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إقـــرار
أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنون:
آراء اإلمام مالك بن أنس الفقهية الواردة في كتاب الموطأ-كتاب الحج
(من باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في اإلحرام إلى باب جامع ما جاء ِفي العمرة)
"دراسة فقهية مقارنة"
أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص ،بإستثناء ما تمت اإلشارة
إليه حيثما ورد ،وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي
أوبحث لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.

وأني أتحمل المسئولية القانونية األكاديمية كاملة حال ثبوت ما يخالف ذلك.

اسم الطالـــب:
التوقيـــــــــــع:
التــــــــــاريخ:

أشــرف مــرزوق مـسـلم أبــو خــاطــر

أ

اإلهــــــــداء
إىل روح أبي الطاهرة رمحه اهلل وأسكنه الفردوس من جناته.
إىل باب الرمحة أمي احلنونة ،أمد اهلل يف عمرها بالصحة والعافية.
إىل سندي يف هذه احلياة إخواني وأخواتي األعزاء على قليب ،وأخص بالذكر أخي أمين (أبو مرزوق).
إىل رفيقة الدرب وشريكة احلياة زوجيت الغالية (أم مرزوق) اليت رضيت حياة طالب العلم،
وحتملت معي مرارة ذلك.
إىل فلذة كبدي أبنائي وابنيت األعزاء.
إىل عمي احلبيب املربي الفاضل األستاذ سلمان أبو خاطر "أبو شادي".
إىل أصدقائي وأحبائي وزمالئي يف وزارة األوقاف ورفقاء الدرب.
أهدي هذا العمل املتواضع،
سائالً اهلل عز وجل أن جيعله خالصاً لوجهه الكريم ،وأن يثقل به موازين أعمايل وأعمال والدّي يوم القيامة.

ب

شكر وتقدير
()1
يدَّن ُكم َولَئِن َكفَرتُم إِ َّن َع َذابِ لَ َشِديد}  ،فالشكر هلل أوالً
إيماناً بقوله تعالىَ { :وِاذ تَأ ََّذ َن َرُّب ُكم لَئِن َش َكرتُم َأل َِز َ
()2
اس َال َيش ُك ُر اللَّهَ»  ،أتقدم بالشكر الجزيل لشيخ َّ
وآخ اًر ،وعمالً بهدي المصطفى َ « من َال َيش ُك ُر النَّ َ
وأستاذيَّ :األستاذ الدكتور :محمد سعيد منصور ،والدكتور :محمد نايف اللحام ،اللذان قبال اإلشراف على

رسالت  ،ولم يدخ ار جهداً ف توجيه  ،ولم يبخال عل َّ بعلمها الوافر ،الذي كان له األثر البالغ ف جودة الرسالة،

فجزاهما اهلل عن خير الجزاء.

كما وأتقدم بالشكر الجزيل إلى:
األستاذ الدكتور :نـــعـــيـــم ســـمـــاره المـصـري ،والدكتور :إبـــراهـيــــم خـــليــــل النـــجــــار.
على قبولهما مناقشت  ،راجياً اهلل أن ينفعن بتوجيهاتهم ،وتوصياتهم ،وأن يجزيهم عن خير الجزاء.
وال يفوتن أن أتقدم بالشكر الجزيل ،لجامعة األزهر بغزة ،ممثلةً برئيسها األستاذ الدكتور :عبدالخالق الف ار
وعمادة الدراسات العليا ،وكلية الشريعة ،ممثلةً بعميدها :األستاذ الدكتور :محمد مصطفى نجم ،والت جادت
علينا بخيرة علمائها ،فجزاهم اهلل عنا خير الجزاء.

كما ال يفوتن أن أتقدم بالشكر الجزيل ،لمعال وزير األوقاف الشيخ :يوسف ادعيس ،واألستاذ :محمود النيرب
(أبو رمضان) -وكيل الو ازرة ،والدكتور :خميس عابدة -الوكيل المساعد للدعوة ،على ما قدموه ل من نصح
وارشاد.
كما أتقدم بالشكر لكل من أسدى إل َّ معروفاً ،أو قدم ل نصحاً ،أو شجعن على طلب العلم وأخص بالذكر

األستاذ الدكتور :مازن مصباح صباح ،والدكتور :طالل النجار.
واهلل ولي التوفيق

( )1اآلية  7من سورة إبراهيم.
( )2رواه أبو داود ف سننه ،من حديث أب هريرة  ،كتاب األدب ،باب ف شكر المعروف/333/4( :ح ،)4144وحكم عليه
األلبان  :بأنه حديث صحيح .التبريزي :مشكاة المصابيح (/344/2ح)3223
ت

ملخص البحث

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف المرسلين ،سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن
اهتدى بهديه واقتفى أثره باحسان إلى يوم الدين ،وبعد:

هذه رسالة بعنوان( :آراء اإلمام مالك بن أنس الفقهية الواردة ف كتاب الموطأ ،كتاب الحج ،من باب ما ينهى
عنه من لبس الثياب ف اإلحرام إلى باب جامع ما جاء ِف العمرة)" ،دراسة فقهية مقارنة" ،قسمتها إلى مقدمة
وفصل تمهيدي ،وثالثة فصول ،وخاتمة:

 المقدمة :تناولت فيها ،أهمية الموضوع ،وأسباب اختياره ،وأهدافه ،ومشكلته ،والدراسات السابقة له،
ومنهاجه ،وخطته.

 الفصل التمهيدي :قسمته لمبحثين :المبحث األول تحدثت فيه عن :التعريف باإلمام مالك وبكتاب
الموطأ ،أما المبحث الثان فتحدثت فيه عن :تعريف الحج والعمرة ،وأدلة مشروعيتهما وحكمهما ،وأنواع
أنساك الحج ،وأركان الحج والعمرة وشروط تأديتهما والمواقيت الزمانية والمكانية لهما.

 الفصل األول :قسمته لمبحثين :المبحث األول تحدثت فيه عن :مسألة لبس السراويل للمحرم ،ومسألة
اإلحرام ف ثوب مسه طيب أو به صباغ زعفران أو ورس ،ومسألتين ف تغطية المحرم وجهه حياً وميتاً،

ومسألة استخدام الدهن قبل اإلحرام وبعد رم جمرة العقبة الكبرى ،أما المبحث الثان فتحدثت فيه عن:

مسألة رفع المحرم صوته بالتلبية ،ومسألة اإلهالل للعمرة بعد أن أهل بحج اإلفراد ،ومسألة وقت قطع
التلبية للحج عندما تزيغ شمس يوم عرفة.

 الفصل الثاني :قسمته لمبحثين :المبحث األول تحدثت فيه عن :مسألة ميقات اإلهالل بالحج ألهل مكة
ومن كان بها من غير أهلها ،ومسألة وقت ابتداء طواف اإلفاضة ،ومسألة إهالل أهل مكة بالعمرة من

جوف مكة ،أما المبحث الثان فتحدثت فيه عن :مسألة الخروج بالهدي لغير المحرم وهل يشترط اإلحرام

لتقليد الهدي ،ومسألة إذا قلد الحاج الهدي بميقات ذي الحليفة وأهل بالحج من ميقات الجحفة ،ومسألة
متى يقطع المحرم بالعمرة التلبية.

 الفصل الثالث :قسمته لمبحثين :المبحث األول تحدثت فيه عن :مسألتين لصورتين من حج التمتع،
ومسألة رجل آفاق اعتمر ف أشهر الحج وعاد لوطنه ثم حج ف نفس العام ،ومسألة رجل آفاق سكن
مكة واعتمر ف أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها ،ومسألة رجل من أهل مكة خرج منها لسفر أو رباط
ودخلها بعمرة ف أشهر الحج ثم حج من عامه ،أما المبحث الثان فتحدثت فيه عن :مسألة تكرار

العمرة ف السنة م ار اًر ،ومسألة من وقع بأهله بعد أن أهل بعمرة ،ومسألة من دخل مكة بعمرة وطاف
على غير طهارة وتذكر بعد أن وقع بأهله ،ومسألة أي موضع من الحل أفضل لميقات العمرة للمك

أو من أنشأ عمرة من مكة.

 أما الخاتمة :فتضمنت ،أهم نتائج البحث والتوصيات.
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Abstract
Blessings and peace be upon the most noble of Messengers, the Prophet
Mohammad and on his companions and followers.
This is a study titled: (The Jurisprudential Opinions of Imam Malik Ben
Anas, which contained in "Almuwattaa"in Al-Hajj Book from the matter of
forbidden clothes in Ihram up to Al-Omrah matter) – A comparative
jurisprudential study.
It is divided into: an introduction, a preliminary chapter, and three main
chapters, as follows:
The introduction accounts for the research importance, the reasons of
choosing the subject, its objectives, past studies, the study problem, procedures,
questions and the research methodology.
Regarding the preliminary chapter, I divided it into two sections: the first
includes introducing the Imam Malik and his book "Almuwattaa'". The second
introduced Hajj and Omrah, their legitimacy, the Islamic rule for them, Types of AlHajj rituals, Hajj and Omrah foundations, when they are obligatory and what are the
temporal and spatial times.
The first chapter is divided into two sections, the first is talking about the
dedication garb, the perfumed dedication garb, and two matters about covering face
for the alive and the dead, and the matter of anointing prior to the state of devoting
and after throwing the big Aqabah carbuncle. The second section handled with the
matter of the loud voice while accidence, the matter of the departure to Omrah after
departure to separated Haj, and the matter of breaking the Talbiah for Al-hajj when
the sun swerves in Arafa day.
According to the second chapter, it's divided into two sections. In the first one
I talked about beginning Al-Haj from the cave of Mecca for those who are citizens
or those who are in Mecca but they are not citizens. In additional, I studied the matter
of relaying the obligatory Tawaf and Saai to the time when the pilgrims return from
Mena, and the matter of beginning Al-Omra up from the cave of Mecca. The second
section is deal with the matter of going out with the immolation for whose not in
ritual devotion, and the matter of is the Ihram eligible to marking the sacrificial
animal? And the matter of if the pilgrim marking the sacrificial animal from Thi
Alhalifah Meqatthen begins Al-Haj doing from Aljahfah Meqat, also I studied the
issue of when the person who is in a ritual devotion can breaking the Talbiah in AlOmrah?
In the third chapter, I divided it into two sections also, the first is talking about
two matters related to Al-Tamatue' Hajj, and a matter of a man not living in Mecca
who went to Omra in the Hajj months then he returns home then came to Al-Hajj in
the same year. I studied also the issue of a man not living in Mecca who live in
Mecca and do Al-Omra in Al-Hajj months then do Al-Hajj after that, and the matter
ج

of a man living in Mecca go out of Mecca for travel or Ribat, then he inter it for
Omra in the Hajj months, then he do Al-Hajj after that.
The second section is talking about repeating Al-Omra in the same year, and
the matter of those who do a sexual intercourse with his wife after he begins AlOmrah, and the matter of who inter Mecca in Omrah period then he go around the
Ka'ba without purity then he remember after doing intercourse with his wife, and the
matter of a position for Al-hill better for Al-Omrah Miqat for people of Mecca or
those who begin Omrah from within Mecca.
In the conclusion, I mentioned the most important results and recommendations
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المقدمة

إن الحمد هلل ،نحمده ،ونستعينه ،ونستغفره ،ونستهديه ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من
يهده اهلل فهو المهتد ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن محمداً

 عبده ورسوله ،وصفيه من خلقه وحبيبه.

وبعد :فإن أشرف ما صرفت فيه األوقات ،وبذلت فيه الجهود ،هو العلم الشرع الذي يفيد اإلنسان ف حياته

وبعد مماتة ،السيما إذا كان فقهاً ف

دين اهلل ،الذي حض عليه اهلل عز وجل ف

كتابه ،بقوله تعالى:

ون لَِين ِف ُروا َكافَّةً َفلَوَال َنفَ َر ِمن ُكل ِفرقَة ِمنهُم طَائِفَة لِ َيتَفَقَّهُوا ِف الد ِ
ين َولُِينِذ ُروا قَو َمهُم إِ َذا َر َج ُعوا
ان ال ُمؤ ِمُن َ
{ َو َما َك َ
َّ
ون} ( ،)1بل وجعله  عالمة لمن أرد اهلل به الخير ،فقال « :من يرد اهلل به خي اًر يفقه ف
إِلَي ِهم لَ َعلهُم َيح َذ ُر َ
الدين»(.)2

وان كان المقصود بالفقه بالدين التفقه ف عموم الشريعة ،وليس الفقه بالمعنى االصطالح فقط ،الذي هو

معرفة األحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ،إال أنه بال شك الفقه بمعناه االصطالح داخل بذلك.

وان من أفضل الموضوعات الفقهية ،ما كان متعلقاً بالعبادات ،حيث إنها الصلة بين العبد وربه ،ومن أعظم

ما يرفع العبد يوم القيامة ،وان من األبواب العظيمة :الت بها كمال الدين وتمام النعمة باب المناسك ،الذي هو
الركن الخامس من أركان اإلسالم ،والذي فقهه من أدق أبواب الفقة.

ولما كان هذا الركن يتميز عن غيره ،ويصعب أداء مناسكه؛ لكثرة مسائله وأحكامه؛ والختالف أوضاع الناس
َّ

فيه؛ ولعظم المشقة ف أدائه؛ وكثرة األعمال وطول زمن أدائها ،وتحديد كل شعيرة من شعائره بوقت وبصفة
معينة؛ مما يجعل المؤدي لهذا النسك يعتريه ف أدائه الكثير من الجهل باألحكام ،والغلط ،والنسيان ،والتساهل،
مما يضطر المكلف إلى البحث عن مدى صحة عبادته ،لك يلقى ربه وقد أتم ما أوجبه وافترضه عليه على
الوجه الذي يرضاه سبحانه.

فقد وقع اختياري لموضوع(:آراء اإلمام مالك بن أنس الفقهية الواردة في كتاب الموطأ -كتاب الحج من

باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في ِ
اإلحرام إلى باب جامع ما جاء في العمرة -دارسة فقهية مقارنه) وهو
موضوع يناقش آراء اإلمام مالك بن أنس الفقهية مقارنةً مع المذاهب الفقهية األربعة :الحنفية ،وعلماء مذهبه،
والشافعية ،والحنابلة -وف حدود دراست  -لم أجد من كتب ف هذا الموضوع.

لذا عقدت العزم بعد االستعانة باهلل ثم االستشارة على بحث هذا الموضوع ،بما يكتنفه من دقة وتشعب وكثرة

ف األقوال والخالفات داخل كل مذهب فضالً عن تشعب اآلراء ألصحاب المذاهب فيما بينهم ،إال أن أهميته،
وحاجته الملحة دفعتن لذلك.

( )1اآلية  422من سورة التوبة.
( )2متفق عليه ،رواه البخاري ف

صحيحه :من حديث معاوية  ،كتاب العلم ،باب من يرد اهلل به خي اًر يفقه ف

(/23/4ح ،)74ومسلم ،كتاب الزكاة ،باب النه عن المسألة/743/2( :ح.)4237
-1-

الدين:

ويمكن لي تلخيص أهميته وأبرز أسباب اختياري له بما يلي:
 أهمية الموضوع:

تتجلى أهمية هذا الموضوع ،بأمور كثيرة أوجز أبرزها بما يل :
 -4أنه ف باب العبادات ،وأهميتها ال تخفى على أحد ،السيما كونه مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بشعيرة عظيمة
من أركان اإلسالم وه  :الحج والعمرة.

 -2مكانة موطأ اإلمام مالك ف الحديث والفقه اإلسالم والذي يعتبر األساس ف فقه المذهب المالك .
 -3حاجة القارئ والباحث أن يقف على المسألة فيرى األدلة مجتمعة ف مكان واحد ،ويرى كالم أهل
العلم ،فيحصل له من غلبة الظن ،والقدرة على التمييز بينها.

 -4أن المكلف بطبيعته البشرية معرض لعوارض عدة :كالخطأ ،والنسيان ،والعجز ،والمرض ونحو ذلك،
مما يتطلب منه معرفة أحكام النقص الحاصل ف عبادته.

 أسباب اختيار الموضوع:

 -4ألنه يخص مجال عمل  ،كون أعمل واعظاً للحجاج ف بعثة الحج الفلسطينية.

 -2الرغبة ف التماس الشرف بخدمة كتاب موطأ اإلمام مالك بما يظهر عمق وضخامة تراث أإ َّمتِنا
الفقه والذي لم تتم دراسة المسائل الواردة فيه ف حدود علم واطالع .

 -3أن هذا الموضوع لم يتم بحث مسائله ف كتاب ،يسهل الرجوع إليه ،فكان جمعها ف موضع واحد
اء للقارئ ،أو للباحث.
من األهمية بمكان ،سو ً
 -4بيان منهج اإلمام مالك ف موطئه ،وسرده لألدله.
 -3تنمية الملكة الفقهية والمناظرة لدي.
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 أهداف البحث:
تتلخص أهداف البحث بالتال :
 -4إثراء المكتبة الفقهية بمرجع آلراء اإلمام مالك بن أنس الفقهية الواردة ف كتاب الموطأ -كتاب الحج
من باب ما ينهى عنه من لبس الثياب ف ِ
اإلحرام إلى باب جامع ما جاء ف العمرة ،مقارنةً :بمذهب

الحنفية ،والشافعية ،والحنابلة ،وكذلك بيان اإلختالفات داخل المذهب المالك ذاته ما أمكن للباحثين
وطلبة العلم.

 -2الوقوف على الراجح من أقوال العلماء فيما أتناوله من مسائل ف الحج.

 مشكلة البحث:

تأصيل آراء اإلمام مالك بن أنس الفقهية الواردة ف كتاب الموطأ -كتاب الحج من باب ما ينهى عنه

من لبس الثياب ف ِ
اإلحرام إلى باب جامع ما جاء ف العمرة ،على المذاهب األربعة :الحنفية ،والمالكية،
والشافعية ،والحنابلة.

 الدراسات السابقة:

بعد البحث والسؤال لم أجد دراسة فقهية مقارنة ،تجمع مسائل الحج من كتاب موطأ مالك ،ف عمل مستقل.

لكن هناك من تناول موطأ اإلمام مالك بن أنس بشروحات متعددة ،والت منها:

 -4المنتقى شرح الموطأ ،ألب الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيب القرطب

الباج األندلس (ت474 :هـ) ،مطبعة السعادة -بجوار محافظة مصر ،الطبعة :األولى4332 ،ه.

 -2القبس ف

شرح موطأ مالك بن أنس ،القاض

محمد بن عبد اهلل أبو بكر بن العرب

المعافري

االشبيل المالك (ت343 :هـ) ،تحقيق :الدكتور محمد عبد اهلل ولد كريم ،دار الغرب اإلسالم .

 -3شرح الزرقان على موطأ اإلمام مالك ،محمد بن عبد الباق بن يوسف الزرقان المصري األزهري،
الطبعة :األولى4424 ،هـ 2223-م ،مكتبة الثقافة الدينية -القاهرة.

 -4أوجز المسالك إلى موطأ مالك ،محمد زكريا الكندهول المدن (ت4422:ه) ،تحقيق :تق الدين
الندوي ،الطبعة :األولى ،دار القلم-دمشق.

 منهج البحث:

اتبعت المنهج اإلستقرائ  ،الوصف  ،التحليل المقارن.

وتبعاً لذلك اتبعت -إن شاء اهلل -الخطوات التالية ف البحث:

 -4جمع المسائل الت سأتناولها من كتاب الحج لتحديد المسائل المختلف فيها ،لدراستها دراسة فقهية
مقارنة بالمذاهب الفقهية األربعة :الحنفية ،والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة.

 -2ذكر المسائل المجمع عليها ف مطلع المبحث ،ومراجعها.

 -3عرض المسألة عرضاً علمياً ،حيث أذكر عنوان المسألة ،ثم نص المسألة ف

الموطأ ،ثم أقوم

بتصويرها ،محر اًر محل النزاع ،ذاك ًار مذاهب الفقهاء مكتفياً بالمذاهب األربعة ،ثم إيراد رأي اإلمام
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مالك واآلراء األخرى ف المذهب المالك  ،ثم سبب الخالف ،إيراد أدلة كل قول ،ووجه االستدالل
له ،ومناقشة األقوال ف المسألة ،ثم بيان الراجح ومسوغات الترجيح ،وذكر ثمرة الخالف ما أمكن.

 -4عزو اآليات الكريمة إلى السور الت وردت فيها ،مع رقم اآلية ،ف الهامش.

 -3تخريج األحاديث النبوية الت وردت ف البحث ،واذا كان الحديث ف الصحيحين أو ف أحدهما،

أكتف بتخريجه منهما؛ لتلق األمة لهما بالقبول .وأما إن كان ف غيرهما ،أذكر حكم األئمة عليه،
أو اإلشارة لعلته ما أمكن.

 -6عزو اآلثار إلى أصحابها وتخرجيها من كتب اآلثار ،وذكر الحكم عليها.
 -7ترتيب األقوال حسب الترتيب الزمن

ألصحاب المذاهب وهم :الحنفية ،والمالكية ،والشافعية،

والحنابلة.

 -1أنقل أحياناً آراء بعض األئمة المجتهدين ،من األصوليين ،والمفسرين ،والمحدثين حسب قوة القول،
وحسب الحاجة ،وما يوضح المقصود.

 -3عزو األقوال إلى أصحابها ،والنقول إلى مذاهبها المعتبرة ،من المصادر األصيلة.

 -42وضع ترجمة لالمام مالك رحمه اهلل وبيان منهاجه ف كتاب الموطأ.
 -44أذكر معان الكلمات الغريبة ،والترجمة لبعض األعالم ف الهامش.
 -42توثيق المراجع ف الهامش:

أ .ما يتعلق بالحديث ،أذكر الراوي األدنى ،واسم الكتاب ،ثم أذكر الكتاب الذي ورد فيه الحديث

والباب ،ثم الجزء والصفحة ،ثم رقم الحديث مسبوقاً بحرف الحاء ،ثم الحكم على الحديث من
حيث الصحة والضعف إن كان ف غير الصحيحين.

ب .ما يتعلق باآلثار وأقوال العلماء ،أذكر اسم الشهرة للمؤلف ،واسم الكتاب ،والجزء ،ورقم الصفحة،
والحكم عليه ما أمكن.

ت .ما يتعلق بالكتب المقتبس منها ،أذكر اسم الشهرة للمؤلف ،واسم الكتاب ،والجزء ،ورقم الصفحة.

 -43توثيق المصادر والمراجع :أذكر اسم الشهرة للمؤلف ،ثم اسم المؤلف ،ثم اسم الكتاب ،ورقم الطبعة،
وتاريخ النشر ،ودار النشر إن وجد.

 -44عمل قائمة بأسماء المصادر والمراجع مرتبة كاآلت  :القرآن الكريم ،كتب الحديث وشروحه ،كتب
الفقه حسب التسلسل الزمن لكل مذهب ،كتب المعاجم والتراجم.

 -43وضع فهارس لآليات ،واألحاديث ،واآلثار ،واألعالم ،والمصطلحات ،واألماكن ،والموضوعات.

 خطة البحث:

هذا البحث ،يشتمل على مقدمة ،وفصل تمهيدي ،وثالثة فصول ،وخاتمة ،وفهارس عامة.
وتفصيل الخطة كما يل :

المقدمة:

وفيها تحدثت كما تقدم عن أهمية الموضوع ،وسبب اختياره ،ومنهج البحث وخطته.
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الفصل التمهيدي
وفيه مبحثان:

المبحث األول :التعريف باإلمام مالك وبكتاب الموطأ ،وفيه مطلبان:
المطلب األول :التعريف باإلمام مالك.

المطلب الثاني :التعريف بكتاب الموطأ ومكانته ومنهاجه.

المبحث الثاني :تمهيد عن الحج والعمرة ،وفيه أربعة مطالب:
المطلب األول :تعريف الحج والعمرة.

المطلب الثاني :مشروعية الحج والعمرة وحكمهما.

المطلب الثالث :أنواع أنساك الحج.

المطلب الرابع :أركان الحج والعمرة وشروط تأديتهما ومواقيتهما.

الفصل األول :اآلراء الفقهية من باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في اإلحرام إلى باب قطع التلبية،
وفيه مبحثان:

المبحث األول :لبس السراويل والطيب وتخمير الوجه والدهن للمحرم ،وفيه أربعة مطالب:
المطلب األول :لبس السراويل للمحرم.

المطلب الثاني :اإلحرام ف ثوب مسه طيب أو به صباغ زعفران أو ورس.

المطلب الثالث :تغطية المحرم وجهه حياً وميتاً ،وفيه مسألتان:
المسألة األولى :تغطية المحرم وجهه حياً.

المسألة الثانية :تغطية المحرم وجهه ميتاً.

المطلب الرابع :استخدام الدهن قبل اإلحرام وبعد رم جمرة العقبة الكبرى.

المبحث الثاني :رفع المحرم صوته بالتلبية ،واإلهالل بالعمرة لمن أهل بحج اإلفراد ووقت قطع الحاج التلبية،
وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول :رفع المحرم صوته بالتلبية.

المطلب الثاني :اإلهالل للعمرة بعد أن أهل بحج اإلفراد.

المطلب الثالث :وقت قطع الحاج التلبية.

الفصل الثاني :اآلراء الفقهية من باب إهالل أهل مكة ،ومن بها من غيرهم إلى باب قطع المعتمر التلبية،
وفيه مبحثان:

المبحث األول :اإلهالل بالحج ألهل مكة ومن بها من غيرهم ،وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :ميقات اإلهالل بالحج ألهل مكة ومن كان بها من غير أهلها.

المطلب الثاني :وقت ابتداء طواف اإلفاضة.

المطلب الثالث :إهالل أهل مكة بالعمرة من جوف مكة.
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المبحث الثاني :تقليد الهدي وقطع المعتمر التلبية ،وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول :الخروج بالهدي لغير المحرم وهل يشترط اإلحرام لتقليد الهدي.

المطلب الثاني :إذا قلد الحاج الهدي بميقات ذي الحليفة وأهل بالحج من الجحفة.
المطلب الثالث :متى يقطع المعتمر التلبية.

الفصل الثالث :اآلراء الفقهية من باب ما جاء في التمتع إلى باب جامع ما جاء في العمرة ،وفيه مبحثان:
المبحث األول :التمتع ،وفيه أربعة مطالب:
المطلب األول :صورتان لحج التمتع.

المطلب الثاني :رجل آفاق اعتمر ف أشهر الحج وعاد لوطنه ثم حج ف نفس العام.

المطلب الثالث :رجل آفاق سكن مكة واعتمر ف أشهر الحج ثم أنشأ حجاً.

المطلب الرابع :رجل من أهل مكة خرج لسفر أو رباط ودخلها بعمرة ف أشهر الحج ثم حج من عامه.

المبحث الثاني :مسائل في أحكام العمرة ،وفيه أربعة مطالب:
المطلب األول :حكم العمرة وحكم تكرارها ف السنة م ار اًر.

المطلب الثاني :وقع بأهله بعد أن أهل بعمرة.

المطلب الثالث :دخل مكة بعمرة وطاف على غير طهارة وتذكر بعد أن وقع بأهله.

المطلب الرابع :أي موضع من الحل أفضل لميقات العمرة للمك أو من أنشأ عمرة من مكة.

الخاتمة :وبها :أهم نتائج البحث والتوصيات.

الفهارس العامة ،وتتكون من:
 -4فهرس اآليات القرآنية.

 -2فهرس األحاديث النبوية.
 -3فهرس اآلثار.

 -4فهرس األعالم.
 -3فهرس المصطلحات ،والغريب ،واألماكن.
 -6فهرس المصادر والمراجع.
 -7فهرس الموضوعات.
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وفيه مبحثان:

الفصل التمهيدي

المبحث األول :التعريف باإلمام مالك وبكتاب الموطأ ،وفيه مطلبان:
المطلب األول :التعريف باإلمام مالك.

المطلب الثاني :التعريف بكتاب الموطأ ومكانته ومنهاجه.

المبحث الثاني :التعريف بالحج والعمرة ومشروعيتهما وحكمهما وأنواعهما ،وفيه أربعة مطالب:
المطلب األول :تعريف الحج والعمرة.

المطلب الثاني :مشروعية الحج والعمرة وحكمهما.

المطلب الثالث :أنواع أنساك الحج.

المطلب الرابع :أركان الحج والعمرة وشروط تأديتهما ومواقيتهما.
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المبحث األول

وفيه مطلبان:

التعريف باإلمام مالك وبكتاب الموطأ

المطلب األول :التعريف باإلمام مالك.

المطلب الثاني :التعريف بكتاب الموطأ ومكانته ومنهاجه.
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المطلب األول
أوالً :اسمه وكنيته ونسبه(:)1

التعريف باإلمام مالك

يعرف :بأب عبد اهلل مالك بن أنس بن مالك بن أب عامر بن عمرو بن َغيمان بن ُخثَيل بن عمرو بن
الحارث.
ثانياً :مولده ونشأته ووفاته(:)2

ولد اإلمام مالك على األصح :سنة ثالث وتسعين للهجرة ( ٣٩ه) ،ف خالفة سليمان بن عبد الملك بن

ومهبط الوح  ،وعاصمة الخالفة
المروةُ ،موضع من شمال المدينة النبوية؛ َمأرز اإليمان،
َ
مروان ،بقرية ذي َ
األولى.
ت َش ِريك األَزِدَّيةُ.
وأ ُّ
ُم ُه ِهيَ :عالِ َيةُ بِن ُ
نشأته:
نشأ اإلمام مالك ف كنف أسرة كريمة ،مشهورة بالعلم ،وف ظل بيت عرف باالشتغال بالحديث ،واستطالع
آثار السَّلف ،وفتاوى الصحابة

ُّ ،
فجده مالك بن أب عامر (ت  ٣٩ه) من كبار التَّابعين وعلمائهم ،روى

عن عمر بن الخطاب ،وعثمان بن عفان ،وعائشة أم المؤمنين

 ،بنوه منهم أنس أبو مالك ،ويبدو َّ
أن

أباه أنس بن مالك لم يكن من المشتغلين بالحديث؛ ولهذا لم يعرف ،ولم يصح أن مالكاً روى عنه.

عرف ف
كما كان أخوه النضر بن أنس مالزماً لطلب العلم ،واألخذ عن الشيوخ؛ حتى كان اإلمام مالك ُي َ
بداية طلبه بأخ النضر؛ لشهرة أخيه دونه ف َّأول األمر؛ ثم لم يلبث أن صار أخوه ُُ يعرف به؛ فيقال:

النضر أخو مالك!

وال شك َّ
أن مثل هذه األسرة ،تكون ف العادة باعثاً للناشئ على التوجُّه إلى طلب العلم؛ إن كان عنده

استعداد لذلك ،وكذلك كان اإلمام مالك رحمه اهلل.
وفاته(:)3

توف اإلمام مالك

األول ،سنة تسع
 ،على األرجح صبيحة يوم األحد ،الرابع عشر من شهر ربيع َّ

وسبعين ومائة للهجرة (٩٧٣ه) ،ودفن ف البقيع بالمدينة المنورة.

( )1انظر :الذهب  :سير أعالم النبالء (.)41 /1
( )2انظر :الذهب  :تذكرة الحفاظ ( ،)437 /4الكشناوي :أسهل المدارك (.)6 /4
( )3انظر :القاض عياض :ترتيب المدارك (.)446 /2
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ثالثاً :شيوخه وتالمذته ،وثناء العلماء عليه:

 شيوخه:

كان اإلمام مالك شديد التَّحري عن شيوخه ،واإلنتقاء فيمن يتلقى عنه العلم ،روى ابن وهب عنه أنه قال:

" أدركت بهذه البلدة أقواماً لو استسقى بهم القطر لسقوا ،قد سمعوا العلم والحديث كثي اًر ما َّ
حدثت عن أحد منهم

شيئاً؛ َّ
ألنهم كانوا ألزموا أنفسهم خوف اهلل والزهد ،وهذا الشأن -يعن الحديث والفتيا −يحتاج إلى رجل معهُ تقى
وورع وصيانة واتقان ،وعلم وفهم؛ فيعلم ما يخرج من رأسه ،وما يصل إليه غداً"(.)1

َّ
ولشدة تحري اإلمام مالك وانتقائه وانتقاده للرواة الذين يأخذ عنهم ،صار من القواعد األغلبية عند المحدثين
قولهمُّ " :
كل من روى عنه مالك فهو ثقة"(.)2

أن شيوخ اإلمام مالك بلغوا كثرةً كاثرة؛ حتى قيلَّ :
هذا التَّحري َّإال َّ
إن عدد شيوخه قد فاق تسعمائة شيخ؛
منهم ثالثمائة من التابعين ،وستمائة من تابع التابعين ،ومن أشهر شيوخ اإلمام مالك؛ الذين تأثر بهم ،وأكثر

ومحمد بن شهاب ُّ
ي
األعالم( :)3نافع مولى ابن عمر (ت  447ه) ،
الزهر ُّ
َّ
من مالزمتهم ،واألخذ عنهم؛ األئمةُ
ُ
(ت  424ه) ،ومحمد بن المنكدر (ت  432ه) ،وأبو الزناد عبد اهلل بن َذكوان (ت  432ه) ،واسحاق بن
عبد اهلل بن أب

طلحة (ت  432ه) ،وعبد اهلل بن أب

بكر بن حزم (ت  432ه) ،وزيد بن أسلم

ي (ت  443ه) ،وهشام بن عروة (ت  446ه) ،وعبد اهلل بن يزيد
(ت  436ه) ،ويحيى بن سعيد األنصار ُّ
(ت  441ه)؛ وقد الزمه مالك ثالث عشرة سنة ،وغيرهم كثير.
 تالمذته(:)4

تتلمذ على اإلمام مالك ،وروى عنه خلق كثير؛ من أهل الحجاز ،والعراق ،وخراسان ،واليمن ،و َّ
الشام ،ومصر،

والمغرب ،واألندلس.

