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-أ-

(طه)111 :

-أ-

إلى من أرسله ربي رحمة للعالمين بشي اًر ونذي اًر ،وداعياً إلى اهلل بإذنه وسراجاً مني اًر ،رسولنا محمد ابن
عبداهلل (صلى اهلل عليه وسلم).
إلى من أحمل اسمه بكل افتخار ،وعلمني العطاء دون انتظار أرجو من اهلل أن يمد في عمرك لترى ثما اًر
قد حان قطافها بعد طول انتظار ،وستبقى كلماتك نجوماً أهتدي بها اليوم وفي الغد والى األبد
(أبي العزيز)
إلى معنى الحب والحنان ،إلى بسمة الحياة وسر الوجود ،إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم
جراحي إلى من أتمنى رضاها عني ست الحبايب وأغالهم
(أمي الحبيبة ،رحمها اهلل).
إلى ورثة األنبياء علمائنا ومشايخنا الذين سطروا بأقالمهم نهضتنا وعزتنا وتقدمنا.
إلى زوجتي المخلصة الوفية التي تكبدت معي مشقة هذا البحث
إلى أبنائي األعزاء وأخص بالذكر إبنتي آية أسأل اهلل لهم الهداية والتوفيق
إلى من عشت معهم أجمل سنوات عمري ،واحتضنتني بهم ذكريات بيت واحد
األعزاء على قلبي ...وسندي وعزوتي في حياتي.
(إخوتي وأخواتي)
إلى أهلي وربعي ...وعائلتي الجميلة.
إلى رفقاء الدرب والمسيرة العلمية ،وأخص منهم ،األ خ الفاضل محمود عبد المعطي مقاط
واأل خ الفاضل مختار أنور سالمة
إلى أصدقائي وأحبائي طلبة العلم ،وحملة القرآن ،وعشاق المجد.
إلى األسرى والمكلومين ...إلى الشهداء الميامين.
وفاء وتقدي اًر ،سائالً المولى جل وعال أن يجعله
إلى هؤالء جميعاً أهدي ثمرة هذا البحث العلمي المتواضع ً
خالصاً لوجهه الكريم ،وأن يجعله في موازين أعمالي يوم القيامة إنه ولي ذلك والقادر عليه.

-ب-

الحمد هلل على نعمائه ،والشكر له على توفيقه وامتنانه ،وال إله إال اهلل تعظيماً لشأنه ،القائل في محكم تنزيله،
َ
ّ
ُ
{ َو َما بِكم مِن ن ِۡع َمة ف ِم َن ٱللِه }( ،)1فلله الحمد أوالً وآخ اًر ،وانطالقا من قول نبينا محمد «--من ال
يشكر الناس ال يشكر اهلل » (.)2
فما كان لهذا الجهد البسي يييط وغير أن يتم ،لوال فضي ييل اهلل– -ثم وجود أناس مخلصي ييين صي ييدقوا اهلل ما

عياهيدوا اهلل علييه –أميدهم اهلل بيالعمر الميدييد – ابيدأ أوالً بيإدارة جيامعة األزهر الموقرة ،وعمادة الد ارسي ي ي ي ي ي ييات

العليا ،وعمادة كلية الشي يريعة ،الذين اس ييتطاعوا أن يجعلوا من هذ الجامعة منهالً لكل ذي طالب علم ،وأن

تتبوأ بجهودهم المخلص ي ي ي يية المراكز المتقدمة بين نظيراتها على المس ي ي ي ييتوى الوطني وا قليمي ،وان كان من

الواجب أن يذكر أهل الفض ي ي يل بفضي ي ييلهم ،وأن يخص بعض ي ي يهم بالذكر ،فإني أتقدم بخالص شي ي ييكري وعظيم

ذي المشي يرفين الكريمين األســـتاذ الدكتور محمد منصـــور والدكتور محمد اللحام
تقديري وامتناني إلي أس ييتا َ
اللذان أس ي ي ييعداني وشي ي ي يرفاني بإشي ي ي يرافهما على هذ الد ارس ي ي يية ،فقد رافقاني في هذ الرحلة التعليمية ،ومنحاني
الكثير من وقتهما ،فجزاهما اهلل عني خير الجزاء ،والشي ي ييكر موصي ي ييول إلى األسي ي يياتذة المناقشي ي ييين ،األســــتاذ

الدكتور:مازن مصــباح صــباح ،والدكتور:بســام حســن العف ،وذلك لتفضييلهما بالموافقة على مناقشيية هذ

الرسييالة ،وطرح مالحظاتهما وتوجيهاتهما بما يثري جوانبها ،كما اش ييكر األسييتاذ الدكتور محمد نجم ،عميد

كلية الشيريعة الذي سياندني طوال رحلتى العلمية فله منى جزيل الشيكر والعرفان والشكر موصول إلى إدارة
التعليم بالحكومة ،ممثلة بمدير التربية والتعليم فى مديرية خانيونس األستا ذ /عبي ييد الرحيم الف ار ،وني ييائي ييب
مدير المدرسة األستاذ  /سالم سليمان أبو عزيز.

هؤالء من ذكرتهم فشيكرتهم أما من نسييتهم فهم أولى الناس بالشكر والتقدير ،وأدعو اهلل سبحانه وتعالي أن

ينال هذا الجهد القبول والرضييا ،فحسييبي إنني اجتهدت ،ولكل مجتهد نصيييب ،والكمال هلل وحد  ،فإن وفقت

فمن اهلل ،وان قصي ي ي ييرت ،فعذري لقوله سي ي ي ييبحانه وتعالي قالُو اْ سُُحَانَاَالَ ال ْمَْلَ لنَا َّالَ مَا ََََْاَنَا َّ َالَ تَاَ الََِْم لح
الْنَكم لح.)3( 

) )1من اآلية  35من سورة النحل.
) )2الترمذي سنن الترمذي ،كتاب البر والصلة ،)553/4( ،برقم ( ،)4334وأخرجه أيضاً أبو داود وأحمد صححه
األلباني .انظر األلباني صحيح الجامع الصغير وزيادته )4422/2( ،برقم (.)0064

) )3من اآلية  52من سورة البقرة.

-ت-

ملخص الرسالة باللغة العربية
تناولت الدراسة آراء ا مام مالك بن أنس الفقهية الواردة في كتاب (الموطأ) (كتاب الحج) دراسة
فقهية مقارنة ،وقد تضمنت الرسالة مقدمة ،وفصالً تمهيدياً ،وثالثة فصول ،وخاتمة.

 وبينت في المقدمة طبيعة الموضوع ،وأهميته ،وأسباب اختيار  ،وأهدافه ،ومشكلته ،والجهود السابقة،
والصعوبات والمعيقات ،ومنهاجه.

 وأما الفصل التمهيدي فكان في ترجمة ا مام مالك ،والتعريف بالموطأ ،وتضمن مبحثين ،المبحث األول
فيه ترجمة ا مام مالك ،واشتمل على اسمه ،ونسبه ،ومولد  ،ووفاته ،ونشأته ،وصفاته ،وأخالقه ،وحياته

العلمية ،ومؤلفاته ،وثناء العلماء عليه،ونبذة عن منهاجه في االجتهاد.

والمبحث الثاني عرفت فيه الحج والعمرة ،وأدلة مشروعيتهما وحكمهما وأنواع أنساك الحج ،وأركانه

والعمرة ،وشروط وجوبهما والمواقيت الزمانية والمكانية لهما ،وفيه ثالثة مطالب.

 أما الفصل األول فتطرقت لألراء الفقهية من باب نكاح المحرم إلى باب ما ال يجوز للمحرم أكله من
الصيد وفيه ثالثة مباحث

تناولت في المبحث األول الحجامة للمحرم ،وتعرضت في المبحث الثاني

إلى ما يجوز للمحرم أكله ،وفي المبحث الثالث إلى ما ال يجوز أكله من الصيد .

 أما الفصل الثاني فتطرقت لآلراء الفقهية من باب الحكم في الصيد إلى باب ما يجوز للمحرم أن يفعله
وفيه مبحثان؛ تناولت في المبحث األول ما جاء في الصيد وما يقتل المحرم من الدواب ،وتضمن ثالثة

مطالب؛ قتل المحرم لصيد صاد وهو حالل ،وقتل المحرم للكلب العقور والسباع التي ال تعدوا ،وقتل
المحرم للطير ،وتعرضت في المبحث الثاني لما ال يجوز للمحرم أن يفعله ،كبطه لجراحه وفقأ دمله
وقطع عرقه.

 أما الفصل الثالث فتناولت فيه اآلراء الفقهية من باب ما جاء فيمن أحصر بعدو إلى باب ركعتي
الطواف ،وتكون من مبحثين؛ جاء في المبحث األول ا حصار بعدو أو بغير عدو وفيه ثالثة مطالب؛ما

يفعل المحرم للحج والعمرة الذي حبس بعدو ،وما يفعل من حبس عن الحج بعد ما أحرم بغير عدو

بسبب مرض أو غير  ،وما يفعل من أهل بحج من مكة من أهلها أو من غير أهلها ،ثم أحصر عن
الوقوف بعرفة لمرض أو غير  .وفي المبحث الثاني تناولت ركعتي الطواف وانتقاض وضوء المحرم
وهو يطوف ،وقد تكون من مطلبين األول وهو الجمع بين الطواف ألسابيع بركعتين عن تلك األسابيع
والثاني إنتقاد الوضوء لمن يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة .وختمت البحث بخاتمة اشتملت

على أهم النتائج والتوصيات ،والفهارس العامة.

-ث-

ملخص الرسالة باللغة اإلنجليزية
The study dealt with the views of Imam Malik bin Anas al-Fakihiyah in
the book Al-Mawatta (The Book of Hajj), a comparative jurisprudential study.
The letter included an introduction, a preliminary chapter, three chapters, and a
conclusion.
The nature of the topic, its importance, the reasons for its selection, its
objectives, its problem, past efforts, difficulties and obstacles, and its
methodology were explained in the introduction.
The first chapter was the translation of Imam Malik, and included: his
name, his descent, his birth, his death, his origins, his attributes, his ethics, his
scientific life, his writings, the praise of scholars on him, On his approach to
ijtihad. The second topic is known as Hajj and Umrah, and the evidence of their
drafts and rulings, the types of Hajj rituals, the pillars of the Hajj, the Umrah, the
conditions of their obligation and the temporal and spatial times for them.
 The first chapter is related to the jurisprudential views of the chapter on the
marriage of mahram to the door of what is not permissible for the haraam to
eat from fishing, and in it there are three topics: I dealt with the first topic of
reviewing the man who is haraam to his wife in her time, and the cupping of
the haraam, and in the second section what is permissible for the haraam to
eat, Thirdly, it is not permissible to eat it from fishing.
 The second chapter deals with the jurisprudential views of the ruling on
hunting in the section of what is permissible for the haraam to do in it. There
are two topics. The first topic dealt with what came in hunting and what kills
the mahram from animals. It included three demands; killing the mahram for
hunting his grandfather, And those who do not count, and the killing of
mahram for birds, and was exposed in the second section of what is not
permissible for the haraam to do, as a cure for his wounds and his blood and
his race.
 The third chapter deals with the jurisprudential opinions, from the point of
view of those who are confined to the door of the two rak'ahs of tawaaf, and
they are of two categories. The first topic is that the prohibition is with or
without an enemy, and there are three demands on it. What is haraam for Hajj
and 'Umrah, On the Hajj after ihraam without an enemy because of illness or
other, and do the people of the pilgrimage of Mecca of its people or nonpeople, and then confined to stand for a disease or other. The second topic dealt
with the two rak'ahs of tawaaf, al-Muharram and al-Muharram, and it is one of
the first two requirements. It is a combination of tawaaf for two weeks in two
rak'ahs for those weeks, and the second is wudoo 'for those who roam the house
and seek between al-Safa and al-Marwa. The research concluded with a
conclusion that included the most important findings and recommendations,
and the general indexes.

-ج-

مقدمة
إن الحمد هلل نحمد ونستعينه ونستغفر  ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ،ومن سيئات أعمالنا ،من يهد

اهلل فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحد ال شريك له ،وأشهد أن محمداً
وشر األمور محدثاتها ،وكل
عبد ورسوله ،فإن أصدق الحديث كتاب اهلل ،وخير الهدى هدي محمد)َّ ،)

محدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة في النار ،أما بعد
ُ ّ
َ َ
َ َ َ ّ ُ ُّ
َ
ّ
َ ََ ُ
اس اتقوا َر ّبك ُم اَّلِي خلقكم مِن نفس َواح َِدة َوخل َق مِن َها َزو َج َها َوبَث مِن ُه َما
قال تعالى{:يا أيها انل
َ ً َ ً َ َ ً َ ُّ َّ ّ
ََ َُ َ َ َ َ َ ّ َّ َ َ َ َ ُ
ً
()1
َ
الل اَّلِي تساءلون بِهِ واْلرحام إِن الل َكن عليكم رقِيبا} .
رِجال كثِريا ون ِساء واتقوا

مدوناتهم لجملة من علوم الشريعة الموقرة،
فقد تتابعت كلمة عامة علماء ا سالم في فواتح مؤلَّفاتهم ،وكريم َّ
المشرفة ،على أن شرف العلم تابعٌ لشرف معلومه ،وكرامة عرقه مؤثرةٌ على مولود .
وفنونها
َّ

ونفعا علم
يعا ،وأعظمها ًا
خير ً
وقد حصل بالتتبع واالستقراء اتفاق كلمتهم على أن من أشرف العلوم جم ً
ِ
المشتهر بعد باسم «الفقه ا سالمي» المشمول في عموم قول النبي « من يرد اهلل
أحكام أفعال العبيد،
خير يفقهه في الدين( ،)2وعظمة هذا العلم وشرفه تَجل عن الوصف وا حاطة؛ ذلك أنها أحكام تساير
به ًا
المسلم وتالزمه في عموم مسالك حياته فيما بينه وبين ربه؛ وفيما بينه وبين عباد  ،فبها يشد حبل االتصال
بعبادة ربه في عالنيته وسر من طهارة وصالة ،وزكاة وصيام وحج ونسائك ،وبها تنشر راية ا سالم ،ويرفع

الرزق المباح،
منار القرآن وذلك في فقه الجهاد والمغازي والسير واألمان والعهد ونحو ذلك ،وبها يتطلب ِّ

ويبتعد عن مواطن ا ثم والجناح ،وذلك في فقه المعامالت من بيع وشراء ،وخيار ،وربا ،وصرف ،وما جرى

مجرى ذلك.
أهمية الموضوع :وتظهر أهمية هذا الموضوع من خالل مايلي

 -4تكمن أهمية هذا البحث ،في أنه يجمع آراء ا مام مالك بن أنس (رحمه اهلل) في كتاب (الحج)
ودراسة المسائل دراسةً فقهيةً مقارنة بالمذاهب الفقهية األربعة.

 -2إبراز دور ا مام مالك بن أنس (رحمه اهلل) في الفقه ا سالمي ومكانته بين العلماء.

 -5أهمية الحديث عن الحج والعمرة لما لهما من أهمية في فقه العبادات ،من حيث كون ِهما ركناً من

أركان ا سالم.

) )1من اآلية  4من سورة النساء.

) )2البخاري الجامع الصحيح ،كتاب العلم ،باب من يرد اهلل به خي ار يفقه في الدين  ،)53/4( ،برقم (.)14
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أسباب اختيار الموضوع:
 -4توجيهات ا خوة القائمين على قسم الفقه المقارن في كلية الشريعة بجامعة األزهر-غزة.
 -2التقرب إلى اهلل عز وجل باالشتغال بالعلم الشرعي وزيادة التفقه في الدين.
 -5إبراز مكانة ا مام مالك بن أنس (رحمه اهلل) ،وعظمة قدر  ،وعلو شأنه في العلم من خالل أقواله
ومنهجه.
 -4إثراء المكتبة ا سالمية ،بمرجع جديد ،يخدم طلبة العلم ،ولكل باحث في هذا الشأن.
 -3تسليط الضوء على كتاب الموطأ ،واظهار ما فيه من األحكام الفقهية ،وطرق االستدالل المتنوعة
في كتاب الحج.

طبيعة البحث:

تناول البحث مسائل من كتاب (الحج بالبحث والتأصيل ،والوقوف على الرأي الراجح فيها بعد عرض أدلة

المذاهب الفقهية ومناقشتها بالبحث ومعرفة سبب الخالف والرأي الراجح ومسوغات الترجيح ،وذلك بالرجوع

إلى المصادر األصلية لمذاهب الفقهاء األربعة.

مشكلة البحث

تكمن مشيكلة البحث في الرجوع إلى أصييول آراء ا مام مالك بن أنس الفقهية الواردة في (كتاب الموطأ) –
كتاب (الحج) من باب نكاح المحرم إلى باب ركعتي الطواف على المذاهب األربعة الحنفية ،وأتباعه من

المالكية ،والشافعية ،والحنابلة.

الجهود السابقة:

لم أجد على حسب اطالعي (بعد البحث والسؤال) في حدود تتبعي من تناول بالدارسة الفقهية المقارنة آراء

ا مام مالك بن أنس (رحمه اهلل) في كتاب (الحج) من كتاب (الموطأ) ،ولكنني استفَدت ممن تناول موطأ
ا مام مالك بن أنس بالشرح.
منهجية البحث

تتلخص منهجية البحث التي سلكتها في هذ الدراسة في النقاط التالية
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أوالً :طريقة البحث:

 -4قرأت كتاب موطأ ا مام مالك ،وجمعت آراء ا مام مالك بن أنس بما يتعلق بمسائل من

كتاب(الحج) ،ومن ثََّم عرضتها على المذاهب الفقهية األربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة
مكتفياً بها ،وناقشت األدلة ،وقمت ببيان القول الراجح.

 -2كانت منهجيتي في الترجيح تعتمد على قوة الدليل ،ولم أتعصب ألي مذهب فقهي معين.
 -5ذكرت المسائل المجمع عليها في مطلع البحث ومرجعاتها.

 -4رجعت إلى المصادر األصلية لمذاهب الفقهاء األربعة ،وكذلك االستعانة بالكتب الحديثة
واجتهادات أصحابها.

ثانياً :طريقة الباحث في عرض المسائل:

اتبعت المنهج الوصفي المقارن مستفيداً من المنهجين االستقرائي واالستنباطي التحليلي وفق الخطوات التالية
 -4أذكر رأي ا مام مالك بن أنس ،كما جاء في كتابه(الموطأ).
 -2أذكر عنواناً للمسألة ،ثم أقوم بتصويرها.

 -5أحرر محل النزاع ،بذكر مواطن االتفاق واالختالف.
 -4أذكر مذاهب الفقهاء في المسألة ،وأقتصر على المذاهب الفقهية األربعة ،مبتدئاً بالحنفية،

فالمالكية ،فالشافعية ،فالحنابلة.

 -3أذكر سبب الخالف ،فإن وجد منصوصاً عليه في كتب الفقهاء اقتبسته ،وان لم يوجد اجتهدت
في استنباطه ،ويكون ذلك من فهمي وصياغتي للمسألة.

 -0أذكر أدلة المذاهب الفقهية ،مبتدئاً (بالقرآن ،فالسنة ،فاألثر ،فا جماع ،فالقياس ،فالمعقول).

 -1أذكر وجه الداللة من اآليات واألحاديث واآلثار ،فإن وجدت منصوصاً عليها اقتبستها ،وان لم

أجد اجتهدت في استنباطها ،ويكون ذلك من فهمي وصياغتي ،وكنت حريصاً على مراعاة الصياغة

الفقهية المتبعة عند الباحثين في ذلك قدر ا مكان.

 -8أورد مناقشة توجيه أدلة المذاهب ،فإن وجدتها في كتب الفقهاء اقتبستها ،وان لم أجد اجتهدت
في استنباطها ،ويكون ذلك من فهمي خاصة في رد القول الضعيف ،حتى أتمكن من الترجيح.

 -3أذكر الرأي الراجح ،مع ذكر مسوغات الترجيح.

ثالثاً :طريقة التوثيق:

 -4أعتمدت التوثيق في الهامش ،بذكر اسم المؤلف أو ما اشتهر به ،ثم اسم الكتاب ،والجزء
والصفحة من غير ذكر لبيانات النشر؛ إذ فضلت وضع تلك البيانات في المصادر والمراجع
تخفيفاً.
 -2شرحت معاني الكلمات الغريبة والمصطلحات المهمة.
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 -5ترجمت باختصار لألعالم غير المشهورين الواردة أسماؤهم في صلب الرسالة.
رابعاً :تخريج اآليات واألحاديث:

 -4عزوت اآليات إلى سور القرآن الكريم ،مع ذكر رقم اآلية.

 -2خرجت األحاديث النبوية من كتب األحاديث المشهورة وحكمت عليها ،إال ما جاء في الصحيحين
فإني اكتفيت بتخريج ما جاء فيها دون الرجوع إلى بيان الحديث.

 -5خرجت آثار الصحابة والتابعين من كتب اآلثار وذكرت الحكم عليها.

خامساً :ما يتعلق بالفهارس:

وضعت في آخر الرسالة فهارس علمية تسهل االستفادة منها ،وهي كاآلتي
 -4فهرس اآليات القرآنية.
 -2فهرس األحاديث النبوية.
 -5فهرس اآلثار.
 -4فهرس األعالم المترجم لهم.
 -3المصادر والمراجع.
 -0فهرس الموضوعات.
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خطة البحث

تتضمن الخطة التي سرت عليها هذ المقدمة ،وفصل تمهيدي ،وثالثة فصول ،وخاتمة.

المقدمة

وفيها توطئة للبحث وبيان أهميته وأسباب اختياره والدراسات السابقة له وخطته ومنهجه ،واحتوت أيضاً

على:

 -4طبيعة الموضوع ،وأهميته ،وأسباب اختيار .
 -2طبيعة البحث ،مع بيان مشكلته ،والجهود السابقة.
 -5الصعوبات والمعيقات.
 -4منهج البحث.

الفصل التمهيدى :ترجمة اإلمام مالك والتعريف بالموطأ.
وفيه مبحثان

المبحث األول التعريف با مام مالك وبكتابه الموطأ وفيه مطلبان
المطلب االول اسمه وكنيته ونشأته ووالدته وشيوخه وتالميذ ووفاته.

المطلب الثاني مكانة كتاب موطأ مالك ومنهاجه فى الكتاب.

المبحث الثاني :تعريف الحج والعمرة ،وأدلة مشروعيتهما وحكمهما ،وأنواع أنساك الحج ،وأركان الحج والعمرة
وشروط وجوبهما والمواقيت الزمانية والمكانية لهما ،وفيه أربعة مطالب
المطلب األول تعريف الحج والعمرة لغة ،واصطالحاً.
المطلب الثاني مشروعية الحج والعمرة وحكمهما.

المطلب الثالث أنواع أنساك الحج.

المطلب الرابع أركان الحج والعمرة وشروط وجوبهما والمواقيت الزمانية والمكانية.

الفصل األول اآلراء الفقهية من باب نكاح المحرم الى باب ما ال يجوز للمحرم أكله من الصيد
وفيه ثالثة مباحث:

المبحث األول  :فى مراجعة الرجل المحرم أمرأته فى عدتها والحجامة للمحرم وهذا المبحث فيه مطلبان.
المطلب األول الحجامة للمحرم

المطلب الثاني مراجعة الرجل المحرم إمرأته إذا كانت في عدة منه.

المبحث الثاني ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ،وفيه مطلبان

المطلب األول شراء المحرم من لحم الصيد على الطريق.
المطلب الثاني أحرم وعند صيد صاد أو ابتاعه وهو حالل.

المبحث الثالث :ما ال يجوز للمحرم أكله من الصيد.
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وفيه ثالثة مطالب
المطلب األول أكل المحرم من لحم الصيد وهو يعلم.

المطلب الثاني أكل الصيد للمحرم المضطر.

المطلب الثالث أكل المحرم أو غير لما قتل او ذبح من الصيد.

الفصل الثاني :اآلراء الفقهية من باب الحكم في الصيد إلى باب ما يجوز للمحرم أن يفعله،
وفيه مبحثان:

المبحث األول :ما جاء في الصيد وما يقتل المحرم من الدواب.
وفيه ثالثة مطالب

المطلب األول قتل المحرم لصيد صاد وهو حالل.
المطلب الثاني قتل المحرم للكلب العقور والسباع التي ال تعدوا.

المطلب الثالث قتل المحرم للطير.

المبحث الثاني ما يجوز للمحرم أن يفعله،
وفيه مطلبان

المطلب األول قطر المحرم ألذنه من البان ليس فيها طيب.

المطلب الثاني بط المحرم لجراحه وفقأ دمله وقطع عرقه.

الفصل الثالث :اآلراء الفقهية من باب ما جاء فيمن أحصر بعدو إلى باب ركعتي الطواف
وفيه مبحثان:

المبحث األول :ا حصار بعدو أو بغير عدو.
وفيه ثالثة مطالب

المطلب األول ما يفعل المحرم للحج والعمرة الذي حبس بعدو.

المطلب الثاني ما يفعل من حبس عن الحج بعد ما أحرم بغير عدو بسبب مرض أو غير .
المطلب الثالث ما يفعل من أهل بحج من مكة من أهلها أو من غير أهلها ،ثم أحصر لمرض أو

غير .

المبحث الثاني :ركعتا الطواف وانتقاض وضوء المحرم وهو يطوف ويسعى.
وفيه مطلبان

المطلب األول الجمع بين الطواف ألسابيع بركعتين عن تلك األسابيع.

المطلب الثاني انتقاض الوضوء لمن يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة.
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الخاتمة وفيها ذكرت أهم نتائج البحث والتوصيات.
الفهارس العامة
أوالً -فهرس اآليات القرآنية.

ثانياً -فهرس اآلحاديث النبوية.

ثالثاً -فهرس اآلثار.

رابعاً -فهرس األعالم المترجم لهم.
خامساً -المصادر والمراجع.

سادساً -فهرس الموضوعات.
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الفصل التمهيدي
ترجمة ا مام مالك والتعريف بالموطأ
وفيه مبحثان

المبحث األول :التعريف باإلمام مالك وبكتاب الموطأ.
وفيه مطلبان
المطلب االول اسمه وكنيته ونسبه ،ووالدته ونشأته ووفاته وشيوخه وتالميذ  ،وثناء العلماء عليه.
المطلب الثاني مكانه كتاب موطأ مالك ومنهاجه في الكتاب.

المبحث الثاني :تعريف الحج والعمرة ،وأدلة مشروعيتهما وحكمهما ،وأنواع أنساك الحج ،وأركان الحج
والعمرة وشروط وجوبهما والمواقيت الزمانية والمكانية لهما.
وفيه أربعة مطالب

المطلب األول تعريف الحج والعمرة لغة ،واصطالحاً.
المطلب الثاني مشروعية الحج والعمرة وحكمهما.

المطلب الثالث أنواع أنساك الحج.

المطلب الرابع أركان الحج والعمرة وشروط وجوبهما والمواقيت الزمانية والمكانية لهما.
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المبحث األول

التعريف با مام مالك وبكتاب الموطأ
وفيه مطلبان

المطلب االول :اسمه وكنيته ونسبه ،ووالدته ونشأته ووفاته وشيوخه وتالميذ  ،وثناء العلماء عليه.

المطلب الثاني :مكانة كتاب موطأ مالك ومنهاجه في الكتاب.
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المطلب األول
اسمه وكنيته ،ونسبه ،ووالدته ،ونشأته ،ووفاته ،وشيوخه وتالميذ  ،وثناء العلماء عليه.
أوالً :اسمه وكنيته ونسبه:

"هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث ا مام الحافظ فقيه األمة شيخ ا سالم

أبو عبد اهلل األصبحي المدني الفقيه إمام دار الهجرة"( ،)1ينتهي نسبه إلى يعرب بن يشجب بن قحطان

األصبحي ،جد أبو عامر صحابي جليل(.)2
ثانيا :والدته ونشأته ووفاته:
أ -والدته:

اختلف في والدته على أقوال عديدة مجملها أنه ولد في الفترة ما بين عامي  36إلى  31هي،

وأشهر األقوال أنه ولد عام  35هي(.)3

ب -نشأته:

"نشأ في بيت اشتغل بعلم األثر ،فجد مالك بن أبي عامر من كبار التابعين ،روى عن عمر
بن الخطاب ،وطلحة بن عبيد اهلل ،وعثمان بن عفان ،وعائشة -رضي اهلل عنهم أجمعين -كما
روى عنه أبناؤ أنس أبو ا مام مالك ،وربيع ،ونافع ،وقد ألبسته والدته ثياب أهل العلم وقالت له

اذهب إ لى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه ،وكان طلب العلم ورواية الحديث همه الشاغل فلم
يعرف له صنعة ،وال سافر لتجارة"(.)4

ت -وفاته:

قال إسماعيل بن أبي أويس مرض مالك ،فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت ،قالوا

تشهد ،ثم قال {هلل األمر من قبل ومن بعد}( ،)5وقد كانت وفاته رحمه اهلل تعالى سنة تسع
وسبعين ومائة هجرية  413هي على الصحيح عند أهل العلم(.)6

) )1الذهبي تذكرة الحفاظ ( ،)434/4النووي تهذيب األسماء واللغات (.)13/2
) )2انظر الزرقاني شرح الموطأ (.)35/4

) )3انظر ابن عبد البر االنتقاء ( ،)46/4ابن فرحون الديباج المذهب ( ،)88/4القاضي عياض ترتيب المدارك
(.)448/4
) )4ابن فرحون الديباج المذهب ( ،)38/4القاضي عياض ترتيب المدارك (.)445/4
)[ )5من اآلية  4من سورة الروم].
( )6انظر القاضي عياض ترتيب المدارك ( ،)448/4ابن فرحون الديباج المذهب ( ،)455/4الذهبي سير أعالم النبالء

(.)456/8
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ثالثاً  :شيوخه:

"أدرك ا مام مالك من الشيو خ ما لم يدركه أحد بعد  ،فقد أدرك من التابعين نف اًر كثي اًر ،وأدرك من تابعيهم

نف اًر أكثر ،واختار منهم من ارتضا لدينه وفهمه وقيامه بحق الرواية وشروطها ،وسكنت نفسه إليه ،وترك
الرواية عن أهل ِدين وصالح ال يعرفون الرواية ،فكان من أخذ عنهم تسعمائة شيخ؛ منهم ثالث مئة من
التابعين ،ومن شيوخه ابن هرمز ،ونافع مولى ابن عمر ،وزيد بن أسلم ،وابن شهاب الزهري ،وأبو الزناد،

وعبد الرحمن بن الق اسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ،وهشام بن عروة ،ويحيى بن سعد األنصاري،
وعائشة بنت سعد بن أبي وقاص ،وعامر بن عبد اهلل بن الزبير بن العوام ،وغيرهم"( ،)1وذكرهم ا مام

الذهبي مفصالً القول بعدد األحاديث التي رواها عن كل واحد منهم وسطر في الموطأ(.)2
رابعاً :تالميذه ومن روى عنه:

إن حياة ا مام مالك في المدينة لها األثر الكبير في نشر مذهبه ،وعلمه ،وفقهه ،ولقد تتلمذ على يد

كبير ،وكان من أشهر تالمذته ا مام الشافعي ،وا مام محمد
عدد كبير من الخلق ،وكذلك َرَوى عنه ٌ
عدد ٌ
بن الحسن الشيباني ،وممن حدث عنه من شيوخه عمه أبو سهيل ،ويحيى بن أبي كثير ،وابن شهاب
الزهري ،ويحيى بن سعيد ،ويزيد بن الهاد ،وزيد بن أبي أنيسة ،وعمر بن محمد بن زيد ،وغيرهم(.)3

كما حدث عنه من أقرانه أبو حنيفة ،واألوزاعي ،ويحي بن يحي الليثي ،وشعبة ،وحماد بن زيد،

واسماعيل بن جعفر ،وسفيان بن عيينة ،وعبد اهلل بن المبارك ،وابن علية ،وعبد الرحمن بن القاسم ،وعبد
الرحمن بن مهدي ،وعبد اهلل بن وهب ،ويحيى بن يحيى الليثي ،وأبو جعفر النفيلي ،ومصعب بن عبد اهلل

الزبيري ،وأما آخر أصحابه موتاً فهو راوي "الموطأ" أبو حذافة أحمد بن إسماعيل السهمي ،وقد عاش بعد
مالك ثمانين عاماً ،وقد حج قديما(.)4
خامساً  :ثناء العلماء عليه:

يعد ا مام مالك من أبرز علماء األمة وقد شهد بذلك القاصي والداني من العلماء وال أدل على ذلك من

شيوع مذهبه ليصبح أحد المذاهب األربعة التي عليها المعول في الفقه ا سالمي نظ اًر لكثرة أتباعها ،وفي

هذا المقام جملة من ثناء العلماء عليه ،نذكر منها
َ -4عن أَبِي
َّ
اد
اس أَك َب َ
الن ُ

ه َري َرة َ ،ع ِن َّ
النبِ ِّي
ِ
ون ال ِعل َم،
اإل ِب ِلَ ،يطلُ ُب َ

 ،قال « ي ِ
ب
وش ُك أَن تَض ِرُبوا َ -وقَ َ
سف َي ُ
ان َم َّرةً :أَن َيض ِر َ
ُ
ال ُ
ِ ِ ()5
ون َعالِ ًما أَع َل َم ِمن َعالِِم أَه ِل ال َمدي َنة» .
َال َي ِج ُد َ

) )1الدقر ا مام مالك بن أنس (.)02-04
) )2انظر الذهبي سير أعالم النبالء (.)34-43/8
) )3انظر المرجع نفسه ( ،)34-32/8الشيرازي طبقات الفقهاء (ص .)440
) )4انظر الذهبي سير أعالم النبالء ( ،)34-32/8سعد جمهرة تراجم الفقهاء المالكية (.)44/4
) )5سنن الترمذي ،كتاب أبواب العلم ،باب ما جاء في عالم المدينة ( ،)41/3ح ( ،)2086وقال ا مام الترمذي حديث
حسن ،في المصدر نفسه.
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 -2وقال اإلمام الشافعي-رحمه اهلل" -العلم يدور على ثالثة مالك بن أنس ،وسفيان بن عيينة،
والليث بن سعد" ( ،)1وقال "جعلت مالكاً حجة فيما بيني وبين اهلل"( ،)2وقال " لوال مالك وسفيان ،يعنى

ابن عيينة ،لذهب علم الحجاز"( ،)3وقال "إذا جاء األثر فمالك النجم"(.)4

 -5وقال اإلمام أحمد بن حنبل-رحمه اهلل" -إذا ذكر الحديث فمالك أمير المؤمنين"( ،)5وقال "
مالك سيد من سادات أهل العلم ،وهو إمام في العلم والفقه"(.)6

 -4وقال عبد الرحمن بن مهدي-رحمه اهلل" -ما بقي على وجه األرض آمن على حديث رسول

اهلل  ،من مالك بن أنس"( .)7ولكن بعد جاء علماء من علماء الحديث اللذان اجتهدا في حفظ
أحاديث رسول اهلل  كا مام مسلم والبخاري.

) )1ابن عبد البر التمهيد ( ،)084/4الزرقاني شرح الزرقاني على الموطأ (.)33/4
) )2القاضي عياض ترتيب المدارك (.)436/4
) )3النووي تهذيب األسماء واللغات (.)10/2
) )4ابن الجوزي صفوة الصفوة ( ،)531/4التمهيد البن عبد البر (.)05/4
) )5ابن خلدون تاريخ ابن خلدون (.)084/1
) )6الدقر ا مام مالك بن أنس (.)4

) )7الزرقاني شرح الزرقاني على الموطأ ( ،)34/4ابن فرحون الديباج (.)446/4
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المطلب الثاني
مكانة كتاب موطأ مالك ومنهاجه في الكتاب
أوالً :التعريف بكتاب الموطأ:

هو مشتق من (وطأ) الواو والطاء والهمزة كلمة تدل على تمهيد شيء وتسهيله ،ووطأت له

المكان ،والوطاء ما توطأت به من فراش ،ووطئته برجلي أطؤ (.)1
"ولعل أشهر ما عرف به ا مام مالك َ -رِح َمه اهلل  ،-كتابه " الم َوطَّأ " الذي ألفه بإشارة من
المنصور حين حج وطلب إليه أن ي َد ِّو َن كتاباً جامعاً في العلم َّ
ص
يتجنب فيه شدائد ابن عمر َور َخ َ
وسما "الم َوطَّأ"(.)2
ابن عباس ،وأن ي َوطِّ َئه للناس ،فألف كتابه هذاَّ ،
ثانياً :مكانة كتاب موطأ مالك:

قد وضع اهلل له القبول في قلوب الناس ،فأقبلوا عليه دراسةً وسماعاً ،ومن أشهر األئمة الذين

سمعو من مالك األوزاعي ،والشافعي ،ومحمد الشيباني ،ورواية محمد له هي إحدى رواياته المشهورة
والمعتبرة.

وقد عكف مالك  -رحمه اهلل – على تأليف وتدوين األحاديث الصحيحة فيه حتى قالوا "إنه مكث

فيه أربعين سنة يهذبه وينقحه" ،ويستدل لذلك بما روا السيوطي في مقدمة "شرحه للموطأ" عن
األوزاعي ،أنه قال «عرضنا على مالك "الموطأ" في أربعين يوماً فقال كتاب ألفته في أربعين سنة،

أخذتمو في أربعين يوماً ،ما أقل ما تفقهون فيه»(.)3

ويذكر في سبب تأليفه له َّ
أن الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور اقترح عليه أن يؤلف كتاباً يجمع

ما اجتمع عليه الصحابة يجتنب فيه تشديدات ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود ،وأن
يوطئه توطئة حتى يجمع عليه الناس فكان أن أجابه مالك إلي كتابته لكنه لم يوافقه أن يجمع عليه

الناس(.)4

وقد عني ا مام مالك في تدوينه للموطأ باختيار األحاديث الصحيحة ،فقد ورد أن مالكاً قال بعد

أن عرض الموطأ على أصحابه في أربعين يوما "كتاب ألفته في أربعين سنة أخذتموه في أربعين

يوما قلما تفقهون فيه"(.)5
) )1الرازي مقاييس اللغة (.)426/0

) )2ابن خلدون تاريخ ابن خلدون ( ،)24/4ابن عساكر كشف المغطا في فضل الموطا (ص  ،)20اللكنوي التعليق
الممجد على موطأ محمد (.)42/4
) )3انظر القاضي عياض ترتيب المدارك وتقريب المسالك ( ،)13/2ابن فرحون الديباج (.)426/4
) )4مالك الموطأ (.)3/4

) )5التمهيد ابن عبد البر ( ،)18/4المسالك ا شبيلي (.)456/4
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"وهو أول كتاب صنف في صحيح السنة النبوية والصحيحين ،حتى قال الشافعي في حقه "ما كتاب

أكثر صواباً بعد كتاب اهلل من كتاب مالك يعني الموطأ"(.)1

" وقد كان الموطأ في بداية تصنيفه حوالي عشرة آالف حديث ،فما زال مالك يختصر وينقيه حتى رجع

إلى حوالي سبعمائة حديث"(" ،)2وقد اشتهر كتاب الموطأ في اآلفاق وتسابق الناس إلى حفظه وروايته من
العلماء الذين اهتموا برواية الموطأ يحيى بن يحيى الليثي ،ومحمد بن الحسن الشيباني ،وأبو القاسم الجوهري
وروايتهم للموطأ موجودة بين أيدينا وهناك الكثير من الرواة والحفاظ وقد ورد أن ا مام الشافعي قد حفظه

وعمر عشر سنين"( ،)3وقد شرحه العديد من العلماء قديماً وحديثاً وما زالوا يستخرجون منه الفوائد والمعاني،

سنذكر منهم

 -4التمهيد واالستذكار بن عبد البر.
 -2تنوير الحوالك ،للسيوطي.
 -5المنتقى ،للباجي.

 -4القبس والمسالك ،لإلشبيلي.
 -3تفسير الموطأ ،للقنازعي.
 -0شرح الموطأ ،للزرقاني.

 -1التعليق الممجد ،للكنوي.
وهناك جمع كثير قد شرح الموطأ ولم يسع المقام ذكرها جميعاً بل اكتفى الباحث بذكر ما ذكر لضيق

الصفحات التي قيد بها.

ثالثاُ :منهج مالك في كتاب الموطأ.
"وقد جرى في "الم َوطَّأ" على أن ي َب ِّوَبه على أبواب العلم المختلفة ،ويذكر في كل باب ما جاء فيه من
ِ
الحديث َعن َّ
ين،
النبِ ِّي صلى اهلل عليه وسلم ثم ما ورد من اآلثار عن الصحابة (رضي اهلل عنهم) والتَّابِع َ
وكانوا في جمهرتهم من أهل المدينة ،ألن مالكاً َ -رِح َمه اهلل  -لم يغادرها ،وأحياناً يفسر كلمات الحديث
بعد سرد َ ،وي َبيِّن المراد من بعض عباراته ،وكان ينص على عمل أهل المدينة في األبواب التي جاء فيها
من حديث اآلحاد ما يعارض ذلك العمل"(.)4

) )1التمهيد ابن عبد البر ( ،)10/4الزرقاني شرح الزرقاني على الموطأ (.)05/4
) )2الزرقاني شرح الزرقاني على الموطأ (.)04/4
) )3العراقي طرح التثريب (.)33/4
) )4انظر السباعي السنة ومكانتها من (ص  ،)416، 403السلماني منازل األئمة األربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي
وأحمد (ص .)488
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المنهج األصولي لإلمام مالك –رحمه اهلل)1(-؟
قد تعددت اآلراء في رسم ا مام مالك -رحمه اهلل -لنفسه منهجاً أصولياً على ثالثة اتجاهات ،كالتالي

االتجاه األول :ذهبوا إلى أن ا مام مالك -رحمه اهلل -لم يضع منهجاً خاصاً به في األصول ،ومن

أراد أن يدرس أصول الفقه المالكي يتطلب منه بحثاً شامالً في الكتب المعروفة بأمهات المذهب.

االتجاه الثاني :ذهبوا إلى أن ا مام مالك -رحمه اهلل -ذكر منهجه إجماالً ،ولم ينص إال على مسائل

قليلة جداً.

االتجاه الثالث :ذهبوا إلى أن ا مام مالك -رحمه اهلل -رسم لنفسه منهجية خاصة به بيَّن معالمها
ومسالكها ،ونص على جل أصولها وقواعدها.

وهذا االتجا هو الذي أميل إليه بحسب استقرائي لكتب األصول الخاصة بالمذهب المالكي؛ َّ
ألن

قائم على أمهاته منها (المدونة ،الموازية ،والعتيبية ،والواضحة).
المذهب المالكي المعروف في أيامنا ٌ

ما هي األصول التي بنى عليها اإلمام مالك بن أنس -رحمه اهلل -مذهبه()2؟
وا َّن األصول التي اعتمد عليها ا مام مالك-رحمه اهلل ،-كثيرة أذكر منها

 -9الكتاب :وهو كما وضعه اهلل تعالى ،ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه ،قال تعالى {َال
يه الب ِ
يأ ِت ِ
اط ُل ِمن َبي ِن َي َدي ِه َوَال ِمن َخل ِف ِه تَن ِزيل ِمن َح ِكيم َح ِميد}(.)3
َ
َ
اع اللَّ َه َو َمن
ُّ -8
ول فَقَد أَ َ
السنة :سنة الرسول ،أصلها في كتاب اهلل ،قال تعالى { َمن ُي ِط ِع َّ
س َ
ط َ
الر ُ
اك َعلَي ِهم َح ِفيظًا}(.)4
سل َن َ
تََولَّى فَ َما أَر َ

 -4اإلجماع :أصله في كتاب اهلل تعالى ،قال تعالىَ { :و َمنْ ُي َ
سول َ مِنْ َب ْع ِد َما َت َب َّينَ لَ ُه
الر ُ
شاق ِِق َّ
يرا}(.)5
اء ْت َمصِ ً
س َ
صلِ ِه َج َه َّن َم َو َ
يل ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ُن َولِّ ِه َما َت َولَّى َو ُن ْ
ا ْل ُهدَى َو َي َّتبِ ْع َغ ْي َر َ
سبِ ِ
فأمر اهلل تعالى بإتباع سبيل المؤمنين ،وحذر من ترك إتباعهم ،كما حذر من ترك إتباع الرسول).)

 -3القياس :دل الكتاب على االستنباط واالستدالل في غير موضع منه ،قال اهلل تعالى {فَاعتَِب ُروا
صِ
ار}(.)6
َيا أُولِي األَب َ

) )1انظر القاضي عياض ترتيب المدارك ( ،)86/4التميمي التخريج عند الفقهاء واألصوليين (ص  ،)28أبو زهرة مالك
حياته وعصر (ص  ،)408 -226التمسماني منهجية ا مام مالك (.)30-34
) )2انظر ابن القصار المقدمة في األصول ( ،)444-44/4الباجي إحكام الفصول في أحكام األصول (،)483-453/4

الكشناوي أسهل المدارك ( ،)1/4ابن أبي زيد القيرواني الذب عن مذهب ا مام مالك ( ،)201-233/4الجبيري التوسط
بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة (ص .)26-41

) )3من اآلية  42من سورة فصلت.
( )4من اآلية  86من سورة النساء.
( )5من اآلية  443من سورة النساء.
( )6من اآلية  2من سورة الحشر.
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 -5الخصوص والعموم :قد نص عليه ا مام مالك-رحمه اهلل ،-في مسائله ،حيث احتج به في حكم
اكفُ َ ِ
وه َّن وأَنتُم ع ِ
ِ
س ِ
ود اللَّ ِه
اج ِد ِتل َك ُح ُد ُ
َ
ون في ال َم َ
االعتكاف في المساجد ،في قوله تعالىَ { :وَال تَُباش ُر ُ َ
()1
فعم اهلل سبحانه وتعالى المساجد كلها ولم
وها} قال ا مام مالك-رحمه اهلل -في الموطأ " َّ
فَ َال تَق َرُب َ
يخص مسجداً من مسجد"(.)2

 -6األوامر والنواهي :عند ا مام مالك-رحمه اهلل -أن األمر على الوجوب إذا ورد من فروض
الطاعة ،وقد احتج حينما سئل عن تَتميم ما يدخل فيه من القرب ،بقوله تعالى { َوأ َِت ُّموا ال َح َّج َوال ُعم َرةَ
لِلَّ ِه}( ،)3فال بد من إطاعة األمر من المأمور ،ولم يبقى إال إيجاب الفعل وانجاز ؛ فدل على َّ
أن
األوامر على الوجوب إذا تجردت عن القرائن التي تدل على الندب وغير .

 -7خبر الواحد العدل :ومذهب ا مام مالك قبول خبر الواحد العدل ،واحتج ا مام مالك بذلك في
المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا ،وكذلك غسل ا ناء من ولوغ الكلب ،والدليل على وجوب العمل بخبر
ِ
ِ
يبوا قَو ًما ِب َج َهالَة
ُّها الَِّذ َ
اء ُكم فَاسق ِب َن َبإ فَتََب َّينُوا أَن تُص ُ
الواحد قوله تعالى { َيا أَي َ
آم ُنوا إِن َج َ
ين َ
ين}) ،(4فدل على َّ
أن العدل ال يتثبت في خبر إذا لو كان العدل والفاسق
فَتُص ِب ُحوا َعلَى َما فَ َعلتُم َن ِاد ِم َ

سواء لم يكن لتخصيص الفاسق بالذكر فائدة.

 -2الخبر المرسلَّ :
إن ا مام مالك يذهب لقبول خبر المرسل إذا كان مرسله عدالً عارفاً بما أرسل
كما يقبل المسند ،حيث أرسل الخبر في اليمين مع الشاهد وعمل به ،كما أرسل الحديث في الشفعة
وعمل به.

 -1عمل أهل المدينة :يأخذ ا مام مالك بإجماع أهل المدينة فيما طريقه التوقيف من الرسول ،

أو أن يكون الغالب منه أنَّه توقيف منه  ،كإسقاط الزكاة في الخضروات؛ ألنَّه معلوم َّأنها كانت
على عهد  ،ولم ينقل عنه َّأنه أخذ منها زكاة ،واجماع أهل المدينة على ذلك ،فعمل عليه وان

خالفهم غيرهم.

 -91دليل الخطابَّ :
إن دليل الخطاب محكوم به ،وقد احتج ا مام مالك بذلك في مواضع منها
إن من نحر هديه بالليل لم يجزيه ،لقوله تعالى {لِيشه ُدوا م َن ِ
حيث قال َّ
اف َع لَ ُهم َوَيذ ُك ُروا اس َم اللَّ ِه
َ َ َ
ِ
ِ
يم ِة األَن َع ِام} [سورة الحج  ،]28ودليله َّأنه إذا نحر بالليل
ومات َعلَى َما َرَزقَ ُهم من َب ِه َ
في أَيَّام َمعلُ َ
ال يجزيه ذلك.

 -99األسباب الوارد عليها الخطاب :ومذهب ا مام مالك قصر الحكم على السبب الذي خرج اللفظ

يَّ أنه قي َل
عليه متى خال مما يدل على اشتراك ما تناوله اللفظ معه ،وله ما روا أبو سعيد الخدر ِّ

( )1من اآلية  481من سورة البقرة.
) )2مالك الموطأ (.)436/5
( )3من اآلية 430من سورة البقرة.

( )4من اآلية  0من سورة الحجرات.
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بئر بضاعة -وهي بئر يطرح فيها ِ
ِ
الح َيض ولحم الِ ِ
لرسول اهلل  أنتوضَّأ من ِ
كالب و َّ
النتن-؟ فقال
ٌ َ
س ُه شيء"( ،)1فحكم للماء َّأنه طهور جنسه دون الماء الذي سئل
الماء طَهور ال ُي ِّ
نج ُ
رسول اهلل ُ " 
أن الماء وصفه ما ذكر ؛ أي الطهارة؛ َّ
عنه ،فدل على َّ
ألنه يقتضي ذلك.

 -98الزائد من األخبارَّ :
إن مذهب ا مام مالك قبول الزائد من األخبار ،وهو أن يروي الراوي أحد
الروايتين خب اًر يفيد معنى من المعاني ويروي أخر ذلك الخبر بزيادة لفظة فيه ،وهذ اللفظة تدل على
معنى آخر في الحديث ،وتكون اللفظة لو انفردت استفيد منها معنى فيصير الخبر مع زياداته

كالخبرين ،فمن قبل خبر الواحد لزمه قبول ذلك؛ َّ
ألن الزيادة كخبر آخر فقبولها واجب.

 -94اختالف األخبار :يرى ا مام مالك التخيير في فعل ما اختلفت األخبار فيه ،مثل ما روا ح َذيفَةَ
ان رِّبي الع ِظ ِيم» ،وِفي سج ِ ِ
النبِ ِّي  ،فَ َكان يقول ِفي رك ِ ِ
صلَّى َم َع َّ
ان
سب َح َ
َ َ
ود « ُ
سب َح َ َ َ َ
وعه « ُ
 ،أََّنه َ
َ
وع ِه وسج ِ ِ
ان َيقول ِفي رك ِ
َن َّ
 ،أ َّ
سبُّوح قُدُّوس
َرِّب َي األَعلَى»( .)2وعن عائشة
النبِ َّي َ ،ك َ
ود « ُ
َ
وح»( .)3وهذا مما اختلفت ا خبار فيه عن النبي  ،فلم تقم الداللة على قوة أحدهما
َر ُّ
الر ِ
ب ال َم َال ِئ َك ِة َو ُّ
على اآلخر ،وال يوجد ما يسقطهما وال أحدهما ،فكانا كالكفارة التي دخلها التخيير.
 -93اجتماع خبر الواحد والقياس( :)4يعد ا مام مالك خبر الواحد إذا اجتمع مع القياس ولم يمكن

استعمالهما جميعاً قدم القياس ،وحجته َّ
أن خبر الواحد لما جاز علي النسخ ،والغلط ،والسهو ،والكذب،
والتخصيص ،ولم يجز على القياس من الفساد إال وجه واحد ،وهو أن األصل معلوم بهذ العلة أو

ال ،فصار أقوى من خبر الواحد أن يقدم عليه وهناك قواعد مهمة وخاصة بالمذهب المالكي.

 -95الحق واحد من أقاويل المجتهدين :ومذهب ا مام مالك َّ
أن الحق واحد من أقاويل المجتهدين،
وذلك َّأنه قال لما سئل عن اختالف أصحاب رسول اهلل " ليس فيه سعةَّ ،إنما هو خطأ أو صواب"،

قال قوالن مختلفان ال يكونان جميعاً حقاً وما الحق إال واحد.

) )1سنن أبي داود ،كتاب الطهارة ،باب بئر بضاعة ،)43/4( ،برقم ( ،)00قال األلباني صحيح ،انظر إرواء الغليل في
تخريج أحاديث منار السبيل ح (.)43/4( ،)44

) )2سنن أبي داود ،كتاب تفريع أبواب الركوع والسجود ،باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجود  ،)256/4( ،برقم (،)814
قال األلباني صحيح ،انظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل )53/2( ،برقم (.)555
) )3سنن أبي داود ،كتاب تفريع أبواب الركوع والسجود ،باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجود  ،)256/4( ،برقم (،)812
قال األلباني صحيح ،انظر صحيح وضعيف سنن أبي داود ،)2/4( ،برقم (.)812

( ) 4لم يقصد ا مام مالك بن أنس –رحمه اهلل-القياس األصولي وانما قصد به القواعد الكلية.
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المبحث الثاني:

تعريف الحج والعمرة ،وأدلة مشروعيتهما وحكمهما،
وأنواع أنساك الحج ،وأركان الحج والعمرة وشروط وجوبهما
وفيه ثالثة مطالب

والمواقيت الزمانية والمكانية لهما.

المطلب األول :تعريف الحج والعمرة لغة ،واصطالحاً.

المطلب الثاني :مشروعية الحج والعمرة وحكمهما.

المطلب الثالث :أنواع أنساك الحج.

المطلب الرابع :أركان الحج والعمرة وشروط وجوبهما والمواقيت الزمانية والمكانية لهما.
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المطلب األول
أوال :تعريف الحج:

تعريف الحج والعمرة لغةً ،واصطالحاً

أ -الحج لغة :القصد وأصله من قولك حججت فالناً أحجه حجاً إذا عدت إليه مرة بعد أخرى فقيل
حج البيت؛ َّ
ألن الناس يأتونه في كل سنة (.)1

ب -الحج اصطالحاً:

اختلفت تعريفات الفقهاء للحج ،بحسب اختالف مذاهبهم ،ويستعرض الباحث تعريفات فقهاء

المذاهب األربعة ،وهي على النحو اآلتي

 -9عرفه الحنفية بأنه "عبارة عن زيارة البيت على وجه التعظيم ألداء ركن من أركان الدين
عظيم ،وال يتوصل إلى ذلك إال بقصد ،وعزيمة ،وقطع مسافة بعيدة" (.)2

 -8وعرفه المالكية "بأنه عبادة ذات إحرام وطواف بالبيت سبعا وسعي بين الصفا والمروة سبعاً
ووقوف بعرفة جزءاً من ليلة عاشر ذي الحجة"(.)3

 -4وعرفه الشافعية :بأنه "قصد ال َكع َبة للنسك"(.)4
 -3وعرفه الحنابلة :بأنه"عبارة عن القصد إلى محل مخصوص مع عمل مخصوص" (.)5

التعريف المختار:

وبعد استقراء تعريفات الفقهاء للحج أرى أن التعريف المختار للحج هو تعريف الحنفية للحج ،ألنه

أعم وأشمل من غير  ،وهو

"عبارة عن زيارة البيت على وجه التعظيم ألداء ركن من أركان الدين

عظيم ،وال يتوصل إلى ذلك إال بقصد ،وعزيمة ،وقطع مسافة بعيدة"

ث -شرح التعريف:

قولهم " زيارة البيت " يراد به قصد زيارة البيت الحرام.

قولهم " على وجه التعظيم" تعظيماً هلل تعالى في البيت الحرام.

قولهم" ألداء ركن من أركان الدين عظيم" أي ألداء فريضة الحج.
) )1الهروي الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص  ،)441الفيروزآبادى القاموس المحيط (.)١٨١/١
) )2السرخسي المبسوط ( ،)2/4الموصلي االختيار لتعليل المختار ( ،)453/4الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق
وحاشية الشلبي (.)2/2

) )3انظر ابن رشد  ،المقدمات الممهدات ( ،)513/4القرافي الذخيرة ( ،)415/5المنشليلي خالصة الجواهر الزكية
(ص.)44
) )4الماوردي الحاوي الكبير ( ،)5/4الشربيني ا قناع ( ،)236/4النووي المجموع (.)2/1
) )5الزركشي شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( )22/5ابن مفلح الفروع وتصحيح الفروع (.)264/3
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قولهم" وال يتوصل إلى ذلك إال بقصد ،وعزيمة" أي ال يقبل حج دون نية للحج.
قولهم" وقطع مسافة بعيدة" أي الخروج إلى أحد المواقيت خارج الحرم المكي.

ثانياً :تعريف العمرة:
أ -العمرة لغة:

تطلق العمرة في اللغة على الزيارة.)1(.

ب -العمرة اصطالحاً:

تعريفات الفقهاء للعمرة متقاربة جداً لكن هناك فروق قليلة تتضح بتعريفها عند كل مذهب ،وهي

كاآلتي

عرفها الحنفية زيارة البيت والسعي بين الصفا والمروة على صفة مخصوصة.

()2

عرفها المالكية زيارة مخصوصة للبيت الحرام (.)3
وعرفها الشافعية " قصد الكعبة للنسك"(.)4

وعرفها الحنابلة":زيارة البيت على وجه مخصوص" (.)5

التعريف المختار:

وبعد إستقراء تعريفات الفقهاء للعمرة ،أرى أن التعريف المختار للعمرة هو تعريف الحنفية؛ وذلك لألسباب
اآلتية

 -4ألنه أعم لبقية التعاريف.
 -2ألنه مفصالً وليس مجمالً.

) )1الفيروزآبادي القاموس المحيط ( ،)314ابن منظور لسان العرب ( ،)064/4الجوهري الصحاح (.)131/2
) )2انظر داماد مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ( ،)233/4الشرنباللي نور ا يضاح (.)444/4
) )3انظر القرافي الذخيرة ( ،)515/5العدوي حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (.)340/4
) )4الهيتمي تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي ،)4/4( ،األنصاري أسنى المطالب ( ،)445/4الجاوي نهاية
الزين (ص .)266

) )5ابن مفرج الفروع وتصحيح الفروع ( ،)264/3البهوتي شرح منتهى ا رادات (.)344/4
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المطلب الثاني
أوالً :مشروعية الحج وحكمه:

مشروعية الحج والعمرة وحكمهما

أ -مشروعية الحج:

الحج مشروع بالقرآن والسنة وا جماع

 -9القرآن:

أ -قوله تعالى َ وأ َِت ُّموا ال َح َّج َوال ُعم َرةَ لِلَّ ِه.)1(
(.)2
ط َ ِ
ب -و قوله تعالى َ ولِلَّ ِه َعلَى َّ
الن ِ
يال 
اس ِح ُّج ال َبي ِت َم ِن استَ َ
س ِب ً
اع إِلَيه َ
وجه الداللة دلت اآليات الكريمات على مشروعية الحج ،واألمر بإتمام الشيء ال يكون إال إذا
جاء األمر بفرض هذا الفعل(.)3

السنة:
ُّ -8

َّ ِ
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم-
قَ َ
ال َرسول الله َ -
الصالَ ِة،
َوأ َّ
سو ُل اللَّ ِهَ ،وِاقَ ِام َّ
َن ُم َح َّم ًدا َر ُ

" ُب ِني ِ
اإلسالَ ُم
َ
ِ
ِ
َوِايتَاء ال َّزَكاة،

أ -ع ِن اب ِن عمر ،ر ِ
ال
ض َي اللَّه َعنه َما قَ َ
َ
ََ َ
اد ِة أَن الَ إِلَ َه إَِّال اللَّ ُه
َعلَى َخمسَ :
ش َه َ
ان"(.)4
ض َ
صوِم َرَم َ
َو َ
الح ِّجَ ،و َ
ِ َّ ِ
َّاس ر ِ
ِ َّ ِ
صلَّى اهلل َعلَي ِه
ض َي اللَّه َعنه َما ،قَ َ
ان الفَضل َرِد َ
ال َك َ
يف َرسول الله َ
تَ -عن َعبد الله ب ِن َعب ٍ َ
َّ
اء ِت ام َأرَةٌ ِمن َخث َع َم ،فَ َج َع َل الفَضل َينظر إِلَيهَا َوتَنظر إِلَي ِهَ ،و َج َع َل َّ
صلَّى اهلل
النبِ ُّي َ
َو َسل َم ،فَ َج َ
اآلخ ِر ،فَقَالَت يا رس َ َّ ِ
َعلَي ِه و َسلَّمَ ،يص ِرف وجهَ الفَض ِل إِلَى ِّ
الش ِّ
يضةَ اللَّ ِه َعلَى
ق َ
ول الله إِ َّن فَ ِر َ
َ َ
َ َ
َ
الر ِ
ِ ِِ ِ
ال « َن َعم»،
الح ِّج أَد َرَكت أَبِي َشي ًخا َكبِ ًيرا ،الَ َيثبت َعلَى َّ
احلَ ِة ،أَفَأَح ُّج َعنه؟ قَ َ
ع َباد في َ
ِ
ِ ِ
اع(.)5
الوَد ِ
َوَذل َك في َحجَّة َ
وجه الداللة

دل الحديثان على مشروعية الحج ،وأنه ركن من أركان ا سالم التي ال يقوم إال بهن.

