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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى  العالمين رب هلل الحمد

ق   زال   فإن:  اهلل رحمه المؤلف قال ب ا والجنون   الرِّ جِّ  في والصِّ ح   ط واف ها قبل   الع مرة   وفي بع رفة   الح   ف ْرًضا ص 
. 

 والقاضي البر عبد ابن نقمو ، صحتو عمى العمماء أجمع وقد ، مجزئ غير لكنو ، صحيح الصبي حج أن تقدم
  :فقال ، بالروحاء ركبا سمم و عميو اهلل صمى النبي لقي"  عنيما اهلل يرض عباس ابن لحديث ؛ والنووي عياض

 ؟ حج أليذا فقالت صبيا امرأة إليو فرفعت , اهلل رسول :قال ؟ أنت من فقالوا،  المسممون قالوا [؟ القوم من]:  
 ، اإلسالم حجة عن ئويجز  ال أنو أيضا العمماء أجمع وقد ، اهلل رحمو مسمم اإلمام أخرجو " [أجر ولك نعم ]:قال
 تمزمو ىل لكن ، باإلجماع صحيح حجو فإن ، العبد في وكذا ، أخرى حجة لزمتو الشروط فيو وتوفرت بمغ فإذا
 .  اهلل شاء إن عنو الكالم سيأتي ؟ أخرى حجة
 زئيميج فيل ، عرفة قبل أو عرفة في الصغير بمغ أو ، المجنون عقل بأن والجنون ، العبد عتق بأن الرق زال لو

 :  قولين عمى خالف فييا والمسألة ، يجزئيم أنو بين المؤلف ، العمرة في وكذا ؟ ال أو اإلسالم حجة عن ذلك

 حج يمزميم فال ، مجزئا يعتبر حجيما فإن حجيما في الوقوف أدركا فإن الصبي وبمغ العبد عتق إذا:  األول القول
سحق عباس ابن قول وىو ، الحنابمة دعن المذىب وىو ، الشافعية إليو وذىب ، المستقبل في  في والحسن ، وا 

 .  خاصة العبد

 : أدلتهم

 بعرفة العبد أعتق إذا ، عنيما اهلل رضي عباس ابن عن:  طاوس قال" اهلل رحمو أحمد اإلمام قال:  األول الدليل
 .  انقطاع وفيو" عنو تجزئ لم بجمع أعتق فإن ، حجتو عنو أجزأت

 .  الساعة تمك أحرم لو كما ، فأجزأه ، عاقل بالغ حر وىو ، الوقوف كأدر  أنو:  الثاني الدليل

 ، رواية في والحنابمة ، اهلل رحميم المالكية إليو ذىب ، اإلسالم حجة عن تجزئيم ال الحجة ىذه أن:  الثاني القول
 جدد إذا فإنو الصبي وأما ، العبد في يختارونو والحنفية ، الحنفية ومذىب ، عميو اهلل رحمة المنذر ابن اختيار وىو

 .  أجزأه اإلحرام

 :  أدلتهم

 . حاليما عمى بقيا لو كما ، الواجب عن يجزئ فال ، واجبا ينعقد لم إحراميما أن:  األول الدليل

 واجب غير ؟ واجب غير أو واجبا إحراما أحرم ىل ، أمره أول في أحرم لما والصبي ، أمره أول في أحرم لما العبد
 .  فرض إلى النفل سينقمب واآلن ، نفل في شرعا ألنيما ؛ واجب نع يجزئ فال ،

 :  الراجح
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 .  أجزأىم عرفة في العبد وعتق الصغير بمغ إذا أنو ، أعمم واهلل األول القول ىو

 الصبي بمغ إذا ، القدوم طواف بعد يسع لم إذا بما مقيدة المسألة ىذه:  قالوا ىذا ذكروا لما ، اهلل رحميم الحنابمة
 سعيا قد كانا فإن ، القدوم طواف بعد سعيا قد يكونا أال بشرط الحج أجزأىما ، عرفة في العبد عتق أو ، عرفة يف
 القدوم طواف يطوفا ولم ، مباشرة عرفة إلى وذىبا بالحج أحرما أنيما فمو ، أخرى مرة السعي أعادا ولو ، يجزئ لم
 يوم في بالحج أحرما ثم ، وقصرا وسعيا وطافا ، متمتعين ماأحر  قد كانا أو ، عنيما أجزأ الحج سعي يسعيا ولم ،

