال�شواهد ،كيف مع ما يت ّ
رتب عليه على تقدير ال�سالمة فيه من
م ّ
ت�شوي�ش الفكر بهمّ  الأوالد والأ�سباب ...وال يغت ّر الطالب بما ورد في النكاح من الترغيب ،ف� ّإن
((( �سورة �آل عمران ،الآية .18
((( �سورة المجادلة ،الآية .11
((( �سورة فاطر ،الآية .28
((( �سورة الزمر ،الآية .9
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ذلك ال يُعار�ضه واجب �أولى منه ،وال �شيء �أولى وال �أف�ضل وال واجب �أ�ضيق من العلم.(((»...
وكذلك ذكر ال�شيخ الجواهري هذا المعنى في ذات ال�سياق(((.
وبنا ًء عليه ،يُمكن تطبيق كالم الفقهاء على المورد الذي نحن فيه وهو �إنجاب الأطفال،
فيكون تح�صيل العلم �أولى و�أف�ضل و�أوجب من الإنجاب للأطفال ،وينبغي تقديم العلم على
ك ّل ف�ضيلة ،و�إيثاره على ك ّل طاعة ،ح ّتى �إنجاب الأطفال.
لكن في حقيقة الأمر ،يقع النقا�ش حول م�س�ألة المقارنة بين العلم و�إنجاب الأطفال من
عدّة جهات:
�أو ًالّ � :إن الر�ؤية الإ�سالمية ال تقوم على النظر �إلى الأعمال والمقارنة بينها  من حيث
ً
 يتبع الح�سن الفاعلي((( � ً
عمل قيميا
أي�ضا ،بمعنى � ّأن
الح�سن الفعلي فقط((( ،بل � ّإن اعتبار �أيّ
ّ
ّ
هم ًا في �إعطاء العمل قيمة محدّدة ،فالعلم ي ّت�صف بالح�سن بمقدار
لنية العامل وق�صده دور ًا م ّ
ما ينوي به الإن�سان التق ّرب �إلى اهلل تعالى ،وكذا الإنجاب ،وعليه ف� ّإن �أف�ضلية العلم على
ً
أف�ضل ذاتا
حيث الح�سن الفعلي فقط ،فقد يكون طلب العلم �
�إنجاب الأطفال ال ينظر �إليها من
ّ
ّة والق�صد القربي يُ�صبح الثاني �أف�ضل و�أ�سمى و�أكمل من الأول.
من طلب الولد ،ولكن بالني
ّ
ثانياً� :أ ّنه �أيّ علم هو الذي يُعتبر �أف�ضل من �إنجاب الأطفال؟ هل مطلق العلم الذي ي�شمل 
مث ًال تح�صيل العلوم ال�سيا�سية �أو االقت�صاد �أو الهند�سة �أو الطب �أو المعلوماتية...؟ � ّإن الذي
يظهر من الن�صو�ص القر�آنية والروائية �أ ّنه لي�س مطلق طلب العلم هو الذي يحظى بتلك
عليه ا�سم العلم الديني ،وهو الذي �أ�شار �إليه
الميزة ،و�إ ّنما هو خ�صو�ص نوع معيّن يُطلق
ّ
الإمام ال�صادق  Qفي قوله« :وجدت علم النا�س ك ّله في �أربع� :أولها� :أن تعرف ربّك،
والثاني� :أن تعرف ما �صنع بك ،والثالث� :أن تعرف ما �أراد منك ،والرابع� :أن تعرف ما
يُخرجك من دينك»(((.
((( العاملي ،زين الدين بن علي ،المعروف بال�شهيد الثاني ،منية المريد في �أدب المفيد والم�ستفيد.228-227 ،
((( الجواهري ،محمد ح�سن ،جواهر الكالم في �شرح �شرائع الإ�سالم ،ج� ،29ص.32-31
ً
((( الح�سن الفعلي :هو الح�سن بلحاظ الفعل نف�سه� ،أي �أن يكون الفعل بنف�سه بغ�ض النظر عن فاعله ح�سنا ،كالقيام
بالق�سط والعدل ،واالبتعاد عن الظلم والجور ،فهي �أفعال ح�سنة بحد ذاتها من �أي فاعل �صدرت عنه.
((( الح�سن الفاعلي :هو الح�سن بلحاظ ق�صد الفاعل الح�سن حين قيامه بالفعل الح�سن ،كق�صده بالفعل التقرب �إلى
اهلل تعالى.
((( الكافي ،ج� ،1ص.50
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وثالثاً :هذا ك ّله على فر�ض التعار�ض ،ولكن قد يُناق�ش في �أ�صل كون �إنجاب الأطفال
 تقديم التح�صيل العلمي على الإنجاب لأ ّنه
يُ�ش ّكل عقبة في طريق طلب العلم ،وبال ّتالي يتمّ
ّ
�أولى و�أهمّ � ،إذ يُمكن عمل ًيا الجمع بين طلب العلم وبين بناء الأ�سرة و�إنجاب الأطفال ،وخير 
نا يفيد �أ ّنهم
�شاهد على ذلك هو التجربة العملية ،ف� ّإن ا�ستقراء �سيرة حياة �أكثر كبار علمائ ُ
ٍّ
ّجوا في �سن مبكرة ،ولم يحجبهم الزواج والإنجاب وتربية الأطفال عن طلب العلم
قد تزو
وال�سعي فيه وبذل الجهد  ّ
و�شق طريقهم نحو تح�صيل العلوم والبحث والتدري�س  والكتابة 
والت�أليف بل والقيام بم�س�ؤوليّات التبليغ والإمامة والدعوة .(((...وهنا نعود للتذكير بقاعدة � ّأن
الجمع بين الخيارات التي تبدو متعار�ضة مهما �أمكن هو �أولى و�أف�ضل من الطرح وتقديم بع�ض 
الخيارات بنحو ي�سدّ الباب �أمام خيار �آخر .وعليه فالجمع بين اال�شتغال بالعلم والإنجاب �أولى
و�أف�ضل ،كيف والأطفال هم الأني�س الموافق ،ومن دونهم يبقى الإن�سان ناق�ص العي�ش ،زائل 
العقل ،م�شغول القلب .فعن الإمام ال�صادق  ،Qقال« :خم�س خ�صال من فقد واحدة
ّ
منهن لم يزل ناق�ص العي�ش ،زائل العقل ،م�شغول القلب ...:والرابعة :الأني�س المُوافق.
�سُ ِئل  :Qوما الأني�س الموافق؟ قال :الزوجة ال�صالحة والولد ال�صالح.(((»...
التزاحم بين طلب العلم الواجب وبين اإلنجاب

ما تقدّم الحديث عنه هو في فر�ض �صورة التعار�ض بين العلم الم�ستحبّ وبين الإنجاب.
 بد من معالجة الم�س�ألة من
�أمّا في �صورة التعار�ض بين العلم الواجب وبين الإنجاب فال ّ
خالل عر�ض �صورتين:
ّ
ا ال �شك فيه يُقدّم
عيني ،فهنا م ّم
ال�صورة الأولى� :أن يكون طلب العلم واجب ًا على نحو ّ
وجود تعار�ض فعلي م�ستحكم.
طلب العلم على الإنجاب .هذا في �صورة
ّ
كفائي؛ وذلك ل ّأن العلوم الت ُ
ي ت�ساهم
ال�صورة الثانية� :أن يكون طلب العلم واجب ًا على نحو ّ
إ�سالمي هي واجبة كفاية على عموم
في حفظ النظام العا ّم وبه يكون قوام حياة المجتمع ال
ّ
((( يراجع :الها�شمي ،محمود ،التعليم والتزكية  وظيفة المتعلمين ،مجلة المنهاج ،مركز الغدير للدرا�سات والن�شر 
والتوزيع ،بيروت� ،صيف ال�سنة التا�سعة ع�شر1436 ،هـ2014-م ،العدد� ،74ص .16ويراجع :النراقي ،جامع ال�سعادات،
�ص.281
((( الخ�صال� ،ص.284
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الم�سلمين ،فهنا قد يُقال � ّإن طلب العلم على هذا النحو مقدّم على الإنجاب لكونه م�ستح ّب ًا� ،إال 
�أ ّنه في الواقع معالجة الم�س�ألة على هذا النحو لي�س دقيق ًا و�شام ًال ،ل ّأن الحديث عن ا�ستحباب
إنجاب بالمعنى النوعي ،فقد � ّصرح
 الخا�ص� ،أمّا ال
الإنجاب هو حديث عنه بالمعنى الفرديّ
ّ
ّ
بع�ض الفقهاء بخ�صو�صه �أن «توقيف ن�سل الأمّة �إلى ح ٍّد معيّن ،الم�ؤدّي �إلى االنقرا�ض بعد
كفائي وبين ما هو حرام
حين حرام �شرعاً»((( ،وحينها يقع التزاحم نوع ًا بين ما هو واجب
ّ
�شرع ًا ،وتخ�ضع حينها لقواعد معالجة التزاحم في مثل هذه ال�صورة.
ّ
االقتصادي
مناقشة االمتناع عن اإلنجاب بسبب الوضع

ّا تم�سك ًا ب�سوء الحال االقت�صادية و�إمّا 
ذكرنا � ّأن بع�ض الأزواج قد يمتنع عن الإنجاب �إم ّ
خو ًفا من الوقوع في الفقر ب�سبب دخول عنا�صر ب�شرية �أخرى على الأ�سرة ،ومناق�شة هذه
النقطة لأه ّميتها تحتاج �إلى بيان بع�ض المقدّمات المخت�صرة التي تو�صل �إلى ر�سم الجواب
ب�شكل وا�ضح.
التربية على عقيدة التوحيد في الرازقية

ّ � .1إن �س��لوك الإن�س��ان ف��ي الحي��اة نت��اج عقيدت��ه الكوني��ة .وم��ن جمل��ة الأ�ص��ول التربوي��ة 
أفعالي ،بمعن��ى �أ ّنه ال فاع��ل وم�ؤ ّثر 
الإ�س�لامية تربي��ة الإن�س��ان عل��ى عقيدة التوحي��د ال ّ
حقيق �ة ف��ي الكون وحياة الإن�س��ان � ّإل اهلل تعالى .ومقت�ضى ذل��ك التوحيد في الرازقية 
ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﭼ((( .
ّ � .2إن اهلل تعالى جعل لك ّل �إن�س��ان ق�س � ً
ما معلوم ًا من الرزق .قال تعالى :ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥﭼ ((( .وع��ن الإم��ام زين العابدين « :Qوجع��ل لك ّل روح
منهم قوتاً معلوماً مق�سوماً من رزقه ال ينق�ص من زاده ناق�ص وال يزيد من نق�ص
منهم زائد»(((.
((( الروحاني ،الم�سائل الم�ستحدثة� ،ص.143
((( �سورة الذاريات ،الآية .58
((( �سورة الزخرف ،الآية .32
((( ال�صحيفة ال�سجادية ،الدعاء الأول� ،ص.22
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� .3إ ّنه تعالى تك ّفل ب�إي�صال هذا الرزق المق�س��وم �إلى الإن�س��ان عاج ًال �أم �آج ًال ،عن الإمام
الباقر ،Q قال« :قال ر�سول اهلل Pفي حجّ ة الوداع� :أال � ّإن الروح الأمين نفث
في روعي� ،أ ّنه ال تموت نف�س ح ّتى ت�ستكمل رزقها ،فا ّتقوا اهلل ع ّز وج ّل ،و�أجملوا في
الطلب ،وال يحمل ّنكم ا�س��تبطاء �ش��يء من الرزق �أن تطلبوه ب�ش��يء من مع�صية اهلل،
ف �� ّإن اهلل تعال��ى ق�سّ ��م الأرزاق بي��ن خلقه حال ًال ،ولم يُق�سّ ��مها حرام �اً ،فمن ا ّتقى اهلل
ع ّز وج ّل و�صبر �أتاه اهلل برزقه من ح ّله ،وم َْن هتك حجاب ال�ستر وعجّ ل ف�أخذه من
ق�ص به من رزقه الحالل ،وحُ و�سب عليه يوم القيامة»(((.
غير ح ّله ّ
فالخلق جميعهم عيال اهلل تعالى الذين �ضمن �أرزاقهم ،عن �أمير الم�ؤمنين عليQ 
قال« :عياله الخالئق� ،ضمن �أرزاقهم ،وقدّر �أقواتهم»((( .فكيف �إذا كانوا �أط ً
فاال؟ فال ّ
�شك
ب� ّأن رزقهم قد تك ّفل به اهلل تعالى و�ضمنه ،وقد �أو�ضح لنا القر�آن الكريم هذه الم�س�ألة ،حيث
قال تعالى :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ(((  ،وق ��ال :ﭽ ﮱ
ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ

ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﭼ((( .
ّ � .4إن م�ؤ ّثري��ة اهلل وفاعل ّيت��ه في الكون ُ
 ال تلغي م�ؤ ّثرية غيره ب�إذنه تعالى ،فاهلل خلق العالم
بكيفية خا�صة خا�ضع ًا لقانون ال�سببية العامّ ،عن الإمام جعفر ال�صادق  ،Qقال:
ّ
«�أب��ى اهلل �أن يج��ري الأ�ش��ياء � ّإل ب�أ�س��باب ،فجع��ل ل��ك ّل �ش��يء �س��بباً .(((»...وبن��ا ًء عليه:
م��ع � ّأن ال��ر ّزاق حقيق��ة هو اهلل تعالى ،لك ّنه ع ّز وج ّل يُنزل رزقه على الإن�س��ان بوا�س��طة 
�أ�س��باب خا�ص��ة ،فما هي هذه الأ�س��باب التي �إذا ح ّققها الإن�س��ان انفتح��ت عليه �أبواب
الرزق؟
((( الكافي ،ج� ،5ص.80
((( نهج البالغة ،خطبة الأ�شباح� ،ص.124
((( �سورة الإ�سراء ،الآيتان .31-30
((( �سورة الأنعام ،الآية .151
((( الكافي ،ج� ،1ص.183
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أهم أسباب تحصيل الرزق
العمل
االقتصادي من ّ
ّ

يقول تعالى :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭼ((( ،ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ّ
ا ال �شك فيه � ّأن هذه الن�صو�ص الدينية 
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭼ((( � ...،إلخ من الآيات .وم ّم

وغيرها الكث ُ
إن�سان ال يح�صل ب�شكل تلقائي من اهلل تعالى ،بل 
ير تفيد � ّأن نزول الرزق على ال
ّ
يحتاج �إلى ال�سعي والك ّد والعمل وبذل الجهد والم�شي في مناكب الأر�ض واالنت�شار فيها .وقد 
كان �أئمة �أهل البيت  Rي�أكلون من كدِّ  يدهم وعرقهم(((.
ّ
ا ال �شك فيه كونه ال�سبب االعتياديّ  في تح�صيل الرزق ،لك ّنه ال يُلغي وجود جملة 
وهذا م ّم
إذا تم�سك بها الإن�سان ُ فتحت عليه �أبواب البركات من ال�سماء والأر�ض .فما 
�أ�سباب �أخرى �
ّ
هي تلك الأ�سباب؟
التربية االقتصادية للنفس على أسباب الرازقية

�إن قانون ال�سببية العامّ ال يعني �أحادية ال�سبب في الح�صول على النتائج المطلوبة ،بل قد 
أفعالي يقت�ضي كون ال�شفاء من اهلل
تتعدّد الأ�سباب في ح�صول م�سبَّب واحد ،فمث ًال � ّإن التوحيد ال ّ
ً
و�سيلة و�سببا للح�صول
تعالى :ﭽﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ ((( ،وقد جعل اهلل تعالى الطبيب
على ال�شفاء ،ولكن هذا ال يعني ح�صرية الطبيب في اال�ست�شفاء ،بل هناك �أ�سباب �أخرى �إلى
جانب هذا ال�سبب ،منها :القر�آن ،الدعاء ،تربة الح�سين ،ماء زمزم ،وال�صدقة� ...إلخ.
 قال تعالى :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ((( . وعن �أبي عبد اهلل ،عن �آبائه  ،Rقال�« :شكا رجل �إلى النبيّ وجعاً في �صدره .فقال :Pا�ست�شف بالقر�آن ،ف�إ ّن اهلل ع ّز وج ّل يقول :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ(((»(((.
ِ
((( �سورة الحجر ،الآيتان .20-19
((( �سورة الملك ،الآية .15
((( يراجع :الكافي ،ج� ،5ص.73
((( �سورة ال�شعراء ،الآية .80
((( �سورة الإ�سراء ،الآية .82
((( �سورة يون�س ،الآية .57
P
ي�ست�شف بالقر�آن فال �شفاه اهلل» .وعن العالم « :Qفي القر�آن
لم
«من
قال:
،
وعن النبي 
((( الكافي ،ج� ،2ص.600
ِ
�شفاء من كل داء» .مكارم الأخالق� ،ص.363
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 وعن عالء بن كامل قال :قال لي �أبو عبد اهلل « :Qعليك بالدعاء ،ف�إ ّنه �شفاء منك ّل داء»(((.
 وع��ن �أب��ي الح�س��ن  ...« :Qطي��ن قب��ر الح�س��ين  Qف �� ّإن في��ه �ش��فاء م��ن ك ّلداء»(((.
 وعن �أبي عبد اهلل  ،Qقال« :داووا مر�ضاكم بال�صدقة»(((.وغيرها من الروايات الكثيرة .وفي نف�س ال�سياق � ّإن العمل لي�س هو ال�سبب الوحيد والع ّلة 
إلهي ،بل جعل اهلل تعالى بين الإن�سان وبين الح�صول على
الح�صرية للح�صول على الرزق ال ّ
الرزق عدّة �أ�سباب ،كما جعل لعدم نزول الرزق عدّة موانع .ومن �أ�سباب الرزق:
 -1التقوى :قال تعالى :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ ((( ,ﭽﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ (((.
 -2الت��و ّكل عل��ى اهلل :ع��ن ر�س��ول اهلل ،Pقال« :ل��و �أ ّنكم تتو ّكل��ون على اهلل ح� ّ�ق تو ّكله
لرزقكم كما يرزق الطير ،تغدو خما�صاً وتروح بطاناً»(((.
 -3اال�س��تغفار :قال تعالى :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼ((( .وع��ن ر�س��ول
اهلل « :Pمن ا�ستبط�أ عليه الرزق فلي�ستغفر اهلل»(((.
 -4الإكثار من التكبير :عن ر�سول اهلل « :Pمن ا�ستبط�أ الرزق فليُكثر من التكبير»(((.
((( الكافي ،ج� ،2ص.470
((( الكافي ،ج� ،6ص.266
((( الكافي ،ج� ،4ص.3
((( �سورة الطالق ،الآيات .3-2
(((  �سورة الطالق ،الآية .4
((( عوالي اللئالي ،ج� ،4ص.57
((( �سورة نوح ،الآيات .12-10
((( ال�صدوق ،محمد بن علي ،عيون �أخبار الر�ضا ،ج� ،2ص ،50ح.171
((( ميزان الحكمة ،ج� ،2ص.1072
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 -5ال�صدق��ة :ع��ن ر�س��ول اهلل�« :Pأكث��روا م��ن ال�صدق��ة ُترزق��وا»((( .وع��ن الإم��ام
علي  ،Qقال« :ا�ستنزلوا الرزق بال�صدقة»(((.
ّ
� -6صل��ة الرح��م :ع��ن النبي« :Pمن �س �رّه �أن يب�س��ط له في رزقه ،وين�س ��أ ل��ه في �أجله
فلي�صل رحمه»(((.
 -7الدع��اء للإخ��وان :عن الإمام الباقر« :Q عليك بالدعاء لإخوانك بظهر الغيب
ف�إ ّنه يُهيل الرزق»(((.
 -8المواظبة على بع�ض الأذكار :عن الإمام جعفر ال�صادق ،عن �أبيه ،عن �آبائه ،R
ق��ال« :م��ن ق��ال ف��ي ك ّل ي��وم ثالثي��ن م �رّة« :ال �إل��ه �إال اهلل الح� ّ�ق المبي��ن ،ا�س��تقبل
الغنى ،وا�س��تدبر الفقر .(((»...وعن �أبي عبد اهلل  ،Qقال« :قال ر�س��ول اهلل:P
 ...م��ن �أل � ّح علي��ه الفق��ر فليُكث��ر م��ن ق��ول :ال حول وال ق �وّة � ّإل باهلل ،ينف��ي اهلل عنه
الفقر .(((»...وغيرها من الأذكار الكثيرة(((.
 -9ح�س��ن الب � ّر بالزوج��ة والأطف��ال :عن الإمام ال�صادق « :Qمن ح�س��ن ب �رّه ب�أهل
بيته زيد في رزقه»(((.
علي  ،Qقال« :ح�سن الخلق من الدين وهو يزيد في
 -10ح�سن الخلق :عن الإمام ّ
الرزق»(((.
 -11ح�سن الجوار :عن الإمام ال�صادق  ،Qقال« :ح�سن الجوار يزيد في الرزق»(.((1

((( الديلمي ،الح�سن بن محمد� ،إر�شاد القلوب ،ج� ،1ص.45
((( نهج البالغة ،باب المختار من حكم �أمير الم�ؤمنين ،ح.137
((( الخ�صال� ،ص.32
((( ابن ادري�س الحلي ،محمد بن من�صور ،م�ستطرفات ال�سرائر� ،ص.637
((( ال�صدوق ،محمد بن علي ،ثواب الأعمال وعقاب الأعمال� ،ص.8
((( الكافي ،ج� ،8ص.93
((( ال�صدوق ،محمد بن علي ،الأمالي� ،ص.355
((( بحار الأنوار ،ج� ،71ص.104
((( تحف العقول� ،ص.373
( ((1الكافي ،ج� ،2ص.666
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 -12زي��ارة قب��ر الإم��ام الح�س��ين  :Qعن الإمام الباقر ،Q قال« :مروا �ش��يعتنا
بزيارة قبر الح�سين  Qف� ّإن �إتيانه يزيد في الرزق.(((»...
� -13إطع��ام الطع��ام :ع��ن ر�س��ول اهلل« :Pال��رزق �أ�س��رع �إل��ى م��ن يُطع��م الطع��ام ،م��ن
ال�س ّكين في ال�سنام»(((.
� ...إلى غيرها من الأ�سباب العديدة التي تناولتها الن�صو�ص الدينية.
حديث جامع في زيادة الرزق
علي  ،Qقال� ...« :أال �أُنبّئكم بعد ذلك بما يزيد في الرزق؟ قالوا :بلى يا
وعن الإمام ّ
�أمير الم�ؤمنين .فقال :الجمع بين ال�صالتين يزيد في الرزق ،والتعقيب بعد الغداة وبعد
الع�صر يزيد في الرزق ،و�صلة الرحم تزيد في الرزق ،وك�سح الفنا يزيد في الرزق ،وموا�ساة
الأخ في اهلل ع ّز وج ّل يزيد في الرزق ،والبكور في طلب الرزق يزيد في الرزق ،واال�ستغفار
يزيد في ال��رزق ،وا�ستعمال الأمانة يزيد في ال��رزق ،وقول ّ
الحق يزيد في ال��رزق ،و�إجابة
الم�ؤ ِّذن يزيد في الرزق ،وترك الكالم في الخالء يزيد في الرزق ،وترك الحر�ص يزيد في
الرزق ،و�شكر المنعم يزيد في الرزق ،واجتناب اليمين الكاذبة يزيد في الرزق ،والو�ضوء
قبل الطعام يزيد في الرزق ،و�أكل ما ي�سقط من الخوان يزيد في الرزق ،ومن �سبّح اهلل ك ّل
يوم ثالثين مرة دفع اهلل ع ّز وج ّل عنه �سبعين نوعاً من البالء �أي�سرها الفقر»(((.
من موانع الرزق
 -1الذنوب :عن الإمام الباقرّ �« :Q إن العبد ليُذنب الذنب فيزوي عنه الرزق»(((.
 -2حب���س الحقوق عن النا���س :عن ر�س��ول اهلل« :Pمن حب���س عن �أخيه الم�س��لم �شيئاً
من ح ّقه حرم اهلل عليه بركة الرزق � ّإل �أن يتوب»(((.
((( ابن قولويه ،جعفر بن محمد ،كامل الزيارات� ،ص.284
((( البرقي� ،أحمد بن محمد بن خالد ،المحا�سن (الأخالق والآداب) ،ج� ،2ص.390
((( الخ�صال� ،ص.505
((( الكافي ،ج� ،2ص.270
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،4ص.15
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 -3ال�سحت :عن الإمام ال�صادق « :Qكثرة ال�سحت يمحق الرزق»(((.
 -4الزنا :عن �أبي �إبراهيم  ،Qقال« :ا ّت ِق الزنا ،ف�إ ّنه يمحق الرزق»(((.
�...إلى غيرها من الموانع.
االستنتاج
ّ
ّمات ،ال �شك في � ّأن الإن�سان الم�ؤمن �إذا �أح�سن الظنّ  باهلل
انطالق ًا من مجموع هذه المقد
تعالى و�أخل�ص النيّة وقام بالأعمال التي هي مقت�ضيات �أو �شروط لجلب الرزق ،وابتعد عن
الأعمال التي هي موانع تحجب الرزق ،كان اهلل عند ح�سن ظنّ عبده به ،فيفي�ض عليه من
ك بالعامل المالي واالقت�صاديّ  لالمتناع عن �إنجاب الأطفال
ب .فالتم�س
جر
الرزق ،وذلك م ّ
ّ
ّ
هو �ضعف ثقة برازقية اهلل تعالى.
علي ّ � :Qأن ر�سول اهلل ،Pقال
عن �أبي جعفر الباقر ،Q قال :وجدنا في كتاب ّ
وهو على منبره  ...« :-والذي ال �إله �إال هو ،ال يُح�سن ّظن عبد م�ؤمن باهلل � ّإل كان اهلل
عند ّ
ظن عبده الم�ؤمن ،ل ّأن اهلل كريم ،بيده الخيرات ،ي�ستحيي �أن يكون عبده الم�ؤمن قد
الظن ث ّم يُخلف ظ ّنه ورجاءه ،ف�أح�سنوا باهلل ّ
�أح�سن به ّ
الظن وارغبوا �إليه»(((.

((( تحف العقول� ،ص.372
((( الكليني ،الكافي ،ج� ،5ص.541
((( م.ن ،ج� ،2ص.72
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المفاهيم الرئيسة

ّة خا�صة في م�صفوفة القيم الإ�سالمية ،لذا قدّمه الفقهاء على ما � ّصرح
	العلم له موقعي ّال�شهيد الثاني وال�شيخ الجواهريّ على الزواج عند التعار�ض والتزاحم بينهما .ويُمكن
تطبيق كالمهم على مورد �إنجاب الأطفال ع ً
ينا بعين.
	الر�ؤي��ة الإ�س�لامية تق��وم عل��ى النظر �إل��ى الأعمال والمقارن��ة بينها من حيث الح�س��نوالفاعلي مع ًا ،فالعلم ي ّت�صف بالح�سن بمقدار ما ينوي به الإن�سان التق ّرب �إلى
الفعلي
ّ
ّ
اهلل تعالى ،وكذا الإنجاب.
	� ّإن ال��ذي يظه��ر م��ن الن�صو�ص القر�آنية والروائية �أ ّنه لي���س مطلق طلب العلم هو الذيخ�صو�ص العلم الديني.
يحظى بتلك الميزة ،و�إ ّنما هو
ّ
	�أوّل ال��كالم ف��ي كون �إنجاب الأطفال يُ�ش � ّكل عقبة في طريق طلب العل��م ،وبال ّتالي يتمّتقديم التح�صيل العلمي على الإنجاب لأ ّنه �أولى و�أهم� ،إذ يُمكن عمل ًيا الجمع بين طلب
ّ
العلم وبين بناء الأ�س��رة و�إنجاب الأطفال ،وخير �ش��اهد على ذلك هو التجربة العملية،
ف� ّإن ا�ستقراء �سيرة حياة �أكثر كبار علمائ ُ
ٍّ
ّجوا في �سن مبكرة ،ولم
نا تفيد �أ ّنهم قد تزو
يحجبهم الزواج والإنجاب وتربية الأطفال عن طلب العلم وال�سعي فيه.
	�أ ّم �ا فيم��ا يتع ّل��ق بالعام��ل االقت�ص��اديّ  ،ف ��إن الر�ؤي��ة الكونية الإ�س�لامية تق��وم على � ّأناهلل تعال��ى ه��و الرزاق ،و� ّأن الخل��ق جميعهم عيال اهلل تعالى ،وق��د �ضمن وتك ّفل تعالى
ب�إي�صال هذا الرزق المق�سوم �إلى الإن�سان عاج ًال �أم �آج ًال.
	لكن ،قانون ال�سببية العامّ ال يعني �أحادية ال�سبب في الح�صول على النتائج المطلوبة،بل قد تتعدّد الأ�سباب في ح�صول م�س َّبب واحد ،فالعمل لي�س هو ال�سبب الوحيد والع ّلة 
إلهي ،بل جعل اهلل تعالى بين الإن�سان وبين الح�صول
الح�صرية للح�صول على الرزق ال ّ
على الرزق عدّة �أ�سباب ،كما جعل لعدم نزول الرزق عدّة موانع.
إلهي :التقوى ،التو ّكل على اهلل ،اال�س��تغفار ،الإكث��ار من التكبير،
 من �أ�س��باب ال��رزق ال ّال�صدقة� ،صلة الرحم ،الدعاء للأخوان ،ح�سن الب ّر بالزوجة والعيال ،ح�سن الخلق مع
النا�س ،ح�سن الجوار ،زيارة قبر الإمام الح�سين Q
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أسئلة الدرس

1.1هل �إعطاء طلب العلم قيمة خا�صة في الإ�سالم ينبغي �أن ي�ش ّكل عائق ًا وحجر عثرة �أمام
�إقدام الإن�سان على الإنجاب؟ ولماذا؟
2.2كي��ف تناق���ش من يق��ول �إن الإنج��اب �أمر مرغ��وب ومهمّ  ،ولك��ن طلب العلم �أه��مّ  ،و�إذا 
اعتم��دت ف��ي حياتي القاع��دة العقالئية التي تقول بتقديم الأه��مّ على المهمّ  ،ف�أمتنع
عن الإنجاب؟
3.3ما هو الدور الذي تلعبه العقيدة التوحيدية االقت�صادية من � ّأن اهلل تعالى هو الرزاق في 
تن�شيط الدافع نحو الإنجاب بتجاوز التم�سك بمانعية الو�ضع االقت�صاديّ ؟
إلهي المق�سوم تنح�صر بالعمل االقت�صاديّ  �أم
4.4هل �أ�سباب ح�صول الإن�سان على الرزق ال ّ
هناك جملة �أ�س��باب �أخرى لها دخالة �أ�سا�س��ية في هذا المجال؟ وكيف ي�ؤ ّثر االعتقاد
بهذه الأ�سباب على م�س�ألة الإنجاب للأطفال؟

الدرس الثاني عشر

تنظيم األسرة
وتحديد النسل

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يميّز بين تنظيم الن�سل وتحديد الأ�سرة ومعرفة 
معنى ٍّ
كل منهما.
2 .2

يعرف موقف ال�شريعة الإ�سالمية  من م�س�ألتي 

ّلي
تنظيم الأ�سرة وتحديد الن�سل بالعنوانين الأو ّ
والثانويّ .
 3 .3يح ّلل �أ��س�ب��اب ّ
 ات �خ��اذ بع�ض الحكومات ق��رار ًا
ب�سيا�سة تحديد الن�سل.

تمهيد
من الم�سائل القديمة المتجدِّ دة الت ُ
ي تطرح على ب�ساط البحث كتحدٍّ  يواجه المجتمع
إن�ساني الكبير ق�ضية «تنظيم الأ�سرة وتحديد الن�سل» .ومنذ �أن �أب�صرت هذه الم�س�ألة النور
ال ّ
انق�سمت المواقف بين م�ؤيّد ومعار�ض ،حيث نرى �أفالطون تحدّث عن الحجم الأمثل ل�س ّكان
المدينة من خالل تحديد الن�سل وغيره ،وكذلك تلميذه �أر�سطو في كتابه «ال�سيا�سة» تحدّث
عن تحديد �إنجاب الأطفال لك ّل �أ�سرة بعدد معيّن(((.
كما يُخبرنا القر�آن الكريم عن � ّأن حالة الإفال�س والفقر كانت ذريعة عند بع�ض العرب
الجاهليين �إلى تحديد الن�سل من خالل قتل �أوالدهم الذكور �أو الإناث(((.
إ�سالمي في مواجهة ومكافحة هذه الظاهرة ،حيث نهى اهلل تعالى
وقد ت�شدَّد المنهاج ال
ّ
في  كتابه العزيز عنها ،قال تعالى :ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫ ﭼ(((  ،وق��ال ع � ّز وج � ّل :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ(((  ،وقال :ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ((( .

((( �أر�سطو ،ال�سيا�سة� ،ص .227- 224ويراجع حول تحبيذ الفال�سفة اليونانين لتحديد الن�سل :ديورانت ،ويل وايريل،
ق�صة الح�ضارة ،حياة اليونان ،مجلد /2ج ،2الباب ،13الف�صل الأول :الطفولة� ،ص.81-80
((( وهي م�س�ألة مختلفة تمام ًا عن ظاهرة و�أد البنات التي �سن�أتي على بحثها الحق ًا.
((( �سورة الأنعام ،الآية .151
((( �سورة الإ�سراء ،الآية .31
((( �سورة الأنعام ،الآية .140
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وقد �أُثيرت م�س�ألة تحديد الن�سل بقوّة في �أواخر القرن الثامن ع�شر الميالديّ  ،عندما طرح
مالتو�س((( (1834-1766م) نظريّته في العالقة التوازنية بين عدد ال�سكان وحجم المواد
الغذائية المن َتجة الت ُ
ي تلبّي حاجات الب�شر .والزيادة ال�س ّكانية تخ�ضع لقوانين طبيعية تتع ّلق
بالميل الجن�سي بين الرجل والمر�أة .و«المتتالية الهند�سية ال�س ّكانية» �شكلها التالي،2 ،1( :
ّ
 )...32 ،16 ،8 ،4فلو �أنجبت الأ�سرة طفلين ،فالطفالن �سينجبان �أربعة ،ثمّ  الأربعة ثمانية،
أرا�ضي ال�صالحة لال�ستثمار الزراعي
وهكذا ،...في حين � ّأن المواد الغذائية تخ�ضع لحجم ال
ّ
بزيادة تح�صل بمتوالية عددية ،و«المتتالية الح�سابية الغذائية» على ال�شكل التالي،2 ،1( :
 ،)...6 ،5 ،4 ،3وعليه ف� ّإن ميزان الأرجحية �سيكون ل�صالح الزيادة ال�س ّكانية واالنفجار
الديموغرافي مقابل زيادة المواد الغذائية ،م ّما ي�ؤدّي �إلى حدوث اختالل في التوازن بين
ّ
أحدهما خارجي و�س ّماه الموانع الإيجابية 
الأمرين ،ويحتاج �إعادة التوازن بينهما �إلى عاملين� :
ّ
 ،Positiveschecksيظهر في �شكل حروب و�صراعات بين الجماعات الب�شرية المختلفة ،وفي 
زيادة الأوبئة والأمرا�ض والمجاعات� ...إلخ ،والثاني يح�صل من خالل ما �أ�سماه الموانع
الأخالقية   Preventivechacks.Moralustraintمثل االمتناع عن الزواج �أو ت�أخير �سنّ  الزواج
�أو التقليل من معدّالت المواليد(((.
وقد تم�سك �أن�صار هذه الأطروحة (المالتو�سيون  Malthusiansو�أي� ًضا النيو مالتو�سيين)
ّ
بها كمب ّرر للدعوة �إلى تحديد الن�سل.
تحديد طبيعة مشكلة البحث
انطالق ًا مما ذكرناه حول النظرة الإ�سالمية �إلى محبوبية �إنجاب الأطفال ،يثار حول
م�س�ألة «تنظيم الأ�سرة وتحديد الن�سل» �أو «العدد الأمثل لل�س ّكان» ،ال�س�ؤال ال ّتالي :ما هو موقف
الر�ؤية الإ�سالمية من م�س�ألة تحديد الن�سل وتنظيم الأ�سرة؟
و�س ُنعالج الجواب عن هذا ال�س�ؤال �ضمن النقاط التالية:
((( في  عام  1789ن�شر  مالتو�س   Thomas Robert Malthusكت ً
ابا تحت عنوان:
� ،populationأي «مقالة عن مبد�أ ال�سكان» ،تحدث فيه عن فكرته التي عر�ضناها.
((( يراجع :عو�ض اهلل ،زينب ح�سين ،مبادئ علم االقت�صاد� ،ص .180-179والببالوي ،حازم ،دليل الرجل العادي �إلى
تاريخ الفكر االقت�صادي� ،ص 72وما بعد.
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	-1تحديد المق�صود بتنظيم الأ�سرة وتحديد الن�سل.
ّلي.
 -2موقف ال�شريعة الإ�سالمية من تنظيم الأ�سرة بالعنوان الأو ّ
ّلي.
 -3موقفها من تحديد الن�سل بالعنوان الأو ّ
 -4موقفها من تنظيم الأ�سرة �أو تحديد الن�سل بالعنوان الثانويّ .
 للولي الفقيه في الم�س�ألة.
	-5الحكم التدبيريّ ّ
ّ
التصوري :تنظيم األسرة /تحديد النسل
بيان المبدأ
عادة ما يتمّ  التمييز بين عنوانين :الأول :تنظيم الأ�سرة �أو تنظيم الن�سل ،والثاني :تحديد 
الن�سل ،وقد عُ ِر�ض العديد من وجهات النظر في بيان الفرق بينهما .وبما � ّأن المفردتين لم
إ�سالمي �-آية �أو رواية  -ف� ّإن تنقيح معناهما لن يتمّ من الناحية 
 ت�شريعي �
ن�ص
تردا في �أيّ ٍّ
ّ
ّ
هو الحكم ال�شرعي،
الن�صو�صية ،ولكن ل ّأن تحديد  مو�ضوعهما يلعب دور ًا في تحديد  ما 
ّ
�سنتب ّنى وجهة نظر في الم�صطلحين ُ ت�ساعدنا على بيان موقف ال�شريعة ب�شكل وا�ضح.
ما هو تنظيم األسرة؟
نعني بتنظيم الأ�سرة :قيام الزوج والزوجة بت�شخي�ص ما هو المنا�سب لهما في تنظيم
فترات الحمل بين الأطفال ك�إنجاب طفل  ك ّل خم�س  �سنوات� ،أو تحديد الأطفال المراد
�إنجابهم بعدد معيّن كطفلين مث ًال ،انطالق ًا من الأ�سباب التي تمّ عر�ضها ومناق�شتها في 
الدر�س ال�سابق.
فتنظيم الأ�سرة هو حالة فردية متع ّلقة بك ّل �أ�سرة �أ�سرة ،لذا تختلف من �أ�سرة �إلى �أخرى
في نف�س المجتمع الواحد.
ما هو تحديد النسل؟
نق�صد بتحديد الن�سل :قيام ال�سلطة �أو الحكومة ب�إ�صدار قانون عام ي ُِلزم جميع الأُ َ�سر 
في الدولة بالوقوف بالن�سل و�إنجاب الأطفال عند حدٍّ معيّن ،ك�سيا�سة �أ�سرة ذات مولود واحد 
وال�سلبي تجاه
إيجابي
ّ
�أو اثنين مث ًال ،مع قيام الحكومة ب�إجراءات معيّنة للتعزيز والتحفيز ال ّ
إيجابي مث ًال :تقوم الحكومة بتقديم و�سائل تحديد 
�سيا�سية تحديد الن�سل ،ففي الجانب ال ّ
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وفي الجانب ال�سلبي مث ًال :تقوم الحكومة ب�إجراءات معيّنة � ّضد
الن�سل ومنع الحمل مجّ ان ًا،...
ّ
الأ�سرة التي ال تلتزم بالقانون العام ،كاالمتناع عن ت�سجيل الولد في الدوائر الر�سمية� ...إلخ.
األسباب التي تدفع الحكومة إلى تحديد النسل
أو المعنوية الخا�صة بالأ�سرة ،بل تتع ّلق � ً
أي�ضا
� ّإن م�س�ألة الإنجاب ال تتع ّلق فقط بالموارد الما ّدية �
ّ
بموارد و�إمكانات الدولة التي تعي�ش تلك الأ�سرة فيها ،لذا ال يُمكن اعتبار الإنجاب �ش� ًأنا ً
 فرديا
ً
و�شخ�صيا للأ�سرة فقط ،فمن م�س�ؤوليات الدولة ت�أمين االحتياجات الرئي�سة للمجتمع كالتعليم
ّ
الي �ست�ضطر �إلى
وال�صحّ ة وال�سكن وفر�ص العمل والأمن والدفاع والخدمات والعمران و ،...وبال ّت
بناء الم�ؤ�سّ �سات التعليمية ،مراكز الطبابة ،تمديدات مياه ال�شربّ ،
محطات الكهرباء� ،شبكات
أمن الداخلي ،المجال�س 
ال�صرف ال�صحّ ي ،الطرقات والج�سور ،...ف�ض ًال عن قوى الجي�ش وال
ّ
البلدية ،المديريات العامّة� ...إلخ ،وك ّل ذلك ّ
 ال بد من �أن يتنا�سب مع حجم ال�س ّكان .وقد تكون
والدخل القومي وقدراتها اال�ستثمارية،
كثافة النمو ال�س ّكاني  غير  متنا�سبة  مع م��وارد الدولة 
ّ
اني �سينعك�س  ً
ّ
�سلبا على و�ضع خطط النمو االقت�صاديّ والتنمية 
وبال ّتالي ف� ّإن
 الت�ضخم ال�س ّك ّ
اني فيها مث ًال بن�سبة ،% 3
الوطنية وت�أمين احتياجات المجتمع ،ل ّأن الدولة التي يزداد النمو ال�س ّك ّ
دخلها القومي ،في حين � ّأن
ودخلها القومي مث ًال  % 2ينبغي �أن ت�ستثمر ما يزيد على  % 20من
ّ
ّ
ً
دخلها القومي كح ٍّد
إ�سالمية نادرا ما ت�ستثمر �أكثر من � 5إلى  % 6من
غالبية البالد العربية وال
ّ
ً
ّ
رة تفاديا لما يت ّرتب على الزيادة ال�س ّكانية من
هذه الحالة تجد الدولة نف�سها م�ضط
و�سط� .أمام
م�شكالت �أن تعمل على �إ�صدار قانون عام يلزم الأ�سرة بتحديد �إنجاب الأطفال بعدد معيّن.
هذا ف�ض ًال ع ّنما ت�ؤدّي �إليه الزيادة ال�س ّكانية في هذه الحالة من م�شكالت اجتماعية مثل:
البطالة ،الفقر ،الأمية ،الجريمة� ...إلخ ،فتواجه الدولة م�شكالت �إ�ضافية ت�ؤدّي �إلى ت� ّضرر
المجتمع والأ�سر �أي� ًضا.
وهنا تطرح الحكومة على نف�سها ال�س�ؤال التالي :ما هو الح ّل؟ �ألي�س من الم�صلحة �إ�صدار
قانون عامّ يلزم بتحديد الن�سل؟
وهذا نظير «ما حدث في �إيران منذ عام 1980م ح ّتى نهاية عام 1988م� ،إذ بلغ معدّل
إح�صاء الر�سمي لمنظمة الأحوال ال�شخ�صية -
اني في عام 1988م  -طبق ًا لل
ّ
النموّ ال�س ّك ّ
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حوالي  ،% 3/7بل بلغ عدد الوالدات في هذا العام مليون ًا و�ستمائة و�سبعة و�ستين �أ ً
لفا ومائتين
و�أربعة و�سبعين حالة ،و�أ ّنه قد ح�صلت زيادة على عدد ال�سكان في الفترة ما بين عام 1980م
ونهايات عام 1988م مليونين وخم�سمائة وخم�سة و�أربعين� ،أي ب�إ�ضافة مليوني ن�سمة في ك ّل
عام �إلى عدد �س ّكان البلد»(((.
وبعد انتهاء حرب �صدام ح�سين على �إيران و�شروع �إعادة البناء ،وبعد �إعالن الإح�صاءات
الر�سمية عن زيادة �س ّكانية بن�سبة   % 3/9والقلق من زيادة معدّل النمو ال�س ّكاني الكبير في 
�إيران ح ّتى بلغت حدّ الدولة الثالثة في العالمّ ،
 اتخذت الحكومة الإيرانية قرار ًا بتحديد الن�سل.
ول�سنا هنا في �صدد مناق�شة علمية لهذه الأ�سباب ،ولكن ما تنبغي الإ�شارة �إليه ب�شكل 
�سريع هو �أنّ  الدولة العادلة المقتدرة ينبغي �أن ت�سعى �إلى تهيئة ك ّل الظروف والإمكانات
ي ت�ساعد المواطنين على �أن يعي�شوا عي� ًشا ك ً
الت ُ
ريما بنحو ال ي�ؤ ّثر على ح ّرية خياراتهم
الم�شروعة في الحياة �أو ًال .وثان ًيا� :إنّ ما قد ي ّ
ُ�شخ�صه علماء االقت�صاد واالجتماع والحقوق
�أ ّنه �أزمة وم�شكلة في مرحلة زمنية محدّدة ،وي�سعون �إلى معالجته من خالل �سيا�سة تحديد 
الن�سل ،قد يتب ّين لهم الحق ًا �أ ّنه هو كان م�سبب ًا في �إنتاج م�شكلة �أكبر للدولة ،كما ح�صل 
في �إيران حيث �إنّ �سيا�سة تحديد الن�سل �أدّت �إلى والدة م�شكلة كبرى ُ تعاني منها �إيران
اليوم وهي ال�شيخوخة ،وهذا ما دفع الإمام ال�سيد علي الخامنئي  }�إلى االعتراف في 
منا�سبات متعدّدة((( ب�أن ذلك القرار كان خاطئ ًا وغير دقيق ،حيث يقول�« :إنجاب الأطفال
جهاد عظيم ،ونحن للأ�سف ب�سبب �أخطائنا� ،أو عدم د ّقتنا ،غفلنا عنه لمدّة من الزمن،
ون�شهد مخاطر هذه الغفلة في �أيّامنا هذه .لقد ذكرت هذا الأمر مرار ًا� :إنّ هرم البالد،
آثاره الم�ستقبلية ال�سيئة ،وحينها لن
وانخفا�ض جيل ال�شباب في الأعوام القادمة� ،سيترك �
ّ
نتم ّكن من معالجة الأمر»(((.
((( يراجع� :صحيفة اطالعات1990( ،1369/7/23 ،م) .و�صحيفة جمهورى �إ�سالمى1989( ،1368/3/14 ،م).
((( يراجع :بيان الإم��ام الخامنئي} �إلى العاملين على �إقامة الم�ؤتمر الوطني للتغيير ال�سكاني ودوره في تحوالت
المجتمع المختلفة2013-10-28 ،م .من�شور �ضمن �سل�سلة خطاب الولي � ،2013ص 577وما بعد.
((( من كلمة له في جمع من مداحي �أهل البيت في طهران2013-5-1 ،م .يراجع :خطاب الولي� ،سل�سلة خطاب الولي 
2013م� ،إع��داد مركز نون للت�أليف والترجمة ،ن�شر جميعة المعارف الإ�سالمية الثقافية ،ط1435 ،1هـ2014-م،
�ص.217
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على ك ّل حال ،بعد �أن ّ
 ات�ضح المق�صود بك ّل واحد من العنوانين و�أ�سبابهما ،ندخل في بيان
موقف ال�شريعة من ٍّ
كل منهما.
الحكم ّ
ّ
ّ
الوالئي
الثانوي/
األو ّلي/

ّلي ،والحكم
قبل بيان الحكم في الم�س�ألةُ ،ن�شير �إلى مقدّمة حول معنى الحكم بالعنوان الأو ّ
والحكم الوالئي.
بالعنوان الثانويّ ،
ّ
	-1الحك��م الأ ّول� ّ�ي :هو الحكم المجعول على الفعل بما هو هو في نف�س��ه ،كوجوب ال�صالة
ّ
�ة ،...بغ�ض النظ��ر عن عرو� �ض �أيّ عنوان �آخ��ر يتع ّلق بحاالت
وحرم �ة �أكل لح��م الميت�
المك َّلف وما يلحق به من ال�ضرر �أو الحرج �أو اال�ضطرار.
 -2والحك��م الثان��ويّ  :ه��و الحك��م المجعول على المو�ضوع ال في نف�س��ه ب��ل بلحاظ عرو�ض 
حال��ة م��ن ح��االت المك َّلف علي��ه� ،أي على المو�ض��وع المقيّد بعن��وان ثان��ويّ كال�ضرر �أو
الح��رج ...فلح��م الميت��ة مو�ض��وع حكم��ه حرم��ة الأكل بالعن��وان الأ ّول� ّ�ي ،ق��ال تعال��ى:
ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ(((  .ولكن �إذا و�صل الجوع بالإن�سان �إلى
ضطر ال�س��تمرار حياته �أن ي�أكل لحم الميت �ة �أو لحم الخنزير،
ح � ّد تهدي��ده بالموت ،وا� ّ
ف�إ ّنه يجوز له والحال هذه الأكل بمقدار ال�ضرورة الت ُ
ي تبقيه على قيد الحياة ،ﭽ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ((( .
�	-3أ ّم��ا الحك��م الوالئ� ّ�ي �أو التدبي��ريّ  :فه��و الحك��م ال�ص��ادر عن �إم��ام الم�س��لمين بلحاظ
ت�ش��خي�صه للم�صالح والمفا�س��د والمنافع والم�ضا ّر ح�سبما تقت�ضيه الظروف الزمانية 
َ
ّ
فين المخاطبين به ،ويجب
وي�سري بحق جميع المك ّل
والأحوال المحيطة بالدولة والأمّة،
عليهم طاعة هذا الحكم وتنفيذه وعدم االعترا�ض عليه.
تحديد حكم تنظيم النسل من حيث العنوان ّ
األو ّلي
لم يقل �أحد من فقهاء الم�سلمين ب� ّأن �أ�صل الإنجاب �أو تكثير الن�سل من الواجبات بالعنوان
((( �سورة المائدة ،الآية .3
((( �سورة المائدة ،الآية .3
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ّلي ،نعم هما �أمران مرغوب فيهما وم�ستحبّان بالعنوان الأوّلي كما ظهر من الن�صو�ص الدينية 
الأو ّ
ّلية غير مخت�صة بالأحكام التكليفية الإلزامية ،ولذا 
في الدرو�س ال�سابقة ،حيث � ّإن العناوين الأو
ّ
ف� ّإن البحث في هذه الفقرة ال يدور حول عنواني الوجوب والحرمة ،ولذلك ُنالحظ � ّأن فقهاء
الإمامية قد جوّزوا تنظيم الأ�سرة من خالل الترخي�ص في ا�ستعمال و�سائل منع الحمل.
ّ
الثانوي
تحديد حكم تنظيم النسل من حيث العنوان
ذكرنا � ّأن تنظيم الأ�سرة له �صورتان:
	التنظي��م بمعن��ى تحدي��د الفترة الزمنية بي��ن ك ّل حمل وحمل من خالل و�س��ائل معيّنة،بنحو ال يُعار�ض �إرادة الإكثار من الإنجاب والرغبة في طلب الولد.
	تنظي��م الن�س��ل بمعن��ى �إرادة الوق��وف عند ع��دد محدّد م��ن الأطفال دون ح �دّ الإكثار،كطفل واحد �أو اثنين مث ًال.
وال ريب في � ّأن تنظيم الن�سل بالمعنى الأول يعتبر حاجة �ضرورية للأ�سرة �سواء للأ ّم �أو
ّلي ،فتنظيم الن�سل ومنع الحمل 
للأب ،وهو
غير مناف لإرادة الإكثار فال يُعار�ض العنوان الأو ّ
ٍ
إعطائه االهتمام العاطفي وال�صحّ ّي
م�ؤ ّقت ًا لتتم ّكن الأم من �إر�ضاع الطفل �إر�ضاع ًا كام ًال ،و�
ّ
والنف�سي ...الالزم له والمحتاج �إليه ،هو �أمر مطلوب في ال�شريعة(((.
ّ
�أمّا تنظيم الن�سل بالمعنى الثانيُ ،
 فن�س ّلط ال�ضوء عليه بلحاظين:
ّ
ا ال �شك فيه ،لأ ّنه دون ح ّد
الأوّل :بلحاظ معار�ضته للعنوان الأوّلي الم�ستحبّ  ،وهو م ّم
الإكثار المطلوب والمرغوب فيه �شرع ًا بعنوانه الأوّلي.
الثاني :وبلحاظ العنوان الثانويّ  ،فنقولّ � :إن الحديث عن تنظيم الأ�سرة لي�س منف�ص ًال
عن فهم دور الأ�سرة وم�س�ؤو ّلياتها في الر�ؤية الإ�سالمية ،ف�إذا �أخذنا بعين االعتبار � ّأن على
عاتق الأ�سرة م�س�ؤوليّات متعدّدة:
 -1م�س ��ؤوليّات التربية الج�س��مية والبدنية بمعناها الأعمّ من طعام و�ش��راب ولبا�س ودواء
و�سكن وتنظيف و ...وما يقت�ضيه ذلك من �سهر وعناء وتعب وبذل جهد...
((( الروحاني ،محمد �صادق ،الم�سائل الم�ستحدثة� ،ص.152
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 -2م�س ��ؤوليّات التربي��ة االقت�صادية والمالية في ت�أمين ك ّل الحاجات الما ّدية للأ�س��رة ،بل 
ا�ستحباب التو�سعة على العيال في النفقة ،بل حتى محبوبية الدار الوا�سعة .عن الإمام
الباقر« :Q من �شقاء العي�ش �ضيق المنزل»(((.
 -3م�س�ؤوليّات الترفيه وت�أمين و�سائل الت�سلية واللعب للأطفال...
 -4م�س ��ؤوليّات �إ�ش��باع الجان��ب العاطف� ّ�ي و�إعط��اء االهتم��ام النف�س� ّ�ي والوجدان� ّ�ي الالزم
بالأطفال.
والتعليمي من حياة الطفل.
ّات تلبية الجانب المعرفي
 -5م�س�ؤولي
ّ
ّ
� ...إلخ.
هذا م� ً
ضافا �إلى تعقيدات الحياة المعا�صرة وتط ّوراتها المت�سارعة وكثرة احتياجاتها من
جهة ثانية ،ومع ارتفاع ن�سبة التحدّيات التربوية والم�شكالت التي تواجه الأ�سرة في وقتنا 
الحا�ضر� ،آخذين بعين االعتبار مبد�أ التكليف على قدر ال�سعة  ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜﯝ ﭼ(((  ،فقد يُقال�« :إذا ر�أى الوالدان �أنف�سهما عاجزين عن القيام بواجباتهما �إزاء
الأوالد ،ولم يروا في �أنف�سهم القدرة على �إدارة �أكثر من اثنين �أو ثالثة �أوالد ،فلي�سا مك ّلفين
بزيادة الن�سل  و�إنجاب �أوالد ُك ُثر ،وبمقدورهما الإق��دام على تحديد الن�سل  عبر الطرق
ال�شرعية لمنع التكاثر»((( ،خ�صو� ًصا مع الأخذ بعين االعتبار �أنّ  الم�س�ألة تدور بين خيارات
م�ستح ّبة ،ف�إنّ ُ
ما ذكر من م�س�ؤو ّليات التو�سعة على العيال و�إعطائهم الرعاية واالهتمام
ال�لازم ...هي �أم��ور م�ستح ّبة �أي� ًضا ،ف��إذا  كان الإكثار من الإنجاب عام ًال مُ�ض ِع ًفا من
التربية ال�سليمة و�إعطاء االهتمام الالزم للأطفال على مختلف الم�ستويات ،ف�إنّ  التزاحم
قد يقت�ضي تقديم محبوبية تنظيم الأ�سرة بالعنوان الثانويّ على محبوبية كثرة الإنجاب
ّلي.
بالعنوان الأو ّ
 المالي ح� ً
صرا،
هذا ،ولكن �إذا كان المانع عن الإكثار من الإنجاب هو العامل االقت�صاديّ
ّ
ففي هذه النقطة قد يُقال :ذكر �سابق ًا � ّأن الآيات القر�آنية قد � ّصرحت ب� ّأن اهلل تعالى هو الذي
((( الكافي ،ج� ،6ص .526ويراجع� :أحاديث باب �سعة المنزل في نف�س الم�صدر.
((( �سورة البقرة ،الآية .286
((( طاهري ،تحديد الن�سل في ال�شريعة الإ�سالمية ،م�صدر �سابق.
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تك ّفل برزق الأطفال ،كما � ّأن العديد من الروايات ك�شف عن � ّأن الرزق مع الأهل والعيال ،عن
�أبي عبد اهلل  ،Qقال« :الرزق مع الن�ساء والعيال»(((.
وعن بكر بن �صالح ،قال :كتبت �إلى �أبي الح�سن � :Qإ ّني اجتنبت طلب الولد منذ
علي تربيتهم لق ّلة ال�شيء ،فما 
خم�س �سنين ،وذلك � ّأن �أهلي كرهت ذلك وقالت� :إ ّنه ي�شت ّد ّ
ترى؟ فكتب �إلي« :اطلب الولد ف� ّإن اهلل يرزقهم»(((.
لكن قد يُناق�ش هذا الوجه �أي� ًضا ،ب�أ ّنه و�إن كان �أم ًرا �صحيح ًا كما تقدّم� ،إال �أ ّنه في المقابل 
هناك العديد من الروايات �أي� ًضا � ّصرح ب� ّأن ح�سن التدبير وتقدير المعي�شة �أمر مطلوب ،منها:
عن ر�سول اهلل ،Pقال« :ما �أخاف على �أمّتي الفقر ،ولكن �أخاف عليهم �سوء التدبير»(((.
وعن �أمير الم�ؤمنين  ،Qقال�« :إذا �أراد اهلل بعبد خيراً �ألهمه االقت�صاد وح�سن
التدبير ،وج ّنبه �سوء التدبير والإ�سراف»(((.
وعنه �« :Qسوء التدبير مفتاح الفقر»(((.
وعن �أبي عبد اهلل  ،Qقال« :الرفق في تقدير المعي�شة خير من ال�سعة في المال»(((.
وعن �أبي الح�سن مو�سى الكاظم  ،Qقال« :الرفق ن�صف العي�ش ،وما عال امر�ؤ في
اقت�صاده»(((.
فهذه الروايات ُ تفيد �أ ّنه على الإن�سان �أن يُح�سن �إدارة موارده االقت�صادية الذاتية بنحو ال 
ي� ّضر به .ومن ح�سن تدبير المعي�شة مراعاة القدرات المالية والإمكانات االقت�صادية مقارنة 
بالقدرة على الوفاء بااللتزامات الأ�سرية من الطبابة والتعليم وال�سكن واللبا�س والطعام و...
يقول ال�شيخ نا�صر مكارم ال�شيرازي في هذا ال�سياقّ �« :إن اهلل تعالى خلق في الإن�سان
العقل والدراية والزمه التدبير في الأمور ،فلو ر�أى �أ ّنه �إذا بذل غاية مجهوده لم يقدر على
((( الكافي ،ج� ،5ص.330
((( م.ن ،ج� ،6ص.3
((( عوالي اللئالي ،ج� ،4ص.39
((( عيون الحكم والمواعظ� ،ص.131
((( الم�صدر نف�سه� ،ص.284
((( الكافي ،ج� ،2ص.120
((( م.ن ،ج� ،4ص.54
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تربية �أكثر من ولدين مث ًال من حيث ت�أمين االحتياجات المادّية والمعنوية ،لزم عليه الأخذ
بما هو الموافق لقدرته وو�سعه في ذلك»(((.
وبهذا ال يكون تحديد الن�سل منطلق ًا من الت�شكيك برازقية اهلل تعالى ،ل ّأن رازقيته ال تعني 
�أن «ال يُقدِّ ر الب� ُشر معي�شتهم ب�إعمال العقل وح�سبان النفقات والمداخيل ،ففي البالد الفقيرة
والرجعية يُعاني كث ٌير من النا�س  -والأطفال على وجه الخ�صو�ص  -من �سوء التغذية� ،أو
ري ًة وعلى خالف
يموتون جوع ًا ،بيد � ّأن اهلل راز َقهم موجود �أي� ًضا ،وذلك ل ّأن رازقيّته لي�ست جب ّ
�إرادة الب�شر واختيارهم»(((.
ولع ّله ي�ؤيّد وجهة النظر هذه ما ورد في بع�ض الروايات عن النبي« :Pق ّلة العيال �أحد
الي�سارين»(((.
وع��ن ر�سول اهلل�� « :Pش�دّة البالء((( كثرة ال�ع�ي��ال ،وق� ّل��ة ال�م��ال ،وق� ّل��ة العيال �أح��د
الي�سارين»(((.
وعنه« :Pجهد البالء كثرة العيال مع ق ّلة ال�شيء»(((.
وعن �أمير الم�ؤمنين  Qقال« :ق ّلة العيال �أحد الي�سارين»(((.
وعن الإمام جعفر ال�صادق - Qمع الت�أمّل في �سياق الرواية  ،-قال« :التقدير ن�صف
العي�ش ،ما عال امر�ؤ اقت�صد ،ق ّلة العيال �أحد الي�سارين»(((.
وعلى ك ّل حالّ � ،إن الم�س�ألة بلحاظ العنوان الثانويّ  تختلف من �شخ�ص �إلى �آخر ومن زمان
لآخر ومن مجتمع لآخر ،ولي�س لها قاعدة عامة ،و�إ ّنما هي محكومة للقاعدة العقالئية في 
تزاحم المالكات بتقديم الأهمّ على المهمّ  ،والأقل �سوء ًا على الأكثر...
((( بحوث فقهية مهمة� ،ص.280
((( طاهري ،تحديد الن�سل في ال�شريعة الإ�سالمية ،قراءة فقهية وحقوقية� ،ص.219
((( م�ستطرفات ال�سرائر� ،ص.33
((( في بع�ض الن�سخ :جَ هْد البالء.
((( دعائم الإ�سالم ،ج� ،2ص.255
((( الجامع ال�صغير ،ج� ،1ص.558
((( ال�صدوق ،الأمالي� ،ص .532ونهج البالغة ،باب المختار من حكم �أمير الم�ؤمنين ،ح.141
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،4ص.416
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ّ
ّ
والتدبيري
الوالئي
حكم تحديد النسل أو تنظيمه بعنوان الحكم
هذا بالن�سبة لتنظيم الأ�سرة فيما يتع ّلق بما هو تكليف الأفراد� ،أمّا الحديث عن �إ�صدار
ّ
 لحكومة ولي
هل يحق
قانون عام يح ّد من الن�سل يقع من جهة الجواب عن ال�س�ؤال ال ّتالي:
ّ
الفقيه �إ�صدار مثل هذا القانون العامّ؟
ّ
إ�سالمية قد منحت الولي الفقيه الجامع لل�شرائط ّ
حق و�صالحية 
ال �شك في � ّأن ال�شريعة ال
ّ
�إ�صدار الأحكام الوالئية والتدبيرية وفق المتط ّلبات العامة للحاالت والظروف التي تعي�شها 
الدولة والأمّة ،ح ّتى لو كانت مقيّدة لحرية المواطنين .وعلى الأفراد االلتزام بهذه الأحكام
الوالئية.
يقول الإمام ال�سيد علي الخامنئي}« :يجب على ك ّل الم�سلمين� ،إطاعة الأوامر الوالئية 
ال�شرعية ال�صادرة من ولي �أمر الم�سلمين ،والت�سليم لأمره ونهيه ،ح ّتى على �سائر الفقهاء
العظام.(((»...

((( الخامنئي ،علي� ،أجوبة اال�ستفتاءات ،ج� ،1ص� ،25س .65ويراجع :نف�س الم�صدر ،ج� ،1ص� ،25س.68
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المفاهيم الرئيسة

 طرح م�س ��ألة تنظيم الأ�س��رة وتحديد الن�س��ل على ب�س��اط البحث قديم في الح�ضاراتالإن�س��انية ،حيث دعا �أفالطون و�أر�س��طو �إلى تحديد الن�س��ل ،ثم تجدّدت هذه الم�س ��ألة 
ع�شر عندما طرح الق�س الإنجليزي مالتو�س نظريّته في العالقة 
بقوّة في القرن الثامن
ّ
بين المواد الغذائية وبين حجم ال�س ّكان.
�لامي من
	اعتبر بع�ض الم�س��لمين � ّأن تحديد الن�س��ل هو م�ؤامرة غربية �ضدّ العالم الإ�س ّ�أجل التقليل من قوّة الغد للم�سلمين ل ّأن الكثرة العددية عامل قوّة للأمم.
	تنظي��م الأ�س��رة عب��ارة عن قيام ال��زوج والزوجة بت�ش��خي�ص ما هو المنا�س��ب لهما في تنظيم فترات الحمل بين الأطفال ك�إنجاب طفل ك ّل خم�س �سنوات� ،أو تحديد الأطفال
المراد �إنجابهم بعدد معيّن كطفلين مث ًال.
	تحدي��د الن�س��ل عب��ارة عن قي��ام ال�س��لطة �أو الحكومة ب�إ�ص��دار قانون عام ُ يل� ِ�زم جميعالأُ َ�سر في الدولة بالوقوف بالن�سل و�إنجاب الأطفال عند حدٍّ معيّن.
	 � ّإن م�س ��ألة الإنجاب لي�س��ت �ش ��أن ًا �ش��خ� ّصي ًا للأ�س��رة فقط ،لأ ّنه من م�س ��ؤوليّات الدولة ت�أمين االحتياجات الرئي�سة للمجتمع كالتعليم وال�صحّ ة وال�سكن وفر�ص العمل والأمن
 ال بد من � ّأن يتنا�سب مع حجم ال�سكان.
والدفاع والخدمات والعمران و ،...وك ّل ذلك ّ
	ل��م يق �ل �أح��د من فقهاء الم�س��لمين ب �� ّأن �أ�صل الإنجاب �أو تكثير الن�س��ل م��ن الواجباتبالعن��وان الأ ّول��ي ،ولذلك جوّز فقهاء الإمامية تنظيم الأ�س��رة من خالل الترخي�ص في 
ا�ستعمال و�سائل منع الحمل.
	� ّإن م�س ��ألة تنظي��م الأ�س��رة بلح��اظ العنوان الثانويّ  تختلف من �ش��خ�ص �إل��ى �آخر ومنزم��ان لآخ��ر ومن مجتمع لآخر ،ولي� �س له��ا قاعدة عام��ة ،و�إ ّنما هي محكوم��ة للقاعدة
العقالئية في تزاحم المالكات بتقديم الأهمّ على المهمّ  ،والأقل �سوء ًا على الأكثر...
 منح��ت ال�ش��ريعة الإ�س�لامية الول� ّ�ي الفقي��ه الجامع لل�ش��رائط ح� ّ�ق و�صالحي �ة �إ�صدارالأح��كام التدبيري��ة وف��ق المتط ّلب��ات العام��ة للحال��ة الت��ي تعي�ش��ها الدول��ة والأمّة لذا 
با�ستطاعته �إ�صدار قانون عامّ يلزم الأ�سر بتحديد الن�سل.

لسنلا ديدحتو ةرسألا ميظنت
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أسئلة الدرس

 -1ما هي الأ�س��باب التي قد تدفع بع�ض الدول �إلى �سيا�س��ة تحديد الن�س��ل؟ وكيف ُ تناق���ش 
هذه الأ�سباب من وجهة نظرك؟
 -2هل تعتبر �سيا�سة تنظيم الأ�سرة حاجة �ضرورية للتربية الناجحة للأطفال؟ ع ّلل ذلك.
	-3بر�أيك هل تتعار�ض �سيا�سة تنظيم الأ�سرة مع الثقة برازقية اهلل تعالى؟
من الواقع العملي على � ّأن �سيا�سة تنظيم الن�سل �أولى بالعنوان الثانويّ من
	-4ا�ضرب مث ًال
ّ
مرغوبية كثرة الإنجاب للأطفال.
	-5لم��اذا بر�أي��ك يُ�ش �دّد الإمام الخامنئ��ي} في الفت��رة الأخيرة على �أه ّمي��ة الإنجاب
ويعتبره جهاد ًا في الأ�سرة؟

الفصل الرابع

الوالية التربوية على الطفل

الدرس الثالث عشر :الوالية التربوية األبوية على الطفل -مفهومها وأدلتها (.)1
الدرس الرابع عشر :الوالية التربوية األبوية على الطفل -شروطها وحدودها (.)2
الدرس الخامس عشر :تربية اليتيم /والوالية التربوية على السفيه.
الدرس السادس عشر :والية الحضانة على الطفل.

الدرس الثالث عشر

الوالية التربوية األبوية
على الطفل
 -مفهومها وأدلّتها)1( -

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يعرف الوالية التربوية والأبوّة لغ ًة وا�صطالح ًا.
ُ 2 .2يميّز بين الوالية ال ّذاتية والوالية الجعلية.
3 .3يحدد طبيعة العالقة بين والية الت� ّصرف والوالية 
التربوية.
4 .4يقدر على التمييز بين الوالية التربوية والتربية.
5 .5يعر�ض الأد ّلة الفقهية على جعل الوالية التربوية 
للأب على الطفل دون الأم.

معنى الوالية لغة
الوالية في �أ�صل اللغة ت� ّ
�دل على القرب والدنو((( ،والوالية بمعنى :ال�سلطان ،الأول��ى
بالت� ّصرف ،الإم ��ارة ،التدبير ،المتابعة ،الن�صرة ...وال��وال��ي :مالك الأ�شياء جميعها 
والمت� ّصرف فيها((( .وك ّل من ولي من قوم �أم ًرا فهو راعيهم((( .والراعي :ال�سائ�س.
فالوالية لغ ًة نحو من ال�سلطة والت� ّصرف وال�سيا�سة والرعاية والتدبير ،وهي بهذا المعنى
عن�صر من ال�شبكة المعنائية للتربية بالمعنى الأعمّ .
ً
الوالية اصطالحا
الوالية في اال�صطالح الفقهي عبارة عن نحو من الإمارة وال�سلطة ل�شخ�ص ما تمنحه ّ
حق
ّ
الت� ّصرف في �ش�ؤون الغير وتدبير �أموره في �أيّ مجال من المجاالت.
يقول الخوان�ساري في تعريفها« :هي الإمارة وال�سلطنة على الغير في نف�سه �أو ماله �أو �أمر 
من �أموره»(((.
إ�ضافة بين الولي
ويقول الإمام الخميني{« :الوالية هي ال�سلطنة على تدبير الأمور �أو �
ّ
والمولى عليه ت�ستتبعها ال�سلطنة على �أموره»(((.

((( معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،6ص .140ال�صحاح ،ج� ،6ص.2528
((( ل�سان العرب ،ج� ،15ص.407
((( العين ،ج� ،2ص.240
((( الخوان�ساري� ،أحمد ،جامع المدارك في �شرح المخت�صر النافع ،ج� ،6ص.3
((( الخميني ،روح اهلل ،الر�سائل ،ج� ،1ص.272
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األب لغة
يظهر � ّأن الأب في �أ�صل اللغة من التربية والتغذية .قال ابن فار�س« :الهمزة والباء والواو
ّ
يدل على التربية والغذو� .أبوت ال�شيء �آبوه �أبو ًا �إذا غذوته .وبذلك ُ�س ّمي الأب �أ ًبا»(((.
والأب الوالد ،ويُ�س ّمى به ك ّل من كان �سبب ًا في �إيجاد �شيء �أو �إ�صالحه �أو ظهوره(((.
والأب بيولوج ًيا هو ك ّل من تكوّن الطفل من نطفته.
ّ
الشرعي
األب في االصطالح
أب في اال�صطالح ال�شرعي ف ُتطلق على معنى خا�ص ،وهو « الذكر الذي تو ّلد منه
�أمّا ال
ّ
مولود منت�سب �إليه �شرع ًا .وعليه فلو زنى وتو ّلد من مائه مولود لم ت�صدق الأبوة �شرع ًا و�إن
�صدقت لغة»(((.
الوالية الحقيقية األصيلة
من الأ�صول العقائدية في الر�ؤية الكونية الإ�سالمية � ّأن اهلل تعالى هو خالق الكون والإن�سان:
ﭽ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ ((( ،وبما �أ ّنه خالقه فهو مالكه ،ل ّأن المالكية فرع
الخالقية :ﭽﭓﭔﭼ(((  ،وبما �أ ّنه مالكه ﭽﯣﯤﯥﭼ((( ح� ً
صرا ،بمعنى � ّأن �إرادته
أحق ح� ً
نافذة في ك ّل ذرّات الكون و�أ ّنه ال ّ
صرا بالت� ّصرف في عالم الوجود وحياة الإن�سان ،وهو
ما يُطلق عليه ا�سم «الوالية التكوينية».
وبما �أ ّنه تعالى له الوالية التكوينية على الوجود تكون الوالية الت�شريعية منح�صرة به ع ّز
وج ّل ،ل ّأن ّ
حق الت�شريع فرع ثبوت المولوية الحقيقية في الرتبة ال�سابقة « ،فلو لم تكن هناك
مولوية ذاتية ال تثبت الجعلية �أي� ًضا ،ل ّأن فاقد ال�شيء ال يُعطيه»(((.
((( معجم مقايي�س اللغة� ،ص.44
((( مفردات �ألفاظ القر�آن� ،ص.57
((( الأن�صاري ،محمد علي ،المو�سوعة الفقهية المي�سرة ،ج� ،1ص.141
((( �سورة الأنعام ،الآية .102
((( �سورة الملك ،الآية .1
((( �سورة ال�شورى ،الآية .9
((( الها�شمي ،محمود ،بحوث في علم الأ�صول ،تقريرات �أبحاث ال�سيد محمد باقر ال�صدر ،ج� ،4ص.29
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وبما � ّأن «النا�س ك�أ�سنان الم�شط �سواء»((( كما ورد عن ر�سول اهلل ،Pفال يكون بالأ�صالة 
ّ
ه ال يحق لأحد الت� ّصرف في ملك اهلل
أحد من الب�شر والية على �أحد من حيث هو((( ،ولأ ّن
ل ٍ
ّ
هذا الحق من
 ال بد من �أن يُمنح
تعالى من دون �إذنه ،فلكي يكون �إن�سان ما و ّلي ًا على الآخرين ّ
ّ
�شرعي يمنح من ِقبَل اهلل ،وك ّل من يت�صدّى
َل �صاحب الحق �أي اهلل تعالى ،فالوالية من�صب
ِقب
ّ
حق اهلل قبل اعتدائه على ّ
للوالية على �أحد من دون �إذنه تعالى يكون معت ّد ًيا على ّ
حق الإن�سان.
 ال بد من �أن يتقيّد بالحدود التي ر�سمها اهلل
كما � ّأن ك ّل من يت�صدّى للوالية ب�إذن اهلل تعالى ّ
لدائرة واليته ،فالوالية المطلقة منح�صرة باهلل تعالى ،وك ّل ما �سواه واليته مقيّدة.
والية تدبير المنزل وإدارة األسرة
كائن اجتماعي بالفطرة �أو اال�ستخدام((( ،فال تتعاي�ش �أي مجموعة من �أفراد
� ّإن الإن�سان
ّ
وراع يتو ّلى م�س�ؤو ّ
لية اتخاذ القرارات وتدبير �ش�ؤون المجموعة 
الب�شر فيما بينهم �إال بوجود قيّم ٍ
ّ
ويعمل على ف�ض التزاحم وح ّل الم�شكالت في الجانب
إيجابي ،ويقيهم من التنازع
في الجانب ال ّ
هذا القانون االجتماعي العامّ.
ال�سلبي .وال�سيرة العقالئية منذ بداية ن�ش�أة الخلقة قائمة على
ّ
ّ
وفي هذا ال�سياق ورد عن النبي� ،Pأ ّنه قال�« :إذا كان ثالثة في �سفر فلي�ؤمّ روا �أحدهم»(((.
إن�ساني  -ب�أقل جمعه ثالثة ف�ض ًال ع ّما فوق  -ال ينتظم �ش�أنه �إال بقيّم و�سائ�س 
فاالجتماع ال ّ
وولي و�أمير ،وعلى �ضوء هذا القانون العام نفهم ما ورد عن �أمير الم�ؤمنين « :Qال ب ّد
للنا�س من �أمير ب ّر �أو فاجر»((( ّ
 ،بغ�ض النظر مبدئ ًيا عن كون تو ّليه هذه الم�س�ؤولية منطلقة 
من االنتخاب واالختيار �أو من ّ
 الن�ص والتعيين �أو من القهر والغلبة...
إن�ساني،
وبيت الأ�سرة (الأب /الأم /الأوالد) هو �أوّل نواة مجتمعية يت�ش ّكل منها االجتماع ال ّ
إن�ساني العام ب�ضرورة وجود قيّم وولي عليها ،يتح ّمل 
وال تخرج عن
معطى القانون االجتماعي ال ّ
ّ
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،4ص.379
((( الإلهيات على �ضوء الكتاب وال�سنة والعقل ،ج� ،1ص.425
((( توجد نظريتان عن الفال�سفة وعلماء االجتماع حول اجتماعية الإن�سان ،من �أ ّنها هل هي بدافع فطري �أم �أ ّنها نتيجة 
الحاجة �إلى خدمات الآخرين وتبادل المنافع معهم .وقد تب ّنى �أر�سطو النظرية الأول��ى ،في حين تب ّنى �أفالطون
النظرية الثانية.
((( �سنن �أبي دواد ،ج� ،1ص.587
((( نهج البالغة ،ج� ،1ص.91
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م�س�ؤولية �سيا�ستها ورعايتها و�إدارة �ش�ؤونها وتدبير �أمورها ،ويكون له ّ
حق الت� ّصرف فيما يتع ّلق
بتلك ال�ش�ؤون والأمور المختلفة -ما كان يعرف في الفل�سفة �أو الحكمة العملية بتدبير المنزل
إ�سالمي ّ
حق الوالية 
 وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا :من هو ال�شخ�ص الذي منحه الدين الّ
داخل الأ�سرة؟
في الجواب عن هذا ال�س�ؤال يُمكن �أن نطرح فر�ضيتين نظريّتين(((:
الأول ��ى� :أن تمنح هذه الوالية لعن�صر  خ��ارج الأ�سرة .وهو �أم��ر خالف مقت�ضى قانون
الفطرة العام الذي ُن�شاهده في عالم الطبيعة من قيام الأب �أو الأم بم�س�ؤولية تربية الأوالد،
كما في عالم الطيور والحيوانات ،والإن�سان لي�س خارج ًا من انطباقات هذا القانون الفطريّ
العام ،وال�سيرة العقالئية منذ بدء الخليقة حتى اليوم منعقدة على �أن يتو ّلى م�س�ؤولية الأ�سرة
ّ
هذا الحق ل�سلطة 
عن�صر داخلي هو �إمّا الأب �أو الأم �أو كالهما مع ًا .ف�ض ًال ع ّما ي�ؤدّي �إليه منح
إن�ساني كما �سي�أتي.
خارجية من التزاحم وال�صراع والتنازع في المجتمع ال ّ
الثانية� :أن تمنح هذه الوالية لعن�صر  داخ��ل الأ�سرة ،وال  ّ
�شك في � ّأن الأطفال ب�سبب
�صغرهم و�ضعفهم وق�صورهم وعدم ر�شدهم ،...ال يّمكن �أن يتو ّلوا �ش�ؤون �أنف�سهم ف�ض ًال عن
غيرهم ،فلذا هذا االحتمال �سيخرج من دائرة الخيارات التي يُمكن �أن تفتر�ض في المقام.
فيبقى �إذ ًا �أن نكون �أمام فر�ضيّتين نظريّتين:
 -1وحدة الوالية .وعلى �ضوء هذه الفر�ضية الأولى يُمكن ر�سم �صورتين:
�أ�	-أن تكون الوالية للأب ح� ً
صرا.
ب� -أن تكون الوالية للأم ح� ً
صرا.
	-2تعدّد الوالية .وعلى �ضوء الفر�ضية الثانية يُمكن ر�سم �صورتين �أي� ًضا:
د يطلق عليها ا�سم الوالية بنحو االنحالل.
�أ -نفوذ والية ك ٍّل منهما على نحو اال�ستقالل ،وق ُ
ٍّ
والية كل منهما �إال بر�ضا 
ب -اال�شتراك في الوالية بمعنى اجتماعهما مع ًا ،وعدم نفوذ
الآخر وموافقته وم�شاركته.
((( يراجع :عجمي� ،سامر توفيق ،نحو بناء المذهب التربوي قراءة في معالم المنهج بين الم�شروعية المعرفية والم�شروعية 
الأ�صولية ،مجلة �أبحاث ودرا�سات تربوية ،العدد الثاني ،ال�سنة الأولى� ،شتاء 1437هـ2016-م� ،ص 37وما بعد.
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ّ
لمن حق الوالية التربوية على الطفل؟
� ّإن اهلل �سبحانه وتعالى خلق الإن�سان و�صنعه ،ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﭼ((( ،
ومقت�ضى ذلك �أن يكون تعالى هو العالم ح� ً
صرا بما عليه واقع النف�س الب�شرية كما هي من
ك ّل جهة ،ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ((( ؟! كما �أ ّنه تعالى من ّزه عن الفقر والحاجة 
ه الغني المطلق :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ(((  ،هذا.
والنق�ص والهوى ،لأ ّن
ّ
ي ت ّ
ومن ال�شرائط ال�ضرورية لمن ي�ضع الت�شريعات الت ُ
نظم �ش�ؤون حياة الب�شر وخطوط
عالقاتهم فيما بينهم �أن يُحيط عل ً
ما بالإن�سان وجميع خ�صو�صيّاته الذهنية والنف�سية والبدنية 
هوى االنتفاع ال�شخ�صي بالت�شريع(((.
جرد ًا عن
واالجتماعية و ،...و�أن يكون م ّ
ّ
واهلل تعالى هو ال��ذي يتلبّ�س بهاتين ال�صفتين :العلم بالإن�سان ،والغنى عن م�صلحة 
الت�شريع ،يقول ال�شيخ نا�صر مكارم ال�شيرازي ...« :تقنين القوانين وت�شريع الأحكام ال يليق
�إال باهلل ،ف�إ ّنه العالم بالم�صالح والمفا�سد وما يحتاج �إليه خلقه في الحال والم�ستقبل دون
غيره م ّمن ال �إحاطة له بم�صالح الأمور ومفا�سدها»(((.
فاهلل تعالى يعلم التكوين الفطريّ والخ�صائ�ص الذهنية  والنف�سية  والج�سدية للأنثى
ٍّ
أ�سند لكل منهما مجموعة الوظائف والأدوار والموقعيات التي تتنا�سب مع
والذكر مع ًا ،وقد �
ٍّ
قد ق�سم الم�س�ؤوليات
طبيعة كل منهما لي�ؤدّي دوره على مقت�ضى طبيعته ،لذا  ُنالحظ �أ ّنه تعالى ّ
في الأ�سرة ،حيث جعل التربية البدنية للطفل من التغذية واللبا�س والتنظيف والتمري�ض 
وال�سهر على راحته ...من وظائف الأم وم�س�ؤوليّاتها في الأ�سرة ،فمنحها والية الح�ضانة على
تربية الطفل فيما يتع ّلق بهذه الأمور -كما �سي�أتي في الدر�س ،- 14ل ّأن ن�سبة العاطفة والحنان
والرحمة المجبولة في قلبها تجعلها م�ؤهّ لة وم�ستعدّة لتح ّمل ك ّل الم�شاق والمتاعب وال�صعاب
في �سبيل راحة طفلها ،وب�سبب الخ�صائ�ص الذهنية الأكثر مي ًال نحو العقالنية ،والنف�سية 
الأكثر مي ًال نحو ال�شجاعة وال�صالبة والحزم ،...التي تتم ّتع بها الطبيعة الذكورية ب�أ�صل 
((( �سورة النمل ،الآية .88
((( �سورة الملك ،الآية .14
((( �سورة �آل عمران ،الآية .97
((( الإلهيات ،ج� ،2ص.248
((( ال�شيرازي ،نا�صر مكارم� ،أنوار الفقاهة ،ج� ،1ص.514-513
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الخلقة ،منح الأب ّ
حق الت� ّصرف و ّاتخاذ القرار بالن�سبة ل�ش�ؤون الطفل المختلفة والت� ّصرف
وهذا الحق في الواقع لي�س ت� ً
ّ
شريفا بل تكليف و�أمانة وم�س�ؤولية ،ت�ضع
في �أحواله المتنوّعة،
على كاهل الأب حم ًال ثقي ًال(((.
إ�سالمي قد منح تمركز ّ
حق القيّومية وعموم الوالية 
وقد �أجمع الفقهاء على � ّأن الدين ال
ّ
على الطفل للأب في بيت الأ�سرة ،واعتبروا � ّأن الأم ال والية قانون ًيا لها على الطفل.
ّ
التصرف والوالية التربوية
بين والية

لم يتعرّ�ض الفقهاء للبحث عن والية الأب على الطفل تحت عنوان الوالية التربوية ،و�إ ّنما 
ً
على الطفل مطلقا من دون تقييدها بالتربوية �أو غيرها،
عالجوها و�س ّلطوا ال�ضوء على والية الأب
ويُعبّرون عنها عادة با�صطالح والية الت�صرّف في النف�س �أو البدن �أو المال� ...إلى غيرها من
�سعة الحقل الداللي لمعنى الوالية في ا�صطالحهم .وفي الحقيقةّ � ،إن
التعبيرات الناظرة �إلى
ّ
القيام بعملية ربط بين معنى التربية ح�سب المفهوم الذي تب ّنيناه ،والذي يعني الرعاية والحفظ
وال�صيانة  والحماية  والدفاع وال�سيا�سة  وح�سن القيام والتنمية  و� ...إلخ من جهة ،وبين معنى
الوالية ح�سب ا�صطالح الفقهاء الذي يعني ال�سلطنة على الغير في نف�سه �أو ماله �أو �أي �أمر من
�أموره من جهة ثانية ،يظهر بو�ضوح � ّأن التربية هي نحو ت�صرّف في �ش�ؤون الطفل ،من حيث نف�سه
وبدنه وماله وغيرها من الأمور المتع ّلقة به .وبهذا يكون البحث عن الوالية التربوية من �صغريات
ومتفرّعات كبرى البحث عن عموم الوالية بالمعنى ال�شامل ،ل ّأن التربية متع ّلقة �إمّا بنف�س الطفل �أو
بدنه ،...في�أتي ال�س�ؤال من له ّ
حق ال�سلطنة وال�سيا�سة والقيام على �أمور الطفل و�ش�ؤونه؟
ومن الأه ّمية بمكان� ،أن ُنميّز في �ضوء ذلك بين الوالية التربوية والتربية ،ف� ّإن الوالية 
ق بالجانب التخطيطي و�صناعة القرار و ّاتخاذ الموقف المنا�سب
التربوية نحو �سلطة تتع ّل
ّ
حول �ش�ؤون الطفل و�أحواله و�أموره بمختلف جوانب �شخ�صيّته ون�شاطاته الحياتية ،بمعنى �أ ّنه
من هو المرجعية ابتداء �أو عند االختالف التي تح�سم الخيار في تدبير �ش�ؤون الطفل في �أيّ
إجرائي التنفيذيّ  ،بمعنى من
ق بالبعد العملي ال
مجال من مجاالت حياته؟ �أمّا التربية فتتع ّل
ّ
ّ
هو الذي يقوم بتنفيذ الخطوات المطلوبة في �إي�صال الطفل �إلى الكمال الم�ستعدّ له؟ وبناء
عليه ،ف� ّإن منح ّ
حق الوالية التربوية للأب ال يعني �إق�صاء الأم عن الح�ضور في �ساحة التربية،
((( يراجع :التنقيح في �شرح المكا�سب ،البيع ،مو�سوعة الإمام الخوئي ،ج� ،37ص.136
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ل ّأن التربية عملية �إجرائية ،با�ستطاعة الأم �أن ُ تمار�س هذه العملية التربوية تحت �إ�شراف
الأب وتوجيهه على فر�ض جعل الوالية مطلق ًا ح ّتى التربوية منها للأب.
كما �أ ّن��ه م ّما تنبغي الإ�شارة �إليهّ � ،أن عموم والية الأب على الطفل ال تعني عدم وجود
ُخ�ص�ص تلك القاعدة العامّة ،كما �سي�أتي تف�صيل هذه النقطة عند البحث عن والية 
ا�ستثاء ي ّ
الح�ضانة على الطفل.
وبنا ًء على ما تقدّم ،ي ّت�ضح � ّأن ت�سليط ال�ضوء على �آراء الفقهاء فيما يتع ّلق بوالية الت� ّصرف
ي�شمل معالجة م�س�ألة الوالية التربوية لكونها من �صغرياتها ومت�ضمناتها ولي�ست عنوان ًا في 
مقابلها ومغ ً
ايرا لها.
ّ
أدلة الوالية التربوية األبوية
ّ
ا�ستدل الفقهاء على هذه الوالية التربوية الأبوية على الطفل بعدّة �أد ّلة نعر�ض بع� ًضا منها 
ب�شكل مخت�صر.
�أو ًالّ � :أن ال�سيرة العقالئية واالرتكازات االجتماعية العامّة قائمة على � ّأن الأب هو من
له ّ
حق الت� ّصرف في �ش�ؤون �أطفاله .وقد كانت هذه ال�سيرة مع كثرة االبتالء بها على مر�أى
داع لل�سكوت ،فلو لم تكن
وم�سمع من الم� ّشرع ال
ّ
إ�سالمي ولم ين َه عنها مع عدم وجود �أيّ ٍ
مر�ضية عنده لأر�شد �إلى خالفها تعل ً
يما للجاهلين� ،أو لنهى عنها اعترا� ًضا على المنكر.
وكذلك حال ال�سيرة المت� ّشرعية ،ف�إ ّنها قائمة على مفروغية � ّأن الأب هو من له ّ
حق الت� ّصرف
في �ش�ؤون �أطفاله.
فرقة في  عدّة �أبواب
ثانياً :القراءة اال�ستقرائية  -التركيبية للن�صو�ص الروائية المت ّ
فقهية((( ،وال ��واردة في بيان ح� ّ�ق الأب بالت� ّصرف ببع�ض  �ش�ؤون �أطفاله ،ب�إ�ضافة �إلغاء
خ�صو�صيات تلك الموارد وتعميم ّ
حق الت� ّصرف لباقي المجاالت لوحدة المالك والمناط،
قال الخون�ساري« :والية الأب والج ّد للأب بالن�سبة �إلى ال�صغير ،فال �إ�شكال وال خالف في
واليتهما في الجملةّ ،
ويدل عليه ما ورد في الأبواب المتفرّقة»((( .ومن هذه الن�صو�ص ما 
((( يراجع :التنقيح في �شرح المكا�سب ،البيع ،ج� ،37ص.136
((( جامع المدارك ،ج� ،3ص.95
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وحق تزويج طفله ،ومنها ما ت� ّضمن �أ ّنه من ّ
ت� ّضمن � ّأن للأب والية في النكاح ّ
حق الأب تعيين
الو�صي على طفله ،ومنها ما ت� ّضمن �أنه من ّ
حق الأب الت� ّصرف في �أموال طفله ،ومنها ما 
ّ
ت� ّضمن والية الأب على �إجارة طفله ،ومنها ما ت� ّضمن بيان ّ
حق الأب في تعليم طفله ال�صنائع
التي يختارها له ،ومنها ما ت� ّضمن كفاية قب�ض الأب عن طفله في الهبة وال�صدقة ،ومنها 
ما ورد في والية ت�أديب الطفل(((� ...إلخ من الموارد التي تظهر بالتتبع واال�ستقراء ،ف�إ ّنه بعد 
«�إلغاء خ�صو�صية موارد هذه الن�صو�ص -يُ�صبح  -فهم عموم والية الأب من مجموعها
قريباً جداً »((( .ل ّأن الأمور المذكورة �إذا كانت ت�ستلزم منح الوالية للأب على الطفل فالذهنية 
العرفية تفهم منها عموم الوالية في �سائر الأم��ور لعدم تفريقهم بينها من حيث المالك
والمناط والفحوى.
ثالثاً :اال�ستدالل المبا�شر بالن�صو�ص الروائية :حيث ا�ستظهر بع�ض الفقهاء منها عموم
والية الأب على �أطفاله((( ،منها ما رواه محمد بن م�سلم ،عن �أبي جعفر الباقر - Q في 
الرجل يت�صدّق على ولده وقد �أدركوا  ،-قال�« :إذا لم يقب�ضوا ح ّتى يموت فهو ميراث ،ف�إن
ت�صدّق على من لم يُدرك من ولده فهو جائز ،ل ّأن والده هو الذي يلي �أمره.(((»...
ومثله عن عبيد بن زرارة ،عن �أبي عبد اهلل ال�صادق - Qفي رجل ت�صدّق على وُلد له
قد �أدركوا  ،-قال�« :إذا لم يقب�ضوا حتى يموت فهو ميراث ،ف�إن ت�صدّق على من لم يُدرك
من ولده فهو جائز ،ل ّأن الوالد هو الذي يلي �أمره»(((.
حيث � ّإن التعليل ال��وارد في  ذي��ل الروايتين بقولهما  « :Lلأن ال ��وال ��د »...مطلق،
ومقت�ضى �إطالق التعليل فيهما عموم والية الأب على ولده ال خ�صو�ص واليته عليه في مورد
قب�ض ال�صدقة له(((.
((( يراجع :الحر العاملي ،محمد بن الح�سن ،تف�صيل و�سائل ال�شيعة �إلى تح�صيل م�سائل ال�شريعة ،ج ،12باب ،21من
�أبواب ما يكت�سب به ،ح .1وج� ،15أبواب �أحكام الأوالد :باب .98 ،97 ،86 ،85 ،83 ،82 ،22،81:وج ،13باب 5 ،4:من
�أبواب �أحكام الهبات ،وباب 4:من �أبواب الوقوف وال�صدقات.
((( الطباطبائي الحكيم ،محمد �سعيد ،م�صباح المنهاج ،كتاب التجارة ،ج� ،2ص.377
((( يراجع :فقه ال�صادق ،ج� ،20ص .313وم�صباح المنهاج ،كتاب التجارة ،ج� ،2ص.377
((( الكافي ،ج� ،7ص.32
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،4ص.248
((( م�صباح المنهاج ،م�صدر �سابق.
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المفاهيم الرئيسة

	الوالي��ة لغ� ّ�ة تدل على الق��رب والدن ّو وال�س��لطة والتدبير ...وفي اال�صطالح هي �س��لطة 
ل�ش��خ�ص م ُ
ّ
عطيه الحق في الت� ّصرف في �ش ��ؤون الغير وتدبير �أموره في �أيّ مجال من
ا ت
المجاالت.
	الأب بيولوجي � ًا ه��و من يتو ّلد الطفل من نطفته� ،أمّا �ش��رع ًا فهو من ينت�س��ب �إليه مولود�شرعي.
ب�سبب
ّ
	الوالية الحقيقية وبالأ�صالة هلل تعالى ،وال والية لأحد على �أحد� ،إال �إذا منحه اهلل تعالىّ
�صاحب الوالية الحق في ممار�سة واليته على الغير.
الذي هو
	� ّإن الأ�سرة تحتاج �إلى ق ّيم و�سائ�س ومدبّر يقود حياة الأ�سرة ّ باتجاه الكمال وال�سعادة.
وق��د منح��ت ال�ش��ريعة الإ�س�لامية هذا الح� ّ�ق للأب لأ ّن��ه الأكث �ر �أهلي��ة لإدارة �أمورها 
وتدبي��ر �ش ��ؤونها على �ضوء الخ�صائ�ص الذهنية والنف�س��ية والبدني��ة التي منحها اهلل
تعالى له.
	�إن القي��ام بعملي��ة رب��ط بي��ن معن��ى التربية ال��ذي يعن��ي الرعاي��ة والحف��ظ وال�صيانة والحماية والدفاع و� ...إلخ من جهة ،وبين معنى الوالية ح�سب ا�صطالح الفقهاء الذي
يعني ال�س��لطنة على الغير في نف�س��ه �أو ماله �أو �أيّ  �أمر من �أموره من جهة ثانية ،يظهر 
� ّأن التربي��ة نحو ت� ّصرف في �ش ��ؤون الطفل ،من حيث نف�س��ه وبدن��ه وماله  ،وبهذا يكون
البحث عن الوالية التربوية من �صغريات عموم الوالية بالمعنى ال�شامل.
ق بالجانب التخطيطي
	الفرق بين الوالية التربوية والتربية هي �أن الأولى نحو �سلطة تتع ّلّ
و�صناعة القرار و ّاتخاذ الموقف المنا�س��ب حول �ش�ؤون الطفل و�أحواله و�أموره بمختلف
جوان��ب �ش��خ�صيّته ون�ش��اطاته الحياتي��ة ،بمعن��ى �أ ّنه من ه��و المرجعية ابت��دا ًء �أو عند 
إجرائي التنفيذيّ  ،بمعنى من هو الذي
ق بالبعد العملي ال
االخت�لاف� ،أ ّم��ا التربية فتتع ّل
ّ
ّ
يقوم بتنفيذ الخطوات المطلوبة في �إي�صال الطفل �إلى الكمال الم�ستعد له.
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	ا�س� ّ�تدل الفقه��اء على من��ح الوالية التربوية في الأ�س��رة للأب بعدّة �أد ّلة منها :ال�س��يرة
العقالئي��ة المم�ض��اة م��ن ِقبَل المع�صوم في تو ّلي الآباء ل�ش ��ؤون الأ�س��رة م��ع عدم نهي 
المع�ص��وم ع��ن ذلك ،والأدلة اللفظية الت��ي تمنح الأب ّ
حق الوالية على �أوالده في بع�ض 
الم��وارد وم��ع �إلغ��اء الخ�صو�صي��ة للموارد يت��مّ  التعميم للوالي��ة على باقي �ش ��ؤون حياة
الطفل ،ومنها الأدلة اللفظية الت ُ
ي ت� ّصرح مبا�شرة ب� ّأن الوالد هو الذي يلي �أمر الطفل،
كقول الإمام الباقر« :Q ل ّأن والده هو الذي يلي �أمره.»...
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أسئلة الدرس

ّ
ّ
ُمار�س حق الوالية على الآخرين؟
لماذا ال يحق للإن�سان بالأ�صالة �أن ي
1.1
2.2هل تعتقد � ّأن منح ّ
حق الوالية للأب في الأ�سرة هو الخيار الأف�ضل �أم �أ ّنه لو �أُعطي للأم
�أو باال�شتراك بينهما يكون هو الأف�ضل؟ ولماذا؟
3.3ما هو الفرق بين الوالية التربوية وبين التربية؟ وكيف ينعك�س ذلك على دور الأب والأم
داخل الأ�سرة؟
ّ
جعل حق الوالية للأب.
�4.4أعر�ض دلي ًال للفقهاء على
ّ
نفي جعل حق الوالية للأم.
�5.5أعر�ض دلي ًال على

الدرس الرابع عشر

الوالية التربوية األبوية
على الطفل
 -شروطها وحدودها)2( -

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يعرف حدود ّ
حق والية الجدّ التربوية على الطفل.
2 .2يحدّد معنى �شرطية عدالة الأب في نفوذ واليته
التربوية.
3 .3يميّز دوائر الم�صلحة الم�أخوذة ك�شرط في الوالية 
التربوية على الطفل.
4 .4يعر�ض �أد ّلة الفقهاء في �شرطية العدالة والم�صلحة 
في نفوذ الوالية التربوية.

