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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

دخول ِإلى املجلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع(  -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16لى وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية ع /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الترجمة، وتحقيق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال 

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في اجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملر 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجي –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
ح إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  الب
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 حث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيضً 
َ
ا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،لمات( ك3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك ت
َ
حديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات ا
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 لتي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  
 
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
د من موضوعاتها يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

م الب
 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ا تضم  التفاصيل الواردة آنف

ً
وزان

َ
حث وُيعطى أ

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر و 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى أ ِ

ة وال تعب  توجهاتهم الفكري 

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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َ
ْضَعِفين

َ
ْست

ُ
تأريخ املن باإلمامة َعلى امل

ُهم الوَ 
َ
 َوَجَعل

ً
ِئَمة
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 حــكــم النــيــابــة فــي الــعــبــادات

  حممد محيد اخلالدي جاسم 

14/3/2021 تأريخ القبول:       7/2/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

إنَّ الـنـيـابـة مـن الـمـسـائـل الـتـي اخـتـلـف فـيـهـا أهـل الـعـلـم، بـيـن مـانـع، ومـبـيـح، فـفـيـه       
ـة عـلـى سـعـة الـفـقـه اإلســالمـي وتــنـوعـه، فـهـو رحـمة بـالـعـاجـزيـن والـضـعـفـاء، وهــذه دالل

 وســعــهـا، فــنن الــرحـمـة وجـدتـهـا بـأبـرز صـورها فــي الــنــيــابــة، فــال يــكــلــف اهلل نــفــسـا إالَّ 
ن يــســدوا مــكـان إخــوانــهــم، ولــم تــجــعــل الــنــيــابــة ريــن أ  كــان فــي األمــر مــشــقــة ُأبــيــح لألخــ

ــا، ولــم يــبــح الــشــارع الــحــكــيــم الــنــيــابــة يــض  مــحــصــورة بــاألحــيــاء، فــأجــيــزت لــألمــوات أ  
ــمــة: إنَّ الــهــدف مــنــهــا االبــتــالء واالخــتــبــار، فــي الــعــبــادات الــبــدنــيــة الــمــحــضــة لــحــك

ـمـا ضـاق األمـر اتـسـع، والـحـج  إن  كـلـف الـشـخـ  نـفـسـه بـهــا، فـكـلَّ وهــو ال يــتـحـقـق إالَّ 
ي يــنــبـغي أن يــعــرفــهــا خــيـر شــاهــد عــليــها، والــنــيــابـة فــي الــعــبــادات مــن الــمــســائــل الـــتـ

الــمســلــم لــيــتــدارك مــا فــاتــه مــن فــرائــض، قـــصــر أو عــجــز عــن أدائــهــا، فهي تـجعـل 
تــدارك ذلـك مــمـكــنــا، كـي ال تــبـقـى ذمــتـه مــشــغــولــة بــهــا، وهــي مــن رحــمة اهلل بــهــذه 

 ـســيـره عــلـيـهــا.األمــة وتــي
 . فقه، حكم، نيابة، عبادات، مريض، حج كلمات مفتاحية:ال       

 دمةــقــمــال
الــحــمــد هلل الــواحــد األحــد، الــفــرد الــصــمــد، الــذي لــم يــلــد، ولم يــولــد، ولــم يــكــن لــه    

، وعـلـى آلــه وصــحــبــه  ــى رافــع لــواء الــحــمــد محـمد كــفــوا أحــد، والــصــالة والــســالم عــل
. فال يخفى عظم شأن الفقه في الدين، فهو العـلم الـذي يورث الخشية ا بعدــأمَّ أجــمــعــيــن، 

في القلب، ويظهر أثره على الــجــوارح، ويــتــرتــب عــلــيــه الــخـيــر الــكـثـيـر، وكـل هــذه 
َفَلْوال َنَفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنُهْم طاِئَفٌة ِلَيَتَفقَُّهوا ِفي ـمعـانـي مـجـمـوعـة فـي قــولــه تــعـــالـى: الـ

(، وعــقــد كــثــيــر مــن 122)التوبة:  الدِّيِن َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا ِإَلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُرونَ 
                                                 

 المديرية العامة لتربية نينوى/وزارة التربية/جمهورية العراق . 
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حــديــث بابا فــي كــتــبـهـم مـن الــصـحــيـحــيـن واـلـــســنــن أســمــوه بــاب: مــن يــرد اهلل بــه أهــل الــ
لــتــعــلــمــه عــلــى كــل مــســلــم  خــيــرا يــفــقــه فــي الــديــن، وهــو الــعــلــم الــذي نــدب رســوُل اهلل 

ـلــم أســاس بــقــاء االمــة عــلــى الــخــيــر والــعــزة والــنــصــرة، فــقــد روى ومــســلــمة، وهــذا الــعـ
َمْن ُيِرِد اللَُّه ِبِه َخْيًرا ُيَفقِّْهُه ِفي الدِّيِن، ، قال: ) ، قــال: ســمـعـت الـنـبـي مـعـاويـة 

أُلمَُّة َظاِهِريَن َعَلى َمْن َخاَلَفُهْم َحتَّى َيْأِتَي َأْمُر َواللَُّه الُمْعِطي َوَأَنا الَقاِسُم، َواَل َتَزاُل َهِذِه ا
 (1)(.اللَِّه، َوُهْم َظاِهُرونَ 

فــاألمــة الــمـحـمـديـة ال تــزال بــخـيــر ومــنـعـة وظـاهـرة عـلـى مــن ســواهــا، وال يــضـرها مـن    
، وهذه األمة معرضة لكل شر وخطر إن  خــالــفــها، مــا دامت تفقه أبنائها دين اهلل تعالى

نَّ اهلل ال يقبض العلم  أهملت التفقه في دين اهلل، ذاك أنَّ حياة األمة بحياة علمائها، وا 
انتزاعا ينتزعه، ولكن يــقــبــض العــلم بـقــبــض العــلماء، فــنذا لــم يــبــق  عــالــم اتـخـذ الـنـاس 

 ـلوا، فـيـنـهـدم بـنـيـان هـذه األمـة. رؤوســـا جـهـاال فـضـلـوا وأض
مـا تـقـدم مـن فــضـل الـفـقـه والـتـفـقـه، والـظـن أنَّ هـذا الـعـلـم وسـبـب اخـتـيـاري لـلـمـوضـوع:    

أن يـنـفـع بـه مــتعـلـمـا، ويـذكِّـر بـه نـاسـيـا،  يـخـفـى عـلى كـثـيـر مـن الـنَّـاس، أســال اهلل 
 ي شـافـعـا، يـوم ال يـنـفـع مـال وال بـنـون إال مــن أتـى اهلل بـقـلـب سـلـيـم.ويـكـون ل

ـا خـطـة الـبـحـث:    فجـعـلـت بـحـثـي مـوسـومـا بـ : "أحـكـام الـنـيـابـة فــي الـعـبــادات" مـؤلـفـا  أمَّ
وهـو عـلـى الـنحـو اجـع، مـن مـقـدمـة، وثـالثـة مـبـاحـث وخـاتـمـة، فـثـبـت الـمـصـادر والـمـر 

 اآلتـي:
ـالـمـبـحـث االول: أوضـحـت فـيـه مـعـنى الـنـيـابـة والـعـبـادة وأدلـة مـشـروعـيـة الـنـيـابـة: ف   

وهو يـتـألـف مـن مـطـلـبــيـن، هـما: الـمـطـلـب األول: ذكـرت فـيـه الـنـياـبة والـعـبـادة لـغـة 
 ـثـانـي: أوضـحـت فـيـه حـكـم الـنـيـابـة. واصـطـالحـا، والـمـطـلـب ال

والـمـبحـث الـثـانـي: بـيـنـت فـيـه الـعـبـادات الـمـالـيـة الـمـحـضـة، والـعـبـادات الـبـدنـيـة    
ويـتـألـف مـن ثـالثـة مـطـالـب: الـمـطـلـب األول: والـمـالـيـة والـعـبـادات الـبدنـيـة الـمـحـضـة: 

                                                 

ِل اللَِّه ت ع ال ى: ( كتاب فرض الخمس: 57): البخاري( أخرجه 1)  َفَأنَّ ِللَِّه ُخُمَسُه َوِللرَُّسولِ ب اُب ق و 
أ ل  ومسلم: كتاب الزكاة: (. 3116/ح)4(: 41األنفال: )  (.1037/ح)2: ةِ ب اُب النَّه ِي ع ِن ال م س 
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الـعـبـادات الـمـالـيـة الـمـحـضـة، والـمـطـلـب الـثـانـي: بـينـت فـيـه الـعـبـادات أوضـحـت فـيـه 
 الـبـدنـيـة والـمـالـيـة، والـمـطـلـب الـثـالـث: أوضـحـت فـيـه الـعــبـادات الـبـدنـيـة الـمـحـضـة. 

