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 شكر وتقدير
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

ذَا َوَما ُكنها ﴿ َ ٱلهَذي َهَدٰىنَا َلَهٰ ُه   لنهتديَوقَالُواْ ٱۡلَحۡمُد ّلَِله  ( 43)األعراف:  ﴾لَۡوََلٓ أَۡن َهَدٰىنَا ٱّلِله
 الذي علم بالقلم والهادي لما أمر، والصالة والسالم على النبي األمي الذي علم األمم. الحمد هلل      
فقال: )ال يشكر هللا من    من لم يشكر الناس، مالنبي صلى هللا عليه وسلم بنفي حصول شكر هللا    جزم       

)من صنع إليكم معروًفا فكافئوه، فإن    :وسلم  قول النبي صلى هللا عليه وال خير فينا إن لم نمتثل    لم يشكر الناس(،
  أفيهم لن  فلم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه( وأنا مهما قدمت من عبارات الثناء والشكر  

أتوجه بخالص الشكر والتقدير واالحترام إلى العالم الجليل والمربي الفاضل األستاذ  ؛ لذلك  ولكنه جهد المقل  همحق
الذي تتلمذت على    ،بقية السلف ودرة الخلف   ،شيخ التربويين ورائد التربية اإلسالمية سعيد إسماعيل علي،   الدكتور/

  وما   م يبخل على يومًا بوقته أو جهده أو نصحه،  ل يديه ونهلت من فيض علمه وحصلت على رعايته واهتمامه، ف
وما تفتقت    ،ويني العلمي إال بين صفحات كتبهوما بزغ تك  الثقافي،  تكونت وتنوعت ثقافتي التربوية إال في صالونه

البحثية في محاضراته،  المتواضعة  ملكتي  فجزاه هللا عني وعن    إال  الفضل،  العلمية  وتوجيهاته  فكانت إلرشاداته 
 طالبه خير الجزاء، وأطال في عمره ومتعه بالصحة والعافية. 

أحد أبرز علماء التربية    ، الدقيق الرقيق  ثقفكما أتوجه بخالص الشكر والعرفان بالجميل إلى العالم الم      
ذي    اإلسالمية، وقت    خلقال واإلنسان  من  بذله  ما  على  وذلك  السكري،  عادل  الدكتور/  األستاذ  أستاذي  الرفيع 

والذي طبع في  وجهد، وما قدمه من توجيهات وإرشادات سديدة كان لها بالغ األثر في إثراء وإنجاز هذا العمل،  
التربية   مجال  إلى جعل  السديدة  توجيهاته  دفعتني  والذي  والصبر،  والجودة  واإلتقان  الدقة  همي نفسي  اإلسالمية 

 كل الحب واالحترام والتقدير، وأسأل هللا أن يديم عليه نعمه ويمتعه بالصحة والعافية.  يفله من ،وهمتي
العميق في فكره     إيهاب إمام  الدكتور  والذي لم    ، الغزير في ثقافته  ،كما أتوجه بالشكر والعرفان لألستاذ 

فله مني كل الحب واالحترام والتقدير، وأسأل هللا أن يديم عليه    يحول بينه وبين توجيهي ونصحي مكان وال زمان،
جميع    كما أشكر  ،التي أكرمتنا باإلشراف والمتابعة  الخلوقة  حسن  ثم الدكتورة نعيمة  نعمه ويمتعه بالصحة والعافية. 

أ.د. لمياء  قسم أصول التربية  العلماء والباحثين في الدكتورة هويدا  وعلى رأسه  ، وأتوجه بخالص الشكر لألستاذة 
 األتربي درة جامعة طنطا وأبرز علمائها، التي جادت علينا وأمتعتنا بمناقشتها، أسأل هللا لها دوام التوفيق والسداد. 

، أسأل هللا لها  الم الظهرولم يثنيها مشاغل األسرة وال آ وأشكر زوجتي التي كفتني هم الكتابة االليكترونية    
 . خير الجزاء، كما أهدي هذا العمل إلى روح أبي وأمي وأسأل هللا لهما الرحمة و المغفرة

من      قلبي  يكنه  ما  وعباراتها  اللغة  مفردات  تستوعب  فلن  واالمتنان  الشكر  عبارات  من  سطرت  ومهما 
    ا، فجزاهم هللا عني خير الجزاء.مشاعر الحب واالمتنان والعرفان ألصحاب الفضل الذين ذكرتهم آنف

وأخيرًا فإن الكمال هلل وحده، فإن وقفت فالفضل هلل وحده، وإن أخطأت فحسبي أني قد حاولت واجتهدت قدر  
 ما استطعت، وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب. 

 

 



 
 
 

يم   ٱّللَ   ۡسم  ب  )1( ٱلَرۡحمَٰن  ٱلَرح 
َ   ٱۡۡلمۡمد   لمم يم  رمب    ّلل   )2( ٱۡلعمَٰ

يم   ل ك  ي مۡوم  ٱلد  ين  )3(  ٱلَرۡحمَٰن  ٱلَرح   )4( ممَٰ
 ٱۡهد نم )5(  إ ََّيكم ن مۡعب د  ومإ ََّيكم نمۡستمع ي  
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 مستخلص رسالة ماجستير بعنوان:

 "األبعاد التربوية لألحكام الفقهية المتعلقة باألطفال"  

الكشف عن األبعاد التربوية لألحكام الفقهية المتعلقة باألطفال ونقلها من  تمثلت قضية الدراسة في محاولة          
 نسق المعرفة التقريرية إلى نسق المعرفة اإلجرائية كخطوة هامة في إعمار البناء التربوي. 

،  وفي هذا اإلطار، سعت الدراسة إلى استجالء األحكام العامة والخاصة المتعلقة باألطفال في الفقه اإلسالمي    
الفقهية   باألحكام  التربوية  المؤسسات  تزويد  إلى  باإلضافة  التربوية  للدراسات  كمنطلق  الفقهي  االتجاه  وإبراز 
وتطبيقاتها التربوية التي يمكن االستفادة منها في العناية بالطفل وتربيته، مع إبراز جهود وإسهامات فقهاء وعلماء 

 المسلمين في الفكر التربوي. 

لدراسة المنهج االستنباطي في استنباط أهم األحكام الفقهية المتعلقة باألطفال، كما استخدمت  وقد استخدمت ا     
 المنهج الوصفي لتحليل هذه األحكام واستقراء األبعاد التربوية التي تتضمنها. 

اإلسالمي      الفقه  أن  إلى  الدراسة  توصلت  مراح  قد   وقد  لجميع  ومناسبًا  متكاماًل  تربويًا  منهاجًا  النمو  شكل  ل 
المختلفة؛ نظرًا الحتوائه على ثروة هائلة من المفاهيم واألبعاد والمبادئ التربوية التي تمكنه من االستجابة لجميع  
مطالب النمو وحاجاته، كما أن نظرية األهلية والوالية التي انبثقت عنه، قد راعت التكامل اإلنساني وما يناسب كل  

ب يتعلق  وما  الحياة  مراحل  من  مرحلمرحلة  ومن    ةكل  عليها  أو  لها  حقوق  ال من  و صحة  مسئولية  تصرفات 
 االلتزامات.  

للحياة         تمهيدية  بينية  ومدة  اآلخرين  على  كلى  اعتماد  مرحلة  الرضاع  مرحلة  الفقهية  األحكام  اعتبرت  وقد 
كلى  اعتماد شبه  التمييز مرحلة  قبل  ما  اعتبرت مرحلة  كما  وخارجه،  الرحم  الحنو  وا   على اآلخرين  داخل  عتبرت 

التمييز فهي في الفقه اإلسالمي مرحلة التعليم والتأديب واالستقالل   المرحلة، أما مرحلة  واللعب أهم مطالب هذه 
 واالستعداد لحمل أمانة التكليف.  عن اآلخرين  شبه الكلى

وي المعاصر، وإلى  وانتهت الدراسة إلى أهمية إعادة صياغة الفقه اإلسالمي صياغة تربوية تراعى الواقع الترب     
 أهمية إجراء دراسات تهدف إلى استنباط نظرية تربوية من الفقه اإلسالمي. 

 الكلمات المفتاحية: 

 األبعاد التربوية  ( 1
 األحكام الفقهية  ( 2
 األطفال  ( 3
 العبادات والمعامالت  ( 4

  

  



 

 

 

Abstract of a master's dissertation entitled: 

 The Educational Dimensions of Jurisprudential Provisions Concerning 

Children. 
      The issue of the study was an attempt to reveal the educational dimensions of 

jurisprudence related to children and transfer them from the declarative knowledge format to 

the procedural knowledge format as an important step in the reconstruction of the educational 

structure. 

    In this context, the study sought to elucidate the general and specific provisions 

relating to children in Islamic jurisprudence, and to highlight the jurisprudential trend as a 

starting point for educational studies, in addition to providing educational institutions with 

jurisprudential rulings and their educational applications that can be used in the care and 

education of children, while highlighting the efforts and contributions of Muslim jurists and 

scholars in thought. educational. 

     The study used the deductive approach to elicit the most important jurisprudential 

rulings related to children, and the descriptive approach was used to analyze these rulings and 

extrapolate the educational dimensions they contain. 

     The study concluded that Islamic jurisprudence has formed an integrated educational 

curriculum suitable for all the different stages of development. Given that it contains an 

enormous wealth of concepts, dimensions and educational principles that enable it to respond 

to all the demands and needs of growth, and the theory of eligibility and mandate that 

emerged from it, has taken into account human integration and what is appropriate for each 

stage of life and what is related to each stage of its rights or rights and the validity of it 

Actions and Responsibility for Obligations. 

     The jurisprudential rulings considered the stage of breastfeeding to be a stage of total 

dependence on others and an introductory period for life inside and outside the womb. The 

pre-discrimination stage was considered a stage of almost total dependence, and tenderness 

and play were considered the most important demands of this stage. As for the stage of 

discrimination, it is in Islamic jurisprudence the stage of education, discipline and almost total 

independence. And readiness to carry the assignment secretariat. 

     The study concluded with the importance of reformulating Islamic jurisprudence in an 

educational formulation that takes into account the contemporary educational reality, and the 

importance of conducting studies aimed at deriving an educational theory from Islamic 

jurisprudence. 

key words: 

1) Educational dimensions 

2) Jurisprudence rulings 

3) children 

4) Worship and transactions 
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 الفصل األول: اإلطار العام للدراسة 

 : المقدمة

ْطَنا قد أنزل كتابه مستوعبًا لكل شيء تبيانًا وتفصياًل، قال تعالي ﴿   -سبحانه وتعالي-إن هللا         َما َفرَّ
َوَنزَّْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا ِلُكلِ  َشْيء  َوُهًدى َوَرْحَمًة َوُبْشَرى  (، وقال ﴿ 38﴾ )االنعام:ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيء  

 (.89﴾ )النحل:ِلْلُمْسِلِمينَ 

اإلسالمية         الشريعة  أبرز خصائص  كان  الشرائع -لذلك  بها  ختم هللا  األمور    -التي  لكل  شموليتها 
هللا وسنة نبيه؛ الذي ال ينطق عن الهوى، وتدور    وصالحيتها لكل زمان ومكان، تستقى أحكامها من كالم 

 جلب المصالح ودرء المفاسد. :أحكامها على أصل عظيم هو

يزال موضع         الذي ما  الفقه اإلسالمي  العالمي خير  إ وقد كان  الفقه  أنواع  عتزاز وفخار وتقدير بين 
تصرفاتهم، وتنظيم شؤون حياتهم،  صورة عملية للمسلمين، لبَّى مطالب الناس في حكم أقوالهم وأفعالهم و 

وفيه تبلورت بحق أحكام القرآن والسنة، وبه تحقق المقصد األسمى والغاية الكبرى لهذا الدين الحنيف؛ ألن  
ما جاء به اإلسالم من مبادئ في العقيدة الصحيحة والعبادة السليمة والمعاملة المستقيمة، إنما يهدف في  

 .(1)، تؤدي إلى تصحيح المعامالت والسلوك االجتماعي الحقيقة إلى تحقيق أغراض تهذيبية

األهمية         في  غاية  عملية  وأخرى  نظرية  فوائد  عليها  ينطوي  التي  العلوم  من  واحد  الفقه  علم  إن 
التربوية، غير أنه بسبب ما عرفته األمة من ضعف وتراجع تم تجاهل فوائده النظرية والعملية، ونظر إليه 

ية من أدلتها التفصيلية، وتم  على أنه علم شرعي يقتصر على العلم بقواعد استنباط األحكام الشرعية العمل
كعلم لحفظ دين الناس    -بقصد ووعي أحيانا وبغير قصد وال وعي أحيانا أخرى   -تحقير حقيقته ووظيفته 

 .ومنهج لتربية الفرد وإصالح المجتمعودنياهم 

ولقد كان من ضمن أهم القضايا التي لجأ المسلمون إلى الفقهاء يسألونهم رأي الدين فيها؛ المسألة       
التربوية، وكان االجتهاد في اإلجابة عن التساؤالت التي طرقت هذا الباب؛ هو البذرة األولى في التأليف  

 ( 2) التربوي.

 
 . 21، صـ 1، د.ت، جـ4الِفْقُه اإلسالميُّ وأدلَُّتُه، دمشق: دار الفكر، طوهبه الزحيلي:  (1)
 .   21م، صـ:  2013سعيد إسماعيل علي: المعرفة التربوية اإلسالمية المعاصرة، القاهرة: عالم الكتب،  (2
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ومن بين ما شملته أحكام هذه الشريعة الغراء عنايتها بحفظ النفس، وحمايتها وبناء نظام اجتماعي        
يتمثل في االهتمام   التعاون، متخذه لذلك منهجًا حكيمًا رحيمًا،  قائم على األخوة، والمحبة والشعور بروح 

لها في أحكام هذه الشريعة العادلة  بجميع فئات المجتمع، بحيث تجد كل فئة من الفئات االهتمام الوافر  
 الرحيمة.

سبحانه  -حيث وصفها هللا    -بدنيا وتربويا -ولما كانت الطفولة هي المرحلة األخطر في تكوين اإلنسان     
(، وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: »ما 35﴾ )طه: َوِلُتْصَنَع َعَلى َعْيِنيبقوله: ﴿  -عليه السالم-في خطابه لموسى -

ومن ثم فقد لقيت عناية ملحوظة في    (1) لفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه"من مولود إال يولد على ا
الفقهية،   ومباحثهم  كتبهم  في  مستقلة  وعناوين  خاصة،  أبوابًا  الفقهاء  لهم  أفرد  حيث  اإلسالمية،  الشريعة 

 وبينوا فيها جميع ما يتصل بهم من أحكام وحقوق. 

مة الغربية  ومع تصاعد موجات التغريب وزيادة هيمنة الغرب على المؤسسات الدولية، واجتياح العول    
والقيمية   الثقافية  العشرين -للخصوصيات  القرن  العقدين األخرين من  الغربي لحرمات    -في  االقتحام  بدأ 

واالنتهاك  المسلمة،  على  ل  األسرة  ويفرض  فرض  الذي  اإلسالم...األمر  حددها  التي  قيمها  منظومة 
 .(2)  مؤسسات العلم والفكر والعمل اإلسالمي صياغة البديل في هذا الميدان

ومن هنا تبدو أهمية جمع واستقراء األحكام الفقهية المتعلقة باألطفال وبيان أبعادها التربوية، لالستفادة      
منها في توجيه السياسات التربوية، ووضع القوانين التي تنظم عمل المؤسسات التربوية المتعلقة باألطفال،  

 وكذلك في صياغة أهداف هذه المؤسسات. 

 مشكلة الدراسة: 

إن تحليل األحكام الفقهية واستنباط الدالالت التربوية لهذه األحكام ونقلها من نسق المعرفة التقريرية      
إلى نسق المعرفة اإلجرائية، يعد من أهم خطوات إعمار البناء التربوي الذي تناوبت عليه، معاول التبعية،  

 . (3)  فأثرت في أسسه وزهدت في تجديده

 
ه؛ صحيح مسلم، ت: محمد فؤاد عبد  1422(، 199-197صحيح البخاري، ت: محمد زهير، دار طوق النجاة، رقم: ) (1)

 (. 2658الباقي، بيروت: دار إحياء التراث، د.ت، رقم: )
والطفل  (2) للمرأة  العالمية  اإلسالمية  اللجنة  والقانون،  والتربية  الفقه  علماء  من  مجموعة  اإلسالم:  في  األسرة  ،  ميثاق 

 . 12م، ص2007-ه1428
االجتماعية،   (3) العلوم  كلية  ماجستير،  رسالة  الكبرى،  الفقهية  القواعد  ألهم  التربوية  التطبيقات  البوحنية:  صالح  عبد هللا 

 . 12م(، ص2007جامعة اإلمام محمد بن سعود، السعودية، )



- 4 - 

 

ن من استقراء للنصوص و ة المتعلقة باألطفال هي خالصة ما قام به األئمة المجتهد واألحكام الفقهي      
الشرعية واستنباط أحكام فقهية، يتقرب بها المسلمين الى ربهم وتنتظم بها حياتهم، "تجيب عن تساؤالت  

التربية وهي  مختلف  طالما شغلت  أسر  تشد  التي  الرئيسة  الوصل  فقدت حلقة  والتي  التوحيد    :الفلسفات، 
إلى  تمتد  تربوية  عليه من رؤى وتصورات وممارسات  يترتب  وما  والشهادة،  الغيب  بثنائي عالم  واإليمان 

التربوية والمحاضن  الدراسية  الفصول  الدراسة  (1) قاعات  تكمن مشكلة  وهنا  إلى رصد "،  تسعى  هذه    التي 
 األحكام واستنباط الدالالت التربوية التي تنم عنها. 

 الرئيس التالي:  التساؤلك يمكن تحديد مشكلة الدراسة في وبناء على ذل 

 ما األبعاد التربوية لألحكام الفقهية المتعلقة باألطفال؟ 

 التالية:  التساؤالت الفرعيةالرئيس  التساؤلعن  عويتفر 

 في الفقه اإلسالمي؟  مفهوم الطفولةما  -1

 اإلسالمي؟ ما األحكام الفقهية المتعلقة باألطفال في الفقه  -2

 ما األبعاد التربوية لألحكام الفقهية المتعلقة باألطفال في الفقه اإلسالمي؟  -3

 أهداف الدراسة:

 يمكن حصر أهداف الدراسة في اآلتي: 

 باألطفال في الفقه اإلسالمي.  العامة والخاصةبيان األحكام والحقوق  -1

 التربوية. للدراسات إبراز االتجاه الفقهي كمنطلق  -2

 .اإلسالمية العالقة الوطيدة بين الفقه اإلسالمي التربيةبيان  -3

 .اإلسالمي الفكر التربوي  وعلماء المسلمينإبراز جهود فقهاء  -4

 
وتطبيق  (1) اإلسالمية  التربية  منظور  من  األولويات  فقه  الجديبي:  أسعد  التربوية رأفت  الدولية  المجلة  التربوية،  اته 

 . 430م، ص2016،  4، ع5المتخصصة، ج 
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باإلحكام الفقهية وتطبيقاتها التربوية التي يمكن االستفادة منها في  تزويد المؤسسات التربوية  -5
 . العناية بالطفل وتربيته

 أهمية الدراسة: 

 الدراسة في االتي:تكمن أهمية 

 . أصول الفقه وأصول التربيةصلة بين لتوثيق ال -1

 المعرفة الفقهية في األحكام المتعلقة باألطفال. ب  تزويد المؤسسات التربوية -2

 تلبية توصيات المؤتمرات والبحوث التي تدعو إلى العناية باالتجاه الفقهي في تشييد البناء التربوي.  -3

 . لحقوق الطفل في اإلسالماالعتناء بالتأصيل الشرعي    -4

 .صحيحة من خالل الرجوع إلى فكر األمة التربوي واألخذ به وتطبيقهل ا التربوية تنمية االتجاهات  -5

 أسباب اختيار الدراسة:

 يرجع سبب اختيار هذه الدراسة لألسباب اآلتية: 

حاجة المجتمع المسلم الي معرفة األحكام الفقهية المتعلقة باألطفال، والوقوف على الحقوق الشرعية   -1
 اإلسالم لهم لالستفادة منها.  حددهاالمتنوعة التي 

 زيادة وعي المجتمع المسلم بمسئوليته ودوره نحو هذه الفئة، وطبيعة عالقته بها، كما حددها الشرع اإلسالمي.  -2

صورة عصرية تناسب تتطور  الرغبة االكيدة في المشاركة في اخراج بعض أحكام الفقه اإلسالمي في  -3
 . العلوم اإلنسانية

 حاجة المكتبة التربوية العربية لمرجع يعالج األحكام الفقهية المتعلقة باألطفال من منظور تربوي.  -4

  منهج الدراسة:

)التحليلي(،      الوصفي  المنهجين:  بين  الجمع  يتعين  فإنه  وأسئلتها؛  الدراسة  أهداف  إلى  بالنظر  إنه 
 االستنباطي. و 
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 المنهج الوصفي:  -
هدف هذا المنهج الي وصف ظواهر أو أحداث أو أشياء معينة، وجمع ما يتعلق بها من معلومات،  ي     

من األحيان ال تقف البحوث الوصفية عند حد الوصف،  وتقرير حالتها كما هي عليه في الواقع وفي كثير  
 (1)بل تهتم بتقرير ما ينبغي أن تكون عليه الظواهر وفق قيم أو معايير محددة 

مسح        سيتم  حيث  للدراسة،  التحليلي  الجانب  على  لإلجابة  الوصفي:  بالمنهج  الباحث  يأخذ  وسوف 
واستقراء   ومباحثها  الدراسة  فصول  على  للتعرف  وتصنيفها؛  البيانات  وتحليل  بالدراسة  المتعلق  األدب 

بترتي القيام  ثم  والمباحث،  الفصول  تلك  تستهدفها  التي  المعاني  تحقق  التي  الفصول  الدالالت  تلك  ب 
 ومباحثها الفرعية بصورة تستوعب مالمح الدراسة وبما يحقق أهدافها.

 المنهج االستنباطي: -
والمنهج االستنباطي هو "بذل أقصى جهد عقلي ونفسي عند دراسة النصوص بهدف استخراج مبادئ    

لقة باألطفال، واستنتاج ذلك  الستنباط أهم األحكام الفقهية المتع؛ وذلك  (2) تربوية مدعمة باألدلة الواضحة"  
من المسح الوصفي السابق، حيث يتم مسح األدب السابق وجملة المصادر والمراجع التي تناولت األحكام  

 الفقهية المتعلقة باألطفال بغرض استقراء تلك األحكام المرتبطة بالطفل من جانبها التربوي.

 مصطلحات الدراسة: 

 فقها، وفقها: أحسن إدراكه، فهو فقه. -"الفقه لغة: فقه االمر  الفقه: :أوالً 

ْبُع َواأْلَْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ َوِإْن ِمْن َشْيء  ِإالَّ   ﴿ُتَسبِ حُ : فهم، وعلم، وفي القرآن الكريم: - َماَواُت السَّ َلُه السَّ
فقاهة: صار ففيها. أفقه فالن   -(، فقه فالن 44)االسراء:  ُيَسبِ ُح ِبَحْمِدِه َوَلِكْن اَل َتْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم﴾
االمر: تفهم، وتفطنه، ويقال: تفقه فيه. الفقه: الهم،  -االمر: فهمه إياه. تفقه الرجل: صار فقيها. 

 "(3)  والفطنة.

 
ط  (1) العربية  النهضة  دار  القاهرة،  النفس،  وعلم  التربية  في  البحث  مناهج  خيري:  أحمد  وكاظم  الحميد  عبد  ،  2جابر 

 . 6ص م، 1972
 . 43م، ص1991، 6دة، دار الشروق، طحلمي محمد فودة، عبد الرحمن صالح عبد هللا: المرشد في كتابة االبحاث، ج (2)
 . 289م، ص 1988، 2( سعدي أبو حبيب: القاموس الفقهي لغة واصطالحا، دار الفكر. دمشق، ط (3)
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"حفظ طائفة من األحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب أو السنة، الفقه في اصطالح الفقهاء:       
 (. 1) أو وقع اإلجماع عليها، أو استنبطت بطريق القياس المعتبر شرعا" 

جمع حكم، وهو مطلوب الشارع الحكيم، أو هو خطاب هللا تعالى المتعلق بأفعال  واألحكام الفقهية:      
أو و  تخييرًا  أو  اقتضاء  والفساد،  (2)ضعًا  المكلفين  والصحة،  والحرمة،  والحل،  والندب،  الوجوب،  "وهي   ،

 (3) والبطالن، وغيرها"

تداول فيه األحكام الفقهية في الدراسة، حيث تهو السياق النظري الضمني الذي س  البعد التربوي:        
نظرية   وخلفيات  وفق رؤى  متنوعة  سياقات  تتناولها  الفقهية  األحكام  فهوأن  ثم  ومن  المحتوى    :متباينة، 

 األحكام الفقهية المتعلقة بالطفل.  تتضمنهالتربوي الذي 

 ثانيًا الطفل:

الشيء،       من  الجزء  وهي  أطفال،  جمعها  مفرد  كلمة  الفاء،  وتسكيُن  الطاِء  ِبكسِر  ِطفٌل  لغة  الطفل 
ويطلق   بلوغه،  حتى  المولوِد  حياة  أوُل  والطفل  الشيء،  أول  والّطفل  البلوغ،  دوَن  ناِعمًا  داَم  ما  والمولوُد 

شيء وقال أبو الهيثم: الصبي يدعى  للذكر واألنثى. والطفل والطفلة: الصغيران. والطفل: الصغير من كل 
 (4) طفال حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم. 

ال يقال له    حتىالطفل: الولد الصغير من اإلنسان والدواب. وقيل ويبقى هذا االسم له حتى يميز.       
 (5)  صبي.بل  طفل،بعد ذلك 

 تعريف الطفل في الفقه اإلسالمي: 

، وجاء  (6) جاء في معجم لغة الفقهاء، "الطفل: بكسر فسكون، الصبي من حين الوالدة إلى البلوغ"         
 .(1) في التعريفات الفقهية "الطِّفل: الصبي من حين يسقط من البطن إلى أن يحتلم" 

 
 . 14ه، ص  1427, 1الكويت، ج –( الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية 1)
 . 30، ص1( وهبه الزحيلي، مرجع سابق، ج2)
 م.1978،  13الحق علي جاد الحق: الفقه اإلسالمي نشأته وتطوره، مصر: دار السعادة، ص ( جاد 3)
 . 401، صـ11م، جـ 1987 –ه 1407, 3( ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط4)
      .277م، صـ1990-هـ 1410عبد الرؤوف المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف، عالم الكتب،  (5)
 . 291م، ص  1988 -هـ   1408، 2حامد صادق قنيبي: معجم لغة الفقهاء: دار النفائس ، ط -قلعجي   محمد رواس (6)
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ومرحلة   وقد قسم األطفال هذه المرحلة إلى قسمين، هما: مرحلة ما قبل التمييز )الطفولة المبكرة(،      
 ما بعد التمييز )الطفولة المتأخرة(.

 التعريف االجرائي للطفولة: 

المرحلة المبكرة من حياة االنسان، التي يكون خاللها في اعتماد شبه تام على المحيطين   يقصد به     
الوالدة من  تبدأ  وهي  تعالي:    ؛به،  ِطْفاًل لقوله  ُنْخِرُجُكْم  )الحج:﴿ُثمَّ  تعالي5﴾  لقوله  بالبلوغ،  وتنتهي   ،)  :

 (.59)النور:َوِإَذا َبَلَغ اأْلَْطَفاُل ِمْنُكُم اْلُحُلَم َفْلَيْسَتْأِذُنوا﴾ ﴿

 الدراسات السابقة:

 أ: الدراسات التي اقتصرت على الجانب الفقهي:

 األحكام الخاصة بالصغار في الفقه اإلسالمي.  :(2)  (1993دراسة جميلة عبد القادر الرفاعي ) -1
الفقه اإلسالمي، في ضوء الكتاب      هدفت الدراسة الي تجميع وتبويب األحكام الخاصة بالصغار في 

 والسنة، من زاوية فقهية. 
وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في منهجيتها في تجميع األحكام الفقهية موضوع الدراسة، ومن      

 ثم استنباط الدالالت التربوية لها.
أحكام األطفال الفقهية في باب المعامالت المالية: :  (3)   (2015دراسة محمد محمود القدسي ) -2

 دراسة مقارنة. 
 وقد هدفت الدراسة الي تناول المسائل الفقهية الخاصة باألطفال، والمتعلقة بباب المعامالت المالية.     

الفقهية            األبواب  من  واحد  باب  في  تناولها  في  فقط  الفقهي  الجانب  على  الدراسة  اقتصرت  وقد 
 المتعلقة باألطفال، ولم تتطرق لألبواب األخرى. 

 ر. األحكام الفقهية المتعلقة بتعليم الصغا :(4) (2018المنشاوي )دراسة أسامة  -3

 
 . 136م، صـ 2003  -هـ 1424محمد عميم اإلحسان البركتي: التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية،  (1)
الفقه اإلسالمي  (2) القادر شعبان الرفاعي: األحكام الخاصة بالصغار في  الدراسات  ( جميلة عبد  ، رسالة ماجستير، كلية 

 م(. 1993العليا، الجامعة األردنية، األردن، )
( محمد محمود القدسي: أحكام األطفال الفقهية في باب المعامالت المالية: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات    (3)

 م(.2015العليا، جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلنسانية، السودان، )
 م(. 2018أسامة المنشاوي: األحكام الفقهية المتعلقة بتعليم الصغار، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية،دار المعالي، )  (4)
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هدفت إلى حصر الجوانب الفقهية المتعلقة بتعليم الصغار، وبيان الرأي الشرعي فيها، مع ربط قضية  
 لدي الكبير والصغير، واستخدم الباحث المنهج االستنباطي. التعليم بالناحية الشرعية 

 التعليم.، ولم تتناول الجانب التربوي ألحكام ى األحكام المتعلقة بالتعليم فقط وقد اقتصرت الدراسة عل
 وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في األحكام الخاصة بالتعليم. 

 : الدراسات التي تناولت الجانب الفقهي والجانب التربوي:ب

األحكام الفقهية ذات العالقة بتربية الطفل من الميالد  :(1)  (2002دراسة عبد هللا قاسم الوشلي ) -4
 حتى السنة السادسة.

حكام الشرعية الفقهية والعالقة التربوية بها، ومصاحبة  الدراسة إلى الجمع والتقريب بين األوقد هدفت     
التربية   رجال  من  التربوية  الحقيقة  لهذه  تقرير  أو  صحابي  عن  أثر  أو  سنة  أو  كتاب  من  بالدليل  ذلك 

 وخبرائها القدامى أو المعاصرين. 

حكام التي لها عالقة بتربية الطفل من  لطفل في األوقد اقتصرت الدراسة على سنوات ما قبل التمييز ل    
 وجهة نظر الباحث فقط، ولم تتطرق لمرحلة التمييز رغم أهمية هذه المرحلة.

حكام الفقهية التي تناولتها الدراسة والعالقة التربوية  وقد استفاد الباحث من هذه الدراسة في جانب األ      
 بها، في مرحلة ما قبل سن التمييز.  

المضامين التربوية المتعلقة بعبادات الطفل ومعامالته   :(2)  (2006ة رجا غازي العمرات ) دراس -5
 في الفقه اإلسالمي. 

الكشف عن المضامين التربوية المتعلقة بعبادات الطفل ومعامالته المالية فقط في   إلىوالتي هدفت        
حكام والذي سار عليه  الفقه اإلسالمي، وإلى محاولة إظهار المنهج التربوي الفقهي المتضمن في تلك األ 

 الفقهاء في تعليم النشء المسلم العبادات والمعامالت المالية. 
حكام الكلية من أحكام  حكام الكلية من غير تفصيل وبيان ما يتفرع عن هذه األ األ  الدراسة  تناولت   وقد      

 فرعية، قد يكون لها أهمية تربوية. 

 
عبد هللا قاسم الوشلي: األحكام الفقهية ذات العالقة بتربية الطفل من الميالد حتى السنة السادسة، مجلة العلوم التربوية    (1)

 م(. 2002التربية، جامعة صنعاء، )، كلية 1، ع1والنفسية، مج
رجا غازي رجا العمرات: المضامين التربوية المتعلقة بعبادة الطفل ومعامالته في الفقه اإلسالمي، رسالة دكتوراة، كلية   )(2)

 م(.2006الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة اليرموك، األردن، )
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لهذه      التربوية  والمضامين  تناولتها  التي  الفقهية  األحكام  في  الدراسة  هذه  من  الباحث  استفاد  وقد 
 األحكام. 

 تعقيب عام على الدراسات السابقة:
خالل العرض السابق أن الدراسات السابقة بعضها اقتصر على الجانب الفقهي فقط،    يالحظ من         

بالجانب   أكثر  االهتمام  كان  لكن  والتربوي،  الفقهي  الجانب  من  الفقهية  األحكام  تناول  اآلخر  والبعض 
 التربوي، كما أنها تناولت أبواب معينة من أبواب الفقه. 

الفقهية من          لألحكام  تناولها  في  السابقة  الدراسات  الحالية عن  الدراسة  لوتختلف  هذه  خالل رصد 
 األحكام في أبواب الفقه اإلسالمي، مع استنباط األبعاد التربوية لهذه األحكام. 
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 الفصل الثاني 

 الطفولة في الفقه اإلسالمي )مراحلها وأحكامها العامة(

 : الفقه وخصائصه.أوال

 في الفقه اإلسالمي.  اومراحله الطفولة:  ثانيا

 : خصائص األحكام الفقهية المتعلقة بالطفل. ـثالثا

 الطفولة وأبعادها التربوية.كل مراحل  ب العامة: األحكام  رابعا

 المسئولية التربوية. -أ

 األهلية.-ب

 التربوية )الحضانة(.   الوالية-جـ

 النفس والمال. الوالية على -د

 النفقة. -ه

 ثبوت النسب. -و

      التأديب.-ز

 : التطبيقات التربوية لمراحل الطفولة في الفقه وأحكامها العامة. خامسا
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 الفصل الثاني: الطفولة في الفقه اإلسالمي )مراحلها وأحكامها العامة( 

بالهبوط إلى األرض استخلفهما وذريتهما عليها؛ استخالف        تسخير  بعدما أمر هللا تعالى آدم وحواء 
باستعمار األرض وإصالحها وعدم   ومسئولية، التكليف  أمانة  بعده رؤية تعبر عنها  له ولبنيه من  وجعل 

وعبا فطرية  وأخالق  توحيدية  عقائد  تتضمن  برساالت  وذريته  وزوده  عليها،  الدماء  روحية  سفك  دات 
المنشودة. الرؤية  تحقيق  إلى  تؤدي  التي  الرسالة  الرساالت  هذه  تمثل  عادلة،  أمامه   ومعامالت  ووضع 
 تحديات أهما نوازعه الجبلية والشيطان، وأمده بفطرة نقية توجهه بالرسالة نحو إعمار األرض.

بمقتضي          التكليف والعمل  أمانة  لحمل  األطفال  إعداد  الرؤية  وفي سياق  لتحقيق  السماوية  الرسالة 
: بناء الشخصية القوية في جميع  وأهمهما  ، أولهماالتكليفية؛ فقد جعل اإلسالم تربيتهم تدور حول محورين

األخالق   بمكارم  الشخصية  هذه  تزويد  والثاني:  وتحدياتها،  األمانة  تبعات  تحمل  تستطيع  والتي  جوانبها 
التعاو  التي تحمله على  العادات  التي  ومحاسن  ومقدراته  الكون  استغالل ثروات  بني جنسه وحسن  ن مع 

والفقه اإلسالمي بأحكامه هو الجانب العملي من الشريعة   سخرها هللا له من أجل تحقيق الرؤية المنشودة.
 الغراء التي تعين اإلنسان على أداء مهمته الغراء.

الفقه اإلسالمي، واألبعاد التربوية لهذه  حكام التي تتعلق بالطفل في  األ   الحالي  يتضمن موضوع البحث   
لشق التأطير  من  البد  الجليلة  األحكام  هذه  استقصاء  في  الشروع  وقبل  الفقه    ياألحكام،  وهما  البحث 

 . على النحو التالي اإلسالمي، والطفولة

 وخصائصه:أواًل: الفقه 

على سائر أنواع    وشرفه وفضلهله. وقد غلب على علم الدين لسيادته    العلم بالشئ والفهم  الفقه لغة:     
 .(1)العلم

 :(2) وقد ورد في تعريف الفقه لغة أقوال ثالثة     

سواء  أوالً       مطلقا  الفهم  قال  :  غيره.  أم  لمتكلم  غرضًا  كان  وسواء  دقيق  غير  ام  دقيقًا  المفهوم  كان 
 .(78النساء:)َيۡفَقُهوَن َحِديٗثا﴾ تعالى: ﴿َفَماِل َهـ ٰٓؤاَُلِٰٓء ٱۡلَقۡوِم اَل َيَكاُدوَن  

 
 . 3450ه، صــ1414ابن منظور: لسان العرب، مصدر سابق،  (1)
 . 9م، صــ1990-ه 1410عبد الفتاح الشيخ: فقه العبادات، معهد الدراسات اإلسالمية،  (2)
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ثانيًا: هو الفهم لالشياء الدقيقة فقط فال يصح أن نقول فهمت أن السماء فوقنا وأن األرض تحتنا،       
 رد هذا القول: مما سبق من آيات، وبما قاله أئمة اللغة من أن الفقه هو الفهم مطلقًا.وي

هو فهم غرض المتكلم من كالمه فال يسمي فهم فهم لغة الطير فقهًا. ويرد هذا القول أيضًا :  ثالثاً      
 باآليات السابق بيانها في الرأي األول.

به:        يراد  واألصوليين  الفقهاء  الشرعية  وفي اصطالح  باألحكام  التفصيلية.   العمليةالعلم  أدلتها  من 
ويراد باألحكام الشرعية في هذا التعريف خطابات الشارع المتضمنة لوجوب أمرها أو حرمته أو ندبه أو  

، أو بيان  ًا أو شرطًا مانعاً كراهته أو إباحته، أو المتضمنة لربط أمر بآخر يجعله ركنا له أو علة أو سبب
بكونها   الشرعية  األحكام  وتقييد  واللزوم.  والنفاذ  والوقف  والبطالن  والفساد  الصحة  من  التصرفات  أحوال 
)عمليه( لتحديد موضوع علم الفقه وبيان أنه قاصرًا على أعمال اإلنسان الحسنة، فال يشمل أحكام العقائد 

ام بكونه مستمدًا من األدلة التفصيلية، لبيان أن الفقه طريقه االجتهاد وال األخالق. وتقييد العلم بهذه األحك
وبذلك ال يطلق   والنظر واالستدالل  وليس  واالستنباط  فقه، ألنه كشف  أنه  وتعالى  على علم هللا سبحانه 

اجتهاد، كما ال يسمى علم النبى صلى هللا عليه وسلم فقهًا ألنه ليس بطريق االجتهاد، وإنما هو بطريق  
 الوحي.

كذلك ال يسمي علم أتباع المذاهب الفقهية فقها إذا كان ال يستند بالنسبة إليهم إلى االستنباط من        
  .(1) مذاهب األدلة التفصيلية، بل إلى مجرد تقليد أئمة هذه ال

الشرعى      االصطالح  في  له  والفقيه  ملكة  الفقه  يكون  من  في    –،  الباحثين  بين  الشائع  باالصطالح 
الدينية   المتفقهين:   –الدراسات  على  ويطلق  التربية،  باحثى  باصطالح  )علما(  و  )فنا(،  و  )مهارة(  أو 

 .(2) العارفين باألحكام الشرعية، الثابتة لألفعال اإلنسانية، التي هي موضوع علم الفقه

بكيفية  : هي ما  والشريعة     بها نبي من األنبياء، سواء متعلقة  التي جاء  لعباده من األحكام  شرع هللا 
عمل وتسمي فرعية وعملية، ودون لها علم الفقه، أو بكيفية االعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية ودون لها 

 .(3) علم الكالم

 
 . 11م، صــ1971محمد الحسيني حنفي: المدخل لدراسة الفقه اإلسالمي، القاهرة، دار النهضة العربية  (1)
 .  37م، صــ9661محمد سالم مدكور: المدخل للفقه اإلسالمي، القاهرة، دار النهضة العربية،  (2)
 . 5م، ص 1995-ه1415جاد الحق علي جاد الحق: الفقه اإلسالمي نشأته وتطوره، دار السعادة،  (3)
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الفقه         بينما  والمعامالت،  والعبادات  واألخالق  العقائد  تضم  والمعامالت والشريعة  العبادات  يتناول 
فقط؛ لذلك فإن الفقه هو الجزء العملي من الشريعة، وقد يطلق عليه شريعة من قبيل إطالق العام على  

 الخاص، وهو استعمال شائع بين العلماء.

الشرعية بأفعال   واألحكام  المتعلق  الشرع: خطاب هللا  والحكمة. وفي  القضاء  اللغة:  في  جمع حكم وهو 
 .(1)المكلفين باالقتضاء أو التخيير

 خصائص الفقه اإلسالمي: 

 مصدره الوحي اآللهي: -1

بأن مصدره وحى هللا تعالى المتمثل    يتميز الفقه اإلسالمي عن غيره من القوانين الوضعيه     
مجتهد   فكل  النبوية(  والسنة  )القرآن  هذين  في  بنصوص  الشرعية  األحكام  استنباطه  في  مقيد 

المصدرين، وما يتفرع عنهما مباشرة، وما ترشد إليه روح الشريعة، ومقاصدها العامة، وقواعدها 
وطي البنية،  سوي  النشأة،  كامل  ذلك  فكان  الكلية،  الكتومبادئها  األركان،  وإتمام  م د  مبادئه،  ال 

قال   وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  على  الوحى  وفترة  الرسالة  زمن  في  أصوله  وإرساء  قواعده، 
ۡسالَٰ   ۡلَيۡومَ ا  :﴿ تعالى ٱإۡلِ َلُكُم  َوَرِضيُت  ِنۡعَمِتي  َعَلۡيُكۡم  َوَأۡتَمۡمُت  ِديَنُكۡم  َلُكۡم  ِديٗنۚا﴾َأۡكَمۡلُت  . (3المائدة:)َم 
 .(2)بعدئذ إال التطبيق على وقف المصالح البشرية التي تنسجم مع مقاصد الشريعة  يبقولم 

به ربه          نوازع وميول وبما وصفه  بما يحمله من  القوانين الوضعية فمصدرها اإلنسان  أما 
ُن  ﴿من ضعف وتهور في بعض األمور،   نسَٰ ۥ َكاَن َظُلوٗما ﴿،  (28النساء:)  ﴾َضِعيٗفاَوُخِلَق ٱإۡلِ ِإنَُّه

 .(72األحزاب:) ﴾َجُهواٗل 

، ونوازعه ورغباتهضي بواضع القانون إلى اتباع هواه والتأثر بميوله،  فكل هذه الصفات قد ت     
ۥ َهَوٰىُه﴾﴿َأَفَرَءۡيَت َمِن ٱتََّخَذ وهللا يقول:  َهُه  .(23الجاثية:) ِإلَٰ

اختالف       نتائج  القانون    وجهات   ومن  يتبين طبيعة  األحكام  من  النظر  أن  اإلسالمي؛  الفقه 
الفقهية يكون لها من االحترام ما ال يكون لألحكام التي يوجبها القانون وذلك الختالف مصدريها، 

 
 . 3/828م،  1991-ه1411ابن المبرد: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، جدة: دار المجتمع للنشر والتوزيع، (1)
 . 33م، صــ2012،  3ة، دار الفكر، طوهبه الزحيلى: موسوعة الفقه اإلسالمي والقضايا المعاصر  (2)
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ورضا  داخلى  اقتناع  عن  بها  اآلخذون  بها  ويعمل  االستقرار،  الفقهية  األحكام  تكتسب  ثم  ومن 
 .(1) نفسي، ما دامت ترجع في أساسها إلى هللا العلى الحكيم

مصدر الفقه اإلسالمي قداسة على قوانينه، هذه القداسة تالمس قلوب المخالطين    فيويض      
النفوسله أصحاب  به  وتلزم  المراوغين  فتصد  تكنه    ،  ما  على  مطلع  هللا  هناك  ألن  المريضة، 

المتجرئين  الصدور، وأن عقوبة المخالفة دنيوية وأخروية، بخالف القانون الوضعى الذي ال يصد  
 اجتيازها من خالل ما تحويه من ثغرات. في دنيوية والتي ال يجد صعوبة عليه إال عقوبة 

 شموله كل متطلبات الحياة:  -2

اإلسالمي       الفقه  وعالقته    يتناول  بنفسه،  وعالقته  بربه،  عالقته  الثالث:  اإلنسان  عالقات 
بمجتمعه، ألنه للدنيا واآلخرة، وألنه دين ودولة، وعام للبشرية وخالد إلى يوم القيامة، فأحكامه كلها 

   :تتآزر فيها العقيدة والعبادة واألخالق والمعاملة، لتحقق

 .عالى في السر والعلن، واحترام الحقوق يقظة الضمير، والشعور بالواجب، ومراقبة هللا ت -

غاية الرضا والطمأنينة واإليمان والسعادة واالستقرار، وتنظيم الحياة الخاصة والعامة وإسعاد العالم  -
    .(2)كله

وهذه الخاصة هي لب التربية وغايتها، ومنها يكتسب الفقه اإلسالمي قيمته التربوية، والذي      
 ينبغي أن يكون نبرسًا تهتدى به المؤسسات التربوية في تكوينها وهيكلها وغاياتها وأهدافها.

 ارتباطه باألخالق:  -3

 .(3) األخالق" صالح تمم  صلى هللا عليه وسلم "إنما ُبعثت أل  يقول النبى

 
اإلسالمية    (1) للشئون  األعلى  المجلس  إليه،  اإلنسانية  وحاجة  اإلنسان  موسي:  يوسف  األوقاف-محمد  جمهورية   -وزارة 

 . 154م، صـ2008-1429مصر العربية، القاهرة 
 . 33صــوهبه الزحيلى: موسوعة الفقه اإلسالمي والقضايا المعاصرة، مرجع سابق،  (2)
الرسالة،    (3) مؤسسة  األرناؤوط،  ت:  أحمد،  )2001مسند  رقم:  مكتبة  8952م،  الرياض:  المفرد،  االدب  والبخاري:   )

 (. 2833(، وصححه األلبانى في صحيح الجامع، المكتب اإلسالمي، رقم: )273م،رقم: ) 1998المعارف، 
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في اإلسالم من أولوياته، وعليها تدور األحكام، فالعبادات تزكية للنفس وطمأنينة    فاالخالق       
كان لذلك  الروح،  وسمو  والسالم  للقلب  الصالة  عليه  لبالل  النبي  يا    :يقول  بالصالة  "أرحنا 

الوفاء  (1)بالل" من  الناس  بين  الفاضلة  االخالق  لتحقيق  إنما  تشريعاتها  فجل  المعامالت  أما   .
 والتعاون والتكافل.... ودرء األخالق الفاسدة من الغش والربا والجشع والظلم....واألمانة 

األهمية  األ  الجانب وهذا         غاية  في  تربويًا  بعدًا  له  يجعل  اإلسالمي  للفقه  البعد خالقى   هذا 
 الذيإلى تطبيق الفقه اإلسالمي    الحاجةلذلك تبدو  -تسعى لتحقيقه جميع المجتمعات بين أفراده  

 يردع وينظم والتربية التي تقى وتهذب. الذيالقانون  يتضمن

 التمهيد ألحكامه:  -4

بتنفيذه ممن  نما تتحقق مع ذلك  إال تتحقق الغاية من القانون بحسن وضعه وأحكامه فحسب، و       
به،  شرع   ورضاهم  القانون  بعدالة  إيمانهم  من  يجئ  الوازع  وهذا  وقلوبهم.  أنفسهم  من  بوازع  لهم 

واعتقادهم المثوبة من المشرع على النزول راضين على تشريعاته وأحكامه. التشريعات اإلسالمية فقد 
تبلغ تجعلها  واألخالق  الدين  من  اعتبارات  على  جميعها  قامت  إذ  كله  ذلك  من  الكمال  ية  غا  بلغت 
 .(2) الرضا واإليمان ممن توجهت إليهم من المؤمنين جميعًا، ال فرق بين المسلمين وغير المسلمين

والمتدبر لنصوص الشريعة اإلسالمية، يالحظ أن المشرع يعالج تشريعاته تربويًا قبل أن يعالجها        
﴿ فقال:  لها،  قدم  بالصالة  يأمر  أن  قبل  فمثاًل  َلٰوَة  ِإنَّ  قانونيًا،  ﴾ ٱلصَّ َوٱۡلُمنَكرِِۗ ٱۡلَفۡحَشٓاِء  َعِن    َتۡنَهٰى 

ِلِهۡم  كاة قدم لها قائاًل:  ز ، وعندما أمر بال(45)العنكبوت: َوُتَزكِ يِهم ِبَها﴾ ﴿ُخۡذ ِمۡن َأۡموَٰ ُرُهۡم   ُتَطهِ 
ٗ
  َصَدَقة

ووجدان  (103)التوبة: تخاطب عقل  المقدمات  وهذه  تشريعاته،  مع جميع  هكذا  فيقبلون  ،  المسلمين، 
 عليها بقلوبهم يرجون طيب العيش في الدنيا ونعيم الجنة في اآلخرة. 

 

 

 

 
 (.  4985م، رقم: )2009-ه1430، دار الرسالة العالمية، سنن أبي داود، ت: شعيب األرناؤط (1)
 . 154محمد يوسف موسي: اإلسالم وحاجة اإلنسانية إليه، مرجع سابق صــ (2)
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 :النزعة الجماعية -5

أكبر الضررين بأخفهما    دفعومن قاعدة )  (1)ال ضرر وال ضرار()ينطلق الفقه اإلسالمي من قاعدة       
أنه يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة  ، ومن ثم فإنه برغم مراعاته لمصلحة الفرد إال  (2)عند التعارض(

 الفرد. 

ال     بما  العام  الصالح  إلى  تهدف  كلها  والمعامالت،  العبادات  في  واضحة  الجماعية  النزعة  هذه  وتبدو 
 يضر بمصلحة الفرد.

 الفقه صالح للبقاءوالتطبيق الدائم:  -6

التي      بالمرونة  اتسمت  ثم  ومن  الخاتمة  الشريعة  هي  اإلسالمية  لكل الشريعة  تضمن صالحيتها 
 زمان ومكان. 

ال     الخالدة  المبادئ  فقه  وحماية  تإن  اإلجرام  وقمع  الضرر،  العقود، وضمان  في  كالتراضي  تغير 
التغير   فيقبل  المصالح واألعراف،  القياس ومراعاة  المبنى على  الفقه  أما  الشخصية،  والمسئولية  الحقوق، 

البشرية،   وخير  الزمنية،  الحاجات  بحسب  وأصولها  والتطور  الشريعة  مقاصد  نطاق  في  الحكم  مادام 
األحكام   )تتغير  بقاعدة  المراد  هو  وهذا  والعبادات،  العقائد  في  المعامالت ال  دائرة  في  وذلك  الصحيحة، 

 .(3) بتغير األزمان(

الشخصية   تحفظ  التي  الثوابت  على  الحفاظ  في  التربوين،  ينشدها  التي  هي  الخاصية  من    وهذه 
ميول   له  تجعل  التي  بالمتغيرات  تتأثر  طبيعة  جيل  فلكل  المتغيرات،  أما  االنسالخ،  من  والهوية  الذوبان 

 . (4) جداد واتجاهات تختلف عن جيل اآلباء واأل

 

 

 
 م، القاعدة الخامسة عشر. 2008السعدي: القواعد الفقهية، القاهرة: دار الفرقان،  ( 1
 السعدي: المرجع السابق، القاعدة األولى.  ( 2
 . 39-38الزحيلى: موسوعة الفقه اإلسالمي والقضايا المعاصرة، مرجع سابق، صــوهبه  (3)
 .  145، د.ت، ص2الشهرستانى: الملل والنحل، مؤسسة الحلبي، ج (4)
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 خروي:أجزاؤه دنيوي و الفقه  -7

أمر الدنيا إال لمجموعة من القواعد  ليس له من أمر األخرة شيء، وال يملك من    القانون الوضعى 
التي اجتهد واضعها وفق ما حباه هللا به من قدرات عقلية محددة وخبرة عملية قاصرة في الزمان والمكان، 

الدولة   ابوتقوم  من  أما  الدنيوية،  للعقوبة  يتعرض  ينتهكها  ومن  القوانين  هذه  على  أفرادها  ستطاع  حمل 
 التحايل عليها والمرور من ثغراتها فال تثريب عليه في الدنيا وفي اآلخرة. 

أما الفقه اإلسالمي الذي استمد قوانينه من الوحي السماوي، فإنه يعاقب في الدنيا وفي اآلخرة، حيث     
الحياة وتعمر    ظمت ينظر إلى الدنيا على أنها دار ابتالء واآلخرة دار القرار وحساب، يعاقب في الدنيا لتن

 في اآلخرة بجنة عرضها السماوات واألرض. األرض وينزجر اإلنسان فيجتاز دار البالء وينعم 

االمارة    نفسه  فتستقر  متاعها،  في  في طلبها وال زهد  مبالغة  بال  الحياة  على  المسلم  يقبل  ثم  ومن 
 بالسوء وتستيقظ النفس اللوامة، فيحقق الخير لنفسه ولمجتمعه. 

 . (1) في اإلسالم وجهان: قضاء بالظاهر، وديانة لكل حكم  -8

، القضاء والديانة، فالقضاء متى استوفي  يوهذا يعطينا أن لكل تصرف حكمين في الفقه اإلسالم  
كان قضاء بحق وإن    ؛شرائطه وبذل القاضي جهده في التعرف على وجه الحق وقضى به حسب اجتهاده

وإنما التبعة واإلثم فيه على    ؛به ليسا حقًا للمقضي له، وال تبعة على القاضي في قضائه هذا كان المقضى
وصور   األمور،  ظواهر  على  يحكم  فالقاضى  له،  حقًا  ليس  أخذه  ما  أن  قطعًا  يعلم  الذي  له  المقضي 

 نة. من غير نظر إلى واقع الحكم ديااألفعال، وبأدلة يتقدم بها المدعى ويدفعها المدعى عليه، 

 غاية الفقه اإلسالمي: 

للشريعة    الكلية  الغابة  كانت  وإذا  منه،  المرجوة  الغاية  من  تبدو  الشيء  وقيمة  غاية،  شيء  لكل 
ِتَينَُّكم مِ نِ ي ُهٗدى َفَمِن ٱتََّبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيۡشَقٰى  ﴿اإلسالمية تبدو في قوله تعالى آلدم:  

ۡ
  123َفِإمَّا َيأ

َلهُ  َفِإنَّ  ِذۡكِري  َعن  َأۡعَرَض    َوَمۡن 
ٗ
َمِعيَشة تيسيرًا  (124-123طه:  )  ﴾....َضنٗكاۥ  الشريعة  فقد وضعت   ،

يحملنها فحملها االنسان   السماوات واألرض والجبال أن  نائت  التي  الذي قبل األمانة  للمخلوق الضعيف 
 استخالف هللا له في األرض وعبادته وحده ال شريك له. ةفجاءت الشريعة هادية له ألداء أمان

 
 . 158م، صــ1995ه، 1415وتطوره، دار السعادة للطباعة، -جاد الحق على جاد الحق: الفقه اإلسالمي نشأته  (1)
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بغية صالح    فيه  الفضائل  وغرس  الفرد،  تهذيب  إلى  تهدف  التي  العبادات  شرعت  فقد  هنا  ومن 
، وفي المعامالت أباح اإلسالم كل ما د المجتمع، الذي يتكون منه األفراد، والبعد عن نوازع الشر والفسا

أسس على  المجتمع  إقامة  إطار    فيه  في  السعادة  تحقق  إلى  صالحة،  يؤدي  ما  وحرم  والجماعة  األفراد 
ويمنع   المصالح،  يجلب  ما  بكل  دائما  آمرة  إال  هللا  شريعة  كانت  فما  المجتمع،  بتنظيم  ويخل  اإلفساد، 

 .(1) المفاسد، سواء في ذلك أمور الدين والدنيا

أما رسالة         والنجاة في اآلخرة،  الدنيا  السعادة في  لهم  يحقق  تربوي  بمنهج  أرسلهم هللا  الرسل  وكل 
النبى محمد صلى هللا عليه وسلم فلها خصائص امتازت بها عن غيرها من الرساالت السماوية، من أهمها  

الزمان، ولذلك كفل  كل نبى بعث لقومه خاصة والنبى بعث للناس عامة عرضًا في المكان وطواًل في  أن  
هللا لها من الخصائص ما يضمن لها البقاء والصالحية لكل زمان ومكان، وغايتها تبدو في قوله تعالى:  

ِفي   َبَعَث  ٱلَِّذي  َوٱۡلِحكۡ ﴿ُهَو  َب  ٱۡلِكتَٰ َوُيَعلِ ُمُهُم  َوُيَزكِ يِهۡم  ۦ  ِتِه َءايَٰ َعَلۡيِهۡم  َيۡتُلوْا  ۡنُهۡم  مِ  َرُسواٗل  يِ ۧـَن    َمَة﴾ ٱأۡلُمِ 
 .(2الجمعه:)

أخالقية،        تربية  الرذائل  من  وتخليصهم  الفاضلة  باالخالق  ويزكيهم  إيمانية،  تربية  آياته  عليهم  يتلو 
الكتاب  ما  ويعلمهم  وكل  تقليدية،  كوسائل  والكتابة  القراءة  والتي هي  العلم  وسائل تحصيل  إكسابهم  أي   ،

 كلها، وكل ما يحقق عمارة األرض ويقوض اإلفساد فيها. يستجد من وسائل، والحكمة اإلصابة في األمور 

بلغت الغاية في الدقة ومراعاة  التي  تربوية  البعاد  األ  يتضمن العديد منومن ثم فإن الفقه اإلسالمي       
جوانب الشخصية المختلفة لسمو مصدرها ونبل غايتها وتميزها عن غيرها من االجتهادات البشرية البحتة، 

تبدوا   هنا  األ ومن  هذه  الستجالء  تربوى  منظور  من  اإلسالمي  الفقه  دراسة  صأهمية  وإعادة  اغتها  ي بعاد 
 ، تفيد المعنيين بالحقل التربوي خاصة والحقل اإلنسانى عامة.ةصياغة تربوي

سبحانه      هللا  يرسله إن  ما  إطار  في  األرض  بعمارة  وكلفه  اإلنسان  هذا  خلق  يعين  وحي  من  إليه 
ن التي  التكليف  أمانة  آداء  الضعيف على  تعالى:    ت عنأالمخلوق  قال  المخلوقات،  أعتىي  ﴿َقاَل حملها 

ِتَينَُّكم مِ نِ ي ُهٗدى َفَمِن ٱتََّبعَ 
ۡ
 َفِإمَّا َيأ

ۖ 
ۖا َبۡعُضُكۡم ِلَبۡعض  َعُدو    123ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيۡشَقٰى  ٱۡهِبَطا ِمۡنَها َجِميَعَۢ

  
ٗ
ۥ َمِعيَشة  .(124-123طه:) َضنٗكا﴾َوَمۡن َأۡعَرَض َعن ِذۡكِري َفِإنَّ َلُه

  امتثاله فبقدر    ،ومن ثم فقد جعل هللا نجاح االنسان في استثمار األرض مرتبط باتباعه للهدي الرباني
 

 . 152: المرجع سابق، صــجاد الحق على جاد الحق (1)
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قدر ابتعاده عن هذا الهدي ب له وجعله خليفته عليها، و يتحقق الخير له ولجميع المخلوقات التي سخرها هللا
 بقدر إفساده في األرض لنفسه ولجميع المخلوقات.

وقد جعل هللا الدنيا بمثابة امتحان لهذا المخلوق بعد أن هيأه لهذا االختبار وأمده بالوحي الذي ينير  
أدي   فإذا  فيه،  ومن  الكون  له  وسخر  السبيل  ويهديه  الطريق  في  له  بالجنة  وفاز  الدنيا  في  سعد  أمانته 

 اآلخرة. 
﴿مَّا َلُكۡم اَل َتۡرُجوَن  ومن هذا المنطلق فقد خلق هللا اإلنسان ليمر بمراحل نمو متداخلة، قال تعالى:  

َأۡطَواًرا﴾   َخَلَقُكۡم  َوَقۡد  َوَقاٗرا   ِ جوانب  (14-13نوح:  )ّلِلَّ جميع  في  عام  بضعف  تبدأ  األطوار  وهذه   ،
وجعل البيئة االجتماعية تحدهما  ، والوراثةالفطرة عاملي م تنمو جميع قواه رويدًا رويدًا، وزوده بالشخصية، ث
ُ ٱلَِّذي َخَلَقُكم مِ ن َضۡعٖف ُثمَّ َجَعَل ِمنَۢ َبۡعِد َضۡعٖف  ، قال تعالى:  وتؤثر فيهما ُقوَّٖة ُقوَّٗة ُثمَّ َجَعَل ِمنَۢ َبۡعِد  ﴿ٱّلِلَّ

﴾
ۚٗ
 . (54م:الرو ) َضۡعٗفا َوَشۡيَبة

على   وفطره  والشر  الخير  بين  التمييز  من خاللها  يستطيع  التي  الخير  بقوى  زوده  قد  سبحانه  فاهلل 
كلف اإلنسان  مكما خلق المالئكة، ليتحقق االختبار ال  مجبوال علي الخير فقط  الخير، ولم يخلقه ناضجا

 باجتيازه، بخالف المالئكة المجبولة على الطاعة. 
ية من المنظور اإلسالمي، وأهمية االعتناء بمراحل نمو اإلنسان في التشريع  وهنا تتضح أهمية الترب 

اإلسالمي، الذي ما جاء إال رحمة وهداية لهذا المخلوق المكلف، ولم يعتني أي تشريع سماوي أو وضعي  
السنة   وصحيح  القرآن  في  جاء  ما  فكل  ولهذا  اإلسالمي،  التشريع  به  اعتني  كما  اإلنسان  نمو  بمراحل 

إعجاز تربوي وحقائق تربوية خالصة ينبغي اعتبارها مسلمات    بمثابة  هو  ؛مة فيما يخص التربيةع األوإجما
 تقوم عليها الجهود التربوية. 

 
 
 : في الفقه اإلسالمي اومراحله الطفولةثانيا: 

 اللغة: الطفل في 
المولود  - واألصل  عليه،  يقاس  ثم  مَطرد  والالم أصل صحيح  والفاء  الطاء  ")طفل(  فارس:  ابن  قال 

 .  (1) الصغير، يقال هو طفل، واالنثي طفلة" 
 .(2)قال ابن منظور: "الطفل والطفلة: الصغيران، والطفل: الصغير من كل شيء بَين...." -

 الطفل في القرآن الكريم:
 وردت مفردة الطفل أربع مرات في القرآن الكريم:      

 
 . 413، صــ 3م، جــ1979ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، ت: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر،  (1)
 .  401ابن منظور: لسان العرب، مصدر سابق، صــ (2)
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ُكم مِ ن ُتَراٖب ُثمَّ ِمن نُّۡطَفٖة ُثمَّ مِ قال تعالي:   - ۡن  ﴿َيـَٰٓأيَُّها ٱلنَّاُس ِإن ُكنُتۡم ِفي َرۡيٖب مِ َن ٱۡلَبۡعِث َفِإنَّا َخَلۡقنَٰ
ى ُثمَّ  َعَلَقٖة ُثمَّ ِمن مُّۡضَغٖة مَُّخلََّقٖة َوَغۡيِر ُمَخلََّقٖة ل ِ   َوُنِقرُّ ِفي ٱأۡلَۡرَحاِم َما َنَشٓاُء ِإَلىٰٓ َأَجٖل مَُّسم ٗ

ُنَبيِ َن َلُكۡمۚ
 َوِمنُكم مَّن ُيَتَوفَّٰى َوِمنُكم مَّن ُيَردُّ ِإَلىٰٓ َأۡرَذِل ٱۡلعُ 

ُكۡمۖ ُمِر ِلَكۡياَل َيۡعَلَم ِمنَۢ َبۡعِد  ُنۡخِرُجُكۡم ِطۡفاٗل ُثمَّ ِلَتۡبُلُغٓوْا َأُشدَّ
َبَتۡت ِمن ُكلِ  َزوۡ   ِعۡلمٖ 

َوَأنَۢ َأنَزۡلَنا َعَلۡيَها ٱۡلَمٓاَء ٱۡهَتزَّۡت َوَرَبۡت  َفِإَذٓا  ٗۚا َوَتَرى ٱأۡلَۡرَض َهاِمَدٗة  ـ  َبِهيٖج ﴾ َشۡي   جِِۭ 
 .(5الحج: )

تعالى:   - ُيۡخِرُجُكمۡ قال  ُثمَّ  َعَلَقٖة  ِمۡن  ُثمَّ  نُّۡطَفٖة  ِمن  ُثمَّ  ُتَراٖب  مِ ن  َخَلَقُكم  ٱلَِّذي  ِلَتۡبُلُغٓوْا ﴿ُهَو  ُثمَّ  ِطۡفاٗل   
ى َوَلَعلَّكُ   َوِلَتۡبُلُغٓوْا َأَجاٗل مَُّسم ٗ

ُكۡم ُثمَّ ِلَتُكوُنوْا ُشُيوٗخۚا َوِمنُكم مَّن ُيَتَوفَّٰى ِمن َقۡبُلۖ غافر: )  ۡم َتۡعِقُلوَن﴾َأُشدَّ
67) . 

ِرِهنَّ َوَيحۡ قال تعالى:   - ِت َيۡغُضۡضَن ِمۡن َأۡبصَٰ َفۡظَن ُفُروَجُهنَّ َواَل ُيۡبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ﴿َوُقل لِ ۡلُمۡؤِمنَٰ
َءاَبآئِ  َأۡو  ِلُبُعوَلِتِهنَّ  ِإالَّ  ِزيَنَتُهنَّ  ُيۡبِديَن  َواَل   

ۖ
ُجُيوِبِهنَّ َعَلٰى  ِبُخُمِرِهنَّ  َوۡلَيۡضِرۡبَن  َءاَبٓاِء  ِمۡنَهۖا  َأۡو  ِهنَّ 

ِتِهنَّ َأۡو ِنَسٓاِئِهنَّ َأۡو  ُبُعوَلِتِهنَّ َأۡو َأۡبَنٓاِئِهنَّ َأۡو أَ  ِنِهنَّ َأۡو َبِنٓي َأَخوَٰ ِنِهنَّ َأۡو َبِنٓي ِإۡخوَٰ ۡبَنٓاِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأۡو ِإۡخوَٰ
َجاِل َأِو ٱلطِ ۡفِل ٱلَِّذيَن َلۡم َيظۡ  ۡرَبِة ِمَن ٱلرِ  ُنُهنَّ َأِو ٱلتَّـِٰبِعيَن َغۡيِر ُأْوِلي ٱإۡلِ ِت َهُروْا  َما َمَلَكۡت َأۡيمَٰ َعَلٰى َعۡورَٰ
ِ َجِميًعا أَ   َوُتوُبٓوْا ِإَلى ٱّلِلَّ

ۚ
يَُّه ٱۡلُمۡؤِمُنوَن َلَعلَُّكۡم ٱلنِ َسٓاءِۖ َواَل َيۡضِرۡبَن ِبَأۡرُجِلِهنَّ ِلُيۡعَلَم َما ُيۡخِفيَن ِمن ِزيَنِتِهنَّ

 . (31النور: ) ُتۡفِلُحوَن﴾
ُل ِمنُكُم ٱۡلُحلُ قال تعالى:  - ُ َلُكۡم  ﴿َوِإَذا َبَلَغ ٱأۡلَۡطفَٰ ِلَك ُيَبيِ ُن ٱّلِلَّ  َكذَٰ

َذَن ٱلَِّذيَن ِمن َقۡبِلِهۡمۚ ـ ۡ ِذُنوْا َكَما ٱۡسَت
ۡ
ـ  َم َفۡلَيۡسَت

ُ َعِليٌم  ۗۦِ َوٱّلِلَّ ِتِه ﴾َءايَٰ  . (59النور: ) َحِكيم 
 الطفل عند الفقهاء:

ف الفقهاء البلوغ  هو المولود من حين الوالدة إلى أن يبلغ، ويستوي في ذلك الذكر واألنثي، وقد عر      
 .(1)بأنه: "قوة تحدث في الصغير يخرج بها من حالة الطفولة إلى حالة الرجولة والعقل"

وقال الزبيدي: الطفل بالكسر: الصغير من كل شيء أو المولود... ونقل األزهري عن أبي الهيثم،       
 .(2) قال الصبي يدعي طفاًل حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم"

 .(3) وقال ابن عابدين: "الطفل هو الصبي حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم     
﴿َوِإَذا  ، وفي قوله:  (67غافر:)  ﴿ُثمَّ ُيۡخِرُجُكۡم ِطۡفاٗل﴾القرآن الكريم في قوله:  ستفاد من  موهذا التعريف       

ُل ِمنُكُم ٱۡلُحُلَم﴾  . (59)النور: َبَلَغ ٱأۡلَۡطفَٰ
وعليه فإن مبدأ الطفولة هو الميالد بخروج الجنين من بطن أمه، ومنتهاها بلوغ الحلم، فهو الحد الذي       

يصبح فيه الفرد مكلفًا ومخاطبًا بالنصوص الشرعية، ومطالبًا بأداء األمانة التي استخلفه هللا عليها وجعله  
 

 . 302الشيخ صالح: الثمر الداني في شرح رسالة أبي زيد القيرواني، بيروت: المكتبة الثقافية، د.ت، صــ  (1)
 
 . 370، صــ29الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، د.ت، جــ (2)
 . 28محمد نور سويد: منهج التربية النبوية للطفل، صــ  (3)
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 سيدًا والكون مسخر له.
راحلها هي بمثابة إعداد وتجهيز لمرحلة البلوغ، لكي يبدأ االنسان فور  ومن ثم فإن مبدأ الطفولة بم        

األرض  إعمار  في  جنسه  بني  مع  بالتعاون  والوجداني،  والفسيولوجي  والنفسي  العقلى  ونضجه  بلوغه 
 وإصالحها، والمساهمة في رقي الحضارة اإلنسانية على األرض.

العقلية، وال ترفع عنهم الوالية، وأما إذا بلغوا راشدين ويخرج عن التكليف السفهاء وفاقدي األهلية          
َكاَح   َوٱۡبَتُلواْ ﴿ثم فقدوا رشدهم يحجر عليهم على تفصيل بين الفقهاء، قال تعالى:   َمٰى َحتَّىٰٓ ِإَذا َبَلُغوْا ٱلنِ  ٱۡلَيتَٰ

﴾ َلُهۡمۖ َأۡموَٰ ِإَلۡيِهۡم  َفٱۡدَفُعٓوْا  ُرۡشٗدا  ۡنُهۡم  مِ  َءاَنۡسُتم  منها عن  (6النساء:  )  َفِإۡن  القلم عن ثالث  " رفع  ، وحديث 
 .(1) يفيق" حتىالمجنون 

 فما هو حد البلوغ وما هي عالماته؟      
 عالمات البلوغ: 

خروج المني سواء في النوم ويسمي )إحتالم( أو في اليقظة ويسمي )إنزال( وهو عالمة مشتركة   -1
 " وسلم:  عليه  هللا  صلى  النبي  لقول  الجنسين،  ٌصَمات بين  وال  االحتالم،  بعد  الى    (2)اليتم  يوم 

﴾ ، وقوله تعالى:  (3)الليل" َقۡبِلِهۡمۚ ِمن  ٱلَِّذيَن  َذَن  ـ ۡ ٱۡسَت َكَما  ِذُنوْا 
ۡ
ـ  َفۡلَيۡسَت ٱۡلُحُلَم  ِمنُكُم  ُل  ٱأۡلَۡطفَٰ َبَلَغ    ﴿َوِإَذا 

 . (59النور: )
 باختالف الفتيات والمجتمعات.الحيض: وهو عالمة تختص به األنثي، ويختلف وقت نزوله  -2
 اإلنبات: وهو عالمة مشتركة بين الجنسين، وهي إنبات الشعر الخشن حول الفرج )العانه(.  -3

ريظة،  قويستدل عليه بحديث عطية القرظي، قال: عرضت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم  
بعد؟ فنظروا إلى فلم يجدوني أنبت  فشكوا فّى، فأمر النبي صلى هللا عليه وسلم أن ينظر إلّى هل أنبت  

 .(4) بعد فألحقوني بالذرية
م سعد بن معاذ في بني قريظة، حكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى   إن النبي صلى هللا عليه وسلم لما حكَّ

 .(5) ذراريهم، وأمر أن يكشف عن مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت ألحقوه بالذرية
عالمات البلوغ غيرها أخذ بها كمؤشر على البلوغ، وقد قيدوها بالشعر الخشن تحرزًا    فإذا لم يوجد من

عن الزغب )أول ما يظهر من شعر الطفل(، ورغم أنها عالمة متفق عليها، بيد أن االحناف اليعتبرونها  
 مستقلة على حصول البلوغ.

بلوغًا، فال يعتبر عندهم شعر    والذي عليه المذاهب األربعة هو عدم اعتبار نبات الشعر غير العانة

 
 . 3432م، رقم: 1986سنن النسائي، ت: عبد الفتاح أبو غدة، حلب: مكتب المطبوعات اإلسالمية،  (1)
 المهملة وهو السكوت، والمقصود به الصمت عن الكالم في االعتكاف وغيره.صمات: بضم الصاد  (2)
 (  2873م، رقم ) 2009سنن أبي داود، ت: شعيب األرناؤوط، دار الرسالة العالمية،  (3)
 ( وصححه.  3704، رقم )833/ 3(، االلباني: صحيح أبي داود: 19421مسند أحمد، رقم: ) (4)
 (. 3043صحيح البخاري، رقم: )   (5)
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اللحية أو الشارب، فلو أن ذلك معتبر لما كشفت العورة، والكتف بالنظر إلى وجهه أو إبطه،   ي اإلبط أو 
رًا عن شعر العانة، وإنما العبرة بالغالب، واألحكام الشرعية  خوقالوا أيضًا: العادة أن شعر اللحية يخرج متأ 

 تتعلق بالغالب.
السابقة أو شك    العالمات  العالمات  لم تظهر هذا  إذا  لكن  والبلوغ،  الطفولة  بين  فقد    فيها،فارقة 

 اجتهد الفقهاء في وضع حدودًا زمنية دنيا وقصوي للبلوغ.
 تحديد مرحلة البلوغ:

عند  واحد  سن  في  اليتم  فإنه  البلوغ،  سن  في  تؤثر  التي  الوراثية  والعوامل  البيئات  الختالف  نظرًا 
الجميع، ففي بعض البيئات الحارة تظهر عالمات البلوغ في سن مبكرة وفي البعض اآلخر تظهر متأخرة،  

 ه.ومن هذا المنطلق اختلف الفقهاء في تحديد أقل سن يبلغ به الطفل وأعلى سن يبلغ ب 
عليه أحكام البالغين،   ى وقد اتفق الفقهاء على أن هناك سنًا معينًا إذا بلغه الطفل يحكم ببلوغه وتجر 

 ويصير خليفة هلل في األرض يسأل عن إعمارها أو إفسادها.
يبلغون   التاسعة إلى الخامسة عشرة، أما الصبيان فإنهم  تبلغ فيما بين  الفتاة  الفقهاء إلى أن  وذهب 

بن  انية عشرة والخامسة عشرة عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وإسحاق، و فيما بين الثا 
التاسعة   هو  للبلوغ  سن  أعلى  أن  إلى  بعضهم  وذهب  والجعفرية،  والشيعة  الثوري،  وسفيان  المبارك، 

 .(1) عشرة
قال:   -نهما رضي هللا ع-ومما يدل على رأي الجمهور وهو أقرب األقوال للصواب، حديث ابن عمر  

"عرضت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في القتال، وعرضت 
عليه يوم أحد وأنا ابن خمس عشرة فأجازني، فأخبر بهذا عمر بن عبد العزيز فكتب إلى عماله أن ال  

من بلغ الخامسة عشر أجيز في  ، يفهم من هذا الحديث الصحيح أن  (2) تقرضوا إال لمن بلغ خمس عشرة"
 القتال باعتبار أنه حكم له بالبلوغ، وهذا ما فهمه عمر بن عبد العزيز وحكم به في خالفته.

بينما احتج الجمهور على أن أقل سن تبلغ فيه الفتاة تسع سنوات، بزواج النبي صلى هللا عليه وسلم  
ن النبي صلى هللا عليه وسلم تزوج عائشة  رغم أ ،  (3) وهي في سن التاسعة  -رضي هللا عنها -من عائشة  

 
د.ت، صــ  (1) الفضيلة،  دار  القاهرة:  الصغار،  أحكام  رد  9األستروشنى:  َتْكِمَلة  االخيار  ُعُيون  ُقرَّة  َحاِشَية  عابدين:  ابن  ؛ 

؛ الزيلعي: تبيين الحقائق شرح كنز 73، صــ1م، ، جـ1966-ه1386،  2اْلُمْحَتار على الّدّر اْلُمْخَتار، دار الفكر، ط
؛ الشافعى: األم، مع مختصر المزني، دار الفكر،  203، صــ5ة األميرية الكبرى، جــبوالق: المطبع  -الدقائق، مصر

؛ يوسف البحراني: الحدائق  557، صــ4م، جــ1984-ه1404؛ ابن قدامة: المغني، دار الفكر،  87، صــ1، جــ2ط
العاملى: اللمعة الدمشقية،  ؛ 181، صــ 13الناظرة في أحكام العترة الطاهرة، دار الكتب اإلسالمية، مطبعة النجف، جــ

 . 144، صــ2جــ
 (. 3704، رقم ) 833/ 3( وصححه االلباني: صحيح سن أبي داود، 4404رقم: )  4/141سنن أبي داود،   (2)
 . 6/230،  اإلرواء( وصححه االلبانى: 1876):م، رقم2009سنن ابن ماجة، ت: األرناؤوط، دار الرسالة العالمية،   (3)
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وهي ابنه ست سنوات إال انه بني بها وهي ابنة تسع، وهذا دليل على بلوغها وإال لما تزوج بها في هذا 
 السن.

 .(1) : "إذا بلغت الجارية تسع سنوات فهي امرأة"-رضي هللا عنها-وقالت عائشة  
 تقسيم مراحل الطفولة في الفقه اإلسالمي: 

الفرد من  تتداخل مرا         وانتقال  تدرج،  السنة في  تتداخل فصول  البعض كما  بعضها  النمو في  حل 
مرحلة إلى المرحلة التالية يكون تدريجيا وليس فجائيا؛ لذلك تجد األحكام الفقهية المتعلقة بكل مرحلة من  

 مراحل الطفولة تتداخل وتتدرج مع الطفل حتى تهيئه للبلوغ. 
لكل  وقد        العامة  للسمة  طبقًا  الشرعية،  النصوص  على  الطفولة  لمراحل  تقسيمهم  في  الفقهاء  اعتمد 

 مرحلة من مراحل الطفولة وما سيترتب عليها من أحكام وحقوق، سواء في باب العبادات أو المعامالت. 
لماء النفس ع  وضعها  ومن الجدير بالذكر أن هذه التقسيمات تتفق إلى حد كبير مع التقسيمات التي      

والتربية، والتي وضعت وفقًا للنمو العام بمختلف جوانبه ليستفيدوا منها في التربية والتحليل النفسي، ولكن  
 ، وهذه التقسيمات على النحو التالي: هناك بعض االختالفات التي انفرد بها التقسيم اإلسالمي

 ن: تيتنقسم الطفولة في الفقه اإلسالمي إلى مرحلتين رئيسي     
 االولي: ما قبل التمييز المرحلة 
 الثانية: التمييز المرحلة 
 : ولي من الميالد حتى التمييز، وتنقسم الي ثالث وتمتد المرحلة األ     
تضمنت   -أ وقد  األول(:  األسبوع  )طفل  المرحلة  الوليد  األهذه  الطفل  بعض  تعين  التي  الفقهية  حكام 

وتهيئه للحالة الجديدة من الجنينية التي ال طلب وال تعب فيها على االطالق،   حديث العهد بالحياة 
 ة التي عليه أن يطلب فيها ما يحتاجه ولو بالبكاء في البداية. يإلى الطفول

لى حين الفطام، وتتطلب هذه المرحلة إمرحلة الرضاعة: وتمتد من صفر سنة إلى سنتين أو أقل   -ب 
يقوم مقامها، لذلك يمكن تسميتها بمرحلة األمومة، وقد أفرد لها المشرع    م أو من اعتمادًا كليًا على األ 
خاصة   حاجاته    توفرأحكامًا  يلبي  من  أي  وتغوطه...  وملبسه  مأكله  على  يقوم  من  للطفل 

 الفسيولوجية والنفسية. 
هما  ، ومن ثم يدخل فيها المرحلتين السابقتين، لكنمرحلة الحضانة: تمتد من صفر سنة حتى التمييز  -جـ

في   عنها  بهما،يخرجان  الخاصة  هذه    أحكامهما  أحكام  يميز  ما  وأهم  الكلية  شبه  الرعاية  مرحلة  وهي 
 .وأهم ما يميزها  المرحلة كفالتها إشباع المطالب الوجدانية للطفل )الحنو(، واللعب، فهما سمة المرحلة

الثانية:      تتفق    المرحلة  أحكامًا  المرحلة  هذه  تضمنت  وقد  التمييز،  حيث  و مرحلة  فيها  النمو  طبيعة 

 
محم  (1) ت:  الترمذي،  العربي،  سنن  التراث  إحياء  دار  بيروت:  الباقي،  عبد  فؤاد  )1985د  رقم  وصححه  1109م،   ،)

 (. 886رقم:) 1/322االلباني: صحيح سنن الترمذي،  
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أمانة    يصبح لتحمل  وإعداد  تأديب  مرحلة  فهي  ثم  ومن  نفسه،  على  كلي  شبه  اعتمادًا  معتمدًا  الطفل 
 .، وأهم ما يميزها هو إشباع المطالب االجتماعيةالتكليف
 وللفقهاء في تحديد سن التمييز عدة اتجاهات:      

تحديدها بسن محدد إذا بلغه الطفل كان مميزًا، وقد حدده بعضهم بست سنوات، ومنهم من قال سبع   -1
وبعضهم قال ثماني، وأقصي ما قيل في تحديده عشر سنوات، لكن أكثر الفقهاء من قال بالسابعة،  

هب لكل طفل وكل بيئة، لكن من قال بالسابعة فإنهم رأو أنه  فهم تفاوت اإلمكانات والموا وسبب اختال
التمييز   به  ينضبط  تحديد سن  فاختاروا و البد من  المرحلة،  هذه  أحكام  عليه  السن؛  تترتب  نه  أل   هذا 

السن المتوسط الذي غالبًا يصل فيه الطفل المعتدل النمو إلى حد التمييز، وإن كان هناك من يبلغ  
لك بعد هذا السن  أو  بالقليلقبل  الطفل  ن ال عبرة  بتعليم  فيه  للبدء  النبي  الذي حدده  أنه السن  ، كما 

ليأمر بهذا إال إذا كان هذا هو السن الذي يميز فيه الطفل   أحكام الصالة وتعويده عليها، وما كان 
 .(1) األحكام

 تحديده بأوصاف وعالمات تدل على التمييز، نذكر منها: -2
 .(2)"التمييز هو السن التي إذا انتهي إليه عرف مضاره ومنافعه" -أ
 .(3)"هو أن يستطيع أن يشرب وحده، ويأكل وحده، ويستنجي وحده" -ب 
 . (4) "هو الذي يعرف شماله من يمينه"  -جـ
 .(5) "هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب وال ينضبط بسن بل يختلف باختالف األفهام" -د 

 ثر أصحاب هذا الرأي، وهو أدق من سابقيه.وهذا هو ما عليه أك 
ينظر إلى القوي العقلية التي ُتَكوّن الظواهر التي ذكرها أهل االتجاه الثاني دلياًل على حصولها، فقالوا:   -3

 .(6) "التمييز قوة في الدماغ، تستنبط بها المعاني"
الفروق   لمراعاته  وأدقها،  االتجهات  هذه  أعدل  الثاني  االتجاه  أن  شك  واالستعدادات    وال  الفردية 

األحكام   ربط  في  وأيسر  أسهل  األول  الرأي  أن  بيد  يستغلها  بالنفسية،  عامة  تركها  وعدم  الناس  عموم 

 
، مصدر سابق؛ النووي: المجموع شرح  3/48، مصدر سابق، الزيلعي: تبيين الحقائق:  4/26ابن عابدين: الحاشية:    (1)

 . 1/206،  1956؛ المرداوي: االنصاف، مطبعة السنة المحمدية،  12، ص3المهذب، مطبعة العاصمة، ج
 . 2/807، القيومي: المصباح المنير: 1/131الخطيب: مغني المحتاج:  (2)
 . 1/131، الخطيب: مغني المحتاج: 3/48زيلعي: تبيين الحقائق: ال (3)
 . 1/131الخطيب الشربيني: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الناشر المكتبة اإلسالمية،  (4)
المجموع:    (5) اإلنصاف:  7/26النووي:  المرداوي:  المقنع:  1/396،  أبواب  المطلع على  البعلى:  البهوتي: كش51،  اف ، 

الحكومة،   دار  اإلقناع،  متن  عن  المنتهى، 1/225ه،  1394القناع  غاية  النهيفي شرح  أولي  مطالب  السيوطي:   ،
 . 1/276م،  1961-ه1380المكتب اإلسالمي،

 . 802/ 2، 1921، 4الفيومي: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، القاهرة: المطبعة األميرية، ط (6)
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 الفاسدون من أولياء الطفل، وهذا مطلب شرعى، أما في األمور التربوية فاالتجاه الثاني أنسب.
لما ذكر وألنه السن الذي ورد في الحديث قال صلى هللا عليه    ؛وعلى ذلك فإن سن السابعة أفضل

في    وسلم بينهم  وفرقوا  عشرًا  بلغوا  إذا  عليها  واضربوهم  سبعًا،  بلغوا  إذا  بالصالة  صبيانكم  "مروا 
 .(1) المضاجع"

 

 :مطالب النمو
التربوي،      بالعمل  للقائم  بالنسبة  فهو  التربوية،  العملية  موضوع  هو  )األرض( اإلنسان  مثل  مثله 

  (2) للزارع، البد أن يكون على علم ودراية بخصائصها وبطرق التفاعل معها.
 ،األرض   استعمارنسان المستخلف غرائز وحاجات تدفعه دفعًا وتؤزه أزًا نحو  ركب هللا تعالى في اإل 

بحيث تستمر الحياة وتتعاقب األجيال، وتختلف قوة هذه الغرائز بحسب دورها وأهميتها في حياة االنسان  
 فهناك حاجات أولية وحاجات ثانوية.

في   هذه األحكاموقد وضعت  وقد شرع هللا أحكامًا تهذب هذه الغرائز وتقومها بال كبت وال إسراف،  
مما  ،  وجعلها مبتغاه  التبع فيها هواه   بال تهذيب وتقويم  لإلنسانإذ لو تركت    ز؛مجموعها لتنظيم هذه الغرائ

في إشباعها، وفي هذه الحالة تنحرف الغرائز التي وضعت الستمرار الحياة وعمران    يدفعه إلى اإلسراف
 األرض إلى وأد الحياة وخراب األرض. 

لم يمنع المشرع االستمتاع بالطعام والشراب، قال تعالى: و فمثاًل الحاجة إلي الطعام والشراب أولية،  
اٗل َطيِ ٗبا ﴾  َيـَٰٓأيَُّها ٱلنَّاُس ُكُلوْا ِممَّا ِفي ٱأۡلَۡرضِ   ﴿ سراف في إشباع  ، إنما حَد اإلسالم من اإل(168البقرة:)  َحلَٰ

فقال:   الغرائز،  َواَل    ﴿هذه  َوٱۡشَرُبوْا  ٱۡلُمۡسِرِفيَن﴾َوُكُلوْا  ُيِحبُّ  اَل  ۥ  ِإنَُّه  
ۚ
اآليه  و ،  (31األعراف:)  ُتۡسِرُفٓوْا هذه 

كان   فهو أحد اثنين، إن   تناول الطعام والشراب،طلق لنفسه العنان في  أنسان إذا  ن اإل أل  ؛جماع الطب كله
متلئت معدته عن الحد المطلوب وأصابه من األمراض الكثير، أما إذا لم يملك ما يشتهيه  ايملك ما يشتهيه 

 .، فصيبح عبدا لشهوتهحتال في امتالكه من جميع الوجوه المشروعة وغير المشروعةا
حقيق مطالبها، على  ي  ما   لكل مرحلة عمرية  تضمنوفي هذا اإلطار جاءت األحكام الشرعية التي  

 الوجه الصحيح الذي يناسب كل مرحلة وفقًا لمستويات نضجه وتطور خبراته. 
وتكشف مطالب النمو عن المستويات الضرورية التي تحدد كل خطوات نمو الفرد وتصلح مطالب 

من تفاعل مظاهر النمو العضوي  النمو في توجيه العملية التربوية وتوقيت وحداتها وتنتج مطالب النمو  
)كما في تعلم المشي( وآثار الثقافة القائمة )كما في تعلم القراءة(، ومستوي تطلع الفرد )كما في اختبار 
المهنة(. ويؤدي تحقيق مطالب النمو إلى سعادة الفرد، ويسهل تحقيق مطالب النمو األخرى في المرحلة 

التالية، وتؤدي عدم   تحقيقها إلى شقاء الفرد وفشله، وصعوبة تحقيق مطالب النمو  نفسها، وفي المراحل 

 
 (. 466-465رقم ) 97/ 1االلباني: صحيح سنن أبي داود:  ، وصححه2/180مسند أحمد:  (1)
 . 70م، ص 2002سعيد إسماعيل علي: نشأة الفكر التربوي وتطوره، عالم الكتب،  (2
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 .   (1) األخرى في نفس المرحلة نفسها، وفي المراحل التالية
القوى   هي  الغرائز  وهذه  )الغرائز(،  الفطرية  األولية  الدوافع  إلى  اإلنسان  سلوك  إرجاع  أو  يمكن 

الطفل    الحركات  كان  أن  فبعد  عمله،  إزاء  المربى  موقف  تغيير  إلى  كشفها  أدي  وقد  للسلوك،  األساسية 
ن المعروف أنه عندما يولد ينظر إلى عقله كأنه صفحة بيضاء، ينقش عليها المربى كل ما يريد، أصبح م 

يولد عنده قوة تدفعه للقيام بأنواع من السلوك يخدم كل منها غاية حيوية معينة، وبذلك أصبح لدي المربى  
 .(2)نقط أساسية يمكنه أن يبدأ منها عند محاولته توجيه الطفل أو تربيته، أو محاولة فهم سلوكه

نمو السوي الذي يحقق تكيفه مع من حوله  وهذه الغرائز والدوافع المطبوعة في فطرة اإلنسان تدفعه لل
 .ليتقبل الحياة ويقبل عليها

المجبول    والحاجات  الغرائز  هذه  تحقق  مطالب  لكل مرحلة  فإن  السوي؛  النمو  اإلنسان  ينمو  ولكي 
 : (3) عليها اإلنسان وتتفق معها، سنذكر أهم هذه المطالب 

 اآلخرين(مطالب مرحلة المهد: )االعتماد الكلى على  -1
 المحافظة على الحياة.  -
 تعلم المشي.  -
 تعلم األكل.  -
 تعلم الكالم.  -
 تعلم التحكم في عمليتي التبول واإلخراج.  -

 مطالب مرحلة الطفولة الغير مميزة: )االعتماد شبه الكلى، واالشباع العاطفي، واللعب(   -2
 تعلم الفروق بين الجنسين.  -
 الوصول إلى مستوى االتزان العضوى الفسيولوجى.  -
 تكوين مدركات ومفاهيم بسيطة عن الحقائق االجتماعية والطبيعية.  -
 تعلم العالقات االجتماعية والعاطفية التي تربط الطفل بأبويه واخواته، واألفراد اآلخرين. -
 بدء تعلم التفرقة بين الصواب والخطأ والخير والشر، وتكوين الضمير.  -

 مطالب مرحلة الطفولة المميزة: )التعليم والتأديب والتهيئة للتكليف(  -3
 تعلم المهارات الحركية الضرورية لمزاولة األلعاب المختلفة -
 يكون الفرد اتجاهًا عامًا حول نفسه ككائن حي ينمو. -
 يتعلم الفرد كيف يصاحب أقرانه.  -

 
 . 95، صــ2005، 6الطفولة والمراهقة، عالم الكتب، ط –حامد عبد السالم زهران: علم نفس النمو  (1)
 . 67م، صــ1952،  4النفسية، مكتبة النهضة المصرية، طعبد العزيز القوصى: أسس الصحة  (2)
، مريم سليم: علم نفس النمو، 101-95الطفولة والمراهقة، مرجع سابق، ص –علم نفس النمو  حامد عبد السالم زهران:    (3)

 . 313، 197م، ص2002دار النهضة العربية، 
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 يتعلم دور الجنس في الحياة.  -
 ءة والكتابة والحساب.يتعلم المهارات الرئيسية للقرا  -
 تكوين المفاهيم والمدركات الخاصة بالحياة اليومية.  -
 تكوين الضمير، والقيم الخلقية، والمعايير السلوكية.  -
 تعلم المشاركة في المسئولية.  -
 تعلم ممارسة االستقالل الشخصي. -
 تكوين مفاهيم بسيطة عن الواقع االجتماعى.  -
 اآلخرين. الشعور بالثقة في الذات وفى  -
 تحقيق األمن اإلنفعالى.  -
 تعلم االرتباط االنفعالى بالوالدين واالخوة واآلخرين.  -
 تعلم ضبط االنفعاالت وضبط النفس.  -

 
 : مكانة الطفل في التشريع اإلسالمي

ال يدانيه اهتمام في أي تشريع من الشرائع السماوية أو    حظي الطفل في التشريع اإلسالمي بإهتمام
الوضعية، يظهر هذا االهتمام في األحكام التفصيلية المتعلقة بالطفل في جميع مراحل حياته، حتى قبل  

 أن يولد.
إذا أحسن  الغرس الذي  الحضاري، فهو  المشروع  للطفل في  وتنبثق هذه األهمية من نظرة اإلسالم 

 حسنًا يؤتى أكله كل حين بإذن ربه، وإذا أهمل صار شوكا يؤذى صاحبه وكل من يمر  إنباته صار نباتاً 
 به، يأكل خير األرض ويؤذي من عليها.

ُمۡلُك ربانية، يمن بها على من يشاء ويمنعها من يشاء، قال تعالى:    ةوالطفل نعمة إلهية وهب  ِ ﴿ّلِل َّ
ِت َوٱأۡلَۡرِضۚ َيۡخُلُق َما َيَشٓاءُۚ  وَٰ مَٰ ٗثۖا    ٱلسَّ ُجُهۡم ُذۡكَراٗنا َوِإنَٰ ٗثا َوَيَهُب ِلَمن َيَشٓاُء ٱلذُُّكوَر َأۡو ُيَزوِ  َيَهُب ِلَمن َيَشٓاُء ِإنَٰ

﴾ َقِدير  َعِليم   ۥ  ِإنَُّه َعِقيًمۚا  َيَشٓاُء  َمن  وبهجة (50-49الشوري:  )  َوَيۡجَعُل  أنسًا  البيوت  تمأل  نعمه  فهم   ،
يمنحون   وحبورا،  على  وتزيدها سرورًا  امتن هللا  ولذلك  واألمان،  باالستقرار  وشعورًا  وسرورًا  سعادة  آبائهم 
﴾   :﴿قال تعالى  ،رسله خير عباده وصفوة خلقه بهم

ۚٗ
يَّة ٗجا َوُذرِ    َوَلَقۡد َأۡرَسۡلَنا ُرُساٗل مِ ن َقۡبِلَك َوَجَعۡلَنا َلُهۡم َأۡزوَٰ

يََّتُهۡم﴾﴿َوٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا َوٱتَّبَ ، وقال تعالى:  (38الرعد:  ) ن  َأۡلَحۡقَنا ِبِهۡم ُذرِ  يَُّتُهم ِبِإيمَٰ ، (21الطور:  )  َعۡتُهۡم ُذرِ 
 إذ ليس في الدنيا فقط وإنما في اآلخره أيضًا. 
ة من أهم متع  ينجبلة مركوزة في الفطرة اإلنسانية، وز األطفال  وقد أثبتتت الشريعة اإلسالمية أن حب  

واآل الدنيا  تعالى:  الحياة  قال  َوٱۡلَبِنيَن﴾﴿زُ خرة،  ٱلنِ َسٓاِء  ِمَن  ِت  َهوَٰ ٱلشَّ ُحبُّ  ِللنَّاِس  ، (14ال عمران:  )  يِ َن 
ۡنَيۖا﴾وقال تعالى:  ، فكل إنسان يشعر بأنه مجبول على حب  (46الكهف: ) ﴿ٱۡلَماُل َوٱۡلَبُنوَن ِزيَنُة ٱۡلَحَيٰوِة ٱلدُّ

نسان إنكار هذه الفطرة فلن يستطيع،  األطفال، مهما كانت ظروفة المادية واالجتماعية، ومهما حاول اإل
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 فو على مشاعره فتؤزه أزًا إلشباعها.طألنها حتمًا ست
الفطرة،   بهذه  يتعلق  ما  كل  نظمت  فقد  وغرائزها،  النفس  مطالب  جميع  مع  الشريعة  هو حال  وكما 

 تضمن خيرها وتقى شرها.  ووضعت لها القواعد واألطر التى
أوالهما كونية عامة، والثانية أسرية خاصة، ففي الناحية    :ناحيتين كبيرتينوتتمثل أهمية النسل في  

ال بالقوة البشرية المميزة  إ ن عمارته ال تكون  األولى تظهر أهميتة في بقاء النوع اإلنساني وعمارة الكون، أل
ا والوسائل  القوى  وتبتكر  الطبيعية،  القوى  تستخدم  فهى  القوي،  كل  أساس  وهي  المدبر،  خرى.  ألبالعقل 

والتعمير ال يكون إال بكثرة األيدي العاملة والقوى المفكرة، وكلما كان هذان العامالن متوفرين في جماعة  
أنتجت وتقدمت وتحضرت، ومن هنا كان حرص الدول على النسل كبير، ولم تحدث الشكوي من االنفجار  

ال تيسير  في  البشرية  الجهود  تعاون  لعدم  إال  الدول  بعض  عند  بينهما،  السكانى  الخبرات  وتبادل  هجرات 
ولمحاولة كل دولة أن تستغني عن اآلخري أو تزحمها وتنقلب عليها، وكذلك صرف جزء كبير من الجهد 

 . (1)والمال في سبيل الصراع على السلطان، إلى غير ذلك من العوامل
مساعدة و الذكر والمال،    ووراثةأما الناحية األسرية، فتبدو أهمية األطفال في توطيد العالقة الزوجية،  

ۥٓ َأَن۠ا َأۡكَثُر ِمنَك َمااٗل    :﴿األسرة في شئون الحياة.....، قال تعالى ۦ َوُهَو ُيَحاِوُرُه ِحِبِه ۥ َثَمر  َفَقاَل ِلصَٰ َوَكاَن َلُه
ِلَي ِمن َوَرٓاِءي  :﴿، وقال تعالى(34الكهف:  )  َوَأَعزُّ َنَفٗرا﴾  َوَكاَنِت ٱۡمَرَأِتي َعاِقٗرا َفَهۡب ِلي    َوِإنِ ي ِخۡفُت ٱۡلَموَٰ

ا﴾  َوٱۡجَعۡلُه َربِ  َرِضي ٗ
ا َيِرُثِني َوَيِرُث ِمۡن َءاِل َيۡعُقوَبۖ ُ َجَعَل  ، وقال تعالى:  (6-5مريم:  )  ِمن لَُّدنَك َوِلي ٗ ﴿َوٱّلِلَّ

ِجُكم َبِنيَن َوحَ  ٗجا َوَجَعَل َلُكم مِ ۡن َأۡزوَٰ ِطِل ُيۡؤِمُنوَن َوِبِنۡعَمِت  َلُكم مِ ۡن َأنُفِسُكۡم َأۡزوَٰ تِۚ َأَفِبٱۡلبَٰ َفَدٗة َوَرَزَقُكم مِ َن ٱلطَّيِ بَٰ
ِ ُهۡم َيۡكُفُروَن﴾  . (72النحل:  ) ٱّلِلَّ

واأل  العالية  المكانة  تعالى: ولهذه  قال  طلب  في  اإلسالمية  الشريعة  رغبت  فقد  السامية،  هداف 
لَ   ُ ٱّلِلَّ َكَتَب  َما  َوٱۡبَتُغوْا  ِشُروُهنَّ  ﴾﴿بَٰ نفوسهم  (178البقرة:  )  ُكۡمۚ في  غرسها  التي  للفطرة  ذلك  يترك  ولم   ،

"تزوجوا الودود الولود إني   :وسلمصلى هللا عليه    وطبائعهم، وحثت السنة على طلب األوالد فقال رسول هللا
 .(2) مكاثر األنبياء يوم القيامة"

وجاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: إنى أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها ال تلد  
بكم   مكاثر  فإنى  الولود  الودود  "تزوجوا  فقال:  الثالثة  أتاه  ثم  فنهاه،  الثانية،  أتاه  ثم  "ال"  قال:  أفاتزوجها، 

اهاة بالرجال الذين أدوا األمانة وعبدو  فقط، بل مب  د ، وهذه المباهاة التي ذكرها النبي ليست بالعد (3) األمم"
، د هللا حق عبادته، فنصوص الوحي من القرآن والسنة قد بينت في أكثر من موضع بأن العبرة ليست بالعد 

﴾ِفي  َمن َأۡكَثَر  ُتِطۡع ﴿َوِإن  قال تعالى:  ِۚ  .( 116االنعام: ) ٱأۡلَۡرِض ُيِضلُّوَك َعن َسِبيِل ٱّلِلَّ

 
 . 33م، صـ 2006، 4ـعطية صقر: موسوعة األسرة تحت رعاية اإلسالم، مكتبة وهبه، جـ (1)
 (. 13569مسند أحمد، رقم: ) (2)
 (. 2050سنن أبي داود: رقم: )  (3)
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وجعل من صفات عباده الصالحين الذين استحقوا ثناءه سبحانه عليهم، أنهم يسلكون األسباب الشرعية    
يَّـِٰتَنا ُقرََّة  لحاقهم بهم قال تعالى: إفي تربية أبنائهم و   والعلمية ِجَنا َوُذرِ  َلَنا ِمۡن َأۡزوَٰ َيُقوُلوَن َربََّنا َهۡب  ﴿َوٱلَِّذيَن 

 .(74الفرقان: )ِقيَن ِإَماًما﴾َأۡعُيٖن َوٱۡجَعۡلَنا ِلۡلُمتَّ 
 

 ثالثا: خصائص األحكام الفقهية المتعلقة بالطفل: 
حكام الفقهية المتعلقة بالطفل من رؤية اإلسالم لطبيعة الطفل اإلنسانية ومن فلسفة اإلسالم  ق األثتنب

تكوين   إلى  هادفة  تنطلق  ثم  حوله،  ومن  والكون  والحياة  جنسه  وبنى  بنفسه  وعالقته  لإلنسان  ونظرته 
ما يقدمه    عن كل  مسؤولاإلنسان العابد لربه المتعاون مع بني جنسه في إعمار األرض وإصالحها، وهو  

 . شروط الفعل وانتفاء الموانع  بشرط استيفاءفي حياته خيرًا كان أو شرًا ويجازي عليه  
 

 فيما يلي نوضح بعض خصائص األحكام الفقهية المتعلقة بالطفل: 
 : ربانية -1

بالطفل خاصة، حيث    المتعلقة  الفقهية  واألحكام  اإلسالمية عامة  التربية  يميز  ما  أهم  الربانية هي 
 .ُتستمد األحكام الفقهية من الوحي، فال تتأثر بالهوى والمصلحة

قال    هللا،  وجه  بها  ويقصد  هللا  من  فهى  الغاية،  وربانية  المصدر  ربانية  بها،  يقصد  هنا  والربانية 
وَٰ تعالى:   مَٰ ۥ َما ِفي ٱلسَّ ِ ٱلَِّذي َلُه ِط ٱّلِلَّ ٖط مُّۡسَتِقيٖم ِصرَٰ ﴾ ﴿َوِإنََّك َلَتۡهِدٓي ِإَلٰى ِصرَٰ الشورى:  )  ِت َوَما ِفي ٱأۡلَۡرِضِۗ

َلِميَن﴾ ﴿ُقۡل ِإنَّ َصاَلِتي َوُنُسِكي  ، وقال تعالى:  (52-53 ِ َربِ  ٱۡلعَٰ  . (162األنعام:  ) َوَمۡحَياَي َوَمَماِتي ّلِلَّ
اإل  خالق  منهج سماوي وضعه  أنه  تعني  المصدر  ربانية  كانت  يأتيه  وإذا  منهج ال  فهو  إذا  نسان، 

به البدو سادة للدنيا، وربي به جياًل عمر األرض   ديه وال من خلفه في الثوابت، صير هللاالباطل من بين ي
 وأصلح ما أفسده اآلخرون فيها، جيال فتحوا البالد بأخالقهم.

 العبادة:  -2
يتقرب بها أولياء الطفل ومن يحيط به والطفل نفسه إلى ربهم، راجين ثوابه، ملتمسين رحمته، طالبين     

شجرة المثمرة ال ينقطع  ل كا  نسان بعد موته، فال ينقطع عمله إن ثواب رعاية الطفل تستمر مع اإلرضاه، بل  
 ."صالح يدعوا له ولد كان له  أو"ها نا غصينضب ثمرها وتذبل سيقانها وتتهتك أ   حتىنفعها 

 الواقعية:  -3
اإلسالم إلى  تنطلق األحكام الفقهية من منهج واقعي في النظر إلى الطبيعة اإلنسانية، حيث ينظر   

ُ ٱلَِّذي َخَلَقُكم مِ ن َضۡعٖف ُثمَّ َجَعَل ِمنَۢ َبۡعِد َضۡعٖف مرحلة الطفولة بإعتبارها مرحلة ضعف، قال تعالى:  ﴿ٱّلِلَّ
 ﴾
ۚٗ
، هذا الضعف يتدرج من ضعف واعتماد كلى على  (54الروم:  )  ُقوَّٗة ُثمَّ َجَعَل ِمنَۢ َبۡعِد ُقوَّٖة َضۡعٗفا َوَشۡيَبة

االخرين إلى ضعف واعتماد شبه كلى ثم استقالل واعتماد ذاتى شبه كلى، وكل مرحلة من هذه المراحل  
 . تشريعات و من أحكام   أفرد لها التشريع ما يناسبها
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تعالى:أوراعت    قال  فردية،  فروق  من  األطفال  بين  ما  الفقهية  األحكام  َخۡلُق  ﴿َوِمۡن    يضًا  ۦ  ِتِه َءايَٰ
ُف   ِت َوٱأۡلَۡرِض َوٱۡخِتلَٰ وَٰ مَٰ ِلِميَن﴾ ٱلسَّ ٖت لِ ۡلعَٰ ِلَك أَلٓيَٰ ِنُكۡمۚ ِإنَّ ِفي ذَٰ ، فلم يضع حدًا معينًا  ( 22الروم:  )  َأۡلِسَنِتُكۡم َوَأۡلوَٰ

لكل مرحلة يشمل كل األطفال كما تضع القوانين الوضعية وإنما وضع عالمات وصفات تراعى الفروق  
 الفردية.

﴿اَل  احتمال الخطأ واإلصابة ولم تطلب المثالية، قال تعالى:    الطبيعة البشرية في  حكامهذه األكما كفلت    
ُ َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها﴾  "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه    : صلى هللا عليه وسلم  ، وقال النبي (286البقرة:  )  ُيَكلِ ُف َّللاَّ

ألنها فى حدود الطاقة البشرية  ومشقةفهى أحكام سهلة التطبيق ال يستدعي تطبيقها إرهاقًا    (1) ما استطعتم"
ُ َنْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَهاللمكلفين فيها:   اِخْذَنا ِإن نَِّسيَنا  َلَها َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت ِۗ َربََّنا اَل ُتؤَ   ﴿اَل ُيَكلِ ُف َّللاَّ
 . (286البقرة: ) َأْو َأْخَطْأَنا﴾

 التوازن بين الثبات والمرونة: -4
لى البشرية عامة إلى قيام  إلما كان كل نبى يبعث بتشريع إلى قومه خاصة، إال خاتم النبيين فقد بعث     

عليه األجيال    ت مهما تعاقبالساعة، فكان البد من تشريع يتسم بخاصية تمنحه روح البقاء وتجدد شبابه  
 وتطورت معه الثقافات والعادات والتوجيهات.

ثابت        إطار  داخل  بالحركة  االسالمى  التشريع  تعالى  هللا  زود  له  لذلك  للتطور  ليتسنى  مع  القابلية 
  طر والقواعد العامة التى تتطلبها الحياة الثوابت تلك األتمثل  ، حيث  ذاته  الوقت في    الحفاظ على الثوابت 

ينبغى أن يتحرك ويتطور  بشكل عام وتحكم حياة اإل المرونة هى ما  أو  المتغيرات  أما  نسان وتضبطها، 
 الثوابت العامة. هذه داخل
فمصلحة الطفل من الثوابت التى تدور حولها األحكام الشرعية خاصته، هذه المصالح قد تختلف   

غير الشافعى معظم  قد  ة لتحقيقها متغيرة، و من مجتمع آلخر ومن زمان لزمان آخر، فالغاية ثابتة والوسيل
 آرائه الفقهية عندما رحل إلى مصر الختالف العرف من المجتمع العراقي إلى المجتمع المصري.

أجيال  من الزمن، أو جيل خاص من  محددةفاالسالم حين يضع منهاج اإلصالح ال يضعها لفترة    
ممتدهالبشر خالدة  رسالته  فإن  شكل    ،  على  التربية  منهج  يضع  بهذا ال  وهو  وجيل،  لكل عصر  تصلح 

  ، أو عصر غير مشابه لبيئته  في بيئة أخرى غير مماثلة  تطبيقها  تشريعات جزئية أو أحكام وقتية، يصعب 
تاركًا تفريعات   ة، بل تضعها قواعد كليلعصره البيئات وفي جميع العصور،  مرنه يمكن تطبيقها في كل 

واستخراج فى    القواعد  اإلسالم  منهج  إن  يقال:  ال  وبهذا  المناسبات  وحكم  الظروف  لمقتضيات  الجزئيات 
تربية األوالد كان لقرون مضت، وأجيال صحراوية بدأ فيها دعوته، فإن مبادئه وآدابه العامة تناسب أرقي 

النقية    وتتوافقالبيئات،   صورتها  فى  الحضارة  مظاهر  كل  وتساير  الصحيحة،  النظريات  أحدث  مع 
 صدقاء على السواء .   عداء واأللصادقة، وقد شهد بذلك المنصفون من األ ا

 
 (.7288صحيح البخاري، رقم: )  (1)
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 مراعاة الفطرة: -5
بسياج يحميها من غوائل  تركز األ الطفل، وإحاطتها  بها  التى يولد  الفطرة  الفقهية على تدعيم  حكام 

﴿َقاَل َفِبِعزَِّتَك  ى:  نتكاسة الفطرة السوية، قال تعالاالشيطان ومن تأثير رفقاء السوء، الذين ال يرضون إال ب 
َأْجَمِعيَن﴾ َمْياًل َعِظيًما﴾ ، وقال تعالى:  (82ص:  )  ألْغِوَينَُّهْم  َتِميُلوا  َهَواِت َأن  َيتَِّبُعوَن الشَّ   ﴿َوُيِريُد الَِّذيَن 

 . (27النساء: )
لإلنسان لالستقامة على وفق مراد هللا، قال   هذه الفطرة التى تراعيها األحكام، هى االستعداد الداخلى 
ِصْبَغًة ۖ﴾تعالى:    ِ ِمَن َّللاَّ َأْحَسُن  َوَمْن   ۖ ِ تعالى:  (138البقرة: )  ﴿ِصْبَغَة َّللاَّ قال  َفَطَر  ،  الَِّتي   ِ ﴿ِفْطَرَت َّللاَّ

﴾ۚ ِ " ما من مولود إال   :عليه وسلم، وقال النبى صلى هللا  (30الروم:  )  النَّاَس َعَلْيَها ۚ اَل َتْبِديَل ِلَخْلِق َّللاَّ
 .(1) ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه....."

