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�شوابط الن�شر يف املجلة

اأن تتوافر يف البحث �سفات الأ�سالة، وا�ستقامة املنهج، و�سالمة اللغة والأ�سلوب.  1

ا اأو مقبولاً للن�سر يف وعاء اآخر. األ يكون البحث من�سوراً  2

األ يكون م�ستالاً من عمل علمي �سابق.  3

األ تزيد �سفحاته عن خم�سني �سفحة، ولهيئة التحرير ال�ستثناء من ذلك.  4

اأن يكون يف تخ�س�ص املجلة )الفقه واأ�سوله(.  5

اأن جتعل حوا�سي كل �سفحة اأ�سفلها.  6

قبل  بحثه  ن�سر  بعدم  التزامه  مع  كتابة  بحثه  ن�سر  برغبته يف  الباحث  يتقدم  اأن   7

�سدور املجلة اإل بعد موافقة خطية من هيئة حترير املجلة.

لبحثه،  ا  موجزاً ا  وملخ�ساً احلا�سوب،  على  ن�سخ مطبوعة  ثالث  الباحث  يقدم  اأن   8

وميكن اإر�سال البحوث عن طريق بريد املجلة الإلكرتوين.

اخلط  ون���وع   ،)14( احلا�سية  ويف   )18( ال�سلب  يف  احل���رف  مقا�ص  يجعل   9

.)Traditional Arabic(

يحكم البحث من قبل متخ�س�سني اثنني على الأقل.  10

ل تعاد البحوث اإلى اأ�سحابها؛ ن�سرت اأو مل تن�سر.  11

للمجلة احلق يف ن�سرالبحث يف موقع اجلمعية وغريه من اأوعية الن�سر الإلكرتوين   12

بعد اجتياز البحث للتحكيم.

يعطى الباحث ثالث ن�سخ من العدد الذي مت ن�سر بحثه فيه.  13

البحث املن�سور يف املجلة يعرب عن راأي �ساحبه.  14
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ومتى ق�سرت عنه،  ا،  لالأخالق حّد متى جاوزته �سارت عدواناً
املحمودة،  ال�سجاعة  وهو  حد،  فللغ�سب  ومهانة،  ا  نق�ساً كان 
الرذائل والنقائ�ص، وهذا كماله، فاإذا جاوز حده،  والأنفة من 
تعدى �ساحبه وجار، واإن نق�ص عنه، جنب ومل ياأنف من الرذائل، 
وللحر�ص حد وهو الكفاية يف اأمور الدنيا، وح�سول البالغ منها، 
فمتى نق�ص من ذلك، كان مهانة واإ�ساعة، ومتى زاد عليه كان 
ا  ا، واجلود له حد بني طرفني، فمتى جاوز حده، �سار اإ�سرافاً �سرهاً

ا. ا، ومتى نق�ص عنه، كان بخالاً وتقترياً وتبذيراً
الفوائد، لبن القيم ) �ص150(، 

ولطائف الفوائد، اأ.د. �سعد اخلثالن، �ص30.
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املقدمة

احلمد هلل عظيم املنن، �سابغ النعم، وافر الكرم، احلمد هلل الذي �سرع احلج، 
الذنوب  هناك  تغ�سل  حيث  لرحماته،  وليتعر�سوا  بيته،  ليزوروا  ا  باباً لعباده  وفتح 
وال�سيئات، وتوؤّمل من الكرمي العطايا والهبات، ويزدلف العباد بالأعمال ال�ساحلات، 
وعّلمنا منا�سكنا، وحّج معه  واعتمر  الذي حج  نبينا حممد  وال�سالم على  وال�سالة 

اأ�سحابه، واقتفى اأثرهم من تبعهم باإح�سان اإلى يوم الدين.

وكان من هدي �سلف الأمة احلج ب�سبيانهم)1( اأن ُيعر�سونهم للنفحات، وخطا 
خطوهم من بعدهم اإلى يومنا هذا. 

ا لأن بع�ص الأولياء يوؤثرون موتاهم باأجر حج �سبيانهم؛ فقد جاءت هذه  ونظراً
يز  الورقات حماولة للوقوف على حكم اإهداء حج ال�سغري للميت من قبل ال�سغري املمِّ

اأو من ِقبل وليه. 

ا، واأن يفتح علّي بفتوحات من عنده، واأن  ا وفهماً واهلل الوهاب اأ�ساأل اأن يهبني علماً
ا.  ا، ولوجهه خال�ساً يجعل عملي �ساحلاً

اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره: 

ال�سفر، . 1 ل�سهولة  قبل؛  ذي  من  اأي�سر  اليوم  بات  بال�سغار  والعمرة  احلج  اأن 
وتي�سر و�سائل املوا�سالت. 

ا كما درج الفقهاء على ذلك، قال  ا اأو اإناثاً ولي�ص املراد بال�سبيان الذكور فقط؛ بل كل من مل يبلغ ذكوراً  )1(
ال�سيوطي يف الأ�سباه والنظائر 279: “الفقهاء يطلقون ال�سبي على من مل يبلغ”.
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اأن اإهداء ثواب اأعمال ال�سغري، و)تثويب()1( حجه وعمرته منت�سر يف بع�ص . 2
البالد، فهو معروف هنا يف جند، ولعله يف بقاع اأخرى كذلك. 

هدف املو�سوع: 

بيان حكم اإهداء ثواب حج ال�سغري للميت، �سواء اأكان ذلك من ِقبل ال�سغري اأم 
من قبل وليه. 

الدرا�سات ال�سابقة: 

)منا�سك  �ساحب  قاله  ما  ذلك  يل  واأكد  امل�ساألة،  لهذه  درا�سة  على  اأقف  مل 
ال�سبيان( د.الالحم -حفظه اهلل -الذي عنون ملطلب ب�: )اإهداء الويل اأو ال�سبي 
لثواب حجه( وقال حتته)2(: “على طول ما بحثت يف هذا املو�سوع مل اأجد من اأهل 
بنّي  العامة”، ثم  العمل وكرثته عند  العلم من تكّلم عن ذلك؛ على �سيوع مثل هذا 
احلكم يف هذه امل�ساألة يف �سطر واحد فقال: “والذي يظهر يل اأن هذا مما ل ميلكه 

الويل، لأنه ل ميلك الترّبع ب�سيء من ماله، فما نحن فيه اأولى” اأ.ه�.

ة حتتاج اإلى تاأ�سيل وبحث، واهلل املوفق.  وعليه فامل�ساألة غ�سّ

منهج البحث: 

ا   بحثت عن حكم امل�ساألة يف اأ�سهر كتب املذاهب الفقهية الأربعة، وما وجدته متفقاً
على حكمه بينهم وّثقته وا�ستدللت له، وما كان حمل خالف بينت اأقوال الفقهاء فيه 

واأدلتهم ومناق�ساتهم موثقة من كتبهم، مع الرتجيح وبيان �سببه.

واأما ما كان غري من�سو�ص على حكمه من امل�سائل، ف�سلكت فيه م�سلك التخريج 
ا يطابق مرادهم، واأجاب  ا لغوياً وهذا م�سطلح �سائع يف بع�ص املناطق عند العوام، ومل اأجد له م�ستنداً  )1(
من �ساألته من اأهل اللغة باأن هذا املعنى ل ي�سدق على هذا اللفظ.  والفقهاء ي�ستخدمون “التثويب” يف 

الأذان، كما ي�ستخدمه اللغويون يف تكرار النداء. 
ينظر: طلبة الطلبة �ص 81، معجم لغة الفقهاء �ص121، ل�سان العرب 247/1.

�ص 76.   )2(
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اهلل  �سائلة  الباحثني،  عند  املعتاد  الأكادميي  باملنهج  الكتابة  يف  ملتزمة  اأمكن،  ما 
الإ�سابة والتوفيق. 

خطة البحث: 

ا�ستملت  فقد  املقدمة،  اأما  وخامتة،  ومبحثني  ومتهيد  مقدمة  البحث يف  جعلت 
ال�سابقة  واأ�سباب اختياره والهدف من بحثه، وبيان الدرا�سات  اأهمية املو�سوع  على 

له، ثم منهج البحث وخطته. 

اأما التمهيد فهو لبيان املراد ب�: اإهداء ثواب حج ال�سغري للميت. 

واملبحث الأول: حج ال�سغري، وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب الأول: حكم حج ال�سغري. 

املطلب الثاين: عقد اإحرام ال�سغري. 

املطلب الثالث: ثواب حج ال�سغري. 

املبحث الثاين: اإهداء ثواب حج ال�سغري للميت، وفيه مطلبان: 

املطلب الأول: اإهداء املمّيز ثواب حجه. 

املطلب الثاين: اإهداء الويل ثواب حج ال�سغري. 

ثم اخلامتة والتي ت�سم اأبرز النتائج. 

وختم البحث بفهر�ص للمراجع، وفهر�ص للمو�سوعات. 

ا  علماً يزيدنا  واأن  علمنا  مبا  ينفعنا  واأن  ينفعنا،  ما  يعلمنا  اأن  العليم  اهلل  اأ�ساأل 
ا وتقوى.  ، ويقيناً وعمالاً

و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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التمهيد
املراد باإهداء ثواب حج ال�شغري للميت

ميكن بيان املراد باإهداء ثواب حج ال�سغري بعد بيان املراد بكل لفظة باإيجاز. 

ا  وتودداً ا  وتقرباً �سلة  عو�ص  بغري  �سيء  اإعطاء  وهو  الهدية،  تقدمي  فالإهداء: 

ا)1(.  واإكراماً

والثواب: جزاء الطاعة، واأجر العمل ال�سالح)2(. 

واحلج: ق�سد مكة امل�سرفة لعمل خم�سو�ص يف زمن خم�سو�ص)3(. 

ا  وال�سغري: خالف الكبري)4(، وهو من دون البلوغ ذكرا كان اأو اأنثى، ويكون مميزاًّ

وغري مميز: 

والربح  وال�سار  النافع  بني  يفرق  الذي  البلوغ  دون  ال�سبي  املمِيّز:  فال�سغري 

واخل�سارة، فيفهم اخلطاب، وُيح�سن رد اجلواب.

ق بني ال�سار  وال�سغري غري املميِّز: بخالفه، فهو ال�سبي دون البلوغ الذي ل يفرِّ

والنافع ول بني الربح واخل�سارة، ول ُيح�سن فهم اخلطاب ورد اجلواب)5(.

وامليت: �سد احلي؛ فيهدى له لنقطاع عمله ورغبة يف نفعه.

وعليه: فاملراد باإهداء ثواب حج ال�سغري للميت: نية جعل ثواب حج ال�سغري للميت.
ينظر: مقايي�ص اللغة 43/6 )هدى(، معجم لغة الفقهاء �ص 493.  )1(

ينظر: ل�سان العرب 244/1، مقايي�ص اللغة 394/1 )ثوب(.  )2(
التنقيح امل�سبع �ص 96. وينظر: تبيني احلقائق 234/2، البحر الرائق 537/2، مواهب اجلليل 418/3،   )3(

مغني املحتاج 205/2، املبدع 79/3، ك�ساف القناع 375/2.
ينظر: مقايي�ص اللغة 290/3، ل�سان العرب 451/4.  )4(

ينظر: مواهب اجلليل 435/3، حا�سية اخلر�سي 97/3، املجموع 28/7، الإن�ساف 19/3، معجم لغة   )5(
الفقهاء �ص 274.
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املعنى: 

اأّما لفظ )نية(: فرياد به النية ال�سابقة اأو املقارنة لالإحرام ل التالية له، فالعربة 

مبا يف القلب �سواء رافقه التلفظ با�سم املُهدى له اأو ل)1(.

اإذا  ولفظ )جعل(: دون حتديد اجلاعل واملعطي مراٌد ليكون البحث �سامالاً ما 

نوى ال�سغري الإهداء اأو نواه وليه.

وحكمها  يتناولها()2(،  احلج  ا�سم  )لأن  كذلك؛  للعمرة  �سامل  وهو  حج:  ثواب 
حكمه.

