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إعداد الباحث

محمد رجب محمكد أبك سيمكد
ََُِّْٔٓ

إشراؼ األستاذ الدكتكر
محػػمػػػد سعيػػػػد منصػػػػػػػكر
أستاذ أصكؿ الفقو بجامعة األزىر

قدمت ىذه الدراسة استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في الفقو المقارف مف كمية الشريعة
بجامعة األزىر – غزة

َُْْق  َُِٗ /ـ

{وٌٍََِّهِ ػًٍََ اٌنَّاضِ دِجُّ اٌْثَُْدِ َِِٓ اظْرَطَاعَ إٌَُِْهِ ظَثًٍُِا}

[آؿ عمراف[ٕٗ :

اإلهداء

إىل أبي احلبيب ،أطال اهلل يف عًسه.
إىل زوح أيي انغانيت ،زمحها اهلل زمحت واسعت.
إىل إخىتي وأخىاتي ،أداو اهلل ودنا.
إىل يهد أوالدي ،ودزع قهبي شوجتي انعصيصة.
إىل ين حييا بهى قهبي أوالدي وبناتي.
إىل أعًايي وعًاتي ،أخىايل وخاالتي.

ً
إىل أستاذي ويشسيف األستاذ اندكتىز حمًد سعيد ينصىز شاده اهلل عهًا.
إىل انشهداء زمحهى اهلل واألسسي انبىاسم فك اهلل قيدهى.
إىل أصدقائي.
ً

إنيكى مجيعا أهدي هرا انبحث.

أ

شكر كتقدير

الحمد هلل عمى نعمائو ,كالشكر لو عمى تكفيقو كامتنانو ,كال إلو إال اهلل تعظيمان لشأنو ,القائؿ في محكـ تنزيمو,
{وََِا تِىُُ ِِّٓ ِّٔؼَّْحٍ فََِّٓ اٌٍَّهِ} ( ,)1فممو الحمد أكالن كأخي انر.

ش يكر المَّ ىو)(ِ) ,فإنني أتقدـ بالشكر ك ً
ش يكر َّ
العرفاف
الن ى
اس ىَل ىي ٍ ي
(م ٍف ىَل ىي ٍ ي
كانطبلقان مف قكؿ رسكؿ اهلل  :ى
يس ًج يؿ بكؿ ًعر و
فاف كتقدير
لشيخي ك
ٌ
أستاذم :األستاذ الدكتكر :محمد سعيد منصكر ,حفظو اهلل ,كأداـ فضمو .أ ى
ٌ
جيكده الصادقةى معي ,كلكال اهلل – عز كجؿ -ثـ ىسعةي صدره ,كغ ازرةي عممو كفقيو ,كسداد
ألستاذم الجميؿ
ى

البحث إلى ىذه الصكرة البيية.
فكره ,لما كصؿ ىذا
ي
ً
التقدير إلى أيستاذم الكريميف عضكم ً
ً
بالشكر ك ً
ً
بقبكؿ
المناقشة ,المذيف تفضبل كتكرما
لجنة
أتقدـ
كما
ٌ
ي
ً
مناقشة رسالتي ىذه :فأتقدـ بعظيـ شكرم لؤلستاذ الدكتكر :سامي محمد أبك عرجو حفظو اهلل ,الذم تكرـ
ً
ً
خير الجزاء ,كزاده عممان كرفعةن,
بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة ,كما بذلوي مف الجيد لتقييـ ىذا العمؿ ,فجزاه اهلل ى
في الدنيا كاآلخرة.
ً
التتممذ عمى يديو في
شرؼ
عظيـ شكرم لمدكتكر :زياد إبراىيـ مقداد حفظو اهلل ,الذم كاف لي
كما أقدـ
ي
ى
ً
ً
ً
كتقكيمو ,فجزاه اهللي عني خير الجزاء.
العمؿ
شرؼ المثكؿ بيف يديو لتقي ًيـ ىذا
مرحمة الماجستير ,كاآلف لي
ي
ً
اء ,جامعة األز ً
ىر ,ممثمة برئيسيا,
أتقدـ بالشكر كالتقدير ليذا الصرًح
ً
العممي العظيـ ,جامعتي الغر ٍ
كما ي
ككمية الشر ً
ً
ً
ً
يعة ,يم ىمثمةن بعميدىا :األستاذ الدكتكر:
العميا,
كعماداتيا ,ككمياتيا ,كأقساميا ,كعمادة الدراسات ي
كؿ و
خير,
محمد مصطفى نجـ ,كالتي احتضنتنا في رحابيا,
كجادت عمينا بخي ًرة عممائيا ,فجزاىـ اهللي عنا ى
ٍ
كنفع بيـ األمةى.
ى
كبارؾ فييـ ,ى
كما أقدـ عظيـ شكرم كتقديرم لفضيمة األستاذ الدكتكر /مازف مصباح صباح أدامو اهلل كسدد خطاه

كنفع بو لئلسبلـ كالمسمميف ,فمقد كاف أبان كشيخان ,كمعممان كمربيان فجزاه اهلل عنا كؿ خير.

كال أنسػػى أف أتقػػدـ بجزيػػؿ الشػػكر كعظػػيـ االمتنػػاف إلػػى األخ الحبيػػب شػػاكر سػػمكر لمػػا قدمػػو مػػف تػػدقيؽ

كمراجعة لغكية ليذه الدراسة ,لتبدك في ىذه الصكرة.

كال يفكتني أف أتقدـ بالشكر كالتقدير لزمبلء الدارسة كأخص بالذكر منيـ كبلن مف األستاذ /ياسر أبك

عنزة  ,كاألستاذ /محمكد مقاط ,كاألستاذ /إبراىيـ األسطؿ  ,كاألستاذ /مختار سبلمة  ,كاألستاذ /أشرؼ أبك

خاطر  ,كاألستاذ /حمادة األغا .

إلي معركفان ,أك شجعني عمى طمب العمـ.
إلى نصحان ,أك قدـ َّ
كأخي انر أتقدـ بالشكر الجزيؿ لكؿ مف أىدل َّ
كاهلل كلي التكفيؽ ...

)ُ) مف اآلية (ّٓ) مف سكرة النحؿ.

)ِ) أخرجو الترمذم(ْ ,)ّّٗ/كتاب البر كالصمة ,باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ ,حديث رقـ(ُْٓٗ) ,كقاؿ ىذا حديث
صحيح.

ب

ممخص الرسالة
تناكلت الدراسة آراء اإلماـ مالؾ بف أنس في كتاب (المكطأ)( ,كتاب الحج)( ,مف باب الصبلة بعد

الصبح كبعد العصر في الطكاؼ إلى باب صبلة ًمنى)  ,دراسة فقيية مقارنة ,حيث تناكؿ ىذا البحث مسائؿ
تككف البحث مف مقدمة كأربعة فصكؿ ,كخاتمة ,كتضمنت المقدمة أىمية
الحج التي كرد فييا الخبلؼ ,كقد َّ
المكضكع ,كأسباب اختياره ,كمنيج الباحث فيو ,كالدارسات السابقة لو ,كخطتو.
أما الفصؿ التمييدم فتألؼ مف مبحثيف؛ شمؿ المبحث األكؿ ترجمة لئلماـ مالؾ بف أنس

كفي

المبحث الثاني تعريؼ بكتاب(المكطأ).
كأما الفصؿ األكؿ فيك بعنكاف (حقيقة الحج كالعمرة ،كمشركعيتو كفضمو ,)،كتككف مف مبحثيف ,اشتمؿ
المبحث األكؿ عمى تعريؼ الحج كالعمرة ,كمشركعيتيما ,كحكميما ,كفضميما ,أما المبحث الثاني :فتضمف
الحج ,أنكاعو ,كأركانو ,كشركطو ,كمكاقيتو.
في حيف جاء الفصؿ الثاني بعنكاف (آراء اإلماـ مالؾ في مسائؿ الطكاؼ كمسائؿ السعي كالطيارة ليما),
كفيو مبحثاف ,المبحث األكؿ :آراء اإلماـ مالؾ في مسائؿ الطكاؼ ,كأما المبحث الثاني فيك بعنكاف آراء
اإلماـ مالؾ في مسائؿ السعي كالطيارة لو.
أما الفصؿ الثالث :فيك بعنكاف (آراء اإلماـ مالؾ في القصر ،كالحمؽ ،كالجماع ،فكات الحج ،كالمسائؿ
المجمع عمييا) ,كتككف مف ثبلثة مباحث ,كاف الحديث في المبحث األكؿ حكؿ آراء اإلماـ مالؾ في
القصر ,كالحمؽ ,كفكات الحج ,ككاف المبحث الثاني حكؿ آراء اإلماـ مالؾ فيمف أصاب أىمو ,أما المبحث
الثالث فيك في الفركع التي اتفؽ فييا اإلماـ مالؾ بف أنس مع أصحاب المذاىب الفقيية األربعة .
كأخي انر خاتمة البحث ,حيث تضمنت عمى نتائج البحث التي تكصؿ إلييا الباحث ,كبعض التكصيات,
كالفيارس العامة.

ج

Ubstract
The Juristic views of Imam Malik Ibn Anas in the Book of Al-Mowataa - Book of Hajj
(Pilgrimage) (from chapter of prayer after the morning and after the afternoon in the Tawaaf, to
the chapter of Mina prayer): “A jurisprudential Comparative Study."
The paper examined some issues of Hajj (pilgrimage), which have controversies in the Book
of Al-Mowataa of Imam Malik - mercy be upon him. The research has an introduction and four
chapters and a conclusion. The introduction presented the importance and the reasons of the
subject, the methodology, previous studies, and research plan.
The introductory chapter consists of two sections; the first presented a translation of Imam
Malik bin Anas – Mercy be upon him, and the second identified the book (Al-Mowataa).
The first chapter is about the views of Imam Malik on issues of Tawaf and Walking
between Safa and Marwa, purity for them. It has two sections; the first showed the views of
Imam Malik on issues of Tawaf, the other section offered his views on Walking between Safa
and Marwa, purity for it.
The second chapter is about the views of Imam Malik on the ransom of unlawful hunting. It
has two sections; the first presented Imam Malik’s views on the ransom of the imprisonment of a
bird that died and of killing an ostrich and eating its eggs. The second sections talked about the
views of the Imam Malik on the ransom of killing eagles and corporation in the same hunting.
The 3rd chapter is about Imam Malik’s views on reduction prayer, sexual intercourse. Hajj
corruption and Agreed issues. It has three sections: the first presented the reduction prayer and
shaving. The second section talked about Imam Malik’s views on sexual intercourse in
pilgrimage, the 3rd is about the Agreed issues.
The end showed the results and some recommendations, and the general indexes.
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ز

ادلقـدهــة

المقدمة

الحمد هلل األكرـ ,الذم عمـ اإلنساف ما لـ يعمـ ,كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد الذم أناط الخيرية
بالعمـ كالتعمـ ,كبعد:
{ََاؤَُّهَا اٌَّرََِٓ آَِنُىا اذَّمُىا اٌٍَّهَ دَكَّ ذُمَاذِهِ وٌََا ذَُّىذَُّٓ إٌَِّا وَؤَْٔرُُْ ُِعٍُِّْىَْ}.

()1

{ََاؤَُّهَا اٌنَّاضُ اذَّمُىا زَتَّىُُُ اٌَّرٌِ خٍََمَىُُْ ِِْٓ َٔفْطٍ وَادِدَجٍ وَخٍََكَ ِِنْهَا شَوْجَهَا وَتَثَّ ِِنْهَُّا زِجَاًٌا وَثِريًا ؤَِعَاءً وَاذَّمُىا اٌٍَّهَ اٌَّرٌِ
ذَعَاءٌَُىَْ تِهِ وَاٌْإَزْدَاََ إَِّْ اٌٍَّهَ وَاَْ ػٍََُْىُُْ زَلُِثًا}.

()2

{ََاؤَُّهَا اٌَّرََِٓ آَِنُىا اذَّمُىا اٌٍَّهَ وَلُىٌُىا لَىًٌْا ظَدَِدًا (َُ )07صٍِْخْ ٌَىُُْ ؤَػَّْاٌَىُُْ و َغْفِسْ ٌَىُُْ ذُُٔىتَىُُْ وََِْٓ َُطِغِ اٌٍَّهَ وَزَظُىٌَهُ فَمَدْ
فَاشَ فَىْشًا ػَظًُِّا(.})01

()3

فإف أصدؽ الحديث كتاب اهلل تعالى ,كخير اليدم ىدم محمد  كشر األمكر محدثاتيا ,ككؿ محدثة
بدعة ,ككؿ بدعة ضبللة ,ككؿ ضبللة في النار.
أما بعد:
"فإف األنفس الزكية ,الطالبة لممراتب العمية ,لـ تزؿ تدأب في تحصيؿ العمكـ الشرعية ,كمف جممتيا معرفة
الفركع الفقيية؛ ألف بيا تندفع الكساكس الشيطانية ,كتصح العبادات كالمعامبلت اإلنسانية ,كيكفيؾ بالفقو
شرفان ,قكؿ سيد األكليف كاآلخريف محمد  في الحديث الذم يركيو البخارم عف معاكية بف أبي سفياف
قاؿ :سمعت رسكؿ اهلل  يقكؿ« :مف ي ًرًد الل ً
ً
الديف» (ْ) .
قي يو في
بو ٍ
ى ي
خي ارن ييفى ٍ
ي
فإذا كاف الفقو بيذه المرتبة الشريفة ,كالمزايا المنيفة ,كاف االىتماـ بو في الدرجة األكلى ,كصرؼ األكقات
كجَّنة"(ٓ) ,لذلؾ انبرل ليذا
النفيسة ,بؿ كؿ العمر فيو أكلى ألف سبيمو سبيؿ الجنة ,كالعمؿ بو حرز مف النار ي

العمـ أفضؿ الناس مف العمماء؛ ليبينكا لمناس ما نزؿ اهلل عمى رسكلو لعميـ ييتدكف ,فجمعكا كأصَّمكا كبيَّنكا,
ككاف مف ضمف ىؤالء األعبلـ ,اإلماـ مالؾ بف أنس عميو رحمة اهلل تعالى ,الذم كاف لو الفضؿ العظيـ في
)ُ) اآلية (َُِ) مف سكرة آؿ عمراف.
)ِ) اآلية (ُ) مف سكرة النساء.

)ّ) اآليات مف (َٕ ) ُٕ-مف سكرة األحزاب.

)ْ) أخرجو البخارم (ُ ,)ِٓ/كتاب العمـ ,باب مف يرد اهلل بو خي ار يفقو في الديف ,حديث رقـ.)ُٕ( :
)ٓ) الحصني :كفاية األخيار (ُ.)ٖ/
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نشر الفقو اإلسبلمي؛ كلذلؾ كقع عميو االختيار في ىذه الدراسة ,آراء اإلماـ مالؾ بف أنس الفقيية في كتاب

الحج( ,مف باب الصبلة بعد الصبح كبعد العصر في الطكاؼ إلى باب صبلة ًم ىنى).
مكضكع البحث:

تأصيؿ آراء اإلماـ مالؾ بف أنس الفقيية الكاردة في كتاب المكطأ -كتاب الحج مف باب الصبلة بعد

الصبح كبعد العصر في الطكاؼ – باب صبلة ًم ىنى عمى المذاىب األربعة :الحنفية ,كالمالكية ,كالشافعية,
كالحنابمة.

أكَلن :طبيعة المكضكع:
دراسة فقيية مقارنة آلراء اإلماـ مالؾ بف أنس الفقيية مقارنة بالمذاىب األربعة :الحنفية ,كالمالكية ,كالشافعية,
كالحنابمة .كمناقشة ما يمكف ,كترجيح ما دؿ عميو الدليؿ األقكل.
ثانيان :أىمية المكضكع كأسباب اختياره:
تظير أىمية المكضكع كأسباب اختياره مف خبلؿ ما يأتي:
ُ -مكانة اإلماـ مالؾ بف أنس العممية كعظـ قدره ,كالرغبة في التعرؼ عمى طريقتو في استنباط الفقو.
ِ -كمما حث عمى الكتابة في المكضكع مشايخنا كأساتذتنا الذيف أرشدكنا إلى الكتابة في آراء اإلماـ مالؾ
في كتابو المكطأ ,حيث كاف نصيبي أف أكتب في مكضكعات كتاب الحج.
ّ -أىمية الحديث عف الحج لما لو مف مكانة في فقو العبادات ,مف حيث ككنو ركنان مف أركاف اإلسبلـ,
كبحث مسائمو الفقيية ,كما يشكؿ عمى الناس كجمعو في مؤلؼ يسيؿ تداكلو.
ْ -اعتناء الباحث بتتبع الكتب المعنية بالخبلؼ الفقيي.
ٓ -يقدـ البحث مف خبلؿ آراء اإلماـ مالؾ إجابات عف بعض التساؤالت الفقيية المتعمقة بالحج.
ٔ -إثراء المكتبة العممية ,خدمة لطمبة العمـ كلكؿ مف بحث في ىذا المكضكع.
ثالثان :الدراسات السابقة:
بعد البحث كالتحرم لـ يقؼ الباحث عمى دراسة تناكلت آراء اإلماـ مالؾ كترجيحاتو في ىذا المجاؿ بالتحديد,

إال مف سبقني مف إخكاني في دراسة بعض األبكاب الفقيية في المكطأ ,ثـ ىناؾ مف تعرض لممكطأ بالشرح

كمف ىؤالء اإلماـ الزرقاني بشرحو عمى المكطأ ,أما دراسة آراء اإلماـ مالؾ مف خبلؿ كتابو المكطأ كدراستيا
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دراسة فقيية مقارنة بالمذاىب األربعة بما يتعمؽ بكتاب الحج ,فيذا لـ يسبؽ إليو أحد في حدكد عممي ,كاهلل

أسأؿ أف تككف فاتحة خير لما ليذا الكتاب مف أىمية ,ككذلؾ ىذا العالـ الفذ العظيـ.
رابعان :منيج البحث
اعتمد الباحث في دراستو عمى المنيج االستقرائي ,الكصفي ,التحميمي المقارف.
كتبعان لذلؾ اعتمد الباحث اإلجراءات التالية في البحث:
ُ -كضع ترجمة لئلماـ مالؾ

 :كمنيجو في كتاب المكطأ.

ِ -جمع المسائؿ التي تناكلتيا الدراسة مف كتاب الحج لتحديد المسائؿ المختمؼ فييا؛ لدراستيا دراسة فقيية
مقارنة بالمذاىب الفقيية األربعة :الحنفية ,المالكية ,الشافعية ,كالحنابمة.
ّ -ذكر المسائؿ المجمع عمييا في مبحث خاص بيا في نياية البحث.
ْ -كقعت لمباحث أثناء دراستو مسألة حج العبد إذا أعتؽ في المكقؼ ,كلـ يتطرؽ إلييا اختصا انر ,لعدـ
كجكد حاجة إلييا في عصرنا الحاضر.

ٓ -عرض المسألة عرضان عمميان ,بذكر عنكاف المسألة ,ثـ متنيا في المكطأ ,ثـ تصكيرىا ,محر انر محؿ

النزاع ,مع ذكر مذاىب الفقياء مكتفيان بالمذاىب األربعة ,كايراد رأم اإلماـ مالؾ كاآلراء األخرل في
المذىب المالكي ,ثـ سبب الخبلؼ ,كاف لـ يكجد اجتيد الباحث في استنباطو ,مع إيراد أدلة كؿ قكؿ,

ككجو االستدالؿ لكؿ قكؿ ,كمناقشة األقكاؿ في المسػألة ,كبياف الراجح كمسكغات الترجيح.
ٔ -عزك اآليات الكريمة إلى السكر التي كردت فييا ,مع رقـ اآلية في اليامش.
ٕ -تخريج األحاديث النبكية التي كردت في البحث ,كاذا كاف الحديث في الصحيحيف أك في أحدىما ,يكتفي
بتخريجو منيما؛ لتمقي األمة ليما بالقبكؿ .كأما إف كاف في غيرىما ,فيتـ ذكر حكـ األئمة عميو ,أك

اإلشارة لعمتو ما أمكف.

ٖ -عزك اآلثار إلى أصحابيا كتخريجيا مف كتب اآلثار ,كذكر الحكـ عمييا.
ٗ -ترتيب األقكاؿ حسب الترتيب الزمني ألصحاب المذاىب ,الحنفية أكالن ,ثـ المالكية ,الشافعية ,الحنابمة.
َُ -عزك األقكاؿ إلى أصحابيا ,كالنقكؿ إلى مذاىبيا المعتبرة ,مف المصادر األصيمة.
ُُ -ذكر أدلة المذاىب مبتدئان (بالقرآف ,كالسُّنة ,كاألثر ,كاإلجماع ,كالقياس ,كالمعقكؿ) ,كذكر كجو الداللة
منيا إف كجدت في كتب الفقياء ,كاف لـ تكجد اجتيد الباحث في استنباطيا.

ُِ -تكثيؽ المراجع باختصار في اليامش ,عمى النحك اآلتي
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 فيما يتعمؽ بتخريج الحديث ,يذكر الباحث اسـ الشيرة لممؤلؼ ,كاسـ الكتاب ,ثـ الجزء كالصفحة,
ثـ الكتاب الذم كرد فيو الحديث كالباب ,كرقـ الحديث ,ثـ الحكـ عمى الحديث مف حيث الصحة
كالضعؼ إف كاف في غير الصحيحيف ما أمكف.
 فيما يتعمؽ باآلثار كأقكاؿ العمماء ,يذكر الباحث اسـ الشيرة لممؤلؼ ,ثـ اسـ الكتاب ,ثـ الجزء
كالصفحة ,ثـ الحكـ عميو ما أمكف.
 فيما يتعمؽ بالكتب المقتبس منيا :يذكر اسـ الشيرة لممؤلؼ ,ثـ اسـ الكتاب ,ثـ الجزء ,ثـ رقـ
الصفحة.
ُّ -تكثيؽ المصادر كالمراجع :ذكر اسـ المؤلؼ ,ثـ اسـ الكتاب ,رقـ الطبعة ,تاريخ النشر ,دار النشر
إف كجدا.

ُْ -عمؿ قائمة بأسماء المصادر كالمراجع مرتبة كاآلتي :القرآف الكريـ ,كتب الحديث ,كتب الفقو حسب
التسمسؿ الزمني لكؿ مذىب ,كتب المغة ,المراجع األخرل.

ُٓ -كضع فيارس لآليات ,كاألحاديث ,كاآلثار ,كاألعبلـ ,كالغريب ,كالمصطمحات ,كالمكضكعات.
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سادسان :خطة البحث:
تتككف خطة البحث مف مقدمة كأربعة فصكؿ أكليا فصؿ تمييدم ,كخاتمة ,كقد جاءت الخطة عمى النحك
اآلتي:

المقدمة ،كفييا:
أىمية المكضكع ,كأسباب اختياره ,كخطة البحث ,كمنيجو.
الفصؿ التمييدم :حياة اإلماـ مالؾ بف أنس كعممو ،كفيو مبحثاف:
المبحث األكؿ :التعريؼ باإلماـ مالؾ  ،كفيو مطمباف:
المطمب األكؿ :اسمو ,كمكلده ,كنشأتو ,كأبناؤه ,كفضائمو ,كصفاتو ,ككفاتو.
المطمب الثاني :مسيرتو التعميمية ,كجيكده العممية كأقكاؿ أىؿ العمـ فيو.
المبحث الثاني :التعريؼ بكتاب (مكطأ مالؾ بف أنس) ،كفيو ثالثة مطالب:
المطمب األكؿ :تعريؼ عاـ بالمكطأ ,كمنيجية اإلماـ مالؾ فيو ,كآراء العمماء فيو.
المطمب الثاني :ركايات المكطأ ,كشركحو.
المطمب الثالث :المنيج األصكلي الذم اعتمد عميو اإلماـ مالؾ بف أنس.

الفصؿ األكؿ :حقيقة الحج كالعمرة ،كمشركعيتيما كفضميما ،كفيو مبحثاف:
المبحث األكؿ :تعريؼ الحج كالعمرة ،كمشركعيتيما ،كحكميما ،كفضميما ،كفيو ثبلثة مطالب.
المطمب األكؿ :تعريؼ الحج كالعمرة.
المطمب الثاني :مشركعية الحج كالعمرة ,كحكميما.
المطمب الثالث :فضؿ الحج كالعمرة.
المبحث الثاني :الحج أنكاعو كأركانو كشركطو كمكاقيتو ،كفيو مطمباف:
المطمب األكؿ :أنكاع أنساؾ الحج ,كأركاف الحج كالعمرة.
المطمب الثاني :شركط كجكب الحج كالعمرة كالمكاقيت الزمانية كالمكانية.
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الفصؿ الثاني :آراء اإلماـ مالؾ في مسائؿ الطكاؼ ،كمسائؿ السعي ،كالطيارة ليما ،كفيو
مبحثاف:
المبحث األكؿ :آراء اإلماـ مالؾ في مسائؿ الطكاؼ كفيو مطمباف:
المطمب األكؿ :حكـ صبلة ركعتي الطكاؼ في األكقات المنيي عف الصبلة فييا.
المطمب الثاني :حكـ فكات طكاؼ الكداع.
المبحث الثاني :آراء اإلماـ مالؾ في مسائؿ السعي ،كالطيارة لو ،كفيو ثالثة مطالب:
المطمب االكؿ :الحديث أثناء الطكاؼ كالسعي.
المطمب الثاني :حكـ مف نسي السعي بيف الصفا كالمركة.
المطمب الثالث :حكـ الطيارة في الطكاؼ ,كالسعي.

الفصؿ الثالث :آراء اإلماـ مالؾ في القصر ،كالحمؽ ،كالجماع ،فكات الحج ،كالمسائؿ المجمع
عمييا ,كفيو ثبلثة مباحث:
المبحث األكؿ :آراء اإلماـ مالؾ في القصر كالحمؽ كفكات الحج ،كفيو أربعة مطالب:
المطمب األكؿ :حكـ قصر صبلة الحاج مف أىؿ مكة يكـ عرفة كأياـ منى.
المطمب الثاني :الكاجب عمى مف قدـ الحمؽ عمى النحر.
المطمب الثالث :حكـ مف فاتو الحج قارنان ,كالكاجب عميو.
المطمب الرابع :حكـ حج العبد المحرـ بالحج.
المبحث الثاني :آراء اإلماـ مالؾ فيمف أصاب أىمو ،كفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األكؿ :حكـ مف أصاب أىمو كىك محرـ بالحج ,بعد الكقكؼ بعرفة.
المطمب الثاني :حاج َّقبؿ زكجتو كىك محرـ ,كلـ يي ٍن ًزؿ.

المطمب الثالث :حكـ حج المرأة المكطكءة في اإلحراـ.
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المبحث الثالث :الفركع التي اتفؽ فييا اإلماـ مالؾ بف أنس مع أصحاب المذاىب الفقيية األربعة ،كفيو
سبعة مطالب:
المطمب األكؿ :حكـ الجير بالقراءة في صبلة الظير يكـ عرفة.
المطمب الثاني :حكـ مف قطع طكافو لمصبلة المكتكبة.
المطمب الثالث :حكـ مف شؾ في طكافو.
المطمب الرابع :حكـ الكبلـ أثناء السعي.
المطمب الخامس :حكـ الكقكؼ بعرفة راكبان.
المطمب السادس :حكـ الكقكؼ بعرفة عمى غير طيارة.
المطمب السابع :مكاف نحر اليدم الكاجب بقتؿ الصيد.
الخاتمة ،كتشتمؿ عمى ما يأتي:

ُ-أىـ النتائج ،كالتكصيات.
ِ -الفيارس العامة ،كتحتكم عمى ما يأتي:
أ -فيرس اآليات القرآنية.
ب -فيرس األحاديث النبكية.
ج -فيرس اآلثار.
د -فيرس المصادر كالمراجع.
ق -فيرس المكضكعات.
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اٌفصً اٌرّهُدٌ
دُاج اإلِاَ ِاٌه تٓ ؤٔط وػٍّه
كفيو مبحثاف:

المبحث األكؿ :التعريؼ باإلماـ مالؾ.
المبحث الثاني :التعريؼ بالمكطأ.

ادلثذث األوي
اٌرؼسَف تاإلِاَ ِاٌه
كفيو مطمباف:

المطمب األكؿ :اسمو ,كمكلده ,كفضائمو,
كصفاتو ,ككفاتو.
المطمب الثاني :مسيرتو التعميمية ,كجيكده
العممية ,كأقكاؿ أىؿ العمـ فيو.

الفصل التوهيدي :حياة اإلهام هالك وعلوه

المطمب األكؿ
اسمو كمكلده كنشأتو كأبناؤه كفضائمو كصفاتو ككفاتو
ُ -اسمو:
ىك إماـ األئمة ,أبك عبد اهلل مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر بف عمرك بف الحارث ,ينتيي
نسبو إلى يعرب بف يشجب بف قحطاف األصبحي ,كجده أبك عامر صحابي جميؿ.

(ُ)

ِ -مكلده:
اإلماـ مالؾ بف أنس

 ,أحد أعبلـ اإلسبلـ ,إماـ دار اليجرة ,كالدتو بالمدينة ,كال تتفؽ الركايات عمى سنة

كالدتو ,فتذكرىا ما بيف سنتي (َٕٗٗ :ق).

(ِ)

كقد رجح اإلماـ الذىبي أف ميبلد اإلماـ مالؾ كاف في سنة ثبلث كتسعيف لميجرة (ّٗق) ,بالمدينة النبكية,

عاـ مكت أنس بف مالؾ خادـ رسكؿ اهلل .

(ّ)

ّ -نشأتو:

نشأ اإلماـ مالؾ في بيت اشتغؿ بعمـ األثر ,كفي بيئة سخرت يج َّؿ كقتيا لمحديث كاألثرُّ ,
فجدهي مالؾ
ا بف أبي عامر مف كبار التابعيف ,ركل عف عمر بف الخطاب ,كعثماف بف عفاف ,كطمحة بف عبيد اهلل,
المكنى بأبي سييؿ ,كلكف
كعائشة أـ المؤمنيف  ,كقد ركل عنو بنكه أنس أبك مالؾ اإلماـ ,كربيع ,كنافع ي
يبدك أف أباه أنسان لـ يكف مشتغبل بالحديث كثي انر ,كميما يكف حالو مف العمـ ففي أعمامو ّْ
كجده ىغناء ,كيكفي
مقاميـ في العمـ لتككف األسرة مف األسر المشيكرة بالعمـ ,كلقد اتجو مف قبؿ مالؾ مف إخكتو أخكه النضر,

صكف كر و
و
فاىية كتج ُّم وؿ,
فقد كاف مبلزمان لمعمماء يتمقى عمييـ ,فنشأ اإلماـ مالؾ كترعرع في المدينة ,في
و
و
كطمب لمعمـ ,فمـ ىي ٍعرؼ عمبلن ,كال تجارةن ,كال سعى و
ىموي األكحد طمب العمـ كركاية
لسفر أك
صناعة؛ إنما كاف ُّ
(ْ)
الحديث.

)ُ) الزرقاني :شرح المكطأ (ُ ,)ّٓ /ابف النديـ :الفيرست(َِٖ ,)ِْٖ -ابف األثير :الكامؿ (ٔ ,)ُْٕ/النككم :تيذيب األسماء كالمغات
(ِ.)ٕٗ-ٕٓ/

)ِ) العجمي :الثقات (ص ,)ُْٕ :تاريخ خميفة بف خياط (ص ,)ُْٓ :البستي :مشاىير عمماء األمصار(ص.)ِِّ :
)ّ) الذىبي :سير أعبلـ النببلء (ٕ.)َُٓ/

)ْ) القاضي عياض :ترتيب المدارؾ (ُ ,)َُُ/ابف فرحكف :الديباج المذىب(ُ.)ٖٗ /
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ْ -أبناؤه:
كاف لئلماـ مالؾ ابناف :ىما يحيى كمحمد ,كابنة اسميا فاطمة ,قاؿ ابف شعباف" :كيحيى بف مالؾ
يركم عف أبيو نسخة مف المكطأ ,كيذكر َّأنو ركل عنو باليمف ,كركل عنو محمد بف مسممة ,كابنو محمد الذم

قدـ مصر ككتب عنو ,كحدث عنو الحرث بف مسكيف.
ٓ -فضائمو:

(ُ)

(ِ)

يـ المكاىب كالفكاضؿ ,اتٌسع في الفضؿ مجاليو ,كفاض في األفضاؿ
جـ المناقب كالفضائؿُّ ,
"مالؾ ُّ
(ّ)
ً
يد دىره ك ًمصره ,كعممان سار بذكره الركباف
يع عصره  ,كفر ى
س ىجاليو ,كاتٌسؽ في التقكل قكلو كفعالو ,كأصبح قر ى
كتعطر بنشره الزماف ,جمع بيف فصاحة البياف كسماحة البناف.
نظـ مف جكاىر الكبلـ ًعقدان ييزاف بمثمو نحر اإلسبلـ ,كصاغ مف تبر
كب َّرد بماء الحياة عميؿ األنفس الصادية ,خص بالمناقب
رتاجان(ٓ)َّ ,
كقسـ ميراث النبكة بيف األمة اليادية ,ى
(ْ)

الشريعة تاجان ,كفتح لمسنة البيضاء

اتب المنيفة المتينة ,كشرؼ بقكؿ الرسكؿ « :ي ً
الشريفة المبيَّنة ,كالمر ً
ب َّ
اد ً
اإل ًب ًؿ
كش يؾ أ ٍ
اس أى ٍك ىب ى
ىف ىي ٍ
ض ًر ى
ي
الن ي
ي
ي
ً ً (ٔ)
كف ً
ىعمى ىـ ًم ٍف ىعالًًـ ال ىمدي ىنة»  ،كقد ركم عف ابف عيينةَّ :أنو قاؿ في ىذا " :يسئؿ
الع ٍم ىـ فى ىال ىي ًج يد ى
ىي ٍطمي يب ى
ىح ندا أ ٍ
كف أ ى
ىم ٍف عالـ المدينة؟
فقاؿَّ :إنو مالؾ بف أنس" ,ككاف مجمسو محفكفان بالييبة كالسمطاف ,كمكنكنان بالحجة كالبرىاف ,كما قاؿ فيو عبد
اهلل بف المبارؾ إماـ يخراساف

:

ي ىدعي اٍلجكاب فى ىبل يراجع ى ٍيبةن  ...كالسَّائًميكف ىنك ً
اك يس ٍاألى ٍذقى ً
اف
يى ى ي ى ى
ىى ى
ى
ى ى
ى
اف التُّقىى  ...فىيي ىك اٍل يمطىاعي ىكلىٍي ىس ىذا يسٍمطى ً
ب اٍل ىكقى ًار ىك ًع ُّز يسٍمطى ً
اف(ٕ) ".
أ ىىد ي

)ُ) ابف فرحكف :الديباج المذىب (ُ.)ٖٔ/

)ِ) السمماسي :منازؿ األئمة األربعة (ص.)ُُٖ :
)ّ)

)ْ)
)ٓ)
)ٔ)

كمقى َّد يميـ .الزبيدم :تاج العركس (ُِ.)َْٓ/
قريع عصره :أىم ر ي
كم ي
ختارىـ ,ي
ئيسيـ ,ي
التبر :ما كاف مف الذىب غير مضركب ,الجكىرم :الصحاح (ِ.)ََٔ/
ً
يـ .ابف منظكر :لساف العرب (ِ.)ِٕٗ /
الرتاج :ىك
ي
الباب ا ٍل ىعظ ي
أخرجو الترمذم (ٓ ,)ْٕ /كتاب أبكاب العمـ ,باب ما جاء في عالـ المدينة ,رقـ (َِٖٔ) ,كقاؿ حديث حسف ,كأحمد (ُّ,)ّٖٓ /

في مسند المكثريف مف الصحابة ,مسند أبي ىريرة رقـ(َٖٕٗ).,

)ٕ) أبك نعيـ األصبياني :حمية األكلياء (ٔ.)ُّٖ /
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ٔ -صفاتو:
كاف اإلماـ مالؾ طكيبلن جسيمان ,عظيـ اليامة ,أبيض الرأس كالمحية ,كقيؿ تبمغ لحيتو صدره ,كقيؿ
زرؽ العينيف ,يمبس الثياب العدنية الرفيعة البيض ,كقاؿ أشيب" :كاف مالؾ إذا ا ٍعتى َّـ جعؿ منيا
أشقر أ ى
كاف ى
(ِ)
تحت ذقنو ,كيسدؿ طرفييا بيف كتفيو" ,كقاؿ خالد بف خداش" :رأيت عمى مالؾ طيمسانان(ُ) كثيابان ىم ٍرًكَّية
ؽ
جيادان ,قيؿ :ككاف يكره ىخمً ى

(ّ)

الثياب ,يعيبو كيراه مف المثمة كال يغير شيبو.

(ْ)

ٕ -كفاتو:
بعض أىمنا عما قاؿ عند المكت ,فقالكا:
أياما يسيرة ,فسألت
ى
قاؿ محمد بف سعد" :اشتكى مالؾ ن
تشيَّد ,ثـ قاؿ :هلل األمر مف قبؿ ,كمف بعد ,كتكفي صبيحة أربع عشرة مف ربيع األكؿ ,سنة تسع كسبعيف
كمائة (ُٕٗق) ,في خبلفة ىاركف الرشيد ,كصمى عميو عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف محمد بف عمي بف
و
يكمئذ ك و
اؿ عمى المدينة ,كدفف بالبقيع ,ككاف ابف خمس كثمانيف سنة".
عبد اهلل بف عباس ,كىك

(ٓ)

)ُ) الطيمساف نكع مف األلبسة .الزبيدم :تاج العركس (ُٔ)َِْ/

)ِ) نسبة إلى بمد ىم ٍرك في خراساف.
ؽ مف الثياب :البالي .ابف منظكر :لساف العرب (ِٓ.)ِٓٓ/
الخمً ي
)ّ) ى

)ْ) اليافعي :مرآة الجناف (ُ ,)َِٗ /ابف فرحكف :الديباج المذىب (ُ.)َٗ/
)ٓ) الغزم :ديكاف اإلسبلـ (ْ ,)َُٓ/خميؿ السامرائي  -د عبد الكاحد ذنكف طو  -د ناطؽ صالح مصمكب :تاريخ العرب كحضاراتيـ
(صُُُ) ,عمكم السقاؼ كآخريف :المكسكعة التاريخية (ِ.)ِٓ /
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المطمب الثاني
مسيرتو التعميمية كجيكده العممية كأقكاؿ أىؿ العمـ فيو
ُ -مسيرتو التعميمية:
"كقد عكؼ عمى مكائد العمـ في أكؿ سنة عشر كمائة ,كفييا تكفي الحسف البصرم ,فأخذ عف :نافع
و
بف عبد اهلل
المقبرم ,كنعيـ
كالزمو ,كعف :سعيد ي
المجمر ,ككىب بف كيساف ,كالزىرم ,كابف المنكدر ,كعامر ى
بف الزبير ,كعبد اهلل بف دينار ,كزيد بف أسمـ ,كصفكاف بف سميـ ,كاسحاؽ بف أبي طمحة ,كمحمد بف يحيى
أيكب السختياني ,كأبي الزناد ,كربيعة بف أبي عبد الرحمف ,كخمؽ سكاىـ مف
بف حباف ,كيحيى بف سعيد ,ك ى
(ُ)
عمماء المدينة ,فقؿ ما ركل عف غير أىؿ بمده".
كىذه المرحمة مف حياة اإلماـ مالؾ بف أنس كانت كالتالي:
ُ -شيكخو:
أخذ اإلماـ مالؾ

عف عدد كبير مف العمماء ,منيـ :نافع ,كسعيد المقبرم ,كعامر بف عبد اهلل بف الزبير,
(ِ)

كربيعة بف أبي عبد الرحمف ,كابف المنكدر ,كالزىرم ,كعبد اهلل بف دينار".
(ّ)

ِ -تالميذه:

"كاف لو عدد كبير مف التبلميذ كاألصحاب ال يحصييـ عدد ,انت ىشركا في شتى ببلد العالىـ ً
اإلسبلمي

في مصر كافريقيا كاألندلس كالعراؽ.

 في مصر :ابف القاسـ (تُُٗ ىػ) ,كأشيب (تَِْ ىػ).
 كفي إفريقيا :أسد بف الفرات (تُِْ ىػ).
 كفي األندلس :يحيى بف يحيى الميثي (تِِْ ىػ).
 كأما في العراؽ :فقد نشر مذىبو مف أتباعو :عبد الرحمف بف ميدم بف حساف العنبرم (تُٖٔىػ),
عبد اهلل بف مسممة بف قعنب التميمي الحارثي (تَِِ ىػ)؛ فعف ىؤالء العمماء ,كغيرىـ بدأ انتشار
المذىب المالكي".
)ُ) الذىبي :تاريخ اإلسبلـ(ُُ ,)ُٕٓ /الشيرازم :طبقات الفقياء(ص.)ٖٔ:
)ِ) الذىبي :سير أعبلـ النببلء (ٕ ,)َُٓ /كقاؿ الذىبي في ىذا المرجع كخمؽ سنذكرىـ عمى المعجـ ,كالى جانب كؿ كاحد منيـ ما ركل
عنو في "المكطأ" ,كـ عدده.

)ّ) القاضي عبدالكىاب :المعكنة (ُ.)ٖٓ /
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ِ -جيكده العممية:

قاؿ خمؼ" :كدخمت عمي و
مالؾ ,فقاؿ :ما ترل؟ فإذا رؤيا بعثيا بعض إخكانو ,يقكؿ :رأيت النبي 

في المناـ ,في مسجد قد اجتمع الناس عميو ,فقاؿ ليـّْ :إني قد خبأت تحت منبرم طيبان أك عممان ,كأمرت
أف يفرقو عمى الناس ,فانصرؼ الناس كىـ يقكلكف :إذا ينفذ مالؾ ما أمره بو رسك يؿ اهلل  .ثـ بكى,
مالكان ٍ
(ُ)
فقمت عنو".
ً
مؤلفاتو ،كمنيا:
كىذه المرحمة مف حياتو تشمؿ

(ِ)

ُ -رسالة في القدر ,كتبيا إلى ابف كىب ,كىي مطبكعة.
ِ -لو مؤلؼ :في النجكـ كمنازؿ القمر ,ركاه سحنكف ,كلـ يقؼ الباحث ىذا الكتاب عمى حد اطبلعو ,لكنو
مشيكر في زمانو معتمدان عميو.
كاف
ان
ّ -رسالة في األقضية ,جاءت في عشر مجمدات ,بركاية محمد بف يكسؼ بف مطركح ,عف عبد اهلل بف عبد
الجميؿ.
ْ -رسالة إلى أبي غساف محمد بف مطرؼ ,كىي مطبكعة كمشيكرة.
ٓ -لو جزء في التفسير يركيو خالد بف عبد الرحمف المخزكمي ,يركيو القاضي عياض ,عف أبي جعفر أحمد
بف سعيد ,عف أبي عبد اهلل محمد بف الحسف المقرئ ,عف محمد بف عمي المصيصي ,عف أبيو ,بإسناده.
ٔ -كتاب "السر" مف ركاية ابف القاسـ ,عنو ,ركاه الحسف بف أحمد العثماني ,عف محمد بف عبد العزيز بف
كزير الجركم ,عف الحارث بف مسكيف ,عنو ,كىذا الكتاب مكجكد بكفرة.
ٕ -رسالة إلى الميث في إجماع أىؿ المدينة ,معركفة.
ٖ -يضاؼ لذلؾ ما نقمو عنو كبار أصحابو مف المسائؿ ,كالفتاكل ,كالفكائد ,كىي كثيرة .كمف كنكز ذلؾ
"المدكنة" ,ك"الكاضحة" ,ككغيرىا.
ٗ -كلو الكتاب األشير ,كتاب المكطأ.

)ُ) الذىبي :سير أعبلـ النببلء (ٖ ,)ِٔ /ابف نقطة :التقييد (ص.)ّْٕ :
)ِ) الذىبي :سير أعبلـ النببلء (ٕ.)ُٕٔ-ُٓٗ /
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ّ -أقكاؿ أىؿ العمـ في اإلماـ مالؾ بف أنس.

ؽ كز و
"قاؿ أبك حنيفة :كاهلل ما رأيت أسرع منو بجكاب صاد و
ىد تاـ.

(ُ)

كقاؿ الشافعي :إذا جاءؾ األثر عف مالؾ فشد بو يدؾ ,كقاؿ :إذا جاء الخبر ,فمالؾ النجـ ,كقاؿ :مف أراد
الحديث فيك عياؿ عمى مالؾ ,كقاؿ أيضان :إذا ذكر العمماء فمالؾ النجـ ,كلـ يبمغ أحد في العمـ مبمغ مالؾ
لحفظو كاتقانو كصيانتو ,كمف أراد الحديث الصحيح فعميو بمالؾ.

(ِ)

كقاؿ أحمد :مالؾ سيد مف سادات أىؿ العمـ ,كىك إماـ في الحديث كالفقو ,كمف مث يؿ ً
مالؾ متبع آلثار مف
ى
مضى؟ مع عقؿ كأدب"(ّ).
قاؿ ابف ميدم" :مالؾ أفقو مف الحكـ كحماد ,ما رأيت أحدان أعقؿ مف مالؾ بف أنس".
"قاؿ البخارم :أصح األسانيد مالؾ عف نافع عف ابف عمر.

(ٓ)

كقاؿ يحيى بف معيف :كؿ مف ركل عنو مالؾ فيك ثقة ,إال أبا أمية.
كقاؿ غير كاحد :ىك أثبت أصحاب نافع كالزىرم.

(ْ)

(ٔ)

(ٕ)
(ٖ)

كفي البداية كالنياية أف مناقبو كثيرة جدا ,كثناء األئمة عميو أكثر مف أف يحصر في ىذا المكاف.

)ُ) القاضً عٌاض :ترتٌب المدارك (.)152/1
)ِ) المرجع السابؽ (ُ.)ُْٗ/

)ّ) المرجع السابؽ (ُ.)ُْٓ /
)ْ) الذىبي :تاريخ اإلسبلـ (ُُ ,)ُِّ /األصبياني :سير السمؼ الصالحيف (ص.)َُْْ :
)ٓ) النككم :تيذيب األسماء كالمغات (ِ.)ٕٔ/
)ٔ) أبك أمية :ىك عبد الكريـ البصرم بف المخارؽ ,ليس حديثو بشيء .المزم :تيذيب الكماؿ ,)ِْٔ /ُٖ(:ابف شاىيف :تاريخ أسماء
الضعفاء كالكذابيف (ص.)ُّْ :
)ٕ) ابف حجر :تيذيب التيذيب (َُ ,)ٕ/ابف أبي حاتـ :الجرح كالتعديؿ (ُ ,)ُٕ ,ُٓ/النككم :تيذيب األسماء كالمغات (ِ.)ٕٔ/
)ٖ) ابف كثير :البداية كالنياية (َُ ,)ُْٕ /القاضي عياض :ترتيب المدارؾ (ِ.)َٕ/
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المطمب األكؿ :تعريؼ عاـ بالمكطأ ,كمنيجية اإلماـ مالؾ
فيو ,كآراء العمماء فيو.
المطمب الثاني :ركايات المكطأ ,كشركحو.
المطمب الثالث :المنيج األصكلي الذم اعتمد عميو اإلماـ
مالؾ بف أنس.
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المطمب األكؿ
تعريؼ عاـ بالمكطأ كمنيجية اإلماـ مالؾ فيو ،كآراء العمماء فيو
ُ -تعريؼ عاـ بالمكطأ:
الم ىكطَّأ " الذم ألفو بإشارة مف المنصكر حيف حج ,كطمب
"كلعؿ أشير ما عرؼ بو اإلماـ مالؾ
 ,كتابو " ي
أف يي ىد ّْك ىف كتابان جامعان في العمـ َّ
أف يي ىكطّْ ىئوي لمناس ,فألؼ
ص ابف عباس ,ك ٍ
إليو ٍ
يتجن ي
ب فيو شدائد ابف عمر ىكير ىخ ى
َّ (ُ)
"الم ىكطأ".
كتابو ىذاَّ ,
كسماه ي
كقد كضع اهلل لو القبكؿ في قمكب الناس ,فأقبمكا عميو دراسةن كسماعان ,كمف أشير األئمة الذيف سمعكه مف
مالؾ :األكزاعي ,كالشافعي ,كمحمد الشيباني ,كركاية محمد لو ىي إحدل ركايات "المكطأ " المشيكرة
(ِ)

كالمعتبرة.

كقد عكؼ مالؾ

عمى تأليؼ كتدكيف األحاديث الصحيحة فيو حتى قالكا" :إنو مكث فيو أربعيف

كيستدؿ لذلؾ بما ركاه السيكطي في مقدمة "شرحو لممكطأ" عف األكزاعي ,أنو قاؿ:
سنة ييذبو كينقحو" ,ي
«عرضنا عمى مالؾ "المكطأ" في أربعيف يكمان فقاؿ :كتاب ألفتو في أربعيف سنة ,أخذتمكه في أربعيف يكمان ,ما
(ّ)

أقؿ ما تفقيكف فيو».

ِ -منيجية اإلماـ مالؾ في المكطأ:
َّ
أف يي ىب ّْكىبوي عمى أبكاب العمـ المختمفة ,كيذكر في كؿ باب ما جاء فيو مف الحديث
"الم ىكطأ" عمى ٍ
كقد جرل في ي
ً
يف ,ككانكا في جميرتيـ مف أىؿ المدينة؛ َّ
ألف مالكان
ىع ٍف النَّبً ّْي  ثـ ما كرد مف اآلثار عف الصحابة كالتَّابًع ى
ّْف المراد مف بعض عباراتو ,ككاف ينص عمى
لـ يغادرىا ,كأحيانان يفسر كممات الحديث بعد سرده ,ىكيي ىبي ي

عمؿ أىؿ المدينة في األبكاب التي جاء فييا مف حديث اآلحاد ما يعارض ذلؾ العمؿ.

)ُ) تاريخ ابف خمدكف ,)ِْ /ُ(:ابف عساكر :كشؼ المغطا(ص ,)ِٔ :المكنكم :التعميؽ الممجد(ُ.)ُِ /
)ِ) المرجع السابؽ.

)ّ) القاضي عياض :ترتيب المدارؾ (ِ ,)ٕٓ /ابف فرحكف :الديباج المذىب (ُ.)َُِ/
)ْ) السباعي :السنة كمكانتيا (صْٗٔ ,)َْٕ-السمماسي :منازؿ األئمة األربعة (ص.)ُٖٖ :
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ّ -آراء العمماء بكتاب المكطأ:
تباينت مكانة المكطأ عند العمماء ،كيمكف إجماليا في ثالثة أقكاؿ ،كىي:
ُ -قاؿ جميكر المالكية :إ َّف كتاب المكطأ مقدـ عمى "الصحيحيف" لمكانة اإلماـ مالؾ

؛ كلما يعرؼ

(ُ)
اؿ َّ
أصح اٍلكتب بعد كتاب
الش ًاف ًعي:
عنو مف التثبت كالتمحيص ,كحسبؾ َّأنو ألفو في أربعيف سنة ,كقى ى
ي
اهلل مكطأ ىمالؾ )ِ(,ككاف ىذا قبؿ تأليؼ صحيحي البخارم كمسمـ.

ِ -كقاؿ جماعة مف العمماءَّ " :
إف الطبقة األكلى منحصرة باالستقراء ًفي ثى ىبلثىة كتب ,اٍل يم ىكطَّأ ,كصحيح
(ّ)
م ,كصحيح يمسمـ ,أم ىك في مرتبة الصحيحيف.
ي
الب ىخ ًار ٌ
(ْ)

ّ -كذىب جميكر المحدثيف :إلى َّ
أف مرتبتو دكف مرتبة الصحيحيف.

كالذم يراه الباحث راجحان مف ىذه األقكاؿ ىك رأم جميكر المحدثيف َّأنو دكف الصحيحيف؛ لما جاء أف قكؿ
الشافعي" أصح الكتب بعد كتاب اهلل مكطأ مالؾ" كاف قبؿ أف يي ىؤلَّؼ الصحيحاف.

)ُ) السباعي :السنة كمكانتيا (ص.)َْٕ :
)ِ) الدىمكم :حجة اهلل البالغة (ُ ,)ُِّ /السمماسي :منازؿ األئمة األربعة (ص.)ُٖٖ :
)ّ) الدىمكم :حجة اهلل البالغة (ُ.)ُِّ /
)ْ) السباعي :السنة كمكانتيا (ص.)ُْٕ :
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المطمب الثاني
ركايات المكطأ كشركحو
ُ -ركايات المكطأ عف اإلماـ مالؾ:

(ُ)

و
أمصار كثيرة ,نذكر منيـ:
كبير مف العمماء األجبلء ,الذيف تفرقكا في
ه
ركل المكطأ جمعه
ُ -مف أىؿ المدينة ( يحيى بف اإلماـ مالؾ ,فاطمة بنت اإلماـ ,عبد اهلل بف نافع).
ِ -مف أىؿ مكة (اإلماـ الشافعي ,يحيى بف قزعة).

ّ -مف أىؿ مصر (عبد الرحمف بف القاسـ ,يحيى بف بكير ,عبد اهلل بف كىب).

ْ -مف أىؿ العراؽ (محمد بف الحسف الشيباني ,يحيى بف يحيى التميمي النيسابكرم ,إسحاؽ بف عيسى
البغدادم).

ٓ -مف أىؿ المغرب كاألندلس (يحيى بف يحيى الميثى ,سعيد بف عبدكس ,ابف شبطكف).
ٔ -مف أىؿ القيركاف (أسد بف الفرات ,خمؼ بف جرير).
ٕ -مف أىؿ تكنس (عمي بف زياد ,عيسى بف شجرة).

ٖ -مف أىؿ الشاـ (عبد بف حباف ,عتبة بف حماد ,مركاف بف محمد).
فيؤالء بعض الذيف رككا المكطأ عف اإلماـ مالؾ بف أنس رحميـ اهلل جميعان.

أما المتداكؿ منيا ما يقارب ثالثيف نسخ نة مف أشيرىا:
كقد تعددت ركايات "المكطأ"َّ ،

ُ -مكطأ يحيى بف يحيى الميثي.
ِ -كمكطأ ابف بكير.

ّ -كمكطأ أبي مصعب.
ْ -كمكطأ ابف كىب.

ٓ -كمكطأ اإلماـ محمد بف الحسف.

ىذه النسخ تختمؼ فيما بينيا تقديمان كتأخي انر ,زيادةن كنقصان؛ الختبلؼ الزمف الذم ركيت فيو عف
مالؾ ,مع ما كاف عميو
أف ينقص منو أحيانان
أف يزيد فيو أحيانان ,ك ٍ
مف إدامة النظر في "مكطئو" فبل يبعد ٍ
حسبما يتراءل لو مف النظر؛ كليذا اختمفت األقكاؿ في عدد أحاديث "المكطأ" نظ انر الختبلؼ النسخ المتداكلة,

فأبك بكر األبيرم يقكؿ« :جممة ما في "المكطأ " مف اآلثار عف النبي  كعف الصحابة كالتابعيف( ,ألؼ

كسبعمائة كعشركف) حديثان ,المسند منيا (ستمائة) حديث ,كالمرسؿ (مائتاف كاثناف كعشركف) حديثان,
(ِ)

كالمكقكؼ (ستمائة كثبلثة عشر) ,كمف قكؿ التابعيف (مائتاف كخمسة كثمانكف)»".

)ُ) الباجي :المنتقى(ُ ,)ِٔ-ِِ/الزرقاني :شرح المكطأ.)ٖٓ /ُ(:
)ِ) السباعي :السنة كمكانتيا (ص.)ّْٕ-ِْٕ :
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أما "مكطأ محمد بف الحسف" كىك مف أشير نسخ "المكطأ" كلو شيرة عظيمة في الحرميف كاليند ,فقد

بمغ ما فيو مف األحاديث المرفكعة كاآلثار المكقكفة عمى الصحابة ,كمف بعدىـ -مسندة ,كمرسمة ,كمنقطعة-

(ثمانيف كمائة كألفا) ,منيا عف مالؾ (خمسة كألؼ) ,كمنيا عف أبي حنيفة( ,ثبلثة عشر) ,كعف أبي يكسؼ,
(ُ)

(أربعة) كالباقي عف غيرىـ.

