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خالد بن عثمان السبت/ للشيخ  
 

  :ما بعدأ ، والسالم على رسول اهللا والصالة،الحمد هللا
 ،على هذاويثاب  ، صيامهصح وي، المميز تصح صالتهأن هو  الصغيرما يتعلق بعباداتفي  السادساألمرف

 ،]٣٠:سورة الكهف[ }ِإنَّا لَا نُِضيع َأجر من َأحسن عملًا{ : يقول-عز وجل-واهللا  ،األربعة المذاهب قباتفاوهذا 
غير   الصغير منان يصحة الحج والعمرأنالصالة والصوم ك األخرى والعبادات والعمرةالفرق بين الحج و

 من إالوإنما ال يكون  ،أصالًيصح من غير المميز  نه الإونحو ذلك ف والطهارةلصوم  الصالة واوأما ،المميز
على الصغير عن ؤجر نه يإ شهر فابن  أو،ة سنابن وهو العمرة حج أولاب اإلحرام نوى عنه وليه فإذا ،المميز
 إنها : قلناإذا العمرة وال يجزئه عن ،اإلسالمجزئه عن حجة ي ال لك ولكن ذ،صح عمرتهت و، ويصح حجه،هذا

 عن صبي رفعته -صلى اهللا عليه وسلم-لت النبي أ التي سذلك المرأةل على يدوة،  في العمر مرواجبة
 .ه لوليأومه حج له وليس أللفا ،وله حج ،في ذلك ةببس متنها أل؛)١())جرأنعم ولك (( : فقال؟هذا حجأل :فقالت
هر يمتد إلى ت الظوقوهر  الظز صالةقد صلى المميإذا بلغ و: إذا بلغ وقد صلى في الوقت : السابعاألمر

 ألنها ؛ صالهاالتيالصالة   تجزئهل فه، صار بالغاً،متلحفام قبل دخول وقت العصر ناو ،دخول وقت العصر
 أول من قد يكون صائماًف ،بلغفي نصف نهار رمضان و لم يصم أولك في الصوم صام ، وكذوقعت نفالً

 وهل ،؟اإلمساكن كان غير صائم فيجب عليه إ و؟ يجزئههل ن كان صائماًفإبلغ  ف،يكون صائماً النهار وقد ال
 الوقوف أثناء أو ةف بعرفو سواء كان قبل الوقحرمأ  الحج بعدماأثناءبلغ إذا  وكذلك ؟ال أويجب عليه القضاء 

 ،؟القضاء و أاإلعادةبيطالب  نه الإ بحيث  من ذلكئه يجز الذيا فم صورثالثهذه ف ؟ة بعرفأو بعد الوقوف
 العلم أهلفمن وجوب لا ووقعت على سبيل أداهان  أإذا بلغ الصبي في وقت الصالة بعدف ، بقضية الصالةنبدأ
 ،تحقق م أن وجوب اإلعادةإلىمن ذهب  -والحنابلة والمالكية األحناف عنيأ- الثالثة المذاهب أصحابعليه و

 وقع وما ،إليه متوجه ارع فخطاب الش، زال في الوقت وال، وقعت نفالًألنها :ا قالو،الشافعية بعض  بهبل قال
 ، عليهصارت الصالة واجبةف ،روهذا القول له وجه من النظ ، فعليه أن يعيدها،الفرض عن يجزئه ال نفالً

 ؛ عليهإعادة ال:  يقولمن كالشافعية العلم أهل ومن ،عادةعلى سبيل النفل والتطوع فعليه اإل  منهوقد وقعت
  سببحصللك  ثم بعد ذ،تجب عليه  صالها كانت الماهر حين الوقت صالة الظهر فصلى الظة وظيفأدى ألنه
ولو  ،المتقدمةنه يجب عليه أن يعيد هذه الصالة للعلة أاألقرب و ،قت بهذا االعتبارأداها في الووجوب وقد ال
صم أول النهار ي لم مفطر وهو له حالتان إما أن يبلغ  فهذا،شهر رمضان أو أثناء اليوم في النهار أثناءنه بلغ أ

 ؟ه هذائ يجب عليك أن تمسك هل يجز: قلناوإذا ؟ يجب عليك أن تمسك: هل نقول،وفي وسط النهار بلغ
                                                

 ).١٣٣٦(رواه مسلم، كتاب الحج، باب صحة حج الصبي وأجر من حج به، برقم  - ١



؛  تمسك مراعاة لحرمة اليوم: نقولو أ،؟وال يجب عليك القضاء ،ه والحمد هللا الذي وجب عليك فعلتَ هذا:نقول
 أهل من ؟، فالبد من القضاء،هئيجز ن هذا الإ فالصوم ناقصاً ولكنه لما كان ، الوجوبأهل من ألنك أصبحت
 ة،ل به بعض الشافعيا وق،مفطراً يجب أن يمسك إذا كان نهإ :والحنابلة األحناف وهو قول :العلم من يقول

ن  فإ، من صيام بعض يومفائدة  ال؛ ألنهيجب  ال:وا قال،يستحب وال يجب مراعاة لحرمة اليومف المالكية وأما
 يجب :امن قالوو ، مراعاة حرمة اليوم:العلةبهذه لوا عل ،الفجر إلى غروب الشمس  يكون من طلوعالصوم
 نهإ : ولو قال قائل،يومض  ال عبرة بالصيام بع:ا يستحب قالوا ومن قالو، الوجوبأهل من  صارألنه: اقالو

 والدليل عليه ،لقول متوجهاًكان هذا ال عليه قضاء  واليجزئهن ذلك إو ، مفطراًيجب عليه أن يمسك إذا كان
 أصبح أن ينادي أن من اًمر منادي حينما أ-صلى اهللا عليه وسلم-ن النبي ء فإعاشوراصوم  حديث مع غرابته

 فرض قبل اً واجبء فكان صوم عاشورا، وهذا في أثناء النهارمسكيفل  مفطراًأصبح ومن ، فليتم صومهصائماً
 همأجز فأاًوهم صائمون فعلوه تطوع أصبحوا فالذين ، النهار الخطاب بعد مضي بعضإليهم فتوجه ،رمضان

ولم يأمرهم  ،القضاءب -صلى اهللا عليه وسلم- لم يطالبهم النبي ن وهم مفطرواصبحوأ والذين ،عن الفرض
 بلوغ خطاب : بشروط منها و الشريعة ما تجب أحكامها إال،ن ذلك هو المتعين في حقهمأفدل على به، 

استقبال القبلة في و- ، من بيت المقدس إلى الكعبةالقبلة  حولتاهم خطاب الشارع لمالذين بلغو ،الشارع
 في مسجد قباء بلغهم ذلك في ا الذين كانو،-تصح صالتهال  إلى بيت المقدس ىصللو واحد ف ،الصالة شرط

 ،لكعبة وبعض الصالة وقعت إلى ا،وقعت إلى بيت المقدس بعض الصالةف ، أثناء الصالةاوستداراالصالة ف
 ،عادةاإلب اولم يطالبو هذا مهأفأجز ، أثناء الصالة ما بلغهم إالكنالصالة لب نزل قبل بدئهم  قدمع أن الحكم
 في الإأن الشهر قد دخل قد حصل هذا قبل عدة سنوات لم يبلغ الناس الصيام و و،ن رمضايبلغهوهكذا من لم 

مسجد إلى ال وفي الصباح من ، اإلعالنتأخرو ل في الليا نامو، الذين في القرىةالضحى خاصوقت 
ن إ : ولو قال قائل، خالف بين أهل العلمهفي يجزئهم الفمثل هؤالء لما بلغهم هل يجزئهم أو  ة،مزرعال

 هاظواهرواألدلة  ، وجهكان لهل يجزئهم هنإ و،ن هذا هو المتعين في حقهمإ و، من وقتهماواألرجح أن يمسك
 كثير من الناس ،يسر الشريعة معنى هو وهذا ،ببلوغ الخطابإال لمكلف تجب على ا تدل على أن الشريعة ال
 الدين : ويقول،-وجل زع– من المعاصي وينتهك حدود اهللا يءش يأ إلنسانا يفعل أن يفهمون يسر الشريعة