والنفسية     البيولوجية  مطالبه  جميع  له  فتضمن  ومطالبه،  الطفل  لحاجات  األحكام    فتستجيب 
المأكل والملبس والمسكن،  واالجتماعية له  توفر  له أجوبة  و األمان،    له  توفرو ...  يدور في    لكلتوفر  ما 

بالذات  بإنسان مركب من جسد وروح  واالستقاللية  خلده عن الكون والحياة، توفر الشعور  ... فهى تعنى 
ونفس، وتقوم على إشباع كل جانب بال إسراف وال تقطير بالقدر الذي يصلحه، فيقوي كل جزء من هذا 

 األمانة، فيؤديها على أحسن ما يكون.المركب ويشتد عوده، فيبلغ قادرًا على تحمل تبعات 
 الشمول في معالجتها التربوية للطفل وقضاياه: -6

أو    فاسد  أو سلوك  يعالج خلق سئ  أن  أراد  فإذا  المعالجة،  بالتعمق في  التشريع اإلسالمي  يتميز 
يقتل أعماقها  قبيحه، غاص فى  أثرًا،  ععادة  لها  يترك  التشريعات و ها من جزورها فال  يكتفي بسن  التى    ال 

إنما   يتجاوز،  من  على  العقوبات  الفاسدين    يجففتفرض  مصاحبة  عن  ينهي  فمثاًل  الصفة،  هذه  منابع 
 نسان فيقبح هذه الصفة فيه مخاطبًا نفسه وعقله ووجدانه.وحضور مجالسهم، ثم يأتى إلى اإل

بثه    حسنًا،  سلوكًا  أو  طيبة  عادة  أو  حميدًا  خلقًا  يغرس  أن  أراد  إذا  النسق  هذا  جميع  وعلى  في 
 مكوناته النفسية والعقلية..... حتى يصير عادة وسجية مغروزة فيه. 

ظاهر      عالجًا  قضاياه  يعالج  ال  فهو  ثم  أو يومن  مع  يزول  تفتقده    لًا  ما  وهذا  له،  تعرض  ريح  هبة 
نسان وهو ال يري من  ن مصدرها اإل أل   دون الغوص في األعماق؛  التشريعات الوضعية التى تعالج الظاهر

 مور. مور إال ظاهرها رغم أنه قد يوفق فى بعض األاأل
اإل       اإلسالمية قضايا  الشريعة  تعالج  اآلخر  الجانب  في جميع  وعلى  والطفل خصوصًا  نسان عمومًا 

هتمت به جنينًا فى بطن أمه، فسن التشريعات  ا مراحله، بل ذهبت أبعد من ذلك فاهتمت به قبل أن يولد و 
للتربي تحقق  التى  األسس  أطوار ووضع  جميع  في  لالنسان  السليمة  التربية  وتساير  أهدافها  االسالمية  ة 

 حياته.
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 : عداد للدنيا واألخرة(جوانب الشخصية واإلالالتكامل والشمول والتوازن في )المجاالت و -7
الفردية   :بذلكيقصد    والمعامالت  والعبادات  العقيدة  في  بالطفل  الخاصة  الفقهية  األحكام  أن 

خال هو  واحد  مصدر  من  كلها  للحياة  شاملة  وصورة  محكمة  وحدة  من  جميعها  تنطلق   ق واالجتماعية 
اإل وهو  واحد  وموضوع  والحياة  بعضاً االنسان  بعضها  يعارض  وال  بعضًا  بعضها  يرد  فال  ألن    ؛نسان، 

 لغاية واحدة وإن تنوعت المجاالت.اد و المصدر واح
تناولهاواأل      رغم  الفقهية  ومجاالت   حكام  في   جوانب  لتؤثر  والمعامالت(  والعبادات  )العقيدة  متنوعة 

جميع جوانب الشخصية، تتكامل مع بعضها البعض وتشمل جميع هذه الجوانب والمجاالت بتوازن بحيث  
 َوَسٗطا﴾وكل مجال حقه ، قال تعالى:  جانب يأخذ كل 

ٗ
ُكۡم ُأمَّة ِلَك َجَعۡلنَٰ  .(143البقرة: ) ﴿َوَكذَٰ

والوصول بالطفل من خالل التربية الي هذا التكامل والشمول والتوازن، ليس أمرًا هنيًا في الحقيقة فهو      
إذ هي األساس لما بعدها، فتحتاج إلى جهد    ،نسان كلها وبالخصوص الطفولةجهد جاهد يستغرق حياة اإل 

  ، جهد التوفيق بين ما يجب أن يكون وما يمكن أن يكون  ،الطائرة والحاجات التوفيق بين الضرورات القاهرة 
جهد التوفيق بين العمل   ،المتعارضة وبين مطالب المجموع  ةجهد التوفيق بين مطالب الفرد الواحد المتعدد 

   مع ذلك ال يمكن أن يحقق هذا الجهد سوى التشريع السماوي.   و  ،للعاجلة والعمل لآلجلة
 عموم المسئولية: -8
الشريعة اإلسالمية في هذا الباب توزع مسئولية اإلصالح وتنفيذ هذا األحكام على المجتمع كله، ال      

ية، فإن  على فرد معين وال على جماعة خاصة، وهذا نتيجة للمبدأ السابق في شمول الرعا  تجعلها قاصرة
ثقيل البد فيه من تعاون الجميع، كل في   النواحى، مهمة ضخمة وعبء  الناشئ تربية شاملة لكل  تربية 

والمجتمع    والمسجد واإلعالم  والمدرسة  البيت دائرة اختصاصه وفي حدود مسئولياته، البد فيها من تعاون  
الحكومي واإلدارة  والقضائ  ةكله،  والتنفيذية  التشريعية  قطاعاتها  المؤسسات    ية،بكل  عاتق  على  يقع  "كما 

أن   آخر، حيث  فهذا شأن  يجد  أو ال  الخريج فرصة عمل  يجد  أن  أما  وتربي،  وتدرب  تعلم  أن  التربوية 
بالدرجة األولى تنمية  يؤديها فهناك فرق    ،(1)المسألة هي مسألة  التي  بالرسالة  المربي  تنمية وعي  ويجب 

 .(2)بين األستاذ الرسالة واألستاذ الموظف
والنصوص الشرعية التي تحث على األمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتعاون والتواصى، كثيرة   

ُمُروَن ِبٱۡلَمۡعُروِف َوَتۡنَهۡوَن َعِن ٱۡلُمنَكِر﴾َخۡيَر  ﴿ُكنُتۡم  حدًا، قال تعالى:  
ۡ
آل عمران: )  ُأمَّة  ُأۡخِرَجۡت ِللنَّاِس َتأ

110) . 
المجتمع الحديث وتنوع مؤسساته وضمنها تلك المؤسسات المعنية بالتربية مثل ومع تعقد الحياة في   

حكام الخاصة بالطفل سواء من قريب أو من بعيد،  المدارس ودور الرعاية أو التي لها عالقة بالتربية واأل
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 .(1) كما قال النبى صلى هللا عليه وسلم  "راعية ومسئولة عن رعيتها"
 لعملى: الصالحية العامة واليسر ا-9

إرهاق،  يشوبه  ال  الذي  باليسر  تمتاز  فهي  وتوازنها،  وتكاملها  وشموليتها  دقتها  رغم  األحكام  هذه 
ُ ِبُكُم ٱۡلُيۡسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم ٱۡلُعۡسَر﴾، فقد قال تعالى: التي ال يعتريها تعقيدات  والسهولة في التطبيق  ﴿ُيِريُد ٱّلِلَّ

َنۡفًسا ِإالَّ ُوۡسَعَهۚا﴾، وقال تعالى:  (185البقرة:  )  ُ ُيَكلِ ُف ٱّلِلَّ ﴿َوَما َجَعَل  ، وقال تعالى:  (286البقرة:  )  ﴿اَل 
﴾ َحَرٖجۚ ِمۡن  يِن  ٱلدِ  ِفي  تعالى:  (78الحج:  )  َعَلۡيُكۡم  وقال  ُن  ،  نسَٰ ٱإۡلِ َوُخِلَق  َعنُكۡمۚ  َف  ُيَخفِ  َأن   ُ ٱّلِلَّ ﴿ُيِريُد 

 (2) يما مع الطفل الصغير الذي يتسم أصاًل بالضعف.، ال س(28النساء: ) َضِعيٗفا﴾
 

لثبات    ؛من الدقة منتهاها ومن االتقان أقصاه ومن الثبات أعاله  ت هكذا جاء اإلسالم بأحكام فقهية بلغ   
بينها شاملة لجميع عناصر الشخصية  نة تطبيقها، متكاملةو مر و مصدرها،   متوازنة ال تطغى على    ،فيما 

جانب دون آخر، تجمع بين الدنيا واآلخرة، الدين والدنيا، المادة والروح، النظرية والتطبيق، أحكامًا تتسق  
يحمل   إنسانًا  بها  تناولها ومعالجتها معالجة حديثة، العددنا  أحسنا  لو  األحكام  هذه  وتعززها،  الفطرة  مع 

 عامة.  ة، مفتاحًا للخير مغالقًا للشر في نفسه ومجتمعه واالنسانيع الظلممالخير لإلنسانية ينشر العدل ويق
 

 : (3) حكام الفقهية المتعلقة بالطفلاألهداف التربوية المرحلية لأل
المتعلقة بالطفل إلى تحقيق ثالثة أهداف كأهداف مرحلية، تعد  حكام الفقهيىةتسعي األهداف التربوية لأل   

 الطفل لتحقيق األهداف التربوية الكبرى للشريعة اإلسالمية وكتأهيل للمرحلة التالية: 
 المحافظة على سالمة فطرة الطفل: -1

يتوارثها البشر  إن الفطرة التي تهدف األحكام إلى المحافظة عليها؛ هي الصفات والخصائص التي  
الساعة، تقوم  أن  إلى  السالم  عليه  آدم  لدن  من  جيل  بعد  للخير،  جياًل  داخلي  استعداد  من  تمثله    بما 

 ويتساوي في اكتسابها جميع المكلفين من البشر، والتي يقوم على أساسها الحساب يوم القيامة. 
تمكنه  التي  في صورتهم  البشر  خلق  قد  تعالى  فاهلل  التكليف  سُر  هي  خالفة  إذا  في  دورهم  من  م 

زعهم  ناألرض واالبتالء فيها، وجعل لهم حدًا أدنى من القدرات العقلية يميزون بها بين الحق والباطل، وت 
 لحب الخير وكراهية الشر. 

قوله:   في  إليه  تعالى  هللا  نسبها  َعَلۡيَهۚا﴾وقد  ٱلنَّاَس  َفَطَر  ٱلَِّتي   ِ ٱّلِلَّ وهذه (30الروم:  )  ﴿ِفۡطَرَت   ،
وسلم  النزعات   عليه  الرسول صلى هللا  قال  كما  والمجتمع؛  األسرة  بتأثير  تنحرف  قد  من  –الفطرية  ما   "
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 .  (1) مولود إال ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه"
 صياغة مطالب وطموحات الطفل وفق المنهج والهدف اإلسالميين:-2

تكبتها   ال  جبلية وطموحات  وغرائز  فيها مطالب  للفرد  المراحل  من  كغيرها  بأطوارها  الطفولة  مرحلة 
وهذه   وتضبطها،  تقومها  وإنما  اإلسالمية،  من  هي  الشريعة  الفقهية  األالغاية  األحكام  تسعى  التي  هداف 

 تحقيقها. إلى المتعلقة بهذه المرحلة 
ة، كما تسعى إلى طموحات الطفل ت في نفس الطفل وتقوي  وتعمل األحكام الفقهية إلى تعزيز اإليمان

 معبرة عن مدي تمكن االيمان من قلبه، فكلما قوى إيمان الفرد كلما ارتقت طموحاته وعلت همته. 
ال الصحابة  جيل  التي جعلت  هي  الطموحات  الشباب  كان  ين  ذ هذه  من  الرسول   حيث جلهم  رباهم 

التطبي للتربية اإلسالمية، فقد ارتفعوا عن الدنيا ورفعوا أطفااًل، خير جيل يضرب به المثل في  ق العملى 
 ، بال وهن وال خور.رؤوسهم إلى السماء يطلبون الثريا

 وطاقات الطفل العقلية والنفسية والجسدية وفق ضوابط المنهج االسالمى:  كموناتتهذيب ترجمة -3
ى: عن رسول هللا  صلى هللا  إن غاية هذه األحكام القصوي من هذه المرحلة هي تمثل الحديث التال

بشىء   إلى  تقرب عبدي  وما  بالحرب،  بارزنى  فقد  وليًا  لى  تعالى: من عاد  "يقول هللا  قال:  عليه وسلم  
أفضل من أداء ما افترضت عليه، وال يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه  

طش بها، ورجله التي يمشى بها، ولئن سألنى ألعطينه  الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به ويده التي يب
نفس   قبض  في  ترددى  فاعله  أنا  في شيء  ترددت  وما  بى ألعيذنه،  استعاذ  ولئن  ألجيبنه  دعانى  ولئن 

منه" له  وأكره مساءته والبد  المؤمن  الذي    (2)عبدي  أحببته كنت سمعه  فإذا   "  : قوله  هنا هو  والشاهد   ،
 يسمع به، وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشى بها".

المسلم بهذه التربية إلى واقع متحرك ناطق بالعبودية هلل سائر على نور من هللا، إن كتلة    يتحولإذا   
تت الفرد  المختزنة في  التربية لتصبح كتاب هللا  الطاقات والكمونات  تتمثل كتاب   عمليا فجر بهذه  ، هبعد أن 

ر عن كل ما أودعه هللا تعالى فيه من فطرة وطاقة وحيوية  بتهدف االحكام بهذا الهدف إلى جعل الطفل يع 
 في إطار اإلسالم، وأن يعبر عنه وفق ضوابط الشرع وابتغاء مرضاة هللا وحده. 

 
 الطفولة العامة وأبعادها التربوية:  أحكامرابعا: 
بإعتبارها مرحلة اإلعداد لرحلة اإلنسان على األرض، وكما   الطفولة  إلى  التشريع اإلسالمي  ينظر 

ورد في التراث الفكري التربوي اإلسالمي أن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في الكبر  
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 .(1) كالنقش على الماء
دستور التربية وكتابها المعجز، تجده تارة ينظر إلى عملية التنشئة االجتماعية كعملية  فالقرآن الكريم   

َبَتَها َنَباًتا َحَسٗنا﴾ إنبات النبات، قال تعالى:  َلَها َربَُّها ِبَقُبول  َحَسٖن َوَأنَۢ ، وتارة أخرى  (37آل عمران: )﴿َفَتَقبَّ
بخصائصها   )الطفل(  الخام  المادة  تتحول  حتى  ودربة  ودراية  مهارة  من  تتطلبه  بما  بالصناعة  يشبهها 
تعالى:   قال  األرض،  وعمارة  هللا  عبادة  شك  بال  وهو  الصانع  يريده  ما  إلى  والبيئة(  والوراثة  )الفطرة 

 .(39طه: ) َع َعَلٰى َعۡيِنٓي﴾﴿َوِلُتۡصنَ ، وقال تعالى: (41طه: ) ﴿َوٱۡصَطَنۡعُتَك ِلَنۡفِسي﴾
الطفولة هو في    البيولوجي لإلنسان، فإن طور  التكوين  الجنين هو في جوهره طور  إذا كان طور 

أساس    -وهذا هو األهم -نه  أبالطبع امتداد للطور السابق، إال    وهو  ،أساسه طور التكوين السيكولوجى له
 للمراحل واألطوار التالية.  

طفال ورعايتهم وفق الرؤية الحضارة اإلسالمية، تتطلب اجتهادات واسعة في وال شك أن تربية األ 
ظل ثوابت واضحة األصول تحكم اجتهادات التربوبين من الداخل اإلسالمي أو من خارجه، بما يتيح قدرًا  

 من المرونة التي تستوعب تغير الظروف والثقافات وتطورها طواًل في الزمان وعرضًا في المكان. 
وأن  وال ريب   المدن،  وبناء  السدود  وبناء  الجسور  وبناء  القصور  بناء  اإلنسان أصعب من  بناء  أن 

وتهذيب  الفكر  تشذيب  من  بكثير  وأيسر  أهون  للبناء  لتصبح صالحة  الحجارة  وتهذيب  الصخور  تشذيب 
ألن تربية اإلنسان غرس إيمان، وتربية قلب، وصقل عقل، وتنمية شعور، وتهذيب    ؛الخلق لدي اإلنسان

بناء اإلنسان وتربيته مسئولية شاقة وثقيلة،  ض تبدو مسئولية  مير، وإعالء ذوق، وتقويم سلوك، ومن هنا 
ودقيقة، وهي إلى جانب ذلك مسئولية حقيقية كبري تتعلق بقوة األمة ومجدها وعزتها ومرتكزات حضارتها  

 في حاضرها ومستقبلها.   
ي هي مرحلة إعداد وتأهيل ألداء األمانة التي عجزت  ونظرًا ألهمية هذه المرحلة من عمر اإلنسان، والت 

عن حملها أعتي المخلوقات، فمن الخطأ التقليد فيها، مهما كانت تجربة الُمَقَلد، فإن هللا سبحانه وتعالى  
و  اإلنسان  هذا  وقوته:  هو  الذي خلق  بمواطن ضعفه  ٱتََّبعَ أعلم  َفَمِن  ُهٗدى  مِ نِ ي  ِتَينَُّكم 

ۡ
َيأ َفاَل    ﴿ِإمَّا  ُهَداَي 

 َضنٗكا﴾َيِضلُّ َواَل  
ٗ
ۥ َمِعيَشة ، وهذا ال يعني عدم  (124-123طه:  )  َيۡشَقٰى َوَمۡن َأۡعَرَض َعن ِذۡكِري َفِإنَّ َلُه

، (2) االستفادة من التجارب اإلنسانية األخرى، "فإن الحكمة ضالة المؤمن أنا وجدها فهو أحق الناس بها"
       .بال قيد أو شرط ال هو الذي يتعارض مع الثوابت ويذوب في المقَلد لكن التقليد المرفوض شرعا وعق

ميز الفقه اإلسالمي بين مراحل الطفولة المختلفة كما تقدم، وجعل لكل مرحلة أحكامًا تتوافق مع  وقد   
ما تحقق للطفل من نمو في جوانب شخصيته المختلفة، ومع ذلك فقد وضع أحكامًا تعم مرحلة الطفولة  

 
، وقال: هذا مثل 7/526ه،  1431معة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية،  ذكره ابن تيمية في منهاج السنة، نشرته جا  (1)

 سائر، وليس من كالم النبي صلى هللا عليه وسلم. 
 (، رغم أن سند الحديث ضعيف جدا إال أن متنه صحيح. 4169سنن ابن ماجة، رقم: ) (2)
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 لشمولياتها، بعض هذه االحكام تمثل حقوقًا للطفل وواجبات له على أوليائه وعلى المجتمع. كلها 
 

 المسئولية التربوية أ: 
واالسم  المسؤولية مسؤول،  فهو  سأل،  من  بالغير   إلزاممسؤولية.  :  الواقع  الضرر  بضمان  شخص 

المسؤولية   بعقد.  االخالل  عن  الناشئ  الضرر  ضمان  التعاقدية:  المسؤولية  به.  قام  لتصرف  نتيجة 
 . (1) التقصيرية ضمان الضرر الناشئ عن الفعل الضار

التربوية يقع    والمسئولية  وابتالء  واختبار  تكليف  هي:  اإلسالم  تربوي    علىفي  تأثير  لديه  من  كل 
بالمعروف بمعروف   تقوم على األمر  التكليف والتي  أمانة  أم غير مباشر مستقاة من  أكان مباشرا  سواء 

 والنهي عن المنكر بغير منكر.
سواء األب أو من ينوب ومن هنا فإن المسئولية التربوية ليست منوطة بالمسئول المباشر بالطفل    

واإلعالمي مسئول وإمام المسجد مسئول وكل    مسؤولعنه، بل منوطة بكل المجمتع المحيط به فالمعلم  
من يقتدي به الطفل مسئول ديانة أمام هللا، ومسئول قضاء بحسب الحكم والموقف التربوي بتفصيل عند 

 الفقهاء.
م وحمايتهم فطرة مركوزة في النفس الحيوانية  ال شك أن الحرص على تربية األطفال ورعاية مصالحه 
الفطرة   هذه  عن  تتنكب  ولم  خصوصًا،  واإلنسانية  بفعل  سوى  عمومًا  بعضها  إنسانيتها،  فسدت  نفوس 

والبعض   والفقر،  العار  ابنته خشية  يأد  األب  فجعلت  المادية،  ودنستها  الشيطان  لوثها  اجتماعية  عادات 
يقدم ابناآلخر انحرفت به العقائد   دين    ؛ ه قربانًا إلله فاسد، ولما جاء اإلسالمت الفاسدة التي جعلت األب 

 الفطرة أبطل كل هذا وعزز هذه الفطرة، وجعلها دين في رقاب األبناء يسددونه عند كبرهم. 
مضرب   ويجعلها  اإلنسانية،  العواطف  مراتب  أعلى  في  واألبوة  األمومة  عاطفة  اإلسالم  ويصنف 

َوَبِنيِه﴾﴿َيۡوَم  األمثال:   ۦ  ِحَبِتِه َوصَٰ َوَأِبيِه  ۦ  ِه َوُأمِ  َأِخيِه  ِمۡن  ٱۡلَمۡرُء  باألقل (36-35-34عبس: )  َيِفرُّ  بدأ   ،
البنوة، ُقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسبى، فإذا امرأة من السبى تسعى، إذ  وانتهى باألعلى وهي 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "أترون هذه   وجدت صبيًا في السبى أخذته فألذقته ببطنها فأرضعته، فقال
 .(2) المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا ال وهللا، فقال: "هللا أرحم بعباده من هذه بولدها"

مسلم  االنسان  جبلة  في  المركوزة  الفطرية  العاطفة  هذه  شدة  عالمه    هورغم  وباديه،  حاضره  وكافره، 
ب وأبيضه....  أسوده  وفقيره،  غنيه  األبوين  وجاهله،  على  الفطرة  هذه  مقتضيات  أوجب  قد  اإلسالم  أن  يد 

منه في  موكال  يختلف  ولم  األلفاظ،  وأشد  العبارات  بأقوى  الواجب  الحكم  هذه  عن  وعبر  مسئولياته،  له  ا 
 ثنان. ا هوجوب

 
 . 425صمحمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي: معجم لغة الفقهاء، مصدر سابق،  (1)
 (. 2754(، صحيح مسلم، رقم: ) 5999صحيح البخاري، رقم، )  (2)
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تعالى:   َوُقوُدَها  قال  َناٗرا  َوَأۡهِليُكۡم  َأنُفَسُكۡم  ُقٓوْا  َءاَمُنوْا  ٱلَِّذيَن  َمَلـِٰٓئَكٌة ﴿َيـَٰٓأيَُّها  َعَلۡيَها  َوٱۡلِحَجاَرُة  ٱلنَّاُس 
ُيۡؤَمُروَن﴾ َما  َوَيۡفَعُلوَن  َأَمَرُهۡم  َمٓا  َيۡعُصوَن ٱّلِلََّ   الَّ 

، وهذه االية هي أغلظ أيات (6التحريم:  )  ِغاَلظ  ِشَداد 
شديد في وصف النار بأسلوب التنكير ووصف العصاة بأنهم ووقودها مع    تحذير  ه منالقرآن لما تضمنت

 الصخور كناية عن قوتها، ووصف القائمين عليها بغلظتهم وشدتهم. 
َلٰوِة َوٱۡصَطِبۡر َعَلۡيَهۖا﴾ وقال تعالى:   ُمۡر َأۡهَلَك ِبٱلصَّ

ۡ
، وخص الصالة بالذكر دون باقي  (132طه:  )   ﴿َوأ
د الدين والركن الثانى وهي المؤشر الذي يعبر عن صالح الفرد وانضباطه،  نها عمامسئوليات المربي؛ أل 

فهى تحثه على االيمان وتتضمن باقي أركان اإلسالم وتنهاه عن الفحشاء والمنكر والبغى لذلك لم يسقطها  
حتى لو كان في ميدان المعركة أو على فراش الموت، ال تسقط وانما يخفف منها    أبدًا،الشرع عن الرجل  

 المرأة مثل الرجل إال في الحيض والنفاس تسقط. و 
عن رعيته، فاألمير راع على الناس وهو    مسؤولوقال النبى صلى هللا عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم   
بيته، وامرأة الرجل راعية على بيت بعلها وولده، وهي مسئولة    مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل 

 .  (1) عن رعيته"  مسؤولعنه أال فكلكم راع، وكلكم  مسؤوليده وهو عنهم، وعبد الرجل راع على مال س
لم يجعل المسئولية على األ لوالمتدبر    السابقة يجد أن اإلسالم  بلفظ    فقط،  بوينلنصوص  بل عبر 

بوين فإنها  هل ليشمل األبوين ومن يقوم مقامهما في غيابهما، ألنه إذا كانت عاطفة البنوة قوية في األ األ
غيرهما فتحتاج لما يقويها ويعوضها، فجاءت النصوص القوية لتحذر من التهاون في المسئولية  أقل في  

 التربوية عن الطفل بحال من األحوال.
وقد حذر اإلسالم من إهمال رعاية األوالد، ألن ذلك يؤدي إلى أخطاء تعود على النسل ماديًا وأدبيًا،  

الل، وكذلك على المجتمع  نحسرة من التفكك واإلها، وعلى األوبالتالي على اآلباء من العقوق والهموم وغير 
والوطن الذي كان يود أن يستقبلهم وقد أعدوا إعدادًا صالحًا للنهوض بتبعات اإلصالح والتقدم، يقول النبى  
أهل   عن  الرجل  يسأل  حتى  أم ضيع،  حفظ  استرعاه  عما  راع  كل  سائل  "إن هللا  وسلم:  عليه  صلى هللا 

 .(4)، (3) : "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت"، وقال(2) بيته"
ولم يقتصر المشرع على أسلوب الوعيد في الحث على رعاية األطفال وتربيتهم، فقد استخدم أيضًا       

الوعد والترغيب، فقد جعل ثواب ما يفعله االنسان من خير إذا كان بفضل والديه يعود ثوابه عليهما وال  
صلى هللا عليه وسلم: "من دعا  –كأنه عداد حسنات متجدد ال ينقطع للوالدين، قال  ينقص من ثوابه شيئًا، ف
، وقال أيضًا: "إذا مات  (5) جر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئًا"إلى هدى كان له من األ 

 
 (. 1829(، صحيح مسلم، رقم: ) 2409صحيح البخاري، رقم: )  (1)
 (. 4492م، رقم: ) 1988-ه1401(. صحيح ابن حبان، بيروت: مؤسسة الرسالة،  1705سنن الترمذي، رقم: ) (2)
 (. 1692سنن أبي داود، رقم: )  (3)
 . 108سوعة االسرة، مرجع سابق، صـعطية صقر: مو  (4)
 (. 2674صحيح مسلم، رقم: ) (5)
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 .(1) ال من ثالث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"إ ابن آدم انقطع عمله 
األب على أوالده: "أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه    نفقةوقال في فضل     

 .(2)"...على دابته في سبيل هللا، 
والتربية المقصودة هنا، ال تقف عند حد إمداد الفرد بالمعلومات والمهارات الالزمة ألداء دوره المتوقع      

له الفرص والوسائل الكتشاف مجتمعه وبيئته، ومعرفة قدراته لتمكنه من التعرف   منه، بل البد وأن تهييء
بل وغير البشرية ال حياتها    البشرية،وما ذلك كله إال لخطورة التربية في حياة  .  (3)   الفعليةعلى حاجاته  
فحسب،   كذلك،    وهيالدنيا  اآلخرة  حياتها  ولكن  كافة،  البشر  عليها  يحرص  يحرص   وهيالتي  ال  التي 

 . (4) الناس عليها في جاهليتهم"
قال ابن القيم: قال أهل العلم: إن هللا سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد 

أبيه   فالبن على  حقًا  ابنه  على  لالب  أن  كما  فإنه  والده،  َن  عن  نسَ  ٱإۡلِ ۡيَنا  ﴿َوَوصَّ تعالى:  قال  فكما  حق، 
ُحۡسٗنۖا﴾ ِلَدۡيِه  و﴾(8العنكبوت:  ) ِبوَ  َناٗرا  َوأَۡهِليُكۡم  َأنُفَسُكۡم  ﴿ُقوْٰٓا  تعالى:  قال  تعالى:  (6التحريم:  )  ،  وقال   ،

َوبِ ﴿ ٗنا  ِإۡحسَ  ِلَدۡيِن  َوِبٱۡلوَ  ٗۖا  ـ  َشۡي ۦ  ِبِه ُتۡشِرُكوْا  َواَل  ٱهللََّ  ﴾  َوٱۡعُبُدوْا  ٱۡلُقۡرَبى  النبي صلى هللا  (36النساء:  )ِذي  وقال   ،
 .(5)".."اعدلوا بين أوالدكم :عليه وسلم

َدُكۡم َخۡشَيَة    َأۡولَ  َتۡقُتُلوْٰٓا  فوصية هللا لألباء بأوالدهم سابقة على وصية األوالد بآبائهم، قال تعالى: ﴿َواَل 
﴾ ينفعه، فقد أساء إليه غاية اإلساءة، وأكثر األوالد إنما جاء  {، فمن أهمل تعليم ولده ما 31}االسراء:  ِإۡملَ ق ۖ

فسادهم من قبل ترك اآلباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارًا فلم ينتفعوا 
بأنفسهم، ولم ينفعوا آبائهم كبارًا، كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبت إنك عققتني صغيرًا  

 ( 7)  .(6) قتك كبيرًا، وأضعتني وليدًا فأضعتك شيخاً فعق
 األهلية  : ب
 هلية:تعريف األ     
األهلية لغة: الصالحية، "تقول ذاك وأهل لذلك، ويقال هو أهله ذلك، وأّهله لذلك األمر تأهياًل وآهله:       

 
 (. 1631صحيح مسلم، رقم: ) (1)
 (. 994صحيح مسلم، رقم: ) (2)
دراسة    (3 الزراعية،  الميكنة  استخدام  ضوء  في  للفالحين  التربوية  الحاجات  مواجهة  في  التربية  دور  إمام:  السيد  إيهاب 

 . 5م، صـ:1989التربية، جامعة عين شمس، ميدانية، رسالة ماجستير، كلية 
 . 324، صــ2م، جــ2007-ه1428، 17محمد قطب، منهج التربية اإلسالمية، دار الشروق، ط (4)
 (. 3544سنن أبي داود، رقم: )  (5)
 . 154ابن القيم: تحفة المودود في أحكام المولود، المكتبة الوقفية، د.ت، صـــ (6)
 . 57:53م، صـ: 1991علي: اتجاهات الفكر التربوي اإلسالمي، دار الفكر العربي، انظر: سعيد إسماعيل ( 7
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 .(1) رآه له أهاًل. واستأهله: استجوبه"
 .  (2) وقيل: هي صالحية االنسان لصدور الشئ عنه، أو طلبه منه وقبوله إياه"     

 األهلية اصطالحًا:
صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله صالحًا لثبوت الحقوق له، ووجوب االلتزامات عليه وصحة       

 .(3) التصرفات منه
 واألهلية نوعان، أهلية وجوب وأهلية أداء، وكاًل منهما تنقسم إلى قسمين، كاملة وناقصة.      

 أواًل: أهلية الوجوب:
وعليه       له  المشروعة  الحقوق  لوجوب  تعنى صالحية  واإللتزام(  وهي  لإللزام  الشخص  ، (4) )صالحية 

 الحيوان أهلية، وال يشترط في ثبوتها سن أو عقل. د ومناطها هي اإلنسانية، فال يوجد عن
 تنقسم أهلية الوجوب إلى نوعين: 

 أهلية وجوب ناقصة:  -أ
لية وجوب محدودة للحقوق المالية التي تقررها له الشريعة  وهي تختص بالجنين، " يتمتع الجنين بأه

اإلسالمية، فيحتفظ له بحصته في الميراث، والوصية، والوقوف، والهبة من الوالدين أو االقرباء أو الغير، 
 .(5) على أن تكون معلقة بميالده حياً 

وذلك الن هذه األمور ال تحتاج إلى قبول منه، وال يثبت للجنين ما يتوقف ثبوته على قبول المالك       
 .(6) كالهبة، وال تصح عنه النيابة في قبولها، لعدم ثبوت الوالية، إذ أنها ال تثبت إال بعد االنفصال حيا

 أهلية وجوب كاملة:  -ب
الوجوب   أهلية  بمجرد    تثبت  الحقوق  الكاملة  لثبوت  الصالحية  لديه  فتصبح  حيًا،  الشخص  والدة 

تفارق االنسان في جميع أطوار حياته سواء كان  وتحمل الواجبات، سواء كان مميزًا أو غير مميز، وال 
 عاقاًل أو غير عاقل، ألنها تثبت بمحض اإلنسانية. 

اإلنسانية        تستفاد من  الزمة  االحكام في  ثبوت  "أهلية  السبكى:  العقل قال  قوة  بقبول  يستعد  لها  التي 
أن البهيمة لما لم يكن لها قوة فهم الخطاب بالفعل وال بالقوة    كمابه قوة فهم التكليف في ثانى الحال    الذي

لم تتهيأ الضافة الحكم إلى زمتها بخالف النطفة التي في الرحم إذ ثبت لها الملك باالرث والوصية والحياة  

 
 . 11/30ابن منظور: لسان العرب، مصدر سابق،  (1)
التراث   (2) وإحياء  العلمية  البحوث  معهد  القرى:  أم  جامعة  األصوليين،  عند  االهلية  عوارض  الجبوري:  خلف  حسين 

 . 1، ط 70م، صــ1988-ه  1408اإلسالمي 
 . 31م، صــ1993عبد الودود السريتى: تاريخ الفقه اإلسالمي، دار النهضة العربية،  (3)
 . 785مصطفى الزرقا: المدخل الفقهي العام، دمشق: دار القلم، د.ت، ص (4)
 . 68م، صــ2007-ه1428ميثاق االسرة في اإلسالم، اللجنة اإلسالمية العالمية للمرأة والطفل:  (5)
 . 109الجبورى: عوارض األهلية عند األصوليين، مرجع سابق، صــحسين خلف  (6)
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القوة، وكذا الصبي مصيره إلى العقل فصح إضافة الحكم إلى ذمته ومطالبته  غير موجودة بالفعل، ولكن ب 
 .(1) في ثانى الحال

إذًا إذا كان يتم المقصود من الحق بأداء ولى الصبي فهو يثبت في حق الصبي، والمطالبة تتوجه إلى      
يثبت في حقه، وال تنشغل به في ذمته،    ال  الولى، وأما ما ال يتم المقصود منه بأداء الولى كالعبادات فهو

 وال يطالب به. 
 ثانيًا: أهلية األداء:

أهلية        أنها  وقيل معناها:  الفعل عنه على وجه معتبر شرعًا،  االنسان لصدور  بها: صالحية  يقصد 
هذه  من  لغيره  حقوق  وإنشاء  تصرفاته،  من  حقوق  الكتساب  صالحًا  الشخص  يكون  بها  إذ  المعاملة. 

 .(3) أو هي: صالحية الشخص لممارسة األعمال التي يتوقف اعتبارها الشرعي علي العقل .(2)التصرفات 
أهلية     أن  ذلك  ومن  بعده،  الواجبه  وتلك  التمييز  سن  قبل  الواجبة  التصرفات  بين  الفقهاء  يميز 

عقود(. الوجوب ولو كانت كاملة إال أنها ليس لها أثر في بعض التصرفات قبل هذا السن )مثل إنشاء ال
كما ال يجب على الطفل غير المميز شيء من العبادات الدينية. أما الحقوق الثابتة له بعد الوالدة فهى  
التي تنشأله نتيجة التصرف الذي يمكن للولى أو الوصي أن يمارسه نيابة عنه، وأما االلتزامات الواجبة  

 .(4)كالزكاة( أو حقوق العباد )كالنفقات(عليه فهي كل ما يستطيع أداؤه عنه من ماله سواء من حقوق هللا )
ومن ثم فإن أهلية األداء تعنى التكليف، فإذا صدرت منه تصرفات ال يعتد بها شرعًا وال تترتب عليها       

 آثار الشرعية، إال إن كان من قبيل اإلتالفات، على نحو ما سيأتى تفصيله.
 وتنقسم أهلية األداء إلى قسمين: 

 قاصرة )ناقصة(  أهلية آداء -أ
إن أهلية األداء القاصرة تقوم على القدرة من العقل القاصر والبدن الناقص، فاالداء مرتبط بقدرة فهم  
الخطاب الشرعى، ويتم ذلك بالنضج العقلى والبدنى الجسمى )البلوغ(، لذلك فأهلية األداء القاصرة تختص  

م(، ويترتب على هذه األهلية صحة األداء ال بالطفل المميز وذلك لقصور عقله وبدنه )النضج غير التا
 .(5) وجوبه، ويترتب عليها كذلك صالحية بعض المعامالت المالية من الطفل المميز

 أهلية اآلداء الكاملة: -ب
ه  يتقوم على القدرة الكاملة من العقل الكامل والبدن الكامل، ويترتب على هذه األهلية وجوب وتوج  

حرج كبير، لذلك أقام    فيه   لها؛ ألن إلزام األداء قبل كمال العقل والبدن الخطاب لن يتصف بها وكان محالً 

 
 . 158/ 1ه، 1404السبكى: االبهاج، دار الكتب العلمية، بيروت  (1)
 . 114حسين خلف الجبوري: عوارض االهلية عند األصوليين، مرجع سابق، صــ (2)
 . 786مصطفى الزرقا: المدخل الفقهي العام، مرجع سابق، ص (3)
 . 59وفؤاد أبو حطب: نمو االنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين، مرجع سابق، صــ آمال صادق (4)
 . 115حسين خلف الجبوري: عوارض االهلية عند األصوليين، مرجع سابق، صــ (5)
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 . (1) الشارع الحكيم البلوغ مقام كمال العقل الن البلوغ في الغالب يكتمل به العقل 
، وإن اكتملت لديه أهليه األداء ال بالرشد العقلىإداء  أما إذا بلغ الطفل سفيهًا فال تكتمل أهليته لآل 

يبلغ   لم  بالرشد، فإن  آدائها إال  أهلية  تكتمل  المعامالت ال  بها، إال أن  يتعلق  العبادات وما  بأداء  الدينية 
 راشدًا يظل تحت وصاية الولى.

 (2)وثالث من عالمات الرشد: حسن المجاورة، والنصح عند المشاورة، والبر في المجاورة.
من       المال  في  التصرف  "حسن  الفقهاء  عند  ومعناه  األهلية،  مرحلة  أكمل  الرشد  يصبح  هكذا 

الوجهة الدنيوية"، وشرطه األساس البلوغ، ويضيف بعض الفقهاء الصالح في أمور الدين والدنيا، ويتوافر 
ف األشخاص والبيئة  بتحقق الخبرة بتدبر األمور الدنيوية وحسن استثمارها، وهو أمر يختلف بالطبع باختال 

والثقافة، فقد يرافق البلوغ وقد يتأخر عنه قلياًل أو كثيرًا، وقد يتقدمه. لكن ال اعتبار له قبل البلوغ ومرجعه  
ۡنُهۡم  ٱۡلَيتَ َمى  َحتَّى ٰٓ ِإَذا َبَلُغوْا ٱلنَِّكاَح َفِإۡن َءاَنسۡ إلى االختيار والتجربة عماًل باالية القرآنية الكريمة: ﴿َوٱۡبَتُلوْا   ُتم مِّ

﴾ }النساء:  َلُهۡمۖ  .(3) {6ُرۡشٗدا َفٱۡدَفُعوْٰٓا ِإَلۡيِهۡم َأۡموَ 
 بعاد التربوية ألهلية الطفل الفقهية: األ

بالطفل السابق ذكرها،   تتضمن األحكام الخاصة باالهلية      جميع خصائص األحكام الفقهية الخاصة 
 من الشمول والتكامل والتوازن ومراعة النزاعات والمطالب النفسية واالجتماعية للطفل ونزعتها التربوية. 

  وتشمل نظرية األهلية اإلنسان في جميع مراحل حياته من خالل مراحلها التي يمر بها في طريقها        
، فتبدأ أهلية وجوب ناقصة مع الجنين  مل بحسب إنسانيته أوال ثم بحسب قدراته العقلية واإلدراكيةالى التكا

ثم فور والدته تصير له أهلية وجوب كاملة؛ ألنها مستمدة من إنسانيته، ومع نمو ملكاته العقلية في مرحلة 
لكن ناقصة لعدم تكامل نموه العقلي، وفور البلوغ يكون قد تكامل نموه العقلي    التمييز تصير له أهلية آداء

 ويكون مستعدا لتحمل أمانة التكليف فتصير له أهلية آداء كاملة.
اإل      الفقه  كفلها  التي  الوجوب  أهلية  احترام  وتعبر  للطفل عن  كان    االنسان،نسانية  إسالمى  لو  حتى 

تثبت طفاًل،   الضمان    يةالماد   الحقوق   وبها  من  االنتفاع  في  الطفل  حق  وكذلك  وغيره،  الميراث  في 
الطفل  الفقراء والمحتاجين، والتي جعلها اإلسالم واجب نحو  االجتماعى وتلبية حاجاته األساسية السيما 

 تسأل عنه االفراد والمؤسسات المعنية. 
الثابت تاريخيًا أن من بين  الوقف، فمن  :  ومن مظاهر الضمان االجتماعى في الشريعة اإلسالمية       

بالحليب الالزم ألاألوقاف التي أوقفها صالح الدين وقفا إل أبواب  مداد األمهات  طفالهن، فجعل في أحد 
دمشق ميزابًا يسيل منه الحليب، وميزابًا آخر يسيل منه الماء المذاب بالسكر، فتأتى األمهات يومين كل  

 
 . 116حسين خلف الجبوري: المرجع سابق، صـ (1)
 .  153م، صـ:  2013( عادل السكري: المنهج النفيس في تربية النفوس، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2
 . 4/2970وهبه الزحيلى: الفقه اإلسالمي وأدلته، مرجع سابق،  (3)
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طر الطفل، ودفع العقاب عنه، وتعويض الصانع عما كسر  أسبوع فيأخذن ألطفالهن، والقصد منه جبر خا
 .(1)له

ونظرًا لما يتسم به الطفل من ضعف عام في جميع جوانب شخصيته، فقد جعل وليه ينوب عنه )في       
مال   في  تجب  مثاًل  كالزكاة  عليه،  التي  الواجبات  أداء  في  اإلنابة(  بهذه  أحاطها  التي  المسئولية  أطار 

المتلفات، وعوض  المعاوضات  بدل  وهكذا  وليه،  عنه  يخرجها  والذي  حقق   واإلسالم  الصغير  قد  بهذا 
مصالحه   لتعطلت  ووالية  أهلية  له  يجعل  لم  لو  إذ  الوقت،  نفس  في  الغير  ومصلحة  الصغير  مصلحة 

 ومصالح غيره.
باعتبارها مرحلة ضعف        الطفولة  مع مرحلة  تتعامل  اإلسالمية  الشريعة  أن  إلى  أشرنا  أن  وقد سبق 

المهد وأقله في التمييز، ومن هذه عام، لكن هذا الضعف يختلف من طور آلخر، حيث يكون أشده في  
 النظره جاءت األحكام الخاصة بأهلية األداء، التي تعنى مسئولية التكليف. 

الطفولة        فترة  المميزةإن  فهى   غير  اآلخرين،  على  كلى  واعتماد شبه  تام  تعتبر مرحلة ضعف شبه 
المفاهيم   تكوين  وبداية  والعقلى  اللغوي  للنمو  الحقيقية  البداية  اآلخرين  تمثل  على  والتعرف  االجتماعية 

والتمييز بين الصواب والخطأ وبداية نمو الضمير، وهو النمو العام يكون في بدايته ويصاحبه الكثير من  
هذه   في  يحاول  ألنه  له،  وتقبلهم  ومسامحتهم  اآلخرين  مساعدة  إلى  تحتاج  التي  والصعوبات  العثرات 

 المرحلة االندماج في المجتمع والتعرف عليه. 
ومن هذا المنطلق اعتبر المشرع هذه المرحلة بالمرحلة الال مسئولية فيها وكفل فيها حقه في المرح      

واللعب مع العطف والحنان والعفو الذي يتمكن من خاللهما بالنمو والتعرف على المجتمع واالندماج فيه،  
 هلية األداء.لذلك اعتبرته فاقد أل

م الناس وإذا به يطيل في السجود فيظن أصحابه أن به شيء فيخبرهم  النبى صلى هللا عليه وسلم يؤ      
، في هذا الموقف العام وفي هذه  (2) أن ابنه )حفيده الحسن( ارتحله )أي ركب على ظهره( فكره أن يعجله

 الوضعية المقدسة النبى يكفل لطفله اللعب والحنان.
ت مرحلة التمييز هي األنسب للتأديب والتعليم  خر فإن الشريعة اإلسالمية قد اعتبر وعلى الجانب اآل     

والتأهيل للتكليف والرشد، نظرًا لما طرأ على جوانب شخصيته المختلفه من نمو وإن لم يكن كاماًل، إال أنه  
العبادات  منه  فتصح  ناقصة،  لكنها  للتكاليف  أداء  أهلية  له  قررت  فقد  ثم  ومن  والتعليم،  للتأديب  يكفى 

 يكون ملزمًا شرعًا بها إال من جهة التأديب والتعليم، فاالسالم ال يكلف النفس  وبعض المعامالت لكنه ال
يتعلم ويتعود   المرحلة  إال ما تطيقه والتدرج في التكليف من خصائص المنهج االسالمى، فقد جعل هذه 

بلغ    فيها الطفل على تعاليم اإلسالم وعاداته، فيخطئ ويصيب، وينمو من خالل المحاولة والخطأ حتى إذا

 
 . 323ميثاق االسرة في اإلسالم، مرجع سابق، صــ (1)
 (. 1141سنن النسائي، رقم: ) (2)
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 استوعب التكاليف وأداها على مراد هللا فيها.  
الجسدي         النمو  تعتمد على درجة  واإلتقان  الدقة  بمنتهي  الشرع  التي حددها  اآلداء  أهلية  أن  طالما 

بالعموم ويكون   التمييز  التربوية التي تقدم للطفل في مرحلة  المناهج  والعقلي، فمن الضروري أن تتصف 
ساسيات اللغة والرياضيات مع تعليمه أصول العقيدة والعبادات والمواطنة وما يعزز  هدفا تزويد الطفل بأ

وأن   قدراته،  على  والتعرف  مواهبه  اكتشاف  على  يساعده  وما  هويته  العلمية ت من  التخصصات  ترك 
البلوغ والتكليف، حيث يصبح مؤهال لالختيار ومسئوال عنه ؛  وتعقيداتها إلى مرحلة األهلية الكاملة حيث 

 .ألن المييز وإن كان له وعي صحيح لكنه صادر عن عقل غض لم يكتمل ولم تكتمل استنارته
 

 (الحضانة) التربوية الوالية: جـ
 

يولد           اإلنسانى  الطفل  أن  تؤكد  التي  الفطرة  من  ينطلق  اإلسالم  تعاليم  في  بالطفل  االهتمام  إن 
فإنه ال يستطيع القيام بالمهام التي تكفل له مقومات حياته أو ضروريات    ومن ثممتسمًا بالعجز واالحتياج  

عدة، ولتوضيح ذلك يمكن  حياته دون أن تقدم له مساعدات مباشرة من أسرته أو المحيطين به لسنوات  
الموازنة بين الطفل اإلنساني وطفل أي حيوان الذى يستطيع منذ الوالدة القيام بالكثير من الوظائف التي  

استل النفس وغير ذلك، وقد  الغذاء والمشى والدفاع عن  بها كتناول  القيام  الطفل االنسانى  م ذلك  ز يعجز 
ل المهام التي تكفل له الحياة والنمو، ومن هنا جاءت أحكام  بالفعل أن تقوم األم بمساعدة طفلها في أداء ك

 . (1) الوالية والحضانة في الشريعة اإلسالمية
التي فرضها اإلسالم على        التربوية  للمسئولية  الوالية والحضانة استكمااًل وتنظيمًا  وقد جاءت أحكام 

ءت هذه األحكام لتشمل كل التفاصيل التي  الوالدين ومن يقوم مقامهما، فلم يترك االمر للمسئولين، بل جا
البالغ   واالهتمام  المتناهية  الدقة  على  يدل  وهذا  اإلسالمية،  للشريعة  التربوية  األهداف  تحقيق  تضمن 

 بالطفولة ورعايتها، بما ال يضع مجااًل للهوى أو للخطأ في رعاية األطفال والقيام عليهم. 
 ته إلى رشده مع البلوغ إلى ثالث مراحل:وقد نظم اإلسالم تربية الطفل منذ والد      
 الوالية التربوية )الحضانة(  -1
 الوالية على النفس  -2
 الوالية على المال  -3

 
 
 

 
التجديد في  (1) األوقاف،    موسوعة  الطفل في شريعة اإلسالم، مصر: وزارة  الخطيب: حقوق  الدين  الفكر االسالمى: عز 

 . 402-401م، صــ2002-ه1423المجلس األعلى للشئون اإلسالمية،
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 الحضانة -1
لخصوصيتها        خاصة،  أبواب  في  أفردتها  الشريعة  لكن  الوالية،  فروع  من  فرع  تقدم  كما  الحضانة 

 وأهميتها. 
  الحضانة لغة:     
ن المربى أو  تربية الصغير ورعايته، مأخوذه من الحضن: وهو الجنب، وهم الضم إلى الجنب؛ أل      

جنبه إلى  الطفل  يضم  الطفل:  (1) الكافل  وحضن  حفظه  ،  في  عليه  تقوم  التي  الطفل  وحاضنة  رباه، 
 .(2) وتربيته
 والحضانة شرعًا:      
هي تربية الولد لمن له حق الحضانة. أو هي تربية وحفظ من ال يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم       

غسل  تمييزه، كطفل وكبير مجنون، وذلك برعاية شؤونه وتدبير طعامه وملبسه ونومه، وتنظيفه وغسله و 
 .(3) ثيابه في سن معينه ونحوها

 :حكمها
ال    اإلمواجبة؛ ألن  يجب  كما  الهالك،  من  فوجب حفظه  بتركها،  يهلك  و حضون  عليه  من  إتفاق  نجاؤه 

 .(4)المهالك
 صاحب الحق في الحضانة:

 اختلف الفقهاء، هل هي حق للطفل، ام للحاضن، ام لكليهما؟     
أل       وغيرهم؛  المشهور  على  والمالكية  الحنفية،  رأى  وهو  للحاضن،  حق  الحضانة  إن  أن  قيل:  له  ن 

 يسقط حقه ولو بغير عوض، ولو كانت الحضانة حقًا لغيره لما سقطت بإسقاطه.
 .(5) أسقطها هو سقطت وقيل: إنها حق للمحضون، فلو      
الم      العلماء  لدى  وحق  حققوالظاهر  الحاضنة،  حق  معًا:  حقوق  بثالثة  تتعلق  الحضانة  أن  قين 

المحضون، وحق االب أو من يقوم مقامه، فإن أمكن التوفيق بين هذه الحقوق وجب المصير إليه، وإن 

 
 . 298ه، صــ1424الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، بنها، مؤسسة سما،  (1)
 . 13/122ابن منظور: لسان العرب، مصدر سابق،  (2)
د.ت،  الكاساني:  (3) العربي،  الكتاب  دار  الشرائع،  ترتيب  في  الصنائع  الشرح  4/40بدائع  الدردير:  المالكي  الصاوي   ،

د.ت،   المعارف،  دار  مصر:  د.ت،  2/756الصغير،  الحلبي،  البابي  مكتبة  المحتاج،  مغنى  الشربيني:  الخطيب   ،
 . 5/576الحكومة، عالم الكتب،  ، البهوتي: كشاف القناع عن متن أبي شجاع، دار3/452

 .5/576، كشاف القناع، مرجع سابق، 7/612المغنى، القاهرة: دار المنارة، د.ت، ابن قدامة:  (4)
،  875،  2/871الدرر المختار للحصفكي: القاهرة: مكتبة البابي الحلبي، د.ت،  ابن عابدين: حاشية رد المحتار على    (5)

، الصاوي المالكي: الشرح الصغير، مصدر سابق،  225: مطبعة النهضة، د.ت، صــابن ُجَزي: القوانين الفقهية، فاس
2/763  . 
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 .(1) تعارضت، قدم حق المحضون على غيره
 .(2)تية:وتفرع عن ذلك االحكام اال

 تجبر الحاضنة على الحضانة إذا تعينت عليها، بأن لم يوجد غيرها.  -
ال تجبر الحاضنة على الحضانة إذا تعينت عليها؛ ألن الحضانة حقها، وال ضرر على الصغير  -

 لوجود غيرها من المحارم.
والشرط    إذا اختلعت المرأة من زوجها على أن تترك ولدها عند الزوج، فالخلع عند الحنفية صحيح -

 ن هذا حق الولد، أن يكون عند أمه ما دام محتاج إليها. باطل؛ أل 
 ال يصح لألب أن يأخذ الطفل من صاحبة الحق في الحضانة، ويعطيه لغيرها إال لمسوغ شرعى.  -
إذا كانت المرضعة غير الحاضنة للولد، فعليها إرضاعه عندها كم تقدم؛ حتى ال يفوت حقها في   -

 الحضانة. 
 (3) الحضانة؟لمن تكون 
على      الحضانة  في  يقدمن  النساء  أن  إال  لها،  المستحقين  من  والرجال  للنساء  تكون  الحضانة 

تصرف إلى الرجال؛ ألنهم على    الرجال؛ ألنهن أشفق وأرفق بالصغار، وإذا لم يكن لهن حق في الحضانة
إذا كان النكاح قائمًا بينهما،    الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر، وحضانة الطفل تكون لوالديه

أما إذا تفرقا فالحضانة لألم ما لم تنكح زوجًا أجنبيًا من المحضون، لقوله صلى هللا عليه وسلم للمرأة التي  
 .(4) طلقها زوجها وأراد أن ينتزع ولدها منها: "أنت أحق به مالم تنكحى"

ال حضانة فقدمت ألجل األمومة، أو  ولكن هل قدمت األم لكون جهتها مقدمة على جهة األبوة في 
األ على  آلجل  قدمت  تقديمها  فيكون  الذكور،  من  والتربية  الحضانة  بمقاصد  أقوم  النساء  لكون  ب 

 .(5) األنوثة؟
وللعلماء قوالن في هذا، ويظهر أثرهما في تقديم نساء العصبة على أقارب األم وبالعكس، كأم األم  

األ  من  واألخت  األب،  من  وأم  واألخت  األب  وخالة  والعمة  والخالة  من األم،  يلي  ومن  األب،  وخالة  م 
 الخاالت والعمات بأم ومن يلي منهن بأب. 

م إنما قدمت لكونها  وعند ابن تيمية أن جهة األبوة راجحة على جهة األمومة في الحضانة، وأن األ 

 
 . 680/ 8م، 2012-ه1433، 3وهبه الزحيلى: الموسوعة الفقهية والقضايا المعاصرة، دار الفكر، ط (1)
حوال الشخصية،  ، زكى الدين شعبان: األ457، صــ1955عبد الرحمن تاج: األحوال الشخصية، دار الكتاب العربي،    (2)

 . 614، صــ1969دار النهضة العربية، 
 . 298الفقه الميسر: مرجع سابق، صــ (3)
 (. 2276، سنن أبي داود، رقم ) 2/182مسند أحمد،  (4)
موسوعة التجديد في الفكر االسالمى: محمد بن أحمد بن صالح: حقوق الطفل في الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق،    (5)

 . 358-357صــ
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الر  ونساؤها على  لترجح رجالها  كانت جهتها راجحة  لو  إذ  لتقديم جهتها،  قبل  أنثي، ال  والنساء من  جال 
 األب، ولما لم يترجح رجالها اتفاقًا فكذلك النساء.

وأيضًا فإن الشريعة تقدم األب وعصبته في الوالية على النفس والمال، وفي الزواج والميراث والعقل 
م في أي حكم من هذه وهذا ما تشهد به أصول الشرع وقواعده، ولم يعرف أن قدم الشارع قرابة األ-والنفقه  
 .(1) األحكام

 ورأى األحناف في ترتيب درجات الحواضن هو المعمول به في معظم القوانين المعاصرة. 
ب وإن علت، فلألخت الشقيقة، فلالخت ألم،  م األ أللحق الحضانة عندهم لألم فألمها وإن علت، ف

ألب، فلبنت الشقيقة، فبنت األخت الم، فبنت األخت ألب، فاللخاالت، فللعمات بهذا الترتيب، ثم   فلالخت 
 .(2)للعصبات من الذكور على ترتيب اإلرث 

 شروط الحواضن:  
تأثير لها  والتي  الطفل،  حياة  في  الحضانة  فترة  وخطورة  ألهمية  وعقليا    نظرا  جسميا  الطفل  على 

عامة في النساء والرجال، وشروط خاصة بالنساء، وشروط خاصة    فقد وضعت الشريعة شروطاونفسيا،  
 بالرجال.

 الشروط العامة:  -1
 البلوغ. -
 العقل )وزاد المالكية الرشد، وشرطوا أيضًا مع الحنابلة عدم المرض المنفر(. -
 القدرة على تربية المحضون.  -
 األمانة على األخالق.  -
اإلسالم شرط عند الشافعية والحنابلة: فال حضانة لكافر على مسلم ولم يشترط الحنفية والمالكية   -

 ن مناط الحضانة الشفقة وهي ال تختلف باختالف الدين. أل ؛إسالم الحاضنة
 ولكنهم اختلفوا في مدة بقاء المحضون عند الحاضنة غير المسلمة.

بقى عندها إلى أن يعقل األديان، ببلوغ سن السابعة، أو يتضح أن بقائه  فقال الحنفية: إنه ي
 معها خطرًا على دينه، وهذا هو المعمول به في المحاكم المصرية.

تغذيته   تمنع  لكنها  الحضانة شرعًا،  مدة  انتهاء  إلى  الحاضنة  مع  يبقى  أنه  المالكية:  وقال 
أ  الحرام  تفعل  أن  فإن خشينا  الخنزير،  ولحم  المسلمين،  بالخمر  أحد  إلى  الرقابة  عطى حق 

 ليحفظ الولد من الفساد.
 واختلفوا في اسالم الحاضن: 

 
 . 34/123ابن تيميه: مجموع الفتاوى،  (1)
 . 8/683وهبه الزحيلى: موسوعة الفقه اإلسالمى، مرجع سابق  (2)
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فرآي الحنفية يشترط إسالم الحاضن واتحاد الدين بخالف الحاضنة، أما المالكية فال يشترط  
 إسالم الحاضن كالحاضنة. 

 شروط في النساء.  -2
 أال تكون متزوجة بأجنبي عن الصغير.  -
 رم من الصغير كأمه وأخته وجدته.أن تكون ذات رحم مح -
 أال تكون قد امتنعت من حضانته مجانًا واألب معسر ال يستطيع دفع أجرة الحضانة. -
 أال تقيم الحاضنة بالصغير في بيت يبغضه ويكرهه ولو كان قريبًا له. -

 شروط خاصة بالرجال:  -3
 أن يكون محرمًا للمحضون إذا كان أنثى مشتهاه.  -
 .....أم الحاضن من يصلح للحضانة من النساء كزوجة أوأن يكون عند  -

 .(1)وتسقط الحضانة بوجود مانع من الموانع المذكورة أو زوال شرط من شروط استحقاقها •
 (2)للفقهاء رأيان: أجرة الحضانة:

أم        أما  الحاضن  أكانت  سواء  الحنفية،  غير  الجمهور  رأى  في  الحضانة  على  أجرة  للحاضن  ليس 
ب. لكن إن احتاج  م نفقتها على غيرها وهو األغيرها؛ آلن األم تستحق النفقة إن كانت زوجة، وغير األ

 المحضون إلى خدمة كطبخ طعامه وغسل ثيابه، فللحاضن األجرة. 
تستحق الحاضنة أجرة على الحضانة إذا كانت زوجة أو معتدة ألبى المحضون في   وقال الحنفية: ال     

أثناء العدة، سواء عدة الطالق الرجعى أو البائن في األوجه، كما ال تستحق أجرًا على اإلرضاع، لوجوبها  
 عليها ديانة، وألنها تستحق النفقة في أثناء الزوجية والعدة وتلك النفقة كافية للحضانة. 

 أما بعد انقضاء العدة فتستحق أجرة الحضانة؛ ألنها أجرة على عمل.      
وتستحق الحاضنة غير الزوجة أجرة الحضانة، مقابل قيامها بعمل من األعمال، وتلك األجرة غير أجرة  

 الرضاع، ونفقة الولد، فهى ثالث وجبات.
 مدة الحضانة:

بعد سن        بقائها  التمييز، واختلفوا في  إلى سن  الطفل  تبدأ منذ والدة  الفقهاء على أن الحضانة  اتفق 

 
سابق،  الكاساني:    (1) مصدر  سابق،  42-4/41البدائع،  مصدر  المختار،  الدر  عابدين:  ابن   ،2/871-874  ،879  ،

ربيني: مغنى المحتاج، مصدر  ، الخطيب الش762-758/ 2، الصاوي المالكي: الشرح الصغير، مصدر سابق،  880
د.ت، 259،  456،  456-3/454سابق،   اإلسالمي،  المكتب  دمشق:  المنهى،  غاية  الكرمي:  يوسف  بن  ، مرعي 

سابق،  3/249 مصدر  القناع،  كشاف  البهوتي:  د.ت،  579/ 5،  الحلبي،  البابي  مطبعة  المهذب،  الشيرازي:   ،
 . 2/56ة، د.ت، ، ابن رشد: بداية المجتهد، مصر: مطبعة االستقام2/169

، لجنة  2/765، الصاوي المالكي: الشرح الصغير، مصدر سابق،  876/ 2الدرر المختار، مصدر سابق،    ابن عابدين:  (2)
 . 1/484ه، 1310، 2علماء برئاسة نظام الدين البلخي: الفتاوى الهندية، دار الفكر، ط
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 التمييز. 
  (1)قال الحنفية:

الحاضنة أمًا أو غيرها أحق بالغالم حتى يستغنى عن خدمة النساء، وقدر زمن استقالله بسبع سنين،       
ت  حتى  الصغيرة  بالفتاة  أحق  والجدة  تحتاج  واألم  االستغناء  بعد  ألنها  السن،  أو  االنزال  أو  بالحيض  بلغ 

 معرفة آداب النساء. 
 (2)وقال المالكية:

ى أنثى إلى الزواج، وال يخير الولد في ر تستمر الحضانة في الغالم الى البلوغ على المشهور، وفى األ     
 يلعب عنده. الحنفية والمالكية؛ ألنه ال قول له، وال يعرف حظه، وقد يختار من  

 (3) وقال الشافعية:
إن افترق الزوجان ولهما ولد مميز ذكر أو أنثى، وصلح الزوجان للحضانة، حتى لو فضل أحدهما       

 ن المميز عندهم أعرف بحظه. اآلخر دينًا أو مااًل أو محبة، وتنازعا في الحضانة، خير بينهما، أل 
 (4) وقال الحنابلة:

إذا بلغ الطفل سبع سنين، خير بين أبويه، إذا تنازعا. ويخير بين أمه وعصبته، أما الفتاة إذا بلغت       
 ب أحق بها، وال تخير عندها. ألاسبع سنين، ف

( أن حق الحضانة ينتهي عند بلوغ الطفل سبع  1929( لسنة )25وقد قرر القانون المصرى رقم )     
سنة    15د تم تعديل هذا القانون حيث تنتهي سن الحضانة ببلوغ الذكرة  سنين، وبلوغ الصغيرة تسعًا، وق

 ب.م إذا طلب األب واألنثى حتى تتزوج، ويخير األطفال عند انتهاء السن بين األواأل
 (5)ما يترتب على انتهاء مدة الحضانة من ضم الطفل ألبيه وحده:     

 لنفس من أب أو جد ال لغيرهما.إذا انتهت مرحلة الحضانة، ضم الولد إلى الولى على ا
ويظل لألب الحق في إمساك الصبي حتى يبلغ، فيخير بين أن ينفرد بالسكن أو يسكن مع أحد أبويه       
ب بالنفقة على الولد بعد ب إليه. وال يلزم األإال إذا بلغ سفيهًا غير مأمون على نفسه فيضمه األ  ،شاءإن  

 نثى. أم، سواء ذكر أو كان عند األ ن يتبرع. فإن بلغ معتوها،أالبلوغ إال 
 أما الفتاة فيضمنها األب أو الجد إذا كانت بكرًا، وكذا إذا كانت ثيبًا يخشى عليها الفتنة.     
بلغت سن األربعين،        ذا خلق مستقيم وعقل سليم، وصارت مسنة  فإن كان اليخشى عليها، وكانت 

 
 . 2/881لمختار، مصدر سابق، ؛ ابن عابدين: الدرر ا44-4/42البدائع، مصدر سابق، الكاساني:  (1)
 . 224؛ ابن جزي: القوانين الفقهية، مصدر سابق صــ2/755الصاوي المالكي: الشرح الصغير، مصدر سابق،  (2)
 . 3/456، الخطيب الشربيني: مغنى المحتاج، مصدر سابق، 171/ 2المذهب، مطبعة البابي الحنبلي، الشيرازي:  (3)
قدامة:    (4) سابق،ابن  مصدر  المكتب 617-7/614  المغنى،  دمشق:  المنتهى،  غاية  الكرمي:  يوسف  بن  مرعي   ،

 . 5/582، البهوتي: كشاف القناع، مصدر سابق، 3/251اإلسالمي، د.ت، 
 .8/704وهبه الزحيلى: موسوعة الفقه االسالمى، مرجع سابق،  (5)
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نفاق على الفتاة إذا رفضت السكن معه أو متابعته  باإل فلها أن تنفرد بالسكن حيث شاءت وال يلزم األب  
 .(1) بغير حق

 الفرق بين الحضانة والوالية:
ب التي تعنى بالتصرف في شئونه جبرًا عليه بنفاذ األقوال والتصرفات في كل  ثبتت والية النفس لأل     

 أمر يتعلق به، وهذه تثبت منذ الميالد. 
نما استقلت إتعنى بالتربية وما يتعلق بها، وهي داخلة في الوالية على النفس و فهي أما والية الحضانة      

عنها من قبيل التخصيص واالستثناء، إذ األفعال التربوية تحتاج إلى أنثى أما القرارات المصيرية والهامة  
 في غير التربية فمن حق الولى وهو أولى بها. 

في مصر، أن الحضانة هي حق الصغير    1985لسنة    100من القانون رقم  20المادة  وقد جاء في       
وهي   معينة،  سنًا  ببلوغه  النساء  خدمة  عن  االستغناء  حتى  أمه  رعاية  في  يكون  أن  أما   15في  سنة. 

 .(2) شراف على تربية الصغير ورعاية حقوقه المالية والقانونيةلد في اإلافهى حق الو  :الوالية
 األبعاد التربوية للحضانة:

المميزة باعتبارها        الطفولة غير  إلى مرحلة  تنظر  التي  الرؤية اإلسالمية  تنطلق أحكام الحضانة من 
مرحلة وضع أسس البناء التربوي للطفل بكل جوانبه، يتعرف فيها الطفل على المجتمع البشرى، ومن ثم  

عامل معه مع ضبط النفس أمام أخطاءه المتكررة، والمرأة  الحاجة الماسة إلى اللين والرفق والحنو في الت
 بال شك أجدر لهذا الدور لرقتها وغلبة العاطفة على سلوكها.

وقد وجد علماء النفس والتربية أن هناك فروقا بين األطفال الذي احتضنتهم المالجىء ودور الرعاية        
ألول غالبا ما يصابوا بمشاكل نفسية واضطرابات  ، فأطفال النوع ا وبين األطفال الذين احتضنتهم أمهاتهم

الطفل على   المشرع حقا من حقوق  العاطفية عنده؛ ولهذا جعله  للجوانب  الكامل  لعدم اإلشباع  عصبية؛ 
 أبويه وأهله.

وبتطبيق هذه األحكام على الحياة التعليمية فإنه يلزم تأنيث رياض األطفال قدر المستطاع، على ما       
 ي بابه. سيأتى بيانه ف

 
 الوالية على النفس والمال: د
 

والمالية،        الشخصية  القاصر  الراشد شئون  الكبير  يتولى  أن  بها:  ويقصد  الواو وكسرها،  بفتح  الوالية 
ومجنون،   مميز  غير  كصبى  لها  فاقدًا  أكان  سواء  األداء؛  أهلية  يستكمل  لم  من  ناقصها  أوالقاصر:  م 

 كصبي مميز ومعتوه ومحجور عليه بسفه. والوالية نوعان: 

 
 وما بعدها. 2/882الدرر المختار: ابن عابدين:  (1)
 . 9/7/2020العربية، موقع منظمة المرأة  (2)
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 والية على النفس. -1
 هي اإلشراف على شئون القاصر الشخصية من صيانة وحفظ وتأديب وتعليم وتزويج.

 والية على المال. -2
 .(1) هي اإلشراف على القاصر المالية من استثمار وتصرفات كالبيع واالجارة والرهن وغيرها

 وقد اختلف الفقهاء في ترتيب األولياء على النحو التالى:
الحنفية        العصبات  ثم األ  االبن،قدم  أحد من  لم يوجد  وإن  العم،  ثم  األخ،  ثم  أبو األب  الجد  ثم  ب 

 م. انتقلت والية النفس إلى األ 
ثم األبوة ثم الوصاية ثم األخوة ثم الجدودة ثم العمومة، كما اعتبروا   البنوة،أما المالكية فإنهم يقدمون       

 الوالية حق من حقوق الطفل.
 والشافعية قدموا األب، ثم الجد، ثم األخ الشقيق، ثم ألب، ثم ابنه، ثم العمومة ثم سائر العصبات.      
ب، ثم أقرب العصبات، ثم السلطان والحنابلة قدموا األب، ثم الجد، ثم االبن، ثم األخ الشقيق، ثم أل     

 .  (2) أو نائبه
  صالحيات ولى النفس:     
هي التأديب والتهذيب، ورعاية الصحة، والنمو الجسمى، والتعليم والتثقيف في المدارس، واإلشراف        

يعلم من  إلى  تسليمها  للولى  يجوز  وال  وصيانتها  حمايتها  وجب  أنثى  القاصر  كان  وإذا  الزواج،  ها  على 
 .(3) صناعة أو حرفة تختلط فيها بالرجال

الولى      في  على    ويشترط  واألمانة  الولد،  تربية  على  والقدرة  )التكليف(  والعقل  البلوغ  النفس:  على 
 .(4)أخالقه، واإلسالم في حق المولى عليه المسلم أو المسلمة

 انتهاء الوالية على النفس:
 تنتهي الوالية على النفس بزوال سببها؛ أي ببلوغ الذكر راشدًا أو بزواج األنثى.     

 (5):الوالية على المال
إذا كان للقاصر مال، كان لألب الوالية على ماله حفظًا واستثمارًا باتفاق المذاهب األربعة، ثم اختلفوا      

 فيمن تثبت له بعد موت األب.

 
 . 384، ميثاق االسرة في اإلسالم، مرجع سابق، صــ8/705وهبه الزحيلى: موسوعة الفقه االسالمى، مرجع سابق،  (1)
، ابن نصر  198، ابن جزي: القوانين الفقهية، مصدر سابق، صــ2/427الدرر المختار، مصدر سابق،  ابن عابدين:    (2)

حزم،   ابن  دار  الرسالة،  شرح  ط 32-31/ 2،  2007الثعلبي:  قطر،  طبع  األخيار،  كفاية  الحصني:  بكر  أبو   ،4  ،
 . 2/93د.ت، 

 . 8/757المرجع سابق،  وهبه الزحيلي:  (3)
 . 428، 406/ 2تار، مصدر سابق، الدرر المخابن عابدين:  (4)
 . 710-8/709وهبه الزحيلى: المرجع سابق،   (5)
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تثبت        الحنفية:  األ  لألب،قال  أبى  للجد  ثم  لوصيه،  للقاضىثم  ثم  لوصيه  ثم  هو    ب  وهذا  فوصيه 
 المعمول به في المحاكم. 

أما المالكية والحنابلة فقد أثبتوها لألب ثم لوصيه، ثم للقاضى أو من يقيمه، ثم لجماعة المسلمين إن       
 لم يوجد قاض.

 والشافعية خالفوهم في تقديم الجد على وصى األب.      
إال بوصاية من قبل األب أو القاضي. ويشترط   مخ والعم واألوال تثبت والية المال لغير هؤالء كاأل      

 في ولى المال ما يشترط في ولى النفس. 
 تصرفات الولى على المال:

تصرف الولى في مال القاصر مقيد بالمصلحة للولى عليه، فال يجوز له مباشرة التصرفات الضارة       
البيع أ  و الشراء بغبن فاحش، ويكون  ضررًا محضًا كهبة شيء من مال المولى عليه أو التصدق به أو 

وله مباشرة التصرفات النافعة نفعًا محضًا كقبول الهبة والصدقة والوصية، وكذا التصرفات    ،تصرفه باطالً 
واإل والشراء  كالبيع  والنفع  الضرر  في  والقسمالمترددة  والشركة  واالستئجار  قوله    ة؛ جارة  مبدأ  هذا  ودليل 

ۥۚ﴾ َماَل ٱلۡ َتۡقَرُبوْا  َواَل ﴿تعالى:  ُه  . (34، االسراء:152االنعام: )َيِتيِم ِإالَّ ِبٱلَِّتي ِهَي َأۡحَسُن َحتَّٰى َيۡبُلَغ َأُشدَّ
 :(1)الوصى
واستكمااًل لحرص التشريع على الطفل ومصالحه بكل أنواعها فقد شرعت الوصاية، كنوع ثالث من       

 الرعاية والمسئولية عن الطفل وماله.
 الوصي نوعان: 

 الوصي المختار: هو الذي يعينه األب أو الجد لإلشراف على أموال أوالده أو أحفاده. -أ
 لإلشراف على التركة واألوالد.الوصي القاضي: هو الذي يعينه القاضي  -ب 

 وشروط الوصي أربعة: 
 البلوغ. -1
 العقل. -2
 اإلسالم في حق المولى عليه المسلم، والوالية كااليصاء. -3
 العدالة: فال والية لفاسق؛ ألن اإلشراف على مصالح الغير يتطلب استقامتة ونزاهة وورعًا.  -4
 ، ويعزله القاضي ويعين غيره. فإذا فقد شرط من هذه الشروط، صح اإليصاء عند الحنفية      
أوصى إلى ابنته حفصة    -رضى هللا عنه -ويصح اإليصاء للمرأة في رأى أكثرية العلماء؛ آلن عمر       

 أم المؤمنين، وألنه تصح شهادتها وتصرفاتها المالية كالرجل.
 ويصح اإليصاء لألعمى في رأى الجمهور؛ ألنه يحسن التصرف كالمبصر.      

 
 . 720-8/713وهبه الزحيلى: المرجع سابق،   (1)
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 ووصيه:القاضي 
أن        فله  العامة،  الوالية  من  له  لما  للقاضى،  الوالية  انتقلت  وصيهما،  وال  جد  أو  أب  يوجد  لم  إذا 

يتصرف بنفسه في أموال القاصر بما فيه المصلحة، لكن العمل جرى على أن القاضي ال يشرف بنفسه  
 المعين(. على أموال الصغار، بل يعين وصيًا من قبله يسمى )وصى القاضي( أو )الوصى 

 انتهاء الوالية والوصاية: 
عن       الراشد  ويعرف  المالى.  الرشد  وبلوغه سن  الصغر  وهو  سببها  بزوال  المال  على  الوالية  تنتهي 

 ار والتجربة، فإذا تبين بالتجربة رشده، سلمت إليه أمواله وزالت الواليه عنه.   بطريق االخت 
 األبعاد التربوية للوالية على النفس والمال:

بحاجة إلى المعاملة الحانية في األمور التربوية وغيرها، فقد عهد الشرع    غير المميزلما كان الطفل       
واألب في هذا أولى من    بها إلى األم، لكنه أيضًا بحاجة إلى الحزم في األمور التي تخص حمايته وتعليمه

م من خبرات الحياة وما يعين على  لألكما جعله مشرفًا عليها بما فيه مصلحة الطفل، فلألب ما ليس  األم،  
 استعمار األرض وإصالحها.

أحكام الوالية على النفس والمال في جميع جوانب حياة الطفل، فال يتركه األب  ن تنسحب  أوينبغى       
يختار تخصص دراسي ال يتفق وقدراته، بل عليه أن يكتشف مهاراته وينميها وأن يعلمه مبادئ التعامل 

لغه العصر وكذلك أخالقيات التعامل معها، فهى كالفصحى قديمًا، وإن أمكن علمه حرفة    مع التكنولوجيا
 أو مهارة أو هواية. 

واأل      الدولة  إليهم  أوصياء على طالبهم، عهدت  فهم  المعلمين،  على  الوصاية  أحكام  ولياء وتنسحب 
بأبنائهم ومن ثم يجب أن ينطبق عليهم ما ينطبق على األوصياء من أحكام وشروط؛ ألن تأثيرهم على  

 ، فيجب انتقائهم بعناية فائقة. مفاهيمهمطالبهم بالغ األهمية في تشكيل توجهاتهم وتكوين 
 
 النفقة على الطفل: ه

 

 وجمعها نفقات. ،يستعمل إال في الخيروهو اإلخراج، وال  نفاق: النفقة مشتقة من اإل      
 .(1)نسان على عياله، من األموالما ينفقه اإل وهي لغة:     
 .(2) هي كفاية من يمونه من الطعام والكسوة والسكن شرعًا:     
هي الطعام. والطعام يشمل الخبز األدم والشراب. والكسوة: السترة والغطاء. والسكن: تشمل   وعرفًا:     

 متاعه ومرافقه من ثمن الماء ودهن المصباح وآلة التنظيف والخدمة ونحوها بحسب العرف. البيت و 
 

 
 . 8/723وهبه الزحيلى: الموسوعة الفقهية، مرجع سابق،  (1)
 . 886/ 2الدرر المختار، مصدر سابق، ابن عابدين:  (2)
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 ( 1)والنفقة قسمان:
نفقه تجب لإلنسان على نفسه إذا قدر عليها، وعليه أن يقدمها على نفقة غيره، لقوله صلى هللا  -1

 " أي بمن تجب عليك نفقته. (2) عليه وسلم: "ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول
 نسان لغيره. وأسباب وجوبها ثالثة: الزوجية، والقرابة الخاصة، والملك.ونفقه تجب على اإل -2
 (3) حكم اإلنفاق على الفروع وتعينهم:     
ۥ  تجب نفقة األوالد لقوله تعالى:        ﴾﴿َوَعَلى ٱۡلَمۡوُلوِد َلُه ، أي  (233البقرة: )  ِرۡزُقُهنَّ َوِكۡسَوُتُهنَّ ِبٱۡلَمۡعُروفِۚ
ولقوله أن   أيضًا،  الولد  بسبب  الزوجة  عليه  تجب  كما  الوالدة،  بسبب  أوالده،  نفقة  له  المولود  األب  على 

أي أن نفقة الولد والزوجة واجبة على    (4)صلى هللا عليه وسلم لهند: "خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف"
األب، وللحديث السابق في ترتيب النفقة: على النفس، ثم على الولد الصغير، ثم على األهل، ثم على  

 الولد غير الصغير، ثم على الخادم.
ن نزلوا، واألوالد الواجب نفقتهم في رأي جمهور العلماء: هم األوالد مباشرة، وأوالد األوالد أي الفروع وإ     

فعلى الجد نفقة أحفاده، من أي جهة كانوا؛ ألن الولد يشمل الولد المباشر وما تفرع منه. وهو الصحيح، 
 فهذه النفقة تجب بالجزئية دون اإلرث.

اإل      أوالد وخالف  دون  فقط،  المباشرين  األوالد  على  تجب  النفقة  أن  إلى  فذهب  الجمهور،  مالك  مام 
القر   ؛األوالد  النص  السابق:  لظاهر  ۥ"  "آنى  َلُه ٱۡلَمۡوُلوِد  بسبب اإلرث ال بمطلق    َوَعَلى  فالنفقة عنده تجب 

 الجزئية. 
 ( 5)ضوابط وشروط وجوب النفقة على األوالد:

 نفاق بيسار أو قدرة على الكسب:أن يكون األصل قادر على اإل -1
قدرة على الكسب وجب عليه العمل إذا كان ميسورًا ولديه مااًل ينفق منه، وإذا كان معسرًا لكنه لديه      
 نفاق على أوالده خالفًا للمالكية. واإل
 أن يكون الولد فقيرًا معسرًا ال مال له، وال قدرة له على الكسب: -2

 
الشربيني:    (1) سالخطيب  مصدر  المحتاج،  سابق،  425/ 3ابق،  مغنى  المختار، مصدر  الدرر  عابدين:  ابن   ،2 /886  ،

 . 729/ 2الصاوي المالكي: الشرح الصغير، مصدر سابق، 
 (.1427صحيح البخاري، رقم: )  (2)
الميداني:    (3) الغني  والقدوري عبد  اللباب،  مع  د.ت،  الكتاب  مكتبة صبيح،  القاهرة:  الكتاب،  فتح  106/ 3:  الهمام:  ابن   ،

، ابن قدامة: المغنى، مصدر سابق، 2/156، المهذب: 3/346القدير شرح الهداية، القاهرة، مطبعة مصطفى محمد، 
سابق،  7/586 مصدر  الفقهية،  الموسوعة  الزحيلى:  وهبه  مصدر  8/774،  الصغير،  الشرح  المالكي:  الصاوي   ،

 . 223، ابن جزي: القوانين الفقهية، مصدر سابق، صــ2/753سابق، 
 (.5364صحيح البخاري، رقم: )  (4)
 نفس المرجع السابق.  (5)
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المرض   –نوثة  األ  –ر  غنفقة له، والعجز يكون بــ )الص  الولد الموسر بمال أو كسب يستغنى به، ال
 يشغل عن الكسب(.طلب العلم الذي  –المانع من العمل 

 أال يختلف الدين في رأى الحنابلة وحدهم:  -3
ۥ ِرۡزُقُهنَّ  ﴿َوَعَلى  لم يشترط الجمهور غير الحنابلة اتحاد الدين لنفقة األوالد، لقوله تعالى:   ٱۡلَمۡوُلوِد َلُه

﴾ ِبٱۡلَمۡعُروفِۚ نفقة األ(233البقرة:  )  َوِكۡسَوُتُهنَّ  والد على أبيهم،  ، وهو يدل على أن الوالدة سبب اليجاب 
 والوالدة ثابتة، سواء مع اتحاد الدين أو خالفه.

 (1)من تجب عليه نفقة األوالد: 
ي الجمهور، فعليه  أاتفق الفقهاء على أنه إذا كان األب موجودًا وموسرًا أو قادر على الكسب في ر      

 وحده نفقة أوالده، ال يشارك فيه أحد.
ي الحنفية على  أأما إذا لم يكن األب موجودًا، أو كان فقيرًا عاجزًا عن الكسب، كانت نفقتهم في ر      

إذا كان موسرًا، أو على األ أالموجود من األصل ذكرًا كان أو   الجد  إذا كان موسرًا، فتجب على  م  نثى 
 وحدها إذا كانت موسرة.

م في  دون غيره، والشافعية يرون أنها تجب على األ  ب وحدهوذهب المالكية إلى أنها تجب على األ     
 عدم وجود األب أو إعساره، والحنابلة يرون أنها تجب على كل وارث قدر ميراثه. 

  (2)مقدار النفقة:
والمشرب        واألدم  الخبز  الكفاية من  بقدر  مقدرة  ولد  ولد وولد  القريب من  نفقة  أن  الفقهاء على  اتفق 

نها وجبت للحاجة، فتقدر ع إن كان رضيعًا على قدر حال المنفق وعوائد البالد؛ ألوالكسوة والسكن والرضا
 بقدر الحاجة. 

 األبعاد التربوية للنفقة على الطفل:
أن توفير الموارد المالية من أهم دعائم التربية إن لم يكن أهمها، فكيف تكون تربية مع الجوع  شك  ال      

أو   العرى  في أو  نقص  والتعليم  مع  التربية  كما    ؟!نفقات  القدرة عليها،  مع  واجبة  الشرع    وفروقد جعلها 
التربية عالبديل عن األ لى أنها مهمة مقدسة ب إذا كان عاجزًا أو غير موجود؛ ألن اإلسالم ينظر إلى 
من أهم ما ينفق عليه؛ ألنها االسبيل األوحد لتحقيق مهمة الخالفة، لذلك    وهيفقط،    خيرياوليست عماًل  

 
، الصاوي المالكي: الشرح الصغير، مصدر  935،  2/926، ابن عابدين: الحاشية، مصدر سابق،  3/346فتح القدير:    (1)

،  2/166، الشيرازي: المهذب، مصدر سابق،  223بق، صــ ، ابن جزي: القوانين الفقهية، مصدر سا2/753سابق،  
سابق،   مصدر  المغنى،  قدامة:  سابق،  592-7/589ابن  مصدر  المحتاج،  مغنى  الشربيني:  الخطيب   ،3 /450  ،

 . 779-8/778وهبه الزحيلى: الموسوعة الفقهية، مرجع سابق، 
سابق،  الكاساني:    (2) الفقهي4/38البدائع، مصدر  القوانين  ابن جزي:  صــ،  سابق،  المهذب،  223ة، مصدر  الشيرازي:   ،

المغنى، مصدر سابق،  2/167مصدر سابق،   قدامة:  ابن  المحتاج، مصدر 595/ 7،  الشربيني: مغنى  الخطيب   ،
 . 754-2/753، الصاوي المالكي: الشرح الصغير، مصدر سابق، 3/449سابق، 
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جعلها النبى صلى هللا عليه وسلم فكاك ألسري بدر، وما فعل ذلك إال الهميتها وحاجة األمة إليها متمثلة  
 في تعليم القراءة والكتابة.

التي    وتسهم      التعليمى  التمويل  لمشكلة  البدائل  تقديم  في  النفقة  الدول   تعانيأحكام  بعض  منها 
اإلسالمية، فإذا لم تستطيع الدولة االلتزام بمجانية التعليم، فمن حقها إلزام أولياء الطالب الموسرين بتحمل  

يمكنها من االرتقاء بجودة نفقات أبنائهم حسب أحكام النفقة، وبالتالي تخفيف العبء عن كاهل الدولة بما  
 بتقدم قاطرة حضارتها )التربية والتعليم(. الدولحيث تتقدم  التعليم وخدماته، 

في مصلحة       العقل وال يصب  يقبله  ال  مستهجن  أمر  فهذا  والفقير  الغنى  الدعم  في  يتساوى  أن  أما 
 الغنى وال الفقير. 

لخ      تهدف  التي  الشريعة،  محاسن  من  الباب  األرض  ال  يرهذا  مقتضيات صالح  وأهم  وأول  بشرية، 
هو إنشاء مجتمع قوى متماسك، وهذا التماسك الذي ينشده التشريع اإلسالمى ليس شعارًا تتبناه    :وإعمارها

المنابر اإلعالمية وال فقرة في قانون تحدده الدولة، إنما هو في التشريع اإلسالمي أساس من أسسه وهدفًا 
تشريعا في  يتجلى  أهدافه،  من  من  المعسر  كفالة  الموسر  على  يفرض  الباب  هذا  في  وهنا  المختلفة،  ته 

 خرة. ، فرضًا دينيًا وقانونيًا وليس منة وفضاًل، بل يعاقب عليه القانون في الدنيا وهللا في الدنيا واآلةرحم
 
  : ثبوت النسبو

المجتمع يتطلب  بناء ألن  ؛إن بناء حضارة مادية شامخة البنيان أيسر بكثير من بناء مجتمع متماسك     
والترابط بين بعضها البعض، أما البنايات فال تحتاج سوي مواد خام وعقل    ةبناء النفوس وتوجيهها للوحد 

 يحسن إستخدامها. 
اإلسال      أحاطها  قد  المجتمع،  نواة  هي  التي  وحدتها  واألسرة  تضمن  التي  التشريعات  من  بالعديد  م 
األآوت عليها  تقوم  التي  الدعائم  أقوي  "والنسب  تقوم على  لفها،  الصلة  دائم  برباط  أفرادها  به  ويرتبط  سرة، 

، فالولد جزء من أبيه، واألب بعض ولده، ورابطة النسب هي نسيج  والبعضيةأساس وحدة الدم والجزئية  
مة أنعمها هللا على اإلنسان، إذ لوالها لتفككت أواصر األسرة  ي، وهو نعمة عظ ا عراهسرة التي ال تنفصم  األ

وذابت الصالت بينها، ولما بقى أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها، لذا امتن هللا عز وجل على  
ۥ  اإلنسان بالنسب، فقال سبحانه:     َسٗبا َوِصۡهٗراِۗ َوَكاَن َربَُّك َقِديٗرا﴾ نَ ﴿َوُهَو ٱلَِّذي َخَلَق ِمَن ٱۡلَمٓاِء َبَشٗرا َفَجَعَلُه

 .(1) (54الفرقان:)
للكون المنوط باإلنسان خالفة هللا  و نسان ببنى جنسه بالنسبة لإلنسان نفسه  ونظرًا ألهمية اجتماع اإل     
بإعماره  عليه العالقات االجتماعية،  والمكلف  الذي هو أهم دعائم  النسب  فقد جعل اإلسالم حفظ  أحد و ، 
 صد الشريعة الخمسة التي تقصدها الشريعة في كل أحكامها.مقا

 
 . 8/637وهبه الزحيلى: الموسوعه الفقهية، مرجع سابق،  (1)
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يثبت نسب        لم  فإذا  للطفل،  التربوية الصحيحة  والتنشئة  التربية  الطفل ألبية هو عمود  وإثبات نسب 
المادية والمعنوية، فيصبح الطفل هماًل  الطفل أل التربوية من الوالية والرعاية  بيه فلن تثبت حقوق الطفل 

 مشردًا ينتظر الموت، السيما في الطفولة البشرية التي تعد أطول طفولة في المملكة الحيوانية. 
وهو أيضًا حق هلل تبارك وتعالى، فحق هللا هو ما يحقق مصلحة    ،مإثبات نسب الطفل حق لألب واأل     

التي ترتبط بالمجتمع،  لى هللا تعالى لعظم شأنه وشمول نفعه، فالنسب في ذاته من األمور إُنسب  ،لمجتمعا
 .(1) سرة التي هي نواة المجتمعإذ عليه يقوم بناء األ

باالنتماء ألسرته        الشعور  الطفل هو أصل  إثبات نسب  بالذكر أن  الجدير    ( المجتمع الصغير )ومن 
الكبير، يعانيه    أيضاً   ولمجتمعه  الذي  االجتماعى  والعدوان  النفسي  االنهزام  مدى  أحد  على  يخفى  وال 

 يئن منهم المجتمع رغم قلتهم.   ن، والذيينالمشرد  طفالاأل
  : وقد حرم الشرع إنكار النسب أو نسبة الولد إلى غير أبيه أيما تحريم، قال النبى صلى هللا عليه وسلم     

"أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من هللا في شيء، ولن يدخلها هللا جنته، وأيما رجل  
 .(2) ولين واآلخرين يوم القيامة"ينظر إليه، احتجب هللا تعالى منه، وفضحه على رؤوس األ مجد ولده وهو

وقد حرم الشرع أيضًا انتساب الولد إلى غير أبيه وهو يعلم ذلك: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم،       
 .(3) فالجنة عليه حرام"

التكافل االجتماعى بكل سبله، ودعمه للمحتاجين على المستوى الفردى    علىاإلسالم    حرص ورغم       
ورعايته النشئ  تربية  على  حرصه  من  وكذلك  هذين  والجماعى،  تدعم  تشريعات  من  وضعه  وما  م، 

تعالى:   فقال  التبنى،  حرم  قد  اإلسالم  أن  بيد  ذلك،  تؤكد  َجَعَل  االتجاهين  ﴾ ﴿َوَما  َأۡبَنٓاَءُكۡمۚ  َأۡدِعَيٓاَءُكۡم 
﴾﴿ٱۡدُعوُهۡم أِلَٓبٓاِئِهۡم ُهَو  ، وقال:  (4األحزاب:) ِۚ ن المشرع يعلم أن ضرر أل  ؛(5األحزاب:  )  َأۡقَسُط ِعنَد ٱّلِلَّ

 نساب أخطر من تبنى طفل مشرد.التبنى أوقع من مصلحة التكافل وأن اختالط األ 
يوجب نسبة االبن إلى أبيه الحقيقي، ال ألبيه المزور، واإلسالم دين الحق والعدل،   يقتضيفالعدل       

وال دين، وقد تقع مفاسد    نثى ال ينسجم معها قطعًا في خلقأسرة ذكرًا كان أو  والعنصر الغريب عن األ
 .(4) ومنكرات عليه أو منه، إلحساسه بأنه أجنبى

 
 أسباب ثبوت النسب: 

سبب ثبوت نسب الولد من أمه: هو الوالدة، شرعية كانت أم غير شرعية، وأما أسباب ثبوت النسب       
 ب فهى: من األ

 
 . 329سوعة التجديد في الفكر االسالمى: مرجع سابق، صــمو  (1)
 (.  3481(؛ سنن النسائي، رقم: )2263سنن أبي داود، رقم: )  (2)
 (. 63(؛ صحيح مسلم، رقم: ) 4327صحيح البخاري، رقم: )  (3)
 . 8/638وهبه الزحيلى: الموسوعة الفقهية، مرجع سابق،  (4)



- 58 - 

 

 الزواج الصحيح: -1
يأتي   الذي  الولد  أن  على  الفقهاء  زوجها، ماتفق  إلى  ينسب  صحيحًا  زواجًا  المتزوجة  المرأة  ع 

 ( 1)لحديث "الولد للفراش" وذلك بالشروط االتية:
 ج ممن يتصور منه الحمل عادة. ايكون الزو أن  -
 أن يلد الولد بعد ستة أشهر. -
 إمكان تالقى الزوجين بعد العقد. -

 الزواج الفاسد:  -2
 ثباته إحياء الولد ومحافظة عليه. إن النسب يحتاط في  ؛ أل(2) الزواج الفاسد كالزواج الصحيح

 الوطء بشبهة:  -3
غير الزنا، وليس بناء على عقد زواج صحيح أو فاسد، مثل المرأة المزفوفة   هو االتصال الجنسى

 .(3) إلى بيت زوجها دون رؤية سابقة، وقيل إنها زوجته، فيدخل بها
 

 طرق إثبات النسب: 
 (4) يثبت النسب بأحد طرق ثالثة وهي:     

 الزواج الصحيح أو الفاسد:  -1
 زواجًا عرفيًا، يثبت به نسب كل ما تأتى به المرأة من أوالد.، أو كان امتى ثبت الزواج ولو كان فاسد 

 اإلقرار بالنسب أو إدعاء الولد:  -2
 اإلقرار بالنسب نوعان: إقرار على المقر نفسه، وإقرار محمول على غير المقر. 

، أو هذا أبى، ويصح بشروط  ابنيأما األول: فهو أن األب بالولد أو االبن بالوالد، كأن يقول: هذا  
 أربعة:
 أن يكون المقربه مجهول النسب. •
 أن يصدقه الحس.  •

 
سابق،  الكاساني:    (1) مصدر  سابق،  3/211البدائع،  مصدر  المختار،  الدر  عابدين:  ابن  فتح  2/857،  الهمام:  ابن   ،

 . 7/428، ابن قدامة: المغنى، مصدر سابق، 3/301القدير، مصدر سابق، 
 . 857/ 2الدر المختار، مصدر سابق، ابن عابدين:  (2)
 . 8/650وهبه الزحيلى: المرجع السابق،  (3)
الدسوقي، مصر: مطبعة 7/228،  218-3/521البدائع، مصدر سابق،  الكاساني:    (4) الكبير بحاشية  الشرح  ، الدردير: 

الحلبي،   العالمة خليل، مصر: مطبعة بوالق، ط414-3/412البابي  الجليل على مختصر  فتح  الخرشى:   ،1،2  ،
، ابن قدامة: المغنى، مصدر سابق، 2/259، الخطيب الشربيني: مغنى المحتاج، مصدر سابق،  4/316،  1317

5/184 . 



- 59 - 

 

 أن يصدقه المقر له في إقراره إن كان أهاًل للتصديق، بأن يكون بالغًا عاقاًل.   •
 كذبه المقر له أو صدقه.أال يكون فيه حمل النسب على الغير: سواء  •

إنسان     يقر  النسب، كأن  يتفرع عن أصل  بما  الغير: فهو اإلقرار  أما اإلقرار بنسب محمول على 
 فيقول: هذا أخى أو هذا عمى.

 ويصح بالشروط السابقة، ويزاد عليها شرط أخر، وهو تصديق الغير. 
 البينة:  -3
عليه، بل يثبت في حقه وحق غيره، أما اإلقرار فهو  البينة حجة متعدية ال يقتصر أثرها على المدعى     

ن البينة أقوى األدلة  وثبوت النسب بالبيئة أقوى من اإلقرار؛ أل  ،حجة قاصرة على المقر ال تتعداه إلى غيره
 قرار لكنه غير مؤكد، فاحتمل البطالن بالبينة. ن النسب وإن ظهر باإلاليوم؛ أل 

حمد، وشهادة أهي شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عند أبى حنيفة و   ونوع البينة التي يثبت بها النسب:    
 رجلين فقط عند المالكية، وجميع الورثة عند الشافعية والحنابلة وأبى يوسف. 

 ثبوت النسب من الزنا:
ذهب فريق من فقهاء السلف والخلف منهم )عروة ابن الزبير والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم       

يجئ نتيجة للعالقة    الذيق ابن راهوية واالمام أحمد وابن تيمية(، الى أنه يثبت نسب الطفل  النخعى واسحا
 .(1)ال يصرح الرجل بأنه ولده من الزناأغير الشرعية، شريطة 

وهذا القول وإن كان مخالفًا لرأى الجمهور إال أن فيه مصلحة للولد وللمجتمع، فمن الخير أن ينسب       
أبيه ليقوم بتربيته ويتولى أمره ألن كونه بال أب يؤدى إلى تشرده وضياعه واحترافه اإلجرام،    ؛الولد إلى 

 .(2) فيلحق بذلك أذى للمجتمع
 
 العقوبات في الفقه اإلسالمي تأديب الطفل باستخدام  :ز

التربية والتهذيب والترويض على الخير، يعوده على    ال شك أن أهم مهام المربى والولى تكمن في 
الخير ويكفه عن الشر، والنفس البشرية يتصور منها الصواب كما يتوقع لها الخطأ؛ لذا البد من وجود 

 ثواب وعقاب في مثل هذه المواقف. 
بين مؤيد ومعارض ومحاي أفهام،  فيه  الطفل بشكل خاص حارت فيه عقول وضلت  د  ومبدأ عقاب 

الصواب، لكن نجد الفقهاء بما استندوا إليه من نصوص شرعية وأصول بعض  سلبي؛ وكل فريق قد حالفه  
البشرية   النفس  ولطبيعة  الشرعية  للنصوص  عميق  وفهم  متناهية  بدقة  القضية  هذه  عالجوا  قد  مرعية 

 
، ابن القيم: زاد المعاد، مصدر سابق،  8/526، الفروع: 32/112ابن تيمية: مجموع الفتاوى، مطبعة كردستان العلمية،    (1)

4/233 . 
 . 331موسوعة التجديد في الفكر اإلسالمي، محمد بن أحمد بن صالح: حقوق الطفل، مرجع سابق صــ (2)
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 واألعراف االجتماعية. 
وضوابط للعقاب في المؤدب وفي   وقد تناول الفقهاء قضية العقاب من عده زوايا وقد وضعوا شروط

الخناق عليه،  له أسس وكأنهم يضيقون  العقاب ووضعوا  أنواع  تدرجوا في  التأديب، كما  أداة  الطفل وفي 
  أضيق المباح في العالقات االجتماعية والزوجية، كذلك العقاب هو    أضيق المباحشبيه بالطالق الذي هو  

 في التربية. 
التأديب واإلصالح بشروط وضوابط سيأتى ذكرها. وذلك وقد اتفق الفقهاء على جواز العق اب بغية 
ب، وقد استندوا إلى أدلة جواز التعزير، كما استندوا إلى األدلة التي  لألب والجد والوصى والمعلم بإذن األ

: "مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء  النبي صلى هللا عليه وسلم  تجيز ضرب األوالد عند الضرورة، مثل قول
:  صلى هللا عليه وسلم  ، وقوله(1) سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع"سبع  

 . (2) "علقوا السواط حيث يراه أهل البيت فإنه أدب لهم"
 أواًل: أنواع العقوبات التربوية في التشريع اإلسالمي: 

اإل  وليس  للصواب  وتوجيه صاحبه  وتعديله  الخطأ  إصالح  منه  المقصود  التأديب  أن  نتقام، ال شك 
 لذلك تأتى أنواعه في التشريع على النحو التالى: 

 سالمى: أساليب التأديب في التشريع اإل 
 الوعظ والتوجيه: -1

تعالى:    هو قال  المشروعة،  العقوبات  من  َتَخاُفوَن  العقوبة  ﴾﴿َوٱلَّـِٰتي  َفِعُظوُهنَّ النساء: )  ُنُشوَزُهنَّ 
، وإن كانت تلك اآلية دليل على التدرج في إستخدام العقوبة فهى تشير إلى أن الوعظ هو أول وسائل  (34

في القول  ببليغ  مصاحبًا  الوعظ  كان  إذا  خاصة  واإلصالح،  ش  التأديب  مع  وتغير   دةالنفس  الصوت 
 . (3) نبرته 

من   كثير  في  وسلم  عليه  النبى صلى هللا  استخدمه  كما  الحكيم،  لقمان  األسلوب  هذا  استخدم  وقد 
 المواقف التربوية.

فقال       نفخ،  إذا سجد  أفلح،  له:  يقال  لنا،  أم سلمة: رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم غالمًا  تقول 

 
 (. 495سنن أبي داود، رقم: )  (1)
الفوائد،  الطبرانى: مجمع    (2) الفكر، بيروت، صــ1412الزوائد ومنبع  الصحيحة برقم    198ه، دار  وصححه االلبانى في 

،  5/346، ابن الهمام: فتح القدير، دار الكتب،  8/394(. )ابن نجيم: البحر الرائق، دار الكتاب اإلسالمي،  1447)
العلمية، بيروت،   الكتب  الحكام، دار  المطالب،    ، األنصاري:2/341ابن فرحون: تبصرة  الهيتمى:  4/163أسنى   ،
 . 6/18، البهوتى: كشاف القناع، 9/180تحفة المحتاج في شرح المنهاج، دار إحياء التراث العربى، 

التربوي    (3) إلى مؤتمر  الفقه اإلسالمي، بحث مقدم  في  العقوبات  باستخدام  الطفل  تأديب  أو هريد:  أحمد شويح وعاطف 
تح بين  الفلسطيني  "الطفل  في  الثانى،  اإلسالمية  بالجامعة  المستقبل  وطموحات  الواقع  ،  2005/ 11/ 23-22ديات 

 ". 86صــ
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 .  (1) "يا أفلح، ترب وجهك" :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
النبى صلى    فأتي بي إلىوعن عم أبى رافع بن عمرو قال: كنت أنا وغالم، أرمى بنخل األنصار،  

"ي فقال:  وسلم  عليه  في  هللا  سقط  مما  وكل  النخل،  ترم  "ال  فقال:  آكل.  فقلت:  النخل؟  ترم  لم  غالم!  ا 
 .(2) أسفلها". قال: ثم مسح رأسي، وقال: "اللهم أشبع بطنه"

بي سلمة المشهور، قال كنت غالمًا في حجر رسول هللا صلى هللا عليه  أ بن  ا  نوفيه أيضًا حديث ع 
هللا صلى هللا عليه وسلم: يا غالم سم هللا، وكل  وسلم وكانت يدي تطيش في الصفحة، فقال لى رسول  
 .(3)بيمينك، وكل مما يليك" قال: فما زالت تلك طعمتى بعد 

إذا كانت التربية تجمع بين المعرفة والسلوك، والعلم والعمل، فإن تهذيب السلوك وإصالح العمل إنما      
المعرفة  العمل؛ ألن  هذا  إلى  يقود  الذي  العلم  واستكمال  السلوك،  هذا  توجه  التي  المعرفة  بتصحيح  يبدأ 

    (4)فاسد.الخاطئة، ربما تؤدي إلى سلوك منحرف، والعلم المنقوص ربما يؤدي إلى عمل 
 اإلعراض والعبوس: -2
ال شك أن النفوس لديها حاجة إلى الشعور بالمكانة االجتماعية، السيما األطفال. وقد حرصت الشريعة    

أن يتولى الولى إشباع هذه الحاجة عند الطفل، فإذا عبس وأعرض عن الطفل تأديبًا له على خطأ ارتكبه؛  
 سيكون له وقع في نفسه. 

