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 مسألة النيابة في األعمال

  خالد بن محمد بن عبد الرحمن الصادقي/ إعداد

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  مقدمة

  
  :الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، وبعد

  .هذه المسألة وهي في بيان ما يقبل النيابة من األعمال، وما ال يقبلها وما يختلف فيه
  .ها فصل في بيان منشأ االختالف في هبة الثوابويتبع

  .من مقاصد وضع الشريعة لالمثتال: وهذه المسألة هي السابعة من النوع الرابع
- هذه المسألة أخذاً ورداً، وهو يتبنى الرأي الذي سار عليه اإلمـام مالـك                -رحمه اهللا -ناقش فيها الشاطبي    

ــه اهللا ــاء  -رحم ــن العلم ــره م ــحابه وغي ــو ا.  وأص ــادات  وه ــي العب ــة ف ــن النياب ــع م   .لمن
وقد كان العمل في هذه المسألة هو الترتيب والتقديم والتأخير وزيادات طفيفة، وتوضيح لبعض ما أشكل فـي                  

  .هذه المسألة
لعمـر سـليمان    " مقاصد المكلفـين  "للشاطبي، و " الموافقات: "وكان االعتماد في هذا المبحث على كتابين هما       

ــقر ــر ال  . األش ــي آخ ــرت ف ــة    وذك ــن تيمي ــالم اب ــيخ اإلس ــث رأي ش ــه اهللا–مبح   .-رحم
  .نسأل اهللا التوفيق والسداد، والعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والحمد هللا رب العالمين

  
  خالد بن محمد بن عبد الرحمن الصادقي: وكتبه

   صنعاء-اليمن 

  
  
  
  



 ٢

  *النيابة في األعمال

هي أن ينوي شخص ما تأدية عبادة عن غيره في صالة أو صوم أو حج أو غير ذلك مـن     : المراد بالنيابة هنا  
  .العبادات

  :وتنقسم النيابة في األعمال إلى قسمين
  .النيابة في المعامالت أو العاديات: األول
  .النيابة في العبادات: الثاني

  :فهو ضربان: أما القسم األول
  . ما كان مشروعاً لحكمة تتعدى المكلف)١

  .البيع والشراء واألخذ والعطاء واإلجارة واالستئجار والخدمـة والقـبض والـدفع ومـا أشـبه ذلـك         : مثاله
  .النيابة هنا صحيحة، فيجوز أن ينيب منابـه فـي اسـتجالب المـصالح لـه، ودرء المفاسـد عنـه                : حكمه
  .هـا سـواء مـن المكلـف أو مـن ينـوب عنـه              ألن المقـصود مـن هـذه األمـور هـو إيقاع           : الدليل

  .ما لم يكن مشروعاً لحكمة ال تتعدى المكلف عادة أو شرعاً) ٢
  .األكل والشرب والنكاح وغير ذلك: مثاله
  .النيابة هنا غير صحيحة، وال تُتصور عادة وشرعاً: الحكم
  .ألن حكمته ال تتعدى صاحبه إلى غيره: الدليل

  :باداتالنيابة في الع: القسم الثاني
اختلفت أنظار العلماء فيها اختالفاً كبيراً، ولكن ال بد من تحرير محل النزاع، لنحصر الخالف في نقطة معينة                  

  .يسهل حينئذ الترجيح عندها
  :ويكون ذلك بمعرفة أمرين

  .عبادات ال مجال للنيابة فيها باالتفاق)  أ
  .الذين ال تجوز النيابة عنهم في العبادات باتفاق)  ب
  :عبادات ال مجال للنيابة فيها باالتفاق ) أ
كإيمان القلب وإسالمه وحبه ورجائه وغير ذلك من األمور القلبية، فهنا ال خالف في أنـه   : العبادات القلبية ) ١

  .ال نيابة، بل ال يتصور ذلك أصالً
  .العبادات الشبيهة بالعاريات كالوضوء والتيمم) ٢

  . عيناً وتتعلق به لزوماً، وال يتصور فعلها عن الغيرفهنا ال نيابة ألنها أمور تختص بالشخص
وما ذكره بعضهم من وجوب النية في غسل الميت، فليس من باب النيابة، فالميت غير مكلف، وإنما هو فعـل          

  .يؤمر به األحياء
لنية وإنمـا  وكذا ما ذكروا من أنه يغسل الزوج زوجته الذمية أو المجنونة، فهنا ال نيابة؛ ألنهما ليستا من أهل ا 

  .غسلهما من باب التطهر



 ٣

  .وكذا من وضئ أو يمـم مريـضاً مـثالً فلـيس مـن بـاب النيابـة؛ ألن الموضـئ أو المـيمم كاآللـة                         
  .نقل الطبري وغيره اإلجماع على أن النيابة ال تدخل الصالة) ٣
  :الذين ال تجوز النيابة عنهم)  ب
  .مال تجوز النيابة عن األحياء القادرين في حج أو صو) ١

  .حكى ابن المنذر اإلجماع على عدم جواز النيابة عن القادر في حج واجب
أما الذي ال يستطيع الصوم فيطعم عن كل يوم         . ال يجوز أن ينيب الحي غير القادر أحداً عنه إال في الحج           ) ٢

  .مسكيناً
  .ال تجوز النيابة عن ميت غير مفرط وال مقصر) ٣

م يتمكن من قضائه حتى مات بسبب مرض أو سفر أو غيرهما من             والجمهور على أن من كان عليه صوم ول       
  .األعذار ال شيء عليه وال يصام عنه وال يطعم

وقول الجمهـور أقـوى لقيـام     . يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكيناً؛ ألنه عاجز كالشيخ الهرم          : وقال بعضهم 
  . تعمـده تـرك العبـادة      العذر المبيح للفطر، وطريق معرفة ذلك أمارات تظهر على حال الـشخص تبـين             