ي والـمـيـت، ومـسـائـل والـمـبحـث الـثـالـث: بـيـنـت فـيـه الـنـيـابـة فـي الـحـج عـن الـحـ   
ويـتـألـف مـن ثـالثـة مـطـالـب، هـي: الـمـطـلـب األول: أوضـحـت فــيـه مـا يـجـوز مـتـفـرقـة: 

ومـا ال يـجـوز عـن الـحـي، والـمـطـلـب الـثـانـي: ذكـرت أقــوال الــفــقـهـاء فــي الــوجــوب 
ت، والـمـطـلـب الـثـالـث: تـطـرقـت فــيـه إلـى مـسـائـل والــكـراهـيـة فــي االســتـنـابـة عـن الـمـيـ

 مـتـفـرقـة.
  ثــم خــاتـمـة بـأهـم وأبـرز مـا تـوصـل إلــيـه الـبـاحـث، فــثـبـت الـمـصـادر والـمـراجـع.   
اآلخــرة، واهلل  أســأل أن يـتـقـبـل عـمـلـي، ويـقـيـل زلـلـي وقـلـلي، ويـغـفـر لـي فـي الـدنـيـا و    

                                                                   وآخــر دعــوانـا أن الــحـمـد لـله رب الـعـالـمـيـن.
يـتـألـف هـذا الـمـبـحـث مـن مـطـلبيـن، هـمـا: الـمـطـلـب األول: تـعـريـف  المبحث االول:  

 حـا، والـمـطـلـب الـثــاني: حــكـم الــنــيابــة، وعـلـى الـنحـو اآلتــي: الـنـيـابـة والـعـبـادة لـغـة واصـطـال
 ـنـيـابـة والـعـبـادة لـغـة واصـطـالحـاف الـريـعـب األول: تـلـطـمــال

 ـنـيـابـة لـغـة واصـطـالحـا:الأواًل:    
األمـر، ويـقـال: نـاب عـنـه فـي  جـعـل االنـسـان غـيـره نـائـبـا عـنـه فـي ـنـيـابـة فـي الـلغـة:ال   

األمـر نـيـابـة، إذا قـام مـقـامـه، والـنـائـب مـن قــام مـقـام غـيـره فـي أمـر أو عـمـل، ونـاب عـنـي 
يـنـوب مـنـابـا: قـام مـقـامـي، وأنـاب إلـى اهلل تـعـالـى: أقـبـل ونـاب، والـنـوبـة والـنـيـابـة بـمـعـنـى، 

نـوبـتـك ونـيـابـتـك، وهـم يـتـنـاوبـون، الـنـوبـة فـي الـمـاء وغـيـره، والـنـائـبـة:  تـقـول: جـاءت
  (1)الـمـصـيـبـة، واحـدة: نـوائـب الـدهـر، والـحـمـى: )الـنـائـبـة(، هـي الـتـي تـأتـي كـل يـوم.

                                                 

رازي  ـي الـفـنـحـادر الـقـدالـبـن عـر بـكـي بـبألن ـد بـداهلل محمـبـع يدين أبـن الـزيـاح لـحـصـار الـتــخـر: مـظـنـي (1)
-ه1420، )4صيدا، ط، الدار النموذجية، بيروت، صريةـة العـبـتـكـمـد، الـخ محمـيـشـف الـوسـي ،قـيــقـحـ(، ته666ت)

ن ــن على، ابـرم بـكـن مـمد بـمحجـمـال الـديـن ل ـضـفـال ـيبأل ربـــعـان الـــســـلو ، مادة: )نوب(، 1/321م(: 1999
ات ـيـلـكـ، وال1/774 ه(:1414)، 3روت، طـيـب ،ادرـه(، دار ص711)ت ـيقـريـاإلف ـيعـفـرويـاري الـصـور األنـظـنـم
 يـفـنـلحــوي اـفــكـمي الــريــقــي الــنـيـســحــى الـوســن مـوب بـاء أيـقـبـال ـيبألة ـويـلغــروق الــفـات والـحـلـطـصـمــي الـم فــجـعـم

ن ــروس مـعــاج الــتو ، 1/200 روت:ــيــالة، بــرســسة الـؤســري، مـمصــد الـش محمـان درويـدنـق عـيــقـحـه(، ت1094)ت
بيــضى، الــرتـمــب بـق ـ لـمــني، الــيـســحــرز اق الــدالــبــن عــد بــم  ـحـــن مــب دـم  ـحـض مـيــفــال ــيبأل وســامـقــر الــواهــج دي ــزَّ

.4/315ن، دار الهداية: ـيـقــمحقــن الـة مـموعــجــق مـيــقـحـه(، ت1205)ت
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  (1)قـيـام اإلنـسـان عـن غـيـره بـفـعـل أمـر.: الحـطـاالصـنـيـابـة فـي ال   
 ثـانـيـًا: الـعـبـادة لـغـة واصـطـالحـًا:   
مـأخـوذة مـن قـولـهـم: طـريـق مـعـبـد أي مـذلـل، ألنَّ أصـل الـعـبوديـة الـعبـادة فـي الـلغـة:    

الـذلـة، ويـقـال: اسـتعـبـدت فـالن أي اتـخـذتـه عـبـدا، وتـعـبـد فـالن فـالنـا أي: صـيـره كـالـعـبـد 
 ن كـان حـرا، قـال: لـه، وا  

 (2) وُمْهِطعُ  ُمطيعٌ بن سعد وقد أرى      ونمر بن سعد لي  َتَعبََّدني ِنْمر
وعبداهلل يــعـبـده عـبـادة ومعـبـدا تـألـه لـه، ورجـل عـابـد مـن قـوم عـبـده وعـبـد وعـبـد وعـبـاد،    
  (3)والـعـبـادة الـطـاعـة. كُ ـس  ـ  نـت ـ ُد: الـ  بـع  ـت ـ وال

هـو فـعـل يأتي به المـكـلـف عـلى خـالف هــوى نـفـسـه تـعـظـيـمـا ألمر  والـعـبـادة فـي االصـطـالح:
  (4)ربـه.
  (5)أو هـي: مـا يـأتـيـه الـعـبـد تـذلـال وتـخـشـعـا هلل عـلـى مـخـالـفـة الـهـوى تـعـظـيـمـا.   

 الـمـطـلـب الـثـانـي: مشروعية الـنـيـابـة
 ـتـدل الـقـائـلـون بـمـشـروعـيـة الـنـيـابـة بـمـجـمـوعـة مـن األدلــة مـنـهـا: اسـ   

                                                 

ــش: رـظـنـي (1) ــيــلــصر خــتـخــرح مـ ر ــكــفــدار ال ،(ه1101تي )ـكــالـمــي الــرشـخـله اـداللــبـن عـمد بـه محـلـدالــبــع ــيل ألبـ
ع، و 6/69: روتـيـب، ةـباعـلطـل ا ـطـد شـن محمــمان بــثـع رـكـب ـيبألن ـيـعــمــح الــتــاظ فـفـل ألـى حـلـن عـيـبــالـطـة الـانـا 
 . 3/100م(: 1997-1418، )1، طعـيز تو ــلر واـشـنـة والـاعـبـطـلـر لــكـفــدار ال ،(ه1310تي )ـعــافــشــي الـاطـيـدمـال
ن ــد بـمــن أحـد بـمـمح ورـصـنــم ــيبأل ةـلغـــب الــذيـهـت، و 14/300: وســامـقــر الــواهــن جــعروس مــاج الــت: رـظـنـي (2)
، 1، طروتـيـــب، يـربــعـراث الـتــياء الــدار إح، بــرعـوض مــد عـمــمح ، تـحــقـيـق(ه370تري الهروي )ــأزهـال
 . والبيت أنشده الليث بن المظفر.1/97م(: 2001)
ميد ـحـدالـعبه(، تـحـقـيـق 458)تي ــرســمــده الــيــن ســيل بــماعــن إســي بــلــن عــسـحـال ــيبأل مــظــط األعـيــمحــم والـحكــمــال: رـظـنـي (3)

 ه(:1414) ،ورــــظـــــنــــن مـــبال ربـــعـــان الـــســـل. و 2/26م(: 2000-ه1421، )1، طروتــيــب ،يةــمــعلــب الــتــكــدار ال هنداوي
  ، مــادة: )عبد(.3/272
ن ــديــال الـمــخ جـيـشــن الــن ابــديـس الـمـخ شـيـشـــن الـــن ابـديـل الـمـمود، أكـن محـمد بـه محـداللـبـع ـيبأل ةـهدايــرح الـاية شـنـعـال (4)
ــال ــبــرومي الــ ــكــفــدار ال، هـ(786ترتي )ــابـ ن ـــى بـوســن مــد بــمــن أحــود بــمــد محــمـمح ـيبأل ةـدايــهـرح الــة شـايــنــبــال. و 1/33: رـ
ــنــابى الحـتــيـغــد الــمـأح  . 1/235م(: 2000-ه1420، )1ط روت،ـيــب ،يةـلمــب العــكتــدار ال، (ه855ت) ـينـيـــفى العـ
ود ـعـسـن مـا بـريـيى زكــحـي يـن أبـي بـلـن عـديـال الـمـج دـمـمح ـيأبلـ ابـتـكـة والـنـسـين الــع بـجمـي الــاب فـلبـال (5)

دار ــال، مـلـقـــدار ال، رادـمــز الــزيـعـدالــبــل عــضــد فــمــحـم، تــحــقــيـق الــدكــتــور هـ(686تي )ـبجـنـمـي الـزرجـخـاري الـصـاألن
 . 1/101م(: 1994-ه1414، )2، طروتــيـــب، انــنـــبــل، قــشــدم، اــوريــــس، ةــيــامــشــــال
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ب ِد اللَِّه ب ِن ع بَّاٍس . ما روي 1    ، َفَجاَءِت  َكاَن الَفْضُل َرِديَف النَِّبيِّ ): ، ق ال  ع ن  ع 
َيْصِرُف َوْجَه  ُر ِإَلْيِه، َفَجَعَل النَِّبيُّ اْمرََأٌة ِمْن َخْثَعَم، َفَجَعَل الَفْضُل َيْنُظُر ِإَلْيَها َوَتْنظُ 

الَفْضِل ِإَلى الشِّقِّ اآلَخِر، َفَقاَلْت: ِإنَّ َفِريَضَة اللَِّه َأْدَرَكْت َأِبي َشْيًخا َكِبيًرا اَل َيْثُبُت َعَلى 
ِة الَوَداعِ  ،َقاَل: َنَعمْ  ،؟ الرَّاِحَلِة، َأَفَأُحجُّ َعْنهُ   (1)(.َوَذِلَك ِفي َحجَّ

ى اْشَتَرى َكْبَشْيِن  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه ):   ر اِفعٍ . ما روي عن أبي 2    َكاَن ِإَذا َضحَّ
ُقوُل: َسِميَنْيِن َأْمَلَحْيِن َأْقَرَنْيِن، َفِإَذا َخَطَب َوَصلَّى َذَبَح َأَحَد اْلَكْبَشْيِن ِبَنْفِسِه ِباْلُمْدَيِة، ثُمَّ يَ 

مَِّتي َجِميًعا َمْن َشِهَد َلَك ِبالتَّْوِحيِد َوَشِهَد ِلي ِباْلَباَلِغ، ثُمَّ َأَتى ِباآْلَخِر اللَُّهمَّ َهَذا َعْن أُ 
ُثمَّ ُيْطِعُمُهَما اْلَمَساِكيَن َوَيْأُكُل ُهَو َوَأْهُلُه ، َفَذَبَحُه َوَقاَل: اللَُّهمَّ َهَذا َعْن ُمَحمٍَّد َوآِل ُمَحمَّدٍ 

  (2).(ِمْنُهَما
ـوكـانـي فـي شـرحـه لـهـذا الـحـديــث: وفـيـه دلـيـل عـلـى أنـه يـجـوز لـلـرجـل أن قـال الـش   

يـضـحـي عـنـه، وعـن أتـبـاعـه وأهـلـه، ويـشـركـهـم مـعـه فـي الثـواب، وبـه قـال الـجـمـهـور، 
  (3)وكـرهـه الـثـوري، وأـبـو حـنـيـفـة وأصـحـابـه.