ا كان اأو اأنثى، ويخرج البالغ؛ لأهليته وتكليفه؛ واختالف اأحكامه. ال�سغري: ذكراً

امليت: يخرج احلي؛ اإذ ال�سائع املعروف بني النا�ص هو الإهداء لالأموات؛ لرحم اأو 
�صد�قة �أو مودة �أو �إح�صان �أو غري ذلك، و�أّما �لإهد�ء للحي فاإنه يكون نيابة ي�صرتط 
هذا  با�ستمرار  الظن  وغلبة  بنف�سه،  احلج  اأداء  عن  وعجزه  عنه،  املنوب  اإذن  لها 

العجز)3(.

عند عامة اأهل العلم.  )1(
مواهب   ،199/3 الذخرية   ،523/1 املعونة   ،257/1 الهندية  الفتاوى  احلقائق253/2،  تبيني  ينظر: 
 ،282/5 الكبري  احلاوي   ،434/1 اجلليل  منح  �سرح   ،96/3 اخلر�سي  حا�سية  اجلليل 437-436/3، 
املجموع 28/7، الغرر البهية 53/4، مغني املحتاج 208/2، املغني 105/5، املبدع 99/3، 109، الفتاوى 

الكربى 770/3، غاية املنتهى 374/1، ك�ساف القناع 397/2.
ك�ساف القناع 377/2، وقال يف الذخرية بعد حديثه عن النيابة يف احلج197/3: “واخلالف يف العمرة   )2(

كاخلالف يف احلج، فيما يجوز وميتنع؛ لأنها اأعمال بدنية”، وينظر: املغني 14/5، املبدع 86/3.
على �ختالف وتف�صيل يف ذلك، ينظر: �ملب�صوط 152/4-153، بدائع ال�سنائع 212/2-213، حا�سية   )3(
املغني   ،221/2 املحتاج  مغني   ،100/7 املجموع   ،237-236 �ص  ال�سغري  احلاوي   ،122/3 اخلر�سي 

27/5، املبدع 97/3-98، ك�ساف القناع 397/2.
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املبحث االأول

حج ال�شغري

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب االأول
حكم حج ال�شغري

حترير حمل النزاع: 

على  واحلنابلة  وال�سافعية  واملالكية  احلنفية)1(،  من    الفقهاء  اتفق   : اأولاً
ز العاقل)2(، واأنه ل يجزئ عن حجة الإ�سالم، بل هي باقية  �سحة حج ال�سغري املُميِّ

يف ذمته، �إذ �لبلوغ �صرط وجوب و�إجز�ء ل �صرط �صحة)3(.
ال�سغري،  بعدم �سحة حج  القول  له  فُن�ِسب  املذاهب؛  كتب   يف  اأبي حنيفة  النقل عن  ا�سطرب   )1(
واملفهوم من كتب احلنفية اأن اإحرام ال�سبي العاقل �سحيح غري لزم حمتمل لالنتقا�ص؛ لعدم الأهلية، 

ا للجمهور الذين يرون انعقاده ولزومه وترتب الفدية على ارتكابه للمحظورات كالكبري. خالفاً
ا وينعقد نفالاً غري ملزم؛  ا ملزماً قال يف مرعاة املفاتيح 312/8: “وميكن اجلمع باأنه ل ينعقد انعقاداً
ا من املحظورات ل يجب  ا من املاأمورات اأو ارتكب �سيئاً لأنه غري مكّلف، ويتفرع عليه لو اأنه مل يفعل �سيئاً

عليه �سيء من الق�ساء والكفارات”.
وقال ابن قا�سم يف حا�سيته على الرو�ص 509/3: “ومعنى قول اأبي حنيفة: ل ي�سح منه. ل ي�سح �سحة 

يتعلق بها وجوب الكفارات عليه، اإذا فعل حمظورات الإحرام”.
“فال  الدواين537/1:  الفواكه  ويف  العاقل”،  ال�سبي  حج  “فيجوز  ال�سنائع160/2:  بدائع  يف  قال   )2(
يجب على الرقيق ول على ال�سبي واإن �سح منهما”، ويف احلاوي الكبري278/5: “اأما اإحرام ال�سبي 

ا �سح اإحرامه بنف�سه..”، ويف غاية املنتهى/374: “وي�سحان من �سغري”. ف�سحيح، فاإن كان مراهقاً
 ،553/2 الرائق  البحر   ،244/2 احلقائق  تبيني   ،121/2 ال�سنائع  بدائع   ،173/4 �ملب�صوط  ينظر: 
الفتاوى الهندية 236/1، الذخرية 297/3، التاج والإكليل 426/3، مواهب اجلليل 427/3، الفواكه 
الدواين537/1، احلاوي الكبري278/5، املجموع 22/7، 42، احلاوي ال�سغري �ص 234، مغني املحتاج 

209/2، املغني 7/5، املبدع 81/3، الفروع213/5، ك�ساف القناع 379/3، غاية املنتهى 374/1.
ينظر: �ملب�صوط 69/4، 173، بدائع ال�سنائع 120/2-121، 160، منحة اخلالق 538/2 الذخرية =  )3(
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الأدلة على ذلك: 

حجة . 1 يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  مع  بي   )1( “ُحجَّ قال:    زيد  بن  ال�سائب  عن 
الوداع واأنا ابن �سبع �سنني”)2(.

الن�ساء . 2 معنا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  مع  “حججنا  وفيه:    جابر  حديث 
وال�سبيان، فلبينا عن ال�سبيان ورمينا عنهم”)3(.

وجه الدللة: 

دل احلديثان على حج ال�سبيان مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص واإقراره لهم على ذلك، ولو مل 
ي�سّح حجهم ملا ُكلفوا م�سقته.

حديث ابن عبا�ص  وفيه: قّدمنا ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ليلة املزدلفة اأغيلمة)4( . 3
بني، ل  »اأي  ويقول:  اأفخاذنا)5(  يلطح  بني عبداملطلب على جمرات، فجعل 

ترموا اجلمرة حتى تطلع ال�سم�ص«)6(.
= 297/3، مواهب اجلليل 427/3، 430، حا�سية اخلر�سي 100/3، الفواكه الدواين 537/1، نهاية املطلب 

126/4، 142، احلاوي ال�سغري �ص 235، املغني 5/ 13، 244 املبدع 81/3، ك�ساف القناع 2 /379. 
ب�سم اأوله بالبناء على مامل ي�سم فاعله، وجاء يف بع�ص الروايات قوله: )حج بي اأبي( وجاء: )حّجت بي   )1(

اأمي(، وجمع بينهما باأنه كان مع اأبويه. ينظر: فتح الباري 552/4، حتفة الأحوذي 576/3.
رواه البخاري يف �سحيحه: كتاب جزاء ال�سيد، باب حج ال�سبيان، رقم احلديث )1858( �ص 299.  )2(

اأخرجه اأحمد يف امل�سند 3039/6 رقم )14594( )م�سند جابر بن عبداهلل (، وابن ماجه يف   )3(
�سننه واللفظ له: كتاب املنا�سك، باب الرمي عن ال�سبيان، رقمه )3038( �ص 440.

التلخي�ص  يف  حجر  ابن  وقال  اأوجه”،  من  معلول  “حديث   :317/6 املنري  البدر  يف  امللقن  ابن  قال 
و�سعيف  الألباين يف �سحيح  و�سعفه  وهو �سعيف”،  �سوار  بن  اأ�سعث  اإ�سنادهما  “يف  احلبري513/2: 

�سنن ابن ماجه 38/7. 
والغالم هو ال�سبي اإلى البلوغ. ينظر: الأ�سباه والنظائر لبن جنيم �ص 306.  )4(

اللطح: ال�سرب اللني. ينظر: �سنن اأبي داود �ص 284.  )5(
رواه اأحمد امل�سند 514/2 رقم )2082( م�سند عبداهلل بن العبا�ص بن عبداملطلب. واأبو داود يف �سننه:   )6(
كتاب املنا�سك، باب التعجيل من جمع، رقم )1940( �ص 284. وابن ماجه يف �سحيحه: كتاب املنا�سك، 
كتاب  �سننه:  والن�سائي يف  رقم )3025( �ص 438.  لرمي اجلمار،  اإلى منى  تقدم من جمع  باب من 

منا�سك احلج، باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع ال�سم�ص، رقمه )3066( �ص 420. =
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اعتبار  على  دليل  الرمي  لوقت  وال�سبيان  الغلمان  توجيه  اأن  الدللة:  وجه 
عملهم و�سحة حجهم.

القيا�ص: فيقا�ص احلج على �سائر العبادات كالطهارة وال�سالة؛ فكما �سّحت . 4
قبل البلوغ مع عدم الوجوب فكذلك احلج)1(.

ثانًيا: اختلف الفقهاء  يف �سحة حج ال�سغري الذي ل يعقل على قولني: 

يز، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، فهو  القول الأول: �سحة حج ال�سغري غري املُمِّ
ال�سافعية  وهو مذهب  املالكية،  وامل�سهور من مذهب  املذهب عند احلنفية، 

واحلنابلة)2(.

لقول  ُيلتفت  األ  فينبغي  املخالفني،  قول  ل�سذوذ  ا؛  اتفاقاً العلماء  بع�ص  وراآه 
املخالفني، ول ُي�ستغل به)3(.

اأن ذكر جواز احلج بال�سبيان)4(: »عن مالك   بعد  قال ابن عبدالرب 
وال�سافعي وفقهاء احلجاز والثوري واأبي حنيفة، والكوفيني والأوزاعي والليث 
= والرتمذي يف اجلامع و�سححه: كتاب املنا�سك، باب ماجاء يف تقدمي ال�سعفة من جمع بليل، رقمه 
الغليل  اإرواء  يف  الألباين  و�سححه   ،658/8 املجموع  يف  النووي  �سححه  واحلديث   .220 �ص   )392(

 .276/4
الفروع 215/5،  املعونة596/1، بداية املجتهد 216/2، املجموع 40/7 مغني املحتاج 209/2  ينظر:   )1(

حا�سية ابن قا�سم 510/3
حا�سية  ويف  ا”،  حمرماً �سار  اأبوه  عنه  فاأحرم  يعقله  ل  كان  “فاإن  الرائق553/2:  البحر  يف  قال   )2(
اخلر�سي96/3: “يندب اإحرام الويل... عن الر�سيع اأي اإدخاله يف الإحرام باأن ينوي عنه”، ويف مغني 
املحتاج 207/2: “فللويل... اأن يحرم عن ال�سبي الذي ل مييز”، ويف املغني 7/5: “فلو حج ال�سبي 

والعبد �سح حجهما”.
ينظر: منحة اخلالق 545/2، الفتاوى الهندية 217/1، املدونة 424/1، املعونة498/1، 596، الذخرية 
223/3، مواهب اجلليل 1426/3، حا�سية اخلر�سي 96/3، احلاوي الكبري 278/5، املجموع 22/7، 

املبدع83/3، الفروع 213/5، الرو�ص املربع 508/3. 
نقل يف مرعاة املفاتيح 310/8 عن عدد من الأئمة حكاية اتفاق الأمة على ذلك، واحلكم ب�سذوذ قول   )3(

من خالف.
التمهيد103/1. وينظر: �سرح الزرقاين 523/2.  )4(
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وغريهم من اأهل م�سر وال�سام، وكل من ذكرناه ي�ستحب احلج بال�سبيان 
وياأمر به وي�ستح�سنه، وعلى ذلك جمهور العلماء يف كل قرن، وقالت طائفة: 

ل ُيحّج بال�سبيان، وهو قول ل ي�ستغل به ول ُيعرج عليه. 

القول الثاين: عدم �سحة حج ال�سبي الذي ل يعقل.