 أن الصبي إذا -علمأهللا تعالى او- ألرجحلك ا ولذ؛اياالقضالدين يسر في مثل هذه وهذا غير صحيح، ف، يسر
لو و، لقضاء عليها و،حقههو المتعين في ن هذا أو ،إلمساكانه يجب عليه أثناء الصوم أثم بلغ   مفطراًحأصب

مع  اإلعادة، أو يطالب بالقضاء الو ئهيجزو  يصحلكن ذوأ ،ولىأمن باب فنقول هذا فبلغ أنه أصبح صائماً 
نهار  ثناءي أ بلغ فاإذ :نلوو يقبلةاالحنو لشافعيةاو والمالكية  بين أهل العلم فالحنفيةاًالفلة خأأن في المس

 ،ناٍوغير إذا كان و يجب عليه قضاؤه،  وال، ذلك اليومإتماميجب عليه ف  من الليلالنية وكان قد بيت ،رمضان
  والأكلت  ال،هللا  الحمد: فقالاً الصوم ووجد نفسه بالغاًهو ما كان ناوي اًاستيقظ الظهر ووجد نفسه بالغ

ا ذهوليس ئه ن هذا يجزنوى الصوم فإ ولكن إذا م،ه عندهئيجز  الاينوي الصوم فهذ يكن وصام ولم ،شربت
قد ترون أن و ،ئهيجزن ذلك إثناء صومه النهار ف فبلغ أأصبح من أن رو هو قول الجمهألرجحا و،تفاق المح



 لبنتل ةسبنلايقع ب اهذلكن  و،الصالةووقت  ثناء النهارأيحدث له هذا  إلنسانا أند عمن الب فيه شيء هذا
  . النهارءثناأ ة طبيعية بصورخاصة

؛ الصالةالصيام مع بين  ربطنا ،تمامة واإلئإلماماتعلق بما يصالة لبا ة المتعلقيامن القضاو :اإلئتمامواإلمامة 
جاء و ،صحان منهتيز يبعد التمو ،انصحت يز واليالتمقبل  انجزئت ا المنهأ ومن جهة ،ا متحدمهنعألن الكالم 
رضي اهللا -نس أيقول  وصلى لهم، -صلى اهللا عليه وسلم-  النبيأتاهمما ل -رضي اهللا عنه-نس أفي حديث 

صلى بنا الرسول ف ،نااءورلعجوز ا و،هاءورليتيم ا وصففت و-صلى اهللا عليه وسلم- اهللا لرسو فقام :-عنه
 أكثر من واإذا كانو ،اإلمام أن الصبي يقف خلف ى فدل عل،)٢(" ركعتين ثم انصرف-صلى اهللا عليه وسلم-

 : قال-مارضي اهللا عنه-ابن عباس   حديثويدل عليه فعن يمينه، اًن خلف اإلمام، وإذا كان واحدوصبي يقف
 -صلى اهللا عليه وسلم- الرسول فأخذت عن يساره مق ذات ليلة ف-صلى اهللا عليه وسلم- النبيصليت مع "
 أين ا،كثر لم يبلغأن أو يرجل صبي أم: الدائمة ةجنلال وفي فتاوى ،)٣("يمينه فجعلني عن يائورسي من أرب

 اإلمام خلف ا يقفوأن أكثر أو اًسبعلصبيان الذين بلغوا السنة ل :؟ فالجواب عن يمينهويقف الصبيان خلفه أ
  .نه يقف عن يمينهإفواحداً د ون كان الموجا إفأم ،كالبالغين

يث حبعمره سبع سنوات  واًإمام، فلو صلى صبي بيإمامة الصالمسائل المتعلقة باإلمامة ومن  :إمامة الصبي
أو يتوقف ويبحث عن جماعة  ؟همابلتحق ي أن هلهل ف، خرآبصبي يصلي  يجدهوإنسان المسجد دخل عندما ي

 وكان -رضي اهللا تعالى عنه- سلمة بن رو ويدل على ذلك حديث عم،ةمته صحيحامن إأ:  فالجواب؟خرىأ
 ا فكانو-صلى اهللا عليه وسلم- إلى النبي ميتلقى الركبان في طريقهكان ف ،نآالقركثيراً من حفظ لكنه  اًصغير

 فليؤذن الصالة تذ حضرإ(( : قال-سلموصلى اهللا عليه -نبي ل فا،نآخذ عنهم القريأفقومه  ةحيانيمرون ب
ركبان، قرآناً مني؛ ِلما كنت أتلقى من ال أكثرحد نظروا فلم يكن أف:  يقول،))قرآناً أكثركممكم ؤ وليأحدكم

لقصر الثوب كانت عورته تنكشف؛  حتى ،)٤(" الحديثخرآسنين إلى  أو سبع  ستن ابانأ وأيديهمفقدموني بين 
، اذه في شكالإال  وإمامته ت فصح،يزي سن التمفيصغير  ووههم بنه كان يصلي أشاهد ال ف،الذي عليه
 ،الجمعة ر في غيلقاعدةا هذا هي ،إمامته كل صبي صحت صالته صحت : يقول-رحمه اهللا-والنووي 

، الصحة امأصحه فيه قوالنف ،ةعيفاالشعند فيه خالف : يقولو الجمعة، تصح فيال نها إ: يقولالنووي ال ف
ال يقوم ويصلي ويخطب الصبي المميز وأن مكن ي ،والجماعة الجمعة في صحيحة الصبي إمامةأن رجح فاأل

يبلغ من  أكبرهمالمسجد ووجد مجموعة من الشباب  رجل دخل :الدائمة جنةلال وفي فتاوى ،إشكال في ذلك
  هذا الشاب الذي بلغ من العمر اثنتي عشرة سنة؟ هل تصح إمامةف ة، سنة عشرالعمر اثنتي

                                                
، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب )٣٧٣(رواه البخاري، كتاب الصالة، باب الصالة على الحصير، برقم  - ٢

 ).٦٥٨ (جواز الجماعة في النافلة، برقم

 خلفه إلى يمينه تمت صالته، له اإلمامحوورواه البخاري، كتاب الجماعة واإلمامة، باب إذا قام الرجل عن يسار اإلمام  - ٣
 ).٧٦٣(، ومسلم، كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صالة الليل وقيامه، برقم، )٦٩٣(برقم 

 ).٤٠٥١(شهد الفتح، برقم رواه البخاري، كتاب المغازي، باب من  - ٤



هم يؤم القوم أقرؤ(( :- اهللا عليه وسلمىصل- لقول النبي  تصح إمامة الصبي الذي يعقل الصالة:الجواب
  .فقط وهذا الشاهد من الفتوى ،)٥())لكتاب اهللا

   يقول ابن قدامة ،الجنازةتغسيل بيتصل  ما والجنازةصالة  بالصالة ة المتعلقاالقضاي همن هذ :صالة الجنازة
وفي ابن السبع ، سل من له دون سبع سنين يعني غير المميز غَوالمرأة لرجلل :غني في الم-رحمه اهللا-

 سنوات أربع عمره اً صبي غسلتالمرأةأن  يعني لو ،عاجملطفل الصغير فهو إل غسل النساء ما أ:وجهان قال
لهن : حمدأ فقال ، واختلف أهل العلم في حده،منذرالابن حكاه ع اجم فهو إ، فيهإشكال خمس سنوات الأو 

  وقال، سنينثالث سنتين أو  أو فوقه يعنياًإذا كان فطيم :وقال الحسن البصري ،ه دون سبع سنينل نم غسل
 هيفما من بلغ السبع ففأ : ويقول،عبرة بعورته من الأنه  على هم يدورم كال،س أو الخماألربع ابن :األوزاعي
 ،يجوز  ال:اآلخر والقول ،قبل السبع  ماأشبه ألنه غير مكلف ؛غسلنهللنساء أن ي يجوز يعني :حدهماأ :وجهان
 بينهم افرقوو(( : قال- اهللا عليه وسلمىصل- ن النبي أل؛لنساء غسلهلليس  اًعشرالصحيح أن من بلغ و :يقول

 ؟ستر الكبيرستر كما ي الصبي ي:-رحمه اهللا-حمد أل وقيل ، فعورة ابن عشر لها اعتبار،)٦())في المضاجع
 هذا الصغير ،؟ النساءهويغسلوليست عورته بعورة منه يستر   أي شيء:قالف، عني الصبي الميت في الغسلي