تمهيد
عالجنا في الدر�س ال�سابق معنى الوالية التربوية الأبوية ،والأد ّلة التي اعتمد عليها الفقهاء
في �إثباتها للأب ،وبقي بع�ض الق�ضايا المتع ّلقة بالوالية التربوية على الطفل ،والتي �ستعالج 
في هذا الدر�س تتمة للدر�س ال�سابق وجو ً
ابا عن جملة الأ�سئلة التالية :هل لغير الأب �أيّ والية 
تربوية على الطفل؟ ولمن؟ ومتى؟ وهل الوالية التربوية الأبوية على الطفل مطلقة �أم مقيّدة
وم�شروطة؟ وما هي �شروطها؟
والية ّ
الجد (أب األب وإن عال)
ولي الطفل غير منح�صر بالأب ،بل يتعدّاه �إلى �أب الأب
ذهب م�شهور الفقهاء �إلى � ّأن ّ
 الجد للأم (ن�سبت المخالفة في ذلك �إلى ال�شيخ الح�سن بن
 الجد من جهة الأب دون ّ
�أي ّ
جد ّ
حق الوالية على �ش�ؤون الطفل ،وال نقا�ش 
علي العماني المعروف بابن �أبي عقيل) ،ف� ّإن لل ّ
الجد نحو من ّ
 االتفاق والم�شاركة في �صناعة القرارات
بين الفقهاء فيما لو كان بين الأب و ّ
التربوية المتع ّلقة بالطفل ،و�إ ّنما وقع الكالم فيما لو اختلفت وجهات النظر بين الأب والجدّ،
 الجد � ّأن الت� ّصرف
حيث ر�أى الأب � ّأن من م�صلحة الطفل الت� ّصرف بهذا النحو ،في حين ر�أى ّ
بهذا النحو لي�س لم�صلحة الطفل ،ف�أ ّيهما يُقدّم على الآخر؟ هل والية الأب هي الت ُ
ي تقدّم على
 الجد �أعلى
اعتبار �أ ّنه �أقرب للطفل في �سل�سلة الأولياء� ،أم ُ تقدّم والية الجد على �أ�سا�س � ّأن ّ
طولي؟ بمعنى
الجد
من الأب في ال�سل�سلة؟ وبعبارة �أخرى هل الحكم بين الأب و ّ
عر�ضي �أم ّ
ّ
 الجد  -من الت� ّصرف حال التعار�ض في وجهات
هل يمنع الأقربُ �-أي الأب  -الأبعدَ � -أي ّ
النظر �أم ال؟
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ذهب م�شهور الفقهاء �إلى � ّأن ّ
حق والية الجدّ في الت� ّصرف يُقدّم على والية الأب((( ،وذلك
ا�ستناد ًا �إلى بع�ض الروايات منها :عن علي بن جعفر ،عن �أخيه الإم��ام مو�سى بن جعفر 
الكاظم  ،Qقال� :س�ألته عن رجل �أتاه رجالن يخطبان ابنته ،فهوى �أن يزوّج �أحدهما،
أحق �أن ينكح؟ قال « :Qالذي هوى الج ّد � ّ
وهوى �أبوه الآخر� ،أ ّيهما � ّ
أحق ،لأ ّنها و�أباها
للجدّ»(((.
حيث � ّإن �أح ّقية الجدّ في الرواية و�إن كانت واردة فيما يتع ّلق بالزواج �إال � ّأن التعليل الوارد
الية الجد على الأب مطلق ًا
ّ» ي�ستلزم باالرتكاز العرفي �أعالئية و
في ذيلها« :لأ ّنها و�أباها للجد
ّ
ّ
من دون تخ�صي�ص بهذا المورد.
ّ
 التي ا�ستدل بها من باب الأولوية القطعية ،عن عبيد بن زرارةُ ،قلتُ
ومن الروايات �أي� ًضا
لأبي عبد اهلل  :Qالجارية يريد �أبوها �أن يُزوّجها من رجل ،ويريد جدّها �أن يُزوّجها من
رجل �آخر ،قال « :Qالجد �أولى بذلك ما لم يكن م�ضاراً� ،إن لم يكن الأب زوّجها قبله.
ويجوز عليها تزويج الأب والجد»(((.
ويُالحظ �أن هذا التقديم لوالية الجد على الأب عند المزاحمة مق ّيد فيما �إذا لم يكن
م�ضا ّر ًا ّ
 بحق الطفل((( ،و�سي�أتي �شرح هذه النقطة.
هذا عند التزاحم في اتخاذ القرارات ،ولكن في �صورة االبتداء ،ذهب الفقهاء �إلى � ّأن
ًّ
ّ
 في حق الت� ّصرف ،بمعنى � ّأن الأب مث ًال يُمكنه الت� ّصرف في 
كل من الأب والجد م�ستق ّل
�ش�ؤون الطفل من دون الرجوع �إلى �إذن الجد ،فالكالم في �أح ّقية الجد �إ ّنما هو في خ�صو�ص
�صورة علم الجد والتعار�ض ،لكن ت� ّصرف الأب غير مرهون ب�إذن الجد ،فله ّ
حق الت� ّصرف
اال�ستقاللي في �ش�ؤون الطفل بنحو يعتبر ت� ّصرفه نافذ ًا ح ّتى لو لم ي�ست�أذن من الجد �أو لم
ّ
 الجد �سبق في الت� ّصرف ف� ّإن ت� ّصرفه هو الذي
 الجد على ت� ّصرفاته .نعم� ،أيّ من الأب �أو ّ
يُطلع ّ
ّ
ينفذ بحق الطفل دون الآخر في �صورة عدم التنازع.
((( يراجع :الخميني ،روح اهلل ،كتاب البيع ،ج� ،2ص.593
((( الحميري ،عبد اهلل بن جعفر ،قرب الإ�سناد� ،ص.285
((( الكافي ،ج� ،5ص.395
((( التنقيح في �شرح المكا�سب ،م�صدر �سابق� ،ص.144
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قال ال�شيخ محمد علي الأن�صاري« :المعروف والم�شهور هو � ّأن ّ ً
الجد م�ستق ّل
كل من الأب و ّ
في الوالية ،فال يلزم اال�شتراك وال اال�ستئذان من الآخر ،ف�أيّهما �سبق مع مراعاة ما يجب
مراعاته لم يبق مح ّل للآخر .والجد مقدّم في �صورة الت�شاح»(((.
ّ
والجد م�ستقلن في الوالية،
�أمّا في �صورة االقتران ،يقول الإمام الخميني {« :الأب
ّ
فينفذ ت� ّصرف ال�سابق منهما ولغا الالحق ،ولو اقترنا ففي تقديم الجد �أو الأب �أو عدم الترجيح
وبطالن ت� ّصرف كليهما وجوه بل �أقوال ،فال يترك االحتياط»((( .والمق�صود باالحتياط هنا 
هو بطالن ت� ّصرف ٍّ
كل منهما ،كما هو ر�أي بع�ض الفقهاء(((.
ال والية للأم �أو الأخ الكبير �أو الجد للأم...
إمام الخميني{« :والية الت� ّصرف في مال الطفل والنظر في م�صالحه و�ش�ؤونه
يقول ال
ّ
لأبيه وجدّه لأبيه ...و�أمّا الأم والجد للأم والأخ ف�ض ًال عن �سائر الأقارب فال والية لهم عليه»(((.
وبهذا ي ّت�ضح عموم نفي الوالية عن غير الأب ،لت�شمل الأم والأخ الكبير والعمّ والخال
الجد من طرف الأم وغيرهم ،فلي�س لأيٍّ منهم ّ
حق الوالية على الطفل �أ�صالة.
و ّ
ّ
وقد ا�ستدل الفقهاء على عدم والية الأم على الأطفال بثالثة �أدلة(((:
�	-1إجم��اع الفقه��اء ،قال ال�ش��يخ الجواه��ري« :ال والية للأم وال لأحد م��ن �آبائها على الولد 
ال�صغير بال خالف �أجده فيه»(((.
دليل لفظي على والية الأمّ ،
ن�شك في واليتها ،والأ�صل 
	-2الأ�صل ،حيث �إ ّنه «بعد عدم وجود
ّ
ع��دم الوالي��ة»((( ،بمعن��ى � ّأن الأ�صل ع��دم والية �أحد على �أحد كما تق �دّم ،والخروج عن
دليل خا�ص من ال�ش��ارع يمنح من�صب الوالية ل�ش��خ�ص ما ،ولم
هذا الأ�صل يحتاج �إلى
ّ
ي��رد دلي��ل م��ن ال�ش��ارع ي� ّ
�دل على والي��ة الأم ،ف��الأم من حي��ث الأ�صل ال والي��ة لها على
((( المو�سوعة الفقهية المي�سرة ،م�صدر �سابق� ،ص.148
((( الخميني ،روح اهلل ،تحرير الو�سيلة ،ج� ،2ص.14
((( ال�سي�ستاني ،علي ،منهاج ال�صالحين ،ج� ،2ص.297
((( تحرير الو�سيلة ،ج� ،2ص.14
((( ال�سبزواري ،عبد الأعلى ،مهذب الأحكام في بيان الحالل والحرام ،ج� ،21ص.126
((( جواهر الكالم ،ج � ،29ص .234
((( الجواهري ،ح�سن ،بحوث في الفقه المعا�صر ،ج� ،3ص.192
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�أطفالها.
	-3اخت�صا�ص الأد ّلة اللفظية والروايات الواردة في هذا ال�سياق بالأب والجد كما تقدّم.
�شروط نفوذ الوالية التربوية للأب ذكرنا فيما  �سبق �أن الوالية التربوية للأب مقيّدة
بالت� ّصرف على �ضوء الدائرة التي منحتها له ال�شريعة ،فما هي ال�شروط التي فر�ضتها الر�ؤية 
إ�سالمية في الولي لتح ّمل هذه الم�س�ؤولية؟ وقع البحث عند الفقهاء في 
الفقهية التربوية ال
ّ
هذه ال�شروط ،و�أهمّ �شرطين تمّ  بحثهما عندهم هما :العدالة والم�صلحة.
ّ
شرطية العدالة في األب
ا�شترط بع�ض الفقهاء العدالة في الأب حتى تكون واليته نافذة على الطفل ،ل ّأن مناط
جرد ًا ،بل الأبوة ب�ضميمة �صفة وهي العدالة ،ف�إذا كان الأب
جعل الوالية للأب لي�س هو الأبوة م ّ
ظ ً
الما وفا�سق ًا فال ّ
حق له بالوالية على �أطفاله ،ل ّأن الف�سق يُنافي الوالية ،والظالم ال ي�صلح
ّ
لمن�صب الوالية ،يقول العلمة الح ّلي في �سياق الحديث عن �شرطية العدالة في الو�صي:
«ويُ�شكل الأمر في الأب الفا�سق ...والأب تعود واليته بالتوبة»(((.
ّ
ّا النقلي فقوله تعالى :ﭽ ﮗ
آخر عقلي� ،أم
أي بدليل نقلي و�
وقد ا�ستدل �أ�صحاب هذا الر�
ّ
ّ
ّ
خالل ت�شكيل قيا�س منطقي مفاده :ك ّل فا�سق
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ ((( ،من
ّ
ظالم ،وك ّل ظالم ال يركن �إليه ،فك ّل فا�سق ال يركن �إليه ،مع لحاظ � ّأن جعل الوالية للظالم
ركون �إليه(((.
ّا الدليل العقلي فقد عر�ضه فخر المح ّققين ابن العالمة الح ّلي في �شرح عبارة �أبيه،
و�أم
ّ
أ�صح عندي �أ ّنه ال والية له ما دام فا�سق ًا لأ ّنها والية على من ال يدفع عن
حيث قال « :وال ّ
نف�سه وال يعرف عن حاله ،وي�ستحيل من حكمة ال�صانع �أن يجعل الفا�سق �أم ً
ينا يقبل �إقراراته
ن�ص القر�آن على خالفه((( ،ف�إن عاد عادت واليته»(((.
و�إخباراته على غيره مع ّ
((( الحلي ،الح�سن بن يو�سف ،قواعد الأحكام في معرفة الحالل والحرام ،ج� ،2ص.564
((( �سورة هود ،الآية .113
((( يراجع :الخميني ،كتاب البيع ،ج� ،2ص.599
((( �إ�شارة �إلى قوله تعالى :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭼ� .سورة الحجرات ،الآية .6
((( الحلي ،محمد بن الح�سن� ،إي�ضاح الفوائد في �شرح �إ�شكاالت القواعد ،ج� ،2ص.628
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فحكم العقل العملي بقبح جعل الوالية للفا�سق من ِقبَل اهلل تعالى لأ ّنه خالف مقت�ضى
ّ
الحكمة ،يُعتبر قرينة عقلية مقيّدة لعموم �أد ّلة الوالية الأبوية ،و «يكون كالقرينة الم ّت�صلة 
بالكالم فيمنع من انعقاد الظهور في الن�صو�ص و�شمولها للفا�سق ،ويوجب ان�صرافها �إلى
العدول واخت�صا�صها بهم»((( ،حيث � ّإن القواعد العقلية القطعية بحكم القرائن المنف�صلة �أو
عرفي لغويّ من الكالم(((.
المت�ص ّلة لفهم المراد الجدّي للمتك ّلم وت�شكيل ظهور ّ
ّ
شرطية العدالة في األب
عدم
ذهب م�شهور الفقهاء �إلى وجهة نظر مخالفة للر�أي المتقدّم ،حيث قالوا ب� ّأن والية الأب
إ�ضافي فيها ،فلم ُ تقيّد الن�صو�ص والية الأب
ثابتة ب�أ�صل ال�شرع لعنوان الأبوّة من دون �أيّ قيد � ّ
ب�شرط العدالة ،كما � ّأن ال�شفقة الأبوية والر�أفة والرحمة المركوزة في فطرة الأب والمعجونة 
بطينته تمنعه من ت�ضييع م�صلحة �أوالده والعمل على خالف مقت�ضاها(((.
ثابتة بمقت�ضى الن�ص والإجماع،
يقول المح ّقق الكركي« :والذي يقت�ضيه النظر � ّأن واليته
ّ
وا�شتراط العدالة فيه ال دليل عليه»(((.
ّ
ّا ما ا�ستدل به في الفقرة ال�سابقة من الآية على � ّأن الفا�سق ال يركن �إليه ولي�س �أه ًال
�أم
لال�ستئمان ،فهو خارج عن مح ّل الكالم ،ل ّأن جعل الوالية بيد الفا�سق لي�س نحو ًا من الركون �إليه
ح ّتى يكون النهي في الآية �شام ًال لهذا المورد �أو ًال(((ً ،
 المتفاهم العرفي من الظالم في 
وثانيا � ّأن
ّ
ً
منافيا لإطالقات �أدلة 
الآية لي�س هو مطلق الفا�سق بل هم والة الجور((( ،فيبقى هذا ال�شرط
عموم والية الأب ،ف�ض ًال عن � ّأن ال�سيرة العقالئية قائمة على � ّأن الأب الفا�سق � ً
أي�ضا يلي �ش�ؤون
إ�سالمي .والتجربة التربوية في الأ�سرة على امتداد
�أطفاله من دون �إنكار من ِقبَل الم� ّشرع ال
ّ
أب بالمعنى الفقهي بعدم الت� ّصرف
الإن�سانية خير �شاهد على ذلك(((� ،إذ ال عالقة لف�سق ال
ّ
((( ال�صابري الهمداني� ،أحمد ،الهداية �إلى من له الوالية ،تقرير بحث ال�سيد محمد ر�ضا الكلبايكاني ،ج� ،1ص.9
((( يراجع :اللنكراني ،فا�ضل ،مدخل التف�سير� ،ص.190-189
((( الم�صدر نف�سه.
((( جامع المقا�صد ،ج� ،11ص.276
((( كتاب البيع ،ج� ،2ص.599
((( التنقيح ،الم�صدر ال�سابق� ،ص.140
((( يراجع :الهداية �إلى من له الوالية ،ج� ،1ص.8
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على �ضوء الم�صلحة �أو على الأقل على �ضوء عدم المف�سدة ب�ش�ؤون �أطفاله.
 الدليل العقلي الذي اعتبر قرينة غير م�س ّلم ،ف�أول الكالم �أن يكون جعل الوالية 
كما � ّأن
ّ
للأب الفا�سق �إذا ت� ّصرف على �ضوء م�صلحة الطفل �أو ال �أق ّل لي�س � ّضد م�صلحته خالف
مقت�ضى الحكمة الإلهية ،بل ال�شارع المقدّ�س بحكمته قد يرى � ّأن منح ّ
حق الوالية التربوية 
على الطفل للأب الفا�سق فيه م�صلحة وهي ر�أفة الأب على ولده و� ّأن �سائر النا�س لي�سوا 
أجنبي �أ� ّضر على
ب�أر�أف من الأب ،و� ّأن �إ�سناد الوالية �إلى دائرة خارج بيت الأ�سرة كالعادل ال ّ
الطفل من �إ�سناد الوالية �إلى الأب �أو الجد الفا�سقين اللذين يعي�ش الطفل في ح�ضنهما،
م ّما يُ�شعرهما بمقت�ضى الطبيعة الأبوية المجبولة في  داخلهما ب�أ�صل الخلقة بالم�س�ؤولية 
الأخالقية والإن�سانية والعاطفية عن الطفل ،يقول ال�سيد الخوئي في �سياق الر ّد على ا�ستحالة 
جعل الأب الفا�سق و ً
ليا على الطفلّ �« :إن الم�صلحة النوعية وهي ال�شفقة على الولد بمقت�ضى
الطبيعة الب�شرية توجب جعل الوالية لهما»(((.
أجنبي مع وج��ود الأب والجد  �ستكون غير 
ف�ض ًال عن � ّأن ت�شريع الوالية  على الطفل لل ّ
إ�سالمي((( ،خ�صو� ًصا
مقبولة اجتماع ًيا لأ ّنها ت�ؤدّي �إلى ال�صراع والنزاع بين �أبناء المجتمع ال
ّ
بين ال�شعب والحكومة التي �ستتو ّلى هذه الم�س�ؤولية وتنظيمها و�ضبطها ،وبال ّتالي تكون غير 
�صالحة للتنفيذ ،بنحو يمنع من فعلية ت�شريع من هذا القبيل.
يقول الإمام الخميني{« :لو لم يجعل ال�شارع الوالية للأب والجدّ الفا�سقين ،ف� ْإن �أهملها 
ً
حافظا ،...فالف�ساد �أفح�ش ،ولو لم يُهمل وجعل �أمرهم �إلى والي الم�سلمين ،ففيه مفا�سد 
ولم يُعيّن
كثيرة ...بل الزمه ح�صول التباغ�ض والتباعد بين ال�شعب والحكومة ،وهو من �أف�سد الأُمور� ،ضرورة
� ّأن الواقعة عامّة البلوى ،و�إثبات العدالة بالبيّنة ال�شرع ّية �أو الطرق الأُخر غير مي�سور»(((.
ّ
نعم ،ال �شك � ّأن �شرط العدالة يُ�ش ّكل قيمة �أخالقية في ت� ّصرف الأب ب�شكل �أ�صلح فيما 
يتع ّلق بتربية الطفل.
ّن للحاكم ال�شرعي � ّأن ف�سق الأب له دخالة في الت� ّصرف � ّضد
وعلى ك ّل حال� ،إذا تبي
ّ
((( التنقيح ،م�صدر �سابق� ،ص.104
((( يراجع حول هذه النقطة :الخميني ،كتاب البيع ،ج� ،2ص
((( الم�صدر نف�سه.
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م�صلحة الطفل بنحو يلحق ال�ضرر والمف�سدة به ،يكون له ّ
حق عزل الأب ومنعه من الت� ّصرف
في �ش�ؤون الطفل((( ،وهذا يعني �أ ّنه ال محذور في جعل الوالية للفا�سق من حيث الأ�صل� ،إال � ّأن
ّ
فه بحق الطفل.
للحاكم عزله �إذا تبيّن �سوء ت� ّصر
ل��ذا يُع ّقب المح ّقق الكركي  على قوله ال�سابق« :والمحذور مندفع ب �� ّأن الحاكم متى
ظهر عنده بقرائن الأح��وال اختالل حال الطفل �إذا كان للأب عليه والية عزله ومنعه من
الت� ّصرف.(((»...
ويقول الإمام الخميني{« :الظاهر �أ ّنه ال يُ�شترط العدالة في والية الأب والجد ،فال
والية للحاكم مع ف�سقهما ،لكن متى ظهر له ولو بقرائن الأحوال ال�ضرر منهما على المولى
عليه عزلهما ومنعهما من الت� ّصرف»(((.
ّ
شرطية ّ
تصرف األب على ضوء مصلحة الطفل

من ال�شروط التي وقع البحث عنها واالختالف حولها فيما يتع ّلق بوالية الأب ،هو الجواب
عن ال�س�ؤال التالي :هل يعتبر �أن يكون ت� ّصرف الأب على �ضوء م�صلحة الطفل ح ّتى يكون
�صحيح ًا ونافذ ًا �أم يكفي �أن ال ي�ؤدّي ت� ّصرفه �إلى مف�سدة -حيث يوجد بين الم�صلحة والمف�سدة
وا�سطة-؟ وبعبارة �أخرى هل والية الأب م�شروطة بعدم الف�ساد �أم بوجود الم�صلحة؟
وهذا الترديد بين ال�ش ّقين يتمّ  بعد �إخراج احتمال �أن تكون والية الأب مطلقة من حيث
الم�صلحة والمف�سدة ،بمعنى �أ ّنها نافذة ح ّتى في مورد الإ�ضرار بالطفل ،الن�صراف �أد ّلة منح
الوالية للأب عن هذا المقدار ،يقول ال�سيد الخوئي« :الإن�صاف �أ ّنه ال �إطالق لهذه الروايات
جعل ال�سلطنة للولي في الت� ّصرفات التي ال تكون م� ّضرة بالمولى عليه»(((.
بل هي من�صرفة �إلى
ّ
ف�ض ًال عن وجود روايات يظهر منها �شرطية الوالية بعدم الف�ساد م ّما يوجب تقييد الن�صو�ص
المطلقة بها ،منها ما ورد عن �أبي جعفر الباقر ،Q قال« :ما �أحبّ  �أن ي�أخذ من مال
((( يراجع :الجواهر ،ج� ،26ص.102
((( م.ن.
((( تحرير الو�سيلة ،ج� ،2ص.14
((( التنقيح ،م�صدر �سابق� ،ص.144
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ا ال بد منهّ � ،إن اهلل ال يُحبّ  الف�ساد(((»((( .ف� ّإن ذيل الرواية يو�ضح
ابنه �إال ما احتاج �إليه م ّم ّ
حدود جواز الت� ّصرف ،وتقييدها ب�أن ال تكون ت� ّصرفات �ضررية وم�ؤ ّدية �إلى ما هو ف�ساد ع ً
رفا،
«ويبقى في الإطالق ما فيه ال�صالح والغبطة ،وما لم ي�شتمل على الف�ساد و�إن لم تكن فيه
م�صلحة»(((.
�أمّا بالن�سبة للتعميم لغير الت� ّصرفات المالية فقد ذكرنا الوجه فيه ب�إلغاء الخ�صو�صية،
وعموم التعليل.
وعلى ك ّل حال ،نجد في الجواب عن ال�س�ؤال ال�سابق ر�أيين عند الفقهاء:
	ال �ر�أي الأول :اعتب��ار الم�صلح �ة ف��ي الت� ّصرف كم��ا هو ر�أي ال�ش��يخ الطو�س��ي((( ،وابن�إدري�س الح ّلي((( ،وغيرهما.
	الر�أي الثاني :وهو الم�شهور ،اعتبار عدم المف�سدة في الت� ّصرف.اعتبار المصلحة في الوالية
يرى بع�ض الفقهاء � ّأن نفوذ �سلطة ووالية الأب متو ّقفة على الت� ّصرف في �ضمن دائرة
أن يدر�س الولي ما هو الخيار الذي فيه م�صلحة للطفل 
الم�صلحة بالن�سبة للطفل ،بمعنى �
ّ
ويت� ّصرف على �ضوء هذا الخيار ،بحيث ت�سقط واليته �إذا لم ي�سلك هذا المنهج ،والمالك في 
ذلك � ّأن العقل يُدرك كون الحكمة في �أ�صل ت�شريع الوالية على الطفل هي مراعاة م�صلحته
وجلب النفع له في جميع الت� ّصرفات ،وهذه القرينة العقل ُ
ية تق ّيد �إطالق �أد ّلة جعل الوالية 
بالم�صلحة ،وتمنع انعقاد ظهور �شمول الن�صو�ص لغير الم�صلحة ،كما تقدّم في م�س�ألة الف�سق.
اعتبار عدم المفسدة في الوالية
((( يقول تعالى :ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ �سورة البقرة ،الآية .205
((( تهذيب الأحكام ،ج� ،6ص.343
((( التنقيح� ،ص.608
((( المب�سوط ،ج� ،2ص.200
((( ال�سرائر ،ج� ،1ص.441
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ف الولي غير  م�شروط
يرى م�شهور الفقهاء ،خ�صو� ًصا المعا�صرين منهمّ � ،أن ت� ّصر
ّ
ّ
مف�سدة بحق الطفل ،لوجود منطقة و�سطى ما بين
بالم�صلحة ،بل ت� ّصرفه نافذ ما لم ي�ؤ ِّد �إلى
الم�صلحة والمف�سدة� ،أي �أ ّنه لي�س ك ّل ت� ّصرف يخلو من الم�صلحة من ال�ضروريّ  �أن تت ّ
رتب
عليه مف�سدة للطفل ،بل قد يكون الت� ّصرف خ ً
اليا من الم�صلحة والمف�سدة مع ًا ،فال فيه مالك
ف الولي بنحو يلحق المف�سدة بالطفل ف� ّإن واليته غير 
م�صلحة وال مالك مف�سدة� .أ ّما �إذا ت� ّصر
ّ
نافذة وت�سقط في هذا المجال.
والدليل على ذلكّ � ،أن �إطالقات �أد ّلة الوالية من�صرفة عن المف�سدة ،وال دليل على تقييدها 
ُ
ّا القرينة التي ذكرت في اال�ستدالل ال�سابق فالجواب عنها ب� ّأن جعل الوالية 
بالم�صلحة� .أم
لي�س فقط لحفظ ورعاية م�صالح الطفل ،بل �أي� ًضا لدفع المفا�سد عنه ،بل �أي� ًضا جُ علت الوالية 
للأب حفظ ًا الحترامه ورعاية لم�صالحه بالإ�ضافة �إلى الطفل(((.
بين المصلحة واألصلح
� ّإن البحث في المقام ال�سابق كان في الدائرة الحقوقية دون الدائرة الأخالقية ،و�إال ف�إ ّنه
ّ
عالقة الولي بالطفل ينقلنا �إلى دائرة الم�صلحة 
 في خط
أخالقي
من الطبيعيّ � ،أن البحث ال
ّ
ّ
ّ
والأ�صلح ،ولي�س فقط �إلى دائ��رة الم�صلحة  والمف�سدة� ،أي �إذا  كان هناك جملة  خيارات
على الولي �أخالق ًيا وعاط ً
ّ
فيا
ف بحق الطفل ،تدور بين الم�صلحة وعدم المف�سدة
للت� ّصر
ّ
ّ
(بغ�ض النظر  عن الموقف القانوني البحت) تقديم ما  هو م�صلحة للطفل ،و�إذا  دارت
الخيارات بين ما هو �صالح و�أ�صلح عليه �أن يختار الأ�صلح ،ل ّأن مقوّم معنى الوالية التربوية هو
االنتقال بالطفل من النق�ص �إلى الكمال فالأكمل.
المصلحة والمفسدة بين الواقعية واالعتقادية
� ّإن الم�صلحة �أو المف�سدة قد تكون واقعية لها �آثار حقيقية مت ّ
رتبة على الت� ّصرف الأبويّ
ّ
بحق الطفل ،وقد تكون الم�صلحة �أو المف�سدة اعتقادية ال واقعية ،بمعنى �أن يعتقد الأب � ّأن
في هذا الت� ّصرف المعيّن م�صلحة للطفل ثمّ  يظهر � ّأن الأمر لي�س كذلك في الواقع ،والعالقة 
بينهما العموم والخ�صو�ص من وجه .وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا� :أيّ منهما هو المعتبر 
((( يراجع :التنقيح في �شرح المكا�سب ،كتاب البيع ،ج� ،37ص.146
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 العلمي؟
ك�شرط للوالية؟
هل االعتبار بوجودهما الواقعي �أو بوجودهما الإحرازيّ
ّ
ّ
وتبرز ثمرة هذا البحث فيما لو ت� ّصرف الأب في �ش�أن من �ش�ؤون الطفل من خالل اعتقاده
�أ ّنه يجلب الم�صلحة للطفل �أو �أ ّنه ال يجلب المف�سدة للطفل ،ثم تبيّن الحق ًا � ّأن ما اعتقده
م�صلحة هو مف�سدة في الواقع� ،أو العك�س ت� ّصرف فيه بق�صد الإف�ساد ثمّ ظهر �أ ّنه على وفق
م�صلحة الطفل فهل يحكم بال�صحّ ة �أو بالف�ساد؟
� ّإن الجواب عن هذا ال�س�ؤال فرع الجواب عل ّما هو مقوّم الم�صلحة �أو المف�سدة ،فهل هي 
متقوّمة ب�أمر واحد وهو الواقع منفرد ًا �أو الق�صد منفرد ًا� ،أم ب�أمرين هما الواقع والق�صد 
ّ
على اختيار ال�شق الثاني من الجواب �إذا ت� ّصرف الولي في �أموال الطفل 
مع ًا؟ فمث ًال بنا ًء
بق�صد الإف�ساد وكان ذلك فا�س ً
دا في الواقع يحكم بعدم ال�صحّ ة والنفوذ ال�شتراط الوالية 
بعدم المف�سدة .و�إذا ت� ّصرف فيه بق�صد الإف�ساد ولم يكن فا�س ً
دا في الواقع بل كان على طبق
م�صلحة المو ّلى عليه �أو ت� ّصرف فيه من دون ق�صد الإف�ساد وكان في الواقع فا�س ً
دا فال يحكم
بالف�ساد ،لأ ّنه متقوّم بوجود المف�سدة الواقعية وبق�صد ذلك الف�ساد و�إذا انتفى �أحدهما ينتفي 
الإف�ساد(((.

((( التنقيح في �شرح المكا�سب� ،ص
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المفاهيم الرئيسة

ولي الطفل غي��ر منح�صر بالأب ،بل يتعدّاه �إلى �أب الأب
 ذه��ب م�ش��هور الفقهاء �إلى � ّأن ّجد ّ
حق الوالية على �ش�ؤون الطفل.
 الجد للأم ،ف� ّإن لل ّ
 الجد من جهة الأب دون ّ
�أي ّ
 ذهب م�ش��هور الفقهاء �إلى � ّأن الأب له حق الت� ّصرف م�س��تق ًال في �ش ��ؤون طفله من دونالرج��وع �إل��ى �إذن الجدّ ،ولكن ّ
حق والية الجد ف��ي الت� ّصرف يُقدّم على والية الأب عند 
التزاحم ،ا�ستناد ًا �إلى بع�ض الروايات.
 والية الت� ّصرف في مال الطفل والنظر في م�صالحه و�ش ��ؤونه لأبيه وجدّه لأبيه ...و�أمّا الأم والجد للأم والأخ ف�ض ًال عن �سائر الأقارب فال والية لهم عليه.
	ا�شترط بع�ض الفقهاء العدالة في الأب حتى تكون واليته نافذة على الطفل ،ل ّأن مناطجرد ًا ،بل الأبوة ب�ضميمة �صفة وهي العدالة.
جعل الوالية للأب لي�س هو الأبوة م ّ
 ذهب م�شهور الفقهاء �إلى وجهة نظر مخالفة للر�أي المتقدّم ،حيث قالوا ب� ّأن والية الأبثابت��ة ب�أ�صل ال�ش��رع لعن��وان الأبوة من دون �أيّ قي �د �إ�ضافي فيها ،فل��م ُ تقيّد الن�صو�ص
والية الأب ب�شرط العدالة ،كما � ّأن ال�شفقة الأبوية والر�أفة والرحمة المركوزة في فطرة
الأب والمعجونة بطينته تمنعه من ت�ضييع م�صلحة �أوالده.
	ا�شترط بع�ض الفقهاء فيما يتع ّلق بوالية الأب� ،أن يكون ت� ّصرف الأب على �ضوء م�صلحة الطفل ح ّتى يكون �صحيح ًا ونافذ ًا وال يكفي �أن ال ي�ؤدّي ت� ّصرفه �إلى مف�سدة ،بمعنى �أن
يدر�س الولي ما هو الخيار الذي فيه م�صلحة للطفل ويت� ّصرف على �ضوء هذا الخيار.
ّ
	ف��ي حي��ن يرى م�ش��هور الفقه��اء خ�صو�ص � ًا المعا�صرين منه��مّ � ،أن ت�ص � ّرف الولي غير ّ
مف�سدة بحق الطفل ،لوجود منطقة 
م�شروط بالم�صلحة ،بل ت� ّصرفه نافذ ما لم ي�ؤ ِد �إلى
و�س��طى ما بين الم�صلحة والمف�س��دة� ،أي �أ ّنه لي���س ك ّل ت� ّصرف يخلو من الم�صلحة من
رتب عليه مف�س��دة للطفل ،بل قد يك��ون الت� ّصرف خ ً
ال�ض��روريّ  �أن تت ّ
اليا من الم�صلحة 
ف الولي بنحو
والمف�سدة مع ًا ،فال فيه مالك م�صلحة وال مالك مف�سدة� .أ ّما �إذا ت� ّصر
ّ
يلحق المف�سدة بالطفل ف� ّإن واليته غير نافذة وت�سقط في هذا المجال.
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أسئلة الدرس

1.1هل الوالية الأبوية التربوية على الطفل منح�صرة بالأب المبا�ش �ر �أم ت�ش �مل الجدّ؟ و�أيّ
منهما يقدّم ت� ّصرفه حال التزاحم والتعار�ض في القرارات التربوية؟
2.2ه��ل عدال��ة الأب �ش��رط ف��ي نف��وذ واليته بح��ق الطف��ل؟ اعر�ض الأدل��ة التي ت�ش��ترطها 
وناق�شها من وجهة النظر الأخرى.
3.3ل��و فر�ضن��ا عدم الوجوب القانون� ّ�ي في ت� ّصرف الأب على �ضوء م��ا هو م�صلحة الطفل،
فهل تعتبر هذا واجب ًا �أخالق ًيا؟ لماذا؟
�رعي �أن يعزله عن
�4.4إذا ت�ص � ّرف الأب �ض � ّد م�صلح �ة �أطفال��ه هل ي�س��تطيع الحاك��م ال�ش� ّ
واليته الأبوية؟ وما هي الحكمة في ذلك؟

الدرس الخامس عشر

تربية اليتيم /والوالية
التربوية على السفيه

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1.1يعرِّف اليتيم لغة وا�صطالح ًا.
2.2يعر���ض بع�ض الن�صو���ص الدينية الت��ي تتحدّث
عن كيفية التعامل التربويّ مع اليتيم.
3.3يع��رف � ّأن الوالي��ة التربوية عل��ى اليتيم مجعولة 
 ال�شرعي.
وللو�صي
لأب الأب
ّ
ّ
4.4يُحدّد �ش��روط نفوذ والية الو�ص� ّ�ي التربوية على
اليتيم.

تمهيد
� ّإن الرا�صد للن�صو�ص الدينية  والمو�سوعات الحديثية الإ�سالمية يجد االهتمام الأكيد 
إيجابي مع اليتيم ،من خالل رعايته وكفالته واالهتمام به
والتو�صية ال�شديدة بالتعامل الح�سن وال ّ
و�إكرامه والإح�سان �إليه و�صيانته والتعامل معه برحمة ولطف وبر و ...وهذه المفردات جميعها 
ً
حقوقا على جميع �أفراد المجتمع
من عنا�صر ال�شبكة المعنائية للتربية بالمعنى الأعمّ  ،ف� ّإن لليتيم
إ�سالمي ،ولعظم مكانة اليتيم عند اهلل تعالى يهت ّز العر�ش من بكائه ،فعن ر�سول اهلل � Pأ ّنه
ال
ّ
قال�« :إذا بكى اليتيم اهت ّز العر�ش على بكائه .فيقول اهلل تعالى :يا مالئكتي ا�شهدوا على �أ ّن
من �أ�سكته وا�ستر�ضاه �أر�ضيته في يوم القيامة»((( .وفي هذا المعنى روايات عديدة.
من هو اليتيم؟
اليتيم �أو اليتيمة من اليتم بمعنى االنفراد في �أ�صل اللغة ،واليتيم هو الطفل الذي فقد �أباه
بالموت قبل �أن يبلغ ،وال يُطلق على من فقد �أمّه اليتيم(((.
واليتيم في اال�صطالح ال�شرعي هو عينه الم�ستعمل في المعاجم اللغوية(((.
ّ
جرد
وهل ي�شترط في �صدق ا�سم اليتيم على الطفل موت الأب الأعلى �أي� ًضا �أي الجدّ� ،أم م ّ
موت الأب المبا�شر هو المعتبر تح ً
ديدا دون غيره؟ ذكر الفقهاء في الجواب � ّأن اليتيم هو
خ�صو�ص من مات �أبوه و�إن كان جدّه ح ّي ًا ،فال عبرة ببقاء حياة الجد �أو موته في �صدق اليتيم
�أو عدمه على الطفل.
((( جامع �أحاديث ال�شيعة ،ج� ،21ص.422
((( ل�سان العرب ،ج� ،12ص.645
((( يراجع :الطو�سي ،المب�سوط ،ج� ،2ص.282
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ما هو ّ
الحد الزمني لنهاية اليتم؟
(((
هو البلوغ ال�شرعي ،ف�إذا بلغ الإن�سان �سواء �أكان ذك ًرا �أم �أنثى
� ّإن منتهى اليتم حقيقة
ّ
زال عنه ا�سم اليتم ،لذا يختلف منتهى اليتم باختالف الجنو�سة �أي � ّأن اليتم في الطفلة ينتهي 
قبل اليتم في الطفل من جهة ،وباختالف الآراء الفقهية حول عالمات تح ّقق البلوغ من جهة 
ثانية .وقد تع ّر�ضنا بالتف�صيل لعالمات البلوغ في الدر�س الرابع.
النصوص الروائية في كيفية التعامل مع اليتيم
لقد ر�سمت الن�صو�ص الدينية البرنامج التربويّ  في كيفية التعامل مع اليتيم في الجانب
إيجابي على النحو التالي:
ال ّ
 �صيان��ة اليتي��م :ع��ن ر�س��ول اهلل ،Pق��ال« :ح� ّ�ث اهلل ع � ّز وج � ّل عل��ى ب � ّر اليتام��ىالنقطاعهم عن �آبائهم ،فمن �صانهم �صانه اهلل ،ومن �أكرمهم �أكرمه اهلل.(((»...
عن النبي ...« :Pو�أكرم اليتيم.(((»...
	�إكرام اليتيم:ّ
	بر اليتيم :عن �أمير الم�ؤمنين  ،Qقال« :برّوا �أيتامكم»(((.
 ّ	الإح�س��ان �إل��ى اليتي��م :يق��ول تعال��ى :ﭽ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﭼ((( .
علي « :Qمن رعى الأيتام روعي في بنيه»(((.
 رعاية اليتيم :عن الإمام ّ كفالة اليتيم :عن ر�سول اهلل�« :Pأنا وكافل اليتيم في الجنة»(((.عن النبي« :Pارحم اليتيم .»...وعنه :P
 رحمة اليتيم :والتعامل معه برحمة �أبوية:ّ
«كن لليتيم كالأب الرحيم.»...
((( قد يطلق ع ً
رفا ومجاز ًا بعد البلوغ على الطفلة مث ًال التي عمرها ع�شر �سنوات� ...إلخ.
((( بحار الأنوار ،ج� ،72ص.12
((( ميزان الحكمة ،ج� ،3ص.2689
((( عيون الحكم والمواعظ� ،ص.195
((( �سورة البقرة ،الآية .83
((( عيون الحكم والمواعظ� ،ص.444
((( الطبر�سي ،علي ،م�شكاة الأنوار في غرر الأخبار� ،ص.292
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 ّ	اتقاء اهلل تعالى في اليتيم ل�ضعفه :عن ر�سول اهلل Pقال« :ا ّتقوا اهلل في ال�ضعيفين:
اليتيم والمر�أة.(((»...
�ن النبي« :Pمن �أنك��ر منكم ق�س��اوة قلبه؛ فليدن
 مالطف��ة اليتيم والم�س��ح على ر�أ�س��ه :ع�ّ
يتيماً فيُالطفه وليم�سح ر�أ�سه؛ يلين قلبه ب�إذن اهلل ع ّز وج ّل ف�إ ّن لليتيم ح ّقاً»(((.
	�إعال��ة اليتي��م :في و�صية �أمير الم�ؤمنين قبل ا�ست�ش��هاده لولده الإمام الح�س��ن ،Lقال« :اهلل اهلل في الأيتام ،فال تغبوا �أفواههم((( ،وال ي�ضيعوا بح�ضرتكم .فقد �سمعت
ر�س��ول اهلل Pيقول :من عال يتيماً ح ّتى ي�س��تغني �أوجب اهلل له الج ّنة كما �أوجب
اهلل لآكل مال اليتيم النار»(((.
	�إيواء اليتيم :عن �أبي جعفر الباقر ،Q قال�« :أربع من ّكن فيه بنى اهلل له بيتاً في
الج ّنة :من �آوى اليتيم.(((»...
	�إ�شباع اليتيم :عن ر�سول اهلل�« :Pأ�شبع اليتيم والأرملة»(((.ال�سلبي:
وفي الجانب
ّ
 ع��دم �أكل مال اليتيم ظلم � ًا :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﭼ((( .
 عدم الإ�ساءة �إلى اليتيم :عن ر�سول اهلل« :Pخير بيت في الم�سلمين بيت فيه يتيميُح�سن �إليه ،و�ش ّر بيت بيت فيه يتيم يُ�ساء �إليه»(((.
عن النبي« :Pمن � ّ
أذل يتيماً �أذ ّله اهلل»(((.
 عدم �إذالل اليتيم:ّ
((( قرب الإ�سناد� ،ص.92
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،1ص.188
((( �أي ال تجيعوا الأيتام ،بحيث تطعمونهم يوم ًا وتتركونهم يوم ًا.
((( تهذيب الأحكام ،ج� ،9ص.178
((( الخ�صال� ،ص.223
((( م�شكاة الأنوار� ،ص.292
((( �سورة الن�ساء ،الآية .10
((( م�شكاة الأنوار� ،ص.292
((( م.ن.
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 عدم ت�ضييع اليتيم :تقدّم في قول �أمير الم�ؤمنين « :Qال ي�ضيعوا بح�ضرتكم».نكتف��ي بنق��ل ه��ذا المقدار م��ن الن�صو���ص الروائية الت ُ
ي تفي��د كيفية التعام��ل التربويّ مع
اليتيم.
الوالية التربوية على اليتيم
� ّإن اليتيم مع �ضعف الطفولة ،يعي�ش انك�سار القلب ب�سبب موت الأب ،فينقطع ع ّمن يُدير 
�أموره ويتو ّلى تح ّمل م�س�ؤولية تربيته في مختلف الجوانب والمجاالت ،ف ُت�صبح حاجته �إلى
الإعانة والعطف والإكرام م�ضاعفة نتيجة انفراده ،كما عبّر عن ذلك ر�سول اهلل Pفي قوله
�سابق ًاّ :
«حث اهلل ع ّز وج ّل على ب ّر اليتامى النقطاعهم عن �آبائهم» ،وكما ورد عن الإمام
علي الر�ضا ،Q قال ...« :اليتيم غير م�ستغن ،وال يتحمّل لنف�سه ،وال قائم ب�ش�أنه(((،
ّ
وال له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه»((( .وهنا ي�أتي ال�س�ؤال :من الذي يتح ّمل م�س�ؤولية 
ولي اليتيم الذي له
تربية اليتيم والإ�شراف على �ش�ؤونه و�إدارة �أموره؟ وبعبارة �أخرى من هو ّ
ّ
حق الت� ّصرف في جميع �ش�ؤونه؟
ّات�ضح في الدر�س ال�سابق � ّأن الجدّ له ّ
حق الوالية على الطفل في ح�ضور الأب وحياته ،ومع
ولي
وفاة الأب ذهب م�شهور الفقهاء((( �إلى ا�ستمرار والية الجد و�أ ّنه ي�ستق ّل بها ،فالجد هو ّ
ّ
قال العلمة 
اليتيم عند موت الأب ،وهو الذي يتح ّمل م�س�ؤولية الوالية التربوية على اليتيم،
الح ّلي« :ال ي�شترط في والية الجد حياة الأب وال عدمه بل تثبت له الوالية �سواء كان الأب ح ّي ًا
�أو ميت ًا»((( ،فال يُزاحمه �أحد في هذه الوالية مع تو ّفر �شروطها المذكورة �سابق ًا ،من الت� ّصرف
على مقت�ضى م�صلحة اليتيم بنحو ال يلحق ال�ضرر والمف�سدة به.
 الجد من جهة الأب ال والية لأحد في عر�ضه على اليتيم ،و�إذا مات
وبنا ًء عليه ،مع ح�ضور ّ
 الجد
الأب �أو الجد ،ال تنتقل الوالية �إلى الأم �أو الأخ الكبير �أو غيرهما كالعمّ  �أو الخال �أو ّ
((( في عيون �أخبار الر�ضا ،ج� ،2ص« :99وال عليم ب�ش�أنه».
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص.565
((( خالف في ذلك بع�ض الفقهاء فيما يتعلق بم�س�ألة تزويج الطفل ،حيث اعتبر �أن والية الجد م�شروطة بحياة الأب ،و�إذا 
مات الأب �سقطت والية الجد.
((( تذكرة الفقهاء ،ج� ،2ص.587
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ولي،
ل�ل�أم ...وعدم انتقال الوالية �إلى الأمّ ال يعني � ّأن الأطفال القا�صرين �سيبقون بدون ّ
ّ ال�شرعي ،يتو ّلى �ش�ؤونه المالية 
أبيه للولي العام
ل ّأن «الوالية على الطفل الفاقد  لأبيه وجدّه ل
ّ
ّ
 بالمهمة .ولو كان هو �أ ّم الطفل �أو
والتربوية� ،إمّا بالمبا�شرة و�إمّا بتعيين �أحد يثق به ليقوم
ّ
�أخاه �أو �أي فرد �آخر� .إذن ،فالأ ّم والأخ لي�س لهما الوالية بال ّذات .و�إ ّنما يُمكن لهما تح�صيلها 
من الولي العامّ في ذلك»(((.
باال�ستئذان
ّ
وبذلك يظهر بو�ضوح � ّأن ت� ّصرف الأمّهات في �ش�ؤون الطفل غير م�شروعة �إال في ظ ّل
من الحاكم ال�شرعي مع فقدان الأب والجدّ.
اال�ستئذان من الأب مع وجوده� ،أو اال�ستئذان
ّ
فتكون الأم  -ف�ض ًال عن �أقاربها و�أقارب الأب -من الناحية القانونية مثل الآخرين في 
عدم نفوذ واليتها على الطفل  -ما عدا فيما يتع ّلق ب�ش�ؤون الح�ضانة على ما �سي�أتي بيانه .-
ّ
الجد مفقودين ،ف�إذا لم يكن �أب
يقول العلمة الح ّلي�« :أمّا الأُمّ فال والية لها ،و�إن كان الأب و ّ
و�صي ،فالنظر �إلى
وال جدّ ،كان وليّه من �أو�صى �أحدُهما �إليه بالنظر في �أمره ،و�إن لم يكن ّ
الحاكم»(((.
هو الو�صي عليه من ِقبَل الأب قبل وفاته،
الجد
ولي الطفل بعد وفاة الأب و ّ
ّ
وبهذا يتبيّن � ّأن ّ
فمن هو الو�صي؟ وما هي الو�صاية التربوية؟
الوصاية التربوية
الو�صي هو ال�شخ�ص الذي يوكل �إليه الأب �أو الجد للأب  -فيما هو ثابت لهما من ّ
حق
ّ
الت� ّصرف في حياتهما((( -تح ّمل م�س�ؤولية تربية �أطفاله اليتامى قبل وفاته �إمّا مطلق ًا �أو في 
دائرة خا�صة ،فيُ�صبح لهذا ال�شخ�ص المو�صى �إليه ّ
حق الت� ّصرف في �ش�ؤون الأطفال اليتامى
و�إدارة �أمورهم وتدبير حياتهم فيما هو مو�صى به.
فمعنى الو�صية في ما نحن فيه« :ت�سليط على ت�صرّف بعد الوفاة»(((.
((( ما وراء الفقه ،ج� ،5ص.57-56
((( الحلي ،الح�سن بن يو�سف ،تحرير الأحكام ال�شرعية على مذهب الإمامية ،ج� ،2ص.541
((( يراجع :الخوئي ،محمد تقي ،المباني في �شرح العروة الوثقى ،كتاب النكاح ،مو�سوعة الإمام الخوئي ،تق ً
ريرا لأبحاث
ال�سيد �أبو القا�سم المو�سوي الخوئي ،ج� ،2ص .300و�إال ف�إنه لي�س للأب �أو الجد الإي�صاء لغيرهما بما لي�س ثابت ًا لهما 
من الت�صرّفات بحق الطفل.
((( الحلي ،جعفر بن الح�سن ،المخت�صر النافع في فقه الإمامية� ،ص.163
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و ُن�شير �إلى � ّأن الأ�صل عدم الوالية  لأيّ �شخ�ص على الأطفال ،وبال ّتالي ف� ّإن ك ّل �شخ�ص
 بمجرد الدعوى ،بل يحتاج �إلى بيّنة �شرعية تثبت ذلك له(((.
يدّعي الو�صاية ال تثبت و�صايته ّ
ّ
إن لم يكن لها حق الوالية بال ّذات على الطفل اليتيم �أو غيره� ،إال �أ ّنها كما �أ�شرنا 
والأم ،و�
ّ
مار�س هذا الحق بالو�صاية فيما لو �أ�سند الأب تو ّلي م�س�ؤولية ذلك �إليها ،في�ستطيع
يُمكن �أن ُ ت
هي الو�صي على �أطفالها ،فتنتقل 
الأب الأدنى �أو الأعلى قبل وفاته �أن يو�صي ب�أن تكون الأم
ّ
ّ
لها الوالية ،فيكون لها حق الت� ّصرف �ضمن ال�شروط التي �سنعر�ضها ،وقد يعتبر هذا هو
الخيار الأ�صلح من ِقبَل الأب مع �أهلية الأم للقيمومة على �أطفالها ،لأ ّنهم �سيعي�شون في كنفها 
غالب ًا و�سيكونون تحت عينها و�صناعتها ورقابتها و�إ�شرافها ،ف�إعطا�ؤها هام�ش التح ّرك معهم
صرا م�ساع ً
ية فيما تقدّره من م�صالح لهم يُعتبر عن� ً
ُ
دا لها على ح�سن تربيتهم
بالو�صاية التربو
وتو ّلي م�س�ؤولية رعايتهم و�صيانتهم وال�سير بهم نحو كمالهم الالئق بحالهم.
قد الو�صي ومات ،يكون
ُو�ص الأب �أو الجدّ ل�شخ�ص معيّن في والية الأيتام� ،أو ُ ف
ّ
�أ ّما �إذا لم ي ِ
الحاكم ال�شرعي هو الم�س�ؤول عن تربية اليتيم وكفالته ورعايته و�صيانته ،ل ّأن الحاكم هو
ّ
وحينها لي�س لغير الولي
من ال ولي له ،وال تعود هذه الوالية �إلى �أحد �آخر ال الأم وال الأخ،
ولي
ّ
ّ
ّ
ّ
إجازة الحاكم ال�شرعي ،و�أي ت� ّصرف ال يقع تحت �إجازة
حق الت� ّصرف في �ش�ؤون اليتيم � ّإل ب�
ّ
ّ
ُعتبر غير نافذ بحق اليتيم ال في �أمواله وال في نف�سه.
الحاكم ال�شرعي ي
ّ
ّ
تقيد والية الوصاية التربوية بمصلحة الطفل اليتيم
فات الولي الأب
تقدّم في الدر�س ال�سابق � ّأن بع�ض الفقهاء ي��رون عدم �شرطية ت� ّصر
ّ
بالم�صلحة بالن�سبة ل�ش�ؤون الطفل بل يكفي عدم المف�سدة ،فهل الأمر كذلك بالن�سبة لوالية 
الجد مالحظة الم�صلحة والمنفعة 
الو�صي �أي� ًضا ،بمعنى هل ي�شترط في والية غير الأب و ّ
ّ
لليتيم �أم يكفي عدم المف�سدة؟
فات الو�صي
في الجواب عن هذا ال�س�ؤال ،ذهب الفقهاء بل ادّعي الإجماع((( على � ّأن ت� ّصر
ّ
مختلفة عن ت� ّصرفات الأب والجدّ ،فح ّتى بنا ًء على القول بعدم �شرطية الم�صلحة في واليتهما 
((( الم�سبوط ،ج� ،3ص.29
((( مفتاح الكرامة ،ج� ،4ص.217
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على الطفل ،ف�إ ّنها �شرط في والية غيرهما على اليتيم ،فال يكفي فيها عدم المف�سدة ،بل ال 
ف الو�صي �أو غيره على �ضوء م�صلحة الطفل اليتيم ،بمعنى �أ ّنها والية مقيّدة ب�أن
ّبد من ت� ّصر
ّ
يكون ناتج الت�صرّف ي�صبّ  في م�صلحة الطفل ،وك ّل ت� ّصرف ال يعود بم�صلحة ومنفعة وغبطة 
على الطفل ال يُعتبر نافذ ًا ،ل ّأن الغر�ض من ت�شريع الوالية على اليتيم هو حفظ م�صالحه
وجلب المنافع له ولي�س فقط دفع المفا�سد عنه.
بين الصالح واألصلح
 الو�صي خياران �صالح و�أ�صلح ،يجب ّ
 اتباع
أمام الولي
اعتبر بع�ض الفقهاء �أ ّنه لو ظهر وبان �
ّ
ّ
ّ
على الو�صي البحث والتفتي�ش والتح ّري ع ّما 
أ�صلح بحق الطفل اليتيم((( .نعم ،ال يجب
الخيار ال
ّ
هو الأ�صلح ،ل ّأن الم�س�ألة ن�سبية ،فقد يكون الأ�صلح هو كذلك بالمقارنة بينه وبين الم�صلحة،
ولكن �إذا تمّ قيا�س الأ�صلح �إلى خيار �أف�ضل ف�سيكون الثالث هو الأ�صلح ،وهكذا يت�سل�سل الأمر.
وبعبارة �أخرى � ّإن الأ�صلح من الك ّليات الم�ش ّككة التي ال تتناهى �أفرادها ع ً
رفا ،حيث يختلف
إلزام الو�صي
باختالف الأ�شخا�ص والأزمنة والأمكنة((( .وبنا ًء عليه يعتبر من الع�سر والحرج �
ّ
بالتح ّري والبحث عن الأ�صلح ابتداء.
ارتفاع الوالية بين البلوغ والرشد
ذكرنا في الدر�س ال�سابق � ّأن الطفل �سواء �أكان يت ً
غير يتيم لي�س ولي نف�سه ،بل 
يما �أم
ّ
هو الولي عليه.
أو الو�صي �أو الحاكم) يكون
 الجد �
هناك �شخ�ص بالغ عاقل را�شد (الأب �أو ّ
ّ
ّ
ويبقى ال�س�ؤال التالي :متى ترتفع هذه الوالية عن الطفل �سواء �أكان يت ً
يما �أم غير يتيم؟ هل 
بمجرد البلوغ� ،أم بالبلوغ والر�شد؟
ّ
� ّأ�س�س الفقهاء قاعدة عامّة في هذا ال�سياق ،مفادها � ّأن الوالية الأبوية والو�صاية ت�سقط
ولي نف�سه،
ع ّمن فارق مرحلة الطفولة ودخل في مرحلة البلوغ .فالبالغ من حيث الأ�صل هو ّ
وال والية لأحد عليه ،نعم هناك �شرط يتع ّلق بالعقل ،وهذا ال�شرط له دور في ا�ستمرار الوالية 
على البالغ �أو ارتفاعها وانتفائها.
((( العاملي ،محمد بن مكي ،المعروف بال�شهيد الأول ،القواعد والفوائد في الفقه والأ�صول والعربية ،ج� ،1ص.352
((( المروجي ،جعفر ،هدى الطالب �إلى �شرح المكا�سب ،ج� ،6ص.269
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ولكي يظهر المق�صود ب�شكل وا�ضح� ،سنبد�أ من مقدّمة منهجية  ُنميّز فيها بين ثالثة �أنواع
من البالغين من حيث العقل:
�يد ،الذي يرى العرف االجتماعي العام �أ ّنه له �أهلية عقلية ،بمعنى
 	-1البالغ العاقل الر�ش�
ّ
�أ ّن��ه قادر على الت� ّصرف في �ش ��ؤونه الحياتي��ة و�إدراة �أموره بنحو ينظر �إليه العقالء في 
المجتم��ع عل��ى �أ ّنه ت� ّصرف الئق بحاله و�ش ��أنه مقارنة مع غال��ب �أقرانه .وهذا ال�صنف
م��ن البالغي��ن ال والي��ة لأح��د عليهم� ،إال عل��ى الأنثى في ال��زواج بناء على م�ش��هور �آراء
الفقهاء المعا�صرين.
	-2البالغ المجنون ،والجنون مر�ض عقلي يُ�صيب الإن�س��ان ،وقد ع ّرفه ال�ش��يخ الجواهري
بقوله« :هو مر�ض في العقل يقت�ضي ف�س��اده وتعطيله عن �أفعاله و�أحكامه ولو في بع�ض 
الأوقات»(((.
وهو معنى جامع لف�ساد العقل على �أيّ وجه كان((( ،يقول ال�شهيد الثاني« :وتناول الجنون
ب�إطالقه لجميع �أق�سامه ،ف� ّإن الجنون فنون ،والجامع بينها ف�ساد العقل كيف اتفق»(((.
وبهذا يظهر �أ ّن��ه ال محدّد �شرع ّي ًا للجنون ،بل ك ّل من ينطبق عليه �أ ّن��ه مجنون بح�سب
مجنون باال�صطالح الفقهي(((.
النظرة العرفية والطبّية فهو
ّ
والحاكم ال�شرعي على
وهذا الإن�سان البالغ بهذا النحو ،ال ت�سقط والية �أبيه وجدّه وو�صيّه
ّ
الترتيب المذكور �سابق ًا عنه حال جنونه ،فلهم ّ
حق الت� ّصرف في نف�سه وماله بما يرونه منا�سب ًا
من م�صلحته .ومثل هذا الإن�سان قد رفع اهلل تعالى عنه قلم التكليف((( حال جنونه على
ّ
أحكام التكليفية والو�ضعية التي يتولها 
م�ستوى الواجبات والم�س�ؤولية والجزاء� ،إال في بع�ض ال
وليّه ك�إخراج الخم�س من �أموال المجنون وال�ضمان للأ�شياء التي يتلفها بفعله مث ًال(((...
((( جواهر الكالم ،ج� ،30ص.318
((( العاملي ،زين الدين بن علي ،المعروف بال�شهيد الثاني ،الرو�ضة البهية في �شرح اللمعة الدم�شقية ،ج� ،5ص.385
((( م�سالك الأفهام ،ج� ،8ص.102
((( يراجع :المجل�سي ،محمد تقي ،رو�ضة المتقين في �شرح من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،8ص .328والنراقي� ،أحمد بن
محمد مهدي ،عوائد الأيام�،ص.513
((( عن النبي« :Pرفع القلم عن ثالثة :عن المجنون حتى يفيق .»...المفيد ،محمد بن محمد ،الإر�شاد ،ج� ،1ص.203
((( ما وراء الفقه ،ج� ،4ص.258
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همة ،وهي �أه ّمية العمل على تربية المجنون والمتخ ّلف عقل ًيا
وهذا يُحيلنا �إلى نقطة م ّ
من ِقبَل الأهل وتو ّلي م�س�ؤولية رعايته و�صيانته لأ ّنهم هم �أولياء �أمره وعدم التخ ّلي عن هذه
الم�س�ؤولية التربوية.
ؤ�س�سات التربوية المتخ�ص�صة في كيفية التعامل مع
وهذا ي�ستلزم العمل على �إيجاد الم�
ّ
مثل هذه الأمرا�ض والحاالت لتكون في خدمة الأهل وتوجيههم و�إر�شادهم ،وتح ّمل الأعباء
والم�س�ؤوليّات معهم.
 -3البالغ ال�س��فيه ،وال�س��فه بالمعنى الأع��مّ هو الت� ّصرف بنحو غير الئ��ق ب�أفعال العقالء.
وق��د يو�ص��ف ف��ي الع��رف االجتماع� ّ�ي الع��امّ ب�أو�صاف مث��ل :خ ّف��ة العق��ل ،الت� ّصرفات
ال�صبيانية ،الطي�ش� ...إلخ ،فـ «ال�سفاهة :عبارة عن خ ّفة العقل ونق�صانه ،وعدم كماله
بالن�س��بة �إلى عا ّمة �أهل المعا���ش والمحاورات� ،أي بالن�سبة �إلى العقل المحتاج �إليه في 
طريقة المعا���ش والمعامالت ،والم�صاحبة مع �أهل المحاورات �أو العادات»((( .ويُقابله
الر�ش��د بمعنى �أن يكون لدى البالغ ملكة نف�س��انية ت�ؤهّ له للت� ّصرف في �ش ��ؤونه الحياتية 
بنح��و ي��راه العقالء ف��ي المجتمع الئق ًا بحال��ه و�صالح ًا له .لذلك ال يُعتبر الإف�س��اد في 
بع�ض الأحيان مع وجود الملكة �س ً
فها.
ّ
التصرفات المالية وغيرها
السفاهة والرشد بين
م ّيز الفقهاء بين نوعين من الت� ّصرفات بالن�سبة لل�شخ�ص الذي يخرج عن مرحلة 
مرحلة البلوغ ال�شرعي وهو م ّت�صف بال�سفاهة ،الأول��ى الت� ّصرفات
الطفولة  ويدخل 
ّ
المتع ّلقة ب�ش�ؤونه المالية ،حيث اعتبروا �أنّ  ت� ّصرف الإن�سان في مثل هذه ال�ش�ؤون الحياتية 
جرد البلوغ ،بل ي�شترط بالإ�ضافة �إلى ذلك �أن يتو ّفر عن�صر 
االقت�صادية ال يكفي فيها م ّ
الر�شد ،وبنا ًء عليه ف�إنّ  الطفل الذي يخرج من مرحلة الطفولة �س ً
فيها بنحو يكون �سفهه
مر والية �أبيه وجدّه عليه وال ت�سقط بالبلوغ فيما يتع ّلق ب�ش�ؤونه
م ّت�ص ًال بالطفولة ت�ست ّ
ّ
ّ
وال يحق له
�ه ال ي�ستقل بالت� ّصرف في  �ش�ؤونه المالية،
المالية ،ومعنى ا�ستمرارها �أ ّن�
إذن الولي و�إجازته ،و� ّإل اعتبرت ت� ّصرفاته غير نافذة وال يت ّ
رتب عليها الأثر 
ذلك � ّإل ب�
ّ
((( عوائد الأيام� ،ص.514
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المطلوب .ولذلك ذكرنا في تق�سيم المراحل العمرية �أنّ
مرحلة البلوغ ال�سفهي ملحقة 
ّ
بمرحلة الطفولة في بع�ض �أحكامها(((.
وهذا ما �أ ّكده القر�آن الكريم والروايات ،قال تعالى :ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ...ﭼ (((.
عندما �سئل عن تف�سير معنى الآية قال� « :إينا�س الر�شد:
وعن الإمام ال�صادق Q
ُ
حفظ المال»(((.
وعنه  ،Qقال« :انقطاع يتم اليتيم باالحتالم ،وهو �أ�شدّه ،و�إن احتلم ولم ي�ؤن�س
منه ر�شد وكان �سفيهاً �أو �ضعيفاً فليم�سك عنه وليّه ماله»(((.
وعن العي�ص بن القا�سم ،عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال� :س�ألته عن اليتيمة متى يدفع
�إليها مالها؟ قال �« :Qإذا علمت �أ ّنها ال ُتف�سد وال ُت�ضيّع»(((.
والحكمة في ذلك ،هي الحفاظ على مال اليتيم كي ال يقع فري�سة في يد الطامعين ،في�ؤدّي
ذلك �إلى ت�ضييع حقه واختالل نظام الحياة االجتماعية(((.
�أ ّم��ا النحو الثاني  من ت� ّصرفات ال�سفيه فهي الت� ّصرفات المتع ّلقة بالتكاليف العبادية 
المتوجّ هة �إليه كال�صالة وال�صوم والحجّ � ،أو الأحكام الو�ضعية كالطهارة والنجا�سة و،...
�أو المتع ّلقة بالحدود والتعزيرات وال�دي��ات� ،أو خياراته العامة الأخ��رى في الحياة كنوع
االخت�صا�ص الذي يريد �أن يكمل به رحلته العلمية �أو نوع المهنة الذي يريد �أن يختاره لنف�سه
�أو اختيار الفتاة التي يريد �أن يتزوّج بها �أو ،...فهذه ال ي�شترط فيها الر�شد ،ل ّأن الر�شد لي�س 
مرحلة البلوغ ال�شرعي
�شرط ًا في التكليف �أو الت� ّصرفات غير المالية ،بل يكفي دخول الإن�سان
ّ
ح ّتى تجب عليه �أو يُ�صبح هو و ً
ليا على نف�سه ،ويُ�صبح هو الم�س�ؤول عن ت� ّصرفاته ،ولي�س 
لأيّ  �أحد والية عليه في هذا المجال� ،إال فيما يتع ّلق بال�ش�ؤون العامة المندرجة تحت عموم
((( الإمام الخميني{ ،تحرير الو�سيلة ،ج� ،2ص.17
((( �سورة الن�ساء ،الآية .6
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،4ص.222
((( الكافي ،ج� ،7ص.68
((( م.ن� ،ص.69
((( يراجع :الميزان في تف�سير القر�آن ،ج� ،4ص.173
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والية الفقيه ،ل ّأن العقل الذي هو مناط التكاليف ال�شرعية هو الخالي عن الجنون� ،أمّا العقل 
الناق�ص الخفيف بالن�سبة لبع�ض النا�س مقارنة لهم ب�أغلب �أبناء مرحلتهم العمرية فلي�س 
مانع ًا عن تع ّلق التكليف بمثل هذا ال�شخ�ص((( ،فال�سفهاء بهذا المعنى داخلون تحت عموم
مخ�ص�ص ومت�ساوون مع غيرهم في الأحكام التكليفية الفرعية 
التكاليف ال�شرعية من دون ِّ
والو�ضعية.
التربية على الرشد
ما تقدّم في الدر�س من مباحث ،ي�ضع من له ّ
حق الوالية التربوية على الطفل م�س�ؤولية 
العمل الجاد على تربيته على الر�شد ،وال�سعي الحثيث من �أجل تنمية القابليات واال�ستعدادات
الخا�صة التي تجعلها ي�سلك نحو الر�شد وي�سير باتجاهه ،بنحو يجعل المتربّي حا�ص ًال على
ملكة الت� ّصرف بنحو يليق ب�أفعال العقالء في المجتمع الذي يعي�ش فيه.

((( عوائد الأيام� ،ص.523-521
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المفاهيم الرئيسة

	اليتي��م �أو اليتيم��ة م��ن اليتم بمعنى االنفراد في �أ�صل اللغة ،و�ش� ً�رعا من مات �أبوه قبل بلوغه.
ً
ً
قبل بلوغه ال يكون يتيما.
أبوه بعد بلوغه فال يكون يتيما ،وكذلك �إذا ماتت �أمّه
ف�أمّا من مات �
 ر�س��مت الن�صو���ص الدينية البرنامج التربويّ  في كيفية التعام��ل مع اليتيم في الجانبالإيجاب� ّ�ي عل��ى النح��و التال��ي� ،صيان��ة اليتي��م ،و�إكرام��ه ،والب � ّر ب��ه ،والإح�س��ان �إليه،
ورعايت��ه ،وكفالت��ه ،و�إعالته ،و�إيوا�ؤه ،وتفريحه ،و�إ�ش��باعه ،والرحم��ة به ،والتعامل معه
برحمة �أبوية ،و ّاتقاء اهلل تعالى فيه ل�ضعفه ،ومالطفة اليتيم والم�سح على ر�أ�سه.
�ضعفا � ً
	� ّإن اليتيم مع �ضعف الطفولة ،يمتلك ًإ�ضافيا وهو انك�سار القلب ب�سبب موت الأب ،حيث
يفقد الولي والراعي وال�سائ�س والكفيل وال�صائن ...وقد جعلت ال�شريع ّ
ولي اليتيم
ة الجد هو ّ
ّ
عند موت الأب لأ ّنه �أقرب �إليه من حيث العاطفة ومراعاة الم�صالح والحفظ وال�صيانة.
	�إذا م��ات الأب �أو الج��د ،ال تنتق��ل الوالي �ة �إل��ى الأم �أو الأخ الكبي �ر �أو غيرهم��ا كالعم �أوالخ��ال �أو الج �د ل�ل�أم ...وعدم انتقال الوالي �ة �إلى الأم ال يعن �ي � ّأن الأطفال القا�صرين
إلى الو�صي التربويّ .
ولي ،بل تنتقل الوالية �
ّ
�سيبقون بدون ّ
	الو�صي هو ال�ش��خ�ص الذي يوكل �إليه الأب �أو الجد للأب  -فيما هو ثابت لهما من ّحق
الت� ّصرف في حياتهما  -تح ّمل م�س�ؤولية تربية �أطفاله اليتامى قبل وفاته.
	�أجم��ع الفقه��اء عل��ى � ّأن الت� ّصرف على �ض��وء م�صلحة الطفل هو �ش��رط في نفوذ والية الو�ص��ي عل��ى اليتي��م ،ل ّأن الغر���ض من ت�ش��ريع الوالية عل��ى اليتيم هو حف��ظ م�صالحه
وجلب المنافع له ولي�س فقط دفع المفا�سد عنه.
	ت�س��قط الوالي��ة الأبوية والو�صاي��ة ع ّمن فارق مرحلة الطفولة ودخل ف��ي مرحلة البلوغ،فالبالغ من حيث الأ�صل هو ولي نف�سه ،وال والية لأحد عليه� ،إال �إذا كان مجنون ًا فيبقى
تحت الوالية الأبوية والو�صاية� ،أو �إذا بلغ �س � ً
فيها ال يُح�س��ن الت� ّصرف في �ش�ؤون حياته،
 ال�شرعي.
من الولي
فيحتاج في نفوذ ت� ّصرفاته المالية �إلى الإذن
ّ
ّ
 م��ن ل��ه ح� ّ�ق الوالي��ة التربوي��ة عل��ى الطفل ينبغ��ي له العم��ل من �أج �ل تنمي��ة القابلياتواال�ستعدادات الخا�صة للطفل التي تجعله ي�سلك نحو الر�شد وي�س ّ
ير باتجاهه.
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أسئلة الدرس

هو اليتيم باال�صطالح ال�شرعي؟ حدّد ذلك بالتف�صيل.
1.1من
ّ
�2.2إذا مات �أب الطفل تمنح الوالية التربوية للجد �أو الو�صي دون الأم ،ما هي الحكمة من
وراء ذلك بر�أيك؟
إ�سالمي
3.3ما هي معالم البرنامج التربويّ  التي ر�سمها الإ�سالم في خط عالقة المجتمع ال
ّ
مع اليتيم؟
4.4اذكر �أربع روايات حول كيفية التعامل مع اليتيم.
5.5م��ا هو المق�صود بال�س��فيه والر�ش��يد وما الف��رق بينهما؟ وما وجه الحكمة في ا�س��تمرار
الوالية على من بلغ �س ً
فيها؟

الدرس السادس عشر

والية الحضانة على
الطفل

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يُعرِّف الح�ضانة لغة وا�صطالح ًا.
2 .2يعر�ض �أ�سباب جعل  والية الح�ضانة  على الطفل 
للأم.
3 .3يبيّن �أه� ّم�ي�ة ال�ت��واف��ق بين الأب��وي��ن ف��ي ح�ضانة 
الطفل.
4 .4يعرف حكم الح�ضانة و�شروطها.

تمهيد
� ّإن من مميّزات طبيعة الطفل خ�صو� ًصا المولود حديث ًا ال�ضعف والنق�ص والحاجة والفقر،
بنحو ال يُمكنه رفعها عن نف�سه بقدرته و�إرادته على ما اقت�ضته الحكمة الإلهية ،عن الإمام
ًّ
م�ستقل بنف�سه
جعفر ال�صادق  ،Qقال ...« :لو ك��ان  -المولود  -يولد ت��ام العقل
لذهب مو�ضع حالوة تربية الأوالد ،وما قدر �أن يكون للوالدين في اال�شتغال بالولد من
الم�صلحة وما يوجب التربية للآباء على الأبناء من المكاف�أة بالبرّ ،والعطف عليهم ،عند
حاجتهم �إلى ذلك منهم ،ثم كان الأوالد ال ي�ألفون �آباءهم وال ي�ألف الآب��اء �أبناءهم ،ل ّأن
الأوالد كانوا ي�ستغنون عن تربية الآباء وحياطتهم ،فيتفرّقون عنهم حين يولدون ،فال
يعرف الرجل �أباه و�أمّه .(((»...لذا يحتاج الطفل في هذه المرحلة الأولى من حياته �إلى من
يُظ ّلله ويجهد في تلبية احتياجاته واالنتقال به من النق�ص �إلى الكمال .ومن �أهمّ  احتياجات
الطفل المولود حديث ًا تغذيته و�إطعامه ،و�إلبا�سه و ّلفه في ثيابه ،وتنظيفه وغ�سله ،وغ�سل ثيابه،
وحمله ،وو�ضعه في �سريره ،واله ّز له لينام ،وتمري�ضه و�إعطا�ؤه ال��دواء� ...إلى غيرهما من
الحاجات التي تتع ّلق بالتربية البدنية للطفل عند الوالدة وبعدها .وقد �أطلق على هذا النوع من
 المهمة 
التربية للطفل ا�صطالح الح�ضانة .لذا يُعتبر البحث عن ح�ضانة الطفل من الأبحاث ّ
المتع ّلقة بالمرحلة الأولى للطفولة ،والبحث عنها  -على ر�أي م�شهور الفقهاء  -يُ� ّصنف �ضمن
فرعات البحث عن الوالية التربوية على الطفل التي تقدّم الحديث عنها في الدر�س،12
مت ّ
ولهذا �ألحقناه هنا ،مع كون ح ّقه الت�أخير ح�سب تق�سيم المراحل العمرية المتقدّمة.
حق الح�ضانة؟ ولمن �أُ
ّ
فما هو ّ
عطي هذا الحق؟
((( الجعفي ،المف�ضل بن عمر ،التوحيد� ،ص.16-15
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الحضانة في اللغة
من الح ْ�ضن ،و�أ�صله �إمّا بمعنى «حفظ ال�شيء و�صيانته»((( ،و�إمّا بمعنى ما 
الح�ضانة لغ ًة
ِ
دون الإبط �إلى الك�شح((( .واحت�ضنت المر�أة طفلها �أي � ّضمته �إلى نف�سها وحملته في ح�ضنها.
وحَ َ�ضنَ  الطفل :ربّاه .وحا�ضنة الطفل التي تقوم عليه في حفظه وتربيته((( .قال الفراهيدي:
«الح�ضانة :م�صدر الحا�ضنة والحا�ضن ،وهما اللذان ُ يربّيان ال�صبي»(((.
فالح�ضانة في اللغة العربية من عنا�صر ال�شبكة المعنائية للتربية كما تقدّم.
ّ
الشرعي
الحضانة في االصطالح
فت الح�ضانة باال�صطالح ال�شرعي بتعريفات متعدّدة لفظ ًا ترجع في المعنى �إلى روح
ع ّر
ّ
واحدة.
ّ
«الح�ضانة :تربية ال�صبي وحفظه ،وجعله في �سريره،
قال العلمة الح ّلي في تعريفها :
ّ
و�أخ��ذه منه ،وكحله ،ودهنه ،وتنظيفه ،وغ�سل خرقه وثيابه ،و�أ�شباه ذلك ،وا�شتقاقها من
الح�ضن ،وهو ما تحت الإبط ت�شب ً
يها بح�ضانة الطير للفراخ والبي�ض»(((.
وقال ال�شهيد الثاني« :هي والية على الطفل والمجنون لفائدة تربيته ،وما يتع ّلق بها من
م�صلحته ،من حفظه ،وجعله في �سريره ،ورفعه ،وكحله ،ودهنه ،وتنظيفه ،وغ�سل خرقه
وثيابه ،ونحوه»(((.
وقال ال�سيّد محمد العاملي« :والية على الطفل لتربيته وما يتع ّلق بها»(((.
ي ّت�ضح من هذه التعاريف � ّأن الح�ضانة هي تربية للطفل ،ولكن لي�س �أيّ  تربية ،بل خ�صو�ص
((( معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،2ص.73
((( الك�شح :ما بين الخا�صرة �إلى ال�ضلع الخلفي .العين ،ج� ،3ص.57
((( ال�صحاح ،ج� ،5ص .2101ول�سان العرب ،ج� ،13ص.122
((( العين ،ج� ،3ص.105
((( تحرير الأحكام ،ج� ،3ص.93
((( الرو�ضة البهية في �شرح اللمعة الدم�شقية ،ج� ،5ص .458ويراجع :ال�سبزواري ،محمد باقر ،كفاية الفقه (المعروف
بكفاية الأحكام) ،ج� ،2ص .292والبحراني ،يو�سف ،الحدائق النا�ضرة في �أحكام العترة الطاهرة ،ج� ،25ص� .83آل
ع�صفور ،ح�سين ،الأنوار اللوامع في �شرح مفاتيح ال�شرائع ،ج� ،10ص .334الطباطبائي ،علي ،ريا�ض الم�سائل ،ج،10
�ص.514
((( نهاية المرام ،ج� ،1ص.460
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التربية المتع ّلقة بجانب االحتياجات البدنية التي تتط ّلبها المرحلة العمرية الأولى من حياة
الطفل.
وي ّت�ضح من التعريفين الأخيرين ،وجود عالقة بين الح�ضانة والوالية التربوية ،فالح�ضانة 
نحو من الوالية التربوية على الطفل.
الطبيعة األنثوية العاطفية ووالية الحضانة
همة 
اعتبر الفقه التربويّ  ال
إ�سالمي � ّأن الأم هي محور ح�ضانة الطفل ،حيث �أُ�سندت �إليها م ّ
ّ
التربية البدنية للطفل .والحكمة الإلهية في ذلك � ّأن ح�ضانة الأمومة للطفل على مقت�ضى
قانون الطبيعة العام((( ،حيث نرى مث ًال � ّأن �أنثى الطير تح�ضن البي�ض ب� ّضمه �إلى نف�سها تحت
جناحها ،لذا اعتبر الجوهريّ  � ّأن المدلول اللغويّ  للح�ضانة م�أخوذ من الح�ضن بهذا المعنى
كما �ألمحنا((( ،وكذلك الأمر في باقي �أنواع الحيوانات ،حيث غر�ست يد اهلل تعالى في قلب
الأم /الأنثى �صفات فطرية وجدانية-عاطفية كالحبّ والحنان وال�شفقة والر�أفة والرحمة 
والقدرة على ال�صبر والتح ّمل التي تجعل طبيعتها �أكثر �أهلية وقابلية من الذكر /الأب للقيام
بوظيفة احت�ضان الطفل  ورعايته وحفظه و�صيانته واالهتمام ب�ش�ؤونه وت�أمين احتياجاته
المذكورة وتح ّمل ك ّل المتاعب وال�صعاب بب�سمة ورحابة �صدر في �سبيل ذلك((( ،فالح�ضانة 
�أو ًال ّ
طبيعي فطريّ  للأم.
حق
ّ
وق�د �أن��زل اهلل تعالى الدين الإ��س�لام� ّ�ي مطابق ًا لمقت�ضى الفطرة الإن�سانية((( ،لذا 
ّ
أة بالتكوين ،يقول العلمة 
�ستكون �أحكامه الت�شريعية متناغمة مع ما جهّزت به طبيعة المر�
الطباطبائيّ �« :إن التكليف الإلهي يتبع بح�سب طبعه الفطرة التي فطر النا�س عليها ،ومن
المعلوم � ّأن الفطرة التي هي نوع الخلقة ال تدعو �إال �إلى ما جهّزت به ،وفي ذلك �سعادة الحياة
البتة»((( .وبنا ًء عليه �أوكلت وظيفة والية التربية الح�ضانية للطفل �إلى الأم ،يقول ال�شهيد 
((( يراجع :مهذب الأحكام في بيان الحالل والحرام ،ج� ،25ص.276
((( ال�صحاح ،ج� ،5ص.2101
((( الرو�ضة البهية في �شرح اللمعة الدم�شقية ،ج� ،5ص.461
((( يراجع :الميزان في تف�سير القر�آن ،ج� ،1ص .389وج� ،2ص .274وج� ،7ص .247وج� ،9ص .241وج� ،16ص 178وما بعد.
((( الم�صدر نف�سه ،ج� ،6ص.293
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الثاني في  هذا ال�سياق« :وه��ي�-أي الح�ضانة -بالأنثى �أليق منها بالرجل لمزيد  �شفقتها 
وخلقها المعدّ لذلك بالأ�صل»(((.
ويقول ال�سيد محمد جواد العاملي ...« :قدّمت الأُ ّم على الأب في الح�ضانة ،ف�إ ّنما ذلك
لمكان زيادة الر ّقة وال�شفقة»(((.
وانطالق ًا من هذه النقطة ع ّرف المقداد ال�سيوري الح�ضانة �شرع ًا ب�أ ّنها« :والية و�سلطنة 
ت�ستح ّقها الأم مدّة معلومة»((( .فالوالية التربوية الح�ضانية للطفل في المرحلة المبكرة
تتمحور حول الأم ،فهي ال ّ
أحق بطفلها ولها الأولوية في مجال التربية البدنية له في ال�سنتين
حق الر�ضاع ّ
الأولتين باالتفاق ،وبذلك يجتمع لها ح ّقانّ :
وحق الح�ضانة -بنا ًء على كونهما 
ح ّقين ال ح ّق ًا واح ً
دا.(((-
ّ
التربوي والنفقة االقتصادية
التمييز في الحضانة ما بين الفعل
� ّإن البحث عن ّ
حق الأم في ح�ضانة الطفل من الناحية المادّية يقت�صر على مجموع الأفعال
التي تقوم بها الأم كمربّية وحا�ضنة للطفل ،ك�إطعامه ،و�إلبا�سه ،وغ�سله ،وتنظيفه� ...إلخ� ،أمّا 
تح ّمل التكاليف االقت�صادية لهذه الأفعال فهو على عاتق الأب ،وخروج والية الح�ضانة عن
ّ
عنه بحق الطفل لجهة ت�أمين احتياجاته ك ّافة،
دائرته ال ي�سقط الواجب االقت�صاديّ  الأبويّ
فثمن الطعام واللبا�س وال�شامبو والحفا�ضات والدواء وال�سرير و� ...إلخ ،كل ذلك من الموازنة 
المالية للأب في النفقة داخل الأ�سرة ،وال يجب على الأم قانون ًيا �أن تدفع من مالها الخا�ص
ثمن �أيّ حاجة من حاجات الطفل� ،إال �إنْ  تب ّرعت بذلك عن طيب نف�س ،وعادة ما يح�صل 
هذا انطالق ًا من �شعورها بالأمومة والحبّ لأوالدها ،وباخت�صار ما هو ّ
حق للأم في الح�ضانة 
القيام بالأفعال التربوية البدنية تجاه الطفل دون تح ّمل �أي �أعباء اقت�صادية في هذا المجال.
((( م�سالك الأفهام ،ج� ،8ص.421
((( مفتاح الكرامة ،ج� ،17ص.508
((( ال�سيوري ،مقداد بن عبد اهلل ،التنقيح الرائع لمخت�صر ال�شرائع ،ج� ،3ص.271
ّ
حق �إر�ضاعها فعلى الأوّل ّ
((( وتظهر الثمرة في ما �إذا �أ�سقطت ّ
وعلى الثاني ال حق لها �أ�ص ًال،
حق ح�ضانتها باق بحاله،
وفي الم�س�ألة قوالن� :أحدهما للمح ّقق في ال�شرائع وهو الثاني ،والآخر حكي عن ابن �إدري�س وهو الأوّل .يراجع :الآراكي،
محمد علي ،كتاب النكاح� ،ص.785-769
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قال ال�شهيد الثاني« :لو احتاج الطفل �إلى نفقة زائدة على الر�ضاع والح�ضانة فهي على
الأب المو�سر �أو مال الولد �إن كان له مال ك�أجرة الر�ضاع ،ومنها ثمن ال�صابون لغ�سل ثيابه
وخرقه ،دون نف�س الفعل ف�إ ّنه على الأم ،لأ ّنه من متع ّلقات الح�ضانة»(((.
ّ
عموم والية األب وحق الحضانة
ولي الطفل بمعنى من له ّ
حق الت� ّصرف في �ش�ؤونه وتدبير 
تقدّم في الدر�س الثالث ع�شر � ّأن ّ
�أموره هو الأب ال الأم ،وبنا ًء عليه قد يطرح ال�س�ؤال ال ّتالي :كيف يجتمع عموم الوالية الأبوية 
مع ّ
حق الأم و�أولويّتها في ح�ضانة طفلها؟
والجواب عن هذا ال�س�ؤال يقع في ثالث نقاط:
�أو ًالّ � :إن خروج الح�ضانة عن عموم دائرة الوالية الأبوية على الطفل هو تخ�صي�ص لها(((،
واال�ستثناء من القواعد الت�شريعية العا ّمة يُعتبر �أم ًرا عقالئ ًيا في التقنين ،فما من عام � ّإل وقد 
خ�ص .يقول ابن �إدري�س الح ّلي في �سياق بحثه عن الح�ضانة« :ال خالف � ّأن الأب � ّ
أحق بالولد 
ّ
في جميع الأحوال ،وهو الوالي عليه والقيّم ب�أمره ،ف�أخرجنا بالإجماع الحولين في الذكر وفي 
الأنثى ال�سبع �سنين.(((»...
ثانياًّ � :إن بع�ض الفقهاء -كال�شيخ الجواهري كما �سي�أتي -ذهب �إلى � ّأن الح�ضانة لي�ست
نوع ًا من الوالية حتى ي�أتي الإ�شكال ،بل هي عبارة عن �أح ّقية الأم على غيرها في القيام
بالأفعال المذكورة �سابق ًا فيما يتع ّلق بالتربية البدنية للطفل.
 ال بد من الأخذ بعين االعتبارّ � ،أن منح ّ
حق الح�ضانة للأم في الأفعال التربوية 
وثالثاًّ :
البدنية للطفل ال ي�سري �إلى باقي �ش�ؤون حياته ،بل تبقى الوالية فيما هو خارج دائرة الح�ضانة 
من حقوق الأب على نف�س ومال الطفل.(((...