  .ال تجوز النيابة عن شخص كان متعمداً لترك العبادة) ٤
وبهذا يتحرر محل النزاع، وهو ما إذا كانت النيابة في العبادات المحضة المختصة بعمل الجوارح، والتـي ال                  

  .مدخل للمال فيها ولم تكن من العبادات القلبية
  : على ثالثة أقوالوعلى ذلك فقد اختلف العلماء في هذه المسألة

  .المنع مطلقاً: القول األول
  .اإلجازة مطلقاً: القول الثاني

  .ال تجــوز النيابــة إال فــي الحــج والــصوم علــى خــالف فــي بعــض مــسائلهما : القــول الثالــث
وممن ذهب إلى المنع من النيابة في العبادات اإلمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الـشاطبي المتـوفى سـنة                  

  .في المـسألة الـسابعة التـي نحـن بـصدد ترتيبهـا            " الموافقات"د أورد أدلة قوية في كتابه       ، وق )هـ٧٩٠(
  :وهذه األدلة التي أوردها تنقسم إلى قسمين

  .أدلة من نصوص الكتاب والسنة)  أ
  .أدلة من المعنى والمعقول)  ب
  :األدلة من النصوص الشرعية )  أ
  .]٧: ، الزمر١٨:، فاطر١٥:  ، اإلسراء١٦٤:األنعام[ }ر ُأخْرىوالَ تَِزر واِزرةٌ ِوز{: قوله تعالى) ١
  .]٣٩:النجم[ }وَأن لَّيس ِللِْإنساِن ِإلَّا ما سعى{: قوله تعالى) ٢

وهناك نصوص أخرى تقرر أن الهداية والضالل والمجاهدة والقعود والتزكية والتدسية كل ذلك خاص بالعبـد          
  :منها: نفسه

 }هتَدى فَِإنَّما يهتَدي ِلنَفِْسِه ومن ضـلَّ فَِإنَّمـا يـِضلُّ علَيهـا والَ تَـِزر واِزرةٌ ِوزر ُأخْـرى              مِن ا {: قوله) ٣
  .]١٥:اإلسراء[



 ٤

ان ذَا قُربى ِإنَّمـا     ولَا تَِزر واِزرةٌ ِوزر ُأخْرى وِإن تَدع مثْقَلَةٌ ِإلَى ِحمِلها لَا يحمْل ِمنْه شَيء ولَو كَ               {: قوله) ٤
                   ـِصيرِإلَـى اللَّـِه الْمكَّـى ِلنَفْـِسِه وتَزا يكَّى فَِإنَّمن تَزملَاةَ ووا الصَأقَامِب وم ِبالغَيهبر نخْشَوي الَِّذين تُنِذر{ 

  .]١٨:فاطر[
  .]٦:العنكبوت[ }ومن جاهد فَِإنَّما يجاِهد ِلنَفِْسِه{: وقوله) ٥
 }وقَد خَاب مـن دسـاها     * قَد َأفْلَح من زكَّاها     * فََألْهمها فُجورها وتَقْواها    * ونَفٍْس وما سواها    {: وقوله) ٦
  .]سورة الشمس) ١٠-٧[(
اكُم وما هم ِبحاِمِلين ِمن خَطَاياهم مـن  وقَاَل الَِّذين كَفَروا ِللَِّذين آمنُوا اتَِّبعوا سِبيلَنَا ولْنَحِمْل خَطَاي       {: وقوله) ٧

ونلَكَاِذب مٍء ِإنَّه١٢:العنكبوت[ }شَي[.  
  .]٥٥:القصص[ }وقَالُوا لَنَا َأعمالُنَا ولَكُم َأعمالُكُم{: وقوله) ٨
ِريدون وجهه ما علَيك ِمن ِحساِبِهم من شَيٍء وما         والَ تَطْرِد الَِّذين يدعون ربهم ِبالْغَداِة والْعِشي ي       {: وقوله) ٩

الظَّاِلِمين ِمن فَتَكُون مهدٍء فَتَطْرن شَيِهم ملَيع اِبكِحس ٥٢:األنعام[ }ِمن[.  
  . وأمور اآلخرة ال يملك فيها أحد عن أحد شيئاً-

ــالى) ١٠ ــال تع ــنَ {: ق ــس لِّ ــك نَفْ ــا تَمِل ــوم لَ ــِهي ــٍذ ِللَّ ــَأمر يومِئ ــيًئا والْ ــار[ }فٍْس شَ   .]١٩: االنفط
  .]٣٣:لقمـان [ }واخْشَوا يوما لَّا يجِزي واِلد عن ولَِدِه ولَا مولُود هو جاٍز عن واِلـِدِه شَـيًئا                ...{: وقوله) ١١
 }يئاً والَ يقْبُل ِمنْهـا شَـفَاعةٌ والَ يْؤخَـذُ ِمنْهـا عـدلٌ     واتَّقُواْ يوماً الَّ تَجِزي نَفْس عن نَّفٍْس شَ {: وقوله) ١٢

  .]٤٨:البقرة[
وإذا تأمل الناظر العمومات المالكية وجد عامتها عارية عـن          : "وال يتم النسخ ها هنا في اآليات، قال الشاطبي        

 في الكليات الشرعية وال     التخصيص والنسخ وغير ذلك من األمور المعارضة، فينبغي للبيب أن يتخذها عمدة           
  .هـ.ا" ينصرف عنها

  .ويمكن أن يقال أيضاً إن هذه اآليات تضمنت إخباراً ليس فيها تكاليف وال نسخ في األخبار
 أمام المأل من قريش، روى أبو هريرة        -صلى اهللا عليه وسلم   -وكذلك استدلوا من السنة، وذلك ما أعلنه النبي         