وبلغ من جاللة قدره ف الفقه والعلم ،ورفيع مكانته ف الحفظ والفهم :أن روى عنه جماعة من شيوخه؛
كيحيى بن سعيد ،وعمه أب ُسهيل ،وكثير من أقرانه؛ كاألوزاع (ت  ٩٥٧ه) ،واللَّيث بن سعد (ت  ٩٧٥ه)،
وشعبة ابن الحجَّاج (ت  ٩٦١ه).
محمد بن الحسن الشيبان
ومن أبرز تالميذه الذين اشتهروا باألخذ عنه ،ونقلوا علمهَّ :

(ت  ٩٨٣ه)،

وعبدالرحمن بن القاسم (ت  ٩٣٩ه) ،وعبداهلل بن وهب (ت  ٩٣٧ه) ،ومعن بن عيسى (ت  ٩٣٨ه)،

وأشهب بن عبد العزيز القيس ُّ (ت  ٤١٩ه) ،وعبداهلل بن عبدالحكم (ت  ٤٩١ه) ،وأسد بن الفرات
(ت  ٤٩٩ه) ،وعبدالملك بن الماجشون (ت  ٤٩٩ه) ،وعبداهلل بن مسلمة القعنب (ت  ٤٤٩ه)،

) (1القاض عياض :ترتيب المدارك (.)437/4
( )2ابن حجر :تهذيب التهذيب (.)7 /42
( )3انظر :البن خلفون :أسماء شيوخ مالك بن أنس (-223-224-472-463-466-462-443-422-424-11-17
.)244

( )4انظر :القاض عياض :ترتيب المدارك ( ،)474-472 /2الذهب  :سير أعالم النبالء (.)32 /1
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وأصبغ بن الفرج (ت  ٤٤٥ه) ،ويحيى بن يحيى اللَّيث ُّ (ت  ٤٩٩ه) ،وأبو مصعب أحمد بن أب بكر ُّ
ي
الزهر ُّ

(ت  ٤٩٤ه)؛وهو آخر من روى عن مالك الموطأ من الثقات ،وغيرهم كثير.
 ثناء العلماء عليه:

تواترت ُّ
النقول ،عن األئمة والعلماء ف الثناء على اإلمام مالك ،واالعتراف بإمامته ف الدين والفقه والحديث،

والت منها:

 -4أقوال اإلمام الشافع

( " :)1إذا ُذكر العلماء فمالك النجم .ولم يبلغ أحد ف العلم مبلغ مالك؛ لحفظه

واتقانه وصيانته .ومن أراد الحديث الصحيح فعليه بمالك" .وقال" :مالك بن أنس معلم ".
 -2وقال اإلمام أحمد بن حنبل
 -3وقال الذهب

(.)2

" :مالك سيد من سادات أهل العلم ،وهو إمام ف الحديث والفقه"

 " :وقد اتفق لمالك مناقب ما علمتها اجتمعت لغيره :أحدها :طول العمر وعلو الرواية،

وثانيتها :الذهن الثاقب والفهم وسعة العلم ،وثالثتها :اتفاق األئمة على أنه حجة صحيح الرواية،
ورابعتها :تجمعهم على دينه وعدالته واتباعه السنن ،وخامستها :تقدمه ف

الفقه والفتوى ،وصحة

قواعده"(.)3

المطلب الثاني
أوالً :التعريف بكتاب الموطأ:

التعريف بكتاب الموطأ ومكانته ومنهاجه

الموطأ ف اللغة كما يقول ابن فارس :كلمة تدل على تمهيد ش ء وتسهيله(َ ،)4وَرَوى أبو الحسن بن فهر،
عن عل بن أحمد ال َخلَن ِج  :سمعت بعض المشايخ يقول :قال مالك :عرضت كتاب هذا على سبعين فقيها
طأَنِ عليه فسميته ال ُم َوطَّأَ .قال ابن فهر :لم يسبق مالكاً أحد لهذه التسمية ،ولفظة
من فقهاء المدينة فكلهم َوا َ
الموطأ بمعنى الممهد والمنقح(.)5
وقد سمي كتابه بالموطأ ألمرين(:)6

 -4ألنه وطَّأ به الحديث أي يسره للناس.
 -2لمواطأة علماء المدينة له فيه وموافقتهم عليه.

( )1القاض عياض :ترتيب المدارك (.)473 /3
( )2المرجع نفسه (.)434 /4
) (3الذهب  :تذكرة الحفاظ (.)437 /4
( )4انظر :ابن فارس :مقاييس اللغة (.)422 /6

( )5انظر :الزرقان  :شرحه على الموطأ ( ،)62 /4اللكنوي :التعليق الممجد (.)74 /4
( )6انظر :الزهران  :تدوين السنة النبوية (.)34
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ثانياً :مكانة الموطأ:

من أعظم الكتب وأجلها ،فهو أصل كتب السنة المصنفة وامامها :قال ابن العرب  :الموطأ هو األصل األول

واللباب ،وكتاب البخاري هو األصل الثان ف هذا الباب ،وعليها بنى الجميع كمسلم والترمذي فما َّ
دونهما (.)1
قال القاض عياض

" :لم يعتن بكتاب من كتب الحديث والعلم اعتناء الناس بالموطأ فإن الموافق والمخالف

اجتمع على تقديره وتفضيله"(.)2

ومن أجل الكتب التي اعتنت بالموطأ على سبيل المثال ال الحصر:
 -4االستذكار ،والتمهيد ،وكالهما ألب
(المتوفى463 :ه).

 -2المنتقى شرح الموطإ ،ألب

عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد ،المعروف بابن عبد البر

الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيب ،

المعروف بالباج  ،األندلس (المتوفى474 :ه).

 -3وصل بالغات الموطأ ،لعثمان بن عبد الرحمن ،أبو عمرو ،تق

الدين المعروف بابن الصالح

(المتوفى643 :ه).

 -4إسعاف المبطأ برجال الموطأ ،لعبد الرحمن بن أب بكر ،جالل الدين السيوط (المتوفى344 :ه).

 -3شرح الزرقان على موطأ اإلمام مالك ،لمحمد بن عبد الباق بن يوسف الزرقان المصري األزهري
(المتوفى4422 :ه).

ثالثاً :منهاج مالك في كتاب الموطأ:

ولم يتقيد فيه باألحاديث المرفوعة إل رسول اهلل  ،بل جمع فيه أيضاً أقوال الصحابة

وفتاويهم

كثير يذكر العمل المجمع عليه بالمدينة ،ف ذكر بعض اآلراء الفقهية ،ثم فتاوي مالك
وفتاوى التابعين ،و اً

فيما سئل عنه وقوله فيما يفهم من الحديث.

وعليه أن ما حواه الموطأ علي حسب الترتيب اآلتي:
 -4أحاديث رسول اهلل  بأسانيد متصلة ،وه ُجل أحاديث الكتاب.
 -2أحاديث مروية بسند سقط منه راو أو أكثر ،مثال ذلك :مالِك ،عن إِسم ِ
يل ب ِن أَبِ َح ِكيم؛ أََّنهُ َبلَ َغهُ أ َّ
َن
اع َ
َ
َ
َ
رس َ ِ
يل لَهِ :
ِِ ِ
ِ
ِ َّ ِ
ام
صل  .فَقَ َ
هذ ِه ال َحوالَ ُء بِن ُ
ال َمن هذه؟ فَق َ ُ
ول اهلل َ ،سم َع ام َأرَةً م َن الليل تُ َ
َُ
ت تَُويت ،الَ تََن ُ
اللَّي َل .فَ َك ِره ذلِ َك رسو ُل ِ
اهلل  ،حتَّى ع ِرفَ ِت ال َكر ِ
ال :إِ َّن اهللَ الَ َي َم ُّل َحتَّى تَ َملُّوا.
اه َيةُ ِف َوج ِه ِه .ثَُّم قَ َ
ُ
َ
َ
َُ
َ
()4
()3
ِ
طاقَة  .هذا الحديث سقط من سنده صحاب وتابع  ،قال ابن عبدالبر:
اكلَفُوا ِم َن ال َع َم ِل َما لَ ُكم بِه َ

( )1انظر :ابن العرب  :عارضة األحوذي (.)4/4
( )2القاض عياض :ترتيب المدارك (.)12 /2
ِ
اف وفَتَ ِح َّ
( )3اكلفوا من العمل :بِ ُس ُك ِ
الالِم أَي ُخ ُذوا َوتَ َح َّملُوا .الزرقان  :شرحه على الموطأ (.)421 /4
ون ال َك َ
( )4مالك :الموطأ ،كتاب السَّهو ،باب ما ج ِ
صالَ ِة اللَّي ِل /462 /2( :ح.)311
اء ف َ
َ َ َ
ُ
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"هذا حديث منقطع من رواية اسماعيل ابن أب حكيم وقد يتصل معنى ولفظاً عن النب  من حديث
مالك وغيره من طرق صحاح ثابتة"(.)1

 -3أحاديث يبلغ ف سندها ال ذكر الصحاب وال يذكر فيها َّأنه سمع رسول اهلل  وه الموقوفات ،مثل:
ِ
َمالِكَ ،عن َن ِافع؛ «أ َّ
ان الَ َيغ ِس ُل َأر َسهُ َو ُه َو ُمح ِرم ،إِالَّ ِم ِن احتِالَم»(.)2
َن َعب َد اهلل ب َن ُع َم َر َك َ
أن رسول اهلل  قال كذا ،مثاله :قَ َ ِ
ِ ِ
 -4البالغات وه قول مالك :بلغن َّ
َحد أَن ُي َج ِاوَز
ال َمالك« :الَ َين َبغ أل َ
()4
()3
ِ
ِ ِ
ِِ
الصالَةُ .ثَُّم
صالَةَ ،فلُي ِقم َحتَّى تَ ِح َّل َّ
صل َ فيهَ .وِان َم َّر بِه ف َغي ِر َوقت َ
ال ُم َع َّر َس إِ َذا قَ َف َل َ ،حتَّى ُي َ
َن عب َد ِ
َن رس َ ِ
ِ
ِ
ِ
اخ بِ ِه»(.)5
اهلل ب َن ُع َم َر أ ََن َ
ول اهلل َ ،ع َّر َس بِهَ ،وأ َّ َ
صل َما َب َدا لَهُ ألََّنهُ َبلَ َغن أ َّ َ ُ
ُي َ
 -3أقوال التابعين ،وقول التابع هو الخبر المقطوع عند أهل الحديث ،ومثاله ف الموطأ« :مالك ،عن عبد
الرحمن بن المجبرَّ " ،أنه كان يرى سالم بن عبد اهلل ،إذا رأى اإلنسان يغط فاه ،وهو يصل  ،جبذ

الثوب عن فيه جبذاً شديداً ،حتى ينزعه عن فيه» (.)6

ال َيح َيىَ :و ُسئِ َل
 -6ما استنبطه من الفقه المسند إلى العمل أو إلى القياس أو قواعد الشريعة ،ومثاله :قَ َ
ِ
َما ما مسَّته َّ ِ ِ
مالِك :عن طَعام ِف ِ
يه َزعفَ َرانَ ،هل َيأ ُكلُهُ ال ُمح ِرُم؟ فَقَ َ
الن ُار من ذل َك فَالَ َبأ َس بِه أَن َيأ ُكلَهُ
ال :أ َّ َ َ ُ
َ
َ
َ
()7
النار ِمن ِ
ذل َك فَالَ َيأ ُكلُهُ ال ُمح ِرُم .
ال ُمح ِرُمَ .وأ َّ
َما َما لَم تَ َمسَّهُ َّ ُ
 -7واألمر المجمع عليه :ما اجتمع عليه قول أهل الفقه والعلم من أهل المدينة ولم يختلفوا وجرت به
األحكام(ِ ،)8
ال َمالِك" :األَم ُر
وعرفه الجاهل والعالم ويعبر عنه مالك أحياناً بقوله :األمر عندنا ومثاله :قَ َ
ِ
ِ
ِعن َد َنا ،أ َّ
ان
َن َمن قَ َرَن ال َح َّج َوال ُعم َرةَ ،لَم َيأ ُخذ من َش َع ِرِه شيئاًَ ،ولَم َيحلُل من َش ءَ ،حتَّى َين َح َر َهدياً إِن َك َ
َم َعهَُ .وَي ِح ُّل بِ ِمًنى َيوَم َّ
النح ِر"(.)9

( )1ابن عبد البر :التمهيد (.)434 /4
( )2مالك :الموطأ ،كتاب الحج ،باب ُغسل ال ُمحرم /467 /3( :ح.)4437
( )3ا ْل ُمعرس :هو موضع التعريس ،وبه سم معرس ذي الحليفة ،عرس به النب  ،وصلى فيه الصبح ثم رحل .انظر :ابن
األثير :النهاية (.)226 /3

( )4قفل :بمعنى رجع .انظر :ابن األثير :النهاية (.)33 /4
()5
()6
()7
()8
()9

صالَةُ ال ُم َعَّرسَ ،وال ُم َحصَّب /334 /3( :ح.)4322
مالك :الموطأ ،كتاب الحج ،باب َ
الصالَ ِة ،باب النه عن دخول المسجد بريح الثُّ ِ
وم ،وتغطية الفم ف الصالة /23 /2( :ح.)43
مالك :الموطأُ ،وقُوت َّ
ِ
اء ِف الط ِ
يب ِف ال َحج /477 /3( ،ح.)4414
مالك :الموطأ ،كتَ ُ
اب ال َحج ،باب َما َج َ
ابن فرحون :الديباج المذهب (.)422 /4
ِ
ِ
ان ِف ال َحج /416 /3( ،ح.)4242
مالك :الموطأ ،كتَ ُ
اب ال َحج ،باب الق َر ُ
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المبحث الثاني
وفيه أربعة مطالب:

التعريف بالحج والعمرة ومشروعيتهما وحكمهما وأنواعهما

المطلب األول :تعريف الحج والعمرة.

المطلب الثاني :مشروعية الحج والعمرة وحكمهما.

المطلب الثالث :أنواع أنساك الحج.

المطلب الرابع :أركان الحج والعمرة وشروط تأديهما ومواقيتهما.
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المطلب األول
أوالً :تعريف الحج:

تعريف الحج والعمرة

القصد مطلقاً ،يقال حج إلينا فالن :أي :قدم ،وحجه
الحج لغ ًة( :)1الجح بفتح الحاء ويجوز كسرها ،بمعنى
ُ
يحجه حجاً :قصده .ورجل محجوج ،أي مقصود.
قال الخليل :كثرة القَصد إلى من ُي َعظَّم(.)2
الحج اصطالحاً:
 -4عرفه الحنفية" :بأنه قصد البيت ألداء ركن من أركان الدين ،أو قصد زيارته لذلك"(.)3
اش ِر ِذي ال ِحج ِ
 -2وعرفه المالكية" :بأنه هو َشرعا وقُوف بِعرفَةَ لَيلَةَ ع ِ
َّة َوطَ َواف بِال َبي ِت َسب ًعا َو َسع َبي َن
َ
ََ
ً ُ
َُ
()4
ِ
صوص بِِإح َرام" .
الصَّفَا َوال َمرَوِة َك َذل َك َعلَى َوجه َمخ ُ
 -3عرفه الشافعية" :بأنه قَص ُد ال َكع َب ِة"(.)5
(.)6
ِ
َّ ِ
صوص"
صوص ف َزَمن َمخ ُ
 -4عرفه الحنابلة" :بأنه قَص ُد َمكةَ ل َع َمل َمخ ُ

التعريف المختار :هو تعريف الحنابلة للحج.

أسباب اختيار التعريف ،لما يأتي:

 قولهم قصد مكة :أخرج من القصد غيرها.

 وقولهم لعمل مخصوص :خص القصد بالعمل وليس أي عمل بل عمل َّبينه الشرع.

 وقولهم زمن مخصوص :خصت أشهر الحج وه  :شوال ،وذوالقعدة ،والعشر األوائل من ذي الحجة.

ثانياً :تعريف العمرة:

الع ْمرة لغ ًة( :)7مأخوذة من االعتمار ،وهو الزيارة .ويقال :أعمره إذا ازره .ويقال :اعتمر فالناً :أي ازره .وقيل:
ُ
القصد إلى مكان عامر ،وسميت بذلك؛ ألنها تفعل ف العمر كله.

( )1انظر :ابن منظور :لسان العرب (.)226 /2
( )2انظر :الفراهيدي :العين (.)3 /3

( )3ابن الهمام :فتح القدير (.)421 /2
( )4الدردير :الشرح الكبير (.)2 /2
( )5الشربين  :مغن المحتاج (.)223 /2

( )6البهوت  :شرح منتهى اإلرادات (.)344 /4
( )7انظر :ابن منظور :لسان العرب (.)623 /4
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الع ْمرة اصطالحاً:
ُ
 -4عرفها الحنفية والمالكية والحنابلة" :زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص"(.)1

 -2وعرفها الشافعية" :قصد ال َكع َبة للنسك اآلتِ َب َيانه( :من إحرام وطواف وسع وازالة الشعر والترتيب
بينهم)"(.)2

التعريف المختار :هو تعريف الشافعية للعمرة.
أسباب اختيار التعريف ،لما يأتي:

 قوله قصد الكعبة :أخرج من القصد ما سواها.

 وقوله للنسك اآلتي بيانه :قيد القصد باإلحرام والطواف والسع وازالة الشعر.

 وقوله والترتيب بينهم :بين أن األمر على الترتيب فتبدأ باإلحرام من الميقات ثم الطواف ثم السع ثم
إزالة الشعر.

( )1الشلبِ  :حاشيته ( ،)12 /2الحطاب :مواهب الجليل ( ،)474 /2ابن مفلح :الفروع ( ،)224 /3الحجاوي المقدس :
اإلقناع ف فقه اإلمام أحمد (.)334 /4

( )2الشربين  :اإلقناع ( ،)232 /4مغن المحتاج (.)227 /2
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المطلب الثاني
 مشروعية الحج وحكمه:

مشروعية الحج والعمرة وحكمهما

الحج :فرض عين بإتفاق المسلمين على المستطيع مرة ف العمر ،وركن من أركان اإلسالم ،لم يخالف ف
ذلك أحد من المسلمين(.)1

وقد ثبتت مشروعيتة بالكتاب والسنة واالجماع والمعقول.

أوالً :الكتاب:

الن ِ
قال تَ َعالَىَ { :ولِلَّ ِه َعلَى َّ
يال} (.)2
اس ِح ُّج ال َبي ِت َمن استَطَاعَ إلَي ِه َسبِ ً
وجه الداللة:
دلت اآلية الكريمة بعبارتها على وجوب الحج على المستطيع(.)3

ثانياً :السنة:
الُ« :بنِ ِ
َ -4ع ِن اب ِن ُعمر َ ،ع ِن َّ
ونهُ،
النبِ  ،قَ َ
اإلس َال ُم َعلَى َخمسَ ،علَى أَن ُيع َب َد اهللَُ ،وُيكفَ َر بِ َما ُد َ
َ
ِ
اء َّ ِ
َّال ِة ،وِايتَ ِ
ِ
ان»(.)4
صوِم َرَم َ
ض َ
الزَكاةَ ،و َحج ال َبيتَ ،و َ
َوِاقَام الص َ َ
وجه الداللة:
دل الحديث بجعل الحج من أركان اإلسالم على أنه فرض عين كباق األركان(.)5
ال رسو ُل ِ
المشهور وفيه :يا مح َّم ُد أَخبِرنِ ع ِن ِ ِ
اهلل ِ « :
اإلس َال ُم
 -2وف حديث جبريل
َ
َ َُ
اإلس َالم ،فَقَ َ َ ُ
ِ
ِ
َّالةَ ،وتُؤتِ َّ
أَن تَشهَ َد أَن َال إِلَهَ إِ َّال اهللُ َوأ َّ
ان،
وم َرَم َ
ض َ
الزَكاةََ ،وتَ ُ
ص َ
َن ُم َح َّم ًدا َر ُسو ُل اهلل َ ،وتُق َ
يم الص َ َ َ
يال»(.)6
ت إِلَي ِه َسبِ ً
ت إِ ِن استَطَع َ
َوتَ ُح َّج ال َبي َ
وجه الداللة:

دل الحديث بجعل الحج بأركان اإلسالم على أنه فرض عين كباق األركان لكن فرضيته مشروطة

باالستطاعة(.)7

( )1انظر :ابن قدامة :المغن (.)243 /3
( )2من اآلية  37من سورة آل عمران.
( )3انظر :الطبري :جامع البيان (.)43 /3

النبِ ُ بنِ ِ
اب قول َّ
اإلس َال ُم َعلَى َخمس /44/4( :ح ،)1ومسلم
( )4متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه :كتاب اإليمانَ ،ب ُ
َ
النبِ ُ بنِ ِ
اب قول َّ
اإلس َال ُم َعلَى َخمس /43 /4( :ح.)46
ف صحيحه :كتاب اإليمانَ ،ب ُ
َ
( )5انظر :ابن بطال :شرح صحيح البخارى (.)33 /4
ِ
ان ،و ِ
ِ
َّاع ِة /37 /4( :ح.)1
اإلس َالِم ،والقَ َد ِر َو َع َال َمة الس َ
( )6رواه مسلم ف صحيحه :كتاب اإليمانَ ،ب ُ
اب معرفة اإل َ
يم ِ َ
( )7انظر :النووي :المنهاج شرح صحيح مسلم (.)441 /4
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الَ :خطَبنا رسو ُل ِ
ال« :أَيُّهَا َّ
ض اهللُ َعلَي ُك ُم ال َحجَّ ،فَ ُح ُّجوا»،
اهلل  ،فَقَ َ
 -3و َعن أَبِ ُه َري َرةَ  ،قَ َ
اس قَد فَ َر َ
الن ُ
ََ َ ُ
ِ
ِ
تَ :ن َعم لَ َو َج َبت،
ت َحتَّى قَالَهَا ثَ َالثًا ،فَقَ َ
فَقَ َ
ال َر ُسو ُل اهلل « :لَو ُقل ُ
ال َرُجل :أَ ُك َّل َعام َيا َر ُسو َل اهلل؟ فَ َس َك َ
َولَ َما استَطَعتُم» (.)1
وجه الداللة:

دل الحديث بعبارته على فرضية الحج ف العمر مرة على المستطيع(.)2

ثالثاً :االجماع:

أجمع العلماء على وجوب الحج على المستطيع ف العمر مرة واحدة(.)3

رابعاً :المعقول:

"أن العبادات وجبت لحق العبودية ،أو لحق شكر النعمة إذ كل ذلك الزم ف المعقول وف الحج إظهار

العبودية ،وشكر النعمة ،أما إظهار العبودية؛ فألن إظهار العبودية هو إظهار التذلل للمعبود ،وف الحج

ذلك؛ ألن الحاج ف حال إحرامه يظهر الشعث ،ويرفض أسباب التزين ،واالرتفاق ،ويتصور بصورة عبد
سخط عليه مواله ،فيتعرض بسوء حاله لعطف مواله ،ومرحمته إياه ،وف حال وقوفه بعرفة بمنزلة عبد
عصى مواله فوقف بين يديه متضرعاً حامداً له مثنياً عليه مستغف اًر لزالته مستقيالً لعثراته ،وبالطواف حول

البيت يالزم المكان المنسوب إلى ربه بمنزلة عبد معتكف على باب مواله الئذ بجنابه.

وأما شكر النعمة؛ فألن العبادات بعضها بدنية ،وبعضها مالية ،والحج عبادة ال تقوم إال بالبدن ،والمال؛

ولهذا ال يجب إال عند وجود المال وصحة البدن ،فكان فيه شكر النعمتين ،وشكر النعمة ليس إال استعمالها

ف طاعة المنعم ،وشكر النعمة واجب عقال ،وشرعا ،واهلل أعلم"(.)4

 مشروعية العمرة:

لقد ثبتت مشروعية العمرة بالكتاب والسنة واجماع األمة.

أوالً :الكتاب:

قال تَ َعالَىَ { :وأَتِ ُّموا ال َح َّج َوال ُعم َرةَ لِلَّ ِه}(.)5
وجه الداللة:

ع فيهما واستدل القائلون بوجوب
دلت اآلية الكريمة بعبارتها على وجوب إتمام الحج والعمرة لمن َش َر َ
العمرة بإقرانها بالحج ف اآلية الكريمة(.)6
ِ
اب فَر ِ
ض ال َحج َمَّرةً ِف ال ُع ُم ِر /373 /2( :ح.)4337
اب ال َحجَ ،ب ُ
( )1رواه مسلم ف صحيحه :كتَ ُ
( )2انظر :القاض عياض :إكمال المعلم بفوائد مسلم (.)443 /4
( )3انظر :ابن المنذر :اإلجماع ( ،)34ابن قدامة :المغن (.)243 /3
( )4الكاسان  :بدائع الصنائع (.)422،443 /2
( )5من اآلية  436من سورة البقرة.

( )6انظر :الطبري :جامع البيان (.)7 /3
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ثانياً :السنة:

ِ
ِ
العمرِة أَو ِ
َن َّ ِ
َ -4عن َجابِر ،أ َّ
ض ُل»(.)1
اج َبة ِه َ ؟ قَ َ
الَ « :الَ ،وأَن تَعتَم ُروا ُه َو أَف َ
النب َّ ُ سئ َل َع ِن ُ َ َ
وجه الداللة:
دل الحديث بعبارته على مشروعية العمرة على وجه الندب(.)2

 -2عن أب رزين  قال حفص ف حديثه :رجل من بن عامر -أنه قال :يا رسو َل ِ
اهلل ،إن أب شيخ
َ
()3
الحج والعمرةَ وال الظَّعن ،قال «احجج ،عن أبيك و ِ
ِ
اعتمر» .
ُ
َ
َكبِير ال يستطيعُ َّ ُ
وجه الداللة:
فقرن
دل الحديث بعبارته على وجوب العمرة القترانها مع الحج لتوجيه النب  للرجل بالحج والعمرة ،ا

الحج مع العمرة يدل على وجوب العمرة على رأي من قال بالوجوب(.)4

إياه عن اإلسالم ،فقال:

عن النب  ف سؤال جبريل
 -3حديث ابن عمر
ِ
َّ ِ
« ِ
َّالةَ ،وتُؤتِ َّ
اإلس َال ُم أَن تَشهَ َد أَن َال إِلَهَ إِ َّال اللَّهَُ ،وأ َّ
الزَكاةََ ،وتَ ُح َّج
َن ُم َح َّم ًدا َر ُسو ُل اللهَ ،وأَن تُق َ
يم الص َ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ال:
ت َذِل َك فَأ ََنا ُمسلِم قَ َ
ان ،قَ َ
ال :فَِإ َذا فَ َعل ُ
وم َرَم َ
َوتَعتَم َرَ ،وتَغتَس َل م َن ال َج َن َابةَ ،وأَن تُت َّم ال ُو ُ
ض َ
وءَ ،وتَ ُ
ض َ
ص َ
ت »(.)5
« َن َعم» قَ َ
ص َدق َ
الَ :
وجه الداللة:

هنا قرن  بين الحج والعمرة بل ذكرها ضمن أركان اإلسالم وه ليست كذلك لبيان أهميتها فدل

على وجوب العمرة(.)6

ول ِ
ِ َّ ِ
ِ
َ -4عن أَبِ ُه َري َرةَ  ،أ َّ
ور لَي َس
اهلل  قَ َ
َن َر ُس َ
ال« :ال ُعم َرةُ إلَى ال ُعم َرة َكف َارة ل َما َبي َنهُ َماَ ،وال َح ُّج ال َمب ُر ُ
لَهُ َج َزاء إِ َّال ال َجَّنةُ»(.)7

( )1رواه الترمذي ف سننه ،أبواب الحج ،باب ما جاء ف العمرة أواجبة ه أم ال؟ /264 /3( :ح ،)334حكم عليه الترمذي:
بأنه حسن صحيح ،وحكم عليه األلبان  :بأنه ضعيف االسناد.
( )2انظر :العين  :عمدة القاري (.)421 /42
( )3رواه أبو داود ف سننه ،كتاب المناسك ،باب الرجل يحج عن غيره /247 /3( :ح ،)4142وحكم عليه األرنؤوط :بأن إسناده
صحيح.

( )4انظر :المغرب  :البدر التمام (.)471 /3

اب ِذك ِر الَبَي ِ
ان أ َّ
َن ال ُعم َرةَ فَرض /4434 /2( :ح ،)3263وحكم عليه
( )5رواه ابن خزيمة ف صحيحه ،كتاب المناسكَ ،ب ُ
األلبان  :بأنه حديث صحيح .صحيح الترغيب والترهيب ،كتاب الطهارة ،الترغيب ف الوضوء واسباغه /413 /4( :ح.)473
( )6انظر :العين  :عمدة القاري (.)421 /42
ِ
اب ال َحجَ ،باب ِف فَض ِل ال َحج َوال ُعم َرِةَ ،وَيوِم َع َرفَةَ /313 /2( :ح.)4343
( )7رواه مسلم ف صحيحه ،كتَ ُ
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وجه الداللة:
دل الحديث على مشروعية العمرة على وجه الندب أكثر من مرة ف العمر ألنها من أسباب تكفير

الذنوب(.)1

أمير المؤمنين إن
كنت رجالً
ُ
 -3وعن الصب بن معبد قالُ « :
عمر َ
بن الخطاب  ،فقلت له :يا َ
أتيت َ
َّ
العمرةَ مكتوبين عل َّ ،
وجدت
أسلمت ،وأنا حريص على الجهاد ،وان
أعرابياً نصرانياً ،وان
ُ
ُ
الحج و ُ
أهللت بهما معاً ،فقال
استيسر من الهدي ،وان
فأتيت رجالً من قوم فقال ل  :اجمعهما واذبح ما
ُ
ُ
َ
()2
نبيك . »
ُع َم ُر  هديت لِ ُسَّنة َ
وجه الداللة:
دل الحديث أن العمرة هدي نبينا محمد  ،وقرنها بالحج اقتران وجوب ،على رأي من قال بوجوب

العمرة(.)3

ثالثاً :اإلجماع:

أجمع المسلمون على مشروعية العمرة على المستطيع ف العمر مرة واحدة (.)4

( )1انظر :النووي :المنهاج شرح صحيح مسلم (.)441 /3
( )2رواه أبو داود ف سننه ،كتاب مناسك الحج ،باب اإلقران /247 /3( :ح ،)4733وحكم عليه األلبان  :بأنه حديث صحيح.
إرواء الغليل ،كتاب الحج /433 /4( :ح.)313

( )3انظر :المباركفوري :مرعاة المفاتيح (.)426 /1
( )4انظر :النووي :المجموع (.)3 /7

- 22 -

المطلب الثالث
أنواع أنساك الحج
أنواع أنساك الحج:
أنساك الحج ثالثة أنواع " :تمتع وافراد وقران"(.)1
 -4حج التمتع :فالمتمتع الذي يحرم بالعمرة من ميقات بلده ،ويدخل مكة ويفرغ من أفعال العمرة ،ثم ينشئ
الحج من مكة ،سم متمتعاً إلستمتاعه بمحظورات اإلحرام بينهما ،فإنه يحل له جميع المحظورات(.)2
 -2حج اإلفراد :أن يحرم بالحج وحده (.)3
 -3القران :أن يحرم بالحج والعمرة معا فتدرج أعمال العمرة ف أعمال الحج ويتحد الميقات والفعل فيكف
لهما طواف واحد وسع واحد وحلق واحد واحرام واحد(.)4

المطلب الرابع:
أركان

()5

الحج:

أركان الحج والعمرة وشروط تأديتهما ومواقيتهما

أ -أركان الحج عند الحنفية

ركنان:

()6

األول :الوقوف بعرفة وهو الركن األصل للحج ،والثان  :طواف الزيارة؛ ويسمى طواف اإلفاضة.

