
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
   مسائل متعلقة بطهارة الصغير-الختان ) ٣(أحكام الطفل 

  السبت بن عثمان خالد/الشيخ 
  

  :بعد أما ،هالمن واو ه والصالة والسالم على نبي،الحمد هللا
  :األحكام المتعلقة بالمولود باًفال زال الكالم متعلق

 فما ،ذكر واألنثىل الختان بالنسبة ل:يقال لهو ، فالختن هو قطع بعض مخصوص من عضو مخصوص:الختان
عذار اإل:  إال أن القطع من األنثى يقال له، ختان: والقطع من األنثى يقال له، ختان:يقطع من الذكر يقال له

 فكأن ،)١())تنهكي اخفضي وال(( : قال للمرأة الخاتنة- كما سيأتي- عليه وسلمصلى اهللا- والنبي ،والخفض
  .علمأ واهللا تعالى ،يقال للقطع من األنثى لخفضذلك يشعر بأن ا

 } ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًاثُم َأوحينَا ِإلَيك َأِن اتَِّبع{:  يقول-تبارك وتعالى- اهللا :هأصل مشروعيت :حكم الختان
 : قال-مصلى اهللا عليه وسل- النبي أن -رضي اهللا عنه- هريرة أبيوقد جاء في حديث  ،]١٢٣:سورة النحل[

وم يعني باآللة ضبطها بعضهم بالقد ،)٢())بالقدوم واختتن ،ة بعد ثمانين سن-عليه السالم-ختتن إبراهيم ا((
عليه - نبينا أمر وقد ،-عليه الصالة والسالم- إبراهيم فهذا من سنة ، وبالتخفيف موضع مكان،المعروفة

 وذكر منها...  خمس الفطرة(( :-ة والسالمعليه الصال- وجاء عن النبي ، أن يقتدي به-الصالة والسالم
   وهي معرفة اهللا   فطرة تتعلق بالقلب، فطرتان-رحمه اهللا-القيم ابن  فالفطرة كما يقول الحافظ ،)٣())الختان

 وهي تتعلق بالبدن : والفطرة الثانية،سواه  وإيثاره على ما، ومحبته،يمهظ وتع،حيده وتو-تبارك وتعالى-
 وإزالة ، فيحصل بها تطهير للبدن،خمس المذكورة في هذا الحديث فهي متصلة بالبدنوهي هذه الخصال ال

     بن القيم ا والحافظ ، وذلك مرتبط بتزكية الروح فبين األمرين مالزمة،اس منهاس واألدنج واألرعالقلأل
لثالثة مالك األئمة اك الختان أوجب العلم من أهلمن و ،ن رأس فطرة البدن الختانإ : يقول-رحمه اهللا-

 والمعروف أن أبا حنيفة يفرق ، بفرضسنه واجب وليإ : قال-رحمه اهللا- بل إن أبا حنيفة ،حمدأوالشافعي و
ابن القيم ، وثبت بدليل غير قطعي  والواجب ما،ثبت بدليل قطعي  الفرض ماأنبين الفرض والواجب باعتبار 

 بل شددوا في ذلك حتى قال اإلمام مالك ،لسلفهذا جماعة كبيرة من ا إلى  وذهب،القول بالوجوب إلى ذهب
ومما  ، به آخرونبل قال،  وهذا لم يقل به مالك، ولم تقبل شهادته،إمامتهمن لم يختتن لم تجز  :-رحمه اهللا-

تباع ملة إبراهيم كما في اب -عليه وسلمصلى اهللا - أمر نبيه -سبحانه وتعالى-ن اهللا أيدل على هذا القول 
تباعه في ا صحيحة اآليةن إ :يقول -رحمه اهللا-ي و والنو، واألصل أن األمر للوجوب،آنفاً تاآلية التي ورد

                                                
، وهو في السلسلة )٨٠٦٢(، والطبراني في المعجم الكبير، برقم )١٧٣٣٩(بيهقي في السنن الكبرى، برقم رواه ال - ١

 ).٧٢٢(الصحيحة برقم 

 ).٥٩٤٠(رواه البخاري، كتاب االستئذان، باب الختان بعد الكبر ونتف اإلبط، برقم  - ٢

، ومسلم، كتاب الطهارة، باب خصال )٥٩٣٩(بط، برقم رواه البخاري، كتاب االستئذان، باب الختان بعد الكبر ونتف اإل -  ٣
 ).٢٥٧(الفطرة، برقم 



 وكذلك ا،نه ليس بواجب في حقنقام دليل على أ  ماإال التي فعلها األفعالفعل وهو يقتضي إيجاب كل  في ما
 وال ما ،العورة إلى جاز النظر لما بأنه لو لم يكن بهذه المثابة يعني لو لم يكن الختان واجباً :يستدلون بالنظر

 فدل ذلك على الوجوب وإال ففيه إيالم وإدماء كما ، انتهاك هذا العضو بالقطعأيضاًجاز  جاز كشفها وال ما
 ،)٤())ختتنا عنك شعر الكفر ولِقأ(( : أسلم لرجل-صلى اهللا عليه وسلم- بقول النبي اواستدلو ،هو معروف

 لم يقل ذلك لكل الذين دخلوا في -صلى اهللا عليه وسلم-ن النبي إ :قائل وقد يقول ،للوجوب واألمر أمروهذا 
 للذين يدخلون في -صلى اهللا عليه وسلم-لواردة فيما يقوله النبي ا يظهر في تتبع األحاديثكما اإلسالم 
ي مثل  العلم فهليجيب أ هكذا ، ذلك مع الجميعار لواحد يغني عن تكر-عليه السالم- قوله إن : فيقال،اإلسالم

   جاء عن عكرمة   العلم التي يشددون فيها في هذا الموضوع ماأهل ومن عبارات ،هذا النوع من االستدالل
له أ :-عكرمة أي- قيل له وأيضاً ، واألقلف هو الذي لم يختتن،تأكل ذبيحة األقلف  ال:نه قالأ -رحمه اهللا-
 ، هو من تمام اإلسالم،له وال حج حتى يتطهر ةكل ذبيحته وال صالؤت ال : اإلمام أحمد وقال،ال : قال؟حج

 قلف الاأل: نه قال أ-مارضي اهللا عنه- وجاء عن ابن عباس ،كل ذبيحتهؤ وال ت،يذبح قلف ال األ:أيضاًوقال 
   الء السلف ؤ هذه العبارات عن هتأورد إنما لكن ،شهادة وال تجوز له ،ذبيحةكل له ؤ وال ت،حل له صالةت
وال  ،حجه تصح صالته والال  أنه يوجد دليل على وال ،نه بمنزلةأو ،ن أهمية الختان لبيا-مرضي اهللا عنه-
 طهارته نأعلمنا - هذه األمور فإذا تحققت الطهارة أما ،نه يجبأهنالك   غاية ما:لكن يقال،  ذبيحتهلكؤت

الوجوب بأن  واستدلوا على ،الذبيحةكذا ، و والحج ال تعلق له بذلك،صحيحةن صالته وطهارته إ ف-حاصلة
     ن النجاسة والبول يجتمع في القلفة إلم يختتن ف إذا نهإ ف، الطهارة وصحة الصالة،ذلك يتوقف عليه صحة

احتجوا ف ،تصح ن الصالة الإ لم تحصل الطهارة ففإذا ، فال تتحق الطهارة-وهي الجلدة التي تغطي الحشفة-
  والطهارةعدم صحة الصالةبمن جهة القطع  ت عليهتب التي راألمور ولكن ، والقول بالوجوب له وجه،بهذا
عليه الصالة -ن الختان هو شعار الحنيفية ملة إبراهيم  إ:أيضاً قالوا ،-علمأواهللا تعالى -دليل  إلى حتاجت

 إذا :األولى الحالة :يسقط عند القائلين بالوجوب في ثالث حاالتو ، وعنوان الملة، ورأس الفطرة-والسالم
 والحالة ،معنى للختان الألنه  ؛تنخ فهذا ال يالحشفة تغطي ةعني ليس له قلفي ،نه مختونولد في حالة كأ

  يعرض للهلكةأنال يجوز إنه  واستمر به الضعف ف، بمعنى يخشى عليه من الختانكان ضعيفاً إذا :الثانية
هذه ثالث حاالت ف ،مات فال معنى للختان حينئذ  لو فيما:الثالثة والحالة ،جل الختانأوالضرر الغالب من 