) )1من اآلية 430من سورة البقرة.
) )2من اآلية  31من سورة آل عمران.
) )3انظر تفسير الشعراوي (.)851 /2
) )4صحيح البخاري ،كتاب ا يمان ،باب قول النبي صلى اهلل عليه وسلم «بني ا سالم على خمس» )44/4( ،برقم
(.)8

) )5صحيح البخاري ،كتاب الحج ،باب وجوب الحج وفضله ،)452/2( ،برقم (.)4345
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 -4اإلجماع:
أجمعت األمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة(.)1

ب -حكم الحج:

الحج فرض عين بإتفاق المسلمين على المستطيع مرة في العمر ،وركن من أركان ا سالم لم

يخالف في ذلك أحد من المسلمين.

ثانيا مشروعية العمرة وحكمها:
أ -مشروعية العمرة:

العمرة مشروعة وقد ثبتت مشروعيتها بالقرآن والسُّنة وا جماع

 -9القرآن:

قوله تعالى َ وأ َِت ُّموا ال َح َّج َوال ُعم َرةَ لِلَّ ِه.)2( 
وجه الداللة:

ع فيهما.
دلت اآلية بمنطوفها على وجوب إتمام الحج والعمرة لمن َش َر َ
 -8السنة:
َن رس َ َّ ِ
ِ
َّ
ِ
العم َرِة
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
العم َرةُ إِلَى ُ
ال « ُ
ول الله َ
َعن أَبي ه َري َرةَ َرض َي الله َعنه أ َّ َ
ِ
الج َّن ُة» (.)3
س لَ ُه َج َزاء إَِّال َ
َكفَّ َارة ل َما َبي َن ُه َماَ ،و َ
ور لَي َ
المب ُر ُ
الح ُّج َ
وجه الداللة
دل الحديث بعبارته على مشروعية العمرة على وجه الندب أكثر من مرة ،ألنها من أسباب
تكفير الذنوب.

 -4اإلجماع:

"إجماع العلماء على مشروعية العمرة على المستطيع في العمر مرة واحدة للنصوص السابقة

أعال "(.)4

ب -حكم العمرة:
) )1انظر السمرقندي تحفة الفقهاء ( ،)513/4النفراوي الفواكه الدواني ( ،)536/4النووي المجموع ( ،)1/1ابن
قدامة المغني ( ،)404/5ابن حزم مراتب ا جماع (.)44
)[ )2من اآلية  430من سورة البقرة].
) )3البخاري الجامع الصحيح ،كتاب أبواب العمرة ،باب وجوب العمرة وفضلها ، )4115( ،برقم (.)2/5
) )4انظر الطحطاوي حاشية الطحطاوي ( ،)146العدوي حاشية العدوي ( ،)305/4العمراني البيان ( ،)46/4ابن قدامة
المغني (.)414/5
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إجماع العلماء على مشروعية العمرة ،واختلفوا هل هي واجبة أم سنة مؤكدة على مذهبين

المذهب األول

()2

ذهب الحنفية ( ،)1والمالكية على أرجح القولين

المذهب الثاني:
األدلة:

إلى أن العمرة سنة مؤكدة مرة واحدة في العمر.
()5

ذهب المالكية في قول( ،)3والشافعية في المشهور( ،)4والحنابلة

إلى أن العمرة فرض كالحج.

أدلة أصحاب المذهب األول:
استدل أصحاب المذهب األول الحنفية والمالكية على أرجح القولين القائلين بأن العمرة سنة مؤكدة مرة

واحدة في العمر وليست واجبة بالقرآن والسنة والمعقول

أوالً :القرآن:

 -4قال تعالى { َوأ َِت ُّموا ال َح َّج َوال ُعم َرةَ لِلَّ ِه}(.)6
وجه الداللة:

دلت اآلية على أن العمرة مرة واحدة مع اختالف القراء و ال تكون حجة ،ألن اآلية نزلت في أهل
الحديبية وهم خرجوا محرمين بالعمرة وأنها تصير واجبة بالشروع ثم حصروا فأوجب عليهم إتمام

العمرة بطريق القضاء والحج بطريق االبتداء(.)7
اس ِح ُّج البي ِت م ِن استَطَ َ ِ
 -2قوله تعالى { َولِلَّ ِه َعلَى َّ
الن ِ
يال}(.)8
س ِب ً
اع إِلَيه َ
َ َ
وجه الداللة:

دلت اآلية الكريمة على فرض الحج ،ولم تذكر العمرة ،فدل على عدم فرضيتها(.)9

) )1الكاساني بدائع الصنائع ( ،)220/2ابن عابدين الدر المختار (.)260/2
) )2ابن جرزي القوانين الفقهية (ص ،)442ابن رشد بداية المجتهد ( )542/4الصاوي بلغة السالك ألقرب المسالك
(.)4/2
) )3انظر ابن يونس الجامع لمسائل المدونة (.)581/4

) )4الشربيني ،مغني المحتاج ( ،)406/4النووي ،ا يضاح في مناسك الحج (ص .)14
) )5ابن قدامة ،المغني ( ،)225/5ابن قدامة ،الكافي في فقه ا مام أحمد (.)405/4
) )6من اآلية 430من سورة البقرة.
) )7السمرقندي تحفة الفقهاء (.)532/4
) )8من اآلية  31من سورة آل عمران.

) )9الكاساني بدائع الصنائع(.)220/2
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ثانياً :السنة النبوية:

طلحةَ ب ِن عبيِد اللَّ ِه ،أََّنه س ِمع رس َ َّ ِ
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم َيقول «ال َح ُّج ِج َهادَ ،وال ُعم َرةُ
َ
َ -4عن َ َ
ول الله َ
َ ََ
ط ُّوع»(.)1
تَ َ
ول ِ
 -2عن جابِ ِر ب ِن عبِد ِ
ال أَتَى َّ
اهلل ،أَخبِرنِي
ال َيا َرس َ
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم أَع َاربِ ٌّي ،فَقَ َ
اهلل ،قَ َ
َ
َ َ
النبِ َّي َ
()2
ِ
َع ِن العمرِة أَو ِ
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم "َالَ ،وأَن تَعتَ ِم َر َخير لَ َك" .
اج َبةٌ ِه َي؟ فَقَ َ
ال َرسول اهلل َ
َ َ
وجه الداللة:

َد َّل الحديثان باللفظ الظاهر أن العمرة ليست واجبة وانما هي تطوع(.)3
ِ َّ ِ
الر ِ
طل َحةَ ب ِن ع َبيِد اللَّ ِه ،أ َّ
ال
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم ثَائَِر َّأ
َ -5عن َ
س ،فَقَ َ
اء إِلَى َرسول الله َ
َن أَع َاربِيًّا َج َ
ال « َّ ِ
يا رس َ َّ ِ
شي ًئا»،
ض اللَّه َعلَ َّي ِم َن َّ
الصالَ ِة؟ فَقَ َ
ع َ
س إَِّال أَن تَطَّ َّو َ
ول الله أَخبِرنِي َما َذا فَ َر َ
الصلَ َوات ال َخم َ
َ َ
ال
ض اللَّه َعلَ َّي ِم َن ِّ
شي ًئا» ،فَقَ َ
الص َي ِام؟ فَقَ َ
فَقَ َ
ع َ
ال « َ
ان إَِّال أَن تَطَّ َّو َ
ض َ
شه َر َرَم َ
ال أَخبِرنِي َما فَ َر َ
َّ ِ
ي ِم َن َّ
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم َش َرائِ َع ا ِ سالَِم،
ض اللَّه َعلَ َّ
الزَك ِاة؟ فَقَ َ
أَخبِرنِي بِ َما فَ َر َ
ال فَأَخ َب َر َرسول الله َ
َّ ِ
ِ
قَ َ َِّ
صلَّى اهلل
ض اللَّه َعلَ َّي َشيًئا ،فَقَ َ
ال َوالذي أَك َرَم َك ،الَ أَتَطَ َّوع َشيًئاَ ،والَ أَنقص م َّما فَ َر َ
ال َرسول الله َ
ِ َّ
ق»(.)4
ص َد َ
ص َد َ
ق ،أَو َد َخ َل َ
الج َّن َة إِن َ
َعلَيه َو َسل َم «أَفلَ َح إِن َ
وجه الداللة:
َد َّل الحديث بلفظه أن العمرة ال تجب ،وظاهر يقتضي انتقاء فريضة العمرة لو كانت واجبة لنص
عليها(.)5
ِ
ُّها َّ
ض اهللُ َعلَي ُك ُم ال َح َّج،
َ -4عن أَبِي ه َري َرةَ  ،قَ َ
اس قَد فَ َر َ
ال َخطَ َب َنا َرسول اهلل  ،فَقَا َل «أَي َ
الن ُ
ال رسول ِ
ال رج ٌل أَك َّل ع ٍام يا رس َ ِ
ت:
اهلل  " لَو ُقل ُ
ول اهلل؟ فَ َس َك َ
ت َحتَّى قَالَهَا ثَ َالثًا ،فَقَ َ َ
َ َ َ
فَ ُح ُّجوا» ،فَقَ َ َ
طعتُم"(.)6
َن َعم لَ َو َج َبتَ ،ولَ َما استَ َ
وجه الداللة:

َد َّل الحديث على أن العمرة ال تجب بأصل الشرع في العمر(.)7

) )1سنن ابن ماجه ،كتاب ،باب العمرة ،)333/2( ،برقم ( .)2383ضعفه األلباني ،انظر ضعيف الجامع الصغير وزيادته
(ص .)461

) )2أحمد المسند ،مسند جابر بن عبداهلل ،)236/22( ،برقم ( .)44530صححه األرنؤوط.
) )3السرخسي المبسوط (.)38/4
) )4البخاري الجامع الصحيح ،باب وجوب صوم رمضان ،)24/5( ،برقم (.)4834
) )5الكاساني بدائع الصنائع ( ،)220/2السمرقندي تحفة الفقهاء (.)532/4
) )6مسلم المسند الصحيح ،كتاب الحج ،باب فرض الحج مرة في العمر ،)313/2( ،برقم (.)4551
) )7الرملي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (.)253/5
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َ -3ع ِن اب ِن َعب ٍ
ال " َه ِذ ِه ُعم َرة استَمتَع َنا ِب َها ،فَ َمن لَم َي ُكن
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
َّاسَ ،ع ِن النَّبِ ِّي َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
ِ
ام ِة"(.)1
َم َع ُه َهديَ ،فل َيح َّل الح َّل ُكل ُه ،فَقَد َد َخلَت ال ُعم َرةُ في ال َح ِّج إلَى َيوم الق َي َ
ِ ِ
ِ
حِد ِ
يث اب ِن َعب ٍ
ام ِة".
َّاس
َ
َ
"د َخلَت العم َرة في ال َح ِّج إلَى َيوم الق َي َ
وجه الداللة:

َد َّل الحديث بظاهر أن العمرة سنة ،فهي قد دخلت في الحج(.)2
ثالثاً :المعقول:

 -4أن العمرة ال تتوقت بوقت معلوم في السنة إنما بأي وقت في السنة ما عدا أيام الحج (.)3

 -2أنه يتأدى بنية غير فإن عند المحرم بالحج قبل أشهر الحج يكون محرما بالعمرة ،وبا جماع
فائت الحج يتحلل بأعمال العمرة ،والفرض إنما باين النفل بهذا فإن النفل يتأدى بنية الفرض ،والفرض

الذي هو غير معين ال يتأدى بنية النفل(.)4

 -5إن األحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعداد فرائض ا سالم لم يذكر منها العمرة(.)5
 -4إن مطلق اسم الحج ال يقع على العمرة فمن قال إنها فريضة فقد زاد على النص ،فال يجوز

إال بدليل(.)6

 -3إن سبب وجوب الحج هو البيت ،والعمرة مثله ،ولو وجبت لكان الواجبان بسبب واحد ،وذلك
ممتنع ،كزكاتين بحول واحد ،وظهرين بزوال واحد(.)7

 -0أنها غير مؤقتة بوقت وتتأدى بنية غيرها كما في فائت الحج ،وهذ أمارة النفلية(.)8

أدلة أصحاب المذهب الثاني:

استدل أصحاب المذهب الثاني المالكية في قول والشافعية والحنابلة القائلين بأن العمرة واجبة كالحج

بالكتاب والسنة وا جماع

أوالً :الكتاب:

قال تعالى { َوأ َِت ُّموا ال َح َّج َوال ُعم َرةَ لِلَّ ِه}(.)9

) )1أحمد المسند ،مسند عبد اهلل بن العباس ،)25/4( ،برقم( ،)2443قال المحقق إسناد صحيح على شرط الشيخين.
) )2ابن مفرج الفروع وتصحيح الفروع (.)265/3
) )3السرخسي المبسوط (.)38/4
) )4السرخسي المبسوط (.)38/4
) )5الحطاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (.)401/2
) )6الكاساني بدائع الصنائع(.)220/2
) )7األنصاري اللباب (.)435/4
) )8العيني البناية شرح الهداية ( ،)404/4الحطاب مواهب الجليل (..)401/2
) )9من اآلية  430من سورة البقرة.
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وجه الداللة:
اقتضى ظاهر اآلية أن يكون إتمام العمرة واجباً إتمامها ال يتوصل إليه إال بابتداء الدخول فيها ،وما
ال يتوصل إلى الواجب إال به فهو واجب(.)1

ثانياً :السنة النبوية:
النس ِ
 -4عن عائِ َشةَ أ ِّم المؤ ِمنِين ،قَالَت قلت يا رس َ َّ ِ
ال « َعلَي ِه َّن ِج َهاد
اد ،قَ َ
اء ِجهَ ٌ
َ َ
َ
ول الله َهل َعلَى ِّ َ
َ َ
()2
ال ِف ِ
يه ال َح ُّج َوال ُعم َرةُ» .
َال ِقتَ َ
َّ ِ
 -2عن عمر ب َن ال َخطَّ ِ
صلَّى اهلل َعلَي ِه و َسلَّمِ « -
ش َّه َد أَن َال إِلَ َه
اب قَ َ
اإلس َال ُم أَن تَ َ
ال َرسول الله َ -
ََ
َ َ
ِ
َّ ِ
الص َالةَ َوتُؤِتي َّ
الزَكاةَ َوتَ ُح َّج َوتَعتَ ِم َر َوتَغتَ ِس َل ِم َن ال َج َن َاب ِة
إَِّال اللَّ ُه َوأ َّ
يم َّ
َن ُم َح َّم ًدا َر ُ
سو ُل الله َ ،وأَن تُق َ
َ
ت(.)3
ال « َن َعم»  ،قَ َ
ال فَِإن فَ َعلت َه َذا فَأ ََنا مسلِ ٌم؟  ،قَ َ
ان»  ،قَ َ
ض َ
ص َدق َ
وم َرَم َ
َوتَِت َّم ال ُو ُ
ال َ
وء َوتَ ُ
ض َ
ص َ
وجه الداللة:
جعل  -صلى اهلل عليه وسلم  -العمرة من ا سالم ،وقرنها بالواجبات(.)4
َّاس ر ِ
ان َعلَى َّ
الن ِ
يضتَ ِ
اس ُكلِّ ِهم إَِّال أَه َل َم َّك َة
ض َي اللَّه َعنه َما ،قَ َ
ال «ال َح ُّج َوال ُعم َرةُ فَ ِر َ
َ -5ع ِن اب ِن َعب ٍ َ
ِ
ِ
صلَّى اهللُ َعلَي ِه
فَِإ َّن ُعم َرتَ ُهم طَ َوافُ ُهم َفل َيخ ُر ُجوا إِلَى التَّن ِع ِيم ،ثُ َّم لِ َيد ُخلُ َ
سو ُل اللَّه َ
وها ،فَ َواللَّه َما َد َخلَ َها َر ُ
سلَّ َم إَِّال َحاجًّا أَو ُمعتَ ِم ًار»(.)5
َو َ
وجه الداللة:

َد َّل الحديث بلفظه على أن العمرة فريضة كالحج تماماً.
َ -4عن أَبِي َرِز ٍ
ين العقَيلِ ِّي ،أََّنه أَتَى َّ
ول اللَّ ِه إِ َّن أَبِي َشي ٌخ
ال َيا َرس َ
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم فَقَ َ
النبِ َّي َ
يكَ ،واعتَ ِمر»(.)6
َكبِ ٌيرَ ،ال َيستَ ِطيع ال َحجََّ ،وَال العم َرةََ ،وَال الظَّع َن قَ َ
ال « ُح َّج َعن أَِب َ
وجه الداللة:

َد َّل الحديث على أن العمرة واجبة؛ ألن النبي أمر أن يحج ويعتمر عن أبيه ،ولو لم تكن واجبة
لما أمر باالعتمار عن أبيه(.)7
) )1الماوردي الحاوي الكبير (.)53/4
) )2الدارقطني سنن الدارقطني ،كتاب الحج ،باب المواقيت ( ،)543/5وصححه األلباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث
منار السبيل (.)434/4

) )3الدارقطني سنن الدارقطني ،كتاب الحج ،باب المواقيت ،)544/5( ،برقم ( .)2168صححه الدرقطني ،المصدر نفسه.
) )4الماوردي الحاوي الكبير (.)53/4

يح َعلَى
) )5الحاكم المستدرك على الصحيحين ،كتاب المناسك ،)045/4( ،برقم ( ،)4123قال الحاكم " َه َذا َح ِد ٌ
ص ِح ٌ
يث َ
َشر ِط مسلٍِمَ ،ولَم ي َخِّر َجا " ،المصدر نفسه.
) )6ابن ماجه سنن ابن ماجه ،باب الحج عن الحي إذا لم يستطع ،)316/2( ،برقم ( ،)2360صححه األلباني.
) )7ابن مفلح ،المبدع في شرح المقنع (.)86/5
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ثالثاً :المعقول:

 -4أنها عبادة تفتقر إلى الطواف ،فوجب أن يكون من جنسها ما هو واجب بأصل الشرع كالحج(.)1
 -2أنها عبادة تجب في إفسادها الكفارة فوجب أن تتنوع فرضا ونفال كالصوم ،والحج(.)2
 -5أنها تشتمل على إحرام وطواف وسعي فكانت واجبة كالحج(.)3

مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول:

نوقش أصحاب المذهب األول القائلون بأن العمرة سنة مؤكدة مرة واحدة في العمر وليست واجبة كما يلي

 -4نوقش استداللهم بحديث عن الحجاج بن أرطأة فال يجوز االحتجاج به؛ ألنه ضعيف روي عمن
سمع وعمن لم يسمع على أنه إن صح ،حمل على سائل سأل عن عمرة ثانية ،وأما قوله الحج جهاد

والعمرة تطوع فحديث مرسل ،ألن أبا صالح الحنفي تابعي على أنه شبه الحج بالجهاد لعظم مشقته

وثوابه ،والعمرة بالتطوع لقلة مشقتها ،وان ثواب الحج أكثر من ثوابها(.)4

 -2أما قوله " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " فليس المراد به سقوط وجوبها بوجوب الحج،
وانما أراد أن العمرة دخلت في وقت الحج ،وأشهر  ،ألن القوم كانوا ال يرون العمرة في أشهر الحج،
أو يكون المراد به أن أفعال العمرة ،دخلت في أفعال الحج في القران بين الحج والعمرة(.)5

 -5حديث "ال وأن تعتمر خير لك" فضعيف .قال في المجموع اتفق الحفاظ على ضعفه ،وال يغتر
بقول الترمذي فيه حسن صحيح .وقال ابن حزم إنه باطل ،قال أصحابنا ولو صح لم يلزم منه عدم

وجوبها مطلقاً الحتمال أن المراد ليست واجبة على السائل لعدم استطاعته(.)6

 -4أما قوله ( دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) فقد ذكر أصحابنا وغيرهم فيه تفسيرين

(أحدهما) معنا دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إذا جمع بينهما بالقران (والثاني) معنا ال بأس
بالعمرة في أشهر الحج وهذا هو األصح(.)7

 -3أما قياسهم على الطواف فليس طواف القدوم ،ونسك بذاته ،وانما هو من جملة نسك كما أن
الركوع والسجود ليس بصالة ،فإنما هو من جملة الصالة وقولهم يفعل على وجه التبع فغير مسلم،

ثم المعنى في طواف القدوم جواز الخروج منه قبل تمامه ،وان الكفارة ال تجب في إفساد  ،واما قولهم
) )1الماوردي الحاوي الكبير (.)53/4
) )2الماوردي الحاوي الكبير (.)53/4
) )3ابن مفلح المبدع في شرح المقنع (.)86/5
) )4ابن مفلح المبدع في شرح المقنع (.)86/5
) )5الماوردي الحاوي الكبير (.)53/4
) )6الشربيني مغني المحتاج (.)261/2
) )7النووي المجموع (.)8/1
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أن لما لم يكن لها وقت معين ،فدل على أنها غير واجبة ،فيبطل على أصلهم بصالة الوتر ثم
بالزكوات على أنه قياس العكس ،وال نقول به(.)1

 -0أما قولهم إنه لما لم يكن للحج نفل من جنسه يتكرر في غير وقته ،واقتضى أن تكون العمرة
نفله فالجواب أن يقال إثما كان للصالة نفل يتكرر في وقتها؛ ألن فرضها يفعل في وقتها ،وغير
وقت الحج لما لم يكن وقتا لفرض الحج ،لم يكن للحج نفل يفعل في غير وقته ،فسقط ما قالو (.)2

مناقشة أدلة المذهب الثاني:

 -9يجاب عن استداللهم باآلية:
أ-

اآلية محمولة على وجوب ا تمام ،وذلك يكون بعد الشروع ،ويستنتج بوجوب ا تمام بعد

الشروع ،وال حجة فيها على الوجوب ابتداء(.)3

ب -أما اآلية الكريمة فال داللة فيها على فرضية العمرة؛ ألنها قرئت برفع العمرة " والعمرة هلل
" وأنه كالم تام بنفسه غير معطوف على األمر بالحج أخبر اهلل تعالى أن العمرة هلل ردا لزعم
الكفرة؛ ألنهم كانوا يجعلون العمرة لألصنام على ما كانت عبادتهم من ا شراك(.)4

ج-

وأما على قراءة العامة فال حجة له فيها أيضا؛ ألن فيها أمر بإتمام العمرة ،واتمام الشيء

يكون بعد الشروع فيه وبه نقول أنها بالشروع تصير فريضة مع ما أنه روي عن علي وابن

مسعود

أنهما قاال في تأويل اآلية إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك على أن هذا إن

كان أم اًر بإنشاء العمرة فما الدليل على أن مطلق األمر يفيد الفرضية بل الفرضية عندنا ثبتت
بدليل زائد وراء نفس األمر(.)5

 -2يجاب عن استداللهم بالسنة
أ -حديث عائشة

فيه دليل على أن الجهاد غير واجب على النساء(.)6

ب -حديث عمر بن الخطاب 

ال يكون مجرد اقتران العمرة بهذ األمور الواجبة دليالً على

الوجوب لما تقرر في األصول من ضعف داللة االقتران ال سيما وقد عارضها ما سلف من

األدلة القاضية بعدم الوجوب(.)7

) )1الماوردي الحاوي الكبير (.)53/4
) )2المرجع نفسه (.)50/4

) )3الموصلي االختيار لتعليل المختار (.)431/4
) )4الكاساني بدائع الصنائع(.)220/2
) )5الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع(.)220/2
) )6الشوكاني نيل األوطار (.)554/4
) )7الشوكاني نيل األوطار (.)553/4
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ج -حديث أبي رزين يدل على جواز حج الولد عن أبيه العاجز عن المشي(.)1

 -5يجاب عن المعقول:

إن كل ما هو غير مؤقت ونعني بذلك ما هو غير مؤقت بوقت معين من أوقات العمر إذا

وقع فيه انتفى الفرضية ،وا يمان فرض دائم فال يرد نقضاً وصالة الجنازة مؤقتة بوقت حضورها،
وان الكالم فيما يكون غير مؤقت وصوم رمضان ليس كذلك(.)2

الرأي الراجح ومسوغات الترجيح:

بعد عرض المذاهب الفقهية وما استدال به ،وتوجيهمها ومناقشتها ،يتضح لي أن المذهب الراجح هو

المذهب األول مذهب الحنفية والمالكية القائلين بأن العمرة سنة مؤكدة مرة واحدة في العمر وليست واجبة.

مسوغات الترجيح:

 -4الحق عدم وجوب العمرة؛ ألن البراءة األصلية ال ينتقل عنها إال بدليل يثبت به التكليف ،وال
دليل يصلح لذلك ال سيما مع اعتضادها بما تقدم من األحاديث القاضية بعدم الوجوب(.)3

 -2لم يذكر النبي  العمرة في حديث ابن عمر

 -5ضعف األدلة التي تشير إلى وجوب العمرة.

) )1الشوكاني نيل األوطار (.)552/4
) )2البابرتي العناية شرح الهداية (.)453/5
) )3الشوكاني نيل األوطار (.)555/4
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.

المطلب الثالث

أنواع أنساك الحج
اتفق الفقهاء على أن الحاج له أن يؤدي فريضة الحج بأحد الكيفيات الثالثة اآلتية وهي ا فراد والتمتع

والقران( ،)1وسوف أذكرها بإيجاز على النحو اآلتي
أوالً -كيفية اإلفراد:

لغ ًة :مصدر أفرد  ،والفرد ما كان وحد وأفردت الحج عن العمرة
شرعاً :أن يحرم بالحج وحد  ،ثم ال يعتمر حتى يفرغ من حجه.
وصفة اإلفراد :أن يغتسل أو يتوضأ قبل ا حرام (.)2

ثانياً -كيفية التمتع

التمتع لغة االنتفاع ،مشتقة من الجذر اللغوي متع ،وهو يدل على المنفعة والمتعة والَمتاع(.)3
وشرعاً :الجمع بين إحرام العمرة وأفعالها ،أو اكثرها ،واحرام الحج وأفعاله ،في أشهر الحج.

وصفة التمتع :أن يبتدئ من الميقات ،فيحرم بعمرة ،ويدخل مكة ،فيطوف للعمرة ،ويسعى ،ويحلق
أو يقصر ،ويتحلل من عمرته بما فعل ،ويقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف ،ويقيم بمكة حالالً (.)4

ثالثاً -كيفية القران

القران لغة :جمع شيء إلى شيء(.)5

وشرعاً :القران بالكسر ،الجمع بين الحج والعمرة ،بإحرام واحد في أشهر الحج(.)6
وصفة القران :أن يهل بالعمرة والحج معاً من الميقات (.)7

) )1ابن الهمام فتح القدير ( ،)454/2السرخسي المبسوط ( ،)23/4المنبجي ،اللباب شرح الكتاب ( ،)433-413/4ابن
جزي ،القوانين الفقهية (ص  ،)453 – 454النفراوي الفواكه الدواني ( ،)516/4الماوردي الحاوي الكبير ( ،)44/4الشيرازي
المهذب ( ،)226/4السيوطي،غاية المنتهى (.)4/461

( )2انظر أبو حبيب القاموس الفقهي ( ،)282الزحيلي الفقه ا سالمي وأدلته (.)2284/5
( )3الغني-عبدالغني أبوالعزم.
( )4انظر الشوكاني نيل األوطار ( ،)244/2الزحيلي الفقه ا سالمي وأدلته (.)2284/5
) )5ابن فارس مقاييس اللغة (.)10 /3
) )6المناوي التوقيف على مهمات التعاريف (ص .)203

( )7انظر الشربيني مغني المحتاج ( ،)342/4ابن قدامة المغني (.)430/5
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المطلب الرابع
أركان

()1

الحج والعمرة وشروط وجوبهما والمواقيت الزمانية والمكانية لهما

أوالً :أركان الحج:

 -9أركان الحج عند الحنفية:

أركان الحج عند الحنفية ركنان فقط ،وهما(:)2

األول -الوقوف بعرفة وهو الركن األصلي للحج.

والثاني -طواف الزيارة ،ويسمى طواف ا فاضة.

 -8أركان الحج عند المالكية والحنابلة أربعة(:)3

ا حرام ،والوقوف بعرفة ،وطواف ا فاضة ،والسعي.

 -4أركان الحج عند الشافعية ستة(:)4

ا حرام ،والوقوف ،وطواف ا فاضة ،والسعي ،والحلق أو التقصير ،والترتيب بين معظم األركان.

ثانياً :أركان العمرة:

 -4ركن العمرة عند الحنفية الطواف ،أما ا حرام فهو شرط لها ،وأما السعي بين الصفا والمروة فهو
واجب ،وأما الحلق أو التقصير فهو واجب وليس ركناً(.)5

 -2أركان العمرة عند المالكية والحنابلة ثالثة ا حرام ،والطواف ،والسعي(.)6
 -5أركان العمرة عند الشافعية خمسة ،ا حرام ،والطواف ،والسعي ،والحلق أو التقصير ،والترتيب

في جميع األركان(.)7

) ) 1الركن لغة ركن الشيء جانبه األقوى .والركن الناحية القوية وما تقوى به من ملك وجند وغير  .ابن منظور لسان
العرب (.)483 /45
شرعاً هو الداخل في حقيقة الشيء المحقق لماهيته .النملة المهذب في علم أصول الفقه المقارن (.)4305 /3
أما الواجب هو ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازماً .الطوفي شرح مختصر الروضة (.)203 /4

) )2السرخسي المبسوط (.)54 /4

) )3البغدادي إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه ا مام مالك (ص .)45
) )4ابن المحاملي اللباب في الفقه الشافعي (ص .)433
) )5السمرقندي تحفة الفقهاء (.)532 /4
) )6الحطاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ( ،)45 /5ابن مفلح المبدع في شرح المقنع (.)244 /5
) )7العمراني البيان في مذهب ا مام الشافعي (.)516 /4
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()1

ثالثاً :شروط

وجوب الحج والعمرة:

الشروط إما عامة للرجال والنساء ،أو خاصة بالنساء ،وهي إن توفرت وجب الحج وأداؤ  ،واال فال.

أوالً -الشروط العامة :وهي ما يأتي ا سالم ،والتكليف ،والحرية ،واالستطاعة البدنية والمالية واألمنية

الموجبة للحج.

واليك بيانها بإيجاز على النحو اآلتي

 -4اإلسالم فال يجب الحج على الكافر وجوب مطالبة به في الدنيا حال كفر  ،وال يصح منه،
لعدم أهليته ألداء العبادة ،فلو حج الكافر ،ثم أسلم يجب عليه حجة ا سالم(.)2

 -8البلوغ والعقل (التكليف) :فال يجب على الصغير والمجنون؛ ألنهما غير مطالبين باألحكام
الشرعية ،فال يلزمهما الحج ،وال يصح الحج أو العمرة أيضاً من المجنون؛ ألنه ليس أهالً للعبادة،
ولو حجاً ثم بلغ الصغير ،وأفاق المجنون ،فعليهما حجة ا سالم(.)3

 -4الحرية فال يجب الحج على العبد؛ ألنه عبادة تطول مدتها ،وتتعلق بقطع مسافة ،وتشترط
لها االستطاعة بالزاد والراحلة ،ويضيع حقوق سيد المتعلقة به ،فلم يجب عليه كالجهاد(.)4

 -3االستطاعة البدنية والمالية واألمنية الموجبة للحج وهي القدرة على الوصول إلى مكة

()5

ثانياً -الشروط الخاصة بالنساء فهي اثنان وهما:

 "-4أن يكون معها زوجها أو َمحرم لها :فإن لم يوجد أحدهما ال يجب عليها الحج ،وهذا متفق
عليه لقوله صلى اهلل عليه وسلم «َال تُس ِ
اف ِر ال َم أرَةُ ثََال ثًا ،إَِّال َو َم َع َها ُذو َمح َرم»(.)6
َ
 -2أال تكون معتدة عن طالق أو وفاة ألن اهلل تعالى نهى المعتدات عن الخروج بقوله عز
وجل { َال تخ ِرجوه َّن ِمن بيوتِ ِه َّن َوَال َيخرج َن}( )7؛ وألن الحج يمكن أداؤ في وقت آخر ،فأما العدة

) )1الشرط لغة أصل يدل على علم وعالمة ،وما قارب ذلك من علم .من ذلك ،الشرط العالمة .ابن فارس مقاييس اللغة
(.)206 /5

اصطالحاً ما يتوقف عليه الحكم وليس بعلة الحكم وال يجزئ لعلته .ابن عبدالسالم قواعد األحكام في مصالح األنام (/2
.)463

) )2الخرشي شرح مختصر خليل (.)284 /2
) )3ابن قدامة المغني (.)244 /5

) )4الجويني ،نهاية المطلب في دراية المذهب (.)421 /4
) )5انظر الكاساني بدائع الصنائع ( ،)425-426/2الشوكاني فتح القدير ( ،)426/2ابن جزي القوانين الفقهية
(ص ،)421ابن رشد بداية المجتهد ( ،)568/4النووي المجموع ( ،)23-41-1الشيرازي المهذب ( ،)430/4البهوتي
كشاف القناع ( ،)243/2ابن قدامة المغني (.)268/5
) )6مسلم المسند الصحيح ،كتاب الحج ،باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغير  ،)313/2( ،برقم (.)4558
) )7من اآلية  03من سورة الطالق.
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فإنها تجب في وقت مخصوص ،وهو ما بعد الطالق أو الوفاة مباشرة ،فكان الجمع بين األمرين

أولى"(.)1

رابعاً :مواقيت( )2الحج والعمرة:
تنقسم مواقيت الحج والعمرة إلى ميقات زماني وميقات مكاني(:)3

 -9الميقات الزماني:

أ -الميقات الزماني للحج:

للحج وقت معين ،أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى {يسأَلُوَن َك ع ِن األ ِ
يت
َهلَّ ِة قُل ِه َي َم َو ِاق ُ
َ
َ
()5
()4
لِ َّلن ِ
ومات}  ،أي معظمه في أشهر معلومات.
اس َوال َح ِّج}  ،وفي قوله تعالى {ال َح ُّج أَش ُهر َمعلُ َ
واختلف في األشهر المعلومات فقال الحنفية والشافعية والحنابلة هي شوال وذو القعدة والعشر
األول من ذي الحجة)6(،وقال المالكية هي شوال وذو القعدة وذو الحجة(.)7

ب -الميقات الزماني للعمرة:

اتفق العلماء على أن العمرة تجوز في أي وقت من أوقات السنة ،في أشهر الحج وغيرها ،أي إن

ميقات العمرة الزماني جميع العام ،فهو وقت حرام العمرة؛ لعدم المخصص لها بوقت دون آخر(.)8

 -8الميقات المكاني للحج والعمرة:

هناك فرق في الميقات المكاني للحجيج على حسب بلدانهم ،فمن كان بمكة سواء كان مقيماً أو

غير مقيم وأدركه موسم الحج وهو بمكة فميقاته يختلف عن البلدان األخرى.

) )1انظر الكاساني بدائع الصنائع ( ،)425-426/2الشوكاني فتح القدير ( ،)426/2ابن جزي القوانين الفقهية
(ص ،)421ابن رشد بداية المجتهد ( ،)568/4النووي ،المجموع ( ،)23-41-1الشيرازي المهذب ( ،)430/4البهوتي
كشاف القناع ( ،)243/2ابن قدامة المغني (.)268/5

) )2الميقات لغة ما قدر ليعمل فيه عمل من األعمال العسكري الفروق اللغوية (ص .)214
شرعاً المكان الذي ال يجوز الفاقي حاج وال معتمر أن يتجاوز إال بإحرام .قلعجي معجم لغة الفقهاء (ص .)416

) )3ابن حزم المحلى باآلثار (.)32 /3
) )4من اآلية  483من سورة البقرة.
) )5من اآلية  431من سورة البقرة.

) )6انظر الشوكاني فتح القدير ( ،)226/2المنبجي الكتاب مع اللباب ( ،)438/4ابن قدامة المغني ( ،)214/5البهوتي
كشاف القناع (.)412/2
) )7انظر ابن رشد بداية المجتهد ( ،)543/4الصاوي الشرح الصغير ( ،)41/2الدسوقي الشرح الكبير (.)24/2
) )8انظر المنبجي اللباب ( ،)243/4ابن رشد بداية المجتهد ( ،)543/4النووي المجموع ( ،)455/1ابن قدامة
المغني (.)220/5
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أ -الميقات المكاني في الحج والعمرة لغير أهل مكة:
يشرع ا حرام بالحج والعمرة من مواقيت مكانية محددة ال يجوز أن يتجاوزها الحاج إال محرماً بحج أو عمرة،

وهي خمسة لغير المقيم بمكة ،وهي ما يأتي

 -4ميقات أهل المدينة :ذو الحليفة (آبار علي) مكان على ستة أميال من المدينة ،وعشر مراحل
من مكة ،فهو أبعد المواقيت(406كم).

 -2ميقات أهل الشام ومصر والمغرب كله :الجحفة موضع على ثالث مراحل من مكة(.)481
 -5ميقات أهل العراق وغيرهم من أهل المشرق :ذات ِعرق قرية على مرحلتين من مكة مشرفة
الشمال الشرقي من مكة(434كم).
على وادي العقيق في
َ
(يلَملَم) جبل جنوبي مكة على مرحلتين منها.
 -4ميقات أهل اليمن وتهامة والهندَ :

 -3ميقات أهل نجد والكويت واإلمارات والطائف :قَرن المنازل جبل على مرحلتين من مكة ،ويقال
له أيضاً قرن الثعالب ،وهو قريب من المكان المسمى اآلن بالسيل( 34كم).)1( ".

ال« :إِ َّن َّ
والدليل على هذه المواقيت  :ما ورد في الصحيحينَ ،ع ِن اب ِن َعب ٍ
الن ِب َّي 
َّاس ،قَ َ
ت ِألَه ِل الم ِدي َن ِة َذا الحلَيفَ ِة ،وِألَه ِل َّ ِ
ِ ِ
الم َن ِ
الي َم ِن
َوقَّ َ
از ِلَ ،وِألَه ِل َ
الشأم ُ
ُ
َ
الجحفَ َةَ ،وألَهل َنجد قَر َن َ
َ
ان
َيلَملَ َم ،وقالُ :ه َّن لَ ُه َّنَ ،ولِ َمن أَتَى َعلَي ِه َّن ِمن َغي ِر أهل ِه َّن ِم َّمن أ ََر َ
العم َرةََ ،و َمن َك َ
اد َ
الح َّج َو ُ
شأَ َحتَّى أَه ُل َم َّك َة ِمن َم َّك َة»(.)2
ون َذلِ َك ،فَ ِمن َحي ُ
ث أَن َ
ُد َ
أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق اآلخر
وفي الصحيح عن ابن عمر وجابر مرفوعاً قالَ « :م َه ُّل َ
وم ُّ
هل اهل العراق من ذات ِعرق»(.)3
من الجحفةَ ،
ب -الميقات المكاني في الحج والعمرة ألهل مكة:
الحرم مكة نفسها؛ ألن رسول اهلل -صلى اهلل
"من كان بمكة مكياً أو غير مكي فميقاته في الحج َ
عليه وسلم -أمر أصحابه أن يحرموا بالحج من جوف مكة ،فقال «حتى أهل مكة يهلّون منها»(،)4
ومثله من منزله في الحرم خارج مكة ،وندب إحرامه في المسجد الحرام.
وميقاته في العمرة :من أدنى ِ
الحل ولو بأقل من خطوة من أي جانب شاء ،ليتحقق وقوع السفر؛ ألن

أداء الحج في عرفة ،وهي في الحل ،فيكون ا حرام من الحرم ،وأداء العمرة في الحرم .فيكون ا حرام
من ِ
الحل ليجمع في إحرامه بين الحل والحرم ،إذ هو شرط في كل إحرام .فإن أحرم بها في الحرم،
انعقد وعليه دم إال إن خرج بعد إحرامه إليه" (.)5

) )1السغدي النتف (ص ،)263اللخمي التبصرة ( ،)4431/5النووي روضة الطالبين (.)542/2
) )2البخاري الجامع الصحيح ،كتاب الحج ،باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ،)454/2( ،برقم (.)4324
) )3البخاري الجامع الصحيح ،كتاب الحج ،باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ،)454 /2( ،برقم (.)4321
) )4البخاري الجامع الصحيح ،كتاب الحج ،باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ،)454 /2(،برقم (.)4321
) )5الزحيلي الفقه ا سالمي وأدلته (.)2420/5
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الفصل األول

األراء الفقهية من باب نكاح المحرم الى باب ما ال يجوز للمحرم أكله من الصيد
وفيه ثالثة مباحث:

المبحث األول  :فى مراجعة الرجل المحرم أمرأته فى عدتها والحجامة للمحرم.

وفيه مطلبان.

المطلب األول :الحجامة للمحرم.

المطلب الثاني :مراجعة الرجل المحرم أمراته اذا كانت فى عدة منه.

المبحث الثاني :ما يجوز للمحرم أكله من الصيد.
وفيه مطلبان

المطلب األول :شراء المحرم من لحم الصيد على الطريق.

المطلب الثاني :أحرم وعند صيد صاد أو ابتاعه وهو حالل.

المبحث الثالث :ما ال يجوز للمحرم أكله من الصيد.
وفيه ثالث مطالب

المطلب األول :أكل المحرم من لحم الصيد وهو يعلم.

المطلب الثاني :أكل الصيد للمحرم المضطر.

المطلب الثالث :أكل المحرم أو غير لما قتل المحرم او ذبح من الصيد.
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المبحث األول

وفيه مطلبان:

فى مراجعة الرجل المحرم أمرأته فى عدتها والحجامة للمحرم

المطلب األول :الحجامة للمحرم.

المطلب الثاني :مراجعة الرجل المحرم امرأته إذا كانت في عدة منه.
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المطلب األول

الحجامة للمحرم
ورة»(.)1
قَ َ
ال َمالِكَ« :ال َيحتَ ِج ُم ال ُمح ِرُم إَِّال ِمن َ
ض ُر َ
صورة المسألة:
محرم خالل أدائه فريضة الحج قام باالحتجام ،فهل يصح؟

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من الجماع ،وقتل الصيد ،والطيب ،وبعض اللباس ،وأخذ الشعر،

وتقليم األظفار( ،)2واتفقوا أنه يجتنب استعمال الطيب والزعفران والورس والثياب المورسة والمزعفرة( ،)3وأجمعوا

على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه ،وجز  ،واتالفه بجز  ،أو نورة ،وغير ذلك( ،)4وأجمعوا على أن ا حرام

ال يفسد إال بالجماع( ،)5وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة ،وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق،
وهو محرم( ،)6واختلفوا في الحجامة على مذهبين

المذهب األول:

()7

يجوز للمحرم أن يحتجم حال إحرامه بال كراهة ،والى هذا ذهب الحنفية

المذهب الثاني:

والشافعية

()8

والحنابلة(.)9

ال يجوز للمحرم أن يحتجم إال للضرورة .وهذا هو قول المالكية في المشهور(.)10

سبب الخالف:

ويرجع سبب اختالفهم إلى

 -4تعدد األحاديث واآلثار الواردة في المسألة.
 -2التعارض الظاهري بين األحاديث الواردة في ذلك ،واختالفهم في تأويلها.

) )1مالك موطأ مالك (.)536/4
) )2ابن المنذر ا جماع (ص .)32
) )3ابن حزم مراتب ا جماع (ص .)42
) )4ابن المنذر ا جماع (ص .)32
) )5ابن المنذر ا قناع (.)244/4

) )6ابن المنذر ا جماع (ص .)32
) )7السرخسي المبسوط ( ،)424/4الكاساني بدائع الصنائع(.)434/2
) )8االشافعي األم ( ،)220/2العمراني البيان في مذهب ا مام الشافعي (.)263/4
) )9ابن قدامة الكافي في فقه ا مام أحمد (.)430/4

) )10القي ارواني النوادر والزيادات على ما في المدونة ( ،)533/2الخرشي شرح الخرشي على مختصر خليل (.)536/2
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األدلــة:

أدلة أصحاب المذهب األول :استدل أصحاب المذهب األول القائلون بأنه يجوز للمحرم أن يحتجم حال

احرامه بال كراهة بالسنة والمعقول:
أوالً -السنة:

ِ
ِ
 -4عن ابن عب ٍ ِ َّ
سلَّ َم َو ُه َو ُمح ِرم»(.)1
َ
صلَّى اهللُ َعلَيه َو َ
سو ُل اللَّه َ
َّاس َرض َي الله َعنه َما َيقول «احتَ َج َم َر ُ
وجه الداللة:

دل الحديث بمنطوقه على أنه يجوز للمحرم أن يحتجم ما لم يقطع شع اًر(.)2
ول اللَّ ِه صلَّى اهلل علَي ِه وسلَّم ،احتَجم ِبالقَ ِ
َ -2ع ِن اب ِن َعب ٍ
ص ِائم»(.)3
َّاس «أ َّ
س َ
َ
احة َو ُه َو َ
َ
َن َر ُ
ََ
ُ َ َ ََ
وجه الداللة:

دل الحديث على أنه يجوز للمحرم االحتجام(.)4
َن رس َ َّ ِ
َّ ِ
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم «احتَ َج َم ِبلَح ِي َج َمل ِمن
ول الله َ
 -5عن َعبد الله اب َن ب َحي َنةَ ،ي َح ِّدث أ َّ َ
ِ
طَ ِري ِ
س ِط َأر ِس ِه»(.)5
ق َم َّك َةَ ،و ُه َو ُمح ِرم ،في َو َ
()6
ِ َّ
النبِ َّي َّ
َن َّ
َ -4عن َجابِ ٍر ،أ َّ
َخ َذت ُه»(.)7
صة أ َ
صلى اهلل َعلَيه َو َسل َم «احتَ َج َمَ ،و ُه َو ُمح ِرم َعن َره َ
َ
وجه الداللة:
دلت األحاديث على جواز الحجامة للمحرم بدون كراهة(.)8

ثانياً -المعقول:

 -4إن ا حتجام ما هو إال شق الجلدة وهو من التداوي الذي يحتاج إليه المحرم وكال األمرين ال
يمنع عنهما المحرم ،فهو والحالل سواء في ذلك.

()9

) )1البخاري الجامع الصحيح ،كتاب جزاء الصيد ،باب الحجامة للمحرم ،)43/5(،برقم (.)4853
) )2الشيرازي (.)534/4

) )3ا مام أحمد المسند ،مسند عبد بن العباس ،)14/4( ،برقم ( .)2480صححه األرنؤوط.
) )4الكاساني بدائع الصنائع (.)434/2
) )5البخاري الجامع الصحيح ،كتاب جزاء الصيد ،باب الحجامة للمحرم ،)423/1( ،برقم (.)4850

) ) 6أصل الرهص أن يصيب باطن حافر الدابة شيء يوهنه ،أو ينزل فيه الماء من ا عياء .ابن األثير النهاية في غريب
الحديث واألثر (.)282 /2
) )7ابن ماجه ابن ماجه سنن ابن ماجه ،كتاب المناسك ،باب الحجامة للمحرم )4623/2( ،برقم ( .)5682صححه
األلباني.
) )8انظر المارودي الحاوي الكبير (.)425/4
) )9الكاساني بدائع الصنائع (.)434/2
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 -2أنه ال يترفه بذلك ،فأشبه شرب األدوية

سواء(.)2

()1

و أن هذا كله من باب المعالجة فالمحرم والحالل فيه

أدلة أصحاب المذهب الثاني :استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بأنه ال يجوز للمحرم أن يحتجم إال
للضرورة باألثر والمعقول:

أوالً -األثر:
ِ َّ ِ
ِ
ٍِ
ان َيقول «َال َيحتَ ِج ُم ال ُمح ِرُم إَِّال ِم َّما َال ُب َّد لَ ُه ِمن ُه»(.)3
َعن َمالك َعن َناف ٍعَ ،عن َعبد الله ب ِن ع َم َر ،أََّنه َك َ
وجه الداللة:
دل هذا األثر على أنه ال يجوز االحتجام للمحرم إال للضرورة(.)4
ثانياً :المعقول:

 -4خيفة قتل دواب الشعر وهي القمل(.)5

 -2أن الحجامة إنما تكون في العادة بشد الزجاج ونحو والمحرم ممنوع من العقد والشد على جسد (.)6
" -5أنه لو وجبت به الفدية لغير ضرورة لوجبت للضرورة كحلق الرأس ولما لم تجب للضرورة ولم
تجب لغير الضرورة كالمشي في سوق العطارين"(.)7

 -4أنها قد تؤدي لضعفه ،كما كر صوم يوم عرفة للحاج ،مع أن الصوم أخف من الحجامة(.)8

المناقشة:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول القائلون بجواز االحتجام للمحرم.
نوقش ما استدلوا به من السنة بما يلي:

 -4بطل استدالل المجيز بأنه لم يقم دليل على تحريم إخراج الدم في ا حرام ،ألنا لم نقل بالحرمة،
بل بالكراهة لعلة أخرى علمت(.)9
 -2أن النبى  احتجم فى حال إحرامه لحاجته إلى ذلك(.)10
) )1ابن قدامة المغني (.)283/5
) )2السرخسي المبسوط (.)424/4
) )3مالك الموطأ (.)536/4
) )4الباجي المنتقى شرح موطأ ا مام مالك (.)246/2
) )5عليش منح الجليل شرح مختصر خليل (.)544/2
) )6الحطاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (.)433/5
) )7الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)246/2
) )8الزرقاني شرح الزرقاني على الموطأ (.)442/2
) )9الزرقاني شرح الزرقاني على الموطأ (.)442/2
) )10ابن بطال شرح صحيح البخاري (.)361/4
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 -5هذا الحديث محمول على أن النبي  كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس ،ألنه ال ينفك

عن قطع شعر(.)1

مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم جواز االحتجام للمحرم إال للضرورة
نوقش استاللهم بما يلي:

 - 4لو لم يصلح إال للضرورة لما سن النبي -صلى اهلل عليه وسلم -سنته حتى ال يقتدي به إلى
غير ذلك السبب ،ولو جاز للضرورة لجاز بفدية كحلق الرأس من أذى(.)2

 -2كيف يقول هذا أهل المدينة وقد احتجم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو محرم ،وما ذكر في

ذلك ضرورة وال غيرها(.)3

 -5لم يكر أكثر من كر من الفقهاء الحجامة للمحرم إال من أجل قطع الشعر فإن احتجم في موضع

ال شعر عليه فال بأس به وان قطع شع اًر افتدى(.)4

 -4لم ينقل عنه (صلى اهلل عليه وسلم) ناقل أنه حظر ذلك على أحد من أمته وال أنه افتدى ،فبان
بذلك أن كل ما كان نظير الحجامة التي هي إخراج الدم من جسد فله فعله(.)5

 -3ال نسلم لكم بأن المنع من أجل الحجامة ،بل إن المنع هو ما قد يحدث للمحتجم من ضعف
بسبب الحجامة ما يمنع من إتمام مناسك الحج(.)6

) )1المباركفوري مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)504/3
) )2الذهلي مختصر اختالف العلماء (.)448/2
) )3الشيباني حجة على أهل المدينة (.)231/2
) )4الخطابي معالم السنن (.)486/2
) )5ابن بطال شرح صحيح البخاري (.)361/4

) )6المباركفوري مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)503/3
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الرأي الراجح ومسوغات الترجيح:
بعد عرض مذاهب الفقهاء وما استدلو به وتوجيهها ومناقشتها ،يتضح لي أن المذهب الراجح هو مذهب
جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة القائلين بجواز الحجامة للمحرم ما لم يقطع شع اًر بدون كراهة.

مسوغات الترجيح:

 -4ألن المالكية عللوا بضعف من يقوم بالحجامة ،وليس بالحجامة نفسها.
 -2ضعف أدلة المالكية.

 -5معارضة األثر للحديث الصحيح.

 -4عدم ورود نهي صريح من النبي  بل وجود فعل منه .

- 41 -

المبحث الثاني

وفيه مطلبان:

ما يجوز للمحرم أكله من الصيد

المطلب األول :شراء المحرم من لحم الصيد على الطريق.

المطلب الثاني :أحرم وعند صيد صاد أو ابتاعه وهو حالل.
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المطلب األول

حكم شراء المحرم من لحم الصيد على الطريق
ِ
وجد ِمن لح ِ
وم الصَّيِد َعلَى الطَّ ِري ِ
ان ِمن َذلِ َك يعتََرض
ق َهل َيبتَاعه المح ِرم؟ فَقَ َ
سئ َل مالك َع َّما ي َ
ال :أَ َّما َما َك َ
ُ
ِ
َما أَن يك ِ
بِ ِه الحاجُّ ،و ِمن أَجلِ ِهم ِ
ين ،فَ َو َج َد
يد ،فَِإِّني أَك َرههَ .وأَنهَى َعنه .فَأ َّ
صَ
َ
ون عن َد َرج ٍل لَم ي ِرد بِه المح ِرِم َ
َ َ
َ
ِ ِ ()1
اعه فَ َال َبأ َس به .
مح ِرٌم فَابتَ َ
صورة المسألة:

حاج محرم وجد صيداً يباع على الطريق فاشترى منه وأكله ،فهل يجوز؟
تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أنه ال يجوز للمحرم قتل صيد البر واصطياد أو االشارة إليه إن كان مرئياً ،أو الداللة

عليه إن كان غير مرئي ،أو نحو ذلك كإفساد بيضه ،إال المؤدي المبتدئ باألذي غالباً ،كاألسد والذئب

والحية والفأرة والعقرب والكلب العقور( ،)2وأجمعوا على أنه ال يجوز للمحرم أكل ما صاد هو منه( ،)3وأجمعوا

على أنه يجوز للمحرم صيد البحر مطلقاً ،وذبح المواشي ا نسية كاألنعام من ا بل والبقر والغنم ،وذبح

()4
الطير الذي اليطير في الهواء كالدجاج ؛ وذلك لقوله سبحانه وتعالى {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً

وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً}( ،)5وقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد
لكم وللسيارةِّ ،
وأنتم ُح ُرم}(،)6واختلفوا إذا صاد الحالل هل يجوز للمحرم أكله على مذهبين

المذهب األول :يجوز للمحرم أكل الصيد مطلقاً إذا صاد الحالل وهذا هو مذهب الحنفية(.)7

المذهب الثاني :ال يجوز األكل من لحم صيد البر للمحرم إذا صيد له ،أو لقوم محرمين ،ويجوز للمحرم

أكل الصيد ما لم يصد من أجله أو من أجل قوم محرمين .وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية(،)8

والشافعية( ،)9والحنابلة(.)10
) )1مالك الموطأ (.)535/4

) )2ابن المنذر ا قناع (.)244/4
) )3ابن رشد بداية المجتهد (.)33/2
) )4المرجع نفسه (.)421/2
) )5من اآلية  30من سورة المائدة.
) )6من اآلية  33من سورة المائدة.
) )7الشيباني الحجة على أهل المدينة ( ،)436/2المرغيناني الهداية في شرح بداية المبتدي ( ،)403/4الزيلعي تبيين
الحقائق شرح كنز الدقائق (.)08/2
) )8المواق التاج وا كليل لمختصر خليل ( ،)206/4الخرشي شرح مختصر خليل (.)514/2
) )9الشافعي األم ( ،)228/2الروياني بحر المذهب (.)43/4

) )10ابن قدامة المغني ( ،)236/5الزركشي شرح الزركشي على مختصر الخرقي (.)423/5
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()1

سبب الخالف بين العلماء في هذه المسألة

واهلل أعلم هو:

تعارض اآلثار فأحدها ما خرجه مالك من «حديث أبي قتادة " أنه كان مع رسول اهلل  ،حتى إذا كانوا
ببعض طرق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم ،فرأى حما اًر وحشياً فاستوى على فرسه،

فسأل أصحابه أن يناولو سوطه فأبوا عليه فسألهم رمحه فأبوا عليه ،فأخذ ثم شد على الحمار فقتله ،فأكل
منه بعض أصحاب رسول اهلل  وأبى بعضهم ،فلما أدركوا رسول اهلل  سألو عن ذلك فقال " َّإنما ِه َي
وها اهلل»(.)2
طُعمة أَط َعم ُك ُم َ

وجاء أيضا في معنا حديث طلحة بن عبيد اهلل ذكر النسائي أن عبد الرحمن التميمي قال كَّنا َم َع طَل َحةَ
ِ ِ
ِ
ق
ظ َ
عَ ،فلَ َّما استَيقَ َ
ي لَه طَيٌرَ ،و َ
طل َحة َوفَّ َ
طل َحة َرِاق ٌد ،فَ ِمَّنا َمن أَ َك َلَ ،و ِمَّنا َمن تَ َوَّر َ
ب ِن ع َبيد اهلل َوَنحن حرٌم فَأهد َ
ِ
ال «أَ َكل َناه مع رس ِ ِ
سلَّ َم»(.)3
َمن أَ َكلَهَ ،وقَ َ
صلَّى اهللُ َعلَيه َو َ
ول اهلل َ
ُ َََ ُ
ار وح ِشيًّا وهو بِاألَبو ِ
ِ
ِ ِ َّ ِ
اء،
والحديث الثاني حديث ابن عباس خرجه ً
َ
َ َ
أيضا مالك أَنَّه أَه َدى ل َرسول الله  ح َم ًا َ
َما إِ َّنا لَم َن ُردَّهُ َعلَي َك إَِّال أ ََّنا ُح ُرم»(.)4
ان ،فَ َرَّد َعلَي ِهَ ،فلَ َّما َأرَى َما ِفي َوج ِه ِه ،قَ َ
أَو بِ َوَّد َ
ال «أ َ
األدلــة:

أدلة أصحاب المذهب األول :استدل أصحاب المذهب األول القائلون بجواز أكل المحرم من الصيد مطلقاً
إذا صاد الحالل بالسنة:

ِ َّ ِ
طلحةَ ب ِن عبيِد اللَّ ِه ر ِ
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم
ض َي اللَّه َعنه أََّنه قَ َ
َ
َ -4عن َ َ
ال َسافَرَنا َم َع َرسول الله َ
َ
فَتَ َذا َكرَنا الصَّي َد فَاختَلَف َنا ِف ِ
يهَ ،و َّ
ال
َّال ِة َوالس َ
النبِ ُّي َعلَي ِه الص َ
َّالِم َنائٌِم َحتَّى ارتَفَ َعت أَص َوات َنا ،فَاستَيقَظَ ،فَقَ َ
ال فَقل َنا اختَلَف َنا ِفي لَحِم الصَّيِد ي ِ
ال َن َعمَ ،و ِمنَّا
صيد ال َح َالل فََيأكله المح ِرم ،فَ ِمَّنا َمن قَ َ
« َما لَ ُكم؟» قَ َ
َ
ِ َّ
ال َال .فَقَال النَّبِ ُّي َّ
س ِب ِه»(.)5
َمن قَ َ
صلى اهلل َعلَيه َو َسل َم «َال َبأ َ
َ
وجه الداللة:

دل الحديث على جواز أكل المحرم من الصيد مطلقاً إذا صاد الحالل(.)6
َن رس َ ِ
ٍ ِ
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم َخ َرَج َوه َو ي ِريد َم َّكةَ
ول اهلل َ
َ -2عن ع َمي ِر ب ِن َسلَ َمةَ َ ،عن َرجل من َبه ٍز أ َّ َ
ِ ِ ِ ِ
الروح ِ
حتَّى إِ َذا َكان ِفي بع ِ ِ
الناس ِح َم َار وح ٍ
اء َو َج َد َّ
صلَّى
ش َع ِق ًا
ض َوادي َّ َ
َ
َ
َ
ير  ،فَ َذ َكروا َذل َك ل َرسول اهلل َ
َ
ول ِ
ي و َكان ص ِ
ِ
ِ
اهلل
اح َبه  ،فَقَا َل َيا َرس َ
اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم  ،فَقَ َ
صاح ُب ُه " فَأَتَى ال َبه ِز ُّ َ َ َ
ال " َذ ُروهُ َحتَّى َيأت َي َ

( )1ابن الرشيد بداية المجتهد ()53/2
) )2البخاري الجامع الصحيح ،كتاب الجهاد والسير ،باب ما قيل في الرماح ،)44/4( ،برقم (.)2344
) )3مسلم المسند الصحيح ،كتاب الحج ،باب تحريم الصيد للمحرم ،)833/2( ،برقم (.)4431
) )4البخاري الجامع الصحيح ،كتاب الهدية ،باب قبول هدية الصيد ،)433/5( ،برقم (.)2315
) )5أبو يوسف اآلثار ،باب الصيد ،برقم (( ،)361ص .)461

) )6انظر المرغيناني الهداية في شرح بداية المبتدي (.)403/4
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َشأنكم بِه َذا ال ِحم ِار  ،فَأَمر رسول ِ
اهلل صلَّى اهلل علَي ِه وسلَّم أَبا بك ٍر ر ِ
الرفَا ِ
ق
ض َي اهلل َعنه فَقَ َس َمه َبي َن ِّ
َ
َ
َ َََ َ َ َ
ََ َ
َ
َ
()1
ون .
َوهم مح ِرم َ
وجه الداللة:

دل الحديث على أنه يجوز للمحرم أكل الصيد إذا صاد الحالل(.)2

أدلة أصحاب المذهب الثاني :استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم جواز األكل من لحم صيد
البر للمحرم إذا صيد له أو لقوم محرمين ،وبجواز أكل الصيد ما لم يصد من أجله أو من اجل قوم

محرمين بالسنة واألثر والمعقول:

أوالً :السنة النبوية:
ِ َّ ِ
البِّر لَ ُكم َح َال ل َوأَنتُم ُح ُرم،
صلَّى اللَّه َعلَي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
صي ُد َ
ال « َ
َ -4عن َجابِ ِر ب ِن َعبد اللهَ ،ع ِن النَّبِ ِّي َ
ما لَم تَ ِ
صد لَ ُكم»(.)3
صُ
يدوهُ أَو ُي َ
َ
وجه الداللة:

دل الحديث على أنه يجوز للمحرم أكل صيد البر ما لم يصد من أجله أو من أجل قوم محرمين(.)4
ِ ِ
ِ
الرحم ِن ب ِن عثمان التَّي ِم ِّي ،عن أَبِ ِ
ِ
ي
يه ،قَ َ
َ
َ َ
ال كَّنا َمعَ طَل َحةَ ب ِن ع َبيد اهلل َوَنحن حرٌم فَأهد َ
 -2عن َعبد َّ َ
ظ َ
عَ ،فلَ َّما استَيقَ َ
طيٌرَ ،و َ
لَه َ
ق َمن أَ َكلَهَ ،وقَ َ
طل َحة َوفَّ َ
طل َحة َرِاق ٌد ،فَ ِمَّنا َمن أَ َك َلَ ،و ِمَّنا َمن تَ َوَّر َ
ال «أَ َكل َناهُ
ِ
مع رس ِ ِ
سلَّ َم»(.)5
صلَّى اهللُ َعلَيه َو َ
ول اهلل َ
َََ ُ
وجه الداللة:

دل الحديث على أنه يجوز للمحرم أكل صيد البر إذا صاد الحالل (.)6
ِ
َن َّ
يسى ب ِن طَل َحةََ ،عن طَل َحةَ ب ِن ع َبيِد اللَّ ِه ،أ َّ
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم «أَعطَاهُ ِح َم َار
النبِ َّي َ
َ -5عن ع َ
الرفَا ِ
ون»(.)7
َم َرهُ أَن ُيفَِّرقَ ُه ِفي ِّ
قَ ،و ُهم ُمح ِرُم َ
َوحشَ ،وأ َ
وجه الداللة :دل الحديث على أنه يجوز للمحرم أن يأكل صيد البر لم يصد من أجله أو من أجل

قوم محرمين(.)8

) )1البيهقي السنن الكبرى ،كتاب الحج ،باب ما يأكل المحرم من الصيد ،)568/3( ،برقم (.)3344
) )2السرخسي المبسوط (.)81/4
) ) 3الترمذي سنن الترمذي ،كتاب أبواب الحج ،باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم ،)433/5( ،برقم ( .)840وضعفه
األلباني.