إذا اطَّلَع على أحٍد مْن    عائشة رضي هللا عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كانوقد ورد عن  
 .  (5) أهِل بيِته كذبَ كذبًة، لم يزْل معرًضا عنه حتى يحدَث توبةً 

 الزجر:  -3
تمرة من تمر الصدقة،  أعن        الحسن بن على رضي هللا عنهما  بى هريرة رضى هللا عنه قال: أخذ 

في   نأكل  فجعلها  ال  أنا  علمت  أما  بها،  ارم  "كخ....  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  فقال  فيه، 
 .(6)الصدقة؟"

 التوبيخ: -4
وهو اللوم القاسي والعتاب القوي الذي يعبر عن استياء شديد من فعل ما، وقد استخدم النبى صلى   

التأديب، فقد ورد عن أبى ذر قال: ساببت  )قال له:   رجل فعيرته بأمه  هللا عليه وسلم هذا األسلوب في 

 
 (. 323( ، مسند أحمد، رقم )381،  382سنن الترمذي، رقم ) (1)
 (. 2299(، سنن ابن ماجة، رقم )1288(، سنن الترمذي، رقم: ) 2622سنن أبي داود، رقم: )  (2)
 (.5376صحيح البخاري، رقم: )  (3)
عادل السكري: األبعاد التربوية لمبدأ األمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الفقهاء والمتكلمين، رسالة ماجستير كلية   (4

 .  10م، صـ: 1988التربية جامعة عين شمس، 
 . 1973، وبنحوه في سنن الترمذي، رقم: 6567السيوطى: الجامع الصغير، كتاب الفرج بعد الشدة صـ (5)
 (. 1069(، صحيح مسلم، رقم ) 1491البخاري، رقم )صحيح  (6)
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فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "يا أبا ذر! أعيرته بأمه؟!" إنك امرؤ فيك جاهلية،   -يابن السوداء(  
مما   وليسبه  يأكل،  مما  فليطعمه  يده،  تحت  أخوه  كان  فمن  أيديكم،  تحت  هللا  جعلهم  خولكم،  إخوانكم 

 .(1)يلبس..."
األسلوب   هذا  األواستخدام  دقة في  إلى  يحتاج  الخطأ، كما  اللوم يتوقف على  لسبب  لفاظ وتوضيح 
 . ال يكون   حتى، والعتاب، الذي استحق التوبيخ

 التهديد: -5
التعزي    العقوبات  من  التهديد  تلك  ر يعتبر  يستعمل  أن  معلمًا  أم  كان  أبا  للمربى  ويمكن  المشروعة،  ية 

 .(2) يغلب على اعتقاده صالحه بهالوسيلة بشرط أال يكون التهديد كاذبًا، وأن 
﴿ِإنَّ ٱلَِّذيَن َكَفُروْا والتهديد والوعيد من أكثر األساليب التي استخدمها القرآن الكريم، مثل قوله تعالى:      

ِتَنا َسۡوَف ُنۡصِليِهۡم َناٗرا ُكلََّما َنِضَجۡت   َايَٰ ـ  ُهۡم ُجُلوًدا َغۡيَرَها ِلَيُذوُقو ِب ۡلنَٰ ﴾ُجُلوُدُهم َبدَّ  .(56النساء: ) ْا ٱۡلَعَذاَبِۗ
 الهجر: -6

القبول       إلى  الحاجة  كانت  فإذا  والمعقول،  والسنة  الكتاب  في  مقررة  شرعية  وسيلة  الهجر  يعتبر 
نسان صغيرًا أو كبيرًا، كان الحرمان من إشباعها لفترة مؤقتة عالجًا وتأديبًا  االجتماعي رغبة ملحة عند اإل

 لهذا الفرد. 
، وقد هجر النبى صلى هللا عليه وسلم الثالثة  (34النساء:)  ٱۡلَمَضاِجِع﴾﴿َوٱۡهُجُروُهنَّ ِفي  قال تعالى:       

 .(3) الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وقد هجر نسائه أربعين يومًا، وابن عمر هجر ابنا له
النبى صلى هللا  وهذا عبد هللا بن مغفل بعد أن رأى ابنه يخذف )يرمى الحصى( حذره وذكره بكالم   

كان ينهى عن الخذف   عليه وسلم ولما رأه عاد للخذف، قال له: أخبرك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 .(4) ثم أراك تخذف؟! ال أكلمك كذا وكذا

 رؤية وسيلة التأديب: -7
  مهم من الناحية التربوية أن يري الطفل أداة الضرب كالعصا ونحوها، أو على األقل يكون على علم  

  تجنب   بوجودها، أو بسهولة إحضارها، فهذا يذكره بها، فيخاف من معاقبته بها عند الخطأ، فيحرص على
 .(5) الذي صدر عنه، عامل من عوامل االلتزام والتقويم ؤهالخطأ، أو على األقل يسرع إلى تصحيح خط

 .(6) صلى هللا عليه وسلم أمر بتعليق السوط في البيت" فعن ابن عباس رضي هللا عنهما: أن النبى    

 
 (. 30صحيح البخاري، رقم ) (1)
 . 626، صــ2م، ط1988 -بيروت-سعيد حوى: تربية اإلسالم، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة  (2)
 (. 4916سنن أبي داود، رقم ) (3)
 (. 54،  1954(، صحيح مسلم، رقم ) 5479صحيح البخاري، رقم ) (4)
 . 321م، صــ2012على عبد الباسط مزيد: موسوعة التربية النبوية للطفل، مكتبة االيمان،  (5)
 (. 1229البخارى: األدب المفرد، رقم )  (6)
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 . (1) وروي عبد الرزاق والطبراني الحديث: "علقوا السوط حتى يراه األهل فإنه أدب لهم"
 ضوابط تأديب الطفل بالضرب:

ضع الفقهاء مجموعة من الضوابط المحكمة لتأديب الطفل المخطأ، تعبر عن فهم عميق لطبيعة  و      
النفس البشرية، ونظرة ثاقبة لخصائصها؛ ألنها منبثقة من نصوص الوحي الذي ال يأتيه الباطل من بين  

 يديه وال من خلفه. 
 الضرب ضرورة تربوية وال يجوز في غير الضرورة:  -1

هو    بالضرب  تربوية  المباح  ضيقأالتأديب  ضرورة  بمثابة  فهو  اإلسالمي،  التربوي  التشريع    ، في 
التربوية   بالفنيات  الغرض منها التهذيب وليس االنتقام، وهذه الضرورة ال يقدرها إال المربى الحاذق الملم 

  ن سلطة المربى ليست مطلقة، بل هي مقيدة بضوابط أخالقية وإنسانية أل  ؛والذي يراعي الضوابط الشرعية
 ودينيًا.  وعرفيًا، وتربويًا، اجتماعيًا،ودينية ونفسية، لذلك البد أن يكون المربى مؤهاًل 
صلى هللا عليه وسلم الذي أمر فيه بتعليم الطفل الصالة    ويمكن إدراك هذه الضرورة في حديث النبى

من السابعة إلى العاشرة ثم بعدها يضرب، بال شك فإن الطفل الذي يدرب على الصالة خمس مرات في  
 ر.فاليوم لمدة ثالث سنوات ثم بعدها يترك الصالة، فالمربى حينئذ ال يجد من الضرب م

لصبي قليل الحياء، مستخفًا للكرامة قليل األلفة، محبًا للكذب يقول ابن الجزار القيروانى: فإن كان ا
عسر تأديبًا، والبد لمن كان كذلك من إرغاب وتخويف عند اإلساءة، ثم يحقق ذلك بالضرب إذا لم ينفع  

 .(2) التخويف
فإن    والمالينة،  بالقرب  استطعت  ما  قومه  األمين:  ولده  مربى  األحمر  لخلف  الرشيد  هارون  وقال 
 .(3)، فعليك بالشدة والغلظةأباهما

 التدرج في التأديب:  -2
، ألنه يوافق خصائص النفس البشرية ويتسق مع  ن مبدأ التدرج سمة من سمات التشريع االسالمىإ

العدل الذي هو روح الشريعة، ويلتزم بالرفق الذي هو سر التربية والعالمة الفارقة في العالقات االجتماعية  
الناجحة، كما قال النبى صلى هللا عليه وسلم: "إن الرفق ال يكون في شيء اال زانه وال ينزع من شيء إال  

 .(4) شانه"
ا  التعزيقال  للمعلم  وإذا جاز  كافيًا    ربن حجر:  يراه  ما  يكون على حسب  أن  ويلزمه  الضرب،  فله 

 
الفوائد،    (1) الزوائد ومنبع  الفكر، بيروت، صــ1412الطبرانى: مجمع  الصحيحة برقم    198ه، دار  وصححه االلبانى في 

(1447 .) 
،  1984  -بيروت-لقيروانى: سياسة الصبيان وتدبيرهم، تحقيق: محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب االسالمى  ابن الجزار ا  (2)

 . 113صــ
 . 3/254المسعودي: مروج الذهب، دار إحياء التراث،  (3)
 (. 6549صحيح مسلم، رقم ) (4)



- 64 - 

 

لجريمة   بالنسبة  كافيًا  دونها  ما  أن  يري  وهو  مرتبة  إلى  يرتقي  أن  له  يجوز  فال  الولد،  لجريمة  بالنسبة 
 .(1) الولد 

ا  لها  يتعرض  التي  المواقف  بتعدد  متعددة  التربية  أساليب  الحاج:  ابن  الطفل،  وقال  مع  لمربى 
رب صبي يكفيه عبوسة وجهه عليه وآخر  فومتدرجة حسب نوع الخطأ ودرجته ودرجة تقبل الطفل لألدب،  

 . (2) ال يرتدع إال بالكالم الغليظ والتهديد وآخر اليتذجر إال بالضرب واإلهانة كل على قدر حاله
ومن هذا المنطلق على المربى أن يتدرج مع الطفل في أنواع العقاب السابقة وال يلجأ إلى آخر الدواء       

 والعقاب البدنى إال بعد استفراغ األنواع كلها.
 (3) أال ينتفي الغرض التربوي للضرب: -3

خالف  متى انتفى الغرض انتف جواز الوسيلة، قال بن حجر: والعقوبة إنما جازت لنمو الصبي على  
 .(4) األصل لظن إفادتها زجرًا له وإصالحًا، فإذا ظن انتفاء فائدتها فال مقتضى لجوازها

 (5) أهلية الطفل المؤدب: -4
بقيود تكاد تجعل المربى يعزف عنه إلى غيره من الوسائل    للتأديب  قيد الفقهاء استعمال الضرب 

ومخافة القصاص، ومن هذه القيود أن يكون الطفل ممن يؤدب مثله، وذلك بتجاوزه    مخافة اإلثم الشرعى
العشر سنين، وهم بذلك يفرقون بين مرحلة ما قبل التمييز، وبين مرحلة التمييز التي يقسمونها أيضًا إلى 

 مرحلتين: األولى من سبع إلى عشر، ومن عشر سنين إلى البلوغ:
 التمييز المرحلة األولى: مرحلة ما قبل 

ل عقاًل، بل حيفي هذه المرحلة يحرم إنزال العقوبة الجسدية بالطفل إذا كان دون السابعة شرعًا ويست
يقع على كاهل المربى أن يؤدبه التأديب الوقائي بإبعاده عن الوسائل الموقعة من الخطأ، وعند وقوعه في  

بًا ببعض التأديبات المعنوية كالزجر  بعاد مصحو الخطأ يتم صرفه عنه وال مانع أن يكون هذا الصرف واإل
 . (6) والتوبيخ

 
. نقاًل عن مجلة الحقيقة،  9وتأديبهم، مخطوط، صــشمس الدين بن محمد األنبابى: رسالة في رياضة الصبيان وتعليمهم    (1)

 . 4، صــ2012، مارس 20جامعة أدبار، العدد: 
 . 2/317ابن الحاج العبدري: المدخل، دار التراث، د.ت،   (2)
العدد:    (3) أدرار،  جامعة  الحقيقة،  مجلة  والضرر،  الضرورة  بين  للتأديب  األوالد  يحى: ضرب  بن  كلثوم  مارس 20ام   ،

 . 101، صــ 2012
 . 10األنباني: رسالة في رياضة الصبيان وتعليمهم وتأديبهم، صــ (4)
سابق،    (5) الرائق، مصدر  البحر  نجيم:  سابق،  8/394ابن  الحكام، مصدر  تبصرة  فرحون:  ابن  األنصاري: 2/341،   ،

ناع،  ، البهوتى: كشاف الق9/180، الهيتمى: تحفة المحتاج، مصدر سابق،  4/163أسنى المطالب، مصدر سابق،  
 . 102، ام كلثوم بن يحي: ضرب األوالد بين الضرورة والضرر، مصدر سابق، صــ6/18مصدر سابق، 

النعمان بن عبد الرحمن المشعل: أحكام الجناية المترتبة على التأديب في الفقه اإلسالمي وتطبيقاتها في محاكم منطقة   (6)
 . 8ه، صــ 1422( 10الرياض، مجلة العدل، العدد )
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 وإذا بلغ الطفل السابعة فعلى المربى استخدام جميع األساليب عدا الضرب لتقويم سلوكه.
قال ابن الحاج المالكى: وقد جاء أن الصالة ال يضرب عليها إال لعشر فما سواها أحرى فينبغى أن  

 .(1)  يجب ضربهم في هذا السن المتقدميأخذ معهم بالرفق مهما أمكنه إذ أنه ال
واألسلوب اإلصالحى الذي ينتهج مع طفل ما بين السابعة والعاشرة، يقتصر على العقوبات المعنوية  

 (2) المتمثلة فيما يلي:
 اإلرشاد إلى الخطأ بالتوجيه.  •
 اإلرشاد إلى الخطأ بالتأنيب والتوبيخ.  •
 اإلرشاد إلى الخطأ بالهجر.  •
 الخطأ بالتهديد. اإلرشاد إلى  •

 المرحلة الثانية: مرحلة التمييز الثانية: 
بشرط   بالضرب  الطفل  عقاب  يجوز  وفيها  بالبلوغ،  وتنتهي  العاشرة  الطفل  ببلوغ  المرحلة  هذه  تبدأ 

استيفاء الشروط والضوابط وفقًا لحديث الضرب لعشر، وفيه أمر النبى بتعلم وتدريب الطفل من السابعة  
أ  ينبغي  وأربعمائة صالة، وعلى هذا  يعادل خمسة آالف  وذلك  العاشرة  إلى  الصالة  تقاس جميع  على  ن 

 .، حقيقيا أو معنويااألمور
م أو المربى ضرب  ويتوقف العقاب البدنى ببلوغ الطفل، إذ نص الفقهاء على أنه ليس لألب أو األ 
 . (3) غ ولو كان سفيهالالبا
 (4)مواصفات المؤدب )المربي(:  -1
ول بذلك ما لم تتوافر فيه مخإذا وجد المربى نفسه أمام حالة تربوية تستدعى ضرب الطفل، فإنه غير      

 الضوابط التي حددها العلماء، وهي:
 أن يكون المربى محل ثقة للطفل بأن يكون قدوة.   -

كاأل والمؤدب  البذر،  كمثل  مثله  التأديب  أن  واعلم  قائاًل:  ذلك  على  المقدسي  كانت  نبه  متى  رض 
 .(5) ألرض رديئة ضاع البذر فيها ومتى كانت صالحة نشأا

ن العلم يدرك بالبصائر،  وقال الغزالى الشافعى: أن يكون المعلم عاماًل بعلمه فال يكذب قوله فعله؛ أل
 . (6) بصار وأرباب األبصار أكثر والعمل يدرك باأل

 
 . 2/317لحاج: المدخل، مصدر سابق، ابن ا (1)
 . 149، صــ1999مجلة الجامعة اإلسالمية، العدد األول، المجلد السابع، يناير  (2)
 . 5/526الخطيب: مغنى المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، مصدر سابق،  (3)
 . 111ام كلثوم ابن يحي: ضرب األوالد للتأديب بين الضرورة والضرر، مرجع سابق، صــ (4)
 . 571/ 3ابن مفلح المقدسي: اآلداب الشرعية والمنح المرعية، عالم الكتب، د.ت،  (5)
 . 58/ 2م، 2009 -بيروت  -الغزالى: االحياء، دار الفكر (6)
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 أن يكون صبورًا عالمًا بأساليب التأديب وتدرجها. -
 فإذا لم يكن على علم ودراية بالتأديب ووسائله فلن يؤدية على الوجه المطلوب شرعًا وعرفًا.     
 أن يكون حليمًا غير غضوب: -
العقاب في هذه الحاله سيكون للتشفى وليس للتأديب،    ن أل ؛فال ينبغي أن يضرب المعلم وهو غاضب      

القوة الغضب ي به إلى إيذاء الطفل وحدوث ما ال يحمد عقباه،  ة عند المعلم عن الطفل ربما يؤد يوفارق 
 .(1) ولهذا أوصي النبى صلى هللا عليه وسلم من طلب منه الوصية بقوله: ال تغضب وأعادها عليه ثالثاً 

وقال ابن الحاج: من كان منهم في خلقه حدة أو فيه غلظة وفظاظة فيتعين عليه إذا أدركه شيء مما      
نق حبل يتركه حتى يسكن غيظه ويذهب عنه ما يجده من ال  ذلك، ي وقته  ف  الصبيذكرنا ان ال يؤدب  

 .  (2) عليه وحينئذ يؤدبه األدب الشرعى
أما القابسي فقال: ينبغي لمعلم األطفال أن يراعى منهم حتى يخلص أدبهم لمنافعهم، وليس لمعلمهم       

في ذلك شفاء من غضبه، وال شيء يريح قلبه من غيظه؛ فإن ذلك إن أصابه فإنما ضرب أوالد المسلمين  
 . (3)لراحة نفسه، وهذا ليس من العدل

 مواصفات أداة الضرب: -2
أن تكون األداة معتدلة الحجم، فال يضرب الصبي بعصا غليظة تكسر العظم، وال رقيقة ال تؤلم   -

 .(4) بل تكون وسطا الجسم،
أن تكون معتدلة الرطوبة فال تكون رطبة تشق الجلد لثقلها، وال شديد اليبوسة، فال تؤلم لخفتها، قال   -

 .(5) الصبي رطبة مأمونة لئال تؤثر أثرًا سيئاً : أن تكون الدرة التي يضرب بها المعلم يالقابس
البد أن تكون دون اآللة الشرعية التي تقام بها الحدود وال يتعين لذلك نوع بل يجوز بسوط وبعود    -

 . (6) وخشبة وطرف ثوب بعد فتله حتى يشتد 
 ( 7)مواصفات طريقة الضرب: -3
أن يكون مفرقًا ال مجموعًا في محل واحد، فال يجوز أن يكون كثيرًا متكررًا لرجحان مفسدته حينئذ   -

لما   نفسية سيئة  يس وضياع مصلحته  آثار  إليه من  يؤدي  الحس وما  المتكرر من بالده  الضرب  ببه 

 
 (.5765صحيح البخاري، رقم ) (1)
 . 2/326ابن الحاج: المدخل، مصدر سابق،  (2)
 . 129القابسي: الرسالة، مرجع سابق، صــ (3)
 . 172محمد القرشى: معالم القرية في معالم الحسبة، دار الفنون كمبردج، د.ت، صــ (4)
 . 170القابسي: الرسالة، صــ (5)
 . 2/317ابن الحاج: المدخل،   (6)
، الخطيب: 1/415، الخطاب: مواهب الجليل، 2/317، ابن الحاج: المدخل: المدخل، 5/231ابن الهمام: فتح القدير،  (7)

 . مصادر سابقة.9/143، ابن قدامة: المغنى، 1/290، الجمل: حاشية الجمل، 5/533مغنى المحتاج، 
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 .(1) على الطفل
 أن يكون بين الضربتين زمن يخف به ألم األول.  -
ينقل السوط ألعضده حتى يري بياض إبطه فال يرفعه لئال يعظم ألمه، وقد أال يرفع الضارب ذراعه ل -

 كان عمر يقول للضارب. الترفع إبطك. 
 .(2) أال يزيد على ثالث، فإن اضطر إلى زيادة على ذلك فله بين الثالثة إلى العشرة سعة -

 وقالوا ان أراد اقتص منه.
القابس  أن يزيد المربي على عشرة، قال: وربما كان من صبيان المعلم من يناهز    بتجويز  يوانفرد 

االحتالم ويكون سئ الرعية، غليظ الخلق، ال يروعه وقوع عشر ضربات عليه ويري للزيادة عليه مكانًا، 
 . (3) وفيه محتمل مأمون، فال بأس إن شاء هللا، من الزيادة على العشر ضربات 

أن يكون الضرب بقدر الذنب حتى ال يخرج عن حدوده الشرعية، قال القابس: وإذا استأهل الضرب  -
 .(4) ن الضرب من واحدة إلى ثالث، فليستعمل اجتهاده لئال يزيد في رتبة فوق استئهالهاأ فاعلم 

أال يولى  : وليتول أدبهم بنفسه، فقد أحب سحنون يأن يقوم المعلم بضرب الصبيان بنفسه، يقول القابس -
 .(5)أحدًا من الصبيان الضرب 

 .(6) أن يكون الضرب بحيث ال يتعدى األلم إلى التأثير المشنع أو الوهن المضر -
 .(7) أن يراعى الفروق بين الصبيان المعاقين بحسب شخصيتهم ودرجة تقبلهم للعقاب  -
تعنيف  - دون  بالضرب  االكتفاء  المربي  على  يجب  إذ  والسخرية؛  بالشتم  مصحوبًا  الضرب  يكون  أال 

 .(8) لم النفسي وهذا حرامالطفل أو شتمه أو السخرية منه لما في ذلك من جمع بين األلم الجسدى واأل
ى في نفس  أن يتوقف المربي عن الضرب إذا ذكر الطفل هللا، حيث يجب على المربي تعظيم هللا تعال  -

"من   وسلم:  عليه  لقوله صلى هللا  وجل،  عز  ذكره هلل  لوال  للعقوبة  مستحق  أنه  للطفل  فيبين  الطفل، 
 .(9) استعاذ منكم باهلل فليعذه"

 
 . 9األنبابى: رسالة في رياضة الصبيان وتعليمهم وتأديبهم، صــ (1)
لمختصر خليل،    (2) التاج واالكليل  األحكام،  54/ 2العبدري:  األحكام شرح عمدة  أحكام  العيد:  دقيق  ابن  ابن  253/ 2،   ،

 . 354المعلمين، صــشحتوت: آداب 
 . 130القابسي: الرسالة، صــ (3)
 . 130القابسي: المصدر السابق، صــ  (4)
 . 130القابسي: المصدر السابق: صــ  (5)
 . 130نفس المصدر السابق: صــ (6)
 . 2/317ابن الحاج: المدخل،   (7)
 . 326/ 2، ابن الحاج المدخل، 45/ 2المواق: التاج واالكليل،  (8)
 (. 5109داود، رقم )سنن أبي  (9)
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أن يبين المربي سبب العقاب الذي سلط على الطفل حتى يستطيع الربط بين العقوبة والخطأ، وعند   -
 .(1) فكري وإما عملى وإما عمدي دراسة سبب الخطأ الصادر من الطفل نجده إما

 الخطأ الفكرى: 
، فلجوء المربى إلى الضرب خطأ فادح ال يتوفر عند الطفل مفهوم صحيح عن الشئأوالمقصود به  

في حقه، بل يجب عليه تصحيح المفهوم عند الطفل، وتصحيح فكرة أسوة بالرسول صلى هللا عليه وسلم  
كخ" كخ  له:  فقال  الصدقه،  تمر  من  أكل  عندما  على  بن  الحسن  مع  موقفه  قال:  في  ثم  أما  "  ليطرحها 

 .(2) شعرت أنا ال نأكل الصدقة"
 : عملىالخطأ ال

تجنب  وا المربى  فعلى  يجيده،  فال  به  القيام  له  يسبق  لم  بعمل  القيام  للصبي  يوكل  أن  به  لمقصود 
صلى هللا عليه وسلم الذي   بل عليه تعليم الطفل كيفية القيام بالعمل بشكل صحيح أسوة بالنبى  الضرب،

 . (3) قال للصبى الذي لم يعرف كيف يذبح شاة حيث قال: "تنح حتى أريك"
 الخطأ العمدي: 

و اإلصرار على  أ و الكسل  أالمقصود به أن يتعمد الصبي الخطأ كنوع من التمرد من على المربى،  
الطفل   ةالتربوية، والذي هو على علم بنفسيعدم التعلم، فهنا يجب على المربى الذي استنفذ جميع الوسائل 

عن   معنا  المتقدم  الرسول  لحديث  السابقة،  الشرعية  بالضوابط  المقيد  الضرب  إلى  يلجأ  أن  يصلحه  وما 
 الصالة حيث أمر بضرب الصبي على الصالة بعد العاشرة أي بعد ثالث سنوات من تعليمه إياه. 

 (4)مكان الضرب: -4
نسان، وال  على المؤدب أن يتحري مكان الضرب، فال يطال الوجه لتكريم هللا له ولجمعه محاسن اإل  

ن هذه المواضع ال  فخاذ وأسافل الرجلين؛ ألالفرج، وال مكان المقاتل، بل يتعمد في ضربه على األيادي واأل
 يخشى منها مرض، وال غائلة.

: وليتجنب أن  ي. وقال القابس(5) "إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه"قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:       
يضرب رأس الصبي أو وجهه، فإن سحنون قال فيه: ال يجوز له أن يضربه، وضرر الضرب فيهما بين،  
قد يوهن الدماغ أو تطرف العين أو يؤثر أثرُا قبيحُا، فليتجنبا؛ فالضرب على الرجلين آمن وأحمل لاللم في 

 
 . 107ام كلثوم بن يحي: ضرب األوالد للتأديب بين الضرورة والضرر، صــ (1)
 (.1491صحيح البخاري، رقم ) (2)
 (. 180سنن الترمذي، رقم ) (3)
، القرشي:  9/143، ابن قدامة: المغنى، مصدر سابق،  7/143الباجى: المنتقى شرح الموطأ، دار الكتاب االسالمى،    (4)

 . 172معالم القربة، صــ
 . 4493سنن أبي داود، رقم  (5)
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 .(1)سالمة
 ضرب والضمان:ال
ب إذا ضرب ولده تأديبًا أو المعلم إذا ضرب الصبي للتعليم فمات  رأى المالكية والحنابلة أن األ         

ب والمعلم ال يضربان إال لإلصالح والتأديب، ن األالولد أو الصبي من أثر الضرب فال ضمان عليه؛ أل 
ب إذا ضرب ابنه فمات يجب عليه الدية في ماله وال يرث منه وكذلك أما الحنفية والشافعية، قالوا: إن األ

التعليم فمات من الضرب وجب عليه    ألجلالمعلم لحفظ القرآن أو الكتابة أو الصنعة إذا ضرب الصبي  
األ يتحفظ  حتى  وذلك  لمصلحة  الضمان  ال  فضربه  ولده  من  نفسه  قامت  ربما  فإنه  لولده  في ضربه  ب 

 .(2) احتياطاً  فوجب الضمان كاألجنبي
 

 : التطبيقات التربوية
التربوية ما يمكن وما يجب أن يعمله كل من الوالدين والمعلمين والمربين بصفة  يق      بالتطبيقات  صد 

 . (3) أمر تنشئة الفرد، حتى يسير نموه سويًا في كافة مظاهره وفي كل مراحلهعامة، وكل من يهمه 
 

 ألحكام الطفولة العامة.التطبيقات التربوية  خامسا: 
معاملتهم - يعامل  وال  األطفال  أحكام  عليه  تسري  ال  بلغ  إذا  في  الطفل  النظر  إعادة  ينبغي  لذلك  ؛ 

 .مواثيق وقوانين الطفل
لإلشباع   - الملحة  والحاجة  اآلخرين  على  الكلى  شبه  باالعتماد  المميزة،  غير  الطفولة  مرحلة  تتسم 

خالل اللعب، لذلك يجب أن تصمم دور الحضانة بحيث يكون اللعب هو محور    العاطفى والتعلم من
كما يجب النشاط في هذه المؤسسات، كما يجب أن تخلو من مظاهر التهديد والعقاب والعمل الشاق  

ين مدربين ومؤهلين للعمل مثل  نظام التقويم واالمتحانات، كما يجب أن يكون المرب  إعادة النظر في
 هذه المؤسسات.

طور التمييز هو طور التأديب والتهذيب والتعليم المنظم، وتشير نتائج بحوث النمو الراهنة إلى أن   -
العمر األكثر مالئمة لتلقى التعليم المنظم هو سن السابعة وهذا ما أجمع عليه الفقهاء لذلك ينبغي 

األ أنسب  بإعتباره  السابعة  سن  إلى  اإلبتدائية  المرحلة  في  القبول  سن  التعليم عمار  رفع  لبدء 
 .(4) المنظم

 
 . 130القابسي: الرسالة، صــ (1)
اإلسالمي    (2) التربوي  الفكر  في  بالضرب  الطفل  تأديب  الكندى:  ولطيفة حسين  مالك  دراسات -بدر محمد  نقدية،  دراسة 

 . 2010يوليو  68تربوية ونفسية )مجلة كلية التربية بالزقازيق( العدد  
 . 107د زهران: علم نفس النمو، صـحام (3)
 . 278آمال صادق وفؤاد أبو حطب: نمو اإلنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المسنين، مرجع سابق، صــ (4)
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بتدائية، لذلك ينبغي أن تتوافق سياسة هذه المؤسسات مع األحكام  مرحلة التميز تستغرق المدرسة اال -
الخاصة بهذه المرحلة، فهى مرحلة تدريب وتعليم وإعداد للبلوغ بال مسئولية سوى الشئ اليسير، وأن  

التعامل المناهج معلومات ومعارف عامة ومهارات  القيم    تتضمن  والكثير من  المعلومات،  مع هذه 
من   تخلو  أن  يجب  كما  البسيطة،  العلوم  وأساسيات  واألخالقية،  واالجتماعية  الدينية  واالتجاهات 

 الرسوب. 
فطرة   - سالمة  على  المحافظة  حول  بالطفوله  المعنية  التربوية  المؤسسات  أهداف  تتمحور  أن  يجب 

اإلسال المنهج  وفق  الطفل  مطالب  وصياغة  وتهذيب  الطفل  العقلية    كمونات مي  الطفل  وطاقات 
 والنفسية والجسدية وفق ضوابط المنهج اإلسالمي السيما مع وجود التحديات الثقافية الراهنة. 

السلف  - وهدي  رسوله  وسنة  بكتاب هللا  التمسك  بها:  يعنى  واألصول  األصول،  إلى  العودة  ضرورة 
النصوص القرآنية والنبوية، ومن هم الذي   الصالح. ويبقى بعد ذلك ما ال يقل أهمية، وهو: تفسير 

 وهذا هو عمل المجامع الفقهية. (1)  الصالح؟يمثلون السلف 
األهمية،   - غاية  في  أمر  بالطفل،  المعنية  المؤسسات  لعمل  كمحدد  والوالية  األهلية  نظرية  اعتماد 

آلهى واستنباط بلغ الغاية في الدقة مع اعتمادها على خصائص الطفل    وحي السيما وأنه منبثق عن  
 نفك عن الصالح العام. العقلية والجسدية ومصلحته التي ال ت

فإذا كان الشرع قد كفل   تمع؛ لذلك يجب أن تسري عليه أحكام الوصي،وكيل عن الدولة والمجالمعلم  -
للطفل ثالث أنواع من الواليات، بحسب المرحلة العمرية واحتياجاتها؛ فإنه ينبغي أن تنطبق ضوابط  

التعليم،   التعليم النظامى  كماالوالية مع ضوابط  في المدارس االبتدائية حيث    ينبغي أن يتولى أمر 
مرحلة التمييز معلم على عكس مرحلة ما قبل التمييز حيث الوالية التربوية لإلناث، فيكون التعليم  

 فيها قاصرًا على اإلناث. 
بعد ثورة العلم والتكنولوجيا أصبح ضرورة من ضروريات الحياة، لذلك تجب نأخذ نفقة التعليم أحكام   -

 طفل. المي، وأن تتكفل الدولة بالتعليم في حالة عدم وجود من ينفق على الالنفقة وفق التشريع اإلس
لكل مرحلة خصائصها ومتطلباتها لذلك يجب أن يمنع العقاب بكل أنواعه في مرحلة ما قبل التمييز،   -

إلى   بالضرب  سمح  العاشرة  بلغ  فإذا  الضرب،  عدا  السلوك  تقويم  أساليب  بجميع  يسمح  أن  على 
ألنهم استطاعوا أن يحافظوا على الخيط   ؛ق ضوابط العقاب التي أقرها الفقهاء البلوغ. وكل ذلك وف

 الرفيع الذي يبين منافع الضرب ومضاره.
العقاب بال ضوابط يؤدي الى االستبداد، فإذا كان فعل التربية: يسعى إلى النمو، فإن فعل االستبداد  -

الع في  الحياة  يبث  التربية  فعل  كان  وإذا  الجمود،  إلى  على  يؤدي  يحجر  إذ  االستبداد،  نرى  قول، 

 
 .  427م، صـ: 1991( سعيد إسماعيل علي: هوامش في السياسة المصرية، دار الثقافة الجديدة،  1



- 71 - 

 

اإلنسان   بين  المسافات  يقرب  وذاك  وهذا  التخلف،  إلى  المؤدي  بالتجمد،  يصيبها  العقول،  حركة 
 ( 1)  القطيع.والحيوان، فتسود الطاعة.. طاعة 

من واجب المربين أن يكون تقويمهم لطالبهم حقيقيا وعادال، حتى يسهموا إسهاما حقيقيا في إصالح   -
 .(2)  دائماأحوالهم، وتحسين أدائهم، ودفعهم نحو األفضل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 7م، صـ: 2020االستبداد، عالم الكتب، سعيد إسماعيل على: تربية  (1
 . 142م، صـ: 2016عادل السكري: أصول وفصول في دراسة التربية اإلسالمية، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، (2
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 الفصل الثالث 

 
 مراحل الطفولة وأبعادها التربوية ب األحكام الخاصة  

 
 

 بمرحلة الوليد وأبعادها التربوية. أوال: األحكام الخاصة 

 ثانيا: األحكام الخاصة بمرحلة الرضيع )المهد( وأبعادها التربوية.

 ثالثا: األحكام الخاصة بمرحلة الطفولة غير المميزة وأبعادها التربوية.

 رابعا: األحكام الخاصة بالطفولة المميزة وأبعادها التربوية.

 لألحكام الخاصة بمراحل الطفولة خامسا: التطبيقات التربوية 
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 الفصل الثالث: األحكام الخاصة بمراحل الطفولة وأبعادها التربوية 
 

ف      تناولنا  أن  الفقه    يبعد  في  للطفولة  العامة  واألحكام  للبحث  المفاهيمي  اإلطار  السابق  الفصل 
اإلسالمي، والتي تمثل إطار عام لألحكام المتعلقة بالطفل، سنتناول في هذا الفصل األحكام الخاصة بكل  
مرحلة من مراحل الطفولة والتي وضعها المشرع لتلبي احتياجات الطفل بحسب المرحلة العمرية وبحسب 

لنخرج منها بحقائق تربوية تفيد   ،التي يمر بها الطفل  لخصائص النفسية والجسدية والعقلية واالجتماعيةا
   القائمين والمهتمين بالتربية سواء أفراد أو مؤسسات.

لإلنسان، فإن طور الطفولة هو في   البيولوجيطور التكوين    هإذا كان طور الجنين هو في جوهر ف      
أساس    -وهذا هو األهم-له. إنه بالطبع امتداد للطور السابق، إال أنه    السيكولوجيأساسه طور التكوين  
 . (1)أو "مدي الحياة" "وهذا هو جوهر النمو على أنه "دورة الحياة ة،للمراحل واألطوار التالي

من    اد فاست   الشاهق، فمن أسس بنيانه على هدى من هللا ثماألساس الذي يحمل البناء    يوالطفولة ه     
الحديثة التربوية  أمام    ،النظريات  ينحرف  ما  هار، سرعان  شفا جرف  على  طفله  بنيان  أسس  ممن  خيرًا 

هتمام  االرعاية و بالبشاير أمواج فتن الشهوات والشبهات فور بلوغه، ومن ثم فبالقدر الذي يحاط به الطفل  
وهذا ما اعتنى به التشريع    المختلفة بنفس هذا القدر يسير النمو في االتجاه المرغوب فيه.في مراحل نموه  

 اإلسالمي من خالل األحكام التالية: 
 

 وأبعادها التربوية  الوليد مرحلةاألحكام الخاصة بأواًل: 
 )االعتماد الكلى على اآلخرين(

ُ ٱلَِّذي قال تعالى:        َضۡعٗفا َخَلَقُكم مِ ن َضۡعٖف ُثمَّ َجَعَل ِمنَۢ َبۡعِد َضۡعٖف ُقوَّٗة ُثمَّ َجَعَل ِمنَۢ َبۡعِد ُقوَّٖة    ﴿ٱّلِلَّ
﴾
ۚٗ
لالية(54الروم:  )  َوَشۡيَبة الطفولة  الكريمة  ، طبقًا  اإل  :فإن  األول من حياة  الضعف  نسان،  هي مرحلة 

 . ويدا رويدار وأضعف طور في أطوارها هو طور الوليد ثم يتجه نحو القوة 
لديه عنه واجباته  اوجعل له الشرع الحنيف أهلية وجوب كاملة بمجرد والدته، تثبت حقوقه ويتحمل و      

الدينية التي تعبر في   والشعائر  بعض الطقوس الشارع فاقد ألهلية األداء، وجعل لهيعتبر  وفي الوقت نفسه
ن شأنه أن يحفظ وجوده وإنسانيته، وسيأتى  مجموعها عن حفاوة الشرع باإلنسان الجديد وتوفير كل ما م

 تفصيل ذلك.
 خبرة الوالدة لدى الوليد:

"أوتورانك"      فسر  وقد  الميالد،  بصراخ  عالمنا  مستهاًل  أمه  بطن  من  الطفل  ما    otto Rank  ويخرج 
عيش في "سعادة  ي   .أسماه بصدمة الميالد؛ أي انفصال الجنين الذي كان في داخل الرحم جزءًا من األم
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أساسية" ينال كل شيء، دون أن يطلبه وكأنه في جنة. ويحدث الميالد تغييرًا فجائيًا في حياة الوليد، فهى  
 يالد على هذا "باكورة القلق"، الذ نسان، وكأنها الطرد من جنة عدن. ويعتبر الميأقصى خبرة يجتازها اإل 

واإل الميالد  قبل  ما  مرحلة  في  األولى"  "السرور  حالة  أوتورانك-نسان  يطمس  رأى    - otto Rank في 
يقضى بقية حياته الستبدال هذا الفردوس المفقود قدر استطاعته وبطرق مختلفة، وكل فرد يحتاج إلى زمن  

الميال صدمة  على  يتغلب  حتى  بكاملة؛  ذلك  الطفولة  هو  العصابى  أن  يعتبر  وهنا  طبيعية،  بصورة  د 
 . (1)ال ينجح في هذه المحاولة يالشخص الذ 

عديد       بيئية  مؤثرات  به  تحيط  الوليد  أن  يري. ةويالحظ  ال  خفي  وبعضها  للعيان  ظاهر  بعضها   ،
والمؤثرات المرئية الظاهرة معروفة، أما غير المرئية فهى األفكار والمشاعر واالتجاهات والرغبات واآلمال  

المؤثرات البيئية مواتية، فإن نتائجها تظهر في شكل    ت سرة، فإذا كانوالتوقعات الموجودة لدى الوالدين واأل
ا إذا كان الحال عكس ذلك، جاء الوليد وهو غير مرغوب فيه في أسرة مضطربة، وال  نمو سوى للوليد، أم

 . (2) يلبث أن يشعر بهذه االنفعاالت، وتلك المشاعر، ويستجيب لها استجابات مرضية
والتي تهدف إلى    غير الظاهرةوقد وضع التشريع اإلسالمي بعض األحكام التي تراعى هذه المؤثرات       

 .هقبال االجتماعى نحو فل واإلالحفاوة بالط
 اتجاهات الوالدين نحو الوليد:

تأثير       العلمية  األبحاث  من  كثير  استعدادهما    أكدت  أهمية  وعلى  الوليد،  نحو  الوالدين  اتجاهات 
النفسي لرعاية الوليد من كافة نواحى نموه منذ والدته، ومن التطورات الهامة التي حدثت في فن التوليد  

باء في هذه  الحديث إعادة االهتمام بالجوانب المتصلة بالعالقات اإلنسانية أثناء الوالدة، وزيادة مشاركة اآل 
، ومن ذلك السماح لألب بالوجود داخل غرفة المخاض والوضع بالمستشفيات، بحيث يقترب موقف العملية

   .(3)الوالدة من الجو العائلى الذي يعيش فيه الوالدان
التشريع اإل      لذلك    سالمىوقد أدرك  الوليد،  الوالدة واستقبال  أثناء  التشريع   استحب أهمية وجود األب 
 .فور الوالدة ب األذان واإلقامة في أذنيه، وتحنيك فم المولود بالتمر الذي يمتزج بريق األ بب األ قيام

 جريمة التفريق بين الطفل وأمه: 
، (4) رق بينه وبين أحبته يوم القيامة"قال النبى صلى هللا عليه وسلم: "من فرق بين الوالدة وولدها ف     

ر وإمكان اللقاء كل دااألم أحق بالولد من االب، مع قرب ال  -يعنى الشارع-وقال ابن القيم: فإنه جعل  
ال توله والدة على ولدها، وأخبر أن من فرق بين والدة وولدها فرق هللا  ناوقت لو قضى به لألب، وقضى 

 
 . 145السالم زهران: علم نفس النمو الطفولة والمراهقة، صــحامد عبد  (1)
 . 145عبد السالم حامد زهران: المرجع سابق، صــ (2)
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 .(1) بينه وبين أحبته يوم القيامة، ومنع أن تباع األم دون ولدها والولد دونها، وإن كانا في بلد واحد 
  فال يستطيع الوليد إحداث أي تعديل في بيئته إلشباع حاجاته في النمو إال عن طريق أمه، وعلى       

حياة الوليد تصويرًا دراميًا في    Ira Gourdonهذا، فإن عملية األمومة الزمة لبقائه. وتصور إيراجوردون  
إشباع   على  قادر  غير  نفسه  الوقت  وفى  الحيوية،  لمطالبه  حساس  للمثيرات،  االستجابة  على  قادرًا  أنه 

 .(2) حاجاته
ية التي اعترفت بالزنا وجاءته ليقيم  د الزنا على الغام  د ولهذا عطل النبى صلى هللا عليه وسلم إقامة ح     

ه حتى ترضع ولدها، وما ذلك إال مراعاة لشدة احتياج الطفل إلى أمه خصوصًا، أالحد عليها، إال أنه أرج
 عتماد الكلى عليها. فهى مرحلة اال

 االستجابة لصراخ الطفل:
رة والبرودة واأللم التي كان محميًا منها خالل  حساس بالحراإن حديث الوالدة يمارس حاالت الجوع واإل     

ألنها تدفع الطفل لعمل شيء لكي يخفف من    لها أهميتها النفسية؛فترات ما قبل الوالدة. وهذه الممارسة  
بأطرافه عند   يحدث صوتًا ويضرب  أو  يكون جوعان  ويبكي عندما  إنه سوف يصرخ  بالضيق.  إحساسه 

يطة  ححساسات التي يشعر بها وهي بالتالى تقود إلى رد فعل البيئة الماأللم وهذه كلها تفاعالت فطرية لإل
تضعف   بينما  الخاصة  التصرفات  بعض  تتقوى  الطفل  خدمة  في  ما  يبدأ شخص  التي  اللحظة  فمن  به 

فيه ينظر إلى الناس كأشياء    يتصرفات أخرى ويبدأ الطفل ارتباطه بإنسان معين ويدخل في النظام الذ 
 .(3) لفرد للمساعدةأساسية يلجأ إليها ا

الغرض        النبى  أجازولهذا  كان  وقد  الصالة  أثناء  الطفل  وسلم،  الشرع حمل  عليه  يحمل    صلى هللا 
أمامة وهو يصلى، كما شرع لألم أن تخفف من صالتها رحمة ورفقا بطفلها، قال النبى صلى هللا عليه  

قوم في الصالة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صالتى كراهية أن أشق  وسلم: "إنى أل
 .(4) على أمه"
بالقوة والثبات، أي في كل االستجاب       بشكل عام    ات لذلك فإن دور الوالدين في هذه المرحلة يتحدد 

لم تكن   يلمؤشرات التوتر التي تصدر عن الطفل، وذلك بهدف إزالة هذا التوتر. فقد وجد أن الطفل الذ
األ األشهر  في  فورى  بشكل  لحاجاته  تستجيب  اأمه  ذلك  بعد  يميل  حياته،  في  يصبح سريع  ولي  أن  لى 

 .(5) الغضب واالهتياج، وأقل طاعة ألوامر أمه ونواهيها عندما يصبح أكبر سناً 
م؛ إذ ينتظر الطفل إن نوع نسيج الوعى عند المولود الجديد وصالبته يتعلقان بمحيطه وخصوصًا األ     
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 . 146حامد عبد السالم زهران: المرجع سابق، صـ (2)
 . 9اإلسكندرية، د.ت، صــ-محمد عبد الظاهر الطيب وآخرون: الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة، منشأة المعارف  (3)
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األ  سمن  معها  اليومى  االحتكاك  عن  الناشئة  فالتجربة  وحنانًا،  وحرارة  حضورًا  على  م  آثارها  تترك  وف 
، واألسابيع األولى من حياة الطفل بالغة األهمية إذ تشهد عقد الروابط بين الطفل واألم، روابط    شخصيته

نسان البالغ يشكل على مدى طفولته وأساس سوف يكون لها تأثير على شخصيتة كلها، ذلك أن توازن اإل
م منذ األسابيع األولى من حياة الطفل؛ فالطفل في هذه المرحلة يختزن كل ما يعيشه  هذا التوازن تقيمه األ

 . (1)زنة ومحاوالت ناجحة وفاشلةحمن مستحب ومكروه من إشباعات وخيبات أمل وتجارب سارة وم
المهد        مرحلة  في  الطفل  والرضيعبإذًا  الوليد  إلى    :شقيها  أساسي  واحتياج  كلى  عجز  بمثابة  هي 
مه، فهى  دة اآلخرين ال سيما في العام األول، وأشد ما يكون احتياج الطفل في هذه المرحلة يكون ألمساع

م  مصدر الطعام واألمان، ويرتبط بها الطفل بيولوجيًا وسيكولوجيًا، لذلك جعل اإلسالم حق الطفل وحق األ 
 . تفصيله في الفصل السابقكذلك الحضانة كما سبق  

 
 : أحكام خاصة بالوليد 
 

 تقبل المولود   -أ
بقضائه،    بالرِّضا  عباَده  أمر  قد  تعالى  هللَا  وقضائه،  إنَّ  هللا  رزق  من  يكون  والمولود  هنا  والرِّضا 

بالمولود؛ ذكًرا كان أو أنثى، صحيًحا كان أو َسقيًما، فهو ِنعمة وِهَبة من هللا تعالى، َيمنحها َمن يشاء،  
بر والدُّعاء.وَيحجبها َعمَّن يشاء؛ َفمن ُمِنح َفعليه الشُّ   كر والرِّضا، وَمن ُمنع فعليه الصَّ

ُيعطي كلَّ فرد منهم ما         الربوبية،  ُمتساوون عنده في  والَخْلُق كلُّهم  تعالى،  الَغيَب إال هللا  َيعلُم  وال 
وربما   األنثى،  من  أفضل  الذَّكر  كان  وُربَّما  الكثير،  من  أفضل  القليل  كان  فُربَّما  َيستأهله؛  وما  ُيصلحه 

واهد كثيرة في ُدنيا الناس، ولكن اإلنسان خُ  ِدُكۡمۖ  ﴿ِلق عجواًل؛ قال تعالى:  العكس، والشَّ ُ ِفٓي َأۡولَٰ ُيوِصيُكُم ٱّلِلَّ
وَٰ  َكاَنۡت  َوِإن  َتَرَكۖ  َما  ُثُلَثا  َفَلُهنَّ  ٱۡثَنَتۡيِن  َفۡوَق  ِنَسٓاٗء  ُكنَّ  َفِإن  ٱأۡلُنَثَيۡينِۚ  َحظِ   ِمۡثُل  ٱلنِ ۡصُفۚ  ِللذََّكِر  َفَلَها  ِحَدٗة 

ۡنُهمَ  ِحٖد مِ  ِه ٱلثُّلُ َوأِلََبَوۡيِه ِلُكلِ  وَٰ ۥٓ َأَبَواُه َفأِلُمِ   َوَوِرَثُه
ۥ َوَلد  ۥ َوَلد ۚ َفِإن لَّۡم َيُكن لَُّه ُدُس ِممَّا َتَرَك ِإن َكاَن َلُه  ا ٱلسُّ

ۚ
ُث

َوَأۡبَنٓاؤُ  َءاَبٓاُؤُكۡم  َدۡين ِۗ  َأۡو  ِبَهٓا  َبۡعِد َوِصيَّٖة ُيوِصي  ِمنَۢ   
ُدُسۚ ٱلسُّ ِه  َفأِلُمِ   

ِإۡخَوة  ۥٓ  َلُه َكاَن  َأيُُّهۡم  كُ َفِإن  َتۡدُروَن  اَل  ۡم 
 ِإنَّ ٱّلِلََّ َكاَن َعِليًما َحِكيٗما

ِِۗ  مِ َن ٱّلِلَّ
ٗ
 . (11النساء:)﴾ َأۡقَرُب َلُكۡم َنۡفٗعۚا َفِريَضة

ورضا الوالدين بمولودهما ُيصاحبه ِغبطة وَسعادة به، وإقبال عليه واحتفاء به، وِمن َثمَّ يقوُدهما هذا   
عور إلى اإلحسان إليه   واالهتمام به، والتعاون بينهما على إكسابه كل ما َيستطيعون من خبراتهم ومن  الشُّ

ده له.  يأناطه هللُا به على الوجه الذ  يِقيم ُمجتمعهم، حتى َيصير ُمواطًنا صالًحا ُيؤدي َدوره الذ   َحدَّ
رشاد مع إدراكه لهذا  وَيتزايد الشعوُر باالنتماء العائلي لدى المولود والطاعة ألسرته، وَتَقبُّل النُّصح واإل

َأَبَويه، وعلى النَّقيض من ذلك ُيؤدي االمتعاض والقنوط الحاصل لدى اأَلَبَوين بسبِب  الشعور النَّبيل ِمن 
الَمولود، كأن يكون الوالدان أو أحُدهما َلديه استعداد الستقبال الذَّكر، ُثمَّ ُيفاجئ بأنثى، أو العكس، فحينئذ  
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باألسى وعدم االكتراث بالمولود، وِمن َثمَّ عدم االهتمام به واإلقبال عليه، ممَّا    يتنامى لدى الوالدين شعورٌ 
 ُيَسبِّب تقصيًرا في تربيته. 

  وإذا َشبَّ المولوُد على ذلك، وأدرك شعوَرهما ِتجاهه، َيتولَّد لديه َضعُف االنتماء اأُلَسري، وعدم َتقبُّل  
ا َتضاَعف هذا الشعور وازداد فهو الخطُر الَعظيم الذي يتسبَّب ما ُيمليه عليه والداه من ُنْصٍح وإرشاد، وإذ

 في الظُّلم والقهر، وربما َيؤول إلى العقوق، وإذا لم ُيغيَّر هذا الشعور أدَّى إلى الُعنف والعدوانية.
قضية       في  وضمَّها  بها،  واهتمَّ  اإلسالُم،  رعاها  التي  األولويات  من  القضيُة  هذه  تأتي  اإليمان  لذلك 

 بالقضاء والَقَدر، وجعله ركًنا من أركان اإليمان. 
ح أنَّ العبرة ليست بنوع المولود، ولكن    َأْمَثااًل عديدة، ُتوضِّ وقد ضرب هللُا تعالى في كتابه العزيز 

أ عليه من أخالق،   ن فيما  كذلك إلى أنَّ الخير ُربَّما يكو   وأشارالعبرة بما ُيؤدَّب به هذا المولود، وما ُيَنشَّ
فهذه مريُم ِمن ِخيرة نساء    َيُظنُّه اإلنساُن شرًّا، وعلى اإلنسان أن َيرضى وُيسلِّم بحكمِة هللا العليم الخبير.

أولي  ِمن  ورسواًل،  نبيًّا  عيسى  َوَوَلدْت  هللا،  عند  من  بمعجزة  فجاءت  ُروحه؛  ِمن  فيها  هللُا  َنَفَخ  العالمين، 
َيقتِصر األمُر على    الَعْزم، وتحمَّلت في سبيل ذلك أشدَّ  زان، ولم  ألوان اإليذاء، وهي العفيفُة الَحصان الرَّ

، الذي َكَفر  عليه السالموكذلك كنعان ولُد ُنوح    .ا عليه السالمذلك، بل امتدَّ لَيشَمل فترات الدَّعوة مع ولِده
ف عليه والده   ، وَنَعاه بعد الِفراق بأنَّه  سالم عليه الباهلل، وكذَّب أباه وَعَصاه؛ فكان من الُمهلكين، وحينما تأسَّ

 من أهله، عاتبه هللا عتاًبا رقيًقا بأنه ليس من أهِله؛ ألنَّه عمل غير صالح.
 

 .الِبشارة والتَّهنئة بالمولود  -ب 
ار         ُيؤثر في بشرة الوجه، والجمع: بشارات   الذيالِبشارة بكسر الباء، االسم ِمن بشر، وهو الَخبر السَّ

 .(1) وَبشائر
خص بخيٍر أصاَبه، خالف التَّعزية، أو هي: ُمَواجهة َمن أصابه خير    أمَّا التهنئة      فهي الُمباركة للشَّ

رور، مع الدُّعاء له باالستمتاع بهذا الخير  .(3) وهي مندوبة .(2) بالسُّ
: أنَّ الِبشارَة إعالٌم له بما َيُسرُّه.  والفرق بينهما  »إن َفاَتته الِبشارة استحبَّ له التَّهنئة.  يقول ابن القيم:     

والتهنئة: دعاٌء له بالخير فيه بعد أن َعلم به، ولهذا لما أنَزَل هللُا َتوبة كعب بن مالك وصاِحَبيه، ذَهَب إليه  
ره، فلما دخل الَمسجد جاء الناس َفهَ   .(4) نَّؤوهالَبشير فَبشَّ

ه هللُا عباده إلى االحتفاء باإلنسان الجديد؛ بأنه  و       ر بعض أنبيائه بقدوم أبنائهم، ولم    تعالىقد وجَّ قد َبشَّ
في ذلك الَمَلك الُموكَّل بالوحي فقط، كما َيفعل في الرَّسائل اإللهية إلى األرض، بل أرسل   سبحانه ُيرسل  

 
 . 107، صـ1محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي: معجم لغة الفقهاء، مرجع سابق، جـ (1)
 ، بتصرف يسير.149، صــ1المرجع السابق، جـ (2)
 . 4/296الخطيب الشربيني: مغني المحتاج،  (3)
 . 20ابن القيم: تحفة المودود بأحكام المولود، القاهرة: المكتبة التوقيفية، د.ت، صـ (4)
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تعالى:   والتعظيم؛ قال  التَّكريم  المقصوُد، وهو غايُة  الِبشارة وَيحصل  بهم  لتتمَّ  المالئكة  َفَناَدۡتُه  ﴿وفًدا من 
ا ِبَكِلَمٖة مِ َن  

َۢ
َق ُرَك ِبَيۡحَيٰى ُمَصدِ   ُيَصلِ ي ِفي ٱۡلِمۡحَراِب َأنَّ ٱّلِلََّ ُيَبشِ 

ِ َوَسيِ ٗدا َوحَ ٱۡلَمَلـِٰٓئَكُة َوُهَو َقٓاِئم  ا  ٱّلِلَّ ُصوٗرا َوَنِبي ٗ
ـِٰلِحينَ  ۥ ِمن  ﴿، وقال تعالى:  (39آل عمران:)  ﴾مِ َن ٱلصَّ َنۡجَعل لَُّه َلۡم  َيۡحَيٰى  ۥ  م  ٱۡسُمُه ِبُغلَٰ ُرَك  ُنَبشِ  َزَكِريَّٓا ِإنَّا  يَٰ

ا م  َحِليمٖ ﴿، وقال تعالى:  (7مريم:)  ﴾َقۡبُل َسِمي ٗ ُه ِبُغلَٰ ۡرنَٰ م  ﴿، وقال تعالى:  (101الصافات:)  ﴾َفَبشَّ ُروُه ِبُغلَٰ َوَبشَّ
ابق على هذا النحو في أكثر من َموِضع داللٌة قويٌَّة على َشَرف   .(28الذاريات:)  ﴾َعِليٖم   وفى التَّكرار السَّ

لوك واستحبابه وفائدته العظيمة.   هذا السُّ
وألفاظها،        التَّهنئة  كيفية  بُخصوص  وَرد  َما  في    أمَّا  القيم  وابُن  »األذكار«،  في  النَّوويُّ  َنَقَل  فقد 

»التُّحفة« عن الَحَسن الَبصري أنَّ رجاًل جاء إليه، وعنده رجل قد ُولد له غالٌم، فقال له: يهنيك الفارس. 
أم حمار؟ قال: فكيف   ُيدريك فارس هو  الَحَسن: ما  له  الَموهوب،  فقال  نقول؟ قال: قل: »ُبورك لك في 

ه، وُرزقت ِبرَّه«  .(1) وَشَكَرت الواهَب، وَبَلغ َأُشدَّ
للمولود  وَ        الدُّعاء  التهنئُة  الدعاء  َتَعدَّ  ضيقة  إلى  التهاني  عن  ورفعة  ُسُموٌّ  ذلك  وفى  أيًضا،  للوالد 

ه االجتماعية، فهو َيرجو بالدُّعاء ليس َثمَّة  المعنى، ُأحادية الداللة، وهذا هو َسَما باإلسالم في كل شئون
رور فقط، بل ودوام الخير واستمراره، كذلك َتأخذ التهنئة صفة العبادة، حين تأخذ أسلوب الدُّعاء، وهذا   السُّ

 ُيكِسبها َميزة؛ حيث اإلخالص والتجرُّد.  الذيهو 
ايات الشريعة اإلسالمية، فلم َيكن لها أن  ولما كان التراُبط االجتماعيُّ َمقصًدا سامًيا من مقاصد وغ      

ُتهِمل هذا الَحَدث الجليل، دون استغالله في تعميق هذه الغاية النَّبيلة التي َيبتغيها اإلسالُم للَبشريَّة جمعاء، 
رور عليه، فإن اإلنسان ه المسلم وحبَّب إليه مبادرة أخيه بالِبشارة؛ إدخااًل للسُّ ر  َيستبشِ   -بال ريب   -فإنه َوجَّ

ره باألخبار الَحَسَنة التي تُسرُّه.  بَمن ُيبشِّ
على  َيربط        سلبيٍّ  أو  إيجابي  باتجاه  األشخاص  أو  واألشياء  الصور  بين  الباطن  عقله  في  اإلنسان 

ر بالخير والتفاؤل، وفى ذلك دافع   -طبًقا لما سبق   -حسب الموِقف الُمصاِحب، ويربط بين الِبشارة والُمَبشِّ
 واألُنس.كاٍف للمحبَّة 

الخير،          في  التعاون  قبيل  ِمن  فهي  بدياًل،  بالخير  والدعاء  التَّهنئة  زالت  فال  الِبشارة  َفاتته  وَمن 
والتفاعل االجتماعي البنَّاء، ولها أثٌر َمعلوم في نبذ الحقد والكراهية من النفوس، وَطْرح العداوة من القلوب  

سان يأِنس ويأَلف بَمن ُيشاركه أفراحه وأتراحه، وَمن ُيباِدره بالخير  إن أوَغَل الشيطاُن بين القلوب؛ ألنَّ اإلن
 والُحبور.
الذََّكر واألُنثى؛ قال تعالى:          َيُعمُّ  بل األمُر  تقتصران على نوع دون آخر،  والتهنئة ال    ﴿ّلِل َِّ الِبشارة 

َيَشٓاءُۚ  َما  َيۡخُلُق  َوٱأۡلَۡرِضۚ  ِت  وَٰ مَٰ ٱلسَّ ٱلذُُّكورَ   ُمۡلُك  َيَشٓاُء  ِلَمن  َوَيَهُب  ٗثا  ِإنَٰ َيَشٓاُء  ِلَمن  ، (49الشورى:)  ﴾َيَهُب 
وفى    خالًفا لما كان عليه العرُب في جاهليتهم من التَّهنئة باألنثى دون الذَّكر بقولهم: »بالرفاء والبنين«.

 
 . 29يم: المصدر السابق، صابن الق (1)
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َمنو  وكالهما  الجنسين،  ِكال  يشمل  الحاصل  فالتَّكريم  لإلنسانية؛  انتصاٌر  لخدمة ذلك  ُيؤديها  بأدوار  ط 
اه باقتداٍر على الوجه الَمنوط   نيا، وأدَّ اإلنسانية جميًعا، فاألفضلية في اإلسالم لمن أدرك دوَره في الحياة الدُّ

ة جاهلية    به. أمَّا ما َيحُدث في بعض الُمجتمعات المعاصرة من التفاؤل بِجنس على حساب اآلخر فهو ِردَّ
َقَهَرها اإلسالُم وَمَحا  َتَخلٍُّف وُظلم وَقهر، وانتَصر قد  الَبشرية من  بائسة عانت خاللها  ها، وعودة لعصور 
 اإلسالُم عليها ومحاها. 

ة والمجتمع اإلنساني        ر بعضٍو جديد في الُمجتمع المسلم خاصَّ وفي َتبادر الُمسلمين بين ُمَهنِّئ وُمَبشِّ
قويًّا وحافًزا ُمثيًرا في اإلقبال على هذا المولود   عامة، دون اعتبار بنوعه وجنسه، يكون هذا السلوك دافًعا

 واإلحسان إليه وقيام المجتمع بواجبه ِتجاهه من التربية والتَّقويم. 
 

 واإلقامة في أذن المولود  التأذين -جـ
عن أبى رافٍع    .(1) األذاُن في أذنه الُيمنى، واإلقامة في أذنه الُيسرى، وذلك بعد الوالدة مباشرة  يستحب     

 .(2) قال: »رأيُت رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص َأذَّن في ُأذن الَحَسن بن عليٍّ حين َوَلدته فاطمُة« رضي هللا عنه
ذان، ولكن معنى الحديث األول ُيؤكد معناهما؛  وورد في اإلقامة َحديثان فيهما ضعٌف بخالف اآل       

في ُأُذِنه الُيمنى، وأقام    عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َمن ُوِلد له َمولود َفَأذَّن  رضي هللا عنهمافعن الحسن بن عليٍّ  
بيان«  صلى هللا  أنَّ النبيَّ    رضي هللا عنهماوعن عبد هللا بن عبَّاس    .(3) في ُأُذنه الُيسرى لم َتُضرَّه ُأمُّ الصِّ

 . (4) »َأذََّن في ُأذن الَحَسن بن عليٍّ يوم ُولد، وَأَقام في ُأُذِنه الُيسرى« عليه وسلم
َخْلَق أدوات ووسائل تلقِّي العلم   -في ُصورة من صور اإلعجاز الِعلمي الفريد  -وقد قدَّر هللُا تعالى         

معي، والَبصري، واألفئدة، وهي: العقول؛ قال تعالى:   ٰىُه َوَنَفَخ ِفيِه ﴿وتحصيله، وهي: الجهاز السَّ ُثمَّ َسوَّ
ۡمَع َوٱأۡلَۡبصَٰ  َلُكُم ٱلسَّ َوَجَعَل  ۦۖ  وِحِه َتۡشُكُرونَ ِمن رُّ َقِلياٗل مَّا   

َِدَةۚ ـ  ٰىُه    ﴿ففي قوله    .(9السجدة:)  ﴾َر َوٱأۡلَۡف ُثمَّ َسوَّ
ۦۖ   وِحِه َر    ﴿إشارٌة إلى َتمام الَخلق، وفي قوله:    ﴾ َوَنَفَخ ِفيِه ِمن رُّ ۡمَع َوٱأۡلَۡبصَٰ إشارة أيًضا    ﴾َوَجَعَل َلُكُم ٱلسَّ

معي بالكامل للعمل قبل الوالدة، وكذلك بنفس الترتيب القرآني، وهذا ما أثبته العلُم  إلى َتهيئة الجهاز السَّ
أمهاتهم،  أحشاء  في  وهم  َيسمعونها  التي  األصوات  ُيدركون  اأَلِجنَّة  أن  حقيقة  ُتستخلص  ومنه  الحديث، 

م في النُّمو  كذلك المولود حينما ُيَؤذَّن وُيقام عند ُأذنه،   يكون ُمْدِرًكا لهذه النداءات ومميًزا لها، وعندما يتقدَّ
خ هذا الصوُت بمعناه عنده، تقريًرا لمفهوم الِفطرة عند المولود.   يترسَّ

 
المحتاج،  (1) مغني  الشربيني:  المغني،  4/296الخطيب  قدامة:  ابن  المهذب،  8/649،  الشيرازي:  البهوتي:  1/242،   ،

 . 3/25كشاف القناع، 
 (. 1173، وقال: »صحيح«، وحسنه األلباني في »اإلرواء« )1514، سنن الترمذي، رقم: 5125سنن أبي داود، رقم:  (2)
 ( 321م.  وضعفه األلبانيُّ في »الضعيفة« )1984-ه1404، دار المأمون للتراث،6780أبي يعلى، رقم: مسند  (3)
 . 19303، رقم: 3سنن البيهقي الكبرى، ت: محمد عبد القادر، دار الكتب العلمية، ط (4)
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ُيقِبلون         أنهم  َفوجدت  األجنة،  من  مجموعة  على  األبحاث  بعض  الُبحوث  َمراكز  بعُض  أْجَرْت  وقد 
مضاَعفة عند سماع األصوات الُمحبَّبة التي كانوا يسمعونها وهم في بطون  على الرِّضاع بصورة إيجابية  

أمَّهاتهم، وأنَّهم َينقِبضون وُيضِربون وَتِقل شهيُتهم للرَّضاع عند سماع األصوات التي كانت َتنقِبض منها  
محمد  نبينا  ِفعل  ِمن  نشعُر  َيجعلنا  وهذا  وسلم  األمهاُت،  عليه  واإلقامة«  صلى هللا  َيَظلَّ  »األذان  حتى   ،

من   والنفسية  القلبية  الحصانة  من  نوًعا  فل  الطِّ لدى  فُيمثِّل  قلبه،  إلى  محبًَّبا  نفِسه،  إلى  مألوًفا  الصوُت 
 . (1) وساوس الشيطان 

اإلدراك         بوسائل  ًدا  ُمَزوَّ َيكون  الوقت  ذات  وفي  المعلومات،  من  ِصفًرا  يكون  والدته  عند  والمولود 
كر؛ الذِّ سالفة  ها   الثالثة  وأشدُّ وأقواها  الوالدة،  فور  للعمل  وقابلة  ُمَهيَّأٌة  وهي  والفؤاد،  والَبصر،  مع،  السَّ

؛ قال تعالى:   ٗا َوَجَعَل ﴿استعداًدا للعمل هو الجهاز السمعيُّ ـ  ِتُكۡم اَل َتۡعَلُموَن َشۡي ُ َأۡخَرَجُكم مِ نَۢ ُبُطوِن ُأمَّهَٰ َوٱّلِلَّ
َوٱأۡلَ  َر  َوٱأۡلَۡبصَٰ ۡمَع  َتۡشُكُرونَ َلُكُم ٱلسَّ َلَعلَُّكۡم  َِدَة  ـ  ، فاستحبَّت الشريعُة اإلسالمية أن يكون أول (78النحل: )  ﴾ۡف

 عملها هو َتَلقِّي ِشعار اإلسالم.
الَقيِ م:       ابُن  التأذين  قال  أعلم  -»وِسرُّ  النِّداء -وهللا  كلمات  اإلنسان  سمع  َيقَرع  ما  أول  يكون  أن   :

نة لكبرياء الرَّبِّ وعظمته، والشهادة التي أول ما َيدُخل بها في اإلسالم؛ فكان ذلك كالتَّلقيِن   الُعلويِّ الُمتضمِّ
نيا، كما ُيلقَّن كلمة التوحي د عند خروجه منها، وغير ُمستنكر وصول له شعاَر اإلسالم عند دخوله إلى الدُّ

يطاِن من   أَثر التأذين إلى قلِبه وتأثيره به، وإن لم َيشُعر، مع ما في ذلك من فائدة أخرى، وهي: ُهُروب الشَّ
ما   شيطانه  فيسمع  وشاءها،  هللُا  قدَّرها  التي  للمحنة  فُيقارنه  يوَلد  حتى  َيرصده  كان  وهو  األذان،  كلمات 

 .(2) ل أوقات تعلُّقه بهُيضِعفه وَيغيظه أو 
يطان، كما كانت    وفيه معًنى آخر:        وهو أن تكوَن دعوُته إلى هللا وإلى عبادته سابقًة على دعوِة الشَّ

يطان لها ونقله عنها، ولغير ذلك من الِحَكم«  .(3) فطرُة هللا التي ُفطَر عليها سابقًة على تغيير الشَّ
ين الُمحمدي، ثم ال بد ِمن تخصيص المولود بذلك األذان، األذان ِمن شعائر  و         اإلسالم، وأعالم الدِّ

الشيطاُن،   منه  َيِفرَّ  أن  األذان  ِمن خاصية  أنَّ  َعِلْمَت  فقد  وأيًضا  ُأُذنه،  في  به  ت  ُيَصوَّ أن  إال  يكون  وال 
 . (4) والشيطان ُيؤذي الولد في أول نشأته 

أيًضا:         األذان  ِحكمة  تتحكَّم في    أنَّ   وِمن  التي  الحواّسِ  ُمستوَدع  اإلنسان هي  إلى  بالنِّسبة  الرَّأس 
التكبير   من  بمضمونه  األذاُن  يكون  وحين  وَذْوق،  وَشمٍّ  وبصر،  َسمٍع  ِمن  وجسديًّا  نفسيًّا  المولود  كياِن 

تَ  واعيَته  فإن  شيًئا،  ُيدرك  ال  الفترة  تلك  في  الوليَد  أنَّ  مع  السمع،  َيطُرق  ما  أول  بالنَّبرات  والتوحيد  حتِفظ 

 
نة  12»مجلة األزهر« )جـ  (1)  (. 2010ذو الحجة، نوفمبر   1431،  1746، العدد  83السَّ
 . 21ابن القيم: تحفة المودود، صـ (2)
 .  22/ 21ابن القيم: المصدر السابق، (3)
 . 224/ 2م، ص 2005-ه1426الدهلوى: حجة هللا البالغة، ت: السيد سابق، بيروت: دار الجيل،  (4)
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النفس   على  ويسدُّ  الُمواَفقة،  كلَّ  الِفطرَة  ُيواِفق  اآلذان  في  الرَّقراق  افي  الصَّ كالماء  فانسكاُبها  والتقطيعات؛ 
 .(1)مآرب الشرك، وَيحميها منه« 

 

 تحنيك المولود   -د
التمرة الَممضوغة على أحد ، ويتمُّ التَّحنيك بمضغ تمرة، ووضع  (2)َتحنيك المولود عقب الوالدة  يسن     

التَّمر؛  وجود  ر  َتَعسَّ وإن  الداخل،  من  الَحَنك  أجزاء  وَدْلك  الوليد،  َحَنك  إلى  اإلصبع  وإدخال  األصابع، 
 فُتجزئ عنه الرُّطب أو الَعَسل أو أي شيٍء ُحلو. 

َة، قالت: »فخرجُت وأنا   رضي هللا عنهفعن أسماء بنت أبي بكر         أنَّها حملت بعبِد هللا بن الزُّبير بمكَّ
فوضعُته في حجره، ُثمَّ دعا بتمرة    صلى هللا عليه وسلمُمِتمٌّ، فأتيُت المدينَة، فنزلُت ُقباء، ثم أتيُت به النبيَّ  

ِريق رسول هللا   َدَخل جوَفه  أول شيء  فكان  ِفيه،  في  َتَفل  ُثمَّ  وسلمصلى هللا  فَمَضغها،  َحنََّكه  عليه  ُثمَّ   ،
بتمرة، ثم دعا له، َفَبرَّك عليه، وكان أول َمولود ُوِلد في االسالم للُمهاجرين في المدينة، قالت: َفَفِرحوا به 

 .(3)فرًحا شديًدا، وذلك ألنَّهم قيل لهم: إنَّ اليهوَد قد َسَحَرتكم، فال ُيولد لكم«
بكلِّ الَمقاييس معجزة نبويَّة ِطبِّيَّة َمكثت البشريُة أربعَة َعشر قرًنا : »والتَّحنيك  (4)يقول فاروق ُمساهل    

خاصة   غار  الصِّ األطفال  كلَّ  أنَّ  لألطباء  َتَبيَّن  فلقد  َورائها؛  ِمن  والحكمة  الهدف  َتعرف  لكي  الزَّمان  ِمن 
 حديثي الوالدة ُمَعرَّضون للموت لو َحَدث لهم أحُد أمرين:

كر في الدم نتيجة للجوع. إذا نقصت كمية  -1  السُّ
 إذا انخفضت درجة حرارة أجسامهم عند التََّعرُّض للَجوِّ الَبارد الُمحيط بهم...«.   -2
 
 العقيقة  -ه
اة عن    والعقيقة شرعا:،  الَقْطع، يقال: َعقَّ الولُد والديه، إذا َقَطَعهما، ولم َيبرهما  فالعقيقة لغة:     َذْبُح الشَّ

 .(5) الَمولود يوم سابعه
 . إلى أنها سنة وليست واجبة  (1)إلى أنها مباحة وليست سنة، وذهب الجمهور  (6) ذهب الحنفيةوقد  

فيها: قوله   الواردة  النُّصوص  وَأِميطوا صلى هللا عليه وسلم وِمن  دًما،  َفَأْهريقوا عنه  َعقيقٌة؛  الُغالِم   : »َمع 
 . (2) عنه األذى«

 
 . 22، د.ت، صــ3الدنا في ضوء التربية اإلسالمية، مكتبة الغزالى، طـأو محمد على القطب:  (1)
المحتاج،  (2) مغني  الشربيني:  المغني،  4/296الخطيب  قدامة:  ابن  المهذب،  8/650،  الشيرازي:  البهوتي:  1/242،   ،

 . 3/25كشاف القناع، 
 (. 2146(، وصحيح مسلم )5469صحيح البخاري ) (3)
 . 50: اهتمام اإلسالم بتغذية الطفل، مجلة: األمة القطرية، العدد:فاروق مساهل: مقال بعنوان (4)
 . 258ه، ص 1431سعدي أبو حبيب: القاموس الفقهي، دار الفكر،   (5)
 . 69/ 5الكاساني: بدائع الصنائع،  (6)
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 ( 3)وقال أيًضا: »كلُّ غالٍم َرهينة بعقيقِته ُتذبح عنه يوم سابعه، وُيَسمَّى فيها، وُيحلق رأسه«.
 وقتها والحكمة منها: 

العقيقة في اإلسالم بمثابة الحفلة التي تُقام؛ احتفاء باإلنسان الجديد، بيد أنَّها حفلة من نوع خاص، 
األهداف   عن  َتنشده  ُتَعبِّر  ما  على  قائمة  فليست  والتكافل...  والتراحم،  التواصل،  من  النبيلة؛  اإلسالمية 

 الماديَُّة الَغربية أو االشتراكية الشرقية من لهٍو وُمجون وإشباع لرغبات َجَسدية وَنزوات حيوانية. 
ابع، حيث قال   ُكلُّ ُغالم   : »لمصلى هللا عليه وسومن هذا المنطلق جاءت النُّصوُص ُتَوقِّتها بيوم السَّ

ُتذبح عنه يوم سابعه...« ِبَعقيقته  قالت: »َعقَّ رسوُل هللا   رضي هللا عنهاوجاء عن عائشة    .(4) َرهينة 
ابع...«  صلى هللا عليه وسلم  .(5)عن الَحَسن والُحَسين يوم السَّ

الحكمُة ِمن اختيار هذا التَّوقيت؛ ليكون قد َمرَّ على المولود سبعة أيام منذ خروجه من حياة األجنة  و 
ل خاللها اإلنساُن من حياة الَجِنينيَّة    إلى نيا، وهي المرحلة الَحِرجة من ُعمر اإلنسان التي يتَحوَّ الحياة الدُّ

 بكلِّ ُظروفها وُمقتضياتها إلى الحياة الخارجية. 
 قه الذَّكر وعقيقة األنثى:َعقي

ذلك إجحاًفا لألنثى، وال تقلياًل من شأنها، وإنما  وليسجعل الُمَشرِّع عقيقة الرَّجل شاتان واألنثى واحدة،     
ال صائنة؛ فقد كفل لها اإلسالُم   -ِبنًتا أو زوجة أو ُأمًّا أو أخًتا  -ُمناسبا لدورها، فهي في اإلسالم َمصونة 

هادات،    َمن َيرعاها وَيقوم يات، والشَّ عليها، ورغم ذلك فقد جعل لها النِّصف من الرجل في الَمَواريث، والدِّ
 والِعتق، والعقيقة موضوعنا. 

والتقدير   اإلنصاف  في  اإلسالمي  التَّشريع  َعظمة  َتبرز  العدلوهنا  يحقق  الذي  َظَلمت  الدقيق  فقد  ؛ 
في كل شيء، ولم ُتراِع التَّمايز الَبيولوجي والنفسي   الَمذاهب الوضعيَّة الرَّجل؛ بأن ساوت بينه وبين المرأة 

 . والمسئولية المادية التي كلفت بها الرجل تجاه األنثى الذي بينهما
أبو   روى  األنثى؛  دون  بالعقيقة  الذَّكر  وا  اْخَتصُّ فقد  والنصارى؛  اليهود  من  الكتاب  أهُل  َفَعَل  وكذلك 

 . (6)...«إنَّ اليهوَد َتُعقُّ عن الَغالم، وال َتُعقُّ عن الَجارية» قال: صلى هللا عليه وسلمهريرة أنَّ الرَّسول 

 
الدسوقي،  الدردير  (1) بحاشية  الكبير  الشرح  الفقهية،  126/ 2:  القوانين  جزي:  ابن  مغني  191،  الشربيني:  الخطيب   ،

، ابن  3/20، البهوتي: كشاف القناع،  8/645، ابن قدامة: المغني،  1/241، الشيرازي: المهذب،  4/293المحتاج،  
 . 1/448رشد: بداية المجتهد، 

 (.5176صحيح البخاري، رقم: )  (2)
 (. 2580(، وصححه االلبانى: في صحيح أبو داود، رقم ) 2837أبي داود، رقم: )  سنن (3)
 نفس التخريج السابق. (4)
 . 8/324سنن البيهقي الكبرى،  (5)
 . 302-9/301سنن البيهقي الكبرى،  (6)
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الذَّكر واألنثى في العقيقة، وهو مذهب مالك، فعندما سئل كم   العلم َمن َساوى بين  وهناك ِمن أهل 
بقوله: »ُيذبح عن الغالم شاة واحدة، وعن الجارية شاة«. واحتج   عليه  ُيذبح عن الغالم والجارية؟ أجاب 

 باألحاديث السابقة.
أنَّ َمن أَْغَدق هللُا عليه ِمن رزقه وإنعامه، َفْلَيُعق عن الذَّكر شاتين، وعن األنثى شاة    وصفوة القول:

ومن كانت أحواله المادية في    في أمر المفاضلة بينهم.  صلى هللا عليه وسلمواحدة؛ ِلما َثَبت عن الرَّسول  
فُيجز  الوسط،  دون  أو  الوسط،  محظيًّا  حدود  يكون  ذلك  فعل  وإذا  شاة،  األنثى  وعن  شاة،  الذَّكر  عن  ئه 

نَّة، وهللا أعلم  . (1) باألجر، محققًّا للسُّ
 األبعاد التربوية للعقيقة: 

ذكرنا آنًفا أنَّ العقيقة هي الحفلة اإلسالمية التي ُتقام احتفاء بالمولود الجديد؛ إشاعة ِلَنَسبه، وابتهاًجا  
َيبت َنقاء بقدومه، قبل أن  ذلك إال استكماال لحرص اإلسالم على  التَّوثيق، وما كان  كر اإلنسان شهادات 

وابط االجتماعية واإلنسانية، فهي حيلة   اللة البشرية من اختالط األنساب، التي َتضرب ِبَشرِّها في الرَّ السُّ
 شرعية في إثبات النَّسب في جوٍّ اجتماعيٍّ َحميم. 

طيِّ صفحة الماضي بكلِّ ما فيه من خير    إلى والُمَتَأمَّل لحال التشريع اإلسالمي يجد أنَّه لم يهدف  
ابقة، تستفيد من خبرات األمم   ، بل جاءت الرسالة الخاتمة الستكمال البناء الذي َبَنته الرِّساالت السَّ أو َشرٍّ

 السابقة، وَتجارب البشرية على امتداد تاريخها الطويل. 
فقد َنَظر اإلسالُم إلى العادات والتقاليد التي كانت موجودة قبله بعين الَمقاصد الشرعية التي ُوضعت  
تتفق مع هذه  لم  العبادة، وإن  أَقرَّها اإلسالم، وأضفي عليها روَح  إن كانت خيًرا  ونعيِمها،  البشريَّة  لخير 

 المقاصد َحاَرَبها اإلسالُم، وَحذَّر منها.
مَ  كانت  بدِمها.والعقيقة  المولود  رأس  ُيلطخون  كانوا  لكنهم  الجاهلية،  في    -أيًضا  -وكانت   وجودة 

الذكور دون اإلناث. لكنها كانت قاصرة على  السابقة،  َأَقرَّها    موجودة في شرائع األمم  فلما جاء اإلسالُم 
سماحة   على  يدلُّ  فإنَّما  ذلك  دلَّ  وإن  الشرعية،  المقاصد  مع  ِلَتتناسب  مساوئها؛  الشريعة، وَعدَّل  هذه 

، وإن شعائَرها هي البكر الَعجوز، بكر ألنَّها آخر   واحتوائها لكلِّ َخير وَفضل، وُبعدها عن كل سوء وَشرٍّ
 الرساالت، عجوز ألنَّها قامت ُمستفيدة من خبرات األسالف.

ا أحسن  إذا  األمم  َتمتلكها  التي  الثروات  أهم  البشرية هي  الثروة  أنَّ  اليوم  العالم  أدرك  ستغاللها،  لقد 
وهي بالفعل الثروة التي قامت عليها الحضارة اإلسالميَّة العظيمة، والتي َيعتمد عليها اإلسالم اعتماًدا ِشبه  

:   صلى هللا عليه وسلمكامل في منهجه اإلصالحي؛ فقد َحثَّ الرسوُل هللا   على االهتمام بها، وقال ِلَعِليٍّ
:  صلى هللا عليه وسلم«، وَأَمر أتباَعه بالُمكاثرة فقال  (2) ِمن ُحْمر النََّعم  أِلَن َيْهِدي هللُا ِبَك رجاًل َخْير َلكَ »

 
 . 78-77، صـ1م، جـ2009-ه1430، 32عبد هللا ناصح علوان، تربية األوالد في اإلسالم، دار السالم، ط (1)
 . 2406، صحيح مسلم، رقم: 3009صحيح البخاري، رقم:  (2)
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القيامة» يوم  األمم  بكم  ُمباه  َفِإنِ ي  َتَكاَثُروا؛  المبدأ  ( 1) َتَناَكُحوا  هذا  عن  َتعبيًرا  الشعيرُة  هذه  فجاءت   ،»
 اإلسالمي. 

االجتماعية على تدعيمها وِحفظها فقط، بل َيتعداه؛ ِلَتكون  وال َيقتصر أثُر العقيقة في مجال العالقات  
الفقر   َظاهرة  على  للقضاء  اإلسالُم  َتَبنَّاها  التي  االجتماعي،  التكافل  روافد  أهم  من  ورافًدا  جديًدا  َمورًدا 

 والحرمان، َفضاًل عن القضاء على الَفوارق االجتماعية والعنصرية تجاه الفقراء والمحرومين. 
وكأنَّ  وُيَذكِّرن اإلسالمية،  االحتفاالت  في  ِسيَّما  ال  الذَّبح،  بموقف  الُمناسبات  من  كثير  في  اإلسالُم  ا 

الُمَشرِّع ُيريد أن ُيذكرنا بالفداء األعظم، وما َصاَحَبه ِمن امتثال تامٍّ لألوامر اإللهيَّة من الوالد وولده، وَنفي 
هي   عظيمة  ِحكمة  وهناك  وأشكاله.  ُصوره  بكلِّ  رك  هللُا  الشِّ َأَمَر  عندما  يطان،  الشَّ على  اإلنسان  انتصاُر 

َفَفَشل،   الذَّبح  إبراهيم عن  نبيِّ هللا  إثناء  الذي حاول  إبليس  مع  َحَدث  ما  فامتثل، خالف  بالذَّبح  اإلنساَن 
جود آلدم فأبى.   وعندما َأَمَره هللُا بالسُّ

 

 رأس المولود  حلق -و
ال  عائر اإلسالمية التي َسنَّها  بالمولود   صلى هللا عليه وسلمنبيُّ  ِمن الشَّ َحْلُق رأِسه يو(2)والُمتعلقة   :  

ة. بي عند العقيقة، فإنَّ    قال أبو عمر بن عبد الَبر:  سابعه، والتََّصدُّق بوزن َشعره ِفضَّ »أمَّا َحْلُق رأِس الصَّ
 . (3) العلماَء َيستحبون ذلك«
عنه   َثَبَت  وسلم وقد  عليه  »  صلى هللا  قال:  َنن  السُّ أهل  عند  َسُمرة  حديث  في  َرِهيَنٌة  كما  ُغاَلم   ُكلُّ 

 .(4) « بعِقيَقِتِه؛ ُتذَبُح َعنُه يوَم ساِبعِه، َوُيَسمَّى، وُيحَلُق َرْأُسهُ 
ة؛  وأمَّ  عر الَمحلوق ِفضَّ فعن علي بن أبي طالب قال: عق رسول هللا صلى هللا  ا التَّصدق بوزن الشَّ

عليه وسلم عن الحسن بشاة، وقال: »يا فاطمة، احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة«، قال: فوزنته  
 . (5) فكان وزنه درهما أو بعض درهم

 ؟ هل الذَّكر واألنثى في الحلق سواء
قياًسا  اختلف   أنَّه ُسنَّة كذلك؛  إلى  والمالكيَُّة  افعيَُّة  الشَّ َفَذهب  المولود األنثى؛  َحْلق َشعر  العلماُء في 

 على الذَّكر، ولعموم النُّصوص الواردة في ُسنِّيَّة الَحْلق.

 
 . 3227، سنن النسائي، رقم:  2050سنن أبي داود، رقم:  (1)
ص  (2) الفقهية،  القوانين  جزي:  ا192ابن  مغني  الشربيني:  الخطيب  المهذب،  4/295لمحتاج،،  الشيرازي:   ،1/241  ،

 . 3/25البهوتي: كشاف القناع، 
، الخطيب الشربيني: مغني المحتاج،  2/126، الدردير: الشرح الكبير،  4/318ابن عبد البر: التمهيد، مصدر سابق،    (3)

4/294 . 
 . 3165، سنن ابن ماجة، رقم:  1522، سنن الترمذي، رقم: 4220نن أبي داود، رقم:  س(3
 . 1514سنن الترمذي، رقم:  (5)
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وذهب الحنابلُة إلى َكَراهة َحْلق َشعر المولود األنثى؛ قال الُبُهوتي: »وُيحلق رأُس الذَّكر ال األنثى يوم  
 «. اهـ. (1) سابعه، وُيتصدَّق بوزِنه َوِرًقا

نِّيَّة في َحْلق َشعر المولود َتُعمُّ الذَّكر واألنثى؛ لما سبق ِذكره. -وهللُا أعلم   -والرَّاجحُ   أنَّ السُّ
 الِحْكَمة من الَحْلِق: بعاد التربوية و األ

 وكما هو َعْهُد التَّشريع اإلسالمي الذي ال ُيلِزم الُمسلمين بتشريعاته تعنًُّتا وإرهاًقا؛ بل لِحَكٍم ومقاصدَ 
ي والتربوي   تربوية حِّ سامية، فضاًل عن كونها طاعة وُقربة هلل تعالى فإنَّها تحمُل الخير في الجانب الصِّ

 جتماعي. الفردي واال
عر َتحمي الُبصيالت من   فل يكون حاماًل لبعض الَميكروبات بسبب الوالدة، وِحالقة الشَّ إنَّ َشعر الطِّ

 هذه الَميكروبات، وتظل سليمة، وَيخرج الشعر من جديد نظيًفا ُمعاًفى. 
عر الضعيف؛ ِلَيخلفه شعٌر أقوى    وأمكن منه، وأنفع وكان حلُق رأِسه إلماطة األذى عنه، وإزالة الشَّ

للرَّأس، مع ما فيه من التخفيف عن الصبي، وفتح َمَسام الرَّأس؛ ليخرج الُبخار منها بُيسر وسهولة، وفي 
وأنعم   ابق  السَّ من  أفضل  نمو  على  ُتَساعد  نهائيًّا  المولود  َشعر  وَسْمعه، وحالقة  ه  وَشمِّ َبصره  تقوية  ذلك 

ل ِمن ُعمر الطفل.بكثير، ولكن بشرط أن يتمَّ هذا في خالل األ عر الجديد يكون في    سبوع اأَلوَّ بل إنَّ الشَّ
، سواء من حيث اللون أو الكثافة أو النوع؛ ولذلك فإنَّ على الوالدين  الغالب مختلًفا عن َشعر الرَِّحم الجنيِنيِّ

عر نفسه الذي سيال َيِعَيا أنَّ شعر الرَّأس الجنيني الذي ُيولد به الرضيع ليس هو الشَّ زمه بقيَّة حياته،  أن 
التَّساقط، وُيستبدل به   ا والناعم في  يبدأ شعُر الرَّحم الرفيع جدًّ وهو ما يحدث فعاًل بعد بضعة أشهر؛ إذ 

 شعٌر آخر بديل يكون مختلًفا.
عيرة في تعزيز ُروح التَّكافل االجتماعي، ومشاركة الُمسلم أفراحه  تتجسد الحكمُة االجتماعيَُّة لهذه الشَّ

رور في األسرة، والحفاوة بهذا اإلنسان الجديد، وإظهار روح التكافل مع الفقر  اء، وإشاعة َجوٍّ ِمن الفرح والسُّ
 االجتماعي والتراحم واإلحسان إلى اآلخرين. 

ذلك والَحَسد،   -أيًضا  -وفي  الِحقد  َنتيجة  البعض  تنشأ عند  قد  التي  الَقلبية  األمراض  على  القضاء 
خصية المسلمة، والشريعة اإلسالمية   وكذلك فهو حثٌّ على النظافة، واهتمام بالَمظهر الذي هو عنوان الشَّ

 مليئة باألحكام المتعلقة بنظافة المسلم.
 
 الختان -ز
اإلناث، األخيرة، وبالتحديد ختان    العقود فقضيَّة الختان من أكثر القضايا التي نالت جداًل واسًعا في       
للمرأة،   بعد  وجسدية  نفسيَّة  أضراًرا  فيه  أن  ة  بحجَّ لمنعه؛  العالميَّة  حة  الصِّ منظَّمة  تزعَّمتها  التي  الحملة 
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لرياح   َطْأطأ  فريًقا  فريقين:  صفُّهم  فانصدع  العلماء،  حيث  األزهر  مصر  إلى  حينها  األنظار  فتوجَّهت 
 الَحْملة، وآخر تصدَّى لها.

دام هناك خالف فال بدَّ من َحْسمه أواًل، وما دمنا لسنا في وَقبل الخوض في تفاصيل الموضوع، ما  
إلى   نلجأ  وإنَّما  وتفنيدها،  ينبغي أن نخوض في غمار األدلَّة  تأصيل، فال  له    معاصر  فقيهمقام  مشهوٍد 

يخ جاد الَحقِّ َعِلي جاد الحقِّ   وَلم َنِجد أفضَل من اإلمام األكبر  بالعلم والنزاهة.  لُنِحيل القضيََّة  َفضيلة الشَّ
 .   (1)  إليه

 َلَخصَّ فضيلُته الخالَف في ثالثة آراء: * 
افعيَّة(.  -أبو حنيفة  -أنَّه ُسنَّة في َحقِّ الرِّجال والنِّساء. )مالك-1  بعض الشَّ
افعي أنَّه واجٌب في َحقِّ الرِّجال -2  سحنون المالكي(. -كثير من الُعلماء  -والنِّساء جميًعا. )الشَّ
 أحمد بن حنبل في رواية(. -أنَّه واجٌب في حقِّ الرِّجال، ُسنَّة في َحقِّ النِّساء. )بعض الشافعية-3

ساء ِمن ِفطرة »ِمن هنا اتَّفَقت كلمُة فقهاء المذاهب على أنَّ الختان للرِّجال والنِّ  وجَمع بينهم في قوله:      
اإلسالم وشعائِره، وأنَّه محموٌد، ولم ُينقل عن أحٍد من فقهاء المسلمين فيما طاَلعنا من كتِبهم القوَل بَمْنع  

  الرسوُل ألمِّ الِختان للرِّجال أو النِّساء، أو عدم جوازه، أو إضراره باألنثى، إذا هو تمَّ على الوجه الذي َعلَّمه  
 .(2) تنِهكي؛ فإنَّ ذلك َأْحَظى للَمرأة، وَأَحب للَبْعل« َعِطية: »إذا َخَتنِت فال

أمَّا االختالُف في َوْصِف ُحكمه بين واجٍب وُسنَّة وَمكرمة، فَيكاد يكون اختالًفا في االصطالح الذي 
 َيندرج تحته الحكُم«. 
م أنَّ ختاَن البنات ِمن ِفطرة  واستطرد قائاًل  اإلسالم، وطريقته على الوجه الذي  : »إذا استبان ممَّا تقدَّ

فإنَّه ال يصحُّ أن ُيترك توجيُهه وتعليُمه إلى قوِل غيِره ولو كان طبيًبا؛ ألنَّ الطبَّ ِعْلٌم،    -بيَّنه رسوُل هللا 
  ويقول:   والِعلم ُمتطوِّر؛ تتحرَّك َنْظَرُته ونظريَّاته دائًما؛ ولذلك نجد أنَّ قول األطبَّاء في هذا األمر مختلف«.

»وفي الِختان عامَّة ُنَذكِّر المسلمين بما جاء في فقه اإلمام أبي حنيفة: »لو اجتمع أهُل ِمْصر على ترك 
 الِختان َقاَتَلهم اإلماُم؛ ألنَّه من شعائر اإلسالم وخصائصه«.

 التربويَّة للِختان:  األبعاد
َسبقوه   الخالدة استكمااًل وامتداًدا لمن  النبيَّ برسالته  يأِت َبعث هللُا  الم، ولم  أنبياء هللا عليهم السَّ من 

ِلَيهدم َمن سبقوه، وذلك هو ِسرُّ عظمة هذه األمَّة؛ وهي أنَّها تستفيُد من تجارب األَمم وخبرات السابقين،  
 فتأخذ منها ما َيندرج ضمن اإلطار الَّذي خطَّه اإلسالُم إلصالح بني اإلنسان.

 
 بتصرف.  649/ 2جاد الحق علي جاد الحق: بيان للنَّاس، دار الفاروق،  (1)
حيحة، رقم: ) ، 17559سنن البيهقي الكبرى، رقم:  (2) لسلة الصَّ  ( وصححه. 722األلباني: السِّ
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من الَحِنيفيَّة، وكان الختاُن على رأس هذه    -َسلَّمات النظافة التي هي مُ   -فأخَذ اإلسالُم خصاَل الِفطرة 
ارب، وتقليم األظفار، ونتف  الِخصال؛ قال رسوُل هللا: » الشَّ الِختان، واالستحداد، وقصُّ  الِفْطَرُة خمٌس: 

 . (1)  «اإلْبط
األماكن  هذه  ففي  بالجسد،  َتلحق  قد  التي  والَقذارات  األوساخ  وإزالة  والنَّظافة،  للطَّهارة  دعوٌة  كلُّها 
هذه  رأس  وعلى  باإلنسان،  بالغة  أضراٍر  إلى  تؤدِّي  التي  قيقة  الدَّ الَميكروبات  من  عديدة  أنواع  تترسب 

 .(2) بالغةالِخصال الفطريَّة الحنيفية: الختان؛ لما له من أهميَّة 
ب كثيًرا ِمن إثارة الِجنس، ال ِسيَّما في ِسنِّ الُمراهقة التي هي َأخطر مراحل حياة الفتاة،   والختاُن ُيَهذِّ
ون، وأنَّه  ريف في ختان النِّساء بأنه َمكُرَمة َيهدينا إلى أنَّ فيه الصَّ ولعلَّ تعبيَر بعض روايات الحديث الشَّ

ي إلى التهابات مجرى البول وموضع التَّناسل،  طريق للعفَّة فوق أنَّه يقطع ِتلك اإلف هنيَّة التي ُتَؤدِّ رازات الدُّ
 والتعرُّض بذلك لألمراض الخبيثة. 

الِختان وقايٌة من االلتهابات الَموضعية في الَقضيب؛ فالُقْلَفة التي ُتحيط بالقضيب تكون مكاًنا لتجمُّع   
ية بذلك إلى التهاب الَحَشَفة  األوساخ التي َيصُعب تنظيفها، والتي ُتساِعد في تكو  ين أنواٍع من الَجراثيم، ُمؤدِّ

غير   األطفال  عند  البوليَّة  المجاري  التهاب  إلى  ي  ُتؤدِّ وقد  الُمزِمن،  أو  الحادِّ  والقلفة  الحشفة  التهاب  أو 
 .(3)  المختونين

 

 المولود  تسمية -حـ
 .(4)يسن أن يحسن الوالد اسم الولد     
البشريُة ظاهرة تضمين األشياء واألغراض أسماء ُتعرف بها، وتتميز بها عمَّا سواها، ال ِسيَّما  توارثت       

فلما   .اإلنسان، وكان هذا اإلرث البشري هو أحد أهم المميزات التي أودعها هللُا تعالى في هذا المخلوق 
﴿َقاُلوا َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن  :  الحكمة ِمن َخلقهأخبر هللُا المالئكة بخلق آدم استفهمت استعالًما واستكشاًفا عن  

َماَء﴾  الدِ  َوَيْسِفُك  ِفيَها  ما  (30:  البقرة)  ُيْفِسُد  آدم  فضل  ِمن  لهم  ُيبين  أن  تعالى  هللُا  فأراد  منهم،  ظنًّا   ،
البشر خصائص  أهم  ِمن  بخاصية  هللُا  اهم  فَتَحدَّ فضله؛  به  َهُؤاَل :  َيعرفون  ِبَأْسَماِء  ُكْنُتْم  ﴿َأْنِبُئوِني  ِإْن  ِء 

 . (32،  31: البقرة) َقاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم َلَنا ِإالَّ َما َعلَّْمَتَنا ِإنََّك َأْنَت اْلَعِليُم اْلَحِكيُم﴾* َصاِدِقيَن 
بالًغا،       اهتماًما  وإناًثا  ذكوًرا  بتسمية مواليدهم  واهتمُّوا  بعد جيل،  الخاصية جياًل  هذه  البشريُة  وتوارثت 

تأثرون في اختيارهم بالعادات االجتماعية السائدة، وبالوالء لآلباء واألجداد، كما يحرصون على أن يتمتع  ي
 .االسم بالدالالت العصرية السائدة، وبما يتمنونه في أبنائهم

 
 (. 257( وصحيح مسلم )5891)صحيح البخاري (1)
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يانات واأليدي        َأْوَلى هذه الخاصيَّة من العناية واالهتمام ما َيفوق جميع الدِّ ولوجيات أمَّا اإلسالم فقد 
والجماعة،   الفرد  تأثيرها على  الظَّاهرة، ومدى  أهمية هذه  أدركه اإلسالُم من  لما  البشرية؛  بها  َمرَّت  التي 
ِمن   وتُحدُّ  نفعها،  وتضمن  رها،  وتيسِّ تضبطها  التي  والتشريعات  األحكاَم  اإلسالميُة  الشريعُة  لها  فوضعت 

ماء، وكرهت أخرى، وَحرَّمت بعضها، وغيَّرت  فقد وضعت لها األوقات، واستحسنت بعَض األس  .خطورتها
نتائج أبحاث نفسية   ِله إلى  يتفاخر به من َتَوصُّ العلَم الحديَث بما  ِلُتعجَز  بعًضا آخَر، وتفاءلت بمعانيها؛ 
خص مع الُمحيطين به، وتأثيِره على   أبرزت وأكََّدت على أهمية وخطورة هذه الظاهرة، وارتباِطها بسلوك الشَّ

 .سيَّة؛ بما َيستوجب ضبط هذه الخاصية البشريةخصائصه النف
 : تأثير التسمية

موِّ والرِّفعة:  وقيل  .العالمة:  واالسم مأخوذ من الَوْسم؛ أي      مأخوذ من االثنين مًعا، فهو    وهو  .من السُّ
 . عالمة على صاحبه، سمو ورفعة له، فهو ِسرٌّ من األسرار التي َحَبا هللُا بها اإلنسان

ُأمَّته      ِديوان  بها  ل وسيلة يدخل  به بني مجتمعه، وأوَّ ُيواجه   ،فاالسم هو أول عطايا األبوة، وأول ما 
بعد مظهره، وُيؤخذ من خالله انطباٌع عن والده، وكما  واالسم هو عنوان صاحبه، وأول انطباع ُيؤخذ عنه  

 . فهو المعيار المعبِّر عن هويَّة وثقافة األب  ! ِمن اسِمك أعِرف أباك: قيل
وال َشكَّ أنَّ هناك مناسبة قوية بين االسم والمعنى، فاالسم دعاء وعنوان على صاحبه، وهو ُمرتبط         

به، وهذا األمر قد قدَّره هللا، وألهمه رسوَله الكريم؛ فكان واضًحا في مواقفه، وألهم هللُا تعالى هذه الحقيقة  
 : لكل ُمَسمًّى ِمن اسِمه َنصيب، وقيل: لُيوجد لقب إال وهو يناسب صاحَبه، وقي أننفوَس العباد؛ فقلَّ 
لَقب   وقلَّ  ذا  عيناك  أبصَرْت   إن 
 

في  َفكَّرت  إن  ومعناه   َلقِبه إالَّ 
رفاء والِعلَية أسماؤهم ُتناسبهم» :ابُن القيميقول    ْفلة أسماؤهم ُتناسبهم، وأكثر الشُّ  «.(1) أكثر السِّ

يِّئ الذي لم ُيراَع في        اختياره الضوابُط الشرعيُة ُيؤثِّر سلًبا على نفسية الُمَسمَّى، حين َيشعر  واالسُم السَّ
بالخجل ِمن اسِمه، ويتوارى ويتحاشى ِذكره، مما قد ُيسبب له االنطواء وغيره من األمراض النفسيَّة؛ نتيجًة  

وعيت فيه الضوابط  أمَّا االسم الذي رُ ،  لسخرية اآلخرين؛ فاإلنساُن كائٌن اجتماعي يتأثر وُيؤثر فيَمن حوله
والده، ال النفسي، وكذلك  بالعزَّة واإلشباع  ُيشِعر صاحَبه  ِسيَّما عند سؤال والده عن سبب   الشرعية، فهو 

 . تسميته بذلك االسم
أسماؤهم،        فتخلد  الحين؛  والصَّ األنبياء  بأسماء  اقتداًء  يكون  حين  اجتماعيٌّ  َمردوٌد  رعي  الشَّ ولالسم 

 . ِذكراهم وما قدَّموه أِلُمَّتهم من خير ونفع لآلخرين؛ فَتستمر سلسلة اإلصالح في األمةوَتستمر 
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 ثانيا: األحكام الخاصة بمرحلة الرضيع )المهد( وأبعادها التربوية.
 )الضعف الكلى والتربية الحجرية(

للمرحلة        استكمااًل  المرحلة  هذه  المهد،    القصيرةتأتى  عليهما  يطلق  المرحلتين  أن  رغم  السابقة، 
ألن الطفل حديث الوالدة يكون على المحك مع الحياة،    ؛امهتأفرد   الدراسة  وأحكامهما تقريبًا مشتركة، إال أن 

 ويحتاج كما ذكر إلى معاملة خاصة. 
تمتد حتى العام الثانى من عمر الطفل، والتي تبدو أهميتها في التكوين    ونظرًا ألهمية الرضيع والتي     

 حكام الخاصة بهذه المرحلة.سالمى على األ السيكولوجى للطفل، فقد شدد الفقه اإل
 حيث تعتبر مرحلة الرضاعة أهم مراحل الطفولة، حيث يوضع فيها أساس نمو الشخصية فيما بعد.      
تليها مباشرة يوضع فيها أساس الشخصية، فإذا كانت عوامل النمو       إن هذه المرحلة والمرحلة التي 

كان نمو الشخصية    سليمة ومواتية، كان نمو الشخصية سويًا. وإذا كانت عوامل النمو ذات تأثير ضار،
نمو   دراسة  على  يركزون  المرضي  النفس  علم  في  المتخصصين  نجد  ولهذا  متوافق  غير  مضطربًا 

 . (1) الشخصية، والعوامل المؤثرة فيها في هذه المرحلة
اإل       السلوك  أسس  وتتحدد  فيه  توضع  الذي  الطور  هو  الرضاعة  طور  تتكون  إن  ففيه  نسانى. 

اليب التعبير االنفعالى إال أننا يجب أن ننتبه إلى أن هذه األسس ال تكون  االتجاهات نحو األخرين، وأس
وبالتالي يمكن أن تتغير وتتعدل وتتحسن إذا كانت غير مالئمة أو غير مقبولة   ،ثابته مع نهاية هذا الطور

وبسبب   واضطراب  توتر  من  ذلك  يصاحب  وما  التعلم  إعادة  بالطبع  يعطى  فيها  تغير  وأى  اجتماعيًا، 
حقة سوف تتشكل بناء على هذه األسس فإن طور الرضاعة يعتبر مرحلة "حرجة أو حاسمة" الطورات الالت

 .(2) نسانفي نمو اإل
مرحلة اإلنجازات الكبيرة؛ حيث تشهد نموًا جسميًا سريعًا    وهيوتعتبر مرحلة انطالق القوى الكامنة،       

)ا الحركات  على  السيطرة  في  ملحوظ  حركيًا  حسيًا  يتعلم  وتآزرا  وفيها  والمشى(  والحبو  والوقوف  لجلوس 
واالحتكاك   النفس،  على  النسبى  واالعتماد  االستقالل،  نمو  فيها  ويالحظ  اللغة،  ويكتسب  الكالم  الرضيع 
تنمو   أيضًا  وفيها  الفطام،  فيها  ويتم  االنفعالى،  والنمو  االجتماعية،  والتنشئة  الخارجي  بالعالم  االجتماعى 

بر الحجر األساس للشخصية. وهكذا نري أن هذه المرحلة تعتبر بالدرجة تيع  الذيالذات، ويتكون مفهومها  
 .(3) األولى مرحلة اكتشاف العالم الخارجي وتوسيعه

كلمة تدل على    وقد جاء تسمية هذه المرحلة في القرآن الكريم )المهد(، لتؤكد المعانى السابقة، فهى     
، هيضًا على الفراش، فالطفل فيها يالزم حجر أمه وفراشأعداد لما بعدها، كما تدل  التوطئة والتسهيل واإل

 
 . 163حامد عبد السالم زهران: علم نفس النمو الطفولة والمراهقة، مرجع سابق، صــ (1)
 . 205االنسان، مرجع سابق، صــآمال صادق وفؤاد أبو حطب: نمو  (2)
 . 164-163حامد عبد السالم زهران: علم نفس النمو، مرجع سابق، صــ (3)
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 عداد للمراحل التي تليها. إ هي  وكذلك
واأل       عمومًا  الوالدين  على  المرحلة  هذه  في  األكبر  العبء  النمو  ويقع  يتوقف  فعليها  خصوصًا،  م 

للطفل في ه بما  المتكامل  المرحلة،  ا  مد تذه  ينتظر من األ به  "فالطفل  نفسي وجسدي،  م لطفل من غذاء 
على شخصيته   آثارها  تترك  سوف  معها  اليومى  االحتكاك  عن  الناشئة  فالتجربة  وحنانًا،  وحرارة  حضورًا 

لعقلية  م دورًا أساسيًا في بناء الشخصية العاطفية واالجتماعية والصحة اكلها، فتلعب العالقة األولى مع األ
يحدث  أن  يمكن  ال  النمو  وأن  بأمه،  الطفل  لعالقة  وأساسية  كبيرة  أهمية  كالين  ميالنى  وتعطى  للفرد، 

م أو ما يحل محله، هذه  م مع األنا في أمان، هذه العالقة بثدى األبطريقة سليمة إذا لم تتجذر صورة األ
 .(1)األشياء بشكل جيد العالقة الجسدية والنفسية ال تؤدي الى النمو الصحيح إذا لم تحصل 

اإل      التشريع  أكمل وجه،   سالمىوقد وضع  المرحلة على  هذه  نموه في  للطفل مطالب  تحقق  أحكامًا 
للطفل حضن أمه وحجرها، فكفل لها حضانته، كما أوجب حقه في الرضاع وفصل هللا  التشريع  ضمن 
تعالى مدته في القرآن الكريم ولم يترك للنبى تفصيلة وهذا يعبر عن أهميته بالنسبة لنمو خليفة هللا على  

التشريع فصل الطفل عن أمه خالل هذه المدة بل عطل إقامة الحد من أجل بقائه في    األرض، كما حرم
 حجر أمه.

ونظرًا لحاجة الطفل إلى حمله ومداعبته في هذه المرحلة، فقد تجوز التشريع في بول الطفل الرضيع       
لت: أتى رسول هللا قا  -رضى هللا عنها -دون غيره، فجعل تنزيه مكان البول بالماء طهرًا له، فعن عائشة  

 .(2) صلى هللا عليه وسلم بصبى يرضع، فبال في حجره، فدعا بماء فصبه عليه"
األول      اتجاهين،  من  الحجرية  المرحلة  بحق  في    : فهى  سيما  الحركة ال  عاجزًا عن  الطفل  كون  في 

سديًا في ثدي في كون الطفل ينمو في حجر األخرين ج  :بدايتها، فيالزم حجر االخرين، واالتجاه األخر
 أمه نفسيًا بما يستمد من حنان وعطف من يحمله من والديه وعاطفيًا ولغويًا.

تعالى حفاظًا        أمام هللا  تسأل عنه  ديانة  األم  الرضاع واجب على  أن  فقهاء اإلسالم على  اتفق  وقد 
 .(3) على حياة الولد، سواء أكانت متزوجة بأبى الرضيع، أم مطلقة منه وانتهت عدتها

عن       أمه  امتنعت  الذي  الطفل  إلرضاع  )ظئرًا(  وتسمى  مرضعة  يستأجر  أن  األب  على  ويجب 
ن الرضاعة حق لها،  أل   ؛الولد، وعلى الظئر المستأجرة أن ترضعه عند أمه  ةرضاعه، محافظة على حيا إ

اإل عن  الحضانةوامتناعها  في  حقها  يسقط  األخر،  أل  ؛ رضاع ال  عن  مستقل  منهما حق  كاًل  لم  ن  فإن 
 .(4) ب مرضعة، كان لألم أن تطالبه قضاء بدفع أجرة الرضاع، لتستأجر هي من ترضعهيستأجر األ

الذي يستمد منه الغذاء، كما تضمن له    ،أو من يقوم مقامها  األمحكام تضمن للطفل حجر  وهذه األ     
 

 . 133-132مريم سليم: علم نفس النمو، مرجع سابق، صــ (1)
 . 286صحيح مسلم، رقم   (2)
 . 8/660وهبه الزحيلى: الموسوعة الفقهية، مرجع سابق،  (3)
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 دمن فيه الرجال.م الذي يستمد منه الرعاية واألمان، ولهذا جعل الحضانة حق للنساء يقحجر األ
 

 : الرضاع -أ
   

   :(1)حكم إرضاع األم ولدها
اإلسالم على أن الرضاع واجب على األم ديانة تسأل عنه أمام هللا تعالى حفاظًا على    اتفق فقهاء     

واختلفوا في وجوبه عليها   وانتهت عدتها،  منه  أم مطلقة  الرضيع،  بأبى  كانت متزوجة  الولد، سواء  حياة 
 جبارها أم ال؟ إقضاء، هل يستطيع القاضي 

قال المالكية بالوجوب قضاء فتجبر عليه، وقال الجمهور بأنه مندوب ال تجبر عليه، ولها أن تمتنع       
 .(2) إال عند الضرورة

 اتفق الفقهاء على وجوب اإلرضاع على األم في ثالث حاالت:     
ين األم، كما  أال يقبل الطفل الرضاع إال من ثدي أمه، فيجب عندئذ إرضاعه إنقاذًا له من الهالك، لتع -1

 تجبر المرضعة على استدامة اإلجارة بعد مضي مدتها، إذا لم يقبل ثدي غيرها. 
 على حياته. أال توجد مرضعة أخرى سواها، فيلزمها اإلرضاع حفاظًا  -2
فيجب عليها   -3 للوالدين مال الستئجار مرضعة  لم يوجد ألبيه وال  أو  به،  إذا عدم األب الختصاصها 

 .(3) إرضاعه، لئال يموت 
على األم إرضاع اللبأ: وهو اللبن النازل أول الوالدة؛ ألن الولد ال يعيش بدونه غالبًا،    وأوجب الشافعية  

 وغيرها ال يغنى. 
 مدي استحقاق األم أجرة الرضاع إذا أرضعت ولدها: 

األم    أنإذا كانت الزوجية قائمة أو أثناء العدة من الطالق الرجعى، يري الحنفية والشافعية والحنابلة   -
ال تستحق أجرة الرضاع؛ ألن الزوج مكلف باإلنفاق عليها، فال تستحق نفقة أخرى، حتى ال يجتمع  

أما إذا كان الرضاع   األم،  على  ووافق المالكية على هذا الرأي إذا كان الرضاع واجباً   .نعليه واجبا 
 غير واجب فإنها تستحق أجرة الرضاع.

لقوله   - باتفاق،  الرضاع  على  األجرة  تستحق  األم  فإن  الوفاة،  عدة  في  أو  والعدة،  الزوجية  انتهت  إذا 
َاُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفِإۡن ﴿ تعالى:  ـ   .(6الطالق: ) ﴾َأۡرَضۡعَن َلُكۡم َف

 
 . 402، محمد أبو زهرة: األحول الشخصية، دار الفكر العربى، د.ت، صـ8/666وهبه الزحيلى: المرجع سابق،   (1)
القرآن،    (2) أحكام  العربى:  عابدين  4/1828،  206-1/204ابن  ابن  المختار وحاشية  الدر  الحصفكى:  ابن  2/929،   ،
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 . 3/449، الخطيب الشربينى: مغنى المحتاج، 2/754، الصاوي المالكى: الشرح الصغير، 2/56بداية المجتهد، 
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 البائن، فإنها تستحق عند بعض األحناف والمالكية؛ ألنها كاألجنبية. إن كانت في عدة الطالق  -
 :(1)مدة الرضاع

المستحقة  الرضاع  مدة  أن  الفقهاء على  لآلية،  اتفق  االستحقاق سواء    لألجرة هي سنتان؛  أما مدة 
كانت المرضع األم بعد انتهاء الزوجية أو الظئر )المرأة المستأجرة للرضاع غير األم( تستحق األجرة من  

 تاريخ العقد.
أما األم المرضع في حال قيام الزوجية أو أثناء العدة من طالق رجعى، فتستحق األجرة باإلرضاع      

في رأى المالكية، والراجح عند األحناف من تاريخ قيامها باالرضاع، وال  في المدة مطلقًا بال عقد إجاره،  
 تسقط األجرة بموت األب، بل تكون دائنة له، فهى ليست نفقه وإنما دين. 

 :(2)متبرعة بالرضاعالتفضيل بين األم وال
تطلب زيادة على اتفق الفقهاء على أن األم تقدم في اإلرضاع إذا أرضعت ولدها بدون أجر، أو لم       

رعاية لمصلحة الطفل بسبب كون    ؛ما تأخذه األجنبية ولو دون أجر المثل، أو لم توجد مرضعة إال بأجر
وألن في منع األم من إرضاع ولدها إضرارًا بها، وهو ال يجوز    ؛األم أكثر حنانًا وشفقه عليه من غيرها

 ِبَوَلِدَها﴾﴿اَل  لقوله تعالى: 
َۢ
ِلَدُة  . (233البقرة: ) ُتَضٓارَّ وَٰ

متبرعة        األم،  فإن وجدت  تأخذه  أقل مما  بأجر  أو وجدت مرضعة  االجر،  األم  باإلرضاع، وطلبت 
ألن لبنها أمرأ من لبن غيرها وهي    ؛كانت األم عند المالكية والحنابلة هي األحق من غيرها بأجر المثل

ر، سواء كان األب موسرًا أم معسرًا؛ رفقًا أشفق وأحن، وتقدم األجنبية في رأى الحنفية والشافعية في األظه
ۥ ِبَوَلِدِه"."اَل  باألب ودفعًا للضرر عنه،    ِبَوَلِدَها َواَل َمۡوُلود  لَُّه

َۢ
ِلَدُة ويقال لألم حينئذ: إما أن ترضعيه    ُتَضٓارَّ وَٰ

لها حق  بقيجنبية أللمتبرعة، أو بمثل األجرة التي تطالب بها غيرها، وإما أن تسلميه لها، وإذا سلمته األم 
 فإما أن ترضعه المرضعة عند األم، وإما أن ترضعه في بيتها، ثم ترده إلى األم. الحضانة، 

 :(3)المكلف بأجرة الرضاع ومقدار األجرة
للولد     نفقات  خمس  األب  وعلى  الطفل،  على  بالنفقة  الملزم  ألنه  الرضاع؛  بأجرة  المكلف  هو  األب: 

وأجرة الحضانة، ونفقة المعيشة، وأجرة مسكن الحضانة الذي تحضنه فيه األم،  الصغير: أجرة الرضاع،  
 وأجرة خادم إن احتاج إليه. 