نه رزق بولد وما عاش ل أأ هذا رجل يس:وى اللجنة الدائمة وجاء في فتا، العلمأهل باتفاق الختان ايسقط فيه
 فيسأل ، قام بقطع ذلك منه بعد موتهأبوه ، بختانهأنا فقمت  فلما مات ندمتُ: ولم يختنه يقول عشر يوماًحدأ إال

فال ينبغي جهالً منك ذلك  وقعوإنما  في حق الميت، يلزم وال يشرع ذلك الأن : فكان الجوابء؟ شيهل علي 
  الحشفةتغطي التي الجلدة تقطع ؟لذكرلقطع بالنسبة يهو القدر الذي   ما:أقول بعد ذلك ، تعود لمثل هذاأن

ء بعرف قها الزائدة التي يشبهها الفالجلدةع تلك فتقط للبنت بالنسبةأما  ،هذا هو المقدار الذي يقطعو ،تماماً
يحصل لها  ال فذلك يضرهان إصلت فؤاست إذا أنها وذلك ،ستأصلكنها ال تُ ل،قطع جزء منها ي،الديك

                                                
، وقال )١٥٣٢(، وأحمد في المسند، برقم )٣٥٦(رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، برقم  - ٤

 ).١٢٥١(إسناده ضعيف، وحسنه األلباني في صحيح الجامع برقم : محققوه



 ،هذه القطعة عند البنت فوق مخرج البولو ،وة عند الزوج عادةظيكون لها ح نه الإ ومن ثم ف،االستمتاع
َأِن اتَِّبع { عامة ألحاديثا و، الرجالالنساء شقائقو ،ة بين الذكر واألنثى مشتركالشرعية األحكام أن األصلو

صلى اهللا عليه - والنبي ،ذا يشمل الجميعفه ،))خمس من الفطرة((، و]١٢٣:سورة النحل[ }ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفًا
ن المرأة أ فدل على ،)٥()) ومس الختان الختان فقد وجب الغسلاألربع شعبها نجلس بيإذا (( : يقول-وسلم
 فهو مشروع في حق ، من حيث أصل المشروعية واحد-علمأواهللا تعالى -والحكم  اً،لك ختانسمى ذو ،تختتن

 بل ،-صلى اهللا عليه وسلم- في زمن النبي  كان معروفاًاإلناث وختان ،الذكر كما هو مشروع في حق األنثى
   والنبي ،ض النواحي هذا في بعايومن إلى د السلف معروفاًه وال زال الختان في ع،الجاهلية في كان معروفاً

 ،)٦())زوجل لوأحظى للوجه أسرىنه ، فإيخفضت فأشمي وال تنهكإذا (( : قال للخاتنة-صلى اهللا عليه وسلم-
إذا  ،؟ عند القائلين بهالوجوب كالرجل من جهة المرأةن إ : وهل يقال، تأخذ بعض ذلك الموضعنهاأبمعنى 

له  كم في ختان الرجل أنن الِحفِم ؟كذلك بالنسبة للبنتل فهل هو نه واجب في حق الرج المترجح أإن :قلنا
ما بالنسبة  أ،ف صحة الطهارة وصحة الصالة عليهفقد تتوق ، قضية الطهارةاهمه وأأبرزهامن  اًكم وِحعلالً
ومن ثم اختلف  ،آخر لمعنى وإنما ،جل الطهارة ليس من أن الختان في حق البنت فهذا غير وارد فإتللبن

ن كان هذا محل اختالف وإ ، لألنثى عنه في الذكر فهو مستحب في حقها وال يجبةن بالنسبفي الختا الحكم
نه ال يجب أمما يدل على ، و ورواية باالستحباب،روايتان رواية بالوجوب اإلمام أحمد  وعن، العلمأهلبين 

عنك شعر الكفر  لِق أ:صريح الواضحل ااألمر به الرجل أمر -صلى اهللا عليه وسلم- النبي أنعلى البنت 
 ،ن تختتنأسلمت أ إذا  أحدا من النساءأمرنه  أ- عليه وسلمصلى اهللا-قل عنه ن موجه لرجل ولم ي،واختتن
نه أ وهذا يدل على ،خفضِت إذا بقي منه شيئاً أ:ةان لختّ:نه قالأ -رضي اهللا عنه-عن عمر  اإلمام أحمد ونقل

رحمه -       وفي فتاوى الشيخ ابن عثيمين ،د الوجوبيبلغ ح كن ال ل،نه معمول بهأ و، عندهمان موجوداًك
 الختان أن األقوالقرب ن أأ : الجواب في فكان؟حكم الختان في حق النساء والرجال  سئل عن هذه ما-اهللا

 مصلحة هفيالرجال   ووجه التفريق بينهما أن الختان في حق،واجب في حق الرجال وسنة في حق النساء
خرج من ثقب الحشفة بقي وتجمع في  إذا ن البول فإةبقيت القلف إذا  ألنه؛ي الطهارةتعود لشرط في الصالة وف

أما المرأة  و،لكونه كلما تحرك خرج منه شيء فيتنجس بذلك أو ،االحتراق أو القلفة فصار سببا في االلتهاب
 ،باب إزالة األذى وليس من ،هذا من باب طلب الكمالومتها لْ يقلل من غُهنأمن فائدة في ذلك  ن غاية مافإ

 فلو صح هذا : يقول،)٧())الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء(( ، وهناك حديث ضعيف:خر الفتوىآويقول في 
 وهو ،نه مستحبإنثى ف وأما في حق األ،فالختان األقرب أنه واجب في حق الذكر  إذاً،الحديث لكان فاصالً
 تولى كبرها من ال فإنما في بعض البالد الماضيةت  في السنواأقيمت الزوبعة التي وأمامن أمور الفطرة 

 وأهله ويطعنون باإلسالمزالوا يرجفون   ولكنهم ما،يحتاج هذا  الواألمر هم،أشباهمن الصحفيين و خالق له
                                                

 ).٣٤٩(، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، برقم رواه مسلم - ٥

، وهو في السلسلة )٨٠٦٢(، والطبراني في المعجم الكبير، برقم )١٧٣٣٩(رواه البيهقي في السنن الكبرى، برقم  - ٦
 ).٧٢٢(الصحيحة برقم 

 ).٢٩٣٨(سناده ضعيف، وضعفه األلباني في ضعيف الجامع برقم إ: ، وقال محققوه)٢٠٧١٩(رواه أحمد في المسند، برقم  - ٧



ن الشريعة أتت بالكمال في كل شأن إ ف،يحتاج هذا أصال ن األمر ال فإوإال ، ويشككون الناس فيها،في شرائعه
 حفظت حقها في وإنما ،ت مصلحة البنتو ولم تف،جبهو لم تاإلناث الشريعة ختان تينما شرع فح،نوئمن الش

 هذه إلىحتاج  فال ي، بحيث تعتدل شهوة المرأة فقطباعتدالفيكون ذلك القطع  ،ذلك وحق الزوج في المستقبل
  .فنجانزوبعة في فهي  ،المختلفة اإلعالم في وسائل لقاءاتيف وهذه الجار األه وهذ،الزوبعة

 هو ماألعظ المقصود :لذكر فإذا قلنال بالنسبة امأللختان، ليس هناك وقت محدد : الوقت الذي يشرع فيه الختان
 ألن الصالة تكون واجبة في ؛ال وقد اختتنإسن البلوغ  إلى ن يصلأينبغي  نه اليتعلق بالطهارة فال شك أ ما

كان من عادتهم في زمن الصحابة و ،بعد البلوغ ماإلى   فال يؤخر،واجبفهو به إال يتم الواجب   وما ال،حقه
 -مارضي اهللا عنه-ن ابن عباس أ على هذا ل ويد،قاربوا البلوغ إذا األطفال ن يختنوأنهم -مرضي اهللا عنه-

 وكانوا ال" : قال،" يومئذ مختونأنا" : قال؟-صلى اهللا عليه وسلم-بض النبي  حينما قُأنتن  م مثُل:سئل
ن الختان يجب بعد النووي فهم من هذا أو ،ى يبلغ الحلم ومعنى يدرك أي حت،)٨("حتى يدركيختنون الرجل 