) )4ابن قدامة المغني (.)234/5
) )5مسلم المسند الصحيح ،كتاب الحج ،باب تحريم الصيد للمحرم ،)833/2( ،برقم (.)4431
) )6ابن قدامة المغني (.)234/5
) )7ابن ماجه سنن ابن ماجه ،كتاب المناسك ،باب الرخصة له إذا لم يصد له ،)4655/2( ،برقم (.)5632
) )8انظر الشافعي األم (.)228/2
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ِ
ادةَ ،عن أَبِ ِ
ِ َّ ِ
يه قَ َ
ادةَ
ون َوأَبو قَتَ َ
َ -4عن َعبد الله ب ِن أَبِي قَتَ َ َ
ال َبي َن َما َنحن َنسير َوهم مح ِرم َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ونَ ،ولَم آكل ،فَأَتَوا َّ
النبِ َّي
َصبته ،فَأَ َكلوا من لَحمه َوهم مح ِرم َ
َأرَيت ح َم ًارا ،فَ َركبت فَ َر ًسا ،فَأ َ
ال «فَ ُكلُوا»(.)1
ض َربتُم؟» قَالوا َال ،قَ َ
شرتُم ،قَتَلتُم؟» أَو قَ َ
َعلَي ِه َو َسلَّ َم فَ َسأَلو  ،فَقَ َ
ال «أَ َ
ال « َ
وجه الداللة :دل الحديث على أنه تحرم ا شارة إلى صيد البر والداللة عليه واألكل منه للمحرم إال

َح َال ٌل ،إِذ
صلَّى اهلل
َ

إذا صاد الحالل.)2(.

ثانياً -األثر:

ال أرَيت عثمان بن عفَّان بِالعرِج وهو مح ِرمِ ،في يوٍم صائِ ٍ
ِ
ِ َّ ِ
ف قَد
َ
َ
َعن َعبد الله ب ِن َعام ِر ب ِن َربِ َ
ٌ
يعةَ ،قَ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
َغطَّى َوجهَه بِقَ ِطيفَ ِة أرج َو ٍ
ال
ت؟ فَقَ َ
صيٍد ،فَقَ َ
ال ِألَص َحابِ ِه كلوا ،فَقَالوا أَ َوَال تَأكل أَن َ
ان ،ث َّم أت َي بِلَحم َ
ت َكهي َئ ِت ُكم إِنَّما ِ
يد ِمن أَجلِي»(.)3
صَ
«إِ ِّني لَس ُ َ
َ
صيد ِ
وجه الداللة :دل األثر على أنه ال يجوز للمحرم أن يأكل من ٍ
يد له أو من أجله أو من أجل
صَ
قوم محرمين.

ثالثاً -المعقول:

أنه صيد قتل بمعونة المحرم فوجب أن يحرم أكله على المحرم أصله ،إذا كان المحل ال يصل إلى

قتله إال بمعونة المحرم(.)4

المناقشة:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول القائلون بجواز أكل المحرم من الصيد مطلقاً إذا صاده الحالل .نوقش
ما استدلوا به بما يلي:

 -4أما خبر أبي قتادة ،فليس حجة ،ألنه لم يصد لهم ،فلهذا أباح لهم ( )باألكل منه ،وان لم يصد

لهم ،وال كان من جهتهم تأثير فيه كان لهم أن يأكلوا منه ،وبهذا قال جماعة من الفقهاء والصحابة(.)5
وألن أبا قتادة صاد وهو حالل فأمرهم النبي  بأكله (.)6

 -2أما حديث الصعب بن جثامة فعنه جوابان

أحدهما أنه محمول على أنه قد صاد لرسول اهلل  ؛ فلذلك رد عليه وهو األشبه بالحال.
والجواب الثاني أنه إنما رد تنزيها ،وهو األولى بالمحرم(.)7

) )1الدارمي سنن الدارمي ،كتاب المناسك ،باب الرخصة له إذا لم يصد له ،)4432/2( ،برقم (.)4803
) )2الماوردي الحاوي الكبير (.)563/4

) )3مالك الموطأ ،كتاب الحج ،باب ال يحل للمحرم أكله من الصيد ،)534/4( ،برقم (.)84
) )4الماوردي الحاوي الكبير (.)563/4
) )5الروياني بحر المذهب (.)43/4
) )6الشيباني مسائل ا مام أحمد رواية ابنه عبد اهلل (ص .)261
) )7الماوردي الحاوي الكبير (.)563/4
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 -5ال نظن بعثمان رضي اهلل عنه أن يأمر باالصطياد ،ثم يمتنع عن أكله ،فدلت القصة على أن

الصائد ،كان قد صاد من غير مراجعته(.)1

 -4أحاديثهم إن لم يكن فيها ذكر أنه صيد من أجلهم ،فتعين ضم هذا القيد إليها لحديثنا؛ وذلك

جمعاً بين األحاديث ،ودفعاً للتناقض عنها؛ وألنه صيد للمحرم ،فحرم ،كما لو أمر أو أعان(.)2
صلَّى اللَّه َعلَي ِه َو َسلَّ َم  -قد ثبت عنه في الصحيح
 -3بهذا يحصل الجمع بين األحاديث ،فإن النبي َ -
أنه أكل مما صاد أبو قتادة ،فيحمل على أنه علم أو ظن أنه لم يصد ألجله(.)3

مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم جواز األكل من لحم صيد البر للمحرم إذا صيد له أو
يقوم محرمين وبجواز أكل الصيد ما لم يصد من أجله أو من أجل قوم محرمين.
نوقشت أدلة أصحاب المذهب الثاني بما يلي:

 -4ما بين هذين فرق ولئن حل احدهما ليحلن االخر ،وقد ورد في ذلك رخص وكراهية فأما أن يكر

ذلك كله وأما أن ال يرى بذلك كله بأساً(.)4

 -2الالم فيما روي الم تمليك فيحمل على أن يهدى إليه الصيد دون اللحم ،أو معنا أن يصاد بأمر .
ثم شرط عدم الداللة ،وهذا تنصيص على أن الداللة محرمة(.)5

 -5أن تمليك الصيد إنما يتحقق فيما إذا أهدي الصيد إلى المحرم ال فيما إذا أهدي إليه اللحم؛ ألن
اللحم ال يسمى صيدا حقيقة فيكون مقتضى الحديث حرمة تناول الصيد على المحرم(.)6

 -4إن ذلك لم يكن من عثمان بن عفان  على وجه التحريم ولكن كان ذلك منه على وجه التنز؛
ألن علي بن أبي طالب  رد عليه يومئذ في أكل لحم الصيد فنها عنه فتنز عثمان عن أكله لذلك

وأمر بأكله غير من المحرمين فلو كان ال يحل له أكله ما حل له ان يأمر بأكله وعلموا يقيناً أن

عثمان لم يصطد ذلك الصيد كله من أجله ،ولكن اصطيد له والصحابه(.)7

« -3أن النبي  قال للمحرمين صيد البر حالل لكم ما لم تصيدو أو يصد لكم» ،هذ الالم الم

التمليك فإنما يتناول ما كان مملوكاً للمحرم صيداً ،وسواء اصطاد الحالل لنفسه أو لمحرم فهو لم

) )1الجويني نهاية المطلب في دراية المذهب (.)468/4
) )2ابن قدامة المغني (.)234/5

) )3الزركشي شرح الزركشي على مختصر الخرقي (.)423/5
) )4الشيباني الحجة على أهل المدينة (.)434/2
) )5البابرتي العناية شرح الهداية (.)35/5
) )6البابرتي العناية شرح الهداية (. )35/5

) )7الشيباني الحجة على أهل المدينة (.)432/2
- 47 -

يصر مملوكا للمحرم صيداً ،وانما يصير مملوكاً للمحرم حين يهديه إليه بعد الذبح ،وهو عند ذلك

لحم ال صيد فيه فلهذا حل تناوله(.)1

الرأي الراجح ومسوغات الترجيح:

بعد استعراض مذاهب الفقهاء وما استدلوا به وتوجيهمها ومناقشتها ،يتضح لي أن المذهب الراجح هو
المذهب الثاني مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة القائلين بأنه يجوز للمحرم أن يأكل

صيد البر إذا لم يشارك في صيد  ،وغذا لم يصد من أجله أو من أجل قوم محرمين.
مسوغات الترجيح:

 -4ألن اآلية الكريمة تحرم صيد البر على المحرم..

 -2ولحديث جابر  قال سمعت رسول اهلل  يقول «صيد البر لكم حالل ما لم تصيدوه أو

يصدكم»(.)2

 -5وألن األحاديث صريحة في جواز إذا لم يصد المحرم أو يصد من أجله أو من أجل قوم محرمين.
 -4وألن مذهب جمهور الفقهاء قد جمع بين األحاديث واآلثار.

) )1السرخسي المبسوط (.)81/4

) )2الترمذي سنن الترمذي ،كتاب أبواب الحج ،باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم ،)433/5( ،برقم (.)840
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المطلب الثاني
أحرم وعند صيد صاد وهو حالل
ِ
ِ
قَ َ ِ ِ
س أَن َيج َعلَ ُه ِعن َد
صَ
ادهُ ،أ َِو ابتَ َ
س َعلَيه أَن ُيرسلَ ُهَ .وَال َبأ َ
اع ُهَ « :فلَي َ
صيد قَد َ
يمن أَح َرَم َو ِعن َدهُ َ
ال َمالك :ف َ
أَهلِ ِه»(.)1
صورة المسألة:

مسلم أحرم وفي يد صيد أو في بيت أهله ،فهل عليه أن يرسله أم يبقيه معه؟
ٌ
تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن صيد البر محرم على المحرم إال الخمس الفواسق المنصوص عليها( ،)2وأجمع أهل

العلم على أن صيد البحر مباح للمحرم اصطياد وأكله وبيعه( ،)3واختلفوا إذا كان في يد المحرم أو في
منزله صيد ،على ثالثة مذاهب

المذهب األول:

()4

من أحرم وفي يد صيد أو في بيته عند أهله فليس عليه أن يرسله ،والى هذا ذهب الحنفية

في قول(.)5

والشافعية

المذهب الثاني:
من أحرم وفي يد صيد أو في بيته عند أهله فإن كان في يد فعليه إرساله ،وان كان في أهله فليس
عليه إرساله والى هذا ذهب ا مام مالك وهو قول المالكية

المذهب الثالث:

()6

والحنابلة(.)7

من أحرم وفي يد صيد أو في بيته عند أهله فعليه أن يرسله فإن لم يرسله ضمن ،والى هذا ذهب

الشافعية في األصح(.)8

) )1مالك الموطأ (.)535/4
) )2ابن رشد بداية المجتهد (.)421/2
) )3النووي المجموع (.)555/1

) )4الذهلي مختصر اختالف العلماء ( ،)426/2ابن نجيم البحر الرائق (.)44/5
) )5الجويني نهاية المطلب في دراية المذهب ( ،)463/4الرافعي فتح العزيز بشرح الوجيز (.)433/1
) )6ابن عبدالبر االستذكار ( ،)454/4ابن عبدالبر التمهيد ( ،)33/3الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)240/2
) )7ابن قدامة الكافي في فقه ا مام أحمد ( ،)435/4أبو البركات المحرر في الفقه على مذهب ا مام أحمد بن حنبل
(.)246/4

) )8الروياني بحر المذهب ( ،)08/4الغزالي الوسيط في المذهب ( ،)033/2النووي المجموع (.)555/1
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سبب الخالف:
يرجع سبب االختالف إلى النظر إلى ا حرام هل هو مزيل للملكية أم ال يؤثر على ملكية المحرم ،فمن
رأى أنه مزيل للملكية قال بوجوب إرسال الصيد ،ومن قال بأنه ال يؤثر على الملكية فلم يقل با رسال،

ومنهم من قال إن التحريم على إطالقه.

األدلــة:

أدلة أصحاب المذهب األول استدل أصحاب المذهب األول القائلون بأن من أحرم وفي يد صيد أو في
بيته عند أهله فليس عليه أن يرسله باألثر والمعقول

أوالً :األثر:

عن عبِد ِ
ِ
ِ
اهلل ب ِن مسع ٍ
س ِّي ًئا فَ ُه َو
ود ،قَ َ
ال "فَ َما َأرَى ال ُمسلِ ُم َ
َ َ
سنَ ،و َما َأرَوا َ
س ًنا ،فَ ُه َو عن َد اهلل َح َ
ون َح َ
َ
()1
ِ
ِ
س ِّيئ" .
عن َد اهلل َ
وجه الداللة :أن الرجل يحرم وله بيت حمام ال يجب عليه إرسالها ،وهي عادة فاشية من إحدى

الحجج التي يحكم بها ،والعادة الفاشية مثل ا جماع القولي(.)2

ثانياً :المعقول:

 -4أن الصحابة كانوا يحرمون ،وفي بيوتهم صيود ودواجن ،ولم ينقل عنهم إرسالها وبذلك جرت

العادة الفاشية ،وهي من إحدى الحجج(.)3

 -2أن الواجب عليه عدم التعرض للصيد ،وهو ليس بمتعرض بل يتركه في البيت أو في القفص
()4

ومحفوظ في موضعه وهو في ملكه

ألنه محفوظ بالبيت والقفص ال به غير أنه في ملكه( ،)5وهو

حاصل إذا لم يكن بيد ؛ ألنه محفوظ بالبيت والقفص ال بيد والتعرض با مساك في الملك ليس
()6

بمناف

و أن ا حرام ال ينافي مالكية الصيد ومحافظته(.)7

) )1أحمد المسند ،مسند عبداهلل بن مسعود ،)84/0( ،برقم ( ،)5066الحاكم المستدرك على الصحيحين ،)85/5( ،برقم
( ،)4403قال الحاكم "هذا حديث صحيح ا سناد ،ولم يخرجا " .ووافقه الذهبي.
) )2العيني البناية شرح الهداية ( .)446/4ا جماع القولي هو أن يصرح كل واحد من جماعة المجتهدين بما يفيد قبوله
للرأي المعلن لالتفاق عليه .عليان ا جماع في الشريعة ا سالمية (ص .)14

) )3ابن نجيم البحر الرائق (.)44/5
) )4الزيلعي تبيين الحقائق (.)03/2
) )5ابن نجيم البحر الرائق (.)44/5
) )6البابرتي العناية شرح الهداية (.)33/5

) )7خسرو درر الحكام شرح غرر األحكام (.)232/4
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 -5ال ينقطع دوام نكاحه( ،)1حيث ال يلزمه تسريح زوجته وان حرم ابتداء النكاح عليه(.)2

أدلة أصحاب المذهب الثاني :استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن من أحرم وفي يد صيد أو في
بيته عند أهله فإن كان في يد فعليه إرساله وان كان في أهله فليس عليه إرساله بالمعقول .
المعقول:

 -4عدم إزالة يد عن الصيد يعتبر إمساكاً له ،فلم يجز ذلك ،كحالة ابتداء الصيد ،وملكه باق عليه(.)3
 -2يزول ملك الصيد عنه؛ ألنه ال يجوز ابتداء ملك الصيد ،وهو يخالف النكاح ألنه يراد لالستدامة
والبقاء ،فلهذا ال يزول(.)4

 -5أن في عدم ذلك إمساكاً للصيد فلم يجز كحالة االبتداء بدليل اليمين(.)5

 -4أنه ال يلزم الصائد إزالة يد الحكمية عن الصيد ،ألنه لم يفعل في الصيد فعالً ،فلم يلزمه شيء،

كما لو كان في ملك غير(.)6

 -3إذا كان الصيد في يد المشاهدة ،فإن فعل ا مساك في الصيد ممنوع منه ،كحالة االبتداء ،فإن

استدامة ا مساك إمساك؛ بدليل أنه لو حلف ال يمسك شيئاً فاستدام إمساكه ،حنث(.)7

أدلة أصحاب المذهب الثالث :استدل أصحاب المذهب الثالث القائلون بأن من أحرم وفي يد صيد أو في
بيته عند أهله فعليه أن يرسله فإن لم يرسله ضمن بالمعقول

 -4أن النهي مطلق والنهي المطلق يقتضي الفساد(.)8
 -2إن الصيد ال يراد للدوام فتحرم استدامته كالطيب واللباس(.)9

 -5أنه ال يراد للدوام فتحرم استدامته كاللباس بخالف النكاح(.)10

المناقشة:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول:

نوقش أصحاب المذهب األول بما يلي
) )1الغزالي الوسيط في المذهب (.)033/2
) )2الرافعي فتح العزيز بشرح الوجيز (.)433/1
) )3انظر ابن مفلح المبدع في شرح المقنع ( ،)444/5البهوتي كشاف القناع عن متن ا قناع (.)451/2
) )4المرداوي ا نصاف في معرفة الراجح من الخالف (.)482/5
) )5البهوتي كشاف القناع عن متب ا قناع ()451/2
) )6ابن قدامة المغني (.)435/5
) )7ابن قدامة المغني (.)435/5
) )8الغزالي الوسيط في المذهب (.)033/2
) )9الرافعي فتح العزيز بشرح الوجيز (.)433/1

) )10األنصاري أسنى المطالب في شرح روض الطالب (.)343/4
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 -4أن الصيد مصدر اسم الفعل تقول صاد يصيد صيداً واصطاد يصطاد اصطياداً المعنى واحد

فيكون الحرام هو فعل االصطياد ألن األصل في الكالم الحقيقة ونحن نقول بموجبه؛ ألن الملك حكم

شرعي ال تعاط فعلي(.)1

 -2المعارضة بالقياس على بقاء الطيب واللباس في ملكه إذا تقرر هذا فال فرق عندنا بين كونه في
يد أو في قفص معه؛ ألن اليد الحسية أقوى من اليد الحكمية فبقوتها أشبهت االصطياد بوجوب إزالة

اليد الحسية(.)2

مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني:
لم أجد على حسب إطالعي مناقشة على أدلتهم.

مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثالث:

نوقش أصحاب المذهب الثالث بما يلي
 -4على أنه ال يلزمه إزالة يد الحكمية أنه لم يفعل في الصيد فعالً فلم يلزمه شيء كما لو كان في

ممنوعا منه،
ملك غير  ،وعكس هذا إذا كان في يد المشاهدة ،ألنه فعل ا مساك في الصيد فكان
ً
شيئا فاستدام إمساكه
وكحالة االبتداء فإن استدامة ا مساك إمساك ،بدليل أنه لو حلف ال يملك ً
حنث(.)3

قياسا عليه إذا ثبت هذا فإنه متى أرسله لم يزل
 -2األصل المقيس عليه ممنوع والحكم فيه ما ذكرنا ً
ملكه عنه(.)4

القول الراجح ومسوغات الترجيح:

بعد عرض مذاهب الفقهاء وما استدلوا به وتوجيهها ومناقشتها يتبين لي أن المذهب الراجح هو المذهب

األول مذهب الحنفية والشافعية في قول القائلين بأن من أحرم ،وفي يد صيد أو في بيته عند أهله فليس
عليه أن يرسله .

مسوغات الترجيح:
 -4لقوة أدلتهم وسالمتها.
 -2لكونها العادة التي جرت عند الصحابة الكرام ،ولو كان محظو اًر لنقل عنهم إرسال الصيد.
 -5ألن ا حرام ال ينافي الملكية.

) )1القرافي الذخيرة (.)520/5
) )2القرافي الذخيرة (.)521/5
) )3الحريملي خالصة الكالم شرح عمدة األحكام (ص .)255
) )4الحريملي خالصة الكالم شرح عمدة األحكام (ص .)255
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المبحث الثالث

ما ال يجوز للمحرم أكله من الصيد
وفيه ثالثة مطالب

المطلب األول :أكل المحرم من لحم الصيد وهو يعلم.

المطلب الثاني :أكل الصيد للمحرم المضطر.

المطلب الثالث :أكل المحرم أو غير لما قتل المحرم أو ذبح من الصيد.
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المطلب األول

أكل المحرم من لحم الصيد وهو يعلم
يه ،أَن يقَ َّوم َّ ِ
الصي َد فَيح َكم علَي ِه ِف ِ
ال مالِك« :أَحس ُن ما س ِمع ُ ِ ِ
ظ َر
اب ،فَ ُين َ
َص َ
ت في الَّذي َيقتُ ُل َّ ُ ُ َ
الصي ُد الَّذي أ َ
َ َ َ
قَ َ َ
ُ َ
ان ُك ِّل م ٍّد يوما .وينظَر َكم ِع َّدةُ المس ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
اك ِ
ين .فَِإن
وم َم َك َ
َ َ
َكم ثَ َمنُ ُه م َن الط َعام ،فَ ُيطع َم ُك َّل مسكين ُمدًّا .أَو َي ُ
ُ َ ً َُ َ
ص َ

شرةَ أَيَّام ،وِان َكا ُنوا ِعش ِر َ ِ ِ
ين َيو ًما َع َد َد ُهم َما َكا ُنواَ ،وِان َكا ُنوا
َكا ُنوا َع َ
ام ِعش ِر َ
ين مسكي ًنا َ
َ
ش َرةً َ
ام َع َ َ
صَ
صَ
ِّين ِمس ِكي ًنا»(.)1
أَكثََر ِمن ِست َ
صورة المسألة:

الرجل يصيب الصيد وهو محرم فيريد أن يحكم عليه بالطعام هل يقوم عليه الصيد بالدراهم أم بالطعام؟

تحرير محل النزاع:

الصي َد َوأَنتُم ُح ُرم}( )2هي آية محكمة(،)3
آمنُوا َال تَقتُلُوا َّ
ُّها الَِّذ َ
أجمع العلماء على أن قوله تعالى { َيا أَي َ
ين َ

وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيداً عامداً لقتله ذاك اًر حرامه أن عليه الجزاء( ،)4واتفقوا على أن قتل

المحرم الصيد عامداً أو خطأ سواء في وجوب الجزاء( ،)5واختلفوا هل يقوم عليه طعام أم دراهم؟ ،على ثالثة
مذاهب

المذهب األول:
ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن المحرم إذا قتل صيداً فعليه قيمة الصيد سواء كان ممن له مثل

من النعم أو ولم يكن.)6(.

) )1مالك الموطأ (.)533/4

) )2من اآلية  33من سورة المائدة.
) )3ابن رشد بداية المجتهد (.)425/2
) )4ابن المنذر ا جماع (ص .)35
) )5الذهلي اختالف األئمة العلماء (.)560/4
) )6السرخسي المبسوط ( ،)82/4الكاساني بدائع الصنائع ( ،)438/2العيني البناية شرح الهداية ( ،)518/4ابن نجيم
البحر الرائق (.)54/5
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المذهب الثاني:
()4
()3
()2
()1
وذهب محمد من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن المحرم إذا قتل صيداً

فهو مخير بين ذبح المثل وا طعام بقيمته والصيام عن كل مد يوماً.

المذهب الثالث:

وذهب الحنابلة في قول إلى أن المحرم إذا قتل صيداً وجب عليه المثل من النع ََّم (.)5
سبب الخالف:
"فإن سبب االختالف أن المثل يقال على الذي هو مثل ،وعلى الذي هو مثل في القيمة ،لكن حجة من

رأى أن الشبيه أقوى من جهة داللة اللفظ أن اطالق لفظ المثل على الشبيه في لسان العرب أظهر ،وأظهر
منه على المثل في القيمة ،لكن لمن حمل ها هنا المثل على القيمة دالئل حركته إلى اعتقاد ذلك ،أحدها

أن المثل الذي هو العدل هو منصوص عليه في ا طعام والصيام"(.)6

األدلــة:

أدلة أصحاب المذهب األول :استدل أصحاب المذهب األول القائلون بأن المحرم إذا قتل صيداً فعليه قيمة
الصيد بالكتاب واألثر والمعقول

أوالً :الكتاب:

قال تعالى { َومن قَتَلَ ُه ِمن ُكم متَ َع ِّم ًدا فَ َج َزاء ِمث ُل ما قَتَ َل ِم َن َّ
الن َعِم }(.)7
َ
ُ
َ
وجه الداللة:

األولى :فعليه جزاء مثل ما قتل ،أوجب اهلل تعالى على القاتل جزاء مثل ما قتل ،المراد منه المثل من
حيث المعنى وهو القيمة(.)8

) )1السرخسي المبسوط ( ،)82/4الكاساني بدائع الصنائع ( ،)438/2العيني البناية شرح الهداية ( ،)518/4ابن نجيم
البحر الرائق (.)54/5

) )2ابن رشد الكافي في فقه أهل المدينة ( ،)535/4الدسوقي الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (،)86/2
الخرشي شرح مختصر خليل (.)514/2
) )3الشافعي األم ( ،)260/2المزني مختصر المزني ( ،)408/8النووي المجموع ( ،)458/1الحصني كفاية األخيار
في حل غاية االختصار (ص .)228

) )4ابن قدامة الكافي في فقه ا مام أحمد ( ،)362/4ابن قدامة المغني ( ،)444/5المرداوي ا نصاف في معرفة الراجح
من الخالف (.)350/5
) )5ابن قدامة الكافي في فقه ا مام أحمد ( ،)362/4ابن مفلح المبدع في شرح المقنع (.)414/5
) )6ابن رشد بداية المجتهد (.)424/2
) )7من اآلية  33من سورة المائدة.

) )8الكاساني بدائع الصنائع (.)438/2
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ألن الهاء في {قتله} كناية راجعة إلى الصيد الموجد من اللفظ المعرف فالالم التعريف ،فقد أوجب
سبحانه وتعالى بقتل الصيد مثالً يعم ما له نظير وما ال نظير له ،وذلك هو المثل من حيث المعنى،
وهو القيمة ال المثل من حيث الخلقة والصورة(.)1

الثانية قوله {من النعم} معنا فجزاء مثل ما قتل يحكم به ذوا عدل منكم من النعم هدياً بالغ الكعبة،

فاسم النعم يتناول األهلي والوحشي جميعا ،ومعنا فجزاء قيمة ما قتل من النعم الوحشي ،وحمله على
هذا أولى ،ألن قوله فجزاء مصدر ،وما ذكر بعد وصف فإنما يكون وصفا للمذكور(.)2
 -2قوله تعالى {فَ َم ِن اعتَ َدى َعلَي ُكم فَاعتَ ُدوا َعلَي ِه ِب ِمث ِل َما اعتَ َدى َعلَي ُكم}(.)3
وجه الداللة:

تدل اآلية الكريمة على أن في حقوق العباد يكون الحيوان مضموناً بالقيمة دون المثل ،فكذلك في
اء ِمثل َما قَتَ َل ِم َن َّ
الن َعِم}على المثل ،وكذلك األمر في حقوق
حقوق اهلل تعالى ،فقد نصت اآلية { فَ َج َز ٌ

العباد(.)4

ثانياً :األثر:

ِ ِ
اهم ،و َّ ِ
ِ
 -4رِو ِ
ٍ
صا ٍع
اما ،فََيصوم بِك ِّل نصف َ
َ
الد َراه َم طَ َع ً
ي َذل َك َع ِن اب ِن َعبَّاس ،أََّنه يقَ ِّوم الصَّي َد َد َر َ َ
َيو ًما(.)5
وجه الداللةَّ :
دل األثر على أن ابن عباس -رضي اهلل عنهما -فسر المثل بالقيمة(.)6
 -2إن الصحابة  -رضي اهلل عنهم – قضوا باعتبار القيمة وليس باعتبار أعيان تلك الحيوانات،

وذلك كان أيسر عليهم من النقود ،وقد روي عن عمر وعلي –رضي اهلل عنهما -قولهم "ولد المغرور

يفك الغالم بالغالم ،والجارية بالجارية"(.)7
وجه الداللة:

يتضح أن الصحابة قضوا بالقيمة في الحيوان وليس بالعين.

ثالثاً :المعقول:

) )1الكاساني بدائع الصنائع (.)438/2
) )2السرخسي المبسوط (.)85/4

) )3من اآلية  434من سورة البقرة.
) )4السرخسي المبسوط (.)85/4
) )5البيهقي السنن الكبرى ،كتاب الحج ،باب من عدل صيام يوم بمدين من طعام ،)564/3( ،برقم ( ،)3833البغوي
شرح السنة (.)215/1
) )6السرخسي المبسوط (.)85/4

) )7السرخسي المبسوط ( .)85/4لم أجد األثر في كتب متون الحديث واآلثار.
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 -4أن مطلق اسم المثل ينصرف إلى ما عرف مثالً في أصول الشرع ،والمثل المتعارف في أصول

الشرع ،هو المثل من حيث الصورة والمعنى ،أو من حيث المعنى وهو القيمة كما في ضمان المتلفات،
فإن من أتلف على آخر حنطة يلزمه حنطة(.)1

 -2المثل من حيث الصورة والهيئة فال نظير له في أصول الشرع ،فعند ا طالق ينصرف إلى

المتعارف ال إلى غير (.)2

 -5أنه سبحانه وتعالى ذكر المثل منك اًر في موضع ا ثبات فيتناول واحداً ،وأنه اسم مشترك يقع

على المثل من حيث المعنى ،ويقع على المثل من حيث الصورة ،فالمثل من حيث المعنى يراد من

اآلية فيما ال نظير له ،فال يكون اآلخر مراداً إذ المشترك في موضع ا ثبات ال عموم له(.)3

 -4أن اهلل تعالى ذكر عدالة الحكمين ،ومعلوم أن العدالة إنما تشترط فيما يحتاج فيه إلى النظر
والتأمل ،وذلك في المثل من حيث المعنى وهو القيمة؛ ألن بها تتحقق الصيانة عن الغلو والتقصير،

وتقرير األمر على الوسط(.)4

 -3المثل المطلق هو المثل صورة ومعنى وال يمكن الحمل عليه لخروج ما ليس له مثل صوري من
تناول النص ،وفي ذلك إهماله عن حكم الشرع فحمل على المثل معنى لكونه معهوداً في الشرع كما

في حقوق العباد ،أو لكون المثل المعنوي مرادا با جماع فيما ال مثل له صورة فال يكون غير مرادًا
واال لزم عموم المشترك ،أو الجمع بين الحقيقة والمجاز ،وكالهما غير جائز(.)5

أدلة أصحاب المذهب الثاني :استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن المحرم إذا قتل صيداً فهو مخير
بين ذبح المثل وا طعام بقيمته والصيام عن كل مد يوماً ،بالكتاب والسنة واألثر والقياس والمعقول

أوالً :الكتاب:

 -4قوله تعالى { َومن قَتَلَ ُه ِمن ُكم متَ َع ِّم ًدا فَ َج َزاء ِمث ُل ما قَتَ َل ِم َن َّ
الن َعِم َيح ُك ُم ِب ِه َذ َوا َعدل ِمن ُكم َهد ًيا
َ
ُ
َ
َبالِغَ ال َكع َب ِة}(.)6
وجه الداللة:

دلت اآلية الكريمة على ما يلي

) )1الكاساني بدائع الصنائع(.)433/2
) )2الكاساني بدائع الصنائع(.)433/2
) )3الكاساني بدائع الصنائع(.)433/2
) )4الكاساني بدائع الصنائع(.)433/2
) )5البابرتي العناية شرح الهداية (.)14/5
)[ )6من اآلية  33من سورة المائدة].
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 -4أن اهلل تعالى أوجب المثل ،واطالق المثل يتناول المثل في الصورة والجنس حتى يجب في
النعامة نعامة ،وفي الغزال غزال فلما قيد اهلل تعالى ذلك بالمثل من النعم انصرف المثل عن الجنس
إلى المثل من النعم بقي المثل في الشبه والصورة على ما كان يقتضيه ظاهر اآلية(.)1

 -2نص تعالى على أن الذي أمر به من النعم يكون هدياً وال يصح ذلك فيما دون الجذع من

الضأن والثني من غير(.)2

 -5يتبين من االستدالل بها أن اهلل تعالى جعل المثل من النعم والقيمة إن كانت مثال فهي من

الدراهم؛ فلم يجز أن يعدل عما نص اهلل تعالى عليه من النعم إلى ما ال ينص عليه من الدراهم ،ولم
()3

يقل " فجزاء مثل ما قتل من الدراهم " تصرف في النعم فيصح لهم المذهب

 -4كذلك من االستدالل بها تبين أن اهلل تعالى قال {يحكم به ذوا عدل منكم} وذلك كناية ترجع إلى
()4

ما تقدم ،وليس يخلو أن ترجع إلى جميع ما تقدم أو إلى أقرب المذكور منه
ِ ِ
اما}(.)5
 -5قوله تعالى {أَو َعد ُل َذل َك ص َي ً
دلت اآلية على أن الصوم مقدر بالطعام تقدي اًر بالشرع؛ فأما إطعام المثل فيحتاج إلى تقدير واعتبار
فال بد فيه من حكم الحكمين(.)6

ثانياً :السنة النبوية:
ِ َّ
ال رسول اللَّ ِه َّ
َص َاب ُه
َ -4عن َجابِ ِر ب ِن َعبِد اللَّ ِه قَ َ
صلى اهلل َعلَيه َو َسل َم" -الض ُ
صيد ،فَِإ َذا أ َ
َّبعُ َ
َ
ال قَ َ َ
ِ ِ
اء َكبش ُم ِس ٍّن َوتُو َك ُل"(.)7
ال ُمح ِرُم ،فَفيه َج َز ُ
وجه الداللة :دل الحديث على نص على الكبش في جزاء الضبع وخصه من بين سائر الحيوان،
فعلم أنه يتعين في جزاء الضبع ،وأن القيمة ال تجب إذ لو وجبت القيمة لجاز صرفها في الكبش
وغير وكما كان للكبش اختصاص به(.)8

) )1الماوردي الحاوي الكبير (.)281/4
) )2الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)230/2
) )3الماوردي الحاوي الكبير (.)281/4
) )4الماوردي الحاوي الكبير (.)281/4
) )5من اآلية  33من سورة المائدة.

) )6الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)233/2
) ) 7ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة ،كتاب المناسك ،باب الدليل على أن الكبش الذي قضي به جزاء للضبع هو المسن منه
ال ما دون المسن ،)485/4( ،برقم ( ،)2048الحاكم المستدرك على الصحيحين  ،)025 /4( ،برقم ( ،)4005وصححه
الحاكم.

) )8انظر الماوردي الحاوي الكبير ( ،)288/4العمراني البيان في مذهب ا مام الشافعي (.)256/4
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ال «علَي ُكم ِبسنَّ ِتي وسنَّ ِة ال ُخلَفَ ِ
َ -2ع ِن ال ِعرَب ِ
اض ب ِن َس ِارَيةََ ،ع ِن َّ
اء
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
َ
َ ُ
ُ
النبِ ِّي َ
الر ِ
الن َو ِ
ضوا َعلَي َها ِب َّ
اج ِذ»(.)1
ين َبع ِدي َع ُّ
َّ
ين ال َمه ِد ِّي َ
اش ِد َ
َّ ِ
صلَّى اللَّه َعلَي ِه َو َسلَّ َم «اقتَ ُدوا ِباللَّ َذي ِن ِمن َبع ِدي أَِبي َبكر،
ال قَ َ
َ -5عن ح َذيفَةَ ،قَ َ
ال َرسول الله َ
َو ُع َم َر»(.)2
وجه الداللة:

دلت األحاديث الثالثة السابقة على أنه يؤخذ بقول الصحابة  في تقدير الصيد؛ ألنهم أقرب إلى

الصواب ،وأعرف بمواقع الخطاب ،فكان حكمهم حجة على غيرهم كالعالم مع العامي(.)3

ثالثاً :األثر:

إجماع الصحابة (رضي اهلل عنهم) فقد حكم عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن

عباس وابن عمر رضي اهلل عنهم في بلدان مختلفة وأزمان شتى بالمثل من النعم ،فحكموا في النعامة
ببدنة وهي ربما تسوى بدنة ،وفي حمار الوحش ببقرة وهو ال يسوي بقرة ،وفي الضبع بكبش وهو ال

يسوي كبشاً ،وفي الغزال بعنز [وقد يكون أكثر من ثمنها أضعافاً ودونها ومثلها] وفي األرنب بعناق،
وفي اليربوع بجفرة [وهما ال يساويان عناقاً وال جفرة](.)4
وجه الداللة:

دل األثر على أن الصحابة (رضي اهلل عنهم) إلى أقرب ما يقتل من الصيد شبهاً بالبدن من النعم

ال بالقيمة ،ولو حكموا بالقيمة الختلف الختالف األسعار وتباينها في األزمان(.)5

رابعاً :القياس:

 -4أنه تكفير بقتل حيوان فوجب أال تعتبر فيه قيمة المقتول من الحيوان قياساً على كفارة قتل
اآلدميين(.)6

 -2أن هذا حيوان ورد الشرع فيه بصفة الهدي فلم يجز فيه ما قصر سنه عن سن الهدي أصل ذلك
هدي التمتع(.)7

) )1المروزي السنة( ،ص  ،)21برقم ( ، )12البيهقي شرح مشكل اآلثار ،)4480( ،برقم ( ،)225/5صححه األلباني
في (تحقيق صفة الفتوى) (ص .)34

) )2الترمذي سنن الترمذي ،كتاب أبواب المناقب )063/3( ،برقم (.)5002
) )3ابن مفلح المبدع في شرح المقنع (.)413/5
) )4الشافعي األم (.)25/1
) )5الروياني بحر المذهب (.)51/4
) )6الماوردي الحاوي الكبير (.)283/4

) )7الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)230/2
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خامساً :المعقول:

 -4أنه تكفير بحيوان وجب بحرمة ا حرام ،فوجب أال تعتبر فيه القيمة ككفارة األذى وغيرها من

سائر الدماء(.)1

 -2أن للحقوق المضمونة با تالف حقان حق هلل تعالى ،وحق آلدمي .فلما كان حق اآلدمي يتنوع
نوعين نوع يضمن بالمثل ،ونوع يضمن بالقيمة ،وجب أن يتنوع حق اهلل تعالى نوعين نوع يضمن

بالمثل ،ونوع يضمن بالقيمة(.)2

 -5أنها فدية وجبت بفعل محظور ،فخير فيها كفدية األذى(.)3

أدلة أصحاب المذهب الثالث :استدل أصحاب المذهب الثالث القائلون بأن المحرم إذا قتل صيداً وجب عليه
المثل من النعم ،ألن الخصال عندهم على الترتيب وليس على التخيير بالمعقول

 -4يجب المثل من النعم ،فإن لم يجد أطعم فإن لم يجد صام ،ككفارة القتل(.)4
 -2أن النبي  وأصحابه حكموا بالنظير ،وظاهر حكمهم تعينه ،واال لذكروا قيمته ،وبالقياس على

دم المتعة(.)5

محظور(.)6
ًا
 -5أن الهدي الواجب في حج المتعة على الترتيب وجزاء الصيد آكد منه فإنه يفعل

المناقشة:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول:

نوقش أصحاب المذهب األول القائلون بأن المحرم إذا قتل صيداً فعليه قيمة الصيد بما يلي
 -4يجاب عن استداللهم باآلية من وجو

أ -أن المثل إذا ورد مطلقاً حمل على أحد هذين ،فأما إذا ورد مقيداً فإنه يحمل على تقييد  ،وقد
قيد اهلل تعالى ذلك بالمثل من النعم فوجب أن يحمل عليه(.)7

ب -أن االجتهاد في المثل والنعم أخفى من االجتهاد في القيمة؛ ألن القيمة قد يعرفها سوقة الناس
وعوامهم ،والمثل إنما يعرفه خواصهم وعلماؤهم؛ فكان باجتهاد عدلين أولى(.)8

) )1الماوردي الحاوي الكبير (.)283/4
) )2الماوردي الحاوي الكبير (.)283/4

) )3الزركشي شرح الزركشي على مختصر الخرقي (.)548/5
) )4ابن قدامة الكافي في فقه ا مام أحمد (.)365/4
) )5الزركشي شرح الزركشي على مختصر الخرقي (.)548/5
) )6الجماعيلي الشرح الكبير على متن المقنع (.)554/5
) )7الماوردي الحاوي الكبير (.)283/4
) )8الماوردي الحاوي الكبير (.)283/4
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ج -المثل ليس بمشترك بين المثل صورة وبينه معنى ،وال هو حقيقة في أحدهما مجاز في اآلخر
حتى يلزم ما ذكرتم ،بل هو مطلق يتناولهما كالرقبة تتناول المؤمنة والكافرة فيدخل تحته المثل

المطلق الصوري والمعنوي كما في قوله تعالى {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى

عليكم}( )1دخل ما له مثل صورة ومعنى كما في المثليات ،وما ليس له مثل إال معنى كالقيميات(.)2
د -أن اآلية إنما تناولت من الصيد ما له مثل من النعم دون ما ال مثل له ،وانما وجبت القيمة
فيما ال مثل له باالستدالل من الكتاب والسنة واآلثار ،نص الشافعي على ذلك في كتاب " األم "،

فلم يسلم االستدالل(.)3

ه -أن قوله تعالى {فَ َج َزاء ِّمث ُل ما قَتَ َل ِم َن َّ
الن َعِم} ،فالمراد به مثل المقتول ،ولو اقتصر عليه ولم
َ

يقيد
{ ِم َن

ظبيا ،وفى النعامة نعامة ،وفى بقرة الوحش بقرة ،فلما قال
بالنعم لكان الواجب فى الظبى ً
َّ
الن َعِم} أوجب أن يكون الجزاء مثل المقتول من النعم ال من غير  ،ومثله من النعم ليس هو

القيمة ،والمماثلة من طريقة الخلقة مشاهدة محققة ،وما طريقها القيمة طريقها االستدالل(.)4
و -إن القيمة فال يتصور أن تكون هدياً ،وال جرى لها ذكر في نفس اآلية(.)5

 -2يجاب عن استداللهم بأثر ابن عباس (رضي اهلل عنهما) بأنه معارض باآلثار التي وردت عن

الصحابة (رضي اهلل عنهما) والتي حكموا فيها بالمثل.
 -5يجاب عن استداللهم بالمعقول

أ -ما ذكرو منتقض لآلدمي الحر فإنه يضمن با بل ويضمن في حق اهلل تعالى بما ال يضمن
به في حق اآلدمي فإنه يضمن لآلدمي بقصاص أو إبل ويضمن هلل تعالى بالكفارة وهي عتق واال

فصيام(.)6

ب -الفرق بينه وبين صيد ال مثل له ،أنه ال يكن فيه المثل فتعذر فوجب اعتبار القيمة بخالف
المثل(.)7

مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني:
نوقشت أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن المحرم إذا قتل صيداً فهو مخير بين ذبح المثل ووا طعام
بقيمته والصيام عن كل مد يوماً بما يلي

) )1من اآلية من سورة البقرة.

) )2البابرتي العناية شرح الهداية (.)14/5
) )3الماوردي الحاوي الكبير (.)236/4
) )4ابن بطال شرح صحيح البخاري (.)413/4
) )5القرطبي تفسير القرطبي (.)546/0
) )6النووي المجموع (.)458/1
) )7النووي المجموع (.)458/1
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أوالً -يجاب عن استداللهم باآلية من وجوه:

 -4قوله تعالى {من النعم} فال نسلم أن قوله تعالى {من النعم} خرج تفسي اًر للمثل ،وبيانه من وجهين

أحدهما أن قوله {فجزاء مثل ما قتل} كالم تام بنفسه مفيد بذاته من غير وصله بغير لكونه مبتدأ
وخب اًر ،وقوله {من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة} يمكن استعماله على غير وجه

التفسير للمثل؛ ألنه كما يرجع إلى الحكمين في تقويم الصيد المتلف يرجع إليهما في تقويم الهدي

الذي يوجد بذلك القدر من القيمة ،فال يجعل قوله {مثل ما قتل} مربوطاً بقوله عز وجل {من النعم}
مع استغناء الكالم عنه(.)1

 -2أنه وصل قوله {من النعم} بقوله {يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة} ،وقوله عز وجل

{أو كفارة طعام مساكين} ،وقوله عز وجل {أو عدل ذلك صياما} جعل الجزاء أحد األشياء الثالثة؛

ألنه أدخل حرف التخيير بين الهدي وا طعام ،وبين الطعام والصيام فلو كان قوله {من النعم} تفسي اًر

للمثل ،لكان الطعام والصيام مثالً لدخول حرف أو بينهما ،وبين النعم إذ ال فرق بين التقديم والتأخير
في الذكر(.)2

 -5أن اهلل تعالى قد سمى القيمة مثالً في قوله تعالى {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما

اعتدى عليكم} واتفق فقهاء األمصار فيمن استهلك عبداً أن عليه قيمته وحكم النبي -صلى اهلل عليه
وسلم -على معتق عبد بينه وبين غير بنصف قيمته إذا كان موس اًر(.)3

الهاء في {قتله} كناية عن جميع المذكور من الصيد فإذا خرجت منه بعضه فقد خصصته بغير

دليل وذلك غير سائغ ،ويدل على أن المثل القيمة دون النظير أن جماعة من الصحابة قد روي
عنهم في الحمامة شاة وال تشابه بين الحمامة والشاة في المنظر فعلمنا أنهم أوجبوها على وجه

القيمة(.)4

ثانياً -يجاب عن استداللهم باألثر:

قول جماعة الصحابة  -رضي اهلل عنهم  -محمول على ا يجاب من حيث القيمة توفيقا بين

الدالئل مع ما ،إن المسألة مختلفة بين الصحابة  -رضي اهلل عنهم  -روي عن ابن عباس مثل
مذهب أبي حنيفة ،وأبي يوسف ،فال يحتج بقول البعض على البعض ،وعلى هذا ينبني اعتبار مكان
ا صابة في التقويم عندهما؛ ألن الواجب على القاتل القيمة وأنها تختلف باختالف المكان(.)5

) )1الكاساني بدائع الصنائع (.)433/2
) )2الكاساني بدائع الصنائع (.)433/2
) )3الجصاص أحكام القرآن (.)450/4
) )4الجصاص أحكام القرآن (.)450/4

) )5الصنعاني بدائع الصنائع(.)433/2
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مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثالث:
نوقش أدلة أصحاب المذهب الثالث القائلون بأن المحرم إذا قتل صيداً وجب عليه المثل من النعم بما يلي
 -4أن حكمهم بالمثل لتبيين الجزاء ال لتعيينه(.)1

 -2أن الترتيب الذي قالوا به قياس مع وجود النص(.)2

الرأي الراجح:

بعد عرض المذاهب الفقهية وما استدلوا به وتوجيهها ومناقشتها تبين لي أن المذهب الراجح هو المذهب

الثاني مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة القائلين بأن المحرم إذا قتل صيداً فهو مخير
بين الجزاءات الثالثة (بين ذبح المثل ،وا طعام بقيمته ،والصيام عن كل مد يوماً).

مسوغات الترجيح:

 -4اآلية الكريمة أصل أصيل في وجوب الجزاء على من قتل صيداً ،وهو محرم ويكون الجزاء مماثالً
للمقتول(.)3

 -2اآلية الكريمة كمثيالتها في التخيير بين الجزاءات ،مثل كفارة اليمين أو كفارة الظهار وغيرها.

 -5على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه الجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم،
إذا كان له مثل من الحيوان ا نسي(.)4

 -4إن الصحابة حكموا بالمثل في مثل هذ األحوال ،وهم أعرف بالوحي وأقرب لفهمه؛ ألنهم شاهدوا
نزوله وعاصروا النبوة.

) )1الزركشي شرح الزركشي على مختصر الخرقي (.)548/5
) )2ابن مفلح المبدع في شرح المقنع (.)433/5
) )3الشوكاني نيل األوطار (.)22/3

) )4ابن كثير تفسير ابن كثير (.)432/5
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المطلب الثاني

أكل الصيد للمحرم المضطر
الرج ِل يضطَ ُّر إِلَى أَك ِل الميتَ ِة و ُهو مح ِرم .أَي ِ
و ِ
ال:
يد َّ
الصي َد فَ َيأ ُكلُ ُه؟ أَم َيأ ُك ُل ال َميتَ َة؟ فَقَ َ
صُ
َ
سئ َل مالكَ :ع ِن َّ ُ ُ
َ ُ
َ َ َ ُ
الصي ِدَ ،وَال ِفي أَخ ِذ ِهِ ،في َحال
« َبل َيأ ُك ُل ال َميتَ َةَ .وَذلِ َك أ َّ
َن اللَّ َه تََب َار َك َوتَ َعالَى لَم ُي َر ِّخص لِل ُمح ِرِم ِفي أَك ِل َّ
ِ
ِم َن األَحو ِال .وقَد أَر َخ ِ
ِ
ورِة»(.)1
َ
َ َ
َّر َ
ص في ال َميتَة َعلَى َحال الض ُ

صورة المسألة:

رجل اضطر أن يأكل الميتة وهو محرم ،فهل يصيد ويأكل أم يأكل الميته؟
تحرير محل النزاع:

أجمع أهل العلم على إباحة أكل الميتة في حال ا ضطرار( ،)2وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع،
وقتل الصيد ،والطيب ،وبعض اللباس ،وأخذ الشعر ،وتقليم األظفار( ،)3وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل

صيدا عامدا لقتله ذاك ار حرامه أن عليه الجزاء( ،)4واختلفوا في أكل الميتة للمحرم عند االضطرار ،على

مذهبين

المذهب األول:
ذهب أبو حنيفة وصاحبه محمد وزفر

()5

وهو مذهب مالك وبه قال المالكية والشافعية في األصح يأكل

الميتة ويذبح الصيد؛ ألن في أكل الصيد إرتكاب محظورين الذبح وارتكاب أكل الميتة الحسن ألنه ميتة

حكماً ،وقال وان إضطر إلى ميتة والى صيد ذبح المحرم فعلى قول أبي حنيفة وقول محمد أكل الصيد ولم
يأكل الميتة.

()6

المذهب الثاني:

وذهب إليه أبو يوسف( )7والحسن ابن زياد والشافعية في قول( )8إلى أنه إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة

فإنه يصيد ويأكل وعليه الجزاء وال يأكل الميتة.

) )1مالك الموطأ (.)534/4
) )2ابن المنذر ا قناع (.)020/2

) )3ابن المنذر ا جماع (ص .)32
) )4ابن المنذر ا جماع (ص .)35
) )5الشيباني الحجة على أهل المدينة ( ،)414/2ابن مازة المحيط البرهاني في الفقه النعماني (.)443/2
( )6النهر الفائق شرح كنز الدقائق ()424/26
) )7الزيلعي تبيين الحقائق ( ،)08/2الزبيدي الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (.)410/4

) )8القفال حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( ،)506/5العمراني البيان في مذهب ا مام الشافعي (.)341/4
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سبب الخالف:
يرجع سبب اختالفهم إلى ترجيح جانب ا حرام أو جانب االضطرار ،فمن رأى أن المحرم حينها يكون
مضط اًر ترتفع عنه صفة ا حرام قال بجواز أكل الميتة دون كراهية ،ومن رأى أن صفة ا حرام ال ترتفع
عنه في حالة االضطرار رأى أنه يجوز له الصيد وال يجوز له أكل الميتة؛ ألن تحريم الصيد با ٍ
ق على
أصله.

األدلــة:

أدلة أصحاب المذهب األول :استدل أصحاب المذهب األول القائلون بأنه إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة
فإنه يأكل الميتة وال يصيد بالكتاب واألثر والمعقول

أوالً :الكتاب:

الصي َد َوأَنتُم ُح ُرم}( ،)1وقال تعالى {إِنَّ َما َح َّرَم َعلَي ُك ُم
آم ُنوا َال تَقتُلُوا َّ
ُّها الَِّذ َ
 -4قال تعالى { َيا أَي َ
ين َ
ير وما أ ِ
ِ
ُه َّل ِب ِه لِ َغي ِر اللَّ ِه فَ َم ِن اضطَُّر َغي َر َباغ َوَال َعاد فَ َال إِث َم َعلَي ِه إِ َّن اللَّ َه
َّم َولَح َم الخن ِز ِ َ َ
ال َميتَ َة َوالد َ
َغفُور َر ِحيم}(.)2
وجه الداللة:

دلت اآلية األولى على منع الصيد بال استثناء أو بدون استثناء ،ورخصت في اآلية الثانية أكل الميتة

للضرورة( )3وهذا يشمل المحرم المضطر.
ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
سك}(.)4
 -2قال تعالى {فَ َمن َكا َن ِمن ُكم َم ِر ً
ص َدقَة أَو ُن ُ
يضا أَو ِبه أَ ًذى من َأرسه فَفد َية من ص َيام أَو َ
وجه الداللة:
دلت اآلية أن المحرم إذا اضطر إلى قتل صيد فقتله فعليه الجزاء؛ ألن ا ذن مقيد بالكفارة في حق
المضطر ،واآلية وان نزلت في الحلق تتناول كل مضطر داللة إشارة(.)5

ثانياً :األثر:

 -4عن عطَ ٍ
اء َعلَي ِهَ ،وِا َذا َو َج َد ال َميتَ َة،
ال «إِ َذا اضطَُّر ال ُمح ِرُم إِلَى َّ
اء قَ َ
الصي ِد ،فَِإ َّن ُه َيصطَ ُ
َ َ
اد َوَال َج َز َ
()6
الصي َد» .
فَِإ َّن ُه َيب َدأُ ِبال َميتَ ِةَ ،وَي َدعُ َّ

) )1من اآلية  33من سورة المائدة.
) )2من اآلية  415من سورة البقرة.
) )3انظر الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)243/2
) )4من اآلية  430من سورة البقرة.
) )5انظر الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي ( ،)08/2العيني البناية شرح الهداية (.)464/4
) )6الصنعاني المصنف ،كتاب المناسك ،باب المحرم يضطر إلى لحم الميتة والصيد ،)423/4( ،برقم (.)8554
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 -2سئِ َل الثَّوِريَُّ ،وأ ََنا أَس َمع َع ِن المح ِرِم يضطَ ُّر فََي ِجد ال َميتَةََ ،ولَح َم ال ِخن ِز ِ
يرَ ،ولَح َم الصَّيِد أَيُّه َيأكل؟
ِ
يرَ ،وال َميتَ َة»(.)1
فَقَ َ
ال « َيأ ُك ُل الخن ِز َ
وجه الداللة:

َد َّل األثران على أن المحرم إذا اضطر فإنه يأكل الميتة وال يصطاد(.)2
ثانياً :المعقول:

 -4أن من كان قاد اًر على ذبح الشاة من مذبحها فذبحها فقطع عنقها أو قتلها أنه ال يحل أكله؛ ألنه

استباح ذلك بخالف ما أباح اهلل له ،وكذلك يحرم الصيد على المحرم إذا فعل؛ ألنه أباح غير ما
أباحه اهلل له فال تقع ذكاة بما حرم اهلل فعله(.)3

 -2أن في أكل الصيد ارتكاب محظورين الذبح وارتكاب أكل الميتة الحسن؛ ألنه ميتة حكماً وان

اضطر إلى ميتة ،والى صيد ذبحه محرم(.)4

 -5أن االضطرار يبيح الميتة وقد وجد مبيح الصيد ا حالل ولم يوجد(.)5
 -4قال المزني الصيد محرم لغير وهو االحرام ومباح لغير محرم لوالميتة محرمة لعينها ال لغيرها

على كل حالل وحرام فهي أغلظ تحريماً فإحياء نفسه يترك األغلظ وتناول األيسر أولى من ركوب

األغلظ"(.)6

 -3أن استباحة الميتة نص ،واستباحة الصيد اجتهاد(.)7

 -0أن أكل الميتة ال يوجب الضمان ،وأكل الصيد موجب لضمان الجزاء ،فصارت الميتة بهذين

األمرين أخف حكماً(.)8

 -1إن إباحة الصيد عامة ،وحظر خاصة من ا حرام ،وحظر الميتة عام ،واباحتها خاصة في

االضطرار ،فكان ما أباحته أعم أخف مما تحريمه أعم(.)9
 -8ألن حرمة الحي آكد من حرمة الميت(.)10

) )1الصنعاني المصنف ،كتاب المناسك ،باب المحرم يضطر إلى لحم الميتة والصيد ،)423/4( ،برقم (.)8553
) )2انظر ابن عبدالبر االستذكار (.)442/4
) )3ابن عبدالبر االستذكار (.)442/4
) )4ابن مازة المحيط البرهاني في الفقه النعماني (.)443/2
) )5القرافي الذخيرة (.)444/4

) )6الحاوي الكبير (.)414/43
) )7الروياني بحر المذهب (.)203/4
) )8الروياني بحر المذهب (.)203/4
) )9الماوردي الحاوي الكبير (.)410/43
) )10الشيرازي المهذب (.)430/4
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 -3إذا ذبح الصيد كان ميتة ،فيساوي الميتة في التحريم ،ويمتاز بإيجاب الجزاء ،وما يتعلق به من
هتك حرمة ا حرام ،فلذلك كان أكل الميتة أولى(.)1

 -46أن ذبح الصيد جناية ال تجوز له حال ا حرام(.)2

أدلة أصحاب المذهب الثاني :استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بأنه إذا اضطر المحرم إلى أكل
الميتة فإنه يصيد ويأكل وعليه الجزاء وال يأكل الميتة بالمعقول

 -4إن ذبيحة المحرم ليست بذكاة؛ ألن اهلل سما قتالً ،فهو يعتبر ميتة ،وال معنى لألمر بذبحه
والجزاء ،فهو ال يأكل الميتة(.)3

 -2أن الصيد الذي سيصيد طاهر وألن تحريمه أخف من تحريم الميتة(.)4

 -5إن حرمة الصيد حكمية والميتة حرام حقيقة وحكماً ويقوم مقامه الكفارة أيضاً فيكون كال فائت(.)5

المناقشة:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول:

نوقش أصحاب المذهب األول القائلون بأنه إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة فإنه يأكل الميتة وال يصيد

بما يلي

 -4أن تلك محرمة لعينها والصيد محرم لغرض من األغراض ،وما حرم لعلة أخف مما حرم لعينه،

وما هو محرم لعينه أغلظ(.)6

 -2يقدم الصيد؛ ألن الصيد قد حرم ألمر خاص وهو ا حرام ولم يحرم لذاته وانما حرم بسبب ا حرام

فإذا زالت العلة زال الحكم  ،وألن تحريمه ال لوصفه بخالف الميتة فيهما(.)7

 -5إن الشارع إذا أباح له ذبحه ،لم يصر ميتة ،ولهذا لو لم يجد الميتة فذبحه ،كان ذكياً طاه اًر،
وليس بنجس وال ميتة؛ ولهذا يتعين عليه ذبحه في حل الذبح ،وتعتبر شروط الذكاة فيه ،وال يجوز

قتله ،ولو كان ميتة لم يتعين ذلك عليه(.)8

) )1ابن قدامة المغني (.)235/5
) )2البهوتي كشاف القناع (.)431/0

) )3الذهلي مختصر اختالف العلماء (.)423/2
) )4الشيرازي المهذب (.)430/4
) )5الزيلعي تبيين الحقائق (.)08/2
) )6ابن رشد بداية المجتهد (.)30/2
) )7القرافي الذخيرة (.)444/4

) )8ابن قدامة المغني (.)426/3
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مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني القائلون بأنه إذا اضطر المحرم إلى أكل الميتة فإنه يصيد ويأكل
وعليه الجزاء وال يأكل الميتة بما يلي:

نوقش أصحاب المذهب الثاني بما يلي
 -4في أكل الصيد ارتكاب محظورين األكل والقتل ،وفي أكل الميتة ارتكاب محظور واحد فكان

أخف(.)1

 -2أن إباحة الميتة منصوص عليها ،واباحة الصيد مجتهد فيها ،وتقديم المنصوص عليه أولى .فإن

لم يجد ميتة ،ذبح الصيد وأكله؛ ألنه مضطر إليه عيناً(.)2

 -5إن في الصيد تحريمات ثالثاً؛ تحريم قتله ،وأكله ،وتحريم الميتة؛ ألن ما ذبحه المحرم من الصيد

يكون ميتة ،فقد ساوى الميتة في هذا ،وفضل عليها بتحريم القتل واألكل(.)3

الرأي الراجح ومسوغات الترجيح:

بعد عرض مذاهب الفقهاء وما استدلوا به وتوجيهها ومناقشتها يتبين لي أن الرأي الراجح هو المذهب
األول مذهب جمهور الفهاء أبو حنيفة وصاحبه محمد والمالكية والشافعية القائلين بأن المحرم إذا اضطر

إلى أكل الميتة فإنه يأكل الميتة وال يصيد.
مسوغات الترجيح:

 -4لقوة أدلة الجمهور.
 -2لضعف أدلة الفريق الثاني.