والرجل  ، الصبيالمرأة تغسل : قال-رحمه اهللا- حمد أن الثوري وذكر لي اإلمام أ،زييكون دون التميالذي 
ن  أل؛ فيه توقفَ، عليهجترئأفال  لصبيةاما الرجل يغسل وأ ، الصبيالمرأةس أن تغسل  بأ ال: فقالة؟لصبيا

نه  أ قالبةأبي عن ى ويروة، الصغيرتهبناغسل الرجل إال أن ي : قال، من عورة الصبيأفحشعورة البنت 
 من أفحش يةرالجا  والزهري؛ ألن عورةة سعيد بن المسيبه غسل الرجل الصغير وكرصغيرة، له غسل ابنةً

 لم نهإ بخالف الرجل فا، وتنظيفه لهتهاتربي عورة الغالم في ترى المرأة أن العادةن  وأل:ا قالو،عورة الغالم
 للنساء بالنسبةعتاد  مهذا: ا فقالو،تربيتهاو اونهئش يقوم على أو يرى عورتها أو ،الصبيةنه ينظف أ العادة تجِر
 بخالف الرجل ، في حالة تنظيفه ونحو ذلكإليه تنظر انه وأل؛يزي دون التموهو ، ماتإذا تغسله نأ لإشكا ال
  .نه ينظرأ العادة ت جرافم
 ،لكبير في الكفن ما يطلب ل يطلب فيه الهنأيرون و ،فالعلماء يرخصون في هذاوحمله الصبي ما تكفين أ
 كالكبير فال ةفن في ثالثن كُإ و، يكفن الصبي في خرقة:-رحمه اهللا-حمد  أاإلماما يقول هذول ،ألنثىا و،لذكرل
تكفين س بأ وال ب،ن المراهق في حق التكفين كالرجلإ : العلم يقولأهل بعض و،إسحاقلك قال  وكذ،سأب

 وقال ،بين في ثوةس في تكفين الصبيبأ  ال: وقال،ن الكبير ال يكفن بثوب واحدأ مع ،الصبي بثوب واحد
  . وال يحتاج إلى أربعة،يديه بين  رجل واحد يحملهأنس أب  ال:بعضهم

رضي اهللا تعالى - ة بن شعبة فجاء عن المغير، الرحم قبل تمامهألقاهط هو الذي فالسق الصالة عليه لةأمس أما
ي خلفها  والماشي يمش،الجنازةكب يسير خلف االر(( : منه قال-صلى اهللا عليه وسلم-  عن النبي،-عنه

                                                
 ).٦٧٣(رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب من أحق باإلمامة؟، برقم  - ٥

، وقال )٦٦٨٩(، وأحمد في المسند، برقم )٤٩٥(رواه أبو داود، كتاب الصالة، باب متى يؤمر الغالم بالصالة، برقم  - ٦
 ).٤٠٢٦(مع، برقم إسناده حسن، وصححه األلباني في صحيح الجا: محققوه



 وال ،)٧())والرحمة بالمغفرة والديه لى ويدع، والسقط يصلي عليه، منهااً قريبارها وعن يمينها وعن يسوأمامها
 ٦ الرحم وله ألقاه فإذا ،ما نفخ فيه الروح أن يكون موالبد ،ذنوب له  الألنه ؛ والرحمةبالمغفرة  لهىيدع
 صلى :، وجاء عن نافعنص هذا الحديثبه يصلي عليه نإ فيه الروح فتشهر نفخ أ٤ تم أوشهر  أ٥ أو ،شهرأ

      هريرة أبا رأيت" :  قالبد بن المسيي سع، وعن الأمدري استهل  أ عمر على مولود صغير سقط الابن
 ،)٨(" من عذاب القبرأعذه اللهم : و يقول، قطالذي لم يعمل خطيئة يصلى على المنفوس -رضي اهللا عنه-

كل ما نفخ فيه : هبن راهوي وإسحاقحمد أ اإلمام ويقول ،)٩("اً وأجراً فرطاًلنا سلف هاللهم اجعل" :وجاء عنه
 نفخ فيه الروح فهو نفس إذا هأن العلم أهل أقوال من جحارال وهذا هو ،لي عليه صأشهر أربعةالروح وتم له 
 ىيصل صغير الن الإ :يقولمن  العلم أهل ومن ،ويدفن في مقابر المسلمين ،ويكفن ، ويغسل،فيصلى عليه

 إذا استهل صارخا يصرخ إذا ،متحققة وتعرف حياته وتكون ،يعني معناه ولد ، استهل صارخاًإذا إالعليه 
  به هذا قال،عليه ومات فيصلى متحققة ة له حياتصار هذا : فيقولونلعادة،ا كما هي أمهخرج من بطن 

رحمه -قال الحسن البصري به  و،هيصلى علي ما عدا ذلك الو : ويقول، الزهريبعض السلف كابن شهاب
 ، يصلى عليه-رخاًيعني صا- حياته واستهل ترف عإذا الطفل أن العلم أهلجمع أ : وابن المنذر قال،-اهللا
 وأبيجماعة كابن عمر قال به  وهذا ،لى عليهسل وصغُ أشهر ةأربع له أتيذا إ :حمدن لم يستهل قال أإو

 ، ويكفن، ويغسل،صلى عليه فيه الروح يتفخ من نُأن -علم أواهللا- فاألقرب -رضي اهللا عنهما- هريرة
 فمثل هذا رأس ورجل ويد له  يعني إنسان صورة  خرج فينفإ وما قبل ذلك ،ويدفن في مقابر المسلمين

يغسل وال   وال،يصلى عليه الو يدفن في مكان نظيف نالزبالة في ى ما يرم،يدفن في مكان نظيفويكفن 
 ،صلياألية خارج الموضوع ض هذه قءاس تكون نفالمرأةكن بطبيعة الحال  ل،لمسلميندفنه في مقابر ايجب 
 ؛ايوم ٨١ وهذا ما يكون قبل ،إنسان صورة هفيا  خرج منها مإذا تأسقط إذابالنفاس يحكم للمرأة  : فقطالفائدة
 ، التخطيطيبدأ بعدما  ف٨١نما يكون من ي يعني ح٨٠ فبعد ٨٠ فهذه  علقة،٤٠ نطفة، ثم في ٤٠ يكون فيألنه

 ٨٠بعد  كان إذا سقط منها إذا لمرأةال أس ولهذا تُ، ما يقارب ذلك، نحوه هذاأو ،ا يوم٩٠فقد يكون هذا في 
 ها دمتصلي ودم  الءاس فهي نفإنسانن كان في صورة إ ف،؟رأس له يده وله إنسانهل هو مخطط بصورة 

  زوجها والهاؤويط تصلي وتصوم -ةاضحاست-دم فاسد  نه فإة خرج منها قطعة لحم غير مصوروإذا ،نفاس
 ذلك فهذا بال شك يصلى ونحوالصبي غير السقط الذي استهل صارخا و ، لكل صالةوتتوضأعبرة بهذا الدم 

     عائشةمثل حديث قد تشكل على هذا  األحاديث بعض تكن جاء ل،ويغسل ويدفن في مقابر المسلمينعليه 
فلم  ،عشر شهراًثمانية ابن   وهو-صلى اهللا عليه وسلم- ابن النبي إبراهيممات " :ت قال- اهللا عنهارضي-

                                                
: ، وقال محققوه)١٨١٨١(، وأحمد في المسند، برقم )٣١٨٠(رواه أبو داود، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، برقم  - ٧

 فمن رجال البخاري وهو ثقة، وصححه - وهو جبير بن حية- حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير والد زياد
 ). ١٦٦٧(مصابيح، برقم األلباني في تحقيق مشكاة ال

 ).١٦٨٩(، وصححه األلباني في تحقيق مشكاة المصابيح، برقم )٦٥٨٤(رواه البيهقي في السنن الكبرى، برقم  - ٨

 ).٦٥٨٥(رواه البيهقي في السنن الكبرى، برقم  - ٩



 تجب عليه الصالة  النهإ : ولهذا يوجد من السلف من قال،)١٠("-صلى اهللا عليه وسلم- عليه رسول اهللا يصلِّ
 عن تخريج -رحمهم اهللا- ولهذا بحث العلماء ،ه تدل على خالفىاألخر األحاديثكن  ل،ثيستدل بهذا الحداو
يعني تكون حالة  -صلى اهللا عليه وسلم- بنبوة النبي  لعله استغني:لو يق-رحمه اهللا- فالخطابي ، لهتوجيهو