نه يقارب البلوغ معناها أ : لم يفهم هذا الفهم قال-رحمه اهللا-كن ابن القيم  ل،جب عليهبلغ و إذا  يعني،البلوغ
ر ظيؤخر وينت نه الإلوغ فارب البق فإذا ،؟ والطهارة وجبت والصالة وجبت،بعد البلوغ ما إلى فكيف يؤخر

صلى - حينما قبض النبي -مارضي اهللا عنه-ن سن ابن عباس أ واألخبارير  العلم والسأهل وأكثر ،حتى يبلغ
 ، في الغالبةوصل سنهم الرابعة عشر إذا يبلغونأنهم  وعادة الصبيان  سنة،ةكان ثالث عشر -اهللا عليه وسلم

 ،أولهافي  أو آخرهافي  أو ما في وسطهاإ ة الغالب في الرابعة عشركن ل وقد يبكر قليالً،قد يتأخر قليالًو
 التي ألحاديثاو ،نه يستحب في هذا السنأيدل على ال ن لك ،كانوا يختنون في ذلك الوقت في هذا السنف

دري ال أ:  قال؟م يختتنكَ ِل:عن الصبي اإلمام أحمد سئلو ء،يصح منها شي وردت في تحديد وقت الختان ال
ن الصغير يشتد أظننت   ما: وقال، عليه وشدتهه لغلظ؛-أي من األيام–  وكان يكره العشرة،ع فيه شيئاًسمألم 

وسئل عن الرجل يختن ابنه عن سبعة  لشهر وال السنة ولم يقل في ذلك شيئاً،لصغير ال ولم يكره ،عليه هذا
 لكن هذه روايات ، للوقتختصاراًا ل في روايةوقنقل الروايات وال يحتاج أن أأ أنا ، فكرهه في روايةأيام

 وكان الحسن يكره ، هذا فعل اليهود: وقال،أيام لسبعة رواية فكره في -رحمه اهللا-حمد أمام إلامتعددة عن 
تن اليوم السابع فال ن خُإ و:أخرىفي رواية  اإلمام أحمد  لكن قال،جل التشبهمن أأيام ة ن يختن الرجل لسبعأ

ء، وهذه الرواية مخالفة  وليس في هذا شي:حمدأ ماإلما يقول ، يتشبه باليهود كرهه الحين كي الوإنما ،بأس
 ينظر وإنما ،ةكان اليهود يختنون لسبعلو  و،ةيكره لسبع نه ال أ-واهللا أعلم- األقربوهذا هو للرواية األولى، 

صل أو-به  سئل وهب بن من:حمد أماإلما يقول ، من فعله لقصد التشبه بهمإال ، مصلحة الصغيرلذلك في
لى  فيدل هذا ع، لخفته على الصبيان؛ يستحب ذلك في اليوم السابعإنما : فقال-سلمأوهب بن منبه من اليهود و

كان من  ماف ، يعني نحن في مسائل التشبه، يفعلونه لمصلحة الصبيوإنما ،يفعلونه ألمر ديني  الاليهودن أ
كان من  ماو ،لم يقصد أو  اإلنسان ذلكقصدكاتهم ومشابهتم فيه امحجوز ت ال نهخصائصهم الدينية فإ

 أنهم جلنترك الختان من أ: نقول الف ،يختنون هم  يعني مثالً،المشتركة بيننا وبينهمخصائصهم غير األمور 

                                                
 ).٥٩٤١( ونتف اإلبط، برقم ر االستئذان، باب الختان بعد الكبرواه البخاري، كتاب - ٨



كان   وهكذا ما،لم يقصد أو  فاعلهنه ال يجوز مشابهتهم فيه قصد، فما كان من خصائصهم الدينية فإيختنون
لم يكن   ماأماو ، يقصدلم أو محاكاتهم فيه قصدجوز ت ال نهإ العادات فأمورعني من  ي،العاديةمن خصائصهم 

اليوم صار الختان في و ،شر وتفشى في الناستناكان من عاداتهم ثم  إذا  السيما،من خصائصهم فال بأس
نه بعد ذلك أال إ من خصائصهم في العادات األوقاتن كان في وقت من إ فهو ،اً ذائعاً شائعأمراًاليوم السابع 
 ،لجسد كلها روهو خِدن المولود يولد إ ف: لذلك يقول وهب بن منبه تعليالً، فيهإشكال فال ، بهماًلم يعد مختص

في األيام  ختتنذا لم يإ و،يشعر باأللم جسمه مخدر الف ،صابهألم ما ال يجد أ األولى  السبعةاألياميعني في 
 تختلف عن والجراحة والتخدير الحديثةوسائل الطب و حوالاألاليوم تغيرت و ،فيترك حتى يقوىاألولى 
نه إ فأسهلنه في حق الصغير أ كش كن الن يشعر لن أوهو كبير دو أو  يختن وهو صغيرأن ويمكن السابق،

 ولكن ،األولى أيامهن يكون في ، فيحسن أ-علمواهللا تعالى أ-يجده الكبير بعد الختان من التأذي  يجد ما ال
 ال يرى -رحمه اهللا- مالك اإلمام وكان ،يترك حتى يبلغ كن الر لمصلحته لظلوليه ينذلك  في متروك األمر

شيخ  و،العشر إلى سنينالبين السبع   ما:الليث بن سعد كان يقولو ،جل مخالفة اليهودمن أ ن يختن في السابعأ
 :يقول ، عند بلوغهإسماعيلختن  و،أيام لسبعة إسحاق ه ابنإبراهيم ختن :-رحمه اهللا-بن تيمية يقول ااإلسالم 

ابن تيمية شيخ اإلسالم  هذا كالم ، سنة في بنيهإسماعيلختان و ،ه وهم اليهودنينة في بس إسحاقفصار ختان 
 فيه سعة وينظر في مصلحة األمر و، في ذلك لم يحدد شيئاً-صلى اهللا عليه وسلم- والنبي ،-رحمه اهللا-

  والإليه وال لوقته حد يرجع ، ليس في باب الختان نهي يثبت:-اهللارحمه - ولهذا يقول ابن المنذر ،الصغير
الصبي ختن ن ينع أمإال بحجة، وال نعلم مع  منها ءر شيظ حز وال يجو، واألشياء على اإلباحة،سنة تتبع
 هذا يسأل هل يجوز ختان : وفي فتاوى اللجنة الدائمة،-رحمه اهللا- هذا كالم ابن المنذر ، حجةًأياملسبعة 

 وال ، وال يحرم تقديمه على اليوم السابع، ختان الطفل سنة: فكان في الجواب؟ من والدتهأيامالطفل قبل سبعة 
  .ويراعى في ذلك مصلحة الطفل في ذلك واسع واألمر ،وال يكره ه، وال يحرم تأخيره عن،يكره

 تبين في ثنايا الكالم ؟ منهة الحكم تتعلق بالختان وهي ماأخرى ةقضي إلى نتقلأبعد ذلك  :الحكمة من الختان
     والنبي  ،فهو مكمل للفطرة التي فطر الناس عليها ، من ذلك في حق الذكر وفي حق األنثىءشيالسابق 

عليه الصالة - إبراهيممن الحنيفية ملة   وهو،))خمس من الفطرة(( : صرح بهذا-ه وسلميصلى اهللا عل-
فالختان للحنفاء كالصبغ : -رحمه اهللا-ابن القيم ل الحافظ  كما يقو،ته في ملدخولللم  وهو علَ،-والسالم

هو  والحنفاء سيماهم وصبغتهم ،مقدسماء نه  في ماء يعتقدون أأوالدهم فالنصارى يصبغون ،للنصارى
تزوجت فمن  إذا ،المرأة إلى  ومنها ما يعود،الرجل إلى يعود  منها ما: والختان له فوائد كثيرة جداً،الختان

 الحشفةبين   ما والدهنيةة العرقياإلفرازاتنه ال تتراكم إ :األطباءالرجل كما يقول  إلى ي تعوداألشياء الت
لنجاسات اتتجمع  نه الأ آخرمر أو ، وااللتهابات التحسسية،االلتهابات الجلدية إلى ديؤوجلد القضيب التي ت