 -5أن الجمهور تمسك باألصل وهو إباحة الميتة عند االضطرار وحرمة الصيد عند ا حرام.
 -4أن في اصطياد المحرم ثالث جنايات وفي أكل الميتة عند االضطرار ال جناية فيها.

) )1الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (.)08/2
) )2ابن قدامة المغني (.)426/3
) )3ابن قدامة المغني (.)426/3
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المطلب الثالث

أكل المحرم أو غير لما قتل المحرم او ذبح من الصيد.
ِ
ِ
ِ
َما ما قَتَ َل المح ِرم أَو َذبح ِم َن َّ ِ
قَ َ ِ
ِ
ان
س ِب َذ ِك ٍّيَ .ك َ
ََ
الصيد ،فَ َال َيح ُّل أَكلُ ُه ل َح َال ل َوَال ل ُمح ِرم .أل ََّن ُه لَي َ
ال َمالكَ « :وأ َّ َ
ُ ُ
ت َذلِ َك ِمن َغي ِر و ِ
ِ
احد»(.)1
س ِمع ُ
َ
َخطَأً أَو َعم ًدا .فَأَكلُ ُه َال َيح ُّلَ .وقَد َ

صورة المسألة:

محرم ذبح صيداً حال إحرامه وأكل منه وهو حالل ،فما حكم ذبيحته؟
تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء على أن قتل الصيد وجرحه واتالفه حرام على المحرم ،واذا قتل المحرم صيداً عمداً فعليه

جزاؤ  ،وليس ذلك على من قتله خطأ( ،)2وأجمعوا على أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة( ،)3واتفقوا

()4
على أنه إذا عدى السبع على محرم فقتله المحرم فال ضمان  ،وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيداً

عامداً لقتله ذاك اًر حرامه أن عليه الجزاء( ،)5واتفقوا على أن للمحرم أن يقتل الغراب ،والحدأة ،والعقرب،
والفأرة ،والكلب العقور( ،)6واختلفوا فيما يقتله المحرم أو يذبحه من الصيد على مذهبين

المذهب األول:

()7

ذهب الحنفية

()8

والمالكية

()9

والشافعية في األصح

()10

والحنابلة

إلى أن ما ذبحه المحرم من الصيد

فإنه ال يحل أكله لحالل وال لمحرم؛ ألن ذكاته ال تصح للصيد فهو ميتة.

) )1مالك الموطأ (.)534/4
) )2ابن المنذر ا قناع (.)243/4
) )3ابن المنذر ا جماع (ص .)35

) )4الذهلي اختالف األئمة العلماء (.)544/4
) )5ابن المنذر ا جماع (ص .)35
) )6ابن المنذر ا قناع (.)248/4
) )7الشيباني الحجة على أهل المدينة ( ،)414/2المرغيناني الهداية في شرح بداية المبتدي ( ،)403/4العيني البناية
شرح الهداية (.)462/4

) )8مالك المدونة ( ،)443/4المواق التاج وا كليل لمختصر خليل ( ،)206/4الصاوي بلغة السالك ألقرب المسالك
(.)468/2
) )9الرافعي فتح العزيز بشرح الوجيز ( ،)434/1النووي المجموع (،)564/1
) )10الكلوذاني الهداية على مذهب ا مام أحمد (ص  ،)486ابن قدامة المغني ( ،)235/5المرداوي ا نصاف في
معرفة الراجح من الخالف (.)484/5
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المذهب الثاني:
ذهب الشافعية في قول إلى أن ما ذبحهه المحرم من الصيد فإنه يحل لغير القاتل األكل منه(.)1

سبب الخالف:

يرجع سبب اختالفهم في مجاوزة تحريم قتل الصيد؛ فمن رأى أن التحريم يبقى قاص اًر على المحرم قال

بأن غير يجوز له أن يأكل هذا الصيد ،فهو بالنسبة له ميتة وبالنسبة لغير حالل ،ومن قال بأن التحريم
يتجاوز التحريم إلى المحرم وغير ،فيقول بأنها ميتة له ولغير .

األدلــة:

أدلة أصحاب المذهب األول :استدل أصحاب المذهب األول القائلون بأن ما ذبحه المحرم من الصيد فإنه
ال يحل أكله لحالل وال لمحرم بالكتاب والمعقول:

أوالً :الكتاب:

الصي َد َوأَنتُم ُح ُرم}(.)2
آم ُنوا َال تَقتُلُوا َّ
ُّها الَِّذ َ
 -4قال تعالى { َيا أَي َ
ين َ
وجه الداللة:

دلت اآلية على أن ذبح المحرم ليس بفعل مشروع بالنص ،فقد سما قتالً ليس ذبحاً أو الذكاة ،إشارة
إلى أنه ال يوجب الحل ونهاهم عنه ،وهو يدل على التحريم لعينه(.)3

صي ُد ال َبِّر َما ُدمتُم ُح ُرًما}(.)4
 -2قال تعالى { َو ُحِّرَم َعلَي ُكم َ
وجه الداللة:

دلت اآلية على أن الصيد خرج من أن يكون محالً للذبح في حقه ،والتحريم المضاف إلى األعيان
يوجب خروجها عن محلية التصرف شرعاً(.)5

ثانياً :المعقول:

 -4أن هذ ذكاة ال يستباح بها المذكي لحق اهلل فال يستبيح بها غير كالذكاة في غير الصيد على

الوجه الممنوع(.)6

 -2أن من كان قاد اًر على ذبح الشاة من مذبحها فذبحها فقطع عنقها أو قتلها أنه ال يحل أكله؛ ألنه

استباح ذلك بخالف ما أباح اهلل له(.)7

) )1الجويني نهاية المطلب في دراية المذهب ( ،)461/4النووي روضة الطالبين وعمدة المفتين (.)433/5
) )2من اآلية  33من سورة المائدة.

) )3البابرتي العناية شرح الهداية (.)36/5
) )4من اآلية  30من سورة المائدة.
) )5الكاساني بدائع الصنائع(.)264/2
) )6الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)236/2
) )7ابن عبدالبر االستذكار (.)442/4
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 -5كذلك يحرم الصيد على المحرم إذا فعل؛ ألنه أباح غير ما أباحه اهلل له فال تقع ذكاة بما حرم

اهلل فعله(.)1

 -4أن ذبحه ال يفيد الحل كذبح المرتد(.)2
 -3أن الذكاة فعل مشروع وهذا فعل حرام فال يكون ذكاة كذبيحة المجوسي؛ وهذا ألن المشروع هو

الذي قام مقام المميز بين الدم واللحم تيسي اًر فينعدم بانعدامه(.)3

 -0أن المحرم هو الدم المسفوح ،وال يمكن التمييز بينه وبين اللحم فأقام الشارع بعض األفعال مقام

التمييز تيسي اًر ،وهو الفعل المشروع ،فال يقام غير مقامه بالرأي فيبقى على األصل ،وهو الحرمة
ألجل عدم التمييز(.)4

أدلة أصحاب المذهب الثاني استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن ما ذبحه المحرم من الصيد فإنه
يحل لغير القاتل األكل منه بالمعقول

 -4إن من يحل بذبحه الحيوان ا نسى يحل بذبحه الصيد كالحالل(.)5

 -2ال يحرم؛ ألن ما حل بذكاته غير الصيد حل بذكاته الصيد كالحالل(.)6

المناقشة:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول:

نوقش أصحاب المذهب األول القائلون بأن ما ذبحه المحرم من الصيد فإنه ال يحل أكله لحالل وال لمحرم
ألن زكاته ال تصح للصيد فهو ميتة بما يلي

 -4إن اآليتين الكريمتين وردتا في حق المحرم ،ونحن نقول بذلك ،ولكن لم ترد بحق الحالل فيبقى

الحكم للحالل كما هو.

 -2ال يصح قياس المحرم على المجوسي والمرتد في الذبح والتذكية؛ ألن التحريم هنا مؤقت با حرام،

فإذا زال وصف األحرام زال التحريم.

مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني:

نوقش أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن ما ذبحه المحرم من الصيد فإنه يحل لغير القاتل األكل منه بما
يلي

) )1ابن عبدالبر االستذكار (.)442/4
) )2العيني البناية شرح الهداية (.)462/4
) )3المرغيناني الهداية في شرح بداية المبتدي (.)403/4
) )4الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (.)01/2
) )5الرافعي فتح العزيز بشرح الوجيز (.)434/1
) )6النووي المجموع (.)564/1
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 -4أنه حيوان حرم عليه ذبحه لحق اهلل تعالى ،فلم يحل بذبحه ،وبهذا فارق سائر الحيوانات ،وفارق
غير الصيد ،فإنه ال يحرم ذبحه ،وكذلك الحكم في صيد الحرم إذا ذبحه الحالل(.)1

 -2اتفق العلماء جميعاً على أن ما يذبحه المحرم من حيوان هو ميتة ،فكيف أجزتم لغير المحرم

أكلها؟.

القول الراجح ومسوغات الترجيح:
بعد عرض مذاهب الفقهاء وما استدلوا به وتوجيهها ومناقشتها يتبين لي أن المذهب الراجح هو المذهب

األول مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في األصح والحنابلة القائلين بأن ما ذبحه
المحرم من الصيد فإنه ال يحل أكله لحالل وال لمحرم؛ ألن زكاته الال تصح للصيد فهو ميتة.
مسوغات الترجيح:

 -4لقوة أدلة الجمهور وخلوها من المناقشات.
 -2لضعف أدلة الفريق الثاني.

 -5ألن المحرم قام بفعل محرم وأصبحت ذبيحته ميتة فال تحل له ولغير .
 -4ولوضوح اآلية الكريمة في الداللة على الحكم.

) )1ابن قدامة المغني (.)232/5
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الفصل الثاني

اآلراء الفقهية من باب الحكم في الصيد إلى باب ما يجوز للمحرم أن يفعله
وفيه مبحثان

المبحث األول :ما جاء في الصيد وما يقتل المحرم من الدواب.

وفيه ثالثة مطالب

المطلب األول :قتل المحرم لصيد صاد وهو حالل.

المطلب الثاني :قتل المحرم للكلب العقور والسباع التي ال تعدوا.
المطلب الثالث :قتل المحرم للطير.

المبحث الثاني :ما يجوز للمحرم أن يفعله.
وفيه مطلبان

قطر المحرم أذنه ٍ
بلبن ليس فيه طيب.
المطلب األولَّ :

المطلب الثاني :بط المحرم لجراحه وفقأ دمله وقطع عرقه.
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المبحث األول
وفيه ثالثة مطالب

ما جاء في الصيد وما يقتل المحرم من الدواب

المطلب األول :قتل المحرم لصيد صاد وهو حالل.

المطلب الثاني :قتل المحرم للكلب العقور والسباع التي ال تعدوا.

المطلب الثالث :قتل المحرم للطير.
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المطلب األول

قتل المحرم لصيد صاد وهو حالل
الصي ُد ِفي ال ِح ِّل ،فَِإ َّن ُه َال
ال َح َرِم ،أَو أُر ِس َل َعلَي ِه َكلب ِفي ال َح َرِم ،فَقُِت َل َذلِ َك َّ
الصي ِد ِفي ال ِح ِّل .فَ َيطلُ ُب ُه َحتَّى
َما الَِّذي ُير ِس ُل َكل َب ُه َعلَى َّ
اء َّ
الصي ِد .فَأ َّ
َج َز ُ

ش يء ِ
يد ِفي
قَ َ
ال َمالِكُ « :ك ُّل َ
صَ
َي ِح ُّل أَكلُ ُهَ .و َعلَى َمن فَ َع َل َذلِ َك
صَ ِ
يِ
سلَ ُه َعلَي ِهَ ،و ُه َو قَ ِريب ِم َن
س َعلَي ِه ِفي َذلِ َك َج َزاء .إَِّال أَن َي ُك َ
َ
ون أَر َ
يدهُ في ال َح َرِم .فَِإ َّن ُه َال ُيؤ َك ُلَ ،ولَي َ
()1
اؤهُ» .
يبا ِم َن ال َح َرِم فَ َعلَي ِه َج َز ُ
سلَ ُه قَ ِر ً
ال َح َرِم فَِإن أَر َ
صورة المسألة:
محرم رمى صيداً في الحل وصاد في الحرم.
تحرير محل النزاع:

أجمع الفقهاء على أن التصيد في حرم مكة لصيد البر الذي يؤكل حرام( ،)2وال خالف بين العلماء من

السلف والخلف في تحريم الصيد بمكة في سائر الحرم وأنه حرم آمن( ،)3واتفقوا على أنه ال يحل للمحرم أن
يتصيد فيقتل شيئاً مما يؤكل من الصيد البري في الحرم ما دام محرماً( ،)4وأجمع العلماء على أن المحرم

إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء( ،)5واتفقوا أن ذبح األنعام والدجاج في الحرم وللمحرم حالل( ،)6واختلفوا إذا
رمى الصيد في الحل وصاد في الحرم على مذهبين

المذهب األول:

()7

ذهب الحنفية

()8

والشافعية

والحنابلة في قول( )9إلى أنه لو رمى من الحل فوقعت الرمية في الحرم فقتل

صيداً فعليه الجزاء ،وان أرسل كلباً في الحل فقتل في الحرم فال جزاء عليه.

) )1مالك الموطأ (.)533/4
) )2ابن حزم مراتب ا جماع (ص .)40
) )3ابن عبدالبر االستذكار (.)443/4
) )4ابن حزم مراتب ا جماع (ص .)44
) )5ابن رشد بداية المجتهد (.)424/2

) )6ابن حزم مراتب ا جماع (ص .)443
) )7الذهلي مختصر اختالف العلماء ( ،)241/2الكاساني بدائع الصنائع ( ،)263/2ابن نجيم البحر الرائق (.)42/5
) )8الروياني بحر المذهب ( ،)33/4الشيرازي المهذب ( ،)533/4الجويني نهاية المطلب في دراية المذهب (.)443/4
) )9الكلوذاني الهداية على مذهب ا مام أحمد (ص  ،)483ابن قدامة المغني ( ،)543/5البهوتي شرح منتهى ا رادات
(.)303/4
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المذهب الثاني:
وذهب مالك وهو مذهب المالكية

()1

والحنابلة في األصح( )2إلى أن الذي يرسل كلبه في الحل فيقتل

الصيد في الحرم فعليه جزاءان وكذلك لو رمى سهماً في الحل فقتل في الحرم.
سبب الخالف:

سبب الخالف ينبي على أنه هل يقاس في الكفارات؟ ،فإنه ال يراد إثبات كفارة جديدة بمجرد الرأي؛ وانما
قياس فعل على فعل في كونه موجباً للكفارة مثله ،وهو الذي ينبغي أن يحمل عليه كالم العلماء الذين أجازوا
القياس في الكفارات(.)3

األدلــة:

أدلة أصحاب المذهب األول استدل أصحاب المذهب األول القائلون بأنه لو رمى من الحل فوقعت الرمية

في الحرم فقتل صيداً فعليه الجزاء وان أرسل كلباً في الحل فقتل في الحرم فال جزاء عليه بالسنة النبوية
والمعقول

أوالً :السنة النبوية:
ٍ ِ
ِ ِ
َن َّ
ضي اللَّه َعنه َما ،أ َّ
ال «إِ َّن اللَّ َه َح َّرَم َم َّك َةَ ،فلَم
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم -قَ َ
النبِ َّي َ -
َعن ابن َعبَّاس َر َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ض ُد
اع ًة ِمن َن َهار ،الَ ُيختَلَى َخالَ َهاَ ،والَ ُيع َ
س َ
َحد قَبليَ ،والَ تَح ُّل أل َ
تَح َّل أل َ
َحد َبعديَ ،وِانَّ َما أُحلَّت لي َ
َّ
طتُ َها ،إَِّال لِ ُم َعِّرف»(.)4
صي ُد َهاَ ،والَ تُلتَقَطُ لُقَ َ
َ
ش َج ُرَهاَ ،والَ ُي َنف ُر َ
وجه الداللة:

دل الحديث على حرمة صيد الحرم ،والجزاء على من قتل صيداً فيه(.)5

ثانياً :المعقول:

 -4ال يلزمه الجزاء؛ ألنه في الرمي غير مرتكب للنهي ،ولكن ال يحل تناول ذلك الصيد؛ وألن أصل
()6

الرمي لم يكن جناية منه

 -2عدم وجوب الجزاء فألن العبرة في وجوب الضمان بحالة ا رسال .إذ ا رسال هو السبب

الموجب للضمان ،وا رسال وقع مباحاً لوجود في الحل فال يتعلق به الضمان(.)7

) )1ابن عبد البر الكافي في فقه أهل المدينة ( ،)534/4الخرشي شرح مختصر خليل ( ،)501/2الدسوقي الشرح الكبير
للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (.)13/2

) )2المرداوي ا نصاف ( ،)348/5الحجاوي ا قناع (.)510/4
) )3انظر ابن رشد بداية المجتهد ( ،)423/2السلمي أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله (ص .)418
) )4البخاري الجامع الصحيح ،كتاب جزاء الصيد ،باب ال ينفر صيد الحرم ،)44/5( ،برقم (.)4855
) )5ابن قدامة المغني (.)543/5
) )6السرخسي المبسوط (.)83/4

) )7الكاساني بدائع الصنائع(.)263/2
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 -5إن من كان في الحرم ال يجوز له قتل الصيد في الحرم وال في الحل(.)1
 -4أما حرمة أكل الصيد؛ فألن فعل الكلب ذبح للصيد ،وأنه حصل في الحرم فال يحل أكله كما لو

ذبحه آدمي إذ فعل الكلب ال يكون أعلى من فعل اآلدمي(.)2

 -3لم يلزمه الجزاء؛ ألن للكلب اختيا اًر ودخل الحرم باختيار بخالف السهم(.)3
 -0إنه لم ِ
يرم ولم يرسل كلبه على صيد بالحرم وانما دخل الكلب باختيار نفسه أشبه ما لو استرسل
بنفسه(.)4

 -1أن الجزاء إنما يجب في صيد الحرم ،أو صيد المحرم ،وليس هذا بواحد منهما(.)5
 -8أن األصل براءة الذمة .إذ القاتل حالل من الحل(.)6

أدلة أصحاب المذهب الثاني :استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن الذي يرسل كلبه في الحل فيقتل
الصيد في الحرم فعليه جزاؤ وكذلك لو رمى سهما في الحل فقتل في الحرم بالسنة النبوية والمعقول

أوالً :السنة:
ٍ ِ
ِ ِ
ضي اللَّه َعنه َما ،أ َّ
ال
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
َن النَّبِ َّي َ
َعن ابن َعبَّاس َر َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اع ًة ِمن َن َهار،
س َ
َحد قَبليَ ،والَ تَح ُّل أل َ
أل َ
َحد َبعديَ ،وِا َّن َما أُحلَّت لي َ
َّ
طتُ َها ،إَِّال لِ ُم َعِّرف»(.)7
صي ُد َهاَ ،والَ تُلتَقَطُ لُقَ َ
َ
ش َج ُرَهاَ ،والَ ُي َنف ُر َ
وجه الداللة:

«إِ َّن اللَّ َه َح َّرَم َم َّك َةَ ،فلَم تَ ِح َّل
ض ُد
الَ ُيختَلَى َخالَ َهاَ ،والَ ُيع َ

َّ
دل الحديث داللة واضحة على أن صيد الحرم ال يجوز ،وهذا الصيد من هذا النوع قد أجمعوا على
تحريم صيد الحرم وهذا منه (.)8

ثانياً :المعقول:

 -4ال يؤكل؛ ألنه قد تحرم بحرمة الحرم ،فحرم اصطياد وأكله وال جزاء على الصائد؛ ألنه لم ينتهك

حرمة الحرم وال غرر بإرساله بقربه(.)9

) )1الروياني بحر المذهب (.)33/4
) )2الكاساني بدائع الصنائع(.)263/2
) )3النووي المجموع (.)442/1

) )4البهوتي شرح منتهى ا رادات (.)303/4
) )5ابن قدامة المغني (.)543/5
) )6ابن مفلح المبدع في شرح المقنع (.)485/5
) )7البخاري الجامع الصحيح ،كتاب جزاء الصيد ،باب ال ينفر صيد الحرم ،)44/5( ،برقم (.)4855
) )8البهوتي كشاف القناع عن متن ا قناع (.)403/2
) )9الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)232/2
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 -2عليه جزاؤ ؛ ألن الصيد قد كان متحرماً بحرمة البيت فإذا صاد أو أخرجه منه فأخذ في الحل

فقد انتهك حرمة الحرم ،وأخذ صيداً متحرماً به فوجب عليه جزاؤ  ،ولو كان الصائد في الحل ،والصيد

في الحرم لكان هذا حكمه؛ ألن ذلك المعنى موجود فيه(.)1
 -5عليه جزاؤ وجوباً؛ ألنه حينئذ منتهك لحرمة الحرم(.)2

 -4إنه أتلفه صيداً حرمياً فضمنه كما لو كان في الحرم ،وألن صيد معصوم محله بحرمة الحرم،

فال يختص من في الحرم(.)3

 -3إنه أتلف صيداً حرمياً فضمنه كما لو كان في الحرم(.)4

المناقشة:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول:

نوقش أصحاب المذهب األول القائلون بأنه لو رمى من الحل فوقعت الرمية في الحرم فقتل صيداً فعليه

الجزاء ،وان ارسل كلباً في الحل فقتل في الحرم فال جزاء عليه بما يلي

 -4أن الحديث وارد في تحريم صيد الحرم ،والصيد الذي صاد الحالل هو من صيد الحرم.
 -2إن الصيد قد كان متحرماً بحرمة البيت فإذا صاد فقد انتهك حرمة الحرم(.)5
 -5أن حكم الكلب معتبر بحال إرساله ،وحكم السهم معتبر بحال وقوعه(.)6

مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني:

نوقش أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن الذي يرسل كلبه في الحل فيقتل الصيد في الحرم فعليه جزاؤ
وكذلك لو رمى سهماً في الحل فقتل في الحرم بما يلي

اع .إذ المسألة في وجوب الضمان
 -4أن الحديث وارد في تحريم صيد الحرم ،وهو خارج محل النز ِ
على الذي يقتل صيد الحرم.

 -2الرمي هو المؤثر في ا صابة بمجرى العادة إذا لم يتخلل بين الرمي وا صابة فعل اختياري
يقطع نسبة األثر إليه شرعاً فبقيت ا صابة مضافة إليه شرعاً في األحكام ،فصار كأنه ابتدأ الرمي

بعد ما حصل الصيد في الحرم ،وههنا قد تخلل بين ا رسال واألخذ فعل فاعل مختار وهو الكلب

فمنع إضافة األخذ إلى المرسل(.)7
) )1الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)232/2

) )2الخرشي شرح مختصر خليل (.)501/2
) )3ابن مفلح المبدع في شرح المقنع (.)485/5
) )4البهوتي كشاف القناع عن متن ا قناع (.)403/2
) )5الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)232/2
) )6الماوردي الحاوي الكبير (.)43/43
) )7الكاساني بدائع الصنائع(.)263/2
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 -5إن العبرة في وجوب الضمان لحالة ا رسال إذ هو السبب للضمان وا رسال وقع مباحاً فال
يتعلق به الضمان ،وأما الثاني فألن فعل الكلب ذبح للصيد ،وانه حصل في الحرم فال يحل أكله كما

لو ذبحه آدمي إذ فعل الكلب ال يكون أعلى من فعل اآلدمي(.)1

 -4الفرق أن الرامي مباشر لما يصيبه سهمه وفي مباشرة الفعل ال فرق بين أن يكون متعدياً وبين

أن يكون غير متعد فيما يلزمه من الجزاء(.)2

 -3أما مرسل الكلب فتسبب تالف ما يأخذ الكلب ال مباشر حتى ال يلزمه القصاص بحال،
والمتسبب إذا كان متعديا في تسببه كان ضامناً(.)3

 -0أن ذلك على معنى االحتياط واالمتناع من التغرير بإرسال جارح على صيد قرب الحرم فال يدركه

إال في الحرم ،واألصل في ذلك قوله  -صلى اهلل عليه وسلم « -أال وان حمى اهلل محارمه وأن

الراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه»( )4وهذا تنبيه على االمتناع من كل فعل ال تؤمن معه مواقعة
المحظور(.)5

الرأي الراجح:

بعد عرض مذاهب الفقهاء وما استدلوا به وتوجيهها ومناقشتها يتبين لي أن المذهب الراجح هو المذهب

األول مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة في قول القائلين بأنه لو رمى من الحل فوقعت
الرمية في الحرم فقتل صيداً فعليه الجزاء وان أرسل كلباً في الحل فقتل في الحرم فال جزاء عليه.
مسوغات الترجيح:

 -4ألن هناك فرقاً بين الحالتين؛ في األولى كان للصائد اختيار في الصيد وقد اصطاد في الحرم،
وفي الثانية الكلب هو الذي دخل الحرم وليس من فعل الصياد.

 -2ألن تحريم صيد الحرم هو للمحرم أو للصيد داخل الحرم.
 -5ولضعف أدلة الفريق الثاني وعدم كفايتها على المراد.

) )1ابن نجيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق (.)42/5
) )2السرخسي المبسوط (.)488/4
) )3السرخسي المبسوط (.)488/4
) )4الترمذي سنن الترمذي ،كتاب البيوع ،باب ما جاء في ترك الشبهات ،)365 /5( ،برقم ( ،)4263وصححه الترمذي.
) )5الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)235/2
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المطلب الثاني

قتل المحرم للكلب العقور والسباع التي ال تعدوا
ور الَِّذي أ ِمر بِقَتلِ ِه ِفي ال َحرِم " .إِ َّن ُك َّل ما َعقَر َّ
ك ِفي ال َكل ِب ال َعق ِ
َخافَ ُهم،
ال َمالِ ٌ
اس َو َع َدا َعلَي ِهمَ ،وأ َ
قَ َ
الن َ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
الن ِم ِر ،والفَه ِد ،و ِّ
َس ِدَ ،و َّ
َّب ِع،
الس َب ِ
ان ِم َن ِّ
ورَ .وأ َّ
َما َما َك َ
اعَ ،ال َيع ُدو .مث ُل :الض ُ
الذئ ِب ،فَ ُه َو ال َكل ُ
َ
َ
مث ُل :األ َ
ب ال َعقُ ُ
ض َّر ِم َن الطَّي ِر ،فَِإ َّن
الس َب ِ
َوالثَّعلَ ِب َوال ِهِّرَ ،و َما أَش َب َه ُه َّن ِم َن ِّ
اع .فَ َال َيقتُلُ ُه َّن ال ُمح ِرُم .فَِإن قَتَلَ ُه فَ َداهَُ .وأَ َّما َما َ
ِ
س َّمى َّ
شي ًئا ِم َن الطَّي ِر
اب َوال ِح َدأَةَُ .وِان قَتَ َل ال ُمح ِرُم َ
سلَّ َم :ال ُغ َر ُ
صلَّى اهللُ َعلَيه َو َ
الن ِب ُّي َ
ال ُمح ِرَم َال َيقتُلُ ُه .إَِّال َما َ
اه َما ،فَ َداهُ"(.)1
ِس َو ُ
صورة المسألة:

محرم وجد كلباً عقو اًر في الحرم فقتله ،فما الحكم؟

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أن السبع إذا آذى المحرم ،فقتله ال شيء عليه( ،)2وأجمعوا على أن للمحرم قتل

الذئب( ،)3واتفقوا على أن للمحرم أن يقتل الغراب والحدأة ،والعقرب ،والحية ،والفأرة ،والكلب العقور ،والذئب
والسباع كلها سوى الضبع( ،)4واختلفوا في التفصيل على خمسة مذاهب

المذهب األول:

ذهب الحنفية( )5إلى أنه ليس في قتل الغراب والحدأة والذئب والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور جزاء،

ابتداء فعليه جزاؤ .
أما السباع التي ال يؤكل لحمها إذا قتل المحرم منها شيئاً
ً
المذهب الثاني:

وذهب المالكية( )6إلى أنه ال بأس أن يقتل المحرم الفأرة والحية والعقرب والغراب والحدأة وشبهها والكلب

العقور وما يعدو من الذئاب والسباع.

) )1مالك الموطأ (.)531/4
) )2ابن المنذر ا جماع (ص .)34
) )3ابن المنذر ا جماع (ص .)34
) )4ابن المنذر ا قناع (.)248/4
) )5الشيباني الحجة على أهل المدينة ( ،)245/2الكاساني بدائع الصنائع( ،)431/2العيني البناية شرح الهداية
( ،)532/4ابن نجيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق (.)50/5
) )6الرسالة للقيرواني (ص  ،)10القيرواني النوادر والزيادات على ما في مالك المدونة من غيرها من األمهات (،)402/2
ابن رشد البيان والتحصيل ( ،)43/4القرافي الذخيرة (.)544/5
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المذهب الثالث:
وذهب زفر

()1

إلى أنه ال يقتل المحرم إال الذئب وحد ومتى قتل غير فعليه الفدية ابتدأ أو لم يبتدئه.
()2

المذهب الرابع وذهب الشافعية

المذهب الخامس:

()3

وذهب الحنابلة

سبب الخالف:

إلى أن كل ما ال يؤكل لحمه فللمحرم قتله.

إلى أنه يجوز للمحرم قتل كل ما عدا عليه وعقر وآذا وال فدية عليه.

سبب اختالفهم هو حديث ابن عمر (رضي اهلل عنهما) أن رسول اهلل (-صلى اهلل عليه وسلم)-قال

«خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن :الغراب ،والحدأة ،والعقرب ،والفأرة ،والكلب

العقور»( )4هل هو باب من الخاص أريد به الخاص ،أو باب من الخاص أريد به العام ،فالمنصوص عليها
تتضمن أنواعاً من الفساد ،فمن رأى أنه من باب الخاص أريد به العام ألحق بواحد واحد منها ما يشبهه إن
كان له شبه ،ومن لم ير ذلك قصر النهي على المنطوق به(.)5

األدلــة:

أدلة أصحاب المذهب األول :استدل أصحاب المذهب األول القائلون بأنه ليس في قتل الغراب والحدأة
والذئب والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور جزاء أما السباع التي ال يؤكل لحمها إذا قتل المحرم منها شيئا

ابتداء فعليه جزاؤ بالكتاب والسنة النبوية واألثر والمعقول

أوالً :الكتاب:

الصي َد َوأَنتُم ُح ُرم}(.)6
آم ُنوا َال تَقتُلُوا َّ
ُّها الَِّذ َ
قال تعالى { َيا أَي َ
ين َ
وجه الداللة:
دلت اآلية على أن تناول جنسه ،واسم الصيد فما يتناول مأكول اللحم ويتناول غير مأكول اللحم

لما ذكرنا من حد الصيد إال أن البعض صار مستثنى عن التحريم ببيان رسول اهلل .)7(

) )1الكاساني بدائع الصنائع( ،)431/2المرغيناني الهداية في شرح بداية المبتدي ( ،)408/4الزيلعي تبيين الحقائق شرح
كنز الدقائق وحاشية الشلبي (.)01/2
) )2الشافعي األم ( ،)224/1المزني مختصر المزني ( ،)403/8الجويني نهاية المطلب في دراية المذهب (،)423/4
ابن المحاملي اللباب في الفقه الشافعي (ص .)260

) )3الكلوذاني الهداية على مذهب ا مام أحمد (ص  ،)486الزركشي شرح الزركشي على مختصر الخرقي (،)434/5
ابن مفرج الفروع وتصحيح الفروع ( ،)346/3المرداوي ا نصاف في معرفة الراجح من الخالف (.)488/5
) )4البخاري الجامع الصحيح ،كتاب جزاء الصيد ،باب ما يقتل المحرم من الدواب ،)45/5( ،برقم (.)4820
) )5ابن رشد بداية المجتهد (.)428/2
) )6من اآلية  33من سورة المائدة.

) )7ابن مازة المحيط البرهاني في الفقه النعماني (.)451/2
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اسم الصيد يجمع المأكول والمنتفع به من غير جهة األكل فلما خص النبي صلى اهلل عليه وسلم

الخمس وجب أن تكون اآلية عامة في الباقي(.)1

ثانياً :السنة النبوية:
َن رس َ َّ ِ
ِ
ِ
َّ
صلَّى اهلل
ول الله َ
َ -4عن َعائ َشةَ َرض َي الله َعنهَا ،أ َّ َ
ِ
ِ
ِ
ب،
العق َر ُ
الح َرِم :ال ُغ َر ُ
ُكلُّ ُه َّن فَاسقَ ،يقتُلُ ُه َّن في َ
ابَ ،والح َدأَةَُ ،و َ
وجه الداللة:

ِ
اب،
َّو ِّ
َعلَي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
ال " َخمس م َن الد َ
ور"(.)2
َوالفَأ َرةَُ ،وال َكل ُ
ب َ
العقُ ُ

دل الحديث على أن النبي  -صلى اهلل عليه وسلم – على أن المستثنى من النص خمس فهو
دليل على أن ما سوى الخمس فحكم النص فيه ثابت ،والدليل عليه ،وهو أنا لو جعلنا االستثناء
باعتبار معنى ا يذاء خرج المستثنى من أن يكون محصو ار بعدد الخمس فكان هذا تعليال مبطال

للنص(.)3

 -2عن عبِد اللَّ ِه ب ِن عمر ،ر ِ
ض َي اللَّه َعنه َما
َ َ
ََ َ
ِ
اح
َّو ِّ
ابَ ،من قَتَلَ ُه َّن َو ُه َو ُمح ِرم فَالَ ُج َن َ
م َن الد َ
و ِ
الح َدأَةُ"(.)4
َ
وجه الداللة:

َن رس َ َّ ِ
ال " َخمس
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم ،قَ َ
ول الله َ
أ َّ َ
ِ
اب،
ورَ ،وال ُغ َر ُ
بَ ،والفَأ َرةَُ ،وال َكل ُ
العق َر ُ
ب َ
َعلَيهَ :
العقُ ُ

دل الحديث على أن الكلب المذكور ها هنا هذا الكلب المذكور في قوله {فمثله كمثل الكلب}

( )5

وقوله {وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد}( )6واذا ولغ الكلب ،وليس ينبغي أن يدخل الذئب في ا باحة(.)7
ِ
ِ
ِ
ِ
شا،
َ -5عن َجابِ ٍر ،قَ َ
يب ُه ال ُمح ِرُمَ ،كب ً
َّب ِع ُيص ُ
سلَّ َم في الض ُ
صلَّى اهللُ َعلَيه َو َ
سو ُل اللَّه َ
ال « َج َع َل َر ُ
الصي ِد»(.)8
َو َج َعلَ ُه ِم َن َّ
وجه الداللة :دل الحديث على:

أ -الضبع يخيف ا نسان ويبتدئه باألذى وقد أوجب النبي صلى اهلل عليه وسلم فيه الجزاء(.)9

) )1الذهلي مختصر اختالف العلماء (.)422/2
) )2البخاري الجامع الصحيح ،كتاب جزاء الصيد ،باب ما يقتل المحرم من الدواب ،)45/5( ،برقم (.)4820
) )3السرخسي المبسوط (.)36/4

) )4البخاري الجامع الصحيح ،كتاب بدء الخلق ،باب خمس من الدواب فواسق، )423 /4( ،برقم (.)5543
) )5من اآلية  410من سورة األعراف.
) )6من اآلية  48من سورة الكهف.
) )7الذهلي مختصر اختالف العلماء (.)425/2
) )8ابن ماجه سنن ابن ماجه ،باب جزاء الصيد يصيبه المحرم ،برقم ( .)4656/2( ،)5683صححه األلباني.
) )9الذهلي مختصر اختالف العلماء (.)424/2
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ب -انتفى أن يكون الضبع هو (الكلب العقور) بل الكلب العقور هو (الكلب) الذي تعرفه العامة.
فلم يكن كل سبع عقور داخالً فيه .ولم يبح قتل الذئب ألن فيه زيادة على العدد الذي نص

عليه الشارع(.)1
ٍِ
الس ُب َع
بَ ،و َّ
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم أََّنه قَ َ
ال « َيقتُ ُل ال ُمح ِرُم ،ال َح َّي َةَ ،وال َعق َر َ
َ -4عن أَبِي َسعيدَ ،ع ِن النَّبِ ِّي َ
ِ
ورَ ،والفَأ َرةَ الفُ َوي ِسقَ َة»(.)2
يَ ،وال َكل َ
ال َعاد َ
ب ال َعقُ َ
وجه الداللة:

دل الحديث على أنه ال شيء على المحرم ،وال على الحالل في الحرم بقتل هذ الخمس؛ ألن قتل
َ

هذ األشياء مباح مطلقاً ،وهذا البيان من رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -كالملحق بنص القرآن

فال يكون موجباً للجزاء ،والمراد من الكلب العقور الذئب فأما سوى الخمس من السباع التي ال يؤكل
لحمها إذا قتل المحرم منها شيئا ابتداء فعليه جزاؤ (.)3

ثالثاً :األثر:

أثر عمر  فإنه قتل ضبعاً في ا حرام فأهدى كبشاً ،وقال إنا ابتدأنا (.)4
وجه الداللة:

يدل األثر على أن البداءة إذا كانت من السبع ال يوجب شيئاً ،وألن صاحب الشرع جعل الخمس

مستثناة لتوهم األذى منها غالبا ،وتحقق األذى يكون أبلغ من توهمه فتبين بالنص أن الشرع حرم
عليه قتل الصيد ،وما ألزمه تحمل األذى من الصيد فإذا جاء األذى من الصيد صار مأذوناً في دفع

أذا مطلقاً فال يكون فعله موجباً للضمان عليه(.)5

رابعاً :المعقول:

 -4أن دفع األذى من غير سبب موجب لألذى واجب فضالً عن ا باحة ،ولهذا أباح رسول اهلل -

صلى اهلل عليه وسلم  -قتل الخمس الفواسق للمحرم في الحل والحرم(.)6

 -2علة ا باحة فيها هي االبتداء باألذى والعدو على الناس غالباً؛ فإن من عادة الحدأة أن تغير
على اللحم والكرش ،والعقرب تقصد من تلدغه وتتبع حسه ،وكذا الحية ،والغراب يقع على دبر البعير
وصاحبه قريب منه ،والفأرة تسرق أموال الناس ،والكلب العقور من شأنه العدو على الناس وعقرهم
) )1األنصاري اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (.)421/4

) )2ابن ماجه سنن ابن ماجه ،باب ما يقتل المحرم ،برقم ( ،)4652/2( ،)5683قال المحقق عبد الباقي "في إسناد يزيد
بن أبي زياد وهو ضعيف وان أخرج له مسلم".
) )3السرخسي المبسوط (.)36/4
) )4الزيلعي نصب الراية ،باب الجنايات ،)451/5( ،وقال عنه غريب جداً.
) )5السرخسي المبسوط (.)34/4

) )6الكاساني بدائع الصنائع(.)431/2
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ابتداء من حيث الغالب ،وال يكاد يهرب من بني آدم ،وهذا المعنى موجود في األسد ،والذئب والفهد،
والنمر فكان ورود النص في تلك األشياء وروداً في هذ داللة(.)1

 -5أنه لما عدا عليه وابتدأ باألذى التحق بالمؤذيات طبعاً فسقطت عصمته(.)2

أدلة أصحاب المذهب الثاني :استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بأنه ال بأس أن يقتل المحرم الفأرة
والحية والعقرب والغراب والحدأة وشبهها والكلب العقور وما يعدو من الذئاب والسباع بالكتاب والسنة

النبوية واألثر والقياس والمعقول

أوالً :الكتاب:

صي ُد ال َبِّر َما ُدمتُم ُح ُرًما}(.)3
قال تعالى { َو ُحِّرَم َعلَي ُكم َ
وجه الداللة:
دلت اآلية الصيد اسم واقع على كل متوحش يصطاد سواء كان مما يؤكل لحمه أومماال يؤكل
لحمه ولذلك يصح أن يقال اصطاد فالن سبعا كما يقال اصطاد ظبيا وال يصح أن يقال اصطاد شاة

وال إنساناً(.)4

ثانياً :السنة النبوية:

ال رسول ِ
ِ
ِ َّ
اهلل َّ
ط
سلِّ َ
امةَ ،قَ َ
َ -4عن قَتَ َ
َما إِ ِّني أَسأَ ُل اهللَ أَن ُي َ
َ
ال قَ َ َ
صلى اهلل َعلَيه َو َسل َم «أ َ
ادةَ ب ِن د َع َ
سلِّط َعلَي ِه َكل ًبا ِمن ِك َال ِب َك "(.)5
َعلَي َك َكل َب ُه» .وفي رواية " ُ
الله َّم َ
وجه الداللة:

دل الحديث أن المراد بالكلب على ما يعدو من السباع(.)6
ِِ ِ
ٍِ
ضي اهلل َعنهَ ،ع ِن َّ
اح َعلَى
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
ال " َخمس َال ُج َن َ
النبِ ِّي َ
َ -2عن َسالمَ ،عن أَبيه َر َ
ِ
من قَتَلَه َّن ِفي الحرِم و ِ ِ
ور"(.)7
ابَ ،والح َدأَةُ َوال َكل ُ
بَ ،وال ُغ َر ُ
اإلح َرام :الفَأ َرةَُ ،وال َعق َر ُ
ُ
ََ َ
ب ال َعقُ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
قُ ،يقتَل َن في
صلى اهلل َعلَيه َو َسل َم أََّنه قَ َ
ال " َخمس فَ َواس ُ
َ -5عن َعائ َشةَ َرض َي اهلل َعنهَاَ ،ع ِن النَّبِ ِّي َ
ِ
ورَ ،وال ُح َديَّا"(.)8
اب األَبقَعَُ ،والفَأ َرةَُ ،وال َكل ُ
الح ِّل َوال َح َرِم :ال َح َّي ُةَ ،وال ُغ َر ُ
ب ال َعقُ ُ
) )1الكاساني بدائع الصنائع(.)431/2
) )2الكاساني بدائع الصنائع(.)431/2
) )3من اآلية  30من سورة المائدة.

) )4الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)206/2
) )5الطبراني المعجم الكبير ( ،)453/22برقم ( ،)4606البيهقي السنن الكبرى ،باب ما للمحرم قتله )540/3(،برقم
(.)46632
) )6القيرواني الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ()501/4
) )7مسلم المسند الصحيح ،باب ما يندب للمحرم وغير قتله )831/2( ،برقم (.)4433
) )8مسلم المسند الصحيح ،باب ما يندب للمحرم وغير قتله )830/2( ،برقم (.)4438
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وجه الداللة:
دل الحديث على جواز قتل هذ المذكورات ،وأسقط في هذ الرواية العقرب وزاد الحية ،فوجب
الجمع لصحة الحديثين ،وتردد بعض الشيو خ في لفظ الغراب ،فمنهم من قيد باألبقع عمال بالرواية

ومنهم من أطلق(.)1
َن رس َ َّ ِ
ِ
ِ َّ ِ
َّ
ال « َخمس ِم َن
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
ول الله َ
َ -4عن َعبد الله ب ِن ع َم َر َرض َي الله َعنه َما ،أ َّ َ
المح ِرِم ِفي قَتلِ ِه َّن ُج َناح»(.)2
َّو ِّ
اب لَي َ
الد َ
س َعلَى ُ
وجه الداللة:

دل الحديث على أن يقتضي إباحة ذلك على كل وجه إال ما خصه الدليل؛ ألن الجناح اسم واقع

على ا ثم فكأنه قال ال إثم في قتلهن على المحرم؛ فإذا أبيح قتلها فال معنى للكفارة والجزاء بقتلها؛

ألن الكفارة ال تستعمل في المباح وال تعلق لها به(.)3

ودل هذا الحديث على أن كل ما يبتدئ بالضرر غالباً فإن للمحرم قتله ابتداء في الحل والحرم وال

شيء عليه في ذلك(.)4
ِ
َن رس َ َّ ِ
ِ
ِ َّ
ابُ ،كلُّ ُه َّن
َّو ِّ
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
ال « َخمس م َن الد َ
ول الله َ
َ -3عن َعائ َشةَ َرض َي الله َعنهَا ،أ َّ َ
ِ
ِ
ِ
ور» (.)5
بَ ،والفَأ َرةَُ ،وال َكل ُ
العق َر ُ
الح َرِم :ال ُغ َر ُ
فَاسقَ ،يقتُلُ ُه َّن في َ
ابَ ،والح َدأَةَُ ،و َ
ب ال َعقُ ُ
وجه الداللة:

قوله « والكلب العقور» وهذا االسم ينطلق على األسد والنمر وكل ما يعقر ا نسان؛ ألن الكلب

مأخوذ من التكلب ،ومنه قوله تعالى { َو َما َعلَّمتُم ِّم َن ال َج َو ِ
ين }( )6والعقور مأخوذ من العقر،
ار ِح ُم َكلِّ ِب َ
وهذ الصفة في األسد والنمر أبين وأثبت منه في الذئب وغير من الكالب(.)7

ثالثاً :األثر:

َل أ ََبا ه َري َرةَ َع ِن ال َكل ِب ال َعق ِ
َس ُد»(.)8
َعبد اللَّ ِه بن ِس َ
ور؟ فَقَ َ
يال َن أََّنه َسأ َ
ال « ُه َو األ َ
وجه الداللة:
دل األثر على على تسمية الكلب العقور باألسد ،وهو الحيوان المفترس ،وبالتالي جواز قتله للمحرم.

) )1النفراوي الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (.)501/4
) )2البخاري الجامع الصحيح ،كتاب جزاء الصيد ،باب ما يقتل المحرم من الدواب ،)45/5(،برقم (.)4820
) )3الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)206/2
) )4الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)206/2
) )5البخاري الجامع الصحيح ،كتاب جزاء الصيد ،باب ما يقتل المحرم من الدواب )45/5( ،برقم (.)4820
) )6من اآلية  4من سورة المائدة.
) )7الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)206/2

) )8الصنعاني المصنف ،باب ما يقتل في الحرم وما يكر قتله )445/4( ،برقم (.)8518
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رابعاً :القياس

إن هذا حيوان يلحق الضرر من جهته بالعدوان واالفتراس غالباً فجاز للمحرم أن يبتدئه بالقتل كالذئب
والكلب العقور(.)1

أدلة أصحاب المذهب الثالث :استدل أصحاب المذهب الثالث القائلون بأنه ال يقتل المحرم إال الذئب وحد
ومتى قتل غير فعليه الفدية سواء ابتدأ أو لم يبتدئه بالسنة النبوية والمعقول

أوالً :السنة النبوية:
َن رس َ َّ ِ
ِ
َّ
ِ
اء ُج َبار»(.)2
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
العج َم ُ
ال « َ
ول الله َ
َعن أَبي ه َري َرةَ َرض َي الله َعنه أ َّ َ
وجه الداللة:
دل الحديث على أن فعل الصيد هدر ،وقرر الحديث أنه جبار من غير ذكر الجرح أي جرح

العجماء جبار فوجود كعدمه فيما يجب من الجزاء بقتله على المحرم ،أال ترى أن في الضمان

الواجب لحق العباد إذا كان السبع مملوكاً ال فرق بين أن تكون البداءة منه أو من السبع ،فكذلك فيما
يجب لحق اهلل تعالى(.)3

ثانياً :المعقول:

 -4أن المحرم للقتل قائم وهو ا حرام فلو سقطت الحرمة إنما تسقط بفعله(.)4
 -2فعل العجماء جبار فبقي محرم القتل كما كان ،كالجمل الصئول إذا قتله إنسان أنه يضمن لما

قلنا كذا هذا(.)5

أدلة أصحاب المذهب الرابع استدل أصحاب المذهب الرابع القائلون بأن كل ما ال يؤكل لحمه فللمحرم قتله
بالكتاب والسنة النبوية

أوالً :الكتاب:

صي ُد ال َبِّر َما ُدمتُم ُح ُرماً}(.)6
قوله تعالى { َو ُحِّرَم َعلَي ُكم َ
وجه الداللة  :دلت اآلية على:
 -4حرمت اآلية من الصيد ما يحرم با حرام ،وهذا ال يكون إال فيما يؤكل؛ ألنه إن كان حيواناً ال
يؤكل وال هو متولد مما يؤكل فالحالل والحرام فيه واحد(.)7

) )1الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)206/2

) )2البخاري الجامع الصحيح ،كتاب الزكاة ،باب في الركاز ،)456/2( ،برقم (.)4433
) )3السرخسي المبسوط (.)34/4
) )4الكاساني بدائع الصنائع(.)431/2
) )5الكاساني بدائع الصنائع(.)431/2
) )6من اآلية  30من سورة المائدة.

) )7الشيرازي المهذب في فقه ا مام الشافعي (.)588/4
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 -2ليس في الرخم والخنافس والقردان والحلم وما ال يؤكل لحمه جزاء؛ ألن هذا ليس من الصيد،
حيث دلت اآلية على أن الصيد الذي حرم عليهم ما كان لهم قبل ا حرام حالالً؛ ألنه ال يشبه أن

يحرم في ا حرام خاصة إال ما كان مباحا قبله(.)1

ثانياً :السنة النبوية:
َن رس َ ِ
ِ
ِ
اب
َّو ِّ
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم ،-قَ َ
ال " َخمس م َن الد َ
ول اهلل َ -
َ -4ع ِن اب ِن ع َم َر َرض َي اهلل َعنه َما ،أ َّ َ
ِ
ِ
ِ
ور"(.)2
بَ ،والفَأ َرةَُ ،وال َكل ُ
ابَ ،والح َدأَةَُ ،وال َعق َر ُ
س َعلَى ال ُمح ِرِم في قَتل ِه َّن ُج َناح :ال ُغ َر ُ
لَي َ
ب ال َعقُ ُ
وجه الداللة:
دل الحديث على أن كل ما جمع من الوحش أن يكون غير مباح اللحم في ا حالل وأن يكون

مض اًر قتله المحرم ألن النبي  إذا أمر المحرم أن يقتل الفأرة والغراب والحدأة مع ضعف ضرها إذ
كانت مما ال يؤكل لحمه كان ما جمع أن ال يؤكل لحمه وضر أكثر من ضرها أولى أن يكون قتله

مباحا في ا حرام(.)3
السبع ِ
ٍِ
يَ ،وال َكل َب
صلَّى اللَّه َعلَي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
العاد َ
المح ِرُم َّ ُ َ َ
َ -2عن أَبِي َسعيدَ ،عن النَّبِ ِّي َ
ال « َيقتُ ُل ُ
ِ
اب»(.)4
بَ ،والح َدأَةََ ،وال ُغ َر َ
العق َر َ
ورَ ،والفَأ َرةََ ،و َ
َ
العقُ َ
وجه الداللة:

َّدل على جواز قتل هذ الحيوانات للمحرم ،واألسد والنمر من جملته(.)5

أدلة أصحاب المذهب الخامس :استدل أصحاب المذهب الخامس القائلون بأنه يجوز للمحرم قتل كل ما
عدا عليه وعقر وآذا وال فدية عليه بالسنة والقياس والمعقول

أوالً :السنة النبوية:

ِ َّ
صلَّى اللَّه َعلَي ِه َو َسلَّ َم  -قال «خمس من
 -4عن ابن عمر َ -رض َي الله َعنه َما  -أن رسول اهلل َ -

الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح :الغراب ،والحدأة ،والعقرب ،والفأرة ،والكلب العقور " وفي
رواية " خمس ال جناح على من قتلهن في الحرم واإلحرام»(.)6

) )1المزني مختصر المزني (.)403/8

) )2البخاري الجامع الصحيح ،كتاب جزاء الصيد ،باب ما يقتل المحرم من الدواب ،)45/5(،برقم (.)4820
) )3الشافعي األم (.)224/1
) ) 4الترمذي سنن الترمذي ،كتاب أبواب الحج ،باب ما يقتل المحرم من الدواب ( ، )483/5برقم ( .)858قال الترمذي
يث َح َس ٌن».
« َه َذا َح ِد ٌ
) )5الروياني بحر المذهب (.)13/4
) )6البخاري الجامع الصحيح ،كتاب جزاء الصيد ،باب ما يقتل المحرم من الدواب ،)45/5( ،برقم (.)4820
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وجه الداللة:
دل الحديث على أن للمحرم أن يقتل الحدأة ،والغراب ،والفأرة ،والعقرب ،والكلب العقور(.)1
ِ
ِ
َّ
سلَّ َم  -بقتل
صلَّى اللَّ ُه َعلَيه َو َ
 -2عن عائشة َ -رض َي الله َعنهَا  -قالت «أمر رسول اهلل َ -
خمس من الفواسق في الحل والحرم :الغراب ،والحدأة ،والعقرب ،والفأرة ،والكلب العقور»(.)2
وجه الداللة:

دل الحديث أن الخبر نص من كل جنس على صورة من أدنا  ،تنبيهاً على ما هو أعلى منها،

وداللة على ما كان في معناها ،فنصه على الحدأة والغراب تنبيه على البازي ونحو  ،وعلى الفأرة
تنبيه على الحشرات ،وعلى العقرب تنبيه على الحية ،وعلى الكلب العقور تنبيه على السباع التي هي

أعلى منه ،وألن ما ال يضمن بمثله ،وال بقيمته ،ال يضمن ،كالحشرات(.)3
ال " َخمس فَو ِ
َن َّ
َ -5عن َعائِ َشةَ ،أ َّ
قُ ،يقتَل َن ِفي ال ِح ِّل َوال َح َرِم :ال َح َّي ُة،
النبِ َّ
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم قَ َ
اس ُ
َ
ي َ
ورَ ،وال ِح َدأَةُ"(.)4
اب األَبقَعَُ ،والفَأ َرةَُ ،وال َكل ُ
َوال ُغ َر ُ
ب ال َعقُ ُ
وجه الداللة:

دل الحديث أن من باب ترتيب الحكم على الوصف ،فحيث وجد الفسق ترتب الحكم ،ثم إنه 

أكد ذلك بأن عدد أنواعاً ،تنبيهاً على ما في معناها كالعقرب(.)5

ثانياً :القياس:

يستحب قتل كل ما كان طبعه األذى وان لم يوجد منه أذى قياساً على ما تقدم كاألسد والنمر

والذئب والفهد وما في معنا مما فيه أذى للناس في أنفسهم وأموالهم(.)6

ثالثاً :المعقول:

كل ما عدا عليه ،أو آذا  ،وال فداء عليه(.)7

) )1الزركشي شرح الزركشي على مختصر الخرقي (.)434/5

) )2مسلم المسند الصحيح ،كتاب الحج ،باب ما يندب للمحرم وغير قتله من الدواب ، )831 /2(،برقم (.)4438
) )3ابن قدامة المغني (.)543/5
) )4مسلم المسند الصحيح ،كتاب الحج ،باب ما يندب للمحرم وغير قتله )830/2( ،برقم (.)4438
) )5الزركشي شرح الزركشي على مختصر الخرقي (.)431/5
) )6البهوتي كشاف القناع عن متن ا قناع (.)453/2

) )7الزركشي شرح الزركشي على مختصر الخرقي (.)431/5
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المناقشة:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول:
نوقش أصحاب المذهب األول القائلون بأنه ليس في قتل الغراب والحدأة والذئب والحية والعقرب والفأرة
ابتداء فعليه جزاؤ بما يلي
والكلب العقور جزاء ،أما السباع التي ال يؤكل لحمها إذا قتل المحرم منها شيئاً
ً
 -4الجواب عن اآلية فمن وجهين

أحدهما :إن اسم الصيد ال يقع على السبع؛ ألن الصيد ما أحله اهلل تعالى من البر ،وليس السبع
مما أحله اهلل تعالى من البر ،فلم يكن من جملة الصيد.