 .  عنيما فيجزئ ، األركان من شيئا يفعال ولم يسعيا لم فينا ، الثامن

 :  قوالن ؟ القدوم طواف بعد يسعيا لم يكونا أن يشترط ىل

 أعادا ولو ، إلسالما حجة عن يجزئ لم سعيا فإن ، القدوم طواف بعد سعيا قد يكونا أال يشترط:  األول القول
 .  الحنابمة مذىب وىو ، أخرى مرة السعي
 :أدلتهم

 طواف بعد سعى إذا وىو ، الكمال حال في الحج أركان تجتمع أن الحج صحة في يشترط ألنو :األول الدليل
 .  حرا بالغا يكون أن الكمال وحال ، عبدا أو صغيرا يزال ال ألنو ؛ لمكمال أىال ليس وىو سعى فقد القدوم

 ، مفردا بو التعبد يشرع وال ، عدده في الزيادة وال ، السعي تكرار يشرع ال ألنو ؛ اإلعادة تنفعو وال :الثاني الدليل
 .  يعيده أن يمكن فإنو ، الوقوف بخالف ، أخرى مرة يعاد فال

 إليو ذىب ، أجزأىما أعادا لو لكن ، الحج طواف بعد سعيا قد يكونا أن يشترط ال أنو إلى ذىبوا:  الثاني القول
 مرة السعي إعادة إلى حاجة ال أنو رأوا ، ذلك من أكثر عندىم الشافعية بعض إن بل ، وجو في والحنابمة الشافعية
 : اهلل مرحمي قدامة ابن كالم وظاىر،  شيخنا اختيار وىو ، عندىم والعبد الصغير يجزئ بل ، أخرى

 .  بعده أم قبمو سعى قد كان سواء ، بعرفة الوقوف ىوو  ، الحج في األعظم الركن لحصول ؛ حجو يصح -1

 ، الكمال حال في األركان جميع أدى قد ويكون ، حجتو لو تتم حتى ، أخرى مرة ويسعى يرجع بأن ويؤمر -2
 .  بالغ حر وىو

 مرىاأ المسألة ىذه فإن ، سنة أو واجب بأنو القول وعمى ، الحج أركان من ركن السعي أن عمى مبني القول وىذا
 .  واجبا ترك قد ألنو أخرى مرة السعي يعيد أو ، دم وعميو يجزئو:  يقال ، سيل

 :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، يعمر بن الرحمن عبد روى لما ؛ بعرفة الوقوف ىو االعظم الحج وركن
 .  واأللباني والنووي كثير وابن خزيمة ابن وصححو ، الخمسة أخرجو ،[ عرفة الحج]

 :  جحالرا

نما ، أخرى مرة سعيو يعيد فإنو القدوم طواف بعد سعى قد كان إذا  يشرع ال السعي أن مع ، السعي بإعادة قيل وا 
 .  حجتو تكمل حتى ، ذلك إلى لمحاجة ؛ بو التعبد وال ، عدده في الزيادة وال ، تكراره

ق  ا زال   فإنْ :  اهلل رحمه المؤلف قال  .  والجنون   لرِّ
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 قال من قول عمى يتصور القول ىذا ؟ المذىب عمى إحرامو ينعقد ال المجنون أن تقدم قد أليس ؟ ىذا يكون كيف
 لو وليو إحرام ينعقد ىل لكن ، عنده القصد لعدم ؛ إجماعا ينعقد ال بذاتو المجنون إحرام ، عنو وليو حرامإ بانعقاد

 بعد جن إذا أنو تقدم وقد ، إحرامو بعد جن إذا بما يتصور أن ويمكن ، ينعقد ال:  والمذىب ، ينعقد:  الجميور ؟
 القائل الصورتين وكال ، إحرامو يبطل ال:  والجميور ، المفردات من وىو ، إحرامو يبطل:  فالمذىب ، إحرامو
 بعد إحرامو صحة وال ، عنو وليو إحرام صحة ال ، الصحة يرون ال الصورتين ففي الحنابمة وأما ، الجميور بيما
 .  عميو الجنون طروء