ب -أركان الحج عند المالكية والحنابلة أربعة:
()7
ان ال َحج أَرَب َعةِ :
افَ ،والسَّع ُ .
وفَ ،والطَّ َو ُ
اإلح َرُامَ ،وال ُوقُ ُ
أَرَك ُ
ت -أركان الحج عند الشافعية ست:
()8
ِ
افَ ،والسَّع ُ  ،والحلق أو التقصير ،والترتيب بين معظم األركان.
وفَ ،والطَّ َو ُ
اإلح َرُامَ ،وال ُوقُ ُ

( )1ابن قدامة :المغن ()262 /3؛ والمقنع (.)434
( )2انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)461 /2النووي :روضة الطالبين (.)46 /3
( )3انظر :النووي :المجموع (.)474 /7
( )4انظر :النووي :المجموع (.)474 /7
( )5تعريف الركن لغ ًة :أحد الجوانب الت يستند إليها ويقوم بها ،وهو الجانب القوي للش ء .انظر :ابن منظور :لسان العرب
( ،)413 /43أما تعريف الركن اصطالحاً :هو مالزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ،وهو ما ال بد من فعله وال يجزئ عنه
دم .انظر :الثعلب  :شرح الرسالة ( ،)432 /2البهوت  :الروض المربع (.)216

( )6انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع (.)423 /2

( )7انظر :ابن عسكر :إرشاد السالك ( ،)43ابن قدامة :المقنع (.)434
( )8انظر :الشربين  :اإلقناع ()234 /4
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أركان العمرة:

أ -ركن العمرة عند الحنفية :الطواف(.)1

ب -أركان العمرة ثالثة عند المالكية والحنابلة :اإلحرام ،والطواف ،والسع (.)2

ت -أركان العمرة عند الشافعية خمسة :اإلحرام ،والطواف ،والسَّع  ،والحلق أَو التق ِ
صير ف أحد القولين،
()4

شروط

والترتيب ف جميع أركانها(.)3

تأدية الحج والعمرة:

يجب توافر خمسة شروط ف الحاج أو المعتمر :اإلسالم والبلوغ والعقل ،والحرية ،واالستطاعة(.)5
()6

مواقيت

الحج والعمرة:

تنقسم مواقيت الحج والعمرة إلى ميقات زمان وميقات مكان (.)7
أوالً :الميقات الزماني:
أ -ميقات الزمان للحج :أي الوقت المشروع لإلحرام بالحج وهو :شوال ،وذو القعدة ،وعشر من ذي
الحجة(.)8
ب -ميقات العمرة :أي وقت اإلحرام بالعمرة ،العمرة يجوز اإلحرام بها ف جميع السنة.)9

( )1انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع (.)227 /2
( )2انظر :الحطاب :مواهب الجليل ( ،)43 /3التغلب  :نيل المآرب (.)323 /4
( )3انظر :الشربين  :اإلقناع (.)234 /4

( )4تعريف الشرط لغ ًة :هو العالمة .انظر :ابن منظور :لسان العرب ( ،)323 /7أما تعريف الشرط اصطالحاً :هو ما يلزم من
عدمه العدم ،وال يلزم من وجوده وجود وال عدم .انظر :القراف  :شرح تنقيح الفصول ( ،)12السرخس  :أصول السرخس

(.)323 /2

( )5انظر :ابن الهمام :فتح القدير ( ،)423 /2القراف  :الذخيرة ( ،)412 /3النووي :روضة الطالبين ( ،)3 /3ابن قدامة :الكاف
(.)464 /4
( )6تعريف المواقيت لغ ًة :جمع ميقات وهو الوقت المضروب للفعل والموضع ،ويقال :وقت الش ء يوقته ،ووقته يقته إذا بين
حده ،ثم اتسع فيه فأطلق على المكان .انظر :ابن منظور :لسان العرب ( ،)427 /2أما اصطالحاً :جمع ميقات والميقات ما

وقت به زمان للعبادة كمواقيت الصالة ،أو مكان كمواقيت اإلحرام للحج والعمرة .انظر :العين  :البناية ( ،)1 /2البهوت  :كشاف
القناع (.)333 /2
( )7انظر :ابن قدامة :الكاف (.)473 /4
( )8انظر :المرجع نفسه (.)473 /4
( )9انظر :المرجع نفسه (.)473 /4
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ثانياً :الميقات المكاني:
المواقيت المكانية المنصوص عليها خمسة يحرم منها من أراد الحج والعمرة؛ لما روى ابن عباس

،

ت ِألَه ِل ِ ِ
الشأِم ُ (ِ ِ )2
الحلَيفَ ِة( ،)1وِألَه ِل َّ
ال« :إِ َّن َّ
الم َن ِازِل(،)3
قَ َ
النبِ َّ َ وقَّ َ
المد َينة َذا ُ
الجحفَةَ َ ،وألَهل َنجد قَرَن َ
َ
َ
()4
ِ
ِ
ون َذلِ َك،
الي َم ِن َيلَملَ َم ُ ،ه َّن لَهُ َّنَ ،ولِ َمن أَتَى َعلَي ِه َّن من َغي ِرِه َّن م َّمن أ ََر َاد َ
َوِألَه ِل َ
ان ُد َ
العم َرةََ ،و َمن َك َ
الح َّج َو ُ
ث أَن َشأَ َحتَّى أَه ُل َم َّكةَ ِمن َم َّكةَ»(.)5
فَ ِمن َحي ُ
ت ِألَه ِل ال ِع َار ِ
و َعن َعائِ َشةَ  ،أ َّ
ات ِعرق(.)7(»)6
َن َر ُس َ
ق َذ َ
ول اللَّه َ «: وقَّ َ
وقال ابن عبد البر" :فقال مالك والشافع والثوري وأبو حنيفة وأصحابهم ميقات أهل العراق من ناحية

المشرق كلها ذات عرق"(.)8

( )1ذو الحليفة :قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة ،ومنها ميقات أهل المدينة .الحموي :معجم البلدان (.)233 /2
( )2الجحفة :وه ميقات أهل مصر والشام ،وسميت الجحفة ألن السيل اجتحفها .انظر :الحموي :معجم البلدان (.)444 /2
( )3قرن المنازل :وه ميقات أهل نجد ،وهو منسوب لبن قرن ،وهو جبل معروف ،وتعرف اآلن بالسيل الكبير ،وبينه وبين
مكة  34ميالً .انظر :الحموي :معجم البلدان (.)332،334 /4
( )4يلملم :وه ميقات أهل اليمن ،وبه مسجد معاذ بن جبل  .انظر :الحموي :معجم البلدان (.)444 /3

( )5متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،باب ُمهَل أَه ِل مكة للحج والعمرة /434 /2( :ح  ،)4324ومسلم ف صحيحه،
باب مواقيت الحج والعمرة /131 /2( :ح .)4414
( )6ذات عرق :وه ميقات أهل العراق ،سم به ألن فيه عرقاً ،ويقع ف شمال شرق مكة على بعد ثالث مراحل .انظر :ابن
األثير :النهاية (.)243 /3
( )7رواه أبو داود ف سننه ،كتاب المناسك ،باب المواقيت /464 /3( :ح ،)4733وحكم عليه األلبان  :بأنه حديث صحيح،
إرواء الغليل /476 /4( :ح.)333

( )8ابن عبدالبر :االستذكار (.)37 /4
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الفصل األول
س الثي ِ
اآلراء الفقهية من باب ما ُي ْنهى ع ْن ُه ِم ْن لُ ْب ِ
اب ِفي ِْ
اإل ْحرِام إلى باب قطع التلبية

وفيه مبحثان:

المبحث األول :لبس السراويل والطيب وتخمير الوجه والدهن للمحرم
وفيه أربعة مطالب:

المطلب األول :لبس السراويل للمحرم.

المطلب الثاني :اإلحرام ف ثوب مسه طيب أو به صباغ زعفران أو ورس.

المطلب الثالث :تغطية المحرم وجهه حياً وميتاً ،وفيه مسألتان:
المسألة األولى :تغطية المحرم وجهه حياً.

المسألة الثانية :تغطية المحرم وجهه ميتاً.

المطلب الرابع :استخدام الدهن قبل االحرام وبعد رم جمرة العقبة الكبرى.

المبحث الثاني :رفع المحرم صوته بالتلبية ،واإلهالل بالعمرة لمن أهل بحج اإلفراد ووقت قطع الحاج التلبية.
وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول :رفع المحرم صوته بالتلبية.

المطلب الثاني :اإلهالل للعمرة بعد أن أهل بحج اإلفراد.

المطلب الثالث :وقت قطع الحاج التلبية.
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المبحث األول
وفيه أربعة مطالب:

لبس السراويل والطيب وتخمير الوجه والدهن للمحرم

المطلب األول :لبس السراويل للمحرم.

المطلب الثاني :اإلحرام ف ثوب مسه طيب أو به صباغ زعفران أو ورس.

المطلب الثالث :تغطية المحرم وجهه حياً وميتاً ،وفيه مسألتان:
المسألة األولى :تغطية المحرم وجهه حياً.

المسألة الثانية :تغطية المحرم وجهه ميتاً.

المطلب الرابع :استخدام الدهن قبل االحرام وبعد رم جمرة العقبة الكبرى.
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المطلب األول
نص المسألة:

لبس السراويل للمحرم

ال َيح َيىُ :سئِ َل َمالِك َع َّما ُذ ِك َر َع ِن َّ
ال :لَم أَس َمع
يل» .فَقَ َ
الَ « :و َمن لَم َي ِجد إِ َاز اًر َفلَيل َبس َس َرِاو َ
النبِ  أََّنهُ قَ َ
قَ َ
ول ِ
ِ ِ
يما َنهَى َعنهُ ِمن لُب ِ
اهلل َ نهَى َعن لُب ِ
يل ِأل َّ
س
َن َر ُس َ
بِه َذاَ .والَ أ ََرى أَن َيل َب َس ال ُمح ِرُم َس َرِاو َ
س الس ََّرِاويالَت ،ف َ
()1
الث َي ِ
اب الَّتِ الَ َين َب ِغ لِل ُمح ِرِم أَن َيل َب َسهَاَ ،ولَم َيستَث ِن ِفيهَاَ ،ك َما استَث َنى ِف ال ُخفَّي ِن.
صورة المسألة:
رجل أحرم بالحج أوالعمرة ولم يجد إ از اًر فلبس سرواالً ،فما الحكم؟

تحرير محل النزاع:

المحرم ممنوع من لبس السراويل( ،)2واختلفوا فيمن لم يجد إ از اًر ولبس السراويل هل
أجمع أهل العلم على أن ُ
عليه فدية إن لبسها؟ على مذهبين.
مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ذهب الشافعية( ،)3والحنابلة( :)4إلى جواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إ از اًر وليس عليه فدية.

المذهب الثاني:

وذهب الحنفية( ،)5ومالك ،ووافقه علماء مذهبه( :)6إلى عدم جواز لبس السراويل للمحرم مطلقاً وان لبسها

افتدى(.)7

سبب الخالف:
الخالف ف هذه المسألة يرجع إلى تباين أنظارهم ف الجمع بين األحاديث ،وتأويل بعضها ليتفق مع اآلخر؛

فالخالف ف تأويل الحديث وليس ف الحديث نفسه(.)8

( )1مالك :الموطأ (.)463 /3
( )2انظر :ابن المنذر :اإلجماع ( ،)33ابن رشد :بداية المجتهد ( ،)436 ،34 /2ابن قدامة :المغن (.)212 /3
( )3انظر :الشافع  :األم ( ،)462 /2النووي :المجموع (.)243 /7
( )4انظر :ابن قدامة :المغن ( ،)214 /3الخرقى :مختصره (.)33

( )5انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)411 /2العين  :البناية (.)412 /4
( )6انظر :مالك :الموطأ ( ،)463 /3الخرش  :شرح مختصر خليل ( ،)336 /2عليش :منح الجليل (.)326 /2
( )7الفدية هي :صيام ثالثة أيام أو إطعام ستة مساكين مدين لكل مسكين بمد النب  ،أو ذبح شاة.
( )8انظر :الطحاوي :شرح معان اآلثار (.)434 /2
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أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول:

استدل أصحاب المذهب األول وهم :الشافعية والحنابلة القائلين بجواز لبس السراويل لمن لم يجد إ از ارً وال

فدية عليه :بالسنة.

ال :س ِمعت رس َ ِ
ب َيقُو ُل« :السَّرِاوي ُل ،لِمن لَم َي ِجِد ِ
اإل َزَار
ول اهلل َ و ُه َو َيخطُ ُ
َ -4ع ِن اب ِن َعبَّاس  ،قَ َ َ ُ َ ُ
َ
َ
َوال ُخفَّ ِ
ان ،لِ َمن لَم َي ِجِد َّ
النعلَي ِن» َيعنِ ال ُمح ِرَم(.)1
ال رسو ُل ِ
اهلل َ « :من لَم َي ِجد َنعلَي ِنَ ،فلَيل َبس ُخفَّي ِن َو َمن لَم َي ِجد إِ َزًاراَ ،فلَيل َبس
َ -2عن َجابِر  ،قَ َ
ال :قَ َ َ ُ
يل»(.)2
َس َرِاو َ
وجه الداللة:

دلت عبارة حديث ابن عباس

السابق وحديث جابر أن من لم يجد إ از اًر له لبس السراويل ألنه

ظاهره فيه اإلباحة وأسقط الفدية عنه بعدم ذكرها ألنه يختص لبسه ف حالة عدم توفر اإلزار فلم تجب

كالخفين المقطوعين.
فيه الفدية ُ
أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب المذهب الثاني وهم :الحنفية والمالكية القائلين بعدم جواز لبس السراويل مطلقاً وان لبسها

افتدى ،بالسنة.
ال رسو ُل ِ
ول ِ
عن عبِد ِ
اهلل  :ما َيل َب ُس المح ِرم ِم َن الث َي ِ
اهلل ب ِن ُع َم َر ؛ أ َّ
اهلل :
َل َر ُس َ
َن َرُجالً َسأ َ
َ
اب؟ فَقَ َ َ ُ
َ
ُ ُ
«الَ تَلبسوا القُمص ،والَ العمائِم ،والَ السَّرِاويالَ ِت ،والَ البرانِس ،والَ ال ِخفَ َ َّ
َحد الَ َي ِج ُد َنعلَي ِنَ ،فلَيل َبس
اف .إِال أ َ
َُ
َ
َ ََ َ َ
ُ َ َ ََ َ َ
()3
ُخفَّي ِن ،ول َيقطَعهما أَس َف َل ِم َن ال َكع َبي ِن.والَ تَل َب ُسوا ِم َن الث َي ِ
انَ ،والَ ال َور ُس» .
اب شيئاً َمسَّهُ ا َّلزعفَ َر ُ
َُ
َ
َ
وجه الداللة:
دل الحديث بعبارته على أن لبس السراويل منه عنه(.)4

()1
( /2
()2
( /2
()3
( /2

رواه مسلم ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب ما يب ِ
ان تَح ِر ِيم الط ِ
اح َوَبَي ِ
يب َعلَي ِه:
اح لل ُمح ِرِم بِ َح ٍّج أَو ُعم َرةَ ،و َما َال ُيَب ُ
َ ُ َ َُ ُ
 /133ح.)4471
رواه مسلم ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب ما يب ِ
ان تَح ِر ِيم الط ِ
اح َوَبَي ِ
يب َعلَي ِه:
اح لل ُمح ِرِم بِ َح ٍّج أَو ُعم َرةَ ،و َما َال ُيَب ُ
َ ُ َ َُ ُ
 /136ح.)4473
رواه مسلم ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب ما يب ِ
ان تَح ِر ِيم الط ِ
اح َوَبَي ِ
يب َعلَي ِه:
اح لل ُمح ِرِم بِ َح ٍّج أَو ُعم َرةَ ،و َما َال ُيَب ُ
َ ُ َ َُ ُ
 /133ح.)4477

( )4انظر :الطحاوي :شرح معان اآلثار (.)433 /2
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مناقشة األدلة:

مناقشة أصحاب المذهب األول وهم :الشافعية والحنابلة القائلين بجواز لبس السراويل لمن لم يجد إ از ارً

وال فدية عليه.

ال :س ِمعت رس َ ِ
ب َيقُو ُل« :الس ََّرِاوي ُل ،لِ َمن
ول اهلل َ و ُه َو َيخطُ ُ
 -4أما استداللهم بحديث اب ِن َعبَّاس  ،قَ َ َ ُ َ ُ
لَم َي ِجِد ِ
اإل َزَار َوال ُخفَّ ِ
ان ،لِ َمن لَم َي ِجِد َّ
النعلَي ِن» َيعنِ ال ُمح ِرَم(.)1
ال رسو ُل ِ
اهلل َ « :من لَم َي ِجد َنعلَي ِنَ ،فلَيل َبس ُخفَّي ِن َو َمن لَم َي ِجد إِ َزًاراَ ،فلَيل َبس
 -2وبحديث َجابِر  ،قَ َ
ال :قَ َ َ ُ
يل»(.)2
َس َرِاو َ
فاعترض عليه:

بأن حديث ابن عباس
بحديث ابن عمر
يجاب عنه:

وحديث جابر  مجمالن وأنكر مالك الزيادة الواردة فيهما ،وأن األخذ

أولى ألنه جآء مفصالً(.)3

بأن ابن عمر وابن عباس

 ،حافظان عدالن ال مخالفة بينهما لكن ابن عمر

األخذ بها أولى ألن حديثه مفسر ،أما حديث ابن عباس
حديث ابن عمر

ف حديثه زيادة

مجمل فوجب ترجيح

(.)4

مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني وهم :الحنفية والمالكية القائلين بعدم جواز لبس السراويل مطلقاً وان

لبسها افتدى.

ول ِ
اهلل  :ما َيل َب ُس المح ِرم ِم َن الث َي ِ
أما استداللهم بحديث ابن ُع َم َر ؛ أ َّ
ال َر ُسو ُل
اب؟ فَقَ َ
َل َر ُس َ
َن َرُجالً َسأ َ
َ
ُ ُ
ِ
اهلل « :الَ تَلبسوا القُمص ،والَ العمائِم ،والَ السَّرِاويالَ ِت ،والَ البرانِس ،والَ ال ِخفَ َ َّ
َحد الَ َي ِج ُد َنعلَي ِن،
اف .إِال أ َ
َُ
َ
َ ََ َ َ
ُ َ َ ََ َ َ
َفلَيل َبس ُخفَّي ِن ،ول َيقطَعهما أَس َف َل ِم َن ال َكع َبي ِن.والَ تَل َب ُسوا ِم َن الث َي ِ
اب شيئاً َمسَّهُ َّ
انَ ،والَ ال َور ُس»(.)5
الزعفَ َر ُ
َُ
َ
َ
فاعترض عليه:
بأن حديث ابن عمر

يخبر فيه عن النب  اباحة لبس الخفين للمحرم وهو بخالف ما يلبس غير

المحرم ،فكذلك لبس السراويل للمحرم هو بخالف ما يلبس غير المحرم(.)6
()1
( /2
()2
( /2

رواه مسلم ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب ما يب ِ
ان تَح ِر ِيم الط ِ
اح َوَبَي ِ
يب َعلَي ِه:
اح لل ُمح ِرِم بِ َح ٍّج أَو ُعم َرةَ ،و َما َال ُيَب ُ
َ ُ َ َُ ُ
 /133ح.)4471
رواه مسلم ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب ما يب ِ
ان تَح ِر ِيم الط ِ
اح َوَبَي ِ
يب َعلَي ِه:
اح لل ُمح ِرِم بِ َح ٍّج أَو ُعم َرةَ ،و َما َال ُيَب ُ
َ ُ َ َُ ُ
 /136ح.)4473

( )3انظر :العين  :البناية ( ،)412 /4النووي :المجموع (.)266 /7
( )4انظر :النووي :المجموع (.)266 /7

( )5رواه مسلم ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب ما يب ِ
اح َوَبَي ِ
ان تَح ِر ِيم الطي ِب َعلَي ِه:
اح لل ُمح ِرِم بِ َح ٍّج أَو ُعم َرةَ ،و َما َال ُيَب ُ
َ ُ َ َُ ُ
( /133 /2ح.)4477
( )6انظر :الطحاوي :شرح معان اآلثار (.)433 /2
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يجاب عنه:
أ -بأن اإلمام مالك أنكر الزيادة الواردة ف حديث ابن عباس
بحديث ابن عمر

وحديث جابر  ،وقالوا أن األخذ

أولى ألنه جآء مفصالً(.)1

ب -وبأن الحنفية أَعملوا شرط قطع السراويل واشترطوا ف السراويل أن تشق ،فإذا لبسهما على الهيئة
المعتادة وجبت عليه الفدية ،معللين بأنه ال سبيل انفراد حديث السراويل عن جابر بن زيد 
وعن ابن عباس

عن حديث ابن عمر

(.)2

ت -وبأن الحنفية واستدلوا به على وجوب الفدية على من لبس السراويل على هيئتها :أن الضرورة

الرأي الراجح:

للمح ِرم أن يفعل شيئاً مما ُحرم عليه ال تسقط الكفارة؛ كما حلق رأسه ألذى بها فإن
الت تبيح ُ
()3
الكفارة واجبة عليه ،وانما تسقط اآلثام خاصة ،فكذلك لبس السراويل لضرورة عدم اإلزار.

بعد النظر ف أقوال الفقهاء وأدلتهم يتضح للباحث رجحان رأي أصحاب المذهب األول وهم :الشافعية،

والحنابلة القائلين بجواز لبس السراويل للمحرم إذا لم يجد إ از اًر وال فدية عليه.

مسوغات الرأي الراجح:

()4
ف اللَّهُ َنفساً إِ َّال َما
ف اللَّهُ َنفساً إِ َّال ُوس َعهَا}  ،ولقوله تعالى{ :ال ُي َكل ُ
 -4لقول اهلل تعالى{ :الَ ُي َكل ُ

اها}(.)5
آتَ َ

 -2ألن النب  ف حديث ابن عباس

لم يأمر من لم يجد اإلزار بالفدية؛ وقد أخبر ابن عباس

بأنه سمع الحديث منه  ف عرفات وهو ف موطن بيان يوم حجة الوداع ،فلو كان هناك فدية لبينها

 ألن تأخير البيان عن وقت الحاجة ال يجوز ف حقه .)6(

( )1انظر :العين  :البناية ( ،)412 /4النووي :المجموع (.)266 /7
( )2انظر :العين  :البناية (.)412 /4
( )3انظر :الطحاوي :شرح معان اآلثار (.)436 ،433 /2
( )4من اآلية  216من سورة البقرة.
( )5من اآلية  7من سورة الطالق.

( )6انظر :ابن تيمية :شرح العمدة -كتاب الحج (.)24 /2
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المطلب الثاني
اإلحرام

()1

نص المسألة:

ف ثوب مسه طيب أو به صباغ زعفران( )2أو ورس

()3

يب ِمنه ،هل يح ِرم ِف ِ
ِ
ِ ِ
يح الط ِ
الَ :ن َعمَ ،ما لَم َي ُكن
يه؟ فَقَ َ
قَ َ
ب ِر ُ
ال َيح َيىُ :سئ َل َمالك َعن ثَوب َمسَّهُ طيب ،ثَُّم َذ َه َ
ُ َ ُ ُ
يه ِ
ِف ِ
ص َباغَ :زعفَ َران ،أَو َورس(.)4
صورة المسألة:

رجل أحرم بالحج أو العمرة بثوب مسه طيب من قبل ،أو به صباغ زعفران ،أو ورس ،فما الحكم؟

تحرير محل النزاع:

المحرم ال يلبس ثوب مسه طيب ،أو َزعفَ َران ،أَو َورس ( ،)5واختلفوا ف جوازه
أجمع أهل العلم على أن ُ
للمحرم عند اإلحرام وقبل التلبس بالنسك لما يبقى من أثره عليه بعد اإلحرام( ،)6على مذهبين.
مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ذهب الحنفية( ،)7ومالك( ،)8ووافقه علماء مذهبه( ،)9إلى عدم جواز اإلحرام بثوب به أثر طيب مسه أو به

صباغ زعفران أو ورس قبل عقد النية لإلحرام ،واستثنوا من الطيب ما ذهب ريحه وليس به صباغ.

( )1تعريف اإلحرام:
أ -لغ ًة :مصدر أحرم الرجل يحرم إحراما إذا أهل بالحج أو العمرة وباشر أسبابهما وشروطهما .ابن منظور :لسان العرب
(.)422 /42

ب -واصالحاً :عرفه األحناف" :الدخول ف حرمات مخصوصة :أي التزامها ،والتزامها شرط الحج شرعاً غير أنه ال
يتحقق ثبوته شرعا إال بالنية مع الذكر" .ابن الهمام :فتح القدير ( ،)423 /2وعرفه المالكية" :صفة حكمية توجب
لموصوفها حرمة مقدمات الوطء مطلقًا ،والقاء التفث ،والطيب ،ولبس الذكور المخيط ،والصيد لغير ضرورة ال تبطل

بما تمنعه" .ابن عرفة المختصر الفقه ( ،)431 /2وعرفه الشافعية" :اإلحرام هو نية الدخول ف النسك" .الرمل :
نهاية المحتاج ( ،)264 /3وعرفه الحنابلة :هو الدخول ف النسك .البهوتى :كشاف القناع ( ،)426 /2تعريف
اإلحرام :هو النية للدخول ف النسك توجب حرمة الوطأ ،والطيب ،ولبس المخيط للرجل ،والصيد.

( )2زعفران :نبت يصبغ به الثياب .انظر :ابن منظور :لسان العرب (.)324 /4

الغم َرةُ للوجه" .الفاراب  :الصحاح (.)311 /3
س " :نبت أصفر يكون باليمن ُيتَّخذ منه ُ
( )3الو ْر ُ
( )4مالك :الموطأ (.)474 /3
( )5انظر :ابن رشد :بداية المجتهد ( ،)33،32 /2ابن قدامة :المغن ( ،)234 /3ابن المنذر :اإلجماع (.)33
( )6انظر :ابن رشد :بداية المجتهد (.)33 /2
( )7انظر :للسرخس  :المبسوط ( ،)1 /4الكاسان  :بدائع الصنائع (.)413 /2
( )8مالك :الموطأ (.)474 /3

( )9انظر :اللخم  :التبصرة ( ،)4446 /3الحطاب :مواهب الجليل (.)441 /3
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المذهب الثاني:
()2
()1
أوور ُس قبل عقد نية اإلحرام،
وذهب الشافعية  ،والحنابلة  ،إلى جواز اإلحرام بثوب مسه طيب أو زعفران َ

شرط استدامة لبسه فإن نزعه عليه أن يبدله.

سبب الخالف:

يرجع سبب الخالف ف المسألة إلختالفهم ف األدلة.

أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول:

استدل أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية والمالكية القائلين :بعدم جواز اإلحرام بثوب به أثر طيب مسه

أو به صباغ زعفران أو و ْرس ،بالسنة ،واآلثار.
أوالً :السنة:
ول اللَّ ِه ما َذا تَأمرَنا أَن َنل َب َس ِم َن الث َي ِ
اب ِف
الَ :يا َر ُس َ
ام َرُجل فَقَ َ
َ -4عن َعبِد اللَّ ِه ب ِن ُع َم َر  ،قَ َ
ُُ
َ
ال :قَ َ
النبِ ُّ « :الَ تَلبسوا القَ ِميص ،والَ السَّرِاويالَ ِت ،والَ العمائِم ،والَ ِ َّ
ِ
ال َّ
َحد
اإلح َرِام؟ فَقَ َ
ون أ َ
َ ََ َ َ َ
الب َران َس إِال أَن َي ُك َ
َُ
َ
َ َ
ِ
س ُ َّ
لَي َست لَهُ َنعالَ ِنَ ،فلَيل َب ِ
الور ُس،
الخفي ِنَ ،ول َيقطَع أَس َف َل م َن ال َكع َبي ِنَ ،والَ تَل َب ُسوا شيئاً َمسَّهُ َزعفَ َرانَ ،والَ َ
ِِ
المح ِرَمةُ ،والَ تَل َب ِ
س القُفَّ َازي ِن» (.)3
الم أرَةُ ُ
َوالَ تَنتَقب َ
َ
وجه الداللة:
دل الحديث بعبارته على النه عن لبس المحرم الثياب الت مسها زعفران أو ورس(.)4

أن رسول اهلل  قال« :ال يلبس الُمح ِرم الُبرُنس ،وال القَميص ،وال العمامة ،وال
 -2عن ابن عمر
السراويل ،وال الخفين ،إال أَن َيضطرَ ،يقطعه من َعند الكعبين ،وال يلبس ثوباً َم َّسهُ ا َلورس وال الزعفران،
إال أن يكون َغسيالً»(.)5

وجه الداللة:

دل الحديث على أن المصبوغ به الثوب إذا كان غسيالً ال ينفض :جاز .وان كان مما لم ينفض :لم

يجز(.)6

ان ب ُن َيعلَىَ ،عن
صف َو ُ
 -3أَخ َب َرنِ َ
ول ِ
اهلل ،إِن
ال َيا َر ُس َ
َخلُوق ،فَقَ َ

ول ِ
أَبِ ِ
الُ :كَّنا مع رس ِ
اهلل  ،فَأَتَاهُ َرُجل َعلَي ِه ُجبَّة بِهَا أَثَر ِمن
يه  ،قَ َ
َََُ
ِ
ان ُع َم ُر
ت بِ ُعم َرة ،فَ َكي َ
ف أَف َع ُل؟ فَ َس َك َ
أَح َرم ُ
ت َعنهَُ ،فلَم َيرِجع إِلَيهَ ،و َك َ

( )1انظر :النووي :المجموع ()241 /7؛ وروضة الطالبين ( ،)434 /3الرافع  :العزيز (.)373 /3
( )2انظر :ابن قدامة :المغن (.)233/3

ِ ِ
ِ
المح ِرَم ِة /43 /3( :ح.)4131
( )3رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب جزاء الصيدَ ،ب ُ
اب َما ُينهَى م َن الطيب لل ُمح ِرِم َو ُ
( )4انظر :ابن بطال :شرح صحيح البخارى (.)342 /4
( )5رواه أحمد ف مسنده ،مسند عبد اهلل بن عمر بن الخطاب
صحيح ،عمدة القاري.)463 /3( :
( )6انظر :القدوري :التجريد (.)4146 /4
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 /473 /4( :ح ،)3223وحكم عليه العين  :بأنه حديث

أَن أُد ِخ َل َأر ِس
ت
الثَّو ِب ،فََنظَر ُ

ت لِعمر  :إِن أ ِ
ِ
ِ ُّ
ِ
ُح ُّ
ب ،إِ َذا أُن ِز َل َعلَي ِه ال َوح ُ ،
َيستُُرهُ إ َذا أُن ِز َل َعلَيه ال َوح ُ ُ ،يظلهُ ،فَ ُقل ُ ُ َ َ
ت َأر ِس َم َعهُ ِف
َم َعهُ ِف الثَّو ِبَ ،فلَ َّما أُن ِز َل َعلَي ِهَ ،خ َّم َرهُ ُع َم ُر  بِالثَّو ِب ،فَ ِجئتُهُ فَأَد َخل ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ك،
ام إِلَي ِه َّ
ال« :ان ِزع َعن َك ُجبَّتَ َ
الرُج ُل ،فَقَ َ
ي َعنهُ ،قَ َ
إِلَيهَ ،فلَ َّما ُسر َ
ال« :أَي َن السَّائ ُل آنفًا َع ِن ال ُعم َرة؟» فَقَ َ
ت فَ ِ
واغ ِسل أَثََر ال َخلُو ِ
اع ًال ِف َحج َك»(.)1
ق الَِّذي بِ َ
كَ ،واف َعل ِف ُعم َرتِ َكَ ،ما ُكن َ
َ
وجه الداللة:
دل الحديث بعبارته على أن المحرم ممنوع من لبس الثياب المطيبة بالزعفران(.)2

ثانياً :اآلثار:

َّ ِ
َن ُعمر ب َن ال َخطَّ ِ
وغا،
اب َ ،أرَى َعلَى َ
طل َحةَ ب ِن ُع َبيِد اللَّ ِه  ثَوًبا َمصُب ً
عن َعب َد الله ب َن ُع َم َر  ،أ َّ َ َ
ِ
ِ
ين ِإَّن َما ُه َو
ال َ
ب ال َمصُبوغُ َيا َ
طل َحةُ؟ فَقَ َ
َو ُه َو ُمح ِرم ،فَقَ َ
ال لَهُ ُع َم ُر َ :ما َه َذا الثَّو ُ
طل َحةَُ :يا أَم َير ال ُمؤ ِمن َ
()3
َن رج ًال ج ِ
ِ
ِ
ال ُعمر ب ُن ال َخطَّ ِ
اه ًال َأرَى َه َذا
اب  :إَِّن ُكم أَيُّهَا َّ
اسَ ،فلَو أ َّ َ ُ َ
الرهطُ أَئ َّمة َيقتَدي بِ ُك ُم النَّ ُ
َم َدر  .فَقَ َ َ ُ
ِ َّ ِ
اب ال ُمص َب َغةَ ِف ا ِإلح َرِام« ،فَ َال تَل َب ُسوا أَيُّهَا َّ
الرهطُ شيئاً
ب ،لَقَ َ
ان َيل َب ُس الث َي َ
الثَّو َ
ال :إِ َّن طَل َحةَ ب َن ُع َبيد الله قَد َك َ
ِمن َهِذ ِه الث َي ِ
اب ال ُمص َب َغ ِة»(.)4
وجه الداللة:

أنه ليس للمحرم أن يلبس المصبغة وخشية عمر  من باب سد الذرائع حتى ال يظن الجهال أن

طلحة لبس ثياب مصبغة(.)5

أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب المذهب الثاني وهم :الشافعية والحنابلة القائلين :بجواز اإلحرام بثوب به أثر طيب مسه

أو به صباغ زعفران أو و ْرس ،بالسنة.
أوالً :السنة:
اف ِف نِ َسائِ ِه ،ثَُّم أَص َب َح ُمح ِرماً»(.)6
ول اللَّ ِه  ،ثَُّم َ
 -4عن َعائِ َشةُ « :أ ََنا َ
ت َر ُس َ
ط َ
طيَّب ُ

( )1رواه مسلم ف

صحيحه ،كتاب الحج ،باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ،وما ال يباح وبيان تحريم الطيب عليه:

( /136 /2ح.)4412
( )2انظر :القاض عياض :إكمال المعلم بفوائد مسلم (.)466 /4
( )3مدر :هو قطع الطين األحمر اليابس .انظر :ابن األثير :النهاية (.)323 /4
( )4رواه البيهق ف معرفة السنن واآلثار ،كتاب المناسك ،لُبس المعصفَر ِ
ات /467 /7( :ح.)3617
ُ َُ َ
( )5انظر :ابن بطال :شرح صحيح البخارى (.)342 /4

( )6متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الغسل ،باب من تطيب ثم اغتسل وبق أثر الطيب /62 /4( :ح،)272
ومسلم ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب الطيب للمحرم عند اإلحرام /143 /2( :ح.)4432
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وجه الداللة:
دل الحديث بمفهومه على استحباب الطيب قبل اإلحرام ،وانه ال بأس به إذا استدام بعد اإلحرام ،وانما

يحرم ابتداؤه ف اإلحرام(.)1
ول ِ
اهلل ِِ إلحر ِ
وف
ت أُ َ
ب َر ُس َ
ام ِه قَب َل أَن ُيح ِرَمَ ،ولِ ِحل ِه قَب َل أَن َيطُ َ
َ -2عن َعائِ َشةَ  ،أََّنهَا قَالَتُ « :كن ُ
طي ُ
َ
بِال َبي ِت»(.)2
وجه الداللة:

دل الحديث بعبارته على استحباب الطيب قبل اإلحرام ،وانه ال بأس به إذا استدام بعد اإلحرام ،وانما

يحرم ابتداؤه ف اإلحرام(.)3
يص( )4الط ِ ِ
ق رس ِ
َ -3عن َعائِ َشةَ  ،قَالَتَ « :كأَن أَنظُُر إِلَى وبِ ِ
ول اللَّ ِه َ و ُه َو ُمح ِرم»
يب ف َمفَ ِار ِ َ ُ
َ
وجه الداللة:

()5

دل الحديث بعبارته على أن المحرم إذا تطيب قبل إحرامه بما شاء من الطيب مسكاً كان أو غيره،

اء كان مما يبقى عليه بعد إحرامه أو ال وال يضره بقاؤه عليه(.)6
فإنه ال بأس به ،وال ش ء عليه سو ً
مناقشة األدلة:

أما احتجاج أصحاب المذهب الثاني وهم :الشافعية والحنابلة القائلين :بجواز اإلحرام بثوب به أثر
ول اللَّ ِه ،
طيب مسه أو به صباغ زعفران أو َورس ،بما روي عن عائشة
أنها قالت« :أنا َ
ت َر ُس َ
طيَّب ُ
اف ِف نِ َسائِ ِه ،ثَُّم أَص َب َح ُمح ِرماً»(.)7
ثَُّم َ
ط َ
أجاب عنه أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية والمالكية القائلين :بعدم جواز اإلحرام بثوب به أثر

طيب مسه أو به صباغ زعفران أو َورس ،إذا طاف على نسائه اغتسل ،فإنما يبقى عليه أثر ريح الطيب ال

جرمه نفسه .وقالوا :ولما كان اإلجماع قد انعقد على أن كل ما ال يجوز للمحرم ابتداؤه وهو محرم ،مثل
لبس الثياب وقتل الصيد ،ال يجوز له استصحابه وهو محرم ،فوجب أن يكون الطيب كذلك(.)8

( )1انظر :العين  :عمدة القاري (.)244 /3
( )2متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب الطيب عند اإلحرام /437 /2( :ح ،)4333ومسلم ف صحيحه،

كتاب الحج ،باب الطيب للمحرم عند اإلحرام /146 /2( :ح.)4413
( )3انظر :العين  :عمدة القاري (.)244 /3
( )4الوبيص :البريق .ابن األثير :النهاية (.)446 /3

( )5متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب الطيب عند اإلحرام /436 /2( :ح ،)4337ومسلم ف صحيحه،
كتاب الحج ،باب الطيب للمحرم عند اإلحرام /147 /2( :ح.)4432
( )6انظر :العين  :عمدة القاري (.)436 /3

( )7انظر :ابن رشد :بداية المجتهد (.)34 /2
( )8انظر :ابن رشد :بداية المجتهد (.)34 /2
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أما احتجاج أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية والمالكية القائلين :بعدم جواز اإلحرام بثوب به أثر
طيب مسه أو به صباغ زعفران أو َورس ،بحديث الجبة.
فاعترض عليه:

بأن ذلك كان ف الجعرانة كما ذكر ف الحديث وعمرة الجعرانة كانت إثر فتح مكة متصلة به ف

ذي القعدة؟ ألن فتح مكة كان ف شهر رمضان ،وكانت حنين متصلة به ،ثم حج تلك السنة عتاب بن
أسيد )1(؛ ثم كان عام قابل فحج بالناس أبو بكر؛ ثم كانت حجة الوداع ف العام الثالث؛ وكان تطيب

النب  وأزواجه ،معه ف

حجة الوداع بعد حديث هذا الرجل بأزيد من عامين؛ فمن أعجب ممن

يعارض آخر فعله  بأول فعله هذا؟ لو صح أن حديث يعلى بن أمية 

للمحرم ،وهذا ال يصح لهم(.)3

()2

فيه نه عن الطيب

الرأي الراجح:

بعد عرض آراء العلماء ف هذه المسألة يتضح للباحث رجحان أصحاب المذهب الثان وهم :الشافعية،
والحنابلة القائلين :بجواز اإلحرام بثوب به أثر طيب مسه أو به صباغ زعفران أو َورس ،بشرط استدامة لبسه.

مسوغات الرأي الراجح:
 -4لقوة أدلته.

 -2لحديث عائشة

المتفق عليه.

 -3إلجماع أهل العلم على أنه آخر األمرين ،واألخذ بآخر األمرين أولى كما هو معلوم.
 -4ألن فعل النب  حجة على ابن عمر

الذي كان ينهى عن الطيب عند اإلحرام ،واهلل أعلم.

( )1عتاب بن أسيد بن أب العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ،أمه زينب بنت عمرو بن أمية بن عبد شمس ،استعمله
النب  على مكة ،وتوف رسول اهلل  وعتاب عامله على مكة .أب نعيم :معرفة الصحابة (.)2223 /4

( )2يعلى بن أمية بن أب بن عبيدة بن همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم،

وأمه منية بنت جابر بن وهيب بن نسيب بن زيد بن مالك بن الحارث بن عوف بن مازن بن منصور وكان يعلى بن أمية حليفاً
لبن نوفل بن عبد مناف وأسلم هو وأبوه أمية وأخوه سلمة بن أمية وشهد يعلى وسلمة ابنا أمية مع رسول اهلل  غزوة تبوك.
انظر :ابن سعد :الطبقات الكبرى الطبقات الكبرى (.)44 /6

( )3انظر :ابن حزم :المحلى (.)73 /3

- 34 -

المطلب الثالث
وفيه مسألتان:

تغطية المحرم وجهه حياً وميتاً

المسألة األولى :تغطية المحرم وجهه حياً.

المسألة الثانية :تغطية المحرم وجهه ميتاً.
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المسألة األولى
تغطية المحرم وجهه حياً

نص المسألة:
ضى ال َع َم ُل(.)1
ال َمالِك َوِاَّن َما َيع َم ُل َّ
قَ َ
الرُج ُل َما َد َام َحيًّا فَِإ َذا َم َ
ات فَقَد انقَ َ
صورة المسألة:
رجل أحرم بالحج أوالعمرة وغطى وجهه للنوم أو من الشمس أو من الذباب بالرداء أو من الغبار بالكمامة
الطبية ،ونحوهما ،فما الحكم؟
تحرير محل النزاع:

أجمع أهل العلم على أن احرام الرجل ف رأسه ،بعدم تغطيته( ،)2واختلفوا ف تغطية الوجه؟ على ثالثة

مذاهب.

مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ذهب الشافعيه( ،)3والحنابلة ف رواية( :)4إلى َّأنه يباح للمحرم تغطية وجهه.

المذهب الثاني:

وذهب الحنفية( ،)5والمالكية ف رواية( ،)6والحنابلة ف رواية( :)7إلى ًّأنه يحرم للمحرم تغطية وجهه ،ومن

غطى وجهه فإنه يفتدي.

المذهب الثالث:

وذهب مالك( ،)8ووافقه جمهرة علماء مذهبه( :)9إلى َّأنه يكره للمحرم تغطية وجهه.

( )1مالك :الموطأ (( ،)473 /3قال مالك :وانما يعمل الرجل) بالتكاليف (ما دام حياً فإذا مات فقد انقضى العمل) فال يمتنع

تطييب الميت المحرم وال يمنع تغطية وجهه .انظر :الزرقان  :شرحه على الموطأ (.)341 /2
( )2انظر :ابن عبد البر :اإلستذكار ( ،)23 /4وابن المنذر :اإلجماع (.)33
( )3انظر :الشافع  :األم ( ،)462/2النووي :المجموع (.)261/7

( )4انظر :المرداوي :االنصاف ( ،)463/3ابن قدامة :المقنع ( ،)444ابن المنجى :الممتع (.)424/2
( )5انظر :ابن نجيم :البحر الرائق ( ،)343/2الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)413 /2ابن عابدين :رد المحتار ( ،)411 /2داماد
أفندي :مجمع األنهر (.)263 /4

( )6انظر :الزرقان  :شرحه على الموطأ ( ،)347 /2الدردير :الشرح الكبير ( ،)33 /2الباج  :المنتقى ( ،)433 /2عليش:
منح الجليل (.)323 /2
( )7انظر :المرداوي :االنصاف ( ،)464/3ابن قدامة :المغن ( ،)433/3ابن قدامة :المقنع ( ،)444ابن المنجى :الممتع
(.)424/2

( )8مالك :المدونة (.)333 /4
( )9انظر :الباج  :المنتقى (.)433 /2
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سبب الخالف:
هو اختالف أهل العلم ف صحة الزيادة الت وردت ف بعض روايات حديث ابن عباس

ف الرجل

المح ِرم الذي وقصته راحلته ،والت جاء فيها النص على منع تغطية وجهه ،وقد ثبتت هذه الزيادة ف رواية
ُ
اإلمام مسلم.

أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول:

استدل أصحاب المذهب األول وهم :الشافعيه ،والحنابلة في رواية ،القائلين :بإباحة تغطية المحرم وجهه،

بالسنة ،واآلثار ،واإلجماع ،والمعقول.
أوالً :السنة:

ان َر ُسو ُل اللَّ ِه ُ :ي َخم ُر َوجهَهُ َو ُه َو ُمح ِرم»(.)1
ان َ « :ك َ
ان ب ِن َعفَّ َ
َ -4عن ُعث َم َ
وجه الداللة:
دل الحديث بعبارته على أن النب  كان يغط وجهه وهو محرم.

َ -2ع ِن اب ِن َعبَّاس
ِ
ام ِة ُملَبًيا»(.)2
الق َي َ

أ َّ
ث َيوَم
َن النَّبِ َّ  قَ َ
ال« :و َخم ُروا َوجهَهُ َوَال تُ َخم ُروا َأر َسهَُ ،وَال تُ ِمسُّوهُ ِط ًيبا؛ فَِإَّنهُ ُيب َع ُ

وجه الداللة:

دل الحديث بمنطوقه على إباحة تغطية الوجه للرجل المحرم.
ِ ِِ
ِ
صتهُ -
صتهُ -أَو قَ َ
َ -3ع ِن اب ِن َعبَّاس  ،قَ َ
ال :فَأَوقَ َ
الَ :بي َن َما َرُجل َواقف بِ َع َرفَةَ ،إِذ َوقَ َع َعن َراحلَته ،فَ َوقَ َ
ال َّ
ث َيوَم
قَ َ
النبِ ُّ «: اغ ِسلُوهُ بِ َماء َو ِسدرَ ،و َكفُنوهُ ِف ثَوَبي ِنَ ،والَ تُ َحنطُوهَُ ،والَ تُ َخم ُروا َأر َسهُ ،فَِإَّنهُ ُيب َع ُ
ِ
ام ِة ُملَبًيا»(.)3
الق َي َ
وجه الداللة:
دل الحديث بمفهومه على إباحة تغطية الوجه للرجل المحرم.

( )1رواه الدارقطن ف العلل ،)43 /3( :وقال ابن حجر :الصواب أنه موقوف عن عثمان  .ابن حجر :التلخيص الحبير،
كتاب الحج ،باب محرمات اإلحرام ( /373 /2ح.)4214
( )2رواه البيهق ف السنن الكبرى ،كتاب الحج ،باب ال يغط المحرم رأسه وله أن يغط وجهه /16 /3( :ح ،)3213والشافع
ف مسنده :كتاب الجنائز والحدود ( .)337قال ابن حجر بأنه حديث مخلتف فيه ،ألن فيه إبراهيم بن أب حرة .انظر :ابن
حجر :التلخيص الحبير ،كتاب الحج ،باب محرمات اإلحرام ( /374/2ح ،)4214وحكم عليه ابن الملقن بأنه حديث حسن
اإلسناد .انظر :ابن الملقن :خالصة البدر المنير (.)34 /2
( )3متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الجنائز ،باب باب الكفن ف ثوبين /76 /2( :ح ،)4263ومسلم ف صحيحه،
كتاب الحج ،باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ( /163 /2ح.)4226
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ثانياً :اآلثار:

 -4عن جابر قال« :يغط وجهه بثوبه إلى شعر رأسه» ،وأشار أبو الزبير  بثوبه حتى رأسه(.)1
ُّ
ِ
ِ
ص ِ
ان ،وَزي ًدا ،واب َن ُّ
اص
ص ِة ،قَ َ
الَ :أرَي ُ
ون ُو ُج َ
وههُم َو ُهم ُمح ِرُم َ
الزَبي ِر ُ« ،ي َغط َ
ون إِلَى ق َ
َ -2ع ِن الفَُراف َ
َ
ت ُعث َم َ َ
َّ
الشع ِر»(.)2
وجه الداللة:

المح ِرم وجهه مروي عن جمع من أصحاب النب  كما تبين،
دلت اآلثار أن القول بإباحة تغطية ُ
كانوا ُي َخمرون وجوههم وهم ُح ُرم وما فعلوه
فقد روي أن عثمان بن عفان ،وزيد ،وجابر بن عبد اهلل

إال ألنهم يرونه مباحاً(.)3

ثالثاً :اإلجماع:

اإلجماع السكوت على اإلباحة ،قال ابن قدامة" :قول عثمان بن عفان وعبد الرحمن وزيد بن ثابت

وعبداهلل بن الزبير وسعد بن أب وقاص وجابر
رابعاً :المعقول:

ولم نعرف لهم مخالفاً ف عصرهم فيكون إجماعاً"(.)4

 -4أن األصل عدم التحريم لتغطية الوجه للمحرم ولم يأت دليل على التحريم فالحكم باق على أصله(.)5
()6

 -2لم تتعلق بالوجه سنة التقصير لشعر اللحية من الرجل فلم تتعلق به حرمة التخمير كباق بدنه.

أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب المذهب الثاني وهم :الحنفية ،والمالكية في رواية ،والحنابلة في رواية القائلين :بحرمة

تغطية المحرم وجهه ،ومن غطى وجهه فإنه يفتدي ،بالسنة واآلثار.

أوالً :السنة:
َ -3ع ِن اب ِن َعبَّاس  ،أ َّ
َن
َو ِسدر َو َكفُنوهُ ِف ثَوَبي ِه،

ال رسو ُل ِ
رج ًال أَوقَصته( )7ر ِ
اهلل « :اغ ِسلُوهُ بِ َماء
احلَتُهُ َو ُه َو ُمح ِرم فَ َم َ
َُ
ات ،فَقَ َ َ ُ
َ ُ َ
()8
ِ
ام ِة ُملَبًيا» .
َوَال تُ َخم ُروا َأر َسهُ َوَال َوجهَهُ ،فَِإَّنهُ ُيب َع ُ
ث َيوَم الق َي َ

( )1رواه ابن أب شيبة ف مصنفه ،كتاب الحج ،باب ف المحرم يغط وجهه /213 /3( :ح.)44243
( )2رواه ابن أب شيبة ف مصنفه ،كتاب الحج ،باب ف المحرم يغط وجهه /213 /3( :ح ،)44232والصواب أنه موقوفاً
عن عثمان  .انظر :الزيلع  :نصب الراية (.)21 /3
( )3انظر :النووي :المجموع )261/7؛ ابن المنجى :الممتع ( ،)424 /2ابن حزم :المحلى (.)73 /3
( )4انظر :ابن قدامه :المغن (.)324 /3
( )5انظر :ابن حزم :المحلى (.)14 /3
( )6انظر :البهوت  :كشاف القناع (.)423 /2
( )7أوقصته :من الوقص ،وهو كسر العنق .انظر :ابن حجر :فتح الباري (.)436 /3

( )8متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الجنائز ،باب باب الكفن ف ثوبين /76 /2( :ح ،)4263ومسلم ف صحيحه،
كتاب الحج ،باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ( /163 /2ح.)4226
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وجه الداللة:
دل الحديث على حرمة تغطية الوجه للرجل المحرم وهو ميت فمن باب أولى أن تكون حرمة تغطية
وجهه وهو ح .

ثانياً :اآلثار:

عن عب َد ِ
ق َّ
الر ِ
س ،فَالَ ُي َخمرهُ ال ُمح ِرُم»( ،)1وقد علل ابن
الذقَ ِن ِم َن َّأ
اهلل ب َن ُع َم َر
ان َيقُو ُلَ « :ما فَو َ
َ
َك َ
()2
عمر لتحريم تغطية الوجه" :إن ما فوق الذقن وهو عظم الرأس فله حكم الرأس ف اإلحرام" .
وجه الداللة:
دل األثر على النه عن تغطية الوجه للرجل المحرم على سبيل التحريم كما النه عن تغطية
الرأس ،حيث جمع ابن عمر ف النه ما بين الرأس والوجه.

أدلة أصحاب المذهب الثالث:

استدل أصحاب المذهب الثالث وهم :مالك ومن وافقه من علماء مذهبه القائلين :بكراهة تغطية المحرم

وجهه ،بنفس أدلة أصحاب المذهب الثاني.

المح ِرم وجهه على الكراهة ال التحريم.
وقد حملوا األدلة الت وردت ف النه عن تغطية ُ
مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول وهم :الشافعيه ،ورواية للحنابلة ،القائلين :بإباحة تغطية المحرم وجهه.
ان َر ُسو ُل اللَّ ِه ُ :ي َخم ُر َوجهَهُ َو ُه َو ُمح ِرم»(.)3
ان َ « :ك َ
ان ب ِن َعفَّ َ
 -4أما استداللهم بحديث ُعث َم َ
فاعترض عليه ،بما يأتي:
أ -بأنه حديث ال أصل له ،ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمدة ،وال يعرف له إسناد ،وال تقوم
به حجة( ،)4والصحيح أنه موقوف على عثمان َ عن َّ
الرُجل ِف
ال« :إِح َرام َّ
النبِ  أََّنهُ قَ َ
َأرسهَ ،وِاح َرام ال َم أرَة ِف َوجههَا»(.)5

ب -بأن ال نسلم أن الفارق بين الرجل والمرأة المقصود ف الحديث هو ف تغطية الوجه ،بل هو ف
تغطية الرأس(.)6

( )1رواه مالك ف موطئه ،)473 /3( :وابن أب شيبة ف مصنفه ،كتاب الحج ،باب ف المحرم يغط وجهه،)44246( :
وحكم النووي بصحة األثر ،انظر :النووي :المجموع (.)261 /7

( )2انظر :الباج  :المنتقى (.)433 /2
( )3رواه الدارقطن ف العلل ،)43 /3( :أخرجه مرفوعاً ،والصواب موقوف .ابن حجر :التلخيص الحبير ،كتاب الحج ،باب

محرمات اإلحرام /373 /2( ،ح.)4214

( )4انظر :ابن القيم :تهذيب سنن أب داود (.)243/4
( )5هذا الحديث ال أصل له ،ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها ،وال يعرف له إسناد ،وال تقوم به حجة .ابن القيم:

تهذيب سنن أب داود (.)243/4
( )6انظر :البابرت  :العناية (.)442 /2
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 -2أما استداللهم بحديث اب ِن َعبَّاس
ِ
ام ِة ُملَبًيا»(.)1
فَِإَّنهُ ُيب َع ُ
ث َيوَم الق َي َ
فاعترض عليه:

َن َّ
أ َّ
الَ « :و َخم ُروا َوجهَهُ َوَال تُ َخم ُروا َأر َسهَُ ،وَال تُ ِمسُّوهُ ِط ًيبا؛
النبِ َّ  قَ َ

بأنه حديث إسناده غير صالح لالحتجاج به(.)2

الَ :بي َن َما َرُجل َو ِاقف
 -3أما استداللهم بحديث اب ِن َعبَّاس  ،بأنه قَ َ
ال َّ
النبِ ُّ «:اغ ِسلُوهُ بِ َماء َو ِسدرَ ،و َكفُنوهُ ِف
صتهُ -قَ َ
أَو قَ َ
ال :فَأَوقَ َ
ِ
ام ِة ُملَبًيا»(.)3
فَِإَّنهُ ُيب َع ُ
ث َيوَم الق َي َ

ِ ِِ
صتهُ -
بِ َع َرفَةَ ،إِذ َوقَ َع َعن َراحلَته ،فَ َوقَ َ
ثَوَبي ِنَ ،والَ تُ َحنطُوهَُ ،والَ تُ َخم ُروا َأر َسهُ،

فاعترض عليه:

بأن غاية ما فيه أن حكم تخمير الوجه مسكوت عنه فال يكون دليالً على عدم التحريم.
ُّ
ِ
ص ِ
ان ،وَزي ًدا ،واب َن ُّ
اص
ون ُو ُج َ
وههُم َو ُهم ُمح ِرُم َ
الزَبي ِر ُ« ،ي َغط َ
ون إِلَى ق َ
َ
 -4أما استداللهم بأثر جابر و ُعث َم َ َ
َّ
الشع ِر»(.)4

فاعترض عليه:
بأنه يحتمل أنهم إنما فعلوا ذلك للحاجة ال ألنهم يرون إباحته ،واذا ورد على الدليل االحتمال سقط

االستدالل.

ومما يقوي هذا االعتراض أن ما روي من تغطية عثمان  لوجهه جاء ف بعض رواياته ما يدل

على أنه إنما فعله للحاجة ،قال عبد اهلل بن عامر بن ربيعة« :رأيت عثمان بن عفان ُ م َخم اًر وجهه
()5
(. )7
بالعرج( ،)6ف يوم صائف ،وهو ُمح ِرم» .
بقطيفة أرُجوان َ ،
يجاب عنه:
ي عنهم من أقوالهم وأفعالهم مما يدل على اإلباحة من غير تقييد.
بأنه يندفع بما رو َّ
( )1رواه البيهق ف السنن الكبرى ،كتاب الحج ،باب ال يغط المحرم رأسه وله أن يغط وجهه /16 /3( :ح ،)3213وحكم
عليه ابن حجر :بأنه حديث منكر ،ورواه الدارقطن ف سننه ،عن عطاء عن ابن عباس

مرفوعاً ،وقال "هذا حديث ال يصح"،

ورواه موقوفاً على عطاء .وقد روي مرفوعاً بلفظ أعم ،وأصح اسنادا ،ولكن ليس فيه ذكر اإلحرامَ « ،خم ُروا ُو ُجوهَ َموتَا ُكم َوَال تَ َشبَّهُوا

بِالَيهُوِد» .انظر :ابن حجر :التلخيص الحبير ،كتاب الحج ،باب محرمات اإلحرام ( /373 /2ح.)4212
( )2انظر :ابن حجر :التلخيص الحبير ،كتاب الحج ،باب محرمات اإلحرام ( /373 /2ح.)4212
( )3رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الجنائز ،باب باب الكفن ف ثوبين /76 /2( :ح.)4263

( )4رواه ابن أب شيبة ف مصنفه ،كتاب الحج ،باب ف المحرم يغط وجهه /213 /3( :ح ،)44232قال الزيلع صحيح
موقوفاً على عثمان .انظر :الزيلع  :نصب الراية (.)21 /3
(ْ )5أر ُجوان :بضم الهمزة والجيم ،بينهما راء ساكنة ،ثم واو مفتوحة :صوف أحمر .انظر شرح الزرقان (.)371/2

( )6الع ْرج :بفتح العين المهملة ،واسكان الراء :قرية على ثالثة مراحل من المدينة .انظر شرح الزرقان (.)342/2
( )7رواه البيهق ف السنن الكبرى ،كتاب الحج ،باب ماال يأكل المحرم من الصيد /342 /3( :ح ،)3324وابن حزم ف المحلى
كتاب الحج ،مسألة تغطية الرأس للمحرم.)73/3( :
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 -3أما استداللهم باإلجماع السكوت على اإلباحة.
فاعترض عليه:

بأن دعوى اإلجماع ينقضها ما ورى عن ابن عمر

المح ِرم»(.)1
يخمره ُ

أنه كان يقول «ما فوق ال َذقَن من الرأس فال

أما مناقشة األدله المعقولة:

 -4أن األصل عدم التحريم ولم يأت دليل على التحريم فالحكم باق على أصله(.)2
فاعترض عليه:

بأن وجود الدليل على التحريم هو محل الخالف ،وال يصح االستدالل بمحل الخالف.

()3

 -2وأما لم تتعلق بالوجه سنة التقصير للحية من الرجل فلم تتعلق به حرمة التخمير كباق بدنه.
فاعترض عليه:

بأنه ال تالزم بين األمرين حتى يكون عدم وجود أحدهما دليل على عدم وجود اآلخر.

مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني وهم :الحنفية ،والمالكية في رواية ،والحنابلة في رواية :القائلين بحرمة

تغطية المحرم وجهه ،ومن غطى وجهه فإنه يفتدي.

ال رسو ُل ِ
رج ًال أَوقَصته ر ِ
اهلل :
احلَتُهُ َو ُه َو ُمح ِرم فَ َما َ
َُ
ت ،فَقَ َ َ ُ
َ َُ
ِ
ام ِة ُملَبًيا»(.)4
تُ َخم ُروا َأر َسهُ َوَال َوجهَهُ ،فَِإَّنهُ ُيب َع ُ
ث َيوَم الق َي َ

 -4أما استداللهم بحديث اب ِن َعبَّاس  ،بأ َّ
َن
«اغ ِسلُوهُ بِ َماء َو ِسدر َو َكفُنوهُ ِف ثَوَبي ِهَ ،وَال
فاعترض على االستدالل بهذه الرواية التي فيها ذكر الوجه بأربعة إعتراضات:

األول :بأن لفظة «وجهه» زيادة ف الحديث غير ثابتة فال يصح االستدالل بها ،قال البيهق ف السنن
الكبرى" :ذكر الوجه فيه غريب" ،والرواية الصحيحة المحفوظة ه بلفظ «وال تغطوا رأسه» ،وليس فيها

ذكر الوجه(.)5
يجاب عنه:

بأن رواية «وال تُ َخم ُروا وجهه» رواية صحيحة محفوظة ثابتة ،فه صالحة لالحتجاج بها(.)6
الثاني :بأن هذه الرواية تعارض رواية أخرى وه أنه  قالَ « :خم ُروا وجهه وال تُ َخم ُروا رأسه» فتتعارض
الروايتان ،فال تكون إحداهما حجة على األخرى(.)7
( )1رواه مالك ف موطئه ،)473 /3( :والطحاوي :شرح مشكل اآلثار ( ،)444 /1والبيهق ف السنن الكبرى ،كتاب الحج،
باب ال يغط المحرم رأسه وله أن يغط وجهه ( /17 /3ح.)3232
( )2انظر :ابن حزم :المحلى (.)14 /3
( )3انظر :البهوت  :كشاف القناع (.)423 /2
( )4رواه مسلم ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب ما يفعل بالمحرم إذا مات /163 /2( :ح.)4226
( )5انظر :ابن قدامه :المغن ( ،)324/3والبيهق  :السنن الكبرى ( ،)343 /3وابن التركمان  :الجوهر النق (.)332 /3
( )6انظر :ابن التركمان  :الجوهر النق (.)334 /3
( )7انظر :ابن قدامه :المغن (.)324 /3
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يجاب عنه:
بأن هذه الرواية ضعيفة ،فال تصلح لمعارضة الرواية الصحيحة عند اإلمام مسلم(.)1

الثالث :بأن النب  إنما نهى عن تغطية وجه الرجل الذي وقصته راحلته "لصيانة رأسه عن التغطية
ال لقصد كشف وجهه فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه"(.)2

يجاب عنه:

بأنه تأويل ليس له مسوغ ،وال يصح(.)3

الرابع :بأن النه عن تغطية الوجه الوارد ف الحديث خاص بالميت وال يدخل فيه الح (.)4
يجاب عنه:

بأن قول النب « :فإنه يبعث ملبياً» صريح ف أن العلة اإلحرام ،واإلحرام وصف يصدق على

الح والميت.

 -1أما استداللهم بأثر عبداهلل ابن عمر
اعترض عليه:

ق َّ
الر ِ
س ،فَالَ ُي َخمرهُ ال ُمح ِرُم»(.)5
الذقَ ِن ِم َن َّأ
وقولهَ « :ما فَو َ

بأنه معارض بما أثر عن عثمان عثمان بن عفان وزيد ابن ثابت ومروان بن الحكم

 ،ومو ِاف ِقيه من

الصحابة(.)6

الرأي الراجح:

بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم ومناقشة األدلة يتضح للباحث جواز تغطية المحرم وجهه للحاجة،

وال فدية عليه.

( )1إسناد الحديث فيه راوي مختلف فيه هو " ابراهيم بن حرة " فمنهم من وثقة ،ومنهم من ضعفه .انظر ابن حجر:
التلخيص الحبير (.)374 /2

( )2النووي :المجموع (.)261 /7
( )3انظر :الشوكان  :نيل األوطار (.)43 /3
( )4انظر :ابن حزم :المحلى (.)376 /3
( )5رواه مالك ف موطئه ،)473 /3( :وابن أب شيبة ف مصنفه ،كتاب الحج ،باب ف المحرم يغط وجهه،)44246( :
وحكم النووي بصحة األثر .انظر :النووي :المجموع (.)261 /7

( )6انظر :النووي :المجموع (.)261 /7
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مسوغات الرأي الراجح:

المح ِرم وجهه فإن األولى حمله على
 -4ما جاء من اآلثار عن عدد من الصحابة
بإباحة تغطية ُ
الحاجة؛ حتى ال يتعارض مع حديث ابن عباس  ،عمال بالقاعدة الت تقول ":إعمال الدليلين أولى
من إهمال أحدهما" ،وف هذه اآلثار ما يقوي حملها على الحاجة ،كقولهم ف فعل عثمان « :أنه

()1
المح ِرم يغط وجهه بثوبه إلى شعر رأسه»(.)2
غطى وجهه ف يوم صائف»  ،وكقول جابر ُ « :
 -2اآلثار الدالة على اإلباحة يعارضها األثر عن ابن عمر الدال على التحريم ،فال يكون بعضها حجة

على بعض.
 -3عمالً بقاعدة رفع الحرج ،وما يترتب على التغطية من حفظ للنفس من الغبار واألمراض المعدية ف
الزحام ،كون الحفاظ علىا لنفس من الكليات الخمسة.