ي  ـهُ  يــن  أ بِ ــع  . مــا روي 3    : ر ة  ـر  ِبِحْفِظ َزَكاِة َرَمَضاَن، ، وُل اللَِّه ــَوكََّلِني َرسُ ) ، ق ال 
، َفَأَتاِني آٍت َفَجَعَل َيْحُثو ِمَن الطََّعاِم َفَأَخْذُتُه، َوُقْلُت: َواللَِّه أَلَْرَفَعنََّك ِإَلى َرُسوِل اللَِّه 

ي َحاَجٌة َشِديَدٌة، َقاَل: َفَخلَّْيُت َعْنُه، َفَأْصَبْحُت، َفَقاَل َقاَل: ِإنِّي ُمْحَتاٌج، َوَعَليَّ ِعَياٌل َولِ 
: َيا َأَبا ُهَرْيَرَة، َما َفَعَل َأِسيُرَك الَباِرَحَة، َقاَل: ُقْلُت: َيا َرُسوَل اللَِّه، َشَكا َحاَجًة النَِّبيُّ 

                                                 

ب اُب ُوُجوِب الح جِّ ( كتاب الحج: 25: أخرجه البخاري: ) ع ب ِد اللَِّه ب ِن ع بَّاٍس حديث الصحابي  (1)
ِلهِ  ف ض  جِّ الم ر أ ِة ع ِن الرَُّجلِ : كتاب جزاء الصيد (28ي )(، وف1513/ح)2: و  (. 1855، ح)3/18: ب اُب ح 

تِ ومسلم: كتاب الحج:  ِوِهم ا، أ و  ِلل م و  ن ح  ٍم و  م ان ٍة و ه ر  جِّ ع ِن ال ع اِجِز ِلز   (. 1334/ح)2: ب اُب ال ح 
جِّ لمكاتب: : أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب ا ر اِفعٍ حديث الصحابي أبي  (2) : ت ف ِسيُر ُسور ِة ال ح 
اهُ (، وقال: )3478، ح)2/425 ِرج  ل م  ُيخ  ن اِد و  س  ِحيُح اإلِ  ِديٌث ص   (.  ه ذ ا ح 
، هـ(1250تني )ـــمــيـــي الـانـوكـشــه الـداللـبــن عــد بـمــن محــلي بـن عـــد بـمـمحلـ ارــل األوطـــيــن: رـظـنـي (3)
 . 5/131م(: 1993-ه1413، )1، طث، مصرــديــحــدار ال ،يـطـابـبـصـن الـديـلـام اــصــق عـيــقـحـت
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َأَما ِإنَُّه َقْد َكَذَبَك، َوَسَيُعوُد، َفَعَرْفُت َأنَُّه  َشِديَدًة، َوِعَيااًل، َفَرِحْمُتُه، َفَخلَّْيُت َسِبيَلُه، َقاَل:
  (1)(.ِإنَُّه َسَيُعودُ  َسَيُعوُد، ِلَقْوِل َرُسوِل اللَِّه 

 ، وكَّـل  أبـا هـريـرة  والـحـديـث فـيـه تـصـريـح واضـح بـجـواز الـوكـالـة فـهـنـا الـنبـي    
 بـحـفـظ زكـاة شـهـر رمـضـان. 

: ب ِن ع بَّاٍس عبداهلل ع ِن ما روي  .4    ،  ِه ـوِل اللـَرَأٌة ِإَلى َرسُ ـَجاَءِت امْ ) ، ق ال 
اَل: ـقَ  ،؟ َهاـنـْ وُم عَ ـَأصُ ـْذٍر، َأفَ ـْوُم نَ ـْيَها صَ ـلـَ ْت َوعَ َـ اتـي مَ ـلِه، ِإنَّ ُأمِّ ـوَل الـا َرسُ ـْت: يَ ـالَ ـقَ ـفَ 

اَل: ـْم، قَ َـ ْت: َنعـالَ ـقَ  ،؟ اـْنهَ ـِك عَ ـَؤدِّي َذلِ ُـ اَن يـيِه، َأكَ ـْيتِ ـَقضَ ـٌن فَ ـِك َديْ ـَلى ُأمِّ ـاَن عَ ـْو كَ ـِت لَ ـَأَرَأيْ 
   (2)(.كِ ـْن ُأمِّ ـي عَ ـومِ ـصُ ـفَ 

فِ قـال الـشـوكـانـي فـي شـرحـه لـهـذا الـحـديــث: )    لِ ـ  وُم الـصُ ـُه ي  ـ  ى أ ن  ـل ـ ٌل ع  ـيـِه د لِ ـيـو  ن  ـي  ع  ـو 
مٌ ـِه ص  ـي ـ ل ـ ات  و ع  ـِت إذ ا م  ـيِّ ـ  مـ  ال ٍم ك  ـأ ي  ص   ،و  بِ  ،ان  ـو  ن  ـٌة مِ ـاع  ـم  ـو ج   ،ثِ ـِديـح  ـاُب ال  ـح  ـال  أ ص  ـِه ق  ـو 
رٍ ـو ث  ُـ و أ ب ،ةِ ـيَّـ عِ ـافِ ـشَّ ـي الِـ دِّثـح  ـمُ    (3).(و 

صـحـة الـحـديـث وقــد صـح، وبـه ونـقـل الـبيـهـقـي عـن الـشـافـعـي إنَّـه عـلـق الـقـول بــه عـلـى    
قــال الـصـادق والـنـاصـر والـمـؤيـد بـاللـه، واألوزاعـي، وأحـمـد بـن حـنـبـل، والـشـافـعـي فـي أحـد 

 (4)قـولـيـه.
والـجـمـهـور عـلـى أنَّ صـوم الـولـي عـن الـمـيـت لـيـس بـواجـب، وبـالـغ إمـام الـحـرمـيـن ومـن    

  (5)دعـوا اإلجمـاع عـلـى ذلـك، وتـعقـب بـأنَّ أهـل الـظـاهـر يـقـولـون بـوجـوبـه.تـبـعـه فـا
                                                 

ي ر ة  حديث الصحابي  (1) ِكيُل : أخرجه البخاري: كتاب الوكالة: أ ِبي ُهر  ، ف ت ر ك  الو  كَّل  ر ُجال  ب اُب ِإذ ا و 
هُ  ن  أ ق ر ض  اِئٌز، و اِ  كُِّل ف ُهو  ج  از ُه الُمو  از   ش ي ئ ا ف أ ج  ٍل ُمس مًّى ج   (. 2311/ح)3: ِإل ى أ ج 

مِ ( 30: أخرجه البخاري: ) ب ِن ع بَّاٍس حديث الصحابي عبداهلل  (2) مٌ ــِه ص  ــل ي  ــات  و ع  ــن  م  ــب اُب م  : ِكت اُب الصَّو  : و 
ي اِم ع  ــض  ــاُب ق  ــب  ( 27( كتاب الصيام: )13(. ومسلم: )1953، ح)3/35 (. 1148، ح)2/804: ِت ِــّ يــ  مــِن ال  ــاِء الصِّ

 واللفظ لمسلم.
 . 4/279نــيـل االوطـار لـلـشـوكـانـي:  (3)
ــار: يــنـظر:  (4) ــيــل االوطـ ــبـــمعـــون الـــع. و 4/279نــ رف ـــمد أشـمح منـرحـدالـبـع ـيبأل ي داودـن أبـنـرح سـود شـ
ــيـــن أمـــب ه(: 1415، )2، طبيروت، دار الكتب العلمية، هـ(1329تادي )ـم آبـيـظـدر، العــيـن حــلي بــن عــر بـ
9/97 . 
ن ــي ابـلــن عــن بــســن حــان بــق خــديـــد صــمـب محـيـطـال ـيبأل ةــيــهــبــدرر الـــرح الــــة شـديــنـة الــروضــال (5)
   . 1/230: ةــرفــعــمــدار ال ،هـ(1307تي )ـوجـنَّ ِـ قـاري الـخـبـني الـيـسـحـه الـف اللــطــل
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وذهــب مـالـك، وأبـو حـنـيفـة، والـشـافـعـي فــي الـجـديـد، عـلـى إنَّــه ال يـصـام عـن الــمـيـت    
 (1)مـطـلق ـا، وبـه قـال زيـد بـن عـلـي، والـهـادي والـقـاسـم.