  .]٢١٤: الـشعراء [ }وَأنِذر عِشيرتَك الْـَأقْرِبين   {:  قال حين أنزل اهللا عليه     -مصلى اهللا عليه وسل   -أن رسول اهللا    
 اشتروا أنفسكم ال أغني عنكم من اهللا شيئاً، يا بنـي عبـد منـاف                -أو كلمة نحوها  -يا معشر قريش    ((: فقال

اهللا شيئاً، يـا صـفية      اشتروا أنفسكم ال أغني عنكم من اهللا شيئاً، يا عباس بن عبد المطلب ال أغني عنك من                  
عمة رسول اهللا ال أغني عنك من اهللا شيئاً، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي ال أغني عنك مـن                 

  .)]٨-٤/٧" (صحيح البخاري[. ))اهللا شيئاً
  :أدلة من المعنى والمعقول: ثانياً

ياد تحت حكمه وعمارة القلب بـذكره  أن مقصود العبادات الخضوع هللا والتوجه إليه والتذلل بين يديه واالنق  ) ١
حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه حاضراً مع اهللا ومراقباً له غير غافل عنه، وأن يكون ساعياً فـي مرضـاته،     
وما يقرب إليه على حسب طاقته، والنيابة تنافي هذا المقصود وتضاده؛ ألن معنى ذلك أن ال يكون العبد عبداً                   



 ٥

 خاضعاً وال متوجهاً إذا ناب عنه غيره في ذلك وإذا قام غيـره فـي ذلـك                  وال المطلوب بالخضوع والتوجه   
  .مقامه، فذلك الغير هو الخاضع المتوجه وهذا ينافي مقصود الشارع

أنه لو صح القول بالنيابة في العبادات البدنية لصح القول بذلك في األعمال القلبيـة، كاإليمـان والـصبر                   ) ٢
ما أشبه ذلك، فلو صح هذا لم تكن التكاليف سـواء البدنيـة أو القلبيـة             والرضى والتوكل والخوف والرجاء و    

محتومة على المكلف يميناً لجواز النيابة، ولصح مثل ذلك في المصالح المختصة باألعيـان مـن العاديـات                  
كاألكل والشرب والوقاع وغيرها، وفي الحدود والتعزيرات وما أشبهها، وكل ذلك باطل بال خالف من جهـة                 

  .م هذه األحكام مختصة، وكذلك سائر التعبداتأن ِحكَ
  :أدلة القائلين بجواز النيابة في األعمال

  :وهي تنحصر في النص والمعنى
  :أما النص فهناك نصوص كثيرة منها

وفُسر بـأن األبنـاء     . ]٢١:الطور[ }والَِّذين آمنُوا واتَّبعتْهم ذُريتُهم ِبِإيماٍن َألْحقْنَا ِبِهم ذُريتَهم       {: قوله تعالى ) ١
  .يرفعون إلى منازل اآلباء ولو لم يبلغوا ذلك بأعمالهم

  .]أخرجه الستة إال أبا داود[ ))الميت يعذب ببكاء الحي عليه((: حديث) ٢
  .]أخرجـه مـسلم والنـسائي     [ ))من سن سنة حسنة أو سيئة كان لـه أجرهـا أو عليـه وزرهـا               ((: حديث) ٣
  .]أخرجـه الخمـسة إال البخـاري      [ الحـديث،    ...))العبد انقطع عملـه إلـى مـن ثـالث         إذا مات   ((: حديث) ٤
  .]أخرجـه الخمـسة إال أبـا داود   [ ))ما من نفس تقتل ظلماً إال كان على ابن آدم األول كفـل منهـا      ((: حديث) ٥
 ))نعم:  قال إن فريضة اهللا أدركت أبي شيخاً كبيراً ال يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه،              ((: حديث) ٦
  .]رواه الستة[
فدين اهللا أحق   : نعم، قال : أفرأيت لو كان على أبيِك دين فقضيتِه أكان يجزئه؟ قالت         ((: وفي رواية النسائي  ) ٧

  .))أن يقضى
ــديث) ٨ ــه     ((: ح ــه ولي ــام عن ــوم ص ــه ص ــات وعلي ــن م ــو داود [ ))م ــشيخان وأب   .]رواه ال
: إن أمي ماتت وعليه نذر لـم تقـضه، قـال     ((:  فقال -صلى اهللا عليه وسلم   -أن رجالً سأل النبي     : حديث) ٩

  .]أخرجه الخمسة[ ))فاقضه عنها
ذكر الشاطبي بعد سرد األدلة السابقة كالماً معناه أن أدلة المنع تكون قاعدة كلية قطعية، وأدلة الجـواز أدلـة              

القطعي ظنية آحادية، وال يعارض الظني.  
  :وأما أدلة المعقول والمعنى فهي

دقة عن الغير عبادة، فإذا تصدق الرجل عن الرجل أجزأ ذلك عن المتصدق عنه وانتفع به ال سيما إن                   الص) ١
  .كان ميتاً فهذه عبادة حصلت فيها النيابة، وكذا الزكاة فإن إخراجها عن الغير جائز، والزكاة أخيـة الـصالة                  

، ومنه نيابة اإلمـام عـن المـأمون فـي         ، وهذا من باب النيابة    "تحمل العاقلة للدية في قتل الخطأ     : "قاعدة) ٢
القراءة، وبعض أركان الصالة مثل القيام، والنيابة عنه في سجود السهو، وكذا الدعاء للغيـر، فـإن حقيقتـه                   

صـلى اهللا   -خضوع هللا، والغير هو المنتفع بمقتضى تلك العبادة، كاستغفار المالئكة للمؤمنين، واستغفر النبي              