((( م�سالك الأفهام ،ج� ،8ص.421
((( يراجع :جواهر الكالم ،ج� ،31ص.293
((( ال�سرائر ،ج� ،2ص.653
((( يراجع :فيا�ض ،ح�سن ،منتخب الأحكام المطابقة لفتاوى ال�سيد علي الح�سيني الخامنئي� ،ص.248
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ّ
التربوي في والية الحضانة
التوافق
� ّإن البحث عن والية الح�ضانة على الطفل يقع في �صورتين:
الأولى :اجتماع الزوجين في بيت الأ�سرة تحت �سقف واحد.
الثانية :افتراق الزوجين بالطالق.
وما ينبغي �أن يُقال من الناحية التربوية -وقبل البحث من الزاوية الفقهية المح�ضة عن
المو�ضوع -هو الت�أكيد على � ّأن التربية بمختلف جوانبها ينبغي �أن تكون توافقية بين الأم
مرت حياتهما مع ًا �أم افترقا ،ل ّأن التوافق التربويّ  بين الوالدين
والأب مهما �أمكن� ،سواء ا�ست ّ
ينعك�س �إ ً
يجابا على هوية الطفل ،بحيث ال ي�شعر بالتناق�ضات نتيجة النزاع واالختالف الحا ّد
في وجهات النظر ،وال يعي�ش حالة من القلق واال�ضطراب وفقدان التوازن في ال�شخ�صية م ّما 
ي�ؤ ّثر �سلب ًا عليه تربو ًيا.
وهذه الم�س�أ ُ
لة تحيلنا �إلى الحديث عن العالقة بين القانون والأخالق -التي �سي�أتي بحثها 
ّ
في در�س حق الطفل في الر�ضاعة الطبيعية((( ،-فانطالق ًا من ق�ضية المواءمة بين القانون
والأخ�لاق ،ينبغي للزوجين �أن ال يتحاكما في الوالية التربوية على �ضوء العقلية الهند�سية 
القانونية ،بل على �ضوء روح القيم الأخالقية والعواطف الإن�سانية.
مرت حياة الزوجين تحت �سقف واحد� ،أو انف�صال بالطالق ،ف� ّإن
وبنا ًء عليه� ،سواء ا�ست ّ
التوافق �أولى من التنازعّ ،
وف�ض التنازع بالت�صالح �أولى من اللجوء �إلى المحاكمة القانونية،
خ�صو� ًصا � ّأن طالق الزوجين ال يُ�سقط الم�س�ؤوليات التربوية الم�شتركة عن عاتقهما ،بمعنى
لزوم تهيئة البيئة الإيجابية الحا�ضنة لنموّ الطفل  نم ّو ًا �صالح ًا خ ً
اليا من اال�ضطرابات
وال�صراعات و�أجواء الت� ّشنج والحقد والتعبئة بالكراهية� ...إلخ ،فالطالق ينبغي �أن ال يُف�سد 
على الأبناء ّ
حق العي�ش حياة طيبة ت�ش ّع فيها كيمياء ال�سعادة و�أريج التوافق بين �أبيهم و�أمّهم،
وعلى الوالدين �أن يعي�شا حالة التغافل عن �ش�ؤونهما ال�شخ�صية والت�ضحية لم�صلحة الأطفال،
إ�سالمي في هذا المجال ونقطة 
علي الفقه ال
ّ
ال �أن ي�س�أل ك ّل واحد منهما :ماذا �أوجب �أو ح ّرم ّ
على �آخر ال�سطر.
((( يراجع :عجمي� ،سامر ،حياتنا الجن�سية كيف نعي�شها ،الباب الثالث ،الف�صل الأول� ،ص 249وما بعد.
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وفي نف�س هذا المجال ،على الأبوين حال الطالق �أن ال يمنع �أحدهما الآخر من االجتماع
بالطفل  والتوا�صل  معه وزيارته �أو الإقامة  معه فترة معيّنة انطالق ًا من م�صلحة الطفل 
ومراعاة للآداب الأخالقية والعواطف الإن�سانية ،بل ح ّتى قانون ًيا هذا هو ال�ش�أن ن�سب ّي ًا ،حيث
ال يجوز للأم منع �أب الطفل من ر�ؤيته في �أيّ وقت �شاء ،وكذا العك�س ،فـ «�إذا انتقلت الح�ضانة 
�إلى الأب �إمّا لتزويج الأم �أو النق�ضاء المدّة لم يمنع من االجتماع ب�أمّه ،فالذكر يذهب �إلى �أمّه
والبنت ت�أتي �أمّها ...وكذا لو مر�ض الولد لم تمنع الأم من مراعاته وتمري�ضه ،و�إن مر�ضت
هي لم يمنع ولدها من التردّد �إليها ذك ًرا كان �أو �أنثى»(((.
يقول ال�شيخ الجواهري« :ينبغي �أن ال يمنع الولد من زيارتها واالجتماع معها ،كما ال تمنع
هي من زيارته واالجتماع معه ،لما في ذلك من قطع الرحم والم�ضارّة بها.(((»...
وعلى ك ّل حال� ،س ُن�س ّلط ال�ضوء على المعالجة الفقهية لم�س�ألة الح�ضانة في عدّة نقاط.
اشتراكي؟
اختصاصي أم
حق الحضانة
النقطة األولى :هل ّ
ّ
ّ

وقع البحث بين الفقهاء ،في � ّأن ّ
حق الوالية ل�ل�أم حال ال��زواج في الح�ضانة والأم��ور
هل هو اخت�صا�صي بمعنى �أ ّن ّ
فرد بوالية الح�ضانة بنحو
الراجعة �إليها،
ه يحق لها قانون ًا �أن تت ّ
ّ
ّ
والمم�ضي في هذا 
أيها وقرارها هو المر�ضي
ن�صيب في التدخل ،ويكون ر�
ال يكون للأب �أيّ
ّ
ّ
ال�ش�أن ح ّتى لو تعار�ض مع ر�أي الزوج /الأب ،ولي�س له �أن يُزاحمها في ح ّقها هذا� ،أم � ّأن ّ
حق
الح�ضانة للأم ينبغي �أن ُ تمار�سه بال�شراكة مع الأب ،بمعنى � ّأن نظره دخيل �أي� ًضا وواليته
باقية ،فالوالية بينهما باال�شتراك؟
يُ� ّصرح العديد من الفقهاء بتب ّني الر�أي القائل ب� ّأن ّ
حق والية الح�ضانة للأم المتزوّجة 
 ال بد من توافقهما 
(ب�آخر غير الأب) هو باال�شتراك بينها وبين الأب ،و«معنى ذلك� ،أ ّنه ّ
واجتماع نظريهما ،وال يم�ضي ت� ّصرف �أحدهما � َّإل بر�ضا الآخر( ...و) معنى كونه بينهما 
بالم�ساواة �أ ّنه ال يُقدّم قول �أحدهما عند المعار�ضة ،بل ي�سوّي بينهما»(((.
((( التنقيح الرائع لمخت�صر ال�شرائع ،ج� ،3ص.274
((( جواهر الكالم ،ج� ،31ص.292
((( الآراكي ،محمد علي ،كتاب النكاح� ،ص.771

258

لفطلا ةيبرت يف ديدجلا جهنملا

ويقول المقداد ال�سيوري« :فمع اجتماع الزوجين ال كالم في كون الولد بينهما بحيث يقوم
ك ٌّل منهما بما يجب عليه في تربيته»(((.
وقد ادّعى بع�ض الفقهاء الإجماع على ذلك في ال�سنتين الأولتين ،قال ابن فهد الح ّلي:
«وقع الإجماع على ا�شتراك الح�ضانة بين الأبوين مدّة الحولين»((( .و�إن كان في الحقيقة 
أي فقهي �آخر،
دعواه الإجماع لي�ست في مح ّلها كما عبّر ال�سيد محمد العاملي(((� .إذ يوجد ر�
ّ
يرى � ّأن ّ
 ال ا�شتراكي.
أم في الح�ضانة اخت�صا�صي
حق ال
ّ
ّ
حق الأم منفردة قانون ًيا� ،أم من ّ
وعلى ك ّل ح��ال� ،سواء �أكانت الح�ضانة  من ّ
حق الأم
باال�شتراك مع الأب ،ف�إ ّنه من الأف�ضل من الناحية التربوية والأخالقية والعاطفية كما �أ�شرنا 
�أن يت�شارك الوالدان ويتوافقا في والية الح�ضانة على الطفل ،فال ي�ستب ّد ك ّل من الأم �أو الأب
بر�أيه في هذا المجال في فترة واليته ،ف� ّإن ذلك �سيترك �أث ًرا �سلب ًيا على مجمل الحياة الأ�سرية 
حياة الطفل ب�شكل خا�ص.
عموم ًا وعلى
ّ
ّ
المدة الزمنية لوالية الحضانة
أمد خا�ص تقف عنده ،فال ّ
�شك في �أ ّنها ت�سقط بعد بلوغ الطفل لأ ّنه
� ّإن والية الح�ضانة لها �
ّ
ال والية لأحد عليه كما تقدّم في الدر�س ال�سابق ،ويكون له الخيار في االن�ضمام �إلى �أيٍّ من
الوالدين ،كما �أ ّنه ال خالف بين الفقهاء في � ّأن الأم لها والية التربية الح�ضانية مدّة الر�ضاع
�أي ال�سنتين الأولتين من عمر الطفل �سواء �أكان ذك ًرا �أم �أنثى.
إمام الخميني{« :الأم � ّ
أحق بح�ضانة الولد وتربيته وما يتع ّلق بها من م�صلحة 
يقول ال
ّ
حفظه مدّة الر�ضاع �أي الحولين �إذا كانت ح ّرة م�سلمة عاقلة ،ذك� ًرا كان �أو �أنثى� ،سواء
�أر�ضعته هي بنف�سها �أو بغيرها ،فال يجوز للأب �أن ي�أخذه في هذه المدّة منها و�إن فطمته»(((.
�إذ ًا ينح�صر النقا�ش حول المدّة الزمنية لوالية الح�ضانة ما بعد ال�سنتين ودون �سنّ  البلوغ،
ف�إلى �أيّ وقت تمتد والية الح�ضانة للأم على الطفل؟
((( التنقيح الرائع لمخت�صر ال�شرائع ،ج� ،3ص.271
((( ابن فهد الحلي� ،أحمد بن محمد بن فهد ،المهذب البارع في �شرح المخت�صر النافع ،ج� ،3ص.426
((( يراجع :نهاية المرام ،ج� ،1ص.466
((( تحرير الو�سيلة ،ج� ،2ص.312
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في الجواب عن هذا ال�س�ؤال طرح الفقهاء عدّة �آراء((( ،نعر�ضها �ضمن الفقرة التالية 
ب�شكل مخت�صر(((:
الر�أي الأولّ � :أن الأم � ّ
أحق بالطفل والطفلة �إلى �سبع �سنين(((.
الر�أي الثاني :ذهب �إليه ال�شيخ ال�صدوق(((� ،أن الأم � ّ
أحق بالطفل والطفلة �إلى �أن تتزوّج
الأم(((.
الر�أي الثالث :الأم � ّ
أحق بالطفل �إلى �سنتين والطفلة �إلى �سبع �سنين ،كما تقدّم في قول
ابن �إدري�س الح ّلي.
الر�أي الرابع :الأم � ّ
أحق بالطفل �إلى �سنتين والطفلة �إلى ت�سع �سنين -ر�أي ال�شيخ المفيد.-
أحق بالطفل �إلى �سبع �سنين ،و� ّ
الر�أي الخام�س :الأم � ّ
أحق بالطفلة ما لم تتزوّج الأم(((.
الر�أي ال�ساد�س :الأم � ّ
أحق بالطفل والطفلة �إلى �سنتين هي مدّة الر�ضاع.
شروط الحضانة
ا�شترط الفقهاء تو ّفر �صفات خا�صة في الأم -وعدّاها بع�ضهم �إلى الأب �أي� ًضا((( -من
ّ
ة من الناحية التربوية بغ�ض النظر عن
هم
�أجل �أن تثبت لهما والية الح�ضانة ،وهذه ال�شروط م ّ
الجنبة الفقهية المح�ضة:
	-1الإ�س�لام ،حي��ث تق �دّم � ّأن الح�ضان��ة نح��و من الوالي��ة ،والم �ر�أة غير الم�س��لمة ال والية 
تربوي �ة له��ا على الطفل الم�س��لم ب�إ�س�لام �أبيه .كم �ا � ّأن �إعطاء ّ
حق ح�ضان��ة الطفل لها 
(((

((( يراجع حول هذه الآراء :المب�سوط ،ج� ،6ص .39والمهذب البارع ،ج� ،3ص.427
((( هناك تف�صيالت فقهية عديدة حول م�س�ألة الح�ضانة تراجع فيها الكتب المتخ�ص�صة في ذلك.
((( يراجع :من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص.436
((( المقنع� ،ص.360
((( يراجع :من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص.436
((( الطو�سي ،محمد بن الح�سن ،الخالف ،ج� ،5ص.131
((( يراجع حول �شروط الح�ضانة :م�سالك الأفهام ،ج� ،8ص  422وما بعد .وريا�ض الم�سائل ،ج� ،10ص 523وما بعد.
وجواهر الكالم ،ج� ،31ص 287وما بعد.
((( يراجع :ريا�ض الم�سائل ،ج� ،10ص.523
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�س �ي�ؤ ّثر تربوي � ًا عل��ى الطفل ،ل ّأن دين �أمّه وبيئتها االجتماعية �ستنعك���س على �ش��خ�صية 
أو ين�صرانه �أو يمجّ �سانه»(((...
الطفل ،كما ورد في الحديث من � ّأن «�أبواه يهوّدانه � ّ
ّ
ه ال حظ
يقول ال�شهيد الثاني« :فالكافرة ال ح�ضانة لها على الولد الم�سلم ب�إ�سالم �أبيه ،لأ ّن
له في تربية الكافرة ،لأ ّنها تفتنه عن دينه ،وهو ين�ش�أ على ما ي�ألفه منها ،ولأ ّنه ال والية للكافر 
على الم�سلم للآية(((»(((.
وقال الجواهري« :ال ح�ضانة للكافرة مع الأب الم�سلم لكون الولد حينئذ م�سل ً
ما ب�إ�سالم
�أبيه ،ولم يجعل اهلل للكافرين على الم�ؤمنين �سبي ًال ،بنا ًء على �أ ّنها والية ،بل و�إنْ قلنا� :إ ّنها 
�أح ّقية ،ف� ّإن «الإ�سالم يعلو وال يُعلى عليه»((( ،والم�سلم � ّ
أحق من الكافر الذي يخ�شى على عقيدة
الولد ببقائه عنده ونموّه على �أخالقه وملكاته»(((.
	-2العق��ل ،بمعن��ى �أن تك��ون الأم عاقلة ،فال ح�ضانة للمجنونة -تقدّم �ش��رح معنى الجنون
في الدر�س ال�سابق ،-ل ّأن المجنون ال يت�أ ّتى منه الحفظ والتعهّد بل هو في نف�سه محتاج
�إلى من يح�ضنه ،فال يُعقل �أن يكون حا� ً
ضنا لغيره.
	-3ال�صحة البدنية� ،أي �أن ال تكون الأم مري�ضة مر� ًضا مع ً
ديا للطفل ،فهذا ي�ستلزم �سقوط
ح�ضانته��ا بذل��ك تح � ّرز ًا من تع �دّي ال�ضرر �إلى الول��د ،و�أي� ًضا يُ�ش��ترط �أن ال تكون الأم
مري�ض��ة مر�ض � ًا مزم ًنا مانع � ًا لها عن اال�ش��تغال بتربية الطفل وتدبير �أم��ره .وقد �أنكر 
بع�ض الفقهاء هذا ال�ش��رط ،لأ ّنه ال ي�ش��ترط في والية الح�ضانة مبا�ش��رة الأم بالتربية،
�ن التو�ص �ل �إلى مقت�ضى الوالية باال�س��تنابة ،لأ ّنه يجوز لمن له ح� ّ�ق الح�ضانة من
فيمك�
ّ
الأبوين �إيكالها �إلى �شخ�ص �آخر ،وحينها ال ت�سقط والية الح�ضانة للأم على الطفل(((.
((( عن ر�سول اهلل ،Pقال« :ما من مولود �إال يولد على الفطرة ،ف�أبواه يهودانه وين�صرانه»� .صحيح البخاري ،ج،7
�ص .211وابن حنبل� ،أحمد ،م�سند �أحمد ،ج� ،2ص .315ومن ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،2ص ،49ح.1668
((( قوله تعالى :ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ �سورة الن�ساء ،الآية .141
((( م�سالك الأفهام ،ج� ،8ص .422
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،4ص .334الحديث عن ر�سول اهلل.P
((( جواهر الكالم ،ج� ،31ص.287
((( في هذا ال�شرط يظهر �أثر ر�أي ال�شيخ الجواهري ب�أن الح�ضانة لي�ست والية بل حق للأم ،وبناء عليه مع عدم قدرتها 
على �أداء هذا الحق ال ينوب غيرها عنها ،بل تكون الوالية والخيار بيد الأب في توكيل من يراه منا�سب ًا لح�ضانة طفله.
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	-4الأمان��ة ،وذل��ك حر� ًصا على عدم الإهم��ال �أو التق�صير في تربي��ة الطفل وحفظ �أموره
وتدبير �ش�ؤونه ،فال ح�ضانة لمن ال �أمانة لها.
	-5العدالة وعدم الف�س��ق ،قال ال�ش��هيد الثاني« :ال ح�ضانة للفا�س��قة ،ل ّأن الفا�س��ق ال يلي،
ولأ ّنه �ا ال ت�ؤم��ن �أن تخ��ون في حفظه ،ولأ ّنه ال ح� ّ�ظ له�-أي الطفل -ف��ي ح�ضانتها ،لأ ّنه
ين�ش�أ على طريقتها ،فنف�س الولد كالأر�ض الخالية ما �أُلقي فيها من �شيء قبلته(((»(((.
وق��د ناق���ش بع���ض الفقه��اء ف��ي بع���ض ه��ذه ال�ش��روط((( ،ف��ي حي��ن � ّأن بع�ضه��م الآخر قد 
نفاه��ا ،معتب � ًرا � ّأن المعيار هو م�صلحة الطفل وعدم �إلحاق ال�ضرر به .لذا قال ال�ش��يخ
الجواهري« :والجميع (�أي ال�ش��روط) كما ترى تهج���س ال يجوز الخروج به عن �إطالق
الأدلة»(((.

((( �إ�شارة �إلى ما ورد عن �أمير الم�ؤمنين �« :Qإنما قلب الحدث كالأر�ض الخالية ،ما �ألقي فيها من �شيء قبلته».
نهج البالغة ،من و�صية له لولده الح�سن كتبه �إليه بحا�ضرين من� ً
صرفا من �صفين ،رقم� ،269ص.526
((( م�سالك الأفهام ،الم�صدر ال�سابق.
((( الحدائق ،ج� ،25ص.93
((( جواهر الكالم ،ج� ،31ص.289
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المفاهيم الرئيسة

	الح�ضان��ة لغ��ة بمعن��ى التربي��ة والحفظ وال�صيان��ة ،وا�صطالح � ًا هي عبارة ع��ن تلبية االحتياجات البدنية للطفل من �إلبا�س��ه و ّلفه في ثيابه ،وتنظيفه ،وغ�سل ثيابه ،وحمله،
وو�ضعه في �سريره ،واله ّز له لينام ،وتمري�ضه و�إعطائه الدواء...
�لامي � ّأن الأم هي محور ح�ضانة الطف��ل ،ل ّأن يد اهلل تعالى
	 اعتب��ر الفق��ه التربويّ  الإ�س ّغر�ست في قلب الأم /الأنثى �صفات فطرية وجدانية-عاطفية كالحب والحنان وال�شفقة 
والر�أفة والرحمة والقدرة على ال�صبر والتح ّمل التي تجعل طبيعتها �أكثر �أهلية وقابلية 
من الذكر /الأب للقيام بوظيفة احت�ضان الطفل ورعايته وحفظه و�صيانته.
	� ّإن ح�ضانة الأم للطفل تقت�صر على مجموع الأفعال التي تقوم بها الأم كمربّية وحا�ضنة للطفل ،ك�إطعامه ،و�إلبا�س��ه ،وغ�سله ،وتنظيفه� ...إلخ� ،أمّا تح ّمل التكاليف االقت�صادية 
لهذه الأفعال فهو على عاتق الأب.
	ينبغي من الناحية التربوية والأخالقية �أن تكون الح�ضانة توافقية بين الأب والأم ،ل ّأنالتوافق التربوي بينهما ينعك�س �إ ً
يجابا على �شخ�صية الطفل.
 هن��اك ع �دّة �آراء حول ال�س��قف الزمن� ّ�ي لوالية ح�ضان��ة الأم على الطف��ل ،ولكن مو�ضعّ
االتفاق هو � ّأن الأم � ّ
أحق بح�ضانة الولد وتربيته وما يتع ّلق بها من م�صلحة حفظه لمدّة
�سنتين �سواء �أكان ذك ًرا �أم �أنثى ،وذهب م�شهور الفقهاء �إلى �أ ّنه بعد ال�سبع �سنين ،الأب
أحق بالطفل الذكر ،وذهب م�شهور الفقهاء �إلى � ّأن الأم � ّ
� ّ
أحق بالبنت �إلى �سبع �سنين.
	ا�شترط بع�ض الفقهاء تو ّفر �صفات خا�صة في الأم من �أجل �أن تثبت لها والية الح�ضانة،همة م��ن الناحية التربوية ،وهي� :إ�س�لام الأم ،فالكاف��رة ال والية لها 
وه��ذه ال�ش��روط م ّ
عل��ى الطف��ل الم�س��لم ،العقل فال ح�ضانة للمجنون��ة ،ال�صحّ ة البدنية ب ��أن ال تكون الأم
مري�ض��ة مر�ض � ًا مع ً
ديا �أو م� ّضر ًا بالطف��ل ،الأمانة وعدم الإهمال �أو التق�صير في تربية 
الطفل.
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أسئلة الدرس

1.1لماذا جعل اهلل تعالى ّ
حق والية الح�ضانة التربوية على الطفل للأم ولي�س للأب؟
 2.ه��ل ح�ضان��ة الأم لطفله��ا يعن �ي �أن تقوم ه��ي بتغطي��ة التكاليف المالية الت��ي يحتاجها 
الطفل من موازنتها الخا�صة؟
3.3ذكرن��ا �س��ابق ًا � ّأن الأب ل��ه عموم الوالية التربوي��ة على الطفل ،فكي��ف يمكن الجمع بين
عموم الوالية التربوية للأب على الطفل وبين منح ّ
حق والية الح�ضانة للأم؟
ّ
ّة الزمنية لحق الح�ضانة الممنوح للأم.
4.4اذكر ثالثة �آراء للفقهاء حول المد
5.5ما هي الموا�صفات التي اعتبرها بع�ض الفقهاء �ش��روط ًا لكي تثبت للأم والية الح�ضانة 
على طفلها؟
ّ
هل حق الأم في ح�ضانة �أطفالها يقبل التنازل عنه �أم �أ ّنه حكم واجب بح ّقها؟
6.6
�ة حق الح�ضان� ٍّ
7.7ه��ل الأف�ض �ل �أن تك��ون ممار�س� ّ
�ة لكل م��ن الأب �أو الأم في فت��رة ح�ضانته
بالتوافق التربوي �أم باالختالف؟

الفصل الخامس

ّ
العوامل المؤثرة
في تربية الطفل

الدرس السابع عشر :تأثير البيئة البشرية والطبيعية على ّ
هوية الطفل.
الدرس الثامن عشر :تأثير الوراثة على ّ
هوية الطفل.

الدرس السابع عشر

تأثير البيئة البشرية
والطبيعية على هو ّية الطفل

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يعرف البيئة الب�شرية والطبيعية وبيان الفرق بينهما.
ُ 2 .2ي ��درك م��دى ت��أث�ي��ر البيئة الب�شرية ب�أق�سامها 
المختلفة على ت�شكيل هويّة الطفل.
3 .3يُدرك مدى ت�أثير البيئة الطبيعية على بناء �شخ�صية 
الطفل ،ويعرف الآراء المتعدّدة حول ذلك.
4 .4يعرف اقت�ضاء الم�س�ؤولية التربوية تجاه الطفل 
ت�أمين البيئة الحا�ضنة لنموّه ال�صالح.

ما هي البيئة؟
البيئة في اللغة العربية من فعل بو�أ� ،أي نزل في المكان و�أق��ام به و ّاتخذه منز ًال له(((.
والمعنى اال�صطالحي للبيئة يتقارب مع المعنى اللغويّ .
ّ
 االجتماعي الذيّز الجغرافي
ويُمكن تعريف البيئة ا�صطالح ًا((( ب�أ ّنها :المحيط �أو الحي
ّ
ّ
يعي�ش فيه الطفل ،ويح�صل فيه-بما يحويه من موارد -على مقوّمات حياته ،ويُمار�س فيه
كافة �أن�شطته وعالقاته مع الأ�شياء والكائنات الحيّة المختلفة المحيطة به ،ومع باقي �أفراد
الب�شر الم�شاركين له في وحدة الحياة� ،سواء �أكان حيّز ًا جغ ً
رافيا �صغ ً
يرا كالبيت �أو المدر�سة،
�أو حيّز ًا جغ ً
رافيا كب ً
كالحي �أو القرية �أو المدينة �أو الطبيعة...
يرا
ّ
أنواع البيئة
� ّصنفت البيئة �إلى �أنواع مختلفة ح�سب ا�ستفادات العلوم والباحثين ،منها :بيئة جغرافية،
بيئة اجتماعية ،بيئة ثقافية ،بيئة �صحّ ية ،بيئة �صناعية ،...و�س ُن� ّصنف بدورنا البيئة بالنحو
الذي يُم ّكننا من اال�ستفادة منه في هذا الدر�س.
يخرج الطفل من رحم �أمّه �إلى الحياة ،فيرى حوله عالمين �سيعي�ش فيهما من دون �أيّ
اختيار له في بنائهما:
 .1البيئة الطبيعية والمحيط الحيويّ  الذي خلقه اهلل تعالى ،بما يحويان من كواكب و�أر�ض 
وما يعي�ش عليها من كائنات كالحيوانات والح�شرات والنباتات...
((( يراجع :ل�سان العرب ،ج� ،1ص ،39مادة بو�أ.
((( �أنظر حول التعريفات المختلفة :عطية ،ممدوح حامد� ،إنهم يقتلون البيئة� ،ص.18-17
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 .2والبيئة الب�ش��رية التي بناها الإن�س��ان ليعي�ش فيها ،من مدن وقرى ،وما تحويه ما ّد ًيا من
�أبني��ة وط��رق وم�صانع ومط��ارات وم� ّؤ�س�س��ات� ،أو ثق ً
افيا (البيئة الثقافي��ة) واجتماع ًيا
(البيئة االجتماعية)...
فالبيئة الب�شرية ت�شتمل على �أربعة �أمور:
�أو ًال :الأفراد بما هم �أفراد.
ضطرون �إلى العي�ش الم�شترك
ثانياً :النظرة التركيبية �إلى مجموع الأف��راد بما هم م� ّ
جغرافي واحد ،تجمعهم فيه قوا�سم واحدة من حيث العقيدة والقيم� ،أو الأنظمة 
في حيّز
ّ
والقوانين والت�شريعات� ،أو الحوائج  والمنافع والم�صالح ،...فيت�ش ّكل المجتمع بدوائره
المختلفة �سعة و�ضيق ًا ،من القرية �أو المدينة �أو الدولة �أو الإقليم �أو حتى المجتمع العالمي.
إن�ساني المتراكم عبر التاريخ في المجاالت المعرفية المختلفة ،من
ثالثاً :التراث ال ّ
فل�سفة وقانون و�أخالق وطب وريا�ضيات وطبيعيات ،...وفي المجاالت ال�سلوكية من عادات
وتقاليد و�أنماط حياة و�أ�ساليب عي�ش ومهارات...
رابعاً :المنجزات المادّية للح�ضارة الب�شرية ،وم�صنوعات الإن�سان ومخترعاته ومكت�شفاته،
من عمران و�أبنية وم� ّؤ�س�سات وج�سور وطرقات و�آالت كهربائية و�أدوات �إلكترونية...
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا :هل لهاتين البيئتين الب�شرية والطبيعية �أيّ دور في بناء
هويّة الطفل؟ وكيف ي�ؤ ّثران على ر�سم مالمح �شخ�صيّته؟
تأثير البيئة البشرية-االجتماعية على الطفل
خا�صية 
يخرج الطفل من بطن �أمّه كالأر�ض الخالية ،وقد زرعت يد اهلل تعالى في طينته ّ
ي .فحا�سة التقبّل عند الطفل 
عجيبة ،وهي القدرة العالية على المحاكاة والتقليد و�سرعة التل ّق
ّ
علي بن �أبي 
�شديدة �إلى درجة �أ ّنه �أ�شبه بعد�سة الت�صوير((( .وفي هذا ال�سياق ورد عن الإمام ّ
طالب � « :Qإ ّنما قلب الحَ َدث كالأر�ض الخالية ما �أُلقي فيها من �شيء قبلته»((( .فنف�س 
 التعبير ،تمت�ص ك ّل ما تتع ّر�ض له من الخارج وتخزنه في 
�صح
ّ
الطفل �إ�سفنجية مر�آتية �إنْ ّ
((( يراجع :فل�سفي ،محمد تقي ،الطفل بين الوراثة والتربية ،ج� ،1ص.196
((( نهج البالغة ،من و�صية له لولده الح�سن.
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ذاته ،وتعك�س من جهة �أخرى �صورة المجتمع الذي تعي�ش فيه.
أ�سرة ،الحي،
فالمحيط االجتماعي الذي ين�ش�أ الطفل في  مجاله بك ّافة  م� ّؤ�س�ساته-:ال
ّ
ّ
الجيران ،الأقارب ،المدر�سة ،الأ�صدقاء ،مجموعات اللعب ،الجمعيات الك�شفية ،الأحزاب
ال�سيا�سية ،الم�ساجد ،الح�سينيات ،الأندية الريا�ضية ،البيئة المجتمعية الكبيرة ...بالإ�ضافة 
عن�صر خا�ص �أ�صبح حا� ً
ضرا بقوّة في ع�صرنا،
�إلى
وهو العالم االفترا�ضي والف�ضاء المجازيّ
ّ
ّ
من الإنترنت و�صفحات الفاي�س بوك والبرامج التلفزيونية -...يلعب دور ًا بارز ًا في تحديد 
مالمح هويّة الطفل الذهنية والنف�سية والقيمية وال�سلوكية والوجدانية ،...فالطفل لم يكت�سب
ت�صوّراته وعقائده واتجاهاته وقيمه و�سلوكاته ومهاراته من تلقاء نف�سه ونتيجة لت�أمّله ال ّذاتي،
ره بالمحيط الخارجي ،فتت�ش ّكل لوحة �شخ�صيّته بفعل االنفعال والت�أ ّثر بالبيئة 
بل بفعل ت�أ ّث
ّ
االجتماعية ،ل ّأن �شخ�صيّته كالعجينة التي يُمكن ت�شكيلها ب�سهولة.
إن�ساني في مجتمع متكوّن بالفعل ،وين�شئ
يقول محمد لبيب النجيحي« :يتدرّج ك ّل طفل � ّ
عالقات �إن�سانية مع �أفراد من هذا المجتمع ،لهم عاداتهم وتقاليدهم ،و�أنماط �سلوكهم،
وطرق قيامهم بالأعمال المختلفة ،ونظرتهم �إلى الأمور ،وم�شاعرهم و�أحا�سي�سهم ،وقيمهم،
ُ
 الطفل معظم هذه الطرق والعادات والقيم والمبادئ
وعلى مدى �سنوات قليلة يكون قد اكت�سب
طريق التفاعل االجتماعي بين هذا الطفل  وبين بيئته
كمكونات ل�شخ�صيّته ،وذل��ك عن
ّ
االجتماعية في ك ّليتها»(((.
فحتى الفطرة التوحيدية ال�صافية التي �أودعها اهلل ب�أ�صل الخلقة في نف�س الطفل ال ت�صمد 
�أمام ت�أثيرات روح البيئة الأ�سرية والمجتمعية ،عن الإمام جعفر ال�صادق  ،Qقال« :ما
ُن�صرانه ويُمجّ �سانه .(((»...فهذا الحديث
من مولود يولد � ّإل على الفطرة ف�أبواه يُهوّدانه وي ّ
ً
وا�ضحا على الدور الذي تلعبه البيئة الأ�سرية في الت�أثير على ر�سم المعالم
يُقدّم م� ّؤ�ش ًرا
العامّة ل�شخ�صية الطفل ،وكذلك الأمر بالن�سبة للبيئة االجتماعية العامة .وفي هذا ال�سياق
ورد عن الإمام جعفر ال�صادق  Qقال« :بادروا �أوالدكم بالحديث قبل �أن ي�سبقكم �إليهم
((( التربية و�أ�صولها الثقافية واالجتماعية� ،ص .124
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،2ص ،49ح.1668
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المرجئة»((( .وفي الحقيقة هذا الأمر م�شاهد في البالغين الرا�شدين فكيف في الطفل؟ وهذا 
كان النبي يدعوهم ّ
 التباعه فيُجيبون :ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ
ما يُخبرنا عنه القر�آن عن �أولئك الذين
ّ
ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭼ(((  .ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ((( .
وباخت�صار« :ال�-أح��د -ي�ستطيع �أن يُنكر �أ�صل ت�أثير ونفوذ البيئة االجتماعية في تكوين
�شخ�صية ك ّل واحد من �أفراد الإن�سان ،و�أن هذا الت�أثير والنفوذ عميق و�شامل بالن�سبة للأكثرية 
ال�ساحقة من النا�س ،فال ريب � ّأن الفرد في كثير من الأحيان تابع ومحكوم لإرادة المجتمع»(((.
منهجية البحث بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون
 ال بد من التمييز بين نظرتين �إل��ى وج��ود الطفل في 
لكي يكون البحث �أكثر منهجيةّ ،
المجتمع ،الأولى :بلحاظ ما هو كائن وواقع في تجربة المجتمعات الب�شرية على م ّر التاريخ،
والثانية :بلحاظ ما يُمكن �أو ينبغي �أن يكون.
�أ ّم��ا باالعتبار الأول :فال ّ
�شك في � ّأن الطفل بل الإن�سان عامة  هو �صناعة  مجتمعه،
فغالب ًا ما ي�سبح الطفل والإن�سان في بحر عقائد وقيم و�سلوكات المجتمع الذي يعي�ش فيه،
فيُف ّكر ببرامج تفكير البيئة االجتماعية ،ويتحدّث بلغة المجتمع ،ويلتزم بعاداته وتقاليده
و�أعرافه ،...وهذا �أمر طبيعي في الطفل ب�سبب قدرة المحاكاة والتقليد ،وعدم قدرته على
ّ
أن�سب ،فتندك �إرادة الطفل في 
والمقارنة والتقويم ال�شخ�صي الختيار ما هو منا�سب و�
التمييز
ّ
إرادة المحيط االجتماعي.
�
ّ
وم�شتركة ومن�سجمة ومن�سقة 
وعليه ،ك ّلما �سادت المجتمع نظرة فل�سفية تربوية واحدة
ّ
ك ّلما ن�ش�أت �شخ�صية الطفل ب�شكل متوازن ومن�سجم ،وك ّلما زادت التمايزات واالختالفات
في الر�ؤى التربوية لمختلف م� ّؤ�س�سات المجتمع ك ّلما كانت �شخ�صية الطفل �أكثر تناق� ًضا،
و�سيعي�ش حالة من الحيرة واال�ضطراب خ�صو� ًصا مع فقدانه لميزان التمييز بين ال�صحّ ة 
والخط�أ .وهذا ي�ؤ ّكد  مدى الحاجة �إلى توحيد ال �ر�ؤى التربوية في  م� ّؤ�س�ساتنا المجتمعية 
((( الكافي ،ج� ،6ص.47
((( �سورة البقرة ،الآية .170
((( �سورة الزخرف ،الآية .23
((( اليزدي ،محمد تقي م�صباح ،النظرة القر�آنية للمجتمع والتاريخ� ،ص.49
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ّ
أ�سرة ،المدر�سة ،الك�شاف ،و�سائل الإعالم ،الجمعيات الثقافية ...في الجواب
المختلفة :ال
عن �س�ؤالين �أ�سا�سيين :على ماذا  ُنربّي؟ وكيف ُنربّي؟
�أمّا باالعتبار الثاني :ف� ّإن المجتمع لي�س هو العامل الح�صريّ  الذي يحتكر �صناعة �شخ�صية 
الطفل وت�شكيل هويّته بنحو قهريّ � ،إلى درجة يكون معها فاق ً
دا للهوية الفردية ،وبال ّتالي يكون
ً
علم االجتماع ً
واقعيا ،في حين ال يكون علم النف�س كذلك لعدم وجود هويّة فردية(((.
علما
فهناك جملة عوامل �أخرى ،منها الوراثة ،و�أه ّمها التفاعالت الداخلية في نف�س الطفل 
ّ
والخبرات ال�شخ�صية في خط عالقته مع الأ�شياء �صحّ ة وخط�أ وقبح ًا وح�س ًنا-
واالنطباعات
في مرحلة معيّنة ،-لأ ّنه يملك الإرادة الح ّرة التي زرعتها يد اهلل تعالى في تكوينه بنحو
تمنحه القدرة على اختيار ما ي�شاء من فعل �أو ترك ،لذا ال بد من التمييز بين ت�أثير المجتمع
وبين الجبر االجتماعي ،ف� ّإن ت�أ ّثر الطفل عن المجتمع ال يعني �أ ّنه
في الطفل وت�أ ّثره عنه،
ّ
عجلة الجبر االجتماعي لوجود عن�صري االنطباع والر�ؤية الخا�صة نحو الأ�شياء
�أ�صبح تحت
ّ
(العلم بمراتبه) واالختيار والإرادة الح ّرة.
وبعبارة مخت�صرة هنا حقيقتان:
الأولىّ � :أن المجتمع م�ؤ ّثر في �صناعة �شخ�صيّة الطفل.
ّ الجبر االجتماعي و�سلب عن�صر الإرادة
والثانيةّ � :أن ت�أثير المجتمع ال ي�صل �إلى حد
ّ
الح ّرة واالختيار.
المسؤولية التربوية
وعلى ك ّل حال ،هذا ك ّله ،ي�ضع �أولياء �أمر تربية الطفل �أمام م�س�ؤولية ج�سيمة ،تتم ّثل في 
�أربعة �أمور:
واال�ستداللي الح ّر كي تكون لديه ملكة التمييز
الأول :تربية الطفل على التفكير النقديّ
ّ
الفكريّ  بين ما هو �صحيح وما هو خط�أ وما هو ح�سن وما هو قبيح ،وعدم �سرعة تق ّبل �أي فكرة
� ّإل بعد التمحي�ص والتقويم.
((( يراجع :النظرة القر�آنية للمجتمع والتاريخ� ،ص.58-57

274

لفطلا ةيبرت يف ديدجلا جهنملا

جرد عن�صر منفعل 
الثاني :تقوية الإرادة وت�صليبها في �شخ�صية الطفل ،حتى ال يكون م ّ
�سلبي ،بل تكون لديه قوّة وقدرة على مواجهة ومقاومة ما يُعاي�شه في المجتمع،
ومت�أ ّثر بنحو ّ
بل وقدرة الت�أثير والتغيير �أي� ًضا.
الثالث :تهيئة البيئة الأ�سرية ال�صالحة الحا�ضنة لتنمية الطفل� ،أي جعل البيئة المنزلية 
�صالحة ،ت�ش ّع فيها كيمياء ال�سعادة ،وينت�شر فيها عبير المحبّة والمودّة والرحمة و ،...ل ّأن
الطفل يرى في �أبويه النموذج الذي يحتذي به ،وهذا ي�ستلزم �أن تكون العالقة بين الأب
والأم وكذلك مع الإخوة الآخرين قائمة على م�صفوفة القيم الإ�سالمية من االحترام المتبادل
ّ
والتنظف وال�سلوكات ال�صحية ،...فال يُظهران �أمام
جمل 
والتعاون والمزاح والحوار والت ّ
�سلبي ،وح ّتى لو ا�ضطرهما الغ�ضب �أن يت� ّصرفا بطريقة متنافية مع روح
الطفل �أي �سلوك ّ
التربية ،عليهما �أن ي�سترا ذلك عن الطفل ،بحيث ال ي�سمع ذلك منهما ،بل عليهما �أن ال يُ�شعرا 
الطفل من خالل لغة العينين �أو البدن �أو تقا�سيم الوجه ب�أن بينهما �أيّ حالة �سلبية ،ل ّأن هذا 
ي�ؤ ّثر على �شخ�صيّة الطفل من جهتين:
الأولى :محاكاته لهما ،ف� ّإن الطفل �إذا عا�ش �ضمن �أ�سرة مف ّككة تقوم خطوط العالقات
فيما بين �أع�ضائها على ال�شجار وال�صراخ والعبو�س وال�ضرب و�سوء الأخالق �سيبني عالقاته
مع الأ�شياء المادية والب�شرية من حوله من خالل نف�س الأ�ساليب ال�سلبية القائمة على االعتداء
والتحطيم والتك�سير و...
والثانيةّ � :أن الطاقة ال�سلبية �أو الإيجابية في البيت تعك�س نف�سها على باقي الأفراد �سلب ًا �أو
�إ ً
يجابا ،وهذا الأمر ي�شعر به الإن�سان بالوجدان نتيجة تراكم الحاالت والخبرات ال�شخ�صية،
فقد يدخل �إلى مكان في�شعر مبا�شرة بطاقة �إيجابية �أو رحمة �أو فرح �أو حما�سة ،ويدخل �إلى
مكان �آخر وي�شعر بطاقة �سلبية �أو حزن �أو ك�آبة �أو �إحباط.
ولي تربية 
الرابع :البحث عن المو�ضع الح�سن والبيئة ال�صالحة لو�ضع الطفل فيها .فعلى ّ
الطفل �أن يُح�سن اختيار (و� ً
ّ
مدر�سة الطفل والو�سط الطلبي ،ودار
أحيانا :توجيه و�إر�شاد)
والنادي الريا�ضي ،والجمعية الك�شفية...
ح�ضانة الطفل ،و�أ�صدقاء الطفل ،ومجموعات اللعب،
ّ
ليو ّفر بذلك لطفله المناخ والظروف المالئمة لت�ش ّكل وت�سامي هويّته بنحو �صالح وح�سن.
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عليّ ،
حق الولد على والده �أن يُح�سن ا�سمه ،و�أدبه ،وي�ضعه
عن ر�سول اهلل Pقال« :يا ّ
مو�ضعاً �صالحاً»(((.
وعن �أبي الح�سن مو�سى الكاظم  ،Qقال« :جاء ٌ
رجل �إلى النبي ،Pفقال :يا ر�سو َل
حق ابني هذا؟ قال :تح�سن ا�سمه و�أدبهَ ،
اهلل ما ّ
و�ضعْه مو�ضعاً ح�سناً»(((.
ّ
نرى في الن�صو�ص الروائية الحث على اختيار المر�أة الزوجة/الأم
وفي هذا ال�سياق �أي� ًضا
من بيئة اجتماعية ح�سنة ال من بيئة اجتماعية �سيّئة ،ل ّأن لذلك ت�أث ً
يرا �سلب ًيا على �شخ�صية 
الطفل ،عن ر�سول اهلل ،Pقال�« :إيّاكم َ
وخ ْ�ضرَا َء ال ِّدم َِن .قيل :يا ر�سول اهلل :وما خ�ضراء
الدمن؟ قال :المر�أة الح�سناء في منبت ال�سوء»(((.
وعنه« :Pتزوّجوا �إلى �آل فالن ف�إ ّنهم ع ّفوا فع ّفت ن�سا�ؤهم ،وال تزوّجوا �إلى �آل فالن
ف�إ ّنهم بغوا فبغت ن�سا�ؤهم.(((»...
وفي المح�صلة ينبغي عدم ترك الطفل ينمو تلقائ ًيا على �ضوء م�ؤ ّثرات المجتمع وعاداته
ّ
وتقاليده وقيمه ون�شاطاته ،بل على الوالدين �أن يعمال على تربية الطفل وتن�شئته اجتماع ًيا
على تعاليم الإ�سالم(((.
تأثير البيئة الطبيعية على الطفل
� ّإن الحديث عن العالقة بين البيئة الطبيعية والطفل يتمّ ّ
 في اتجاهين:
الأول :نظرة الطفل �إلى البيئة الطبيعية و�سلوكه تجاهها وكيفية تعامله معها .وهو ما 
�سيكون محور الحديث في در�س :التربية البيئية.
الثاني :ت�أثير البيئة الطبيعية على ت�شكيل هويّة الطفل .وهو ما �سيكون محور الحديث في 
هذا الدر�س.
((( من ال يح�ضره الفقيه ،كتاب الفرائ�ض ،باب النوادر ،ح� ،5764ص ،784فقرة.14
((( الكافي ،ج� ،6ص.48
((( م.ن ،ج� ،5ص.332
((( م.ن� ،ص.554
((( الغزالي� ،أبو حامد محمد بن محمد� ،إحياء علوم الدين ،ج� ،8ص .130والمحجة البي�ضاء في تهذيب الأحياء ،ج،5
�ص.124

276

لفطلا ةيبرت يف ديدجلا جهنملا

ّ
الجسماني للطفل
تأثير البيئة على البعد
� ّإن ت�أثير البيئة الطبيعية في البعد الج�سمانيّ  للطفل((( من الم�سائل البديهية التي �أثبتها العلم
إن�سان بالح�س والخبرة ال�شخ�صية ،كيف ال ،والطفل عن�صر من مكوّنات النظام
التجريبيّ ويُعاينها ال
ّ
ً
البيئيّ  الطبيعيّ ومجاله الحيويّ
 ،فمثال ال يُمكن لأحد �أن يُنكر ت�أثير عوامل المناخ من حرارة وبرودة
على نمط حياته ال�صيفية �أو ال�شتوية في لبا�سه وطعامه و�سلوكه و�أن�شطته� ،...أو ينفي الت�أثير ال�سلبي 
لت ّلوث التربة والهواء والمياه ...في تهديد الأمن الغذائيّ وال�سالمة ال�صحية للطفل...
ّ
والفيزيولجي للطفل،
ر في البعدين البيولوجي
كما ال �شك �أي� ًضا في � ّأن البيئة الطبيعية ت�ؤ ّث
ّ
ّ
لذلك تكون البنية الج�سدية ل�سكان المناطق الباردة مختلفة عن �سكان المناطق ال�صحراوية 
الجافة والحارة� ...إلى غيرها من النماذج الكثيرة.
أثير البيئة الطبيعية في البعد البدني وال�صفات الج�سمية للطفل،
لكن� ،إذا تجاوزنا ت�
ّ
والوجداني
والمزاجي
 في البعد الذهني
ال�س�ؤال الرئي�س الذي يطرح نف�سه :هل تلعب دور ًا
ّ
ّ
ّ
وال�سلوكي للطفل؟
والنف�سي
ّ
ّ
هذا ال�س�ؤال لي�س ج ً
ديدا على ب�ساط البحث ،فنجد � ّأن �أر�سطو طالي�س ( 322-384ق.م)
يربط في كتابه «ال�سيا�سة» بين المناخ والجغرافيا من جهة وبين طبائع ال�شعوب .وكذلك
ُنالحظ عند ابن خلدون (1406-1332م) في مقدمة كتابه المعروف العبر وديوان المبتد�أ
والخبر ،حديثه عن �أثر المناخ في طبائع ال�شعوب .و�أي� ًضا ربط جان بودان (1596-1530م)
بين طبائع النا�س والمناخ ،حيث اعتبر � ّأن �أهل الأقاليم ال�شمالية الباردة ق�ساة مخاطرون،
بينما ي ّت�صف �أهل الأقاليم الجنوبية الحارّة بالمكر والأخذ بالث�أر� ،أ ّما �أهل الأقاليم المعتدلة 
فهم �أكثر فطنة ون�شاط ًا ولديهم القدرة على القيادة .و ُنالحظ هذ ّ
ا االتجاه عند �شارل لوي
دي �سيكوندا مونت�سكيو (1755-1689م) في كتابه« :روح القوانين» ،حيث يعتبر � ّأن �سكان
المناطق الباردة �أكثر  قوة و�شجاعة  و�أق��ل  ريبة  ومك ًرا من �سكان المناطق الحارة الذين
�صفون بالوهن الج�سماني وال�سلبية ،م� ً
ضيفا �أنه من خ�صائ�ص البالد الحارة مث ًال كون
ي ّت
ّ
الغريزة الجن�سية مفرطة بخالف المناطق الباردة.(((...
((( يراجع :اليزدي ،محمد تقي م�صباح ،النظرة القر�آنية للمجتمع والتاريخ� ،ص.208-207
((( يراجع :وهيبة ،عبد الفتاح محمّد ،جغرافية الإن�سان ،و�إدمون ديموالن ،كيف خلق الطريق النمط االجتماعي.
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الرؤية اإلسالمية في تأثير البيئة الطبيعية على الطفل
� ّإن جميع �أطفالنا عندما ي�سمعون �صوت الرعد �أو نباح الكلب� ،أو يرون البرق و�سعة البحر 
وظلمة الليل� ،أو ي�شعرون باله ّزة الأر�ضية ،تتح ّرك في داخلهم م�شاعر الخوف واال�ضطراب،
وكذلك عندما ي�سمع الطفل �صوت زقزقة الع�صافير� ،أو ي�شاهد الحقول الجميلة والأزهار،
ويح�س بالراحة وال�سعادة ...فالبيئة تمنح الطفل انطباعات و�صور ًا
تطرب نف�سه ال �شعور ًيا
ّ
وم�شاعر  وجدانية  خا�صة  عن العالم المحيط به من �سماء ونجوم وقمر  و�شم�س  و�أ�شجار
وبحار و�أنهار و�صحراء وجبال ،...والبيئة الطبيع ُ
ية ت�ساعد الطفل على ا�ستك�شاف العديد 
من الأ�شياء م ّما يُ�ساهم في تف ّتح طاقاته ونمو قابلياته الذهنية والنف�سية والمهاراتية ،...بل 
ّ
هذا الدور بحق الرا�شدين .ومن هنا دعانا القر�آن �إلى التف ّكر والنظر والت�أمّل 
البيئة تلعب
والتدبّر في الآيات الآفاقية المنت�شرة في البيئة الطبيعية وذكر عدّة نماذج و�أمثلة في هذا 
المجال ،لما له من دور في تكوين عقائد و ّاتجاهات وم�شاعر خا�صة عند الإن�سان ،فالإن�سان
يت�أ ّثر بالبيئة الطبيعية المحيطة به وينفعل عنها ح ّتى في �أمزجته وطباعه و�أنماط تفكيره
وم�شاعره النف�سية .وقد نفهم هذا المعنى من ت�شبيه �أمير الم�ؤمنين  Qبقوله�« :أال و� ّإن
أرق جلوداً ،والنباتات البدوية �أقوى وقوداً
ال�شجرة البرية �أ�صلب عوداً ،والروائع الخ�ضرة � ّ
و�أبط�أ خموداً»((( .ولكن هل هذا يعني � ّأن الطفل ابن بيئته الطبيعية ،بمعنى �أ ّن ُ
ها ت�ش ّكل مالمح
�شخ�صيّته بنحو ال يكون فيها �إال عن� ً
صرا مت�أ ّث ًرا ومتلق ّي ًا ومنفع ًال؟
� ّإن �أزمة المدر�سة الحتمية تكمن في اعتمادها نظرية العامل الواحد في تف�سير عالقة 
أثير الحتمي والجبريّ  ،في  حين � ّأن هذه الأطروحة-
البيئة الطبيعية بالإن�سان ،وهو الت�
ّ
التف�سير على �أ�سا�س العامل الواحد -لي�ست علمية في �أيّ مجال من مجاالت فهم الإن�سان،
لذا يذهب ال�سيد محمد باقر ال�صدر �إلى � ّأن الت�صوّرات التي اعتمدت العامل الواحد في فهم
الإن�سان باءت بالف�شل ،كما ح�صل عند �سيجموند فرويد من خالل نظرية الغريزة الجن�سية،
والمارك�سية في المادّية التاريخية� ...إلخ ،ومن هذا الباب ينق�ض �أي� ًضا على نظرية الحتمية 
((( نهج البالغة ،ج� ،3ص.72
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الجغرافية ،معتب ًرا � ّأن «ك ّل هذه المحاوالت ال ت ّتفق مع الواقع ،وال يق ّرها الإ�سالم ،ل ّأن ك ّل
واحد منها حاول �أن ي�ستوعب بعامل واحد تف�سير الحياة الإن�سانية ك ّلها»(((.
فالمالحظة الأولى في نقد النظرية الحتمية ،عدم منطقية وعلمية نظرية العامل الواحد 
في تف�سير  هوية الإن�سان ون�شاطاته .والمالحظة الثانية التي يُمكن ت�سجيلها �أي� ًضا هو
اختالف المجتمعات المت�شابهة في الظروف البيئية من حيث مناهج التفكير و�أنماط الحياة
والخ�صائ�ص النف�سية.
والمالحظة الثالثة � ّأن الإن�سان عن�صر فاعل في البيئة وم�ؤ ّثر في الطبيعة� ،إلى درجة � ّأن
التطوّر العلمي والتقني منح الإن�سان م�ساحة �أكبر في مجال ت�سخير الطبيعة وا�ستثمارها 
ل�صالح �أهدافه.
بغ�ض النظر عن ن�سبة الت�أثير كم ًّا ًوالخال�صة � ّأن الجغرافيا البيئية م�ؤ ّثرة ً
ن�سبيا ّ
وكيفا،-
أوال قابل للتغييرً ،
ولكن ت�أثير البيئة الجغرافية � ً
وثانيا هو �أقل بكثير من ت�أثير جملة عوامل �أخرى
مت�شابكة ومع ّقدة ومتداخلة تلعب ً
دورا في ر�سم �شخ�صيّة الطفل وهويّته ،منها الوراثة ،ومنها 
البيئة الب�شرية ،ومنها التربية والتعليم ،ومنها التفاعالت الداخلية في نف�س الطفل مع الطبيعة 
والأفكار والأ�شياء والأ�شخا�ص ...ومنها عوامل غيبية ،حيث � ّإن من �أخطر الم�شكالت التي يواجهها 
ّ
إلهية عن التدخل في م�سارات �صناعة هويّة الطفل والإن�سان.
الفكر الغربي هو عزل التربية ال
منهجي ،ل ّأن ما قد 
أ�سا�س العامل البيئي هو خط�أ
ولذا ،ف� ّإن ت�صنيف �أجنا�س الب�شر على �
ّ
ّ
نتيجة العامل البيئي قد يكون نتيجة جملة هذه العوامل 
يعتقده علماء االجتماع �أو التربية �أ ّنه
ّ
الأخرى الت ُ
ي ت�ش ّكل مجتمعة المقت�ض �أو الع ّلة لت�ش ّكل هو ّية �أبناء المجتمع بنحو م�شترك من
ً
خ�صو�صا �أ ّن��ه ال يمكن عزل تلك
حيث الطباع والأمزجة  والأفكار والم�شاعر  والت�صوّرات،
العوامل لدرا�سة البيئة كمتغيّر م�ستق ّل ّ
دال في المعادلة ،ل ّأن العوامل الأخرى تلعب دور ًا �أهمّ  في 
عملية ت�شكيل الهويّة ،فكيف يُمكن عزل عامل ت�أثير البيئة الب�شرية مث ًال� ،أي مجموع الموروثات
الثقافية والم�شاعر والت�صوّرات والعادات والتقاليد الم�شتركة التي تنتقل �إلى الأجيال عن
ً
طريق التن�شئة االجتماعية ،فتوجد ا�شتراكا فيما يعتقد �أ ّنه �صنيعة البيئة الطبيعية؟!
((( يراجع :ال�صدر ،محمد باقر ،اقت�صادنا� ،ص.55
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المفاهيم الرئيسة

االجتماعي الذي يعي���ش فيه الطف��ل ،ويح�صل فيه على�ز الجغرافي
	البيئ��ة ه��ي الح ّي�ّ
ّ
مق ّوم��ات حياته ،ويُمار� �س في��ه كافة �أن�ش��طته وعالقاته مع الأ�ش��ياء والكائن��ات الحيّة 
المختلفة المحيطة به ،ومع باقي �أفراد الب�شر الم�شاركين له في وحدة الحياة.
	تنق�س��م البيئ �ة �إلى :البيئ��ة الطبيعية بما تحويه من �أر�ض وما يعي���ش عليها من كائناتكالحيوان��ات والح�ش��رات والنبات��ات ...والبيئة الب�ش��رية التي بناها و�ش �يّدها الإن�س��ان
ليعي� �ش فيه��ا ،م��ن مدن وقرى ،وما تحوي��ه ماد ًيا من �أبنية وطرق وج�س��ور وم�صانع� ،أو
ثق ً
افيا (البيئة الثقافية) واجتماع ًيا (البيئة االجتماعية).
جبلت يد اهلل تعالى في طينة الطفل خا�صية عجيبة ،وهي القدرة العالية على المحاكاة
ّ
والتقليد و�سرعة التل ّقي واالمت�صا�ص ،لذا يلعب المحيط االجتماعي الذي ين�ش�أ الطفل 
في مجاله بك ّافة م� ّؤ�س�ساته كالأ�سرة ،المدر�سة ،مجموعات اللعب ،الجمعيات الك�شفية،
الف�ض��اء المج��ازي من الإنترنت و�صفحات الفاي� �س ب��وك والبرام��ج التلفزيونية ،دور ًا
بارز ًا في تحديد مالمح هويّة الطفل.
 ك ّلما �س��ادت المجتمع نظرة فل�س��فية تربوية واحدة وم�ش��تركة و ك ّلما ن�ش ��أت �ش��خ�صيّة الطفل ب�شكل متوازن ومن�سجم ،وك ّلما زادت التمايزات واالختالفات في الر�ؤى التربوية 
لمختلف م� ّؤ�س�سات المجتمع ك ّلما كانت �شخ� ّصية الطفل �أكثر تناق� ًضا.
	المجتم��ع لي���س ه��و العام��ل الح�صريّ  ال��ذي يحتكر �صناعة �ش��خ�صية الطفل وت�ش��كيل هو ّيت��ه ،كم��ا يح��اول ت�صويره بع�ض فال�س��فة االجتماع ،بل هناك جمل��ة عوامل �أخرى،
منه��ا الوراث��ة ،و�أه ّمه��ا التفاعالت الداخلية في نف� �س الطف��ل واالنطباعات والخبرات
ّ
ّة في خط عالقته مع الأ�شياء �صحّ ة وخط�أ وقبح ًا وح�س ًنا.
ال�شخ�صي
	تقت�ضي الم�س�ؤولية التربوية �أمام م�ؤ ّثرات المجتمع ،تربية الطفل على التفكير النقديّواال�ستداللي الح ّر ،تقوية الإرادة وت�صليبها في �شخ�صية الطفل ،تهيئة البيئة الأ�سرية 
ّ
ال�صالح��ة الحا�ضن��ة لتنمية الطف��ل ،والبحث عن المو�ضع الح�س��ن والبيئ��ة ال�صالحة 
لو�ضع الطفل فيها.
	� ّإن ت�أثي��ر البيئ��ة الطبيعي��ة كالمن��اخ وطبيع��ة الت�ضاري���س والتل �وّث البيئ� ّ�ي ف��ي البع��د �م التجريبي ويُعاينها الإن�س��ان بالح�� ّ�س
�ماني للطف��ل من الم�س��ائل الثابت��ة بالعل�
ّ
الج�س� ّ
والخبرة ال�شخ�صية .كما يت�أ ّثر الطفل بالبيئة الطبيعية المحيطة به وينفعل عنها ح ّتى
في �أمزجته وطباعه و�أنماط تفكيره وم�شاعره النف�سية.
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أسئلة الدرس

ما هو التعريف اال�صطالحي للبيئة؟ و�إلى كم ق�سم تنق�سم البيئة؟
1.1
ّ
ما هو الدور الذي يلعبه المحيط االجتماعي العامّ في تكوين هوية الطفل؟
2.2
ّ
3.3ه��ل الأ�س��رة هي التي تلعب ال��دور الأبرز في تنمية قابليّات خا�صة في �ش��خ�صية الطفل 
�أم هناك م� ّؤ�س�س��ات وو�س��ائط �أخرى ُ ت�ش��ارك في هذه ال�صناعة؟ وما هو دور الأ�س��رة
تجاهها؟
4.4ه��ل لتوحي �د الر�ؤي��ة التربوي��ة بين ك ّاف��ة م� ّؤ�س�س��ات المجتم��ع �أيّ دور �إيجاب� ّ�ي في تربية 
الطفل؟
5.5هل ت�ؤ ّثر البيئة الطبيعية على �أبعاد �شخ�صية الطفل؟ ا�ضرب �أمثلة على ذلك.

الدرس الثامن عشر

تأثير الوراثة على هو ّية
الطفل

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يتع ّرف �إلى معنى الوراثة ودورها في تكوين طبيعة 
الكائن الحي.
ّ
 2 .2يتع ّرف �إلى �آراء العلماء الم�سلمين في ت�أثير قانون
الوراثة على �شخ�صيّة الطفل.
 3 .3يعر�ض الأدلة الروائية الت ُ
ي تفيد مجاالت ت�أثير 
قانون الوراثة على الطفل.
 4 .4يُحدّد ال�صفات القابلة للتوريث للطفل وال�صفات
غير القابلة للتوريث.

تمهيد
يعتبر عامل الوراثة من العنا�صر الرئي�سة التي يتمّ  البحث عن مدى ت�أثيرها في �صناعة 
�شخ�صيّة الطفل عند علماء التربية والنف�س واالجتماع والبيولوجيا ،فما هي الوراثة؟ وما هو
الدور الذي تلعبه في ر�سم معالم ماهية الطفل؟
ما هي الوراثة؟
الوراثة في اللغة العربية من مادة (و ر ث) ،بمعنى «�أن يكون ال�شيء لقوم ثم ي�صير �إلى
�آخرين بن�سب �أو �سبب»((( .فالوراثة عبارة عن انتقال �شيء جزء ًا �أو ّ ً
كل من �شخ�ص �أو مو�ضوع
�إلى �آخر ماد ًيا �أو معنو ًيا(((.
والمدلول اال�صطالحي للكلمة ال يختلف في الم�ضمون عن المعنى اللغويّ .
ّ
ًّ
خا�ص من فروع علم الأحياء �أطلق
وقد �أ�صبح مو�ضوع الوراثة اليوم محور ًا
م�ستقل لعلم ّ
عليه وليام بات�سون م�صطلح« :علم الوراثة»  ،Geneticsووظيفته درا�سة ال�صفات التي يتمّ
انتقالها من الآباء �إلى الأبناء ،وكيفية ذلك االنتقال ،وتف�سير �أ�سباب الت�شابه واالختالف بين
من تجمعهم �صلة القرابة.
البيولوجي للكائن ّ
ّ
الحي
التكوين
على المالحظة الح�سية حول الوراثة مع غريغور
ابتد�أت �أوّليات الأبحاث العلمية المعتمدة
ّ
مندل  Gregor Mendelفي منت�صف القرن التا�سع ع�شر ،حيث قام بمراقبة كيفية انتقال
ال�صفات الموروثة من الآباء �إلى الأبناء .وهكذا �أخذ البحث في هذا العلم بالتطوّر �شيئ ًا
((( معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،6ص.105
((( التحقيق في كلمات القر�آن الكريم ،ج� ،13ص.77
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ّر البحث العلمي،
والكيفي في  هذا المجال .وقد  �ساعد تطو
ف�شيئ ًا نتيجة التراكم الك ّم ّي
ّ
ّ
ّم التقني ،خ�صو� ًصا في  مجال �صناعة الأجهزة المجهرية الدقيقة-الميكرو�سكوب
والتقد
ّ
إلكتروني -و�صناعة الكمبيوتر ،في ت�سجيل واحد من �أعظم الإنجازات الب�شرية في اكت�شاف
ال
ّ
ّ
أال وهي قراءة الخارطة الوراثية وفك رموزها 
عظمة �س ّر اهلل تعالى وقدرته في خلق الإن�سان� ،
 ،Gentic Mappingومعرفة ترتيب المعلومات الوراثية الكاملة عند الإن�سان من خالل تحديد 
نوع وت�سل�سل الجينات الموجودة في الحقيبة الوراثية (الجينوم)(((.
وي�ؤ ّكد هذا االكت�شاف �أه ّمية �إج��راء الفحو�ص المخبرية الالزمة قبل ال��زواج من �أجل 
ّ
على التدخل عن طريق الجينات
 الوقائي .وقد �أُعطي الإن�سان �أي� ًضا القدرة
اال�ستر�شاد الوراثي
ّ
ّ
لتحديد جن�س المولود ذك ًرا �أو �أنثى� ،أو العبث و�إيجاد الت�شوّهات الخلقية� ،أو جعل الإن�سان
�أكثر �شب ًها لأمّه �أو �أبيه� ...إلخ.
كما يُ�ش ّكل هذا االكت�شاف الخطوة الأولى على طريق �إعطاء الإن�سان قدرة �أكبر على التح ّكم
في الح ّد من الأمرا�ض ذات ال�صلة بالناحية الوراثية من حيث قابلية الإ�صابة بها ،ولكن ما 
زالت الطريق طويلة في هذا ال�سياق وتحتاج �إلى الكثير من الأبحاث وتراكم الجهود الب�شرية.
 الطبيعي كميزة وجودية في الكائنات الحيّة 
هذا القانون الوراثي
وقد زرعت يد اهلل تعالى
ّ
ّ
ل�ضمان الحفاظ على وحدة ال�صور النوعية لها ،ونقل ال�صفات والخ�صائ�ص البيولوجية 
(كلون الب�شرة والعينين وال�شعر ،وف�صيلة الدم ،و�شكل الج�سد .)...كما ي�سمح هذا القانون
الوراثي بنقل الأمرا�ض القابلة لالنتقال ،من الأ�صل �إلى الفرع.
ّ
والبحث عن فقه تطبيقات علم الوراثة له مجال وا�سع في الدرا�سات الفقهية المعا�صرة،
حي كالإن�سان من مجموعة �أجزاء �صغيرة ج ً
دا يُطلق
((( ونو�ضح هذه الفكرة ب�شكل مخت�صر ،يتر ّكب ج�سم ك ّل كائن ّ
عليها ا�سم الخاليا الحيّة .وتحتوي ك ّل خلية على نواة في داخلها ،وفي داخل النواة �أجزاء ُ ت�سمّى :الكرومو�سومات
( chromosomeال�صبغيات) وهي �شريط من الحم�ض النوويّ  ،DNAيحتوي على الجينات  .geneومن هاتين
الكلمتين تمّ  ا�شتقاق م�صطلح الجينوم  ،genomeفهو يجمع بين  genوهي الأحرف الثالثة الأولى لكلمة جين،
والجزء الثاني هو الأح��رف الثالثة الأخيرة من كلمة كرومو�سوم وهي   .omeوالداللة العلمية لم�صطلح الجينوم
الب�شريّ  :الخريطة الجينية الب�شرية �أو الخريطة الوراثية �أو الحقيبة الوراثية الب�شرية الموجودة داخل نواة الخلية،
والتي تحمل ال�صفات والخ�صائ�ص الوراثية للإن�سان.
وعدد الكرومو�سومات في كل خلية  ،46تحتوي الخلية التنا�سلية على ن�صف هذا العدد  ،23وعندما يلتقي الحيوان
المنويّ مع البوي�ضة يُ�صبح العدد � ،46أي �أنّ ن�صفه ي�أتي من الأم ،والن�صف الآخر من الأب ،وبالمقدار الذي تكون
ال�صفات الوراثية بارزة في كرومو�سومات �أيٍّ منهما ي�أتي ال�شبه للأب �أو الأم.
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مثل تحديد الن�سب ،وتحديد جن�س المولود ،وتحديد الت�شوّهات الخلقية المجوّزة للإجها�ض،
واال�ستن�ساخ...
ً
رأي العلماء المسلمين في قانون الوراثة بيولوجيا
من الم�سائل الثابتة في البحث البيولوجيّ � ،أن الإن�سان يورّث الخ�صائ�ص الج�سمانية 
ّ
ة وبداهة قانون الوراثة الطبيعي
لذريّته .وال ريب عند �أحد من العلماء الم�سلمين في �صحّ
ّ
فيما يتع ّلق بنقل الخ�صائ�ص وال�صفات الج�سمانية من الآباء والأجداد للأبناء والأحفاد،
م�ؤ ّكدين � ّأن هذا ما ك�شفت عنه الأحاديث النبوية ،خ�صو� ًصا الوارد فيها لفظ« :العرق» ،منها:
عن �أبي جعفر ،Q قال�« :أت��ى رجل من الأن�صار ر�سول اهلل ،Pفقال :هذه ابنة
عمّي وامر�أتي ،ال �أعلم منها �إال خيراً ،وقد �أتتني بولد �شديد ال�سواد ،منت�شر المنخرين
جعد قطط(((� ،أفط�س الأنف ،ال �أعرف �شبهه في �أخوالي وال في �أجدادي.
فقال-النبي -Pالمر�أته :ما تقولين؟
ّ
بالحق نب ّياً ما �أقعدت مقعده م ّني -منذ ملكني� -أحداً غيره.
قالت :ال والذي بعثك
قال الإمام الباقر :-Qفنك�س ر�سول اهلل Pر�أ�سه مل ّياً ،ثم رفع ب�صره �إلى ال�سماء،
ثم �أقبل على الرجل فقال :يا هذا� ،إ ّنه لي�س من �أحد �إال بينه وبين �آدم ت�سعة وت�سعون عرقاً
ك ّلها ت�ضرب في الن�سب ،ف�إذا وقعت النطفة في الرحم ا�ضطربت تلك العروق وت�س�أل اهلل
ال�شبه لها .فهذا من تلك العروق التي لم ُتدركها �أجدادك وال �أجداد �أجدادك .خذي �إليك
ابنك .فقالت المر�أة :فرّجت ع ّني يا ر�سول اهلل»(((.
وهناك عدّة روايات قريبة المعنى من هذه الرواية(((.
ّ
كقول النبي« :Pتخيّروا لنطفكم،
ما ورد في الحث على ح�سن اختيار الزوجة،
ومنها:
ّ
ف� ّإن العرق د�سّ ا�س»((( ،حيث اعتبر بع�ض العلماء � ّأن هذا الحديث يُ�س ّلط ال�ضوء على قانون
((( جعد قطط� :أي �شعره �شديد الجعودة.
((( الكافي ،ج� ،5ص.562
((( �أنظر :جامع �أحاديث ال�شيعة ،ج� ،21ص.328 -327
((( ال�سرائر ،ج� ،2ص .559والمحجة البي�ضاء ،ج� ،3ص.93
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الوراثة ب�شكل �صريح باعتبار الترادف بين العرق والوراثة((( .ومعنى العرق معروف ،وهو
ا�س من الد�س �أي �أدخل ال�شيء في ال�شيء
ود�س
ّ
�أي� ًضا في اللغة �أ�صل ك ّل �شيء وما يقوم عليه(((ّ ،
بخفاء ،ومفاد الحديث � ّأن هناك خ�صائ�ص معيّنة تنتقل بالن�سب من الأ�صل وتدخل �إلى الفرع.
ًّ
ًّ
ًّ
وسلوكيا
ونفسيا
ذهنيا
رأي العلماء المسلمين في قانون الوراثة
لكن يبقى ال�س�ؤال :هل ت�شمل الوراثة انتقال الخ�صائ�ص غير الج�سمانية �إلى الذرّية،
كالخ�صائ�ص الذهنية وال�صفات النف�سية� ...إلخ؟ وعلى فر�ض انتقالها هل يُمكن للإن�سان
نق�ض قانون الوراثة الطبيعي؟
ب�إرادته الح ّرة واختياره
ّ
ُن�شير في البداية �إلى مقدّمة منهجية في هذا ال�سياق ،وهي � ّأن العالقة بين ج�سد الإن�سان
وروحه هي عالق ّ
حاد التفاعلي ،بمعنى � ّأن روح الإن�سان ت�ؤ ّثر في بدنه ،والخ�صائ�ص
ة االت
ّ
البدنية للإن�سان ت�ؤ ّثر في روحه ،وهذا يعني � ّأن الإن�سان الذي تكون له خ�صائ�ص و�صفات
ج�سمانية معيّنة �ست�ؤ ّثر على �صفاته الذهنية والنف�سية ،فمث ًال � ّإن بع�ض الغدد �إذا �أفرزت ك ّمية 
�أكثر من المعتاد ي�ؤدّي ذلك �إلى �سرعة الغ�ضب عند الإن�سان ،و�إذا �أفرزت بك ّمية �أق ّل من
المعدل الطبيعي يُالحظ على الإن�سان االرتخاء.
ّ
ّر العلمي يوم ًا بعد يوم �إمكانية ال�سيطرة على مثل هذه الحاالت في مرحلة 
ويك�شف لنا التطو
ّ
ما من حياة الإن�سان ،فمث ًال � ّإن مر�ض   Phenylketonuriaالذي تنتج عنه �أعرا�ض التخ ّلف
العقلي ،هو قابل للتوارث ،ولكن �إذا تمّ  اكت�شاف المر�ض عن طريق الفحو�صات المطلوبة في 
وقت مبكر ك�أن يكون قبل دخول الطفل في ال�شهر الثالث من عمره مث ًال ،ف�إ ّنه يُمكن ّ
 تجنب
تلك الأعرا�ض بدرجة كبيرة ،من خالل ّ
 تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على بروتينات
خا�صة تزيد من تراكم المادة ال�ضارّة ،والمت�سبّبة في �إحداث المر�ض نتيجة ت�أثيرها على
خاليا المخ .وقد �أظهرت متابعة العديد من الحاالت نجاح ًا كب ً
يرا ،وتقدّم ًا ملحوظ ًا في النم ّو
العقلي ،ح ّتى يكاد ي�صبح الطفل طبيع ًيا في �سنّ  الخام�سة من عمره تقريب ًا(((.
ّ
((( فل�سفي ،محمد تقي ،الطفل بين الوراثة والتربية ،ج� ،1ص .61والجواهري ،ح�سن ،بحوث في الفقه المعا�صر ،ج،3
�ص.162
((( تاج العرو�س ،ج� ،13ص.324
((( يراجع :عبد القوي� ،سامي ،علم النف�س البيولوجي ،الف�صل الخام�س ،مكتبة النه�ضة الم�صرية1997 ،م.
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ون�ضرب مث ً
اال �آخر في هذا ال�سياق ،وهو مر�ض ويل�سون  ،Wilson’s diseaseوهو �أحد 
إلى ا�ضطراب في التمثيل الغذائي للنحا�س ،بحيث ي�ؤدّي تراكم
الأمرا�ض الوراثية العائد �
ّ
خاليا الجهاز الع�صبي ،و�أ�صبح من الممكن التح ّكم بهذا 
النواتج ال�ضارة للنحا�س �إلى تلف
ّ
المر�ض من خالل تناول عقار البني�سيالمين .Penicillamine
وهناك �أمثلة كثيرة ُ
 ال تح�صى في العالقة بين ت� ّصرفات الإن�سان و�سلوكه وبين حالته
الج�سدية ،وبع�ض هذه الخ�صائ�ص الج�سدية تنتقل �إليه بالوراثة ،وهذا م ّما ال �شك فيه(((.
وبالعودة �إلى ال�س�ؤالّ � ،صرح العديد من العلماء الم�سلمين بهذا الخ�صو�ص بالإيجاب،
معتب ًرا � ّأن هناك خ�صائ�ص ذهنية كالذكاء �أو التب ّلد والحمق ،...ونف�سية كالكرم وال�شجاعة 
و�سوء الخلق ،...تنتقل من الأ�صل �إلى الفرع بالوراثة((( .يقول ال�شيخ نا�صر مكارم ال�شيرازي:
«� ّإن الآباء والأمّهات ينقلون ق�س ً
ما من �صفاتهم الج�سمية والروحية �إلى �أبنائهم ح�سب قانون
الوراثة الطبيعي»(((.
ّ
ويقول ال�شيخ جعفر ال�سبحانيّ �« :إن الأوالد كما يرثون �أم��وال الآب��اء وثرواتهم ،يرثون
�أو�صافهم الظاهرية والباطنية ،فترى � ّأن الولد يُ�شبه الأب �أو العم� ،أو الأُم �أو الخال ...وعلى
ذلك فالروحيات ال�صالحة �أو الطالحة تنتقل من طريق الوراثة �إلى الأوالد ،فنرى ولد ال�شجاع
�شجاع ًا ،وولد الجبان جبان ًا �إلى غير ذلك من الأو�صاف الج�سمانية والروحانية»(((.
د�سا�س» �أو «العرق
وواح��دة من ا�ستدالالتهم على ذلك نف�س العبارة ال�سابقة« :العرق ّ
نزاع» ،مع �إ�ضافة روايات �أخرى في هذا المجال ،منها :عنه Pقال« :تزوّجوا في الحجز
د�سا�س ال يكون
ال�صالح ،ف� ّإن العرق د�سّ ا�س»((( ،والحجز هو الأ�صل والمنبت((( ،وبقرينة العرق ّ
((( يراجع :النظرة القر�آنية للمجتمع والتاريخ� ،ص.207-206
((( يراجع مث ًال :الأمثل في تف�سير  كتاب اهلل المنزل ،ج� ،3ص .126وال�سبحاني ،جعفر� ،أ�ضواء على عقائد ال�شيعة 
الإمامية� ،ص .115والأبطحي ،علي ،الإمام الح�سين في �أحاديث الفريقين من الوالدة �إلى ما بعد ال�شهادة ،ج� ،2ص.5
والفيا�ض ،محمد �إ�سحاق ،منهاج ال�صالحين ،ج� ،3ص .41وال�شيرازي ،محمد الح�سيني ،الفقه البيئة� ،ص .16وعون
المعبود �شرح �سنن �أبي داود ،محمد �شم�س الحق العظيم �آبادي ،ج� ،10ص.359
((( الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،ج� ،3ص.126
((( ال�سبحاني ،جعفر ،ع�صمة الأنبياء في القر�آن الكريم� ،ص.33
((( مكارم الأخالق� ،ص.197
((( ل�سان العرب ،ج� ،5ص.332
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المق�صود بالحجز ال�صالح ال�صالح بلحاظ البيئة ،بل بلحاظ الوراثة ،وهذا يعني � ّأن الطفل 
يحمل من خ�صائ�ص �أمّه و�أبيه الذهنية والنف�سية والأخالقية.
ومنها :قوله« :Pانظر في �أيّ �شيء ت�ضع ولدك ف� ّإن العرق د�سّ ا�س»((( .وقد ع ّقب الإمام
من الد�سا�س � ّأن �أخالق الآباء ت�صل �إلى
الخميني { على هذا الحديث بقوله« :والمراد
ّ
ّ
الأبناء»((( ،م� ً
ضيفا في هذا ال�سياق الحديث الوارد عن الإمام عليه « :Qح�سن الأخالق
برهان كرم الأعراق»(((.
ّ
ّ
أخواتهن»(((.
إخوانهن و�
ومنها :قوله« :Pتخيّروا لنطفكم ،ف� ّإن الن�ساء يلدن �أ�شباه �
وعنه« :Pا�ستجيدوا الخال ف� ّإن العرق د�سّ ا�س»((( .وعنه« :اختاروا لنطفكم ،ف� ّإن الخال
�أح��د ال�ضجيعين»((( .وذلك ل ّأن الولد يك�سب من �صفات �أخواله و�أخالقهم بالوراثة .قال
العالمة محمد باقر المجل�سي مع ِّلق ًا :قوله�« :Pأحد ال�ضجيعين» ،لع ّل المراد بيان مدخلية 
الخال في م�شابهة الولد في �أخالقه ،فك� ّأن الخال �ضجيع الرجل لمدخليّته فيما تولد منه عند 
الم�ضاجعة من الولد.(((»...
ومن الأد ّلة على ذلك �أي� ًضا ،ما روي � ّأن الإمام عل ًيا  Qحين قال لأخيه عقيل وكان
ن�سابة ع ً
الما ب�أن�ساب العرب و�أخبارهم« :انظر �إلى امر�أة قد ولدتها الفحولة من العرب،
ّ
لأتزوّجها ،فتلد لي غالماً فار�ساً .فقال له عقيل :تزوّج �أم البنين الكالبية ،ف�إ ّنه لي�س في
العرب �أ�شجع من �آبائها .فتزوّجها الإمام علي»((( ،ف�أنجبت له �أبا الف�ضل العبّا�س الذي دافع
عن �أخيه الح�سين  Qفي كربالء ب�شجاعة حتى ا�ست�شهد دونه.
وعن �أبي جعفر ،Q قال :قال ر�سول اهلل ...« :Pوال ُت�ساكنوا الخوز ،وال تزوّجوا
((( الهندي ،علي المتقي ،كنز العمال ،ج� ،15ص.855
((( ال�سبحاني ،جعفر ،لب الأثر في الجبر والقدر تق ً
ريرا لمحا�ضرات الإمام الخميني {� ،ص.120
((( عيون الحكم والمواعظ� ،ص.228
((( الجامع ال�صغير ،ج� ،1ص ،503ح.3269
((( ابن الأثير ،المبارك بن محمد الجزري ،النهاية في غريب الحديث والأثر ،ج� ،2ص.117
((( الكافي ،ج� ،5ص.332
((( المجل�سي ،محمد باقر ،مر�آة العقول في �شرح �أخبار �آل الر�سول ،ج� ،20ص.22
((( ابن عنبة� ،أحمد بن علي ،عمدة الطالب في �أن�ساب �آل �أبي طالب �ص .357والأمين ،مح�سن� ،أعيان ال�شيعة ،ج،7
�ص.429
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�إليهم ،ف� ّإن لهم عرقاً يدعوهم �إلى غير الوفاء»(((.
وعن �أبي عبد اهلل  ،Qقال« :ال تناكحوا الزنج والخزر ،ف� ّإن لهم �أرحاماً ّ
تدل على
غير الوفاء»(((.
وقد ذهب بع�ضهم �أبعد من ذلك في قانون الوراثة ،فمث ًال يرى ال�شيخ باقر �شريف القر�شي 
� ّأن قانون الوراثة ي�شمل نقل الكفر والإلحاد من الآباء �إلى الأبناء ،م�ست� ً
شهدا على ذلك بقوله
تعالى :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ ((( ،حيث يقول« :فالآية د ّلت بو�ضوح على انتقال الكفر والإلحاد
بالوراثة من الآباء �إلى الأبناء»(((.
تحديد الموقف من المسألة
ال ريب في � ّأن لبع�ض الخ�صائ�ص البدنية والأمرا�ض الج�سمية دور ًا في الحاالت الذهنية 
وال�صفات النف�سية للإن�سان كما �أثبتت الأبحاث التجريبية والعلمية .وتقدّمت بع�ض الأمثلة 
�سابق ًا .وانتقال تلك الخ�صائ�ص والأمرا�ض الج�سمية بالوراثة للأبناء �سيلعب دور ًا في 
منحهم الحاالت الناتجة عنها تبع ًا لها.
كما �أ ّنه ال ريب في � ّأن �صفات الآباء والأمّهات تلعب دور ًا م�ؤ ّث ًرا في تكوين ا�ستعدادات
خا�صة عند الطفل تجعله �أقرب �إلى بع�ض ال�صفات منها �إلى �صفات �أخرى((( .وهذا وا�ضح في 
ّ
الروايات ،و�سيظهر خالل م�سار الدرو�س الالحقة .ف�إذا كان المق�صود بم�ؤ ّثرية قانون الوراثة 
في الخ�صائ�ص الذهنية وال�صفات النف�سية والروحية للطفل هو �إيجاد مثل هذه الأر�ضية 
ّ
ير في اتجاه معيّن فهو �أمر م�س ّلم ،ولكن �إن
الخا�صة التي تجعل الطفل �أكثر ا�ستعداد ًا لل�س
كان المق�صود هو انتقال الخ�صائ�ص وال�صفات نف�سها �أي الكرم وال�شجاعة مث ًال بالوراثة 
من الآباء والأمهات �إلى �شخ�صية الطفل ،فهذا م ّما يُمكن المناق�شة فيه من جهة � ّأن الطفل 
((( علل ال�شرائع ،ج� ،2ص.393
((( الكليني ،الكافي ،ج� ،5ص.352
((( �سورة نوح ،الآيتان .27-26
((( القر�شي ،باقر �شريف ،حياة الإمام الح�سين بن علي ،مطبعة الآداب ،النجف الأ�شرف ،ط1398 ،1هـ1974 -م ،ج،1
�ص.43
((( يراجع :لب الأثر في الجبر والقدر� ،ص.114
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يولد خالي النف�س من ك ّل معرفة �أو ملكة �أخالقية �أو مهارية �سلوكية ،ثم يبد�أ باكت�ساب
المعارف بالتدريج ،فما يكون مجهّز ًا به ب�أ�صل الخلقة هو اال�ستعداد والقابلية دون نف�س 
المعارف ،وبذلك تخرج المعرفة� ،أمّا الملكات النف�سانية الأخالقية-والأثر المطلوب الناتج 
عنها -فهي عبارة عن كيفيات و�صفات بطيئة الزوال تح�صل نتيجة الممار�سة المتراكمة لها 
حتى تر�سخ في النف�س ،في�صدر عنها الفعل منا�سب ًا لها ،فتحتاج �إلى الدربة والعادة والبيئة 
الحا�ضنة لنموّها ،فالموروث هو اال�ستعداد الخا�ص دون نف�س ال�صفات بما هي �صفات،
واال�ستعداد الخا�ص الموروث ال ينمو تلقائ ًيا بل يتف ّتح بالتربية والبيئة الحا�ضنة.
لذا يعتقد بع�ض العلماء بعدم وج��ود دليل  على انتقال ال�صفات المكت�سبة  من الآب��اء
ُ
 الدليل على العدم ،يقول ال�سيد محمد باقر ال�صدر في هذا 
والأمّهات �إلى الأبناء ،بل قام
ال�سياقّ �« :إن ال�صفات المكت�سبة ال توّرث»(((.
ولتو�ضيح هذه النقطة ال بد من بع�ض التف�صيل ،فبعد اتفاق العلماء البيولوجيين على
� ّأن ال�صفات غير المكت�سبة تنتقل بالوراثة ،وقع الخالف بينهم في � ّأن ال�صفات المكت�سبة 
هل تورّث �أم ال؟ وقد �أجاب البع�ض �أمثال جان باب�ست المارك � ّأن ال�صفات الج�سمانية التي 
حياة الكائن الحي تنتقل �إلى ن�سله بالوارثة ،وكذلك هو ر�أي ت�شارلز داروين.
تح�صل �أثناء فترة
ّ
ولكن �أبحاث علم الوراثة الحديث ترف�ض هذه النظرية� .إال �أ ّنه لي�ست هذه النقطة هي مو�ضع
البحث ،بل هي هل تنتقل ال�صفات الذهنية والخ�صائ�ص النف�سية المكت�سبة بالإرادة من ِقبَل 
الآباء والأمّهات �إلى الأبناء؟
روائي) على االنتقالوال وحياني (قر� ّآني
 تجريبي
دليل علمي
في الحقيقة ،ال يوجد �أيّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الوراثي للخ�صائ�ص النف�سية المكت�سبة بالإرادة من الآباء والأمّهات �إلى الأبناء كما هي �أي
ّ
مح�صلة باالختيار ،كما يدّعي بع�ض علماء النف�س واالجتماع والأخالق من � ّأن الطفل 
ك�صفات ّ
يولد مجهّز ًا بمجموعة �صفات نا�شئة من الوراثة كالخوف المفرط �أو الميل �إلى االعتداء تعجز
والوحياني يُناق�ض الر�أي
وكذلك الدليل التجريبي
ك ّل و�سائل التربية والبيئة عن تغييرها،
ّ
ّ
المقابل الذي يعتقد �أ ّنه ال دور للوارثة في بناء هو ّية الطفل �أ ً
بدا ،و�أ ّنه �صنيعة التربية فقط.
((( فل�سفتنا� ،ص.315-312
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ٍّ
لكل من الوراثة والبيئة دورها
�أمام هذين الر�أيين ،يُمكن �أن نختار ر�أ ًيا ثالث ًا و�س ً
طيا ،يُعطي ك ّل ذي ٍّ
حق ح ّقه منهما ومن
البيئة ،فالوراثة لها دور وا�ضح كما ورد في الأحاديث ال�سابقة ،والبيئة لها دور �أي� ًضا ،وكذلك
التربية لها دور ،م� ً
ضافا �إلى دور الإرادة الح ّرة للإن�سان نف�سه ،ف�إنْ كان المق�صود بانتقال
هو انتقال ال�صفات التي ح�صلها الآب��اء ب��الإرادة الح ّرة
ال�صفات من الآب��اء �إلى الأبناء،
ّ
واالكت�ساب �إلى الأبناء كما هي فهو �أمر ال �شاهد عليه ،و�إنْ كان المراد � ّأن خ�صائ�ص الأب
خا�ص ًا وقابلية معيّنة عند الطفل للنمو تجعله ي�س ّ
ير باتجاه ما يُ�شابه
أم توجد ا�ستعداد ًا ّ
�أو ال ِ
همين،
الأب �أو الأم فهو �أمر ت�ؤ ّكده الن�صو�ص الروائية المتقدّمة .مع الإ�شارة �إلى �أمرين م ّ
وهماّ � :أن الموروث �أي اال�ستعداد الخا�ص ال ينمو تلقائ ًيا بل يتف ّتح بالتربية والبيئة الحا�ضنة،
�أو ًال .وثان ًيا� ،إذا كانت الفطرة التوحيدية ال�سليمة التي هي من �أ�شدّ اال�ستعدادات الخا�صة 
التي جُ بلت عليها نف�س الطفل قابلة  لأن ُ تدفن و ُتد�س ب�سبب م�ؤ ّثرات التربية والبيئة وطبيعة 
اال�ستجابة ال�شخ�صية ،فبالأولوية القطعية يكون هذا هو حال اال�ستعدادات الوراثية.
بين الوراثة والبيئة والتربية
ّ
ة الطفل باتجاه مغاير لما هو مكوّن عليه من ا�ستعداد
وبهذا ي ّت�ضح �أ ّنه يُمكن توجيه �شخ� ّصي
خا�ص منقول �إليه بالوراثة.
ّ
حتمي ،كذلك ُنالحظ في الوراثة وجود ّ
ولكن ،كما وجد في البيئ ّ
حتمي� ،إلى
 اتجاه ّ
ة اتجاه ّ
درجة اعتبر بع�ض العلماء مث ًال � ّأن الخ�صائ�ص العقلية للطفل مثل الذكاء تعود �إلى عوامل 
وراثية في الأغلب((( ،كما في درا�سة هرندون)� )Herndonسنة  1954م ،حيث �أثبت � ّأن دور
الوراثة في تحديد الذكاء يتراوح بين ( ،)% 75-% 50وكذلك درا�سة بيركز )،(Berkes
ودرا�سة �آثر جن�سن ) (Jensenالذي يعتبر �أن حوالي ( )% 80من االختالفات بين النا�س في 
الذكاء يُمكن تف�سيرها بالفروق الوراثية المبا�شرة بين ه�ؤالء النا�س.
وق ّ
د ات�ضحت مناق�شة هذا الر�أي م ّما تقدّم �سابق ًا في نقد نظرية العامل الواحد في تف�سير 
((( �أنظر :نا�صف ،م�صطفى ،الوراثة والإن�سان �أ�سا�سيات الوراثة الب�شرية والطبية� ،سل�سلة عالم المعرفة ،العدد ،100
�ص.135
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خ�صائ�ص و�صفات الطفل ،ل ّأن هناك مجموعة عوامل وعنا�صر تتداخل وتتفاعل فيما بينها 
ل ُت�ش ّكل هوية الطفل ،منها البيئة-وقد �أُجري العديد من التجارب المعاك�سة في هذا المجال،
كالأبحاث التي �أجراها  جيزل ول��ورد والدرا�سة التي  قام بها  كيفر  حول ت�أثير البيئة في 
إ�ضافي
الذكاء((( ،-و�أه ّمها التربية ،ف�ض ًال عن التفاعالت الداخلية لنف�س المتربّي كعن�صر � ّ
�إلى عاملي التربية والبيئة« ،فث ّمة م�ؤمنون ولدوا لآباء غير م�ؤمنين ،و�آخرون مف�سدون و�أ�شرار
ولدوا لآباء من الم ّتقين الأخيار ،ناق�ضين قانون الوراثة ب�إرادتهم واختيارهم»(((.
هل ك ّل اال�ستعدادات الموروثة قابلة للتغيير؟
ُيمكن تقسيم االستعدادات الموروثة إلى قسمين:
�أو ًال :ا�ستعدادات لها طبيعة بيولوجية �إمّا مح�ضة و�إمّا تنعك�س على الخ�صائ�ص الذهنية 
ف العقلي ...كما تقدّم في بع�ض الأمثلة .و ّات�ضح �أ ّنه
كقلة الذكاء �أو البالدة والحمق �أو التخ ّل
ّ
ّر العلمي عند الإن�سان كان لديه قدرة �أكبر على التح ّكم بها .ولكن يبقى
ك ّلما تقدّم التطو
ّ
الكالم في عدم وفرة هذه الفر�ص عمل ًيا بنحو ي�ستطيعه ك ّل النا�س وفي �أيّ دولة كانت ،لذا 
�ستبقى هذه اال�ستعدادات غير قابلة للتغيير.
ثانياً :ا�ستعدادات قابلة للتغيير والتعديل ،ب�سهولة �أو ب�صعوبة.
ّ
جعفر ال�سبحاني في هذا ال�سياق-بغ�ض النظر عن المناق�شة في بع�ض الأمثلة 
يقول ال�شيخ
التي ذكرها� ...« :-أمّا الوراثة فهي نامو�س مقبول في الجملة ،ولكن ال يعلم حدودها �سعة 
و�ضيق ًا ،فال �شك � ّأن الأوالد يرثون ال�صفات الخلقية والروحية على وجه الإجمال ،ولكن ما 
يتركه الآباء والأمهات في هذا المجال ينق�سم �إلى نوعين:
الأول :ما يفر�ض على الأوالد فر� ًضا ال يُمكن �إزالته مثل الحمق ،والبالدة ،والعقل والذكاء،
والجبن وال�شجاعة وغير ذلك م ّما ال يُمكن �إزالته في الأغلب بالجهود التربوية والإ�صالحية.
الثاني :ما يرثه الأوالد على وجه الأر�ضية واالقت�ضاء ،وب�صورة ت�أثير الع ّلة الناق�صة،
((( يراجع :ف�ؤاد البهي ال�سيد ،الذكاء� ،ص  .36-30ومر�سي� ،شفيق عالونة� ،سيكولوجية التطور الإن�ساني من الطفولة �إلى
الر�شد� ،ص  .190وكمال �إبراهيم ،البيئة والوراثة و�أثرها في االنحرافات النف�سية وال�سلوكية� ،ص .252-223
((( الأمثل في تف�سير كتاب اهلل المنزل ،ج� ،4ص.396
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فيُمكن �إزال�ة �آث��اره بالو�سائل التربوية  والطرق العلمية  وذلك كالأمرا�ض الموروثة  كال�س ّل
مرد ف�إ ّنه يُمكن
وغيره ،ومثل هذا الق�سم طائفة كبيرة من الروحيات كحالة الطغيان والت ّ
�إزالتها برفع م�ستوى فكر الإن�سان وعقليّته ،و�إيقافه على عواقب الع�صيان .فلي�س  كل  ما 
صيرا الزم ًا وق�ضاء حت ً
يرثه الأوالد من الآباء والأمّهات م� ً
ما ،بل هناك فوق بع�ض ذلك �إرادة
الإن�سان واختياره و�سائر العوامل التربوية المغيّرة لأر�ضية الوراثة»(((.
عليه بالم�صطلح العلمي  ،Heritabilityال تعني عدم قابلية 
فقابلية �صفة ما للتوارث ،ويطلق
ّ
التغيّر ،بل ال�صفات الوراثية لديها القابلية للتغيّر ،وي�صطلح عليه .Variability

((( ال�سبحاني ،جعفر ،الإلهيات ،ج� ،1ص.662
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المفاهيم الرئيسة

	الوراث �ة ف��ي اللغ��ة العربية عبارة عن انتقال �ش��يء جزء ًا �أو ّ ًكل من �ش��خ�ص �أو مو�ضوع
والمدلول اال�صطالحي للكلم��ة ال يختلف في الم�ضمون عن
�إل��ى �آخ��ر ما ّد ًيا �أو معنوي � ًا.
ّ
المعنى اللغويّ .
	�أ�صب��ح مو�ض��وع الوراثة اليوم محور ًا م�س� ّ ًخا�ص من ف��روع علم الأحياء �أطلق
�تقل لعلم ّ
عليه وليام بات�سون م�صطلح« :علم الوراثة» .Genetics
�ائل الثابتة في البحث البيولوجيّ � ،أن الإن�س��ان يُورّث الخ�صائ�ص الج�سمانية 
 من الم�س�ّ
ّ
ورد الحث على ح�سن اختيار الزوجة من هذه الجهة.
لذرّيته ،ولذلك
ّر العلمي يوم ًا بعد يوم عن �إمكانية ال�سيطرة على الأمرا�ض الوراثية التي 
	يك�شف التطوّ
ت�ؤ ّثر على �شخ�صية الطفل في �أبعادها الذهنية والنف�سية والبدنية.
إدراكية ونف�سية و�سلوكية خا�صة من الآباء
	� ّإن الطفل يرث ا�ستعدادات وقابليات ذهنية و�ّ
والأ ّمه��ات الذي��ن ينقلون ق�س � ً
ما م��ن �صفاتهم الج�س��مية والروحية �إلى �أبنائهم ح�س��ب
قان��ون الوراث��ة الطبيع� ّ�ي .وهذا م �ا ي�ؤ ّكده العديد م��ن الروايات ،مثل ق��ول النبي:P 
«العرق د�سّ ا�س» �أو «العرق نزاع».
جه��ز ًا بمجموعة 
 ّ	يدع��ي بع���ض علم��اء النف���س واالجتم��اع والأخ�لاق � ّأن الطف��ل يول��د م ّ
�صف��ات نا�ش��ئة م��ن الوراثة كالخ��وف المفرط �أو المي �ل �إلى االعتداء تعجز ك ّل و�س��ائل 
التربية والبيئة عن تغييرها .وفي مقابل هذا الر�أي مذهب �آخر يعتقد �أ ّنه ال دور للوارثة 
ف �ي بن��اء هو ّية الطفل �أ ً
بدا ،و�أ ّنه �صنيعة التربية .و�أم��ام هذين الر�أيين يمكن �أن نختار
ر�أ ًيا ثالث ًا ،يُعطي ك ّل ذي ٍّ
حق ح ّقه منهما ومن البيئة ،فالوراثة لها دور ،والبيئة لها دور،
والتربية لها دور.
�تعدادات الخا�ص��ة المنقولة �إلى الطفل بالوراث��ة ال تنمو تلقائ ًيا بل 
	� ّإن القابلي��ات واال�س�ّ
تتف ّتح �أو تذبل ح�سب التربية والبيئة الحا�ضنة.
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أسئلة الدرس

 1.م��ا ه��و قانون الوراثة الطبيع� ّ�ي؟ وكيف يلعب دور ًا في تكوين خ�صائ�ص ج�س��مية معيّنة 
للطفل؟
2.2هل يلعب قانون الوراثة دور ًا في ر�س��م الخ�صائ�ص الج�س��مية للطفل فقط �أم ي�ؤ ّثر على
الجوانب الذهنية والنف�سية من �شخ�صيّة الطفل؟ وكيف؟
3.3اذك��ر بع���ض الن�صو���ص الروائي��ة التي ا�س � ُت ِد ّل بها على ت�أثي��ر قانون الوراث��ة على هويّة 
الطفل ،وبيّن كيفية ا�ستفادة هذا المعنى منها.
4.4ه��ل تواف��ق من يقول ب� ّأن ك ّل ما يملكه الإن�س��ان من خ�صائ�ص تنتقل �إلي��ه بالوراثة ،و� ّأن
ال�صفات الوراثية غير قابلة للتغيّر والتعديل؟ ولماذا؟
5.5هن��اك م��ن يعتب �ر � ّأن الطف��ل ولي��د التربي��ة وال تلع��ب الوراث �ة �أيّ دور ف �ي بن��اء مالم��ح
�شخ�صيّته ،كيف ُ تجيب عليه؟

الفصل السادس

ّ
ممهدات تربية الطفل
قبل الوالدة

الدرس التاسع عشر :حسن اختيار األب  /األم (.)1
الدرس العشرون :حسن اختيار األب /األم (.)2
الدرس الحادي والعشرون :تأثير العالقة الجنسية على هوية الطفل (.)1
الدرس الثاني والعشرون :تأثير العالقة الجنسية على هوية الطفل (.)2
الدرس الثالث والعشرون :تأثير المرحلة الجنينية على ّ
هوية الطفل.

الدرس التاسع عشر

حسن اختيار األب/
األم()1

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يُدرك � ّأن لمرحلة اختيار ٍّ
كل من الزوجين للآخر 
م��ا قبل ال ��زواج دور ًا م ��ؤ ّث � ًرا ف��ي  ه��و ّي��ة الطفل 
م�ستقب ًال.
 2 .2يعرف �أه ّمية الموازنة عند االختيار بين موا�صفات
الزوج /الأب �أو الزوجة /الأم.
 3 .3يُحدّد معايير اختيار الفتاة للزواج.