( )1رواه البيهق ف السنن الكبرى ،كتاب الحج ،باب ماال يأكل المحرم من الصيد /342 /3( :ح ،)3324وابن حزم ف المحلى
كتاب الحج ،مسألة تغطية الرأس للمحرم (.)73/3
( )2رواه ابن أب شيبة ف مصنفه ،كتاب الحج ،باب ف المحرم يغط وجهه /213 /3( :ح.)44243
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المسألة الثانية
تغطية المحرم وجهه ميتاً

نص المسألة:
ضى ال َع َم ُل(.)1
ال َمالِك َوِاَّن َما َيع َم ُل َّ
قَ َ
الرُج ُل َما َد َام َحيًّا فَِإ َذا َم َ
ات فَقَد انقَ َ
صورة المسألة:
رجل أحرم بالحج أوالعمرة فمات محرماً َو ُغط َ َوجهَهُ ،فما الحكم؟
تحرير محل النزاع:

أجمع أهل العلم على أن احرام الرجل ف رأسه ،بعدم تغطيته( ،)2واختلفوا ف تغطية الوجه للمحرم الميت؟

على مذهبين.

مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ذهب الحنفية( ،)3ومالك( ،)4ووافقه علماء مذهبه ( ،)5والحنابلة ف رواية( :)6إلى إباحة تغطية وجه المحرم

ميتاً كسائر الموتى.

المذهب الثاني:

وذهب الشافعية( ،)7والحنابلة ف رواية( :)8إلى منع تغطية وجه المحرم ميتاً.

سبب الخالف:

هو اختالف أهل العلم ف صحة الزيادة الت وردت ف بعض روايات حديث ابن عباس

ف الرجل

المح ِرم الذي وقصته راحلته ،والت جاء فيها النص على منع تغطية وجهه ،وقد ثبتت هذه الزيادة ف رواية
ُ
اإلمام مسلم.

( )1مالك :الموطأ (.)473 /3
( )2انظر :ابن عبد البر :اإلستذكار ( ،)23 /4وابن المنذر :اإلجماع (.)33
( )3انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع (.)321 /4

( )4مالك :الموطأ ( ،)473 /3ابن عبد البر :االستذكار (.)23 /4
) (5انظر :الحطاب :مواهب الجليل (.)442 /3
) (6ابن قدامة :الشرح الكبير (.)332/2
( )7انظر :الشافع  :األم ( ،)244/2النووي :المجموع ( ،)261/7( ،)221 /3وروضة الطالبين (.)427 /2

) (8انظر :ابن قدامة :المغن ( ، )424 /2والشرح الكبير ( ، )332/2المرداوي :اإلنصاف ( ،)431 /2ابن تيمية :شرح العمدة
 -كتاب الحج (.)32-33 /2
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أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول:

استدل أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية ،والمالكية ،والحنابلة في رواية ،القائلين :بإباحة تغطية وجه

المحرم ميتاً ،بالسنة واآلثار.
أوال /السنة:

َ -4ع ِن اب ِن َعبَّاس
وجه الداللة:

ال رسو ُل ِ
اهلل َ « :خمروا و ُجوهَ موتَا ُكم ،وَال تَ َشبَّهوا بِال َيه ِ
ود»(.)1
 ،قَ َ
ال :قَ َ َ ُ
ُ
ُ
َ
َ
ُ ُ

دل الحديث بعبارته على وجوب تغطية وجه الميت ،وكشفه فيه تشبهاً باليهود ،وهو لم يفرق ف ذلك

بين حال الميت محرماً أو غير محرم ،فيدخل تغطية وجه المحرم إذا مات ف عموم الحكم.
ول ِ
ات ِ
َ -2عن أَبِ ُه َري َرةَ  ،أ َّ
ان انقَطَ َع َعنهُ َع َملُهُ إِ َّال ِمن ثَ َالثَة :إِ َّال ِمن
اهلل  ،قَ َ
َن َر ُس َ
ال« :إِ َذا َم َ
اإلن َس ُ
ِ
ِ
صالِح َيد ُعو لَهُ»(.)2
ص َدقَة َج ِارَية ،أَو علم ُينتَفَعُ بِه ،أَو َولَد َ
َ
وجه الداللة:
دل الحديث بمنطوقه على انقطاع العبادات بالموت ،وكون اإلحرام يتعلق بعبادة شرعية يسقط حكمها

بالموت ،ألنه لو كان حكم إحرامه باقياً بعد موته لوجبت الفدية ف تطييبه وتغطية رأسه ووجهه ،فلما لم
تجب الفدية على من فعل به ،دل على اباحة تغطية الوجه للمحرم ميتاً(.)3

ثانياً :اآلثار:

ِ
ات بِال ُجحفَ ِة ُمح ِرماًَ .و َخ َّم َر َأر َسهَُ ،وَوجهَهَُ .وقَا َل:
أن عبد اهلل بن عمر َكفَّ َن اب َنهَُ ،و ِاق َد ب َن َعبِد اهللَ ،و َم َ
«لَوالَ أََّنا ُح ُرم لَطَيَّب َناهُ»(.)4
وجه الداللة:

دل فعل ابن عمر

على اباحة تخمير الوجه للمحرم ميتاً.

( )1رواه الطبران ف المعجم الكبير ،باب العين ،عطاء عن ابن عباس

 /413 /44( :ح ،)44436وحكم عليه ابن حجر:

بأنه منكر .انظر :ابن حجر :التلخيص الحبير ،كتاب الحج ،باب محرمات اإلحرام ( /373،374 /2ح.)4214
( )2رواه مسلم ف صحيحه ،كتاب الوصية ،باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته /4233 /3( :ح.)4634
( )3انظر :الماوردي :الحاوي (.)43/3
) (4رواه مالك ف موطئه ،كتاب الحج ،باب تخمير المحرم وجهه /473 /3( :ح.)4473
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أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب المذهب الثاني وهم :الشافعية والحنابلة في رواية ،القائلين :بمنع تغطية وجه المحرم

ميتاً ،بالسنة.
ال رسو ُل ا ِ
َن رج ًال أَوقَصته ر ِ
هلل « :اغ ِسلُوهُ بِ َماء َو ِسدر
احلَتُهُ َو ُه َو ُمح ِرم فَ َم َ
َع ِن اب ِن َعبَّاس  ،أ َّ َ ُ
ات ،فَقَ َ َ ُ
َ َُ
ِ
ام ِة ُملَبًيا»(.)1
َو َكفُنوهُ ِف ثَوَبي ِهَ ،وَال تُ َخم ُروا َأر َسهُ َوَال َوجهَهُ ،فَِإَّنهُ ُيب َع ُ
ث َيوَم الق َي َ
وجه الداللة:
دل الحديث بمنطوقه بمنع تغطية الوجه للرجل المحرم ميتاً معلالً ذلك ببقاء إحرامه ف اآلخرة(.)2

(فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً) اعتبرها األصوليون بمثابة التعليل ،أي :أمرتكم أن تنزلوه بهذه المنزلة ،وأن
اء
تحظروا عليه هذه األمور؛ ألنه يبعث يوم القيامة ملبياً ،فكأنه يقول لهم :حكمه حكم المحرم سو ً
بسواء(.)3

مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية ،والمالكية ،والحنابلة في رواية ،القائلين :بإباحة تغطية

وجه المحرم ميتاً.

 -4أما استداللهم بحديث اب ِن َعبَّاس
فاعترض عليه:

 ،بقوله َ « : خمروا و ُجوهَ موتَا ُكم ،وَال تَ َشبَّهوا بِال َيه ِ
ود»(.)4
ُ
ُ
َ
َ
ُ ُ

بأن المراد به من سوى المحرم ألنه قال وال تشبهوا باليهود وليس ف اليهود محرم(.)5
 -2أما استداللهم بحديث أَبِ هريرةَ  ،قوله رس َ ِ
ات ِ
ان انقَطَعَ َعنهُ َع َملُهُ إِ َّال ِمن
ول اهلل « :إِ َذا َم َ
اإلن َس ُ
َُ
َُ َ
()6
ِ
ِ
َّ ِ
صالِح َيد ُعو لَهُ» .
ص َدقَة َج ِارَية ،أَو علم ُينتَفَعُ بِه ،أَو َولَد َ
ثَ َالثَة :إِال من َ
فاعترض عليه:
بأن اإلحرام ال ينقطع بالموت ،فإذا مات المحرم لم يغط رأسه ،ولم يمس طيباً ،ولم يلبس مخيطاً ،وبه

قال من الصحابة :عثمان ،وعل  ،وابن عباس

 ،ومن التابعين :عطاء ،ومن الفقهاء :سفيان الثوري،

وأحمد ،واسحاق (.)7
( )1متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الجنائز ،باب باب الكفن ف ثوبين /76 /2( :ح ،)4263ومسلم ف صحيحه،
كتاب الحج ،باب ما يفعل بالمحرم إذا مات /163 /2( :ح.)4226
) (2انظر :القدوري :التجريد (.)4233/3

( )3الشنقيط  :شرح زاد المستقنع (.)2 /14
( )4رواه الطبران ف المعجم الكبير ،باب العين ،عطاء عن ابن عباس

 /413 /44( :ح ،)44436وحكم عليه ابن حجر:

بأنه منكر .انظر :ابن حجر :التلخيص الحبير ،كتاب الحج ،باب محرمات اإلحرام ( /373،374 /2ح.)4214
( )5انظر :الماوردي :الحاوي (.)44 /3
( )6رواه مسلم ف صحيحه ،كتاب الوصية ،باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته /4233 /3( :ح.)4634
( )7انظر :الماوردي :الحاوي (.)43 /3
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 -3أما استداللهم بأثر عبد اهلل بن عمر

كفن ابنه ،واقد بن عبد اهلل ،ومات بالجحفة محرماً .وخمر رأسه،

ووجهه .وقال« :لوال أنا ُحرم لطيبناه»(.)1
فاعترض عليه:

بأن هذا لو لزمنا ف سائر المحرمين للزمهم ف المحرم الذي حكم فيه رسول اهلل  أن ال يغطى

رأسه ،فلما لم يمتنع لهم تخصيص ذلك المحرم لم يمتنع لنا تخصيص سائر المحرمين (.)2

مناقشة أدلة المذهب الثاني وهم :الشافعية والحنابلة في رواية ،القائلين :بمنع تغطية الوجه للمحرم ميتاً.
ِ
َن رج ًال أَوقَصته ر ِ
ات ،فَقَ َ
احلَتُهُ َو ُه َو ُمح ِرم فَ َم َ
أما استداللهم بحديث اب ِن َعبَّاس  ،بأ َّ َ ُ
ال َر ُسو ُل « :اغسلُوهُ
َ َُ
ِ
ام ِة ُملَبًيا»(.)3
بِ َماء َو ِسدر َو َكفُنوهُ ِف ثَوَبي ِهَ ،وَال تُ َخم ُروا َأر َسهُ َوَال َوجهَهُ ،فَِإَّنهُ ُيب َع ُ
ث َيوَم الق َي َ
فاعترض عليه:

أ -بأنها واقعة عين ال عموم لها ألنه علل ذلك بقوله فإنه يبعث ملبياً ،وهذا األمر يكون خاصاً بذلك
الرجل ،ولو استمر بقاؤه على إحرامه ألمر بقضاء بقية مناسكه ،ولو أريد التحريم ف كل محرم

لقال :فإن المحرم كما قال« :إن الشهيد يبعث وجرحه يثعب دماً»(.)4

ب -وبأن النب  علق الحكم بعلة ،وهو بقاء إحرامه ف اآلخرة وذلك ال يعلم ف غيره ،فلم يجز
إثبات الحكم مع عدم العلم بالعلة(.)5

ت -وبأن ترك تخمير الرأس كان مشروعاً ف بدء اإلسالم ف جميع الموتى اتباعاً لشرع من قبلنا
حتى نسخ بقوله « :خمروهم ،وال تتشبهوا باليهود» .فيجوز أن يكون هذا قبل النسخ ،فمنع من
تخميره ليس ألجل اإلحرام ،ومنعهم من تطييبه؛ ألنهم محرمون .وقوله « :فإنه يبعث يوم

القيامة ملبياً»بيان حاله ف اآلخرة(.)6

يجاب عنه:

بأن األصل أن كل ما ثبت لواحد ف الزمن النبوي ثبت لغيره حتى يظهر التخصيص فيه تعسف ،إذ

التخصيص ظاهر من التعليل ،والعدول عن أن يقول فإن المحرم سلمنا عدم ظهوره فوقائع العين ال
عموم لها لما يطرقها من االحتمال وذلك كاف ف إبطال االستدالل (.)7

) (1رواه مالك ف موطئه ،كتاب الحج ،باب تخمير المحرم وجهه /473 /3( :ح.)4473
) (2انظر :الماوردي :الحاوي (.)44 /3
( )3متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الجنائز ،باب باب الكفن ف ثوبين /76 /2( :ح ،)4263ومسلم ف صحيحه،
كتاب الحج ،باب ما يفعل بالمحرم إذا مات /163 /2( :ح.)4226
) (4انظر :الزرقان  :شرحه على الموطأ (.)341 /2
( )5القدوري :التجريد (.)4233 /3
( )6المرجع نفسه (.)4233 /3

( )7انظر :الزرقان  :شرحه على الموطأ (.)341 /2
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الرأي الراجح:
بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم ومناقشة األدلة يتضح للباحث رجحان رأي أصحاب المذهب الثان وهم:
الشافعية ،والحنابلة ف رواية القائلين :بمنع تغطية الوجه للمحرم ميتاً.
مسوغات الرأي الراجح:

 -4لقوة أدلة المذهب الثان .
 -2ألن اإلحرام ال يزول بالموت ،إنما الذي يزول التكليف ،فإذا مات المحرم لم يغط رأسه ،ولم يمس طيباً،
ولم يلبس مخيطاً ،وبه قال من الصحابة :عثمان ،وعل  ،وابن عباس

الفقهاء :سفيان الثوري ،وأحمد ،واسحاق (.)1

 -3قول النب  ف صحيح مسلم من حديث ابن عباس

( )1انظر :ابن قدامة :الكاف (.)364 /4
( )2انظر :الماوردي :الحاوي (.)44 /3
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 ،ومن التابعين :عطاء ،ومن

مقدم على فعل الصحابة

(.)2

المطلب الرابع
استخدام الدهن قبل اإلحرام وبعد رم جمرة العقبة الكبرى

نص المسألة:
()2
()1
ِ
ِِ ِ
يض ِمن ِمًنىَ ،بع َد
ال َمالِك :الَ َبأ َس بِأَن َي َّد ِه َن َّ
قَ َ
الرُج ُل بِ ُدهن لَي َس فيه طيب قَب َل أَن ُيح ِرَمَ .وقَب َل أَن ُيف َ
َرم ِ ال َجم َرِة(.)3
صورة المسألة:

محرم استعمل الدهن غير المطيب ،أو الكريمات ،أو الزيوت الت ليس فيها طيب لبدنه ،أو لشعر رأسه أو

لحيته ،فما الحكم؟

تحرير محل النزاع:

استعمال المحرم للدهن غير المطيب له ثالثة أحوال(:)4

األولى :قبل اإلحرام :اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمحرم قبل اإلحرام أن يدهن دهن غير مطيب ،وال ش ء
عليه ألنه من باب التنظيف(.)5

الثانية :بعد رمي جمرة العقبة وقبل اإلفاضة :اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمحرم بالحج بعد رم جمرة
العقبة الكبرى وقبل طواف اإلفاضة أن يدهن دهن غير مطيب ،وال ش ء عليه من باب إزالة الشعث(.)6

للمحرم أن يدهن بما ليس فيه
الثالثة :بعد اإلحرام وقبل وجود شيء من التحلل :أجمع أهل العلم على أن ُ
()7
المحرم لرأسه بالدهن غير المطيب ،على ثالثة
طيب بدنه كالشحم والزيت والسمن  ،واختلفوا ف دهن ُ
مذاهب.

( )1الدهن :مادة دسمة من أصل حيوان أو نبات  .الموسوعة الفقهية الكويتية (.)433 /2
( )2ليس بطيب :كالزيت ،والشيرج ،والسمن ،والزبد والخروع ،واآلس  .الماوردي :الحاوي (.)423 /4
( )3مالك :الموطأ (( ،)476 /3قال مالك :ال بأس أن يدهن الرجل بدهن ليس فيه طيب) كالزيت( ،قبل أن يحرم ،وقبل أن
يفيض من منى بعد رم الجمرة) للعقبة .انظر :الزرقان  :شرحه على الموطأ ( ،)333 /2قال مالك ال بأس أن يدهن الرجل
بدهن ليس فيه طيب قبل أن يحرم وقبل أن يفيض بالزيت غير المطيب مما ال ريح له .انظر :ابن عبدالبر :االستذكار
(.)33 /4
( )4انظر :الباج  :المنتقى (.)224-223 /2
( )5انظر :الشيبان  :المبسوط ( ،)477 /2السرخس  :المبسوط ()23/3؛ ( ،)423 /4الباج  :المنتقى ( ،)224 /2الماوردي:
الحاوي ( ،)442 /4ابن قدامة :المغن ( ،)231/3الرحيبان  :مطالب أول النهى (.)333 /2
( )6انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)433 /2مالك :موطأ ( ،)476 /3الباج  :المنتقى ( ،)224 /2النووي :المجموع
( ،)233 /1ابن قدامة :المغن (.)313 /3

( )7انظر :ابن قدامة :المغن ( ،)231/3ابن المنذر :اإلجماع (.)33
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مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

()3
()2
()1
المحرم بالدهن غير المطيب ،لرأسه
ذهب الحنفية  ،ومالك  ،ووافقه علماء مذهبه  :إلى عدم جواز دهن ُ

ولحيته ،ومن دهن عضواً كامالً عليه دم ،أما الصاحبان أب يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية فقاال :من
استعمل وهو محرم دهن غير مطيب عليه صدقة ( ،)4إال أن يداوي به جرحه أوشقوق رجليه( ،)5واشترط مالك

أن يكون الدهان لباطن الجسد كباطن القدمين ،والكفين ،وتقطير األذن والمضمضة به ،أو لعلة لعدم الفدية(.)6

المذهب الثاني:

()7
المحرم جميع البدن ما عدا شعر الرأس للرجل ،وللمرأة بالدهن غير
وذهب الشافعية  :إلى جواز دهن ُ
المطيب للترجيل ،كما يحرم دهن شعر اللحية وما يلحق بها كالشارب والعنفقة( )8فقط للرجل" ،ألنه يزيل الشعث،

ويسكن الشعر"( ،)9وذلك يناف الحال الذي يجب أن يكون عليه المحرم من التذلل والخضوع واإلفتقار هلل ،ومن

دهن عليه الفدية ،مالم يكن أصلع النتفاء العلة ،أما إذا كانا محلوقين فيحظر دهنهما؛ ألنه يزينهما إذا نبتا.

المذهب الثالث:

وذهب الحنابلة( :)10إلى إباحة استعمال المحرم الدهن غير المطيب لشعره ،وعامة البدن ،وال فدية عليه.

سبب الخالف:

تعارض األدلة المستنبط منها الحكم(.)11

( )1انظر :القدوري :التجريد ( ،)4123/4ابن عابدين :رد المحتار ( ،)346 /2الكاسان  :بدائع الصنائع (،)432 /2
ابن الهمام :فتح القدير (.)27 /3

( )2انظر :مالك :المدونة ( ،)443 /4الباج  :المنتقى (.)224 /2
( )3انظر :القراف  :الذخيرة ( ،)343 /3القيروان  :النوادر والزيادات ( ،)332 /2الدردير :الشرح الكبير (،)62 /2
الدردير :الشرح الصغير (.)13 /2
( )4انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع (.)432 /2
( )5انظر :مالك :المدونة ( ،)443 /4الكاسان  :بدائع الصنائع (.)434 /2

( )6انظر :القيروان  :النوادر والزيادات ( ،)332 /2القراف  :الذخيرة (.)343 /3
( )7انظر :الماوردي :الحاوي ( ،)423 /4الرافع  :فتح العزيز ( ،)462 /7النووي :المجموع (.)273 /7
السفلى .انظر :ابن منظور :لسان العرب (.)277 /42
( )8العنفقة :ما بين الشفة السفلى والذقن ،وقيل َشعر الشفة ُ
( )9انظر :الرمل  :نهاية المحتاج ( ،)336 /3النووي :المجموع (.)273 /7

( )10انظر :ابن قدامة :المغن ( ،)231/3الرحيبان  :مطالب أول النهى (.)333 /2
( )11ابن رشد :بداية المجتهد (.)34 /2
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أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول:

المحرم بالدهن غير
استدل أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية والمالكية القائلين :بعدم جواز دهن ُ
المطيب ،لرأسه ولحيته ،ومن دهن عليه الفدية ،بالسنة وبالمعقول.
أوالً :السنة:

 -4حديث زينب بنت أب سلمة
سفيان بن حرب

 ،قالت :دخلت على أم حبيبة

 ،فدعت أم حبيبة

 ،زوج النب  حين توف أبوها أبو

بطيب فيه صفرة ،خلوق أو غيره ،فدهنت منه جارية ثم

مست بعارضيها ،ثم قالت :واهلل ما ل بالطيب من حاجة غير أن سمعت رسول اهلل  يقول« :الَ
ي ِح ُّل ِالم أرَة تُؤ ِمن بِاللَّ ِه واليوِم ِ
ق ثَالَ ِث لََيالِ ،إ َّال َعلَى َزوج أَرَب َعةَ أَشهُر
اآلخ ِر أَن تُ ِح َّد َعلَى َميت فَو َ
َ َ
َ
ُ
َ
()1
َو َعش ًار»

وجه الداللة:

دل الحديث بمنطوقه أن الزيت يعتبر أصل الطيب لذا يمنع المحرم من استعماله كما يمنع من الطيب.

قال الكسان " :سمت الزيت طيباً"(.)2

 -2حديث اب ِن ُع َم َر
التَِّف ُل(.)4(»)3

الَّ :
ام َرُجل إلَى َّ
الَ :من ال َح ُّ
ث
اج َيا َر ُسو َل اللَّ ِه؟ فَقَ َ
النبِ  فَقَ َ
الش ِع ُ
أََّنهُ قَا َل «قَ َ

وجه الداللة:

دل الحديث بمفهومه أن الشعث وعدم استعمال الدهن من شعار وعالمات اإلحرام ،والشعث يكون

ف الشعر.

ثانياً :المعقول:

 -4قالوا :الزيت أصل الطيب بدليل أنه يطيب بإلقاء الطيب فيه فإن كان الطيب ممنوع منه المحرم فمن
باب أولى يمنع من أصله وهو الزيت(.)5

( )1متفق عليه ،رواه البخاري ف

صحيحه ،كتاب الطالق ،باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعش اًر:

( /33 /7ح ،)3334ومسلم ف صحيحه ،كتاب الطالق ،باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها /4423 /2( :ح.)4416
( )2الكاسان  :بدائع الصنائع (.)432 /2

( )3الشعث :البعيد العهد بِتَسريح الشعر وغسله .انظر :الكحالن  :التحبير ( ،)437 /3التفل :ترك استعمال الطيب حتى يجد
منه الرائحة الكريهة .انظر :ابن األثير :النهاية (.)434 /4
( )4رواه ابن ماجة ف سننه ،أبواب المناسك ،باب ما يوجب الحج /443 /4( :ح ،)2136وحكم عليه األلبان  :بأنه ضعيف
جداً ،صحيح وضعيف سنن ابن ماجة.)336 /6( :
( )5انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع (.)432 /2
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 -2قالوا :الزيت يزيل الشعث الذي هو عالمات اإلحرام وشعاره على ما نطق به الحديث ،فصار جارحاً
إحرامه بإزالة عالمته ،فوجب على المحرم باستعماله الفدية(.)1

أدلة المذهب الثاني:

المحرم شعر الرأس للرجل والمرأة
استدل أصحاب المذهب وهم :الثاني الشافعية القائلين :بعدم جواز دهن ُ
بالدهن غير المطيب ،كما يحرم دهن شعر اللحية للرجل ،ومن دهن فعليه الفدية ،ويجوز لعامة البدن بالسنة

واآلثار واإلجماع والقياس.

أوالً :السنة:

عن أب هريرة  ،قال :قال رسول اهلل « :إن اهلل َع َّز َو َج َّل يباه المالئكة بأهل عرفات ،يقول:
انظروا إلى عبادي شعثاً غب اًر»(.)2
وجه الداللة:

دل الحديث بمفهومه أن اإلدهان بالزيت والدهن غير المطيب لشعر الرأس واللحية من باب التزين

المناف لحال المحرم من الشعث الذي هو شعار اإلحرام.

ثانياً :اآلثار:

روي عن ابن عمر

أنه صدع وهو محرم ،فقالوا« :أال ندهنك بالسمن؟ قال :ال .قالوا :أليس تأكله؟

قال :ليس أكله كاإلدهان به»(.)3
وجه الداللة:

دل فعل ابن عمر

أنه كره اإلدهان للرأس بالدهن غير المطيب مع وجود العلة وه صداع الرأس.

ثالثاً :اإلجماع:

للمحرم أن يدهن بما ليس فيه طيب بدنه كالشحم والزيت والسمن ما خالل
أجمع أهل العلم على أن ُ
الرأس(.)4

رابعاً :القياس:

الدهن للبدن ليس فيه طيب وال تزيين ،فال ُي َحرم ،وان الذي جاء به الشرع استعمال ما يحصل به الطيب
أو التزيين ،وهذا ليس منه ،فال يثبت تحريمه(.)5

( )1انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)432 /2الباج  :المنتقى (.)224 /2
( )2رواه أحمد ف

مسنده ،مسند المكثرين من الصحابة ،مسند مسند أب

هريرة  /443 /43( :ح ،)1246وحكم عليه

األرناؤوط :بأنه صحيح اسناده حسن.
( )3رواه ابن حزم ف المحلى ،)234 /3( :وحكم عليه ابن حزم :بأنه صحيح.
( )4انظر :ابن قدامة :المغن ( ،)231/3ابن المنذر :اإلجماع (.)33
( )5انظر :ابن قدامة :المغن (.)233 /3
- 32 -

أدلة أصحاب المذهب الثالث:

استدل أصحاب المذهب الثالث وهم :الحنابلة القائلين :بإباحة استعمال المحرم الدهن غير المطيب لشعره،

وعامة البدن ،بالسنة والمعقول.

أوالً :السنة:
َع ِن اب ِن ُع َم َر

وجه الداللة:

« ،أ َّ
ول اللَّ ِه َّ اد َه َن بِ َزيت َغي ِر ُمقَتَّت
َن َر ُس َ

()1

َو ُه َو ُمح ِرم»

()2

دل الحديث بمنطوقه على اباحة ادهان المحرم بدهن غير مطيب على اطالقه ،واليترتب على من
دهن الفدية.

ثانياً :المعقول:

أن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل ،وال دليل فيه من نص وال إجماع ،وال يصح قياسه على الطيب ،فإن

الطيب يوجب الفدية ،وان لم يزل شعثا ،ويستوي فيه الرأس وغيره ،والدهن بخالفه ،وألنه مائع ال تجب الفدية
باستعماله ف اليدين ،فلم تجب باستعماله ف الرأس ،كالماء(.)3

مناقشة األدلة:

المحرم الدهن غير
مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية والمالكية القائلين :بعدم جواز دهن ُ
المطيب ،لرأسه ولحيته ،ومن دهن عليه دم عند أبو حنيفة وصدقة عند الصاحبان والفدية عند مالك.
أما استداللهم بحديث زينب بنت أب سلمة

 ،قالت :دخلت على أم حبيبة

توف أبوها أبو سفيان بن حرب  ،فدعت أم حبيبة

 ،زوج النب  حين

بطيب فيه صفرة ،خلوق أو غيره ،فدهنت منه

جارية ثم مست بعارضيها ،ثم قالت :واهلل ما ل بالطيب من حاجة غير أن سمعت رسول اهلل  يقول:
«الَ ي ِح ُّل ِالم أرَة تُؤ ِمن بِاللَّ ِه واليوِم ِ
ق ثَالَ ِث لََيال ،إِ َّال َعلَى َزوج أَرَب َعةَ أَشهُر
اآلخ ِر أَن تُ ِح َّد َعلَى َميت فَو َ
َ َ
َ
ُ
َ
()4
َو َعش ًار» .

( )1غير مقتت :غير مطيب .انظر :ابن األثير :النهاية (.)44 /4
( )2رواه أحمد ف مسنده ،مسند المكثرين من الصحابة ،مسند عبد اهلل بن عمر

 /233 /42( :ح ،)6213وحكم عليه

األرناؤوط :بأن اسناده ضعيف.
( )3انظر :النووي :المجموع ( ،)274 /7ابن قدامة :المغن (.)233 /3
( )4متفق عليه ،رواه البخاري ف

صحيحه ،كتاب الطالق ،باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعش اًر:

( /33 /7ح ،)3334ومسلم ف صحيحه ،كتاب الطالق ،باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها /4423 /2( :ح.)4416
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فاعترض عليه:
بأن الكاسان أورد حديث أم حبيبة

وفيه «أنه لما نع إليها وفاة أخيها» وفيه أيضاً« :ثم استدعت

بزنة زيت ،وقالت ما ل إلى الطيب من حاجة  »...ولم أجد ف طرق الحديث عن أحد أنها استدعت
بزنة زيت ،ولكن بعض الروايات «طيب» ،وبعضها «خلوق» ،وبعضها «صفرة»(.)1

مما يدل على عدم صحة اإلحتجاج به.

على عدم جواز الرأس واللحية بالزيت والسمن ونحوهما(.)2

أما احتجاج بحديث ابن عمر
فاعترض عليه( ،)3بما يأتي:

األول :أن الحديث ضعيف ال يصلح لالحتجاج.

الثاني :أنه على تقدير صحة اإلحتجاج به فظاهره عدم الفرق بين الرأس واللحية وبين سائر البدن؛
ألن اإلدهان فيه مطلق غير مقيد بما سوى الرأس واللحية.

المحرم شعر الرأس للرجل
مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني وهم :الشافعية القائلين :بعدم جواز دهن ُ
والمرأة بالدهن غير المطيب ،كما يحرم دهن شعر اللحية للرجل ويجوز لعامة البدن.
أما استداللهم بالمعقول لوجوب الفدية ف شعر الرأس واللحية بأن الدهن غير المطيب يحسن الشعر

وذلك ال يوجد ف بقية البدن(.)4
فاعترض عليه:

بأن تحسين الشعر يوجد بدخول الحمام ،وال فدية فيه(.)5

مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثالث وهم :الحنابلة القائلين :بإباحة استعمال المحرم الدهن غير المطيب

لشعره ،وعامة البدن:

 -4أما استداللهم بحديث ابن عمر

على جواز دهن جميع البدن والرأس واللحية بالزيت والسمن ونحوهما.

فاعترض عليه:
بأنه حديث ضعيف ال يصلح لالحتجاج به ،ولو ثبت احتمل أن يكون بعد ما تحلل التحلل األول،

فحل الطيب ،وهو محرم على النساء(.)6

( )1انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع (.)432 /2
( )2انظر :الشنقيط  :أضواء البيان (.)74 /3
( )3انظر :المرجع نفسه (.)74 /3
( )4انظر :القدوري :التجريد (.)4142 /4
( )5انظر :المرجع نفسه (.)4142 /4
( )6انظر :القدوري :التجريد (.)4144 /4
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 -2أما استداللهم بوجود اجماع على وجوب الفدية ف الدهن غير المطيب.
فاعترض عليه:

بأن هناك اجماعاً بعدم ترتب الفدية على دهن البدن فقط ويبقى دهن شعر الرأس واللحية محل

خالف(.)1

الرأي الراجح:

بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها يتضح للباحث رجحان الجمع بين رأي أصحاب المذهب األول

المحرم شعر الرأس
وأصحاب المذهب الثان  :وهم الحنفية والمالكية والشافعية وهو القول :بعدم جواز دهن ُ
للرجل والمرأة بالدهن غير المطيب ،كما يحرم دهن شعر اللحية للرجل ،ومن دهن فعليه الفدية ،ويجوز لعامة
البدن وال فدية عليه.

مسوغات الرأي الراجح:
 -4ألن الشعث الذي هو شعار اإلحرام يكون ف الشعر وليس ف جميع البدن.
 -2عمالً بقاعدة اعمال الدليلين خير من اهمال أحدهما.

 -3عمالً بقاعدة رفع الحرج كون الحاجة للدهن تكون ف البدن وليس ف الشعر لتعرض القدمين واليدين
للشقوق ،والجروح ،وحاجة األذن للتقطير.