 :لو وبعضهم يق،دة استغني عن الصالة عليه بالشها:ا قالو،يرى الصالة عليه  ال عند منلشهيدكاخاصة، 
 لموت ت كسف:فقال الناس ، في ذلك اليوم كما هو معلومتكسفالشمس  ألن ؛اشتغل عنه بصالة الكسوف

: ولو قيل ،سوفجل صالة الكأ من اًيترك واجب  ال-صلى اهللا عليه وسلم-النبي ف ،شكالكن هذا فيه إ لإبراهيم
على نه يصلى أما يدل على م و،-رضي اهللا عنه- إبراهيمن هذا مختص بإ : فيقالواجبةغير ن الصالة عليه إ

صبي من صبيان  ب-صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا تيُأ" :-ارضي اهللا عنه- عائشةالصغير حديث 
 ولهذا ،)١٢("أطفالنا من صلينا عليه أحق" :بكر قال اأب أن يبمسال بن ل سعيدنقو ،)١١(" فصلى عليهاألنصار

منذر ال بل نقل على ذلك ابن ،السلف والخلف وجوب الصالة عليهجمهور ذهب م :-رحمه اهللا-يقول النووي 
وفي ، ...))الراكب يسير خلف الجنازة((: بالحديث السابقى أن الطفل يصلى عليه عل ا واستدلو،اإلجماع
 أصلي أن دون المقبرة ودفنته في المقبرة إلىشهر وذهبت به  أ٦ره  توفي لي طفل عم:الدائمة جنةلالفتوى 

  ؟صنع ماذا أ دفنت فيها الطفلالتي القبر ةعلم جهأ ني الأب علما ، منيعليه سهواً
 وتصلي صالة ،القبلة بينك وبين المقبرةتجعل و ،طفلال ها فيدفنت التي المقبرة إلى تذهب أنك  علي:الجواب
على هذا الطفل الذي أنها  الصالة هنوى بهذيو ،بقية شروط الصالةل  مستكمالً على هذا الطفل متطهراًالجنازة
  .مات

 يوضع  الصبينإ فامرأة وجد معه إذا كن ل،اإلمام أمام كان لوحده إذا إلمام لالنسبة بوتوضع جنازة الصبي
فجعل  اً جنائز جميعة ابن عمر صلى على تسعأنيدل على هذا و ،القبلةتؤخر مما يلي  والمرأة اإلمام يليمما 

ؤخر تل والنساء ا الرجإذا اجتمع النسبة هذا ب،اً واحدفصفهن صفاً ،القبلة ني والنساء يل،اإلمامالرجال يلون 
 وجد صبي ولو ، يلي القبلةامجد صبي مع رجل يوضع الرجل ثم الصبي بعده موإذا و، النساء بعد الرجال

 علي ت كلثوم بنأم جنازةن أ  على هذايدلو ،اإلمام والصبي مما يلي ،القبلة مما يلي المرأةن  فإامرأةمع 
بن  سعيد ئذ يومإلماماو ، زيد:مع ابن لها يقال لهضعت و -رضي اهللا عن الجميع- عمر بن الخطاب امرأة

 فوضع ،الصحابةمن كلهم ء ؤالوه قتادة أبوفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وو ،العاص
 : وقلتقتادة يوأب سعيد يوأب هريرة ىوأب عباس  ابِنإلى ذلك فنظر تُفأنكر : فقال رجلاإلمامالغالم مما يلي 

يكون قبلها إلى  والصبي القبلة تؤخر من ناحية لمرأةاف ،المرأةصبي مع ال فإذا كان ،السنة هي :ا قالو؟هذا ما
  .اإلمام ناحية

                                                
، وقال )٢٦٣٥٠( برقم ، وأحمد في المسند،)٣١٨٧(رواه أبو داود، كتاب الجنائز، باب في الصالة على الطفل، برقم  - ١٠

 .إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث هنا: محققوه

، وقال )٤٥٥٣(، وأبو يعلى في مسنده، برقم )١٩٤٧(رواه النسائي، كتاب الجنائز، باب الصالة على الصبيان، برقم  - ١١
 .إسناده صحيح: ققه حسين سليم أسدمح

 ).١١٥٨٥( برقم رواه ابن أبي شيبة في المصنف، - ١٢



حديث ابن  هذاعلى يدل و ،مع الناس الجنازة لصالة علىليقف الصبي أن  اًيضأبالجنائز  المتعلقة لةأالمسمن و
بن  قال ا، فقام فصففنا خلفه:، وفي الحديث ليالً قد دفنقبربن رسول اهللا مر أ :-مارضي اهللا عنه-عباس 
 باب صالة الصبيان مع : في الصحيح-رحمه اهللا- البخاري اإلمام يقول ،)١٣("صلى عليهفيهم ف انوأ: عباس

 وأنهم الصبيان يصلون على الجنائز أن إلىبذلك شير ي و،ذكر حديث ابن عباس السابق والنساء على الجنائز
 ومن شهد ، فله قيراطيصلِّ حتى ين شهد الجنازةم(( :-صلى اهللا عليه وسلم-داخلون في عموم قول النبي 

   .)١٤())حتى تدفن كان له قيراطان
هو الذي فذي يخاطب بها الالولي هو  ولكن ،في مال الصبي كالبالغ الزكاة تجب : الفطروصدقةالزكاة 
 ،-مرضي اهللا عنه- الصحابةاهللا من   وجابر بن عبدوعائشةعمر ابن  وهذا قال به عمر وعلي و،يخرجها

رضي اهللا - وصح عن عمر :والا ق،هل العلمأ من ة كبيرة وجماع،سحاقإحمد والشافعي وأولك قال ماوبه 
 يعني ،هافيجروا  اتّ،التجارة ابتغوا فيها : يعني)١٥("الصدقة هاتأكل  اليتامى الأموالابتغوا من " :قالأنه  -عنه
في أموالنا ونحن أيتام  تزكي ئشةعا كانت : قال البكرأبي وجاء عن قاسم بن ،مجازفةمن غير غالباً  نةومأالم

،  عليهتأتي أن ةلصدقا  عندي مال اليتيم وقد كادتإن: -رضي اهللا عنه- ويقول عمر بن الخطاب ،حجرها
 وعن ،يلي مال اليتيم يعطي زكاتهالذي رجل ل فا:-رضي اهللا عنه-  ويقول جابر الزكاة،: الصدقة يقصد بهاو

 ثمانينبلنا أرضاً  -عنهرضي اهللا - طالب أبي بن  علي باع: قال-رضي اهللا عنه-رافع أبي عبيد اهللا بن 
رضي اهللا - الصحابةعمل هذا فه، زكيأ كنت إني :، فقالقصت نأموالنا قبضنافلما  ه، وكنا يتامى في حجر،اًألف
 ،له مالكان ذا ة على الصبي إ الفطر واجبصدقة أن متفقون على ةاألربعهب المذا فر صدقة الفطأما ،-معنه
رضي اهللا -قول ابن عمر   وجوبها في مال الصبيمما يدل علىو ، وليهفإنها تجب على لم يكن له مال إنو

 على العبد من تمر أو صاعاً من شعير صاعاً زكاة الفطر -صلى اهللا عليه وسلم- فرض رسول اهللا :-عنه
 مال لصغيرل لم يكن إني على الولعلى وجوبها  ومما يدل ،)١٦(" والصغير والكبير،نثىاألذكر وال ور،حلوا

 صاعاً من وأ من تمر اً صاعأو ن،بين اثنيقمح  وأ  من براً صاعأدوا(( :-صلى اهللا عليه وسلم-قول النبي 
 في -رحمه اهللا-ن حجر اب ويقول الحافظ لألولياء، فالخطاب ،)١٧())عبد وصغير وكبيرور حشعير على كل 

 فوجوبها على هذا في مال ،وليهغير لكن المخاطب عنه على الص وجوبها هظاهروالصغير والكبير : "الفتح
                                                

