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أ .العنوان
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ردمك٩٧٨ - ٦٠٣ - ٨١٤٩ - ٤٢ - ٣ :

الطبعة األوىل
1436هـ 2015 -م

المقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء
واملرسلني ،نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني وبعد:

هذا الكتيب مستل من كتاب «أحكام األجل يف الفقه اإلسالمي»
وهو رسالة دكتوراه نلتها من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
مع مرتبة الرشف.
ونظرا ألن الكتاب يقع يف ستامئة صفحة ،فقد اقرتح عيل أحد
ً
األصدقاء األعزاء بأن جتزئة الكتاب يف رسائل صغرية أدعى لقبول
القارئ...
ومن هنا برزت فكرة جتزئة هذا الكتاب إىل عدة رسائل.

هذه الرسالة التي تتناول عالمات البلوغ لدى املراهق واملراهقة،
واحدة منها.

أسال اهلل أن ينفع هبا اجلميع
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

د .حممد بن راشد اهلزاني

المحتويات

				
الموضوع

الصفحة

املقدمة ..................................................
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مدة البلوغ 11 ...............................................
اً
أول :خروج املني 11 ........................................
ثان ًيا :اإلنبات 14 ............................................

ثال ًثا :السن 20 ..............................................

مدة البلوغ
البلوغ له عالمات يف الغالم والجارية ،ومنها ما هو مشرتك
بينهما ،ومنها ما هو خاص بالجارية.
أما العالمات املشرتكة بينهما فكما يأتي:
اً
أول :خروج المني:

واملني هو املاء الدافق الذي يخرج من الولد ،فكيفما خرج يف
يقظة أو منام ،بجماع أو احتالم أو غري ذلك حصل به البلوغ،
وهو رأي أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد(((.
وقيل :ال يشمل الجارية((( وهذا غري صحيح؛ ألن الدليل
الخامس  -كما سيأتي  -يرد عليه.

()1
()2

اإلفصاح ج 1ص  ،375جواهر اإلكليل ج 2ص  ،97واملجموع ج  13ص ،359
واملغني والرشح الكبري ج 4ص .513
املجموع ج 13ص .359
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رسالة للمراهق والمراهقة

األدلة:

-1

قوله تعاىل :ﱫ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﱪ

(((

وقوله تعاىل :ﱫ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﱪ (((.
وجه االستدالل:

أن األمر باالستئذان حني الدخول عىل النساء دليل عىل أن
الحُ لُ َم من عالمات البلوغ.
الصبي حتى يحتلم»(((.
 - 2قوله ﷺ« :رفع القلم عن ثالث :عن
ّ
وجه االستدالل:

الصبي حتى
أن الرسول ﷺ أخرب أن التكليف مرفوع عن
ّ
يحتلم ،وهذا يدل عىل أن االحتالم من عالمات البلوغ.
 - 3قول النبي ﷺ ملعا ِذ بن جبل« :خذ من كل حالم
دينارًا»(((.
()1
()2
()3
()4

سورة النور ،آية .59
سورة النور ،آية .58
أخرجه أبو داود يف سننه ج 4ص  ،140وهو حديث صحيح .انظر الجامع
الصغري ج 1ص  ،659وذكره صاحب املجموع ج 13ص .363
أخرجه أبو داود يف سننه ج 2ص  ،101وقد سكت عنه ،وذكره صاحب املغني
ج 4ص .513
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في عالمات البلوغ

وجه االستدالل:

أن التكاليف تتوجه إىل البالغني باإلجماع ،واألخذ من الحالم
يدل عىل أنه مكلف ،وال يثبت التكليف إال بالبلوغ ،فدل ذلك
ٌ
ٌ
ودليل عىل البلوغ.
عالمة
عىل أن االحتالم
 - 4قال ابن املنذر((( :أجمعوا عىل أن الفرائض واألحكام
تجب عىل املحتلم العاقل وعىل املرأة بظهور الحيض
منها(((.
ُ
سألت النبي ﷺ
 - 5ما ُروي عن أم سلمة  bقالت:
عن املرأة ترى يف منامها ما يرى الرجل ،فقالت عائشة
 :bفضحتِ النساء أو يكون ذلك؟ فقال ﷺ:
«فبـم يشبههـا ول ُدهـا؟» ثـم قـال« :إذا رأت املـاء
فلتغتسل»(((.