ِ -شركح المكطأ ،كمختصراتو:

(ِ)

شركح المكطأ:
مازاؿ عمماء الحديث يتداكلكف "المكطأ" شرحان كتخريجان إلى يكمنا ىذا.
كممف شرحو:


الحافظ ابف عبد البر فقد ألؼ فيو شرحيف:

األكؿ :التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد" رتب فيو شيكخ مالؾ عمى حركؼ المعجـ ,كقد قاؿ فيو
(ّ)

ابف حزـ« :ال أعمـ في الكبلـ عمى فقو الحديث مثمو فكيؼ بأحسف منو؟».
كالثاني ":كتاب" االستذكار في شرح مذاىب عمماء األمصار.
كممف شرحو أيضان:


الحافظ أبك بكر محمد بف العربي.

 جبلؿ الديف السيكطي.
 الزرقاني ,المالكي.
 الدىمكم.

 الشيخ عمي القارم المكي.

 المكنكم في كتابو " :التعميؽ الممجد عمى مكطأ اإلماـ محمد.
مختصرات المكطأ :كقد اختصر "المكطأ" كثيركف منيـ:




أبك سميماف الخطابي ,ىك :ىح ٍمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي الخطابي.
ابف عبد البر ,ىك :أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل النمرم المعركؼ بابف عبد البر.

 ابف رشيؽ القيركاني ىك :أبك عمي الحسف بف رشيؽ المعركؼ بالقيركاني.

)ُ) السباعي :السنة كمكانتيا (ص.)ّْٕ-ِْٕ :
)ِ) السباعي :السنة كمكانتيا (ص ,)ّْٕ-ِْٕ :ك الباجي :المنتقى(ُ ,)ُْ-ُّ/الزرقاني :شرح المكطأ(ُ.)َٔ-ٓٗ /
)ّ) الضبي :بغية الممتمس (ُ ,)َْٗ/ابف فرحكف :الديباج المذىب (ِ.)ّٕٔ/
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المطمب الثالث :المنيج األصكلي الذم اعتمد عميو اإلماـ مالؾ بف أنس
َّ
إف أصكؿ كؿ مذىب ىي :مصادر استنباطو ,كطرائؽ استداللو ,كقكة أدلتو الفقيية ,كمراتبيا ,ككيفية
أم مذىب مف المذاىب الفقيية أحيانان ما يكتبو
الترجيح بينيا عند تعارض ظكاىرىا ,فالبحث عف أصكؿ ّْ
 ,الذم كتب في أصكؿ الفقو ,كبيف منيجيتو في تقرير األحكاـ,

اإلماـ بنفسو كما فعؿ اإلماـ الشافعي

كأما إذا لـ يدكف إماـ المذىب أصكلو تجد مف يدكف لو أصكلو كما ىك الحاؿ بالنسبة لئلماـ مالؾ بف أنس
؛ َّ
فإنو غالبان ما تجد الحديث عف أصكلو في مكاضع مف كتب أتباعو ,ال سيما شركح المذىب ,كبعض
مقدماتيا ,كما عمؿ ابف القصار ,كالجبيرم كغيرىما ,أك في مدكنات األتباع األصكلية ككتب أبي الكليد
(ُ)

الباجي ,كالمازرم ,كابف العربي ,كغيرىـ.
ىؿ رسـ اإلماـ مالؾ بف أنس

(ِ)

منيجية أصكلية؟

تعددت اآلراء في كضع اإلماـ مالؾ
اَلتجاه األكؿ :ذىب إلى َّ
أف اإلماـ مالؾ

لنفسو منيجان أصكليان عمى ثبلثة اتجاىات ,كىي كاآلتي:
أف يدرس
لـ يضع منيجان خاصان بو في األصكؿ ,كمف أراد ٍ

أصكؿ الفقو المالكي يتطمب منو بحثان شامبلن في الكتب المعركفة بأميات المذىب.
اَلتجاه الثاني :ذىب إلى َّ
أف اإلماـ مالؾ
اَلتجاه الثالث :ذىب إلى َّ
أف اإلماـ مالؾ

ذكر منيجو إجماالن ,كلـ ينص إال عمى مسائؿ قميمة جدان.
رسـ لنفسو منيجية خاصة بو بيَّف معالميا كمسالكيا ,كنص

عمى جؿ أصكليا كقكاعدىا.
كيميؿ الباحث إلى ىذا االتجاه بحسب استقرائو لكتب األصكؿ الخاصة بالمذىب المالكي؛ َّ
ألف المذىب
قائـ عمى أمياتو ,كمنيا ( المدكنة ,المكازية ,كالعتبية ,كالكاضحة).
المالكي المعركؼ في أيامنا ه

)ُ) الكالتي :إيصاؿ السالؾ (صُّ) ,يعقكب التميمي :التخريج الفقيي عند األصكلييف ( صِٖ).

)ِ) القاضي عياض :ترتيب المدارؾ ,)َٖ/ُ( ,الكالتي :إيصاؿ السالؾ (ص ,)ُّ:يعقكب التميمي :التخريج الفقيي عند
األصكلييف(ص ,)ِٖ:أبك زىرة :مالؾ حياتو كعصره( ,ص ,)ُٖٔ -َِِ:التمسماني :منيجية اإلماـ مالؾ(ْٗ.)ٗٔ-
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ما األصكؿ التي بنى عمييا اإلماـ مالؾ بف أنس

(ُ)

مذىبو؟

َّ
إف األصكؿ التي اعتمد عمييا اإلماـ مالؾ

 ,كثيرة كمنيا:

ُ -الكتاب :كىك كما كضعو اهلل تعالى ,ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو ,قاؿ ٌَ{ : ا َإْذُِهِ اٌْثَاطًُِ
ِِْٓ تَُِْٓ َدَْهِ وٌََا ِِْٓ خٍَْفِهِ ذَنْصًٌَِ ِِْٓ دَىٍُُِ دَُِّدٍ}.

(ِ)

السنة :سنة الرسكؿ  أصميا في كتاب اهلل ,قاؿ َُ َِْٓ{ : طِغِ اٌسَّظُىيَ فَمَدْ ؤَطَاعَ اٌٍَّهَ وََِْٓ ذَىًٌََّ فََّا ؤَزْظٍَْنَانَ
ُِّ -
ػٍََُْهُِْ دَفُِظًا}.

(ّ)

ّ -اإلجماع :أصمو في كتاب اهلل  , قاؿ { : وََِْٓ َُشَالِكِ اٌسَّظُىيَ ِِْٓ تَؼْدِ َِا ذَثَََُّٓ ٌَهُ اٌْهُدَي و َرَّثِغْ غَُْسَ ظَثًُِِ اٌُّْؤِِْنِنيَ
ُٔىٌَِّهِ َِا ذَىًٌََّ ؤَُصٍِْهِ جَهَنََُّ وَظَاءَخْ َِصِريًا}.

(ْ)

فأمر اهلل تعالى باتباع سبيؿ المؤمنيف ,كحذر مف ترؾ إتباعيـ ,كما حذر مف ترؾ اتباع الرسكؿ .
ْ -القياس :دؿ الكتاب عمى االستنباط كاالستدالؿ في غير مكضع منو ,قاؿ اهلل { فَاػْرَثِسُوا ََا ؤُوٌٍِ
اٌْإَتْصَازِ}.

(ٓ)

ٓ -األمر يفيد الكجكب كالنيي يفيد التحريـ :عند اإلماـ مالؾ

أن األمر على الوجوب إذا ورد من

فروض الطاعة ,كقد احتج حينما يسئؿ عف تىتٍميـ ما يدخؿ فيو مف القيرب ,بقكلو تعالى{ :وَؤَذُِّّىا اٌْذَجَّ وَاٌْؼُّْسَجَ
ٌٍَِّهِ}،

(ٔ)

فبل بد مف إطاعة األمر مف المأمكر ,كلـ يبقى إال إيجاب الفعؿ كانجازه؛ فدؿ عمى َّ
أف األكامر عمى

الكجكب إذا تجردت عف القرائف التي تدؿ عمى الندب كغيره.

)ُ) ابف القصار :المقدمة في األصكؿ (ُ ,)ُُْ-ُْ/الباجي :إحكاـ الفصكؿ(ُ ,)ْٖٗ-ّْٗ/الكشناكم :أسيؿ المدارؾ(ُ ,)ٕ /ابف
أبي زيد القيركاني :الذب عف مذىب اإلماـ مالؾ (ُ ,)ِٕٔ-ِٓٗ /الجبيرم :التكسط بيف مالؾ كابف القاسـ (ص.)َِ-ُٕ :
)ِ) اآلية (ِْ) مف سكرة فصمت.
)ّ) اآلية (َٖ) مف سكرة النساء.

)ْ) اآلية (ُُٓ) مف سكرة النساء.

)ٓ) مف اآلية (ِ) مف سكرة الحشر.

)ٔ) مف اآلية (ُٔٗ) مف سكرة البقرة.
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ٔ -أفعاؿ الرسكؿ  :إف أفعاؿ النبي  عند اإلماـ مالؾ عمى الكجكب ,كقد قاؿ في مكاضع كثيرة محتجان
بقكلو تعالىٌَ{ :مَدْ وَاَْ ٌَىُُْ فٍِ زَظُىيِ اٌٍَّهِ ؤُظْىَجٌ دَعَنَحٌ ٌَِّْٓ وَاَْ َسْجُى اٌٍَّهَ وَاٌَُْىََْ اٌْأخِسَ وَذَوَسَ اٌٍَّهَ وَثِريًا}.

(ُ)

اقتداء بأنيا لـ يأخذىا النبي  فدؿ
سكاء أكاف حظ انر أـ إباحة ,كقد أسقط اإلماـ مالؾ الزكاة في الخضركات
ن
عمى َّ
أف أفعاؿ النبي  عنده عمى الكجكب.
ٕ -قبكؿ خبر الكاحد العدؿ :كمذىب اإلماـ مالؾ قبكؿ خبر الكاحد العدؿ ,كاحتج اإلماـ مالؾ بذلؾ في
المتبايعيف بالخيار ما لـ يفترقا ,ككذلؾ غسؿ اإلناء مف كلكغ الكمب ,كالدليؿ عمى كجكب العمؿ بخبر الكاحد
قكلو ََ{ اؤَُّهَا اٌَّرََِٓ آَِنُىا إِْْ جَاءَوُُْ فَاظِكٌ تِنَثَئٍ فَرَثََُّنُىا ؤَْْ ذُصُِثُىا لَىًِْا تِجَهَاٌَحٍ فَرُصْثِذُىا ػًٍََ َِا فَؼٍَْرُُْ َٔادِِِنيَ }،

(ِ)

فدؿ عمى

َّ
أف العدؿ ال ييتثبت في خبره إذا لك كاف العدؿ كالفاسؽ سكاء لـ يكف لتخصيص الفاسؽ بالذكر فائدة.
ٖ -الخبر المرسؿَّ :
إف اإلماـ مالؾ يذىب لقبكؿ خبر المرسؿ إذا كاف مرسمو عدالن عارفان بما أرسؿ ,كما
المسند ,حيث أرسؿ الخبر في اليميف مع الشاىد كعمؿ بو ,كما أرسؿ الحديث في الشفعة كعمؿ بو.
يقبؿ ي
ٗ -حجية إجماع أىؿ المدينة :يأخذ اإلماـ مالؾ بإجماع أىؿ المدينة فيما كاف التكفيؽ مف الرسكؿ  أك
أف يككف الغالب منو َّأنو تكقيؼ منو  ,كإسقاط الزكاة في الخضركات؛ َّ
ألنو معمكـ َّأنيا كانت عمى عيده 
ٍ
كلـ يينقؿ عنو َّأنو أخذ منيا زكاة ,كاجماع أىؿ المدينة عمى ذلؾ ,فعمؿ عميو كا ٍف خالفيـ غيرىـ.
َُ -العمؿ بدليؿ الخطابَّ :
إف دليؿ الخطاب محككـ بو ,كقد احتج اإلماـ مالؾ بذلؾ في مكاضع منيا حيث
قاؿَّ :
إف مف نحر ىديو بالميؿ لـ ييجزيو ,لقكلو ٌَُِ{ شْهَدُوا َِنَافِغَ ٌَهُُْ و َرْوُسُوا اظَُْ اٌٍَّهِ فٍِ ؤََّاٍَ َِؼٍُْىَِاخٍ ػًٍََ َِا
زَشَلَهُُْ ِِْٓ تَهَُِّحِ اٌْإَْٔؼَاَِ}،

(ّ)

كدليمو َّأنو إذا نحره بالميؿ ال ييجزيو ذلؾ.

)ُ) اآلية (ُِ) مف سكرة األحزاب.
)ِ) اآلية (ٔ) مف سكرة الحجرات.

)ّ) مف اآلية (ِٖ) مف سكرة الحج.
23

الفصل التوهيدي :حياة اإلهام هالك وعلوه

ُُ -األسباب الكارد عمييا الخطاب :كمذىب اإلماـ مالؾ قصر الحكـ عمى السبب الذم خرج المفظ عميو

ً
لرسكؿ اهلل
قيؿ
متى خبل مما يدؿ عمى اشتراؾ ما تناكلو المفظ معو ,كمنو ما ركاه أبك سعيد ال يخدر ّْ
م َّ :أنو ى
ً
ض كلحـ الً ً
 : أنتكضَّأ مف ً
كبلب ك َّ
النتٍ يف-؟ فقاؿ رسك يؿ اهلل :
طريح فييا الح ىي ي
بئر يبضاعة -كىي ه
بئر يي ى
ي
س يو
يكر َل يي ّْ
الماء ى
نج ي
« ي
ط ه
َّ
أف الماء كصفو ما ذكره؛

شيء» )1( ،فحكـ عمى الماء أنَّو طيكر جنسو دكف الماء الذم يسئؿ عنو ,فدؿ عمى
ه
أم الطيارة؛ َّ
ألف يقتضي ذلؾ.

ُِ -قبكؿ الزائد مف األخبارَّ :
أف يركم الراكم أحد
إف مذىب اإلماـ مالؾ قبكؿ الزائد مف األخبار ,كىك ٍ
الركايتيف خب انر يفيد معنى مف المعاني كيركم آخر ذلؾ الخبر بزيادة لفظة فيو ,كىذه المفظة تدؿ عمى معنى
آخر في الحديث ,كتككف المفظة لك انفردت استيفيد منيا معنى فيصير الخبر مع زياداتو كالخبريف ,فمف قبؿ
خبر الكاحد لزمو قبكؿ ذلؾ؛ َّ
ألف الزيادة كخبر آخر فقبكليا كاجب.

ُّ -تخصيص العمكـ :كمذىب اإلماـ مالؾ َّ
أف اآلية العامة إذا كاف في العقؿ تخصيصيا يخصت بو ,كاذا
لـ يكف في العقؿ تخصيصيا َّ
أف ييخص باآلية الخاصة ,ككذلؾ بالسُّنة المتكاترة ,كباإلجماع ,كخبر
فإنو يجكز ٍ
الكاحد ,كبالقياس.

ُْ -اختالؼ األخبار :يرل اإلماـ مالؾ التخيير في فعؿ ما اختمفت األخبار فيو ,مثؿ ما ركاه يح ىذ ٍيفىةى 

,

اف رّْبي ا ٍلع ًظ ًيـ» ,كًفي سج ً ً
النبً ّْي  ,ىف ىكاف يقيك يؿ ًفي ريك ً ً
صمَّى ىم ىع َّ
اف ىرّْب ىي
س ٍب ىح ى
يي
ى ى
كده « :ي
س ٍب ىح ى ى ى ى
كعو « :ي
أَّىنوي ى
ي
ى
(ِ)
ىعمىى».
ٍاأل ٍ
كعف عائشة

كع ًو كسج ً ً
ً
ىف َّ
 ,أ َّ
الرك ًح».
ُّكس ىر ُّ
ب ا ٍل ىم ىال ًئ ىك ًة ىك ُّ
سب ه
اف ىيقيك يؿ في يريك ً ى ي ي
النبً َّي  ىك ى
ُّكح قيد ه
كده « :ي

(ّ)

كىذا مما اختمفت األخبار فيو عف النبي  فمـ تقـ الداللة عمى قكة أحدىما عمى اآلخر ,كال يكجد ما
يسقطيما كال أحدىما ,فكانا كالكفارة التي دخميا التخيير.

)ُ) أخرجو أبك داكد (ُ ,)ْٗ/كتاب الطيارة ,باب بئر بضاعة ,حديث رقـ (ٔٔ) ,كصححو األلباني في إركاء الغميؿ (ُ ,)ْٓ /حديث
رقـ(ُْ).
)ِ) أخرجو أبك داكد (ُ ,)َِّ/باب تفريع أبكاب الرككع كالسجكد ,باب ما يقكؿ الرجؿ في رككعو كسجكده ,حديث رقـ(ُٕٖ) ,كصححو
األلباني إركاء الغميؿ (ِ ,)ّٗ /حديث رقـ(ّّّ).

)ّ) أخرجو أبك داكد (ُ ,)َِّ/باب تفريع أبكاب الرككع كالسجكد ,باب ما يقكؿ الرجؿ في رككعو كسجكده ,حديث رقـ(ِٕٖ) ,كصححو
األلباني في صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد (ُ ,)ِ /حديث رقـ(ِٕٖ).
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يعد اإلماـ مالؾ خبر الكاحد إذا اجتمع مع القياس كلـ يمكف
ُٓ -تقديـ خبر الكاحد عمى القياس :ي
استعماليما جميعان قيدـ القياس ,كحجتو َّ
أف خبر الكاحد لما جاز عمي النسخ ,كالغمط ,كالسيك ,كالكذب,
كالتخصيص ,كلـ يجز عمى القياس مف الفساد إال كجو كاحد ,كىك أف األصؿ معمكـ بيذه العمة أك ال ,فصار

أف ييقدـ عميو.
أقكل مف خبر الكاحد ٍ
ُٔ -الحؽ كاحد مف أقاكيؿ المجتيديف :كمذىب اإلماـ مالؾ َّ
أف الحؽ كاحد مف أقاكيؿ المجتيديف ,كذلؾ
َّأنو قاؿ لما يسئؿ عف اختبلؼ أصحاب رسكؿ اهلل " ليس فيو سعة؛ َّإنما ىك خطأ أك صكاب" ,قاؿ :قكالف
مختمفاف ال يككناف جميعان حقان؛ كما الحؽ إال كاحد.
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اٌفصً األوي
دمُمح احلج واٌؼّسج ،وِشسوػُرهّا وفضٍهّا
كفيو مبحثاف:

المبحث األكؿ :تعريؼ الحج كالعمرة ,كمشركعيتيما,
كحكميما ,كفضميما.
المبحث الثاني :الحج أنكاعو كأركانو كشركطو,
كمكاقيتو.

ادلثذث األوي
ذؼسَف احلج واٌؼّسج ,وِشسوػُرهّا ,ودىّهّا,
وفضٍهّا.
كفيو ثالثة مطالب.

المطمب األكؿ :تعريؼ الحج كالعمرة.
المطمب الثاني :مشركعية الحج كالعمرة ,كحكميما.
المطمب الثالث :فضؿ الحج كالعمرة.
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المطمب األكؿ :تعريؼ الحج كالعمرة
أكَل :تعريؼ الحج لغة ،كاصطالحان:
تعريؼ الحج لغة:
يطمؽ الحج في المغة بكسر الحاء كفتحيا عمى القصد ,كيقاؿ حج فبلف إلى فبلف إذا قصده ,كقد تعكرؼ
عمى استعماؿ ىذه المفظة في قصد البيت الحراـ في مكة ألداء النسؾ.

()1

تعريؼ الحج اصطالحان:
اختمفت تعريفات الفقياء لمحج ,بحسب اختبلؼ مذاىبيـ ,كيستعرض الباحث تعريفات فقياء المذاىب
األربعة ,ثـ يذكر التعريؼ المختار ,كقد جاءت تعريفاتيـ عمى النحك اآلتي:
()2

ُ -عرفو الحنفية بأنو "زيارة مكاف مخصكص في زمف مخصكص بفعؿ مخصكص".

 -2كعرفو المالكية بأنو عبادة ذات إحراـ كطكاؼ بالبيت سبعان ,كسعي بيف الصفا كالمركة سبعان ,ككقكؼ
بعرفة جزءان مف ليمة عاشر ذم الحجة.

()3

 -3كعرفو الشافعية بأنو :قصد اٍل ىك ٍع ىبة لمنسؾ.
ً ()5
ص يد ىم َّكةى لً ُّمن يسؾ.
ْ -كعرفو الحنابمة بأنو قى ٍ

()4

التعريؼ المختار:
َّ
إف الناظر في تعريفات فقياء المذاىب لمحج يجد أف تعريؼ الحنفية أعـ كأشمؿ مف غيره مف التعريفات
األخرل ,كما أف التعريفات األخرل ال تسمـ مف المناقشة فالمالكية عرفكه ببعض أفعالو ,كالشافعية كالحنابمة
عرفكه بمكاف أدائو ,كعميو فقد اعتمد الباحث تعريؼ الحنفية.

)ُ) ابف منظكر :لساف العرب (ِ )ِِٔ/مادة حجج  ,الفيركزآبادم :القامكس المحيط (ُ.)ُّٖ/
)ِ) الميداني :المباب (ُ ,)ُٕٖ/ابف نجيـ :النير الفائؽ (ِ.)ُٓ/

)ّ) المنشميمي :خبلصة الجكىرة الزكية (ْْ) ,اآلبي :الثمر الداني (ُ.)ّٓٗ/
)ْ) الشربيني :اإلقناع (ُ ,)َِٓ /األنصارم :فتح الكىاب ( ُ.)ُٓٗ/
)ٓ) ابف مفمح :الفركع (ٓ)َُِ /
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شرح التعريؼ:
قكليـ "زيارة مكاف مخصكص" :يراد بو قصد زيارة البيت الحراـ ,كيراد بالزماف المخصكص أشير الحج
كىي شكاؿ كذك القعدة كذك الحجة ,كيراد باألفعاؿ المخصكصة أفعاؿ الحج مف طكاؼ ,كسعي ,ككقكؼ
بنية.

()1

ثانيان :تعريؼ العمرة لغة ،كاصطالحان:
أ -تعريؼ العمرة لغة:
تطمؽ العمرة في المغة عمى مطمؽ الزيارة.

()2

ب -تعريؼ العمرة اصطالحان:
جاءت تعريفات الفقياء لمعمرة متقاربة ,كاليؾ ىذه التعريفات:
ُ -عرؼ الحنفية العمرة بأنيا :زيارة البيت ,كالسعي بيف الصفا كالمركة عمى صفة مخصكصة.
ِ -كعرفيا المالكية بأنيا :زيارة مخصكصة لمبيت الحراـ.

()3

()4

ّ -كعرفيا الشافعية بأنيا قصد الكعبة لمنسؾ.

()5

ْ -كعرفيا الحنابمة بأنيا زيارة البيت عمى كجو مخصكص.

()6

التعريؼ المختار:
إف الناظر في تعريفات المذاىب األربعة يجد أنيا متقاربة في الداللة عمى العمرة كعميو يختار الباحث
أخصرىا لفظان ,كىك تعريؼ الشافعية.
شرح التعريؼ:
القصد ىك الزيارة المقركنة بالنية ,كالكعبة غنية عف التعريؼ ,كنسؾ العمرة ىك اإلحراـ كالطكاؼ كالسعي
(ٕ)

كالحمؽ أك التقصير.

)ُ) ابف نجيـ الحنفي :النير الفائؽ ( ِ ,)ُٓ/شيخي زاده :مجمع األنير (ُ.)ِٓٗ/

)ِ) ابف منظكر :لساف العرب (ْ )َُٔ/مادة عمر ,الفيركزآبادم :القامكس المحيط (ُٕٓ) ,الجكىرم :الصحاح (ِ.)ٕٕٓ/
)ّ) الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية (ُ ,)ِّٕ/الشرنببللي :نكر اإليضاح (ُ)ُْْ/
)ْ) القرافي :الذخيرة (ّ)ّّٕ /

)ٓ) األنصارم :أسنى المطالب (ُ)ّْْ /
)ٔ) ابف مفمح :الفركع (ٓ)َُِ/

)ٕ) الييثمي :تحفة المحتاج (ْ.)ِ/
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المطمب الثاني :مشركعية الحج كالعمرة كحكميما.
أكَلن :مشركعية الحج:
ثبتت مشركعية الحج بالقرآف الكريـ ,كالسنة النبكية كاجماع العمماء ,كىي عمى النحك اآلتي:
ُ -القرآف الكريـ
أكَلن -قكلو تعالى {وَؤَذُِّّىا اٌْذَجَّ وَاٌْؼُّْسَجَ ٌٍَِّهِ}

()1

كجو الدَللة :قكلو تعالى( :وَؤَذُِّّىا) أمر كاألمر يقتضي الكجكب فدؿ ذلؾ عمى كجكب الحج.

(ِ)

ثانيان -كقكلو تعالى {وٌٍََِّهِ ػًٍََ اٌنَّاضِ دِجُّ اٌْثَُْدِ َِِٓ اظْرَطَاعَ إٌَُِْهِ ظَثًٍُِا}

()3

كجو الدَللة :دلت اآلية عمى كجكب الحج مف كجييف :أكليما أف البلـ في قكلو تعالى (كهلل) ىي الـ
(عمىى) التي ىي مف آكد ألفاظ الكجكب عند العرب.
اإليجاب كاإللزاـ ,كالثاني التأكيد بقكلو ى
ِ -السنة النبكية:

(ْ)

كؿ المَّ ًو  ,فىج ً
يؼ رس ً
أكَلن -ىع ٍف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف ىعب و
ام ىأرىةه ًم ٍف
َّاس
 ,قى ى
اف الفى ٍ
اؿ :ىك ى
ى ى
ض يؿ ىرًد ى ى ي
اءت ٍ
ض ًؿ إًلىى ّْ
الش ّْ
ض يؿ ىي ٍنظيير إًلى ٍييىا ىكتىٍنظيير إًلىٍي ًو ,ىك ىج ىع ىؿ َّ
ت:
اآلخ ًر ,فىقىالى ٍ
ؽ ى
ص ًر ي
ؼ ىك ٍجوى الفى ٍ
الفى ٍ
النبً ُّي  ,ىي ٍ
الر ً
ً ًً ً
َّ ً
احمى ًة ,أىفىأى يح ُّج ىع ٍنوي؟
ت ىعمىى َّ
الح ّْج أ ٍىد ىرىك ٍ
ت أىبًي ىش ٍي نخا ىكبً نيرا ,الى ىيثٍيب ي
يضةى المو ىعمىى ع ىباده في ى
إً َّف فى ًر ى
(ٓ)
ً
ً ً
اع.
الكىد ً
ىكىذل ىؾ في ىحجَّة ى
ثانيان -ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر,
الصالى ًة ،كًايتى ً
اء
ىكأ َّ
سك يؿ المَّ ًو ،ىكًاقى ًاـ َّ
ى
ىف يم ىح َّم ندا ىر ي
اؿ ىر يسك يؿ
اؿ :قى ى
قى ى

المَّ ًو  « يب ًن ىي
َّ ً
الح ّْج،
الزىكاة ،ىك ى

ىخثٍ ىع ىـ ,فى ىج ىع ىؿ
كؿ المَّ ًو
ىيا ىر يس ى
اؿ « :ىن ىع ٍـ»,
قى ى

سالىـ ىعمىى ىخ ٍم و
ً
ىف َلى إًلى ىو إًََّل المَّ يو
س :ى
اد ًة أ ٍ
ش ىي ى
اإل ٍ ي
(ٔ)
اف»
ض ى
ص ٍكًـ ىرىم ى
ىك ى
(ٕ)

كجو الداللة :لما جعؿ النبي  اإلسبلـ مبنيان عمى العبادات الخمس كمنيا الحج دؿ ذلؾ عمى فرضيتو.
(ُ) مف اآلية (ُٔٗ) مف سكرة البقرة.
)ِ) النككم :المجمكع (ٕ.)َُْ/

(ّ) مف اآلية (ٕٗ) مف سكرة آؿ عمراف.

)ْ) القرطبي :تفسير القرطبي (ْ.)ُِْ/

)ٓ) أخرجو البخارم (ِ ,)ُِّ /كتاب الحج ,باب كجكب الحج كفضمو ,حديث رقـ (ُُّٓ).
)ٔ) أخرجو البخارم (ُ ,)ُُ /كتاب اإليماف ,باب اإليماف ,حديث رقـ (ٖ).
)ٕ) النككم :المجمكع (ٕ.)ّ/
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ّ -اإلجماع:
أجمع العمماء عمى كجكب الحج عمى المسمـ القادر الذم تكفرت فيو شركطو استنادان لمنصكص السابقة ,كقد
نقؿ اإلجماع غير كاحد مف أىؿ العمـ.

(ُ)

حكـ الحج :

تقدـ إجماع العمماء عمى أف الحج ركف مف أركاف اإلسبلـ ,كىك كاجب كجكبان عينيان عمى كؿ مسمـ

مستطيع تكفرت فيو شركطو.

(ِ)

ثانيان -مشركعية العمرة:
ثبتت مشركعية العمرة بالقرآف الكريـ ,كالسنة النبكية ,كاجماع العمماء ,كبيانيا عمى النحك اآلتي:
ُ -مف القرآف الكريـ
قكلو تعالى {وَؤَذُِّّىا اٌْذَجَّ وَاٌْؼُّْسَجَ ٌٍَِّهِ}

()3

كجو الدَللة :أف اهلل تعالى لما قرف العمرة بالحج الكاجب ,كأكجب إتماميما ,دؿ ذلؾ عمى أف العمرة
(ْ)

مشركعة.

ِ -مف السنة النبكية:

 ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى  :أ َّكؿ المَّ ًو
ىف ىر يس ى
()5
الج َّن ية»
اء إًََّل ى
س لى يو ىج ىز ه
لى ٍي ى



ً
كر
قى ى
الع ٍم ىرًة ىكفَّ ىارةه ل ىما ىب ٍي ىن يي ىما ،ىك ى
الع ٍم ىرةي إً ىلى ي
اؿ « :ي
الم ٍب ير ي
الح ُّج ى

كجو الدَللة :لما رتب اهلل تعالى تكفير الذنكب عمى تكرار العمرة دؿ ذلؾ عمى مشركعيتيا.
ّ -مف اإلجماع
أجمع العمماء عمى مشركعية العمرة لمنصكص السابقة أعبله ,كاختمفكا ىؿ ىي كاجبة أـ مندكبة.

()6

)ُ) ابف حزـ :مراتب اإلجماع ( ُْ) ,السمرقندم :تحفة الفقياء ( ُ ,)ّٕٗ/النفراكم :الفكاكو الدكاني (ُ ,)َّٓ/النككم :المجمكع
(ٕ ,)ٕ/ابف قدامة  :المغني (ّ.)ُْٔ/
)ِ) المراجع السابقة

(ّ) مف اآلية (ُٔٗ) مف سكرة البقرة.
(ْ) البيضاكم :أنكار التنزيؿ (ُ ,)ُِٗ/الماكردم :الحاكم الكبير (ْ ,)ّّ/ابف قدامة :المغني (ّ.)ُِٖ/
)ٓ) أخرجو البخارم (ّ ,)ِ /كتاب :أبكاب العمرة ,باب :كجكب العمرة حديث رقـ (ُّٕٕ).

)ٔ) حاشية الطحطاكم (ص ,)َْٕ:العدكم :حاشية العدكم (ُ ,)ّٓٔ/العمراني :البياف (ْ ,)َُ/ابف قدامة :المغني (ّ.)ُْٕ/
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حكـ العمرة:
اختمؼ العمماء في حكـ العمرة إلى مذىبيف ,كىما:

المذىب األكؿ :إف العمرة سنة ,كىك قكؿ الحنفية ,كالمالكية.

()1

كقد استدلكا بما يأتي:

السنة النبكية:

ىف َّ
ُ -ىع ٍف ىجابً ور أ َّ
ٍض يؿ»
النبً َّي  يسئً ىؿ ىع ٍف اٍل يع ٍم ىرًة أ ىىكا ًج ىبةه ًى ىي ؟ قىا ىؿ َ« :ل ،ىكأى ٍف تى ٍعتى ًم يركا يى ىك أىف ى
(ّ)
اد ىكا ٍل يع ٍم ىرةي تىطى ُّكعه»
ِ -ىع ٍف طىٍم ىحةى ٍب ًف يع ىب ٍيًد المَّ ًو أَّىنوي ىس ًم ىع ىر يس ى
كؿ المَّ ًو  ىيقيك يؿ « :ا ٍل ىح ُّج ًج ىي ه

كجو الدَللة :الحديثاف نص في استحباب العمرة.

(ِ)

(ْ)

المذىب الثاني :إف العمرة كاجبة كىك قكؿ الشافعية كالحنابمة )5(.كقد استدلكا بما يأتي:
ُ -قى ٍكليو تى ىعالىى{ :وَؤَذُِّّىاْ اٌْذَجَّ وَاٌْؼُّْسَجَ ٌٍِّهِ}

(ٔ)
(ٕ)

كجو الدَللة :لما قرف اهلل تعالى العمرة بالحج الكاجب كأكجب إتماميما ,دؿ ذلؾ عمى أنيا كاجبة.
ِ -ىع ٍف أىبًي ىرًز و
ستى ًطيعي ا ٍل ىحجَّ ،ىكىَل
كؿ المَّ ًوَّ « :
اؿ ىيا ىر يس ى
يف ,أَّىنوي أىتىى النَّبً َّي  -  -فىقى ى
إف أىًبي ى
ير ،ىَل ىي ٍ
ش ٍي هخ ىك ًب ه
(ٖ)
اعتى ًم ٍر».
ا ٍل يع ٍم ىرةى ،ىكىَل الظَّ ٍع ىف .قى ى
اؿ :يح َّج ىع ٍف أىًبيؾ ،ىك ٍ

كجو الدَللة :داللة الحديث عمى كجكب العمرة مف كجييف ,كىما:

قرف رسكؿ اهلل  بيف الحج كالعمرة ,كأكجب عمى السائؿ أف يحج كيعتمر عف أبيو؛ فدؿ ذلؾ عمى



(ٗ)

كجكب العمرة كالحج.

 أمر النبي  الرجؿ بقضاء العمرة عف أبيو ,دؿ عمى أنيا كاجبة عميو ,إذ لك لـ تكف كاجبة لما أمره
(َُ)

بقضائيا.

)ُ) الطحطاكم :حاشية الطحطاكم (َْٕ) ,العدكم :حاشية العدكم (ُ.)ّٓٔ/
(ِ) أخرجو الترمذم (ّ ,)ُِٔ/كتاب أبكاب الحج ,باب ما جاء في العمرة أىي كاجبة أـ ال؟ حديث رقـ (ُّٗ) ,كقاؿ حديث حسف
صحيح ,كىذ ىك ىر عف الشافعي أنو قاؿ في ىذا الحديث إنو ضعيؼ كال تقكـ بو حجة ,كضعؼ إسناده األلباني في ضعيؼ الترمذم
(ُ )َِٖ/حديث رقـ (ٖٓ) .
(ّ) أخرجو ابف ماجو (ِ ,)ٗٗٓ/كتاب المناسؾ ,باب العمرة ,حديث رقـ (ِٖٗٗ) ,كقاؿ النككم في المجمكع (ٕ )ٔ/اتفؽ الحفاظ عمى
ضعفو.

)ْ) الكاساني :بدائع الصنائع (ِ.)ِِٔ/

)ٓ) العمراني :البياف (ْ ,)َُ/ابف قدامة :المغني (ّ.)ُْٕ/
(ٔ) مف اآلية (ُٔٗ) مف سكرة البقرة.
(ٕ) الماكردم :الحاكم الكبير (ْ ,)ّّ/ابف قدامة :المغني (ّ.)ُِٖ/

(ٖ) أخرجو الترمذم في سننو(ّ ,)َِٔ/كتاب أبكاب الحج ,باب منو ,حديث رقـ (َّٗ) ,كقاؿ حديث حسف صحيح.
)ٗ) السمعاني :االصطبلـ (ِ.)ِّٖ/
)َُ) العمراني :البياف(ْ.)ُْ/
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النس ً
ت :يا رس ى َّ ً
اؿ
ّ -ىع ٍف ىعائً ىشةى
اد ،ىَل ًقتى ى
اد؟ قى ى
اء ًجيى ه
اؿ « :ىن ىع ٍـ ،ىعمى ٍي ًي َّف ًج ىي ه
 ,قىالى ٍ
كؿ المو ىعمىى ّْ ى
ت :يقٍم ي ى ى ي
(ُ)
ًف ً
يو :ا ٍل ىح ُّج ىكا ٍل يع ٍم ىرةي »
كجو الدَللة :لفظة "عمييف" تدؿ في ظاىرىا عمى الكجكب؛ فكجبت العمرة.

(ِ)

(ُ) أخرجو ابف ماجو في سننو (ِ ,)ٖٗٔ/كتاب المناسؾ ,باب الحج جياد النساء ,حديث رقـ (َُِٗ) ,كصححو ابف حجر في بمكغ
المراـ (ص.)َِٓ:

)ِ) العتيبي :شرح كتاب الحج مف بمكغ المراـ (ُ.)ُٖ/
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المطمب الثالث :فضؿ الحج كالعمرة.
كردت العديد مف األحاديث النبكية في فضؿ أداء الحج كالعمرة ،كذلؾ بذكر األجر العظيـ الذم ينالو المسمـ
عند أدائيما ،كمف ذلؾ ما يأتي:
ُ .الحج مف أفضؿ األعماؿ عند الل .
ً
ىعم ً
ض يؿ؟ قى ى ً
اؿ :يسئً ىؿ َّ
يؿ :ثيَّـ ىما ىذا؟
النبً ُّي  أ ُّ
سكلً ًو» ًق ى
 ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى  , قى ىيم ه
اؿ أى ٍف ى
اف ًبالمَّو ىك ىر ي
اؿ« :إ ى
ىم األ ٍ ى
(ُ)
اؿً « :جي ه ً
س ًب ً
كر».
يؿ :ثيَّـ ىما ىذا؟ قى ى
يؿ المَّ ًو» ًق ى
قى ى
ى
اد في ى
اؿ « :ىح ّّج ىم ٍب ير ه
ِ .الحج جياد.

اد أى ٍفض ىؿ العم ًؿ ,أىفىبلى ينج ً
كؿ المَّ ًو ,ىنرل ً
اؿ:
اى يد؟ قى ى
ت :ىيا ىر يس ى
 ,أَّىنيىا قىالى ٍ
ى
الجيى ى ى
ى
ىى

ً
ً
يف
الم ٍؤ ًمن ى
 ىع ٍف ىعائ ىشةى أ ّْيـ ي(ِ)
ً ً
كر»
«َلى ،لى ًك َّف أىف ى
ٍض ىؿ الج ىياد ىح ّّج ىم ٍب ير ه
اؿ ًف ً
النس ً
ت :يا رس ى َّ ً
يو:
 ىع ٍف ىعائً ىشةىاد ،ىَل ًقتى ى
اد؟ قى ى
اء ًجيى ه
اؿ « :ىن ىع ٍـ ،ىعمى ٍي ًي َّف ًج ىي ه
 ,قىالى ٍ
كؿ المو ىعمىى ّْ ى
ت :يقٍم ي ى ى ي
(ّ)
ا ٍل ىح ُّج ىكا ٍل يع ٍم ىرةي »
ّ .الحاج في ضماف الل .

ض ىم ً
اف المَّ ًو  ،ىر يج هؿ ىخ ىر ىج ًم ٍف ىب ٍي ًت ًو إًلىى
اؿ :قى ى
 ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى  ,قى ىاؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو « :ثىىال ثى هة ًفي ى
(ْ)
اج ًد المَّ ًو  ،كرج هؿ ىخرج ىغ ً ً
م و ً
س ًب ً
س ً
يؿ المَّ ًو  ،ىك ىر يج هؿ ىخ ىر ىج ىحاجِّا».
ىىي ىى
ى ٍ
ازنيا في ى
س ًجد م ٍف ىم ى

ْ .تكفير الذنكب.

ًً
ت َّ
ؽ ،ىر ىج ىع ىك ىي ٍكًـ ىكلى ىدتٍ يو
النبً َّ
 ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى  ,قى ىسٍ
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ي  ىيقيك يؿ « :ىم ٍف ىح َّج لمَّو ىفمى ٍـ ىي ٍرفي ٍث ،ىكلى ٍـ ىي ٍف ي
()5

يم يو».
أ ُّ

اؿ رسك يؿ ً
ؽ ،ىر ىج ىع ىك ىما
 ك ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى  ,قى ىسٍ
اهلل  « : ىم ٍف أىتىى ىى ىذا ا ٍل ىب ٍي ى
ت ،ىفمى ٍـ ىي ٍرفي ٍث ،ىكلى ٍـ ىي ٍف ي
اؿ :قى ى ى ي
()6

يم يو».
ىكلى ىدتٍ يو أ ُّ

)ُ) أخرجو البخارم (ِ ,)ُّّ /كتاب الحج ,باب فضؿ الحج المبركر ,حديث رقـ (ُُٗٓ).
)ِ) أخرجه البخاري ( ،)133 /2كتاب الحج ،باب فضل الحج المبرور ،حدٌث رقم (.)1521

(ّ) سبؽ تخريجو (ص)ّّ:

)ْ) أخرجه الحمٌدي فً مسنده ( ،)255/2باب الجهاد فً سبٌل هللا ،حدٌث رقم ( ،)1121وأبو نعٌم فً حلٌة األولٌاء ( ،)251/1وصححه البوصٌري
فً إتحاف الخٌرة المهرة ( ،)31/2واأللبانً فً السلسلة الصحٌحة (.)147/2

)ٓ) أخرجه البخاري ( ،)133 /2كتاب الحج ،باب فضل الحج المبرور ،حدٌث رقم ( ،)1521ومسلم ( ،)113/2كتاب الحج ،باب فضؿ الحج
كالعمرة كيكـ عرفة ,حديث رقـ (َُّٓ).

)ٔ) أخرجه مسلم ( ،)113/2كتاب الحج ,باب فضؿ الحج كالعمرة كيكـ عرفة ,حديث رقـ (.)ُ351
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ٓ .دخكؿ الجنة.
ً
 ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى  :أ َّس
كؿ المَّ ًو  قى ى
ىف ىر يس ى
الع ٍم ىرًة ىكفَّ ىارةه ل ىما ىب ٍي ىن يي ىما ،ىك ى
كر لى ٍي ى
الع ٍم ىرةي إًلىى ي
اؿ « :ي
الم ٍب ير ي
الح ُّج ى
(ُ)
الج َّن ية».
اء إًََّل ى
لى يو ىج ىز ه

ٔ .الحج كالعمرة ينفياف الفقر كالذنب.

 ىع ٍف عبد اهلل بف مسعكد , ىع ًف َّاؿ« :تىا ًب يعكا ىب ٍي ىف ا ٍل ىح ّْج ىكا ٍل يع ٍم ىرًة ،فىًإ َّف ا ٍل يمتى ىاب ىع ىة ىب ٍي ىن يي ىما ،تى ٍن ًفي
النبً ّْي  قى ى
ً (ِ)
يد ،كلى ٍي ً ً
الذ ينكب ،ىكما ي ٍن ًفي ا ٍل ًكير ،ىخب ى ً ً
ا ٍلفى ٍقر ك ُّ
كف ا ٍل ىج َّنة».
اب يد ى
كرًة ثىىك ه
ي ى
ى ى ى
ث ا ٍل ىحد ى ى
ى ى
س ل ٍم ىحجَّة ا ٍل ىم ٍب ير ى

ٕ .الحاج كالمعتمر كفد الل .

اؿ رسك يؿ ً
اهلل « :كف يٍد ً
الل ثىىال ثى هة ا ٍل ىغ ً
ازم ،ىكا ٍل ىحاجُّ ،ىكا ٍل يم ٍعتى ًم ير».
ى
 -عف أبي يى ىرٍي ىرةى  قاؿ :قى ى ى ي

(ّ)

ٖ .العمرة في رمضاف تعدؿ حجة مع النبي .

اف األ ٍىنص ًاري ً
 ىع ًف ٍاب ًف ىعب واؿ ًأليّْـ ًس ىن و
اؿ :لى َّما ىر ىجعى َّ
 « :ىما ىم ىن ىع ًؾ
َّة
َّاس
النبً ُّي ً م ٍف ىحجَّتً ًو قى ى
 ,قى ى
ى
ً
ت :أىبك فيبلى وف ,تىعنًي ىزكجيا ,ىكاف لىو ىن ً
ً
اض ىح ً
ضا
ىحًد ًى ىما ,ىك ى
اآلخ ير ىي ٍسقي أ ٍىر ن
اف ىح َّج ىعمىى أ ى
ى ي
الح ّْج؟» ,قىالى ٍ ي
م ىف ى
ٍ
ٍىى
()4
اف تى ٍق ً
ضي ىح َّج نة أ ٍىك ىح َّج نة ىم ًعي».
لىىنا ,قى ى
ض ى
اؿ« :فىًإ َّف يع ٍم ىرةن ًفي ىرىم ى

)ُ) سبؽ تخريجو (ص.)ُّ:

)ِ) أخرجو الترمذم في سننو (ّ ,)ُٔٔ/كتاب أبكاب الحج ,باب ما جاء في ثكاب الحج كالعمرة ,حديث رقـ (َُٖ) ,كقاؿ حديث حسف
صحيح غريب.

)ّ) أخرجو النسائي في سننو (ٓ ,)ُُّ/كتاب مناسؾ الحج ,باب فضؿ الحج المبركر ,حديث رقـ (ِِٓٔ) ,كصححو الحاكـ في
المستدرؾ (ُ ,)َٖٔ/حديث رقـ (ُُُٔ) ,ككافقو األلباني في صحيح الجامع الصغير (ِ.)ُُٗٔ/

)ْ) أخرجو البخارم (ّ ,)ُٗ /كتاب جزاء الصيد ,باب حج النساء ,حديث رقـ (ُّٖٔ).
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المطمب األكؿ  :أنكاع أنساؾ الحج ،كأركاف الحج كالعمرة.
يشتمؿ ىذا المطمب عمى اآلتي:
أكَل :أنكاع أنساؾ الحج:
اتفؽ الفقياء عمى أف الحاج لو أف يؤدم فريضة الحج بأحد الكيفيات الثبلثة اآلتية :اإلفراد ,كالتمتع,
كالقراف,

()1

كسيعرض الباحث لتكضيحيا بشكؿ مقتضب ,عمى النحك اآلتي:

ُ -اإلفراد ,كىك اإلحراـ بالحج غير مقترف بعمرة كال متمتع بيا.

()2

ِ -التمتع ,ىك الجمع بيف أفعاؿ الحج كالعمرة في أشير الحج في سنة كاحدة في إحراميف ,بتقديـ أفعاؿ
العمرة ثـ اإلحراـ

بالحج)ّ(.

ًّ -
القراف ,كىك الجمع بيف الحج كالعمرة بإحراـ كاحد في سفر كاحد كادخاؿ أعماؿ العمرة في أعماؿ
الحج.

()4

)ُ) السرخسي :المبسكط (ْ ,)ِٓ/النفراكم :الفكاكو الدكاني (ُ ,)َّٕ/ابف جزم :القكانيف الفقيية (ُٗ) ,الماكردم :الحاكم الكبير
(ْ)ْْ/

(ِ) الكاساني :بدائع الصنائع (ِ ,)ُٕٔ/أبك جيب :القامكس الفقيي (ِِٖ).
(ّ) الجرجاني :التعريفات (ٔٔ)
(ْ) الجرجاني :التعريفات (ُْٕ)
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ثانيان :أركاف الحج كالعمرة:
ُ -أركاف الحج:
اتفؽ الفقياء عمى أف الكقكؼ بعرفة ,كطكاؼ الزيارة مف أركاف الحج

()1

أك التقصير ,كترتيب المعظـ.

كاختمفكا في اإلحراـ ,كالسعي ,كالحمؽ

)(2

بياف األركاف المختمؼ فييا:
(ّ)

 اإلحراـ :ذىب الحنفية إلى أف اإلحراـ شرط مف شركط أركاف الحج كليس ركنان مف أركانو,
المالكية,

(ْ)

(ٓ)

كالشافعية,

(ٔ)

كالحنابمة

إلى أنو ركف مف أركاف الحج.

 السعي بيف الصفا كالمركة :ذىب الحنفية إلى أف السعي كاجب مف كاجبات الحج,
(ٗ)

المالكية )ٖ(,كالشافعية,

(َُ)

كالحنابمة

 الحمؽ أك التقصير :ذىب الحنفية إلى أف الحمؽ أك التقصير مف كاجبات الحج,
المالكية,

(ُِ)

كالحنابمة,

(ٕ)

كذىب

إلى أنو ركف مف أركاف الحج.
(ُُ)

(ُّ)

كذىب

كىك مذىب
(ُْ)

كذىب الشافعية إلى أف الحمؽ أك التقصير ركف مف أركاف الحج.

 الترتيب :ذىب الشافعية إلى أف ترتيب أركاف الحج ركف فيو,

(ُٓ)

كلـ يذكره غيرىـ في األركاف

(ُ) الكاساني :بدائع الصنائع (ِ ,)ُِٓ/البغدادم :إرشاد السالؾ (ّْ) ,األنصارم :فتح الكىاب (ُ ,)ُٕٔ/النجدم :حاشية الركض
المربع (ْ.)ََِ/

(ِ) البغدادم :إرشاد السالؾ (ّْ),األنصارم :فتح الكىاب (ُ ,)ُٕٔ /النجدم :حاشية الركض المربع (ْ.)ََِ/
)ّ) الكاساني :بدائع الصنائع (ِ.)ُِٓ/

)ْ) الصقمي :الجامع لمسائؿ المدكنة (ْ.)ّٖٖ/
)ٓ) العمراني :البياف (ْ.)ّّٕ/

)ٔ) ابف مفمح :المبدع (ّ.)َِْ/

)ٕ) الكاساني :بدائع الصنائع (ِ.)ُّّ/

)ٖ) الصقمي :الجامع لمسائؿ المدكنة (ْ.)ّٖٖ/
)ٗ) العمراني :البياف (ْ.)ّّٕ/

)َُ) ابف مفمح :المبدع (ّ.)َِْ/

)ُُ) الكاساني :بدائع الصنائع (ِ.)ُّّ/

)ُِ) المنشميمي :خبلصة الجكاىر الزكية (ُ.)ْٓ/
)ُّ) المقدسي :العدة (ُ.)ِِٔ/

)ُْ) األنصارم :فتح الكىاب (ُ ,)ُٕٔ/الشربيني :مغني المحتاج (ِ.)ِٖٓ/
)ُٓ) المراجع السابقة :نفس المكاضع.
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ِ -أركاف العمرة :
اتفؽ الفقياء عمى أف الطكاؼ ركف في العمرة,

()1

كاختمفكا في اإلحراـ ,كالسعي ,كالحمؽ أك التقصير.

()2

بياف األركاف المختمؼ فييا:
 اإلحراـ :ذىب الحنفية إلى أف اإلحراـ شرط مف شركط أركاف العمرة,
كالحنابمة

(ٔ)

(ّ)

كذىب المالكية,

أحمد,

كالشافعية,

إلى أف اإلحراـ ركف مف أركاف العمرة.

 السعي بيف الصفا كالمركة :ذىب الحنفية إلى أف السعي كاجب مف كاجبات العمرة,
(ٖ)

(ْ)

(ٓ)

(ٗ)

كذىب المالكية,

(َُ)

كالشافعية,
(ُِ)

 الحمؽ أك التقصير :ذىب الحنفية,

كالحنابمة

كالمالكية,

(ُُ)

(ُّ)

(ٕ)

كىك ركاية عف

إلى أف السعي ركف مف أركاف العمرة.

كالحنابمة

(ُْ)

إلى أف الحمؽ أك التقصير كاجب مف

كاجبات العمرة  ,كذىب الشافعية في الراجح مف المذىب إلى أف الحمؽ أك التقصير ركف مف أركاف
العمرة.

(ُٓ)

(ُ) الكاساني :بدائع الصنائع (ِ ,)ِِٕ/الصاكم  :حاشية الصاكم (ِ ,)ِٕ/ابف قاسـ :فتح القريب المجيب (ُْٕ) ,النجدم :حاشية
الركض المربع (ْ.)َِّ/

(ِ) الصاكم  :حاشية الصاكم (ِ ,)ِٕ/ابف قاسـ :فتح القريب المجيب (ُْٕ) ,النجدم :حاشية الركض المربع (ْ.)َِّ/
)ّ) الكاساني :بدائع الصنائع (ِ.)ِِٕ/
)ْ) الصاكم :حاشية الصاكم (ِ.)ِٕ/

)ٓ) ابف قاسـ :فتح القريب المجيب (ُْٕ).

)ٔ) النجدم :حاشية الركض المربع (ْ.)َِّ/
)ٕ) الكاساني :بدائع الصنائع (ِ.)ِِٕ/
)ٖ) ابف قدامة :المغني (ّ.)ُّٓ/

)ٗ) الصاكم :حاشية الصاكم (ِ.)ّٕ/

)َُ) ابف قاسـ :فتح القريب المجيب (ُْٕ).

)ُُ) النجدم :حاشية الركض المربع (ْ.)َِّ/
)ُِ) الكاساني :بدائع الصنائع (ِ.)ِِٕ/
)ُّ) الصاكم :حاشية الصاكم (ِ.)ّٕ/

)ُْ) النجدم :حاشية الركض المربع (ْ.)َِْ/
)ُٓ) ابف قاسـ :فتح القريب المجيب (ُْٕ).
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المطمب الثاني :شركط كجكب الحج كالعمرة كالمكاقيت الزمانية كالمكانية.
يشتمؿ ىذا المطمب عمى اآلتي:
أكَلن  -شركط كجكب الحج كالعمرة.
اتفؽ الفقياء عمى أف الحج يجب عمى المسمـ البالغ العاقؿ الحر الصحيح القادر عمى نفقتو.

)(1

(ّ)
(ِ)
الم ٍح ىرـ مع المرأة ,في حيف اعتبر المالكية أف النسكة الثقات يقمف
كاشترط الحنفية,
كالحنابمة كجكد ى
(ٓ)
مقاـ المحرـ )ْ(,كأجاز الشافعية لممرأة أف تحج كحدىا حاؿ األمف.

كيميؿ الباحث إلى مذىب المالكية في أف النسكة الثقات يقمف مقاـ المحرـ.
ثانيان -المكاقيت الزمانية كالمكانية.
يشرع الحج في مكاقيت زمانية محددة ال يجكز اإلحراـ بو في غيرىا  ,كيشرع لو كلمعمرة مكاقيت مكانية
ال يجكز لمحاج تجاكزىا دكف إحراـ ,يستعرضيا الباحث فيما يأتي:
ُ -الميقات الزماني لمحج ،كالعمرة

يشرع الحج مرة كاحدة في العمر ,في أشير الحج المعمكمة لقكلو تعالى {اٌْذَجُّ ؤَشْهُسٌ َِؼٍُْىَِاخٌ}( ,)6كاختمؼ

في األشير المعمكمات فقاؿ الحنفية كالشافعية كالحنابمة ىي شكاؿ كذك القعدة كالعشر األكؿ مف ذم

الحجة,

(ٕ)

كقاؿ المالكية ىي شكاؿ كذك القعدة كذك

الحجة.

()1

كيميؿ الباحث إلى ترجيح قكؿ المالكية ألف بعض المناسؾ تؤدل في أياـ التشريؽ ,كيمتد أداء بعضيا إلى
مغادرة الحاج لمكة كطكاؼ الكداع ,كاهلل أعمـ.
أما العمرة فبل يكجد ليا ميقات زماني ,كال يكجد كقت محدد ألدائيا كال يكجد كقت ممنكع َّ
فتؤدل في أم

كقت.

(ٗ)

(ُ) البابرتي :العناية (ِ ,)َُْ/ابف الحاج :المدخؿ (ْ ,)َِٓ/الشيرازم :الميذب ( ُ )ّٓٗ/ابف مفمح  :المبدع (ّ.)ُٖ/
)ِ) ابف عابديف :حاشية رد المحتار (ِ.)ٓٗٗ/
)ّ) ابف مفمح :المبدع (ّ.)ٗٓ/

)ْ) زركؽ :شرح زركؽ عمى متف الرسالة (ِ.)َُٖٖ/
)ٓ) الركياني :بحر المذىب (ّ.)ّٖٔ/
(ٔ) مف اآلية (ُٕٗ) مف سكرة البقرة.