تمهيد
ً
ذكرنا �سابقا �أ ّنه من جملة المراحل التمهيدية التي تلعب ً
دورا مهم ًّا في تربية الطفل ح�سن
اختيار ك ٍّل من الزوجين للآخر ،وذلك لعدّة �أ�سباب ،عالجنا بع�ضها في در�س ت�أثير الوراثة على
الطفل ،ودر�س ت�أثير البيئة الأ�سرية على الطفل ،و�س ُن�س ّلط ال�ضوء على بع�ضها الآخر في درو�س 
والنموذج ال�سلوكي ،حيث � ّإن طبيعة �شخ�صية المربّي (الأب /الأم)
�أخرى كدر�س التربية بالقدوة
ّ
أثير خا�ص على ت�شكيل هويّة الطفل ،وكل ذلك يقت�ضي تو ّفر �صفات وخ�صائ�ص معيّنة في ك ٍّل
لها ت�
ّ
ً
خ�صو�صا قبل الزواج؛ ل ّأن ال�صفات والخ�صائ�ص الذاتية 
من الزوجين قبل الإنجاب وحينه وبعده،
لمن �سيكون ً
 ال�شخ�صي للحياة التي 
واالمتداد التاريخي
زوجا �أو زوجة غير منف�صلة عن التراث
ّ
ّ
عا�شها ك ٌّل منهما .فلي�ست لحظة ميالد خ�صائ�ص ومميّزات هويّتهما ال�شخ�صية هي عقد النكاح،
بل �سار ك ٌّل منهما على طريق طويل ح ّتى و�صل �إلى نقطة ما هو عليه لحظة الزواج .وقد لعبت في 
ت�شكيلها و�صناعتها ،عوامل كثيرة ،منها :ذاتية تتع ّلق بهما ك�سلوكات وخبرات ومعارف و�أخالق،
ومنها مو�ضوعية خارجية كالأ�سرة من �أب و�أم و�إخوة و�أق��ارب ،الأ�صدقاء والزمالء ،المحيط
المهني ،التن�شئة المدر�سية والجامعية ،التربية الك�شفية ،والدرو�س الدينية في الم�ساجد ،وغيرها 
من الو�سائط ،وك ّل هذا الم�سار لهوية الأب والأم �سيعك�س نف�سه على �صناعة هويّة الطفل.
والروايات التي تتحدّث عن موا�صفات من يُراد �أن يكون زوج ًا �أو �أ ًبا �أو تكون زوجة و�أ ّم ًا
كثيرة ،وهي م ّما ينبغي �أن ي�سعى �إليه ك ّل �شاب وفتاة ،ليتمّ  التح ّلي والتلبّ�س بها من �أجل 
رب ًيا وتكون هي زوجة �صالحة و�أ ّم � ًا ومربّية �صالحة .فهذه
�أن يكون زوج� ًا �صالح ًا و�أب � ًا وم ّ
الموا�صفات برنامج عمل ينبغي ال�سير عليه في بناء �شخ�صيّتيهما للو�صول �إلى كمال الزوجية 
إيجابي.
والأبوّة والأمومة ،وبذلك توجد بيئة داخلية وبيئة خارجية حا�ضنة لتربية الطفل بنحو � ّ
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ّ
وال �شك ،في � ّأن الطفل الذي �سينمو في بيئة تتح ّلى بهذه الموا�صفات التي �سنذ ُكرها 
دي ًنا مه ّذ ًبا �صالح ًا...
�سيكون بطبيعة الحال-غالب ًا -طف ًال م�ؤم ًنا مت ّ
منهج اإلسالم في التربية
يقول الإمام الخميني { ...« :هل تجدون في ك ّل العالم م ً
نهجا مثل الإ�سالم يهتمّ  ب�أمر 
تربية الإن�سان ح ّتى قبل زواج والديه فيُحدّد �آد ً
ابا للزواج؟! جميع المناهج الأخرى في العالم
تهتم ب�أمر الإن�سان الذي يتح ّرك و�سط المجتمع� ،أمّا الإ�سالم فهو يُحد ٍّ
ّد لكل من والديه قبل 
زواجهما ال�شروط التي يجب تو ّفرها في الطرف الآخر ،وال�سبب هو � ّأن هذين الزوجين هما 
من�ش�أ ظهور فرد واحد �أو مجموعة من الأفراد ،والإ�سالم يريد �أن يكونوا من ال�صالحين في 
المجتمع ،ولتحقيق ذلك يُحدّد الموا�صفات الالزمة في الزوجة والزوج ،والأعمال والأخالق
وطبيعة الو�سط العائلي الذي تربّيا فيه ،ثم يُحدّد كيفية تعاملهما 
التي ينبغي تو ّفرها فيهما،
ّ
بعد الزواج ،و�آداب الحمل وما بعده ،و�آداب الوالدة ،ثم ح�ضانة الطفل ،والهدف من ك ّل هذه
الآداب هو �أن تكون ثمرة هذا الزواج موجود ًا �صالح ًا للمجتمع»(((.
ٍّ
ما هي المعايير والمقايي�س التي ينبغي لكل من الزوجين اعتمادها في 
وهنا ي�أتي ال�س�ؤال
اختيار الآخر؟ وما الذي قدَّمته الن�صو�ص الإ�سالمية في هذا الميدان؟
� ّإن ا�ستقراء الن�صو�ص يجعلنا نخرج بنتيجة مفادها الجواب بالإثبات على وجود �أطروحة 
متكاملة حول المعايير التي ينبغي اعتمادها في عملية اختيار ٍّ
كل من الزوجين للآخر .وقبل 
بيان المعايير  ُن�شير �إلى نقطتين رئي�ستين:
 -1الأول��ىّ � :أن البح��ث ت��ارة يكون عن ال�صفات التي ينبغي �أن تتو ّفر في ك ّل منهما بعنوان
الزوج /الزوجة ،و�أخرى بعنوان الأب /الأم.
 -2الثانيةّ � :أن البحث عن الجهة الثانية يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالأولى ،ل ّأن الطفل نا�ش��ئ
ع��ن الزوجي��ن ،و�سيعي���ش معهم �ا ف��ي ذات البيئة التي يُمار�س��ان فيه��ا دورهما كزوج/
زوجة ،و�سينفعل عن �أ�سلوب عي�شهما ،ويت�أ ّثر بطريقة حياتهما الزوجية.
((( الكوثر ،مجموعة  من خطابات الإم��ام الخميني التي تت�ضمّن ت�سجي ًال لوقائع الثورة الإ�سالمية  خالل الأع��وام
(1962م1978-م) ،ج� ،3ص.341

ألا /بألا رايتخا نسححح
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وبهذا االعتبار ،ينبغي عند االختيار ،الموازنة بين الجهتين� ،أي �أن ال يكون ك ٌّل منهما 
�أنان ًيا فينظر �إلى ال�صفات الت ُ
ي ت�ش ّكل محور �سعادة له كزوج /زوجة في بيت الأ�سرة ،بل �أن
ينظر �إلى ما هي ال�صفات التي تعتبر محورية في الأبوة والأمومة �أي� ًضا .وقد �أ�شارت الروايات
�إلى عملية الموازنة هذه.
الموازنة في االختيار بين الجهتين :باعتبار الزوجية وباعتبار األمومة
 ع��ن �أب��ي عبد اهلل  ،Qق��ال :قال ر�س��ول اهلل « :Pخير ن�س��اء ركبن الرح��ال(((:ّ
ّ
وخيرهن لزوج»(((.
أحناهن على ولد،
ن�ساء قري�ش� ،
 وع��ن �أب��ي ب�صي��ر ،ع��ن �أحدهما -الإم��ام الباقر �أو ال�ص��ادق ،L -ق��ال ...« :قالّ
أحناهن على ول��د ،وال �أرعى على
ر�س��ول اهلل :Pم��ا رك��ب الإبل مثل ن�س��اء قري���ش� ،
زوج في ذات يديه»(((.
 وع��ن الح��ارث الأع��ور ،قال :ق��ال �أمير الم�ؤمني��ن  :Qقال ر�س��ول اهلل« :Pخيرّ
ّ
ّ
ّ
أوالدهن.(((»...
أرحمهن ب�
أزواجهن ،و�
ألطفهن ب�
ن�سائكم :ن�ساء قري�ش� ،
 وع��ن �أب��ي عب��د اهلل  ،Qق��ال« :خي��ر ن�س��ائكم ن�س��اء قري���ش� ،أعطفه� ّ�ن عل��ى زوج،ّ
أحناهن على ولد»(((.
و�
فالروح المقا�صدية لهذه الروايات ،تو�ضح-مع �سريانها على الزوج �أي� ًضا لوحدة المناط
بمنا�سبة الحكم والمو�ضوع� -أ ّنه ينبغي اختيار من تتو ّفر فيها /فيه من موا�صفات الزوجية 
والوالدية مع ًا ب�شكل متوازن .وخ�صو�صية المورد ُ
خ�ص�ص عموم الوارد ،ف� ّإن المورد و�إن
 ال ت ّ
كان هو ن�ساء قري�ش� ،إال � ّأن مدحهم وو�صفهم بالخيرية لي�س من جهة قر�شيّتهم حتى يكون
مقت�ضي المدح مقت� ً
صرا عليهم بهذا العنوان فال ي�شمل غيرهم ،بل �سبب المدح هو الموازنة 
((( الرحال :جمع رحل ،وهو مركب البعير .ولعله كناية عن �إذهاب العرو�س �إلى بيت زوجها بنا ًء على عادة العرب من
�إجال�س العرو�س على الإبل المرحل عند ذهابها �إلى بيت زوجها.
((( الكافي ،ج� ،5ص.326
((( م.ن� ،ص.327
((( م.ن.
((( المغربي ،النعمان بن محمد ،دعائم الإ�سالم وذكر الحالل والحرام والق�ضايا والأحكام عن �أهل البيت  ،Rج،2
�ص ،195ح.712
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بين اللطف بالزوج والرحمة بالأوالد ،وك ّل من تح ّققت فيها هاتان ال�صفتان فهي م�شمولة 
لعموم خير الن�ساء ،فذكر ن�ساء قري�ش من باب ذكر الم�صداق البارز.
جمل 
فالمر�أة قد تكون مث ًال من حيث الزوجية تهتمّ  بنوع الطعام الذي يُحبّه زوجها ،والت ّ
والتزيّن له ،والترفيه عن نف�سها معه ،وبناء عالقات اجتماعية م�شتركة� ...إلخ ،لكن زوجيّتها 
تكون على ح�ساب �أمومتها ،فتهمل االهتمام الالزم باحتياجات �أطفالها كنوعية طعامهم
وتنظيفهم والترفيه عنهم وتدري�سهم واال�ستماع �إلى م�شكالتهم وم�شاركتهم في  همومهم
مو�سع ًا
وم�شاعرهم� ...إلخ� ،أو العك�س ،وقد يكون الزوج مث ًال كا ّد ًا في �سبيل �أطفاله منفق ًا ّ
عليهم بنمط حياة تلبّي احتياجاتهم االقت�صادية ،م ّ
رف ًها عنهم ،م�ستمع ًا لم�شكالتهم م�شارك ًا
لهم في حلولها ،...لك ّنه يُهمل زوجته وال يُعطيها من نف�سه ووقته واهتمامه ،فيُ�ضحّ ي بزوجيّته
لأجل �أبوّته ،م ّما ينعك�س �أي� ًضا على طريقة تعامل الأم مع الأطفال �سلب ًا .فلعن�صر التوازن بين
الجهتين �أه ّمية خا�صة ،فينبغي مراعاته عند االختيار(((.
حسن اختيار األم من حقوق الطفل
«حق الولد على والده �إذا كان ذكراً
عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال :قال ر�سول اهللّ :P
�أن ي�ستفره �أمّه((( ...،و�إن كانت �أنثى �أن ي�ستفره �أمّها.(((»...
وعن الإم��ام ال�صادق  ،Qقال« :تجب للولد على وال��ده ث�لاث خ�صال :اختياره
لوالدته.(((»...
ي ّت�ضح من هذين الحديثين � ّأن من جملة حقوق الولد على والده ح�سن اختيار الفتاة التي 
�ستكون �أ ّم ًا لأبنائه.
ّ
ّ
الوالدية
الحث على االختيار باعتبار
�أمّا الروايات التي ح ّثت الإن�سان على االختيار بلحاظ جهة الوالدية �أي بالنظر �إلى مراعاة
� ّأن المر�أة التي �سيتمّ  اختيارها �ستكون �أ ّم ًا في الم�ستقبل لأوالده فكثيرة ،نذكر منها:

((( �أنظر :عجمي� ،سامر ،حياتنا الجن�سية كيف نعي�شها؟ �ص.174
((( ي�ستفره� :أي ي�ستكرم ،واال�ستكرام طلب ال�شيء الكريم ،فيكون معنى �أن ي�ستفره �أمّه �أي �أن يطلبها من �أ�صل كريم.
يراجع :القامو�س المحيط ،ج� ،4ص 289و�ص.170
((( الكافي ،ج� ،6ص.49
((( تحف العقول� ،ص.355
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قال النبي« : Pاخت��اروا لنطفكم ،ف �� ّإن الخال �أحد
 ع��ن �أب��ي عبد اهلل  ،Qق��ال:ّ
ال�ضجيعين»(((.
 وعنه« : Pتخيّروا لنطفكم ،ف� ّإن العرق د�سّ ا�س»(((. وعنه« : Pاختاروا لنطفكم الموا�ضع ال�صالحة»(((. وعنه« : Pتخيَّروا لنطفكم ،ال ت�ضعوها � ّإل في الأكفاء»(((.ّ
ّ
أخواتهن»(((.
إخوانهن و�
 وعنه« :Pتخيّروا لنطفكم ،ف� ّإن الن�ساء يلدن �أ�شباه �فهذه الروايات فيها داللة وا�ضحة من حيث تعليل ح�سن االختيار للزوجة بالأطفال من
جهة التعبير «لنطفكم».
ّ
الحث على االختيار باعتبار الزوجية
وكذلك الأمر بالن�سبة للروايات التي ح ّفزت الإن�سان على اختيار الزوجة ال�صالحة لأ ّنها 
�ستكون �شريكة للإن�سان في �ش�ؤون حياته ،وال�شراكة تقت�ضي �أن ينظر الإن�سان �إلى ال�شخ�ص
الذي �سيعي�ش معه وي�ضع حياته بين يديه.
 عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال :قال ر�سول اهلل�« : Pأنكحوا الأكفاء ،وانكحوا فيهم،واختاروا لنطفكم»(((.
 وعن �إبراهيم الكرخي ،قالُ :قلتُ لأبي عبد اهلل ّ �« :Qإن �صاحبتي((( هلكت ،وكانتلي موافقة ،وقد هممت �أن �أتزوّج».
فقال ل��ي« :ان �ظ��ر �أي ��ن ت�ضع نف�سك ،وم ��ن ُت���ش��رك��ه ف��ي م��ال��ك ،و ُت�ط�ل�ع��ه ع�ل��ى دينك
و�سرِّك.(((»...
((( الكليني ،الكافي ،ج� ،5ص .332وتهذيب الأحكام ،ج� ،7ص ،402ح.1603
((( ال�سرائر الحاوي لتحرير الفتاوى ،ج� ،2ص.559
((( الدارقطني ،علي بن عمر� ،سنن الدارقطني ،ج� ،3ص ،206ح.3744
((( الدارقطني ،ن.م ،ح.3746
((( ابن ع�ساكر ،علي بن الح�سن ،ج� ،52ص .362ال�سيوطي ،عبد الرحمن بن �أبي بكر ،الجامع ال�صغير في �أحاديث الب�شير 
النذير ،ج� ،1ص.503
((( م.ن.
((( �صاحبتي :بمعنى زوجتي.
((( الكليني ،الكافي ،ج� ،5ص.323
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 وعن �أبي عبد اهلل  ،Qقال�« :إ ّنما المر�أة قالدة ،فانظر �إلى ما تتق ّلده»(((. وع��ن الإم��ام الر�ضا ،عن �أبي��ه الكاظم ،عن �أبيه ال�صادق ،ع��ن �آبائه ،عن علي بن �أبي طال��ب  ،Rق��ال :ق��ال النبي�« : Pإ ّنم��ا النكاح ّ
رق ،ف ��إذا �أنكح �أحدك��م وليدة فقد
�أر ّقها ،فلينظر �أحدكم لمن ّ
يرق كريمته»(((.
ما هي المواصفات التي ينبغي توفّ رها في األنثى؟

انطالق ًا من كون الحالة المتعارفة في مجتمعاتنا العربية والإ�سالمية � ّأن الذكر هو الذي
يبحث عن �أنثى ،ويتقدّم لخطبتها ،و� ّأن الأنثى هي العن�صر المبحوث عنه في �إرادة بناء بيت
الزوجيةُ ،نقدّم الحديث عن الأنثى و ُنث ّني بالحديث عن الذكر لكونه العن�صر الطالب في 
عملية تكوين الأ�سرة.
وال�صفات التي �سنذكرها ينبغي �أن ُ ت�ش ّكل منظومة القيم الحاكمة في البيئة الأ�سرية التي 
يعي�ش وين�ش�أ فيها الطفل كي تزرع وتنمو في هويّته.
و ُنلفت النظر� ،إلى � ّأن بع�ض الموا�صفات المذكورة وردت في الروايات كمعايير لالختيار
قبل الزواج ،وبع�ضها كموا�صفات ينبغي �أن تتح ّلى بها الزوجة في بيت الزوجية ،ولكن ب�سبب
ما �أ�شرنا �إليه من � ّأن ال�صفات النف�سية والخ�صائ�ص الذاتية ال تولد في الإن�سان لحظة زواجه
�ستكون هذه ال�صفات من معايير االختيار �أي� ًضا.
و ُننبّه �أي� ًضا� ،إلى � ّأن بع�ض الروايات قد ت� ّضمن �أكثر من �صفة ،فعنوان الفقرة قد يكون
أخ�ص من المعنون.
� ّ
ق بالجانب البدني والج�سديّ � ،أو الجانب
وهذه الموا�صفات �أي� ًضا ،على �أنواع ،منها ما يتع ّل
ّ
أو الجانب ال�سلوكي والمهارات� ،أو الجانب
والقلبي� ،
أو الجانب الوجداني
الذهني والعقلي� ،
ّ
ّ
ّ
ّ
االجتماعي.البيئي
ّ
ّ

((( الكليني ،الكافي ،ج� ،5ص.332
((( الطو�سي ،محمد بن الح�سن ،الأمالي� ،ص ،519مج ،18ح.47/1145
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أوالً :أتز ّوج الفتاة المؤمنة المتد ِّينة

�أوّل �صفة ينبغي للإن�سان �أن ي�أخذها بعين االعتبار عند االختيار هي الإيمان والتديّن ،ب�أن
تكون المر�أة التي يريد �أن يرتبط بها بعالقة الزوجية تعي�ش الإيمان في حياتها ،ولذا  ُنالحظ
� ّأن الر�سول Pعندما كان ي�س�أل عن الزواج يوجّ ه ال�شخ�ص تجاه المر�أة ذات الدين.
النبي Pي�س��ت�أمره ف��ي الن��كاح .فقال له
	 ع��ن �أب��ي جعفر ،Q ق��ال�« :أتى رج� ٌ�ل َّر�سول اهلل :انكح ،وعليك بذات الدين ،تربت يداك»(((.
 عن �أبي جعفر ،Q قال :قال ر�سول اهلل « :Pعليكم بذات الدين»(((.ثانياً :أتز ّوج الفتاة العاقلة

بالإ�ضافة �إلى عن�صري الإيمان والتديّن ،هناك جملة عنا�صر �إ�ضافية ال بد من �أن تتو ّفر 
في المر�أة التي ينبغي اختيارها للزواج ،منها عن�صر العقل ،والأدب ،ولع ّل هذه ال�صفات من
الملكات المالزمة للإيمان والتديّن بمعناهما الأعمّ .
 عن �أبي الح�سن مو�سى بن جعفر ،Q قال« :خير الجواري ما كان لك فيها هوى،وكان لها عقل و�أدب ،فل�ست تحتاج �إلى �أن ت�أمر وال تنهى.(((»...
ثالثاً :أتز ّوج الفتاة التي تتحلّى بحسن الخلق واألدب

	ف��ي تت ّمة حديث �س��ابق (ع��ن �إبراهيم الكرخ��ي) ،عن �أبي عب��د اهلل  ...« :Qف�إننت ال بد فاع ً
ُك َ
ال ،فبكراًُ ،تن�سب �إلى الخير ،و�إلى ح�سن الخلق.(((»...

رابعاً :أتز ّوج المرأة العفيفة

عن جابر بن عبداهلل  ،قالُ :ك ّنا عند النبي ، Pفقالّ �« :إن خير ن�سائكم :الولود ،الودود،
العفيفة.(((»...

((( الكافي ،ج� ،5ص.333
((( تهذيب الأحكام ،ج� ،7ص ،399ح.1592
((( الكافي ،ج� ،5ص.323
((( م.ن� ،ص.323
((( م.ن� ،ص.324
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 وع��ن �أب �ي �إبراهي��م  ،Qقال :قال ر�س��ول اهلل« :Pتز ّوج��وا �إلى �آل ف�لان ف�إ ّنهمع ّفوا فع ّفت ن�سا�ؤهم ،وال تزوّجوا �إلى �آل فالن ف�إ ّنهم بغوا فبغت ن�سا�ؤهم.(((»...
أحب ويهواها القلب
خامساً :أتز ّوج الفتاة التي
ّ

� ّإن النظرة القيمية الإ�سالمية عندما توجِّ ه الإن�سان نحو اعتماد الإيمان والتديّن وح�سن
الخلق والأدب والع ّفة كمعايير لالختيار ال تعني في ذلك الح�صر ،بمعنى �أ ّنها ال تح�صر 
االختيار على �أ�سا�س هذه المعايير فقط ،بل ت�أخذ بعين االعتبار الجوانب الأخرى من حياة
الإن�سان ،فالإن�سان �أي� ًضا مخلوق م�شحون بالعاطفة والم�شاعر القلبية ،واالختيار على �أ�سا�س 
الإيمان ال يُلغي ح�ضور االختيار على �أ�سا�س الحب والهوى والع�شق ،ف� ّإن التعاليم الإ�سالمية 
�أنزلت بنحو تتوافق وكيفية الخلقة التي ابتدعتها يد اهلل تعالى في جب ّلة الإن�سان ،واهلل يعلم
والميل القلبي تجاه الجن�س الآخر ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ
� ّأن هذا الإن�سان مجبول ومفطور على الحبّ
ّ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ(((  ،واهلل تعالى هو الذي جعل هذه المودّة بين الجن�سين من الآيات
الدالة على �صفاته ع ّز وج ّل :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ(((  .وقد �أ ّكدت الروايات
على االختيار على �أ�سا�س الحبّ والهوى.
عن ابن �أبي يعفور ،عن �أبي عبد اهلل  ،Qقالُ :قلتُ  له�« :إ ّني �أُريد �أن �أتزوّج امر�أة ،و� ّإن
�أبويّ �أرادا غيرها».
قال « :Qتزوّج التي هويت ،ودع التي يهوى �أبواك»(((.
ّ
الي ما يدل على ذلك.
و�سي�أتي في الحديث ال ّت
سادساً :أتز ّوج الحسناء الجميلة الوسيمة

�إنّ  اعتبار الإي�م��ان والتديّن والأدب وح�سن الخلق والعفة  معايير في  ح�سن اختيار
الزوجة ،ال يُلغي �أي� ًضا االختيار على �أ�سا�س الجمال والو�سامة ،ف��إنّ  الميل �إلى الجمال
((( الكافي� ،ص.554
((( �سورة الملك ،الآية .14
((( �سورة الروم ،الآية .21
((( الكافي ،ج� ،5ص.401
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عن�صر فطريّ  في �أ�صل تكوين الإن�سان ،والدين يُل ّبي �صوت الفطرة وال يتح ّرك مع الإن�سان
بخالف مقت�ضى نداء الفطرة ،لذا اعتبرت الروايات �أنّ  الزوجة الجميلة الو�سيمة تمنح
حياة الإن�سان ال�سعادة.
 عن الإمام ال�صادق ،عن �أبيه  ،Lقال :قال ر�سول اهلل ّ �« :Pإن من �سعادة المرءالم�سلم� :أن يُ�شبهه ولده ،والمر�أة الجمالء((( ذات دين.(((»...
فهذه الرو ُ
اية تفيد التوازن والجمع بين الجمال والدين.
وعن النبي ، Pقال« :تنكح المر�أة لمي�سمها(((»(((� ،أي جمالها وو�سامتها.
ّ
لكن ،على �أن ال يكون الجمال والو�سامة ،العن�صر الوحيد الذي يتمّ  الإقدام على خطبة 
أثر ال�سلبي لالختيار على
الفتاة لأجله ،لما ورد في الن�صو�ص من النهي عن ذلك ،وبيان ال
ّ
�أ�سا�س �أحادية هذا المعيار �أي الجمال (�أو المال).
 النبي  Pقال« :من تزوّج
 عن �أبي جعفر ،Q قال :حدّثني جابر بن عبد اهللّ � :أن ّامر�أة لمالها وكله اهلل �إليه ،ومن تزوّجها لجمالها ر�أى فيها ما يكره ،ومن تزوّجها
لدينها جمع اهلل له ذلك»(((.
 وع��ن �أب��ي جعفر ،Q قال :قال ر�س��ول اهلل« : Pم��ن تزوّج ام��ر�أة ال يتزوّجها �إاللجمالها لم ير فيها ما يُحبّ  ،ومن تزوّجها لمالها ال يتزوّجها � ّإل له وكله اهلل �إليه،
فعليكم بذات الدين»(((.
 وعن �أبي عبد اهلل  ،Qقال�« :إذا تزوّج الرجل المر�أة لجمالها �أو لمالها ،وكل �إلىذلك ،و�إذا تزوّجها لدينها رزقه اهلل الجمال والمال»(((.
((( الجمالء :على وزن فعالء ،بمعنى :المر�أة الجميلة الح�سناء.
((( قرب الأ�سناد� ،ص ،77ح.248
ّ
((( المي�سم :على وزن مفعل ،من الو�سامة بمعنى :الجمال .يقال  :و�سمت المر�أة و�سامة ،و�إنها ذات مي�سم وجمال.
((( الر�ضي ،المجازات النبوية ،تحقيق طه محمد الزيني ،من�شورات مكتبة ب�صيرتي ،قم� ،ص.54
((( الم�صدر نف�سه ،ح.1596
((( تهذيب الأحكام ،ج� ،7ص ،399ح.1592
((( الكليني ،الكافي ،ج� ،5ص.333
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سابعاً :أتز ّوج المرأة الولود

ّ
ذلك في الدر�س الثامن :الحث على �إنجاب الأطفال.
تقدّمت الروايات حول
من هي المرأة التي ال ّ
أتزوجها؟

إيجابي من ال�صفات التي ينبغي االختيار على �أ�سا�سها ،وهناك
هذا فيما يتع ّلق بالجانب ال ّ
�صفات �سلبية قد تتلبّ�س بها المر�أة تعتبر عنا�صر مانعة عن اختيارها ،وهي في الإجمال ك ّل
�صفة تكون � ّضد ًا وتقع على الطرف المقابل لل�صفات المتقدّمة .وقد ذكر بع�ض الروايات هذه
ال�صفات بالتعيين ،وهي:
•ال �أتزوّج المر�أة الحمقاء
 ع��ن �أبي عبد اهلل  ،Qقال :قال �أمير الم�ؤمنين �« :Qإيّاكم وتزويج الحمقاء،ف� ّإن �صحبتها بالء ،وولدها �ضياع»(((.
الحمق هو �ضعف العقل ونق�صانه ،وهي �صفة مقابلة للمعيار الثاني المتقدّم.
•ال �أتزوّج المر�أة من منبت ال�سوء
�سبق البحث في بع�ض الدرو�س ال�سابقة عن ت�أثير البيئة على تنمية ا�ستعدادات خا�صة 
إيجابي ،ولبيئة الزوجة /الأم دور مهمّ  في ر�سم بع�ض 
لدى الطفل في الجانبين ال�سلبي �أو ال ّ
ّ
معالم �شخ�صية الطفل .ومن هذا الباب ح ّثت الروايات على �أن يكون �أحد المعايير التي ينبغي 
مراعاتها عند اختيار الزوجة �أن ال تكون من بيئة غير �صالحة.
 عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال :قام ر�سول اهلل  Pخطيب ًا ،فقال�« :أيّها النا�س� ،إيّاكموخ�ضراء ال ِّدمن((( .قيل :يا ر�سول اهلل ،وما خ�ضراء ال ِّدمن؟ قال :المر�أة الح�سناء
في منبت ال�سوء»(((.

((( الكليني ،الكافي ،ج� ،5ص.354
((( الدمن :جمع دمنة ،وهي ما تدمنه الإبل والغنم ب�أبوالها و�أبعارها �أي تلبّده في مراب�ضها فربما نبت فيها النبات الح�سن
الن�ضير.
((( الكليني ،الكافي ،ج� ،5ص.332
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•ال �أتزوّج المر�أة من �أجل الفخر والرياء وال�سمعة
� ّإن العالقة الزوجية ال تقوم كبع�ض العالقات الأخ��رى على ذهنية المنافع ال�شخ�صية 
والم�صالح التجارية ،لأ ّنه يُراد بالأ�سرة وبيت الزوجية �أن يكون بيئة �صالحة لتنمية ا�ستعدادات
الإن�سان في تحقيق الهدف من وجوده الذي هو القرب من اهلل تعالى ،وهذا الهدف ال يتح ّقق
�إال في �ضوء المعايير التي تقدّمت �سابق ًا ،من الإيمان والتديّن والع ّفة وح�سن الخلق والأدب
والعقل و ،...وبنا ًء عليه ،من تزوّج من �أجل الفخر والرياء والع�صبية وغيرها من المعايير 
ال�سالبة لن يعي�ش حياته � ّإل على �شاكلة هذه ال�صفات ال�سلبية ل ّأن ك ّل �إناء ين�ضح بما فيه.
 عن ر�سول اهلل ، Pقال« :ومن نكح امر�أة حال ًال بمال حالل ،غير �أ ّنه �أراد بها فخراً�أو ري��اء ،ل��م ي��زده اهلل بذل��ك �إال ّ ً
ذل وهوان �اً ،و�أقام��ه اهلل بق��در م��ا ا�س��تمتع منها على
�شفير جه ّنم ،ثم يهوى فيها �سبعين خريفاً»(((.
•وبال ّتالي ك ّ
ما ات�ضح من بع�ض الروايات المتقدّمة �أي� ًضا ينبغي للإن�سان �أن ال يتزوّج
المر�أة لجمالها فقط.
•وال يتزوّج المر�أة لمالها فقط.

((( ثواب الأعمال وعقاب الأعمال� ،ص.282
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المفاهيم الرئيسة

صية المرب��ي (الأب /الأم) لها ت�أثير خا�ص على ت�ش��كيل هويّة الطفل،
	�إن طبيع��ة �ش��خ�ّ
ٍّ
ّنة في كل من الزوجي��ن قبل الإنجاب
وك ّل ذل��ك يقت�ض��ي تو ّف��ر �صفات وخ�صائ���ص معي
وحينه وبعده.
	الروايات التي تتحدّث عن موا�صفات من يُراد �أن يكون زوج ًا �أو �أ ًبا �أو تكون زوجة و�أ ّم ًاكثيرة ،وهي م ّما ينبغي �أن ي�سعى �إليه ك ّل �شاب وفتاة ،ليتمّ  التح ّلي والتلبّ�س بها من �أجل 
رب ًيا وتكون هي زوجة �صالحة و�أ ّم ًا ومربّية �صالحة.
�أن يكون زوج ًا �صالح ًا و�أ ًبا وم ّ
	ينبغ��ي الموازن �ة ف��ي اختيار ٍّكل من الزوجين للآخر بين جه��ة الزوجية من جهة وجهة 
الأموم��ة والأب �وّة من جه �ة �أخرى ،وقد �أ�ش��ارت الروايات �إلى هذا المعنى ،فعن ر�س��ول
ّ
ّ
ّ
ّ
أوالدهن.»...
أرحمهن ب�
أزواجهن ،و�
ألطفهن ب�
اهلل « : Pخير ن�سائكم :ن�ساء قري�ش� ،
	لق��د ح ّث��ت الرواي��ات على ح�س��ن اختي��ار ٍّكل م��ن الزوجين للآخ��ر لما له من انعكا���س 
على ح�س��ن تربية الأطفال وبناء �ش��خ�صيّتهم ،فعن ر�س��ول اهلل�« : Pأنكحوا الأكفاء،
وانكح��وا فيه��م ،واخت��اروا لنطفك��م» .وعن��ه�« : Pإ ّنما الن��كاح ّ
رق ،ف ��إذا �أنكح �أحدكم
وليدة فقد �أر ّقها ،فلينظر �أحدكم لمن ّ
يرق كريمته».
	� ّإن الموا�صف��ات الت��ي وردت في الروايات كمعايي��ر لالختيار على �أنواع ،تتع ّلق بالجانب�ب الوجداني والقلب� ّ�ي ،والجانب
والعقلي ،الجان�
البدن� ّ�ي والج�س��ديّ  ،الجان��ب الذهن� ّ�ي
ّ
ّ
�ب البيئي-االجتماع� ّ�ي ،...نذك��ر بع���ض �صف��ات الم �ر�أة
�لوكي والمه��ارات ،والجان�
ّ
ال�س� ّ
باخت�صار :التديّن والإيمان ،الحبّ والهوى ،العقل ،الأدب ،ح�س��ن الخلق ،ن�سب الخير،
البيئة ال�صالحة ،الح�سن والجمال.
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أسئلة الدرس

1.1هل تعتبر � ّأن تربية النف�س على التلبّ�س ب�صفات الأمومة �أو الأبوّة تح�صل بعد الزواج �أم
قبل الزواج؟ ع ّلل ذلك.
2.2ما هي �أه ّمية الموازنة عند اختيار ٍّ
كل من الزوجين للآخر بين �صفات الزوجية و�صفات
الأمومة �أو الأبوّة؟
3.3اذكر ع�شر �صفات ُ تعتبر معايير الختيار الفتاة كزوجة و�أم.
4.4ما هو دور وت�أثير تلك ال�صفات والمعايير على تربية الطفل في الأ�سرة؟

الدرس العشرون

حسن اختيار
األب /األم ()2

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1ي�ع��رف معايير اخ�ت�ي��ار ال�ف�ت��اة للرجل  م��ن �أج��ل 
الزواج.
2 .2يعرف معايير رف�ض الفتاة لمن يتقدّم لخطبتها.
3 .3يُحدّد �صفات التح ّلي  والتخ ّلي للزوج في الحياة
الأ�سرية.
ّ 4 .4
ي�شخ�ص الخ�صائ�ص التي يجب �أن تتم ّتع بها 
المر�أة في بيت الزوجية.

تمهيد
تحدّثنا في الدر�س ال�سابق عن المعايير التي ينبغي �أن يعتمدها الرجل عند �إقدامه على
اختيار المر�أة التي يريد االرتباط بها بعالقة زوجية ،وفي هذا الدر�س �سن�س ِّلط ال�ضوء على
المعايير التي ينبغي �أن ت�ستند �إليها المر�أة في ح�سن اختيارها للزوج الذي تريد �أن تبني معه
حياتها الأ�سرية برباط مقدّ�س ،كما �سنتعر�ض لذكر الموا�صفات التي ينبغي �أن يتح ّلى بها �أو
�سلبي مبا�شر في 
إيجابي �أو ّ
يتخ ّلى عنها ك ٌّل من الزوجين في بيت الأ�سرة ،لما لذلك من دور � ّ
عملية تربية الطفل وت�شكيل هويته ّ
 باتجاه ال�سير نحو كمال طبيعته �أو النق�ص.
ّ
معايير اختيار الزوج (الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الزوج)
هناك معايير م�شتركة بين الجن�سين ينبغي �أن تعتمد في ح�سن االختيار للزوجية والوالدية،
�أه ّمها :الإيمان والتديّن ،وح�سن الخلق ،والأدب ،والع ّفة ،والعقل� ...إلخ ،ل ّأن ال�شابّ  �أو الرجل 
الذي ال يتح ّلى بهذه ال�صفات لن يكون زوج ًا �صالح ًا وبال ّتالي لن يكون �أ ًبا �صالح ًا ،لذا ينبغي 
لك ّل فتاة �أن تنظر �إلى � ّأن نجاح حياتها الزوجية متو ّقف على تو ّفر تلك ال�صفات في ال�شابّ  �أو
الرجل الذي تريد �أن تتزوّج به ،وما لم تكن هذه ال�صفات متو ّفرة عليها �أن ُ تجيب بالرف�ض 
على من يتقدّم �إليها طالب ًا يدها ،و�إال �إذا لم يكن اختيارها على �أ�سا�س هذه ال�صفات فال
تلقي بالعتاب على �أحد ،بل لتعذل نف�سها قبل �أن تلوم �أح ً
دا غيرها ،وقد �أو�ضح بع�ض الروايات
هذه المعايير ،منها:
•�أختار الإن�سان الم�ؤمن المتديّن (الكفاءة الإيمانية)
 عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال ...« :فقام �إليه رجل فقال :يا ر�سول اهلل ،فمن ُنزوِّج؟فقال :الأكفاء.
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فقال :ومن الأكفاء؟
فقال :الم�ؤمنون بع�ضهم �أكفاء بع�ض ،الم�ؤمنون بع�ضهم �أكفاء بع�ض»(((.
•�أختار الإن�سان المتديّن ح�سن الأخالق
 كتب علي بن �أ�سباط �إلى �أبي جعفر Q في �أمر بناته ،و�أ ّنه ال يجد �أح ًدا مثله.
فكتب �إليه �أبو جعفر« :Q فهمت ما ذكرت من �أمر بناتك ،و�أ ّنك ال تجد �أحداً مثلك،
فال تنظر في ذلك رحمك اهلل ،ف�� ّإن ر�سول اهلل Pق��ال� :إذا جاءكم من تر�ضون خلقه
ودينه فزوِّجوهّ � ،إل تفعلوه تكن فتنة في الأر�ض وف�ساد كبير»(((.
 عن �إبراهيم بن محمد الهمداني ،قال :كتبتُ  �إلى �أبي جعفر Q في التزويج.ّ
أتاني كتابه بخطه« :قال ر�سول اهلل� :Pإذا جاءكم من تر�ضون خلقه ودينه فزوِّجوه،
ف�
� ّإل تفعلوه تكن فتنة في الأر�ض وف�ساد كبير»(((.
•وبنا ًء عليه :ال �أتزوّج �سيّئ الخلق
 عن الح�س��ين بن ب�ش��ار الوا�س��طي ،قال :كتبتُ  �إلى �أبي الح�سن الر�ضاّ �« :Q إن ليإلي وفي خلقه �سوء؟
قرابة قد خطب � ّ
قال :ال تزوّجه �إن كان �سيّئ الخلق»(((.
•وبنا ًء عليه �أي�ضاً :ال �أنظر �إلى الن�سب
 ع��ن عل��ي ،Q ق��ال :ق��ال ر�س��ول اهلل �« :Pإذا جاءك��م من تر�ض��ون ُخلق��ه ودينهفزوِّجوه.
ُق ُ
لت :يا ر�سول اهلل ،و�إن كان دن ّياً في ن�سبه؟
ق��ال� :إذا جاءكم من تر�ضون خلقه ودينه فزوّجوهّ � ،إل تفعلوه تكن فتنة في الأر���ض
وف�ساد كبير»(((.
((( الكافي ،ج� ،5ص.337
((( م.ن.
((( م.ن.
((( م.ن� ،ص.563
((( تهذيب الأحكام ،ج� ،7ص.394
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•�أتزوّج الإن�سان الأمين
يمة تر ّكز عليها الن�صو�ص الإ�سالمية  كث ً
الأمانة  ق ُ
يرا ،منها :عن الإم��ام علي،Q 
عن النبي ،Pقال« :ال تنظروا �إلى كثرة �صالتهم و�صومهم ،وكثرة الح ّج والمعروف،
ّ
وطنطنتهم بالليل ،انظروا �إلى �صدق الحديث و�أداء الأمانة»(((.
•وتت�أ ّكد في الزواج
 عن الح�سين بن ب�شار الوا�سطي ،قال :كتبتُ  �إلى �أبي جعفر� Q أ�س�أله عن النكاح.فكتب � ّإلي« :من خطب �إليكم فر�ضيتم دينه و�أمانته فزوِّجوهّ � ،إل تفعلوه تكن فتنة في
الأر�ض وف�ساد كبير»(((.
ومن الأمانة �أن يحفظ الزوج �أ�سرار زوجته ،فعن ر�سول اهللّ �« :Pإن من �أعظم الأمانة
عند اهلل يوم القيامة الرجل يُف�ضي �إلى امر�أته و ُتف�ضي �إليه ثم ين�شر �سرّها»(((.
•�أتزوّج الإن�سان العفيف
 عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال« :الكف�ؤ �أن يكون عفيفاً وعنده ي�سار»(((.•�أتزوّج ممّن تتو ّفر لديه الإمكانية االقت�صادية المطلوبة للزواج.
النقي ،ال�سمح الك ّفين ،البا ّر بوالديه...
التقيّ ،
•�أتزوّج ّ
عن ر�سول اهلل ،Pقال�« :أال �أُخبركم بخيار رجالكم»؟
ُقلنا :بلى يا ر�سول اهلل.
النقي الطرفين ،الب ّر
النقي ،ال�سمح الكفين،
التقي،
ق��الّ �« :إن م��ن خير رجالكم:
ّ
ّ
ّ
بوالديه ،وال يلجئ عياله �إلى غيره»(((.
•�أتزوّج الرجل الذي عنده غيرة
لي�س المق�صود بالغيرة الحالة الأنانية من الغرام التي ت�ؤدّي �إلى ال�شعور بالتم ّلك للكائن
المحبوب ،بل «الغيرة هي الحمية والأنفة والنخوة والح�شمة ،فالغيرة هي عبارة عن حماية 
((( ال�صدوق ،الأمالي� ،ص.379
((( الكليني ،الكافي ،ج� ،5ص.347
((( �سنن �أبي داود ،ج� ،2ص.450
((( معاني الأخبار� ،ص.239
((( الكليني ،الكافي ،ج� ،2ص.57
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من ينبغي حمايته والدفاع عنه ،وال�سعي في محافظة ما يلزم محافظته ،والغيرة من نتائج 
ال�شجاعة وكبر النف�س وقوّتها ،وهي من �شرائف الملكات ،وبها تتح ّقق الرجولية»(((.
والغيرة من الأخالق الإلهية ،عن �أبي عبد اهلل  ،Qقالّ �« :إن اهلل تبارك وتعالى غيور،
يُحبّ ك ّل غيور ،ولغيرته حرّم الفواح�ش ظاهرها وباطنها»(((.
ول��ذا ،على المر�أة � ّأن تعلم �أن الرجل �أو ال�شابّ  الذي ير�ضى �أن تكون غير محجّ بة �أو
تتب ّرج وتتزيّن �أو ُ ت�صافح الرجال� ...إلخ من المظاهر ال�سلوكية في حياتها ،ال يتح ّلى بالغيرة،
وبال ّتالي لن يكون بهذا اللحاظ زوج ًا و�أ ًبا �صالح ًا للحفاظ على عر�ضه ،وعليها �أن ت�أبى �أن
يكون زوج ًا لها ،وهذا ما �أ ّكدته الروايات ب�شكل وا�ضح.
عن الإمام ال�صادق  ،Qقالّ �« :إن المرء يحتاج في منزله وعياله �إلى ثالث خالل
بتح�صن»(((.
يتك ّلفها و�إن لم يكن في طبعه ذلك :معا�شرة جميلة ،و�سعة بتقدير ،وغيرة
ّ
•ال �أتزوّج الرجل الفاح�ش ،البهّات المفتري...
 عن ر�سول اهلل ،Pقال�« :أال �أُخبركم ب�ش ّر رجالكم»؟ف ُقلنا :بلى.
فقالّ �« :إن من �ش ّر رجالكم :البهّات((( ،الفاح�ش ،الآكل وحده ،المانع رفده((( ،ال�ضارب
�أهله وعبده ،البخيل ،الملجئ عياله �إلى غيره ،العاق بوالديه»(((.
ّ
ما حق المر�أة على زوجها؟
 وعن �شهاب بن عبد ربّه ،قالُ :قلتُ لأبي عبد اهلل ،Qقال « :Qي�س ّد جوعتها ،وي�ستر عورتها ،وال يُقبّح لها وجهاً»(((.
من الوا�ضح � ّأن مثل هذا الرجل �سيحوّل الحياة الأ�سرية �إلى �سجن وجحيم ،ولن تنعم
المر�أة والأطفال فيه بالراحة وال�سكينة والطم�أنينة ،ل ّأن البيت الذي تعي�ش فيه �صفات ال�سبّ
((( عجمي� ،سامر ،حياتنا الجن�سية كيف نعي�شها� ،ص.412
((( الكافي ،ج.535 ،5
((( تحف العقول� ،ص.322
((( لبهات  :الذي يبهت غيره �أي يقذفه بالباطل ويفتري عليه الكذب.
((( المانع رفده� :أي عطائه و�صلته وعونه.
((( تهذيب الأحكام ،ج� ،7ص.400
((( تهذيب الأحكام ،الم�صدر نف�سه� ،ص.457
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وال�شتم وال�ضرب والعنف واالفتراء والكذب لن يُ�ش ّكل �إال بيئة ل�صناعة �شخ�صية �سالبة عند 
الأطفال.
و�أ�سو�أ من هذا الرجل �شارب الخمر ،ل ّأن �شارب الخمر ال يرتدع عن قبيح ،ولذا نهت
الروايات عن تزويج �شارب الخمر.
•ال �أتزوّج �شارب خمر
	 وع��ن �أب��ي عب��د اهلل  ،Qق��ال :ق��ال ر�س��ول اهلل« : Pم��ن �ش��رب الخم��ر بعد ماحرّمها اهلل على ل�ساني فلي�س ب�أهل �أن يُزوّج �إذا خطب»(((.
 عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال« :من زوّج كريمته من �شارب خمر فقد قطع رحمها»(((.خاتمة في بيان صفات الزوجين والوالدين الصالحين
هذا ك ّله فيما يتع ّلق بالمعايير التي ينبغي �أن ي�ضعها الإن�سان ن�صب عينيه قبل الإقدام على
طلب يد الفتاة للزواج� ،أو قبل قبول الفتاة بال�شاب المتقدّم لخطبتها .وهناك جملة �صفات
ال بد من �أن تتو ّفر في الزوجة والأم ال�صالحة في بيت الزوجية� ،أو الزوج والأب ال�صالح،
ّ
 ال بد من �أن يعتبر 
ولكون هذه ال�صفات ال تولد مع المر�أة �
أو الرجل بنحو تلقائي كما �أ�شرناّ ،
ّ
الإن�سان الملكات وال�صفات التي تتلبّ�س بها المر�أة �أو الرجل قبل الزواج م� ّؤ�شرات وعالمات
�إلى نمط حياتهما وت� ّصرفاتهما بعد الزواج ،ونعر�ض هذه ال�صفات لهدفين :الأول� :أن تكون
بو�صلة موجّ هة لح�سن اختيار الزوجة/الزوج من جهة ،والثاني� :أن تكون برنامج عمل للمر�أة
�أو الرجل من �أجل �أن يكونا زوجين ووالدين �صالحين في بيت الأ�سرة.
صفات الزوجة الصالحة

•المر�أة تحفظ زوجها في نف�سه وماله �إن غاب عنها
 عن الإمام الر�ضا ،Q قال« :ما �أفاد عبد فائدة خيراً من زوجة �صالحة� ،إذا ر�آها�سرّته ،و�إذا غاب عنها حفظته في نف�سها ومالها»(((.
•المر�أة ترعى زوجها وتظهر الع�شق له
((( تهذيب الأحكام ،ج� ،7ص.348
((( م.ن� ،ص.399
((( م.ن� ،ص.327
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 ع��ن الإم��ام ال�صادق  Qقال« :ال غنى بالزوجة فيما بينها وبين زوجها الموافقلها عن ثالث ِخ�صال:
ّ
يطمئن قلبُه �إلى الثق � ِة بها في حال المحبوب
نف�س��ها ع��ن ك ّل َد َن���س((( ،حتى
� -1صيان � ُة ِ
والمكروه.
 -2وحياط ُته((( ،ليكون ذلك عاطفاً عليها عند َز َّلة((( تكون منها.
بالخالبَة((( ،والهيئة الح�سنة لها في عينه»(((.
 -3و�إظها ُر
ِ
الع�شق له ِ
•المر�أة تطيع زوجها وت�سرّه
 ع��ن �أب��ي جعف��ر ،Q قال :ق��ال ر�س��ول اهللّ �« : Pإن م��ن الق�س��م الم�صل��ح للمرءالم�س��لم �أن تك��ون ل��ه ام��ر�أة� ،إذا نظر �إليها �س �رّته ،و�إن غاب عنه��ا حفظته ،و�إن �أمرها
�أطاعته»(((.
•تعاون زوجها على �أمر الدين والدنيا والآخرة
 ع��ن الإم��ام الح�س��ين بن عل��ي ،عن �أبيه عل��ي بن �أب��ي طالب  ،Lقال :قال ر�س��ولاهلل « :Pمن �أُعطي �أربع خ�صال في الدنيا ،فقد �أُعطي خير الدنيا والآخرة ،وفاز
ّ
بحظه منهما ...:وزوجة �صالحة ُتعينه على �أمر الدنيا والآخرة»(((.

((( الدن�س هنا :هو الو�سخ ونحوه حتى في الأخالق ،في مقابل الطهارة ،فيقال مث ًال فالن طاهر ،وال يق�صد به الطهارة
المادية الج�سدية بل الطهارة المعنوية �أي لي�س ب�صاحب دن�س في الأخالق ،و�صيانة النف�س هنا بمعنى �أن ت�صون
المر�أة نف�سها عن كل فعل م�شين وعمل قبيح يتنافى مع طهارة الحياة الزوجية في �أحب بناء �إلى اهلل.
((( وحياطته  :الحياطة  :الحفظ والرعاية والتعهد ،ويقال فالن حاط فالن �إذا حفظه و�صانه ودافع عنه وعمل على تحقيق
م�صالحه.
((( زلة  :الزلة ت�أتي بمعنى الخطيئة �أي الذنب ،وبمعنى الخط�أ.
والخالبة � ْ
أن تخ ُلب المر�أة قلب الرجل بالقول اللطيف ،فت�ستطيع
((( الخالبة  :يقال َخ َلبَتْ  المر�أ ُة قلبَ  الرجل �أي �أخذتهِ ،
المر�أة �أن تجعل قلب الرجل يميل نحوها بالكالم الح�سن اللطيف.
((( تحف العقول� ،ص.356
((( الكليني ،الكافي ،ج� ،5ص.327
((( الطو�سي ،الأمالي� ،ص ،577مج ،24ح.4/1190
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•تخدم زوجها وتهت ّم ب�ش�ؤون المنزل
 ع��ن ر�س��ول اهلل ،Pق��ال« :و�أ ّيم��ا ام��ر�أة خدم��ت زوجها �سـ��بعة �أي��ام� ،أغل��ق اهلل عنها�سبعة �أبواب النار ،وفتح لها ثمانية �أبواب الج ّنة تدخل من �أيّها �شاءت»(((.
 وعن��ه ،Pق��ال« :م��ا م��ن امر�أة ت�س��قي زوجها �ش��ربة م��ن م��اء � ّإل كان خي��راً لها منعبادة �سنة� ،صيام نهارها وقيام ليلها ،ويبني اهلل لها بك ّل �شربة ت�سقي زوجها مدينة
في الج ّنة ،وغفر لها �س ّتين خطيئة»(((.
•تتبرّج وتتزيّن وتتجمّل لزوجها فقط
�ا عند النبي ، Pفق��الّ �« :إن خير ن�س��ائكم :الولود،
 ع��ن جاب �ر ب��ن عبد اهلل ،قالُ :ك ّن�ّ
ال��ودود ،العفيف��ة ،العزي��زة ف��ي �أهله��ا ،الذليل��ة م��ع بعله��ا ،المتب ّرج��ة م��ع زوجه��ا،
الح�صان على غيره ،التي ت�سمع قوله ،و ُتطيع �أمره ،و�إذا خال بها بذلت له ما يريد
منها ،ولم تبذل كتبذل الرجل»(((.
•تح�سن الطبيخ و�صنع الطعام
•تح�سن الإدارة االقت�صادية للمنزل
 ع��ن �أب��ي عبد اهلل  ،Qقال« :قال ر�س��ول اهلل  :Pخير ن�س��ائكم الطيبة الطعام،الطيبة الريح ،التي �إن �أنفقت �أنفقت بمعروف ،و�إن �أم�سكت �أم�سكت بمعروف ،فتلك
عامل من عمّال اهلل ،وعامل اهلل ال يخيب»(((.
 ع��ن �أب��ي عبد اهلل  ،Qقال« :خير ن�س��ائكم الطيبة الريح ،الطيب��ة الطبيخ ،التي�إذا �أنفق��ت �أنفق��ت بمع��روف ،و�إذا �أم�س��كت �أم�س��كت بمع��روف ،فتل��ك عام��ل من عمّال
اهلل ،وعامل اهلل ال يخيب وال يندم»(((.

((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،20ص.172
((( م.ن ،الحديث الثالث.
((( الكليني ،الكافي ،ج� ،5ص.324
((( م.ن� ،ص.325
((( م.ن� ،ص.325
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•الزوجة ُتر�ضي زوجها وال ُتغ�ضبه
 ع��ن �أب��ي الح�س��ن الر�ض��ا ،Q قال :ق��ال �أمي �ر الم�ؤمني��ن « :Qخير ن�س��ائكمالخم�س.
قيل :وما الخم�س؟
قال :الهيّنة ،الليّنة ،الم�ؤاتية ،التي �إذا غ�ضب زوجها لم تكتحل بغم�ض ح ّتى ير�ضى ،و�إذا
غاب عنها زوجها حفظته في غيبته ،فتلك عامل من عمّال اهلل ،وعامل اهلل ال يخيب»(((.
غ�ض ْ
بت ،قالت
 وع��ن �أب��ي عبد اهلل  ،Qق��ال« :خير ن�س��ائكم :الت��ي � ْإن َغ ِ�ض َب� ْ�ت �أو ُ�أ ِلزوجها :يدي في يدك ،ال �أكتحل بغم�ض حتى تر�ضى ع ّني»(((.
•الزوجة تهت ّم لهموم زوجها
•الزوجة تودّع وت�ستقبل زوجها عند الباب
 ج��اء رج �ل �إل��ى ر�س��ول اهلل  ،Pفق��الّ � :إن لي زوج �ة �إذا دخلت تل ّقتن��ي ،و�إذا خرجتا يهمك؟! �إن ُكنتَ  تهتمّ  لرزقك ،فقد تك ّفل لك
�شيّعتني ،و�إذا ر�أتني مهموم ًا قالت لي :م ّ
به غيرك ،و�إن ُكنتَ  تهتم ب�أمر �آخرتك ،فزادك اهلل ه ّم ًا.
فقال ر�سول اهلل ّ �« :Pإن هلل عمّا ًال ،وهذه من عمّاله ،لها ن�صف �أجر ال�شهيد»(((.
•المر�أة تحفظ �أ�سرار الزوجية
 ع��ن الإم��ام ال�صادق جعفر بن محمد ،عن �أبيه ،عن �آبائه ،عن �أمير الم�ؤمنين علي بن�أب��ي طال��ب  ،Rقال« :نهى ر�س��ول اهلل � ...Pأن ُتحدّث الم��ر�أة المر�أة بما تخلو
به مع زوجها»(((.
•المر�أة ال ينبغي �أن تكون
�سيّئة ،عا�صية ،حقود ًا ،متب ّرجة ،ال تقبل عذر زوجها ،وال تغفر ذنبه ،م�ستهزئة� ،ش ّتامة،
ُغ�ضبة ،م�ؤذية ،قليلة الحياء� ...إلخ.
م ِ
((( الكليني ،الكافي ،ج� ،5ص.325
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص ،389ح.4366
((( م.ن� ،ص.389
((( م.ن ،ج� ،4ص.6
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 عن ر�سول اهلل ،Pقال�« :أغلب الأعداء للم�ؤمن زوجة ال�سوء»(((. وع��ن جاب �ر ب��ن عب��د اهلل ،ق��ال :ق��ال ر�س��ول اهلل �« :Pأال �أُخبركم ب�ش��رار ن�س��ائكم:الذليل��ة ف��ي �أهله��ا ،العزي��زة م��ع بعله��ا ،العقي��م ،الحق��ود ،الت��ي ال تت��ورّع م��ن قبي��ح،
المتب ّرج��ة �إذا غ��اب عنه��ا بعله��ا ،الح�ص��ان مع��ه �إذا ح�ضر ،ال ت�س��مع قول��ه ،وال ُتطيع
�أم��ره ،و�إذا خ�لا به��ا بعله��ا تم ّنعت منه كما تمنع ال�صعبة عن��د ركوبها ،وال تقبل منه
عذراً ،وال تغفر له ذنباً»(((.
 وعنه ،Pقال« :و�أيّما امر�أة هز�أت من زوجها لم تزل في لعنة اهلل ومالئكته ور�سله�أجمعين ،حتى �إذا نزل بها ملك الموت قال لها� :أب�شري بالنار ،و�إذا كان يوم القيامة
قيل لها :ادخلي النار مع الداخلين»(((.
 وعنه�« :Pش ّر ن�سائكم الجفة الفرتع الباقوق الفحّ ا�ش(((»(((. وعن النبي« :Pمن كان له امر�أة ت�ؤذيه لم يقبل اهلل �صالتها ،وال ح�سنة من عملهاحت��ى ُتعين��ه و ُتر�ضيه ،و�إن �صامت الدهر ،وقامت ،و�أعتقت الرقاب ،و�أنفقت الأموال
في �سبيل اهلل ،وكانت �أول من ترد النار».
ثم قال« :Pوعلى الرجل مثل ذلك الوزر»(((.
 وعن��ه�« :Pأ ّيم��ا ام��ر�أة �آذت زوجه��ا بل�س��انها ل��م يقب��ل اهلل ع � ّز وج ّل منه��ا �صر ًفا والعد ًال وال ح�س��ن ًة من عملها حتى ُتر�ضيه ،و�إن �صامت نهارها ،وقامت ليلها ،و�أعتقت
الرقاب ،وحملت على جياد الخيل في �سبيل اهلل ،وكانت في �أول من يرد النار .كذلك
الرجل �إذا كان لها ظالماً»(((.
 وع��ن الإمام ال�صادق  ،Qق��ال�« :أال و�أيّما امر�أة لم ُترف��ق بزوجها ،وحملته على((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص.390
((( م.ن� ،ص.325
((( م.ن� ،ص.287
((( الجفة :قليلة الحياء ،والفرتع :العاب�سة ،الباقوق :كثيرة الكالم.
((( بحار الأنوار ،ج� ،100ص.240
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،20ص.163
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،4ص.15
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م��ا ال يق��در علي��ه وم��ا ال يُطي��ق ،ل��م يقبل اهلل منها ح�س��نة ،وتلقى اهلل ع � ّز وج ّل وهو
عليها غ�ضبان»(((.
 وع��ن �أب��ي عب��د اهلل ال�ص��ادق « :Qملعون��ة ملعونة ام��ر�أة ت ��ؤذي زوجه��ا وتغمّه،و�سعيدة �سعيدة امر�أة ُتكرم زوجها وال ُت�ؤذيه و ُتطيعه في جميع �أحواله»(((.
صفات الزوج الصالح

�أمّا الموا�صفات التي ينبغي �أن تتو ّفر في الزوج والأب ال�صالح فقد عر�ضتها الروايات
�ضمن النقاط التالية:
•الرجل ي�صون زوجته ويحفظها
 عن النبي ،Pقال�« :إ ّنما المر�أة لعبة من ا ّتخذها فال يُ�ضيّعها»(((. وعنه�« :Pإ ّنما المر�أة لعبة ،فمن ا ّتخذها فلي�صنها»(((.•الرجل يُكرم زوجته
 ع��ن الإم��ام عل��ي ،Q ق��ال« :ق��ال ر�س��ول اهلل :Pخيرك��م خيرك��م لأهل��ه ،و�أن��اخيركم لأهلي ،ما �أكرم الن�ساء � ّإل كريم ،وما � ّ
أهانهن � ّإل لئيم»(((.
•الرجل يعي�ش الموافقة والمواءمة مع زوجته
 ع��ن الإمام ال�ص��ادق  ،Qقال« :ال غنى بالزوج عن ثالثة �أ�ش��ياء فيما بينه وبينزوجته وهي :الموافقة ليجتلب بها موافقتها ومحبّتها وهواها ،وح�سن خلقه معها،
وا�ستعماله ا�ستمالة قلبها بالهيئة الح�سنة في عينها ،وتو�سعته عليها»(((.
•الرجل يُ�سامح زوجته
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،4ص.16
((( الكراجكي ،محمد بن علي ،كنز الفوائد ،ج� ،1ص.63
((( الكليني ،الكافي ،ج� ،5ص.510
((( مكارم الأخالق� ،ص .218
((( تاريخ مدينة دم�شق ،ج� ،13ص.313
((( تحف العقول� ،ص.323
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 ع��ن �أب��ي عب��د اهلل  Qقال« :ج��اءت امر�أة �إل��ى النبي Pف�س ��ألته عن ح� ّ�ق الزوجعلى المر�أة ،فخبّرها ،ثم قالت فما ح ّقها عليه؟ قال :يك�سوها من العري ،ويُطعمها
من الجوع ،و�إن �أذنبت غفر لها»(((.
ّ
ما حق المر�أة على زوجها الذي
 عن �إ�سحاق بن عمار ،قالُ :قلتُ لأبي عبد اهلل :Q�إذا فعله كان مح�س ًنا؟
قال« :يُ�شبعها ،ويك�سوها ،و�إن جهلت غفر لها».
•الزوج ي�صبر على �سوء �أخالق زوجته
 عن ر�س��ول اهلل�« :Pأال ومن �صبر على خلق امر�أة �س �يّئة الخلق واحت�س��ب في ذلكالأجر �أعطاه اهلل ثواب ال�شاكرين»(((.
•الرجل ي ّتقي اهلل في زوجته
 ع��ن ر�س��ول اهلل ،Pق��ال« :ا ّتق��وا اهلل ف��ي ال�ضعيفي��ن اليتيم والم��ر�أة ،ف �� ّإن خياركمخياركم لأهله»(((.
 وع��ن �أب��ي عب��د اهلل  ،Qق��ال« :ا ّتق��وا اهلل ف��ي ال�ضعيفين-يعن��ي بذل��ك اليتي��موالن�ساء.(((»-
•الرجل يُح�سن �إلى زوجته ويُداريها
	 ف��ي و� ّصي �ة �أمير الم�ؤمنين  Qلولده محمد ابن الحنفية ق��الّ �« :إن المر�أة ريحانةولي�ست بقهرمانة ،فدارها على ك ّل حال ،و�أح�سن ال�صحبة لها لي�صفو عي�شك»(((.

((( الكليني ،الكافي ،ج� ،5ص.511
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،4ص.16
((( قرب الإ�سناد� ،ص.92
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص.392
((( م.ن� ،ص.556
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 وع��ن الإم��ام ال�صادق  ،Qقال« :رح��م اهلل عبداً �أح�س��ن فيما بين��ه وبين زوجته،ف� ّإن اهلل ع ّز وج ّل قد م ّلكه نا�صيتها وجعله القيّم عليها»(((.
•الرجل يخدم زوجته
 عن ر�سول اهلل ،Pقال�« :إذا �سقى الرجل امر�أته الماء �أُ ِجر»(((. وعنه ،Pقالّ �« :إن الرجل لي�ؤجر في رفع اللقمة �إلى في�-أي فم -امر�أته»(((.•الرجل ال ي�ضرب زوجته �أو ي�ض ّر بها
 عن ر�س��ول اهلل ،Pقال« :ومن �أ�ض ّر بامر�أة حتى تفتدي منه نف�س��ها ،لم َير�ض اهلل
تعالى له بعقوبة دون النار ،ل ّأن اهلل يغ�ضب للمر�أة كما يغ�ضب لليتيم»(((.
 وعنه ،Pقال« :ف�أيّ رجل لطم امر�أته لطمة� ،أمر اهلل ع ّز وج ّل مالك خازن النيرانفيلطمه على حُ ّر وجهه �سبعين لطمة في نار جه ّنم»(((.
•الرجل ينبغي �أن يكون كريماً ،يُنفق على زوجته ويو�سّ ع على عياله
 عن �أبي عبد اهلل  Qقال :قال ر�سول اهلل« :Pملعون ملعون من �ألقى َك َّله علىالنا�س ،ملعون ملعون من �ضيّع من يعول»(((.

((( من ال يح�ضره الفقيه� ،ص.444
((( كنز العمال ،ج� ،16ص ،275ح.44435
((( المحجة البي�ضاء ،ج� ،3ص.70
((( ثواب الأعمال� ،ص .285
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج � ،14ص .250
((( الكليني ،الكافي ،ج � ،4ص.12
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المفاهيم الرئيسة

	ينبغي لك ّل فتاة �أن تنظر �إلى � ّأن نجاح حياتها الزوجية متو ّقف على تو ّفر بع�ض ال�صفاتفي ال�ش��اب �أو الرجل الذي تريد �أن تتزوّج به ،وما لم تكن هذه ال�صفات متو ّفرة عليها 
�أن ُ تجيب بالرف�ض على من يتقدّم �إليها طالب ًا يدها.
 ق �د �أو�ضح بع�ض الروايات هذه الموا�صفات ،منها :الكفاءة الإيمانية ،التديّن ،الأمانة،العفة ،الي�سار ،الكرم ،الغيرة ،ح�سن الخلق ،عن ر�سول اهلل  Pقال�« :إذا جاءكم من
تر�ضون خلقه ودينه فزوِّجوهّ � ،إل تفعلوه تكن فتنة في الأر�ض وف�ساد كبير».
	ينبغي للمر�أة �أن ال تختار الإن�سان الذي يكون بخي ًال فاح� ًشا ،و�سيئ الخلق ،فعن الإمامالر�ض��ا ق��ال لبع� �ض �أ�صحاب��ه« :ال تز ّوج��ه �إن كان �س �يّئ الخل��ق» ،وكذل��ك �أن ال تتزوج
�ش��ارب الخم��ر ،فع��ن ر�س��ول اهلل « :Pم��ن �ش��رب الخم��ر بع��د م��ا حرّمه��ا اهلل عل��ى
ل�ساني فلي�س ب�أهل �أن يُزوّج �إذا خطب».
 هن��اك جمل��ة �صف��ات ال بد من �أن تتو ّفر في الزوج��ة والأم ال�صالحة في بيت الزوجية،ينبغ �ي �أن تك��ون برنام��ج عم��ل للم �ر�أة م��ن �أجل �أن تك��ون زوج��ة و�أ ّم ًا �صالح��ة في بيت
الأ�س��رة ،ه��ي :حفظ زوجها في نف�س��ه ومال��ه �إذا غاب عنها� ،إظهار الع�ش��ق للزوج قو ًال
وعم� ً
لا ،النظاف��ة ،التب��رج والتزي��ن والتجم��ل لل��زوج فق��ط دون غي��ره ،طاع��ة الزوج،
المعاونة لزوجها على �أمر دينه ودنياه ،خدمة الزوج ،االهتمام ب�ش ��ؤون المنزل ،ح�س��ن
الطبيخ و�صناعة الطعام ،ح�سن التدبير والإدارة للموارد االقت�صادية للأ�سرة� ،إر�ضاء
الزوج وعدم �إغ�ضابه ،تودّع زوجها وت�ستقبله عند باب المنزل ،تحفظ �أ�سرار زوجها...
�إلخ.
	الموا�صف��ات الت��ي ينبغ �ي �أن تتو ّفر في الزوج والأب ال�صال��ح عر�ضتها الروايات �ضمنالنق��اط التالية :الكرم والتو�س��عة على الزوجة في المعي�ش��ة� ،صيانة الزوجة وحفظها،
�إك��رام الزوج��ة والإح�س��ان �إليه��ا ،الموافق��ة والمواءم��ة م��ع الزوجة ،م��داراة الزوجة،
الغفران والم�سامحة لها عند الخط�أ والجهل ،ال�صبر على �سوء خلق الزوجة...
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أسئلة الدرس

ّ �1.1صن��ف ال�صف��ات الواردة في الدر���س على �أ�سا� �س �أبعاد �ش��خ�صية الإن�س��ان ون�ش��اطاته
والعقلي ،الجانب
 ،الجانب الذهني
الحياتية� ،أي ما يتع ّل
ق بالجانب البدني والج�سديّ
ّ
ّ
ّ
االجتماعي.والجانب البيئي
 ،الجانب ال�سلوكي والمهارات،
والقلبي
الوجداني
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
2.2اذكر ع�شر �صفات ُ تعتبر معايير الختيار ال�شاب كزوج و�أب.
3.3ما هو دور وت�أثير تلك ال�صفات والمعايير على تربية الطفل في الأ�سرة؟
4.4ما ال�صفات التي ينبغي �أن يتحلى بها الزوج في بيت الأ�سرة؟ وما هو الدور الذي تلعبه
في تربية الطفل؟
 .95.5م��ا ه��ي الخ�صائ�ص التي يج��ب �أن تت�صف به��ا الزوجة؟ وكيف تنعك���س على هوية 
الطفل؟

الدرس الحادي والعشرون

تأثير العالقة الجنسية
على هوية الطفل ()1

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يعرف � ّأن من ّ
حق الطفل طيب وطهارة المولد عن
عالقة �شرعية.
2 .2يعرف الآثار ال�سلبية للزنا في تكوين هوية الطفل.
3 .3يعرف � ّأن من ّ
حق الطفل تكوّن نطفته من غذاء
حالل وك�سب حالل.
4 .4يعر�ض �آداب الحياة الجن�سية قبل الجماع الم�ؤ ّثرة
في الطفل ،ويبيِّن �أد ّلة ذلك من الن�صو�ص الدينية.

تمهيد
ّ
من المحطات التي تقع على طريق تربية الطفل 
ذكرنا في الدر�س الخام�س � ّأن واحدة
خا�صة و�صفات معيّنة في هويّته هي :مرحلة العالقة 
ويكون لها دور في تكوين ا�ستعدادات ّ
الجن�سية بين الرجل  والمر�أة .فمراعاة �آداب هذه المرحلة �أو عدمها ينعك�س  على هويّة 
الطفل .يقول الإم��ام الخميني{ في هذا ال�سياقّ �« :إن لمراعاة �آداب النكاح والجماع
والحمل ورعاية �شرائط الر�ضاع و�سالمة مزاج الزوج والزوجة و�صفاء روحهما ،ت�أث ً
يرا خا� ًصا
في �صفاء النف�س (نف�س الطفل) وكدرها»(((.
والعالقة الجن�سية المذكورة على نحوين:
(�شرعي).
قانوني
الأول :عالقة �شرعية نا�شئة من عقد زواج
ّ
ّ
والثاني :عالقة غير �شرعية� ،أي الزنا غالب ًا.
مع الإ�شارة �إلى � ّأن الولد قد يتو ّلد عن غير العالقة الجن�سية كما في بع�ض حاالت التلقيح
ال�صناعي.
ّ
ّ
حق الطفل في طيب الوالدة
وقع البحث بين الفقهاء في �أ ّنه ما هو مو�ضوع الأحكام ال�شرعية في الأ�سرة من النفقة 
 الطبيعي� ،أي المتو ّلد من عالقة جن�سية بين الرجل 
هل هو الطفل البيولوجي
والتوارث و،...
ّ
ّ
والمر� ّ
أة بغ�ض النظر عن �شرعيّتها� ،أم هو الطفل المتو ّلد في ظ ّل بيت يقوم على عالقة �شرعية 
والجواب التف�صيلي عن هذا ال�س�ؤال له جنبة فق ُ
هية تخرجنا عن
وغير منفية في نظر ال�شرع؟
ّ
((( لب الأثر في الجبر والقدر� ،ص.115
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دائرة البحث التربويّ  .لكن ُن�شير باخت�صار �إلى � ّأن الفقهاء �أجمعوا على وجود �أحكام معيّنة 
منفية تع ّب ً
دا عن ابن الزنا في الأ�سرة ،منها :نفي التوارث المتبادل ،فال ولد الزنا يرث �أبويه،
وال هما يرثانه ...ووقع النقا�ش بينهم بالن�سبة لم�سائل �أخرى ،كوجوب النفقة عليه �أو عدمها.
أب باال�صطالح ال�شرعي هو الذي يتو ّلد منه
وقد ذكرنا في در�س الوالية التربوية � ّأن ال
ّ
�شرعي ،و� ّإل لم ت�صدق الأب �وّة �شرع ًا ،ولذا  ذكر بع�ض الفقهاء � ّأن «الوالية 
الطفل ب�سبب
ّ
بالقرابة ،ثابتة للأب والجد له من الن�سب �شرع ًا ،فال والية للأب ر�ضاع ًا ،وال لمن �أولده
�سفاح ًا»(((.
وبنا ًء عليهّ � ،إن من �أهمّ و�أولى حقوق الطفل على الأب �أو الأم �أن يكون متو ّل ً
دا من عالقة 
جن�سية  �شرعية بين زوجين� ،أطلقت عليها الروايات لفظ «طيب ال��والدة» ،ويطلق عليها 
الفقهاء ا�صطالح «طهارة المولد» ،وهما تعبيران لطيفان للداللة على المطلوب ،ل ّأن عدم
خا�ص ًا معاك�س ًا للطهارة المعنوية في نف�س المولود ،لما ذكرناه
طيب الوالدة يخلق ا�ستعداد ًا ّ
�سابق ًا من � ّأن للخطوات المادّية والروحية والذهنية ال�سابقة على الحمل والمقارنة له دور ًا
في تكوين ا�ستعدادات خا�صة �إ ً
يجابا �أو �سلب ًا ،ون�شوء الجنين من مادّة ونطفة مزروعة في 
من الزاني ح�سب التعبير الروائي(((،
الرحم ب�سبب عالقة جن�سية مح ّرمة تنزع روح الإيمان
ّ
بالإ�ضافة �إلى الحاالت النف�سية المرافقة التي تعي�شها الأم طيلة فترة الحمل من خوف وقلق
وا�ضطرابات ورف�ض للجنين وكراهة له� ...إلخ((( ،يجعل ا�ستعداداته الخا�صة �سلبية ،لذا نرى
في بع�ض الروايات التعبير ب�أ ّنه من �إحدى عالمات ولد الزنا �أ ّنه يحنّ  �إلى الحرام ،فعن الإمام
جعفر ال�صادق  ،Qقالّ �« :إن لولد الزنا عالمات ...وثانيهما� :أ ّنه يحّ ن �إلى الحرام
الذي ُخلق منه .(((»...وهذا الحنين هو الميل واال�ستعداد الخا�ص في كيفية الخلقة الذي
تحمله المادة النطفية المقارنة لحالة معنوية �شيطانية يتكوّن على �إثرها الجنين ،ونجده
((( بحر العلوم ،محمد ،بلغة الفقيه ،م�صدر �سابق� ،ص.266
((( عن ر�سول اهلل ،Pقال�« :إذا زنى الرجل فارقه روح الإيمان» .الكافي ،ج� ،2ص .280وعن �أبي عبد اهلل
 ،قال:
«�إن للقلب �أذنين ،ف�إذا هم العبد بذنب ،قال له روح الإيمان :ال تفعل ،وقال له ال�شيطان :افعل .و�إذا كان على بطنها
نزع منه روح الإيمان» .الكافي ،ج� ،2ص .267وهناك العديد من الروايات بهذا الم�ضمون.
((( للتف�صيل يراجع :الطفل بين الوراثة والتربية ،ج� ،1ص.142-131
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،4ص.417
Q
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ت�شب ً
يها لذلك في كالم عن �أمير الم�ؤمنين  ،Qقال« :واعلم � ّأن لك ّل عمل نباتاً .وك ّل نبات
ال غنى به عن الماء ،والمياه مختلفة .فما طاب �سقيه طاب غر�سه وح ّلت ثمرته ،وما خبث
�سقيه خبث غر�سه و�أمرّت ثمرته»(((.
آثار الزنا في الروايات
لذا نرى الت�شدّد في روايات �أهل البيت بالن�سبة للآثار والنتائج الالحقة بولد الزنا(((،
منها ما ورد عن الإمام الباقر« :Q ال خير في ولد الزنا ،وال في ب�شره ،وال في �شعره،
وال في لحمه ،وال في دمه ،وال في �شيء منه»(((.
هذا ،بالإ�ضافة �إلى العديد من النتائج ال�سلبية التي تلحق ولد الزنا من الناحية الفقهية 
بنا ًء على رواي��ات عديدة ،منها :عدم قبول �شهادته ،عدم �صحّ ة �إمامته لل�صالة ،عدم
م�شروعيّة تو ّليه للق�ضاء ،عدم جواز �إعطائه من الزكاة حال �صغره(((� ...إلخ.
و�أحد �أ�سباب وعلل هذا الت�شدّد الكبير هو ترهيب النا�س عن االقتراب ح ّتى على م�ستوى
التفكير  من هذه الفاح�شة الكبيرة ،وترغيبهم ب�إنجاب الأطفال من طريق طاهر  طيّب
نجيب في ح�ضن بيت الزوجية .وفي هذا ال�سياق ،ورد مدح الأم العفيفة الطاهرة ،لأ ّنها هي 
البيئة التربوية الأول��ى التي يترعرع الطفل فيها حم ًال ور�ضاع ًا وح�ضانة و ،...عن الإمام
ال�صادق  Qفي �سياق الحديث عن طيب الوالدة ،قال« :طوبى لمن كانت �أمّ ه عفيفة»(((،
التي هي �أحد معايير االختيار كما تقدّم في الدر�س ال�سابق ،ف�� ّإن ع ّفة الأم �أثناء حملها 
ور�ضاعها وح�ضانتها� ...ستنعك�س على ع ّفة وطهارة الطفل.
و ُن�شير  على نحو الجملة المعتر�ضة في  هذا ال�سياق� ،إل��ى ما  قد تفعله بع�ض الن�ساء
حيث تحمل  من غير  زوجها بفعل الخيانة  ثم تل�صق الطفل بزوجها ،عن �أب��ي  عبد اهلل
ال�صادق  ،Qقال :قال �أمير الم�ؤمنين �« :Qأال �أُخبركم بكبر الزنا؟ قالوا :بلى.
((( نهج البالغة ،ج� ،2ص.45
((( �إن مو�ضوع ولد الزنا جدير بالبحث وت�سليط ال�ضوء عليه من الناحيتن العقائدية والفقهية ،لمعالجة الكثير من
الإ�شكاالت التي تطرح حول الم�س�ألة .ويراجع حول هذا المو�ضوع :ال�صدر ،محمد ،ما وراء الفقه ،ج� ،6ص .249 -231
((( الكليني ،الكافي ،ج� ،5ص.356
((( تحرير الو�سيلة ،ج� ،1ص.339
((( علل ال�شرائع ،ج� ،2ص.564
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قال :هي امر�أة توطئ فرا�ش زوجها ،فت�أتي بولد من غيره ،فتلزمه زوجها ،فتلك التي ال
يُك ّلمها اهلل ،وال ينظر �إليها يوم القيامة ،وال يُز ّكيها ،ولها عذاب �أليم»(((� .أعاذنا اهلل تعالى
من الفاح�شة.
وعلى ك ّل حال ،هذه اال�ستعدادات ال�سلبية في الطفل المتو ّلد من الزنا ُ ،تح ّمل الوالدين
م�س�ؤولية تربوية �أكبر و ُتلقي على عاتقهما �أمانة �أخطر ،لع ّلهما يتداركان المفاعيل ال�سلبية 
للخطيئة والخط�أ ،من خالل االهتمام والرعاية الإيمانية الزائدة ،وتنمية الملكات الأخالقية 
بنحو �أ�شدّ في نفو�س طفلهما ،كي يتم ّكن ذلك الطفل من مقاومة تلك اال�ستعدادات ال�سلبية 
ّ
أخطار التي قد تعتر�ضه ل�شق طريقه في 
ويُحوّلها من تهديدات �إلى فر�ص ،مواج ًها بذلك ال
الحياة نحو ال�سعادة والكمال.
الطهارة المعنوية للنطفة
�أنبت اهلل تعالى الإن�سان من الأر�ض �إنب ً
اتا ،و�أن�ش�أه من ترابها ،هذا التراب الذي يتحوّل �إلى
 تمر النطفة بعد و�ضعها في رحم
مواد غذائية ،وهي تتحوّل �إلى نطفة في �صلب الرجل((( ،ثم ّ
الأم ب�أطوار عديدة ،قال تعالى :ﭽﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ(((.
وك ّلما كانت المادّة الحاملة ال�ستعداد �أن تكون ج ً
نينا �أطهر و�أطيب ،ك ّلما كانت اال�ستعدادات
التي �سيتو ّلد الطفل مزوّد ًا بها �أطهر و�أ�صفى وقابلة للهداية وال�صالح بنحو �أ�شدّ .وك ّلما كانت
النطفة نج�سة معنو ًيا كان اال�ستعداد �أكدر والميل �إلى الحرام �أو�سع .وهذا هو مقت�ضى قانون
الت�سانخ والت�شاكل بين الفاعل والقابل.
مادة المني الذي هو �أثر القوّة المولدة
يقول الإمام الخميني{ في هذا ال�سياقّ �« :إن
ّ
عبارة عن الأغذية ،بعد عمل القوى �أعمالها وعبورها عن اله�ضم ،...ولكن الأغذية مختلفة 
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص.573
((( يراجع :اليزدي ،محمد تقي م�صباح ،معارف القر�آن ،ج� ،3ص.30
((( �سورة الم�ؤمنون ،الآيات .14-12
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واللطافة والكثافة وبتبعه يختلف المني ...فلو كانت النطفة 
غاية االختالف في ال�صفاء والكدر
ّ
ح�صيلة الأغذية اللطيفة ،يكون ا�ستعدادها لقبول ال�صور مغ ً
ايرا ال�ستعداد النطفة الحا�صلة 
أغذية ت�صاعد االختالف في المني �صفاء
من الأغذية الكثيفة ،ومهما ت�صاعد اختالف ال
ّ
وكدر ًا �أي� ًضا .وقد م�ضى � ّأن الإفا�ضة ح�سب قابلية المواد ...وهكذا المواد المكوِّنة للنطفة 
والظروف المحيطة بها لها ت�أثير في �صفاء نف�س الإن�سان ...وذلك ل ّأن النف�س المفا�ضة على
المادّة الم�ستعدّة النورانية ،طاهرة و�سعيدة منذ �أول �أمرها لعدم تد ُّن�سها من ناحية العوامل 
المد ِّن�سة كالآباء والأجداد وغيرهما ،ولكن النف�س المفا�ضة على المواد الكثيفة دن�سة ونج�سة 
و�شقيّة  منذ بدوها  و�أوّل ن�شوئها لكن ال  طهارة النطفة  موجبة �إلى الخيرات وال�سعادات،
وال قذارة المادة وكثافتها موجبة الختيار ال�شرور وال�شقاء ،بل ك ّل يحنّ  �إلى ما يُنا�سبه من
الخيرات وال�شرور ،ولكن الميل �شيء والإلجاء �شيء �آخر»(((.
أثر نوع الغذاء على الطفل
وعلى �ضوء هذه القاعدة نفهم الع ّلة من الروايات الكثيرة ال��واردة في � ّأن نطفة �سيّدة
ن�ساء العالمين فاطمة الزهراء Oانعقدت من ثمر جاء به جبرائيل من ّ
 الجنة �إلى ر�سول
عن النبي « :Pلمّا ع��رج بي �إل��ى ال�سماء �أخ��ذ بيدي جبرئيل،
اهلل  ،Pمنها :ما روي
ّ
ف�أدخلني الج ّنة ،فناولني من رطبها ف�أكلته ،فتحوّل ذلك نطفة في �صلبي ،ف ّلما �أُهبطت
ُ
ا�شتقت �إلى
�إلى الأر���ض واقعت خديجة فحملت بفاطمة ،ففاطمة ح��وراء �إن�سية ،وك ّلما
رائحة الج ّنة �شممت رائحة ابنتي فاطمة»(((.
وبنا ًء عليه ،ينبغي للأب �أن يلتفت �إلى �أمرين:
الأول� :أن يكون نف�س الغذاء الذي تتكوّن منه النطفة غذا ًء حال ًال طاه ًرا ،فال يكون م ّما 
ح ّرم اهلل تعالى.
والثاني� :أن يكون هذا الغذاء الحالل الطاهر من مال حالل ،ومن ك�سب وعمل طيّب.
وعلى الأم �أن تتنبّه �إلى عدم التغ ّذي على الحرام طيلة فترة الحمل والر�ضاع ف� ّإن لذلك
((( لب الأثر في الجبر والقدر� ،ص.119
((( التوحيد� ،ص.118
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�أثره على تكوين هوية الطفل كما �سي�أتي في الدرو�س الالحقة.
وفي نف�س ال�سياقُ ،ن�شير �إلى � ّأن تكوّن النطفة من مواد غذائية معيّنة له دور في تكوين
الهوية البدنية للإن�سان ،وقد تع ّر�ضت الروايات لهذا البعد ،كما �أ�شبعت البحوث الطبّية 
الكالم فيه .وم ّما جاء في الروايات :عن الإمام ال�صادق « :Qعليك بالهندباء ،ف�إ ّنه
يزيد في الماء ويُح�سّ ن الولد»(((.
وعن الخرا�ساني-الإمام الر�ضا ،-Q قال�« :أكل الرّمان الحلو يزيد في ماء الرجل
ويُح�سّ ن الولد»(((.
وعن �أبي الح�سن مو�سى بن جعفر ،Q قال « :ك�سر ر�سول اهلل �سفرجلة ،و�أطعم
جعفر بن �أبي طالب ،وقال لهُ :ك ْل ،ف�إنه ي�ص ّفي اللون ويُح�سّ ن الولد»(((.
وعن �أبي عبد اهلل  Qقال« :من �أكل �سفرجلة على الريق طاب ما�ؤه ،وح�سن ولده»(((.
 لما نظر �إلى غالم جميل ،قال« :ينبغي �أن يكون �أبو هذا
وعن الإمام ال�صادق ّ Q
الغالم �أكل ال�سفرجل»(((.
آداب المعاشرة الجنسية بين الزوجين
موقف ت�شريعي �أو �آداب
كل �سلوك ب�شريّ  ،فع ًال كان �أم ترك ًا ،وحركة كان �أم �سكون ًا ،له
ّ
ك�ضوابط لل�سلوك ،بنحو يعتبر االلتزام العملي بها عالمة محدّدة
معيّنة حدّدها الإ�سالم
ّ
للهوية الإيمانية في االنتماء �إلى الإ�سالم ثق ً
إن�ساني ال يخرج
افيا وح�ضار ًيا .والجن�س �سلوك � ّ
عن هذه القاعدة العامة.
آداب للعالقة الخا�صة بين الزوجين ،وهي على ثالثة �أنواع:
ومن هنا حدّد الإ�سالم ب�ضع �
ّ
	�آداب ما قبل الجماع.	�آداب حين الجماع.((( الكافي ،ج� ،6ص.363
((( م.ن� ،ص.355
((( المحا�سن� ،ص.549
((( الكافي ،ج� ،6ص357
((( م.ن� ،ص.22
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	�آداب ما بعد الجماع. و�سنقت�صر في الدر�س على ذكر الآداب التي لها عالقة مبا�شرة بتربية الطفل(((.آداب ما قبل الجماع
 العالقة الخا�صة بين الزوجين بعدّة مراحل ،منها مرحلة الت ّهي�ؤ واال�ستعداد بالطهارة
تمر
ّ
ّ
الج�سدية والنف�سية والروحية قبل الجماع ،كالو�ضوء ،وذكر اهلل تعالى ،والدعاء ،وال�صالة،
أن يعي�ش الو�صال الروحي الدائم مع اهلل تعالى في جميع
حيث يريد الإ�سالم من الإن�سان �
ّ
إيماني باهلل تعالى ينعك�س ثمار ًا طيّبة على حياته بكافة 
حاالته ،ل ّأن
هذا الو�صال الروحي ال ّ
ّ
�ألوانها ،ومنها الحياة الجن�سية .ولبع�ض خطوات هذه المرحلة ت�أثير على تنمية ا�ستعدادات
خا�صة �سلب ًا �أو �إ ً
يجابا عند الطفل ،فبع�ض الخطوات هي �شروط معدّة لل�سالمة الج�سدية 
والأخالقية والعقلية للطفل� ،أو موانع عنها ،فذكر اهلل تعالى والدعاء قبل الجماع مث ًال يحميان
الطفل من �أن يكون لل�شيطان فيه �شراكة ون�صيب�...،إلخ ،وهذا ما �أو�ضحته الروايات ب�شكل 
ظاهر ،نذكر منها:
 -1الوضوء

عن ر�سول اهلل Pقال�« :إذا حملت امر�أتك فال ُتجامعها �إال و�أنت على و�ضوء ،ف�إ ّنه�-إن
لم ُتجامعها على و�ضوء� -إن ق�ضى بينكما ولد يكون �أعمى القلب بخيل اليد»(((.
قال الفا�ضل الهنديّ « :يُ�ستحبّ الو�ضوء لأمور ...منها :جماع الحامل.(((»...
�إذ ًا يت�أ ّكد الو�ضوء فيما �إذا �أراد الزوج �أن يُجامع زوجته الحامل من �أجل الولد ،و� ّإل انعك�س 
ذلك على الطفل بحيث يكون �أعمى القلب وبخيل اليد.

((( يراجع حول هذه الآداب بالتف�صيل كتاب :عجمي� ،سامر ،حياتنا الجن�سية كيف نعي�شها؟ وقد ا�ستفدنا ما �سنعر�ضه
في هذا الدر�س من هذا الكتاب ،مع الإ�شارة �إلى �أننا لن ن�سلط ال�ضوء في هذا الدر�س �إال على خ�صو�ص ما تو�ضح
الروايات عالقته المبا�شرة ب�صناعة �شخ�صية الطفل.
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص.553
((( ك�شف اللثام،ج� ،1ص .124وراجع الحدائق النا�ضرة ،ج� ،2ص.140
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 -2الغسل بعد الجماع

عن �أبي الح�سن الر�ضا Q قال« :الجماع بعد الجماع من غير �أن يكون بينهما غ�سل
يورث للولد الجنون»(((.
الوا�ضح من هذه الرواية وغيرها � ّأن من �أراد معاودة جماع زوجته عليه �أن يغت�سل من
أثر و�ضعي متع ّلق بالولد،
جنابته حتى يدفع الأثر ال�سلبي عن طفله ،فهذا الحكم �إر�شاد �إلى �
ّ
ّ
قال العلمة الح ّلي�« :أمّا تكرير الجماع من غير اغت�سال
ولي�س على �سبيل الكراهة ال�شرعية.
فال يُكره»(((.
 -3الغسل بعد االحتالم

عن ر�سول اهلل ،Pقال« :يُكره �أن يغ�شى الرجل المر�أة وقد احتلم حتى يغت�سل من
ّ
يلومن �إال نف�سـه»(((.
احتالمه الذي ر�أى ،ف�إن فعل وخرج الولد مجنوناً فال
فمن ا�ستيقظ من نومه وقد �أجنب باالحتالم و�أراد مجامعة زوجته فليغت�سل من احتالمه
ّ
قبل المجامعة .يقول العلمة الح ّلي« :ذكر �أ�صحابنا �أ ّنه يُكره للمحتلم الجماع قبل الغ�سل»(((.
 -4ذكر اهلل

عن �أبي عبد اهلل ال�صادق  Qقال�« :إذا �أتى �أحدكم �أهله فليذكر اهلل ،ف�إ َّن من لم
يذكر اهلل عند الجماع وكان منه ولد كان ذلك �شرك �شيطان.(((»...
ويتح ّقق ذكر اهلل تعالى بقول ب�سم اهلل الرحمن الرحيم �أي بالت�سمية ،فيُمكن الجمع بين
الت�سمية وذكر اهلل بب�سم اهلل الرحمن الرحيم ،و�إن كان ذكر اهلل تعالى �أعمّ من الت�سمية فكما 
يتح ّقق بالت�سمية يتح ّقق بغيرها من �أنواع الذكر.

((( جامع �أحاديث ال�شيعة ،ج� ،20ص.201
((( الحلي ،الح�سن بن يو�سف ،منتهى المطلب في تحقيق المذهب ،ج� ،2ص.230
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص .405-404
((( منتهى المطلب ،ج� ،2ص.230
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص.405
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 -5الدعاء

 عن �أمير الم�ؤمنين  Qقال�« :إذا �أراد �أحدكم مجامعة زوجته فليقل( :اللهم �إ ّنيا�س��تحللت فرجها ب�أمرك ،وقبلتها ب�أمانتك ،ف� ْإن ق�ضيت لي منها ولداً فاجعله ذكراً
�سوياً ،وال تجعل لل�شيطان فيه ن�صيباً وال �شريكاً)»(((.
 وع��ن �أب��ي عب��د اهلل  ،Qق��ال :ق��ال �أمي �ر الم�ؤمني��ن �« :Qإذا جام��ع �أحدك��مفليقل( :ب�سم اهلل وباهلل ،اللهم ج ّنبني ال�شيطان ،وج ّنب ال�شيطان ما رزقتني).
قال  :Qف� ْإن ق�ضى اهلل بينهما ولد ال ي�ضرّه ال�شيطان ب�شيء �أبداً»(((.
 وع��ن �أب��ي جعفر الباق��ر ،Q ق��ال�« :إذا �أردت الجماع فق��ل( :اللهم ارزقن��ي ولداً،واجعله تقياً زكياً ،لي�س في َخ ْلقه زيادة وال نق�صان ،واجعل عاقبته �إلى خير)»(((.
 وعن عبد الرحمن بن كثير ،قالُ :كنتُ عند �أبي عبد اهلل  Qجال�س � ًا فذكر �ش��ركّ
ال�شيطان ،فعظمه ح ّتى �أفزعنيُ ،قلتُ  :جُ علتُ  فداك فما المخرج من ذلك؟
فقال �« :Qإذا �أردت الجماع فقل( :ب�سم اهلل الرحمن الرحيم الذي ال �إله �إال هو
بديع ال�سموات والأر�ض ،اللهم � ْإن ق�ضيت م ّني في هذه الليلة خليفة فال تجعل لل�شيطان
فيه �شركاً وال ن�صيباً وال ّ
حظاً ،واجعله م�ؤمناً مخل�صاً م�ص ّفى من ال�شيطان ورجزه ج ّل
ثنا�ؤك)»(((.
ما هو شرك الشيطان؟
يقول اهلل تعالى في كتابه العزيز :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢﭼ(((.
ُتو�ضح هذه الآية القر�آنية الكريمة � ّأن ال�شيطان الرجيم له �شراكة مع الإن�سان في �أوالده
و�أمواله ،ف�ض ًال عن غيرها من �ش�ؤون حياته .وهذه ال�شراكة التي يبنيها ال�شيطان مع الإن�سان
((( الخ�صال� ،ص ،637ح.400
((( الكليني ،الكافي ،ج� ،5ص.503
((( تهذيب الأحكام ،ج� ،7ص ،411ح.1641
((( الكليني ،الكافي ،ج ،5ح.4
((( �سورة الإ�سراء ،الآية .64
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لي�ست ا�ضطرارية قهرية ،بل هي في الحقيقة اختيارية واقعة تحت الإرادة الح ّرة للإن�سان.
نعم ،قد ال يلتفت الإن�سان �إلى اختياريّتها نتيجة الغفلة عن االلتزام بالتعاليم الإيمانية التي 
إ�سالمي كموجّ هات لل�سلوك الب�شري ،فال�شيطان هو عد ّو للإن�سان ،والإن�سان
حدّدها الدين ال
ّ
م�أمور من ِقبَل اهلل تعالى �أن ي ّتخذ ال�شيطان عد ّو ًا ،ولل�شيطان �أ�ساليب كثيرة في تحقيق تلك
ال�شراكة مع الإن�سان فيما يتع ّلق ب�أوالده ،واحدة منها ال�شراكة المتع ّلقة بنمط الحياة الجن�سية 
المتو ّلد منها الطفل ،فهل هي حياة جن�سية تنطلق من الروحية الإيمانية الم�شحونة بذكر 
اهلل تعالى و ّ
االت�صال به وتذ ّكره� ،أم من ن�سيان اهلل تعالى والغفلة عنه؟ ف�إن كانت منطلقة 
من الحالة الأولى فحينها ال �سبيل لل�شيطان لم�شاركة الإن�سان في �أوالده ،و�إن كانت منطلقة 
من الحالة الثانية ،ف� ّإن الباب مفتوح �أمام ال�شيطان للدخول �إلى �ساحة ال�شراكة مع الإن�سان،
فالإن�سان باختياره يفتح باب ال�شراكة في وجه ال�شيطان �أو يُغلقه ،وذلك من خالل االلتزام
ف�سر ما ورد في بع�ض الروايات ،منها:
�أو عدم االلتزام بالتعاليم الدينية ،ومن هذا الباب ُن ّ
عن �أبي ب�صير ،قال :قال لي �أبو عبد اهلل « :Qيا �أبا محمد �إذا �أتيت �أهلك ف�أيّ �شيء
تقول؟
قالُ :قلتُ  :جُ علتُ  فداك و�أطيق �أن �أقول �شيئ ًا؟
قال « :Qبلى ،ق��ل( :اللهم بكلماتك ا�ستحللت فرجها ،وب�أمانتك �أخذتها ،ف�� ْإن
ق�ضيت في رحمها �شيئاً فاجعله تقياً زكياً ،وال تجعل لل�شيطان فيه �شركاً)».
قالُ :قلتُ  :جُ علتُ  فداك ويكون فيه �شرك لل�شيطان؟
قال « :Qن�ع��م� ،أم��ا ت�سمع ق��ول اهلل ع� ّز وج � ّل ف��ي كتابه :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﭼ.(((»...