وهذا قول اأبي حنيفة)1( الذي ا�ستهر عنه يف كتب اخلالف)2(، وهو قول عند 
وحمله  �سنني)3(،  اأربع  دون  كمن  يعقل،  ل  مّمن  ونحوه  الر�سيع  يف  املالكية 
بع�ص املالكية على الكراهة ل على املنع)4(، ون�ص عليه بع�ص ال�سافعية فيما 

لو انفرد باإرادة الإحرام بنف�سه دون وليه)5(.
ينظر: بدائع ال�سنائع 160/2، منحة اخلالق 545-544/2.  )1(

ا وغري مميز- كما يف بداية املجتهد  فن�سب لأبي حنيفة  عدم �سحة حج ال�سغري باإطالق -مميزاً  )2(
215/2، واملجموع 39/7، وعدم انعقاد اإحرام ال�سغري كما يف احلاوي الكبري 278/5، وفتح الباري 

551/4، وعدم انعقاد حج ال�سغري باإحرام وليه، كما يف الذخرية 223/3، املغني 51/5.
واملذكور يف بدائع ال�سنائع عدم �سحته ممن ل يعقل، فقال 160/2: “واأما �سرائط اأركانه... ومنها 
العقل فال يجوز اأداء احلج من املجنون وال�سبي الذي ل يعقل”، وحمله بع�ص احلنفية على ما اإذا عقد 

الإحرام لنف�سه وهو ل يعقل.
 جاء يف منحة اخلالق 545/2: “املتعنّي حمل ما يف البدائع على اأداء املجنون وال�سبي بنف�سهما بال 
ويل، وحمل ما نقله ابن اأمري حاج على ما اإذا اأحرم عنهما وليهما فاإن املجنون كال�سبي يف ذلك”، ويف 
حا�سية ابن عبدين457/3: “ذكر يف بدائع ال�سنائع اأنه ل يجوز اأداء احلج من جمنون و�سبي ل يعقل 
الويل”،  فعل  على  والثاين  بنف�سهما،  اأدائهما  على  الأول  بحمل  �سحة حجهما...والتوفيق  ونقل غريه 
وقال يف الفروع215/5: “ومذهب اأبي حنيفة واأ�سحابه: ي�سح اإحرامه ول يلزم، فال تتعلق به كفارة، 
ا، وذكر ابن هبرية عن بع�ص احلنفية اأن هذا معنى قول اأبي  ويرتف�ص برف�سه، ويجنب الطيب ا�ستحباباً
حنيفة، ل اأنه يخرجه من ثواب احلج... وهذا القول متجه اأن ي�سح اإحرامه، ول يلزمه حكمه، ويثاب 

ا؛ لأنه لي�ص من اأهل اللتزام، ولي�ص على لزومه دليل”. عليه اإذا اأمته �سحيحاً
ينظر: الذخرية 223/3، 298، مواهب اجلليل 426/3، �سرح منح اجلليل 433/1.  )3(

ا، ينظر: حا�سية اخلر�سي 96/3، �سرح  ون�ص بع�ص املالكية على اأن املراد غري املميز ولو مل يكن ر�سيعاً
منح اجلليل 433/1. 

ينظر: اإكمال املعلم 412/4، مواهب اجلليل 426/3، ولعل قولهم باحلج بال�سغري عند خوف ال�سيعة   )4(
عليه يوؤيد اأن املنع خلوف الإ�سرار به وحلوق امل�سقة، ل لعدم ال�سحة، واهلل اأعلم.

ينظر: نهاية املطلب 338/4، 127. وهذا حمل اتفاق و�سياأتي.  )5(
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اأدلة القول الأول: 

ا�ستدل اأ�سحاب هذا القول باأدلة عديدة اأبرزها الآتي: 

ا لها، فقالت: يا ر�سول اهلل، . 1 ما رواه ابن عبا�ص  قال: رفعت امراأة �سبياً
األهذا حج؟ قال: »نعم، ولك اأجر«)1(. 

وجه الدللة: 

ا، فقد احتاجت املراأة  اأن ال�سبي امل�سوؤول عن حجه يف احلديث كان �سغرياً
اإلى اأن ترفعه وتاأخذ ب�سبعيه اأو ع�سديه لتخرجه من امِلحّفة)2(، وحكم النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص ب�سحة حجه واأنه منعقد ُيثاب عليه)3(.

حديث جابر  وفيه: “حججنا مع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص معنا الن�ساء وال�سبيان . 2
فلبينا عن ال�سبيان ورمينا عنهم”)4(.

وجه الدللة: 

اأن التلبية عن ال�سبيان والرمي عنهم اإمنا تكون اإذا عجزوا عن ذلك وهذا 
ُمت�سور يف حق من دون التمييز، وفعلهم ذلك بح�سرة ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإقرار 

ل�سحته)5(.
رواه م�سلم يف �سحيحه: كتاب احلج، باب �سحة حج ال�سبي واأجر من حج به رقمه )1336( �ص 564.  )1(
�ص256:   )1736( يحج  ال�سبي  يف  باب  املنا�سك،  كتاب  داود:  اأبي  فعند  الروايات،  اختالف  على   )2(
ورفعته من...”. وعند مالك: كتاب احلج، باب جامع احلج  �سبي،  بع�سد  فاأخذت  امراأة  “ففزعت 

)1596(620/3: “فاأخذت ب�سبعي �سبي..”.
وال�سبعني -بفتح ال�ساد واإ�سكان الباء وفتح العني-: باطنا ال�ساعدين. ينظر: �سرح الزرقاين 592/2.

تُّقبب كما تقبب  اأنها ل  اإل  الن�ساء كالهودج  الفاء- مركب من مراكب  وت�سديد  امليم  واملحفة -بك�سر 
الهودج. ينظر: عون املعبود110/5. 

ينظر: حتفة الأحوذي 576/3، �سرح الزرقاين 524/2، �سبل ال�سالم 372/2.  )3(
�سبق تخريجه.  )4(

ينظر: مغني املحتاج 208/2.   )5(
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عن ابن عبا�ص  قال: »اأميا �سبي حج له اأهله فمات اأجزاأ عنه، فاإن . 3
اأن  بلغ احلنث)2( فعليه  »اأميا �سبي حج ثم  اأدرك فعليه احلج«)1(، وحديث: 

يحج حجة اأخرى«)3(.

وجه الدللة: 

دّل قول ابن عبا�ص على �سحة حج ال�سغري، وعدم اإجزائه عن حجة الإ�سالم، 
ا)4(.  ا �سرعياً ا، وجب اأن يكون حجاً فاإذا ثبت اأن لل�سبي حجاً

اأن اأبا بكر  طاف بابن الزبري يف خرقة)5(.. 4

وجه الدللة: طواف اأبي بكر  بال�سغري دليل على �سحته منه.

اأن احلج م�سلحة دينية، ول كبري �سرر فيه على ال�سبي)6(، وامل�سقة الأكرب . 5
اإمنا تلحق الويل. 

رقمه  يحج،  والأعرابي  والعبد  ال�سبي  يف  املنا�سك،  كتاب  م�سنفه،  يف  �سيبة  اأبي  ابن  رواه   )1(
)15101(567/8، واأبو داود يف املرا�سيل: باب احلج، رقمه )134( 144/1. 

ال�سالم   �سبل  ينظر:  حنثه.  عليه  يكتب  اأن  بلغ  اأي  الإثم،  اأي  النون-:  و�سكون  احلاء  -بك�سر  احلنث   )2(
.376/2

�سبيال  اإليه  ا�ستطاع  اإثبات فر�ص احلج على من  باب  كتاب احلج،  الكربى:  ال�سنن  البيهقي يف  رواه   )3(
املنا�سك،  كتاب  �سحيحه:  يف  خزمية  وابن   ،325/4  )8705( رقمه  ا،  م�سلماً عاقالاً  ا  بالغاً ا  حراًّ وكان 
باب ال�سبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ )بنحوه( رقمه )873( 586/4، واحلاكم يف م�ستدركه: كتاب 
�صرط  على  �صحيح  حديث  “هذ�  وقال:   ،481/1  )1775( رقمه  والأعرابي،  ال�سبي  حج  املنا�سك، 
ال�سيخني ومل يخرجاه”، وابن اأبي �سيبة يف م�سنفه: كتاب املنا�سك، يف ال�سبي والعبد والأعرابي يحج 
رقمه )15105( 568/8، قال يف البدر املنري 16/6: “وهو حديث �سحيح”، قال الألباين يف الإرواء 
بعد بيانه طرق احلديث والكالم يف رفعه ووقفه 159/4 رقم )987( قال: “وخال�سته: اأن احلديث 

�سحيح الإ�سناد مرفوعاًا وموقوفاًا، وللمرفوع �سواهد ومتابعات يتقوى لها”. 
ينظر: احلاوي الكبري 279/5.   )4(

والطواف  الطواف  الطواف وحد  يكره  اأي حني  باب  املنا�سك،  اأخرجه عبدالرزاق يف م�سنفه: كتاب   )5(
ما  يجنب  ال�سبي  يف  املنا�سك،  كتاب  م�سنفه:  يف  �سيبة  اأبي  وابن   ،)9121( رقمه   70/5 بال�سغري 

يجتنب الكبري 571/8 رقمه )15112(. 
ينظر: مواهب اجلليل 432/3.   )6(
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اأدلة القول الثاين)1(: 

قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: “رفع القلم عن ثالثة: عن النائم حتى ي�ستيقظ وعن ال�سبي . 1
حتى يحتلم، وعن املجنون حتى يعقل”)2(. 

وجه الدللة: اإذا كان ال�سبي ليوؤاخذ بعمله، فهذا دليل على بطالن اأفعاله)3(.

املناق�سة: نوق�ص من وجهني: 

الأول: اأن املراد رفع الإثم ل اإبطال اأفعاله وعدم ت�سحيحها. 

الثاين: اأن معناه ل يكتب عليه �سيء، ولي�ص فيه منع الكتابة له وح�سول ثوابه)4(. 

القيا�ص على املجنون، فكما ل ي�سح حج املجنون، فكذلك من ل يعقل من . 2
�ل�صبيان، بجامع عدم �لعقل، فالعقل �صرط ل�صحة �حلج، و�لعبادة ل ت�صح 

من غري عاقل)5(. 

املناق�سة: نوق�ص من وجوه اأربعة: 

الأول: اأن هذا القول معار�ص بالن�سو�ص الثابتة يف حج ال�سغار، فال�سغري 
غري املمّيز يفارق املجنون ويخالفه يف هذه امل�ساألة للن�ص؛ فال ي�ستقيم 

القيا�ص حينئذ، وُيقت�سر على ما ورد به الن�ص)6(. 
جل الأدلة املذكورة من�سوبة لأ�سحاب هذا القول نقال عن غريهم؛ ولذا حُلظ فيها التعميم يف كل �سبي   )1(
ا اأو غري مميز، كما ن�سب لهم القول بهذا! والذي يظهر اأن مدار ا�ستدلل اأ�سحاب هذا القول على  مميزاًّ

القيا�ص على املجنون. واهلل اأعلم.
اأخرجه اأحمد يف م�سنده، م�سند الع�سرة املب�سرين باجلنة، م�سند علي بن اأبي طالب  20/2 رقمه   )2(
ا، 140/4، واحلاكم يف  )956(، واأبو داود يف �سننه: كتاب احلدود، باب يف املجنون ي�سرق اأو ي�سيب حداًّ
م�ستدركه: كتاب البيوع  67/2 )2350( وقال: هذ� حديث �صحيح على �صرط م�صلم ومل يخرجاه وو�فقه 

الذهبي، و�سححه الألباين يف الإرواء 4/2 رقمه )297(. 
نقل الدليل يف املجموع 40/7.  )3(

ينظر: املجموع 40/7.   )4(
ينظر: بدائع ال�سنائع 160/2، بداية املجتهد 215/2.   )5(

ينظر: منحة اخلالق 545/2، 554 - 555، الذخرية 297/3، عون املعبود 111/5، الفروع 207/5،   )6(
ك�ساف القناع 378/2. 
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الثاين: اأنه قيا�ص مع الفارق، فاملجنون اإفاقته مرجوة يف كل يوم فلم يجز اأن 
يحرم عنه وليه جلواز اأن يفيق فيحرم بنف�سه، وبلوغ الطفل غري مرجو 

اإل يف وقته، فجاز باإحرام وليه)1(. 

املجنون،  العلماء من �سحح حج  فيه، فمن  قيا�ص على خمتلف  اأنه  الثالث: 
ا للوجوب ل لل�سحة)2(.  وجعل التكليف �سرطاً

باأن ال�سغري يخالف املجنون يف بع�ص الأحكام؛  اأن يناق�ص:  الرابع: وميكن 
فو�سوء ال�سغري مثالاً �سحيح خالفا للمجنون، فيكون الإحرام كذلك.

اأن احلج ل يجب على ال�سغري، فال ي�سح منه)3(. . 3

املناق�سة: نوق�ص من وجهني: 

الأول: اأنه منتق�ص بالو�سوء فهو ل يجب عليه، ولكن ي�سح منه. 

الثاين: اأن عدم الوجوب للتخفيف، ولي�ص يف احلكم ب�سحته تغليظ)4(. 