(	)1

هو إبراهيم بن املنذر بن عبدالله األسدي الحزامي املدني ،روى عن مالك وابن
عيينة ،وقال النسائي ليس به بأس ،وقال صالح بن محمد :صدوق ،وقال أبو
حاتم :صدوق ،وقال الخطيب :أما املناكري فقلما توجد يف حديثه إال أن يكون عن
املجهولني ،مات سنة 236هـ باملدينة ،وقيل مات سنة 235هـ  .تهذيب التهذيب

()2
()3

ج 1ص .166
املغني والرشح الكبري ج 4ص .513
أخرجه البخاري بهذا املعنى ج ١ص ،٥٤وذكر صاحب املجموع ج ١٣ص.٣٦٣
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ثانيا :اإلنبات:
ً

واملراد به نبات الشعر الخشن حول ذكر الرجل وفرج
املرأة ،الذي استحق أخذه باملوىس ،وأما ال َّز َغب الضعيف فال
اعتبار به فإنه يثبت يف حق الصغري.
وقد اختلف الفقهاء يف اعتبار اإلنبات عالمة من عالمات
البلوغ عىل ثالثة آراء:
الرأي األول :عدم االعتبار بنبات الشعر يف البلوغ ،وهو
رأي أبي حنيفة(((.
الرأي الثاني :أن نبات الشعر معترب يف بلوغ الكفار فقط..
حينما يُسبَ ْون ملعرفة املقا ِتل ِة منهم من َّ
الذرَاري (غري املقاتلة)
وهو رأي الشافعي(((.
الرأي الثالث :أن نبات الشعر معترب يف البلوغ سواء للمسلمني
أو الكفار ،وهو رأي مالك ورواية عن الشافعي وأحمد(((.

()1
()2
()3

اإلفصاح ج 1ص  ،375واملجموع ج 13ص  ،364واملغني والرشح الكبري ج،4
ص .51٣
املراجع السابقة نفسها ،والصفحة نفسها.
املراجع السابقة نفسها ،والصفحة نفسها.
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في عالمات البلوغ

األدلة:
دليل الرأي األول:

 أن نبات الشعر ال اعتبار به؛ ألنه أشبه نبات شعر سائرالبدن كالرأس مثل(((.
ويجاب عن هذا ..بأنه ثبت عن رسول الله ﷺ وعن بعض
الصحابة  -رضوان الله عليهم  -اعتبار نبات الشعر عالمة من
عالمات البلوغ  -كما سيأتي  -فكيف يمكن تجاهل ذلك؟
أدلة الرأي الثاني:

 - 1ما ُروي عن عطية ُ
القر َِظ ّي((( قالُ :ع ِر ْ
ض ُت عىل
رسول الله ﷺ يو َم قريظةَ ،ف َش ُّكوا يفَّ ،فأمر النبي
ُّ
أنبت بعد؟ فنظروا إيلَّ فلم
ﷺ أن يُنظ َر إيلَّ هل
يجدوني ُّ
أنبت بعد ،فألحقوني بالذرية.(((..

()1
()2

()3

املغني والرشح الكبري ج 4ص .513
هو عطية القرظي ،روى عنه عبدامللك بن عمري ومجاهد بن جبري وكثري بن
السائب ،روى األربعة حديثه حينما َّ
حكم رسول الله ﷺ سع َد بن معاذ يف بني
قريظة ،وكان منهم صغريًا لم يبلغ الحلم ،سكن الكوفة ،وقال ابن عبدالرب :ال
أقف عىل اسم أبيه .تهذيب التهذيب ج 7ص .229
أخرجه الحاكم يف املستدرك ج 2ص  123وقال :رواه جماعة من املسلمني،
وذكره صاحب املجموع ج 13ص .360
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وجه االستدالل:

أن هذا الحديث ثبت يف اعتبار نبات الشعر عالمة من
عالمات البلوغ يف حق الكفار ،أما املسلمون فال يعترب هذا دليلاً
يف حقهم.
ويمكن أن يجاب عن هذا ..بأن هذا الحديث عام فيبقى
عىل عمومه وإن خصصتموه؛ ألنه ليس يف الحديث ما يدل عىل
التخصيص ،وأما كون صاحب القصة يهوديًّا فليس دليلاً عىل
اختصاص الحكم بالكفار ،ثم إذا كنتم تريدون التخصيص،
فالقصة تتعلق باليهود ال بجميع الكفار ،فكيف ساغ لكم أن
ُتع ِّممُوا هذا..؟
 - 2أن املسلمني يمكن معرفة بلوغهم بالرجوع إىل أخبارهم،
حيث يمكن معرفة البلوغ بغري اإلنبات ،أما الكفار
فليس من وسيلة ملعرفة البلوغ إال باإلنبات(((.
ويمكن أن يجاب عن هذا ...بأن هذا الكالم يجوز لكم فيما
لو كان استقام لكم معنى الحديث السابق ،وأما اآلن فال.
 - 3أن املسلم يستفيد من البلوغ بإجازة الترصف والكمال
َ
العانة بما يُنبت الشعر،
باألحكام ،وال ُي ْؤم َُن أن يُداويَ
()1

املجموع ج 13ص .360
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في عالمات البلوغ

بخالف الكافر فال فائدة له من ذلك؛ ألنه إن بان بلوغه
ُقتل .ولهذا ...لم يجعل داللة يف حق املسلم(((.
ً
بلوغا يف حق الكفار كان
ويجاب عن هذا ...بأن ما كان
ً
بلوغا يف حق املسلمني كاالحتالم(((.
أدلة الرأي الثالث:

 - 1أن النبي ﷺ لَمَّا َّ
حكم سع َد بن معاذ((( يف بني قريظة،
حَ َكم بأن ُتقتَل مقاتل ُتهم و ُتسبى ذراريهم ،وأمر أن
يُكشف عن ُم ْؤ َت ِز ِرهم ،فمن أنبت فهو من املقاتلة ،ومن
لم ينبت ألحقوه بالذرية((( .فهذا الحديث رصيح يف
اعتبار اإلنبات عالمة من عالمات البلوغ ،ولم يفرق فيه
بني غالم وجارية وال مسلم وكافر.

()1
()2
()3

()4

املرجع السابق نفسه ،والصفحة نفسها.
املغني والرشح الكبري ج 4ص .514
ً
هو سعد بن معاذ بن النعمان ،األشهيل ،شهد بدرًا وأحدا والخندق ،و ُر ِم َي فيه
بسهم فعاش بعد ذلك شهرًا ثم انتقض جرحه فمات سنة  5من الهجرة ،وقال
املنافقون ملا مات ما أخف جنازته ،فقال النبي ﷺ« :إن املالئكة حملته» ،وقال
ﷺ« :اهتز العرش ملوت سعد بن معاذ» .تهذيب التهذيب ج 3ص .481
أخرجه الحاكم يف املستدرك ج 3ص  ،124وسكت عنه ،وذكره صاحب املجموع
ج 13ص .364
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رسالة للمراهق والمراهقة

َ
ُ
ُرضت عىل رسول
عطية القرظي قال :ع
 - 2ما ُروي عن
ُّ
فشكوا يفَّ ،فأمر النبي ﷺ أن يُنظر
الله ﷺ يوم قريظة
أنبت بعد؟ فنظروا إيلَّ فلم يجدوني ُّ
إيلَّ هل ُّ
أنبت بعد،
فألحقوني بالذرية(((.
فهذا الحديث رصيح  -كسابقه  -يف أن نبات الشعر من
عالمات البلوغ.
 - 3كتب عمر بن الخطاب ؤ إىل عامله أن ال تأخذ
الجزية إال ممن جَ رَت عليه املوايس(((.
وجه االستدالل:

أن عبارة [من جرت عليه املوايس] كناية عمن نبت شعر
عانته ،فقد جعل عمر ؤ نبات الشعر عالمة من عالمات
التكليف ،وبالتايل من عالمات البلوغ؛ ألن البالغ هو املكلَّف ،وال
يكلف بالجزية إال بالغ.
 - 4أن الشعر يعترب خارجً ا من الجسم ويالزم البلوغ
غالبًا ،ويستوي فيه الذكر واألنثى ،ولهذا كان عَلَمًا عىل