سـحـاق، وأبـو عـبـيد: إن ـ ه ال يـصـام عـنـه إال الـنـذر.وقـال ال      (2)ـليـث، وأحـمـد، وا 
 الـمـبـحـث الـثـانـي: اـلنـيـابة عـن الـحـي فـي الـعـــبـادات

إن الـعـبـادات فـي شـريـعـتـنـا مـنـهـا مـا هـو مـالي مـحـض ومـنـهـا بـدنـي مـحـض ومـنـهـا مـا   
ا، وذلـك عـلـى ثـالثـة مـطـالـب: الـمـطـلـب األول: العبادات البدنية المحضة، يـجـمـع بــينـهـم

والـمـطـلـب الثاني: الـعـبـادات الـمـالـيـة الـمـحـضـة، والمطلب الثالث: العبادات البدنية والمالية، 
 وعلى النحو اآلتي:

 الـمـطـلـب االول: النيابة عن العبادات البدنية المحضة   
ا العـبـادات الـبدنـيـة الـمـحـضـة كـالـصـالة والـصـيـام مـما عـلـى اتـفـاق بـعـدم جـواز وهـذ   

، وال بـد مـن االشـارة إلـى أن عـلـمـاء االمـصـار قــد أجـمـعـوا فـي مــسـألـة (3)الـنـيابـة فـيـهـا
 أن يـحـج بـنـفـسـه وال الـحـج أن مـن عـلـيـه حـجـة االسـالم وكـان قـادرا ال لـيجـزئ عنه إال

نــمـا نـذكـر  يـجـزئ أن يـحـج عـنـه غـيـر، فـكـيـف بـالـصـالة والـصـيـام والـطـهـارة مـن الـحـدث، وا 
هــذا الـنـوع الـذي ال تـجـوز الـنـيـابـة فـيـه اسـتـكـمـاال لـلتـقـسـيـم الـذي قـسـمـه الـفـقـهـاء رحـمهم 

ذا الـنـوع: ال تـجـوز الـنـيـابـة مـطـلقـا بـالـنـسـبـة لـلـحـي واســتـدلـوا عـلـى ذلـك اللـه، فـقـالـوا فـي هــ
                                                 

ارك ـبـمـد الـمـن حـل ابـصـيـن فـز بـزيـعـدالـبـن عـل بـصـيـام فـكـدة األحـمـرح عــالم شـكـة الـالصــخ (1)
 . 1/154م(: 1992-ه1412، )2، طهـ(1376تدي )ـنجـي الـلـمـريـحـال
 اريـخـبـح الـيـــحـرح صـــاري شـــبـــح الـــتـــفوـينـظـر: . 1/154: امـكـدة األحـمـرح عــالم شـكـة الـالصــخ (2)
 ه(:1379لبنان، ) يروت،، بدار المعرفة، عيـافـشـالني الـقـســلي بن حجر العــن عــد بــمــأح لـضـــفـال ـيبأل
ن ـديـابـز عـعزيـدالـبـعر بن ـمـين بن عـمد أمـمح؛ نـديـابـن عـبال ارـتـمخــدر الـى الـلــار عـتـمحــرد الو  .4/193
اوي ـحـال. و 2/439م(: 1992-ه1412، )2، طبيروت، دار الفكر ،(ه1252تفي )ـقي الحنـدمشــال
ري ـصـبـب الـبيـن حـد بــن محمــد بـن محمـي بـلـن عــحســال ــيبألي ـعـافـشــام الــب اإلمــذهــه مــقــي فــر فـيـكبــال
د ـمـادل أحـخ عـيـشــال، و وضـعـد مــلي محمــخ عـيـشـال، تـحـقـيـق (ه450تاوردي )ـمـال داديـغـبـال
 . 3/452م(: 1999-ه1419، )1، طلبنان ،دار الكتب العلمية، بيروت، ودـوجـدالمـبـع
الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي  يبأل المنتقى شرح الموطن (3)

 .2/63ه(: 1332، )1، طبجوار محافظة مصر ،مطبعة السعادة، هـ(474تالباجي األندلسي )
 .4/350: موسوعة اإلجماع في الفقه اإلسالميو 
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مـن الـمــنـقـول والـمـعـقــول، وامـا بـالـنـسـبـة لـلمـيـت فـفـي الـمـسـألـة خـالف.. وال بـأس أن نـذكـر 
 ـحـي. ما اسـتـدلـوا بـه عـلـى عـدم جـواز الـنـيـابـة بـالـنـسـبـة لـل

)النجم:  َوَأْن َلْيَس ِلإِلْنَساِن ِإال َما َسَعىإذ دلـيـلهـم مـن الـمـنـقـول: قـولـه تـعـالـى:    
39.) 
اَل ُيَصلِّي َأَحٌد َعْن َأَحٍد، َواَل َيُصوُم َأَحٌد )، َقاَل:   ْبِن َعبَّاسٍ عبداهلل َعِن ومـا روي    

  (1)(.َمَكاَن ُكلِّ َيْوٍم ُمدًّا ِمْن ِحْنَطةٍ َعْن َأَحٍد َوَلِكْن ُيْطِعُم َعْنُه 
ومـعـلـوم بـأنَّ اآليـة الـكـريـمـة واالثـر الـشـريـف، يـعـنـي بـه الـخـروج عـن الـعـهـدة ال فـي حـق    

الـثـواب، ذلـك أن مـن صـام وصـلـى أو تـصـدق وفـعـل الـخـيـر، ومـن ثـم جـعـل ثـواب عـمـلـه 
 (2)عـنـد أهـل الـسـنـة والـجـمـاعـة.لـغـيـره جـاز 

فـذلـك أن الـعـبـادة الـبـدنـيـة تـتـعـلـق بـمـن وجـبـت عـلـيـه وهـذا  ومـن الـدلـيـل الـعـقـلي:   
الـتـكـلـيـف فـيـه ابـتـالء واخـتـبـار واتـعـاب لـلنـفـس وكـل ذلـك غـير كـائـن مـع الـنـيـابـة أو 

  (3)ـقـوم الـغـيـر مـقـام الـمـكـلـف.الـتـوكـيـل، لـذا ال ي
 الـمـطـلب الثاني: النيابة عن الـعبـادات الـمـالـيـة الـمـحـضـة  
يـدخـل تـحـت هـذا الـعـنـوان عـدد كــبيـر مــن الـعـبـادات، مـنـهـا الـزكـاة والــصـدقـات    

ابـة فـيـه جـائـزة سـواء كـان األمـر لـعـذر والـكـفارات واـلنـذور، وهـذا الـنـوع مـن الـعـبـادات، الـنيـ

                                                 

ُم ال ح يِّ ع ِن : أخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب الصيام: حديث الصحابي عبداهلل بن عباس  (1) و  ص 
ب ِر ِفي ِف النَّاِقِلين  ِلل خ  ِتال  ِذك ُر اخ   (.  2930/ح)3: ذ ِلك   ال م يِِّت و 

ابع ـطـ، م1، طتـكويـال ،ةـيـالمـون اإلسـئـشــاف والـن: وزارة األوقـع ادرـص ةـتيــويـكـة الـيـهـقـفـة الـوسوعـمـال (2)
 . 29/259: صرـم، وةـفـصـدار ال

، هـ(1005ي )تـنفـحـم الـيـجـن نـم بـيـراهـن إبـر بـمـن عـديـراج الـسلـ قـائـدقـز الـنـرح كـق شـائــفـر الـنهـاليـنــظـر:  (3)
رح ــي شــية فـهـرر البـغـال. و 2/162م(: 2002-ه1422، )1، طيةـلمـب العـتـكـدار ال، ةـنايـزو عـمد عـأح تـحـقـيق

ــة الـجـبهـال كي ــيــنــســن الــديــن الــاري، زيــصــا األنــريــن زكــمد بــن أحــد بــن محمـا بـريـزك ىـيـحــي ـيبأل ةــورديـ
  .3/172: ةـنيـيمـمـبعة الـطــمــال، (ه962ت)
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أم لـغـيـر عــذر، حـتـى نـقـل االتـفـاق بـيـن الـفـقـهـاء عـلـى جـواز الـنـيـابـة فـي هـذا الـنـوع مـن 
 (1)الـعـبـادات.

 وهـذا االتـفـاق مـبـنـي عـلـى الـدلـيـل الـمـنـقــول والـمعـقـول:      
َدقاُت ِلْلُفَقراِء َواْلَمساِكيِن ول فـقـد اسـتـدلـوا بـقــولـه تـعـالـى: أمـا مـن الـمـنـقـ    ِإنََّما الصَّ

َواْلعاِمِليَن َعَلْيها َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الرِّقاِب َواْلغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل اللَِّه َواْبِن السَِّبيِل 
 (.60)التوبة:  َحِكيمٌ َفِريَضًة ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعِليٌم 

وفـي اآليـة الـكريـمـة داللـة عـلى جـواز الـعـمـل عـلـى الـزكاة مـن  وجـه الـداللـة مـن اآليـة:   
الـجـبـاة والـسـعـاة الـذيـن يــسـتـحـقـون قـسـطـا مـنـهـا، وذلـك بـحـكـم الـنـيـابـة عـن الـمـسـتـحـقـيـن 

 (2)لـهـا.
ر: "وأمـا الـعـامـلـون عـلـيـهـا فـهـم الـجـبـاة والـسـعـاة يـسـتـحـقـون مـنـهـا قــسـطـا عـلـى وقـال ابـن كـثـيـ 

  (3)ذلك".
 ومــن مــنـقــول الـســنـة الـمـطـهـرة:   
َأَرْدُت اْلُخُروَج ِإَلى َخْيَبَر َفَأَتْيُت َرُسوَل ، قال: ) . مـا روي عن جابر بن عبداهلل 1   

، َفَسلَّْمُت َعَلْيِه، َوُقْلُت َلُه: ِإنِّي َأَرْدُت اْلُخُروَج ِإَلى َخْيَبَر َفَقاَل: ِإَذا َأَتْيَت َوِكيِلي  اللَِّه 
  (4)(.َفُخْذ ِمْنُه َخْمَسَة َعَشَر َوْسًقا، َفِإِن اْبَتَغى ِمْنَك آَيًة، َفَضْع َيَدَك َعَلى َتْرُقَوِتهِ 

   (5)فـي الـحـديـــث دلـــيـــل عـلـى شـــرعـــيـة الـوكـالـة. ــشـريـف:وجـه الـداللـة مـن الـحـديـث ال   
                                                 

، لــبــنان: بيروت، دار المعرفة، هـ(483تسي )ــرخــســة الـمـس األئــمــن شـد بـمـن أحـمد بـمح لـهـي سـبأل وطـسـبـمـال (1)
ن ـد بـمـمح عـنـقـتـسـمـى زاد الـلـع عـتـمـمـال رحـشـال. و 4/470: دايةــهـرح الــة شـايــنــبــال. و 4/153م(: 1993-ه1414)

 . 9/334ه(: 1428-1422، )1، طوزيـجـن الـدار اب، هـ(1421تين )ـمـثيـمد العـن محـالح بـص
: رـكـفـدار ال، (ه676تووي )ــنـرف الــن شـى بـيـحـن يـديـي الـيـحــريا مــزك ـيبألذب ـمهــرح الــوع شـمـجـمــاليـنـظـر:  (2)