ن إحصل الختان ف إذا : ثالثأمرو ،التهاب احمراري في الجلد إلى  ويؤدي،النجاسة إلى  فهذا يؤدي،والبول
سبب له التهابات تحليل ف، فال تجتمع تحت القلفة، وال تعود لإل المنويةاإلفرازات آثارذلك يدفع عنه تراكم 

ن ذلك ينفع في الجماع إ ثم ،الحشفة تغطي ةكانت القلف إذا تضييق في مجرى البول إلى ي ذلكؤدوي
 ويمنع من انتقال ، ماال يجده غيرهاللذة فيجد من المعاشرة في  حساسيةأكثر فيكون ذلك الموضع ،والمعاشرة



 وهناك فوائد تعود للمرأة ،المعاشرة أثناء ألنثىاإلى  -التي تجتمع الجراثيم ةالتي تكون بواسط-األمراض 
أنها  مختتن زوج بةتكون متزوجالتي  المرأة أن أثبتتن الدراسات  فمن ذلك أ،التي يكون زوجها قد اختتن

 ،غير مختونين األزواج نأعامة حاالت سرطان الرحم وجد و ، بسرطان عنق الرحمتعرضا لإلصابةأقل 
 ماال تجده المرأة اللذة تجد من اً، والمرأة التي يكون زوجها مختونة المهبليااللتهاباتوكذلك تسلم من كثير من 

 ،الشهوةلك يورثها اعتداال في ن ذ أخاصة اإلناث وهناك فائدة تتعلق بختان ،التي تعاشر زوجا غير مختتن
ك غريزتها مما قد يحر تجعل المرأة تتحسس من ذلك الموضع بةص عيوجد في ذلك الموضع أكثر من مائةو

  .علمأ واهللا تعالى ، قطع ذلك حصل شيء من االعتدالوإذا ،ةلم والغُ في حال من الشدةاويجعله
 كما يفعل في بعض البالدالمناسبة االحتفال بمثل هذه ختان  بالةتعلقمن القضايا المو :االحتفال بمناسبة الختان

كان  ف،جل االحتفال بالختانجمعون الناس ويقيمون الوالئم من أعمن يسئلت اللجنة الدائمة  وهذا أمر مبتدع،
 بل يوجد في بعض -رحمه اهللا-بن باز   وهكذا في فتاوى الشيخ عبد العزيز،ن ذلك من البدعأ :في الجواب

 وأحياناً ، سنة تقريباًة عشرأربعقاربوا البلوغ يعني عمر الولد  إذا األوالد يأتون بهم يعني يختنون أنهمالبيئات 
 ويجتمع النساء ، ويكشفون العورات، في موضع واحدمقد يكون بلغ فيأتون بصبيان القرية ثم يضعونه

 ، التألمآثارهر عليه ظ وال ي،هيغمض عين  ال يعني من يكون قوياً،والرجال ينظرون ويرددون بعض العبارات
  .الء الذين يفعلونهؤ على هواإلنكاركل هذا من المنكر الذي يجب بيانه و ،ويعطونهم هدايا ومحفزات

  : تشمل عدة أشياء منهاالطهارة بالنسبة للصغير :الطهارة
ذكر الصغير الذي  نجاسة بول الأن على األحاديث ، فقد دلتأنثى وأ حكم بول الصغير سواء كان ذكراً :أوالً

ن  بالنسبة للبنت فإوأما ،فرك إلى  وال،غسل إلى  وال يحتاج،يكفي فيها النضحو ة، مخففلم يأكل الطعام تشهياً
 تيُأ" :-عنها رضي اهللا- وفي حديث عائشة ،فرق  الغسل كبول الكبير والاهفيجب فية، ا ليست مخففنجاسته
  يعني صب عليه ماء، غسله يعني ما،)٩("عليه فأتبعه بالماءفبال   بصبي يحنكه-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

صلى اهللا -رسول اهللا  إلى  لها صغير لم يأكل الطعامبابن أتت أنها -ارضي اهللا عنه- س قيأموفي حديث 
 ،)١٠(" فنضحه ولم يغسلهء فدعا بما، في حجره فبال على ثوبه-صلى اهللا عليه وسلم-فأجلسه  ،-عليه وسلم

بول (( :-صلى اهللا عليه وسلم- قال رسول اهللا : يقول-رضي اهللا عنه- عن علي اآلخرديث  في الحوأيضاً
نضح عليهالغالم ي،يعني ما، طعما غسل بولهمافإذا ،لم يطعما  هذا ما: يقول قتادة،)١١())غسل وبول الجارية ي  

، مما ال يأكل أو ا يأكلكان مم  سواء، يقبلهء يوضع في فمه ألن الصغير كل شييأكال الطعام عن شهوة؛ لم
عن إال نه ال يأكل الطعام أ المقصود وإنما  ال،،؟مغلظةنجاسة  ن بوله نجسإ : يقالفحين يوضع في فمه شيء

                                                
 ).٥١٥١(رواه البخاري، كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه، برقم  - ٩

، ومسلم، كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع )٢٢١(لوضوء، باب بول الصبيان، برقم رواه البخاري، كتاب ا - ١٠
 ت،سوهو الكُ، وفي كتاب السالم، باب التداوي باب العود الهندي -رضي اهللا عنها-، عن عائشة  )٢٨٦(وكيفية غسله، برقم 

 ).٢٨٧(برقم 

   سناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرإ: ، وقال محققوه)٥٦٣(رواه أحمد في المسند، برقم  -  ١١
 .أبي حرب بن أبي األسود، فمن رجال مسلم



رضي اهللا - بنت الحارث ةلبابوجاء عن  ،حكمه فصار كالكبير  الطعام انتقلأكل فإذا ،عن اعتياد أو ة،شهو
 فبال عليه -صلى اهللا عليه وسلم-في حجر رسول اهللا  -عنهرضي اهللا - كان الحسين بن علي : قالت-اعنه

 وينضح من بول ،األنثى يغسل من بول إنما(( :ليقال  ،غسلهأ حتى إزارك وأعطني  البس ثوباً:فقلت له
          وقد ذكر ،)١٣()) ويرش من بول الغالم،يغسل من بول الجارية(( :اآلخر وفي الحديث ،)١٢())الذكر
الذكر الذي لم ف ،الصحابة إجماع و هواألنثىن التفريق بين بول الذكر أ -رحمه اهللا-تيمية  البركات ابن أبو

 العلماء :لحكمة من ذلكاو ،غسل إلى ن يكاثر بالماء لكن ال يحتاجأ :ن تقولأ ويمكن ،يرش أو يطعم ينضح
جمع بن القيم االحافظ و ،أخرى ومنهم من ذكر حكمة  اختلفوا فيها فمنهم من ذكر حكمة،متعددة كماًذكروا ِح
 يرجع منها ما  هذه الحكم،مة للتفريق بينهماك تصلح ألن تكون حنها جميعاًكم كلها واعتبرها ورأى أهذه الِح

ن الصبي الفرحة به إ : قالوا،المشقة إلى يرجع  فمن ذلك ما،طبيعة البول إلى يرجع  ومنها ما،المشقةإلى 
 ،المالبسة لكثرة فخففوقوع البول عليهم  مظنةهذا و  يحملونه دائماً؛ ألنهماألرض فال يكاد يقع به على ،أكثر
 ةهذه حكمف العلم لكن ليس بقاطع أهل بعض  هذا ذكر،يحمل الذكر حمل مثلماتُ ن البنت الإ :يقولونو

كان  إذا هذا يتصورو ،بالمشقة يتعلق آخر أمراً وا وذكر،لذكر لكثرة الحملل المشقة لوجود :فقالوا ،ةمستنبط
أما بول البنت  ، فيصعب الغسلمختلفةمواضع ه يصيب ن بول الذكر يطرطش بمعنى أنإ: عليه ثياب قالوا ام

كان عليه لباس فسيستوي مع  إذا  لكن،كان الذكر ليس عليه لباسإذا  لكن هذا ، في مكان معينفيكون بقعة
 البنت تختلف ن طبيعة بولإ :وقالوا ،خرونآاعتبرها  ة ولكن هناك حكم، العلمأهل بعض ههذا ذكرو ،البنت

 ظواهرفهم  إلى ن هذا ال يحتاجإ العلمي فباإلعجاز وهذا يدخل فيه من يشتغلون ،عن طبيعة بول الذكر
 ه لكن هذ،اً وإشكاالت كثيرة جدأخطاء العلمي فيقعون في باإلعجاز كما هو الحال حينما يتكلمون ظاأللفا