()1
()2

سبق تخريجه ،انظر ص .15
املغني والرشح الكبري ج 4ص  ،514واملجموع ج  13ص .361
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في عالمات البلوغ

البلوغ كاالحتالم(((.
 - 5أن ما يخرج من اإلنسان رضبان :متصل ومنفصل،
ُ
فلما كان املنفصل كاملني ي ُ
البلوغ ،فمن باب أوىل
َثبت به
أن يثبت باملتصل(((.
 - 6ما ُروي عن عثمان ؤ أنه قال يف غالم رسق :انظروا
إن كان قد رَ َّ
اخض مرب ُزه فاقطعوه(((.
وجه االستدالل:

ٌ
كناية عن اإلنبات ،وقد جعله عثمان
أن اخرضار املربز
ؤ موجبًا للحد ،مما يدل عىل أن اإلنبات من عالمات البلوغ.
الترجيح:

مما تقدم يرتجح يل أن نبات شعر الغالم والجارية من
عالمات البلوغ للمسلم وغريه ،وهو رأي مالك ورواية عن
الشافعي ورأي أحمد ،وذلك لقوة أدلتهم وضعف أدلة الرأيني
اآلخرين ،والله أعلم.

()1
()2
()3

املغني والرشح الكبري ج 4ص .514
املرجع السابق نفسه ،والصفحة نفسها.
املجموع ج 13ص .361
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ً
ثالثا :السن:

وقد اختلف الفقهاء يف تحديد سن البلوغ عىل خمسة آراء:
الرأي األول :أن البلوغ ال ح ّد له بالسن ،وهو رأي مالك
وداود((( والظاهري(((.
الرأي الثاني :أن حد البلوغ للغالم والجارية سبع عرشة
سنة وهو رواية عن أصحاب مالك ورواية عن أبي حنيفة(((.
الرأي الثالث :أن حد البلوغ للغالم فقط ثمان عرشة سنة،
وهو رواية عن أصحاب مالك ورواية عن أبي حنيفة(((.

( )1هو أبو سليمان داود بن عيل بن خلف األصفهاني ،اإلمام املشهور املعروف،
كان زاه ًدا ،كثري الورع ،أخذ العلم عن إسحاق بن راهْ َويْه وأبي ثور وغريهما،
وكان من أكثر الناس تعصبًا لإلمام الشافعي رحمه الله ،وكان صاحب
مذهب مستقل ،وهو إمام أصحاب الظاهر ،ولد بالكوفة سنة 202هـ ،
وقيل سنة 200هـ  ،ونشأ ببغداد ،وتويف بها سنة 270هـ  .وفيات األعيان
ج 5ص .230
( )2املجموع ج 13ص  ،362واملغني والرشح الكبري ج 4ص .514
()3

بدائع الصنائع ج 7ص  ،172وفتح القدير ج 9ص  ،270واملجموع ج١٣

()4

ص ،٣٦٢واملغني والرشح الكبري ج 4ص .514
بدائع الصنائع ج 7ص  ،172وفتح القدير ج 9ص  ،270وجواهر اإلكليل ج2
ص  ،97واملغني والرشح الكبري ج 4ص .514
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في عالمات البلوغ

الرأي الرابع :أن حد البلوغ للغالم فقط تسع عرشة
سنة ،وهو رواية عن أبي حنيفة وهو األشهر ،وقيل إن املراد
أن يبدأ يف التاسعة عرشة((( .وإذا كان كذلك فال فرق بينه
وبني الرأي الثالث.
الرأي الخامس :أن حد البلوغ للغالم والجارية خمس
عرشة سنة ،وهو رأي الشافعي وأحمد(((.
دليل الرأي األول:

 -قوله ﷺ « :رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم»(((.

وجه االستدالل:

أن الرسول ﷺ ذكر أن التكليف مقيد باحتالم الصبي،
ولم يقيد بيشء آخر ،وعىل هذا ..فإثبات البلوغ بغريه يخالف
الخرب(((.