 ٦

  .]١١٣:التوبـة [ }ما كَان ِللنَِّبي والَّـِذين آمنُـواْ َأن يـستَغِْفرواْ ِللْمـشِْرِكين           {: ت ألبويه حتى نزل   -عليه وسلم 
فإذا جازت النيابة في مثل     . النيابة في األعمال البدنية غير العبادات صحيحة، وكذلك المالية وأولها الجهاد          ) ٣

  .هذا فلتجز في باقي األعمال المشروعة؛ ألن الجميع مشروع
مآل األعمال التكليفية أن يجازى عليها، وقد يجازى اإلنسان على ما لم يعمل خيراً أم شراً، وهـو أصـل                    ) ٤

  :متفق عليه في الجملة، وذلك ضربان
فإنه إن كانت باكتساب كُفِّر بها من سيئاته، وأخـذ بهـا   :  المصائب النازلة في نفسه وأهله وولده وعرضه       -١

 ولم يعمل بذلك فضالً عن أن يجد ألمه كما في حديث أبـي هريـرة فـي       من أجر غيره، وحمل غيره وزره،     
المفلس من أمتي من يأتي وقد قتل هذا، وضرب هذا، وأخذ حق هذا؛ فيأخذ هـذا مـن                  ((: المفلس عندما قال  

. ))حسناته، وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه، ثم طرح فـي النـار                  
  .]الترمذي وغيرهمارواه مسلم و[

من غـرس غرسـاً أو زرع       ((: كما في حديث  . وإن كانت بغير اكتساب فهي كفارات فقط أو كفارات وأجور         
من ارتبط فرساً فـي سـبيل اهللا،     ((: وحديث. ]رواه البخاري [ ))زرعاً فأكل منه إنسان أو حيوان فإن له به أجر         

  .))فين ولم يرد أن يكون ذلك فهي له حـسنات         فأكل في مرج أو روضة أو شرب في نهر أو استن شرفاً شر            
إن المرء يكتب له قيام الليل أو الجهاد إذا حبـسه عنـه             ((:  النيات التي تتجاوز األعمال، كما في الحديث       -٢

  . ]رواه مالك وأبو داود والنسائي[ ))عذر
 كـانوا معكـم حبـسهم       إن بالمدينة لرجاالً ما سرتم مسيراً وال قطعتم واديـاً إال          ((: وحديث جابر عند مسلم   

  .))أال شركوكم في األجر((: ، وفي رواية أخرى لمسلم))المرض
: ، وفـي اآلخـر    ))فهما في األجر سـواء    : ((المتمني أن يكون له مال يعمل به مثل عمل فالن قال          : وحديث

  .]رواه ابن ماجه وأحمد والترمذي[ ))فهما في الوزر سواء((
  .]رواه الشيخان[ )) له حسنةمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت((: وحديث
قد علمنا القاتل فما بـال المقتـول،        : إذا التقى المسلمان بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتور في النار، قالوا        ((: وحديث
ــال ــل صــاحبه    : ق ــى قت ــصاً عل ــان حري ــسائي   [ ))ك ــو داود والن ــشيخان وأب ــد وال   .]رواه أحم

ي األجر والوزر، فإذا كان كالعامـل ولـيس بعامـل وال            فهذه األدلة تَعد المكلف بمجرد النية كالعامل نفسه ف        
  .يحمل عنه غيره، فأولى أن يكون كالعامل إذا استناب غيره على العمل

  :ردود اإلمام الشاطبي على المجيزين
 فالولـد كـسب مـن    ،}والَِّذين آمنُوا واتَّبعتْهم ذُريتُهم ِبِإيماٍن{يقال فيها إن الولد من كسبه     :  أما اآلية فيقال   -

ما َأغْنَى عنْـه مالُـه ومـا        {: كسبه، فما جرى عليه من خير فكأنه منسوب إلى األب، وبذل فسر قوله تعالى             
بأن ولده من كسبه فال غروا أن يرجع إلى منزلته وتقر عينه به، كما تقر عينه بـسائر                   ]٢:سورة المسد [ }كَس ،

ــصالحة  ــه ال ــه . أعمال ــك قول ــا َألَ{: وذل مءٍ  وــي ــن شَ ــم م ــن عمِلِه م مــاه ــور[ }تْنَ   .]٢١:الط
ظـن  - أما حديث تعذيب الميت ببكاء الحي فظاهر حمله على عادة العرب فـي تحـريض المـريض إذا                    -

  . أهله على البكاء عليه-الموت
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  وأما حديث من سن سنة، وحيث ابن آدم األول في القتل، وحديث انقطاع العمل إال من ثالث، ومـا أشـبه                 -
ذلك، فإن الجزاء فيها راجع إلى عمل المأجور أو الموزور؛ ألنه الذي تسبب فيه أوالً، فعلى جريـان سـببه                     
  .تجري المسببات والكفل الراجـع إلـى المتـسبب ناشـئ عـن عملـه ال عـن عمـل المتـسبب الثـاني                   

  : أمـا بقيــة األحاديـث التــي تتعلـق خاصــة بالـصوم والحــج فقـد أجــاب عليهـا بأجوبــة فقــال      -
أن األحاديث فيها مضطربة نبه البخاري ومسلم على اضطرابها فانظره في اإلكمال وهو مما يضعف               : هاأحد

من مات  ((: االحتجاج بها إذا لم تعارض أصالً قطعياً فكيف إذا عارضته، وأيضاً فإن الطحاوي قال في حديث               
تعمل به، وأفتت بخالفه، وقـال   أنه لم يرو إال من طريق عائشة، وقد تركته فلم      ))وعليه صوم صام عنه وليه    