( )1انظر :ابن قدامة :المغن ( ،)231/3وابن المنذر :اإلجماع (.)33
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المبحث الثاني
ف
رفع الصوت بالتلبية واإلهالل بالعمرة للمفرد ووقت قطع الحاج للتلبية.
وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :رفع المحرم صوته بالتلبية.
المطلب الثاني :اإلهالل للعمرة بعد أن أهل بحج اإلفراد.
المطلب الثالث :قطع الحاج للتلبية.
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المطلب األول
رفع المحرم صوته بالتلبية

نص المسألة:
ات يس ِمع َنفسه ،ومن يلِ ِ
اجِد الجم ِ
(ِ )1
قَ َ ِ
يه .إِالَّ ِف ال َمس ِجِد
اع ُ ُ َ ُ َ َ َ
صوتَهُ بِاإلهالل ف َم َس ِ َ َ َ
ال َمالك :الَ َيرفَعُ ال ُمح ِرُم َ
ِ ِ
ِ
صوتَهُ ِفي ِه َما(.)2
ال َح َرامَ ،و َمس ِجد مًنى ،فَِإنَّهُ َيرفَعُ َ
صورة المسألة:
رجل محرم بالحج ورفع صوته بالتلبية ف المساجد ،فما الحكم؟

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أن السنة ف المرأة ال ترفع صوتها بالتلبية إال بقدر ما تسمع نفسها( ،)3واختلفوا ف رفع
الصوت بالتلبية للرجل ف المساجد على مذهبين.
مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ذهب الحنفية( ،)4والشافع ف الجديد( :)5إلى جواز رفع الصوت بالتلبية ف سائر المساجد.

المذهب الثاني:

وذهب مالك( ،)6ووافقه علماء مذهبه ف المشهور( ،)7والشافع ف القديم( ،)8والحنابلة( :)9إلى عدم جواز

رفع الصوت بالتلبية ف المساجد إال المسجد الحرام ومسجد منى فقد بنيا للحج وزاد الشافع مسجد عرفة

والحنابلة سائر مساجد مكة ومزدلفة ومنى.

سبب الخالف:

يرجع سبب الخالف ف هذه المسألة الختالف التأويل لألدلة.

أدلة المذاهب:
( )1معنى اإلهاللَّ :
أهل فالن ،إذا رفع صوته بالتلبية .انظر :ابن األثير :النهاية (.)274 /3
( )2مالك :الموطأ (.)413 /3

( )3انظر :ابن عبدالبر :االستذكار ( ،)37 /4ابن رشد :بداية المجتهد ( ،)423 /2ابن قدامة :المغن (.)323 /3
( )4انظر :الشيبان  :المبسوط ()347 /2؛ وموطأ مالك ( ،)436النسف  :كنز الدقائق (.)221
( )5انظر :الشافع  :األم ( ،)474-472 /2الماوردي :الحاوي ( ،)32 /4النووي :المجموع (.)243 /7
( )6مالك :الموطأ (.)413 /3

( )7انظر :ابن رشد :بداية المجتهد ( ،)423 /2الدسوق  :حاشيته (.)74 /4
( )8انظر :الرافع  :العزيز ( ،)312 /3النووي :روضة الطالبين ()73 /3؛ والمجموع (.)243 /7
( )9انظر :ابن قدامه :الكاف ( ،)413 /4ابن تيمية :شرح العمدة  -كتاب الحج (.)643 /4
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أدلة المذهب األول:

استدل أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية والشافعي في الجديد القائلين :بجواز رفع الصوت بالتلبية في

سائر المساجد ،بالسنة واآلثار.

أوالً :السنة:

 -4عن َخ َّالِد ب ِن السَّائِ ِب ب ِن َخ َّالد ،عن أَبِ ِ
ال ر ُسو ُل اللَّ ِه « :أَتَانِ ِجب ِري ُل ،فَأ ِ
آم َر
يه ،قَ َ
َ
َ
ال :قَ َ َ
َم َرن أَن ُ
َ
ِ ِ ()1
أَص َحابِ أَن َيرفَ ُعوا أَص َواتَهُم بِاإلهالل َوالتَّلب َية» .
وجه الداللة:

دل الحديث على استحباب رفع الصوت بالتلبية بدايةً من مسجد الميقات ومرو اًر بسائر األماكن ومنها

المساجد ألن األمر جاء على عمومه ولم يحدد ولم يقيد بمكان وال بمسجد(.)2
ِ ِ
ِ
َّ
َم َرَنا أَن َنج َعلَهَا
َ -2عن أَبِ َس ِعيد ،قَ َ
ص َر ً
الَ « :خ َرج َنا َم َع َر ُسول اهلل َ نص ُرُخ بِال َحج ُ
اخاَ ،فلَ َّما قَدم َنا َمكةَ أ َ
ان َيوُم التَّرِوَي ِةَ ،وُرح َنا إِلَى ِمًنى ،أَهلَل َنا بِال َحج»(.)3
ُعم َرةً إِ َّال َمن َس َ
يَ ،فلَ َّما َك َ
اق الهَد َ
وجه الداللة:
دل الحديث بعبارته على استحباب رفع الصوت بالتلبية على عمومه للمحرم بالحج والعمرة ف سائر

األماكن ومنها المساجد(.)4
ِ ِ ُّ
ِ
صلَّى َّ
الحلَيفَ ِة َرك َعتَي ِنَ ،و َس ِمعتُهُم
َ -3عن أ ََنس  ،قَ َ
العص َر بِذي ُ
النبِ ُّ  بِال َمد َينة الظه َر أَرَبعاًَ ،و َ
الَ « :
ِ
يعا»(.)5
َيص ُرُخ َ
ون بِ ِه َما َجم ً
وجه الداللة:

دل الحديث بعبارته على استحباب رفع الصوت بالتلبية على عمومه للمحرم بالحج والعمرة ف سائر

األماكن ومنها المساجد(.)6

َ -4عن أَبِ َبكر الصدي ِ
َن َّ
ق  ،أ َّ
الع ُّج َوالثَّ ُّج»(.)7
النبِ َّ ُ سئِ َل :أ ُّ
ض ُل؟ قَ َ
الحج أَف َ
َي َ
الَ « :

( )1رواه الترمذي ف سننه ،أبواب الحج ،باب ما جاء ف رفع الصوت بالتلبية /412 /3( :ح ،)123وحكم األلبان عليه :بأنه
حديث صحيح ،صحيح الترغيب والترهيب.)23 /2( :

( )2انظر :الزرقان  :شرحه على الموطأ ( ،)374 /2األلبان  :صحيح الترغيب والترهيب (.)23 /2
( )3رواه مسلم ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب باب التقصير ف العمرة /344 /2( :ح.)4247
( )4انظر :القاض عياض :إكمال المعلم بفوائد مسلم (.)326 /4
( )5رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب رفع الصوت باإلهالل /431 /2( :ح.)4341
( )6انظر :ابن حجر :فتح الباري (.)421 /3

( )7رواه الترمذي ف سننه ،أبواب الحج ،باب ما جاء ف فضل التلبية /412 /3( :ح ،)127حكم األلبان عليه :بأنه حسن
لغيره ،صحيح الترغيب والترهيب .)24 /2( :معنى :العج :رفع الصوت بالتلبية .انظر :ابن األثير :النهاية ( ،)414 /3ومعنى

الثج :سيالن دماء الهدي واألضاح  .انظر :ابن األثير :النهاية (.)227 /4
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وجه الداللة:
دل الحديث بعمومه على استحباب رفع الصوت بالتلبية ف سائر األماكن ومنها المساجد الت يمر

بها الحاج والمعتمر ،كونه لم يقيد رفع الصوت بالتلبية ال بمكان وال بمسجد(.)1

ثانياً :اآلثار:

ت َم َع اب ِن ُع َم َر « َفلَبَّى َحتَّى أَس َم َع َما َبي َن ال َجَبلَي ِن»(.)2
َ -4عن َبكر قَ َ
الُ :كن ُ
الَ « :كان أَصحاب رس ِ َّ ِ
اء َحتَّى تَُب ُّح أَص َواتُهُم ِمن ِش َّد ِة
ون َّ
وب ب ِن َزيد قَ َ
َ -2عن َيعقُ َ
ول الله َ ال َيبلُ ُغ َ
َ
الرو َح َ
َ ُ َُ
تَلبَِيتِ ِهم»(.)3
ال« :ارفَ ُعوا أَصواتَ ُكم بِالتَّلبَِي ِة» و َع ِن اب ِن ُّ
الزَبي ِرِ ،مث ُل َذلِ َك(.)4
َ -3ع ِن اب ِن ُع َم َر قَ َ
َ
َ
ِِ
ِ
يد بن جبير يوِقظُ َن ِ
ال :أرَي ُ ِ
ِ
وموا لَُّبوا ،فَإِ َّن
ت َسع َ َ ُ َ ُ
َ -4عن أَي َ
ً
ُّوب قَ َ َ
اسا من أَهل ال َي َم ِن ف ال َمسجدَ ،وَيقُو ُل« :قُ ُ
ِز َينةَ ال َحج التَّلبَِيةُ»(.)5
وجه الداللة:

دلت اآلثار بمجموعها على جواز رفع الصوت بالتلبية على وجه العموم ف سائر األماكن ومنها
المساجد.
أدلة المذهب الثاني:
استدل أصحاب المذهب الثاني وهم :المالكية والشافعي في القديم والحنابلة القائلين :بعدم جواز رفع
الصوت بالتلبية في مساجد الجماعات ،إال المسجد الحرام ومسجد منى ومسجد عرفه ،بالمعقول.
وجه قول مالك :أن مساجد الجماعة مبنية للصالة وذكر اهلل تعالى وتالوة القرآن فال يصح رفع الصوت
فيها بما ليس من مقصودها؛ ألنه ال تعلق لش ء منها بالحج وأما المسجد الحرام ومسجد الخيف فللحج
اختصاص بهما من الطواف والصالة أيام منى ولسبب الحج أقيما فلذلك استحب رفع الصوت فيهما
بالتلبية(.)6

صلين ،بخالف المساجد الثَّالثة
الم َ
وجه قول الشافعي في القديم :منعاً من التشويش على المتعبدين و ُ
"المسجد الحرام ،مسجد منى ،مسجد عرفة" ،فإن التلبية معهودة فيها(.)7
( )1انظر :العين  :عمدة القاري (.)474 /3
( )2رواه ابن أب شيبة ف مصنفه ،كتاب الحج ،من كان يرفع صوته بالتلبية /372 /3( :ح.)43232
( )3رواه ابن أب شيبة ف مصنفه ،كتاب الحج ،من كان يرفع صوته بالتلبية /372 /3( :ح.)43234
( )4رواه ابن أب شيبة ف مصنفه ،كتاب الحج ،من كان يرفع صوته بالتلبية /373 /3( :ح.)43234
( )5رواه ابن أب شيبة ف مصنفه ،كتاب الحج ،من قال التلبية زينة الحج /373 /3( :ح.)43231
( )6انظر :ابن عبد البر :االستذكار ( ،)37 /4الباج  :المنتقى (.)244 /2
( )7انظر :الرافع  :العزيز (.)312 /3
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وجه قول الحنابلة :المسجد الحرام ومنى وسائر مساجد الحرم وبقاعه؛ ه مواضع النسك ،بخالف
مساجد الحل وأمصاره(.)1
مناقشة األدلة:
مناقشة أدله أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية والشافعي في الجديد القائلين :بجواز رفع الصوت
بالتلبية في سائر المساجد.

 -4أما األمر ف حديث «أَتَانِ ِجب ِري ُل ،فَأ ِ
آم َر أَص َحابِ أَن َيرفَ ُعوا أَص َواتَهُم بِاإلهالل َوالتَّلبَِي ِة»(.)2
َم َرن أَن ُ
َ
فاعترض عليه:
أن األمر عند أكثر األصوليين يكون للتبليغ وليس لألمر( ،)3فعلى هذا ال يكون أمر جبريل
اهلل  بأن يأمر الصحابة

برفع أصواتهم بالتلبية ،أم اًر للصحابة

لرسول

.

 -2أما حجتهم بجواز رفع الصوت ف سائر المساجد.
فاعترض عليه:
أ -بأن حجتهم استندت لعموم األحاديث الواردة واآلثار والمتأمل ف األحاديث واآلثار ال يجد ما يوح
برفع الصوت ف المساجد.
ب -وبأن مساجد الحل واألمصار ليست التلبية مقصودة فيها وال معنى للتلبية فيها.
مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني وهم :المالكية والشافعي في القديم والحنابلة القائلين :بعدم جواز رفع
الصوت بالتلبية في مساجد الجماعات ،إال المسجد الحرام ومسجد منى ومسجد عرفه.
وجه قولهم إن التلبية ليست من مقصود مساجد األمصار وان التلبية فيها تشويش على المصلين.
فاعترض عليه:
بأن التلبية ف
عرفة ،ومنه

وقت الصالة فيها تشويش على المصلين ف المسجد الحرام ومسجد منى ومسجد

عنها ف وقت الصالة ،وأن التلبية تبدأ من الميقات فال تكون ف المساجد الت قبل

الميقات.

( )1انظر :ابن قدامه :الكاف (.)413 /4
( )2رواه الترمذي ف سننه ،أبواب الحج ،باب ما جاء ف رفع الصوت بالتلبية /412 /3( :ح ،)123وحكم األلبان عليه:
بأنه صحيح ،صحيح الترغيب والترهيب.)23 /2( :
( )3انظر :ابن النجار :مختصر التحرير (.)66 /3
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الرأي الراجح:
بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها يتضح للباحث رجحان القول :بجواز رفع الصوت بالتلبية ف
سائر المساجد كون رفع الصوت بالتلبية من مسجد الميقات للحاج كونه مقصوداً ومخصوصاً بالتلبية عمالً
والمساجد الت ف الطريق للمسجد الحرام ،ومسجد منى ،ومسجد عرفة شريطة أن ال يكون وقت صالة أو أن
ال يشوش على المصلين.
مسوغات الرأي الراجح:
 -4عمالً بقاعدة اعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما.
 -2كون رفع الصوت بالتلبية من شعار الحج والعمرة.
 -3لم يوجد ف األدلة ما يقيد رفع الصوت بالتلبية بمكان أو مسجد.
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المطلب الثاني
اإلهالل للعمرة بعد أن أهل بحج اإلفراد

نص المسألة:
ِ
ِ
ِِ
ال
َه َّل بِ َح ٍّج ُمف َرد ،ثَُّم َب َدا لَهُ أَن ُي ِه َّل َبع ُد بِ ُعم َرةَ ،فلَي َس لَهُ ذلِ َك ،قَ َ
ونَ :من أ َ
عن َمالك؛ أََّنهُ َسم َع أَه َل العلم َيقُولُ َ
ت َعلَي ِه أَه َل ال ِعلِم بَِبلَِد َنا(.)1
َمالِكَ :وذلِ َك الَِّذي أَد َرك ُ
صورة المسألة:

حاج أحرم بالحج مفرداً ،وأراد إدخال العمرة على الحج؛ ليكون قارناً ،فما الحكم؟

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أنه من دخل مكة بعمرة ف أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف

بالبيت( .)2واختلفوا فيمن أحرم بالحج مفرداً ،وأراد إدخال العمرة على الحج؛ ليكون قارناً ،على مذهبين.

مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ذهب الحنفية( ،)3والشافع ف القديم( ،)4واللخم من المالكية( :)5إلى جواز إدخال العمرة على الحج لمن

أحرم بالحج مفرداً.

المذهب الثاني:

وذهب مالك ،ووافقه جمهرة علماء مذهبه( ،)6والشافعية ف األصح( ،)7والحنابلة على األرجح( ،)8عدم جواز

إدخال العمرة على الحج ،ومن فعل لم يلزمه ،ويتمادى على حجه مفرداً.
سبب الخالف:

مبن على االختالف ف حجة النب  ،فالقول بجواز إدخال العمرة على الحج مبن على القول بأن النب

 لبى بالحج مفرداً ثم أدخل عليه العمرة ،والقول بالمنع مبن على أن النب  لبى بهما معاً.

( )1مالك :الموطأ (.)413 /3
( )2انظر :ابن المنذر :اإلجماع ( ،)37النووي :المجموع (.)462 /7
( )3انظر :السرخس  :المبسوط (.)412 /4
( )4انظر :الماوردي :الحاوي (.)31 /4
( )5انظر :القراف  :الذخيرة (.)213 /3

( )6انظر :مالك :الموطأ ( ،)413 /3ابن عبد البر :التمهيد (.)232 /1
( )7انظر :النووي :المجموع (.)473 /7
( )8انظر :ابن قدامة :المغن (.)423 /3
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أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول:

استدل أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية والشافعي في القديم واللخمي من المالكية ،القائلين :بجواز

إدخال العمرة على الحج ،بالسنة والقياس.

أوالً :السنة:

ِ
الع ِقي ِ
صل ِف َه َذا
ق َيقُو ُل« :أَتَانِ اللَّيلَةَ آت ِمن َرب َ ،فقَ َ
الَ :
 -4عن عمر  ،قال :سمعت النب  بِ َوادي َ
ِ
الم َب َارِكَ ،وُقلُ :عم َرةً ِف َحجَّة»(.)1
الوادي ُ
َ
وجه الداللة:
دل الحديث أن النب  أ ِ
ُم َر أن ُيدخل العمرة على الحج ،وهذا يدل على جواز إدخال العمرة على
الحج(.)2
َس ِ
ي،
 -2عن جابر بن عبداهلل أن رسول اهلل  قَ َ
ت ِمن أَم ِري َما استَد َبر ُ
ال« :لَو أَن استَقَبل ُ
ق الهَد َ
ت لَم أ ُ
وجعلتُها عمرةً ،فَمن َك ِ
ِ َّ
ام ُس َارقَةُ ب ُن َمالِ ِك ب ِن ُجع ُشم،
َ
َََ َ ُ َ َ
ان من ُكم لَي َس َم َعهُ َهدي َفل َيحلَ ،ول َيج َعلهَا ُعم َرةً» ،فَقَ َ
َّك رسو ُل ِ
اهلل  أَصابِعه و ِ
ال :يا رس َ ِ ِ ِ
ِ
الَ « :د َخلَ ِت
اح َدةً ِف األُخ َرىَ ،وقَ َ
ول اهلل ،أَل َعام َنا َه َذا أَم أل ََبد؟ فَ َشب َ َ ُ
فَقَ َ َ َ ُ
َ َُ َ
ال ُعم َرةُ ِف ال َحج» َم َّرتَي ِن « َال َبل ِأل ََبِد أ ََبد»(.)3
وجه الداللة:

دل قول النب  ف الحديث على جواز إدخال العمرة على الحج.

ثانياً :القياس:

قياساً على إدخال الحج على العمرة؛ ألنه أحد النسكين(.)4

أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب المذهب الثاني وهم :جمهرة علماء المالكية ،والشافعية في األصح ،والحنابلة على األرجح،

القائلين :بعدم جواز إدخال العمرة على الحج بالسنة.

اق البدن معه ،وقَد أ َ ُّ
 -4حدثن جابر بن عبد اهلل  :أََّنهُ َح َّج مع َّ ِ
الحج ُمف َرًدا ،فَقَا َل
َهلوا بِ َ
ََ
النب َ يوَم َس َ ُ َ َ َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ُّ ِ
البي ِت ،وَبي َن الصَّفَا و ِ
ان
لَهُم« :أَحلوا من إِح َرام ُكم بِطَ َواف َ
يموا َحالَ ًالَ ،حتَّى إِ َذا َك َ
المرَوةَ ،وقَص ُروا ،ثَُّم أَق ُ
َ َ
َ
ِ ِ ُّ
الحجَ ،واج َعلُوا الَّتِ قَِدمتُم بِهَا ُمت َعةً»(.)5
َيوُم التَّرِوَية فَأَهلوا بِ َ

( )1رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب قول النب « : العقيق واد مبارك» /433 /2( :ح.)4334
( )2انظر :المباركفوري :مرعاة المفاتيح (.)462 /1
( )3متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الحج ،أبواب العمرة ،باب عمرة التنعيم /4 /3( :ح ،)4713ومسلم
ان و ُجوِه ِ
اإلح َرِام /113 /2( :ح.)4246
ف صحيحه ،كتاب الحجَ ،ب ُ
اب َبَي ِ ُ
( )4انظر :القدوري :التجريد ( ،)4634 /4المباركفوري :مرعاة المفاتيح (.)462 /1
( )5متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب التمتع واإلقران واإلفراد بالحج /443 /2( :ح ،)4361ومسلم
ان و ُجوِه ِ
اإلح َرِام /114 /2( :ح.)4246
ف صحيحه ،كتاب الحجَ ،ب ُ
اب َبَي ِ ُ
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وجه الداللة:
دل الحديث بمفهومه على أنه ال يجوز إدخال العمرة على الحج ألنه لو جاز ذلك لم يؤمروا بفسخ
الحج ف العمرة ،وكان الغرض من ذلك إعالمهم بجواز العمرة ف أشهر الحج ،وابطال ما كانوا عليه

ف الجاهلية من عدم الجواز(.)1
َّة الوَد ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َه َّل بِ ُعم َرةَ ،و ِمَّنا َمن أَ َه َّل بِ َحجٍّ،
اع ،فَمَّنا َمن أ َ
َ -2عن َعائ َشةَ  ،قَالَتَ :خ َرج َنا َم َع النَّب  ف َحج َ
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه َ « :من أَح َرَم بِ ُعم َرة َولَم ُيهِدَ ،فلُيحلِلَ ،و َمن أَح َرَم بِ ُعم َرة َوأَه َدى ،فَالَ ُي ِح ُّل
فَقَِدم َنا َم َّكةَ ،فَقَ َ
ِ
ِ
َه َّل بِ َحجٍَّ ،فلُيتِ َّم َحجَّهُ»(.)2
َحتَّى ُيح َّل بَِنح ِر َهديِهَ ،و َمن أ َ
وجه الداللة:
َه َّل بِ َحجٍَّ ،فلُيتِ َّم َحجَّهُ» بإتمام الحج وعدم فسخه
دل األمر بعبارته ف الحديث بقوله َ « : و َمن أ َ
لعمرة ،وال ُيشرع إدخال العمرة عليه(.)3
ِ
ِ
ِِ
ِ
ُّ ِ
الَّ « :
صف َح ِة
َ -3ع ِن اب ِن َعبَّاس  ،قَ َ
صلى َر ُسو ُل اهلل  الظه َر بِذي ال ُحلَيفَة ،ثَُّم َد َعا بَِناقَته فَأَش َع َرَها ف َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
س َن ِ
َّ
ت َّ
َه َّل بِال َحج»(.)4
امهَا األَي َم ِنَ ،و َسلَ َ
ب َراحلَتَهَُ ،فلَ َّما استََوت بِه َعلَى ال َبي َداء أ َ
الد َمَ ،وَقل َد َها َنعلَي ِن ،ثَُّم َرك َ
َ
وجه الداللة:

دل الحديث بمنطوقه على أن النب  قد لبى بالحج وحده ،فقد روى البخاري ومسلم عن حفصة
الن ِ
ول اللَّ ِهَ ،ما َشأ ُن َّ
ك؟
ت ِمن ُعم َرتِ َ
َ ،زو ِج النَّبِ  ،أََّنهَا قَالَتَ :يا َر ُس َ
اس َحلُّوا بِ ُعم َرةَ ،ولَم تَحلِل أَن َ
ت هديِ  ،فَالَ أ ِ
ال« :إِن لَبَّد ُ ِ
َح ُّل َحتَّى أَن َح َر»(.)5
قَ َ
ت َأرس َ ،وَقلَّد ُ َ

مناقشة األدلة:

احتج أصحاب المذهب الثاني وهم :جمهرة علماء المالكية ،والشافعية في األصح ،والحنابلة على األرجح،

القائلين :بعدم جواز إدخال العمرة على الحج ،بما يأتي:

 -4بأن ذلك خاص بالنب  ،وقد فعل  ذلك من أجل إبطال اعتقاد أهل الجاهلية أنه ال يجوز االعتمار
ف أشهر الحج(.)6

( )1انظر :ابن عبد البر :التمهيد (.)363 /23
( )2متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الحيض ،باب :كيف تهل الحائض بالحج والعمرة /74 /4( :ح ،)343ومسلم
ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب بيان وجوه اإلحرام /172 /2( :ح.)4244
( )3انظر :المباركفوري :مرعاة المفاتيح (.)32 /3

( )4رواه مسلم ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب تقليد الهدي واشعاره عند اإلحرام /342 /2( :ح.)4243
( )5متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب التمتع واإلقران واإلفراد بالحج /443 /2( :ح ،)4366ومسلم
ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب بيان أن القارن ال يتحلل إال ف وقت تحلل الحاج المفرد /322 /2( :ح.)4223
( )6انظر :ابن عبد البر :التمهيد (.)363 /23

- 64 -

 -2أن أفعال العمرة من الطواف ،والسع  ،والحلق استحقت باإلحرام بالحج ،فلم يبق ف إدخال اإلحرام بها
فائدة بخالف العكس من إدخال الحج على العمرة ،فإنه يستفيد به الوقوف ،والرم  ،والمبيت(.)1

 -3أن التداخل على خالف األصل ،وال يصار إليه إال بدليل ،السيما أن فيه إدخال األصغر وهو العمرة
على األكبر وهو الحج ،وهو ال يصح(.)2

 -4أن العمرة أضعف من الحج ،فلم يجز أن تزاحم ما هو أقوى منها بالدخول عليها ،وجاز للحج مزاحمتها
ألنه أقوى منها(.)3

يجاب عنهم:

روي عن اب َن ُع َم َر  ،أنه أَ َر َاد
 -4بأن األصل عدم التخصيص؛ لعدم الدليل ،ومما يدل على ذلك :ما َّ
َّاج بِاب ِن ُّ
يل لَهُ :إِ َّن َّ
ك،
ص ُّدو َ
الزَبي ِر  ،فَِق َ
اس َكائِن َبي َنهُم ِقتَالَ ،وِاَّنا َن َخ ُ
الحج ُ
ام َن َز َل َ
َ
اف أَن َي ُ
الن َ
الح َّج َع َ
ِ َّ ِ
ِ
ص َن َع َر ُسو ُل اللَّ ِه  ،إِن أُش ِه ُد ُكم أَن
فَقَ َ
ال( :لَقَد َك َ
ان لَ ُكم ف َر ُسول الله إِس َوة َح َس َنة) إِ ًذا «أَص َن َع َك َما َ
ال :ما َشأن الحج والعم ِرة إِ َّال و ِ
ِ
ِ
احد ،أُش ِه ُد ُكم
قَد أَو َجب ُ
ان بِظَاه ِر َ
ت ُعم َرةً ،ثَُّم َخ َرَجَ ،حتَّى إِ َذا َك َ
ُ َ َ ُ َ
البي َداء ،قَ َ َ
َ
ت َحجًّا َم َع ُعم َرتِ َ ،وأَه َدى َهدًيا اشتََراهُ بِقُ َديدَ ،ولَم َي ِزد َعلَى َذلِ َكَ ،فلَم َين َحرَ ،ولَم َي ِح َّل ِمن
أَن قَد أَو َجب ُ
ِ
ِ
اف
ضى طَ َو َ
ان َيوُم النَّح ِر ،فََن َح َر َو َحلَ َ
قَ ،وَأرَى أَن قَد قَ َ
َش ء َح ُرَم منهَُ ،ولَم َيحلق َولَم ُيقَصرَ ،حتَّى َك َ
ال اب ُن ُع َم َر َ :ك َذِل َك فَ َع َل َر ُسو ُل اللَّ ِه .)4(
العم َ ِرة بِطَ َو ِاف ِه األ ََّو ِل» َوقَ َ
َ
الحج َو ُ
الن ِ
ت ِل َّلنبِ َ :ما َشأ ُن َّ
اس َحلُّوا َولَم
 -2أما حديث حفصة
فقد جاء عنها ف لفظ آخر :بأنها قَالَتُ :قل ُ
َح ُّل حتَّى أ ِ
ت أر ِس  ،فَ َال أ ِ
ال« :إِن َقلَّد ُ ِ
َح َّل ِم َن ال َحج»( .)5فقول حفصة
ك؟ قَ َ
تَ ِح َّل ِمن ُعم َرتِ َ
َ
ت َهدي َ ،ولَبَّد ُ َ
 :ولم تحل من عمرتك وقوله  :حتى أحل من الحج ظاه اًر فيه أنه كان قارناً.

 -3أما القول بأنه ال يصح إدخال األصغر "العمرة" ،على األكبر "الحج" مجرد قياس فيه نظر( ،)6لحديث
ِ
ِ
ِِ
ي َفل َي ِح َّل ال ِح َّل
ال :قَ َ
اب ِن َعبَّاس  ،قَ َ
ال َر ُسو ُل اهلل َ « :هذه ُعم َرة استَمتَع َنا بِهَا ،فَ َمن لَم َي ُكن عن َدهُ الهَد ُ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ام ِة»(.)7
ُكلهُ ،فَإ َّن ال ُعم َرةَ قَد َد َخلَت ف ال َحج إلَى َيوم الق َي َ

( )1انظر :الرمل  :نهاية المحتاج (.)323 /3
( )2انظر :المرجع السابق نفسه.

( )3انظر :الزرقان  :شرحه على الموطأ ( ،)377 /2الماوردي :الحاوي (.)31 /4
( )4متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب طواف القارن /437 /2( :ح ،)4642ومسلم ف صحيحه ،كتاب
الحج ،باب بيان جواز التحلل باإلحصار وجواز القران /324 /2( :ح.)4232

( )5متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب التمتع واإلقران واإلفراد بالحج /443 /2( :ح ،)4366ومسلم
ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب بيان أن القارن ال يتحلل إال ف وقت تحلل الحاج المفرد /322 /2( :ح.)4223
( )6انظر :ابن عثيمين :الشرح الممتع (.)16 /7
( )7رواه مسلم ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب جواز العمرة ف أشهر الحج /344 /2( :ح.)4244
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الرأي الراجح:
بعد عرض مذاهب الفقهاء ،وأدلتهم ومناقشتها ،يتضح للباحث رجحان رأي أصحاب المذهب األول وهم:
الحنفية ،واللخم من المالكية ،والشافع ف القديم القائلين :بجواز إدخال العمرة.
مسوغات الرأي الراجح:

 -4لقوة أدلتهم وصحتها وصراحتها.
 -2وألنه بدل أن يأت بنسك واحد يأتى بنسكين.

ثمرة الخالف:

تظهر ثمرة الخالف ف هذه المسألة فيما يأت  :على مذهب الحنفية واللخم من المالكية والشافع ف

القديم ،القائلين بجواز إدخال العمرة على الحج يصير بذلك قارناً ،قد أدى بهذا النسك حجاً وعمرة ،وعلى مذهب

مالك ،وجمهرة علماء مذهبه ،والشافعية ف األصح ،والحنابلة على األرجح ،القائلين بمنع إدخال العمرة على

الحج يصير حجاً مفرداً ،وادخال العمرة عليه ُيعد لغواً ،فيكون بذلك رافضاً للعمرة ،وال يلزمه ش ء برفضه(،)1
ولكن المشهور عند الحنابلة استحباب الرفض ،وعليه برفضها دم ،ويقضيها(.)2

( )1انظر :مالك :المدونة ( ،)424 /4ابن قدامة :المغن (.)263 /3
المرداوي :اإلنصاف (.)467 /1
( )2انظرَ :
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المطلب الثالث
نص المسألة:
ِ
أ َّ ِ
ان ُيلَب
َن َعل َّ ب َن أَبِ طَالب َك َ
ال َمالِكَ :وذلِ َك األَم ُر
ال َيح َيى ،قَ َ
قَ َ
صورة المسألة:

وقت قطع الحاج التلبية
اغ ِت َّ
الشم ُس ِمن َيوِم َع َرفَةَ قَطَ َع التَّلبَِيةَ.
ِف ال َحجَ .حتَّى إِ َذا َز َ
الَِّذي لَم َي َزل َعلَي ِه أَه ُل ال ِعلِم ِعن َد َنا(.)1

حاج لبى بالحج ،توقف عن التلبية عندما زاغت شمس يوم عرفة ،فما الحكم؟

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أن التلبية شعار الحج( ،)2واختلفوا متى يقطع الحاج التلبية ،على مذهبين.

مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ذهب الحنفية( ،)3والشافعية( ،)4والحنابلة( ،)5إلى أن الحاج يقطع التلبية عند رم جمرة العقبة.

المذهب الثاني:

وذهب مالك( ،)6ووافقه علماء مذهبه( ،)7إلى أن الحاج يقطع التلبية إذا ازغت الشمس من يوم عرفة.

سبب الخالف:

هو اختالف اآلثار الواردة عن الصحابة

.

( )1مالك :الموطأ (.)411 /3
( )2انظر :الشيبان  :المبسوط ( ،)341 /2القراف  :الذخيرة ( ،)221 /3الماوردي :الحاوي ( ،)13 /4النووي :المجموع
( ،)243 /7ابن قدامة :المغن (.)373 /3
( )3انظر :الشيبان  :المبسوط ( ،)346 /2السرخس  :المبسوط ( ،)32 /4الكاسان  :بدائع الصنائع (.)436 /2
( )4انظر :النووي :المجموع (.)33 /3

( )5انظر :البهوت  :كشاف القناع ( ،)324 /2ابن قدامه :المغن (.)313 /3
( )6انظر :مالك :الموطأ ()411 /3؛ والمدونة (.)337 /4
( )7انظر :ابن عبد البر :الكاف (.)374 /4
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أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول:

استدل أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية ،والشافعية ،والحنابلة القائلين :بقطع التلبية عند رمي جمرة

العقبة الكبرى ،بالسنة واآلثار.