ألن بول : بعض الفقهاء يقولو ،األنثىبين بول الذكر وبول  الفروق ويظهرونتحليالت  على المسألة تعتمد
 أثخنن بولها يكون إ فاألنثى بخالف ، التي في الذكر تخفف بولهالحرارةو ،خف في طبيعته وتركيبهالذكر أ

قد و ،اًكم صحيح من هذه الِحء وقد ال يكون شي، العلمأهلهكذا ذكر بعض  ،األنثىسبب رطوبة بنتن وذلك أو
تبارك - لكن العلماء يتلمسون حكمة في ذلك والعلم عند اهللا ،صحيحبعضها  أو ، بمجموعهاةتكون صحيح

 فقد جاءت ، والشرعالسنةن المعول على  فإوإال هذه الفروق ت صحنإ ف: ولهذا يقول ابن القيم؛-وتعالى
     ن رسول اهللا  مالسنةمضت " :بن راهويه إسحاق ولهذا يقول ،شك فيه  الأمربالتفريق بين البولين وهذا 

 ،لم تطعم أو  طعمتالجارية ويغسل بول ، بأن يرش بول الصبي الذي لم يطعم الطعام-صلى اهللا عليه وسلم-
 وال عمن -صلى اهللا عليه وسلم- ولم يسمع عن النبي ، العلم من الصحابة ومن بعدهمأهلوعلى ذلك كان 

سئل  :-رحمه اهللا-بن عثيمين ا وفي فتاوى الشيخ ،"يةوالجار سوى بين الغالم أحداً أنزمن التابعين  إلى بعده
 وذلك بأن يغمر ،نه يكفي فيه النضحأ و،النجاسةنه خفيف أ فذكر ،وقع في الثوب إذا عن بول الصبي الصغير

                                                
، )٤٠(، والطبراني في المعجم الكبير، برقم )٣٧٥(رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، برقم  - ١٢

 ). ٤١٤٨(وصححه األلباني في صحيح الجامع، برقم 

، والنسائي، كتاب الطهارة، باب بول )٣٧٦( أبو داود، كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، برقم رواه - ١٣
 ). ١٣(، وصححه األلباني في تحقيق مشكاة المصابيح، برقم )٣٠٤(الجارية، برقم 



 عندي : هذا يقول:الدائمةاللجنة فتاوى ي ف وجاء ، من غير فرك وال عصرءيصب عليه الما أو في الماء
 فهل صالتي أصلي وبعدها ،الشمس حتى ينشف الثوب في نشربيبولون على ثيابي فأقوم  بحملهم فأقومصغار 
معناه أن ، -الماءيعني -لم ينزل عنه إن  و، يغمر بالماءأنن معنى النضح أ : فكان في الجواب؟جائزة

نه ينشر  أ ذكره السائل ماأن الفتوى وفي ،صرم  إلىالنجاسة موجودة لكنها خففت بالماء فتفرقت وال يحتاج
ن الصالة به قبل تطهيره أ و،تطهره  الس الشمأن يبس صلى به فإذاالثوب الذي بال عليه الطفل حتى ييبس 

  .ةكما سبق غير صحيح
 فقيء ، التفريق بين بول الصبي الغالم وبين بول البنت يقال في التفريق بين القيئين فيذكر كل ما :القيء

 ،الفقهاء يناقشون مسائلف ،ي ذلك فء تفاصيل يذكرها الفقهاى وقيء البنت يغسل عل،الصبي ينضح بالماء
البطن  إلى  ولم ينزلالمعدة إلى ع ولم يتحولرب الحليب رجشَ ما كان القيء بمجرد إذا :بعضهم يقولف

  .ينضبط فيحكم بنجاسته ن هذا الإ : وبعضهم يقول،يكون نجساً  هذا ال:فبعضهم يقول
  فالصغير كما هو معلوم يقيء كثيراً، القيء نجسأن باعتبارريق الصغير اء يذكرون مسألة الفقه :الريق

 ،نه يصيب الثياب فإ-باستمرار لولعاب الصغير يسي-ق ري صاحبه الفإذا ء القيآثار من ءفيبقى في فمه شي
 ةسالم ابن تيميشيخ اإل :عاب وقد خالط القيء غالباًل فحكم هذا ال، منهالوقايةيستطيع   الباستمرارومن يحمله 

نه نه يطهر مادام أإ:  ويقولون،ةمشق؛ لوجود  هذا مما يعفى عنه: يقولون-رحمه اهللا- وابن القيم -رحمه اهللا-
 إنها(( :-صلى اهللا عليه وسلم- ولذلك قال النبي ، يطهر فمهاالهرة ريق أن كما ، القيءآثار يطهر ،يفرز

ها يلإ أصغى لما قتادة أبي كما في حديث أنها بمعنى ،)١٤()) والطوافاتنها من الطوافين عليكمإ ،النجسليست ب
 فريقها ، للحاجة ولصعوبة التحرز؛ فحكم بطهارة فمها نجسةأشياء وتأكل ، فالهرة تأكل الفأرة،الماء شربت
 نأ والشارع قد علم ،ن هذا مما تعم به البلوىأ و، القيءآثارن لعابه يطهر إهكذا الصغير فو ،يطهر فمها

رضي اهللا - هريرة أبي وجاء في حديث ، من ذلك من الريقأصاب فلم يأمر بغسل ما الصغير يقيء كثيراً
 ،)١٥(" الحسين بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه حامالً-صلى اهللا عليه وسلم-رأيت النبي " : قال-عنه

 مظنةهذا الصغير و ، الصالة مسألة وهي حمل الصغير في-طهارة الصغير- بالطهارة المتعلقةمن المسائل 
 وقد تكون في ، فقد تكون في ثيابه،جزم بأن هذا الصغير طاهر من النجاسةال  نستطيعالو ،لمالبسة النجاسات

   الرسول أن -رضي اهللا عنه- قتادة أبي وفي حديث ،نه جائزأ و، فيهإشكالال لكن حمله في الصالة  ،بدنه
 وإذا ،اه سجد وضعفإذا -اهللا عنها رضي- بنت زينب أمامةمل  كان يصلي وهو حا-صلى اهللا عليه وسلم-

 األصل ف، اإلسالميةالشريعةيخالف   ذلك ليس فيه ماأن -رحمه اهللا-  النووياإلمام وقد ذكر ،)١٦(قام حملها

                                                
، )٦٨(ؤر الهرة، برقم ، والنسائي، كتاب الطهارة، باب س)٧٥(رواه أبو داود، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، برقم  -  ١٤

 ).١٧٣(وصححه األلباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، برقم 

، )٩٧٧٩(، وأحمد في المسند، برقم )٦٥٨(، كتاب الطهارة وسننها، باب اللعاب يصيب الثوب، برقم هرواه ابن ماج - ١٥
 .يخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلمإسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الش: وقال محققوه

، )٤٩٤(رواه البخاري، كتاب الصالة، أبواب سترة المصلي، باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصالة، برقم  - ١٦
 ). ٥٤٣(ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب جواز حمل الصبيان في الصالة، برقم 



فال  ،النجاسةبدنه بمجرد الظن حتى نتيقن  أو نه طاهر وال يحكم بنجاسة ثيابهأ في الصبي واألصلالطهارة 
  . وهكذا الطواف به كما سيأتي وهو محمول، والصالة وهو محمول، حملهبأس من

يغسلن أوالدهن فتقع يد تسأل النساء كثيراً عن حكم مس فرج الصغير، فإنهن كثيراً ما  :مس فرج الصغير
 ينقض الوضوء المسألة مبناها على مس الذكر هلوهذه  ؟ الوأ فهل تنتقض طهارتها بذلك ،حليلهإاألم على 

  ال،)١٧()) هو بضعة منكإنما(( :اآلخر الحديث وأيضاً ،يخلو من ضعف والحديث الوارد في ذلك ال ؟الأو 
 كما نجد ،الوضوء من مس الذكرالقول بنا نجد بعضها يؤيد  فإاألصول إلى رنا نظوإذا ،يخلو من ضعف