 ).١٢٥٨(رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز، برقم  - ١٣

، ومسلم،  كتاب الجنائز، باب فضل الصالة على )١٢٦١(رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب من انتظر حتى تدفن، برقم  - ١٤
 ).٩٤٥(الجنازة واتباعها، برقم 

، والدارقطني في سننه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة في مال الصبي )٧١٣٢(في السنن الكبرى، برقم رواه البيهقي  -  ١٥
 .)٤(واليتيم، برقم 

، ومسلم، كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر على )١٤٣٢(رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب فرض صدقة الفطر، برقم  -  ١٦
 ). ٩٨٤(المسلمين من التمر والشعير، برقم 

، )٢٣٦٦٣(، وأحمد في المسند، برقم )١٦٢٠(رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب من روى نصف صاع من قمح، برقم  - ١٧
، وصححه األلباني في )١٣٨٩( والطبراني في المعجم الكبير، برقم ،وهذا اإلسناد ضعيف ضعيف مرفوعاً،: وقال محققوه

 ).١١٧٧(، والسلسلة الصحيحة برقم )٢٤١(صحيح الجامع برقم 



نه كان أ -رضي اهللا عنه- عمرعن ابن  وجاء، )١٨(" وهذا قول الجمهور،الصغير وإال فعلى من تلزمه نفقته
  .رقيق نسائهن رقيقه و وعلهم،من يعويعني  هم،كبيرو هم صغير،أهله جميع عنيعطي صدقة الفطر 

 ؟ هل يلزمه الحج، العباداتآخر للصغير وهي ةنسبال بالعمرةو الحج إلى لكنتقل بعد ذأو :الحج والعمرة
 وذكر الصبي حتى ثالثةعن رفع القلم (( : يقول-صلى اهللا عليه وسلم- والنبي باإلجماع،يلزمه  الجوب ال

دليل حديث ابن ال و،ةاألربع م األئمة وهذا قول الجمهور منه، ويصح منه ولو كان غير مميز،)١٩())يحتلم
 :قالألهذا حج؟ : الصبي وقالت -صلى اهللا عليه وسلم-أة التي رفعت للنبي المر في -رضي اهللا عنه-باس ع
صلى اهللا - رسول اهللا عمحج بي ":  قال-رضي اهللا عنه- وجاء عن السائب بن يزيد ،)٢٠()) أجر ولك،نعم((

حجته عن حجة  هئتجز  الصغير الأنن على والعلماء مجمع لكن ،)٢١("وأنا ابن سبع سنين -عليه وسلم
صلى اهللا عليه - لقول النبي أخرىن يحج مرة ن عليه أفإد ذلك بلغ عصغير قبل البلوغ ثم بال  حج،اإلسالم
  .)٢٢())أخرى  حجةعليهث  ثم بلغ الحن حج صبيأيما(( :-وسلم
حرم نه يإميز فالصبي غير مكان ن إ : يقال؟الحجهي صفة هذا   ماريغ الص حجبأمرما يتعلق  في:الثالث األمر

 فإذامميز لا، وأما اإلحرام في إدخاله فينوي الولي ،يعقل  الألنه ؛اإلحرام ةه وليه وال يصح عليه مباشرنع
 العلم من أهلمن  :إذن الولي  دونإحرامهو ، وقل لبيك فيحرم بنفسه،اإلحرام :م فقال لهعلَّ يهفإن كان يفهم 

 ،له الولييغس مميزال غير ن يحرم الصغير فإأن أراد وإذا  مالية،تبعات يترتب عليه ألنه ؛يصح ذلك  ال:يقول
 المميز يحرمثم  ،لرجلليفعل  ما ويفعل له ،اإلحرام ويطيبه قبل ،الرداءاإلزار و هلبس وي،ويجرده من المخيط
يز  الممأماو ،غير المميز يطوف به وليهويفعل ما يستطيع، نه إف اإلحرام في فإذا دخل ،كما يحرم الرجل
نه  ويخاف عليه ونحوهما فإ،يضعف عن ذلكأو شى عليه  كان يخفإذاالجمار  رمي وأما ،فيطوف لوحده

  كل من نحفظ:-رحمه اهللا-ر نذ ويقول ابن الم،اإلحرام اتر محظور، ويجنبه سائ يرمي عنه الوليأنيمكن 
به قال  و،كان ابن عمر يفعل ذلكو ،عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي ال يقدر على الرمي

كان يحج بصبيانه وهم صغار أنه  -رضي اهللا عنه- وعن عمر ،وإسحاق والشافعي عطاء والزهري ومالك
 إذا كان :الدائمة اللجنة وفي فتاوى ،رمى عنه  ومن لم يستطيع أن يرمي،ىومن استطاع أن يرمي رم

يطوف عن نفسه   هل يحتاج أن: يعني السؤال،يضاً أو كان يحمل مر صغيراًالساعي أو الطائف يحمل طفالً
، فكان يحمله طواف واحد وسعي واحدهو  يكفي وأو ،ويسعى به  يطوف بالصغير ثمأو يسعى عن نفسه

، حتى لو كان غير مميزو ،صح قولي العلماءأية المحمول المميز في نمل وبا الحةين عنهما بيجزئ :الجواب

                                                
 ).٣٦٩ / ٣( فتح الباري شرح صحيح البخاري، للحافظ ابن حجر العسقالني - ١٨

،  وأحمد في )٤٤٠٣(، وبرقم )٤٤٠١(رواه أبو داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، برقم  - ١٩
 ).٥٨٢٥(صحيح لغيره، وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم : ، وقال محققوه)١١٨٣(المسند، برقم 

 ).١٣٣٦( رواه مسلم، كتاب الحج، باب صحة حج الصبي وأجر من حج به، برقم - ٢٠

 ).١٧٥٩( رواه البخاري، كتاب الحج، أبواب اإلحصار وجزاء الصيد ، باب حج الصبيان، برقم - ٢١

حه األلباني في ، وصح)٢٧٣١(، والطبراني في المعجم األوسط، برقم )٨٣٩٦(رواه البيهقي في السنن الكبرى، برقم  -  ٢٢
 ).٤٤٩٥(صحيح الجامع برقم 



 ،هذا الصبي فعلهليمكن مما هذا ألن  ؛ والمشعر الحرام ومنىمزدلفةو عرفات هار الولي إحضلىوع :وفيه
 إذا  ومندوباً،الفعل واجباًذلك  كان إذا على الولي  يكون واجباً فعٍلأو أمٍر الصبي من نحووما يقوم به الولي 

  .كان مندوباً
 فمنهم من ختلفون في هذاثناء الحج فأهل العلم موإذا بلغ أ يقع من غير المميز بحيث ينوي عنه وليه،الحج و

صلى اهللا عليه -ن النبي أ و،كبر في الحجالركن األ اعتبار أنه بة الوقف بعرفيفرق بين كونه قد بلغ قبل
 الوقوف ءثنا أ بلغه ولو أن،ن حجه صحيحة فإقبل الوقف بعرففإذا بلغ  ،)٢٣())الحج عرفة(( : يقول-وسلم
لبنت حاضت ا  بعد غروب الشمس فنام فبلغ أو من عرفةأنه بلغ بعدما خرج ولو ، صحيحوقوفهن إ فةبعرف
 يعني-ن قدم سعي الحج إنه إ : من قالمن أهل العلمو يجزئهم،ن ذلك إ قبل طلوع الفجر ف إلى عرفةوافرجع
 وحصل البلوغ بعد سعي ، ثم قدم سعي الحج بعدهةف طواف القدوم وهو سن فطااً أو مفرداًن قار-إلنساناهذا 
 وقع :هم من يقولنه قدم السعي فمنأ فلو جب،او: يقول وبعض أهل العلم ،ن ركابلةحنل االسعي عندو ،الحج

 قبل الوقوف ولو كان، ال جدوى لهافاإلعادة  ؛ ألنه وقع ونفذ، فال يصح إعادته بعدهركن من أركان الحج فبلغ
، دهينه يعإ : من يقول أهل العلمن وم، وهو صغيراًنه فعل ركنأل ئه؛ال يجزوهذا  انتهى الحج :قالو بعرفة،