اني ـرويـال يلـاعـمـن إسـد بـواحـدالـبـع نـاسـحـمــال ـيبأل يـعـافـشــب الــذهـمـروع الـي فـب فــذهـمـر الـحـب. و 14/92
 . 6/29م(: 2009، )1، طةـيـمـلـعـب الـتـكــدار ال، دــيــســحي الـتـارق فـط، تــحقـيق (ه502ت)
، هـ(774تقي )ـشـدمــم الــري ثـصـبـي الـقرشــر الـيـثـن كـر بـمـن عـل بـيـماعـداء إسـفـال ـيبألم ـيـظـعـرآن الـقـر الـيـســفـت (3)

، 1، طروتـيـب، ونـضـيـي بـلـد عـورات محمـشـنـمية، مـلـعـب الـتـكـدار ال، نـديـس الـمـين شـسـد حـمحمتــحقـيق 
 . 4/146ه(: 1419)
ك ال ةِ داود: كتاب االقضية: : أخرجه أبو  حديث الصحابي جابر بن عبداهلل  (4)  (.3632/ح)3: ب اٌب ِفي ال و 
م ـــي ثـالنـكحــي، الـنــحسـد الــمـن محـالح بـن صـل بـيــاعـمــن إســـد بـمـم محـيــراهـإب ــيبأل المـــســــل الـــبــــس (5)
 . 2/93ــديــث: ، دار الــح(ه1182تر )ـــيــاألمــه بـالفـأســروف كــمعــي، الـانـعـنـصـال
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:   اسٍ ــبَّ ــِن ع  ـــِن اب  ــع  . مــا روي 2    ِلُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل ِحيَن ، ِه َـ وُل الل  ـــاَل َرسُ ــقَ )، ق ال 
ِإَذا ِجْئَتُهْم، َفاْدُعُهْم ِإَلى َأْن َيْشَهُدوا َأْن اَل َبَعَثُه ِإَلى الَيَمِن: ِإنََّك َسَتْأِتي َقْوًما َأْهَل ِكَتاٍب، فَ 

ًدا َرُسوُل اللَِّه، َفِإْن ُهْم َأَطاُعوا َلَك ِبَذِلَك، َفَأْخِبْرُهْم َأنَّ اللََّه  َقْد َفَرَض ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه، َوَأنَّ ُمَحمَّ
َفِإْن ُهْم َأَطاُعوا َلَك ِبَذِلَك، َفَأْخِبْرُهْم َأنَّ اللََّه َقْد َعَلْيِهْم َخْمَس َصَلَواٍت ِفي ُكلِّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة، 

َفَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقًة ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِئِهْم َفُتَردُّ َعَلى ُفَقَراِئِهْم، َفِإْن ُهْم َأَطاُعوا َلَك ِبَذِلَك، 
  (1)(.ُلوِم، َفِإنَُّه َلْيَس َبْيَنُه َوَبْيَن اللَِّه ِحَجابٌ َفِإيَّاَك َوَكَراِئَم َأْمَواِلِهْم َواتَِّق َدْعَوَة الَمظْ 

ي ٍد السَّاِعِديِّ . مـا روي 3    َرُجاًل ِمَن  اْسَتْعَمَل َرُسوُل اللَِّه ): ، ق ال   ع ن  أ ِبي ُحم 
ا َجاَء َحا   (2)(.َسَبهُ اأَلْسِد َعَلى َصَدَقاِت َبِني ُسَلْيٍم، ُيْدَعى اْبَن اللُّْتِبيَِّة َفَلمَّ

فـهـو كـون الـواجـب عـلـى الـعـبـد أن  وأمـا الـدلـيـل الـعـقـلي عـلـى جـواز الـنـيـابـة هـا هـنـا:   
فـننَّ إخـراج الـماـل حـاصـل بـفـعـل الـنـائـب والـوكـيـل  ييــؤدي حـق اللـه فـي مـالـه، وبـالـتـالـ

  (3) فـصـح ذلـك.
 يابة عن العبادات البدنية والماليةالـمـطـلـب الـثـالث: الن

نـمـا الـعـبـادات الـتـي     وفـي هـذا الـنـوع أيـضـا ذهـب الـجـمـهـور إلـى مـشـروعـيـة الـنـيـابـة، وا 
 تـــشـمـل عـلـى الـمـال والـبـدن هـي عـبـادة الـحـج والـعـمـرة.

ـا فـي هـذا الـمـطـلـب لـن نـتـعـرض لـهـذا وهـنـاك رأي مـخـالـف لـمـا عـلـيه الـجـمـهـور، لـكـنـن  
الـخـالف وتـفـصـيـل اآلراء، بـل نـشـيـر إلـيـهـا إشاـرة سـريـعـة، ونـكـتـفـي بـذكـر مـا قـالـه 

                                                 

د ق ِة ِمن  : أخرجه البخاري: كتاب الزكاة:   ب ِن ع بَّاسٍ حــديــث الــصحــابــي عــبـدالــله  (1) ِذ الصَّ ب اُب أ خ 
ي ُث ك اُنوا دَّ ِفي الُفق ر اِء ح  ُتر  ِني اِء و   (.1496/ح)2: األ غ 

ِل اللَِّه ت ع ال ى: البخاري: كتاب الزكاة:  أخرجه : أ ِبي ُحم ي ٍد السَّاِعِديِّ حــديث الصحابي  (2) ب اُب ق و 
َوالَعاِمِليَن َعَلْيَها ( :60التوبة،)  ِدِِّقين  م ع  اإِلم ام اس ب ِة الُمص  ُمح  ِريِم ه د اي ا . ومسلم: كتاب االمارة: و  ب اُب ت ح 

 (، واللفظ للبخاري. 1832/ح)3: ال ُعمَّالِ 
ي ــانــاســكــمد الــن أحــود بــعــســن مــن بــديــالء الــع رــكــب ــيبأل عــرائــشــب الـــيــرتــي تــف عــائــنــصــع الــدائــب (3)
ر ــهــع األنــمــجــم. ويــنـظـر: 2/212م(: 1986-ه1406، )2، طيةـلمـعـب الـتـكـدار ال، (ه587تي )ـفـنــحــال
دي ـنـاد أفـدامـرف بــعــخي زاده، يــشيــو بــدعــمــمان الـليــن سـمد بـن محـن بـمـرحـد الـبـــعلـ رــحــقى األبـلتــرح مــي شــف
 . 2/85: يـربـعـراث الـتـاء الـيـدار إح، هـ(1078)
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الـجـمـهـور مـن مـشـروعـيـة الـحــج عــن الـغـيـر وجـواز الـنيـابـة لـلعـذر الـمـيـؤوس مـن زوالـه 
 (1)ـحـي فـي أداء الـحـج، وأمـا الـعـمـرة فـتـقـبـل الـنـيـابـة عـلـى الـجـمـلـة.وهـذا الـشـرط مـع ال

 الـمـبـحـث الـثـالـث: الـنـيـابـة عن الميت في العبادات
يـتـألـف هـذا الـمـبـحـث مـن ثـالثـة مـطـالـب، هـي: الـمـطـلـب األول: الـنـيــابــة عـن الـحي فـي    

ذور والـقـضـاء، والـمـطـلـب الـثـانـي: الـنـيـاـبة عـن الـمـيـت فـي حـج حـج الـفـروض والــن
 الـفـروض والـنـذور والـقــضـاء، والـمـطـلـب الـثالـث: مـسـائـل مـتـفـرقة، وعـلـى الـنـحـو اآلتي:
 الـمـطـلـب األول: الـنـيـابـة عـن الـحـي فـي حـج الـفـروض والـنـذور والـقـضاء

ن ـ هـا مـمـا يـجـوز الـنـيـابـة فـيـهـا،  تـقـدم    أن الـحــج عبادة مـشـتـمـلـة عـلـى الـبـدن والـمـال، وا 
وقـد ذكـرنا أدلـة الـجواز مـن اـلمـنـقـول والـمعـقـول، وفـي هـذا الـجـزء مـن الـبـحـث سـنـورد مـا 

 لـنـحـو اآلتـي:يــتـعـلـق بـالـنـيـابـة فـي الـحـج عـلـى مـسـائـل، وعـلـى ا
 الـمـسـألـة األولـى: الـنـيـابـة عـن األحـيـاء

مـن وجـب عـلـيـه الـحـج وعـجـز عـن أدائـه بـنـفـسـه لـشـيـخـوخـة، أو مـرض مـزمـن ال يـرجـى    
زوالـه وجـب عـلـيـه أن يـسـتــنـيـب غـيـره لـيـحـج عـنـه مـن بـلـده، ال مـن مـكـة، وقـد أجـاز 

افـعـيـة مـن الـمـيـقـات، وأشـتـرط أن يـكـون الـنـائـب مـمـن أدى حـجـة اإلسـالم الـمـفـروض الـشـ
عـلـيـه، وأن يـكـون عـالـمـا بـأداء الـحـج وأركـانـه، وأن يـكـون ثـقـة عـدال، وقـد ذهـب الـفـقـهـاء 

:  ـة حـيـث قـال لـهـا الـنـبـي إلـى أن الـحـج يـقـع عـن الـمـحـجـوج عـنـه، لـحـديـث الـخـثـعـمـي
، وفـي لـفـظ الـنبـوة أمـر بـالـحـج، ولـوال أنَّ حـجـهـا يـقـع عـن أبـيـهـا مـا (2)(كِ ـيِـ ْن َأبـي عَ ـجِّ ـحُ )

، عـن  ، أن تـحـج عـن أبـيـهـا الـشـيـخ الـكـبـيـر الـعـاجـز ولـحـديـث ابـن عـبـاس  أمـرها 
قـال: والـكـل يـجـزئ فـيـه تـأديـة الـحـق إن  قـام بـه الـغـيـر، مـن ديـن أو حـج، الـحـج الـنـيـابـة فـ

                                                 

ــيــرتــي تــع فــائــنــصــع الــدائــبيـنـظـر:  (1) . 4/9لـمـاوردي: . والــحــاوي الكــبير لـ1/170لــلكـاسـانـي:  عــرائــشــب الـ
ي ـقـشـدمـي الـيلـاعـمـجـة الـدامـن قـد بــن محمـد بــمـن أحــه بـداللــبــن عــديــق الــوفــمد مـمح ــيبأل ةــدامـن قـي البـنـغـمـالو 
ــقـمـة الـدامـن قـابـبـمعـروف ي، الـلـبـنـحـال ــدســ ة ــرفــعـي مـاف فـصــاإلن. 3/227: رةـاهـقـبة الـتـكـم، (ه620تي )ـ
لي ـبـنـحـي الـحـالـصـي الـقـشـلدمـرداوي اـمـمان الـليـن سـي بـلـدين عـالء الـن عـسـحـال ــيبأل الفــخــن الــح مــراجــال
 . 5/360: 2، طيـعربـراث الـاء التـيـدار إح، (885ت)
: ال ح ج  ع ِن ال م يِِّت، الَِّذي ل م  ي ُحجَّ  :ال ح جِّ  ِكت اُب م ن اِسكِ : أخرجه النسائي: حـدـيث الصحابي عبداهلل بن عباس  (2)
   (.2634/ح)5
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ثـمَّ إنَّ الــشـرع الـحـنـيـف أقـام ثـواب نـفـقـة الـحـج فـي حـق الـعـاجـز عـن الـحـج بـنـفـسـه نـظـرا لـه 
  (1)ومـرحـمـة عـلـيـه.