(ٕ) المكصمي :االختيار (ُ ,)ُُْ/النككم :ركضة الطالبيف (ِ ,)َُّ/ابف قدامة :المغني (ّ.)ِٖٔ/
(ٖ) البغدادم :اإلشراؼ (ُْٔ).

)ٗ) ابف القطاف :اإلقناع (ُ.)ِٖٔ/
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ِ -الميقات المكاني لمحج كالعمرة:
يشرع اإلحراـ بالحج كالعمرة مف مكاقيت مكانية محددة ال يجكز لمزائر تجاكزىا إال محرمان ,كىي خمسة لغير

أىؿ مكة ,كقد اتفؽ عمييا فقياء المذاىب األربعة( ,)1كبيانيا عمى الكجو اآلتي:
ُ -يمممـ ألىؿ اليمف.

ِ -ذك الحميفة ألىؿ المدينة.

ّ -ذات عرؽ ,ألىؿ العراؽ.

ْ -الجحفة ألىؿ الشاـ.

ٓ -قرف المنازؿ ,ألىؿ نجد.

(ُ) السغدم :النتؼ (َِٓ) ,المخمي :التبصرة (ّ ,)ُُٕٓ/النككم :ركضة الطالبيف (ِ ,)ُِّ/البيكتي :كشاؼ القناع (ِ.)ّٗٗ/
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اٌفصً اٌثأٍ
آزاء اإلِاَ ِاٌه يف ِعائً اٌطىاف واٌعؼٍ،
واٌطهازج ذلّا.
كفيو مبحثاف:

المبحث األكؿ :آراء اإلماـ مالؾ في مسائؿ
الطكاؼ.
المبحث الثاني :آراء اإلماـ مالؾ في مسائؿ
السعي كالطيارة لو.

ادلثذث األوي
آزاء اإلِاَ ِاٌه يف ِعائً اٌطىاف
كفيو مطمباف:

المطمب األكؿ :حكـ صبلة ركعتي الطكاؼ
في األكقات المنيي عف الصبلة فييا.
المطمب الثاني :حكـ فكات طكاؼ الكداع.
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المطمب األكؿ
حكـ صالة ركعتي الطكاؼ في األكقات المنيي عف الصالة فييا.
نص اإلماـ مالؾ:
الرج يؿ طىكافان ك ً
قى ى ً
س ٍب وع
احدان ،ىب ٍع ىد ُّ
ىف ىيطي ى
ٍس أ ٍ
ص ًرَ ،لى ىي ًز ي
الص ٍب ًح ىكىب ٍع ىد ا ٍل ىع ٍ
يد ىعمىى ي
كؼ َّ ي ى ى
اؿ ىمال هؾ " :ىكَلى ىبأ ى
ص ىن ىع يعمر ٍب يف ا ٍل ىخطَّ ً
الرٍك ىعتىٍي ًف ىحتَّى تى ٍطمي ىع َّ
ب
ىكيي ىؤ ّْخ ىر َّ
ص ًر ،ىحتَّى تى ٍغ ير ى
اب ،ىكيي ىؤ ّْخ يريى ىما ىب ٍع ىد ا ٍل ىع ٍ
س ،ىك ىما ى
الش ٍم ي
ىي
(ِ)
اء أ َّ
س ،فىًإ ىذا ىغ ىرىب ًت َّ
َّ
ٍس ًبذلً ىؾ".
اء ،ىكًا ٍف ى
صالَّ يى ىما إً ٍف ى
صمّْ ىي ا ٍل ىم ٍغ ًر ى
بَ .لى ىبأ ى
ىخ ىريى ىما ،ىحتَّى يي ى
ش ى
ش ى
س ،ى
الش ٍم ي
الش ٍم ي
صكرة المسالة:
(ُ)

كً
اح ود،
ى

حاج طاؼ بالبيت في كقت تكره فيو الصبلة فيؿ يجكز لو أداؤىا في أكقات الكراىة ؟
أكَلن -تحرير محؿ النزاع:

(ّ)

أجمع الفقياء عمى أف مف طاؼ سبعان ,كصمى ركعتيف أنو مصيب,

الصبلة فييا جائز,

()4

كأف الطكاؼ في األكقات المنيي عف

كلكنيـ اختمفكا فيما إذا أتـ الحاج طكافو في كقت تكره فيو الصبلة؛ فيؿ يشرع لو أف

يصمي ركعتي الطكاؼ في ىذه األكقات ,أـ عميو تأخيرىا إلى انتياء تمؾ االكقات التي يكره الصبلة فييا ؟
اختمفكا في ذلؾ عمى مذىبيف ,كىما:
(ٓ)

المذىب األكؿ :يندب لو أف يؤخر الصبلة إلى أف ينقضي كقت الكراىة ,كىك مذىب الحنفية,
(ٔ)

كعمماء مذىبو,

كركاية عف أحمد.

كمالؾ,

(ٕ)
(ٖ)

المذىب الثاني :يجكز أداؤىا في جميع أكقات النيي ,كىك مذىب الشافعية,

كالحنابمة.

(ٗ)

)ُ) الس ٍُّبع :ىك الطكاؼ الكاحد مف سبعة أشكاط .الباجي :المنتقى (ِ.)ِِٗ/
)ِ) مالؾ :المكطأ (ُ. )ّٔٗ/

)ّ) ابف المنذر :اإلجماع (ص ,)ٓٓ :المكصمي :االختيار (ُ ,)ُْٖ-ُْٕ/الحطاب :مكاىب الجميؿ (ِ ,)َْٓ/الماكردم :اإلقناع
(ص ,)ٖٓ:ابف قدامة :المغني (ّ.)ّْٖ/

(ْ) الكاساني :بدائع الصنائع (ِ ,)َُٓ/القرافي :الذخيرة (ّ ,)ِّْ/النككم :المجمكع ( ٖ ,) ٕٓ/البيكتي :كشاؼ القناع (ُ.)ِْٓ/
(ٓ) الشيباني :المبسكط (ِ , ) َِْ/الطحاكم :شرح معاني االثار (ِ , ) ُٖٔ/المنبجي :المباب (ُ. ) َّْ/
(ٔ) ابف عبد البر :االستذكار (ْ , )َِٕ/الباجي ,المنتقى شرح المكاطأ (ِ.) ِِٗ/
(ٕ) المرداكم :االنصاؼ (ِ.) َِٔ/
)ٖ( النككم :المجمكع (ٖ. ) ٕٓ /

)ٗ( الزركشي :شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي (ُ.) ِِٓ/
43

الفصل الثاني :آراء اإلهام هالك يف هسائل يف الطىاف والسعي ،والطهارة ذلوا

ثانيان  -سبب الخالؼ :
يرجع سبب الخبلؼ في ىذه المسألة إلى تعارض األحاديث كاآلثار الكاردة في المسألة ,فمف أخذ بعمكـ أدلة
النيي عف الصبلة بعد الفجر كالعصر قاؿ بالكراىة ,كمف خصص العمكـ بالصمكات التي ليا سبب قاؿ
بالجكاز.
ثالثا -أدلة المذاهب :
أدلة أصحاب المذىب األكؿ القائؿ :بأنو يندب لو أف يؤخر الصالة إلى أف ينقضي كقت الكراىة كىك مذىب
الحنفية ،كمالؾ ،كعمماء مذىبو ،كركاية عف أحمد ،كاستدلكا بالسنة كاألثر.
ُ -السنة:
ً
ًً
ىف َّ
 عف ٍاب ًف ىعب والن ًب َّي  ىن ىيى ىع ًف
اى ٍـ ًع ٍنًدم يع ىم ير« ,أ َّ
َّاس
 ,قى ى
ض ي
ُّكف ىكأ ٍىر ى
اؿ :ىش ًي ىد ع ٍندم ًر ىجا هؿ ىم ٍرضي ى
(ُ)
ؽ َّ
ب».
الصالى ًة ىب ٍع ىد ُّ
َّ
الص ٍب ًح ىحتَّى تى ٍ
ش ير ى
ص ًر ىحتَّى تى ٍغ ير ى
الع ٍ
س ،ىكىب ٍع ىد ى
الش ٍم ي
كجو الدَللة  :دؿ الحديث بمنطكقو عمى عدـ جكاز صبلة التطكع بعد الصبح كبعد العصر ,ألف الفريضة
(ِ)

تؤدل في ىذه األكقات ,فيبقى النيي عمى عمكمو في صبلة التطكع ,كصبلة الطكاؼ مف صمكات التطكع.
ِ -األثر:

الص ٍب ًح،
ص ىال ًة ُّ
س يح ُّ
 عف ىجابًنر قى ىالرٍك ىف ا ٍلفى ًات ىح ىة ،ىكا ٍل ىخ ًات ىم ىة ،ىكلى ٍـ ىن يك ٍف ىنطي ي
اؿ « :يك َّنا ىنطي ي
كؼ ىب ٍع ىد ى
كؼ ،فى ىن ٍم ى
(ّ)
ىحتَّى تى ٍطمي ىع َّ
ب ".
ص ًر ،ىحتَّى تى ٍغ ير ى
س ،ىكىَل ىب ٍع ىد ا ٍل ىع ٍ
الش ٍم ي
كجو الدَللة  :األثر صريح العبارة في امتناع الصحابة عف الطكاؼ بعد صبلتي الصبح كالعصر ,كدليؿ
(ْ)

عمى كراىتو ككراىة ركعتي الطكاؼ في ىذه األكقات.

(ُ) أخرجو البخارم (ُ ,) َُِ/كتاب مكاقيت الصبلة ,باب الصبلة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ,حديث رقـ (ُٖٓ) .
(ِ) السرخسي :المبسكط (ُ ,) ُّٓ/مجمة البحكث اإلسبلمية (ٖ. ) َِْ /

(ّ) أخرجو أحمد في مسنده (ِّ ,)ِّٗ/مسند المكثريف مف الصحابة  ,مسند جابر بف عبد اهلل  ,حديث رقـ (ُِّّٓ) ,كصحح
إسناده العيني في عمدة القارم (ٗ )ِِٕ/كابف الممقف في التكضيح (ُُ )ُْْ/كحسف إسناده ابف حجر في فتح البارم (ّ.)ْٖٗ/

(ْ) العيني :عمدة القارم (ٗ. )ِِٕ/
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اؼ يع ىمير 
 عف عبد الرحمف بف عبد القارم  ,قاؿ " :طى ىطمى ىع ًت َّ
صمَّى ىرٍك ىعتى ٍي ًف".
طي نكل ىك ى
س ،ى
الش ٍم ي

(ُ)

ص ىار ًب ًذم
ًبا ٍل ىب ٍي ًت ىب ٍع ىد ُّ
الص ٍب ًح ىفمى ٍـ ىي ٍرىك ٍع  ،ىفمى َّما ى

ّْ
يصؿ في ذلؾ الكقت ألنو لـ يكف عنده كقت صبلة  ,كلك كاف كقت صبلة
كجو الدَللة  :أف عمر  لـ
لصمى  ,كلما أخر الصبلة عنو ككاف ذلؾ بمحضر الصحابة  كلـ ينكر عميو أحد.

(ِ)

أدلة أصحاب المذىب الثاني القائؿ  :بجكاز أدائيا في جميع أكقات النيي كىك مذىب الشافعية كالحنابمة
كاستدلكا بالسنة ,كاألثر ,كالقياس كىي كاآلتي:
ُ -السنة :
و
ً
ً
اؼ ًب ىي ىذا ا ٍل ىب ٍي ًت،
 عف يج ىب ٍي ًر ٍب ًف يم ٍىح ندا ى
ط ًعوـ  ,ىع ًف النَّبً ّْي  أَّىنوي قى ى
ط ى
اؿ « :ىيا ىبني ىع ٍبد ىم ىناؼ ،ىَل تى ٍم ىن يعكا أ ى
(ّ)
اع وة ًم ٍف لى ٍي وؿ أ ٍىك ىن ىي و
ار».
صمَّى أ َّ
س ى
ىم ى
ىك ى

كجو الدَللة :دؿ الحديث بالعبارة الصريحة الصحيحة عمى جكاز صبلة التطكع في الحرـ المكي في أم كقت
شاء أداىا.

(ْ)

أف رسكؿ اهلل  قاؿ:

 ىع ٍف أ ُّيـ ىسمى ىمةىً
س ًب ً
اس ًم ٍف ىع ٍب ًد القى ٍي ً
سالىًـ ًم ٍف
اإل ٍ
أىتىاني أيىن ه
(ٓ)
ىىاتى ً
اف»

ص ًر ،إً َّن يو
سأىٍل ًت ىع ًف َّ
« ىيا ًب ٍن ى
الع ٍ
الرٍك ىعتى ٍي ًف ىب ٍع ىد ى
يم َّي ىة ،ى
ت أىًبي أ ى
الرٍك ىعتىٍي ًف المَّتى ٍي ًف ىب ٍع ىد الظُّ ٍي ًر ،فى يي ىما
ش ىغميكًني ىع ًف َّ
قى ٍك ًم ًي ٍـ ،فى ى

كجو الدَللة :قضاء النبي  ركعتي سنة الظير بعد العصر دليؿ عمى أف النيي عف الصبلة بعد العصر
إنما ىك نيي عف الصمكات غير المسنكنات كالمفركضات؛ ألنو معمكـ أف نييو ال يصح عف غير ما
(ٔ)

أباحو.

)ُ( ركاه الطحاكم في شرح معاني االثار (ِ ,) ُٖٕ /كتاب مناسؾ الحج ,باب لمطكاؼ بعد الصبح كبعد العصر ,أثر رقـ (ّّٖٔ),
كلـ أقؼ عمى مف حكـ عميو فيما تكفر لدم مف مراجع.

)ِ( الطحاكم :شرح معاني االثار (ِ.)ُٖٕ/

(ّ) أخرجو الترمذم في سننو (ّ ,)ُُِ/كتاب أبكاب الحج ,باب ما جاء في الصبلة بعد العصر كبعد الصبح لمف يطكؼ ,حديث رقـ
(ٖٖٔ) ,كقاؿ حديث حسف صحيح ,ككافقو النككم في خبلصة األحكاـ (ُ.)ِِٕ/
البجيرمي :حاشية البجيرمي (ِ. ) َُِ/
(ْ) ي

)ٓ) أخرجو البخارم (ٓ )ُٔٗ/كتاب المغازم ,باب كفد عبدالقيس ,حديث رقـ (َّْٕ) ,كمسمـ (ُ ,)ُٕٓ/كتاب صبلة المسافريف
كقصرىا ,باب معرفة الركعتيف المتيف كاف يصمييما النبي  بعد العصر ,حديث رقـ (ّْٖ).

)ٔ) ابف عبد البر :التمييد (ُّ.)ُْ/
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ِ -األثر :
كردت كثير مف آثار الصحابة كالتابعيف تدؿ عمى جكاز صبلة ركعتي الطكاؼ في أكقات الكراىة ,كمنيا:
عف عبًد ً
اؿ:
اهلل ٍب ًف ىب ىاباهي  ,قى ى
ى ٍ ىٍ
كف ىَل
اب يم ىح َّم ود  تىقيكلي ى
ىص ىح ي
أ ٍ

ا ٍليب ٍم ىد ً
اف».

()1

ً
صمَّى قى ٍب ىؿ
« طى ى
اؼ أ يىبك الد ٍَّرىداء ىب ٍع ىد ا ٍل ىع ٍ
ص ًر  ،ىك ى
ب َّ
اؿ:
س .فىقى ى
ص ًر ىحتَّى تى ٍغ ير ى
ص ىالةى ىب ٍع ىد ا ٍل ىع ٍ
الش ٍم ي
ى

الش ٍم ً
ار ًب َّ
ىم ىغ ً
ت :أى ٍنتي ٍـ
س .فى يق ٍم ي
س ًائ ًر
س ىك ى
إً َّف ىى ىذا ا ٍل ىبمى ىد  ،لى ٍي ى

 عف ٍاب ىف أىبًي أ ٍىكفىى ,ىي ٍذ يك ير أىنَّوي ىأرىل ٍاب ىف ىعب وصمَّى ىرٍك ىعتى ٍي ًف
َّاس  ىي ٍكىـ التٍَّرًكىي ًة «طى ى
اؼ ىب ٍع ىد ا ٍل ىع ٍ
س ٍب نعا ،ثي َّـ ى
ص ًر ى
ً
ىج ًؿ
ص ىال ًة ُّ
الص ٍب ًح فى ىيطي ى
س ٍب نعا ،ىكىي ٍرىكعي ىرٍك ىعتى ٍي ًف» فى يقٍم ىنا لىوي :إًنَّ ىما ىي ٍف ىع يؿ ىذلً ىؾ ًم ٍف أ ٍ
كؼ ى
كـ ىب ٍع ىد ى
ىحاجِّا ىك يم ٍعتىم نرا ،فى ىيقي ى
قي يدك ًم ًو حتَّى أىقىاـ ًف ىينا ,فىقى ً
ىص ىع ىد ىيقيك يؿ:
استىمى ىـ ُّ
ُّب ىح ,فى ى
ط ى
صمَّى الص ٍ
ى
اـ ح ى
الرٍك ىف فىأ ٍ
اؼ ثيَّـ ىرىك ىع ىرٍك ىعتىٍي ًف ,ثيَّـ ٍ
يف ى
ى
ى
ً (ِ)
ىخ ىرىج ًم ىف اٍل ىم ٍس ًجد".
ت ٍاب ىف ُّ
ب».
كؼ ىب ٍع ىد ُّ
 قى ىالزىب ٍي ًر « ىيطي ي
اء :ىكىأرٍىي ي
صمّْي ىرٍك ىعتى ٍي ًف ،ثي َّـ ىي ٍرىك ي
اؿ ىعطى ه
س ٍب نعا ،ىكيي ى
الص ٍب ًح ى

(ّ)

كجو الدَللة  :دلت اآلثار السابقة بعبارتيا الصريحة عمى جكاز أداء ركعتي الطكاؼ في أكقات الكراىة,
كالنيي الكارد عف الصبلة في ىذه األكقات ليس عامان ,فبل يشمؿ ركعتي الطكاؼ.
ّ -القياس :
-

(ْ)

قياس جكاز صبلة ركعتي الطكاؼ في أكقات الكراىة عمى الطكاؼ نفسو بجامع أف كبلن منيما صبلة.

(ُ) أخرجو الطحاكم في شرح معاني األثار (ِ ,) ُٖٔ/كتاب مناسؾ الحج ,باب الصبلة لمطكاؼ بعد الصبح كبعد العصر ,أثر رقـ
(ّٕٗٓ) ,كضعفو ابف حجر في المطالب العالية (ّ.)ِّٔ/

)ِ( ركاه عبد الرزاؽ في المصنؼ (ٓ ,) ِٔ/كتاب المناسؾ ,باب الطكاؼ بعد الصبح كالعصر ,أثر رقـ (ََٓٗ) ,كلـ أجد مف حكـ

عمى ىذا األثر فيما تكفر لدم مف مراجع.

(ّ) أخرجو عبد الرزاؽ في المصنؼ (ٓ ,) ِٔ/كتاب المناسؾ ,باب الطكاؼ بعد الصبح كالعصر ,أثر رقـ (ََٔٗ) ,كلـ أجد مف حكـ
عمى ىذا األثر فيما تكفر لدم مف مراجع.

(ْ) ابف قدامة :المغني (ِ.)ِٖ/
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رابعان  -مناقشة األدلة :
مناقشة أدلة المذىب األكؿ القائؿ :بأنو يندب لو أف يؤخر الصبلة إلى أف ينقضي كقت الكراىة.

ىف َّ
ؽ َّ
س  ...أف
ُ -نكقش حديث ابف عباس « أ َّ
الصالى ًة ىب ٍع ىد ُّ
الن ًب َّي  ىن ىيى ىع ًف َّ
الص ٍب ًح ىحتَّى تى ٍ
ش ير ى
الش ٍم ي
النيي الكارد عف صبلة التطكع ,كركعتا الطكاؼ سنة مؤكدة.
ِ -تناقش اآلثا ر الكاردة عف الصحابة في ىذا القكؿ بالنيي عف صبلة الطكاؼ في ىذه األكقات بكجكد آثار
أخرل عف الصحابة تقكؿ بجكاز الصبلة ,كليس قكؿ أحد مف الصحابة بأكلى مف اآلخر.

مناقشة أدلة المذىب الثاني القائؿ :بجكاز أداء صبلة ركعتي الطكاؼ في جميع أكقات النيي.
اؼ ًب ىي ىذا ا ٍل ىب ٍي ًت ...بأنو عاـ في كؿ كقت ,كىك
ىح ندا طى ى
ُ -نكقش حديث جبير بف مطعـ  « : ىَل تى ٍم ىن يعكا أ ى
(ُ)
محتمؿ التخصيص ,كليس تخصيصو لؤلحاديث القاضية بالكراىة بأكلى مف تخصيصيا إياه.

كأجيب بأف حديث جبير بف مطعـ ال يصمح لتخصيص أحاديث النيي المتقدمة؛ ألنو أعـ منيا مف كجو,
كأخص مف كجو ,كليس أحد العمكميف أكلى بالتخصيص مف اآلخر.

(ِ)

ِ -كنكقش الحديث أيضان بعمكـ ما ركم عف النبي  بالنيي عف ذلؾ ,فإف قيؿ إنما أباح النبي  الطكاؼ

كالصبلة كأمر بني عبد مناؼ أال يمنعكا أحدان منيما ,ىك الطكاؼ عمى سبيؿ ما ينبغي أف يطاؼ,
كالصبلة عمى ما ينبغي أف يصمى ,فأما سكل ذلؾ فبل ,فمك طاؼ أحد بالبيت عريانان ,أك صمى عمى
غير كضكء فعمييـ أف يمنعكه مف ذلؾ؛ ألنو طاؼ عمى غير ما ينبغي أف يطاؼ ,كليس ىذا بداخؿ في
(ّ)

الذم أمرىـ أال يمنعكه منو.

كأجيب بأف ىناؾ صمكات ذكات سبب ,كركعتا الطكاؼ منيا.
ّ -نكقش القياس بأنو قياس مع الفارؽ ,كالفارؽ ىك عدـ كجكد نصكص تنيى عف الطكاؼ في أكقات
محددة ,بينما نيى الشرع عف الصبلة في تمؾ األكقات.

كأجيب بأف صبلة الطكاؼ تابعة لو؛ فبل فارؽ ىنا كما قمتـ.

)ُ) مجمة البحكث اإلسبلمية (ٖٓ.)َِٗ/
)ِ) الشككاني  ,نيؿ األكطار (ّ.)ُُْ /
)ّ) المنبجي :المباب (ُ.)َّْ/
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خامسا  :الترجيح ومسوغاته :
بعد عرض مذاىب الفقياء ,كما استدلكا بو مف أدلة ,كمناقشتيا ظير لمباحث أف المذىب الراجح ىك

المذىب الثاني القائؿ بجكاز أدائيا في جميع أكقات النيي ,كىك مذىب الشافعية ,كالحنابمة ,كذلؾ لؤلسباب
اآلتية:

ُ -العمؿ بيذا المذىب يتكافؽ مع مقاصد الشريعة االسبلمية مف باب التيسير كرفع المشقة.
ِ -صحة حديث جبير بف مطعـ  ,القاضي بجكاز الصبلة في أم كقت ,كىك نص في المسألة.

ّ -إف النيي الكارد عف الصبلة بعد الفجر حتى تطمع الشمس ,كبعد صبلة العصر حتى تغرب الشمس مقيد
بغير الصمكات ذات السبب.

ْ -إف صبلة ركعتي الطكاؼ ,ليست تطكعان في كقت الكراىة كانما ىي صبلة ليا سبب.

)ُ) الماكردم :الحاكم الكبير (ِ.)ِٕٓ/
41
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المطمب الثاني
حكـ فكات طكاؼ الكداع
نص اإلماـ مالؾ
ً
كف ً
ىف
قاؿ مالؾ " :ىكلى ٍك أ َّ
ص ىد ىر ،لى ٍـ أ ىىر ىعمى ٍي ًو ى
آخ ير ىع ٍي ًد ًه الطَّ ىك ى
ش ٍيئان .إًَلَّ أ ٍ
ىف ىر يجالن ىج ًي ىؿ أ ٍ
ىف ىي يك ى
اؼ ًبا ٍل ىب ٍيت ،ىحتَّى ى
(ُ)
ً
اض".
ص ًر ي
كف قى ًريبان .فى ىي ٍر ًجعي ،فى ىيطي ي
اف قى ٍد أىفى ى
ؼ ،إً ىذا ىك ى
ىي يك ى
كؼ ًبا ٍل ىب ٍيت .ثي َّـ ىي ٍن ى
صكرة المسألة :حاج خرج مف مكة تاركان طكاؼ الكداع فيؿ يرجع فيأتي بطكاؼ الكداع؟
أكَلن -تحرير محؿ النزاع:

(ِ)

ال خبلؼ بيف الفقياء عمى مشركعية طكاؼ الكداع,

المذىب األكؿ :إف طكاؼ الكداع كاجب
كالحنابمة.

(ٔ)

(ّ)

كاختمفكا فيمف فاتو طكاؼ الكداع عمى مذىبيف ,كىما.
(ْ)

كمف تركو لزمو دـ ,كىك مذىب الحنفية,

(ٓ)

كالشافعية,
(ٕ)

المذىب الثاني :إف طكاؼ الكداع سنة كمف فاتو فبل شيء عميو ,كىك مذىب مالؾ ,كعمماء مذىبو,
(ٖ)

كقكؿ

عند الشافعية.

ثانيان -سبب الخالؼ:
يرجع سبب الخبلؼ إلى التعارض الظاىرم بيف األدلة الكاردة في المسألة؛ فمف رجح النصكص المكجبة

لطكاؼ الكداع أكجب الرجكع أك الفدية ,كمف رجح النصكص غير المكجبة لطكاؼ الكداع قاؿ بعدـ كجكب

الرجكع أك الفدية.

(ٗ)

)ُ( مالؾ :المكطأ (ُ)َّٕ /

)ِ) السغدم :النتؼ (ُ  , )َُِ/الباجي :المنتقى (ِ  , )ِْٗ/النككم :ركضة الطالبيف (ّ  , )ُُٕ/ابف قدامو :المغني (ّ.)ُُٕ/
)ّ) فرؽ الحنفية بيف الفرض كالكاجب ,فقالكا إف الفرض ثبت بدليؿ قطعي ,كالكاجب ما ثبت بدليؿ ظني .الزجاني :تخريج الفرع عمى
األصكؿ (ص.)ُٔٗ:

)ْ) السغدم :النتؼ ( ُ  ,) َُِ /ابف عابديف :حاشية رد المحتار (ُ.)ِٖٖ/
)ٓ) الحصني :كفاية األخيار (ص.)ُِٗ:

)ٔ) ابف قدامو :المغني (ّ  ,)ْٖٗ/ابف قدامة :العدة (ِِٖ) ,النجدم :حاشية الركض المربع (ْ.)ُْٖ/
)ٕ) الباجي :المنتقى (ِ.)ِْٗ/

)ٖ) الحصني :كفاية األخيار (ص.)ُِٗ:
)ٗ) ابف رشد :بداية المجتيد (ِ.)ُّٕ/
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ثالثان -أدلة المذاىب:
أدلة أصحاب المذىب األكؿ القائؿ بأف طكاؼ الكداع كاجب ،كمف تركو لزمو دـ ،كىك مذىب الحنفية،
كالشافعية ،كالحنابمة ،كاستدلكا بالسنة كالمعقكؿ ،كىي كاآلتي:
ُ -السنة:

كف ً
ً
يمر َّ
الح ًائ ً
ض».
آخ ير ىع ٍي ًد ًى ٍـ ًبا ٍل ىب ٍي ًت ،إًََّل أ َّىن يو يخفّْ ى
اس أ ٍ
ىف ىي يك ى
ؼ ىع ًف ى
الن ي
 -عف ابف عباس  قاؿ « :أ ى

(ُ)

كجو الدَللة :كالحديث نص في كجكب طكاؼ الكداع لؤلمر المؤكد بو كلمتعبير في حؽ الحائض بالتخفيؼ,
كالتخفيؼ ال يككف إال مف أمر مؤكد.

(ِ)

ً
ً
اف َّ
ىح هد ىحتَّى
كف ًفي يك ّْؿ ىك ٍج وو ,فىقى ى
اؿ ىر يسك يؿ اهلل « :ىَل ىي ٍنف ىر َّف أ ى
ص ًرفي ى
 عف ابف عباس  قاؿ :ىك ىاس ىي ٍن ى
الن ي
(ّ)
كف ً
آخ ير ىع ٍي ًد ًه ًبا ٍل ىب ٍي ًت».
ىي يك ى
كجو الدَللة :الحديث نص في كجكب طكاؼ الكداع إذ نيى النبي  عف مغادرة مكة حتى يطكؼ بالبيت
(ْ)

فدؿ عمى كجكبو.

َّ ً
ت كفىرٍغ ي ً
ً
 عف عائشةت م ىف الط ىكاؼ ,ثيَّـ ًج ٍئتيوي
قالت في حديثيا عف عمرتيا " :فى ىخ ىر ٍج ىنا ىحتَّى إ ىذا فى ىرٍغ ي ى ى
الرًح ً ً
ىص ىحابً ًو ,فى ٍارتى ىح ىؿ َّ
اس ,فى ىم َّر
ت :ىن ىع ٍـ .فىآ ىذ ىف بً َّ
بً ىس ىح ىر فىقى ى
اؿ رسكؿ اهلل  « :ىى ٍؿ فىىر ٍغتي ٍـ؟» فى يقٍم ي
يؿ في أ ٍ
الن ي
ً ً (ٓ)
يمتى ىك ّْجينا إًلىى اٍل ىمد ىينة".
كجو الدَللة :أف مف أراد القفكؿ لـ يخرج حتى يكدع البيت بطك و
اؼ عند فراغو مف جميع أمكره حتى يككف
أخر عيده الطكاؼ بالبيت.

(ٔ)

)ُ) أخرجو البخارم (ِ ,)ُٕٗ/كتاب الحج ,باب طكاؼ الكداع ,حديث رقـ (ُٕٓٓ).
)ِ) ابف حجر :فتح البارم (ّ.)ٖٓٓ /

)ّ( أخرجو مسمـ (ِ )ّٗٔ/كتاب الحج ,باب طكاؼ الكداع كسقكطو عف الحائض ,حديث رقـ (ُِّٕ).
)ْ) القارم :مرقاة المفاتيح (ٓ.)ُُْٖ/

) (5أخرجو البخارم (ِ ,)ُُْ/كتاب الحج ,باب قكؿ اهلل تعالى :الحج أشير معمكمات ,حديث رقـ (َُٔٓ).
)ٔ) ابف تيمية :شرح العمدة (ِ.)ٕٓٔ /
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ِ -المعقكؿ:
ليس في سقكط طكاؼ الكداع عف المعذكر كىي (الحائض) ما يجيز سقكطو عف غيرىا كالصبلة فإنيا
تسقط عف الحائض ,فإسقاط الطكاؼ (طكاؼ الكداع) عنيا دليؿ كجكبو عمى غيرىا ,إذ لك كاف ساقطان عف
(ُ)

الكؿ لـ يكف لتخصيصيا بذلؾ معنى.

أدلة أصحاب المذىب الثاني القائؿ بأف طكاؼ الكداع سنة ،كىك قكؿ مالؾ كعمماء مذىبو ،كقكؿ عند
الشافعية ,كاستدلكا بالسنة كالقياس كالمعقكؿ ,كىي كما يأتي:
ُ -السنة:
-

قالت يا رس ى َّ ً
اؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو « :لى ىعمَّ ىيا
عف عائشة
ت ,قى ى
اض ٍ
ص ًفَّيةى بًٍن ى
ت يح ىي ٍّي قى ٍد ىح ى
كؿ المو ,إً َّف ى
ى ىي
(ِ)
اخ ير ًجف».
اؿ« :فى ٍ
س ىنا أىلى ٍـ تى يك ٍف طىافى ٍت ىم ىع يك َّف» ,فىقىاليكا :ىبمىى ,قى ى
تى ٍح ًب ي

كجو الدَللة :أف النبي  لـ يأمرىا بدـ كال أمرىـ بالمقاـ لو ,كىذا الكقت كقت تعميـ فدؿ عمى أنو غير
(ّ)

الزـ.

ِ -القياس:
 القياس عمى الحائض ,كما أنو لـ يجب الدـ عمى الحائض ,فمـ يجب عمى غيرىا أصؿ ذلؾ(ْ)(ٓ)

التحصيب.
ّ -المعقكؿ

 -إف طكاؼ الكداع يقع بعد التحمؿ مف اإلحراـ فبل يجب كسائر التطكعات.

(ٔ)

)ُ( ابف قدامة :المغني (ّ.)ْٖٗ /

)ِ) أخرجو مسمـ ( ِ ,)ٗٔٓ/كتاب الحج ,باب كجكب طكاؼ الكداع كسقكطو عف الحائض ,حديث رقـ (ُُُِ).
)ّ) الباجي :المنتقى (ِ.)ِٗٓ/

)ْ( التحصيب :النكـ بالشعب الذم مخرجو األبطح ساعة مف الميؿ ,ثـ الخركج إلى مكة ,ككاف مكضعان نزؿ بو رسكؿ اهلل  مف غير أف
يسنو لمناس ,فمف شاء حصب كمف شاء لـ يحصب .ابف منظكر :لساف العرب (ُ.)ُّٗ/

)ٓ( الباجي :المنتقى (ِ.)ِٗٓ /

)ٔ) القاضي عبدالكىاب :المعكنة (ُ.)ٖٓٗ/
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رابعان -مناقشة األدلة:
مناقشة أدلة أصحاب المذىب األكؿ :القائؿ بكجكب طكاؼ الكداع ،كيمكف مناقشتيا بما يأتي:
ت ًمف الطَّك ً
اؼ ,ثيَّـ ًج ٍئتيوي بً ىس ىح ىر
ُ -نكقش حديث عائشة
في عمرتيا " :فى ىخ ىر ٍج ىنا ىحتَّى إً ىذا فى ىرٍغ ي
ت ىكفى ىرٍغ ي ى
ى
الرًح ً ً
ىص ىحابً ًو ,فى ٍارتى ىح ىؿ َّ
اس ,فى ىم َّر يمتى ىك ّْجينا إًلىى اٍل ىمًد ىين ًة"
ت :ىن ىع ٍـ .فىآ ىذ ىف بً َّ
فىقى ى
اؿ « :ىى ٍؿ فىىر ٍغتي ٍـ؟» فى يقٍم ي
يؿ في أ ٍ
الن ي
بأنو ليس في الحديث ما يؤكد أنو سأؿ عف طكاؼ الكداع ,كانما كاف مقصكده  بقكلو « ىى ٍؿ فىىر ٍغتي ٍـ»
أم مف أعماؿ الحج كلـ يذكر الطكاؼ فييا.

كأجيب بأف المعيكد عند أميات المؤمنيف أف الفراغ مف المناسؾ يككف بطكاؼ الكداع.
كف ً
ً
يمر َّ
ؼ ىع ًف
آخ ير ىع ٍي ًد ًى ٍـ ًبا ٍل ىب ٍي ًت ،إًََّل أ َّىن يو يخفّْ ى
اس أ ٍ
ىف ىي يك ى
الن ي
ِ -نكقش حديث ابف عباس  قاؿ « :أ ى
الح ًائ ً
ض» مف كجييف ،كىما:
ى
الكجو األكؿ :إف االستدالؿ بالحديث حجة عميكـ ال لكـ؛ إذ إف استثناء الحائض دكف فداء دليؿ عمى عدـ
كجكبو ,كلك كاف كاجبان لمزميا الفداء.
كأجيب :بأف االستثناء يعني إسقاط الحكـ عف المستثنى بالكمية ,فبل يجب عميو شيء.
الكجو الثاني :إف رفعو عف الحائض ليس دليبلن عمى كجكبو؛ إذ إنو خفؼ عنيا لمنع مكثيا في المسجد كىي
حائض.
مناقشة أدلة أصحاب المذىب الثاني :القائؿ بعدـ كجكب طكاؼ الكداع ،كيمكف مناقشتيا بما يأتي:
ُ -نكقش حديث عائشة

" أنيا قالت يا رس ى َّ ً
اؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو
ت ,قى ى
اض ٍ
ص ًفَّيةى بً ٍن ى
ت يح ىي ٍّي قى ٍد ىح ى
كؿ المو ,إً َّف ى
ى ىي

اخ ير ًجف» بأنو يدؿ عمى أف ىذا الطكاؼ
س ىنا أىلى ٍـ تى يك ٍف ى
اؿ« :فى ٍ
طافى ٍت ىم ىع يك َّف» ,فىقىاليكا :ىبمىى ,قى ى
« :لى ىعمَّ ىيا تى ٍح ًب ي
كاجب ,كأنو حابس لمف لـ يأت بو.

(ُ)

(ُ) ابف قدامة :المغني (ّ.)ْٖٗ/
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خامسان -الترجيح كمسكغاتو:
بعد النظر في أدلة األقكاؿ كمناقشتيا يظير لمباحث رجحاف المذىب األكؿ القائؿ بكجكب طكاؼ الكداع ,كمف
تركو عميو دـ ,كذلؾ لؤلسباب اآلتية:
ُ -األمر بطكاؼ الكداع كما جاء في حديث ابف عباس

.

ِ -النيي عف الخركج مف مكة قبؿ طكاؼ الكداع.
ّ -إف ترخيص النبي  لمحائض بترؾ طكاؼ الكداع ,يككف في مقابؿ العزيمة.
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ادلثذث اٌثأٍ
آزاء اإلِاَ ِاٌه يف ِعائً اٌعؼٍ واٌطهازج ٌه
كفيو ثالثة مطالب:

المطمب األكؿ :حكـ الحديث أثناء الطكاؼ.
المطمب الثاني :حكـ مف نسي السعي بيف
الصفا كالمركة.
المطمب الثالث :حكـ الطيارة في الطكاؼ,
كالسعي.
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المطمب األكؿ
حكـ الحديث أثناء الطكاؼ
نص اإلماـ مالؾ
اؿَ :لى أ ً
الرج يؿ ًفي الطَّك ً
اؼ ًبا ٍل ىب ٍي ًت ا ٍل ىك ً
ب ذلً ىؾ لى يو".
يح ُّ
َّث ىم ىع َّ
اج ًب ىعمى ٍي ًو ،ىيتى ىحد ي
الر يج ًؿ؟ فىقى ى
س ًئ ىؿ ىمالً هؾ :ىى ٍؿ ىي ًق ي
ؼ َّ ي
ى
"ي

(ُ)

صكرة المسالة:
حاج يطكؼ بالبيت كأثناء طكافو التقى بقريب لو ,فيؿ يجكز لو أف يتحدث معو؟
أكَلن -تحرير محؿ النزاع :
أجمع الفقياء عمى جكاز الشرب أثناء الطكاؼ,

الطكاؼ,

(ّ)

(ِ)

كعمى استحباب اإلكثار مف الذكر كالدعاء في

كاختمفكا في كقكؼ الرجؿ يتحدث مع رجؿ أثناء طكافو عمى مذىبيف ,كىما:
(ْ)

المذىب األكؿ :يكره الكبلـ أثناء الطكاؼ ,كىك مذىب الحنفية,

المذىب الثاني :يجكز الكبلـ أثناء الطكاؼ ,كىك مذىب الشافعية.

(ٓ)

كمالؾ كعمماء مذىبو,

كالحنابمة.

(ٔ)

(ٕ)

ثانيان -سبب الخالؼ :
يرجع سبب الخبلؼ في المسألة إلى اختبلفيـ في فيـ النصكص الكاردة فييا.

)ُ) مالؾ :المكطأ (ّ.)ّْٓ /

)ِ) ابف المنذر :االجماع (ٓٓ) ,ابف عابديف :حاشية رد المحتار (ِ ,)ْٕٗ/النفراكم :الفكاكو الدكاني (ُ ,)ّٖٓ/العمراني :البياف
(ْ ,)ِٗٔ/ابف قدامة :الكافي (ُ.)ُِٓ/

)ّ( ابف اليماـ :فتح القدير (ٓ ,)َِّ/الباجي :المنتقى (ِ )ِٕٗ/الشافعي :األـ (ِ ,)ُٖٗ/النجدم :حاشية الركض المربع (ْ.)َُٔ/
)ْ( ابف اليماـ :فتح القدير (ٓ. )َِّ/
)ٓ( مالؾ :المدكنة ( ُ.)ِْٔ/

)ٔ( البيكتي :كشاؼ القناع (ِ. )ُْٖ/

)ٕ( الماكردم :الحاكم الكبير (ْ. )ّّٖ/
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ثالثان -أدلة المذاىب:
أدلة أصحاب المذىب األكؿ القائؿ بكراىية الكالـ أثناء الطكاؼ ،كىك مذىب الحنفية ،كمالؾ كعمماء
مذىبو ،كالحنابمة ,كاستدلكا بالسنة ,كاألثر ,كالمعقكؿ ,كىي كاآلتي:
ُ -السنة :
كف ًف ً
ىع ٍف ٍاب ًف ىعب و
ىف َّ
 ,أ َّ
يو ،فى ىم ٍف
َّاس
الب ٍي ًت ًم ٍث يؿ َّ
النبً َّي  قى ى
اؿ« :الطَّ ىك ي
الص ىال ًة ،إًََّل أ َّىن يك ٍـ تىتى ىكمَّ يم ى
اؼ ىح ٍك ىؿ ى
(ُ)
تى ىكمَّـ ًف ً
يو فى ىال ىيتى ىكمَّ ىم َّف إًََّل ًب ىخ ٍي ور»
ى
كجو الدَللة :عندما شبو النبي  الطكاؼ بالصبلة دؿ عمى أف الطكاؼ أفضؿ أعماؿ الحج ,فالكبلـ إف
جاز لمطائؼ لكف ينبغي تجنبو فيما ال فائدة بو حتى يككف الطائؼ خاضعان ,حاضر القمب ,مبلزمان لؤلدب

ظاى انر كباطنان,

(ِ)

(ّ)

ىكىي ىدعي الكبلـ إال ألمر بمعركؼ ,أك نيي عف منكر ,كما البد منو.

 ىع ًف ٍاب ًف ىعب وط ىي ىدهي إًلىى إً ٍن ىس و
كؼ بًال ىك ٍع ىب ًة بًًإ ٍن ىس و
ىف َّ
 :أ َّ
اف بً ىس ٍي ور  -أ ٍىك بً ىخ ٍي وط
َّاس
اف ىرىب ى
النبً َّ
ي  ىم َّر ىك يى ىك ىيطي ي
ً ً )ْ(
أ ٍىك بً ىشي وء ىغ ٍي ًر ىذلً ىؾ  ,-فىقىطى ىعوي َّ
اؿ« :قي ٍدهي ًب ىيده».
النبً ُّي بًىيًد ًه ,ثيَّـ قى ى
ٍ
كجو الدَللة  :قكلو « قي ٍدهي ًب ىي ًد ًه» دليؿ عمى إنكار منكر ,كىك كاجب ال بد منو حيث إف الناس في
خؼ مف األفعاؿ ,كتغيير
الجاىمية كانكا يتقربكف إلى اهلل بمثؿ ىذا الفعؿ ,فقكلو  يبيف أف لمطائؼ فعؿ ما ٌ
(ٓ)

ما يراه مف المنكر ,كمنو الكبلـ في األمكر الكاجبة.
ِ -األثر:

ً
َّ ً
ً
ص ىال وة».
 قكؿ ابف عمر« :اتَّقيكا ا ٍل ىك ىال ىـ في الط ىكاؼ فىًإ َّن ىما أى ٍنتي ٍـ في ى
حيف خطب إليو عركة بف الزبير ابنتو في الطكاؼ ,فمـ يرد عميو كبلمان ,فمما جاء
 فعؿ ابف عمرمتني ًفي الطٌكاؼ ًبما ىكمَّ ً
 « :إً َّنؾ ىكمَّ ً
متني ىكًا َّنا يك َّنا نتراءل الل
إلى المدينة لقيو عركة فقاؿ ابف عمر
ى
(ٕ)
ً
كجو».
سأىلت قى ى
اؿ نعـ فىىز ي
يما ى
ىبيف أىعين ىنا فى ىيؿ لىؾ ف ى
(ٔ)

)ُ) أخرجو الترمذم (ّ ,)ِْٖ/كتاب أبكاب الحج ,باب ما جاء في الكبلـ في الطكاؼ ,حديث رقـ (َٔٗ)  ,كصححو األلباني في إركاء
الغميؿ (ْ )َّْ/حديث رقـ (َُُِ).

)ِ( الزرقاني :شرح المكطأ (ِ. )ُْٕ/

)ّ( البيكتي :كشاؼ القناع (ِ. ) ُْٖ/

(ْ) أخرجو البخارم (ِ ,)ُّٓ/كتاب الحج ,باب الكبلـ في الطكاؼ ,حديث رقـ (َُِٔ).
)ٓ( ابف حجر :فتح البارم (ّ , )ِْٖ/ابف بطاؿ  :شرح صحيح البخارم (ْ. )ََّ/

)ٔ( ذكره ابف عبد البر في االستذكار (ْ ,)ُِٖ/كلـ أقؼ عمى مف خرجو أك حكـ عميو فيما كقع لدم مف مراجع.

)ٕ( ذكره ابف بطاؿ في شرح صحيح البخارم (ْ ,)َُّ/كابف الممقف في التكضيح (ُُ ,)ُِْ/كلـ أقؼ عمى مف حكـ عميو فيما كقع
لدم مف مراجع ,غير أف الحكيـ الترمذم ركاه بصيغة التمريض في نكادر األصكؿ (ْ.)ّٕ/
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كجو الدَللة  :أ ىىبى ابف عمر أف يجيبو تعظيمان هلل كىك يطكؼ بالبيت الحراـ ,كأػف الذم سألو عركة مف
(ُ)
أبكاب المباح كىك الزكاج.
-

ؼ ٍاب ًف يع ىم ىر  ،ىك ٍاب ًف ىعب و
َّاس 
ت ىخ ٍم ى
عف ابف جريج عف عطاء قاؿ  « :طي ٍف ي

غ ًم ٍف طى ىك ًاف ًو».
يمتى ىكمّْ نما ىحتَّى فىىر ى

(ِ)

ت كً
فىما ً
اح ندا ًم ٍن يي ىما
سم ٍع ي ى
ى ى

كجو الدَللة :دؿ األثر بمفيكمو عمى أف الكبلـ مكركه في الطكاؼ؛ إذ لك كاف مباحان لتكمـ الصحابة .
ّ -المعقكؿ:
 -يكره الكبلـ ككؿ عمؿ ينافي الخشكع كااللتفات ,كالتخصر ,كصكف النظر عف كؿ ما يشغؿ الطائؼ حتى

ينزه طكافو عف كؿ ما ال يرتضيو الشرع مف القكؿ كالفعؿ ,كالسبلـ ال ينبغي عمى مف يككف مشغكالن

بذكر ,فكيؼ بو حاؿ الطكاؼ؟ العتذار ابف عمر
(ّ)

ممف يسمـ عميو ,فبل يككف الكبلـ إال لحاجة ,أك

ذكر ,أك عمـ.

أدلة المذىب الثاني القائؿ بإباحة الكالـ أثناء الطكاؼ ،كىك مذىب الشافعية ،كاستدلكا بالسنة كاألثر

كالمعقكؿ.

ُ -السنة :

كف ًف ً
 ىع ٍف ٍاب ًف ىعب وىف َّ
َّاس ,أ َّ
يو ،فى ىم ٍف تى ىكمَّ ىـ
الب ٍي ًت ًم ٍث يؿ َّ
النبً َّي  قى ى
اؿ« :الطَّ ىك ي
الص ىال ًة ،إًََّل أ َّىن يك ٍـ تىتى ىكمَّ يم ى
اؼ ىح ٍك ىؿ ى
(ْ)
ًف ً
يو فى ىال ىيتى ىكمَّ ىم َّف إًََّل ًب ىخ ٍي ور».
(ٓ)

كجو الدَللة  :دؿ الحديث بمنطكقو عمى إباحة الكبلـ في الطكاؼ.

مر كىك يطكؼ بالكعبة بإنساف ربط يده بإنساف بسير ,أك بخيط ,أك
 عف ابف عباس  أف النبي ٌ (ٔ)
بشيء غير ذلؾ ,فقطَّو النبي  ثـ قاؿ «قيدهي بيده».

كجو الدَللة  :أف قكلو « قيدهي بيده» يدؿ عمى أنو  تكمـ بذلؾ ألف حقيقة األمر إنما يككف بالكبلـ فيدؿ
(ٕ)
عمى أنو يباح لمطائؼ أف يتكمـ في األمكر الكاجبة  ,كالمستحبة  ,كالمباحة.
)ُ) ابف بطاؿ :صحيح البخارم (ْ)َُّ/

)ِ( أخرجو الشافعي في مسنده (ُ , )ُِٕ/كالبييقي في السنف الكبرل(ٓ ,)ُّٖ/كتاب الحج ,باب الكبلـ بغير ذكر اهلل في الطكاؼ ,أثر

رقـ (ِٓٗٗ) ,كحسنو األلباني في إركاء الغميؿ (ُ ,)ُٖٓ/كالباكستاني في ما صح مف آثار الصحابة في الفقو (ِ.)َُٖ/

)ّ) النجدم  :حاشية الركض المربع (ْ. )َُٔ/
)ْ) سبؽ تخريجو (ص.)ٓٔ:

)ٓ) القسطبلني  :ارشاد السارم (ّ. )ُّٕ/
)ٔ) سبؽ تخريجو (ص)ٓٔ:

)ٕ) األثيكبي :ذخيرة العقبي (ِٓ.)ُْٗ/
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(ُ)

 -عف ابف يج ىريج أف النبي  قاؿ « :إذا التقيتـ في الطكاؼ فتساءلكا».

كجو الدَللة  :الحديث نص في إباحة الكبلـ في الطكاؼ؛ إذ لك لـ يكف مباحان لما أمر بو.
 عف ىع ٍب يد المَّ ًو ٍب يفاؿ:
فيىال يف؟» ثيَّـ قى ى

الر ٍح ىم ًف ٍب ًف أىبًي يح ىس ٍي وف ,أ َّ
ىف النَّبً َّي ,
ىع ٍبًد َّ
ً
ىعمى يـ
سأىٍلتي ىؾ؟»  ,قى ى
اؿ :المَّوي ىكىر يسكليوي أ ٍ
«تى ٍد ًرم ل ىـ ى

اؿ لًرج وؿ كىك ًفي الطَّك ً
اؼ « :ىك ٍـ تى يع ُّد ىيا
ى
قى ى ى ي ى ي ى
(ِ)
صى لً ىع ىد ًد ىؾ».
قى ى
اؿ« :لً ىك ٍي تى يك ى
كف أ ٍ
ىح ى

كجو الدَللة  :أف النبي  تكمـ في الطكاؼ كسأؿ أحد أصحابو  عف عدد االشكاط في الطكاؼ فدؿ ذلؾ
عمى أف الكبلـ مباح مع االقبلؿ منو.
ُ -األثر :

 عف حنظمةً ً
يـ
 -ىع ٍف إ ٍب ىراى ى

طاك و
س عف ابف عمر أنو قاؿ  « :أ ًىقمُّكا ا ٍل ىك ىال ىـ
عف ى ي
ط ياك و
س ،فى ىكمَّ ٍمتي يو ًفي
ت ىم ىع ى
ىع ىكًر قى ى
اؿ« :طي ٍف ي
ٍب ًف ىن ًاف وع ٍاأل ٍ

ًفي الطَّك ً
الص ىال ًة»
اؼ ،فىًإ َّن ىما أى ٍنتي ٍـ ًفي َّ
ى
(ْ)
ً
الطَّك ً
اؼ ،فى ىكمّْ ىمني».
ى

كجو الداللة :دلت اآلثار بمفيكميا أف الكبلـ مباح في الطكاؼ؛ كلك كاف ممنكعان ألشار الصحابة

منعو.



)ّ(

إلى

ِ -المعقكؿ :
إف إباحة الكبلـ في الطكاؼ مطمقة ,كلـ يبيف منيا الحكـ حيث إف المراد مطمؽ اإلباحة مف الكبلـ الذم ليس
(ٓ)

فيو المؤاخذة.

رابعان -مناقشة األدلة .
أكَلن  /مناقشة أدلة المذىب األكؿ القائؿ بكراىية الكالـ في الطكاؼ .
ُ -يناقش استدالليـ مف األحاديث بأنو استدالؿ ليس في مكضعو ,فقد نص النبي  عمى إباحة الكبلـ في
الطكاؼ.

)ُ) ذكره الماكردم في الحاكم الكبير ( ْ.) ُّْ /

)ِ( أخرجو الفاكياني في أخبار مكة (ُ )ََِ/حديث رقـ (ِّٗ) ,كاألزرقي في أخبار مكة (ِ ,)ُُ/كلـ أقؼ عمى مف حكـ عميو فيما
كقع لدم مف مراجع.

(ّ) أخرجو النسائي في سننو (ٓ ,)ِِِ/كتاب مناسؾ الحج ,باب إباحة الكبلـ في الطكاؼ ,أثر رقـ (ِِّٗ) ,كالبييقي في معرفة السنف
كاآلثار (ٕ )ُِّ/أثر رقـ (ٖٗٗٗ) ,كصححو األلباني في إركاء الغميؿ (ُ.)ُٖٓ/

)ْ( أخرجو البييقي في معرفة السنف كاآلثار (ٕ ,)ِِّ/كتاب المناسؾ ,باب إقبلؿ الكبلـ في الطكاؼ ,أثر رقـ (َٓٗٗ) ,كابف أبي شيبة

في المصنؼ (ّ)ُّٕ/كتاب الحج ,باب في الكبلـ مف كرىو في الطكاؼ ,أثر رقـ (ُُِِٖ) ,كلـ أقؼ عمى مف حكـ عميو فيما كقع لدم

مف مراجع.

)ٓ( العيني :عمدة القارئ (ٗ. )ِّٔ /
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ِ -كيمكف أف يناقش استدالليـ مف األثر بما يأتي:
 -إف أثر ابف عمر  مخالؼ لحديث النبي .

 األثر ال نص فيو عمى منع الكبلـ المباح؛ كانما ىك في منع الزكاج أثناء اإلحراـ.ّ -كيمكف مناقشة استدالليـ بالمعقكؿ بأف ىذه األفعاؿ ال تكره في الطكاؼ ,كيبدك أنيـ قد قاسكا الطكاؼ
عمى الصبلة ,كىك قياس مع الفارؽ ,إذ نص النبي  عمى جكاز الكبلـ في الطكاؼ.

ثانيان /مناقشة أدلة المذىب الثاني :القائؿ بإباحة الكالـ أثناء الطكاؼ
يمكف أف يناقش استدالليـ بحديث «قيدهي بيده» أنو أشار بيده أف قيدهي كاإلشارة كاف نزلت منزلة الكبلـ لكنيا
(ُ)

ليس بكبلـ حقيقة.

كأجيب :بأف النبي  قد قطع الحبؿ بيده كتكمـ قائبلن «قيدهي بيده» كليس ذلؾ إشارة ,كانما بالكبلـ ,فقد كرد
عف النبي  أنو أمره أف يقكده بيده.

(ِ)

خامسا  :الترجيح ومسوغاته :
بعد عرض أدلة المذاىب الفقيية كما استدلكا بو كتكجيييا كمناقشتيا ظير لمباحث رجحاف مذىب الشافعية

القائؿ بإباحة الكبلـ المباح أثناء الطكاؼ ,كذلؾ لؤلسباب اآلتية:

 إنو لـ يرد عف النبي  نيي عف الكبلـ المباح في الطكاؼ ,بؿ أخبر النبي بجكاز الكبلـ المباح فيالطكاؼ.

 -إف القكؿ بإباحة الكبلـ في الطكاؼ فيو تيسير عمى األمة كرفع لمحرج عنيا.

 -لـ يثبت عف الصحابة  نيي عف الكبلـ في الطكاؼ ,كانما ثبت عنيـ جكاز الكبلـ.