والثاني :أن الصيد ما وجب فيه المثل عندنا أو القيمة عندهم ،والسبع ال يجب فيه المثل وال القيمة

الكاملة فلم تكن من الصيد ،وأما قياسهم على الضبع فالمعنى فيه أنه صيد مأكول ،فليس كذلك

السبع(.)1

 -2قوله « خمس ال جناح على من قتلهن في حل وال حرم العقرب ،والفأرة ،والحدأة ،والغراب،
والكلب العقور» ،نبه بكل واحدة من هذ الخمس على ما كان في معناها ،فنبه بالكلب على األسد
والفهد والنمر؛ ألن العقر والعدو فيهن أكثر(.)2

 -5السباع كلها موصوفة بصفة العدوى ،وان لم يوجد فيها عدوى ،كما يوصف السيف بأنه قاطع

وان لم يوجد منه القطع ،والنار بأنها محرقة وان لم يوجد منها ا حراق؛ وألنه متولد مما ال يؤكل لحم

شيء من جنسه فوجب أن ال يجب الجزاء في قتله كالذئب(.)3

مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني:

نوقش أصحاب المذهب الثاني القائلون بأنه ال بأس أن يقتل المحرم الفأرة والحية والعقرب والحدأة وشبيهها
والكلب العقور ،وما يعدو من الذئاب والسباع بما يلي

 -4إن الحية لم تسم ،والعرب ال تعرف أن الحية كلب عقور ،إنما الكلب عندها السبع والكالب التي

خلقها اهلل متقاربة كخلق الكلب ،وان قلتم إنها تضر هكذا فقد أمر عمر بن الخطاب أن يقتل الزنبور
في ا حرام والزنبور إنما هو كالنحلة فكيف لم تأمروا بقتل الزنبور وقد أمر به عمر وأمرتم بقتل الحية
إذ أمر بها عمر؟(.)4

) )1الماوردي الحاوي الكبير (.)545/4
) )2العمراني البيان في مذهب ا مام الشافعي (.)488/4
) )3الماوردي الحاوي الكبير (.)542/4
) )4الشافعي األم (.)223/1
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مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثالث:
نوقش أصحاب المذهب الثالث القائلون بأنه ال يقتل المحرم إال الذئب وحد  ،ومتى قتل غير وفعليه
الفدية سواء ابتدأ أو لم يبتدئه بما يلي

 -4تبين بالنص أن الشرع حرم عليه قتل الصيد ،وما ألزمه تحمل األذى من الصيد فإذا جاء األذى

من الصيد صار مأذونا في دفع أذا مطلقاً فال يكون فعله موجباً للضمان عليه(.)1

وبهذا فارق ضمان العباد فإن الضمان يجب لحق العباد ،ولم يوجد ا ذن ممن له الحق في إتالفه

مطلقاً حتى يسقط به الضمان بخالف ما نحن فيه(.)2

 -5أنه لما عدا عليه وابتدأ باألذى التحق بالمؤذيات طبعاً فسقطت عصمته(.)3

 -4أثر ا حرام في أن ال يتعرض للصيد ال في وجوب تحمل األذى بل يجب عليه دفع األذى؛ ألنه
من صيانة نفسه عن الهالك وأنه واجب ،فسقطت عصمته في حال األذى ،فلم يجب الجزاء بخالف

الجمل الصائل؛ ألن عصمته ثبتت حقاً لمالكه ولم يوجد منه ما يسقط العصمة فيضمن القاتل ،وان

لم يعد عليه ال يباح له أن يبتدئه بالقتل ،وان قتله ابتداء فعليه الجزاء(.)4

 -3أن المحرم ممنوع عن التعرض ال عن دفع األذى ،ولهذا كان مأذوناً في دفع المتوهم من األذى

كما في الفواسق؛ فألن يكون مأذوناً في دفع المتحقق منه أولى ومع وجود ا ذن من الشارع ال يجب
الجزاء حقاً له بخالف الجمل الصائل؛ ألنه ال إذن من صاحب الحق وهو العبد(.)5

مناقشة أدلة المذهب الرابع:

نوقش أصحاب المذهب الرابع القائلون بأن كل ما ال يؤكل لحمه فللمحرم قتله بما يلي

 -4ال حجة للشافعي في حديث الخمس الفواسق؛ ألنه ليس فيه أن إباحة قتلهن ألجل أنه ال يؤكل

لحمها ،بل فيه إشارة إلى أن علة ا باحة فيها االبتداء باألذى غالباً ،وال يوجد ذلك في الضبع والثعلب،
بل من عادتهما الهرب من بني آدم وال يؤذيان أحداً حتى يبتدئهما باألذى ،فلم توجد علة ا باحة

فيهما فلم تثبت ا باحة ،وعلى هذا الخالف الضب ،واليربوع( ،)6والسمور ،والدلف( ،)7والقرد والفيل،

) )1السرخسي المبسوط (.)34/4
) )2السرخسي المبسوط (.)34/4
) )3الكاساني بدائع الصنائع(.)431/2
) )4الكاساني بدائع الصنائع(.)431/2
) )5المرغيناني الهداية في شرح بداية المبتدي (.)408/4
( )6هي أحد أنواع القوارض التي لها ذيل طويل.

( )7هو نوع من أنواع الثديات يتبع جنس الخز من العريسات.
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والخنزير؛ ألنها صيد لوجود معنى الصيد فيها ،وهو االمتناع والتوحش وال تبتدئ باألذى غالبا فتدخل

تحت ما تلونا من اآليات الكريمة(.)1

 -2استثناء الخمس لوجود األذى منهن عادة؛ ألن سكنى الخمس فيما بيننا إما مزارعاً ،أو مساكناً

كالفأرة والحية والعقرب والكلب العقور أو مزارعاً ال مساكناً كالحدأة ،والغراب ،والذئب ،ومن طبعهن

األذى فيوجد األذى عادة ،فأما الفهد والبازي والصقر وأشباهها من السباع بعيد منا مساكناً ومزارعاً؛
ألن من عادتهن التباعد من الناس ،وال يوجد األذى منهن ،فاستثناء الخمس ال يدل على استثناء

سائر السباع مستثناة عندما تجب الحماية بقتلها وال يجاور به الدم عند علمائنا البيت ،واألصل فيه

قوله عليه السالم «الضبع صيد»  ،وفيه شاة إذا قتله المحرم(.)2

 -5أن السبع صيد لتوحشه وكونه مقصوداً باألخذ إما لجلد أو ليصطاد به أو لدفع أذا والقياس

على الفواسق ممتنع لما فيه من إبطال العدد واسم الكلب ال يقع على السبع عرفاً والعرف أملك(.)3

 -4القياس على الخمس الفواسق ممتنع لما فيه من إبطال العدد الثابت بالنص؛ وألن السباع ليست

في معنى الخمسة؛ ألنها تبتدئ باألذى ،وتخالط الناس وتعيش بينهم باالختطاف وا فساد والسباع ال
تبتدئ باألذى ،وهي بعيدة عنهم فكان إيذاؤها دون إيذاء الفواسق فال تلحق بها ،واسم الكلب ال يتناول

السبع عرفاً فإن من قال فالن يقتني الكالب أو في بابه كلب ال يفهم أحد أنه السباع والعرف أولى
باالعتبار ثم ال يجاوز بقيمته شاة(.)4

مناقشة أدلة المذهب الخامس:

نوقش أصحاب المذهب الخامس القائلون بأنه يجوز للمحرم قتل كل ما عدا عليه عقر وآذا وال فدية

عليه ،بما نوقش به المذاهب السابقة.

))1

الكاساني بدائع الصنائع(.)438/2

))2

ابن مازة المحيط البرهاني في الفقه النعماني (.)458/2

))3

المرغيناني الهداية في شرح بداية المبتدي (.)408/4

))4

الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (.)01/2
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الرأي الراجح ومسوغات الترجيح:
بعد عرض مذاهب الفقهاء وما استدلوا به وتوجيهها ومناقشتها ،يتبين لي أن المذهب الراجح هو المذهب
الخامس هو مذهب الحنابلة القائلين بأنه يجوز للمحرم قتل كل ما عدا عليه وعقر وآذا وال فدية.
مسوغات الترجيح:

 -4ألن اآليات الواردة قد دخلها التخصيص باألحاديث.
 -2ألن األحاديث بينت أنه ال شيء على المحرم في قتل الحيوانات المسماة.

 -5ألن النبي  ذكر تلك الحيوانات منبهاً على صفاتها التي تتوفر في غيرها.
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المطلب الثالث

قتل المحرم للطير للجارح
قال اإلمام مالك:

"وأما ما ضر من الطير ،فإن المحرم ال يقتله .إال ما سمى النبي -صلى اهلل عليه وسلم :-الغراب والحدأة.
وان قتل المحرم شيئاً من الطير سواهما ،فداه"(.)1

صورة المسألة:

محرم رأى طي اًر جارحاً حال إحرامه فقتله فما هو الجزاء؟.
تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله ال شيء عليه( ،)2وأجمعوا على أن للمحرم قتل

الذئب( ،)3وقتل الفواسق المذكورة( )4في الحديث( ،)5وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل الصيد أن عليه الجزاء(،)6
واتفقوا ان ذبح األنعام والدجاج في الحرم وللمحرم حالل( ،)7واختلفوا في قتل المحرم للطير الجارح على

مذهبين

المذهب األول:

()8

ذهب الحنفية

والعقرب والحية.

()9

والشافعية

والحنابلة( )10إلى جواز قتل جوارح الطير المؤذية كالحدأة والغراب والفأرة

) )1مالك الموطأ (.)531/4
) )2ابن المنذر ا جماع (ص .)34
) )3ابن المنذر ا جماع (ص .)34
) )4عن ابن عمر ،أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،قال" :خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح :الغراب،
والحدأة ،والعقرب ،والفأرة ،والكلب العقور" .وقد سبق تخريجه ص.32

) )5ابن المنذر ا قناع (.)248/4

) )6ابن رشد بداية المجتهد (.)424/2
) )7ابن حزم مراتب ا جماع (ص .)443

) )8الشيباني الحجة على أهل المدينة ( ،)245/2الزبيدي الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ( ،)413/4المرغيناني
الهداية في شرح بداية المبتدي (.)401/4
) )9العمراني البيان في مذهب ا مام الشافعي ( ،)483/4الروياني بحر المذهب ( ،)13/4الرافعي فتح العزيز بشرح
الوجيز (.)488/1
) )10ابن قدامة المغني ( ،)543/5الجماعيلي الشرح الكبير على متن المقنع ( ،)562/5الحجاوي ا قناع في فقه ا مام
أحمد بن حنبل (.)505/4
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المذهب الثاني:
وذهب المالكية في المشهور إلى عدم جواز قتل جوارح الطير عدا الغرب والحدأة لضررهما

()1

سبب الخالف:

يرجع سبب االختالف في تفسير قول النبي " خمس من الفواسق"( ،)2فقيل قيل يخرج الطائر من

لفظ الدابة لقوله تعالى {وما من دابة في األرض وال طائر يطير بجناحيه}( ،)3وقيل لخروجها عن غيرها
من الحيوانات في حل أكله ،وقيل لخروجها عن حكم غيرها با يذاء وا فساد وعدم االنتفاع ،فمن قال
باألول ألحق بالخمس كل ما جاز قتله للحالل في الحرم ومن قال بالثاني ألحق كل ما ال يؤكل إال ما نهي

عن قتله ،ومن قال بالثالث خص ا لحاق بما يحصل منه ا فساد(.)4

األدلــة:

أدلة أصحاب المذهب األول :استدل أصحاب المذهب األول القائلون بجواز قتل جوارح الطير المؤذية
بالكتاب والسنة النبوية والمعقول

أوالً :الكتاب:

الصي َد َوأَنتُم ُح ُرم}(.)5
آم ُنوا َال تَقتُلُوا َّ
ُّها الَِّذ َ
قال تعالى { َيا أَي َ
ين َ
وجه الداللة:
دلت اآلية أن جنس الصيد ،واسم الصيد يتناول مأكول اللحم ويتناول غير مأكول اللحم لما ذكرنا

من حد الصيد إال أن البعض صار مستثنى عن التحريم ببيان رسول اهلل -عليه الصالة السالم(،)6
صارت هذ األشياء مستثناة عن التحريم وصارت مستثناة عن وجوب الجزاء بقتلها؛ ألن المحرم بقتل
هذ األشياء ال يصير جانياً على إحرامه بارتكابه شيئاً من محظورات إحرامه(.)7

ثانياً :السنة النبوية:
ِ
ِ
ِ
ِ َّ
ول اللَّ ِه َّ -
ضي اللَّه َعنهَا ،أ َّ
ابُ ،كلُّ ُه َّن
َّو ِّ
َن َرس َ
صلى اهلل َعلَيه َو َسل َم -قَا َل " َخمس م َن الد َ
َ
َعن َعائ َشةَ َر َ
ِ
ِ
ِ
ور"(.)8
بَ ،والفَأ َرةَُ ،وال َكل ُ
العق َر ُ
الح َرِم :ال ُغ َر ُ
فَاسقَ ،يقتُلُ ُه َّن في َ
ب َ
ابَ ،والح َدأَةَُ ،و َ
العقُ ُ

) )1ابن عبدالبر االستذكار ( ،)434/4القيرواني الرسالة (ص  ،)10ابن عبد البر الكافي في فقه أهل المدينة (.)532/4
) )2مسلم المسند الصحيح ،كتاب الحج ،باب ما يندب للمحرم وغير قتله من الدواب ،)831 /2(،برقم (.)4438
) )3من اآلية  58من سورة األنعام.

) )4الصنعاني سبل السالم (.)024/4
) )5من اآلية  33من سورة المائدة.
) )6مسلم المسند الصحيح ،كتاب الحج ،باب ما يندب للمحرم وغير قتله من الدواب، َ)831 /2( ،برقم (.)4438
) )7ابن مازة المحيط البرهاني في الفقه النعماني (.)451/2

) )8البخاري الجامع الصحيح ،كتاب جزاء الصيد ،باب ما يقتل المحرم من الدواب ،)45/5( ،برقم (.)4820
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وجه الداللة:
دل الحديث على جواز قتل المحرم جوارح الطير دون جزاء عليه(.)1

ثالثاً :المعقول:

علة ا باحة فيها هي االبتداء باألذى والعدو على الناس غالباً فإن من عادة الحدأة أن تغير على

اللحم والكرش ،والعقرب تقصد من تلدغه وتتبع حسه وكذا الحية ،والغراب يقع على دبر البعير
وصاحبه قريب منه(.)2

أدلة أصحاب المذهب الثاني :استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم جواز قتل جوارح الطير عدا
الغراب والحدأة لضررهما بالكتاب والسنة النبوية والمعقول

أوالً :الكتاب:

صي ُد ال َبِّر َما ُدمتُم ُح ُرًما}(.)3
قال تعالى { َو ُحِّرَم َعلَي ُكم َ
وجه الداللة:
دلت اآلية على أن المنع عام في الطير وسائر الحيوان وقد خص رسول اهلل -صلى اهلل عليه
وسلم -دواب بأعيانها وأرخص للمحرم في قتلها من أجل ضررها فال وجه أن يزاد عليها إال أن يجمعوا
على شيء فيدخل في معناها(.)4

ثانياً :السنة النبوية:
َّ ِ
ِ َّ
صة
َ -4عبد الله بن ع َم َر َرض َي الله َعنه َما قَالَت َحف َ
اب الَ حرج علَى من قَتَلَه َّن :ال ُغراب ،و ِ
ِ
الح َدأَةُ،
ُ
َ ُ َ
م َن الد َ
َّو ِّ َ َ َ َ َ
وجه الداللة:

َّ ِ
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم " َخمس
قَ َ
ال َرسول الله َ
ور"(.)5
بَ ،وال َكل ُ
لعق َر ُ
ب َ
َوالفَأ َرةَُ ،وا َ
العقُ ُ

دل الحديث على جواز المذكورات وهن الالتي يسببن الضرر لإلنسان فال يزاد عليها(.)6
ضي اهلل عنها أََّنها قَالَت إِ ِّني َألَعجب ِم َّمن يأ ُك ُل ال ُغراب وقَد أ َِذ َن رسو ُل ِ
ِ
ِ
اهلل
َ
َ ُ
َ ُ
َ َ َ
َ َ َ
َ -2عن َعائ َشةَ َر َ
اهلل ما ُهو ِم َن الطَّ ِّيب ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ات(.)7
َ
س َّماهُ فَاسقًا َ ،و َ َ
سلَّ َم في قَتَله لل ُمح ِرِم َو َ
صلَّى اهللُ َعلَيه َو َ
َ

) )1المرغيناني الهداية في شرح بداية المبتدي (.)401/4
) )2الكاساني بدائع الصنائع(.)431/2
) )3من اآلية  30من سورة المائدة.
) )4ابن عبدالبر التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد (.)400/43
) )5البخاري الجامع الصحيح ،كتاب جزاء الصيد ،باب ما يقتل المحرم من الدواب ،)45/5( ،برقم (.)4820
) )6النفراوي الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (.)501/4

) )7البيهقي السنن الكبرى ،باب ما يحرم من جهة ما ال تأكله العرب ،)352/3( ،رقم (.)43503
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ال "من يأ ُك ُل ال ُغراب؟ وقَد س َّماه رسو ُل اللَّ ِه صلَّى اهلل علَي ِه وسلَّم :فَ ِ
اسقًا،
َ -5ع ِن اب ِن ع َم َر ،قَ َ َ َ
َ
َ َ َ َ َُ ُ
ُ َ َ ََ
واللَّ ِه ما ُهو ِم َن الطَّ ِّيب ِ
ات"(.)1
َ
َ َ
َ
وجه الداللة:

دل الحديثان على جواز قتل الغراب دون جزاء بسبب ضرر على ا نسان.

ثالثاً :المعقول:

 -4إن ا نسان أعظم حرمة من الصيد وان قتله ا نسان دفعاً عن نفسه فال شيء عليه(.)2
 -2إن الغراب والحدأة من الفواسق التي ورد النص بإباحة قتلها كالعقرب والحية(.)3
 -5إن الغراب يؤذي الدواب وغيرها ،والحدأة تخطف األمتعة(.)4

 -4إن مضرتهما التي أباحت قتلهما ال يشاركهما في إباحة القتل غيرهما من الطير(.)5

المناقشة:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول:

نوقش أصحاب المذهب األول القائلون بجواز قتل جوارح الطير المؤذية بما يلي
 -4ليس في اآلية الكريمة ما يدل على قتل جوارح الطير ،وهي خارج محل النزاع ،وما خصصتمو
بنص الحديث لم يذكر إال الغراب والحدأة.

 -2إن حديثي ابن عمر وعائشة لم يذك ار سوى الغراب والحدأة في جواز قتلها ،فيبقى النص عليها
وال يتجاوز غيرهما من الطيور إال بنص آخر من رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم.-

 -5إن ما ذكرتم من علة ا يذاء ال تكفي باحة قتل غيرها من الطير ،واال فهو معارض باآلية

الصي َد َوأَنتُم ُح ُرم}(.)6
الكريمة {َال تَقتُلُوا َّ

) )1ابن ماجه سنن ابن ماجه ،باب األرنب ،)4682/2( ،رقم ( .)5248صححه عبد الباقي.
) )2الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)204/2
) )3الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)205/2
) )4القيرواني الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (.)501/4
) )5الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)205/2
) )6من اآلية  33من سورة المائدة.
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مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني:
نوقش أصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم جواز قتل جوارح الطير عدا الغرب والحدأة لضررهما بما
يلي

أيضا عموم قوله تعالى {وما
 -4ذكر في الدواب الخمس الغراب والحدأة ،ويدل على دخول الطير ً
من دابة في األرض إال على اهلل رزقها}( )1وقوله تعالى {وكأين من دابة ال تحمل رزقها}( )2وفي

حديث أبي هريرة عند مسلم في صفة بدء الخلق "وخلق الدواب يوم الخميس" ولم يفرد الطير بذكر(.)3
 -2ذكر الخمس يفيد بمفهومه نفي هذا الحكم عن غيرها ،ولكنه ليس بحجة عند األكثر وعلى تقدير
اعتبار فيمكن أن يكون قاله  - -أوال ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس تشترك معها في ذلك الحكم

فقد ورد زيادة الحية والسبع العادي والذئب والنمر(.)4

 -5أن ا نسان أعظم حرمة من الصيد وان قتله ا نسان دفعا عن نفسه فال شيء عليه(.)5

الرأي الراجح:

بعد عرض مذاهب الفقهاء وما استدلوا به وتوجيهها ومناقشتها يتبين لي أن المذهب الراجح هو المذهب

األول مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة القائلين بجواز قتل جوارح الطير المؤذية.
مسوغات الترجيح:

 -4لم تخل أدلة الفريقين من مناقشات وردود.
 -2لقوة أدلة الجمهور على هذا الرأي.

 -5ألن الحديث أشار إلى العلة التي بسببها جاز القتل وهي ا يذاء.
 -4ألن األحاديث األخرى فيها زيادة على الفواسق الخمس ،وهذا دليل على دخول غيرها.

) )1من اآلية 1من سورة هود.
) )2من اآلية  06من سورة العنكبوت.
) )3المباركفوري مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)466/3
) )4الشوكاني نيل األوطار (.)55/3

) )5الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)204/2
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المبحث الثاني

ما يجوز للمحرم أن يفعله

ب واحد
وفيه مطل ٌ
المطلب األول :بط المحرم لجراحه وفقأ دمله وقطع عرقه.
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بط

المطلب األول

()1

المحرم لجراحه وفقأ دمله

()2

وقطع عرقه

()3
ِ
قَ َ ِ
اج إِلَى َذلِ َك»(.)4
اج ُه َ ،وَيفقَأَ ُد َّملَ ُهَ ،وَيقطَ َع عرقَ ُه ،إِ َذا احتَ َ
س أَن َي ُبطَّ ال ُمح ِرُم ُخ َر َ
ال َمالكَ « :وَال َبأ َ
صورة المسألة:

محرم أصيب بخراج في رأسه فتعالج واستخرج ما به من التهاب.
تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من الجماع ،وقتل الصيد ،والطيب ،وبعض اللباس ،وأخذ الشعر،

وتقليم األظفار( ،)5وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة( ،)6وأجمعوا على أن الرجل المحرم يجتنب لباس

العمائم والقالنس والجباب والقمص والمخيط والسراويل التي ال تسمى ثياباً إن وجد إ از اًر( ،)7وال خالف بين

العلماء في أنه ال يجوز للمحرم حلق شيء من شعر رأسه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر إال من ضرورة،
وأنه إن حلقه من ضرورة فعليه الفدية( ،)8واختلفوا في الحجامة للمحرم عند الضرورة على مذهبين

المذهب األول:

()9

ذهب الحنفية

()10

والشافعية

والحنابلة( )11إلى القول بجواز أن يحتجم المحرم ويفتصد ويقطع العرق ما

لم يقطع شع اًر وال فدية عليه.
) )1بط من األصل الثالثي( بطط) بط الجرح وغير يبطه بطاً وبجه بجا إذا شقه ،أي شق الدمل والخراج ونحوهما،

وبططت القرحة شققتها .انظر ابن األثير النهاية في غريب الحديث واألثر ( ،)453/4الجوهري الصحاح تاج اللغة

وصحاح العربية ( )4440/5ابن منظور لسان العرب (.)204/1

) )2الدمل واحد دماميل وهي القروح .الرازي مختار الصحاح (ص  ،)461الجوهري الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية
(.)4033/4
) )3الخراج خراج الجسد الدمل ونحو  ،وهو التهاب محدود في الجلد والنسج التي تحته مصحوب بتقيح .انظر ابن فارس
مجمل اللغة (ص  ،)280المجمع المعجم الوسيط (.)231/4

) )4مالك الموطأ (.)533/4

) )5ابن المنذر ا جماع (ص .)32
) )6ابن المنذر ا جماع (ص .)32
) )7ابن حزم مراتب ا جماع (ص .)42
) )8ابن عبد البر االستذكار (.)426/4

) )9السرخسي المبسوط ( ،)424/4الكاساني بدائع الصنائع ( ،)434/2الزبيدي ،الجوهرة النيرة على مختصر القدوري
(.)432/4
) )10الروياني بحر المذهب ( ،)402/5العمراني البيان ( ،)263/4النووي المجموع (.)533/1
) )11ابن قدامة المغني ( ،)283/5الحجاوي ا قناع في فقه ا مام أحمد بن حنبل ( ،)501/4البهوتي كشاف القناع عن

متن ا قناع (.)443/2
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المذهب الثاني:
وذهب المالكية في المشهور

سبب الخالف:

()1

إلى أنه يكر للمحرم أن يحتجم ويفتصد من غير ضرورة.

يرجع سبب اختالف الفقهاء في هذ المسألة إلى التعارض الظاهري بين األحاديث؛ فهناك أحاديث ذكرت

أن النبي  احتجم وهو محرم ،دون أن تذكر الضرورة أو األذى ،وهناك روايات ذكرت أنه احتجم من أذى
كان به ،فمن أخذ بالرواية المطلقة قال بعدم الكراهة ،ومن أخذ بالرواية األخرى حملها على الضرورة.

األدلــة:

أدلة أصحاب المذهب األول :استدل أصحاب المذهب األول القائلون بجواز الحجامة للمحرم ما لم يقطع
شع ارً وال فدية عليه بالسنة النبوية واألثر والمعقول:

أوالً :السنة النبوية:
ِ
َّاس ر ِ
َن َّ
سلَّ َم احتَ َج َم َو ُه َو ُمح ِرمَ ،واحتَ َج َم
ض َي اللَّه َعنه َما «أ َّ
صلَّى اهللُ َعلَيه َو َ
الن ِب َّي َ
َ -4ع ِن اب ِن َعب ٍ َ
ص ِائم»(.)2
َو ُه َو َ
وجه الداللة:
دل الحديث بمنطوقه الصريح على أنه يجوز للمحرم أن يحتجم ،والفصد وبط القرحة والجرح في

معنى الحجامة . ،ولم يذكر فدية(.)3
َن رس َ َّ ِ
ِ َّ ِ
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم« -احتَ َج َم ِبلَح ِي َج َمل ِمن
ول اللهَ -
 -2عن َعبد الله اب َن ب َحي َنةَ ،ي َح ِّدث أ َّ َ
ِ
طَ ِري ِ
س ِط َأر ِس ِه»(.)4
ق َم َّك َةَ ،و ُه َو ُمح ِرم ،في َو َ
وجه الداللة:

دل الحديث داللة واضحة على جواز الحجامة للمحرم دون ذكر ضرورة أو فدية(.)5
ِ
طٍ
َ -4ع ِن ال َع َال ِء ب ِن الم َسي ِ
سو ُل اللَّ ِه
يل لِ َع َ
اء َيحتَ ِجم المح ِرم؟ فَقَ َ
ال ِق َ
ِّب قَ َ
ال « َن َعم قَد فَ َع َل َذل َك َر ُ
ِ
شع ًار»(.)6
سلَّ َمَ ،ولَ ِكن َال َيحلِق َ
صلَّى اهللُ َعلَيه َو َ
َ

) )1القيرواني النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات ( ،)533/2ابن عبد البر الكافي في فقه أهل
المدينة ( ،)580/4الخرشي شرح مختصر خليل (.)536/2

) )2البخاري الجامع الصحيح ،كتاب جزاء الصيد ،باب الحجامة للمحرم )43/5( ،برقم (.)4853
) )3الكاساني بدائع الصنائع( ،)434/2ابن قدامة المغني (.)283/5
) )4البخاري الجامع الصحيح ،كتاب جزاء الصيد ،باب الحجامة للمحرم ، )423/1( ،برقم (.)4850
) )5الماوردي الحاوي الكبير (.)425/4
) )6ابن أبي شيبة الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار ،كتاب الحج ،باب في المحرم يحتجم من رخص فيه ،برقم
(.)526/5( ،)44332
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وجه الداللة:
دل الحديث على جواز الحجامة للمحرم مع اشتراط عدم حلق الشعر(.)1

ثالثاً :المعقول:

إن في الحجامة وقطع العرق وغيرها هي في الحقيقة عبارة عن شق الجلدة

()2

فال يمنع المحرم

منها ،كما أنها تعد عالجاً وهذا ال يمنع عن المحرم بل إن الحاجة داعية إلى ذلك
وذلك للضرورة(.)4

()3

فال بأس به

أدلة أصحاب المذهب الثاني :استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بكراهة الحجامة للمحرم مطلقاً
بالسنة النبوية واألثر والمعقول:

أوالً -السنة النبوية:
ِ
َّاس «احتَ َجم َّ
َع ِن اب ِن َعب ٍ
ان ِب ِهِ ،ب َماء
سلَّ َم ِفي َأر ِس ِه َو ُه َو ُمح ِرمِ ،من َو َجع َك َ
صلَّى اهللُ َعلَيه َو َ
الن ِب ُّي َ
َ
()6
()5
ان ِب ِه»(.)7
ان ِب ِه»  ،وفي رواية « ِمن أَ ًذى َك َ
ُيقَا ُل لَ ُه لُح ُي َج َمل»  ،وفي رواية « ِمن َداء َك َ
وجه الداللة:
دل الحديث داللة واضحة على أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -احتجم من ضرورة وهي أذى

أو داء ،وهي روايات صحيحة(.)8

ثانياً :األثر:
َن ِافعٌ ،أ َّ
ان َيقول «ال َيحتَ ِج ُم ال ُمح ِرُم إِال أَن َيضطَ َّر إِلَي ِه ِم َّما ال ُب َّد ِمن ُه»(.)9
َن اب َن ع َم َرَ ،ك َ
وجه الداللة:
دل األثر على أن االحتجام للمحرم مقدر بالضرورة.

) )1الشيباني مسائل ا مام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح (.)588/2
) )2الكاساني بدائع الصنائع(.)434/2
) )3السرخسي المبسوط ( ،)424/4الكاساني بدائع الصنائع ( ،)434/2ابن قدامة المغني (.)283/5
) )4ابن قدامة المغني ( ،)283/5البهوتي كشاف القناع عن متن ا قناع (.)443/2

) )5البخاري الجامع الصحيح ،كتاب الطب ،باب الحجامة من الشقيقة والصداع ، )423/1( ،برقم (.)3166
) )6أبو داود سنن أبي داود ،كتاب المناسك ،باب المحرم يحتجم ،)408/2( ،برقم ( ،)4850صححه األلباني.
) )7أحمد المسند ،مسند عبد اهلل بن عباس )48/4( ،برقم ( ،)2468قال األرنؤوط إسناد صحيح على شرط البخاري.
) )8ابن عبد البر االستذكار (.)402/4
) )9مالك الموطأ ،كتاب الحج ،باب الحجامة للمحرم ،)536/4( ،برقم ( ،)13صححه ابن األثير في جامع األصول،
( )48/5رقم (.)4520
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ثالثاً :المعقول:

 -4أن ا حرام ال يتعلق بقطع شيء من جلد جسد وانما ذلك ممنوع لغير حرمة ا نسان وهو مباح

للضرورة كالحجامة(.)1

 -2خشية أن يقتل شيئاً من الدواب حيث لم يزل بسببها شعر(.)2

 -5أن الحجامة إنما تكون في العادة بشد الزجاج ونحو والمحرم ممنوع من العقد والشد على جسد (.)3

المناقشة:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول:
نوقش أصحاب المذهب األول القائلون بجواز الحجامة للمحرم ما لم يقطع شع اًر و فدية عليه بما يلي

 -4حديث عبد اهلل بن بحينة محمول على أن النبي  كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس
ألنه ال ينفك عن قطع شعر ،أما إذا أراد المحرم الحجامة بغير حاجة فإن تضمنت قلع شعر فهي

حرام لتحريم قطع الشعر ،فإن لم تضمن ذلك بأن كانت في موضع ال شعر فيه فهي جائز عندنا
وعند الجمهور وال فدية فيها(.)4

وكذلك حديث ابن عباس يحمل على ذلك المعنى.

 -2أثر عطاء دل على جواز الحجامة بدون حلق الشعر ،وال يدل على جواز الحجامة بدون ضرورة.
 -5تشبيه الحجامة بالفصد واالحتجاج بأنه دواء ليس دليالً على جوازها مطلقاً.

مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني:

نوقش أصحاب المذهب الثاني القائلون بكراهة الحجامة للمحرم مطلقاً بما يلي

 -4لو لم يصلح إال للضرورة سن النبي  سنته حتى ال يقتدي به إلى غير ذلك السبب ولو جاز

للضرورة لجاز بفدية كحلق الرأس من أذى(.)5

 -2قد احتجم رسول اهلل  وهو محرم وما ذكر في ذلك ضرورة وال غيرها(.)6
 -5لم يذكر في حجامة النبي هو وال غير ضرورة أولى بنا من الذي روا عن ابن عمر ولعل ابن

عمر كر ذلك ولم يحرمه ولعل ابن عمر أن ال يكون سمع هذا عن النبي ولو سمعه ما خالفه إن

شاء اهلل فقال برأيه فكيف إذا سمعت هذا عن النبي .)7( 
) )1الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)201/2

) )2الخرشي شرح مختصر خليل (.)536/2
) )3الحطاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (.)433/5
) )4العظيم آبادي عون المعبود وحاشية ابن القيم (.)265/3
) )5الطحاوي مختصر اختالف العلماء (.)448/2
) )6الشيباني الحجة على أهل المدينة (.)231/2
) )7الشافعي األم (.)224/1
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 -4أن النبي –عليه الصالة والسالم -احتجم في حال إحرامه لحاجته إلى ذلك ،ثم لم ينقل عنه ناقل
أنه حظر ذلك على أحد من أمته وال أنه افتدى ،فبان بذلك أن كل ما كان نظير الحجامة التى هى

إخراج الدم من جسد فله فعله ،ونظير ذلك بط الحدس ،وقلع الضرس ،وفصد العرق ،وقطع الظفر
الذى انقطع فتعلق فآذى صاحبه ،أن على المحرم قلعه ،وال يلزمه لذلك كفارة وال فدية(.)1

 -3أن جميع الروايات المصرحة بأن النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -احتجم في رأسه ،لم يرد في

شيء منها أنه افتدى زالة ذلك الشعر من أجل الحجامة ،ولو وجبت عليه في ذلك فدية لبينها للناس،
ألن تأخير البيان عن وقت الحاجة ال يجوز(.)2

الرجح:
الرأي ا

بعد عرض مذاهب الفقهاء وما استدلوا به وتوجيهها ومناقشتها يتضح لي أن المذهب الراجح هو المذهب
األول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة القائلين بأنه يجوز للمحرم أن يحتجم دون ضرورة ما لم يقطع

شع اًر دون وال فدية عليه.
مسوغات الترجيح:

 -4أن الحجامة ال يقوم بها المحرم وغير المحرم إال عند ضرورة وليس ترفاً.
 -2أن الحجامة تأتي في باب التداوي ،وهو جائز للمحرم.

 -5أن مراد المالكية بأن المحرم يضعف بإخراج الدم منه قد يؤدي إلى عجز عن إتمام بعض

المناسك ،وهذا يدل على أن المنع عند المالكية الحتمال الضعف ال لمعنى في نفس الحجامة(.)3

 -4إن ما قاله ابن عمر هو رأي آر وربما لم يبلغه الحديث كما قال ا مام الشافعي –رحمه اهلل.-

) )1ابن بطال شرح صحيح البخاري (.)361/4
) )2المباركفوري مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)504/3
) )3المباركفوري مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)503/3
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الفصل الثالث

اآلراء الفقهية من باب ما جاء فيمن أحصر بعدو إلى باب ركعتي الطواف
وفيه مبحثان

المبحث األول :اإلحصار بعدو أو بغير عدو.
وفيه ثالثة مطالب

المطلب األول :ما يفعل المحرم للحج والعمرة الذي حبس بعدو.

المطلب الثاني :ما يفعل من حبس عن الحج بعد ما أحرم بغير عدو بسبب مرض أو غير .

المطلب الثالث :م ا يفعل من أهل بحج من مكة من أهلها أو من غير أهلها ،ثم أحصر لمرض أو
غير .

المبحث الثاني :ركعتا الطواف وانتقاض وضوء المحرم وهو يطوف ويسعى.
وفيه مطلبان

المطلب األول :الجمع بين الطواف ألسابيع بركعتين عن تلك األسابيع.

المطلب الثاني :انتقاض الوضوء لمن يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة.
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المبحث األول

ا حصار بعدو أو بغير عدو
وفيه ثالثة مطالب

المطلب األول :ما يفعل المحرم للحج والعمرة الذي حبس بعدو.

المطلب الثاني :ما يفعل من حبس عن الحج بعد ما أحرم بغير عدو بسبب مرض أو غير .

المطلب الثالث :ما يفعل من أهل بحج من مكة من أهلها أو من غير أهلها ،ثم أحصر لمرض أو
غير .
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المطلب األول

ما يفعل المحرم للحج والعمرة الذي حبس بعدو
ق
َعن َمالِك قَ َ
س ِب َع ُد ٍّو ،فَ َحا َل َبي َن ُه َوَبي َن ال َبي ِت ،فَِإ َّن ُه َي ِح ُّل ِمن ُك ِّل َ
شيءَ ،وَين َح ُر َهد َي ُهَ ،وَيحلِ ُ
الَ « :من ُح ِب َ
ضاء»(.)1
س ُه َحي ُ
س َعلَي ِه قَ َ
س َولَي َ
ث ُح ِب َ
َأر َ
صورة المسألة:

مسلم خرج إلى الحج محرماً فمنعه العدو من الوصول إلى مكة ،فماذا يفعل؟

تحرير محل النزاع:

ركن من أركان ا سالم( ،)2واتفقوا على أنه على المرء في عمر حجة واحدة(،)3
اتفق الفقهاء على أن الحج ٌ

واتفقوا على أن الحج إنما يجب بخمس شرائط ا سالم ،والعقل ،والبلوغ ،والحرية ،واالستطاعة( ،)4واتفقوا

على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم ،سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها( ،)5واتفقوا على أن ا حصار
بعدو بعد ا حرام مبيح للتحلل( ،)6واختلفوا في القضاء والهدي على ثالثة مذاهب -

المذهب األول:

ذهب الحنفية( )7والحنابلة في قول( )8أن من أحصر بعدو ينحر هديه ويحل إن شاء وعليه القضاء وليس

عليه حلق وال تقصير في قول ا مام ومحمد وقال أبو يوسف عليه أي يحلق.

المذهب الثاني:

وذهب المالكية ( )9إلى أن من أحصر ٍ
بعدو فإنه ينوي التحلل وينحر هديه إذا ساق هدياً وليس واجباً

ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء.
) )1مالك الموطأ (.)506/4

) )2السرخسي المبسوط ( ،)2/4ابن عبد البر الكافي في فقه أهل المدينة ( ،)530/4الماوردي الحاوي الكبير (،)5/4
الحجاوي ا قناع في فقه ا مام أحمد بن حنبل (.)554/4

) )3ابن المنذر ا جماع (ص .)34
) )4ابن قدامة المغني (.)245/5

) )5العيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)461/46
) )6الذهلي اختالف األئمة العلماء (.)526/4

) )7المرغيناني الهداية في شرح بداية المبتدي ( ،)413/4الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (،)18/2
البابرتي العناية شرح الهداية (.)424/5
) )8ابن قدامة المغني ( ،)520/5الزركشي شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( ،)404/5الحجاوي ،ا قناع في فقه
ا مام أحمد بن حنبل (.)533/4
) )9ابن عبد البر الكافي في فقه أهل المدينة ( ،)466/4القرافي الذخيرة ( ،)488/5المواق التاج وا كليل لمختصر خليل
(.)238/4

- 116 -

المذهب الثالث:

()1

وذهب الشافعية في الصحيح

إلى أن من أحصر بعدو فإن يحل من كل شيء ويجب عليه الهدي

ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء.

سبب الخالف:

يرجع سبب اختالفهم إلى نظرتهم الفقهية إلي عمرة الحديبية من جهة ،والى فهم آيات ا حصار من جهة
أخرى ،فمنهم ثبت عند الهدي ومنهم من ثبت عند الحلق أو التقصير ،ومنهم من جمع بين آيات ا حصار

وعمرة الحديبية.

األدلــة:

أدلة أصحاب المذهب األول :استدل أصحاب المذهب األول القائلون بأن من أحصر بعدو ينحر هديه
ويحل إن شاء وعليه القضاء وليس عليه حلق وال تقصير بالكتاب والسنة النبوية والمعقول

أوالً :الكتاب:

ِ
ي َم ِحلَّ ُه}(.)2
وس ُكم َحتَّى َيبلُ َغ ال َهد ُ
 -4قال تعالى { َوَال تَحلقُوا ُرُء َ
وجه الداللة:

دلت اآلية األولى أن المراد بالمحل في هذ اآلية الحرم بدليل قوله تعالى {ثُ َّم َم ِحلُّ َها إِلَى ال َبي ِت
ال َع ِتي ِ
ق}( ،)3بعد ذكر الهدايا(.)4
ودلت الثانية :أنهت اآلية الحرمة إلى غاية فال يثبت الحل قبلها ،فإن لم يجد المحصر ما يذبح بقي

محرماً حتى يذبح أو يطوف(.)5
ِ
س َر ِم َن ال َهد ِي}(.)6
 -2قال تعالى {فَِإن أُحصرتُم فَ َما استَي َ
وجه الداللة

دلت اآلية الكريمة أن على من تحلل با حصار فعليه الهدي ،وال خالف بين أهل التفسير أن هذ
اآلية نزلت في حصر الحديبية كما قال الشافعي(.)7

) )1الشافعي ،األم ( ،)415/2الروياني بحر المذهب ( ،)11/4المزني مختصر المزني ( ،)403/8الماوردي الحاوي
الكبير (.)543/4

) )2من اآلية  430من سورة البقرة.
) )3من اآلية  55من سورة الحج.
) )4الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (.)18/2
) )5المرجع نفسه (.)13/2
) )6من اآلية  430من سورة البقرة.
) )7ابن قدامة المغني (.)520/5
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ثانياً :السنة النبوية:
َ -4ع ِن اب ِن ع َم َر

 ،أ َّ
ف ِب َع َرفَات ِبلَيل فَقَد أَد َر َك ال َح َّج َ ،و َمن فَاتَ ُه
ول اللَّ ِه  ،قَ َ
َن َرس َ
ال « َمن َوقَ َ
َع َرفَات ِبلَيل فَقَد فَاتَ ُه ال َح ُّج َفل َي ِح َّل ِب ُعم َرة َو َعلَي ِه ال َح ُّج ِمن قَا ِبل»(.)1
َ -2ع ِن اب ِن َعب ٍ
ف ِب َها َوال ُمزَدِلفَ َة فَقَد تَ َّم
ال قَ َ
َّاس  ،قَ َ
ال َرسول اللَّ ِه َ « من أَد َر َك َع َرفَات فَ َوقَ َ
ُّه َ ،و َمن فَاتَ ُه َع َرفَات فَقَد فَاتَ ُه ال َح ُّج َفل َي ِح َّل ِب ُعم َرة َو َعلَي ِه ال َح ُّج ِمن قَا ِبل»(.)2
َحج ُ
وجه الداللة

الحديثان في الذي فاته الحج بفوات وقت الوقوف وفواته با حصار؛ ألن كل واحد منهما قد فاته
عرفة فقلنا بوجوب العمرة ،وأما الحجة فإنها تجب قضاء لصحة الشروع فيها(.)3

ثالثاً :المعقول:

 -4أن الدم غير مؤقت بالزمان وال بالمكان غير مشروع فال يثبت به التحلل(.)4

 -2عليه قضاء الحج فإن كان محرماً بحجة ا سالم فقد بقيت عليه حين لم تصر مؤداة(.)5

 -5أنه لزمه الحج بالشروع وتلزمه العمرة للتحلل؛ ألنه في معنى فائت الحج فإن فائت الحج يتحلل
بأفعال العمرة فإن لم يأت بها قضاها فكذا هذا وال يقوم الدم مقام العمرة إال في حق التحلل وهذا؛ ألن

إحرام الحج ال يخرج عنه إال بأفعال الحج أو العمرة وينعقد الزما ،وان لم يقصد االلتزام( ،)6وان كان
محرماً بحجة التطوع فعليه قضاؤها؛ ألنه صار خارجاً منها بعد صحة الشروع قبل أدائها(.)7

 -4يجب عليه القضاء؛ ألن النبي  قضى عمرة الحديبية ،وسميت الثانية عمرة القضية(.)8
 -3أنه حل من إحرامه قبل إتمامه ،فلزمه القضاء كمن فاته الحج(.)9

 -1إذا بعث بالهدي فإن شاء أقام مكانه ،وان شاء رجع؛ ألنه لما صار ممنوعاً من الذهاب يخير
بين المقام واالنصراف(.)10

) )1الدراقطني سنن الدارقطني ،كتاب الحج ،باب المواقيت ،)205/5( ،برقم ( )2348ضعفه الدارقطني.

) )2الدراقطني سنن الدارقطني ،كتاب الحج ،باب المواقيت )204/5( ،برقم ( .)2343ضعفه األلباني في إرواء الغليل في
تخريج أحاديث منار السبيل ( ،)543/4برقم (.)4454
) )3البابرتي العناية شرح الهداية (.)456/5
) )4الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (.)18/2
) )5السرخسي المبسوط (.)461/4

) )6الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (.)13/2
) )7السرخسي المبسوط (.)461/4
) )8ابن قدامة الكافي في فقه ا مام أحمد (.)350/4
) )9ابن قدامة الكافي في فقه ا مام أحمد (.)350/4
) )10السرخسي المبسوط (.)461/4
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 -8أال ترى أنه لو شرع في الحج بنية الفرض ثم تبين له أنه أدى الفرض لزمه المضي فيه وان
أفسد وجب عليه قضاؤ بخالف الصوم والصالة حيث ال يلزمه بالشروع فيهما مسقطاً وانما يلزمه
بالشروع فيهما ملتزما ،فإذا كان كذلك فال يتصور أن يخرج عن عهدة ا حرام إال باألفعال(.)1

 -3ألنه أبيح له التحلل قبل إتمام نسكه ،فكان عليه الهدي ،كالذي فاته الحج ،وبهذا فارق من أتم

حجه(.)2

 -46أن الحلق لم يعرف كونه نسكاً إال بعد أداء األفعال وقبله جناية فال يؤمر به ولهذا العبد والمرأة
إذا منعهما المولى والزوج ال يؤمران بالحلق إجماعاً(.)3

أدلة أصحاب المذهب الثاني :استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن من أحصر ٍ
بعدو فإنه ينوي
التحلل وينحر هديه إذا ساق هدياً وليس واجباً ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء بالكتاب والقياس
والمعقول

أوالً :الكتاب:

ِ
س َر ِم َن ال َهد ِي}(.)4
قوله تعالى {فَِإن أُحصرتُم فَ َما استَي َ
وجه الداللة:
دلت اآلية على أن الهدي في اآلية لم يكن ألجل الحصر إنما كان بعضهم ساقه تطوعاً فأمروا
بذبحه(.)5

ثانياً :القياس:

أنه تحلل مأذون فيه عار من التفريط وادخال النقص فلم يجب به هدي أصل ذلك إذا أكمل
حجه(.)6

ثالثاً :المعقول:

ليس عليه أن يقضي عمرته أو حجته التي تحلل منها؛ ألن تحلله منهما إذا حصر عن بلوغ الغاية
منهما مسقط لما وجب منها بالدخول فيها(.)7

أدلة أصحاب المذهب الثالث :استدل أصحاب المذهب الثالث القائلون بأن من أحصر بعدو حل من كل
شيء ويجب عليه الهدي ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء بالكتاب والسنة واألثر والمعقول
) )1الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (.)13/2
) )2ابن قدامة المغني (.)520/5

) )3الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (.)18/2
) )4من اآلية  430من سورة البقرة.
) )5الخرشي شرح مختصر خليل (.)583/2
) )6الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)215/2
) )7المرجع نفسه (.)214/2
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أوالً :الكتاب:

ِ
س َر ِم َن ال َهد ِي}(.)1
 -4قال تعالى {فَِإ َذا أَمنتُم فَ َمن تَ َمتَّ َع ِبال ُعم َرِة إِلَى ال َح ِّج فَ َما استَي َ
وجه الداللة:

دلت اآلية وما بعدها يشبه أن ال يكون على المحصر بعدو قضاء؛ ألن اهلل تعالى لم يذكر عليه

قضاء وذكر فرائض في ا حرام بعد ذكر أمر (.)2
ِ
س َر ِمن ال َهد ِي}(.)3
 -2قوله تعالى {فَِإن أُحصرتُم فَ َما استَي َ
وجه الداللة :من وجهين

األول :دلت اآلية الكريمة أن من أحصر فال يجوز له التحلل ما لم يهد(.)4

الثاني ذكرت اآلية ا حصار ،وبينت حكمه وهو الهدي ،فدل أنه ال موجب له غير  ،فال قضاء
عليه(.)5

ِ
ي َم ِحلَّ ُه}(.)6
وس ُكم َحتَّى َيبلُ َغ ال َهد ُ
 -5قال تعالى { َوال تَحلقُوا ُرُء َ
وجه الداللة:

دلت اآلية أن المحرم إذا أراد التحلل فعليه هدي يتحلل به بقيمة مقام ما بقي من أفعال الحج(.)7

ثانياً :السنة النبوية:
ال
ال قَ َ
َ -4عن ِعك ِرَمةَ ،قَ َ
ام َع
سلَّ َم ،فَ َحلَ َ
ق َأر َ
َو َ
س ُهَ ،و َج َ
وجه الداللة:

ِ
ِ
ابن عب ٍ ِ
َّ
صلَّى اهللُ َعلَي ِه
َ
سو ُل اللَّه َ
َّاس َرض َي الله َعنه َما «قَد أُحص َر َر ُ
()8
ِ
اما قَا ِب ًال» .
س َ
نَ
اءهَُ ،وَن َح َر َهد َي ُهَ ،حتَّى اعتَ َم َر َع ً

دل الحديث على أن المحرم إذا أحصر بحج أو عمرة وصد عن البيت بعدو مسلم أو كافر ،فله أن
يتحلل من إحرامه وينحر الهدي ويحلق رأسه(.)9

) )1من اآلية  430من سورة البقرة.
) )2الشافعي األم (.)415/2
) )3من اآلية  430من سورة البقرة.

) )4الروياني بحر المذهب (.)18/4
) )5الماوردي الحاوي الكبير (.)532/4
) )6من اآلية  430من سورة البقرة.
) )7الروياني بحر المذهب (.)86/4
) )8البخاري الجامع الصحيح ،كتاب أبواب المحصر ،باب إذا أحصر المعتمر( ،)3/5برقم (.)4863
) )9الماوردي الحاوي الكبير (.)543/4
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ِ
َن رس َ ِ
ِ
َّ
ال ُكفَّ ُار
سلَّ َم َخ َر َج ُمعتَ ِم ًرا ،فَ َح َ
صلَّى اهللُ َعلَيه َو َ
ول اللَّه َ
َ -2ع ِن اب ِن ع َم َر َرض َي الله َعنه َما «أ َّ َ ُ
الح َدي ِب َي ِة»(.)1
البي ِت ،فَ َن َح َر َهد َي ُه َو َحلَ َ
س ُه ِب ُ
قَُريش َبي َن ُه َوَبي َن َ
ق َأر َ
وجه الداللة:

دل الحديث على أن محل نحر الهدي هو الموضع الي أحصر فيه(.)2
ضي ِ
ول اللَّ ِه صلَّى اهلل علَي ِه وسلَّم قَِدموا ِفي عم ِرة القَ ِ
اب رس ِ
َ -5عن َعبِد اللَّ ِه ب ِن أَبِي َبك ٍر ،أ َّ
َّة
َ
َ
َن أَص َح َ َ
َ َََ
السي ِ
ون»(.)3
وفَ ،و ُهم ُمح ِرُم َ
« ُم َقلِِّد َ
ين ُّ ُ
وجه الداللة:

دل الحديث أن النبي  - -أحصر بالعمرة سنة ست ،وأحصر معه أصحابه وكانوا ألفا وأربعمائة،
ثم تحللوا معه ،فلما كان في السنة المقبلة ،وهي سنة سبع خرج للقضاء ،وخرج معه ناس من الصحابة،

أكثر ما قيل ،سبعمائة ،وموضع الدليل من هذا ،هو أن القضاء لو كان يلزمهم لذكر النبي  -صلى

اهلل عليه وسلم  -لهم ليخرج معه جميعهم(.)4

ثالثاً :األثر:

َّاس ر ِ
ِ َّ ِ
ص ِر»(.)5
ض َي اللَّه َعنه ،أَنَّه قَ َ
ال «َال قَ َ
اء َعلَى ال ُمح َ
ض َ
َ -4عن َعبد الله ب ِن َعب ٍ َ
َّاس ر ِ
س ُه ُعذر
َّه ِبالتَّلَ ُّذ ِذ  ،فَأ َّ
ض َحج ُ
ض َي اهلل َعنه "إِ َّن َما ال َب َد ُل َعلَى َمن َنقَ َ
َما َمن َح َب َ
َ -2ع ِن اب ِن َعب ٍ َ
ث
ان َال َيستَ ِطيعُ أَن َيب َع َ
صر َن َح َرهُ إِن َك َ
َو َغي ُر َذلِ َك فَِإنَّ ُه َي ِح ُّل َوَال َير ِجعُ َوِان َك َ
ان َم َع ُه َهدي َو ُه َو ُمح َ
ِ
اع أَن يبع َ ِ
ِ
ي َم ِحلَّ ُه"(.)6
ث ِبه لَم َيح َّل َحتَّى َيبلُغَ ال َهد ُ
ِبه َ ،وا ِن استَطَ َ َ َ
ين أَن َيعتَ ِم ُروا
َ -5ع ِن اب ِن ع َم َر قَ َ
ان َ
شرطًا َعلَى ال ُمسلِ ِم َ
اءَ ،ولَ ِكن َك َ
ال «لَم تَ ُكن َه ِذ ِه ال ُعم َرةُ قَ َ
ض ً
ون ِف ِ
ِ
قَا ِب َل ِفي َّ
يه»(.)7
صد ُ
َّه ُم ال ُمش ِرُك َ
الشه ِر الَّذي َ
َّاس ِفي قَولِ ِه فَِإن أح ِ
َ -4ع ِن اب ِن َعب ٍ
صرتم فَ َما استَي َس َر ِم َن الهَد ِيَ ،يقول « َمن أَح َرَم ِب َح ٍّج أَو ِب ُعم َرة
ِ
ِ
شاةً فَ َما
س َر ِم َن ال َهد ِيَ ،
س ُه فَ َعلَيه َذب ُح َما استَي َ
س َع ِن ال َبيت ِب َم َرض ُيج ِه ُدهُ أَو َع ُد ٍّو َيح ِب ُ
ثُ َّم ُح ِب َ
ضاء ،وِان َكا َنت ح َّجة بع َد حج ِ
فَوقَ َها تُذ َب ُح َعن ُه ،فَِإن َكا َنت َح َّج ُة ِ
يض ِة فَ َال
َّة الفَ ِر َ
اإلس َالِم فَ َعلَي ِه قَ َ
َ َ َ
َ
اء َعلَي ِه»(.)8
قَ َ
ض َ

) )1البخاري الجامع الصحيح ،كتاب المغازي ،باب عمرة القضاء )442/3( ،برقم (.)4232
) )2الشافعي األم (.)415/2

) )3البيهقي معرفة السنن واآلثار ،باب المنطقة والسيف )436/1( ،برقم (.)3100
) )4الشافعي األم (.)415/2
) )5البيهقي السنن الصغير ،باب ا حصار ( ، )268/2برقم (.)4104
) ) 6البيهقي السنن الكبرى ،باب ال قضاء على المحصر إال أن ال يكون حج حجة ا سالم فيحجها.)531/3( ،
) )7البيهقي معرفة السنن واآلثار ،باب من قال ال قضاء على المحصر ، )483/1( ،برقم (.)46181
) )8البيهقي معرفة السنن واآلثار ،باب من قال ال قضاء على المحصر ، )436/1( ،برقم (.)46132
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وجه الداللة:
دلت هذ اآلثار على أنه ال قضاء على المحصر ،وليس لهما مخالف ،فكان إجماعاً(.)1

رابعاً :المعقول:

 -4أن الفوات لم يكن بتفريط منه بخالف ما قاسوا عليه(.)2

 -2ال يلزمه القضاء؛ ألنه غير مفرط في الفوات ،فهو كما لو تحلل بالحصر قبل الفوات(.)3
 -5أنه خرج من نسكه قبل تمامه ،فيلزمه الدم كالفائت حجه(.)4

 -4يجوز ذبح هذا الهدي في غير يوم النحر؛ ألنه وقت تحلله ،فكان وقت هديه(.)5
 -3أن الهدي ال يجب بمجرد الحصر ،وانما بجب بالتحلل في الحصر(.)6

 -0أن هذا الهدي قائم مقام األفعال ،ألنه وجب عليه لتعذر آدائها ولو قدر عليها لم يتحلل إال بها،

فكذلك عند تعذرها ال يتحلل إال بأداء ما يقوم مقامها(.)7

 -1أن من أوجبه على الفور منع من التراخي ،ومن جعله على التراخي ،منع أن يجبر التأخير في

ذلك العام؛ ألن مكة كانت إذ ذاك دار شرك ،وكان القضاء في غير العام الذي قضى فيه النبي 
غير ممكن ،فلما لم يخرجوا وأقرهم النبي  على ترك الخروج ،دل على أن القضاء غير واجب(.)8

 -8أنه تحلل من نسكه بسبب عام ،لم ينسب إلى التفريط ،فوجب أن ال يلزمه القضاء ،كالمتحلل

بعد كمال الحج(.)9

 -3أن دم ا حصار إنما وجب بدالً عما أحل بفعله من األركان ،بدليل أنه ال يجوز أن يتحلل قبل
نحر  ،واذا كان الدم بدال منها ،وجب أن ال يلزمه القضاء كما لو أكملها(.)10

) )1الماوردي الحاوي الكبير (.)532/4
) )2الروياني بحر المذهب (.)11/4
) )3العمراني البيان في مذهب ا مام الشافعي (.)581/4
) )4الروياني بحر المذهب (.)18/4
) )5الروياني بحر المذهب (.)84/4
) )6الماوردي الحاوي الكبير (.)543/4
) )7الروياني بحر المذهب (.)86/4
) )8الماوردي الحاوي الكبير (.)532/4
) )9الماوردي الحاوي الكبير (.)532/4

) )10الماوردي الحاوي الكبير (.)532/4
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المناقشة:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول:

نوقش أصحاب المذهب األول القائلون بأن من أحصر ٍ
بعدو ينحر هديه ويحل إن شاء ،وعليه القضاء

وليس عليه حلق وال تقصير بما يلي

 -4يجاب عن اآلية أن هذا إحصار مرض ،ولو كان إحصار عدو لم يكن فى نحر أهل الحديبية
حجة؛ ألن ما كان معهم من الهدى لم يكونوا ساقو لما عرض لهم من حصر العدو؛ ألن الرسول

 لم يعلم حين قلد أنه يصد ،وانما ساقه تطوعاً ،فلما صد أخبر اهلل تعالى عن صدهم وحبسهم
الهدى عن بلوغ محله(.)1

 -2لو وجب عليهم الهدى ألمرهم به كما أمرهم بالحلق الذى وجب عليهم ،فكيف ينقل الحلق وال
ينقل إيجاب الهدى ،وهو يحتاج إلى بيان من معه هدى ما حكمه؟ ومن ال هدى معه ما حكمه؟(.)2

 -5إذا كان هذا وارداً في المرض فال خالف ،فالظاهر أن أول اآلية فيمن ورد فيه وسطها وآخرها
التساق الكالم بعضه على بعض وانتظام بعضه ببعض ورجوع ا ضمار في أجزاء اآلية إلى

من خوطب في أولها ،فيجب حمل ذلك على ظاهر حتى يدل الدليل على العدول عنه(.)3

 -4ويجاب عن حديث الحجاج أنه يقتضي أن المتحلل بالمرض يلزمه القضاء(.)4

 -3أما قولهم إن النبي  -صلى اهلل عليه وسلم  -قضى عمرته ،وسماها عمرة القضية والقضاء.
 -0قلنا هذ التسمية ليست من النبي  وال من أصحابه ،وانما هو من أهل السير والمغازي ،فلم
يكن فيه حجة على أنها سميت عمرة القضية والقضاء؛ ألن النبي  قاضى عليها سهيل بن

عمرو على أن يرجع في العام المقبل ،ولذلك سميت عمرة القصاص؛ ألنه اقتص منهم حين
منعو  ،وفيها أنزل اهلل تعالى {والحرم ُ ِ
فكانت قارنة؛ لقوله 
صاص}( ،)5وأما عائشة
ات ق َ
َ ُُ َ
ط َوافُ ِك لِ َح ِّج ِك َو ُعم َرِت ِك»(.)7( )6
س ُع ِك َ
لها « َي َ

 -1أما قياسه على الفوات ،فالفرق بينهما من وجهين

أ -أحدهما :أن الغالب من الفوات حدوثه من تفريط ،وليس كذلك ا حصار.

