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صوـ الصبياف عادة أـ عبادة ؟؟؟!!!

صوم الصبيان عادة أم عبادة ؟؟؟!!!
الدكتور حممد حساف عوض
ِ
َّ ِ
َّاس
ين َآمنُوا قُوا أَن ُف َس ُك ْم َوأ َْىلي ُك ْم نَاراً َوقُ ُ
قاؿ تعاىل يف كتابو احلكيم{ :يَا أَيػُّ َها الذ َ
ود َىا الن ُ
احلِجارةُ علَيػها م ََلئِ َكةٌ غِ ََل ٌ ِ
صو َف اللَّوَ َما أ ََمَرُى ْم َويَػ ْف َعلُو َف َما يػُ ْؤَم ُرو َف} التحرمي ،6
ظ ش َد ٌاد َل يَػ ْع ُ
َو ْ َ َ َ ْ َ َ
الطفولة ليست مرحلة تكليف وإمنا ىي مرحلة إعداد وتدريب وتعويد للوصوؿ إىل التكليف عند البلوغ
ليسهل عليو أداء الواجبات ،فالوالداف مسؤولف أماـ اهلل عز وجل عن تربية أولدمها على اإلسَلـ.
ومن وسائل الًتبية" :الًتبية بالعادة أي تعويد الطفل على أشياء معينة حٌت تصبح عادة ذاتية لػو.
ومن أبرز األمثلة شعائر العبادة ويف مقدمتها الصَلة  ....وتكوين العادة يف الصغر أسهل بكثَت من
تكوينها يف الكرب ،ذلك أف اجلهاز العصيب الغض أكثر قابلية للتشكيل  .....وقد اختص حديث
رسوؿ اهلل  الصَلة هبذا األمر (مروا أولدكم بالصَلة لسبع  )...ألف الصَلة عنواف اإلسَلـ ،ولكن
مجيع آداب اإلسَلـ وأوامره سائرة على ىذا النهج ،فكلها حتتاج إىل تعويد مبكر".
وأخرج ابن أيب الدنيا عن ىشاـ بن عروة عن أبيو أنو :كاف يأمر بنيو بالصياـ إذا أطاقوه ،وبالصَلة
إذا عقلوا.
وقد عنوف اإلماـ البخاري رمحو اللػو باباً يف صحيحو امسو باب صوـ الصبياف وأورد حديث عمر
 حيث قاؿ لنشواف يف رمضاف  -ويبدو أنو كاف مفطػراً  :-ويلػك وصبيػاننػػا صياـ فضربو ،وعلق
احلافظ ابن حجر يف الفتح فقاؿ ...( :واستحب مجاعة من السلف منهم ابن سَتين والزىري وقاؿ بو
الشافعي :أف الصبياف يؤمروف بالصوـ للتمرين عليو إذا أطاقوه وحده بالسبع والعش ػػر كالصَلة .وإذا
أطاؽ صوـ ثَلثة أياـ تباعاً ل يضعف فيهن محل على الصوـ ،وقاؿ ابن ادلاجشوف من ادلالكية :إذا
طاؽ الصبياف الصياـ ألزموه ،فإف أفطروا لغَت عذر فعليهم القضاء [ فتح الباري  [ .] 3/5الروض
ادلربع  .] 415/1وادلشهور عند ادلالكية أف الصوـ ل يشرع يف حق الصبياف ،وقاؿ الغزايل إذا بلغ
الصيب سن التمييز فينبغي أل يسامح يف ترؾ الصَلة والطهارة بالصوـ يف بعض أياـ رمضاف.
وأخرج البخاري ومسلم عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل رسوؿ اللػو  غداة عاش ػػوراء إىل قرى
األنصار اليت حوؿ ادلدينة (( من كاف أصبح صائماً فليتم صومو ،ومن كاف أصبح مفطراً فليصم بقية
يومو )) فكنا بعد ذلك نصومو ،ونصوـ صبياننا الصغار منهم إف شاء اللػو ،ونذىب إىل ادلسجد
فنجعل ذلم اللعبة من العهن ( الصوؼ ) فإذا بكى أحدىم على الطعاـ أعطيناىا ذلك حىت يكوف
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عند اإلفطار ،وعلق احلافظ ابن حجر فقاؿ :ويف احلديث حجة على مشروعية مترين الصبياف على
الصياـ ،ألف من كاف مثل السن الذي ذكر يف ىذا احلديث فهو غَت مكلف .وإمنا صنع ذلك للتمرين.
قاؿ ابن بطاؿ  -رمحو اهلل  ( -أمجع العلماء أنو ل تلزـ العبادة و الفرائض إل عند البلوغ ولكن
أكثر العلماء استحسنوا تدريب الصبياف على العبادات رجاء الربكة وأف من فعل ذلك منهم مأجور
وألهنم باعتيادىم عليها تسهل عليهم إذا لزمتهم).