أوالً :السنة:
َ -4ع ِن اب ِن َعبَّاس

ِ
ِ
ف َّ ِ
 ،أ َّ
ف الفَض َل
المزَدلِفَ ِة ،ثَُّم أَرَد َ
ان ِرد َ
امةَ ب َن َزيد ر َك َ
َن أ َ
النب  من َع َرفَةَ إلَى ُ
ُس َ
ِ
ال :فَ ِكالَ ُه َما قَاالَ« :لَم َي َزِل َّ
العقََب ِة»(.)1
المزَدلِفَ ِة إِلَى ِمًنى ،قَ َ
النبِ ُّ ُ يلَب َحتَّى َرَمى َجم َرةَ َ
م َن ُ
ول ِ
 -2عن عبِد ِ
ت مع رس ِ
اهلل « ،فَ َما
اهلل بن مسعود  قالَ :والَِّذي َب َع َ
َ َ
ث ُم َح َّم ًدا  بِال َحق ،لَقَد َخ َرج ُ َ َ َ ُ
()2
طهَا بِتَكبِير أَو تَهلِيل« .
تََر َك التَّلبَِيةَ َحتَّى َرَمى َجم َرةَ ال َعقََب ِة ،إِ َّال أَن َيخلِ َ
ال« :لَبَّى رسو ُل ِ
 -3عن عبِد ِ
اهلل َ ،حتَّى َرَمى َجم َرةَ ال َعقََب ِة»(.)3
اهلل بن مسعود  ،قَ َ
َ َ
َُ
ت َم َع َّ
النبِ ِ م َن ال ُمزَدلِفَ ِةَ ،فلَم أ ََزل أَس َم ُعهُ ُيلَب َحتَّى َرَمى
َ -4عن َعلِ ٍّ بن أب طالب  قال« :أَفَض ُ
َجم َرةَ ال َعقََب ِة»(.)4
وجه الداللة:

دلت األحاديث بعبارتها على أن النب  قطع التلبية عند رم جمرة العقبة الكبرى ف اليوم األول.

ثانياً :اآلثار:

عن عبد الرحمن بن يزيد :أن عبد اهلل  لبَّى حين أفاض من َجمع( ،)5فقيل :أعراب
سمعت الذي أنزلت عليه سورةُ البقرة يقول ف هذا المكان« :لبيك
ضلُّوا؟!،
ُ
الناس أَم َ
فقال عبد اهلل  :أنسى ُ
اللهم لبيك»(.)6
هذا؟!،

وجه الداللة:

دل األثر بمفهومه على أن النب  قطع التلبية عند رم جمرة العقبة الكبرى ف اليوم األول(.)7

( )1متفق عليه ،رواه البخاري ف

صحيحه ،كتاب الحج ،باب التلبية والتكبير غداة النحر /466 /2( :ح ،)4616ومسلم

ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب استحباب إدامة الحاج التلبية /334 /2( :ح.)4214

( )2رواه أحمد ف مسنده ،مسند المكثرين من الصحابة ،مسند عبداهلل بن مسعود  /72 /7( :ح ،)3364وحكم األلبان عليه:
بأنه حسن اإلسناد :،إرواء الغليل ( /236 /4ح.)4233
( )3رواه أحمد ف مسنده ،مسند المكثرين من الصحابة ،مسند عبداهلل بن مسعود  /214 /6( :ح ،)3733وحكم األرنؤوط
عليه :بأنه صحيح لغيره.

( )4رواه أحمد ف مسنده ،مسند المكثرين من الصحابة ،مسند َعلِ ٍّ بن أب طالب  /242 /2( :ح ،)343وحكم األرنؤوط
عليه :بأن إسناده حسن.
( )5من جمع :أي :من المزدلفة .انظر :ابن الملك :شرح المصابيح (.)332 /3

( )6رواه مسلم ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب استحباب إدامة الحاج التلبية /332 /2( :ح.)4213
( )7انظر :النووي :المنهاج شرح صحيح مسلم (.)23 /3

- 61 -

أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب المذهب الثاني وهم :المالكية القائلين :بقطع التلبية إذا زاغت شمس يوم عرفة باآلثار.
ك التَّلبِيةَ إِ َذا راحت ِإلَى الموِق ِ
ف(.)1
َ -4عن َعائِ َشةَ
َزو ِج النَّبِ ؛ أََّنهَا َك َانت تَت ُر ُ
َ َ
َ
َ
َن علِ َّ بن أَبِ َ ِ
اغ ِت َّ
ط َع التَّلبَِيةَ(.)2
الشم ُس ِمن َيوِم َع َرفَةَ قَ َ
ان ُيلَب ِف ال َحجَ .حتَّى إِ َذا َز َ
 -2أ َّ َ
طالب َ ك َ
َ
وجه الداللة:
دلت اآلثار بعبارتها بأن عائشة

وعل  كانوا يقطعون التلبية عندما تزيغ شمس يوم عرفة.

مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة المذهب الثاني المالكية القائلين بقطع التلبية إذا زاغت شمس يوم عرفة:
القول بقطع التلبية إذا زاغت شمس يوم عرفة مرجوح بنص حديث رسول اهلل  لثبوت قطعه للتلبية عند

رم جمرة العقبة ،فإن صح عن أحد من الصحابة أو التابعين خالفه ،فهم مجتهدون معذورون ،أو أنهم لم
يبلغهم حديث رسول اهلل  ،لكن ال يقدم على قول النب  وال فعله قول أحد.

أفضت مع الحسين بن على من المزدلفة ،فلم أزل
ثم إن علياً  جاء عنه خالف ذلك؛ عن عكرمة قال:
ُ
أسمعه يلب حتى رمى جمرة العقبة ،فسألته؟ فقال :أفضت مع أب من المزدلفة فلم أزل أسمعه يلب حتى رمى
ت َم َع َّ
النبِ ِ م َن ال ُمزَدِلفَ ِةَ ،فلَم أ ََزل أَس َم ُعهُ ُيلَب َحتَّى َرَمى َجم َرةَ ال َعقََب ِة»(.)3
جمرة العقبة ،فسألته؟ فقال« :أَفَض ُ
الرأي الراجح:
بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها يتضح للباحث رجحان رأي أصحاب المذهب األول وهم:
الحنفية ،والشافعية ،والحنابلة القائلين :بقطع التلبية عند رم جمرة العقبة.
مسوغات الرأي الراجح:
 -4لقوة أدلتهم.

 -2وألن فعل النب  مقدم على فعل الصحابة

.

( )1مالك :الموطأ (.)411 /3
( )2المرجع نفسه (.)411 /3

( )3رواه أحمد ف مسنده ،مسند المكثرين من الصحابة ،مسند َعلِ ٍّ بن أب طالب  /242 /2( :ح ،)343وحكم األرنؤوط
عليه :بأن إسناده حسن( ،المرجع نفسه).
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الفصل الثاني
اآلراء الفقهية من باب إهالل أهل مكة ،ومن بها من غيرهم إلى باب قطع المعتمر للتلبية.

وفيه مبحثان:

المبحث األول :اإلهالل بالحج ألهل مكة ومن بها من غيرهم ،وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :ميقات اإلهالل بالحج ألهل مكة ومن كان بها من غير أهلها.

المطلب الثاني :ميقات أهل مكة للعمرة.

المطلب الثالث :وقت ابتداء طواف اإلفاضة.

المبحث الثاني :تقليد الهدي وقطع التلبية للمحرم بالعمرة ،وفيه ثالثة مطالب:

المطلب األول :الخروج بالهدي لغير المحرم وهل يشترط اإلحرام لتقليد الهدي.

المطلب الثاني :إذا قلد الحاج الهدي بميقات ذي الحليفة وأهل بالحج من الجحفة.
المطلب الثالث :متى يقطع المعتمر التلبية.
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المبحث األول

وفيه ثالثة مطالب:

اإلهالل بالحج ألهل مكة ومن بها من غيرهم

المطلب األول :ميقات اإلهالل بالحج ألهل مكة ومن كان بها من غير أهلها.

المطلب الثاني :ميقات أهل مكة للعمرة.

المطلب الثالث :وقت ابتداء طواف اإلفاضة.
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المطلب األول
ميقات اإلهالل بالحج ألهل مكة ومن كان بها من غير أهلها

نص المسألة:
ال مالِك :وِاَّنما ي ِه ُّل أَه ُل م َّكةَ ،بِالحج إِ َذا َك ُانوا بِها .ومن َكان م ِقيماً بِم َّكةَ ِمن َغي ِر أَهلِهاِ ،من جو ِ
ف َم َّكةَ،
َ
َ
َ َ ُ
َ
َ
َ ُ
َ ََ
َ
قَ َ َ
الَ َيخ ُرُج ِم َن ال َح َرِم(.)1

صورة المسألة:

رجل من أهل مكة أو مقيماً بها ،أو دخل مكة بحج تمتع ،أهل بالحج من مكان سكنه بمكة ،فما الحكم؟

الحكم:

أجمع العلماء أن ميقات المك والمقيم بمكة للحج ومن دخل مكة بحج تمتع من بيته بمكة(.)2

المطلب الثاني

ميقات أهل مكة للعمرة

نص المسألة:
وسئِ َل مالِك :عن رجل ِمن أَه ِل م َّكةَ ،هل ي ِه ُّل ِمن جو ِ
الَ :بل َيخ ُرُج إِلَى ال ِحل ،فَُيح ِرُم
ف َم َّكةَ بِ ُعم َرة؟ قَ َ
َ
َ ُ
َ َُ
َ
َُ َ
ِمنهُ(.)3
صورة المسألة:

رجل من أهل مكة أو مقيماً بها ،خرج للحل ليهل بالعمرة ،فما الحكم؟

الحكم:

أجمع العلماء أن ميقات المك والمقيم بمكة للعمرة من ِ
الحل .

()5( )4

( )1مالك :الموطأ (.)434 /3
( )2انظر :ابن المنذر :اإلجماع ( ،)34ابن عبد البر :االستذكار (.)78 /4

( )3مالك :الموطأ (.)432 /3

ِ
الح َرَم .انظر :الفيروزآبادى :القاموس المحيط (.)316
جاوَز َ
( )4الحل :ما َ
( )5انظر :ابن عبد البر :االستذكار ( ،)73 /4الزيلع  :تبيين الحقائق ( ،)1 /2النووي :المجموع ( ،)223 /7ابن قدامة:
المغن (.)246 /3
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المطلب الثالث
وقت ابتداء طواف اإلفاضة

نص المسألة:
قَ َ ِ
اف بِال َبي ِتَ .والسَّع َ َبي َن الصَّفَاَ ،وال َمرَوِةَ .حتَّى َيرِج َع ِمن
َه َّل ِمن َم َّكةَ بِال َحجَ ،فلُي َؤخ ِر الطَّ َو َ
ال َمالكَ :و َمن أ َ
ِمًنى .وسئِ َل مالِك ع َّمن أَه َّل بِالحج ِمن أَه ِل المِد َين ِة ،أَو َغي ِرِهم ِمن م َّكةَ ،لِ ِهالَ ِل ِذي ال ِحج ِ
َّةَ ،كي َ
َ
َ
َ
ف َيص َنعُ
َ
َ
َُ َ
بِالطَّو ِ
اف؟
َ
)
1
(
َّ
اجب َ ،فليؤخره .وهو الَِّذي ي ِ
ص ُل َبي َنهَُ ،وَبي َن السَّع ِ َبي َن الصَّفَا َوال َمرَوِةَ .ول َيطُف َما
ال َمالِك :أ َّ
قَ َ
َما الط َو ُ
َ
اف ال َو ِ ُ
ُ َ ُ َ َُ
اف َسبعاً(.)2
صل َرك َعتَي ِنُ ،كلَّ َما طَ َ
َب َدا لَهَُ .ولُي َ
صورة المسألة:

()3

رجل من أهل مكة أو مقيماً بها ،أهل بالحج من بيته ،أو من أهل اآلفاق

أخر طواف اإلفاضة والسع

بين الصفا والمروة إلى بعد الرجوع من منى ،فما الحكم؟

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أن طواف اإلفاضة ركن من أركان الحج( ،)4ولطواف اإلفاضة وقت أفضلية ووقت إجزاء،

وأجمعوا على وقت األفضلية بأنه يوم النحر بعد الرم والنحر والحلق( ،)5واختلفوا ف ابتداء وقت جواز طواف
اإلفاضة على مذهبين.

( )1طواف الواجب :يسمى طواف الزيارة ،وطواف اإلفاضة ،وطواف الركن ،وذلك باعتبار الحكم .انظر :الزرقان  :شرحه على
الموطأ ( ،)316 /2ابن قدامة :المغن ( ،)332 /3النووي :المجموع ( ،)42 /1البهوت  :كشاف القناع (.)323 /2
( )2مالك :الموطأ (.)434 /3
( )3آفاقي :من األفق ،وهو نواح

األرض ،فيقال رجل آفاق

أي من غير أهل مكة .انظر :ابن منظور:

لسان العرب (.)3 /42
( )4انظر :ابن المنذر :اإلجماع ( ،)31ابن حزم :مراتب اإلجماع ( ،)42ابن عبدالبر :التمهيد ( ،)267 /47ابن رشد:
بداية المجتهد ( ،)423 /2ابن قدامة :المغن ( ،)332 /3النووي :المجموع (.)222 /1
( )5ابن قدامة :المغن ( ،)334 /3النووي :المجموع (.)222 /1
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مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ذهب الحنفية( ،)1ومالك ،ووافقه علماء مذهبه( ،)2والحنابلة ف رواية( :)3إلى أن وقت طواف اإلفاضة يبدأ

من طلوع الفجر الثان ف يوم النحر.

المذهب الثاني:

وذهب الشافعية( ،)4والحنابلة ف المشهور( :)5إلى أن وقت طواف اإلفاضة يبدأ من نصف ليلة النحر.

سبب الخالف:

سبب الخالف ف وقت طواف اإلفاضة مبن على الخالف ف أول وقت رم جمرة العقبة يوم النحر(.)6

أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول:

استدل أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية القائلين :بأن وقت طواف

اإلفاضة يبدأ من طلوع الفجر الثاني ليوم النحر ،بالسنة واآلثار.

أوالً :السنة:

النبِ َّ  قال« :لِتَأ ُخ ُذوا م َن ِ
 -4عن َجابِر  ،عن َّ
اس َك ُكم ،)7(»... ،ففعله  كما روي عنه من حديث
َ
ِ
ِ
ِ
صلَّى بِ َم َّكةَ الظُّهر.)8(»...
ب َر ُسو ُل اهلل  فَأَفَ َ
جابر بن عبداهلل  قال...« :ثَُّم َرك َ
اض إِلَى ال َبيت ،فَ َ
وجه الداللة:
دل الحديث بمنطوقه على أن النب  طاف طواف اإلفاضة يوم النحر ف النهار ولم يطف ليلة

النحر ،والليال تابعة لأليام السابقة ال الالحقة ،والنهار يبتدأ من طلوع الفجر.
لَيلَةَ َّ
َ -2عن َعائِ َشةَ  ،أََّنهَا قَالَت :أَر َس َل َّ
النح ِر «فَ َرَم ِت ال َجم َرةَ َقب َل الفَج ِر ،ثَُّم
النبِ ُّ  بِأُم َسلَ َمةَ
َِّ
مضت فَأَفَاضت ،و َك ِ
ون َر ُسو ُل اللَّ ِه  -تَعنِ ِ -عن َد َها»(.)9
َ
َ َ
ان َذل َك ال َيوُم ال َيوَم ،الذي َي ُك ُ
َ َ
( )1انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)432 /2الحصكف  :الدر المختار (.)463
( )2انظر :المدونة ( ،)424 /4الدردير :الشرح الصغير (.)62 /2
المرداوي :اإلنصاف (.)43 /4
( )3انظرَ :

( )4انظر :النووي :المجموع ( ،)224 /1الرمل  :نهاية المحتاج (.)327 /3
المرداوي :اإلنصاف ( ،)43 /4ابن قدامة :المغن (.)3 /4
( )5انظرَ :

( )6انظر :ابن قدامة :المغن ( ،)334 /3النووي :المجموع (.)224 /1

النح ِر ر ِ
ِ
( )7رواه مسلم ف صحيحه ،كتاب الحجَ ،ب ُ ِ ِ
اكًبا /343 /2( :ح.)4237
اب استحَباب َرم ِ َجم َرِة ال َعقََبة َيوَم َّ َ
اب َح َّج ِة َّ
النبِ  /134 /2( :ح.)4241
( )8رواه مسلم ف صحيحه ،كتاب الحجَ ،ب ُ
( )9رواه أبو داود ف سننه ،كتاب المناسك باب التعجيل ِمن َجمع /343 /3( :ح ،)4342وحكم عليه األرناؤط :بأنه صحيح
االسناد ،وحكم عليه األلبان  :بأنه حديث ضعيف ،إرواء الغليل /277 /4( :ح .)4277
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وجه الداللة:
دل الحديث بمفهومه على أن أم سلمة طافت بعد طلوع الفجر ،ألنها رمت الجمرة قبل الفجر ثم
مضت إلى مكة ،ومن المنزل إلى مكة نحو من سبعة أميال أو أكثر ،ومن موقف اإلمام بعرفة إلى باب

المسجد الحرام نحو اثنا عشر ميالً ،أن المسافة الت قطعتها تحتاج من وقتاً طويالً يدلل على أنها طافت
بعد الفجر.

()1

ثانياً :اآلثار:

فعل ذلك عب ُد ِ
اهلل بن عمر  ،فَ َكان ي ِه ُّل لِ ِهالَ ِل ِذي ال ِحج ِ
اف بِال َبي ِت،
َّة ،بِال َحج ِمن َم َّكةَ َوُي َؤخ ُر الطَّ َو َ
َ ُ
َ
ُ ُ ََ
()2
َوالسَّع َ َبي َن الصَّفَا َوال َمرَوِةَ ،حتَّى َيرِج َع ِمن ِمًنى .
وجه الداللة:

دل األثر بمفهومه أن اب ُن ُع َم َر
أدلة المذهب الثاني:

 ،طاف طواف اإلفاضة يوم النحر بعد رم جمرة العقبة الكبرى.

استدل أصحاب المذهب الثاني وهم :الشافعية والحنابلة في المشهور القائلين :بأن وقت طواف اإلفاضة

يبدأ من نصف ليلة النحر ،بالسنة.
َ -4عن َعائِ َشةَ  ،أََّنهَا قَالَت :أَر َس َل َّ
لَيلَةَ النَّح ِر «فَ َرَم ِت ال َجم َرةَ قَب َل الفَج ِر ،ثَُّم
النبِ ُّ  بِأُم َسلَ َمةَ
َِّ
مضت فَأَفَاضت ،و َك ِ
ون َر ُسو ُل اللَّ ِه  -تَعنِ ِ -عن َد َها»(.)3
َ
َ َ
ان َذل َك ال َيوُم ال َيوَم ،الذي َي ُك ُ
َ َ
وجه الداللة:
أفاضت قبل الفجر.

دل الحديث بعبارته أن أم سلمة
ِِ
(ِ )4
َّ ِ
امت
اء َ ،عن أَس َم َ
 -2عن َعب ُد الله َ ،مولَى أَس َم َ
المزَدلفَة ،فَقَ َ
اء  :أََّنهَا َن َزلَت لَيلَةَ َجمع عن َد ُ
ت :الَ ،فَ َّ
تُصل  ،فَ َّ
اعةً ثَُّم قَالَتَ « :يا ُب َن َّ
اب القَ َم ُر؟»ُ ،قل ُ
صلت َس َ
اعةً ثَُّم قَالَتَ « :يا ُب َن َّ َ ،هل َغ َ
صلت َس َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
الجم َرةَ ،ثَُّم َر َج َعت
اب القَ َم ُر؟»ُ ،قل ُ
ضي َناَ ،حتَّى َرَمت َ
تَ :ن َعم ،قَالَت« :فَارتَحلُوا» ،فَارتَ َحل َنا َو َم َ
َهل َغ َ

( )1ابن تيمية :شرح العمدة -كتاب الحج (.)647 /2
( )2رواه مالك ف موطئه.)432 /3( :

( )3رواه أبو داود ف سننه ،كتاب المناسك ،باب التعجيل ِمن َجمع /343 /3( :ح ،)4342وحكم عليه األرناؤط :بأنه صحيح
االسناد ،وحكم عليه األلبان  :بأنه ضعيف ،إرواء الغليل /277 /4( :ح .)4277
( )4سميت ليلة جمع :أي :ليلة النحر ،وسميت بذلك؛ ألنه يجمع فيها صلواتها ،وه
شرح المصابيح (.)332 /3
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ليلة المزدلفة .انظر :ابن الملك:

()2
()1
ول اللَّ ِه
ت لَهَاَ :يا َهنتَاهُ َما أ َُرَانا إِ َّال قَد َغلَّس َنا  ،قَالَتَ « :يا ُب َن َّ  ،إِ َّن َر ُس َ
صلَّ ِت الصُّب َح ِف َمن ِزلِهَا ،فَ ُقل ُ
فَ َ
 أَِذ َن لِلظُّ ُع ِن(.)4(»)3
ت :إَِّنا َرَمي َنا ال َجم َرةَ بِلَيل ،قَالَت« :إِنَّا ُكَّنا َنص َنعُ َه َذا َعلَى َعهِد
اء  ،أَنَّهَا َرَم ِت ال َجم َرةَُ ،قل ُ
 -3عن أَس َم َ
رس ِ
ول اللَّ ِه .)5(»
َُ

وجه الداللة:

دلت األحاديث عن أسماء

جواز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل واذا جاز الدفع منها جاز

الرم والطواف.
مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية والمالكية ورواية للحنابلة القائلين :بأن وقت طواف

اإلفاضة يبدأ من طلوع الفجر الثاني ليوم النحر.
 -4أما استداللهم بقول النب ِ« :لتَأ ُخ ُذوا م َن ِ
اس َك ُكم ،»... ،والنهار يبتدأ من طلوع الفجر.
َ
فاعترض عليه:

بأن الرسول  طاف ضحى يوم النحر ،فقد روي عنه من حديث جابر بن عبداهلل  قال...« :ثَُّم
ِ
ِ
ِ
صلَّى بِ َم َّكةَ الظُّهر.)6(»...
ب َر ُسو ُل اهلل  فَأَفَ َ
َرك َ
اض إِلَى ال َبيت ،فَ َ

 -2وأما قولهم إن ابتداء النهار من طلوع الفجر.
فاعترض عليه:

بأنه محل خالف بين أهل العلم إذ من العلماء من يرى أن ابتداء النهار من طلوع الشمس ،ثم إن
الرسول  لم يطف إال بعد طلوع الشمس وقد قال « :لِتَأ ُخ ُذوا م َن ِ
اس َك ُكم.»... ،
َ
ليلة النحر «فرمت الجمرة
والذي فيه أن الرسول  أرسل بأم سلمة
 -3وأما استداللهم بحديث عائشة
قبل الفجر ثم مضت فأفاضت.»...

( )1يا هنتاه :يا هذه .انظر :ابن األثير :النهاية (.)273 /3
سنا :تقدمنا على الوقت المشروع من التغليس وهو السير ف ظلمة آخر الليل .انظر :ابن األثير :النهاية (.)377 /3
( )2غل ْ
( )3الظعن :المرأة ف الهودج .انظر :ابن األثير :النهاية (.)437 /3

ض َعفَةَ أَهلِ ِه بِلَيل /463 /2( :ح ،)4673ومسلم ف صحيحه ،كتاب
اب َمن قَ َّد َم َ
( )4متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحهَ ،ب ُ
اب تَق ِد ِيم َدف ِع الضَّعفَ ِة ِمن النس ِ
اب استِحَب ِ
اء َو َغي ِرِه َّن /342 /2( :ح.)4234
الحجَ ،ب ُ
َ َ
َ
( )5رواه أبو داود ف سننه ،كتاب المناسك ،باب التعجيل ِمن َجمع /346 /3( :ح ،)4334وحكم عليه األرنؤوط :بأنه حديث
صحيح.

( )6رواه مسلم ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب حجة َّ
النبِ  /134 /2( :ح.)4241
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فاعترض عليه:
بأن الرسول  قد أذن للضعفاء بالدفع من مزدلفة آخر الليل ،واذا قلنا :إذا جاز لهم الدفع جاز
الطواف ،لكن هذا اإلذن يختص بهم إذ أن مساواة القوي بالضعيف ف الدفع من مزدلفة وما بعده من
الرم والطواف استناداً على األدلة الت جاءت بالترخيص لهم غير مسلَّم به ألن التعبير بالرخصة
يقتض أن يقابلها عزيمة ،وقياس القوي على الضعيف قياس مع الفارق.

مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني وهم :الشافعية والحنابلة في المشهور القائلين :بأن وقت طواف اإلفاضة
يبدأ من نصف ليلة النحر:
 -4أما استداللهم باألحاديث الت جاءت بترخيص النب  للضعفاء من أهله وغيرهم بالدفع من مزدلفة
آخر الليل قبل الزحام والت منها أن بعض من رخص له قد طاف طواف اإلفاضة بعد رم جمرة
العقبة.
فاعترض عليه ،بما يأتي:
 -4بأن الرسول  قد أذن للضعفاء بالدفع من مزدلفة آخر الليل ،واذا قلنا :إذا جاز لهم الدفع جاز
الطواف ،لكن هذا اإلذن يختص بهم إذ أن مساواة القوي بالضعيف ف الدفع من مزدلفة وما بعده
من الرم والطواف استناداً على األدلة الت جاءت بالترخيص لهم غير مسلَّم به ألن التعبير
بالرخصة يقتض أن يقابلها عزيمة ،وقياس القوي على الضعيف قياس مع الفارق(.)1
 -2وبأن أصحاب هذا المذهب قالوا بجواز طواف اإلفاضة ف النصف الثان من الليل وهو أيضاً
ال دليل عليه حتى ف حق الضعفاء فضالً عن األقوياء إذ األدلة الت جاءت بخصوص الضعفاء
والت تقدم بعضها ف القول األول إنما جاءت بالرخصة بالدفع من مزدلفة ،والذي قلنا :يترتب
عليه جواز طواف اإلفاضة جاءت بعد غياب القمر ،والقمر كما هو معلوم ال يغيب ف الليلة
العاشرة إال بعد مض أكثر الليل ال نصفه ،قال ابن القيم" :والذي دلت عليه السنة إنما هو
التعجل بعد غيبوبة القمر ال نصف الليل وليس مع من َح َّده بالنصف دليل"(.)2

( )1انظر :ابن القيم :زاد المعاد (.)233 /2
( )2انظر :ابن القيم :زاد المعاد (.)233 /2
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الرأي الراجح:
بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها ،يتضح للباحث أن وقت ابتداء طواف اإلفاضة هو وقت جواز
الدفع من مزدلفة ،ومن خالل األدلة المتقدمة أن ابتداء الدفع من مزدلفة يختلف باختالف الحاج قوةً وضعفاً،

فالضعفاء من النساء والصبيان ،وكبار السن من الرجال والنساء والمرضى ،والمرأة الت يخشى من حيضها أو
نفاسها والذي يترتب على تأخرها تعطيل رفقتها ،وكذلك المرافق ألي ممن تقدم ذكرهم من الضعفاء ،كالسائق
المح َرم ونحوهم كل هؤالء يجوز لهم الطواف بعد دفعهم من مزدلفة وبعد غيبوبة القمر آخر ليلة النحر كما
وَ
تقدم إيضاحه ،وأما األقوياء فال يجوز لهم الطواف لإلفاضة إال بعد طلوع شمس يوم النحر ألن النب 
وأصحابه

ممن ال عذر لهم لم يطوفوا إال بعد طلوع الشمس وهذا القول هو الذي يجمع بين المذهبين ،واهلل

أعلم.
مسوغات الرأي الراجح:
 -4اعماالً لقاعدة اعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما.
 -2ألن أدلة الفريقين تناولت الترخيص للضعفاء بالدفع من مزدلفة قبل الزحام ولم تذكر وقت طواف
اإلفاضة.
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المبحث الثاني

وفيه ثالثة مطالب:

تقليد الهدي وقطع المعتمر للتلبية

المطلب األول :الخروج بالهدي لغير المحرم وهل يشترط اإلحرام لتقليد الهدي.

المطلب الثاني :إذا قلد الحاج الهدي بميقات ذي الحليفة وأهل بالحج من الجحفة.
المطلب الثالث :متى يقطع المعتمر التلبية.
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المطلب األول
نص المسألة:

الخروج بالهدي

()2( )1

لغير المحرم وهل يشترط اإلحرام لتقليد الهدي

()3
الَ :ن َعم .الَ َبأ َس(.)4
ال َيح َيىَ ،و ُسئِ َل َمالِكَ :هل َيخ ُرُج بِالهَد ِي َغي ُر ُمح ِرم ؟ فَقَ َ
قَ َ
ف ِف ِ
اس ِم َن ِ
يه َّ
ال :األَم ُر
يد ال َحجََّ ،والَ ال ُعم َرةَ .فَقَ َ
اإلح َرِام لِتَقلِ ِيد الهَد ِيِ ،م َّمن الَ ُي ِر ُ
َو ُسئِ َل َمالِكَ :ع َّما اختَلَ َ
الن ُ
ول ِ
اهلل  بع َ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
َِّ
ِ
امَ .فلَم َيح ُرم َعلَي ِه
ين  :إِ َّن َر ُس َ
عن َد َنا الذي َنأ ُخ ُذ بِه ف ذل َك قَو ُل َعائ َشةَ أُم ال ُمؤ ِمن َ
ََ
ث بهَديه ،ثَُّم أَقَ َ
ِ
َش ء ِم َّما أ َ َّ
ي(.)5
َحل اهللُ لَهَُ ،حتَّى ُنح َر الهَد َ

صورة المسألة:

رجل ال يريد الحج والعمرة أشعر أو قلد الهدي ف بلده وبعثه مع الحجاج ،فما الحكم؟

الحكم:

اتفق أصحاب المذاهب األربعة( ،الحنفية( ،)6ومالك ،ووافقه علماء مذهبه( ،)7والشافعية( ،)8والحنابلة( ))9على

أن التقليد للهدي ال يوجب اإلحرام على من قلده مالم يصحبه نية اإلحرام ويجوز أن يخرج به غير المحرم.

( )1معنى الهدي :ما أهدي إلى مكة من الغنم أو اإلبل أو البقر .انظر :ابن منظور :لسان العرب (.)331 /43
( )2أنواع الهدي:

أ -هدي واجب :وهو التمتع و ِ
القران على من لم يكن حاضر المسجد الحرام ،وهو دم نسك ال جبران.

ب -هدي الجبران :وهو الفدية الواجبة لترك واجب ،أو ارتكاب محظور من محظورات اإلحرام ،أو بسبب اإلحصار.
ج -هدي التطوع :وهو مستحب لكل حاج ولكل معتمر.

د -هدي النذر :وهو ما ينذره الحاج تقرباً إلى اهلل عند البيت الحرام ،ويجب الوفاء به .انظر :ابن رشد :بداية المجتهد (/2
 ،)442شرح العمدة البن تيمية -كتاب الحج ( ،)423 /2الزحيل  :الفقه اإلسالم وأدلته (.)2331 /3

( )3خروج غير محرم بالهدي على ضربين:

أحدهما :أن يخرج من بلده حالالً إلى موضع اإلحرام وهو مريد للحج أو العمرة.