 :  مسألة

 الشافعية قول ىذا ، يحتاجانو ال أنيما العمم أىل أقوال من الراجح ؟ إحراميما تجديد والرقيق الصغير يحتاج ىل
 .  اشتراطو يرون فيم الحنفية وأما ، عميو اهلل رحمة الموفق رأي وىو ، والحنابمة

 :  أحوال في ، سبق ما تمخيص ويمكن

 .  الحج بعد الصبي ويبمغ العبد يعتق أن:  األولى الحال

 .  اإلسالم حجة عن يجزئيما ال ىنا

 .  بعرفة الوقوف فوات بعد العبد ويعتق الصبي يبمغ أن:  الثانية الحال

 .  ذىب قد األعظم الحج وركن ، فات قد الوقوف ألن ؛ يجزئيما ال ىنا

 ويمكنيما ، الوقوف وقت في عرفة من الذىاب بعد أو عرفة في الصبي ويبمغ العبد يعتق أن:  الثالثة الحال
 .  الرجوع

 بمغ أو ، الفجر طموع قبل مزدلفة في جمع ليمة عتق لو حتى ، المسألة في والخالف السابق المسألة تأتي ىنا
 مجزئا الحج فيكون ، أخرى مرة يعود ثم ، وقوف أي ويقف ، عرفة إلى أىمو يرجعو أو فيرجع ، مزدلفة في الصبي

 .  اإلسالم حجة عن

ط واف ها قبل   الع مرة   وفي:  اهلل رحمه قال  . 

 وليو بصحة أو يبطل ال إحرامو بأن القول عمى - جنونو من المجنون أفاق أو ، العبد عتق أو ، الصغير بمغ إذا
 ، عميو العمرة بوجوب القول عمى ، الواجبة العمرة عن تجزئو العمرة فإن ، العمرة طواف في الشروع قبل - عنو

 في شرع قد يكون الطواف في شرع إذا ألنو ؛ تجزئيم لم الطواف في شرعوا إذا أما ، اإلسالم عمرة عن فتجزئو
 أسباب يف شرع قد ألنو ؛ التمبية يقطع الطواف في يشرع أن فبمجرد ، التمبية لو تشرع ال ولذا ؛ التحمل أسباب
 .  اإلسالم عمرة عن تجزئو فال ، التحمل أسباب في شرع فقد الطواف في شرع إذا ، ىنا كذلك ، التحمل

 أثر وال يجزئو ال طوافو أثناء في المانع زال إذا أنو وظاىره" المبدع في مفمح ابن قال ولذا ؛ أثنائيا في وكذا
 .  السابق لمتعميل ؛ يجزئو لم أخرى مرة الطواف أعاد لو حتى أي" إلعادتو
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 متوقف فرض أنو وقول ، نفل أنو قول ، قوالن ؟ فرض أم لنف ىو ىل ، والعتق البموغ قبل والعبد الصغير فعل ما
 األول القول أصحاب وأما ، فرضا فعل ما يصبح الكمال حالة حصمت فإذا ، عندىما الكمال حالة حصول عمى

 .  فرضا يعتبر ذلك بعد فعمو وما ، نفال ريعتب عتقو وقبل بموغو قبل فعمو ما:  فيقولون

ن ْفًل  والع ْبد   الصبيِّ  من وف ْعل هما:  قال ثم  . 

 أجمع وقد" الترمذي قال ، ذلك عمى اإلجماع حكاية وتقدمت ، مجزئا واجبا ال نفال يعتبر الصبي من والعمرة الحج
 .  والزركشي والقرطبي قدامة وابن البر عبد وابن الشافعي منيم كبيرة ائفةط ذلك وحكى ،" عميو العمم أىل

 :  اإلجماع مستند

 فعليه بلغ ثم حج صبي أيما] قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، مرفوعا عنيما اهلل رضي عباس ابن روى ما -
 ، وغيرىم والشافعي والبييقي موالحاك خزيمة ابن أخرجو [أخرى حجة فعليه عتق ثم حج عبد وأيما , أخرى حجة