نفقه الطفل وإن خالفه في دينه، هذا إن لم يكن للطفل مال، فإن كان له مال فمن ماله،  بوتلزم األم       
ى إرضاعه، على أن تكون دينًا على  وإن لم يكن للطفل مال واألب فقيرًا، أجبرت األم في رأى الحنفية عل 

 األب يطالب بها عند يساره، ويري المالكية أنه ال يطالب به عند يساره. 
 

 . 931/ 2، ابن عابدين: حاشية رد المختار، 8/664وهبه الزحيلى: المرجع السابق،  (1)
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وتقديرها متروك التي تقبل امرأة أخري أن ترضع الولد في مقابلها    وهيواألجرة المستحقة هي أجرة المثل،  
 للقاضي. 

 رضع: ممواصفات ال
والمرضع في رعايتها للطفل تلقنه نوعًا من التربية التلقائية بالمحاكاة وغيرها، ينطبع ذلك في نفسه،        

ولذا يجب أن تكون المرضع على أحسن ما يكون من الوجهة النفسية والصحية    ؛أمدًا طويالً   اهعويستمر م
 .(1) ترضع الحمقيوالخلقية، وعلى دراية طيبة بأساليب التربية. وقد ورد النهى أن تس 

 األبعاد التربوية ألحكام الرضاع: 
أثرها على جميع أطراف عملية        يعود  التي  التربوية  الكثير من األبعاد  انطوت أحكام الرضاع على 

تحقيق   على  اإلسالم  حرص  مدي  أكدت  أنها  كما  عام،  بشكل  المجتمع  وعلى  خاص  بشكل  الرضاع 
 المصالح العليا بال ضرر وال ضرار.

فقد جعله المشرع  ًا للحياة بالنسبة له،  تمثل مصدر ونظرًا لما يحمله لبن الرضاع من فوائد جمة للطفل       
اللبأ  كان  ولما  أوليائه،  على  حقوقه  من  غيره،  حقًا  يعوضه  تقدم    ال  أن  ينبغي  لذلك  األم،  على  أوجبه 

 مصلحة الطفل على غيره. 
وقد أكدت هذه األحكام على احترام حق المرأة وذمتها المالية، وأنها جزء من المجتمع وليست مجرد      
 عاطفتها.  لى احترامإ تعداه  بل فقط،االحترام هنا على الحقوق المالية  ولم يقتصر، وعاء
يحمل فوق طاقته، بل يكون ذلك وفق  أن وإذا كان األب مسئواًل عن النفقة على ولده إال أنه ال ينبغي     

 . إطارا عاما يحكم أي تكليف إنساني يمثل ، وهذا المبدأ التربوي قدراته وإمكاناته
      "  : تعالى  قوله  فى   , ُأنثى  أم  كان  ذكرًا   , مولود  لكل  التامة  الرضاعة  مدة  الكريم  القرآن  حدد  لقد 

َضاَعَة َوَعَلى اْلَمْوُلودِ     َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن َأْواَلَدُهنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن َأَراَد َأْن ُيِتمَّ الرَّ
ى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك َفِإْن ِباْلَمْعُروِف اَل ُتَكلَُّف َنْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها اَل ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َواَل َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدِه َوَعلَ 

 َأْن َتْسَتْرِضُعوا َأْواَلَدُكْم َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم  َأَراَدا ِفَصااًل َعْن َتَراض  ِمْنُهَما َوَتَشاُور  َفاَل ُجَناَح َعَلْيِهَما َوِإْن َأَرْدُتمْ 
" َبِصير  َتْعَمُلوَن  ِبَما  َّللاََّ  َأنَّ  َواْعَلُموا  َّللاََّ  َواتَُّقوا  ِباْلَمْعُروِف  َآَتْيُتْم  َما  َسلَّْمُتْم  :  )  ِإَذا  وهذا (233البقره   ,

إال من    ةقرآنية عليه لم يتيسر تقريره كحقيقة علمي يات الالتحديد الدقيق لفترة الرضاعة المثلى , وتأكيد األ
األ والقدرة  خالل  المناعى  الجهاز  وكفاءة  الرضاعة  تمام  بين  العالقة  ثبتت  ما  بعد  الحديثة  الطبيه  بحاث 

إال    ةحيث أثبت الطب الحديث أن كفاءة الجهاز المناعى التصبح فى أمثل صور   ،مراض على مقاومة األ 
كون الرضيع فى حاجه إلى مناعة مكتسبة فى صورة أجسام مضادة تنتقل فى  عند عامين أما قبل ذلك في

 .(2) م إلى الطفل عبر الرضاعةلبن األ 

 
 . 124، صــ4م، جــ2006-ه1427وعة األسرة تحت رعاية اإلسالم، القاهرة: مكتبة وهبة،  عطية صقر: موس (1)
 . 133م، ص  2003( رشاد على موسى: علم أطوار اإلنسان، جامعة األزهر: كلية التربية، 2)
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يات السابقة مدى ما تحمله عملية الرضاعة الطبيعية من فؤائد نفسية وبيولوجية  ندرك من خالل األ       

فضاًل عن تأكيد    ،يضاحسلوب بلغ الغاية فى الدقة واإلأحيث تم تحديد هذه المدة ب  ،يعود أثرها على الطفل
يتعبد بتالوته    -هذه المدة بعدة مؤكدات   مما يجعلننا    -لى يوم القيامة تحدى هللا به العالمين إفى قرآن 
ى عجزت  ومن دالئل على إعجاز علمى وتربو   ،يات فى طياتها من معاٍن ساميةنستشعر ما تحمله هذه األ

لى استعراض بعض ما  إمر الذى يدفعنا  ال بعد مرور مئات السنين ... األإليه  إن تتوصل  أعقول البشر  
 ليه العلم الحديث من فوائد هذه العملية البيولوجية النفسية. إتوصل 

األ • جاهزلبن  معقم  األ  ،م  تصيب  التى  وااللتهابات  المتكررة  المعوية  النزالت  بذلك  الذين وتقل  طفال 
 عون من القارورة.يرض

غنام فهو قد صمم وركب ليفى  بقار أو األم ال يماثل أى لبن آخر محضر من الجاموس أو األلبن األ  •
صفر  )اللبأ( وهو السائل األ  العظام فتركيب وحتى يكبر إلى سن  ،  بحاجات الطفل يومًا بيوم منذ والدته

أربعة    يالذ  أو  ثالثة  ولمدة  مباشرًة  الوالدة  بعد  الثدى  يحتو يفرزه  من    ي أيام  مركزة  كميات  على 
والجراثيم للميكروبات  المضادات  المحتوية على  والمواد  المهضومة  تنقل جهاز    ، البروتينات  أنها  كما 

 م إلى الطفل. مراض من األالمناعة ضد األ
األ   ي يحتو  • المواد لبن  بينما  تمامًا  الطفل  تناسب  وبنسب  والسكر  البروتين  من  كافية  كمية  على  م 

غنام وغيرها من الحيوانات تناسب أطفال تلك الحيوانات أكثر  بقار واألالبروتينية الموجودة فى لبن األ
اإل للطفل  مناسبتها  األ   ،نسانىمن  لبن  فى  الموجوده  والسكريات  البروتينات  نوعية  أن  أسهل كما   م 

 خرى.  لبان األهضمًا من تلك الموجوده فى األ
األ  • لدى  المهاد"تكثر  " موت  تدعى  التى  المفاجئه  الوفيات  القاروره  من  يرضعون  الذين  وهذا  ،  طفال 

 طفال الذين يلتقمون أثداء ُأمهاتهم.النوع من الوفيات اليعرف لدى األ
 . ةالذين يرضعون من القارور لئك و طفال الذين يرضعون من ُأمهاتهم أسرع وأكمل من أُ نمو األ  •
الذ  • الطفل  نموًا سليماً   يينمو  نفسيًا  أمه  تكثر األ  ،يرضع من  النفسي بينما  أولئك   ةمراض والعلل  لدى 

 . ةالذين يرضعون من القارور 
األ • باأليتعرض  يرضعون  الذين  المجففه  طفال  الجلديه    بواسطةلبان  الحساسيه  أمراض  إلى  القاروره 

وحساسيه    ،بأنواعها الهضمىالربو  المتكرر باإل  ،الجهاز  المعويه  النزالت  إلى  األ  ،ةضافه  طفال  بينما 
 .(1) مراض إال نادرًا الذين يرضعون من الثدى ال يعانون من هذه األ

م وتعلقها بطفلها تؤثر بشكل إيجابى هتمام األ ا من الثدى مع قدر معقول من التنظيم و   ةإن الرضاع •

 
القاهرة: دار ابن    ( يوسف رشاد: تربية البنات فى االسالم، نقاًل من عمل المرآه فى الميزان للدكتور ُمَحمَّد على البار،1)
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التالي  على نمو شخصيته فى يغلب عليه  ،  ةفيبدو الطفل متفائاًل متهلاًل للحيا  ،ةمن الطفول  ةالمراحل 
السلبفى األ  ةمن والثق حساس باألاإل الكفوف االنفعاليه الضار   يخرين والتحرر  ذلك فى مقابل   ،ة من 
مع   ةأثناء الرضاع ةوفرضت عليه قيود صارم ة من والثقحساس بالتشاؤم والنبذ وضعف الشعور باألاإل
 .(1)  ماألنفعالى مع ياب االندماج والتفاعل اإلغ

الوالد  • تامًا عند  يكون  الدماغ ال  نمو  أن  علميًا  يكتمل    ،ةثبت  كاملين بحيث  يستمر طيله عامين  بل 
م ببعض المركبات الكيميائيه التى لها تأثير  وكما ثبت أيضًا تفرد لبن األ  ،النمو التشريحى والوظيفى

 . ةين للحيايول نمو وتطور الدماغ فى السنتين األ  كبير فى
فيها           يجد  الطفل  فإن  النفسى  بالجانب  يتعلق  فيما  وتتدعم  اأما  والنفسى  البيولوجى  لبقائه  ستمرار 

التدعيم هذا  مثل  حياته  فى  تعلمها  ُأخرى  أى عادة  تلقى  أن  معها  يندر  بشدة  العادة  هذه  ويستمد   ، عنده 
شباع الذى  من اإل  وال  ،وته ليس فقط من تكرار هذه العادة مرات عديدة فى كل يومالتدعيم أو التعزيز ق

باأل  ،يتحصل عليه من كل رضعة المتتابع لشعوره  التأكيد  الخارجية  إنما من  بيئته  والثقة فى  والتقبل  من 
 ،ويرى فيها عوضًا عن عالمه الجنينى السابق  ،والتحقق الدائم من  صحة توقعاته وإعتماده الكلى عليها 

فهو يبكى ويصرخ    ،ذا انتابه شعور بالخوف أو تذكر الماضى أو عندما يضايقه شيئًا ماإليها  إفهو يلجأ  
 لى ثدى أمه حينئذ يزول قلقه ويهدأ تماما. إن يصل ألى إويزداد قلقا 

ال المعامل تخرج علينا كل يوم بأسرارًا جديدة  وال تز   ،وما هذه الفوائد إال بعضًا من فوائد الرضاع       
أن هللا تعالى ال تتولى ذاته المقدسة تفصيل أمر على    تماماوذلك ألننا ندرك    ؛هذه العملية المباركة  حول

 هذا النحو إال إذا كان ذو أهمية بالغة.
قيام بالرضاعة أو  سواء أبت هى عن ال  ،م وعدم تمكنها من إرضاع طفلهافى حالة تعاسر األو هذا         

الرقة إلى  ميله  أو  لبنها  أو فساد  مانع من ضعف  أن    ،منعها  إلى  الحاله  هذه  الكريم يوجهنا فى  فالقرآن 
ففى هذه الحالة يتم البحث عن   ،مفضل مطلقًا ولو اضطر أن يكون المصدر غير األهو األ األدميحليب 

 يكون لبنها بدياًل عن لبن االم.  ،مرضعة مناسبة
وُهنَّ ِلُتَضيِ ُقوا َعَلْيِهنَّ َوِإْن ُكنَّ ُأواَلِت  ﴿ل تعالى:  قا        َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجِدُكْم َواَل ُتَضارُّ

َلُكْم َفَآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوْأَتِمُروا َفَأْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َحتَّى َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ َفِإْن َأْرَضْعَن  َبْيَنُكْم ِبَمْعُروف  َوِإْن    َحْمل  
 .(6الطالق: ) ﴾َتَعاَسْرُتْم َفَسُتْرِضُع َلُه ُأْخَرى 

من هى؟ وما صفتها؟ وما سيكون موقف الرضيع منها فيما بعد؟    ،ولكن يلوح فى األفق عدة تساؤالت      
يقول الغزالى: اليستعمل فى  ،ختيار المرضعة المناسبة من حيث السن والَخلق والُخلق أيضاً اينبغى أن يتم 

 فإن اللبن الحاصل من الحرام ال بركة فيه.  ،ة صالحة متدينة تأكل الحاللأ رضاعته وحضانته إال امر 
ويرتوى    ،ى لبنهاة االجنبية سوف تصير ُأمًا له بعد أن يتغذى علأ وتبدو العلة فى ذلك أن هذه المر       

 
 . 94( عادل عز الدين األشول: علم نفس النمو من الجنين إلى الشيخوخة، مكتبة األنجلوالمصرية، د.ت، ص1)



- 96 - 

 

جسدها  ،بحناها حرارة  فى  الهدؤ  خاللها  ،ويلتمس  من  كله  الكون  يرى  وجدانى    ،فهو  بينهما  فاالرتباط 
ُتُكْم َوَبَناُت اأْلَِخ َوَبَناتُ وبيولوجى , قال تعالى :   َمْت َعَلْيُكْم ُأمََّهاُتُكْم َوَبَناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّاُتُكْم َوَخااَل  "  ُحرِ 

َوَرَباِئُبُكمُ  ِنَساِئُكْم  َوُأمََّهاُت  َضاَعِة  الرَّ ِمَن  َوَأَخَواُتُكْم  َأْرَضْعَنُكْم  ِتي  الالَّ َوُأمََّهاُتُكُم  ُحُجوِرُكْم  اأْلُْخِت  ِفي  ِتي  الالَّ  
عَ  ُجَناَح  َفاَل  ِبِهنَّ  َدَخْلُتْم  َتُكوُنوا  َلْم  َفِإْن  ِبِهنَّ  َدَخْلُتْم  ِتي  الالَّ ِنَساِئُكُم  ِمْن ِمْن  الَِّذيَن  َأْبَناِئُكُم  َوَحاَلِئُل  َلْيُكْم 

وعلى هذا فقد   (23)النساء:  َأْصاَلِبُكْم َوَأْن َتْجَمُعوا َبْيَن اأْلُْخَتْيِن ِإالَّ َما َقْد َسَلَف ِإنَّ َّللاََّ َكاَن َغُفوًرا َرِحيًما 
 م من النسب.  م من الرضاع كما حرم عليه األحرم هللا سبحانه وتعالى عليه األ

والمحرمات من النسب    ،(1) وقد قال صلى هللا عليه وسلم:"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"       
ال يجوز الزواج   ،وبناًء على ذلك يحرم مثلهن من الرضاع  ،ية السابقةفى النكاح سبع مذكورات فى األ

وه  الرضاع  من  وابنتك  الرضاع  من  أمك  وهن:  أرضعتها زو   ي بهن  و التى  التى أجتك  الرضاع  من  ختك 
أخت زوجة المرضعة لك وخالتك من الرضاع وهي    ية واحدة وعمتك من الرضاع وه أ ياها امر إرضعتك و أ
 . عختك من الرضاأخيك من الرضاع وبنت أرضعتك وبنت أ خت المراة التيأ

يعكس أهمية    وذلك  ،فلم تأت به شريعة من الشرائع   ،سالمية فقطوهذا التحريم خاص بالشريعة اإل      
 سالم بالطفل. الرضاعة فى حياة الطفل ومدى اهتمام اإل

حكام وغايات مع البحث فى علل األ  ،ذعان ألوامر هللا جل فى عالهوال تتعارض عقيدة التسليم واإل       
واستعراضا    ،القلب وتأليفًا للعصاة  يمان واطمئنانًا فىإذ فى ذلك زيادة فى اإل  ،التشريع وأسرار النصوص 

اإل الديانات  لعظمة  أصحاب  أمام  ال    األخرى،سالم  حكمة   الدراسة  رى تلذلك  استعراض  فى  غضاضة 
 راه فى عدة جوانب.ت يوالذ  ،المشرع فى هذا االنفراد التشريعى

اإل         الجانب  المر ففى  هذه  تكريم  فى  تبدو  بلبنهاأ نسانى  وغذته  أرضعته  التى  من  وت  ،ة  جسمه  كّون 
أى أنه جزء    ،ولى من شخصيتها بعد ارتباطه عاطفيا بهانسانية األجسمها وتكونت مبادىء شخصيته اإل 
 كما أنه جزء من ُأمه التى حملته.  ،منها فى الجانبين الجسدى والنفسى

ضعة إلى  ة يحمل بعض الصفات الوراثية التى تنتقل من المر أ بحاث العلمية أن لبن المر وقد أثبتت األ     
أبويه  ،الرضيع من  يرث  كما  منها  يرث  بذلك  وبين    ،فهو  الرضيع  بين  الوجدانى  االرتباط  عن  فضاًل 

 مرضعته التى يجد فى صدرها الدفىء والحنان. 
لنا بذلك التحريم دائرة القرابة     وهذا    ،سريةمما يوسع من العالقات االجتماعية واأل  ،ويوسع هللا تعالى 

 سرى. سالم فى التكافل االجتماعى والترابط األشأن اإل
           : تعالى  َوَعَلى "  قال  َضاَعَة  الرَّ ُيِتمَّ  َأْن  َأَراَد  ِلَمْن  َكاِمَلْيِن  َحْوَلْيِن  َأْواَلَدُهنَّ  ُيْرِضْعَن  َواْلَواِلَداُت 

ِرزْ  َلُه  َمْولُ اْلَمْوُلوِد  َواَل  ِبَوَلِدَها  َواِلَدٌة  اَل ُتَضارَّ  ُوْسَعَها  َنْفٌس ِإالَّ  ُتَكلَُّف  اَل  ِباْلَمْعُروِف  َلُه  ُقُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ  وٌد 
ْيِهَما َوِإْن َأَرْدُتْم َأْن  ِبَوَلِدِه َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك َفِإْن َأَراَدا ِفَصااًل َعْن َتَراض  ِمْنُهَما َوَتَشاُور  َفاَل ُجَناَح َعلَ 

 
 (.2645صحيح البخاري، رقم: )  (1)
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َلُموا َأنَّ َّللاََّ ِبَما َتْعَمُلوَن  َتْسَتْرِضُعوا َأْواَلَدُكْم َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسلَّْمُتْم َما َآَتْيُتْم ِباْلَمْعُروِف َواتَُّقوا َّللاََّ َواعْ 
الرضاع ليست مجرد    ة م بإرضاع ولدها هى أن عمليفى عدم إلزام األ  ةلعل النكتو   (233)البقرة:    َبِصيٌر  "

كراه بغض  رضاع باإلم والطفل ولو كان اإل بل إنه عملية تفاعل روحى بين األ   ،تقديم غذاء "مادى" للطفل
م وطفلها اليمكن أن  م , فإن الشحنة الروحية المعنوية وذلك التفاعل الخفى بين األالنظر عن نفسية األ

النفوسن اإلأإذ    ،كراه يحدث باإل القلوب وخلجات الصدور وخبايا  وعندما   ،كراه اليحدث شيئًا فى بواطن 
ول هو ُأم تدرك معنى اأُلمومة وتدرك معنى الرضاعة فتقبل على ذلك  األ  ،ثنين احتمال من  انكون أمام  

الرضاع على  إلكراهها  الحاجة  وهذه  غريزية  وروحانية  ولدها    ،بعاطفة  ترضع  أن  التريد  ُأم  هو  والثانى 
حاجه طفلها إليها وهذه لن ترضع طفلها حنانًا وال عاطفه وال مشاعر    –فى ميزان أولوياتها    -سبب يفوق  ل

فقط حليبًا  ترضعه  حليب   ،إنما  اإل  ،مجرد  ألن  إلكراهها  الحاجه  على  وهذه  اليزيد  منها  الحاصل  رضاع 
 .(1) رضاع الحاصل من غيرها بشئاإل

 
 طام ــــــــــــــالف -ب
المص(       طريق  عن  الثدى  )من  الطبيعية  الرضاعة  من  التخلص  على  الطفل  إجبار  هو   ،الفطام 

 وإستبداله بتناول الطعام عن طريق الفم. 
        : تعالى  َوفِ قال  َوَحْمُلُه  ُكْرًها  َوَوَضَعْتُه  ُكْرًها  ُأمُُّه  َحَمَلْتُه  ِإْحَساًنا  ِبَواِلَدْيِه  ْنَساَن  اإلِْ ْيَنا  َوَوصَّ َصاُلُه " 

ُه َوَبَلَغ َأْرَبِعيَن َسَنًة َقاَل َربِ  َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتكَ  الَِّتي َأْنَعْمَت َعَليَّ   َثاَلُثوَن َشْهًرا َحتَّى ِإَذا َبَلَغ َأُشدَّ
ُتبْ  ِإنِ ي  يَِّتي  ُذرِ  ِفي  ِلي  َوَأْصِلْح  َتْرَضاُه  َصاِلًحا  َأْعَمَل  َوَأْن  َواِلَديَّ  اْلُمْسِلِمينَ َوَعَلى  ِمَن  َوِإنِ ي  ِإَلْيَك    ) "    ُت 

َضاَعَة  , وقال تعالى    (  15االحقاف :   : " َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن َأْواَلَدُهنَّ َحْوَلْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن َأَراَد َأْن ُيِتمَّ الرَّ
ُتَكلَُّف َنْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها اَل ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َواَل َمْوُلوٌد    َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروِف الَ 

َلْيِهَما َوِإْن َأَرْدُتْم  َلُه ِبَوَلِدِه َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك َفِإْن َأَراَدا ِفَصااًل َعْن َتَراض  ِمْنُهَما َوَتَشاُور  َفاَل ُجَناَح عَ 
َتْسَتْرِضعُ  َأنَّ َأْن  َواْعَلُموا  َّللاََّ  َواتَُّقوا  ِباْلَمْعُروِف  َآَتْيُتْم  َما  َسلَّْمُتْم  ِإَذا  َعَلْيُكْم  ُجَناَح  َفاَل  َأْواَلَدُكْم  ِبَما  وا  َّللاََّ   

 .  ( 233البقره : ) َتْعَمُلوَن َبِصيٌر "
أكدها    -رون شهرًا  أربع وعش  -يتين السابقتين أن مدة الرضاعة التامة عامين فقط  يتضح من األ       

ن الزيادة أو النقصان  إ ولذلك ف  ،" لمن أراد أن يتم الرضاعة "  :وبقوله آيضاً   ، " كاملين "  :هللا تعالى بقوله
 تأثيرًا سلبيًا على الرضيع. تؤثر على هذه المدة المحددة

كما لو كانوا مهات يتعاملن مع أطفالهن بخصوص هذا الشأن  ومما هو جدير بالذكر أن بعض األ       
  -من وجهة نظرهم    -بمجرد بلوغ الطفل السن المناسب للفطام    ،مجرد آالت جامدة خالية من المشاعر
ويتم ذلك بوضع مادة منفرة على الثدى أو بوضع مادة ذات طعم    ،يباغتونه بحجبه عن الثدى دفعة واحدة
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فى الوقت ذاته ال يستشعرون  وهم    ،أو عن طريق تخويف الطفل من عملية الرضاعة  ،كريه مثل الصبار
الصغير نفسية  يحطمون  بذلك  المرحلة    ،أنهم  هذه  فى  والبدنى  النفسى  الغذاء  مصادر  أهم  عن  بإبعاده 

 العمرية.    
التدرج        القرآنى فى  المبدأ  الفطام  يراعى عند  أن  ينبغى  بأن    ،ولكن  مناسبة  فترة زمنية  وذلك خالل 

رض محل  العادى  الغذاء  من  وجبة  رابطته  تحل  بأن  الطفل  فيها  يشعر  ال  وبطريقة  الرضعات  من  عة 
األ  مع  أواالنفعالية  ُفضت  قد  ويمكن    ،هتزت ا   م  الطفل  على  خفيفًا  يكون  الصدمة  وقع  ستعابها  افإن 

 حتوائها.او 
ستخدام التدرج عند الفطام إلى أنه قد تعود على عادة الرضاعة منذ والدته ووجد فيها اوترجع أهمية        
ر بقائه البيولوجى والنفسى تتدعم عنده هذه العادة بشدة يندر معها أن تلقى أى عادة ُأخرى تعلمها  إستمرا

ويستمد التدعيم أو التعزيز قوته ليس فقط من تكرار هذه العادة مرات عديدة   ، فى حياته مثل هذا التدعيم
من  يد المتتابع لشعوره باألشباع الذى يتحصل عليه من كل رضعة , إنما من التأكمن اإل  وال  ،فى كل يوم

الفطام    هويداهم   ،عتماده الكلى عليهاا والتقبل والثقة فى بيئته الخارجية والتحقق الدائم من  صحة توقعاته و 
 .ليزلزل كل هذه المشاعر ويهدد وجوده فى الصميم

 -: ـبيرتبط الفطام التدريجى إيجابيًا 
 من. خرين وكذلك شعوره باألنفسه واأل شعور الطفل باالستقالل النفسى وثقته فى -
واأل - نفسه  نحو  الذائدة  الحساسيه  من  وتحرره  ذاته  حول  الطفل  تمركز  من  عدم  وإقترابه  خرين 

 خرين وعالقته بهم. الموضوعية فى سلوكه وتصرفاته وأحكامه على األ
       والسعادة والرضا.     بما يتضمنه من الشعور بالتهلل ،التحرر من القلق -
ساسية للنمو ويعيق إنتقال  كما أن الفطام المفاجى يزلزل هذه االستقرار ويعصف بهذه المشاعر األ      

 التاليه من النمو بسالم. المرحلة الطفل إلى 
  الربيع والخريف كما يجنب   يوأفضل أوقات الفطام إذا كانت حرارة الجو معتدله والسيما فى فصل       

وقات الحر الشديد أو البرد الشديد، ويقدم إليه الطعام اللين سهل المضغ والبلع ويجنب الطعام  أالفطام فى  
نه يساعده على  أل  ؛ستمراران معدته وأسنانه لم تتعود عليه بعد، وكذلك يعرض عليه الماء بأل  ؛الخشن

 بالنسبه للطفل الفطيم. ةالهضم والبلع وفوائده كثير 
 

 .وأبعادها التربويةمرحلة الطفولة غير المميزة خاصة بالحكام ثالثا: األ
 )االعتماد شبه الكلى على الذات، الحنو واللعب( 

والعالقات        والحركة  الكالم  يتعلم  فبدأ  النمو،  أساسيات  المهد  مرحلة  في  الطفل  تلقى  أن  بعد 
أخذ هذا النمو في التزايد والتطور، االجتماعية، وظهور االنفعاالت الوجدانية، فإنه في مرحلة الحضانة ب

 خرين يتناقص لكنه ال ينتهي بالكلية، فهو مازال بحاجة لدعم الكبار وتقويمهم. ويبدأ اعتماده على اآل 
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المرحلة        أقل من سرعته في  ولكن  النمو بسرعة  استمرار  منها:  بمميزات عامة  المرحلة  هذه  وتتميز 
والتحكم الفسيولوجى،  واالتزان  ومحاولة    السابقة  والشقاوة،  الحركة  الي  الميل  وزيادة  اإلخراج،  عملية  في 

اكتسب من مهارات، واكتساب مهارات جديدة، ما  تعرف البيئة المحيطة، والنمو السريع في اللغة، ونمو  
وبداية التنميط الجنسي، وبزوغ الطلعة الجنسية، والتوحد مع نماذج الوالدين، وتكوين المفاهيم االجتماعية،  

وع األنا األعلى والتفرقة بين الصواب والخطأ والخير والشر ةتموين الضمير، وبداية نمو الذات وازدياد  وبز 
 .(1)وضوح الفروق في الشخصية، حتي تصبح واضحة المعالم في نهاية هذه المرحلة

إذ بهما    ؛هما حجر األساس في التربيةو ويتميز الطفل في هذه المرحلة بخاصتي التقليد والطواعية،       
إلى   كليًا  اعتمادًا  اآلخرين  على  يعتمد  كائن  من  الطفل  هذه  إينتقل  في  فالطفل  ثم  ومن  مستقل،  نسان 

 نسان له ذاته. إالمرحلة يتعلم كيف يكون 
 (2)(:غير المميزةة )خصائص عامة لمرحلة الطفولة المبكر 

 قران" فهي مرحلة مواتية لتعلم أسس السلوك االجتماعى. تمثل "مرحلة ما قبل جماعات األ •
 ستكشاف، حيث يسعى الطفل إلى معرفة بيئته بعناصرها وعالقاتها. هي مرحلة اإل •
في   • فالطفل  مشكالت،  أو  بصوعوبات  فيها  األطفال  يواجه  ما  فكثيرًا  وحساسة؛  حرجة  مرحلة  هي 

 سبيله إلى تكوين شخصية متميزة، يبدي نزعة قوية إلى االستقاللية واالعتماد على النفس.
هي مرحلة مستهدفة لبعض االضطراب وعدم االتزان، وذلك خالل سعى الطفل إلى التوافق مع بيئته   •

 ا.وضغوطه
التشكيل   • من  حالة  في  فالطفل  السلوك،  لتعديل  قابلية  أكثر  الطفل  فيها  يكون  مرنه  مرحلة  هي 

 والتكوين. 
داخله   • من  تهيؤ  حالة  في  فالطفل  لها؛  يتعرضون  التي  الخبرة  والستيعاب  للتعلم  حساسة  مرحلة 

 الستقبال الخبرة من خارجه. 
 

سانًا له شخصيته اإلنسانية بجميع جوانبها، فهو  إن الطفل في هذه المرحلة يتعلم كيف يصبح إن         
أفراد   مع  والدينى....  والحركى  واالنفعالى  واالجتماعى  والنفسي  اللغوي  التوافق  أساسيات  فيها  يتلقى 

ن الطفل فيها يكون كثير السؤال، كما م في هذه المرحلة، ألمجتمعه، وهنا يبرز دور الوالدين السيما األ
الستكشاف البيئة المحيطة به وهاتين الظاهرتين "كثرة الكالم وكثرة الحركة" يشبع معهما  يكون دائم الحركة  

نهمه في معرفة العالم المحيط، فإن لم يستثمر االستثمار األمثل قد يؤثر تأثيرًا بالغ الخطورة على شخصية  
 الطفل وتوافقه.

 
للطفولة واألمومة،    (1) القومى  المجلس  القاهرة،  المدرسة،  قبل  إسماعيل وآخرون: معايير نمو طفل ما  الدين  محمد عماد 

 . 2م، جــ1994
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فتين، وذلك في استحباب حمل الطفل  سالمى للطفل ما يشبع هاتين الصومن ثم فقد كفل التشريع اإل     
 حتى لو كان ذلك في المسجد.  اللعب،والتحدث إليه ومداعبته وكفل حقه في 

وبدون أن يكون لديهم هدف محدد، فإن نشاط األطفال في هذه المرحلة ال يهدأ، فهم يفضلون الجرى       
وا الحركة،  عن  الوقت  طوال  يكفون  وال  الهمس،  على  والصياح  المشى،  واللعب  على  والتخطيط  لكالم 

والسؤال واالستطالع فطفلنا إذ يكون مدفوعًا بشكل أولى إلى تحقيق ذاته والسيطرة على البيئة المحيطة به،  
ال شك أنه يجد في الحركة واالستطالع ما يؤكد له هذا الشعور، إنما هو اختبار عملى لمدى ما يمكن أن  

 .       (1) الدافع األولى يصل إليه الطفل من كفاءة في سبيل تحقيق ذلك
وتبدوا أهمية الوالدين في حياة الطفل في هذه المرحلة في ذاتية الطفل، حيث تنمو صورته عن نفسه       

دراكه لمفهومهم عنه، ويكون التجاهات األم نحو الطفل ومعاملتها له  إمن طريقة معاملة والديه له، ومدى  
عاملة مع أخطاء الطفل، فإن كان تسلطية عقابية، فإنه يؤدى  أثرًا مميزًا على شخصيته، كذلك نوعية الم

 واالنطوائية. بالطفل إلى تنمية الشعور بالتمرد والعدوان، أو إلى االنسحاب 
أن        فإن عليهما  والمبادأة،  االستقاللية  نحو  دوافعه  تلبية  الطفل  تجاه محاوالت  دور خطير  وللوالدين 

ا الطفل  محاوالت  تجاه  بالصبر  نجح  يتحال  فإذا  ويساعداه،  ويشجعاه  طفلهما  يمتدحا  وأن  تهدأ،  ال  لتي 
الوالدين في تشجيع الطفل على ممارسة سلوكه التلقائى، وتجريب أعمال جديدة باستمرار، كان األمل كبيرًا  
التالية،   المرحلة  في  السوى  للنمو  الضرورى  األساس  إلى  به  والوصول  لديه،  بالكفاءة  الشعور  تنمية  في 

قدرًا من الثقة بالنفس، أما الذين يقابلون دوافع أطفالهم نحو االستقاللية بالنقد واإلحباط، تكون    ويكتسبون 
النتيجة شعور جارف من الخجل والشك والشعور بالذنب ومثل هؤالء األطفال يفقدون الثقة في أنفسهم وفى  

ك يصبح اكتساب المهارات  قدراتهم، واألخطر من ذلك أنهم يعزفون عن القيام بأى نشاط جديد، وعلى ذل
عمل  بأى  القيام  على  القدرة  في  بالشك  دائم  شعور  بالنفس  الثقة  محل  ويحل  ومؤلمًا،  بطيئًا  الجديدة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .                                                                                                                            (2)جديد 
اإل      التشريع  وضع  فقد  وتصحيحها  ولهذا  أخطاءه،  وتقبل  الطفل  تشجيع  إلى  تدعوا  أحكامًا  سالمى 

 بإقناعه بسبب الخطأ على نحو ما سيأتى تفصيله. 
الن      الجو  أهمية  واالإن  اإلفسي  النضج  ودرجة  األسرى  للوالدين  نفعالى    مهمة عوامل    تعد جتماعى 

 بالنسبة لتوافق الطفل. 
 (3) تية:لذا يتعين على الوالدين في هذه المرحلة مراعاة األمور األ     

جتماعى، وإشباع حاجات الطفل إلى التقبل والرعاية والحب والفهم، مما يسهل  توفير الجو النفسي واال •

 
 . 192م، صــ1986محمد عماد الدين إسماعيل: األطفال مرآة المجتمع، عالم المعرفة،   (1)
 . 195حمد عماد الدين إسماعيل: المرجع السابق، صــم (2)
 . 244مريم سليم: علم نفس النمو، مرجع سابق، صــ (3)
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 النمو السوي للشخصية. عملية
 االهتمام بتنمية العالقة بين الوالدين وبين الطفل كقوة هامة في عملية التماهى.  •
العمل على تنمية الضمير والسلوك الخلقى عند الطفل، وتنمية الثقة بالنفس عنده وتشجيعه على تحمل   •

 المسئولية. 
 االهتمام بتنمية الضبط الذاتي وتوجيه السلوك.  •
 ب ومجالستهم.االطفل على رؤية الناس األغر تعويد  •
 االبتعاد عن أساليب التسلط والسيطرة والقهر. •
 الثبات واالستقرار في أثناء معاملة الطفل. •

الفقهاء أحكامًا فقهية من الكتاب والسنة، تدعم خصائص الطفل في هذه المرحلة وتلبى        وقد استمد 
إف  وبغير  باعتدال  وتشبع رغباته  المرجوة راطاحتياجاته  المرحلة  بصفات  يتحلي  إلى طفل  تؤدي  "بحيث   ،

 ."1منه 
 الحضانة: -أ
ال  نشاطه  على  والصبر  والحنان  الحب  إلى  الطفل  لحاجة  النحو  لنظرًا  على  الزائد  والحركى  فظى 

ناث، في حالة االنفصال بين الوالدين وفي  السابق تفصيله، فقد جعل الحضانة حق لألم ومن يليها من اإل
ل والية النفس لألب، وبالتالي يشترك الطرفان في تنشئة طفلهما، كل وفق احتياجات الطفل  جعته  الوقت ذا
 لكليهما.
وقد أطلق الفقهاء على الوالية التربوية "حضانة" من االحتضان والضم إلى الصدر، إشارة إلى الحنان       

 والشفقة.
وهذا يدفعنا إلى الحديث عن الحضانة أو رياض األطفال، والتي لها أثر خطير جدًا على شخصية       

مختلفة وقام بها إناث، في جو  الطفل، فهى سالح ذو حدين، إذا لبت حاجات الطفل وراعت خصائصه ال
توافقه   في  أسهمت  التقليدي،  التعليم  نمط  عن  بعيدًا  والحركة  اللعب  على  قائم  والحب  بالرحمة  مفعم 

 جتماعية. عتماد على النفس وتحسن المهارات اإلالشخصي واالجتماعى وتأكيد ذاته، واال
شديد المطالب على النحو الذي   أما إذا تحولت روضة األطفال إلى مدرسة، ثم إلى مدرسة من نوع   

نالحظه اليوم في مجتمعنا حيث تقدم لإلطفال برامج تعليم منظمة فنتائجه ضارة على شخصية الطفل. ثم  
مر خطرًا على الصحة النفسية واالجتماعية والثقافية للطفل حين يتعلم طفل الحضانة لغة أجنبية  يزداد األ

 .(2) بذور "االغتراب" الثقافي في وجدان الطفل أو يتعلم بلغة أجنبية، إننا وحينئذ تبذر

 
: التربية الجمالية لطفل الروضة: رؤية تحليلية نقدية، المؤتمر الدولي الثاني: بناء طفل الجيل الرابع  هويدا األتربيانظر:  (  1

 . 280م، صـ:  2019، 7، جامعة أسيوط، كلية رياض األطفال، 2030في ضوء رؤية التعليم 
 . 247آمال صادق وفؤاد أبو حطب: نمو االنسان، مرجع سابق، صــ (2)
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 النفقة: -ب
اإل  التشريع  والكساء   سالمىضمن  والملبس  المأكل  احتياجاته من  تلبى  التي  النفقة  في  للطفل حقه 

حدوث أي خلل في تلبية هذه المطالب يؤثر    ألن  ؛والعالج، حيث تؤثر هذه المطالب على نموه الجسمى
 على حالته النفسية. 

 تنمية العالقة بين الوالدين والطفل: -جـ
 العالقة بين الوالدين والطفل:بعض التصرفات التي تنمى  استحب الفقهاء     
 حمل األوالد: -1

كان النبى صلى هللا عليه وسلم يحمل األوالد في هذه المرحلة حتى وهو في الصالة، فقد جاء عن  
والحسين   الحسن  فأقبل  وسلم  عليه  رسول هللا صلى هللا  خطبنا  قال:  عنهما-بريدة  عليهما    -رضى هللا 

فأ فنزل  ويقومان،  يعثران  أموالكم  قميصان أحمران  )إنما  قال: "صدق هللا:  ثم  المنبر،  بهما  خذهما فصعد 
 .(1) وأوالدكم فتنة( رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في الخطبة

قال: رأيت النبى صلى هللا عليه وسلم حاماًل الحسن بن على على    -رضى هللا عنه -وعن أبى هريرة      
 .(2) عاتقه، ولعابه يسيل عليه

 األطفال:تقبيل  -2
قرع  : قبل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الحسن بن على، وعنده األ-رضى هللا عنه-قال أبو هريرة  

بن حابس التميمى جالسًا، فقال األقرع: إن لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدًا فنظر إليه رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم ثم قال: "من ال يرحم ال يرحم".

قالت: قدم ناس من األعراب على النبى صلى هللا عليه وسلم فقالوا: لكنا وهللا ما نقبل.   وعن عائشة   
 .   (3) فقال النبى صلى هللا عليه وسلم وأملك أن كان هللا قد نزع منكم الرحمة"

وفي هذين الحديثين قد جعل النبى تقبيل األطفال من الرحمة التي تستجلب رحمة هللا تعالى، وهذا  
 الهتمام البالغ من المشرع بتلبية حاجة الطفل إلى العطف والحنان. ينم عن ا

 التلطف بهم واحترام مشاعرهم ومواساتهم:  -3
يبك  أبا عمير  النبى  يارسوليرأى  النغير  "مات  له:  فقال  السبب  هللا" فظل صلى هللا    ، فسأله عن 

وسلم عما   عليه  الرسول صلى هللا  فسألوا  بهما  الصحابة  فمر  ويحادثه حتى ضحك،  يداعبه  وسلم  عليه 
 .(4) أجلسه معه، فقال لهم: " مات النغير، فجلست أواسي أبا عمير"

 
 

 (. 1109) سنن أبو داود، رقم  (1)
 ( إسناده صحيح على شرط مسلم. 9779مسند أحمد، رقم ) (2)
 (. 3665سنن ابن ماجة، رقم ) (3)
 (. 12957مسند أحمد، رقم: ) (4)
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 التقرب إليهم بالهدايا والهبات: -4
كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فإذا أخذه قال: "اللهم بارك  

 .(1)لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا" ثم يدعوا أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر
 النهى عن غشهم والكذب عليهم: -5

ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاعد قال: "دعتنى أمى    -رضي هللا عنه-عن عبد هللا بن عامر   
في بيتنا فقالت: ها تعال أعطك" فقال لها: "ما أردت أن تعطيه؟" قالت: أعطيه تمرُا، فقال لها: "أما أنك لو 

 .(2)لم تعطيه شيئًا كتبت عليك كذبة"
 م عليهم:ياستحباب التسل -6
أنس     الظلمات   -رضي هللا عنه-عن  إلينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا غالم في  انتهى  قال: 

 فسلم علينا، ثم أخذ بيدى فأرسلنى برسالة وقعد في ظل جدار حتى رجعت إليه. 
 

 إشباع حاجات الطفل: -د
، نظرًا لمحاوالت تتسم هذه المرحلة بحاجة الطفل إلى الحنان والتقبل والحب عن غيرها من المراحل  

حريصًا    الطفل المستمرة والمتكررة في إثبات ذاته والتقبل االجتماعى، لذلك كان النبى صلى هللا عليه وسلم
 على إشباع هذه الحاجات عند الطفل.

 الرحمة باألطفال: -1
ركبن   نساء  قريش خير  "نساء  يقول:  وسلم  عليه  قال: سمعت رسول هللا صلى هللا  هريرة  أبى  عن 

 .( 3)األبل، أحناه على طفل، ورأعاه على زوج في ذات يده"
 . (4) وقال صلى هللا عليه وسلم: "ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا"      
 مداعبة األوالد:  -2

هللا، وكثيرًا بنى العباس، ثم يقول: "من سبق    م يصف عبد هللا وعبيد كان رسول صلى هللا عليه وسل 
إلى، فله كذا وكذا. قال: الراوي عبد هللا بن الحارث: فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره، فيقبلهم،  

 .(5) ويلتزمهم
يضاحكه،    -وعن أنس، قال: كان ألبى طلحة ابن يقال له: أبو عمير، فكان النبى صلى هللا عليه وسلم  

 
 (. 1373صحيح مسلم رقم: ) (1)
 (  4991سنن أبي داود، رقم: )  (2)
 (.3434صحيح البخاري، رقم: )  (3)
 (. 1919سنن الترمذي، رقم: ) (4)
 (. 1836أحمد، رقم: )مسند  (5)
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 .(1) قال: فرأه حزينًا، فقال: "يا أبا عمير، ما فعل النغير؟"
 النبى صلى هللا عليه وسلم يجلس الطفل بين يديه:  -3

هللا صلى هللا عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له   عن قرة قال: كان نبى 
 .(2)ابن صغير بأنيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه....."

 التصريح بحبهم: -4
عن أسامة بن زيد، قال: كان النبى صلى هللا عليه وسلم يأخذنى والحسن، فيقول: "اللهم إنى أحبهما  

 .(3) فأحبهما"
 وضبط سلوكهم والحفاظ عليهم: تأديبهم  -هـ

الليل فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ،     قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا كان جنح 
 .(4)فإذا ذهب ساعة من العشاء فحلوهم، وأغلق..."

"قلت: نعم" وقال الخشخاش العنبرى أتيت النبى صلى هللا عليه وسلم ومعى ابن لى، فقال: "ابنك"؟   
 .(5) قال: "ال يجنى عليك، وال تجنى عليه"

 .(6) وقال صلى هللا عليه وسلم: "ما نحل والد ولده نحال أفضل من أدب حسن"   
 وكان عبد هللا بن عمر يعلم من عقل من نبيه، ومن لم يعقل األذكار التي تعلمها من النبى.  

 تقويم سلوك الطفل: -و
المرحلة، فلم يرد نص واحد عن النبى صلى هللا عليه وسلم أنه    لم يشرع ضرب األطفال في هذه  

السيما في هذه المرحلة، وقد انتهج النبى في تقويم سلوك الطفل منهج القرآن في ذلك في    ،ضرب طفالً 
 ليكون للنهى تأثير في نفس الطفل.  ؛ذكر سبب النهى

هريرة      أبى  عنه -فعن  هللا  على    -رضى  بن  الحسن  أخذ  عنهما -قال:  هللا  تمر    -رضي  من  تمرة 
رم بها، أما علمت أنا ال نأكل  إالصدقة، فجعلها في فيه، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "كخ، كخ،  

 الصدقة؟".
سلم وكانت يدي تطيش  يقول عمر بن أبى سلمة: "كنت غالمًا في حجر رسول هللا صلى هللا عليه و 

في الصفحة فقال لى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "يا غالم سم هللا وكل بيمينك وكل مما يليك" فما  

 
 (. 12137مسند أحمد، رقم: ) (1)
 ( 2088سنن النسائي، رقم: ) (2)
 (. 21828مسند أحمد، رقم: ) (3)
 (.3280صحيح البخاري، رقم: )  (4)
 (. 20769مسند أحمد، رقم: ) (5)
 (. 16710مسند أحمد، رقم )(6)
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 .(1)زالت تلك طعمتى بعد"
ِ  فلو زجر النبى الطفل، لم يكن يتقبل منه، لذلك قال هللا له:       َت ِلنَت َلُهۡمۖ َوَلۡو ُكن﴿َفِبَما َرۡحَمٖة مِ َن ٱّلِلَّ

﴾ وْا ِمۡن َحۡوِلَكۖ  .(159آل عمران:) َفظًّا َغِليَظ ٱۡلَقۡلِب ََلنَفضُّ
 تنمية ثقة الطفل بنفسه وتشجيعه على تحمل المسئولية: -ز 
النبى  كان  وقد  كبار،  كأنهم  األطفال،  على  السالم  إلقاء  السنة  يرسل    من  وسلم  عليه  هللا  صلى 

 .(2) األطفال في حاجته ويستكتمهم على بعض األسرار كما في حديث أنس
 حق الطفل في اللعب:كفالة  -حـ
بالتراب،   يلعبون  وهم  وسلم على صبيان  عليه  قال: مر رسول هللا صلى هللا  بن سعد،  عن سهل 

 .(3) صلى هللا عليه وسلم فقال: "دعهم، فاءن التراب ربيع الصبيان" فنهاهم بعض أصحاب النبى 
يعتبر اللعب بمثابة الشغل الشاغل بالنسبة لألطفال، حياتهم كلها في اللعب، فهو بالنسبة لهم وجهًا       

 للتكيف االجتماعى واالنفعالى.
االجتماعى والخلقى، وتأهيلهم لعالم  جتماعية، لها تأثير مباشر على نمو الطفل إ واللعب ظاهرة نمائية      

 الكبار، وهو جزء ال يتجزء من حياته، فال ينبغي أن يستهان به فيحدث صدام مع فطرتهم. 
تضح أهمية اللعب في حياة الطفل عند النظر في قصة يوسف عليه السالم مع إخوته، حيث كان  تو      

علم من رؤيا يوسف أنه نبى، فخاف عليه  يعقوب عليه السالم يميل إلى يوسف على باقي إخوته؛ ألنه  
يذهب   ترك يوسف  -  وهو يعرف  -في أخذ يوسف  من إخوته، ولم يتركه لهم، ولكن عندما احتالوا عليه  

 معهم ليعلب ويرتع معهم. 
ِصُحوَن أَ قال تعالى:        ۥ َلنَٰ نَّا َعَلٰى ُيوُسَف َوِإنَّا َلُه َمَ۬

ۡ
ۡرِسۡلُه َمَعَنا َغٗدا َيۡرَتۡع َوَيۡلَعۡب ﴿َقاُلوْا َيـَٰٓأَباَنا َما َلَك اَل َتأ

عَ  َوَأنُتۡم  ۡئُب  ٱلذِ  ُكَلُه 
ۡ
َيأ َأن  َوَأَخاُف  ۦ  ِبِه َتۡذَهُبوْا  َأن  َلَيۡحُزُنِنٓي  ِإنِ ي  َقاَل  ِفُظوَن  َلحَٰ ۥ  َلُه ِفُلوَن﴾ َوِإنَّا  غَٰ   ۡنُه 

 لهدف وغاية عظيمة األهمية. إال . فما كان يعقوب ليترك يوسف مع إخوته(13-11يوسف:)
وغيرهما،        واألمانة  كالصدق  الحسنة؛  األخالق  األطفال  في  تبث  أن  اللعب  طريق  عن  يمكن  كما 
 خالق الذميمة؛ كالكذب والخيانة، والغش ونحو ذلك.رهم من األذ وتح
حيث        اللعب،  في  الفرصة  للطفل  الوالدان  يتيح  أن  البد  وذه  نأإذن  جسمى،  نشاط  نى،  اللعب 

وانفعالى، يشمل نفسية الطفل، وحياته العامة، واللعب طبيعة فطرية في الطفل، جعلها هللا غريزة في نفسه، 
 لكي ينمو جسمه نموًا طبيعيًا.

مهات الذين يحرمون  باء واألولذا الينبغى أن ينظر الوالدان إلى اللعب على أنه غير ضرورى، فاآل      

 
 (.4957صحيح البخاري، رقم ) (1)
 (. 4533صحيح مسلم، رقم ) (2)
 (. 5643رقم ) 5/416المعجم الكبير للطبراني،  (3)
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يحرمونهم   إنما  اللعب  من  حيث  أطفالهم  للنمو،  أساسية  حاجة  لنمو    نأ من  ضرورى  النشيط  اللعب 
 العضالت، وتمرينها، ومن خالله يتعلم الطفل المهارات الجسمية. 

من        الكثير  وهناك  اللعب،  بطريقة  وتعليمهم  األطفال  مداعبة  وسلم  عليه  هديه صلى هللا  من  وكان 
 األحاديث التي تدل على ذلك ومنها حديث أبا عمير السابق. 

وعن يعلى بن مرة أنه قال: خرجنا مع النبى صلى هللا عليه وسلم ودعينا إلى طعام فإذا حسين يلعب       
ها    ة ها هنا ومر   ةفي الطريق، فأسرع النبى صلى هللا عليه وسلم أمام القوم، ثم بسط يديه، فجعل يمر مر 

اعتنقه فقبله، ثم قال النبى  هنا، يضاحكه حتى أخذه، فجعل إحدى يديه في ذقنه واألخرى في رأسه، ثم  
 . (1) صلى هللا عليه وسلم: "حسين منى وانا منه، أحب هللا من أحب الحسن والحسين، سبطان من االسباط" 

عد مجااًل خصبًا من جانب الكبار لترشيد الطفل وإكسابه األنماط السلوكية المرغوب فيها  يإن اللعب       
وال   له،  تربوى  مخزن  فيعتبر  الطفل  خبرات  إثراء  إلى  إضافة  الزمن....  حاسة  وتنمية  والتعاون  كالنظام 

استطعنا أن نتخيل بالغًا    اللعب بالنسبة للطفل هو بمثابة العمل بالنسبة للبالغ، وإذا  إننغالى كثيرًا إذا قلنا  
أن   المربين  بعض  فيرى  بالضرورة،  عاطل  فهو  لعب  بال  طفاًل  حينذاك  نتخيل  أن  فنستطيع  عمل  بدون 

سينخرط فيه، ومن ثم يخطىء بعض اآلباء حين    يعداد للعمل المستقبلي الذ إ اللعب بالنسبة للطفل هو  
طفال أنه  على  واللعب  الحركة  قليل  الوديع  الطفل  إلى  الذ   ينظرون  الوقت  في  مؤدبًا،  يعتبره    ينموذجيًا 

 . (2) المربون والسيكولوجيون طفاًل غير سوى بائسًا وتعساً 
إن اللعب في هذه المرحلة يرتبط ارتباطًا تامًا بجميع نواحى النمو، فهو يقوم بعمليات معرفية على       

اللغوية   المهارات  فيه  يستخدم  لغوي  بنشاط  يقوم  أيضًا  وهو  واسع  عملية  نطاق  في  وذلك  أتقنها،  التي 
الدمى... مما   أدوار األب أو األم مع  يلعب  انفعالى عندما  بنشاط اجتماعى  يقوم  ذاتية، وكذلك  تواصل 
هذه   في جميع  وهو  واضح،  بشكل  انفعاالت  يعبر عن  كذلك  وهو  المختلفة،  اللعب  مواقف  يسقطه على 

 .(3) ساسيًا وطبيعيًا في عملية النموأ إذًا اللعب يمثل جزء ؛المواقف ال يكف عن النشاط الحركى
وفي هذا الحديث اجتمع فيه كل ما سبق قوله من خصائص وحاجات الطفل في هذه المرحلة ومن      

 عالقة اآلخرين به.
عن عبد هللا بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في إحدى صالتى       

حسنًا   حامل  وهو  للصالة العشاء،  كبر  ثم  فوضعه،  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  فتقدم  حسينًا،  أو 
الصبي على ظهر رسول  بي صالته سجدة أطالها قال أبى: فرفعت رأسى، وإذا  نا فصلى، فسجد بين ظهر 

هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودى، فلما قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 
 (. 376، رقم ) 48/ 2البخارى: االدب المفرد،  (1)
 . 86محمد عبد الظاهر الطيب وآخرون: الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة، مرجع سابق، صــ (2)
 بتصرف.  31األطفال مرآه المجتمع، مرجع سابق، صــمحمد عماد الدين إسماعيل:  (3)
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الصالة قال الناس: يا رسول هللا، إنك سجدت بين ظهرانى صالتك سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث 
ارت ابنى  ولكن  يكن،  لم  ذلك  "كل  قال:  إليك،  يوحى  أنه  أو  يقضى  أمر،  أعجله حتى  أن  فكرهت  حلنى، 

 .(1) حاجته"
أمر النبى صلى هللا عليه وسلم أمته أن يصلوا كما رأوه يصلى، ومن ثم فأفعاله سنة يتعبد بها، وفي      

 الحديث السابق نالحظ اآلتى:
في   - أمامه  ويضعه  بل  أصحابه،  أمام  المسجد  به  ويدخل  طفال  يحمل  وسلم  عليه  النبى صلى هللا 

و  الصالةالصالة  ما  أدراك  وما  الصالة  في  الناس  أنه    ؟يؤم  الصحابة  فيظن  السجود  في  يطيل  ثم 
إن الطفل صعد على ظهر النبى وهو ساجد فأطال    ؛مر خالف ذلكقبض أو يوحى إليه، لكن األ
 السجود حتى ال يزعج الطفل.

 فيه ابتعاد عن أساليب التسلط والسيطرة.  -
 ى الشعور بالتقبل والحب. مراعاة مطالب الطفل النفسية وحاجته إل -
 مراعاة حقه في اللعب. -
 تعويد الطفل على رؤية األغراب. -
 تنمية ثقة الطفل بنفسه. -
       

ميز  يتلطفل الحضانة الذي    هت سالمى قد انتهج النمط التربوي في تنشئوختامًا يتبين لنا أن التشريع اإل    
بالضبط المعتدل، والحزم في غير عنف، والحب، وإعطاء أسباب للتوجيهات، بعيدًا تمام البعد عن النمط  

 التسلطى والنمط التساهلى. 
 

 .وأبعادها التربوية الطفولة المميزةمرحلة خاصة بالحكام األرابعا: 
 )التعليم والتأديب، االستقالل شبه الكلى( 

تختلف هذه المرحلة عن سابقتها في جوانب كثيرة، أبرازها استقاللية الطفل التي تكون شبه كلية، نظرًا      
نفسه،   على  اعتمادًا  أكثر  تجعله  التغيرات  هذه  والفيسيولوجى،  واالنفعالى  والجسدى  اللغوى  نموه  لتطور 

 . هويشجعه على ذلك نجاحه في القيام ببعض المهام الموكولة إلي
ومبادئ        العمل  مهارات  الطفل  فيها  يتعلم  حيث  التكليف،  لمرحلة  وتأهيل  إعداد  المرحلة  هذه  وتعد 

االجتماعية والتقاليد  العادات  فيها  ويتلقى  وسلم  ؛العلوم  عليه  النبى صلى هللا  قال  أوالدكم   :لذلك  "علموا 
 الصالة لسبع واضربوهم عليها لعشر"، فجمع الحديث بعد أن حدد هذه المرحلة بين التعليم والتأديب.

 : (2) ويصف علماء النفس خصائص التطور في هذه المرحلة بما يلي      

 
 (. 16033(، مسند أحمد، رقم )1141ائي، رقم )سنن النس (1)
 . 315مريم سليم: علم نفس النمو، مرجع سابق، صــ (2)
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 تعلم المهارات الجسيمة الضرورية لممارسة األلعاب العادية.  •
 جراء العمليات الرياضية. إاعد على القراءة والكتابة والعد و تعلم المهارات األساسية التي تس •
 تطور في المفاهيم الرئيسة التي تساعد على ممارسة النشاطات العادية. •
 تطور في المفاهيم عن الذات باعتبارها كائنًا ينمو ويتطور. •
طأ من وجهة النمو في الجانب األخالقى، ومعرفة الحكم على األشياء واألفعال من حيث الصواب والخ •

 نظر القيم واألخالق السائدة.
 األقران وتقبلهم.مع تعلم التوافق  •
 وضوح الدور فيقوم الطفل الذكر بأداء الدور الذكورى والبنت بالدور األنثوى بطريقة واضحة. •
 تمكن الطفل من تحقيق االستقالل الذاتي.  •

 على كثير من الخصائص الشخصية  وبانتهاء هذه المرحلة يكون الطفل قد استقر بشكل ثابت نسبياً      
 يعتقد علماء النفس بإنه باإلمكان التنبؤ بخصائص شخصية الطفل المستقبلية.  ذاراء ولواأل

يستطيع الطفل في هذه المرحلة أن يستقل بنفسه في األكل والشرب والطهارة واللبس، نظرًا للتطور       
ن المرحلة الحجرية كما  عفي النمو الذي حدث له، لذلك تتغير أحوال ومطالب الطفل في هذه المرحلة  

الم هذه  مدى  يتسع  التصاحبية، حيث  المرحلة  إلى  السابق  الفصل  في  ليشمل جماعة  أطلقنا عليها  رحلة 
 السكنى. الحيالرفاق سواء في المسجد أو المدرسة أو في 

المحيط،        العالم  واستكشاف  الجديد  ومعرفة  للتعلم  الطفل  اإلسالم فضول  يقدر  اآلخر  الجانب  وعلى 
ومن ثم يستثمر هذا الجانب الفطرى في تعليم منظم، باإلضافة إلى ما يتمتع به الطفل في هذه المرحلة  

 ذاكرة قوية تمنكة من الحفظ واستيعاب العلوم.  من
في        الطفل  تطور  هي  المرحلة،  بهذه  الخاصة  التربوية  األحكام  عليها  تعتمد  التي  الثالثة  والخاصية 

كان يتسم به في مراحله األولى، صار هذا الضعف جزئى، ومن ثم    يالنمو، فبداًل من الضعف الكلى الذ 
ُ َنۡفًسا ِإالَّ  لخاصية وتنطلق من قوله تعالى:  شرعت له أحكام تتفق مع هذه ا البقرة:  )  ُوۡسَعَهۚا﴾ ﴿اَل ُيَكلِ ُف ٱّلِلَّ

 .(1) ، وتراعى جوانب شخصيته المختلفة(286
 

 :يةالجسد الرعاية -أ
البطئ  الجسدى  بالنمو  المرحلة  هذه  فهو    تتميز  ذلك  ومع  للذات،  السريع  النمو  ويقابله  والمستمر، 

 لعابه وثيابه ويستطيع أن يؤدى بعض العبادات كالصالة. أيعرف مكان 
 نتهاء الحضانة وبداية الوالية. إ .1

ألنه يؤدى احتياجاته   ؛لم يعد الطفل في هذه المرحلة التصاحبية بحاجة إلى حاضنة كما كان من قبل
جتماعية صار بحاجة إلى والية أبيه أو من يقوم مقامه، الحتياجه إلى  بنفسه، لكن مع تطور عالقاته اال

 
 .  102:101، صـ: مرجع سابقانظر: عادل السكري: أصول وفصول في دراسة التربية اإلسالمية، ( 1
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خالق الرجال، والحماية من النفس والغير، أما الفتاة والتي تنتقل إلى والية األب  أالتأديب والحزم والتخلق ب
نها تكون إلى النساء أحوج نظرًا للتغيرات  أل  ؛م إلى بلوغهااألبعد البلوغ، فقد جعلها التشريع في حضانة  

  إلى   خالق النساء، وبعد البلوغ تكون في حاجةأالجسمية والفسيولوجية التي تحدث لها، ومن ثم التخلق ب
 الحماية والصيانة عمن يطمع بها، والرجال في ذلك أقدر.

شراف على لمراعاته جسديًا وطبيًا واإل  ؛لمالومن هذا المنطلق قد وضع التشريع والية النفس ووالية ا
 نه الشخصية والمالية. ؤو ش

 

 :النفقة .2
يقوم بها وليه على نحو    ،سالمى نفقة الطفلنظرًا لعدم قدرة الطفل على الكسب، فقد نظم التشريع اإل 

من  ما سبق ذكره، بما يكفي طعامه وشرابه وكسوته ومسكنه وعالجه، وإن احتاج الى خادم يخدمه وفر له  
 ن كانت للطفل زوجة وجبت نفقة زوجته.إيخدمه، و 

وقد رغب المشرع في النفقة، فقد قال النبى صلى هللا عليه وسلم: "إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها  
 .  (1)فهو له صدقة"

أجر أن أنفق على بنى أبى سلمة؟ إنما هم بنى، فقال:   وعن أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول هللا، ألى 
 .(2) " أنفقى عليهم، فلك أجر ما أنفقت عليهم"

 

 مراض النفسية والبدنية: الوقاية والعالج من األ .3
حفظ النفس من مقاصد الشريعة اإلسالمية، وحفظ النفس يكون من الداخل من جهة المأكل والمشرب  

 والمسكن، وحفظها مما قد يضر بها من الطعام وغيره.ويكون من الخارج من جهة الملبس 
وقد جعل التشريع هذا األمر من لوازم الوالية على النفس، وقد وردت عدة نصوص تدعو صراحة  

 الى حفظ النفس. 
تعالى:  النظافة: - قال  النفس،  على  الحفاظ  لوازم  ومن  الوقاية  أسباب  أهم  ۡر﴾   من  َفَطهِ    ﴿َوِثَياَبَك 

، وقد ورد عن عائشة رضي هللا عنها قالت: أراد النبى صلى هللا عليه وسلم أن ينحى  (4المدثر:  )
 .(3)ه فإنى أحبه ي أفعل، قال يا عائشة أحب الذيمخاط أسامة، قالت عائشة: حتى أكون أنا 

من شروطها الطهارة،  التي  يؤمر بالصالة تعليمًا ال تكليفًا و   -مرحلة التعليم-والطفل في هذه المرحلة  
 مارس الطهارة بعد أن يعلمها له وليه، عند كل صالة إذا أحدث، على ما سيأتى تفصيله في الوضوء.في

ومنها االلتزام بآداب الطعام والشراب والقصد فيه، فعن جابر بن عبد هللا، قال: قال رسول هللا صلى  
الباب، واكفتوا صبي المساء، فإن للجن هللا عليه وسلم: "خمروا اآلنية، وأوكلوا األسقية، وأجيفوا  انكم عند 

 
 (. 1002(، صحيح مسلم، رقم )55صحيح البخاري، رقم ) (1)
 (، واألحاديث في الباب كثيرة. 1001(، صحيح مسلم، رقم ) 5369)صحيح البخاري، رقم  (2)
 (. 3818سنن الترمذي، رقم: ) (3)
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 .(1) انتشار أو خطفة"
 الحفاظ عليه ورعايته: -

 مر في حديث الخشخاش قول النبى صلى هللا عليه وسلم له عن ابنه: "ال يحني عليك وال تجنى عليه". 
 التداوى:  -

التداوى  ومن  النفس،  على  الولى  مسئوليات  من  التطبيب  أن  على  الكالم  الحسد   سبق  من  الرقية 
والسحر وغيرهما، فعن أم سلمة رضى هللا عنها، أن النبى صلى هللا عليه وسلم رأى في بيتها جارية في 

 .(2) وجهها سفعة، فقال: استرفوا لها، فإن بها النظرة"
 :ةجدانيالو  ةرعايال -ب
اإل   سرعة  في  النمو  "يالحظ  الهادئة،  بالطفولة  المرحلة  هذه  حالة  توصف  من  إلى  إنتقال  نفعالية 

، فهو  نفعالياالإال أن الطفل ال يصل في هذه المرحلة إلى النضج    ،ستقرار النفعالىأخرى نحو الثبات واال
 .(3) نفعالية، وتكون لديه بقية من الغيرة والعناد والتحدىارة اال ث ستقابل لال

لى أن يفسر المواقف تفسيرات مختلفة عما كان يحدث في إزيادة ذكاء الطفل واتساع خبراته يؤديان به     
المرحلة السابقة، وبالتالي يستجيب لها استجابات مختلفة ناتجة عن اتصاله بأشخاص أكثر خارج نطاق  

االنفعالية المختلفة. وسعيًا  األسرة، مما يساعد على اكتشاف كيف يشعر الناس المختلفون إزاء التغيرات  
اال التقبل  على  للتعبير  للحصول  المقبولة  االجتماعية  األنماط  هذه  مسايرة  يتعلم  أن  يحاول  جتماعى 

 .(4)نفعاالت في هذه المرحلة هي الخوف والغضب والغيرة واالستطالع والسرورنفعالى، وأشهر اإلاإل
من، وتقبله والتسامح معه  ة تتطلب، إشعاره بالرحة واألنفعالى للطفل في هذه المرحلإن رعاية النمو اإل   

 مع الحزم وتوفر القدوة، والعدل والرحمة. 
 ومن صور الرعاية الوجدانية للطفل في التشريع االسالمى:  

 : تأمينه -1
شقيها، ووفر له احتياجاته األساسية بالنفقة التي  بأمن الفقه االسالمى الطفل على نفسه وماله بالوالية  

 جعلت حقًا له.
 مالعبته واإلحسان إليه. -2

بالرضا   لعبهم  يقابل  وكان  النفس،  والترويح عن  باللعب  لألطفال  يسمح  وسلم  عليه  كان صلى هللا 
 والسرور ويشجعلهم عليه. 
بى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فاختبأت منه خلف   يقول ابن عباس: مر

 
 (. 2011(، صحيح مسلم، رقم ) 3280صحيح البخاري، رقم ) (1)
 (. 5739(، صحيح البخاري، رقم ) 2197صحيح مسلم، رقم ) (2)
 . 263حامد عبد السالم زهران: علم نفس النمو، مرجع سابق، صــ  (3)
 . 272-271آمال صادق وفؤاد أبو حطب: نمو االنسان، مرجع سابق، صــ (4)
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 .(1) ة، ثم بعثنى إلى معاوية، فرجعت إليه فقلت: هو يأكل"باب، فدعانى فحطأنى حطأ
  صبيان نلعب إذ مر النبى   نح ونعباس،    ابنيثم وعبيد هللا  قوقال عبد هللا بن جعفر: لو رأيتنى، و 

ثم: ارفعوا هذا إلى قصلى هللا عليه وسلم على دابة، فقال: "ارفعوا هذا إلى" قال: فحملنى أمامه، وقال ل
ثم، وتركه، قال: ثم  قفجعله وراءه وكان عبيد هللا أحب إلى عباس من قثم، فما استحى من عمه أن حمل  

 .(2)مسح على رأسى ثالثًا، وقال كلما مسح: "اللهم اخلف جعفر في ولده"
 .(3) وقد جاء عن أنس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم    

 احترام مشاعرهم:  -3
صلى هللا عليه وسلم قط نظرة استصغار، بل كان يحترم ذاته ويقدر مشاعره، وكأن    لم ينظر النبى

صلى هللا عليه وسلم كان من علماء النفس والتربية، بل كان أكثر من هذا، فما كان لينطق عن الهوى  
 وسراجًا منيرًا إلى يوم القيامة.  ونذيراهاديًا ومبشرًا 

فعن سهل بن سعد قال: أتى النبى صلى هللا عليه وسلم بقدح فشرب منه وعن يمينه غالم أصغر  
ر بفضلى منك ثشياخ؟ قال: ما كنت ألو شياخ عن يساره فقال: يا غالم، أتأذن لى أن أعطيه لألالقوم واأل

 .(4)أحدًا يا رسول هللا، فأعطاه إياه
بيعة   في  وسلم  عليه  هللا  النبى صلى  بايع  ومعوذ  وقد  معاذ  األطفال  من  الثانية  عفراء  إالعقبة  بنا 

 حصاهم علماء السيرة من ضمن رجال البيعة.أوحبيب بن زيد وهم أطفال وقد 
 يشعرهم باستقالليتهم:  -4

رغم أنه من السنة أن يصطف األطفال في صالة الجماعة خلف الرجال، تعليمًا لهم وجعلهم فاصاًل 
بعدهم    يأت بين الرجال والنساء، بيد أنه إذا اصطف الرجال حق لألطفال أن يكملوا الصفوف وال يحق لم  

 ألنهم أسبق به.   ؛أن يردهم ويأخذ مكانهم
اإل  مع  بطفل  الجماعة  تحتسب  الحديث  مام،  وكذلك  هذا  وتدبر  الصالة،  في  سيأتى  ما  نحو  على 

الذي رواه ابن عباس يقول: بت في بيت خالتى ميمونة، فقام رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الليل  
فأطلق القربة فتوضأ، ثم أوكأ القربة، ثم قام إلى الصالة، فقمت فتوضأت كما توضأ، ثم جئت فقمت عن  

 .(5) ى من ورائه فأقامنى عن يمينه، فصليت معهيساره، فأخذنى بيمينه فأدارن 
 العدل بينهم ومعهم:  -5

األطفال في هذه المرحلة أكثر إدراكًا من ذي قبل، ويتأثرون في العدل بينهم حتى في البشاشة في  

 
 (. 3131مسند أحمد، رقم ) (1)
 (. 1760مسند أحمد، رقم ) (2)
 (. 4031صحيح مسلم، رقم ) (3)
 (.2180صحيح البخاري، رقم ) (4)
 (. 610سنن أبي داود، رقم ) (5)
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 نثى. قبال عليهم، وال فرق في هذا بين الذكر واألوجودهم واإل
قال صلى هللا عليه وسلم: "إن المقسطين عند هللا على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، 

 . (1)وكلتا يديه يمين؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا" 
 .(2) وقال: "اعدلوا بين أوالدكم، اعدلوا بين أبنائكم"    
و     يهنها،  ولم  يئدها،  فلم  ابنة،  له  ولدت  من   " عليها  وقال:  ولده  يؤثر  الذكر-لم  هللا   -يعنى  أدخله 

 .(3) الجنة
نه لم يعط  أل  ؛ن يشهد على عقد هبة من بشير البنه النعمانأ وقد رفض النبى صلى هللا عليه وسلم  

 .   (4) بناءه مثل هذا، وقال ال أشهد على جور أ جميع 
نامى للطفل شعور بالظلم يدمر العدل والمبادئ العليا في  ت صلى هللا عليه وسلم أال ي  فقد حرص النبى   

 نفسه. 
وقته من مشاعر الخوف بكل  فحكام والمواقف النبوية السابقة قد تعاملت مع الطفل وجدانيًا،  وهذه األ    

 االستطالع والسرور. حب  عنده مشاعر ولبت  ،على اختالفها ةصوره والغضب بكل أنواعه، والغير 
 الرعاية العلمية المعرفية: -جـ
نسان، نظرًا لقوة الذاكرة، ينظر اإلسالم إلى مرحلة التمييز على أنها أزهى مراحل التعليم في عمر اإل 

النبى صلى هللا عليه وسلم النظرة جلية واضحة في تصدير  المرحلة   وحب االستطالع، وتبدو هذه  هذه 
 بالتعليم، "علموا أوالدكم الصالة لسبع.......". 

حكمته  من  ويلقنه  ابنه  يعلم  مرب  باسم  سميت  كاملة  الكريم سورة  القرآن  "لقمان"    ؛وفي  إنها سورة 
، وقد جعلت لجميع أبناء المسلمين إلى قيام الساعة، وأهم فائدة يخرج بها المربى من هذا الموقف،  الحكيم

 هو قدرة الطفل المميز على تلقى العلم والمعرفة.
 مظاهر النمو العقلى في هذه المرحلة: 

التلميذ    ويهتم  والحساب،  والكتابة  القراءة  في  األساسية  المهارات  الطفل  يتعلم  التحصيل  ناحية  من 
بمواد الدراسة وبحب القصص والكتب، وفي نهاية هذه المرحلة نشاهد انشغال الطفل في قراءات خاصة 

يعتب المرحلة،  هذه  التحصيل في  أن  كاجان  وجيروم  وقد وجد هواردموس  الفراغ،  مقبواًل  في وقت  دلياًل  ر 
 .(5)للتنبؤ بالتحصيل في المستقبل خالل مرحلة المراهقة والرشد 

نشاطه    تنظيم  على  الطفل  قدرة  من  ذلك  ويتضح  يزداد،  عشر  والحادية  السابعة  بين  فيما  االنتباه 

 
 (. 1827صحيح مسلم، رقم ) (1)
 (. 3544داود، رقم )سنن أبي  (2)
 (. 5146(، سنن أبي داود، رقم ) 1957مسند أحمد، ) (3)
 ( واللفظ له. 18354(، مسند أحمد، رقم ) 1623(، صحيح مسلم، )2586صحيح البخاري ) (4)
 . 255-254حامد عبد السالم زهران: علم نفس النمو، مرجع سابق، صــ (5)
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التغلب على العوامل الخارج ية  الذهنى وتركيز االنتباه على المواضيع لفترات طويلة، ويصبح قادرًا على 
 .(1) نتباهالمشتته لإل

أكثر    :التفكير  مباشرًا، كما يصبح  إدراكًا  يدركها  التي  المعلومات  باستخدام  التفكير  الطفل  يستطيع 
مرونة في إستخدام المعلومات، كما يمكنه أن يتعامل مع عدة خصائص إدراكية في وقت واحد، وهناك 

 .(2) تفكيره نجاز معرفى هام يتمثل في قدرة الطفل على قلب عمليات إ
زدياد نموه، ونجد الطفل في هذه المرحلة يتذكر المواضيع عن طريق  اوتزداد قدرة الفرد على التركيز ب     

لية، ويستطيع الطفل تذكر األشياء آدراك، بينما في السابق يتذكر األشياء التي تم حفظها بطريقة  الفهم واإل
 . (3) البسيطة غير المعقدة والتي تحمل معنى

بالواقع والحقيقة،    الطفل  اهتمام  الواقعية واالبتكار والتركيب، وينمو  إلى  التخيل من اإليهام  وينمو 
كما ينمو حب االستطالع عند الطفل، ويزداد كلما كانت مشاعر الوالدين نحوه إيجابية ومحاذيرهم بالنسبة  

 .(4)لسلوكه قليلة
ف  الطفل  بها  يمر  التي  الواسعة  الخبرات  االجتماعية ومن خالل  العالقات  وتشابك  المرحلة  هذه  ي 

 التي يعيش فيها، فإنه يكون مفاهيم واقعية وموضوعية عن األشياء.
الموروث   عناصر:  ثالثة  بين  التفاعل  ناتج  هو  الذكاء  أو  المعرفى  النمو  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

والبيئة االجتماعية، ومن هنا علينا أن   بها  نالبيولوجى، والخبرات الشخصية،  يمر  التي  الخبرات  زيد من 
شياء المختلفة والتعرف على خصائصها وصفاتها، وكذلك اللعب الجماعى الطفل؛ فاللعب وخصوصًا باأل

 .(5) جميعها يهيئ األرضية لتكوين المفاهيم
تعينه على     اللغوي،  ونموه  اللغوية  الطفل  لزيادة محصلة  التعليم  بمرحلة  المرحلة  تميز هذه  ويعزو 
اللغوى  الفهم و  النمو  بين  بداخله، فهناك عالقة متبادلة  والتعبير عما يجول  االستفسار عما استغلق عليه 
 والعقلى.

على الطفل أثناء    وقد جعل الفقه اإلسالمي التعليم حق من حقوق الطفل على وليه، وفرضت النفقه
لم   الذي  للطفل  العقاب  وشرع  معوقات،  بدون  التلقى  في  استمراره  يضمن  بما  التكرار   يجد التعليم،  معه 

 والتمرين المستمر ولكن وفق الضوابط الشرعية. 
وفى الجانب اآلخر فتح اإلسالم باب العلم والمعرفة أمام الطفل على مصراعيه، حيث جعل التعليم       

من المقاصد   والتعلم  وأجل  العبادات  اإل  ؛أشرف  وجود  غاية  لتحقيق  السبيل  هو  األرض  إذ  على  نسان 

 
 . 932مريم سليم: علم نفس النمو، مرجع سابق، صــ (1)
 . 259آمال صادق وفؤاد أبو حطب: نمو االنسان، مرجع سابق، صــ (2)
 . 329مريم سليم: المرجع السابق، صــ (3)
 . 256-255حامد عبد السالم زهران: المرجع السابق، صــ (4)
 . 344مريم سليم: المرجع، صــ (5)
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 المتمثل في عبادة هللا واستعمار األرض.  
وكان يتم غالبًا في المسجد، متاح للجميع، فال يستطيع أن    ،وكان التعليم في بدايته مجانًا بال مقابل

في صدر اإلسالم سلطة تضاهى سلطة الحكام وأحيانًا  يصد أحد عن التعليم مهما كان، بل كان التعليم  
 تفوقها. 
عداد للحياة، وينبثق هذا والتربية اإلسالمية تستهدف العمل لآلخرة والعمل للدنيا، واألخير يعنى باإل       

تعالى:   قوله  من  َنِصيَبكَ الهدف  َتنَس  َواَل  ٱأۡلِٓخَرَةۖ  اَر  ٱلدَّ  ُ ٱّلِلَّ َءاَتٰىَك  ِفيَمٓا  ۡنَيۖا﴾﴿َوٱۡبَتِغ  ٱلدُّ ِمَن  القصص: )   
اإل(77 هللا  خلق  الذى  الهدف  هللا  فعبادة  مهمة  ،  أن  كما  الدينية،  العلوم  تعلم  تقتضى  أجلها  من  نسان 

على   تعينه  التي  الدنيوية  العلوم  تعلم  تقتضى  استعمارها  في  المتمثلة  األرض  على  هذه  أاالنسان  داء 
العل إلى  المسلمين  يدعوا  نفسه  والقرآن  الدنيوية  المهمة،  الوجه  ب وم  على  واستغالله  فيه  وما  الكون  تأمل 

 الشرعى. 
 .(1) معلم كتاب في مدينة واحدة هي مدينة بلرم في صقلية 300وذكر ابن حوقل أنه عد حوالي  
وتري التربية اإلسالمية أن العمر كله يجب أن يكون مسرحًا لتلقى العلم، وتري أن التبكير في طلب  

العلم له كبير الفائدة وعظيم الجدوى لنشاط الجسم وصفاء النفس، وراحة البال، ويقول ابن جماعة: وعلى  
وشر  عافيته  وزمن  ونشاطه  فراغه  وقت  يغتنم  أن  خاطره،  حالشخص  ونباهة  قبل   ةوقل  شبابه،  شواغله 

عوارض البطالة أو مواقع الرياسة، ويستحب للطالب أن يكون عزبًا ما أمكنه لئال يقطعه االشتغال بحقوق  
 . (2)الزوجية وطلب المعيشة من إكمال الطلب 

 وقد حفلت السنة النبوية بالعديد من المواقف التي تراعى الجوانب العلمية والمعرفية للطفل:  
غالمًا فكنت أحفظ عنه فما    قال سمرة بن جندب لقد كنت على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

عليه وسلم  يمنعنى من القول إال أن ها هنا رجااًل هم أسن منى، وقد صليت وراء رسول هللا صلى هللا  
 .(3)وسطها
وتشجيعهم          علمهم  مجالس  سيما  ال  الكبار  مجالس  الطفل حضور  ترك  استحباب  على  يدل  وهذا 

 على ذلك وإال لما حضر سهل مجالس رسول هللا.
وقد دعا الحسن رضى هللا عنه بنيه وبنى أخيه، فقال: يا بنى وبنى أخى، إنكم صغار قوم يوشك أن       

فليكتبه، وليضعه    –أو قال: يحفظه    –تكونوا كبار آخرين، فتعلموا العلم، فمن لم يستطع منكم أن يرويه  
 .(4) في بيته
كالنقش على الحجر، ومثل الذي يتعلم    وعن أبى الدرداء رضى هللا عنه: " مثل الذي يتعلم في صغره،    

 
 . 43أحمد شلبى: تاريخ التربية اإلسالمية، دار الكشاف، د.ت، صــ (1)
 . 256أحمد شلبى: المرجع السابق، صــ (2)
 (. 1603صحيح مسلم، رقم ) (3)
 (. 528م، رقم ) 2000سنن الدارمي، ت: حسين سليم، السعودية: دار المغني،  (4)
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 .(1) العلم في كبره، كالذى يكتب على الماء
  (2) وذكر هذا الحديث ابن عابدين في حاشيته ثم قال: ومما أنشد نفطويه لنفسه:  

 أراني نسيت ما تعلمت في الكبر          ولست بناس ما تعلمت في الصغر     
 بر م في الكالتحلبا            وما الحلم اال بوما العلم اال بالتعلم في الصـ     

 ولقد أدرك سلف هذه األمة أهمية الرعاية العلمية والعقلية للطفل، بما يجعله أكثر ثباتًا وأمتن ذاكرة.    
الحسن:   فعن  باألطفال،  واهتمامهم  الصالح،  السلف  حياة  من  طائفة  البغدادى  الخطيب  أورد  وقد 

ُموا ِإَلْيَنا َأْحدَ   (3).اَثُكْم، َفِإنَُّهْم َأْفَرُغ ُقُلوًبا، َوَأْحَفُظ ِلَما َسِمُعوا، َفَمْن َأَراَد َّللاَُّ َأْن ُيِتمَُّه َلُه َأَتمَّهُ َقدِّ
 االهتمام بتعلم اللغة العربية.  -1

نسان، فإذا لم يتمكن من  ال شك أن أهم وسائل التنمية العلمية والعقلية هي اللغة التي يفكر بها اإل 
 اللغة التي يفكر بها، فكيف سيتمكن من التعبير عن أفكاره؟! 

اللغة العربية   يتعلم القرآن    حيث أن  ؛لذلك أوجب العلماء تعلم  ال  إ تعلم القرآن فرض وال يمكن أن 
 لذلك تعلمها فرض.والوسيلة تأخذ حكم الغاية؛  باللغة العربية

 .(4) والتعليم، فالوجه أن يبدأ بتعلم القرآن مع اللغة العربية"وقد قال الماوردي: فإذا بلغ التأديب 
ويوصى ابن سينا في كتابه "السياسة" باب السياسة الرجل ولده، بما يلي: "وينبغى أن يحفظ الرجز، ثم      

 .(5) ألن رواية الرجز وحفظه أيسر، على أن يختار من الشعر ما قيل في فضل األدب...." ؛القصيدة
 بتعلم اللغات األجنبية السائدة:االهتمام  -2

اللغة وعاء الثقافة وناقلة العلوم والعادات، وقد قيل قديمًا من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، وهللا تعالى قد 
لهي من  إخلق الناس شعوبًا وقبائل ليتعارفوا، ولن يتعارفوا إال باللغة، والتعاون على إعمار األرض مقصد  

خبراتهم ويتناقلوا علومهم من أجل التعاون على إصالح   نسان، ومن ثم فعلى البشر جميعًا أن يتبادلوااإل
 األرض وإعمارها. 

وأفضل مرحلة عمرية لتعلم اللغات هو في هذه المرحلة كما أسلفنا، ويتوقف ذلك على المربى حيث   
 يه وسلم مع زيد بن ثابت. يقع عليه اكتشاف المواهب وتوجيهها، كما فعل النبى صلى هللا عل 

قال زيد: أتى بى النبى صلى هللا عليه وسلم بعد مقدمه المدينة، فقالوا: يا رسول هللا، هذا غالم من  
بنى النجار، وقد قرأ مما أنزل إليك سبع عشرة سورة، فقرأت على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأعجبه  

و  فإنى  يهود،  كتاب  لى  تعلم  "يازيد،  قال:  بى  ذلك،  فما مضى  فتعلمته،  كتابى،  يهود على  آمن  ما  هللا، 

 
 . 1/125ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد  (1)
 . 1/175ابن عابدين: الحاشية، مصدر سابق، (2)
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 . 226على عبد الباسط: موسوعة التربية النبوية للطفل، مكتبة االيمان، د.ت، صــ (4)
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كتبوا   إذا  كتابهم  وأقرأ  كتب  إذا  وسلم  عليه  لرسول هللا صلى هللا  أكتب  فكنت  نصف شهر حتى حذقته، 
 . (1) إليه

وفى رواية أخرى، قال زيد: قال لى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "تحسن السريانية؟ إنها تأتينى  
 . (2) ، قال: "فتعلمها". فتعلمتها في سبعة عشر يوماً كتب"، قال: قلت ال

وعلى هذا سار سلفنا في تعليم أطفالهم اللغات األخرى، فضاًل عن لغتهم األم، فعن عمر بن قيس  
قال: كان البن الزبير رضى هللا عنه مائة غالم، يتكلم كل غالم منهم بلغة أخري، فكان ابن الزبير يكلم  

و  بلغته،  منهم  واحد  وإذا  كل  يرد هللا طرفة عين،  لم  قلت: هذا رجل  الدنيا  أمر  إليه في  إذا نظرت  كنت 
 .(3) نظرت إليه في أمر آخرته، قلت: هذا رجل لم يرد الدنيا طرفة عين

 تنمية الميول العلمية والمعرفية ورعايتها عند الطفل:  -3
واستع وقدراتهم  ميولهم  في  مختلفين  جعلهم  أن  خلقه  في  تعالى  هللا  حكمة  حرص من  وقد  دادتهم، 

سالمى على مراعاة الفروق الفردية واالستعدادات النفسية للطفل وهذا ما أكدته السنة وعمل به  التشريع اإل
 . ( 4)العلماء والمربيين، والنبى يقول: "كل ميسر لما خلق له"

وتنمية النبى لمهارة زيد في الحفظ وتوجيهه بتعلم    ،وقد تقدم في تقديم الصحابة لزيد ابن ثابت للنبى    
 اللغات. 

والنبى صلى هللا عليه وسلم عندما أدرك حرص بن عباس على العلم وهمته في طلبه ومالزمته النبى  
 .(5) من أجله قال: "اللهم فقه في الدين، وعلمه التأويل"

 الطفل العقلية: مراعاة قدرات -4
رغم نمو القدرات العقلية للطفل إال أنها لم تكتمل كما عند البالغين، والتعليم الجيد هو الذي يراعى  

 هذه القدرات ويخاطب الناس على قدر عقولهم. 
ومن هذا المنطلق قسم الفقهاء كل علم إلى مراحل منها ما ينفع للمبتدئين وهكذا، حتى أنهم جعلوا 

 ظها تناسب األطفال. متونًا يسهل حف
ففي غزوة بدر، قبض الصحابة على غالم راع قريش، فسألوه عن عدد الجيش، فإذا به ال يحسن   

صلى هللا عليه وسلم فإذا به يسأل الغالم: "كم ينحر القوم من اإلبل؟"    اإلجابة، فضربوه، حتى أقبل النبى

 
 (. 3645سنن أبي داود، )  (1)
 (. 21587مسند أحمد، رقم ) (2)
(، أبو نعيم: حلية األولياء، 6335المستدرك، ت: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، رقم )الحاكم:    (3)

 . 1/334م،  1974مصر: دار السعادة، 
 (. 2649(، صحيح مسلم، رقم ) 6596صحيح البخاري، رقم ) (4)
 (. 2397(، مسند أحمد، رقم: ) 2477صحيح مسلم، رقم: ) (5)
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، خاطب النبى  (1)قال الغالم: بين التسعة والعشرة، فقال صلى هللا عليه وسلم: "القوم بين التسعمائة واأللف"
 الطفل على قدر عقله.  

 تجنب الحشو واألساليب الممله في التعليم: -5
المعلوما  بترتيب  السلف  تقدم للطفل، حتى يسهل حفظها ونذكرها، كما كرهوا اإلطناب  اهتم  التي  ت 

 الممل وااليجاز المخل. 
قال ابن عباس: كنت خلف النبى صلى هللا عليه وسلم يومًا فقال: يا غالم، احفظ هللا يحفظك، احفظ  

اجتمعت على أن  مة لو  هللا تجده تجاهك، إذا سألت فاسال هللا، وإذا استعنت فاستعن باهلل، واعلم أن األ
ينفعوك بشئ، لم ينفعوك إال بشئ قد كتبه هللا لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشئ قد كتبه هللا عليك،  

 .(2)رفعت األقالم وجفت الصحف"
 : االجتماعيةالرعاية  -د

ألسباب نفسية وفطرية واجتماعية، فقد خلق   ؛نسان كائن اجتماعى، ال يستطيع أن يعيش بمفردهاإل
هللا حواء من آدم ليأنس بها وتكون له سكن ومودة ومعين، قد وجه هللا تعالى الخطاب الذي سبق نزولها  

 نسان ال يستطيع العيش إال مع بنى جنسه في جماعات. إلى األرض لكليهما، ومنذ ذلك الحين واإل
اإلنسانية متطورة منذ بدايتها، حيث تتخذ لنفسها قائدًا وتضع  ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الجماعات 

عبد  يضوابط ومعايير تحكم هذه الجماعة، كل ذلك تدفع إليه الفطرة التي نزل بها اإلنسان إلى األرض، ل
 يها. فهللا عليها ويعمرها ويخلف هللا 

أن تكون تشريعاته تعنى بالحياة  وإذا كان اإلسالم قد نزل بتشريعات هدفها تحقيق هذه الغاية، فال شك      
 نسان، وبالخصوص الطفل الذي يشيب على ما شب عليه. االجتماعية لهذا اإل

 خصائص النمو االجتماعى لطفل هذه المرحلة:
اإل الفقه  منه  يقرر  وتصح  العبادات  منه  تقبل  حيث  ناقصة،  أداء  أهلية  المرحلة  هذه  لطفل  سالمى 

ومن ثم تفرض هذه الحالة على الطفل الدخول في عالقات اجتماعية  بعض المعامالت؛ تربية وتعليمًا له،  
متنوعة، منها عالقة المجتمع التعليمى والمتمثل في المدرسة حاليًا، ومنها مجتمع المسجد ومجتمع األهل  
والجيران وغيرها، وكل هذه العالقات تؤثر في نموه العام بال شك، وهذا يتطلب من الطفل أنواعًا جديدة من  

 وافق. الت
 (3)ومن مظاهر النمو االجتماعى: 

 تصال بالكبار لكسب قيمهم واتجاهاتهم. تصال بالكبار: يميل لإلالميل إلى اإل -
 

 . 1/53المغازى، ت: مارسدن جونس، بيروت: عالم الكتب، د.ت،  الواقدى: (1)
 (. 2516سنن الترمذي، رقم: ) (2)
النمو، صـ    (3) النمو، صــ347مريم سليم: علم نفس  السالم زهران: علم نفس  أبو  266، حامد عبد  ، آمال صادق وفؤاد 

 ، مراجع سابقة.264حطب: نمو االنسان، صــ
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اللعب: يكون جماعيًا ويتعلم الطفل الكثير عن نفسه وعن رفاقه، وتتاح له فرصه تحقيق المكانة   -
 االجتماعية. 

الميل إلى جمع األشياء: درس ستانلى هول ميول األطفال نحو جمع األشياء، وأوضحت النتائج   -
 من الطالب قد كانوا ميلهم إلى التملك وجمع األشياء في طفولتهم.  %10أن حوالي 

له في االصد  - يعتبرهم منافسين  بعد أن كان  له  قبل، ويعتبر األصدقاء حلفاء  تكثر من ذي  قات: 
 ، وكلما تقدم في العمر يجد غضاضة في اللعب مع الجنس األخر. المرحلة السابقة

الزعامة: تبدأ الزعامة في الظهور في أوائل هذه المرحلة، ومن أهم سماتها: ضخامة الجسم، وزيادة  -
 الطاقة والحيوية، والنشاط اللغوى، والنضج االنفعالى وارتفاع الذكاء.

افسة في بدايتها فردية، ثم تصبح في آخرها جماعية  التعاون: يزداد بين الطفل ورفاقه، وتكون المن -
 في األلعاب الرياضية والتحصيل الدراسى. 

وفي   المهنية  حياته  في  للتكيف  له  مهما  زادًا  سيكون  هذا  فإن  التكيف  في  الطفل  نجح  وإذا 
 مختلف أنواع المحيط االجتماعي، ولن يالقى صعوبات ومشكالت كبيرة. 

 باإلضافة إلى ذلك، فإن من أهم سمات النمو االجتماعى في هذه المرحلة:
 السعي الحثيث نحو االستقالل وتأكيد الذات.  -
 بزوغ معان وعالمات جديدة للمواقف االجتماعية.  -
 تعدل السلوك بحسب المعايير واالتجاهات االجتماعية وقيم الكبار.  -
 اتساع دائرة الميول واالهتمامات. -
 مفاهيم الصدق واألمانة. نمو الضمير و  -
 نمو الوعي االجتماعى والمهارات االجتماعية.  -
 اضطراب السلوك إذا حدث صراع أو معاملة خاطئة من جانب الكبار.  -

 
دخل التشريع الطفل في عالقات اجتماعية متنوعة، ليحقق من خاللها نموه االجتماعى  أوطالما قد  

التقديرية، قد وجهت إلى بعض أسس  القولية أو الفعلية أو  وتكيفه مع مجتمعه، فإن السنة النبوية سواء 
 الرعاية االجتماعية لطفل هذه المرحلة، نذكر منها:

 :اصطحاب األطفال إلى مجالس الكبار -1
عيش في عالم تحكمه قواعد وأعراف،  يأن الطفل سيصبح في نهاية هذه المرحلة بالغًا مكلفًا    ال شك

إلى   حاجه  في  فإنه  ثم  ومن  عليها،  المتفق  الضبط  ووسائل  الجماعة،  معايير  في ضوء  ويعطى،  يأخذ 
وال القهر نطواء  التعرف على هذا المجتمع ليكتسب وسائل التكيف معه، حتى إذا بلغ لم يشعر بالغربة واإل

 زدراء. واإل
 ت الدراسةوقد كان النبى صلى هللا عليه وسلم يشجع على وجود األطفال في مجالسه، وقد استعرض
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في الصفحات السابقة بعض األحاديث التي ظهر فيها األطفال في مجالس الكبار، كالحديث الذي استأذن  
عن يمين النبى صلى هللا عليه وسلم وفي  فيه النبى الطفل أن يسقي الكبار قبله، فقد كان الطفل جالسًا  

 المجلس كبار الصحابة. 
وقد كان أسامة بن زيد وابن عمر رضى هللا عنهما يحضران مجالس النبي صلى هللا عليه وسلم،  
فهذا عبد هللا بن عمر جالسًا في مجلس رسول هللا، ورسول هللا يثير المجلس بلغز، عجز عن حله كبار  

قال أل  الصحابة، فكره عبد هللا ولما خرج  الصحابة،  كبار  المجلس  يجيب وفى  وقع في  أن  أبتاه  يا  بيه: 
 .(1)نفسي النخلة، قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلى من كذا وكذا

صلى هللا عليه وسلم على عادة العرب يحضر مجالس الكبار واجتماعاتهم وهو طفل،    وقد كان النبى
 . (2) يقول: "شهدت وأنا غالم مع عمومتى حلف المطيبين، فما يسر في أن لى حمر النعم وإنى أنكثه" 

 مراعاة شعور األطفال باالستقاللية:  -2
ت من أهم دوافع هذه المرحلة، وال يؤثر ال شك أن حرص الطفل على الشعور باالستقاللية وتأكيد الذا    

 ذلك انتمائة للتنظيمات االجتماعية التي ينتمي إليها. 
وقد كان النبى يتعامل مع الطفل من هذا المنطلق، فهو صلى هللا عليه وسلم الذي استأذن الطفل،  

 الجماعة. وهو الذي سن إلقاء السالم على الطفل، وهو الذي جعل الطفل مثل البالغ في إقامة صالة 
وقد كان صلى هللا عليه وسلم يرسل األطفال في بعض حاجته ويأتمنهم على أسراره، كما فعل مع 
في   وأنا  وسلم  عليه  النبى صلى هللا  إلينا  انتهي  أنس:  يقول  أنس، حيث  مثله مع  فعل  وقد  ابن عباس، 

أرسلنى رسول هللا صلى هللا   قلت:  قال:  ما حسبك؟  قالت  )أمه(  أخذ  ثم  عليه وسلم  غلمان فسلم علينا، 
برسالة، قالت: وما هي؟ قلت: إنها سر. قالت: إحفظ سر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. فما أخبرت به  

 .(3)بعد أحد قط
 تقوية العالقات االجتماعية:  -3

األ بعض  العالقشرعت  ترسيخ  شأنها  التي من  ثم    ات حكام  ومن  والكبار،  األطفال  بين  االجتماعية 
االنتماء وتقبل قيم الجماعة ومعاييرها وهذا يسهل من عملية التكيف والتوافق يتنامى لدي الطفل الشعور ب 

 االجتماعى. 
إلقاء السالم على األطفال، واستحباب مداعبتهم واللعب  ومن أهم األحكام التي راعت هذا الجانب، 

 معهم ومحادثتهم. 
أيضاً  السنة  النبى صلى هللا عليه وسلم    :ومن  يهودى يخدم  فقد كان غالم  المريض،  الطفل  عيادة 

 
 (. 2811صحيح مسلم، رقم )  (،61صحيح البخاري، رقم ) (1)
 (. 4373رقم ) 10/216(، صحيح ابن حبان،  2870، رقم )2/239مستدرك الحاكم،  (2)
 ( واللفظ له. 13469(، مسند أحمد، رقم: ) 2482صحيح مسلم، رقم: ) (3)
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 .(1) فمرض، فزاره النبى صلى هللا عليه وسلم
 تهيئة الطفل للدخول في جماعة رفاق صالحة:  -4

، وفى ذلك يقول النبى صلى  تهإن جماعة الرفاق هي أخطر العوامل المؤثرة في تربية الطفل وتنشئ
 . (2)المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل"هللا عليه وسلم: "

اال التفاعل  يكون  حيث  المرحلة  هذه  في  األالسيما  مع  التعاون  جتماعى  يشوبه  أشده،  على  قران 
ويفتخر   الطفل.  وقت  معظم  االجتماعى  والنشاط  الجماعى  العمل  ويستغرق  والتماسك،  والوالء  والتنافس 

بعضوي  و   تهالطفل  الرفاق،  جماعة  يساير  في  نجده  له  وقبولها  الجماعة  رضا  على  الطفل  يحصل  لكي 
 .(3) معاييرها ويطيع قائدها. ويرافق زيادة تأثير جماعة الرفاق تناقص تأثير الوالدين بالتدريج

أدرك اإل  وقد  أطفال    سالمىالتشريع  أمام  الجو  تهيئة  في  شرع  ثم  ومن  الرفاق،  جماعة  خطورة 
المسلمين للتالقى في بيوت هللا خمس مرات، يصطفون مع بعضهم ألداء عبادة الصالة، ومن ثم يحدث  
أولو األحالم   منكم  "ليلينى  للصالة:  الصفوف  ترتيب  قال في  فقد  بينهم صدقات.  وتتكون  بينهم  التعارف 

 .(4) ونهم، ثم الذين يلونهم"والنهى، ثم الذين يل
يالعبهم   أحيانًا  و  ويتابعهم،  إليهم  ينظر  وهو  المسجد  في  باللعب  لألطفال  يسمح  النبى  كان  وقد 
ويبتسم في وجوههم، حتى يكونوا تحت مرأى منه ومتابعة لهم، تقول عائشة رضى هللا عنها: رأيت رسول  

المسجد، حتى أكون أنا أسأم، فاقدروا قدر الجارية   هللا يسترنى بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في
أهو  عنه  هللا  رضى  عمر  أن  البخاري،  رواية  وفي  اللهو"  على  الحريصة  السن،  حصى    ى الحديثة  إلى 

 .(5) فحصبهم بها، فقال: "دعهم يا عمر"
 تنمية المهارات االجتماعية: -5

بال المرحلة، فحرى  هذه  األطفال في  المختلفة على  المهارات  المهارات تبزغ  مربين مراعاتاها السيما 
االجتماعية التي تمكن الطفل من التفاعل السوي مع أقرانه، والتوافق مع عادات المجتمع وتقاليده والتكيف  

 االجتماعى. 
ورغم أهلية الطفل الناقصة في األداء، إال أن الشرع قد أجاز بعض معامالت الطفل البسيطة، مراعاة  

 سيرًا.لهذا الجانب وتسهياًل وتي
مر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعبد هللا بن جعفر وهو يبيع بيع الغلمان، قال: "اللهم بارك له في  

 
 (.1290صحيح البخاري، رقم: )  (1)
 (. 2378( سنن الترمذي، رقم: ) 7319مستدرك الحاكم، رقم: ) (2)
 . 286حامد عبد السالم زهران: علم نفس النمو، مرجع سابق، صــ (3)
 (. 17102(، مسند أحمد، ) 674(، سنن أبي داود، )432صحيح مسلم، ) (4)
 ( واللفظ األول له. 1595(، سنن النسائي، )893(، صحيح مسلم، ) 2901صحيح البخاري، ) (5)
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 .(1) بيعه، أو قال: في صفقته
وقد كفل اإلسالم للطفل حرية التعبير وإبداء الرأي: كمهارة من أهم المهارات االجتماعية، قال سمرة  
ابن جندب: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعرض غلمان األنصار في كل عام، فيلحق من أدرك 

ورددتنى، ولو صارعته    منهم، قال: فعرضت عامًا، فألحق غالمًا، وردنى، فقلت: يا رسول هللا، لقد ألحقته،
، وحدث مثل هذا مع عمر بن الخطاب، فقد مر  (2)لصرعته، قال: "فصارعه" فصارعته، فصرعته، فالحقنى 

ووقف ففروا  الزبير،  بن  وفيهم عبد هللا  يوم  ذات  مع أصحابك؟    ،بالصبيان  تفر  لم  مالك  له عمر:  فقال 
 ( 3)ق ضيق فأوسع لك.فقال: يا أمير المؤمنين، لم أجرم فأخافك، ولم يكن بالطري

 :الرعاية الجنسية -هـ
اإل التشريع  اإلكعادة  دوافع  مع  التعامل  في  الحياة  سالمى  لتستمر  فيه  وضعت  التي  وفطرته  نسان 

وضع  فقد  األرض،  إعمار  وفي  طاعته  في  لإلنسان  تعالى  هللا  اختبار  بها  ويتحقق  األجيال،  وتتعاقب 
يضمن  التشريع   ما  األحكام  والكونية  من  الشرعية  فالمسئولية  الطغيان،  عن  وكبحها  الغرائز  هذه  تهذيب 

لطرق والمقادير التي تحقق الغاية منها، وإي افراط أو تفريط يعد نسان إشباع غرائزه لكن باتقتضي من اإل 
 محظور شرعى وتطرف كوني يحيد عن تحقيق الغاية من خلقه. 

بالتكليف    الخطاب  وقد وجه  له سكن ومودة ورحمة،  لتكون  الذكر  األنثى من  تعالى  وقد خلق هللا 
البعض، لكل منها قدرات وإمكانات ومو  الجنس اآلخر،  لكليهما، يكمالن بعضهما  فيما عند  اهب تختلف 

 واإلسالم أراد أن تكون العالقة بينهما تكاملية وليست متساوية. 
تحيزًا لطرف  يناسب طبيعة كاًل منهما، ليس  الزوجين بما  بين  الشرعية  لذلك فرقت بعض األحكام 

تعالى:   ٱ على اآلخر، ولكن مناسبة لطبيعة كاًل منهما، في إطار قوله  ُيَكلِ ُف  ِإالَّ  ﴿اَل  َنۡفًسا   ُ   ُوۡسَعَهۚا﴾ّلِلَّ
 .(286البقرة:)

وقد اهتم المشرع اإلسالمي بتربية الفتاة إهتمامًا بالغًا، وجعل لها حقوقًا تستمر مدي حياتها، تنتقل من  
 أسرتها إلى زوجها، ويبدو هذا االهتمام في مسئوليات األولياء عن الفتاة كما سبق توضحيحه. 

ا       اإلسالم  واألكما حرم  الذكر  بين  المعاملةلتفرقة  في  في    ،نثى  جاء  وقد  المادية،  أو  النفسية  سواء 
ميثاق األسرة: تحرم الشريعة اإلسالمية أي نوع من أنواع التفرقة أو التمييز بين األطفال سواء أكان التمييز  

أو    ، أو لغتهم  ، أو جنسيتهم  ،أو جنسهم  لونهم،بسبب عنصر الطفل أو والديه أو الوصى القانوني عليه، أو  
أو رأيهم السياسي، أو أصلهم القومي أو العرقي أو االجتماعي، أو ثروتهم أو عجزهم، أو مكان    ،دينهم

 .  (4) مولدهم، أو أي وضع آخر يبدوا من خالله هذا التمييز
 

 . 9/286(، الهيثمى: مجمع الزوائد:  1467مسند أبي يعلى، رقم ) (1)
 ، وقال: صحيح اإلسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبى. 2/60مستدرك الحاكم،  (2)
 . 2/215ه، 1418ابن قتيبة: عيون األخبار، بيروت: دار الكتب العلمية،  (3)
 . 302ميثاق األسرة في اإلسالم، مرجع سابق، صــ (4)
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ٗثا َوَيَهُب  ﴿َيهَ اًل:  ئناث، فقد بدأ هللا بهن قانجاب باإل وقد تيمن العلماء بالتبكير في اإل      ُب ِلَمن َيَشٓاُء ِإنَٰ
َيَشٓاُء ٱلذُُّكوَر﴾ ، فدل على فضلهن وبركتهن، والكثير من األنبياء لم يعش لهن من  (49الشورى:  )  ِلَمن 

 ناث.الذرية سوى اإل
بنت زينب بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو في   ةوقد كان صلى هللا عليه وسلم يحمل أمام
، وقد أهداها بهدية النجاشى له صلى هللا عليه وسلم وقال  (1) الصالة، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها

 .(2) لها: تحلى بهذا يا بنية"
اية اإلنسان  والتشريع االسالمى يعتبر إشباع الغرائز السيما الفسيولوجية الضرورية مجرد وسيلة لغ  

في الحياة، وليست غاية في حد ذاتها، حيث اتخاذ اشباع الغرائز غاية يؤدي إلى عبادتها وتسخير كل 
االنحراف في مسيرة اإلنسان، وهللا تعالى  التي قد يترتب عليها  وهنا تكمن الخطورة    ؛القوى من أجل ذلك

ۥ  يقول: ﴿ َهُه  .  (23الجاثية: ) َهَوٰىُه﴾َأَفَرَءۡيَت َمِن ٱتََّخَذ ِإلَٰ
سالمى تعامل مع التربية الجنسية ولم يخجل منها كما يتصور البعض لكنه تعامل مع  والتشريع اإل

هذه القضية بحياء، وهذا حال اإلسالم وسطى في كل تشريعاته، والوسطية هي سر التوفيق في كل ما 
 يخص الحياة بال تفريط وال إفراط.

، وهنا يستغل  (3)يسبق المراهقة، كما يشير علم نفس النمو   تعتبر مرحلة التمييز مرحلة كمون جنسي
سالمى هذا الكمون في تعويد الطفل على بعض العادات التي تهدف إلى تهذيبه ورعايته من  التشريع اإل

الناحية الجنسية حتى إذا بلغ لم يجد المربى عنتًا في تعويده عليها، ولم يجد للبالغ انحرافًا جنسيًا عندما  
 ته الجنسية، على أساس غير متين. تثور طاق
 التفريق بين األطفال في المضاجع: -1

أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها،     قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "مروا أوالدكم بالصالة، وهم 
 . (4)وهم أبناء عشر سنين، ففرقوا بين فرشهم، وإذا بلغوا عشر سنين، فاضربوهم على الصالة"

التشريع اإلواأل  للطفل، وهو من محاسن  تأديبًا وتدريبًا  للوجوب  بلوغ  مر هنا  سالمى، ال سيما عند 
 نه عندئذ يكون قد عقل الجماع وال ديانة له ترده، خصوصًا في عصر الفضائيات المفتوحة. العشر؛ أل

ط، واألمر هنا وقائي، ال  والتفريق حق للطفل على وليه سواء كانوا ذكورًا وإناثًا أو ذكورًا فقط أو إناثًا فق 
 سيما وقد بدأت ظاهرة العالقات الجنسية في المحارم في الظهور في مجتمعاتنا.