 يأمر بالطهارة ناقل عن فهذا الذي ،الناقل لألصل مقدم على المبقي عليهو ،بعدم الوجوببعضها يؤيد القول 
 ، بيقينإال فال ينتقل منها ، بقاء الطهارةاألصل أنينتقض  نه الأد يالقواعد التي تؤ وأل األصو ومن ،األصل

 كان إن ولكن ،-علمواهللا تعالى أ- األقربهو وينقض  لصغير ال أو ن مس الذكر سواء لكبيرإ :ولذلك يقال
 أننه يجب  من المذي فإءن خرج شي، فإالشهوة إطفاءاعد في  ألن ذلك يس؛ يتوضأأن فاألفضل شهوةبذلك 
  ماى على ذكره فبناء علاالمرأة التي تغسل الصغير فتقع يدهف وبناء عليه ، طهارته قد انتقضت؛ ألنيتوضأ
 والقوالن ،في مثل هذه المسألة التي فيها خالف مشهوريمكن لها أن تحتاط  لكن ، ال تنتقض طهارتهاسبق

ف ومن  فالخروج من هذا االختال، من الخالفاً فهذا خير لها خروجأفإذا أرادت أن تتوض ، القوةمتقاربان في
ه يرشدهم لكنحوط مفتي ال يلزم الناس باألخذ باألال و،لزم بهتُ الكن لمن النظر، هذا الموضع له وجه صريح 

يجب عليها  نه ال فذكر أةالمسأل سئل عن هذه :-رحمه اهللا-بن عثيمين ا جاء في فتاوى الشيخ إليه، وقد
ن المرأة التي تغسل أ وذكر ، ال يوجب الوضوءة ألن مس الفرج لغير شهو؛ تغسل يديها فقطوإنما ،الوضوء
  .الشهوةيخطر ببالها  ولدها ال

 ألنه ؛ غير المميز فال عبرة بذلكأما ؟بالطهارة الطفل بهل يطالمن المسائل المتعلقة بالطهارة  :طهارة الطفل
من باب إال  يصلي أن أرادو وات سنأربع لمن عمره مثالًنقول فال  ،يميز الطهارة وال تحصل منه ال أصالً
 تجب عليه الصالة  على من الطهارة تجبوإنما  شرعاً،ال يطالب بهاو ، لكن هذه الطهارة غير معتبرة،التعليم

 ، يحاسب عليهأن ويمكن ، هذاأهمية معلّ يوإنما ، كان مميزاًلو الصغير فال تجب عليه و أما، سببهاإذا تحقق
نه قد يضرب لطهارة سببها لو علمنا إ : نقولأنيمكن  و،صالةمن أجل اليضرب مثالً فإنه  العاشرةبلغ إذا ف
ن ما ال إ ف،بالطهارةننا نأمره إبالصالة ف وهو ابن سبع أمرناه وإذا ، فكأنه ال يصليطهارةنه يصلي من غير أ

 تقع في حقه على سبيل انهإ : قلنافإذا ، به فهو مستحبإال وماال يتم المستحب ،ب به فهو واجإاليتم الواجب 
لم يصل يعذب يوم  أو أتوضي مل إذا نهإ : يقالالو ،مبه فنأمره بذلك ويعلّ إاليتم  ن ذلك الإ واالستحباب فالنافلة
  .نرشدهوعلمه ن لكن ، ألنه غير مكلف؛القيامة

 يمس المصحف أن هل يجوز للصبي ،مسألة مس المصحف إلى رةالطهانتقل بعد مسألة أ :مس المصحف
طهارة على  إالمس المصحف للكبير  ال يجوز نهأ العلم أهلالذي عليه عامة و ،؟ال أو ،هرطمتوهو غير 

                                                
، وقال )١٦٢٨٦(، وأحمد في المسند، برقم )١٦٥(باب ترك الوضوء من ذلك، برقم رواه النسائي، كتاب الطهارة،  -  ١٧

، وصححه األلباني في تحقيق مشكاة المصابيح برقم )٨٢٣٤(حديث حسن، والطبراني في المعجم الكبير، برقم : محققوه
)٣٢٠.( 



 -معلأواهللا تعالى - واألقرب ،]٧٩:سورة الواقعة[ }لَّا يمسه ِإلَّا الْمطَهرون{: قوله تعالى فيعلى خالف شديد 
ال يمس (( :-صلى اهللا عليه وسلم-قول النبي محتملة ك أخرى أدلة لكن توجد ،نه الكتاب الذي في السماءأ

 ،صح عنهم في هذا  ما،-مرضي اهللا عنه- من فعل الصحابة أخرى أدلةوجد وت ،)١٨())ن إال طاهرآالقر
الصغير و ،ن من غير مسآ القرقراءة بخالف ،بطهارة إال مس المصحف ال يجوز أن  يؤخذ منهفمجموع ذلك
كان ذلك فرصة لهم ليتطهروا أخرجهم المدرس  إذا  في المدارسكثيراً  عنهاة يسألون وهذه قضي،غير مكلف

ن وتعطى لهم وفَئ تطهر في بيتك ويكا: فيقال،يتخذون ذلك فرصة للخروج مرة أخرى و،عب واإلزعاجللل
بن ا وفي فتاوى الشيخ ،نآتعظيم القر إلى دعىأ  وهذا،الفسحة في أ قبل دخول الفصل توضأ توض،المحفزات
 الخالف فيها في مسألة الصغير هل :ذكر الخالف فيها ثم قالفالمسألة  سئل عن هذه -رحمه اهللا- عثيمين

أو لزمي عز - كالم اهللا كرامإ نغرس في قلوبهم أن وفيه من المصلحة ،نه أحوطأال شك اإللزام  و،لزمال ي
    ئق ال وهذا هو ال، يمس المصحف من وراء حائلأننه من الممكن إ فصعوبة امهمإلز كان في فإذا -وجل

 تتعلق بأمر وإنما ،تتعلق بعبادة الصغير فقط  الالقضية هكذا فهذه األمر يترك أن اأم -علمأواهللا تعالى -
ال بأس  :قالف -رحمه اهللا-بن عثيمين ا الشيخ أخرىئل في فتوى  وس،جل هذاأيتصل بحرمة المصحف من 

  . للمصحفةهانإ ولم يحصل منهم طهارةكانوا على  إذا  منهوالقراءة ،من تمكين الصغار من مس المصحف
وله المسجد هل  نبدأ من دخفأوالًالصالة والصوم ومن المسائل المتعلقة بعبادات الصغير  :الصالة والصوم

 في أحياناً أصواتمع مشكالت ورفع  نحن نس-الصغير غير المميز-المساجد  إلى تيانن الصغير من اإليمكّ
صح بحال ي  وهذا ال،" المساجدجنبوا صبيانكم ومجانينكم" : وبعض الناس لربما رفع عقيرته وقال،المساجد

  الوأنهم ، الصغار يؤتى بهم في المسجدأن تدل على األدلة ف،-صلى اهللا عليه وسلم- عن النبي األحوالمن 
 ألدخل في إني(( : قال-صلى اهللا عليه وسلم- النبي أن ،- اهللا عنهرضي-س  وفي حديث أن،يمنعون من هذا

 ،)١٩()) من بكائهأمهد علم من شدة وجأ فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صالتي مما إطالتها أريد وأناالصالة 
نه صلى وهو يحمل أ وهو ، قبل قليل وكذلك الحديث الذي ذكرته،هذا الذي يبكي صغير دون سن التمييز

 الصغار ال يمنعون من أن هذا يدل على نإ : ولهذا يقول الحافظ ابن حجر،ةبنت زينب وهي صغير أمامة
صلى اهللا عليه -بينما نحن في المسجد جلوس خرج علينا الرسول " :قتادةي أب وهكذا حديث ،دخول المساجد

هدت العيد مع  ش: قال-رضي اهللا عنه- حديث ابن عباس  وكذلك،)٢٠("العاص أبي بنت ةأمام يحمل -وسلم
، بمعنى شهدته مكاني من الصغر ما  نعم ولوال: لما سئل عن هذا قال: يقول-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

 وفي ، مع النساء حينما طلب منهن التصدق-صلى اهللا عليه وسلم- وقع من النبي مالصغري تمكنت من نقل 
 بجواب أجابف ،المساجد إلى واألطفال الصغار حضارإ سئل عن :-رحمه اهللا- فتاوى الشيخ ابن عثيمين