)ُ) القسطبلني :ارشاد السارم (ّ ,)ُّٕ/البرماكم :البلمع الصبيح (ٔ.)ٖٗ/
) )2البرماكم :البلمع الصبيح (ٔ.)ٖٗ/

51

الفصل الثاني :آراء اإلهام هالك يف هسائل يف الطىاف والسعي ،والطهارة ذلوا

المطمب الثاني
حكـ مف نسي السعي بيف الصفا كالمركة
نص اإلماـ مالؾ

الصفىا كا ٍلمركًةً ،في عمروة .ىفمىـ ي ٍذ يكر حتَّى ي ً ً
ؾ " :ىم ٍف ىن ًس ىي َّ
اؿ مالً ه
قى ى
ستىٍبع ىد م ٍف ىم َّك ىة :أ َّىن يو ىي ٍر ًجعي
ٍ ى ٍ ى ىٍ
الس ٍع ىي ىب ٍي ىف َّ ى ى ٍ ى
ي ٍى
()1
س ىعى".
فى ىي ٍ
صكرة المسألة :

حاج نسي السعي بيف الصفا كالمركة في الحج أك العمرة  ,فماذا يجب عميو؟
أكَل :تحرير محؿ النزاع
اتفؽ الفقياء عمى مشركعية السعي بيف الصفا كالمركة في الحج كالعمرة,

(ِ)

كاختمفكا في حكـ مف ترؾ السعي

في الحج أك العمرة عمى مذىبيف ,ىما:
المذىب األكؿ :السعي بيف الصفا كالمركة كاجب مف كاجبات الحج كالعمرة ,كيجبر تركو بدـ ,كىك مذىب
الحنفية,

()3

كركاية عف أحمد.

(ْ)

المذىب الثاني :السعي بيف الصفا كالمركة ركف مف أركاف الحج أك العمرة ,كيجب عمى مف ترؾ السعي بيف
الصفا كالمركة أف يرجع كيسعى بينيما ,كىك مذىب مالؾ كعمماء مذىبو,

()5

كالشافعية

()6

كالحنابمة.

()7

ثانيان :سبب الخالؼ
يرجع سبب اختبلؼ العمماء في المسألة إلى اختبلفيـ في فيـ النصكص الكاردة في المسألة؛ فمف فيـ منيا
أنيا تدؿ عمى ركنية السعي بيف الصفا كالمركة جعمو ركنان في الحج كالعمرة ,كلـ يجبر تركو إال بأدائو كلك
خرج مف مكة كابتعد ,كمف فيـ منيا أنيا تدؿ عمى كجكبو جعمو كاجبان فييما ,كجبر تركو بدـ.

(ُ) مالؾ :المكطأ (ُ)ّْٕ /

) )2ابف القطاف :اإلجماع (ُ ,)ِٔٔ/الكاساني :بدائع الصنائع (ِ ,)ُّّ/الصقمي :الجامع لمسائؿ المدكنة (ْ ,)ّٖٖ/العمراني :البياف
(ْ ,)ّّٕ/ابف مفمح :المبدع (ّ.)َِْ/

(ّ) السرخسي :المبسكط(ْ ,)َٓ/الشيباني :المبسكط (ِ ,)َْٕ/الزبيدم :الجكىرة ( ُ.)ُِٕ/
)ْ) ابف قدامة :المغني (ّ.)ُّٓ/

(ٓ) مالؾ :المدكنة (ُ ,)ِْٕ/ابف عبد البر :االستذكار (ْ.)ُِِ/
(ٔ) العمراني :البياف ( ْ ,)َِّ/النككم :المجمكع (ٖ.)ٕٕ/

(ٕ) ابف قدامة :المغني (ّ ,)ُّٓ/البيكتي :كشاؼ القناع (ِ.)َٓٔ/
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ثالثان -أدلة المذاىب:

أدلة أصحاب المذىب األكؿ القائؿ بأف السعي بيف الصفا كالمركة كاجب مف كاجبات الحج كالعمرة ،كيجبر
تركو بدـ ,كاستدلكا بالقرآف الكريـ ,كالسنة كالمعقكؿ ,كىذا بيانيا:

ُ -القرآف الكريـ:

 -قاؿ تعالى{ :فََّْٓ دَجَّ اٌْثَُْدَ ؤَوِ اػْرََّسَ فٍََا جُنَاحَ ػٍََُْهِ ؤَْ َطَّىَّفَ تِهَِّا}.

()1

كجو الدَللة :أف رفع الجناح في اآلية يدؿ عمى اإلباحة ال عمى اإليجاب؛ فيقتضي ظاىر اآلية أال يككف
كاجبان ,كلكنا تركنا ىذا الظاىر في حكـ اإليجاب بدليؿ اإلجماع فبقي ما كراءه عمى ظاىره ,كالكاجبات تجبر

بالدـ.

)(2

ِ -السنة:
 ىع ٍف ىحبً ىيبةى بً ٍن ًت أىبًي تى ٍج ىراةىت :ىك يى ىك
الصَّفىا ىكاٍل ىم ٍرىكًة ,قىالى ٍ
()3
الس ٍع ىي »
ب ىعمى ٍي يك يـ َّ
ىكتى ى

ت :ىد ىخٍم ىنا ىد ىار أىبًي يح ىس ٍي وف ًفي نً ٍس ىكوة ًم ٍف
قىالى ٍ
ً ً ً
ً
َّع ًي ,ىك يى ىك ىيقيك يؿ
كر بًو إً ىزيارهي م ٍف ش َّدة الس ٍ
ىي ٍس ىعى ىي يد ي

قيىرٍي و
ش ىك َّ
كؼ ىب ٍي ىف
النبً ُّي  ىيطي ى
ً
ً
ىص ىحابًوٍ « :
أل ٍ
اس ىع ٍكا ،فىًإ َّف اللى

كجو الدَللة :مف كجييف:
أف النبي



سعى بيف الصفا كالمركة ,كأفعالو تحمؿ عمى الكجكب؛ لقكلو



« لًتىأٍ يخ يذكا عني م ىن ً
اس ىك يك ٍـ »
ى

()4

اس ىع ٍكا " أمر ,كاألمر يقتضي الكجكب.
ُ -قكلو ٍ " 
الس ٍع ىي " إخبار عف إيجاب اهلل تعالى؛ إذ ال فرؽ بيف أف يقكؿ :قاؿ اهلل
ب ىعمى ٍي يك يـ َّ
الل ىكتى ى
ِ -قكلو  " فىًإ َّف ى
)(5
أكجبت عميكـ ,كبيف أف يقكؿ كتب اهلل عميكـ.

(ُ) مف اآلية (ُٖٓ) مف سكرة البقرة.

(ِ) السرخسي :المبسكط (ْ ,)َٓ/ابف قدامة :المغني (ّ.)ِّٓ/

(ّ) أخرجو أحمد في المسند (ْٓ )ْٓٓ/حديث رقـ (ِّٕٕٔ) ,ك صححو ابف خزيمة (ْ ,)ِّّ/حديث رقـ (ِٕٓٔ).

( )4أخرجو مسمـ (ِ ,)ّْٗ/كتاب الحج ,باب استحباب رمي جمرة العقبة يكـ النحر راكبا ,كبياف قكلو « لتأخذكا مناسككـ» حديث رقـ
(ُِٕٗ).

(ٓ) أبك يعمى :التعميقة الكبيرة (ِ)ٓٔ/
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ىى ًؿ ىن ٍجود ,فىقىاليكا:
 ىك يى ىك ىك ًاق ه
اس ًم ٍف أ ٍ
ؼ بً ىع ىرفىةى ىكأىتىاهي ىن ه
َّاـ
اء قى ٍب ىؿ طيميكًع ا ٍلفى ٍج ًر لى ٍيمى ىة ىج ٍم وع فىقى ٍد تى َّـ ىحج ي
ىج ى
َّو ،أىي ي

كؿ المَّ ًو
 ىع ٍف ىع ٍب ىد َّت ىر يس ى
الر ٍح ىم ًف ٍب ىف ىي ٍع ىم ىر  قى ى
اؿ :ىش ًي ٍد ي
اؿ« :ا ٍل ىح ُّج ىع ىرفى ية ،فى ىم ٍف
ؼ اٍل ىحجُّ؟ قى ى
ىيا ىر يسك ىؿ المَّ ًو ىك ٍي ى
ً (ُ)
ًمنى ثىىال ثى ية أىي و
َّؿ ًفي ىي ٍك ىم ٍي ًف فى ىال إًثٍ ىـ ىعمى ٍيو»
َّاـ ،فى ىم ٍف تى ىعج ى

كجو الدَللة :أف النبي  اعتبر الكقكؼ بعرفة ركف الحج الذم ال يتـ إال بو ,فمف ادعى أف السعي ركف
فعميو الدليؿ.

(ِ)

ّ -المعقكؿ
 بالنظر إلى قكلو تعالى {فََّْٓ دَجَّ اٌْثَُْدَ ؤَوِ اػْرََّسَ فٍََا جُنَاحَ ػٍََُْهِ ؤَْ َطَّىَّفَ تِهَِّا} نجد أنيا دليؿ عمى أف ما اليتصؿ بالبيت مف الطكاؼ يككف تبعان لما ىك متصؿ بالبيت ,كال تبمغ درجة التبع درجة األصؿ؛ فتثبت
(ّ)

بو صفة الكجكب ال الركنية.

أدلة أصحاب المذىب الثاني :القائؿ بأف السعي بيف الصفا كالمركة ركف مف أركاف الحج كالعمرة ،كأنو يجب
عمى تاركو أف يعكد إلى مكة ألدائو ,كاستدلكا بالسنة ,القياس ,كبيانيما عمى الكجو اآلتي:

ُ -السنة

 ما ركم عف النبيالس ٍع ىي»
َّ



()4

ب ىعمى ٍي يك يـ
اس ىع ٍكا ،فىًإ َّف اللى ىكتى ى
أنو سعى بيف الصفا كالمركة ,كقاؿ ألصحابو « ٍ

كجو الدَللة :لفظ "كتب" في الحديث يدؿ عمى الكجكب كالحتمية ,فدؿ عمى أف السعي ركف ,كاألركاف ال
تجبر بالدـ ؛ بؿ باإلتياف بيا.
 -حديث عائشة

()5

ام ًر و
الصفىا ىكا ٍل ىم ٍرىكًة».
ؼ ىب ٍي ىف َّ
ئ ىكىَل يع ٍم ىرتى يو لى ٍـ ىيطي ٍ
« ىما أىتى َّـ اللي ىح َّج ٍ

()6

)ُ) أخرجو الترمذم (ّ ,)ِٖٖ/كتاب أبكاب الحج ,باب ما جاء فيمف أدرؾ اإلماـ بجمع فقد أدرؾ الحج ,حديث رقـ (ٖٖٗ) ,كصححو
الحاكـ في المستدرؾ (ِ ‘)َّٓ/حديث رقـ (ََُّ)

)ِ) الكاساني :بدائع الصنائع (ِ.)ُّّ/
)ّ) القدكرم :التجريد (ْ.)ُِٖٖ/
(ْ) سبؽ تخريجو (ص.)ُٔ:

(ٓ) ابف العربي :المسالؾ (ْ.)ُّْ/
(ٔ) أخرجو مسمـ (ِ ,)ِٖٗ/كتاب الحج ,باب بياف أف السعي بيف الصفا كالمركة ركف ال يصح الحج إال بو ,مف حديث عائشة
مكقكفان ,حديث رقـ (ُِٕٕ)

62

الفصل الثاني :آراء اإلهام هالك يف هسائل يف الطىاف والسعي ،والطهارة ذلوا

كجو الدَللة :أف عدـ تماـ الحج كالعمرة يعني نقصاف ركف مف أركانيما؛ فكاف اإلخبار عف انتفاء تماـ الحج
كالعمرة بترؾ السعي النتفاء ركف مف أركانيما ,كىذا يقتضي كجكب اإلتياف بالسعي بيف الصفا كالمركة.
ِ -القياس:
 إف السعي بيف الصفا كالمركة نسؾ يدخؿ في الحج كالعمرة ,فكجب أال ينكب عنو الدـ قياسان عمى بقيةأنساؾ الحج كالعمرة.

()1

رابعان :مناقشة األدلة:
مناقشة أدلة أصحاب المذىب األكؿ القائؿ بأف السعي بيف الصفا كالمركة مف كاجبات الحج.
ُ -يناقش استدالليـ بقكلو تعالى " فََّْٓ دَجَّ اٌْثَُْدَ ؤَوِ اػْرََّسَ  " ...بما أجابت بو عائشة

لما سأليا عركة

بف الزبير عف اآلية قالت :إنما نزلت اآلية ىكذا ألف األنصار كانكا يتحرجكف مف الطكاؼ بيف
الصفا كالمركة ,فسألكا النبي  عف ذلؾ فأنزؿ اهلل تعالى اآلية ,فاآلية لـ تنزؿ لبياف حكـ السعي ,كانما
(ِ)

نزلت لرفع الحرج عف األنصار الذيف كاف يظنكف أنو مف أفعاؿ الجاىمية.

مناقشة أدلة أصحاب المذىب الثاني القائؿ بأف السعي بيف الصفا كالمركة ركف مف أركاف الحج.
الس ٍع ىي» بأنو ال يصح االستدالؿ بظاىر الحديث؛
ب ىعمى ٍي يك يـ َّ
الل ىكتى ى
ُ -يناقش استدالليـ بحديث « ٍ
اس ىع ٍكا ،فىًإ َّف ى
ألف في ظاىره ما يدؿ عمى أف السعي مكتكب ,كباالتفاؽ عيف السعي غير مكتكبة ,إذ لك مشى الحاج
في طكافو بينيما أجزأه.

)(3

ام ًر و
ئ " ...بأف الحديث يدؿ عمى الكجكب ال عمى الركنية؛
ِ -كيناقش استدالليـ بحديث " ىما أىتى َّـ اللي ىح َّج ٍ
ألنو عمؽ التماـ بالسعي ,كأداء أصؿ العبادة يككف بأركانيا ,فصفة التماـ بالكاجب فييا ,فمك ترؾ أربعة
أشكاط فيك كترؾ الكؿ في أنو يجب عميو الدـ؛ ألف األكثر يقكـ مقاـ الكماؿ.

)(4

ّ -كيناقش استدالليـ بالقياس بأنو قياس مع الفارؽ؛ إذ أنساؾ الحج تختمؼ درجاتيا مف حيث الكجكب
كالركنية ,كاالستحباب ,كمنيا ما يجبر بدـ كمنيا ما ال يجبر بدـ ,كمنيا ما ال يحتاج إلى جبراف.

(ُ) أبك يعمى :التعميقة الكبيرة (ِ)ٓٔ/

(ِ) النككم :المجمكع (ٖ ,)ٕٖ/الشنقيطي :أضكاء البياف (ْ.)َِْ/
(ّ) السرخسي :المبسكط (ْ.)ُٓ/
(ْ) المرجع السابؽ (ْ.)ُٓ/
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خامسا  -الترجيح ومسوغاته :
مف خبلؿ عرض أدلة الفريقيف كمناقشتيا يتبيف لنا رجحاف المذىب القائؿ بأف السعي بيف الصفا كالمركة مف
أركاف الحج ,كذلؾ لؤلسباب اآلتية:

ُ -صحة أدلتيـ كقكة تكجيييـ ليا ,كسبلمتيا مف المناقشة.
ِ -فعؿ النبي  لمسعي كتأكيده عميو مف خبلؿ األمر بو دليؿ قكم عمى ركنيتو.

ّ -إف الحاج يتجيـ عناء السفر كمشقتو ,ثـ إذا كفقو اهلل تعالى ألدائو يبحث عف الرخص ,فيذا مما ال يميؽ
بالحاج ,فيمزمو أف يمتزـ بأدائو.
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المطمب الثالث
نص اإلماـ ىمالًؾ

حكـ الطيارة في الطكاؼ كالسعي

الصفىا كا ٍلمركًة إًَلَّ ك يىك طى ً
ً
اىهر".
قاؿ مالؾَ" :لى ىيطي ي
كؼ أ ى
ى ى
ىح هد ًبا ٍل ىب ٍيت ىكَلى ىب ٍي ىف َّ ى ى ٍ ى

(ُ)

صكرة المسالة:

حاج طاؼ بالبيت أك سعى بيف الصفا كالمركة بغير طيارة ,فما حكـ طكافو كسعيو؟
أكَلن :تحرير محؿ النزاع:
(ِ)()
أجمع الفقياء عمى أف السعي بيف الصفا كالمركة عمى غير طير يجزؤه ,كاختمفكا في ككف الطيارة شرطان

لصحة الطكاؼ.
الفرع األكؿ :حكـ الطيارة في السعي بيف الصفا كالمركة.
الحكـ:
(ّ)

أجمع العمماء عمى أف مف سعي بيف الصفا كالمركة عمى غير طير أف ذلؾ يجزئو.

)ُ) مالؾ ,المكطأ (ّ)ْْٓ /

)ِ) ابف المنذر :اإلجماع ( ٓٓ ) ,الكاساني :بدائع الصنائع (ِ ,)ُّٓ/ابف رشد :بداية المجتيد (ِ ,)َُٗ/النككم :ركضة الطالبيف
(ّ ,)ُٗ/ابف قدامة :المغني (ّ)ّٓٓ/

( )يمكف أف يجاب عف قكؿ اإلماـ مالؾ رحمو اهلل "كال بيف الصفا كالمركة إال كىك طاىر" بجكابيف :أحدىما :أف الطيارة فيو أفضؿ,
كالثاني :أنو متصؿ بالطكاؼ الذم مف شرطو الطيارة ,كليس مف شرط السعي بيف الصفا كالمركة الطيارة .الباجي :المنتقى (ِ.)ِٖٗ/

)ّ) ابف المنذر :اإلجماع ( ٓٓ ) ,الكاساني :بدائع الصنائع (ِ ,)ُّٓ/ابف رشد :بداية المجتيد (ِ ,)َُٗ/النككم :ركضة الطالبيف

(ّ ,)ُٗ/ابف قدامة :المغني (ّ ,)ّٓٓ/كٌمكن أن ٌجاب عن قول اإلمام مالك رحمه هللا "كال بيف الصفا كالمركة إال كىك طاىر"
بجكابيف :أحدىما :أف الطيارة فيو أفضؿ ,كالثاني :أنو متصؿ بالطكاؼ الذم مف شرطو الطيارة كليس مف شرط السعي بيف
الصفا كالمركة الطيارة .الباجي :المنتقى (ِ.)ِٖٗ/
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الفرع الثاني :حكـ الطيارة في الطكاؼ
اختمؼ الفقياء في اعتبار الطيارة شرطان لصحة الطكاؼ عمى مذىبيف ،ىما:

(ُ)

المذىب األكؿ :أف الطيارة شرطه لصحة الطكاؼ كىك مذىب الجميكر مف الحنفية,
(ِ)

مذىبو,

كالشافعية,

(ّ)

كالحنابمة,

(ْ)

كمالؾ كعمماء
(ٓ)

غير أف الحنفية انفردكا في أف طكاؼ المحدث يعتد بو كيجبر بدـ.

المذىب الثاني :أف الطيارة ليست شرطان لمطكاؼ كىك قكؿ عند الحنابمة.

(ٔ)

ثانيان-سبب الخالؼ:
يرجع سبب الخبلؼ في ىذه المسألة الى األمكر اآلتية:
ُ -اختبلفيـ في التفريؽ بيف الصبلة كالطكاؼ.

(ٕ)

ِ -أنو لـ ينقؿ أحد عف النبي  أنو أمر بالطيارة لمطكاؼ ,كال أنو  نيى المحدث أف يطكؼ بالبيت كما
ثبت عنو  فقط أنو طاؼ طاى انر ,كأنو نيى الحائض عند الطكاؼ.

(ٖ)

ّ -اختبلفيـ في تكجيو األدلة كفيـ النصكص الكاردة في المسألة.
ثالثان-أدلة المذاىب:
أدلة أصحاب المذىب األكؿ القائؿ باشتراط الطيارة في الطكاؼ ،كىك مذىب الحنفية ،كمالؾ كعمماء
مذىبو ،كالشافعية ،كالحنابمة ،كاستدلكا بالسنة كالمعقكؿ ,كىما كما يأتي:
ُ -السنة:
الن ٍح ًر ,كيقيك يؿ« :لًتىأٍ يخ يذكا م ىن ً
النبً َّي  يرًمي عمىى ر ً
احمىتً ًو ىي ٍكىـ َّ
ت َّ
اس ىك يك ٍـ ،فىًإ ّْني ىَل أ ٍىد ًرم
 عف جابر  قاؿ :ىأرٍىي يىى
ىٍ
ى ى
ى
ً ً (ٗ)
لىعمّْي ىَل أىح ُّج بع ىد حج ً
َّتي ىىذه».
ي ىٍ ى
ى

(ُ) السرخسي :المبسكط ( ْ. ) ّٖ/

)ِ ) البغدادم المالكي :المعكنة (ُٕٓ) .
)ّ ) النككم :المجمكع ( ٖ . )ُٕ /

)ْ) النجدم :حاشية الركض المربع (ْ. )ُُُ/
)ٓ) السرخسي :المبسكط ( ْ . ) ّٖ /

)ٔ) ابف قدامة :المغني( ّ ,) ّّْ /ابف تيمية :مجمكع الفتاكم ( ُِ ) ُِّ/ِٔ ( )ِّٕ/ابف عثيميف :الشرح الممتع (ٕ.)ٖٔ/
)ٕ) السرخسي :المبسكط (ْ ,)ّٖ/ابف عثيميف :الشرح الممتنع (ٕ.)ٖٔ/
)ٖ ) النجدم :حاشية الركض المربع (ْ.)ُُُ/
)ٗ( سبؽ تخريجو (ص)ُٔ:
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كجو الدَللة :أف طكاؼ النبي  بياف لمطكاؼ المجمؿ في القرآف الكريـ حيث إف قكلو  " لتأخذكا مناسككـ
" يقتضي الكجكب أم كجكب كؿ فعمو  إال ما قاـ دليؿ عمى عدـ كجكبو ,فيتضح أف الطيارة كاجبة في
(ُ)

الطكاؼ ,كىذا ما ثبت مف فعمو  كأفعالو تحمؿ عمى الكجكب.

ت :ىخ ىر ٍج ىنا ىم ىع َّ
ؼ,
 ىع ٍف ىعائً ىشةىالنبً ّْي  ,ىكىال ىن ىرل ًإ َّال اٍل ىحجَّ ,ىحتَّى إً ىذا يكَّنا بً ىس ًر ى
 ,قىالى ٍ
ً
اؿ« :أىىن ًف ً
ت فى ىد ىخ ىؿ ىعمى َّي َّ
اؿ« :إً َّف
ت :ىن ىع ٍـ ,قى ى
النبً ُّي  ىكأ ىىنا أ ٍىب ًكي ,فىقى ى
ضةى قىالى ٍ
ت  -يقٍم ي
ضي
ًح ٍ
ست؟»  -ىي ٍعني اٍل ىح ٍي ى
ٍ
ٍضي ما ي ٍق ً
آدـ ،فىاق ً
ً
ىف ىَل تىطيكًفي ًبا ٍل ىب ٍي ًت ىحتَّى
ىى ىذا ى
ضي ا ٍل ىحاجُّ ،ىغ ٍي ىر أ ٍ
ى ى
ش ٍي هء ىكتىىب يو اللي ىعمىى ىب ىنات ى ى
(ّ)
تى ٍغتى ًسمًي».
(ِ)

أ ٍىك قى ًر نيبا ًم ٍنيىا,

كجو الدَللة :الحديث كاضح الداللة عمى أف الطكاؼ تشترط لو الطيارة لذلؾ منع النبي  عائشة
مف الطكاؼ لعدـ كجكد الطيارة.

(ْ)

كف ًف ً
 ىع ٍف ٍاب ًف ىعب وىف َّ
 ,أ َّ
يو ،فى ىم ٍف
َّاس
الب ٍي ًت ًمثٍ يؿ َّ
النبً َّي  قى ى
اؿ« :الطَّ ىك ي
الص ىال ًة ،إًََّل أ َّىن يك ٍـ تىتى ىكمَّ يم ى
اؼ ىح ٍك ىؿ ى
(ٓ)
تى ىكمَّـ ًف ً
يو فى ىال ىيتى ىكمَّ ىم َّف إًََّل ًب ىخ ٍي ور»
ى

كجو الدَللة :يدؿ الحديث عمى أف الطكاؼ كالصبلة؛ فيأخذ أحكاميا ,كمف أحكاميا اشتراط الطيارة فتشترط
لو.

(ٔ)

ِ -المعقكؿ:
 إف الطكاؼ بالبيت تتبعو أك يككف بعده صبلة الركعتيف ,كال يعقؿ أف إنسانان يطكؼ بالبيت كىك محدث ,ثـيذىب كيتكضأ مف أجؿ أف يصمي الركعتيف ,فيفصؿ بيف طكافو كسعيو بيذا الفعؿ الغريب؛ كلذلؾ قالكا:
إنو إف لـ تدؿ األدلة الصريحة فإف القرائف تقكم القكؿ القائؿ باشتراط الطيارة لمطكاؼ بالبيت.

(ٕ)

)ُ( الحطاب :مكاىب الجميؿ (ّ.)ّٕ/

)ِ) سرؼ مكاف بيف مكة كالمدينة كىك أقرب إلى مكة مف المدينة .النككم :شرح صحيح مسمـ ( ٖ)ُْٔ/

)ّ( أخرجه البخاري ( ،)66/1كتاب الحٌض ،باب كيؼ كاف بدء الحيض كقكؿ النبي « :ىذا شيء كتبو اهلل عمى بنات آدـ» ,حديث
رقـ (ِْٗ).

)ْ( ابف رشد :بداية المجيد (ِ.)َُٗ/
)ٓ) سبؽ تخريجو (ص.)ٓٔ:

) )6الشنقيطي :شرح زاد المستقنع (ِّ.)ُُِ/
)ٕ( المرجع السابؽ (ِّ.)ُُِ/
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 أفعاؿ النبياشتراطيا.



محمكلة عمى الكجكب حتى يدؿ دليؿ عمى الندب ,ففعمو



بطيارة دليؿ عمى

(ُ)

أدلة أصحاب المذىب الثاني القائؿ بأف الطيارة ليست شرطان لمطكاؼ ،كىك قكؿ عند الحنابمة ،كاستدلكا
بالسنة كالمعقكؿ ،كىما كما يأتي:
ُ .السنة:

كف ًف ً
يو ،فى ىم ٍف
الب ٍي ًت ًم ٍث يؿ َّ
قى ى
اؿ« :الطَّ ىك ي
الص ىال ًة ،إًََّل أ َّىن يك ٍـ تىتى ىكمَّ يم ى
اؼ ىح ٍك ىؿ ى

 ىع ٍف ٍاب ًف ىعب وىف َّ
َّاس  ,أ َّ
النبً َّي
(ِ)
تى ىكمَّـ ًف ً
يو فى ىال ىيتى ىكمَّ ىم َّف إًََّل ًب ىخ ٍي ور».
ى


كجو الدَللة :عمكـ ىذا الحديث ال يستقيـ؛ ألف االستثناء عند االصكلييف معيار العمكـ أم إنو إذا جاء شيء
كاستثنى منو شيء دؿ ذلؾ عمى أف بقية الصكر غير المستثناة داخمو في المستثنى منو ,فيككف عامان إال في
الصكر المستثناة ,كىنا ال يصح أف يقاؿ إف الطكاؼ بالبيت صبلة في كؿ شيء إال الكبلـ ألنو يخالؼ
الصبلة في أشياء كثيرة سكل الكبلـ منيا:
ُ -إنو ال يشترط فيو القياـ ,كيشترط في الصبلة القياـ.
ِ -إنو ال يشترط فيو التكبير ,كيشترط لمصبلة تكبيرة االحراـ.
ّ -إنو ال يشترط لو استقباؿ القبمة؛ بؿ كجب أف تككف الكعبة عف يساره.
ْ -إنو ليس فيو رككع كال سجكد كال يجب فيو تسبيح.
ٓ -إنو يجكز فيو األكؿ كالشرب ,كالصبلة ال يجكز فييا األكؿ كالشرب.
كلك نظرت لمطكاؼ لكجدت أنو يخالؼ الصبلة في أكثر األحكاـ.

)ُ( الحطاب :مكاىب الجميؿ (ّ.)ّٕ/
)ِ( سبؽ تخريجو (ص)ٓٔ:

)ّ( ابف عثيميف :الشرح الممتنع (ٕ)ٖٔ/
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ِ .المعقكؿ:
 إنو لك أكجبنا عمى الطائؼ بالبيت أف يككف طاى انر مف الحدث لكاف كاجبان عمى االنساف أف يتطير لدخكؿالمسجد الحراـ ,كاف لـ يي ًرًد الطكاؼ ,كاف كاف كذلؾ لكاف مناقضان لقكؿ الرسكؿ
(ُ)

س»
ىي ٍن يج ي

طاىر مف الحدث.
كلك كاف كذلؾ لكجب عمى المعتكؼ أف يككف
ان



(ِ)

ً
الم ٍؤ ًم ىف َلى
«إ َّف ي

 الذم تطمئف لو النفس أنو ال يشترط في الطكاؼ الطيارة مف الحدث األصغر؛ لكنيا ببل شؾ أفضؿكأكمؿ كأتبع لمنبي  ,كال يجب أف يخؿ بيا إنساف لمخالفة جميكر العمماء في ذلؾ؛ لكف أحيانان يضطر
اإلنساف إلى ذلؾ ,كما لك أحدث أثناء طكافو في زحاـ شديد فالقكؿ بأنو يمزمو أف يذىب يتكضأ ثـ يأتي
يبؽ لو سكل بعض شكط ففيو مشقة شديدة ,كما كاف فيو مشقة
في ىذا الزحاـ الشديد ال سيما أنو لـ ى
(ّ)

شديدة كلـ يظير فيو النص ظيك انر بينان فبل ينبغي أف نمزـ الناس بو.
رابعان -مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة أصحاب المذىب األ كؿ القائؿ باشتراط الطيارة في الطكاؼ ،كيمكف مناقشتيا بما يأتي:
ُ -نكقش استدالليـ بحديث عائشة

«اقضي ما يقضي الحاج» بأف العمة ليست عدـ الطيارة كانما

العمة عدـ جكاز مكث الحائض في المسجد ,كىذا ال يستمزـ كجكب الطيارة لمطكاؼ.
ِ -كنكقش استدالليـ بحديث ابف عباس

(ْ)

الص ىال ًة» أف الطكاؼ صبلة باالسـ
الب ٍي ًت ًم ٍث يؿ َّ
«الطَّ ىك ي
اؼ ىح ٍك ىؿ ى

العاـ كليس صبلة بالمفيكـ الخاص ,كالكضكء إنما اشترط لمصبلة الخاصة المبدكءة بالتكبير ,كبالتالي
يككف الطكاؼ ال يشابو الصبلة تمامان فبل تشترط لو الطيارة ,أك قد تككف الصبلة بمعنى الدعاء عمى
(ٓ)

الحقيقة المغكية ,كمعنى ذلؾ أف الطكاؼ ىك مكضع الدعاء؛ فتستحب لو الطيارة كال تشترط.

(ٔ)

أجيب :بأف النبي  طاؼ طاى انر بدليؿ أنو صمى ركعتيف بعد الطكاؼ مباشرة كلـ ينقؿ أنو تكضأ.

(ِ) أخرجو البخارم(ُ ,)ٔٓ/كتاب الغسؿ ,باب الجنب يخرج كيمشي في السكؽ ,حديث رقـ (ِٖٓ) ,كمسمـ (ُ ,)ِِٖ/كتاب الحيض,
باب الدليؿ عمى أف المسمـ ال ينجس ,حديث رقـ (ُّٕ).
)ِ( ابف عثيميف :الشرح الممتع (ٕ.)ِِٔ/
)ّ) المرجع السابؽ (ٕ.)ِِٔ/

)ْ) المرجع السابؽ (ٕ.)ِِٔ /

)ٓ) ابف عثيميف :الشرح الممتنع (ٕ.)ُِٔ /
)ٔ) المرجع السابؽ
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الرد عمى اَلعتراض .نحف ال ننكر أف يككف اإلنساف في الطكاؼ عمى طيارة خي انر عمى أف يككف عمى غير
طيارة؛ ألنو ذكر كعبادة فينبغي أف يتطير ليا ,كليذا قاؿ النبي  لمرجؿ الذم سمـ عميو كلـ يرد عميو حتى
ىف أى ٍذ يك ىر المَّ ىو إًَل ىعمىى طي ٍي ور»
ت أٍ
ييتً َّـ كضكءه ثـ قاؿ «إًّْني ىك ًرٍى ي
(ِ)
كأحكط.

(ُ)

فبل شؾ أف الكضكء في الطكاؼ أفضؿ

مناقشة أدلة أصحاب المذىب الثاني :القائؿ بعدـ اشتراط الطيارة في الطكاؼ ,كيمكف مناقشتيا بما يأتي:
ُ -نكقش استدالليـ بحديث ابف عباس

ص ىال ًة» بأف النبي  طاؼ طاى انر
الب ٍي ًت ًم ٍث يؿ ال َّ
«الطَّ ىك ي
اؼ ىح ٍك ىؿ ى
(ّ)

بدليؿ أنو صمى ركعتيف بعد الطكاؼ مباشرة كلـ ينقؿ أنو تكضأ.

أجيب عنو :نحف ال ننكر أف يككف االنساف عمى طيارة في الطكاؼ خي انر لو مف أف يككف عمى غير طيارة
(ْ)

ألنو ذكر كعبادة.

ِ -نكقش استدالليـ بالمعقكؿ مف كجييف:
 أننا ال نشترط الطيارة لدخكؿ المسجد كانما نكجبيا لمطكاؼ ,فإذا أراد الطكاؼ كجبت عميو الطيارة ,كاذالـ يي ًرد الطكاؼ فبل نكجب عميو الطيارة.

 أنو ال يتكقع حدكث مشقة عظيمة عمى مف أحدث أثناء الطكاؼ ,ألف الطكاؼ غير مقيد بزمف ,فكجبعميو أف يتكضأ.
خامسان :الترجيح كمسكغاتو:
بعد عرض المذاىب الفقيية كما استدلكا بو كتكجيو أدلتيـ كمناقشتيا ظير لمباحث أف المذىب الراجح ىك
المذىب األكؿ القائؿ باشتراط الطيارة لمطكاؼ كىك قكؿ الحنفية كمالؾ كعمماء مذىبو كالشافعية كالحنابمة..
ُ -إف النبي  قد جعؿ الطكاؼ مثؿ الصبلة ,فدؿ ذلؾ عمى أنو يشترط لو ما يشترط ليا.
ِ -صحة ما استدؿ بو أصحاب ىذا القكؿ.
)ُ( أخرجو أبك داكد في سننو ,)ٓ/ُ( ,كتاب الطيارة ,باب في الرجؿ يذكر اهلل تعالى عمى غير طير ,حديث رقـ (ُٕ) كصححو الحاكـ
في المستدرؾ (ّ ,)ْٓٓ/كتاب معرفة الصحابة ,باب ذكر مناقب المياجر بف قنفذ القرشي  ,حديث رقـ (َِٔٔ).

)ِ( ابف عثيميف :الشرح الممتنع (ٕ.)ِِٔ /
)ّ( الحطاب :مكاىب الجميؿ (ّ.)ّٕ /

)ْ( ابف عثيميف :الشرح الممتنع (ٕ.)ِِٔ /
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اٌفصً اٌثاٌث
آزاء اإلِاَ ِاٌه يف اٌمصس ،واحلٍك ،واجلّاع ,وفىاخ احلج,
وادلعائً اجملّغ ػٍُها
كفيو ثالثة مباحث:

المبحث األكؿ :آراء اإلماـ مالؾ في القصر كالحمؽ كفكات الحج.
المبحث الثاني :آراء اإلماـ مالؾ فيمف أصاب أىمو.
المبحث الثالث :الفركع التي اتفؽ فييا اإلماـ مالؾ بف أنس مع
أصحاب المذاىب األربعة.

ادلثذث األوي
آزاء اإلِاَ ِاٌه يف اٌمصس واحلٍك وفىاخ احلج
كفيو أربعة مطالب:

المطمب األكؿ :حكـ قصر صبلة الحاج مف أىؿ مكة يكـ عرفة كأياـ منى.
المطمب الثاني :الكاجب عمى مف قدـ الحمؽ عمى النحر.
المطمب الثالث :حكـ مف فاتو الحج قارنان ,كالكاجب عميو.
المطمب الرابع :حكـ حج العبد إذا أعتؽ كىك محرـ قبؿ الكقكؼ بعرفة.
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المطمب األكؿ
حكـ قصر(ُ) صالة الحاج مف أىؿ مكة يكـ عرفة كأياـ منى
نص اإلماـ مالؾ

ؼ ًبأ ً
ىم ً
صالى تي يي ٍـ ًب ىع ىرفى ىة؟ أ ىىرٍك ىعتى ً
ىى ًؿ
ير ا ٍل ىح ّْ
اف ،أ ٍىـ أ ٍىرىبعه ؟ ىك ىك ٍي ى
س ًئ ىؿ ىمالً هؾ :ىع ٍف أى ٍى ًؿ ىم َّك ىة ىك ٍي ى
اف ًم ٍف أ ٍ
اج إً ٍف ىك ى
ؼ ى
"ي
م َّك ىة؟ أىيصمّْي الظُّير ،كا ٍلعصر ًبعرفى ىة أىربع رىكع و
صالىةي أ ٍ ً َّ ً ً ً
ام ًت ًي ٍـ؟
ات ،أ ٍىـ ىرٍك ىعتى ٍي ًف؟ ىك ىك ٍي ى
ؼ ى
ٍ ى ى ى ٍ ى ىى ٍ ى ى ى ى
ي ى
ىىؿ ىمك ىة ًبمنى في إقى ى
ى
ً
فىقى ى ً
صمّْي أ ٍ َّ
صالىةى .ىحتَّى ىي ٍر ًج يعكا
كف ال َّ
ص ير ى
امكا ًب ىيا ،ىرٍك ىعتى ٍي ًف ىرٍك ىعتى ٍي ًف .ىي ٍق ي
اؿ ىمال هؾ :يي ى
ىى يؿ ىمك ىة ًب ىع ىرفى ىة ىكًبمنى ،ىما أىقى ي
(ِ)
إًلىى ىم َّك ىة".
صكرة المسألة
إذا أراد الحاج مف أىؿ مكة قصر صبلة الظير كالعصر كالعشاء  ,فيؿ يجكز لو ذلؾ؟

أكَلن -تحرير محؿ النزاع

أجمع العمماء عمى أف مف خرج مف أىؿ مكة في غير أياـ الحج إلى منى أنو ال يقصر الصبلة,

في قصر الحاج مف أىؿ مكة الصبلة الرباعية في يكـ عرفة كأياـ منى عمى مذىبيف ,كىما:

(ّ)

كاختمفكا

المذىب األكؿ :إف الحاج مف أىؿ مكة ال يقصر الصبلة في يكـ عرفة ,كال في أياـ منى ,كىك مذىب
(ْ)

الحنفية,

كالشافعية ,

(ٓ)

كالحنابمة.

(ٔ)

المذىب الثاني :إف الحاج مف أىؿ مكة يقصر الصبلة في يكـ عرفة ,كأياـ منى ,كىك مذىب مالؾ ,ككافقو
(ٕ)

عمماء مذىبو,

كاختاره أيضان ابف تيمية ،كابف القيـ مف الحنابمة.

(ٖ)

ثانيان -سبب الخالؼ:

يرجع سبب الخبلؼ في المسألة إلى اختبلفيـ في عمة القصر ,ىؿ ىي السفر أـ النسؾ؛ فمف يراىا لمسفر

قاؿ بعدـ جكاز القصر ,كمف يراىا لمنسؾ قاؿ بجكاز القصر.

)ُ) القصر :أداء الصبلة الرباعية ركعتيف في السفر .قمعجي :معجـ لغة الفقياء (ص.)ّٔٓ:
)ِ) مالؾ :المكطأ (ّ.)ُٓٗ/

)ّ) ابف المنذر :اإلجماع (ص.)ٓٗ:

)ْ) الشيباني :الحجة عمى أىؿ المدينة (ِ ,)ْْٓ/الممطي :المعتصر (ُ.)ُٖ/
)ٓ) الماكردم :الحاكم الكبير (ْ ,)ُٔٗ/العمراني :البياف (ْ.)ُِّ/

)ٔ) ابف قدامة :المغني (ّ ,)ّٕٔ/السمماف :األسئمة كاألجكبة الفقيية (ِ.)َّٖ/

)ٕ) مالؾ :المكطأ (ّ ,)ُٓٗ/ابف عبد البر :االستذكار (ْ ,)ّّٓ/الدردير :الشرح الكبير (ُ)ُّٔ/
)ٖ) ابف تيمية :مجمكع الفتاكل (ِْ ,)ُِٓ/ابف القيـ :زاد المعاد (ِ.)ُِٔ/
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ثالثان -أدلة المذاىب:

أدلة أصحاب المذىب األكؿ القائؿ بأف الحاج مف أىؿ مكة َل يقصر الصالة في يكـ عرفة ،كَل في أياـ
منى ،كىك مذىب الحنفية ،كالشافعية ،كالحنابمة ،كاستدلكا بالسنة ,كاألثر ,كالمعقكؿ ,كىي كاآلتي:

ُ -السنة
ىف عثٍماف ٍبف عفَّاف  ,صمَّى بً ًمننى أىربع رىكع و
ً
الر ٍحم ًف ٍب ًف أىبًي يذ ىب و
ات ,فىأ ٍىن ىك ىرهي َّ
اس ىعمىٍي ًو,
اب ,أ َّ ي ى ى ى ى ى
الن ي
ٍى ى ى ى
ى
 ىع ٍف ىع ٍبد َّ ىاؿ :ىيا أىيُّيىا َّ
اس إًّْني تىأ َّ
َّؿ ًفي ىبمىود
كؿ المَّ ًو  ىيقيك يؿ « :ىم ٍف تىأىى ى
ت ىر يس ى
فىقى ى
ت ,ىكًاّْني ىس ًم ٍع ي
ت بً ىم َّكةى يم ٍن يذ قىًد ٍم ي
ىىٍم ي
الن ي
ً ً (ُ)
صالةى ا ٍل يمقيـ».
ص ّْؿ ى
ىف ٍم يي ى
كجو الدَللة :الحديث نص في عدـ جكاز القصر ألىؿ مكة ,كاال لما كاف العتراض عثماف  عمييـ بو
فائدة.

(ِ)

 ىع ًف ٍاب ًف ىعب وَّاس  ,أ َّ
الص ىالةى ًفي أ ٍىد ىنى ًم ٍف أ ٍىرىب ىع ًة يب يرود
ص يركا َّ
كؿ المَّ ًو  قى ى
ىف ىر يس ى
اؿ « :ىيا أ ٍ
ىى ىؿ ىم َّك ىة ىَل تى ٍق ي
(ْ)
ً
اف»
سفى ى
م ٍف ىم َّك ىة إًلىى ىع ٍ

(ّ)

كجو الدَللة :الحديث نص في النيي عف القصر في مسافة أقؿ مف مسافة أربعة برد ,كالحاج مف أىؿ مكة
(ٓ)

لـ يسافر ىذه المسافة.
ىف رس ى َّ ً
ً
ىى ىؿ ىم َّك ىة أ ًىت ُّمكا
صمَّى بً ىم َّكةى ىرٍك ىعتىٍي ًف ثيَّـ ىسمَّ ىـ ىكقىا ىؿ « :ىيا أ ٍ
 ىع ٍف ع ٍم ىر ىكؿ المو  ى
ص ٍي وف  ,أ َّ ى ي
اف ٍب ًف يح ى
(ٔ)
س ٍفهر».
ص ىال تى يك ٍـ فىًإ َّنا قى ٍكهـ ى
ى
كجو الدَللة :أف الرسكؿ  قد قصر الصبلة كأمر أىؿ مكة بإتماـ صبلتيـ ,فدؿ ذلؾ عمى عدـ جكاز

القصر ليـ.

)ُ) أخرجو أحمد (ُ ,)ْٔٗ/مسند العشرة المبشريف بالجنة ,مسند عثماف بف عفاف  حديث رقـ (ّْْ) ,كضعؼ إسناده ,الزيمعي في
نصب الراية (ّ.)ُِٕ/

)ِ) الممطي :المعتصر (ُ.)ُٖ/

)ّ) البرد جمع بريد ,كالبريد أربعة فراسخ ,كالفرسخ ثبلثة أمياؿ ,كالميؿ حكالي َُٗٔت انر بمقاييسنا الحالية ,فتككف مسافة القصر بمقاييسنا
حكالي ِِّ ٕٕ2كيمكمت انر .ابف بطاؿ :شرح صحيح البخارم (ّ ,)ٕٖ/د .أحمد عمر :معجـ المغة العربية المعاصرة (ّ.)ُِْٖ/

)ْ) أخرجو الدارقطني (ِ ,)ِِّ/كتاب الصبلة ,باب قدر المسافة التي تقصر في مثميا صبلة كقدر المدة ,حديث رقـ (ُْْٕ) ,كضعفو
ابف الممقف في البدر المنير (ْ ,)ّْٓ/كعسفاف اسـ مكضع يبعد مرحمتيف عف مكة عمى طريؽ المدينة .الحمكم :معجـ البمداف

(ْ.)ُِِ/

)ٓ) الماكردم :الحاكم الكبير (ْ ,)ُٔٗ/العمراني :البياف (ْ.)ُِّ/

)ٔ) أخرجو أبك داكد الطيالسي في مسنده (ِ ,)ُٕٖ /حديث رقـ (ٕٖٗ) ,كالطبراني في المعجـ الكبير (ُٖ ,)َِٗ/حديث رقـ (ُٔٓ),
كضعفو األلباني في ضعيؼ الجامع الصغير (ُ ,)ُِٗ/حديث رقـ (َّٖٔ).
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ِ -األثر:
ًً
ً
اب  ,لى َّما قىًدـ م َّكةى َّ
ىف يعمر ٍب ىف اٍل ىخطَّ ً
اؿ:
ؼ ,ىكقى ى
ص ىر ى
 ىع ٍف ىزٍيد ٍب ًف أ ٍصمى بً ًي ٍـ ىرٍك ىعتىٍي ًف ,ثيَّـ ٍان ى
ى
ىسمى ىـ ,ىع ٍف أىبيو ,أ َّ ى ى
ى ى
(ُ)
ً
صمَّى يع ىم ير ىرٍك ىعتى ٍي ًف ًب ًمنى»
« ىيا أ ٍ
س ٍفهر ،ثي َّـ ى
صالتى يك ٍـ ،فىًإ َّنا قى ٍكهـ ى
ىى ىؿ ىم َّك ىة أىت ُّمكا ى

كجو الدَللة :األثر نص في أمر أىؿ مكة بإتماـ صبلتيـ ,كىذا الفعؿ مف عمر  ال يككف إال بتكقيؼ مف
(ِ)

النبي .
 -3المعقول
(ّ)
 -إف الحاج مف أىؿ مكة في سفر ال يقصر في مثمو.

أدلة أصحاب المذىب الثاني القائؿ بأف الحاج مف أىؿ مكة يقصر الصالة في يكـ عرفة ،كأياـ منى ،كىك
مذىب مالؾ ،ككافقو عمماء مذىبو ،كاختاره أيضان ابف تيمية ،كابف القيـ مف الحنابمة ،كاستدلكا بالسنة

كالمعقكؿ ,كىي كاآلتي

ُ -السنة
اؿ « :ى َّ
ت معى َّ
ص ٍد نار
 ىع ٍف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف يع ىم ىر  ,قى ىالن ًب ّْي ً ب ًمنى ىرٍك ىعتى ٍي ًف ،ىكأىًبي ىب ٍك ور ،ىك يع ىم ىر ىك ىم ىع يعثٍ ىم ى
اف ى
صم ٍي ي ى
(ْ)
ًم ٍف إً ىم ىارًت ًو ثي َّـ أىتى َّم ىيا»
(ٓ)

كجو الدَللة :الحديث نص في جكاز قصر الصبلة بمنى؛ إذ إف النبي  كأصحابو لـ يصمكا إال ركعتيف,
كما أنو لـ يثبت أف الناس قد صمكا خبلؼ صبلة رسكؿ اهلل  كأصحابو ,
(ٕ)

كاف لكثرة األعراب ,فأتميا خشية أف يظنكا أف الصبلة ركعتاف.

(ٔ)

كما جاء أف عثماف  أتميا

ِ -المعقكؿ:

 إف أعماؿ الحج ال تنقضي في أقؿ مف يكـ كليمة مع االنتقاؿ البلزـ فيو كالمشي مف مكضع إلى مكضع,فجاز لو القصر لكجكد المشقة.

(ٖ)

)ُ) أخرجو مالؾ في المكطأ (ّ ,)َٓٗ/كتاب الحج ,باب صبلة منى ,حديث رقـ (َُٕٓ) ,كالبغكم في شرح السنة (ْ ,)ُّٖ/كتاب
أبكاب صبلة السفر ,باب صبلة المقيـ خمؼ المسافر ,أثر رقـ (ََُّ) ,كصححو زكريا الباكستاني في ما صح مف آثار الصحابة في

الفقو (ِ.)ُِٕ/

)ِ) الكشميرم :فيض البارم (ّ.)ِْْ/

)ّ) الممطي :المعتصر (ُ ,)ُٖ/ابف قدامة :المغني (ّ.)ّٕٔ/

)ْ) أخرجو البخارم (ِ ,)ِْ/كتاب أبكاب تقصير الصبلة ,باب الصبلة بمنى ,حديث رقـ (َُِٖ) ,كمسمـ (ُ ,)ِْٖ/كتاب صبلة
المسافريف ,كقصرىا ,باب قصر الصبلة بمنى ,حديث رقـ (ْٗٔ).

)ٓ) ابف عبد البر :االستذكار (ْ.)ّّٔ/

)ٔ) ابف تيمية :مجمكع الفتاكل (ِْ.)ُِٓ/

)ٕ) الرافعي :شرح مسند الشافعي (ُ.)ِْْ/
)ٖ) الباجي :المنتقى (ُ.)ِٕٔ/
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رابعان -مناقشة األدلة
مناقشة أدلة أصحاب المذىب األكؿ القائؿ بأف الحاج مف أىؿ مكة َل يقصر الصالة في يكـ عرفة ،كَل في
أياـ منى ،كىك مذىب الحنفية ،كالشافعية ،كالحنابمة.
ُ -يمكف مناقشة أدلة الفريؽ األكؿ مف السنة النبكية بأنيا أحاديث ضعيفة ال تقكـ لبلحتجاج بيا ,كعمى
(ُ)

فرض صحتيا فيي عامة في النيي عف القصر في غير الحج؛ فبل تصمح لبلستدالؿ بيا في الحج.
ِ -كيمكف مناقشة استدالليـ بأثر عمر بف الخطاب  مف كجييف:

 إنو قكؿ صحابي في مكاجية النص الصحيح؛ فبل يصمح أف يككف دليبلن ,كما أنو يحتمؿ أف عمر بفالخطاب  لـ يعمـ بالحديث.
 إف قكؿ عمر بف الخطاب  يحتمؿ أف يككف في غير الحج؛ فبل يستدؿ بو في الحج.ّ -كيمكف مناقشة استدالليـ بالمعقكؿ ,بأف القصر في الحج ال لعمة السفر؛ كانما لعمة النسؾ.
مناقشة أدلة المذىب الثاني القائؿ بأف الحاج مف أىؿ مكة يقصر الصالة في يكـ عرفة ،كأياـ منى ،كىك

مذىب مالؾ ،ككافقو عمماء مذىبو ،كابف تيمية ،كابف القيـ مف الحنابمة

ُ -يمكف مناقشة دليميـ مف المعقكؿ بأنيـ قد جعمكا العمة في القصر ىي النسؾ ,فبل يصح أف يستدلكا عمى
جكاز القصر بعمة السفر.

خامسا  :الترجيح ومسوغاته :
مف خبل ؿ عرض أدلة المذاىب كمناقشتيا يتبيف لمباحث رجحاف المذىب الثاني القائؿ بأف الحاج مف أىؿ
مكة يقصر الصبلة في يكـ عرفة ,كأياـ منى ,كىك مذىب مالؾ ,كعمماء مذىبو ,كاختاره ابف تيمية ,كابف القيـ

مف الحنابمة ,كذلؾ لؤلسباب اآلتية:

ُ .صحة ما استدلكا بو كانتياضو عمى مشركعية قصر الصبلة ألىؿ مكة.
ِ .عدـ ثبكت دليؿ صحيح عمى تخصيص أىؿ مكة مف قصر الصبلة دكف سائر الحجاج.
ّ .التيسير عمى الحجاج.

ْ .رفع االختبلفات الناشئة عف اختبلؼ الناس في القصر أك اإلتماـ.

)ُ) ابف تيمية :مجمكع الفتاكل (ِْ.)ُِٓ/
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المطمب الثاني
الكاجب عمى مف قدـ الحمؽ عمى النحر
نص اإلماـ مالؾ
ً ً
اؿ مالً هؾَ :لى يج ي ً
ىف ىي ٍن ىحر قى ٍب ىؿ ا ٍلفى ٍج ًر ،ىي ٍكـ َّ
الن ٍح ًر.
ىح ود أ ٍ
ىح ود أ ٍ
ىف ىي ٍحمً ى
ٍس يو ،ىحتَّى ىي ٍن ىح ىر ىى ٍد ىي يو .ىكَلى ىي ٍن ىبغي أل ى
كز أل ى
ىي
ؽ ىأر ى
ى
قى ى ى
ى
َّ
س الثّْىي ً
ىكًا َّنما ا ٍل ىعم يؿ يكمُّ يو ىي ٍكـ َّ
ش ٍي هء ًم ٍف ذلً ىؾ قىٍب ىؿ ىي ٍكًـ
كف ى
اء التَّفى ًث ،ىكا ٍل ًحالى ي
ؽ .ىكَلى ىي يك ي
اب ،ىكًا ٍلقى ي
الن ٍح ًر ،الذ ٍب يح ،ىكلي ٍب ي
ى
ى
ى
َّ
الن ٍح ًر.

(ُ)

صكرة المسألة
ىؿ يجكز لمحاج حمؽ رأسو يكـ النحر قبؿ أف ينحر اليدم ,كىؿ يمزمو في ذلؾ شيء؟
أكَلن -تحرير محؿ النزاع
اتفؽ العمماء عمى أف األفضؿ في الحمؽ أك التقصير أف يككف بعد رمي جمرة العقبة ,كبعد ذبح اليدم إف
ً
كاف معو ,كقبؿ طك ً
اإلفاضة,
اؼ

(ِ)

كاختمفكا في الكاجب عمى مف حمؽ قبؿ أف ينحر عمى مذىبيف ,كىما:
(ّ)

المذىب األكؿ :إف مف قدـ الحمؽ عمى النحر لزمو دـ ,كىك قكؿ الحنفية,
كركاية عند الحنابمة ,إذا كاف عامدان عالمان بمخالفة السنة.

كىك ظاىر مذىب مالؾ,

(ْ)

(ٓ)
(ٔ)

المذىب الثاني :إف مف حمؽ قبؿ أف ينحر فبل شيء عميو ,كىك قكؿ المالكية,

كالشافعية,

(ٕ)

(ٖ)

كالحنابمة.