على الوجه المشروع فقد وقعت وال معنى  ة إذا فعلها اإلنسانالعباد ؛ ألنشكالوالقول باإلعادة ال يخلو من إ
أصلي معهم وأعتبر التي أن  ريدلقيت جماعة ثانية أ: بعد أن صلى العشاء مثالًإنسان ، ولو قال عادةإلل

الثانية وقعت نفالً، واألولى هي التي وقعت على سبيل : صليتها نافلة، أصلي مرة ثانية بخشوع، نقول
سعي - هو الذي وقع ألولاعي الس ف،السعيفي إلنسان ا فيه نفل، ال يتطوع السعي فال يوجد اأمالفريضة، و

يأتي أو ركن فيعيد حتى واجب سعي  تطوع وهو عليه األول: اإلعادة قالواه ئجزت نهإ: ، لكن من قالوا-الحج
بجزء من بعد البلوغ ولو ة ثناء الحج وأدرك الوقوف بعرفأن من بلغ أالقول با سبب الخالف، وفهذ ،بالواجب

  .علمأ -سبحانه وتعالى-هللا ا و،قوي جه من النظرالقول له وأن حجه صحيح هذا الليل 
تلفون في  العلماء مخ؟قرانأو   دم تمتٍعأو -اًظورحلو فعل م- ةفديومن المسائل المتعلقة بالحج هل يلزم الولد 

يجب   كما ال،اإلحرام من محظورات اً لو فعل محظورالفديةيجب عليه   الصبي الأن إلى فاألحناهذا فذهب 
 ، الولي يلزمه جزاء الصيد فقطأن إلى المالكية وذهب ،اإلشكاليخلو من  م تمتع وال قران وهذا العليه د

 في خلهدأ هو الذي ألنه ؛اإلحرامحظورات  من ماًارتكب محظورالذي صبي ال بفعل الثابتة الفديةوتلزمه 
 وال يجب عليه ، عن هذا كلهىالصبي كان في غنو؛ ألنها تبعات مالية حملها الولييت الذي:  يقول،اإلحرام
م يغرم د الولي نإ :نلوو فيقالشافعية وأما ،المالكيةالولي عند مال  والنفقات تكون في المؤن فهذه ،الحج
ارتكاب  بالواجبة الفدية أما ،مدال الحج التي تجبر بأعمال في اءشيم في فوات األدال، وكذا تمتعل اأو ،القران

فدية عليه في   غير المميز ال:ا فقالو،مميز وغير المميزال  فقد فرقوا فيها بيناإلحراممحظور من محظورات 
 الصبي إن : فيقولونابلةالحن أماو ،يه التفصيل الموجود في حق البالغف فاًن كان مميز، وإلى وليهعماله وال 

                                                
، والترمذي، باب ما جاء فيمن أدرك اإلمام )٣٠١٦(رواه النسائي، كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، برقم  - ٢٣
٨٨٩(ع فقد أدرك الحج، برقم بجم(ه، وابن ماجع، برقم ، كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جم)٣٠١٥( ،

 ).٣١٧٢(إسناده صحيح، وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم : ، وقال محققوه)١٨٧٧٤(وأحمد في المسند، برقم 



 ال صدر منه ما  إذا وبناء عليه،ئاًمخط أو ولو كان ناسياًبفعله على المكلف ، إال ما يجب ءيجب بفعله شي ال
هم  يعني باختصار ، تكون على الولي في مالهالفديةن إ ف جاهالًأو ناسياً ولو كانعندهم يعذر به المكلف 

 ،ي تكون على الولالتبعةن إدخله وليه النسك ف أإذاف ،العمرةيجب عليه الحج وال   الصبي الأنيرون 
كن م يهأن فكما ،واألجر العبادةوهي أن للصبي مصلحة فيه كن الواقع  ل،لك ال مصلحة للصبي في ذ:نلويقوو
أي  ،الفديةم ، ودالتمتع والقراندم ثم يختلفون في نفقة الحج غير  ،والعمرة ماله فكذلك الحج يضحى من أن
خذ معه الصبي في  الولي حين أ:نلو يقوفالمالكية ؟ هذا الصبي على منجح في السفر التي يتطلبها ةالنفق

ن السفر ألماله؛  تكون في الزائدةن نفقة الصبي إ كان يخشى عليه الضياع لو تركه وحده فإنلحج لالسفر 
يخشى  ن كان الإوده مال، إذا كان عن، ه، فإذا كان السفر لمصلحة الصبي فإن نفقته تكون من مالتهلمصلح

فلو أنفق عليه في الحضر  ،زائد على نفقة الحضر تكون في مال الوليالعليه من الضياع لو سافر وتركه ف
 لو كانت لمصلحة المائة على الولي، :قال  رياال١٥٠ً، وفي السفر صارت مثالً كل يوم بمعدل خمسين رياالً

 النفقة الزائد في إن :نلوفيقوفي ذلك للصبي  ةمصلح م تكنلن إ ف، تكون في مال الصبيالنفقةن الصبي فإ
  فذهب به إلى الحج فبدالً،في الحضرينفق عليه من ماله م له مال يلو عنده صبي يت و،يكون في مال الولي

 له لهذا ة كان ال مصلحإذان في هذا لو يقو،للصبي ةمصلح وال ،١٥٠  ينفقرا ص، رياال٥٠ً كان ينفقمن أن 
يخلو من   وهذا ال، فيهمصلحة له  الأمردخله في  أألنه ؛في مال الولييكون  اليومية النفقة على ائدالز: السفر

 بسبب النسك في إليها احتاج التي الزائدة النفقةن إ :نلو يقووالشافعية ،العبادة وهي ةه مصلح فل،اإلشكال
  كان لمصلحةذاإ، ولم يفرقوا إليه حاجة بالحج بغير اإلحرامدخله في أ الذي هو ألنه ؛السفر وغيره على الولي

 تكون النفقةن إ فالطاعة حج ليدربه على إذاف سافر بالصبي إذا الولي إن :ا فقالوالحنابلة أماو ،ة غير مصلحأو
تدريب بخالف إلى  يحتاج فال في العمر ة واحدة مرألنه ؛للتدريب على الحج ةحاجال  ؛ ألنهفي مال الولي
 تكون في مال النفقةن إ ف،من عليه يأ الألنهن يكون ذهب به أنه ذهب به لمصلحة ك أكن لو ل،الصالة والصوم

لك ن ذإفقبل الطواف  العمرة ءأثنالغ فإذا ب ، الحجأثناءا لو بلغ م عليها فيلة البلوغ فقد تكلمتُأ مسأما ،الصبي
 ة تجب في العمر مررةالعمن قول بأال لى عه الطواف فيجزئه عن فرض وقبلاإلحرام يعني بلغ بعد ،يجزئه
 - أعلمهللا تعالىوا- واألقرب ،لك ال يجزئهقبل التحلل فإن ذن سعي أبعد  وأ طاف أن كان بعد وإذا ة،واحد
وَأِتمواْ { :-عز وجل-منه قول اهللا و ، والسنةكتابالل على هذا دوي ة، واحدة في العمر مرة واجبالعمرة أن

  .]١٩٦:البقرةسورة [ }الْحج والْعمرةَ ِللِّه
 يتمكن بها صاحبها من القيام على بحيث العبادة هي الوالية ، على الصغيرلواليةهو ما يتعلق با :القسم الثاني

  يكون رشيداًأن إلى ، يبلغ سن الرشدأن إلى من والدته الوالية هذه وتبدأ ،والمالية الشخصية الصغير ونئش
 ، على النفسوالية على نوعين الوالية أنوبهذا نعرف  ، فقط سن البلوغإلىن يحتلم ويصل وليس إلى أ

 ، وتعليمه، على الصغير في تربيتهشرافاإلب ابمقتضاه على النفس يقوم الولي فالوالية ، على المالووالية
 الوالية و، الصبيأو الصغيرة تزويج البنت ،جيتزولاأو ية والموافقة عليها، لمكإجراء ع ، وتطبيبه،وتأديبه
لذي  هو اولياألفال هذا الصغير أموه عند صغير المالية،ون الئ على شاإلشرافب ااهبمقتضم  يقويةالمال

هذا الصغير مال  والعمل على تنمية ، العقودموإبرا اإلنفاق الصبي من مصلحةيتصرف في ماله بحسب 