((( الكليني ،الكافي،ج  ،4ح.5
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المفاهيم الرئيسة

ّ
�ن المحط��ات التي تقع عل��ى طريق تربية الطفل ويكون له��ا دور في تكوين
	� ّإن واح��دة م�ا�س��تعدادات خا�صة و�صفات معيّنة في هويّته هي :مرحلة العالقة الجن�سية بين الرجل 
والمر�أة .فمراعاة �آداب هذه المرحلة �أو عدمها ينعك�س على هويّة الطفل.
	� ّإن العالقة الجن�سية المذكورة على نحوين :الأول :عالقة �شرعية نا�شئة من عقد زواجقانون� ّ�ي .والثان��ي :عالقة غير �ش��رعية� ،أي الزن��ا غالب ًا .ومن �أه��مّ و�أولى حقوق الطفل 
على الأب �أو الأم �أن يكون متو ّل ً
دا من عالقة جن�سية �شرعية بين زوجين� ،أطلقت عليها 
الروايات لفظ «طيب الوالدة» ،ويُطلق عليها الفقهاء ا�صطالح «طهارة المولد».
	 �أنبت اهلل تعالى الإن�س��ان من الأر�ض �إنب ًاتا ،و�أن�ش ��أه من ترابها ،الذي يتحوّل �إلى مواد
 تمر النطفة بعد و�ضعها في رحم
غذائي��ة ،وهي تتح �وّل �إلى نطفة في �صلب الرجل ،ثم ّ
الأم ب�أطوار عديدة ،وك ّلما كانت المادة الحاملة ال�ستعداد �أن تكون ج ً
نينا �أطهر و�أطيب،
ك ّلما كانت اال�س��تعدادات التي �س��يتو ّلد الطفل مزوّد ًا بها �أطه��ر و�أ�صفى وقابلة للهداية 
وال�صالح بنحو �أ�ش �دّ ،وك ّلما كانت النطفة نج�س��ة معنو ًيا كان اال�س��تعداد �أكدر والميل 
�إلى الحرام �أو�سع ،وهذا هو مقت�ضى قانون الت�سانخ والت�شاكل بين الفاعل والقابل.
	ينبغ��ي عل��ى ل�ل�أب �أن يلتفت �إلى �أمرين :الأول� :أن يكون نف���س الغ��ذاء الذي تتكوّن منهالنطف��ة غ��ذا ًء ح� ً
لاال طاه � ًرا ،والثاني� :أن يكون ه��ذا الغذاء الح�لال الطاهر من مال
حالل ،ومن ك�سب وعمل طيّب.
	� ّإن تك �وّن النطف��ة من موا ّد غذائية مع ّينة ل��ه دور في تكوين الهويّة البدنية للطفل .فعن لم��ا نظ �ر �إلى غالم جمي��ل ،ق��ال« :ينبغ��ي �أن يكون �أب��و هذا
الإم��ام ال�ص��ادق ّ Q
الغالم �أكل ال�سفرجل».
	يُمك��ن ا�س��تخراج العدي��د من �آداب المعا�ش��رة الجن�س �ية بي��ن الزوجين م ّم��ا له عالقة بت�ش��كيل هو ّي �ة الطف��ل .وه��ذه الآداب عل��ى �أن��واع ،منها� :آداب م��ا قبل الجم��اع ،وهي:
الو�ضوء ،ذكر اهلل ،الدعاء.
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أسئلة الدرس

1.1لماذا اعتبر الإ�سالم � ّأن من �أهم حقوق الطفل على والديه طهارة المولد؟
2.2ه��ل لطبيع��ة الغذاء الذي ي�أكله الأب فتت�ش � ّكل منه النطفة التي تق��ع على �صراط تكوين
الجنين �أي دور بالن�سبة للطفل؟
3.3ه��ل يلع��ب بع���ض الأغذي��ة دور ًا في من��ح الطفل خ�صائ���ص معيّنة؟ اذكر �ش��اهدين من
الروايات على ذلك.
4.4ماذا ينبغي للزوجين �أن يفعال قبل المعا�شرة الزوجية بما ي�ؤ ّثر �إ ً
يجابا على الطفل؟

الدرس الثاني والعشرون

تأثير العالقة الجنسية
على هوية الطفل()2

(آداب العالقة الجنسية حين الجماع)

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يعرف الآداب الجن�سية عند الجماع الم�ؤ ِّثرة في 
تكوين هوية الطفل.
2 .2

يعر�ض الن�صو�ص ال��روائ�ي�ة ال�دال��ة  على �آداب
الحياة الجن�سية بين الزوجين.

 3 .3يعرف الأوقات التي يكون للعالقة الجن�سية فيها 
ت�أثير على هوية الطفل.

تمهيد
بعد �أن انتهينا في الدر�س ال�سابق من الحديث عن الق�سم الأول من �آداب الجماع ،ندخل 
في الكالم عن الق�سم الثاني من �آدابه ،وهي الآداب التي ينبغي التقيّد بها حين الجماع و�أثناء
العملية الجن�سية لما لها من دور خا�ص �أي� ًضا في ر�سم بع�ض مالمح �شخ�صية الطفل.
آداب حين الجماع
وهذه الآداب هي:
 -1المجامعة بقلب ساكن وعروق هادئة

عن الإمام ال�صادق ،عن �أبيه  ،Lعن ر�سول اهلل ،Pقال« :من �سعادة المرء الم�سلم
�أن يُ�شبهه ولده»(((ّ � .إن الإن�سان عندما ينظر �إلى طفله ويرى فيه �شبهه ي�شعر ب�سعادة ال 
تو�صف ،بل �أن يكون الولد �شب ً
يها لوالده من نعم اهلل تعالى على الإن�سان ،عن ر�سول اهلل،P
قال« :من نعمة اهلل على الرجل �أن يُ�شبهه ولده»((( .والو�صول �إلى هذه النتيجة على ما يُفيده
بع�ض الروايات يُمكن �أن يقع تحت اختيار الإن�سان ،وذلك ب�أن يُقدم على حالة المجامعة 
لزوجته بقلب �ساكن مطمئن وحالة ج�سدية غير م�ضطربة وقلقة.
عن الإمام الح�سن المجتبى  ،Qقال« :و�أمّا ما ذكرت من �أمر المولود الذي يُ�شبه
�أعمامه و�أخواله ف� ّإن الرجل �إذا �أتى �أهله فجامعها بقلب �ساكن وعروق هادئة وبدن غير
م�ضطرب فا�ستك ّنت تلك النطفة في جوف الرحم خرج الولد يُ�شبه �أب��اه و�أمّ ��ه ،و� ْإن هو
�أتاها بقلب غير �ساكن وعروق غير هادئة وبدن م�ضطرّب ا�ضطربت النطفة فوقعت حال
((( قرب الإ�سناد� ،ص.77
((( الكليني ،الكافي ،ج� ،6ص.4
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ا�ضطرابها على بع�ض العروق ف�إن وقعت على عرق من عروق الأعمام �أ�شبه الولد �أعمامه،
و�إن وقعت على عرق من عروق الأخوال �أ�شبه الولد �أخواله.(((»...
 -2الكالم عند الجماع

� ّإن الكالم اللطيف ال�شاعريّ  الجميل بين الزوجين من المقدّمات التح�ضيرية للعملية 
الجن�سية ،فعن ر�سول اهلل ،Pقال« :ال ّ
يقعن �أحدكم على امر�أته كما تقع البهيمة ،ليكن
بينهما ر�سول .قيل :وما الر�سول؟ قال :Pالقبلة والكالم»(((.
هذا ،ولكن عند التقاء الختانين ينبغي للزوجين عدم الإكثار من الكالم ،وعليهما � ّ
أن يقل
الكالم ،بل من الأف�ضل في هذه الحالة بالتحديد عند �إرادة الولد �أن ال يتك ّلما �أ�ص ًال كما يظهر 
ذلك جل ًيا من الروايات ،وهذا الإر�شاد �إلى عدم الكالم له عالقة بالطفل ،حيث � ّإن الكالم
عند الجماع يورث الخر�س في الطفل.
 ع��ن ر�س��ول اهلل Pق��ال« :ال تتك ّلم عند الجم��اع كثيراً ،ف�إ ّنه �إن ق�ض��ى بينكما ولد الي�ؤمن �أن يكون �أخر�س»(((.
 وعن الإمام ال�صادق جعفر بن محمد ،عن �أبيه ،عن �آبائه ،عن �أمير الم�ؤمنين علي بن�أب��ي طالب  Rقال ...« :ونهى-ر�س��ول اهلل� -Pأن يُكث��ر الكالم عند المجامعة.
وقال  :Pيكون منه خر�س الولد»(((.
 وع��ن �أب��ي عب��د اهلل  Qق��ال :حدّثن �ي �أبي ،ع��ن جدّي ،ع��ن �آبائ��ه ّ � Rأن �أمير الم�ؤمنين  Qع ّلم �أ�صحابه في مجل�س واحد �أربع مائة باب م ّما ي�صلح للم�سلم في 
دين��ه ودني��اه ...وم ّما قاله �« :Qإذا �أت��ى �أحدكم زوجته فليق ّل ال��كالم ف� ّإن الكالم
عند ذلك يورث الخر�س»(((.

((( عيون �أخبار الر�ضا ،ج� ،1ص.69
((( الكا�شاني ،الفي�ض ،المحجة البي�ضاء ،ج� ،3ص.110
((( علل ال�شرائع ،ج� ،2ص  ،515الباب  ،789علل نوادر النكاح ،ح.5
((( الأمالي ،ال�صدوق� ،ص .510
((( الخ�صال ،حديث �أربعمائة� ،ص .637
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 وع��ن ال�ص��ادق جعفر بن محمد ،عن �أبيه ،عن �آبائه  Rقال :قال ر�س��ول اهلل:P«� ّإن اهلل تبارك وتعالى كره لكم�-أيتها الأمة� -أربعاً وع�شرين خ�صلة ونهاكم عنها...:
وكره الكالم عند الجماع .وقال :يورث الخر�س»(((.
 وع��ن �أبي عب��د اهلل ال�صادق  ،Qقال« :ا ّتق��وا الكالم عند التق��اء الختانين ،ف�إ ّنهيورث الخر�س»(((.
 -3النظر إلى فرج الزوجة عند الجماع

من الطبيعي في �سياق العالقة الخا�صة �أن ينظر ك ٌّل من الزوجين �إلى جميع �أع�ضاء بدن
إ�سالمي ،عن
الآخر ،ومنها الأع�ضاء الجن�سية ،وهذا الفعل من الأمور الجائزة في الت�شريع ال
ّ
�أبي حمزة قال� :س�ألت �أبا عبد اهلل � :Qأينظر الرجل �إلى فرج امر�أته وهو يُجامعها؟
فقال ال�صادق « :Qال ب�أ�س»(((.
ٍّ
«يجوز لكل من الزوجين النظر �إلى عورة الآخر»((( .ولكن،
إمام الخميني{:
قال ال
ّ
رغم ح ّلية هذا العمل ،ذهب م�شهور الفقهاء ا�ستناد ًا �إلى بع�ض الروايات �إلى كراهة النظر 
�إلى فرج المر�أة �أثناء الجماع ،فالنظر عندهم �إلى فرج المر�أة حين الجماع جائز مكروه .قال
ابن فهد الح ّلي« :الم�شهور بين علمائنا كراهية النظر �إلى الفرج حالة الجماع»(((.
 وعن �سماعة ،قال� :س�ألته((( عن الرجل ينظر في فرج المر�أة وهو يُجامعها؟ قال :Q«ال ب�أ�س به� ،إال �أنه يُورث العمى في الولد»(((.
أثر تكويني من حيث �إ ّنه يورث
ُنالحظ � ّأن الروايات كرهت النظر �إلى فرج المر�أة ب�سبب �
ّ
العمى في الولد.
((( الأمالي ،ال�صدوق� ،ص.378
((( الكليني ،الكافي ،ج� ،5ص.498
((( م.ن� ،ص.497
((( زبدة الأحكام� ،ص.8
((( المهذب البارع ،ج� ،3ص.307
((( �س�ألته� :ضمير الهاء يعود على الإمام � ،Qأي �س�ألت الإمام ،والإمام هو �إما جعفر بن محمد ال�صادق � Qأو ولده
مو�سى الكاظم  ،Qوذلك لأن �سماعة هو �سَ مَاعة بن ِمهْران الذي يروي عن الإمام ال�صادق والإمام الكاظم .L
((( تهذيب الأحكام ،ج� ،7ص.414
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و�أي� ًضا من الآداب التي ينبغي مراعاتها حين الجماع لما لها من دور خا�ص في تربية 
الطفل:
 -4عدم الجماع من قيام

 ع��ن ر�س��ول اهلل ،Pقال« :ال ُتجامع امر�أت��ك من قيام ،ف� ّإن ذلك م��ن فعل الحمير،و�إن ق�ضى بينكما ولد كان بوّا ًال في الفرا�ش كالحمير تبول في ك ّل مكان»(((.
 -5عدم المجامعة بشهوة امرأة أخرى

 ع��ن ر�س��ول اهلل Pق��ال« :ال ُتجام��ع امر�أتك ب�ش��هوة ام��ر�أة غي��رك ،ف�إ ّني �أخ�ش��ى �إنق�ضى بينكما ولد �أن يكون مخ ّنثاً م�ؤ ّنثاً م َُخ َّب ً
ال(((»(((.
 وعن��ه ،Pق��ال« :ال ُتجام��ع �أهل��ك عل��ى �ش��هوة �أختها ،ف ��إن ق�ض��ى بينكما ول��د يكونع�شاراً((( �أو عوناً للظالم ،ويكون هالك فئام((( من النا�س على يديه»(((.
 -6عدم المجامعة تحت شجرة مثمرة

 ع��ن ر�س��ول اهلل ،Pق��ال« :ال ُتجام��ع امر�أت��ك تح��ت �ش��جرة مثم��رة ،ف�إ ّن��ه �إن ق�ضىبينكما ولد يكون ّ
جلداً �أو ق ّتا ًال �أو عريفاً»(((.
 -7عدم المجامعة في وجه الشمس

 ع��ن ر�س��ول اهلل ،Pق��ال« :ال ُتجام��ع امر�أتك ف��ي وجه ال�شم���س و�ش��عاعها(((� ،إال �أنيرخ��ى �س��تر في�س��تركما ،ف�إ ّن��ه �إن ق�ض��ى بينكم��ا ول��د ال ي��زال ف��ي ب�ؤ���س وفق��ر حت��ى
يموت»(((.
((( من ال يح�ضره الفقيه ،كتاب الطالق ،باب النوادر ،ح.4901
َ
َ
إما من الخبْل :ف�ساد في القوائم والأطراف حتى ال يدري كيف يم�شي .و�إما من الخبَل :بمعنى الجنون.
((( مخب ًال� :
((( من ال يح�ضره الفقيه ،م� .س.
ً
ع�شار ًا ّ
((( ّ
ْ
 :الع�شار هو قاب�ض العُ�شر� ،أي الذي ي�أخذ ع�شر �أموال النا�س غ�صبا ،مثل �أن يقوم بقطع الطريق على النا�س 
في�أخذ من �أموالهم مقدار الع�شر مقابل �أن يتركهم و�ش�أنهم.
((( ِ فئام :الفئام من النا�س هو الجماعة الكثيرة.
((( علل ال�شرائع ،ب ،289ح.5
((( من ال يح�ضره الفقيه ،كتاب الطالق باب النوادر ،ح.4901
((( في االخت�صا�ص ،لل�شيخ المفيد� ،ص« :133في وجه ال�شم�س وتلألئها» �أي �إ�شراقها وا�ستنارتها ولمعانها.
((( من ال يح�ضره الفقيه ،م�.س.
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مواقيت المعاشرة الجنسية المؤثّرة في هو ّية الطفل

 العالقة الخا�صة بين الزوجين ظرفها زمن ا�ستدعاء الرغبة وال�شوق ،ولكن
ال ريب في � ّأن
ّ
مع ذلك هناك بع�ض الأوقات التي حدّدتها ال�شريعة كظرف ال ينبغي الجماع فيه�-،سواء �أكان
بلحاظ نف�س الوقت �أو بلحاظ ما يُقارن الزمن من خ�صو�صيات -وهذا الظرف على نحوين:
�	-1أوقات يحرم جماع الزوجة فيها.
�	-2أوقات يكره مجامعة الزوجة فيها.
ٍّ
أثير خا�ص على تربية الطفل ك ُ
ما تفيده الروايات ب�شكل وا�ضح.
ولكل من الظرفين ت�
ّ
حرمة مجامعة المرأة الحائض وأثر ذلك على الطفل
من الأوقات التي اعتبرتها ال�شريعة ظ ً
رفا يحرم فيه مجامعة المر�أة بلحاظ الفعل ،هو �أن
أثير خا�ص على الطفل.
تكون المر�أة في العادة ال�شهرية ،وف�ض ًال عن حرمة هذا الفعل له ت�
ّ
 ع��ن ر�س��ول اهلل ،Pقال« :من جام��ع امر�أته وهي حائ�ض فخ��رج الولد مجذوماً �أوّ
يلومن �إال نف�سه»(((.
�أبر�ص فال
(((
علي ،وكره اهلل ع ّز وج ّل لأمّتي ...وكره
 وعنه ،Pقال لأمير الم�ؤمنين « :Qيا ّ�أن يغ�ش��ى الرج��ل امر�أت��ه وه��ي حائ���ض ف ��إن فعل وخ��رج الولد مجذوم �اً �أو به بر�ص
ّ
يلومن �إال نف�سه(((»(((.
فال
�ال لعذافر ال�صيرفي« :ترى ه�ؤالء الم�ش �وّهين
 وع��ن �أب��ي عبد اهلل ال�صادق  Qق�ّ
خلقهم؟
ُقلتُ �-أي عذافر :-نعم.
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،1ص.96
((( كره :في المقام بمعنى حرم .يراجع :المباني في �شرح العروة الوثقى ،كتاب النكاح ،مو�سوعة الإمام الخوئي ،ج،1
�ص.261
((( فهذه الرواية والتي تليها تتحدث عن الآثار الو�ضعية التكوينية لمن ي�أتي زوجته في الحي�ض ،فالحفاظ على ال�صحة 
النف�سية والج�سدية لأطفالنا تقت�ضي التقيد بالأحكام ال�شرعية لأنه ال يترتب عليها فقط �أثر �شرعي �أو عقاب �أخروي
بل �أثر تكويني �أي� ًضا.
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،4ص.357
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قال « :Qه�ؤالء الذين �أبا�ؤهم ي�أتون ن�ساءهم في الطمث»(((.
�ضح في المح�صلةّ � ،أن لنمط الحياة الجن�سية بين الزوجين دور ًا ما في ت�شكيل هويّة 
ي ّت
ّ
الطفل بموا�صفات خا�صة.
أوقات كراهة مجامعة الزوج لزوجته
ما تقدّم الحديث عنه في الفقرة ال�سابقة عن الحرمة لم يكن بلحاظ نف�س الوقت بل 
باعتبار ما يُقارنه من العادة ال�شهرية ،وهناك �أوقات يُكره مجامعة الزوجة فيها مع ما له
من دور في تربية الطفل ،وهي �إمّا بلحاظ نف�س الزمن� ،أو بلحاظ ما يُقارنه من الأفعال
والخ�صو�صيات كال�سفر وغيره.
جدول األوقات المستح ّبة للجماع

(((

ال�شهر

الليلة

ت�شرين1

ليلة االثنين

كانون2

ليلة الثلثاء

�شباط

ليلة الخمي�س
�أول ليلة من �شهر 
رم�ضان
ليلة الجمعة خ�صو�صاً
بعد الع�شاء الآخرة

البرج
اليوم
القمر
يوم الخمي�س خ�صو� ًصا
 في برج الحمل
عند زوال ال�شم�س
يوم الجمعة خ�صو� ًصا
الدلو
بعد الع�صر
الثور

�أوقات مختلفة
�آخر الليل 

جدول األوقات المكروهة للجماع

ال�شهر
�آب
ت�شرين2

الليلة
ليلة الفطر
ليلة الأ�ضحى

اليوم
�أول كل �شهر هجري
و�سط كل �شهر هجري

�أوقات مختلفة
بعد الظهر من كل يوم
بين الأذان والإقامة

((( الكليني ،الكافي ،ج� ،5ص.539
((( ننبه الأ�ستاذ والطالب �إلى �أن الترتيب في الجدول غير مرتبط بع�ضه بالبع�ض الآخر ،بمعنى �أن الليلة في المربع الأول
مث ًال التي هي ليلة الأثنين غير معطوفة على �شهر ت�شرين الأول ،وكذا اليوم وغيره ،بل المق�صود كل ليلة اثنين من
�أي �شهر كان� ...إلخ .ويراجع حول روايات الجدول :حياتنا الجن�سية كيف نعي�شها ،م�صدر �سابق� ،ص 483وما بعد.
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ليلة الن�صف من �شعبان

�آخر كل �شهر هجري

ليلة الخروج في �سفر

يوم ك�سوف ال�شم�س

ليلة انخ�ساف القمر

يوم يكون فيه الزلزلة

الليلة التي فيها الريح ال�سوداء،
والحمراء ،وال�صفراء

الن�صف من ال�شهر 
الهجري

الليلة التي يكون فيها زلزلة
ليلة الن�صف من ال�شهر 
الهجري
آخر ثالث ليال من ال�شهر 
�
ٍ
الهجري
�أول ليلة من الهالل
(�إال في �شهر رم�ضان)
ليلة الأربعاء (للدخلة)
ليلة القدوم من ال�سفر

�أول �ساعة من الليل
ما بين طلوع الفجر �إلى
طلوع ال�شم�س
من مغيب ال�شم�س �إلى
مغيب ال�شفق
حين ت�صفر ال�شم�س
حين تطلع ال�شم�س وهي 
�صفراء
الخروج في �سفر م�سيرة
ثالثة �أيام ولياليهن

ّ
النصوص الروائية الدالة على األوقات المكروهة
علي بن �أبي طالب  Qفقال...:
 عن �أبي �سعيد الخدريّ قال� :أو�صى ر�سول اهللّ P(((
علي ،ال ُتجامع امر�أتك في �أول ال�شهر ،وو�سطه ،و�آخ��ره ،ف� ّإن الجنون والجُ ذام
«يا ّ
َ
والخبْل يُ�سرع �إليها و�إلى ولدها.
علي ،ال ُتجامع امر�أتك بعد الظهر ،ف�إ ّنه �إن َق َ�ضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون
يا ّ
�أحول ،وال�شيطان يفرح بالحول في الإن�سان...
علي ،ال ُتجامع امر�أتك في ليلة الفطر ،ف�إ ّنه �إن ق�ضى بينكما ولد لم يكن ذلك
يا ّ
الولد � ّإل كثير ال�شرّ.
يا عليّ  ،ال ُتجامع امر�أتك في ليلة الأ�ضحى ،ف�إ ّنه �إن ق�ضى بينكما ولد يكون ذا �ستة �أ�صابع �أو �أربعة...
((( الجُ َذام :مر�ض جلدي كريه ،ي�ؤدي �إلى تناثر اللحم وت�ساقطه من �شدة التقيح .و�أ�صله من الجَ ْذم �أي القطع.
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يا عليُ ،
 ال تجامع امر�أتك بين الأذان والإقامة ،ف�إ ّنه �إن ق�ضى بينكما ولد يكون حري� ًصا
ّ
على �إهراق الدماء...
علي ،ال ُتجامع �أهلك في ليلة الن�صف من �شعبان ،ف�إ ّنه �إن ق�ضى بينكما ولد يكون
يا ّ
م�شوّهاً ذا �شامة((( في �شعره ووجهه.
علي ،ال ُتجامع �أهلك في �آخر ال�شهر �إذا بقي منه يومان ،ف�إ ّنه �إن ق�ضى بينكما ولد
يا ّ
يكون ع ََّ�شاراً� ،أو عوناً للظالم ،ويكون هالك ِفئام((( من النا�س على يديه...
علي� ،إذا خرجت في �سفر فال ُتجامع �أهلك تلك الليلة ،ف�إ ّنه �إن ق�ضى بينكما ولد
يا ّ
ينفق ماله في غير حق .وقر�أ ر�سول اهلل : Pﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﭼ((( .
ّ
ولياليهن ،ف�إ ّنه �إن
علي ،ال ُتجامع �أهلك �إذا خرجت �إلى �سفر م�سيرة ثالثة �أي��ام
يا ّ
ق�ضى بينكما ولد يكون عوناً لك ّل ظالم.
علي ،وعليك بالجماع ليلة االثنين ،ف�إ ّنه �إن ق�ضى بينكما ولد يكون حافظاً لكتاب
يا ّ
اهلل ،را�ضياً بما ق�سم اهلل ع ّز وج ّل له.
يا عليْ � ،إن جامعت �أهلك في ليلة الثالثاء فق�ضى بينكما ولد ف�إ ّنه يُرزق ال�شهادة بعد
�شهادة �أن ال �إله �إال اهلل و�أن محمداً ر�سول اهلل ،وال يُع ّذبه اهلل مع الم�شركين ،ويكون طيّب
�سخي اليد ،طاهر الل�سان من الغيبة والكذب وال ُبهْتان(((.
النكهة من الفم ،رحيم القلبّ ،
علي ،و� ْإن جامعت �أهلك ليلة الخمي�س فق�ضى بينكما ولد يكون حاكماً من الح ّكام
يا ّ
�أو عالماً من العلماء.
علي ،و� ْإن جامعتها يوم الخمي�س عند زوال ال�شم�س عن كبد ال�سماء فق�ضى بينكما
يا ّ
ولد ف� ّإن ال�شيطان ال يقربه ح ّتى ي�شيب ويكون فهماً ،ويرزقه اهلل ع ّز وج ّل ال�سالمة في
الدين والدنيا.
((( �شامة :عالمة في البدن و�أثر �أ�سود في الج�سم.
((( الفئام من النا�س :الجماعة الكثيرة.
((( �سورة الإ�سراء ،الآية .27
((( البهتان :هو القول في ال�شخ�ص بما لي�س فيه ،فهو التجني واالفتراء على الإن�سان البريء واتهامه بما لم يفعله كاتهامه
بالكذب �أو الغ�ش �أو �سوء الخلق �أو ال�سرقة �إلخ .في مقابل الغيبة التي هي القول في ال�شخ�ص بما هو فيه من عيب قد 
�ستره اهلل ع ّز وج ّل عليه .عن �أبي عبد اهلل  Qقال« :الغيبة �أن تقول في �أخيك ما �ستره اهلل عليه ...والبهتان �أن
تقول فيه ما لي�س فيه» .الكليني ،الكافي ،ج ،2باب الغيبة والبهت ،ح.7
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علي ،و� ْإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد ف�إ ّنه يكون خطيباً [قوا ًال] مفوّهاً.
يا ّ
و� ْإن جامعتها يوم الجمعة بعد الع�صر فق�ضى بينكما ولد ف�إ ّنه يكون معروفاً ،م�شهوراً،
عالماً.
و� ْإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد الع�شاء الآخرة ف�إ ّنه يُرتجى �أن يكون لك ولد من
الأبدال((( �إن �شاء اهلل تعالى.
علي ،ال ُتجامع �أهلك في �أول �ساعة من الليل ،ف�إ ّنه � ْإن ق�ضى بينكما ولد ال ي�ؤمن �أن
يا ّ
يكون �ساحراً م�ؤثراً للدنيا على الآخرة.
علي ،احفظ و�صيّتي هذه كما حفظتها عن �أخي جبريل»(((.
يا ّ
 وع��ن �أمي �ر الم�ؤمنين  ،Qقال�« :إذا �أراد �أحدك��م �أن ي�أتي �أهله فلي َت َو َّق �أوّل الأه ّلة،و�أن�ص��اف ال�ش��هور ،ف �� ّإن ال�ش��يطان يطل��ب الول��د ف��ي هذي��ن الوقتي��ن ،وال�ش��ياطين
يطلبون ال�شرك فيهما فيجيئون ويحبلون»(((.
و�س ِئل الإمام الباقر :Q هل يكره الجماع في وقت من الأوقات و�إن كان حال ًال؟
 ُقال « :Qنعم ،ما بين طلوع الفجر �إلى طلوع ال�شم�س.
ومن مغيب ال�شم�س �إلى مغيب ال�شفق.
وفي اليوم الذي تنك�سف فيه ال�شم�س.
وفي الليلة التي ينخ�سف فيها القمر.
وفي الليلة وفي اليوم اللذين يكون فيهما الريح ال�سوداء ،والريح الحمراء ،والريح
ال�صفراء.
واليوم والليلة اللذين يكون فيهما الزلزلة.
ولقد بات ر�سول اهلل Pعند بع�ض �أزواجه في ليلة انك�سف فيها القمر فلم يكن منه
في تلك الليلة ما كان يكون منه في غيرها ح ّتى �أ�صبح.
فقالت له :يا ر�سول اهلل� ،أَ ِل ُب ْغ ٍ�ض كان منك في هذه الليلة؟
((( الأبدال« :قوم من ال�صالحين ال تخلو الدنيا منهم �إذا مات واحد �أبدل اهلل مكانه �آخر» .مجمع البحرين ،ج� ،1ص.165
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ح  .4899والأمالي ،ال�صدوق� ،ص .663وعلل ال�شرائع ،ج� ،2ص.515
((( الخ�صال� ،ص.637
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قال :Pال ،ولكن هذه الآية ظهرت في هذه الليلة فكرهت �أن �أتل ّذذ و�ألهو فيها ،وقد
عيّر اهلل �أقواماً فقال ع ّز وج ّل في كتابه :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﭼ (((.
ثم قال �أبو جعفر  :Qو�أيم اهلل((( ،ال يُجامع �أحد في هذه الأوقات التي نهى ر�سول
اهلل Pعنها وقد انتهى �إليه الخبر فيُرزق ولداً فيرى في ولده ذلك ما يحبّ »(((.
و�سئل ولده الإمام �أبي عبد اهلل � :Qأيكره الجماع في �ساعة من ال�ساعات؟
 ُفقال « :Qنعم ،يُكره في الليلة التي ينك�سف فيها القمر.
واليوم الذي تنك�سف فيه ال�شم�س.
وفيما بين غروب ال�شم�س �إلى �أن يغيب ال�شفق.
ومن طلوع الفجر �إلى طلوع ال�شم�س.
وفي الريح ال�سوداء والحمراء وال�صفراء ،والزلزلة.
ولقد بات ر�سول اهلل Pعند بع�ض الن�ساء فانك�سف القمر في تلك الليلة ،فلم يكن
منه فيها �شيء.
فقالت له زوجته :يا ر�سول اهلل ،ب�أبي �أنت و�أمي ك ّل هذا �ألبغ�ض؟
فقال :Pويحك هذا الحادث في ال�سماء ،فكرهت �أن �أتل ّذذ ف�أدخل في �شيء ولقد َع ّي َر
اهلل قوماً فقال ع ّز وج ّل :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ.
و�أيم اهلل ال يُجامع في هذه ال�ساعات التي و ََ�ص ْف ُت فيُر َزق من ِجماع ِه ولداً وقد �سمع
بهذا الحديث فيرى ما يُحبُّ »(((.
 وع��ن عب��د الرحمن بن �س��الم قالُ :قلتُ لأب��ي جعفر :Q لم تكره��ون الجماع عند م�ست ّ
هل الهالل وفي الن�صف من ال�شهر؟

((( �سورة الطور ،الآيتان .45-44
((( و�أيم اهلل :نوع من الق�سم باهلل ع ّز وج ّل� .أ�صل و�أيم :و�أيمن اهلل كلمة مو�ضوعة للق�سم ،وهو من اليمين الذي هو الق�سم،
ف�إذا لقيته الألف والالم �سقطت النون� ،أما �إذا لم تلقه الألف والالم فال ت�سقط النون فتقول :و�أيمن ربك.
((( الكليني ،الكافي ،ج� ،5ص.498
((( تهذيب الأحكام ،ج� ،7ص ،411ح.1642
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قال « :Qل ّأن الم�صروع �أكثر ما يُ�صرع في هذين الوقتين.
ُقلتُ  :قد عرفت م�ست ّ
هل الهالل ،فما بال الن�صف من ال�شهر؟
قال ّ �« :Qإن الهالل يتحوّل من حالة �إلى حالة ي�أخذ في النق�صان ،ف� ْإن فعل ذلك
مقل فقيراً �ضئي ً
ثم رُزق ولداً كان ّ ً
ال ُم ْم َتحَ ناً»(((.
 وعن ولده الإمام ال�صادق  Qقال« :ال ُتجامع في �أوّل ال�شهر ،وال في و�سطه ،والفي �آخره ،ف�إنه من فعل ذلك فلي�سلم ل�سقط الولد ،ف�إن �أت ّم �أو�شك �أن يكون مجنوناً،
�أال ترى � ّأن المجنون �أكثر ما ي�صرع في �أول ال�شهر وو�سطه و�آخره؟»(((.
 وع��ن �أب��ي عبد اهلل  Qق��ال�« :إ ّي��اك والجماع ف��ي الليلة الت��ي يه ّل فيه��ا الهالل،ف�إ ّنك �إن فعلت ثم رُزقت ولداً كان مخبوطاً»(((.

((( ابنا ب�سطام الني�سابوريان� ،أبو عتاب عبد اهلل بن �سابور الزيات والح�سين ،طب الأئمة� ،ص.132
((( من ال يح�ضره الفقيه ،م�صدر �سابق ،ح.4408
((( طب الأئمة� ،ص.131

لفطلا ةيبرت يف ديدجلا جهنملا

358

المفاهيم الرئيسة

	يُمك��ن ا�س��تخراج العدي��د من �آداب المعا�ش��رة الجن�س �ية بي��ن الزوجين م ّم��ا له عالقة بت�ش��كيل هو ّي �ة الطف��ل .وه��ذه الآداب عل��ى �أن��واع ،منها ما تقدّم في الدر���س ال�س��ابق:
�آداب م��ا قب��ل الجماع ،وهي :الو�ضوء ،ذكر اهلل ،الدعاء� ،أمّا الآداب التي ينبغي التقيّد 
به��ا حي��ن الجماع فهي :عدم الجماع عن��د االخت�ضاب ،المجامعة بقلب �س��اكن وعروق
هادئ��ة ،ع��دم الجم��اع من قيام ،عدم المجامعة ب�ش��هوة امر�أة �أخ��رى ،عدم المجامعة 
تح��ت �ش��جرة مثم��رة �أو ف��ي وجه ال�شم� �س �أو على �س��قوف البنيان ،وع��دم الكالم عند 
الجماع...
	� ّإن الكالم اللطيف ال�شاعريّ  الجميل بين الزوجين من المقدّمات التح�ضيرية للعملية الجن�س��ية ،ولكن عند التقاء الختانين ينبغي للزوجين ّ
 اتقاء الكالم وعدم الإكثار منه،
�لبي على �ش��خ�صية الطفل ،عن ر�س��ول اهلل Pق��ال« :ال تتك ّلم عند
لم��ا له من دور �س� ّ
الجماع كثيراً ،ف�إنه �إن ق�ضى بينكما ولد ال ي�ؤمن �أن يكون �أخر�س».
 م��ن الطبيع� ّ�ي في �س��ياق العالقة الخا�صة �أن ينظر ك ٌّل م��ن الزوجين �إلى جميع �أع�ضاءب��دن الآخ��ر ،ومنه��ا الأع�ضاء الجن�س��ية ،وهذا الفعل م��ن الأمور الجائزة في الت�ش��ريع
�لامي ،ولكن ،رغم ح ّلية هذا العمل ،ذهب م�ش��هور الفقهاء �إلى كراهة النظر �إلى
الإ�س ّ
�سلبي على تكوين الطفل ،فعن الإمام :Q
فرج المر�أة �أثناء الجماع ،لما له من دور ّ
«�أنه يُورث العمى في الولد».
	 العالقة الخا�صة بين الزوجين ظرفها زمن ا�س��تدعاء الرغبة وال�ش��وق ،ولكن مع ذلكّ
هناك بع�ض الأوقات التي حدّدتها ال�ش��ريعة كظرف ال ينبغي الجماع فيه�-،س��واء �أكان
بلح��اظ نف���س الوق��ت �أو بلحاظ ما يُقارن الزمن من خ�صو�صي��ات -وهذا الظرف على
نحوين� :أوقات يحرم جماع الزوجة فيها ،و�أوقات يكره مجامعة الزوجة فيهاٍّ .
ولكل من
أثير خا�ص على تربية الطفل ك ُ
ما تفيده الروايات ب�شكل وا�ضح.
الظرفين ت�
ّ

لفطلا ةيوه ىلع ةيسنجلا ةقالعلا ريثأتتت

359

أسئلة الدرس

1.1ما هي الآداب التي ينبغي �أن يتح ّلى بها الزوجان �أثناء المعا�شرة الزوجية؟ وكيف ت�ؤ ّثر 
هذه الآداب على بناء �شخ�صية الطفل؟ اعر�ض دليلين نقليين.
2.2لماذا ح ّذرت الن�صو�ص الروائية الزوجين من الكالم �أثناء المعا�شرة الجن�سية؟
3.3هل لأوقات المعا�شرة الزوجية �أيّ  ت�أثير على الطفل؟ ا�شرح ذلك من خالل عر�ض بع�ض 
الأدلة الروائية.
4.4كيف ت�ؤ ّثر العالقة الجن�سية بين الزوجين �أثناء العادة ال�شهرية على هوية الطفل؟

الدرس الثالث والعشرون

تأثير المرحلة الجنينية
على هو ّية الطفل

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يُدرك � ّأن المرحلة الجنينية لها ت�أثيرها المبا�شر 
على ت�شكيل هويّة الطفل.
ّ
يعتقد بحق الجنين في الحياة.
2 .2
ُ 3 .3ي��درك ل��زوم العمل  على ت�أمين البيئة الداخلية 
والخارجية للنموّ ال�صالح وال�سليم للجنين.
4 .4يعرف ت�أثير الم�صادر الغذائية ل�ل�أم على نم ّو
الجنين ،ويعر�ض �أد ّلة ذلك من الن�صو�ص الدينية.

تمهيد
يقول تعالى :ﭽ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸﭼ ((( ،ويقول تعالى :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﭼ((( ّ � .إن رحم الأم هو البيئة الأولى التي يبد�أ فيها الطفل 
ّ
ب�شق طريقه نحو نور الحياة ،حيث يق�ضي في بطن �أمّه ت�سعة �أ�شهر (� 40أ�سبوع ًا 280 /يوم ًا)،
تكون فيها وعاء يتغ ّذى منه((( ،تعي�ش فيها الأم ل ّذة ممزوجة ب�ألم ،و�سعادة مخلوطة بالم�ش ّقة 
والثقل  والجهد  والعناء والتعب ،يقول تعالى :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭼ(((  ,
ﭽﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ(((  ،ومع � ّأن �شكر الوالدين كليهما وطاعتهما و ّبرهما واجبة،
ي تمر فيها الأم في فترة الحمل والو�ضع والر�ضاع والح�ضانة 
�إال � ّأن هذه الآالم والم�ش ّقات الت ّ
و ،...هي التي جعلت لها الأحقية على الأب في الب ّر(((.
ّ
ما حق الوالد؟ قال�« :أن ُتطيعه ما عا�ش» .قيل:
عن ر�سول اهلل  ،Pقيل :يا ر�سول اهلل
ّ
وما حق الوالدة؟ فقال« :هيهات هيهات ،لو �أ ّنه عدد رمل عالج ،وقطر المطر �أيام الدنيا،
قام بين يديها ،ما عدل ذلك يوم حملته في بطنها»(((.
((( �سورة الزمر ،الآية .6
((( �سورة النجم ،الآية .32
((( يراجع :م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،15ص ،180ح.17932
((( �سورة الأحقاف ،الآية .15
((( �سورة لقمان ،الآية .14
((( يراجع :الكافي ،ج� ،2ص .162ويراجع :ال�صدوق ،الأمالي� ،ص .602وم�شكاة الأنوار في غرر الأخبار� ،ص.278
((( عوالي اللألي ،ج� ،1ص.269
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 برهما بوالديهما ،لما لذلك
لعل هذه الرواية وغيرها((( تكون من ِّب ًها للوالدين �إلى وجوب ّ
من انعكا�س على تربية الطفل و ّبر �أوالدهما بهما ،فعن الإمام ال�صادق « :Qبرّوا �آباءكم
يبرّكم �أبنا�ؤكم»(((.
 برهم ،عن �أبي عبد اهلل ،Q
ومن �أهمّ خ�صائ�ص التربية �أن يُعين الأهل �أوالدهم على ّ
قال« :قال ر�سول اهلل :Pرحم اهلل من �أعان ولده على برّه»(((.
مراحل الجنين في القرآن الكريم
ق��ال ع� ّز وج � ّل :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ(((.
تفيد الآية الكريمة � ّأن مراحل الحمل �أو حاالت الجنين في الرحم هي:
 -1طور النطفة.
	-2العلقة.
	-3الم�ضغة.
	-4العظام.
 -5ك�سو العظام لح ً
ما.
�	-6إن�شا�ؤه خلق ًا �آخر( .ولوج الروح فيهـ).
ومن الوا�ضح � ّأن القر�آن لم يو ّقت ك ّل مرحلة من هذه المراحل المت ّ
رتبة بوقت معيّن ،ولكن
�أ�شار بع�ض الروايات �إلى ذلك(((.

((( ويراجع ر�سالة الحقوق للإمام زين العابدين  ،Qحق الأم :من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،2ص .622والأمالي� ،ص.454
((( الكافي ،ج� ،5ص.554
((( تهذيب الأحكام ،ج� ،8ص.113
((( �سورة الم�ؤمنون ،الآيات .14-12
((( يراجع ما روي عن �أبي جعفر الباقر ،Q الكافي ،ج� ،6ص.15
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ّ
حق الجنين في الحياة
� ّإن �أهمّ ّ
حق من حقوق الجنين في رحم �أمّه على الإطالق هو ح ّقه في الحياة وحفظ بقائه،
من خالل:
�أو ًال :عدم الإجها�ض العمديّ � ،أو فعل ما ي�ؤدّي �إلى الإجها�ض.
وثانياً :تهيئة ك ّل عوامل جعل الجنين قادر ًا على النموّ ال�سليم ،وعدم حرمانه من �أ�سباب
ذلك.
حرمة اإلجهاض
م ّما ي�ؤ�سف له� ،أن��ه �شاعت في ع�صرنا الحا�ضر ظاهرة �إ�سقاط الأج ّنة �أو ما يُعرف بـ:
«الإجها�ض» .ورغم قدم م�س�ألة �إ�سقاط الجنين �إال �أ ّن ّ
ها تن�شطت وزادت في هذا الع�صر لأ�سباب
ومبرّرات وعوامل م�ساعدة عديدة ُذكرت في مح ّلها .والبحث عن الإجها�ض له دائرة فقهية 
وا�سعة خارجة عن مباحث الكتاب((( ،نتعرّ�ض له ب�شكل مخت�صر جد ًّا في عدّة نقاط �إجمالية:
	تعري��ف الإجها���ض ،ه��و عب��ارة عن «�إلق��اء حمل ناق���ص الخل��ق بغير تمام� ،س��واء منالم �ر�أة �أو م��ن غيرها»(((� .أي �س��واء قام��ت المر�أة الحامل ب�إجها�ض نف�س��ها عبر تناول
دواء معيّن� ،أو قام غيرها كالطبيب مث ًال بذلك عبر عملية معيّنة.
	الحك��م التكليف� ّ�ي للإجها���ض ه��و الحرمة ،ف�لا يجوز �إجها���ض الجنين مطلق � ًا في �أيّمرحل��ة م��ن المراحل التي ذكرناها �س��ابق ًا ،ح ّتى لو كان نطفة م�س��تق ّرة في الرحم� ،أو
ح ّت��ى ل��و كان الحمل من عالقة غير م�ش��روعة .يقول الإم��ام الخامنئي}« :ال يجوز
�إ�س��قاط النطفة بعد ا�س��تقرارها في الرحم ،وال �إ�س��قاط الجنين في �شيء من مراحله
ّ
ما بعده احترام لحق الإن�س��ان في 
الالحق��ة»((( .وه��ذا التحريم للإجها���ض هو احترام
الحياة في �أول مراتب ن�شوئه(((.
((( يراجع :ال�سبزواري ،عبد الأعلى ،مهذب الأحكام في بيان الحالل والحرام ،ج ،29الف�صل الثامن� ،ص 319وما بعد.
والمح�سني ،محمد �آ�صف ،الفقه والم�سائل الطبية� ،ص 28وما بعد.
((( المح�سني ،محمد �آ�صف ،الفقه والم�سائل الطبية� ،ص.58
((( يراجع� :أجوبة اال�ستفتاءات ،ج ،2ف�صل �إ�سقاط الجنين .واالقتبا�س من� :ص ،66م�س�ألة.183 :
((( بحوث في الفقه المعا�صر ،ج� ،6ص.392
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عن �إ�سحاق بن عمار ،قالُ :قلتُ لأبي الح�سن  :Qالمر�أة تخاف الحبل ،فت�شرب
الدواء ،فتلقي ما في بطنها.
قال «:Qال».
فقلتُ � :إ ّنما هو نطفة.
فقال ّ �« :Qإن �أول ما يخلق نطفة»(((.
	الحك��م الو�ضع� ّ�ي لإجها� �ض الجني��ن ه��و وج��وب دف��ع الدية ،ح�س��ب المرحل��ة العمرية للجني��ن .ع��ن الإم��ام ال�ص��ادق « :Qف��ي النطف��ة ع�ش��رون دين��اراً ،وف��ي العلق��ة
�أربع��ون دين��اراً ،وف��ي الم�ضغ��ة �س��تون دين��اراً ،وف��ي العظم ثمان��ون ديناراً ،ف�إذا ك�س��ي
اللحم فمائة دينار ،ث َّم هي ديته ح ّتى ي�سته ّل ،ف�إذا ا�سته ّل فالدية كاملة»(((.
ّ
حق الجنين في البيئة الداخلية والخارجية الصالحة والسليمة
الأم هي البيئة التربوية الأول��ى التي تبد�أ فيها معالم هويّة الجنين بالت�ش ّكل �إ ّم��ا نحو
ال�سعادة �أو نحو ال�شقاء ،وهو �أحد المعاني المحتملة((( للحديث المرويّ عن ر�سول اهلل:P
«ال�شقي من �شقي في بطن �أمّ ��ه ،وال�سعيد من �سعد في بطن �أمّه»((( .فالحاالت الذهنية 
ّ
والنف�سية والروحية والعاطفية والبدنية الإيجابية �أو ال�سلبية التي تعي�شها الأم الحامل من
وثبات انفعالي �أو �ضغوط و�صدمات ،ومن
فرح �أو حزن وك�آبة ،ومن راحة نف�سية وا�ستقرار
ّ
ا�سترخاء وحبّ و�شعور بالر�ضا والأمان �أو خوف وقلق وغ�ضب وغيرة وح�سد ...ومن تفكير 
إيجابي وروح معنوية عالية وتفا�ؤل وترديد عبارات مثل �أنا �أُحبّ طفلي �أنا �سعيدة بطفلي �أو
� ّ
من تفكير �سلبي وروح معنوية �ضعيفة وت�شا�ؤم� ...ستنعك�س على جنينها بنحو �أو ب�آخر ،وكذلك
ّ
والغذائي الذي تعي�شه الأم بدن ًيا �سينعك�س على تكوين الجنين على مختلف
الو�ضع ال�صحّ ّي
ّ
الم�ستويات ،فقد يكون لدى الأم نق�ص في بع�ض ما يحتاجه الطفل من الفيتامينات مث ًال� ،أو
قد تتناول الأم من الأطعمة والأ�شربة والأدوية وغيرها ما قد ي�ؤدّي �إلى ت�شوّهات خلقية في 
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،4ص.171
((( الكافي ،ج� ،7ص.345
((( يراجع :ال�سبحاني ،الإلهيات ،ج� ،1ص .716ومظاهري ،ح�سين ،تربية الطفل في الر�ؤية الإ�سالمية ،الف�صل الخام�س.
((( عوالي اللألي ،ج� ،1ص.35
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الجنين �أو �إلى الإجها�ض �أو بطء النمو� ...إلخ ،وهذا ي�ؤ ّكد �أه ّمية �أن تعمل الأم على �إجراء
ك ّل الفحو�صات الالزمة الت ُ
ي تع ّرفها �إلى ما ينبغي الإقدام عليه �أو الإحجام عنه ،و�أن تكون
على ب�صيرة بما ي�ؤ ّثر في النمو ال�صالح للجنين ،و�أن ُ تدرّب نف�سها و ُتعوّد ذاتها على �أن تعي�ش 
الطاقة الإيجابية على مختلف الم�ستويات الذهنية والنف�سية والبدنية ،كما � ّأن على المحيطين
بها خ�صو� ًصا الزوج /الأب� ،أن ي�ؤمّنوا البيئة الخارجية الحا�ضنة للنموّ ال�صالح للجنين من
ح�سا�س ًا في 
خالل تجهيز ك ّل و�سائل راحة الأم على مختلف الم�ستويات ،ل ّأن لك ّل ذلك دور ًا ّ
ت�شكيل هويّة الجنين.
تقول د .فاطمة الك ّتاني في هذا المجال ...« :يرتبط الجنين خالل مراحل نموّه بالأم
ٍّ
�دورة الدموية لكل من الجنين والأم
ارتباط ًا وثيق ًا ف�سيولوج ًيا ونف�س ًيا .ف�سيولوج ًيا ل ّأن ال�
م ّت�صلة ،فك�أ ّنه ع�ضو من �أع�ضائها يعتمد عليها في التغذية .ويرتبط بها نف�س ّي ًا ل ّأن م�شاعر 
الأم و�أحا�سي�سها وانفعاالتها ت�ؤ ّثر على الجنين فيتفاعل معها...
ومع تطوّر و�سائل مراقبة الأج ّنة تم ّكن الباحثون من متابعة �سلوكيات الأج ّنة ومن م�شاهدة
عالقة بين اال�ضطراب االنفعالي
حركاتها وردود �أفعالها للم�ؤ ّثرات الخارجية .فتبيّن � ّأن هناك
ّ
للأم قبل الوالدة و�صحّ ة المولود و�سلوكه ،فمث ًال :اكتئاب الأم في فترة الحمل ي�ؤ ّثر على الجنين
�سلب ًا ،فقد يُ�صاب بعد ميالده بم�شاكل فقدان ال�شهية وق ّلة النوم وارتفاع في هرمونات التو ّتر.
من �أكثر الأمور �أه ّمية تقبّل الأم الحامل للجنين ،فتقبّلها له و�سعادتها بالحمل ينعك�س 
�إ ً
يجابا على �صحّ ة المولود و�سالمته ،بينما الحمل المرفو�ض في الغالب ي��ؤدّي �إلى ميالد
ضطرب نف�س ًيا .ويلعب دعم الزوج وم�ساندته دور ًا �أ�سا�س ًيا في مدى تقبّل الزوجة 
طفل م� ّ
للحمل.(((»...
�إذ ًا هناك العديد  من العوامل المتع ّلقة بالبيئة الداخلية  والخارجية التي تلعب دور ًا
ً
يجابيا �أو �سلب ًيا على هويّة الجنين ،منها ما يتع ّلق بالحاالت الذهنية والروحية والأخالقية 
�إ
للأم الحامل الإيجابية وال�سلبية ،ومنها ما يتع ّلق برف�ض �أو قبول �أو تردّد الأم تجاه الحمل،
ومنها التوافق بين الزوجين ودعم الزوج �أو الخالفات الزوجية وتخ ّلي الزوج عن م�ساندة
((( الكتاني ،فاطمة ،مرحلة ما قبل الميالد :مرحلة الجنين ،مقال من�شور على موقع مجلة طبيب دوت كوم ،على الرابط
التالي. http://www.tbeeb.net/mag/754.htm:
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زوجته ،ومنها ح�سن �أو �سوء التغذية ،ومنها التدخين والكحول والمخدّرات وتناول الأدوية،
ّ
ّث البيئي ،ومنها التحدّث مع
نها تجنب ال�ضو�ضاء والتلو
ومنها ممار�سة الريا�ضة �أو عدمها ،وم
ّ
الجنين لي�أن�س ب�صوت �أمّه �أو �أبيه� ...إلخ.
ً
يجابيا عند الأم الحامل في منحها طاقة 
 المهمة التي يُمكن �أن تلعب دور ًا �إ
ومن الأمور ّ
�إيجابية و�شحنة �إيمانية من جهة ،وتجعلها تقاوم الم�شاعر ال�سلبية من جهة ثانية ،هي �أن تكون
على ب�صيرة من الأجر الذي كتبه اهلل تعالى لها �أثناء فترة الحمل ،فتعي�ش مع حملها بروحية 
�إيمانية معنوية عالية منفتحة على ال�سماء .خ�صو� ًصا� ،أ ّنه �أحيان ًا تح�صل عملية الحمل من
دون �سابق ت�صميم ،مع عدم رغبة الأم في الحمل ،فتعي�ش حالة نف�سية �سلبية تتردّد فيها بين
أو تح�س بكراهة ونفور
الإجها�ض و�إتمام الحمل� ،أو ت�شعر بالتو ّت
ر وال�ضغط النف�سي الم�ست ّ
مرّ � ،
ّ
من الجنين� ،أو تت ّ
منى موته� ...إلخ.
أجر األم الحامل
 عن �أبي عبد اهلل ال�صادق  ،Qقالّ �« :إن ر�سول اهلل Pقال� ...:إذا حملت المر�أةكانت بمنزلة ال�صائم القائم المجاهد بنف�سه وماله في �سبيل اهلل ،ف�إذا و�ضعت كان
لها من الأجر ما ال تدري ما هو لعظمه.(((»...
 وع��ن النب��ي Pالم �ر�أة ا�س��مها ح��والء ،قال« :ي��ا ح��والء ،وال��ذي بعثن��ي بالح� ّ�ق نب ّياًور�س��و ًال ّ
ومب�ش��راً ونذيراً ،ما من امر�أة تحمل من زوجها ولداً � ّإل كانت في ظ ّل اهلل
ع ّز وج ّل حتى يُ�صيبها طلق .يكون لها بكل طلقة عتق رقبة م�ؤمنة.(((» ...
علي ،ع��ن �آبائه ،عن عل� ّ�ي  ،Rقال« :ذك��ر ر�س��ول اهلل Pالجهاد،
 وع��ن زي �د ب��ن ّفقالت امر�أة لر�سول اهلل :يا ر�سول اهلل ،فما للن�ساء من هذا �شيء؟
فقال :بلى ،للمر�أة ما بين حملها �إلى و�ضعها �إلى فطامها من الأج��ر كالمرابط في
�سبيل اهلل ،ف� ْإن هلكت فيما بين ذلك كان لها مثل منزلة ال�شهيد»(((.
((( ال�صدوق ،الأمالي� ،ص.497
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،14ص.245
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص.561
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وانطالق ًا م ّما تقدّم في الفقرات ال�سابقة ،ي ّت�ضح �أ ّنه من �أهمّ حقوق الجنين على �أبويه:
� -1ضم��ان ال�س�لامة البدني��ة وال�صحّ ية ،من خ�لال �إج��راء الأم للفحو�ص��ات الالزمة لها 
قب��ل الحم��ل وبع��ده لمعرف��ة ما هي الأدوي �ة �أو الأغذية الت �ي �إذا تناولته � ُ
ا تفيد الجنين
�أو ق �د ت�ؤذي��ه ،ومعرفة م��ا هي المواد التي تنق�صها ويحتاجها الجنين في �س�لامة نموّه
لت�س��تعي�ض عنه��ا من خ�لال الأدوي �ة �أو الأغذية المطلوب��ة ،و�أي� ًضا �إج��راء الفحو�صات
الالزم��ة للجنين نف�س��ه ك ّل فترة لالطمئنان على �صحّ ته و�س�لامته لجه �ة �أ ّنه ينمو نم ّو ًا
�صالح � ًا ،وما يُمكن عمله وتداركه ف��ي هذا المجال ،وباخت�صار على الأم الحفاظ على
�سالمتها البدنية وال�صحّ ية من �أجل الحفاظ على الجنين كذلك.
� -2ضم��ان ال�س�لامة الذهنية والنف�س��ية والروحي��ة بتهيئة البيئ��ة الحا�ضنة لنم �وّ الجنين نمو ًّا
ً
ً
ً
وخارجيا ،ونعني بالبيئة الداخلية الأم ،من حيث حاالتها الذهنية والنف�سية 
داخليا
�صالحا
والروحية ،...ف� ّإن ك ّل تعب �أو �إرهاق �أو قلق �أو ا�ضطراب �أو حزن �أو فرح �أو �س��عادة �أو �إيمان
�سينعك�س �سلبا �أو � ً
ً
إيجابا على ذات الجنين ،ويترك ب�صمته على هويّته،
�أو مع�صية �أو� ...إلخ
فعل��ى الأم والح��ال ه��ذه �أن ُ تحافظ ق��در الإمكان على طاق �ة �إيجابية وروحي �ة �إيمانية ،و�أن
تفعل الواجبات وتترك المحرّمات وتبتعد عن الذنوب لأ ّنها �ستنعك�س على جنينها.
ّز الجغرافي الذي توجد فيه الأم الحامل ،ف� ّإن البيئة 
ونق�صد بالبيئة الخارجية ،الحي
ّ
الخارجية تنعك�س �أي� ًضا على الجنين بنف�س الطريقة التي تنعك�س فيها على الطفل على ما 
تقدّم �سابق ًا ،مع اختالف في ال�شدّة وال�ضعف ،ف� ّإن الأ�صوات الح�سنة �أو المزعجة مث ًال ت�ؤ ّثر 
على الجنين �سلب ًا �أو �إ ً
يجابا� ...إلخ .وفي هذا ال�سياقُ ،ن�شير �إلى �أ ّنه على الأب �أن ال يفعل ما 
ي�ؤدّي بزوجته الحامل �إلى القلق والخوف واال�ضطراب والحزن ،...و�أن ُ يهيّئ لها ك ّل �أ�سباب
راحتها و�سعادتها وفرحها و�سكينتها ومودّتها وطم�أنينتها.
و ُنلفت عناية الأم والأ�سرة والأق��ارب والأ��ص��دق��اء� ...إل��ى م�س�ألة  خطيرة رائجة اليوم
ت�ؤ ّثر على ال�سالمة ال�صحية للجنين وهي تدخين الأم الحامل �أو من يُحيط بها لل�سجائر 
والنرجيلة ،ف�� ّإن من الحقوق ال�صحّ ية للجنين عدم تدخين الأم �أو المحيطين بها (ح ّتى
التدخين ال�سلبي)(((.
ّ
((( ويُطلق عليه ا�سم � ،negative smokingأو الدخان غير المبا�شر  )�(secondhand smoke - SHSأو دخان التبغ البيئي 
(environmental tobacco smoke - ETS).
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غذاء األم في النصوص الروائية
بقدر ما يكون غذاء الأم �صحّ ّي ًا بقدر ما تكون �صحّ ة الجنين �أف�ضل ،ل ّأن الجنين ي�أخذ
غذاءه من �أمّه ،عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال�« :س�أل �سلمان-رحمة اهلل عليه -علياً�-صلوات
اهلل عليه -عن رزق الولد في بطن �أ ّمه ،فقال ّ � :Qإن اهلل تبارك وتعالى حب�س عليه
الحي�ضة فجعلها رزقه في بطن �أمّ ه»(((.
و�س�أل الإمام ال�صادق  Qفي �سياق حوار له مع �أبي حنيفة« :لم ال تحي�ض المر�أة
�إذا حبلت»؟ قال �أبو حنيفة :ال �أدري ،قال « :Qحب�س اهلل الدم فجعله غذاء للولد»(((.
كما � ّأن للطعام وال�شراب الذي تتناوله الأم من حيث الح ّلية والحرمة ،ومن حيث الك�سب
الحالل �أو الحرام ،دور ًا رئي�س ًا في ت�شكيل هويّة الطفل ،ف� ّإن من حقوق الجنين �أن ال ينمو
لحمه وعظمه ودمه و ...على غذاء �أ�صله من ال�سحت والمال الحرام.
ونذكر بع�ض الأغذية التي جاء ذكرها في الروايات م ّما تلعب دور ًا في ت�شكيل هويّة الطفل 
ّ
باتجاه �أو �آخر ،مع الإ�شارة �إلى � ّأن تقدّم الأبحاث العلمية في مجال الغذاء يُفيد الأم في 
ي ت�ساعد على نمو الجنين ب�شكل �صالح ذه ً
تحديد ما هي الأطعمة والأ�شربة الت ُ
نيا و�صح ًيا
وفيزيولوج ًيا وعقل ًيا و...
اللبان

 ع��ن الإم��ام الح�س��ن بن عل��ي  ،Lق��ال :ق��ال ر�س��ول اهلل�« :Pأطعم��وا حباالكماللبان((( ،ف� ّإن ال�صبي �إذا غذي في بطن �أمه باللبان ا�شت ّد قلبه ،وزيد في عقله ،ف� ْإن
ُ
يك ذكراً كان �شجاعاً.(((»...

((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،1ص .91وعلل ال�شرائع ،ج� ،1ص .292ويراجع :المف�ضل بن عمر ،التوحيد� ،ص.13
((( ابن �شهر �آ�شوب ،محمد بن علي ،مناقب �آل �أبي طالب ،ج� ،3ص.377
((( اللبان :هو �صمغ �شجرة الكندر �أو اللبان ،له ا�ستخدامات عديدة في طب الأع�شاب ،وقد �أ�شارت الروايات �إلى العديد 
من فوائده ال�صحية ،فعن النبي Pفي و�صيته لعلي ،Q قال« :يا علي :ثالثة يزدن في الحفظ ،ويذهبن البلغم:
اللبان ،وال�سواك ،وقراءة القر�آن» .من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،4ص.365
((( الكافي ،ج� ،6ص.23
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 وع��ن الإم��ام الر�ض��ا ،Q قال�« :أطعم��وا حباالكم ذك��ر اللبان ف� ْإن ي� ُ�ك في بطنهاذكي القلب عالماً �شجاعاً.(((»...
غالم خرج ّ
السفرجل

	 عن مو�س��ى بن �إ�س��ماعيل بن مو�س��ى بن جعفر ،عن �أبيه ،عن �آبائه  ،Rقال :قالر�سول اهلل« :Pرائحة الأنبياء رائحة ال�سفرجل ،ورائحة الحور العين رائحة الآ�س،
ورائح��ة المالئك��ة رائح��ة ال��ورود ،ورائح��ة ابنتي فاطم��ة الزهراء رائحة ال�س��فرجل
والآ���س وال��ورد ،وال بع��ث اهلل نبي �اً وال و�صي �اً �إال وجد منه رائحة ال�س��فرجل ،فكلوها
و�أطعموا حباالكم يح�سن �أوالدكم»(((.
 ع��ن ر�س��ول اهلل� ،Pأ ّن��ه ق��ال« :كل��وا ال�س��فرجل ...و�أطعم��وه حباالك��م ،ف�إ ّن��ه يُح�سّ ��ن�أخالق �أوالدكم»(((.
الرطب والتمر

 ع��ن النب� ّ�ي ،Pق��ال« :اطعموا الم��ر�أة في �ش��هرها الذي تلد في��ه التمر ،ف �� ّإن ولدهايكون حليماً نقياً»(((.
البطيخ

 ع��ن النب� ّ�ي ،Pقال« :م��ا من ام��ر�أة حاملة �أكل��ت البطي��خ � ّإل يكون مولودها ح�س��نالوجه والخلق»(((.
األلبان

 وع��ن النب� ّ�ي Pق��ال« :ا�س��قوا ن�س��اءكم الحوام��ل الألب��ان ،ف�إ ّنه��ا تزي��د ف��ي عق��لال�صبي»(((.
ّ
((( الكافي ،ج� ،6ص .23
((( بحار الأنوار ،ج� ،63ص.177
((( مكارم الأخالق� ،ص.172
((( مكارم الأخالق� ،ص .169والحديث يحتمل وجهين :الأول� :أن يكون المراد به �آخر �شهر من فترة الحمل القريب من
و�ضع الولد ،والثاني :ال�شهر الذي تلد فيه �أي من حين بدء الوالدة �إلى مدة �شهر .ويراجع :الخ�صال� ،ص.637
((( م�ستغفري� ،أبو العبا�س ،طب النبي� ،ص.30
((( م.ن� ،ص.25
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السويق

عن بكر بن محمد قالُ :
«كنت عند �أب��ي عبد اهلل ال�صادق  ،Qفقال له :يولد لنا
المولود فيكون فيه البله وال�ضعف ،فقال :ما يمنعك من ال�سويق((( ،ا�شربه ،و�أمر �أهلك
به ،ف�إ ّنه ينبت اللحم وي�ش ّد العظم ،وال يولد لكم �إال القويّ »(((.
ّ
حق الجنين في االسم الحسن
�إنّ من المتعارف عليه عادة اختيار اال�سم قبل الوالدة ،فنادر ًا ما ال يتمّ  اختيار ا�سم
المولود قبل والدته بعد جولة مع الئحة طويلة من الأ�سماء ،ولكن ما ال يتمّ  االلتفات �إليه
عادة هو �أنّ  اختيار اال�سم الذي يُراد ت�سمية الطفل به ينبغي �أن يح�صل باعتبار ما هو كائن
فع ًال ،ال باعتبار ما �سيكون ،حيث يُفيد بع�ض الن�صو�ص الروائية ا�ستحباب ت�سمية الجنين
في بطن �أ ّمه ،فزمان بدء ت�سمية الولد ينطلق من المرحلة الجنينية ولي�س حين خروجه من
بطن �أ ّمه.
عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال« :حدّثني �أبي ،عن جدّي ،قال :قال �أمير الم�ؤمنين :Q
«�سمّوا �أوالدكم قبل �أن يولدوا ،ف�إن لم تدروا �أذكر �أم �أنثى ف�سمّوهم بالأ�سماء التي تكون
للذكر والأنثى.((( »...
وانطالق ًا من هذه الرواية وغيرها م ّما �سي�أتي في الفقرة التالية ،ا�ستفاد بع�ض الفقهاء
ا�ستحباب ت�سمية الطفل قبل الوالدة(((.
تسمية الجنين باسم ّ
محمد أو ّ
علي
ذكر العديد من الروايات((( � ّأن ت�سمية الجنين (�أو نيّة ذلك) في رحم �أمّه با�سم مح ّمد 
علي يجعله يولد ذك ًرا ،وقد � ّصنفها بع�ض الفقهاء في جملة الأد ّلة على ا�ستحباب ت�سمية 
�أو ّ
((( ال�سويق :عبارة عن نوع من الطعام الذي ي�صنع من دقيق القمح �أو ال�شعير �أو العد�س ،وت�صنع منه ال�شوربة� ،أو يطبخ
ب�إ�ضافة اللحم والمرق�...إلخ من الكيفيات .وقد �أخبر العديد من الروايات عن ف�ضل ال�سويق و�آثاره المفيدة على
الإن�سان ،يراجع :الكافي ،كتاب الأطعمة ،باب الأ�سوقة ،ج� ،6ص 306وما بعد.
((( طب الأئمة� ،ص .67والحر العاملي ،الف�صول المهمة في �أ�صول الأئمة ،ج� ،3ص.198
((( الكافي ،ج� ،6ص.18
((( الحدائق النا�ضرة ،ج� ،25ص .40ويراجع :جواهر الكالم ،ج� ،31ص .255ويراجع :جامع المدارك ،ج� ،4ص.461
((( الكافي ،ج� ،6ص.12
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الجنين .منها ما ورد عن ر�سول اهلل ، Pقال« :من كان له حمل ،فنوى �أن يُ�سمّيه محمداً
�أو علياً ،ولد له غالم»(((.
استحباب تسمية السقط
في الحالة الطبيعية االعتيادية تتمّ مدّة الحمل بم�شيئة اهلل ،كما قال تعالى :ﭽﮧ ﮨ
ﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﭼ((( ،ولكن �أحيان ًا قد ال تتمّ م�سيرة الحمل بنجاح ،و ُت�سقط
ّ
ُنافي حق الطفل في الحياة كما ذكرنا ،و�إمّا ا�ضطرار ًا
المر�أة جنينها �إمّا اختيار ًا ،وهذا ي
لأ�سباب قهرية خارجة عن اختيار الأم و�إرادتها الح ّرة ،وفي الحالين مع ًا ،من الم�ستحبّات
في ال�شريعة �أي� ًضا ت�سمية ال�سقط ،و«هو ك ّل ولد ي�سقط من بطن �أمّه قبل تمامه وكماله»(((.
فعن �أبي عبد اهلل  ،Qقال« :قال ر�سول اهلل � :Pسمّوا �أ�سقاطكم ،ف� ّإن النا�س �إذا
دعوا يوم القيامة ب�أ�سمائهم ،تع ّلق الأ�سقاط ب�آبائهم ،فيقولونِ :ل َم َل ْم ت�سمّونا؟!
قال :فقالوا :يا ر�سول اهلل ،هذا من عرفنا �أنه ذكر �سمّيناه با�سم الذكور ،ومن عرفنا
�أ ّنها �أنثى �سمّيناها با�سم الإناث� ،أر�أيت من لم ي�ستبن خلقه كيف ُن�سمّيه؟
قال« :Pبالأ�سماء الم�شتركة� ،(((»...أي الأ�سماء التي تكون للذكر والأنثى(((.
وانطالق ًا من هذه الرواية وغيرها ،قال الفقهاء با�ستحباب ت�سمية الطفل قبل الوالدة(((.

((( الكافي ،ج� ،6ص.12
((( �سورة الحج ،الآية .5
((( العاملي ،زين الدين علي بن �أحمد ،المعروف بال�شهيد الثاني ،م�سكن الف�ؤاد عند فقد الأحبة والأوالد� ،ص.32
((( الحميري ،قرب الإ�سناد� ،ص ،160ح.584
((( يراجع :ما روي عن �أمير الم�ؤمنين  Qفي الم�صدر نف�سه.
((( الحدائق النا�ضرة ،ج� ،25ص .40ويراجع :جواهر الكالم ،ج� ،31ص .255ويراجع :جامع المدارك ،ج� ،4ص.461
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المفاهيم الرئيسة

	� ّإن الجني��ن ل��ه حقوق على والديه ،ومن �أهمّ حق��وق الجنين في رحم �أمّه على الإطالقه��و ح ّق��ه في الحياة وحفظ بقائه ،من خالل� :أو ًال :عدم الإجها�ض العمديّ � ،أو فعل ما 
ي ��ؤدّي �إل��ى الإجها�ض .وثانياً :تهيئة ك ّل عوامل جعل الجنين قادر ًا على النموّ ال�س��ليم،
وعدم حرمانه من �أ�سباب ذلك.
	الأم ه��ي البيئ��ة التربوي��ة الأولى التي تبد�أ فيه��ا معالم هويّة الجنين بالت�ش � ُّكل �إمّا نحوال�س��عادة �أو نحو ال�ش��قاء ،فالحاالت الذهنية والنف�س��ية والروحي��ة والعاطفية والبدنية 
الإيجابي �ة �أو ال�س��لبية الت��ي تعي�ش��ها الأم الحام��ل م��ن ف��رح �أو حزن وك�آب��ة ،ومن راحة 
نف�س��ية وا�س��تقرار وثب��ات انفعال� ّ�ي �أو �ضغ��وط و�صدمات ،ومن ا�س��ترخاء وحبّ و�ش��عور
بالر�ضا والأمان �أو خوف وقلق وغ�ضب وغيرة وح�سد...
�ي والغذائي الذي تعي�ش��ه الأم بدن ًيا �سينعك���س عل��ى تكوين الجنين على
	الو�ض��ع ال�صحّ �ّ
مختل��ف الم�س��تويات ،فق��د يك��ون ل��دى الأم نق���ص ف��ي بع���ض م��ا يحتاج��ه الطفل من
الفيتامين��ات مث� ً
لا� ،أو ق��د تتن��اول الأم من الأطعمة والأ�ش��ربة والأدوي��ة وغيرها ما قد 
ي�ؤدّي �إلى ت�شوّهات خلقية في الجنين �أو �إلى الإجها�ض �أو بطء النمو� ...إلخ ،وهذا ي�ؤ ّكد 
�أه ّمي �ة �أن تعم��ل الأم عل��ى �إج��راء ك ّل الفحو�ص��ات الالزمة الت ُ
ي تع ّرفه��ا على ما ينبغي 
الإقدام عليه �أو الإحجام عنه.
	� ّإن للطعام وال�ش��راب الذي تتناوله الأم من حيث الح ّلية والحرمة ،ومن حيث الك�س��ب الحالل�أو الح��رامً ،
دورا رئي�س� ً�ا ف��ي ت�ش��كيل هويّة الطفل ،ف� ّإن من حقوق الجني��ن على الأب �أن ال ينمو
لحمه وعظمه ودمه و ...على غذاء �أ�صله من ال�سحت والمال الحرام.
 ج��اء ف��ي الرواي��ات ذكر بع�ض الأغذية الت��ي تلعب ًّ
ة الطفل باتج��اه �أو �آخر ،مع
دورا في ت�ش��كيل هو ّي
الإ�شارة �إلى � ّأن تق ّدم الأبحاث العلمية في مجال الغذاء ال ريب يُفيد الأمّ في تحديد ما هي الأطعمة 
وفيزيولوجيا ً
ً
ي ت�ساعد على نموّ الجنين ب�شكل �صالح ً
والأ�شربة الت ُ
وعقليا و...
ذهنيا و�صحّ ًيا
	تفي��د الن�صو���ص الروائي��ة ا�س��تحباب ت�س �مية الجني��ن ف �ي بط��ن �أ ّم��ه ،فع��ن �أمي��ر الم�ؤمني��ن  ،Qق��ال�« :س �مّوا �أوالدكم قبل �أن يول��دوا ،ف�إن لم تدروا �أذك��ر �أم �أنثى
ف�سمّوهم بالأ�سماء التي تكون للذكر والأنثى.»...
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أسئلة الدرس

أ�سباب التي يتم�سك بها بع�ض الن�ساء من �أجل القيام بعملية الإجها�ض؟ وكيف
1.1ما هي ال
ّ
ُتناق�ش هذه الأ�سباب؟
2.2ما هو �أهمّ ّ
حق للجنين على والديه؟ ولماذا؟
ُ 3.3تعتب��ر الأم البيئ��ة التربوية الأولى التي تبد�أ فيها معالم �ش��خ�صية الطفل بدن ًيا ونف�س � ًيا
وذه ً
نيا بالت�ش ُّكل ،بيّن ذلك من خالل ال�شواهد والأد ّلة.
4.4ه��ل تواف��ق عل��ى � ّأن م��ن واجب��ات الأب ت�أمين البيئ��ة ال�صالح��ة والحا�ضن��ة لراحة الأم
و�سعادتها من �أجل نمو الجنين نمو ًا �صالح ًا؟
5.5م��ا ه��و دور الغذاء ف��ي عملية نموّ الجنين نم��و ًا �صالح ًا؟ اذكر بع�ض ال�ش��واهد الروائية 
على ذلك.
6.6اذكر �شاه ً
دا على ا�ستحباب ت�سمية الجنين في بطن �أمه.

الفصل السابع

حقوق الطفل
ّ
من صفر يوم حتى أسبوع
( 7 - 0أيام)

الدرس الرابع والعشرون :حقوق وآداب استقبال المولود (الفرح ،الشكر،
التهنئة ،الغسل ،اللف بخرقة بيضاء ،األذان واإلقامة ،التحنيك).
ّ
الدرس الخامس والعشرون :حق الطفل في شعائر أسبوعه -أسبوع المولود (.)1
الدرس السادس والعشرون :حق الطفل في شعائر أسبوعه -أسبوع المولود (( )2الوليمة
ّ
التصدق بوزنه ،تطييب رأسه ،ثقب أذنه ،ختانه).
واإلطعام ،حلق شعر المولود،
ّ
الدرس السابع والعشرون :حق الطفل في االسم الحسن (.)1
ّ
الدرس الثامن والعشرون :حق الطفل في االسم الحسن (.)2

الدرس الرابع والعشرون

حقوق وآداب استقبال المولود

(الفرح ،الشكر ،التهنئة ،الغسلّ ،
اللف
بخرقة بيضاء ،األذان واإلقامة ،التحنيك)

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يعرف �أه ّمية  وخ�صو�صية االلتزام بمرا�سم يوم
والدة الطفل.
2 .2يعر�ض خطوات يوم الوالدة بالتدريج.
 ُ 3 .3ي��درك �أه ّمية �شكر اهلل تعالى وحمده على نعمة 
المولود في حفظ المولود ورعايته.
4 .4يُدرك �أه ّمية الأذان والإقامة في �أذن المولود على
الطفل.

تمهيد
إ�سالمي عدم وجود فترة مهلة �أو مرحلة �إهمال في عملية 
من مميّزات المنهج التربويّ  ال
ّ
(((
تربية الطفل الفعلي الوجود ،فمنذ اللحظة الأولى التي يخرج فيها من ظلمات بطن �أمّه
�إلى نور عالم الحياة ،يكون مو�ضوع ًا ومتع َّلق ًا للعملية التربوية ،والمائز في هذه المرحلة ع ّما 
�صح التعبير.
 فعلي الوجود ،و�أمّا قبل ذلك فقد كان م�شروع طفل �إن ّ
�سبقها �أ ّنه �أ�صبح طف ًال ّ
ما هي الخطوات التربوية التي ينبغي لولي �أمر 
وال�س�ؤال الرئي�س الذي يطرح نف�سه هنا:
ّ
التربية القيام بها تجاه الطفل حديث العهد بالوالدة؟ وما هي حقوقه الأولى على وليّه الذي
�أُلزم في عنقه م�س�ؤولية رعايته وتربيته؟
والجواب عن هذا ال�س�ؤال� ،أي عن الحقوق الأولى للمولود الجديد ،هي ما �ستكون محاور
البحث في درو�س هذا الف�صل.
حقوق وآداب استقبال الطفل
أوالً :استقبال المولود بالفرح والسرور

من الحقوق الأول��ى للطفل  على الوالدين ا�ستقباله بح�ضن مليء بالطاقة الإيجابية،
وبمناخ ي�سوده التفا�ؤل وت�ش ّع فيه كيمياء الفرح وال�سرور ،ل ّأن المولود الجديد هو ب�شارة جميلة 
لوالديه.
وهذا الم�صطلح« :الب�شارة» ،ا�ستعمله القر�آن الكريم في العديد من الموارد للتعبير عن
الإخبار بالمولود.
((( قال تعالى :ﭽﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭼ� ,سورة الزمر ،الآية .6
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 -ق��ال تعال��ى بح� ّ�ق نب� ّ�ي اهلل �إبراهي��م بالن�س��بة لإ�س��ماعيل  :Lﭽ ﯵ ﯶ

ﯷ ﭼ(((  .وقال :ﭽ ﭿ ﮀ ﭼ (((.
 وق��ال تعال��ى بح� ّ�ق �س��ارة زوج��ة النب �ي �إبراهي��م  :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﭼ((( .
 وقال تعالى :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ((( . وقال تعالى :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﭼ((( .
وهو الخبر ال�سار الذي يب�سط ب�شرة وجه المخبَر به ويدخل 
والب�شارة م�شت ّقة من :ال ِب�شر،
ّ
ال�سرور على قلبه(((.
َ
وب�شرته َ
أب�شرت الرجل َّ
وب�شرته� :أخبرته ب�سا ٍّر ب ََ�س َط ب�شرة
أ�صفهاني�« :
قال الراغب ال
ّ
إذا �س ّرت انت�شر الدّم فيها انت�شار الماء في ال�شجر»(((.
الوجه ،وذلك � ّأن النف�س � ُ
ول ّأن الولد ب�شارة ،ينبغي للوالدين التعامل معه �ضمن هذه الدائرة ،فيتمّ  تل ّقي خبر والدة
المولود الجديد بالفرح وال�سرور وانب�ساط الوجه.
وقد �أدّبنا الإ�سالم �أي� ًضا ،ب� ّأن حالة الفرح والب�شر هذه ،ينبغي �أن ال تخ�ضع ل�سيا�سة الكيل 
بمكيالين �أو الزدواجية المعايير من حيث الجنو�سة في المولود� ،أي �إذا كان المولود طف ًال
ذك ًرا ن�ستقبله بالأفراح والزغاريد وال��ورود ،و�إذا كان طفلة �أنثى نعي�ش العادات والتقاليد 
الجاهلية في ا�ستقبالها بالغمّ والحزن والك�آبة.
((( �سورة ال�صافات ،الآية .101
((( �سورة ال�صافات ،الآية .112
((( �سورة هود ،الآية .71
((( �سورة مريم ،الآية .7
((( �سورة �آل عمران ،الآية .45
((( اختار بع�ض العلماء �أن �أ�صل الب�شارة بح�سب الو�ضع لي�س فيه الفرح بح�سب المعنى اللغوي ،بل �إن الب�شر هو مطلق
ُ
كذلك الحزن يوجب تغييرها ،فلفظ
الخبر الأعم من كونه �سار ًا �أو محزن ًا ،لأنه كما يوجب ال�سرورُ تغييرَ الب�شرة،
الب�شارة حقيقة في الق�سمين مع ًا ،و�إنما �أ�صبح يتبادر منه لدى العرف العام خ�صو�ص الخبر ال�سار من باب غلبة 
اال�ستعمال .يراجع :الخميني ،م�صطفى ،تف�سير القر�آن الكريم ،ج� ،5ص.8
((( مفردات �ألفاظ القر�آن� ،ص ،72مادة :ب�شر.
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فقد ب ُّ�شر النبي  Pبابنة ،فنظر في وجوه �أ�صحابه ،فر�أى الكراهة فيهم ،فقال« :ما لكم!
ريحانة �أ�شمّها ،ورزقها على اهلل»(((.
علي « :Qكان ر�سول اهلل �إذا ب ُّ�شر بجارية ،قال :ريحانة ،ورزقها على
وعن الإمام ّ
اهلل ع ّز وج ّل»(((.
 ع��ن حم��زة بن حمران ،قال�« :أت��ى رجل وهو عند النب� ّ�ي Pف�أُخبر بمول��ود �أ�صابه،فتغيّر وجه الرجل.
النبي :ما لك؟
فقال له ّ
فقال :خير.
فقال :قل.
قال :خرجت والمر�أة تمخ�ض ،ف�أخبرت �أ ّنها ولدت جارية.
النبي :الأر�ض تق ّلها ،وال�سماء تظ ّلها ،واهلل يرزقها ،وهي ريحانة ت�شمّها»(((.
فقال له ّ
 ع��ن الج��ارود ب��ن المنذر ،قال :قال لي �أب��و عبد اهلل « :Qبلغني �أن��ه ُو ِل َد لك ابنةفت�سخطها! وما عليك منها ،ريحانة ت�شمّها ،وقد ُكفيت رزقها.
وقد كان ر�سول اهلل �أبَ بنات»(((.
فرح ب��ه ...وال يغتمّ  بالأنثى ،ل ّأن ال�صالح
يقول الفي�ض الكا�شاني« :وح� ُّق المولود �أن ُ ي َ
م�ستور ،بل يزداد فرح ًا مخالفة للجاهلية»(((.
ثانياً :شكر اهلل تعالى وحمده على نعمة المولود

ال ريب في � ّأن �شكر اهلل وحمده تعالى ح�سن على ك ّل حال((( .ويت�أ ّكد ويتجدّد الحمد وال�شكر 
عند ك ّل نعمة متجدّدة .ومن �أبرز نعم اهلل تعالى على الإن�سان المولود((( .فالطفل هبة اهلل(((،
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص.481
((( الراوندي ،ف�ضل اهلل بن علي ،النوادر� ،ص.96
((( الكافي ،م�.س ،ح.6
((( الكافي ،م�.س ،ح.9
((( الفي�ض الكا�شاني ،مح�سن ،النخبة في الحكمة العملية والأحكام ال�شرعية� ،ص.232
((( الكافي ،ج� ،2ص.97
((( عن الإمام ال�صادق  ،Qقال« :البنات ح�سنات ،والبنون نعمة »...الكافي ،ج� ،6ص ،6باب ف�ضل البنات ح.7
((( قال تعالى :ﭽﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ �سورة ال�شورى ،الآية .49
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فيكون من ّ
حق اهلل ع ّز وج ّل �شكره على نعمة الطفل وحمده على المولود .فقد «كان-الإمام
زين العابدين -علي بن الح�سين �إذا ّ
ب�شر بولد لم ي�س�أل �أذك��ر هو �أم �أنثى ،حتى يقول:
�أ�سويٌّ ؟ ف�إذا كان �سو ّياً ،قال :الحمد هلل الذي لم يخلق م ّني �شيئاً م�شوّهاً»(((.
 وع��ن �أب��ي ب�صير قالُ :قلتُ لأبي عبد اهلل « :Qهل لل�ش��كر ح ّد �إذا فعله العبد كان�شاكراً؟
قال :نعم.
قلت :ما هو؟
قال :يحمد اهلل على ك ّل نعمة عليه في �أهل ومال.(((»...
 وع��ن عم �ر ب��ن يزي��د ،قالُ :قل��تُ لأب��ي عب��د اهلل � :Qإ ّني �س ��ألت اهلل ع ّز وج � ّل �أندا ،فرزقني و ً
اال ،فرزقن��ي .و�إ ّني �س ��ألت اهلل �أن يرزقني ول � ً
يرزقن��ي م � ً
لدا .و�س ��ألته �أن
يرزقني دار ًا ،فرزقني .وقد خفت �أن يكون ذلك ا�ستدراج ًا(((؟!
فقال �« :Qأما-واهلل -مع الحمد ،فال»(((.
وب�شكر اهلل تعالى على نعمة المولود تحفظ هذه النعمة وتدوم وتكون ب�أمان ويدفع عنها 
ال�ضرر والمكروه ،كما يُفيده العديد من الآيات والروايات(((.
ومن �أبرز �صور �شكر اهلل تعالى على نعمة المولود �أن يكون المولود طريق ًا ي�سلكه الأب �أو
الأم �إلى اهلل تعالى ،فال يع�صي �أحدهما الخالق لإر�ضاء الطفل ب�سبب �شدّة حبّه له((( ،فيك�سب
((( الكافي ،ج� ،6ص.21
((( م.ن ،ج� ،2ص.96
((( �سئل الإمام ال�صادق  Qعن اال�ستدراج ،فقال« :هو العبد يُذنب الذنب ،فيُملي له ،ويُجدّد له عندها النعمة،
ف ُتلهيه عن اال�ستغفار من الذنوب ،فهو م�ستدرج من حيث ال يعلم» .الكافي ،ج� ،2ص.452
((( م.ن� ،ص.97
((( ق��ال تعالى:ﭽ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ ��س��ورة �إب��راه �ي��م ،الآي ��ة   .7وع��ن الإم��ام
ال�صادق « :Qمن �أُعطي ال�شكر �أُعطي الزيادة» .الكافي ،ج� ،2ص .65وعنه ّ �« :Qإن اهلل ع ّز وج ّل �أنعم على
قوم بالمواهب ،فلم ي�شكروا ،ف�صارت عليهم وبا ًال» .تهذيب الأحكام ،ج� ،6ص ،377ح.1101
((( ق ��ال ت �ع �ال��ى :ﭽﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﭼ� .سورة التوبة ،الآية .24
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من المال الحرام بذريعة �أنه يريد �أن يُنفق على �أطفاله ويُلبّي احتياجاتهم ،ويتخ ّلف عن
الجهاد بحجّ ة �أ ّنه م�شتاق �إلى �أطفاله� ...إلخ.
ﭽﮊﮋﮌﮍﮎﮏﭼ

وهذا ما يفيده قوله تعالى :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ

ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ (((.
�ة الطباطبائي ف��ي تف�سير الآي ��ة ...« :ﭽ ﮊ ﮋ ﭼ ورزق�ت�ن��ا  ول � ً
دا
ي�ق��ول ال�ع ّ�لام�
ّ
ﭽ ﮌ ﭼ ي�صلح للحياة والبقاء ،بكونه �إن�سان ًا �سو ّي ًا تامّ الأع�ضاء ،غير ذي عاهة و�آ ّفة،...
ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ لك ب�إظهار نعمتك ،واالنقطاع �إليك في �أمره ،ال نميل �إلى �سبب
دون��ك ،وال  نتع ّلق ب�شيء �سواك .ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ كما  �س�أاله ،وجعله �إن�سان ًا �سو ًيا
�صالح ًا للبقاء ،وق ّرت به �أعينهما ﭽﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙ ﭼ من الولد ال�صالح ،حيث
بعثتهما المحبّة وال�شفقة عليه �أن يتع ّلقا بك ّل �سبب �سواه-تعالى ،-ويخ�ضعا لك ّل �شيء دونه ،مع
�أ ّنهما كانا قد ا�شترطا له �أن يكونا �شاكرين له ،غير كافرين لنعمته وربوبيته ،فنق�ضا عهدهما 
و�شرطهما .وهكذا عامّة الإن�سان �إال من رحمه اهلل ،مهت ّمون بنق�ض مواثيقهم وخلف وعدهم،
وعدم الوفاء بعهدهم مع اهلل.(((»...
ثالثاً :التهنئة بالمولود

� ّإن البحث عن التهنئة بالمولود يتنا�سب مع �سنن ومرا�سم اليوم ال�سابع من والدة الطفل،
لكونها من ال�سنن الم�ستحبة في ذلك اليوم .عن الح�سين بن خالد ،قال� :س�ألتُ  �أبا الح�سن
الر�ضا عن التهنئة بالولد ،متى هي؟
علي هبط جبرئيل على ر�سول اهلل بالتهنئة في
قال �« :Qإ ّنه لمّا ولد الح�سن بن ّ
اليوم ال�سابع.(((»...
((( �سورة الأعراف ،الآية .189
((( الميزان في تف�سير القر�آن ،ج� ،8ص.375-374
((( الكافي ،ج� ،6ص.34-33
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و�إن كان ا�ستحباب التهنئة على ما يظهر من بع�ض الروايات م�أخوذ ًا على نحو العموم
خا�ص بحيث ُ ت�ستحبّ  التهنئة بالمولود منذ لحظة 
الزماني �أي� ًضا� ،أي �أ ّنه غير مقيّد بزمان ّ
ّ
والدته ،فيكون ذكرها في �سنن اليوم ال�سابع من باب �أف�ضل �أجزاء زمان التهنئة الموافقة 
لطقو�س �أ�سبوع الطفل.
وعلى ك ّل حال ،لكون م�س�ألة التهنئ ُ
ة ت�س ّلط ال�ضوء على م�س�ألة �شكر اهلل تعالى على نعمة 
المولود عطفناها هنا على البحث ال�سابق معالجين لها بنحو ن�ستغني فيه عن البحث عنها 
عند البحث عن �سنن اليوم ال�سابع.
ُمكن التم�سك بها على محبوبية ال�شكر فيما يتع ّلق بعنوان المولود ،هو ما 
فمن الأد ّلة التي ي
ّ
�أدّبنا به �أهل البيت  Rفي كيفية التهنئة بالمولود ،التي تدعو الوالد �إلى �شكر اهلل تعالى
على هذه الهبة الإلهية.
	فق��د ه ّن ��أ بح�ض��رة �أمي �ر الم�ؤمني��ن علي Q رج � ٌل رج ًال بغ�لام ُو ِلد ل��ه ،فقال له:ليهنئك الفار�س.
فقال « :Qال تقل ذلك ،ولكن قل� :شكرت الواهب ،وبورك لك في الموهوب ،وبلغ
�أ�شدّه((( ،ورُزقت برّه»(((.
 وق��ال �أب��و العبّا���س المب �رّد((( :ي��روى ع��ن عل� ّ�ي ب��ن �أب��ي طال��ب �أن��ه افتق��د عب��د اهلل ب��نالعبا�س M في وقت �صالة الظهر ،فقال لأ�صحابه« :ما بال �أبي العبا�س لم يح�ضر»؟
فقالوا :ولد له مولود.
فل ّما �ص ّلى علي ،Q قال« :ام�ضوا بنا �إليه».
ف�أتاهّ ،
 فهن�أه ،فقال�« :شكرت الواهب ،وبورك لك في الموهوب.(((»...
 وعن �أبي برزة الأ�س��لمي ،قال :ولد للح�س��ن بن علي  Lمولود ،ف�أتته قري�ش فقالوا:يُهنئك الفار�س.
((( «بلغ �أ�شده» :جملة دعائية للمولود في �أن يبلغ كماله.
((( نهج البالغة ،باب المختار من حكم �أمير الم�ؤمنين ،رقم.354 :
((( �أبو العبا�س محمد بن يزيد الثمالي الأزدي ،ولد �سنة  ،210وتوفي �سنة  .285من كبار علماء اللغة والنحو ،كان �شيع ًيا.
((( الكامل في اللغة والأدب ،باب �أخبار عبد اهلل بن العبا�س وابنه� ،ص  .331وقد رواه ابن �أبي الحديد عن �أبي العبا�س 
المبرد في �شرح نهج البالغة ،ج� ،7ص.148
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فقال « :Qوما هذا من الكالم؟! قولوا� :شكرت الواهب ،وبورك لك في الموهوب،
وبلغ اهلل به �أ�شدّه ،ورزقك برّه»(((.
 وب�إ�س��ناده ع��ن �أبي عب��د اهلل  Qقال« :ه ّن�أ ٌرجل رج� ً
لا �أ�صاب ابناً ،فق��ال :يُهنئك
الفار�س.
فقال له الح�سن « :Qما علمك يكون فار�ساً �أو راج ً
ال»؟
قال« :جُ علت فداك فما �أقول»؟
قال« :تقول� :شكرت الواهب ،وبورك لك في الموهوب ،وبلغ �أ�شدّه ،ورزقك برّه»(((.
 وب�إ�س��ناده ع��ن الح�س��ين ع��ن مرازم ،عن �أخيه ،ق��ال :قال رجل لأبي عب��د اهلل :ولد لي غالم.
فقال « :Qرزقك اهلل �شكر الواهب ،وبارك لك في الموهوب ،وبلغ �أ�شدّه ،ورزقك
اهلل برّه»(((.
وعبارة�« :شكرت الواهب» ،في الروايات ال�سابقة ،جملة خبرية �صور ًيا ،و�إن�شائية م�ضمون ًيا،
فهي� :إمّا جملة دعائية ُ ،تفيد معنى الدعاء� ،أي :رزقك اهلل �شكر الواهب ،كما هو في الحديث
الأخير .و�إمّا جملة طلبية ُ ،تفيد البعث والتحريك نحو ال�شكر ،بمعنى :ا�شكر الواهب تعالى
الذي وهب لك هذا الطفل(((.
ة تفرع وجوب ال�شكر على الهبة الإلهية.
وعلى المعنيين مع ًا ُ ،تفيد الجمل ّ
قال ابن ميثم البحراني تعليق ًا على الحديث الأول الوارد في نهج البالغة« :وهذا �إر�شاد
منه  Qللتهنئة بالولد ،فيها �أربع فوايد:
�أحدها :تذكير الوالد ب�شكر اهلل و�إلفاته �إليه.
((( الكافي ،ج� ،6ص ،17باب التهنئة بالمولود ،ح .2وفي تحف العقول� ،ص« :235رزق-الح�سن  -Qغالم ًا ،ف�أتته
ش ت ّ
قري� ُ
هنيه ،فقالوا :يُهنيك الفار�س .فقال � :Qأيّ �شيء هذا القول؟! ولع ّله يكون راج ًال .فقال له جابر :كيف نقول
Q
� :إذا ولد لأحدكم غالم ،ف�أتيتموه ،فقولوا له� :شكرت الواهب ،وبورك لك في الموهوب،
يا ابن ر�سول اهلل؟ فقال
بلغ اهلل به �أ�شدّه ،ورزقك برّه».
((( الكافي ،ج� ،6ص.17
(((  م.ن ،باب التهنئة بالمولود ،ح.1
((( يراجع :بحار االنوار ،ج� ،34ص.309
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والثانية :ا�ستنزال البركة منه بالدعاء فيما وهب له.
الثالثة :الدعاء للموهوب بالبقاء وبلوغ الأ� ّشد وهو كمال القوّة لغاية االنتفاع به.
 بره ونفعه»(((.
الرابعة :الدعاء بثمرته واالنتفاع به وهي �أن يرزقه ّ
رابعاً :غسل المولود

من المتعارف عليه اليوم في الم�ست�شفيات عند  والدة الطفل  َغ�سله (�أي تنظيفه �أو
تطهيره) من الآثار التي يخرج ّ
ملطخ ًا بها من رحم �أمّه كالدم وغيره من ال�سوائل ،بل بع�ض 
الم�ست�شفيات يقوم ب ُغ�سل الطفل (�أي لي�س مجرد التنظيف والتطهير بل تغ�سله كغ�سل الجمعة 
مث ًال).
ما هو الحكم التكليفي ل َغ�سل �أو ُغ�سل الطفل في ال�شريعة 
فال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا:
ّ
الإ�سالمية؟
في الجواب عن هذا ال�س�ؤال يوجد ر�أيان عند الفقهاء:
الر�أي الأول :القول باال�ستحباب ،وهو الم�شهور.
الر�أي الثاني :القول بالوجوب ،وهو نادر.
قال العالمة الح ّلي« :اختلفوا في غ�سل المولود ،فالأ�شهر ا�ستحبابه ...وقال بع�ض علمائنا 
بوجوبه»(((.
لف المولود بخرقة بيضاء
خامساًُّ :

عن الإمام الر�ضا قال« :حدّثني �أبي مو�سى بن جعفر ،قال :حدّثنا �أبي جعفر بن محمد،
ق��ال :حدّثنا �أب��ي محمد بن علي ،عن �أبيه علي بن الح�سين ق��ال :حدّثتني �أ�سماء بنت
َ
النبي ،Pفقال :يا �أ�سماء،
عمي�س الخثعمية ،قالت ...« :لمّا ولدت-فاطم ُة-
الح�سن ،جاء ّ
هاتي ابني .قالت :فدفعته �إليه في خرقة �صفراء ،فرمى بها .وقال� :ألم �أعهد � ّ
إليكن �أن ال
تل ّفوا المولود في خرقة �صفراء؟! ودعا بخرقة بي�ضاء ،فل ّفه فيها.(((»...
((( البحراني ،ميثم بن علي� ،شرح نهج البالغة،ج� ،5ص.416
((( تذكرة الفقهاء ،ج� ،2ص .144ويراجع :منتهى المطلب ،ج� ،1ص.131
((( الطو�سي ،الأمالي� ،ص ،367المجل�س  :13ح /32ح .781ورواه ابن �شهر �آ�شوب في مناقب �آل �أبي طالب ،ج� ،3ص.189
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وفي  والدة الإم��ام الح�سين  Qف �� ّإن �أ�سماء لم ُ تك ّر ّ
ر لف المولود بخرقة  �صفراء،
حيث قالت في تتمة الرواية ال�سابقة ...« :فلما ولدت فاطمة الح�سين نف�ستها به ،فجاءني
النبي ،Pفقال :هلمّي ابني يا �أ�سماء ،فدفعته �إليه في خرقة بي�ضاء.(((»...
ّ
وبنا ًء على هذه الرواية ذكر بع�ض الفقهاء �أ ّنه يُ�ستحبّ ّ
 لف المولود في خرقة بي�ضاء.
قال ال�شيخ الجواهريّ (« :و) �أمّا (الندب) فقد ذكر الم� ّصنف منه (�ستة) ،و�إن كان
الم�ستفاد من الن�صو�ص �أزيد من ذلك ،كاللف بخرقة بي�ضاء ،بل كراهة ال�صفراء.(((»...
فيُمكن ا�ستفادة ه��ذا المعنى ،ت� ّأ�س ًيا بفعل  ر�سول اهلل Pبالح�سن والح�سين يوم
والدتهما.L 
سادس ًا وسابعاً :األذان واإلقامة في أُذني المولود

� ّإن من المرا�سم الم�ستحب ّ
ّة بحق الطفل يوم والدته الأذان في �أُذنه اليمنى ،والإقامة في 
�أُذنه الي�سرى((( ،وهما-الأذان والإقامة -مو�ضوعان منف�صالن عن بع�ضهما البع�ض ،فك ّل
عنوان منهما م�ستحبّ  بنف�سه((( ّ
 بحق الطفل� ،أي م�أخوذان على نحو تعدّد المطلوب ال وحدة
المطلوب ،ولكن لكون الروايات قرنت بينهماُ ،ن�س ّلط ال�ضوء عليهما مع ًا في مبحث واحد.
النصوص الروائية الدالّة على استحباب األذان واإلقامة

 عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال :قال ر�سول اهلل« :Pمن ولد له مولود ،فلي�ؤ ّذن في �أُذنهاليمنى ب�أذان ال�صالة ،وليقم في �أُذنه الي�سرى ،ف�إ ّنها ع�صمة من ال�شيطان الرجيم»(((.
 وعن �أبي يحيى الرازيّ  ،عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال�« :إذا ولد لكم المولود �أي �شيءت�صنعون به»؟
ُقلتُ  :ال �أدري ما يُ�صنع به.
((( الطو�سي ،الأمالي� ،ص ،367المجل�س  :13ح /32ح .781ورواه ابن �شهر �آ�شوب في مناقب �آل �أبي طالب ،ج� ،3ص.189
((( جواهر الكالم ،ج� ،31ص.251
((( الرو�ضة البهية في �شرح اللمعة الدم�شقية ،ج� ،5ص.441
((( جواهر الكالم ،ج� ،31ص.251
((( الكافي ،ج� ،6ص .25وفي رواية �أخرى �إ�ضافة« :ف�إنها ع�صمة من ال�شيطان والإفزاع له» .م�ستدرك الو�سائل ،ج،4
�ص.62
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قال« ...:و�أ ّذن في �أُذنه اليمنى ،و�أقم في الي�سرى ،يفعل ذلك به قبل �أن تقطع �سرّته،
ف�إ ّنه ال يفزع((( �أبداً ،وال ُت�صيبه �أ ّم ال�صبيان(((»(((.
للنبي وأهل البيت
األذان واإلقامة س ّنة فعلية
ّ

 ع��ن الإم��ام الر�ض��ا ،ع��ن �آبائ��ه ،عن عل��ي بن الح�س��ين ،عن �أ�س��ماء بنت عمي���س ،عنالنبي Pفقال :يا �أ�سماء،
فاطمة ،R قالت« :لمّا حملت بالح�سن وولدته ،جاء ّ
النبي .و�أ ّذن في �أُذنه اليمنى،
ه ُل ّم��ي ابن��ي ،فدفعت��ه �إليه في خرقة �صفراء فرمى بها ّ
و�أقام في �أُذنه الي�سرى...
قالت �أ�سماء :فلمّا كان بعد حول ولد الح�سين ،جاءني ،وقال :يا �أ�سماء ه ُلمّي بابني،
فدفعته �إليه في خرقة بي�ضاء ،ف�أ ّذن في �أُذنه اليمنى ،و�أقام في الي�سرى.(((»...
 وعن علي بن ميثم ،عن �أبيه ،قال� :س��معتُ  �أمّي تقول� :س��معتُ نجمة �أم الر�ضا Qإلي
علي ،لم �أ�ش��عر بثق��ل الحم��ل ،...فلمّا و�ضعت��ه ...دخل � ّ
تق��ول« :ل ّم��ا حمل��ت بابن��ي ّ
�أبوه مو�سى بن جعفر  ،Qفناولته �إيّاه في خرقة بي�ضاء ،ف�أ ّذن في �أُذنه الأيمن،
إلي ،فقال :خذيه ف�إ ّنه بقية
و�أقام في الأي�س��ر ،ودعا بماء الفرات فح ّنكه به ،ثم ردّه � ّ
اهلل تعالى في �أر�ضه»(((.
ثامناً :تحنيك الطفل

«التحنيك» ،لغة م�شت ّقة من الحَ َنك ،والحنك :هو �أعلى نقطة في الفم من الداخل .وقال
ال�شهيد الثاني في تعريفه« :المراد بالتحنيك �إدخال ذلك �إلى حنكه وهو �أعلى داخل الفم»(((.
فالمراد بالتحنيك في المقام� :إدخال المادّة التي يُراد التحنيك بها �إلى �أعلى داخل الفم،
ف�إنْ كانت مادّة �سائلة كالماء والع�سل فالتحنيك يكون عبارة عن �إدخال تلك المادّة �إلى �أعلى
((( الفزع :الخوف.
((( �أم ال�صبيان :ريح تعر�ض للأطفال.
((( الكافي ،الم�صدر ال�سابق ،ح.1
((( الطو�سي ،الأمالي� ،ص.367
((( عيون �أخبار الر�ضا ،ج� ،2ص.30
((( م�سالك الأفهام ،ج� ،8ص .395و�شرح اللمعة ،ج� ،5ص.442
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داخل الفم ،و�إن كانت المادّة �صلبة كالتمر مث ًال فالتحنيك يتمّ مث ًال من خالل م�ضغ التمرة
وجعل جزء ب�سيط منها على �أ�صبع ال�سبابة ،ويتمّ  تدليك �أعلى داخل فم الطفل بها.
والتحنيك بهذا المعنى ،من ال�سنن الم�ستحبّة في ال�شريعة الإ�سالمية((( ،ويكون �إمّا بماء
الفرات� ،أو تربة الح�سين� ،أو الع�سل� ،أو التمر� ،أو ماء ال�سماء.
النصوص الروائية في التحنيك

-

-

ع��ن �أبي عبد اهلل  ،Qقال :قال �أمي �ر الم�ؤمنين « :Qح ّنكوا �أوالدكم بالتمر،
النبي بالح�سن والح�سين»(((.
هكذا فعل ّ
وعن �أبي جعفر« :Q ح ّنكوا �أوالدكم بماء الفرات ،وبتربة قبر الح�س��ين ،Q
ف�إن لم يكن فبماء ال�سماء»(((.
إلي �أبوه
وفي حديث �س��ابق عن نجمة �أم الر�ضا « :Qلمّا و�ضعت ابني علياً ،دخل � ّ
مو�سى بن جعفر  ،Qفناولته �إيّاه في خرقة بي�ضاء ،ف�أ ّذن في �أُذنه اليمنى ،و�أقام
إلي ،وقالُ :خذيه ،ف�إ ّنه بقيّة اهلل
في الي�سرى ،ودعا بماء الفرات ،فح ّنكه به ،ثم ردّه � ّ
في �أر�ضه»(((.
وع��ن �أب��ي عب��د اهلل  ،Qق��ال« :ح ّنك��وا �أوالدك��م بترب��ة الح�س��ين  ،Qف�إ ّنه��ا
�أمان»(((.