ـ .في حديث التي ماتت وعليها نذر أنه ال يرويه إال ابن عباس، وقد خالفه ألنه ال يصوم أحد عن أحـد ا          .هـ
أن هذه األحاديث التي قالوا إنها مضطربة أنه قد اتفـق علـى   :  ويكفي في الرد على جواب اإلمام الشاطبي      -

 غير قادح فيها؛ ألنه من باب اختالف الوقائع، بـل فـي بعـض             إخراجها البخاري ومسلم، وهذا االضطراب    
  .الروايات توضيح لذلك كرواية مسلم

 بفتواهما وعملهما فإنه أيـضاً   -رضي اهللا عنه  -وأما تضعيفها من جهة مخالفة الرواة لها كعائشة وابن عباس           
  .غير قادح؛ ألن الحجة بما روياه ال بما رأياه وعماله

أن الناس على أقوال في هذه األحاديث فمنهم من قبل ما صح منها بإطالق كأحمد بن حنبل، ومنهم مـن         : ثانياً
قبل بعضها فأجاز ذلك في الحج دون الصيام،وهو مذهب الشافعي، ومنهم من منع بإطالق، كمالك بن أنـس،                  

  .خـذ بهـا فـي النظـر     فأنت ترى بعضهم لم يأخذ ببعض األحاديث وإن صح، وذلك دليل على ضـعف األ              
  :هبة الثواب: مسألة

  .وهي مسألة شديدة االرتباط بالمسألة السابقة، بل إن الفقهاء يعرضون هاتين المسألتين فـي مـسألة واحـدة                 
  :واألقوال فيها متقاربة

  . منع من إهداء الثواب مطلقاً-رحمه اهللا-فاإلمام مالك 
  . إلى األمواتوأجاز أحمد وبعض الشافعية إهداء ثواب قراءة القرآن

ويرى بعض العلماء أن جواز اإلهداء مقصور على االبـن فقـط وال             . ومنع من ذلك الشافعي كما منعه مالك      
  .يجوز من غيره

وذهب اإلمام ابن تيمية إلى جواز إهداء ما يتعبد به المرء للميت مطلقاً، سواء أكان صالة أم صياماً أم حجـاً                     
  .أو غير ذلك.. أم قراءة قرآن

  .الذين منعوا من إهداء الثواب إلى األموات فهي أدلتهم السابقة في المنع مـن النيابـة فـي األعمـال                    أما   -
  :وقد زاد عليها الشاطبي وجهين

أن الهبة إنما صحت في الشريعة في شيء مخصوص وهو المال وأما في ثواب األعمال فال، وإذا لم يكن                   ) ١
  .لها دليل فال يصح القول بها

: لعقاب من جهة وضع الشارع كالمسببات بالنسبة إلى األسباب، وقد نطق بذلك القرآن كقولـه أن الثواب وا  ) ٢
}                    زالْفَـو ذَِلـكـا وِفيه خَاِلِدين ارا اَألنْهِتهِري ِمن تَحنَّاٍت تَجج ِخلْهدي ولَهسرو ِطِع اللّهن يماللِّه و وددح ِتلْك
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ِظيم{: قال، ثم   ]١٣:النساء[ }الْع            ِهينم ذَابع لَها وا ِفيها خَاِلدنَار ِخلْهدي هوددح دتَعيو ولَهسرو ِص اللّهعن يمو{ 
  .]٢٤:الواقعة] [١٤:األحقاف[ }جزاء ِبما كَانُوا يعملُون{: وقوله. ]١٤:النساء[

وهذا أيضاً كالتوابع بالنسبة إلـى المتبوعـات        .  وهو كثير  ]٣٢:النحل[ }ادخُلُواْ الْجنَّةَ ِبما كُنتُم تَعملُون    {: وقوله
كاستباحة االنتفاع بالمبيع مع عقد البيع واستباحة البضع مع عقد النكاح فال خيرة للمكلف فيه، وهـو مجـرد                   

 فـال   تفضل من اهللا على العامل، وإذا كان كذلك اقتضى أن الثواب والعقاب ليس للعامل فيه نظر وال اختيار،                 
فال يصح للعامـل التـصرف      . يصح فيه تصرف؛ ألن التصرف من توابع الملك، وليس في الجزاء مثل ذلك            

  .فيما ال يملك كما ال يصح لغيره
ويدل على ذلك أنهم اتفقوا في الصالة على ما حكاه ابن العربي، وإن كان ذلك الزماً في الحج، لمكان ركعتي                    

 ما ال يجوز في غيره، كبيع الشجرة بثمرة قدر ُأبرت، وبيع العبد بماله،              الطواف؛ ألنهما تبع، ويجوز في التبع     
  .هـ.واتفقوا على المنع في األعمال القلبية ا

إن هذا الذي ذكره ال يوجب ضعف هذه األحاديث إذ لـيس ممـا يـضعف                : ويمكن أن يقال في هذا الجواب     
 والصالة في الحج من ركعتـي الطـواف   .الحديث عدم أخذ العلماء به، كما هو مقرر في علم أصول الحديث         

  .إنما جازتا على وجه التبعية إذ هما تابعتان ولم يقصدهما مؤديهما على أنهمـا صـالة مـستقلة فـي الحـج      
-سبيل األنبياء   : أن من العلماء من تأول األحاديث على وجه يوجب ترك اعتبارها مطلقاً وذلك أنه قال              : ثالثاً

ا أحداً من فعل الخير يريد أنهم سئلوا عن القضاء في الحج والصوم، فأنفـذوا         أن ال يمنعو   -صلوات اهللا عليهم  
ال بعمل أحـد عـن     : ما سئلوا فيه من جهة كونه خيراً ال من جهة أنه جاٍز عن المنوب عنه، وقال هذا القائل                 