 االلتزام بآداب االستئذان:  -2
تعالى:   َلۡم  قال  َوٱلَِّذيَن  ُنُكۡم  َأۡيمَٰ َمَلَكۡت  ٱلَِّذيَن  ِذنُكُم  ـ ۡ ِلَيۡسَت َءاَمُنوْا  ٱلَِّذيَن  َث ﴿َيـَٰٓأيَُّها  َثلَٰ ِمنُكۡم  ٱۡلُحُلَم  َيۡبُلُغوْا 

 
 (، 917(، صحيح مسلم )516صحيح البخاري ) (1)
 (. 24880مسند أحمد، ) (2)
 . 271-270راجع: حامد عبد السالم زهران: علم نفس النمو، مرجع سابق، صــ (3)
 . 1/201مستدرك الحاكم،  (4)
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ِثَياَبُكم مِ َن   َقۡبِل َصَلٰوِة ٱۡلَفۡجِر َوِحيَن َتَضُعوَن   مِ ن 
ـٰٖتۚ ٖت لَُّكۡمۚ َمرَّ ُث َعۡورَٰ َثلَٰ َبۡعِد َصَلٰوِة ٱۡلِعَشٓاءِۚ  ٱلظَِّهيَرِة َوِمنَۢ 

﴾
ۚ
 . (58النور:  ) َلۡيَس َعَلۡيُكۡم َواَل َعَلۡيِهۡم ُجَناُحَۢ َبۡعَدُهنَّ
وتعويده تقع على وليه، وذلك في مرحلة التمييز    هناث، ومسئولية تعليموالخطاب في اآلية للذكور واإل

وذلك   العورات،  تمييز  المرحلة  هذه  في  الطفل  يستطيع  حيث  االستئذان،  مرحلة  البعض  سماها  والتي 
يتحل أوقات  ثالث  في  للطفل  غالباً   لبالنسبة  مالبسهم  من  البالغين  الفجر، فيها  صالة  قبل  أولهما:   ،

القيلولة، وثالثهما: بعد العشاء، والذي يجمع بين األوقات الثالثة النوم والراحة فيهم، كما   وثانيهما: وقت 
 نكشاف العورات.ا  منيصعب فيهم التحرز 

وفي هذه األوقات البد أن يستأذن الخدم وأن يستأذن الصغار المميزون الذين لم يبلغوا الحلم كى ال  
تقع أنظارهم على عورات أهليهم، وهو أدب يغفله الكثيرون في حياتهم المنزلية، مستهينين بآثاره النفسية  
والعصبية والخلقية، ظانين أن الخدم ال تمتد أعينهم إلى عورات السادة وأن الصغار قبل البلوغ ال ينبهون  

اليوم   النفسيون  بينما يقرر  المناظر،  النف-لهذه  العلوم  تقدم  تقع عليها    -سية بعد  التي  المشاهد  أن بعض 
أنظار األطفال في صغرهم هي التي تؤثر في حياتهم كلها، وقد تصيبهم بأمراض نفسية وعصبية يصعب  

 .(1) شفاؤهم منها
 ة وهي غير محجبة وغض البصر:أعدم اختالط الطفل بالمر  -3

العورات أن يدخل على النساء وهن في  نهى اإلسالم عن دخول الطفل المميز الذي يستطيع أن يميز 
غير حجابهن، حتى ال يصفهن لغيرهن، السيما وهو قريب عهد بالبلوغ، فربما ثبت وصفهن في ذاكرته  

 هن. آ وتذكره كلما ر 
﴾قال تعالى:   ِت ٱلنِ َسٓاءِۖ  . (31النور:) ﴿َأِو ٱلطِ ۡفِل ٱلَِّذيَن َلۡم َيۡظَهُروْا َعَلٰى َعۡورَٰ

ذا كان الطفل صغيرًا ال يفهم، فال بأس بدخوله على النساء، فأما إن كان مراهقًا  يقول ابن كثير: "فإ
 .(2) أو قريبًا منه بحيث يعرف ذلك يرويه ويفرق بين الشوهاء والحسناء، فال يمكن من الدخول على النساء"

 الزواج المبكر: -4
ابنته في في ابنه أو  للوالى أن يزوج  القدر على    يجوز  البلوغ  الدخول حال  الطفولة على أن يكون 

النكاح وسيأتى تفصيل ذلك، وقد تزوج النبى من عائشة وهي صغيرة لكنه لم يبن بها إال بعد بلوغها، وفي  
 م كلثوم بنت على وهي صغيرة. أمصنف عبد الرزاق باب يسمي: "نكاح الصغير"، وتزوج عمر بن 

 ستر العورة:  -5
الفقهاء في ب خفف كالمالكية،  ت يان حد عورة الصغير والصغيرات، بين متشدد كالشافعىة، وماختلف 

 
 . 2/454م،  2007-ه 1428أنور الباز: التفسير التربوي للقرآن الكريم، دار النشر للجامعات،  (1)
 . 296/ 3ه، 1419بيروت: دار الكتب العلمية، ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، ت: محمد حسين شمس الدين،  (2)
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 . ( 1) ومتوسط كالحنابلة والحنفية
قال الحنفية: ال عورة للصغير جدًا وهو من عمره أربع سنوات فأقل فيباح النظر إلى بدنه ومسه. ثم  

أي تعتبر عورته: الدبر وما حوله  ما دام لم يشته فعورته القبل والدبر، ثم تغلظ عورته إلى عشر سنين،  
من األليتين والقبل وما حوله. وبعد العاشرة تعتبر كعورة البالغ في الصالة وخارجها، سواء أكان ذكرًا أم  

 .(2) أنثى
 نثى:وقال المالكية: يفرق بين الذكر واأل    
السبع: هي   - تمام  بعد  بالصالة وهو  المأمور  الذكر  الصغير  الصالة: عورة  واألليتان  في  السوأتان 

 والعانة والفخذ، فيندب له سترها كحالة الستر المطلوب من البالغ. 
من  المطلوب  كالستر  سترها  لها  ويندب  والركبة،  السرة  بين  ما  بالصالة:  المأمورة  الصغيرة  وعورة 

 البالغة.
تغسيله ميتًا.  خارج الصالة: ابن ثمان سنين فأقل ال عورة له، فيجوز للمرأة النظر إلى جميع بدنه و  -

وابن تسع إلى اثنتى عشرة سنة يجوز لها النظر إلى جميع بدنه، ولكن ال يجوز لها تغسيله، وابن  
 ثالث عشرة سنة فأكثر عورته كعورة الرجل. 

أربع     إلى  وبنت ثالث  لها.  وثمانية أشهر ال عورة  إلى  لها  وبنت سنتين  فينظر  النظر،  عورة في 
كبنت ست كالمرأة، ال يجوز للرجل النظر   ةالمسن فليس للرجل أن يغسلها، والمشتهابدنها، ولها عورة في  
 .(3) إلى عورتها وال تغسيلها

وقال الشافعية: عورة الصغير ولو غير مميز كالرجل: ما بين السرة والركبة. وعورة الصغيرة كالكبيرة  
 .(4) أيضًا في الصالة وخارجها

يبلغ سبع سنين: ال عورة له، فيباح النظر إليه ومس جميع بدنه.   وقال الحنابلة: الصغير الذي لم 
وابن سبع إلى عشر عورته الفرجان فقط في الصالة وخارجها، وبنت سبع عشر عورتها في الصالة: ما  

ب عورتها جميع بدنها  بين السرة والركبة ويستحب لها االستتار وستر الرأس كالبالغة احتياطا، وأمام األجان 
 .(5)إال الوجه والرقبه والرأس واليدين إلى المرفقين، الساق والقدم. وابن عشر كالكبير تماماً 

مر بالصالة لسبع،  التفاقه مع حديث األ   ؛رأى الحنفية  و ه  الراجح  يقول الزحيلى: ويظهر لى أن الرأي
 .(6)والضرب عليها لعشر

 
 . 10/647وهبه الزحيلى: الموسوعة الفقهية، مرجع سابق،  (1)
 . 378/ 1الدر المختار ورد المختار: ابن عابدين:  (2)
 . 1/216، الدردير: الشرح الكبير مع الدسوقى،  1/267الشرح الصغير، مصدر سابق، الصاوي المالكي:  (3)
 . 1/185مغنى المحتاج: : الخطيب الشربيني (4)
 وما بعدها. 1/308كشاف القناع، مصدر سابق، البهوتي:  (5)
 . 1/649وهبه الزحيلى: الموسوعة الفقهية، مرجع سابق،  (6)
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 : حل الطفولةامر بلألحكام الخاصة التطبيقات التربوية  خامسا: 

البيئية   المؤثرات  أهمية  يراعى  أن  يجب  كما  الرضاعة،  بعملية  االهتمام  ضرورة  يراعى  أن  يجب 
الوالدين واألسرة لدى  الموجودة  والتوقعات  واآلمال  والرغبات  واالتجاهات  والمشاعر  األفكار  ؛ المتمثلة في 

وف للطفل،  السوي  النمو  على  تنعكس  نتائجها  أجل  ألن  من  وغيرها  الندوات  عقد  ينبغي  اإلطار  هذا  ى 
باأل والدته.التوعية  فور  بالطفل  المتعلقة  المعايير   حكام  واختالل  الروحية  القيم  انعدام  يؤدى  حيث   "

 .(1) االجتماعية وفقدان المثل العليا إلى التباغض والعنف وتعد البلطجة أبرز مظاهره"
أن   • الرسمية  التربوية  المؤسسات  والسنن اإلسالمية  ت على  باآلداب  المجتمع  توعية  بدورها في  ضطلع 

التي لها أثر بالغ األهمية على المولود والمجتمع في ترسيخ الهوية والشعور بالتقبل  المعنية بالمولود،  
 وعدم التفرقة بين الجنسين...

والم • )العقيقة(  الميالد  بحفلة  االهتمام  الشعور ضرورة  تنمية  في  دور  لها  والتي  فيها  اإليجابية    شاركة 
مما  والظروف  الجنس  عن  النظر  بغض  األسرة  وباقي  واألخوة  الوالدين  من  الجديد  العضو  بتقبل 

 ينعكس على معاملتهم تجاهه.
، مع تعليق األمر حسب  ضرورة إعادة النظر في قوانين منع الختان بالنسبة لإلناث، إذ هو من الفطرة •

 السريري للطبيب الثقة. الفحص 
ثبت أن لألسماء تأثير على أصحابها، ومن هنا ينبغي أن تضع الدولة من القوانين ما يشجع على   •

 تمنع األسماء المحرمة والمكروهة.أن تدعم الهوية و التي  األسماء 
التي تمتنع  ضرورة توعية المجتمع بأحكام الرضاع وأهميته وآثاره على الفرد والمجتمع، ومعاقبة األم   •

عن إرضاع وليدها اللبأ، كما ينبغي توثيق الرضاعة من غير األم، اعتبار بحكم "يحرم من الرضاع  
 ما يحرم من النسب"، وحفظ حقوق المرضعة السيما األم في الرضاع.

من الفتيات بالتدريس في مرحلة رياض األطفال، وتصميم مناهج   عداد كوادر مؤهلةإ ضرورة االهتمام ب •
 وتخلو من كل أشكال الضغط على الطفل.لى اللعب تعتمد ع

والعاطف • بالحنان  مفعمة  بيئة  بتوفير  الطفل    ةاالهتمام  المميزوالتسامح مع  وتعويده على رؤية  غير   ،
المميز   الطفل  معاملة  وتجنب  ومجالستهم،  من    ؛البالغ  مثلالناس  منهم  يطلب  ما  منه  يطلب  كأن 

 مقاعد الكبار... المساجد وغيرها أو الجلوس في الصمت في 
على اللعب، وتوجيه حتى ندعم حاجته للشعور بالنجاح، وفى هذا اإلطار    غير المميزتشجيع الطفل   •

 توفير أدوات وأماكن اللعب المناسبة لهذه المرحلة في المنازل واألماكن العامة. من الضرورى 

 
دراسة تربوية، مجلة    -يناير ودور المؤسسات األمنية في معالتها  25هويدا األتربي: ظاهرة البلطجة في مصر بعد ثورة    (1

   .61م، صـ: 2011، 44، عـ: جامعة طنطا-التربيةكلية 
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اليسرى منذ  • اليد  التيامن ونهيه عن استخدام  الحضانة خصوصًا على  بداية مرحلة  الطفل في  تعويد 
 نعومة أظفاره. 

ب • وذلك  الطفل،  عند  الدينى  والوازع  الحي  الضمير  تنمية  على  الوسائاالعمل  كافة  التربوية  ستخدام  ل 
 المناسبة كالقصص والوعظ.

به • المحيطين  قبل  من  المميز  الطفل  مع  تصاحبية  عالقة  لخصائص    ؛إقامة  المناسبة  العالقة  ألنها 
 نموه.

الطفل   • لدي  الهوية  تعزيز  في  بدورها  عامة  والتربوية  خاصة  التعليمية  المؤسسات  تضطلع  أن  يجب 
والتاريخ الكريم  والقرآن  العربية  اللغة  تؤثر  السيما  أال  أجنبية شريطة  لغة  يتعلم  االهتمام  ينبغي  كما   ،

 على اللغة األم، وأن يكون ذلك وفق مواهب الطفل وقدراته.
من مواد إعالمية تثيرهم أكثر من غيرها، لذلك يجب حظر المواد التي   ةنظرًا لخطورة اإلعالم بما يقدم •

 لها تأثير ضار على الطفل. 
األساليب   • واستخدام  الجماعات  هذه  ومراقبة  صالحة،  رفاق  جماعة  في  للدخول  الطفل  تهيئة  يجب 

 العلمية في تكوينها. 
جنس بأهميته في الحياة مع    ضرورة االهتمام بالتربية والتوعية الجنسية بإسلوب منضبط، وإشعار كل •

 احترام الجنس اآلخر. 
االجتماعي   • والتقدير  والعطف  األمن  إلى  كالحالجة  لألطفال  النفسية  الحاجات  إشباع  ضرورة 

ام حق الطفل في اللعب  واالستقالل... كذلك الحاجات الفسيولوجية من الطعام والشراب والكساء، واحتر 
 البالغين له في اللعب بين الفينة والفينة تعليمًا له وتفريحًا. في جميع مراحله ومشاركة 
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 الفصل الرابع 
 

 وأبعادها التربوية  المتعلقة بالطفل العبادات أحكام 
 
 

 أوال: أحكام الطهارة المتعلقة بالطفل وأبعادها التربوية. 

 التربوية. : أحكام الصالة المتعلقة بالطفل وأبعادها ثانيا

 : أحكام الصيام المتعلقة بالطفل وأبعادها التربوية. ثالثا

 : أحكام الزكاة المتعلقة بالطفل وأبعادها التربوية. رابعا

 : أحكام الحج المتعلقة بالطفل وأبعادها التربوية. خامسا
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 الفصل الرابع: أحكام العبادات المتعلقة بالطفل وأبعادها التربوية 
هي وتكون    :العبادات  عظمته،  بها  ويستحضرون  ربهم،  إلى  المسلمون  بها  يتقرب  التي  األعمال 

عنوانًا على صدقهم في اإليمان به، ومراقبته، والتوجيه إليه، وهي: الصالة والصوم، والزكاة والحج، ونظرًا  
هو   ورسالة محمد  بوحدانية هللا  اإلقرار  إلى  األربع مضمونة  العبادات  هذه  المقصود من  أن  تطهير  إلى 

القلب، وتزكية النفس، وقوة مراقبة هللا، التي تبعث على امتثال أوامره والمحافظة على شرائعه في جميع  
 ( 1)  اإلسالم.نواحيها، كانت هي العمد التي يبنى عليها 

نسان في حياته  ولما كانت أهداف العبادات روحية تهذيبية، فقد جعل اإلسالم كل ما يقوم به اإل     
ومن ثم فإن العبادة التي   ،عمال بالنيات"بادة؛ إذا قرن معه النية الخالصة هلل تعالى: " إنما األاليومية ع 

يكون   فقد  الحياة،  إنما هي  األربع،  العبادات  ليست قاصرة على  المنهج اإلسالمي  أبرز سمات  هي من 
 ما حرم هللا.   جماع الرجل ألهله عبادة إذا قرنه بالنية التي تقتضي إعفاف زوجته وإعفاف نفسه ع

إن العبادة هي العبودية هلل وحده والتلقي من هللا وحده في أمر الدنيا واآلخرة كله ثم هي الصلة     
الدائمة باهلل في هذا كله، وهذه الصلة في الحقيقة هي منهج التربية كله، تتفرع منه جميع التفريعات وتعود 

 .(2)  إليهفي النهاية كلها 
ال ليعبدون"،  إعلى األرض "وما خلقت الجن واالنس    الحياة محور    :اإلسالم هيالعبادة في مفهوم     

نسان الى ما يعينه على تحقيق هذه الغاية السامية، في قوله آلدم فور هبوطه على  أرشد هللا تعالى اإل  وقد 
ِتَينَُّكم مِ نِ ي ُهٗدى َفَمِن ٱتََّبَع ُهَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َفِإمَّا  األرض "

ۡ
نسان  . هذا يعني أن اإل(123)طه:  " َيۡشَقٰى  َيأ

ونجاحه في مهمته على األرض مرهون بقدر اتباعه لمنهج هللا، فإن األمانة التي    ،مجبول على عبادة هللا
 وجهه هللا عن طريق الرسل إلى ما يعينه على آدائها. قد تحمل اإلنسان تبعاتها: "وحملها اإلنسان" 

هج  ومن هنا تقدم األمم واالفراد في الجانبين المادي والمعنوي يتناسب طرديًا مع اتباعهم للمنا      
لذلك اتخذت التربية اإلسالمية من العبادة وإيجاد الصلة بين القلب البشري وبين هللا تعالى هدفًا   ؛السماوية

 ساسيًا. أ
والتربية اإلسالمية تتخذ لهذا الهدف كل وسيلة من الوسائل الموصلة، بالتوقيع على كل وتر من      

للخير  باهلل، فال ضمان  التوقيع  هذا  النفس وربط  األرض    أوتار  في هذه  الحية  إالحقيقي  الصلة  بعقد  ال 
عند  كلهم  البشر  بالتقاء  إال  األزليين  والعدل  الحق  إلقامة  ضمان  ال  وهللا،  البشري  القلب  بين  الواصلة 
الحقيقة   يدرك اإلسالم هذه  الجميع، وإذ  التي تربط  الحقيقية  الرابطة اإلنسانية  ثم استشعار  خالقهم، ومن 

   .(3)  كله القاعدة الكبرى، ويستمد منها نظام الحياة فإنه يجعل العبادة هي 

 
 ـ  82،81م، صـ  2007، ـ27محمود شلتوت: اإلسالم شريعة وعقيدة، دار الشروق، طــ (1)
 
 بتصرف 36محمد قطب: منهج التربية اإلسالمية، مرجع سابق، صــ (3)
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 : المتعلقة بالطفل وأبعادها التربوية الطهارة أحكامأوال: 
اهتمت الشريعة اإلسالمية بالطهارة اهتمامًا بالغًا، وأولتها عناية فائقة، حيث ينظر إليها على أنها جزء      

اإل يتجزأ من  متعارف عليه يحظى  ال  أو  فيه  أنها مجرد سلوك مرغوب  إليها على  ينظر  يعد  ولم  يمان، 
جعلها  بل  فقط،  االجتماعي  بالقبول  ويأثم  يمانيه  إ قضية    سالماإل  صاحبه  فاعلها  يثاب  بالعقيدة،  تتصل 
 .(1) يمان"هللا عليه وسلم: " الطهور شطر اإل  ىتاركها في بعض مظاهرها، قال رسول هللا صل

أن جعلها هللا سمة من سمات الرجال، وهذه السمة جعلتهم ينالون    :ومن مظاهر اهتمام الشريعة بها
ِرينَ   ِفيِه ِرَجالٌ شرف محبه هللا تعالي لهم، قال تعالي: " ُ ُيِحبُّ اْلُمطَّهِ  ُروا َوَّللاَّ َيَتَطهَّ التوبة: )"    ُيِحبُّوَن َأْن 

ُ  ، وقد بين سبحانه أنه لم يكلف المؤمنين بها تعنتًا؛ بل تشريفًا وتكريمًا لهم قال تعالي:"  (108 َما ُيِريُد َّللاَّ
َرُكْم وَ   .(6المائدة: )"  ِلُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ ِلَيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرج  َوَلِكْن ُيِريُد ِلُيَطهِ 

والمتدبر حال الطهارة والنظافة في القران الكريم، يجد أن هللا يعاقب على عدم االلتزام بها أشد وأبلغ  
" تعالي:  قال  "لوط"،  قوم  وهم  لنجاستهم  كاملة  أمة  سبحانه  أهلك  فقد  ُمْشِرِقيَن عقاب،  ْيَحُة  الصَّ َفَأَخَذْتُهُم 

يل  "   .(74-73الحجر :)َفَجَعْلَنا َعاِلَيَها َساِفَلَها َوَأْمَطْرَنا َعَلْيِهْم ِحَجاَرًة ِمْن ِسجِ 
شرعيه   نصوص  من  تضمنه  ما  خالل  من  اإلسالمي  الفقه  على  البالغ  االهتمام  هذا  انعكس  وقد 

فتمخض   األ  عنهاعديدة،  من  األحكام  العديد  العديد من  ذاته ظهرت  السياق  وفي  الفقهية  الفقهية،  حكام 
 المتعلقة باألطفال في باب الطهارة. 

 تعريف الطهارة:
 .(2) دناس واألوساخاألالنظافة، والنزاهة من  لغة:

 .(3)رفع الحدث وزوال الخبث  وفي االصطالح:
باستعمال الماء في جميع البدن، إن كان  والمراد بارتفاع الحدث: إزالة الوصف المانع من الصالة  

، وإن فقد الماء أو عجز عنه  ةالحدث أكبر، وإن كان الحدث أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بني
 استعمل ما ينوب عنه، وهو التراب، على الصفة المأمور بها شرعًا. 
 والمراد بزوال الخبث أي: زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان.

 ة نوعان: الطهار 
 طهارة ظاهرة وتنقسم الي قسمين:  -أ
 حقيقية وهي طهارة الثوب والبدن ومكان الصالة من النجاسة. -1
 حكمية وهي طهارة أعضاء الوضوء من الحدث، وطهارة جميع األعضاء الظاهرة من الجنابة.  -2

 
 223صحيح مسلم رقم:   (1)
 . 506/ 4ابن منظور: لسان العرب،  (2)
 . 79/ 1؛ النووي: المجموع، 61-1/60الخطاب: مواهب الجليل،  (3)
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وي  القلب عما سلغل والغش والحقد والحسد، وتطهير  طهارة باطنة: باإلخالص هلل، والنزاهة من ا -ب 
 .(1الكون )هللا في 

 األبعاد التربوية للطهارة: 
تضمنت فإن الشريعة اإلسالمية ما جاءت إال لخير البشرية، تهديهم إلي الحق وترشدهم إلى الصواب،      

األرض   استخالف  في  مهمته  تحقيق  على  االنسان  تساعد  التي  التربوية  األبعاد  من  العديد  الطهارة 
 وعمارتها، نذكر منها:

القذارة   - الطهارة تلبي دواعي الفطرة وتتسق معها، فاإلنسان مجبول بطبعة على حب النظافة وكراهية 
 . باكياً والنجاسة، فالطفل الصغير إذا بلل مالبسه هاج  

نسان وحمايته من  ي الحفاظ على صحة اإلفالنظافة مرتبطة بالصحة ارتباطًا طرديًا، ولها عظيم األثر  -
تجلب الراحة النفسية والشعور بالسعادة   إنهانفسية، حيث    أومراض عضوية  األكانت    سواءمراض  األ

 وذلك بخالف القذارة واإلهمال فهي تجلب التعاسة والشعور باإلحباط.
البيئة التي يعيش بها سوف تؤثر عليه نفسيًا واجتماعيًا  أل  ؛الطهارة أساس الصحة السليمة للفرد و  - ن 

 عث منه الروائح الكريهة، أو يعيش في بيئة غير نظيفة. وجسديًا، فال أحد يصاحب إنسانًا تنب
 

 الطفل وأبعادها التربوية:  أحكام طهارة -أ
الطفل من خالل مجموعة من األ      الفقهاء لطهارة  لهم من  تعرض  توافر  لما  الفقهية طبقًا  حكام 

 نصوص شرعية، يمكن إجمالها على النحو التالي: 
 حكام المتعلقة ببول الطفل:                                     األ -1

اتفق جميع الفقهاء على نجاسة بول الطفل الذي يطعم غير اللبن، واختلفوا في بول الصبي الذي لم 
 يطعم غير اللبن، على النحو التالي:

مضي حولين( غير  قرر الشافعية والحنابلة أن ما تنجس ببول أو قيء صبي لم يطعم )يتناول قبل   •
لبن للتغذي ينضح، أما الطفلة الصبية والخنثى فالبد من غسل موضع بولهما، بإسالة الماء عليه،  
عماًل باألصل في نجاسة األبوال. واستثناء الصبي مأخوذ من حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت 

حجره، فبال على ثوبه،  بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول هللا صل هللا عليه وسلم في  
 (3)، وقال أيضًا "يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغالم"(2)فدعا بماء فنضحه ولم يغسله" 

بينما قرر الحنفية والمالكية: نجاسة بول أو قيء الصبي والصبية، ووجوب الغسل منه، عماًل بعموم   •

 
 207، صـ1وهبه الزحيلى: الفقه اإلسالمي وأدلته، مرجع سابق، جـ (1)
 524، سنن ابن ماجة، رقم:  223صحيح البخاري، رقم: (2)
 . 522سنن ابن ماجة، رقم  (3)
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عما يصيب ثوب المرضعة أو جسدها من  مرة باإلستنزاه من البول، وقال المالكية يعفي  األحاديث اآل
بول أو غائط الطفل، إذا كانت تجتهد في درء النجاسة حال نزولها، بخالف المفرطة، لكن يندب لها 

 (1)  تفاحش.غسله إن  
لصحة الحديث الخاص الوارد فيه، فيقدم على الحديث العام اآلمر باالستنزاه   والرأي األول هو الراجح

 . (2)  البولمن 
 : )األنثي( األبعاد التربوية في التفريق بين بول الصبي وبول الجارية

أل  - وغيرها؛  جراثيم  من  المرضية،  العوامل  من  خاليًا  عادة  يكون  الذكر  الصغير  إصابته  بول  ن 
بااللتهابات البولية تكاد تكون معدومة في هذه السن المبكر، كما أن نسبة المواد السمية والفضالت 
المعروفة في البول قبل تعاطيه ألوان الطعام تعتبر ضئيلة جدًا، أما بول الطفلة فمن الممكن أن يحوي 

 (3)  ية.عال ن نسبة إصابتها بااللتهابات واالنتانات الكثير من العوامل المرضية؛ أل
عند الوالدة ينقطع  و ليها هرمون األستروجين من والدتها،  إن الصغيرة وهي في رحم أمها، ينتقل  أكما   -

 فرازات مهبلية كما في المرأة البالغة، فالنجاسة تكون أشد وذلك بخالف الغالم. إهذا المصدر، فيحدث 
وذكر الفقهاء في ذلك أن الصبي يحمل أكثر فخفف في بوله، وبأن بوله أرق من بولها، فال يلصق    -

 بالمحل لصوق بولها به. 
مراض  ا في توفير الصحة والوقاية من األمكاد تنحصر األبعاد التربوية للطهارة في التفريق بينهتإذن  

كذلك في التخفيف والتيسير، حتى يتسنى حمل الطفل ومالعبته وهذا ينعكس  و للطفلة وللبيئة من حولها،  
 للطفل.  والنفسي يجابيًا على النمو الصحيإ

 : (4)  الطفلحكم لعاب  -2
حاماًل    -لعاب الطفل طاهر لما روي عن أبي هريرة أنه رأي رسول هللا صل هللا عليه وسلم      

  وعلى .، وحمل أبو بكر الحسن على عاتقه ولعابه يسيل عليه،  (5)   عليهالحسن على عاتقه ولعابه يسيل  
 .(6)  يضحكجانبه وجعل أبو بكر يقول بأبي شبه النبي ال شبيهًا بعلي، وعلي  إلى

 بعاد التربوية:األ
ولي مع العالم الخارجي يتم عن طريق الفم، لذلك إن وسيلة تفاعل الطفل غير المميز في سنته األ

أطلق بعض علماء نفس النمو على هذه المرحلة بـ )المرحة الفمية(، فإحساس الطفل غير المميز، بالبيئة  

 
 . 38/ 1تصر خليل، دار الفكر، عليش: منح الجليل شرح مخ (1)
 268، صـ1وهبه الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته جـ (2)
 . 93م، صـ1987  -هـ  1407فارس علوان: وفي الصالة صحة ووقاية، جده: دار المجتمع للنشر والتويع،  (3)
 1/99ابن قدامة: المغني، مرجع سابق،  (4)
 658سنن ابن ماجة، رقم:  (5)
 (. 40مسند أحمد، رقم: ) (6)
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 .  (1)  فمهمن خالل  يتمالمحيطة به 
الطفل   الطفل، ونظرًا لحاجة  فقد يسرت الشريعة في لعاب  للباغيين من حوله،  العاطفية واالنفعالية 

فالمشقة تجلب التيسير، وهذا يدل علي سماحة الشريعة ومراعاتها الحاجات النفسية والبيولوجية للطفل في  
 التشريع. 
 حكم مس الطفل المصحف: -3

بقص ومسه  القرآن  كتابة  للصبيان  الحنابلة  غير  الجمهور  عند  أو  يجوز  للضرورة  والتعلم  التعليم  د 
 .(2)  للمشقةالحاجة ودفعًا 

 األبعاد التربوية:
إن الطفل المميز في مرحلة الطفولة المتأخرة، والتي تتسم بقوة الذاكرة أكثر من غيرها، وما يخزنه    

القرآن غاية هي  اإل المراحل، كما أن حفظ  بكثير غيرها من  يفوق  ذاكرته  أسمي  نسان من معلومات في 
 ، تيسيرًا عليه في تعلم القرآن. الغايات في تربية الطفل، لذلك أباح له مس المصحف بغير وضوء

 : (3) حكم الصالة في ثوب الطفل -4
 للعلماء في هذه المسالة قوالن:

هللا عليه وسلم    ىن النبي صل وذلك أل   ؛الشافعية والثوري   به  أنه مباح ما لم يتيقن نجاسة الثوب، قال -أ
 .(5)  ظهره. وأنه إذا سجد وثب الحسين والحسن على  (4) بنت أبي العاص  ةل أمامصلي وهو حام

يحتم -ب  لما  فيه،  الصالة  األ   لكراهة  وأن  نجاسة  من  الثوب  على  يكون  أثناء  أن  للصغير  بحملها  م 
 الصالة تكون مسيئة ألنها اشتغلت بغير ذكر هللا. 

 عليه وسلم. واألول هو الراجح لثبوت ذلك من فعل النبي صل هللا 
ومن الجدير بالذكر أنه ال يتصور للكبير ان يصلي في مالبس الصغير، لكن يبدو أن مرادهم هو  
الصالة على ثوب الصغير، ويندرج تحت هذه المسألة ما لو صلي في مكان نوم الصغير وعلي فراشة  

ج نجاسة  وعليه  المصلي  حجر  على  الصبي  جلس  أو  للصغير،  حامل  وهو  صلي  لو  ما  ازت وكذلك 
صبي   ومعها  المرأة  صلت  لو  وكذلك  له-صالته،  حاملة  ألنها    صالتها، جازت    -يعني  مسيئة  ولكنها 

 اشتغلت به عن الصالة.  
 األبعاد التربوية:

ميدان   القاعدة هو  هذه  بتطبيق  الميادين  وأولى  التيسير،  تجلب  المشقة  قاعدة  مع  الحكم  هذا  يتسق 

 
 . 41م صـ 1984مصطفي فهمي: سيكولوجية الطفولة والمراهقة، القاهرة: مكتبة مصر،  (1)
 . 389، صـ1وهبه الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته جـ (2)
 1/99المغني، مرجع سابق، ، وابن قدامة:  35-1/34االستروشني: جامع أحكام الصغار، مرجع سابق،  (3)
 516صحيح مسلم، رقم:  (4)
 (.  10659مسند أحمد، رقم: ) (5)
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 ، كما أنه يعبر عن أهمية مراعاة الجوانب النفسية للطفل.التربية
 : (1)التربوية وأبعاده  النومحكم غسل الصبي يده إذا قام من  -5
يأتي هذا الحكم اتساقًا مع غاية اإلسالم في حفظ النفس، حيث لم يترك اإلسالم أي سلوك من     

ذلك وسيلة اإل الغاية ولو كان صغيرًا، مستخدمًا في  العقلي، حيث  شأنه أن يحقق هذه  األمر    يتبعقناع 
غمس يده في إنائه، أو  بيان سببه، قال رسول هللا صل هللا عليه وسلم: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فال ي 

 . (2)في وضوئه حتى يغسلها ثالثًا فإنه ال يدري أين باتت يده"
اختلف العلماء في حكم غسل الكبير يده إذا قام من نوم الليل، للحديث السابق، معلاًل الحكم بقوله: 

 )فإنه ال يدري أين باتت يده(. 
 وفي انطباق هذا الحكم علي الصغير قوالن: 

 كالبالغ، بحيث ال يدري أين باتت يده.األول: أنه 
  ؛ مكلف  غيروألنه    ؛ألن غمس الصغير يده بالماء قبل غسلها ال يؤثر  ؛الثاني: أنه غير واجب عليه 

 وألن الغسل أمر تعبدي، وال تعبد في حق الصغير.
ال أنه يستحب للطفل أن يغسل يديه لعموم سبب المنع ومن باب التعويد على  إ والثاني هو الراجح  

النظافة، "فالخير عادة" وهي تقتضي التكرار، كما أنه قد يضع يديه على ميكروبات وجراثيم وهو نائم فإذا  
 وضع يده في الماء لوثه. 

 : (3)  وأبعاده التربوية الصغيرةحكم نقض الوضوء بلمس  -6
يتوافق النقض  ، واللذين قالوا بنقضه اختلفوا، هل  أة اختلف الفقهاء في حكم نقض الوضوء بلمس المر 
 على لمس البالغة أم أن لمس الصغيرة يأخذ الحكم نفسه.

 ذهب الحنابلة إلى أنها تنقض الوضوء وهي كالكبيرة.  -
الحنابلة   - عن  ورواية  والشافعية،  وهب،  وابن  القاسم،  وابن  مالك،  ينقض  إذهب  ال  لمسها  أن  لي 

 قض. ألنها غير مشتهاه، فإذا وجد من مسها شهوة، فإن مسها ين  ؛الوضوء
 أما األحناف فاللمس عندهم ال ينقض الوضوء.
ألن مس الكبيرة ال ينقضه، فقد كان الرسول صلى هللا    ؛والراجح أن لمس الصغيرة ال ينقض الوضوء
سبب تطرقهم لهذه المسألة؛ هو أن الطفلة    ويرجع،  (4)عليه وسلم يقبل بعض نسائه ويصلي وال يتوضأ  

غير   في  الشهوة  الفقهاء  يدرئ  لذلك  األنوثة،  عليها عالمات  تظهر  قد  الحارة  البيئات  بعض  في  المميزة 

 
 1/113ابن قدامه: المغني، مصدر سابق،  (1)
 (. 278(، صحيح مسلم، رقم: ) 160صحيح البخاري، رقم: )  (2)
الحاشية، مصدر سابق،    (3) الجليل، مصدر سابق،  1/152ابن عابدين:  الدردير1/69، عليش: منح  الكبير، ،  الشرح   :

 1/212، المرداوي: االنصاف، مرجع سابق، 1/32
 (. 24329مسند أحمد، رقم: ) (4)
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موضعها بنقض الوضوء، فضاًل عن كونه من المحرمات، إذا كانت المشتهاة ال تحل له، وما قد يحدث  
 من إنزال يقتضي الطهارة. 

 : ي في حجر المصليحكم جلوس الصب -7
، لكن إذا كان عليه نجاسة كثيرة، لم تفسد صالته عند ةإذا لم يكن عليه نجاسة فال بأس لحديث أمام 

 .(1) االحناف 
 : (2)حكم ارضاع الطفل في الصالة -8

ن اإلرضاع من األفعال  أل  ؛تفاقرضاع الصبي في الصالة، وإذا فعلت فسدت صالتها باإل إال يجوز  
 المشغلة عن الصالة المبطلة لها.الكثيرة 

لكن إذا أزعجها بكاؤه أثناء صالتها فلتخففها تخفيفًا ال يخل باألركان والواجبات، ثم تسلم وترضعه، 
 وإذا خافت عليه الضرر قطعت الصالة ألجله، ثم تصلي من جديد. 

 األبعاد التربوية:
لذلك لم يبح لها إرضاعه   ؛ن أكد األمورالصالة هي الركن الثاني من أركان اإلسالم، والحفاظ عليها م -

وهي في الصالة، وفي نفس السياق إذا أباح لها ذلك عودته الليونة وأن ما يطلبه يحقق له حتى في 
 أشد اللحظات، وهذا من الخطورة بمكان. 

الضرورة أن تقطع   د ولما كان حفظ النفس والنسل غاية تبني عليها الشريعة أحكامها أجازت لألم عن -
والقرارات  الصال األحكام  في  المرونة  أهمية  على  التربويين  ينبه  الحكم  وهذا  جديد،  من  تعود  ثم  ة 

 حكام بدون مرونة ربما يؤدي إلى ضرر محقق.التربوية، وأن التمسك بالقرارات واأل
 

 : المتعلقة بالطفل وأبعادها التربوية الوضوءأحكام  -ب
الوضوء في اللغة مشتق من الوضاءة أي الحسن والبهاء، وهي عبادة تحضيرية تسبق الصالة،    

األ من  المسلم  يخلص  وهو  للصالة،  والباطني  الظاهري  االستعداد  علي  المسلم  لتساعد  وساخ  شرعت 
 فسية. الظاهرة فتنضر وجهه، وكذلك تخلصه من األوزار واآلثام الباطنة، فتقيه من العلل العضوية والن

الوضوء عبادة يستعد بها المؤمن للوقوف بين يدي هللا في الصالة، وهو شرٌط لصحة الصالة، و    
تأهيل صحته   ويعيد  الخطايا،  قلبه من  بالوضوء جسده، ويطهر  المسلم  ينظف  بدون وضوء،  فال صالة 

من الوضاءة، واإلشراق،    النفسية، ليلبس ثوبًا جديدًا يشرق به حياته، لذا سمي الوضوء بهذا االسم اشتقاقاً 
 فالمتوضئ يشرق جسمه وروحه وقلبه.

لذلك يشعر المؤمن    ؛وقد تبين التأثير الجيد للماء على اإلنسان أثناء الوضوء في إزالة التوتر والقلق     
 أثناء وضوئه بالطمأنينة، وهذا من أسرار الوضوء. 

 
 32األستروشني: جامع أحكام الصغار، صـ (1)
 . 34األستروشني: المرجع السابق، صـ (2)
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األجزاء يعتبر بمثابة تنشيط لجريان الدم في األوعية  إّن غسل الوجه واليدين والقدمين وتدليك هذه    –
النفسية للمؤمن فيزداد اطمئنانًا وسكينة، ويتخلص بذلك من  التي تحت الجلد، وهذا ينعكس على الحالة 

 كثير من تراكم االنفعاالت النفسية السيئة. 
لغبار، مما يعطي  بالنسبة لغسل الوجه يعطي لجلد الوجه نضارة وحيوية ويخلصُه من الجراثيم وا  –

 الفرد مزيدًا من الطاقة النفسية للتفاؤل بالحياة. 
بل إن رذاذ الماء على الوجه   سحرية،يؤكد ذلك أحد العلماء األمريكيين في قوله: إن للماء قوة    –
 هو أفضل وسيلة لالسترخاء وإزله التوتر … فسبحان هللا العظيم.   –يقصد الوضوء   –واليدين 
ع التدليك الجيد فإنه يؤدي إلى الشعور بالهدوء والسكينة، لما في األقدام من  أما غسل القدمين م   –

يدلك كل أجهزة  الوقت  نفس  ليتوضأ قد ذهب في  يذهب  الذي  الجسم كله، وكأن هذا  منعكسات ألجهزة 
الطاغي   الشعور  ذلك  أسرار  وهذا من  بعناية،  ويدلكهما  بالماء  قدميه  يغسل  هو  بينما  جسمه على حدة، 

 والسكينة الذي يلف المسلم بعد أن يتوضأ.  بالهدوء
 :أبعاده التربوية حكم وضوء الطفل-1
الطفل المميز ليس عليه تكليف إطالقًا، وكذلك الغير مميز، إال أن المميز إذا أداها صحت منه،    
قدراته  نأحيث   ويقع ضمن  الوضوء  يتعلم  أن  يستطيع  المميز  المميز،    لذلك  ؛الطفل  من  الشارع  قبلها 

التعليم والتدرج، فليس من المعقول أن   يتعلم الطفل فور بلوغه  مراعاة لمبدأ التعود والمحاولة والخطأ في 
 كافة أركان اإلسالم دفعة واحدة.

يقول الدمياطي: يجب على اآلباء واألمهات أن يعلموا أبنائهم جميع ما يجب على المكلف معرفته،   
اإل  يرسخ  تعليم  كي  أجل  من  الفقهاء  أباحها  التي  الوسائل  هذه  ومن  الطاعات  ويعتادوا  قلوبهم  في  يمان 

 .(1)  الطفللولي بتوضاة أعضاء الوضوء عند الطفل الوضوء أن يقوم ا
 وقت تعليم الطفل الوضوء:-2

 اختلف الفقهاء في الوقت الذي يبدأ فيه بتعليم الطفل مهارات الوضوء على النحو التالي:
قال صاحب  - فقد  الحركي،  النضج  عنده  اكتمل  قد  الطفل  يكون  حيث  التمييز  على  اعتمد  من  منهم 

  –بالسن    –المميز" وقد ترتب علية أن المميز " إذا توضأ قبل بلوغه ثم بلغ  نصاف" الطهارة تلزم  اإل
إعادتها" يلزمه  لم  الطهارة  تلك  على  في  (2) وهو  بلغ  فإن  المقدسي:  قال  باإلعادة  ألزمه  من  ومنهم   ،

 .(3)أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد"
اآلباء   - على  القفال:"  قال  سنين،  سبع  سن  على  اعتمدوا  حيث  بالسن  تعليمها  وقت  حدد  من  منهم 

 
 . 27،  25، صـ 1الدمياطي، إعانة الطالبين، بيروت: دار الفكر، د.ت، جـ (1)
 .398، صـ1المرداوي: االنصاف، بيروت: دار إحياء التراث، جـ (2)
 . 34، صـ1المقدسي: زاد المستنقع، ت: علي الهندي، مكة: مكتبة النهضة، د.ت، جـ (3)
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 .(1)ويعلموهم الطهارة والصالة"  –لسبع–بوا أوالدهم  مهات أن يؤد واأل
يل الذي  السن  تحديد  في  اختالفهم  يرجع  تويرجع  الوضوء،  مهارة  الطفل  بتعليم  فيه  المربي   إلىزم 

 ي السن الذي يكون فيه الطفل مستعدًا الستيعاب التعليم. اختالف وجهات نظرهم ف
 التخفيف من بعض نواقض الوضوء عن الطفل:-3

انطالقًا من كون الطفل غير ملزم بالوضوء، وانما هو مجرد التعويد والتعليم، خفف الفقهاء عن      
 الطفل بعض المبطالت التي تنقض وضوء البالغ.

ألن فعل الصبي ال يوصف    ؛يري األحناف ان القهقهة تنقض وضوء البالغ وال تنقض وضوء الصغير -
 أن القهقهة في الصالة ال تنتقض الوضوء.، أما باقي الفقهاء فيرون (2)  بالجناية.

 . (3)  حائلكذلك استثنوا مس الصبي ذكره من غير  -
 . (4)  وضوءهألنه لمس ال يقصد به اللذة أصالة، فإن قصدها أعاد  ؛ومس الصبي النساء -

 :األبعاد التربوية
التشريع اإلسالمي، فلو طبقت األحكام جملة واحدة،       بارزة من سمات  التدرج في األحكام سمة 

ألدت الي السأمة والنفور، ولكن التدرج يحد من صدمة التغيير المفاجئ، ال سيما مع الطفل الصغير، فإذا 
 طبقت عليها دفعة واحدة بدون تخفيف قد ينفر منها.

 

 :وأبعاده التربويةحكم تيمم الطفل   -جـ
 :(5) إذا تيمم الطفل وبلغ 

التيمم فرضاً  بهذا  أن يصلي  له  يجوز  بلغ فال  ثم  تيمم  إذا   ؛فلو  ما  نفاًل، بخالف  كان  نواه  ما  ألن 
ألن الوضوء للنفل يبيح الفرض، وعند الشافعية    ؛توضأ ثم بلغ فله أن يصلي بهذا الوضوء الفرض والنفل
 أن تيممه ال يبطل ببلوغه، ويصح أن يصلي بها الفرض.

 األبعاد التربوية:
 ينبغي على المربي التيسير وتبسيط األمور وعدم التشديد. -
وعدم    التيمم  - الطفل  أمام  البدائل  توفير  المربي  على  ينبغي  هنا  ومن  الماء،  وجود  عدم  في  شرع 

 التعجيز. 
لمواجهة الظروف الطارئة، والحياة ال دائمة التغيير والتجديد، والعمل    أهمية المرونة في العمل التربوي  -

 
 9، صـ 2م، جـ1988ة، القفال: حلية العلماء، األردن: مطبعة الرسالة الحديث (1)
 31-30، صـ1األستروشني: جامع أحكام الصغار، جـ (2)
 . 121، صـ1الدردير: الشرح الكبير، بيروت: دار الفكر، تحقيق: محمد عليش، د.ت، جـ (3)
 . 29، صـ1الشيخ صالح االزهري: الثمر الداني شرح رسالة القيرواني، بيروت: دار الفكر، د.ت، جـ (4)
 241، السيوطي: االشباه والنظائر، صـ1/289مغني: ابن قدامه: ال (5)
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 . النفسية التربوي إنسانى في المقام األول واإلنسان يتأثر بالظروف الخارجية والعوامل
 

 المتعلقة بالطفل وأبعادها التربوية  الصالةأحكام ثانيا: 
 تعريف الصالة:      

 .(1)لغة: الدعاء
 .(2) شرعًا: عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم

فالصالة عبادة بدنية، فرضها هللا علي المسلم في اليوم والليلة خمس مرات، في أوقات محدودة،     
جهة المسجد الحرام الكائن بمكة. ثم يفتتحها بالتكبير "هللا أكبر"،    –أينما كان  -يقف فيها مستقباًل بوجهة  

"يركع" ينحني حتى يستوي ظهره ممسكًا  ثم يقرأ فاتحة الكتاب وما يحفظ من أياته، متدبرًا معني ما يقرأ، ثم  
ركبتيه بيديه ويقول في سره في أثناء ركوعه: سبحان ربي العظيم، ثم يرفع رأسه حامد هلل قائاًل: سمع هللا  
لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم يخر ساجدًا واضعًا جبهته على األرض، ويقول في أثناء سجوده: سبحان  

ولي. وتسمي هذه حتى يطمئن في جلسته، ثم يعود للسجود كالمرة األ  سه مكبرًا،أربي األعلى، ثم يرفع ر 
   (3)  ".األعمال "ركعة

 

 بعاد التربوية للصالة: األ
واالستعداد      التهيئة  وسائل  من  يسبقها  ما  خالل  من  للصالة   التربوية  األهمية  استعداد    ؛تبدوا 

ظاهري يتمثل في الوضوء بغسل األعضاء الظاهرة، وكذلك في طهارة البدن والملبس والمكان الذي تقام  
طيب والتسوك، فضاًل بلبس أفضل الثياب والت  "خذوا زينتكم عند كل مسجد"فيه الصالة، بل والتزين لها،  

من   ركنًا  الخشوع  جعل  فقد  عنها،  يشغل  ما  وترك  عليها  االقبال  في  المتمثل  الباطني؛  االستعداد  عن 
علي  التربوي  أثرها  وعمق  بأهميتها  يوحي  ذلك  كل  عليها،  واإلقامة  عليها  باآلذان  التنبيه  كذلك  أركانها، 

مداد   من  وأنفقنا  سطرنا  ومهما  وجماعات،  فرادي  جعلها  المصلين  فقد  نوفيها،  فلن  التربوية  أبعادها  في 
الشارع الركن الثاني من أركان الدين، والعالمة الفارقة بين المسلمين وغيرهم، ووزعها علي جميع األوقات 

 في النهار والليل، ولم يعف المريض وال المجاهد من آدائها.
 –لي مالء الطهر  إ، وتقريبها  لما لها من األثر العظيم في تهذيب النفوس  –وقد كانت الصالة     

اإل  مع  عرفت  عباده  دينه  أقدم  وفي  هللا  عند  الصالة  ومكانة  الشرائع،  من  شريعة  منها  تخل  ولم  يمان، 
يمان، في جميع الرساالت، وعلى ألسنة جميع الرسل. وقد جاء اإلسالم فنسج على  عنصرًا تاليًا لعنصر اإل

أ من  ركنًا  وجعلها  المتقدمة،  الرساالت  وأمر  منوال  أفاض  ما  فوائدها  ذكر  في  وأفاض  الدين،  ركان 
تعالي:  قال  له،  والتفرغ  إليه  التوجه  كمال  والخشوع،  القنوت  مع  هلل،  فيها  وبالقيام  عليها،  بالمحافظة 

 
 . 38/438الزبيدي: تاج العروس،  (1)
 . 53، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنه، مؤسسة سما، صــ1/221البهوتى: كشاف القناع،  (2)
 . 58محمود شلتوت: اإلسالم عقيدة وشريعة، دار الشروق، د.ت، صــ (3)
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ِ َقاِنِتينَ ﴿ اَلِة اْلُوْسَطى َوُقوُموا ّلِلَّ َلَواِت َوالصَّ  (1)  (.238البقرة: )﴾ َحاِفُظوا َعَلى الصَّ
كلي، وطالق       انعتاق  من  المعاني،  بهذه  وهي  الصالة،  هذه  في  الحياة    –ولو ظرفي    –وكم  لهموم 

تام   النفس هدو   إلىومشكالتها، وانصراف  البدن استرخاء.  ءنورانية تبعث في  العقل طالقة، وفي  ًا، وفي 
ا تكرر الصالة فأي عالج أعظم من هذه الصالة للخالص من كل هموم القلب وأتعاب النفس..... وعندم

يتمناه   الليل والنهار، فإن أوقات االسترخاء والراحة واالطمئنان تزداد، وهذا أقصي ما  على فترات، وفي 
نسان، عندما يجد في حياته أوقاتًا يزيح فيها عن كاهله أثقال هذه الحياة وأتعابها، ويعيش في حالة من  اإل

 . (2)  اإلنسانياالنعتاق التام من كل ما يعيق تكامله 
اَلِة َوِإنََّها َلَكِبيَرٌة ِإالَّ َعَلى اْلَخاِشِعينَ قال تعالي: ﴿     ْبِر َوالصَّ ، فهي مصدر  (45البقرة:  )﴾  َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّ

راحة وطمأنينة لكن ألولئك المقبلون عليها، والنبي صلي هللا عليه وسلم، كان يلجأ الي الصالة إذا حزنه 
"وكان  (3)أمر أو واجه خطب، فعن حذيفة قال: " كان النبي صلي هللا عليه وسلم، إذا حزنه أمر صلي"  

 .(4) يقول لبالل أرحنا بالصالة"
مع     عمودية  صلة  الضعف    والصالة  حاالت  تفرزها  التي  الفوقية  الصالة  بقية  قطع  هدفها  هللا 

فراط والتفريط،  اإلنساني وتقسم البشر الي طبقات يسود بعضها بعضًا، وثمرتها صيانة قوي النفس من اإل
التعامل  إو  لها. فاإلنسان خالل  التي خلقت  الي غاياتها  القوي  بهذه  تتوجه  التي  الوسطية  بقائها في حالة 

لمضاعفات    اليومي فيه  واإلرادة  العقل  قوي  تتعرض  المحيطة  البيئة  واالستضعاف  –مع    -الطغيان 
ويصبحان عرضه للتوجه بـ "الحمد" و "االستعانة" و "الطاعة" لغير هللا، فإذا أصابها قدر من ذلك جاءت  

افية التي يجسدها  الصالة لتزكيتهما مما علق بهما في الفترة الواقعة من الصالتين وأعادتهما إلى حالة الع
"حمد هللا" و " االستعانة" به واالستيقان بأنه "المالك" للنشأة والحياة والمصير. واالنقطاع عن الصالة يؤدي 
الي ضعف المسلم أمام مؤثرات البيئة المحيطة ووقوعه ضحية الهوى والشهوة المفضيين الي انحراف قوي 

اليا واالستعانة  بالحمد  وتوجهها  واإلرادة  والتدبير    لعقل  والشهوة  الغضب  دوافع  انحراف  والي  هللا،  غير 
 .(5)  هللاوتوجهها الي غير مرادات 

للصالة  –لكن        و    -المقيم  "الطغيان"  مرضي  إزاء  الالزمة  بالمناعة  الصالة  تزوده 
الفكري   التوازن  هذا  محصلة  تكون  ثم   ، وتعادل  توازن  حالة  في  ويبقي  هي    –"االستضعاف"،  االرادي 

لة  استمرار االنسان علي منهج مستقيم في السلوك والعالقات االجتماعية، وبمقدار ما تكون الصالة فاع
ومؤثرة في امداد االنسان بالمناعة ضد مرضي "الطغيان واالستضعاف" بمقدار ما تكون مقبولة ومعتبرة،  

 
 . 92-91محمود شلتوت: المرجع السابق: صــ (1)
 . 298، 297، صــ1سميح عاطف الزين: معرفة النفس اإلنسانية في الكتاب والسنه، جـ (2)
 (. 1319سنن أبي داود، رقم: )  (3)
 . 178، ص 38، ج 23088مسند أحمد، رقم:  (4)
 210-209ماجد عرسان الكيالني: مناهج التربية اإلسالمية والمربون العاملون فيها، عالم الكتب، د.ت،  صــ (5)
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لذلك يميز القرآن الكريم من "مقيمي الصالة" اللذين يقيمون معانيها في واقع الحياة، وبين "المصلين" الذين  
 .(1) هم عن صالتهم ساهون" أي ساهون عن إقامة معانيها في حياتهم

التربوية للصالة، على الجوانب النفسية والعقلية فقط،        ما تشمل مختلف جوانب إنوال تقتصر القيمة 
عداد البدني والنفسي الصحيح الذي يناسب بناء الشخصية، " إن الصالة بأركانها وهيئاتها تمثل قمة اإل

الفقرية، وتقوي عضالت الظهر جميع األعمار، فالصالة تنشط الدورة الدموية وتحافظ علي عظام السلسة  
أمراض   مثل:  األمراض  من  مجموعة  من  كذلك  المصلي  الصالة  وتقي  والساقين،  والفخذين  المعدة  و 

 .(2) المعدة، وأمراض الجهاز العصبي"
وعلى الجملة، فإن للصالة فوائد كثيرة: فهي تبعث في النفس الهدوء والطمأنينة، وتخلص اإلنسان    

نسان بطاقة روحية هائلة تساعد على شفائه من  قضي على الخوف والقلق، وتمد اإلمن الشعور بالذنب، وت
األ بجليل  القيام  تمكنه من  كبيرة  وبقدرة  والنشاط  بالحيوية  والنفسية، وتزوده  البدنية  وتنور  أمراضه  عمال، 

 . اإلالهيةالقلب وتهيؤه لتلقي النفحات  
قال ابن القيم: وأما الصالة فشأنها في تفريح القلب وتقويته، وشرحه وابتهاجه ولذته، أكبر شأن.      

يديه، واستعمال   بين  بذكره، واالبتهاج بمناجاته، والوقوف  والتنعم  القلب والروح باهلل وقربه،  وفيها اتصال 
واشت منها،  وإعطاء كل عضو حظه  عبوديته،  في  وآالته  وقواه  البدن  بالمخلوقات  جميع  التعلق  غاله عن 
حال الصالة ما صارت به    -ومالبستهم ومجاورتهم، وانجذاب قوي قلبه إلي ربه وفاطره، وراحته من عدوه

األ أكثر  فهي  من  العليلة،  القلوب  وأما  الصحيحة.  القلوب  إال  تالئم  ال  التي  واألغذية  والمفرحات،  دوية 
الفاضل األغذية  تناسبها  ال  العليلة:  الدنيا  كاألبدان  مصالح  تحصيل  على  العون  أكبر  من  فالصالة  ة. 

ثم، ودافعة ألدواء القلب، ومطردة للداء عن الجسد ومنورة  واآلخرة، ودفع مفاسد الدنيا، وهي منهاة عن اإل
للقلب، ومبيضة للوجه، ومنشطة للجوارح والنفس، وجالبة للرزق، ودافعة للظلم، وناصرة للمظلوم، وقامعة  

 .(3)مة"غوحافظة للنعمة، ودافعة للنقمة، ومنزلة للرحمة، وكاشفة لل ألخالط الشهوات،
والمريض،       والصحيح  الكبير،  وال  الصغير  عنها  يستغني  ال  للصالة،  الجليلة  التربوية  الحكم  وهذه 

وأًم  بها لسبع وضربهم عليها لعشر،  بأمر األطفال  النبي  أمر  فقد  والمسافر والمقيم، والمجاهد والمسالم، 
 فل. بط

 أحكام الصالة المتعلقة بالطفل وأبعادها التربوية:  -أ
 حكم صالة الطفل:  -1

ال خالف بين الفقهاء على أن الصالة تصح من الصبي إن أداها لكنها ال تجب عليه، بمقتضي      
 

 212،  211ماجد عرسان الكيالني: المرجع السابق، صــ (1)
 58م، صــ2000ة مصر للطباعة والنشر  صالح الدين سلطان: االثار التربوية للعبادات في العقل والجسد، نهض (2)
 . 4/192ابن القيم: زاد المعاد في هدي خير العباد،  (3)
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 (1) قوله صلى هللا عليه وسلم: " رفع القلم عن ثالثة: .......... عن الصبي حتى يحتلم ............." 
كما أنهم اتفقوا على أن الطفل يؤمر بالصالة إذا بلغ سبع سنين ويضرب عليها إذا بلغ عشرا،     

نين، واضربوهم عليها وهم  :" مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع س-صلى هللا عليه وسلم -بمقتضي قوله  
 .(2) أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع"

  األبعاد التربوية:
إلزامه      قبل  والعقلية....  الجسمية  الطفل  حالة  مراعاة  ضرورة  الي  الحكيم  الشارع  يوجه  وهنا 

حيث   التربوية،  مراحل    نأبالتوجيهات  الي  النمو  في  وصل  أنه  رغم  بعد،  نموه  يكتمل  لم  السابعة  طفل 
 متقدمة، لذلك وجه الي أهمية تعليمه إياها. 

  ي سم لتكرار الفعل االنفعالابوية وهو أسلوب التعويد "والعادة  كما أشار إلى أحد أهم األساليب التر     
 .(3) حتى يصير تعاطي ذلك سهاًل كما لو أنه من داخل الطبع، ولذلك قيل: "العادة طبيعة ثانية"

ويتم ذلك من خالل تكرار المربي تعليم الطفل وتعويده على الصالة خمس مرات في اليوم لمدة    
 ثالث سنوات.

يجابيًا لما يقوم  إ، ففي ذلك مراعاة لنفسية الطفل، وتعزيزًا  تها منه رغم عدم تكليفه بهاأما في صح  
  على ثابة، كذلك تساعد على خلق جو عام في بيئة الطفل يدعم الصالة ويشجعه  به من نشاط يستحق اإل

 آدائها.
 حكم أمر الولي الطفل بالصالة وتأديبه عليها: -2

 الطفل بالصالة لسبع، وضربه عليها لعشر الي مذهبين: اختلف الفقهاء في أمر ولي  
لي إحناف والشافعية، والقول الصحيح عند الحنابلة، والمشهور عند المالكية  المذهب األول: ذهب األ    

بلغ سبعًا، و  يأثم بقدر إوجوب أمر الطفل بالصالة إذا  تأديبه عليها إذا بلغ عشر، وأن الولي  لي وجوب 
 .(4) التربوية تقصيره في مسئوليته 

اَلةِ واستدلوا بقوله تعالي: ﴿  ﴿َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا  ، وقوله تعالي:  (132طه:  )﴾  َوْأُمْر َأْهَلَك ِبالصَّ
فاإلمام    مسؤول، ولقول النبي صلى هللا عليه وسلم: " كلكم راع وكلكم  (6التحريم:  )﴾  َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا

 
 (. 24694(؛ مسند أحمد، رقم: )3432سنن النسائي، رقم: ) (1)
 (. 495سنن أبي داود، رقم: )  (2)
 719، 718، صــ1سميح عاطف الذين: علم النفس، مرجع سابق، جـ (3)
المغني(4) الكتب، جــابن قدامة:  الفكر،  616، صــ1، بيروت: عالم  المختار شرح تنوير االبصار، دار  الدر  الحصفكي:   ،

جــ2ط صــ1،  ط 352،  الفكر،  دار  الخليل،  مختصر  لشرح  الجليل  مواهب  الخطاب:  صــ1جــ  2،  النووي 412،   ،  :
، الخطيب الشربيني: االقناع في شرح ألفاظ أبي شجاع، بيروت: 511، صــ 3المجموع شرح المهذب، دار الفكر، جــ

 . 104صــ  1دار المعرفة، جــ
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 (1).........." مسؤولراع ومسئول والرجل راع على أهله وهو 
المالكية، وفي قول آخر للحنابلة   الثاني: ذهب الظاهرية وفي المشهور عند  لي استحباب إالمذهب 

 .(2)  لعشرندب ضربه  لىإو أمر الطفل بالصالة لسبع، 
 الرأي الراجح: 

 األول وهو رأي الجمهور والذي عليه الدليل، فاألدلة كلها بصيغة األمر وهي تقتضي الوجوب بال شك.   
 األبعاد التربوية:

التربوي، هي      العمل  مدار  التربوية، عليها  القضايا  أهم  تتجلي قضية من  الحكم  هذا  ومن خالل 
يديولوجيات األخرى، حيث اإلسالم عن غيره من األديان واأل قضية المسئولية التربوية، حيث يختلف فيها  

 أبنائهم.  علىاآلباء ومن ولي طفاًل، ليس مجرد فضل من اآلباء   علىنها واجب عيني  أ ليها على إينظر 
وال أدل على مدي اهتمام اإلسالم بتقرير وجوب اضطالع اآلباء بدورهم التربوي، من آية سورة      

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم َناًرا َوُقوُدَها النَّاُس   التحريم والتي هي أغلظ آيات القرآن الكريم:﴿
َماَلِئكَ  َعَلْيَها  ُيْؤَمُرونَ َواْلِحَجاَرُة  َوَيْفَعُلوَن َما  َأَمَرُهْم  َما  َيْعُصوَن َّللاََّ  اَل  ، فلم  (6التحريم:  )﴾  ٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد 

االضطالع   على  اآلباء  لحث  اإليجابي  التعزيز  كذلك  استخدم  بل  فقط،  التخويف  أسلوب  يستخدم 
ب هو  به االبن، طالما أن األ  بمسئولياتهم التربوية تجاه أبنائهم، فقد جعل لآلباء نصيب من كل خير يقوم

 من علمه إياه، كذلك جعل االبن الصالح زخرًا ألبيه بعد موته.
في حياة الطفل حيث يولد   -وعلى رأسها وليها  -سرة  ذلك ألن اإلسالم يدرك تمامًا خطورة دور األ 

يقولون، ويبصر األلم  لما  يفعلون، وينصاع  التقليد والطواعية، يفعل كما  بعيون أسرته،    مزودًا بخاصيتي 
بآذان   -سرة؛ قوله  سرته، فهم األنا األعلى للطفل، ومما يدل على خطورة دور األأ ويسمع عن األشياء 

 . "(3)   يمجسانهو ينصرانه، أو  أ: " كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، -صلى هللا عليه وسلم 
يلوح في األفق سؤال يبدو من األهمية بمكان، هل من حق الدولة محاسبة ولي الطفل المقصر؟  
فإذا كان هو كذلك فمن حقه    (4)جابة تبدو جلية في هذا الحديث النبوي "السلطان ظل هللا في األرض"واإل

الناس، حتى تستقيم  بنص الحديث متابعة ما أمر هللا به عباده، ولكن هذا الحق للدولة فقط وليس لعموم  
مر قبل أن تأتي المدارس الحديثة وتلزم الدولة الدولة، وبهذا يكون اإلسالم هو التشريع األول في هذا األ

 اآلباء بتعليم أبنائهم قدرًا من التعليم. 
تنظر  إ  اإلسالمية  الشريعة  إطار   ىلإن  في  فرد  كل  بها  يقوم  اجتماعية  مسئولية  باعتبارها  التربية 

 
 (.893صحيح البخاري، رقم: )  (1)
جــ  (2) اآلفاق،  دار  بيروت:  المحلي،  حزم:  صــ2ابن  الحل232،  البابي  مطبعة  الدواني،  الفواكه  النفراوي:  ط،  ،  2بي، 

 . 225، صــ1، البهوتي: كشاف القناع عن متن اقناع، دار الفكر، جــ36، صــ1ه، جــ1955-ه1374
 (.1385صحيح البخاري، رقم: )  (3)
 ، صحيح 4799السيوطي: الجامع الصغير، صــ (4)
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الجتماعية بدأ باألبوين وانتهاء بالقائد األعلى للدولة "كلكم راع ومسئول عن رعيته" ومن ينوب  مسئوليته ا
قدرها التربوية بحسب مسئولياته وعلى  المسئولية  قدرًا من  الشريعة  علية  األعلى تفرض  القائد  ن  أل   ؛عن 

عروف وبالنهي عن المنكر  خيرية هذه األمة تتمثل في قيام كل فرد فيها بمسئولياته، وباألمر بالمعروف بم
﴿ منكر،  اْلُمْنَكِر......  بغير  َعِن  َوَتْنَهْوَن  ِباْلَمْعُروِف  َتْأُمُروَن  ِللنَّاِس  ُأْخِرَجْت  ُأمَّة   َخْيَر  ال  )  ﴾ُكْنُتْم 

 . (110عمران:
 متي يؤمر الطفل بالصالة ومتي يضرب على تركها؟     -3
مر بالصالة للطفل لسبع والضرب على تركها لعشر، لكن هل هناك اتفاق بين الفقهاء في أن األ 

 يكون ذلك عند تمام السن، أم لمجرد الدخول فيه.
 الفقهاء في ذلك على رأيين:

حناف، وفي وجه للشافعية والحنابلة، الي أن الطفل يؤمر بالصالة لتمام سبع سنين، أي بعد  ذهب األ -
الثامنة وأول الحادية   استكمالها، ويضرب على تركها بعد استكمال عشر سنين، كأن يكون في أول 

 .(1)  عشر
ذهب المالكية، وفي قول للشافعية، ومفهوم قول الظاهرية إلى أن الطفل يؤمر بالصالة عند دخوله،  -

آخرها وال  أي في أول السبع، ويضرب لتركها ببلوغه أي بدخوله في العشر، البد كمالها فال يكون في  
 (2) وسطها.

االخر      والبعض  العالمات  دون  فقط  السن  بلوغ  اشترط  بعضهم  للتمييز،  عالمات  وضعوا  وقد 
 اشترط السن والعالمات معًا وهو الراجح.

 األبعاد التربوية:
وفي تحديد السابعة كنقطة البداية في تعليم الصالة بما تشمله من مهارات حركية ووجدانية ومعرفية،       

نك غت بمثابة  في  تربوية  تعلمه  ة  في  يجمع  أن  يستطيع  بالتحديد  السن  هذا  في  الطفل  ألن  األهمية،  اية 
 المهارات الحركية والمعرفية والوجدانية، حيث يسميها علماء النفس النمو بمرحلة التفكير المادي/ الواقعي. 

ال   العقلي، تحدد  نموهم  التغيير في  تتوافق مع  التي  التغيير في خبرات األطفال االجتماعية  ي إن 
نسبيًا مع    ةدرجة كبيرة عددًا من سمات الشخصية في حدود نهاية السنة العاشرة، هذه السمات تبقي ثابت

 .(3)  حياتهممن  ةاألطفال الي سنوات عديدة مقبل

 
جــالحصفكي  (1) االبصار، مصدر سابق،  تنوير  المختار شرح  الدار  أبي 352صــ  1:  الفاظ  االقناع في حل  الشربيني:   ،

 . 119صــ  1، البهوتي: شرح منتهى االرادات، بيروت: عالم الكتب، جــ104صــ 1شجاع، مرجع سابق، جــ
وي: الفواكه الدواني، مصدر سابق، ، النفرا413صــ  1الخطاب: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مصدر سابق، جــ  (2)

الفاظ أبي شجاع، مصدر سابق، جــ37-36صــ  1جــ االقناع في حل  الشربيني:  المحلي،  104صــ  1،  ابن حزم:   ،
 . 232صــ 2مصدر سابق، جــ

 . 179، صــ3محي الدين توق، يوسف قطامي، عبد الرحمن عدس: أسس علم النفس التربوي، دار الفكر، طــ  (3)
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( يحتاج الي اللعب أكثر من أي شيء آخر وإذا أرهق بتعليمه  غير المميزان طفل ما قبل السابعة )    
المختلفة فإنه يؤثر على نموه السليم، وهنا تظهر خطورة إلحاق الطفل بالمدارس التي تعتمد على  المهارات  

 األساليب التقليدية في التعليم قبل سن السابعة.
وقد أثبتت دراسة انجليزية أن تعليم األطفال في سن مبكرة يشجعهم علي ترك الدراسة، ويضعف    

اطر التي تصيب األطفال عندما يبدؤون دراستهم في سن مبكرة  حبهم للتعلم وقد حذرت الدراسة من المخ
وأهمها أن المعلمين يفرضون عليهم القيام ببعض المهام الدراسية متناسين قدراتهم على تنفيذها أو رغباتهم  

 .(1)  بها في القيام 
 كيف يضرب الطفل؟  -4

الصالة على مدار ثالث سنوات بمعدل   هفي حالة عدم استجابة الطفل للوسائل التعزيزية في تعليم    
ن يضربه، أما فيما يتعلق  أ خمس مرات في اليوم والليلة، وبلغ العاشرة وتركها عندئذ وجب على وليه  

 بكيفية الضرب، فقد بينها الفقهاء على النحو التالي: 
 االحناف: -

متنع عن أداء الصالة وهو ابن عشر بعد أن يأمره بها الولي يضربه بيده، وال يضربه  إن الطفل إذا ا 
و  ونحوه،  بسوط  يكون  أال  أولي  باب  ومن  كعصا،  لمعلم  أبخشبة  بالنسبة  وكذلك  الثالث،  فوق  يجاوز  ال 

 .(2) الثالث الطفل ليس له أن يجاوز 
 .(3) المالكية  -

ذهب المالكية أن الطفل إذا امتنع عن الصالة وهو ابن عشر أدب بالوعيد والتفزيع ال بالشتم فإن لم   
يفد القول ضرب ضربًا غير مبرح كان يكسر له عظمًا او يسبب جارحة، بشرط أن يكون لذلك الضرب  

لم يترتب عليها    إذاالوسيلة  وإذا علم أن الضرب ال يفيد ال يفعله الولي اذ    ،فادتهإفائدة، ألنه ال يشرع لعدم  
 مقصدها ال تشرع.

أسواط وال     ثالثة  الي  واحد  القدم مجردين من  باطن  أو  المالبس،  الظهر من فوق  ويضرب على 
 يزيد، ضرب إيالم فقط دون تأثير في العضو. 

 ( 4)الشافعية والحنابلة:  -

 
منصوري: المشكالت السلوكية لدي تالميذ المرحلة االبتدائية الذين التحقوا بالمدرسة في سن مبكرة، مجلة كلية   مصطفي  (1)

 . 70، صــ2017، 33التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية / جامعة بابل العدد  
ط  (2) الفكر،  دار  المحتار،  رد  حاشية  عابدين:  جــ2ابن  ال352صــ   1،  الحصفكي:  االبصار، ،  تنوير  شرح  المختار  در 

 . 352صــ 1مصدر سابق، جــ
جــ  (3) دار صادر،  خليل،  دار  221صــ  1الخرشي: شرح مختصر  الصعيدي،  علي  العدوى، ت:  على  العدوي: حاشية   ،

 . 38-37صــ 1، النفراوي: الفواكه الدواني، مصدر سابق، جــ222-221صــ 1صادر، جــ
 . 616-615صــ 1، ابن قدامة: المغني، جــ104صــ1لفاظ أبي شجاع، جــالشربيني: االقناع في حل أ (4)
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 لتهديد والتعنيف والضرب بل البد معه ا صيغة،ن الولي ال يقتصر بالنسبة للتأديب على مجرد أ   
 حصر أقوال العلماء في التالي: •
 بعضهم منع ضرب الطفل بالعصا كاألحناف.  -
 الذين قالوا باستخدام السوط، وضعوا له شروطًا، كأن يكون لينًا عريضًا.  -
 وضعوا حدًا لعدد الضربات وهو ثالثة أقل الجمع.  -
 عشر كالتعنيف والتهديد.أمروا بالتدريج في إنزال العقوبة إذا تركها وهو ابن   -
 جعل المالكية القصاص فيما يزيد عن الثالث. -

          األبعاد التربوية:
ويتبين من هذه الضوابط للعقوبة، بأن الفقهاء بما ترأى لهم من النصوص قد أخذوا بمبدأ العقوبة   

اإل على  األنسب  هو  المذهب  وهذا  حيث  المصلحة،  والتعليم،  التربية  ميدان  في  بناء   إنناطالق  بصدد 
لي  إخالق والعقائد وغرسها فيهم غرسًا يالمس قلوبهم ويعانق ضمائرهم، لذلك ينبغي أن ترمي عقوباتنا  األ

 صالح. غرض واحد وهو اإل
المذنب يوقظ فيه شعورًا بأنه قد ارتكب ذنبًا،   جعل األلم الذي يستشعره  ىلإحيث يهدف الفقهاء بذلك      

ال فال قيمة لها، ومن ثم فإن هذا الشعور إوشعورًا برغبة صادقة في التكفير عنه، وهذا هو لب العقوبة، و 
 قالع عن الذنب، وهنا تأتي القيمة األخالقية للعقوبة، وبدون ذلك ال يتم اإلصالح. لي التوبة واإلإيقوده 
ن يجنح نحو المراوغة واإلصرار أر المذنب القيمة األخالقية للعقوبة فإنه بال شك إما  وإذا لم يستشع   

على الذنب، وإما أن يكون اتجاها عدوانيًا نحو المعاقب، فتنشأ فجوة تربوية بينهما، أو كال األمرين، لذلك  
ا بدون ضوابط الفقهاء  فساد، كما أنه بإباحتهإال مناص من تبني الرؤية اإلسالمية للعقوبة، ألنه بمنعها  

 يضًا.أإفساد 
 لي العقاب شروطَا من أهمها: إللحاالت التي ال مناص فيها من اللجوء  من الفقهاء ولقد اشترط المربون  
:" مروا -صلى هللا عليه وسلم -لي قول الرسول  إال يجوز ضرب األطفال قبل سن العاشرة، استنادًا   -

 .(1) عليها وهم أبناء عشر"  اوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع، واضربوهم
 ال يجوز ضرب المتعلمين والطالب الذين تقدمت أعمارهم. -
 ال على ذنب وللضرورة القصوى، وال يكثر من هذا الضرب. إلي الضرب  إال يلجأ المربي  -
 ن يعرف المتعلم الذنب الذي عوقب عليه. أن يكون العقاب على قدر الذنب ال للتشفي واالنتقام، و أ -
يكون الضرب من واحد  أ - المتعلم  إن  المعلم والمربي ولي أمر  يستأذن  ما    على لي ثالث، ويجب أن 

 فوق ذلك. 
 ي أحد من التالميذ.أن يقوم المعلم بالضرب بنفسه، وال يوكله أل -

 
 (.495أبو داود: السنن، رقم: )  (1)
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 ن يكون الضرب على الرجلين، ويتجنب الضرب على الوجه والرأس واألماكن الحساسة في الجسم. أ -
   (1)  مأموناً ي الدرة أو الفلقة، ويجب أن يكون عود الدرة رطبًا أن تكون آلة الضرب ه -

من هذه الشروط تتضح الغاية التربوية التي أجيز من أجلها الضرب، اذ ليست الغاية هي إلحاق    
شعاره بالمسئولية عن كل تصرف يصدر منه، وأن لكل فعل جزاء، وذلك إاألذى بالمتعلم، بقدر ما هي  

حذروا من مخاطبة  الضرب المقنن، فإنهم    ىلإهو قانون الحياة، ورغم إجازة المربين المسلمين لجوء المعلم  
نابي بألفاظ  وتع ةالمتعلمين  واالستهانة  ي،  مشاعرهم  وجرح  تعقيدهم  الي  تؤدي  قد  بألفاظ  شتمهم  أو  يرهم 

لي فقدان الترابط واالنسجام واالنتظام  إن الغضب يؤدي باإلنسان  بكرامتهم ، في حالة غضب المربي، أل 
اني وانتظامها في النفس، وتكون نتيجة ذلك بين األلفاظ والمعاني ، فيقع التشويش علي ترتيب هذه المع

 .(2) لفاظ في النطق فال يحصل على خطاب فيه مالءمة ووئام بين المباني والمعانيهي عدم انتظام األ
يقتل في نفس الطفل العزة والكرامة، ومثله يصبح عبارة عن ركام من العقد   غير المنضبطإن العقاب     

ته، والتي يصعب أن تنفك عنه، إن مثل هذا الطفل لن يشعر بالخطيئة،  النفسية، التي تمتد معه بقية حيا
 نتقام.بل فقط سيسعى لإل

نستنتج من ذلك أن رؤية المربين المسلمين كانت أكثر واقعية من كثير من النظريات التربوية الحديثة     
مل التربية الحديثة  التي تنادي بترك حبل الطفل على الغارب، حتي أصبحنا أمام كائنات تخرجت من معا

التي صاغتها في قالب العقوق لكل تراث حضاري إنساني، إن فكرة العقاب في الفكر التربوي اإلسالمي  
يهدف   موقف  عن  ناتجة  المربين  إليست  إن  بل  لنشاطه،  حد  ووضع  ميولة  وقمع  الطفل  إسكات  لي 

ية العقاب والجزاء في العملية المسلمين ينطلقون من أسس نفسية وتربوية واجتماعية عندما  يعالجون قض
لي نظريات الجزاء والعقاب: شريعة  إالتعليمية حيث أنهم يستمدون موقفهم من قانون الحياة الذي يستند  

 .(3) وقانونًا وعرفاً 
 ثواب صالة الطفل: -5
حقه نافلة باتفاق، أما ثواب هذه   في  يهبدًا كأمر، لكن لو صلي فأال تجب الصالة على الطفل     

 النافلة فللفقهاء فيها ثالثة مذاهب:
 المذهب األول: 

، ودليلهم حديث ابن  (4)   تعليمهأن أجر صالة الطفل له ولوالديه ولهما ثواب    إلىحناف  ذهب األ   

 
 . 157، صــ1983منير مرسي: التربية اإلسالمية أصولها وتطورها في البالد العربية، عالم الكتب القاهرة،  (1)
التربو   (2) الفكر  في  التعليمية  العملية  مكونات  البوزيري:  الدار  محمد  الثقافة،  دار  تحليلية،  وصفية  دراسة  اإلسالمي،  ي 

 . 139، صــ138م، صــ2005البيضاء، 
 .143محمد البوزيري: مكونات العملية التعليمية في الفكر التربوي اإلسالمي، مرجع سابق، صــــ (3)
 . 215صــ  2ابن عابدين: حاشية رد المختار، مصدر سابق، جــ (4)
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 .(1)عباس: قال: رفعت امرأة صبيًا لها فقالت يا رسول هللا: ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر"
 المذهب الثاني: 

له ال    المميز  الطفل  يؤديها  التي  الصالة  ثواب  أن  الي  والحنابلة  المالكية  . وحجتهم  (2)   لغيرهذهب 
ثالث......" عن  القلم  "رفع  منه    (3) حديث  دون  أففهموا  السيئات  كتابة  في  الطفل  عن  مرفوع  القلم  ن 

 الحسنات فإنها تسجل له. 
 المذهب الثالث: 

 .(4)  لألمية وهو أن ثواب الطفل لوالديه ويكون بالمناصفة، وقيل الثلث لألب والثلثان خر للمالكآهو قول 
 .(5)  والسنةوقد ضعف أكثر المالكية ذلك، وقالوا: يرد هذا الكتاب  

والرأي األول الذي لألحناف هو الراجح، ألن له دليل خاص، فضاًل عن أنه كمن يدل علي الخير، فله    
، كما (6) هللا صل هللا عليه وسلم:" إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه"مثله، قال رسول  

 نه ال ينتفع به. إأن الحديث الذي استدل به أصحاب الرأي الثاني لم يقل  
جر مثل أجور من تبعه من غير أن  هللا عليه وسلم: " من دعا الي هدي كان له من األ  ىوقال صل 

 .(7) ينقص من أجورهم شيئًا"
 األبعاد التربوية:

وهنا تظهر مدي أهمية التحفيز في مجال التربية، والتحفيز هنا ال يقتصر على الطفل، بل والمربي    
التحفيز يعد من أهم المرتكزات التي تحقق من خاللها التربية أهدافها، فهو القوة الدافعة   نأأيضًا، حيث  

 المنشطة للتعلم. 
اإل   طاقات  تفجير  في  الحثيث  سعيها  في  اإلسالمية  التربية  دأب  هو  على  وهذا  وتحريضها  نسان 

اإلنتاج ودفعها لتحقيق العبودية هلل وحده، فكما قررت التربية اإلسالمية العقوبة بضوابطها الدقيقة، راعت  
اإلسالمية من خالل التحفيز  أهمية التحفيز في العمل التربوي، والجيل األول خير مثال لما فعلته التربية  

 في هذا الجيل على يد معلم البشرية األول الذي أمرنا ربنا أن نتبع سنته، ونقتفي أثره.

 
 (. 1336صحيح مسلم، رقم: ) (1)
، النفراوي: الفواكه الدواني، مصدر سابق، 413صــ  1الخطاب: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مصدر سابق، جــ  (2)

تي: كشاف القناع عن متن االقناع،  ، البهو 119صــ  1، البهوتي: شرح منتهي االرادات، مصدر سابق، جــ37صــ1جــ
 . 225صــ 1مصدر سابق، جــ

 . 171سبق تخريجه، صـ (3)
 . 414صــ 1الخطاب: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، مصدر سابق، جــ  (4)
 المصدر السابق (5)
 (. 24032مسند أحمد، رقم: ) (6)
 . 180سبق تخريجه، صـ (7)
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 بعض شروط وأركان الصالة عن الطفل:  تخفيف -6
انطالقًا من كون الصالة في حق الطفل غير واجبه لكن مندوبة؛ تعليمًا وتعويدًا له، فقد خفف      

توجيه    إلىلى الجزء، هادفين  إركان، تيسيرًا وتسهياًل على الطفل من الكل  شروط واألالفقهاء عنه بعض ال
 ميول الطفل واتجاهاته نحو الصالة.

 هذه االحكام هي: 
 :النية -

 .(1)  تجب و أنها في حق الطفل ال أ تتركز أقوال الفقهاء في حكم النية بين الشرطية والركنية لها، لكنهم ر 
 صالة الطفل عمدًا قاعدًا:  -

حكمها   في  تخففوا  أنهم  إال  فرض،  حكمها  التي  الصالة  أركان  من  ركنًا  القدرة  مع  القيام  أن  رغم 
 .(2)  وجهانبالنسبة للصبي، يقول الشربيني: "وفي صحة المكتوبات من الطفل قاعدًا 

 حكم قضاء الصالة الفائتة بالنسبة للطفل:  -
 .(3)  فعفىو أوجبنا القضاء لشق، ن زمان الصغر يطول فلأل ؛ال يجب على الطفل إذا بلغ قضاء

 ستر العورة:  -
ستر العورة شرط في حق البالغ، أما الطفل ففي حقه مندوب سترها، إال الشافعية فعورة الطفل عندهم  

 .(4)  البالغكعورة 
 

 : عادها التربويةالطفل وأببذان المتعلقة أحكام األ-ب
النداء     بواسطة  أوقاتها،  بدخول  الناس  يعلن  أن  الخمس  الصلوات  في  اإلسالم  شعائر  ومن  هذا، 

لفاظها، مأثورة عن النبي بإلهام من هللا عز وجل، وهي: "  أذان" وهي صيغة محدده في  المعروف باسم "األ
 إله إال هللا، أشهد أن محمدًا هللا أكبر هللا أكبر، هللا أكبر هللا أكبر، أشهد أن ال إله اال هللا، أشهد أن ال

رسول هللا، أشهد أن محمدًا رسول هللا، حي على الصالة حي على الصالة، حي على الفالح حي على  
الفالح، هللا أكبر هللا أكبر، ال إله اال هللا"، فهو نداء يذكر المسلم بأصل العقيدة، ويدعو للقيام بحقها؛ وهو  

 .(5) والفالح؛ ويختتم بتكبير هللا وتعظيمه، وتقرير وحدانيةالمسارعة الي الصالة وسيلة الخير 
ألنه ليس كل الناس لديهم خبره كافية بعلم    ؛ مر مشكلة اجتماعيةلقد كان النداء للصالة في بداية األ   

 
 149، صــ1الشربيني: مغني المحتاج، جــ (1)
 نفس المرجع السابق  (2)
 51، صــ1الشيرازي: المهذب، مصدر سابق، جــ (3)
، محمد القروي: الخالصة الفقهية على مذهب السادة المالكية،  407صــ  1ابن عابدين: الدرر المختار، دار الفكر، جــ  (4)

جــ العلمية،  الكتب  دار  صــ1بيروت:  ا153،  جــ،  الفكر،  دار  القناع،  كشف  صــ1لبهوتي:  الشرح  266،  الدردير:   ،
 . 185صــ 1، الخطيب الشربيني: مغني المحتاج، جــ71، صــ1الكبير، دار الفكر، جــ

 محمود شلتوت: اإلسالم شريعة وعقيدة، مرجع سابق، صــ (5)
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اقترح   اآلراء حتى  فتبادلوا  المسلمين  على  القضية  ثم طرحت  ومن  الصلوات،  دخول  مواعيد  ليحدد  الفلك 
ألنه األندي صوتًا، بغض النظر عن وضعه االجتماعي،   ؛اآلذان، فاختار النبي صل هللا عليه وسلم بالل

مكبرات صوتيإ فهناك  الحالي  في عصرنا  أما  لألكفأ،  األولوية  أنه   ةنما  كما  الوقت،  بدخول  الناس  تعلم 
بو  تتجلي  وهنا  الصالة،  مواقيت  فيها  تتوفر  ورقة  على  يحصل  أن  فرد  كل  التربوية  بإمكان  القيمة  ضوح 

يقاعات فنية مبدعة ومعاني بالغية رائعة، تنشل المسلم من االشتغال  إلآلذان، إنه نداء عذب الكلمات ذو  
الدنيا   حطام  اإل و بأدران  عاطفته  في  يحرك  غاية  لكنها  وبسيطة  محدودة  كلمات  عن  عبارة  إنه  يمانية، 

الاإل للعقيدة  الكلية  األصول  على  تشمل  البياني،  مسامع عجاز  علي  النداء  هذا  يتكرر  وعندما  توحيدية، 
المسلم خمس مرات في اليوم والليلة، فإنه بال شك تذكير بالعقيدة اإلسالمية ودعوة للفالح الحقيقي، وهذا 

َوَذكِ ْر َفِإنَّ الذِ ْكَرى َتْنَفُع  التذكير بهذا التكرار يعمق هذا المعاني السامية في نفس المسلم، كما قال تعالي: ﴿ 
 . (55الذاريات:)﴾ اْلُمْؤِمِنينَ 
  ى واآلذان يتكامل كذلك مع وظائف الصالة، ففي كل وقت تحين به الصالة يكون الناس غرق     

ذني كل غارق بأعراض الدنيا وليقول له: هللا أذان عاليًا بـــ "هللا أكبر" ليقرع  في أعراض الدنيا، وينطلق األ
ال هللا" إنما يقرع مشاعر من توّله بحب  إذن "أشهد أن ال اله  أكبر مما أنت غارق فيه، وحين يقول المؤ 

غير هللا ويقول له: ال محبوب يستحق أن تتوله بحبه وطاعته إال هللا، وحين يقول المؤذن "أشهد أن محمدًا  
رسول هللا"، إنما ينبه األذهان إلي وجوب التعامل مع أعراض الدنيا طبقًا للتعاليم التي أرسل محمدًا بها 

على  ب "حي  وينادي:  اليمين  الي  يتوجه  وحين  بغيرها،  التعاليم  هذه  وشهواتهم  الناس  أهواء  خلطت  عد 
ليقول لهم: تعالوا وثقوا صالتكم بمصدر الهدي والسعادة   -أي المسلمين-الصالة" إنما يصيح بأهل اليمين  

ن معهم، وحين يتوجه  قبل أن يوهن هذه الصلة حب األشياء التي تشتغلون بها واألشخاص الذين تتعاملو 
المؤذن إلي اليسار وينادى: "حي على الفالح" إنما يهتف بأهل الشمال من غير المسلمين أن تعالوا الي 
طريق الفالح والظفر بالمطلوب بعد أن ذهبت بكم طرق الخسران كل مذهب دون أن تظفروا بطلب، ثم  

لهون بحبه أن رازحون تحت آصاره، مكبلين  يكرر النداء للجميع بأن "هللا أكبر" مما هم مشتغلون به متو 
وتسعي   بحمدة  األلسنة  وتهتف  بحبه  القلوب  تتوله  أن  يستحق  الذي  الحقيقي  اإلله  هو  وأن هللا  بأغالله، 

 .(1) جسام في مراداتهاأل
 

 : وأبعادها التربوية الطفلب المتعلقة  ذاناأل أحكام
ذان الطفل أألنه ليس من أهل العبادات واختلفوا في    ؛مميز مجزئ الذان الطفل  أاتفق الفقهاء على أن      

 على قولين:   غير المميز
ذانه، لكن منهم من قال بالصحة مطلقًا، ومنهم من قال بالكراهة، ومنهم من  أقال الجمهور بصحة   -1

 
 216فيها، مرجع سابق، صــ ماجد عرسان الكبالنى: مناهج التربية اإلسالمية والمربون العاملون  (1)
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، واستدل الجمهور بحديث عبد هللا بن أبي بكر بن أنس قال:  (1)   الفريضةذان  أذان النافلة و أفرق بين  
كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غالم لم أحتلم، كما استدلوا بإجماع الصحابة وبالقياس  "  

 على صحة صالته وعلى قبول خبره فيما يشاهد.
، واستدلوا بحديث: (2)   الصغيرذان  أحناف ورواية عن الحنابلة، وداود الظاهري، بعدم صحة  قال األ -2

 .(3) "ليؤذن لكم خيركم"
ذانه يحقق  أالصالة، و   ىلإالناس    ةذان دعو حكم بصحة عبادته واأل  ن الشارعأل  ؛الجمهور أرجحورأي  

 ذان. هذا، والصحابة كانوا يأمرون الصبيان باأل
 ذان الطفل:ألاألبعاد التربوية  -

التربوية  ن األحكام الفقهية التي أجازت للطفل المميز، باألذان للصالة، تحوي الكثير من الدالالت  إ
حكام تنمي الشعور الديني عند الطفل المميز وذلك؛ ألن األذان  التي تنعكس على الطفل المؤذن، فهذه األ

 .(4)  وسلمهو إقرار بألوهية هللا تعالي وربوبيته، وإقرار برسالة النبي صل هللا عليه 
بالمعروف والنهي عن المنكر،  ويسهم األذان بتربية الطفل المميز كذلك على أساسيات مبدأ األمر  

اَلَة َتْنَهى وذلك ألن المؤذن يدعو إلي الصالة، والصالة تنهي عن الفحشاء والمنكر، قال تعالي: ﴿ ِإنَّ الصَّ
َواْلُمْنَكِر﴾   اْلَفْحَشاِء  تبرز  (45العنكبوت:)َعِن  الصالة  إلي  المميز  الطفل  نداء  المصلون  يلبي  وعندما   ،

بالرضا وتحقيق الذات من حيث    -كذلك-ية، وتلبية المصليين لندائه يشعره  عنده صفات الشخصية القياد 
البالغين، ويشكل األذان ضاغطًا   تقدير  إليه محط  أن له دورًا فاعاًل في المجتمع، وأن كالمه وما يدعو 

صلب    ليه، ويلعب األذان كذلك دورًا هامًا فيإلى االلتزام بما يدعو  إ  هدفعيداخليًا في نفس الطفل المميز  
واالنطواء  الخجل  مشاكل  من  كثير  علي  التغلب  على  ويساعده  المميز،  للطفل  والبهجة  والسرور  المتعة 

 .(5) ومشاكل النطق التي قد تعيق نموه النفسي واالجتماعي
 
 
 

 
، السيوطي: مطالب أولي النهي،  459/ 1، ابن قدامه: المغني، دار الفكر،  106/ 3النووي: المجموع، مطبعة العاصمة،    (1)

 . 1/292المكتب اإلسالمي، 
المعرفة،    (2) دار  بيروت:  المبسوط،  اإلسالمية،  1/138السرخسي:  المكتبة  المحتاج،  مغنى  الخطيب:  ابن1/137،   ،  

المغنى، مصدر سابق،   اإلنصاف، مصدر سابق،  1/459قدامه:  المرداوي:  المحلى،  1/423-424،  ابن حزم:   ،
 . 3/141دار الفكر، 

 . 726، ابن ماجه: السنن، رقم: 590سنن أبي داود، رقم:  (3)
 1972، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 213علي محمد الكوراني: فلسفة الصالة، صــ (4)
 بتصرف  157عزيزه اليتيم: األسلوب اإلبداعي في تعليم طفل ما قبل المدرسة: أسسه، مهاراته، مجاالته، صــ (5)
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 :وأبعادها التربوية إمامة الطفل في الصالةأحكام  -جـ
  (1) يلي:اتفق الفقهاء بشأن إمامة الصبي على ما 

 عدم جواز إمامة غير المميز. -1
 صحة إمامة المميز لمثله من ذكر وأنثى.  -2

 أما إمامة الطفل للبالغ فقد اختلف الفقهاء فيها على قولين:
قال  - من  وفيهم  مطلقًا،  ذلك  بصحة  قال  فبعضهم  بينهم،  فيما  اختلفوا  وقد  بالصحة،  الجمهور  قال 

الكراهة   مع  للضرورة  (2) بالصحة  ذلك  بجواز  قال  من  وفيهم  النفل  (3)   فقط ،  بين  ميز  من  وفيهم   ،
 . (4) والفرض حيث أجازها في النفل ومنعها في الفرض 

 .(5)  الصبيصحة إمامة  م والقول اآلخر ذهب إلى عد  -
 امة الطفل:مبعاد التربوية في إاأل

يترسخ في نفس الطفل من خالل اإلمامة مبدأ تكافؤ الفرص، وأن الخبرة مقدمة على أي اعتبار       
 نتماء. أخر، وبالتالي الشعور بالرضا االجتماعي وتنامي الشعور باإل

الرعية   هم  والمأمومين  الحاكم  هو  فاإلمام  اإلسالمي  للمجتمع  مصغر  نموذج  الجماعة  صالة  إن 
خالف هو ركن من األركان، فال طاعة لمخلوق في    إذاال  إ  هال يسبقونه وال يخالفون يأتمرون بأمر حاكمهم و 

 معصية الخالق. 
بــ )لعب الدور(، فمن خالل  يتمثل  إن إمامة الطفل المميز تحمل في مضمونها معني تربويًا مهما 

ور اإلمام يدخل الطفل  مام الذي يلعبه الطفل المميز يكتسب الكثير من الخبرات التربوية، فالقيام بد دور اإل
المميز خضم تجربة القوة، والخشونة، واأللم وعن طريقها يتعرف الطفل المميز على قدراته، وعلى مواطن 

لي مزيد من التدريب واكتساب الخبرة فيه، كما  إالضعف عنده وعلى مواطن القوة كذلك، وما هو بحاجة  
براثن الخوف والخجل، ويصبح أكثر قدرة على    يتعلم كذلك مهارة التغيير، كما تساعده على التخلص من

 .(6)  بهحل المشكالت التي قد تمر 
 

 المتعلقة بالطفل وأبعادها التربوية  صالة الجماعةأحكام  -د
صالة الجماعة تمثل في شكلها ومضمونها نموذج مصغر للمجتمع اإلسالمي، يتراص فيه أفراض  
  و أ المجتمع في صفوف متقاربه، وأبدان متالحقة، خلف إمام هو أعلمهم وأكفئهم بغض النظر عن عرقه  

 
 . 1/014ه، 1314الزيلعي: تبيين الحقائق، مصر: بوالق: المطبعة الكبرى األميرية،  (1)
 . 2/32ابن قدامة: المغنى، مصدر سابق،  (2)
 .2، طــ166، صــ1ه، جــ1393الشافعي: األم، بيروت: دار المعرفة،  (3)
 . 103، صــ  1جــ 2ه، ط 1404ابن مفلح: النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، الرياض، مكتبة المعارف،  (4)
 . 381/ 1، 2ط ابن نجم: البحر الرائق، بيروت: دار المعرفة، (5)
 م. 1983عمان   2، طــ70-68محمد عبد الرحيم عدس، عدنان مصلح: رياض األطفال، صــ  (6)



- 151  - 

 

هذا اإلمام  من تعمد مسابقته بطلت صالة ومساواته محرمه، أما إذا خالف  و لونه، يأتمرون بأمر إمامهم  
اإل خلف  يقف  عليهم  له  طاعة  وال  له  اتباع  فال  األركان،  من  ركن  أو  من شروط  األ شرط  من  مام  علم 

 ثم األطفال ثم فالنساء في آخر الصفوف.    الحضور،المصليين ثم بعد ذلك باألسبق في 
يدعم  ومن ثم فإن صالة الجماعة تعمل على إكساب كل فرد دوره في المجتمع بما يحفظ النظام و 

 فراد المجتمع. أاالنتماء، ويوسع من دائرة العالقات االجتماعية بين 
اإلطار   على  التزكية  منهاج  ركز  والبيئات  والجماعات  األفراد  تزكية  في  الصالة  أهداف  ولتحقق 

فراد في بيئات اجتماعية وثقافية مادية موحلة، وال تهبط شبكة العالقات  دائها، فال يفرق األأاالجتماعي في  
لي درك الصراع والتهارش على حطام الدنيا وشهواتها فتشيع الجريمة وتشتعل الفتنة وينتشر  إالمجتمع    في

 .(1) الفساد 
إلى المساجد المستحب أن يحضر األباء أطفالهم  لتلبية حاجاته االجتماعية واالنفعالية    ؛لذلك من 

جوانب   بناء  من  تسهم  أن  شأنها  من  وتبريكات  روحانيات  من  تحمله  بما  المسجد  بيئة  في  واألخالقية 
 شخصيته على أساس متين.

 لذلك اعتني الفقهاء بمكان وقوف الطفل في الصالة، على التفصيل التالي: 
، حتى  (2) ه يقف الى يمين اإلمام، لحديث ابن عباس  لو كانت الصالة جماعة بذلك الطفل وحده، فإن -1

ال إهللا عليه وسلم مع ابن عباس، و   ىيتسنى لإلمام تعديل صالة الطفل وتوجيهه كما فعل النبي صل
بالكالم   بادر  ابن عباس داخل الصالة، وبعد الصالة  فالرسول عدل وقفة  بعد االنتهاء من الصالة، 

 مية سرعة تعديل السلوك الخاطئ.ووجه فيما أخطاء، وذلك نظرًا أله
 لو اجتمع رجال وأطفال: -2
فراد،  ن كان طفاًل واحدًا فإنه يدخل مع الرجال وال ينفرد، وفي ذلك ترسيخ لقيمة الجماعة في نفس األإ -

لتزام بعادات الجماعة لى اختالف الباطن، فاإلسالم دائمًا يحرص على اإلإاختالف الظاهر يؤدي    كما
 وتقاليدها.

، وقيل يقف بين كل رجلين طفل  (3)   بهم إن كانا طفلين فأكثر فيصفون خلف الرجال بصف خاص   -
 . (4)   الصالةلتعليمهم 

ن يدخل الصغار في صفوف الكبار، وذلك  أوقال الجمهور: يصح أن يسدَّ الجناح بصبي، بمعني  
 سبقية الحضور. أبحسب 

 
 ماجد عرسان الكيالني: مرجع سابق. (1)
 . 138صحيح البخاري، رقم:  (2)
 . 4/252النووي: المجموع، مصدر سابق،  (3)
 . 182/ 2القفال: حلية العلماء، مؤسسة الرسالة،   (4)
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ثم   -3 األطفال  ثم  الرجال  يقدم  واألطفال:  والنساء  الرجال  اجتمع  بين  (1)  النساءلو  األطفال  ومكان   ،
الرجال والنساء، كذلك يتعلم الطفل  صفوف الرجال والنساء، له أكثر من بعد تربوي أهمها الفصل بين  

 من أقرانهم ومن الرجال بالمشاهدة وكذلك توجيه وتعديل األمهات من خلفهم. 
 

 : التربوية ابعادهأو  أحكام الصيام المتعلقة بالطفلثالثا: 
 تعريف الصوم: 
 الصوم لغة:

ا      عن  اإلمساك  مطلق  هو  األصل  في  مشياً لالصوم  أو  كالمًا  أو  كان  مطعمًا  قال (2) فعل،   ،
ْحَمِن َصْوًما َفَلْن ُأَكلِ َم اْلَيْوَم  ﴿ِإنِّيتعالي:   . (26مريم:)﴾ ِإْنِسيًّاَنَذْرُت ِللرَّ

 الصوم شرعًا: 
 ، نذكر منها تعريف الحنابلة. ةعرفه الفقهاء تعريفات متقارب      

 (3)" إمساك عن أشياء في صومه في زمن معين من شخص مخصوص"
 األبعاد التربوية للصوم:

بدنية محضة   يعني فقط   ،رغم أن الصوم عبادة  العمق، فهو ال  أبعاد تربوية غاية في  له  إال أن 
اإلمساك عن تناول الطعام والشراب، بل أيضًا اإلمساك عن كل فعل محرم وعن كل قول قبيح، وعن كل 

 نية سيئة، فهو جامع لكل خير ومانع لكل شر. 
َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  فرضه هللا لخير اإلنسان، قال تعالي: ﴿  إن الصوم وسيلة من أهم وسائل التزكية     

َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم َتتَُّقونَ  ، هنا الم التعليل تشير  (183:  البقرة)﴾  ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِ 
وهذ  التزكية،  الدوافع الي  على  والسيطرة  الشهوات،  عن  واالبتعاد  المعاصي  اتقاء  الصيام:  بشائر  أولى  ه 

اإلرادة   وتقوية  وإحساس واالنفعاالت،  والشراب،  الطعام  امتناع عن  الصيام  وفي  النفس  أهواء  مغالبة  في 
حرمانهم،   والمساكين  الجائعين  مشاركة  على  يحمل  مما  والعطش،  عري  بالجوع  يزيد  التكافل ومما 

 .(4) والتضامن بين أبناء المجتمع، ويقوي اإلحساس بالمسئولية الجماعية
ليه بشكل دوري كل عام وهو صوم  إصوم فرضه هللا على عباده يتقربون به    : والصوم ثالثة أنواع  

في   المسلم  به  متطوع  ونوع  محدده،  مواقف  في  ارتكبها  مخالفات  عن  المسلم  به  ُيكفر  وصوم  رمضان، 
 طيلة أيام السنة.   ةمحددة وأيام معين مناسبات 

 
 .  1/488، البهوتي: كشف القناع،1/136، الزيلعي، تبيين الحقائق، 4/252النووي: المجموع، (1)
مرعشلي  (2) نديم  ت:  الكريم،  القرآن  الفاظ  مفردات  معجم  األصفهاني:  الصوم الراغب  مادة  العبادة،  باب  الفكر،  دار   ،

 .  298صــ
 . 299، صــ2البهوتي: كشاف القناع عن متن اإلقناع، مرجع سابق، جــ (3)
 . 301، صــ2سميح عاطف الزين، علم النفس في القرآن والسنه، جــ (4)
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التنوع   بهذا  توقعه في   والصوم  التي  الضعف  المسلم من عوامل  تطهير حياة  تزكية شاملة هدفها 
أسر "األشياء" فيسهل تدمير إنسانيته وتميزه بين المخلوقات األخرى فالصوم تزكية من االنفعاالت الطائشة  

الز  اقتراف  الخطأ، وتسهل  توقع في  المؤدي  التي  اإلإلل  الكفارات. لي  والتخريب كما هو في صوم  فساد 
 والصوم تزكية من أنماط السلوك الالعقالني الذي يفسد العالقات ويهدد الروابط كما هو في صوم كفارات 

و   يماناأل الظهار.أالمغلظة  واإل  يمان  بالواجب  االستهتار  اتجاهات  من  تزكية  السلوك والصوم  في  رتجال 
لي اقتراف األخطاء الضارة بالنفس واآلخرين كما هو صوم كفارة القتل الخطأ. والصوم تزكية  إالمؤديين  

ضطراب في وظائف الجسد وعناصر  فراط في الشهوات الضارة بالصحة المشبعة لإلللجسم من الشره واإل
ري والعاطفي كما هو في صيام النوافل المتكررة. والصوم تزكية للجماعات من عوامل الشح  السلوك الفك

واأل  والتدابرالحقد    ومنميات نانية  واأل الرحم  وصلة  الترابط  ألسباب  من  وتنمية  يتضح  كما  والمودة  خوة 
  (1)كالبذل والصدقات وتبادل دعوات اإلفطار.الممارسات االجتماعية خالل رمضان 

والنفس،  إن      للجسم،  تزكية  هو  بل  فقط،  واحد  جانب  على  تقتصر  ال  للصيام  التزكوية  المظاهر 
 نسان االجتماعية والعقلية.واألخالق، وحياة اإل 

التزكوية      هذه  تربوية    تتركز خاللوجميع  دورة  لتشكيل  رمضان  تعيد شهر  والجماعات   مكثفة  لألفراد 
والنفسية   العقلية  عافيتها  هذه  المسلمة  وإلى  أجلها.  من  أخرجت  التي  األهداف  نحو  وتوجهها  والجسدية 

يشير اسم رمضان نفسه    –يضًا  أ-ليها  إ. و (2)العافية يشير قوله صلي هللا عليه وسلم: " صوموا تصحوا"
بذل الصيام  التي  الذي هو مشتق من )رمض( أي احترق. وسمي شهر  النفس من شهواتها  ك الرتماض 

 .(3) أصابها التضخم، والرتماض الذنوب في رمضان وتوقف مصادرها وأسبابها
يقول: بعض اآلثار التزكوية للصوم حين كتب  -ابراهام ما سلو -ولقد استشرق عالم النفس المشهور  

حترام والحب( قد ال تظهر  واإلنتماء  ربما كان صحيحًا أن الحاجات العليا )أي حاجات تحقيق الذات واإل"
وإنما بعد الحرمان القسري أو االختياري ونكران الذات وكبت الحاجات الدنيا األساسية  أحيانًا بعد اإلشباع،  

. إلخ(. ونحن ال نعرف إال القليل عن مدى عمق آثار  واالضطهاد.)من خالل الزهد والتسامي والتأديب  
 هذه األساليب مع أنه نقل إلينا أنها ظاهرة في الثقافات الشرقية.

الظو    فهذه  حال  أي  هو  وعلى  اإلشباع  أن  ندعي  ال  أننا  طالما  موضوعنا  مع  تتناقض  ال  اهر 
أو أي من   للقوة،  الوحيد  النفسيةالمصدر  اإلشباع هي نظرية    األماني  نظرية  أن  الواضح  فمن  األخرى. 

جزئية محدودة وليست جديرة بالوجود المستقل أو الصدق. فهي قد تتصف بهذا الصدق حين تتكامل مع:  
اإلحباط.    -1 التعلم.    -2نظرية  العصاب.    -3نظرية  النفسية.    -4نظرية  الصحة  نظرية    -5نظرية 

 
 . 231-230بق، صــماجد عرسان الكيالني: مناهج التربية اإلسالمية والمربون العاملون عليها، مرجع سا (1)
 (. 253ضعفه األلباني: السلسلة الضعيفة، رقم: ) (2)
 . 232-231ماجد عرسان الكيالني: نفس المرجع السابق، صــ (3)
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 نظرية التأديب واإلرادة والمسئولية... إلخ(.  -6القيم.  
المترتبة    -ما سلو   –ويستمر      النتائج  إن أهم   " فيقول:  الحاجة  العامة إلتخام  النتائج  في عرض 

ن هذه الحاجة تختفي وتظهر حاجة جديدة أعلى. وهناك تخامها هو أإأو إشباع الحاجة إشباعًا كاماًل  على
إلى  التطلع  مع  للحاجة  القديمة  المشبعات  عن  معينة  وأنفة  ترفع  ظهور  منها:  مصاحبة  أخرى  نتائج 

كانت تعتبر بعيدة المنال وال تتحرك لها اإلرادة أحيانًا. وهذا التبدل في المشبعات مشبعات ووسائل جديدة  
أخرى ثالثة هي التغير في االهتمامات، حيث تصبح ظواهر معينة مثيرة لالهتمام  واإلرادات يتضمن نتائج  

بحيث   مملة ومثيرة لالشمئزاز. أي أن التغير يصيب القيم اإلنسانية   إلىألول مرة، وتتحول ظواهر قديمة  
ات غير  يتصف النظام القيمي بثالثة صفات: األولي: مبالغة في تقدير الكافيات ذات القوة في تلبية الحاج

تهوين   والثالث:  المشبعة.  غير  الحاجات  تشبع  ال  والتي  قوة  األقل  الكافيات  تهوين  والثانية:  المشبعة. 
 الكافيات للحاجات التي أشبعت من قبل والحط من قيمتها.

والشقاء       السعادة  ونوع  وأحالمه  المستقبل  فلسفة  تركيب  إعادة  يتضمن  القيم  في  التحول  وهذا 
 ...األفضل.والحياة 

واألمن        فالطعام  كفاح.  دون  التي حصلنا عليها  البركات  تهوين  إلى  نميل  فنحن  وبكلمة أخرى 
اإلحساس   يقل  إليها  الحنين  يجر  ولم  بفقدانها  ُيحس  ولم  قبل  من  وجدت  التي  والحرية  واالحترام  والحب 

من المرض النفسي في تقدير النعمة حالة    بوجودها وتقل قيمتها ويسخر منها ويتم تهديمها. وهذا الفشل
ال   والجوع  الذي  باأللم  المتمثل  الحرمان  بخبرات  المرور  خالل  من  إال  وبسيطًا  سهاًل  منه  الشفاء  يكون 

 .(1)والفقر والعزلة والرفض والظلم إلى آخر ذلك"
كان   –ما سلو    –ويخلص         ربما   " فيقول:  اإليجابية  الحرمان  النفسي آلثار  التحليل  هذا  من 

آثاره المرغوبة    ت األساسية ضروريًا، ولكنه ليس كافيًا وحده" إذ لكل من اإلشباع والحرمانإشباع الحاجا
    (2) وغير المرغوبة"

يمانا واحتسابًا كافأه هللا بأجر  إمن قامها    -خير الليالي  –وقد تضمن شهر رمضان ليلة القدر       
نزل فيها القرآن، لذلك قدر هللا أن تكون في رمضان دون ما عداه من  عبادة أكثر من عبادة ألف شهر،  

شهور، لتنسجم مع الوظيفة التزكوية الرمضانية، تقر في هذه الليلة من هذا الشهر اآلجال واالرزاق، كما  
 . (3) (4الدخان: )﴾ ِفيَها ُيْفَرُق ُكلُّ َأْمر  َحِكيم  هو قوله تعالي: ﴿

و تالوة، فالقرآن هو مصدر أ ة القرآن ال سيما في شهر رمضان نزواًل  كما اقترن الصيام بقراء     
﴾  َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشُرُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمىالهداية، وهو سبيل التزكية، ﴿

 
(1) .62-61Abraham H. Maslow, Motivation and personality, pp. 
(2) .60-50Ibid, pp.  
 530، صــ4ابن كثير: تفسير القرآن العظيم، جــ (3)
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شفاء    ؛(124طه:  ) له  كان  تدبره  في  قارئه  أمعن  كلما  فالقرآن  عنه،  فغفل  الدنيا  في  الحق  أبصر  ألنه 
 وهداية وتزكية. 

والبد من االنتباه إلى موقع رمضان في التوقيت القمري وما يعكسه هذا الموقع من عدل إلهي في    
يتحرك فرمضان  وتسهيالته،  الصوم  مشاق  يؤدي    توزيع  مما  أيام  عشرة  فصول    إلىسنويًا  دورانه خالل 

وربيعها   وشتائها،  بصيفها  كلها  السنة  فصول  خالل  وتسهيالته  بمشاقه  الصائمين  ومشاركة  كلها،  السنة 
. وينطبق نفس التويع العادل على أعمار األفراد وأطوار حياتهم فمن صام رمضان في الشتاء في  وخريفها

خ الصيف  في  ومن صامه  رجولته،  خالل  الصيف  في  يصومه  الشتاء  طفولته،  في  رجولته صامه  الل 
  خالل شيخوخته.  