فل الصغير مثالً ، الطفيها مثال التطبيبدخل ي على النفس الواليةو ،لك ذإلىه وما رميالمأمونة، وتثطرق الب
ليس من ف الذي واليته على المال أماالذي يوافق على هذا الذي له والية على النفس، فحتاج إلى عملية إذا ا

 على الوالية من له -إلىوال استطعنا أن نصل -جد ما ونه إال في حالة لو أ ، ال يوافقأو يوافق أنصالحيته 
 ،رورةضحالة هنا ف ،رظوال ينت ة عمليإلىا الصغير يحتاج ن هذإ :األطباء وقال ،النفس على هذا الصغير

 ، ويعتبر ذلك منهالحالهذه  يوافق في أن على المال الوالية فيقال لصاحب تأخيرهيمكن   نفس فيما الوإنقاذ
 هذا يالحظ أن ويجب عليه ، الصغيرمصلحة الصغير بحسب أموالفي تصرف ي على المال الواليةوصاحب 

وابتَلُواْ الْيتَامى حتَّى { -عز وجل- كما قال اهللا ،بلغ سن الرشدي حتى أمواله لهذا الصغير  وال يسلم،المعنى
 ِهمواْ ِإلَيفَعا فَادشْدر منْهتُم مآنَس فَِإن لَغُواْ النِّكَاحِإذَا بمالَهوأمرينفالبد من اجتماع  ،]٦:سورة النساء[ }َأم 

 ويشهد على ذلك هأموال يعطى له هنإ ف وهذا وجد هذافإذا ،سن التصرف في المال ح: والثاني، البلوغ:األول
 لكن لو بلغ وهو غير رشيد ال ،}فَِإذَا دفَعتُم ِإلَيِهم َأموالَهم فََأشِْهدواْ علَيِهم وكَفَى ِباللِّه حِسيبا{: كما قال اهللا

 فهذا ال يعطى المال،ذهب هذا المال، األلعاب ويهب إلى مهما أعطيته فإنه يعبث به، يذفيحسن التصرف 
ولو ١٠٠٠٠٠يحسن التصرف هذا الولد عنده مثال وال عاماً، ٢٥ إلى سفيه قد يصل ،هيحجر عليه حجر السفو

 عبللا و، البحر ويركب فيها الدباباتإلى ويذهب اليوم مائية تدباباها بيشتري  ،إياها عطونيأ : يقولأعطي
 -وجل عز- واهللا ،مثل هذا يعتبر من السفهو ،يعطى المال ال هذامثل  ف، الذين في المدرسةويدعو أصحابه

   .]٥:سورة النساء[ }والَ تُْؤتُواْ السفَهاء َأموالَكُم الَِّتي جعَل اللّه لَكُم ِقياماً وارزقُوهم ِفيها واكْسوهم{ :يقول
صلى اهللا - النبي إلى جاء رجل : من مال ولدهاألبأكل مسألة  الصغير الولي في مالما يفعله ما يتعلق بو

دكم من الأون إ ،نت ومالك لوالدكأ(( : قال،ن والدي يجتاح ماليإ واً ووالد لي ماالًنإ : فقال-عليه وسلم
     قال رسول اهللا : قالت-ارضي اهللا عنه- عائشة وفي حديث ،)٢٤())دكموالأ من كسب ا كسبكم فكلوأطيب

 في هذا ىراعلكن ي ،)٢٥()) من كسبهولدهإن و ، الرجل من كسبهأكل ما أطيب إن(( :-صلى اهللا عليه وسلم-
 يجمع حتى أند ييروالولد توظف  و، والولد محتاج، غير محتاجاألب يكون أحياناف ،ف في مالهحج ال يأن

، فبعض ل هذا الولد يرثى لهاويطلب منه األموال، وحا ويتسلط عليه األب ويأتي ، وربما عليه ديون،يتزوج
يزال يقترض من الناس في  الفهو لنا ودفعنا ذخرق مهما بأ رجل :يقولأحيانا اآلباء كما يشتكي بعض الناس 

يتزوج ويطلق و وبعضهم يتزوج ويطلق ، ويضيع المال بهااألموال هانفق فييو ،األطفالات يترفع عنها فرصت
 كان وفيقولون ليطلب المال من أوالده،  و،الزواج والطالق إال ليس له شغل ، يتزوج ويطلقاًذهب دائميو

                                                
، والنسائي، كتاب البيوع، باب الحث )٣٥٣٠(رواه أبو داود، كتاب اإلجارة، باب في الرجل يأكل من مال ولده، برقم  - ٢٤

، وصححه األلباني في )٢٢٩٢(للرجل من مال ولده، برقم  ، باب ما، كتاب التجاراته، وابن ماج)٤٤٥٠(على الكسب، برقم
 ).٢٤١٤(السلسلة الصحيحة، برقم 

، والنسائي، كتاب البيوع، باب الحث )٣٥٢٨( رواه أبو داود، كتاب اإلجارة، باب في الرجل يأكل من مال ولده، برقم - ٢٥
، وأحمد في المسند، برقم )٢١٣٧(على المكاسب، برقم ، كتاب التجارات، باب الحث ه، وابن ماج)٤٤٤٩(على الكسب، برقم

 ).٢١٦٢(حديث حسن لغيره، وصححه األلباني في إرواء الغليل، برقم : ، وقال محققوه)٢٤٠٣٢(



 ،!؟ه نتركه بديون؟ ماذا نفعل:ون فيقول،ه في مطالب فإنها ال تفعل شيئاً فيهت فصبألموالاعندنا مثل البحار من 
   . يراعي هذاأن دفينبغي للوال

أكل أموال   الوعيد فينصوص فياالحتراز، وال غاية منه ز يحترأنللولي  كان مال يتيم فينبغي إذا أما
 تحدث عن -وجل عز- واهللا ، من الطرقةي طريقأيعها بيوتض ، وال فرق بين أكلها وإتالفها متكاثرةاليتامى
 يأكل وعد منتنه وتئو وتدبير شتهرعايإلى  عو كلها تد،نآ في القراً موضع٢٣ن اليتامى في عو اليتامى أموال
 بعدم تْي هذا الل و، قبل البلوغهاأب من فقد :شرعاًو ،األب فقدان أو ،النفراد هو اةغلم في الت وحقيقة الي،ماله

  .)٢٦())احتالمبعد م تْي ال(( : صريحاً-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي ذلك  وقد جاء ،البلوغ
نزلت أنه لما بمعنى  ،]٢٢٠:سورة البقرة[ } تُخَاِلطُوهم فَِإخْوانُكُموِإن{: يقول -وجل عز- اهللا :المخالطة

 إناء وقع التحرز عند الناس فصار يضع طعام اليتيم في اليتامى أموال يأكلونتوعد الذين تالنصوص التي 
وِإن { :-وجل عز-قال اهللا ف ،هذاة في شقممين فلحقهم ا طع، فيصنعآخر إناء في وطعام أوالدهخاص 

ر قد يأن فيمكن ،مفرخص له }د ِمن الْمصِلِح ولَو شَاء اللّه ألعنَتَكُمتُخَاِلطُوهم فَِإخْوانُكُم واللّه يعلَم الْمفِْس
حينما يضعون له  فيقدرون له ،د نصف ميأكل غير هذا الصإن :مثالًويقال  ،مثالً  هذا اليتيميأكل كم تقديراً

 مثالً، أو يقدرونه تقديراً ويضعونه فيهمن مال اليتيم  نصف مد في طعامهم ليطهى، يأخذونمثالً أربعة أمداد 
الذي يريد  }واللّه يعلَم الْمفِْسد ِمن الْمصِلِح{ بتقدير مع كلفته في الطهي وغير ذلك، فتقدر هذه األشياءبالمال 

فهذا بالنسبة للمخالطة في األكل فرخص للناس فيه، لكن هل له أن  ،أن يجتاح ماله والذي يريد أن يحفظه
 هل لهذا اإلنسان أن يقترض من هذا  ريالمعه مليونفلو أن اليتيم ،  الذي عندهيتيممن مال اليقترض 

كان عنده مال يتيم فكان  -رضي اهللا عنهما- عن نافع أن ابن عمر ؟المليون؟ أو بعضا من هذه األموال
 من أجل  فعله؛له ابن عمرفع يذهذا الفعل ال ،يستقرض منه وربما ضمنه، وكان يزكي مال اليتيم إذا وليه