ـ .ا". ]سورة الـنجم  ) ٣٩[( }ىوَأن لَّيس ِللِْإنساِن ِإلَّا ما سع     {: أحد شيئاً فإن عمله فهو لنفسه، كما قال تعالى           .هـ
 أن يقر الـسائلين علـى       -صلى اهللا عليه وسلم   -ويرد على هذا الكالم بأنه كالم بعيد فكيف يظن برسول اهللا            

خالف الحق مجاراة لرغبة السائل في عمل الخير، بل كيف يقول للسائلين، حجوا وصوموا ويجزئ ذلك عـن       
صلى اهللا عليـه    -ذلك، هذا ما ال يكون أبداً، وال يظن برسول اهللا           من فعلتموه عنه، وواقع األمر على خالف        

  . ذلك-وسلم
أنه يحتمل أن تكون هذه األحاديث خاصة بمن كان له تسبب في تلك األعمال كما إذا أمر بأن يحج عنه                   : رابعاً

، وهـو  }اِن ِإلَّا ما سـعى وَأن لَّيس ِللِْإنس{: أو أوصى بذلك، أو كان له فيه سعي حتى كونه موافقاً لقوله تعالى 
  .هـ.قول بعض العلماء ا

  :ويجاب عن ذلك بأمور
 باختصاص أبـي    -صلى اهللا عليه وسلم   -أن الخصوصية ال تثبت بغير دليل، فقد دل صريح لفظ الرسول            ) ١

لم رواه البخاري ومس  [ ))ال تجزئ عن أحد بعدك    ((: بردة بن نيار بجواز التضحية بعناق دون غيره، حيث قال له          
  .، وكما خُص خزيمة بن ثابـت دون غيـره بكـون شـهادته بـشهادة رجلـين، رواه البخـاري        ]وأبـو داود  

 لغيرهـا  -صلى اهللا عليه وسلم-وكيف تتم دعوى الخصوصية وقد صح في بقية األحاديث إذن رسول اهللا   ) ٢
لدالة على جواز النيابة    انظر األحاديث ا  . في الصوم عن األب واألم والحج عنهما؟ كما أذن ألبي رزين العقلي           

  .التي سقناها قبُل
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الرواية التي أوردها بعضهم التي تدل على الخصوصية ضعيفة، كما حقق ذلك ابن حجر، وهذه الروايـة                 ) ٣
  .))حج عنه وليس ألحد بعده((: هي أنه قال للسائل

مجـازاً؛ ألن القـضاء      محمول على ما تصح فيه النيابة، وهو الصدقة          ))صام عنه وليه  ((..: أن قوله : خامساً
تارة يكون بمثل المقضي وتارة بما يقوم مقامه عند تعذره، وذلك في الصيام اإلطعام، وفي الحج النفقة عمـن                   

  .يحج عنه أو ما أشبه ذلك
 في األحاديث األخرى بالحج     -صلى اهللا عليه وسلم   -ويجاب عن ذلك بأن هذا حمل بعيد يدل على ضعفه إذنه            

ــي   ــه للملب ــصوم وبقول ــبرمةوال ــن ش ــبرمة   ((: ع ــن ش ــج ع ــم ح ــسك ث ــن نف ــج ع   .))ح
أن هذه األحاديث على قلتها معارضة ألصل ثابت في الشريعة قطعي، ولم تبلغ مبلغ التواتر اللفظـي                 : سادساً

وال المعنوي فال يعارض الظن القطع كما تقرر أن خبر الواحد ال يعمل به إال إذا لم يعارضه أصل قطعـي،                     
س وأبو حنيفة، وهذا الوجه هو نكتة الموضع، وهو المقصود فيه، وما سـواه مـن                وهو ما أصله مالك بن أن     

ـ .األجوبة تضعيف لمقتضى التمسك بتلك األحاديث، وقد وضح مأخذ هذا األصل الحسن، وباهللا التوفيق ا                .هـ
م يمكـن   أن هذا الذي ردوا به األحاديث ليس بحسن، فإن قالوا ال يصار إليه إال إذا ل               : ويرد على هذا الجواب   

ــا      ــن هن ــد أمك ــه، وق ــدل عن ــصوص يع ــين الن ــق ب ــان التوفي ــال إمك ــي ح ــق، وف   .التوفي
  .ويقال أيضاً إن األحاديث حجة ولو كانت آحاداً وغالب الشريعة هكذا، فإذا رددناها رددنـا أكثـر الـشريعة                  

  :رد الشاطبي لألدلة الدالة بالمعنى على جواز النيابة
ناها عبادة فليست من هذا الباب، فالـصدقة عـن الغيـر مـن بـاب       أما قاعدة الصدقة عن الغير وأن عدد    -

  .التصرفات المالية، وال كالم فيها
  . وأما قاعدة الدعاء فظـاهر أنـه لـيس فـي الـدعاء نيابـة ألنـه شـفاعة للغيـر مـن هـذا البـاب                         -
ا نية بـل المنـوب    وأما قاعدة النيابة في األعمال البدنية والمالية فإنها مصالح معقولة المعنى ال يشترط فيه            -

والنيابة على مجرد   . عنه إن نوى القربة فيما له سبب فيه فله أجر ذلك، فإن العبادة منه صدرت ال من النائب                 
التفرقة أمر خارج عن نفس التقرب بإخراج المال والجهاد وإن كان من األعمال المعدودة في العبادات فهـي                  

 التي هي مصالح للدنيا، لكن ال يحصل لـصاحبها األجـر            في الحقيقة معقولة المعنى كسائر فروض الكفايات      
األخروي إال إذا قصد وجه اهللا تعالى وإعالء كلمة اهللا، فإن قصد الدنيا، فذلك حظه مع أن المصلحة الجهادية                   
قائمة كقاعدة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد شعبة منها على أن من أهل العلم من كـره النيابـة           