لو �سح حج ال�سغري لوجب ق�ساوؤه اإذا اأف�سده وذلك غري واجب)5(. . 4

املناق�سة:

اأن اجلمهور على لزوم اإحرامه ووجوب الق�ساء عند الف�ساد)6(. 

اأن حج ال�سغري فيه م�سقة، وي�ستلزم موؤنة)7(. . 5
ينظر: احلاوي الكبري 279/5.   )1(

ينظر: حا�سية ابن عابدين 468/3، مواهب اجلليل 427/3، حا�سية اخلر�سي 96/3-97، مغني املحتاج   )2(
 .208/2

نقله يف املجموع 40/7، الذخرية 297/3.   )3(
ينظر: املجموع 40/7.   )4(

نقله يف املجموع 40/7.   )5(
ينظر: املجموع 40/7.   )6(

نقله يف املجموع 40/7.   )7(
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املناق�سة: 

اأن امل�سقة يف احلج كامل�سقة يف املواظبة على الطهارة وال�سالة، ومع ذلك اأُمر 
بها و�سحت منه، واأما املوؤونة فاإنها يف مال الويل ول �سرر على ال�سغري)1(. 

ا له ليعتاده ويتعلمه، ثم يفعله اإذا بلغ)2(.. 6 اأن حج ال�سغري اإمنا �سرع متريناً

املناق�سة: 

بها  لالهتمام  بالعبادة  الأمر  كون  بني  التعار�ص  بعدم  ذلك  مناق�سة  ميكن 
الكرمي  فال�سكور  عليها؛  الأجر  ثبوت  وبني  عليها،  والتدريب  اأحكامها  وتعلم 

 معهود الكرم، وهو ثابت يف ال�سالة ونحوها. 

اأن التزام ال�سغري غري ملزم؛ فكما ل يلزمه نذره وميينه فكذلك اإحرامه.. 7

والنذر  واليمني  بالفعل،  التزام  فالإحرام  الفارق  مع  قيا�ص  اأنه  املناق�سة: 
التزام بالقول دون الفعل، والتزام الفعل اأقوى من القول)3(.

الرتجيح: 

الراجح -واهلل تعالى اأعلم- ما ذهب اإليه عامة الفقهاء من �سحة حج ال�سغري، 
ا اأم غري مميز وذلك ملا ياأتي:  �سواءاً اأكان ممّيزاً

• قوة اأدلة هذا القول، ووجود الن�سو�ص يف هذا.	

• حج ال�سلف ب�سبيانهم، وا�ستمرار عمل الأمة بهذا. 	

• اأثر ذلك يف تدريب ال�سبيان على العبادات وتعويدهم عليها، وحتبيبهم فيها.	
ينظر: املجموع 40/7.   )1(

ينظر: فتح الباري 551/4، حتفة الأحوذي 576/3، نيل الأوطار 20/6.  )2(
ينظر: الفروع مع ت�سحيحه 215/5.  )3(
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املطلب الثاين

عقد اإحرام ال�شغري

ولذا  املميز،  لغري  مغاير  املميز  فحكم  حاله،  باختالف  يختلف  ال�سغري  اإحرام 
�سيكون بيان اإحرامه)1( يف امل�ساألتني الآتيتني: 

امل�ساألة الأولى: اإحرام غري املميز: 

اتفق الفقهاء -القائلون ب�سحة حج غري املميز- على اأن وليه)2( هو من يعقد له 
ا)3(.  الإحرام، فال ينعقد اإحرامه بنف�سه بل ينوي عنه وليه، وي�سري بذلك حمرماً

الأدلة على ذلك: 

الن�ساء . 1 معنا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  مع  “حججنا  وفيه:    جابر  حديث 
وال�سبيان، فلبينا عن ال�سبيان ورمينا عنهم”)4(. 

قال ال�سيخ ابن عثيمني  يف ال�سرح املمتع 24/7: “م�ساألة: هل الأولى اأن يحرم ال�سغار باحلج   )1(
والعمرة، اأم الأولى عدم ذلك؟ اجلواب: يف هذا تف�سيل؛ وهو اإن كان يف وقت ل ي�سق فاإن الإحرام بهم 
خري؛ لأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال للمراأة التي رفعت له ال�سبي، و�ساألته هل له حج؟ قال: »نعم ولك اأجره«، اأما 
اإن كان يف ذلك م�سقة كاأوقات الزحام يف احلج والعمرة يف رم�سان، فالأولى عدم الإحرام؛ لأنه رمبا 

ي�سغله عن اأداء ن�سكه الذي هو مطالب به على وجه الأكمل”.
على خالف يف الويل وهل هو من له ولية املال، اأو اأن الأمر اأعم من ذلك ينظر: حا�سية ابن عابدين   )2(
467/3، املدونة368/1-369، الذخرية 298/3، مواهب اجلليل 439/3، �سرح منح اجلليل 433/1، 
�سرح الزرقاين 523/2، مرعاة املفاتيح 315/8، احلاوي الكبري 280/5، املجموع 24/7، 28، احلاوي 
ال�سغري �ص 234، مغني املحتاج 208/2، الغرر البهية 53/4، املغني 51/5، املبدع 83/3، الإن�ساف 

19/8، ك�ساف القناع 380/2 - 381، حا�سية ابن قا�سم 509/3.
ينظر: تبيني احلقائق 245/2، البحر الرائق 553/2، منحة اخلالق555/2، الفتاوى الهندية 236/1،   )3(
نهاية   ،537/1 الدواين  الفواكه  اخلر�سي96/3،  حا�سية   ،298  ،223/3 الذخرية  املدونة367/1، 
املطلب338/4، احلاوي الكبري 278/5، املجموع 23/7، الغرر البهية 53/4، مغني املحتاج 207/2، 
املربع  الرو�ص   ،213/5 الفروع   ،770/3 الكربى  الفتاوى   ،19/8 الإن�ساف  �ص96،  امل�سبع  التنقيح 

509/3، غاية املنتهى 374/1. 
�سبق تخريجه.   )4(
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وجه الدللة: اأن الإحرام بال�سبيان معهود ومعمول به زمن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

اأن ال�سبي تبع لغريه يف اأ�سل الدين، واحلج ركن الدين فكان للويل عقده)1(. . 2

ا، . 3 القيا�ص على النكاح، فكما اأن الويل يعقد لل�سغري نكاحه فيكون بذلك زوجاً
ا؛ لعدم اأهليته للعقد يف كل)2(.  فكذلك ُيعقد الإحرام له في�سري بذلك حمرماً

ميكن اأن ي�ستدل باأن العبادات لبد لها من نية، وغري املميز ل نية له، فالبد . 4
من نية وليه ل�سحة عبادته.

 ميكن اأن ي�ستدل باأن عقد الإحرام لزم يوجب امل�سي فيه، ول يكون الإلزام . 5
اإل بولية، في�سّح من الويل. 

امل�ساألة الثانية: اإحرام املميز: 

قد ُيحرم املميز بنف�سه، وقد ُيحرم عنه وليه، وبيان ذلك يف الفرعني الآتيني: 

الفرع الأول: اإحرام املميز بنف�سه: 

الأ�سل اأن ال�سغري املميز يعقد اإحرامه بنف�سه باإذن وليه، وهذا باتفاق الفقهاء 
 .)3(



ينظر: الذخرية 222/3، حا�سية اخلر�سي 97/3.  )1(
ينظر: املبدع 83/3، ك�ساف القناع 380/2.   )2(

 :297/3 الذخرية  ويف  وليه”،  باإذن  العاقل  ال�سبي  حج  “فيجوز   :160/2 ال�سنائع  بدائع  يف  جاء   )3(
بال  وي�سح  وليه  باإذن  بنف�سه  اأحرم  ا  مميزاً كان  اإن  “ثم   :22/7 املجموع  ويف  وليه”،  باإذن  “واملميز 
خالف، فاإن ا�ستقل واأحرم بنف�سه بغري اإذن وليه فوجهان م�سهوران، واأ�سحهما ل ي�سح، وبه قال اأكرث 

ز بنف�سه باإذن وليه”. اأ�سحابنا”، ويف ك�ساف القناع 380/2: “وُيحرم املميِّ
ز بنف�سه لأنه لي�ص له  وحكم يف املجموع بغلط اأبي احل�سن بن القطان؛ اإذ قال بعدم �سحة اإحرام املميِّ

ق�سد �سحيح!
وينظر: البحر الرائق 553/2، منحة اخلالق 544/2-545، الفتاوى الهندية 236/1، الذخرية 297/3-

298، مواهب اجلليل 434/3، حا�سية اخلر�سي 97/3، �سرح منح اجلليل 434/1، نهاية املطلب 338/4، 
البهية  الغرر   ،317 املحتاج 208/2،  مغني   ،235 ال�سغري �ص  احلاوي   ،479 الكبري 279/5،  احلاوي 

57/4، املغني 51/5، املبدع 82/3-83، الإن�ساف 18/8، الفروع 215/5، الرو�ص املربع 510/3.
على خالف يف انعقاده بغري اإذن الويل ويف حق الويل يف حتليله من حجه، ولي�ص هذا مقام ب�سطه. 
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الأدلة على ذلك: 

اأما اإحرامه بنف�سه فلما ياأتي: 

الأ�سل يف العبادة اأن يبا�سرها الإن�سان بنف�سه، ول يقوم غريه عنه اإل بدليل، . 1
ول دليل على اإحرام الويل عن املميز حال قدرته على ذلك)1(. 

بنف�سه . 2 و�سيامه  �سالته  ال�سغري  يعقد  فكما  العبادات،  �سائر  على  القيا�ص 
فكذا حجه، بجامع ال�ستطاعة يف كل)2(. 

باب . 3 هو  الذي  الو�سوء  على  احلج  باب  هو  الذي  الإحرام  فيقا�ص  القيا�ص، 
ز، في�سح اإحرامه كالبالغ)3(.  ال�سالة، فكما �سح و�سوء املميِّ

و�أما ��صرت�ط �إذن �لويل فلالآتي: 

والت�سرفات . 1 بدنية،  مالية  عبادة  املال، فاحلج  لزوم  اإلى  يوؤدي  الإحرام  اأن 
املالية لل�سبي ي�ستاأذن فيها الويل)4(. 

القيا�ص على البيع، فكما اأن املميز ل يعقد البيع اإل باإذن وليه، فكذا الإحرام . 2
ي�سح عقده من املميز باإذن وليه، اإذ العبادات اأحد نوعي العقود)5(. 

الفرع الثاين: اإحرام الويل عن املميز: 

ن�ص الفقهاء  كما �سبق على اأن املميزِّ يحرم بنف�سه، ولي�ص لوليه الإحرام 
عنه، لعدم الدليل على ذلك. 

واختلفوا يف انعقاد الإحرام اإذا �سدر من ويل املميز على قولني: 
ينظر: حا�سية ابن عابدين 467/3، حا�سية اخلر�سي 98/3، �سرح منح اجلليل 434/1، الغرر البهية   )1(

57/4، الفروع 217/5، ك�ساف القناع 380/2، الرو�ص املربع 510/3.
ينظر: مواهب اجلليل 435/3، املجموع 22/7.   )2(

ينظر: ك�ساف القناع 380/2.   )3(
ينظر: الغرر البهية 57/4، املبدع 83/3.   )4(

ينظر: املبدع 83/3، ك�ساف القناع 380/2.   )5(
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املالكية)1(،  وهذا مذهب  الويل.  عقده  اإذا  املميز  اإحرام  ينعقد  ل  الأول:  القول 
ووجه عند ال�سافعية)2(، ومذهب احلنابلة)3(. 

القول الثاين: ينعقد اإحرام املميز اإذا عقده وليه. وهذا مذهب احلنفية)4(، وهو 
اأ�سح الوجهني عند ال�سافعية)5(. 

اأدلة القول الأول: 

عدم الدليل على �سحة اإحرام الويل عن املميز وانعقاد حجه به)6(. . 1

القاعدة يف حج ال�سبي: اأن كل فعل ميكن ال�سبي فعله فال يفعله الويل عنه)7(، . 2
واملميز ول �سك ميكنه مبا�سرة الإحرام، فال ي�سح اأن يفعله الويل عنه)8(. 