 نـه يــجــوز الــحــج بــالـنـيـابـة عـن الـحـي بـشـروط. وبــعـد مـا تـقـدم نـلـخـ  الـقــول بــأ   
أن يـكـون الـمـحـجـوج عـنـه عـاجـزا عـن أداء الـحـج بــنـفـسـه، ولـه مـال يـسـتـنـيـب  أولـهـا:   

 مـنـه. 
ـى الـعـجـز الـمـسـتـدام مــن وقــت الــحــج حـتـى وقـت الــمـوت، أن يـمــوت عـل والـثـانـي:   

مـرضـه، وفــي انــتــفــاء أو قـصـور الـشـرط الـثــانـي، تـفــصـيـل ســنـجـعـلـه مـوضـوع الـمـطـلـب 
 الـثـانـي. 

 الـمـسـألـة الـثـانـيـة: إْن عـوفـي الـمـريـض بـعـد حـج الـنـائـب
ــ ا أن يـكـون قـد عـوفـي بـعـد حـج الـنـائـب، أو قـبـل فـر     اغـه مـن أعـمـال الـحـج، وفـي ذلـك إم 

أو قـبـل إحـرامـه فـنن كـانـت الـصـورة االولى فـقـد ذهـب الـحـنـابـلـة، وهـو قـول عـنـد الـشـافـعـيـة 
إال أنـه ال يـجـب عـلـيه حـج آخـر، وهـذا قـول إسـحـاق ابـن راهــويـه، وذهـب الـحـنفـية، 

ذر إلـى أن ـ ه يـلزمـه حـج ثـاٍن، ولـم يـجـز حـج غـيـره والـشـافـعـيـة فــي األصـح، وابـن الـمـنـ
   (2)عـنه.
وقـد عـلل مـن قـال: ال يـجـب عـلـيه حـج آخـر بـأنـه بـمـا أمـر بـه فـخـرج مـن الـعـهـدة، كـمـا    

ـما لـو حـج لـو لـم يـبـرأ، وألنَّه قـد أدى حجـة اإلسـالم بـأمـر الــشـارع، فـلـم يـلزمـه حـج ثـانـي، ك
 بـنـفـسه وكـمـا أنَّ الـمـعـتـمر فـي جـواز االسـتـنـابـة الـيـأس ظـاهـرا. 

                                                 

ــمـــاوردي: 2/212: عــــرائــــشــــب الـــيــــرتــــي تــــع فــائــنــصــــع الــــدائــــبيــنظـر:  (1) . والــمـغـــنــي الـبــن 4/257. والــــحــــاوي الــــكــــبـــيــر لــــل
 .3/228ــــدامـــة: ق
د ــمـن محــد بـمــر أحــفـعـج ــيبأل ءـماــعلــالف الــتـــر اخــصــتــخــم. ويــنـظـر: 3/222الـمـغــنــي البــن قــدامــة:  (2)
، هـ(321تحاوي )ـطـــالــعروف بــمــري الــصـمــري الـــجــة األزدي الحــلمــن ســلك بـلمـبد اـن عـــة بــالمــن ســب

يط ـمحـال. و 2/91ه(: 1417، )2، لبنان، طروتـيـب، ةـالميـائر اإلسـشـدار الب، دـر أحمـذيـداهلل نــبــد. ع تــحــقيــق
ن ـــر بـمـــن عـــز بـزيـــعـدالـــبـن عـبــد ـمـن أحـود بـن محمـــديـــان الــرهــالي بــمعــال ـيبألاني ــمـعــه النــقــفــي الـي فـانـرهـالب
 ،روتــبيــة، ــميــعلــب الــكتــدار ال، نديــجــي الــامــم سـريــدالكــعب، تــحــقـيق هـ(616تنفي )ــاري الحــخــلبـاز ة  اــم  
 . 15/311. والــحــاوي الــكــبـيــر لــلــمــاوردي: 2/482م(: 2004-ه1424، )1، طانــبنــل
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وعـلـل أصـحـاب الـرأي اـلثـاني بـأنَّـه يـلـزمـه حـج ثـاٍن؛ ألنَّ هـذا بـدل إيـاس، فـنذا بـرأ تـبـين    
اذا اعـتـدت بـالـشـهـور ثـمَّ  بـأنَّـه غـيـر مـيـؤوس مـنـه فـعـاد األصـل فــي الـحـكم، كاآليـسة

   (1)حـاضـت فـال تـجـزؤهـا تـلـك الـعـدة.
ن  كـانـت الـصـورة الـثـانـية بـأن عـوفـي قـبـل فـراغ الـنـائـب فـي الـحـج، فـننَّـه عـنـد     وا 

لـى الـمـتمـتع، الـحـنـابـلـة يـجـزئـه، مـع وجـود قـول عـنـدهـم، بـأنَّـه ال يـجـزئـه، وقـاسـوا ذلـك عـ
الـذي شـرع فـي الـصـيـام، ثـمَّ قـدر عـلى الـهـدي، وعـلـل الـمانـعـون بـأنَّـه قـدر عـلى األصـل 

   (2)قـبـل تـمـام الـبـدل فـلـزمـه، كـالـمـتـيـمم إذا رأى الـمـاء فـي صـالتـه.
إذا تـعـافـى قـبـل أن يـحـرم  وفـي الـصـورة الـثـالـثة ال يـجـزئـه بـحـال مـن األحـوال، ذلـك   

الـنـائـب عــنـه بـالـحـج، وعـلـة ذلـك كـونـه أصـبـح قـادرا عـلـى الـحـج قـبـل شـروع الـنـائـب بـالحـج 
   (3)عـنـه.
وقـد ذهــب الـشـافـعـية والـحـنـابـلـة إلـى أن يـرجـى زوال مـرضـه، أو حـبـسـه، ومـا إلـى ذلـك،    

ن  لـم يـبـرأ.لـيـس لـه أن     (4)يـسـتنـيـب، فـنن  فـعـل يـجـزئـه، وا 
ـا األحـنـاف فـأوقـفـوا الـجـواز عـلـى عـدم الـزوال لـلـعـارض حـتـى الـمـوت، فـنن  مـات  وهـو     أمَّ

ن زال قـبـل مـوتـه فـال.    (5)مـريـض، أو مـحـبـوس جـاز، وا 
 
 
 

                                                 

 . 3/223البــن قــدامــة: يــنــظـر: الــمغــنــي  (1)
لي ــاعيــجمــة الــدامــن قــد بـن محمــد بــمــن أحــه بــبداللــــن عــديــق الــوفـد مـحمـم ـيبأل دـمـام أحـه اإلمــقـي فـي فـافــكــاليـــنظـر:  (2)
،        1، طيةــمــلــعــب الــتــكــدار ال، (ه620تي )ــدســقــمــة الــدامــن قــبابلــمعــروف لي، اـــبنــــحــي الــقـتشــدمــي الــدســــقــالم
   .3/171م(: 1994-ه1414)
دار ، هـ(772تلي )ــــبــحنــري الــصــمـــشي الــزركـه الـداللـتبــن عــد بـحمــن مــديــــس الـــمــشلــ يــشــــزركـــرح الــشيــنــظـر:  (3)
 . 3/34م(: 1993-ه1413، )1، طناــكــيـتبـــعــال
ن ــديــن الــاري، زيــصــيا األنــرـن زكـد بـن محمــا بــريــزكـي بأل بــالــطــرح روض الــي شــب فــالــطــمــى الــنــــأسيـــنظـر:  (4)
 . 3/223البــن قــدامــة:  . والـمـغــــنــي1/450: الميــاب اإلســتــكـدار ال، هـ(926تي )ـكــيــنــســى الــيــحــي
ــيــرتــي تــع فــائــنــصــع الــدائــبيــنــظــر:  (5)  . 2/213: عــرائــشــب الـ
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 ـج عـن الـغـيـر بـغـيـر أمـرهالـمـسـألـة الـثـالـثة: ال يـجـوز الـح
وعـنـد هـذه الـمـسـألـة نـكـمـل بـقـيـة الـشـروط فـي الـنـيـابـة، إذ اشـتـرط الـفـقـهـاء بـالـنسـبـة لـلـحي أن    

ـا الـمـيـت فـفـي الـمـسأـلة خـالف بـي ـن يـأمـر بـالـنـيـابـة، فـنن  فـعـلهـا عـنـه مـن لـم يـنـبـه لـم تـجـز، أمَّ
 الفقهاء. 

واشــتـرط فـي حـج الـنيـابـة الـنيـة عـن الـمـحـجـوج عـنـه عـنـد اإلحـرام ذلـك أنَّ الـنـائـب ال   
يـحـج عـن نـفـسـه بـل عـمـن اسـتـنابـه، فـال بـد مـن نـيـتـه واألمـثـل أن يـقـول بـلـسـانـه: "لـبـيـك 

ن  لـم يـتـلـفــظ، ولـو اقـت  ـصـر عـلى نـيـة الـقـلـب لـجـاز. عـن فـالن"، وا 
  (1)وحـتى إن  نـسـي اسـمـه، ونـســبه، نــوى مـن دفـع إلـيـه الــمـال لــيـحـج عــنـه.   