)ُ) مالؾ :المكطأ (ّ)ٕٓٗ /
)ِ) أبك جيب :مكسكعة اإلجماع (ُّٕ) ,الكاساني :بدائع الصنائع (ِ ,)ُُْ/الحطاب :مكاىب الجميؿ (ّ ,)ُِٕ/العمراني :البياف
(ْ ,)ّّٗ-ّّٖ/ابف قدامة :المغني (ّ.)ّٖٕ-ِّٖ/

)ّ) السرخسي :االمبسكط (ْ ,)ِْ/المنبجي :المباب (ُ ,)ْْٓ/الشيباني :الجامع الصغير (ص ,)ٔٓ :العيني :البناية (ْ)َّٕ/
)ْ) الباجي :المنتقى (ّ.)ِٖ/

)ٓ) ابف قدامة :المغني ( ّ ,)ّٗٓ/ابف قدامة :الشرح الكبير (ّ ,)ِْٔ-ُْٔ/الفراء :التعميقة الكبيرة (ُ.)ُِْ/

)ٔ) مالؾ :المدكنة (ُ ,)ّْْ/ابف عبد البر :الكافي (ُ ,)ّْٕ/ابف رشد :بداية المجتيد (ِ ,)ُُٕ/القرافي :الذخيرة (ّ.)ِٔٔ/
)ٕ) الشافعي :األـ (ِ ,)ِّٔ/الشيرازم :الميذب (ُ ,)ُْٔ/العمراني :البياف (ْ ,)ِّْ/المزني :مختصر المزني (ٖ.)ُٔٓ/
)ٖ) ابف قدامة :المغني (ّ ,)ّٗٓ/ابف مفمح :الفركع (ٔ ,)ٓٔ/سعاد زرزكر :فقو العبادات (ص.)ِْٕ :
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ثانيان -سبب الخالؼ:
يرجع اختبلفيـ في المسألة إلى السببيف اآلتييف:
ُ -اختبلفيـ في كجكب الترتيب بيف النحر كالحمؽ؛ فمف أكجبو أكجب الدـ عمى مف تركو ,كمف لـ يكجبو لـ
يكجب شيئان عمى مف تركو.
ِ -اختبلفيـ في فيـ األحاديث الكاردة في المسألة ,فمف رأل أنيا تفيد جكاز التقديـ لـ يكجب عميو شيئان,
كمف رأل أنيا ال تفيد جكاز التقديـ أكجب عميو الفدية.
ّ -ثالثان -أدلة المذاىب:
أدلة أصحاب المذىب األكؿ القائؿ بمزكـ الدـ عمى مف قدـ الحمؽ عمى الذبح ،كىك قكؿ الحنفية ،كظاىر
مذىب مالؾ ،كركاية عند الحنابمة كاستدلكا بالقرآف الكريـ ,كالسنة ,كالقياس ,كاألثر ,كالمعقكؿ ,كبيانيا عمى
النحك اآلتي:
ُ -القرآف الكريـ:
 -قكلو تعالى{ :وٌََا ذَذٍِْمُىا زُءُوظَىُُْ دَرًَّ َثٍُْغَ اٌْهَدٌُْ َِذٍَِّهُ}.

(ُ)

كجو الدَللة  :نيى اهلل تعالى عف الحمؽ قبؿ الذبح ,فدؿ عمى كجكب الترتيب بينيما ,فإذا ثبت كجكب
الترتيب ,دؿ ذلؾ عمى اف مف تركو لزمو دـ ألنو ترؾ كاجبان.

()2

 -قكلو تعالى{ :فَىٍُُىا ِِنْهَا وَؤَطْؼُِّىا اٌْثَائِطَ اٌْفَمِريَ ) (28ثَُُّ ٌَُْمْضُىا ذَفَثَهُُْ}.

()3

كجو الدَللة  :رتبت اآلية التفث عمى الذبح ,فاقتضت كجكب تقديـ الذبح عمى الحمؽ ,كقد قدـ النبي  الذبح

عمى الحمؽ( ,)4كقاؿ « :لًتىأٍ يخ يذكا م ىن ً
اس ىك يك ٍـ ».
ى

()ٔ()5

)ُ) مف اآلية (ُٔٗ) مف سكرة البقرة.
)ِ) الفراء :التعميقة الكبيرة (ُ.)ُْٕ/

)ّ) مف اآليتيف (ِٖ )ِٗ-مف سكرة الحج.

)ْ) أخرجو مسمـ (ِ ,)ْٕٗ /كتاب الحج ,باب بياف أف السنة يكـ النحر أف يرمي ,ثـ ينحر ,ثـ يحمؽ كاالبتداء في الحمؽ بالجانب األيمف
مف رأس المحمكؽ ,حديث رقـ (َُّٓ)

)ٓ) سبؽ تخريجو (ص.)ٓٗ:

)ٔ) القدكرم :التجريد (ْ.)ُُّٗ/
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ِ -السنة

ؼ ىر يسك يؿ المَّ ًو
قى ى
اؿ ىكقى ى

 ىع ٍف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف ىع ٍم ًرك ٍب ًف اٍل ىع ًاص
ىف أ ٍىن ىح ىر .فىقىا ىؿ « اذ ىٍب ٍح ىكَلى
اؿ ىيا ىر يس ى
اء ىريج هؿ فىقى ى
كؿ المَّ ًو لى ٍـ أى ٍش يع ٍر فى ىحمى ٍق ي
ت قىٍب ىؿ أ ٍ
فى ىج ى
اؿ
اؿ « ٍارًـ ىكَلى ىح ىر ىج» .قى ى
ىف أ ٍىرًم ىى ىفقى ى
اؿ ىيا ىر يس ى
آخ ير فىقى ى
ى
كؿ المَّ ًو لى ٍـ أى ٍش يع ٍر فىىن ىح ٍر ي
ت قىٍب ىؿ أ ٍ
(ُ)
ىع ٍف ىشى وء قي ّْد ىـ ىكالى أ ّْ
اؿ « اف ىٍع ٍؿ ىكَلى ىح ىر ىج».
يخ ىر ًإالَّ قى ى
ٍ


ًفى حج ً
َّة اٍلكىدا ًع بً ًمننى لً َّمن ً
اس ىي ٍسأىلي ى
كنوي
ى
ى
اءهي ىريج هؿ
ىح ىر ىج» .ثيَّـ ىج ى
ؿ المَّ ًو 
فى ىما يسئً ىؿ ىر يسك ي

كجو الدَللة :أف النبي  عذرىـ في ذلؾ الكقت لقرب عيدىـ بتعمـ الترتيب ,كلممشقة التي تمحقيـ في مراعاة
ذلؾ ,كمعنى قكلو « اف ىٍع ٍؿ ىكَلى ىح ىر ىج» أم ال حرج عميؾ فيما أتيت بو ألنؾ فعمتو عمى سبيؿ الجيؿ ال عمى
()2
سبيؿ التعمد.
ّ -القياس
 قياس تكقيت النسؾ بالزماف عمى تكقيتو بالمكاف؛ ألف النسؾ ال يتأدل إال بزماف كمكاف ,ثـ ما كاف مؤقتانبالمكاف إذا أخره عنو لزمو دـ ,ككذلؾ ما كاف مؤقتان بالزماف يمزمو دـ إذا أخره عنو؛ ألف مراعاة الزماف
في المناسؾ كمراعاة المكاف.

()3

ْ -األثر

س وؾ فى ىعمى ٍي ًو ىد ٌـ»
س نكان ىعمىى ين ي
 عف ابف مسعكد  قاؿ « :ىم ٍف قى َّد ىـ ين يالدـ مف
كجو الدَللة  :ىذا نص في المسألة بمزكـ الدـ عمى مخالفة التقديـ كالتأخير في مناسؾ الحج ,فيمزـ ي
(ٓ)
قدـ الحمؽ عمى النحر كىك قكؿ صحابي كال يمكف أف يقكؿ بكجكب الدـ إال عف تكقيؼ.
(ْ)

 ىع ًف ٍاب ًف ىعب وَّاس

ش ٍي نئا ًم ٍف ىح ّْج ًو ،ىكأ َّ
ؽ ىد نما "
 ,قى ى
َّـ ى
ىخ ىر ،ىف ٍم يي ٍي ًر ٍ
اؿ " :ىم ٍف قىد ى

(ٔ)

كجو الدَللة :ظاىر النص يدؿ عمى كجكب الدـ عمى مف قدـ نسكان عمى آخر ,أك أخره عنو(.)7
)ُ) أخرجو البخارم (ُ ,)ّٕ/كتاب العمـ ,باب السؤاؿ كالفتيا عند رمي الجمار ,حديث رقـ (ُِْ) ,كمسمـ (ْ ,)ِٖ /كتاب الحج ,باب
مف حمؽ قبؿ النحر أك نحر قبؿ الرمي ,حديث رقـ (ُِّٔ).

)ِ) السرخسي :المبسكط (ْ ,)ِْ/المنبجي :المباب (ُ.)ْْٓ/
)ّ) السرخسي :المبسكط (ْ.)ِْ/

)ْ ) ىذا األثر ذكره الحنفية في كتبيـ ,كلـ أقؼ عميو في كتب اآلثار ,كعمؽ عميو الزيمعي في نصب الراية (ّ ,)ُِٗ/بقكلو" :ىكذا ىك
في غالب النسخ ,كفي بعضيا عف ابف عباس كىك أصح" ,كحسف إسناده ابف حجر في الدراية (ِ.)ُْ/

)ٓ) السرخسي :المبسكط (ْ.)ِْ-ُْ/

)ٔ) أخرجو ابف أبي شيبة في المصنؼ (ّ )ّٖٓ/أثر رقـ (ُُٖٖٓ) ,كالطحاكم في شرح معاني اآلثار (ِ ,)ِّٖ/أثر رقـ (َُْٖ),
كحسف إسناده ابف حجر في الدراية (ِ. )ُْ/

)ٕ) السرخسي :المبسكط (ْ ,)ِْ/المنبجي :المباب (ُ.)ْْٓ/
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ٓ -المعقكؿ:
 -إف النحر نسؾ شرع تقديمو عمى الحمؽ ,فإذا قدـ الحمؽ عميو لزمو دـ ,كالكقكؼ بعرفة ,كمزدلفة.

()1

أدلة أصحاب المذهب الثاني :القائل بأن من قدم الحلق على النحر ال يلزمه شيء ،كىك قكؿ المالكية،
كالشافعية ،كالحنابمة ،كاستدلكا بالقرآف الكريـ ,كالسنة ,كاألثر ,كالمعقكؿ ,كىذا بيانيا:
ُ -القرآف الكريـ:
 -قكلو تعالى{ :وٌََا ذَذٍِْمُىا زُءُوظَىُُْ دَرًَّ َثٍُْغَ اٌْهَدٌُْ َِذٍَِّهُ}.

()2

كجو الدَللة :عمقت اآلية األمر بالحمؽ عمى بمكغ اليدم المحؿ ,كلـ تعمقو عمى نحره ,فمتى بمغ اليدم
المحؿ جاز الحمؽ كاف لـ ينحر.

()3

ِ -السنة النبكية

 ىع ٍف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف ىع ٍم ًرك ٍب ًف اٍل ىع ًؼ ىر يسك يؿ المَّ ًو
اص قى ى
اؿ ىكقى ى
آخ ير فىقىا ىؿ
ىف أ ٍىن ىح ىر .فىقى ى
اؿ ىيا ىر يس ى
ىريج هؿ فىقى ى
اءهي ىريج هؿ ى
كؿ المَّ ًو لى ٍـ أى ٍش يع ٍر فى ىحمى ٍق ي
ت قىٍب ىؿ أ ٍ
اؿ « اذ ىٍب ٍح ىكَلى ىح ىر ىج» .ثيَّـ ىج ى
اؿ فى ىما يسئً ىؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو  ىع ٍف
اؿ « ٍارًـ ىكَلى ىح ىر ىج» .قى ى
ىف أ ٍىرًم ىى فىقى ى
ىيا ىر يس ى
كؿ المَّ ًو لى ٍـ أى ٍش يع ٍر فىىن ىح ٍر ي
ت قىٍب ىؿ أ ٍ
ىشى وء قي ّْد ىـ ىكالى أ ّْ
اؿ « اف ىٍع ٍؿ ىكَلى ىح ىر ىج»(ْ).
يخ ىر ًإالَّ قى ى
ٍ
كجو الدَللة :دؿ قكؿ النبي  « اف ىٍع ٍؿ ىكَلى ىح ىر ىج » عمى أف التقديـ كالتأخير ال يكجب شيئان ,كىك ظاىر في


ًفى حج ً
اع بً ًمننى لً َّمن ً
اء
َّة اٍل ىكىد ً
اس ىي ٍسأىلي ى
ى
كنوي فى ىج ى

نفي اإلثـ كالدـ ,حيث إف اسـ الحرج يشمميما ,كالتخصيص يحتاج إلى دليؿ ,كلـ يبينو النبي  في ذلؾ

الكقت مع الحاجة إليو.

()5

ّ -األثر:
-

ىع ٍف يمكّْر و
ؽ اٍل ًع ٍجمً ّْي يقٍمت ًال ٍب ًف يع ىم ىر
ى
ض ٍخ يـ المّْ ٍح ىي ًة ،ىكلى ٍـ ىي ٍج ىع ٍؿ
قى ى
اؿَّ :إنؾ لى ى

الس َّن ىة ,يقٍمت :ىما ىذا ىعمى ٍي ًو؟
ؼ ُّ
ىف ىي ٍذ ىب ىح؟ قى ى
اؿ :ىخالى ى
 :ىريج هؿ ىحمى ى
ؽ قىٍب ىؿ أ ٍ
()6
ش ٍي نئا.
ىعمى ٍي ًو ى

)ُ) القدكرم :التجريد (ْ.)ُِّٗ/

)ِ) مف اآلية (ُٔٗ) مف سكرة البقرة.
)ّ) المخمي :التبصرة (ّ)ُُِٗ/
)ْ) سبؽ تخريجو (ص)ٕٗ:

)ٓ) الشنقيطي :أضكاء البياف (ُ ,)ٖٕ/الزرقاني :شرح مختصر خميؿ (ِ ,)ْٗٗ/الشافعي :األـ (ِ ,)ِّٔ/المزني :مختصر المزني
(ٖ)ُٔٓ/

)ٔ) أخرجو ابف حزـ في المحمى باآلثار (ٓ ,)ُِٗ /كلـ أقؼ عمى تخريجو فيما كقع لي مف مراجع.
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ًو
ً
ش ٍي ىء
ىخطىأٍتي ٍـ ُّ
اؿ :أ ٍ
ىف ىي ٍذ ىب يحكا؟ قى ى
الس َّن ىة ىكىَل ى
 ىع ٍف يمقىات وؿ :أَّىنيي ٍـ ىسأىليكا أ ىىن ىس ٍب ىف ىمالؾ  ىع ٍف قى ٍكوـ ىحمىقيكا قىٍب ىؿ أ ٍىف ما أىباح يو رسك يؿ المَّ ًو  كلىـ ير ًف ً
الس َّن ىة كىَل ىخالىفي ى ً
يو ىح ىر نجا
اؿ ىعمً ّّي  :ىما أ ٍ
ىعمى ٍي يك ٍـ .قى ى
كىا؛ أل َّ ى ى ى ى ي
ىخطى يئكا ُّ ى
ى ٍ ىى
(ُ)
ٍض ىؿ فىقى ٍط.
سنَّ هة لى ًك ٍف تىىريككا ٍاألىف ى
فى يي ىك ي
كجو الدَللة :دلت ىذه اآلثار عمى أف مف حمؽ قبؿ أف ينحر فبل شيء عميو.
رابعان -المناقشة كالردكد
مناقشة أدلة أصحاب المذىب األكؿ القائميف بكجكب الدـ عمى مف حمؽ قبؿ أف ينحر.
 -1يمكف أف يناقش استدالليـ بقكلو تعالى{ :وٌََا ذَذٍِْمُىا زُءُوظَىُُْ دَرًَّ َثٍُْغَ اٌْهَدٌُْ َِذٍَِّهُ}(ِ) بأف المراد ليس
النحر بحد ذاتو ,كانما أراد بمكغ المحؿ كاف لـ ينحر.

()3

 -2كيمكف اف يناقش استدالليـ بحديث عبد اهلل بف عمرك بف العاص  بأف المكضع مكضع تعميـ ,فمك
كاف الدـ كاجبان عميو لبينو لو النبي .

()4

كرد بأف السائؿ كاف جاىبلن لـ يبمغو كجكب الترتيب ,فمذلؾ لـ يجب عميو شيء بتركو.

()5

كأجيب عنو أف الحكـ ال يسقط بالجيؿ؛ ألف أحكاـ الشرع ال تجب إال بالسماع ,كلـ يكف بمغو كجكب
الترتيب ,فمذلؾ لـ يجب عميو كال يمكف منو.

()6

 -3يمكف أف تناقش اآلثار التي أكردكىا عف الصحابة  بأنيا آثار ضعيفة؛ فأثر ابف مسعكد  لـ يثبت
لو سند كال يدرل مف أيف أتكا بو ,كأثر ابف عباس
كىك ضعيؼ,

()7

ضعفو ابف حزـ؛ ألف في سنده إبراىيـ بف مياجر

كعمى فرض صحتو يمكف أف يؤكؿ باألنساؾ التي تحتاج االنتقاؿ مف مكاف آلخر.

)ُ) أخرجو ابف حزـ في المحمى (ٓ ,)ُِٗ /كضعؼ إسناده الباكستاني في ما صح مف آثار الصحابة في الفقو (ِ.)ْٕٔ/
)ِ) مف اآلية(ُٔٗ) مف سكرة البقرة.

)ّ) المخمي :التبصرة (ّ ,)ُُِٗ/ابف حزـ :المحمى باآلثار (ٓ.)ُّٗ/
)ْ) الجندم :التكضيح (ّ)ِْ/

)ٓ) القدكرم :التجريد (ْ)ُِّٗ/

)ٔ) الزرقاني :شرح مختصر خميؿ (ِ.)ْٗٗ/

)ٕ) ابف حزـ :المحمى باآلثار (ٓ ,)ُّٗ/الذىبي :مي ازف االعتداؿ (ُ.)ٕٔ/
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مناقشة أدلة أصحاب المذىب الثاني القائميف بأنو َل شيء عمى مف حمؽ قبؿ النحر.
ُ -يمكف أف يناقش استدالليـ بحديث عبد اهلل بف عمرك بف العاص  بأف الترتيب كاجب ,كيجبر بدـ,
كأما قكلو  « اف ىٍع ٍؿ ىكَلى ىح ىر ىج » فالمقصكد أنو ال إثـ عميكـ فيما فعمتمكه مف ىذا التقديـ كالتأخير ,ألنكـ

فعمتمكه عمى الجيؿ منكـ ,كال عمى القصد فأسقط عنيـ الحرج ,كعذرىـ ألجؿ النسياف كعدـ العمـ ,كيؤكد
ذلؾ قكؿ السائؿ (لـ أشعر) ,كفي ركاية (كنسيت).

()1

خامسا -الترجيح ،ومسوغاته:
بعد عرض أدلة الفريقيف كمناقشتيا يتبيف لمباحث رجحاف قكؿ أصحاب المذىب الثاني ,القائميف بأف مف حمؽ
قبؿ النحر فبل شيء عميو ,كذلؾ لؤلسباب اآلتية:
 -1صحة أدلتهم ،ووضوح داللتها على المسألة.
 -2ضعف األدلة التً استدل بها الفرٌق األول ،وحاجتها إلى التأوٌل لتناسب قولهم.
 -3ثبوت أدلة عن الصحابة  تثبت أنه ال شًء على من خالف الترتٌب ،وقد مر أثر ابن عمر ،وأنس ،وعلً
 بأن تقدٌم الحلق على الذبح خالف األفضل.
ومع ذلك فإن األولى واألحرى بالحاج تقدٌم النحر على الحلق خروجا ً من الخالف.

)ُ) الزرقاني :شرح مختصر خميؿ (ِ.)ْٗٗ/
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المطمب الثالث
حكـ مف فاتو الحج قارنان كالكاجب عميو.
نص اإلماـ مالؾ
ىف ىي يح َّج قىا ًبالن .ىكىي ٍق ير يف ىب ٍي ىف ا ٍل ىح ّْج ،ىكا ٍل يع ٍم ىرًة.
قى ى
اؿ ىمالً هؾ " :ىك ىم ٍف قىىر ىف ا ٍل ىحجَّ ،ىكا ٍل يع ٍم ىرةى .ثي َّـ فىاتى يو ا ٍل ىح ُّج ،فى ىعمى ٍي ًو أ ٍ
(ُ)
ىكيي ٍي ًدم ىى ٍد ىي ٍي ًف :ىى ٍديان لً ًق ىرًان ًو ا ٍل ىح َّج ىم ىع ا ٍل يع ٍم ىرًة ،ىك ىى ٍديان لً ىما فىاتى يو ًم ىف ا ٍل ىح ّْج".
صكرة المسألة:
رجؿ َّلبى بالحج قارنان بالعمرة حجة اإلسبلـ ,ك َّ
ضؿ الطريؽ فىىبمى ىغ جبؿ عرفة بعد طمكع فجر يكـ العيد ,ففاتو
الحج ,فما الحكـ.
أكَلن -تحرير محؿ النزاع:
أجمع العمماء عمى أف مف فاتو الكقكؼ بعرفة ,بأف طمع عميو الفجر يكـ النحر كلـ يقؼ بعرفة ,فقد فاتو

الحج,

(ِ)

كعمى أف مف فاتو الحج أف يحؿ بعمرة,

(ّ)

كاختمفكا في لزكـ قضاء العمرة مع الحج في العاـ القادـ,

كالكاجب عميو.
الفرع األكؿ :حكـ لزكـ قضاء العمرة مع الحج في العاـ القادـ
اختمؼ الفقياء في حكـ لزكـ قضاء العمرة مع الحج في العاـ القادـ عمى مذىبيف ,ىما:
المذىب األكؿ :إف مف فاتو الحج قارنان ,يقضي الحج كال يقضي العمرة قاببلن؛ ألف العمرة ال تفكت إنما الذم
(ْ)

فاتو ىك الحج ,كىك مذىب الحنفية,

(ٔ)

كالشافعية في ركاية)ٓ(,كمذىب الحنابمة.

(ُ) مالؾ :المكطأ (ّ.)ّٓٔ /
(ِ) ابف المنذر :اإلجماع (ٕٓ) ,سعدم أبك جيب :مكسكعة اإلجماع (ُ.)َّٔ /
(ّ) الشيباني :المبسكط (ِ ,)ِٓٔ,ِْٓ /النسفي :كنز الدقائؽ (ِْٕ) ,ابف رشد :بداية المجتيد (ِ ,)ُّٓ /الشيرازم :الميذب
(ُ ,)ِْْ/النككم :المجمكع (ٖ ,)ِٖٓ /ابف مفمح :الفركع (ٔ.)ّٖ /
(ْ) الشيباني :المبسكط (ِ ,)ِٓٔ,ِْٓ /الشيباني :الحجة (ِ ,)ّّٔ,ّّٓ /السرخسي :المبسكط (ْ ,)ُْٕ /المرغيناني :اليداية (ُ/
ُٕٕ) .النسفي :كنز الدقائؽ (ِْٕ)
(ٓ) الشافعي :األـ (ِ ,)ُُٖ/النككم :المجمكع (ٖ ,)ِٖٗ/الماكردم :الحاكم الكبير (ْ ,)ِّٗ/الشربيني :مغني المحتاج (ِ.)ُّٓ/
(ٔ) ابف قدامة :المغني (ّ ,)ِّٗ /ابف قدامو :المقنع (ُُّ) ,ابف مفمح :الفركع (ٔ.)ٕٔ/
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المذىب الثاني :إف مف فاتو الحج قارنان ,يقضي الحج قارنان في العاـ القادـ ,ألف العمرة التي أداىا عمرة
(ْ)
لمتحمؿ ال عمرة ً
القراف ،كىك مذىب مالؾ )ُ(,كعمماء مذىبو )ِ(,كالشافعية )ّ(,كركاية عف أحمد.
ثانيان -سبب الخالؼ:
يرجع سبب اختبلؼ الفقياء في اختبلفيـ في فكات العمرة بفكات الحج ,فمف يرل أف العمرة تفكت بفكات الحج
يكجب قضاءىا ,كمف ال يرل أنيا تفكت بفكاتو ال يكجب قضاءىا.
ثالثان -أدلة المذاىب:
أدلة أصحاب المذىب األكؿ القائؿ :بأف مف فاتو الحج قارنان ،يقضي الحج كَل يقضي العمرة قابالن ،كىـ:
الحنفية ،كالشافعية في ركاية ،كمذىب الحنابمة ،كاستدلكا بالسنة كاألثر كالمعقكؿ ،كىي كاآلتي:
ُ -السنة:

 ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىرًبمى ٍي وؿ فىقى ٍد فىاتى يو

 ,أ َّ
كؿ المَّ ًو
ىف ىر يس ى
ا ٍل ىح ُّج ىف ٍم ىي ًح َّؿ ًب يع ٍم ىروة

ؼ ًبعرفى و
ات
 ,قى ى
ات ًبمى ٍي وؿ فىقى ٍد أ ٍىد ىر ىؾ ا ٍل ىحجَّ ،ىك ىم ٍف فىاتى يو ىع ىرفى ه
اؿ « :ىم ٍف ىكقى ى ى ى
ىك ىعمى ٍي ًو ا ٍل ىح ُّج ًم ٍف قىا ًب وؿ»(ٓ).

كجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى أف مف فاتو الحج يحؿ بعمرة كليس عميو ىدم لمفكات كعميو القضاء
في العاـ القادـ ,ككنو لـ يذكر كجكب اليدم.

(ٔ)

ِ -األثر:

اؿ « :يي ًي ُّؿ ًب يع ٍم ىروة ىك ىعمى ٍي ًو ا ٍل ىح ُّج ًم ٍف قىا ًب وؿ» ثيَّـ
ت يع ىم ىر  ىع ٍف ىريج وؿ فىاتىوي اٍل ىحجُّ ,قى ى
ىس ىكًد ,قى ى
اؿ :ىسأىٍل ي
 ىع ًف ٍاأل ٍاؿ « :يي ًي ُّؿ ًب يع ٍم ىروة ىك ىعمى ٍي ًو ا ٍل ىح ُّج
يت ىزٍي ىد ٍب ىف ثىابً وت  فى ىسأىٍلتيوي ىع ٍف ىريج وؿ فىاتىوي اٍل ىح ُّج  ,قى ى
اـ اٍل يم ٍقبً ىؿ ىفمىًق ي
ىخ ىر ٍج ي
ت اٍل ىع ى

(ُ) مالؾ :المكطأ (ّ.)ّٓٔ /
(ِ) ابف رشد :بداية المجتيد (ِ ,)ُّٓ /المخمي :التبصرة (ّ ,)ُِّٖ,ُِٕٕ /الصاكم :حاشية الصاكم (ِ.)َُّ /
(ّ) الشافعي :األـ (ِ ,)ُُٖ /الشيرازم :الميذب (ُ ,)ِْْ /النككم :المجمكع (ٖ ,)ِٖٗ /الييثمي :تحفة المحتاج (ْ,)ُُِ /
الشربيني :مغني المحتاج (ِ.)ُّٓ /
(ْ) ابف قدامو :الشرح الكبير (ٗ ,)َّٕ /المرداكم :اإلنصاؼ (ْ ,)ٔٔ /ابف مفمح :الفركع (ٔ ,)ٕٔ/السيكطي :مطالب أكلي النيى (ِ/
ْْٓ).
(ٓ) أخرجو الدارقطني في سننو (ّ ,)ِّٔ/كتاب الحج ,باب المكاقيت :حديث رقـ (ُِٖٓ) ,كضعفو األلباني في إركاء
الغميؿ.)ِٖٓ/ْ(:
)ٔ) العيني :البناية (ْ.)ْٖٓ/
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ً
ً
ً
ىع ىم ً
يت
م» قى ى
ش بًًإ ٍس ىن ًاد ًه ىكقى ى
اؿ :ىفمىًق ي
كع ًف ٍاأل ٍ
م ٍف قىا ًب وؿ» ,ى
س ىعمى ٍيو ىى ٍد ه
اؿ « :يي ًي ُّؿ ًب يع ٍم ىروة ىكىي يح ُّج م ٍف قىا ًب وؿ ىكلى ٍي ى
(ُ)
ً
و
اؿ ًم ٍث ىؿ قى ٍك ًؿ يع ىم ىر .
يف ىس ىنةن ,فىقى ى
ىزٍي ىد ٍب ىف ثىابًت ىب ٍع ىد ع ٍش ًر ى
كجو الدَللة :دؿ األثر بعبارتو عمى أف مف فاتو الحج يحؿ بعمرة كليس عميو ىدم لمفكات ,كعميو القضاء في
العاـ القادـ.
ّ -المعقكؿ:
 إف التحمؿ مف اإلحراـ لمف فاتو الحج قد كقع بأفعاؿ العمرة؛ فكانت في حؽ مف فاتو الحج بمنزلة الدـ(ِ)

في حؽ المحصر؛ فبل يجمع بينيما.

أدلة أصحاب المذىب الثاني القائؿ :إف مف فاتو الحج قارنان ،يقضي الحج قارنان في العاـ القادـ ،كىـ :مالؾ
كعمماء مذىبو كالشافعية ،كالحنابمة في ركاية ،كاستدلكا بالمعقكؿ ،كمنو:
(ّ)

ُ -إف مف فاتو الحج قارنان يقضي الحج قارنان ألف القضاء يجب عمى حسب األداء في صكرتو كمعناه.
رابعان -مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة أصحاب المذىب األكؿ القائؿ :بأف مف فاتو الحج قارنان ،يقضي الحج كَل يقضي العمرة قابالن،

كىك :مذىب الحنفية ،كالشافعية في ركاية ،كمذىب الحنابمة :كيمكف مناقشتيا بما يأتي:

 يمكف أف يناقش حديث ابف عمر  بأنو حديث ضعيؼ ,كعمى فرض صحتو فميس فيو داللة عمى نفيكجكب العمرة عمى مف فاتو الكقكؼ بعرفة ,بؿ غايتو أنو يقكؿ لمف فاتو الكقكؼ بعرفة أف عميو حج مف

عاـ قابؿ ,كىك عاـ فيدخؿ فيو العمرة إف كاف قد قرنيما.

 -كيمكف أف يناقش أثر األسكد بنفس الكبلـ الذم ناقشنا بو حديث ابف عمر .

(ُ) أخرجو البييقي في السنف الكبرل (ٓ ,)ِْٖ/كتاب الحج ,باب ما يفعؿ مف فاتو الحج :حديث رقـ (ِّٖٗ) ,كصحح إسناده األلباني
في إركاء الغميؿ.)ّْٔ /ْ( :
(ِ) الزيمعي :تبييف الحقائؽ (ِ ,)ِٖ /المرغيناني :اليداية (ُ ,)ُٕٖ /العيني :البناية (ْ.)َْٔ /
(ّ) الماكردم :الحاكم الكبير (ْ ,)ِّٗ /البيكتي :كشاؼ القناع (ِ.)ِْٓ /
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مناقشة أدلة أصحاب المذىب الثاني القائؿ :إلى أف مف فاتو الحج قارنان ،يقضي الحج قارنان في العاـ

القادـ ،كىـ :مالؾ كعمماء مذىبو كالشافعية كالحنابمة في ركاية ,كيمكف مناقشتيا بما يأتي:

ُ -يمكف مناقشة استدالليـ بأف القضاء يجب في صكرة األداء بالنسبة لمعبادات التي ال يمكف فصميا عف
بعضيا ,بحيث إذا بطؿ ركف منيا بطؿ جميعيا ,أما العبادات التي يمكف فصميا عف بعضيا فالقضاء
يككف عمى قدر الفاسد فقط ,كيبقى الصحيح صحيحان كما ىك كال ييمزـ بإعادتو.
خامسان -الترجيح ،كمسكغاتو
لي رجحاف رأم أصحاب المذىب األكؿ كىـ :الحنفية ,كالشافعية,
بعد عرض مذاىب الفقياء كأدلتيـ ,يتضح ٌ
كالحنابمة في ركاية القائميف :إف مف فاتو الحج قارنان ,يقضي الحج كال يقضي العمرة قاببلن ,كذلؾ لؤلسباب
اآلتية:
ُ -قكة أدلة أصحاب المذىب األكؿ.
ِ -إف العمرة ال تفكت فكقتيا الزماني كؿ أياـ العاـ ,كيمكف أداؤىا في أم كقت ,كاف فات الحج.
الفرع الثاني :الكاجب المترتب عمى مف فاتو الحج قارنان بالعمرة
اختمؼ الفقياء في الكاجب عمى القارف إذا فاتو الحج ,عمى مذىبيف ,كىما:
المذىب األكؿ :إف مف فاتو الحج يتحمؿ بعمرة كال يمزمو ىدم لفكات الحج ,كعميو الحج مف قابؿ ،كىك مذىب
(ُ)

الحنفية,

كالحنابمة.

(ِ)

المذىب الثاني :إ ف مف فاتو الحج يتحمؿ بعمرة كيمزمو ىدم لفكات الحج ,كعميو الحج مف قابؿ ،كىك مذىب
مالؾ,

(ّ)

ككافقو عمماء مذىبو,

(ْ)

(ٓ)

كالشافعية,

كركاية عف أحمد.

(ٔ)

(ُ) الشيباني :المبسكط (ِ ,)ِٓٔ,ِْٓ /الشيباني :الحجة (ِ ,)ّّٔ,ّّٓ /السرخسي :المبسكط (ْ ,)ُْٕ /المرغيناني :اليداية (ُ/
ُٕٕ).
(ِ) ابف قدامة :المغني (ّ ,)ِّٗ /ابف قدامو :المقنع (ُُّ) ,ابف مفمح :الفركع (ٔ.)ّٖ,ٕٔ /
(ّ) مالؾ :المكطأ (ّ.)ّٓٔ /
(ْ) ابف رشد :بداية المجتيد (ِ ,)ُّٓ /المخمي :التبصرة (ّ ,)ُِّٖ,ُِٕٕ /الصاكم :حاشية الصاكم (ِ.)َُّ /
(ٓ) الشافعي :األـ (ِ ,)ُُٖ /الشيرازم :الميذب (ُ ,)ِْْ /النككم :المجمكع (ٖ ,)ِٖٓ /الييثمي :تحفة المحتاج (ْ,)ُُِ /
الشربيني :مغني المحتاج (ِ.)ُّٓ /
(ٔ) ابف قدامة :المقنع (ُُّ) ,ابف تيمية :شرح العمدة (ِ ,)ٔٓٔ /ابف مفمح :الفركع (ٔ.)ّٖ,ٕٔ /
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ثانيان -سبب الخالؼ:

يرجع سبب الخبلؼ في المسألة إلى أمريف ,كىما:
ُ -اختبلؼ اآلثار الكاردة في المسألة.
ِ -اختبلؼ الفقياء في اعتبار فكات الحج مف اإلحصار ,فمف يعتبر أف فكات الحج مف اإلحصار يكجب
عميو اليدم ,كالحج مف قابؿ ,كمف يرل أنو ال يعتبر إحصا انر يكجب عميو الحج مف قابؿ فقط.

ثالثان -أدلة المذاىب:
أدلة المذىب األكؿ :القائؿ بأف مف فاتو الحج يجب عميو الحج مف قابؿ ،كَل يمزمو ىدم ،كاستدلكا بالسنة
كاألثر كالمعقكؿ.
ُ -السنة:

ؼ ًبعرفى و
 ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر  ,أ َّات ًبمى ٍي وؿ
كؿ المَّ ًو  ,قى ى
ىف ىر يس ى
ات ًبمى ٍي وؿ فىقى ٍد أ ٍىد ىر ىؾ ا ٍل ىحجَّ ،ىك ىم ٍف فىاتى يو ىع ىرفى ه
اؿ « :ىم ٍف ىكقى ى ى ى
(ُ)
فىقى ٍد فىاتى يو ا ٍل ىح ُّج ىف ٍم ىي ًح َّؿ ًب يع ٍم ىروة ىك ىعمى ٍي ًو ا ٍل ىح ُّج ًم ٍف قىا ًب وؿ».

كجو الدَللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى أف مف فاتو الحج يحؿ بعمرة كليس عميو ىدم لمفكات ,كعميو القضاء
في العاـ القادـ ,ككنو لـ يذكر كجكب اليدم.
ِ -األثر:

اؿ « :يي ًي ُّؿ ًب يع ٍم ىروة ىك ىعمى ٍي ًو ا ٍل ىح ُّج ًم ٍف قىا ًب وؿ» ثيَّـ
ت يع ىم ىر  ىع ٍف ىريج وؿ فىاتىوي اٍل ىح ُّج  ,قى ى
ىس ىكًد  ,قى ى
اؿ :ىسأىٍل ي
 ىع ًف ٍاأل ٍاؿ « :يي ًي ُّؿ ًب يع ٍم ىروة ىك ىعمى ٍي ًو ا ٍل ىح ُّج
يت ىزٍي ىد ٍب ىف ثىابً وت  فى ىسأىٍلتيوي ىع ٍف ىريج وؿ فىاتىوي اٍل ىح ُّج  ,قى ى
اـ اٍل يم ٍقبً ىؿ ىفمىًق ي
ىخ ىر ٍج ي
ت اٍل ىع ى
ً
ً
ً
ىع ىم ً
يت
م» ,قى ى
ش بًًإ ٍس ىن ًاد ًه ىكقى ى
اؿ :ىفمىًق ي
كع ًف ٍاأل ٍ
م ٍف قىا ًب وؿ» ,ى
س ىعمى ٍيو ىى ٍد ه
اؿ « :يي ًي ُّؿ ًب يع ٍم ىروة ىكىي يح ُّج م ٍف قىا ًب وؿ ىكلى ٍي ى
(ِ)
ً
و
اؿ ًم ٍث ىؿ قى ٍك ًؿ يع ىم ىر .
يف ىس ىنةن  ,فىقى ى
ىزٍي ىد ٍب ىف ثىابًت ىب ٍع ىد ع ٍش ًر ى

كجو الدَللة :دؿ األثر بعبارتو عمى أف مف فاتو الحج يحؿ بعمرة كليس عميو ىدم لمفكات كعميو القضاء في
العاـ القادـ.

ّ -المعقكؿ:
 أف التحمؿ مف اإلحراـ لمف فاتو الحج قد كقع بأفعاؿ العمرة؛ فكانت في حؽ مف فاتو الحج بمنزلة الدـ فيحؽ المحصر؛ فبل يجمع بينيما.

(ّ)

(ُ) سبؽ تخريجو (ص.)ْٖ:
(ِ) سبؽ تخريجو (ص.)ٖٓ:
(ّ) الزيمعي :تبييف الحقائؽ (ِ ,)ِٖ /المرغيناني :اليداية (ُ ,)ُٕٖ /العيني :البناية (ْ.)َْٔ /
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أدلة المذىب الثاني القائؿ بأف مف فاتو الحج يتحمؿ بعمرة ،كيمزمو ىدم لفكات الحج ،كالحج مف قابؿ،
كاستدلكا باألثر كالمعقكؿ.
ُ -األثر:

اف ٍب يف ىي ىس وار ,أ َّ
ُّكب ,ىخ ىرىج ىحاجِّا ىحتَّى إً ىذا
ىف أ ىىبا أىي ى
 عف يسمىٍي ىم يً
كأَّىنوي قىًدـ ىعمىى يعمر ٍب ًف اٍل ىخطَّ ً
اب  ىي ٍكىـ َّ
الن ٍح ًر فى ىذ ىك ىر ىذل ىؾ لىوي
ىى
ى
ى

ؽ م َّكةى أىض َّؿ رك ً
احمىوي,
اف بًاٍل ىب ًاد ىي ًة ًم ٍف ى
ىك ى
ط ًري ً ى
ى ىى
ص ىنعي ا ٍل يم ٍعتى ًم ير ثي َّـ قى ٍد
فىقى ى
اص ىن ٍع ىك ىما ىي ٍ
اؿ لىويٍ « :

ت ا ٍلح َّج قىا ًب ىؿ فىح َّج كأ ٍ ً
س ىر ًم ىف ا ٍل ىي ٍد ًم».
ىحمى ٍم ى
ت ،فىًإ ىذا أ ٍىد ىرٍك ى ى
ىىد ىما ٍ
استى ٍي ى
ي ى
كجو الدَللة:

(ُ)

(ِ)

دؿ األثر الكارد عف عمر بف الخطاب  بعبارتو عمى كجكب اليدم عمى مف فاتو الحج.
ِ -المعقكؿ:
 -إف الفكات لمحج كما أنو سبب مكجب لمقضاء ,فيك سبب مكجب لميدم.

(ّ)

 -إف مف فاتو الحج يتحمؿ مف اإلحراـ قبؿ التماـ؛ فيمزمو اليدم كالمحصر.

(ْ)

رابعان -مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة أصحاب المذىب األكؿ القائؿ بأف مف فاتو الحج يتحمؿ بعمرة كَل يمزمو ىدم لفكات الحج

كعميو الحج قابالن ،ألف إحرامو ينقمب إلى عمرة فتجزئو.
ؼ ًبعرفى و
ُ -يمكف أف يناقش استدالليـ بحديث ٍاب ًف يع ىم ىر  أ َّ
ات ًبمى ٍي وؿ فىقى ٍد
كؿ المَّ ًو  ,قى ى
ىف ىر يس ى
اؿ « :ىم ٍف ىكقى ى ى ى
ات ًبمى ٍي وؿ فىقى ٍد فىاتى يو ا ٍل ىح ُّج ىف ٍم ىي ًح َّؿ ًب يع ٍم ىروة ىك ىعمى ٍي ًو ا ٍل ىح ُّج ًم ٍف قىا ًب وؿ» مف كجييف,
أ ٍىد ىر ىؾ ا ٍل ىحجَّ ،ىك ىم ٍف فىاتى يو ىع ىرفى ه
كىما:
(ٓ)

 -إنو حديث ضعيؼ.

 كعمى فرض صحتو فميس فيو داللة صريحة عمى عدـ كجكب اليدم عمى مف فاتو الحج.كيمكف أف يجاب عنو :ب َّأنا ال نسمـ أنو ليس فيو داللة عمى عدـ كجكب اليدم ,فإف النبي



قد صرح

بالكاجب عمى مف فاتو الحج بأنو يتحمؿ بعمرة كعميو الحج مف قابؿ ,كلك كجب عميو اليدم لذكره.

(ُ) أخرجو مالؾ في المكطأ (ّ ,)ّٓٔ /كتاب الحج ,ما جاء فيمف أحصر بغير عدك ,كالبييقي في السنف الكبرل (ٓ ,)ِْٖ /كتاب
الحج ,جامع أبكاب دخكؿ مكة ,باب ما يفعؿ مف فاتو الحج حديث رقـ (ُِٖٗ) ,كصححو األلباني في إركاء الغميؿ (ْ.)ّْْ /
(ِ) الشافعي :األـ (ِ.)ُُٖ /
(ّ) الماكردم :الحاكم الكبير (ْ.)ِّٗ /
(ْ) النككم :المجمكع (ٖ.)ِٖٓ /
(ٓ) ضعفو األلباني في إركاء الغميؿ (ْ.)ِٖٓ /
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اؿ « :يي ًي ُّؿ
ت يع ىم ىر  ىع ٍف ىريج وؿ فىاتىوي اٍل ىح ُّج  ,قى ى
ىس ىكًد  ,قى ى
اؿ :ىسأىٍل ي
ِ -كيمكف أف يناقش استدالليـ بأثر ٍاأل ٍ
يت ىزٍي ىد ٍب ىف ثىابً وت  فى ىسأىٍلتيوي ىع ٍف ىريج وؿ فىاتىوي اٍل ىح ُّج
اـ اٍل يم ٍقبً ىؿ ىفمىًق ي
ًب يع ٍم ىروة ىك ىعمى ٍي ًو ا ٍل ىح ُّج ًم ٍف قىا ًب وؿ» ثيَّـ ىخ ىر ٍج ي
ت اٍل ىع ى
ً
ً
ىع ىم ً
اؿ « :يي ًي ُّؿ ًب يع ٍم ىروة ىكىي يح ُّج ًم ٍف قىا ًب وؿ
ش بًًإ ٍس ىن ًاد ًه ىكقى ى
 ,قى ى
كع ًف ٍاأل ٍ
اؿ « :يي ًي ُّؿ ًب يع ٍم ىروة ىك ىعمى ٍيو ا ٍل ىح ُّج م ٍف قىا ًب وؿ» ,ى
ً
و
ً
اؿ ًم ٍث ىؿ قى ٍك ًؿ يع ىم ىر .
يف ىس ىنةن  ,فىقى ى
م» ,قى ى
اؿ :ىفمىًق ي
يت ىزٍي ىد ٍب ىف ثىابًت ىب ٍع ىد ع ٍش ًر ى
س ىعمى ٍيو ىى ٍد ه
ىكلى ٍي ى

اف ٍب يف ىي ىس وار ,أ َّ
ُّكب ,ىخ ىرىج ىحاجِّا
ىف أ ىىبا أىي ى
بأف ىذا األثر يعارض األثر الكارد عف عمر بف الخطاب عف يسمى ٍي ىم ي
ؽ م َّكةى أىض َّؿ رك ً
حتَّى إً ىذا ىك ً ً ً ً
احمىوي ,كأَّىنوي قىًدـ ىعمىى يعمر ٍب ًف اٍل ىخطَّ ً
اب  ىي ٍكىـ النَّ ٍح ًر فى ىذ ىك ىر ىذًل ىؾ
ى
ى
ىى
اف باٍل ىباد ىية م ٍف طى ًري ً ى
ى
ى
ى ىى
ت ا ٍلح َّج قىا ًب ىؿ فىح َّج كأ ٍ ً
س ىر ًم ىف
لىوي فىقى ى
ص ىنعي ا ٍل يم ٍعتى ًم ير ثي َّـ قى ٍد ىحمى ٍم ى
ت ،فىًإ ىذا أ ٍىد ىرٍك ى ى
ىىد ىما ٍ
اص ىن ٍع ىك ىما ىي ٍ
اؿ لىويٍ « :
استى ٍي ى
ي ى

ا ٍل ىي ٍد ًم».

يجاب عنو :بأنو أثر منقطع(ُ)؛ ألف سميماف بف يسار لـ يسمع مف عمر بف الخطاب  كاف أدرؾ أبا أيكب,
لكنو لـ يدرؾ زمف القصة ,كلـ ينقؿ أف أبا أيكب أخبره بيا.

(ِ)

كيمكف الرد عمى ذلؾ بأنو أثر ثبتت صحتو ,فيككف نصان في المسألة.
مناقشة أدلة أصحاب المذىب الثاني القائؿ :بأف مف فاتو الحج يتحمؿ بعمرة كيمزمو ىدم لفكات الحج،

كعميو الحج قابالن.

ُ -كيمكف أف يناقش استدالليـ بالمعقكؿ:
 إف الفكات لمحج كما أنو سبب مكجب لمقضاء ,فيك سبب مكجب لميدم. ألنو مف فاتو الحج يتحمؿ مف اإلحراـ قبؿ التماـ؛ فمزمو اليدم كالمحصر.بأف معنى اإلفساد :أنو أدخؿ بالجناية نقصان في إحرامو؛ فمزمو الدـ لجبراف النقص ,كىنا لـ يدخؿ نقصان فيو,
(ّ)

لذا ال يجب عميو دـ.

)ُ) المنقطع ىك ما سقط مف ركاتو رواك كاحد قبؿ الصحابي .العراقي :شرح التبصرة كالتذكرة (ُ.)ُِٓ/
(ِ) ابف حجر :التمخيص الحبير (ِ.)ٓٓٓ /
(ّ) القدكرم :التجريد (ْ.)َُِْ /
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خامسان -الترجيح كمسكغاتو:
لي رجحاف رأم أصحاب المذىب األكؿ كىـ :الحنفية كالحنابمة في
بعد عرض مذاىب الفقياء كأدلتيـ ,يتضح ٌ
ركاية ,القائؿ :بأف مف فاتو الحج يتحمؿ بعمرة ,كال يمزمو ىدم لفكات الحج كعميو الحج قاببلن ,كذلؾ لؤلسباب
اآلتية:
ُ -عدـ ثبكت اليدم في الحديث الكارد عف النبي .
ِ -ثبكت آثار كاردة عف الصحابة  تدؿ داللة صريحة عمى عدـ كجكب اليدم عمى مف فاتو الحج قارنان
بالعمرة.
ّ -إف في عدـ إيجاب اليدم في فكات الحج رفعان لمحرج عف األمة.
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المطمب الرابع
حكـ حج العبد إذا أعتؽ كىك محرـ قبؿ الكقكؼ بعرفة
نص اإلماـ مالؾ
ؼ ًبعرفى ىة :فىًإ َّف ذلً ىؾ َلى ي ٍج ًزم ع ٍن يو ًم ٍف حج ً
ؽ ًفي ا ٍلمكًق ً
َّة ًٍ
كف لى ٍـ
"قى ى
سالىًـ .إًَلَّ أ ٍ
اؿ ىمالً هؾ ًفي ا ٍل ىع ٍب ًد يي ٍعتى ي
ىف ىي يك ى
ى
ى
ي
اإل ٍ
ىٍ
ىى
ىج ىأزى ىع ٍن يو.
ؽ .ثي َّـ ىي ًق ي
ؼ ًب ىع ىرفى ىة ًم ٍف ًت ٍم ىؾ المَّ ٍيمى ًة .قى ٍب ىؿ أ ٍ
يي ٍح ًرٍـ ،فى يي ٍح ًرىـ ىب ٍع ىد أ ٍ
ىف يي ٍعتى ى
ىف ىي ٍطمي ىع ا ٍلفى ٍج ير .فىًإ ٍف فى ىع ىؿ ذلً ىؾ أ ٍ
كؼ ًب ىع ىرفى ىة .قىٍب ىؿ طيميكًع ا ٍلفى ٍج ًر
اف ًب ىم ٍن ًزلى ًة ىم ٍف فىاتى يو ا ٍل ىحجُّ .إً ىذا لى ٍـ يي ٍد ًرًؾ ا ٍل يكقي ى
ىكًا ٍف لى ٍـ يي ٍح ًرٍـ ،ىحتَّى ىي ٍطمى ىع ا ٍلفى ٍج ير ،ىك ى
(ُ)
اإل ً ً
ً
ييا".
ًم ٍف لى ٍيمى ًة ا ٍل يم ٍزىدلًفى ًة .ىكىي يك ي
كف ىعمىى ا ٍل ىع ٍبد ىح َّج ية ًٍ ٍ
سالىـ ىي ٍقض ى

)ُ) مالؾ :المكطأ (ّ ,)ّٕٓ/كىذه المسألة لـ يدرسيا الباحث اختصا انر كلعدـ كجكد حاجة إلييا في عصرنا.
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ادلثذث اٌثأٍ
آزاء اإلِاَ ِاٌه فُّٓ ؤصاب ؤهٍه
كفيو ثالثة مطالب:

المطمب األكؿ :حكـ مف أصاب أىمو كىك محرـ بالحج بعد الكقكؼ

بعرفة.

المطمب الثاني :حاج َّقبؿ زكجتو كىك محرـ كلـ يي ٍن ًزؿ.

المطمب الثالث :حكـ حج المرأة المكطكءة في اإلحراـ.

الفصل الثالث :آراء اإلهام هالك يف القصر ،واحلل ،،واجلواع ،وفىات احلج ،وادلسائل اجملوع عليها

المطمب األكؿ
حكـ مف أصاب أىمو كىك محرـ بالحج بعد الكقكؼ بعرفة
نص اإلماـ مالؾ:
اؿ ىمالً هؾً ،في ىر يج وؿ ىكقى ىع
"قى ى
اؿ:
م ،ىك ىح ُّج قىا ًب وؿ قى ى
ا ٍل ىي ٍد ي
(ُ)
ىعمى ٍي ًو ىح ُّج قىا ًب وؿ".
صكرة المسالة :

ً
ب ىعمى ٍي ًو
ام ىأرًىت ًو ًفي ا ٍل ىح ّْج ،ىما ىب ٍي ىن يو ىكىب ٍي ىف أ ٍ
ىف ىي ٍدفى ىع م ٍف ىع ىرفى ىة ،ىكىي ٍرًمي ا ٍل ىج ٍم ىرةى :إً َّن يو ىي ًج ي
ًب ٍ
ً
ً
س
ص ىابتي يو أ ٍ
ىىمى يو ىب ٍع ىد ىرٍم ًي ا ٍل ىج ٍم ىرًة .فىًإ َّن ىما ىعمى ٍي ًو أ ٍ
م .ىكلى ٍي ى
ىف ىي ٍعتىم ىر ،ىكيي ٍيد ى
فىًإ ٍف ىكا ىن ٍت إً ى

حاج جامع زكجتو بعد الكقكؼ بعرفة كقبؿ رمي جمرة العقبة الكبرل ,أك كقع بأىمو بعد رمي جمرة العقبة

الكبرل كقبؿ اإلفاضة ,فما حكـ حجو ,كما الكاجب عميو؟
أكَلن -تحرير محؿ النزاع :

حج قابؿ
أجمع الفقياء عمى أف مف جامع
ن
عامدا في حجو قبؿ كقكفو بعرفة أك أثناء الكقكؼ بعرفة فأف عميو ٌ
كاليدم )ِ(,كاختمفكا فيمف جامع أىمو بعد الكقكؼ بعرفة كقبؿ رمي جمرة العقبة ,ىؿ يعتبر حجو صحيحان ,
كما الكاجب المترتب عميو؟ كاتفؽ عمماء المذاىب األربعة عمى عدـ بطبلف حج مف جامع أىمو بعد رمي
(ّ)

الجمار قبؿ اإلفاضة,

كاختمفكا في الكاجب المترتب عميو.

الفرع األكؿ :حكـ حج مف جامع بعد الكقكؼ بعرفة كقبؿ رمي جمرة العقبة الكبرل
اختمؼ الفقياء في صحة حج مف جامع زكجتو بعد الكقكؼ بعرفة كقبؿ رمي جمرة العقبة عمى مذىبيف:

المذىب األكؿ :إذا جامع المحرـ أىمو بعد الكقكؼ بعرفة كقبؿ رمي جمرة العقبة الكبرل لـ يفسد حجو ,كىك
قكؿ الحنفية )ْ(,كركاية عف مالؾ.

(ٓ)

)ُ) مالؾ  :المكطأ (ّ)َٓٔ/

)ِ) ابف المنذر :اإلجماع (ص ,)ُٓ :الكاساني :بدائع الصنائع (ِ ,)ُِٕ/القرافي :الذخيرة (ّ ,)َّْ/الماكردم :الحاكم الكبير
(ْ ,)ُِٓ/ابف قدامة :المغني (ّ.)َّٖ/

)ّ) ابف عابديف :حاشية رد المحتار (ِ ,)ٓٓٓ/ابف رشد :بداية المجتيد (ِ ,)ُّْ-ُّّ/النككم :المجمكع (ٕ ,)ّّٗ/ابف قدامة:
المغني (ّ.)ِْٓ/

)ْ) السغدم :النتؼ (ُ ,)ُِّ/المرغيناني :بداية المبتدم (ص ,)ُٓ:البمخي كآخركف :الفتاكل اليندية (ُ ,)ِْٓ/السرخسي :المبسكط
(ْ.)ٕٓ/

)ٓ) ابف الجبلب :التفريع ( ُ ,) ِّٕ /القاضي عبدالكىاب :شرح الرسالة (ِ ,)ُِٗ/ابف رشد :البياف كالتحصيؿ (ّ ,)ََْ/ابف عبد
البر :االستذكار(ْ.)ِٖٓ/
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المذىب الثاني :إذا جامع المحرـ أىمو بعد الكقكؼ بعرفة كقبؿ رمي جمرة العقبة فسد حجو  ,كىك قكؿ مالؾ
(ِ)

ككافقو عمماء مذىبو )ُ(,كالشافعية,

ثانيان  :سبب الخالؼ :

كالحنابمة.

(ّ)

(ْ)

فمف رأل أف مف كقؼ بعرفة قد أكمؿ

يرجع سبب اختبلفيـ إلى اختبلفيـ في تأكيؿ قكلو « ا ٍل ىح ُّج ىع ىرفى ية»،
الحج ,قاؿ بصحة حجو إذا جامع بعد الكقكؼ بعرفة كقبؿ الرمي ,كمف رأل أف مف كقؼ بعرفة لـ يتـ الحج
قاؿ بفساد حجو.
ثالثان -أدلة المذاىب :

أدلة أصحاب المذىب اَلكؿ القائؿ بعدـ فساد حج مف جامع مف بعد الكقكؼ بعرفة  ،كاستدلكا بالقرآف
كالسنة كاألثر كالمعقكؿ .
ُ -القرآف الكريـ :
قكلو تعالى{ :فٍََا زَفَثَ وٌََا فُعُىقَ وٌََا جِدَايَ فٍِ اٌْذَجِّ}.

(ٓ)

كجو الدَللة :أف المراد بالرفث الكبلـ الفاحش كىذا ظاىر؛ ألنو قرنو بالجداؿ كلك ثبت أف المراد بو الجماع ,
حممناه عمى ما قبؿ الكقكؼ بعرفة.