()1
()2
()3
()4

فتح القدير ج 9ص  ،270واملجموع ج 13ص .362
بدائع الصنائع ج 7ص  ،172واملجموع ج 13ص  ،359واملغني والرشح الكبري
ج 4ص .514
سبق تخريجه ،انظر ص .12
املغني والرشح الكبري ج 4ص .514
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ويجاب عن هذا ..بأنه ال يمنع ثبوت البلوغ باالحتالم من
إثباته بغريه إذا ثبت الدليل ،وقد ثبت دليل البلوغ عىل اإلنبات
كما م ّر ،وعىل الس ّن كما سيأتي(((.
أدلة الرأي الثاني:

 - 1أن تحديد الس ّن ال يثبت إال بتوقيف أو اتفاق ،وال توقيف
من الشارع عىل تحديد السن ،وال اتفاق من الفقهاء عىل
س ٍّن معني(((.
ويمكن أن يجاب عن هذا ...بأن عدم وجود توقيف من الشارع
أو اتفاق من الفقهاء عىل س ٍّن معني يخول لنا ً -
أيضا  -االجتهاد
يف تحديد السن ،فضلاً عىل أن الشارع حدد هذا كما سيأتي.
 - 2أن االحتالم ال يتأخر عن الخامسة عرشة يف الغالب،
ً
مهلة
ولكن إذا تأخر علم أن هذه اآلفة يف خلقته ،فيعطى
إلثبات البلوغ ،كما يعطى ال ِعنِّني مهلة لكي تثبت عنَّ ُته
من عدمها ،حيث إنه ال ينتقل إىل التحديد بالسن إال بعد
تأخر االحتالم(((.

()1
()2
()3

املرجع السابق نفسه ،والصفحة نفسها.
املرجع السابق نفسه ،والصفحة نفسها.
بدائع الصنائع ج 7ص .172
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ويمكن أن يجاب عن هذا ...بأنكم اعرتفتم بأن سن الخامسة
ٌ
موافق
عرشة هو سن االحتالم غالبًا ،فمعنى هذا ..أن التحديد
للغالب ،وإذا وافق التحدي ُد الغالبَ فقد صحَّ غالبًا ،وهذا ما
نصا يؤيد
نريده؛ ألن املسألة اجتهادية يف نظركم مع أن لدينا ًّ
ما قلناه سيأتي يف موضعه إن شاء الله.
أدلة الرأي الثالث والرابع:

يمكن أن يستدل لهما بأدلة الرأي الثاني نفسها ،ويجاب
عنهما بما أجبته نفسه.
أدلة الرأي الخامس:

ُ
ُرضت عىل رسول
 - 1ما ُروي عن ابن عمر ء قال :ع
ابن أرب َع عرشة ً
الله ﷺ وأنا ُ
سنة فلم يُجزني يف القتال،
َ
وعرضت عليه وأنا ُ
ُ
عرشة فأجازني((( .ويف
خمس
ابن
َ
َ
ُرضت عليه يوم أحد وأنا ُ
ُ
عرشة فر َّدني
ابن أرب َع
لفظ :ع
ولم يرني بلغت ،وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن
خمس عرشة فأجازني(((.
()1
()2

أخرجه الرتمذي يف سننه ج 1ص  ،254وقال حديث حسن صحيح ،وذكره
صاحب املغني ج 4ص .514
أخرجه أبو داود بهذا املعنى ج 4ص  ،141وقد سكت عنه ،وذكره صاحب
املغني والرشح الكبري ج 4ص .514
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وجه االستدالل:

أن الرسول ﷺ ما أجاز ابن عمر إال ملا بلغ الخامسة عرشة،
وهذا ..يدل عىل أنه لم يبلغ إال ببلوغ هذا السن؛ ألن الجهاد ال
يجب عىل غري البالغ.
 - 2أن عمر بن عبدالعزيز كتب إىل عماله[ :ال تفرضوا إال
ملن بلغ خمس عرشة](((.
 - 3ما ُروي عن أنس ؤ أن النبي ﷺ قال« :إذا استكمل
عرشة ً
َ
سنة ُكتِبَ ما لَه وما عليه وأُخذت
خمس
املولو ُد
َ
منه الحدود»((( .فهذا الحديث رصيح فيه أن التكليف
يكون بعد سن الخامسة عرشة.
 - 4أن السن معنى يحصل به البلوغ ،ويشرتك فيه الغالم
والجارية فاستويا فيه ،فأشبه اإلنزال(((.