 الـمـطـلـب الـثـاني: الـنـيـابـة عـن الـمـيـت فـي حـج الـفـروض واـلنـذور والـقـضـاء
 يـيـن:وقـد اخـتــلف الـفـقـهاء فـي حـكـمـها عـلـى رأ   
وفـي حـج الـنـيـابـة عـمـن تـوفـي ممن وجـب عـلـيـه الـحـج ولـم الـرأي األول: الـوجـوب:    

يـحـج، قـال الـشـافـعـية والـحـنـابـلة، واجـب إن يـخـرج عـنـه مـن جـمـيع مـالـه، مـا يـحـج بـه 
 عـنـه، ويـعـتـمـر سـواء أوصـى بـه، أم لـم يـو . 

 ـن الـمـنـقـول:ودلـيـلهـم م   
ي د ة  . مـا روي 1    ب ِداهلِل ب ِن ُبر  :  ع ن  ع  ، ِإْذ  َبْيَنا َأَنا َجاِلٌس ِعْنَد َرُسوِل اهلِل ) ، ق ال 

نََّها َماَتْت، َقاَل: َفَقاَل: َوَجَب َأْجرُ  ِك، َأَتْتُه اْمَرَأٌة، َفَقاَلْت: ِإنِّي َتَصدَّْقُت َعَلى ُأمِّي ِبَجاِرَيٍة، َواِ 
 ،؟ َوَردََّها َعَلْيِك اْلِميَراُث َقاَلْت: َيا َرُسوَل اهلِل، ِإنَُّه َكاَن َعَلْيَها َصْوُم َشْهٍر، َأَفَأُصوُم َعْنَها

ي َعْنَها ،؟ َقاَل: ُصوِمي َعْنَها َقاَلْت: ِإنََّها َلْم َتُحجَّ َقطُّ، َأَفَأُحجُّ َعْنَها   (2)(.َقاَل: ُحجِّ
، َأنَّ اْمَرَأًة ِمْن ُجَهْيَنَة، َجاَءْت ِإَلى النَِّبيِّ ):  ب ِن ع بَّاٍس هلل عبداع ِن . مـا روي 2   

ي  ،؟ َفَقاَلْت: ِإنَّ ُأمِّي َنَذَرْت َأْن َتُحجَّ َفَلْم َتُحجَّ َحتَّى َماَتْت، َأَفَأُحجُّ َعْنَها َقاَل: َنَعْم ُحجِّ
ِك َدْينٌ    (3)(.اْقُضوا اللََّه َفاللَُّه َأَحقُّ ِبالَوَفاءِ  ،؟ َأُكْنِت َقاِضَيةً  َعْنَها، َأَرَأْيِت َلْو َكاَن َعَلى ُأمِّ

                                                 

 . 4/159ــي: ـلــلــســـرخـــس  وطــــسـبــــمــال. ويـــنظـر: 2/213: عــــرائـــــشــــب الـــــيــــرتــــي تــــع فــــائـــــنــــصــــع الــــدائــــب (1)
ي د ة  حديث الصحابي  (2) ي اِم ع ِن ال م يِِّت : أخرجه مسلم: كتاب الصيام:   ع ب ِداهلِل ب ِن ُبر  اِء الصِّ : ب اُب ق ض 
 (.1149/ح)2
ب اُب الح جِّ و الن ُذوِر ع ِن الم يِِّت، : أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد:  عباس ب ِن  حديث الصحابي عبداهلل (3)
 (.1852/ح)3:  الرَُّجُل ي ُحج  ع ِن الم ر أ ةِ و  
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فـي الـحـديـث دلـيـل عـلـى أن الـنـاذر بـالـحـج إذا وجـه الـداللـة مـن الـحديـث الـشـريـف:    
ن لـم يـكـن قـ د حـج عـن مـات ولـم يـحـج أجـزأه أن يـحـج عـنـه ولـده وقـريـبـه، ويـجـزئـه عـنـه وا 

    (1).نـفـسـه
، وهـو مـلـزم بـه حـال حـيـاتـه، وهــذا ةـابـيـنـه الـلـدخـق تـحنَّـه ودلـيـلهـم مـن الـمعـقـول: إ   

 (2)الـحـق ال يـسـقــط بـالـمـوت كـديـن اآلدمـي فـيـلـزم الـقـضـاع عـنـه.
، بـقـضـائـهـا عـن الـمـيـت  والـعـمـرة حـكـمـها فـي الـقـضـاء الـوجـوب، ألمر الــنبي محـمد    

ِليِّ مـع الـحـج كـما فـي حـديـث  ِزيٍن ال ُعق ي  َفَقاَل: َيا َرُسوَل ،  َأنَُّه َأَتى النَِّبيَّ ):   أ ِبي ر 
، َواَل اْلُعْمَرَة، َواَل الظَّْعَن َقاَل: ُحجَّ َعْن َأِبيَك، اللَِّه ِإنَّ َأِبي َشْيٌخ َكِبيٌر، اَل َيْسَتِطي ُع اْلَحجَّ

، كـمـا يـجـوز الـحـج مـن الـوارث ومـن األجـنـبـي، أذن لـه الـوارث أم ال، وال (3)(َواْعَتِمرْ 
  (4)خـالف فـي ذلـك.

ـيـه الـحـنـفـيـة، والـماـلكـية عـلـى وهـو مـا ذهــب إلالـرأي اـلثـانـي: الـكـراهـة فـي االسـتـنـابـة:    
الـمـشـهـور عــنـدهـم، إال إذا أوصـى الـمـيـت بـذلـك، فـالـوصـيـة تــنـفـذ مـن الـثـلـث، وعـلَّـلـوا ذلـك 

  (5)بـأنَّـهـا عـبـادة بـدنـيـة تـسـقـط بـالـمـوت، كـالـصـالة.
 

                                                 

 . 1/606لـــلــصــنعــانــي:  المـــســل الــبــس  (1)
يف الدين ــس رــكــب ــيبأل اءــهــفقـــب الــذاهــة مــعرفــي مــاء فــمــلــعــة الــليــح. و 7/109: ذبـمهــرح الــوع شـمـجـمــالــينــظر:  (2)

 ،ةــعــريــشــة الــليــي كـــد فـاعـــمســـاذ الـــتـــه، األســم درادكــيــراهــمد إبـــن أحــيــاســي، تــحــقــيــق ـاـلدكــتور الــفــقــاشي الــشــد الــمــمحمد بن أح
 .3/244م(: 1988، )1، طانــمـة، عــيــمــاشـهـة الـيــنة األردـــلكــمــمـــال ،ةـثــديــحــة الــالــرســة الــبــتــكــم ،ةــنيــة األردـــجامعــال
ِزيٍن ال ُعق ي ِليِّ حديث الصحابي  (3) ب اُب ال ح جِّ ع ِن ال ح يِّ، ِإذ ا ل م  : أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك:   أ ِبي ر 

 (.2906/ح)2: ي س ت ِطع  
بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الرحيبانى مولدا مصطفى ل مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىـ ـينــظر: (4)

 . 2/286م(: 1994-ه1415، )2، طالمكتب اإلسالمي، هـ(1243تثم الدمشقي الحنبلي )
ن ـــديــر الــخــي، فــارعــن البـــحجــن مــي بــلــن عــان بــمــثــعـل يِّ ــل بِ ــشِّ ــة الــيــاشــق وحــائــدقــز الــنــرح كــق شــائــقــحــين الــبيـــتينظر:  (5)

ل ـــليــر خــصــتــخــرح مــش. و2/85: 1، طرةــاهــقــوالق، الــب ،ةــيريــــبرى األمــكــطبعة الــمــال، ـ(ه743تفي )ــنــحــالزيلعي ال
 . 2/296: يــرشــــلخــل
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نَّـه جـائـز عـنـد الـحـنـفــية وال بـد مـن ذكـر الـنيـابـة عـن الـمـيـت فـي     حـج الـتـطـوع، وا 
والـحـنـابـلـة، وجـائـز مـع الـكـراهـيـة عـنـد الـمـالـكـيـة إذا لـم يـوصـي بـه الـمـيـت، أو الـتـطـوع عـنـه 

 (1)بـاالسـتـنـابـة.
الميت وأمَّا الشافعية فقالوا: بعدم جواز االستنابة في ذلك ما لم يو  به، فنن  أوصى    

بحج التطوع عنه، جاز عند الجميع، وعلى األصح عند الشافعية، إذ عندهم قوٌل بعدم 
   (2)الجواز، بعلة أنَّه جاز في الفرض للضرورة وال ضرورة في النفل.
 الـمـطـلـب الـثـالـث: مـسـائـل مـتـفـرقـة

 حـج كـالـتـلـبـية والـرمـيالـمـسـألـة االولـى: الـنـيـابـة عـن الـحـي فـي بـعــض أعــمـال الـ
قـال الحـنـفــية: يـجـوز االنـابـة فـي الـتـلـبـية عـنـد عـجـز الـحاج بـنـفـسـه بأمـره بـاتـفـاق، وقـال    

 َوَأْن َلْيَس ِلإِلْنَساِن ِإال َما َسَعى؛ لـقـوله تـعـالى: (3)أبـو يـوسـف ومحمـد: ال يـجـوز
 (.39النجم:)

ـا الـنـ    يـابـة فـي الـرمـي فـقـد ذهـب الـفـقـهاء إلـى وجــوب االسـتـنـابـة فـي الـرمـي، لـمـن أمَّ
  (4)عـجـز عـنـه بـنـفـسـه.

 الـمـسـألـة الـثـانـيـة: الـنيـابـة فـي األضـحـية
ي صـحـتـهـا أجاـز الـفـقهـاء الـنـيـابـة فـي ذبـح األضحـيـة إذا كـان النـائـب مـسـلـم، واخـتـلـفـوا فـ   

   (5)إن  كـان الـنائـب كـتـابـيـا، وتـفـصـيـل الـمـسـألـة فـي مـضـانـهـا.
 