((( ك�شف اللثام ،ج� ،7ص.526
((( الكافي ،ج� ،6ص.24
((( م.ن.
((( عيون �أخبار الر�ضا ،ج� ،2ص.30
((( كامل الزيارات� ،ص ،466ح  .708والطو�سي ،محمد بن الح�سن ،م�صباح المتهجد� ،ص.732
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المفاهيم الرئيسة

 م��ن الحق��وق الأول��ى للطفل عل��ى الوالدين ا�س��تقباله بمناخ ي�س��وده التفا�ؤل وت�ش � ّع فيهكيمياء الفرح وال�سرور ،ل ّأن المولود الجديد هو ب�شارة جميلة لوالديه.
 م�صطل��ح« :الب�ش��ارة» ،ا�س��تعمله الق �ر�آن الكري��م ف��ي العديد م��ن الم��وارد للتعبير عنوهو الخبر ال�سار الذي يب�سط ب�شرة
الإخبار بالمولود .والب�ش��ارة م�ش��ت ّقة من :ال ِب�ش��ر،
ّ
وجه المخبَر به ويدخل ال�سرور على قلبه.
	ينبغي �أن ال تخ�ضع ب�ش��ارة ا�س��تقبال المولود ل�سيا�سة الكيل بمكيالين ف�إذا كان المولودطف ًال ذك ًرا ن�س��تقبله بالأفراح والزغاريد والورود ،و�إذا كان طفلة �أنثى نعي���ش العادات
والتقاليد الجاهلية في ا�ستقبالها بالغمّ والحزن والك�آبة.
	ال ري��ب ف �ي � ّأن �ش��كر اهلل وحم��ده تعالى ح�س��ن عل��ى ك ّل ح��ال .ويت�أ ّكد ويتج �دّد الحمد وال�شكر عند ك ّل نعمة متجدّدة .ومن �أبرز نعم اهلل تعالى على الإن�سان المولود .ول�شكر 
خا�ص على الطفل نف�سه.
إيجابي ّ
اهلل تعالى على هذه النعمة ت�أثير � ّ
 من ال�سنن الم�ستحبّة عند الوالدة التهنئة بالمولود والدعاء له. من ال�س��نن الم�س��تحبّة عند والدة الطفل غ�سله كغ�س��ل الجمعة وتنظيفه من الآثار التي يخرج ّ
ملطخ ًا بها من رحم �أمّه كالدم وغيره من ال�سوائل.
ّ
 الطفل لفه بخرقة بي�ضاء ت� ّأ�س ًيا بفعل 
 ذكر بع�ض الفقهاء �أ ّنه من الم�ستحبّات عند والدةر�سول اهلل Pبالن�سبة للح�سنين .L
ّ
�تحبة بحق الطفل يوم والدته الأذان في �أُذنه اليمنى ،والإقامة في 
 من المرا�س��م الم�س��أُذنه الي�سرى.
 م��ن ال�س��نن الم�س��تحبّة عند والدة الطفل التحنيك ،وهو عبارة ع��ن �إدخال المادّة التي ُي��راد التحني��ك بها �إلى �أعلى داخل الفم وتدليك��ه بها ،ويكون �إمّا :بماء الفرات �أو تربة 
الح�سين �أو الع�سل �أو التمر �أو ماء ال�سماء.
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أسئلة الدرس

1.1م��ا ه �ي �أه ّمية ا�س��تقبال الطف��ل بمناخ من التفا�ؤل والفرح وال�س��رور؟ وكي��ف ي�ؤ ّثر ذلك
�إ ً
يجابا على �شخ�صية الطفل؟
2.2ه��ل تعتق �د � ّأن ظاهرة التمييز في ا�س��تقبال المولود من حي��ث الذكورة والأنوثة ما زالت
�شائعة في مجتمعاتنا؟
3.3كيف يُمكن �أن ي�ؤدّي الإن�سان �شكر اهلل تعالى بالن�سبة لنعمة الطفل المولود؟ وهل ل�شكر 
اهلل تعالى على هذه الهبة �آثار خا�صة على الطفل؟ كيف ذلك؟
4.4عدِّ د ال�سنن الم�ستحبّة عند والدة الطفل.
5.5ما هي �أه ّمية الأذان والإقامة في �أذن المولود عند والدته؟
6.6ما هو التحنيك؟ وبماذا يتمّ  تحنيك المولود؟

الدرس الخامس والعشرون

ّ
حق الطفل
في شعائر أسبوعه
 -أسبوع المولود)1( -

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يعرف �أه ّمية وخ�صو�صية اليوم ال�سابع من والدة
الطفل.
2 .2يفهم معنى العقيقة ،وتحديد �آراء الفقهاء في حكمها.
3 .3يعرف الأه ّمية البالغة للعقيقة بالن�سبة لحياة
الطفل ،ويعر�ض �أد ّلة ذلك من خالل الروايات.

خصوصية اليوم السابع لوالدة الطفل
�أ�سبوع ال�م��ول��ود� ،أو ال�ي��وم ال�سابع م��ن م�ي�لاده ،ل��ه خ�صو�صية  وا�ضحة ف��ي  منهج �أه��ل 
ال بد من �إحياء هذه ال�س ّنة النبوية 
البيت  Rفيما يتع ّلق بالتعامل مع الطفل �أو الطفلة .و ّ
القولية والفعلية مع المولود في مجتمعاتنا الإ�سالمية ،والعمل على نفخ روح الحياة فيها من
جديد ،بمعنى �أن يكون �أ�سبوع المولود ّ
ّية خا�صة في حياته .ويُمكن العمل 
محطة مميّزة لها �أهم
ّ
في الوقت الحا�ضر من خالل التقنيات الحديثة على توثيقها لتبقى في دفتر الذكريات التي 
يُزوَّد بها المولود عندما يكبر ،ف�إ ّنها لحظ ُ
ة تفرحه و ُتدخل ال�سرور على قلبه.
ّ
ففي هذه المحطة � ّشرع الإ�سالم جملة من ال�سنن وال�شعائر الم�ستحبّة ،وهي:
 	-1ت�سمية المولود-تكرار ت�سميته �أو تثبيت اال�سم.-
 -2حلق �شعره.
 -3م�سح ر�أ�سه بالطيب-خلوق ،زعفران.-
ّ
ّق بوزنه ف�ضة �أو ذهب ًا.
 -4وزن ال�شعر والت�صد
	-5العقيقة عنه (الذبح +الدعاء عند الذبح +تق�سيم الذبيحة.)...
إعطاء القابلة ح�صتها.
	-6توزيع اللحم على الم�ؤمنين� +إهداء اللحم �إلى الجيران� +
ّ
	-7الوليمة والدعوة �إلى الطعام لجماعة من الم�ؤمنين.
	-8الدعاء للمولود.
 	-9ثقب �أذن المولود.
	-10الختان والتطهير.
	-11التهنئة به.
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و�ستظهر هذه الآداب في الن�صو�ص التي �سنذكرها خالل الدرو�س الآتية ،ونذكر بع�ضها 
في الفقرة التالية.
النصوص الروائية في خصوصية اليوم السابع
ونعر�ض بع�ض الن�صو�ص الروائية الجامعة ل�سنن يوم �أ�سبوع المولود ،و�سيظهر بع�ضها 
الآخر خالل المباحث الالحقة:
 ع��ن الإم��ام ال�ص��ادق  ،Qق��ال�« :س��بع خ�ص��ال ف��ي ال�صب� ّ�ي �إذا ول��د م��ن ال�س��نة،أوالهن :يُ�س �مَّى .والثانية :يُحلق ر�أ�س��ه .والثالثة :يُت�صدّق بوزن �ش��عره ورقاً �أو ذهباً
� ّ
ُعق عنه .والخام�س��ة :ي ّ
� ْإن قدر عليه .والرابعة :ي ّ
ُلطخ ر�أ�س��ه بالزعفران .وال�ساد�س��ة:
يُطهّر بالختان .وال�سابعة :يُطعم الجيران من عقيقته»(((.
«ال�صبي ي ّ
ُعق عنه ،ويُحلق ر�أ�سه وهو ابن �سبعة �أيام ،ويُوزن �شعره
 وعنه  ،Qقال:ّ
ويُت�ص �دّق عن��ه ب��وزن �ش��عره ذهب �اً �أو ّ
ف�ض��ة ،ويُطع��م القابل��ة الرج��ل وال��ورك .وقال:
العقيقة بدنة �أو �شاة»(((.
	 وعن �أبي ب�صير ،عن �أبي عبد اهلل  :Qفي المولود؟ُعق عن��ه ،ويُحلق ر�أ�س��ه ،ويُت�صدّق بوزن �ش��عره ّ
ق��ال« :يُ�س �مّى ف��ي اليوم ال�س��ابع ،وي ّ
ف�ضة،
ويُبعث �إلى القابلة بالرجل مع الورك ،ويُطعم منه ،ويُت�صدّق»(((.
 وعنه  ،Qقال�« :إذا ولد لك غالم �أو جاريةّ ،فعق عنه يوم ال�سابع �شاة �أو جزوراً،
وكل منها ،و�أطعم ،و�سمِّ ،واحلق ر�أ�سه يوم ال�سابع ،وت�صدّق بوزن �شعره ذهباً �أو ف�ضة،
و�أعط القابلة طائفة من ذلك ،ف�أيّ ذلك فعلت فقد �أجز�أك»(((.
 وعنه  Qقال« :المولود �إذا ولدّ ،عق عنه ،وحلق ر�أ�سه ،وت�صدّق بوزن �شعره ورقاً،
و�أُه��دي �إل��ى القابل��ة الرجل وال��ورك ،ويُدعى نفر من الم�س��لمين في�أكلون ،ويدعون
((( مكارم الأخالق� ،ص.228
((( الكافي ،ج� ،6ص.28
((( م .ن� ،ص.29
((( م .ن� ،ص.28
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للغالم ،ويُ�سمّى ،يوم ال�سابع»(((.
 وعنه  ،Qقالّ :«عق عنه ،واحلق ر�أ�س��ه ،يوم ال�س��ابع ،وت�صدّق بوزن �ش��عره ف�ضة،
واقطع العقيقة جذاوى((( ،واطبخها ،وادع عليها رهطاً من الم�سلمين»(((.
ً
أوال :العقيقة
ذكرنا في المباحث الأول��ى من الكتاب � ّأن من م�س�ؤوليات ول� ّ�ي الطفل حفظه ورعايته
وح�سن واليته والوقاية له والدفع عنه ،في مختلف الجوانب وعلى ك ّافة الم�ستويات ،ومنها 
�سالمة الطفل الج�سدية .ومن ال�سنن التي ت�صبّ نتيجتها في م�صلحة المولود خ�صو� ًصا على
الم�ستوى الج�سديّ ما يُ�س ّمى بـ« :العقيقة»((( ،فالعقيقة هي وقاية و�أمان للطفل ،وحرز له من
الأمرا�ض والآفات التي ق ُ
د ت�صيبه �أو تعتر�ض حياته ،وحماية له من كل �سوء و� ّشر ،وتخ�س�أ عنه
ال�شيطان ،ويظهر ذلك ب�شكل وا�ضح في الروايات المذكورة في الدر�س وكذلك في الأذكار
الت ُ
ي تتلى عند العقيقة ،منها قول الإمام �أبي عبد اهلل ال�صادق « :Qتقول على العقيقة
�إذا عققت :ب�سم اهلل ،وباهلل ،الله ّم عقيقة عن فالن ،لحمها بلحمه ،ودمها بدمه ،وعظمها
بعظمه ،الله ّم اجعله وقاء لآل محمّد �ص ّلى اهلل عليه وعليهم»(((.
وفي رواية م�شابهة عنه  ،Qزاد فيها ...« :و�شعرها ب�شعره ،وجلدها بجلده ،الله ّم
اجعله وقاء لفالن بن فالن»((( .وبهذا المعنى روايات عديدة �أخرى(((.

((( الكافي� ،ص.28
((( جذاوى :جمع جذوة ،وهي القطعة .وفي التهذيب ،والوافي« :الجداول» .الجدول :الع�ضو.
((( م.ن� ،ص.27
((( حلية المتقين� ،ص .209
((( الكافي ،ج� ،6ص.30
((( م.ن.
((( يراجع :الكافي ،ج� ،6ص.31-30
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العقيقة لغة واصطالح ًا

ّ
أي ال�شق والقطع(((.
�أ�صل العقيقة في اللغة من الع َّق� ،
والعقيقة ا�صطالح ًا :عبارة عن ذبح �أحد الأنعام الأربعة((( عن المولود (طفل /طفلة)،
في اليوم ال�سابع من والدته.
و ُت�سمّى الذبيحة :عقيقة ،لأ ّن ُ
ها تذبح ،في ّ
ُ�شق حلقومها ومريئها وودجاها قطع ًا(((.
التكليفي للعقيقة؟
ما هو الحكم
ّ

اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي للعقيقة على قولين:
ّ
القول الأولّ � :أن العقيقة فري�ضة واجبة.
القول الثانيّ � :أن العقيقة �س ّنة م�ستحبّة(((.
الر�أي الأول :وجوب العقيقة
 الحكم التكليفي
ذهب ال�سيد المرت�ضى وابن الجنيد  والفا�ضل الآبي  وغيرهم �إلى � ّأن
ّ
للعقيقة هو الوجوب .وا�ست ّ
دلوا على ذلك بدليلين:
	-1الدليل الأول :الكتاب.
	-2الدليل الثاني :ال�س ّنة.
ن�ص ال�سيد المرت�ضى
الدليل الأول في ّ
قال ال�سيد المرت�ضى« :وم ّما ظنّ  انفراد الإمامية به ،القول :بوجوب العقيقة ،...دليلنا 
ّ � ...أن العقيقة ن�سك وقربة بال خالف ،و�إي�صال منفعة �إلى الم�ساكين ،وتدخل في عموم قوله
تعالى :ﭽ ﮜ ﮝ ﭼ(((  ... ،وظاهر الأمر في ال�شريعة يقت�ضي الوجوب.(((»...
((( معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،4ص.3
((( (ال�ض�أن -المعز -البقر -الإبل).
((( مجمع البحرين ،ج� ،5ص .215والحدائق النا�ضرة ،ج� ،25ص.56
((( يراجع :المجل�سي ،محمد باقر ،مالذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ،ج� ،12ص .417الحدائق النا�ضرة ،ج،25
�ص.57
((( �سورة الحج ،الآية   .77قال تعالى :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟ ﭼ.
((( االنت�صار� ،ص.407-406
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الدليل الثاني :ال�س ّنة
يقول الفا�ضل الآبي بعد نقله لقول المرت�ضى ال�سابق بالوجوب« :وهو�-أي الوجوب� -أن�سب
عندي ،نظ ًرا �إلى ظاهر روايات كثيرة ،(((»...نعر�ض منها طائفتين.
 -1الطائفة الأولى :الن�صو�ص الآمرة بالعقيقة
علي  ،Qقال« :ع ّقوا عن �أوالدكم
وهي كثيرة ،نكتفي بعر�ض نموذج منها :عن الإمام ّ
يوم ال�سابع.(((»...
ووجه اال�ستدالل بهذه الطائفة من الروايات� ،أ ّنها ت�أمر بالعقيقة« :ع ّقوا» ،والأمر ظاهر 
في الوجوب ،والظهور حجّ ة �شرع ًا.
 -2الطائفة الثانية :الن�صو�ص الم�صرِّحة بنحو مبا�شر بوجوب العقيقة 
عن �أبي ب�صير ،عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال� :س�أل ُته عن العقيقة �أواجبة هي؟
قال « :Qنعم ،واجبة»(((.
ووجه اال�ستدالل بهذه الطائفة :هو الت�صريح بكون العقيقة واجبة ،والظاهر � ّأن المراد
هو المعنى اال�صطالحي المعروف عند الفقهاء� ،أي ما ينبغي فعله
بالوجوب في هذه الروايات
ّ
ّ
بنحو ي�ستحق تاركه العقاب من ال�شارع.
الر�أي الثاني :ا�ستحباب العقيقة
�أم�ا ال �ر�أي الثاني :فهو �إثبات اال�ستحباب للعقيقة ،ونفي الوجوب عنها .يقول ال�شيخ
الطو�سي« :العقيقة �س ّنة م�ؤ ّكدة ،ولي�ست بواجبة ...دليلنا� :إجماع الفرقة ،و�أخبارهم»(((.
ّ
ويقع البحث في الر�أي الثاني من جهتين:
الجه��ة الأول��ى :بنائي��ة ،حول الأد ّلة التي ا�س� ّ
�تدل به��ا القائلون با�س��تحباب العقيقة ،وهي 
على نوعين:
				الدليل الثاني :ال�س ّنة.
الدليل الأول :الإجماع.
((( الفا�ضل الآبي ،علي الح�سن بن �أبي طالب ،ك�شف الرموز في �شرح المخت�صر النافع ،ج� ،2ص.197
((( الخ�صال� ،ص.619
((( الكافي ،ج� ،6ص.25
((( الخالف� ،ص ،67م�س�ألة .29:ويراجع :المب�سوط ،ج� ،1ص.394
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الجه��ة الثاني��ة :نقدي��ة� ،أي نق��د الأد ّل��ة الت��ي ا�س� ّ
�تدل بها �أ�صح��اب ال �ر�أي الأوّل القائلين
بالوجوب.
وبها تظهر ب�شكل تلقائي الجهة الأولى .وقد ناق�ش �أ�صحاب
ونبد�أ البحث من الجهة الثانية،
ّ
الر�أي الثاني �أد ّلة الوجوب ب�أنواعها.
مناق�شة دليل الآية
ما بتو�سط كون العقيقة خ ً
ّ
يرا،
ها ال تدل على وجوب العقيقة بعنوانها ،و�إ ّن
�أمّا الآية ،ف�إ ّن
ّ
هذا �أو ًال ،وثانياً :بحمل الأمر في  ﭽ ﮜ ﮝ ﭼ على الوجوب ،وبعبارة �أخرى :من
قيا�س منطقي مفاده :افعلوا الخير ظاهر في الوجوب ،والعقيقة خير ،فيجب
خالل تركيب
ّ
فعل العقيقة.
والمناق�شة في الآية من جهات نذكر واحدة منها فقط :وهي عدم الت�سليم بكون افعلوا 
ّ
والحث على فعل الخير الأعمّ من
في هذه الآية ظاهرة في الوجوب ،بل في مطلق الطلب
الواجب ،و�إال ا�ستلزم تخ�صي�ص الأكثر وهو قبيح ،ل ّأن �أفراد الخير الم�ستحبّ  �أغلب وجود ًا من
�صح هذا اال�ستدالل لوجب فعل ك ّل ما ي�صدق عليه �أ ّنه خير في ال�شريعة،
الخير الواجب ،فلو ّ
وهذا ظاهر البطالن ،فهناك الكثير من الأمور التي هي خير ،كال�صدقة� ،صالة الليل ،زيارة
المري�ض ،وت�شييع ال�شهيد ،...وك ّلها م�ستحبّة لي�ست واجبة(((.
مناق�شة دليل الن�صو�ص الروائية
ناق�ش القائلون باال�ستحباب في الروايات من حيث المتن دون ال�سند ،ل ّأن فيها ما هو
معتبر.
فيما يتعلق ب�أد ّلة الطائفة الأولى-وكذلك ي�شمل بنحو ما الطائفة الثانية ،-وهي الأمر 
بالعقيقة ،والأم��ر  ظاهر في الوجوب ،نوق�شت ب�أ ّنها احتوت على مو�ضوعات غير  واجبة 
باالتفاق ،م ّم ّ
ّ
ا يدل على � ّأن الأمر فيها لي�س للوجوب ،و�إ ّنما لت�أ ّكد اال�ستحباب ،فمث ًال في تت ّمة 
علي « :Qع ّقوا عن �أوالدك��م يوم ال�سابع ،وت�صدّقوا �إذا حلقتموهم بزنة
رواية الإمام ّ
((( ك�شف اللثام ،ج� ،7ص.529
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�شعورهم ّ
ف�ضة على م�سلم»(((.
وكذلك الأم��ر في باقي الروايات((( .فعدّ العقيقة في الأخ�ب��ار واقترانها في ال�سياق
بالمو�ضوعات الم ّتفق على ا�ستحبابها من �سنن يوم ال�سابع يُعتبر قرينة على �أ ّنها لي�ست في مقام
بيان وجوب العقيقة ،و�إ ّنما يُ�ستفاد منها كون العقيقة في مثل تلك الأمور في اال�ستحباب(((.
�أمّا الطائفة الثانية ،ف� ّإن مفردة الوجوب في الن�صو�ص الروائية من الم�شتركات والألفاظ
المت�شابهة((( ،بمعنى �أ ّنه يُمكن �أن تحمل على الوجوب بالمعنى الم�صطلح عليه عند الفقهاء
وذلك بح�سب القرائن ال�سياقية في الن�ص ،ك ّ
ما ات�ضح
اليوم� ،أو على ت�أ ّكد اال�ستحباب(((،
ّ
ذلك من البحث في الطائفة ال�سابقة ،و�أي� ًضا عند البحث في غ�سل المولود((( .وقد ذكروا 
العديد من القرائن الأخرى على ا�ستفادة اال�ستحباب(((.
العقيقة عن اإلمامين الحسنين L

منهاج النبي و�أهل البيت � Rأ ّنهم يفعلون ما يقولون ،ويقولون ما يفعلون ،فال
� ّإن من
ّ
ي�أمرون ب�شيء � ّإل وي�أتون ب�أح�سنه ،وال ينهون عن �شيء وي�أتون مثله .وفي هذا ال�سياق ،كما كانت
العقيقة من ال�س ّنة القولية لر�سول اهلل و�أهل البيت ،حيث ح ّثوا عليها الم�ؤمنين والم�سلمين،
ّ
ّ
أطفالهم ،فقد عق النبي 
ة الفعلية في حياتهم في خط عالقتهم مع �
كذلك كانت من ال�س ّن
عن الح�سن والح�سين  ،Lور�سول الرحمة Pقدوة لنا ،قال تعالى :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ي بالنبي Pيقت�ضي � ّ
أن يعق �أحدنا عن �أبنائه وبناته
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ(((  ،والت� ّأ�س
ّ
لما في العقيقة من م�صلحة للطفل نف�سه.

((( الخ�صال� ،ص.619
((( يراجع :الكافي ،ج� ،6ص .27عيون �أخبار الر�ضا ،ج� ،2ص.132
((( يراجع  :الحدائق النا�ضرة ،ج� ،25ص .57تف�صيل ال�شريعة في �شرح تحرير الو�سيلة (كتاب النكاح)� ،ص.536
((( ريا�ض الم�سائل ،ج � ،10ص .508
((( يراجع :م�سالك الأفهام ،ج� ،8ص.408
((( مختلف ال�شيعة ،ج� ،7ص.304
((( يراجع :جواهر الكالم ،ج� ،31ص .267وفقه ال�صادق ،ج� ،22ص 276وما بعد.
((( �سورة الأحزاب ،الآية .21
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عن عا�صم الكوزي ،قال� :سمعت �أبا عبد اهلل  Qيذكر عن �أبيهّ �« :أن ر�سول اهللP

ّ
عق عن الح�سن بكب�ش ،وعن الح�سين بكب�ش.(((»...
وعن �أبي عبد اهلل  ،Qقال�« :سمّى ر�سول اهلل Pح�سناً وح�سيناً يوم �سابعهماّ ،
وعق
عنهما �شاة �شاة.(((»...
المهدي|
العقيقة عن اإلمام
ّ

وكذلك ّ
عق الإمام �أبو محمد الع�سكريّ  Qعن ولده الإمام القائم المهديّ |.
 عن مح ّمد بن �إبراهيم الكوفيّ �« :إن �أبا محمّد  Qبعث �إلى بع�ض من �سمّاه لي،ب�شاة مذبوحة .وقال :هذه من عقيقة ابني محمّد»(((.
 وعن الب�شار بن �إبراهيم بن �إدري�س �صاحب نفقة �أبي مح ّمد ،Q قال :وجّ ه � ّإليموالي �أبو مح ّمد كب�شين ،وقال« :ع ّقهما عن ابني الح�سن ،وكل ،و�أطعم �إخوانك».
ففعلت .ثم لقيته بعد ذلك ،فقال« :المولود الذي ولد لي مات.
ثم وجّ ه لي ب�أربعة �أكب�ش ،وكتب � ّإلي« :ب�سم اهلل الرحمن الرحيمّ ،
عق هذه الأربعة �أكب�ش
عن موالك ،وكل ،ه ّن�أك اهلل» .ففعلت .ولقيته بعد ذلك ،فقال لي�« :إ ّنما ا�ست�أثر اهلل بابني
الح�سن ومو�سى لوالدة محمد مهديّ هذه الأمّة والفرج الأعظم»(((.
هل يتم ّيز الطفل عن الطفلة في العقيقة أم يتساويان؟

في م�س�ألة م�ساواة الطفل والطفلة بالن�سبة للعقيقة ر�أيان عند الفقهاء:
ال�ر�أي الأول :م�ساواة العقيقة للمولود ،ال م�ساواة المولود في العقيقة ،بمعنى �إن كان
ُعق عنه بذكر ،و�إن كان المولود �أنثى ي ّ
المولود ذك ًرا ي ّ
ُعق عنه ب�أنثى(((.

((( الكافي ،ج� ،6ص.33
((( م.ن.
((( كمال الدين وتمام النعمة� ،ص.432
((( الخ�صيبي ،الح�سين بن حمدان ،الهداية الكبرى� ،ص .358ويراجع� :أحاديث ال�شيعة ،ج� ،21ص.369
((( يراجع :الطو�سي ،الخالف� ،ص ،68م�س�ألة .30:ويراجع� :أبو ال�صالح الحلبي ،الكافي في الفقه ،تحقيق ر�ضا �أ�ستادي،
مكتبة �أمير الم�ؤمنين علي� ،أ�صفهان� ،ص.314
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ويُ�ستفاد هذا المعنى م ّما رواه محمد بن مارد ،عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال� :س�ألته عن
العقيقة .فقال �« :Qشاة� ،أو بقرة� ،أو بدنة ،ثم يُ�سمّي ،ويحلق ر�أ�س المولود يوم ال�سابع،
ويت�ص ّدق بوزن �شعره ذهباً �أو ّ
ف�ضة ،ف� ْإن كان ذكراً ع َّق عنه ذكراً ،و�إن كان �أنثى ع َّق عنها �أنثى»(((.
الر�أي الثاني :م�ساواة المولود في العقيقة ،ف�سواء �أكان المولود ذك ًرا �أم �أنثى ف� ّإن العقيقة 
هي نف�سها ،من دون تمايز من حيث الجنو�سة(((.
 عن �سماعة ،قال� :س�أل ُته عن العقيقة ،فقال « :Qفي الذكر والأنثى �سواء»(((. وعن ابن م�سكان ،عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال� :س�أل ُته عن العقيقة ،فقال« :عقيقةالغالم والجارية كب�ش كب�ش»(((.
المتعددة
تعدد العقيقة في المولود الواحد ،وفي المواليد
ّ
استحباب ّ

ذكر الفقهاء بناءً لبع�ض الروايات� ،أ ّنه يُ�ستحبّ  تعدّد العقيقة للمولود الواحد ،ك ّ
ما ات�ضح
ّ
ذلك في بع�ض الروايات ال�سابقة ،فقد عق الإمام الع�سكريّ عن الإمام المهديّ  بكب�شين وفي 
بع�ضها ب�أربعة.
ً
وفي رواية عن �أبي هارون مولى �آل جعدة ،قالُ :كنتُ
جلي�سا لأبي عبد اهلل  Qبالمدينة،
ففقدني � ً
أياما ثم �إ ّني جئت �إليه ،فقال لي« :لم �أرك منذ �أيام يا �أبا هارون» ،ف ُقلتُ  :ولد لي غالم...
ثم قال لي« :عققت عنه»؟ قال :ف�أم�سكت .قال :وقد ر�آني حيث �أم�سكت ّ
ظن �أ ّني لم �أفعل .فقال:
«يا م�صادف ،اد ُن م ّني» ،فواهلل ما علمت ما قال له� ،إال �أ ّني ظننتُ  �أ ّنه قد �أمر لي ب�شيء ،فذهبت
لأقوم .فقال لي« :كما �أنت يا �أبا هارون» .فجاءني م�صادف بثالثة دنانير ،فو�ضعها في يدي.
فقال« :يا �أبا هارون ،اذهب ،فا�شتر كب�شين ،وا�ست�سمنهما ،واذبحهما ،وكل ،و�أطعم»(((.
كما �أ ّنه يُ�ستحبّ  تعدّد العقيقة بتعدّد المواليد ،بمعنى �أ ّنه من ولد له تو�أمان ،يُ�ستحبّ  �أن
ّ
يعق عن ك ّل واحد منهما بعقيقة م�ستق ّلة ،ال �أن يجمع عنهما بعقيقة واحدة.
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص ،487ح.4715
((( الفي�ض الكا�شاني ،محمد مح�سن ،مفاتيح ال�شرائع ،ج� ،2ص .367الحدائق النا�ضرة ،ج� ،25ص.58
((( الكافي ،ج� ،6ص.26
((( م.ن.
((( الكافي ،ج� ،6ص.40
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عن محمد بن م�سلم ،قال« :ولد لأبي جعفر Q غالمان جميع ًا ،ف�أمر زيد بن علي �أن
ي�شتري له جزورين((( للعقيقة.(((»...
فيظهر من الرواية الأولى � ّأن الإمام ال�صادق  Qقد �أعطى �أبا هارون م ً
اال لي�شتري
كب�شين من �أجل � ّ
أن يعق بهما �أبو ه��ارون عن طفله الذي ولد له ،حيث ُ تفيد هذه الرواية 
ا�ستحباب تعدّد العقيقة عن المولود الواحد.
وفي الرواية الثانية� ،أمر الإمام الباقر Q ز ً
ّ
وهذا يدل
يدا �أن يعق ذبيحتين عن ولديه،
على ا�ستحباب تعدد العقيقة بتعدد المواليد �أي� ًضا.
متى العقيقة؟

ّات�ضح من بع�ض الروايات ال�سابقة � ّأن وقت العقيقة هو اليوم ال�سابع من والدة الطفل �أو
ما يُ�س ّمى� :أ�سبوع المولود .وال خالف بين الفقهاء في كون وقت العقيقة هو اليوم ال�سابع(((.
يعق عن الطفل؟
من ّ

َ
ولي الطفل� ،أي الأب ،ك ّ
ما ات�ضح من الروايات
� ّإن
 المخاطب بالأ�صالة في العقيقة هو ّ
ذلك ،ي�صح � ّ
أن يعق عن المولود غير 
ال�سابقة« ،ع ّقوا عن �أوالدكم»« ،ع ُّق عنه» ،...ولكن مع
ّ
الأب ،كما �أ ّنه لي�س من ال�ضروريّ  �أنْ ّ
 يعق الوالد بمعنى �أن يذبح ال�شاة بنف�سه ،بل قد يو ّكل 
ذلك �إلى الج ّزار �أو �أيّ �شخ�ص قادر على الذبح.
هل العقيقة على الولي المو�سر فقط �أم ت�شمل المع�سر؟
ّ
قال ال�شيخ الطو�سي« :ومن ال يقدر عليها فال �شيء عليه ،ف�إنْ قدر فيما بعد ق�ضاها»(((.
ّ
ّ
وقال العلمة الح ّلي« :ولو عجز الأب � ّأخرها �إلى المكنة»(((.

((( الجزور :يقال لما يذبح من ال�شاء وللبعير �إذا حان له �أن يذبح.
((( الكافي ،ج� ،6ص.25
((( الخالف� ،ص ،69م�س�ألة .31:مالذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ،ج� ،12ص.417
((( المب�سوط ،ج� ،1ص .395الطو�سي ،محمد بن الح�سن ،النهاية في مجرد الفقه والفتاوى� ،ص.501
((( تحرير الأحكام ،ج� ،4ص.7
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ّ
ية الدالة على ذلك:
وذلك ا�ستناد ًا �إلى الن�صو�ص الروائ
 ع��ن �أب��ي عب��د اهلل  ،Qقال« :العقيق��ة الزمة لم��ن كان غن ّياً ،وم��ن كان فقيراً �إذا�أي�س��ر فعل ،ف�إن لم يقدر على ذلك ،فلي���س عليه �ش��يء ،و�إن لم ّ
يعق عنه حتى �ضحّ ى
عنه ،فقد �أجز�أته الأ�ضحية ،وكل مولود مرتهن بعقيقته»(((.
 وع��ن �إ�س��حاق ب��ن عم��ار ،قال�« :س ��ألتُ  �أبا الح�س��ن  Qع��ن العقيقة على المو�س��ر والمع�سر؟
فقال « :Qلي�س على من ال يجد �شيء»(((.
فقوال الإم��ام ال�صادق وولده الإم��ام الكاظم ّ L
 يدلن بو�ضوح على �أن من �شرائط
د ا�ستحباب العقيقة هو الي�سر المالي ،ب�أن يكون الأب معه من المال ما يُم ّكنه
وجوب �أو ت�أ ّك
ّ
ّ
من العق عن طفله� ،أما �إذا كان الأب مو�س ًرا فال �شيء عليه كما عبّرت الروايتان ،نعم ،بع�ض 
ّ
ّ
ُمكن العق
مرهون بعقيقته تدل على �أ ّنه ي
الروايات الأخرى التي �أ�شارت �إلى � ّأن الطفل والمولود
عن الطفل متى تم ّكن الأب من ذلك ،بل يبقى الإن�سان البالغ ره ًنا بعقيقته ح ّت ّ
ى يعق عن نف�سه
�إذا لم ي�ستطع وليّه.
الولي عن السابع؟
أخر
ماذا لو ّ
ّ

ّ
�ا ا�ضطرار ًا لعدم
ر ولي الطفل العقيقة عن اليوم ال�سابع� ،إمّا اختيار ًا ،و�إ ّم�
لذا ،لو � ّأخ ّ
ّ
قال العلمة الح ّلي« :ال ي�سقط
المال ،فيُمكنه �أن ي�أتي بها فيما بعد ح ّتى بعنوان اال�ستحباب.
ا�ستحبابها بالت�أخير لعذر وغيره»(((.

((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص ،486ح.4714
((( الكافي ،ج� ،6ص.27
((( قواعد الأحكام ،ج� ،3ص.98
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المفاهيم الرئيسة

	�أ�سبوع المولود� ،أو اليوم ال�سابع من ميالده ،له خ�صو�صية وا�ضحة في منهج �أهل البيتفيم��ا يتع ّل��ق بالتعامل م��ع الطفل �أو الطفلة .ونغتن��م هذه الفر�صة ،للدع��وة �إلى تجديد 
�إحياء هذه ال�س ّنة النبوية القولية والفعلية مع المولود في مجتمعاتنا الإ�سالمية.
 من ال�س��نن التي ت�صبّ نتيجتها في م�صلحة المولود خ�صو� ًصا على الم�س��توى الج�سديّما يُ�س � ّمى ب �ـ« :العقيقة» .والعقيقة ا�صطالح ًا :عبارة عن ذب��ح �أحد الأنعام الأربعة عن
المولود (طفل /طفلة) ،في اليوم ال�س��ابع من والدته .وقد وقع االختالف بين الفقهاء
في وجوبها �أو ا�ستحبابها ،وذهب الم�شهور �إلى اال�ستحباب الم�ؤ ّكد.
	ا�س� ّ�تدل القائل��ون بوج��وب العقيقة بع �دّة روايات منه��ا :عن الإمام عل� ّ�ي  ،Qقال:
«ع ّق��وا ع��ن �أوالدك��م ي��وم ال�س��ابع .»...و«ع ّقوا» ،فع �ل �أمر ،والأمر ظاه��ر في الوجوب،
والظهور حجّ ة �شرع ًا .ومنها :الروايات التي � ّصرحت بوجوب العقيقة مبا�شرة ،فعن �أبي 
ب�صي��ر ،عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال� :س ��أل ُته عن العقيق �ة �أواجبة هي؟ قال :Q
«نعم ،واجبة».
 ردّ القائلون باال�س��تحباب على القائلين بالوجوب بالن�س��بة للعقيقة ،ب� ّأن الروايات التي دل به��ا على الوجوب احتوت عل��ى مو�ضوعات غير واجبة ،م ّما ي� ّ
ا�س � ُت ّ
�دل على � ّأن الأمر 
فيها لي�س للوجوب ،و�إ ّنما لت�أ ّكد اال�ستحباب.
 كما كانت العقيقة من ال�س � ّنة القولية لر�س��ول اهلل Pو�أهل البيت  ،Rحيث ح ّثوا ّ
�م في خط
عليه �ا الم�ؤمني��ن والم�س��لمين ،كذل��ك كان��ت م��ن ال�س � ّنة الفعلي��ة في حياته�
 النبي ع��ن الح�س��ن والح�س��ين  .Lوكذلك ّ
عق
عالقته��م م��ع �أطفاله��م ،فق��د ع� ّ�ق ّ
الإمام ح�سن الع�سكريّ  Qعن الإمام المهديّ |.
	-يُ�ستحبّ ذكر ا�سم المولود وا�سم �أبيه عند ذبح العقيقة والدعاء بالم�أثور.
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أسئلة الدرس

1.1ما هي �أه ّمية �إحياء �أ�سبوع الطفل؟ وهل �أ ّكدت الروايات على ذلك؟
2.2ما هي ال�سنن الم�ستح ّبة في �أ�سبوع الطفل؟ عدِّ دها بالتف�صيل.
3.3اذكر بع�ض الن�صو�ص الروائية التي بيّنت طبيعة �إجراءات و�سنن �أ�سبوع الطفل.
ية خا�صة في حياة الطفل؟
4.4ما هي العقيقة؟ ولماذا تتميّز ب�أه ّم
ّ
5.5ذك��ر الفقه��اء ر�أيين ح��ول العقيقة (الوجوب واال�س��تحباب) �أعر�ض �أد ّل �ة الر�أي الأول،
وناق�شها من وجهة نظر �أ�صحاب الر�أي الثاني.
حياة النبي و�أهل البيت.
�6.6أعر�ض بع�ض النماذج العملية على العقيقة من
ّ

الدرس السادس والعشرون

ّ
حق الطفل في شعائر أسبوعه
 أسبوع المولود )2(-(الوليمة واإلطعام ،حلق شعر المولود ،التصدّق
بوزنه ،تطييب رأسه ،ختانه)

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يعرف برنامج �شعائر يوم �أ�سبوع الطفل ،وعر�ض 
�أد ّلة ذلك من الن�صو�ص الدينية.
�2 .2أن يعرف �أه ّمية الإط �ع��ام والوليمة  عند  والدة
الطفل وعند تطهيره.
�3 .3أن يعرف �أه ّمية حلق �شعر المولود والت�صدّق بوزنه
ّ
ف�ضة �أو ذهب ًا وتطييب ر�أ�سه.
إ�سالمي.
4 .4يعرف حكم الختان في الفقه التربويّ  ال
ّ

تابع:
ً
ثانيا :اإلطعام
ذبح العقيقة لي�س لأجل الذبح فقط ،بل للإطعام ،ل ّأن اهلل تعالى يحب �إطعام الطعام ،كما 
�أ ّكد على ذلك العديد من الروايات ،منها:
 عن عبد اهلل بن بكير ،قالُ « :كنتُ عند �أبي عبد اهلل  ،Qفجاءه ر�سول عمّه عبد اهلل بنعلي ،فقال له :يقول لك عمّك� :إ ّنا طلبنا العقيقة فلم نجدها ،فما ترى نت�صدّق بثمنها؟
ّ
فقال « :Qالّ � ،إن اهلل يُحبّ �إطعام الطعام و�إراقة الدماء»(((.
 وعن محمد بن م�سلم ،قال« :ولد لأبي جعفر Q غالمان جميع ًا ،ف�أمر زيد بن علي �أن ي�ش��تري ل��ه جزوري��ن للعقيقة ،وكان زمن غالء ،فا�ش��ترى له واحدة ،وع�س��رت عليه
علي الأخرى فت�صدّق بثمنها؟
الأخرى .فقال لأبي جعفر :Q قد ع�سرت ّ
فق��ال « :Qال ،اطلبه��ا ح ّت��ى تق��در عليها ،ف� ّإن اهلل ع � ّز وج ّل يُحبّ �إه��راق الدماء
و�إطعام الطعام»(((.
وفي �إطعام العقيقة ح�سب ا�ستقراء الروايات عدّة مجاالت:
�	-1أن ي�أكل منها �أهل بيت الطفل �أنف�سهم (يراجع حول هذه النقطة ملحق الدر�س).
�	-2أن يُهدى منها �إلى الجيران.

((( الكافي ،ج� ،6ص.25
((( م.ن.
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�	-3أن ُ ي��و ّزع لحمه��ا نيئ � ًا �أو مطبوخ � ًا عل��ى المحتاجي��ن والفق��راء م��ن الم�ؤمني��ن من �أهل 
الوالية.
�	-4أن ُ تطبخ ويُدعى �إليها كوليمة بع�ض الم�ؤمنين.
وفي ك ّل ذلك روايات ،منها:
 ع��ن ع ّم��ار ال�س��اباطي ،ع��ن �أب��ي عب��د اهلل  Qق��ال ...« :ويُطع��م من��ه ع�ش��رة منالم�سلمين ف�إن زادوا فهو �أف�ضل وت�أكل منه»(((.
 ع��ن عبد اهلل بن �س��نان ،ع��ن �أبي عب��د اهلل  ...« :Qواقط��ع العقيقة ج��ذاوى(((،واطبخها وادع عليها رهطاً من الم�سلمين»(((.
 وعن �أبي ب�صير ،عن �أبي عبد اهلل  ...« :Qويبعث �إلى القابلة بالرجل مع الورك،ويطعم منه ويت�صدّق»(((.
 وع��ن �أب��ي خديج��ة ،عن �أبي عب��د اهلل  Qق��ال ...« :و ُتجع��ل �أع�ضاء ث��م يطبخهاويُق�سّ مها وال يُعطيها �إال لأهل الوالية»(((.
 وعن يحيى بن �أبي العالء ،عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال�« :سمّى ر�سول اهلل Pح�سناًوح�س��يناً  Lي��وم �س��ابعهما ،وع� ّ�ق عنهما �ش��اة �ش��اة وبعثوا برجل �ش��اة �إل��ى القابلة
ونظروا ما غيره ف�أكلوا منه و�أهدوا �إلى الجيران.(((»...
 وعنه  ...« :Qوال�سابعة :يطعم الجيران من عقيقته»(((. وع��ن �أب��ي عب��د اهلل « :Qو�أُه��دي �إل��ى القابل��ة الرجل وال��ورك ،ويُدع��ى نفر منالم�سلمين في�أكلون ويدعون للغالم»(((.
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص.486
((( جذاوى :قطع.
((( الكافي ،ج� ،6ص.27
((( م.ن� ،ص.29
((( م.ن� ،ص.32
((( م.ن� ،ص.33
((( مكارم الأخالق� ،ص.271
((( الكافي ،ج� ،6ص.28
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ّ
ويتلخ�ص من جميع هذه الروايات � ّأن الإن�سان بالم�شيئة والخيار في �أنْ  يفعل �أ ّي ًا من هذه
الخيارات بعد ذبح العقيقة .ويجوز الجمع بين ك ّل هذه الأم��ور ،بين توزيع اللحم نيّئ ًا� ،أو
طبخها وتوزيع الطعام� ،أو الدعوة �إليها وليمة في المنزل مث ًال .وال يُ�شترط في الذين يطعمون
من العقيقة �أن يكونوا فقراء و�إن كان الأف�ضل ذلك(((.
عن ع ّمار ال�ساباطي ،عن �أبي عبد اهلل � Qأ ّنه ُ�س ِئل عن العقيقة � ُ
إذا ذبحت هل يك�سر 
عظمها؟ قال« :نعم ،يُك�سر عظمها ،ويُقطع لحمها ،ويُ�صنع بها بعد الذبح ما �شئت»(((.
إطعام اإلمام الصادق عند والدة اإلمام الكاظم ثالثة أيام

الإطعام عند الوالدة من �سيرة �أئمة �أهل البيت  Rعندما يولد لهم طفل ،فقد �أطعم
 النا�س ثالثة �أيام متتالية عندما ولد الكاظم .Q
الإمام ال�صادق َ Q
منهال الق�صاب ،قال« :خرجت من م ّكة و�أُريد المدينة ،فمررت بالأبواء ،وقد ولد 
فعن
ّ
لأبي عبد اهلل  Qمو�سى  ،Qف�سبقته �إلى المدينة ،ودخل بعدي بيوم ،ف�أطعم النا�س 
ثالث ًا ،ف ُكنتُ  �آكل فيمن ي�أكل ،فما �آكل �شيئ ًا �إلى الغد ح ّتى �أعود ف�آكل ،فمكثت بذلك ثالث ًا
�أطعم ح ّتى �أرتفق ثم ال �أطعم �شيئ ًا �إلى الغد»(((.
المهدي |
اإلطعام عند والدة اإلمام
ّ

وكذلك عندما ولد الإمام المهديّ | و ّزع الإمام الع�سكريّ  Qالخبز واللحم على
النا�س ،وهذان م� ّؤ�شران �إلى ا�ستحباب الإطعام عند الوالدة.
 لما ولد ال�سيد Q قال �أبو محمد« :Q ابعثوا �إلى
عن �أبي جعفر العمريّ  ،قالّ :
�أبي عمرو» (عثمان بن �سعيد) ،فبعث �إليه ،ف�صار �إليه ،فقال له« :ا�شت ِر ع�شرة �آالف رطل
ح�سبُه قال :على بني ها�شمّ ،-
وعق عنه بكذا وكذا
خبز ،وع�شرة �آالف رطل لحم ،وفرّقه�-أَ َ
�شاة»(((.
((( حلية المتقين� ،ص.211
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص.487
((( المحا�سن ،ج� ،2ص.418
((( كمال الدين وتمام النعمة� ،ص.413
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ً
ثالثا :الوليمة
ات�ضح مما تقدّم ا�ستحباب الوليمة �أي� ًضا ،والوليمة غير الإطعام ،ف� ّإن الإطعام �أعمّ من
الوليمة((( ،وقد �أ ّكدت الروايات على خ�صو�صية الوليمة عند والدة الطفل وعند ختانه ،فعن
�أبي عبد اهلل  Qقال :قال ر�سول اهلل« :Pالوليمة في �أربع :العر�س ،والخر�س وهو
المولود ّ
يعق عنه ويُطعم ،والأعذار وهو ختان الغالم ،والإياب وهو الرجل يدعو �إخوانه
�إذا �آب من غيبته»(((.
الدعاء للغالم عند الوليمة

من الأفعال المرغوب فيها الدعاء للمولود ،وقد م ّر �سابق ًا ما يُ�شير �إلى ذلك في رواية �أبي 
عبد اهلل  ،Qحيث قال« :ويُدعى نفر من الم�سلمين في�أكلون ويدعون للغالم».
يبقى �أن ُن�شير �إلى عدّة م�سائل على �صلة بالمو�ضوع.
ً
رابعا :حلق شعر المولود
من جملة ال�سنن الم�ستحبّة يوم �أ�سبوع المولود حلق �شعر الطفل �أو الطفلة ،فقد �أمر بذلك
ر�سول اهلل و�أهل البيت  ،Rو�أ ّكدوا على ذلك في العديد من الن�صو�ص الواردة عنهم .كما 
� ّأن الحلق للمولود هو من ال�سنن الفعلية لأهل البيت  ،Rفعن �أبي عبد اهلل  ،Qقال:
«� ّإن فاطمة Oحلقت ابنيها ،وت�صدّقت بوزن �شعرهما ّ
ف�ضة»(((.
وفي هذا ال�سياق ،نعر�ض بع�ض الروايات ّ
 الدالة على ذلك:
 عن الإمام علي بن �أبي طالب  ،Qقال :قال ر�سول اهلل« :Pاحلقوا �شعر الذكروالأنثى يوم ال�سابع ،وت�صدّقوا بوزنه»(((.
 وعن علي بن جعفر ،عن �أخيه الإمام مو�سى بن جعفر  ،Lقال� :س�أل ُته عن العقيقة ع��ن الغ�لام والجاري��ة ،م��ا هي؟ قال�« :س��واء كب���ش كب���ش ،ويحل��ق ر�أ�س��ه في ال�س��ابع،
((( يراجع :تحرير الأحكام ،ج� ،3ص.583
((( الكافي ،ج� ،6ص.282
((( م.ن� ،ص.26
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،15ص ،146ح.17809
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ويت�ص �دّق بوزن��ه ذهب �اً �أو ف�ض��ة ،ف ��إن ل��م يجد رفع ال�ش��عر� ،أو ع��رف وزنه ،ف�إذا �أي�س��ر
ت�صدّق بوزنه»(((.
 ع��ن �أب��ي عبد اهلل  ،Qق��ال ...« :فل ّم��ا ولدت فاطمة الح�س��ين  Lف��كان يومال�سابع� ،أمر ر�سول اهلل ،Pفحلق ر�أ�سه ،وت�صدّق بوزن �شعره ّ
ف�ضة.(((»...
ولو م�ضى يوم ال�سابع �سقط اال�ستحباب((( .عن علي بن جعفر ،عن �أخيه �أبي الح�سن Q
قال� :س�أل ُته عن مولود يحلق ر�أ�سه بعد يوم ال�سابع؟ فقال�« :إذا م�ضى �سبعة �أيام فلي�س
عليه حلق»(((.
العلّة في حلق شعر الرأس

ُ�س ِئل الإمام ال�صادق  :Qما الع ّلة في حلق �شعر ر�أ�س المولود ؟ قال« :تطهيره من
�شعر الرحم»(((.
زمن الحلق وكيفيته

ّ
ثم يعق عن
يظهر من بع�ض الروايات � ّأن الحلق يقع قبل العقيقة ،ب�أن يبد�أ الإن�سان بالحلق
مولوده ،كما في الرواية الأولى المتقدّمة عن الإمام ال�صادق ،ولرواية ثانية عنه  Qقال:
«تبد�أ بمنى بالذبح قبل الحلق وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح»(((.
وبنا ًء على هذه الروايات ،قال المح ّقق الح ّلي« :ويُ�ستحبّ حلق ر�أ�سه يوم ال�سابع مقدَّم ًا
على العقيقة»((( .وقال ابن �إدري�س الح ّلي« :وفي العقيقة-يبد�أ -بالحلق قبل الذبح»(((.
والمق�صود حلق جميع �شعر الر�أ�س ،ال الحلق من مكان دون مكان ،ك�أن يحلق الجانب
الأي�سر ويترك الجانب الأيمن� ،أو غير ذلك من الأ�شكال.
((( قرب الأ�سناد� ،ص ،297ح.1170
((( ال�صدوق ،الأمالي� ،ص.143
((( نهاية المرام ،ج� ،1ص .450ويراجع :كفاية الأحكام ،ج� ،2ص.284
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص ،489ح .4729
((( م.ن.
((( الكافي ،ج� ،4ص.498
((( المخت�صر النافع� ،ص .193الحلي ،جعفر بن الح�سن� ،شرائع الإ�سالم ،ج� ،2ص.565
((( المب�سوط ،ج� ،1ص .374ويراجع :ال�سرائر ،ج� ،1ص.599
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قال المح ّقق الح ّلي« :ويُكره �أن يحلق من ر�أ�سه مو�ضع ،ويترك مو�ضع ًا ،وهي القنازع»(((.
وذلك ا�ستناد ًا �إلى ما روي عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال :قال �أمير الم�ؤمنين« :ال تحلقوا
لل�صبيان القزع ،والقزع �أن يحلق مو�ضعاً ويدع مو�ضعاً»(((.
ّ
ً
ً
ّ
التصدق بوزن الشعر فضة أو ذهبا
خامسا:
ّ
وزنه ف�ضة �أو
ات�ضح م ّما �سبق �أن ال�شعر المحلوق يجمع ثم يوزن ثم يتمّ  الت�صدّق بمقدار
ذهب ًا.
علي  ،Qقال« :ع ّقوا عن �أوالدكم يوم ال�سابع ،وت�ص ّدقوا �إذا حلقتموهم بزنة
وعن الإمام ّ
�شعورهم ّ
ف�ضة على م�سلم ،كذلك فعل ر�سول اهلل Pبالح�سن والح�سين و�سائر ولده»(((.
ً
سادسا :طلي الرأس بالطيب (خلوق ،زعفران)...
من جملة ال�سنن الم�ستح ّبة �أي� ًضا يوم �أ�سبوع الطفل هو �أن يُطلى ر�أ�سه ويُدهن بالطيب،
والوارد في الروايات :الخلوق ،والزعفران ،والظاهر �أ ّنهما من باب الم�صداق دون الح�صر.
علي بن الح�س��ين  ،Rعن �أ�س��ماء
علي بن مو�س��ى الر�ضا-،عن �آبائه ،-عن الإمام ّ
 عن ّبن��ت عمي� �س ف��ي والدة الح�س��ن والح�س��ين  Lقال��ت ...« :فل ّم��ا كان ي��وم �س��ابعه (�أي
الح�سن ّ )Q
عق النبي عنه بكب�شين �أملحين و�أعطى القابلة فخذاً وديناراً ،ثم حلق
ر�أ�س��ه ،وت�ص ّدق بوزن ال�ش��عر ورقاً ،وطلى ر�أ�س��ه بالخلوق((( ،ثم قال :يا �أ�س��ماء الدم فعل
الجاهلية .قالت �أ�سماء :فلمّا كان بعد حول ولد الح�سين  ...Qفلمّا كان يوم �سابعه
ع� ّ�ق عن��ه النب��يّ بكب�ش��ين �أملحين و�أعطى القابلة فخ��ذاً وديناراً ،ثم حلق ر�أ�س��ه ،وت�ص ّدق
بوزن ال�شعر ورقاً ،وطلى ر�أ�سه بالخلوق ،فقال :يا �أ�سماء الدم فعل الجاهلية»(((.
 وتقدّم عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال ...« :والخام�سة :ي ُّلطخ ر�أ�سه بالزعفران.(((»...
((( �شرائع الإ�سالم ،ج� ،2ص.565
((( الكافي ،ج� ،6ص.40
((( الخ�صال� ،ص.619
((( الخلوق :نوع من الطيب.
((( عيون �أخبار الر�ضا ،ج� ،2ص.29
((( مكارم الأخالق� ،ص.228
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وقد كان عرب الجاهلية �أو بع�ض العرب ي ّ
ُلطخون ر�أ�س المولود بالدم ،وقد نهى الإ�سالم عن
ذلك ،قال ال�شيخ الطو�سي« :وال ي ّ
أ�س ال�صبي بدم العقيقة .وبه قال جميع الفقهاء»(((.
ُلطخ ر�
ّ
وقد ورد في الروايات عن معاوية بن وهب ،قال :قال �أبو عبد اهلل « :Qع ّقت فاطمة عن
ابنيها ،وحلقت ر�ؤو�سهما في اليوم ال�سابع ،وت�صدّقت بوزن ال�شعر ورقاً ّ
(ف�ضة)» .وقال:
«كان نا�س ي ّ
ال�صبي في دم العقيقة .وكان �أبي يقول :ذلك �شرك»(((.
ُلطخون ر�أ�س
ّ
ً
سابعا :الختان
الختن في �أ�صل اللغة هو القطع .والختان في اال�صطالح عبارة عن قطع الغلفة �أي الجلدة
التي ت�ستر الح�شفة ،بحيث تنك�شف ويظهر منها ما كان م�ستور ًا(((.
والختان على ما ورد في الن�صو�ص الروائية عن الر�سول Pو�أهل البيت  Rمن:
ّ
ر�سول اهلل بحق الح�سنين ،عن الإمام
«الفطرة»((( ،و«الحنيفية»((( ،و«ال�س ّنة»((( ...وقد فعله
جعفر ال�صادق ،عن �أبيه  ،Lقال�« :سمّى ُ
َ
َ
والح�سين ل�سبعة �أيامّ ،
وعق
الح�سن
ر�سول اهلل
عنهما ل�سبع ،وختنهما ل�سبع.(((»...
الحث على الختان
النصوص الروائية في
ّ

 عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال :قال ر�س��ول اهلل« :Pط ِّهروا �أوالدكم يوم ال�س��ابع ،ف�إ ّنه �أطيبو�أطهر ،و�أ�سرع لنبات اللحم .و�إ ّن الأر�ض تنج�س من بول الأغلف �أربعين �صباحاً(((»(((.

((( الخالف� ،ص ،69م�س�ألة.31:
((( الكافي ،ج� ،6ص.33
((( يراجع :المب�سوط في فقه الإمامية ،ج� ،8ص.67
((( عن ر�سول اهلل ،Pقال« :الختان الفطرة» .دعائم الإ�سالم ،ج� ،1ص.124
وعنه« :Pخم�س من الفطرة  ...:واالختتان» .الخ�صال� ،ص.310
((( عن �أبي عبد اهلل  ،Qقال« :من الحنيفية الختان» .الكافي ،ج� ،6ص.36
((( وعن �أبي عبد اهلل  ،Qقال« :من �سنن المر�سلين اال�ستنجاء ،والختان» .تهذيب الأحكام ،ج� ،7ص.445
((( قرب الأ�سناد� ،ص.122
((( في بع�ض الروايات�« :أربعين يوم ًا».
((( الكافي ،ج� ،6ص .34وهناك العديد من الأحاديث بهذا الم�ضمون عن النبي و�أهل البيت �صلوات اهلل عليهم.
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علي « :Qاختنوا �أوالدك��م يوم ال�س��ابع ،ال يمنعكم ح ٌّر وال ب��رد ،ف�إ ّنه
 ع��ن الإم��ام ّطهور للج�سد .و� ّإن الأر�ض لت�ض ّج �إلى اهلل من بول الأغلف»(((.
وقت الختان

من الوا�ضح في الن�صو�ص الروائية � ّأن الزمان الأف�ضل للتطهير والختان للمولود «اليوم
ال�سابع» ،مع جواز التقديم �أو الت�أخير.
ختان ال�صبي ل�سبعة �أيام ،من
علي بن يقطين ،قال�« :س�ألتُ  �أبا الح�سن  Qعن
ّ
عن ّ
ال�س ّنة هو� ،أو ي� ّؤخر ف�أ ّيهما �أف�ضل؟
قال « :Qل�سبعة �أيام من ال�سُّ نة ،و�إن � ّأخر فال ب�أ�س»(((.
استحباب الدعاء عند الختان أو بعده

يُ�ستحبّ  �أن يدعو الإن�سان عند ختان الطفل ببع�ض الأدعية التي  ُذكرت في كتب الروايات ،منها 
 ،في ال�صبي � ُ
إذا ختن ،قال :يقول« :الله ّم هذه �س ّنتك و�س ّنة نبيّك
ما ورد عن �أبي عبد اهلل Q
ّ
�صلواتك عليه و�آله ،واتباع م ّنا لك ولنبيّك بم�شيتك وب�إرادتك وق�ضائك لأم ٍر �أنت �أردته وق�ضا ٍء
حتمته و�أم� ٍر �أنفذته ف�أذقته ح ّر الحديد في ختانه وحجامته لأم ٍر �أنت �أعرف به م ّني ،الله ّم
فطهّره من ال��ذن��وب ،وزد في عمره ،وادف��ع الآف��ات عن بدنه ،والأوج ��اع عن ج�سمه ،وزده من
الغنى ،وادفع عنه الفقر ،ف�إ ّنك تعلم وال نعلم» .وقال �أبو عبد اهلل ّ �« :Qأي رجل لم يقلها عند
ختان ولده فليقلها عليه من قبل �أن يحتلم ،ف�إن قالها ُكفي ح ّر الحديد من قتل �أو غيره»(((.
التكليفي للختان
الحكم
ّ

ال �إ�شكال في � ّأن قلم التكليف مرفوع عن الطفل كما ذكرنا في مقدّمات الكتاب ،لذا ال 
يكون الحكم التكليفي للختان متوجّ ًها �إلى الطفل غير المميّز((( ،ف� ّإن الطفل لي�س مو�ضوع ًا
إلزامي من الم�شرِّع.
للخطاب ال ّ
((( الخ�صال� ،ص.636
((( الكافي ،ج� ،6ص.36
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص.489
((( التقييد بغير المميز ،لنخرج الطفل المميز بناء على م�شروعية عباداته و�أنه يكتب له الح�سنات �إذا فعل ما هو م�ستحب
وواجب في ال�شريعة.
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�شرطي
نف�سي ال
ّ
وجوب الختان ّ
ّ
واجب بعنوانه بغ�ض النظر عن �أيّ واجب �آخر(((،
ذهب م�شهور الفقهاء �إلى � ّأن الختان
ال �أ ّنه يجب لما يعتبر الختان �شرط ًا فيه كالطواف �أو غيره من العبادات مث ًال ،ولذا يُعتبر 
المك ّلف فا�سق ًا وت�سقط عدالته بتركه الختان ع ً
مدا .و�إن كان يظهر من بع�ض عبارات الفقهاء
�شرطي ،بمعنى «� ّأن الختان �شرط في �صحّ ة ال�صالة ونحوها من العبادات ،فال
�أ ّنه واجب
ّ
يجب � ّإل مع وجوب الم�شروط»(((.
الو�ضعي للختان
الحكم
ّ
يُعتبر الختان �شرط ًا في �صحة بع�ض العبادات والوظائف العبادية ،نذكر على �سبيل المثال
ّ
ا ذكره العلمة الح ّلي ،قال:
نموذجين م ّم
 «الختان �شرط في الطواف للرجل دون المر�أة»(((. «الختان �شرط في الإمام.(((»...ّ
ّ
توجه الخطاب إلى ّ
الولي بحق طفله
على الولي �أن يختن طفله قبل البلوغ �أم ال يجب عليه
وال�س�ؤال الذي يُطرح هنا :هل يجب
ّ
ذلك بل يُ�ستحبّ  فقط(((؟
في الجواب عن هذا ال�س�ؤال نجد ر�أيين عند الفقهاء:
على الولي �أن يختن الطفل(((.
الر�أي الأوّل :يجب
ّ
على الولي ذلك(((.
الر�أي الثاني :ال يجب
ّ
وقبل التع ّر�ض �إلى كال الر�أيين ،نتو ّقف عند بيان مح ّل النزاع.
ال �إ�شكال عند �أحد من الفقهاء في كون الختان واجب ًا على البالغ ،و�أ ّنه �أمر م�ستحبّ  يوم
ال�سابع من والدة الطفل ك ّ
ما ات�ضح� ،إال � ّأن مو�ضع النزاع هو في � ّأن �أوّل وقت وجوبه هل هو على
((( جواهر الكالم ،ج� ،31ص .260قال« :ذلك لأن الختان واجب في نف�سه بال�ضرورة من المذهب والدين.»...
((( م�سالك الأفهام ،ج� ،8ص.404
((( تحرير الأحكام ،ج� ،1ص.581
((( نهاية الأحكام ،ج� ،2ص.143
((( يراجع :فقه ال�صادق ،ج � ،22ص.285-281
((( تحرير الأحكام ،ج� ،4ص.8
((( المه ّذب ،ج� ،2ص261
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إذا بلغ ال�صبي يكون قد اختتن قبله ولو بقليل� ،أم ال يجب � ّإل
قبل تكليف ال�صبي ،بحيث �
الولي
ّ
ّ
ّ
بعد البلوغ كغيره من التكاليف المتع ّلقة بالمك َّلف(((؟
نحو العموم الزماني في ك ّل مرحلة الطفولة بالن�سبة 
مر هذا العمل م�ستح ّب ًا على
وهل ي�ست ّ
ّ
للولي� ،أم يُ�صبح في لحظة ما واجب ًا عليه مع ت�ضيّق الوقت بالن�سبة لزمان البلوغ؟
ّ
أخرى :لو ترك الولي فعل الم�ستحبّ  ،ولم يختن طفله �إلى ما قبيل البلوغ ،هل يجب
وبعبارة �
ّ
عليه في هذا الظرف �أن يختن ولده �أم ال؟
وفي الجواب عن هذا ال�س�ؤال ،يرى �أ�صحاب الر�أي الأوّل � ّأن �أ�صل تطهير الطفل واجب
على الولي ّ
 بغ�ض النظر عن زمان ح�صوله قبل البلوغ ،فهو م�ستحبّ  بمعنى �أ ّنه كذلك في بع�ض 
ّ
نحو العموم الزماني،
�أجزاء الوقت �أي اليوم ال�سابع ،ال �أ ّنه كذلك في جميع �أجزاء الوقت على
ّ
على الولي
وعليه فلو ت�ضيّق الوقت ما بين الطفولة والبلوغ �إلى زمان ال ي�سع التطهير ،يجب
ّ
ختان ال�صبي((( .وم�ستند ذلك �إطالق الروايات المت� ّضمنة لأمر الولي بذلك(((.
ّ
وفي الر�أي الثاني يقول ال�شهيد الثاني« :لو �س ّلم �أ ّنه واجب لنف�سه فمتع ّلقه المك ّلف ،والأ�صل براءة
ذمّة الوليّ من فعله ،والأمر قبل البلوغ محمول على اال�ستحباب ،ل ّأن في بع�ض الأخبار �أ ّنه من ال�س ّنة 
ً
مقرونا بثقب الأذن المتعيّن حمله على اال�ستحباب ،و�إن كانت ال�س ّنة في نف�سها �أعمّ من الواجب»(((.
الوليمة عند الختان

تقدّم �شرح معنى الوليمة ،وهي ك ّل �إطعام ب�سبب حادث �سارّ ،و ُت�ستحبّ  في عدّة موا�ضع،
منها عند الختان ،ك ّ
ما ات�ضح �سابق ًا ،والملفت في هذا ال�سياق ما ورد في النهي عن �إجابة 
الدعوة �إلى الوليمة في خف�ض الجواري ،عن �أبي عبد اهلل  Qقال�« :أجب في الوليمة
والختان وال تجب في خف�ض الجواري»(((.

((( يراجع :م�سالك الأفهام ،ج� ،8ص.402
((( يراجع :م�سالك الأفهام ،م�صدر �سابق.
((( نهاية المرام ،ج� ،1ص.453
((( م�سالك الأفهام ،م�صدر �سابق.
((( الكافي ،ج� ،6ص.275
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المفاهيم الرئيسة

 من جملة ال�س��نن الم�س��تحبّة يوم ال�س��ابع م��ن والدة الطفل الإطعام ،ف �� ّإن ذبح العقيقة لي���س لأج��ل الذب��ح فقط بل للإطعام ،ف��اهلل تعالى يُحبّ  �إطعام الطع��ام ،فعن عبد اهلل
علي،
ب��ن بكي��ر ،ق��الُ :كنتُ عند �أبي عبد اهلل  ،Qفجاءه ر�س��ول ع ّمه عب��د اهلل بن ّ
فق��ال ل��ه :يقول لك ع ّم��ك� :إ ّنا طلبن��ا العقيقة فلم نجده��ا ،فما ترى نت�ص �دّق بثمنها؟
فقال « :Qالّ � ،إن اهلل يُحبّ �إطعام الطعام و�إراقة الدماء».
	يُط َع��م م��ن العقيقة الأق��ارب ،والجيران ،والمحتاجون والفقراء م��ن �أهل الوالية ،ويتمّتوزيع لحمها نيئ ًا �أو مطبوخ ًا.
	يُ�ستحبّ  �إقامة الوليمة �أي� ًضا في اليوم ال�سابع وعند الختان.وقد �س ِئل 
 من جملة ال�س��نن الم�س��تحبّة يوم �أ�س��بوع المولود حلق �شعر الطفل �أو الطفلةُ ،الإمام ال�صادق  :Qما الع ّلة في حلق �شعر ر�أ�س المولود ؟ قال« :تطهيره من �شعر
الرحم» .والمق�صود حلق جميع �شعر الر�أ�س ،ولي�س الحلق من مكان دون مكان.
وزنه ف�ضة �أو ً
ّ
ذهبا.
	يجمع ال�شعر المحلوق ثم يوزن ويت�صدّق بمقدار م��ن الم�س��تحبّات طل��ي ر�أ� �س الطف �ل بالطي��ب ،فهك��ذا فعل ر�س��ول اهلل Pبالح�س��نوالح�س��ين ،وع��ن �أب��ي  عب��د اهلل  ،Qق��ال ...« :والخام�س��ة :ي ّ
ُلط��خ ر�أ�س��ه
بالزعفران.»...
 م��ن جمل��ة الم�س��تحبّات �أي�ض � ًا الخت��ان ،وه��و عبارة ع��ن قطع الغلف �ة �أي الجل��دة التي ت�س��تر الح�ش��فة ،بحيث تنك�ش��ف ويظهر منها ما كان م�س��تور ًا .والختان على ما ورد في 
الن�صو���ص الروائي��ة عن الر�س��ول و�أهل البيت  Rم��ن« :الفط��رة» ،و«الحنيفية»،
و«ال�س ّنة»...
	-يُ�ستحبّ  الدعاء عند الختان بالم�أثور.
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أسئلة الدرس

1.1هل يكفي الت�صدّق بثمن العقيقة؟ �إذا كان الجواب بالنفي اذكر �شاه ً
دا من الروايات.
2.2م��ن ينبغي �إطعامه من العقيقة؟ وهل الوليمة م�س��تحبّة بمنا�س��بة والدة الطفل وختانه؟
اذكر دلي ًال.
 بي��ن خطوات هذا 
3.3م��ن جملة ال�س��نن الم�س��تحبّة يوم �أ�س��بوع المولود حلق �ش��عر الطفلّ ،
العمل بالتف�صيل مع ذكر الأد ّلة الروائية.
4.4هل ثقب �أُذن المولود من الم�ستحبّات �أم المكروهات؟
على الولي تجاه الطفل �أم م�ستحبّ ؟
5.5ما هو الختان؟ وهل هو واجب
ّ
6.6ما هي �أه ّمية الدعاء عند الختان بالن�سبة للطفل؟

الدرس السابع والعشرون

ّ
حق الطفل في االسم
الحسن ()1

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يفهم االرت �ب��اط ال�خ��ا��ّ�ص بين اال��س��م والمعاني 
الإيجابية  وال�سلبية له لغ ًة وع ً
رفا وعلى م�ستوى
ال�شخ�صيات الم�س ّماة به.
2 .2يعرف � ّأن من ّ
حق الطفل على والديه اختيار اال�سم
الح�سن له.
ّ
يعر�ض الن�صو�ص التي تحث على ح�سن اختيار
3 .3
ا�سم المولود.
4 .4يعرف توقيت بدء محبوبيّة ت�سمية المولود.

تمهيد
ّ
أت ت�شق طريقها في و�سط المجتمع
حر� ًصا على عدم انت�شار الظاهرة ال�سلبية التي بد�
إ�سالمي حول �إطالق �أ�سماء غربية �أو �أجنبية على الأبناء والبنات ،ت�أ ّث ًرا بالثقافة الغربية 
ال
ّ
يدا لها ،خ�صو� ًصا �أ�سماء الم�شاهير  من ال�شخ�صيات ،ولكون الأ�سماء ُ ت�ش ّكل  عن� ً
وتقل ً
صرا
من عنا�صر الهويّة الح�ضارية  لأيّ  �أمّة ،يُ�صبح الحديث عن معايير اختيار ا�سم الطفل من
عندها ب�شكل تف�صيلي.
الق�ضايا المهمّة على الم�ستوى التربويّ  التي تقت�ضي التو ّقف
ّ
تحديد المعنى المراد من االسم
الت�سمية عبارة عن عملية و�ضع اال�سم ب�إزاء الم�س ّمى وجعله مقابله� ،أي اطالق ا�سم معيّن
محدّد-كـ :محمد للذكور ،وفاطمة للإناث -على المولود الجديد.
واال�سم من الناحية اللغوية� ،إ ّم��ا  م�شتق من ال�سِّ مة ،بمعنى :العالمة ،كما  هو مذهب
ّ
عالمة تدل على �صاحبه وتميّزه عن غيره ،و�إ ّم��ا من ال�سِّ موّ بمعنى:
الكوفيّين ،ل ّأن اال�سم
الرفعة والعلوّ ،كما هو مذهب الب�صريين ،وذلك ل ّأن المرتفع �أمر ظاهر بارز ،فيكون اال�سم
ومبرز ًا ل�صاحبه(((.
ِ
مظه ًرا ِ
وقد جمع ال�شاعر بينهما في قوله:
ل�ع�م� ِ�رك م��ا الأ� �س �م��اء � ّإل ع�لام��ة منار وم � � ��ن خ � �ي � �ر ال� � �م� � �ن � ��ار ارت � �ف� ��اع � �ه� ��ا
أ�سام ،و�أ�سماوات.
وتجمع كلمة ا�سم على� :أ�سماء ،و� ٍ
جرد عن الزمان.
واال�سم في علم النحو هو اللفظ الدال على معنى م ّ
((( يراجع :الخميني ،م�صطفى ،تف�سير القر�آن الكريم ،ج� ،1ص 69وما بعد.
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والمق�صود بالبحث هنا ،لي�س اال�سم بالمعنى الأعمّ -اللغويّ  �أو النحويّ  ،-ف�إ ّنهما �أ�شمل 
أخ�ص� ،أي «ا�سم ال َع َلم» ،وهو اللفظ
و�أو�سع من مو�ضع البحث ،بل المراد اال�سم بالمعنى ال ّ
الدّال على ذات ّ
م�شخ�صة معيّنة .وفائدته :تعريف ال��ذوات ،وبيان الفرق بين الأ�شخا�ص،
فباال�سم يتميّز الفرد عن غيره.
وتن�ش�أ العالقة الخا�صة بين اال�سم (جميل) مث ًال وبين الم�س ّمى (ذات الطفل) من خالل
الو�ضع والجعل واالعتبار ،بحيث �إ ّنه ك ّلما �أُ
ريد التعبير عن ال�شخ�ص الخارجي والداللة عليه
ّ
�أو مناداته ا�ستعمل ا�سم« :جميل» ،بحيث يفهم ال�سامع الع ِالم بهذا الو�ضع � ّأن المق�صود هو
فالن ،وينتقل ذهنه من اللفظ واال�سم �إلى الطفل المو�ضوع له هذا اال�سم ،ف� ّإن الأب مث ًال
�إذا �أراد �أن يُنادي طفله البكر الذي �س ّماه «جميل» ال ي�ستح�ضر لفظ «ح�سن» (ا�سم ابنه
الثاني مث ًال) ،بل يقول :يا جميل ،وفي المقابل � ّإن الذي يُجيب عليه لي�س ح�س ًنا ،بل جميل 
وهذا نتيجة القانون التكويني في ذهن الإن�سان،
نف�سه ،رغم � ّأن جميل وح�سن بمعنى واحد،
ّ
الذي يعمل على فهم التالزمات واالرتباطات بين الأ�شياء ،ومنها الأ�سماء والم�س ّميات ،فيتو ّلد 
من اقتران لفظ «جميل» بذاته الخارجية (الم�س ّمى) عالقة �أكيدة مخ�صو�صة بين اال�سم
 بمجرد �سماع ا�سمه يتبادر �إلى �أذهاننا مفهوم ومعنى «جميل» الد ّ
ّال على
والم�س ّمى ،بحيث ّ
تلك ال ّذات الخارجية وال�شخ�ص الخا�ص المعيّن.
ّ
بالتضمنات اإليجابية والسلبية
ارتباط االسم
ّات�ضح م ّما �سبقّ � ،أن �أ�سماء الأع�لام ال يتبادر بالأ�صالة منها معانيها الم�ستعملة فيها 
بالو�ضع ،وذلك ل ّأن معتبرها لم ي�ستعملها فيما و�ضعه �أهل اللغة لها من المعاني والمفهومات،
هم ُ
ة تعتبر الغر�ض من هذه المقدّمة ،وهي �أ ّنه ال 
�إال �أ ّنه رغم ذلك ،تنبغي الإ�شارة �إلى نقطة م ّ
يُمكن نزع الأ�سماء وخلعها بالك ّلية� -إ ً
يجابا �أو �سلب ًا -عن �أمرين:
معانيها اللغوية المركوزة في المعجم الذهني لأه��ل اللغة ،فهي تح�ضر 
الأول :ثوب
ّ
�أحيان ًا مفهوماتها اللغوية في ذهن الإن�سان ،وذلك نتيجة الأن�س الحا�صل عادة بين الألفاظ
والمعاني ،خ�صو� ًصا � ّأن العالقة بين اللفظ والمعنى ُ ،ت�صبح ذات رابطة �سببية ،م ّما ي�ؤدّي ال 
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حالة من التداعي الذهني واالقتران بين اال�سم وبين المعنى اللغويّ  له �إمّا مبا�شرة
�أق ّل �إلى
ّ
و�إمّا بالوا�سطة ،كا�سم نمر �أو �أ�سد� ،أو ا�سم وردة �أو قمر...
الثاني :ثوب بع�ض ال�شخ�صيّات التاريخية  والم�شهورة ،حيث � ّإن الت�شابه في الأ�سماء
ي�أخذ الذهن �إلى دائرة الت�شابه في المعاني بين ال�شخ�صيّات ،وذلك نتيجة تلك الرابطة التي 
ذكرناها �سابق ًا ،خ�صو� ًصا في بع�ض الأ�سماء التي لها خ�صو�صية وحيثيّة معيّنة ،فعندما يُطلق
ا�سم« :يزيد» مث ًال ،ي�ستح�ضر الذهن قاتل الإمام الح�سين  ،Qللعالقة الترابطية بين
لفظ يزيد وبين قاتل الح�سين  ،Qوهكذا الأمر في �أ�سماء �شخ�صيّات و�أعالم تاريخية 
ومعا�صرة عديدة...
و�إذا �أخذنا بعين االعتبار هاتين النقطتين ،بالإ�ضافة �إلى نقطة ثالثة ،وهي � ّأن الألفاظ
في اللغات بح�سب طبيعة تركيبها اللغويّ ومخارج حروفها لي�ست مت�شابهة ،بل هناك �ألفاظ
ثقيلة على النطق وال�سمع ،و�أخرى خفيفة ،وهناك �ألفاظ ح�سنة وم�أنو�سة وعذبة ومو�سيقية 
وم�ألوفة ،و�أخرى قبيحة وم�ستوح�شة وغريبة و�شا ّذة وم ّنفرة ،وهكذا ،يُ�صبح من ال�ضروريّ
اختيار اال�سم الح�سن من جهتين:
 -1من حيث اللفظ والتركيب بين الحروف ،ب�أن ال يكون لفظ ًا غريب ًا مع ّق ً
دا موح� ًشا...
معان �سلبية.
 -2من حيث المعنى ،ب�أن تكون له ت� ّضمنات �إيجابية ،وال يحمل �إ�شارات �إلى ٍ
خ�صو� ًصا �أن ا�سم العلم بالن�سبة �إلى ال ّذات الدّال عليها ،لي�س حالة م�ؤ ّقتة لها تاريخ تنتهي 
عنده �صالحية اال�سم ،بل اال�سم مرافق و�صديق مال�صق ل�صاحبه منذ والدته وبدء ت�سميته
به �إلى يوم القيامة حيث يُنادَى النا�س ب�أ�سمائهم ،لذا من المرغوب فيه والمحبوب في الر�ؤية 
ّي الطفل ا�س ً
َ
ما ح�س ًنا الئق ًا ،يزرع في نف�س الطفل والولد 
التربوية الإ�سالمية �أن يورث المرب
الإح�سا�س الجميل .فكم من الأ�سماء �أورثت �أ�صحابها حالة من �ضعف الثقة بالنف�س ،الخجل 
والحياء ،االنزعاج والتو ّتر واال�ضطراب ،والنفور والبغ�ض� ...،إلخ ،و�أثارت لهم الم�شكالت في 
حياتهم ال�شخ�صية والعائلية وبيئتهم المدر�سية والمهنية و...
إيجابي على الإن�سان الم�س ّمى بها .وك ّل ذلك
وكذلك العك�س ،كم من الأ�سماء كان لها �أثر � ّ
قد يكون نتيجة لحظ ّ
ثوان عمل ًيا.
ة اتخاذ قرار ال يتجاوز ب�ضع ٍ

430

لفطلا ةيبرت يف ديدجلا جهنملا

ّ
اإلسالمية
األسماء في الشريعة
ّ
والحث في الر�ؤية التربوية الإ�سالمية  على ا�ستح�سان الأ�سماء .واعتبرت
ورد الت�أكيد 
ال�شريعة الإ�سالمية � ّأن من حقوق الطفل على وليّه اختيار اال�سم الح�سن له ،لما لذلك من دور
إيجابي في تربية الطفل ور�سم مالمح �شخ�صيّته.
� ّ
•الن�صو�ص الواردة في ّ
الحث على اختيار اال�سم الح�سن للطفل /الطفلة
 ع��ن الإم��ام علي ب��ن �أبي طالب  ،Qقال« :ق��ال ر�س��ول اهللّ � : Pإن �أول ما ينحلبه((( �أحدكم ولده :اال�سم الح�سن ،فليح�سن �أح ُدكم ا�سم ولده»(((.
 وعن �أبي عبد اهلل  ،Qقال« :قال ر�سول اهلل  :Pا�ستح�سنوا �أ�سماءكم ،ف�إ ّنكم تدعونبها يوم القيامة ،قم يا فالن بن فالن �إلى نورك ،وقم يا فالن بن فالن ال نور لك»(((.
 وع��ن �أب��ي الح�س��ن الأول-الكاظمQ-قال�« :أول م��ا يب ّر الرج � ُل ول َده �أن يُ�س �مّيهبا�سم ح�سن ،فليح�سن �أح ُدكم ا�سم ولده»(((.
•الن�صو�ص الواردة في كون اال�سم الح�سن من حقوق الطفل
 ع��ن �أب��ي عبد اهلل  ،Qقال :قال ر�س��ول اهلل« :Pح� ُّ�ق الولد على وال��ده� ،إذا كانذكراً� :أن ي�ستفره �أمّه((( ،وي�ستح�سن ا�سمه...
«و�إذا كانت �أنثى� :أن ي�ستفره �أمّها ،وي�ستح�سن ا�سمها.(((»...
 وع��ن الإم��ام جعفر ال�ص��ادق ،عن �أبيه ،عن جدّه ،عن علي ب��ن �أبي طالب  ،Rعنعلي� ،أو�صيك بو�صية فاحفظها فال تزال بخير ما حفظت
النبي� ،Pأ ّنه قال له« :يا ّ
عليّ :
حق الولد على والده �أن يُح�سن ا�سمه.(((»...
و�صيّتي ...:يا ّ
((( ينحل� :أي يهدي ويعطي.
((( الرواندي ،النوادر� ،ص .96وم�ستدرك الو�سائل ،ج� ،15ص.127
((( الكافي ،ج� ،6ص.19
((( م.ن� ،ص.18
((( �أن ي�ستفره �أمه� :أي ي�ستكرم �أمه ،بمعنى �أن يختارها كريمة الأ�صل ،وقيل :بمعنى �أن يكرم �أمه.
((( الكافي ،ج� ،6ص.49
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،4ص ،372ح.5762
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 وعن �أبي الح�س��ن مو�س��ى الكاظ��م  ،Qقال« :جاء رجل �إلى النب� ّ�ي ، Pفقال :يار�سول اهلل ،ما ّ
حق ابني هذا؟
قال ُ :Pتح�سن ا�سمه.(((»...
 وعن �أمير الم�ؤمنين ّ ...« :Qحق الولد على الوالد �أن يُح�سن ا�سمه.(((»...
ّ
التسمية من حق األب
 االتفاق مهما �أمكن من خالل ّ
� ّإن الأ�صل في الحياة الأ�سرية هو الو�صول �إلى ّ
 اتباع �أ�سلوب
الحوار .وقد يقع االختالف في وجهات النظر بين الزوج والزوجة في العديد من الأمور،
ّ
هو المرجع لف�ض مادّة النزاع في م�س�ألة الت�سمية ؟ فلو �أراد الزوج
ومنها م�س�ألة الت�سمية ،فمن
�أن يُ�س ّمي طفله با�سم معيّن ،و�أرادت الأم ا�س ً
ما �آخر ،فر�أي من يُقدّم؟
�إن الجواب عن هذا ال�س�ؤال ي ّت�ضح م ّما بُحث في در�س الوالية التربوية الأبوية على الطفل،
�إذ انطالق ًا من عموم هذه الوالية تكون الت�سمية من ّ
حق الأب .وقد �أجاب بع�ض الفقهاء
عن هذا ال�س�ؤال عينه بقوله« :للوالد �أن يُ�سمّي ولده ما �شاء من الأ�سماء الح�سنة ،وخير
الأ�سماء ما حُ مّد و ُعبّد ،والإعرا�ض عن مقترحات الآخرين»(((.
فالت�سمية من ّ
 ال�شرعي للطفل.
هو الولي
حق الأب كونه
ّ
ّ
متى تبدأ محبوبية تسمية الطفل؟
من الطبيعي �أن يتوجّ ه ال�س�ؤال التالي من ِقبَل الوالدين� :إذا كان اختيار اال�سم الح�سن من
ّ
حقوق الطفل ،فمتى يبد�أ وقت محبوبية الت�سمية؟ فهل يبد�أ من حين خروج الطفل من بطن
�أمّه� ،أم قبل ذلك �أي حال كون الطفل ج ً
نينا؟ وهل لو لم يُقدّر اهلل تعالى تمامية �أ�شهر الحمل 
ة بالمولود الحي؟
أم الت�سمية مخت�ص
و�أجه�ضت المر�أة حملها يُ�ستحبّ  ت�سمية ال�سقط� ،
ّ
ّ
لقد �أجابت الن�صو�ص الروائية عن جملة هذه الأ�سئلة ،ف�أو�ضحت � ّأن وقت بدء ت�سمية الولد 
من حين المرحلة الجنينية ك ّ
ما ات�ضح في الدر�س الثالث والع�شرين ،و�إن لم يُ�سمَّ  الجنين حين
((( الكافي ،ج� ،6ص.48
((( نهج البالغة ،الحكمة .399
((( �إر�شاد ال�سائل� ،ص.187
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الحمل به يُ�س ّمى حين والدته ،و�إن لم يُ�سمَّ حين والدته يُ�س ّمى في اليوم ال�سابع من والدته.
ٍّ
وفي كل من هذه الأزمنة ن�صو�ص دالة عليها� ،سنعر�ضها في الفقرات الالحقة ،ثم ُنبيّن
في خاتمة الف�صل كيفية الجمع بينها ،لأ ّنه قد يظهر التعار�ض بين بع�ضها البع�ض.
طوائف روايات التسمية
في الحقيقةّ � ،إن الروايات في بدء الت�سمية على �أربع طوائف عند اال�ستقراء:
الطائفة الأولى من الأخبار :ت� ّضمنت ا�ستحباب الت�سمية من غير توقيت بزمان محدّد.
الطائفة الثانية :ح ّثت على ت�سمية الأوالد قبل الوالدة.
الطائفة الثالثة :يُ�ستفاد منها الت�سمية حين الوالدة.
ّ
منها الحث على الت�سمية في اليوم ال�سابع من والدة الطفل(((.
الطائفة الرابعة :يُ�ستفاد
هذه الطوائف بالترتيب الهند�سي وبالتدريج ،ونبد�أ من ا�ستحباب ت�سمية 
و�سنعر�ض 
ّ
الجنين في رحم �أمّه.
الأولى :ا�ستحباب ت�سمية الجنين في رحم �أمّه .تقدّم الحديث عنها.
الثانية :الن�صو�ص الروائية في ت�سمية الولد حين الوالدة
 عن الإمام علي بن الح�سين زين العابدين  ،Qقال« :لمّا ولدت فاطم ُة �ص ّلى اهللَ
لعلي� :سمِّه.
عليها
الح�سن  ،Qقالت ّ
فقال :ما ُك ُ
نت لأ�سبق با�سمه ر�سول اهلل.
لعلي  :Qهل �سمّيته؟
فجاء ر�سول اهلل ... Pث ّم قال ّ
فقال :ما ُك ُ
نت لأ�سبقك با�سمه.
فقال :Pوما ُك ُ
نت لأ�سبق با�سمه ربّي ع ّز وج ّل.
ف�أوحى اهلل تبارك وتعالى �إلى جبرئيل� :أ ّنه ولد لمحمد ابن ،فاهبط ،فاقرئه ال�سالم،
َو َه ِّنه ،وقل لهّ � :إن علياً منك بمنزلة هارون من مو�سى ،ف�سمِّه با�سم ابن هارون.
((( يراجع :كفاية الأحكام ،ج� ،2ص.284

 نسحلا مسالا يف لفطلا ّقححح

433

فهبط جبرئيل ،فه ّناه من اهلل تعالى ،ثم قالّ � :إن اهلل ج ّل جالله ي�أمرك �أن ُت�سمّيه
با�سم ابن هارون.
قال :Pوما كان ا�سمه؟
قال� :شبّر.
عربي.
قال :ل�ساني ّ
قال� :سمِّه الح�سن .ف�سمّاه الح�سن.
فلمّا ولد الح�سين � ،Qأوحى اهلل تعالى �إلى جبرئيل � :Qأ ّنه قد ولد لمحمد
ابن ،فاهبط �إليه ،فه ّنه ،وقل لهّ � :إن علياً منك بمنزلة هارون من مو�سى ،ف�سمِّه با�سم ابن
هارون.
فهبط جبرئيل  ،Qفه ّناه من اهلل تعالى ثم قال � ّإن اهلل ع ّز وج ّل ي�أمرك �أن ُت�سمّيه
با�سم ابن هارون.
فقال :وما كان ا�سمه؟
قال� :شبيراً.
عربي.
قال :ل�ساني ّ
قال� :سمّه الح�سين»(((.
 لم��ا ولد لعب��د اهلل بن عبا���س مولود� ،أخ��ذه �أمي �ر الم�ؤمنين
 وم � ّر ف��ي در���س �س��ابق �أ ّنه ّعل� ّ�ي  ،Qوح ّنك��ه ،ودع �ا ل��ه ،ث��م رده �إلي��ه .وقال« :خ��ذ �إلي��ك �أب��ا الأم�لاك((( ،قد
�سمّيته علياً ،وك ّنيته �أبا الح�سن»(((.
 -وعن الإمام الكاظم ّ � ...« :Qإن �أحبَّ �أن يُ�سمّيه من يومهَ ،فعَل»(((.