) )1ابن بطال شرح صحيح البخاري (.)438/4
) )2ابن بطال شرح صحيح البخاري (.)438/4
) )3الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)215/2
) )4الماوردي الحاوي الكبير (.)535/4
) )5من اآلية  434من سورة البقرة.
) )6مسلم المسند الصحيح ،كتاب الحج ،باب بيان وجو ا حرام )813 /2( ،برقم (.)4244
) )7الماوردي الحاوي الكبير (.)535/4
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ب -والثاني أنه لما لزمه بعد الفوات أن يأتي بما قدر عليه من األفعال ،لزمه القضاء ،ولما لم
يلزمه بعد تحلل ا حصار أن يأتي بما قدر عليه ،لم يلزمه القضاء(.)1

مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني:

نوقش أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن من أحصر بعدو فإنه ينوي التحلل وينحر هديه إذا ساق
هدياًوليس واجباً ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء بما يلي

 -4أما قياسه على المتحلل بعد كمال نسكه فمنتقض بالقارن والمتمتع قد أحل بعد كمال نسكه،
وعليه دم ثم المعنى فيه أنه أحل بعد كمال نسكه ،فلم يلزمه دم ،وهذا المحصر قد أحل قبل كمال

نسكه فلزمه دم(.)2

 -2أما قوله إن إحالل المحصر تخفيف ،وايجاب الدم تغليط فغير صحيح؛ ألن الدم قد يجب في

محل التخفيف كما يجب في محل التغليط ،أال ترى أن المتمتع يلزمه دم ،وان كان المتمتع محل
تخفيف(.)3

 -5قولهم ال يجب الهدي

أ -قوله تعالى {وال تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله}

()4

معنا حتى يبلغ الهدي محله

فيذبح ،نهى -عز وجل -عن حلق الرأس قبل ذبح الهدي في محله ،وهو الحرم من غير فصل
بين ما إذا كان معه هدي وقت ا حصار أم ال ،شرط المحصر عند ا حرام ا حالل عند ا حصار

أو لم يشرط ،فيجري على إطالقه(.)5

ب -أن شرع التحلل ثبت بطريق الرخصة لما فيه من فسخ ا حرام والخروج منه قبل أوانه ،فكان
ثبوته بطريق الضرورة ،والضرورة تندفع بالتحلل بالهدي ،فال يثبت التحلل بدونه(.)6

ج -أما الحديث فليس فيه ما يدل على أن النبي  - -حل عام الحديبية عن إحصار بغير
هدي ،إذ ال يتوهم على النبي  --أن يكون حل من إحصار بغير هدي(.)7

 -4ال يخفى إذ لم يقل أحد بوجوب القضاء فو اًر ،وال بكونه معه  - -وال يكون األكثر يقوم مقام

الكل ،فيحوز وقوعه سواء تقدم أو تأخر فتأمل وتدبر(.)8
) )1الماوردي الحاوي الكبير (.)535/4
) )2الماوردي الحاوي الكبير (.)536/4
) )3الماوردي الحاوي الكبير (.)536/4
) )4من اآلية  430من سورة البقرة.
) )5الكاساني بدائع الصنائع(.)418/2
) )6الكاساني بدائع الصنائع(.)418/2
) )7الكاساني بدائع الصنائع(.)418/2

) )8القاري مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)4806/3
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مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثالث:
نوقش أصحاب المذهب الثالث القائلون بأن من أحصر بعدو حل من كل شيء ،ويجب عليه الهدي
ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء بما يلي
 -4قولهم يلزمه الحج دون العمرة

أ -أنه لزمه الحج بالشروع فيه وتلزمه العمرة للتحلل؛ ألنه في معنى فائت الحج فإن فائت الحج
يتحلل بأفعال العمرة فإن لم يأت بها قضاها(.)1

ب -الهدي ألجل التحلل من الحج ،وذلك ال يسقط العمرة الواجبة بعد تحقق ا حصار لما أن
المحصر في معنى فائت الحج ،والعمرة واجبة عليه(.)2

 -2قولهم ا حصار يكون في الحج فقط

«أنه  وأصحابه أحصروا بالحديبية وكانوا معتمرين» فكانت تسمى عمرة القضاء وألن التحلل ثبت

لدفع الضرر امتداد ا حرام ،والحج والعمرة في ذلك سواء ،ولو كان كما قاال لما جاز للحاج أيضا

التحلل؛ ألنه إذا فاته الحج يتحلل بأفعال العمرة ،وهي ال تفوت فعلم بذلك أن التحلل إنما جاز لما

ذكرنا من دفع ضرر االمتداد(.)3

قولهم ال يتوقت التحلل بزمان المراعى أصل التخفيف ال نهايته ،ولهذا لم يستحق التخفيف متى لم
يجد الهدي بل يبقى محرما أبداً(.)4

الرجح:
الرأي ا

بعد عرض مذاهب الفقهاء وما استدلوا به وتوجيهها ومناقشتها يتضح لي أن المذهب الراجح هو المذهب

الثالث مذهب الشافعية بأن من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء ويجب عليه
الهدي ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء.
مسوغات الترجيح:

 -4قوة أدلة هذا الرأي وضعف أدلة اآلخرين.
 -2األحاديث التي استدل بها الحنفية ،وهي فيمن فاته الوقوف بعرفة.

 -4موافقة هذا الرأي لهدي النبي –عليه الصالة والسالم -في يوم الحديبية.

 -3يتضح من قول ابن عمر وابن عباس أنه ال يجب قضاء العمرة أو الحج.

) )1الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (.)13/2
) )2الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (.)13/2
) )3الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (.)86/2
) )4البابرتي عناية شرح الهداية (.)421/5

- 115 -

المطلب الثاني

ما يفعل من حبس عن الحج بعد ما أحرم بغير عدو بسبب مرض أو غير
عن مالِك ،عن يحيى ب ِن ِ
ع ِب َبع ِ
ض طَ ِري ِ
ق
سار ،أ َّ
ص ِر َ
س ِع َ
سلَي َم َ
َ َ َ
يد ب َن ُح َز َاب َة ال َمخ ُزو ِم َّي ُ
َن َ
ان ب ِن َي َ
سعيدَ ،عن ُ
َ
َ َ
ِ
ان َعلَي ِه؟ فَ َو َج َد َعب َد اللَّ ِه ب َن ُع َم َر َو َعب َد اللَّ ِه ب َن ُّ
الزَبي ِر
سأ َ
اء الَِّذي َك َ
َلَ :من َيلي ال َم َ
َم َّك َة َو ُه َو ُمح ِرم .فَ َ
ِ
ِ
ُّ
ص َّح
ان ب َن ال َح َكِم فَ َذ َك َر لَ ُهِم الَِّذي َع َر َ
َو َمرَو َ
ي ،فَِإ َذا َ
َم َرهُ أَن َيتَ َد َاوى ِب َما َال ُب َّد لَ ُه من ُه َوَيفتَد َ
ض لَ ُه فَ ُكل ُهم أ َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ال َمالِكَ « :و َعلَى َه َذا األَم ُر
س َر ِم َن ال َهد ِي " قَ َ
اعتَ َم َر ،فَ َح َّل من إِح َرامه ،ثُ َّم َعلَيه َح ُّج قَا ِبلَ ،وُيهدي َما استَي َ
ِعن َد َنا ِفيمن أُح ِ
ص َر ِب َغي ِر َع ُد ٍّو»(.)1
َ
ِ
ِ
ِ
قَ َ ِ
طإ م َن ال َع َدد .أَو َخف َي
س َع ِن ال َح ِّج َبع َد َما ُيح ِرُم ،إِ َّما ِب َم َرض أَو ِب َغي ِرِه ،أَو ِب َخ َ
ال َمالكَ « :و ُك ُّل َمن ُح ِب َ
ِ
ِ
ص ِر»(.)2
صرَ .علَيه َما َعلَى ال ُمح َ
َعلَيه ال ِه َال ُل .فَ ُه َو ُمح َ
صورة المسألة:
مسلم خرج إلى الحج محرماً فمنعه المرض أو ما شابه من مواصلة الحج ،فماذا يفعل؟

تحرير محل النزاع:

ركن من أركان ا سالم( ،)3واتفقوا على أنه على المرء في عمر حجة واحدة(،)4
اتفق الفقهاء على أن الحج ٌ

واتفقوا أن الحج إنما يجب بخمس شرائط ا سالم ،والعقل ،والبلوغ ،والحرية ،واالستطاعة( ،)5واتفقوا على

أن الشروع في الحج والعمرة ملزم ،سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها( ،)6واتفقوا على أن ا حصار
بعدو بعد ا حرام مبيح للتحلل( ،)7واختلفوا في ا حصار بمرض على مذهبين -

المذهب األول:

()8

ذهب الحنفية

والحنابلة في قول( )9إلى أن من أهل بحج فأحصر بمرض فإنه ينحر هديه في الحرم

ويحل قبل يوم النحر إن شاء وعليه حجة وعمرة.

) )1مالك الموطأ (.)502/4
) )2مالك الموطأ (.)502/4
) )3السرخسي المبسوط ( ،)2/4ابن البر الكافي في فقه أهل المدينة ( ،)530/4الماوردي الحاوي الكبير ( ،)5/4الحجاوي
ا قناع في فقه ا مام أحمد بن حنبل (.)554/4

) )4ابن المنذر ا جماع (ص .)34
) )5ابن قدامة المغني (.)245/5

) )6العيني عمدة القاري شرح صحيح البخاري (.)461/46
) )7الذهلي اختالف األئمة العلماء (.)526/4
) )8السرخسي المبسوط ( ،)468/4العيني البناية شرح الهداية ( ،)445/4الموصلي االختيار لتعليل المختار (.)403/4
) )9الجماعيلي الشرح الكبير على متن المقنع ( ،)321/5المرداوي ا نصاف في معرفة الراجح من الخالف (.)14/4
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المذهب الثاني:
وذهب المالكية( )1والشافعية( )2والحنابلة في المعتمد( )3إلى أن من أهل بحج فأحصر بمرض إنه ال يحل
حتى يطوف بالبيت ويسعى وعليه القضاء ويهدى.

سبب الخالف:

يرجع سبب اختالفهم في مفهوم معنى المحصر ،هل يعم المحصر بالعدو والمرض أم يقتصر على
ان ِمن ُكم
أحدهما؛ فأما من قال إن المحصر ها هنا هو المحصر بالعدو فاحتجوا بقوله تعالى {فَ َمن َك َ
َم ِريضاً أَو ِبه أَذى ِمن َأر ِسه}( )4قالوا فلو كان المحصر بمرض لما كان لذكر المرض بعد ذلك فائدة.
الحج}()5؛ ومن قال إن اآلية إنما وردت
العمرة إِلى َ
واحتجوا أيضاً بقوله سبحانه {فَِإذا أَمنتُم فَ َمن تَ َمتَع ِب ُ
في المحصر بالمرض فإنه زعم أن المحصر هو من أحصر ،وال يقال أحصر في العدو ،وانما يقال
حصر العدو ،وأحصر المرض ،قالوا وانما ذكر المرض بعد ذلك؛ ألن المرض صنفان صنف محصر،
()6

وصنف غير محصر .وقالوا معنى قوله {فإذا أمنتم}

معنا من المرض(.)7

األدلــة:

أدلة أصحاب المذهب األول :استدل أصحاب المذهب األول القائلون بأن من أهل بحج فأحصر بمرض
فإنه ينحر هديه في الحرم ،ويحل قبل يوم النحر إن شاء ،وعليه حجة وعمرة بالكتاب والسنة النبوية والمعقول

أوالً :الكتاب:

ِ
س َر ِم َن ال َهد ِي}(.)8
 -4قال تعالى {فَِإن أُحصرتُم فَ َما استَي َ
وجه الداللة:
دلت اآلية على أن ا حصار يكون بالمرض وبالعدو الحصر ال ا حصار ،كذا قال أهل اللغة

منهم الفراء وابن السكيت وأبو عبيد وأبو عبيدة والكسائي واألخفش والقتيبي وغيرهم من أهل اللغة

) )1مالك المدونة ( ،)531/4القيرواني النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات ( ،)428/2الحطاب
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (.)262/5
) )2الشافعي األم ( ،)418/2النووي المجموع ( ،)568/8الرملي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (.)504/5
) )3الكلوذاني الهداية على مذهب ا مام أحمد (ص  ،)266ابن مفلح المبدع في شرح المقنع ( ،)248/5الحجاوي
ا قناع في فقه ا مام أحمد بن حنبل (.)466/4

) )4من اآلية  430من سورة البقرة.
) )5من اآلية  430من سورة البقرة.
) )6من اآلية  430من سورة البقرة.
) )7ابن رشد بداية المجتهد ( ،)426/2ابن حجر فتح الباري (.)4/4
) )8من اآلية  430من سورة البقرة.
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المتقنين لهذا الفن ،وقال أبو جعفر النحاس على ذلك جميع أهل اللغة فعلم بذلك أن اآلية نزلت في
ا حصار بالمرض ،ولئن كان ا حصار بغير فهو مطلق فيتناوله وغير من األعذار(.)1
ِ
ي َم ِحلَّ ُه}(.)2
وس ُكم َحتَّى َيبلُ َغ ال َهد ُ
 -2قوله تعالى { َوَال تَحلقُوا ُرُء َ
وجه الداللة:

دلت اآلية أن المحصر بمرض يذبح الهدي في الحرم؛ ألن دم ا حصار قربة ،وا راقة لم تعرف قربة
إال في زمان مخصوص أو مكان مخصوص ،فال يقع قربة دون الحرم ،فال يقع به التحلل(.)3
ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
سك}(.)4
 -5قوله تعالى {فَ َمن َك َ
ان ِمن ُكم َم ِر ً
ص َدقَة أَو ُن ُ
يضا أَو ِبه أَ ًذى من َأرسه فَفد َية من ص َيام أَو َ
وجه الداللة:

دلت اآلية على أن المحصر ال يحل قبل ذبح الهدي ،بل يحرم عليه ،كما يحرم على المحرم غير
المحصر ،فال يحلق رأسه ،وال يفعل شيئاً من محظورات ا حرام حتى يكون اليوم الذي واعدهم فيه،
ويعلم أن هديه قد ذبح(.)5

ثانياً :السنة النبوية:

 -4عن الحجَّا ِج ب ِن عم ٍرو األَنص ِاريُّ ،قَ َ ِ
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم َيقول « َمن ُك ِس َر،
َ
َ
ال َسمعت النَّبِ َّي َ
َ
()6
أَو َع َر َج ،فَقَد َح َّلَ ،و َعلَي ِه َحجَّة أُخ َرى» .
وجه الداللة:

أن المعنى الذي ألجله ثبت حق التحلل للمحصر بالعدو موجود هنا ،وهو زيادة مدة ا حرام عليه(.)7
ِ
ِ َّ
ول اللَّ ِه َّ
ال كَّنا مع رس ِ
ونَ ،وقَد
َ -2عن َكع ِب ب ِن عج َرةَ ،قَ َ
صلى اهلل َعلَيه َو َسل َم بِالح َديبَِية َوَنحن مح ِرم َ
َ
َََ
ال َو َك َانت لِي َوف َرةٌ ،فَ َج َعلَ ِت الهَ َو ُّام تَسَّاقَط َعلَى َوج ِهي ،فَ َم َّر بِي َّ
صلَّى اهلل
ون ،قَ َ
ص َرَنا المش ِرك َ
النبِ ُّي َ
َح َ
ِِ
يضا
يك َه َو ُّ
ام َأر ِس َك؟» قلت َن َعم ،قَ َ
َعلَي ِه َو َسلَّ َم فَقَ َ
ال «أ َُيؤِذ َ
آلية {فَ َمن َك َ
ان ِمن ُكم َم ِر ً
ال َوأن ِزلَت َهذ ا َ

) )1الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (.)11/2
) )2من اآلية  430من سورة البقرة.
) )3العيني البناية شرح الهداية (.)441/4
) )4من اآلية  430من سورة البقرة.

) )5الكاساني بدائع الصنائع(.)418/2
) )6ابن ماجه سنن ابن ماجه ،كتاب المناسك ،باب المحصر ،)4628/2( ،برقم ( .)5611الترمذي سنن الترمذي ،كتاب
أبواب الحج ،باب ما جاء في الذي يهل بالحج ويكسر أو يعرج )203/5( ،برقم ( .)346قال الحاكم «هذا حديث صحيح
على شرط البخاري ،ولم يخرجا » .الحاكم المستدرك على الصحيحين (.)042/4

) )7السرخسي المبسوط (.)468/4
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()1
ِ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
صم ثَالَ ثَ َة أَيَّام،
سك}  ،وفي رواية «فَاحلقَ ،و ُ
ص َدقَة أَو ُن ُ
أَو ِبه أَ ًذى من َأرسه فَفد َية من ص َيام أَو َ
أَو أَط ِعم ِستَّ َة مس ِ
سك َن ِسي َك ًة»(.)2
اك َ
ين ،أَو ان ُ
َ َ
وجه الداللة:

دل الحديث دالل واضحة على أنه قد وجبت الفدية عليه إذا حلق رأسه ألذى بالنص ،فيجب عليه
إذا حلق ال ألذى بداللة النص؛ ألن العذر سبب تخفيف الحكم في الجملة ،فلما وجب في حال
الضرورة؛ ففي حال االختيار أولى(.)3

ول اللَّ ِه َ --خرج عام الح َديبِي ِة ِفي أَل ٍ
 -2في حديث عروة بن ُّ
الزَبي ِر ،أ َّ
ان
َن َرس َ
ف َوثَ َمانِ ِم َائ ٍة َ ...و َك َ
َ
ََ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
الن ِب ُّي َ َّ
سلَّم ِفي ال ِكتَ ِ
اد ُهم َّ
س َك ُه َوَين َح ُر َهد َي ُه
اب أَن َي َد ُعوهُ َيد ُخ ُل َم َّك َة فَ َيقضي ُن ُ
ف َ
صلى اهللُ َعلَيه َو َ َ
يما أ ََر َ ُ

ظه َري ِهم(.)4
َبي َن َ
وجه الداللة:

دل الحديث على أنه ال يحتمل أن ينحر رسول اهلل  - -بدنه في الحل مع إمكان النحر في

الحرم ،وهو بقرب الحرم بل هو فيه(.)5
يث بِطولِ ِه َ ،ز َاد « ِفي ُن ُزولِ ِه ِبال ُح َدي ِب َي ِة
ان ب َن ال َح َكِم َ ،وال ِمس َوِر ب ِن َمخ َرَمةَ  ،فَ َذ َك َر ال َحِد َ
َ -5عن َمرَو َ
صلِّي ِفي ال َح َرِم»(.)6
ان ُمض َ
ط َرُب ُه ِفي ال ِح ِّل َ ،و َك َ
َو َك َ
ان ُي َ
وجه الداللة:
دل الحديث على أنه كان قاد اًر على أن ينحر بدنه في الحرم حيث كان يصلي في الحرم ،وال يحتمل
أن يترك نحر البدن في الحرم ،وله سبيل النحر في الحرم(.)7

ثالثاً :األثر:

غص ِ
ار أَي معتَ ِم ِر ِ
يق
ال َخ َرج َنا ِمن ال َبص َ ِرة ع َّم ًا
يد قَ َ
ب لََنا فَأَع َرض َنا الطَّ ِر َ
َعن األَس َوِد ب ِن َي ِز َ
اح ٌ
َ
ين َفلد َ َ
ود  -ر ِ
ِ
َل من َن ِجد فَِإ َذا َنحن بِرك ٍب ِفي ِهم ابن مسع ٍ
ال
ض َي اللَّه تَ َعالَى َعنه  -فَ َسأَل َنا َعن َذلِ َك فَقَ َ
َ
َ
َ
ل َنسأ َ َ
ِ
ِ
ٍ
اء فَِإ َذا َذ َب َح َعنه َح َّل(.)8
وث َعلَى َي َدي ِه أ َّ
اعد ال َمبع َ
صاحبكم بِ َدم َوي َو َ
َي َيوٍم َش َ
ل َيب َعث َ

) )1من اآلية  430من سورة البقرة.
) )2البخاري الجامع الصحيح ،كتاب المغازي ،باب غزوة الحديبية ،)423/3( ،برقم (.)4434
) )3الكاساني بدائع الصنائع(.)418/2

) )4ابن أبي شيبة الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار ،باب غزوة الحديبية ،)583/1( ،برقم (.)50833
) )5الكاساني بدائع الصنائع(.)413/2
) )6أحمد المسند ،)226/54( ،برقم ( ،)48346البيهقي السنن الكبرى ،باب من أحصر بعدو وهو محرم،)535/3( ،
برقم (.)46611
) )7الكاساني بدائع الصنائع(.)413/2
) )8لم أجد في كتب متون الحديث.
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وجه الداللة:
دل األثر على أن المعنى الذي ألجله ثبت حق التحلل للمحصر بالعدو موجود هنا ،وهو زيادة
مدة ا حرام عليه؛ ألنه إنما التزم أن يؤدي أعمال الحج ،وبتعذر األداء تزداد مدة ا حرام عليه،
ويلحقه في ذلك ضرب مشقة فأثبت له الشرع حق التحلل(.)1

رابعاً :المعقول:

 -4أن الهدي ما عرف قربة إال بمكان مخصوص أو زمان مخصوص ،والزمان قد انتفى فتعين

المكان ،وألنه لو جاز ذبحه حيث أحصر لكان محله فال تبقى فائدة في قوله {حتى يبلغ}(.)3()2

أن الحديبية مكان يجمع الحل والحرم جميعاً ،فال يحتمل أن ينحر في الحل مع كونه قاد اًر على النحر

في الحرم(.)4

 -2لزوم حجة وعمرة؛ فألنه يحتمل أنه كان قد أحرم بحجة ،ويحتمل بعمرة ،فإن كان إحرامه بحجة

فالعمرة ال تنوب منابها ،وان كان بالعمرة فالحجة ال تنوب منابها فيلزمه أن يجمع بينهما احتياطا
ليسقط الفرض عن نفسه بيقين(.)5

 -5أن المحصور بمرض مصدود عن البيت أشبه من صد العدو(.)6

أدلة أصحاب المذهب الثاني :استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن من أحصر بمرض ال يحل حتى
يطوف بالبيت ويسعى ويحج ويهدي بالكتاب والسنة النبوية واألثر والمعقول

أوالً :الكتاب:

قَوله تَ َعالَى { َوأ َِت ُّموا ال َح َّج َوال ُعم َرةَ لِلَّ ِه}(.)7
وجه الداللة:

دلت على أن من دخل في حج أو عمرة وجب عليه إتمامها سواء غلب على ذلك أو لم يغلب؛ ألن
من فاته الحج مغلوب ومن أغمي عليه مغلوب ،ومن مرض مغلوب فجعل على من فاته الحج لغلبة

القضاء كان تطوعاً أو واجباً(.)8

) )1السرخسي المبسوط (.)468/4
) )2من اآلية  430من سورة البقرة.

) )3الموصلي االختيار لتعليل المختار (.)403/4
) )4الكاساني بدائع الصنائع(.)413/2
) )5الكاساني بدائع الصنائع(.)413/2
) )6الجماعيلي الشرح الكبير على متن المقنع (.)328/5
) )7من اآلية  430من سورة البقرة.

) )8الحطاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ( ،)262/5الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)210/2
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ثانياً :السنة النبوية:
ِ َّ
عن عائِ َشةَ ،قَالَت َد َخ َل رسول اللَّ ِه َّ
اعةَ بِن ِت ُّ
ال لَهَا «لَ َعلَّ ِك
الزَبير ،فَقَ َ
صلى اهلل َعلَيه َو َسل َم َعلَى ض َب َ
َ َ
َ
َ
ِ
الح َّج؟» قَالَت واللَّ ِه الَ أ ِ
ال لَهَا " ُح ِّجي َواشتَ ِر ِطيَ ،وقُولِي :اللَّ ُه َّم َم ِحلِّي
َجدنِي إِ َّال َو ِج َعةً ،فَقَ َ
أ ََردت َ
َ
ث َح َبستَِني"(.)1
َحي ُ
وجه الداللة:
دل الحديث فيه داللة على اشتراط عدم الحبس ،ويحتمل أن تريد بقولها محلي أي مكان مقامي حيث
تحبسني عن التوجه إلى البيت بمرض فإذا زال المرض توجهت إليه وأكملت نسكي ويدل على صحة

هذا التأويل قولها ومحلي من األرض حيث تحبسني فهذا ظاهر المكان(.)2

ثالثاً :األثر:

ضي اللَّه عنهما ،يقول «أَلَيس حسب ُكم س َّن َة رس ِ ِ
ِ
صلَّى
 -4عن َسالِم ،قَ َ
َ َ َ
ال َك َ
ول اللَّه َ
َ َ ُ ُ َ ُ
ان ابن ع َم َر َر َ
ِ
شيء،
اف ِبال َبي ِتَ ،وِب َّ
المرَوِة ،ثُ َّم َح َّل ِمن ُك ِّل َ
الح ِّج ،طَ َ
َح ُد ُكم َع ِن َ
س أَ
سلَّ َم؟ إِن ُح ِب َ
اهللُ َعلَيه َو َ
الصفَا َو َ
ِ
وم إِن لَم َي ِجد َهد ًيا»(.)3
اما قَا ِب ًال ،فَ ُيهدي أَو َي ُ
َحتَّى َي ُح َّج َع ً
ص ُ
وجه الداللة:

دل هذا األثر على أن من أحصر في الحج يلزمه ما يلزم من أحصر فى العمرة ،وحكم الحج

والعمرة فى ا حصاء سواء ،وقاس الحج على العمرة( ،)4وهو إن كان قول الصحابي السنة كذا له

حكم الرفع ،فهو نص في محل النزاع(.)5

اء َيوم النَّح ِر ،وعمر بن ال َخطَّ ِ
ِ
ان ب ِن َي َس ٍار ،أ َّ
اب َين َحر َهد َيه.
َ -2عن سلَي َم َ
َن َهب َ
َ َ
َّار ب َن األَس َودَ ،ج َ َ
ِ
ِ
ين أَخطَأ َنا ال ِع َّدةَ .كَّنا َن َرى أ َّ
ال ع َمر «اذ َهب إِلَى َم َّك َة،
َن َه َذا ال َيوَم َيوم َع َرفَةَ ،فَقَ َ
فَقَ َ
ال َيا أَم َير المؤ ِمن َ
ان َعام قَا ِبل
ان َم َع ُكم .ثُ َّم احِلقُوا أَو قَ ِّ
فَطُف أَن َ
ص ُروا َوار ِج ُعوا .فَِإ َذا َك َ
ت َو َمن َم َع َكَ .وان َح ُروا َهد ًيا إِن َك َ
ِ
ِ
ِ ِ
سب َعة إِ َذا َر َج َع»(.)6
ام ثََال ثَة أَيَّام في ال َح ِّج َو َ
فَ ُح ُّجوا َوأَه ُدوا .فَ َمن لَم َيجد فَص َي ُ

) )1البخاري الجامع الصحيح ،كتاب النكاح ،باب األكفاء في الدين ، )1/1( ،برقم (.)3683
) )2الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)211/2

) )3البخاري الجامع الصحيح ،كتاب أبواب المحصر ،باب ا حصار في الحج، )3/5( ،برقم (.)4846
) )4ابن بطال شرح صحيح البخاري (.)405/4
) )5الزرقاني شرح الزرقاني على الموطأ (.)445/2
) )6مالك الموطأ ،باب هدي من فاته الحج ،)585/4( ،برقم ( .)434صححه األلباني .انظر األلباني إرواء الغليل في
تخريج أحاديث منار السبيل (.)206/4
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وجه الداللة:
أمرهما عمر بن الخطاب أن يحال بعمرة ،ثم يقضيا الحج عاما قابالً ويهدياً ،وهذا وأن حكم

المحصر بمرض حكمهما؛ ألن كل واحد منهما ممنوع عن إتمام نسك دون يد غالبة وال منع من

ذلك(.)1

وف ِبال َبي ِتَ ،وَيس َعى
َ -5عن َعبِد اللَّ ِه ب ِن ع َم َر أََّنه قَ َ
ص ُر ِب َم َرض َال َي ِح ُّلَ .حتَّى َيطُ َ
ال «ال ُمح َ
اب الَِّتي َال ب َّد لَ ُه ِمنها ،أ َِو الد ِ
شيء ِم َن الثَِّي ِ
الصفَا َوال َمرَوِة .فَِإ َذا اضطَُّر إِلَى لُب ِ
ص َن َع
َّ
س َ
ُ
َ
َّواءَ ،
َ

َبي َن
َذلِ َك

َوافتَ َدى»(.)2
َ -2عن َعائِ َشةَ َزو ِج َّ
ت»(.)3
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َم أََّنهَا َك َانت تَقول «ال ُمح ِرُم َال ُي ِحلُّ ُه إَِّال ال َبي ُ
النبِ ِّي َ
ِ
ٍ (ِ )4
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ال َخ َرجت
يما ،أَنَّه قَ َ
َ -5عن أَي َ
يمةَ السَّخت َيان ِّي َعن َرجل من أَهل ال َبص َرة َكا َن قَد ً
ُّوب ب ِن أَبي تَم َ
ق ك ِس َرت فَ ِخِذيَ ،فأَر َسلت إِلَى َم َّكةَ وبِهَا َعبد اللَّ ِه بن َعب ٍ
ض الطَّ ِري ِ
إِلَى َم َّكةَ َحتَّى إِ َذا كنت بَِبع ِ
َّاس َو َعبد
َ
ِ
ِ
اللَّ ِه بن عمر والنَّاسَ .فلَم ير ِّخص لِي أَحد أَن أ ِ
ت
سب َع َة أَش ُهر َحتَّى أَحلَل ُ
َح َّل فَأَقَم ُ
َ
ت َعلَى َذل َك ال َماء َ
َُ
ََ َ
ِب ُعم َرة"(.)5

وف ِبال َبي ِت
َ -4عن َعبِد اللَّ ِه ب ِن ع َم َر أَنَّه قَ َ
ون ال َبي ِت ِب َم َرض ،فَِإنَّ ُه َال َي ِح ُّل َحتَّى َيطُ َ
س ُد َ
ال « َمن ُح ِب َ
الصفَا َوال َمرَوِة»(.)6
َوَبي َن َّ
ط ِري ِ
ي ص ِرعَ بَِبع ِ
ان ب ِن َي َس ٍار ،أ َّ
َل
ض َ
يد ب َن ح َزَابةَ ال َمخزو ِم َّ
ق َم َّكةَ َوه َو مح ِرٌم .فَ َسأ َ
َن َس ِع َ
َ -3عن سلَي َم َ
من يلِي الم َِّ
ان َعلَي ِه؟ فَو َج َد َعب َد اللَّ ِه ب َن ع َم َر و َعب َد اللَّ ِه ب َن ُّ
ان ب َن ال َح َكِم فَ َذ َك َر
َ َ
الزَبي ِر َو َمرَو َ
اء الذي َك َ
َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ َِّ
ُّ
ص َّح اعتَ َم َر ،فَ َح َّل ِمن
لَهم الذي َع َر َ
ي ،فَِإ َذا َ
َم َر أَن َيتَ َد َاوى بِ َما َال ب َّد لَه منه َوَيفتَد َ
ض لَه فَكلهم أ َ
إِحر ِ
ام ِه ،ث َّم َعلَي ِه َح ُّج قَابِ ٍلَ ،ويهِدي َما استَي َس َر ِم َن الهَد ِي"(.)7
َ
وجه الداللة:
دلت هذ اآلثار أن من أحصر بمرض إنه ال يحله إال الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة

وعليه القضاء ويهدي.

) )1الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)213/2
) )2مالك الموطأ ،كتاب الحج ،باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو ،)504/4( ،برقم (.)466
) )3مالك الموطأ ،كتاب الحج ،باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو، )504/4( ،برقم (.)464
) ) 4هذا الرجل الذي ذكر مالك في حديثه أنه من أهل البصرة هو أبو قالبة عبد اهلل بن زيد الجرمي شيخ أيوب السختياني
ومعلمه .االستذكار (.)411/4
) )5مالك الموطأ ،كتاب الحج ،باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو ،)504/4( ،برقم (.)462
) )6مالك الموطأ ،كتاب الحج ،باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو ،)504/4( ،برقم (.)465
) )7مالك الموطأ ،كتاب الحج ،باب ما جاء فيمن أحصر بغير عدو ،)502/4( ،برقم (.)464
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َّ ِ ِ
ال قَ َ ِ
ُم َّي َة ُح َّج َواشتَ ِرط ،
َ -0عن س َويِد ب ِن َغ َفلَةَ  ،قَ َ
ال لي ع َمر بن ال َخطاب َرض َي اهلل َعنه " َيا أََبا أ َ
ت"(.)1
ت َولِلَّ ِه َعلَي َك َما اشتََرط َ
فَِإ َّن لَ َك َما اشتََرط َ
 -1عن عبِد ِ
اهلل َيعنِي اب َن مسع ٍ
ت فَِإن
ود  ،قَ َ
ت َولَ ُه َع َمد ُ
الله َّم ال َح َّج أََرد ُ
َ َ
ال " ُح َّج َواشتَ ِرط َ ،وُق ِلُ :
َ
س َر َوِاَّال فَ ُعم َرة"(.)2
تََي َّ
ال قَالَت لِي عائِ َشة ر ِ
ت لَ َهاَ :ما َذا
َ -8عن عرَوةَ ،قَ َ
ت؟ " فَ ُقل ُ
ض َي اهلل َعنهَا " َهل تَستَث ِني إِ َذا َح َجج َ
َ
َ
س ِني َحا ِبس فَ ُه َو
ت فَِإن َي َّ
ت َولَ ُه َع َمد ُ
الله َّم ال َح َّج أ ََرد ُ
أَقُو ُل؟ فَقَالَتُ " :ق ِل ُ
سرتَ ُه فَ ُه َو ال َح ُّج َ ،وِان َح َب َ
ُعم َرة"(.)3
وجه الداللة :

دلت هذ اآلثار أنه إذا مرض المحرم ولم يكن شرط التحلل فليس له التحلل؛ بل يصبر حتى يب أر

فإن كان محرماً بعمرة أتمها ،وان كان بحج وفاته تحلل بعمل عمرة ،وعليه القضاء(.)4
َ -3ع ِن اب ِن َعب ٍ
َّاس ،أََّنه قَا َل «َال َحص َر إَِّال َحص ُر ال َع ُد َّو»(.)5
وجه الداللة

دل األثر داللة واضحة على اقتصار الحصر على الحصر بالعدو ليس حصر المرض ،فال يتحلل

المحصر بمرض إال عند البيت.

رابعاً :المعقول:

 -4أن هذا تلبس بالحج لم يصد عنه بيد غالبة فلم يكن له التحلل دون البيت كمخطئ الوقت أو

مخطئ الطريق(.)6

 -2أن التحلل إنما وضع للتخلص مما هو سبب للتحلل كالعدو المانع فشرع التحلل للسالمة منه
والرجوع عنه ،والمريض ال يتخلص بتحلله من مرضه فلم يشرع له التحلل كالمسجون(.)7

) )1البيهقي السنن الكبرى ،باب االستثناء في الحج ،)504/3( ،برقم ( .)46448صححه النووي في المجموع (.)563/8
) )2البيهقي السنن الكبرى ،باب االستثناء في الحج ، )503/3( ،برقم ( .)46443حسنه النووي في المجموع المجموع
(.)563/8
) )3البيهقي السنن الكبرى ،باب االستثناء في الحج ،)503/3( ،برقم ( .)46424صححه النووي في المجموع المجموع
(.)563/8

) )4النووي المجموع (.)563/8

ص ِحيح" ابن الملقن
) )5البيهقي السنن الصغير ،باب ا حصار ،)268/2( ،برقم ( .)4104قال ابن الملقن َ"و َه َذا األَثر َ
البدر المنير (.)421/0
) )6الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)210/2
) )7الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)210/2
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 -5أن المرض معنى ال يمنع من وجوب الحج ،فوجب أن ال يعيد التحلل منه ،كالصداع طرداً ،أو

كانسداد الطريق عكساً(.)1

 -4أنه ال يستفيد بتحلله التخلص من شيء من األذى الذي هو فيه ،فوجب أن ال يجوز له التحلل،

كضال الطريق طرداً ،وكالمحصر عكساً(.)2

 -3لو كان المرض يبيح التحلل ،لم يأمر  ضباعة باالشتراط(.)3

المناقشة:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول:
نوقش أصحاب المذهب األول القائلون بأن من أهل حج فأحصر بمرض فإنه ينحر هديه في الحرم
ويحل قبل يوم النحر إن شاء وعليه حجة وعمرة بما يلي

 -4يجاب عن اآلية فهو أنهم قالوا إنها في ا حصار بالمرض إن كان فاسداً؛ ألنها نزلت عام

الحديبية ،ورسول اهلل  والصحابة محاصرون بالعدو ،فإن قالوا اللفظ مستعمل في إحصار المرض؛
ألنه يقال أحصر المرض ،وحصر العدو(.)4

 -2قولهم فيه ضعف وتناقض؛ ألنهم ال يجيزون لمحصر بعدو وال بمرض أن يحل حتى ينحر هديه
في الحرم وان أجازوا للمحصر بمرض أن يبعث بهدي ويواعد حامله يوم ينحر فيه فيحلق ويحل،
فقد أجازوا له أن يحل على غير يقين من نحر الهدي وبلوغه وحملو على ا حالل بالظنون ،والعلماء

متفقون على أنه ال يجوز لمن لزمه شيء من فرائضه أن يخرج منه بالظن ،والدليل على أن ذلك ظن

قولهم لو عطب ذلك الهدي أو ضل أو سرق فحل مرسله وأصاب النساء وصاد أنه يعود حراماً،

وعليه جزاء ما صاد فأباحوا له فساد الحج بالجماع وألزمو ما يلزم من لم يحل من إحرامه(.)5

وهذا ما ال خفاء به من التناقض وضعف المذهب وانما بنوا مذهبهم على قول ابن مسعود ولم ينظروا

في خالف غير له(.)6

وأما حديثه عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن سعيد بن حزابة صرع بطريق مكة وهو

محرم فسأل من يلي على الماء الذي كان به فوجد عبد اهلل بن عمر وعبد اهلل بن الزبير ومروان بن

الحكم فمعنا أيضا معنى ما تقدم سواء عن بن عمر وبن عباس وعائشة(.)7
) )1الماوردي الحاوي الكبير (.)538/4

) )2الماوردي الحاوي الكبير ( ،)538/4الجماعيلي شرح الكبير على متن المقنع (.)328/5
) )3ابن مفلح المبدع في شرح المقنع (.)248/5
) )4الماوردي الحاوي الكبير (.)538/4
) )5ابن عبد البر االستذكار (.)486/4
) )6ابن عبد البر االستذكار (.)486/4
) )7ابن عبد البر االستذكار (.)486/4
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وأما قوله فيه فإذا صح اعتمر فإنه أراد إذا صح أتى مكة فعمل عمرة هو الطواف والسعي ثم عليه

حج قابل ويهدي ما استيسر من الهدي(.)1

ويجاب عن حديث الحجاج:

 -4قال البيهقي حمله بعض أهل العلم على أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير

مرض( ،)2وهذا التأويل الذي حكا البيهقي محتمل أو حمله على ما إذا شرط التحلل به(.)3

 -2الحديث متروك الظاهر فإن مجرد الكسر والعرج ال يصير به حالالً فإن حملو على أنه يبيح له

التحلل حملنا على ما إذا اشترط الحل على أن في حديثهم كالماً ألن ابن عباس يرويه ومذهبه
بخالفه(.)4

مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني:

نوقش أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن من أحصر بمرض ال يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى ويحج

ويهدي بما يلي:

 -4يجاب عن استدالل الشافعي باآلية المذكورة قد علم مما ذكرنا عن ابن عباس مضطربة،
وتصديقه للحجاج بن عمرو َ -رِح َمه اللَّه  -ودليل على اضطراب قوله ،ويحمل قوله على نفي الكمال،

مثل ال فتى إال علي ،وال سيف إال ذو الفقار ،والتحلل قبل أوانه هذا استدالل مفعول فيه ثانية

الترك،كأنه قال سلمنا أن آية ا حصار وردت في الحصر بالعدو وال فرق بين ا حصار والحصر،لكن

المرض ملحق بالداللة(.)5

 -2قال النووي الصحيح بنت الزبير بن عبد المطلب هاشمية ،وضباعة األسلمية كما ذكر الغزالي

غلط .قلنا االشتراط ال يمنع أن يجب بدونه كاشتراط التأخر ،أما التحلل إلى حين بلوغ الهدي محله،
وقال الزهري وهو الراوي للحديث لم يقل أحد بالشرط .إذ لو تحلل بالشرط من غير هدي لما شرع

الهدي؛ ألن كل من أحرم كان يشترط ،وقال إمام الحرمين تأويل الحديث أي حبسني الموت ،أي
حين أدركني الموت انقطع إحرامي ،قال النووي هذا التأويل باطل(.)6

) )1ابن عبد البر االستذكار (.)486/4
) )2البيهقي معرفة السنن واآلثار (.)433/1
) )3النووي المجموع (.)563/8
) )4احمد بن قدامة الشرح الكبير على متن المقنع (.)328/5
) )5العيني البناية شرح الهداية (.)440/4
) )6العيني البناية شرح الهداية (.)444/4
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 -5النصوص الواردة مطلقة يعمل بها على إطالقها من غير حمل على األسباق الواردة ،وهي
أيضا إن العلة المبيحة للتحلل من ا حرام من ا حصار قدر مشترك ،وهو المنع،
االجتهاد ،ونقول ً
وهو موجود في العدو والمرض فيعم بعموم العلة(.)1
 -4أما ما يستدل به فقد اختلفت الروايات في نحر  حين أحصر« .روي أنه أرسلها على يد ناجية

األسلمي لينحرها في الحرم حتى قال ناجية ما لنا أصنع بما تبعث فقال " انحرها ،واصبغ نعلها

بدمها ،واضرب صفحة سنامها وخل بينها وبين الناس ،وال تأكل أنت وال رفقتك منها شيًئا»( )2وهذ
صدُّو ُكم َع ِن ال َمس ِج ِد ال َح َرِام
الرواية أقرب إلى موافقة اآلية ،وهو قَوله تَ َعالَى { ُه ُم الَِّذ َ
ين َكفَُروا َو َ
ي َمع ُكوفًا أَن َيبلُ َغ َم ِحلَّ ُه}(.)4()3
َوال َهد َ
 -3وأما الرواية الثانية فإن صحت فنقول الحديبية من الحرم؛ ألن نصفها من الحل ،ونصفها من

الحرم ،وكان يضارب رسول اهلل  في أحد ،ومصال في الحرم ،وانما تبعث الهدايا إلى جانب
الحرم ،ونحرت فيه ،وال يكون للخصم حجة(.)5

وقيل إن النبي  كان مخصوصا بذلك؛ ألنه  ما كان يجد في ذلك الوقت من يبعث الهدايا مع
يد إلى الحرم ،كذا في " المبسوط "(.)6

 -0أما ما روي من الحديث فقد روي في رواية أخرى أنه نحر هديه عام الحديبية في الحرم ،فتعارضت
الروايات ،فلم يصح االحتجاج به(.)7

) )1العيني البناية شرح الهداية (.)443/4
) ) 2البيهقي السنن الكبرى ،كتاب الحج ،باب الهدي الذي أصله تطوع إذا ساقه فعطب فأدرك ذكاته نحر وصنع به،
( ،)533/3برقم(،)46235الدارمي سنن الدارمي ،كتاب المناسك ،باب سنة البدنة إذا عطبت ،)4243/2( ،برقم (،)4336
قال المحقق إسناد صحيح ،المصدر نفسه.

) )3من اآلية  23من سورة الفتح.
) )4العيني البناية شرح الهداية (.)441/4
) )5العيني البناية شرح الهداية (.)448/4
) )6العيني البناية شرح الهداية (.)448/4
) )7الكاساني بدائع الصنائع(.)413/2
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 -1ال وجه لما ذكر من السبب؛ ألن العبرة لعموم اللفظ ال لخصوص السبب ،واألمان يستعمل في
المرض «قال  -عليه الصالة والسالم  -الزكام أمان من الجذام»(.)2()1

الرجح:
الرأي ا

بعد عرض مذاهب الفقهاء وما استدلوا به وتوجيهها ومناقشتها يتضح لي أن المذهب الراجح هو المذهب

الثاني مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة القائلين بأن من أحصر بمرض ال يحل حتى يطوف
بالبيت ويسعى ويحج ويهدى.

مسوغات الترجيح:

 -4لقوة أدلة الجمهور وضعف أدلة اآلخرين.

 -2ألمر النبي  ضباعة بنت الزبير أن تشترط فيه دليل على أنه لوال االشتراط لما حق لها أن
تتحل.

 -5إن هذا الرأي ،موافق لمجمل األدلة الشرعية.

ِ
َّ ِ
ان ِم َن الج َذ ِام» أبو يعلى مسند أبي يعلى الموصلي ،مسند عائشة،
َم ٌ
) )1روا أبو يعلى بلفظ «َنَبات الشع ِر في األَنف أ َ
( ،)552/1برقم ( .) 4508قال يحيى بن معين "وهذا حديث باطل ليس له أصل" ،قال الذهبي "إنما الباطل أن يجعله من
قول النبي صلى اهلل عليه وسلم ،أما أن يكون مجاهد قاله فهذا صحيح عنه" .انظر ابن معين تاريخ ابن معين (،)452/5
الذهبي ميزان االعتدال ( .)14/4وقال األلباني "موضوع" ،انظر ضعيف الجامع الصغير وزيادته( ،ص  ، )838برقم
(.)3334

) )2الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (.)11/2
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المطلب الثالث

ما يفعل من أهل بالحج من مكة من أهلها أو من غيرهم ،ثم أحصر لمرض ،أو غير .
سئل مالك عمن أهل من أهل مكة بالحج .ثم أصابه كسر ،أو بطن متحرق ،أو امرأة تطلق .قال« :من

أصابه هذا منهم فهو محصر يكون عليه مثل ما على أهل اآلفاق ،إذا هم أحصروا» قال مالك :في رجل
قدم معتم ار في أشهر الحج حتى إذا قضى عمرته أهل بالحج من مكة ثم كسر أو أصابه أمر ال يقدر

على أن يحضر مع الناس الموقف .قال مالك« :أرى أن يقيم .حتى إذا ب أر خرج إلى الحل .ثم يرجع إلى
مكة فيطوف بالبيت .ويسعى بين الصفا والمروة .ثم يحل .ثم عليه حج قابل والهدي» ،قال مالك :فيمن

أهل بالحج من مكة .ثم طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة .ثم مرض فلم يستطع أن يحضر مع

الناس الموقف قال مالك« :إذا فاته الحج فإن استطاع خرج إلى الحل ،فدخل بعمرة فطاف بالبيت وسعى

بين الصفا والمروة ،ألن الطواف األول لم يكن نواه للعمرة .فلذلك يعمل بهذا .وعليه حج قابل والهدي.

فإن كان من غير أهل مكة .فأصابه مرض حال بينه وبين الحج ،فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة

حل بعمرة وطاف بالبيت طوافا آخر ،وسعى بين الصفا والمروة .ألن طوافه األول ،وسعيه إنما كان نواه

للحج .وعليه حج قابل والهدي»(.)1
صورة المسألة:

حاج من أهل مكة أهل للحج فحصر المرض أو غير عن مواصلة الحج ،فما حكمه؟

تحرير محل النزاع:

أجمع الفقهاء على أن ما ثبت به الخبر( ،)2عن النبي  في المواقيت( ،)3واتفقوا على أنه ال يعتمر إال

من الحل من كان من غير القارنين والمقيمين بمكة( ،)4واتفقوا على أن هذ المواقيت هي التي ال يجوز أن
يتجاوزها ا نسان إال محرما ممن يريد النسك وأنها مواقيت ألهلها ولمن مر بها من غير أهلها( ،)5وأجمعوا

على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم( ،)6وأجمعوا على أن تمام الحج الوقوف بعرفة والطواف بالبيت

) )1مالك الموطأ (.)502/4

النبِ َّي صلَّى اهلل َعلَي ِه وسلَّم وقَّ َ ِ ِ
) )2وهو حديث اب ِن َعب ٍ
َّاس ،قَا َل «إِ َّن َّ
الم ِد َين ِة َذا الحلَيفَ ِةَ ،وِألَه ِل
َ
ت ألَهل َ
َََ َ
ِ
ِ
ٍ
الح َّج َوالعم َرةَ،
الي َم ِن َيلَملَ َم ،ه َّن لَه َّنَ ،ولِ َمن أَتَى َعلَي ِه َّن من َغي ِرِه َّن م َّمن أ ََر َاد َ
المَن ِازِلَ ،وِألَه ِل َ
َنجد قَرَن َ
فَ ِمن َحيث أَن َشأَ َحتَّى أَهل َم َّكةَ ِمن َم َّكةَ» .أخرجه البخاري في الجامع الصحيح في كتاب الحج.
) )3الذهلي اختالف األئمة العلماء (.)284/4
) )4ابن حزم مراتب ا جماع (ص .)40
) )5ابن المنذر ا جماع (ص .)34
) )6ابن المنذر ا جماع (ص .)34
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َّ
الشأِم الجحفَةََ ،وِألَه ِل
ك،
ون َذِل َ
ان د َ
َو َمن َك َ

طواف ا فاضة وفي العمرة الدخول من الحل إلى البيت للطواف به والسعي بين الصفا والمروة(،)1واختلفوا
فيمن أحصر بمرض أو غير من أهل مكة على مذهبين -

المذهب األول:

()2

ذهب الحنفية في األصح

()3

والحنابلة في قول

إلى أن من قدم مكة فأحصر عن الوقوف بعرفة كان

محص اًر يجوز له التحلل بهدي وعليه حجة وعمرة.

المذهب الثاني:

()4

وذهب المالكية

والشافعية

()5

والحنابلة في المذهب

()6

يتحلل بالطواف والسعي كما يتحلل المعتمر.

إلى أن من أحصر بمكة عن الوقوف بعرفة فإنه

سبب الخالف:

يرجع سبب اختالفهم إلى تعميم ا حصار على أهل مكة والخارجين عنها؛ فمن رأى أن ا حصار يطال

أهل مكة عن الوقوف بعرفة أو الطواف قال بجواز التحلل ،ومن رأى أنه ال إحصار على أهل مكة قالوا
بأنه ال يجوز لهم التحلل إال بعمرة.

األدلــة:

أدلة أصحاب المذهب األول :استدل أصحاب المذهب األول القائلون بأن من أحصر عن دخول الحرم فإنه
يأخذ أحكام المحصر بالمعقول

المعقول:

 -4إنه محصر؛ ألنه تعذر عليه ا تمام فصار كما إذا أحصر في الحل(.)7

 -2أنه تعذر عليه الوصول إلى األفعال فكان محص اًر كما إذا كان ذلك في الحل(.)8

) )1ابن عبد البر االستذكار (.)485/4
) )2السرخسي المبسوط ( ،)445/4المرغيناني الهداية في شرح بداية المبتدي ( ،)411/4ابن ماز المحيط البرهاني في
الفقه النعماني ( ،)415/2البابرتي العناية شرح الهداية (.)454/5

) )3الكلوذاني الهداية على مذهب ا مام أحمد (ص  ،)266الجماعيلي الشرح الكبير على متن المقنع (،)323/5
المرداوي ا نصاف في معرفة الراجح من الخالف (.)14/4
) )4القرافي الذخيرة ( ،)483/5الخرشي شرح مختصر خليل ( ،)532/2الدسوقي الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية
الدسوقي (.)34/2

) )5الشافعي األم ( ،)411/2الروياني بحر المذهب ( ،)18/4الماوردي الحاوي الكبير (.)543/4
) )6ابن قدامة المغني ( ،)523/5ابن مفلح المبدع في شرح المقنع ( ،)248/5الحجاوي ا قناع في فقه ا مام أحمد بن
حنبل (.)466/4
) )7البابرتي العناية شرح الهداية (.)454/5
))8

الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (.)84/2
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 -5أنه إنما جاز له التحلل بعمرة في موضع يمكنه أن يحج من عامة فيصير متمتعاً ،وهذا ممنوع

من الحج(.)1

 -4أنه إذا منع عنهما في الحرم فقد تعذر عليه ا تمام فصار كما إذا أحصر في الحل(.)2

أدلة أصحاب المذهب الثاني :استدل أصحاب المذهب الثاني بأن من أحصر عن البيت فإنه يتحلل بعمرة
بالمعقول وهو

 -4إن هذا عاجز عن إتمام نسكه وفعل ما ال يتم إال به بمرض فكان محص اًر ،أصل ذلك غير

المكي(.)3

 -2ليس له أن يتحلل؛ ألنه يمكنه أن يأتي بعمرة(.)4

 -5أننا أبحنا له ذلك من غير حصر ،فمع الحصر أولى(.)5
 -4أن قلب الحج عمرة جائزة بال حصر فمعه أولى(.)6

 -3أنه لما جاز أن يتحلل عن جميع األركان كان إحالله من بعضها أولى(.)7

المناقشة:

نوقش أصحاب المذهب األول :القائلون بأن من أحصر عن الوقوف بعرفة فإنه يأخذ أحكام المحصر بما
يلي
إننا نتفق أنه محصر ،لكن ال نقول بأنه يتحلل دون عمرة ،ألنه يمكن أن يقلب الحج عمرة دون عذر،

وهنا عذر وحصر فكان أولى.

نوقش أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن من أحصر عن الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة بما يلي:
محصر ،فكيف له أن يأتي بعمرة ويؤدي مناسكها ويتحلل
إنه ممنوع من الوقوف بعرفة واتمام المناسك؛ ألنه
َ

من إحرامه.

) )1أحمد بن قدامة الشرح الكبير على متن المقنع (.)323/5
) )2ابن نجيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق (.)04/5
) )3الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)286/2
) )4الكلوذاني الهداية على مذهب ا مام أحمد (ص .)266
) )5ابن قدامة المغني (.)523/5
) )6البهوتي الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص .)281
) )7الماوردي الحاوي الكبير (.)543/4
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الرجح:
الرأي ا
بعد عرض مذاهب الفقهاء وما استدلوا به وتوجيهها ومناقشتها يتضح لي أن المذهب الراجح هو المذهب
األول مذهب الحنفية القائلين بأن من أحصر عن الوقوف بعرفة فإنه يجوز له التحلل بالهدي وعليه حجة
وعمرة.

مسوغات الترجيح:
 -4يالحظ إن كال الفريقين استدلوا بالمعقول ولم يستدلوا بالنصوص الشرعية.

 -2إن النبي  صد عن الحرم ،وقد تحلل بالهدي وقضى عمرته العام الذي يليه.

 -5إن الحاج عاجز عن إتمام المناسك وايجاب العمرة عليه فيها مشقة ،وجاءت الشريعة لرفع المشقة
والحرج عن المكلَّف.
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المبحث الثاني

وفيه مطلبان

ركعتا الطواف وانتقاض وضوء المحرم وهو يطوف ويسعى

المطلب األول :الجمع بين الطواف ألسابيع بركعتين عن تلك األسابيع.

المطلب الثاني :انتقاض الوضوء لمن يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة.
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المطلب األول

الجمع بين الطواف ألسابيع بركعتين عن تلك األسابيع
سئل مالك عن الطواف ،إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به ،فيقرن بين األسبوعين أو أكثر ،ثم يركع
ما عليه من ركوع تلك السبوع؟ قال« :ال ينبغي ذلك .وانما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين».)1( .

صورة المسألة:

حاج طاف سبعة أشواط وزاد سبعة أشواط أخرى دون أن يفصل بينهما بركعتين ،فما الحكم؟

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء فيمن طاف بضع سبعة ثم قطع عليه بالصالة المكتوبة أنه يبتني من حيث قطع عليه إذا

فرغ من صالته ( ،)2وأجمعوا على أن من سنة الطواف ركعتين بعد انقضاء الطواف (،)3وأجمعوا على أن
الطائف يصلي الركعتين حيث شاء من المسجد وحيث أمكنه وأنه إن لم يصل عند المقام أو خلف المقام

فال شيء عليه ( ،)4وأجمعوا على أن من طاف سبعا ،وصلى ركعتين أنه مصيب السُّنة (،)5واختلفوا في حكم
الجمع بين األسابيع على مذهبين -

المذهب األول:

()6

ذهب أبو حنيفة ومحمد

()8

والمالكية في المشهور()7والحنابلة في رواية

إلى أنه يكر الجمع بين أسابيع

الطواف.

) )1مالك الموطأ (.)501/4
) )2ابن المنذر ا جماع (ص .)33
) )3ابن رشد بداية المجتهد (.)461/2
) )4ابن عبد البر االستذكار (.)264/4
) )5ابن المنذر ا جماع (ص .)33

) )6األنصاري اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ( ،)452/4الزيعلي ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
( ،)22/2العيني البناية شرح الهداية (،)246/4
) )7المواق التاج وا كليل لمختصر خليل ( ،)430/4الحطاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ( ،)444/5النفراوي
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (.)538/4

) )8المرداوي ا نصاف في معرفة الراجح من الخالف (.)48/4
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المذهب الثاني:
()1

وذهب أبو يوسف

()2

والشافعية في األظهر

والحنابلة في الصحيح( )3إلى أنه ال يكر الجمع بين أسابيع

الطواف.

سبب الخالف:
يرجع سبب اختالفهم إلى تعارض أثرين في هذا الموضوع الحديث األول «أن رسول اهلل  طاف
بالبيت سبعا ،وصلى خلف المقام ركعتين ،وقال خذوا عني مناسككم» ،واألثر الثاني أن عائشة والمسور
بن مخرمة طافوا وجمعوا بين األسابيع.

األدلــة:

أدلة أصحاب المذهب األول :استدل أصحاب المذهب األول القائلون بأن ركعتي الطواف واجبتان بالكتاب
والسنة النبوية واألثر والقياس والمعقول
أوالً :الكتاب:

ِ ِ ِ
ِ ِ
صلّ ًى}(.)4
يم ُم َ
قوله تعالى { َواتَّخ ُذوا من َمقَام إب َراه َ
وجه الداللة:

دلت اآلية الكريمة أن ركعتي الطواف واجبة ،ألن األمر يقتضي الوجوب(.)5

ثانياً :السنة النبوية:
صلَّى اللَّ ُه َعلَي ِه َو َ َّ
ال لَ َّما قَِدم َّ
َّ
الح َج َر ،ثُ َّم
َ -4عن َجابِ ٍر قَ َ
المس ِج َد ،فَاستَلَ َم َ
الن ِب ُّي َ -
سل َمَ -مك َة َد َخ َل َ
َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ضى علَى ي ِم ِ
يم
ام ،فَقَ َ
ين ِه ،فََرَم َل ثََال ثًاَ ،و َم َ
َم َ َ َ
شى أَرَب ًعا ،ثُ َّم أَتَى َ
ال " { َواتَّخ ُذوا من َمقَام إب َراه َ
المقَ َ
مصلًّى}( ،)6فَصلَّى ركعتَي ِن والمقَام بي َنهُ وبي َن ِ
الرك َعتَي ِن فَاستَلَ َم ُه ،ثُ َّم َخ َر َج
الح َج َر َبع َد َّ
البيت ،ثُ َّم أَتَى َ
َ
َ َ َ َ َ ُ َ ََ
ُ َ
َّ ِ ()8( )7
.
ش َع ِائ ِر الله]
ال{ " :إِ َّن َّ
إِلَى َّ
الصفَا ،أَظُ ُّن ُه قَ َ
المرَوةَ ِمن َ
الصفَا َو َ

) )1الشيباني األصل المعروف بالمبسوط (،)464/2ابن عابدين الدر المختاروحاشية ابن عابدين(رد المحتار) (.)433/2
) )2الروياني بحر المذهب ( ،)435/5الشيرازي المهذب في فقه ا مام الشافعي (.)468/4
) )3ابن قدامة المغني ( ،)548/5البهوتي كشاف القناع عن متن ا قناع (.)484/2
) )4من اآلية  423من سورة البقرة.