قبل . 3 من  ال�سالة  عقد  ي�سح  مل  اأنه  ومبا  كال�سالة،  بدنية  عبادة  احلج  اأن 
الويل فكذا احلج)9(. 

قال يف مواهب اجلليل 435/3: »اجلاري على املذهب اأنه ل ينعقد«. وهو املفهوم من قولهم باإحرامه   )1(
عن نف�سه، ينظر: حا�سية اخلر�سي 97/3.

قال يف املجموع 23/7: “ولو اأحرم عنه وليه... فوجهان م�سهوران... وقطع البغوي باأنه ل ي�سح اإحرام   )2(
الويل عنه”، وينظر: نهاية املطلب339/4. 

“ول يحرم الويل عن مميز؛ لعدم الدليل”. وينظر: ك�ساف القناع 380/2،  قال يف الفروع 216/5:   )3(
حا�سية ابن قا�سم 509/3.

قال يف تبيني احلقائق 245/2: “ويف �ملب�صوط �ل�صبي لو �أحرم بنف�صه وهو يعقل �أو �أحرم عنه �أبوه �صار   )4(
ا”. وينظر: الفتاوى الهندية 236/1. حمرماً

وجاء يف حا�سية ابن عابدين ما قد ُيفهم منه خالف ذلك، حيث قال 467/3: “نقل اأن ال�سبي اإذا كان 
يعقل الأداء بنف�سه يق�سي املنا�سك كلها، واإن كان ل يعقل الأداء بنف�سه اأحرم عنه اأبوه...فهو كال�سريح 

يف اأن اإحرامه عنه اإمنا ي�سح اإذا كان ل يعقل”، واهلل اأعلم.
ا«، ينظر: نهاية املطلب 339/4، املجموع  قال يف معني املحتاج 208/2: »وللويل اأن يحرم عن املميز اأي�ساً  )5(

23/7، الغرر البهية 52/4.
ينظر: الفروع 216/5، ك�ساف القناع 380/2.   )6(

ينظر: مواهب اجلليل 436/3، نهاية املطلب 339/4، الغرر البهية 54/4، ال�سرح الكبري 20/8، املبدع   )7(
83/3، ك�ساف القناع 380/2 - 381. 

ا اأذن له وليه يف ذلك، فاإن اأذن له فعل  ا مراهقاً ينظر: مواهب اجلليل 435/3، وفيه: »اإن كان مميزاً  )8(
احلج بنف�سه كغريه من البالغني«، احلاوي الكبري 282/5، ح�سية ال�سربيني على الغرر 52/4.

ينظر: الذخرية 297/3، املجموع 40/7.   )9(
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القيا�ص على النذر، فكما اأن نذر الويل ل يلزم ال�سبي باحلج فكذا اإحرامه . 4
عنه، اإذ كل منهما �سبب للزوم)1(. 

اأدلة القول الثاين: 

اأن ال�سغري ل ي�ستقل، والولية مطردة عليه ل�سباه، فيدوم ا�ستقالل الويل . 1
بالت�سرف فيما تفيده الولية)2(.

ا على نظر الويل واإذنه �ساغ اأن . 2 ملا كان اأ�سل دخول ال�سغري يف الإحرام متوقفاً
يتوله الويل بنف�سه)3(.

املناق�سة: 

نف�سه،  حلظ  ولية  ال�سغري  على  الولية  باأن  الثاين:  القول  اأدلة  مناق�سة  ميكن 
العبادات وجعلها  نيته وق�سده يف  اإلغاء  تعني  ولكنها ل  وماله،  نف�سه  تهدف حلفظ 
اأ�سرار  اأو  عواقب  من  يرتتب  اأن  ميكن  فيما  النظر  يف  تكون  الويل  ف�سلطة  للويل، 

ج�سدية اأو تبعات مالية على ت�سرفات ال�سغري.

الرتجيح: 

عنه؛  للويل عقده  ولي�ص  بنيته،  ينعقد  اإمنا  املميز  اإحرام  اأن  اأعلم  واهلل  املختار 
وذلك ملا يلي: 

-قوة اأدلة القائلني بهذا.

-اأن املميز له ق�سد �سحيح ونية توؤهله لعقد العبادات فينوي ال�سالة وال�سوم 
وت�سح منه، فاحلج كذلك.

ينظر: الذخرية 297/3.   )1(
ينظر: نهاية املطلب 339/4.  )2(

ينظر: حا�سية ابن قا�سم العبادي على الغرر 57/4.  )3(
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املطلب الثالث
ثواب حج ال�شغري

اتفق الفقهاء  على ثبوت ثواب احلج لل�سغري ولوليه)1(. 

• )2(: “اتفقت الأئمة الأربعة على اأن ال�سبي 	
 نقل الرحيماين املباركفوري

لكن  مميز،  غري  اأو  ا  مميزاً كان  �سواء  ح�سناته  له  وتكتب  طاعته  على  يثاب 
اختلف اأ�سحابنا هل تكون ح�سناته له دون اأبويه، اأو يكون الأجر لوالديه من 
غري اأن ينق�ص من اأجر الولد �سيء؟ ففي قا�سي خان: قال اأبو بكر الإ�سكاف: 
ح�سناته تكون له دون اأبويه، واإمنا يكون للوالد من ذلك اأجر التعليم والإر�ساد 
ا بناء على الت�سبب،  اإذا فعل ذلك... وقال بع�سهم: تكون ح�سناته لأبويه اأي�ساً
والأحاديث تدل عليه؛ فقد روي عن اأن�ص اأنه قال: من جملة ما ينتفع به املرء 
ا تعلم القراآن والعلم، فيكون لوالده اأجر ذلك من غري  بعد موته اإن ترك ولداً

اأن ينق�ص من اأجر الولد �سيء”. 

• )3(: “اأما جري القلم له بالعمل ال�سالح فغري منكر 	
 وقال ابن عبدالرب

اأن تكتب لل�سبي درجة وح�سنة يف الآخرة ب�سالته وزكاته و�سائر اأعمال الرب 
باأن  امليت  تف�سل على  كما  تف�سالاً من اهلل  �سنتها  ويوؤديها على  يعملها  التي 
يوؤجر ب�سدقة احلي عنه، ويلحقه ثواب مامل يق�سده وما مل يعمله مثل الدعاء 
اأنهم اأجمعوا على اأمر ال�سبي بال�سالة  وال�سالة عليه ونحو ذلك، األ ترى 
اإذا عقلها، و�سلى ملسو هيلع هللا ىلص باأن�ص واليتيم معه، واأكرث ال�سلف على اإيجاب الزكاة يف 
اأموال اليتامى، وي�ستحيل اأن ل يوؤجروا على ذلك، وكذلك و�ساياهم، وللذي 
اأنه مثل اأجر ال�سبي للت�سبب.  اأو  على خالف يف اأجر الويل وهل هو اأجر الرتبية والتعليم والإر�ساد،   )1(
�سرح   ،432/3 اجلليل  مواهب   ،412/4 املعلم  اإكمال   ،307 �ص  جنيم  لبن  والنظائر  الأ�سباه  ينظر: 

الزرقاين 523/2، املجموع 42/7، املغني 54/5. 
مرعاة املفاتيح 313/8-314، نقال عن �سرح اللباب.   )2(

التمهيد 105/1.   )3(



إهداء ثواب حج الصغري للميت

317العدد  اخلمســــون 

يقوم بذلك عنهم اأجر لعمري كما للذي يحج بهم اأجر ف�سالاً من اهلل ونعمة، 
فال �سيء يحرم ال�سغري التعر�ص لف�سل اهلل”. 

• )1(: “يكتب لل�سبي ثواب ما يعمله من الطاعات كالطهارة 	
 وقال النووي

وال�سالة وال�سوم والزكاة والعتكاف واحلج والقراءة والو�سية والتدبري اإذا 
�سححناها وغري ذلك من الطاعات، ول يكتب عليه مع�سية بالإجماع. 

ودليل هذه القاعدة: الأحاديث ال�سحيحة امل�سهورة، كحديث: األهذا حج؟ قال: 
»نعم، ولك اأجر«، وحديث ال�سائب بن يزيد، وحديث جابر، وغريها مما �سبق 
هنا، وحديث �سالة ابن عبا�ص مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وحديث ت�سومي ال�سبيان يوم 
ل�سبع«، وهو  بال�سالة  اأولدكم  ال�سحيحني، وحديث »مروا  عا�سوراء وهو يف 
�سحيح و�سبق بيانه، وحديث اإمامة عمرو بن �سلمة وهو ابن �سبع �سنني وهو يف 

البخاري واأ�سباه ذلك”. 
• اجلنة 	 املوؤمنني  اأطفال  دخل  “واإذا   :)2(

 تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  وقال 
فاأرواحهم واأرواح غريهم من املوؤمنني يف اجلنة، واإن كانت درجاتهم متفا�سلة، 
وال�سغار يتفا�سلون بتفا�سل اآبائهم وتفا�سل اأعمالهم -اإذا كانت لهم اأعمال- 
فاإن اإبراهيم بن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لي�ص هو كغريه، والأطفال ال�سغار يثابون على ما 
ا عنهم يف ال�سيئات، كما ثبت يف  يفعلونه من احل�سنات واإن كان القلم مرفوعاً
ا من حمفة فقالت: األهذا حج؟  ال�سحيح اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص رفعت اإليه امراأة �سبياً
اأنه قال: »مروهم  قال: »نعم، ولك اأجر« رواه م�سلم يف �سحيحه، ويف ال�سنن 
وكانوا  امل�ساجع«،  يف  بينهم  وفرقوا  لع�سر  عليها  وا�سربوهم  ل�سبع  بال�سالة 
و�سومه  �سالته  على  يثاب  فال�سبي  وغريه،  عا�سوراء  يوم  ال�سغار  ي�سومون 
اأعماله، ويف�سل بذلك على من مل يعمل كعمله، وهذا  وحجه وغري ذلك من 
ا لأبويه كما اأنه يف النعم الدنيوية قد ينتفع مبا يك�سبه  غري ما يفعل به اإكراماً

ومبا يعطيه اأبواه ويتميز بذلك على من لي�ص كذلك”.
املجموع 42/7.   )1(

جمموع الفتاوى 278/4.   )2(
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الأدلة على ذلك: 

ظهر من خالل النقول ال�سابقة ا�ستدلل الفقهاء باأدلة خا�سة واأدلة عامة على 
ثبوت الأجر لل�سغار.

اأبرز الأدلة اخلا�سة: 

امل�سلمون، . 1 قالوا:  القوم؟«،  »من  فقال:  بالروحاء  ا  ركباً لقي  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  اأن 
ا فقالت: األهذا  فقالوا: من اأنت؟ قال: »ر�سول اهلل«، فرفعت اإليه امراأة �سبياً

حج؟ قال: »نعم، ولك اأجر«)1(. 

وجه الدللة: اأثبت النبي ملسو هيلع هللا ىلص �سحة حج ال�سغري؛ وهذا ي�ستلزم ثبوت الأجر، 
كما حكم بالأجر للويل. 

اأدلة حج ال�سبيان؛ كحديث جابر : “حججنا مع ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص معنا . 2
الن�ساء وال�سبيان فلبينا عن ال�سبيان ورمينا عنهم”)2(. 

ا، واإذا ثبت ذلك ترتبت  وجه الدللة: اأن الأحاديث اأثبتت اأن لل�سبيان حجاً
عليه اآثاره واأبرزها الأجر والثواب. 

واأما الأدلة العامة فاأبرزها: 

واأمرهم بها، . 1 العبادات، فقد ثبتت �سحتها من ال�سغار  القيا�ص على �سائر 
فكذا احلج)3(.

ماأمور . 2 فهو  ال�سغري،  حق  يف  ثابت  الندب  خطاب  باأن  ي�ساف:  اأن  وميكن 
بالعبادات من جهة ال�سارع اأمر ندب)4(.