كذلك ينطبق نفس التوزيع على مناطق األرض وقاراتها فالمناطق الحارة التي تصومه في الصيف  
 .(1)الباردة والمعتدلة وهكذايأتيها زمن تصومه في الشتاء ومثلها المناطق 

 :التربوية اوأبعادهصيام الطفل  أحكام -أ
 المميز وأبعاده التربوية: حكم صيام الطفل غير  -1

ال خالف بين الفقهاء، في أن الصوم ال يجب على الطفل، سواء كان مميزًا أم غير مميز، وعليه فال  
 يقضى الطفل العبادات التي فاتته في زمن ما قبل البلوغ.

اوي: " فإن كان دون التمييز لم  د عدم صحة صوم الطفل غير المميز، قال المر   علىواتفقوا كذلك  
 .(2) الصحيح" علىًا ولم تصح منه  د ب عليه العبادة قواًل واحتج

 بعاد التربوية:األ
من         فالغذاء  العمرية،  المرحلة  هذه  في  الغذاء  إلي  حاجته  تلبية  أهمية  إلي  يشير  الحكم  هذا 

الحاجات الفسيولوجية الجسمية الضرورية لنمو الطفل غير المميز، وإكسابه كثيرًا من السلوكيات واألنشطة  
الضرو   المهمة في حياته، أهم  وفعالة من  ناجحة  الحاجة بطريقة  هذه  إشباع  لتكوين شخصيته  وإن  ريات 
و  متكاماًل،  ونوعه أتكوينًا  وكميته  أيضًا  المميز  غير  للطفل  الغذاء  تقديم  لطريقة  نموه  ن  في  مهما   ، دورا 

وذلك ألن الغذاء يزود  ؛، والعادات الصحية التي يجب أن تتبع في تناولهالفترات التي يقدم فيها  فضال عن 
ويساعده علي إصالح خالياه التالفة وإعادة بنائها، وعلى    ليها للقيام بنشاطهإ جسمه بالطاقة التي يحتاج  

   (3) زيادة مناعة جسمه ضد بعض األمراض ووقايته منها.
 حكم صيام الطفل المميز:   -2

عقله   وقصور  بنيته  بـــ "ضعف  الفقهاء  ذلك  وعلل  ابتدًأ،  عليه  يجب  العبادات ال  من  كغيره  الصوم 

 
 .237جد عرسان الكيالني: مناهج التربية اإلسالمية والمربون العاملون عليها، مرجع سابق، صــما (1)
 .  395، صــ1المرداوي: اإلنصاف، جــ (2)
 . 71م، صــ2002هيام محمد: األنشطة المتكاملة لطفل الروضة، القاهرة: دار الفكر العربي  (3)
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 .(1)ه باللهو واللعب"شتغالاو 
 لكنهم اختلفوا فيما إذا أداها على ثالثة مذاهب: 

صحة صوم الطفل المميز وهذا  إلىحناف والشافعية والحنابلة ذهب جمهور الفقهاء من األ المذهب األول:
 .(2)كصالته، ويؤمر به إذا أطاقه لسبع ويضرب على تركه لعشر

الثاني:  على    المذهب  يضرب  وال  بالصوم  يؤمر  ال  الطفل  أن  إلى  الشافعية،  وبعض  المالكية،  ذهب 
 .(3)تركه

 .(4) بلغ عشرايجاب الصوم على الطفل المطيق له، إذا  إ ذهب بعض الحنابلة إلى  المذهب الثالث:
الراجح الجمهور وهو  تكليف عليه،  أل  ؛ ورأي  وبالتالي ال وجوب عليه والصوم يصح  ن الصغير ال 

ن الصحابة وهم صغار كانوا يصومون، وكانوا يعودون أوالدهم على الصيام، ولم يقل قائل منهم  أل ؛  منه
 .(5) بعدم صحة صومهم

 بعاد التربوية:األ
ْنَس ِإالَّ نس، ﴿الغاية التي من أجلها خلق هللا الجن واإلإذا كانت العبادة هي     َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ
نفس إال وسعها، ن هللا تعالى ال يكلف في سبيل تحقيق هذه  أ، إال  (56:  الطور )﴾  ِلَيْعُبُدونِ  الغاية كل 

ن  حقق  قد  أنه  بعد، رغم  والنفسي  الجسدي  نموه  يكتمل  لم  مميزًا  كان  وإن  به عن  فالطفل  بأس  ال  ضجًا 
المرحلة العمرية السابقة له، هذا النضج هو ما اعتمد عليه التشريع في استحباب تعويده على الصيام بدون  

بلغ واكتمل نضجه الجسمي كان مكتماًل وناضجًا نفسيًا بما يكفي لتحمل أمانة التكليف    إذاتكليف، حتى  
 بالصوم. 
بأداء      المميز  للطفل  الفقهاء  تكليف  فإن عدم  قدرات  لذلك  اإللزام يراعي  الصوم على وجه  عبادة 

المجال أمام الطفل المميز لتلبية حاجاته    -عدم التكليف-الطفل المميز البدنية والعقلية أواًل، ومن ثم يفتح  
لمهمة التي يؤدي تحقيقها الي نمو  الحركية واالستكشافية ثانيًا، فالحركة والنشاط من الحاجات العضوية ا

 .(6) الطفل المميز عقليًا ومعرفياً 

 
 . 87، صــ 2الكاساني: بدائع الصنائع، مصدر سابق، جـ (1)
، الشربيني: االقناع 2/409، الحصفكي: الدر المختار شرح تنوير األبصار  2/409ابن عابدين: حاشية رد المختار،    (2)

، النووي: المجموع  437-1/436، الخطيب الشربيني: مغني المحتاج، دار الفكر،  1/216شجاع    في حل الفاظ أبي
 .154-3/153، المغني 6/253شرح المهذب، دار الفكر، د.ت،  

الفواكه الدواني،    (3) ، النووي: منهاج الطالبين على حاشيتي 1/437، الخطيب الشربيني: مغني المحتاج  37/ 1النفراوي: 
 . 2/64، دار الفكر، د.ت،  قليوبى وعميره

 . 3/154ابن قدامة: المغني، بيروت: عالم الكتب، د.ت،  (4)
 ، لالستزادة.12-11/ 3ابن مفلح: المبدع:  (5)
 . 72هيام محمد: األنشطة المتكاملة لطفل الروضة، مرجع سابق، صــ (6)
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 : وأبعادها التربوية أحكام تعليم الطفل المميز الصوم  -3
 ، يمكن بيانه في التالي:وضع الفقهاء منهجًا نظريًا وعمليًا لتعليم الطفل عبادة الصوم

 التعليم النظري: 
يقول الدمياطي: يجب تعليمة الواجبات أي كالصالة والصوم والزكاة والحج وما يتعلق بها من       

 .(2) ويبدأ في ذلك في سن السابعة، قال القفال: ويؤمر الصبي بفعل الصوم لسبع .(1)األركان والشروط
األساليب،        وبأيسر  بالتدرج  ذلك  يعلمه،    وإذاويتم  من  استأجر  تعليمه  الطفل  ولي  يستطع  لم 

األجرة من مال الطفل إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فمن مال الولي، قال الشربيني: وتكون هذه  
 .(3) "وأجرة تعليم الفرائض من مال الطفل فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته" 

 التدريب العملي:
لتربوية في تعويد الطفل المميز عند وصوله مرحلة ال بأس بها  اتبع الفقهاء بعض األساليب ا     

 من النضج الذي يؤهله لتحمل الصوم وذلك بداية من السابعة وحسب قدرات الطفل كالتالى: 
 أسلوب اإللهاء:  -

يعتمد هذا األسلوب على شغل الطفل بما يلهيه عن إشباع حاجة الجوع والعطش وذلك من خالل 
عمال التي يحبها كاللعب مثاًل، تقول الربيع بنت معوذ، أرسل النبي صلي هللا عليه وسلم غداة  بعض األ
فكنا    إلىعاشوراء   قالت  فليصم".  يومه ومن أصبح صائمًا  بقية  فليتم  "من أصبح مفطرًا  األنصار:  قرى 

طيناه ذلك حتى  لهم اللعبة من العهن فإذا بكي أحدهم على الطعام أع نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل  
  .(4) يكون عند اإلفطار

 :(5) أسلوب التشبه بالصائمين -
الطعام   بتقليل  بالصائمين،  التشبه  خالل  من  الصوم  على  الطفل  تشجيع  األسلوب  هذا  في  يتم 

 والشراب، أو بصوم جزء من النهار، شيئًا فشيئًا حتى يتعود الطفل على صيام اليوم بأكمله.
 أسلوب الضرب: -

على الصالة، مع مراعاة نفس الشروط والضوابط المتبعة في العقاب   الفقهاء هذا األسلوب قياساً اتبع  
 على الصالة، ويزداد عليه في الصوم مراعاة التدرج حسب قدرات الطفل البدنية والنفسية. 

 (6) تكلفهم بصيام أيام معينه قبل رمضان يراعى فيها "اختالف الوقت صيفًا وشتاًء " •

 
 . 1/25م، 1997-ه1418الدمياطي: إعانة الطالبين، دار الفكر،  (1)
 . 1/143حلية العلماء  القفال: (2)
 . 1/131الشربيني: مغنى المحتاج،  (3)
 (. 1859البخاري: الصحيح، رقم: ) (4)
 2/103م، 1995الكاسانى: بدائع الصنائع، دار الفكر، د.ت،  (5)
 409/ 2ابن عابدين: بدائع الصنائع، مصدر سابق،  (6)
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ور إلى آخر الليل، كما أمر النبي صلي هللا عليه وسلم وفي ذلك إعانة لهم على صيام  تأخير السح •
 النهار.

الذي يتضمن مجابهة الحاجات  و   -هذا البرنامج الذي وضعه الفقهاء لتعويد الطفل على الصوم   يعتمد 
النفس على  يكون  ما  أقصي  وهذا  والشراب  الطعام  من  للطفل  النفسية    -الفسيولوجية  الخصائص  على 

، كما يقوم على الجانب المعرفي والوجداني والمهاري، ويراعى التدرج،  للمرحلة العمرية التي يمر بها الطفل
البرنامج في   كساب األطفال المهارات التي تتطلب وقتًا ومشقة، كذلك  إومن ثم يمكن االستفادة من هذا 

 يمكن االستفادة منه في عالج المدمنين. 
 :وأبعادها التربوية بعض أحكام الصوم عن الطفل المميزتخفيف   -4

حكام، خفف أيضًا من  كما فعل الشارع الحكيم مع الطفل في الوضوء والصالة من تخفيف بعض األ 
فعله قبل إنما لو    ،ابتدأال يجب عليه الصوم    ألنه   ؛بعض شروط صحة الصوم وأركانه عن الطفل المميز

القرافي: لي  إلذلك نظر الفقهاء    منه، التدرج، قال  الصوم نظرة تخفيفية لتعويده على الصوم، أخذًا بمبدأ 
 .(1) صوم الطفل المميز هو إمساك للتمرين

 حكام:  ومن هذه األ
ة ومنهم  تبييت النية شرط في حق الكبير، لكنهم اختلفوا فيها بالنسبة للصغير، فمنهم من جعلها واجب

 .(2) من لم يوجبها
ن  الفقهاء على الطفل المميز أن يصوم الشهر كاماًل، بل كل حسب قدراته وإمكانياته أل لم يشترط  

ذا لم يطق  إبقدر اإلطاقة  -الغاية في حقه هي االستعداد لما بعد البلوغ، قال ابن عابدين: يؤمر الطفل  
 .(3) جميع الشهر

 .(4)يه القضاءالطفل المميز إذا أفطر في نهار رمضان بعد أن شرع في الصوم، ال يجب عل
والخطأ،   المحاولة  خالل  من  التعلم  مبدأ  الفقهاء  يراعى  الحكم  هذا  لحاجاته  وفي  مقاومة  أن  كما 

 الفسيولوجية أمرًا في غاية الصعوبة، فال تكليف له بما ال يطيق. 
 بلوغ الطفل في نهار رمضان: -5

مفطرًا، منهم من قال بوجوب قضاء هذا اليوم ومنهم من  اختلف الفقهاء فيما لو بلغ الطفل صائمًا أو  
 قال بعدم الوجوب.

الفقهاء   جمهور  يري  عدم  حيث  الشيعة  وبعض  والظاهرية  والحنابلة  والشافعية  الحنفية  بعض  من 
ي ذلك الوقت مخاطبًا بالشرائع ولم  ألنه ال تكليف عليه عندما ابتدأ صيام ذلك اليوم، ولم يكن ف  ؛الوجوب 

 
 2/533م، 1994القرافي: الذخيرة، ت: محمد حجي، بيروت: دار الغرب،  (1)
 .  1/181، الشيرازي: المهذب: 13/ 1الغمراوي: السراج الوهاج، بيروت: دار المعرفة،  (2)
 . 409/ 2ابن عابدين: حاشية ابن عابدين،  (3)
 .. 1/41المرغيناني: بداية المبتدي، القاهرة: مطبعة ومكتبة محمد،  (4)
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 .(1)ينو الفرض، وهذا هو الراجح 
والتهيئة   التكاليف  بمسئولية  الطفل  اشعار  قبيل  من  هو  اليوم،  ذلك  قضاء  للطفل  الفقهاء  استحباب 

كان نوعها،   اً يالشرعية واحترام المسئولية أ ينمي فيه الحرص على آداء التكاليف، وذلك بال شك األخيرة له
 فإن التهاون في الفروع يؤدي الى التهاون في األصول.

 

 :وأبعاده التربويةاعتكاف الطفل حكم  -ب
َوَأْنُتْم  قبال على الشيء، ومالزمته على سبيل التعظيم، وفيه قوله تعالي: ﴿ الحبس واإلاالعتكاف لغة  
 .(2) (187البقرة: )﴾ َعاِكُفوَن ِفي اْلَمَساِجدِ 

 .(3) واالعتكاف شرعًا: لزوم المسجد لطاعة هللا على صفة مخصوصة، من مسلم عاقل، ولو مميزاً 
 ألنه ال نية له وال تكليف عليه.  ؛على عدم صحة االعتكاف من الطفل غير المميزال خالف بين الفقهاء 

اعتكافه فيصح  المميز  الطفل  صوم    ؛ أما  منه  ويصح  االعتكاف  فكذلك  العبادة،  منه  تصح  ألنه 
 .(4) التطوع

 األبعاد التربوية:
ألن مدارها على القلب، وأكثر ما   ؛ال شك أن في العبادات من األسرار والحكم التربوية الشيء الكثير

لذلك  ؛من أجلها قبال على هللا وتحقيق الغاية التي خلقالملهيات والشواغل التي تصرفه عن اإليفسد القلب 
نسان من آثار فضول الصحبة، ومن فضول الكالم ومن كثرة النوم ومن  عتكاف الذي يحمي اإلشرع اإل

االنشغال بالدنيا وتحصيلها، يحتمي في المسجد يحبس نفسه فيه مقباًل ومعظمًا لربه سبحانه وتعالي بعض  
نفس عن الفضول المطالب الفسيولوجية األيام، يصوم نهارها ويقوم ليلها، فيتحقق في االعتكاف حبس ال

 بالصيام وحبس النفس عن فضول المطالب االجتماعية باالعتكاف.
يأتي االعتكاف كل عام في آخر رمضان إال ما كان من نذر أو خالفه، فهو بمثابة فترة نقاهة لتنقية  

 النفس وتهذيبها. 
المميز تعويد له على هذه العبادة الجليلة، التي تذكرة دائمًا بمهمته على    وفي صحة اعتكاف الطفل

كما   وتوحيده،  تعالي  هللا  عبادة  في  المتمثلة  بمثابة  أعلى    تعينهاألرض  فهو  األرض،  على  مهمته  داء 
 

الصنائع،  ا  (1) بدائع  الحقائق،  2/87لكاسانى:  تبيين  الزيلعي:  الطالبين،  340  –  1/337،  روضة  النووي:   ،2 /372  ،
، ابن قدامة:  2/309، البهوتى: كشاف القناع،  335/ 2، الجمل: الحاشية، دار الفكر،  2/173القفال: حلية العلماء،  

 .  3/95المغنى، 
، األصفهاني: معجم مفردات  424كتاب العين مادة عكف صـــ  2م الشناوي، جــالرافعي: المصباح المنير، ت: عبد العظي  (2)

 . 355ألفاظ القرآن الكريم، مرجع سابق، باب العين مادة عكف صــ
 . 2/34البهوتي: كشاف القناع عن متن االقناع،  (3)
المحتار،    (4) رد  عابدين: حاشية  االبصار:  2/440ابن  تنوير  المختار شرح  الدر  ال 2/440،  الصنائع، ،  بدائع  كاساني: 

 .  1/131، البهوتي: الروض المربع، دار الفكر، 1/454، الخطيب الشربيني: مغني المحتاج: 2/108
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 البوصلة التي تبين مساره نحو هدفه فال يغيب عنه وال يضل.
 

 : بعادها التربويةالمتعلقة بالطفل وأ الزكاةأحكام رابعا: 
 تعريف الزكاة:

أي        وتزكي  عنه زكاته،  أدي  أي  تزكية  ماله  يقال: زكي  والمدح،  والبركة  والنماء  الطهارة  لغة: 
والبركة   والنماء  الطهارة  اللغة:  الزكاة في  ابن منظور: أصل  نفسه أيضًا أي مدحها. قال  تصدق، وزكي 

 . (1) والصالح والمدح
 .كمثاليف الشافعية شرعًا: ذكر الفقهاء تعريفات متقاربة نذكر منها تعر      

"اسم لقدر مخصوص من مال مخصوص يجب صرفه ألصناف مخصوصة  عرفها فقهاء الشافعية  
 . (2) بشرائط"
 بعاد التربوية للزكاة:األ

بعاد  ال شك أن الزكاة عبادة مالية في المقام األول، لكنها في الوقت ذاته تتضمن العديد من األ     
الفقير    إلىض الشارع على الغني أن يمد يده  إصالح الفرد والمجتمع، ففيها يفر   ىلإالتربوية التي تصبو  

 قد زاد عن حاجة الغني. بغير مَن وال رياء كحق لهذا الفقير في مال الغني، طالما أن هذا المال 
المالية        المشكلة  بالمسلمين في  العبادة وقف اإلسالم  الحد   -شأنه في كل شرائعه-وبهذه  عند 

مة، مع  الوسط الذي يقيهم شر الطغيان المالي المفسد، الذي تتكدس به األموال عند بضعة أفراد من األ
فراد، وتكدس  المخربة التي تضيع بها جهود األحرمان كثرتها الغالبة. ويقيهم كذلك شر الفوضى الماكرة  

"المجتمع" باسم  الحاكمة  اليد  في  والكسب،  األموال  العمل  استقالله وحريته في  للفرد  يحفظ  تشريع  . فهي 
الفرد في المعونة والتضامن، وبذلك يبرز المبدأ اإلسالمي العام، وهو: تحميل    علىويحفظ للمجتمع حقه  

واإلسالم يقف موقف وسط بين االشتراكية    .(3)ميل الجماعة من حقوق الفرد الفرد من حقوق الجماعة، وتح
 حقوق المجتمع. التي تهدر حقوق الفرد وبين الرأسمالية التي تهدر 

مرات تكرارها    د ومن هذا المنطلق التربوي للزكاة اهتم بها اإلسالم اهتمامًا بالغًا يبدو ذلك في عد      
 " القرآن في  وتعمل  32في  المجتمع اإلسالمي  الصالة علي رقي  تعمل  بالصالة، حيث  مقترنة  " موضعًا 

صيانة   على  فاإل الزكاة  االنتكاس،  من  الرقي  جعلههذا  معًا  شرط  مثنان  األرض،  ا هللا  في  قال  للتمكين 
﴿ الزََّكاةَ تعالي:  َوآَتُوا  اَلَة  الصَّ َأَقاُموا  اأْلَْرِض  ِفي  َمكَّنَّاُهْم  ِإْن  }الحج:الَِّذيَن  إن  (41﴾  الذين  هؤالء  إنهم   ،

 
 . 14/358ابن منظور: لسان العرب:  (1)
 
 . 1/116الغمراوي: السراج الوهاج،   (2)
 .98محمود شلتوت: اإلسالم عقيدة وشريعة، مرجع سابق، صــ (3)
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مر أقاموا الصالة فعبدوا هللا ووثقوا صلتهم به، واتجهوا  مكنوا في األرض فحققنا لهم النصر، وثبتنا لهم األ
ليه طائعين، وأدوا حق المال، وانتصروا على شح النفس وتطهروا من الحرص، وغلبوا وسوسة الشيطان  إ

الحي،   الجسم  فيها والمحاويج، وحققوا لها صفة  الجماعة، وكفلوا الضعاف  الخير إفدعوا  وسدوا خلة  لي 
إليه   الناس، وقاوموا الشر والفساد، وحققوا بهذا صفة األمة المسلمة التي ال تبقي على  والصالح ودفعوا 

  .(1) همنكر وهي قادرة على تغييره، وال تقعد عن معروف وهي قادرة على تحقيق
تجسد       التي  العملية  التزكية، وهي أهم مظاهر  منهاج  أساليب  الثالث في  األسلوب  والزكاة هي 

باإلنس  اإلنسان  ألنها  عالقة  الحياة  ان؛  بمقومات  الفقير  إمداد  خالل  من  العدل  عالقة  تحقيق  في  تسهم 
الكريمة المحققة لبقاء النوع البشري، وتسهم في توفير عالقة اإلحسان الموفرة ألسباب رقي النوع البشري  
أسباب   من  الفقراء  نفوس  وتطهير  والطغيان،  والشح  الغل  أمراض  من  األغنياء  نفوس  تهذيب  من خالل 
الحقد والحسد المفضية إلي الفتن أو أسباب الصنعة المفضية إلي االستضعاف، وهذا بعض ما عناه قوله 

ُرُهْم َوُتَزكِ يِهْم ِبَها﴿تعالى:   ﴾ الَِّذي ُيْؤِتي َماَلُه َيَتَزكَّى وقوله: ﴿  (103التوبة:)  ﴾ ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِ 
 .(2) (18الليل:)

اجتماعي هدفه        وتنظيم  اقتصادي  نظام  األوالزكاة  االجتماعية في  العالقات  بشبكة  مة  االرتقاء 
الطبقية   من  العالقات  هذه  وصيانة  المصدعةواألاإلسالمية،  فهي    حقاد  والتقدم.  للنمو  المعيقة  للوحدة، 

تزكية لألغنياء من مضاعفات الطغيان، وتزكية للفقراء من مضاعفات االستضعاف، وتزكية لألمة من أن  
ن مضامين الزكاة في القرآن والسنة وتطبيقاتها في العصر النبوي  أ حالة التخلف واالنهيار، كما    إلى  ترتد 

نسبة   عند  تقف  ال  الراشدي  بدفعها    %2.5والعصر  تسمح  تلحقوال  فالتعبير  آب  األذى  بأساليب  خذيها. 
لتشير   الزكاة  اصطالح  أطلق  قد  اقتصادي  القرآني  نظام  بتوفير    –إلى  أهدافه  حدد  متكامل  اجتماعي 

إنسان   كل  يعين  الذي  الذي    علىالماعون  السحت  اقتصاد  من  وحمايته  بمسئولياته  والقيام  لدينه  التفرغ 
 . (3)متحن العقل اإلسالمي بكيفية بناء هذا النظام االقتصادي وإخراجها ن ثم نسايسحت إنسانية اإل

المجتمع، كما   إلىوإعادة التوازن  التخفيف من مشكلة الفوارق االجتماعية    علىتعمل  الزكاة  إن       
ة شتحقيق الرعاية االجتماعية للفئات المهم  إلىظاهرة التسول والتشرد، إضافة  الحد من    علىأنها تعمل  

قتصادية فإن للزكاة فيه دورًا بالغ األثر، حيث تعتبر  أما من حيث التنمية اال  وذوي االحتياجات الخاصة.
العامة والتهرب من أدائها نادر الحدوث، ألن مؤديها يبتغي مرضاة    الخزينةساسيًا من موارد  أالزكاة موردًا  

الس  هللا يعلم  بهاالذي  المطالبة  في  الدولة  فرطت  لو  حتى  بآدائها  مطالب  وهو  وأخفي،  عبادة   ؛ر  ألنها 
 وتزكية. 

 
 . 2/393،  2007  -مصر-التفسير التربوي للقرآن الكريم، دار النشر للجامعات أنوار الباز:   (1)
 . 226ماجد عرسان الكيالني: مناهج التربية اإلسالمية، مرجع سابق، صــ (2)
 . 228-227ماجد عرسان الكيالني: المرجع السابق، صــ (3)
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وقد أصبح من المستقر عليه في العلم التربوي أن التربية تعتبر المجتمع مصدرا أساسيا لها، ومن ثم  
، وهذا  (1)   ع فإن المدرسة بمعناها الواسع الذي يشمل أي مؤسسة تعليمية، ال يمكن أن تنفصل عن المجتم

 الذي تحققه الزكاة.
ثراء الحياة الفكرية وتنمية المعرفة إومن الجدير بالذكر أن الزكاة وفق رؤية الفقهاء لها دور في       

ذا فرغ نفسه إلفادة العلم واستفادته  إحاوي: طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو غنيًا  طاإلنسانية، يقول ال
. كذلك أجازوا أن يؤخذ من مال الزكاة لشراء الكتب  (2) ما البد منه   إلى لعجزه عن الكسب والحاجة داعية  

والمصادر العلمية، قال المرداوي: يجوز األخذ من الزكاة لشراء كتب يشتغل فيها بما يحتاج إليه من كتب  
 .(3) ينه ودنياهالعلم التي البد منها لمصلحة د 

 : ةيو وأبعادها الترب المتعلقة بالطفل  أحكام الزكاة -أ
 حكام المتعلقة بزكاة مال الطفل، التي يمكن إجمالها على النحو التالي: تعرض الفقهاء لبعض األ      

 حكم الزكاة في مال الطفل: -1
فيه، ومن المختلف فيه  الزكاة عبادة مالية، تجب بشروط معينة بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف  

الزكاة وجوب  شرط  بأنه  قال  فمن  غير    األحناف  البلوغ،  الطفل  ألن  الطفل،  مال  في  الزكاة  يوجب  لم 
ال نية له    ن الزكاة من العبادات المشروطة بالنية والطفل لزام، وألمخاطب باألحكام الشرعية على جهة اإل

تؤدي أن  يجوز  ال  وال  أن  الغير كما  بنية  الزكاة  ذنب عبادة  والطفل ال  الذنوب  للتطهير من  زكاة شرعت 
 (4) عليه.

  ؛ وجوب الزكاة في مال الطفل  ىلإلكن جمهور الفقهاء من مالكية وشافعية وحنابلة وظاهرية ذهبوا  
  ن الزكاة عبادة مالية هدفها سد حاجة الفقراء والمعوزين ومواساتهم وال فرق في ذلك الطفل الغني وبين أل

  .(5) البالغ الغني
، (6) وقد اختلف الجمهور في النوع الذي تجب فيه الزكاة، حيث أوجبها الجميع في جميع مال الطفل

 
 . 172م، صـ:  2019( سعيد إسماعيل علي: فلسفة التربية اإلسالمية، القاهرة: دار الفكر العربي، 1
 هـ. 1318، 3، ط473/ 1، 3الطحاوي: حاشية الصحاوي على مراقي الفالح، مصر: المطبعة الكبرى، ط (2)
 . 3/218المرداوي: اإلنصاف، مرجع سابق،  (3)
ال  (4) المطبعة  المسائل ت: صالح 97/ 1ه،  1305عثمانية،  شيخ زادة: مجمع األنهر،  الفقه وعيون  السمرقندي: خزانة   ،

األهلية،   والنشر  الطبع  مطبعة  130م، صــ1965-ه1385الناهي، شركة  الطالبين،  إعانة  حاشية  البكري:  السيد   ،
 . 298- 5/297، النووي: المجموع، 2/148،  2مصطفى البابي الحنبلي، ط

العلماء،    (5) حلية  :01/ 3القفال:  المجموع  النووي:  المحلي،  5/296-297،  حزم:  ابن  فقه  205/ 5،  معجم  الكتاني:   ،
 .   154/ 3السلف، مطابع الصفا، 

 . 2/292المغربي: مواهب الجليل،  (6)
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 .(1) حناف فقد أوجبوها في الزروع والثمار والمواشي فقطوشذ عنهم األ
لف  تقول لم يخلقوة األدلة، وهذا    ؛رأي الجمهور في وجوب الزكاة في مال الصغير  هو  :الرأي الراجح

فيه أحد من الصحابة، أما دعوة عدم تكليف الصغير، فمردودة بأن الزكاة حق المال، حتى إذا امتنع واحد 
 الرغم من عدم وجود نية العبادة عند المذكي. علىالدولة منه قصرًا  هادائها تأخذ أمن المسلمين عن 

 األبعاد التربوية:
يرها وجود أشياء مالئمة  ث دخار من الغرائز الفطرية التي ين دافع التملك واإلأ  إلىيشير علم النفس  

بعد الخامسة من  لى حيازة هذه األشياء، وتبدو لدي الطفل قوية  إأو لتموين البيت، وتميل بالفرد    للطعام
دافع بدا  بها جيوبه حشوا، فإن  يداه من أشياء يحشو  تقع عليه  يبدأ في جمع كل ما  التملك    عمره حين 

في   الرأسماليةملحوظًا  وألأفألن    ؛المجتمعات  والممتلكات،  المال  كنز  هي  فيها  النجاح  الرجل  مارة  ن 
 .(2) المحترم فيها هو مجمع ثروة

الطفل، ويوجهه   التملك عند  دافع  فإنه بال شك يهذب  الطفل  الزكاة في مال  واإلسالم حينما يوجب 
 االشتراكية، وال يطلق له العنان كما تفعل الرأسمالية. الوجه الصحيحة، فال ينكره ويكبحه كما تفعل 

خالل   من  والمستحقين،  الفقراء  نحو  عاطفته  الطفل  نفس  في  الحكم  هذا  يثير  بهؤالء  إكما  تصاله 
المستحقين في مواقف مختلفة ترضي فيه دوافع مختلفة كالتعاون والتعاطف والتي تثير فيه مشاعر ساره  

  تقليص الفجوة بين الطبقات االجتماعية في المجتمع المسلم، كما تعمل   لذيذة، هذه المشاعر تعمل على
هما درس الطفل عن التعاون والمواساة فلن يحقق ما مبث روح األلفة والمودة بين أفراد المجتمع، ف  على

 واحد بين غني يعطي فقير من زكاته بال من وال رياء.ينجزه موقف 
 كيفية أداء الزكاة من مال الطفل: -2

 .(3)تعتبر نية الولي في إخراج الزكاة كما تعتبر النية من صاحب المال 
ألنها زكاة واجبه، وألنها حق واجب علي الطفل، فكان على الولي أداؤه عنه كما    ؛فيخرجها ولي الطفل   

 . (4) علي الطفل ةب يخرج من ماله غرامة المتلفات ونفقة األقارب، وغير ذلك من الحقوق المتوج
ال يكون    حتىطفل،  أنه يمكن لولي الطفل أن يدفع للحاكم لكي يحكم له بلزوم الزكاة عن مال الكما  

يبلغ   حين  الولي  تغريم  أسباب  من  عن  ذلك  وبعدًا  الحقوق  لضمان  زكاة،  من  ماله  من  دفع  بما  الطفل 
 . (5) التنازع 

 
 . 56/ 2الكاساني: بدائع الصنائع،  (1)
 . 94، صــ7م، طــ1968أحمد عزت راجح: أصول علم النفس، دار الكتاب العربي القاهرة  (2)
 . 2/623ابن قدامة: المغني، مصدر سابق،  (3)
، النووي:  206/ 1م،  1952-ه1372الصاوي المالكي: بلغة السالك ألقرب المسالك، مطبعة مصطفى البابي الحلبي،    (4)

 . 2/223، ابن قدامة: المغني، 5/330المجموع شرح المهذب، 
 . 1/206الصاوي المالكي: بلغة السالك ألقرب المسالك، مصدر سابق،   (5)
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له   يجيز  فقهيًا  فكريًا  مذهبًا  وتبني  الطفل  بلغ  األطوإذا  مال  زكاة  أن  إخراج  له  الفقهاء  أجاز  فال، 
إخراج زكاة  يقضي الفائت من زكاة ماله إذا كان الولي لم يخرج زكاة ماله لتبنيه مذهبًا فقهيًا ال يجيز له  

، وإذا بلغ الطفل والتزم بمذهب فقهي ال يجيز إخراج زكاة مال األطفال ال يعود على الولي  (1) مال األطفال
 .(2) بشيء من زكاة ماله
 األبعاد التربوية:

عدم التراجع عن أعمال الخير، وفي ذلك تربية  وذلك احترامًا لمذهب الولي الفقهي، وتدريبًا له على   
 . ، والسماحةله على تقبل االختالف الفكري 

 دفع زكاة مال الطفل إلي أبيه: -3
استثني الفقهاء األب الفقير وإن عال من مصارف زكاة مال الطفل، قال المرغيناني: وال يدفع زكاته إلى    

 .(3) أبيه وحده
 األبعاد التربوية:

باء حقوق، حق على والديه فلآلوفي هذا الحكم ترسيخ لقيمة البر باآلباء في نفس الطفل، فكما للطفل      
:" أنت ومالك لوالدك، وإن أوالدكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب  -مفقد قال النبي صلي هللا عليه وسل

 .(4) أوالدكم"
 دفع الزكاة إلى األطفال:  -4
األطفال، قال الشربيني:" أولي الناس بالزكاة الرجل العاقل المسلم   إلىأجاز الفقهاء أن تدفع الزكاة   

المسلم الصبي  ثم  المسلمة  المرأة  الفقراء  (5) ثم  سهم  من  الزكاة  إليه  تدفع  الصبي  النووي:  وقال   ،
 .(6) والمساكين

 األبعاد التربوية:
على األطفال الفقراء المميزين، فإن ذلك يساهم    بتوزيع زكاة ماله  -بإشراف الولي-قام الطفل المميز  وإذا  

واأل الصداقة  دعائم  إرساء  في  كبير  األطفالبشكل  بين  بــ   ،خوة  يسمي  ما  تشكيل  في  يسهم  الذي  األمر 
وصفات  الجماعة  روح  تنمية  في  هامًا  دورًا  الرفاق  جماعة  وتلعب  الرفاق(  واإل  )جماعة  يثار  التعاون 

 .(7) الطفل المزكي تربية اجتماعية سليمةمر الذي يساهم بتربية والتضحية بين أعضائها، األ 

 
 . 2/294المغربي: مواهب الجليل، مصدر سابق،  (1)
 . 4/193،  2، المغربي: مواهب الجليل، دار الفكر، ط3/167القرافي: الذخيرة، مصدر سابق،  (2)
 . 1/37المرغيناني: الهداية شرح البداية، مصدر سابق،   (3)
 (. 3530ي داود، ) سنن أب (4)
 . 4/267الشربيني: مغني المحتاج، مصدر سابق،  (5)
 . 217/ 2م، 1985-ه1405، 2النووي: روضة الطالبين، المكتب اإلسالمي، ط (6)
 . 67م. صــ 1981مهدي عبيد: أطفالنا والحياة المعاصرة، بيروت: دار القلم،   (7)
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 الزكاة في مال الجنين:  -5
 اختلف الفقهاء وجوب الزكاة في مال الجنين الي مذهبين:      
ن الجنين ال  أل  ؛وهو للشافعية ورواية عن الحنابلة، يرون عدم وجوب الزكاة في مال الجنين  األول:

مال له، ما دام حماًل، وعلى هذا يبتدئ حواًل من  ال    ألنه  ؛تتيقن حياته، فال يحصل له تمام الملك واستقراره
 .(1) حين ينفصل 

ماله   الإ وكذلك ال تجب في  ميتا، وكذلك ال تجب على  انفصل  يعذر من   ،الحتمال موته  ؛ورثةن 
 . (2) الوجوب وهو حوالن الحول مثالً 

مال    الثاني: في  الزكاة  وجوب  يرون  الظاهرية،  قول  ومفهوم  للحنابلة  ورواية  للشافعية  قول  وهو 
من    ؛الجنين الورثة  باقي  منع  حتى  ظاهرًا  بالملك  له  حكم  وأنه  ماله،  في  الزكاة  فتجب  كالطفل،  ألنه 

 .(3)التصرف في المال
في ماله، ومن لم يتيقن حكم بعدم الوجوب، والذي نراه وعليه فمن تيقن بحياته حكم بوجوب الزكاة    

حتى ال يضيع حق الفقراء والمساكين وال    اليوم في إطار التقدم الطبي المذهل، فإن الحكم لألطباء الثقات،
 يضيع كذلك حق الورثة. 
 األبعاد التربوية:

 نفس األبعاد التربوية ألهلية الوجوب الناقصة. -
شأنه   - من  أثر  أي  عليها  يترتب  ال  حتى  األحكام  في  الدقة  مراعاة  أهمية  إلى  الحكم  هذا  يشير 

 اإلخالل بمهمة التربية. 
 :(4) زكاة فطر الجنين -6

ألنه لو تعلقت به الصدقة   ؛كابن المنذريستحب إخراجها وال تجب عند المالكية وعند بعض الحنابلة  
الدنيا   أحكام  له  يثبت  لم  وألنه  السوائم،  بأجنة  الزكاة  لتعلقت  بشرط إقبل ظهوره،  والوصية  اإلرث  في  ال 

 خروجه حيًا. 
له   حكمنا  ألننا  المعالي(  وأبي  بكر  )كأبي  الحنابلة  وبعض  المالكية،  عند  الجنين  فطر  زكاة  تجب 

 
، الشرقاوي: حاشية الشرقاوي،  2/149طالبين وعمدة المفتين:، النووي: روضة ال5/330النووي: المجموع شرح المهذب    (1)

البهوتي: شرح منتهى االرادات،  1/348 القناع عن متن االقناع:  1/164،  البهوتي: كشاف  ابن مفلح:  169/ 2،   ،
 .  2/293المبدع في شرح المقنع، المكتب اإلسالمي، 

 . 348/ 1الشرقاوي: حاشية الشرقاوي، مصدر سابق،  (2)
، البهوتي: كشاف القناع عن 2/149، النووي: روضة الطالبين وعمدة المفتين، 5/330النووي: المجموع شرح المهذب:  (3)

 . 6/132، ابن حزم: المحلي، 2/293، ابن مفلح: المبدع في شرح المقنع، 2/169متن االقناع، 
المبدع:  168،  3/5المرداوي: االنصاف:    (4) المد2/386، ابن مفلح:  الفكر  ، سحنون:  الكبرى، طبعة دار  م  1986ونة 

1/291 . 
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 بالملك ظاهرًا.
ألنه آدمي تصلح له وبه الوصية ويرث ويدخل في عموم   ؛ قال اإلمام أحمد: "ما أحسبه صار ولدا

 . (1) األخبار
له، و   ؛استحباب إخراجها كصدقة تطوع  :والراجح الوجود غير متحقق  ألنه ال حياة  يكون متوهم  قد 
 إن أكد األطباء الثقات حياته واستقراره في رحم أمه فيجب. الوجود، لكن 

 :وأبعادها التربوية الطفلب المتعلقة فطرالزكاة أحكام  -ب
 اختلف الفقهاء في وجوب إخراج صدقة الفطر عن الطفل، وذلك على قولين:

 القول األول: 
 .(2) وتلزم من ينفق عليه، ولو كان الطفل غنياً هو قول الجمهور، بأنه يجب إخراجها عن الطفل، 

السمرقندي:  وقالوا   قال  الطفل،  مال  أو من  الولي  وليه سواء من مال  لهما  إيؤديها عنه  -ذا كان 
النووي: "لو  ، وقال  (3)نصاب معين وليس لألب مال فإنه يجب صدقة الفطر عليهما   -الصبي والمجنون 

 .(4)أخرج الولي فطرة الصبي والمجنون من مال نفسه تبرعًا فإن كان أبًا أو جدًا جاز"
من   صاعًا  أو  بر،  من  صاعًا  الفطر  زكاة  والسالم  الصالة  عليه  فرض   " البخاري:  لحديث  وذلك 

ؤدي قبل خروج شعير، على العبد والحر، والذكر واألنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن ت
 . (5) الصالة" إلىالناس 

 القول الثاني:
وحجتهم أن الصغير ال    .(6) حنافر من األفال يجب إخراجها عن الصغير، قال به، قال به: محمد وز 

 عبادة عليه وال تكاليف والزكاة عبادة وتكاليف فال تجب علي الصغير. 
 لقوة أدلتهم، وحسبنا منها الحديث الصحيح الصريح المذكور أعاله. ؛أرجح لكن رأي الجمهور

 لو لم يدفع الولي عن الطفل، فهل تلزم الطفل عند بلوغه؟ 

 
 . 2/386ابن مفلح: المبدع، مصدر سابق،  (1)
، الشنقيطي: الفتح الرباني، مكتبة القاهرة، دار القومية 2/5، الكاساني: بدائع الصنائع،  2/110ابن عابدين: الحاشية،    (2)

األم:  1/155العربية،   الشافعي:  المحتاج،  68/ 2،  مغني  الخطيب:  المغني،  1/404،  قدامه:  ابن   ،2/646  ،
القناع:   كشاف  النهي،  2/246البهوتي:  أولي  مطالب  السيوطي:  المبدع،  2/105-106،  مفلح:  ابن   ،2/290  ،

 . 139-138/ 6، ابن حزم: المحلي، 120/ 6النووي: المجموع، 
 . 1/334السمر قندي: تحفة الفقهاء، ت: محمد زكي عبد البر، قطر: دار إحياء التراث،  (3)
 . 6/115النووي: المجموع،  (4)
 (.1503صحيح البخاري، رقم: )  (5)
 . 4/164، المرداوي: اإلنصاف:  70، 5/ 2الكاساني: بدائع الصنائع:  (6)
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 :(1) اختلف فقهاء الحنفية على قولين
 ال يلزم بإخراجها عند البلوغ، وذلك لعدم الوجوب عليه، وهذا قول ظاهر في المذهب.

 يجب إخراجها بعد البلوغ، عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
إخراجها، فقد أهلكنا مال هذا الصغير، وذلك ألن هذه الصدقة تتجمع منذ صغره    والراجح أنه ال يلزم    

 الي بلوغه، فيتضخم المبلغ عليه. 
وتجب في مال الولي سواء كان الطفل غنيًا أو فقيرًا، ولكن يكره عند أبي حنيفة أن تخرج من مال     

 .(2) الصبي الغني
 األبعاد التربوية:

المربي     حرص  أهمية  الفطر  بزكاة  الخاصة  األحكام  من  الطفل    علىيستفاد  كان    حتىمال  لو 
 عليها الشريعة.  تقامحفظ المال من الكليات الخمس التي فيتام، الهدف إشباع الفقراء وإسعاد األ

كذلك ينبغي على المربي االستفادة من الشرائع اإلسالمية والمناسبات الدينية في تربية الطفل على    
 من هذه الشرائع والمناسبات. األخالق اإلسالمية، والقيم االجتماعية التي ينشدها اإلسالم

طهر       شرعت  الفطر  الطفل ضرور   هفصدقة  يتعلم  أن  يجب  كذلك  والرفث،  اللغو  من  ة  للصائم 
اإل  فإن  آثام،  من  يرتكبه  قد  مما  والتوبة  النفس  وتدارك مراجعة  بالتوبة  العبرة  لكن  بال شك،  نسان خطاء 

   عمال.األخطاء وعدم التمادي في الخطأ، كما يتعلم منها مهارة جبر النقص الذي يعتري بعض األ
  

 : المتعلقة بالطفل وأبعادها التربوية الحج أحكام خامسا: 
 مفهوم الحج:

 لغة:
 .(3) القصد، قال الرازي: الحج في األصل القصد، ويطلق على عدة معان: الكف، والقدوم، والغلبة بالجملة 

 : شرعاً 
األ تعريف  بفعل نذكر  مخصوص  زمان  في  مخصوص  مكان  "زيادة  بـ:  عرفوه  حيث  حناف، 

مخصوص، والمراد بالزيادة: الطواف والوقوف. والمراد بالزمان المخصوص في الطواف من طلوع الفجر  
 .(4)آخر العمر وفي الوقوف زوال الشمس يوم عرفة الي طلوع الفجر يوم النحر" ىلإيوم النحر 

 
 

الحاشية،    (1) عابدين:  األنهر،  111-2/110ابن  زاده، مجمع  المحلي،  1/115، شيخ  ابن حزم:  نجيم:  6/139،  ابن   ،
 . 271/ 2البحر الرائق، 

 . 170/ 2، السيد البكري: حاشية إعانة الطالبين، 139-138/ 6المحلي،  ابن حزم: (2)
 . مادة )ح ج ج(.1/52م، 1995الرازي: مختار الصحاح، ت: محمود خاطر، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون،   (3)
 . 2/330الزيلعي: البحر الرائق، مصدر سابق،  (4)
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 التربوية لعبادة الحج:األبعاد 
، وليس ذلك لغيرها من العبادات. يقوم بها  نسان وبدنه ومالهينتظم فيها قلب اإلالحج عبادة معروفة،  

المستطيع من المسلمين في زمن معلوم، وأمكنة معلومة، امتثااًل ألمر هللا، وابتغاء مرضاته. وتبتدئ تلك 
ا من  التجرد  مع  هلل،  خالصًا  الحج  بنية  وتنتهي  العبادة  والترف،  الزينة  صفوف  ومن  المخيطة،  لثبات 

الحرم، حرمتي الزمان والمكان    شهرومع مصاحبة هذا لحرمتي الحج واأل  .(1) بالطواف حول بيت هللا الحرام
مع التجرد من متع الدنيا وحظوظها، والحشد الرهيب من جميع بقاع العالم، تربية للمسلمين على السالم  

ستسالم لربهم، تربية على إشاعة المحبة والتعاون ونبذ الفرقة والخالف، كما أن هذه األجواء فيما بينهم واإل
 وات. افث من روع المسلمين كراهية الحروب والعد الوحدة والسالم، تن  ىلإالتي تدعوا 

فإن   السياق  هذا  بل  وفي  وحدهم،  المسلمين  تخاطب  ال  الحج  تتحدث عن  التي  القرآنية  النصوص 
الناس:   جميع  الي  َوَأْمًنا  ﴿ تتوجه  ِللنَّاِس  َمَثاَبًة  اْلَبْيَت  َجَعْلَنا  ُوِضَع  ،﴿(125البقرة:)﴾  َوِإْذ  َبْيت   َل  َأوَّ ِإنَّ 

ِ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيتِ ﴿  ،(96ال عمران:)  ﴾اِس َللَِّذي ِبَبكَّةَ ِللنَّ  ُ اْلَكْعَبَة  ، ﴿(97ال عمران:)﴾  َوّلِلَّ َجَعَل َّللاَّ
ِللنَّاسِ  ِقَياًما  اْلَحَراَم  ِباْلَحج ِ ، ﴿(97المائدة:  )﴾  اْلَبْيَت  ، فهذه اآليات تشير  (27الحج:)   ﴾َوَأذِ ْن ِفي النَّاِس 

 دعوة السالم التي يحملها الحج هي دعوة عامة للبشرية جميعها. الي أن 
  القبلية،ستضعاف التي تفرزها العصبيات  ن الحج تربية بالخبرة، وتزكية من مضاعفات الطغيان واالإ

العارضة في اللون والجنس والثروة والمكانة    ختالفات وهو صهر عملي لإلوالعرقية.    واإلقليمية،  والطبقية،
و اال الخير  لقوى  وتوحيد  اإل إ جتماعية،  يفترس  الذي  الشر  ضد  واحدًا  صفًا  للوقوف  ويدمر  عدادها  نسان 

 . إنسانيته
وتتناسق مناسك الحج وأجواؤه مع األهداف التي كان من أجلها الحج. وأول مظاهر هذا التناسق هو  

ومضاعفاتها. وثاني    هم المال الذي هو أقوى األسباب المهيجة للعصبيات فرض الحج على من يتوفر لدي
مظاهره هو التكوين الجغرافي لألرض التي اختارها هللا مكانًا ألداء الحج. فهي أرض صحراوية ال خضرة  

دنيا  فيها وال ماء. وهي شديدة الحرارة ثقيلة المناخ ال وجود فيها ألسباب اللهو والمتعة التي يجدها طالب ال
. فمن دخلها فكأنما خرج من الدنيا بمتعها وأسباب  ومنشأة السياحة، والترفيه  والتجارة،  الخصب،في أماكن  

 .(2) الحج وممارساته كالغفلة فيها، واستشرف أرض المحشر بحرها ومشاقها، وهكذا في مناس
مكارم الحاج  في  يغرس  شعائره:    األخالق  والحج  وتعظيم  حرمته  واستشعار  هللا  تقوي  فيه  ويزرع 

،  ( 197البقرة:)  ﴾﴿اْلَحجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن َفَرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِفي اْلَحج ِ 
هوات ويعمل على تجنب فهكذا يكون الحاج في ميدان تطبيقي لمفهوم التقوي فهو يتجرد من الملذات والش

يمانيًا تربويًا فريدًا طيلة أيام  إنما يسالم ليعيش جوًا  إو   ،الفسوق بكل صوره وأسبابه وال يجادل وال يخاصم

 
 .116محمود شلتوت: اإلسالم عقيدة وشريعة، مرجع سابق، صــ (1)
 . 238ماجد عرسان الكيالني: مناهج التربية اإلسالمية، مرجع سابق، صــ (2)



- 169  - 

 

بط النفس وكبح جماحها وأطرها على الحق أطرا حتي يسلس قيادتها، وهذا مالحظ  ض نسكه، ليتمرس على 
 والمعتمر الصيد البري والطيب والجماع ودواعيه وغير ذلك ذ يتجنب الحاج  إ  حرام  أيضًا في محظورات اإل

 .(1) من المحظورات، كما يتجنب الرجال لبس المخيط والمرأة الزينة
يحمل بعدًا    -الذي ال نظير له في دنيا الناس-إن في المساواة التامة بين الحجيج في ثوب اإلحرام

يري   بحيث  األهمية،  غاية  في  بتربويًا  نفسه  الفقير  الحاكم،  فيه  مع  حج  رفيق  والمحكوم  الغني،  جانب 
ال بمقدار ما في نفسه وجوارحه من شعور  إوالمسود كتفا الي كتف مع السيد، فال فرق بين شخص وآخر  

من   كثيرًا  يذهب  ما  ذلك  في  ولعل  تعالي.  واإلخالص هلل  يشعر  باإلجالل،  المسلم  ويجعل  النفوس،  غل 
ن تلك المشاعر من أن تشكل عوامل تقوية للنفس، للتخلص من  بإنسانيته، ومكرمته... وليس ما يحول دو 

بالجدية،  الحياة من جديد،  لمواجهة أعباء  فيها، وعوامل استعداد  تكون قد استحكمت  التي  العقد  رواسب 
  (2)ناة والتسامح، والمحبة..والصبر، واأل

يط بالحاج من حرمة الزمان والمكان ومن حرمة الثياب ومن حرمة  حإن كل األجواء اإليمانية التي ت
اء الطاعات، تعب بدنى، إنفاق مالي، غربه عن األهل والوطن، كل أد غريزة الجماع ومن التسابق على  

األجواء   وتوجهذه  ماضيه  على  انقالب  الحاج  نفس  في  االهتولد  هذا  األفضل،  نحو  عنه  ه  عبر  نقالب 
 .(3)سلم في قوله: " من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمهالنبي صلي هللا عليه و 

ذنوبه، من شأنها أن    في نفس المسلم، وال سيما الرجاء بغفران وال ريب بأن المعاني التي يخلفها الحج  
 .(4) ولألخرين، فيعيش آمنًا مطمئناً  لنفسه نه من الضالل، واالنحرافصتح

شهر رمضان، حيث يخرج المسلم من شهر التقويم النفسي بالمراقبة  ليأتي الحج في األشهر التالية  
الحج البدني "ومن هنا يتبين أن الحج لم يشرع لمجرد ذكر والتصفية؛ يخرج المسلم من الحج الروحي الي  

وا وجوده  لمجرد  وال  هللا،  بيت  حول  ببدنه  منفردًا  المسلم  طواف  لمجرد  وال  بالمشاهد هللا،  عينه  كتحال 
وأعم منه، شرع ليكون السبيل لجمع المتفرق، ولم المشتت، وتقابل اآلراء باآلراء،   نما شرع لذلكإو   ؛المقدسة

ثم ليعود المجتمعون وقد حملوا مسئولياتهم المشتركة، وأخذ كل منهم نصيبه منها، يعمل مع أهله ومواطنيه  
واحدة،   ةأم   نسانيتهم، ورسم طريق سعادتهم، وليتكون من جميعهمإعلي تحقيقها والقيام بواجبها في حفظ  

 .(5) ورفع ذكرها"مة المثالية الفاضلة، التي أعلي هللا شأنها، هي األ
يوجه   التي  المنافع  أبرز  تعالي:إإن  قوله  َلُهمْ ﴿  ليها  َمَناِفَع  تداعي  (28الحج:)﴾  ِلَيْشَهُدوا  هي   ،

 
ه  1423،  2عبد الرب نواب الدين: مسئولية اآلباء تجاه األوالد، وزارة الشئون اإلسالمية لألوقاف والدعوة واإلرشاد، طــ  (1)

 . 102صــ
 . 2/485سميح عاطف الدين: علم النفس في الكتاب والسنة، مرجع سابق،  (2)
 (. 1350(، صحيح مسلم، رقم: ) 1521صحيح البخاري، رقم: )  (3)
 . 2/486سميح عاطف الزين: علم النفس في القرآن والسنة، مرجع سابق،  (4)
 . 330م. صــ2004، 8محمود شلتوت: من توجيهات اإلسالم، دار الشروق، ط (5)
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لمناقشة المشكالت والتحديات التي تواجه    -طبقاً -ديين والخبراء المتخصصين من الحجاج واجتماعهم  القيا
أقطارها.   داخل  في  اإلسالمية  الثقافة  األمة  ميادين  في  القائمة  والتحديات  األزمات  ومناقشة  وخارجها 

العسكريواإل والتحديات  والفكر  التربية  واالقتصاد وشئون  والسياسة  العمل  واأل  ةجتماع  مناهج  وتقييم  منية، 
الجهود    ات والتطبيق  لتنسيق  التخطيط  ثم  والخارج،  الداخل  في  عبور الجارية  بغية  وتنظيمها  وحشدها 

الفكر   قوى  الثالثية:  القوة  عناصر  فيه  تتكامل  مؤهلة  وكفاءات  مخلصة  وإرادات  واعية  بعقول  المستقبل 
 .(1) والمال والقدرة القتالية

 

 :وأبعادها التربوية المتعلقة بحج الطفلحكام األ -أ
مل  جتعرض الفقهاء لحج الطفل من خالل مجموعة من األحكام الفقهية الثرية باألبعاد التربوية التي ي

 في الحقل التربوي، وذلك على النحو التالي: اإلفادة منها 
 حج الطفل:  -1

ومن هذه العبادات الحج، فقد    -آنفاً   تقرركما  -ولكنها تصح منه    الطفل،العبادات غير واجبة على  
  .(2) إنه يصح منهمنه فأن الطفل غير مكلف بالحج، ولكنه لو وقع  علىاتفق الفقهاء  

أيما صبي حج ثم بلغ الحنث عليه حجة أخري، وأيما عبد   "  -وسلم:  قال رسول هللا صلي هللا عليه  
 .(3)حج ثم عتق فعلية حجة أخري"

قال: كان رسول هللا صلي هللا عليه وسلم بالروحاء، فلقي ركبًا   -رضي هللا عنهما -وعن ابن عباس  
قالوا: رسول هللا صلي هللا عليه وسلم    ؟من القوم؟( فقالوا: المسلمون فقالوا فمن أنتم فسلم عليهم، فقال: )

نعم  " فقال:    ؟ هل لهذا حج، فأخرجته من محفتها، فقالت: يا رسول هللاصبيففزعت امرأة، فأخذت بعضد  
 . (4)ولك أجر"

وعن السائب بن زيد قال: "حج بي مع رسول هللا صلي هللا عليه وسلم في حجة الوداع، وأنا ابن سبع  
 .(5) "سنين

جابر   ابن  عنه -وعن  هللا  النساء    -رضي  معنا  وسلم  عليه  هللا  رسول هللا صلي  مع  "حججنا  قال 

 
 . 246ماجد عرسان الكيالني، مناهج التربية اإلسالمية، مرجع سابق، صــ (1)
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، السيوطي: مطالب 3/85، ابن مفلح: المبدع،  1/335، الحجاوي: اإلقناع،  379-2/378البهوتي: كشاف القناع:  

 . 6/276، ابن حزم: المحلي: 2/267أولي النهى:  
 ، وقال عنه: "حيث صحيح". 986، حديث رقم  156/ 4األلباني: إرواء الغليل:  (3)
 ( 409صحيح مسلم: رقم ) (4)
 (، وقال عنه "حسن صحيح". 925سنن الترمذي، ) (5)
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 . (1) والصبيان"
 .(2) وقد حج عليه السالم بأغيلمة بنى عبد المطلب 

، وقال (3)والمجنون والمعتوه"  الصبيقال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على سقوط فرض الحج عن  
"أجمعوا على أن الصبي إذا حج ال يجزئه عن حجة اإلسالم، وتكتب للصغير الطاعات، القاضي عياض: 

 . (4) وال تكتب عليه معصية(
حيث فعل وليه عنه ما يفعل    ؛وقال الصنعاني: " يصح حج الصبي وينعقد سواءًا كان مميزًا أو ال

 .(5)هذا ذهب الجمهور وإلى ،الحاج
نه ورد في كتب بعض الفقهاء أن  أإال    ،المميز يقول به جميع العلماءوصحة الحج من المميز وغير  

الصغيراأل بعدم صحة حج  يقولون  الرجوع  (6) حناف  لكن عند  األ  ىلإ،  يقولون  كتب  أنهم ال  تبين  حناف 
الحج غير واجب على الصغير، وإن إحرامه صحيح غير ملزم، وإذا وقع منه يقع   إنبهذا، والذي يقولونه  

 .(7) تطوعًا، وعليه حجة الفريضة في البلوغ
 بعاد التربوية:األ

اكتمال  إ      لعدم  الحج،  فريضة  الطفل  عن  الفقهاء  إسقاط  في  والحج    نضجهن  والبدني،  العقلي 
الذي يراعي فيه الفقهاء  والبدني معًا، وفي نفس السياق    بدنية تتطلب اكتمال النضج العقلي   ماليعبادة  

حكموا بصحتها منه إن أداها، لتشجيعه على ما يفعله الكبار ولتعويده على المهام الكبيرة    طاقة الطفل، قد 
  التي ستناط به عند كبره. 

هو مبدأ مراعاة الفروق الفردية، فإذا كانت هناك    :وفي ذلك مراعاة لمبدأ أصيل من مبادئ التربية 
يوجبها    أالدائها فهنا على المربي،  أبعض المهام التي تتطلب مهارات معينه قد ال يستطيع بعض األطفال  

 على الكل، ومن قام بها فله أجر.
دة، من ال في مكان واحد بزي واحد على هيئة واحإإن مشاركة الطفل في هذه العبادة التي ال تؤدي   

ع  واض تخوة اإلنسانية في نفس هذا الطفل كما تؤصل في نفسه قيمة الشأنها أن ترسخ مفهوم التسامح واأل
 نقياد واالستسالم لخالقه سبحانه وتعالى وعداوة الشيطان.  وخفض الجناح، كما تنمي بداخلة اال

 

 
 (. 3038سنن ابن ماجة، رقم ) (1)
 (، وقال عنه: "حديث صحيح". 2451(، األلباني صحيح ابن ماجة: )3064سنن النسائي، ) (2)
 . 34/ 7، النووي: المجموع: 2/3الزيلعي: تبين الحقائق،  (3() 3)
 . 7/35النووي: المجموع،  (4)
 . 1/180، 5الصنعاني: سبل السالم، دار إحياء التراث، ط (5)
 . 23-3/21لفقه اإلسالمي وأدلته:  ، الزحيلي ا35-7/34النووي: المجموع:  (6)
 . 121-2/120، الكاساني: بدائع الصنائع: 1/26، األستر وشني: أحكام الصغار، 1/113شيخ زادة: مجمع األنهر  (7)
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 الولي وتعليم الطفل الجوانب المعرفية والمهارية للحج: -2
الطفل بتعليم الطفل الجوانب  تكليف ولي    ىلإوضع الفقهاء مجموعة من األحكام الفقهية تهدف       

المعرفية المهارية التطبيقية لعبادة الحج بالنسبة للطفل، كما كان يفعل معه في الصالة والعبادات األخرى،  
 لم يستطيع أن يقوم الولي بذلك. إذاوأباحوا له أن يستأجر 

الدمي   األركان  يقول  بها من  يتعلق  وما  والحج  والزكاة  والصوم  الصالة  أي  الواجبات  تعليمة  اطي: 
 .(1) والشروط
وقال النووي: "وأجرة تعليم الفرائض في مال الصبي، فإن لم يكن له مال فعلى األب، فإن لم يكن   

 .(2) والصبية مميزين"م، وهل يجوز أن يعطي األجرة من مال الصبي، وهذا كله إذا كان الصبي فعلى األ
للعبادات يقول المغربي: " وإنما يخاطب أوليائهم    الجوانب المهاريةكذلك على الولي مسئولية تعليمه   

 .(3) بحملهم على آداب الشريعة وتمرينهم عليها وأخذهم بأحكامها في أنفسهم وأموالهم وهذا هو الصحيح"
الولي في تعليم الطفل الجوانب المعرفية والمهارية   وقد استخدم الفقهاء أسلوبي الترغيب والترهيب مع 

السابق   المرأة  الحج، ففي حديث  لها    ذكرهاللعبادات وخصوصًا  "نعم ولك أجر" ترغيبًا  بقوله:  رسول هللا 
المترتبة على خطأ   والكفارات  الغرامات  تقع جميع  الطفل، كما  التربوي مع  دورها  ولغيرها على  لها  وحثًا 

 هيبًا له من التقصير في دورة.الصبي على وليه تر 
 

 من هو الولي؟ 
 ب؟ ب، ولكن هل يكون الولي من غير األهو األ ال خالف بين الفقهاء، في أن الولي     

حناف أن المراد بالولي إذا كان غير األب من كان أقرب إلي الطفل بالنسب فلو اجتمع والد  يري األ
 .(4) وأخ، يقدم الوالد 

 ب فإنه يشمل الوصي والمأذون.والشافعية والحنابلة، أن الولي إذا كان من غير األويري المالكية 
و يتنزل منزلة الولي أوقال المالكية: أن الولي يشمل العاصب وإن لم يكن لهم نظر في المال، وقالوا  

 كل من كان الصبي في كفالته، ولو بغير وصية من قريب أو غيره. 
 ب، وقيل هو الصحيح. ال يجوز لغير الولي كالجد مع وجود األأنه  إلىكما أن الشافعية ذهبوا 

ن الولي هو ولي المال، واألب ووصيه والحاكم وال يصح من غير الولي من األقارب  إ قال الحنابلة:  
 .(5) عمامكاألخوة واأل

 
 . 25/ 1الدمياطي: إعانة الطالبين،  (1)
 . 190/ 1النووي: روضة الطالبين،  (2
 . 2/480المغربي: مواهب الجليل،  (3)
 . 2/466مختار شرح تنوير االبصار، مصدر سابق، الحصفكي: الدر ال (4)
جـ  (5) خليل  مختصر  لشرح  الجليل  مواهب  جــ479صــ  2المغربي:  المسالك  ألقرب  السالك  بلغة  المالكي:  الصاوي   ،1  

، البهوتي: 26صــ  7، النووي: المجموع شرح المهذب جــ461صــ  1، الخطيب الشربيني: مغني المحتاج جــ261صــ
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 كيفية حج الطفل:  -3
 الختالف المذاهب:تي تبعًا  حرام، على التفصيل اآللطفل اإليتولى عن االولي هو الذي 

 .(1) ب عنه وهو عاجز كإحرامه لنفسهن إحرام األحناف: يحرم عنه أبوه، ألقال األ
قال المالكية: هو أن يحرم ولي الطفل عنه، ويجرد قرب الحرم، وهذا هو المشهور في المذهب، أي  

الي قرب الحرم،   هحرام، ويؤخر تجريد ه في حرمة اإلأن الولي يحرم عنه من الميقات، بأن ينوي أنه أدخل
حرام إألنه يجوز للولي أن يدخل الطفل سواء كان مميزًا، أو غير مميزًا بغير إحرام، لكن األولي أن يؤخر  

ثمانية   أو  سبع  كابن  عنه،  ينهي  ما  يجتنب  ال  ممن  فوقه  ومن  عدم   ىلإالرضيع،  وسبب  الحرم،  قرب 
 .(2) رم ويفدي عنهيقارب الح  حتىمن الميقات للمشقة، وخوف اإلضرار به   هتجريد 

حرام كما يعقد له النكاح فيصير زوجًا دون الولي، ولهذا  وقال الشافعية والحنابلة: أن يعقد له وليه اإل
يصح من وليه، وإن كان محرمًا عن نفسه أولم يحج عن نفسه، أو كان الولي حالاًل وأنه يجرد كما يجرد 

 .(3) الكبير
 األبعاد التربوية:

حرام له، تأكيدًا للنظرة الوجوبية العينية لولي الطفل، وتقدر تحقيق  بعقد اإلإن تكليف اإلسالم للولي  
هذه النظرة بقدر تحقيق الكفاية في إنشاء وتربية جيل مسلم قادر على أن يضطلع بمهمة الرقي الحضاري  

 واألممي وأن يقيم حكم هللا في األرض وينشر دعوة اإلسالم.
ا الحكم إلي أسلوب التعليم بالقدوة، ومدي خطورة هذا األسلوب وهو ليس أمرًا اختياريًا  كما يشير هذ  

  ؛ ستقامة البيئة التربوية عمومًا، والمربي خصوصاً إبل هو أمر حتمي في معظم األحيان يستلزم  فحسب،  
ن الطفل يسلم تسليمًا مطلقًا بصالحية جميع ما يصدر من المربي، بحيث يصعب تغيير ما سلم به،  أل

 .ستخدام الترهيب مع المربيإلي إوربما هذا ما دفع الفقهاء 
الحكم يشير     بين األطفال من فروق  إيضًا  أوهذا  للطفل ومراعاة ما  الحركي  التطور  لي ضرورة مراعاة 

 فردية.
 :(4)مشاعرإحضار الطفل ال -4

 للفقهاء في حكم حضور الطفل مشاعر الحج مذهبين: 
 المذهب األول: 

 
 . 253صــ 3ــ، ابن قدامة: المغني ج380صــ 2كشاف القناع عن متن االقناع جـت

 . 467، صــ2الحصفكي: الدر المختار شرح تنوير االبصار، جــ (1)
 . 475، صــ 2المغربي: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل جــ (2)
، ابن  380،387، صــ 2، البهوتي: كشاف القناع عن متن االقناع جــ28،23، صــ7النووي: المجموع شرح المهذب، حــ  (3)

 . 255،  253-252، صــ3قدامة: المغني جــ
 )المشاعر: كعرفة ومني ومزدلفة.... الخ(.  (4)
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ذهب المالكية والشافعية وفي مفهوم قول األحناف، وفي قول للحنابلة إلى أنه يجب إحضار الطفل 
 لي المشاعر في الواجب ويندب في المندوب. إ

 وقد جعل الشافعية ذلك شرطًا وال يكفي حضور معهم. 
 الثاني: المذهب 

ألنه غير مكلف سواء حضره    ؛ذهب الحنابلة في قول ثان أنه ال يأثم الطفل بعدم حضوره المشاعر
 .(1) الولي أم لم يحضره أحد 

فال شك أن الرأي األول أرجح، لقوة حجته، وتوافقه مع حكمة مشروعية الحج، فال معني لحج الطفل  
 بدون مشاهدة وحضور المشاهد.

 التربوية:األبعاد 
حرام" يبدأ به الحاج يتجرد من رفث الدنيا وشهواتها وفتنتها ودخوله في طاعة هللا والتفكر في فـ "اإل

الترف،  ألوان  المظهر وخلوه من جميع  ببساطة  العقيدة، وتشعرهم  بوحدة  المظهر  فتشعرهم وحدة  جالله، 
 بالتواضع وباألخوة اإلنسانية. 

"التلبية"   الحأما  بها  يصدح  "التي  ويكررونها:  إن  جاج  لبيك،  لك  شريك  ال  لبيك  لبيك.  اللهم  لبيك 
نهايته، فهي امتثال وإذعان بالهدف الذي   حتى، من بدء الحج  "الحمد والنعمة لك والملك، ال شريك لك

بنعمه وفضله عليهم، والتزامًا    خلقهم ربهم من أجله وهو "إال ليعبدون"، كما أنه إقرارًا منهم على أنفسهم
 اعته وامتثال أمره، وتجردهم من إسناد النعمة والفضل لغير هللا. منهم بط

 يمان في نفوسهم.إن هذا النشيد المصاحب للمشاهد كلها، يحرك أرواحهم نحو بارئها، فيرسخ اإل
أما الطواف حول البيت الحرام "بعد التجرد إال دوران القلب حول قدسية هللا، صنع المحب الهائم مع  

الذيالمحبوب   ذاته  المنعم،  تدرك  وال  نعمة،  واإل(2) تري  للعقول  تطهير  وهو  من ،  والممارسات  رادات 
وتريب   وأصنامها،  العصبيات  أهواء  حول  األعلى  علىالطواف  المثل  حول  به   -الطواف  جاءت  الذي 

 .(3) افالرسالة اإلسالمية ليكون نموذجًا للحياة الكريمة وواقيًا لإلنسانية من حياة الطغيان واالستضع 
تقبيل الحجر األسود أو اإلشارة إليه، تتجلي فيه أسمي صور اإلذعان لطاعة هللا، ففي الوقت   أما 

ذعان، كما  نما هي رمزية الطاعة واإلإ صنام، يؤمر الحجاج بتقبيل حجر وتعظيمه،  الذي هدمت فيه األ
 ليها، فهو من الجنة.  إيذكرهم هذا الحجر بالجنة التي يسعون 

 
جــ  (1) خليل،  مختصر  لشرح  الجليل  مواهب  صــ2المغربي:  جــ484،  الصغير،  الشرح  المالكي:  الصاوي  صــ1،   ،262  ،

  ، الحصفكي: الدر 461، صــ1، الخطيب الشربيني: مغني المحتاج، جــ29صــ  7النووي: المجموع شرح المهذب، جــ
، ابن قدامة:  380، صــ 2، البهوتي: كشاف القناع عن متن االقناع جــ466، صــ2المختار شرح تنوير االبصار، جـــ

 . 254، صــ3المغني جــ
 . 188محمود شلتوت: اإلسالم شريعة وعقيدة، صــ (2)
 . 239ماجد عرسان الكيالني: مناهج التربية اإلسالمية، صــ (3)
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أما السعي بين الصفا والمروة، يذكر الساعي بما كان من هاجر أم إسماعيل، التي استسلمت ألمر  
هللا يوم تركها إبراهيم في الصحراء، ومع ذلك ظلت تأخذ باألسباب وتسعي بين الجبلين علها تجد سبياًل  

 تاها الفرج من عند هللا المنعم الذي ال يترك من توكل عليه واستسلم ألمره. أ حتى للنجاة،
لوانهم، ورمزًا لتعارفهم أجناسهم و أختلف  بمو "الوقوف على جبل عرفات"، استعراض لوحدة المسلمين  

بينهم،   فيما  هو  وتآلفهم  باإوما  وأيد مرفوعة  بالخشية،  مملوءة  بقلوب  الضراعة  في  المهج  بذل  لرجاء، ال 
 .(1)وألسنة مشغولة بالدعاء، وأمال صادقة في أرحم الراحمين"

"اإل زحفهمو  في  المسلمين  لوحدة  رمزًا  أيضًا  هو  المزدلفة"،  نحو  التي    فاضة  أهدافهم  تحقيق  نحو 
 رسمها لهم دينهم وقام عليها والتهم. 

نس والجن،  والفساد من اإل هم كل رموز الشر  ضالمسلمين ورف  د و "رمي الجمرات في مني"، رمز لجها
المفضيان   الظن  النفس وسوء  النفوس    ماعي،تالفساد االج  إلىورمز لمواجهة هوي  الرمز يرسخ في  هذا 

   عداوة الشر وأسبابه المقضية إليه. 
وطاعة   هللا،  ألمر  المطلق  واالستسالم  البشرية،  حياة  في  تضحية  بأرقي  يذكرهم  الذي  الذبح  أما 

 حية المسلمين بأغلى ما يكون من أجل طاعة هللا وما يترتب عليها. الوالدين، فهو رمز لتض
يذان بعودتهم الي أوطانهم بعد هذا البرنامج إفاضة"  فإذا أكمل الحجاج هذه المناسك طافوا "طواف اإل

 موطنه وثغره.  إلىيماني الذي تعرضوا له، ليؤدي كاًل منهما عليه فور عودته اإل
 دائها: أالطفل عن  أعمال الحج وأقواله التي يعجز -5

اتفق الفقهاء على أن الطفل إذا استطاع أن يقوم بأعمال الحج وأقواله، قام بها، وما يعجز عنه يقوم  
 قوال التلبية. أل، ومن تلك األعمال الرمي والطواف ومن ا(2) به الولي عنه

القيام ببعض األعمال واألقوال فإن الولي ينوب عنه    إال أن المالكية قالوا: إن الطفل إذا لم يستطع
 .(3) سقط عن الطفل وال دام علي الطفل وال دام عن ذلك ، وإن لم تقبله النيابةفيما تقبله النيابة

 بعاد التربوية:األ
يهدف الفقهاء من هذا الحكم تمرين الطفل وتعليمه مناسك الحج، والتدريب والتعليم يقتضيان المحاولة 

دون   الطفل  من  المهاري  السلوك  وقوع  افتراض  أما  الخطأ،  تصويب  ثم  من  والخطأ  درب  فهو  أخطاء 
ا ثم  التخفيفية من شأنها أن ترفع الضغط عن الصبي وعن وليه ومن  النظرة  الي  الخيال، وهذه  لوصول 

 
 . 128محمود شلتوت: المرجع السابق، صــ (1)
جـــ  (2) األبصار،  تنوير  المختار شرح  الدر  لشرح مختصر خليل، جــ466، صــ2الحصفكي:  الجليل  المغربي: مواهب   ،2 

الصغير جــ483صــ الشرح  المالكي:  المهذب جــ262صــ  1، الصاوي  المجموع شرح  النووي:  البهوتي: 28صــ  7،   ،
 . 276صــ  7، ابن حزم: المحلي جــ254صــ 3، ابن قدامة: المغني جــ474صــ 1ت جــشرح منتهي اإلرادا

جــ  (3) خليل،  مختصر  لشرح  الجليل  مواهب  صــ 2المغربي:  جــ483،  المسالك  لقرب  السالك  بلغة  المالكي:  الصاوي   ،1  
 . 262صــ
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 الغاية المرجوة.
 ومن أعمال وأقوال الحج التي يقوم بها الولي عن الطفل:

 الرمي:  -
بنفسه يرمي عنه وليه يرمي  يستطيع أن  الذي ال  الطفل  أن  العلماء في  بين  لحديث  (1) ال خالف   ،

 .(2) ".......... فلبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم" -رضي هللا عنه-جابر  
أن دخل وقت القضاء فالدم واجب عليه، وإن رمي    ىلإ  ن الولي إن لم يرم عن الطفلإوقال المالكية:  

فات وقت   حتى  يرموأما الطفل الذي يحسن الرمي عن نفسه، فإن لم  عنه في وقت األداء فال دم أصاًل،  
 .(3)األداء لزم الدم

كان عليه رمي رمى عن نفسه،    إذا أن الولي الذي يرمي عن الطفل،    إلىوالمالكية،    وذهب الشافعية
، ثم بالرمي عن الطفل، وهذا كمن أحرم عن غيره وعليه حجة اإلسالم، وبين المالكية أن سبب  يبدأ بنفسه

أواًل، قبل أن يرمي عن   الطفل  الرمي عن  لو نوى  أنه  الشافعية  البدنية، وقال  تداخل األعمال  ذلك عدم 
 أطلق وقع الرمي عن نفسه. نفسه، أو 

 أما كيفية الرمي عن الطفل: 
 ال فال.إو فعل أأمكن أن يوجد مع الطفل نوع عمل  إن والمالكية إلى أنه والحنابلة ذهب الشافعية

 وقال الشافعية أنه لو عجز عن تناول األحجار، ناولها له وليه.
  إلى له، كما أن الشافعية والحنابلة، ذهبوا  ناوله  وقال الحنابلة أنه لو أمكن مناولة طفل نائبًا الحصاة  

 أنه يستحب وضع األحجار في يد الطفل فيأخذ الولي من يده الحصاة ثم يرميها، أو أن يجعل يد الطفل
ذا لم يضع  إويرمي بها، وذلك ليوجد منه نوع عمل، و   كاآللة، وذلك بأن يضع الولي الحصاة في يد الطفل

 .(4)ابتداء جازذلك، ورمي بها الولي 
 التلبية:  -

 في ذلك مذهبين:  ءإذا استطاع الطفل أن يلبي لقن ذلك، ويلبي بنفسه، وإن عجز عن التلبية فللفقها
أنه    إلىذهب الحنابلة، وبعض المالكية، ومفهوم قول كل من األحناف والشافعية والظاهرية    األول:

لنسكهم وكاألفعال التي    استكمال يتكلم، وهذا  يلبي عن الطفل الذي يعجز عن التلبية كأن كان صغيرًا ال

 
جـــ  (1) األبصار،  تنوير  شرح  المختار  الدر  الم466، صــ2الحصفكي:  الصاوي  جــ ،  المسالك  لقرب  السالك  بلغة    1الكي: 

 . 254صــ 3، المغني جــ29صــ 7، النووي: المجموع شرح المهذب جــ281صــ
 . 215)سبق تخريجه، صـ (2)
 . 281صــ 1الصاوي المالكي: بلغة السالك لقرب المسالك جــ (3)
 7، النووي: المجموع شرح المهذب جــ484صــ  2، جــ2العبدري: التاج واإلكليل لمختصر خليل، بيروت: دار الفكر، ط  (4)

البهوتي: شرح منتهي اإلرادات جــ461صــ  1، الخطيب الشربيني: مغني المحتاج جــ29صــ ، البهوتي: 474صــ  1، 
 . 254صــ 3المغني جــ  ، ابن قدامة:381صــ  2كشاف القناع عن متن اإلقناع جــ
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وقال المالكية أنه البد من التلبية عن الطفل، ألنهم يعتبرونها ركنًا من األركان ومع   ،(1) يعجز عنها الطفل
. لحديث جابر: ".......... لبينا عن الصبيان ورمينا  (2) ال بها إ حرام  ألنه ال ينعقد اإل   ؛ذلك ينوب فيها وليه

 ". عنهم
المشهور عنهم،    الثاني: المالكية في  يتكلم  إلىذهب  الذي ال  الطفل  يلبي عنه  أن  ألنه عاجز    ؛ال 

كما أن  ألنه إذا سقط وجوبها رأسًا سقط حكم الدم عنها،    ؛دم عليه  عنها، وأن حكم التلبية ساقطة عنه، وال
، ولم يمل أحد عن أحد، وقالوا: أن الطفل الذي يقدر  التلبية من أعمال األبدان الصرفة التي ال تقبل النيابة

 .(3) القدرة يكون عليه دمعلى التلبية لو تركها مع 
 لطواف والسعي:ا -

أن   استطاع  لو  الطفل  أن  في  والظاهرية،  والحنابلة  والشافعية  المالكية  من  الفقهاء  جمهور  اتفق 
 .(4)أن يحمله ويطوف به ليه يطوف، أو أن يسعي ماشيًا طاف وسعي، وإن لم يستطع فلو 

المحمول والولي الحامل له، وفي اشتراط وقوع شروط  د أنهم اختلفوا في وقوع الطواف عن الطفل  بي  
 الطواف في الطفل، كاشتراطها في الكبير، وفي ركعتي الطواف. 

 وعن حامله أم ال؟ الطفل،يقع الطواف عنه 
 للفقهاء في ذلك رأيين: 

والحنابلة،    األول: الشافعية،  قول  مفهوم  والراجح في  المالكية  بالطفل    إلىذهب  لو طاف  الولي  أن 
ن الطواف فعل واحد  ، فإن الطواف يقع عن الطفل، وهذا كالكبير لو طيف به محمواًل، ال لعذر ألوالً محم

 . (5) ال يصح وقوعه عن اثنين
الظاهرية    الثاني: الولي محمواًل،    إلى ذهب  به  لو طاف  الطفل  به  أن  الطائف  يجزئ  الطواف  فإن 

 . (6) طافه ذلك عن نفسه وعن الطفل
 بالطفل أن يكون قد طاف عن نفسه؟ هل يشترط لمن طاف 

 
القناع عن متن اإلقناع جــ  (1) ،  483صــ  2، المغربي: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل جــ419صــ  2البهوتي: كشاف 

، ابن حزم:  28صــ  7، النووي: المجموع شرح المهذب جــ466صــ  2الحصفكي: الدر المختار شرح تنوير األبصار جــ
 . 276صــ  7المحلي جــ

 . 483صــ 2ي: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل جــالمغرب (2)
،  479،  477صــ 2، المغربي: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل جــ269صــ1البهوتي: بلغة السالك ألقرب المسالك جــ  (3)

483 . 
جــ  (4) خليل  لشرح مختصر  الجليل  مواهب  جــ483صــ  2المغربي:  المهذب  المجموع شرح  النووي:  البهو 29صــ  7،  تي: ، 

 . 276صــ 7، ابن حزم: المحلي جــ381صــ 2كشاف القناع عن متن اإلقناع جــ
جــ  (5) خليل  لمختصر  واالكليل  التاج  جــالنووي:  ،  484صــ  2العبدري:  المهذب  شرح  البهوتي: 55-54صــ  8المجموع   ،

 . 381صــ 2كشاف القناع عن متن االقناع جــ
 . 276صــ  7ابن حزم: المحلي جــ (6)
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 للفقهاء في ذلك رأيين أيضًا:
لوجود    األول: وذلك  محرمًا،  كونه  وال  نفسه  عن  طاف  قد  يكون  أن  يشترط  ال  بأن  الحنابلة  قال 

لمريض محمول، فلم يوجد من طاف به، وهو الحامل له، ولكن البد من وجود الطواف من الطفل كما  
به كحالة اإل الطائف  النية  إذا كان الطفل غير مميز، و إحرام، وهذا  النية من  كاإلحرام  منه  ال فالبد من 

بخالف الرمي، كما أنهم قالوا: البد أن يكون الطائف به، ممن يصح أن يعقد له اإلحرام بأن يكون وليًا له  
 .(1) ألن الطواف تعتبر له النية، فلما تعذرت من الصغر اعتبرت ممن له النيابة عنه بالشرع ؛في ماله

كب الولي الطفل في الطواف والسعي فليكن الولي سائقًا أو قائدًا لما يركبه، فإن  ر وقال الشافعية: لو  
  .(2) لم يفعل لم يصح طوافه

المالكية    الثاني: وأما    إلىذهب  نفسه  عن  طاف  قد  يكون  أن  البد  الطواف،  في  الطفل  حامل  أن 
 .(3)السعي فله أن يسعي عنه وعن الطفل سعيًا واحداً 

 :(4) حكم انطباق شروط الطواف على الطفل
 :(5) الطهارة

 ذهب الفقهاء في اشتراط الطهارة للطفل في الطواف إلى مذهبين: 
العورة في طواف   أنه البد من الطهارة وستر  إلى  المالكية والشافعية  حتى لو    الطفل،األول: ذهب 

 كان غير مميز، وقد جعل المالكية ذلك شرط، أما الشافعية فقد جعلوه واجبًا. 
الثاني: ذهب الحنابلة إلى أنه ال يشترط طهارة الحدث للطفل دون التميز، وذلك لعدم إمكانها منه، 

 . (6) ة الخبث وطهار 
 .(7) واشترط المذهبين بقية شروط الطواف للطفل في طوافه

 حكم ركعتي الطواف: 
ن يصلي، ولكن لو كان صغيرًا غير  أحرام، فعليه  ذا استطاع الطفل أن يصلي ركعتي الطواف واإلإ

 مميز وال يستطيع الصالة، فهل يصلي الولي عنه؟ 
 للفقهاء في ذلك مذهبين.

 
 . 381صــ   2، البهوتي: كشاف القناع عن متن اإلقناع جــ475صــ 1بهوتي: شرح منهي اإلرادات جــال (1)
 . 461صــ  1الخطيب الشربيني: مغني المحتاج جــ (2)
 . 484صــ 2، العبدري: التاج واالكليل لمختصر خليل جــ484صــ 2المغربي: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل جــ (3)
 شروط الطواف: الطهارة، وستر العورة، وجعل البنت من يسار الطائف الي غير ذلك من الشروط. (4)
 مفهوم قول الجمهور: اشتراط بقية الشروط في طواف الطفل.  (5)
 . 485صــ 2البهوتي: كشاف القناع عن متن اإلقناع جــ (6)
، البهوتي: كشاف القناع عن  461صــ    1المحتاج جــ  ، الخطيب الشربيني: مغني484صــ    2المغربي: مواهب الجليل جــ  (7)

 . 485صــ 2متن االقناع جــ
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طفل ركعتي الطواف، ألنهما جزء  الشافعية وفي قول المالكية، أن الولي يصلي عن الاألول: ذهب  
 . (1) من الحج الذي تصح فيه النيابة 

الثاني: ذهب المالكية في القول المشهور عنهم، أنه ال يصلي عن الطفل ركعتي الطواف وذلك أنه 
 ثبت أنه ال يصلي أحد عن أحد.

 األبعاد التربوية:
افقهاء قدرات الطفل كما حرصوا على قيام الطفل بأداء مناسك الحج وفق قدراته؛ ألن التعليم  اراعى  

قتضي المحاولة وفق قدرات المتعلم مع احتمال الخطأ، أما أن يكون محتوي التعليم كله سهل وهين على  ي
 نثبت أن المتعلم ال يتعلم جديد.  أن المتعلم حينئذ يمكن

ذه العبادة من شأنه أن يسهم في تنمية إرادته وقدراته من خالل مواجهة إن مشاركة الطفل في أداء ه
  ؛ المشكالت والصعوبات وحلها، كما تعوده المثابرة والثبات حتى النجاح، وفي الوقت ذاته تجنبه اإلحباط

 ألنها ال تحمله ماال طاقة له به. 
 حكم نفقة الطفل في الحج: -6

يف الحج يتحملها الولي إن كان الصغير فقيرًا، أما لو  أن يحج به، فإن تكالأراد ولي الصغير  إذا  
كان غنيًا فالنفقة تكون في مال الصغير، هذا إذا كانت النفقة قدر نفقته في الحضر، لكن لو زادت نفقته  

 .(2)قولين إلى الوليفي السفر عن الحضر، فقد ذهب الفقهاء في وجوب الزيادة في مال 
الزائدة في مال الولي، قال بذلك بعض األحناف واألصح عند الشافعية وبعض  األول: تجب النفقة  

ألن الولي هو المورط للصغير، فيجب في مال الولي، وقاسوا وجوب نفقة حج الصغير    ؛الحنابلة والمالكية
 بإذن الولي.إتالف الصغير مال غيره، بإذن وليه بجامع أن األمرين  علىفي مال وليه 

 المسألة على النحو التالي: وقد فصل الفقهاء 
الطفل من الضياع لو تركه، لكن لو اضطر   الولي على  لم يخف  إذا  الولي،  النفقة في مال  تجب 

بالطفل، مال    بالسفر  من  السفر  نفقة  زيادة  تكون  فعندئذ  غيره،  له  كافل  ال  اذ  تركه،  لو  وخشى ضياعه 
 الطفل. وهذا التفصيل للمالكية.
أن النفقة الزائدة تكون في مال الولي، وهذا إذا أنشأ الولي السفر بالطفل،   أما الحنابلة فقد ذهبوا إلى

نه لو تركه لم يتضرر بتركه، وهذا كما لو أتلف  ألنه هو الذي أدخله فيها، أل  ؛تمرينًا له على الطاعة وذلك  
ألنه ال يجب عليه في العمر إال مرة واحدة وقد   ؛مال غيره بأمره كما أنه ال حاجة للطفل إلى التمرن عليه

 ال يجب. 

 
 . 483صــ  2، المغربي: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل جــ461صــ  1الخطيب الشربيني: مغني المحتاج جــ (1)
الجليل لشرح مختصر خليل جــ   (2) المهذب ج484صــ    2المغربي: مواهب  النووي: المجموع شرح  البهوتي: 30صــ  7ــ،   ،

 .  475صــ  1شرح منتهي اإلرادات جــ
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لكن لو سافر الطفل مع الولي لتجارة أو خدمة أو ليستوطن مكة أو ليقيم بها، لنحو علم أو لشيء  
مباح في وقت الحج وغيره، ومع اإلحرام وعدمه، فالنفقة الزائدة تكون في مال الطفل وال تجب في مال  

 .الولي
أن الزيادة في مال الولي، إال أنهم لم يقيدوا ذلك بشيء   إلىاألصح من قولهم    وذهب الشافعية في

 وعللوا لما ذهبوا إليه.
بـأن الولي هو المورط للطفل في ذلك، كما أنه قد يفارق ذلك أجرة تعليمه، ما ليس بواجب، حيث 

حال صغره احتاج الطفل  وجبت في مال الطفل، بأن مصلحة التعليم كالضرورة، ألنه إذا لم يفعله وليه في  
   .(1)، بخالف الحج، وقد ال يجب عليهبلوغهالي استدراكها بعد 

للشافعية مقابل للصحيح عندهم،   الشيعة، وقول  تكون في   إلىالثاني: ذهب  الزائدة  الطفل  نفقة  أن 
 . (2) ماله، بحجة أن هذه الزيادة وجبت لمصلحته فكانت في ماله كأجرة التعليم

 األبعاد التربوية:
فيما يبدوا لنا أن أهم األبعاد التربوية التي تضمنها هذا الحكم، مدي اهتمام الشارع الحكيم بالتعليم،  

وليه، وال عجب في ذلك فقد بدا هذا    ىا ماله وال حرج في ذلك علفقد اعتبره الفقهاء ضرورة ينفق من أجله
 ه؟ قيمة المال وأوجه إنفاقبواضحًا في أول كلمات القرآن "اقرأ"، فماذا عساه المال أن ينفع جاهاًل  

  الكليات الخمس التي قامت عليها الشريعة وهو حفظ المال، فقد  وقد برز أيضًا في هذا الحكم إحدي
إال أن الحج هنا    ؛الدين رغم أن حفظ الدين مقدم على حفظ المال في شرع هللا  حفظحفظ المال على    قدم

 على الصبي ال يجب، وفي الوقت ذاته لم يغرم الولي إال بقدر الزيادة فقط إذا لم يكن مضطرًا إليه. 
قد  الحكم  الطفل  وهذا  إلحاق  في  منه  غير    يستفاد  التعليمية  المؤسسات  احتاج  البإحدى  إذا  مجانية 

 الولي لذلك، ألهمية التعليم بالنسبة للطفل، قياسًا على الحكم السابق. 
 محظورات اإلحرام:  -7

محظورات اإلحرام كقتل صيد الحرم، والتطيب وكذلك لو وجب عليه دم التمتع ونحو ذلك، ففي هذه 
َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا َأْو ِبِه َأًذى ِمْن َرْأِسِه َفِفْدَيٌة ِمْن ِصَيام   ﴿  على الحاج فدية، قال تعالي:الحالة يجب  

َفِصَياُم َمْن َلْم َيِجْد  َأْو َصَدَقة  َأْو ُنُسك  َفِإَذا َأِمْنُتْم َفَمْن َتَمتََّع ِباْلُعْمَرِة ِإَلى اْلَحجِ  َفَما اْسَتْيَسَر ِمَن اْلَهْدِي فَ 
﴾  ِري اْلَمْسِجِد اْلَحَراِمَثاَلَثِة َأيَّام  ِفي اْلَحجِ  َوَسْبَعة  ِإَذا َرَجْعُتْم ِتْلَك َعَشَرٌة َكاِمَلٌة َذِلَك ِلَمْن َلْم َيُكْن َأْهُلُه َحاِض 

 
جــ  (1) خليل  مختصر  لشرح  الجليل  مواهب  جــ484صــ    2المغربي:  المسالك  ألقرب  السالك  بلغة  المالكي:  الصاوي   ،1  

جــ262صــ خليل  لمختصر  واإلكليل  التاج  العبدري:  جــ484صــ  2،  اإلرادات  منتهي  البهوتي: شرح  ،  475صــ    1، 
،  31،  30صــ    7، النووي: المجموع شرح المهذب جــ382،  381صــ    2البهوتي: كشاف القناع عن متن اإلقناع جــ

 . 462-461صــ  1الخطيب الشربيني: مغني المحتاج جــ
جــ  (2) المهذب  المجموع شرح  المحتاج جــ31-30صــ  7النووي:  الشربيني: مغني  الخطيب  النووي:  462-461صــ    1،   ،

 . 70صــ  14، البحراني: الحدائق الناضرة، جــ28-27صــ 7جــ المجموع
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قال: "أنسك  لكعب بن ُعمرة: " أيؤذيك هوام رأسك"، قال: نعم،    ، وقال عليه الصالة والسالم(196البقرة:)
 .(1) شاه أو صم ثالثة أيام أو أطعم مزقًا من الطعام على ستة مساكين"
 .(2) على الولي أن يجنبه ما يجنب الكبير من محظورات اإلحرام

 ، فقد ذهب الفقهاء في ذلك مذهبين:هذه المحظورات أما لو ارتكب الطفل محظورًا من 
محظور من محظورات اإلحرام، سواء كان    غير مميز األول: لو ارتكب الطفل سواء كان مميزًا، أو  

ألنه غير    ؛ناسيًا أو جاهاًل أو مكرهًا، ال شيء عليه، وال على وليه، قال بذلك الحنفية والشافعية والظاهرية
 .(3)حرامه غير الزم، ولهذا لو تناول محظورًا لم يلزمه شيءإمخاطب بالتكاليف، كما أن  

، فإنه  أن الطفل لو ارتكب محظوراً   إلى خر لهم، والحنابلة،  آالثاني: ذهب المالكية والشافعية في قول  
او غير مميز أكان مميزًا  بذلك سواء  يجعلوا على غير    .(4) يلزم  لم  الشافعية  فإن  ذلك،  اتفاقهم في  ومع 

 .(5) المميز شيئًا، ال على وليه وال عليه
 على من تكون الفدية:

غير على ارتكابه محظورات اإلحرام، في على من تكون الفدية؟  اختلف الذين قالوا بمؤاخذة الصأواًل:  
 على الصغير أم على الولي؟ على عدة أقوال:

ن الولي هو  أل  ؛(6) في مال الولي، قال به: األحناف، واإلمام مالك في رواية عنه، وبعض الحنابلة
 الذي أدخل الطفل في اإلحرام.

والحنابلة في رواية أخرى كذلكفي مال   والشافعية في رواية،  المالكية في رواية  به  قال   ،الصبي، 
وهذا القول مشروط بأن يكون الصبي قد أحرم بدون إذن وليه كما لو أتلف شيئًا آلدمي وتجب في مال  

 .(7) الصغير ولو أجبره الولي لمصلحته، وذلك كمباشرة الصغير عند البغوى 
وذلك ألن الفدية تجب بسبب جنايته كما لو    ؛جميع الحاالت. قال ابن القطانفي مال الصبي في  

 أتلف مال الغير.
الغير. والراجح أن   فالفدية في مال الصبي، وإن كان غيرهما ففي مال  أبًا أو جدًا،  الولي  إن كان 

 
 (. 80صحيح مسلم، رقم: ) (1)
جــ  (2) المختار  الدر  جــ466صــ  2الحصفكي:  الجليل  المغربي: مواهب  المحتاج 477صــ  2،  مغني  الشربيني:  الخطيب   ،

 . 276/ 7، ابن حزم: المحلي 252صــ 3، ابن قدامة: المغني جــ1/461
 . 31صــ 7، النووي: المجموع شرح المهذب جــ1/461ب الشربيني: مغني المحتاج الخطي (3)
 . 461صــ 1الخطيب الشربيني: مغني المحتاج جــ (4)
 .461، صــ1مغنى المحتاج: جـ (5)
، قليوبي: حاشية قليوبي، دار الفكر،  29صــ  7، النووي المجموع جــ281صــ  2السيد البكري: حاشية إعانة الطالبين جــ  (6)

 .394-393، صــ  3، المرداوي: اإلنصاف جــ233صــ 3، القفال: حلية العلماء جــ85صــ  2، جــ2ط
 . 382صــ  2البهوتي: كشاف القناع جــ (7)
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يتسبب الولي في الفدية تكون في مال الولي إذا كان الولي هو السبب في إخراج الصغير والفدية، وإذا لم  
 إخراج الصغير فالفدية تكون في مال المتسبب بخروج الصغير. 

 (1) كانت الفدية صيامًا فهل يصوم عنه؟ إذاأما  -ثانيًا: 
الد  يجزئ ار قال  الطيب  وأبو  عنه  ؛مي  يطعم  الصغير  مات  ولو  الصبي صحيح،  ن  أل   ؛ألن صوم 

 الواجب بالشرع ال تدخله النيابة. 
من الصغير وال تجب عليه، وعلى هذا لو أتي الطفل محظورًا   الصوم عبادة تصحوالرأي الراجح:  

من محظورات اإلحرام وترتب عليه فدية من صيام فصام الصغير فصومه صحيح مع أن الصيام غير  
 واجب. 
 بعاد التربوية:األ

على   والروحانية  القداسة  من  جانبًا  تضفي  المحرم،  على  الشارع  التي وضعها  المحظورات  هذه  إن 
حرام إال ما يتعلق بالترف وقتل  يمان في صدره، فما محظورات اإلفي قلبه وتزيد اإل   التقوى الحج، فترسخ  

األ يستشعر  أن  الحاج  من  يريد  هنا  فهو  والسالم  الهوام،  الب  حتىمن  والمع  نفس وامههائم  في  ويريده   ،
 تجاه أن يستشعر التواضع والمساواة، وأن الكل هلل عبيد، ال كبر وال بطر. اإل

والولي عندما يجنب طفله هذه المحظورات، ويخبره بحرمتها، وأنها تستلزم الفدية، فإن الطفل بال شك 
حكم في إشباع ميوله، ، والتغلب على شهوات نفسه والت لتزام بما أمر هللاسينشأ على اجتناب الحرام، واإل

وهذا البعد التربوي في غاية األهمية، وهذا ما قاله عمر ألحد الصحابة "أكلما اشتهيت اشتريت". فالتحكم  
نفس   في  ترسيخها  المربي على  يحرص  أن  ينبغي  التي  التربوية  األهداف  أهم  من  والميول  الرغبات  في 

ت المحظورات  الطفل نظير ارتكابه بعض  له على تحمل  الصبي. وفي تغريم  تربية  السابق،  للتفصيل  بعًا 
فالبد أن يتحمل الطفل قدرًا من المسئولية عن أفعاله طالما    رخوًا،ال ينشأ متواكاًل،    حتىأفعاله،    مسئولية

ُأ ِفي اْلِحْلَيِة َوُهَو ِفي اْلِخَصاِم َغْيُر    َأَوَمنْ ﴿كان مدركًا لها،   وأن يتحلى بضبط    .(18الزخرف:)﴾  ُمِبين  ُيَنشَّ
 النفس والتحكم في انفعاالته.

 كيفية إحرام الطفل المميز:  -8
أنه   في  الفقهاء  بين  بنفسهال خالف  المميز  الطفل  إحرام  اشتراط    .(2) يصح  في حكم  اختلفوا  لكنهم 

 صحة حج الطفل على إذن وليه.
والحنابلة،  و  والشافعية  المالكية  الولي  إلىذهب  له  يأذن  أن  المميز  الطفل  لحج  البد  وعللوا  (3)أنه   .

 
 . 382صــ 2، البهوتي: كشاف القناع، جــ121صــ  3، النووي: روضة الطالبين جــ29صــ 7ــالنووي: المجموع ج (1)
جــ  (2) األبصار  تنوير  شرح  المختار  الدر  جــ466صــ  2الحصفكي:  الشرائع  ترتيب  في  الصنائع  بدائع  الكاساني:   ،2 

جـ144صــ خليل  مختصر  لشرح  الجليل  مواهب  المغربي:  الشربين481صــ  2،  الخطيب  جــ ،  المحتاج  مغني    1ي: 
 . 380صــ  2، البهوتي: البهوتي: كشاف القناع عن متن االقناع جــ462صــ

، البهوتي: 462صــ  1، الخطيب الشربيني: مغني المحتاج جــ481صــ   2المغربي: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل جـ  (3)
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ما يعقده المميز لنفسه بإذن  ن الحج عبادة كسائر العبادات، والعبادات أحد نوعي العقود فكان منه  أذلك؛ ب
 . (1) ، فلم ينعقد بنفسه كالبيعىالملزوم  ىلإبيع، كما أن الحج عقد يؤدي وليه كال
 حكم انعقاد حج الطفل المميز بدون إذن وليه:  -

 للفقهاء في ذلك رأيين: 
. (2)ألنه تنعقد صالته فكذلك حجه  ؛ذن وليه، ويصح بذلكإحرام الطفل ينعقد إذا كان بدون  إاألول:  

 والشافعية في أحد قوليهم.وهذا قول المالكية 
ن حج الطفل المميز  أ  إلىذهب الحنابلة، وفي األصح عند الشافعية، وفي قول عند المالكية،    الثاني:
 ذن وليه.إكان بغير  إذاال يصح، 

المال، فلم يصح بغير إذن الولي، وهذا بخالف انعقاد  ىلإوحجتهم في ذلك، أن الحج يفتقر في أدائه 
 . (3) صالته، إذ أنها ال تحتاج في أدائها إلى مال ولهذا لم ينعقد بنفسه كالبيع

 بعاد التربوية:األ
إلى    -ال سيما المميز-  إن اتفاق الفقهاء على انعقاد إحرام الطفل بنفسه، إنما يشبع ذلك حاجة الطفل

 ، وهذا الشعور يزيد من ثقته بنفسه واعتماده على ذاته. ستقالليةالشعور باإل
، (4) فراط في إحاطة الطفل بالحماية يساهم بإيجاد شخصية ارتدادية نكوصيه انطوائيةإن المبالغة واإل

 .(5) على التفاعل اإليجابي مع مشكالت الحياة وصعوباتها  ةغير قادر 
فهو   االستقاللية،  إلى  بحاجة  المميز  الطفل  أن  والتوجيه،    كذلك  بحاجةكما  بالمسئولية  الشعور  الى 

المسئول عنه الولي  إذن  المسلمين من ضرورة  فقهاء  إليه  دعا  ما  الحرية    ؛وهذا  التفريط في إطالق  ألن 
وما تميل   وسوء الظن واإلفراط في إشباع ما تطلبه نفسه الهوى باتباع  نحرافواإليؤدي بالطفل إلى التحرر 

 إليه غرائزه، وبالتالي يؤدي به ذلك إلى الشعور بالقلق واالضطراب فضاًل عن انحرافه عن الجادة.
إن الطفل لعدم اكتمال نضجه العقلي ولقلة خبرته وسعيه إلى إرضاء البالغين من حوله بحاجة إلى  

 
 . 380صــ 2كشاف القناع عن متن االقناع جــ

 . 3/253، المغنى 380صــ 2االقناع جــكشاف القناع عن متن  (1)
، النووي:  462صــ  1، الخطيب الشربيني: مغني المحتاج جــ481صــ  2المغربي: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل جـ  (2)

 . 22، 21صــ 7المجموع شرح المهذب جــ
القناع عن متن االقناع جــ  (3) ابن قدامة: المغني جــ380صــ  2البهوتي: كشاف  الشربيني: مغني 325صــ  3،  الخطيب   ،

المهذب جــ462صــ  1المحتاج جــ المجموع شرح  النووي:  الجليل لشرح مختصر  22،  21صــ  7،  المغربي: مواهب   ،
 . 482صــ  2خليل جـ

 . 297حامد زهران: علم نفس الطفولة والمراهقة، صــ (4)
)مقدمة عامة في سيكو   (5) انحرافاته  السوي وبعض  الطفل  فالنتاين:  الطفولة(، صــ  س. و.  ، ترجمة: عبد  87-86لوجية 

 م.  1994. بيروت الدار العربية للعلوم،  1العلي الجسماني.  طـ
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 .  (1) افقة سلوكياته لرغبات البالغين وتوجيهاتهم سلطة ضابطة موجهة تشعره بمو 
 تحليل الولي للطفل إذا أحرم بالحج:  -9

 .(2) التحلل: هو الخروج من اإلحرام، وجلُّ ما كان محظورًا عليه وهو محرم
 إن إحرام الطفل بالحج إما أن يكون بإذن الولي، أو بغير إذنه.

 :إذا كان بدون إذنه -
للولي تحليل الطفل إذا أحرم بإذنه كالبالغ، وهذا قول المالكية والحنابلة، ومفهوم  في هذه الحالة ليس  

 . (3) قول الشافعية
 إذا كان بدون إذنه: -

 .(4) الطفل المميز تحليله إذا أحرم بغير إذنه، وهذا قول المالكية والشافعية فلولي
 األبعاد التربوية:

ال  أعن الطفل وماله فمن حقه  إذا كان الولي مسئواًل  فهذا الحكم يعزز دور الولي في حياة الطفل،  
كاملة، كما يحاسبونه على الصغيرة  يفعل الطفل شيئًا بغير إذنه، فالفقهاء هنا يعطون الولي الصالحيات  

 والكبيرة في حياة الطفل. 
تالميذه   على  سلطته  تكبل  أال  تالميذه،  مع  المعلم  يتقلده  أن  ينبغي  ما  أمام  ال    حتىوذلك  يقف 

المعلم    المسئولين عذراً  المفروضة علي  القيود  أمام طالبه،    حاليا في محاسبته، وال شك أن  أفقدته هيبته 
جصنو  عليعت  طغي  هذه  اًل  وتربية  إعداد  في  القصور  ذلك  من  واألخطر  الجميل،  ونكران  العقوق  يه 

 األجيال. 
 إحرام الولي عن الطفل المميز:  -10

 للفقهاء في ذلك رأيين: 
األول:   عن  الرأي  األصح  وفي  األحناف،  به  قال  الرأي  وهذا  المميز،  الطفل  عن  يحرم  أن  للولي 

 .(5) لمميز ويلبسه إزارًا ورداء مبسوطينالشافعية، وقال األحناف: ينبغي للولي أن يجرد ا

 
 .. 36، صــ 1986محمد عبد المؤمن: مشكالت الطفل النفسية، مصر/األزبكية: دار الفكر الجامعي،  (1)
 . 175، صــ2، جــ2ت: دار السالسل، ط الموسوعة الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الكويتية، الكوي (2)
القناع عن متن االقناع جــ482صــ  2المغربي: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل جـ  (3) ،  380صــ  2، البهوتي: كشاف 

 .23-22صــ 7، النووي: المجموع شرح المهذب جــ462صــ 1الخطيب الشربيني: مغني المحتاج جــ
جــ  (4) التاج واإلكليل لمختصر خليل  لشرح مختصر خليل جـ481صــ  2العبدري:  الجليل  المغربي: مواهب  ،  481صــ  2، 

 . 23صــ 7، النووي: المجموع شرح المهذب جــ462صــ 1الخطيب الشربيني: مغني المحتاج جــ
 
جــ  (5) المختار  رد  حاشية  عابدين:  بد466صــ  2ابن  شرح  الهداية  الميرغيناني:  جــ،  المبتدي  الخطيب  243صــ  2اية   ،

 . 23صــ 7، النووي: المجموع شرح المهذب جــ461صــ 1الشربيني: مغني المحتاج جــ
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وجه   وفي  والحنابلة  المالكية  رأي  وهذا  المميز،  الطفل  عن  الولي  يحرم  أن  يصح  ال  الثاني:  الرأي 
 .(1) للشافعية

 :باآلتيوقد عللوا رأيهم 
القاعدة يمكنه    :إن  المميز  أن  يفعله عنه، وال شك  أن  لوليه  فليس  فعله  للصبي  يمكن  فعل  أن كل 
 . وهذا للمالكية. (2) مباشرة اإلحرام

 .(3) عدم إحرام الولي عن المميز لعدم الدليل وهذا تعليل الحنابلة
 .(4)بينما قال الشافعية أنه لو قلنا إنه يصح استقالل الطفل، لم يصح إحرام الولي

 بعاد التربوية:األ
تتعالي بها صيحات التربويين في العصر الحديث، "كل فعل يمكن  يمثل تعليل المالكية قاعدة تربوية  

للطفل أن يفعله فليس للمربي أن يفعله"، السيما في المؤسسات التعليمية، في مجال طرق التدريس، وقد  
متعلم متلقي سلبي والمعلم هو العنصر  مثلت ثورة عريضة على طرق التدريس التقليدية التي كان فيها ال

 مية.اإليجابي في العملية التعلي
العبادات،  الفقهاء ومقاصدهم التي تمثل بال شك الشريعة اإلسالمية من  وهذا المبدأ يوضح أهداف 

 ففي الوقت الذي لم يوجبوها عليه قالوا بصحتها، تدريبًا عمليًا.
 وأبعاده التربوية:  للمرأة في الحج الطفل محرم حكم كون  -ب

للمرأة   األمن  يتحقق  قامت عليها شريعة هللا، وال  التي  الخمس  الكليات  أحد  العرض  كون  بإن حفظ 
طفالً  يحققه    ؛المحرم  فهل  لنفسه،  األمان  يحقق  وال  نفسه،  عن  يدافع  أن  يستطيع  ال  الطفل  ألن  وذلك 

 .(5) لغيره؟!
الشاف متأخرو  فقال  البلوغ،  قارب  الذي  المراهق  بكبره  أما  يراه  من  لشعور  األمن  به  يتحقق  عية: 

 .(6) ووجاهته، لذلك يصح أن يكون محرماً 

 
،  380صــ   2، البهوتي: كشاف القناع عن متن االقناع جـ482صــ    2المغربي: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل جــ  (1)

 . 23صــ 7وي: المجموع شرح المهذب جــ، النو 474صــ 1البهوتي: شرح منتهي االرادات جــ 
 . 482صــ 2المغربي: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل جــ (2)
 . 474صــ  1، البهوتي: شرح منتهي االرادات جــ380صــ 2البهوتي: كشاف القناع عن متن االقناع جـ (3)
 . 23صــ 7النووي: المجموع شرح المهذب جــ (4)
 
، الخطيب:  6صــ  2، الزيلعي: تبين الحقائق جــ219ص  1ه، جــ1310،  2ية، دار الفكر، طالشيخ نظام: الفتاوي الهند  (5)

 . 467-462صــ 1مغني المحتاج، جـ
 . 467صــ 1الخطيب: مغني المحتاج، جــ (6)
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واأل الحنابلة  محرماً أما  يكون  ال  فقالوا:  بالغًا"  ؛حناف  يكون  أن  البد  المحرم  التي  (1) الن  والصبية   .
 . (2) بلغت حد الشهوة البد أن يكون معها محرم

 :األبعاد التربوية
المحرم مع المرأة في سفرها حماية لها من الخارج ومن الداخل، أما الخارج فمعلوم،  ال شك أن وجود  

سفار ربما تبعد المرأة  األ   هو فطرة المرأة وميلها إلشباع غريزة الجنس التي ركبها هللا فيها، وفي  :والداخل
تغلبها   أن  ومن  الخارج  من  سيحميها  ال شك  معها  بالغ  محرم  ووجود  طويلة،  زمنية  لفترات  زوجها  عن 

وإن كان مميزًا   والطفل  والجن،  اإلنس  العقلي وال  لكنه  شهوتها في ظل وجود شياطين  يكتمل نضجه  لم 
 البدني بعد. 