د بالجعل لما فيه من تعريض النفس للهلكة في عرض من أعراض الدنيا ولـو فـرض هنـا قـصد      في الجها 
  .التقرب بالعمل لم يصح فيـه مـن تلـك الجهـة نيابـة أصـالً فهـذا األصـل ال اعتـراض بـه أيـضاً            

يل منه، ال   وأما قاعدة المصائب النازلة، فليست من باب النيابة في التعبد، وإنما األجر والكفارة في مقابلة ما ن                
ألمر خارج عن ذلك، وكون حسنات الظالم تعطى المظلوم أو سيئات المظلوم تطرح على الظالم فمـن بـاب                   
الغرامات فهي معاوضات؛ ألن األعواض األخروية إنما تكون في األجور واألوزار إذا ال دينـار وال درهـم           

  .هناك وقد فات القضاء في الدنيا
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  .اب المصائب في المال، ومن باب اإلحسان به إن كـان باختيـار مالكـه    وأما مسألة الغرس والزرع من ب  -
 وأما مسألة العاجز عن األعمال راجعة إلى الجزاء على األعمال المختصة بالعامل بال نيابـة إذ عـد فـي          -

الجزاء بسبب نيته كمن عمل تفضالً من اهللا تعالى مع أن األحكام إنما تجري في الدنيا على الظـاهر؛ ولـذلك     
قال فيمن عجز عن عبادة واجبة وفي نيته أن لو قدر عليها لعملها أن له أجر من عملها مع أن ذلك ال يسقط                       ي

القضاء عنه، فيما بينه وبين اهللا إن كانت العبادة مما يقضى كما أنه لو تمنى أي عزم وصمم أن يقتل مـسلماً                      
يعد في الدنيا كمن عمل حتى يجب عليه مـا  أو يسرق أو يفعل شراً إال أنه لم يقدر كان له وزر من عمل وال                

يجب على الفاعل حقيقة، فليست من باب النيابة في شيء، وإن فرضت النيابة فالنائب هو المكتـسب فعملـه                   
  .عليه أوله، فهذه القواعد ال تنتهض وال تنقض ما تأصل

  :وأما أدلة المجيزين إلهداء الثواب
  :عمال وزاد الشاطبي وجهينفهي أدلتهم السابقة في جواز النيابة في األ

أن أدلته من الشرع هي األدلة على جواز الهبة في األموال وتوابعها، إما أن تـدخل تحـت عمومهـا أو                     ) ١
إطالقها، وإما بالقياس عليها؛ ألن كل واحد من المال والثواب عوض مقدر، فكما جاز في أحدهما جـاز فـي            

ة الثواب ال يصح فيها غير ذلك فإذا كان كـذلك صـح وجـود    اآلخر، وقد تقدم في الصدقة عن الغير أنها هب 
  .الدليل فلم يبق للمنع وجه

أن كون الجزاء مع األعمال كالمسببات مع األسباب وكالتوابع مع المتبوعات يقضي بصحة الملـك لهـذا                 ) ٢
 ال يملك كمـا  وال يقال إن الثواب. العامل، كما يصح في األمور الدنيوية وإذا ثبت الملك صح التصرف بالهبة          

يملك المال؛ ألنه إما أن يكون في الدار اآلخرة وهو النعيم المقيم، واآلن لم يملك منه شيئاً، وإما أن يملك هنـا              
. ]٩٧:النحل[ }من عِمَل صاِلحا من ذَكٍَر َأو ُأنثَى وهو مْؤِمن فَلَنُحِيينَّه حياةً طَيبةً           {: منه شيئاً حسبما اقتضاه قوله    

فذلك بمعنى الجزاء في اآلخرة، فليس له أو يملكه اآلن حتى تصح هبته، وإنما ذلك في األموال التـي يـصح                
  .حوزها وملكها اآلن

  إلى هنا انتهت هذه المسألة،
   :-رحمه اهللا–رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية * 
  : وهي)١( أن األئمة متفقون على اعتبار عبارات ينتفع بها الميت-رحمه اهللا– ذكر -
وهذا مما يعلم باالضطرار من دين اإلسالم، وقد دل عليـه الكتـاب والـسنة               : -رحمه اهللا –قال  : الدعاء) ١

  .واإلجماع فمن خالف ذلك كان من أهل البدع
  :ثم سرد بعض األدلة الدالة على ذلك من الكتاب

الَِّذين يحِملُون الْعرشَ ومن حولَه يسبحون ِبحمِد ربِهم ويْؤِمنُون ِبِه ويستَغِْفرون ِللَِّذين آمنُوا             {:  قوله تعالى  -
ذَابع ِقِهمو ِبيلَكوا سعاتَّبوا وتَاب ِللَِّذين ا فَاغِْفرِعلْمةً ومحٍء رتَ كُلَّ شَيِسعنَا وبِحيِمر٧: غافر[ } الْج[.  