 
 

                                                 

محمد بن أحمد بن ل حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. و 2/221: عــرائــشــب الـــيــرتــي تــع فــائــنــصــع الــدائــبــينــظر:  (1)
دار ، هـ(954ت) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل. و 2/10: دار الفكر، هـ(1230تعرفة الدسوقي المالكي )

 . 3/5م(: 1992-ه1412، )3، طالفكر
 .  7/114: ذبـمهــرح الــوع شـمـجـمــالو . 4/278ـ ـينــظر: الــحــاوي الــكــبــيــر ـلـلــمــاوردي: (2)
   .2/161: عــرائــشــب الـــيــرتــي تــع فــائــنــصــع الــدائــب (3)
  .42/43: ةــتيــويــكــة الــيــهــقــفــة الــوعــوســلمــاـينــظر:  (4)
 .  3/43: يــرشــخــلــل لــليــــر خــتصــخــرح مــشيــنــظــر:  (5)
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 الـمـسـألـة الـثـالـثـة: الـنيـابـة فـي الـوظـائـف
أمَّـا الـحـنـفـيـة: فـذهـب بـعـضـهـم إلـى عـدم جـواز االسـتـنـابـة ألربـاب اـلوظـائـف، حـتـى مـع قـيـام   

  (1)األعـذار.
 (2)وقـال آخـرون مــنهـم بـالـجــواز.   
وفـرق الـبـعـض بـيـن الـوظـيـفـة اـلتـي تـقـبل اإلنـابـة، كـالـتـدريـس، وبـيـن مـا ال تـقـبـل اإلنـابـة    

  (3)كـالـتــعـلـيـم.
  (4)وقـد اخـتـلـف الـشـافـعـيُة أيـضـا فـي جـواز االسـتـنـابـة بـالـوظـائـف.   
مـامـة،     ـا الـحـنابـلـة: فـقـد أجـازوا الـنيـابـة فـي األعـمـال الـمـشـروطـة مـن تـدريـس، وا  وأمَّ

وخـطـابـة، وأذان، ونـحـوها، إذا كـان الـنـائـب مـثـل مـسـتـنـيـبـه، فـي كـونـه أهـال لـما أسـتــنـيـب 
 (5)فـيـه.

                                                 

ــيــجــن نــابــروف بــد، المعــن محمــم بـيــراهــن إبــن بــديــن الــزي قــائــدقــز الــنــرح كــق شــرائــحر الــبــالـينــظر:  (1) م ـ
ادري ــقــي الــفــوري الحنــلي الطــن عــين بــمد بن حســمحــق لــرائــر الــبحــلة الــمــكــره: تـــي آخــوف هـ(970تري )ـصــمــال

در ــى الــلــار عــتــمحــرد ال. و 5/248: يــالمــاب اإلســتــدار الك، نــديــابــن عــق البــخالــة الــنحــم، هـ(1138)ت بعد 
، هـ(1252تي )ــفــنــحــي الــقــشــدمــن الــديــابــز عــزيــعــدالـبــن عــمر بــن عــين بــمد أمـن ، محــديــابــن عــبال تارــخــمــال

ــكــفــدار ال  . 42/47: الموسوعة الفقهية الكويتية. و 4/420م(: 1992-ه1412، )2، طيروتــب، رـ
: نــديــابــن عــبال تارــخــمــدر الــى الــلــار عــتــمحــرد ال. و 5/249البن نجيم:  البحر الرائق شرح كنز الدقائقـينــظر:  (2)
4/420. 
 .  4/420: بن عابدينال رد المحتار على الدر المختار. و ينظر: 42/48: ةــتيــويــكــة الــيــهــقــفــة الــوعــوســملــا (3)
ي ــســرلـــبد الــمــي وأحــيوبــقلــالمة الــد ســمــحأل رةــيــمــي وعــيوبــلــتا قــيــاشــح. و 15/123: ذبـمهــرح الــوع شـمـجـمــالـينــظر:  (4)
ـــبنــان، )روتــيــب، رــكــفــدار ال، رةــميـــع  . 3/110م(: 1995-ه1415، ـل
بن حسن منصور بن يونس بن صالح الدين بن إدريس البهوتى الحنبلى ال كشاف القناع عن متن اإلقناعينظر:  (5)
بد العزيز بن محمد بن عبد محمد ع يبأل األسئلة واألجوبة الفقهية. و 4/268: دار الكتب العلمية، هـ(1051ت)

 .6/455: هـ(1422تالرحمن بن عبدالمحسن السلمان )
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 ةـمــاتــخــال
ـعــمـتــه تــتــم الــصــالــحــات، والــصــالة والــســالم عــلــى رســول اللـه الـــحـمــد للـه الــذي بــن   

محــمـد خــاتــم األنــبــيـاء والــمـرســلـيــن، وعــلـى آل بــيـتـه الــطــيــبـيــن الــطـاهــريــن، ورضـي الـلـه 
ـن، واألئـمـة الـمـجـتـهـديـن، ومـن تـبـعـهـم عــن الــصـحــابـة أجــمـعــيــن، ورحــم اهلل اـلتـابـعـي

 بـنحـسـان إلـى يـوم الـديـن وبـعـد: 
ــنــيــاـبـة فـي الـعــبــادات    ــر الـله تــعــالـى لــنــا فــي هــذا الــعـــرض الــمــوجــز عـن حـكـم الـ أن  ومـــمـا يــس 

ــدم حـــكـــمـا  واضـــحـا  فــي الـــمـســـألـــة، خــرج الـــبـحــث ـبـنتــائــج عـــســى أن ت ــقـ ن  تـ ــائـــدة، وا  ـــكـــون ذات فـــ
 وهـــي كــالــتــالــي:

. يـعـد مـوضـوع الـــنــيــاـبـة مـن الــمــسـائـل الـتـي كـثـر فـيـها خالف أهـل الـعـلـم رحـمـهم 1   
إال ووجــدت لـهـم فـــيـهـا ثـمـة أقــوال بـيـن مـانـع، ومـبيـح، وفـي الـله تـعـالى، فـــما مـن جــزئــيـة 

 هـذا أكـبـر داللـة عـلـى سـعـة الـفـقـه اإلسـالمـي. 
. رحـمـة االسـالم بـالـعـاجـزيـن والـضـعـفـاء وهـذه الـرحـمـة وجـدتـهـا بـأبـرز صـورها فـي 2   

سـالم الـنـفــس إال وسـعـهـا، فـنن شـــق األمـر عـلـى الـنـفـــس مـوضـوع الـنـيـابـة، فـلـم يـكـلـف اال
 أبـاح االســالم لـألخــريـن أن يـــســدوا مـكان اخـوانـهـم.

. مـــن كـــرم اإلســـالم أنَّـــه لـــم يـــجـــعــل الـــنــيــاـبـة مــحــصــورة بــاألحــيــاء، بــل أجــازهـا، 3   
 ر بــنــا مــن الــنـــصـــو ، أجـــاز الـــنــيــاـبـة عـــن األمـــوات. وكــمـا مــ

. لـــم يــبــح الــشــارع الــحــكــيــم الــنـيــاـبـة فــي الــعــبــادات الــبــدنــيــة الــمــحــضــة لــحــكــمـة، 4   
ة االبــتــالء واالخـــتبــار، وهــذا االخــتــبـار ال وهــي: إنَّ الــهـدف مــن الــعــبــادات الــبــدنــيــ

 يـــتــحــقــق إال إذا كــلــف الــشـــخـــ  نـــفــســه بــهــا.
. "كـــلـــما ضـــاق األمـــر اتـــســـع"، ولـــعـــل الـــحـــج خـــيـــر شـــاهـــد، فـــعـلــى مـــا فـــي الـــحـــج 5   

ـشـــقـة، لــكــن فــي الـــوقــت نــفــســه مــا مــن عــبــادة مـــسـاحــة الــنــيــابــة فـــيـــهــا واســعــة مــــن مــ
 مــثــل الــحــج. 

 داركــتــيــل مــلــســمــال اــهــرفــعــي أن يــغــبــنــي يــتــال لــائـسـمــال نــم اداتــبــعــال يــف الــنـيــاـبـة. 6   
أو عـــجـــز عـــن أدائـــهـــا، فـــهـــي تـــجـعـــل تـــدارك ذلـــك  رـــصـــق، ضـــرائـــن فـــم هـــاتـــف اـــم

ـــة مـــمـــكـــنا، كـــي ال تـــبـــقـــى ذمـــتـــه مـــشـــغـــولـــة بـــهـــا، وهـــي مـــن رحـــمـة الـــله بـــهـــذه األم
 .وتـــيـــســـيــره عـــلـــيــهــا
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ــل     ــزلـ ــنـا، ويـــنـفـع بـــنـا، ويـغـــفـــر لـــنـا الـ ــفــعـ ــنـ ــظـــيـم أن يـ ــأل الــلـه الـعـ ــامـــا  أسـ والــخـطــأ وخـــتــ
ــا أن والــتــجـاوز، وأن يــجـعــل هــذا الــبــحــث صــدقـة جــاريــة يــنــتــفــع ب ــوانـ ــهــا الــمــســلــمــون، وآخــر دعـ

ــمـــيــن. ــالـ ــحـمـــد لــله رب الـعـ  الـ
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Prosecution ruling in worship 
  Jassim Muhammad Hamid Al-Khalidi  

Abstract 
           Prosecution is one of the issues in which the scholars differed 

between what is prohibited and permissible, as it indicates the breadth 

and diversity of Islamic jurisprudence, as it is mercy for the helpless 

and the weak, and this mercy is most prominent in the prosecution. 

God does not burden a soul beyond its power, and if the matter is 

difficult, then it is permissible for others to block the place of their 

brothers, and the prosecution was not restricted to the living, so it was 

allowed for the dead as well, and the wise street did not excuse the 

prosecution in purely physical acts of worship for wisdom: The aim of 

it is affliction and testing, and it is only achieved If a person entrusts 

himself with it, the more the matter becomes narrower, the wider the 

matter, and Hajj is the best witness to it. Prosecution in acts of worship 

is one of the issues that a Muslim should know in order to make up for 

the obligatory duties that he missed, shortening or inability to perform 

them. 
       Key words: jurisprudence, judgment, prosecution, worship, sick, 

Hajj. 
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