�سبق تخريجه، واللفظ مل�سلم.  )1(
�سبق تخريجه.  )2(

ينظر: املجموع 42/7، جمموع الفتاوى 278/4.  )3(
ينظر: الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي �ص 279.  )4(
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املبحث الثاين
اإهداء ثواب حج ال�شغري للميت

ي�سح  فهل  وعليه:  ثوابها،  وثبوت  وعمرته،  ال�سغري  حج  �سحة  �سبق  مما  تبني 
اإهداء هذا الثواب لالأموات، اإذ يعمد بع�ص الأولياء اإلى تلقني �سغارهم عند الإحرام 
ا يبادر  باأن حجه هذا عن جده فالن، اأو اأن عمرته عن جدته فالنة وهكذا، واأحياناً
اأو  املتوفى  لوالده  الثواب  اإهداء  ا  ناوياً العمرة  اأو  احلج  فيعقد  بذلك  ز  املميِّ ال�سغري 

لغريه من الأموات.

فهل ي�سل الثواب حينئذ ملن نوى له؟ 

يح�سن  فيه  احلكم  ولبيان  هذا)1(،  يف  ا  �سريحاً ا  كالماً   للفقهاء  اأجد  مل 
التف�سيل بني الإهداء من املميز والإهداء من وليه)2(، وذلك يف املطلبني الآتيني: 

قال د.الالحم يف )منا�سك ال�سبيان( حتت عنوان »اإهداء الويل اأو ال�سبي لثواب حجه« �ص76: »على   )1(
طول ما بحثت يف هذا املو�سوع مل اأجد من اأهل العلم من تكلم عن ذلك، على �سيوع مثل هذا العمل 

وكرثته عند العامة«.
واإهداء ثواب احلج لالأموات ثابت، ونقل الإجماع عليه. قال �سيخ الإ�سالم يف الفتاوى الكربى 31/3:   )2(
اإل اختالف �ساذ”، ونقل الإجماع كذلك ابن اأبي العز  فيه  لي�ص  عامتهم،  عند  فيجزي  احلج  “واأّما 
احلنفي يف �سرح الطحاوية �ص 452، وابن القيم يف كتاب الروح �ص190 -على خالف ي�سري يف الوا�سل 
للميت اأهو ثواب العمل اأو ثواب الإنفاق - لأدلة عديدة منها حديث بريدة يف م�سلم وفيه: اإن اأمي مل حتج 
اأفاأحج عنها؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص: »حجي عنها«، رواه م�سلم يف �سحيحه )1149(، وما يف البخاري كتاب الأميان 
والنذور، باب من مات وعليه حج، رقمه 6699 �ص  1156: اأن امراأة من جهينة جاءت اإلى النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
فقالت اإن اأمي نذرت اأن حتج فلم حتج حتى ماتت اأفاأحج عنها، قال: »حجي عنها، اأراأيت لو كان على 

اأمك دين اأكنت قا�سيه؟ اق�سوا اهلل فاهلل اأحق بالق�ساء«. 
 وينظر: بدائع ال�سنائع 212/2، املجموع 99/7، مغني املحتاج 221/2، املغني 27/5.
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املطلب االأول
ز ثواب حجه اإهداء املميِّ

اإذا اأراد املميز احلج والعمرة واأذن له وليه بذلك، فهل له اإهداء ثواب عمله لأحد 
من الأموات؟

مل اأطلع للفقهاء  على قول يف هذا، ولكنهم بينوا حكم اإنابة ال�سغري يف 
�حلج و�لعمرة، و�لذي يظهر -و�هلل �أعلم- �رتباط �مل�صاألتني وت�صابههما)1(؛ اإذ الإنابة 
اإهداء املميز ثواب حجه للميت  اإهداء الثواب، وعليه: فيمكن تخريج حكم  ت�ستلزم 
على اأقوال الفقهاء يف حكم اإنابته؛ بجامع جعل العمل لغريه يف كٍل، لتكون الأقوال يف 

امل�ساألة ثالثة.

القول الأول:

ا. ي�سح اإهداء املميز ثواب حجه اأو عمرته اإن كانت للميت نفالاً ل فر�ساً

وهذا هو املفهوم من مذهب املالكية حيث اأباحوا اإنابة ال�سغري يف النافلة حال 
عند  وقول  ال�سافعية)3(،  مذهب  من  الظاهر  وهو  فقط)2(،  عنه  املحجوج  اإي�ساء 

احلنابلة)4(.

قال يف املدونة)5(: “قلت اأراأيت اإن اأو�سى اأن يحج عنه هذا العبد بعينه اأو هذا 
اإليهما  يدفع  اأن  اأرى  ولكني  ا،  �سيئاً ذلك  مالك يف  من  اأ�سمع  قال مل  بعينه،  ال�سبي 
وكون �لإنابة تفارق �لإهد�ء باأنها بعلم �ملنيب و�أمره فلي�ش هذ� موؤثًر� يف �حلكم؛ �إذ �ملناط على �صغر   )1(

النائب وعدم اإ�سقاطه لفر�ص احلج عنه، واهلل اأعلم. 
اخلر�سي  حا�سية   ،197-196/3 الذخرية  املدونة497/1،  ينظر:  النيابة،  من  املنع  عندهم  والأ�سل   )2(

109/3، حا�سية العدوي على اخلر�سي 124/3، 110، �سرح منح اجلليل 453/1.
املحتاج 221/2،  املجموع 114/7، مغني  الكبري 25/5،  املجموع 117/7، احلاوي  املهذب مع  ينظر:   )3(

حا�سية ال�سربيني على الغرر 69/4.
ينظر: املغني 43/5، املبدع98/3، الفروع 288/5، الإن�ساف 91/8.  )4(

 .497/1  )5(
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فيحجان...لأن احلج بّر واإن حج عنه �سبي اأو عبد، لأن حجة ال�سبي والعبد تطوع 
ا اأنفذت”. فامليت لو مل يكن �سرورة)1( فاأو�سى بحجة تطوعاً

وقال يف الذخرية)2(: “ومن مات �سرورة ومل يو�ص باحلج واأراد اأحد اأن يتطوع 
عنه بذلك فليتطوع بغري هذا من �سدقة اأو غريها.... وتنفذ الو�سية باإحجاج م�سلم 
وبالغ لتنزل حجه منزلة حج املو�سي، فاإن اأو�سى بذلك لعبد اأو �سبي - وهو �سرورة 
قال ابن القا�سم يف ) املوازية(: دفع ذلك لغريهما، وقال ابن اجلاّلب: اإن اأو�سى وهو 
�سرورة- ل يحج عنه اإّل بالغ حر اّل اأن يو�سي بذلك، واإن مل يكن �سرورة جاز اإّل اأن 

مينع من ذلك”.

ا؛ لأنهما من اأهل التربع،  ا و�سبياً وجاء يف املجموع)3(: “جاز اأن يكون الأجري عبداً
بخالف حجة الإ�سالم، فاإنه ل يجوز ا�ستئجارهما فيها«. ويف احلاوي الكبري)4(: “ل 

يحج عنه اإل من قد اأدى الفر�ص مرة”.

التطوع دون  النيابة يف حج  وال�سبي[  ]العبد  لهما  اأن  “وَيْحَتمل  املغني)5(:  ويف 
الفر�ص؛ لأنهما من اأهل التطوع دون الفر�ص، ول ميكن اأن تقع احلجة التي نابا فيها 
عن فر�سهما، لكونهما لي�سا من اأهله، فبقيت ملن فعلت له، وعلى هذا ل يلزمهما رد 

ما اأخذا لذلك كالبالغ احلر الذي قد حج عن نف�سه”.
رة لجنماعه وعدم ات�ساله  ر، ومنه ال�سُّ رورة: تطلق على من مل يحج وكذا من مل يتزوج، من ال�سَّ ال�سَّ  )1(

بهذين املعنيني.
ينظر: الذخرية 197/3، ت�سحيح الفروع 287/5.

ويكرث ا�ستخدام هذا اللفظ يف كتب احلنفية واملالكية.
وجاء يف املهذب مع املجموع 117/7، قال ال�سافعي :  “واأكره اأن ي�سمى من مل يحج �سرورة، ملا 
�سننه  يف  داود  اأبو  اأخرجه  واحلديث  روى ابن عبا�ص قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ل �سرورة يف الإ�سالم«”، 

)1729( �ص255.
.196/3  )2(
.114/7  )3(

.25/5  )4(

.43/5  )5(
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القول الثاين:

 ، ا اأو نفالاً ي�سح اإهداء املميز ثواب حجه اأو عمرته للميت �سواءاً كان ذلك فر�ساً
يف  ي�سرتطوا  ومل  غريه  عن  املراهق)2(  حج  اأباحوا  فقد  احلنفية)1(،  مذهب  وهذا 
�لنائب �إّل �لأهلية ل�صحة �حلج باأن يكون م�صلًما عاقاًل، ول ي�صرتط عندهم �أن يكون 

قد حج عن نف�سه. 

قال يف �ملب�صوط)3(: “فاإن اأحج �سرورة عن نف�سه يجوز عندنا...”.

القول الثالث:

. ا اأو نفالاً ز ثواب حجه اأو عمرته مليت، �سواءاً اأكان ذلك فر�ساً ل ي�سح اإهداء املميِّ
وهذا املذهب عند احلنابلة)4(.

قال يف املغني)5(: “ولي�ص ل�سبي ولعبد اأن ينوبا يف احلج عن غريهما؛ لأنهما مل 
ي�سقطا فر�ص احلج عن اأنف�سهما، فهما كاحلر البالغ واأولى منه”.

الأدلة: 

اأدلة القول الأول: 

الدليل الأول:

ما روى ابن عبا�ص : اأنه  �سمع رجالاً يقول: لبيك عن �سربمة، 
فقال: »من �سربمة؟«، فقال: اأخ يل اأو قريب يل)6(، قال: »حججت عن نف�سك؟«، قال: 

ل، قال: »حج عن نف�سك ثم حج عن �سربمة«)7(.
ينظر: �ملب�صوط 151/4، بدائع ال�سنائع 213/2، تبيني احلقائق 431/2.  )1(

املراهق من ناهز البلوغ وقاربه. ينظر: طلبة الطلبة �ص 83.  )2(
.151/4  )3(

ينظر: املغني 1243/5 الإن�ساف 91/8، املبدع 97/3، الفروع 287/5-288، ك�ساف القناع 397/2.  )4(
.43/5  )5(

�سك من الراوي. ينظر: �سبل ال�سالم 379/2.  )6(
رواه اأبو داود يف �سننه: كتاب املنا�سك، باب يف الرجل يحج غريه، رقمه )1811( �ص 266، =  )7(
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وجه الدللة: ا�ستدل بهذا احلديث من وجهني: 

اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص �ساأله عن حجه عن نف�سه، ولول اأن احلكم يختلف مل يكن ل�سوؤاله  اأ. 
معنى.

، ومفهومه اأن من مل يحج فري�سته  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأمره باحلج عن نف�سه اأولاً ب. 
فلي�ص له اأن ينوب عن غريه يف الفري�سة)1(.

املناق�سة: نوق�ص ال�ستدلل من وجوه: 

الأول: اأن احلديث �سعيف ول ي�سح ال�ستدلل به)2(.

ملسو هيلع هللا ىلص �سمع رجالاً يلبى عن  اأنه  اأن احلديث روي بلفظ اآخر)3(، فقد روي:  الثاين: 
نبي�سة، فقال: »من نبي�سة؟«، فقال: �سديق يل فقال: »اإذا حججت عن نبي�سة 

فحج عن نف�سك«)4(.

الثالث: اأن احلديث يقت�سي اأن يكون قد انعقد اإحرامه باحلج عن غريه ثم اأمره 
بنقله اإلى نف�سه، وهذا خالف قولكم اإن الإحرام قد انعقد عنه ل عن غريه.