(ٔ)

ِ -السنة :

ت َّ
النبً َّي  ىيقيك يؿ« :ا ٍل ىح ُّج ىع ىرفى ية».
 ىع ٍف ىع ٍب ىد َّالر ٍح ىم ًف ٍب ىف ىي ٍع ىم ىر ,قىاؿ :ىش ًي ٍد ى
رسكؿ اهلل  بالمكًق ً
ضّْر ً
جئت يا رسك ىؿ
قمت:
أتيت
ؼ يعني بً ىج و
ى
ي
مع ,ي
س الطائي  ,قاؿ :ي
بف يم ى
 ىع ٍف يعركةي يجبؿ طيّْئ ,أكمىمت مطيَّتي ,كأتعبت نفسي ,ك ً
اهلل ًمف ً
فيؿ لي ًمف
تركت ًمف ىجىب وؿ إال
اهلل ما
كقفت عميوٍ ,
ي
ي
ي
ي ى
(ٕ)

)ُ) العبدرم :التاج كاإلكميؿ (ْ ,)ِِْ/ابف رشد  :بداية المجتيد (ِ , )ُّّ/ابف الجبلب :التفريع (ُ. )ِّٕ/
)ِ) النككم :المجمكع (ْ ,)ّْٖ/الماكردم :الحاكم الكبير (ْ )ُِٕ/الجكيني :نياية المطمب (ْ. )ّّْ/

)ّ) النجدم :حاشية الركض المربع (ْ ,) ّّ/البيكتي :كشاؼ القناع (ِّْْ) ,البيكتي :الركض المربع (ُٖٕ) ,سعاد زرزكر :فقو
العبادات (ص.)ِْٔ:

)ْ) تقدـ تخريجو (ص.)َٔ:

)ٓ) مف اآلية ُٕٗ مف سكرة البقرة

)ٔ) القدكرم  :التجريد (ْ.)ُٖٗٔ/
)ٕ) تقدـ تخريجو(ص.)َٔ:

14

الفصل الثالث :آراء اإلهام هالك يف القصر ،واحلل ،،واجلواع ،وفىات احلج ،وادلسائل اجملوع عليها

ح ٍّج؟ فقاؿ رسك يؿ اهلل « :م ٍف أدر ىؾ معنا ىذه الصالة ،كأتى عرفى و
قبؿ ذلؾ ليالن أك نيا ارن فقد تـ حجُّو
ات ى
ى
ىى
ى
ى
(ُ)
كقضى تفىثىو».

كجو الدَللة  :أف الكقكؼ بعرفة ىك ركف الحج األكبر ,فمف كقؼ بعرفة فقد تـ حجو ,فأخبر النبي  عف
تماـ الحج بالكقكؼ ,كلي س المراد بو التماـ الذم ىك ضد النقصاف؛ ألف ىذا التماـ ال يثبت بنفس الكقكؼ,

فأصبح المراد منو خركج الحج عف احتماؿ الفساد بالكقكؼ ,كألف الكقكؼ بعرفة ركف مستقؿ بنفسو كجكدان
كصحة ,كال يقؼ كجكده كصحتو عمى ركف آخر ,كما كجد كمضى عمى الصحة ال يبطؿ إال بالردة ,كلـ
(ِ)

تكجد الردة ىينا ,كاذا لـ يفسد الجماع ما قبؿ عرفة لـ يفسد ما بعده.
ّ -األثر:

كؼ فىس ىد ينس يك يو ،كعمى ٍي ًو شاة ،كًا ىذا جامع بع ىد ا ٍلكقي ً
اؿ «إ ىذا جامع قىٍب ىؿ ا ٍلكقي ً
كؼ ًب ىع ىرفى ىة
قى ى
ىى
ى ىى
ى ى ى ى ىٍ ي
ى ي
ي
(ّ)
بدنة».

ىعف ٍاب ًف ىعب و
َّاس 
ام هة ،ىك ىعمى ٍي ًو
فى ىحجَّتي يو تى َّ
كجو الدَللة :أنو بالكقكؼ بعرفة تأكد حجو ,كأمف الفكات بعد الكقكؼ فكما ثبت حكـ التأكد في األمف مف

الفكات فكذلؾ في األمف مف الفساد.

(ْ)

ْ -المعقكؿ:

(ٓ)

 -إف الكطء بعد الكقكؼ بعرفة يكجب الفدية ,كما يكجب الفدية ال يفسد الحج.

 إف اإلحراـ قبؿ الكقكؼ بعرفة ضعيؼ ,لذلؾ يفسد الحج بالجماع قبؿ الكقكؼ بعرفة ,أما بعد الكقكؼ(ٔ)

بعرفة فيتأكد اإلحراـ بانضماـ أكثر األركاف إليو ,كىذا التأكد يمنع مف الفساد.

أدلة أصحاب المذىب الثاني القائؿ بفساد حج مف كطئ زكجو بعد الكقكؼ بعرفة  ،كاستدلكا بالقرآف
كاألثر كالقياس كالمعقكؿ .
ُ -القرآف الكريـ :

قكلو تعالى { :فٍََا زَفَثَ وٌََا فُعُىقَ وٌََا جِدَايَ فٍِ اٌْذَجِّ}.

(ٕ)

)ُ) أخرجو أبك داكد (ّ ,)ُِّ /كتاب المناسؾ ,باب مف لـ يدرؾ عرفة ,حديث رقـ (َُٓٗ) ,كالحاكـ (ُ ,)ّْٔ/كتاب المناسؾ حديث
رقـ (ََُٕ) ,كقاؿ صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه.

)ِ) الكاساني  :بدائع الصنائع (ِ. )ُِٕ/

)ّ) ذكره السرخسي في المبسكط (ْ ,)ٕٓ/كالبابرتي في العناية (ّ ,)ْٕ/كلـ يقؼ الباحث عمى ىذا األثر في كتب اآلثار مف ركاية ابف
عباس ,كانما كقؼ عميو في شرح السنة لمبغكم (ٕ )ِّٖ/مركيان بصيغة التضعيؼ ,بدكف سند عف ابف عمر .

)ْ) السرخسي  :المبسكط (ْ. )ٕٓ/
(ٓ) القدكرم :التجريد (ْ)ُٖٗٓ/
(ٔ) المرجع السابؽ (ْ.)ُٖٕٗ/

)ٕ) مف اآلية ُٕٗ مف سكرة البقرة
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كجو الدَللة :أنو نيى عف الجماع في الحج كالنيي يقتضي فساد المنيي عنو ,كألنو كطء و
عمد صادؼ
ي
(ُ)
إحرامان لـ يتحمؿ شيء منو فكجب أف يفسده كالكطء قبؿ الكقكؼ.
ِ -األثر:

 أف رجبلن سأؿ ابف عباس كعبداهلل بف عمرك حجؾ  ،كلـ يستفصمكا السائؿ".

(ِ)

 ,فقاؿ :كقعت بأىمي كنحف محرماف ,فقاال لو" :أفسدت

كطء صادؼ إحرامان تامان فأفسده ,كقبؿ الكقكؼ ,كىذا يخالؼ ما بعد التحمؿ األكؿ(ّ)؛
كجو الدَللة :أنو ه
(ْ)
فاف اإلحراـ غير تاـ.
ّ -القياس :

(ٓ)
الصالىةى ».
الصالى ًة فىقى ٍد أ ٍىد ىر ىؾ َّ
 قياس حديث «ا ٍل ىح ُّج ىع ىرفى ية» عمى حديث « ىم ٍف أ ٍىد ىر ىؾ ىرٍك ىع نة ًم ىف َّ(ٕ)
أم أنو أدرؾ فضؿ الصبلة كلـ تفتو ,ككذلؾ في الحج إذا أدرؾ عرفة أدرؾ الحج كلـ ىيفيتٍو.
كطء صادؼ إحرامان تامان قبؿ
 القياس عمى فساد الحج بالجماع قبؿ الكقكؼ بعرفة؛ ألف كبلن منيماه

التحمؿ.

(ٔ)

(ٖ)

ْ -المعقكؿ
ألف الكطء مف محظكرات االحراـ فكجب أف يككف حكـ ما بعد الكقكؼ كقبمو سكاء ,كالمباس كالطيب كباقي
المحظكرات.

(ٗ)

)ُ) الماكردم :الحاكم الكبير (ّ)ِّْ/

)ِ) لـ يعثر الباحث عمى مف خرجو كقد ذكره ابف قدامة في المغني (ّ )ِّْ/كقاؿ ركاه األثرـ .
)ّ) التحمؿ األكؿ :ما يفؾ بو المحرـ إحرامو كيككف بأداء اثنيف مف ثبلثة أعماؿ يقكـ بيا الحاج يكـ النحر ,كىي :رمي جمرة العقبة,
كالنحر ,كالحمؽ ,كيجكز لمحاج بو كؿ المحظكرات ما عدا الجماع .الشيرازم :الميذب (ُ.)ُْٕ/

)ْ) ابف قدامة  :المغني (ّ.)ِّْ/
)ٓ) تقدـ تخريجو (ص.)َٔ:

)ٔ) أخرجو البخارم (ُ ,)َُِ/كتاب مكاقيت الصبلة ,باب مف أدرؾ مف الصبلة ركعة ,حديث رقـ (َٖٓ) ,كمسمـ (ِ ,)َُِ/كتاب
المساجد ,باب مف أدرؾ ركعة مف الصبلة فقد ادرؾ تمؾ الصبلة ,حديث رقـ (َُُْ).

)ٕ) ابف قدامة  :المغني (ّ.)ِّْ/
)ٖ) المرجع السابؽ (ّ.)ِّْ/

)ٗ) الفراء :التعميقة الكبيرة (ِ. )ِِٖ/
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رابعان -المناقشة:

مناقشة أدلة أصحاب المذىب األكؿ القائؿ بعدـ فساد حج مف جامع بعد الكقكؼ بعرفة.

ُ -ييمكف أف ييناقش استدالليـ بقكلو تعالى {فٍََا زَفَثَ وٌََا فُعُىقَ وٌََا جِدَايَ فٍِ اٌْذَجِّ})ُ(،بأف لفظ "الرفث" يعني
الجماع بدليؿ قكلو تعالى{ :ؤُدًَِّ ٌَىُُْ ٌٍََُْحَ اٌصَُِّاَِ اٌسَّفَثُ إًٌَِ ِٔعَائِىُُْ}،

(ِ)

كفعبلن ,كحممو عمى ما قبؿ الكقكؼ يحتاج إلى دليؿ كال دليؿ ىنا.

فالرفث اسـ لمجماع قكالن

(ّ)

ِ -يمكف أف ييناقش استدالليـ .بحديث «ا ٍل ىح ُّج ىع ىرفى ية» أنو ال خبلؼ في أنو لـ يتـ؛ ألنو قد بقي عميو ركف
فعمـ أف المراد أنو قد قارب التماـ بالكقكؼ قياسان عمى قكلو « : إذا
مف أركاف الحج طكاؼ اإلفاضة ,ي
(ْ)

رفع رأسو مف السجدة فقد تمت صالتو»,

(ٓ)

يعني قاربت التماـ,

كألنو بإدراؾ عرفة ال يككف مدركان

لمحج كانما مدركان لركف مف أركانو يأمف بو فكات الحج ,كذلؾ ال يمنع كركد الفساد عميو.

(ٔ)

ّ -كيمكف أف يناقش استدالليـ بأثر ابف عباس  بأنو ال سند لو ,كىك غير مكجكد إال في كتبيـ ,كعمى

(ٕ)

فرض صحتو فإنو ال يمزـ مف أمف الفكات أمف الفساد بدليؿ أف العمرة يأمف فكاتيا كال يأمف فسادىا
(ٖ)

كيجكز أف يفسد ماال يفكت.

مناقشة أدلة أصحاب المذىب الثاني القائميف بفساد حج مف جامع بعد الكقكؼ بعرفة قبؿ رمي جمرة العقبة

ُ -ييمكف أف ييناقش استدالليـ بقكلو تعالى {فٍََا زَفَثَ وٌََا فُعُىقَ وٌََا جِدَايَ فٍِ اٌْذَجِّ} )ٗ(,بأف النيي عف الجماع

في الحج ال يكجب فساده ,بدليؿ اقترانو ,بالفسكؽ كالجداؿ ,كىما كاف كاف منييان عنيما إال أنيما ال
يفسداف الحج باإلجماع.

)ُ) مف اآلية (ُٕٗ) مف سكرة البقرة

)ِ) مف اآلية (ُٕٖ) مف سكرة البقرة.

)ّ) النجدم :حاشية الركض المربع (ّ.)ّّ/

ً
ً
)ْ) لـ ً
ث,
ىح ىد ى
يرك ىذا الحديث بمفظو عف النبي  أحد ,كانما ركم بمفظ آخر ,كىك ىع ٍف ىع ٍب ًد اهلل ٍب ًف ىع ٍم ورك ,قىا ىؿ :قىا ىؿ ىر يسك يؿ اهلل « :إً ىذا أ ٍ
ًً
ً ً
ً
صبلىتيوي» أخرجو الترمذم (ِ ,)ُِٔ/كتاب أبكاب الصبلة ,باب ما جاء
ىف يي ىسمّْ ىـ فىقى ٍد ىج ىاز ٍ
صبلىتو قىٍب ىؿ أ ٍ
ىي ٍعني الر ي
ت ى
َّج ىؿ ,ىكقى ٍد ىجمى ىس في آخ ًر ى
في الرجؿ يحدث في التشيد ,حديث رقـ (َْٖ) ,كضعفو.
)ٓ) الفراء :التعميقة الكبيرة (ِ. )َِّ/

)ٔ) الماكردم :الحاكم الكبير (ِ)ُِٖ/

)ٕ) ابف قدامة :المغني (ّ , )ِّْ/الفراء :التعميقة الكبيرة (ِ)ُِّ/
)ٖ) السمعاني :االصطبلـ (ِ)ّّّ/
)ٗ) مف اآلية ُٕٗ مف سكرة البقرة
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ِ -يمكف أف يناقش استدالليـ بقياس الحج عمى الصبلة بأف الصبلة ال يجكز أف يبقى ركف مف أركانيا ثـ
ال تفسد بالمعاني المفسدة ,كلما كاف الحج ال يفسد بالكطء مع بقاء ركف مف أركانو  ,جاز أف ال يمحقو

فساد مع بقاء تابع مف تكابعو.

(ُ)

ّ -كيمكف أف يناقش استدالليـ بأثر ابف عباس كابف عمر  بأنو غير ثابت ,كلـ يكجد إال في كتبيـ ,كلـ
يذكره أحد غيرى ـ ,كعمى فرض صحتو فميس فيو داللة عمى حكـ المسألة مف قريب كال مف بعيد ,ألنو
فتكل عمى الجماع أثناء اإلحراـ بشكؿ عاـ ,كاألمر يحتمؿ أف يككف قبؿ الكقكؼ بعرفة ,أك بعده ,كما

يمكف أ ف يقاؿ إنيما قد عمما حاؿ ىذا الرجؿ ,بأف يككف قد سأليما قبؿ الكقكؼ بعرفة فأجاباه بيذا
الجكاب ,كالدليؿ إذا دخمو االحتماؿ سقط بو االستدالؿ.

الجبراف ,كالعبادة
ْ -يمكف أف يناقش استدالليـ بالمعقكؿ بأف ىذه المحظكرات ال تفسد االحراـ ,كانما تكجب ي
إذا كجب جبرانيا قبؿ تأكدىا فعند تأكدىا أكلى ,كالكطء يكجب الفساد كال يجكز أف يقاؿ :إذا فسدت
(ِ)

العبادة قبؿ تأكدىا يجب أف تفسد بعد تأكدىا.

خامسان  :الترجيح كمسكغاتو

مف خبلؿ عرض أدلة الفريقيف كمناقشتيا يتبيف لي رجحاف قكؿ مف رأل عدـ فساد حج مف جامع بعد الكقكؼ

بعرفة كقبؿ رمي جمرة العقبة ,كىك مذىب الحنفية ,كركاية عف مالؾ ,كذلؾ لؤلسباب اآلتية:

ُ -قكة أدلتيـ ,كسبلمتيا مف المناقشة ,ككضكحيا في الداللة عمى تماـ الحج بالكقكؼ بعرفة.

ِ -أدلة القائميف بفساد الحج بالجماع قبؿ رمي جمرة العقبة الكبرل ,في داللتيا عمى حكـ المسألة يبعد.

ّ -إف في إفساد حج مف جامع بعد الكقكؼ بعرفة مشقة شديدة عمى الحاج ذلؾ أنو يمزمو أف يحج مرة
أخرل ,كالمشقة تجمب التيسير.

)ُ) القدكرم :التجريد (ْ. )ُٖٕٗ/
)ِ) المرجع السابؽ (ْ. )ُٖٕٗ/
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الفرع الثاني :الكاجب المترتب عمى مف جامع أىمو بعد الكقكؼ بعرفة كقبؿ رمي جمرة العقبة الكبرل
اختمؼ الفقياء في الكاجب المترتب عمى مف جامع أىمو بعد الكقكؼ بعرفة كقبؿ رمي جمرة العقبة الكبرل
عمى مذىبيف ،كىما:
(ُ)

المذىب األكؿ :قالكا يجب عميو بدنة فقط ،كىك مذىب الحنفية.

(ِ)

المذىب الثاني :قالكا يجب عميو بدنة ،كحج قابؿ ،كاليو ذىب مالؾ ككافقو عمماء مذىبو،
كالحنابمة.

(ّ)

كالشافعية،

(ْ)

أكَلن -سبب الخالؼ
يرجع سبب الخبلؼ في المسألة إلى اختبلفيـ في صحة الحج كفساده ,فمف رأل أف الجماع أفسد اإلحراـ كلـ
يفسد الحج أكجب البدنة ,كمف رأل أف الجماع أفسد الحج كمو أكجب البدنة كالحج مف قابؿ.
ثانيان -أدلة المذاىب
أدلة أصحاب المذىب األكؿ القائؿ بكجكب البدنة فقط ،كىك مذىب الحنفية ،كاستدلكا باألثر كالمعقكؿ ،كىما
كما يأتي:
ُ -األثر:
و
الرج ًؿ يج ً
أَّىنو قى ى ً
ً
كؼ بًاٍل ىب ٍي ًت« :إً َّف ىعمى ٍي ًو ىب ىد ىن نة،
عباس
 ىع ًف ٍابفىف ىيطي ى
امعي ىب ٍع ىد ىما ىي ًق ي
ؼ بً ىع ىرفىات قىٍب ىؿ أ ٍ
اؿ في َّ ي ي ى
ي
(ٓ)
اـ».
ُّو تى ّّ
ىكيي ًت ُّـ ىما ىب ًق ىي ًم ٍف ىح ّْج ًو ،ىك ىحج ي
قاؿ « َل تجب البدنة في الحج إَل في مكضعيف ،مف جامع بعد الكقكؼ بعرفة ،كمف
 عف ابف عباس(ٔ)

طاؼ الزيارة جنبان».

)ُ) البابرتي :العناية (ّ ,)ْٔ/السرخسي :المبسكط (ْ ,)ٕٓ/السغدم :النتؼ (ُ ,)ُِّ/المرغيناني :بداية المبتدم (ص.)ُٓ:
)ِ) ابف رشد  :بداية المجتيد (ِ ,)ُّْ-ُّّ/ابف عبد البر :االستذكار (ْ,)ِٖٓ/
)ّ) الماكردم :الحاكم الكبير (ْ.)ُِٕ/

)ْ) أبك يعمى الفراء :التعميقة الكبيرة (ِ ,)ِِٖ/سعاد زرزكر :فقو العبادات (ص.)ِْٔ:

)ٓ) أخرجو أبك يكسؼ في اآلثار (ص ,)ُُٖ :اثر رقـ (ْٗٓ) ,كنسبو ابف الممقف في البدر المنير (ٔ )ّٖٕ/إلى أبي حنيفة في مسنده,
كلـ أجده فيو ,كلـ أقؼ عمى مف حكـ عميو.

)ٔ) لـ أقؼ عمى مف خرجو في كتب اآلثار ,كقد ذكره بغير سند البابرتي في العناية (ّ.)ْٕ/
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كؼ فىس ىد ينس يك يو ،كعمى ٍي ًو شاة ،كاً ىذا جامع بع ىد ا ٍلكقي ً
أنو قاؿ « :إ ىذا جامع قى ٍب ىؿ ا ٍلكقي ً
كؼ
 عف ابف عباسىى
ى ىى
ى ى ى ى ىٍ ي
ى ي
ي
(ُ)
ام هة ،ىك ىعمى ٍي ًو بدنة ».
ًب ىع ىرفى ىة فى ىح َّجتي يو تى َّ
عمى أف مف جامع بعد الكقكؼ بعرفة فحجو تاـ ,كال

كجو الدَللة :تفيد اآلثار الكاردة عف ابف عباس

يجب عميو سكل أف ييدم بدنة ,كىذا األمر ال مدخؿ لمرأم فيو ,فيأخذ حكـ المرفكع.

(ِ)

ِ -المعقكؿ:
 إف الجماع أعمى االرتفاقات لكفكر لذتو ,ككؿ ما كاف كذلؾ يتغمظ الكاجب بو لكجكب التطابؽ بيفً
المكجب كىك الجماع – أعمى االرتفاقات -كالكاجب كىك اليدم الكاجب بمقتضى الحكمة.

(ّ)

أدلة أصحاب المذىب الثاني :الذيف قالكا بأف عميو بدنة كحج قابؿ ،كىـ المالكية ،كالشافعية كالحنابمة،
كاستدلكا بالسنة كاأل ثر ،كىي كاآلتي:
ُ -السنة
ً
و
ام ىأرىتىوي ىك يى ىما ىم ٍح ًرىم ً
يد ٍب يف ين ىع ٍيوـ :أ َّ
اؿ لىيي ىما
ىؿ َّ
كؿ المَّ ًو  --فىقى ى
الريج يؿ ىر يس ى
اف فى ىسأ ى
 ىع ٍف ىي ًز يام ىع ٍ
ىف ىريجبلن م ٍف يج ىذاـ ىج ى
ً ً
ىى ًديا ىى ٍديا ثي َّـ ار ًجعا حتَّى إً ىذا ًج ٍئتيما ا ٍلم ىك ى ً
ً
ىص ٍبتي ىما فىتىفىَّرقىا ىكَلى
ٍ ى ى
س ىك يك ىما ىكأ ٍ ى ن
ىص ٍبتي ىما فيو ىما أ ى
اف الَّذل أ ى
 «:اقٍض ىيا ين ي
ى ى
اف الًَّذل أىص ٍبتيما ًف ً
اح هد ًم ٍن يكما ص ً
يرل ك ً
يخ ىرل فىتي ٍق ًبالى ًف ىحتَّى إً ىذا يك ٍنتي ىما ًبا ٍل ىم ىك ً
يو ىما
اح ىب يو ىك ىعمى ٍي يك ىما ىح َّج هة أ ٍ
ى ى
ىى ى
ى ى
ىى ًد ىيا ».
س ىك يك ىما ىكأ ٍ
ىص ٍبتي ىما فىأ ٍ
ىح ًرىما ىكأىتَّ ىما ين ي
أ ى

(ْ)

كجو الدَللة :دؿ الحديث بمنطكقو عمى أف مف جامع امرأتو كىك محرـ بالحج كجب عميو أف يقضي حجو,
كأف ييدم ىديان ,كىك نص في المسألة.

)ُ) سبؽ الكبلـ عمى تخريجو ص(ٖٗ).
)ِ) البابرتي :العناية (ّ.)ْٕ/

)ّ) البابرتي :العناية (ّ ,)ْٕ/الزيمعي :تبييف الحقائؽ (ِ.)ٖٓ/

)ْ) أخرجو البييقي في السنف الكبرل (ٓ )ُٔٔ/حديث رقـ (َََُٔ) ,كأبك داكد في المراسيؿ (ص ,)ُْٕ:حديث رقـ (َُْ) ,كضعفو
ابف الممقف في البدر المنير (ٔ ,)ّٖٗ/كابف القطاف في بياف الكىـ كاإليياـ (ِ)ُِٗ/

111

الفصل الثالث :آراء اإلهام هالك يف القصر ،واحلل ،،واجلواع ،وفىات احلج ،وادلسائل اجملوع عليها

ِ -األثر:
َّاس بًطى ًري ً
ش لىًق ىيا ٍاب ىف ىعب و
ام ىأرىتىوي ًم ٍف قيىرٍي و
 ىع ٍف ًع ٍك ًرىمةى ىم ٍكلىى ٍاب ًف ىعب وَّاس أ َّ
ت
ؽ اٍل ىمًد ىين ًة فىقى ى
ىص ٍب ي
اؿ  :أ ى
ىف ىريجبلن ىك ٍ
ط ىؿ فىحجَّا عاما قىا ًبالن ثي َّـ أ ً
اؿ ٍاب يف ىعب و
ىىمى ٍمتي ىما ىحتَّى إً ىذا
َّاس « :أ َّ
ىىالَّ ًم ٍف ىح ٍي ي
ىىمًى فىقى ى
ثأٍ
أٍ
ىما ىح ُّج يك ىما ىى ىذا فىقى ٍد ىب ى ي ى ن
)ُ( .
ت ىعمى ٍي ىيا فىفى ً
ىى ًد ىناقى نة ىكٍلتي ٍي ًد ىناقى نة»
ىبمى ٍغتي ىما ىح ٍي ي
ٍيا فىالى تىىر ى
اىا ىحتَّى تىٍرًم ىيا ا ٍل ىج ٍم ىرةى ىكأ ٍ
اؾ ىكَلى تىىر ى
ث ىكقى ٍع ى
ارق ى
ً
 عف أىبًى الطُّفىٍي ًؿ :ع ًو
ام ًر ٍب ًف كاثًمىةى  ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
اؿ
َّاس
ام ىأرىتً ًو ىك يى ىك يم ٍح ًرهـ قى ى
ىٍ
ى
 :فى ىريجؿ ىكقى ىع ىعمىى ٍ
ى
ً
ىح ىرٍمتي ىما فىتىفىَّرقىا ىكَلى تى ٍمتى ًق ىيا
س ىك يك ىما ىك ٍار ًج ىعا إًلىى ىبمىًد يك ىما فىًإ ىذا ىك ى
َّي ًف فىًإ ىذا أ ٍ
اـ قىا ًب وؿ فىا يخ ٍر ىجا ىحاج ٍ
«اقٍض ىيا ين ي
اف ىع ي
(ِ)
ً
ىى ًد ىيا ىى ٍد نيا».
س ىك يك ىما ىكأ ٍ
ىحتَّى تى ٍقض ىيا ين ي
بمنطكقيا عمى كجكب البدنة كالحج مف قابؿ عمى

كجو الدَللة :دلت اآلثار الكاردة عف ابف عباس
مف جامع امرأتو كىك محرـ.
ثالثان -مناقشة األدلة

مناقشة أدلة أصحاب المذىب األكؿ الذيف قالكا إف الكاجب عميو بدنة ،كىـ الحنفية.
ُ -يمكف أف يناقش استدالليـ بآثار ابف عباس  أنيا لـ ترد إال في كتبيـ كال يكجد ليا أسانيد معركفة.
مناقشة أدلة أصحاب المذىب الثاني الذيف قالكا إف الكاجب عميو بدنة كحج قابؿ ،كىـ الجميكر.
ُ -نكقش استدالليـ بحديث يزيد بف نعيـ بأنو حديث مرسؿ ضعيؼ؛ فبل تقكـ الحجة بو.
ِ -نكقش استدالليـ بآثار ابف عباس
بيا عمى المسألة.

أنيا آثار مطمقة غير مقيدة بحاؿ معينة فبل تصمح لبلستدالؿ

رابعان -الترجيح كمسكغاتو

مف خبلؿ عرض أدلة الفريقيف كمناقشتيا يتبيف لمباحث رجحاف قكؿ مف رأل أف الكاجب عمى مف جامع

امرأتو بعد الكقكؼ كقبؿ رمي جمرة العقبة ىك كجكب البدنة فقط ,كىك مذىب الحنفية ,كذلؾ لؤلسباب اآلتية:
ُ -التيسير عمى الحاج كرفع المشقة كالحرج.

ِ -إنو إذا كاف الحج صحيحان كما ىك الراجح في الفرع السابؽ ,ففي إيجاب اإلعادة نقض ليذا الترجيح.
)ُ) أخرجو البييقي في السنف الكبرل (ٓ )ُٖٔ/أثر رقـ (ََُٕٔ) ,كذكر الدكتكر عبداهلل التركي في تحقيقو لمسنف الكبرل أف الذىبي
صححو :.البييقي :السنف الكبرل (ت :التركي) (َُ ,)َِْ/أثر رقـ (َٖٕٗ).

)ِ) أخرجو البييقي في السنف الكبرل (ٓ )ُٕٔ/أثر رقـ (ََُْٔ) ,كالبغكم في شرح السنة (ٕ ,)ُِٖ/أثر رقـ (ُٔٗٗ) ,كصحح
إسناده الطريفي في التحجيؿ (صُٖٓ).
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الفرع الثالث :حاج كقع بأىمو بعد رمي جمرة العقبة الكبرل كقبؿ طكاؼ اإلفاضة
اختمؼ الفقياء في الكاجب المترتب عمى مف جامع أىمو بعد رمي جمرة العقبة الكبرل كقبؿ طكاؼ اإلفاضة
عمى مذىبيف ،كىما:

(ُ)

المذىب األكؿ :قالكا يجب عميو بدنة ,كىك مذىب مالؾ ,ككافقو عمماء مذىبو,
(ّ)

كركاية عف أحمد.

(ْ)

المذىب الثاني :قالكا يجب عميو شاة ,كىك مذىب الحنفية,

كالشافعية في األصح,

كالشافعية في قكؿ,

(ٓ)

كالحنابمة.

(ِ)

(ٔ)

ثانيان -سبب الخالؼ
يرجع سبب الخبلؼ في المسألة إلى اختبلفيـ في حجـ المخالفة ,فمف رأل كجكب البدنة نظر لعظـ الجناية
عمى اإلحراـ ,كمف ذىب إلى كجكب الشاة نظر إلى خفة الجناية لكقكعيا بعد التحمؿ األكؿ.

ثالثان -أدلة المذاىب
أدلة المذىب األكؿ القائؿ بكجكب البدنة ،كىك مذىب مالؾ ،كعمماء مذىبو ،كقكؿ عند الشافعية ،كركاية

عند الحنابمة ,كاستدلكا باألثر كالقياس:
ُ -األثر:

ىف رج نبل أىصاب ًمف أ ٍ ً ً
 ىع ًف ٍاب ًف ىعب واؿ « :ىي ٍن ىح ىر ً
كؼ بًاٍل ىب ٍي ًت ىي ٍكىـ َّ
اف
َّاس
الن ٍح ًر  ,فىقى ى
ىف ىيطي ى
ىىمو قىٍب ىؿ أ ٍ
ى ى ٍ
 ,أ َّ ى ي
(ٕ)
س ىعمى ٍي ًي ىما ا ٍل ىح ُّج ًم ٍف قىا ًب وؿ»
ىج يز نا
كر ىب ٍي ىن يي ىما ىكلى ٍي ى
كجو الدَللة :ىذا القكؿ مف ابف عباس
الصحابة .

ال يعمـ إال بتكقيؼ عف النبي  ,كال يعمـ لو مخالؼ مف

(ٖ)

)ُ) الباجي :المنتقى (ّ.)ٗ/

)ِ) النككم :المجمكع (ٕ.)ّّٗ/

)ّ) ابف قدامة :المغني (ّ.)ِْٓ/
)ْ) البابرتي :العناية (ّ.)ْٕ/

)ٓ) النككم :المجمكع (ٕ.)ّّٗ/

)ٔ) ابف قدامة :المغني (ّ.)ِْٓ/

)ٕ) أخرجو الدارقطني في سننو (ّ ,)ِِّ/كتاب الحج ,باب المكاقيت ,أثر رقـ (ِِٕٔ) ,كالبييقي في السنف الكبرل (ٓ ,)ِٕٗ/كتاب
جماع أبكاب دخكؿ مكة ,باب الرجؿ يصيب امرأتو بعد التحمؿ األكؿ كقبؿ التحمؿ الثاني ,أثر رقـ (َُٖٗ) ,كصححو األلباني في إركاء

الغميؿ (ْ ,)ِّْ/أثر رقـ (َُْْ).

)ٖ) ابف قدامة :المغني (ّ.)ِْٓ/
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ِ -القياس
 القياس عمى الكطء قبؿ التحمؿ األكؿ ,فكما تجب البدنة في الكطء قبمو تجب في الكطء بعده بجامع تحريـ(ُ)

الكطء في كمييما.

أدلة أصحاب المذىب الثاني القائؿ بكجكب الشاة ،كىك مذىب الحنفية ،كاألصح عند الشافعية ،كالحنابمة،
كاستدلكا بالقياس كالمعقكؿ:
ُ -القياس
 القياس عمى المباشرة فيما دكف الفرج ,فإف كفارتيا شاة ,ككذلؾ الكطء بعد الرمي كقبؿ اإلفاضة كفارتوشاة ,بجامع أنيما ال يفسداف الحج.

(ِ)

ِ -المعقكؿ

(ّ)

 إف اإلحراـ خؼ بالتحمؿ األكؿ فينبغي أف يككف الكطء فيو دكف الكطء في اإلحراـ مف غير تحمؿ.رابعان -مناقشة األدلة

مناقشة أدلة أصحاب المذىب األكؿ القائؿ بكجكب البدنة ،كىك مذىب مالؾ ،كعمماء مذىبو ،كقكؿ عند

الشافعية ،كركاية عند الحنابمة:

ُ -يمكف مناقشة دليميـ مف األثر الكارد عف ابف عباس

أنو كرد عمى سبيؿ االستحباب ,إذ كرد في
(ْ)

بعض الركايات عنو أنو سأؿ المستفتي عف حالو ,فمما أخبر أنو مكسر أمره أف يذبح بدنة.

ِ -يمكف مناقشة دليميـ مف القياس ,بأنو قياس مع الفارؽ؛ ألف التحمؿ األكؿ يبيح لممحرـ بعض األشياء
المحظكرة قبمو ,بخبلؼ ما قبمو.
مناقشة أدلة أصحاب المذىب الثاني القائؿ بكجكب الشاة ،كىك مذىب الحنفية ،كاألصح عند الشافعية،

كالحنابمة:

ُ -يمكف مناقشة دليميـ مف القياس بأنو قياس مع الفارؽ ألف أحكاـ المباشرة تختمؼ عف أحكاـ الكطء ,فبل
يصح حمؿ أحدىما عمى اآلخر.
)ُ) الشيرازم :الميذب (ُ ,)ّْٗ/ابف قدامة :المغني (ّ.)ِْٓ/
)ِ) المرجعاف السابقاف :نفس المكاضع

)ّ) ابف عابديف :رد المحتار (ِ ,)ٓٓٓ/ابف قدامة :المغني (ّ.)ِْٓ/
كؼ بًا ٍلب ٍي ًت  ,قىا ىؿً " :ع ٍن ىد ىؾ ىشيء؟ " قىا ىؿ :ىنعـ ًإنّْي م ً
ت ً
ً
) )4جاء ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
كسهر  ,قىا ىؿ:
َّاس
ام ىأرىتي قىٍب ىؿ أ ٍ
ىف أىطي ى ى
ٍه
 ,أىتىاهي ىر يج هؿ فىقىا ىؿ :ىكط ٍئ ي ٍ
ىٍ
ي
ً
" فى ٍانحر ىناقىةن س ًم ىينةن فىأى ٍ ً
يف " أخرجو البييقي في السنف الكبرل (ٓ ,)ِٕٗ/كتاب جماع أبكاب دخكؿ مكة ,باب الرجؿ يصيب
طع ٍميىا ا ٍل ىم ىساك ى
ى
ىٍ
امرأتو بعد التحمؿ األكؿ كقبؿ التحمؿ الثاني ,أثر رقـ (ٕٗٗٗ) ,كلـ أقؼ عمى مف حكـ عميو فيما تكفر لدم مف مراجع.

113

الفصل الثالث :آراء اإلهام هالك يف القصر ،واحلل ،،واجلواع ،وفىات احلج ،وادلسائل اجملوع عليها

خامسان -الترجيح كمسكغاتو
مف خبلؿ عرض أدلة المذاىب كمناقشتيا يظير لمباحث رجحاف المذىب الثاني القائؿ بكجكب الشاة ,كىك
مذىب الحنفية ,كاألصح عند الشافعية ,كالحنابمة ,كذلؾ لؤلسباب اآلتية:
ُ -قكة أدلتيـ كسبلمتيا مف المناقشة.

ِ -قصكر الجناية لكقكعيا بعد التحمؿ األكؿ.
ّ -إف اإلحراـ قد خؼ بفعؿ األنساؾ المبيحة لمباس كالطيب كاألخذ مف الشعر مما كاف محظك انر قبمو.
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المطمب الثاني

نص اإلماـ مالؾ

حاج قىَّب ىؿ زكجتو كىك محرـ كلـ يي ٍن ًزؿ

ً ً
ً ً
ً َّ
م"
ؾ " :ىكلى ٍك أ َّ
اؿ ىمالً ه
قى ى
اء ىد ًاف ه
ؽ ،لى ٍـ ىي يك ٍف ىعمى ٍيو في ا ٍلقيٍبمىة إًَل ا ٍل ىي ٍد ي
ام ىأرىتى يو ،ىكلى ٍـ ىي يك ٍف م ٍف ذل ىؾ ىم ه
ىف ىر يجالن قىَّب ىؿ ٍ

(ُ)

صكرة المسألة
َّؿ امرأتو كىك محرـ ,كلـ ينزؿ منو الماء الدافؽ ,فما حكـ حجو ,كما األثر المترتب عمى ذلؾ؟
حاج قىب ى
أكَلن -تحرير محؿ النزاع
اتفؽ الفقياء عمى أف تقبيؿ المرأة حاؿ اإلحراـ مف غير إنزاؿ ال يفسد الحج ,كيكجب الكفارة,

الكفارة عمى مذىبيف ,كىما:

(ّ)

المذىب األكؿ :كجكب البدنة ,كىك قكؿ مالؾ,

المذىب الثاني :كجكب الشاة ,كىك قكؿ الحنفية,

(ِ)

كاختمفكا في

(ْ)

كركاية عند الحنابمة.

(ٓ)

(ٔ)

كالمالكية,

(ٕ)

كالشافعية,

كالحنابمة.

(ٖ)

ثانيان -سبب الخالؼ
يظير لمباحث أف سبب الخبلؼ يكمف في اآلتي:
ُ -عدـ كجكد نص صريح قاطع في المسألة.

ِ -اختبلفيـ في إلحاؽ القيٍبمىة بالكطء ,فمف يرل إلحاقيا بالكطء يكجب البدنة ,كمف ال يرل إلحاقيا بالكطء
يكجب الشاة.

)ُ) مالؾ :المكطأ (ّ.)ُٓٔ/

)ِ) الكاساني :بدائع الصنائع (ِ ,)ُِٔ/الباجي :المنتقى (ّ ,)ٔ/العمراني :البياف (ْ ,)ِِٗ/ابف قدامة :المغني (ّ.)ُُّ/
)ّ) ابف شاس :عقد الجكاىر الثمينة (ُ ,)ِٕٗ/الباجي :المنتقى (ّ.)ٔ/
)ْ) الفراء :التعميقة الكبيرة (ِ ,)َِٓ/المرداكم :اإلنصاؼ (ّ.)ِّٓ/

)ٓ) الجصاص :شرح مختصر الطحاكم (ِ ,)ْٓٓ/المكصمي  :االختيار (ُ.)ُٔٓ/

)ٔ) ابف عبد البر :الكافي (ُ ,)ّٗٔ/الجندم :التكضيح (ّ ,)ٔٔ/الحطاب :مكاىب الجميؿ (ّ.)ُٖٔ/
)ٕ) الرافعي :العزيز (ّ ,)ْٖٕ/العمراني :البياف (ْ.)ِِٗ/

)ٖ) المرداكم :اإلنصاؼ (ّ ,)ِّٓ/ابف مفمح :المبدع (ّ.)ُٔٔ/
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ثالثان -أدلة المذاىب
أدلة أصحاب المذىب األكؿ القائؿ بكجكب البدنة ،كىك قكؿ مالؾ كركاية عند الحنابمة ,كاستدلكا بالقياس,
كبيانو:

ُ -إنو ىدم كجب باالستمتاع فكجبت بو البدنة ,قياسان عمى الكطء.

(ُ)

أدلة أصحاب المذىب الثاني القائؿ بكجكب الشاة كىك قكؿ الحنفية ،كالمالكية ،كالشافعية ،كالحنابمة،
كاستدلكا باألثر ,كالقياس ,كالمعقكؿ كىي كاآلتي:
ُ -األثر
-

ما ركم عف عمي كابف عباس

أنيما أكجبا في القيبمة شاة.

(ِ)

كجو الدَللة :األثر نص في المسألة ,كال يعمـ ليما مخالؼ مف الصحابة  ,فصار إجماعان.
ِ -القياس

(ّ)

 القياس عمى الطيب؛ إذ إنو تمذذ بالقيٍبمىة كما يمتذ باستعماؿ الطيب؛ فكجبت عميو الشاة.(ْ)
 -القياس عمى فدية األذل؛ فكما ال تجب فييا البدنة ,كتجب فييا الشاة؛ فكذلؾ القيٍبمىة بدكف إنزاؿ.

ّ -المعقكؿ:

 إف القيٍبمىة بدكف إنزاؿ دكف القيٍبمىة بإنزاؿ كدكف الكطء بدكف إنزاؿ ,كىما دكف الكطء بإنزاؿ ,فتككف القيٍبمىة(ٓ)
بدكف إنزاؿ دكنيا فيما يجب فييا ,فيجب فييا أقؿ الفدية ,كىي الشاة.

رابعان -مناقشة األدلة
مناقشة أدلة أصحاب المذىب األكؿ القائؿ بكجكب البدنة ،كىك قكؿ مالؾ ،كركاية عند الحنابمة ,كيمكف
مناقشتيـ باآلتي:

(ٔ)

ُ -قياس القيٍبمىة عمى الكطء قياس مع الفارؽ؛ ألنو يجب بو الحد كال يجب بيا.
كيعترض عميو بأف الحد يجب في الزنى كال يجب في الكطء الحبلؿ.
)ُ) الباجي المنتقى (ّ ,)ٔ/الفراء التعميقة الكبيرة (ِ.)َِٓ/

)ِ) أثر عمي  أخرجو البييقي في السنف الكبرل (ٓ )ِٕٓ/كتاب جماع أبكاب دخكؿ مكة ,باب المحرـ يصيب امرأتو ما دكف الجماع,

برقـ (َٕٗٗ) كضعفو .كذكر أنو قد يركم عف ابف عباس
)ّ) العمراني :البياف (ْ ,)ِِٗ/ابف مفمح :المبدع (ّ.)ُٔٔ/

مثمو ,كلـ يسنده.

(ْ) البيكتي :الركض المربع (ص.)ُِٔ:
(ٓ) ابف قدامة :المغني (ّ.)ُُّ/

(ٔ) البيكتي :الركض المربع (ص.)ُِٔ:
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مناقشة أدلة ال مذىب الثاني القائؿ بكجكب الشاة ،كىك مذىب الحنفية ،كالمالكية ،كالشافعية ،كالحنابمة،

كيمكف مناقشتيـ باآلتي:

ُ -يناقش استدالليـ بأثر عمي كابف عباس

بأنو أثر ضعيؼ ,كال يصح االستدالؿ بو.

ِ -يناقش استدالليـ بقياس القيٍبمىة عمى الطيب كاألذل ,بأنو قياس مع الفارؽ ألف كفارة القيٍبمى ًة آكد مف
(ُ)
كفارتيما؛ إذ إف كفارة الطيب كاألذل يدخميا التخيير ,كال يدخؿ في كفارة القيٍبمىة.
خامسان -الترجيح كمسكغاتو
مف خبلؿ عرض أدلة المذاىب كمناقشتيا يتبيف لمباحث رجحاف المذىب القائؿ بكجكب الشاة ,كىك مذىب

الحنفية ,كالمالكية ,كالشافعية ,كالحنابمة ,كذلؾ لؤلسباب اآلتية:

و
مناؼ لمتيسير عمى الحاج.
ُ -إف القكؿ بكجكب البدنة عمى مف قبَّؿ يم ٍح ًرمان فيو تشديد
ِ -إف القيٍبمىةى حاؿ اإلحراـ أخؼ مف الجماع فمـ يجب بيا ما يجب بو.

(ُ) الفراء :التعميقة الكبيرة (ِ.)ُِٓ/
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المطمب الثالث
حكـ حج المرأة المكطكءة في اإلحراـ
نص اإلماـ مالؾ
ً
ً ً
قى ى ً
يب ىيا ىز ٍك يج ىيا ،ىك ًى ىي يم ٍح ًرىم هة ًم ىار ارنً ،في ا ٍل ىح ّْج أ ًىك ا ٍل يع ٍم ىرًة ،ىك ًى ىي لى يو ًفي ذلً ىؾ
س ىعمىى ا ٍل ىم ٍأرىة الَّتي ييص ي
اؿ ىمال هؾ" :لى ٍي ى
(ُ)
َّ
يمطى ً
ىص ىاب ىيا ًفي ا ٍل ىح ّْج"
م ،ىك ىح ُّج قىا ًب وؿ إً ٍف أ ى
اك ىع هة .إًَل ا ٍل ىي ٍد ي
صكرة المسألة

ً
ئ امرأتو في الحج حاؿ إحراميما ,ككانت مطاكعة لو؛ فما حكـ حجيا ,كىؿ يمزميا فدية(ِ)؟
حاج كط ى

أكَلن -تحرير محؿ النزاع

(ّ)

اتفؽ الفقياء عمى فساد حجيا إذا كانت مطاكعة,

كاختمفكا في الفدية المترتبة عمى ذلؾ عمى ثبلثة مذاىب,

كىي:
(ْ)

المذىب األكؿ :ال تجب عمييا الفدية ,كتجب عمى زكجيا ,كىك مذىب الشافعية,
(ٔ)

المذىب الثاني :كجكب فدية منفردة عمى كؿ منيما ,كبو قاؿ الحنفية,
(ٗ)

كقكؿ عند الشافعية,

كمالؾ,

كالحنابمة.

(ٕ)

(ٓ)
(ٖ)

ككافقو عمماء مذىبو,

(َُ)

كركاية عف أحمد.

المذىب الثالث :كجكب فدية كاحدة عمييما ,كىك قكؿ عند الشافعية,

(ُُ)

(ُِ)

كركاية أخرل عف أحمد.

)ُ) مالؾ المكطأ (ّ.)ُٓٔ /
)ِ) الفدية :ىي ما يقدـ هلل تعالى جزاء تقصير في عبادة .انظر :أبك جيب :القامكس الفقيي (ص ,)ُِٖ:كالفدية في الجماع عند الحنفية

شاة ,أما عند الجميكر فيي بدنة .انظر :القدكرم :التجريد (ْ ,)َُٖٗ/القاضي عبدالكىاب :شرح الرسالة (ِ ,)ِِّ/الماكردم :الحاكم

الكبير (ْ ,)ُِٔ/ابف قدامة :المغني (ّ.)َّٖ/

)ّ) الكاساني :بدائع الصنائع (ِ ,)ُِٕ/الباجي :المنتقى (ّ ,)ٕ/النككم :المجمكع (ٕ ,)ّٗٓ/ابف قدامة :المغني (ّ.)َّٗ/
)ْ) النككم :المجمكع (ٕ ,)ّٗٓ/األنصارم :أسنى المطالب (ُ.)ُِٓ/
)ٓ) ابف مفمح :المبدع (ّ.)ُْٔ/

)ٔ) الجصاص :شرح مختصر الطحاكم (ِ.)ْٓٗ/
)ٕ) مالؾ :المكطأ (ّ.)ُٓٔ/

)ٖ) الباجي :المنتقى (ّ ,)ٕ/ابف عبد البر :االستذكار (ْ.)ُِٔ/
)ٗ) النككم :المجمكع (ٕ.)ّٗٓ/

)َُ) ابف مفمح :المبدع (ّ.)ُْٔ/
)ُُ) النككم :المجمكع (ٕ.)ّٗٓ/

)ُِ) ابف قدامة :المغني (ّ ,)َّٗ/ابف مفمح :المبدع (ّ)ُْٔ/
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ثانيان -سبب الخالؼ:
يرجع سبب الخالؼ في المسألة إلى ما يأتي:
ُ -عدـ كجكد نص قاطع في المسألة.
ِ -اختبلفيـ في اعتبار إفساد عبادة الحج مثؿ إفساد عبادة الصياـ ,فمف يرل أف إفساد الحج مثؿ إفساد
الصياـ قاؿ بكجكب فدية كاحدة عمى الزكج ,كمف يرل أف إفساد الحج خبلؼ إفساد الصياـ أكجب عمى
كؿ منيما فدية منفردة.
ثالثان -أدلة المذاىب:
أدلة أصحاب المذىب األكؿ القائؿ بعدـ كجكب الفدية عمييا ،كىك مذىب الشافعية كالحنابمة ،كاستدلكا
بالقياس كالمعقكؿ:
ُ -القياس
 القياس عمى إفساد الصياـ بالجماع ,فكما أف الفدية ال تجب عمى الزكجة في إفساد الصياـ فبل تجبعمييا في حاؿ إفساد الحج بو.

(ُ)

ِ -المعقكؿ
 -إف الرجؿ ىك المتسبب بالكطء.

(ِ)

أدلة أصحاب المذىب الثاني القائؿ بكجكب فدية منفردة عمى كؿ منيما ،كىك مذىب الحنفية ،كالمالكية،
كقكؿ عند الشافعية  ،كركاية عف أحمد ،كاستدلكا باألثر كالقياس كالمعقكؿ ,كىي كاآلتي:
ُ -األثر
 عف مج ًاىود  ,ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
َّاس
ىٍ يى

اؿ " :إً ىذا جامع فىعمىى يك ّْؿ ك ً
اح ود ًم ٍن يي ىما ىب ىد ىن هة "
 ,قى ى
ى
ى ىى ى

()3

كجو الدَللة :ىذا األثر نص في كجكب الفدية عمى كؿ منيما ,كىك ال مجاؿ لمرأم فيو.

)ُ) األنصارم :أسنى المطالب (ُ ,)ُِٓ/ابف مفمح :المبدع (ّ.)ُْٔ/
)ِ) ابف مفمح :المبدع (ّ.)ُْٔ/

)ّ) أخرجو البييقي في السنف الكبرل (ٓ ,)ِٕٓ/كتاب جماع أبكاب دخكؿ مكة ,باب ما يفسد الحج ,أثر رقـ (ٖٕٔٗ) .كصحح اسناده
ابف الممقف في البدر المنير (ٔ.)ّٖٔ/
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ِ -القياس
 القياس عمى ارتكاب مكجب الحد ,فكما تحد المرأة في الزنى ,يجب عمييا الكفارة في الحج؛ إذ إنيما(ُ)

اشتركا في السبب المكجب لكؿ منيما.
ّ -المعقكؿ

(ِ)

 -إف الحج آكد مف الصكـ ,فيجب عمى كؿ منيما الفدية.

 -إنيا أحد المتجامعيف مف غير إكراه فمزمتيا الفدية كالرجؿ.

(ّ)

أدلة أصحاب المذىب الثالث القائؿ بكجكب فدية كاحدة عمييما ،كىك قكؿ عند الشافعية ،كركاية عند
الحنابمة ،كاستدلكا باألثر ,كالمعقكؿ كىي كاآلتي:
ُ -األثر:
طو
اء ,ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
كر"
 ىعف ىع ىَّاس  في الرجؿ يجامع زكجتو كىك محرـ ,قاؿ " :يي ٍج ًزئي ىب ٍي ىن يي ىما ىج يز ه

(ْ)

كجو الدَللة :أف األثر نص في كجكب فدية كاحدة عمييما.
ِ -المعقكؿ:
(ٓ)

 إنو جماع كاحد فمـ يجب أكثر مف فدية كاحدة.رابعان -مناقشة األدلة

مناقشة أدلة أصحاب المذىب األكؿ القائؿ بعدـ كجكب الكفارة عمى المرأة ،كىك قكؿ عند الشافعية ،كركاية
عند الحنابمة ،كيمكف مناقشتيا بما يأتي:
ُ -قياس الحج عمى الصياـ قياس مع الفارؽ ألف لكؿ عبادة منيما أركاف كشركط تختمؼ عف األخرل.
ِ -كيناقش دليميـ بأف الرجؿ ىك المتسبب في الكطء بأف األصؿ في الشرع استكاء الرجاؿ كالنساء في
األحكاـ إال أف يقكـ دليؿ يؤذف بالفرؽ.

(ٔ)

)ُ) ابف مفمح :المبدع (ّ.)ُْٔ/

)ِ) الجصاص :شرح مختصر الطحاكم (ِ ,)َٓٓ/ابف مفمح :المبدع (ّ.)ُْٔ/
)ّ) ابف قدامة :المغني (ّ.)َّٗ/

)ْ) أخرجو البييقي في السنف الصغير (ِ ,)ُٓٗ/كتاب المناسؾ ,باب قكؿ اهلل تعالى" :فال رفث كَل فسكؽ كَل جداؿ في الحج" ,أثر رقـ
(ُِٔٓ) ,كصحح إسناده النككم في المجمكع (ٕ.)ّٖٕ/
)ٓ) ابف قدامة :المغني (ّ.)َّٗ/

)ٔ) ابف عثيميف :الشرح الممتع (ٔ.)َّْ/
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مناقشة أدلة أصحاب المذىب الثاني القائؿ بكجكب فدية منفردة عمى كؿ منيما ،كىك مذىب الحنفية،
كالمالكية ،كالشافعية في قكؿ ،كالحنابمة في ركاية ،كيمكف مناقشتيا بما يأتي:
ُ -يمكف أف يناقش استدالليـ بأثر ابف عباس  بأنو قد ركم عنو أنو قد أكجب جزك انر بيف الزكجيف.
كيمكف الرد عميو بأف ما كرد عف ابف عباس  بما يخالفو غير ثابت.
مناقشة أدلة أصحاب المذىب الثالث القائؿ بكجكب بدنة عمييما ،كىك قكؿ عند الشافعية ،كركاية عند
الحنابمة ،كيمكف مناقشتيا بما يأتي:
ُ -ما ركم عف ابف عباس  لـ يثبت عنو ألنو ركم ببل سند.
ِ -كيناقش استدالليـ بأنو جماع كاحد بأنو منتقض بكجكب الحد.
خامسان -الترجيح كمسكغاتو
بعد دراسة آراء المذاىب كمناقشتيا يمكف ترجيح المذىب الثاني القائؿ بكجكب فدية عمى كؿ منيما كىك
مذىب الحنفية ,كالمالكية ,كالشافعية في قكؿ ,كالحنابمة في ركاية ,كذلؾ لؤلسباب اآلتية:
ُ -قكة أدلتيـ كسبلمتيا.
ِ -كركد الدليؿ الصحيح الصريح عمى ما ذىبكا إليو مف قكؿ ابف عباس

كىك مما ال يؤخذ بالرأم.

ّ -العمؿ بيذا المذىب يمكف أف يدفع لممحافظة عمى فريضة الحج ,خاصة إذا عممت المرأة أف عمييا
الكفارة إذا كانت مطاكعة.
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ادلثذث اٌثاٌث
اٌفسوع اٌيت اذفك فُها اإلِاَ ِاٌه تٓ ؤٔط ِغ ؤصذاب ادلراهة
اٌفمهُح األزتؼح
كفيو سبعة مطالب:

المطمب األكؿ :حكـ الجير بالقراءة في صبلة الظير يكـ
عرفة.
المطمب الثاني :حكـ مف قطع طكافو لمصبلة المكتكبة.
المطمب الثالث :حكـ مف شؾ في طكافو.
المطمب الرابع :حكـ الكبلـ أثناء السعي.
المطمب الخامس :حكـ الكقكؼ بعرفة راكبان.
المطمب السادس :حكـ الكقكؼ بعرفة عمى غير طيارة.
المطمب السابع :مكاف نحر اليدم الكاجب بقتؿ الصيد.
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المطمب األكؿ
حكـ الجير بالقراءة في صالة الظير يكـ عرفة
نص اإلماـ مالؾ:

ؼ ًف ً
يو
قاؿ مالؾ :ى"ك ٍاأل ٍىم ير الًَّذم َلى ٍ
اخ ًتالى ى
ب َّ
الصالىةى ىي ٍكىـ
اس ىي ٍكىـ ىع ىرفى ىة .ىكأ َّ
ىف َّ
ىي ٍخطي ي
الن ى
(ُ)
السفى ًر".
ىج ًؿ َّ
ص ىر ٍت ًم ٍف أ ٍ
قى ي

ً
ًع ٍن ىد ىنا ،أ َّ ً
اء ًة ًفي الظُّ ٍي ًر ىي ٍكىـ ىع ىرفى ىة .ىكأىنَّ يو
اـ َلى ىي ٍج ىي ير ًبا ٍلق ىر ى
ىف ٍاإل ىم ى
ىع ىرفى ىة إًنَّ ىما ًى ىي ظي ٍيهر .ىكًا ٍف ىكافىقى ًت ا ٍل يج يم ىع ىة .فىًإ َّن ىما ًى ىي ظي ٍيهر .ىكلى ًكنَّ ىيا

صكرة المسألة

إذا أدركت اإلماـ صبلة الظير في يكـ عرفة في يكـ الجمعة أك غيره ,فيؿ يجير بالقراءة؟

الحكـ

أجمع الفقياء عمى أف اإلماـ ال يجير بالقراءة في الظير يكـ عرفة ,كاف كافؽ الجمعة.