((( ال�صدوق ،عل ال�شرائع ،ج� ،1ص ،138 -137باب  ،116ح.5
((( «�أبا الأمالك»� :إ�شارة منه � Qإلى �أنه �سيكون من ن�سل عبد اهلل بن العبا�س ملوك الدولة العبا�سية ،وهذه من جملة 
معجزاته  Qفي الإخبار بالغيب.
((( المبرد ،الكامل في اللغة والأدب ،باب �أخبار عبد اهلل بن العبا�س وابنه� ،ص .331
((( الكافي ،ج� ،6ص.24
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النصوص الروائية في تسمية الولد في اليوم السابع من والدته
 ع��ن �أب��ي جعفر الباقر ،Q قال�« :إذا كان يوم ال�س��ابع ،وقد ول��د لأحدكم غالم �أوّ
فليعق عنه كب�شاً ...و�سمّوه يوم ال�سابع»(((.
جارية،
 وع��ن �أب��ي عب��د اهلل  ،Qق��ال« :الغ�لام ره��ن ب�س��ابعه ،بكب���ش ،يُ�س �مّى في��هّ ،ويعق
عنه»(((.
 وعن��ه  ،Qق��ال ...« :والعقيق��ة للولد الذكر والأنثى يوم ال�س��ابع ،ويُ�س �مّى الولديوم ال�سابع.(((»...
 وعنه « :Qيُ�سمّى المولود يوم �سابعه»(((. وعن��ه �« :Qإذا ول��د ل��ك غ�لام �أو جاري��ة ،فع� ّ�ق عن��ه ي��وم ال�س��ابع ...و�أطع��م،و�سمِّ.(((»...
وبنا ًء على هذه الروايات وغيرها العديدة قال بع�ض الفقهاء ب� ّأن �أف�ضلية الت�سمية للمولود
هي في اليوم ال�سابع(((.
منهج الجمع بين طوائف الروايات
ذكرنا فيما �سبق وجود �أربع طوائف من الروايات حول وقت الت�سمية .وفي هذه الفقرة
�س ُن�س ّلط ال�ضوء على كيفية معالجة الفقهاء لما يظهر من تعار�ض بين الروايات ،فحيث � ّإن
جميع هذه الروايات في مقام البيان للت�سمية من جهة اال�ستحباب ،ف� ّإن الأمر ال يحتاج �إلى
م�ؤونة زائدة في الجمع بين الروايات ،وذلك لأ ّنه على ك ّل حال ،يكون الإن�سان في �سعة من
ي بالنبي و�أهل البيت ،R
�ش�أنه وقادر ًا على الإتيان بها جميعها بنيّة اال�ستحباب والت� ّأ�س
ّ
ومن هنا يُمكن حملها على الإعادة والتكرار ،فال ب�أ�س في �أن يكون �شيء واحد م�ستح ّب ًا في 
((( الكافي ،ج� ،6ص.27
((( م.ن� ،ص.26
((( ال�صدوق ،الخ�صال� ،ص.608
((( دعائم الإ�سالم ،ج� ،2ص.188
((( م.ن.
((( المقنع� ،ص.335
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�أزمنة متعدّدة� ،أو على التخيير بين الأف��راد ،بمعنى � ّأن الإن�سان في �سعة زمانية من حيث
الت�سمية ،فله �أن ي�أتي بها بعنوان الم�ستحبّ  في �أيّ وقت من الأوقات المذكورة ،فهو �إنْ �س ّمى
الجنين فقد فعل الم�ستحبّ  امتث ً
اال لقول �أمير الم�ؤمنين �« :Qسمّوا �أوالدك��م قبل �أن
يولدوا» ،و�إن لم يُ�س ّمه و� ّأخر ت�سميته �إلى حين الوالدة فعل الم�ستحبّ  ت� ّأ�س ًيا بفعل ر�سول اهلل
و�أمير الم�ؤمنين ولقول الكاظم  ،Rو�إن � ّأخر �إلى اليوم ال�سابع كما في الروايات ال�سابقة 
فعل الم�ستحبّ � ،أو يُمكن حملها على الف�ضل والأف�ضل في اليوم ال�سابع.
خ�صو� ًصا � ّأن الملفت للنظر هو كون روايات الت�سمية في اليوم ال�سابع واردة في �سياق �سنن
و�أعمال ذلك اليوم مقترنة بالعقيقة والحلق والت�صدّق والإطعام وغيرها .وهذا يعني �أ ّنها �إمّا 
من جملة م�ستحبّات ذلك اليوم لخ�صو�صية معيّنة ،فال يُنافي ا�ستحبابها قبل ذلك ،خ�صو� ًصا
هو ال�سقف الزمني
�إذا كان الإن�سان بالخيار في تغيير اال�سم ،بنحو يكون فيه اليوم ال�سابع
ّ
الأق�صى ال�ستحباب الت�سمية وتغيير اال�سم �إنْ رغب الوالدان في ذلك ،فك�أ ّنه ف�سحة زمنية 
ّر الولي ا�سم مولوده �أو يثبته ،في لحظة �شعائرية مباركة(((.
ليُغي
ّ

((( ك�شف اللثام ،ج� ،7ص .527الأنوار اللوامع في �شرح مفاتيح ال�شرائع ،ج� ،10ص .281م�سالك الأفهام ،ج� ،8ص.398
الحدائق النا�ضرة ،ج� ،25ص .42-40جواهر الكالم ،ج� ،31ص.256
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المفاهيم الرئيسة

	الت�س��مية عبارة عن عملية و�ضع اال�س��م ب�إزاء الم�س � ّمى وجعله مقابله� ،أي اطالق ا�س��ممع ّي��ن محدّد-كـ :محم��د للذكور ،وفاطمة للإناث -على المولود الجديد .وا�س��م العلم
هو اللفظ الدّال على ذات م�ش� ّ�خ�صة معيّنة .و�أ�س��ماء الأعالم ال يتبادر بالأ�صالة منها 
معانيه��ا الم�س��تعملة فيها بالو�ض��ع ،وذلك ل ّأن معتبرها لم ي�س��تعملها فيم��ا و�ضعه �أهل 
اللغ �ة له��ا م��ن المعان��ي والمفهومات� ،إال �أ ّنه رغ��م ذلك ،ال يُمكن نزع الأ�س��ماء وخلعها 
�م الذهني لأهل 
بالك ّلي��ة ع��ن �أمرين :الأول :ث��وب معانيها اللغوي��ة المركوزة في المعج�
ّ
اللغ��ة ،والثان��ي :ثوب بع�ض ال�ش��خ�صيات التاريخية والم�ش��هورة ،حيث � ّإن الت�ش��ابه في 
الأ�سماء ي�أخذ الذهن �إلى دائرة الت�شابه في المعاني بين ال�شخ�صيات.
	�إذا �أخذن��ا بعي��ن االعتب��ار النقطتين ال�س��ابقتين ،بالإ�ضاف �ة �إلى نقطة ثالث��ة ،وهي � ّأنالألفاظ في اللغات بح�سب طبيعة تركيبها اللغويّ ومخارج حروفها لي�ست مت�شابهة ،بل 
هناك �ألفاظ ثقيلة على النطق وال�سمع ،و�أخرى خفيفة ،وهناك �ألفاظ ح�سنة وم�أنو�سة 
وعذبة ومو�سيقية وم�ألوفة ،و�أخرى قبيحة وم�ستوح�شة وغريبة و�شا ّذة وم ّنفرة ،وهكذا؛
يُ�صبح من ال�ضروريّ  اختيار اال�سم الح�سن من جهتين :من حيث اللفظ والتركيب بين
الحروف ،ومن حيث المعنى ،ب�أن يكون له ت� ّضمنات �إيجابية.
ّ
أكيد والحث في الر�ؤية التربوية الإ�س�لامية على ا�ستح�س��ان الأ�س��ماء ،واعتبرت
 ورد الت�� ّأن من حقوق الطفل على وليّه اختيار اال�س��م الح�س��ن له ،عن ر�س��ول اهللّ � : Pإن �أول
ما ينحل به �أحدكم ولده :اال�سم الح�سن ،فليح�سن �أحدُكم ا�سم ولده» .وعنهّ :P
«حق
الولد على والده �أن يُح�سن ا�سمه.»...
	� ّإن الروايات في بدء الت�سمية على �أربع طوائف عند اال�ستقراء:الطائفة الأولى من الأخبار :ت� ّضمنت ا�ستحباب الت�سمية من غير توقيت بزمان محدّد.
الثانية :ح ّثت على ت�سمية الأوالد قبل الوالدة.
الثالثة :يُ�ستفاد منها الت�سمية حين الوالدة.
ّ
منها الحث على الت�سمية في اليوم ال�سابع من والدة الطفل.
والرابعة :يُ�ستفاد
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أسئلة الدرس

1.1هل يُمكن ف�صل ا�سم ال َع َلم عن ثوب معانيه اللغوية؟ ا�شرح ذلك بالتف�صيل.
2.2هل يح�صل ارتباط خا�ص في الذهن الب�شريّ  بين �أ�سماء بع�ض ال�شخ�صيات التاريخية 
وبين اال�سم الذي يطلق على المولود؟ ولماذا؟
ّ 3.3
حث المنهاج النبويّ على ا�ستح�سان �أ�سماء الأطفال .اذكر روايتين على ذلك.
4.4متى يبد�أ ا�ستحباب ت�سمية الطفل؟ عدِّ د طوائف الروايات في ذلك.

الدرس الثامن والعشرون

ّ
حق الطفل
في االسم الحسن ()2
معايير تشخيص
األسماء الحسنة والقبيحة

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يعرف معيار تحديد الأ�سماء التي يح�سن اختيارها 
للطفل ،ويعر�ض الأدلة الروائية على ذلك.
2 .2يعرف ميزان ت�شخي�ص الأ�سماء القبيحة ,المذموم
ت�سمية الطفل بها ،ويبيّن الروايات حول ذلك.
3 .3يعرف لزوم تغيير الأ�سماء القبيحة ،وا�ستحباب
تكنية الطفل.

تمهيد
ّ
ّات�ضح م ّما �سبق� ،أنّ
عليهم يحث الأولياء على
منهج النبي و�أهل البيت �صلوات اهلل
ّ
ا�ستح�سان �أ�سماء �أطفالهم ،والأ�سماء الح�سنة  ذات عر�ض  عري�ض ،فهل �أ��ش��اروا في 
ن�صو�صهم �إلى معايير ت�شخي�ص الأ�سماء الح�سنة؟ وهل  ثمة  نماذج في الروايات عن
الأ�سماء الح�سنة؟
والجواب :نعمّ � ،إن ن�صو�ص �أهل البيت Rلم تغفل هذا الجانب ،فقد �ساعدت �أولياء
�أمور الأطفال على اختيار الأ�سماء الح�سنة بالك�شف عن بع�ضها� ،إمّا على نحو العموم ،و�إمّا 
على نحو الخ�صو�ص.
النصوص الواردة في األسماء الحسنة على نحو العموم
يوجد بع�ض الن�صو�ص الروائية التي تعطي الإن�سان معايير عامة في ت�شخي�ص الأ�سماء
الح�سنة التي ي�ستحبّ  �إطالقها على الطفل وت�سميته بها ،وهذه المعايير على ثالثة �أق�سام:
الأوّل� :أ ّنه ي�ستحبّ  ت�سمية الطفل ب�أيّ  ا�سم من �أ�سماء الأنبياء ،بمعنى � ّأن الروايات � ّأ�س�ست
نبي هو �صالح لت�سمية الطفل به.
قاعدة عامة في هذا ال�سياق مفادها :كل ا�سم ّ
الثاني� :أ ّنه ي�ستحبّ  ت�سمية الطفل ب�أيّ  ا�سم من الأ�سماء التي تت� ّضمن العبودية الم�ضافة 
�إلى اهلل تعالى �أو �أحد �أ�سمائه الح�سنى ،بمعنى :ك ّل ا�سم يفيد العبودية هلل تعالى ي�ستحبّ
ت�سمية الطفل به.
الثالث� :أ ّنه ي�ستحبّ  ت�سمية الطفل ب�أيّ  ا�سم من الأ�سماء التي يت�سمّى بها النبيّ و�أهل بيته .R
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ونعر�ض الأدلة على ك ّل معيار منها في الن�صو�ص التالية:
أسماء األنبياءR

نبي
 عن �أمير الم�ؤمنين  ،Qقالّ �« :إن ر�سول اهلل قال :ما من �أهل بيت فيهم ا�سم ّوالع�شي»(((.
� ّإل بعث اهلل ع ّز وج ّل �إليهم ملكاً يُقدّ�سهم بالغداة
ّ
وعن النبي ،Pقال�« :سمّوا �أوالدكم �أ�سماء الأنبياء.(((»...
ّ
نبي لم تزل البركة فيهم»(((.
 وعنه�« :Pإذا كان ا�سم بع�ض �أهل البيت ا�سم ّأسماء العبودية لله
 وع��ن �أب��ي جعفر الباقر ،Q قال�« :أ�صدق الأ�س��ماء ما �سُ �مّي بالعبودية ،و�أف�ضلها�أ�سماء الأنبياء»(((.
 وفي لفظ �آخر« :وخيرها �أ�سماء الأنبياء»(((.ما �س ّمي بالعبودية ،مثل :عبد اهلل� ...،إلخ.
يظهر بو�ضوح � ّأن �أ�صدق الأ�سماء ُ
و� ّأن �أف�ضل الأ�سماء وخيرها �أ�سماء الأنبياء� :آدم ،نوح� ،إدري�س� ،أيوب� ،إبراهيم� ،إ�سماعيل،
�إ�سحاق ،يعقوب ،يو�سف ،مو�سى ،عي�سى� ،سليمان ،داود ،يون�س� ...إلخ.
ّ
أسماء أئمة أهل البيتR

 عن ربعي بن عبد اهلل ،قال :قيل  لأبي عبد اهلل  :Qجُ علت فداك� ،إ ّنا  ُن�س ّمي ب�أ�سمائكم و�أ�سماء �آبائكم ،فينفعنا ذلك؟
فقال�« :إي واهلل ،وه��ل ال��دي��ن � ّإل ال �ح��بّ ؟! ق��ال تعالى :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭼ((( »(((.
((( الطو�سي ،الأمالي� ،ص ،454ح .1012ورواه في تاريخ بغداد �أو مدينة ال�سالم ،البغدادي� ،أحمد بن علي ،ج� ،14ص.244
((( مكارم الأخالق� ،ص.220
((( دعائم الإ�سالم ،ج� ،2ص.188
((( الكافي ،ج� ،6ص.18
((( معاني الأخبار� ،ص.146
((( �سورة �آل عمران ،الآية .31
((( تف�سير العيا�شي ،ج� ،1ص.168-167
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النصوص الواردة في األسماء الحسنة على نحو الخصوص
والتي يمكن التم�سك بها الختيار
بالإ�ضافة �إلى المعايير العامة التي ذكرتها الروايات
ّ
اال�سم الح�سن للطفل ،قدّمت روايات �أخرى نماذج م�صداقية للمعايير العامة من خالل ذكر 
�أ�سماء محدودة ي�ستحبّ  ت�سمية الطفل بها لتميّزها وخ�صو�صية فيها ،و�أف�ضل هذه الأ�سماء هو
ا�سم النبي الأعظم� ،Pأي ا�سم «محمد» .وقد بيّنت الروايات �أن ت�سمية الطفل با�سم محمد 
ّ
يت ّ
رتب عليه العديد من الآثار الخا�صة ،مثل� :إكرامه ،التو�سعة له في المجل�س ،عدم تقبيح
وجهه ،نجاح الم�شورة عند ح�ضوره ،تقدي�س المنزل وحلول البركة فيه...
علي ،الح�سن،
ومن جملة الأ�سماء التي تمّ  الت�أكيد  عليها بالخ�صو�ص �أي� ًضا للذكورّ :
الح�سين ،حمزة ،جعفر...
ومن �أ�سماء الن�ساء �أ ّكدت الروايات على خ�صو�صية وميزة في ا�سم «فاطمة» ،و�سي�أتي في 
بع�ض الروايات�« :أمّ ا �إذا �سمّيتها فاطمة ،فال ت�سبّها ،وال تلعنها ،وال ت�ضربها».
خير األسماء محمد

 عن الإمام جعفر ال�صادق ،عن �أبيه ،عن �آبائه  ،Rقال :قال ر�سول اهلل« :Pمنولد له ثالث بنين ،ولم يُ�س ِّم �أحدهم محمداً ،فقد جفاني»(((.
 وع��ن �أب��ي عب��د اهلل ّ � :Qأن النب� ّ�ي  Pقال« :من ول��د له �أربع��ة �أوالد ،ولم يُ�س � ِّم�أحدهم با�سمي فقد جفاني»(((.
 وع��ن �أب��ي عب��د اهلل  ،Qق��ال« :ال يولد لن��ا ول��د �إال �س �مّيناه محمداً ،ف ��إذا م�ضى�سبعة �أيام ف�إن �شئنا غيّرنا ،و�إن �شئنا تركنا»(((.
محمد
ثمرات ونتائج تسمية الطفل باسم
ّ

 ع��ن الر�ض��ا ،Q ع��ن �آبائ��ه ،ع��ن ّ النب� ّ�ي ،Pق��ال�« :إذا �س �مّيتم الول��د محم��داً،
ف�أكرموه ،و�أو�سعوا له في المجل�س ،وال ُتقبّحوا له وجهاً»(((.
((( الطو�سي ،الأمالي� ،ص ،682ح.1453
((( الكافي ،ج� ،6ص.19
((( م.ن� ،ص.18
((( ال�صدوق ،عيون �أخبار الر�ضا ،ج� ،1ص ،32ح.29
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 وبه��ذا الإ�س��ناد ،عن��ه ،Pقال« :م��ا من ق��وم كانت له��م م�ش��ورة ،فح�ضر من ا�س��مهمحمد� ،أو �أحمد ،ف�أدخلوه في م�شورتهم � َّإل كان خيراً لهم»(((.
 وبهذا الإ�س��ناد عنه ،Pقال« :ما من مائدة و�ضعت ،وح�ضر عليها من ا�س��مه �أحمد�أو محمد� ،إال قدّ�س ذلك المنزل في ك ّل يوم مرتين»(((.
 وع��ن ر�س��ول اهلل ،Pق��ال�« :إذا �س �مّيتم محم��داً ،ف�لا ُتق ّبح��وه ،وال تجبه��وه((( ،والت�ضربوه ،بورك ِل َبي ٍْت فيه محمد ،ومجل�س فيه محمد ،ورفقة فيها محمد»(((.
وعن النبي« :Pال ت�سمّوا �أبناءكم محمداً ،ثم تلعنونهم»(((.
ّ
 وعن الإمام جعفر ال�صادق ،عن �آبائه ،عن ابن عبا�س ،قال�« :إذا كان يوم القيامة ،نادىمنا ٍد� :أال ليقم من ا�سمه محمد ،فليدخل الج ّنة ،لكرامة �سميّه محمد.(((»P
 وع��ن �أب��ي ه��ارون مول��ى �آل جعدة ق��الُ :كنتُ جلي�س � ًا لأبي عب��د اهلل  Qبالمدينة،ففقدني �أيام ًا ،ثمَّ  �إ ّني جئت �إليه ،فقال لي« :لم �أرك منذ �أيام يا �أبا هارون».
ف ُقلتُ  :ولد لي غالم.
فقال« :بارك اهلل ،فما �سمّيته»؟
قلت� :س ّميته مح ً
مدا.
قال« :ف�أقبل بخدّه نحو الأر���ض ،وهو يقول :محمد ،محمد ،محمد ،حتى كاد يل�صق
خدّه بالأر�ض .ث َّم قال :بنف�سي ،وبولدي ،وب�أهلي ،وب�أبويّ  ،وب�أهل الأر���ض ك ّلهم جميعاً،
الفداء لر�سول اهلل ،Pال ت�سبّه ،وال ت�ضربه ،وال ُت�سئ �إليه .واعلم �أ ّنه لي�س في الأر�ض دار
فيها ا�سم محمد� ،إال وهي تقدّ�س ك ّل يوم.(((»...
((( عيون �أخبار الر�ضا ،ج� ،1ص.32
((( م.ن.
((( ال تجبهوه :من جبهه� .أي ال تردوه عن حاجته ،وال ت�ستقبلوه بما يكره.
((( مكارم الأخالق� ،ص.25
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،15ص.130
((( ك�شف الغمة في معرفة الأئمة ،ج� ،1ص .29نقله من كتاب اليواقيت لأبي عمر الزاهد.
((( الكافي ،ج� ،6ص.39
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 -8عن �سليمان الجعفريّ  ،قال� :سمعتُ  �أبا الح�سن الر�ضا Q يقول« :ال يدخل الفقر
بيتاً فيه ا�سم :محمد.(((»...
علي الر�ض��ا ،Q قال« :البي��ت الذي في��ه محم��د ،يُ�صبح �أهل��ه بخير
 -9ع��ن الإم��ام ّ
ويُم�سون بخير»(((.
اسم ّ
علي
 ع��ن عل� ّ�ي بن �أبي طال��ب  ،Qقال« :من ولد ل��ه �أربعة ،فلم يُ�س � ّم �أحدهم با�س��مي،فقد جفاني»(((.
محمد العرزمي ،قال« :ا�س��تعمل معاو ُية م� َ
�روان بن الحكم على
 وع��ن عب��د الرحمن بنّ
المدينة ،و�أمره �أن يفر�ض ل�شباب قري�ش((( ،ففر�ض لهم.
علي بن الح�سين « :Lف�أتيته ،فقال :ما ا�سمك؟
فقال ّ
علي بن الح�سين.
فقلتّ :
فقال :ما ا�سم �أخيك؟
علي.
فقلتّ :
وعلي؟ ما يريد �أبوك �أن يدع �أحداً من ولده �إال �سمّاه عل ّياً.
عليّ ،
فقالّ :
ث َّم فر�ض لي ،فرجعت �إلى �أبي  ،Qف�أخبرته.
فقال :ويلي على ابن الزرقاء دبّاغة الأدم ،لو ولد لي مائة لأحببت �أن ال �أُ�سمّي �أحداً
منهم �إال عل ّياً»(((.
ّ
ما يدل على ذلك في الفقرات ال�سابقة ،تحت عنوان :ت�سمية الجنين با�سم
وقد تقدّم
علي ،و�سي�أتي في بع�ض الفقرات الالحقة.
مح ّمد �أو ّ

((( الكافي ،ج� ،6ص.19
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،21ص ،394ح(.)27389
((( الديلمي ،فردو�س الأخبار ،ج� ،3ص ،632ح.5981
((( يفر�ض ل�شباب قري�ش� :أي يجعل لهم فر� ًضا وعطية.
((( الكافي ،ج� ،6ص.19
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اسم حمزة
النبي ،Pفقال :يا ر�س��ول اهلل ،ولد
 ع��ن �أب��ي عب��د اهلل  ،Qقال« :جاء رجل �إلى ّلي غالم ،ماذا �أُ�سمّيه؟
قال� :Pسمِّه ب�أحبّ  الأ�سماء � ّإلي :حمزة»(((.
اسم فاطمة
	 عن ال�سكوني ،قال :دخلت على �أبي عبد اهلل  ،Qو�أنا مغموم مكروب.ّ
�سكوني ،ما غمّك»؟
فقال لي« :يا
ّ
فقلت :ولدت لي ابنة...
فقال« :ما �سمّيتها»؟
ُقلتُ  :فاطمة.
قال�« :آه �آه �آه ،ثم و�ضع يده على جبهته� ...أ ّم��ا �إذا �سمّيتها فاطمة ،فال ت�سبّها ،وال
تلعنها ،وال ت�ضربها»(((.
أسماء العبودية لله :عبد الرحمن ،عبد الله...
 ع��ن �أب��ي جعفر ،Q قال :قال ر�س��ول اهلل Pعلى منب��ره�« :أال � ّإن خير الأ�س��ماء:عبد اهلل ،وعبد الرحمن.(((»...
 وعن ر�سول اهلل« :Pنعم الأ�سماء :عبد اهلل وعبد الرحمن ،الأ�سماء المعبّدة»(((. وعن ابن حميد�« ،أ ّنه �س�أل �أبا عبد اهلل  Qو�شاوره في ا�سم ولده.فقال �« :Qسمّه ا�سماً من العبودية».
فقال� :أي الأ�سماء هو؟
فقال « :Qعبد الرحمن»(((.
((( الكافي ،ج� ،6ص.19
((( م.ن� ،ص.49
((( الخ�صال� ،ص.251
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،51ص.128
((( الكافي ،ج� ،6ص.19
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 ع��ن جعف �ر ب��ن محم��د القالن�س� ّ�ي ،ق��ال« :كت��ب محم �د �أخ �ي �إل��ى �أب��ي  محم��د (الع�س��كريّ )  ،Qوامر�أته حامل ،ي�س ��أله الدعاء بخال�صها ،و�أن يرزقه اهلل ذك ًرا،
و�س�أله �أن يُ�س ّميه.
فكتب �إليه« :ون�ع��م اال��س��م محمد وعبد الرحمن ،ف��ول��دت ل��ه اثنين ت��و�أم�ي��ن ،ف�سمّى
�أحدهما محمداً والآخر عبد الرحمن»(((.
األسماء غير المحبوبة
 لولي الطفل ت�سميته ب�أ�سماء ح�سنة .وفي المقابل يُكره
ّات�ضح م ّما تقدّم� ،أ ّنه يُ�ستحبّ ّ
ت�سميته ب�أ�سماء غير ح�سنة .وقد قدّمت الروايات �أي� ًضا معيار ًا عام ًا في بع�ض الأ�سماء التي ال 
يح�سن ت�سمية الطفل بها ،وهي �أ�سماء �أعداء �أهل البيت  ،Rلأ ّن ُ
ها تفرح ال�شيطان.
كما قدّمت الروايات بع�ض النماذج للأ�سماء المكروه الت�سمية بها ،نعر�ضها في الفقرة
التالية.
عدم التسمية بأسماء أعداء أهل البيتR

عن الإمام الباقر في حديث ذكرناه �سابق ًاّ � ...« :إن ال�شيطان �إذا �سمع منادياً يُنادي :يا
علي ،ذاب كما يذوب الر�صا�ص .ح ّتى �إذا �سمع منادياً با�سم عد ّو من �أعدائنا،
محمد ،يا ّ
اهت ّز واختال»(((.
النصوص الواردة في األسماء المكروهة
 عن ح ّماد بن عثمان ،عن �أبي عبد اهلل  ،Qقالّ �« :إن ر�سول اهلل Pدعا ب�صحيفةحين ح�ضره الموت يريد �أن ينهى عن �أ�سماء يت�سمّى بها ،فقب�ض ولم يُ�سمّها ،منها:
الحكم ،وحكيم ،وخالد ،ومالك .وذكر �أ ّنها �س��تة �أو �س��بعة((( ممّا ال يجوز �أن يُت�س �مّى
بها»(((.
((( ح�سين بن عبد الوهاب ،عيون المعجزات� ،ص .124وك�شف الغمة ،ج� ،3ص.214
((( الكافي ،ج� ،6ص.20
((( الجملة الظاهرة في الترديد والن�سيان لي�ست من كالم الإمام  Qو�إنما هي من كالم �أحد الرواة.
((( الكافي ،ج� ،6ص.20
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 وع��ن الإم��ام جعف��ر بن محم��د ،عن �أبي��ه ،عن ج �دّه علي بن الح�س��ين ،ع��ن �أبيه ،عنعلي بن �أبي طالب  ،Rقال :قال ر�س��ول اهلل« :Pنعم الأ�س��ماء :عبد اهلل ،وعبد
الرحمن ،الأ�سماء المعبّدة.
و�شرّها :همّام والحارث .و�أكره :مبارك ،ونافع ،وب�شر ،وميمونّ ،
لئل يُقال :ث ّم مبارك،
ث ّم ب�شر ،ث ّم ميمون .فيقال :ال.
وال ت�س ّم �شهاباً ،ف� ّإن �شهاب ا�سم من �أ�سماء النار .وكره الحاكم ومالكاً»(((.
 وع��ن عل� ّ�ي بن �أبي طالب  ،Qقال :قال ر�س��ول اهلل ...« :Pوال ُت�س �مّوا �أوالدكم:الحكم ،وال �أبا الحكم ،ف� ّإن اهلل هو الحكم»(((.
 وع��ن �أب��ي جعفر ،Q ق��الّ �« :إن �أبغ���ض الأ�س��ماء �إل��ى اهلل تعالى :ح��ارث ،ومالك،وخالد»(((.
 وع��ن �أب��ي جعفر ،Q ق��ال :قال ر�س��ول اهلل Pعلى منب��ره ...« :و�ش � ّر الأ�س��ماء:�ضرار ،ومرّة ،وحرب ،وظالم»(((.
 وع��ن عل� ّ�ي ب��ن عطية ،ق��ال« :قال �أب��و عب��د اهلل  Qلعب��د الملك ب��ن �أعي��ن :كيف�سمّيت ابنك �ضري�ساً؟
قال :كيف �سمّاك �أبوك جعفراً؟
قال ّ � :Qإن جعفراً نهر في الج ّنة ،و�ضري�س ا�سم �شيطان»(((.
 وعن �أبي جعفر �أو �أبي عبد اهلل  ،(((Lقال« :هذا محمد �أذن لهم في الت�سمية به،فمن �أذن لهم في ي�س؟! يعني الت�سمية ،وهو ا�سم النبي.(((» P
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،15ص.132
((( علل ال�شرائع ،ج� ،2ص.583
((( الكافي ،ج� ،6ص.21
((( الخ�صال� ،ص.251
((( الطو�سي ،محمد بن الح�سن ،اختيار معرفة الرجال ،ج� ،1ص.412
((( الترديد من راوي الحديث.
((( الكافي ،ج� ،6ص .20قال العالمة المجل�سي تعليق ًا على الحديث« :و�أما الت�سمية ب�أ�سماء المالئكة كجبرئيل وميكائيل 
فيا وال �إثب ً
فلم �أجد في كالم �أ�صحابنا �شيئ ًا ال ن ً
اتا ،واختلف العامة فمنهم من منعه» .مر�آة العقول ،ج� ،21ص.36
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استحباب تغيير األسماء القبيحة
�سها النبي و�أهل 
ُقدم الإن�سان على ت�سمية طفله با�سم غير مطابق للمعايير التي � ّأ�س
ّ
قد ي ِ
بيته  Rفي ح�سن اختيار ت�سمية الطفل� ،إمّا جه ًال ،و�إمّا تق� ً
صيرا ،ثم يتنبه من غفلته
ويلتفت �إلى جهله وتق�صيره ،في�س�أل نف�سه :ما العمل؟ والجوابّ � :أن ّ
حق الطفل في اال�سم
الح�سن ال ينتفي بمجرد ت�سميته با�سم قبيح �أو غير مطابق للمعايير التي و�ضعتها الروايات
لجودة الت�سمية ،بل حق الطفل في اال�سم الح�سن هو ّ
ّ
حق ا�ستمراريّ  .وبناء عليه ،ي�ستحبّ
للإن�سان �إذا ما كان ا�سم طفله غير ح�سن �أن يعمد �إلى تغييره بنحو يعيد ت�سميته ب�أ�سماء
ح�سنة ،وبذلك يكون قد �أدّى للطفل �أحد حقوقه التي له على والده.
 عن الإمام جعفر ال�صادق ،عن �أبيه  ،Lقال« :كان ر�س��ول اهلل Pيُغيّر الأ�س��ماءالقبيحة في الرجال والبلدان»(((.
ن�صراني من ملك الروم على ر�س��ول اهلل�( Pإلى �أن قال)
 وفي خبر طويل في دخولّ
فقال« :ما ا�سمك»؟
ف ُقلتُ  :ا�سمي عبد ال�شم�س.
فقال لي« :ب ِّدل ا�سمك .ف�إ ّني �أُ�سمّيك عبد الوهّ اب»(((.
 وعن يعقوب ال�سراج ،قال :دخلت على �أبي عبد اهلل-ال�صادق  -Qوهو واقف علىر�أ� �س �أبي الح�س��ن مو�س��ى-الكاظم  ،-Qوهو في المهد ي�س��ارّه طوي ًال ،فجل�س��ت،
حتى فرغ ،فقمت �إليه ،فقال-ال�صادق ُ :-Q
«ادن من موالك (�أي الكاظم) ف�س ِّلم
علي بكالم ف�صيح ،ثمّ قال لي« :اذهب ،فغيّر ا�سم ابنتك
عليه» .فدنوت ،ف�س َّلمت ،فر ّد ّ
التي �سمّيتها �أم�س ،ف�إ ّنه ا�سم يُبغ�ضه اهلل».
وكانت ولدت لي ابنة و�س ّميتها بالحميراء.
فقال �أبو عبد اهلل « :Qانته �إلى �أمره ُتر�شد».
فغيّرت ا�سمها»(((.
((( قرب الأ�سناد� ،ص.93
((( جامع �أحاديث ال�شيعة ،ج� ،21ص.333
((( الكافي ،ج� ،1ص.310
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وا�ستناد ًا �إلى هذه الروايات ،ذهب الفقهاء �إلى ا�ستحباب تغيير الأ�سماء القبيحة �إلى
الأ�سماء الح�سنة(((.
استحباب التكنية
التكنية عبارة عن �إعطاء كنية معيّنة للطفل �أو الطفلة ،فيُ�س ّمى الطفل ب�أبي فالن� ،أو
الطفلة ب�أم فالن .وقد بيّن �أهل البيت الع ّلة في ذلك كما �سيظهر من خالل الروايات.
النصوص الواردة في استحباب التكنية
	 ع��ن الإم��ام الر�ضا ،Q قال�« :إ ّنه لمّا ولد الح�س��ن بن علي ،هب��ط جبرئيل علىر�سول اهلل ،بالتهنئة في اليوم ال�سابع ،و�أمره �أن يُ�سمّيه ويُك ّنيه.(((»...
 عن مع ّمر بن خثيم ،قال :قال لي �أبو جعفر« :Q ما ُتك ّنى»؟قالُ :قلتُ  :ما اكتنيت بعد ،وما لي ولد ،وال امر�أة ،وال جارية.
قال « :Qفما يمنعك من ذلك»؟
علي .Q
قالُ :قلتُ  :حديث بلغنا عن ّ
قال « :Qوما هو»؟
قلت :بلغنا عن علي Q قال« :من اكتنى ولي�س له �أهل فهو �أبو جعر»(((.
علي � ،Qإ ّنا ل ُنك ّني �أوالدنا في
فقال �أبو جعفر�« :Q شوه((( ،لي�س هذا من حديث ّ
�صغرهم مخافة النبز �أن يلحق بهم»(((.
 وع��ن جاب��ر ،ق��ال�« :أراد �أب��و جعف��ر  Qالرك��وب �إل��ى بع���ض �ش��يعته ليع��وده»(((.فق��ال « :Qي��ا جاب��ر ،الحقن��ي» ،فتبعت��ه ،فل ّم��ا انتهى �إل��ى باب الدار خ��رج ابن له
�صغير ،فقال له �أبو جعفر :Q ما ا�سمك؟
((( الأنوار اللوامع في �شرح مفاتيح ال�شرائع ،ج� ،10ص.276
((( الكافي ،ج� ،6ص.34
((( الجعر :العذرة الياب�سة.
((( �شوه� :إما �أن تقر�أ َ�شوَّه� :أي حرّف الحديث من قال كذلك .و�إما �أن تقر�أ�ُ :شوِّه ،على تقدير �شوه وجه من قال ذلك �أي
دعاء عليه بمعنى التقبيح ،قبح اهلل وجهه.
((( الكافي ،ج� ،6ص.19
((( يعوده :يزوره في مر�ضه.

 نسحلا مسالا يف لفطلا ّقححقح

451

فقال :محمد.
قال « :Qفبما ُتك ّنى»؟
قال :بعلي (�أي المق�صود� :أبو علي ،ل ّأن الكنية ال تكون �إال م�سبوقة بكلمة� :أبو كما تقدّم).
قال �أبو جعفر« :Q لقد احتظرت من ال�شيطان احتظاراً �شديداً(((ّ � .إن ال�شيطان �إذا
�سمع منادياً ينادي :يا محمد ،يا علي ،ذاب كما يذوب الر�صا�ص .حتى �إذا �سمع منادياً با�سم
عد ّو من �أعدائنا ،اهت ّز واختال»(((.
النصوص الواردة في الكنى المكروهة
 ع��ن جعف��ر بن محمد ،عن �أبيه ،عن جدّه علي بن الح�س��ين ،عن �أبيه ،عن علي بن �أبي طال��ب  ،Rق��ال :ق��ال ر�س��ول اهلل�« :Pإ ّن��ي ال �أُح ّل لأحد �أن يت�س �مّى با�س��مي وال
يتك ّن��ى بكنيت��يّ � ،إل مول��ود لعل� ّ�ي م��ن غير ابنتي فاطم��ة ،فقد نحلته ا�س��مي وكنيتي،
وهو محمد بن علي»(((.
 وع��ن محم �د اب��ن الحنفية ،عن �أبي��ه علي ،Q قال :قال ر�س��ول اهلل �« :Pإن ولدلك غالم ف�سمّه با�سمي ،وك ّنه بكنيتي ،وهو رخ�صة لك دون النا�س»(((.
 وعن �أبي عبد اهلل ال�صادق ّ �« :Qأن النبي Pنهى عن �أربع كنى :عن �أبي عي�سى،وعن �أبي الحكم ،وعن �أبي مالك ،وعن �أبي القا�سم �إذا كان اال�سم محمداً»(((.
((( احتظرت :جعلت نف�سك في حظيرة حجبت بها من ال�شيطان .واالحتظار :الدخول في الحظيرة للأمن من العدو.
((( الكافي ،ج� ،6ص.20
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،15ص.133
((( بحار الأنوار ،ج� ،101ص .131ويراجع :المقريزي� ،إمتاع الأ�سماع ،ج� ،13ص .187ذكر عدة روايات بهذا الم�ضمون.
وقال ابن �أبي الحديد�« :أبو هريرة ،عنه�-أي النبي� :Q -إنه نهى �أن يجمع بين ا�سمه وكنيته لأحد ،وروى �أنه �أذن
لعلي بن �أبي طالب  Qفي ذلك ،ف�سمى ابنه محمد ابن الحنفية مح ً
مدا ،وكناه �أبا القا�سم»� .شرح نهج البالغة،
ج� ،19ص.366
وق��ال القا�ضي النعمان بن محمد المغربي« :ومحمد ابن الحنفية ال��ذي قال فيه ر�سول اهلل �صلوات اهلل عليه و�آله
لعلي� :Q إنه �سيولد لك غالم بعدي ف�سمه با�سمي ،وك ّنه بكنيتي ،ف�سمّاه مح ّم ً
دا ،وك ّناه �أبا القا�سم»� .شرح الأخبار
في ف�ضائل الأئمة الأطهار ،ج� ،2ص.16
((( الكافي ،ج� ،6ص.21
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 وع��ن زرارة ،ق��ال�« :س��معت �أب��ا جعفر  Qيق��ولّ � :إن رج� ًلا كان يغ�ش��ى((( علي بن
الح�سين  ،Lوكان يُك ّنى �أبا مرة .فكان �إذا ا�ست�أذن عليه يقول� :أبو مرّة بالباب.
ّ
تقولن� :أبو مرة»(((.
فقال له علي بن الح�سين  :Lباهلل� ،إذا جئت �إلى بابنا ،فال

((( يغ�شى� :أي ي�أتي .و�أبو مرة :كنية �إبلي�س.
((( الكافي ،ج� ،6ص.21

 نسحلا مسالا يف لفطلا ّقححقح
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المفاهيم الرئيسة

	� ّإن ن�صو���ص �أه��ل البي��ت �س��اعدت �أولياء �أم��ور الأطفال على اختيار الأ�س��ماء الح�س��نة بالك�ش��ف عن بع�ضها� ،إمّا على نحو العموم ،و�إمّا على نحو الخ�صو�ص .ومن الن�صو�ص
�ن النبي ،Pقال:
الواردة في الأ�س��ماء الح�س��نة على نحو العموم� :أ�س��ماء الأنبياء ،ع�
ّ
«�س �مّوا �أوالدكم �أ�س��ماء الأنبياء ،»...و�أ�س��ماء العبودية هلل ،فعن الإمام الباقر،Q 
ق��ال�« :أ�ص��دق الأ�س��ماء ما �سُ �مّي بالعبودية ،و�أف�ضلها �أ�س��ماء الأنبياء» ،و�أ�س��ماء �أئمة 
�أهل البيت.
	�أ ّم��ا الن�صو���ص ال��واردة ف��ي الأ�س��ماء الح�س��نة على نح��و الخ�صو���ص ،فخير الأ�س��ماءمحم��د ،وكذلك ا�س��م علي ،وحمزة ،الح�س��ن ،الح�س��ين ،جعفر ،فاطم��ة ...عن الإمام
الر�ض��ا ،Q ق��ال« :ال يدخ��ل الفق��ر بيت �اً فيه ا�س��م :محم��د� ،أو �أحم��د� ،أو علي� ،أو
الح�سن� ،أو الح�سين� ،أو جعفر� ،أو طالب� ،أو عبد اهلل� ،أو فاطمة من الن�ساء».
 م��ن خير و�أف�ضل الأ�س��ماء �أي� ًضا �أ�س��ماء العبودية هلل :عبد الرحم��ن ،عبد اهلل ،...عنر�سول اهلل« :Pنعم الأ�سماء :عبد اهلل وعبد الرحمن ،الأ�سماء المعبدة «.
	يُكره ت�س��مية الطفل ب�أ�س��ماء غير ح�س��نة ،كالت�س��مية با�س��م �أعداء �أهل البيت ،Rع��ن الإم��ام الباق��رّ � ...« :Q إن ال�ش��يطان �إذا �س��مع منادي �اً ُين��ادي :ي��ا محم��د ،يا
عل��ي ،ذاب كم��ا ي��ذوب الر�صا�ص ،ح ّتى �إذا �س��مع منادياً با�س��م عد ٍّو م��ن �أعدائنا ،اهت ّز
واختال».
	يُ�س��تحبّ  تغيي��ر الأ�س��ماء القبيح��ة ،عن الإم��ام الباق��ر« :Q كان ر�س��ول اهلل يُغيّرالأ�سماء القبيحة في الرجال والبلدان».
 م��ن الم�س��تحبّات تكني��ة المولود ،وهي عبارة عن �إعطاء كني��ة معيّنة للطفل �أو الطفلة،فيُ�س � ّمى الطف��ل «�أبو فالن»� ،أو الطفلة ب ��أم فالن ،عن الإمام الر�ضا ،Q قال�« :إ ّنه
لمّا ولد الح�سن بن علي ،هبط جبرئيل على ر�سول اهلل ،بالتهنئة في اليوم ال�سابع،
و�أمره �أن يُ�سمّيه ويك ّنيه.»...
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أسئلة الدرس

1.1ما هي الأ�سماء التي يُ�ستحبّ  ت�سمية الطفل بها على نحو العموم؟
2.2ما هي التي يُكره ت�سمية الطفل بها على نحو العموم؟
3.3عدِّ د بع�ض الأ�سماء التي يُ�ستحبّ  ت�سمية الطفل بها على نحو الخ�صو�ص.
4.4لماذا بر�أيك يُ�ستحبّ  تغيير الأ�سماء القبيحة؟
5.5من الم�ستحبّات تكنية المولود ،ما معنى التكنية؟

الفصل الثامن

ّ
حق الطفل في الرضاعة الطبيعية

الدرس التاسع والعشرون :دور الرضاعة الطبيعية في تكوين هوية الطفل-
المفهوم واألدلة الروائية.
ّ
وصحية.
الدرس الثالثون :الرضاعة الطبيعية برؤية قيمية وفقهية

الدرس التاسع والعشرون

دور الرضاعة الطبيعية
في تكوين هوية الطفل
 -المفهوم واألدلة الروائية-

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يعتقد � ّأن موا�صفات وخ�صائ�ص المر�ضعة الذهنية 
 الطفل بالر�ضاعة.
والنف�سية والبدنية تنتقل �إلى
َّ
2 .2يُدرك مدى ت�أثير الم�صادر الغذائية على لبن الأم
والمر�ضعة ،وبال ّتالي الطفل.
3 .3يقدر على تعريف الر�ضاعة لغة وا�صطالح ًا.
4 .4يعر�ض �أد ّلة ت�أثير الر�ضاعة الطبيعية في تكوين
هويّة الطفل من خالل الن�صو�ص الدينية.

ً
تعريف َّ
الرضاعة لغة
«م�ص الثدي و�شرب»((( .قال �أحمد بن فار�س(« :ر�ضع) الراء
ر�ضع الطفل  رَ�ضاعة �أيّ :
ِ
وال�ضاد والعين �أ�صل واحد ،وهو� :شرب اللبن من ال�ضرع �أو الثدي»(((.
م�ص الثدي �شرب اللبن منه»(((.
الر�ضعّ :
وقال الطبر�سيَّ « :
ّ
 الر�ضاع ُ
ة ال تطلق على:
والوا�ضح من اال�ستعمال اللغويّ  �أن مفردة ّ
 -1مطل��ق الم��ّ�ص كما ذهب �إليه البع���ض((( ،لما يظهر من �أقوال اللغويي��ن � ّأن الر�ضاع هو
مفهوم الم�ص
الم�ص +ال�شرب ،فال�شرب داخل في مفهوم الر�ضاع .هذا ف�ض ًال عن � ّأن
ّ
نف�س��ه متقوّم بال�ش��رب عن��د بع�ض اللغويي��ن ،قال الفي��روز �آبادي« :م�ص�صته� :ش��ربته
� ً
شربا رقيق ًا»(((.
 -2وي ّت�ضح �أي� ًضا بطالن القول ب� ّأن الر�ضاع هو مطلق �شرب اللبن(((؛ ل ّأن الر�ضاع هو �شرب
اللب��ن م��ن الثدي بنحو خا�ص ،وال يُقال لمن �ش��رب الحليب من غير الثدي �أنه ارت�ضع،
وهذا �أمر �ش��ائع واقع في النا���س ،حيث ي�ش��ربون الألبان دائ ً
ما وال يُقال� :إ ّنهم ارت�ضعوا 
البهائم(((.
((( العين ،ج� ،1ص.270
((( معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،2ص.400
((( مجمع البيان ،ج� ،2ص.111
((( الم�صري ،ابن نجيم ،البحر الرائق ،ج� ،3ص.386
((( القامو�س المحيط ،ج� ،2ص318
((( يراجع :البجنوردي ،ح�سن ،القواعد الفقهية ،ج� ،4ص .321حيث يظهر منه تب ّني هذا الر�أي لغو ًيا.
((( يراجع :م�سالك الأفهام ،ج� ،7ص.230
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ّ
الشرعي
الرضاعة في االصطالح
� ّإن البحث عن مفردة الر�ضاع لغ ًة ،ال يُلغي الحاجة �إلى البحث عن مفهوم الر�ضاعة من
ناحيتين �أخريين :الأولى :الفقهية الت�شريعية ،والثانية :الن�صو�صية.
والبحث عن الناحية الفقهية هو بحث في الناحية الن�صو�صية لأ ّنه م�ستنبط منها ،لذا ما 
تنبغي الإ�شارة �إليه هو � ّأن البحث عن الر�ضاع في الن�صو�ص يقع في ثالثة مقامات:
ق الحكم التكليفي (اال�ستحباب �أو
المقام الأول :الر�ضاع الذي يُ�ش ّكل  مو�ضوع ًا لتع ّل
ّ
الوجوب) به.
المقام الثاني :الر�ضاع ال��ذي يُ�ش ّكل  مو�ضوع ًا للآثار الو�ضعية في  ن�شر الحرمة في 
العالقات والنكاح.
والمقام الثالث :الر�ضاع الذي تت ّ
رتب عليه الآثار الإيجابية �أو ال�سلبية تربو ًيا و�صح ّي ًا
ونف�س ًيا...
 للحكم التكليفي
وال ريب في � ّأن الر�ضاع الذي يُ�ش ّكل مو�ضوع ًا للحرمة الو�ضعية ومتع ّلق ًا
ّ
 بمجرد
والآثار التربوية لي�س هو مطلق الر�ضاع بالمعنى اللغويّ  ،ل ّأن مفهوم الر�ضاع لغة يتح ّقق ّ
م�ص الطفل للثدي ولو م ّرة واحدة ،كما يتح ّقق في الطفل الذي تجاوز عمره ال�سنتين ،مع
ّ
هما لي�سا كذلك في اال�صطالح ال�شرعي كما �سي ّت�ضح ،لذا ينبغي �إفراد البحث عن تحديد 
�أ ّن
ّ
والتكليفي والآثار التربوية.
 للحكمين الو�ضعي
الر�ضاع الذي يكون مو�ضوع ًا
ّ
ّ
ّ
الفقهي
مفهوم الرضاعة في االصطالح
الر�ضاعة ا�صطالح ًا في الفقه الجعفريّ عبارة عن :و�صول لبن المر�أة (الحليب) �إلى
جوف الطفل من خالل امت�صا�صه الثدي مبا�شرة و�شربه الحليب منه .وقد تكون تلك المر�أة
وقد تكون المر�ضعة امر�أة �أخرى غير الأم.
هي الأم،
ِ
م�ص الثدي
�أ ّما �إي�صال اللبن �إلى جوف الطفل عن طريق الحلق (�أو غيره) من دون ّ
و�شرب اللبن منه ،ك�أن ي�ستخرج الحليب من الثدي مبا�شرة �أو بوا�سطة �آلة معيّنة ،ويو�ضع في 
قارورة �أو غيرها ،ثم يتمّ  �إطعامه للطفل ،وهو ما يُ�س ّمى :الوجور ،فال يُطلق عليه ا�سم الر�ضاع
في اال�صطالح الت�شريعي ،بل ي�شترط «االمت�صا�ص من الثدي ،فلو حلب من الثدي ووجر
ّ
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في حلقه� ،أو �سعط به لم ين�شر�-أي الحرمة.(((»-
مع الإ�شارة �إلى �أن بع�ض فقهاء المذاهب الأخرى قد � ّصرح ب�أن الوجور وال�سعوط وغيرهما 
يُطلق عليهما ا�سم الر�ضاع �شرع ًا(((.
ّ
الوضعي
الرضاع كموضوع للحكم
� ّإن الر�ؤية الت�شريعية الإ�سالمية تقوم على وجود عدّة �أن��واع من العالقات التحريمية 
بالن�سبة لم�س�ألة النكاح والزواج (العالقة الن�سبية ،الم�صاهرة ،ا�ستيفاء العدد في الزوجات،
خا�صة ذكرها 
اللعان ،الكفر)((( ،ومنها الر�ضاع الذي يوجب ن�شر الحرمة �ضمن �شروط وقيود ّ
الفقهاء ،ك�أن يكون للطفل من العمر دون ال�سنتين ،و�أن يكون درور لبن المر�ضعة عن حمل 
ق المقدار ال�شرعي ك ّم ًا من حيث العدد �أو ك ً
يفا من حيث الأثر ك�إنبات
بعقد �شرعي ،وتح ّق
ّ
ّ
اللحم و�شدّ العظم� ،أو زمان ًا ك�إر�ضاع يوم وليلة.
و�إذا تح ّققت هذه القيود وال�شروط ،يكون الر�ضاع موجب ًا لن�شر حرمة النكاح على ح ّد
أحاديث النبي و�أهل بيته �ص ّلى اهلل
ما توجبه العالقة الن�سبية ،للقاعدة الفقهية الواردة في �
ّ
عليهم �أجمعين« :يحرم من الر�ضاع ما يحرم من الن�سب»((( ،فيت�ساوى الر�ضاع مع الن�سب
في ثالثة �أمور :التحريم ،والمحرمية((( ،والم�صاهرة((( .ويفترق عن العالقة الن�سبية ب� ّأن
الر�ضاع ال يثبت به :التوارث ،وال وجوب النفقة ،وال الوالية ،وال تثبت به الح�ضانة.
ّ
التكليفي واآلثار التربوية
الرضاع كموضوع للحكم
ّ
ق الحكم التكليفي �أو الآث��ار التربوية �أو�سع دائرة
ال �شك في � ّأن الر�ضاع الذي هو متع ّل
ّ
كمو�ضوع للحكم الو�ضعي بن�شر 
من المعنى اللغويّ  ،كما �أ ّنه �أو�سع دائرة من المحدّد �شرع ًا
ّ
أثر الو�ضعي للر�ضاع يتح ّقق ولو ح�صل ليوم وليلة �أو بـ  15ر�ضعة،
الحرمة في النكاح ،ل ّأن ال
ّ
((( المهذب البارع ،ج� ،3ص.235
((( قال ابن نجيم الم�صري الحنفي « :و�صول اللبن من ثدي المر�أة �إلى جوف ال�صغير من فمه �أو �أنفه في مدّة الر�ضاع
الآتية ،ف�شمل ما �إذا حلبت لبنها في قارورة ،ف�إنّ  الحرمة (حرمة النكاح) تثبت ب�إيجار هذا اللبن �ص ّب ًا و�إن لم يوجد 
الم�ص ...فال فرق بين الم�ص وال�صب وال�سعوط والوجور» .البحر الرائق ،ج� ،3ص.386
((( المهذب البارع ،ج� ،3ص.232-231
((( تهذيب الأحكام ،ج� ،8ص .244والكافي ،ج� ،5ص.437
((( فله �أن يخلو ب�أمّه و�أخته وبنته من الر�ضاع ،و�أن ينظر منهنّ  �إلى ما ينظر منه من محارمه من الن�سب.
((( فيحرم منكوحة الأب على االبن من الن�سب ومن الر�ضاع كذلك ،ويحرم �أم الزوجة ن�سب ًا وكذا ر�ضاع ًا.
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ّ
أو الذي تحث الن�صو�ص على
كمو�ضوع للحكم التكليفي �
ولكن لي�س هذا هو معنى الر�ضاع
ّ
ّ
مرة لمدّة ي�صدق عليها 
القيام به بحق الطفل ،بل الن�صو�ص تنظر �إلى الر�ضاع كعالقة م�ست ّ
ع ً
رفا هذا المفهوم بما له من الآثار العاطفية والنف�سية وال�صحّ ية والذهنية وغيرها ،والتي 
حدّدها القر�آن الكريم بحولين كاملين(((.
النظرة اإلسالمية إلى ّ
أهمية الرضاعة الطبيعية
نذكر تحت هذا العنوان مجموعة  من الن�صو�ص الروائية التي تظهر لنا بو�ضوح
مدى ت�أثير الخ�صائ�ص الذهنية والنف�سية والروحية والبدنية للمر�ضعة من جهة ،وت�أثير 
م�صادر تكوين اللبن الحليب في ثدي المر�ضعة من جهة ثانية ،في �صناعة هوية الطفل 
ة المر�ضعة ح�س ًنا وج ً
ماال وذكا ًء وطهارة روحية� ...أو قبح ًا وحماقة 
�شاكل لطبيع ُ
بنحو ُم ِ
و ....وقد � ّأ�س�ست الروايات قاعدة عا ّمة في هذا المجال ،مفادها�« :إنّ  اللبن يُعدي ،ويُغ ّير 
طباع الطفل» ،لذا ورد الت�أكيد على �أنّ من جملة حقوق الطفل ح�سن اختيار المر�ضعة 
له ،كما  منعت الروايات عن �إ�سناد وظيفة  ر�ضاعة الطفل �إلى بع�ض �أ�صناف الن�ساء
المتل ّب�سات ب�صفات �سلب ّية مع ّينة ،فكيف والحال اليوم �إ�سناد وظيفة الر�ضاعة �إلى قارورة
الزجاج والبال�ستيك من جهة ،و�إلى الحليب البقريّ من جهة ثانية؟ ف�أيّ طباع �سين�ش�أ
وي�شب عليها الطفل يا ترى؟!
ّ
ّ
النصوص الروائية في الحث على الرضاع
 ع��ن �أب��ي جعف��ر ،Q قال« :ق��ال ر�س��ول اهلل :Pال ت�س��تر�ضعوا الحمق��اء((( ،ف� ّإن(((
اللب��ن ُيع��دي((( ،و� ّإن الغ�لام ين��زع �إل��ى اللب��ن يعن��ي �إل��ى الظئ��ر((( ف��ي الرعون��ة
والحمق»(((.
((( البجنوردي ،القواعد الفقهية ،ج� ،8ص.332
((( الحمقاء :من الحمق ،وهو قلة العقل ونق�صانه.
((( يعدي :انتقال ومجاوزة ال�شيء من �صاحبه �إلى غيره.
((( الظئر :العطف والقرب ،والظئر هي التي تر�ضع ولد غيرها ،و�سميت بذلك لأنها تعطف عليه.
((( الرعونة :من الرعن وهو اال�ضطراب والهوج واال�سترخاء والحمق .يقال :امر�أة رعناء �أي هوجاء.
((( الكافي ،ج� ،6ص.43
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وع��ن �أبي عب��د اهلل  ،Qقال« :كان �أمير الم�ؤمنين  Qيقول :ال ت�س��تر�ضعوا
الحمق��اء ،ف �� ّإن اللب��ن يغلب الطب��اع .وقال ر�س��ول اهلل :Pال ت�س��تر�ضعوا الحمقاء،
ف� ّإن الولد ي�شبّ عليه»(((.
وع��ن ر�س��ول اهلل ،Pق��ال« :ال ت�س��تر�ضعوا الحمق��اء ،وال العم�ش��اء((( ،ف �� ّإن اللب��ن
يُعدي»(((.
وع��ن �أب��ي عبد اهلل  Qق��ال« :ق��ال �أمي��ر الم�ؤمني��ن  :Qانظروا م��ن ُتر�ضع
�أوالدكم ،ف� ّإن الولد ي�شبّ عليه»(((.
وع��ن الإمام عل��ي ،Q قال« :تخيّروا للر�ضاع كما تتخيّرون للن��كاح ،ف� ّإن الر�ضاع
يُغيّر الطباع(((»(((.
البغي((( من الن�س��اء ،والمجنونة،
وعن الإمام علي« :Q تو ّقوا على �أوالدكم لبن ّ
ف� ّإن اللبن يُعدي»(((.
وع��ن محم �د ب��ن م��روان ،ق��ال :قال ل �ي �أب��و جعف��ر« :Q ا�س��تر�ضع لول��دك بلبن
الح�سان ،و�إيّاك والقباح ،ف� ّإن اللبن قد يُعدي»(((.
وعن �أبي جعفر ،Q قال« :عليكم بالو�ضاء( ((1من الظ�ؤرة ،ف� ّإن اللبن يُعدي»(.((1
وعن عبيد اهلل الحلبي ،قالُ :قلتُ لأبي عبد اهلل  :Qامر�أة ولدت من الزنا �أتخذها 
ظئ ًرا؟

((( الكافي ،ج� ،6ص.43
((( العم�شاء :من العم�ش ،وهو �ضعف الر�ؤية والب�صر ،مع �سيالن الدمع من العين في �أكثر الأوقات.
((( عيون �أخبار الر�ضا ،ج� ،2ص.37
((( الكافي ،ج� ،6ص.44
((( الطباع :من الطبع� ،أي ال�سجية التي جبل عليها الإن�سان ،والمزاج ،والخلق �سواء �أكان �سيئ ًا �أم ح�سناً.
((( قرب الإ�سناد� ،ص.93
((( البغي :هنا بمعنى الزانية ،قال تعالى :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ �سورة النور ،الآية  .33البغاء :الزنا.
((( الخ�صال� ،ص.615
((( الكافي ،ج� ،6ص.43
( ((1الو�ضاء :من الو�ضاءة بمعنى الح�سن والنظافة.
( ((1الكافي ،ج� ،6ص.44
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قال« :ال ت�ستر�ضعها وال ابنتها»(((.
 وعن علي بن جعفر ،عن �أخيه �أبي الح�سن  ،Qقال� :س�أل ُته عن امر�أة ولدت من زنا هل ي�صلح �أن ي�ستر�ضع بلبنها؟
قال« :ال ي�صلح ،وال لبن ابنتها التي ولدت من الزنا»(((.
وقد �
أ�سند النبي Pمن جملة ما �أ�سند في �أ�سباب ف�صاحته وبالغته وح�سن بيانه وعذوبة 
ّ
ل�سانه :الر�ضاعة ،حيث قال�« :Pأنا �أعربكم� ،أنا قر�شيّ وا�ستر�ضعت في بني �سعد بن بكر»(((.
االستنتاج
يظهر من الروايات المتقدّمة عدّة �أمور:
جرد غذاء وطعام للطفل ،بل اللبن هو وا�سطة لنقل الخ�صائ�ص
�أو ًالّ � :أن اللبن لي�س م ّ
الذهنية  والنف�سية  والبدنية  من المر�ضعة �إلى الطفل المرت�ضع ،وهذا  م ُ
ا تفيده العبارات
التالية في الروايات ،مثلّ �« :إن اللبن يُعدي»ّ �« ،إن الغالم ينزع �إلى اللبن»ّ �« ،إن اللبن يغلب
الطباع»ّ �« ،إن الولد ي�شبّ عليه»ّ �« ،إن الر�ضاع يُغيّر الطباع».
مر�ضعة طفله ،ف� ّإن ذلك
ثانياً :بنا ًء على ما تقد
ّ
ّم ،ينبغي لولي �أمر الطفل �أن يُح�سن اختيار ِ
جز ٌء من م�س�ؤوليّاته التربوية تجاه الطفل ،وهذا م ُ
ا تفيده عبارات مثل« :تخيّروا للر�ضاع»،
«انظروا من ُتر�ضع �أوالدكم».
ثالثاً :حدّدت الروايات بع�ض ال�صفات ال�سلبية التي �إن تلبّ�ست بها المر�أة تعتبر غير 
ولي �أمر الطفل حينها �أن يعمد �إلى وقاية طفله من
�صالحة لالختيار كمر�ضعة للطفل ،وعلى ّ
اللبن ال�صادر عن امر�أة تتلبّ�س بخ�صائ�ص �سلبية ،وهذا م ُ
ا تفيده عبارات مثل« :تو ّقوا على
�أوالدكم لبن البغي»« ،ال ت�ستر�ضعوا الحمقاء»�« ،إيّاك والقباح»...
وف��ي  ذات ال�سياق ح ّثت ال��رواي��ات على اختيار ا�ستر�ضاع م��ن تتح ّلى بال�صفات
((( الكافي ،ج� ،6ص.42
((( م.ن� ،ص.44
((( الحميري ،عبد الملك بن ه�شام ،ال�سيرة النبوية ،ج� ،1ص .107وروي عنه (�ص) �أ ّنه قال�« :أنا �أف�صح العرب ،بيد �أ ّني 
من قري�ش ،ون�ش�أت في بني �سعد ،وارت�ضعت من بني زهرة» .النووي ،يحيى بن �شرف ،المجموع �شرح المهذب ،ج،18
�ص .227وم�سالك الأفهام ،ج� ،7ص.241
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والخ�صائ�ص الموجبة ،مثل« :ا�ستر�ضع لولدك بلبن الح�سان»« ،عليكم بالو�ضاء»...
ِ
وبقرينة المقابلة لل�صفات ال�سابقة ،يكون من الح�سن اختيار المر�ضعة  كاملة العقل،
والمر�ضعة العفيفة.
وا�ستناد ًا للروايات المتقدّمة �أفتى الفقهاء بح�سن اختيار المر�ضعة �ضمن موا�صفات
ُ�ستحب ف��ي اال�ستر�ضاع اختيار المر�ضعة العاقلة 
خا�صة ،ق��ال ال�شهيد الثاني« :ي
ّ
الم�سلمة العفيفة الو�ضيئة الح�سنة للر�ضاع ،لأنّ  الر�ضاع م�ؤ ّثر في الطباع ،والأخالق،
وال�صورة.(((»...
األم أفضل مرضعة لطفلها
ّ
ّمة تحث على ح�سن اختيار
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هناّ � ،أن جميع الروايات المتقد
المر�ضعة ،والتي هي غير الأم كما يظهر من �سياق الروايات ،فماذا عن الأم؟
في الحقيقةّ � ،إن الجواب عن هذا ال�س�ؤال قد بيّنته الآية القر�آنية الكريمة في قوله تعالى:
ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ...ﭼ ((( ،حيث توجّ هت
هذه النقطة ب�شكل مف�صل ،-كما 
الآية بالخطاب �إلى الأمّهات والوالدات-و�سي�أتي تو�ضيح
ّ
 ب�شكل جلي� ،أ ّنه لي�س هناك �أف�ضل من الأم للقيام بهذه الم�س�ؤولية 
�أو�ضحت الروايات �أي� ًضا
ّ
خا�صة في �شخ�صيّة الطفل 
التربوية ال�شريفة وت�أدية هذه الوظ
يفة المهمة في بناء ا�ستعدادات ّ
ّ
في المرحلة الأولى من طفولته ،وعلى الأم �أن تعلم �أ ّنه ال يوجد لبن على وجه الأر�ض خير من
لبنها لر�ضاعة طفلها ونموّه ال�سليم بدن ًيا ونف�س ًيا وذه ً
نيا.
لل�صبي((( لبن خير من لبن �أ ّمه»(((.
 عن ر�سول اهلل ،Pقال« :لي�سّ
 وع��ن �أب��ي عبد اهلل  Qقال« :قال �أمي��ر الم�ؤمنين  :Qما من لبن ير�ضع بهال�صبي �أعظم بركة عليه من لبن �أمّ ه»(((.
ّ
((( الرو�ضة البهية ،ج� ،5ص.165
((( �سورة البقرة ،الآية .233
((( ي�شمل الطفل والطفلة ولكن عادة ما ت�ستعمل كلمة ال�صبي في الروايات من باب غلبة اال�ستعمال الذكوري في اللغة 
العربية ،ولكن يكون المق�صود الأعم من الذكر والأنثى� ،إال مع وجود قرينة خا�صة.
((( عيون �أخبار الر�ضا ،ج� ،2ص.38
((( الكافي ،ج� ،6ص.41
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وا�ستناد ًا لهذه الن�صو�ص ،ذكر الفقهاء � ّأن �أف�ضل لبن هو لبن الأمّ ،قال المح ّقق الح ّلي:
«�أف�ضل ما ر�ضع لبن �أمّه»(((.
ّ
عن المنظمات الدولية،
وت�ؤ ّكد هذه الحقيقة التقارير ال�صحّ ية والبحوث الطبّية ال�صادرة
ّ
أتي بيانه في تقرير منظمة ال�صحّ ة العالمية.
كما �سي�
النصوص الروائية في غذاء المرضعة
ُقلنا � ّإن الروايات ُ تفيد � ّأن م�صادر تكوين اللبن الذي يرت�ضعه الطفل لها دور مهمّ  �أي� ًضا
في تنمية وت�شكيل ا�ستعدادات وخ�صائ�ص معيّنة في �شخ�صية الطفل كالحلم والنقاء والزكاء
والجمال ،نعر�ض بع�ض هذه الروايات ّ
 الدالة على هذه الفكرة.
 عن �أمير الم�ؤمنين  ،Qقال« :قال ر�سول اهلل :Pليكن �أوّل ما ت�أكله النف�ساء الرطب،ف�إ ّن اهلل قال لمريم :ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﭼ(((.
قيل :يا ر�سول اهلل ،ف�إنْ  لم يكن �أوان الرطب؟
قال�« :سبع تمرات من تمر المدينة ،ف �� ْإن لم يكن ف�سبع تمرات من تمر �أم�صاركم،
ف� ّإن اهلل ع ّز وج ّل يقول :وع ّزتي وجاللي وعظمتي وارتفاع مكاني ال ت�أكل نف�ساء يوم تلد
الرطب فيكون غالماً � ّإل كان حليماً ،و� ْإن كانت جارية كانت حليمة»(((.
 وع��ن ر�س��ول اهلل ،Pق��ال�« :أطعم��وا الم��ر�أة في �ش��هرها ال��ذي تل��د فيه التم��ر ،ف� ّإنولدها يكون حليماً نق ّياً»(((.
 وعن��ه�« :Pإذا ول��دت الم��ر�أة فليك��ن �أوّل ما ت ��أكل الرطبَ  ،ف� ْإن لم يك��ن رطبٌ فتمر،ف�إ ّنه لو كان �شيء �أف�ضل منه �أطعمه اهلل مريم حين ولدت عي�سى»(((.

((( وع ّلق ال�سيد محمد العاملي على هذه العبارة بقوله« :وذلك لأنه �أوفق بمزاجه ،و�أن�سب بطبعه ،لتغذيه منه في بطن
�أمه» .نهاية المرام ،ج� ،1ص.460
((( �سورة مريم ،الآية .25
((( الكافي ،ج� ،6ص.23
((( مكارم الأخالق� ،ص.169
((( م.ن� ،ص.238
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ّ
نفا�سهن
البرني ،ف�أطعموه ن�ساءكم في
 وعن الإمام علي ،Q قال« :خير تموركمّ
تخرج �أوال ُد ُكم ز ِك ّياً حَ ليماً»(((.
 وع��ن الإم��ام ال�صادق  ،Qق��ال�« :أط ِعم��وا ِن�س��اءَكم ال َّتم � َر البرن� َّ�ي في نفا�س� ّ�هن،
ُتجَ مِّلوا �أوال َد ُكم»(((.
ّ
نفا�سهن َتح ُلم �أوال ُد ُكم»(((.
 وعنه  ،Qقال�« :أطعموا البرني ن�ساءكم فيمن الوا�ضحّ � ،أن لأكل الأم المر�ضعة التمر والرطب ت�أث ً
يرا في هويّة الطفل من حيث الحلم
والزكاء والجمال .وكذلك للتغ ّذي ب�أنواع �أخرى من الأطعمة والأ�شربة هناك �آثار مع ّينة �إ ً
يجابا
�أو �سلب ًا ك�شفت عنها الأبحاث العلمية -الطبّية.
وعلى ك ّل حالّ � ،إن هذه الآثار الإيجابية �أو ال�سلبية للر�ضاعة على بناء �شخ�صيّة الطفل،
ت�ضع الأم �أمام تحدّيات وم�س�ؤوليات العمل على تربية نف�سها لما لخ�صائ�ص ذاتها و�صفاتها 
من انعكا�س على �شخ�صية الطفل ،كما ت�ضعها �أمام م�س�ؤولية �أن ُ تح�سن اختيار الغذاء الذي
خا�صة في �شخ�صيّة الطفل.
يلعب دور ًا في الت�أثير على نموّ ا�ستعدادات ّ

((( الكافي ،ج� ،6ص.22
((( مكارم الأخالق� ،ص.169
((( الكافي ،ج� ،6ص.23
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المفاهيم الرئيسة

	� ّأ�س�س��ت الرواي��ات قاعدة عا ّم��ة مفادهاّ �« :أن اللبن يُعدي ،ويُغيّر طب��اع الطفل» ،فعنر�س��ول اهلل Pق��الّ � « :إن اللب��ن يُعدي» ،وعن الإمام عل��ي ،Q قالّ � « :إن الر�ضاع
يُغيّر الطباع».
	بين��ت الرواي��ات �أ ّنه لي���س هن��اك �أف�ضل م��ن الأم في القيام به��ذه الم�س ��ؤولية التربوية 
 ّخا�صة في �شخ�صية الطفل  .
ال�شريفة وت�أدية هذه الوظ
يفة المهمة في بناء ا�ستعدادات ّ
ّ
	�أ ّك��دت الرواي��ات على � ّأن لأكل الأم المر�ضعة التمر والرطب ت�أث ًيرا في هويّة الطفل من
حي��ث الحل��م والزكاء والجم��ال .وهذه الآث��ار الإيجابية �أو ال�س��لبية للر�ضاعة على بناء
�ش��خ�صية الطف��ل ،ت�ض��ع الأم �أم��ام تحديّات وم�س ��ؤوليات العمل على تربية نف�س��ها لما 
لخ�صائ�ص ذاتها و�صفاتها من انعكا�س على �شخ�صية الطفل.
م�ص الثدي و�شرب اللبن منه.
	الر�ضاعة لغة بمعنى ّ�ق الحكم التكليفي (اال�س��تحباب �أو
	المق��ام الأول :الر�ض��اع الذي يُ�ش � ّكل مو�ضوع ًا لتع ّل�ّ
الوجوب) به.
	المق��ام الثان��ي :الر�ض��اع ال��ذي يُ�ش � ّكل مو�ضوع ًا للآث��ار الو�ضعية في ن�ش��ر الحرمة في العالقات والنكاح.
 والمقام الثالث :ما هو الر�ضاع الذي تت ّرتب عليه الآثار الإيجابية �أو ال�سلبية تربو ًيا.
	الر�ضاع الذي يُ�ش ّكل مو�ضوع ًا للحرمة الو�ضعية عبارة عن و�صول لبن المر�أة (الحليب)�إلى جوف الطفل من خالل امت�صا�صه الثدي مبا�شرة و�شربه الحليب منه ليوم وليلة �أو
بـ  15ر�ضعة� ...إلخ.
ّ
ّ
على القيام به بحق الطفل 
أو الذي تحث الن�صو�ص
�وع للحكم التكليفي �
	الر�ض��اع كمو�ض�ّ
لي���س كم��ا هو الحال ف��ي الر�ضاع كمو�ض��وع للحكم الو�ضع� ّ�ي ،بل الن�صو���ص تنظر �إلى
مرة لم �دّة ي�ص��دق عليها عرف � ًا هذا المفه��وم بما له م��ن الآثار
الر�ض��اع كعالق��ة م�س��ت ّ
العاطفية والنف�سية وال�صحّ ية والذهنية وغيرها ،والتي حدّدها القر�آن الكريم بحولين
كاملين.
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أسئلة الدرس

1.1اذكر ثالثة �شواهد من الن�صو�ص الروائية على � ّأن اللبن يُعدي ويُغيّر طباع الطفل.
2.2م��ا ه��و �أف�ض��ل لب��ن (حليب) بالن�س��بة للطف��ل؟ وما ه �ي �آث��ار الر�ضاع��ة الطبيعية على
الطفل؟
3.3هل لغذاء الأم �أيّ دور وت�أثير على �شخ�صية الطفل؟ بيّن ذلك.
 للحكم الو�ضعي ،والر�ضاع الذي يُ�ش � ّكل مو�ضوع ًا
4.4م��ا هو الر�ضاع الذي يُ�ش � ّكل مو�ضوع � ًا
ّ
للحكم التكليفي والآثار التربوية وال�صحية؟
ّ

الدرس الثالثون

الرضاعة الطبيعية برؤية
قيمية وفقهية وصح ّية

أهداف الدرس

ّ
على المتعلم مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يعرف الخ�صائ�ص ال�صحية للر�ضاعة الطبيعية 
على الأم والطفل.
2 .2يحدِّ د طبيعة ال�ر�ؤي��ة التربوية القيمية لم�س�ألة 
الر�ضاعة الطبيعية.
3 .3يعرف �سلبيّات وخطورة الر�ضاعة ال�صناعية.
يعرف الحكم الفقهي للر�ضاعة الطبيعية ،ويعر�ض 
4 .4
ّ
�أد ّلة الفقهاء حول ذلك.

ّ
مشكلة حرمان الطفل من حقه في الرضاعة الطبيعية
ّ
إ�سالمية التي تحث على الر�ضاعة الطبيعية وت�ؤ ّكد 
م ّما ي�ؤ�سف له� ،أمام هذه النظرة ال
دورها في �صناعة هويّة الطفل� ،أ ّننا نعي�ش في عالمنا المعا�صر واحدة من �أهمّ  الم�شكالت
ّ
التربوية بحق الطفل ،وهي انخفا�ض معدّل ن�سبة الر�ضاعة الطبيعية ب�شكل ملحوظ ،حيث
يعمد بع�ض الأمّهات �إلى حرمان طفلها من الر�ضاعة مطلق ًا ،في حين � ّأن �أمّهات �أخريات
مر لثالثة �أو �ستة �أ�شهر مث ًال ،م�ستبدلين تغذية 
يُر�ضعن �أطفالهنّ  فترة زمنية محدودة قد ت�ست ّ
والحليب ال�صناعي .و ُ�أطلق على هذا الأ�سلوب
الطفل من ثدي �أمّه مبا�شرة با�ستعمال القارورة
ّ
ا�سم« :الر�ضاعة ال�صناعية» ،من �أجل التخفيف من وح�شته و�سوء وط�أته على حياة الطفل،
مع كونه ال عالقة له بالر�ضاعة ال من قريب وال من بعيد.
وقد �أدّت هذه الم�شكلة �إلى مبادرة بع�ض الأطباء والم�ست�شفيات والجمعيات المهت ّمة 
بحقوق الطفل �إل��ى ال�شعور بالم�س�ؤولية في القيام بحمالت توعية  على الآث��ار الإيجابية 
للر�ضاعة الطبيعية ،والتحذير من مخاطر وم�ضارّ الر�ضاعة ال�صناعيةُ ،
 لما ت�ش ّكله تغذية 
ّ
�سلب لحقوقه ،ال لحق واحد فقط� ،أي � ّأن حرمان الطفل من الر�ضاعة 
الطفل بالقارورة من
الطبيعية لي�س �سلب ًا ّ
 للحق ال�صحّ ّي للحفاظ على ال�سالمة الج�سدية له وخلوّه من الأمرا�ض،
ّ العقلي
ل ّأن ح ّقه فيها يمت ّد �إلى خارج الدائرة ال�صحّ ية البدنية �إلى ال�صحّ ة النف�سية والنمو
ّ
واالحتياجات العاطفية للطفل...
	فالر�ضاعة تمنح الطفل �شحنات عاطفية ووجدانية يحتاجها من ح�ضن �أمّه ،وت�شبعنداءات روحه �إلى حنان قلب الأم ،و ُتعطيه جرعة ال�شعور بالحبّ والع�شق ،و ُتلب�سه ثوب الدفء
وال�سكينة والمودّة والرحمة� ...إلخ .خ�صو� ًصا � ّأن الجنين بعد ميالده يُتابع خبراته التي كوّنها 
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في رحم �أ ّم��ه ،فمث ًال كان ي�سمع انتظام د ّق��ات قلبها ،ف��إذا ح�ضنته و�أر�ضعته يُ�شعره ذلك
بالأمان والأن�س وعدم الغربة والوح�شة.
واالعقلي للطفل ب�شكل �أو�سع.
ّات النمو الح�س ّي
 والر�ضاعة تفتح ا�ستعدادات وقابليّ
ّ
�ابهة للمر�ضعة ،فيكت�س��ب بالر�ضاعة �شحنات من
 والر�ضاعة ت�صبغ الطفل بثوب الم�ش�ِ
الخ�صائ�ص الذهنية والحاالت النف�س��ية لها� ...إلى غيرها من الإيجابيات التي �أ�ش��بع
علماء الطبّ وال�صحّ ة النف�سية وغيرهما الحديث حولها(((.
ولتمكين الأمّهات من ال�شروع في الر�ضاعة الطبيعية واالقت�صار عليها لمدّة �ستة �أ�شهر 
ّ
تو�صي منظمة ال�صحّ ة العالمية واليوني�سيف بما يلي:
	ال�شروع في الر�ضاعة الطبيعية في غ�ضون ال�ساعة الأولى من حياة الطفل.	االقت�صار على الر�ضاعة الطبيعية ،وذلك يعني � ّأن الطفل ال يتل ّقى �إ ّال لبن الأ ّم دون �أيّة �أغذية �أو م�شروبات �إ�ضافية ،بما في ذلك الماء.
	الر�ضاع��ة الطبيعي��ة ح�س��ب الطل��ب ،وذلك يعن��ي اال�س��تجابة لطلب الطف��ل ك ّلما �أبدىرغبة في ذلك� ،أثناء النهار والليل.
أو الم�صا�صات �أو اللهايات.
 عدم �إعطاء القارورات �ّ
آثار لبن األم
ّ
 يتناوله الر�ضع ،وهو يو ّفر ك ّل ما يلزم للر�ضيع من طاقة 
طبيعي
لبن الأم هو �أوّل غذاء
ّ
مر ذلك اللبن في تغطية نحو ن�صف
وعنا�صر مغ ّذية في الأ�شهر الأولى من حياته ،كما ي�ست ّ
احتياجات الطفل التغذوية �أو �أكثر من ذلك خالل ال�شطر الثاني من العام الأوّل ،ونحو ثلث
والمعرفي
أم في النماء الح�س ّي
تلك االحتياجات خالل العام الثاني من حياته .ويُ�سهم لبن ال
ّ
ّ
ّ
وحماية الر�ضع من الأمرا�ض المعدية والمزمنة .ويُ�سهم االقت�صار على الر�ضاعة الطبيعية 
ً
ً
((( ورد في تقرير مهم �صادر عن ّ
م�ستمرا في 
«قد �شهدت العقود الما�ضية تزايدا
منظمة ال�صحّ ة العالمية واليوني�سيف:
ّ
ُمكن لمنظمة ال�صحّ ة العالمية الت�صريح،
البيّنات على المنافع ال�صحّ ية للر�ضاعة الطبيعية والتو�صيات بممار�ستها .وي
بك ّل ثقة الآن ،ب� ّأن الر�ضاعة الطبيعية ت�سهم في الح ّد من معدّالت وفيات الأطفال و ُتتيح منافع �صحّ ية تدوم ح ّتى مرحلة 
ّ
على تلك الر�ضاعة لتغذية الر�ضع في الأ�شهر ال�ستة الأولى من حياتهم
الكهولة .ويو�صى ،على ال�صعيد ال�س ّكاني ،باالقت�صار
واال�ستمرار فيها بعد ذلك مع �إعطاء الأغذية المكمّلة المنا�سبة ح ّتى بلوغ الطفل عامَّين من العمر �أو �أكثر من ذلك.
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ّ
وفيات الر�ضع الناجمة عن �أمرا�ض الطفولة ال�شائعة ،مثل الإ�سهال �أو االلتهاب
في الح ّد من
الرئويّ  ،ويُ�ساعد على ال�شفاء من الأمرا�ض ب�سرعة.
و ُت�سهم الر�ضاعة الطبيعية في تعزيز �صحّ ة الأمّهات وعافيتهنّ  ،ك ُ
ما ت�ساعد في تباعد 
إ�صابة بال�سرطان المبي�ضي �أو �سرطان الثدي ،وتزيد  من
ال��والدات وتح ّد من مخاطر ال
ّ
الموارد الأ�سرية والمجتمعية ،كما �أ ّنها من ال�سبل التغذوية الم�أمونة التي ال ت� ّضر بالبيئة»(((.
رتبة على الر�ضاعة الطبيعية ،وك ّل ال�سلبيّات المت ّ
ورغم ك ّل هذه الإيجابيّات المت ّ
رتبة على
ما يُ�س ّمى الر�ضاعة ال�صناعية ،نرى � ّأن بع�ض الأمّهات اليوم بد�أت بالتنحّ ي والإعرا�ض عن
 ،تم�سك ًا بعدّة مب ّررات واعتبارات تتردّد على م�سامعنا من �أفواههنّ  ،منها:
�إر�ضاع مولودهنّ ّ
ّ �	-1أن الر�ضاع��ة متعب��ة ومرهقة لراحة الأم الج�س��دية والنف�س��ية ،لأ ّنها تقت�ضي الجلو���س 
�ساعات و�ساعات مع الطفل ،وال�سهر ،واال�ستيقاظ عدّة م ّرات من النوم �أثناء الليل...
�سلبية على الم�ستوى الجمالي لج�سد المر�أة.
�	-2أ ّنها ت�ؤدّي �إلى انعكا�سات
ّ
�	-3أ ّنه �ا ت ��ؤدّي �إلى �س �منة المر�أة وزيادة وزنها ب�س��بب الرغب��ة في الطع��ام و�إرادة التغ ّذي
لأجل �أن تمدّ الطفل بالغذاء المطلوب.
�اطها االجتماعي� ،أو
�	-4أ ّنه �ا تمن��ع المر�أة من ح ّري��ة الإنتاج االقت�صاديّ � ،أو ممار�س��ة ن�ش�
ّ
�إتمام رحلتها العلمية...
ّ �	-5أن الر�ضاع � ُ
ة ت�ضع��ف العالق��ة الحميم��ة والطيّبة مع زوجه��ا� ،إذ �س � ُتعطي �أغلب وقتها 
للطفل على ح�ساب الزوج.
وغيرها من الأ�سباب الت ُ
ي تطرح عادة دفاع ًا عن �سلوك االمتناع عن الر�ضاعة ،والتي 
ُتقارب �أ�سباب االمتناع عن الإنجاب ،وقد ناق�شناها �سابق ًا في الدر�سين العا�شر والحادي
ع�شر ،فال ُنعيد .وعلى فر�ض الت�سليم بكون جملة هذه الأ�سباب في مو�ضعها ،لكن ال�س�ؤال
الرئي�س الذي يطرح نف�سه في هذا المو�ضوع و�أ�شباهه دائ ً
ما :ما هو دور الأم في الأ�سرة ب�شكل 
ّ
دورها بحق الطفل ب�شكل خا�ص؟
عامّ؟ وما هو
((( يراجع ما ورد عن منظمة ال�صحة العالمية على الرابط التالي:

http://www.who.int/ar

476

لفطلا ةيبرت يف ديدجلا جهنملا

ال ريب في � ّأن معنى الأمومة متقوّم بتربية الطفل واالهتمام به ورعايته والحفاظ على
ّه العقلي و ،...بل ل ّذة الأمومة هي بهذا التعب وال�سهر 
�سالمته الج�سدية و�صحّ ته النف�سية ونمو
ّ
والوقت الذي تق�ضيه مع مولودها� .أمّا كون تربيتها للطفل ت�ؤدّي �إلى حرمانها من �ش�ؤون �أخرى
في الحياة ،فهذه م�س�ألة ال يُمكن لأحد �إنكارها بنحو الإجمال ،ل ّأن طبيعة الحياة الدنيوية هي 
دار التزاحم والت�ضادّ ،وال يُمكن لأيّ  �إن�سان �أن يُح ّقق فيها ك ّل �شيء بعر�ض واحد ،بل هي دار
التجارة بين الخيارات المتزاحمة ،بمعنى التخ ّلي عن �أمر مرغوب من �أجل مطلوب �أ�سمى
منه.
الرضاعة برؤية تربوية-قيمية
من النقاط الرئي�سة التي تنبغي الإ�شارة �إليها ب�شدّة فيما يتع ّلق بم�س�ألة الر�ضاعة وغيرها 
كالح�ضانة والنفقة و�...إلخ ،الحديث عن العالقة بين القانون والأخالق ،حيث ال يُمكن تحقيق
النجاح وال�سعادة في الحياة الأ�سرية والتربوية والمهنية واالجتماعية� ...إلخ ،باال�ستناد فقط
ّ
والتحريم في خط العالقة مع الآخرين خ�صو� ًصا من يحمل الإن�سان
�إلى ذهنية الوجوب
في  عنقه م�س�ؤولية تربيتهم ،ل ّأن القواعد المعيارية العامة التي ينبغي �أن ُ ت ّ
نظم عالقات
إن�ساني فيما بينهم وتوجّ ه �سلوكهم في الحياة ال يُمكن �أن تكون خ�صو�ص
�أفراد االجتماع ال ّ
الإلزامات القانونية  والمحاكمات الفتوائية ،بل ينبغي  ح�ضور القيم الأخالقية  والعواطف
وعمقه الباطني ،ولو جُ ّرد القانون
الإن�سانية كعن�صر حيويّ  في ذلك ،فالأخالق هي روح الفقه
ّ
عن الأخالق والعواطف لبقي ق� ً
شرا بال لبٍّ  ،لذا يقول �أمير الم�ؤمنين  Qفي هذا ال�سياق:
«عجبت لرجل ي�أتيه �أخوه الم�سلم في حاجة ،فيمتنع عن ق�ضائها ،وال يرى نف�سه للخير
�أه ً
ال ،فهب �أ ّنه ال ثواب يُرجى ،وال عقاب ُي ّتقى� ،أفتزهدون في مكارم الأخالق؟!»((( .وبهذا 
بُعث ر�سول اهلل ، Pحيث يقول« :عليكم بمكارم الأخالق ف� ّإن اهلل بعثني بها»(((.
لذا يقول ال�سيد الطباطبائي« :ال ي�سعد القانون � ّإل ب�إيمان تحفظه الأخالق الكريمة...،
فالقوانين وال�سنن و�إن كانت عادلة في حدود مفاهيمها ،و�أحكام الجزاء و�إن كانت بالغة في 
((( م�ستدرك الو�سائل ،ج� ،12ص.437
((( الطو�سي ،الأمالي� ،ص.478
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�شدّتها ال تجري على ر�سلها في المجتمع وال ت�سدّ باب الخالف وطريق التخ ّلف � ّإل ب�أخالق
فا�ضلة �إن�سانية»(((.
و ُنلفت النظر� ،إلى �أ ّننا عندما نقول ينبغي عدم بناء ال�سلوك على الفقه فقط ،ال نعني 
بذلك كما هو وا�ضح ترك الواجب وفعل الحرام-معاذ اهلل ،-ل ّأن التعدّي على الحدود الفقهية 
ّ
 الفقهي القابل 
على الحق
أخالقي
يُعتبر خروج ًا عن �أدب العبودية ،بل بمعنى تقديم الدافع ال
ّ
ّ
وبمعنى تجاوز الواجب الفقهي ك ّم ًا وك ً
يفا ونوع ًا.
للإ�سقاط عند التزاحم والتعار�ض،
ّ
وانطالق ًا من هذه الم�س�ألة في المواءمة بين القانون والأخالق ،ينبغي للزوجين �أو �أحدهما 
�أن ال يتحاكما في تربية �أطفالهما على �ضوء العقلية الهند�سية القانونية ،بل على �ضوء روح
القيم الأخالقية وعواطف الطبيعة الإن�سانية .فقد يكون فعل ما من الأفعال واجب ًا بحدٍّ معيّن
ّ
من الناحية الفقهية التكليفية بحق الأب �أو الأم تجاه الطفل� ،أو قد يكون غير مجبر عليه ،كما 
في م�س�ألة الر�ضاع ،ف� ّإن الأم غير مجبرة عليها ،فـ «لي�س للرجل �أن يجبر زوجته على الر�ضاع
كما ن�صت على ذلك الروايات ،فعن �سليمان بن داود المنقري قال�ُ :س ِئل �أبو
لولدها منه»(((،
ّ
عبد اهلل  Qعن الر�ضاع ،فقال« :ال تجبر الحرّة على ر�ضاع الولد»((( .فهل هذا معناه
�أن ي�صدر حينها الفعل عن الأب �أو الأم انطالق ًا من ذهنية الوجوب �أو عدم الإجبار؟ وهل 
�سلوك الوالدين تجاه الولد ينبغي �أن ينطلق من خلفية فتوائية بحتة؟! � ّإن �أيّ �سلوك ال بد �أن
ي�صدر عنهما من خالل روح الأبوّة والأمومة ،و�شحنات العطف والرحمة والحنان ،وبطاقة 
قيمية �أخالق ُ
ّ
كماله الالئق بحاله ،بغ�ض
ية تراعي م�صلحة الطفل نف�سه و�إرادة �إي�صاله �إلى
إلزامي.
النظر عن الحكم التكليفي ال ّ
ّ

((( الميزان في تف�سير القر�آن ،ج� ،11ص.170
((( الخالف ،ج� ،5ص.129
((( الكافي ،ج� ،6ص.41
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أجر وثواب إرضاع األم لطفلها
 الذرائع التي تتم�سك بها لالمتناع عن �إر�ضاع
وعلى الأم �أن تتذ ّكر في هذا المجالّ � ،أن ك ّل
ّ
مولودها ت�صغر �أمام عظم �أجرها الذي كتبه اهلل تعالى لها.
عن �أبي عبد اهلل ّ �« :Qإن ر�سول اهلل Pقال� ... :إذا حملت المر�أة كانت بمنزلة
ال�صائم ،القائم ،المجاهد بنف�سه وماله في �سبيل اهلل ،ف�إذا و�ضعت كان لها من الأجر ما
م�صة كعدل عتق محرّر من ولد
ال يدري �أحد ما هو لعظمه ،ف��إذا �أر�ضعت كان لها بك ّل ّ
�إ�سماعيل ،ف��إذا فرغت من ر�ضاعه �ضرب ملك كريم على جنبها ،وق��ال :ا�ست�أنفي العمل
فقد ُغفر لك»(((.
ومب�شراً
ّ
ّ
بالحق نب ّياً ور�سو ًال
وعن ر�سول اهلل ،Pقال ...« :يا ح��والء ،وال��ذي بعثني
ونذيراً ،ما من امر�أة تحمل من زوجها ولداً �إال كانت في ظ ّل اهلل ع ّز وج ّل ،حتى يُ�صيبها
طلق ،يكون لها بك ّل طلقة عتق رقبة م�ؤمنة ،ف�إذا و�ضعت حملها و�أخذت في ر�ضاعه ،فما
م�صة من لبن �أ ّمه� ،إال كان بين يديها نوراً �ساطعاً يوم القيامة ،يعجب من
يم�ص الولد ّ
ّ
ر�آها من الأوّلين والآخرين ،و ُكتبت �صائمة قائمة ،و�إن كانت غير مفطرة كتب لها �صيام
الدهر ك ّله وقيامه ،ف�إذا فطمت ولدها قال ّ
الحق ج ّل ذكره :يا �أيّتها المر�أة ،قد غفرت لك
ما تقدّم من الذنوب ،فا�ست�أنفي العمل»(((.
لذا ،يُعتبر  عدم �إر�ضاع الطفل  على فر�ض  عدم الوجوب ظل ً
ما بح ّقه ،وهذا  ما �أ ّكدته
الروايات ال�صادرة عن معدن الوحي والتنزيل   ،Rفعن الإمام ال�صادق  ،Qقال:
ال�صبي»((( .وعلى فر�ض عدم
«الر�ضاع واح��د وع�شرون �شهراً ،فما نق�ص فهو جور على
ّ
 فطريا وعاط ً
ً
فيا و�أخالق ًيا و�صحّ ًيا وتربو ًيا لأه ّميته ،فعن �أبي عبد 
وجوبه فق ّهي ًا ،يُعتبر واجب ًا
اهلل ال�صادق  ،Qقال« :الفر�ض في الر�ضاع �أحد وع�شرون �شهراً ،فما نق�ص عن �أحد
وع�شرين �شهراً فقد نق�ص المر�ضع ،و�إن �أراد �أن يُت ّم الر�ضاعة فحولين كاملين»(((.
((( ال�صدوق ،الأمالي� ،ص.497
((( جامع �أحاديث ال�شيعة ،ج� ،20ص.242
((( الكافي ،ج� ،6ص.40
((( تهذيب الأحكام ،ج� ،8ص.106
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ّ
ً
ّ
مستحب؟
هل حق الطفل في الرضاعة واجب تكليفا أم
ال �إ�شكال ب� ّأن �إر�ضاع الطفل من ثدي �أمّه من الحقوق الفطرية الطبيعية له ،وهو واجب
وعاطفي و�صحّ ي ...ومو�ضع ال�س�ؤال في هذه الفقرة هو من الناحية الت�شريعية 
أخالقي
تربويّ و�
ّ
ّ
إلزامي يتوجّ ه �إلى الأم بوجوب �إر�ضاع الطفل �أم � ّأن الر�ضاعة 
والقانونية :فهل ث ّمة تكليف � ّ
م�ستحبّ ّ
مرخ�ص في تركه ،فالأم بالخيار �إن �شاءت �أر�ضعته و�إن لم ت�ش�أ لم ُ تر�ضعه؟ و�إن
إلزامي ّ
إلزامي ّ
ولي الطفل في ت�أمين
 بحق ّ
 بحق الأم فهل هناك تكليف � ّ
لم يكن ث ّمة تكليف � ّ
مر�ضعة له �سواء �أكانت الأم �أم غيرها ؟
حول الحكم التكليفي للر�ضاع يقع في نقطتين:
فالبحث
ّ
 -1ما هو تكليف ال ّ
أم بحق طفلها؟
ّ
أب) بحق طفله؟
ما هو تكليف الولي (ال
-2
ّ
وفي الجواب عن النقطة الأولى ،يوجد ثالثة �آراء عند الفقهاء:
 -1الر�أي الأول :وجوب �إر�ضاع الطفل لمدّة �سنتين كاملتين.
 -2الر�أي الثاني :وجوب �إر�ضاع الطفل اللب�أ ،واال�ستحباب فيما عدا ذلك.
 -3الر�أي الثالث :اال�ستحباب وعدم الوجوب مطلق ًا.
الرأي األول :وجوب اإلرضاع ّ
لمدة سنتين
ّ
 ا�ستدل �أ�صحاب هذا الر�أي بعدّة �أد ّلة:
�أ -دليل الكتاب:
يقول اهلل تعالى :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ(((.
 ال بد من التو ّقف
حيث ا�س ُتفيد من الآية الوجوب ،ولبيان كيفية ا�ستفادة الوجوب من الآيةّ ،
عند بع�ض المقدّمات:

((( �سورة البقرة ،الآية .233
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ّ
ل الدالة على الطلب
 -1المق ّدم��ة الأول��ى :و ُتبحث ع��ادة في �أ�صول الفقه((( ،وهي � ّأن الجم �
الوجوبي على نحوين:
ّ
 -1الجملة الإن�ش��ائية ،التي تنطوي على مادّة فعل الأمر �أو �صيغة افعل ،مثل :ﭽ ﮛ
ﮜﭼ((( ،ﭽ ﮝ ﮞﭼ ((( ،ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ((( ...
 -2الجمل��ة الخبرية ،مث��ل :ﭽﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭼ(((  ،وغيرها 
من الجمل التي �صورتها �صورة الإخبار ولكنّ م�ضمونها يُ�ستفاد منه الإن�شاء والوجوب.
ويُقالّ �« :إن داللة الجملة الخبرية على الوجوب �آكد ،لأ ّنها في الحقيقة �إخبار عن تح ّقق
الفعل بادّعاء � ّأن وقوع االمتثال من المك َّلف مفروغ عنه»(((.
وجملة :ﭽﮪﮫﮬﭼ  ،جملة خبرية في مقام الطلب من باب المبالغة،
ومعناها ِ :لتر�ض ْع الأمهاتُ  �أوالدَهنّ  ،ولذلك هي د ّالة على الوجوب.
أردبيلي تعليق ًا على الآية« :الظاهر � ّأن الإر�ضاع في الحولين واجب»(((.
قال ال ّ
 -2المقدّمة الثانيةّ � :أن فاعل الإر�ضاع الذي هو المك َّلف المتع ِّلق به الوجوب ،كما هو وا�ضح
�تغراقي،
ف��ي الآي��ة :ﭽ ﮪ ﭼ �أي الأمّهات ،فت�ش��مل ك ّل �أمٍّ على نحو العموم اال�س�
ّ
وغير مخت�صة بالمط ّلقات ،وخروج �أمٍّ مع ّي ٍنة يحتاج �إلى دليل ،و� ّإل بقيت مندرجة تحت
ّ
عموم الحكم.
 -3المقدّمة الثالثةّ � :أن زمان الوجوب محدّد في الآية ب�ش��كل وا�ضح ﭽﮭ ﮮﮯﭼ� ،أي
�س��نتين كاملتين بح�س��ب ال�شهور القمرية .ومبد�أ ح�ساب الحول من حين انف�صال مجموع

((( يراجع :المظفر ،محمد ر�ضا� ،أ�صول الفقه ،ج� ،1ص .114وال�صدر ،محمد باقر ،درو�س في علم الأ�صول ،الحلقة 
الثالثة� ،ص.75
((( �سورة البقرة ،الآية .43
((( �سورة البقرة ،الآية .43
((( �سورة الن�ساء ،الآية .43
((( �سورة البقرة ،الآية .228
((( �أ�صول الفقه ،الم�صدر ال�سابق.
((( الأردبيلي� ،أحمد بن محمد ،زبدة البيان في �أحكام القر�آن� ،ص.556
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الولد ،ولو انك�سر ال�شهر الأول �أكمل المنك�سر بالعدد من ال�شهر الخام�س والع�شرين(((.
فالآية القر�آنية الكريمة ،قد  غيّت الر�ضاع بحولين ،وفي �آي�ة �أخ��رى :ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﭼ(((� ،أي � ّأن فطام الطفل يح�صل بعد انق�ضاء العامين� ،إال � ّأن الر�ضاع فوقهما لي�س 
مح ّرم ًا((( ،وقد  ج�وّزه الفقهاء للأخبار ،منها ما رواه �سعد بن �سعد الأ�شعري عن الإمام
ال�صبي هل ير�ضع �أكثر من �سنتين؟ فقال  :Qعامين.
الر�ضا ،Q قال�« :س�أل ُته عن
ّ
ُق ُ
لت :ف�إن زاد على �سنتين هل على �أبويه من ذلك �شيء؟ قال :ال»(((.
وقد احتاط البع�ض في  عدم الزيادة وحمله على ال�ضرورة فقط((( .روي عن الإم��ام
ال�صادق « :Qلي�س للمر�أة �أن ت�أخذ في ر�ضاع ولدها �أكثر من حولين كاملين ،و�إن
�أرادا الف�صال قبل ذلك عن ترا�ض منهما فهو ح�سن ،والف�صال الفطام»(((.
الرأي الثاني :استحباب اإلرضاع على األم
ر�ضاع ال�صبي بلبن �أمّه ،ف�إ ّنه �أبرك من غيره،
إمام الخميني {« :يُ�ستحبّ  �أن يكون
قال ال
ّ
ّ
�إال �إذا اقت�ضت بع�ض الجهات �أولوية غيرها من حيث �شرافتها وطيب لبنها وخباثة الأم»(((.
وهو الم�شهور عند فقهاء ال�شيعةّ � ،أن الإر�ضاع م�ستحبّ على الأم ولي�س واجب ًا ،لعدم وجود
دليل على الوجوب� ،أمّا اال�ستدالل بالآية فقد �أجابوا عنه بـوجود �آية �أخرى ي�ستفاد منها عدم
الوجوب ،لتعليق الإر�ضاع فيها على م�شيئة الأم((( ،ﭽ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ
ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ(((  ،م ّما يعني � ّأن «الأمر الم�ستفاد من الجملة 
الخبرية ،محمول على اال�ستحباب توفيق ًا بين الأد ّلة»(.((1
((( يراجع :م�سالك الأفهام ،ج� ،7ص.235
((( �سورة لقمان ،الآية .14
((( زبدة البيان في �أحكام القر�آن� ،ص.356
((( من ال يح�ضره الفقيه ،ج� ،3ص.475
((( زبدة البيان� ،ص.356
((( تهذيب الأحكام ،ج� ،8ص.106
((( تحرير الو�سيلة ،ج� ،2ص.312
((( م�سالك الأفهام ،ج� ،8ص.413
((( �سورة الطالق ،الآية .6
( ((1نهاية المرام ،ج� ،1ص.460
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آية لي�ست في مقام بيان الحكم التكليفي ،بل 
مع الإ�شارة �إلى � ّأن بع�ض الفقهاء ا�ستفاد � ّأن ال
ّ
الحكم الو�ضعي� ،أي يكون معنى الآية�« :أ ّن الإر�ضاع في هذه الم ّدة للأم ،بمعنى �أ ّنه ح ّقها ،يجب
ّ
على الأب تمكينها منه ،وال يجوز الأخذ منها ،و�إر�ضاع غيرها ،فيكون حينئذ �إخباراً عن ّ
حق
الأم الواجب على الأب»((( .فال ّ
آية تدل على � ّأن الإر�ضاع ّ
حق للأم ال يجوز للأب �أن يمنعها عنه.
وا�ستفاد بع�ض الفقهاء � ّأن الآية الكريمة في مقام بيان مدّة الر�ضاع ال �أ�صل الطلب وجو ًبا
�أو ا�ستحب ً
ابا ،وعلى فر�ض الت�سليم بكونها في مقام الطلب ُ تحمل على اال�ستحباب جمع ًا بين
الأد ّلة كما تقدّم(((.
ِّ
وجوب إرضاع اللباء
اللب�أ لغة�« :أول حلب عند و�ضع الملبئ»((( .و«�أول اللبن في النتاج»(((.
فاللباء �أول ما يحلب من الثدي عند الوالدة ،وقيل :يكون بعد الوالدة �إلى ثالثة �أيام.
قال ال�شهيد الأول« :يجب على الأم �إر�ضاع اللباء» .وع ّلق ال�شهيد الثاني �شارح ًا« :بك�سر 
الالم ،وهو �أول اللبن في النتاج ،قاله الجوهريّ  ،وفي نهاية ابن الأثير :هو �أول ما يحلب عند 
الوالدة .ولم �أقف على تحديد مقدار ما يجب منه وربما قيّده بع�ض بثالثة �أيام .وظاهر ما 
نقلناه عن �أهل اللغة �أ ّنه حلبة واحدة .و�إ ّنما وجب عليها ذلك ،ل ّأن الولد ال يعي�ش بدونه»(((.
وقال ال�سيد محمد العاملي« :جزم العالمة في القواعد((( ب� ّأن الأم ُ تجبر على �إر�ضاع الولد 
اللب�أ ...محتجّ ًا ب� ّأن الولد ال يعي�ش بدونه والوجدان ي�شهد بخالف ما ذكره»(((.
فمن الوا�ضح � ّأن هذا اال�ستدالل لي�س في مح ّله لما هو ثابت بالتجربة � ّأن الولد يعي�ش بدون
اللباء ،لذا عبّر ال�شهيد الثاني« :وهو ممنوع بالوجدان»((( ،نعم ،اللباء من الناحية الطبّية له
ّ
ّم في تقرير منظمة ال�صحّ ة العالمية.
�أثر بالغ على ال�صحّ ة البدنية للطفل كما تقد
((( زبدة البيان ،م�صدر �سابق.
((( فقه ال�صادق ،ج� ،22ص.296
((( العين ،ج� ،8ص.341
((( ال�صحاح ،ج� ،1ص .70ومعجم مقايي�س اللغة ،ج� ،2ص.400
((( الرو�ضة البهية ،ج� ،5ص.452
((( قواعد الأحكام ،ج� ،3ص ،101قال� « :أف�ضل ما ير�ضع به الولد لبان �أمه .وتجبر على �إر�ضاع اللباء ،لأن الولد ال يعي�ش بدونه».
((( نهاية المرام ،ج� ،1ص.460
((( م�سالك الأفهام ،ج� ،8ص.413
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المفاهيم الرئيسة

	الر�ضاع �ة تمن��ح الطفل �ش��حنات عاطفية ووجداني��ة يحتاجها من ح�ضن �أمّه ،و ُت�ش��بعن��داءات روح��ه �إل��ى حنان قل��ب الأم ،خ�صو�ص � ًا � ّأن الجنين بع��د ميالده يُتاب��ع خبراته
التي كوّنها في رحم �أمّه ،فمث ًال كان ي�سمع انتظام د ّقات قلبها ،ف�إذا ح�ضنته و�أر�ضعته
ي�ش��عره ذل��ك بالأمان والأن���س وع��دم الغرب��ة والوح�ش��ة .والر�ضاعة تفتح ا�س��تعدادات
ي والعقلي للطفل ب�شكل �أو�سع.
وقابليات النمو الح�س
ّ
ّ
	�أدّت م�شكلة انخفا�ض معدّل ن�سبة اعتماد الر�ضاعة الطبيعية �إلى مبادرة بع�ض الأطباءوالم�ست�ش��فيات والجمعيات المهت ّمة بحقوق الطفل �إلى ال�ش��عور بالم�س ��ؤولية في القيام
بحمالت توعية على الآثار الإيجابية للر�ضاعة الطبيعية ،والتحذير من مخاطر وم�ضا ّر
الر�ضاعة ال�صناعيةُ ،
 لما ت�ش ّكله تغذية الطفل بالقارورة من �سلب لحقوق الطفل.
	ينبغ��ي للزوجي��ن �أن ال يتحاكم �ا ف �ي تربي �ة �أطفالهم��ا عل��ى �ض��وء العقلي��ة الهند�س��ية القانوني��ة ،ب��ل على �ضوء روح القيم الأخالقية وعواطف الطبيعة الإن�س��انية .فقد يكون
فعل ما من الأفعال لي�س واجب ًا كما في م�س�ألة الر�ضاع ،ولكن هذا ال يعني �أ ّنه على الأم
إلزامي فقط ،ب��ل ينبغي �أن ي�صدر عنه��ا الر�ضاع بروح
النظ �ر �إل��ى الحكم التكليف� ّ�ي ال ّ
الأمومة و�ش��حنات العطف والرحمة والحنان ،وبطاق��ة قيمية �أخالق ُ
ية تراعي م�صلحة 
الطفل نف�سه و�إرادة �إي�صاله �إلى كماله الالئق بحاله.
أجرا ً
	لق��د جع��ل اهلل تعالى للمر�أة المر�ضعة � ًكبيرا ،عن �أبي عبد اهلل ّ � :Qأن ر�س��ول اهلل
 Pق��ال� ...« :إذا �أر�ضع��ت كان له��ا ب��ك ّل م�صّ ��ة كع��دل عتق مح �رّر من ولد �إ�س��ماعيل ،ف�إذا
فرغت من ر�ضاعه �ضرب ملك كريم على جنبها ،وقال :ا�ست�أنفي العمل فقد ُغفر لك».
	اختلف الفقهاء في كون الر�ضاع واجب ًا �أم م�ستح ّب ًا ،ويوجد ثالثة �آراء عند الفقهاء: -1الر�أي الأول :وجوب �إر�ضاع الطفل لمدّة �سنتين كاملتين.
 -2الر�أي الثاني :وجوب �إر�ضاع الطفل اللب�أ ،واال�ستحباب فيما عدا ذلك.
 -3الر�أي الثالث :اال�ستحباب وعدم الوجوب مطلق ًا.
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أسئلة الدرس

1.1ما هي مخاطر الر�ضاعة ال�صناعية على �شخ�صية الطفل؟
تتم�سك بع�ض الأمّهات ب�أ�سباب معيّنة لالمتناع عن الر�ضاع ،كيف ُ تناق�ش تلك الأ�سباب؟
ّ 2.2
ّ
اذكر رواية تدل على عظيم �أجر المر�أة الت ُ
ي تر�ضع طفلها.
3.3
4.4اختلف الفقهاء حول وجوب الر�ضاع �أو ا�ستحبابه �إلى ثالثة �آراء ،ما هي؟

فهرس المراجع والمصادر
 -1القر�آن الكريم.
 -2نهج البالغة.
 -3ال�صحيفة ال�سجادية.

(�أ)
� -4إبراهيم ،مجدي عزيز ،مو�س��وعة المعارف التربوية ،الحرف التاء ،عالم الكتب ،القاهرة،
ط2007 ،1م.
 -5الأبطح��ي ،عل��ي ،الإمام الح�س��ين ف �ي �أحاديث الفريقين من ال��والدة �إلى ما بعد ال�ش��هادة،
مطبعة �أمير ،قم ،ط1418 ،1هـ.
 -6اب��ن �أب��ي الحدي��د ،عبد الحمي��د بن هبة اهلل المدائني� ،ش��رح نه��ج البالغة ،تعليق ح�س��ين
الأعلمي ،م�ؤ�س�سة الأعلمي ،بيروت ،ط1415 ،1هـ1995-م.
 -7اب��ن الأثي��ر ،المبارك ب��ن محمد الجزري ،النهاية في غريب الحدي��ث والأثر ،تحقيق طاهر 
�أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي ،م�ؤ�س�سة �إ�سماعيليان ،قم ،ط1364 ،4هـ�.ش.
 -8ابن��ا ب�س��طام الني�س��ابوريان� ،أبو عت��اب عبد اهلل بن �س��ابور الزيات والح�س��ين ،طب الأئمة،
تقديم محمد مهدى ال�س��يد ح�س��ن الخرا�سان ،من�ش��ورات المكتبة الحيدرية ،النجف ،ط،2
 1385ه  1965 -م.
 -9ابن حجر الع�سقالني� ،أحمد بن علي ،تهذيب التهذيب ،دار الفكر ،بيروت ،ط1404 ،1هـ-
1984م.
 -10اب��ن حج��ر الع�س��قالني� ،أحم��د بن علي ،ل�س��ان المي��زان ،م�ؤ�س�س��ة الأعلم��ي للمطبوعات،
بيروت ،ط1390 ،2هـ1971-م.
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 -11ابن حجر الع�سقالني ،فتح الباري في �شرح �صحيح البخاري ،دار المعرفة ،بيروت ،ط.2
 -12ابن حنبل� ،أحمد ،م�سند �أحمد ،دار �صادر ،بيروت.
 -13اب��ن حنب��ل� ،أحمد ،م�س �ند �أحم��د بن حنبل ،تحقيق �ش��عيب الأرن�ؤوط ،م�ؤ�س�س��ة الر�س��الة،
1420هـ 1999-م.
 -14ابن خلكان� ،أحمد بن محمد ،وفيات الأعيان و�أنباء �أبناء الزمان ،تحقيق �إح�س��ان عبا���س،
دار الثقافة ،لبنان.
 -15ابن �سيده ،علي بن �إ�سماعيل ،المخ�ص�ص ،تحقيق لجنة �إحياء التراث العربي ،دار �إحياء
التراث العربي ،بيروت.
 -16ابن �س��ينا ،الح�س��ين بن عبد اهلل ،الإ�ش��ارات والتنبيهات ،مع �ش��رح ن�صير الدين الطو�سي 
وقطب الدين الرازي ،ن�شر البالغة ،قم ،ط 1375 ،1هـ�.ش.
 -17ابن �سينا ،الح�سين بن عبد اهلل ،كتاب ال�سيا�سة ،ن�شر لوي�س معلوف1906 ،م.
 -18اب��ن زكريا� ،أحمد بن فار���س ،معجم مقايي���س اللغ��ة ،تحقيق عبد ال�س�لام محمد هارون،
مكتب الإعالم الإ�سالمي ،قم( ،ال،ط) 1404 ،هـ.
 -19ابن �ش �هر �آ�ش��وب ،محمد بن علي ،مناقب �آل �أبي طالب ،تحقيق لجنة من �أ�س��اتذة النجف
الأ�شرف ،مطبعة الحيدرية1376 ،هـ1956-م.
 -20ابن طاوو�س ،علي بن مو�سى ،الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ،مطبعة الخيام ،قم،
ط1399 ،1هـ.
 -21ابن عابدين ،محمد �أمين ،رد المحتار على در المختار (حا�ش��ية ابن عابدين)� ،إ�ش��راف
مكتب البحوث والدرا�سات ،دار الفكر ،بيروت ،ط.ج1415 ،هـ1995-م.
 -22ابن عربي ،محمد بن علي ،الفتوحات المكية ،دار �إحياء التراث العربي ،بيروت.
 -23ابن ع�ساكر ،علي بن الح�سن ،تاريخ مدينة دم�شق ،درا�سة وتحقيق علي �شيري ،دار الفكر،
بيروت1415 ،هـ.
 -24ابن عنبة� ،أحمد بن علي ،عمدة الطالب في �أن�س��اب �آل �أبي طالب ،ت�صحيح محمد ح�س��ن
�آل الطالقاني ،المطبعة الحيدرية ،النجف ،ط1380 ،2هـ1961 -م.
 -25اب��ن الفن��اري ،محمد بن حمزة ،م�صباح الأن���س بين المعقول والم�ش��هود ،ت�صحيح محمد 
خواجوي ،مع تعليقات ها�ش��م الأ�ش��كوري والإمام الخميني و�سيد محمد القمي ومحمد ر�ضا 
قم�شئي وح�سن زادة �آملي وفتح المفتاح ،ط1416 ،1هـ.
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 -26ابن قولويه ،جعفر بن محمد ،كامل الزيارات ،ط ،1بيروت ،دار المرت�ضى1429 ،هـ  2008 -م.
 -27اب��ن منظ��ور ،محمد بن مك َّرم ،ل�س��ان الع��رب ،ت�صحيح �أمين محمد عب��د الوهاب ومحمد 
ال�صادق العبيدي ،دار �إحياء التراث العربي وم�ؤ�س�سة التاريخ العربي ،بيروت ،ط1417 ،2
هـ 1997-م.
 -28الآبي ،علي الح�س��ن بن �أبي طالب ،ك�ش��ف الرموز في �ش��رح المخت�صر النافع ،تحقيق علي 
بناه الأ�ش��تهاري وح�س��ين اليزدي ،م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة المدر�سين بقم
الم�شرفة ،قم1408 ،هـ.
 -29اتفاقي��ة الطفل ،المعتم��دة بموجب قرار الجمعية العامة للأم��م المتحدة  44/25الم�ؤرخ
في  20ت�شرين الثاني1989/م.
 -30الأح�س��ائي ،محم��د بن علي ب��ن �إبراهيم ،عوال��ي اللئالي العزيزية ف��ي الأحاديث الدينية،
تحقيق مجتبى العراقي ،مطبعة �سيد ال�شهداء ،قم ،ط1403 ،1هـ1983-م.
 -31الآراكي ،محمد علي ،كتاب النكاح ،م�ؤ�س�سة در راه حق ،قم ،ط1377 ،1هـ�.ش.
 -32الآراكي ،محمد علي ،الم�سائل الوا�ضحة ،مكتب الإعالم الإ�سالمي ،قم ،ط1414 ،1هـ.
 -33الأربل��ي ،عل �ي ب��ن عي�س��ى ،ك�ش��ف الغم �ة ف��ي معرف��ة الأئم��ة ،دار الأ�ضواء ،بي��روت ،ط،2
1405هـ1985 -م.
 -34الأردبيلي� ،أحمد بن محمد ،زبدة البيان في �أحكام القر�آن ،تحقيق محمد باقر البهبودي،
المكتبة المرت�ضوية لإحياء الآثار الجعفرية ،طهران.
 -35الأردبيل��ي� ،أحم��د ،مجم��ع الفائ��دة والبره��ان في �ش��رح �إر�ش��اد الأذهان ،تحقي��ق مجتبى
العراقي وعلي بناه اال�شتهاري وح�سين اليزدي الأ�صفهاني ،م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة 
لجماعة المدر�سين بقم الم�شرفة ،ط1416 ،1هـ.
 -36الإع�لان العالم��ي لحقوق الطفل ،المن�ش��ور بموجب قرار الجمعي��ة العامة (1386د)14-
الم�ؤرخ في  20ت�شرين الثاني .- 1959
� -37أب��و دف ،محم��ود خليل ،م�ش��كلة العقاب البدن��ي في التعليم المدر�س��ي وعالجها في �ضوء
التوجيه التربوي الإ�س�لامي ،مجلة الجامعة الإ�س�لامية ،المجلد ال�سابع ،العدد الأول ،يناير 
( .1999ن�سخة �إلكترونية)
 -38الأ�ش��ول ،ع��ادل ع��ز الدين ،علم نف���س النمو م��ن الجنين �إلى ال�ش��يخوخة ،مكتب��ة الأنجلو
الم�صرية2008 ،م.
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� -39آل ع�صفور ،ح�سين ،الأنوار اللوامع في �شرح مفاتيح ال�شرائع ،تحقيق مح�سن �آل ع�صفور،
مطبعة �أمير ،قم.
 -40الألو�س��ي ،محم��ود ب��ن عب��د اهلل ،روح المعان��ي في تف�س��ير الق �ر�آن العظي��م وال�س��بع المثاني 
(تف�سير الآلو�سي) ،تحقيق علي عبد الباري عطية ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1415 ،1هـ.
 -41الآمل��ي ،محم��د تق��ي ،م�صباح الهدى في �ش��رح الع��روة الوثقى ،مطبعة الفردو�س��ي ،ط،1
1377هـ.
 -42الأمين ،مح�س��ن� ،أعيان ال�ش��يعة ،تحقيق ح�سن الأمين ،دار التعارف للمطبوعات ،بيروت،
1403هـ1983 -م.
 -43الأندل�س��ي� ،أحم �د ب��ن محمد بن عبد رب��ه ،العقد الفري��د ،دار الكتب العلمي��ة1404 ،هـ-
1983م.
 -44الأن�صاري ،محمد علي ،المو�سوعة الفقهية المي�سرة ،مجمع الفكر الإ�سالمي ،ط1415 ،1هـ.
 -45الأن�صاري ،مرت�ضى ،كتاب المكا�سب ،تحقيق لجنة تحقيق تراث ال�شيخ الأعظم ،الم�ؤتمر 
العالم��ي بمنا�س��بة الذك��رى المئوي��ة الثاني �ة لمي�لاد ال�ش��يخ الأن�ص��اري ،قم ،مجم��ع الفكر 
الإ�سالمي1420 ،هـ.
 -46الأن�صاري ،مرت�ضى ،فرائد الأ�صول ،تحقيق وتقديم عبد اهلل النوراني ،م�ؤ�س�سة النعمان،
بيروت1411 ،هـ1991-م.
 -47الأن�ص��اري ،مرت�ض��ى ،كتاب الطه��ارة� ،إعداد لجن��ة تحقيق تراث ال�ش��يخ الأعظم ،مجمع
الفكر الإ�سالمي ،قم ،ط1428 ،3هـ.
� -48أوبي��ر ،روني��ه ،التربي��ة العامة ،ترجمة عبد اهلل عبد الداي��م ،دار العلم للماليين ،بيروت،
1972م.
(ب)
 -49باق��ري ،خ�س��رو ،فل�س��فة التربي��ة والتعلي��م الإ�س�لامية ،ترجم��ة ون�ش��ر مرك��ز الأبح��اث
والدرا�سات التربوية ،دار البالغة ،بيروت ،ط1435 ،1هـ2014-م.
 -50باق��ري ،خ�س��رو ،نظ��رة متج��ددة ف��ي التربي��ة الإ�س�لامية ،ترجمة ون�ش��ر مرك��ز الأبحاث
والدرا�سات التربوية ،دار البالغة ،بيروت ،ط1436 ،1هـ2015-م.
 -51البب�لاوي ،ح��ازم ،دلي��ل الرجل العادي �إلى تاري��خ الفكر االقت�صادي ،دار ال�ش��روق ،ط،1
.1995
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 -52البجنوردي ،ح�س��ن ،القواعد الفقهية ،تحقيق مهدي المهريزي ومحمد ح�س��ين الدرايتي،
مطبعة الهادي ،قم ،ط1419 ،1هـ.
 -53بحر العلوم ،محمد ،بلغة الفقيه� ،شرح وتعليق محمد تقي �آل بحر العلوم ،من�شورات مكتبة 
ال�صادق ،طهران ،ط1403 ،4هـ1984 -م.
 -54البحران��ي ،ميث��م ب��ن عل��ي� ،ش��رح نه��ج البالغ��ة ،مكت��ب الإع�لام الإ�س�لامي ،ق��م ،ط،1
1362هـ�.ش.
 -55البحران��ي ،ها�ش��م ،البره��ان ف��ي تف�س��ير الق �ر�آن ،تحقيق ق�س��م الدرا�س��ات الإ�س�لامية،
م�ؤ�س�سة البعثة ،قم.
 -56البحران��ي ،يو�س��ف ،الحدائ��ق النا�ض��رة ف �ي �أح��كام العت��رة الطاه��رة ،م�ؤ�س�س��ة الن�ش��ر 
الإ�سالمي التابعة لجماعة المدر�سين بقم الم�شرفة.
 -57البخاري ،محمد بن �إ�سماعيل� ،صحيح البخاري ،دار الفكر1401 ،هـ1981-م
 -58البرق��ي� ،أحم �د ب��ن محم��د بن خال��د ،المحا�س��ن (الأخ�لاق والآداب) ،م�ؤ�س�س��ة الأعلمي 
للمطبوعات ،بيروت ،ط1429 ،1هـ2008-م.
 -59البروجردي ،ح�سين ،جامع �أحاديث ال�شيعة ،المطبعة العلمية ،قم1399 ،هـ.
 -60البغ��دادي� ،أحم��د بن عل��ي ،تاريخ بغداد �أو مدينة ال�س�لام ،تحقيق م�صطف��ى عبد القادر
عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1417 ،1هـ1997 -م.
 -61بهمني��ار ب��ن المزربان ،التح�صي��ل ،ت�صحيح وتعليق مرت�ضى مطهري ،م�ؤ�س�س��ة دان�ش��كاه
طهران1375 ،هـ�.ش.
 -62البي�ضاوي ،عبد اهلل بن عمر� ،أنوار التنزيل و�أ�س��رار الت�أويل� ،إعداد وتقديم محمد بعد الرحمن
المرع�شلي ،دار �إحياء التراث العربي-م�ؤ�س�سة التاريخ العربي ،بيروت ،ط1418 ،1هـ1998-م.
(ت)
 -63تركي ،عبد الفتاح ابراهيم ،فل�سفة التربية -م�ؤتلف علمي نقدي ،مكتبة الأنجلو الم�صرية،
القاهرة2003 ،م.
 -64الترمذي ،محمد بن عي�سى� ،سنن الترمذي ،تحقيق وت�صحيح عبد الرحمن محمد عثمان،
دار الفكر ،بيروت ،ط1403 ،2هـ1983-م.
 -65التميمي� ،أحمد بن علي ،م�سند �أبي يعلى ،تحقيق ح�سين �سليم ا�سد ،دار الم�أمون للتراث،
دم�شق( ،ال.ط).
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(ج)
 -66الجزي��ري ،عب��د الرحم��ن ،الفق��ه عل��ى المذاه��ب الأربعة( ،مطب��وع مع كت��اب الفقه على
المذاه��ب الأربع��ة ومذه��ب �أه��ل البي��ت ،ال�س��يد محم��د الغروي وال�ش��يخ يا�س��ر م��ازح ،دار
الثقلين ،بيروت ،ط1419 ،1هـ1998-م).
 -67الجعفي ،المف�ضل بن عمر ،التوحيد ،تعليق كاظم المظفر ،م�ؤ�س�س��ة الوفاء ،بيروت ،ط،2
1404هـ1984-م.
 -68الجهرمي ،علي الكرمي ،الدر المن�ضود في �أحكام الحدود ،تقريرات �أبحاث ال�سيد محمد 
ر�ضا الكلبايكاني ،دار القر�آن الكريم ،قم ،ط1414 ،1هـ.
 -69الجواه��ري ،محم��د ح�س��ن ،جواه �ر ال��كالم ف��ي �ش��رح �ش��رائع الإ�س�لام ،تحقي��ق وتعليق
القوجاني ،دار الكتب الإ�سالمية ،طهران ،ط1365 ،2هـ.
 -70الجواهري ،ح�سن ،بحوث في الفقه المعا�صر ،مجمع الذخائر الإ�سالمية ،ط1429 ،1هـ.
 -71الجوهري� ،إ�سماعيل بن حماد ،ال�صحاح-تاج اللغة و�صحاح العربية ،-تحقيق �أحمد عبد 
الغفور عطار ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط1407 ،4هـ1987-م.
(ح)
 -72الحائري ،كاظم ،الق�ضاء في الفقه الإ�سالمي ،مجمع الفكر الإ�سالمي ،ط1415 ،1هـ.
 -73الحازم��ي ،خال��د بن حامد� ،أ�صول التربية الإ�س�لامية ،دار عالم الكتب ،المدينة المنورة،
ط1420 ،1هـ2000-م.
 -74الحر العاملي ،محمد بن الح�س��ن ،تف�صيل و�س��ائل ال�ش��يعة �إلى تح�صيل م�سائل ال�شريعة،
تحقيق م�ؤ�س�سة �آل البيت لإحياء التراث ،قم ،ط1414 ،2هـ.
 -75الح��ر العامل��ي ،محمد بن الح�س��ن ،هداية الأمة �إلى �أحكام الأئمة ،تحقيق ق�س��م الحديث
في مجمع البحوث الإ�سالمية ،مجمع البحوث الإ�سالمية ،ط1412 ،1هـ.
  -76الح��ر العامل��ي ،محم �د ب��ن الح�س��ن ،الف�صول المهم �ة في �أ�ص��ول الأئم��ة ،تحقيق محمد 
القائيني ،م�ؤ�س�سة معارف �إ�سالمي �إمام ر�ضا ،قم ،ط1418 ،1هـ.
 -77الحراني ،ابن �شعبة الح�سن بن علي ،تحف العقول ،تعليق على �أكبر الغفاري ،بنيد القار-
الكويت ،مكتبة الأمين ،ط1425 ،1هـ 2004 -م.
 -78الحفني ،عبد المنعم ،المو�س��وعة النف�س��ية  -علم النف�س والطب النف�سي ،مكتبة مدبولي،
القاهرة ،ط2003 ،2م.
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 -79الحلبي� ،أبو ال�صالح تقي الدين بن نجم ،الكافي في الفقه ،تحقيق ر�ضا �أ�س��تادي ،مكتبة 
�أمير الم�ؤمنين علي� ،أ�صفهان.
 -80الحلب��ي ،اب��ن زه��رة حم��زة ب��ن عل��ي ،غنية الن��زوع �إلى علم��ي الأ�ص��ول والف��روع ،تحقيق
�إبراهيم البهادري ،ب�إ�شراف ال�شيخ جعفر ال�سبحاني ،ن�شر م�ؤ�س�سة الإمام ال�صادق للتحقيق
والت�أليف ،ط1417 ،1هـ.
 -81الحلبي ،علي بن برهان الدين ،ال�سيرة الحلبية ،دار المعرفة ،بيروت1400 ،هـ.
 -82الحلي� ،أحمد بن فهد ،عدة الداعي ونجاح ال�س��اعي ،م�ؤ�س�س��ة الر�س��ول الأعظم ،العراق،
ط2010 ،1م.
 -83الحل��ي ،احم �د ب��ن محم��د ،المه��ذب الب��ارع في �ش��رح المخت�ص��ر النافع ،تحقي��ق مجتبى
العراقي ،م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة المدر�سين بقم الم�شرفة 1411 ،هـ.
 -84الحلي ،جعفر بن الح�س��ن� ،ش��رائع الإ�سالم ،تعليق �صادق ال�شيرازي ،انت�شارات ا�ستقالل،
طهران ،ط1409 ،2هـ.
 -85الحلي ،جعفر بن الح�س��ن ،المخت�صر النافع في فقه الإمامية ،من�ش��ورات ق�سم الدرا�سات
الإ�سالمية في م�ؤ�س�سة البعثة ،طهران ،ط1410 ،3هـ.
 -86الحلي ،الح�س��ن بن يو�س��ف� ،إر�ش��اد الأذهان �إلى �أحكام الإيمان ،تحقيق فار���س الح�سون،
م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي ،قم ،ط1410 ،1هـ.
 -87الحل��ي ،الح�س��ن بن يو�س��ف ،الأ�س��رار الخفي��ة في العل��وم العقلية ،تحقيق مرك��ز الأبحاث
والدرا�سات الإ�سالمية ،قم ،ط1421 ،1هـ.
 -88الحلي ،الح�سن بن يو�سف ،تحرير الأحكام ال�شرعية على مذهب الإمامية ،تحقيق �إبراهيم
البهادري� ،إ�شراف جعفر ال�سبحاني ،م�ؤ�س�سة الإمام ال�صادق ،ط1420 ،1هـ.
 -89الحلي ،الح�س��ن بن يو�س��ف ،تذكرة الفقهاء ،م�ؤ�س�س �ة �آل البيت لإحياء التراث ،قم ،ط،1
1414هـ.
 -90الحلي ،الح�سن بن يو�سف ،ك�شف المراد في �شرح تجريد االعتقاد ،تعليق ح�سن ح�سن زادة
�آملي ،م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة المدر�سين بقم الم�شرفة ،ط1415 ،5هـ.
 -91الحلي ،الح�س��ن بن يو�س��ف ،قواعد الأحكام في معرفة الحالل والحرام ،م�ؤ�س�س��ة الن�ش��ر 
الإ�سالمي ،قم ،ط ،1ربيع 1413هـ.
 -92الحل��ي ،الح�س��ن ب��ن يو�س��ف ،منته��ى المطلب ف��ي تحقيق المذه��ب ،تحقيق ون�ش��ر مجمع
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البحوث الإ�سالمية ،م�شهد ،ط1412 ،1هـ.
 -93الحلي ،الح�سن بن يو�سف ،مختلف ال�شيعة في �أحكام ال�شريعة ،م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي،
قم ،ط1412 ،1هـ.
 -94الحل��ي ،الح�س��ن بن يو�س��ف ،نهاية الإحكام ف��ي معرفة الأحكام ،تحقي��ق مهدي الرجائي،
م�ؤ�س�سة �إ�سماعيليان ،قم ،ط1410 ،2هـ.
 -95الحلي ،محمد بن الح�س��ن� ،إي�ضاح الفوائد في �ش��رح �إ�ش��كاالت القواعد ،تعليق و�إ�ش��راف
ح�س��ين المو�س��وي الكرمان��ي وعل��ي بناه اال�ش��تهاري وعب��د الرحي��م البروج��ردي ،المطبعة 
العلمية ،قم ،ط1387 ،1هـ.
 -96الحلي ،محمد بن من�صور ،ال�سرائر ،م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة المدر�سين
بقم الم�شرفة ،ط1410 ،2هـ.
 -97الحكي��م ،عب��د الهادي ،الفتاوى المي�س��رة وفق فتاوى ال�س��يد علي الح�س��يني ال�سي�س��تاني،
مطبعة الفائق ،ط1417 ،3هـ1997-م.
 -98الحكيم ،عبد الهادي ،فقه للمغتربين وفق فتاوى ال�سيد علي الح�سيني ال�سي�ستاني.
 -99الحكي��م ،عب��د ال�صاحب ،منتق��ى الأ�صول ،تقرير بحث ال�س��يد محم��د الروحاني ،مطبعة 
الهادي ،ط1416 ،2هـ.
 -100الحكيم ،مح�س��ن ،م�ستم�س��ك العروة الوثقى ،من�ش��ورات مكتبة المرع�ش��ي النجفي ،قم،
1404هـ.
 -101الحكي��م ،محم��د �س��عيد ،م�صب��اح المنه��اج ،كت��اب التج��ارة ،م�ؤ�س�س��ة الحكم��ة للثقاف��ة 
الإ�سالمية ،ط1428 ،2هـ2007-م.
 -102الحم��وي ،ياق��وت ب��ن عب��د اهلل ،معج��م البل��دان ،دار �إحي��اء الت��راث العرب��ي ،بي��روت،
1399هـ1979-م.
 -103الحمي��ري القم��ي ،عب��د اهلل بن جعفر ،قرب الإ�س��ناد ،تحقيق م�ؤ�س�س �ة �آل البيت لإحياء
التراث ،قم ،ط1413 ،1هـ.
 -104الحمي��ري ،عبد الملك بن ه�ش��ام ،ال�س��يرة النبوية ،تحقيق و�ضب��ط وتعليق محمد محيي 
الدين عبد الحميد ،مطبعة المدني ،القاهرة1383 ،هـ1963-م.
 -105الحوي��زي ،عب��د عل��ي بن جمعة العرو�س��ي ،تف�س��ير ن��ور الثقلين ،ت�صحيح وتعليق ها�ش��م
الر�سولي المحالتي ،م�ؤ�س�سة �إ�سماعيليان ،قم ،ط1412 ،4هـ.
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(خ)
 -106الخامنئ��ي ،عل �ي ب��ن ج��واد الح�س��يني� ،أجوب��ة اال�س��تفتاءات ،دار الم�صطف��ى العالمية،
بيروت ،ط1431 ،10هـ2010 -م.
 -107الخامنئي ،علي بن جواد الح�سيني� ،أجوبة اال�ستفتاءات ،دار النب�أ للن�شر والتوزيع ،ط،1
1415ه .1995 -
 -108الخامنئ��ي ،خط��اب الول��ي� ،سل�س��لة خط��اب الول��ي 2013م� ،إع��داد مرك��ز ن��ون للت�أليف
والترجمة ،ن�شر جميعة المعارف الإ�سالمية الثقافية ،ط1435 ،1هـ2014-م.
 -109الخرا�س��اني ،محم��د كاظ��م ،اللمع��ات النيرة في �ش��رح تكمل��ة التب�ص��رة ،تحقيق �صالح
المدر�سي ،المر�صاد ،قم ،ط1422 ،1هـ.
 -110الخ��زاز القم��ي ،علي بن محم��د ،كفاية الأثر في الن�ص على الأئمة الإثني ع�ش��ر ،تحقيق
عبد اللطيف الح�سيني ،انت�شارات بيدار ،مطبعة الخيام ،قم1401 ،هـ.
 -111الخ�شن ،ح�سين ،حقوق الطفل في الإ�سالم ،دار المالك ،بيروت ،ط1430 ،1هـ2009-م.
 -112الخ�صيب��ي ،الح�س��ين ب��ن حم��دان ،الهداي��ة الكب��رى ،م�ؤ�س�س��ة الب�لاغ ،بي��روت ،ط،4
1411هـ1991-م.
 -113الخمين��ي ،روح اهلل المو�س��وي ،الأربع��ون حديث � ًا ،تعري��ب محم��د الغ��روي ،م�ؤ�س�س��ة دار
الكتاب الإ�سالمي ،قم ،ط1423 ،2هـ.
 -114الخميني ،روح اهلل ،تحرير الو�سيلة ،مطبعة الآداب ،النجف الأ�شرف ،ط1390 ،2هـ.
 -115الخمين��ي ،روح اهلل ،جن��ود العق��ل والجه��ل ،تعري��ب �أحم �د الفه��ري ،م�ؤ�س�س��ة الأعمل��ي 
للمطبوعات ،بيروت( ،ال.ط) 1422،هـ 2001-م.
 -116الخميني ،روح اهلل المو�سوي ،كتاب البيع ،تحقيق ون�شر م�ؤ�س�سة تنظيم ون�شر �آثار الإمام
الخميني ،طهران ،ط1421 ،1هـ.
 -117الخمين��ي ،روح اهلل ،الر�س��ائل ،م��ع تذيي�لات مجتب��ى الطهراني ،م�ؤ�س�س��ة ا�س��ماعيليان
للطباعة والن�شر والتوزيع 1385 ،هـ.
 -118الخميني ،روح اهلل ،الكوثر ،مجموعة من خطابات الإمام الخميني التي تت�ضمن ت�سجي ًال
لوقائع الثورة الإ�س�لامية خالل الأعوام (1962م1978-م) ،م�ؤ�س�س��ة تنظيم ون�ش��ر تراث
الإمام الخميني ال�ش�ؤون الدولية ،طهران ،ط1996 ،1م.
 -119الخمين��ي ،م�صطف��ى ،تف�س��ير القر�آن الكري��م مفتاح �أح�س��ن الخزائن الإلهية ،م�ؤ�س�س��ة 
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تنظيم ون�شر �آثار الإمام الخميني ،ط1418 ،1هـ.
 -120الخوان�س��اري� ،أحم��د ،جام��ع الم��دارك في �ش��رح المخت�صر النافع ،تحقي��ق وتعليق على
�أكبر غفاري ،مكتبة ال�صدوق ،طهران ،ط1405 ،2هـ.
 -121الخوان�س��اري ،مو�س��ى ب��ن محم��د ،مني �ة الطال��ب في �ش��رح المكا�س��ب ،تقري��رات بحث
الميرزا محمد ح�س��ين النائيني ،م�ؤ�س�س��ة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة المدر�سين ،قم،
ط1418 ،1هـ.
 -122الخوئي� ،أبو القا�س��م� ،أجود التقريرات ،تق ً
ريرا لأبحاث ال�ش��يخ محمد ح�س��ين النائيني،
تحقيق ون�شر م�ؤ�س�سة �صاحب الأمر ،قم المقد�سة ،ط1420 ،1هـ.
 -123الخوئي� ،أبو القا�سم ،والتبريزي ،جواد� ،صراط النجاة في �أجوبة اال�ستفتاءات ،جمع مو�سى
مفيد الدين عا�صي ،دار المحجة البي�ضاء ،دار الر�سول الأكرم ،ط1418 ،1هـ1997-م.
 -124الخوئي� ،أبو القا�س��م ،مباني تكملة المنهاج(،مو�س��وعة الإمام الخوئي) ،م�ؤ�س�س �ة �إحياء
�آثار الإمام الخوئي� ،إيران-قم1422 ،هـ.
 -125الخوئ��ي ،محم��د تقي ،المباني في �ش��رح الع��روة الوثقى ،كتاب النكاح ،مو�س��وعة الإمام
الخوئي ،تق ً
ريرا لأبحاث ال�س �يد �أبو القا�س��م المو�س��وي الخوئي ،م�ؤ�س�س �ة �إحياء �آثار الإمام
الخوئي ،قم1418 ،هـ 1998 -م.
(د)
 -126الدارقطن��ي ،عل �ي ب��ن عم��ر� ،س��نن الدارقطن��ي ،عل��ق علي��ه وخ��رج �أحاديث��ه مجدي بن
من�صور ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1417 ،1هـ1996-م.
 -127الدري��ج ،محم��د ،التدري� �س اله��ادف م�س��اهمة في الت�أ�سي���س العلم��ي لنموذج التدري���س 
بالأهداف التربوية ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدارالبي�ضاء1990 ،م.
 -128الديلم��ي ،الح�س��ن ب��ن محمد� ،إر�ش��اد القلوب ،انت�ش��ارات ال�ش��ريف الر�ض��ي ،قم ،ط،2
1415هـ.
 -129الديلم��ي� ،ش��يرويه ب��ن �ش��هردار ،فردو���س الأخبار بم�أث��ور الخطاب المخ��رج على كتاب
ال�ش��هاب ،تحقيق فواز �أحمد الزملي ومحمد المعت�صم باهلل البغدادي ،دار الكتاب العربي،
1407هـ1987-م.
 -130الدينوري ابن قتيبة ،عبد اهلل بن م�سلم ،عيون الأخبار ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط،3
1424هـ2003-م.
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 -131ديوران��ت ،وي��ل ،ق�صة الح�ض��ارة ،ترجمة زكي نجي��ب محمود� ،صادر ع��ن جامعة الدول
العربية( ،ال.م)( ،ال.ت).
 -132ديوران��ت ،ويل وايريل ،ق�صة الح�ضارة ،حي��اة اليونان ،مجلد /2ج ،2الباب ،13الف�صل 
الأول :الطفولة ،ترجمة محمد بدران ،دار الجيل ،بيروت ،المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم ،تون�س.
(ذ)
 -133الذهبي ،محمد بن �أحمد ،تاريخ الإ�سالم ووفيات الم�شاهير والأعالم ،تحقيق عمر عبد 
ال�سالم تدمري ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط1407 ،1هـ1987-م.
 -134الذهبي ،محمد بن �أحمد� ،سير �أعالم النبالء� ،إ�شراف �شعيب الأرن�ؤوط ،تحقيق ح�سين
الأ�سد ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت ،ط1413 ،9هـ1993-م.
(ر)
 -135الرازي ،محمد بن عمر ،مفاتيح الغيب �أو التف�سير الكبير ،دار الفكر1401 ،هـ1981-م.
 -136الراغ��ب الأ�صفهان��ي ،الح�س��ين ب��ن محمد ،مف��ردات �ألفاظ الق �ر�آن ،الأمي��رة للطباعة 
والن�شر ،بيروت ،ط1431 ،1هـ 2010 -م.
 -137راي بيرك و رون هيرون ،تربية الأطفال بالفطرة ال�سليمة ،مكتبة جرير ،المملكة العربية 
ال�سعودية ،ط2006 ،1م.
 -138الر�شتي ،حبيب اهلل ،بدائع الأفكار ،م�ؤ�س�سة �آل البيت لإحياء التراث.
 -139الر�شدان ،عبد اهلل ،علم اجتماع التربية ،دار ال�شروق ،عمان2008 ،م.
 -140ر�ش��يد ابراهيم� ،صبحي طه ،التربية الإ�س�لامية و�أ�ساليب تدري�س��ها ،دار الأرقم للكتب،
عمان1983 ،م.
 -141الر�ضا ،فقه الر�ضا ،المن�س��وب للإمام الر�ضا ،تحقيق م�ؤ�س�سة �آل البيت لإحياء التراث،
قم ،ط1406 ،1هـ.
 -142الر�ض��ي ،محم��د بن ح�س��ين ،المج��ازات النبوية ،تحقي��ق طه محمد الزيني ،من�ش��ورات
مكتبة ب�صيرتي ،قم.
 -143الر�ضي ،محمد بن ح�س��ين ،نهج البالغة ،مجموع ما اختاره ال�ش��ريف الر�ضي من كالم
�أمي �ر الم�ؤمني��ن عل �ي ب��ن �أبي طالب � ،Qش��رح محمد عب��ده ،تخريج الم�صادر ح�س��ين
الأعلمي ،م�ؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات ،بيروت ،ط1413 ،1هـ1993-م.
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 -144الراوندي ،ف�ضل اهلل بن علي ،النوادر ،تحقيق �س��عيد ر�ضا علي ع�س��كري ،دار الحديث،
قم ،ط1377 ،1هـ.
 -145الراون��دي ،قطب الدين �س��عيد بن هبة اهلل ،الخرائج والجرائح ،تحقيق ون�ش��ر م�ؤ�س�س��ة 
الإمام المهدي ،ط ،1قم 1409 ،هـ.
 -146الروان��دي� ،س��عيد ب��ن هب��ة اهلل ،الدعوات (�س��لوة الحزين) ،من�ش��ورات مدر�س��ة الإمام
المهدي ،قم المقد�سة ،ط1497 ،1هـ.
 -147الروحاني ،محمد �صادق ،فقه ال�صادق ،م�ؤ�س�سة دار الكتاب ،قم ،ط1412 ،3هـ.
 -148الروحاني ،محمد �صادق ،الم�سائل الم�ستحدثة ،م�ؤ�س�سة دار الكتاب ،قم1414 ،هـ.
 -149الري�ش��هري ،محمد ،مو�سوعة العقائد الإ�سالمية ،تحقيق مركز بحوث دار الحديث ،دار
الحديث ،ط1425 ،1هـ.
 -150الري�ش��هري ،محم��د ،العل��م والحكمة ف��ي الكتاب وال�س��نة ،تحقيق م�ؤ�س�س��ة دار الحديث
الثقافية ،قم ،ط.1
 -151الري�شهري ،محمد ،ميزان الحكمة ،دار الحديث ،ط1416 ،1هـ.
 -152ريدل��ي ،م��ات ،الجين��وم  -ال�س��يرة الذاتي��ة للن��وع الب�ش��ري ،ترجمة م�صطف��ى �إبراهيم
فهمي� ،سل�سلة عالم المعرفة ،عدد ،275الكويت1422 ،هـ  2001 -م.
(ز)
 -153الزبيدي ،محمد مرت�ضى ،تاج العرو���س من جواهر القامو���س ،تحقيق علي �ش��يري ،دار
الفكر ،بيروت1414 ،هـ 1994 -م.
 -154الزغول ،عماد عبد الرحيم ،مقدمة في علم النف�س التربوي ،دار ال�شروق ،عمان ،ط2012 ،1م.
 -155الزمخ�ش��ري ،محمود بن عمر ،الك�شاف عن حقائق غوام�ض التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه الت�أويل ،مكتبة ومطبعة م�صطفى البابي الحلبي ،م�صر1385 ،هـ1966-م.
 -156الزهران��ي ،محم��د بن م�س��فر ،تعدد الزوجات في الإ�س�لام ،مجلة البحوث الإ�س�لامية،
العدد  ،36الإ�صدار :من ربيع الأول �إلى جمادى الثانية ل�سنة 1413هـ.
 -157الزهيري� ،شريف عبد العزيز ،بناء م�ستقبل الأمة ،دار ال�صفوة ،الريا�ض2005 ،م.
(�س)
 -158ال�س��بحاني ،جعفر� ،أ�ضواء على عقائد ال�ش��يعة الإمامية ،م�ؤ�س�س��ة الإمام ال�صادق ،قم،
ط1421 ،1هـ.
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 -159ال�س��بحاني ،جعف��ر ،ل��ب الأث��ر في الجبر والق��در تقري � ًرا لمحا�ضرات الإم��ام الخميني،
م�ؤ�س�سة الإمام ال�صادق ،قم ،ط1418 ،1هـ.
 -160ال�س��بحاني ،جعف��ر ،ع�صم��ة الأنبياء في القر�آن الكريم ،م�ؤ�س�س��ة الإم��ام ال�صادق ،قم،
ط1420 ،2هـ.
 -161ال�س��بزواري ،عب��د الأعل��ى ،مهذب الأحكام في بي��ان الحالل والح��رام ،مطبعة الهادي،
ط1417 ،4هـ.
 -162ال�س��بزواري ،محم��د باق��ر ،كفاي��ة الفقه (المع��روف بكفاية الأحكام) ،م�ؤ�س�س��ة الن�ش��ر 
الإ�سالمي التابعة لجماعة المدر�سين بقم الم�شرفة ،ط1423 ،1هـ.
 -163ال�سبزواري ،هادي� ،شرح المنظومة ،تعليق ح�سن زاده �آملي ،تحقيق م�سعود طالبي ،ن�شر 
ناب ،تهران ،ط1413 ،1هـ1992-م.
 -164ال�سج�ستاني� ،أبي داود� ،سنن �أبي داود ،تحقيق �سعيد محمد اللحام ،دار الفكر ،بيروت،
ط1410 ،1هـ1990-م.
� -165سليم ،مريم ،علم نف�س النمو ،دار النه�ضة العربية ،بيروت ،ط1423 ،1هـ2002-م.
� -166سليمان ،كامل ،والعبد اهلل ،علي ،التربية ،مطبعة �صادر ،بيروت.1965 ،
� -167س��عادة ،جودت �أحمد� ،صياغة الأهداف التربوية والتعليمية في جميع المواد الدرا�س��ية،
دار ال�شروق ،عمان ،ط2005 ،1م.
� -168سويد ،محمد نور بن عبد الحفيظ ،منهج التربية النبوية للطفل ،دار ابن كثير ،بيروت،
ط2001 ،3م.
� -169سويد ،محمد نور ،منهج التربية النبوية للطفل ،دار ابن كثير ،بيروت ودم�شق ،ط1997 ،1م.
 -170ال�سيد ،ف�ؤاد البهي ،الذكاء ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،ط2000 ،1م.
 -171ال�سي�س��تاني ،عل��ي ،منه��اج ال�صالحين ،دار الم ��ؤرخ العربي ،بي��روت ،ط1429 ،14هـ -
2008م.
 -172ال�سي�ستاني ،علي ،اال�ستفتاءات.
 -173ال�س��يوري ،مقداد بن عبد اهلل ،التنقيح الرائع لمخت�صر ال�ش��رائع ،تحقيق عبد اللطيف
الح�سيني ،مكتبة �آية اهلل المرع�شي  -مطبعة الخيام ،قم ،ط1404 ،1هـ.
 -174ال�س��يوطي ،عبد الرحمن بن �أبي بكر ،الجامع ال�صغير في �أحاديث الب�ش��ير النذير ،دار
الفكر ،بيروت ،ط1401 ،1هـ1981-م.
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(�ش)
� -175ش �بّر ،عب��د اهلل ،تف�س��ير الق �ر�آن الكري��م ،مراجع��ة حامد حفن��ي داود ،ال�س��يد مرت�ضى
الر�ضوي ،ط1385 ،3هـ1966-م.
� -176ش��لبي� ،أحم��د ،مقارن��ة الأديان-الإ�س�لام ،مكتبة النه�ض��ة الم�صري��ة ،القاهرة ،ط،12
1997م.
� -177شم� �س الدي��ن ،محم��د مهدي ،م�س��ائل حرجة ف��ي فقه الم �ر�أة ،الكتاب الثال��ث والرابع،
حقوق الزوجية ويليه حق العمل للمر�أة ،الم�ؤ�س�سة الدولية للدرا�سات والن�شر ،ط.2001 ،3
 -178ال�ش��وكاني ،محمد بن علي ،نيل الأوطار من �أحاديث �س��يد الأخبار ،دار الجليل ،بيروت،
1973م.
 -179ال�ش��يباني ،عمر محمد التومي ،تطور النظريات والأفكار التربوية ،دار الثقافة ،بيروت،
ط1975 ،2م.
 -180ال�شيرازي ،محمد الح�سيني ،الفقه البيئة ،م�ؤ�س�سة الوعي الإ�سالمي ،بيروت1420 ،هـ-
2000م.
 -1ال�شيرازي ،محمد ،الحكمة المتعالية في الأ�سفار العقلية الأربعة ،دار �إحياء التراث العربي،
ط1419 ،5هـ1999 -م.
 -2ال�ش��يرازي ،نا�ص��ر م��كارم� ،أن��وار الفقاه��ة ،مدر�س��ة الإمام علي ب��ن �أبي طال��ب ،قم ،ط،1
1425هـ.
 -181ال�ش��يرازي ،نا�صر مكارم ،الأمثل في تف�س��ير كتاب اهلل المنزل ،مدر�س��ة الإمام علي بن
�أبي طالب ،ط1426 ،1هـ.
 -182ال�ش��يرازي ،نا�ص��ر مكارم� ،أنوار الفقاهة ،مدر�س��ة الإمام علي ب��ن �أبي طالب ،قم ،ط،1
1425هـ.
 -183ال�ش��يرازي ،نا�صر مكارم ،بحوث فقهية مهمة ،ن�س��ل جوان للطباعة والن�ش��ر ،قم ،ط،1
1422هـ.
(�ص)
 -184ال�صاب��ري الهمدان��ي� ،أحمد ،الهداية �إلى من له الوالية ،تقرير بحث ال�س��يد محمد ر�ضا 
الكلبايكاني ،دار القر�آن الكريم ،قم1383 ،هـ.
 -185ال�صدر ،محمد باقر ،اقت�صادنا ،دار التعارف ،بيروت1411 ،هـ1991-م.
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 -186ال�ص��در ،محم��د باقر ،درو� �س ف��ي علم الأ�ص��ول ،الحلقة الثاني��ة ،دار الكت��اب اللبناني،
بيروت1406 ،هـ1986-م.
 -187ال�صدر ،محمد باقر ،فل�سفتنا ،دار التعارف للمطبوعات ،بيروت ،ط1400 ،10هـ1980-م.
 -188ال�ص��در ،محم��د باقر ،المدر�س��ة القر�آني��ة ،ملحق بكت��اب المجتمع والتاري��خ ،مطهري،
مرت�ضى ،دار المرت�ضى ،بيروت1413 ،هـ1993-م.
 -189ال�ص��در ،محم��د باق��ر ،موجز ف �ي �أ�صول الدين ،تحقيق ودرا�س��ة عبد الجب��ار الرفاعي،
مطبعة �شريعت1422 ،هـ2001-م.
 -190ال�ص��در ،محم��د �ص��ادق ،م��ا وراء الفق��ه ،المحبي��ن للطباع��ة والن�ش��ر ،ط1427 ،3هـ-
2007م.
 -191ال�صدوق ،محمد بن علي ،الأمالي ،تحقيق ق�س��م الدرا�س��ات الإ�سالمية-م�ؤ�س�سة البعثة،
طهران ،ط1417 ،1هـ.
 -192ال�ص��دوق ،محم �د ب��ن عل��ي ،التوحي��د ،تحقي��ق عل �ي �أكب��ر غف��اري ،م�ؤ�س�س��ة الأعلم��ي 
للمطبوعات ،بيروت ،ط1427 ،1هـ2006-م.
 -193ال�ص��دوق ،محم �د ب��ن عل��ي ،ث��واب الأعم��ال وعق��اب الأعم��ال ،ت�صحيح وتعليق ح�س��ين
الأعلمي ،م�ؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات ،بيروت ،ط1431 ،6هـ2010-م.
 -194ال�صدوق ،محمد بن علي ،الخ�صال ،ت�صحيح علي �أكبر الغفاري ،جماعة المدر�سين في 
الحوزة العلمية في قم المقد�سة1403 ،هـ.
 -195ال�صدوق ،محمد بن علي ،علل ال�شرائع ،تقديم محمد �صادق بحر العلوم ،دار البالغة،
(ال،ط)( ،ال،م)( ،ال،ت).
 -196ال�صدوق ،محمد بن علي ،عيون �أخبار الر�ضا ،تعليق ح�س��ين الأعلمي ،م�ؤ�س�س��ة الأعلمي 
للمطبوعات ،بيروت ،ط1404 ،1هـ1984-م.
 -197ال�صدوق ،محمد بن علي ،كمال الدين وتمام النعمة ،ت�صحيح وتعليق على �أكبر الغفاري،
م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة المدر�سين بقم الم�شرفة1405 ،هـ.
 -198ال�ص��دوق ،محم �د ب��ن عل��ي ،معاني الأخب��ار ،تعلي��ق علي �أكب��ر الغفاري ،تقديم ح�س��ين
الأعلمي،م�ؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات ،بيروت ،ط1410 ،1هـ 1990 -م.
 -199ال�ص��دوق ،محم �د ب��ن علي ،من ال يح�ض��ره الفقيه ،ت�صحيح وتعليق عل��ى �أكبر الغفاري،
من�شورات جماعة المدر�سين بقم المقد�سة ،ط.2
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 -200ال�صف��دي ،خلي��ل بن �أيبك ،الواف��ي بالوفيات ،تحقيق �أحمد الأن �ا�ؤوط وتركي م�صطفى،
دار �إحياء التراث ،بيروت1420 ،هـ2000-م.
(ط)
 -201طافر ،زهير ،النظريات ال�س��كانية وانعكا�س��ها على االقت�صاد والمجتمع درا�س��ة مقارنة،
مجل��ة الباح��ث االجتماعي (مجل��ة دورية محكمة ت�صدر عن ق�س��م عل��م االجتماعي جامعة 
منتوري  -ق�سنطينة  -الجزائر) ،عدد � ،10سبتمبر .2010
 -202طاهري حبيب اهلل ،مقالة بعنوان :تحديد الن�س��ل في ال�ش��ريعة الإ�سالمية ،قراءة فقهية 
وحقوقي��ة� ،ص( .219من�ش��ورة في مجل��ة االجتهاد والتجديد -ف�صلي��ة متخ�ص�صة بق�ضايا 
االجته��اد والفقه الإ�س�لامي ت�صدر ع��ن مركز البحوث المعا�صرة في بي��روت ،العدد الأول،
ال�سنة الأولى� ،شتاء1426 ،هـ2006-م).
 -203الطباطبائي ،علي ،ريا�ض الم�سائل ،م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة المدر�سين
بقم ،ط1422 ،1هـ.
 -204الطباطبائ��ي ،محمد ح�س��ين� ،أ�صول الفل�س��فة والمنه��ج الواقعي ،تقدي��م وتعليق مرت�ضى
مطهري ،ترجمة عمار �أبو رغيف ،م�ؤ�س�سة �أم القرى للتحقيق والن�شر ،بيروت ،ط1421 ،1هـ.
 -205الطباطبائ��ي ،محم��د ح�س��ين ،ر�س��الة االعتباري��ات ،المطبوع��ة �ضمن مجموعة ر�س��ائل 
العالم��ة الطباطبائ��ي ،تحقي��ق �صب��اح الربيع��ي ،مكتب �ة ف��دك لإحي��اء الت��راث ،ق��م ،ط،1
1428هـ2007-م.
 -206الطباطبائي ،محمد ح�سين ،الميزان في تف�سير القر�آن ،دار الكتب الإ�سالمية ،طهران،
1372هـ.
 -207الطبراني ،المعجم الأو�سط ،دار العلمين1415 ،هـ1995-م.
 -208الطبراني� ،س��ليمان بن �أحمد ،المعجم الكبير ،تحقيق حمدي عبد المجيد ال�س��لفي ،دار
�إحياء التراث العربي ،ط1404 ،2هـ1984-م.
 -209الطبراني� ،سليمان بن �أحمد ،المعجم ال�صغير ،دار الكتب العلمية ،بيروت.
 -210الطبر�س��ي ،عل��ي ،م�ش��كاة الأن��وار في غ��رر الأخبار ،تحقي��ق مهدي هو�ش��مند ،ط ،1دار
الحديث1418 ،هـ.
 -211الطبر�سي ،الف�ضل بن الح�سن ،مجمع البيان في تف�سير القر�آن ،انت�شارات نا�صر خ�سرو،
دار المعرفة ،طهران ،ط1406 ،1هـ 1986 -م.
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 -212الطبر�س��ي ،الح�س��ن ب��ن الف�ض��ل ،م��كارم الأخ�لاق ،من�ش��ورات ال�ش��ريف الر�ضي ،ط،6
1392هـ1972-م.
 -213الطب��ري ،جام��ع البي��ان عن ت�أويل �آي الق �ر�آن� ،ضبط وتوثيق �صدقي جمي��ل العطار ،دار
الفكر ،بيروت1415 ،هـ1995-م.
 -214الطرابل�س��ي ،عبد العزيز ابن البراج ،المهذب ،تحقيق م�ؤ�س�س��ة �س��يد ال�شهداء العلمية،
�إ�شراف جعفر ال�سبحاني ،م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي ،قم1406 ،هـ.
 -215الطريحي ،فخر الدين ،مجمع البحرين� ،أعاد بناءه على الحرف الأول من الكلمة محمود
عادل ،تحقيق �أحمد الح�سيني ،مكتب ن�شر الثقافة الإ�سالمية ،ط1408 ،2هـ.
 -216طعيمات ،هاني �سليمان ،حقوق فئات ذات �أو�ضاع خا�صة ،دار ال�شروق ،عمان ،ط2001 ،1م.
 -217الطفل في حديث �أهل البيت ،ي�ضم الكتاب مجموعة �أحاديث الر�سول و�أهل بيته المتعلقة 
بالطفل وتربيته� ،إعداد لجنة الثقافة في دار المرت�ضى ،لبنان ،ط1423 ،1هـ2003-م.
 -218ط��ه ،ح�س��ن جميل ،الفك��ر التربوي المعا�ص��ر وجذوره الفل�س��فية ،دار الم�س��يرة ،عمان،
ط1428 ،1هـ2007-م.
 -219الطو�س��ي ،محم �د ب��ن الح�س��ن ،الأمالي ،تحقيق ق�س��م الدرا�س��ات الإ�س�لامية ،م�ؤ�س�س��ة 
البعثة ،قم ،ط1414 ،1هـ.
 -220الطو�سي ،محمد بن الح�سن ،اختيار معرفة الرجال ،المعروف برجال الك�شي ،ت�صحيح
وتعليق ميرداماد الأ�ستر�آبادي ،تحقيق مهدي الرجائي ،م�ؤ�س�سة �آل البيت ،قم1404 ،هـ.
 -221الطو�سي ،محمد بن الح�سن ،اال�ستب�صار فيما اختلف من الأخبار ،تعليق ح�سن المو�سوي
الخر�سان ،درا الكتب الإ�سالمية ،طهران1390 ،هـ.ق.
 -222الطو�س��ي ،محمد بن الح�س��ن ،التبيان في تف�سير القر�آن ،تحقيق وت�صحيح �أحمد حبيب
ق�صير ،مكتب الإعالم الإ�سالمي ،قم ،ط1409 ،1هـ.
 -223الطو�سي ،محمد بن الح�سن ،تهذيب الأحكام في �شرح المقنعة ،تحقيق ح�سن المو�سوي
الخر�سان ،دار الكتب الإ�سالمية ،طهران ،ط1365 ،4هـ�.ش.
 -224الطو�س��ي ،محمد بن الح�س��ن ،الخالف ،تحقيق جماعة من المحققين ،م�ؤ�س�س��ة الن�ش��ر 
الإ�سالمي التابعة لجماعة المدر�سين بقم الم�شرفة1407 ،هـ.
 -225الطو�س��ي ،محم��د بن الح�س��ن ،الغيب��ة ،تحقيق عب��اد اهلل الطهراني ،م�ؤ�س�س��ة المعارف
الإ�سالمية ،قم ،ط1411 ،1هـ.
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 -226الطو�س��ي ،محمد بن الح�سن ،المب�سوط في فقه الإمامية ،ت�صحيح وتعليق محمد الباقر 
البهبودي ،دار الكتاب الإ�سالمي ،بيروت.
 -227الطو�سي ،محمد بن الح�سن ،م�صباح المتهجد ،ت�صحيح ح�سين الأعلمي ،ط ،2بيروت،
م�ؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات 1425،هـ 2004 -م.
 -228الطو�س��ي ،محم �د ب��ن الح�س��ن ،النهاي �ة ف��ي مج��رد الفق��ه والفتاوى ،انت�ش��ارات قد���س 
محمدي ،قم.
 -229الطو�س��ي ،ابن حمزة محمد بن علي ،الو�سيلة �إلى نيل الف�ضيلة ،تحقيق محمد الح�سون،
مكتبة �آية اهلل العظمى المرع�شي النجفي ،مطبعة الخيام ،قم ،ط1408 ،1هـ.
 -230الطو�سي ،ن�صير الدين محمد بن محمد� ،أخالق نا�صري ،ترجمة وتقديم محمد �صادق
ف�ضل اهلل ،دار الهادي ،بيروت ،ط2008 ،1م.
(ع)
 -231العامل��ي ،زي��ن الدين بن علي ،رو�ض الجنان في �ش��رح ار�ش��اد الأذه��ان ،مركز الأبحاث
والدرا�سات الإ�سالمية ،ق�سم �إحياء التراث الإ�سالمي ،قم ،ط1422 ،1هـ.
 -232العامل��ي ،زي��ن الدي��ن ب��ن عل��ي ،الرو�ض��ة البهية في �ش��رح اللمع��ة الدم�ش��قية ،المعروف
بال�شهيد الثاني ،تحقيق محمد كالنتر ،من�شورات جامعة النجف الدينية ،ط1398 ،2هـ.
 -233العامل��ي ،زي��ن الدي��ن ب��ن علي ،م�س��الك الأفه��ام �إلى تنقيح �ش��رائع الإ�س�لام ،م�ؤ�س�س��ة 
المعارف الإ�سالمية� ،إيران ،ط1414 ،1هـ.
 -234العامل��ي ،زي��ن الدي��ن ب��ن علي ،منية المري �د في �أدب المفي��د والم�س��تفيد ،تحقيق ر�ضا 
مختاري ،مكتب الإعالم الإ�سالمي ،قم ،ط1409 ،1هـ.
 -235العاملي ،زين الدين بن علي ،م�سكن الف�ؤاد عند فقد الأحبة والأوالد ،تحقيق م�ؤ�س�سة �آل
البيت لإحياء التراث ،قم ،ط1407 ،1هـ.
 -236العامل��ي ،محم �د ب��ن عل��ي ،م��دارك الأحكام في �ش��رح �ش��رائع اال�س�لام ،تحقيق ون�ش��ر 
م�ؤ�س�سة �آل البيت لإحياء التراث ،قم ،ط1410 ،1هـ.
 -237العامل��ي ،محم �د ب��ن علي ،نهاية المرام في �ش��رح مخت�صر �ش��رائع الإ�س�لام ،ت�صحيح وتعليق
مجتبى العراقي وعلي اال�شتهاردي وح�سين اليزدي ،م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي ،قم ،ط1413 ،1هـ.
 -238العاملي ،محمد بن مكي ،المعروف بال�شهيد الأول ،القواعد والفوائد في الفقه والأ�صول
والعربية ،تحقيق عبد الهادي الحكيم ،مكتبة المفيد ،قم.
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 -239العامل��ي ،محم��د ج��واد ،مفت��اح الكرامة في �ش��رح قواع��د العالمة ،تحقي��ق محمد باقر 
الخال�صي ،م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي،قم ،ط1430 ،2هـ.
 -240عبد القوي� ،سامي ،علم النف�س البيولوجي ،الف�صل الخام�س ،مكتبة النه�ضة الم�صرية،
1997م.
 -241عب��د اهلل� ،س��مر خلي��ل محمود ،حقوق الطف��ل في الإ�س�لام واالتفاقيات الدولية درا�س��ة 
مقارن��ة( ،ر�س��الة ماج�س��تير) جامع �ة النج��اح الوطني��ة -كلي��ة الدرا�س��ات العلي��ا ،نابل���س،
فل�سطين2003 ،م( .ن�سخة �إلكترونية)
 -242عجم��ي� ،س��امر توفيق ،الإن�س��ان الكام �ل في الر�ؤي��ة العرفانية الإ�س�لامية ،مجلة الحياة
الطيبة ،ت�صدر عن جامعة الم�صطفى العالمية -فرع لبنان ،ال�س��نة التا�س��عة ع�ش��رة ،العدد
الثاني والثالثون ،خريف 2015م1436-هـ.
 -243عجم��ي� ،س��امر توفي��ق ،التربي��ة مفهومها غايته��ا مو�ضوعه��ا ،بي��روت ،ط1437 ،1هـ-
2016م.
 -244عجم��ي� ،س��امر توفيق ،حجية الظن درا�س �ة ف��ي المباني الأ�صولية لت�ش��ريع الأمارات في 
�ضوء �أبحاث العالمة ال�سيد علي حجازي ،دار الوالء ،بيروت ،ط1436 ،1هـ2015-م.
 -245عجم��ي� ،س��امر توفي��ق ،حجي��ة العل��م ق��راءة على �ض��وء النظري��ة التعليقية -ق��راءة في 
المباني الأ�صولية لل�سيد علي حجازي ،دار الوالء ،بيروت ،ط1434 ،1هـ2013-م.
 -246عجمي� ،س��امر توفيق ،حياتنا الجن�س��ية كيف نعي�ش��ها؟ على هدى الكتاب ومنهاج النبي 
و�أهل البيت ،دار الوالء ،بيروت ،ط1435 ،1هـ2014 -م.
 -247عجم��ي� ،س��امر ،عقوب �ة الطف �ل ف��ي التربي��ة الإ�س�لامية ،مرك��ز الأبح��اث والدرا�س��ات
التربوية ،دار البالغة ،بيروت1435 ،هـ2014-م.
 -248عجمي� ،سامر توفيق ،نحو بناء المذهب التربوي قراءة في معالم المنهج ،مجلة �أبحاث
ودرا�س��ات تربوي��ة ،ت�صدر ع��ن مركز الأبح��اث والدرا�س��ات التربوية ،العدد الثاني ،ال�س��نة 
الأولى� ،شتاء 1437هـ2016-م.
 -249العجمي ،محمد ح�س��نين ،الإدارة والتخطيط التربوي النظرية والتطبيق ،دار الم�س��يرة،
عمان ،ط1434 ،3هـ2013-م.
 -250الع�س��كري� ،أبو هالل ،معجم الفروق اللغوية ،تحقيق م�ؤ�س�س��ة الن�ش��ر الإ�س�لامي التابعة 
لجماعة المدر�سين بقم المقد�سة ،تنظيم ال�شيخ بيت اهلل بيات ،ط1412 ،1هـ.
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 -251العطاران ،محمد ،تربية الطفل وفق ًا لآراء ابن �س��ينا والغزالي والطو�س��ي ،ترجمة لجنة 
الهدى ،الدار ا ٍلإ�سالمية ،بيروت ،ط1422 ،1هـ2001-م.
 -252عطية ،ممدوح حامد� ،إنهم يقتلون البيئة ،الهيئة الم�صرية العامة ،القاهرية1997 ،م.
 -253عل��ي� ،س��عيد �إ�س��ماعيل وفرج ،هاني عبد ال�س��تار ،فل�س��فة التربية ر�ؤي��ة تحليلية ومنظور
�إ�سالمي ،دار الفكر العربي والمعهد العالمي للفكر الإ�سالمي ،ط1430 ،1هـ2009 -م.
 -254عو���ض اهلل ،زين��ب ح�س��ين ،مب��ادئ علم االقت�ص��اد ،ال��دار الجامعية للطباعة والن�ش��ر،
بيروت.
 -255العظي��م �آب��ادي ،محم��د �شم���س الح��ق ،ع��ون المعبود �ش��رح �س��نن �أب��ي داود ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ط1415 ،2هـ.
 -256العيا�ش��ي ،محم �د ب��ن م�س��عود ب��ن عيا���ش ،تف�س��ير العيا�ش��ي ،تحقي��ق ها�ش��م الر�س��ولي 
المحالتي ،ط ،1طهران ،المكتبة العلمية اال�سالمية1380 ،هـ.
(غ)
 -257الغروي ،علي ،مو�س��وعة الإمام الخوئي ،التنقيح في �ش��رح المكا�سب ،البيع ،تقرير بحث
ال�سيد الخوئي ،م�ؤ�س�سة �إحياء �آثار الإمام الخوئي ،قم ،ط1425 ،1هـ2005-م.
  -258الغزالي� ،أبو حامد محمد بن محمد� ،إحياء علوم الدين ،دار الكتاب العربي ،بيروت.
(ف)
 -259فاطمة ،محمد خير ،منهج الإ�سالم في تربية عقيدة النا�شئ ،دار الخير ،بيروت.1994 ،
 -260الفراهي��دي ،الخلي��ل بن �أحمد ،العين ،تحقيق مهدي المخزومي و�إبراهيم ال�س��امرائي،
م�ؤ�س�سة دار الهجرة� ،إيران ،ط1409 ،2هـ.
 -261فل�س��في ،محم��د تقي ،الطفل بي��ن الوراثة والتربي��ة ،تعريب فا�ضل الح�س��يني الميالني،
مكتبة الأوحد ،ط1426 ،1هـ2005-م.
 -262فل�س��في ،محمد تقي ،المعاد بين الروح والج�سد ،ترجمة عبد الح�سين الكا�شي ،م�ؤ�س�سة 
الأعلمي للمطبوعات ،بيروت ،ط1414 ،1هـ .1993 -
 -263فهمي ،محمد �س��يف الدين ،محا�ضرات ف �ي �أ�صول التربية ،كلية التربية جامعة الأزهر،
القاهرة1978 ،م.
 -264فيا�ض ،ح�سن ،منتخب الأحكام المطابقة لفتاوى ال�سيد علي الح�سيني الخامنئي.
 -265الفيا�ض ،محمد �إ�سحاق ،منهاج ال�صالحين� ،أمير ،قم ،ط.1
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 -266الفي��روز �آب��ادي ،محم��د بن يعق��وب ،القامو���س المحيط في اللغ��ة ،دار الجي��ل ،بيروت،
(ا.ت) (ال.ط).
 -267الفي�ض الكا�ش��اني ،محمد بن المرت�ضى ،المحجة البي�ضاء في تهذيب الأحياء ،ت�صحيح
وتعلي��ق علي �أكبر الغفاري ،من�ش��ورات م�ؤ�س�س��ة الأعلمي للمطبوع��ات ،بيروت ،،ط1403 ،2
هـ  1983 -م.
 -268الفي���ض الكا�ش��اني ،محم��د مح�س��ن ،مفاتي��ح ال�ش��رائع ،تحقي��ق مه��دي رجائ��ي ،مجمع
الذخائر الإ�سالمية ،مطبعة الخيام ،قم1401 ،هـ.
 -269الفي�ض الكا�ش��اني ،محمد مح�س��ن ب��ن المرت�ضى ،النخبة في الحكم��ة العملية والأحكام
ال�شرعية ،تحقيق وتقديم مهدي الأن�صاري القمي ،مركز الطباعة والن�شر لمنظمة الإعالم
الإ�سالمي ،ط1418 ،2هـ.
 -270الفي���ض الكا�ش��اني ،محم �د ب��ن المرت�ض��ى ،الواف��ي ،تحقيق مرك��ز التحقيق��ات الدينية 
والعلمية في مكتبة الإمام علي ،ط1416 ،1هـ.
 -271الفيومي� ،أحمد بن محمد ،الم�صباح المنير في غريب ال�شرح الكبير ،دار الكتب العلمية،
بيروت1398 ،هـ.
(ق)
 -272القائمي ،علي ،الأ�سرة والطفل الم�شاك�س ،دار النبالء ،بيروت ،ط1416 ،1هـ1996-م.
 -273القر�ش��ي ،باقر �ش��ريف ،النظام التربوي في الإ�س�لام ،دار التعارف ،بيروت1399 ،هـ-
1979م.
 -274القمي ،علي بن �إبراهيم ،تف�سير القمي ،ت�صحيح طيب المو�سوي الجزائري ،دار الكتاب،
قم ،ط1404 ،3هـ.
(ك)
 -275كانط� ،إمانويل ،ثالثة ن�صو�ص (ت�أمالت في التربية ،ما هي الأنوار؟ ما التوجه في التفكير؟)،
تعريب وتعليق محمود بن جماعة ،دار محمد علي للن�شر ،تون�س ،ط2005 ،1م.
 -276الكراجك��ي ،محم��د بن عل��ي ،كنز الفوائد ،تحقيق عبد اهلل نعم��ة ،دار الأ�ضواء ،بيروت،
ط1985 ،1م.
 -277الكركي ،علي بن الح�س��ين ،جامع المقا�صد في �ش��رح القواعد ،تحقيق ون�شر م�ؤ�س�سة �آل
البيت لإحياء التراث ،قم ،ط1411 ،1هـ.
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 -278الكريم��ي ،ح�س��ين ،العق��ل والبل��وغ عن��د الإمامي��ة ،انت�ش��ارات دان�ش��كاه ،ق��م ،ط،1
1381هـ�.ش.
 -279الكلبايكاني ،محمد ر�ضا� ،إر�شاد ال�سائل ،دار ال�صفوة ،بيروت ،ط1413 ،1هـ1993-م.
 -280الكلين��ي ،محم �د ب��ن يعقوب ،الكاف��ي ،تعليق علي �أكب��ر الغفاري ،دار الكتب الإ�س�لامية،
طهران ،ط1365 ،4هـ�.ش.
(ل)
 -281اللنكراني ،فا�ضل ،تف�صيل ال�ش��ريعة في �ش��رح تحرير الو�س��يلة (كتاب النكاح) ،تحقيق
ون�شر مركز فقه الأئمة الأطهار ،قم1422 ،هـ.
 -282اللنكراني ،فا�ضل ،مدخل �إلى تف�سير القر�آن ،مكتب الإعالم الإ�سالمي ،قم ،ط1417 ،3هـ.
(م)
 -283المازندراني ،محمد �صالح� ،ش��رح الكافي الجامع (المعروف ب�شرح �أ�صول الكافي) ،مع
تعليق �أبو الح�سن ال�شعراني ،ت�صحيح علي عا�شور ،دار �إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط،1
1421هـ2000-م.
 -284المب��رد ،محم��د بن يزيد ،الكامل في اللغة والأدب ،تحقي��ق عبد الحميد هنداوي ،وزارة
الأوقاف ال�سعودية.
 -285المجل�سي ،محمد باقر ،بحار الأنوار الجامعة لدرر �أخبار الأئمة الأطهار ،تحقيق ابراهيم
الميانجي ومحمد باقر البهبودي ،م�ؤ�س�سة الوفاء ،بيروت ،ط1403 ،2هـ1983-م.
 -286المجل�س��ي ،محم��د باق��ر ،حلي��ة المتقي��ن ،تحقي��ق وترجمة خلي��ل رزق ،من�ش��ورات ذوي
القربى ،ط 1424 ،1هـ.
 -287المجل�سي ،محمد باقر ،مر�آة العقول في �شرح �أخبار �آل الر�سول ،دار الكتب الإ�سالمية،
طهران ،ط1404 ،2هـ.
 -288المجل�س��ي ،محمد باقر ،مالذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار ،تحقيق مهدي الرجائي،
مطبعة الخيام ،قم1406 ،هـ.
 -289المجل�س��ي ،محم��د تق��ي ،رو�ضة المتقين في �ش��رح م��ن ال يح�ضره الفقيه ،تعليق ح�س��ين
المو�سوي الكرماني ،المطبعة العلمية ،قم1398 ،هـ.
 -290مح��ب الدي��ن �أب��و �صالح ،مق��داد يالجن ،عبد الرحم��ن النحالوي ،درا�س��ات في التربية 
الإ�سالمية1400 ،هـ1979-م.
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 -291المح�سني ،محمد �آ�صف ،الفقه والم�سائل الطبية ،ياران ،قم ،ط.1
 -292المحم��ودي ،محم��د باق��ر ،نهج ال�س��عادة في م�س��تدرك نه��ج البالغة ،م�ؤ�س�س��ة الأعلمي 
للمطبوعات ،بيروت.
 -293مدك��ور ،علي �أحمد ،نظري��ات المناهج التربوية ،دار الفكر العربي ،القاهرة1427 ،هـ-
2006م.
 -294المرت�ض��ى ،محم �د ب��ن علي ،ر�س��ائل ال�ش��ريف المرت�ضى� ،إع��داد مه��دي الرجائي ،دار
القر�آن الكريم ،قم1405 ،هـ.
 -295مر�س��ي ،كم��ال �إبراهي��م ،البيئ��ة والوراثة و�أثره��ا في االنحرافات النف�س��ية وال�س��لوكية،
مكتبة الأنجلو الم�صرية ،القاهرة ،ط2000 ،4م.
 -296مر�س��ي� ،ش��فيق عالون��ة� ،س��يكولوجية التط��ور الإن�س��اني م��ن الطفول �ة �إلى الر�ش��د ،دار
الم�سيرة2004 ،م.
 -297مر�سي ،محمد منير� ،أ�صول التربية ،عالم الكتب ،القاهرة2009 ،م.
 -298المروج��ي ،جعف��ر ،هدى الطالب �إلى �ش��رح المكا�س��ب ،م�ؤ�س�س��ة دار الكت��اب ،قم ،ط،2
1383هـ.
 -299م�ستغفري� ،أبو العبا�س ،طب النبي ،انت�شارات ر�ضي ،ط1362 ،1هـ�.ش.
 -300م�س��كويه� ،أحمد بن محمد ،تهذيب الأخالق وتطهير الأعراق ،من�ش��ورات مكتبة الحياة،
تقديم ح�سن تميم ،بيروت ،ط.2
 -301الم�ص��ري ،ابن نجيم ،البحر الرائق في �ش��رح كنز الدقائ��ق� ،ضبط زكريا عميرات ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،ط1418 ،1هـ1997-م.
 -302الم�صطفوي ،ح�سن ،التحقيق في كلمات القر�آن الكريم ،م�ؤ�س�سة الطباعة والن�شر وزارة
الثقافة والإر�شاد الإ�سالمي ،ط1417 ،1هـ.
 -303مظاهري ،ح�سين ،تربية الطفل في الر�ؤية الإ�سالمية ،م�ؤ�س�سة البعثة.
 -304المظف��ر ،محم��د ر�ض��ا� ،أ�ص��ول الفق��ه ،م�ؤ�س�س��ة الأعلم��ي للمطبوع��ات ،بي��روت ،ط،2
1410هـ1990-م.
 -305المغربي ،النعمان بن محمد ،دعائم الإ�سالم وذكر الحالل والحرام والق�ضايا والأحكام
ع��ن �أه��ل البي��ت  ،Rتحقي��ق �آ�ص��ف ب��ن عل �ي �أ�صغ��ر في�ض��ي ،دار المع��ارف ،القاهرة،
1383هـ1963-م.
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 -306المغربي ،النعمان بن محمد� ،شرح الأخبار في ف�ضائل الأئمة الأطهار
 -307مغنية ،محمد جواد ،التف�سير الكا�شف ،دار العلم للماليين ،بيروت ،ط1981 ،3م.
 -308مغنية ،محمد جواد ،التف�سير المبين ،دار الكتاب الإ�سالمي ،ط1403 ،2هـ1983-م.
 -309المفي��د ،االخت�صا�ص ،تحقيق علي �أكبر الغفاري ،محمود الزرندي ،دار المفيد للطباعة 
والن�شر ،بيروت ،ط1414 ،2هـ1993-م.
 -310المفيد ،محمد بن محمد بن النعمان ،الإر�ش��اد ،بيروت ،م�ؤ�س�س��ة الأعلمي للمطبوعات،
ط1410 ،3هـ  1989 -م.
 -311المفيد ،محمد بن محمد ،المقنعة ،م�ؤ�س�سة الن�شر الإ�سالمي ،قم ،ط1410 ،2هـ.
 -312المقريزي� ،أحمد بن علي� ،إمتاع الأ�سماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع،
تحقيق محمد عبد الحميد النمي�سي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1420 ،1هـ1999-م.
 -313المك��ي ،ح�س��ن محم��د ،الإلهي��ات على �ض��وء الكتاب وال�س��نة العقل (محا�ضرات ال�ش��يخ
جعفر ال�سبحاني) ،الدار الإ�سالمية ،بيروت ،ط1410 ،1هـ1990-م.
 -314من��اع ،هيث��م ،حق��وق الطفل الوثائق الإقليمية والدولية الأ�سا�س��ية ،مرك��ز الراية للتنمية 
الفكرية-الم�ؤ�س�سة العربية الأوروبية للن�شر -اللجنة العربية لحقوق الإن�سان ،ط2005 ،1م.
 -315المنذري ،عبد العظيم بن عبد القوي ،الترغيب والترهيب من الحديث ال�ش��ريف ،تعليق
و�ضبط م�صطفى محمد عماره ،دار الفكر ،بيروت1408 ،هـ1988-م.
(ن)
 -316نا�صف ،م�صطفى ،الوراثة والإن�س��ان �أ�سا�س��يات الوراثة الب�ش��رية والطبية� ،سل�سلة عالم
المعرفة ،العدد 1986 ،100م.
 -317النجيح��ي ،محمد لبيب ،التربية �أ�صولها الفل�س��فية والنظري��ة ،مكتبة االنجلو الم�صرية،
1984م.
 -318النجيحي ،محمد لبيب ،التربية و�أ�صولها الثقافية واالجتماعية ،مكتبة الأنجلو الم�صرية،
1984م.
 -319النراق��ي� ،أحم �د ب��ن محم��د مه��دي ،عوائد الأي��ام ،تحقيق مرك��ز الأبحاث والدرا�س��ات
الإ�سالمية ،مكتب الإعالم الإ�سالمي ،قم ،ط1417 ،1هـ.
 -320النراق��ي� ،أحم �د ب��ن محمد مهدي ،م�س��تند ال�ش��يعة في �أحكام ال�ش��ريعة ،تحقيق ون�ش��ر 
م�ؤ�س�سة �آل البيت لإحياء التراث ،قم ،ط1415 ،1هـ.
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 -321النراقي ،محمد مهدي بن �أبي ذر ،جامع ال�س��عادات ،دار المرت�ضى ،بيروت1431 ،هـ-
2010م .الن�س��ائي� ،أحم��د بن �ش��عيب� ،س��نن الن�س��ائي ب�ش��رح ج�لال الدين ال�س��يوطي ،دار
الفكر ،بيروت ،ط1348 ،1هـ1930-م.
 -322ن�شواتي ،عبد المجيد ،علم النف�س التربوي ،دار الفرقان ،عمان ،ط1423 ،4هـ2003-م.
 -323الن��وري ،ح�س��ين ،م�س��تدرك الو�س��ائل وم�س��تنبط الم�س��ائل ،م�ؤ�س�س �ة �آل البي��ت لإحي��اء
التراث ،ط1408 ،1هـ1987-م.
 -324النووي ،يحيى بن �شرف ،المجموع �شرح المهذب ،دار الفكر.
 -325الني�سابوري ،محمد بن الفتال ،رو�ضة الواعظين ،من�شورات ال�شريف الر�ضي ،قم.
 -326الني�س��ابوري ،م�س��لم ب��ن الحج��اج ،الجامع ال�صحي��ح (المعروف ب�صحيح م�س��لم) ،دار
الفكر ،بيروت.
(هـ)
 -327الها�شمي ،محمود ،بحوث في علم الأ�صول ،تقريرات �أبحاث ال�سيد محمد باقر ال�صدر،
مركز الغدير للدرا�سات الإ�سالمية ،ط1417 ،2هـ1997 -م.
 -328الها�ش��مي ،محم��ود ،التعلي��م والتزكية وظيفة المتعلمي��ن ،مجلة المنه��اج ،مركز الغدير 
للدرا�س��ات والن�ش��ر والتوزي��ع ،بي��روت� ،صي��ف ال�س��نة التا�س��عة ع�ش��ر1436 ،ه �ـ2014-م،
العدد.74
 -329الهندي ،علي المتقي ،كنز العمال� ،ضبط وتف�س��ير بكري حياني ،ت�صحيح �صفوة ال�س��قا،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بيروت1409 ،هـ1989-م.
 -330الهن��دي ،محم��د بن الح�س��ن ،ك�ش��ف اللثام عن قواعد الأحكام ،تحقيق م�ؤ�س�س��ة الن�ش��ر 
الإ�سالمي التابعة لجماعة المدر�سين بقم الم�شرفة ،ط1424 ،1هـ.
 -331الهيثم��ي ،عل��ي بن �أب��ي بكر ،مجمع الزوائد ومنب��ع الفوائد ،دار الكت��ب العلمية ،بيروت،
1408هـ1988 -م.
(و)
 -332الوا�سطي ،علي بن محمد ،عيون الحكم والمواعظ ،تحقيق ح�سين الح�سيني البيرجندي،
دار الحديث ،ط.1
 -333الواعظ الح�س��يني البه�س��ودي ،محمد �س��رور ،م�صباح الأ�صول ،تقرير بحث ال�س �يد �أبو
القا�سم الخوئي ،مكتبة الدواري ،قم�-إيران ،ط1420 ،6هـ.
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 -334وثيق��ة الإط��ار العربي لحق��وق الطفل ،المعد من قبل اللجنة الفنية اال�ست�ش��ارية للطفولة 
العربية في جامعة الدول العربية( .ن�سخة �إلكترونية)
 -335وطف��ة ،عل �ي �أ�س��عد ،وال�ش��هاب ،علي جا�س��م ،علم االجتماع المدر�س��ي بنيوي��ة الظاهرة
ووظيفته��ا االجتماعي��ة ،الم�ؤ�س�س��ة الجامعي��ة للدرا�س��ات والن�ش��ر والتوزي��ع ،بي��روت ،ط،1
1425هـ2004-م.
 -336وهيبة ،عبد الفتاح محمد ،جغرافية الإن�سان ،دار النه�ضة ،بيروت.1971 ،
 -337وي��ن ،رالف ،قامو���س جون دي��وي للتربية مختارات من م�ؤلفات��ه ،ترجمة وتقديم :محمد 
علي العريان ،مكتبة الأنجلو الم�صرية ،القاهرة1964 ،م.
(ي)
 -338يالج��ن ،مق��داد ،التربي��ة الأخالقي��ة الإ�س�لامية ،مكتب��ة الأنجل��و الم�صري��ة ،القاه��رة،
1977م.
 -339الي��زدي ،محم��د تق��ي م�صباح ،مع��ارف القر�آن ،ترجم��ة محمد عبد المنع��م الخاقاني،
الدار الإ�سالمية ،بيروت  -لبنان ،ط1408 ،2هـ 1988 -م.
 -340اليزدي ،محمد تقي م�صباح ،تعليقة على نهاية الحكمة ،دار الكتاب الإ�سالمي ،بيروت.
 -341الي��زدي ،محم��د تقي م�صب��اح ،النظرة القر�آني��ة للمجتمع والتاري��خ ،تعريب محمد عبد 
المنعم الخاقاني ،دار الرو�ضة ،بيروت ،ط1416 ،1هـ1996-م.
 -342اليزدي ،محمد كاظم ،حا�ش��ية المكا�س��ب ،ج� ،1ص( .8ط.ح) ،م�ؤ�س�س��ة ا�س��ماعيليان،
قم1378 ،هـ.
 -343الي��زدي ،محم��د كاظم ،العروة الوثقى ،م��ع تعليقات عدة من الفقهاء العظام ،م�ؤ�س�س��ة 
الن�شر الإ�سالمي التابعة لجماعة المدر�سين بقم ،ط1417 ،1هـ.
المواقع الإلكترونية:

344- http://www.unicef.org/violencestudy/arabic/
345- www.dfc.edunet.tn/Arab
346- http://www.almanar.com.lb/wapadetails.php?eid=840376
347- site.iugaza.edu.ps/melhelou/files/201002//Dr.-Moh.5.doc
348- http://www.sistani.org/arabic/qa/0756/
349- http://www.who.int/ar/
350- http://www.leader.ir/tree/index.php?catid=5
351- http://www.tbeeb.net/mag/754.htm