= وابن ماجه يف �سننه: كتاب املنا�سك، باب احلج عن امليت، رقمه )2903( �ص420، وابن حبان يف 
�سحيحه:  كتاب احلج، باب احلج والعتمار عن الغري 299/9، رقمه )3988(، والبيهقي يف ال�سنن 
الكربى: كتاب احلج، باب من لي�ص له اأن يحج عن غريه، 336/4 رقمه )8766(، وقال: هذا اإ�سناد 
�سحيح لي�ص يف الباب اأ�سح منه، والدار قطني يف �سننه: كتاب احلج، باب احلج عن الغري 312/3 رقمه 

)2642(، و�سححه الألباين يف الإرواء 171/4 رقمه )994(. 
ينظر: �سبل ال�سالم 379/2، نيل الأوطار 19/6، وحكاه يف بدائع ال�سنائع 213/2.  )1(

ينظر: تبيني احلقائق 431/2.  )2(
ينظر: �ملب�صوط 151/4.  )3(

اأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى: كتاب احلج، باب من لي�ص له اأن يحج عن غريه 337/4 رقمه )8775(،   )4(
والدارقطني يف �سننه: كتاب احلج، باب احلج عن الغري 268/2 رقمه )2646( وقال: “تفرد به احل�سن 
بن عمارة، وهو �سعيف مرتوك احلديث، واملحفوظ عن ابن عبا�ص حديث �سربمة”، قال ابن اجلوزي يف 
التحقيق يف م�سائل اخلالف 116/2: “هذان اللفظان تفرد بهما احل�سن بن عمارة، وهو الذي كان يقول 
ث  ا يحدِّ مكان �سربمة ُنبي�سة ثم رجع اإلى ال�سواب يف اآخر عمره، قال: �سعبة كان احل�سن بن عمارة كذاباً

باأحاديث قد و�سعها، وقال يحيى: كان يكذب، وقال زكريا ال�ساجي: اأجمعوا على ترك حديثه”.



د.   هيلة بنت عبدالرمحن بن يابس

العدد  اخلمســــون  324

الرابع: اأن احلديث جاء على �سبيل التعليم لالأف�سل، باأن يبداأ الإن�سان احلج عن 
نف�سه، ثم له اأن ينوب عن غريه)1(.

اجلواب: 

اأما الأول: فاأجيب عنه: 

باأن من العلماء من ي�سّحح احلديث)2(. اأ. 

ومع الت�سليم فهو حجة عند من يحتج بقول ال�سحابي، وباحلديث املر�سل)3(. ب. 

واأما الثاين: فحديث نبي�سة اأجيب عنه من وجهني: 

اأن فيه احل�سن بن عمارة وهو مرتوك احلديث. اأ. 

ب.  اأنه قد روي بلفظ: »حج عن نف�سك، ثم حج عن نبي�سة«)4(.

واأّما الثالث فاأجيب عنه بجوابني: 

ا على عهد ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ول يجوز بعده)5(.  اأن الف�سخ كان جائزاً اأ. 

اأن قوله: »حج عن نف�سك« اأي ا�ستدمه)6(، فالأمر كان بنقل التلبية ل الإحرام،  ب. 
ا، فاحلج �سيقع  اإذ الإحرام ينعقد مع ال�سحة والف�ساد كما ينعقد جمهولاً معّلقاً
فري�سة عمن مل يوؤد فري�سته، وبطالن �سفة الإحرام ل يوجب بطالن اأ�سله)7(. 

واأما الرابع: فيمكن اأن يجاب عنه باأن اجلمع باحلمل على الأف�سلية يف امل�ستقبل 
ينظر: �ملب�صوط 151/4، بدائع ال�سنائع 213/2.  )1(

كما�سبق.  )2(
ينظر: الفروع مع ت�سحيحه 286/5، حا�سية ابن قند�ص 286/5.  )3(

ينظر: احلاوي الكبري 27/5، نيل الأوطار 19/6.  )4(
قال يف نيل الأوطار19/6: “ل اأدري من رواه ومَل اأقف عليه يف �سيء من كتب احلديث املعتمدة”.

ينظر: احلاوي الكبري 27/5.   )5(
ينظر: الفروع 286/5.  )6(

ينظر: احلاوي الكبري 26/5، �سبل ال�سالم 380/2.  )7(
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ا عن غريه،  ل ي�ستقيم اإذا �سححنا حجه احلايل عن غريه، لأنه حينئذ �سيكون موؤدياً
ويبقى حجه عن نف�سه. 

الدليل الثاين:

اأن ال�سغري من اأهل التطوع والتنفل، فله اأن يتنفل عن نف�سه وينوب -فيما جتوز 
فيه النيابة- عن غريه، واأما الفرائ�ص فلي�ص من اأهلها، فكما ل جتب عليه ول جتزئ 

ا عن غريه)1(.  منه ول تقع عن نف�سه، فمن باب اأولى األ تقع فر�ساً

الدليل الثالث -وهو دليل التخ�سي�س بحال الو�سية عند املالكية-:

اأن مقا�سد احلج اإمنا تتحقق ملن يبا�سره، فينبغي عدم التو�سع يف النيابة، ففي 
احلج تاأديب النف�ص مبفارقة الأوطان، وتهذيبها باخلروج عن املعتاد من املخيط وغريه 
ليذكر املعاد والندراج يف الأكفان، وتعظيم �سعائر اهلل يف تلك البقاع، واإظهار النقياد 
من العبد ملا مل يعلم حقيقته كرمي اجلمار وكلها اإمنا حت�سل للحاج ل للمنوب عنه، 
للنيابة  ال�سغري  وتعيني  الو�سية  حال  يف  اأنه  اإل  ال�سغري،  يعيها  ل  قد  م�سالح  وهي 
ي�سح ذلك، مراعاة للخالف)2(؛ وقد يكون املو�سي اأراد نفع ال�سبي بهذه الو�سية)3(.

اأدلة القول الثاين: 

الدليل الأول: عن ابن عبا�ص  قال: كان الف�سل رديف النبي ملسو هيلع هللا ىلص فجاءت 

امراأة من خثعم، فجعل الف�سل ينظر اإليها وتنظر اإليه، فجعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ي�سرف وجه 
ا ل يثبت على  ا كبرياً الف�سل اإلى ال�سق الآخر، فقالت: اإن فري�سة اهلل اأدركت اأبي �سيخاً

الراحلة اأفاأحج عنه؟ قال: »نعم«)4(. 
ينظر: املجموع 114/7، املغني 43/5، حا�سية ابن قند�ص مع الفروع 287/5.  )1(

ينظر: حا�سية العدوي على اخلر�سي 124/3، فاحلج ل يقبل النيابة على مذهب املالكية، ينظر حا�سية   )2(
اخلر�سي 129/3، �سرح منح اجلليل 449/1.

ينظر: الذخرية 194/3 - 195، 202.   )3(
رواه البخاري يف �سحيحه: كتاب جزاء ال�سيد، باب حج املراأة عن الرجل، رقم احلديث )1855( �ص 299،   )4(
وم�سلم يف �سحيحه: كتاب احلج، باب احلج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، رقمه )1334( �ص 563. 
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وجه الدللة: 
ملسو هيلع هللا ىلص اأباح للخثعمية احلج عن اأبيها ومل ي�ستف�سر اأحجت عن نف�سها اأو  اأن النبي 
ل، مما يدل على �سحة النيابة ولو كانت ممن مل يوؤد فر�سه)1(، فيكون حكم ال�سبي 

كذلك، فت�سح نيابته واإهداوؤه لثواب حجه ولو مل يوؤد فري�سته. 
املناق�سة: 

اأن �سوؤال اخلثعمية كان عند العودة من مزدلفة اإلى منى فكان الظاهر من حالها 
اأنها اأدت الفر�ص عن نف�سها)2(. 

الدليل الثاين: اأن احلج عبادة معلومة بالأفعال، والوقت ظرف لها، ووقتها يت�سع 
لأداء النوافل والفر�ص، والأداء عن النف�ص مل يتعنّي يف وقت معني، والوقت كما ي�سلح 
حلجه عن نف�سه فاإنه ي�سلح حلجه عن غريه، فاإذا عينه حلجه عن غريه وناب عنه 

واأهداه عمله وقع عمن نوى عنه)3(. 
املناق�سة: 

ميكن اأن يناق�ص بعدم الت�سليم بات�ساع وقت احلج، واأن وجوبه عند جمهور اأهل 
العلم على الفور عند ال�ستطاعة)4(. 

واأما قبل البلوغ فالوقت ل ي�سلح حلجه فري�سة عن نف�سه، فكذا ل ي�سلح حلجه 
فري�سة عن غريه. 
الدليل الثالث:

اأن احلج ل يتميز فر�سه عن نفله اإل بالتعيني، فمتى عينه املحرم تعني)5(، وكذا 
ا اأو نفالاً عن غريه تعني.  لو عينه فر�ساً

ينظر: �ملب�صوط 151/4، بدائع ال�سنائع 213/2، تبيني احلقائق 431/2، املعونة 504/1.  )1(
ينظر: احلاوي الكبري 27/5. وقال يف حا�سية ابن قند�ص مع الفروع 286/5: “يحتمل اأن تكون اخلثعمية   )2(

كانت قد حجت عن نف�سها”.
ينظر: �ملب�صوط 151/4، بدائع ال�سنائع 213/2، تبيني احلقائق 431/2، املعونة 505/1.   )3(
عند كثري من اأهل العلم، ينظر: الفتاوى الهندية 216/1، املعونة 506/1، الفروع 251/5.  )4(

ينظر: �ملب�صوط 152/4.  )5(
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املناق�سة: 

، وقد �سبق اأن النبي  ا ومقبولاً ميكن اأن يناق�ص باأنه لي�ص كل تعيني يكون �سحيحاً
ملسو هيلع هللا ىلص رد التعيني ل�سربمة حتى يوؤدي املهدي الفري�سة عن نف�سه. 

الدليل الرابع:

وكذا يف  املالية،  العبادات  لغريه يف  ثواب عمله  يجعل  اأن  له  الإن�سان  اأن  الأ�سل 
اأو  كان  ا  �سغرياً فللحي  عاجز،  وامليت  كاحلج،  العجز  عند  املالية  البدنية  العبادات 

ا اأن يهدي له حجه)1(. كبرياً

املناق�سة: 

ميكن اأن يناق�ص باأن هذا م�سلم يف حق البالغ، وفيما ميكن ال�سغري عمله، اأما 
مال ميكن ال�سغري عمله لعدم اأهليته لذلك كحج الفري�سة فال؛ اإذ كيف يهدي مال 

ميلك حت�سيله!

اأدلة القول الثالث: 

الدليل الأول:

حديث: »حج عن نف�سك ثم حج عن �سربمة«)2(.

وجه الدللة: يف احلديث اأنه ل يجوز ملن مل يحج عن نف�سه اأن يحج عن غريه، ول 
ي�سح اأن ينوب يف ن�سك من مل يكن اأ�سقطه عن نف�سه)3(، وال�سغري مل ي�سقط ن�سكه.

املناق�سة: ميكن اأن يناق�ص: باأن هذا يف حق البالغ لدخول وقت الفري�سة يف حقه، 
نف�سه  عن  نفالاً  ي�سح  واأداوؤه  بعد،  يدخل  مل  حقه  يف  الفري�سة  فوقت  ال�سبي  واأما 

وي�سح نفالاً عن غريه. 
ينظر: الفتاوى الهندية 257/1.  )1(

�سبق تخريجه.   )2(
ينظر: املبدع 97/3، الإن�ساف 90/8، ك�ساف القناع 397/2.   )3(
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الدليل الثاين:

القيا�ص على احلر البالغ، فكما اأنه لي�ص له اأن ينوب عن غريه يف اأداء الفر�ص 
والنفل حتى يوؤدي فر�سه، فكذا ال�سغري بل اأولى)1(. 

البالغ،  يفارق  ال�سغري  واأن  الدليل -مبا �سبق-  يناق�ص هذا  اأن  املناق�سة: ميكن 
اإذ الفري�سة قد وجبت على احلر البالغ فتعني عليه اأداوؤها، بخالف ال�سغري فوقت 

الفري�سة يف حقه مل يدخل بعد. 

�سبب اخلالف: 

�خلالف يعود لالختالف يف �صروط �لنيابة، فمن �صرط �أن يكون �لنائب قد حج 
ا �سحح نيابة ال�سغري)2(.  عن نف�سه منع نيابة ال�سغري، ومن مل يره �سرطاً

الرتجيح: 

الذي يظهر -واهلل اأعلم- اأن لل�سغري املميز اإهداء ثواب حجه وعمرته للميت اإن 
كان ذلك للميت نفال فقط)3(، وذلك ملا ياأتي: 

ينظر: املغني 43/5.  )1(
ينظر: بداية املجتهد 219/2.   )2(

فال�سافعية واحلنابلة ي�سرتطون يف النائب اأن يكون قد حج عن نف�سه، واحلنفية واملالكية يرونه الأف�سل 
ا عن احلي.  ا، ول يتو�سع املالكية يف النيابة وخ�سو�ساً ول يرونه �سرطاً

ينظر: بدائع ال�سنائع 121/2، فتح القدير 150/3، الفتاوى الهندية 257/1، املعونة 504/1، املجموع 
100/7، الفروع 284/5، غاية املنتهى 379/1.