فاألموال عرضة للضياع والسرقة فأين يحفظها؟ فإذا حفظها مصلحة اليتيم، ففي السابق ال يوجد بنوك، 
ذهبت على اليتيم وال يضمن الولي إذا لم يفرط، لكن إذا اقترضها فذهبت عليه بأي فضاعت من غير تفريط 

في ذمته، فكانوا يحفظون مال اليتيم فيضمن ألنها  سبب من األسباب كأن سرقت أو تاجر فيها فخسر أو تلفت
يقرأ بعض اآلثار عن بعض عندما  من شدة االحتياط له، ألجل هذا ال يغتر أحد ضبهذه الطريق باالستقرا

 وإنما ينظرون إلى مصلحة ، من مال اليتيم، ما كانوا يقترضون لمصلحتهمكانوا يقترضون: السلف ويقول
، فيهفتح له حساب ويوضع ماله اليتيم من خوف من هذه الناحية، يما على مال ف ،اآلن توجد بنوكو، اليتيم

 لكن ،جر فيه بالطرق المأمونة حتى ولو كان الربح قليالًالكن يتوهذا أحسن من أن يدخر،  ،وله أن يتاجر فيه
فإنه يضمن مال  ثم يضيع مال اليتيم، أو يجرب في مشاريع ال يدرى عنها فإذا فرط ال يدخل في مجازفات

ال يضمن الخسارة ولو ذهب كل و  فإذا تاجر فيه فخسر ولم يفرط فليس عليه شيء،،بسبب تفريطهتيم، الي
، أعطاه إلنسان يشتغل في  لكن لو أعطاه لمن يضارب به،المال، ما لم يكن بتفريط، والربح يكون لليتيم

ح على النصف فال إشكال في والربخذ هذا المال اشتغل فيه، : وقال لهالمضاربات أو في العقار أو في غيره، 
                                                

٢٦ -وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم )٢٨٧٣(تم، برقم  رواه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء متى ينقطع الي ،
)٧٦٠٩.( 



، توفي رجل وعنده عمارة وبعض الورثة من ، هذه مسألة يسأل عنها الكثير؟ وهل له أن يبيع عقار اليتيمهذا،
ه ت كانت مصلحإال إذا اليتيم عقاريجوز بيع  نه الأ األصل ؟ال أو العمارة يبيعوا هذه أنهل لهم  القاصرين،
  تماماًة رابحة صفقت وجدنه أأو ، مثالًكاسدة فيها األراضي تكون الناحيةن هذه أ ن يعلم مثالً، كأتقتضي ذلك

 فهنا ،عادةدفع يبما ال لمال اغراهم بوأ ، نحو ذلكأو اً فيها مشروعئلينش العمارةووجد من يريد هذه 
 ن كانت المصلحةإ ف،تمن على هذاؤ مصلحة اليتيم وهو مإلى رظالولي ينهذا ف ،باعيتقتضي أن صلحة الم

فيحتاجون  رص قُوفيهم ة وهم كلهم ورثاًيكون البيت ضيق نأ كهبيع إلى، وهكذا لو احتاجوا إشكالتقتضيه فال 
  .أوسع آخرشترى مكان باع هذا البيت ويين أأس  منه فال بأوسعمكان  إلى

 ه فيذا بأنون هويعلل ، نعم:- اهللاهرحم-حمد أمام إلاك  العلمأهلكالم واألضحية هل تكون من مال اليتيم؟ 
لكن إذا لم يكن فيها توسعة أصالً كما في بعض البيئات، فالنعم موجودة عن يمينه  ،لهم إسعاد ه وفي،ةتوسع

وشماله، أغلب األوقات يأكل اللحم، فإذا كان كذلك فال يضحى من ماله، بخالف السابق أو بعض البيئات فإذا 
 عن العلماء كان وصتجد النص  ولهذا،غاية السرورهذه أضحيتك يفرح فرحاً عظيماً ويسر بذلك : قيل له

م يكن ل  فهذا إن،لك نحو ذأو السرور وإدخال  من باب التوسعة: وغيره يقولون-رحمه اهللا-اإلمام أحمد 
 اآلخرين من مال يقرض  الأن األصلو، لك غير مخاطب في ذألنه ؛إليهحاجة   ال: هذه يقالأيامنافي  متحققا
إلى الغرض من القرض فكانوا في السابق  فمرجعها ه السلف هذ عنة المنقولآلثارا وما وجد من ،اليتيم

 وأ المماطلةون منه محد يعل يعطون ألال و،فاءو يعلمون منه الإنسانلمال ليكون في ذمة ل اًظحفيفعلون ذلك 
 حساب خاص في عصرنا هذا يحفظ المال فيو  ، مصلحه لليتيمهكان فيإذا هذا   فيكون،نحو ذلك وأ الخيانة

 وقمنا برعايته أهله يتيم توفي : جاء هذا السؤال-رحمه اهللا-العزيز بن باز  فتاوى الشيخ عبد فيو ،به
 : فيقولون، مساعداتتأتيه هذا اليتيم أن : المقصود،اً ومن يريد الخير يعطونه فلوسأعمام وحيث له ،وحفظه

 من هذا المساعدات من أحيانا خل علينا شيء لكن قد يد،أموالنانحن ندفع له ونصرف على هذا اليتيم من 
 أما ،قلأ أو كان مثل نفقاتكم عليه إذا من الصدقات إليهيدفع   ما حرج عليكم في أخذ ال: فالجواب؟غير قصد

ل عن طفلها لما أ للولد بعض النساء تسبالنسبة  هذا بالنسبة لليتيم، أما، لههوتحفظ أنزاد على ذلك فعليكم  ما
 فإذا ،مال الولد، كما سبق في التصرف في  نعم:الجوابف ؟ذخأ تأن هل لها أموالبعضها و ،اهداي جاءتهولد 

 يتصرف في مال أن هل يجوز :-رحمه اهللا- وفي فتاوى الشيخ العثيمين ،فهذا حسنله  وحفظته إليهلم تحتج 
 بما ه لهض ويكون قب،يم يتصرف ولي اليتيم في ماله بما ينفع اليتأن نعم يجوز : الجواب؟ وهم قاصروناأليتام
 ألن ؛، فهذا ال يجوز؟ في مال اليتيماً نبني مسجدنريد أن :يقولبحيث  لكن هل يتبرع ،ة وما فيه مصلح،ينميه

 لقد توفي والدي وقد : سؤال يقول-رحمه اهللا-في فتاوى الشيخ العثيمين ، ومال اليتيم سيذهب بهذه الطريقة
 وطلبت والدتي ،فقط) ١٠٠٠٠٠ (حواليبقدر ي من المال  ومبلغاً،ةد بمدينة جخوتيإسكن فيه ي ترك لي بيتاً

 كنت إذا :؟ الجوابيزال قاصراً  الخوتيإحد أإال أن  ،ةكمال الترمن  هكبر منأبني لهم بيتا أ أنخوتي مني إو
 عبد العزيز بن باز من فتاوى الشيخو ، فال حرج عليكة في ذلك مصلحأن ورأيت على هذا القاصر  والياًأنت
فهل يجوز له التصرف في ماله مع  وله مال ورجل قام بمصالح اليتيم  كان عند رجل يتيمإذا -رحمه اهللا-

 اليتيم في مصلحة أموال تصرف ولي اليتيم في أما : الجواب؟إليه وسيرجع ظمحفوالعلم أن رأس مال اليتيم 



 ،ليتيمل صالحاإلن ذلك ليس من  أل؛زيجو  ذلك الأنالظاهر فالولي ولقضاء حاجاته وتنمية تجارته ونحو ذلك 
من إذا بقيت   عليهاافيخة القرض لكونه  بني ليحفظها لليتيمأنفقها إذا أما ،أحسنلتي هي ا بهاربانقوليس من 

مال ل  والحفظاإلصالح هذه يعتبر من والحالة يعمل بمال اليتيم فهذا ثقة ولم يجد ،ذلك  ونحوالسرقة وأالتلف 
  .ليس على مال اليتيم خطر في بقائه في ذمتهوليا  ولي كان الإذاو ،اليتيم

  