إذاً صوـ الصيب ذكراً أـ أنثى دوف البلوغ غَت واجب حلديث رسوؿ اللَو " رفع القلم عن ثَلثة
وفيو ..عن الصيب حىت حيتلم" (رواه أبو داود) بل ىو مستحب يعود عليو الصيب ،فدلت األحاديث
على مشروعية تعويد األطفاؿ على الصياـ دلن ل يؤثر عليو ،حىت يطيقونو ،فمن بلغ منهم السابعة من
عمره فعلى وليو أف يعوده على الصياـ حىت يطيقو فيما بعد ،وليكن ذلك بالتدريج ،فمثَلً اليوـ األوؿ
يصوـ جزءاً من النهار ،ويف اليوـ الثاين كذلك ،ويف اليوـ الثالث نصف النهار ،وىكذا حىت يتعود
الطفل على الصياـ ويألفو ،وعلى ويل األمر من أب أو أـ أف يستخدموا اللعب والقصص مع األطفاؿ
حىت ينسوا الرغبة إىل األكل والشرب ،وذلذا جاء يف بعض روايات مسلم قالت :فإذا سألونا الطعاـ
أعطيناىم اللعبة تلهيهم حىت يتموا صومهم .ول بأس يف تدريب الصغار عػلى الصوـ ػ إف كاف اليوـ
طويَلً وحاراً ػ بأف يتسحر الطفل مع أسػرتو مث ميسػك حىت الظهر ،فتعطى لػو وجبػة ،مث ميسػك بعدىا
حىت اإلفطار ،ويسػمونو يف الشػاـ ( درجات ادلئذنة ) ،وىذا ألطفاؿ ما قبل السابعة إف وجدت عندىم
الرغبة يف الصوـ وتقليد الكبار ،واذلدؼ منو ىو التدريب على اإلمساؾ والمتناع عن الطعاـ والشراب
مدة حمددة .أما من ل يستطيع الصوـ فَل جيرب عليو حىت يطيقو ،ويعلم وليو بذلك ،بأف يًتكو فًتة من
الزمن بَل أكل ول شرب فَتى مدة حتملو ،ومىت يطلب الطعاـ والشراب ،فمىت طلبو كانت تلك الفًتة
ىي الفًتة اليت يستطيع الصغَت حتملها ،وقد يزيد الويل يف ذلك مما ل يضر بالصغَت ،حىت يعتاد الصوـ
ويطيقو .وهبذا يطيق الصغَت الصياـ ويعتاده ،لكن ل يكوف ذلك من باب الواجب ،فَل جيب الصياـ
إل على من بلغ  [.فتح الباري بتصرؼ .] 256/4
لويل الصغَت إذا بلغ سبعاً فأكثر من الذكور أو اإلناث أف يأمره بالصوـ ليتعوده ويطيقو
فيُستحب ّ
وينشأ عليو ،فيأمره بالصوـ إذا بلغ سبع سنُت ،ويضربو على ذلك إذا بلغ عشر سنُت على أف يكوف
ضرباً سهَلً ،مثل الصَلة فشبو الصياـ بالصَلة من حيث األمر هبا ،لقولو صلى اهلل عليو وسلم" :مروا
أبناءكم بالصَلة لسبع ،واضربوىم عليها لعشر  [ "..رواه أمحد ] .وكاف الصحابة  - وىم القدوة
آلخر ىذه األمة  -كانوا يصوموف أولدىم ويف ادلذىب الشافعي ( ويؤمر بو الصيب لسبع ويضرب
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لعشر) .ويف ادلذىب احلنبلي (ويلزـ الصوـ لكل مسلم مكلف قادر ،وعلى ويل صغَت مطيق أمره بو،
وضربو عليو ليعتاده ).
اذاً ل يشدد على الصبياف يف الصوـ .فإنو إذا أكرىوا على الصوـ رمبا يعود بالضرر على صحتهم
ودينهم!!
أما ضرره يف صحتهم فقد أثبت الطب أف صياـ األطفاؿ دوف البلوغ ضار هبم ألف أجسامهم يف ىذه
ادلرحلة ادلهمة من مراحل النمو حباجة إىل التغذية ادلستمرة فإف صاـ توقف منوىا أو تعطل ويف ىذا من
غَت شك إضرار بالصحة اجلسمانية للطفل.
أما ضرره على دينو فهو أكراه الصبية على فعل أمر ديٍت يشق عليهم ألف ذلك يبغضهم يف
العبادة ويعمي قلوهبم ويضعف عزائمهم.
وجيب أف يؤمر الصيب على الصياـ باللطف واللُت وحسن التأين فاف اعتياد الشيء يذلل صعبو
ويرقق قسوتو وميهد سبيلو وقد جاء يف احلديث الشريف (تعودوا اخلَت فإف اخلَت عادة والشر جلاجة)
رواه البيهقي يف السنن الكربى.
ويقوؿ احلكماء العادة طبيعة ثانية.
وأخَتاً ىل يؤجر الصيب على ىذه العبادة اليت يفعلها عادة أـ هتدر حسناتو حلديث "رفع القلم
عن ثَلثة عن الصيب حىت يبلغ"؟ الصحيح أنو يؤجر وتكتب لو حسنات ىذه العبادة فرفع القلم ىو
عن ادلؤاخذة على السيئات ودليل ىذا ما رواه ابن الرب يف التمهيد بسنده أف عمر ابن اخلطاب 
قاؿ" :تكتب للصيب حسناتو ول تكتب عليو سيئاتو" .
واحلمد هلل رب لعادلُت وصلى اهلل على سيدنا حممد وآلو وسلم.
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