                                                
 ).٧٧٨٠(جامع، برقم ، وصححه األلباني في صحيح ال)١٣٠٣٩(رواه الطبراني في المعجم الكبير، برقم  - ١٨

، ومسلم، كتاب الصالة، )٦٧٧( الصالة عند بكاء الصبي، برقم رواه البخاري، كتاب الجماعة واإلمامة، باب من أخفّ - ١٩
 ). ٤٧٠(، برقم باب أمر األئمة بتخفيف الصالة في تماٍم

: ، وقال محققوه)٢٢٥٨٤(سند، برقم ، وأحمد في الم)٩١٨(رواه أبو داود، كتاب الصالة، باب العمل في الصالة، برقم  - ٢٠
 .إسناده صحيح على شرط الشيخين



 للمسلمين الذين أذية ألن في ذلك ؛ال يجوزف الصبيان الذين يشوشون على المصلين إحضار ماأ :طويل وفيه
يعبث فال وجه ال  الذي أما ، ال يحضروا الصبي الذي يعبثأن األولياء نصح ف، من فرائض اهللاةدون فريضيؤ
لصبيان الذين يشرع لهم رود تتسع صنه نصيحة ألهل المسجد بأ ثم وج،جدالمس إلى لقول بمنعه من المجيءل

 ، بهأولىنه إمكان ف إلى سبق إذا  الصبيأن في  ثم ذكر كالم طويالً،ن ال يشق عليهمأ و،المسجد إلى مجيئهم
من و ، بهذا المكانأحقه إن : وقال، على ذلكاوذكر وجوها احتج به ،الصف الثاني إلى نه ال يسحبإ :يقول
 إلى  هذا يؤديإن : وقال، لذلك الذي سحبهكراهة وذلك يورثه ،ن ذلك يكرهأ و،أحقمكان فهو  إلى سبق

ي منكم ِنِليِل(( :- عليه وسلمصلى اهللا- قول النبي ن عأجاب وكذلك ،مكان واحد ويعبثون في اجتماع الصبيان
تأخروا وجاء الصبي  إذا  لكن، يتقدمواأنهى  والناألحالم ألولي هذا فيه حث : قال،)٢١())هى والنُّماألحال أولو

  في قضية سحباإلشكال يخلو من  وهذا الكالم ال، ويجلسون فيهممكانهمن  يقيمونهم أنهمفليس معنى ذلك 
 كأن يجتمع الصغار في مكان ةترتب على ذلك مفسد إذا إال الصغير عن الصف المقدم إبعاد أو الصغير

 أمر فهذا اإلمام يأتي الصغير ويصلي خلف أن لكن ،األول في الصف ويشوشون على المصلين فيفرقون ولو
 في المسجد في الصف أنابينما " :باد قالجاء عن قيس بن ع  على ذلك مالويد ،إشكاليخلو من  نه الأظ

 فلما - حصلتالمتوقعة المفسدةف- ،"عقلت صالتي هللا مااالمقدم فجذبني رجل من خلفي فنحاني وقام مقامي فو
 أنيمكن ف ،في نفسه بهذا الكالم مافأزال  ،)٢٢(".. اُهللاكْؤسال يفتى   يا: فقالب بن كعأبي هو فإذا انصرف

 ويكره ، ألن بعضهم يكره المسجد تماماً؛ هذا المشروع: يقال له،ءال يقع في نفسه شيئ ل؛يالطف الصبي
قوله  إلى  يشير،هي نِلأن إلينا -عليه وسلمصلى اهللا - هذا عهد من النبي نإ ، اهللاكْؤسي فتى ال  قال يا،الصالة

  رضي اهللا - بن كعب أبيفهكذا فهم منها  ،))هى والنُّمي منكم أولو األحالِنليِل(( :-صلى اهللا عليه وسلم-
 ،)) المنذرأبا ك العلمِنهلي(( : قال في حقه-صلى اهللا عليه وسلم- الصحابة والنبي ءمن علماهو  و،-عنه

  . له بذلك-صلى اهللا عليه وسلم- من النبي شهادة
  وهي هلمسألة تبقى لكن ،ذنؤكأنه لم يو ،بأذانه فال عبرة الصغير غير المميز إن أذن أوالً :األذان واإلقامة

نه يجب في كل إ :يقال  وجد فالذاإف في البلد أذان المقصود هو وجود نإ : يقال؟ يعادال أو لزوما  األذانيعاد
  ألنه ال؛ الصبي غير المميزأذانالعلماء متفقون على عدم صحة و ، فال بأسوهأعادن إ ف،ذنؤ يأنمسجد 
 إذا إالال يصح : يقول كالمالكيةالمميز فبعضهم أذان اختلفوا في و ،األذان كان يحفظ ، ولويفعل يدرك ما

 أذن إذا يصح :والجمهور يقولون ،نه دخل الوقت وعرف أباعتبار اآلن ذنأ :قال له البالغو ،اعتمد على البالغ
رحمه - والنووي ، العلمأهل ولكنه قول عامة ، وليس هذا محل اتفاق، وهذا هو الراجح،إشكالال وت قفي الو

 ونقل ،بن حزم ال خالفاً،الجمهور إلى زى ذلك وع،إمامتهكما تصح  ميزمال الصبي أذانيصح : يقول -اهللا

                                                
، والترمذي، )٦٧٤(رواه أبو داود، كتاب الصالة، باب من يستحب أن يلي اإلمام في الصف وكراهية التأخر، برقم  - ٢١

، )٢٢٨(والنهي، برقم ي منكم أولو األحالم نِّ، باب ما جاء في ليلي- صلى اهللا عليه وسلم-أبواب الصالة عن رسول اهللا 
 ).١٠٨٨(وصححه األلباني في تحقيق مشكاة المصابيح، برقم 

، وصححه األلباني في تحقيق مشكاة )٨٠٨(رواه النسائي، كتاب اإلمامة، باب موقف اإلمام والمأموم صبي، برقم  - ٢٢
 ).١١(المصابيح، برقم 



 وإذا ، هذا في الصبي المميز،عليه دليل وليس ،يل القلإالقال به  جزاء ولكنه قول ماعن بعض السلف عدم اإل
  .إشكال بال إقامته ت صحأذانهصح 

ينام بعد صالة ، فلو أن صغيراً أراد مثالً أن بالصالة مراعاة الوقتمن المسائل المتعلقة  :مراعاة الوقت
 أن وال يريد اًعب متالمدرسةجاء من وكذا لو   والعشاء، المغربصلِّ ،اجمع الصالتين:  يقال لهالالمغرب ف

 صل  فيه سعةاألمر:  فال يقال لهيناممن أجل أن يصلي قبل وقت العصر فأراد أن يستيقظ لصالة العصر 
فال  ]١٠٣:سورة النساء[ }ِإن الصالَةَ كَانَتْ علَى الْمْؤِمِنين ِكتَابا موقُوتًا{ : كما قال اهللا تعالى؛ ألن الصالةالعصر

 إماماً نجعل ألوالدنا أن هل يجوز :الؤ الدائمة هذا الساللجنة وجاء في فتاوى ،خر عنهتؤ تقدم عن وقتها وال
   ؟ ينامون قبل العشاءأنهم ألجل ؛ يصلي الكبارأنيصلي بهم العشاء بعد صالة المغرب قبل 

ء بعد صالة  يصلي بهم العشاإمام إناثا أو  ذكوراًاألوالدجعل لمن لم يبلغ من  يأن ال يجوز :الجوابكان في ف
 ،صغارال للكبار وبالنسبة ألن توقيت الصالة واحد ؛ يناموا دون الصالةأن وقبل دخول وقتها خشية ،المغرب

  .تهاقوا العشاء في ولكن يشغلهم وليهم بما يدفع عنهم النوم حتى يصلّ
 أردنا لولكن  ،أصالًميز ال صالة له مغير ال، فالعورةبصالة الصبي ستر من المسائل المتعلقة  :ستر العورة

 ؟تستر ال أو  تسترأنوالبنت هل يجب  ، نوسع الكالم قليال حتى غير المميز في الصالة وخارج الصالةأن
 -رحمهم اهللا-العلماء ف ؟حكم عورة الصغير ماور كما يستر الكبير ت هل يس،مات إذا وهكذا حتى عند التغسيل