) )5الشيرازي المهذب في فقه ا مام الشافعي (.)468/4
) )6من اآلية  423من سورة البقرة.
) )7من اآلية  438من سورة البقرة.
) )8الترمذي سنن الترمذي ،كتاب أبواب الحج ،باب ما جاء كيف الطواف ،)262/5( ،برقم ( ،)830سنن النسائي ،كتاب
مناسك الحج ،باب كيف يطوف أو ما يقدم ،)228/3( ،برقم ( )2353صححه الترمذي.
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وجه الداللة:
دل الحديث الشريف على وجوب صالة ركعتي الطواف ،ألن النبي  صالهما(.)1
الخطَّ ِ
َ -22عن أ ََن ِ
ول
ال ُع َم ُر ب ُن َ
س َ
ال قَ َ
س ب ِن َمالِ ٍك ،قَ َ
ت َرِّبي ِفي ثَالَث :فَ ُقل ُ
اب َ " ،وافَق ُ
ت َيا َر ُ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َّ ِ
اهيم م َ ًّ
صلًّى}(.)3( )2
يم ُم َ
الله ،لَ ِو اتَّ َخذ َنا من َمقَام إب َر َ ُ
صلى ،فَ َن َزلَتَ { :واتَّخ ُذوا من َمقَام إب َراه َ
َ -5عن أ ََن ِ
ول اللَّ ِه
س َ
ال قَ َ
س ب ِن َمالِ ٍك ،قَ َ
ت َرِّبي َع َّز َو َج َّل ِفي أَرَبع فَ ُقل ُ
ال ع َمر َ " وافَق ُ
تَ :يا َر ُ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
صلًّى}(.)5( )4
ت َخل َ
صلَّي َ
يم ُم َ
لَو َ
ف ال َمقَام فَ َن َزلَت َهذه اآل َي ُة { َواتَّخ ُذوا من َمقَام إب َراه َ
وف َبي َن الصَّفَا
َ -4عن َعم ٍروَ ،سأَل َنا اب َن ع َم َر
أ ََيقَع َّ
الرجل َعلَى ام َأرَتِ ِه ِفي العم َرِة قَب َل أَن َيط َ
ِ
ِ
اف َبي َن
المرَوِة؟ قَ َ
المقَ ِام َرك َعتَي ِنَ ،وطَ َ
صلَّى َخل َ
سو ُل اللَّ ِه  ،فَطَ َ
سب ًعا ،ثُ َّم َ
اف ِبال َبيت َ
ال «قَد َم َر ُ
ف َ
َو َ
ان لَ ُكم ِفي رس ِ ِ
س َنة](.)6
َّ
المرَوِة» َوقَ َ
ال [لَقَد َك َ
ول اللَّه إِس َوة َح َ
َ ُ
الصفَا َو َ
وجه الداللة:

دلت األحاديث الثالثة السابقة أن النبي  صلى بعد طواف نسكه ركعتين ،وأفعاله على الوجوب

ال سيما وقد نبه على أن ما فعله امتثاال لقوله تعالى {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}

()7

وهذا أمر

وأمر على الوجوب(.)8

ال طف َنا مع أَبِي ِعقَ ٍ
ف ال َمقَ ِام،
ضي َنا َ
الِ ،في َم َ
َ -3داود بن َعج َال َن ،قَ َ
ط َوافََنا ،أَتَي َنا َخل َ
ط ٍرَ ،فلَ َّما قَ َ
ََ
ال طفت َم َع أ ََن ِ
ال لََنا
س ب ِن َمالِ ٍك ِفي َم َ
صلَّي َنا َرك َعتَي ِن ،فَقَ َ
فَقَ َ
ضي َنا الطَّ َو َ
ط ٍرَ ،فلَ َّما قَ َ
ام ،فَ َ
اف ،أَتَي َنا ال َمقَ َ
ِ
ِ
سلَّ َمَ ،وطُف َنا َم َع ُه ِفي
أ ََن ٌس «ائتَِنفُوا ال َع َم َل ،فَقَد ُغ ِف َر لَ ُكمَ ،ه َك َذا قَ َ
صلَّى اهللُ َعلَيه َو َ
سو ُل اللَّه َ
ال لَ َنا َر ُ
َمطَر»(.)9
ِ
ِ
ال «لَ َّما فَرغَ رسو ُل اللَّ ِه صلَّى اهلل علَي ِه و َّ ِ
ام
َ -0عن َجابِ ٍر ،أََّنه قَ َ
ُ َ َ َ
َ
َ َ ُ
سل َم من طَ َواف ال َبيت ،أَتَى َمقَ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ال عمر يا رس َ َّ ِ
ِ ِ
اهيم ،الَِّذي قَ َ َّ
يم
يم» ،فَقَ َ َ َ َ
ال الله { َواتَّخ ُذوا من َمقَام إب َراه َ
ول الله َه َذا َمقَام أَب َينا إب َر َ
إب َراه َ
صلًّى} [البقرة .)10(]423
ُم َ
) )1األنصاري اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (.)452/4
) )2من اآلية  423من سورة البقرة.
) )3البخاري الجامع الصحيح ،كتاب الصالة ،باب ما جاء في القبلة ،)83/4( ،برقم (.)462
) )4من اآلية  423من سورة البقرة.

) )5أبو داود مسند أبي داود الطيالسي ،برقم (.)40/4( ،)44
) )6البخاري الجامع الصحيح ،كتاب الحج ،باب صلى النبي لسبوعه ركعتين، )434/2( ،برقم (.)4025
) )7من اآلية  423من سورة البقرة.
) )8السرخسي المبسوط ( ،)42/4الباجي المنتقى شرح الموطأ(.)288/2
) )9ابن ماجه سنن ابن ماجه ،كتاب المناسك ،باب الطواف في مطر ،)4644/2( ،برقم ( ،)5448ضعفه المحقق.
) )10ابن ماجه سنن ابن ماجه ،كتاب المناسك ،باب الطواف ،)522/4( ،برقم ( ،)4668ضعفه األلباني.
- 135 -

وجه الداللة:
دل الحديث داللة واضحة على وجوب ركعتي الطواف(.)1
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ض َع ِفي َو ِادي م َحس ٍ
ِّر
َ -1عن َجابِ ٍر ،قَ َ
َم َرهم بِالسَّك َينة َوأَو َ
ال أَفَ َ
اض َرسول اهلل َ و َعلَيه السَّك َينة َ ،وأ َ
ال " ُخ ُذوا ع ِّني م َن ِ
وأَمرهم أَن يرموا ال ِجمار ِمث َل حصى ال َخذ ِ
اس َك ُكم"(.)2
ف َوقَ َ
َ
َ َ
ََ
َ ََ
َ َ
وجه الداللة:
دل الحديث أن النبي  طاف بالبيت سبعاً وصلى خلف المقام ركعتين وقال خذوا عني مناسككم
فينبغي االقتداء به واالنتهاء إلى ما سنه .)3(

ثالثاً :األثر:

َّ ِ
َ -4كان ابن عمر ي ِّ
اف ما لَم تَطل ِع َّ
صالَ ِة الصُّب ِح،
الشمس َو َ
ط َ
َ
اف ع َمر َبع َد َ
َ
ََ
صلي َرك َعتَ ِي الط َو َ
ِ
الرك َعتَي ِن بِِذي ط ًوى(.)4
صلَّى َّ
فَ َرك َ
ب َحتَّى َ
وجه الداللة:

دل األثر أن عمر  أنه نسي ركعتي الطواف فقضاهما بذي طوى فدل أنها واجبة(.)5
ِ
 -2قَ َ ِ
س ُبوع َرك َعتَي ِن»(.)6
ال َنافعٌَ ،ك َ
صلِّي ل ُك ِّل ُ
ان ابن ع َم َر « ُي َ
طاء يقول تج ِزئه المكتوبة ِمن ركعتَ ِي الطَّو ِ
ال إِسم ِ
ال
اعيل بن أ َميَّةَ قلت لِ ُّلزه ِر ِّ
اف؟ فَقَ َ
َ َ
ي إِ َّن َع َ ً َ
َ َ
 -5قَ َ َ
َ
السَُّّنة أَفضل «لَم يطُ ِ
الن ِب ُّي  س ُب ً ُّ
ف َّ
صلَّى َرك َعتَي ِن»(.)7
َ
َ
وعا قَط إَِّال َ
ُ
وجه الداللة:
دل األثران على أن مالزمة النبي  لركعتي الطواف وهو دليل على الوجوب(.)8

رابعاً :القياس:

أن الطواف ركن من أركان الحج له تابع فوجب أن يكون تابعه واجبا كالوقوف بعرفة فإن الذي

يتبعه الوقوف بالمزدلفة(.)9

) )1الزبيدي الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (.)434/4
) )2مسلم المسند الصحيح ،كتاب الحج ،باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً ،)345/2( ،برقم (،)4231
البيهقي السنن الكبرى ،كتاب الحج ،باب ا يضاع في وادي محسر ،)264/3( ،برقم (.)3324

) )3ابن عبد البر االستذكار (.)264/4

) )4البخاري الجامع الصحيح ،كتاب الحج ،باب الطواف بعد الصبح والعصر.)433/2( ،
) )5الكاساني بدائع الصنائع(.)448/2
) )6البخاري الجامع الصحيح ،كتاب الحج ،باب صلى النبي لسبوعه ركعتين ،)434/2( ،روا معلقاً.
) )7البخاري الجامع الصحيح ،كتاب الحج ،باب صلى النبي لسبوعه ركعتين ،)434/2( ،روا معلقاً.
) )8الزرقاني شرح الزرقاني على الموطأ (.)433/2
) )9الباجي المنتقى شرح الموطأ(.)288/2
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خامساً :المعقول:

 -4أن ترتيب الركعتين على الطواف كترتيب السعي عليه؛ ألن كل واحد منهما واجب ثم لو جمع
بين أسبوعين من الطواف ،وأخر السعي يكر  ،فكذا إذا جمع بين أسبوعين منه ،وأخر الصالة(.)1

 -2أن الركعتين مرتبتان على الطواف ،فهي واجبة(.)2

 -5أنهما ركن من أركان الحج فوجب أن يكونا من توابعه ما هو واجب كالوقوف(.)3

أدلة أصحاب المذهب الثاني :استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بسنية ركعتي الطواف بالسنة النبوية
والمعقول

أوالً :السنة النبوية:

ِ َّ ِ
ِ َّ ِ
صلَّى اهلل َعلَي ِه َو َسلَّ َمِ -من أَه ِل َنجٍد
 -4عن َ
اء َرج ٌل إِلَى َرسول الله َ -
طل َحةَ ب َن ع َبيد اللهَ ،يقول َج َ
الر ِ
ال َرسول
ثَائِ َر َّأ
س ،يس َمع َد ِو ُّ
صوتِ ِه َوالَ يفقَه َما َيقولَ ،حتَّى َد َنا ،فَِإ َذا ه َو َيسأَل َع ِن ا ِ سالَِم ،فَقَ َ
ي َ
ِ
ِ َّ
اللَّ ِه َّ -
ال «الَ،
ال َهل َعلَ َّ
ي َغيرَها؟ قَ َ
اليوِم َواللَّيلَ ِة» .فَقَ َ
صلَ َوات في َ
س َ
صلى اهلل َعلَيه َو َسل َمَ « -خم ُ
َ

ع»(.)4
إَِّال أَن تَطَ َّو َ
وجه الداللة:

دل الحديث التصريح بأنه ال بجب شيء من الصالة غير الخمس المكتوبة(.)5
ادةَ ب ِن الص ِ
ِ َّ
ول اللَّ ِه َّ
صلَ َوات
ال َس ِمعت َرس َ
َّام ِت ،قَ َ
 -2عن ع َب َ
س َ
صلى اهلل َعلَيه َو َسل َم َيقول « َخم ُ
َ
ان لَ ُه ِعن َد اللَّ ِه َعهد
ض ِّيع ِمن ُه َّن َ
شي ًئا اس ِتخفَافًا ِب َحقِّ ِه َّن َك َ
َكتََب ُه َّن اللَّ ُه َعلَى ال ِع َب ِاد َمن أَتَى ِب ِه َّن لَم ُي َ
ِ
ِ
اء َغفَ َر لَ ُه»(.)6
اء َع َّذ َب ُهَ ،وِان َ
س لَ ُه ِعن َد اللَّ ِه َعهد إِن َ
ش َ
ش َ
أَن ُيدخلَ ُه ال َج َّن َةَ ،و َمن لَم َيأت ِب ِه َّن َفلَي َ
وجه الداللة:

دل الحديث على وجوب الصلوات الخمس ،وعدم وجوب غيرها كركعتي الفجر(.)7

) )1الكاساني بدائع الصنائع(.)434/2

) )2الزبيدي الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (.)433/4
) )3الروياني بحر المذهب (.)435/5
) )4البخاري الجامع الصحيح ،كتاب ا يمان ،باب الزكاة في ا سالم ،)48/4( ،برقم (.)40
) )5المباركفوري ،مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)36/3
) )6ا مام أحمد المسند ،)500/51( ،برقم ( ،)22035وصححه شعيب األرنؤوط.
) )7ابن قدامة المغني (.)548/5
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ثانياً :األثر:

 -4عن م َح َّمِد ب ِن السَّائِ ِب ب ِن َب َرَكةََ ،عن أ ِّم ِه أََّنهَا طَافَت َمعَ َعائِ َشةَ ثَ َالثَةَ أَسب ٍع كلَّ َما طَافَت َسب ًعا
تَ َع َّوَذت َبي َن ال َب ِ
اب َوال ِحج ِر َحتَّى أَك َملَت لِك ِّل َسب ٍع َرك َعتَي ِن َو َم َعهَا"(.)1
ِ
ط َ ِ
صلَّى لِك ِّل َسب ٍع
ال َ
َ -2ع ِن اب ِن أَبِي ملَي َكةَ قَ َ
اف المس َور بن َمخ َرَمةَ ثَ َمان َيةَ َع َش َر سب ً
وعا ،ث َّم َ
َرك َعتَي ِن(.)2
وجه الداللة:
دل األثران على أنه ال يجب ركعتا الطواف بعد كل سبعة أشواط ،وان جمع بين األسابيع ،وصلى

لكل أسبوع ركعتين ،جاز(.)3

ثالثاً :المعقول:

 -4أنهما صالة ذات الركوع وليس لها وقت راتب ،فال تكون واجبة شرًعا كتحية المسجد(.)4
 -2أنها صالة زائدة على الصلوات الخمس فلم تجب بالشرع على األعيان كسائر النوافل(.)5

 -5أنها صالة ذات ركوع وليس لها وقت راتب ،فلم تكن واجبة بأصل الشرع ،كصالة الخسوف(.)6
 -4أنها صالة لم يشرع لها جماعة ،فلم تجب ،كسائر النوافل(.)7

 -3أن مبنى الطواف على الوتر في عدد األشواط فإذا انصرف على وتر لم يخالف انصرافه مبنى

الطواف ،واشتغاله بأسبوع آخر قبل الصالة كاشتغاله بأكل أو نوم ،وذلك ال يوجب الكراهة(.)8

 -0أنها صالة لم تشرع لها جماعة ،فلم تكن واجبة ،كسائر النوافل ،والسعي ما وجب لكونه تابعا،
وال هو مشروع مع كل طواف(.)9

المناقشة:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول:

نوقش أصحاب المذهب األول القائلون بأن ركعتي الطواف واجبتان بما يلي
) )1الصنعاني المصنف ،كتاب المناسك ،باب قرن الطواف ،)00/3( ،برقم ( ،)3641وأبو يعلى مسند أبي يعلى الموصلي،

مسند عائشة ،)465/8( ،برقم (.)4046

) )2ابن خزيمة صحيح ابن خزيمة ،كتاب المناسك ،باب إباحة الطواف والصالة بمكة بعد الفجر )220/4( ،برقم (،)2143
قال ابن حجر إسناد جيد .ابن حجر فتح الباري (.)483/5
) )3السرخسي المبسوط ( ،)41/4ابن قدامة الكافي في فقه ا مام أحمد (.)344/4
) )4الروياني بحر المذهب (.)435/5

) )5الشيرازي المهذب في فقه ا مام الشافعي (.)468/4
) )6العمراني البيان في مذهب ا مام الشافعي (.)238/4
) )7ابن قدامة الكافي في فقه ا مام أحمد (.)344/4
) )8السرخسي المبسوط (.)41/4

) )9ابن قدامة المغني (.)548/5
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 -4األمر في اآلية باتخاذ البقعة مصلى وليس فيها األمر بالصالة ورد عليه بأن حمل اآلية على
ذلك ال يصح ،ألنه كان ال يصلي قبله ،وألن اتخاذ البقعة ليس إلينا ،إنما إلينا فعل الصالة فال يجوز
حمله عليه(.)1

 -2يجاب عن حديث ابن عمر الحديث ،بأنه ال يدل على الوجوب ،على أن الحافظ الراوي أبا القاسم
صلَّى
تمام بن محمد الرازي روى في "فوائد " بإسناد إلى نافع عن ابن عمر قال «سن رسول اهلل َ -
اللَّه َعلَي ِه َو َسلَّ َم  -لكل أسبوع ركعتين(.)3()2
 -5يناقش أثر الزهري وفي االستدالل بذلك نظر ألن قوله إال صلى ركعتين أعم من أن يكون نفال

أو فرضا ألن الصبح ركعتان فيدخل في ذلك لكن الحيثية مرعية والزهري ال يخفى عليه هذا القدر

فلم يرد بقوله إال صلى ركعتين أي من غير المكتوبة(.)4

مناقشة أصحاب أدلة أصحاب المذهب الثاني:

نوقش أصحاب المذهب الثاني القائلون بسنية ركعتي الطواف بما يلي
 -4يجاب عن حديث األعرابي

أ -متروك الظاهر ،فإنا أجمعنا على أن صالة الجنازة وصالة العيدين واجبة وليس في هذا
الحديث بيانها ،ويحتمل أن يكون حديث األعرابي قبل هذا الحديث(.)5

ب -قد يجاب عن هذا االستدالل بأن األمر بصالة ركعتي الطواف وارد بعد قوله  - -ال إال
أن تطوع(.)6

 -2أما حديث عائشة  -رضي اهلل عنها  -فيحمل أنها فعلت ذلك لضرورة وعذر(.)7

 -5أما حديث المسور بن مخرمة فغاية ما يدل عليه أن القران بين األسابيع خالف األولى(.)8

 -4القول بوجوب الركعتين أولى؛ ألن فاعله متبع للسنة .قال ابن المنذر وأرجو أن يجزئ القول

األول ،وهو كمن صلى وعليه صالة قبلها ،أو طاف وعليه صالة ثم صالها بعد طوافه(.)9

) )1العيني البناية شرح الهداية (.)264/4
) )2الرازي الفوائد، )411/2( ،برقم (.)4403
) )3العيني البناية شرح الهداية (.)266/4
) )4ابن حجر فتح الباري (.)483/5

) )5البابرتي العناية شرح الهداية (.)431/2
) )6المباركفوري ،مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (.)36/3
) )7الكاساني بدائع الصنائع(.)434/2
) )8ابن حجر فتح الباري (.)483/5

) )9ابن بطال شرح صحيح البخاري (.)561/4
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الرجح:
الرأي ا
بعد عرض مذاهب الفقهاء وما استدلوا به وتوجيهها ومناقشتها يتضح لي أن المذهب الراجح هو المذهب
الثاني مذهب الجمهور القائلين بأن ركعتي الطواف سنة مؤكدة عن النبي .
مسوغات الترجيح:

-4ألن األدلة التي استدل بها الفريق األول هي أدلة عامة ال تدل على الوجوب بل على السنية.
 -2لقوة أدلة الجمهور على رأيهم.

 -5لم تخل أدلة الفريق األول من ضعف.

 -4صالة ركعتي الطواف أولى من تركها ألنه سنة مؤكدة وفيها اتباع للهدي النبوي.
 -3القول بوجوب الركعتين توجب القضاء على تاركها وفي هذا مشقة على آالف المصلين لشدة

الزحام في الحرم.
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المطلب الثاني

انتقاض الوضوء لمن يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة
ش َّك ِفي طَو ِاف ِه ،بع َدما يرَكع ركعتَ ِي الطَّو ِ
افَ ،فل َي ُعدَ .فل ُيتَ ِّمم .طَ َوافَ ُه َعلَى ال َي ِق ِ
ين .ثُ َّم لِ ُي ِع ِد
ال َمالِ ٌ
قَ َ
ك « َو َمن َ
َ
َ َ َ َُ َ
َ
الركعتَي ِن ِأل ََّن ُه َال ص َالةَ ِبالطَّو ِ
اف ،إَِّال َبع َد إِكم ِ
وف
ال ُّ
َص َاب ُه َ
وئ ُه َو ُه َو َيطُ ُ
ض َ
شيء َينقُ ُ
ض ُو ُ
السب ِعَ .و َمن أ َ
َ
َ
َّ َ
َ
ض الطَّو ِ
ِ
اف ،أَو ُكلَّ ُه.
ِبال َبي ِت ،أَو َيس َعى َبي َن َّ
َص َاب ُه َذلِ َكَ ،وقَد طَ َ
اف َبع َ
َ
الصفَا َوال َمرَوِة أَو َبي َن َذل َك .فَِإ َّن ُه َمن أ َ
ولَم يرَكع ركعتَ ِي الطَّو ِ
اف ،فَِإ َّن ُه َيتََو َّ
السع ُي َبي َن َّ
َما َّ
اف َو َّ
الرك َعتَي ِنَ .وأ َّ
ف الطَّ َو َ
ضأَُ .وَيستَأ ِن ُ
الصفَا َوال َمرَوِة .فَِإنَّهُ
َ
َ َ َ َ
()1
ط ِ
ِ
َال يق َ ِ
َص َاب ُه ِم ِن ان ِتقَ ِ
ضوء» .
ضوِئ ِهَ .وَال َيد ُخ ُل َّ
السع َي ،إَِّال َو ُه َو َ
اهر ِب ُو ُ
اض ُو ُ
َ
طعُ َذل َك َعلَيهَ ،ما أ َ
صورة المسألة:
حكم من انتقض وضوء أثناء الطواف هل يستأنف األشواط أم يبني؟

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء األربعة على أن فروض الحج ثالثة ا حرام بالحج ،والوقوف بعرفة ،وطواف ا فاضة(،)2

وأجمعوا أال َرَم َل على النساء حول البيت وال في السعي بين الصفا والمروة( ،)3وأجمعوا على أن شرب الماء
( )5
()4
في الطواف جائز  ،واتفقوا أن من طاف بين الصفا والمروة سبعا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ثالثة خبباً
وأربعة مشياً فقد سعى( ،)6وأجمعوا على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين( ،)7وأجمعوا فيمن طاف
بعض سبعة ثم قطع عليه بالصالة المكتوبة أنه يبتني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صالته( ،)8وأجمعوا

على أنه إن سعي بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه( ،)9واختلفوا إذا انتقض وضوء المسلم

في الطواف على مذهبين -

) )1مالك الموطأ (.)508/4
) )2الذهلي اختالف األئمة العلماء (.)213/4
) )3ابن المنذر ا جماع (ص .)33
) )4ابن المنذر ا جماع (ص .)33

) ) 5خبب الخبب ضرب من العدو ،يقال خب الفرس خببا إذا راوح بين يديه أي مال على هذ مرة وعلى هذ مرة .ابن
األثير النهاية في غريب الحديث واألثر ( ،)5/2النسفي طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية (ص .)44
) )6ابن حزم مراتب ا جماع (ص .)44
) )7ابن المنذر ا جماع (ص .)33
) )8ابن المنذر ا جماع (ص .)33

) )9ابن المنذر ا جماع (ص .)30
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المذهب األول:
()1

ذهب الحنفية

()2

والحنابلة في قول

إلى أن من انتقض وضوؤ في الطواف فإنه يعيد الطواف وان تركه

فعليه دم.

المذهب الثاني:

()3

وذهب المالكية

()5

والشافعية( )4والحنابلة في المشهور

إلى إن من انتقض وضوؤ في الطواف فإنه

يتوضأ ويطوف من جديد.

سبب الخالف:

سبب اختالفهم تردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصالة أو ال يلحق ،وذلك أنه ثبت «أن رسول

اهلل  منع الحائض الطواف كما منعها الصالة» فأشبه الصالة من هذ الجهة ،وقد جاء في بعض اآلثار
تسمية الطواف صالة(.)6

األدلــة:

أدلة أصحاب المذهب األول :استدل أصحاب المذهب األول القائلون بأن من انتقض وضوؤ في الطواف

فإنه يعيد الطواف وان تركه فعليه دم بالكتاب والمعقول

أوالً :الكتاب:

قوله تعالى { َول َيطَّ َّوفُوا ِبال َبي ِت ال َع ِتي ِ
ق}(.)7
وجه الداللة:
دلت اآلية أن بالطواف مطلقاً عن شرط الطهارة ،وهو الدوران حول الكعبة ،وال يجوز تقييد مطلق

الكتاب بخبر الواحد فيحمل على التشبيه(.)8

) )1الشيباني الحجة على أهل المدينة ( ،)566/2البابرتي العناية شرح الهداية ( ،)31/5السمرقندي تحفة الفقهاء
(.)534/4

) )2الزركشي ،شرح الزركشي على مختصر الخرقي ( ،)430/5المرداوي ا نصاف في معرفة الراجح من الخالف (.)222/4
) )3مالك المدونة ( ،)423/4ابن الحاجب جامع األمهات (ص  ،)432القرافي الذخيرة (.)246/5
) )4المزني مختصر المزني ( ،)404/8الماوردي الحاوي الكبير ( ،)443/4الجويني نهاية المطلب في دراية المذهب
(.)280/4

) )5ابن قدامة الكافي في فقه ا مام أحمد ( ،)32/4ابن مفلح المبدع في شرح المقنع ( ،)264/5البهوتي كشاف القناع
عن متن ا قناع (.)485/2
) )6ابن رشد بداية المجتهد (.)43/4
) )7من اآلية  23من سورة الحج.

) )8الكاساني بدائع الصنائع( ،)423/2المرغيناني الهداية في شرح بداية المبتدي (.)404/4
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ثانياً :المعقول:

 -4أن الركنية ال تثبت إال بالنص فأما الوجوب فيثبت بخبر الواحد؛ ألنه يوجب العمل وال يوجب
علم اليقين ،فأصل الطواف ركن ثابت بالنص ،والطهارة فيه تثبت بخبر الواحد فيكون موجب العمل

دون العلم فلم تصر الطهارة ركناً(.)1

 -2أن الطواف فعل من أفعال الحج ،فلم تكن الطهارة شرطا فيه ،كالسعي ،والوقوف(.)2
 -5أن الطواف من حيث إنه ركن الحج ال يستدعي الطهارة كسائر األركان(.)3
 -4أن الخبر يوجب العمل فيثبت به الوجوب(.)4

 -4يجوز سعي الجنب ،والحائض؛ ألنه غير مختص بالبيت(.)5

 -3تجب عليه ا عادة؛ ألن ا عادة جبر له بجنسه ،وجبر الشيء بجنسه أولى(.)6
 -0الطهارة ليست شرطاً في السعي كالوقوف وغير من المناسك ،وانما اشتراط الطهارة في الطواف
خاصة الختصاصه بالبيت(.)7

 -1يجبر النقص في الطواف بالصدقة إظها ار لدنو رتبته عن الواجب بإيجاب اهلل(.)8
 -8أال ترى أن المشي واالنحراف عن القبلة والكالم ال يفسد  ،ويفسد الصالة(.)9
 -3يجبر بدم؛ ألنه إذا لم يكن شرطا فهو واجب ،وتركه يوجبه(.)10

أدلة أصحاب المذهب الثاني :استدل أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن من انتقض وضوؤ في الطواف
فإنه يتوضأ ويطوف من جديد بالكتاب والسنة النبوية والقياس والمعقول

أوالً :الكتاب:

قوله تعالى { َول َيطَّ َّوفُوا ِبال َبي ِت ال َع ِتي ِ
ق}(.)11

) )1السرخسي المبسوط (.)58/4

) )2الزركشي شرح الزركشي على مختصر الخرقي (.)431/5
) )3السرخسي المبسوط (.)58/4
) )4المرغيناني الهداية في شرح بداية المبتدي (.)404/4
) )5السرخسي المبسوط (.)34/4

) )6الكاساني بدائع الصنائع(.)423/2
) )7السرخسي المبسوط (.)34/4
) )8المرغيناني الهداية في شرح بداية المبتدي (.)404/4
) )9الزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (.)33/2
) )10ابن مفلح المبدع في شرح المقنع (.)262/5
) )11من اآلية  23من سورة الحج.
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وجه الداللة:
دلت اآلية من انتقض وضوؤ أعاد الطواف والسعي وهذا قد طاف فإن تركه عامداً ابتدأ(.)1

ثانياً :السنة النبوية:
 -4قالت َعائِ َشة
وجه الداللة:

ِِ ِ
ين قَِدم َّ
اف»(.)2
«أ َّ
الن ِب ُّي  -أ ََّن ُه تََو َّ
ضأَ ،ثُ َّم َ
َن أ ََّو َل َ
ط َ
شيء َب َدأَ به  -ح َ َ

دلت أفعاله  على الوجوب ،فالطهارة شرط لصحة الطواف( ،)3وطوافه  بيان للطواف المجمل في
القرآن(.)4

ِ
ِ ِ
ِ ِ
ض َع ِفي َو ِادي م َح ِّس ٍر
َ -2عن َجابِ ٍر ،قَ َ
َم َرهم بِالسَّك َينة َوأَو َ
ال أَفَ َ
اض َرسول اهلل َ و َعلَيه السَّك َينة َ ،وأ َ
ال " ُخ ُذوا ع ِّني م َن ِ
وأَمرهم أَن يرموا ال ِجمار ِمث َل حصى ال َخذ ِ
اس َك ُكم"(.)5
ف َوقَ َ
َ
َ َ
ََ
َ ََ
َ َ
وجه الداللة:

دل حديث جابر  أن فعله في الحج بيان تؤخذ منه المناسك واألركان ،يقتضي وجوب كل ما فعله
إال ما قام دليل على عدم وجوبه(.)6

عن اب ِن َعب ٍ
ِ -5
ال َرسول اللَّ ِه
ال قَ َ
َّاس قَ َ
أَح َّل ِف ِ
ق
ق ،فَ َمن َن َ
ق ،فَ َال َين ِط ُ
طَ
يه ال َمن ِط َ
َ
دل الحديث على ما يأتي:

ِ
َن اللَّ َه
ص َالة ،إَِّال أ َّ
صلَّى اللَّه َعلَي ِه َو َسلَّ َم «الطَّ َو ُ
اف ِبال َبيت َ
َ
()7
إَِّال ِب َخير» .

أوالً :أنه سمى الطواف صالة ،وهو ال يضع األسماء اللغوية ،وانما يكسبها أحكاما شرعية ،واذا
ثبت أنها في الشرع صالة ،لم تجز إال بطهارة.

ثانياً :أنه جعل الطواف صالة ،واستثنى من أحكامها الكالم ،فلو كان الطواف صالة في معنى
دون معنى لم يكن لالستثناء حكم واحد من جملة أحكامها معنى(.)8

) )1القرافي الذخيرة (.)246/5

) )2البخاري الجامع الصحيح ،كتاب الحج ،باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة ،)432/2( ،برقم (.)4044
) )3الباجي المنتقى شرح الموطأ (،)236/2
) )4النووي المجموع (.)48/8
) )5مسلم المسند الصحيح ،كتاب الحج ،باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً ،)345/2( ،برقم (،)4231
البيهقي السنن الكبرى ،كتاب الحج ،باب ا يضاع في وادي محسر ،)264/3( ،برقم (.)3324

) )6الماوردي الحاوي الكبير ( ،)443/4النووي المجموع (.)48/8
) )7ابن حبان ا حسان في تقريب صحيح ابن حبان ،كتاب الحج ،باب ذكر األخبار عن إباحة الكالم للطائف،)445/3( ،
برقم ( ،)5850الحاكم المستدرك على الصحيحين ،)056/4( ،برقم ( ،)4080قال البيهقي "رفعه عطاء بن السائب في
رواية جماعة عنه .وروي عنه موقوفاً والموقوف أصح" .البيهقي معرفة السنن واآلثار (.)252/1

) )8الماوردي الحاوي الكبير (.)443/4
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شيء َكتَب ُه اللَّ ُه علَى ب َن ِ
َّ ِ
ات
َ -4عن َعائِ َشةَ قالت قَ َ
صلَّى اللَّه َعلَي ِه َو َسلَّ َمَ " -ه َذا َ
َ َ
َ
ال رسول الله َ -
ِ
اج َغي َر أَن َال تَطُوِفي ِبال َبي ِت"(.)1
َ
آد َم ،فَاص َنعي َك َما َيص َنعُ ال َح ُ
وجه الداللة:

دل الحديث على تصريح باشتراط الطهارة ألنه صلى اهلل عليه وسلم نهاها عن الطواف حتى

تغتسل والنهي يقتضي الفساد في العبادات (.)2

ثانياً :المعقول:

 -4أنها عبادة تجب فيها الطهارة ،فوجب أن ال يسقط فرضها بغير طهارة ،كالصالة ،وألن كل من
ال يصح منه فعل الصالة(.)3

 -2ال يصح منه فعل الطواف ،كالمحدث إذا كان مقيما بمكة ،وألنه طهارة واجبة ،فوجب أن ال
تجبر بدم ،كالطهارة للصالة(.)4

ثالثاً :القياس:

أن هذ عبادة لها تعلق بالبيت فوجب أن يكون من شرطها الطهارة كالصالة(.)5

المناقشة:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول:
نوقش أصحاب المذهب األول القائلون بأن من انتقض وضوؤ في الطواف فإنه يعيد الطواف وان تركه

فعليه دم بما يلي

 -4أما اآلية فال يصح االستدالل بها؛ ألن الطواف بغير طهارة مكرو  ،واألمر ال يجوز أن يتناول

المكرو  ،على أنها مجملة أخذ بيانها من فعله  -صلى اهلل عليه وسلم  ،-وهو لم يطف إال بطهارة(.)6

 -2أنها عامة فيجب تخصيصها بما ذكرنا (والثاني) أن الطواف بغير طهارة مكرو عند أبي حنيفة
وال يجوز حمل اآلية على طواف مكرو ألن اهلل تعالى ال يأمر بالمكرو (.)7

) )1أحمد المسند ،مسند الصديقة عائشة بنت الصديق ،)452/46( ،برقم (،)24463ابن حبان ا حسان في تقريب صحيح
ابن حبان ،كتاب الهدي ،باب ذكر اشتراك النفر بالبقرة الواحدة ،)541/3( ،برقم ( .)4663قال األرنؤوط "إسناد صحيح
على شرط الشيخين".

) )2ابن رشد بداية المجتهد ( ،)463/2النووي المجموع (.)48/8
) )3الماوردي الحاوي الكبير (.)443/4
) )4الماوردي الحاوي الكبير (.)443/4
) )5الباجي المنتقى شرح الموطأ (.)236/2
) )6الماوردي الحاوي الكبير (.)443/4
) )7النووي المجموع (.)48/8
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 -5أما قياسهم على السعي والوقوف ،فالمعنى فيه أن الطهارة لما لم تكن واجبة في السعي والوقوف،
لم تكن شرطا في صحة السعي والوقوف ،ولما كانت الطهارة واجبة في الطواف ،كانت شرطا في

صحة الطواف ،وبمثله يكون الجواب من قياسهم على الصيام في الطرد(.)1

 -4أما قولهم إن الطواف ال يخلو أن يكون الحقا باألركان أو بالمناسك ،قلنا ليس بالحق بواحد
منهما ،ألن الطهارة تجب له وال تجب لواحد منهما(.)2

 -3جوابه أن القياس في معرض النص فاسد وألنها عبادة متعلقة بالبيت فأشبهت الصالة بخالف

الوقوف(.)3

مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني:
نوقش أصحاب المذهب الثاني القائلون بأن من انتقض وضوؤ في الطواف فإنه يتوضأ ويطوف من جديد
بما يلي

 -4تشبيه الطواف بالصالة في حق الثواب دون الحكم أال ترى أن الكالم الذي هو مفسد للصالة
غير مؤثر في الطواف ،وأن الطواف يتأدى بالمشي ،والمشي مفسد للصالة(.)4

 -2معن الحديث أن الطواف كالصالة إما في الثواب أو في أصل الفرضية في طواف الزيارة؛ ألن
كالم التشبيه ال عموم له فيحمل على المشابهة في بعض الوجو عمال بالكتاب والسنة أو نقول

الطواف يشبه الصالة ،وليس بصالة حقيقة فمن حيث إنه ليس بصالة حقيقة ال تفترض له الطهارة،

ومن حيث إنه يشبه الصالة تجب له الطهارة عمال بالدليلين بالقدر الممكن(.)5

 -5يحيى بن معين ضعف الحديث ،وقال إنه منقطع(.)6

 -4أما حديث عائشة- ،رضي اهلل عنهما -فليست العلة عدم الطهارة ،وانما العلة عدم جواز مكث
الحائض في المسجد ،وهذا ال يستلزم وجوب الطهارة في الطواف(.)7

) )1الماوردي الحاوي الكبير ( ،)443/4الزركشي شرح الزركشي على مختصر الخرقي (.)431/5
) )2الماوردي الحاوي الكبير (.)443/4
) )3القرافي الذخيرة (.)258/5
) )4السرخسي المبسوط (.)58/4
) )5الكاساني بدائع الصنائع(.)423/2
) )6العيني البناية شرح الهداية (.)533/4

) )7ابن عثيمين الشرح الممتع على زاد المستقنع (.)202/1
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القول الراجح:
بعد عرض مذاهب الفقهاء وما استدلوا به وتوجيهها ومناقشتها يتضح لي أن المذهب الراجح هو المذهب
األول مذهب الحنفية والحنابلة في رواية القائلين بان طواف المحدث معتد به ،ولكن األفضل أن يعيد  ،وان
لم يعد فعليه دم.

مسوغات الترجيح:
 -4ألن الطواف بالبيت ليس صالة ،بل هو عبادة مستقلة كاالعتكاف.

 -2ال شك أن الوضوء في الطواف أفضل وأحوط؛ ألنه ذكر وعبادة فينبغي أن يتطهر لها.

 -5ألن النبي  طاف طاه ار بدليل أنه صلى ركعتين بعد الطواف مباشرة ولم ينقل أنه توضأ.
 -4ألن هذا القول موافق لمقاصد الشريعة في رفع الحرج والمشقة ،خصوصاً عند اشتداد الزحام.

 -3قال ابن عثيمين "وهذا الذي تطمئن إليه النفس أنه ال يشترط في الطواف الطهارة من الحدث
األصغر ،لكنها بال شك أفضل وأكمل وأتبع للنبي  ،وال ينبغي أن يخل بها ا نسان لمخالفة جمهور

العلماء في ذلك"(.)1

) )1ابن عثيمين الشرح الممتع على زاد المستقنع (.)202/1
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النتائج والتوصيات
تتم بنعمته الصالحات ،بعد كتابة هذا البحث ،والوصول إلى خاتِمتِه ،أشكر سبحانه
الحمد هلل الذي ُّ
وتعالى أن هداني ،ووفَّقني تمام الكتابة في هذا الموضوع.
أهم النتائج والتَّوصيات ،على َّ
النح ِو اآلتي
وبانتهاء هذا الجهد المتواضع فقد توصَّل الباحث إلى ِّ

أوالً :أهم النتائج :

وبناء على القول الراجح تبين ما يلي:
 -4إن ا مام مالك رسم لنفسه منهجية خاصة به بيَّن معالمها ومسالكها ،ونص على جل أصولها
وقواعدها حيث اعتمد على كثير من األصول منها الكتاب والسنة وقول الصحابي وا جماع
والقياس ،والخصوص والعموم واألوامر والنواهي وخبر وأخبار اآلحاد ،والمرسله ،بجانب األحاديث
الصحيحة.
 -2العمرة سنة مؤكدة وليست ركناً من أركان ا سالم.
 -5يجوز للرجل المحرم أن يراجع إمراته على الرأي المختار اذا كانت فى عدة منه ،ويجوز له أيضاً
قطر أذنه ٍ
بلبن ليس فيه طيب.
 -4جواز الحجامة للمحرم ما لم يقطع شع اًر بدون كراهة.
 -3يجوز للمحرم أن يأكل لحم الصيد بشرطين إذا لم يشارك في صيد  ،واذا لم يصد ألجله.
 -0من أحرم وفي يد صيد أو في بيته عند أهله فليس عليه أن يرسله.
 -1إن المحرم إذا اضطر فعليه أن يأكل الميتة وال يصطاد إال إذا لم تقبل نفسه الميتة فيصطاد
ويدفع الفدية.
 -8إن ما ذبحه المحرم من الصيد فإنه ال يحل أكله لحالل وال لحرام.
 -3إن لو رمى من الحل فوقعت الرمية في الحرم فقتل صيداً فعليه الجزاء وان أرسل كلباً في الحل
فقتل في الحرم فال جزاء عليه.
-46

إن المحرم يقتل كل ما عدا عليه وعقر وآذا وال فدية عليه.

-44

جواز قتل جوارح الطير المؤذية.

-42

من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء ويجب عليه الهدي ويحلق

رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء.
-45

المحصر بمرض ال يحله إال البيت وعليه القضاء.
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-44

من أحصر عن الوقوف بعرفة فإنه يجوز له التحلل بالهدي وعليه حجة وعمرة.

-43

إن ركعتي الطواف سنة مؤكدة عن النبي –صلى اهلل عليه وسلم.-

-40

الطهارة ليست واجبة للطواف.

ثانياً :أهم التوصيات:

 -4أوصي طلبة العلم الشرعي بضرورة االهتمام بجمع فقه السلف ،ومعرفة اجتهاداتهم المدفونة في
بطون أمهات الكتب ،وربطها بالمسائل المعاصرة.

 -2أوصي بدارسة أوسع لفقه ا مام مالك بن أنس ،وطريقة استنباطه واجتهاد  ،ودراسة األصول التي
اعتمد عليها ا مام مالك للقول بآرائه الفقهية ،فهو بحق مدرسة علمية ،وغير من األئمة الكرام،
وأن يتم تناول فقههم دراسة مقارنة في رسائل دكتو ار  ،لما لذلك من قيمة علمية ينتفع بها.

 -5دراسة آراء ابن القاسم من كتاب المدونة.

 -4أن تكون أبرز هذ المسائل مقررة على طالب البكالوريوس ضمن خطة مساق الفقه المقارن.
 -3أوصي طلبة العلم أن يبذلوا جهداً كبي اًر في تحقيق المسائل الفقهية ،ألنها تحتاج لدقة بالغة.
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الفهارس العامة
أوالً -فهرس اآليات
اآلية

ت
سب َحا َن َك َال ِعل َم لَ َنا إَِّال َما َعلَّمتََنا إِ َّن َك أَن َ
{قَالُوا ُ
ِ
ِ
يم}
يم ال َحك ُ
ال َعل ُ
ِ ِ ِ
ِ ِ
صلّ ًى}
يم ُم َ
{ َواتَّخ ُذوا من َمقَام إب َراه َ
ش َع ِائ ِر اللَّ ِه}
{ إِ َّن َّ
الصفَا َوال َمرَوةَ ِمن َ

ير وما أ ِ
ِ
ِ َّ
ُه َّل
َّم َولَح َم الخن ِز ِ َ َ
{إن َما َح َّرَم َعلَي ُك ُم ال َميتَ َة َوالد َ
ِب ِه لِ َغي ِر اللَّ ِه

اكفُ َ ِ
وه َّن وأَنتُم ع ِ
ِ
س ِ
ود
اج ِد ِتل َك ُح ُد ُ
َ
ون في ال َم َ
{ َوَال تَُباش ُر ُ َ
وها}
اللَّ ِه فَ َال تَق َرُب َ
{ يسأَلُوَن َك ع ِن األ ِ
يت ِل َّلن ِ
اس
َهلَّ ِة ُقل ِه َي َم َو ِاق ُ
َ
َ
َوال َح ِّج}
{والحرم ُ ِ
صاص}
ات ق َ
َ ُُ َ
{فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى

عليكم}

{ َوأ َِت ُّموا ال َح َّج َوال ُعم َرةَ لِلَّ ِه}
يضا أَو ِب ِه أَ ًذى ِمن َأر ِس ِه فَ ِفد َية
فَ َمن َك َ
ان ِمن ُكم َم ِر ً
ِ ِ
سك}
ص َدقَة أَو ُن ُ
من ص َيام أَو َ
ِ
ي َم ِحلَّ ُه}
وس ُكم َحتَّى َيبلُغَ ال َهد ُ
{ َوَال تَحلقُوا ُرُء َ

ِ
س َر ِم َن ال َهد ِي}
{فَِإن أُحصرتُم فَ َما استَي َ
ِ
س َر
{فَِإ َذا أَمنتُم فَ َمن تَ َمتَّ َع ِبال ُعم َرِة إِلَى ال َح ِّج فَ َما استَي َ
ِم َن ال َهد ِي}
ومات}
{ال َح ُّج أَش ُهر َمعلُ َ
ُّها َّ
اس اتَّقُوا َرَّب ُك ُم الَِّذي َخلَقَ ُكم ِمن َنفس
{ َيا أَي َ
الن ُ
وِ
ق ِمن َها َزو َج َها}
اح َدة َو َخلَ َ
َ
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رقمها

السورة

الصفحة

52

4

423

454

438

454

415

03
40

481

53

483
434

البقرة

445
02،04،30

434

426،23،25،24،40

430

118،65

430
430

448،446،461

430

441،444،463،461
446

430
431
4

53
النساء

4

اع اللَّ َه َو َمن تََولَّى فَ َما
ول فَقَد أَ َ
{ َمن ُي ِط ِع َّ
س َ
ط َ
الر ُ
اك َعلَي ِهم َح ِفيظًا}
سل َن َ
أَر َ

86

{ َو َمنْ ُي َ
سول َ مِنْ َب ْع ِد َما َت َب َّينَ لَ ُه ا ْل ُهدَى
الر ُ
شاق ِِق َّ
صلِ ِه
يل ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ُن َولِّ ِه َما َت َولَّى َو ُن ْ
َو َي َّتبِ ْع َغ ْي َر َ
س ِب ِ
يرا}
اء ْت َمصِ ً
س َ
َج َه َّن َم َو َ

443

{ َولِلَّ ِه َعلَى َّ
الن ِ
اع إِلَي ِه
اس ِح ُّج ال َبي ِت َم ِن استَطَ َ
يال}
س ِب ً
َ
{ َو َما َعلَّمتُم ِم َن ال َج َو ِ
ين}
ار ِح ُم َكلِّ ِب َ
الصي َد َوأَنتُم ُح ُرم}
آم ُنوا َال تَقتُلُوا َّ
ُّها الَِّذ َ
{ َيا أَي َ
ين َ

{ َو َمن قَتَلَ ُه ِمن ُكم ُمتَ َع ِّم ًدا فَ َج َزاء ِمث ُل َما قَتَ َل ِم َن
َّ
الن َعِم }
ِ ِ
اما}
{أَو َعد ُل َذل َك ص َي ً

31

15
15

آل عمران

25،24

4

83

33

34،84،16،03

33

المائدة

31،33

33

38

30

33،80،84،16

صي ُد ال َبِّر َما ُدمتُم ُح ُرًما}
{ َو ُحِّرَم َعلَي ُكم َ
{وما من دابة في األرض وال طائر يطير بجناحيه}

58

األنعام

94

{فمثله كمثل الكلب}

410

األعراف

82

1

هود

97

32

الحجر

1

35

النحل

ت

48

الكهف

82

{وما من دابة في األرض إال على اهلل رزقها}
{فَ َو َرِّب َك لَ َنسأَلَ َّن ُهم أَج َم ِعي َن َع َّما َكا ُنوا َيع َملُون}
{ َو َما ِب ُكم ِمن ِنع َمة فَ ِم َن اللَّ ِه }
{وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد}
{ َول َيطَّ َّوفُوا ِبال َبي ِت ال َع ِتي ِ
ق}

23
55

الحج

445،442

{ ثُ َّم َم ِحلُّ َها إِلَى ال َبي ِت ال َع ِتي ِ
ق}
{وكأين من دابة ال تحمل رزقها}

06

العنكبوت

31

{هلل األمر من قبل ومن بعد}

4

الروم

46

42

فصلت

0

الحجرات

40

2

الحشر

43

03

الطالق

52

يه الب ِ
{ال يأ ِت ِ
اط ُل ِمن َبي ِن َي َدي ِه َوَال ِمن َخل ِف ِه تَن ِزيل
َ
َ َ
ِمن َح ِكيم َح ِميد}

ين آم ُنوا إِن جاء ُكم فَ ِ
{يا أَي َِّ
اسق ِب َن َبإ فَتََب َّي ُنوا}
َ َ
َ َ
ُّها الذ َ َ
صِ
ار}
{فَاعتَِب ُروا َيا أُولِي األَب َ
{ال تخرجوهن من بيوتهن وال يخرجن}
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461

43

ثانياً -فهرس األحاديث
طرف الحديث
أال وان حمى اهلل محارمه

ول اللَّ ِه  احتَ َجم بِلَح ِي َج َم ٍل ِمن طَ ِري ِ
أ َّ
ق َم َّكةََ ،وه َو
َن َرس َ
َ
مح ِرٌمِ ،في َو َس ِط َأر ِس ِه

ِ
اب َوقَد أَِذ َن َرسول ِ في قَتَلِ ِه
إِِّني َألَع َجب م َّمن َيأكل الغ َر َ
لِلمح ِرِم وس َّما فَ ِ
اسقًا
ََ
ِ
ِِ
ِ
ان بِ ِه،
احتَ َج َم النَّبِ ُّي  في َأرسه َوه َو مح ِرٌم ،من َو َج ٍع َك َ
بِم ٍ
اء يقَال لَه لحي َج َم ٍل
َ

احتَ َج َم َرسول اللَّ ِه َ وه َو مح ِرٌم
َخ َذته
ص ٍة أ َ
احتَ َج َمَ ،وه َو مح ِرٌم َعن َره َ

ا ِ س َالم أَن تَ َشهَّ َد أَن َال إِلَهَ إِ َّال اللَّه َوأ َّ
َن م َح َّم ًدا َرسول اللَّ ِه
ال فَكلوا
ض َربتم؟ قَالوا َال ،قَ َ
أَ َشرتم ،قَتَلتم؟ أَو قَ َ
ال َ
اقتَدوا بِاللَّ َذي ِن ِمن َبعِدي أَبِي َبك ٍرَ ،وع َم َر
ول ِ
أَ َكل َنا مع رس ِ
اهلل 
َََ
َما إَِّنا لَم َنرَّد َعلَي َك إِ َّال أَنَّا حرٌم
أَ
َما إِِّني أَسأَل اهللَ أَن ي َسلِّطَ َعلَي َك َكل َبه
أَ

المصدر

الصفحة

سنن الترمذي

13

صحيح البخاري

466

السنن الكبرى

33

صحيح البخاري

464

صحيح البخاري

58

سنن ابن ماجه

58

سنن الدارقطني

26

سنن الدارمي

46

سنن الترمذي

59

صحيح مسلم

43،44

صحيح البخاري

44

المعجم الكبير

84
34،88

أمر رسول اهلل  بقتل خمس من الفواسق في الحل

والحرم الغراب ،والحدأة ،والعقرب ،والفأرة ،والكلب العقور

ِ ِ ِِّ
ِ ِ
َن أَصحاب رس ِ َّ ِ
أ َّ
ين
ول الله َ قدموا في عم َ ِرة القَضيَّة م َقلد َ
َ َ َ
ِ
ون
السُّيوفَ ،وهم مح ِرم َ
ِ ِ
َّ
َحٍد قَبلِيَ ،والَ تَ ِح ُّل ِألَ َحٍد
إِ َّن اللهَ َح َّرَم َم َّكةََ ،فلَم تَح َّل أل َ
ِ َّ ِ
ِ
اعةً ِمن َنهَ ٍار
َبعديَ ،وِاَّن َما أحلت لي َس َ

وع ِه وسج ِ ِ
ان َيقول ِفي رك ِ
أَ َّن َّ
وس
ود سُّبوٌح ق ُّد ٌ
النبِ َّي َ ،ك َ
َ
َن َّ
أ َّ
صائِ ٌم
النبِ َّي  احتَ َج َم َوه َو مح ِرٌمَ ،واحتَ َج َم َوه َو َ
طا ِح َم َار وح ٍ
َن َّ
أ َّ
َم َر أَن يفَِّرقَه ِفي
النبِ َّي  أَع َ
شَ ،وأ َ
َ
الرفَا ِ
ون
ِّ
قَ ،وهم مح ِرم َ
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معرفة السنن واآلثار

444

صحيح البخاري

11،10

سنن أبي داود

41

صحيح البخاري

466

سنن ابن ماجه

43

ت ِألَه ِل المِد َين ِة َذا الحلَيفَ ِة ،وِألَه ِل َّ
إِ َّن َّ
الشأِم
النبِ َّي َ وقَّ َ
َ
َ
الجحفَةَ
ِ ِ
ٍ
ين قَِد َم َّ
النبِ ُّي  أََّنه تََو َّ
أ َّ
ضأَ ،ث َّم
َن أ ََّو َل َشيء َب َدأَ بِه  -ح َ
اف
طَ َ
ال كفَّار ق َري ٍ
أ َّ
ش َبي َنه
ول اللَّ ِه َ خ َرَج معتَ ِم ًرا ،فَ َح َ
َن َرس َ
ق َأر َسه بِالح َديبَِي ِة
البي ِت ،فََن َح َر َهد َيه َو َحلَ َ
َوَبي َن َ
َن رس َ ِ
ان ِفي
ول اهلل َ خ َرَج َوه َو ي ِريد َم َّكةَ َحتَّى إِ َذا َك َ
أ َّ َ
الروح ِ
بع ِ ِ
اء
ض َوادي َّ َ
َ
ول اللَّ ِه  ،احتَجم بِالقَ ِ
أ َّ
صائِ ٌم
َن َرس َ
َ
احة َوه َو َ
ََ
النج ِ
إَِّن َما أَص َحابِي َك ُّ
وم  ،فَبِأَِّي ِهم اقتَ َديتم اهتَ َديتم
ِ
وها اهلل
َّإنما ه َي طعمة أَط َعمكم َ

النبِ ِّي  ،فَ َكان يقول ِفي رك ِ ِ
صلَّى َم َع َّ
ِّي
َ َ
وعه سب َح َ
أََّنه َ
ان َرب َ
ال َع ِظ ِيم ،
ال لََنا َرسول اللَّ ِه ،
ائتَنِفوا ال َع َم َل ،فَقَد غ ِف َر لَكمَ ،ه َك َذا قَ َ
ط ٍر
َوطف َنا َم َعه ِفي َم َ
أَيُّهَا َّ
ض اهلل َعلَيكم ال َحجَّ ،فَح ُّجوا
الناس قَد فَ َر َ
يك َه َو ُّام َأر ِس َك؟
أَيؤِذ َ

بنِي ا ِ سالَم َعلَى َخم ٍ
س
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
َج َع َل َرسول الله  في الضَّب ِع يصيبه المح ِرمَ ،كب ًشا،
َو َج َعلَه ِم َن الصَّيِد
ادَ ،والعم َرة تَطَ ُّوعٌ
ال َح ُّج ِجهَ ٌ
يكَ ،واعتَ ِمر
ح َّج َعن أَبِ َ
الن ِ
يضتَ ِ
ان َعلَى َّ
اس كلِّ ِهم إِ َّال أَه َل َم َّكةَ
ال َح ُّج َوالعم َرة فَ ِر َ

خذوا عِّني م َن ِ
اس َككم
َ َ
ٍ ِ
اليوِم َواللَّيلَ ِة.
صلَ َوات في َ
َخمس َ
َخمس صلَو ٍ
ات َكتََبه َّن اللَّه َعلَى ال ِع َب ِاد
ََ
َخمس فَو ِ
اسق ،يقتَل َن ِفي ال ِح ِّل َوال َح َرِم ال َحَّيةَ ،والغ َراب
ٌ َ
األَبقَعَ ،والفَأ َرةَ ،وال َكلب ال َعقورَ ،والح َديَّا

- 153 -

صحيح البخاري

54،4

صحيح البخاري

431

صحيح البخاري

444

السنن الكبرى

44

مسند أحمد

58

الشريعة

00

صحيح البخاري

44

سنن أبي داود

41

سنن ابن ماجه

453

صحيح مسلم

24

صحيح البخاري

448

صحيح البخاري

24

سنن ابن ماجه

82

سنن ابن ماجه

24

سنن ابن ماجه

20

المستدرك

20

صحيح مسلم

444،450

صحيح البخاري

451

مسند أحمد

451

صحيح مسلم

88،84

َخمس فَو ِ
اسق ،يقتَل َن ِفي ال ِح ِّل َوال َح َرِم ال َحيَّةَ ،والغ َراب
ٌ َ
األَبقَعَ ،والفَأ َرةَ ،وال َكلب ال َعقورَ ،وال ِح َدأَة
اح َعلَى َمن قَتَلَه َّن ِفي ال َح َرِم َوا ِ ح َرِام الفَأ َرة،
َخم ٌس َال ج َن َ
َوال َعق َربَ ،والغ َرابَ ،وال ِح َدأَة َوال َكلب ال َعقور
ِ
اب ،كلُّه َّن فَ ِ
َخم ٌس ِم َن َّ
الد َو ِّ
الح َرِم الغ َراب،
اس ٌ
قَ ،يقتله َّن في َ
ِ
العقور
العق َربَ ،والفَأ َرةَ ،وال َكلب َ
َوالح َدأَةَ ،و َ
الزكام أمان من الجذام
ول اللَّ ِه  فَتَ َذا َكرَنا الصَّي َد فَاختَلَف َنا ِف ِ
سافَرَنا مع رس ِ
يه،
َ
َََ
الصلَو ِ
ع َشيًئا
ات ال َخم َس إِ َّال أَن تَطَّ َّو َ
َّ َ
ِ
صد
صيد َ
البِّر لَكم َح َال ٌل َوأَنتم حرٌمَ ،ما لَم تَصيدو أَو ي َ
َ

لَكم

الضَّبع صي ٌد ،فَِإ َذا أَصابه المح ِرم ،فَِف ِ
يه َج َزاء َكب ٍ
ش م ِسن
ََ
َ
َوتو َكل
َّ
َن اللَّه أَح َّل ِف ِ
ِ
َّ
ق ،فَ َمن
يه ال َمن ِط َ
ص َالةٌ ،إِال أ َّ َ َ
الط َواف بِال َبيت َ
ق ،فَ َال َين ِطق إِ َّال بِ َخي ٍر
َن َ
طَ
العج َماء ج َب ٌار
َ
ِ
اء َّ ِ ِ
علَيكم بِسَّنتِي وسَّن ِة الخلَفَ ِ
ِّين َبعِدي
َ
ين ال َمهدي َ
الراشد َ
َ
النو ِ
ِ
َع ُّ
اجِذ
ضوا َعلَيهَا ب َّ َ
ال ِف ِ
يه ال َح ُّج َوالعم َرة
اد َال ِقتَ َ
َعلَي ِه َّن ِجهَ ٌ

ِ
المبرور لَي َس لَه
العم َرة إِلَى العم َرِة َكفَّ َارةٌ ل َما َبي َنه َماَ ،و َ
الح ُّج َ
ج َز َّ
الجَّنة
اء إِال َ
َ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان
ان مضطَ َربه في الح ِّل َ ،و َك َ
في نزولِه بِالح َديبَِية َو َك َ
صلِّي ِفي ال َح َرِم
ي َ

ق أرسه ،وج ِ
َّ ِ
ِ
اء ،
ام َع ن َس َ
قَد أحص َر َرسول الله  ،فَ َحلَ َ َ َ َ َ َ
َّ
اما قَابِ ًال
َوَن َح َر َهد َيهَ ،حتى اعتَ َم َر َع ً
ِ
ف
صلَّى َخل َ
قَِد َم َرسول اللَّ ِه  ،فَطَ َ
اف بِال َبيت َسب ًعا ،ث َّم َ
المرَوِة
المقَ ِام َرك َعتَي ِنَ ،وطَ َ
اف َبي َن الصَّفَا َو َ
َ
قلت يا رسول اهلل ،هل على النساء جهاد؟ قال نعم ،جهاد
ال قتال فيه الحج والعمرة
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سنن ابن ماجه

88،84

صحيح مسلم

84

صحيح البخاري

34،83،82

الفوائد

421،4

اآلثار

44

صحيح البخاري

24

سنن الترمذي

43

صحيح ابن خزيمة

38

صحيح ابن حبان

444

صحيح البخاري

80

السنة

33

سنن الدارقطني

31

صحيح البخاري

22

مسند أحمد

443

صحيح البخاري

446

صحيح البخاري

453

سنن الدارقطني

20

ِ َّ ِ
اء ِت ام َأرَةٌ ِمن َخث َع َم،
ان الفَضل َرِد َ
َك َ
يف َرسول الله  ،فَ َج َ
ال تسافر المرأة ثالثة إال ومعها ذو محرم
َالَ ،وأَن تَعتَ ِم َر َخيٌر لَ َك
ِ
َّ ِ
الحجَّ؟
لَ َعلك أ ََردت َ