الحضارات، األمر   تالشيسبيل هالك األمم و   عراض ومن المؤكد أن التهاون في الحافظة على األ
، وهي (3) الرجال من النساء"  على: "ما تركت بعدي فتنة أضر  يقول  الذي جعل النبي صلي هللا عليه وسلم

خر، وذكر فتنتها  ليست فتنة في ذاتها لكن الرجل فتنة لها وهي فتنه له، بما ركب هللا فيهما من ميل لآل
 ذابه نحو المرأة أشد. للرجل، ألن شهوة الرجل وانج

عراض لي حفظ األإكما أن منع الطفل أن يكون محرمًا للمرأة، من شأنه أن يزرع فيه نظرة اإلسالم  
 منذ صغره، األمر الذي يجعله ينشأ منذ الصغر على الغيرة على األعراض وكره الدياثه.

 : التربويةخرين وأبعاده عن اآل توكيل الطفل المميز بحج التطوعحكم  -جـ
وافقة ولي الطفل  م ولكن شريطة    اآلخرين، توكيل الطفل المميز بأداء عبادة الحج عن  أجاز الفقهاء  
 . (4) وتوافر أسباب األمن
 األبعاد التربوية:

 على العديد من األبعاد التربوية من أهمها: هذا الحكمينطوي  
 اآلخرين.تربية الطفل المميز على خلق التعاون ومساعدة  -
الطفل   - ثقة  نفسه  بنفسهتنمية  عن  ليس  الحج  بأعمال  قيامه  خالل  من  اآلخرين    فقط، ،  وعن  بل 

 يضًا. أ
كان   - فقد  األول،  الجيل  عليه  كان  ما  سر  هو  وهذا  اآلخرين،  وعن  نفسه  عن  المسئولية  تحمل 

العالم وضربوا األمثال في شتي النبي    معظمهم مراهقين، وقادوا  الحياة، بما رباهم عليه  جوانب 
 يمان باهلل وتحمل المسئولية. صلي هللا عليه وسلم من اإل 

 
 

 . 158، الشنقيطي: الفتح الرباني صــ219صــ 1، الشيخ نظام: الفتاوي الهندية جــ414صــ 3المرداوي: اإلنصاف جــ (1)
 . 6صــ 2الزيلعي: تبيين الحقائق: جــ (2)
 ".4808صحيح البخاري، رقم: " (3)
 . 218صــ 2، الشربيني: مغني المحتاج جــ38صــ 7القرافي: الزخيرة جــ (4)
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 : وأبعاده التربوية بلوغ الطفل في الحج حكم  -د
الفقهاء الكثير من األحكام   الفقه اإلسالمي ونظرته المستقبلية، فقد افترض  غير  انطالقًا من مرونة 

 حكمها.، حتى إذا وقعت كان لها الواقعة
منه تطوعًا   يقع  الفقهاء هل  فتسائل  يبلغ،  أن  الحج  مناسك  يؤدي  الذي  الطفل  لهذا  يشأ هللا  م  أ وقد 

 فرضًا؟
  ؛ن وقع بعد الوقوف في عرفة ولم يدرك وقت الوقوف فيكون حجة تطوعاً إ وكان جوابهم: أن البلوغ  

. بهذا  (3) ن ابن المنذر األجماعونقل ع  .(2). والطواف في العمرة كالوقوف على عرفة(1) عرفه  ن الحجأل
 الشأن.

الحنابلة يلزمه(4) ويري  فإنه  الرجوع والوقوف  إذا استطاع  الحالة  ذلك ألن    ؛أنه  الحج أصبح في هذه 
على الفور وإذا بلغ الصغير أثناء وقوفه على عرفة أو قبل ذلك ففي وقوع هذا الحج عن حجة الفرض  

 أقوال: 
أو بعد الخروج من عرفه ثم رجع الي عرفة قبل األول: إذا بلغ أثناء الحج قبل الوقوف على عرفة،  

و  الوقوف،  وقت  والشافعية  إخروج  والمالكية  األحناف  به  قال  فرضًا،  يقع  فإن حجه  إحرامه،  يحدد  لم  ن 
وألنه أتي بالنسك كاماًل، كإدراك الركوع في   ؛، إذ الحج عرفةألنه أدرك معظم العبادة؛(5) والحنابلة والشيعة

 الصالة فإنه إدراك للركعة كاملة.
الظاهرية   به  قال  تطوعًا،  يقع  أي  الفرض  عن  يجزئ  ال  فإنه  الحج  أثناء  الصغير  بلغ  لو  الثاني: 

الحنابلة المالكية وبعض  األحناف وبعض  للصالة  (6) وبعض  لو أحرم  وذلك  الصالة،  ذلك على  وقاسوا   ،
  فال تكون فرضًا. متنفالً 

 ن الحج عرفة وقد أدركه وهو بالغ.واألول أرجح: أل
 بعاد التربوية:األ

هو   الذي  التيسير  يراعي  كما  والكبير،  الصغير  بين  الفردية  الفروق  مراعاة  مبدأ  يراعي  الحكم  هذا 

 
 ". 173"، سنن البيهقي، رقم: "3016سنن النسائي: رقم: " (1)
الطالبين جــ  (2) إعانة  البكري: حاشية  الطالبين جــ 281صــ  2السيد  النووي: روضة  المحتاج  123صــ   3،  ، الخطيب مغني 

 . 462صــ 1جــ
 . 43صــ 7، النووي: المجموع جــ462صــ   1الخطيب: مغني المحتاج جــ (3)
 . 379صــ 2، البهوتي: كشاف القناع جــ86صــ  3ابن مفلح: المبدع جــ (4)
،  379صــ  2، البهوتي: كشاف القناع: جــ281صــ  2، حاشية إعانة الطالبين جــ27صــ  1ألستر وشني: أحكام الصفا جــا  (5)

 .2، السيوطي: مطالب أولي النهي جــ86صــ 3ابن مفلح: المبدع جــ
، ابن  217صــ  1ندية جــ، الشيخ نظام: الفتاوي اله6صــ  2، الزيلعي: تبيين الحقائق جــ277صــ  7ابن حزم: المحلي جــ  (6)

 . 86صــ 3، ابن مفلح: المبدع جــ120صــ 2، الكاساني: بدائع الصنائع جــ1996، صــ466صــ  2عابدين: الحاشية جــ
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 مظهر الشريعة اإلسالمية، وسمة من سمات التربية اإلسالمية. 
 ونستلهم من هذا الحكم أهمية التخطيط الجيد في العمل التربوي وتوقع المشكالت ثم البحث في حلول لها.

 

 . التطبيقات التربوية ألحكام العبادات المتعلقة بالطفل سادسا: 
ضرورة تكوين عادات العناية بالجسم والنظافة والمحافظة على خصال الفطرة، وذلك بالتوعية الدينية   •

نها في المناهج الدراسية والفقرات اإلعالمية مع الحرص على ربطها بالدين، فهى  ي واإلعالمية وتضم
 شطر اإليمان، وربطها بالدين يجعلها أوقع في النفس وأقنع للعقل. 

الغاية  • هذه  أجل  من  الطالب  على  والتيسير  مبكرة  سن  في  القرآن  األطفال  تحفيظ  على  الحرص 
في   الطفل  لقدرة  نظرًا  القيود؛  من  القرآن على  والتخفف  يعكسه حفظ  وما  الحفظ،  على  المرحلة  هذه 

باإليجاب على قدراته اللغوية تعود  الطفل من فوائد تربوية من أبرزها اتساع دائرة مفرادته اللغوية التي  
أن يجب  السياق  هذا  وفي  والعقلية،  قيم   يزود   خاصة  تعزز  التي  والتاريخية  األدبية  بالمحفوظات 

 خالق واألداب الحسنة.االنتماء لديه وتكسبه األ
نظرًا لخطورة كبح انفعاالت الطفل وإهمالها، ينبغي على الدولة إقرار قوانين استثنائية لألم الحاضنة ال   •

المرضعة قطع    ،سيما  جواز  من  الشارع  أباحه  بما  أسوة  للطفل،  والجسدى  النفسي  األمان  أجل  من 
 صالتها أو التجوز فيها لبكاء الطفل.

اإلس  • التخطيط  والحلول؛ ألن  أهمية  البدائل  واقتراح  الظروف  وتوقع جميع  التربوي  العمل  في  تراتيجى 
الحياة ال تبقى على حال واحد، كما أن يجب أن يتصف المربى بالمرونة، التي هي أهم سمات العمل  

 التربوي، وهذا ما يستفاد من التعمم. 
الفردى واالجتماعى، هذه اآلثار    للصالة آثارًا تربوية على جميع جوانب النفس البشرية على المستوى  •

ال يمكن اإلستغناء عنها ما دام فى اإلنسان عرق ينبض، هذه اآلثار تكفي أن تكون مبررًا يقضي بأن  
 عمال ولو جزئيًا من أجل إقامتها. تكون الصالة أهم الغايات التربوية التي تعطل األ 

هيب والعقاب في الحياة بشكل عام  يجب تدعيم أساليب الترغيب والثواب ودحض وتقويض أساليب التر  •
 والحياة التربوية بشكل خاص، ومن باب أبغض الحالل في العمل التربوي هو العقاب.

والنهي   • بمعروف  بالمعروف  )األمر  االجتماعية  المسئولية  الطفل في سن مبكرة على  تدريب  ضرورة 
النسبة للفرد سبيل التحصن  عن المنكر بغير منكر( في إطار الشرع والقانون؛ ألن هذه الشعيرة هي ب

النهوض   سبيل  للمجتمع  بالنسبة  وهي  لها،  مناهضًا  موقفًا  تبنى  األخطاء من خالل  في  الوقوع  ضد 
الحضاري ومصدر خيرية األمة وطوق النجاة من العقوبات اإللهية للمجتمعات التي عم فيها الفساد، 

 اعاة العرف.ولكن نؤكد على أن يكون ذلك في إطار الشريعة والقانون مع مر 
نه  ضرورة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وتقديم أهل الخبرة على أهل الثقة في المهام القيادية واإلدارية؛ أل •

 ينمى الشعور باالنتماء ويمحى الشعور بالسخط، وتقوم به المؤسسات وتزدهر.
قف ضرورة الحرص على إقامة صالة الجماعة في أي تجمع إنسانى، ولو بشكل جزئي حتى ال يتو  •
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العمل، أسوة بإقامتها في ميدان الحرب؛ وذلك ألن صالة الجماعة نموذج مصغر للمجتمع اإلسالمي  
 المثالى.

يجب االهتمام بتوعية اآلباء والمربين بأهمية اصطحاب الطفل إلى المسجد، لما له يلبيه من إشباع   •
ج على  تعرفه  سيما  ال  واألخالقيه،  واالنفعالية  االجتماعية  الطفل  مرتبطة لحاجات  رفاق  ماعات 

 بالمسجد.
؛ ألن فرط الحركة واللعب سمة بارزة غير المميزيجب التوعية بأهمية حق الطفل في الغذاء ال سيما   •

فيه والغذاء يزوده بالطاقة ويعوض خالياه التالفة؛ لذا ال يصح منه الصوم ولو على سبيل التدريب،  
 سب قدراته الجسدية والعقلية.بخالف الطفل المميز الذي ينبغي تدريبه على الصوم ح 

ينبغي االستفادة من البرنامج الذي أقره الفقهاء لتدريب الطفل المميز على الصوم في عالج المدمنين،  •
 والذي يراعى التدرج والخصائص النفسية للطفل ويقوم على الجانب المعرفى والوجدانى والمهاري.

والسلوكي • والعادات  المعارف  جميع  محور  يكون  أن  إلكسابها  يجب  التربية  تسعى  التي  ألطفال،  لات 
تهديه   التي  البوصلة  وهي  اإلنسان،  أجلها خلق هللا  من  الغاية  ألنها  تعالى؛  إرضاء هللا  هو  محورها 

 طريق الخير وتبعده عن الشر.
موثوقة  • مؤسسات  بإنشاء  وذلك  العلم،  وطلبة  التعليم  على  اإلنفاق  على  الزكاة  دافعى  تشجيع  ينبغي 

مهمتها كاهل    تكون  العبء عن  وتخفيف  التعليمية  بالعملية  للنهوض  ومتابعته،  الغرض  هذا  تسهيل 
 ضطالح المجتمع بدوره في اإلصالح. االدولة و 

وال   • الرأسماليين  إلى جشع  يصل  العنان حتى  له  يطلق  فال  الطفل،  عند  التملك  دافع  تهذيب  ضرورة 
 حتى تصل إلى دروشة وزهد الصوفية، فيضعف المجتمع.  بت تك

األبناء بآبائهم مقرون بطاعة هللا وعبادته، والنفقة عليهم حق من حقوقهم كما أن النفقة على الطفل  بر   •
 لذا ينبغي أن يكون ترسيخ هذه القيمة من أهم أهداف المناهج التربوية واإلعالمية. ؛حق من حقوقه

مية والقيم االجتماعية  ينبغي استغالل المناسبات الدينية في تعزيز هوية الطفل وتزكية األخالق اإلسال •
 فيهم. 

في   • استغراق  وبال  للذات  جلد  بال  آلخر،  حين  من  الذات  وتقويم  النفس  مراجعة  على  الطفل  تربية 
 األخطاء، واالعتراف بالخطأ أولى من التمادي فيه.  

 ضرورة تناسق البيئة التربوية، كما هو الحال في الحج. •
 المؤسسات التعليمية لتنصهر الطبقية وتعلو قيم األخوة والمواطنة.أهمية توحيد الزي واألدوات في  •
 ضرورة افتعال مواقف تربوية تربي الناشئة على الجلد والمثابرة، كالرحالت وغيرها.  •
كالمعلمين    يجب على المسئولين عن التربية وأولياء األطفال مراعاة اختبار من يمثلون قدوات للطفل •

 ل يتشرب منهم المبادئ ويكتسب توجهاتهم. وأبطال القصص وغيرهم، فالطف
على الدولة مسائلة المسئولين عن إهمال تربية األطفال؛ ألنهم مسئولون مسئولية عينية أمام هللا وأمام   •
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 .-ظل هللا في األرض -الحاكم 
تعنى   • فالتربية  المواقف،  هذه  مع  للتعامل  بدائل  ووضع  التربية  أثناء  أخطاء  وجود  احتمال  ضرورة 

عليه يترتب  الذي  العام  آخر  الختبار  بدائل  ثم وضع  ومن  والخطأ،  المقصر    المحاولة  الطفل  إعادة 
للعام الدراسي فيما أخفق وما لم يحقق فيه، وليكن البديل متابعة الطفل في أوجه قصوره وتقويمه حتى  

 يصل للمستوى المنشود.
است  • )التي  التربية  في  اإلسالمية  األساليب  على  التشجيع  حل  يجب  على  التربية  مثل  اآلن(  حدثت 

 المشكالت والتعلم التعاونى...... 
 ضرورة اعتبار التعليم من ضروريات الحياة التي يجب أن ينفق في سبيلها الغالى والنفيس.  •
القتراب  تضمين المناهج التربوية ما يضفي على المحظورات والمحرمات جانبًا من القبح لها وعدم ا •

 منها. 
حاجة • مراعاة  من    ضرورة  والحد  بنفسه،  الطفل  ثقة  تدعم  والتي  المميز  سيما  ال  لالستقاللية  الطفل 

 إحاطة الطفل بالحماية الزائدة التي تخلق شخصية ارتدادية نكوصية انطوائية. 
تتناسب سلطته    • بحيث  بتالميذه،  المعلم  تحدد عالقة  التي  واللوائح  القوانين  في  النظر  إعادة  ضرورة 

الهيبة  على طالبه مع مسئوليته أ  تفقده  المعلم  التي تحد من سلطة  القيود  الدولة والمجتمع، ألن  مام 
 أمام طالبه مما يخلق جياًل عاقًا ناكرًا للجميل. 

 ئق التدريس.تقرير قاعدة "كل فعل يمكن للطفل أن يفعله فليس للمربى أن يفعله"، السيما في طرا  •
الدياثة؛ ألن   • في  يكره  الغيره على األعراض، وما  يعزز من خلق  ما  التربوية  المناهج  يجب تضمين 

 حفظ األعراض غاية للعمران البشري وأحد أركان التكوين الحضاري.
يجب تدريب المربين على مهارات التخطيط االستراتيجي؛ ألنه من العبث في العمل التربوي خاصة   •

 ي حلولها.انتظار المشكالت للبحث ف
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 الفصل الخامس 

 وأبعادها التربوية  أحكام المعامالت المتعلقة بالطفل

 )عالقة الطفل بغيره(

 

 

 أوال: أحكام المعامالت المالية المتعلقة بالطفل وأبعادها التربوية. 

 ثانيا: أحكام العقوبات المتعلقة بالطفل وأبعادها التربوية.

 واإلقرار المتعلقة بالطفل وأبعادها التربوية. ثالثا: أحكام الشهادة 

 رابعا: أحكام النكاح المتعلقة بالطفل وأبعادها التربوية. 

 المعامالت المتعلقة بالطفل خامسا: التطبيقات التربوية ألحكام 
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 أحكام المعامالت المتعلقة بالطفل وأبعادها التربوية: الفصل الخامس

 )عالقة الطفل بغيره( 
 

 أحكام المعامالت المالية المتعلقة بالطفل وأبعادها التربوية. أوال: 
 تعريف المعامالت المالية: 

ال في  معاملة  ةغلالمعامالت  جمع  هي  ُمَفاَعَلة -:  وهي    -وزن  معاملة،  عاملته  مصدر  والمعاملة 
 مأخوذة من العمل.

يم سقاء، زنبيال، واألد والعمل إيجاد األثر في الشيء، يقال فالن يعمل الطين خزفًا، ويعمل الخوص   
 . (1)يجادهإألن فعل الشيء هو  ؛وال يقال يفعل ذلك
 إذًا هي اشتراك طرفين في عمل.  :فالمعامالت 

عام وهو الذي يطلق في مقابل العبادات، ذلك ألن الفقهاء    والمعامالت في الفقه اإلسالمي لها معني
 يقسمون الفقه عند التصنيف إلى قسمين: فقه العبادات وفقه المعامالت.

 . محضافالعبادات: هي ما يتعلق بين العبد وربه، وهو ما كان عبادة 
الناس بعضهم بعض في مصالح الدنيا، وما يقع    التي تتعلق بمعامالت معحكام  والمعامالت: هي األ

االنقياد و من تصرفات والتزامات وعقود، وهي التي روعيت فيها حظوظ النفس وفيها معني العبادة  بينهم  
 للشرع.

والعبادات منها ما يتعلق بالعبادة البدنية المحضة، كالصالة والصيام، ومنها ما يتعلق بالعبادة المالية  
 ا يتعلق بالعبادة المشتركة بين البدن والمال كالحج. كالذكاة، ومنها م

أما المعامالت فمنها ما يتعلق بالمال، ومنها ما يتعلق بالنكاح والطالق واألحوال الشخصية، ومنها  
بما  ة واالعتداء على المال أو العرض أو على النفس والحدود والقصاص، ومنها ما يتعلق  يما يتعلق بالجنا 

 قرار ونحو ذلك.ء والشهادات واإلبين الناس من القضا
 حكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الدنيا. : األ(2) الفقهيالح ط صفالمعامالت إذن في اإل

حكام الشرعية العملية المتعلقة بتعامل الناس في األموال وما ينتفعون به،  والمعامالت المالية: هي األ
 والوقف والهبة وغيرها.  واإلجارة،كالبيع 
 
 

 
 . 134أبو هالل العسكري: الفروق اللغوية، ت: محمد إبراهيم سليم، القاهرة: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، د.ت، صــ (1)
 . 4/500ن: الحاشية، مصدر سابق، ابن عابدي (2)
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 :(1)أنواع المعامالت المالية -أ
 تتنوع المعامالت المالية في الفقه اإلسالمي حسب نوع العقود المبرمة، وذلك إلى أربعة أنواع: 

 عقود المعاوضات: -1
كال  المعاوضات هي دفع شيء عوضًا عن شيء، وهي العقود التي تشمل دفع العوض المادي من  

 جارة، والحمالة.الطرفين، كالبيع، واإل
 عقود التبرعات: -2

التمليك بدون مقابل،   التبرعات هي تلك التي يكون فيها  والتبرع هو العطاء من غير سؤال، وعقود 
 والوصية، والوقف. حسان، كالهبة، الغرض منها اإل

 رفاق: عقود اإل  -3
للغيراإل والنفع  المعونة  تعني  وهي  العنف،  وهو ضد  الرفق  من  مبناها  (2) رفاق  التي  العقود  وهي   .

 ، والوديعة، والوكالة.حسان والنفع للغير، دون تمليك عين المال، كالقرض، والعاريةاإل
 عقود التوثيقات: -4

  .(3) حكام والتقوية وكذلك الشد والربط وااللتزاموالتوثيق من معاينة األ التوثيق مصدر وثق الشيء، 
 : المالية األهلية -ب

 وهنا نستعرض ما يتعلق بالمعامالت المالية.سبق تفصيلها في األحكام العامة المتعلقة بالطفولة، 
 حتى الرشد.اتفق العلماء على أن األهلية حسب أطوار النمو التي يمر فيها اإلنسان من الحمل  

وواجبات ومناط هذه األهلية،    ويعبر عن هذه األهلية بـ)الذمة(، فكل إنسان له ذمة تتعلق بها حقوق 
له أهلية وجوب، وهذا النوع من األهلية يبدأ في الفقه    -حتى الجنين -هي الصفة اإلنسانية، فكل إنسان  

 نتهي بالموت.منذ بدء تكوين الجنين في الرحم وتالزمه في جميع أطوار حياته وت
وااللتزام  و  الحقوق  لتلقي  فيصلح  كاملة،  وجوب  أهلية  له  تثبت  المميز  غير  أو  المميز  سواء  الطفل 

تحصل له نتيجة التصرف الذي يمكن للولي أو الوصي أن  بالواجبات، والحقوق الثانية للطفل هي التي  
 يمارسه بالنيابة عنه، كتملك ما يشتري له أو يوهب له. 

لتزامات الواجبة علي الطفل فهي كل ما يستطاع أداؤه عنه من مال، سواء من حقوق العباد وأما اإل
المتلفات   تعويض  أو  الدار ونحوها،  البيع والشراء وأجرة  المالية من  المعاوضات  أو من حقوق هللا، مثل 

، وأيضًا زكاة  من أموال اآلخرين، وكذلك الضرائب المالية للدولة كعشر الزرع وخراج األرض التي يتلفها  
 .(4)ماله عند جمهور العلماء

 
 . 3097/ 4وهبه الزحيلي: الفقه اإلسالمي وأدلته،  (1)
 . 10/118ابن منظور: لسان العرب، مصدر سابق،  (2)
 (. 371/ 10(، ابن منظور: لسان العرب، )927الفيروزآبادي: القاموس المحيط، صـ ) (3)
 . 2/250بيروت، د.ت، -الحنفي: تيسير التحرير، دار الفكر  أمير بادشاة (4)
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العقل   بقبول قوة  لها يستعد  التي  تستفاد من اإلنسانية  الذمة  ثبوت األحكام في  "أهلية  السبكي:  قال 
الحال   ثاني  التكليف في  فهم  قوة  به  بالفعل وال    حتىالذي  الخطاب  فهم  قوة  لها  يكن  لم  لما  البهيمة  أن 

م إلى ذمتها بخالف النطفة التي في الرحم إذ يثبت لها الملك باإلرث والوصية لم تتهيأ إلضافة الحك ،وةقبال
والحياة غير موجودة بالفعل، ولكن بالقوة، وكذا الصبي مصيره إلي العقل فصح إضافة الحكم الي ذمته  

 .(1) ومطالبته في ثاني الحال
 أهلية األداء:

معتبر شرعًا، وقيل معناها: أنها أهلية المعاملة. هي صالحية اإلنسان لصدور الفعل عنه على وجه  
 .  (2)إذ بها يكون الشخص صالحًا الكتساب حقوق من تصرفاته وإنشاء حقوق لغير من هذه التصرفات 

 قسمين:  إلىومن ثم فهي تعني المسئولية، وقد قسمها الفقهاء 
لقاصر والبدن الناقص، فاألداء هي التي تقوم على القدرة القاصرة من العقل او   داء القاصرة:أهلية األ

لذلك فأهلية األداء القاصرة    ؛ذلك بالنضج العقلي والبدني الجسميمرتبط بقدرة فهم الخطاب الشرعي، ويتم  
وجوبه،   ال  األداء  صحة  األهلية  هذه  على  ويترتب  وبدنه،  عقله  لقصور  وذلك  المميز  بالطفل  تختص 

 .(3) الية من الطفل المميزصالحية بعض المعامالت الم -كذلك-ويترتب عليها  
أهلية األداء الكاملة تقوم على القدرة الكاملة من العقل الكامل والبدن الكامل،    أهلية األداء الكاملة:

يتصف بها وكان محاًل لها؛ ألن إلزام األداء قبل كمال  على األهلية وجوب توجيه الخطاب لمن    ويترتب 
والبدن خر  مقا  ق العقل  البلوغ  الحكيم  الشارع  أقام  لذلك  العقل  مكبير،  في    ؛كمال  الغالب  في  البلوغ  ألن 

 .(4) الغالب يكتمل به العقل
 :(5) والطفل بالنسبة ألهلية األداء قسمان

فهذا عديم ألهلية األداء، لكونه ال عقل له معتبر شرعًا، وال يترتب على أقواله   الطفل غير المميز: -1
نفس  على  جني  إذا  أنه  األمر  وغاية  باطلة،  وتصرفاته  فعقوده  ال  أثر شرعي،  ماليًا  يؤاخذ  ماله  أو  ه 

ي  بدنيًا، فإن قتل أو أتلف مال غيره ضمن دية القتيل وضمن ما أتلفه، ولكنه ال يقتص منه، وهذا معن 
 .(6)قول الفقهاء: "عمد الطفل خطأ"

 ألنه ما دام فاقدًا للعقل فال يوجد القصد وال يوجد العمد. 
 وهذا تكون له أهلية أداء ناقصة، ويفرق في ذلك بين حقوق هللا وحقوق العباد. الطفل المميز: -2

 
 158/ـ 1ه، صـ 1404السبكي: اإلبهاج، بيروت: دار الكتب العلمية،  (1)
 . 114الجبوري: عوارض األهلية عند األصوليين، صــ  (2)
 . 115الجبوري: المرجع السابق، صــ (3)
 . 123-116صــ 4ه اإلسالمي وأدلته جــ، الزحيلي: الفق116الجبوري: المرجع السابق، صــ  (4)
 . 64القدسي: أحكام األطفال الفقهية في باب المعامالت المالية، صــ  (5)
 (. 5/41م، ) 1937-ه1356مجد الدين أبو الفضل الحنفي: االختيار لتعليل المختار: القاهرة مطبعة الحلبي،  (6)
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والصالة والحج وغيره، ولكن ال يكون ملزمًا بأداء العبادات   كاإليمانى فتصح منه  أما حقوق هللا تعال 
النافعة وال تصح تصرفاته   العباد فتصح تصرفاته  وأما حقوق  والتعويد،  والتهذيب  التأديب  إال على جهة 

 الضارة. 
له، وجعلها  األداء  أهلية  ثبوت أصل  مبينة على  المميز  الطفل  والتصرفات من  العقود  هذه  وصحة 

التصرف جبر    إلىن الولي مبني على نقص هذه األهلية، فإذا انضم إذن الولي أو إجازته  موقوفة على إذ 
 هذا النقص، فاعتبر العقد أو التصرف من ذي أهلية كاملة.

 :تصرفات الطفل -جـ
مصدر من صرف، والصرف من صرف األمر أي دبره ووجهه، وتصرف في األمر   التصرف لغة:

 .(1)ه أي اكتسب لهم، وتصرفت به األحوال أي تقلبت أي احتال وتقلب فيه، وتصرف لعيال
التصرف في اصطالح الفقهاء: هو كل فعل أو قول ينشئ التزامًا أو ينتج أثرًا شرعيًا، وهو نوعان،   

 على المال المباح، وتصرف قولي مثل البيع واالجازة.  ستيالءتالف واإلتصرف فعلي كالغضب واإل
من شخصين وهذا هو العقد والثاني ما    إرادتين والتصرف القولي نوعان: األول ما ينشأ عن ارتباط    

 .(2)نفراديينشأ بإرادة واحدة من شخص واحد وهذا هو التصرف اال
واإل  وقد    والشراء  كالبيع  الصغير،  من  تقع  التي  التصرفات  حكم  في  الفقهاء  والهبة،  اختلف  جارة 

واللعان والظهار  والمساقاة،  واألوالعارية  والعتق،  األموات، ،  وإحياء  والوديعة،  والصلح،  والخلع،  يمان 
، والضمان، والمضاربة،  واإليالء، والجوالة، والشركة، واللقطة، والصيد والذبح، واألضحية، والوقف، والنذر

المميز  غير  الطفل  تصرفات  بين  فرقوا  وقد  المعامالت  من  ذلك  وغير  والمزارعة،  والوكالة،    والكفالة، 
 على النحو التالي:  والمميز
 تصرفات الطفل غير المميز: -1

وأنه ال  الكالم،  مقاصد  يعلم  الجواب وال  يحسن  الخطاب وال  يفهم  المميز ال  الطفل غير  أن  طالما 
يفرق    يعرف لها وال  جالب  والشراء  للملكية  سالب  البيع  أن  فقد  أكذلك  واليسير،  الفاحش  الغبن  بين  يضًا 

لكونه ال عقل له معتبرًا شرعًا، وال يترتب على أقواله   ؛عديم ألهلية األداء، وفاقدًا لها أصالً   اعتبره الفقهاء
 أثر شرعي. 

وال ينبني عليها حكم    ،تبار لها، وأنها الغيةلذلك فإن كافة الفقهاء يرون أنه ال يصح تصرفه وال اع 
الهبة والوصية، وينوب  شرعي له كقبول  نافعًا محضًا  باطلة، حتى ولو كان  فأقواله كلها هدرًا، وعقوده   ،

 عنه فيها وليه. 
 و ضمان ما أتلفه.أ أما إذا جني او تعدي على الغير فإنه يؤاخذ ماليًا ال بدنيًا بدفع التعويض    

 
 . 1/513العربية بالقاهرة: المعجم الوسيط  مجمع الغة (1)
 .10/333م، 1993عبد الكريم زيدان: المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم، مؤسسة الرسالة،   (2)
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، كأن يشتري ألهله من الدكان خبزًا، أو طعامًا  اليسير  يءإال أنهم )الفقهاء( أجازوا تصرفه في الش
   .(1) ونحوه بالمال اليسير

 تصرفات الطفل المميز:  -2
تصرفات الطفل المميز من عدمها، فمنهم من أجازها وصححها ومنهم من  اختلف الفقهاء في صحة  

 من أجازها بشروط. أبطلها ومنهم
النافع منها أو   الرأي األول: أن تصرفات الطفل المميز ليست صحيحة، وال يعتد بها مطلقًا، سواء 

 ء أذن الولي له أو لم يأذن. االضار، سو 
 .(2) الحنابلةوهذا مذهب الشافعية، والظاهرية، ورواية 

وقد استثني بعض الشافعية من تصرفات الطفل المميز بعض التصرفات، فقالوا بصحتها، كالتملك  
 . (3) وإن كان النووي صحح بطالنها والوصية والتدبير ودفع الزكاة وغيرها، 

إذن بدون  اليسير  للشيء  المميز  بيع  اليسير، فأجازوا  الشيء  الحنابلة  بفعل   واستثني  وليه، واحتجوا 
 أبي الدرداء حين اشتري من صبي عصفورًا فأرسله. 

ِمْنُهْم ُرْشًدا  وقد استدل هذا الفريق بقوله تعالى:   َفِإْن آَنْسُتْم  َكاَح  َبَلُغوا النِ  ِإَذا  ﴿َواْبَتُلوا اْلَيَتاَمى َحتَّى 
 بحديث رفع القلم عن ثالث منهم الصبي حتى يحتلم.  ، واستدلوا أيضاً (6النساء: ) َفاْدَفُعوا ِإَلْيِهْم َأْمَواَلُهْم﴾

 الرأي الثاني: 
 تصرفات الطفل المميز صحيحة وجائزة في الجملة، لكنهم اختلفوا في الشروط والتفاصيل. 

األ من  الفقهاء  جمهور  مذهب  الحنابلة،  وهذا  عند  والراجح  والمالكية،   ،سحاقإو   والنووي،حناف، 
 والشيعة.  ،واإلباضية

المميزوذلك   الطفل  تصرفات  كالغضب   ألن  الفعلية  فالتصرفات  فعلية،  أو  قولية  تكون  أن  إما 
تالف، توجب عليه ضمان ما أتلف من مال أو نفس، أما التصرفات القولية كالعقود وغيرها، فقد ذهب واإل

يصح    الحنابلة إلى صحة تصرف الصبي المميز فيما أذن له الولي فيه، أما إن تصرف بغير إذن وليه لم
 . (4) تصرفه

 
،  66،  9/164، النووي: المجموع:  5/235، الشيخ نظام: الفتاوى الهندية:  135/ 5،  175/ 4الكاسانى: بدائع الصنائع:    (1)

،  4/321، ابن قدامة: المغنى:  8/ 4، ابن مفلح: المبدع، بيروت: دار الكتب العلمية،  4/268المرداوى: اإلنصاف:  
 . 59-2/58، الحجاوي: االقناع: 3/151البهوتى: كشاف القناع: 

المجموع    (2) صــ9/155النووي:  الرسالة،  مؤسسة  بيروت:  األصول،  على  الفروع  تخريج  الزنجانى:  حزم:  188،  ابن   ،
 . 4/185ن قدامة: المغني ، اب7/200المحلي، 

، تقي الدين أبي بكر الحصينى: كفاية األخبار في حل غاية اإلختصار، ت: على عبد الحميد  9/157النووي المجموع:    (3)
 .  258م صــ1994ومحمد وهبي، دار الخير، دمشق 

 4/185ابن قدامة: المغني،  (4)
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إذن   المميز  الطفل  ونفاذه من  لزومه  التمييز، وشرط  البيع  فقد جعلوا شرط صحة عقد  المالكية  أما 
 .(1)الولي وإجازته

 .(2) تصرفات الطفل المميز النافعة، ومنعوا عنه التصرفات الضارة أما الحنفية فأجازوا
، فالمراد من االبتالء اختبار  َواْبَتُلوا اْلَيَتاَمى َحتَّى..........﴾﴿ وقد اعتمد الجمهور على قوله تعالى:  

ختبار إنما يحصل إذا أذن له  في المال، وهذا اال  حال الصغير في معرفة قدرته على التصرف الصحيح
والشراء،   البيع  صحة    فاألمر في  تقتضي  وذلك  البلوغ،  قبل  والشراء  البيع  في  لهم  يأذنوا  بأن  لألولياء 

 . (3) اتهمتصرف
النافعة مطلقًا، واشتراط إذن  إليه الجمهور من صحة تصرفات الطفل المميز  والراجح هو ما ذهب 

والضرر،   النفع  بين  تردد  فيما  قدراتهم الولي  لمعرفة  اختبارهم  بعد  وذلك  مطلقًا،  الضارة  تصرفاته  وإلغاء 
شراف وإذن الولي، ومن ثم فال إبدفع المال إليهم وتصرفهم به، وذلك تحت  إال  على التصرف وال يكون  

 واشتري. هو من باع  ليخوف من تصرفه، إذ هو نائب الولي، فكأن الو 
على بلوغ الحلم والعقل، والعقل قوة   مبنيوألن التكليف الشرعي في وجوب حقوق هللا على المكلف  

يز بها بين النافع والضار، فقد يكون الطفل المميز أعقل  نسان وتنمو معه حتى تكتمل، فيمث في اإلد تح
 وأبصر بالتجارة من البالغ.

 األبعاد التربوية:
المبادئ التربوية التي ينبغي    وال شك أن أمر الشارع الحكيم الولي بابتالء الصغير واختباره، من أهم

بلغ    إذالحياة، وممارسته لها، حتى  تقوم عليها كافة الممارسات التربوية، وهو دليل على تعويده أمور اأن  
    التكليف كان جديرًا بالمسئولية.

وهذا المبدأ يعكس روح الشريعة اإلسالمية القائمة على التدرج ومراعاة الفروق الفردية، وكذلك قيامها  
 على جلب المصالح ودرء المفاسد.

تصرفات نافعة، وتصرفات ضارة، وقد اشتهر عند بعض الفقهاء تقسيم تصرفات الطفل المميز إلى  
 وتصرفات بين النفع والضرر.

الكسانى منه  (4) قال  تصح  وال  خالف،  بال  النافعة  التصرفات  منه  فتصح  العاقل  الصبي  وأما   :
جماع وأما الدائرة بين الضرر والنفع كالبيع والشراء واإلجارة ونحوها فينعقد التصرفات الضارة المحضة باإل

 موقوفًا على إجازة وليه، فإن أجاز جاز وإن رد بطل.عندنا 
 

 
 . 4/245، المغربي: مواهب الجليل في شرح مختصر خليل 6/31العبدري: التاج واالكليل لمختصر خليل   (1)
 . 387يوسف بن قزعلى: إيثار االنصاف في آثار الخالف، ت: ناصر العلى الناصر، القاهرة: دار السالم، د.ت، صــ   (2)
 . 25/21، د.ت، 2معرفة، ط، السرخسي: المبسوط، بيروت: دار ال4/185ابن قدامة: المغني  (3)
 . 171/ 7الكاسانى: بدائع الصنائع،  (4)
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 تصرفات نافعة نفعًا محضًا: -
كاال مقابل،  بدون  الطفل  ملكية  زيادة  عليها  يترتب  التي  واالهي  الهبة، حتطاب  وقبول  صطياد، 

 أهلية وجوب كاملة. إلىوالصدقة، والوصية، وهذا النوع بحاجة 
 ن: اوهي نوع 

 صطياد. حتطاب واإلإذن وليه، مثل اإل حاجة إلىما تصح من الطفل دون   -
 قوال في اشتراط إذن الولي من عدمه، وذلك كقبول الهبة.ما اختلفت فيه األ -

فذهب بعض الحنابلة إلى اشتراط إجازة الولي، وذهب الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة، إلى أن هذه  
 .( 1) ألنها لنفعه التام ؛الوليالتصرفات، تصح من الطفل المميز، دون إذن وال إجازة من 

 تصرفات ضارة ضررًا محضًا: -
والصدقة،   -منه لغيره   –هي التي يترتب عليها خروج شيء من ملك الطفل دون مقابل، مثل الهبة  

 واإلقراض، وكفالته لغيره بالدين، وهذه التصرفات بحاجة إلى أهلية أداء كاملة. 
ألن الولي ال يملك إجازة هذه    ؛المميز، وال تنفذ ولو أجازها وليهوال تصح هذه التصرفات من الطفل  

 .(2)لما فيها من ضررالتصرفات 
 تصرفات تدور بين النفع والضرر: -

واإليجار،   والشراء،  البيع  مثل  والمفسدة،  والمصلحة  والخسارة،  الربح  تحتمل  التي  التصرفات  هي 
 قاصرة أو كاملة. والجعالة ونحو ذلك، وهي بحاجة إلى أهلية أداء 

ويري جمهور الفقهاء أن هذه التصرفات تصح من الطفل المميز بإذن وليه، أو تكون موقوفة على 
للم وذلك ألن  البلوغ؛  بعد  لنفسه  إجازته  أو على  لها،  وليه  فإن مإجازة  قليل،  غير  اإلدراك  من  جانبًا  يز 

 . (3) أجيزت نفذت، وإال بطلت، واإلجازة كما مر تجبر نقص األهلية
 

 األبعاد التربوية لمعامالت الطفل المالية: -د
نظرة تربوية كونه فاقد للقدر المطلوب من النمو العقلي والبدني،   غير المميزنظر الفقهاء إلى الطفل  

 لذلك لم يجيزوا له أي نوع من المعامالت المالية. 

 
، السمرقندي: تحفة الفقهاء، قطر: دار إحياء التراث 2/454، شيخ زادة: مجمع األنهر  7/125المرداوي: اإلنصاف،    (1)

 . 6/49، ابن قدامة: المغنى، 2/37اإلسالمي، 
-ه 1371بداية المجتهد ونهاية المقتصد، القاهرة: دار االستقامة،    ، ابن رشد الحفيد:37/ 2السمرقندي: تحفة الفقهاء،    (2)

 . 4/65م،  1952
العلمية،    (3) ، عبيد هللا المحبوبى الحنفي: 265م، صــ  1999-ه1419ابن نجيم: األشباه والنظائر، بيروت: دار الكتب 

صبيح   مكتبة  التنقيح،  غوامض  حل  في  المبسوط،  332/ 2مصر،  -التوضيح  السرخسي:  عرفة  25/12،  محمد   ،
، األستر وشني: جامع  3/294و   5/ 3الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ت: محمد عليش، دار الفكر،  

 .   269أحام الصغار، 
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إن هذه النظرة التربوية التي تحرر الطفل الغير مميز من أي التزامات وتضع المسئولية كاملة على  
ي-  وليه التي  العمرية  المرحلة  تتفق مع خصائص ومتطلبات  الطفلوالتي  بها  يعانيه    -  مر  ما  تستدعي 

البدني،   وال  العقلي  نموه  يكتمل  لم  الذي  الطفل  هذا  يطالب  اليوم، حيث  مدارسنا  في  مميز  الغير  الطفل 
غته فضاًل عن مبادئ الحساب  بدراسة لغة غير ل  ال من خالل اللعب واللهو،إ  ةوالذي ال يعرف عن الحيا

ستظهار من  االخدام أسلوب التلقين من قبل المدرس والحفظ و والحاسب اآللى مع لغته األم وكل ذلك باست
الغير مميز في مدارسنا، فإن    وكنتيجة لهذا القهر التربوي الذي يوضع على الطفل  ؛قبل الطفل الضعيف

 ال بالغش. إثنين الشعور بالكبت والتسرب من التعليم مصيره بال شك، وال نجاة من اإل
:  يوسف)﴾  َأْرِسْلُه َمَعَنا َغًدا َيْرَتْع َوَيْلَعْب َوِإنَّا َلُه َلَحاِفُظونَ يوسف ألبيهم، ﴿وقد الح في أفقي ما قاله أخوة  

 هنا فقط تركه نبي هللا يعقوب، سيأخذونه ليلعب وليس ليرعى معهم ومع ذلك هم مسئولون عنه.  (،12
إشراف المربي )الولي(    يؤهله للممارسة والتعليم تحت أما الطفل المميز الذي قد نما عقله وبدنه نموًا  

اال ويمكننا  والضرر،  النفع  بين  تدور  التي  التصرفات  في  له  أذنوا  التربوي  فقد  الموقف  هذا  من  ستفادة 
اإل في  وإمكاناته،  الفقهي،  مع خصائصه  يتوافق  الذي  الدراسي  تخصصه  اختيار  في  الطفل  على  شراف 

 نفسية وإمكاناته البدنية.وعدم تركه لنفسه يختار ما يهواه، فقد يتعارض مع خصائصه ال
في قبول المعامالت  ر تستدعي التوافق بخصوص اشتراطهم إذن الولي  ظ كان للمالكية وجهة ن  د قلو 

ن من اعتاد االستجداء قد أل  ؛المالية للطفل محض المنفعة، وذلك بغية تربيته على أخالق األنفة والكرامة
 يتنازل عن مبادئه من أجل المنفعة المادية. 

الطفلأما   فيها مصلحة  الفقهاء  قدم  فقد  الضرر،  كليات  أل  ؛المعامالت محضة  من  المال  حفظ  ن 
الشريعة التي تدور عليها، فقالوا بعدم صحتها سواء أذن الولي أم ال، ومع ذلك فقد أجازوا أن يخرج الطفل  

البذل   الطفل على  لتعويد  وذلك  اليسير كهبة ومساعدات لآلخرين،  الشيء  ماله  منذ  المميز من  والعطاء 
لف العادة؛ ألن منع الطفل من العطاء قد يشكل دافعًا  إفمن شب على شيء شاب عليه، والخير  الصغر،  

نظرًا للتعزيز الذي يحصل عليه في فترة    ؛هذه األخالق الذميمة  فيه  كون تت  لتربية الطفل الشح والبخل، فقد 
قيد قد تتشكل في شخصية أخالق التبذير    تجاه اآلخر لو ترك األمر بدون التمييز إذا منع عنه، وفي اإل

 (1) لذلك قيده الفقهاء باليسير، قال ابن عابدين: "األصل أنه يهب ويتصدق بما دون الدرهم". ؛سرافواإل
إن الهدف من المعامالت الدائرة بين النفع والضرر باإلضافة إلى الجانب المادي، هو إكساب الطفل  

التربوية األهداف  من  الكثير  من واال  المميز  النوع  لهذا  المباشر  المميز  فالطفل  واإلنسانية،  جتماعية 
المعامالت المالية يشعر أنه يزداد حكمة وتجربة، وأنه أكثر استقالاًل واقتدارًا، إضافة لتيسر أفضل الفرص  

 .    (2) لممارسة وتوسيع الملكات الكامنة لديه، األمر الذي يساهم بنمو شخصيته وارتقائها

 
 . 163/ 6ابن عابدين: حاشية ابن عابدين  (1)
دار الشئون الثقافية  -، بغداد  1سونيا هانت، جنيفر هيلتن: نمو شخصية الفرد والخبرة االجتماعية، ت: قيس النوري، ط  (2)
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المادي   اإلطاروفي هذا   النفع  التي تضمن حصول  التربوية  التدابير  الفقهاء مجموعة من  قد راعي 
 : يليوالتربوي من خالل معامالت الطفل في جانب المعامالت التي تحتمل النفع والضرر، نذكر منها ما  

من أراد التجارة  إن  في تدريب الطفل على المعامالت المالية، يقول النووي: "  اهتموا بالجانب النظري 
، والطفل المميز لديه (1) لزمه أن يتعلم أحكامها فيتعلم شروطها وصحيح العقود من فاسدها وسائر أحكامها

" عابدين:  ابن  يقول  المالية،  المعامالت  من  النظري  الجانب  تعلم  على  يعينه  عقلي  من  كالتمبنضج  ن 
الذي كال الصبي  في  موجود  وذلك  بالعقل،  فيه  المعرفة  المميز  (2) فليتأمل"منا  الطفل  تعليم  يندب  لذلك   ،

الجانب النظري من المعامالت المالية،  وقد قال عمر بن الخطاب: "ال بيع في سوقنا إال من يفقه وإال  
 .(4) ، وانظر أيضاً (3) أكل الربا شاء أم أبا"

عناية فائقة في تعليم الطفل    الجانب العملي التطبيقيولم يكتف الفقهاء بالجانب النظري، فقد أولوا  
المعامالت المالية، فقد جعلوا معامالته البد أن تصدر عن أهلية أداء سواء كاملة أو ناقصة وعن  المميز  

واستظهار والضار ال عن حفظ  النافع  بين  "    ؛تمييز  عابدين:  ابن  قال  ال  لذلك  بأفعاله  يؤاخذ  المحجور 
تلقين من غير  (5)بأقواله" وبيان ال عن  تمييز  بالتحكم عن  للتصرف  األهلية  "ألن  أيضًا:  الزيلعي  وقال   ،
 (6) تمييز"

عندما   ينتهجونها  أساسية  مبادئ  الطفل  وللفقهاء  مع  سيما  ال  الدينية،  والواجبات  األوامر  يوجهون 
 اإلجراءات والمبادئ: المميز، من أهم هذه 

 بيعه أو شراءه إذنه. صحةاإلشراف واإلرشاد من األخرين، وهذه مهمة الولي، لذلك اشترطوا في  -
التدرج في التعليم، وهذا أسلوب عام في الشريعة اإلسالمية، فما بالنا بالطفل، يقول الشربيني: "يدفع   -

 .(7) نفقة شهر" أسبوع، ثمثم نفقة  ،إليه نفقة يوم مدة شهر
ال بالتكرار  إ،فالمهارات ال تتقن  (8)صلي هللا عليه وسلم "الخير عادة....."  استخدام التكرار، يقول النبي  -

في نفس صاحبها، قال ابن عابدين: " اإلذن بالتجارة ال يحصل إال بالتكسب    ةتصير عادة مركوز  حتى

 
 . 242، صــ1988العامة 

 . 9/146النووي: المجموع  (1)
 . 173/ 6ابن عابدين: حاشية ابن عابدين  (2)
 . 64/ 2الغزالي: إحياء علوم الدين، بيروت: دار المعرفة،  (3)
 . 5/191الزيلعي: تبيين الحقائق  (4)
 . 6/160ابن عابدين: المصدر السابق  (5)
 . 219/ 5الزيلعي: المصدر السابق  (6)
 . 2/169الشربيني: مغني المحتاج،  (7)
 (. 182سنن ابن ماجة، رقم: ) (8)
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داللة   اال(1)التكرار"  علىوهو  في  الواحدة  المرة  تكفي  "وال  النووي:  وقال  مرتين  .  من  البد  بل  ختبار 
 .(2)فأكثر بحيث يفيد غلبة الظن برشده"

ألنه يصبح توكيال    ؛على نوع معين من التجارةقتصار  كره الفقهاء اال  المالية:التنوع في المعامالت  
بن عابدين:) التخصيص  ا، يقول  ستكشافستطالع واالحاجة الطفل في اال  ييلب وليس تعليما، كما أنه ال  

مفيدًا( يكون  ال  كقوله(3)قد  فقط  واحد  عقد  بإجراء  الصبي  الولي  أمر  "وأما  واشتر    : ،  السوق  الي  اذهب 
فليس   بعه  أو  الفالني  توكي  ن،بإذ الشيء  الصغير  استخدام  قبيل  من  بعد  المتعارف بل  هو  ما  على  اًل 

   .(4)والمعتاد ال يتقيد وال يتخصص إذن الولي بزمان ومكان وال بنوع من البيع والشراء
على العفو والتسامح في   تحض   لقد تواترت النصوص الشرعية التي   العفو عن اليسير من األخطاء:

فيق   حتىيسير األخطاء،   التغافل سنة،  إن  يتعلق    مال  األمر  وإذا كان  أقوام"  بال  "ما  نبينا  قال  ما  أكثر 
 ؛بالتعليم ومع الطفل المميز غير المكلف فهو أدعى بال شك. وهذا المبدأ في غاية األهمية التربوية وذلك

لذلك   والخطأ  بالمحاولة  إال  يتم  ال  التعليم  في  ألن  الطفل  أخطاء  بعض  عن  يعفو  أن  الفقهاء  ارتأى 
  .(5) الستحالة عدم ورودها منه مثل الغبن اليسير ؛يةالمعامالت المال

بالوسائل المناسبة ووفق الضوابط التي  جواز عقوبة الطفل عند خطأه: أجاز الفقهاء أن يعاقب الطفل  
  . (6)سبق اإلشارة إليها في الصالة

الماليةإ للمعامالت  المميز  الطفل  مباشرة  بالشروط  إتحت    ن  وليه  يحمل  شراف  السابقة  والضوابط 
األ من  خالل  الكثير  من  الطفل  شخصية  تكوين  في  األثر  أبلغ  لها  التي  المرعية  التربوية  شباعها  إبعاد 

 لحاجات الطفل النفسية والتي من أهمها:  
 تحديد الدور الجنسي:  •

في  إن هللا تعالى قد خلق ذكر وأنثي ولكل منها سمات وخصائص نفسية وبيولوجية ولكل منها دور  
لذلك لعن هللا على لسان رسوله المتشبهات    ؛ويكمل كاًل منهما اآلخر بدون تداخل في األدوار  االبتالءدار  

بالنساء الرجال  من  والمتشبهين  بالرجال  النساء  تعالي:  (7) من  وقال  َلَك ﴿ ،  َعُدوٌّ  هذا  ِإنَّ  آَدُم  َيا  َفُقْلَنا 

 
 . 156/ 6ابن عابدين: حاشية ابن عابدين،  (1)
 . 4/181النووي: روضة الطالبين،  (2)
 . 6/156: المصدر السابق عابدينابن  (3)
 . 1/190جمعية المجلة: المجلة، ت: نجيب هواويني، كاراخانة تجارة الكتب، د.ت،  (4)
 . 7/315ابن عابدين: المصدر السابق  (5)
، الكاساني: بدائع  2/98، المرغيثاني: الهداية شرح البداية  5/274، المغربي: مواهب الجليل  8/217القرافي: الذخيرة    (6)

 . 315/ 6، ابن نجيم: البحر الرائق 442/ 3، أبو البركات الدردير: الشرح الكبير، 7/63صنائع ال
 
 . 5546صحيح البخاري، رقم:  (7)
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َفَتْشَقٰى﴾  اْلَجنَِّة  ِمَن  ُيْخِرَجنَُّكَما  َفاَل  عجزها (117طه:  )  َوِلَزْوِجَك  وفي  وحواء،  ألدم  موجه  الخطاب   ،
األ تعلق  عندما  وذلك  )آدم(  للمذكر  العقلي  خصص  الجانب  في  الرجل  تفوق  حيث  والشقاء،  بالعمل  مر 

 ا يكمل بعضهما البعض.والعضلي بينما تفوقت المرأة في الجانب العاطفي والنفسي، وكالهم
ذلك   فإن  منظم،  تربوي  إطار  في  المالية  المعامالت  بممارسة  المميز  الفقهاء  إجازة  فإن  دعم  يلذلك 

ويعزز دورة الجنس في هذه الحياة، "فالطفل بمجرد أن يميز الفرق بين الولد والبنت يبدأ سلوكه بالتمايز 
جتماعية من حيث الدور الجنسي الذي يحدد له اتجاه ما تتوقعه منه الثقافة وما تكسبه إياه التنشئة اإلفي  

 .(1)رنهاية العم  حتىويقبل منه ويستمر هذا التمايز بالنسبة للفرد 
 التملك:   ىلإالحاجة  •

نسان في جميع مراحل نموه مفطور على حب التملك، وهي غريزة من أقوي الغرائز المذكورة  إن اإل 
 إذاألن الطفل    ؛نسان، لذلك راعي الفقهاء هذه الفطرة وأباحوا للطفل ممارسة المعامالت الماليةفي نفس اإل 

المشروعة،   بالطرق  الغريزة  هذه  إشباع  على  ينشأ  طبعة  تصبح    حتىلم  في  وسجية  عادة  الطرق  هذه 
 والطرق المحرمة مكروهة مستقبحة في طبعه، لمال إلشباع فطرته من أي الطرق استطاع. 

 شباع الحاجات الفسيولوجية:إستقاللية في اإل •
الطفل   باالإيحتاج  الشعور  مرحلةلي  في  السيما  كثير    ستقاللية  ويجنح  )المتأخرة(،  المميزة  الطفولة 

البالغين،   حاجته  لتقليد  في  شك  غير  إلي  إوال  من  وكساء  وشراب  طعام  من  الفسيولوجية  حاجاته  شباع 
 سراف وال تقتير.إ

حاجته        فيشبع  المالية  المعامالت  المميز  الطفل  يمارس  يشبع  اال  ىلإوعندما  وكذلك  ستقاللية، 
أكثر ثباتًا على المبادئ    حتى يصيرورية، مما يكسبه الثقة في الذات والشعور بعزة النفس  حاجاته الضر 

 جتماعي. يسهم في نموه النفسي واال  وهذا بدورهوالقيم والمعتقدات، 
 ستقرار النفسي وتحقيق الذات:لي االإالحاجة  •

الزيلعي: "وألن في حجره        بالغ–يقول  أو  بالبهائم    -سواء مميز  آدميته وهو إلحاقه  أشد   وإهدار 
      .(2) ضررا من التبذير، وال يحتمل األعلى لدفع األدنى"

و       لذاته  كبت  فيه  الطفل  على  الحجر  أن  الفقهاء  اعتبر  آلدميتهإ فقد  من  هدار  الكثير  "إن   ،
بعضها   عزو  يمكن  التمييز  سن  في  الطفل  تصيب  قد  النفسية  واالضطرابات  البيئة    إلىاألمراض 

  .(3)وتحقيق ذاته"االجتماعية المحيطة بالطفل وإمكاناته الفردية األمر الذي يؤثر على استقراره 
إن هذه الرؤية المتوازنة الشاملة للفقهاء في معامالت الطفل المالية، تكسب مفاهيم متعددة فيما       

 
 . 199، صــ1993، 2عصام غر وآخرون: سيكولوجية الطفولة، دار الفكر، ط  (1)
 . 5/193الزيلعي: تبيين الحقائق،  (2)
 . 51، صــ1982لألطفال، بيروت: دار القلم،مهدي عبيد: التربية النفسية  (3)
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في اكتساب الطفل المميز مفهوم العمل في اإلسالم، "الذي يشمل    ، كما أنها تسهم يخص الحياة العملية
فاعلية   مقابل  اكل  مشروعة  سو قتصادية  يؤخذ  مال  أو  العمل  أ  ءاأجرة  هذا  كالحرف    كان  ماديًا  جسميًا 

 . (1) مارة، وكتولي وظيفة القضاء وسائر الوظائف"اليدوية، أم فكريًا كالوالية أو اإل
اإل    لديه  تنمي  وإال    تجاهات كما  الحرام  إال  الكسب  يستقبح من  فاإلسالم ال  العمل،  اإليجابية نحو 

 فكله محبوب محترم، وقد كان األنبياء أصحاب حرف والصحابة وكبار العلماء جميعهم أصحاب حرف.
المبكرة       الطفولة  تمامًا،  متناقضين  مرحلتين  بين  المميز  الطفل  باللهو  إن  واالنشغال  العقل  ونقصان 

ط، وبين البلوغ والمسئولية بكل أنواعها ومتطلباتها، ومن ثم فهي مرحلة حرجة في حياة الطفل، واللعب فق
الالمسوؤلية  تمهد لإل المالية    ىلإنتقال من مرحلة  للمعامالت  المميز  الطفل  مباشرة  فإن  لذلك  المسئولية، 
     وتحمل المسئولية.شراف وليه ينمي لدية مفهوم اإليجابية إتحت 
خذ من غيره غاية التجنب، فإنه متي اعتاد األخذ صار  يقول ابن القيم: وينبغي لوليه أن يجنبه األ  

عطاء وإذا أراد الولي أن يعطي شيئا أعطاه إياه  له طبيعة ونشأ بأن يأخذ ال بأن يعطي، ويعوده البذل واإل
السم الناقع، فإنه متي سهل له  عطاء، ويجنبه الكذب والخيانة أعظم مما يجنيه  ليذوق حالوة اإل على يده  

الكسل والبطالة والد  الدنيا واآلخرة، وحرمه كل خير، ويجنبه  أفسد عليه سعادة  الكذب والخيانة  عة سبيل 
 والراحة، بل يأخذه بأضدادها، وال يريحه إال بما يجم نفسه وبدنه للشغل فإن الكسل والبطالة عواقب سوء 

إما في الدنيا وإما فيها، فأروح الناس أتعب الناس، وأتعب الناس    ومغبة ندم وللجد والتعب عواقب  حميدة
 .(2)ال على جسر من التعب إأروح الناس، فالسيادة في الدنيا والسعادة في العقبي ال يوصل إليها 

ستقرار اال  ىلإواإلسالم ينظر إلى المعامالت المالية باعتبارها وسيلة وليست غاية، وهذه النظرة تؤدي     
جتماعي، وفي  جتماعي، أما من يعتبر المال غاية فال شك ينتابه الصراع النفسي واالالنفسي والتوافق اال

لذا   ؛ة لها في نفسه منذ صغرهممارسة الطفل المميز من صغره للمعامالت المالية وفق هذه النظرة، تنمي
  .(3) أجاز الفقهاء أن يرد الولي عقد الطفل المميز وبيعه إذا باع سلعته بأضعاف ثمنها"

 

 . أحكام العقوبات المتعلقة بالطفل وأبعادها التربوية ثانيا: 
 األحكام التي لها صله بالدولة )الفقه العام( 

 

والتي أطت منها األرض وحق لها أن تئط سببها فقد إذا كانت المشاكل القائمة في العالم اليوم،       
هو تهذيب ذلك الضمير، ومهما يستعين الناس بأقوال الحكماء والفالسفة،   الضمير اإلنساني، فإن العالج

دراك  بالعلم، فإن العلم ينمي اإلخالق ال تصلح  ن األأل  ؛خالق التي سنوها فلن يجد ذلك شيئاوبقوانين األ
ذا هذب العلم بعض العلماء، فلن يهذب كل أهل األرض، بل إ دراك يكون في الخير والشر، و والفكر، واإل

 
 . 36صــ   3ط 1984محمد المبارك: نظام اإلسالم )االقتصاد مبادئ وقواعد عامة( دار الفكر بيروت  (1)
 . 241ابن القيم: تحفة المودود بأحكام المولود، صــ  (2)
 . 188صــ 1جمعية المجلة: المجلة، مرجع سابق، جــ (3)
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 .(1)لن يهذب كل أهل العلم جميعاً 
وإذا كان األمر كذلك فالبد لحل هذه المشكالت القائمة ودرء المشكالت القادمة، من دين حاكم يعالج      

يث الضم دين  البشرية،  والفطرة  اإلنسانية  النفس  خصائص  واقع  من  اإلنساني  ويعاقب يير  المحسن  ب 
الردع فقط ليس  دنيوية وآخروية؛ عقوبات هدفها  نفسية وبدنية،  بعقوبات  يضًا،  أبل واإلصالح    ، المسئ، 

الذي ارتضاه خالق الضمير، ال إلى حجر وال إلى عقل، بل    ولن يتأتي ذلك للبشرية إال من خالل الدين
الدين  الكون وخالقه،  يتو   منشئ  يعاندها،  االذي  البشرية ال يحاربها وال  النفس  يهذبها ويوجهها  لكن  ئم مع 

 للخير.
على    اآلخرة،  بعقوبة  منذرة  العموم،  وجه  على  المحرمات  ارتكاب  من  اإلسالمية  الشريعة  حذرت 

نف في  تثير  المؤمصورة  اإل ني نوس  من  الخوف  عن  شدة  نفسه  الوقت  في  وتدفع  منها،  شيء  على  قدام 
العقوبات األخروية،   إلى جانب  دنيوية  الجنايات عقوبات  ثم وضعت لبعض  المجتمع كثيرًا من شرورها، 

خفيًا ال حتي   الجنايات  من  كان  فما  السلطان،  ورادع  الدين،  الناس عنها، رادع  دفعها وزجر  في  يتأزر 
يتصل    يمكن مما  ذلك  وغير  والكذب،  والحقد،  والحسد،  والنميمة،  كالغيبة،  محدودة،  بمظاهر  ضبطه 

بالجانب الخلقي أكثر من إتصاله بالجانب العملي، أو كان متصاًل كثيرًا بالجانب العملي، ولكن لم يأخذ  
بالعقوبة األخروية،  اقتصرت فيه على التحذير  –جرام، كأخذ المال غصبًا  الصورة القصوي من صور اإل

، وما كان منها متصاًل بالحياة العامة،  التي ترجع الى العليم بما تنطوي عليه الجوائح، وما تخفيه الصدور
له  جعلت  أقصاها،  الشر  في  اإلغراق  عناوين  من  وله  والجماعات،  األفراد  حقوق  في  السيئة  أثاره  وله 

 .  (2) عقوبات دنيوية على الحاكم تطبيقها
اإل  عن  وإن  فيه  يستتر  بل  الخبيث  فيه  يظهر  ال  نظيفًا،  المجتمع  يكون  أن  على  حريص  سالم 

تكشف   فال  تختفي،  وال  الفصائل  وتعلن  تختفي،  بل  الرزائل  تعلن  أال  على  حث  ولذلك  ستار أاألنظار، 
  ؛ االجتماعين إعالنها مجردة عن العقاب يفسد الجو أل  ؛ال ومعها عقوبتهاإالجريمة على الناس، وال تظهر 

ن ظهور الشر يغري الناس باتباعه، فالرذيلة إذا أعلنت من غير عقوبتها كان تنبيهًا وتعليمًا لألشرار، أل
فكانت الثانية تبعًا لألولي، وكثيرًا ما يصرح  محاكية لجريمة أعلنت،    وكثير ما نجد أن جريمة وقعت وهي  

ولذلك حث اإلسالم    ؛أو غير مرئية أعلنته   األغرار بأن ما ارتكبوا تعلموه من صحيفه نشرته أو إذاعة مرئية
مقترن غير  الجريمة  إعالن  عدم  ارتكب    ةعلى  فقد  جريمة  أعلن  فمن  جريمة،  اإلعالن  واعتبر  بعقوبتها، 

أعلن جريمة ومن  اإلعالن،  الفعل وجريمة  في  فقد    جريمتين: جريمة  من   ثمهاإشارك  ارتكب  ما  بمقدار 
شيئًا من هذه القاذورات، فاستتر في  عالن، ولقد صرح محمد بهذه الحقيقة، وقال: "أيها الناس من ارتكب  إ 

 
  -هــ  1391التوجيه االجتماعي في اإلسالم )من بحوث مؤتمر مجمع البحوث اإلسالمية( الجزء الثاني  محمد أبو زهرة:    (1)

 . 3م، صــ1971
 . 251محمود شلتوت، اإلسالم عقيدة وشريعة، مرجع سابق، صــ  (2)
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الناس عن هللا  ستر من هللا،   أبعد  "إن من  السالم:  قال عليه  ولقد  الحد"  أقمنا عليه  أبدي صفحته  ومن 
منازل يوم القيامة المجاهرين، قيل من هم يا رسول هللا قال ذلك الذي يعمل عماًل بالليل قد ستره هللا تعالي  

 .(1)عليه، فيصبح يقول فعلت كذا وكذا يكشف ستر هللا"
المسئولية  والشريعة   حيث  من  والكبار  الصغار  بين  ميزت  العالم  في  شريعة  أول  هي  اإلسالمية 

تمييزًا كاماًل، والقواعد التي وضعتها لمسئولية الصغار بالرغم من مضي أكثر من أربعة عشر قرنًا   الجنائية
 . (2)عليها تعد أحدث القواعد التي تقوم عليها مسئولية الصغار في العصر الحديث 

سرة في اإلسالم، بعنوان: تدرج المسئولية الجنائية والمعامالت ( من ميثاق األ111ت المادة )وقد نص
 الخاصة:

غير   -أ  يكون  القانون،  يحددها  التي  التمييز  سن  يبلغ  لم  الذي  أن   مسؤولالطفل  يجوز  جنائيًا، 
 يخضع ألحد تدابير الرعاية المقررة قانونًا.

لي سن البلوغ التي يحددها القانون تتدرج معاملته إما  إالطفل الذي تجاوز سن التمييز ولم يصل   -ب 
 حد تدابير اإلصالح أو لعقوبة مخففه. حد تدابير الرعاية أو ألخضاعه ألإب
 في كل األحوال للطفل الحق في: -جـ
 مراعاة سنه، وحالته، وظروفه، والفعل الذي ارتكبه. -1
و  -2 تتفق  بطريقة  معاملته  تتم  وحرياته    هحساسإأن  اإلنسانية،  حقوقه  احترام  وتعزز  وقدره،  بكرامته، 

 األساسية، والضمانات القانونية، احترامًا كاماًل. 
 تشجيع إعادة اندماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع.   -3
هيئة  أمحاكمته   -4 عل  قضائيةمام  دعواه  في  تفصل  ونزيهة  ومستقلة  السرعة،   ى مختصة  وجه 

جتماعيون وقانونيون، وبحضور والديه أو المسئولين عن رعايته قانونًا ما لم يك  إويساعدها خبراء  
 .الفضلي الطفل  ذلك في غير مصلحة

إل  -5 أعلى  قضائية  سلطة  قيام  التأمين  اتجاهات  بعد  ضده  الصادر  القرار  في  النظر  تربية  عادة 
شخص،   لكل  العقوبة ضرورية  وليست  اللسان!  على  ذكرها  وتكره  العقوبة  من  تنفر  فقد  الحديثة 

ذلك يست معهم  أناسًا ال يصلح  هناك  وأن  المشهور  الواقع  لكن  بالموعظة،  أو  بالقدوة  أحدهم  غني 
زيادة  على  تبعث  األعزار،  لها  وتتلمس  انحرافاتها  في  النفس  تجاري  التي  التربية  فإن   كله، 

نها تنشيء كيانًا ليس له قوام،  أل  ؛االنحراف، والتربية التي تزيد من الرقة واللطف تضر ضررًا بالغاً 
   .(3) النفس ال يصل إليهًا في ترك منفذ واإلسالم يتبع جميع وسائل التربية فال ي 

 
 . 66محمد أبو زهرة: التوجيه االجتماعي في اإلسالم، صــ (1)
 . 326، صـميثاق االسرة في اإلسالم، مرجع سابق (2)
 يتصرف.   190، صــ1م، جــ2007محمد قطب: منهج التربية اإلسالمية، دار الشروق،  (3)
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تختلف بعض الشئ الفصل  هذا  لكنها في  باب الصالة،  العقوبة في  البحث  تناول  ن هناك أل  ؛وقد 

والفقهاء يسمونها جناية والجنايات تنقسم عندهم الي  خرين،  كانت من أجل التعليم، وهنا من أجل حقوق اآل
 ثالثة أقسام:
 جناية حدود.  -أ
 جناية قصاص ودية.  -ب
 تعزيز.  جناية -جـ        

 

 :وأبعادها التربوية  الطفلب ود المتعلقةحدال جنايات أحكام  -أ
يتعدي لئال  أو  باآلخر  أحدهما  يختلط  لئال  الشيئين،  بين  الفصل  لغة:  اآلخر،   الحد  على  أحدهما 

 . (1) ومنتهي كل شيء حده، وتقول حدود الشرع فكان حدود الشرع فصلت بين الحالل والحرام
 .(2) الحد شرعًا: عقوبة مقدرة واجبة حقًا هلل تعالي

ويكون   المجتمع،  اعتداء على حقوق هللا أي حقوق  فيها  الجريمة  تكون  التي  المقدرة  العقوبات  فهي 
كان  يالفضيلة، التي أوجب الشارع اإلسالمي حمايتها وعقوبة الحد يجب أن يتوافر فيها شر انتهاكًا لحمي  

 إن تخلف أحدهما ال تسمي حدًا.و على هذا األساس، 
أولهما: أن يكون في الجريمة اعتداء على حق هللا سبحانه وتعالي، وقد مست حدًا من حدوده التي  

 يجتازوها.   رسمها وعينها ومنع الناس من ارتكابها أو أن
للعباد  تقديرها  يترك  ولم  الشارع،  من  مقدرة  العقوبة  تكون  أن  اإلسالمي    ،ثانيهما:  الشرع  تولي  بل 

 .(3) تقديرها
وحق هللا ما تعلق به النفع العام للجماعة البشرية، ولم يختص بواحد من الناس، ونسب إلى هللا مع  

  .(4) تنزهه سبحانه عن أن ينتفع بشئ ما، تعظيمًا لشأنه، وتنويهًا بخطره في المجتمع
المعني   جانب  في  مطلوبه  فيه  الشخصية  والجناية  المجتمع،  يمس  تعالى  أن حق هللا  ذلك  وتفسير 

ة غير  أ الجتماعي العام وربما ال يكون ثمة اعتداء واضح على شخص كالزني من رجل غير متزوج بإمر ا
احتمال   ثمة  كان  وإن  واضحًا،  االعتداء  معني  نجد  ال  الشخصية  الناحية  إلى  نظرنا  إن  فإننا  متزوجة، 

اإل ذلك  يكون  قد  غيرها  على  يقع  يكنإليذاء  مهما  ولكن  البيئات،  بعض  في  واضحًا  فالمعني    يذاء 
طار الشخصي، واتجهنا الي محيط أوسع نجد  االجتماعي هو األوضح وهو مناط العقاب، فإذا تجاوزنا اإل

 
 . 140/ 3ابن منظور: لسان العرب،  (1)
 . 33/ 7الكاساني: بدائع الصنائع:  (2)
اإلسالمية  (3) البحوث  مجمع  من  اإلسالم،  من  التشريعي  التوجيه  اإلسالم،  في  العقوبة  إلى  نظرة  أبوزهرة:  ، 4جـ  محمد 

 . 58-57م، صــ1972
 .  258محمود شلتوت: اإلسالم عقيدة وشريعة، صـ  (4)
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في بني البشر،    نثيأن هذه الجريمة فيها اعتداء على النسل ومخالفة للسمو اإلنساني في عالقة الذكر باأل
سرة  سرة واألمتناع عن الزواج، وهو قوام األوالسكوت على هذه الجريمة مهما تضيق حدودها يؤدي الى اال

جتماع  . ويالحظ أن الحدود اإلسالمية التي قررت عقوبتها بنص القرآن أو السنة ومعها اال(1)قوام المجتمع
إنلم تقرر أل  جل حق المجتمع أو ألجل النظام العام الذي ال  ما قررت ألن فيها جناية على أحد بعينه، 

الرذائل  لمنع  قررت  عقوبات  لكنها  المباشر،  االعتداء  لمنع  عقوبة  ليست  فهي  الفضيلة،  على  إال  يقوم 
 .(2) العامة التي تفتك بالمجتمع

بالذكر أن الحدود أحيطت بطائفة من الضمانات حتي تكون العقوبة في أضيق دائرة   ومن الجدير 
ثبات فيها اقترن بضمانات قوية تمنع الكذب فيها، وفتح للمرتكب باب فأي شبهة تسقط الحد، واإل  ممكنة،

وعبارات القرآن تفيد أن العقوبة تكون عند التكرار،  التوبة فقرر جمهور الفقهاء أن التوبة فيها تسقط الحد،  
قهاء علي تطبيقها في هذه الدائرة  وأن عقوبة السرقة التي هي قطع اليد لو أريد تطبيقها في دائرة يجمع الف

لما تجاوز التطبيق واحدًا في كل عشر آالف سارق، ولو أحصيت النفوس التي تزهق في سبيل السرقات  
بإكراه لكان أضعاف هذه النسبة، ويد واحدة تقطع في مدينة عددها ثمانية ماليين تحمي ماليين األموال  

 .(3) نفسوألوف األ
 وأبعادها التربوية: الطفلاألحكام الفقهية المتعلقة بحد  -1

البالغ إذ أنه كمل ببلوغة فعرف ماله وما عليه، بخالف الطفل الذي يتصرف دون  علىالحدود تطبق 
 أن يكتمل نموه العقلي وال البدني، وال يدرك تصرفه. 

 (4) أنه ال حد على الصغير علىلهذا اتفق الفقهاء 
 .(5) ندية: "ال حد على صبي"قال في الفتاوي اله

 .(6) قال الدردير في شرحه: "ال يحد صبي وال مجنون"
بما   وليهما  يؤديها  ولكن  عنهما،  القلم  الرتفاع  مجنون  وال  صبي  على  حد  "ال  الخطيب:  قال 

 
 . 261م، صــ2005محمد وجية الصاوي: في أصول التربية اإلسالمية دراسات تحليلية، جامعة األزهر كلية التربية،   (1)
 . 41-40االجتماعي في اإلسالم، صــ محمد أبو زهرة: التوجية (2)
 . 41محمد أبو زهرة: التوجيه االجتماعي في اإلسالم، صــ (3)
العالمكيرية:    (4) الفتاوي  نظام:  الصنائع:  159/ 2الشيخ  بدائع  الكاساني:  الطالبين،  7/39،  روضة  النووي:   ،10 /86  ،

القناع:  4/146الخطيب: مغني المحتاج:   البهوتي: كشاف  ، آل حسين: متن 4/644وي: اإلقناع:  ، الحجا 6/78، 
، السيوطي: مطالب أولي النهي:  9/43، ابن مفلح: المبدع:  150/ 10، المرداوي: االنصاف:  2/826زاد المستنقع:  

6/159 . 
 . 2/159نظام: الفتاوي الهندية:  الشيخ  (5)
 . 313، صــ4الدردير: حاشية الدسوقي، جـ (6)
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 .(1) يزجرهما"
 .(2) نابلة: "ال يجب الحد إال على مكلف"ح قال البهوتي من ال

يستيقظ،    حتى: "رفع القلم عن ثالث: عن النائم  النبي صلي هللا عليه وسلموحجتهم في ذلك، قول  
 .(3) يعقل" حتىيحتلم، وعن المجنون  حتىوعن الصبي 

ال يقام الحد   ولذلكن الصغر في حد ذاته عذر وشبهة في تطبيق الحدود، والحدود تدرأ بالشبهات  وأل
 على الطفل. 
بتأديبه    أسقطوإذا   الولي  كلف  فإنه  النضج،  اكتمال  وعدم  الصغر  لشبهة  الحد  الطفل  عن  الشرع 

 .روتعزيزه، كذلك ال مانع شرعًا من تدخل الدولة لتحقيق هذا التأديب والتعزي
وقد نص كثير من أهل العلم على أن الصغير إذا ومن الجدير بالذكر أن الطفل يضمن ما أتلفه،  

 مثل ذلك يقال في الصغير القاطع للطريق. و   .(4)سرق يضمن ما سرقه
 األبعاد التربوية:

األربعة  ال تعدو مذاهب التربويين في العقوبة في العصر الحديث عن أربعة مذاهب، هذه المذاهب  
نتقامية، اأن العقوبة  ى يجعل العقوبة غاية في حد ذاتها، وهو المذهب الذي ير  أحدهمتدور حول اتجاهين، 

دراك، فكيف ينتقم المجتمع منه على  فالبد للجاني أن ينال جزاء ما اقترفت يداه، والطفل ناقص العقل واإل
 أمر ال يدركه.

تجاه ثالثة مذاهب،  العقوبة على أنها وسيلة ال غاية، وينبثق عن هذا اال   إلىخر ينظر  تجاه اآل واإل
المذنب   نعاقب  رادعة،  العقوبة  أن  يري  يعود    حتى مذهب  وفق هذه  إال  والطفل  ارتكبه،  الذي  الذنب  لي 

 نه ناقص العقل.أل  ؛الرؤية لن يرتدع
 خرون. يتعظ اآل  حتىومذهب آخر يري أن العقوبة يجب أن تكون واعظة للغير، فنعاقب المخطئ 

هذا   في  الثالث  يري والمذهب  الجاني،    االتجاه  نعاقب  فنحن  مصلحة،  تكون  أن  يجب  العقوبة  أن 
ألنه غير    ؛يضًا ال يكتمل مع الطفلألنصلحه، ال لننتقم منه، وال لنتقي شره، وال لنعظ غيره، ولكن هذا  

 مدرك لما فعله. 
العقوبة،  في  المختلفة  المذاهب  من  مذهب  خير  هي  الطفل  عقوبة  في  اإلسالمية  النظرة  تعد    لذلك 
مع   يتفق  ما  هو  وهذا  وتهذيبًا،  تأديبًا  جعلها  لكنه  الطفل،  عن  العقوبة  اإلسالمي  المشرع  يلغ  لم  حيث 

 خصائص الطفل النفسية والبدنية والوجدانية. 

 
 . 4/146الخطيب: مغني المحتاج:  (1)
 .6/78البهوتي: كشاف القناع:  (2)
 . 4403سنن أبي داود، رقم:  (3)
الصنائع:    (4() 4) بدائع  الكتب 7/67الكاساني:  دار  الكافي،  عبدالبر:  بن محمد  عبد هللا  بن  يوسف  أبو عمر  القرطبي:   ،

 . 18/312، النووي: المجموع: 582، صــ1987،  1العلمية، ط
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 أحكام القذف المتعلقة بالطفل وأبعادها التربوية  -2
 .(1) الرمي، السب  القذف لغة:

مسلمًا بالغًا أو صغيرة تطيق الوطء لزني، أو قطع نسبة آدمي مكلف غيره حرًا عفيفًا    القذف شرعًا:
  .(2) نسب مسلم

قرر الشارع أن رمي الناس بالزنا من غير دليل مثبت، وهو شهادة أربعة من الرجال العدول يشهدون 
الفعل،   بها  حتىبمعاينة  بالترامي  الناس  بين  الفاحشة  تشيع  عليها    إلى ي  يؤد ف  ؛ال  السبيل  فقطع  فعلها، 

 لسنة السؤ، وسد باب إشاعة الفاحشة بين المؤمنين. هي الجلد ثمانين جلدة، قطعًا ألو بة زاجرة و بعق
األمور  هذه  في  الكالم  وتقبيح  للمجتمع،  العام  الحياء  حفظ  وهو  الحد،  هذا  من  آخر  بعدًا  وهناك 

مع أهلكته، فال يقبل اإلسالم مجرد الكالم في  ذا شاعت في مجتإبالباطل، وتعظيم أمر هذه المعصية التي  
 هذه األمور بدون دليل قوي مثبت. 

 حكم قذف البالغ الطفل بالزنا: -
 لة على قولين:أاختلف الفقهاء في هذه المس

 .  (3) حناف، والشافعية، والشيعةال يحد قاذف الطفل، وهذا مذهب األ القول األول:
 وحجتهم أن الطفل ال يتأذي كما يتأذي الكبير، وال يتصور منه الزنا، فال يصدق الناس القاذف.

 ختلفوا فيما بينهم على النحو التالي: االصغير، وأصحاب هذا الرأي  يحد قاذف القول الثاني:
  .(4) بذلك، وليس كذلك الصبي، وهذا مذهب المالكية نها تتعيرأل  ؛يحد قاذف الصغيرة -
و يطأ مثله كابن عشر أو تسع،  أ و صبية بشرط أن يوطأ  أ يحد من قذف الصغير سواء كان صبيًا   -

اإل مذهب  اإلوهذا  عن  رواية  وهو  مالك،  وأبو  مام  والشيرازي،  عقيل،  وابن  والخرقي،  أحمد،  مام 
 .(5) الخطاب، والقاضي من الحنابلة، والظاهرية

المحص رمي  عن  هللا  نهي  وقد  محصن،  الطفل  أن  تعالى:  وحجتهم:  بقوله  يرمون  ﴿ن  والذين 

 
 . 277-276/ 9ابن منظور: لسان العرب:  (1)
 . 4/502عليش: منح الجليل، دار الفكر،  (2)
الحاشية:    (3) عابدين:  الحقائق:  5/257ابن  تبين  الزيلعي:  الصنائع:  200/ 4،  بدائع  الكاساني:  نظام:  40/ 7،  الشيخ   ،

العالمكيرية:   المجموع:  159/ 2الفتاوي  تكملة  المطيعي:  المحلي:290/ 18،  ابن حزم:  المعة  273/ 11،  العاملي:   ،
 . 179/ 9لدمشقية: ا

 . 501الشيخ صالح: الثمر الداني:   (4)
الفكر،    (5) دار  المدونة،  مالك:  العلمية،  221/ 6م،  1986-ه1406االمام  الكتب  دار  الكافي،  القرطبي:  -ه1407، 

،  260/ 4، الحجاوي: االقناع:  106/ 6، البهوتي: كشاف القناع:  18/29، المطيعي: تكملة المجموع:  582م،  1987
، ابن حزم: المحلي:  2/833، آل حسين: متن المستنقع:  86/ 9، ابن مفلح: المبدع:  204/ 10االنصاف:    المرداوي:

 . 8/208، الكتاني: معجم فقه السلف:  11/273-274
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هم   وأولئك  ابدًا  شهادة  لهم  تقبلوا  وال  جلدة  ثمانين  فاجلدوهم  شهداء  بأربعة  يأتوا  لم  ثم  المحصنات 
 وألنه يلحقهما الشين بذلك ويعيرا. (؛4النور: ) الفاسقون﴾

ألن المقصود من   ؛بلغ الصغير وطالب بإقامة الحد   إذاوقال الحنابلة: يقام الحد على قاذف الصغير  
 .(1) الحدود التشفي ورد الغيظ، وهذا ال يكون إال للصغير فليس لولية أن يقيم الحد قبل بلوغ الصغير

 والراجح:
كان الطفل ممن يطأ أو يوطأ مثله، وذلك يكون في سن   إذاال  إأن قاذف الطفل ال يقام عليه الحد  

ألنه حينئذ سيتأذي ويعير بهذا القذف هو ووليه، وألن الناس يصدقون ما يقال عنه في    ؛قريب من البلوغ
 هذه السن.

يقام على القاذف الحد، ولكن لإلمام أما إذا لم يكن ممن يطأ أو يوطأ مثله، فال عبرة بهذا الكالم وال    
 ه. ر تعزي

 بعاد التربوية األ
بالشبهات  تدرء  الحدود  وأن  ناقصة،  أهلية  له  وأنه  يحد،  الطفل ال  أن  على  اتفقوا  الفقهاء  أن   ،رغم 

يطلق  نه قد ال يعقل القذف، إال أن مرحلة الطفولة المتأخرة،  أل  ؛وقذف الطفل قد يكون شبهة في حد ذاته
عليها علماء النفس والصحة النفسية مرحلة قبل البلوغ، وفيها يحاول الطفل التخلص من الطفولة والشعور 

بالتقبل اإل  الشعور  تنمية  إلى  يكون  المرحلة أحوج ما  والتقدير من  بأنه قد كبر والطفل في هذه  جتماعي 
 بعضويته كفرد في مجتمعه. شعورهنفعالى ومدي من ثم فإن قذفه يؤثر بال شك على نموه اإل المجتمع، و 

وقيمهم واتجاهاتهم  معاييرهم  واكتسابه  الكبار،  بجماعات  الطفل  احتكاك  المرحلة  هذه  في    ، يزداد 
نثي تتابع في لهفة ما يدور في وسط الفتيات  فالذكر يتابع بشغف ما يجري في وسط الشباب والرجال، واأل

التعاون   يشوبه  أشده،  األقران على  االجتماعي مع  التفاعل  ويكون  الرفاق،  تأثير جماعة  ويزداد  والنساء، 
 . (2) والتنافس والوالء والتماسك، ويفتخر الطفل بعضويته في جماعة الرفاق

وإشاعة مثل القذف قد تؤدي الي عواقب وخيمة على النمو االجتماعي للطفل، ال سيما وأن شعوره  
 بالرفض يؤدي إلى سلوك غير مقبول.

هذا بالنسبة للطفل الذي أوشك على الدخول في مرحلة المراهقة والبلوغ، أما بالنسبة للطفل الصغير 
نه ال يتوقع منه ذلك، فال أل  ؛مجتمع لن يصدق هذا القذفنه ال يدرك القذف، كما أن الأل   ؛مر يختلففاأل

 مر.ه على ذلك السيما إن تكرر منه األر مام تعزي يقام حد القذف على القاذف، ولإل
 

 
، السيوطي: مطالب  205/ 10، المرداوي: االنصاف:  10/197، ابن قدامة: المغني:  6/106البهوتي: كشاف القناع    (1)

 . 6/196أولي النهي:  
 . 286حامد زهران: علم نفس النمو، صــ (2)
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 : أحكام القصاص المتعلقة بالطفل وأبعادها التربوية -ب
القصاص: هو عقوبة مقدرة بتقدير الشارع لجرائم الدماء، ولقد ثبت التقدير فيها بالنص، وذلك منعًا  

مر في الدماء  بين الناس في نفوسهم، ولو ترك األلسريان الظلم وانتهاء األمر فتتحقق العدالة التي تسوي  
 . (1) مر النفتح باب الظلم للضعفاءفي تقدير القاضي أو لولي األ

و  للعقوبة،  األعلى  الحد  وهو  كالحدود  القصاص  إوالقصاص  فيه  يستحق  ما  دون  الجريمة  كانت  ذا 
 .(2) لك يترك لتقدير القضاء، مع المساواة بين الناساكالسب والضرب، فإن ذ 
 األبعاد التربوية:

م  إن الذي شرع القصاص هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، علم سبحانه أن مصالح العباد ال تقو 
شفاق  نسان"، هذا اإلفأشفقن منها وحملها اإل، لحكم سامية ومقاصد جليلة، تحقيق قوله تعالى: "هال بشرع إ

األرض بالخير ويكف نفسه وغيره عن الشر،   ويعمريتحقق فيما شرعه له، ليحقق األمانة المنوطة منه،  
قال تعالى: "فإما يأتينكم مني هدي فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقي ومن أعرض عن ذكري فإن له  

 معيشة ضنكًا". 
اإل  داعي  يلبي  الناس من ال  نفسه  ومن  فيه  فتثور  بالحاكم،  استهانة  أو  يمان، لضعف في عقيدته، 

 أو أموالهم.  عراضهمو أخرين في أنفسهم ، فيتعدي على اآلاألمارة بالسؤ
وال كالم رسوله، وغلبت عليهم شقوتهم وكانوا قومًا   لم يردعهم كالم هللا  ألنهم  ؛فشرع لهم القصاص 

نسان، والتعاون الفطري بينهم،  نسان ألخيه اإليمان، بورًا من اإلنسانية، التي تقتضي محبة اإلبورا من اإل
 لي حياض اإلنسانية المسالمة. إلتردعهم وتصدهم عن غيهم وتردهم فكان البد من القصاص أو الحدود 

وشفاء لما في صدور أصحاب  نسانية،  كف للقتل وزجر للعدوان، وحفظ للحياة ولإلوفي القصاص   
الرحمة  من  الجوفاء  القاسية  للقلوب  وردع  العدل،  وسيادة  االجتماعي،  األمن  تحقيق  وبالتالي  القصاص، 

 شقياء الذين يبثون الرعب في قلوب األفراد. معالم اإلنسانية، وحفظ للمجتمع من األالتي هي معلم من 
 :وأبعادها التربوية الجناية على الطفل وجناية الطفل على غيرةأحكام  -

أُعتدي على طفل بنفس، أو طرف فيجب االقتصاص من الجاني، واعتبار الصغير كالبالغ، وهذا   إذا
ءامنوا كتب علكيم القصاص في القتلى"، يشمل كل قتيل بالغًا أو صغير،  ، "يأيها الذين  (3) باتفاق الفقهاء

 .(4) كما يري ابن العربي
 

 
 . 60-59محمد أبو زهرة: نظرة الي العقوبة في اإلسالم، صــ (1)
 . 233محمد قطب: منهج التربية في اإلسالم، صــ (2)
،  1/239، األستروشني: أحكام الصغار:  6/3، الشيخ نظام: الفتاوي العالمكيرية:  539،  528/ 5ابن عابدين الحاشية:    (3)

 . 4/114السيد البكري: حاشية إعانة الطالبين: 
 . 61/ 1ابن العربي: أحكام القرآن، ت: علي محمد البجاوي، دار الكتب العلمية،  (4)
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 األبعاد التربوية:
اإل إنسانية  احترام  في  اإلسالم  عظمة  تجلي  صفة    حتى نسان،  وهنا  يحمل  فإنه  صغيرًا،  كان  ولو 

 اإلنسانية المكرمة من قبل هللا تعالي: "ولقد كرمنا بني آدم"، فالطفل له حق الحياة مثله مثل الكبير. 
لهذا  الدينيه  بالمرجعية  تتأثر  بشري  مجتمع  االجتماعية ألي  والتوجيهات  الفكرية  األطر  أن  ال شك 

وقوانينه سياساتها  منه  وتستقي  بل  المسلمالمجتمع،  المجتمع  فإن  المنطلق  هذا  ومن  كل   ا،  سبق  قد 
سرة، فاإلسالم ال يعاقب الطفل المجتمعات في تحقيق ما تنادي به المنظمات الدولية المعنية بالطفل واأل

كالكبير الصغير  ؛حدًا  على  اعتدي  إذا  قصاصًا  الكبير  يعاقب  لكن  التصرف،  مكتمل  غير  الن    ؛ألنه 
 نسانيته. إترم األخير إنسانًا البد أن تح 

اإل  أدلة  لفقد  أو  الجاني  لجهل  القتل  قضايا  تحفظ  فال  هدرًا،  اإلسالم  دم  يذهب  مع  وال  حتي  ثبات، 
وإذا في تعرفه بولي المجني عليه،    الطفل، بل إن على الدولة أن تعرف الجاني وتقدمه للمحاكمة مستعينة

نها كان عليها  أل   ؛و تدفع الدولة هذه الديةيمان إلي أهل القرية أو الحي دية المقتول، ألم يعرف وجهت األ
نفس، والعجز عن حمايتها بوجود القتيل وبالتقصير في عدم معرفة القاتل يجعل عليها تبعة ذلك حماية األ 

ألن زوال نفس أعظم عند هللا من زوال الكعبة،   ؛ حتي بعد موتهالطفل  .وبهذا يحفظ اإلسالم حق  (1)الدم
دراكًا كاماًل، واإلسالم يحفظ حق الطفل في الوجود بتحريم  إ والطفل نفس بريئة، لم يدرك الشر وال الخير  

باأل التربية  في  حقه  ويحفظ  استمرار  اإلجهاض  في  حقه  ويحفظ  عبارة،  وأشد  أسلوب  أغلظ  في  بها  مر 
 حياته.

ية،  ر مر في حال عفو المجني عليه أو وليه حق العقوبة التعزيمة جعل لولي األوبالنسبة للناحية العا
الذين يعيثون    رتكبه، فإن كان القاتل ممن تعودوا ارتكاب الجرائمإ بأن يقدر عقوبة تتناسب مع الجرم الذي  
ن يضع له من العقاب ما يناسب الجرم أمر له  ذاه، فإن ولي األفي األرض فسادًا وعفا ولي الدم اتقاء أل

وتعود   ارتكبه  التعزيإالذي  العقوبة  تكون  وقد  و ر رتكابه،  الشرعية،  السياسة  قبيل  من  القتل  الفقه  أية  ن 
عراض واألموال اإلسالمي بتطبيقه تطبيقًا سليمًا يقيم المجتمع على أساس من الفضيلة وحماية النفوس واأل

 . (2)والعقول
 : القصاص على الطفل إذا كان هو القاتلحكم  -

 .(3) كان هو القاتل إذااتفق الفقهاء على عدم وجوب القصاص على الطفل، 

 
 . 43-42، صــ2محمد أبو زهرة: التوجيه االجتماعي في اإلسالم، جــ (1)
 . 43، صــ2محمد أبو زهرة: المرجع السابق، جــ (2)
الصنائ  (3) بدائع  الداني،  7/234ع:  الكساني:  الثمر  صالح:  الشيخ  المدونة،  478،  مالك:  اإلمام  القرطبي:  399/ 6،   ،

األم:  606الكافي،   الشافعي:  المحتاج:  6/5،  مغني  الشربيني:  الخطيب  المجموع: 4/15،  تكملة  المطيعي:   ،
الطالبين:  17/191-194 روضة  النووي:  القناع:  9/149،  كشاف  البهوتي:  ا520/ 5،  قدامة:  ابن  لمغني:  ، 
االنصاف:  9/358 المرداوي:  النهي:  9/462،  أولي  مطالب  السيوطي:  المبدع:  6/27،  مفلح:  ابن   ،8/2621  ،
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يبلغ     حتى يقول عمر بن الخطاب: "ال قود وال قصاص والحد والجراح والقتل والنكال على من لم 
 . (1) يعلم ما له وما عليه"

 .(2) ألنه ليس من أهل الجناية"  ؛يقول الكاساني: "ال قصاص على الصغير
 . (3) "يقول الخرشي من المالكية: "ال يقتص من صبي وال مجنون 

الشافعي  االمام  هللا  -يقول  من    :-رحمه  تحض  لم  أو  يحتلم  لم  من  على  القصاص  يجب  "ال 
 .(4)النساء"

، ويقول ابن  (5)ألنه غير مكلف وال قصد له"  ؛وقال البهوتي من الحنابلة: "ال قصاص على الصغير
 .(6) حزم: "القصاص على من لم يبلغ"

وقد استدال الفقهاء على هذا الرأي بقوله صلي هللا عليه وسلم: " رفع القلم عن ثالث: عن الصبي  
 . (7) يستيقظ"  حتىيفيق، وعن النائم   حتىيحتلم، وعن المجنون    حتى

اإل  ه نوأل تمام  يفعله  ما  نتائج  يدرك  وال  القصد،  تمام  يفعل  ما  يقصد  فما كان من سماحة  ال  دراك، 
 الشريعة ورحمتها أن تحاسبه على ما ال يدركه وال يقصده.

كما أن القصاص عقوبة مغلظة تقع على البدن فال تجب إال على من هو أهل للجناية، وليس لذلك 
 الطفل.

، في فيما يشبه الخطأ أو  ةلمجني عليه فقد أثبت الفقهاء التعويض بالديوألنه البد من تعويض ألسرة ا
وذلك ألن الجاني )الطفل( غير مسئول إذ ال تكليف عليه، ألنه لم يؤت    ؛كما يقولون يجري مجري الخطأ

الشرعية،   التكليفات  تبني عليه  الذي  واألساس  المسئولية،  تحمل  مناط  وهو  التكليف  به  نيط  الذي  العقل 
بينهم في مدي تطبيقه  والفق هلية ال يستطيع إنشاء  أو فاقد األ  أن قاصر األهليه–هاء قرروا على خالف 

تصرفات توجب عليه التزامات أيا كان نوع هذه االلتزامات ولكنهم مع ذلك قرروا أنه مسئول مسئولية ماليه  
ن الضمان في ماله، وإذا عن أفعاله، فإذا أتلف ماال ضمن في ماله، وإن ترتب على فعل له أذي إنسان كا 

كان منه ما ترتب عليه الموت، أو فقد عضو من أعضاء المجني عليه الدية في ماله، وإذا لم يكن له مال  

 
، اطفيش: شرح  65/ 10، العاملي: اللمعة الدمشقية،  66/ 19، العاملي: وسائل الشيعة،  4/173الحجاوي: االقناع:  

 . 8/207ه،  1343النيل وشفاء الغليل، المطبعة السالية، 
 (. 40154رقم )  15/73، عالء الدين: كنز العمال:  474/ 9الرزاق: المنصف،  عبد (1)
 . 7/234الكساني: بدائع الصنائع،  (2)
 . 8/3الخرشي: الخرشي على مختصر خليل، دار صادر،   (3)
 . 6/5الشافعي: األم،   (4)
 . 5/520كشاف القناع، البهوتي:  (5)
 . 520/ 5البهوتي: المصدر السابق،  (6)
 (. 4403أبي داود، رقم: ) سنن  (7)
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الجناية على النفس وجبت الدية على عصبته، فإن لم يكن فيهم قادرون وجبت الدية في بيت المال، وهذا  
   .(1) ما يقرره الفقهاء على خالف بينهم

لقوله   الصغار، وشرعًا  الترحم على  يميل  فإن كل طبع سليم  المرحمة طبعًا،  أسباب  الصبا من  إن 
صلي هللا عليه وسلم : "من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا"، فجعل الصغر سببًا للعفو عن كل 

بوجه واحترز عن    عهدة تحتمل العفو، أي جعل سببًا إلسقاط كل تبعة وضمان يحتمل السقوط عن البالغ
وجوبها   يمتنع  فال  بها،  حقه  وتعلق  المستحق  لمصالح  تجب  محترمة  حقوق  فإنها  العباد،  بسبب  حقوق 

الصبا، كما ال يمتنع في حق البالغ بعذر ... ويكون الصبا سببًا للعفو عن كل عهدة تحتمل العفو، فال  
ن موجب القتل  أل   ؛خطأ يستحق ميراثهيحرم الصبي من الميراث بسبب القتل حتي لو قتل مورثه عمدًا أو  

أنفه، وألن   المورث مات حتف  بعذر الصبا، ويجعل كأن  بالعفو ، بأعذار كثيرة، فيسقط  السقوط  يحتمل 
فعله،   في  الجناية  معني  لقصور  للعقوبة  سببًا  يصلح  ال  الصبي  وفعل  العقوبة،  بطريق  يثبت  الحرمان 

 .(2)جوبه عليه إذ الصبا ال ينفي عصمة المحلبخالف الدية فإنها تجب لعصمة المحل وهو أهل لو 
 : انتظار بلوغ الطفل في استيفاء القصاص

الفقهاء   فهل    إلىتطرق  صغير،  المقتول  أولياء  في  كان  إن  التساؤل؛  هذا  وطرحوا  القضية،  هذه 
 لألولياء البالغين أن يقتصوا من القاتل قبل بلوغ الصغير؟

 :التاليوقد اختلف الفقهاء في هذه المسأله على النحو 
 األول:  المذهب
حنيفة، ومالك ورواية عن  أن يقتصوا من القاتل )الجاني( قبل بلوغ الطفل، وهذا مذهب أبو    للكبار

 .(3) مام أحمد، واألوزاعي، والليث، ورواية عند الشيعةاإل
بن على البن ملجم عندما قتل عليًا، ولم ينتظر بلوغ  اوقد استدل أنصار هذا المذهب بقتل الحسن  

الصغير، وكان  الصغار، كما أن عليًا خير الحسن إن شئت اقتله، وهي كلمة مطلقة بحيث لم تشترط بلوغ  
 .(4) هذا إجماعًا من الصحابة

 المذهب الثاني 
بلوغ الطفل، وهذا   حتى شترط أنصار هذا المذهب بلوغ الطفل ليقتص من الجاني، فيحبس الجاني  ا

العزيز، الصاحبان من األحناف، والمالكية، والشافعية،    مذهب جمهور الفقهاء وممن قال به: عمر بن عبد 

 
 . 87، 86محمد أبو زهرة: العقوبة في اإلسالم، مرجع سابق،  (1)
 . 4/1333الشيخ البخاري البزدوي: حاشية فخر اإلسالم كشف األسرار على أصول البزدوي، دار الكتب العلمية،  (2)
،  7/242الكاساني: بدائع الصنائع:  ،  109  -108/ 6، الزيلعي: تبيين الحقائق:  533-  532/ 5ابن عابدين: الحاشية:    (3)

، ابن مفلح:  34/141، ابن تيمية: الفتاوي، عالم الكتب، 9/459، ابن قدامة: المغني: 6/417االمام مالك: المدونة: 
 . 85-19/84، العاملي: وسائل الشيعة: 484 -10/482، ابن حزم: المحلي: 8/278المبدع، 

 . 6/109الزيلعي: تبيين الحقائق:  (4)
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  .(1) ليلي والظاهرية بن شبرمة، وإسحاق، وابن أبيامد، و مام أحوفي رواية عن اإل
القتيل،   ابن  بلغ  لهدية بن خشرم عندما  أدلة منها، قتل معاوية  واعتمدوا في مذهبهم هذا على عدة 

 .(2)، ولم ينكروا ذلك وكان في عصر الصحابة
ينتظر وصوله، وكذلك يجب أن وكذلك في القياس على الغائب، فإذا كان أحد األولياء غائبًا فإنه  

 ينتظر بلوغ الطفل.
وذلك ألنه حق الطفل، وفيه فرصة للقاتل إذ   ؛شك أن رأي الجمهور أولي بالترجيح، لقوة أدلتهم  وال 

َوِإْن َتْعُفوا َوَتْصَفُحوا قد يعفو الطفل عند البلوغ عن الجاني، والعفو بال ريب مطلب الشارع، قال تعالي: ﴿
َرِحيمٌ  َغُفوٌر  َّللاََّ  َفِإنَّ  ﴿أوقال  ،  (14التغابن:)﴾  َوَتْغِفُروا  َشْيءٌ يضًا:  َأِخيِه  ِمْن  َلُه  ُعِفَي  َفاتِ َباٌع َفَمْن   

ِلكَ  ذَٰ َبْعَد  اْعَتَدٰى  َفَمِن  َوَرْحَمٌة ِۗ  َربِ ُكْم  ِمْن  َتْخِفيٌف  ِلَك  ذَٰ ِبِإْحَسان  ِۗ  ِإَلْيِه  َوَأَداٌء  َأِليمٌ   ِباْلَمْعُروِف  َعَذاٌب  ﴾ َفَلُه 
 .(178البقرة: )
 بعاد التربوية:األ

فقها المسلمين، وفيه تتجلي مراعاة خصائص  هذا الحكم الفقهي ينم عن عمق اإلحساس التربوي لدي       
اآل  الطفل  كان  فإن  ذلك،  في  المستقبلية  النظرة  ومراعاة  النفسية  واإلالطفل  الفقد،  مرارة  اليدرك  حساس ن 

بالقهر، فإنه بال شك سيدرك ذلك عند اكتمال نضجه وإدراكه، فإذا لم يجد المجتمع قد حفظ حقه كنفس  
ص، ربما يتكون لديه توجه عدائي نحو الجاني أو ذويه، وهذا قد ينسحب لي الثأر والقصاإإنسانية ترنوا  

 على اندماجه في مجتمعه وشعوره باالنتماء لهذا المجتمع كعضو فاعل فيه.
نامي لديه  ت وعلي الجانب اآلخر، فإذا وجد المجتمع قد حفظ حقه في القصاص واحترام مشاعره، سي     

السماحة والعفو المطلوب شرعًا، فيعفو عن الجاني، وهذه هي    إلى  ه ر شعور االنتماء، وغالبًا سترتقي مشاع
 اإلسالم في اإلصالح ونشر السالم واألمان في ربوع الكون عامة. غاية 

 : استيفاء القصاص قبل بلوغ الطفل المجني عليه
أن يستوفي القصاص عن ابنه؟ اختلف الفقهاء في هذه   -إن كان هو ولي الطفل–هل يجوز لألب   
 مذهبين:  إلىالمسألة 
 
 

 
الحقائق:  ال  (1) تبيين  الصنايع:  109-6/108زيلعي:  بدائع  الكاساني:  الحاشية:  7/242،  ابن عابدين:  السيد  5/532،   ،

الطالبين:   إعانة  حاشية  الداني:  4/128البكري:  الثمر  صالح:  الشيخ  العلماء:  299،  حلية  القفال:   ،7/488  ،
، المرداوي: االنصاف:  459/ 9مة: المغني:  ، ابن قدا4/181، الحجاوي: االقناع:  4/40الخطيب: مغني المحتاج:  

المبدع:  9/479 مفلح:  ابن  النهي:  8/278،  أولي  مطالب  السيوطي:  المحلي:  27/ 6،  حزم:  ابن   ،10 /483  ،
 . 85-84/ 19العاملي: وسائل الشيعة:  

 . 9/461ابن قدامة: المغني:  (2)
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 المذهب األول: 
، يرون أنه  (1) يري أبو حنيفة، ومالك، وأحمد في رواية له، واألوزعي، والليث، والظاهرية، واإلباضية

 الصغير. يجوز لألب استيفاء القصاص قبل بلوغ 
 ب.أن يستوفيه كالدية، والفرض يحصل باستيفاء األالنفس، فلألب حق وقد استدلوا بأن القصاص 

 المذهب الثاني: 
أنه ليس لألب أن يستوفي القصاص قبل بلوغ    (2) يري الشافعي، وأحمد في رواية أخري وأبو الخطاب 

 ابنه. 
وقد استدلوا بأن الهدف من القصاص التشفي وهذا ال يتحقق إال إذا استوفاه الصغير بنفسه وقاسوا 

 إذا ليس ألحد أن يوقع الطالق عن الصغير.على الطالق، 
وهنا يتبين أن الفقهاء لم يمنع أحدهم أن يؤجل القصاص لبلوغ الطفل، وإنما أصحاب المذهب األول 

 .قالوا بالجواز فقط
 األبعاد التربوية:

ألن األمر هنا للجواز في أحد المذهبين، بل يدعم الحكم    ؛هذا الحكم ال يتعارض مع الحكم السابق
، (3) "انت ومالك ألبيك"    :ب ليس كغيره، وهذا يتضح من قول النبي صلي هللا عليه وسلمن األالسابق، أل 

ل إن الحب األبوي أقوي من أي حب آخر، وكل أب  بواألب عاطفته تجاه ابنه قوية، وال تداينها عاطفة،  
من   رفعت  الشرعية  والنصوص  جوانبها،  جميع  في  حياته  من  أطيب  حياة  يحيا  ابنه  جعل  في  يجتهد 

التي من أجلها خلق هللا  لألمر بعبادة هللا وتوحيده، هذه الغاية    ةالتوصية ببر الوالدين إال أن جعلتها تالي 
 .(56الذاريات: ) َوٱإِلنَس ِإالَّ ِلَيعُبُدوِن﴾﴿َوَما َخَلقُت ٱلِجنَّ الخلق، 

األب في إلغاء اشتراط موافقة االبن في توكيل أباه في تمثيله أمام    حق  ويستفاد تربويًا من هذا الحكم
ابنه   الوالد أدري بمصلحة  المالية وغيرها من التصرفات، إذ  الجهات المختلفة، فهو يمثله في التصرفات 

 وما يعلمه من خصائص شخصيته وما ينفعه وما يضره، وما يتوافق معه وما ال يتوافق.
 :طفالأ ءحكم إذا كان األوليا

 لو كان جميع أولياء المقتول أطفااًل، فمن يستوفي القصاص عنهم؟ 
 فإن حق استيفاء القصاص في هذه الحالة يكون إلى:

 
، ابن قدامة: المغني:  8/278، ابن مفلح: المبدع:  480-9/479، المرداوي: اإلنصاف:  7/489القفال: حلية العلماء:    (1)

 . 207/ 8، اطفيش: شرح النيل: 10/485، ابن حزم: المحلي:  9/459
العلماء:    (2) النهي:  7/489القفال: حلية  السيوطي: مطالب أولي  القناع:  6/44،  البهوتي: كشاف  ، الحجاوي:  5/533، 

 . 9/459، ابن قدامة: المغني: 480-9/479المرداوي: اإلنصاف:   ،8/278، ابن مفلح: المبدع: 4/181اإلقناع: 
 . 1856، االلباني: صحيح سنن ابن ماجة، رقم:  2/204مسند أحمد،  (3)
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أو    - النفس، وهذا رأي:   منالحاكم  دون  الطرف  القصاص من  فيستوفي  كالقاضي،  ينوب مكانه 
  .(1) ةاألحناف والمالكية ورواية عند الحنابل

 .(2)ةحناف، ورواية عند الحنابلبلوغه، قال به األالطفل عند  -
 . (3) ة قبل بلوغ الطفل، وهذا رأي األحناف، والحنابل الزوجة: لها أن تستوفي القصاص  -
 .(4) األجنبي: ليس له استيفاء القصاص عن الصغير ولو كان وليه، عند االحناف -
  . (5) األحناف، والمالكية، والحنابلة، والظاهريةيحق للوصي أن يستوفي القصاص عند  الوصي:    -

وقد خالف الحنابلة    واشترط األحناف والمالكية أن يكون استيفاء القصاص في الطرف دون النفس.
فقالوا رواية  القصاص   في  يستوفي  أن  الحاكم  أو  للوصي  ال   ؛ليس  وهذا  الغيظ  شفاء  الهدف  ألن 

 .(6) يتحقق بهم
 .(7) خوال استيفاء القصاص، وهذا مذهب المالكيةأأبناء عم و العصبة: يحق للعصبة من  -

 : دية جناية الطفل ومن يتحملها
ارتكب جناية فيها قصاص، لعدم إدراكة الكامل،    إذاسبق الكالم عن أن الطفل ال قصاص عليه  

لحقت بالصبي مسئولية مدنية عن جنايته،  أتقتضي تعويض المجني عليه، وبالتي فقد    لكن عدالة الشريعة 
 وذلك بتعويض أهل المجني عليه، تعويضًا ماديًا على قدر الجناية. 