 لممرفوعو " :  األلباني قال ، عمييم اهلل رحمة واأللباني حجر وابن والييثمي النووي ، العمم أىل من طائفة وصححو
 .  الحديث ىذا عمى العبد في والمدار ، "بيا يتقوى ومتابعات شواىد

 :  العبد حج

 :  دالعب في عمييم اهلل رحمة العمم أىل بين خالف ثمة

 ابن يقول ،  السابق اإلجماع وذكروا ، أخرى حجة عميو فإن ، عتق ثم رقو حال حج إذا العبد أن:  األول القول
 أىل جماىير قول فيو ، " بو العمم أىل أجمع وقد: "  الترمذي وقال " بخالفو يعتد ال ممن شذ من إال" المنذر
 .  العمم

 :  األدلة

 ( . أخرى حجة فعميو عتق ثم حج عبد وأيما) لسابقا عباس ابن حديث:  األول دليلال

 آخر في اهلل رحمو شيخنا واختاره ، العمم أىل بعض إليو ذىب ، أجزأه بسيده حج إذا العبد أن:  الثاني القول
 .  شروحو

 :  أدلتيم

ذنو السيد حق ىو المناط فجعموا ، سقط حقو السيد أسقط فإذا ، لمسيد  الحق أن:  األول الدليل  .  وا 

 .  اإلسالم حجة عن حجو فأجزأ ، عاقل مكمف العبد أن:  الثاني الدليل

 .  المنعقد واإلجماع النص مقابل في ذكروىا التي التعاليل وىذه

 :  الراجح

 حجة فعميو عتق ثم حج عبد وأيما) فيو جاء الحديث ألن ؛ أعمم واهلل ، ال أو سيده لو يأذن أن بين فرق ال أنو
 .  الدليل فعميو قيد فمن ، مطمقا جاء ، إذنو وعدم السيد إذن بين التفريق تيأ ولم ،(  أخرى

 :  مسائل أربع في الفقياء يتكمم ، الصبي بإحرام تتعمق ميمة مسائل سنذكر
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 .  وعنو منو اإلحرام:  األولى المسألة

 .  عنو غيره يفعل وما ىو يفعمو ما:  الثانية المسألة

 .  منو اإلحرام اتمحظور  فعل:  الثالثة المسألة

 .  والفدى والكفارات القضاء من يمزمو ما:  الرابعة المسألة

ما ، مميزا يكن أن إما:  حالين من واحد من الصبي يخمو فال اإلحرام أما  مميزا كان فإن ، مميز غير يكون أن وا 
 وذىب ، قادر اآلن وىو ، العجز حال عند إال تكون ال النيابة ألن ؛ عنو أحد إحرام يصح وال ، نفسو عن أحرم
 .  والحنابمة والشافعية والمالكية الحنفية ، الجميور إليو

 :  الصبي حج في الولي إذن اشتراط

 ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل فيو اختمف مما المسألة ىذه ؟ الولي لو يأذن أن الصبي إحرام صحة في يشترط ىل
 :  قولين عمى

 لم الولي لو يأذن لم فإن ، والحنابمة الشافعية إليو ذىب ، وليو لو يأذن أن إحرامو لصحة ترطيش:  األول القول
 .  الحال ىذه في إحرامو يصح

 :دليلهم

 ، ىدي وفيو ، محظورات وفيو ، فدى فيو ، كالبيع بنفسو الصبي من ينعقد فمم ، مال لزوم إلى يؤدي عقد ألنو -
 الميمة األشياء في الصبي أن وسيأتي ، ذلك غير إلى ، وسكنى تنقل من لحجا ونفقة ، تمتعا أو قرانا كان إذا

 .  لو وليو إذن يشترط

 يحممو أن لمولي يحق:  قالوا المالكية لكن ، والمالكية الحنفية إليو وذىب ، لو الولي إذن يشترط ال:  الثاني القول
ن ، يحممو أن فمو تحميمو في ةالمصمح كانت فإن ، المصمحة إلى ينظر لكن ، أراد إن إحرامو من  يتركو أن أراد وا 
 .  لو ذلك فإن إحرامو عمى