()1

أخرجه الرتمذي يف سننه ج 1ص  ،254وقال حديث حسن صحيح ،وذكره
صاحب املغني والرشح الكبري ج 4ص .515

()2

أخرجه البيهقي يف سننه ج 6ص  ،57وقال :سنده ضعيف ،وذكره صاحب

()3

املجموع ج 13ص .363
املغني والرشح الكبري ج 4ص .515
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الترجيح:

مما تقدم يرتجح يل أن السن الذي يحصل به بلوغ
الغالم والجارية هو خمس عرشة سنة ،وهو رأي الشافعي
وأحمد ،وذلك لقوة أدلتهم وضعف أدلة اآلراء األخرى،
والله أعلم.
وعىل هذاَ ..فأَيُّ عالمة من العالمات الثالث وُجدت يف الغالم
أو الجارية فإنه يحكم بالبلوغ.

أما العالمات التي تستقل بها الجارية فهي:
اً
ً
خالفا(((.
أول :الحيض :وهو عَل َ ٌم عىل البلوغ ال أعلم فيه
األدلة:

 - 1ما ُروي عن عائشة  bأن رسول الله ﷺ قال« :ال
َ
حائض إال بخمار»(((.
صالة
يَقبل الله
ٍ

()1
()2

اإلفصاح ج 1ص  ،375وفتح القدير ج  9ص  ،270وجواهر اإلكليل ج2
ص  ،97واملجموع ج  13ص  ،360واملغني والرشح الكبري ج 4ص .515
أخرجه أبو داود يف سننه ج 1ص  ،173وقال :حديث حسن ،وذكره صاحب
املغني والرشح الكبري ج 4ص .515
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وجه االستدالل:

أن الرسول ﷺ جعل الحيض عالمة لتكليفها ،وإال فإنه
معلوم أن الحائض ال تصيل(((.
 - 2ما ُروي عن عائشة  bأن رسول الله ﷺ قال« :إن
املرأة إذا بلغت املحيض ال يصح أن يُرى منها إال هذا
وهذا »...وأشار إىل الوجه والكف(((.
وجه االستدالل:

أن الرسول ﷺ علق وجوب السرت عىل املحيض ،وهذا يعترب
ً
تكليفا ،والتكليف ال يكون إال لبالغ ،وقد علق التكليف عىل
املحيض فدل عىل أن الحيض من عالمات البلوغ(((.
ثان ًيا :الحمل :وهو عَل َ ٌم عىل البلوغ ،وهو عالمة عند عامة
الفقهاء(((؛ حيث إن الشافعية يعتربونه ليس ببلوغ يف نفسه،
()1

املجموع ج 13ص .365

()2

أخرجه أبو داود يف سننه ج 4ص  ،62وقال أبو داود :هذا مرسل ،وذكره
صاحب املجموع ج 13ص .360

()3

املجموع ج 13ص .360

(	)4

اإلفصاح ج 1ص  ،375وبدائع الصنائع ج 7ص ،172وجواهر اإلكليل ج2
ص  ،97واملغني والرشح الكبري ج 4ص .515

26

في عالمات البلوغ

وإنما داللة عىل البلوغ(((؛ ألن الله سبحانه وتعاىل أجرى
العادة أن الولد ال يخلق إال من ماء الرجل وماء املرأة ،قال
تعاىل :ﱫﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱ ﱪ(((.
فالصلب :هو صلب الرجل ،والرتائب :هي ترائب املرأة ،فإذا
ولدت حكمنا بأنها بالغ قبل الحمل بستة أشهر عىل األقل؛ ألنه
أقل مدة الحمل(((.

(	)1
()2
()3

املجموع ج 13ص .365
سورة الطارق ،اآليات.7 : 5 :
املجموع ج 13ص .361
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