  .]سورة محمد) ١٩[( }واستَغِْفر ِلذَنِبك وِللْمْؤِمِنين والْمْؤِمنَاِت{:  وقوله-
  .]سورة إبراهيم) ٤١[( }ربنَا اغِْفر ِلي وِلواِلدي وِللْمْؤِمِنين يوم يقُوم الِْحساب{:  وقوله-
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صـلى اهللا عليـه   –لميت ودعاؤهم له في الصالة، وكذلك شفاعة النبـي  صالة المسلمين على ا :  ومن السنة  -
  .دعوة األخ ألخيه في ظهر في ظهر الغيب، كما ثبت في الصحيح:  للمؤمنين، ويدخل ذلك-وسلم

  .العبادات المالية كالعتق) ٢
  .الصدقة) ٣
  .الحج، وقد بين أن يجزئ ذلك عند عامة العلماء، وليس فيه إال اختالف شاذ) ٤
  .األضحية) ٥
  :)٢( أن ما عدا ذلك فقد تنازع العلماء في جوازه-رحمه اهللا– ثم ذكر -

  :كالصيام وصالة التطوع وقراءة القرآن والتهليل والتسبيح والتكبير وسائر الذكر
  :ففيه قوالن للعلماء

  . وهذا مذهب أحمـد وأبـي حنيفـة وغيرهمـا، وبعـض أصـحاب الـشافعي       :أن الميت ينتفع بذلك   : األول
أن الميت ال ينتفع بذلك وال يصل عليه ثوابها، وهو المشهور في مذهب مالك والشافعي، وقـد رجـح                  : الثاني

  : القول األول واستبدل لذلك بأدلة منها-رحمه اهللا–شيخ اإلسالم 
بادات كالحج والصدقة وصيام النذر، وهـي أحاديـث         ما ثبت في األحاديث الصحيحة بخصوص بعض الع       ) أ  

  .صحيحة وصريحة في انتفاع الميت بإهداء ثوابها والنيابة فيها
  .ال يوجد دليل صريح ال معارض له يمنع اإلهداء للموتى) ب 
ه رحم–قال شيخ اإلسالم    .  شبه النيابة في العبادة بقضاء الدين عن الميت        -صلى اهللا عليه وسلم   –أن النبي   ) ج  

والدين يصح قضاؤه من كل أحد، فدل على أنه يجوز أن يفعل ذلك من كل أحد وال يختص ذلك بـالود                     : -اهللا
  .وال بعبادة الدعاء، بل يصح من كل أحـد، وفيمـا تركـه اإلنـسان مـن ديـن اهللا تعـالى الـذي عليـه                         

 علم ينتفـع بـه أو ولـد         صدقة جارية أو  : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث        ((: االستدالل بحديث ) د  
، على أن الميت ينتفع بدعوة ولده خاصة ال يتم االستدالل به جمعاً بينه وبين األحاديث الدالة                 ))صالح يدعو له  

صلى اهللا عليه وسلم النيابة في العبادة بقضاء الدين واضـح كمـا             –وتشبيه النبي   . على جواز اإلهداء للموتى   
  .قدمنا

، أن سعيه هو الذي يملكه ويـستحقه  ]سورة النجم) ٣٩[( }ن لَّيس ِللِْإنساِن ِإلَّا ما سعى    وَأ{: أن المقصود باآلية  ) ه  
كما يملك من المكاسب ما اكتسبه هو وأما سعي غيره فهو حق وملك لذلك الغير ال له، لكن هذا ال يمنـع أن                       

  .ينتفع بسعي غيره كما ينتفع الرجل بكسب غيره
 يرى جواز النيابة في األعمال واإلهداء إلى الموتى إال أنه يرى أن األكمل              -هللارحمه ا –ومع أن شيخ اإلسالم     

 وهديهم في ذلك الدعاء للنفس والغير من الموتى وغيرهم، ولم           -رحمهم اهللا –واألفضل طريقة السلف الصالح     
ناس أن يعدلوا عن    فال ينبغي لل  : "-رحمه اهللا –قال ابن تيمية    . يكونوا إذا صلوا تطوعاً أو صاموا أو حجوا لهم        

  .)٣("طريق السلف فإنه أفضل وأكمل
  :االستئجار للقراءة واإلهداء: مسألة
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 أنه ال يصح؛ ألن العلماء إنما تنازعوا في أخذ األجرة على تعليم القـرآن واآلذن             -رحمه اهللا –يرى ابن تيمية    
وألنه إنما يصل إلى الميت ثواب العمـل ال نفـس           . عن الغير، ولم يتنازعوا في هذه المسألة      واإلمامة والحج   

  .)٤(العمــل، وثــواب العمــل هاهنــا معــدوم ألجــل أن العمــل كــان لعــرض مــن أعــراض الــدنيا
  

 كقراءة القرآن أو الفاتحة أو غيرهـا مـن       : - عليه وسلم  صلى اهللا –إهداء ثواب األعمال إلى النبي      : مسألة
  .األعمال

صـلى اهللا عليـه    -حيث أنه يرى أن إهداء ثواب األعمال للنبي         :  قول وجيه في ذلك    -رحمه اهللا –البن تيمية   
 ففيه مخالفة لهم، والخير كل في اتباعهم، فإنـه          -رضي اهللا عنهم  – لم يكن من هدي الصحابة والسلف        -وسلم
 وال الحج عنه، وال الـصدقة عنـه، وال   -صلى اهللا عليه وسلم–ن من عادتهم إهداء ثواب أعمالهم للنبي لم يك 

  .يقرؤون القرآن ويهدون ذلك له
 غني عن ذلك فقد غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بل كـل مـا يعملـه    -صلى اهللا عليه وسلم   –والنبي  

 مثل أجورهم غير أنه ال يـنقص  -صلى اهللا عليه وسلم – له   المسلمون من صالة وصيام وحج وصدقة وقراءة      
  .)٥(أجورهم شيء

  نسأل اهللا التوفيق والسداد والعلم واإليمان،
  إنه على ذلك قدير، وباإلجابة جدير، والحمد هللا رب العالمين،

  .حمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا م

  
-------------------  

ـ ١٤١٥،  )١(دار الكتب العلمية، بيروت، ط    : عبد اهللا دراز، ط   : ، تحقيق )٢/١٧٣(للشاطبي  " الموافقات"انظر  *  وكتـاب  . هـ
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