 :  الراجح

 .  الحج في المالية لمنفقات ؛ اإلحرام لصحة الولي إذن اشتراط وىو ، أعمم واهلل األول القول

 واألقرب ، ووعصبت أمو الولي أن وجو المذىب وفي ، الحاكم أو ، وصيو أو أبوه وليو أن المذىب ؟ وليو ىو من
 ، عنيما اهلل رضي عباس ابن حديث والية ليا األم أن عمى والدليل ، مالو في عميو يتولى من كل:  ىو الولي أن
 ، موجودا الولي يكون أن بد ال:  يقل لم ،( أجر ولك نعم) قال ؟ حج أليذا:  قالت صبيا إليو رفعت لما المرأة فإن
 األم أن عمى فدل ، يجوز ال الحاجة وقت عن البيان وتأخير ، يستفصل لم ؟ أخوه أو أبوه ىو ىل ؟ وليو ىو من
 .  عنو فتحرم ، تتواله أن ليا

ن  والشافعية والمالكية الحنفية مذىب وىذا ، وليو عنو يحرم أنو عمى العمم أىل فعامة ، مميز غير الطفل كان وا 
 .  والحنابمة
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 :  فائدة

" المغني" في قدامة ابن ذكره ، حنيفة أبي مذىب ووى ، عنو ليوو  إحرام ينعقد ال أنو العمم أىل بعض ذكر
 ولم ، مميز غير كان إذا عنو الولي إحرام صحة يرون الحنفية أن يرى الحنفية كتب إلى والراجع ، والماوردي

 .  ينعقد ال أنو الشافعي الماوردي ذكر وما المغني في لكن ، االنعقاد بعدم يقولوا

 غير ، صغيرا كان ألنو ؛ إياه رفعيا أن والظاىر ، السابق عباس ابن حديث عنو وليو رامإح انعقاد عمى والدليل
 ، محفتيا من فأخرجتو صبي بعضد فأخذت ، امرأة ففزعت" داود أبي عند وجاء ، مسمم في الحديث وىذا ، مميز
 أنو عمى يدل محفتيا في وكونو بعضده يؤخذ وكونو" أجر ولك نعم:  قال ؟ حج ليذا ىل:  اهلل يارسول فقالت
 .  وليو عنو فيحرم ، مميز غير ، صغير

 الصبيان عن فمبينا ، والصبيان النساء ومعنا سمم و عميو اهلل صمى اهلل رسول مع حججنا " قال ، جابر وحديث
 .  ضعف إسناده في لكن ، ماجو وابن الترمذي أخرجو"   عنيم ورمينا

 .  اإلحرام عقد لو يعقد أن جاز ، النكاح عقد لمصغير وليال يعقد أن جاز فإذا ، النكاح عمى وقاسوه

 :  مسألة

 قال ثم ، ساعتين لو أخذ ، الحج أو أىمو مع بالعمرة أحرم لما الصبي أن لو ؟ ال أم الزما ينعقد الصبي إحرام ىل
 المسألة ىذه ففي ، أريد ال:  يقول الكعبة بجانب طوفوه إذا ، أعتمر أن أريد ال ، عني إحرامي خذوا ، أريد ال: 

 :  قولين عمى خالف

 الحج أو العمرة يكمل أن بو أحرم من يمزم بل ، برفضو يرتفض وال ، الزما ينعقد الصبي إحرام أن:  األول القول
 .  والحنابمة والشافعية المالكية إليو وذىب ، التحمل من بد ال ، كالمحصر كان يستطع لم فإن ، بو

 بالشروع يمزم أنو اإلحرام طبيعة ألن ؛ منو يصح اإلحرام أن كما ، الزما ينعقد نأ إحرام صحة من ألن :دليلهم
 الحج فات إذا الحج في أو ، باإلحصار أو ، بالشرط أو ، منو باالنتياء إال اإلحرام من اإلنسان يخرج وال ، فيو
 أن وأما ، الماضية بالطرق إال منيما يخرج لم الحج أو العمرة في شرع إذا الميم ، عمرة إحرامو ويكمل يذىب لكنو
 لقولو ؛ نفمين كانا ولو ، فييما بالشروع يمزمان والعمرة الحج أن تقدم وقد ، الشريعة في ذلك لو فميس ويمشي يترك
 { . لِلَّهِِِ وَالْعُمْرَةَ احلَجَّ وَأَتِمُّواْ} تعالى