غ َرسول اللَّ ِه ِ من
لَ َّما فَ َر َ
لَ َّما قَِد َم َّ
النبِ ُّي َ م َّكةَ َد َخ َل
ِ ِِ
ام
َم َ
ضى َعلَى َيمينه ،فَ َرَم َل ثَ َالثًاَ ،و َم َشى أَرَب ًعا ،ث َّم أَتَى َ
المقَ َ
هور ال ي ِّ
شيء
نجسه
ٌ
الماء طَ ٌ
َمن

َمن

أَدر َك عرفَ ٍ
ف
ات فَ َوقَ َ
َ ََ
ك ِس َر ،أَو َع َرَج ،فَقَد

اف البي ِت ،أَتَى مقَ ِ ِ
طَو ِ
يم
َ
ام إب َراه َ
َ َ
َ
الح َج َر ،ث َّم
المس ِج َد ،فَاستَلَ َم َ
َ

بِهَا َوالمزَدلِفَةَ فَقَد تَ َّم َحجُّه
َح َّلَ ،و َعلَي ِه َح َّجةٌ أخ َرى

من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل

ف بِعرفَ ٍ
ات بِلَي ٍل فَقَد أَد َر َك ال َح َّج
َمن َوقَ َ َ َ
من يأكل الغراب؟ وقَد س َّما رسول اللَّ ِه  فَ ِ
اسقًا،
َ َ
َ َ َ َ َ
ِ
َّ ِ
ان ِم َن الج َذ ِام
َم ٌ
َن َبات الشع ِر في األَنف أ َ
ه َذا َشيء َكتَبه اللَّه علَى ب َن ِ
آد َم ،فَاص َن ِعي َك َما َيص َنع
ات َ
َ
َ َ
ٌ َ
ال َحاج َغي َر أَن َال تَطوِفي بِال َبي ِت
ِِ
يَ ،فل َي ِح َّل
َهذ عم َرةٌ استَمتَع َنا بِهَا ،فَ َمن لَم َيكن َم َعه َهد ٌ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ َّ َّ
ِ
ام ِة
الحل كله ،فَقَد َد َخلَت العم َرة في ال َح ِّج إلَى َيوم الق َي َ
ول اللَّ ِه لَو
َوافَقت َربِّي َع َّز َو َج َّل ِفي أَرَب ٍع فَقلت َيا َرس َ
ف ال َمقَ ِام
ت َخل َ
صلَّي َ
َ
ول اللَّ ِه ،لَ ِو اتَّ َخذ َنا ِمن
َوافَقت َربِّي ِفي ثَالَ ٍث فَقلت َيا َرس َ
ِ ِ ِ
صلًّى
يم م َ
َمقَام إب َراه َ
ان ِفيما أَر َادهم النَّبِ ُّي ِ في ال ِكتَ ِ
اب أَن َي َدعو َيدخل
َو َك َ َ َ
َم َّكةَ
يسع ِك طَواف ِك لِحج ِ
ِّك َوعم َرتِ ِك
َ
ََ
َ
يقتل المح ِرم السَّبع ِ
ورَ ،والفَأ َرةَ،
يَ ،وال َكل َ
َ
ب َ
العاد َ
َ َ
العق َ
ِ
اب
بَ ،والح َدأَةََ ،والغ َر َ
العق َر َ
َو َ
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صحيح البخاري

24

صحيح مسلم

52

مسند أحمد

24

صحيح البخاري

424

سنن ابن ماجه

135

سنن الترمذي

454

سنن أبي داود

41

سنن الدارقطني

468

سنن ابن ماجه

448

سنن الترمذي

3

سنن الدارقطني

468

سنن ابن ماجه

432،30،33

مسند أبي يعلى

1

مسند أحمد

443

مسند أحمد

23

سنن أبي داود

453

صحيح البخاري

454

مصنف ابن أبي شيبة

443

صحيح مسلم

451

سنن الترمذي

94

ِ
ب
يَ ،وال َكل َ
َيقتل المح ِرم ،ال َحَّيةََ ،وال َعق َر َ
بَ ،والسَّب َع ال َعاد َ
ورَ ،والفَأ َرةَ الف َوي ِسقَةَ
ال َعق َ
ِ
ب َّ
ون ال ِعل َمَ ،ال
الناس أَك َب َ
يوشك أَن َيض ِر َ
اد ا ِ بِ ِلَ ،يطلب َ
ون َعالِ ًما أَعلَ َم ِمن َعالِِم أَه ِل ال َمِد َين ِة
َي ِجد َ
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سنن ابن ماجه

94

سنن الترمذي

16

ثالثاً -فهرس اآلثار
األثر

اء
إِ َذا اضط َّر المح ِرم إِلَى الصَّيِد ،فَِإَّنه َيص َ
طاد َوَال َج َز َ
َعلَي ِهَ ،وِا َذا َو َج َد ال َميتَةَ ،فَِإَّنه َيب َدأ بِال َميتَ ِةَ ،وَي َدع الصَّي َد
ت َو َمن َم َع َكَ .وان َحروا َهدًيا
اذ َهب إِلَى َم َّكةَ ،فَطف أَن َ
صروا َوارِجعوا.
ان َم َعكم .ث َّم احلِقوا أَو قَ ِّ
إِن َك َ
أَلَيس حسبكم سَّنةَ رس ِ َّ ِ
َحدكم َع ِن
ول الله ؟ إِن حبِ َس أ َ
َ َ
َ
الحجِّ ،طَ َ ِ ِ ِ
المرَوِة
َ
اف بال َبيتَ ،وبالصَّفَا َو َ
ض َحجَّه بِالتَّلَ ُّذِذ
إَِّن َما ال َب َدل َعلَى َمن َنقَ َ
الدر ِ
ِ
اما ،فََيصوم بِك ِّل
اه َم َ
أََّنه يقَ ِّوم الصَّي َد َد َراه َمَ ،و َّ َ
ط َع ً
ِ ِ
اع َيو ًما
ص ٍ
نصف َ
طافَت َسب ًعا
طافَت َم َع َعائِ َشةَ ثَ َالثَةَ أَسب ٍع كلَّ َما َ
أََّنهَا َ
تَ َع َّوَذت َبي َن ال َب ِ
اب َوال ِحج ِر َحتَّى أَك َملَت لِك ِّل َسب ٍع

َرك َعتَي ِن َو َم َعهَا
إِِّني لَست َكهي َئتِكم إَِّنما ِ
يد ِمن أَجلِي
صَ
َ
َ
ح َّج َواشتَِرط َ ،وق ِل الله َّم ال َح َّج أ ََردت َولَه َع َمدت فَِإن
تََيس ََّر َوِا َّال فَعم َرةٌ
ض الطَّ ِري ِ
َخ َرجت إِلَى َم َّكةَ َحتَّى إِ َذا كنت بَِبع ِ
ق ك ِس َرت
فَ ِخِذي

ِ
ب لََنا
َخ َرج َنا ِمن ال َبص َ ِرة ع َّم ًا
ين َفل ِد َ
صا ِح ٌ
ار أَي معتَم ِر َ
غ َ
يق
فَأَع َرض َنا الطَّ ِر َ

َل أ ََبا ه َري َرةَ َع ِن ال َكل ِب ال َعق ِ
َسد
ور؟ فَقَ َ
َسأ َ
ال ه َو األ َ
ِ
طَ َ ِ
صلَّى
اف المس َور بن َمخ َرَمةَ ثَ َمان َيةَ َع َش َر سب ً
وعا ،ث َّم َ
لِك ِّل َسب ٍع َرك َعتَي ِن
فَما أرَى المسلِمون حسنا ،فَهو ِعن َد ِ
اهلل َح َس ٌنَ ،و َما َأرَوا
َ َ ًَ
َ َ
َ
ِ
ِ
َسيًِّئا فَه َو عن َد اهلل َسيِّئٌ
ِ
ِفي نزولِ ِه بِالح َديبِي ِة و َكان مض َ ِ
ان
ط َربه في الح ِّل َ ،و َك َ
َ َ َ
صلِّي ِفي ال َح َرِم
ي َ
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المصدر

الصفحة

مصنف عبد الرزاق

03

الموطأ

424

صحيح البخاري

424

السنن الكبرى

444

السنن الكبرى

30

مصنف عبد الرزاق

458

الموطأ

40

السنن الكبرى

425

الموطأ

422

-

443

مصنف عبد الرزاق

83

صحيح ابن خزيمة

458

مسند أحمد

36

مسند أحمد

434،443

ان ابن ع َم َر
َك َ
َّ
الشمس

يصلِّي ركعتَ ِي الطَّو ِ
اف َما لَم تَطل ِع
َ َ َ
َ

صلِّي لِك ِّل سبوٍع َرك َعتَي ِن
َك َ
ان ابن ع َم َر ي َ
َال َحص َر إِ َّال َحصر ال َعد َّو

صحيح البخاري

450

صحيح البخاري

450

السنن الصغير

425

السنن الصغير

425

ص ِر
َال قَ َ
اء َعلَى المح َ
ض َ
464،53،51
الموطأ
ال َيحتَ ِجم المح ِرم إِال أَن َيضطَ َّر إِلَي ِه ِم َّما ال ب َّد ِمنه
ِ
ِِ
444
معرفة السنن واآلثار
ان َشرطًا َعلَى
لَم تَكن َهذ العم َرة قَ َ
اءَ ،ولَكن َك َ
ض ً
ِِ
ين
المسلم َ
ِ
ُّ َّ
450
صحيح البخاري
صلَّى َرك َعتَي ِن
لَم َيطف النَّبِ ُّي  سب ً
وعا قَط إِال َ
422
الموطأ
المح ِرم َال ي ِحلُّه إِ َّال ال َبيت
صر بِ َم َر ٍ
422
الموطأ
وف بِال َبي ِتَ ،وَيس َعى
ض َال َي ِح ُّلَ .حتَّى َيط َ
المح َ
َبي َن الصَّفَا َوال َمرَوِة.
َمن أَح َرم بِ َحج أَو بِعم َرٍة ث َّم حبِ َس َع ِن ال َبي ِت بِ َم َر ٍ
444
معرفة السنن واآلثار
ض
َ
يج ِهد أَو َعدو َيحبِسه فَ َعلَي ِه َذبح
ون ال َبي ِت بِ َم َر ٍ
422
الموطأ
وف
ض ،فَِإَّنه َال َي ِح ُّل َحتَّى َيط َ
َمن حبِ َس د َ
بِال َبي ِت َوَبي َن الصَّفَا َوال َمرَوِة
466
مصنف ابن أبي شيبة
َن َعم قَد فَ َع َل َذلِ َك َرسول اللَّ ِه َ ،ولَ ِكن َال َيحلِق َشع ًار
425
السنن الكبرى
ت؟ فَقلت لَهَا َما َذا أَقول؟ فَقَالَت
َهل تَستَثنِي ِإ َذا َح َجج َ
ق ِل الله َّم ال َح َّج أ ََردت َولَه َع َمدت فَِإن َي َّسرتَه فَه َو ال َح ُّج
425
السنن الكبرى
ت َوِللَّ ِه
َيا أ ََبا أ َمَّيةَ ح َّج َواشتَِرط  ،فَِإ َّن لَ َك َما اشتََرط َ
ت
َعلَي َك َما اشتََرط َ
َيأكل ال ِخن ِز َيرَ ،وال َميتَةَ

مصنف عبد الرزاق
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00

رابعاً :المصادر والمراجع
القرآن الكريم.

أوالً -التفسير وعلوم القرآن:

 -4ابن كثير ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى 114هي)،
تفسير القرآن العظيم ،المحقق سامي بن محمد سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية

4426هي 4333 /م.

 -2الجصاص ،أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي (المتوفى 516هي) ،أحكام القرآن ،المحقق

محمد صادق القمحاوي  -عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزهر الشريف ،دار إحياء التراث

العربي – بيروت 4463 ،هي.

 -5القرطبي ،أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس
الدين(المتوفى 014هي) ،الجامع ألحكام القرآن ،تحقيق أحمد البردوني وابراهيم أطفيش ،دار

الكتب المصرية – القاهرة ،الطبعة الثانية4584 ،هي 4304 /م.

ثانياً -كتب الحديث:

أ -متون الحديث:

 -4ابن خزيمة ،أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري
(المتوفى 544هي) ،صحيح ابن خزيمة المحقق د .محمد مصطفى األعظمي ،المكتب

ا سالمي – بيروت.

 -2ابن ماجة ،أبو عبد اهلل محمد بن يزيد وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى 215هي) ،سنن ابن ماجه

تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء القزويني ،الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحلبي.

 -5أبو بكر بن أبي شيبة ،عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى

253هي) ،مسند ابن أبي شيبة المحقق عادل بن يوسف العزازي و أحمد بن فريد المزيدي ،دار

الوطن – الرياض ،الطبعة األولى4331 ،م.

بد ،التميمي ،الدارمي ،البستي
 -4أبو حاتم ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمع َ
(المتوفى 534هي) ،ا حسان في تقريب صحيح ابن حبان ترتيب األمير عالء الدين علي بن
بلبان الفارسي (المتوفى  153هي) ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب األرنؤوط ،مؤسسة

الرسالة ،بيروت ،الطبعة األولى 4468 ،هي 4388 /م.

 -3أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي الس ِ
ِّجستاني
(المتوفى 213هي) ،المراسيل المحقق شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة

األولى4468 ،ه.
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 -0أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي الس ِ
ِّجستاني
(المتوفى 213هي) ،سنن أبي داود المحقق محمد محيي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية،
صيدا – بيروت.

 -1أبو يعلى ،أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هالل التميمي ،الموصلي (المتوفى

561هي) ،مسند أبي يعلى المحقق حسين سليم أسد ،دار المأمون للتراث – دمشق ،الطبعة

األولى4384 – 4464 ،م.

 -8أبو يوسف ،يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري (المتوفى 482هي) ،اآلثار
المحقق أبو الوفا ،دار الكتب العلمية – بيروت.

ي ،أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد اهلل البغدادي (المتوفى 506هي) ،الشريعة المحقق
 -3اآلجِّر ُّ

الدكتور عبد اهلل بن عمر بن سليمان الدميجي ،دار الوطن  -الرياض  /السعودية ،الطبعة
الثانية 4426 ،هي 4333 -م.

-46

األلباني ،أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ،بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم ،األشقودري

(المتوفى 4426هي) ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها مكتبة المعارف
للنشر والتوزيع ،الرياض ،الطبعة األولى( ،لمكتبة المعارف).

-44

األلباني ،أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ،بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم ،األشقودري

(المتوفى 4426هي) ،سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة دار

المعارف ،الرياض  -المملكة العربية السعودية ،الطبعة األولى 4442 ،هي 4332 /م.

-42

األلباني ،أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ،بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم ،األشقودري

(المتوفى 4426هي) ،صحيح أبي داود  -األم مؤسسة غراس للنشر والتوزيع ،الكويت ،الطبعة

األولى 4425 ،هي 2662 -م.
-45

البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل الجعفي ،صحيح البخاري المحقق محمد زهير

بن ناصر الناصر ،دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد

الباقي) ،الطبعة األولى4422 ،هي.
-44

البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخس َرو ِجردي الخراساني ،أبو بكر (المتوفى

438هي) ،السنن الصغير للبيهقي المحقق عبد المعطي أمين قلعجي ،جامعة الدراسات

ا سالمية ،كراتشي ي باكستان ،الطبعة األولى4446 ،هي 4383 /م.

-43

البيهقي ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخس َرو ِجردي الخراساني ،أبو بكر (المتوفى

438هي) ،السنن الكبرى المحقق محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنات،

الطبعة الثالثة 4424 ،هي 2665 /م.
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-40

الترمذي ،محمد بن عيسى بن َسورة بن موسى بن الضحاك ،أبو عيسى (المتوفى 213هي)،

سنن الترمذي تحقيق وتعليق أحمد محمد شاكر وومحمد فؤاد عبد الباقي وابراهيم عطوة عوض

المدرس في األزهر الشريف ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي – مصر ،الطبعة
الثانية 4533 ،هي 4313 /م.

-41

الحاكم ،أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي

الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى 463هي) ،المستدرك على الصحيحين

تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة األولى– 4444 ،
4336م.

-48

الدارقطني ،أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار

البغدادي (المتوفى 583هي) ،سنن الدارقطني حققه وضبط نصه وعلق عليه شعيب االرنؤوط،
حسن عبد المنعم شلبي ،عبد اللطيف حرز اهلل ،أحمد برهوم ،مؤسسة الرسالة ،بيروت – لبنان،

الطبعة األولى 4424 ،هي 2664 /م.

الدارمي ،أبو محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبهرام بن عبد الصمد التميمي
-43
السمرقندي (المتوفى 233هي) ،مسند الدارمي المعروف بي (سنن الدارمي) تحقيق حسين سليم
أسد الداراني ،دار المغني للنشر والتوزيع ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة األولى 4442 ،هي

2666 -م.

-26

الشيباني ،أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد (المتوفى 244هي)،

مسند ا مام أحمد بن حنبل المحقق شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،إشراف د عبد

اهلل بن عبد المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى 4424 ،هي 2664 /م.

-24

الطبراني ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو القاسم (المتوفى

506هي) ،المعجم الكبير المحقق حمدي بن عبد المجيد السلفي ،مكتبة ابن تيمية – القاهرة،

الطبعة الثانية.

-22

الطحاوي ،أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي الحجري

المصري المعروف (المتوفى 524هي) ،شرح مشكل اآلثار تحقيق شعيب األرنؤوط ،مؤسسة

الرسالة ،الطبعة األولى  4443 -هي4434 ،م.
-25

الطيالسي ،أبو داود سليمان بن داود بن الجارود البصرى (المتوفى 264هي) ،مسند أبي

داود الطيالسي المحقق الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي ،دار هجر – مصر ،الطبعة

األولى 4443 ،هي 4333 -م.
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-24

عبد الرزاق ،أبو بكر بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني (المتوفى 244هي)،

المصنف ،المحقق حبيب الرحمن األعظمي ،المجلس العلمي -الهند ،المكتب ا سالمي –
بيروت ،الطبعة الثانية4465 ،ه.

-23

مالك ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني (المتوفى 413هي) ،موطأ ا مام

مالك ،صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي،
بيروت – لبنان 4460 ،هي 4383 /م.

المرَوِزي ،أبو عبد اهلل محمد بن نصر بن الحجاج (المتوفى 234هي) ،السنة المحقق
-20
َ
سالم أحمد السلفي ،مؤسسة الكتب الثقافية – بيروت ،الطبعة األولى4468 ،ه.
-21

النسائي ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني( ،المتوفى 565هي) ،السنن

الكبرى حققه وخرج أحاديثه حسن عبد المنعم شلبي ،أشرف عليه شعيب األرناؤوط ،قدم له

عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة األولى 4424 ،هي 2664 /م.

-28

النسائي ،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني( ،المتوفى 565هي) ،المجتبى

من السنن = السنن الصغرى للنسائي تحقيق عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب المطبوعات ا سالمية

– حلب ،الطبعة الثانية4380 – 4460 ،م.

-23

النيسابوري ،مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري (المتوفى 204هي) ،صحيح مسلم

المحقق محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي – بيروت.

ب -شروح الحديث:

 -4ابن بطال ،أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (المتوفى 443هي) ،شرح صحيح البخاري
تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم ،مكتبة الرشد  -السعودية ،الرياض ،الطبعة الثانية4425 ،هي

2665 -م.

 -2أبو الحسنات ،محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم األنصاري اللكنوي الهندي( ،المتوفى

4564هي) ،التعليق الممجد على موطأ محمد (شرح لموطأ مالك برواية محمد بن الحسن) تعليق
وتحقيق تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة ا مارات العربية المتحدة ،دار القلم،

دمشق ،الطبعة الرابعة 4420 ،هي 2663 -م.

 -5االشبيلي ،القاضي محمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العربي المعافري المالكي (المتوفى 345هي)،

المسالك في شرح موطأ مالك ق أر وعلق عليه محمد بن الحسين السُّليماني وعائشة بنت الحسين

السُّليماني َّ
الغرب ا سالمي الطبعة األولى 4428 ،هي 2661 -م.
ضاويَ ،دار َ
قدم له يوسف القَ َر َ

 -4الخطابي ،أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي (المتوفى 588هي) ،معالم

السنن ،وهو شرح سنن أبي داود ،المطبعة العلمية – حلب ،الطبعة األولى  4534هي 4352 -م.
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 -3الزرقاني ،محمد بن عبد الباقي بن يوسف المصري األزهري ،شرح الزرقاني على موطأ ا مام
مالك تحقيق طه عبد الرءوف سعد ،مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة ،الطبعة األولى4424 ،هي

2665 /م.

 -0الشوكاني ،محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل اليمني (المتوفى 4236هي) ،نيل األوطار
تحقيق عصام الدين الصبابطي ،دار الحديث ،مصر ،الطبعة األولى4445 ،هي 4335 /م.

 -1الصنعاني ،محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني ،الكحالني ثم أبو إبراهيم ،عز
الدين ،المعروف كأسالفه باألمير (المتوفى 4482هي) ،سبل السالم دار الحديث ،الطبعة بدون
طبعة وبدون تاريخ.

 -8العراقي ،أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم

(المتوفى 860هي) ،طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب تقريب األسانيد وترتيب
المسانيد) أكمله ابنه أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي ال ارزياني ثم المصري ،أبو زرعة

ولي الدين ،ابن العراقي (المتوفى 820هي) ،الطبعة المصرية القديمة  -وصورتها دور عدة منها

(دار إحياء التراث العربي ،ومؤسسة التاريخ العربي ،ودار الفكر العربي).

 -3العسقالني ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري دار

المعرفة  -بيروت4513 ،ه ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي ،قام بإخراجه
وصححه وأشرف على طبعه محب الدين الخطيب ،عليه تعليقات العالمة عبد العزيز بن عبد

اهلل بن باز.

-46

العظيم آبادي ،محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر ،أبو عبد الرحمن ،شرف الحق،

الصديقي( ،المتوفى 4523هي) ،عون المعبود شرح سنن أبي داود ،ومعه حاشية ابن القيم

تهذيب سنن أبي داود وايضاح علله ومشكالته دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة الثانية،

 4443هي.

-44

العينى ،أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر

-42

القاري ،علي بن (سلطان) محمد ،أبو الحسن نور الدين المال الهروي (المتوفى 4644هي)،

الدين (المتوفى 833هي) ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري دار إحياء التراث العربي – بيروت.
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح دار الفكر ،بيروت – لبنان ،الطبعة األولى4422 ،هي -
2662م

-45

القرطبي ،أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي الباجي األندلسي

(المتوفى 414هي) ،المنتقى شرح الموطأ مطبعة السعادة  -بجوار محافظة مصر ،الطبعة

األولى 4552 ،هي( ،ثم صورتها دار الكتاب ا سالمي ،القاهرة  -الطبعة الثانية ،بدون تاريخ).
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-44

القرطبي ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري (المتوفى

405هي) ،االستذكار تحقيق سالم محمد عطا ،محمد علي معوض ،دار الكتب العلمية –
بيروت ،الطبعة األولى2666 – 4424 ،م.

-43

القرطبي ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري (المتوفى

 405هي) ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ،
محمد عبد الكبير البكري ،و ازرة عموم األوقاف والشؤون ا سالمية – المغرب4581 ،هي.

-40

المباركفوري ،أبو الحسن عبيد اهلل بن محمد عبد السالم بن خان محمد بن أمان اهلل بن

حسام الدين الرحماني (المتوفى 4444هي) ،مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح إدارة البحوث

العلمية والدعوة وا فتاء  -الجامعة السلفية  -بنارس الهند ،الطبعة الثالثة  4464 -هي4384 ،م.

ج -تخريج األحاديث:

 -4ابن األثير ،مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم
الشيباني الجزري (المتوفى 060هي) ،جامع األصول في أحاديث الرسول تحقيق عبد القادر
األرنؤوط  -التتمة تحقيق بشير عيون ،مكتبة الحلواني  -مطبعة المالح  -مكتبة دار البيان،

الطبعة األولى.

 -2األلباني ،محمد ناصر الدين (المتوفى 4426هي) ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
إشراف زهير الشاويش ،المكتب ا سالمي – بيروت ،الطبعة الثانية  4463هي 4383 -م.

 -5الرازي ،أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد اهلل بن جعفر بن عبد اهلل بن الجنيد البجلي ثم الدمشقي
(المتوفى 444هي) ،الفوائد المحقق حمدي عبد المجيد السلفي ،مكتبة الرشد  -الرياض الطبعة
األولى4442 ،ه.

 -4النووي ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (المتوفى 010هي) ،خالصة األحكام في مهمات
السنن وقواعد ا سالم المحقق حققه وخرج أحاديثه حسين إسماعيل الجمل ،مؤسسة الرسالة
 -لبنان – بيروت ،الطبعة االولى 4448 ،هي 4331 -م.

 -3الزيلعي ،جمال الدين أبو محمد عبد اهلل بن يوسف بن محمد (المتوفى 102هي) ،نصب الراية

ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في تخريج الزيلعي المحقق محمد عوامة ،مؤسسة

الريان للطباعة والنشر  -بيروت -لبنان /دار القبلة للثقافة ا سالمية -جدة – السعودية ،الطبعة
األولى4448 ،هي4331/م.

 -0النميري ،أبو عبد اهلل أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني الحنبلي (المتوفى 033هي)،
صفة الفتوى والمفتي والمستفتي تحقيق محمد ناصر الدين األلباني ،المكتب ا سالمي –
بيروت ،الطبعة الرابعة – 4464ه.

د -علوم الحديث:
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 -4ابن عساكر ،ثقة الدين ،أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهلل (المتوفى 314هي) ،كشف المغطا
في فضل الموطا المحقق محب الدين أبي سعيد عمر العمروي ،دار الفكر – بيروت.

 -2الذهبي ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز (المتوفى 148هي) ،ميزان
االعتدال في نقد الرجال تحقيق علي محمد البجاوي ،الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر،
بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 4582 ،هي  4305 -م.

 -5ابن معين ،أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عبد الرحمن المري بالوالء،
البغدادي (المتوفى 255هي) ،تاريخ ابن معين (رواية الدوري) المحقق د .أحمد محمد نور

سيف ،مركز البحث العلمي واحياء التراث ا سالمي  -مكة المكرمة ،الطبعة األولى4533 ،
– 4313م.

ثالثاً -اللغة العربية والمعاجم:

 -4ابن األثير ،مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم
الشيباني الجزري (المتوفى 060هي) ،النهاية في غريب الحديث واألثر تحقيق طاهر أحمد

الزاوى  -محمود محمد الطناحي ،المكتبة العلمية  -بيروت4533 ،هي 4313 -م.

 -2ابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين (المتوفى 533هي) ،معجم
مقاييس اللغة المحقق عبد السالم محمد هارون ،دار الفكر4533 ،هي 4313 /م.

 -5ابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبو الحسين (المتوفى 533هي) ،مجمل
اللغة دراسة وتحقيق زهير عبد المحسن سلطان ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة الثانية -
 4460هي 4380 -م.

 -4ابن منظور ،محمد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين األنصاري الرويفعى ا فريقى
(المتوفى 144هي) ،لسان العرب دار صادر – بيروت ،الطبعة الثالثة  4444 -هي.

 -3الجوهري ،أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي (المتوفى 535هي) ،الصحاح تاج اللغة وصحاح

العربية تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليين – بيروت ،الطبعة الرابعة 4461

هي 4381 -م.

 -0الرازي ،زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي (المتوفى 000هي)،
مختار الصحاح المحقق يوسف الشيخ محمد ،المكتبة العصرية  -الدار النموذجية ،بيروت –
صيدا ،الطبعة الخامسة4426 ،هي 4333 /م.

 -1الفيروزآبادي ،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (المتوفى 841هي) ،القاموس المحيط
تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ،بإشراف محمد نعيم العرقسوسي ،مؤسسة

الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان ،الطبعة الثامنة 4420 ،هي  2663 -م
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 -8قلعجي ،محمد رواس ،حامد صادق قنيبي ،معجم لغة الفقهاء  ،دار النفائس للطباعة والنشر
والتوزيع ،الطبعة الثانية 4468 ،هي 4388 /م.

 -3المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،دار الدعوة ،بدون طبعة أو تاريخ.
-46

النسفي ،عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل ،أبو حفص ،نجم الدين (المتوفى 351هي)،

-44

الهروي ،محمد بن أحمد بن األزهري أبو منصور (المتوفى 516هي) ،الزاهر في غريب

طلبة الطلبة المطبعة العامرة ،مكتبة المثنى ببغداد ،بدون طبعة4544 ،هي.

ألفاظ الشافعي المحقق مسعد عبد الحميد السعدني ،دار الطالئع.

رابعاً -كتب الفقه:

أصول الفقه:

 -4ابن القصار ،القاضي أبي الحسن علي بن عمر البغدادي المالكي ،مقدمة في أصول الفقه
تحقيق الدكتور مصطفى مخدوم ،دار المعلمية ،الطبعة األولى4333/ 4426 ،م.

 -2الباجي ،أبو الوليد سليمان بن خلف ،إحكام الفصول في أحكام األصول :تحقيق د.عمران
علي العربي ،جامعة المرقب  -الجماهرية الليبية ،الطبعة األولى 2663 -م.

 -5ابن عبد السالم أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن
السلمي الدمشقي ،الملقب بسلطان العلماء (المتوفى 006هي) ،قواعد األحكام في مصالح األنام

راجعه وعلق عليه طه عبد الرؤوف سعد ،مكتبة الكليات األزهرية – القاهرة ،جديدة مضبوطة

منقحة 4444 ،هي 4334 -م.

ول ِ
 -4النملة ،عبد الكريم بن علي بن محمد ،المه َّذب في ِعلِم أص ِ
الفق ِه المقَ َارِن (تحر ٌير لمسائِلِه
َ
َّ
تطبيقيةً) مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة األولى  4426هي 4333 -
ودراستها دراسةً نظرَّيةً
م.

 -3الطوفي ،سليمان بن عبد القوي بن الكريم الصرصري ،أبو الربيع ،نجم الدين (المتوفى 140هي)،
شرح مختصر الروضة ،المحقق
األولى 4461 ،هي  4381 /م.

عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة

 -0سلطان العلماء ،أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي
الدمشقي( ،المتوفى 006هي) ،قواعد األحكام في مصالح األنام ،راجعه وعلق عليه طه عبد

الرؤوف سعد ،مكتبة الكليات األزهرية – القاهرة ،طبعة جديدة مضبوطة منقحة 4444 ،هي -
 4334م.
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أ .المذهب الحنفي:
 -4السُّغدي ،أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد (المتوفى 404هي) ،النتف في الفتاوى المحقق
المحامي الدكتور صالح الدين الناهي ،دار الفرقان  /مؤسسة الرسالة  -عمان األردن  /بيروت

لبنان ،الطبعة الثانية4384 – 4464 ،م.

 -2الشيباني ،أبو عبد اهلل محمد بن الحسن بن فرقد (المتوفى 483هي) ،الحجة على أهل المدينة

المحقق مهدي حسن الكيالني القادري ،عالم الكتب – بيروت ،الطبعة الثالثة4465 ،ه ،واألصل

المعروف بالمبسوط المحقق أبو الوفا األفغاني ،إدارة القرآن والعلوم ا سالمية – كراتشي.

 -5السرخسي ،محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة (المتوفى 485هي) ،المبسوط دار المعرفة
– بيروت ،بدون طبعة4444 ،هي 4335/م.

 -4السمرقندي ،محمد بن أحمد بن أبي أحمد ،أبو بكر عالء الدين (المتوفى نحو 346هي) ،تحفة
الفقهاء دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة الثانية 4444 ،هي 4334 /م.

 -3الكاساني ،عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي (المتوفى 381هي) ،بدائع الصنائع
في ترتيب الشرائع دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية4460 ،هي 4380 /م.

 -0المرغيناني ،علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني أبو الحسن برهان الدين (المتوفى
335هي) ،الهداية في شرح بداية المبتدي المحقق طالل يوسف ،دار احياء التراث العربي -

بيروت – لبنان.

 -1الموصلي ،عبد اهلل بن محمود بن مودود البلدحي ،مجد الدين أبو الفضل الحنفي (المتوفى
085هي) ،االختيار لتعليل المختار مطبعة الحلبي  -القاهرة 4530 ،هي 4351 /م.

 -8األنصاري ،جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الخزرجي المنبجي
(المتوفى 080هي) ،اللباب في الجمع بين السنة والكتاب المحقق د .محمد فضل عبد العزيز
المراد ،دار القلم  -الدار الشامية  -سوريا  /دمشق  -لبنان  /بيروت ،الطبعة الثانية4444 ،هي

4334 /م

 -3الزيلعي ،عثمان بن علي بن محجن البارعي ،فخر الدين الحنفي (المتوفى  145هي) ،تبيين
الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ِّ
الشلبِ ِّي المطبعة الكبرى األميرية  -بوالق ،القاهرة ،الطبعة
األولى 4545 ،هي.

-46

البابرتي ،محمد بن محمد بن محمود ،أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيخ شمس الدين ابن

الشيخ جمال الدين الرومي (المتوفى 180هي) ،العناية شرح الهداية دار الفكر ،بدون طبعة

وبدون تاريخ.
َّ
الزبِ ِيدي ،أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني الحنفي (المتوفى 866هي)،
-44
الجوهرة النيرة المطبعة الخيرية ،الطبعة األولى4522 ،هي.
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-42

العينى ،أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر

الدين (المتوفى 833هي) ،البناية شرح الهداية دار الكتب العلمية  -بيروت ،لبنان ،الطبعة

األولى 4426 ،هي 2666 /م.
-45

خسرو ،محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمال  -أو منال أو المولى ( -المتوفى 883هي)،

-44

ابن نجيم ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد( ،المتوفى 316هي) ،البحر الرائق شرح كنز

درر الحكام شرح غرر األحكام دار إحياء الكتب العربية ،بدون طبعة وبدون تاريخ.

الدقائق وفي آخر تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت

بعد  4458هي) ،وبالحاشية منحة الخالق البن عابدين ،دار الكتاب ا سالمي ،الطبعة الثانية -
بدون تاريخ.

-43

داماد أفندي ،عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاد ( ،المتوفى 4618هي)،

مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر دار إحياء التراث العربي ،بدون طبعة وبدون تاريخ.

-40

ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى

4232هي) ،رد المحتار على الدر المختار دار الفكر-بيروت ،الطبعة الثانية4442 ،هي /
4332م.

-41

الميداني ،عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الحنفي (المتوفى

4238هي) ،اللباب في شرح الكتاب حققه ،وفصله ،وضبطه ،وعلق حواشيه محمد محيي الدين
عبد الحميد ،المكتبة العلمية ،بيروت – لبنان.

-48

الشرنباللي ،حسن بن عمار بن علي المصري الحنفي (المتوفى 4603هي) ،نور ا يضاح

ونجاة األرواح في الفقه الحنفي المحقق محمد أنيس مهرات ،المكتبة العصرية ،الطبعة 4240

هي2663 -م.
-43

ابن الهمام ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (المتوفى 804هي) ،فتح القدير

-26

الطحطاوي ،أحمد بن محمد بن إسماعيل الحنفي  -توفي  4254هي ،حاشية الطحطاوي

دار الفكر ،بدون طبعة وبدون تاريخ.

على مراقي الفالح شرح نور ا يضاح المحقق محمد عبد العزيز الخالدي ،دار الكتب العلمية

بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 4448هي 4331 -م.

ب .المذهب المالكي:

 -4مالك ،ابن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني المدونة (المتوفى 413هي) ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة األولى4443 ،هي 4334 /م.
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 -2القيرواني ،أبو محمد عبد اهلل بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي ،المالكي (المتوفى 580هي)،
المد َّونة من غيرها من األ ِ
النوادر و ِّ
َّ
مهات تحقيق مجموعة من المحققين،
الزيادات على َما في َ
دار الغرب ا سالمي ،بيروت ،الطبعة األولى4333 ،م.
 -5القيرواني ،أبو محمد عبد اهلل بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي ،المالكي (المتوفى 580هي)،
متن الرسالة دار الفكر ،بدون طبعة أو تاريخ.

 -4الجبيري ،قاسم بن خلف بن فتح بن عبد اهلل بن جبير ،أبو عبيد (المتوفى 518هي) ،التوسط بين
مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة المحقق باحُّو مصطفى ،دار

الضياء ،مصر ،الطبعة األولى 4420 ،هي 2663 -م.

 -3ابن عبدالبر أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي
(المتوفى 405هي) ،الكافي في فقه أهل المدينة المحقق محمد محمد أحيد ولد ماديك
الموريتاني ،مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة الثانية،
4466هي4386/م.

 -0ابن رشد ،أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي (المتوفى 326هي) ،البيان والتحصيل والشرح
والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة حققه د محمد حجي وآخرون ،دار الغرب ا سالمي،

بيروت – لبنان ،الطبعة الثانية 4468 ،هي 4388 /م.

 -1الدسوقي ،محمد بن أحمد بن عرفة المالكي (المتوفى 4256هي) ،حاشية الدسوقي على الشرح
الكبير دار الفكر ،بدون طبعة وبدون تاريخ.

 -8عليش ،محمد بن أحمد بن محمد أبو عبد اهلل المالكي (المتوفى 4233هي) ،منح الجليل شرح
مختصر خليل دار الفكر – بيروت ،بدون طبعة4463 ،هي4383/م.

 -3ابن رشد ،أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي (المتوفى 326هي) ،المقدمات الممهدات دار
الغرب ا سالمي ،الطبعة األولى 4468 ،هي 4388 /م.

-46

ابن رشد ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى 333هي)،

-44

ابن الحاجب ،الكردي المالكي ،جامع األمهات بدون طبعة وبدون تاريخ.

بداية المجتهد ونهاية المقتصد دار الحديث – القاهرة ،بدون طبعة4423 ،هي 2664 /م.

-42

القرافي ،أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي (المتوفى

084هي) ،الذخيرة المحقق محمد حجي وآخرون ،دار الغرب ا سالمي -بيروت ،الطبعة األولى،
4334م.

-45

ابن جزي ،أبو القاسم ،محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهلل ،القوانين الفقهية بدون طبعة

وبدون تاريخ.
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-44

الغرناطي ،محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري أبو عبد اهلل المواق المالكي

(المتوفى 831هي) ،التاج وا كليل لمختصر خليل دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى،
4440هي4334-م.

-43

الحطاب ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي،

الرعيني المالكي (المتوفى 334هي) ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل دار الفكر ،الطبعة
ُّ
الثالثة4442 ،هي 4332 /م.

-40

الخرشي ،محمد بن عبد اهلل المالكي أبو عبد اهلل (المتوفى 4464هي) ،شرح مختصر خليل

-41

النفراوي ،أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سالم ابن مهنا ،شهاب الدين األزهري المالكي

دار الفكر للطباعة – بيروت ،بدون طبعة وبدون تاريخ.

(المتوفى 4420هي) ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني دار الفكر ،بدون طبعة،
4443هي 4333 /م.

-48

العدوي ،أبو الحسن ،علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي (نسبة إلى بني عدي ،بالقرب من

منفلوط) (المتوفى 4483هي) ،حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني المحقق يوسف

الشيخ محمد البقاعي ،دار الفكر – بيروت ،بدون طبعة4444 ،هي 4334 /م.

-43

الصاوي ،أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي ،المالكي (المتوفى 4244هي) ،بلغة السالك

ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير دار المعارف ،بدون طبعة

وبدون تاريخ.

-26

المنشليلي ،أحمد بن تركي بن أحمد المالكي (المتوفى 313هي) ،خالصة الجواهر الزكية

في فقه المالكية مراجعة حسن محمد الحفناوي ،حاشية الشيخ عبد يوسف بن سعيد بن

إسماعيل الصفتي ،المجمع الثقافي ،أبو ظبي  -ا مارات العربية المتحدة2662 ،م.
-24

ابن القصار ،القاضي ابي الحسن علي بن عمر البغدادي المالكي ،مقدمة في أصول الفقه

-22

الكشناوي ،أبو بكر بن حسن بن عبد اهلل) المتوفى  4531هي) ،أسهل المدارك "شرح إرشاد

تحقيق الدكتور مصطفى مخدوم ،دار المعلمية ،الطبعة األولى4333/ 4426 ،م.

السالك في مذهب إمام األئمة مالك" دار الفكر ،بيروت – لبنان ،الطبعة الثانية.

-25

القيرواني ،أبو محمد عبد اهلل بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي ،المالكي (المتوفى 580

هي) ،الذب عن مذهب ا مام مالك :المحقق  :د .محمد العلمي مراجعة  :د .عبد اللطيف

الجيالني ،د .مصطفى عكلي ،المملكة المغربية  -الرابطة المحمدية للعلماء  -مركز الدراسات
واألبحاث واحياء التراث  -سلسلة نوادر التراث ،الطبعة األولى 4452 ،هي 2644 -م.

-24

الصقلي ،أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن يونس التميمي (المتوفى  434هي) ،الجامع

لمسائل المدونة المحقق مجموعة باحثين في رسائل دكتو ار  ،معهد البحوث العلمية واحياء
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التراث ا سالمي  -جامعة أم القرى ،توزيع دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى،
4454ه.

البغدادي ،عبد الرحمن بن محمد بن عسكر أبو زيد أو أبو محمد ،شهاب الدين المالكي
-23
ف المسالِ ِك ِفي ِ
(المتوفى 152هي) إر َشاد السَّالِك إلى أَشر ِ
فقه ا َم ِام َمالِك ،وبهامشه تقريرات
ََ
َ َ
مفيدة براهيم بن حسن ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالد  ،مصر ،الطبعة
الثالثة.

ج .المذهب الشافعي:
 -4الشافعي ،أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد
مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى 264هي) ،األم دار المعرفة – بيروت ،بدون طبعة،

4446هي4336/م.

 -2المزني ،إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ،أبو إبراهيم (المتوفى 204هي) ،مختصر المزني
(مطبوع ملحقا باألم للشافعي) دار المعرفة – بيروت ،سنة النشر 4446هي4336/م.

 -5الروياني ،أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت  362هي) ،بحر المذهب في فروع المذهب
الشافعي المحقق طارق فتحي السيد ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى2663 ،م.

 -4ابن المحاملي ،أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي ،أبو الحسن الشافعي (المتوفى

 443هي) ،اللباب في الفقه الشافعي المحقق عبد الكريم بن صنيتان العمري ،دار البخارى،

المدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة األولى4440 ،هي.

 -3الماوردي ،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي( ،المتوفى 436هي)،

الحاوي الكبير في فقه مذهب ا مام الشافعي وهو شرح مختصر المزني المحقق الشيخ علي

محمد معوض  -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة

األولى 4443 ،هي 4333-م.

 -0الشيرازي ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف (المتوفى 410هي) ،المهذب في فقه ا مام
الشافعي دار الكتب العلمية ،بدون طبعة أو تاريخ.

 -1الجويني ،عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد أبو المعالي ،ركن الدين ،الملقب بإمام
الحرمين (المتوفى 418هي) ،نهاية المطلب في دراية المذهب حققه وصنع فهارسه أ .د .عبد

العظيم محمود الديب ،دار المنهاج ،الطبعة األولى4428 ،هي2661-م.

 -8الغزالي ،أبو حامد محمد بن محمد الطوسي (المتوفى 363هي) ،الوسيط في المذهب المحقق
أحمد محمود إبراهيم  ،محمد محمد تامر ،دار السالم – القاهرة ،الطبعة األولى4441 ،ه.
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 -3العمراني ،أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم اليمني الشافعي (المتوفى 338هي) ،البيان
في مذهب ا مام الشافعي المحقق قاسم محمد النوري ،دار المنهاج – جدة ،الطبعة األولى،

 4424هي2666 -م.
-46

النووي ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (المتوفى 010هي) ،المجموع شرح المهذب

(مع تكملة السبكي والمطيعي) دار الفكر ،وروضة الطالبين وعمدة المفتين تحقيق زهير

الشاويش ،المكتب ا سالمي ،بيروت -دمشق -عمان ،الطبعة الثالثة4442 ،هي 4334 /م.
-44

األنصاري ،زكريا بن محمد بن زكريا زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى 320هي)،

-42

الهيتمي ،أحمد بن محمد بن علي بن حجر  ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج روجعت

أسنى المطالب في شرح روض الطالب دار الكتاب ا سالمي ،بدون طبعة وبدون تاريخ.

وصححت على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء ،المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها

مصطفى محمد ،بدون طبعة 4531 ،هي 4385 /م.

-45

الحصني ،أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني تقي الدين

الشافعي (المتوفى 823هي) ،كفاية األخيار في حل غاية ا ختصار المحقق علي عبد الحميد
بلطجي ومحمد وهبي سليمان ،دار الخير – دمشق ،الطبعة األولى4334 ،م.

-44

الشربيني ،شمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الشافعي (المتوفى 311هي) ،ا قناع في

حل ألفاظ أبي شجاع المحقق مكتب البحوث والدراسات  -دار الفكر ،دار الفكر – بيروت.

-43

الرملي ،شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين (المتوفى

4664هي) ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج دار الفكر ،بيروت ،الطبعة ط أخيرة -
4464هي4384/م.

-40

الشاشي ،محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر ،أبو بكر القفال الفارقي ،الملقب فخر

ا سالم ،المستظهري الشافعي (المتوفى 361هي) ،حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

المحقق د .ياسين أحمد إبراهيم درادكة ،مؤسسة الرسالة  /دار األرقم  -بيروت  /عمان ،الطبعة
األولى4386 ،م.

-41

الشربيني ،شمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الشافعي (المتوفى 311هي) ،مغني

المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى4443 ،هي -

4334م.

-48

الحصني ،أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني تقي الدين

الشافعي (المتوفى 823هي) ،كفاية األخيار في حل غاية ا ختصار المحقق علي عبد الحميد
بلطجي ومحمد وهبي سليمان ،دار الخير – دمشق ،الطبعة األولى4334 ،م.
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-43

القزويني ،عبد الكريم بن محمد الرافعي (المتوفى 025هي) ،فتح العزيز بشرح الوجيز =

الشرح الكبير [وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي ألبي حامد الغزالي (المتوفى 363

هي) ،دار الفكر ،بدون طبعة أو تاريخ.
-26

الجاوي ،محمد بن عمر نووي البنتني إقليما ،التناري بلدا (المتوفى 4540هي) ،نهاية الزين

في إرشاد المبتدئين دار الفكر – بيروت ،الطبعة األولى.

د .المذهب الحنبلي:

 -4الكوسج ،إسحاق بن منصور بن بهرام ،أبو يعقوب المروزي( ،المتوفى 234هي) ،مسائل ا مام
أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه عمادة البحث العلمي ،الجامعة ا سالمية بالمدينة المنورة،

المملكة العربية السعودية ،الطبعة األولى4423 ،هي 2662 -م.

 -2الكلوذاني ،محفوظ بن أحمد بن الحسن ،أبو الخطاب ،الهداية على مذهب ا مام أبي عبد اهلل

أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المحقق عبد اللطيف هميم  -ماهر ياسين الفحل ،مؤسسة

غراس للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى 4423 ،هي 2664 /م.

 -5ابن قدامة ،أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم
الدمشقي الحنبلي( ،المتوفى 026هي) ،الكافي في فقه ا مام أحمد دار الكتب العلمية ،الطبعة

األولى 4444 ،هي 4334 /م.

 -4ابن قدامة ،أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم
الدمشقي الحنبلي المقدسي (المتوفى 026هي) ،المغني مكتبة القاهرة ،بدون طبعة4588 ،هي /
4308م.

 -3أبو البركات ،عبد السالم بن عبد اهلل بن الخضر بن محمد ،ابن تيمية الحراني ،مجد الدين
(المتوفى 032هي) ،المحرر في الفقه على مذهب ا مام أحمد بن حنبل مكتبة المعارف-
الرياض ،الطبعة الثانية 4464هي 4384-م.

 -0الجماعيلي ،عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبلي ،أبو الفرج ،شمس الدين
(المتوفى 082هي) ،الشرح الكبير على متن المقنع دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ،أشرف
على طباعته محمد رشيد رضا صاحب المنار.

 -1الزركشي ،شمس الدين محمد بن عبد اهلل المصري الحنبلي (المتوفى 112هي) ،شرح الزركشي
دار العبيكان ،الطبعة األولى 4445 ،هي 4335 /م.

 -8ابن مفلح ،إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن محمد أبو إسحاق ،برهان الدين (المتوفى 884هي)،
المبدع في شرح المقنع دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة األولى 4448 ،هي 4331 /م.
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 -3المرداوي ،عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى
883هي) ،ا نصاف في معرفة الراجح من الخالف دار إحياء التراث العربي ،الطبعة الثانية -
بدون تاريخ.

-46

الحجاوي ،موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم المقدسي ،ثم الصالحي،

شرف الدين ،أبو النجا (المتوفى 308هي) ،ا قناع في فقه ا مام أحمد بن حنبل المحقق عبد

اللطيف محمد موسى السبكي ،دار المعرفة بيروت – لبنان.
-44

البهوتى ،منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلى (المتوفى

4634هي) ،دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى ا رادات عالم الكتب ،الطبعة

األولى4444 ،هي 4335 /م.

-42

الرامينى ،محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج ،أبو عبد اهلل ،شمس الدين المقدسي ثم

الصالحي الحنبلي (المتوفى 105هي) ،كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن
سليمان المرداوي المحقق عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى

 4424هي 2665 -م.
-45

البهوتى ،منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلى (المتوفى

4634هي) ،الروض المربع شرح زاد المستقنع ومعه حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ

السُّغدي ،خرج أحاديثه عبد القدوس محمد نذير ،دار المؤيد  -مؤسسة الرسالة

-44

كشاف القناع عن متن ا قناع منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس

-43

العثيمين ،محمد بن صالح بن محمد (المتوفى 4424هي) ،الشرح الممتع على زاد المستقنع

البهوتى الحنبلى (المتوفى 4634هي) ،دار الكتب العلمية ،بدون طبعة وتاريخ.

دار ابن الجوزي ،الطبعة األولى 4428 - 4422 ،هي.

سادساً -فقه عام:

 -4النيسابوري ،أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (المتوفى 543هي) ،األوسط في السنن وا جماع
واالختالف تحقيق أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف ،دار طيبة  -الرياض – السعودية،

الطبعة األولى  4463 -هي4383 ،م.

 -2النيسابوري ،أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (المتوفى 543هي) ،ا جماع المحقق فؤاد
عبد المنعم أحمد ،دار المسلم للنشر والتوزيع ،الطبعة األولى 4423هي2664 /مي.

 -5النيسابوري ،أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر (المتوفى 543هي) ،ا قناع تحقيق الدكتور
عبد اهلل بن عبد العزيز الجبرين ،بدون دار نشر ،الطبعة األولى 4468 ،هي.

 -4ابن حزم ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد األندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى
مراتب ا جماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات دار الكتب العلمية – بيروت.
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430هي)،

 -3الطحاوي ،أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي الحجري المصري
(المتوفى 524هي) ،مختصر اختالف العلماء المحقق د .عبد اهلل نذير أحمد ،دار البشائر
ا سالمية – بيروت ،الطبعة الثانية4441 ،ه.

 -0الشيباني ،يحيى بن (ه َبي َرة بن) محمد بن هبيرة الذهلي أبو المظفر ،عون الدين (المتوفى
 306هي) ،اختالف األئمة العلماء المحقق السيد يوسف أحمد ،دار الكتب العلمية  -لبنان /

بيروت ،الطبعة األولى4425 ،هي 2662 -م.
الزحيلِي ،وهبة بن مصطفىِ ،
(الشامل لألدلة َّ
المي وأدلَّته َّ
الشرعيَّة واآلراء المذهبيَّة وأهم
الفقه ا س ُّ
َ َ
َ ُّ -1
النظريَّات الفقهيَّة وتحقيق األحاديث َّ
َّ
النبويَّة وتخريجها) ،دار الفكر  -سوريَّة – دمشق.

سابعاً -كتب األعالم والتراجم:

 -4الشيرازي ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي (المتوفى 410هي) ،طبقات الفقهاء هذبه محمد بن مكرم
ابن منظور (المتوفى 144هي) ،المحقق إحسان عباس ،دار الرائد العربي ،بيروت – لبنان،

الطبعة األولى4316 ،م.

 -2ابن األثير ،أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني
الجزري ،عز الدين (المتوفى 056هي) ،أسد الغابة في معرفة الصحابة المحقق علي محمد

معوض  -عادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األولى4443 ،هي 4334 -م.

 -5ابن عبدالبر ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي
(المتوفى 405هي) ،االستيعاب في معرفة األصحاب المحقق علي محمد البجاوي ،دار الجيل،
بيروت ،الطبعة األولى 4442 ،هي 4332 -م.

 -4النووي ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (المتوفى 010هي) ،تهذيب األسماء واللغات
عنيت بنشر وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة

المنيرية ،يطلب من دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،بدون تاريخ.

 -3ابن عبدالبر ،أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي
(المتوفى 405هي) ،االنتقاء في فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي
اهلل عنهم دار الكتب العلمية – بيروت ،بدون تاريخ.

 -0اليحصبي ،أبو الفضل القاضي عياض بن موسى (المتوفى 344هي) ،ترتيب المدارك وتقريب

المسالك المحقق مجموعة من المحققين ،مطبعة فضالة  -المحمدية ،المغرب ،الطبعة األولى،
بدون سنة نشر.

 -1األزدي ،أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن أحمد بن محمد أبو بكر بن أبي طاهر السلماسي (المتوفى

336هي) ،منازل األئمة األربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد المحقق محمود بن عبد
الرحمن قدح ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،الطبعة األولى4422 ،هي2662/م.
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 -8ابن فرحون ،إبراهيم بن علي بن محمد ،برهان الدين اليعمري (المتوفى 133هي) ،الديباج المذهب
في معرفة أعيان علماء المذهب تحقيق وتعليق الدكتور محمد األحمدي أبو النور ،دار التراث

للطبع والنشر ،القاهرة ،بدون سنة نشر.

 -3الذهبي ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز (المتوفى 148هي) ،تذكرة
الحفاظ دار الكتب العلمية بيروت-لبنان ،الطبعة األولى4443 ،هي4338 -م.

-46

الذهبي ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز (المتوفى 148هي)،

-44

جمهرة تراجم الفقهاء المالكية قاسم علي سعيد؛ دار البحوث للدراسات ا سالمية واحياء

سير أعالم النبالء دار الحديث -القاهرة ،الطبعة 4421هي2660-م.

التراث  -دبي؛ 4425ه – 2662م.

ابن الجوزي ،جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (المتوفى 331هي)،

-42

صفة الصفوة المحقق أحمد بن علي ،دار الحديث ،القاهرة ،مصر ،الطبعة 4424هي2666/م.

-45

أبو زهرة ،ا مام محمد مالك حياته وعصر آراؤ الفقهية دار الفكر العربي -القاهرة،

-44

الشكعة ،مصطفى ،األئمة األربعة دار الكتاب المصري القاهرة ،دار الكتاب اللبناني بيروت.

الطبعة الثانية2668 ،م.

الدقر؛ عبد الغني ،ا مام مالك بن أنس إمام دار الهجرة دار القلم ،ط– 4443 ،5

-43

4338م.

كتب التاريخ:

 -4ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد بن محمد ،أبو زيد ،ولي الدين الحضرمي ا شبيلي (المتوفى
868هي) ،ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر

المحقق خليل شحادة ،دار الفكر ،بيروت ،الطبعة الثانية 4468 ،هي 4388 -م.

كتب أخرى:

 -4السباعي؛ مصطفى ،السنة ومكانتها في التشريع حالة الفهرسة غير مفهرس؛ الناشر دار
الوراق  -المكتب ا سالمي2666 ،م.

 -2التميمي ،يعقوب بن عبد الوهاب بن يوسف الباحسين ،التخريج عند الفقهاء واألصوليين (دراسة
نظرية تطبيقية تأصيلية) مكتبة الرشد4444 ،هي.
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خامساً :فهرس الموضوعات
الموضوع

الصفحة

اإلهداء

ب

الشكر والتقدير

ت

الملخص باللغة العربية

ث

الملخص باللغة اإلنجليزية

ج

المقدمة

4

الخطة

3

الفصل التمهيدى :ترجمة اإلمام مالك والتعريف بالموطأ.

8

المبحث األول التعريف باألمام مالك وبكتابه الموطأ.

3

المطلب األول :اسمه وكنيته ونشأته ووالدته وشيوخه وتالميذ ووفاته

46

المطلب الثاني :مكانة كتاب موطأ مالك ومنهاجه فى الكتاب

45

المبحث الثاني :تعريف الحج والعمرة  ،وادلة مشروعيتهما وحكمهما  ،وأنواع أنساك

48

الحج  ،وأركان الحج والعمرة وشروط وجوبهما والمواقيت الزمانية والمكانية
المطلب األول :تعريف الحج والعمرة لغة  ،واصطالحا .

43

المطلب الثاني :مشروعية الحج والعمرة وحكمهما .

24

المطلب الثالث :أنواع انساك الحج.

56

المطلب الرابع :أركان الحج والعمرة وشروط وجوبهما والمواقيت الزمانية والمكانية.

54

الفصل األول :األراء الفقهية من باب نكاح المحرم الى باب ثالثة ما ال يجوز للمحرم أكله

53

من الصيد
المبحث األول  :فى مراجعة الرجل المحرم أمرأته فى عدتها والحجامة للمحرم.
المطلب األول :الحجامة للمحرم.

50
51

المبحث الثاني :ما يجوز للمحرم أكله من الصيد.

42

المطلب األول :شراء المحرم من لحم الصيد على الطريق.

45

المطلب الثاني :أحرم وعند صيد صاد أو ابتاعه وهو حالل .

43

المبحث الثالث :ما ال يجوز للمحرم أكله من الصيد
المطلب األول أكل المحرم من لحم الصيد وهو يعلم .
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35
34

المطلب الثاني :أكل الصيد للمحرم المضطر.

04

المطلب الثالث :أكل المحرم أو غير لما قتل المحرم او ذبح من الصيد.

03

الفصل الثاني :اآلراء الفقهية من باب الحكم في الصيد إلى باب ما يجوز للمحرم أن يفعله،
المبحث األول :ما جاء في الصيد وما يقتل المحرم من الدواب.

15
14

المطلب األول :قتل المحرم لصيد صاد وهو حالل.

13

المطلب الثاني :قتل المحرم للكلب العقور والسباع التي ال تعدوا.

86

المطلب الثالث :قتل المحرم للطير.

35

المبحث الثاني :ما يجوز للمحرم أن يفعله

38

المطلب األول :بط المحرم لجراحه وفقأ دمله وقطع عرقه
الفصل الثالث اآلراء الفقهية من باب ما جاء فيمن أحصر بعدو إلى باب ركعتي الطواف
المبحث األول :ا حصار بعدو أو بغير عدو

33
464
463

المطلب األول :ما يفعل المحرم للحج والعمرة الذي حبس بعدو.

460

المطلب الثاني :ما يفعل من حبس عن الحج بعد ما أحرم بغير عدو بسبب

440

مرض أو غير .
المطلب الثالث ما يفعل من أهل بحج من مكة من أهلها أو من غير أهلها ،ثم
أحصر لمرض أو غير .

428

المبحث الثاني :ركعتا الطواف وانتقاض وضوء المحرم وهو يطوف ويسعى

452

المطلب األول :الجمع بين الطواف ألسابيع بركعتين عن تلك األسابيع.

455

المطلب الثاني :انتقاض الوضوء لمن يطوف بالبيت أو يسعى بين الصفا والمروة.

444

النتائج والتوصيات.

448

الفهارس العامة

436

أوالً :فهرس اآليات القرآنية.

436

ثانياً :فهرس األحاديث النبوية.

432

ثالثاً :فهرس اآلثار.

431

رابعاً :المصادر والمراجع.

433
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