(ِ)

المطمب الثاني
نص اإلماـ ىمالً هؾ:

حكـ مف قطع طكافو لمصالة المكتكبة

ً (ّ)
ً
ضأٍ ً
صالىةي ُّ
قاؿ مالؾ" " ىك ىم ٍف طى ى
اؼ ًبا ٍل ىب ٍي ًت ىب ٍع ى
صمّْي ىمعى
صالىةي ا ٍل ىع ٍ
ص ًر .فىًإ َّن يو يي ى
الص ٍب ًح ،أ ٍىك ى
يم ٍت ى
يس يبكعو  ،ثي َّـ أيق ى
(ْ)
ً
ًٍ
صمّْي ىحتَّى تى ٍطمي ىع َّ
ب".
اإل ىم ًاـ .ثي َّـ ىي ٍب ًني ىعمىى ىما طى ى
س ،أ ٍىك ىحتَّى تى ٍغ ير ى
الش ٍم ي
س ٍبعان .ثي َّـ َلى يي ى
اؼ ،ىحتَّى يي ٍكم ىؿ ي
صكرة المسألة:

حاج طاؼ بالبيت كفي أثناء الطكاؼ أقيمت الصبلة المكتكبة ,فماذا يصنع؟
الحكـ:

أجمع العمماء فيمف طاؼ بعض يس ٍب ًع ًو ثـ قطع عميو بالصبلة المكتكبة أنو يبتني مف حيث قطع عميو إذا فرغ

مف صبلتو.

(ٓ)

)ُ) مالؾ :المكطأ (ّ)ٖٕٓ/

)ِ) ابف القطاف :اإلقناع (ُ ,)ِٕٕ/العناية لمبابرتي (ُ ,)ِّٔ/ابف عبد البر :االستذكار (ْ ,)ِّٖ/ابف الرفعة :كفاية النبيو (ٕ,)ُّْ/
الككسج :مسائؿ اإلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيو (ٓ.)ِِّّ/

(ّ) األسبكع في الطكاؼ ىك :الطكاؼ سبع مرات .البركتي :التعريفات الفقيية (ص.)ِّ:
(ْ) مالؾ المكطأ (ّ.)ّٓٗ/
(ٓ) ابف المنذر :اإلجماع (ص ,)ْٓ :الزبيدم :الجكىرة النيرة (ُ,)ُٓٗ/الباجي :المنتقى (ِ )ِِٗ/النككم :المجمكع (ٖ ,)َٔ/ابف
قدامة :المغني (ّ.)ّٓٔ/
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المطمب الثالث
نص اإلماـ ىم ًال هؾ

حكـ مف شؾ في طكافو

ش ٍيئان ،أىك ى ً ً
س ىعى ىب ٍي ىف َّ
قاؿ مالؾ " ىك ىم ٍف ىن ًس ىي ًم ٍف طى ىك ًاف ًو ى
الصفىا ىكا ٍل ىم ٍرىكًة .فىًإ َّن يو ىي ٍقطىعي
ش َّؾ فيو ،ىفمى ٍـ ىي ٍذ يك ٍر إًَلَّ ىك يى ىك ىي ٍ
ٍ
ً
َّ ً
سعي يو .ثي َّـ ي ًت ُّـ طىكافى يو ًبا ٍلب ٍي ًت ،عمىى ما ي ً
الصفىا
س ٍع ىي يو ىب ٍي ىف َّ
ى
ى
ي
ى ٍى
ى ىٍ
ستى ٍيق يف .ىكىي ٍرىكعي ىرٍك ىعتى ًي الط ىكاؼ .ثي َّـ ىي ٍبتىدئي ى
ى

ىكا ٍل ىم ٍرىكًة".

(ُ)

صكرة المسألة:
حاج شؾ في عدد أشكاط الطكاؼ حكؿ الكعبة فماذا يفعؿ؟

الحكـ:
(ِ)

أجمع العمماء عمى أنو مف شؾ في طكافو بنى عمى اليقيف.

المطمب الرابع
حكـ الكالـ أثناء السعي

نص اإلماـ مالؾ
(ّ)
اؿَ" :لى أ ً
ب لى يو ذلً ىؾ".
يح ُّ
الر يج يؿ ىب ٍي ىف َّ
الر يج ًؿ ىي ٍمقىاهي َّ
س ًئ ىؿ ىمالً هؾ :ىع ًف َّ
ؼ ىم ىع يو يي ىح ّْدثي يو؟ فىقى ى
الصفىا ىكا ٍل ىم ٍرىكًة ،فى ىي ًق ي
ي
صكرة المسألة:
حاج يسعى بيف الصفا كالمركة كفي أثناء السعي لقيو حاج آخر فكقفا يتحدثاف فما الحكـ؟

الحكـ:

(ْ)

أجمع العمماء عمى كراىة الكبلـ أثناء السعي بيف الصفا كالمركة.

(ُ) مالؾ :المكطأ (ّ.)ْٕٓ/
(ِ) ابف المنذر :اإلجماع (ص ,)ْٓ:ابف عابديف :حاشية رد المحتار (ِ ,)ْٗٔ/الباجي :المنتقى (ِ ,)َّْ/الشافعي :األـ (ِ,)ُِّ/
ابف قدامة :المغني (ّ.)ّْْ/
(ّ) مالؾ المكطأ (ّ.)ْٕٓ/
(ْ) ابف القطاف :اإلقناع (ُ ,)ُِٖ/ابف عبد البر :االستذكار (ْ.)ِِٗ/
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المطمب الخامس
حكـ الكقكؼ بعرفة راكبان

نص اإلماـ مالؾ
ؼ رً
ً
ؼ رً
ً
ً
ً
ً
ً ًً
كف ًب ًو ،أ ٍىك
اكبان؟ فىقى ى
اكبان .إًَلَّ أ ٍ
ىف ىي يك ى
ي
اؿ :ىب ٍؿ ىيق ي ى
سئ ىؿ ىمال هؾ :ىع ًف ا ٍل يكقيكؼ ًب ىع ىرفى ىة ل َّمراكب .أ ىىي ٍن ًز يؿ ،أ ٍىـ ىيق ي ى
(ُ)
ىع ىذ ير ًبا ٍل يعذ ً
ٍر.
ًب ىداب ًَّت ًوً ،عمَّ هة .فىاللي أ ٍ

صكرة المسألة

حاج كقؼ بعرفة راكبان عمى دابتو ,فما حكـ كقكفو؟

الحكـ

اتفؽ الفقياء عمى جكاز كقكؼ الحاج بعرفة راكبان عمى الدابة ,بؿ يعد الكقكؼ عمى الدابة أفضؿ مف
(ِ)

النزكؿ.

كاستدلكا بما يأتي:

ُ -إف النبي  قد كقؼ بعرفة عمى دابتو.

(ّ)

ِ -إنو قد أتى بالقدر المفركض عميو ,كىك حصكلو كائنان بيا.

(ْ)

ّ -إف الرككب عمى الدابة ال يمنع مف ذكر اهلل تعالى.

)ُ) مالؾ :المكطأ (ّ.)ِٕٓ/

)ِ) الكاساني :بدائع الصنائع (ِ ,)ُِٕ/الحطاب :مكاىب الجميؿ (ِ ,)َْٓ/النككم :ركضة الطالبيف (ّ ,)ْٗ/ابف قدامة :المغني
(ّ.)ِّٕ/

)ّ) كرد ذلؾ في حجة النبي  التي أخرجيا اإلماـ مسمـ في صحيحو (ِ ,)ٖٖٔ/كتاب الحج ,باب حجة النبي  ,حديث رقـ (ُُِٖ).
)ْ) الكاساني :بدائع الصنائع (ِ.)ُِٕ/
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المطمب السادس
نص اإلماـ ىم ًال هؾ

حكـ الكقكؼ بعرفة عمى غير طيارة

ً ً
الص ىفا ىكا ٍل ىم ٍرىكًة ،ىك يى ىك ىغ ٍي ير
س ىعى ىب ٍي ىف َّ
سئؿ مالؾ :ىى ٍؿ ىي ًق ي
ؼ أى
ىح هد ًب ىعىرفى ىة ،أ ٍىك ًبا ٍل يم ٍزىدل ىفة ،أ ٍىك ىي ٍرًمي ا ٍل ًج ىم ىار ،أ ٍىك ىي ٍ
ىط ً
اى ور؟

ط ً
ش ٍي هء ًفي
ص ىن يع يو ىك يى ىك ىغ ٍي ير ى
ض ًم ٍف أ ٍىم ًر ا ٍل ىح ّْج ،فى َّ
فىقى ى
كف ىعمى ٍي ًو ى
ص ىن يع يو ا ٍل ىح ًائ ي
اى ور .ثي َّـ َلى ىي يك ي
الر يج يؿ ىي ٍ
اؿ " :يك ُّؿ أ ٍىم ور تى ٍ
(ُ)
ط ً
ىف ىيتى ىع َّم ىد ذلً ىؾ".
الر يج يؿ ًفي ذلً ىؾ يكمّْ ًو ى
كف َّ
اى ارن .ىكَلى ىي ٍن ىب ًغي لى يو أ ٍ
ض يؿ أ ٍ
ذلً ىؾ ،ىكا ٍلفى ٍ
ىف ىي يك ى
صكرة المسألة:

لك أف رجبلن كقؼ بعرفة عمى غير طيارة فيؿ يؤثر ذلؾ في صحة كقكفو بعرفة أـ ال؟
الحكـ:
(ِ)

أجمع العمماء عمى أنو مف كقؼ بعرفات عمى غير طيارة ,أنو مدرؾ لمحج كال شيء عميو.

(ُ) مالؾ :المكطأ (ّ.)ُٕٓ/
(ِ) ابف المنذر :اإلجماع (ص ,)ٓٔ:الجصاص :شرح مختصر الطحاكم (ِ ,)ُّٓ/شرح زركؽ عمى متف الرسالة (ُ ,)َْٓ/الجاكم:
نياية الزيف (ُ ,)َِْ/ابف قدامة :المغني (ّ.)ِّٕ/
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المطمب السابع
مكاف نحر اليدم الكاجب بقتؿ الصيد
نص اإلماـ مالؾ
(ُ)
ً
قاؿ مالؾ" :كالًَّذم ي ٍح ىكـ عمى ٍي ًو ًبا ٍلي ٍد ًم ًفي قى ٍت ًؿ َّ ً
م ًفي ىغ ٍي ًر ذلً ىؾ  .فىًإ َّف ىى ٍد ىي يو َلى
الص ٍيد ،أ ٍىك ىي ًج ي
ي ي ى
ى
ب ىعمى ٍيو ىى ٍد ه
ى
(ِ) (ّ)
اؿ اللي ،تىىب ىار ىؾ ىكتى ىعالىى{ :هَدَاً تَاٌِغَ اٌىَؼْثَحِ} .
كف إًَلَّ ًب ىم َّك ىة .ىك ىما قى ى
ىي يك ي

صكرة المسألة

حاج قتؿ صيدان كىك محرـ ككجب عميو اليدم كفارة لقتؿ الصيد ,فأيف يذبح ىديو؟

الحكـ

اتفؽ العمماء عمى أف مف قتؿ صيدان كىك محرـ فكجب عميو اليدم كفارة عف القتؿ أنو ال ينحره إال بمكة.

(ْ)

كاستدلكا بالقرآف الكريـ ,كالسنة النبكية ,كىما كاآلتي:

ُ -القرآف الكريـ

 قاؿ تعالىََ{ :ا ؤَُّهَا اٌَّرََِٓ آَِنُىا ٌَا ذَمْرٍُُىا اٌصَُّْدَ وَؤَْٔرُُْ دُسٌَُ وََِْٓ لَرٍََهُ ِِنْىُُْ ُِرَؼَِّّدًا فَجَصَاءٌ ِِثًُْ َِا لَرًََ َِِٓ اٌنَّؼَُِ َذْىُُُ تِهِ ذَوَاػَدْيٍ ِِنْىُُْ هَدًَْا تَاٌِغَ اٌْىَؼْثَحِ }

(ٓ)

كجو الدَللة :اآلية نصت عمى أف بمكغ اليدم الكعبة كلك جاز ذبحو بغير مكة لـ يكف لذكر الكعبة في اآلية
(ٔ)

معنى.

ِ -السنة النبكية

 ,أ َّ
ؼ ،ىك يك ُّؿ ًمنى ىم ٍن ىحهر ،ىك يك ُّؿ
 ىع ٍف ىجابًير ٍب يف ىع ٍبًد المَّ ًوكؿ المَّ ًو  ,قى ى
ىف ىر يس ى
اؿ « :يك ُّؿ ىع ىرفى ىة ىم ٍكًق ه
(ٕ)
يؽ ىك ىم ٍن ىحهر»
ؼ ،ىك يك ُّؿ ًف ىج ً
ا ٍل يم ٍزىدلًفى ًة ىم ٍكًق ه
اج ىم َّك ىة طى ًر ه

)ُ) يقصد بو أف مف كجب عميو ىدم بأم طريقة كاف فيمزمو أف ينحره بمكة كدـ التمتع ك ً
القراف ,كدـ ارتكاب محظكر مف محظكرات
اإلحراـ.

)ِ) مف اآلية (ٓٗ) مف سكرة المائدة.
)ّ) مالؾ :المكطأ (ّ.)ٖٓٔ/

)ْ) ابف حزـ مراتب اإلجماع (ص ,)ْٓ:السرخسي :المبسكط (ْ ,)ٕٓ/ابف رشد :البياف كالتحصيؿ (ْ ,)ٔٔ/الماكردم :الحاكم الكبير
(ْ ,)ِِٗ/ابف مفمح :المبدع (ّ.)ُِٕ/
)ٓ) مف اآلية (ٓٗ) مف سكرة المائدة.

)ٔ) الكاساني :بدائع الصنائع (ِ.)ََِ/

)ٕ) أخرجو أبك داكد في سننو (ِ ,)ُّٗ/كتاب المناسؾ ,باب الصبلة بجمع ,حديث رقـ (ُّٕٗ) ,كصححو األلباني في صحيح سنف
أبي داكد.
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كجو الدَللة :دؿ الحديث عمى أف مكة كميا مكاف لنحر اليدم الكاجب ,كلك كاف يجكز النحر في مكاف غير
مكة لذكره.
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اخلامتح
كتشمؿ

أىـ النتائج كالتكصيات

اخلــامتــة :أهن النتائج والتىصيات

الخاتمة
أكَلن -أىـ النتائج:
اشتممت ىذه الدراسة عمى ثبلثة كعشريف مسألة مف المسائؿ التي كقع الباحث فييا عمى رأم فقيي لئلماـ
مالؾ بف أنس

 ,كقد جاء بيانيا عمى النحك اآلتي:

ُ -كافؽ اإلماـ مالؾ بف أنس اإلجماع في ست مسائؿ كىي:
 إف اإلماـ ال يجير بالقراءة في ظير يكـ عرفة كاف كافؽ يكـ الجمعة. مف قطع طكافو لمصبلة يبني مف حيث قطع عميو إذا فرغ مف صبلتو. مف شؾ في طكافو يبني عمى اليقيف. جكاز السعي بيف الصفا كالمركة عمى غير طيارة. كراىة الكبلـ أثناء السعي بيف الصفا كالمركة. جكاز الكقكؼ بعرفة عمى غير طيارة.ِ -اتفقت المذاىب األربعة عمى ثالث مسائؿ ،كىي:
 جكاز الكقكؼ بعرفة راكبان عمى الدابة. إف اليدم الكاجب بقتؿ الصيد ينحر بمكة. ال يفسد حج مف جامع أىمو بعد رمي الجمار كقبؿ اإلفاضة.ّ -خالؼ المالكية إماميـ في مسألة كاحدة ،كىي:
 -األثر المترتب عمى مف قىَّب ىؿ زكجتو كىك محرـ كلـ يي ٍن ًزؿ ,فقاؿ مالؾ يجب عميو بدنة ,كقالكا يجب عميو شاة.

ْ -كافؽ الترجيح رأم األماـ مالؾ في خمس مسائؿ:

 إ ف الحاج مف أىؿ مكة يقصر الصبلة في يكـ عرفة ,كأياـ منى ,كىك مذىب مالؾ ,ككافقو عمماء مذىبو,كاختاره أيضان ابف تيمية ,كابف القيـ مف الحنابمة.
 اشتراط الطيارة لمطكاؼ كىك قكؿ الحنفية ,كمالؾ كعمماء مذىبو كالشافعية كالحنابمة. إف مف حمؽ قبؿ أف ينحر فبل شيء عميو ,كىك قكؿ المالكية ,كالشافعية ,كالحنابمة. كجكب فدية منفردة عف فدية الرجؿ عمى المرأة المكطكءة في اإلحراـ ,كبو قاؿ الحنفية ,كمالؾ ,ككافقو عمماءمذىبو ,كالشافعية في قكؿ ,كالحنابمة في ركاية.
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 أف السعي بيف الصفا كالمركة ركف مف أركاف الحج كالعمرة ,كىك مذىب مالؾ كعمماء مذىبو كالشافعية,كالحنابمة.

ٓ -خالؼ الترجيح رأم اإلماـ مالؾ في تسع مسائؿ ،كىي:
 -كجكب طكاؼ الكداع ,كىك مذىب الحنفية كالشافعية كالحنابمة.

 جكاز أداء ركعتي الطكاؼ في جميع أكقات النيي كىك مذىب الشافعية كالحنابمة. -إباحة الكبلـ أثناء الطكاؼ ,كىك مذىب الشافعية.

 إف مف فاتو الحج قارنان ,يقضي الحج ,كال يقضي العمرة قاببلن ,كىك مذىب الحنفية ,كالشافعية في ركاية,كالحنابمة في ركاية.

 مف فاتو الحج يتحمؿ بعمرة كال يمزمو ىدم لفكات الحج كعميو الحج مف قابؿ ,كىك مذىب الحنفية كالحنابمةفي ركاية.

 عدـ فساد حج مف جامع بعد الكقكؼ بعرفة كقبؿ الرمي ,كىك مذىب الحنفية ,كركاية عف مالؾ.-

الكاجب عمى مف جامع امرأتو بعد الكقكؼ كقبؿ الرمي ىك البدنة فقط ,كىك مذىب الحنفية.

 مف كقع بأىمو بعد رمي جمرة العقبة الكبرل كقبؿ طكاؼ اإلفاضة ,يجب عميو شاة ,كىك مذىب الحنفية,كاألصح عند الشافعية ,كالحنابمة.

 كجكب شاة عمى مف قىَّب ىؿ زكجتو كىك محرـ كلـ ينزؿ ,كىك مذىب الحنفية ,كالمالكية ,كالشافعية ,كالحنابمة.ٔ -ذىب اإلماـ مالؾ إلى أف العبد إذا أعتؽ كىك محرـ قبؿ الكقكؼ بعرفة فإف حجو تطكع كَل يجزئو عف
حجة اإلسالـ ،سكاء أعاد اإلحراـ أـ َل ،كلـ أتطرؽ لدراسة ىذه المسألة دراسة مقارنة كبقية البحث

اختصا ارن لعدـ كجكد حاجة إلييا في عصرنا الحاضر.

ثانيان -التكصيات

مف خبلؿ دراسة الباحث لفقو اإلماـ مالؾ في بعض الحج مف خبلؿ كتابو المكطأ فإنو يكصي بما يأتي:

ُ -عمى طمبة العمـ كالدعاة بياف سماحة اإلسبلـ ,كرحمتو ,كيسره كأنو ما جاء إال لرفع الحرج كالمشقة عف
الناس.

ِ -النظر في المسائؿ المستجدة بركح الشريعة ,كمقاصدىا العظيمة ,كعدـ التكقؼ عند حرفية النصكص,
كتجاكزىا إلى المعاني العظيمة.

ّ -العمؿ عمى تقنيف فقو األئمة في مكاد قانكنية بحيث يسيؿ فيميا كتطبيقيا ,كاستعماليا في المحاكمات
القضائية.

بناء عمى األصكؿ التي اعتمد عمييا اإلماـ مالؾ ,بحيث تصبح رافدان فقييان لمف
ْ -تأصيؿ المسائؿ المستجدة ن
أراد أف يتعرؼ عمى كجية نظر المذىب مف خبلليا.
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اٌفهازض اٌؼاِح
فيرس اآليات القرآنية
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فيرس اآلثار
فيرس المراجع كالمصادر
فيرس المكضكعات

الفهارس العامة-فهرس اآلثار

فيرس اآليات القرآنية
اسم
السورة

رقم
السورة

رقم اآلية

رقم الصفحة

 -1ؤُدًَِّ ٌَىُُْ ٌٍََُْحَ اٌصَُِّاَِ اٌسَّفَثُ إًٌَِ ِٔعَائِىُُْ

البقرة

2

117

17

 -2اٌْذَجُّ ؤَشْهُسٌ َِؼٍُْىَِاخٌ

البقرة

2

117

17 ،14 ،41

 -3فََّْٓ دَجَّ اٌْثَُْدَ ؤَوِ اػْرََّسَ

البقرة

2

151

63 ،62 ،61

 -4وَؤَذُِّّىا اٌْذَجَّ وَاٌْؼُّْسَجَ ٌٍَِّهِ

البقرة

2

116

، 31 ،31 ،22
،11 ،71 ،32
11

 -5وٌٍََِّهِ ػًٍََ اٌنَّاضِ دِجُّ اٌْثَُْدِ

آل عمران

3

17

31

ََ -6اؤَُّهَا اٌَّرََِٓ آَِنُىا اذَّمُىا اٌٍَّهَ دَكَّ ذُمَاذِهِ

آل عمران

3

112

1

َُ َِْٓ -7طِغِ اٌسَّظُىيَ فَمَدْ ؤَطَاعَ اٌٍَّهَ

النساء

4

11

22

 -1وََِْٓ َُشَالِكِ اٌسَّظُىيَ

النساء

4

115

22

ََ -1اؤَُّهَا اٌنَّاضُ اذَّمُىا زَتَّىُُُ اٌَّرٌِ خٍََمَىُُْ

النساء

4

1

1

ََ -11ا ؤَُّهَا اٌَّرََِٓ آَِنُىا ٌَا ذَمْرٍُُىا اٌصَُّْدَ

المائدة

5

15

117

 -11وََِا تِىُُ ِِّٓ ِّٔؼَّْحٍ

النحل

16

53

ب

ٌَُِ -12شْهَدُوا َِنَافِغَ ٌَهُُْ

الحج

22

21

71 ،23

ٌَ -13مَدْ وَاَْ ٌَىُُْ فٍِ زَظُىيِ اٌٍَّهِ ؤُظْىَجٌ دَعَنَحٌ

األحزاب

33

21

23

ََ -14اؤَُّهَا اٌَّرََِٓ آَِنُىا اذَّمُىا اٌٍَّهَ وَلُىٌُىا لَىًٌْا ظَدَِدًا

األحزاب

33

71

1

فصلت

41

42

22

الحجرات

41

6

23

الحشر

51

2

22

م

اآلية

ٌَ -15ا َإْذُِهِ اٌْثَاطًُِ ِِْٓ تَُِْٓ َدَْهِ
ََ -16اؤَُّهَا اٌَّرََِٓ آَِنُىا إِْْ جَاءَوُُْ فَاظِكٌ تِنَثَئٍ
 -17فَاػْرَثِسُوا ََا ؤُوٌٍِ اٌْإَتْصَازِ
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فيرس األحاديث النبكية
ـ

رقـ الصفحة

الحديث

ُ-

إذا التقيتـ في الطكاؼ فتساءلكا

ٖٓ

ِ-

إذا رفع رأسو مف السجدة فقد تمت صالتو

ٕٗ

ّ-

اسعكا فإف الل كتب عميكـ السعي

ْ-

اف ىٍع ٍؿ ىكَلى ىح ىر ىج
أً
آخر عيدىـ بالبيت
يم ىر
ي
الناس أف يككف ي
ش ٍي هخ ىك ًبير ،ىَل ي ً
يع ا ٍل ىح َّج
َّ
إف أىًبي ى
ستىط ي
ىٍ
ه

ٖ-

ىف
أ َّ

ٓ-
ٔ-
ٕ-
ٗ-
َُ-
ُُ-
ُِ-
ُّ-
ُْ-
ُٓ-

إً َّف

إً َّف

إً َّف

ُٖ-

ُِ-
ِِ-
ِّ-
ِْ-

ا ٍل ىح ُّج

ٗٔ
ََُ
َّ
ٕٔ
َٕ
ّْ
َّ
ّٓ
ّْ
ِّ
ْٕٗٗ ،ٗٔ ،
ِْ
ِْ
ِْ

س ًئ ىؿ ىع ٍف ا ٍل يعمرًة أ ىىك ً
اج ىب هة ًى ىي
ي
ٍى
ى َّ
ت م ىع َّ
الن ًب ّْي ً ب ًمنى ىرٍك ىعتىٍي ًف
صم ٍي ي ى
ص ىال ًة
الب ٍي ًت ًم ٍث يؿ ال َّ
الطَّ ىك ي
اؼ ىح ٍك ىؿ ى
الع ٍم ىرًة ىكفَّ ىارةه لً ىما ىب ٍي ىن يي ىما
الع ٍم ىرةي إًلىى ي
ي

ِٓ-

قيدهي بيده

ِٕ-

ىك ٍـ تى يع ُّد ىيا في ىال يف؟

ِٔ-

ِّ

ع
اد ىكا ٍل يع ٍم ىرةي تىطى ُّك ه
ًج ىي ه
ىع ىرفى ية

ىعمىى
س ٍب ىح ى
اف ىرّْب ىي ٍاأل ٍ
ي
اف ىرّْب ىي ا ٍل ىع ًظ ًيـ
س ٍب ىح ى
ي
ُّكس
سب ه
ُّكح قيد ه
ي

َِ-

َِٓٓ ،

ىف أى ٍذ يك ىر المَّ ىو إًَل ىع ىمى طي ٍي ور
ت أٍ
إًّْني ىك ًرٍى ي
أم األعماؿ أفضؿ
سالىـ ىعمىى ىخ ٍم و
يب ًني ً
س
اإل ٍ ي
ى
تىا ًب يعكا ىب ٍي ىف ا ٍل ىح ّْج ىكا ٍل يع ٍم ىرًة
ض ىم ً
اف المَّ ًو ،
ثىىال ثى هة ًفي ى

ُٔ-

ُٗ-

َٕٖٗ ،

س
الم ٍؤ ًم ىف َلى ىي ٍن يج ي
ي
ً
و
ام ىأرىتى يو
ام ىع ٍ
ىر يجالن م ٍف يج ىذاـ ىج ى
ً ًً ً
ً
الح ّْج
فى ًر ى
يض ىة المَّو ىعمىى ع ىباده في ى
شيء ىكتىب يو الل عمىى ب ىن ً
آد ىـ،
ات ى
ىى ىذا ى ٍ ه ى ي ى ى

ا ٍل ىح ُّج

ُٕ-

ُّٔٔ ،ِٔ ،

ِّ
ٕٓ
ٖٔٓٔ ،ٕٔ ،ٕٓ ،
ُّّٓ ،
ٕٔٓٓ ،

ؼ
يك ُّؿ ىع ىرفى ىة ىم ٍكًق ه

ُُٕ
ٖٓ
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ِٖ-
ِٗ-
َّ-
ُّ-

كف ً
ً
آخ ير ىع ٍي ًد ًه ًبا ٍل ىب ٍي ًت
ىح هد ىحتَّى ىي يك ى
ىَل ىي ٍنف ىر َّف أ ى
لًتىأٍ يخ يذكا م ىن ً
اس ىك يك ٍـ
ى

َٓ
ٕٖٔٔ ،

س ىنا أىلى ٍـ تى يك ٍف طىافى ٍت ىم ىع يك َّف
لى ىعمَّ ىيا تى ٍح ًب ي
يكر
الماء ى
ي
ط ه

ُِٓٓ ،
ِْ

ام ًر و
ئ
ىما أىتى َّـ اللي ىح َّج ٍ
ما منعؾ مف الحج؟

ّٓ

ّْ-

مف أتى ىذا البيت

ّْ

ّٓ-

ىم ٍف أ ٍىد ىر ىؾ
أدر ىؾ
ىم ٍف ى

ِّ-
ّّ-

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

ِٔ

الصالى ًة
ىرٍك ىع نة ًم ىف َّ
معنا ىذه الصالة

ٔٗ
ٓٗ

َّؿ ًفي ىبمى ود
ىم ٍف تىأىى ى
مف حج لل فمـ يرفث

ْٕ
ّْ

ش يك ير َّ
اس
ىم ٍف ىَل ىي ٍ
الن ى
ؼ ًبعرىف و
ات ًب ىمٍي وؿ
ىم ٍف ىكقى ى ى ى
مف ي ًرًد الل ً
خي ارن
بو ٍ
ى ي
ي
نرل الجياد أفضؿ العمؿ ،أفال نجاىد

ب
ْٖٖٖ ،ٖٕ ،
ُ
ّْ

الص ٍب ًح
الصالى ًة ىب ٍع ىد ُّ
ىن ىيى ىع ًف َّ
ىؿ عمى النساء جياد

ْْ
ّّّْ ،
َٓ

ىى ٍؿ فى ىر ٍغتي ٍـ؟
كف يٍد ً
الل ثىىال ثى هة
ى
كقؼ بعرفة عمى دابتو

ّٓ
ُُٓ

ً
ص ىال تى يك ٍـ
ىيا أ ٍ
ىى ىؿ ىم َّك ىة أىت ُّمكا ى
ص يركا َّ
الص ىالةى
ىيا أ ٍ
ىى ىؿ ىم َّك ىة ىَل تى ٍق ي
يا ب ًني ع ٍب ًد م ىن و
اؼ
ى ى ى ى
ي ً
ض ًر ىب َّ
اد ً
اإل ًب ًؿ
كش يؾ أ ٍ
اس أى ٍك ىب ى
ىف ىي ٍ
ي
الن ي

ْٕ
ْٕ
ْٓ
ُُ
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فيرس اآلثار
ـ
ُ-
ِ-
ّ-
ْ-
ٓ-
ٔ-

رقـ الصفحة

األثر

ٔٓ

اتقكا الكبلـ كأنتـ في الطكاؼ
إً ىذا جامع فىعمىى يك ّْؿ ك ً
احود ًم ٍنيي ىما ىب ىد ىنةه
ى ىى ى
ى
ً
ام ىع قىٍب ىؿ اٍل يكقيكؼ فى ىس ىد ين يس يكوي
إ ىذا ىج ى
ص ىنعي اٍل يم ٍعتى ًم ير
اص ىن ٍع ىك ىما ىي ٍ
ٍ
ا ٍق ً
ض ىيا ين يس ىك يك ىما ىك ٍارًج ىعا إًلىى ىبمىًد يك ىما

َُٗ
ََُٓٗ ,
ٖٖٖٗ ,
َََُُُ ,
ٖٓ

أقمكا الكبلـ في الطكاؼ

ط ىؿ
ٕ -أ َّ
ىما ىح ُّج يك ىما ىى ىذا فىقى ٍد ىب ى
ٖ -إً َّف عمى ٍي ًو ب ىد ىنةن ,كيتً ُّـ ما ب ًقي ًمف حج ً
ّْو
ىي ى ى ى ٍ ى
ى ى
ٗ -إً َّف ىى ىذا اٍلىبمى ىد ,لى ٍي ىس ىك ىسائً ًر اٍليبٍم ىد ً
اف
َُ -إًَّنؾ ىكمَّمتنًي ًفي الطٌكاؼ

َُُ
ٗٗ
ْٔ
ٔٓ

ُُ -أكجبا في القبمة شاة
ُِ-
ُّ-
ُْ-
ُٓ-
ُٔ-
ُٕ-
ُٖ-
ُٗ-
َِ-
ُِ-
ِِ-
ِّ-

َُٔ

ىف ىي ٍذ ىب ىح؟
ىريج هؿ ىحمى ى
ؽ قىٍب ىؿ أ ٍ
ت يع ىم ىر  ىع ٍف ىريج وؿ فىاتىوي اٍل ىح ُّج
ىسأىٍل ي
ًو
ىف ىي ٍذ ىب يحكا؟
ىسأىليكا أ ىىن ىس ٍب ىف ىمالؾ  ىع ٍف قى ٍكوـ ىحمىقيكا قىٍب ىؿ أ ٍ
ص ًر ىس ٍب نعا
ى
ط ى
اؼ ىب ٍع ىد اٍل ىع ٍ
اؼ يع ىم ير  بًاٍل ىب ٍي ًت
طى ى
طفت خمؼ ابف عمر كابف عباس
ت مع طىاك و َّ
س ,فى ىكم ٍمتيوي
طي ٍف ي ى ى ي
في الرجؿ يجامع زكجتو كىك محرـ
كؼ ,فىىن ٍم ىس يح ُّ
الرٍك ىف اٍلفىاتً ىحةى
يكَّنا ىنطي ي
ال تجب البدنة في الحج إال في مكضعيف
مف قى َّدـ ىش ٍينئا ًمف حج ً
ّْو
ٍ ى
ىٍ ى
ىم ٍف قى َّد ىـ ين يس نكان ىعمىى ين يس وؾ

َٖ
ْٖٖٗ ,
ُٖ
ْٔ
ْٓ
ٕٓ
ٖٓ
َُُ
ْْ
ٗٗ
ٕٗ
ٕٗ
ٔٗ

ِْ -كقعت بأىمي كنحف محرماف
ِٓ -يا أ ٍ َّ ً
صبلتى يك ٍـ
ى
ىى ىؿ ىمكةى أىت ُّمكا ى

ٕٓ

126

الفهارس العامة-فهرس اآلثار

ْٔ

ُّب ًح ىس ٍب نعا
ِٔ -ىيطي ي
كؼ ىب ٍع ىد الص ٍ
ِٕ -ىي ٍن ىح ىر ً
كر ىب ٍي ىنيي ىما
اف ىج يز نا

َُِ
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أكَلن -القرآف الكريـ كعمكمو.

فيرس المصادر كالمراجع

(ُ)

ُ -البيضاكم :ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم البيضاكم (المتكفىٖٔٓ :ىػ):

أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ,المحقؽ :محمد عبد الرحمف المرعشمي ,دار إحياء التراث العربي –
بيركت ,الطبعة األكلىُُْٖ ,ىػ.

ِ -الجصاص ،أحمد بف عمي الرازم (المتكفىَّٕ :ىػ) :أحكاـ القرآف ,المحقؽ :محمد صادؽ القمحاكم,
دار إحياء التراث العربي – بيركتَُْٓ ,ىػ.

ّ -السعدم :عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعدم(المتكفىُّٕٔ :ىػ) ,تيسير الكريـ الرحمف في
تفسير كالـ المناف :المحقؽ :عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة :األكلىَُِْ ,ىػ
َََِ-ـ.

ْ -الشنقيطي ،محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر (المتكفى ُّّٗ :ىػ) :أضكاء البياف في
إيضاح القرآف بالقرآف ,دار الفكر لمطباعة ك النشر كالتكزيع بيركت – لبنافُُْٓ ,ىػ ُٗٗٓ -ـ.

ٓ -الشككاني :محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني(المتكفىَُِٓ :ىػ) ,فتح القدير :دار
ابف كثير ,دار الكمـ الطيب ,دمشؽ -بيركت ,الطبعة األكلى ُُْْ -ىػ.

ٔ -القرطبي :أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف (المتكفى:
ُٕٔىػ) ،الجامع ألحكاـ القرآف = تفسير القرطبي ،تحقيؽ :أحمد البردكني كابراىيـ أطفيش ,الناشر:

دار الكتب المصرية – القاىرة ,الطبعة :الثانيةُّْٖ ,ىػ  ُْٗٔ -ـ.

ثانيان -كتب الحديث كعمكمو.
أ -متكف الحديث:

ُ -ابف أبي شيبة :أبك بكر بف أبي شيبة ,عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي
العبسي(المتكفىِّٓ :ىػ) ,المصنؼ في األحاديث كاآلثار :المحقؽ :كماؿ يكسؼ الحكت ,مكتبة الرشد
– الرياض ,الطبعة األكلى.َُْٗ ,

ِ -ابف أبي عاصـ :أبك بكر بف أبي عاصـ كىك أحمد بف عمرك بف الضحاؾ بف مخمد الشيباني (المتكفى:
ِٕٖىػ) ,اآلحاد كالمثاني ,المحقؽ :د .باسـ فيصؿ أحمد الجكابرة ,الناشر :دار الراية – الرياض,

الطبعة :األكلى.ُُٗٗ – ُُُْ ,

)ُ) عند عدـ ذكر الطبعة أك تاريخ النشر كمكانو كالدار أك اسـ المحقؽ يعد غير متكفر في الطبعات التي تـ الرجكع إلييا.
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ّ -أحمد بف حنبؿ :أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني(المتكفىُِْ :ىػ),مسند اإلماـ
أحمد بف حنبؿ :المحقؽ :شعيب األرنؤكط  -عادؿ مرشد ,كآخركف ,إشراؼ :د عبد اهلل بف عبد المحسف
التركي ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة األكلى ُُِْ ,ىػ ََُِ /ـ.

ْ -األزرقي :أبك الكليد محمد بف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف الكليد بف عقبة بف األزرؽ الغساني المكي
المعركؼ باألزرقي (المتكفىَِٓ :ىػ) ,أخبار مكة كما جاء فييا مف األثار ,المحقؽ :رشدم الصالح

ممحس ,الناشر :دار األندلس لمنشر – بيركت.

ٓ -األصبياني :أبك نعيـ أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبياني (المتكفى:

َّْىػ) ,حمية األكلياء كطبقات األصفياء ,الناشر :السعادة  -بجكار محافظة مصرُّْٗ ,ىػ -
ُْٕٗـ.

ٔ -األلباني :أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ,بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ ,األشقكدرم األلباني
(المتكفى َُِْ :ىػ) ,إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ :إشراؼ :زىير الشاكيش ,المكتب
اإلسبلمي – بيركت ,الطبعة الثانية َُْٓىػ ُٖٗٓ -ـ.

ٕ -األلباني  :أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ,سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا:
مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع ,الرياض ,الطبعة األكلى(لمكتبة المعارؼ) ,عاـ النشر :جػ ُ :ْ -
ُُْٓىػ  ُٗٗٓ -ـ ,جػ ٔ ُُْٔ :ىػ ُٗٗٔ -ـ ,جػ ٕ ُِِْ :ىػ ََِِ -ـ.

ٖ -األلباني  :أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ,سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ
في األمة :دار المعارؼ ,الرياض  -المممكة العربية السعكدية ,الطبعة األكلىُُِْ ,ىػ ُِٗٗ /ـ.

ٗ -األلباني  :أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ,صحيح أبي داكد  -األـ :مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع,
الككيت ،الطبعة :األكلىُِّْ ,ىػ ََِِ -ـ.

َُ -األلباني :أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ,صحيح الجامع الصغير كزياداتو :المكتب اإلسبلمي.

ُُ -األلباني :محمد ناصر الديف األلباني ,صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد :مصدر الكتاب :برنامج منظكمة
التحقيقات الحديثية  -المجاني  -مف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة باإلسكندرية ,قاـ
بإعادة فيرستو كتنسيقو :أحمد عبد اهلل عضك في ممتقى أىؿ الحديث.

ُِ -األلباني :أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ,ضعيؼ الجامع الصغير كزيادتو ,أشرؼ عمى طبعو:
زىير الشاكيش ,الناشر :المكتب اإلسبلمي.

ُّ -األلباني :محمد ناصر الديف األلباني ،ضعيؼ سنف الترمذم :المكتب االسبلمي – بيركت ,الطبعة
األكلىُُُْ ,ىػ ُُٗٗ -ـ.
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ُْ -البخارم  :محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي ,صحيح البخارم :المحقؽ :محمد زىير
بف ناصر الناصر ,الناشر :دار طكؽ النجاة (مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد فؤاد عبد

الباقي) ,الطبعة األكلىُِِْ,ىػ.

البستي
ُٓ -البستي :محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف ىم ٍع ى
بد ,التميمي ,أبك حاتـ ,الدارمي ,ي
(المتكفىّْٓ :ىػ) ,صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف ,المحقؽ :شعيب األرنؤكط ,الناشر :مؤسسة
الرسالة – بيركت ,الطبعة :الثانية.ُّٗٗ – ُُْْ ,

ُٔ -البغكم :محيي السنة ,أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء البغكم الشافعي (المتكفى:

ُٔٓىػ) ,شرح السنة ,تحقيؽ :شعيب األرنؤكط-محمد زىير الشاكيش ,الناشر :المكتب اإلسبلمي -

دمشؽ ,بيركت ,الطبعة :الثانيةَُّْ ,ىػ ُّٖٗ -ـ.

ُٕ -البييقي  :أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى  ,أبك بكر البييقي(المتكفىْٖٓ :ىػ) ,السنف الكبرل:
المحقؽ :محمد عبد القادر عطا ,دار الكتب العممية ,بيركت – لبنات ,الطبعة الثالثة ُِْْ ,ىػ -
ََِّـ.

ُٖ -البييقي  :أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى  ,أبك بكر البييقي(المتكفىْٖٓ :ىػ) ,السنف الكبرل:
المحقؽ :د .عبداهلل عبدالمحسف التركي ,مركز ىجر لمبحكث كالدراسات العربية كاإلسبلمية (الدكتكر /
عبد السند حسف يمامة) ,الطبعة :األكلى ُِّْ ,ىػ  َُُِ -ـ

ُٗ -البييقي :أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ,معرفة السنف كاآلثار ،المحقؽ :عبد المعطي أميف
قمعجي ,الناشركف :جامعة الدراسات اإلسبلمية (كراتشي  -باكستاف) ,دار قتيبة (دمشؽ -بيركت) ,دار
الكعي (حمب  -دمشؽ) ,دار الكفاء (المنصكرة  -القاىرة) ,الطبعة :األكلىُُِْ ,ىػ ُُٗٗ -ـ.

َِ -الترمذم  :محمد بف عيسى بف ىس ٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ ,الترمذم ,أبك عيسى (المتكفى:
ِٕٗىػ) ,سنف الترمذم :تحقيؽ كتعميؽ :أحمد محمد شاكر كمحمد فؤاد عبد الباقي كابراىيـ عطكة
عكض المدرس في األزىر الشريؼ ,شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي – مصر ,الطبعة

الثانيةُّٗٓ ,ىػ ُٕٗٓ /ـ.

ُِ -الحاكـ :أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل (المتكفىَْٓ :ىػ) ,المستدرؾ عمى الصحيحيف:
تحقيؽ :مصطفى عبد القادر عطا ,دار الكتب العممية – بيركت ,الطبعة األكلىَُٗٗ – ُُُْ ,ـ.

ِِ -ابف خزيمة :أبك بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة بف المغيرة بف صالح بف بكر السممي النيسابكرم

(المتكفىُُّ :ىػ) ,صحيح ابف خزيمة :المحقؽ :د .محمد مصطفى األعظمي ,المكتب اإلسبلمي –
بيركت.
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ِّ -الدارقطني  :أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف دينار البغدادم
الدارقطني(المتكفىّٖٓ :ىػ) ,سنف الدارقطني :حققو كضبط نصو كعمؽ عميو :شعيب األرنؤكط ,حسف
عبد المنعـ شمبي ,عبد المطيؼ حرز اهلل ,أحمد برىكـ ,مؤسسة الرسالة ,بيركت – لبناف ,الطبعة األكلى,
ُِْْ ىػ ََِْ /ـ.

ِْ -أبك داكد:

الس ًج ٍستاني
سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم ّْ

(المتكفىِٕٓ :ىػ) ,سنف أبي داكد :المحقؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ,المكتبة العصرية ,صيدا
بيركت.

ِٓ -أبك داكد :سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم الس ً
ّْج ٍستاني (المتكفى:
ِٕٓىػ) ,المراسيؿ ,المحقؽ :شعيب األرناؤكط ,الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت ,الطبعة :األكلى,
َُْٖ.
ِٔ -ابف راىكيو :أبك يعقكب إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد بف إبراىيـ الحنظمي المركزم المعركؼ بػ ابف

راىكيو (المتكفىِّٖ :ىػ) ,مسند إسحاؽ بف راىكيو ,المحقؽ :د .عبد الغفكر بف عبد الحؽ البمكشي,
الناشر :مكتبة اإليماف  -المدينة المنكرة ,الطبعة :األكلى.ُُٗٗ – ُُِْ ,

ِٕ -الشافعي :أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد

مناؼ المطمبي القرشي المكي (المتكفىَِْ :ىػ) ,المسند ,الناشر :دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف,

صححت ىذه النسخة :عمى النسخة المطبكعة في مطبعة بكالؽ األميرية كالنسخة المطبكعة في ببلد

اليند ,عاـ النشر ََُْ :ىػ

ِٖ -الشيباني :أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني (المتكفىُِْ :ىػ),
مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ,المحقؽ :أحمد محمد شاكر ,الناشر :دار الحديث – القاىرة ,الطبعة:

األكلى ُُْٔ ,ىػ  ُٗٗٓ -ـ

ِٗ -الطبراني  :سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي ,أبك القاسـ الطبراني (المتكفى:
َّٔىػ) ,المعجـ الكبير :المحقؽ :حمدم بف عبد المجيد السمفي ,مكتبة ابف تيمية – القاىرة ,الطبعة

الثانية.

َّ -الطبراني :سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي ,أبك القاسـ الطبراني (المتكفى:
َّٔىػ) ,المعجـ األكسط ,المحقؽ :طارؽ بف عكض اهلل بف محمد  ,عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني,

الناشر :دار الحرميف – القاىرة.
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ُّ -الطيالسي :أبك داكد سميماف بف داكد بف الجاركد الطيالسي البصرل (المتكفىَِْ :ىػ) ,مسند أبي

داكد الطيالسي ,المحقؽ :الدكتكر محمد بف عبد المحسف التركي ,الناشر :دار ىجر – مصر ,الطبعة:
األكلى ُُْٗ ,ىػ  ُٗٗٗ -ـ

ِّ -عبد الرزاؽ :عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني(المتكفىُُِ :ىػ) ,المصنؼ:
المحقؽ :حبيب الرحمف األعظمي ,الناشر :المجمس العممي -اليند ,المكتب اإلسبلمي – بيركت,
الطبعة الثانيةَُّْ ,ق.

ّّ -الفاكياني :أبك عبد اهلل محمد بف إسحاؽ بف العباس المكي الفاكيي (المتكفىِِٕ :ىػ) ,أخبار مكة

في قديـ الدىر كحديثو ,المحقؽ :د .عبد الممؾ عبد اهلل دىيش ,الناشر :دار خضر – بيركت ,الطبعة:

الثانية.ُُْْ ,

ّْ -ابف ماجو :أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ,كماجة اسـ أبيو يزيد(المتكفىِّٕ :ىػ) ,سنف ابف
ماجو ,تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ,دار إحياء الكتب العربية  -فيصؿ عيسى البابي الحمبي.

ّٓ -مالؾ بف أنس  :مالؾ بف أنس أبك عبداهلل األصبحي ,مكطأ مالؾ  -ركاية يحيى الميثي  ,الناشر :
دار إحياء التراث العربي – مصر ,تحقيؽ  :محمد فؤاد عبد الباقي.

ّٔ -مالؾ بف أنس  :مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني (المتكفىُٕٗ :ىػ),مكطأ مالؾ

بركاية محمد بف الحسف الشيباني :تعميؽ كتحقيؽ :عبد الكىاب عبد المطيؼ ,المكتبة العممية ,الطبعة:

منقحة.
الثانية ,ىم ًزىيدة ى
ّٕ -مالؾ بف أنس :مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني (المتكفىُٕٗ :ىػ) ,المكطأ,
المحقؽ :محمد مصطفى األعظمي ,الناشر :مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف لؤلعماؿ الخيرية
كاإلنسانية  -أبك ظبي – اإلمارات ,الطبعة :األكلى ُِْٓ ,ىػ  ََِْ -ـ.

ّٖ -مالؾ بف أنس :مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني(المتكفىُٕٗ :ىػ ) ،مكطأ اإلماـ
مالؾ ,:صححو كرقمو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو :محمد فؤاد عبد الباقي ,دار إحياء التراث العربي,
بيركت – لبناف َُْٔ ,ىػ ُٖٗٓ /ـ.

ّٗ -مسمـ :مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم(المتكفىُِٔ :ىػ) ,صحيح مسمـ ,المحقؽ:
محمد فؤاد عبد الباقي ,دار إحياء التراث العربي – بيركت.

َْ -النسائي  :أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني ,النسائي(المتكفىَّّ :ىػ),السنف
الكبرل :حققو كخرج أحاديثو :حسف عبد المنعـ شمبي ,أشرؼ عميو :شعيب األرناؤكط ,قدـ لو :عبد اهلل
ابف عبد المحسف التركي ,مؤسسة الرسالة – بيركت ,الطبعة األكلى ُُِْ ,ىػ .ََُِ /
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ُْ -النسائي :أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني ,النسائي(المتكفىَّّ :ىػ),المجتبى

مف السنف = السنف الصغرل لمنسائي :تحقيؽ :عبد الفتاح أبك غدة ,مكتب المطبكعات اإلسبلمية –

حمب ,الطبعة الثانية.ُٖٗٔ – َُْٔ ,

ِْ -أبك يكسؼ :أبك يكسؼ يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب بف سعد بف حبتة األنصارم (المتكفىُِٖ :ىػ),
اآلثار ,المحقؽ :أبك الكفا ,الناشر :دار الكتب العممية – بيركت.
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ب -شركح الحديث:
ُ -ابف األثير :مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني
َلب ًف ً
الش ً
َّ ً
س ىند َّ
األث ٍير ,المحقؽ :أحمد بف
في ى
افعي ٍ
ش ٍرح يم ٍ
الجزرم ابف األثير (المتكفىَٔٔ :ىػ) ,الشافي ٍ
الر ٍشًد ,الرياض  -المممكة العربية السعكدية,
سميماف  -أبي تميـ ىياسر بف إبراىيـ ,الناشر :ىمكتىبةى ُّ
الطبعة :األكلي ُِْٔ ,ىػ  ََِٓ -ـ.

ِ -الباجي  :أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي
(المتكفىْْٕ :ىػ) ,المنتقى شرح المكطأ :مطبعة السعادة  -بجكار محافظة مصر ,الطبعة األكلى,
ُِّّ ىػ( ,ثـ صكرتيا دار الكتاب اإلسبلمي ,القاىرة  -الطبعة الثانية ,بدكف تاريخ).

ّ -البرماكم :شمس الديف البً ٍرماكم ,أبك عبد اهلل محمد بف عبد الدائـ بف مكسى النعيمي العسقبلني
المصرم الشافعي (المتكفى ُّٖ :ىػ) ,الالمع الصبيح بشرح الجامع الصحيح ,تحقيؽ كدراسة :لجنة
مختصة مف المحققيف بإشراؼ نكر الديف طالب ,الناشر :دار النكادر ,سكريا ,الطبعة :األكلىُّّْ ,
ىػ  َُِِ -ـ.

ْ -ابف بطاؿ :ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ(المتكفىْْٗ :ىػ) ,شرح صحيح
البخارم :تحقيؽ :أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ ,مكتبة الرشد  -السعكدية ,الرياض ,الطبعة الثانية,
ُِّْىػ ََِّ /ـ.

ٓ -ابف حجر العسقبلني :أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي ,فتح البارم شرح صحيح
البخارم :دار المعرفة  -بيركتُّٕٗ ,ق ,رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو :محمد فؤاد عبد الباقي ,قاـ
بإخراجو ,كصححو ,كأشرؼ عمى طبعو :محب الديف الخطيب ,عميو تعميقات العبلمة :عبد العزيز بف
عبد اهلل بف باز.

س ىند
ٔ -الرافعي :عبد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـ ,أبك القاسـ القزكيني (المتكفىِّٔ :ىػ),
ي
شرح يم ٍ
الش ً
محمد بكر زىراف ,الناشر :ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف ً
َّ
اإلسبلمية إدارة
عي ،المحقؽ :أبك بكر كائؿ
َّ
اف ّْ
الشؤكف ً
اإلسبلمية ,قطر ,الطبعة :األكلى ُِْٖ ,ىػ  ََِٕ -ـ.

ٕ -الزرقاني :محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ الزرقاني المصرم األزىرم ,شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ

مالؾ :تحقيؽ :طو عبد الرؤكؼ سعد ,مكتبة الثقافة الدينية – القاىرة ,الطبعة األكلىُِْْ ,ىػ /
ََِّـ.

الخ ً
ضر بف سيد عبد اهلل بف أحمد الجكني الشنقيطي( ,المتكفىُّْٓ :ىػ) ,ككثىر
ٖ -الشنقيطيَّ :
محمد ى
ارم في ىك ٍ ً
الد ىر ً
الم ىعاني َّ
الب ىخارم ,الناشر :مؤسسة الرسالة ,بيركت ,الطبعة :األكلى,
ص ًح ٍ
يح ي
شؼ ىخ ىبايا ى
ى
ُُْٓ ىػ  ُٗٗٓ -ـ.
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ٗ -الشككاني :محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني(المتكفىَُِٓ :ىػ) ,نيؿ األكطار:
تحقيؽ :عصاـ الديف الصبابطي ,دار الحديث ,مصر ,الطبعة األكلىُُّْ ,ىػ ُّٗٗ /ـ.

َُ -الطحاكم :أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم الحجرم المصرم

المعركؼ بالطحاكم (المتكفىُِّ :ىػ) ,شرح معاني اآلثار ,حققو كقدـ لو( :محمد زىرم النجار -
محمد سيد جاد الحؽ) مف عمماء األزىر الشريؼ ,راجعو كرقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو :د يكسؼ عبد
الرحمف المرعشمي  -الباحث بمركز خدمة السنة بالمدينة النبكية ,الناشر :عالـ الكتب ,الطبعة :األكلى
 ُُْْ -ىػ ُْٗٗ ,ـ.

ُُ -ابف عبد البر :أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي

(المتكفىّْٔ :ىػ) ,اَلستذكار :تحقيؽ :سالـ محمد عطا ,محمد عمي معكض ,دار الكتب العممية –
بيركت ,الطبعة األكلىَََِ –ُُِْ ,ـ.

ُِ -ابف عبد البر :أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي

(المتكفىّْٔ :ىػ),التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد :تحقيؽ :مصطفى بف أحمد العمكم ,
محمد عبد الكبير البكرم ,ك ازرة عمكـ األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية – المغربُّٖٕ ,ىػ.

ُّ -العتيبي أبك محمد عبد اهلل بف مانع بف غبلب الغبيكم الركقي ,شرح كتاب الحج مف بمكغ المراـ,
الدار العالمية لمنشر كالتكزيع ,اإلسكندرية  -جميكرية مصر العربية ,الطبعة :األكلى ُُّْ ,ىػ -
ََُِ ـ

ُْ -ابف العربي :محمد بف عبد اهلل أبك بكر بف العربي المعافرم االشبيمي المالكي (المتكفى:
ّْٓىػ),المسالًؾ في شرح يم ىكطَّأ مالؾ :القاضي قرأه كعمٌؽ عميو :محمد بف الحسيف السُّميماني كعائشة
بنت الحسيف السُّميمانيَّ ,
الغرب اإلسبلمي ,الطبعة األكلىُِْٖ ,ىػ -
ضاكم ,ىدار ى
قدـ لو :يكسؼ القى ىر ى
ََِٕـ.