 مفمح ابن إليو ومال ، الحنفية إليو ذىب ، إتمامو وعدم رفضو ولو ، الزم غير الصبي إحرام ينعقد:  الثاني القول
 .  عمييم اهلل رحمة ، عثيمين ابن الشيخ اختيار وىو ، الفروع صاحب

 :  أدلتيم

 والصبي ،، ثالثة عن القمم رفع) قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنو اهلل رضي عمي حديث:  األول الدليل
 .  صحيح والحديث ،( يبمغ حتى
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 حتى ، المناسك فعل عمى تعويده أجل من ، وعمرتو الصبي حج في باإلذن الشريعة جاءت إنما:  الثاني الدليل
 .  ليا آلفا يكون كبيرا وأصبح بمغ إذا

 . بالشريعة مخاطب غير فيو،  لألىمية فاقد أنو: الثالث الدليل

 :  الراجح

 ثم اإلحرام في شرع إذا:  يقال ، عمييم رواليس الناس عمى التسييل فيو الذي وىو ، أعمم واهلل الثاني القول ىو
نما ، التكميف أىل من وليس ، الوجوب أىل من ليس ألنو ؛ ارتفض رفضو  أجل ومن ، األجر أجل من بو ُيحرم وا 

 .  الطاعة عمى اإلعانة األجر عموما وليو أو لوالده يحصل أن

 :  مسالة

 والمبيت ، الوقوف:  مثل ، بنفسو يفعمو أن يمزمو فإنو فعمو يستطيع ما أما ، عنو يفعل وما الصبي يفعمو ما
 يمزمو لم ، ونحوه الجمار رمي عن عجز إذا أما ، استطاعو إن الجمار ورمي ، استطاعو إن والطواف ، بمزدلفة
 ، الرمي عمى يقدر ال الذي الصبي عن الرمي يرى العمم أىل من عنو نحفظ من كل" المنذر ابن قال ولذا ، فعمو
سحق والشافعي ومالك والزىري عطاء قال وبو ، ذلك يفعل رعم ابن كان  ستأتي النيابة في شروط ليم لكن ،" وا 
 ، بالحج محرما الرامي يكون أن بد وال ، أوال نفسو عن يرمي فإنو ، عنو يرمي أن اإلنسان أراد إذا ، اهلل شاء إن
 .  حالل شخص عنو يرمي فال

 :  بالصبي الطواف

 ال أو ، المفة في صغيرا لكونو ، عمييما يسعى أن وال ، قدميو عمى يطوف أن يستطيع ال الصغير الطفل كان إذا
 عنو الطواف يقع ىل ، الحمل في المشكمة لكن ، اإلنسان فيحممو ، خذوني:  قال ثم مشى أو ، يمشي أن يستطيع

 :  عمييم اهلل ةرحم العمم أىل بين خالف فييا وقع المسألة ىذه ؟ معا عنيما أو ؟ لو الحامل عن أو

 ، قول في والشافعية ، رواية في والمالكية الحنفية إليو وذىب ، أجزأ المحمول وعن عنو نوى إذا:  األول القول
 .  جميعا عمييم اهلل رحمة باز بن العزيز عبد والشيخ ، سعدي ابن الشيخ اختيار وىو ، رواية في والحنابمة

 :  أدلتهم

 عن وطوفي ، مستقال طوافي عنو طوفي:  وسمم عميو اهلل صمى ليا يقل لم ، عباس ابن حديث:  األول الدليل
 أمو فإن صغيرا الصبي كان إذا أنو المعموم ومن ، مستقال سعيا وعنو نفسك عن واسعي ، مستقال طوافا نفسك

 الحاجة وقت عن البيان وتأخير صغير، صبي إنو أي ، محفة في كان أنو داود أبي رواية في جاء فقد ، ستحممو
 تشترط وىل ، حممو حكم تعمم أال أولى باب من ، الصغير الصبي حج حكم تعمم ال التي المرأة وىذه ، يجوز ال