  الأربع إلى ن سنة ِم: يقولكاألحناف وبعضهم ،يه كثير فالخالف بينهم ف،إطالقا في هذا ءعلى شي لم يتفقوا
 إذا :يقولونو ،عشر القبل والدبر إلى أربعن  ِم:يقولونو ، له وجهالواقعية ناحية العمليةال وهذا من ،عورة له

 ،الركبة إلى  الصرةن مابيالعاشرة بعد :ويقولون ،ن والقبل وما حولهيليت فالدبر وما حوله من اإلالعاشرةبلغ 
 الصغير المأمور بالصالة الذي : ففي الصالةالمالكية عند أما ، الوجه والكفين وباطن القدمينإال ةوالمرأة عور

 بالصالة المأمورة الصغيرةو  والفخذ فيندب له ستره،،والعانة ،ليتان واإل،السوءتان :يقولونله سبع سنين 
 السنين  يثمان إلى ةالصالة عندهم الذكر من سن خارج ، ويندب الستر كالبالغةوالركبة ة مابين السر:يقولون

يخلو   وهذا ال،ماتإذا تغسله  جسده لكن ال إلى يجوز للمرأة النظر الثانية عشر إلى ةسعاتال ومن ،عورة له
مادون الثالث  إلى ةنت فمن سنب الأما :يقولونو ، فأكثر فهو كالرجلةة عشرثبلغ الثال إذا : يقولون،إشكالمن 

 ا فال يغسله ال،كن في المس لإليهاعورة لها في النظر يمكن النظر   الأربع إلى  ومن ثالث،ال عورة لها
 الصغير ولو غير الشافعيةعند و ،ماتت إذا عورتها وال يغسلها إلى ينظر الرجل  الة السابعتذا بلغإو ،الرجل

 ،يعني قول المالكية أوسع ،اآلخر وهذا يعتبر في الطرف ،كالكبيرة الصغيرة و، والركبةةمميز مابين السر
عشر في  إلى  والبنت من سبع،عشر الفرجان إلى  ومن سبع،عورة له سبع ال إلى ةوعند الحنابلة من سن
 والرأس الوجه والرقبة إال جميع البدن - وأمام األجانب،كالبالغة- ويستحب ،الركبة إلى ةالصالة مابين السر

 لم يرد فيها دليل المسألةهذه و ،كالكبيرة فهي عندهم العاشرةبلغت إذا ف ،المرفقين والساق والقدم إلى واليدين
 ،العورات إلى يحصل به عادة تطلع النفوس ما إلى  نظروا-رحمهم اهللا- العلم لأه ولكن ،اً معيناًيحدد سن

 نحو هذا ال أو أربع أو ثالث أو سنتان أو ة الصغير الذي له سنأنشك  وما يكون في كشفها من القبح فال
نه لربما يكون كابن سبع وهو في  كان نموه بحيث إفإذا ، نمو األطفالباختالفن كان هذا يختلف إ و،ورة لهع



 فيخشى على هذا مكان في مكان عند قوم ال خالق له إذا  وهكذا، فمثل هذا يستر مثالًالخامسة أو الرابعة
 ثم بعد ذلك يبدأ ،لفواحش والمنكرات ل ودفعاً، للعورات حفظاًيستر وجوباً فهذارهم ظ ومن ن،الصغير منهم

يغسلها   فمثل هذا ال،أقبحهور ذلك منها البنت يكون ظو ،وصل سن التمييز إذا  معنى فالصبيللعورةيكون 
ستر منه  وهذا الصبي المميز يطلب ، ال تغسل الصبي الذي بلغ سن التمييزوالمرأة ،المميزة البنت : أيالرجل
 هذا : نقول؟ن هل يلزم ذلك لهذا المميز ابن سبع سنيني الفخذبقى هل يستر مثالً ولكن ي، لزوماالمغلظة العورة
ال قد نحو ذلك ف أو ما الصغير الذي له سبع سنينأ ،الذي قارب البلوغ لربما يحكم له بحكم البالغينف ،يتفاوت

م الصغار  ويعلّ،-علمأواهللا تعالى - بهذا االعتبار األمور فينظر في مثل هذه ،وتافتي فالمثابةيكون له بهذه 
 ،ر جداًصي فالبنت تلبس القالقضية الناس يعكسون أن والعجيب ، والحياء والستر ويتربون على هذاالحشمة

 في نرضح إذا  النساء،يقف عند الصغار بل عند الكبار  وهذا ال،والولد يبلس الطويل الذي يغطي القدمين
ال يبدو  نحن معاشر الرجال فأما ،-عز وجل-ن رحم اهللا  مإال العارية األجسادجات رأيت يالمناسبات والز

 أو  لبس الجوربينفإذا ،يغطي نصف الكف ما األكمام بل لربما كان الكثيرون لهم من ، الوجه والكفانإال
  .للقضية وبعض الكف وهذا عكس ، الوجهإالهر منه الخفين صار ال يظ
 نه الاألئمة األربعة أاق فاتنقلوا  العلم أهل، و والصوممن المسائل المتعلقة بالصغير الصالة :الصالة والصوم

 غير مخاطب بذلك على سبيل الوجوب ألنه ؛غير مميز أو  كانتجب الصالة والصوم على الصغير مميزاً
، وأما المميز فإنه لصيام وال الصالةا وال يصح منه إليهيتوجه   ذلك الأن غير المميز فال شك اأم ،زوملوال

أنها :  في الصالة رواية-رحمه اهللا-ة والصوم لكن ال يلزمه ذلك، وجاء عن اإلمام أحمد تصح منه الصال
نها أصح رواية عن اإلمام أحمد إ: ، بل قال ابن قدامة في المغنيتجب على الصبي العاقل من غير تحديد بسن

: - اهللا عليه وسلمصلى-أنها تجب على من بلغ عشراً، واحتج بقول النبي :  وعنه رواية أخرى،-رحمه اهللا-
 ألن الضرب ؛ فما يضرب إال على ترك الواجب، وهذا ال يخلو من إشكال،)٢٣())واضربوهم عليها لعشر((

إذاً تعلق بملبسه ومأكله، ومخرجه ومدخله، وهي ليست بواجبة، قد ت، فأبوه يضربه على أشياء تعزير وتأديب
صوم أنه يجب على من بلغ عشراً إذا أطاقه،  في الفالضرب ال يدل على الوجوب، وجاء عنه رواية أخرى

، لكن الصبي المميز إذا صلى أو صام فإن ذلك يصح منه، لكن الذي عليه -أيضاً– وهذا ال يخلو من إشكال
مروا أوالدكم ((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم- والنبي عامة أهل العلم أن ذلك ال يجب عليه إال إذا بلغ،

إنه : ا هو المميز فتصح منه، ولهذا قال األئمة الثالثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، هذ))بالصالة وهم أبناء سبع
 فإذا بلغ عشراً ولم يستجب  كابن سبع سنين من غير ضرب، أن يأمر الصغير بالصالةيجب على الولي

كنه يزجر ، ولكنه ال يجب، ليندب ذلك: ، خالفاً للمالكية فإنهم يقولون استدالالً بهذا الحديث،ضربه وجوباً
: لما قالت:  في قصة عاشوراء-رضي اهللا عنها- ويدرب على الصوم كما دل عليه حديث الربيع بنت معوذ

يتم بقية يومه، لغداة عاشوراء إلى قرى األنصار من أصبح مفطراً ف -صلى اهللا عليه وسلم-أرسل النبي "

                                                
 ).٢٩٨(حسن، وصححه األلباني في إرواء الغليل برقم إسناده : ، وقال محققوه)٦٧٥٦(رواه أحمد في المسند، برقم  - ٢٣



 ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى م صبيانناصوكنا نصوم فيه ونُ:  وفيه،)٢٤("صميومن أصبح صائماً فل
 فهذا أمر حسن إذا كان  فهم يعودونهم على الصومأحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند اإلفطار،

يتسابقون و يقبلون على هذه العبادة فإنهم يتشبهون بهم مهاءبآ رأواالصبي يطيقه، والصبيان عادة إذا 
  .ويتنافسون عليها

                                                
، ومسلم، كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء )١٨٥٩(رواه البخاري، كتاب الصوم، باب صوم الصبيان، برقم  - ٢٤

 ).١١٣٦(فليكف بقية يومه، برقم 