بالدية التعويض  هذا  القضاء  عند  النفس  .يسمي  بذل  هو  الذي  للمال  باألرش؛    .(8) اسم  ويسمي 
 .(9) للواجب فيما دون النفس

  إلى ارتكب ما يستحق الدية أو األرش، فقد اختلف الفقهاء في ذلك    إذاأما فيمن يتحمل دية الطفل  
 عدة مذاهب:

 
الحاشية:    (1) عابدين:  العالمكيرية:  5/532ابن  الفتاوي  نظام:  الشيخ  العلماء:  6/8،  حلية  القفال:  المرداوي: 7/490،   ،

 . 480-9/479اإلنصاف: 
 . 480-479/ 9، المرداوي: االنصاف: 5/532ابن عابدين: الحاشية:  (2)
 .5/533ابن عابدين: الحاشية:  (3)
 . 6/109، الزيلعي: تبيين الحقائق: 5/533ابن عابدين: الحاشية:  (4)
 . 10/485، ابن حزم: المحلي: 480-479/ 9، المرداوي: اإلنصاف: 7/490القفال: حلية العلماء:  (5)
 . 5/533، البهوتي: كشاف القناع: 9/384شمس الدين ابن قدامة: الشرح الكبير:  (6)
 . 482/ 10، ابن حزم: المحلي:  34/141ابن تيمية: الفتاوي:  (7)
 . 6/126الزيلعي: تبيين الحقائق:  (8)
 . 19أبو حيب: القاموس الفقهي، دار الفكر، د.ت، صــسعيد  (9)
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ألنه    ؛أن الدية تجب في ماله فقط  إلى ذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة وابن الشحنة من األحناف   -1
ابلة أنها تجب في عمده بعد ، ويري الحن(1)غلب عندهم شبه العمد، لذلك أوجبوا عليه ضمان ما أتلف

 .(2) عشر سنين
التفاصيل   -2 العاقلة، ألنه غلب عندهم شبه الخطأ، ولكن اختلفوا في  هناك مذاهب أخري جعلتها على 

 كالتالي: 
وإبراهيم   - والحنابلة،  حنيفة،  وأبو  سليمان،  أبي  بن  حماد  به:  قال  مطلقًا،  العاقلة  على  الدية  تجب 

على  نبالقع فديته  خطأ  قتل  ومن  خطأ،  الصغير  عمد  اعتبروا  ألنهم  وذلك  والزهري،  وقتادة  ي، 
  )عاقلة اإلنسان عصبته، وهم األقرباء من جهة األب(. .(3) عاقلته

ذا كانت الدية تساوي الثلث، وما زاد فعلى العاقلة، قال به: بعض الحنابلة،  تجب على األب، وذلك إ   -
 . (4) مام أحمد ورواية عن اإل

تجب في مال الصغير وإن كانت الدية أقل من الدية الشرعية، وتجب في مال العاقلة إن كانت أكثر   -
 .(5) من الدية الشرعية، قال بهذا المالكية

  إلى مام أحمد، وقيل يبقي في ذمته  لم يكن للصغير مال فقيل أبوه يتحمله عنه في رواية عن اإل  وإذا      
 .(6)مام أحمد مام مالك، وفي رواية عن اإلأن يبلغ، قال به: اإل
 الرأي الراجح:

ن الطفل يضمن أل   ؛تجب الدية على العاقلة إن لم يكن للطفل مال، وتجب في ماله إن كان له مال
 أتلف.ما 

من   الصغير  جناية  ان  اعتبار  )على  كثيرة  الخطأ  جنايات  ألن  العاقلة؛  على  الدية  وجبت  وإنما 
ن المتعمد يدفع جنايات الخطأ( والجاني فيها معذور، فوجبت مواساته، والتخفيف عنه بخالف المتعمد؛ وأل

      .(7) الدية فداء عن نفسه؛ ألنه يجب عليه القصاص، فإن عفي عنه تحمل الدية

 
، الشافعي:  22-21، ابن الشحنة: لسان الحكام في معرفة األحكام، البابي الحلبي، صــ  6/573ابن عابدين: الحاشية:    (1)

 . 10/345، ابن حزم: المحلي: 34/159، ابن تيمية: الفتاوي:  134/ 10، المرداوي: اإلنصاف: 6/5األم: 
 .10/134، المرداوي: االنصاف: 34/159ابن تيمية: الفتاوي:  (2)
الحقائق:    (3) تبيين  الفتاوي:  6/168الزيلعي:  تيمية:  ابن  االقناع:  34/158،  الحجاوي:  المحلي:  4/169،  حزم:  ابن   ،

الدمشقية:  10/345 اللمعة  العاملي:  السلف:  10/65،  فقه  معجم  الكتاني:  الفقه  8/10،  في  الجنايات  الشاذلي:   ،
 . 284ر الكتاب الجامعي، صــاإلسالمي دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون، دا

 .34/159، ابن تيمية: الفتاوي: 134/ 10المرداوي: اإلنصاف:   (4)
 . 606، القرطبي: الكافي: 490، الشيخ الصالح: الثمر الداني:  399/ 6االمام مالك: المدونة:  (5)
 . 159/ 34، ابن تيمية: الفتاوي: 399/ 6االمام مالك: المدونة:  (6)
 . 318ء الكتاب والسنة: صــالفقه الميسر في ضو  (7)
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 األبعاد التربوية:
الرؤى  اإلسالم إلي الحرية عن    رؤيةيتسق هذا الحكم مع نظرة اإلسالم إلي الحرية، حيث تختلف  

قرر اإلسالم الحرية وجعلها شرط تكليف لكثير من    حيث ، فالحرية في اإلسالم مسئولية صاحبها،  األخرى 
 العبادات، وجعل على صاحبها تحمل تبعاتها، فهي الحرية المسئولة.

فيها، فمن    وبما أن اإلسالم قد ترك ألولياء الطفل وعاقلته الحرية في تربيته ووضع لهم أطرًا يسيرون 
ن هللا قد جعله أمانة في  وأخطأ في تربية طفله، فهو بال شك مسئول عن ذلك؛ أل  اإلطارخرج عن هذا  

عنقه، وزود هذا الطفل بخاصيتي التقليد والطواعية، واللتان تجعالن من الطفل كالصلصال في يد مربية  
 يشكله كيف يشاء. 

، ن عائلته ويتأثر بهمهذا الحكم يؤكد المسئولية الجماعية عن التربية، فقد كان الطفل قديمًا يعيش بي
والوسط اإلجتماعى أحد أهم وسائط التربية، لذلك حاسبه اإلسالم في هذا الحكم على تقصيره، ومن هذا 
المنطلق من حق الدولة محاسبة أي وسيط تربوي له تأثير مباشر على األطفال، كما من حقها أن تضع  

 مراقبين تربويين على الوسائط التربوية المختلفة. 
 المنطلق يحق للحاكم أن يحاسب ولي الطفل إذا قصر في مسئوليته تجاه طفله. ومن هذا

نه يحاسب على جنايته بعقوبة خفيفه، بأن يؤخذ من  أوالطفل المميز وإن كان له إدراك ناقص إال  
مام ذلك، وذلك إذا لم يقصر الولي في تعليمه وتهذيبه، مثل  ماله إن كان له مال، وأن يعزر إن رأي اإل

ف يربي عليها  يؤآالصالة  ذلك  بعد  ثم  بالوجيزة  ليست  تتفق وخصائص ترة  بعقوبة  تركها  النفسية  خذ على  ه 
 والبدنية. 

 : مشاركة الطفل في دية القتل الخطأ
 هناك مذهبين للفقهاء في مشاركة الطفل الذي له مال في دية القتل الخطأ، على النحو التالي: 

 .(1) هب األحناف والحنابلة في رواية عنهماال ٌيحمل الطفل الغني الدية، وهذا مذ  -1
 . (2) ٌيحمل الطفل المميز الغني الدية ويشارك فيها، وهذا في رواية عن الحنابلة -2

 ختالف بين من يوجبون الدية في مال الطفل. وهذا اال
نه فرد في أل  ؛هذا فالراجح أن الطفل يحمل مع العاقلة في الدية، بشرط أال تستهلك معظم ماله  وعلى

قام أحدهم بجناية فيها    إذاعائلته، وكما يتحمل العاقلة ديته لو قام بجنابة، كذلك يتحمل هو مع العاقلة  
 دية.

 

 
الحكام:    (1) لسان  الشنحة:  الكافي:  394ابن  القرطبي:  المبدع:  606،  مفلح:  ابن  اإلنصاف:  9/17،  المرداوي:   ،

10/120 . 
 . 17/ 9ابن مفلح: المبدع:  (2)
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 األبعاد التربوية:
تعالى:   قوله  في سياق  يأتي  الحكم  َوٱلتَّقَوىٰۖ ﴿وهذا  ٱلِبرِ   َعَلى  المائدة﴾َوَتَعاَوُنوْا  تعويد  )2:  )  وفيه   ،

الفعال مع أسرته ومحيطه االجتماعي، كما والتعاون  البذل والعطاء  نبذ األ   للطفل على  نانية  تعوده على 
 .حوالش

 : وأبعادها التربوية الطفلب المتعلقة كفارةأحكام ال 
، وهي (1)ألنها جوابر لألخطاء  ؛نها تستر الذنب، أي تمحوهأل  ؛الكفارة مأخوذة من الُكفر وهو الستر

 .(2)أو غير ذلك ،أو عتق ،أو صيام ،ثم من صدقةبه اإل أي يغطى ما يكفر :عند الفقهاء
قوله   في  الوارد  التفصيل  على  الدية  مع  الخطأ  القتل  الكفارة على  اإلسالمية وجوب  الشريعة  قررت 

مُّۡؤِمنَ   ﴿تعالى:   َرَقَبٖة  َفَتۡحِريُر  ا 
ٗ
ـ  َخَط ُمۡؤِمًنا  َقَتَل  َوَمن  ۚا 

ٗ
ـ  َخَط ِإالَّ  ُمۡؤِمًنا  َيۡقُتَل  َأن  ِلُمۡؤِمن   َكاَن    ةٖ َوَما 

 
َوِدَية  

 َفِإن َكاَن ِمن َقۡوم  َعُدوٖ  لَُّكۡم َوُهَو ُمۡؤِمن  َفَتۡحِريرُ 
ۚ
ُقوْا دَّ َأن َيصَّ  ٓ  َوِإن َكاَن   مَُّسلََّمٌة ِإَلىٰٓ َأۡهِلهِۦٓ ِإالَّ

ۖ
َرَقَبٖة مُّۡؤِمَنٖة

ۦ   َأۡهِلِه ِإَلىٰٓ  مَُّسلََّمٌة   
 
َفِدَية مِ يثَٰق   َوَبۡيَنُهم  َبۡيَنُكۡم  َقۡومِِۭ  َشۡهَرۡيِن ِمن  َفِصَياُم  َيِجۡد  لَّۡم  َفَمن   

ۖ
مُّۡؤِمَنٖة َرَقَبٖة  َوَتۡحِريُر 

َحِكيٗما   َعِليًما   ُ ٱّلِلَّ َوَكاَن   
ِِۗ ٱّلِلَّ مِ َن   

ٗ
َتۡوَبة ِفيَها    92ُمَتَتاِبَعۡيِن  ِلٗدا  خَٰ َجَهنَُّم  ۥ  َفَجزَٓاُؤُه ٗدا  مَُّتَعمِ  ُمۡؤِمٗنا  َيۡقُتۡل  َوَمن 

ُ َعَلۡيِه  ۥ َعَذاًبا َعِظيٗما َوَغِضَب ٱّلِلَّ ۥ َوَأَعدَّ َلُه  ، وهذا للبالغ.(93-92)النساء:   ﴾93َوَلَعَنُه
 أما بالنسبة للطفل فللفقهاء فيها مذهبين: 

الصغير، وهذا ر  -1 الكفارة علي  الحنابلة أتجب  والمالكية  ي  إثمًا  ، أل(3) والشافعية  وارتكب  قاتل  الطفل  ن 
 وذنبًا يوجب التكفير عنه. 

 غير مكلف لذلك هو ليس من أهل الكفارات.ألنه  ؛(4) حناف الكفارة عليه، عند األال تجب  -2
ا رأي  تعذر    لجمهور؛والراجح  وقد  مؤمنة  رقبة  عتق  البلوغ  عند  فعليه  للزمة.  واألبرأ  األحوط  ألنه 

 وجودها وبالتالي عليه صيام شهرين متتابعين عند بلوغه.
 األبعاد التربوية:

الطفل غير   لتقربه من ربه وحتى يستشعر حجم  وإن كان  أنها شرعت  القلم إال  مدرك ومرفوع عنه 
 الخطأ الذي ارتكبه فيعظم في نفسه وال يتهاون فيه إذا بلغ.

 :عفو الولي عن قصاص الطفل
اختلف الفقهاء فيما إذا أراد الولي أن يعفو عن الجاني على الطفل في النفس أو الطرق مقابل الدية،  

جتماعي، لكن الولي هنا ليس هو من له الحق  نساني في إقرار السالم االإالعفو مطلب شرعي و رغم أن  
ه غريزة  بلوغالطفل عند  فراد توجد بينهم فروق فردية ظاهرة فقد يمتلك هذا  في التشفي واالنتقام، كما أن األ

 
 . 14/ 50، الزبيدى: تاج العروس 271الرازي: مختار الصحاح صــ (1)
 . 401/ 8ابن قدامة: المغني،  153معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي؛ قنيبي:  (2)
 . 4/169الحجاوي: اإلقناع:  (3)
 . 6/4، الشيخ نظام: الفتاوي العالمكيرية: 1/351االستروشني: أحكام الصغار:   (4)
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 يطلبه اإلسالم من العفو.   اوتثور على خلق العفو، فيطلب التشفي واالنتقام، فيحدث عكس م نتقاماإل
االجتماعي   العدل  ويقرر  الناس،  بين  الفردية  الفروق  اإلسالم  يراعي  كما    حتىهكذا  األطفال،  مع 

 يراعي مشاعر الطفل. 
 وجاءات آراء الفقهاء على النحو التالي: 

 ؛أنه ال يجوز للولي أن يسقط قصاص الطفل بالدية  إلى  :والظاهريةذهب الحنابلة في رواية عنهم،    -1
 .(1) ألن الولي ال يملك إسقاط حق الطفل في القصاص 

 على النحو التالي: بعض الفقهاء للولي أن يعدل عن القصاص إلي الدية ولكن بشروط أجاز -2
الدية إذا كان الطفل فقيرًا، وذلك    إلىأنه يجوز للولي أن يعدل    :يري الشافعية، واألظهر عند الحنابلة -

 .(2)المال إلىألنه بحاجة  ؛لمصلحة الطفل
الدية سواًء كان   إلىأنه ال يجوز للولي أن يعدل    :يري الشافعية في رواية عنهم، ورواية عند الحنابلة -

 المال.ن حق الطفل في التشفي عندهم أولي من أل؛ (3) فقيرًا أو غنياً 
  إلى يعتبر حال الولي إن كان وصيًا لم يصح له أن يعفو، وإن كان حاكمًا فإنه يصح له أن يعفو   -

 ، وهو أبو الحسن علي ين محمد الشافعي. (4)ي صاحب الحاوي أالمال، وهذا ر 
 .(5) يعفو عن قصاص الطفل دون دية ولكن ليس للولي أن

 والرأي الراجح:
الولي هو    ألن التشفي حق الطفل، إال إذا كان  ؛يعدل عن القصاص إلي الدية  ال يجوز للولي أن

 ب. ن الصغير وماله ملك لألأل ؛ب األ
 بعاد التربوية:األ

بنفسية الطفل،   في المستقبل، كما يعبر عن    حتى ينم هذا الحكم عن مدي اهتمام اإلسالم واعتنائه 
 مدي مراعاة اإلسالم لمبدأ مراعاة الحقوق الفردية، فليس ما يصلح لفرد يصلح لفرد آخر.

 : إعفاء الطفل عن قصاص نفسه
ذهب الشافعية والظاهرية إلى أن الطفل لو عفا عن قصاص نفسه، وأراد أن يأخذ الدية، فإن عفوه ال  

 .(6) يصح، ألنه ال رضي له

 
 . 485/ 10، ابن حزم: المحلي:  9/480، المرداوي: اإلنصاف:  9/476ابن قدامة: المغني:  (1)
 . 9/476، ابن قدامة: المغني: 7/507، القفال: حلية العلماء:  314، 4/10الخطيب: مغني المحتاج:  (2)
المحتاج:    (3) مغني  الحاشية:  314،  4/10الخطيب:  الشرقاوي:  العلماء:  2/361،  حلية  القفال:  قدامة:  7/507،  ابن   ،

 . 243/ 1الشاذلي: الجنايات في الفقه: ، 6/44، السيوطي: مطالب أولي النهي: 9/476المغني: 
 . 7/508القفال: حلية العلماء:  (4)
 . 438/ 6مام مالك: المدونة: اال (5)
 .10/485، ابن حزم: المحلي: 4/50الخطيب: مغني المحتاج:  (6)



- 222  - 

 

 األبعاد التربوية:
ما  إال  النفس  يحمل  واإلسالم ال  النضج،  مكتملة  الغير  العقلية  الطفل  قدرات  مع  الحكم  هذا  يتسق 

 تطيق، والطفل ال يطيق اتخاذ قرارات مصيرية، وهذا من رحمة الشريعة وعدالتها. 
األح التخصص    ري ومن  اختيار  في  السيما  الحقيقة،  هذه  مراعاة  التربوية  العملية  على  بالقائمين 

 العلمي أو المهني، فالبد أن يتم ذلك بعد البلوغ، كما ينبغي أن يتسق مع قدرات كل بالغ.
 

 : أحكام التعزير المتعلقة بالطفل وأبعادها التربوية -جـ
 .(1)الحد"حناف: "هو التأديب دون عند األ  رالتعزي

 .(2) وعند الشافعية: "التأديب على ذنب ال حد فيه وال كفارة"
 . (3) وعند المالكية: "تأديب استصالح وزجر على ذنوب لم يشرع فيها حدود وال كفارات"

وعند الحنابلة: "العقوبة المشروعة على جناية الحد فيها، أو الجناية على إنسان ال يوجب حدًا وال 
 (4) دية".قصاصًا وال 
فهي الجرائم التي لم ينص الشارع على عقوبة لها، ال في القرآن وال في السنة، مع ثبوت ومن ثم  
عنها تؤدي    ؛النهي  أو  شر  كثيرة    إلىألنها  وهي  اإلشر،  يبتكر  ما  بقدر  ومتغيرة،  فنون  جدًا  من  نسان 

آلخر طبقا لظروف الحياة وطبيعة  جرام، وما يوسوس به إبليس، وكذلك قد تتغير وتختلف من مجتمع  اإل
 العالقات االجتماعية السائدة.

كالذي   كفارة،  مقدر وال  فيها حد  ليس  التي  "المعاصي  فقال:  تيمية جملة منها،  ابن  يقبل  وقد ساق 
)بشهوة األجنبية،  الصبيان  المرأة  ويقبل  يأكل  أ (  أو  بال جماع،  يباشر  أو  مو  الميته،  أو  كالدم  يحل  ا ال 
بغير الزني، أو يسرق من غير حرز، أو شيئًا يسيرًا، أو يخون أمانته، كوالة أموال بيت   يقذف في الناس

ذا خانوا، أو يغش في معاملته، إالمال، أو الوقوف، ومال اليتيم، ونحو ذلك إذا خانوا، وكالوكالء والشركاء  
و يلقن شهادة أد الزور و يشه أكالذين يغشون في األطعمة والثياب ونحو ذلك، أو يطفف المكيال والميزان، 

و يتعزي بعزاء الجاهلية، أ نزل هللا، أو يعتدي على رعيته،  أ الزور، أو يرتش في حكمه، أو يحكم بغير ما  
يعاقبون تعزيزًا وتنكياًل وتأديبًا بقدر ما    أو يلبي داعي الجاهلية، إلى غير ذلك من أنواع المحرمات، فهؤالء

في الناس وقلته، فإذا كان كثيرًا زاد في العقوبة بخالف ما إذا كان يراه الولي، على حسب كثرة ذلك الذنب  
قلياًل، وعلى حسب حال المذنب، فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته، بخالف المقل من  

 
 . 4/60ابن عابدين: الحاشية:  (1)
 . 535الغمراوي: السراج الوهاج، دار المعرفة،  (2)
،  293هيم بن القاسم: تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناهج األحكام، مطابع مصطفي الحلبي، صــابن فرحون، إبرا   (3)

1958 . 
 . 342/ 10ابن قدامة: المغني:  (4)



- 223  - 

 

ذلك، وعلى حسب كثرة الذنب وصغره، فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأوالدهم، بما ال يعاقب به من لم  
 .(1) المرأة واحدة" يتعرض إال
هنا لذات الجريمة، وإما أن   رإما أن يكون الرتكاب منهي عنه، فيأتي جزاء ونكااًل، والتعزي  روالتعزي

 هنا لمنع استمرار الذنب. رلإلمتناع عن واجب كمنع الزكاة، والتعزي رالتعزي يكون 
ن البيان قد يكون صريحًا، وقد  من عدم تقدير الشارع للعقوبات في كل الجرائم؛ "فذلك ألأما الحكمة  

يكون باإلشارة، فيمكن الحمل عليه والقياس، فإذا كان الشارع قد قدر بعض العقوبات لبعض الجرائم فهو  
العقوبة مانعة لإلجرام   تكون  العقاب، وهو أن  ينبع بشكل عام في علم  الذي  المنهاج  إلي  بهذا قد أشار 

ين العقوبات التي يجب أن يتحقق فيها معني القصاص من  يعتبار، و نزجار باعثة على اإل داعية إلي اإل
المجرم، كذلك ألن الجرائم ال تتناهي فال تحصي عددًا، وأما العقل البشري إذا انحرفت معه النفس يخترع  

 .(2)من أنواع الجرائم كل يوم نوعًا، فالبد له من عقوبات رادعة
التعزي عقوبة  أن  األ  رورغم  لولي  وتركت  الشارع،  من  مقدره  األغير  ولي  إرادة  أن  إال  غير  مر  مر 

مطلقة، بل مقيد بضوابط وحدود، حيث البد أن تناسب العقوبة الجريمة، وأن تكون بأقل قدر للزجر، فال  
يشتط في العقاب، وال يجعل هواه مسيطرًا عليه، وال يجعل العنف هو الذي يسود بحيث تكون   أنينبغي  
كلها في مشقة، وبحيث يخاف البرئ مع السقيم، ويجب عليه أال ينشر التجسس، وتتبع العورات، األمة  

 .(3) فإن الجرائم المعتلة هي التي يكون عليها العقاب 
سلفنا ال يحد الطفل، ولكن البد له من  أترتب عليها حد أو قصاص؛ فكما  ارتكب الطفل جناية    وإذا

لتي يمر بها، كتربية وتأديب له، وهذا هو مطلب الشارع الحكيم في  عقوبة تتناسب مع المرحلة العمرية ا
 مر بتربية الطفل وتأديبه. األ

 :حكم تعزير الطفل
المميز،  لغير  وليس  للمميز  يكون  والتعزير  يعزر  الطفل  أن  على  الفقهاء  اتفق  المنطلق  هذا  من 

 . (4) والتعزير للتأديب ال للعقوبة، وهو من أهل التأديب 
البهوتي: "ال نزاع بين العلماء في أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرًا  قال  

 
 . 120ابن تيمية: السياسة الشرعية، صـ  (1)
 . 91-90محمد أبوزهرة: العقوبات في اإلسالم صــ (2)
 يتصرف. 91صــمحمد أبوزهرة: المرجع السابق،  (3() 3)
الصنائع:    (4) بدائع  الطالبين:  64-7/63الكاساني:  إعانة  حاشية  البكري:  السيد  الطالبين:  4/150،  روضة  النووي:   ،

المحتاج:  9/106 مغني  الخطيب:  المغني:  4/156،  قدامة:  ابن  القناع:  217/ 10،  كشاف  البهوتي:   ،9/99  ،
اإلقناع:   االنصاف:260،  253/ 4الحجاوي:  المرداوي:  النهي: 10/241-242  ،  أولي  مطالب  السيوطي:   ،

 . 222-175،  9/16، العاملي: اللمعة الدمشقية: 6/221
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 .(1) بليغاً 
 األبعاد التربوية:

مع الطبيعة البشرية للطفل بكل مكوناتها    الشريعة اإلسالمية وقفت في هذا الحكم موقفًا وسطًا، يتالئم
لم تفرض على الطفل العقوبات التي فرضتها على من بلغوا فإن  النفسية والبدنية والعقلية واالجتماعية...  

والتهذيب  التأديب  نفسه في  الطفل  الكامل، ولم تفرط في حقوق اآلخرين وفي حق  الذي النضج  بالقدر   ،
 سب الضوابط التي وضعها الفقهاء من الشريعة ذاتها.يتناسب مع ما ارتكبه من جرم، وح

وقد اتفق القانون الجنائي المصري مع الفقه في إعفاء الطفل غير المميز والذي لم يبلغ السابعة من  
أي مسئولية جنائية، إال أن الفقه لم يعفه من المغارم المالية، على ما سبق اإلشارة إليه، واتفق فيما بين  

عشر )الطفل المميز( مع الفقه من حيث أن الجزاء على ما ارتكبه يكون من أجل التأديب    السابعة والثانية
 والتهذيب وليس من أجل العقوبة.

إن العدل الذي هو شعار اإلسالم، هو أساس العمران اإلنساني، والفرد أساس ذلك العمران ومحوره،  
أو   له  العدل  ذاق  فإن  بعد،  فيما  تنمو  التي  البذرة  واشتد عوده، و والطفل هو  نموه  ن غاب إعليه، طاب 

 العدل عنه، صار مثل بذرة الشوك تنمو فتضر وال تنفع. 
هو  وهذا  العدل،  بموازين  على ضبطها  يحرص  ألفراده،  الحرية  يقرر حق  عندما  اإلنساني  التجمع 

اإل  يكون  بالعدل   ... اإلنساني  المجتمع  وبين  بشر  أفراده  كان  لو  الغابة،  مجتمع  بين  يفرق  نسان  الذي 
 (2) إنسانا!

عليه   للمجني  العدل  تحقق  عقابًا،  ال  تهذيبًا  الطفل  تعزير  في  وحكمته  اإلسالم  غاية  فإن  ثم  ومن 
ذاته اإلأل   ؛وللطفل  أهل  من  ليس  الطفل  وفي   دراكن  قصاصًا،  أو  جدًا  قاسية  عقوبة  عليه  تطبق  حتي 

تعويض   فيحتاج  المجني عليه  أما  له،  عليه ظلم  الحدود  يكن قصاصاً إ تطبيق  لم  الجاني غير  أل   ،ن  ن 
مدرك لجنايته فليكن تعويضًا ماديًا كضمان للتلف، فيتحمل الطفل التعويض المادي على النحو الذي سبق 

ع الجاني )الطفل( والمجني عليه، ولم تتوقف عدالة الشريعة عند ذلك بل تفصيله، وبذلك يتحقق العدل م
شرعت التعزير تأديبًا للطفل، حتي يدرك خطأه ويتورع عن العودة إليه، وهذا حق للطفل ومسئولية الدولة 

 تجاه. 
 ثالثا: أحكام القضاء )الشهادة واإلقرار( المتعلقة بالطفل وأبعادها التربوي ة. 

 مفهوم القضاء:
اللغة القاطع لألمور  أل   ؛صله قضاءألغة: القضاء: الحكم و  نه من قضيت.... والقاضي: معناه في 

 
 . 6/122البهوتي: كشاف القناع:  (1)
 . 141م، صـ: 2008سعيد إسماعيل علي: جامعات تحت الحصار، القاهرة: عالم الكتب،  (2
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 .(1)بين الناس، وقضي األمير قاضيًا: كما تقول أمر األمير... والقضايا األحكام...."
وقال أئمة الشرع: القضاء قطع الخصومة وأقول ملزم صدر عن والية عامة... وقضي عليه: أماته، 

 .(2) وبلغه، وقضي عهدا: أوصاه وأنفذه، وقضي إليه: أنهاهوقضي وطره: أتمه 
الناس بين  الفصل  هو  باأل  فالقضاء:  للنزاع  وقطعًا  للتداعي  حسمًا  الخصومات  الشرعية  في  حكام 

 تاب والسنة. المتلقاة من الك 
عمرانها، مع توحيده وتزكيه نفسه،  و   تتمحور في خالفة هللا على األرض مهمة اإلنسان على األرض   

 وات واألرض والجبال.افالقضاء بال شك أمر الزم لتحقيق هذه المهمة التي نأت عن حملها السم
وتبدو أهمية القضاء في نصرة المظلوم، واألخذ على يد الظالم، لتسكن ثأئرة النفوس ويتحقق الرضا  

الشعور اإل ويتعمق  تتحقق  باإل   جتماعي  ال  الذي  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  في  كذلك  نتماء، 
وهللا يهلك األمم التي  خيرية األمم والمجتمعات اإلنسانية إال به وبقدر تحققه تتحقق الخيرية في كل شيء،  

لو كان من بينهم من يأتي المعروف وينهي عن المنكر،   حتىال تأمر بالمعروف وال تنهي عن المنكر،  
 يؤآخذ بسكوته. 

الدول به  تضرب  الذي  السبيل  هو  النظام    ةوالقضاء  يسود  كي  الفساد،  وأهل  العابثين  أيدي  على 
  على العقل، ويتفرغ الناس فال تقوم حضارة إال باألمان ويتحقق األمان على النفس والدين والعرض والمال و 

 الخمس السابقة، ويتحقق األمان بتفرغ الناس لما ُيقيم دنياهم وأخراهم. 
ومؤلفات خاصة تتناول  فرد له الفقهاء بابا خاصًا  ألذا فقد أفاضت الشريعة اإلسالمية في هذا الباب، و 

حكام التي تناولت القضاء وفصل النزاع، بما ال  ء، وباألالقاضي وما يتبعه وعالقته بأطراف الحكم والقضا
 يضاهيه قانون من القوانين وال شريعة من الشرائع.

نسان فردًا وجماعة في مجتمع، ومهما امتد الزمان واختلف المكان  فقد شرعت األحكام لتنظيم حياة اإل 
السماوية القرآن الكريم الذي فيه تفصيل  ظهر فضل اإلسالم وأهميته لكل زمان ومكان لذا كان خاتم الكتب 

 إلىنسانيًا والنهوض به للترقي  إحكام والقضاء الشرعي في بناء المجتمع أخالقيًا و لكل شيء، ومنها أثر األ
بالقاضيواال  جتماعي ستقرار االمدارج اال الغراء  فقد أحاطت الشريعة  الي هللا في    ؛قتصادي،  داعية  ألنه 

   .(3) انات فقهية يظهر فيها هيبه القضاء ومكانتها في حياة المكلفيناألرض فكانت هناك أسس وحص
قد كفلت الشريعة اإلسالمية استقالل القضاء عن السلطة التنفيذية وحرمت التأثير عليه، بأي شكل  و 
األ والحصانمن  للقاضي  الشخصية  الحصانة  كفلت  كما  واالقتصادية    جتماعيةاإل  ةشكال،  واألخالقية 

 
 . 12/131ابن منظور: لسان العرب:  (1)
ه،  1419،  2لبنان، جــ-بيروت-أبو الفداء أيوب الكفوي: الكليات، ت: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة  (2)

 . 705صــ
، جامعة الموصل كلية  2007/ أيار/  24-23معن توفيق دمام: المؤتمر العلمي السنوي األول لكلية التربية األساسية  (  3)

 .  20ـ العدد األول، صــ6سية، المجلد التربية، مجلة أبحاث كلية التربية األسا
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 والحصانة الذاتية القضائية. 
عليا   بغاية  ومظاهرة  وفروعه  في كل أصوله  عامة  بصفة  يتقيد  اإلسالمي  النظام  إال ألن  ذلك  وما 

 وأساس ركين وهو العدل القائم على التوحيد والذي يهدف الي تحقيق العمران. 
ليه العقل البشري من  إوإن النظم التي سنها اإلسالم ال تزال برونقها وصفاتها أعدل من كل ما اهتدي  

نظام   في  ذلك  أكان  األنظم، سواء  نظام  في  أم  المالية  المعامالت  نظام  في  أم  في الحكم  كان  أم  سرة، 
ده علماء القانون في  الزواجر االجتماعية من حدود وقصاص وتعزير.... وإن القانون الروماني الذي يع

الخلف عن سلفهم لو وزن بما أتي به محمد عن ربه لكانت الموازنة   إلىأوروبا أعظم تراث قانوني وصل  
منتهية بأن نظم اإلسالم هي القوانين العادله حقًا وصدقًا، ولهذا يكون هو الدين الوحيد الذي يصلح لحكم  

ن يريدون لها الويل والثبور وعظائم األمور، وهو شفاء  اإلنسانية وفيه عالج أدوائها، ووقف األشرار الذي
 .(1) الصدور، وإنا نرجو بعون هللا تعالى وتوفيقه أن تفتح نافذة يطل الناس منها على اإلسالم

في اإلسالم، وهي التي يقوم بها بناء الجماعة، وكل    جتماعهي ميزان اإلإن سمة اإلسالم العدالة،  
فيه، أل  التنظيم  قوة  تكن  منهار مهما  العدالة  يقوم على  اجتماعي ال  الدعامة وهي  تنسيق  العدالة هي  ن 

قوله   هي  الكريم  القرآن  لمعاني  آية  أجمع  كانت  ولذلك  بناء،  لكل  السليم  التنسيق  وهي  الحقيقي،  النظام 
َيعِ   ﴿ِإنَّ ٱّلِلََّ تعالى:   َوٱۡلَبۡغيِۚ  َوٱۡلُمنَكِر  ٱۡلَفۡحَشٓاِء  َعِن  َوَيۡنَهٰى  ٱۡلُقۡرَبٰى  َوِإيَتٓايِٕ ِذي  ِن  ۡحسَٰ َوٱإۡلِ ِبٱۡلَعۡدِل  ُمُر 

ۡ
ُظُكۡم  َيأ

العدالة بين الناس أقرب القربات إليه، وإن المؤمن مطالب   ، وهللا تعالي يعتبر(90)النحل: َلَعلَُّكۡم َتَذكَُّروَن﴾
ِ  َيـَٰٓأيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا ُكوُنوْا    :﴿هلل تعالي فهي طريق الزلفي إليه، ولذلك قال سبحانهبإن يقيمها   ـِٰميَن ّلِلَّ َقوَّ

 ٱۡعِدُلوْا ُهَو َأۡقَرُب ِللتَّقۡ 
ۚ
َاُن َقۡوم  َعَلىٰٓ َأالَّ َتۡعِدُلوْا ـ   َواَل َيۡجِرَمنَُّكۡم َشَن

 ِإنَّ ٱّلِلََّ َخِبيُرَۢ َوىٰۖ َوٱتَّقُ ُشَهَدٓاَء ِبٱۡلِقۡسطِۖ
ۚ
َ وْا ٱّلِلَّ

 .(2) (8المائدة: ) ِبَما َتۡعَمُلوَن﴾
نفسه من الحقوق  لنسان  إ ولي العدالة النفسية بأن يقدر كل  والعدالة ذات شعبتين ابتداء، الشعبة األ

  ، رالمستمتصال  بمقدار ما يقدره لغيره على أال يزيد على الناس في حق، وهذه العدالة هي التي توجد اال
وهي التي تقوي بناء الجماعة، وهي تنفيذ دينًا من غير قهر وال حكم مسيطر، بل يكون الحكم من ذات 

 ، (3)   لنفسك" أحب ألخيك ما تحب    :هللا عليه وسلم  الرسول صليالضمير، وهذه قد نصت عليها أقوال  
  .(4) وهذا هو أقوي مؤثر في تقوية الروابط اإلنسانية

العدالة القانونية التي نظمتها الشريعة اإلسالمية فقد ساوت بين الحاكم والمحكوم وبين الشريف  أما  
مثلة،  وغيره، الكل أمام القاضي وفي إطار التنظيم القضائي واحد، والتاريخ اإلسالمي يموج بالشواهد واأل

 
 بتصرف. 7،6محمد أبو زهرة: التوجيه االجتماعي في اإلسالم صــ (1)
 . 119محمد أبو زهرة: المجتمع اإلنساني في ظل اإلسالم، دار الفكر العربي، صــ (2)
 4217سنن ابن ماجة، رقم: (  3
 . 119محمد أبو زهرة: نفس المرجع السابق، صــ (4)
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ي دفعهم للعمل واإلنتاج كل  فراد المجتمع اإلسالمي ينعمون باألمان الذ أالتي جعلت كل  وهذه العدالة هي  
   .في مجاله، حتي غدت الحضارة اإلسالمية في أوج عظمتها

 باب القضاء   أهم األحكام المتعلقة بالطفل في
 : وأبعادها التربوية الطفلب المتعلقة  شهادةأحكام ال -أ

 .(1) الشهادة لغة: شهد: شهادة: هو الشاهد العالم الذي يبين ما عمله، والشهادة هي خبر قاطع
 .(2) الشهادة في االصطالح: إخبار صدق إلثبات حق

تقبل شهادته، ويصح تحمله للشهادة، ويصح األداء منه    أكثروقد اتفق     أهل العلم على أن الصبي ال 
واأل الخطاب،  بن  وعمر  عباس،  ابن  مذهب  وهذا  البلوغ،  واألعند  والحنابلة  والشافعية  اعي،  ز و حناف، 

 .(3) والثوري والظاهرية
ا للطفل  بالنسبة  تحققه  يمكن  وهذا  بالمشاهدة،  أو  بالسماع  الشهادة  الغير  وتتحقق  بخالف  لمميز، 

 نه اليتحقق إدراكه لما يري ومايسمع. أل ؛مميز
واإلاإلمام  وقد ذهب   اإلعلي  الشافعية ورواية عن  والحسن ومعاوية وبعض  مالك وشريح  مام  مام 

 .(4) ًا غيرهمأحمد والشيعة. إلي قبول شهادة األطفال في أحوال خاصة، كأن ال يكون شاهد 
وهو القول بصحة تحمل الصبيان للشهادة ولكن ال يصح أن تؤدي   :الراجح ومذهب الجمهور هو  

وذلك لقوة أدلتهم، وألن الصغير قد يلقن الشهادة أو قد يكذب وال يقدر نتيجة العمل الذي   ؛إال عند بلوغلهم
 يقوم به، والوازع الديني عنده قليل عادة، وقد تختلط عليه األمور. 

النفسية للطفل، ومدي تأثره بما يراه وما يسمعه، فالطفل تحكمه  ص  ئوهذا الحكم يتسق مع الخصا
 في حق الغير.  تهعاطفته ويوجهه ميوله، وبالتالي ال يعتمد على شهاد 

 
 

 
 . 239/ 3منظور: لسان العرب:  ابن (1)
 .5/461ابن عابدين: الحاشية:  (2)
الحاشية:    (3) عابدين:  المسائل:  477-5/476ابن  عيون  السمرقندي:  العالمكيرية308/ 2،  الفتاوي:  نظام:  الشيخ   ، :

الحقائق:  3/450-465 تبيين  الزيلعي:  المبسوط:  118/ 4،  السرخسي:  الصنائع: 135/ 16،  بدائع  الكاساني:   ،
،  603، الغمراوي: السراج الوهاج:  11/222، النووي: روضة الطالبين:  2/452، ابن رشد: بداية المجتهد:  6/267

المحتاج:   مغني  القناع:  4/427الخطيب:  كشاف  البهوتي:  المر 6/416،  اإلنصاف:  ،  ،  38-37/ 12داوي: 
، الكتاني: معجم فقه 422-421/ 9، ابن حزم: المحلي:  12/28، ابن قدامة: المغني:  4/436الحجاوي: اإلقناع:  

 . 336-6/333السلف:  
، القفال:  277/ 4، السيد البكري: حاشية إعادة الطالبين:  5/163، اإلمام مالك: المدونة  136/ 16السرخسي: المبسوط:    (4)

ال اإلنصاف:  8/247علماء:  حلية  المرداوي:  المغني:  12/37-38،  قدامة:  ابن  المحلي:  12/28،  حزم:  ابن   ،
 . 18/252، الحر العاملي: وسائل الشيعة 9/420-422
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 األبعاد التربوية:
يراعي في ذلك   أن  ولكن ينبغي  ؛عدم االعتماد على رأي الطفل وميوله في توجيهه للتخصص الدراسي •

 قدراته وليس رأيه. 
ال يرتكب محظورًا تربويًا   حتىعدم تعريض األطفال للمواقف التي ال يدركون أبعادها إدراكًا كاماًل،   •

 كالكذب، وشهادة الزور 
 

 :وأبعادها التربوية الطفلب   المتعلقة قرارأحكام اإل ب_
 اختلف الفقهاء في حكم إقرار الطفل على قولين: 

 .(1) المالكية والشافعية، بعدم اعتبار إقرار الطفلقال 
النائم   القلم عن ثالت: عن  "رفع  يحتلم، وعن    حتى وحجتهم حديث:  الصبي حتي  يستيقظ، وعن 

 .(2) المجنون حتي يعقل
وخالفهم بعض أهل العلم فأجازوا إقراره فيما يجوز فيه تعامل الصغير في أمور المال، أما إقراره  

 القتل ونحوه فال يعتبر إقراره فيه.بالمال العظيم و 
والراجح صحة إقرار الطفل المميز المأذون له بالتعامالت الماليه، ألن إقرارة يتعلق بحق الغير، أما 

 الغير مميز والمحجور عليه فال يصح إقراره.
 األبعاد التربوية: 

التوفيق بين مصلحة الطفل ومصالح اآلخرين، ألن اإلقرار هو أول الحجج الشرعية وأقواها، فلو قيل  •
اآل  حقوق  لضاعت  اليسيره  األمور  في  المميز  الطفل  إقرار  صحة  في  بعدم  األقرار  قبل  ولو  خرين 

ال واألمهاألمور  الطفل،  له لضاع حق  المأذون  الطفل غير  تأخذ مة ومن  وأن  التعميم  كل   ولي عدم 
 حالة بحسبها. 

 قبول اإلقرار من الطفل المأذون له فيه دعم لثقة الطفل وترسيخ لقيمة األمانة واحترام حقوق اآلخرين.  •
 

 : المتعلقة بالطفل وأبعادها التربوية النكاحأحكام : رابعا
 : تعريفة

النكاح في اللغة مصدر نكح، يقال: نكح ينكح الرجل والمرأة نكاحًا: من باب ضرب، قال ابن فارس 
امرأة:   فالن  وينكح  تزوجت،  المرأة:  نكحت  ويقال  الوطء،  دون  العقد  وعلى  الوطء  على  يطلق  وغيره: 

 
الجليل:    (1) مواهب  اللباب:  216/ 5المغربي:  لباب  البكري:  الحاشية:  204،  الدسوقي:  الحاشية:  3/397،  الخرشي:   ،

الم6/86 الكهوجي: زاد  التراث اإلسالمي، ط،  المطيعي: تكملة  269/ 2م،  1987-ه1407،  2حتاج، دار إحياء   ،
، ابن  272/ 5، ابن قدامة: المغني:  2/238، الخطيب: مغني المحتاج239/ 3، الشافعي: األم:  526/ 18المجموع،  

 . 385/ 6، الدمشقي: اللمعة الدمشقية: 250/ 8حزم: المحلي: 
 . 22باب  120/ 12صحيح البخاري:  (2)
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 .(1) ونكح المرأة باضعها، (3)النساء: ِء﴾َما َطاَب َلُكم مِ َن ٱلنِ َسا ﴿َفٱنِكُحواْ تزوجها، قال تعالى: 
 وفي اصطالح الفقهاء: 

 اختلف الفقهاء في تعريف النكاح على النحو التالي: 
 .(2) نثي قصداً قال الحنفية: النكاح عقد يفيد ملك المتعة باأل 
 .(3) غير محرم ومجوسية وأمة كتابية بصيغة وقال المالكية: النكاح عقد لحل تمتع بأنثي

 . (4) وقال الشافعية: النكاح عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته
 .(5)وقال الحنابلة: النكاح عقد التزويج أي عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته 

المعني، وهي تؤدي ف تتفق في  أنها  التعبير إال  الزواج وإن اختلف  إلي أن موضوع عقد  ي جملتها 
هو جعل هذه المتعة    أن الغرض منه في عرف الناس والشرع  ىلإامتالك المتعة على الوجه المشروع، و 

حالاًل وال شك أن ذلك من أغراضه، لكن غرضه األسمي هو التناسل وحفظ النوع اإلنساني وأن يجد كل  
هللا تعالى به بينهما، وتكون به الراحة وسط متاعب نس الروحي الذي يؤلف  من العاقدين في صاحبه األ 

ٗجا لِ َتۡسُكُنٓوْا ِإَلۡيَها َوَجَعَل الحياة وشدائدها، ولذلك قال تعالى:   ِتهِۦٓ َأۡن َخَلَق َلُكم مِ ۡن َأنُفِسُكۡم َأۡزوَٰ ﴿َوِمۡن َءايَٰ
ٖت لِ َقۡومٖ َبۡيَنُكم   ِلَك أَلٓيَٰ  ِإنَّ ِفي ذَٰ

ۚ
ٗة َوَرۡحَمًة   .(6) (21الروم: ) َيَتَفكَُّروَن﴾ مََّودَّ

فإنه   الشارع اإلسالمي  العقد في نظر  المقصود من هذا  الفقهاء ال تكشف عن  وإذا كانت تعريفات 
يجب تعريفه بتعريف كاشف عن حقيقته، والمقصود منه عند الشارع الحكيم ولعل التعريف الموضح لذلك  

ما لكليهما من حقوق وما عليه    الرجل والمرأة، وتعاونهما، ويحدد أن نقول: " إنه عقد يفيد حل العشرة بين  
 .(7) من واجبات 

 األبعاد التربوية للزواج:
األ  أن  شك  كان  ال  كلما  ومتماسكة  قوية  الوحدة  هذه  كانت  وكلما  المجتمع،  تكوين  وحدة  هي  سرة 

مبنيًا على أساس قوي من حيث سرة هو الزوج، وكلما كان الزواج  المجتمع قويًا متماسكًا وعمود تماسك األ
المجتمع   قوة  على  دلياًل  ذلك  كان  االجتماعية  والعادات  اإلنسانية  النوازع  مراعاة  مع  واالختيار،  التقنين 

 ككل.

 
اإلسالمية    (1) األوقاف والشئون  الكويتية: وزارة  الفقهية  المنير،  205، صــ41الكويت، جــ–الموسوعة  المصباح  نقاًل عن   ،

 ولسان العرب، والقاموس المحيط، والمعجم الوسيط.
 . 260-258/ 2الدر المختار: ابن عابدين:  (2)
 . 334-332/ 2الشرع الصغير وحاشية الصاوي الصاوي المالكي:  (3)
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أخذ الزواج نفس العناية التي تأخذها األسرة إن لم تكن أقوي وأشد. وال نعرف دينًا  ي -أيضاً –ومن هنا  
حترام، وكذلك ال تعرف ن األديان السماوية، إال وكان للزواج فيه المكان األول مما يستدعي العناية واإل م

ليس    االهتمامال كان الزواج لديها، آخذًا تلك المكانة من العناية و إاألمم التي تعرف قيمة الحياة،  أمة من  
    .(1) إليه الفطر، وتقضي به الطبيعةمما تدعوا  -يضاً أ–سرة، بل ألنه  ن الزواج أصل األأل ؛ذلك فقط

التي   واللذة  المتعة  من  وأضفي عليها  التزاوج،  الحية جميعها غريزة  الكائنات  في  وضع هللا سبحانه 
الزوجين حال اتيانها ما يجعلها أقوي الغرائز الفطرية، وهذا يبدو واضحًا في تقديمه سبحانه لهذه  يستشعرها

ِمَن    :﴿الغريزة علي غيرها، قال تعالى ٱۡلُمَقنَطَرِة  ِطيِر  َوٱۡلَقنَٰ َوٱۡلَبِنيَن  ٱلنِ َسٓاِء  ِمَن  ِت  َهوَٰ ٱلشَّ ِللنَّاِس ُحبُّ  ُزيِ َن 
ةِ  ، وجعل سبحانه الزواج لبني آدم هو السبيل لهذه الغريزة ليسمو بهم عن  (14عمران:ل  آ)  ﴾ٱلذََّهِب َوٱۡلِفضَّ

بين   بها  ليميز  العالقة  هذه  الخالق  جعل  فقد  ثم  ومن  الكادحة،  اإلنسانية  إلي  المسخرة  البهيمية  مرتبة 
اإلاإل لخدمة  المسخر  الحيوان  وبين  والوحي  بالعقل  وزوده  روحه  من  فيه  نفخ  والذي  المكرم  سان  ننسان 

 الكرم.
ولم يقتصر دور الزواج مع الفطرة في الشهوة الجنسية فقط، بل هو تنظيم أيضًا للغريزة الثانية في  

قائاًل:   النعمة  بهذه  علينا  تعالى  ويمن هللا  الذكر،  وبقاء  الوجود  واستمرار  الولد  ُ  ﴿الترتيب وهي حب  َوٱّلِلَّ
ٗجا َوَجَعَل  تِۚ َجَعَل َلُكم مِ ۡن َأنُفِسُكۡم َأۡزوَٰ ِجُكم َبِنيَن َوَحَفَدٗة َوَرَزَقُكم مِ َن ٱلطَّيِ بَٰ  . (72)النحل:  ﴾ َلُكم مِ ۡن َأۡزوَٰ

نثي بالقوة العضلية  والزواج هو الرابطة التي يتم من خاللها التكامل بين الذكر الذي ميزه هللا عن األ
األ وبين  القوي    نثيوالعقلية  هذه  تتكامل  ثم  ومن  والنفسية،  العاطفية  بالقوة  الذكر  خالقها عن  ميزها  التي 

بالزواج فيجبر الذكر حاجته الي العاطفة والمودة بعد العناء والمشقة التي تكتفه من العمل وجلب الرزق، 
حاجتها  األ  روتجب األ   التى  القوة  ىلإنثي  وتربي  الذكر  فيعمل  الحياة،  تبعات  من  فيك نتحميها  امالن،  ثي 
و وب بينهما،  والحب  التجاذب  يحدث  التكامل  هذا  قائالً إقدر  وتعالى  تبارك  الحق  يشير  ذلك  ﴿َوِمۡن :  لي 

 
ۚ
َوَرۡحَمًة ٗة  مََّودَّ َبۡيَنُكم  َوَجَعَل  ِإَلۡيَها  لِ َتۡسُكُنٓوْا  ٗجا  َأۡزوَٰ َأنُفِسُكۡم  مِ ۡن  َلُكم  َخَلَق  َأۡن  ِتهِۦٓ  ﴾َءايَٰ هذه  (21)الروم:     ،

ال بالزواج الذي أقرته األديان  إ "السكن"، "المودة"، "الرحمة"، مع الغرائز الفطرية ال تتحقق    ةاني النبيل المع
 السماوية والفطر السوية. 

﴾تدبر ما يوحي إليه قوله تعالى في شأن العالقة الزوجية:  
ِۗ
)البقرة:   ﴿ُهنَّ ِلَباس  لَُّكۡم َوَأنُتۡم ِلَباس  لَُّهنَّ

ذ ،  (187 إيحاء  واإلتدبر  الترابط  معني  في  أسمي  الزوجية،  العالقة  أن  لتعلم  عالقات    ندماج لك  من 
الصداقة واألبوة والبنوة، وأنها ليست كما يظن من ال يفهمون حقيقتها، وال يعرفون وضعها في الحياة، عقدًا 

ن الذين يضعون العالقة الزوجية هذا الوضع، هم  إ كسائر العقود، ثمراتها في االنتفاع والملك والتسخير،  
مث من  المنبعث  الوضاء  النور  قلوبهم  على  يشرق  لم  تعالى:  قوم  قوله  َعَلۡيِهنَّ  ل  ٱلَِّذي  ِمۡثُل  ﴿َوَلُهنَّ 

 
 . 137محمود شلتوت: اإلسالم شريعة وعقيدة، صــ (1)
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﴾   .(1) (228البقرة:  ) ِبٱۡلَمۡعُروفِۚ
قي إنما يكون بالزواج، فإن المساندة ال تحفظ النوع  ر إن حفظ النوع اإلنساني كاماًل يسير في مدارج ال

باألمم التي قل فيها الزواج، فإن  ن حفظته ال تحفظه كاماًل فتحيا حياة إنسانية واعتبر ذلك  إمن الفناء، و 
تقصان سكانها بتوالي السنين، بينما يتكاثر سكان غيرها ممن يقدم آحادها على الزواج، ولقد كان النبي  

 .(2) صلي هللا عليه وسلم يحث على طلب النسل بالزواج
قق خالفة  ومن ثم فإن األمم التي تنشد التمكين في األرض واالنتفاع بخيراتها في إطار حضاري يح

نما هي تلك األمم التي ترعي الزواج وتمده بما يضمن استمراره، وتقوض الطالق إنسان هلل في األرض، اإل
وتناهض العالقات التي تناقض الفطرة، فكلما شاع الزواج واضمحل الطالق كلما دل ذلك على ترابط وقوة  

 ذلك المجتمع.
تربوية   أغراضًا  للزواج  فقد جعل اإلسالم  هنا  الجنسي،   واجتماعيةومن  الوطر  تفوق قضاء  ونفسية 

النكاح" سنتنا  من  "فإن  قال:  اإلسالم،  سنة  النبي  جعله  لكن  (3) لذلك   " قال:  عنه،  ممن رغب  تبرأ  وقد   ،
 .(4) أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني"

للزواج من هذه   إلي ما  الكريم  القرآن  الفرد واألوقد نظر  سرة واألمة، فنوه  المكانة السامية في حياة 
بشأنه، ورفعه عن أن يكون عقدًا تتم التزاماته باإليجاب والقبول، وشهادة الشهود، فجعله، "ميثاقًا" تتحمل  
الضمائر التي تعرف معني الميثاق مسئوليته، وتكافح جهدها في سبيل المحافظة عليه والوفاء به مما قد  

ش من  يكون  يعترضه  كيفما  "ميثاقًا"  بجعله  يكتفي  ال  ثم  وصعوبات،  الميزان،  دائد  وخفة  الرقة  تعتريه   ،
أو عابث  أراد  كلما  للتقص  القلوب،    غير  فيتعرض  فيربط  حله،  يتعذر  غليظًا"  "ميثاقًا  جعله  بل  مأمون، 

و  رغباتهما،  وتلتقي  شعورهما،  فيتحد  صاحبه،  في  الطرفين  من  كل  به  ويندمج  المصالح،  زن  تي ويحفظ 
ال تقع  تناسيه وال  بين أعينها، ال يمكن  دائما  تعالي:    لة عنه حتي بعد غفشخصه ماثاًل  انتهاء أجله، قال 

بُ ُم ٱسَأَردتُّ   ﴿َوِإن ۥ  ُخُذوَنُه
ۡ
ًۚا َأَتأ ـ  ُخُذوْا ِمۡنُه َشۡي

ۡ
ٗنا وَ ِتۡبَداَل َزۡوٖج مََّكاَن َزۡوٖج َوَءاَتۡيُتۡم ِإۡحَدٰىُهنَّ ِقنَطاٗرا َفاَل َتأ ِإۡثٗما ۡهتَٰ
قً  ۥ َوَقۡد َأۡفَضٰى َبۡعُضُكۡم ِإَلٰى َبۡعٖض َوَأَخۡذَن ِمنُكم مِ يثَٰ ُخُذوَنُه

ۡ
 .(5) (21-20النساء: )ا﴾ا َغِليظمُِّبيٗنا َوَكۡيَف َتأ

 

 :حكم نكاح الطفل -أ
عظمة   لبيان  الطفل،  نكاح  أحكام  سنتناول  لكننا  للزواج،  معينًا  عمرًا  حددت  قد  القوانين  أن  رغم 

 جتماعية للفرد والمجتمع.ودقة الفقه االسالمي ومراعاة للمصالح الشخصية واإلاالسالم 
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 عقد نكاح الطفل لنفسه:   -1
 مذهبين  إلىاختلف الفقهاء في تزويج الطفل لنفسه 

باضية عقد الطفل لنفسه ولكن اشترطوا موافقة وليه، فإن أجاز الولي العقد  الحنفية والحنابلة واإل   أجاز  •
 .(1)يمضي وإن لم يجزه فالعقد باطل

 . (2) ألنه عقد مفاوضة ؛أبطل الشافعية كل تصرفات الطفل ومنها النكاح  •
 قبل بلوغهما:تزويج الولي للطفل أو الطفلة   -2

جماع في  الفقهاء على جواز أن يزوج الولى الطفل أو الطفلة، ونقل ابن عبد البر اإلذهب جمهور  
ذلك، قال: "أجمع العلماء على أن لألب أن يزوج ابنته الصغيرة وال يشاورها، لتزويج رسول هللا صلى هللا  

سني ست  بنت  وهي  عائشة  وسلم  الصغيرة  (3) ن عليه  يزوج  أن  له  "واألب  اسحاق:  ابن  اسماعيل  وقال   .
 وخالف ابن شبرمة، وعثمان البتى وأبو بكر األصم. . (4) بإجماع المسلمين ثم يلزمها بذلك"

استنباطهم من النصوص الشرعية إال    لرغم إجازة الفقهاء تزويج الولي للطفل أو الطفلة من خال  -3
على وجود المصلحة الراجحة فقط، فال يشرع تزويج الطفل إال مع    ة باح أنهم قد قصرو هذه اإل
 وجمهور المصححين للعقد يستحبون انتظار والدها بلوغها ليستأذنها.  وجود مصلحة راجحة.

يستحب   قالوا:  وأصحابه  الشافعي  أن  "واعلم  النووي:  البكر    أالقال  والجد  األب  تبلغ    حتى يزوج 
لزواج وهي كارهة، وهذا الذي قالوه ال يخالف حديث عائشة؛ ألن مرادهم  يستأذنها، لئال يوقعها في أسر او 

فيستحب   عائشة،  كحديث  بالتأخير،  فوتها  يخاف  ظاهرة  مصلحة  تكن  لم  إذا  البلوغ  قبل  يزوجها  ال  أنه 
 .(5) ألن األب مأمور بمصلحة ولده فال يفوتها" ؛تحصيل ذلك الزواج

لتي تم لها تسع سنين يشترط رضاها. قال ابن عثيمين:  وقد اختار المحققين من الفقهاء أن البنت ا
وهذا اختيار شيخ االسالم ابن تيمية وهو الحق" وأما ما دون تسع سنين فاختار أنه ليس ألبيها تزويجها،  "

وذكر عن ابن شبرمة رحمة هللا أنه قال: اليجوز أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ أبدًا؛ ألننا إن قلنا بشرط 
جبار في البالغة فهذه من باب أولى، قال الشيخ: وهذا القول هو ا غير معتبر، وال نقول باإلالرضا فرضاه

ترضي. لكن لو فرضنا أن الرجل   حتىبلغت فال يزوجها    وإذاتبلغ،   حتىالصواب، أن األب ال يزوج ابنته  
إخوتها    خرة صارت البنت في واليةلي اآلإإن انتقل    ويخشىوجد أن هذا الخاطب كفء، وهو كبير السن،  

المصلحة في أن يزوجها هو  وأن يزوجوها حسب أهوائهم، ال حسب مصلحتها، فإن رأي  أن يتالعبوا بها،  

 
الحاشية:  1/28األستروشني: أحكام الصغار:    (1) الهندية:  2/80، ابن عابدين:  الفتاوي  ،  286،  1/267، الشيخ نظام: 

 . 170/ 2، الحجاوي: اإلقناع: 233-232/ 2الكاساني: بدائع الصنائع: 
 . 15/350، النووي: المجموع: 3/168الخطيب: مغني المحتاج:  (2)
 . 19/98م، 2012-ه1433الكويت: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، ابن عبد البر: التمهيد،  (3)
 . 84/ 19المرجع السابق، ابن عبد البر:   (4)
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ذا كان األمر كذلك فالسالمة أال يزوجها، وأن يدعها  كفء فال بأس بذلك، ولكن لها الخيار إذا كبرت. وإ
إلى هللا عز وجل فربما أنه اآلن يري هذا الرجل كفئًا ثم تتغير حال هذا الرجل، وربما يأتي هللا لها عند  

   . (1) مور بيد هللا سبحانه وتعالى"من هذا الرجل، ألن األ بلوغها النكاح برجل خير
 األبعاد التربوية:

في   األنالحظ  الشريعةهذه  مراعاة  السوية،    حكام  الفطرة  مع  تتعارض  ال  المجتمعات طالما  لعادات 
طفال عادات األباء وتقاليدهم، والتربية التي تضطلع بهذا الدور وهو دور من أدوار التربية في إكساب األ

 نتماء. ال، وتغرس في نفوس النشئ روح اإليج وتؤديه على الوجه الصحيح، تضيف الفجوة بين األ
ما   بكل  الماضي  على  والثورة  التجديد  إلى  تنزع  التي  أو  والتقاليد  العادات  تتجاهل  التي  التربية  أما 

جيالها، وفي النهاية تنشيء جياًل عاقًا يبحث له عن آباء  أيحمله، هي تربية بال هوية، تنشئ صراعًا بين  
 خري فال إلى هؤالء وال إلى هؤالء.مم األ صبح ريشة يتقاذفها إعالم األمنهم قيمه وعاداته، فير عييست

األ في  المقولة  هذه  أن  شاعت  ينبغي  كذلك  فثم وجه هللا"،  المصلحة  أينما وجدت   " الشرعية  وساط 
 وساط التربوية "أينما وجدت المصلحة فثم التربية". تسود بين األ

رجحان المصلحة وغلبة المنفعة، بناء على    ةالصغير و   فقد اعتمد القائلين من الفقهاء بجواز الصغير
خبرة الولي أبًا أو جدًا، وبما يتفق مع عادات المجتمعات، وذلك حرصًا على اقتناص الفرص واستغالل 

، فتفوت منفعة وخير على الطفل، ال يواتيه إذا بلغ، وهذا مبدأ تربوي إسالمي يعزز تتكررالمواقف فقد ال  
 سباب، والجد واالجتهاد في تحصيل منافع الدنيا. ألخذ باألمن قيمة الوقت وقيمة ا

اإلتو  موقف  األحكام  هذه  في  واألتجلي  الذكر  بين  "الحب"  و  "العشق"  من  تهويل  سالم  بال  نثي، 
باشره غير األب عند البلوغ إذا   والطفلة إبدأ الرأي  ن، فيترك للطفل يالروائيين المعاصرين وبال تهوين القبلي 

 والجد. 
تنشأ من التقارب واإلسمي اإلوقد   ختالط بال ضوابط، فجفف منبعه  سالم الحب بين الزوجين فتنة 

ختالط إال لضرورة، وإذا اقتضت الضرورة فتكون بال خضوع في القول أو الحركات،  وحث على عدم اال 
 مع غض للبصر من الطرفين.

غيره، فأباح الكذب   في  لم يبحهأما إذا كان الزوجين فمحمود وقد حث عليه وحبب فيه، وأباح له ما  
 بين الزوجين. 

والتوقيت وهنا تأتي المراعاة الواقعية للجانب العاطفي األصلح للزوجة من حيث الشخص المناسب،  
الفطرية والعاطفية العاطفة    ،المناسب الحتياجاتها، هو في واقع األمر مراعاة لحاجاتها، وميولها  وليست 

والفتيان الفتيات  بين  تكون  التي  والغرام  العشق  عالقات  والحياة   ،هي  شئ،  والتصورات  العالقات  فهذه 
فشل، وكم زواج بدأ من   حتىالواقعية شئ آخر، وكم من زواج بدأ بهذه العالقات، ثم لم يلبث إال قلياًل  

 
 . 59-57/ 12ابن عثيمين: الشرح الممتع، دار ابن الجوزي،  (1)
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ال بين  سابقة  معرفة  واغير  المودة  بينهما  بينهما  زوجين وجعل هللا  العشرة  ودامت  واأللفة،  والسكن  لرحمة 
 .  (1) على خير
 طالق الطفل:حكم  -ب

بعد أن بين الفقهاء أحكام زواج الطفل تطرقوا لتوابع هذا الزواج، والطالق من توابعه، والذي هو من  
اإل التشريع  اإلمباهج  التشريع  لمراعاة  نموذج  يمثل  السالمي، حيث  واالجتماعي    ستقرار السالمي  النفسي 

الطالق" عند هللا  الحالل  "أبغض  قوله:  في  وسلم  عليه  النبي صلى هللا  لخصه  كي (2)والذي  يكون  ،فقد 
 الجرح بالنار عالجًا له ووقاية لسائر البدن، هكذا الطالق.

 .(3) وقد أجمع الفقهاء على أن طالق الطفل غير المميز ال يقع
ذهب   فقد  المميز  اإل أما طالق  عن  ورواية  والشافعية،  والمالكية،  الحنفية،  من  الفقهاء  مام  جمهور 

 )الجمهور(، أنه ال يقع. . (4)د والثوري، وأبوعبيد، والشيعةأحمد وحما
وفي ذلك يقول ابن عابدين: "إن الصغير كالبالغ في الطالق إذا تضرر وال يصح إيقاعه منه ابتداًء 

 .(5) للضرر عليه ولذلك الذي يطلق القاضي"
كما     الطفل،  عن  الخطاب  ترفع  كونها  في  االستئذان  بآية  استدلوا  كما  القلم،  بحديث  استدلوا  وقد 

وذلك  التصرف،  أهلية  شرط  العقل  وأن  منه،  يقع  فال  محض  فيه ضرر  الطالق  بأن  رأيهم  في  اعتمدوا 
 لتحقيق المصلحة له وهو ال عقل كامل له. 
اإل وهو رواية عن  اآلخر  الرأي  المسيب، أما  بن  وسعيد  حامد،  وأبو  الخرقي،  بكر  وأبو  أحمد،  مام 

مرأته تبين منه وتحرم  اوعطاء، والحسن، والشعبي، وإسحاق، فهم قالوا بوقوع طالق المميز الذي يعلم أن  
 .(6) عليه

وعدم   األخر  الرأي  أدلة  عموم  الضرر،  رفع  قاعدة  مع  واتساقها  أدلتهم  لقوة  أرجح  الجمهور  ورأي 
 صراحتها.
 

 
 .( 318178محمد صالح المنجد )مشرف عام(: موقع االسالم سؤال وجواب، فتوي رقم ) (1)
 (. 2177سنن أبي داود، رقم: )  (2)
 . 258/ 8ابن قدامة: المغني: (3)
الكاساني: بدائع الصنائع:  2/188، الزيلعي: تبين الحقائق:  1/106االسترشني: أحكام الصغار:    (4)  ،6/118  ،3/99  ،

الحاشية:   عابدين:  الكافي:  3/190ابن  القرطبي:  المجموع:  262،  النووي:  مغن16/56،  الخطيب:  المحتاج:  ،  ي 
، البهوتي: 8/258، ابن قدامة: المغني:  115/ 14، ابن تيمية: مجموع الفتاوي:  7/9، القفال: حلية العلماء:  3/279

 . 7/289، الحرالعاملي: وسائل الشيعة: 5/263كشاف القناع: 
 .3/191ابن عابدين: الحاشية:  (5)
 . 251-7/250، ابن مفلح: المبدع: 8/258قدامة: المغني:  ، ابن4/3، الحجاوي: االقناع: 7/9القفال: حليه العلماء  (6)
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 األبعاد التربوية:
تغيرت  إذا  الطالق  وقوع  قياسًا  فجاز  عليه  المترتبة  المصلحة  لعموم  الزواج  الشريعة  أجازت  إذا 

 الظروف وتبدلت األحوال وهذا شأن الدنيا ال تثبت على حال.
سالمية في كال الرأيين قد اعتبرت المصلحة، وهذا الذي ينبغي أن ينظر إليه التربويين  والشريعة اإل

 ين المصلحة. هو ع
ينبغي أن تكون   تتميز به الشريعة من المرونة في أحكامها، وكذلك  بيان لمدي ما  إن في الطالق 
التربية في مؤسساتها وقوانينها، فثبات الظروف واألحوال في الدنيا محال، والعود الجامد سهل كسره أما  

 حوال، حيث المصلحة.اللين فال يكسر، يميل مع الظروف واأل
 

 . التطبيقات التربوية لألحكام الفقهية المتعلقة بالطفل في باب المعامالت خامسا: 
توجيه الطالب إلى التخصصات العلمية أو المهنية يجب أن يكون بعد اختبار متكامل وفق معايير   •

محددة لكل تخصص فإن آنس المربون من الطفل صالحية لتخصص معين ألحقوه به، أما االعتماد 
 يقيمها اختبار تحريري فهو عين الخطأ. على درجات 

النفس  • لحفظ  الفرد  إعداد  فإن  والنفس غاية،  المال  فإن كان حفظ  التربية،  العملى في  الجانب  أهمية 
 والمال غاية مقدمة، وهنا تبدو أهمية التربية العملية المرتبطة بالواقع مع أخذ التدابير الالزمة. 

الضمير المضطرب، حيث ال يفي العلم وحده بهذا الغرض،    تقرير مبدأ العقوبة المصلحة التي تعالج •
 وكم من علماء فقدوا ضمائرهم! 

ضرورة تدريس العقوبات الدنيوية واألخروية لألطفال في نهاية الطفولة المميزة، حتى يتعاظم أمرها في   •
 وتتأزر العقوبات في دفعها عنه وفي تكوين الضمير داخله. مسهو نف

شعور بالتقبل اإلجتماعى، ومعاقبة كل من يعوق إشباع هذه الحاجة؛  الى  يجب إشباع حاجة الطفل إل •
 ألن شعور الطفل بالرفض اإلجتماعى قد ينذر بكارثة تهدد الطفل والمجتمع نفسه. 

 حترام إنسانية الطفل، ومعاقبة كل من ينتهك هذه الصفة المكرمة.اعتبار األحكام التي تقضي با  •
 حترام مشاعره وحقوقه.اى لدي الطفل نظريًا وعمليًا، وذلك بيجب تعزيز روح االنتماء االجتماع •
طالما أن الطفل يتأثر بالمجتمع الذي يعيش فيه، فعلى المجتمع أن يتحمل هذه التوابع، وأن يحاسب  •

 الطفل الذي ال مال له.  ةعلى السلوك الجمعى من خالل تحمله لدي
الو  • على  تربويين  مراقبين  وضع  والمجتمع  الدولة  على  اإلعالم  يجب  وأهمها  المختلفة  التربوية  سائط 

 والنوادى. 
اختيار   • في  سيما  ال  تخصه،  التي  والهامة  المصيرية  القرارات  في  الطفل  رأى  اعتبار  عدم  يجب 

 التخصص الدراسي.
ضرورة تربية الطفل على اكتساب قيمة العدل واستشعاره؛ ألنه أساس العمران اإلنسانى ال سيما داخل  •
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 حجرات الدراسة.
 تعريض الطفل للمواقف التي ال يدرك أبعادها حتى ال يرتكب محظورًا تربويًا كالكذب.  حظر •
يجب مراعاة الظروف والمالبسات في القضايا التربوية وعدم التعميم في األمور التي تختلف باختالف   •

 الظروف. 
مع   • يتوافق  بما  غربلتهم  بعد  والتقاليد  التراث  نقل  في  بدورها  التربية  تضطلع  أن  وروح  يجب  الشرع 

 العصر.
 ضرورة اعتماد مبدأ "أينما وجدت المصلحة فثم التربية". •
الفقه اإلسالمي  • أحكام  وإعادة صياغتها وفق  الزواج  قوانين  النظر في  إعادة  أبعادًا    ؛ضرورة  لها  ألن 

 تربوية ال يدركها العلم الحديث ولو أدركتها بعضها. 
للعمل التربوي بالمرونة بحيث تستجيب للمصلحة أين وجدت  يجب أن تتسم القوانين واللوائح المنظمة   •

 كما تتفاعل مع تغير المناخ والظروف التربوية.
يبدأ من   • الثقافي  التغيير  االجتماعي؛ ألن  والتقدم  الثقافي  التغيير  تقود  أن  يمكن  بمفردها ال  المدرسة 

الوسائط التربوية مثل اإلعالم  ، والبد من تشابك جميع  (1)   البناء االجتماعي إلى الفكرة وليس العكس 
 والمسجد والبيت في هذا التغيير. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .  23م، صـ: 2006( سعيد إسماعيل علي: النزعة العقلية في الفكر التربوي اإلسالمي، القاهرة: عالم الكتب، 1
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 والمقترحات النتائج 
 

 . أواًل: نتائج الدراسة 
 خلصت الدراسة الحالية إلى النتائج اآلتية:

اإلسالمي   -1 الفقه  واألصول  ينطوي  التربوية  واألبعاد  المفاهيم  من  هائلة  ثروة  على  المتنوعة  بمذاهبه 
 التربوية والتي من خاللها يتمكن الفقه اإلسالمي من االستجابة لجميع مطالب الحياة وحاجاتها. 

األحكام الفقهية المتعلقة بالطفل بأبعادها التربوية راعت جميع جوانب النفس البشرية وأسهمت في تلبية   -2
 جاته ومتطلباته الجسمية والعقلية واالجتماعية واألخالقية واللغوية.حا

انطلقت األحكام الفقهية المتعلقة بالطفل من قواعد ومبادئ عامة كالتدرج ومراعاة الخصائص النفسية   -3
والجسمية والعقلية، تعبر عن العمق التربوي الذي تنطوي عليه أصالتنا التي في كل أرض منها أثر،  

عنها خبر، وأنه سبيلنا إلى النهوض الحضاري، الذي البد يبدأ من التربية يعتمد فيها ارة  وفي كل حض
 على إعادة صياغة تراثنا وفق متطلبات العصر. 

ال سيما الطفل، وأنها أهداف متعدية، تهدف إلى    التربية أول وأهم مقاصد المشرع من األحكام الفقهيه -4
 إعداد اإلنسان المكلف لتعمير الدنيا والفوز باآلخرة.

التقسيم الفقهى لمراحل الطفولة راعى خصائص كل مرحلة ومتطلباتها بدقة متناهيه، فيجب أن يعتبر   -5
االب والمدرسة  الحضانة  سيما  ال  التعليمية  المراحل  وأهداف  المناهج  إعداد  حجر في  فهما  تدائية، 

 األساس في السلم التعليمي. 
وقًا سبقت كل المواثيق التي أعلنتها المؤسسات الدولية المعاصرة بمئات السنين،  كفل الفقه للطفل حق -6

ليست   دينية، األخيرة  تنطلق من مسئولية  يعاد صياغتها، صياغة معاصرة، ال سيما وأنها  يجب أن 
 موجودة في غير الفقه اإلسالمي.

نسانى جسمًا وعقاًل ومن  ة األهلية والوالية التي انبثقت عن الفقه اإلسالمي، قد راعت التكامل اإل نظري -7
ثم ما يناسب كل مرحلة من أطوار حياته من ثبوت الحقوق له، ثم ثبوت الحقوق عليه، ثم لصحة  

تي يتعهد بها،  بعض التصرفات والمعامالت، ثم يتهيأ للمسئولية عما يوجبه التشريع، وعن االلتزامات ال
وفي هذا اإلطار يجب أن يراعى واضعى  فتكمل أهليته بوصوله إلى مرحلة الرشد العقلى والجسمى،  

 السياسات التربوية نظرية األهلية والوالية. 
منها خصائص   -8 لكل  وأن  الحياة،  في  والمرأة  الرجل  أدوار  تكامل  إلى  تشير  والحضانة  الوالية  أحكام 

ود الستعمار األرض، وأن المساواة المطلقة بين الجنسين ظلم وأن العدل تتنوع لتحقيق التكامل المنش 
 أولى.

يمنع العقاب بكل أنواعه عن الطفل حتى مرحلة التمييز، يجوز فيها العقاب بإستثناء العقاب البدنى   -9
 فال يجوز إال بعد العاشرة ووفق الضوابط والشروط التي وضعها الفقهاء. 
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يبدأ باعتماد كلى على اآلخرين ثم يضعف كلى ثم  يتدرج نمو الطفل الجسمى والع -10 قلى، حيث 
باعتماد شبه كلى على الذات يصاحبه احتياج إلى العطف والحنو واللعب وهذا في مرحلة الطفولة 

يزة، حيث كفلت واليته التربوية لإلناث، ثم ينمو الطفل في الطفولة جسميًا وعقليًا، نموًا غير المم 
ا االستقالل شبه  لذلك يمكنه من  الحزم،  والتأديب وشئ من  التعليم  إلى  االحتياج  وبالتالي  لكلى، 

 أنثت األحكام الفقهية المراحل األولية من عمر الطفل. 
الثانية   -11 إلى  موصلة  األولى  وأن  والمعنوية  الحسية  بطهارته  بالطفل  المتعلقة  الطهارة  أحكام  اهتمت 

 تدريب الطفل على الطهارة. )طهارة األخالق والسلوك( كما أشارت إلى ضرورة 
اإللزام -12 ليس على جهة  الصالة  منه  تقبل  المميز  بالطفل  المتعلقة  الصالة  التعليم  إو   أحكام  نما على 

من   بالكثير  الطفل  زودت  قد  األحكام  هذه  وأن  والبدنى،  العقلى  نضجه  يكتمل  لم  حيث  والتعويد؛ 
ي تلبية حاجاته الفطرية، وفي تربيته بدنيًا  ، كما أسهمت فاألهداف التربوية سواء المهارية أو الوجدانية

 واجتماعيًا وأخالقيًا. 
راعت األحكام الصوم المتعلقة بالطفل قدراته الجسمية ولم تلزمه بالصوم في الوقت الذي أمرت فيه   -13

به في تربية اإلنسان المكلف بدنيًا    تسهمولى الطفل بتدريبه على الصوم، بما تحققه من أهداف وما  
 واجتماعيًا وأخالقيًا. وانفعاليًا 

حق   -14 ألنها  الطفل؛  مال  في  الزكاة  أوجبت  العبادات  من  غيرها  دون  بالطفل  المتعلقة  الزكاة  أحكام 
دائها، بما تنطوى عليه من أبعاد تربوية تعم المزكى  أالفقير، وأوجبت على الولى تدريب الطفل على  

والمجتمع عامة،   للزكاة  تهذ والمستحق  تساهم في  األحكام  الشح  وهذه  وتخليصه من  الطفل  نفس  يب 
 وتلبية حاجاته الفطرية، والمساهمة في تربيته بدنيًا وانفعاليًا واجتماعيًا وأخالقيًا.

العيش   -15 خشونة  تعوده  التي  التربوية  األبعاد  من  الكثير  على  بالطفل  المتعلقة  الحج  أحكام  انطوت 
بغيره، كما   الهدف من خلقه وعالقته  ونفسيًا  تكسبه عمليًا  الحياة، كما  ابتالدات  لمواجهة  واالستعداد 

 تسهم في تربيته بدنيًا ولغويًا واجتماعيًا ووجدانيًا وأخالقيًا. 
فكفلت له وليًا يجبر    أحكام المعامالت المتعلقة بالطفل خصائص نمو الطفل الجسمية والعقليةراعت   -16

نقص نموه الجسمى والعقلى واالنفعالى ويقوم على شئونه الشخصية والمالية، ويوكل إليه أمر تدريبه  
 وتعليمه. 

التي -17 أما األفعال  العقل   اإلنسان فور والدته حيًا يصير صالحًا لإللزام وااللتزام،  فاعلها  يشترط في 
 وواإلدراك ال تصح من الطفل.

ألنه ليس لتوجيه هذه التبعة الجزائية عليه تأديبًا له وزجرًا    ؛عقوبات الجنايات ال تجب على الطفل -18
 لغيره، ولكن على وليه نيابة عنه تعويض المجني عليه عن المتلفات.

 ويًا راعى: انبثق عن األحكام الفقهية المتعلقة بالطفل منهجًا ترب -19
التربوية   • األهداف  اإلوضوح  إعداد  تقتضي  التي  العامة  األهداف  هللا  سواء  بعبادة  المكلف  نسان 
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بالشمول  جميعها  اتسمت  والتي  مرحلة،  وكل  جانب  بكل  الخاصة  األهداف  أو  األرض،  واستعمار 
 والتوازن وإمكانية التحقيق. 

ط باألهداف واتسم بالدقة والثبات المستمد من  أما مضمون األحكام ذاتها )المحتوي التعليمى( فقد ارتب •
 مصادرها السماوي ومراعاتها للبعدين الزمانى والمكانى وميول واهتمامات األطفال أنفسهم.

الوسائل • واحد   ومن حيث  آن  في  والقلبية  والبصرية  السمعية  الثالث  الوسائل  فيها  اندمجت  من  فقد   ،
اد مع إضفاء هالة من القداسة باعتبارها أعمااًل تهدف  خالل التطبيق العملى المصاحب للتوجيه واإلرش

إلى إرضاء هللا تعالى، واستخدمت في ذلك أساليب متنوعة كالقدوة والموعظة والتدرج والتعويد والعفو  
 عن اليسير من األخطاء المصاحبة للتعليم والثواب والعقاب بدقة متناهية.

و وصيًا يقوم على شئونه، ثم على كل أفراد المجتمع من  واهتمت هذه األحكام بالتقويم وكفلت له وليًا أ •
 خالل األمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

 

 . ثانيًا: المقترحات
الواقع التربوى المعاصر،  تراعي  توصي الدراسة الحالية بإعادة صياغة الفقه اإلسالمي صياغة تربوية   -1

 ليسهل االستفادة منها. 
الذي   -2 واإلداري  التربوي  العمل  وأسس  مبادئ  باستنباط  تعنى  دراسات  بإجراء  عليه توصي  تقوم 

 المؤسسات التربوية وذلك من الفقه اإلسالمي. 
إجراء دراسات علمية تهدف إلى إستنباط نظرية تربوية من الفقه اإلسالمي الذي ال يزال شامخًا يبهر   -3

 الزمان والمكان.  مع التكيفالمحققين من العلماء بقدرته على 
عقد الندوات والدوريات العلمية المتعلقة بالدراسات الفقهية التي تثري الحياة العلمية بما تنطوي عليه   -4

 . من أبعاد تربوية
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 أوال: المصادر.

 ثانيا: المراجع.
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 المصادر والمراجع

 أوال المصادر

 :القرآن الكريم كتب تفسير -أ
 ابن العربي: أحكام القرآن، ت: علي محمد البجاوي، دار الكتب العلمية، د.ت.  .1
العلمية،  .2 الكتب  دار  بيروت:  الدين،  شمس  حسين  محمد  ت:  العظيم،  القرآن  تفسير  كثير:  ابن 

 ه. 1419
 م.2007-ه 1428أنور الباز: التفسير التربوي للقرآن الكريم، دار النشر للجامعات،  .3
 م. 1964-ه 1384، 2القرطبي: الجامع ألحكام القرآن الكريم، القاهرة: دار الكتب المصرية، ط .4

 : الشريفمصادر الحديث  -ب
 م. 1985األلباني: إرواء الغليل، بيروت: المكتب اإلسالمي،  .5
 م. 2002: صحيح سنن أبي داوود، الكويت: مؤسسة غراس، _____ .6
 م. 2009العالمية، سنن ابن ماجه، تحقيق: شعيب األرناؤوط، دار الرسالة  .7
 م.2009سنن أبي داوود، تحقيق: شعيب األرناؤوط، دار الرسالة العالمية،  .8
الحلبي   .9 البابي  مصطفى  مكتبة  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:  الترمذي،  ط  –سنن  ، 2مصر، 

 م.  1975  -هـ  1395
 م. 2000السعودية: دار المغني،  سنن الدارمي، ت: حسين سليم، .10
 ه. 1422صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير، دار طوق النجاة،  .11
 م.  1985صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي،  .12
 . ه1412، الطبراني: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، بيروت: دار الفكر .13
 م.1990القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية، مستدرك الحاكم، ت: مصطفى عبد  .14
 م. 2001مسند أحمد بن حنبل: ت: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة،  .15
 م.  1985موطأ مالك، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  .16
 :اإلسالمي  مصادر الفقه -جـ
 د.ت. ابن الحاج العبدري: المدخل، دار التراث،  .17
 ابن الشحنة: لسان الحكام في معرفة األحكام، البابي الحلبي، د.ت. .18
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 مطبعة مصطفى محمد، د.ت.  :ابن الهمام: فتح القدير شرح الهداية، القاهرة .19
 م. 1987ابن تيمية: الفتاوي، دار الكتب العلمية،  .20
 ، د.ت .ابن ُجَزي: القوانين الفقهية، فاس: مطبعة النهضة .21
 : دار اآلفاق، د.ت. ابن حزم: المحلي، بيروت  .22
 : مراتب اإلجماع، بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت. ______ .23
 م. 1952-ه 1371ابن رشد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، القاهرة: دار االستقامة،   .24
 ابن عابدين: الدرر المختار، دار الفكر، د.ت.  .25
 م. 2000؛ محمد معوض، ابن عبد البر: االستذكار، دار الكتب العلمية، تحقيق: سالم محمد عطا .26
 م. 2012-ه 1433: التمهيد، الكويت: وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، ______ .27
مطابع   .28 األحكام،  ومناهج  األقضية  أصول  في  الحكام  تبصرة  القاسم:  بن  إبراهيم  فرحون،  ابن 

 .1958مصطفي الحلبي، 
 م.1997، 3ابن قدامة: المغني، الرياض: دار عالم الكتب، ط .29
 مفلح المقدسي: اآلداب الشرعية والمنح المرعية، عالم الكتب، د.ت. ابن  .30
 : زاد المستنقع، ت: علي الهندي، مكة: مكتبة النهضة، د.ت.____________ .31
 : المبدع في شرح المقنع، المكتب اإلسالمي، د.ت. ____________ .32
الرياض،  ____________ .33 المحرر،  السنية على مشكل  والفوائد  النكت  المعارف،:    ، 2ط  مكتبة 

 . ه1404
 م. 1999-ه 1419ابن نجيم: األشباه والنظائر، بيروت: دار الكتب العلمية،  .34
 : البحر الرائق، دار الكتاب اإلسالمي، د.ت.______ .35
 م.2007ابن نصر الثعلبي: شرح الرسالة، دار ابن حزم،  .36
 ، د.ت.4أبو بكر الحصني: كفاية األخيار، طبع قطر، ط .37
أحكام الصغار، تحقيق أبو مصعب البدري ومحمود عبد الرحمن، القاهرة: دار    األستروشني: جامع  .38

 الفضيلة، د.ت.
 ه.1343اطفيش: شرح النيل وشفاء الغليل، المطبعة السالية،   .39
 م. 1986-ه 1406االمام مالك: المدونة، دار الفكر،  .40
 أمير بادشاة الحنفي: تيسير التحرير، بيروت: دار الفكر، د.ت.  .41
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 المطالب، دار الكتاب، د.ت.  األنصاري: أسنى .42
 الباجي: المنتقى شرح الموطأ، دار الكتاب اإلسالمي، د.ت. .43
 البجيرمي: حاشية البجيرمي، ديار بكر، تركيا، المكتبة اإلسالمية، د.ت. .44
 البهوتي: الروض المربع، دار الفكر، د.ت.  .45
 : شرح منتهى االرادات، بيروت: عالم الكتب، د.ت.____ .46
 ه. 1394عن متن اإلقناع، دار الحكومة، : كشاف القناع  _____ .47
الحميد   .48 عبد  على  ت:  اإلختصار،  غاية  حل  في  األخبار  كفاية  الحصينى:  بكر  أبي  الدين  تقي 

 م. 1994ومحمد وهبي، دار الخير، دمشق 
 الجمل: الحاشية، دار الفكر، د.ت.  .49
 ، د.ت. 2الحصفكي: الدر المختار شرح تنوير االبصار، دار الفكر، ط .50
 الخرشي: شرح مختصر خليل، دار صادر، د.ت.  .51
 ، د.ت. 2الخطاب: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، دار الفكر، ط .52
مكتبة   .53 الرياض:  الطحان،  محمود  ت:  السامع،  وآداب  الراوي  الجامع ألخالق  البغدادي:  الخطيب 

 المعارف، د.ت. 
 لمعرفة، د.ت. الخطيب الشربيني: االقناع في شرح ألفاظ أبي شجاع، بيروت: دار ا .54
المكتبة اإلسالمية، ____________ .55 الناشر  المنهاج،  ألفاظ  إلى معرفة معاني  المحتاج  : مغني 

 د.ت. 
 الدردير: الشرح الكبير بحاشية الدسوقي، مصر: مطبعة البابي الحلبي، د.ت. .56
 م.1997-ه1418الدمياطي: إعانة الطالبين، دار الفكر،  .57
 بيروت: مؤسسة الرسالة، د.ت. الزنجانى: تخريج الفروع على األصول،  .58
 ، د.ت. 5بوالق: المطبعة األميرية الكبرى، جــ  -الزيلعي: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، مصر .59
 ه. 1404السبكي: االبهاج، بيروت: دار الكتب العلمية،  .60
 م. 1986سحنون: المدونة الكبرى، طبعة دار الفكر  .61
 السرخسي: المبسوط، بيروت: دار المعرفة، د.ت.  .62
 . د.ت : أهلية اآلدمي لوجوب الحقوق له أو عليه، بيروت: دار المعرفة،  ______ .63
 السمرقندي: تحفة الفقهاء، قطر: دار إحياء التراث اإلسالمي، د.ت.  .64
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األهلية،  ______ .65 والنشر  الطبع  شركة  الناهي،  صالح  ت:  المسائل  وعيون  الفقه  خزانة   :
 م. 1965-ه 1385
 ، د.ت.2مطبعة مصطفى البابي الحنبلي، طالسيد البكري: حاشية إعانة الطالبين،  .66
 م. 1961-ه 1380السيوطي: مطالب أولي النهي شرح غاية المنتهى، المكتب اإلسالمي، .67
 ، د.ت.2الشافعي: األم، مع مختصر المزني، دار الفكر، ط .68
 م. 1985الشوكاني: السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار، دار الكتب العلمية،  .69
البخاري   .70 الكتب  الشيخ  دار  البزدوي،  أصول  على  األسرار  كشف  اإلسالم  فخر  حاشية  البزدوي: 

 ، د.ت. العلمية
 ه. 1305شيخ زادة: مجمع األنهر، المطبعة العثمانية،  .71
 الشيخ صالح: الثمر الداني في شرح رسالة أبي زيد القيرواني، بيروت: المكتبة الثقافية، د.ت.  .72
 د.ت.الشيرازي: المهذب، مطبعة البابي الحلبي،  .73
 الصاوي المالكي: الشرح الصغير، مصر: دار المعارف، د.ت.  .74
الحلبي،  __________ .75 البابي  مصطفى  مطبعة  المسالك،  ألقرب  السالك  بلغة  -ه1372: 

 م. 1952
 ، د.ت.5الصنعاني: سبل السالم، دار إحياء التراث، ط .76
 هـ. 1318،  3الطحاوي: حاشية الطحاوي على مراقي الفالح، مصر: المطبعة الكبرى، ط .77
 العاملي: اللمعة الدمشقية، دار التراث، د.ت.  .78
 ، د.ت. 2: التاج واإلكليل لمختصر خليل، بيروت: دار الفكر، ط.العبدري الغرناطي .79
 عبيد هللا المحبوبى الحنفي: التوضيح في حل غوامض التنقيح، مكتبة صبيح، د.ت. .80
 العدوي: حاشية على العدوى، ت: علي الصعيدي، دار صادر، د.ت.  .81
 . ، د.ت عالء الدين البخاري الحنفي: كشف األسرار شرح أصول البزدوري، دار الكتاب اإلسالمي .82
 عليش: منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر، د.ت. .83
 الغمراوي: السراج الوهاج، بيروت: دار المعرفة، د.ت.  .84
 م. 1994القرافي: الذخيرة، ت: محمد حجي، بيروت: دار الغرب،   .85
 م. 1987الكافي، دار الكتب العلمية، القرطبي:  .86
 م.1988القفال: حلية العلماء، األردن: مطبعة الرسالة الحديثة،   .87
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 ، د.ت. 2قليوبي: حاشية قليوبي، دار الفكر، ط .88
 الكاساني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتاب العربي، د.ت.  .89
 م.1987-ه1407، 2الكهوجي: زاد المحتاج، دار إحياء التراث اإلسالمي، ط .90
الحلبي،   .91 مطبعة  القاهرة  المختار:  لتعليل  االختيار  الحنفي:  الفضل  أبو  الدين  -ه1356مجد 

 م. 1937
 .، د.ت محمد القروي: الخالصة الفقهية على مذهب السادة المالكية، بيروت: دار الكتب العلمية .92
 لفكر، د.ت. محمد عرفة الدسوقي: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ت: محمد عليش، دار ا .93
 م.1956المرداوي: اإلنصاف، مطبعة السنة المحمدية،  .94
 مرعي بن يوسف الكرمي: غاية المنهى، دمشق: المكتب اإلسالمي، د.ت.  .95
 المرغيناني: بداية المبتدي، القاهرة: مطبعة ومكتبة محمد، د.ت.  .96
 ، د.ت. 2المغربي: مواهب الجليل، دار الفكر، ط .97
 ه.1310، 2برئاستة: الفتاوى الهندية، دار الفكر، طنظام الدين البلخي مع لجنة علماء  .98
 ه.1955-ه 1374،  2النفراوي: الفواكه الدواني، مطبعة البابي الحلبي، ط .99
 النووي: المجموع شرح المهذب، مطبعة العاصمة، د.ت. .100
 م. 1985-ه1405،  2: روضة الطالبين، المكتب اإلسالمي، ط_____ .101
 : منهاج الطالبين على حاشيتي قليوبى وعميره، دار الفكر، د.ت. _____ .102
 . ، د.ت الهيتمى: تحفة المحتاج في شرح المنهاج، دار إحياء التراث العربي .103
،  يوسف البحراني: الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة، دار الكتب اإلسالمية، مطبعة النجف .104
 . د.ت 

 :مصادر أخري  -د

الجزار   .105 دار  ابن  بيروت:  الهيلة،  الحبيب  محمد  تحقيق:  وتدبيرهم،  الصبيان  سياسة  القيرواني: 
 م. 1984الغرب اإلسالمي، 

 ه. 1418ابن قتيبة: عيون األخبار، بيروت: دار الكتب العلمية،  .106
مَّة، الدمام .107  م. 1997-ه 1418رمادي للنشر،  ، دارابن القيم: أحكام أهل الذِّ
 ت: محمد حامد الفقي، بيروت: دار المعرفة، د.ت. : التبيان في أقسام القرآن،______ .108
 . ه1415، 27: زاد المعاد، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط______ .109
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شمس الدين بن محمد األلباني: رسالة في رياضة الصبيان وتعليمهم وتأديبهم، مخطوط، نقاًل  .110
 . م2012، مارس 20عن مجلة الحقيقة، جامعة أدبار، العدد: 

 .، د.ت 2طلنحل، مؤسسة الحلبي، الشهرستانى: الملل وا .111
 ضياء الدين محمد القرشي: معالم القربة في طلب الحسبة، دار الفنون "كمبردج"، د.ت. .112
 . ، د.ت الغزالي: إحياء علوم الدين، بيروت: دار المعرفة .113
 . ، د.ت الواقدي: المغازي، ت: مارسدن جونس، بيروت: عالم الكتب  .114
 المعاجم اللغوية: مصادر  -هـ
 م.1979ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، ت: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر،  .115
 م. 1987  –ه  1407, 3ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط .116
-بيروت -أبو الفداء أيوب الكفوي: الكليات، ت: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة .117

 ه. 1419لبنان، 
ا .118 للنشر  أبو هالل  والثقافة  العلم  دار  القاهرة:  سليم،  إبراهيم  محمد  اللغوية، ت:  الفروق  لعسكري: 

 .، د.ت والتوزيع
 م.1995الرازي: مختار الصحاح، ت: محمود خاطر، بيروت: مكتبة لبنان ناشرون،  .119
باب  .120 الفكر،  دار  مرعشلي،  نديم  ت:  الكريم،  القرآن  الفاظ  مفردات  معجم  األصفهاني:  الراغب 

 . ، د.ت مادة الصوم العبادة،
 . ، د.ت الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية .121
 .، د.ت السمر قندي: تحفة الفقهاء، ت: محمد زكي عبد البر، قطر: دار إحياء التراث  .122
ه، 1426،  5الفيروز آبادي: القاموس المحيط، ت: مؤسسة الرسالة، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط  .123

 م. 2005
 .1921، 4المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، القاهرة: المطبعة األميرية، طالفيومي:  .124
 م.  1988، 2سعدي أبو حبيب: القاموس الفقهي لغة واصطالحا، دار الفكر. دمشق، ط .125
 .م1990-هـ1410عبد الرؤوف المناوي: التوقيف على مهمات التعاريف، عالم الكتب،   .126
قلعجي   .127 رواس  قنيبي:    -محمد  صادق  والنشر حامد  للطباعة  النفائس  دار  الفقهاء:  لغة  معجم 

 م.  1988 -هـ   1408،  2والتوزيع، ط
 م.2003 -هـ  1424محمد عميم اإلحسان البركتي: التعريفات الفقهية، دار الكتب العلمية،  .128
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 . ، د.ت مجمع اللغة العربية بالقاهرة: المعجم الوسيط، دار الدعوة .129
 المراجع :ثانيا
 الكتب -و
 .، د.ت عثيمين: الشرح الممتع، دار ابن الجوزي ابن   .130
 .، د.ت أحمد شلبي: تاريخ التربية اإلسالمية، دار الكشاف .131
 .م1968 7، طدار الكتاب العربيالقاهرة: أحمد عزت راجح: أصول علم النفس،  .132
 ه.1416بكر أبو زيد: تسمية المولود، دار العاصمة،  .133
 ه.1417، 3اللفظية، دار العاصمة، ط: ُمعجم المناهي ____________ .134
دار  .135 القاهرة،  النفس،  وعلم  التربية  في  البحث  مناهج  خيري:  أحمد  وكاظم  الحميد  عبد  جابر 

 .، د.ت 2النهضة العربية ط 
ه،  1415وتطوره، دار السعادة للطباعة،  -جاد الحق على جاد الحق: الفقه اإلسالمي نشأته   .136

 م. 1995
 قاهرة: دار الفاروق، د.ت. : بيان للنَّاس، ال____________ .137
 . 2005،  6الطفولة والمراهقة، عالم الكتب، ط –حامد عبد السالم زهران: علم نفس النمو   .138
األ .139 عوارض  الجبوري:  خلف  البحوث حسين  معهد  القرى:  أم  جامعة  األصوليين،  عند  هلية 

 م. 1988-ه  1408العلمية وإحياء التراث اإلسالمي 
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 بعنوان:   ماجستير   رسالة   ملخص 

 باألطفال"   المتعلقة   الفقهية   لألحكام   التربوية   "األبعاد 

 المقدمة:    

في ضوء األزمات التربوّية المعاصرة التي تتسم بتناقض األفكار، وسطحيتها في كثير من المواقع،      
يتيح فهما جيدا له   التحليلي الذي  التربوي اإلسالمي من المدخل  التراث  الباحث ضرورة العودة الى  يرى 

 ولقضايا الواقع التربوي لمواجهة هذه األزمات. 

التغريب  فيما  ومع تصاعد موجات  الثقافية والقيمية السيما  الغربية للخصوصيات  العولمة  ، واجتياح 
العلم   مؤسسات  على  ويفرض  فرض  الذي  قيمها...األمر  منظومة  لمقدسات  واالنتهاك  باألسرة،  يتعلق 

 والفكر والعمل اإلسالمي صياغة البديل في هذا الميدان.

األمة  لهوية  بمثابة حماية  هو  التربوي  بالتراث  لها  االهتمام  ويحقق  األساسية  مقوماتها  الي  يشدها   ،
 األمن الثقافي. 

وقد استمد الفقه اإلسالمي قيمته التربوية من مصدره حيث تبلورت فيه بحق أحكام القرآن والسنة         
والغاية   األسمى  المقصد  تحقق  وبه  العامة  التشريع األصلية  المعتمد على روح  بالرأي  النبوية، واالجتهاد 

لهذ  السليمة  الكبرى  والعبادة  الصحيحة  العقيدة  في  مبادئ  من  اإلسالم  به  جاء  ما  ألن  الحنيف؛  الدين  ا 
والمعاملة المستقيمة، إنما يهدف في الحقيقة إلى تحقيق أغراض تهذيبية، تؤدي إلى تصحيح المعامالت  

 والسلوك االجتماعي. 

نمو اإلنسا           الطفولة دون غيرها من مراحل  التربوية لألحكام  وقد اخترت مرحلة  لدراسة األبعاد  ن 
حيث وصفها    -بدنيا وتربويا -الفقهية المتعلقة بهذه المرحلة؛ ألنها هي المرحلة األخطر في تكوين اإلنسان

(، أطلق عليها  35)طه:  ﴿َوِلُتْصَنَع َعَلى َعْيِني﴾بقوله:    -عليه السالم-في خطابه لموسى-سبحانه  -هللا  
التك الفترة  اسم  النفس  أطباعًا  علماء  الفترة  هذه  في  اإلنسان  يكتسب  حيث  ًا،  جدَّ اسة  حسَّ فترة  ألنها  وينيَّة 

 وعادات تبقى مالزمة له خالل فترة حياته كلِّها. 

خاصة،  أبوابًا  الفقهاء  لهم  أفرد  حيث  اإلسالمية،  الشريعة  في  ملحوظة  عناية  لقيت  فقد  ثم  ومن 
 وبينوا فيها جميع ما يتصل بهم من أحكام وحقوق. وعناوين مستقلة في كتبهم ومباحثهم الفقهية، 
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 مشكلة الدراسة:

إن تحليل األحكام الفقهية واستنباط الدالالت التربوية لهذه األحكام ونقلها من نسق المعرفة التقريرية      
ة،  إلى نسق المعرفة اإلجرائية، يعد من أهم خطوات إعمار البناء التربوي الذي تناوبت عليه معاول التبعي 

 .(1)  تجديدهفأثرت في أسسه وزهدت في 

 ، وهنا تكمن مشكلة الدراسة في استعراض هذه األحكام واستنباط الدالالت التربوية التي تنم عنها. 

 الرئيس التالي:  التساؤلوبناء على ذلك يمكن تحديد مشكلة الدراسة في  

 باألطفال؟ ما األبعاد التربوية لألحكام الفقهية المتعلقة 

 التالية:  التساؤالت الرئيس  التساؤلويتفرع عن 

ما المقصود باألطفال في الفقه اإلسالمي، وما المقصود باألبعاد التربوية لألحكام الفقهية المتعلقة   -1
 باألطفال؟ 

 ما األحكام الفقهية المتعلقة باألطفال في أبواب الفقه اإلسالمي؟  -2

 الفقهية المتعلقة باألطفال في الفقه اإلسالمي؟ ما األبعاد التربوية لألحكام  -3

 أهداف الدراسة:

 يمكن حصر أهداف الدراسة في اآلتي: 

 بيان األحكام والحقوق الخاصة والعامة باألطفال في الفقه اإلسالمي.  -1

 إبراز االتجاه الفقهي كمنطلق للممارسات التربوية. -2

 ة.بيان العالقة الوطيدة بين الفقه اإلسالمي وبين التربي  -3

في   -4 منها  االستفادة  يمكن  فقهية  تربوية  بمعلومات  بالطفل  تعنى  التي  التربوية  المؤسسات  تزويد 
 تنشئة الطفل. 

 
كلية    (1) ماجستير،  رسالة  الكبرى،  الفقهية  القواعد  ألهم  التربوية  التطبيقات  البوحنية:  صالح  االجتماعية، عبد هللا  العلوم 

 بتصرف. 12(، ص 2007جامعة اإلمام محمد بن سعود، السعودية، )
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تزويد المؤسسات التربوية باإلحكام الفقهية وتطبيقاتها التربوية التي يمكن االستفادة منها في   -5
 العناية بالطفل وتربيته. 

 أهمية الدراسة: 

 اآلتي: تكمن أهمية الدراسة في 

 توثيق الصلة بين الفقه والفكر التربوي. .1

 قد تسد الدراسة فجوة معرفية في جانب توفير المعرفة الفقهية في األحكام المتعلقة باألطفال.  .2

 .(1)  تلبية توصيات المؤتمرات والبحوث التي تدعو إلى العناية باالتجاه الفقهي في تشييد البناء التربوي  .3

 التربوية بمرجع أساسي يستفيد منه الباحثين في معظم مجاالت البحث التربوي.إثراء المكتبة  .4

 .تنمية االتجاهات الصحيحة من خالل الرجوع إلى فكر األمة التربوي واألخذ به وتطبيقه .5

 منهج الدراسة: 

 إنه بالنظر إلى أهداف الدراسة وأسئلتها؛ فإنه يتعين الجمع بين المنهجين: الوصفي، واالستنباطي.    

 المنهج الوصفي:  -أ

مسح        سيتم  حيث  للدراسة،  التحليلي  الجانب  على  لإلجابة  الوصفي:  بالمنهج  الباحث  يأخذ  وسوف 
عل للتعرف  وتصنيفها؛  البيانات  وتحليل  بالدراسة  المتعلق  واستقراء األدب  ومباحثها  الدراسة  فصول  ى 

الفصول   تلك  بترتيب  القيام  ثم  والمباحث،  الفصول  تلك  تستهدفها  التي  المعاني  تحقق  التي  الدالالت 
 ومباحثها الفرعية بصورة تستوعب مالمح الدراسة وبما يحقق أهدافها.

 :االستنباطي المنهج  -ب 

ل، واستنتاج ذلك من المسح الوصفي السابق، حيث يتم  الستنباط أهم األحكام الفقهية المتعلقة باألطفا     
بغرض  باألطفال  المتعلقة  الفقهية  األحكام  تناولت  التي  والمراجع  المصادر  وجملة  السابق  األدب  مسح 

 استقراء تلك األحكام المرتبطة بالطفل من جانبها التربوي.

 

 
 . 2014مارس  27-26( مؤتمر فقه األولويات: كلية الشريعة بجامعة القرويين، تاريخ انعقاده 1
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 نتائج الدراسة ومقترحاتها:

وقد توصلت الدراسة إلى أن الفقه اإلسالمي شكل منهاجًا تربويًا متكاماًل ومناسبًا لجميع مراحل النمو  
المختلفة؛ نظرًا الحتوائه على ثروة هائلة من المفاهيم واألبعاد والمبادئ التربوية التي تمكنه من االستجابة  

التي انبثقت عنه، قد راعت التكامل اإلنساني  لجميع مطالب النمو وحاجاته، كما أن نظرية األهلية والوالية  
وما يناسب كل مرحلة من مراحل الحياة وما يتعلق بكل مرحل من حقوق لها أو عليها ومن التصرفات  

 وااللتزامات. 
بينية         ومدة  اآلخرين  على  كلى  اعتماد  مرحلة  الرضاع  مرحلة  الفقهية  األحكام  اعتبرت  وقد 

وخارجه، كما اعتبرت مرحلة ما قبل التمييز مرحلة اعتماد شبه كلى واعتبرت تمهيدية للحياة داخل الرحم  
الحنو واللعب أهم مطالب هذه المرحلة، أما مرحلة التمييز فهي في الفقه اإلسالمي مرحلة التعليم والتأديب 

 واالستقالل شبه الكلى واالستعداد لحمل أمانة التكليف.
إعادة        أهمية  إلى  الدراسة  التربوي  وانتهت  الواقع  تراعى  تربوية  الفقه اإلسالمي صياغة  صياغة 

 المعاصر، وإلى أهمية إجراء دراسات تهدف إلى استنباط نظرية تربوية من الفقه اإلسالمي.
 الكلمات المفتاحية:

 الفقه اإلسالمي  (1
 األبعاد التربوية  (2
 األحكام الفقهية  (3
 األطفال  (4
 العبادات والمعامالت   (5
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Summary of a dissertation entitled: 
"The Educational Dimensions of Jurisprudential 

Provisions Concerning Children" 
 

Foreword 
Islamic jurisprudence is still the subject of pride and appreciation 

among the types of international jurisprudence; is the best practical image 
of Muslims, it meets the demands of people in the judgment of their 
words, actions and behaviors, organizes their life affairs, truly crystallizes 
the right provisions of the Quran and Sunnah, and achieves the ultimate 
goal of this true religion. What Islam has stated in the principles of true 
doctrine, proper worship and straight treatment, but aims in fact, to 
achieve. The purification purposes of the subjugation, which leads to 
correcting the financial and commercial transactions and social behavior. 

As the childhood is the most important stage in the formation of man 
- physically and educationally - as God described - in his speech - 
Moses - peace be upon him - saying: (in order that thou mayest be 
reared under Mine eye.) (Taha: 35), and said the Messenger of God) 
PBUH): "Every child is born with a true faith (i.e. to worship none but 
Allah Alone) but his parents convert him to Judaism or to Christianity or to 
Magainism. "Thus, he was given remarkable attention in the Islamic 
jurisprudence, where the jurists gave them special chapters and separate 
titles in their books and jurisprudence. 

With the rise of Westernization, and the invasion of Western 
globalization of cultural and values the Western intrusion into the Muslim 
family... So, institutions of science, thought and Islamic work must 
formulate the alternative in this field 

Hence, it is important to collect and extrapolate the jurisprudential 
provisions concerning children and to define their educational dimensions. 
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The Problem of the Study 
The analysis of jurisprudential provisions and the deduction of the 

educational implications of these provisions and their transfer from the 
format of the knowledge of the report to the pattern of procedural 
knowledge, is one of the most important steps in the reconstruction of 
educational construction, which alternated dependencies dependencies, 
influenced in its foundations and wasted in its renewal. 

Here is the problem of study the review of these provisions and the 
development of the educational connotations that they reflect. 

 
Accordingly, the study problem can be identified in the following 

main question: 
What are the educational dimensions of jurisprudence concerning 

children? 
The following questions stem from the main question: 
1 - What is meant by children in Islamic jurisprudence, and what is 

meant by the educational dimensions of jurisprudence concerning 
children? 

2 - What jurisprudential provisions concerning children in the chapters 
of Islamic jurisprudence? 

3 - What are the educational dimensions of jurisprudential provisions 
concerning children in Islamic jurisprudence? 

 
Study Objectives: 
The objectives of the study can be summarized as follows: 
1- Statement of special and general provisions and rights of children 

in Islamic jurisprudence. 
2 - Highlighting the direction of jurisprudence as a starting point for 

educational practices. 
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3 - Statement of the strong relationship between Islamic jurisprudence 
and education. 

4. Providing educational institutions dealing with children with 
educational and pedagogical information that can be used in the 
upbringing of the child. 

5. Highlighting the theoretical and practical benefits of the 
jurisprudential provisions concerning children. 

The importance of the study: 
The importance of the study is as follows: 
1. Closer the link between jurisprudence and educational thought. 
2. The study may fill a knowledge gap in the provision of 

jurisprudential knowledge in the provisions concerning children. 
3. Meeting the recommendations of conferences and researches that 

call for attention to the jurisprudential direction in the construction of 
educational construction. 

4. Enriching the educational library with a basic reference that will 
benefit researchers in most areas of educational research. 

5. Developing of the right trends through reference to the thought of 
the nation and the introduction of education and its application. 

 
Study methodology: 
    In view of the objectives and questions of the study, the two 

approaches must be combined: descriptive and deductive. 
Descriptive method: 
     The researcher will take the descriptive approach to answer the 

analytical aspect of the study, where the literature on the study will be 
collected, analysis and classification of the data will be scanned; to learn 
about the study classes and the extrapolation of semantics that achieve 
the meanings that these chapters aim at. Achieves its objectives. 
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The deductive method: 
     To draw up the most important jurisprudential judgments related to 

children, and to conclude from the previous descriptive survey, where the 
previous literature and a collection of sources and references that dealt 
with jurisprudential provisions concerning children are examined in order 
to extrapolate those provisions related to the child on its educational side. 

 
Study Findings and directions: 
The study found that Islamic jurisprudence formed an integrated 

educational curriculum suitable for all different stages of development. 
Given that it contains a tremendous wealth of concepts, dimensions and 
educational principles that enable it to respond to all the demands and 
needs of growth, and the theory of eligibility and mandate that emerged 
from it has taken into account human integration and what fits each stage 
of life and what is related to each stage of her or her rights and behaviors 
And obligations. 

The jurisprudential rulings considered the stage of breastfeeding as a 
stage of total dependence on others and an intermediate, preparatory 
period for life inside and outside the womb, and the pre-discrimination 
stage was considered a semi-total dependence stage and compassion 
and play were considered the most important demands of this stage, and 
the stage of discernment in Islamic jurisprudence is the stage of 
education, discipline, and semi-total independence And prepare to carry 
the commissioning secretariat. 

 
The study concluded with the importance of reformulating Islamic 

jurisprudence, an educational formulation that takes into account the 
contemporary educational reality, and the importance of conducting 
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studies aimed at deriving an educational theory from Islamic 
jurisprudence. 

 
 
key concepts of study: 
1( Educational dimensions 
2( Jurisprudence rulings 
3( Children 
4( Worship and transactions 

 