ذا ، وليا لو النية  دل ، يخبرىا لم فمما ، ذلك تعرف ال أنيا أولى باب من ، ال أو يجزئ ىل عنيا أو عنو نوت وا 
 .  حدوا آن في والمحمول الحامل عن النية تجزئ أنو عمى
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 نفسو عن ونوى الطفل اإلنسان حمل إذا يحصل وىذا ، بالبيت الطواف حصول ىو المقصود أن:  الثاني الدليل
 .  عنيما أجزأ عنو الوقوف نوى إذا فإنو ، بعرفة كالوقوف ، وعنو

 إلى ينصرف أن بد ال بل ، عنيما يجزئ لم واحد وقت في الصبي وعن نفسو عن ونوى حممو إذا:  الثاني القول
 .  اهلل رحمو شيخنا اختيار وىو ، والحنابمة والشافعية المالكية إليو وذىب ، أحدىما

 :  أدلتيم

 يأخذ ثم ، نفسو عن أوال يطوف أن بد فال ، واحد آن في بنيتين الطواف يقع أن يصح ال أنو:  األول الدليل
 ىذا إلى ذىب اهلل رحمو شيخنا أن الغريب ومن ،، مرتين يطوف مرتين يسعى ، أخرى مرة بو ويطوف الصبي
 لكتابو إال الكمال اهلل يأبى لكن ، واضح عباس ابن وحديث ، النصوص في والنظر ، وتدقيقو نظره قوة مع ، الرأي

 .  األول الرأي يريان سعدي وابن العزيز عبد الشيخ ، وسمم عميو اهلل صمى نبيو وسنة ،

 :  الراجح

 عميو اهلل صمى النبي يأمرىا فمم ، الثابت بالنص استدالال ، عنيما أجزأ حممو إذا أنو ، أعمم واهلل ، األول القول ىو
 والنية ، غيره وعن نفسو عن اإلنسان ينوي أن يمنع ال إنو ثم ، الوقت ذلك في التعميم إلى حاجتيا مع ، وسمم
 .  لألدلة األقرب وىو ، التطبيق ناحية من لمناس األسيل ىو وىذا ، تتعدد أن يمكن

 فيصح:  قالوا ، نفسو عن الحامل ونوى ، نفسو عن الصبي فنوى ، يحمل أن بد ال لكن ، يميز الصبي كان إذا
 .  نويا والمحمول الحامل ألن ؛ جميعا عنيما

 :  والسعي الطواف في لمنية صور مجموعة ذكروا

 عن فيقع ، نفسو عن ويين والمحمول ، المحمول عن ينوي الحامل ، المحمول عن ينويا أن:  األولى الصورة
 .  المحمول

 .  المحمول دون الحامل عن فيقع ، الحامل عن المحمول وينوي ، نفسو عن الحامل ينوي أن:  الثانية الصورة

 .  الحامل دون المحمول عن فيقع ، الحامل ينوي وال ، المحمول ينوي أن:  الثالثة الصورة

 ويجعمون ، المذىب عمى ، الحامل دون المحمول عن فيقع ، نفسييما عن جميعا ينويا أن:  الرابعة الصورة
 ، محرم وىو ، يحممو شخصا استأجر لو ، بو قصده أنو عمى يدل المحمول عمى األجرة أخذ ألن ؛ كاآللة الحامل
 الطواف يكون أن قصد أنو عمى دل فيذا ، بأجرة بو طاف الحامل لكن ، محرم والمحمول ، محرم الحامل

 .  دونو لممحمول

 جميعا عنيما يقع أنو حنيفة أبو اإلمام واختار ، الفاعل ألنو ؛ الحامل عن يقع:  فقالوا ، قول في الشافعية وخالف
 .  صحيحة نية نوى منيما كال ألن ؛ قدامة ابن وحسنو ،

 .  أحد عن تقع فال!  شيئا ينويا أال:  الخامسة الصورة

 .  أحد عن تقع ال ىنا ، اآلخر عن منيما كل ينوي أن:  السادسة الصورة
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 ، وغيرىما الحاشية وصاحب الزركشي ذكرىا ، والسعي الطواف في النية في العمماء ذكرىا ، عقمية صور ىذه
 .  أعمم واهلل

 . أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم اهلل وصلى