وجاء يف فتاوى اللجنة الدائمة لالإفتاء باململكة العربية ال�سعودية 68/11 الفتوى )4057(:   )3(
توفيت لها مدة 35 عام تقريبا، ول لها من يق�سي عنها فري�سة احلج، وهي يف تلك املدة  امراأة  “�ص: 
مل ت�ستطع احلج من قلة الراحلة، وحجينا ومعنا �سبي �سغري وعقدنا له عنها بالنيابة، وطفنا وق�سينا 

وفدينا له نيابة عن املتوفاة، فما حكم ذلك؟
ج: لي�ص عليها حج، ولكن اإذا اأراد �سخ�ص اأن يحج عنها جاز ذلك اإذا كان قد حج عن نف�سه، واأما ما 
وقع من ال�سبي فيعترب نافلة له، ولي�ص له اأن يحج عن غريه حتى يحج عن نف�سه، ول يجزئ عن حج 

الفر�ص اإل بعد اأن اأن يبلغ”. 
والفتوى فيما يظهر حمتملة: فلم ُيبني حال ال�سبي اأهو مميز اأم ل؟ فاإحرام وليه عنه مت�سور �سواء =
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• يوؤديها عن 	 نف�سه، فكيف  الفري�سة عن  يوؤدي  اأن  ي�ستطيع  ال�سغري ل  اأن 
غريه!

• اأن احلج ي�سح من ال�سغري نافلة ل فري�سة، ومن عمل عمالاً ملك ثوابه، ومن 	
ا فله اأن يهبه ما مل يقم باملوهوب له مانع من النتفاع، واملوت لي�ص  ملك �سيئاً

مبانع بدليل و�سول ثواب الدعاء وال�سدقة له. 

• اأن ال�سغري املميز له نية، فله اأن ينوي العمل عن نف�سه وله اأن ينويه عن غريه.	

• اأن اإهداء املميز ثواب حجه للميت ل ُيعّري م�سقته من اأجر العمل، وللمهدي 	
ثواب وللمهدى اإليه ثواب)1(، وربنا �سكور كرمي. 

• والإهداء 	 اخل�سارة،  له  وي�سبب  ال�سرر  به  يلحق  مما  مينع  اإمنا  ال�سغري  اأن 
لالأموات �سلة واإح�ساناًا مما ينتفع به ال�سغري ويغنم. 

املطلب الثاين
اإهداء الويل ثواب حج ال�شغري

ال�سغري  حج  ثواب  الويل  اإهداء  حكم  يف    للفقهاء  ن�ص  على  اأطلع  مل 
اأن  “والذي يظهر يل  ال�سبيان()2(:  الالحم يف )منا�سك  د.  قاله  ما  اإل  لالأموات، 

هذا مما ل ميلكه الويل؛ لأنه ل ميلك التربع ب�سيء من ماله، فما نحن فيه اأولى”. 

والذي يظهر يل -واهلل تعالى اأعلم- اأن الأمر كما قال، فلي�ص للويل اإهداء ثواب 
الويل  نوى  واإن  لل�سغري  احلج  ثواب  فيبقى  ور�ساه،  اإذنه  دون  للميت  ال�سغري  حج 
ا اأم غري مميز، وكذا التعليل موهم؛ فقد تكون اللجنة ترى مذهب احلنابلة وهو  = اأكان ال�سغري ممّيزاً
، ولذا حكمت باأن اأجر احلج لل�سغري، اأو اأنها ترى القول باملنع  ا اأو نفالاً منع ال�سغري من كل نيابة فر�ساً

يف الفر�ص فقط وهي امل�ساألة امل�سوؤول عنها! 
ينظر: الفتاوى الكربى 768/3 - 769.   )1(

�ص 76.  )2(
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الت�سرف يف مال  الفقهاء على عدم جواز  اتفاق  اإهداءه، وميكن تخريج ذلك على 
ماله  يهب من  و�غتباط، فال  له  فيه حظ  و�لحتياط، ومبا  �لنظر  �إل على  �ل�صغري 
بغري عو�ص ول يت�سدق، ول يبيع عقارا ول يعتق..)1(، واحلكم يف اأعماله كاحلكم يف 

اأمواله، فيدخر اأجرها له ول يهديها لغريه.

الويل عن  اإحرام  �سبق اختياره من عدم �سحة  التخريج كذلك على ما  وميكن 
ميلك  ل  فكذا  ز،  املميِّ عن  ابتداء  الإحرام  عقد  ميلك  ل  الويل  اأن  فكما  املميز)2(، 

الت�سرف بتوجيه اإحرام املميز وتلبيته لغريه بعد عقده من قبله.

الأدلة على ذلك: 

القيا�ص، فتقا�ص الأعمال على الأموال، فكما اأن ت�سرفات الويل يف مال ال�سغري 
لل�سغري  والأ�سلح  بامل�سلحة،  مقيدة  اأعماله  يف  ت�سرفاته  فكذا  بامل�سلحة،  مقيدة 

ادخار ثواب اأعماله له)3(.

 وميكن ال�ستدلل اأي�سا بالآتي: 

اأن الأ�سل وقوع كل عبادة عن موؤديها، وكل فعل عن فاعله، واإمنا يقع الفعل . 1
لغريه بجعله ل بجعل غريه، فعبادة ال�سغري وحجه له ما مل يجعلها لغريه. 

اأن الأدلة اإمنا جاءت باإباحة نية الويل حلج ال�سغري عن نف�سه، ول دليل على . 2
اإباحة نية الويل حلج ال�سغري عن غريه.

املحتاج  مغني   ،245-244/6 اخلر�سي  حا�سية   ،1177/2 املعونة   ،153/5 ال�سنائع  بدائع  ينظر:   )1(
152/3، الغرر البهية 351/5، التنقيح امل�سبع �ص153، غاية املنتهى 655/1.

 وميكن �أن يفهم هذ� عند �حلنفية من ��صرت�ط �لأهلية يف �لنائب، فال�صبي ل ينوب �إل عند �لأهلية باأن 
، فاأباحوا حج املراهق عن غريه مما يعني اعتبار اإذنه ور�ساه، فيفهم من ذلك عدم  ا عاقالاً يكون م�سلماً

�لإنابة فيمن �أحرم عنه وليه. ينظر: �ملب�صوط 151/4. 
 ومنع الإهداء للثواب من الويل يف حق من قال مبنع النيابة والإهداء من املميز اأولى، واهلل اأعلم. 

�سبق ذكره.  )2(
ينظر: منا�سك ال�سبيان �ص 76.  )3(
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اأن ت�سرفات الويل منوطة بامل�سلحة)1(، وم�سلحة ال�سغري يف ادخار ثواب . 3
اأعماله له، ل يف اإهدائها غريه. 

اأن اأجر عمل ال�سغري له، ل لوليه -واإن كان لوليه اأجر- فيبقى احلق له، وهو . 4
املالك للت�سرف فيه.

ينظر: الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي �ص 158.   )1(
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اخلامتة

اأمت، وال�سالة وال�سالم على خامت  اأنعم، وال�سكر له على ما  احلمد هلل على ما 
النبيني، نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، وبعد..

فهذه اأبرز النتائج التي خل�ست لها بعد البحث، واهلل اأ�ساأل اأن اأكون قد هديت 
فيها لل�سواب: 

املراد باإهداء ثواب حج ال�سغري للميت: نية جعل حج ال�سغري للميت. . 1

ا كان اأو غري مميز للن�سو�ص الواردة يف هذا. . 2 حج ال�سغري �سحيح؛ مميزاً

يعقد الويل اإحرام ال�سغري غري املميز. . 3

ز �إحر�مه بنف�صه ب�صرط �إذن وليه. . 4 يعقد �ل�صغري �ملميِّ

اختلف يف انعقاد حج ال�سغري املميز باإحرام وليه، واملختار - واهلل اأعلم - . 5
عدم انعقاده. 

يوؤجر ال�سغري على حجه كما يوؤجر على �سائر الطاعات والعبادات. . 6

يوؤجر الويل على حج ال�سغري لإر�ساده وتعليمه وت�سببه فيه. . 7

لل�سغري املميز اإهداء ثواب حجه وعمرته للميت اإن كانت نفالاً للميت. . 8

لي�ص للويل اإهداء ثواب حج ال�سغري وعمرته اإل باإذنه ور�ساه.. 9

اأ�ساأل اهلل القبول والغفران.
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قائمة امل�شادر واملراجع

الدين . 1 جالل  الف�سل  لأبي  ال�سافعية،  فقه  وفروع  قواعد  يف  والنظائر  الأ�سباه 
ال�سيوطي، )ت: 911ه�( تخريج وتعليق: خالد عبدالفتاح �سبل، موؤ�س�سة الكتب 

�لثقافية، ط1، 1415ه�-1994م.
الأ�سباه والنظائر على مذهب اأبي حنيفة النعمان، تاأليف ال�سيخ زين العابدين بن . 2

اإبراهيم ابن جنيم، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة الأولى1413ه�-
1993م. 

اإكمال املعلم بفوائد م�سلم، للقا�سي اأبي الف�سل بن مو�سى عيا�ص اليح�سبي، . 3
دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى 2006م.

بن . 4 اأبي احل�سن علي  الدين  لعالء  الراجح من اخلالف،  الإن�ساف يف معرفة 
�سلمان بن اأحمد املرداوي )817-885ه�(، حتقيق د. عبداهلل بن عبداملح�سن 

الرتكي، هجر للطباعة والن�سر. 
البحر الرائق �سرح كنز الرقائق، لزين الدين ابن جنيم احلنفي)ت: 970ه�(، . 5

النا�سر: اربح ارع �سعيد كمييني -باك�ستان كرات�سي. 
بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، لالإمام اأبي الوليد حممد بن اأحمد بن حممد . 6

بن ر�سد احلفيد )520- 595ه�( حتقيق وتعليق وتخريج: حممد �سبحي ح�سن 
حالق، الطبعة الأولى 1415ه�. 

م�سعود . 7 بن  بكر  اأبي  الدين  عالء  لالإمام  ال�سرائع،  ترتيب  يف  ال�سنائع  بدائع 
الكا�ساين )ت: 587ه�(، املكتبة العلمية، بريوت، لبنان. 

تبيني احلقائق، لالإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي احلنفي )ت: 743(، . 8
دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة الأولى 1420ه�-2000م.

حممد . 9 العال  اأبي  احلافظ  لالإمام  الرتمذي،  جامع  ب�سرح  الأحوذي  حتفة 
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الكتب  دار  )1283-1353ه�(،  املباركفوري  عبدالرحيم  ابن  عبدالرحمن 
العلمية، بريوت- لبنان، الطبعة الأولى 1410ه�-1990م.

املرداوي )ت:  . 10 �سليمان  بن  علي  الدين  العالمة عالء  للفقيه  الفروع،  ت�سحيح 
885ه�(، مع الفروع.

التمهيد، ابن عبدالرب، ن�سخة اإلكرتونية.. 11
حنبل . 12 بن  اأحمد  ال�سنة  اإمام  فقه  يف  املقنع  اأحكام  حترير  يف  امل�سبع  التنقيح 

�سليمان  بن  علي  احل�سن  اأبي  الدين  عالء  تاأليف  عنه،  اهلل  ر�سي  ال�سيباين 
املرداوي )817-885ه�(، املكتبة ال�سلفية، الطبعة الثانية 1406ه�.

الرتمذي )ت: . 13 بن عي�سى  اأبي عي�سى حممد  لالإمام احلافظ  الرتمذي،  جامع 
دار  ال�سيخ،  اآل  بن عبدالعزيز  ال�سيخ �سالح  ف�سيلة  ومراجعة  اإ�سراف   ،)279
ال�سالم للن�سر والتوزيع، الطبعة الثانية 1421ه�-2000م، توزيع جهاز الإر�ساد 

والتوجيه باحلر�ص الوطني.
تعالى . 14 اهلل  اإلى  الفقري  جمع  امل�ستقنع،  زاد  �سرح  املربع  الرو�ص  حا�سية 

-1312(  عبدالرحمن بن حممد بن قا�سم العا�سمي النجدي احلنبلي
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