ُٓ -العيني :أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف العينى
(المتكفىٖٓٓ :ىػ) ,عمدة القارم شرح صحيح البخارم ,الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت

ُٔ -القسطبلني :أحمد بف محمد بف أبى بكر بف عبد الممؾ القسطبلني القتيبي المصرم ,أبك العباس,
شياب الديف (المتكفىِّٗ :ىػ) ,إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم ,الناشر :المطبعة الكبرل
األميرية ,مصر ,الطبعة :السابعة ُِّّ ,ىػ.

ُٕ -الكشميرم( :أمالي) محمد أنكر شاه بف معظـ شاه اليندم ثـ الديكبندم (المتكفىُّّٓ :ىػ) ,فيض
البارم عمى صحيح البخارم ،المحقؽ :محمد بدر عالـ الميرتيي ,أستاذ الحديث بالجامعة اإلسبلمية
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بدابييؿ (جمع األمالي كحررىا ككضع حاشية البدر السارم إلى فيض البارم) ,الناشر :دار الكتب

العممية بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى ُِْٔ ,ىػ  ََِٓ -ـ.

ُٖ -المكنكم  :محمد عبد الحي بف محمد عبد الحميـ األنصارم المكنكم اليندم ,أبك الحسنات(المتكفى:
َُّْىػ),التعميؽ الممجد عمى مكطأ محمد(شرح لمكطأ مالؾ بركاية محمد بف الحسف) :تعميؽ كتحقيؽ:

تقي الديف الندكم أستاذ الحديث الشريؼ بجامعة اإلمارات العربية المتحدة ,دار القمـ -دمشؽ ,الطبعة

الرابعة ُِْٔ ,ىػ ََِٓ -ـ.

ُٗ -ابف الممقف :سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرم (المتكفىَْٖ :ىػ),
التكضيح لشرح الجامع الصحيح :المحقؽ :دار الفبلح لمبحث العممي كتحقيؽ التراث ,دار النكادر,

دمشؽ – سكريا الطبعة األكلىُِْٗ ,ىػ ََِٖ -ـ.

َِ -النككم :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم(المتكفىٕٔٔ :ىػ),المنياج شرح صحيح
مسمـ بف الحجاج دار إحياء التراث العربي – بيركت ,الطبعة الثانية.ُِّٗ ,
َّ ً
الكلَّ ًكم ,شرح سنف النسائي المسمى «ذخيرة
الكلكم  :محمد بف عمي بف آدـ بف مكسى اإلثيكبي ى
ُِ -ى
العقبى في شرح المجتبى» :دار المعراج الدكلية لمنشر[جػ ُ  ,]ٓ -دار آؿ بركـ لمنشر كالتكزيع.
ت -عمكـ الحديث:

ُ -الترمذم الحكيـ :محمد بف عمي بف الحسف بف بشر ,أبك عبد اهلل ,الحكيـ (المتكفى :نحك َِّىػ) ،نكادر
األصكؿ في أحاديث الرسكؿ  ,المحقؽ :عبد الرحمف عميرة ,الناشر :دار الجيؿ – بيركت.

ِ -زكريا الباكستاني :زكريا بف غبلـ قادر الباكستاني ,ما صح مف آثار الصحابة في الفقو :دار الخراز-
جدة ,دار ابف حزـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع – بيركت ,الطبعة األكلىُُِْ ,ىػ َََِ -ـ.

ّ -الزيمعي :جماؿ الديف أبك محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الزيمعي (المتكفىِٕٔ:ىػ) ,نصب الراية

البينكرم,
ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي ,قدـ لمكتاب :محمد يكسؼ ى
صححو ككضع الحاشية :عبد العزيز الديكبندم الفنجاني ,إلى كتاب الحج ,ثـ أكمميا محمد يكسؼ

الكاممفكرم ,المحقؽ :محمد عكامة ,الناشر :مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر  -بيركت -لبناف /دار القبمة

لمثقافة اإلسبلمية -جدة – السعكدية ,الطبعة :األكلىُُْٖ ,ىػُٕٗٗ/ـ

ْ -السباعي :مصطفى بف حسني السباعي (المتكفىُّْٖ :ىػ) ,السنة كمكانتيا في التشريع اإلسالمي,
الناشر :المكتب اإلسبلمي  -دار الكراؽ لمنشر كالتكزيع ,الطبعة :األكلى ,سنة َََِ ـ.

ٓ -الطريفي :عبد العزيز بف مرزكؽ الطٌريفي ,التحجيؿ في تخريج ما لـ يخرج مف األحاديث كاآلثار في
إركاء الغميؿ ,الناشر :مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع ,الرياض ,الطبعة :األكلى ُِِْ ,ىػ  ََُِ -ـ.
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ٔ -العراقي :أبك الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف إبراىيـ (المتكفى:
َٖٔىػ) ,شرح (التبصرة كالتذكرة = ألفية العراقي) ,المحقؽ :عبد المطيؼ اليميـ  -ماىر ياسيف فحؿ,

الناشر :دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى ُِّْ ,ىػ  ََِِ -ـ.

ٕ -ابف عساكر :أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ بابف عساكر (المتكفىُٕٓ :ىػ),كشؼ

المغطا في فضؿ المكطأ :ثقة الديف ,المحقؽ :محب الديف أبي سعيد عمر العمركم ,دار الفكر –
بيركت.

ٖ -العسقبلني :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني(المتكفى:
ِٖٓىػ),التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير :دار الكتب العممية ,الطبعة :الطبعة

األكلى ُُْٗىػُٖٗٗ .ـ.

ٗ -العسقبلني :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر (المتكفىِٖٓ :ىػ) ,المطالب العالية

بزكائد المسانيد الثمانية ،المحقؽ )ُٕ( :رسالة عممية قدمت لجامعة اإلماـ محمد بف سعكد ,تنسيؽ :د.

سعد بف ناصر بف عبد العزيز الشثرم ,الناشر :دار العاصمة ,دار الغيث – السعكدية ,الطبعة :األكلى,
ُُْٗىػ

َُ -ابف القطاف :عمي بف محمد بف عبد الممؾ الكتامي الحميرم الفاسي ,أبك الحسف ابف القطاف

(المتكفى ِٖٔ :ىػ) ,بياف الكىـ كاإليياـ في كتاب األحكاـ :المحقؽ :د .الحسيف آيت سعيد ,دار طيبة
– الرياض ,الطبعة األكلىُُْٖ ,ىػُٕٗٗ-ـ.

ُُ -ابف الممقف :سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرم (المتكفى:
المنير :مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع ,الطبعة األكلىَُُْ ,ىػُٖٗٗ-ـ.
َْٖىػ),خالصة البدر ي

ُِ -ابف الممقف :سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرم (المتكفىَْٖ :ىػ),
البدر المنير في تخريج األحاديث كاآلثار الكاقعة في الشرح الكبير :المحقؽ :مصطفى أبك الغيط كعبد
اهلل بف سميماف كياسر بف كماؿ ,دار اليجرة لمنشر كالتكزيع  -الرياض-السعكدية ,الطبعة االكلى,
ُِْٓىػََِْ-ـ.

ُّ -النككم :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم(المتكفىٕٔٔ :ىػ) ,خالصة األحكاـ في
ميمات السنف كقكاعد اإلسالـ :المحقؽ  :حققو كخرج أحاديثو :حسيف إسماعيؿ الجمؿ ,مؤسسة الرسالة
 -لبناف – بيركت ,الطبعة االكلى ُُْٖ ,ىػ ُٕٗٗ -ـ.
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ثالثان -كتب أصكؿ الفقو كالقكاعد الفقيية.

ُ -الباجي :أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث الباجي(تْْٕق) ,إحكاـ الفصكؿ في
أحكاـ األصكؿ :تحقيؽ :عبد المجيد تركي ,نشر :دار الغرب اإلسبلمي ,الطبعة األكلىَُْٕ :ق/
ُٖٔٗـ.

ِ -التمسماني محمد بف حمادم  ,منيجية اإلماـ مالؾ األصكلية الخصائص كاآلثار.

ّ -الجصاص :أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي(المتكفىَّٕ :ىػ) ,الفصكؿ في األصكؿ:
ك ازرة األكقاؼ الككيتية ,الطبعة الثانيةُُْْ ,ىػ ُْٗٗ -ـ.

َّْ -
الزٍنجاني :محمكد بف أحمد بف محمكد بف بختيار ,أبك المناقب شياب الديف (المتكفىٔٓٔ :ىػ) ،تخريج
الفركع عمى األصكؿ ،المحقؽ :د .محمد أديب صالح ,الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت ,الطبعة:
الثانيةُّٖٗ ,

ٓ -الشككاني :محمد بف عمي بف محمد الشككاني (المتكفى َُِٓ :ىػ) ,إرشاد الفحكؿ إلي تحقيؽ الحؽ
مف عمـ األصكؿ :المحقؽ :الشيخ أحمد عزك عناية ,دمشؽ  -كفر بطنا ,قدـ لو :الشيخ خميؿ الميس
كالدكتكر كلي الديف صالح فرفكر ,دار الكتاب العربي ,الطبعة األكلى ُُْٗىػ ُٗٗٗ -ـ.

ٔ -ابف الفراء :القاضي أبك يعمى  ,محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ ابف الفراء (المتكفى ْٖٓ :ىػ),
العدة في أصكؿ الفقو :حققو كعمؽ عميو كخرج نصو  :د أحمد بف عمي بف سير المباركي ,األستاذ
المشارؾ في كمية الشريعة بالرياض  -جامعة الممؾ محمد بف سعكد اإلسبلمية ,بدكف ناشر ,الطبعة

الثانية َُُْىػ َُٗٗ -ـ.

ٕ -ابف القصار :أبك الحسف عمي بف عمر بف القصار المالكي(تّٕٗ :ق) ,المقدمة في األصكؿ:
تحقيؽ :محمد السميماني ,نشر :دار الغرب اإلسبلمي ,الطبعة األكلىُٗٗٔ :ـ.

ٖ -الكالتي :محمد بف يحي بف مختار الكالتي(تَُّّ:ق) ,إيصاؿ السالؾ إلى أصكؿ مذىب مالؾ:
تحقيؽ :مراد بكضايو ,نشر :دار بف حزـ ,الطبعة األكلىُِْٕ :قََِٔ/ـ.

ٗ -يعقكب التميمي ,التخريج الفقيي عند األصكلييف.
رابعان -كتب الفقو.

أ -الفقو الحنفي:
ُ -البابرتي :محمد بف محمد بف محمكد ,أكمؿ الديف أبك عبد اهلل ابف الشيخ شمس الديف ابف الشيخ جماؿ
الديف الركمي البابرتي(المتكفىٕٖٔ :ىػ) ,العناية شرح اليداية :دار الفكر.

ِ -البمخي :لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخي ,الفتاكل اليندية ,الناشر :دار الفكر ,الطبعة :الثانية,
َُُّ ىػ.
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ّ -البمدحي  :عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي البمدحي ,مجد الديف أبك الفضؿ الحنفي (المتكفى:
ّٖٔىػ) ,اَلختيار لتعميؿ المختار :مطبعة الحمبي  -القاىرة ُّٓٔ ,ىػ ُّٕٗ /ـ.

ْ -الجصاص  :أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي(المتكفىَّٕ :ىػ) ,شرح مختصر
الطحاكم :المحقؽ :د .عصمت اهلل عناية اهلل محمد  -أ .د .سائد بكداش  -د محمد عبيد اهلل خاف  -د
زينب محمد حسف فبلتة ,أعد الكتاب لمطباعة كراجعو كصححو :أ .د .سائد بكداش ,دار البشائر
اإلسبلمية  -كدار السراج ,الطبعة األكلى ُُّْىػ ََُِ -ـ.

ٓ -داماد أفندم :عبد الرحمف بف محمد بف سميماف المدعك بشيخي زاده ,يعرؼ بداماد أفندم(المتكفى:
َُٖٕىػ) ,مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر :دار إحياء التراث العربي.
ًُ َّ -
م :أبك بكر بف عمي بف محمد الحدادم العبادم اليمني الحنفي (المتكفىََٖ :ىػ) ,الجكىرة
الزبًيد ٌ
النيرة ,الناشر :المطبعة الخيرية ,الطبعة :األكلىُِِّ ,ىػ.

ِ -الزيمعي  :عثماف بف عمي بف محجف البارعي ,فخر الديف الزيمعي الحنفي (المتكفى ّْٕ :ىػ) ,تبييف
الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية ّْ
الش ٍم ًب ّْي :المطبعة الكبرل األميرية  -بكالؽ ,القاىرة ,الطبعة األكلى,
ُُّّ ىػ.

ّ -السرخسي :محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي (المتكفىّْٖ :ىػ) ,المبسكط :دار
المعرفة – بيركت ُُْْ ,ىػ ُّٗٗ/ـ.

ُّغدم ,حنفي (المتكفىُْٔ :ىػ) ,النتؼ في الفتاكل,
ْ -السغدم :أبك الحسف عمي بف الحسيف بف محمد الس ٍ
المحقؽ :المحامي الدكتكر صبلح الديف الناىي ,الناشر :دار الفرقاف  /مؤسسة الرسالة  -عماف األردف
 /بيركت لبناف ,الطبعة :الثانية.ُْٖٗ – َُْْ ,

ٓ -السمرقندم :محمد بف أحمد بف أبي أحمد ,أبك بكر عبلء الديف السمرقندم (المتكفى :نحك
َْٓىػ),تحفة الفقياء :دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,الطبعة الثانية ُُْْ ,ىػ ُْٗٗ /ـ.

ٔ -السمعاني :أبك المظفر ,منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل السمعاني التميمي الحنفي

ثـ الشافعي (المتكفى ْٖٗ :ىػ) ,اَلصطالـ في الخالؼ بيف اإلماميف الشافعي كأبي حنيفة ,المحقؽ:

د .نايؼ بف نافع العمرم,الناشر :دار المنار لمطبع كالنشر كالتكزيع ,الطبعة :األكلى ,سنة النشر:
ُُِْ ىػ  ُِٗٗ -ـ

ٕ -الشرنببللي :حسف بف عمار بف عمي الشرنببللي المصرم الحنفي (المتكفىَُٔٗ :ىػ),نكر اإليضاح

كنجاة األركاح في الفقو الحنفي :المحقؽ :محمد أنيس ميرات ,المكتبة العصرية ,الطبعة ُِْٔىػ-
ََِٓـ.
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ىص يؿ المعركؼ
ٖ -الشيباني  :أبك عبد اهلل محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني(المتكفى ُٖٗ :ىػ) ,األ ٍ
محمد بكينككالف ,دار ابف حزـ ,بيركت – لبناف ,الطبعة األكلى,
اسة :الدكتكر َّ
در ى
بالمبسكط :تحقيؽ ىك ى
ُّّْىػ َُِِ -ـ.

ٗ -الشيباني :أبك عبد اهلل محمد بف الحسف الشيباني (المتكفىُٖٗ :ىػ) ,الجامع الصغير كشرحو النافع
الكبير لمف يطالع الجامع الصغير ,مؤلؼ النافع الكبير :محمد عبد الحي بف محمد عبد الحميـ
األنصارم المكنكم اليندم ,أبك الحسنات (المتكفىَُّْ :ىػ) ,الناشر :عالـ الكتب – بيركت ,الطبعة:
األكلى َُْٔ ,ىػ.

َُ -الشيباني :أبك عبد اهلل محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني (المتكفىُٖٗ :ىػ) ,الحجة عمى أىؿ
المدينة :المحقؽ :ميدم حسف الكيبلني القادرم ,عالـ الكتب – بيركت ,الطبعة الثالثةَُّْ ,ق.

ُُ -الطحطاكم :أحمد بف محمد بف إسماعيؿ الطحطاكم الحنفي (المتكفي ُُِّىػ),حاشية الطحطاكم
عمى مراقي الفالح شرح نكر اإليضاح :المحقؽ :محمد عبد العزيز الخالدم ,دار الكتب العممية بيركت
– لبناف ,الطبعة :الطبعة األكلى ُُْٖىػ ُٕٗٗ -ـ.

ُِ -ابف عابديف :محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي (المتكفىُِِٓ :ىػ),رد
المحتار عمى الدر المختار دار الفكر-بيركت ,الطبعة الثانيةُُِْ ,ىػ ُِٗٗ /ـ.

ُّ -العيني  :أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفي بدر الديف
العيني(المتكفىٖٓٓ :ىػ) ,البناية شرح اليداية :دار الكتب العممية  -بيركت ,لبناف ,الطبعة األكلى,
َُِْ ىػ َََِ /ـ.

ُْ -الغزنكم :عمر بف إسحؽ بف أحمد اليندم الغزنكم ,سراج الديف ,أبك حفص الحنفي(المتكفى:
ّٕٕىػ) ,الغرة المنيفة في تحقيؽ بعض مسائؿ اإلماـ أبي حنيفة :مؤسسة الكتب الثقافية ,الطبعة

األكلى َُُْٖٔٗٔ-ىػ.
ُٓ -الغنيمي :بد الغني بف طالب بف حمادة بف إبراىيـ الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي (المتكفى:
ُِٖٗىػ) ,المباب في شرح الكتاب :حققو ,كفصمو ,كضبطو ,كعمؽ حكاشيو :محمد محيي الديف عبد

الحميد ,المكتبة العممية ,بيركت – لبناف.

ُٔ -القدكرم :أحمد بف محمد بف أحمد بف جعفر بف حمداف أبك الحسيف القدكرم(المتكفى:
ِْٖىػ),التجريد لمقدكرم :المحقؽ :مركز الدراسات الفقيية كاالقتصادية :أ .د محمد أحمد سراج ,أ .د

عمي جمعة محمد ,دار السبلـ – القاىرة ,الطبعة الثانيةُِْٕ ,ىػ ََِٔ -ـ.

ُٕ -الكاساني  :عبلء الديف ,أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي (المتكفىٖٕٓ :ىػ),بدائع
الصنائع في ترتيب الشرائع :دار الكتب العممية ,الطبعة الثانيةَُْٔ ,ىػ ُٖٗٔ /ـ.
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ُٖ -المرغيناني:

عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني المرغيناني ,أبك الحسف برىاف الديف

(المتكفىّٓٗ :ىػ) ,متف بداية المبتدم في فقو اإلماـ أبي حنيفة :مكتبة كمطبعة محمد عمي صبح –
القاىرة.

ُٗ -المرغيناني :عمي بف

أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني المرغيناني ,أبك الحسف برىاف الديف

(المتكفىّٓٗ :ىػ) ,اليداية في شرح بداية المبتدم :المحقؽ :طبلؿ يكسؼ ,دار احياء التراث العربي
 -بيركت.

َِ -مبل خسرك :محمد بف فرامرز بف عمي الشيير بمبل  -أك منبل أك المكلى  -خسرك (المتكفى:
ٖٖٓىػ) ,درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ ,الناشر :دار إحياء الكتب العربية

ُِ -المنبجي :جماؿ الديف أبك محمد عمي بف أبي يحيى زكريا بف مسعكد األنصارم الخزرجي
المنبجي(المتكفىٖٔٔ :ىػ) ,المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب :المحقؽ :د .محمد فضؿ عبد العزيز
المراد ,دار القمـ  -الدار الشامية  -سكريا  /دمشؽ  -لبناف  /بيركت ,الطبعة الثانيةُُْْ ,ىػ /
ُْٗٗـ.

ِِ -ابف نجيـ :زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد ,المعركؼ بابف نجيـ المصرم (المتكفىَٕٗ :ىػ),البحر
الرائؽ شرح كنز الدقائؽ :كفي آخره :تكممة البحر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي الطكرم الحنفي

القادرم (تكفي بعد ُُّٖ ىػ) ,كبالحاشية :منحة الخالؽ البف عابديف ,دار الكتاب اإلسبلمي ,الطبعة
الثاني.

ِّ -ابف نجيـ :سراج الديف عمر بف إبراىيـ بف نجيـ الحنفي(المتكفيََُٓ :ىػ),النير الفائؽ شرح كنز
الدقائؽ :المحقؽ :أحمد عزك عناية ,دار الكتب العممية ,الطبعة األكلىُِِْ ,ىػ ََِِ -ـ.

ِْ -النسفي :أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ الديف النسفي(المتكفىَُٕ :ىػ) ,كنز

الدقائؽ :المحقؽ :أ .د .سائد بكداش ,دار البشائر اإلسبلمية ,دار السراج ,الطبعة األكلىُِّْ ,ىػ -
َُُِـ.

ِٓ -ابف اليماـ :كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ(المتكفىُٖٔ :ىػ),
فتح القدير :دار الفكر ,الطبعة.

ب -الفقو المالكي:

ُ -األزىرم :صالح بف عبد السميع اآلبي األزىرم(المتكفىُّّٓ :ىػ),الثمر الداني شرح رسالة ابف أبي
زيد القيركاني :المكتبة الثقافية – بيركت.

141

الفهارس العاهة :فهرس ادلصادر وادلراجع

ِ -الثعمبي :أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادم المالكي(المتكفىِِْ :ىػ) ,المعكنة
الحؽ ,المكتبة التجارية,
عمى مذىب عالـ المدينة «اإلماـ مالؾ بف أنس» :المحقؽ :حميش عبد
ٌ
مصطفى أحمد الباز  -مكة المكرمة ,كأصؿ الكتاب :رسالة دكتكراه بجامعة أـ القرل بمكة المكرمة.

ّ -ابف جبير :قاسـ بف خمؼ بف فتح بف عبد اهلل بف جبير ,أبك عبيد الجبيرم (المتكفىّٕٖ :ىػ)،التكسط
بيف مالؾ كابف القاسـ في المسائؿ التي اختمفا فييا مف مسائؿ المدكنة :المحقؽ :باحُّك مصطفى ،دار

الضياء ,مصر ،الطبعة األكلى ُِْٔ ,ىػ ََِٓ -ـ.

ْ -ابف جزم :أبك القاسـ  ,محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل ,القكانيف الفقيية :ابف جزم الكمبي ,بدكف
طبعة.

الج َّبلب المالكي (المتكفىّٕٖ :ىػ),
ٓ -ابف الجبلب :عبيد اهلل بف الحسيف بف الحسف أبك القاسـ ابف ى
 ,المحقؽ :سيد كسركم حسف ,الناشر :دار الكتب العممية,
التفريع في فقو اإلماـ مالؾ بف أنس
بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى ُِْٖ ,ىػ  ََِٕ -ـ.

ٔ -ابف الحاج :أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف محمد العبدرم الفاسي المالكي الشيير بابف الحاج
(المتكفىّٕٕ :ىػ) ,المدخؿ ,الناشر :دار التراث.

ٕ -الحطاب :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي المغربي ,المعركؼ
الرعيني المالكي(المتكفىْٗٓ :ىػ),مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ :دار الفكر ,الطبعة
بالحطاب ُّ

الثالثةُُِْ ,ىػ ُِٗٗ /ـ.

ٖ -خميؿ :خميؿ بف إسحاؽ بف مكسى ,ضياء الديف الجندم المالكي المصرم (المتكفىٕٕٔ :ىػ),التكضيح
في شرح المختصر الفرعي َلبف الحاجب :المحقؽ :د .أحمد بف عبد الكريـ نجيب ,الناشر ,مركز
نجيبكيو لممخطكطات كخدمة التراث ,الطبعة األكلىُِْٗ ,ىػ ََِٖ -ـ.

ٗ -ابف رشد :أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي (المتكفىَِٓ :ىػ) ,البياف كالتحصيؿ كالشرح

كالتكجيو كالتعميؿ لمسائؿ المستخرجة :حققو :د محمد حجي كآخركف ,دار الغرب اإلسبلمي ,بيركت –

لبناف ,الطبعة الثانية َُْٖ ,ىػ ُٖٖٗ /ـ.

َُ -ابف رشد :أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبي الشيير بابف رشد
الحفيد(المتكفىٓٗٓ :ىػ) ,بداية المجتيد كنياية المقتصد :دار الحديث – القاىرةُِْٓ ,ىػ ََِْ /ـ.

ُُ -الرصاع :محمد بف قاسـ األنصارم ,أبك عبد اهلل ,التكنسي المالكي (المتكفىْٖٗ :ىػ) ,اليداية
الكافية الشافية لبياف حقائؽ اإلماـ ابف عرفة الكافية( .شرح حدكد ابف عرفة لمرصاع),الناشر :المكتبة
العممية ,الطبعة :األكلىَُّٓ ,ىػ.
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ُِ -الزرقاني :عبد الباقي بف يكسؼ بف أحمد الزرقاني المصرم(المتكفىَُٗٗ :ىػ),شرح ُّ
الزرقاني عمى
مختصر خميؿ كمعو :الفتح الرباني فيما ذىؿ عنو الزرقاني ,ضبطو كصححو كخرج آياتو :عبد السبلـ

محمد أميف ,دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,الطبعة األكلىُِِْ ,ىػ ََِِ -ـ.

ُّ -ابف شاس :أبك محمد جبلؿ الديف عبد اهلل بف نجـ بف شاس بف نزار الجذامي السعدم
المالكي(المتكفىُٔٔ :ىػ) ,عقد الجكاىر الثمينة في مذىب عالـ المدينة :دراسة كتحقيؽ :أ .د .حميد
بف محمد لحمر ,دار الغرب اإلسبلمي ,بيركت – لبناف ,الطبعة األكلىُِّْ ,ىػ ََِّ -ـ.

ُْ -الصقمي أبك بكر محمد بف عبد اهلل بف يكنس التميمي (المتكفى ُْٓ :ىػ) ,الجامع لمسائؿ المدكنة،
تحقيؽ :مجمكعة باحثيف في رسائؿ دكتكراه ,معيد البحكث العممية كاحياء التراث اإلسبلمي ,جامعة أـ

القرل  ,تكزيع :دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.

ُٓ -العدكم :أبك الحسف ,عمي بف أحمد بف مكرـ الصعيدم العدكم (نسبة إلى بني عدم ,بالقرب مف
منفمكط)(المتكفىُُٖٗ :ىػ) ,حاشية العدكم عمى شرح كفاية الطالب الرباني :المحقؽ :يكسؼ الشيخ

محمد البقاعي ,دار الفكر – بيركت ُُْْ ,ىػ ُْٗٗ /ـ.
ُٔ -ابف عسكر :عبد الرحمف بف محمد بف عسكر البغدادم ,أبك زيد أك أبك محمد ,شياب الديف
السالؾ إلى أىشرؼ المسالؾ في فقو اإلماـ مالؾ :كبيامشو :تقريرات
شاد َّ
المالكي(المتكفىِّٕ :ىػ)ٍ ,إر ي
مفيدة إلبراىيـ بف حسف ,شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده ,مصر -الطبعة الثالثة.

ُٕ -القرافي :أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير بالقرافي(المتكفى:
ْٖٔىػ) ,الذخيرة :المحقؽ :محمد حجي كآخركف ,دار الغرب اإلسبلمي -بيركت ,الطبعة األكلى,
ُْٗٗـ.

ُٖ -القرطبي :أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي (المتكفى:
ّْٔىػ) ,الكافي في فقو أىؿ المدينة :المحقؽ :محمد محمد أحيد كلد ماديؾ المكريتاني ,مكتبة الرياض

الحديثة ,الرياض ,المممكة العربية السعكدية ,الطبعة الثانيةََُْ ,ىػَُٖٗ/ـ.
ُٗ -القيركاني :أبك محمد عبد اهلل بف(أبي زيد) عبد الرحمف النفزم ,القيركاني ,المالكي (المتكفىّٖٔ :

ىػ) ,الذب عف مذىب اإلماـ مالؾ :المحقؽ :د .محمد العممي ,مراجعة :د .عبد المطيؼ الجيبلني ,د.

مصطفى عكمي ,المممكة المغربية  -الرابطة المحمدية لمعمماء  -مركز الدراسات كاألبحاث كاحياء

التراث  -سمسمة نكادر التراث (ُّ) ,الطبعة :األكلى ُِّْ ,ىػ َُُِ -ـ.

َِ -الكشناكم :أبك بكر بف حسف بف عبد اهلل الكشناكم(المتكفى ُّٕٗ :ىػ) ,أسيؿ المدارؾ «شرح
إرشاد السالؾ في مذىب إماـ األئمة مالؾ» :دار الفكر ,بيركت – لبناف ,الطبعة الثانية.
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ُِ -المخمي :عمي بف محمد الربعي ,أبك الحسف ,المعركؼ بالمخمي(المتكفىْٕٖ :ىػ) ,التبصرة :دراسة
كتحقيؽ :الدكتكر أحمد عبد الكريـ نجيب ,ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ,قطر ,الطبعة األكلى,
ُِّْىػ َُُِ -ـ

ِِ -مالؾ بف أنس :مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني(المتكفىُٕٗ :ىػ) ,المدكنة :دار
الكتب العممية الطبعة األكلىُُْٓ ,ىػ ُْٗٗ -ـ.

ِّ -المنشميمي :أحمد بف تيٍركي بف أحمد المنشميمي المالكي (المتكفىٕٗٗ :ىػ) ,خالصة الجكاىر الزكية
في فقو المالكية ,مراجعة :حسف محمد الحفناكم ,حاشية :الشيخ عبده يكسؼ بف سعيد بف إسماعيؿ
الصفتي ,الناشر :المجمع الثقافي ,أبك ظبي  -اإلمارات العربية المتحدة ,عاـ النشر ََِِ :ـ

ِْ -المكاؽ :محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ العبدرم الغرناطي ,أبك عبد اهلل المكاؽ المالكي

(المتكفىٖٕٗ :ىػ) ,التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ :دار الكتب العممية ,الطبعة األكلىُُْٔ ,ىػ-
ُْٗٗـ.

ِٓ -ابف نصر :القاضي أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر البغدادم المالكي (ِِْىػ)اإلشراؼ

عمى نكت مسائؿ الخالؼ ,المحقؽ :الحبيب بف طاىر ,دار ابف حزـ ,الطبعة األكلىَُِْ ,ىػ -
ُٗٗٗـ.

ِٔ -النفراكم :أحمد بف غانـ (أك غنيـ) بف سالـ ابف مينا ,شياب الديف النفراكم األزىرم
المالكي(المتكفىُُِٔ :ىػ) ,الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني :دار الفكرُُْٓ ,ىػ
ُٗٗٓ /ـ.

ت -الفقو الشافعي:
ُ -األنصارم :زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم ,زيف الديف أبك يحيى السنيكي (المتكفى:
ِٔٗىػ) ,فتح الكىاب بشرح منيج الطالب(ىك شرح لممؤلؼ عمى كتابو ىك منيج الطبلب الذم

اختصره المؤلؼ مف منياج الطالبيف لمنككم) :دار الفكر لمطباعة كالنشر ,الطبعة ُُْْىػُْٗٗ/ـ.

ِ -األنصارم :زكريا بف محمد بف زكريا األنصارم ,زيف الديف أبك يحيى السنيكي ,أسنى المطالب في شرح
ركض الطالب :دار الكتاب اإلسبلمي ,الطبعة.

الب ىج ٍيرًمي :سميماف بف محمد بف عمر ي ً
ي المصرم الشافعي(المتكفىُُِِ :ىػ) ,تحفة الحبيب
الب ىج ٍي ىرم ٌ
ّ -ي ى ٌ
عمى شرح الخطيب = حاشية البجيرمي عمى الخطيب ,دار الفكر  ,تاريخ النشرُُْٓ :ىػ ُٗٗٓ -ـ.
ْ -الجاكم :محمد بف عمر نككم البنتني إقميما ,التنارم بمدا (المتكفىُُّٔ :ىػ) ,نياية الزيف في إرشاد
المبتدئيف ،الناشر :دار الفكر – بيركت ,الطبعة :األكلى.
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ٓ -الجكيني :عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الجكيني ,أبك المعالي ,ركف الديف ,الممقب بإماـ
الحرميف (المتكفىْٕٖ :ىػ) ,نياية المطمب في دراية المذىب :حققو كصنع فيارسو :أ .د .عبد العظيـ

الديب ,دار المنياج ,الطبعة األكلىُِْٖ ,ىػََِٕ-ـ.
محمكد ٌ

ٔ -الرافعي :عبد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـ ,أبك القاسـ الرافعي القزكيني (المتكفىِّٔ :ىػ) ,العزيز

شرح الكجيز المعركؼ بالشرح الكبير ,المحقؽ :عمي محمد عكض  -عادؿ أحمد عبد المكجكد,

الناشر :دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى ُُْٕ ,ىػ  ُٕٗٗ -ـ

ٕ -الشافعي :الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف
عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي (المتكفىَِْ :ىػ) ,األـ :دار المعرفة – بيركت,
َُُْىػَُٗٗ/ـ.

ٖ -الشربيني :شمس الديف ,محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتكفىٕٕٗ :ىػ) ,اإلقناع في حؿ
ألفاظ أبي شجاع :المحقؽ :مكتب البحكث كالدراسات  -دار الفكر – بيركت

ٗ -الشربيني :شمس الديف ,محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتكفىٕٕٗ :ىػ),مغني المحتاج
إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج :دار الكتب العممية ,الطبعة األكلىُُْٓ ,ىػ ُْٗٗ -ـ.

َُ -الشيرازم :أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم (المتكفىْٕٔ :ىػ) ,الميذب في فقو
اإلماـ الشافعي :دار الكتب العممية.

ُُ -العمراني :أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني الشافعي (المتكفى:
ٖٓٓىػ),البياف في مذىب اإلماـ الشافعي :المحقؽ :قاسـ محمد النكرم ,دار المنياج – جدة ,الطبعة

األكلىُُِْ ,ىػَََِ -ـ.

ُِ -الغزالي :أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي (المتكفىَٓٓ :ىػ) ,الكسيط في المذىب:
المحقؽ :أحمد محمكد إبراىيـ  ,محمد محمد تامر ,دار السبلـ – القاىرة ,الطبعة األكلىُُْٕ ,ق.
ُّ -الغزم :محمد بف قاسـ بف محمد بف محمد ,أبك عبد اهلل ,شمس الديف الغزم ,كيعرؼ بابف قاسـ
كبابف الغرابيمي (المتكفىُٖٗ :ىػ) ,فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب = القكؿ المختار في

شرح غاية اَلختصار (كيعرؼ بشرح ابف قاسـ عمى متف أبي شجاع) ،بعناية :بساـ عبد الكىاب
الجابي ,الناشر :الجفاف كالجابي لمطباعة كالنشر ,دار ابف حزـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,بيركت –
لبناف ,الطبعة :األكلى ُِْٓ ,ىػ  ََِٓ -ـ.

ُْ -الماكردم :أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم( ,المتكفىَْٓ :ىػ),
اإلقناع في الفقو الشافعي.
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ُٓ -الماكردم :أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم ,الشيير بالماكردم

(المتكفىَْٓ :ىػ),الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىك شرح مختصر المزني :المحقؽ:

الشيخ عمي محمد معكض ,كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ,دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف,
الطبعة األكلى ُُْٗ ,ىػ ُٗٗٗ-ـ.

ُٔ -المزني :إسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ ,أبك إبراىيـ المزني (المتكفىِْٔ :ىػ),مختصر المزني
مطبكع ممحقا باألـ لمشافعي دار المعرفة – بيركتَُُْ ,ىػَُٗٗ/ـ.

ُٕ -النككم :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم (المتكفىٕٔٔ :ىػ) ,المجمكع شرح
الميذب(مع تكممة السبكي كالمطيعي) ,دار الفكر.

ُٖ -النككم :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم(المتكفىٕٔٔ :ىػ),ركضة الطالبيف كعمدة
المفتيف :تحقيؽ :زىير الشاكيش ,المكتب اإلسبلمي ,بيركت -دمشؽ -عماف ,الطبعة الثالثةُُِْ ,ىػ

ُُٗٗ /ـ.

ُٗ -الييتمي :أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي ,تحفة المحتاج في شرح المنياج :ركجعت
كصححت :عمى عدة نسخ بمعرفة لجنة مف العمماء ,المكتبة التجارية الكبرل بمصر لصاحبيا مصطفى

محمد.

ث -الفقو الحنبمي:
ُ -البيكتى :منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمى (المتكفىَُُٓ :ىػ),
كشاؼ القناع عف متف اإلقناع :دار الكتب العممية.

ِ -البيكتي :منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمى(المتكفىَُُٓ :ىػ),
الركض المربع شرح زاد المستقنع كمعو :حاشية الشيخ العثيميف كتعميقات الشيخ السعدم ,خرج أحاديثو:
عبد القدكس محمد نذير ,دار المؤيد  -مؤسسة الرسالة.

ّ -ابف تيمية :تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف أبي القاسـ
بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي (المتكفىِٕٖ :ىػ),مجمكع الفتاكل :المحقؽ :عبد الرحمف
بف محمد بف قاسـ ,مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ ,المدينة النبكية ,المممكة العربية

السعكديةُُْٔ ,ىػُٗٗٓ/ـ.

ْ -ابف تيمية :تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ ,شرح عمدة الفقو (مف كتاب الطيارة كالحج)،
المحقؽ :د .سعكد صالح العطيشاف ,الناشر :مكتبة العبيكاف – الرياض ,الطبعة :األكلى.ُُّْ ,
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ٓ -ابف تيمية :تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ ,مجمكع الفتاكل ,المحقؽ :عبد الرحمف بف محمد
بف قاسـ ,مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ ,المدينة النبكية ,المممكة العربية السعكدية,
ُُْٔىػُٗٗٓ/ـ.

ٔ -الحجاكم :مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ بف عيسى بف سالـ الحجاكم المقدسي ,ثـ الصالحي ,شرؼ
الديف ,أبك النجا (المتكفىٖٗٔ :ىػ) ,اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ المحقؽ :عبد المطيؼ محمد
مكسى السبكي ,دار المعرفة بيركت – لبناف.

الحاجة سعاد زرزكر ,فقو العبادات عمى المذىب الحنبمي
ٕ -زرزكر:
ٌ
ٖ -الزركشي :شمس الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي المصرم الحنبمي (المتكفىِٕٕ :ىػ) ,شرح الزركشي
عمى مختصر الخرقي :دار العبيكاف ,الطبعة األكلى ُُّْ ,ىػ ُّٗٗ /ـ.

ٗ -السمماف :عبد العزيز بف محمد بف عبد الرحمف بف عبد المحسف السمماف (المتكفىُِِْ :ىػ) ,األسئمة
كاألجكبة الفقيية.

َُ-

السيكطي :مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي شيرة ,الرحيبانى مكلدا ثـ الدمشقي الحنبمي

(المتكفىُِّْ :ىػ) ,مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى :المكتب اإلسبلمي ,الطبعة الثانية,
ُُْٓىػ ُْٗٗ /ـ.

ُُ-

الشنقيطي :محمد بف محمد المختار الشنقيطي ,شرح زاد المستقنع :مصدر الكتاب  :دركس صكتية

قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية.

ُِ-

العثيميف :محمد بف صالح بف محمد العثيميف (المتكفىُُِْ :ىػ) ,الشرح الممتع عمى زاد

ُّ-

الفراء :القاضي أبك يعمى الفىَّراء محمد بف الحسيف بف محمد بف البغدادم الحنبمي (المتكفىْٖٓ :

المستقنع :دار ابف الجكزم ,الطبعة األكلى ُِْٖ - ُِِْ ,ىػ.

ىػ) ,التعميقة الكبيرة في مسائؿ الخالؼ عمي مذىب أحمد ,المحقؽ :لجنة مختصة مف المحققيف بإشراؼ
نكر الديف طالب ,الناشر :دار النكادر ,الطبعة :األكلى ُُّْ ,ـ  ََُِ -ىػ.

ُْ-

ابف قدامة :أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ

الدمشقي الحنبمي ,الشيير بابف قدامة المقدسي(المتكفىَِٔ :ىػ) ,عمدة الفقو :المحقؽ :أحمد محمد
عزكز ,المكتبة العصرية ,الطبعة ُِْٓىػ ََِْ -ـ.

ُٓ-

ابف قدامة :أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ

الدمشقي الحنبمي ,الشيير بابف قدامة المقدسي (المتكفىَِٔ :ىػ) ,المغني :مكتبة القاىرةُّٖٖ ,ىػ /
ُٖٔٗـ.
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ُٔ-

ابف قدامة :عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة المقدسي الجماعيمي الحنبمي ,أبك الفرج ,شمس

ُٕ-

ابف قدامة :مكفؽ الديف أبك محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة المقدسي(المتكفىَِٔ :

الديف (المتكفىِٖٔ :ىػ) ,الشرح الكبير عمى متف المقنع :دار الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع.
ىػ),المقنع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني

 :قدـ لو كترجـ لمؤلفو :عبد القادر األرناؤكط,

حققو كعمؽ عميو :محمكد األرناؤكط ,ياسيف محمكد الخطيب ,مكتبة السكادم لمتكزيع ,جدة  -المممكة

العربية السعكدية ,الطبعة األكلىُُِْ ,ىػ َََِ -ـ.

ُٖ -ابف قيـ الجكزية :محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية (المتكفى:
ُٕٓىػ),زاد المعاد في ىدم خير العباد :مؤسسة الرسالة ,بيركت  -مكتبة المنار اإلسبلمية ,الككيت,

ُٗ-

الطبعة السابعة كالعشركفُُْٓ ,ىػ ُْٗٗ/ـ.

الككسج إسحاؽ بف منصكر بف بيراـ ,أبك يعقكب المركزم( ,المتكفىُِٓ :ىػ) ،مسائؿ اإلماـ أحمد

بف حنبؿ كاسحاؽ بف راىكيو ،عمادة البحث العممي ,الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة ,المممكة العربية
السعكدية ,الطبعة :األكلىُِْٓ ,ىػ ََِِ -ـ
َِ-

المرداكم :عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكم الدمشقي الصالحي الحنبمي (المتكفى:

ُِ-

ابف مفمح :إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف مفمح ,أبك إسحاؽ ,برىاف الديف (المتكفى:

ٖٖٓىػ) ,اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ :دار إحياء التراث العربي ,الطبعة الثانية.

ْٖٖىػ),المبدع في شرح المقنع :دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,الطبعة األكلى ُُْٖ ,ىػ /
ُٕٗٗـ.

ِِ-

ابف مفمح :محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج ,أبك عبد اهلل ,شمس الديف المقدسي الرامينى ثـ

الصالحي الحنبمي (المتكفىّٕٔ :ىػ) ,الفركع كتصحيح الفركع :المحقؽ :عبد اهلل بف عبد المحسف
التركي ,مؤسسة الرسالة ,الطبعة األكلى ُِْْ ىػ ََِّ /ـ.

ِّ-

المقدسي :عبد الرحمف بف إبراىيـ بف أحمد ,أبك محمد بياء الديف المقدسي(المتكفىِْٔ :ىػ),العدة

ِْ-

النجدم :عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي الحنبمي النجدم (المتكفىُِّٗ :ىػ) ,حاشية

شرح العمدة :دار الحديث ,القاىرة ,تاريخ النشرُِْْ :ىػ ََِّـ.

الركض المربع شرح زاد المستقنع :بدكف ناشر ,الطبعة األكلى ُّٕٗ -ىػ.

خامسان -كتب الفقو العاـ.

ُ -أبك جيب :سعدم أبك جيب ,مكسكعة اإلجماع ,الطبعة الثانية.

ِ -ابف حزـ :أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي القرطبي الظاىرم (المتكفىْٓٔ :ىػ),
المحمى باآلثار :دار الفكر – بيركت.
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ّ -ابف حزـ :أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي القرطبي الظاىرم(المتكفى ْٓٔ :ىػ),
مراتب اإلجماع في العبادات كالمعامالت كاَلعتقادات :دار الكتب العممية – بيركت.

ْ -الدىمكم :أحمد بف عبد الرحيـ بف الشييد كجيو الديف بف معظـ بف منصكر المعركؼ بػ «الشاه كلي اهلل

الدىمكم» (المتكفىُُٕٔ :ىػ) ,حجة الل البالغة ,المحقؽ :السيد سابؽ ,الناشر :دار الجيؿ ,بيركت –
لبناف ,الطبعة :األكلى ,سنة الطبع ُِْٔ :ىػ ََِٓ -ـ.

ٓ -الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد ,مجمة البحكث اإلسالمية.
ٔ -ابف القطاف :عمي بف محمد بف عبد الممؾ الكتامي الحميرم الفاسي ,أبك الحسف ابف القطاف (المتكفى:
ِٖٔىػ) ,اإلقناع في مسائؿ اإلجماع :المحقؽ :حسف فكزم الصعيدم ,الفاركؽ الحديثة لمطباعة
كالنشر ,الطبعة األكلىُِْْ ,ىػ ََِْ -ـ.
ٕ -ابف المنذر  :أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم (المتكفى ُّٗ :ىػ) ,اإلجماع ,المحقؽ :
فؤاد عبد المنعـ أحمد ,الناشر  :دار المسمـ لمنشر كالتكزيع ,الطبعة  :الطبعة األكلى ُِْٓىػََِْ /مػ
سادسان -كتب المغة كالمصطمحات.

ُ -البركتي :محمد عميـ اإلحساف المجددم ,التعريفات الفقيية ,دار الكتب العممية (إعادة صؼ لمطبعة
القديمة في باكستاف َُْٕىػ ُٖٗٔ -ـ) ,الطبعة :األكلىُِْْ ,ىػ ََِّ -ـ.

الرزاؽ الحسينيَّ ,
َِّ -
الزبيدم(تَُِٓىػ),تاج العركس مف جكاىر
محمد بف
الزبيدم:
محمد بف عبد ٌ
ٌ
ٌ
القامكس :تحقيؽ :مجمكعة مف المحققيف ,دار اليداية.
ّ -سعدم أبكجيب ,القامكس الفقيي لغة كاصطالحا :دار الفكر ,دمشؽ – سكرية ,الطبعة الثانية َُْٖىػ
ُٖٖٗ -ـ.

ْ -عمر :د أحمد مختار عبد الحميد (المتكفىُِْْ :ىػ) بمساعدة فريؽ عمؿ ,معجـ المغة العربية
المعاصرة ،الناشر :عالـ الكتب ,الطبعة :األكلى ُِْٗ ,ىػ  ََِٖ -ـ.

ٓ -الفارابي :أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي(المتكفىّّٗ :ىػ),الصحاح تاج المغة كصحاح

العربية تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر عطار ,دار العمـ لممبلييف – بيركت ,الطبعة الرابعة َُْٕىػ -
ُٕٖٗـ.

ٔ -ابف فارس :أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم ,أبك الحسيف(المتكفىّٗٓ :ىػ) ,معجـ مقاييس
المغة :المحقؽ :عبد السبلـ محمد ىاركف ,دار الفكرُّٗٗ ,ىػ ُٕٗٗ -ـ.
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ٕ -الفيركز آبادم :مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركز آبادم(المتكفىُٖٕ :ىػ) ,القامكس
قسكسي ,مؤسسة
المحيط :تحقيؽ :مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة ,بإشراؼ :محمد نعيـ العر ي
الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,بيركت – لبناف ,الطبعة الثامنةُِْٔ ,ىػ ََِٓ -ـ.

ٖ -ابف منظكر :محمد بف مكرـ بف عمى أبك الفضؿ ,جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى
اإلفريقى(تُُٕىػ) ,لساف العرب :دار صادر – بيركت ,الطبعة الثالثة ُُْْ -ىػ.

سابعان -كتب األعالـ كالتراجـ كالطبقات.

ُ -ابف األثير :أبك الحسف عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني
الجزرم ,عز الديف ابف األثير (المتكفىَّٔ :ىػ) ,الكامؿ في التاريخ ,تحقيؽ :عمر عبد السبلـ
تدمرم ,الناشر :دار الكتاب العربي ,بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلىُُْٕ ,ىػ ُٕٗٗ /ـ.

ِ -أحمد فريد ,مف أعالـ السمؼ ,دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية.

ّ -األزدم :أبك زكريا يحيى بف إبراىيـ بف أحمد بف محمد أبك بكر بف أبي طاىر األزدم

السمماسي(المتكفىَٓٓ :ىػ) ,منازؿ األئمة األربعة أبي حنيفة كمالؾ كالشافعي كأحمد :المحقؽ:

محمكد بف عبد الرحمف قدح ,مكتبة الممؾ فيد الكطنية ,الطبعة األكلىُِِْ ,ىػََِِ/ـ.

ْ -اإلصبياني :إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ بف عمي القرشي الطميحي التيمي األصبياني ,أبك القاسـ,
الممقب بقكاـ السنة (المتكفىّٓٓ :ىػ) ,سير السمؼ الصالحيف ,تحقيؽ :د .كرـ بف حممي بف فرحات
بف أحمد ,الناشر :دار الراية لمنشر كالتكزيع ,الرياض.
البستي
ٓ -البستي :محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف ىم ٍع ى
بد ,التميمي ,أبك حاتـ ,الدارمي ,ي
(المتكفىّْٓ :ىػ) ,مشاىير عمماء األمصار كأعالـ فقياء األقطار ,حققو ككثقو كعمؽ عميو :مرزكؽ
عمى ابراىيـ ,الناشر :دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع – المنصكرة ,الطبعة :األكلى ُُُْ ىػ -
ُُٗٗ ـ.

ٔ -الذىبي :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي(المتكفىْٕٖ :ىػ) ,سير
أعالـ النبالء :دار الحديث -القاىرةُِْٕ ,ىػََِٔ-ـ.
ٕ -الذىبي :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي (المتكفىْٕٖ :ىػ),
ميزاف اَلعتداؿ في نقد الرجاؿ :تحقيؽ :عمي محمد البجاكم ,دار المعرفة لمطباعة كالنشر ,بيركت –
لبناف ,الطبعة األكلىُِّٖ ,ىػ ُّٗٔ -ـ.
ٖ -الذىبي :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي (المتكفىْٕٖ :ىػ),
الكاشؼ في معرفة مف لو ركاية في الكتب الستة ,المحقؽ :محمد عكامة أحمد محمد نمر الخطيب,
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الناشر :دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية  -مؤسسة عمكـ القرآف ,جدة ,الطبعة :األكلى ُُّْ ,ىػ ُِٗٗ -
ـ.

ٗ -ابف شاىيف :أبك حفص عمر بف أحمد بف عثماف بف أحمد بف محمد بف أيكب بف أزداذ البغدادم
المعركؼ بػ ابف شاىيف (المتكفىّٖٓ :ىػ) ,تاريخ أسماء الضعفاء كالكذابيف ،المحقؽ :عبد الرحيـ
محمد أحمد القشقرم ,الطبعة :األكلىَُْٗ ,ىػُٖٗٗ/ـ.

َُ -الشيرازم :أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي الشيرازم (المتكفىْٕٔ :ىػ) ,طبقات الفقياء :ىذبوي :محمد
بف مكرـ ابف منظكر (المتكفىُُٕ :ىػ) ,المحقؽ :إحساف عباس ,دار الرائد العربي ,بيركت – لبناف,
الطبعة األكلىَُٕٗ ,ـ.

ُُ -العجمى :أبك الحسف أحمد بف عبد اهلل بف صالح العجمى الككفي(المتكفىُِٔ :ىػ) ,الثقات :دار
الباز الطبعة األكلى َُْٓىػُْٖٗ-ـ.

ُِ -ابف فرحكف :إبراىيـ بف عمي بف محمد ,ابف فرحكف ,برىاف الديف اليعمرم(المتكفىٕٗٗ :ىػ) ,الديباج
المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب :تحقيؽ كتعميؽ :الدكتكر محمد األحمدم أبك النكر ,دار
التراث لمطبع كالنشر ,القاىرة

ُّ -القاضي عياض :أبك الفضؿ القاضي عياض بف مكسى اليحصبي(تْْٓ :ىػ) ,ترتيب المدارؾ
كتقريب المسالؾ :تحقيؽ :جزء ُ :ابف تاكيت الطنجي ُٗٔٓ ,ـ ,كاألجزاء ِ :ْ ,ّ ,عبد القادر

الصحراكمَُٕٗ -ُٗٔٔ ,ـ ,كالجزء الخامس :محمد بف شريفة ,كاألجزاء ٔ :ٖ ,ٕ ,سعيد أحمد

أعراب ُُُّٖٖٗٗ-ـ ,مطبعة فضالة  -المحمدية ,المغرب ,الطبعة األكلى.

ُْ -محمد أبك زىرة ,مالؾ ،حياتو كعصره -آراؤه كفقيو :طبعة دار الفكر العربي ,الطبعة الثانية.
ُٓ -المزم :يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ ,أبك الحجاج ,جماؿ الديف ابف الزكي أبي محمد القضاعي
الكمبي المزم(المتكفىِْٕ :ىػ) ,تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ :المحقؽ :د .بشار عكاد معركؼ,
مؤسسة الرسالة – بيركت ,الطبعة األكلى.َُٖٗ – ََُْ ,

ُٔ -ابف نقطة :محمد بف عبد الغني بف أبي بكر بف شجاع ,أبك بكر ,معيف الديف ,ابف نقطة الحنبمي

البغدادم (المتكفىِٔٗ :ىػ) ,التقييد لمعرفة ركاة السنف كالمسانيد ,المحقؽ :كماؿ يكسؼ الحكت,

الناشر :دار الكتب العممية ,الطبعة :الطبعة األكلى َُْٖ ىػ  ُٖٖٗ -ـ.

ُٕ -النككم :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم(المتكفىٕٔٔ :ىػ),تيذيب األسماء كالمغات:
عنيت بنشره كتصحيحو كالتعميؽ عميو كمقابمة أصكلو :شركة العمماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية,
دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف.
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ُٖ-

اليافعي :أبك محمد عفيؼ الديف عبد اهلل بف أسعد بف عمي بف سميماف اليافعي (المتكفى:

ٖٕٔىػ) ,مرآة الجناف كعبرة اليقظاف في معرفة ما يعتبر مف حكادث الزماف ,كضع حكاشيو :خميؿ

المنصكر ,الناشر :دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلىُُْٕ ,ىػُٕٗٗ -ـ.

ثامنان -كتب التاريخ:

ُ -ابف خمدكف :عبد الرحمف بف محمد بف محمد ,ابف خمدكف أبك زيد ,كلي الديف الحضرمي اإلشبيمي

(المتكفىَٖٖ :ىػ),ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف األكبر:

المحقؽ :خميؿ شحادة ,دار الفكر ,بيركت ,الطبعة :الثانيةَُْٖ ,ىػ ُٖٖٗ -ـ.

ِ -خميفة بف خياط :أبك عمرك خميفة بف خياط بف خميفة الشيباني العصفرم البصرم (المتكفىَِْ :ىػ),

تاريخ خميفة بف خياط ,المحقؽ :د .أكرـ ضياء العمرم ,الناشر :دار القمـ  ,مؤسسة الرسالة  -دمشؽ ,
بيركت ,الطبعة :الثانية.ُّٕٗ ,

ّ -السامرائي :د خميؿ إبراىيـ السامرائي  -د عبد الكاحد ذنكف طو  -د ناطؽ صالح مصمكب ,تاريخ
العرب كحضارتيـ في األندلس ,الناشر :دار الكتاب الجديد المتحدة  -بيركت ,لبناف ,الطبعة :األكلى,
َََِ ـ.

ْ -السقاؼ :كمجمكعة مف الباحثيف بإشراؼ الشيخ ىعمكم بف عبد القادر السقاؼ ,المكسكعة التاريخية.
ٓ -الغزم :شمس الديف أبك المعالي محمد بف عبد الرحمف بف الغزم (المتكفىُُٕٔ :ىػ) ,ديكاف اإلسالـ,
المحقؽ :سيد كسركم حسف ,الناشر :دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,الطبعة :األكلى ُُُْ ,ىػ -
َُٗٗ ـ.

ٔ -ابف كثير :أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي(المتكفىْٕٕ :ىػ),البداية
كالنياية :المحقؽ :عمي شيرم ,دار إحياء التراث العربي ,الطبعة :األكلى َُْٖ ,ىػ ُٖٖٗ -ـ

ٕ -ابف النديـ :أبك الفرج محمد بف إسحاؽ بف محمد الكراؽ البغدادم المعتزلي الشيعي المعركؼ بابف النديـ

(المتكفىّْٖ :ىػ) ,الفيرست ,المحقؽ :إبراىيـ رمضاف ,الناشر :دار المعرفة بيركت – لبناف ,الطبعة:
الثانية ُُْٕ ىػ  ُٕٗٗ -مػ.
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