والثاني :أن يرسل به صاحبه إلى مكة مع من ال يلزمه اإلحرام بدخولها .انظر :الباج  :المنتقى (.)223 /2
( )4مالك :الموطأ (.)433 /3
( )5المرجع نفسه (.)433 /3

( )6انظر :الشيبان  :المبسوط ،)323 /2( :العين  :البناية (.)276 /4
( )7انظر :مالك :الموطأ ( ،)433 /3ابن عبد البر :االستذكار ( ،)12 /4الباج  :المنتقى (.)223 /2
( )8انظر :الشافع  :األم ( ،)231 /2الماوردي :الحاوي (.)14 /4
( )9انظر :ابن قدامة :المغن ( ،)263 /3الكلوذان  :الهداية (.)473
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الدليل:

ت قَالَئِ َد َهد ِي رس ِ
ول اللَّ ِه  بَِي َديَّ ،ثَُّم َقلَّ َد َها ر ُسو ُل اللَّ ِه  بَِي َدي ِه ،ثَُّم َب َع َ ِ
عن َعائِ َشةُ « :أ ََنا فَتَل ُ
َُ
َ
ث بهَا َمعَ
ِ
ول اللَّ ِه َ ش ء أ َّ َّ
أَبِ َ ،فلَم َيحرم َعلَى رس ِ
ي»(.)1
َ
َحلهُ اللهُ لَهَُ ،حتَّى ُنح َر الهَد ُ
َُ
ُ

المطلب الثاني

نص المسألة:

إذا قلد الحاج الهدي بميقات ذي الحليفة ،وأهل بالحج من الجحفة

ِ
(ِ )3( َّ )2
ِ ِِ
ِ ِ
اء
قَ َ
ال َيح َيىَ ،و ُسئ َل َمالك َع َّمن َخ َرَج بِهَدي ل َنفسه ،فَأَش َع َرهُ َوَقل َدهُ بِذي ال ُحلَيفَةَ ،ولَم ُيح ِرم ُه َو َحتَّى َج َ
صب من فَعلَه .والَ ينب ِغ لَه أَن ي َقل َد الهدي ،والَ يش ِعره إِالَّ ِعن َد اإلهالل .إِالَّ
ب ذلِ َك .ولَم ي ِ
ال :الَ أ ِ
ُح ُّ
ال ُجحفَةَ .فَقَ َ
ُ ُ
َ َ ُ َ ََ
َ ُ
َ َ َ ُ َُ
يد الحجَّ ،فَيبع ُ ِ ِ ِ
يم ِف أَهلِ ِه(.)4
َرُجل الَ ُي ِر ُ َ
َ َ
ث به َوُيق ُ
صورة المسألة:

رجل أشعر أو قلد الهدي من ميقاته ولبى بالحج والعمرة من ميقات آخر ،فما الحكم؟

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على عدم جواز مجاوزة اآلفاق الميقات وهو يريد الحج أو العمرة من غير إحرام( ،)5وذكر

ابن بطال وابن عبد البر أن المستحب ف اإلشعار والتقليد للهدي أن يكون من ميقاته الذي أحرم منه(،)6

واختلفوا ف حكم من ترك اإلحرام من ميقاته وأحرم من ميقات آخر غير ميقاته على ثالثة مذاهب.

مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ذهب الشافعية( ،)7والحنابلة( :)8إلى وجوب اإلحرام من الميقات الذي يمر به الحاج حتى لو كان سيمر

بميقاته.

( )1متفق عليه ،رواه البخاري ف

صحيحه ،كتاب الوكالة ،باب الوكالة ف البدن وتعاهدها /422 /3( :ح ،)2347ومسلم

ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم /333 /2( :ح.)4324
( )2معنى أشعر :شق أحد جنب سنام البدنة حتى يسيل دمها ويجعل ذلك لها عالمة تعرف بها أنها هدي .انظر :ابن األثير:
النهاية (.)473 /2
القالدةُ الت
( )3معنى قلدهُ :من
َ
الصحاح تاج اللغة (.)327 /2

ف

العنق ،وتقليد البدنة أن يعلق ف

عنقها ش ء ليعلم أنها هدي .انظر :الفاراب :

( )4مالك :الموطأ (.)434 /3
( )5انظر :ابن عبدالبر :االستذكار ( ،)17 /4النووي :المجموع ( ،)226 /7ابن قدامة :المغن (.)472 /3
( )6انظر :ابن عبدالبر :االستذكار ( ،)17 /4ابن بطال :شرح صحيح البخاري (.)312 /4
( )7انظر :النووي :المجموع ( ،)226 /7روضة الطالبين (.)33 /3
( )8اانظر :ابن مفلح :الفروع ( ،)324 /3البهوت  :شرح منتهى اإلرادات (.)323 /4
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المذهب الثاني:
وذهب مالك ،ووافقه علماء مذهبه( :)1إلى جواز تجاوز الميقات لمن قصد ميقاته  ،كالشام يمر بذي الحليفه
فيؤخر إحرامه إلى الجحفة.
المذهب الثالث:

وذهب الحنفية( :)2إلى جواز تجاوز الميقات لمن قصد ميقات آخر ،حتى لو لم يكن اآلخر ميقاتاً له.

سبب الخالف:

سبب الخالف هو :هل تجاوز الميقات لإلحرام من ميقات آخر من النسك الذي يجب ف تركه الدم أم

ال؟(.)3

أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول:

استدل أصحاب المذهب األول وهم :الشافعية والحنابلة ،القائلين :بوجوب اإلحرام من الميقات الذي يمر

به الحاج حتى لو كان سيمر بميقات بلده ،بالسنة ،والمعقول.

أوالً :السنة:
َع ِن اب ِن َعبَّاس

ال:
 ،قَ َ

الي َم ِن
الم َن ِازِلَ ،وِألَه ِل َ
قَرَن َ
العم َرةَ.)4(»...
َو ُ

ت رسو ُل اللَّ ِه ِ ألَه ِل المِد َين ِة َذا الحلَيفَ ِة ،وِألَه ِل َّ ِ
َّ
الجحفَةََ ،وِألَه ِل َنجد
الشأم ُ
ُ
« َوق َ َ ُ
َ
َ
ِ ِ
ِ
الح َّج
ان ُي ِر ُ
يد َ
َيلَملَ َم ،فَهُ َّن لَهُ َّنَ ،ولِ َمن أَتَى َعلَي ِه َّن من َغي ِر أَهل ِه َّن ل َمن َك َ

وجه الداللة:

دل قوله « : ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» بعبارته أنه يدخل تحته من ميقاته بين يدي هذه

المواقيت الت مر بها ومن ليس من أهلها(.)5

ثانياً :المعقول:

 -4المواقيت محيطة بالبيت كإحاطة جوانب الحرم ،فكل من مر من جوانب الحرم لزمه تعظيم حرمته ،وان
كان بعض جوانبه أبعد من بعض(.)6

( )1انظر :مالك :الموطأ ( ،)434 /3المدونة ( ،)423 /4اللخم  :التبصرة ( ،)4437 /3ابن رشد :بداية المجتهد (،)32 /2
الخرش  :شرح مختصر خليل (.)323 /2
( )2انظر :السرخس  :المبسوط ( ،)473 /4الكاسان  :بدائع الصنائع (.)464 /2
( )3انظر :ابن رشد :بداية المجتهد (.)32 /2

( )4متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب مهل أهل الشام /434 /2( :ح ،)4326ومسلم ف صحيحه،
كتاب الحج ،باب مواقيت الحج والعمرة /131 /2( :ح.)4414
( )5انظر :ابن دقيق :إحكام األحكام (.)41 /2
( )6انظر :ابن تيمية :شرح العمدة -كتاب الحج (.)343 /4
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 -2أن هذه المواقيت حدود النسك ،فليس ألحد أن يتعدى حدود اهلل(.)1

أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب المذهب الثاني وهم :المالكية القائلين :بأن تجاوز الميقات لمن قصد ميقاته جائز،

كالشامي يمر بذي الحليفه فيأخر إحرامه إلى الجحفة ،بالسنة ،والمعقول.

أوالً :السنة:
َع ِن اب ِن َعبَّاس

ال:
 ،قَ َ

الي َم ِن
الم َن ِازِلَ ،وِألَه ِل َ
قَرَن َ
العم َرةَ.)2(»...
َو ُ

ت رسو ُل اللَّ ِه ِ ألَه ِل المِد َين ِة َذا الحلَيفَ ِة ،وِألَه ِل َّ ِ
َّ
الجحفَةََ ،وِألَه ِل َنجد
الشأم ُ
ُ
« َوق َ َ ُ
َ
َ
ِ ِ
ِ
الح َّج
ان ُي ِر ُ
يد َ
َيلَملَ َم ،فَهُ َّن لَهُ َّنَ ،ولِ َمن أَتَى َعلَي ِه َّن من َغي ِر أَهل ِه َّن ل َمن َك َ

وجه الداللة:

دل قوله  ف الحديث ألهل الشام الجحفة يشمل من مر من أهل الشام بذي الحليفة ومن لم يمر،

ومن جاوز ميقات غيره لم يكن مخالفاً (.)3

ثانياً :المعقول:

المرور بميقاتين يوجب اإلحرام من أحدهما ،وألن الجحفة الميقات األصل ،أما ذو الحليفة فرع ،وهو

للتسهيل والتيسير ،فله أن يدع اإلحرام من الفرع إلى األصل(.)4

أدلة المذهب الثالث:

استدل أصحاب المذهب الثالث وهم :الحنفية القائلين :بأنه يجوز للحاج أن يتجاوز الميقات لميقات آخر،

ولو لم يكن اآلخر ميقاتاً له ،بالسنة ،واألثر ،والمعقول.

أوالً :السنة:
()5
َح َّ
ب ِمن ُكم أَن َيستَمتِ َع بِثَِيابِ ِه إِلَى ال ُجحفَ ِة َفل َيف َعل»
َ -4ع ِن النَّبِ  ،أََّنهُ قَ َ
الَ « :من أ َ
وجه الداللة:
دل الحديث بعبارته على جواز ترك أهل المدينة لميقاتهم واإلحرام من الجحفة ،كونها وقت من

المواقيت(.)6

( )1انظر :ابن تيمية :شرح العمدة -كتاب الحج (.)322 /4
( )2متفق عليه ،رواه البخاري ف

صحيحه ،كتاب جزاء الصيد ،باب جزاء الصيد ونحوه /44 /3( :ح ،)4124ومسلم

ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب تحريم الصيد للمحرم /131 /2( :ح.)4414
( )3انظر :ابن حجر :فتح الباري (.)316 /3
( )4ابن عثيمين :الشرح الممتع (.)41 /7

( )5رواه مالك ف موطئه ،كتاب الحج ،باب المواقيت /434( :ح  ،)313وحكم عليه اللكنوي :بأنه حديث مرسل .انظر :التعليق
الممجد (.)236 /2
( )6انظر :اللكنوي :التعليق الممجد (.)236 /2
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ال« :انطَلَ َ ِ
الح َديبَِي ِة ،فَأَح َرَم أَص َح ُابهُ َولَم ُيح ِرم»(.)1
ادةَ  ،قَ َ
َ -2عن َعبِد اللَّ ِه ب ِن أَبِ قَتَ َ
ام ُ
ق أَب َع َ
وجه الداللة:
دل الحديث بعبارته على جواز اإلحرام من ميقات غيره(.)2

ثانياً :األثر:
َه َّل ِم َن الفُرِع(.)4(»)3
َ -4ع ِن اب ِن ُع َمر َُ  :أََّنهُ «أ َ
وجه الداللة:

الفرع بعد ذي الحليفة ،على أنه تجاوز ميقات ذو الحليفة وأحرم ف طريقه
دل األثر بعبارته كون ُ
للجحفة.
 -2أ َّ
َن َعائِ َشةَ « :اعتَ َم َرت ِف َس َنة َم َّرتَي ِنَ ،م َّرةً ِمن ِذي ال ُحلَيفَ ِةَ ،و َم َّرةً ِم َن ال ُجحفَ ِة»(.)5
وجه الداللة:
دل األثر بعبارته على جواز تجاوز ميقاتها ذو الحليفة واإلحرم من الجحفة.

ثالثاً :المعقول:

 -4أن ترتيب هذه المواقيت وضع ألجل السهولة والتيسر على كل أحد إذا أراد اإلحرام ،وباب الرخص
والتسهيالت يكون العبد مخي اًر يختار ما هو أسهل عليه(.)6

 -2أن الميقات أصبح ميقاتاً له بوصوله إليه(.)7

( )1متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب مهل أهل الشام /133 /2( :ح ،)4436ومسلم ف صحيحه،
كتاب الحج ،باب مواقيت الحج والعمرة /133 /2( :ح.)4436
( )2انظر :ابن حجر :فتح الباري (.)23 /4
( )3ا ْلفُْر ِع :هو قرية من نواح المدينة عن يسار السقيا بينها وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة ،وقيل أربع ليال .انظر:
الحموي :معجم البلدان (.)232 /4
( )4رواه البيهق ف معرفة السنن واآلثار ،كتاب المناسك ،باب من أمر بالميقات من أهله أو كان دونه /33 /7( :ح.)3423
( )5رواه الشافع ف مسنده ،كتاب المناسك.)443( :
( )6انظر :ابن عثيمين :الشرح الممتع (.)41 /7
( )7انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع (.)464 /2
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مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول الشافعية والحنابلة ،القائلين :بوجوب اإلحرام من الميقات الذي يمر به

الحاج حتى لو كان الميقات الذي سيمر بميقات بلده.

ت رسو ُل اللَّ ِه ِ ألَه ِل ِ ِ
َّ
الحلَيفَ ِة ،وِألَه ِل ا َّ
لشأِم
 -4أما استداللهم بحديث اب ِن َعبَّاس  ،قَ َ
المد َينة َذا ُ
الَ « :وق َ َ ُ
َ
َ
ِ ِ
الي َم ِن َيلَملَ َم ،فَهُ َّن لَهُ َّنَ ،ولِ َمن أَتَى َعلَي ِه َّن ِمن َغي ِر أَهلِ ِه َّن لِ َمن
الم َن ِازِلَ ،وِألَه ِل َ
ُ
الجحفَةََ ،وألَهل َنجد قَرَن َ
()1
العم َرةَ. »...
ان ُي ِر ُ
يد َ
َك َ
الح َّج َو ُ
فاعترض عليه:

بأن الحديث يفيد جواز اإلحرام لمن مر على غير ميقاته ال الوجوب ،فليس فيه المنع من المجاوزة

إلى ميقات آخر(.)2
يجاب عنه:

بأن من سلك طريقاً فيها ميقات فهو ميقاته ،فالشام الذي سلك طريق المدينة ميقاته ذو الحليفة(.)3

 -2ما استداللهم بأن المواقيت محيطة بالبيت كإحاطة جوانب الحرم ،فكل من مر من جوانب الحرم لزمه
تعظيم حرمته ،وان كان بعض جوانبه أبعد من بعض( ،)4وأن هذه المواقيت حدود النسك ،فليس ألحد

أن يتعدى حدود اهلل(.)5

فاعترض عليه:

بأنه لم يتجاوز جميع حدود النسك ،وانما تجاوز أحدها ليحرم من اآلخر(.)6

يجاب عنه:

بأنها حدود ف حق المار بها ،فإذا مر بأحدها فهو حد له فليس له تجاوزه(.)7

( )1متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب مهل أهل الشام /434 /2( :ح ،)4326ومسلم ف صحيحه،
كتاب الحج ،باب مواقيت الحج والعمرة /131 /2( :ح.)4414
( )2انظر :ابن حجر :فتح الباري (.)316 /3
( )3انظر :ابن قدامة :المغن (.)243 /3

( )4انظر :ابن تيمية :شرح العمدة -كتاب الحج (.)343 /4
( )5انظر :المرجع نفسه (.)322 /4
( )6انظر :المرجع نفسه (.)322 /4
( )7انظر :المرجع نفسه (.)322 /4
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مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني وهم :المالكية القائلين :بأن تجاوز الميقات لمن قصد ميقاته جائز،

كالشامي يمر بذي الحليفه فيأخر احرامه إلى الجحفة.

ت رسو ُل اللَّ ِه ِ ألَه ِل ِ ِ
َّ
الحلَيفَ ِة ،وِألَه ِل ا َّ
لشأِم
 -4أما استداللهم بحديث اب ِن َعبَّاس  ،قَ َ
المد َينة َذا ُ
الَ « :وق َ َ ُ
َ
َ
ِ ِ
الي َم ِن َيلَملَ َم ،فَهُ َّن لَهُ َّنَ ،ولِ َمن أَتَى َعلَي ِه َّن ِمن َغي ِر أَهلِ ِه َّن ِل َمن
الم َن ِازِلَ ،وِألَه ِل َ
ُ
الجحفَةََ ،وألَهل َنجد قَرَن َ
العم َرةَ.)1(»...
ان ُي ِر ُ
يد َ
َك َ
الح َّج َو ُ
فاعترض عليه:

بأن المراد بميقات أهل المدينة ساكنوها ومن سلك طريقهم ومر بميقاتهم(.)2

 -2أما استداللهم بأن المرور بميقاتين يوجب اإلحرام من أحدهما ،وألن الجحفة الميقات األصل ،أما ذو
الحليفة فرع ،وهو للتسهيل والتيسير ،فله أن يدع اإلحرام من الفرع إلى األصل(.)3

فاعترض عليه:

بأن مروره بذي الحليفة صار أصالً ف حقه وأخذ حكم أهل المدينة(.)4

يجاب عنه:

أن تأخير اإلحرام إلى ميقاته أفضل ،لما فيه من األمن من الوقوع ف المحظورات(.)5

مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثالث وهم :الحنفية القائلين :بأنه يجوز للحاج أن يتجاوز الميقات لميقات

آخر ،ولو لم يكن اآلخر ميقاتاً له.

 -4أما استداللهم بحديث َّ
َح َّ
ب ِمن ُكم أَن َيستَمتِ َع بِثَِيابِ ِه إِلَى ال ُجحفَ ِة َفل َيف َعل»
النبِ  ،أََّنهُ قَ َ
الَ « :من أ َ
فاعترض عليه:

()6

بأنه مرسل ،والمرسل من أقسام الضعيف إذا لم يكن له شواهد تعضده(.)7
طلَ َ ِ
الح َديبَِي ِة ،فَأَح َرَم أَص َح ُابهُ َولَم
ال« :ان َ
ادةَ  ،قَ َ
 -2أما استداللهم بأثر َعبِد اللَّ ِه ب ِن أَبِ قَتَ َ
ام ُ
ق أَب َع َ
ُيح ِرم»(.)8
( )1متفق عليه ،رواه البخاري ف

صحيحه ،كتاب جزاء الصيد ،باب جزاء الصيد ونحوه /44 /3( :ح ،)4124ومسلم

ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب تحريم الصيد للمحرم /131 /2( :ح.)4414
( )2انظر :ابن حجر :فتح الباري (.)316 /3
( )3ابن عثيمين :الشرح الممتع (.)41 /7

( )4انظر :ابن حجر :فتح الباري (.)316 /3
( )5انظر :ابن عابدين :رد المحتار (.)476 /2
( )6رواه مالك ف موطئه ،كتاب الحج ،باب المواقيت /434( :ح  ،)313وحكم عليه اللكنوي :بأنه حديث مرسل .انظر:
التعليق الممجد (.)236 /2

( )7انظر :اللكنوي :التعليق الممجد (.)236 /2
( )8متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب مهل أهل الشام /133 /2( :ح ،)4436ومسلم ف صحيحه،
كتاب الحج ،باب مواقيت الحج والعمرة /133 /2( :ح.)4436
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فاعترض عليه ،بما يأتي:
أ -بأنه إما أنه لم يتجاوز الميقات واما أنه لم يقصد العمرة فلذلك لم يحرم(.)1

ب -بأن النب  كان وجَّهه على طريق البحر مخافة العدو فلذلك لم يكن محرماً(.)2
َه َّل ِم َن الفُرِع»(.)3
 -3أما استداللهم بأثر اب ِن ُع َم َر « :أ َ
فاعترض عليه:
بأنه محمول على أنه مر بميقات بلده ال يريد إحراماً ثم بدا له فأحرم من مكانه ،أو جاء إلى الفرع

من مكة ثم بدا له فأهل منه(.)4
«اعتَ َم َرت ِف َس َنة َم َّرتَي ِنَ ،م َّرةً ِمن ِذي ال ُحلَيفَ ِةَ ،و َم َّرةً ِم َن ال ُجحفَ ِة»(.)5
 -4أما استداللهم بأثر َعائِ َشةَ
فاعترض عليه:
بأن األصل الوارد عن عائشة

ف اإلعتمار مرتين أنها عندما حاضت اعتمرت العمرة الثانية من

التنعيم.

النبِ عام حج ِ
فعن َعائِ َشةَ  ،قَالَتَ :خ َرج َنا َم َع َّ
ي،
َّة ال َوَد ِ
ت بِ ُعم َرةَ ،ولَم أَ ُكن ُسق ُ
اع ،فَأَهلَل ُ
ََ َ
ت الهَد َ
َ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ َّ
ال َّ
يعا»
فَقَ َ
النبِ ُّ َ « :من َك َ
ان َم َعهُ َهديَ ،فلُيهلل بِال َحج َمعَ ُعم َرتِه ،ثَُّم َال َيحل َحتَّى َيحل منهُ َما َجم ً
قَالَت :فَ ِحضتَ ،فلَ َّما َد َخلَت لَيلَةُ عرفَةَُ ،قلت :يا رس َ ِ
ف أَص َنعُ بِ َحجَّتِ ؟
ت بِ ُعم َرة ،فَ َكي َ
ت أَهلَل ُ
ول اهلل ،إِن ُكن ُ
ُ
ُ َ َُ
ََ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
َم َر َعب َد
قَ َ
ضي ُ
ال« :انقُض َأر َسكَ ،وامتَشط َ ،وأَمسك َع ِن ال ُعم َ ِرةَ ،وأَهل بِال َحج» قَالَتَ :فلَ َّما قَ َ
ت َحجَّت أ َ
ِ
ِ
ِِ
ت َعنهَا(.)6
َّ
ان ُعم َرتِ الَّتِ أَم َسك ُ
الرح َم ِن ب َن أَبِ َبكر ،فَأَرَدفَن  ،فَأَع َم َرنِ م َن التَّنعيمَ ،م َك َ
 -3أما استداللهم بأن ترتيب هذه المواقيت وضع ألجل السهولة والتيسر على كل أحد إذا أراد اإلحرام،
وباب الرخص والتسهيالت يكون العبد مخي اًر يختار ما هو أسهل عليه( ،)7وأن الميقات أصبح ميقاتاً له
بوصوله إليه(.)8

( )1انظر :ابن حجر :فتح الباري (.)442 /7

( )2انظر :ابن عبدالبر :التمهيد (.)432 /24
( )3رواه البيهق ف معرفة السنن واآلثار ،كتاب المناسك ،باب من أمر بالميقات من أهله أو كان دونه /33 /7( :ح.)3423
( )4انظر :الشافع  :األم ( ،)433 /2الحطاب :مواهب الجليل (.)24 /3
( )5رواه الشافع ف مسنده ،كتاب المناسك.)443( :

( )6متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب كيف تهل الحائض والنفساء /442 /2( :ح ،)4336ومسلم
ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب بيان وجوه اإلحرام /174 /2( :ح.)4244
( )7انظر :ابن عثيمين :الشرح الممتع (.)41 /7
( )8انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع (.)464 /2
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فاعترض عليه:
بأن الميقات األول الذي مر به قد صار ميقاتاً له بمروره عليه فهو أولى باإلحرام منه ،لذا ال تجوز

مجاوزته(.)1

الرأي الراجح:

بعد عرض أدلة المذاهب ومناقشتها ،يتضح للباحث رجحان رأي أصحاب المذهب الثالث ،وهم :الحنفية
القائلين :بأنه يجوز للحاج أن يتجاوز الميقات لميقات آخر ،ولو لم يكن اآلخر ميقاتاً له.
مسوغات الرأي الراجح:

 -4عمالً بقاعدة اعمال الدليين خير من اهمال أحدهما.
 -2لفعل الصحابة

.

 -3وعمالً بقاعدة المشقة تجلب التيسير ،ألنه كلما بعد الميقات زادت المشقة الناتجة عن التلبس بالنسك.

( )1انظر :ابن حجر :فتح الباري (.)316 /3
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المطلب الثالث
متى يقطع المعتمر التلبية

نص المسألة:
ِ
ِ
قَ َ ِ ِ
ِِ
ت(.)1
ين َي َرى ال َبي َ
ال َمالك ،ف َمن اعتَ َم َر م َن التَّنعيم :إَِّنهُ َيقطَعُ التَّلبَِيةَ ح َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الرُج ِل َيعتَ ِم ُر ِمن َبع ِ
ال َيح َيىَ :و ُسئِ َل َمالِك َع ِن َّ
قَ َ
ض ال َم َواقيتَ ،و ُه َو من أَهل ال َمد َينة ،أَو َغي ِرهمَ .متَى َيقطَعُ
التَّلبَِيةَ؟
َما الم ِه ُّل ِمن المو ِاق ِ
يت ،فَِإَّنهُ َيقطَعُ التَّلبَِيةَ إِ َذا انتَهَى إِلَى ال َح َرِم(.)2
فَقَ َ
ال :أ َّ ُ
َ ََ
صورة المسألة:
رجل لبى بالعمرة ،متى يقطع التلبية؟

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أن التلبية شعار اإلحرام للعمرة ( ،)3واختلفوا متى يقطع المعتمر التلبية ،على مذهبين.

مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

وذهب الحنفية( ،)4والشافعية( ،)5والحنابلة( :)6إلى قطع المعتمر التلبية إذا إستلم الحجر وشرع بالطواف.

المذهب الثاني:

ذهب مالك ،ووافقه علماء مذهبه( :)7إلى قطع المعتمر التلبية إذا دخل أرض الحرم لمن لبى من ميقات

بلده أما من لبى من التنعيم فيقطع التلبية عند رؤية الكعبة.

سبب الخالف:

سبب الخالف ف هذه المسألة هو اختالف اآلثار الواردة عن الصحابة

.

( )1مالك :الموطأ (.)437 /3
( )2المرجع نفسه (.)437 /3
( )3انظر :الشيبان  :المبسوط ( ،)341 /2القراف  :الذخيرة ( ،)221 /3الماوردي :الحاوي ( ،)13 /4النووي :المجموع
( ،)243 /7ابن قدامة :المغن (.)373 /3
( )4انظر :ابن عابدين :رد المحتار (.)337 /2
( )5انظر :الماوردي :الحاوي ( ،)464 /4الشربين  :مغن المحتاج (.)261 /2
( )6انظر :ابن قدامة :المغن ( ،)364 /3المرداوي :اإلنصاف (.)24 /4
( )7انظر :مالك :الموطأ ( ،)437 /3القراف  :الذخيرة ( ،)234 /3خليل :مختصره ( ،)63الدردير :الشرح الكبير (.)42 /2
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أدلة المذاهب:
أدلة المذهب األول:
استدل أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية والشافعية والحنابلة القائلين :بقطع المعتمر التلبية إذا شرع
في الطواف ،بالسنة والمعقول.
أوالً :السنة:
ِ -4عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،قال :اعتمر رسول اهلل  ثالث ُعمرُّ ،
كل ذلك ُيلب حتى
الح َجر(.)1
يستلم َ
وجه الداللة:

دل الحديث بمفهومه على أن النب  لم يفرق ف قطع التلبية للعمرة بين المحرم من الميقات أو
المحرم من التنعيم أو دون الميقات.
 -2عن ِ
ابن عباس
وجه الداللة:

الح َجر»(.)2
 ،عن النب  قالُ« :يلب المعتَ ِم ُر حتى
يستلم َ
َ

دل الحديث بعبارته أن النب  كان يمسك عن التلبية ف العمرة إذا استلم الحجر ،دون التفرقة بين
من أحرم من الميقات أو من دونه(.)3
ثانياً :المعقول:

"وألن التلبية إجابة إلى العبادة ،واشعار لإلقامة عليها ،وانما يتركها إذا شرع فيما ينافيها ،وهو التحلل

منها ،والتحلل يحصل بالطواف والسع  ،فإذا شرع ف الطواف فقد أخذ ف التحلل ،فينبغ أن يقطع التلبية،

كالحج إذا شرع ف رم جمرة العقبة ،لحصول التحلل بها .وأما قبل ذلك ،فلم يشرع فيما ينافيها ،فال معنى

لقطعها"(.)4

( )1رواه أحمد ف

مسنده ،مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص

 /271 /44( :ح ،)6613وحكم عليه األرنؤوط:

بأنه حسن لغيره.
( )2رواه أبو داوود ف سننه ،باب متى يقطع المعتمر التلبية /463/2( :ح ،)4147وحكم عليه األلبان  :بأنه ضعيف ،وقال
الصحيح أنه موقوف عن ابن عباس

 .إرواء الغليل /236 /4( :ح .)4233

( )3انظر :المباركفوري :مرعاة المفاتيح (.)472 /3
( )4ابن قدامة :المغن (.)364 /3
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أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب المذهب الثاني وهم :المالكية القائلين :بقطع المعتمر التلبية إذا دخل أرض الحرم لمن

لبى من ميقات بلده أما من لبى من التنعيم فيقطع التلبية عند رؤية الكعبة باألثر والمعقول.
أوالً :السنة:
ان اب ُن ُع َم َر
َك َ
َيستَلِ َم ال َح َج َر»(.)1

وت َم َّكةَ تََر َك التَّلبَِيةَ َوأَقَب َل َعلَى التَّكبِ ِ
يرَ ،والذك ِر َحتَّى
ُ« ،يلَب ِف ال ُعم َرِة َحتَّى إِ َذا َأرَى ُبُي َ

وجه الداللة:

دل األثر بمنطوقه على مشروعية اإلمساك عن التلبية عند دخول أرض الحرم لفعل ابن عمر ف
التلبية للعمرة من الميقات(.)2
ثانياً :المعقول:

من اعتمر من التنعيم وهو أدنى الحل إلى المسجد فإنه يستديم التلبية حتى يرى الكعبة؛ لقصر المسافة بين
الحرم والتنعيم ،فلو قطع التلبية بدخول الحرم لما لبى إال مرة أو مرتين ،ثم يدخل الحرم فيقطع التلبية الت
ه شعار المعتمر واستحب له استدامة التلبية إلى رؤية الكعبة لتطول مدتها وال يعرى معظم النسك منها
وأما الذي يهل من المواقيت فقد استدام التلبية وقتاً طويالً وكثر شعاره لها واقترن أكثر نسكه بها فاستحب

له قطعها عند دخول أرض الحرم(.)3
مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية والشافعية والحنابلة القائلين :بقطع المعتمر التلبية إذا

شرع في الطواف.

 -4أما استداللهم بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ،قال :اعتمر رسول اهلل  ثالث ُعمرُّ ،
كل
الح َجر(.)4
ذلك ُيلب حتى يستلم َ
فاعترض عليه:

بأنه حديث ضعيف ألن فيه الحجاج بن أرطاة ،وفيه كالم (.)5
اب ال يقطع المعتمر التلبية /472 /3( :ح ،)3421وحكم عليه األلبان  :بأنه صحيح.
( )1رواه البيهق ف السنن الكبرىَ ،ب ُ
إرواء الغليل /231 /4( :ح .)4233
( )2انظر :الباج  :المنتقى (.)226 /2
( )3انظر :الباج  :المنتقى (.)226 /2
( )4رواه أحمد ف

مسنده ،مسند عبد اهلل بن عمرو بن العاص

بأنه حسن لغيره.
( )5انظر :األلبان  :إرواء الغليل (.)231 /4
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 /271 /44( :ح ،)6613وحكم عليه األرنؤوط:

يجاب عنه:
بأنه حديث حسن لغيره(.)1
 -2أما استداللهم بحديث ِ
ابن عباس
فاعترض عليه:

الح َجر»(.)2
 ،أن النب  قالُ« :يلب المعتَ ِم ُر حتى
يستلم َ
َ

أ -بأن الحديث ضعيف ال يحتج به.
ب -بأن الحديث موقوف على ابن عباس

وليس مرفوع ،وخالفه غيره من الصحابة

.

يجاب عنه:
بأنه قول صحيح موقوف على ابن عباس (.)3
 -3أما استداللهم بالمعقول بأن الشروع ف الطواف كالرم ف الحج تقطع به التلبيه لحصول التحلل به.
فاعترض عليه:
بأنه قياس ال يصح ،ألن األصل المقيس عليه ليس متفقاً عليه ،ألن من شروط صحة القياس أن
يكون األصل المقيس عليه متفقاً عليه.
مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني وهم :المالكية القائلين :بقطع المعتمر التلبية إذا دخل أرض الحرم لمن

لبى من ميقات بلده أما من لبى من التنعيم فيقطع التلبية عند رؤية الكعبة.
وت َم َّكةَ تََر َك التَّلبَِيةَ َوأَقَب َل َعلَى
أما استداللهم بفعل اب ُن ُع َم َر أنه كان «ُيلَب ِف ال ُعم َرِة َحتَّى إِ َذا َأرَى ُبُي َ
التَّكبِ ِ
يرَ ،والذك ِر َحتَّى َيستَلِ َم ال َح َج َر»
فاعترض عليه:

أ -بأنه فعل صحاب خالفه غيره.

ب -وبأن هذا األثر يعارضه أثر آخر وارد عن ابن عمر

أنه كان «إذا دخل أدنى الحرم أمسك

عن التلبية ،ثم يبيت بذي طوى ،ثم يصل به الصبح ،ويغتسل»(.)4

( )1انظر :أحمد :مسنده ،تحقيق األرنؤوط ( /271 /44ح.)6613
( )2رواه أبو داوود ف سننه ،باب متى يقطع المعتمر التلبية ( /463/2ح ،)4147وحكم عليه األلبان  :بأنه ضعيف ،وقال
الصحيح أنه موقوف عن ابن عباس

 .إرواء الغليل /236 /4( :ح .)4233

( )3قال األلبان  :الصحيح أنه موقوف عن ابن عباس

 .إرواء الغليل /236 /4( :ح .)4233

( )4رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب االغتسال عند دخول مكة /444 /2( :ح.)4373
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الرأي الراجح:
بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم ومناقشتها ،يتضح للباحث رجحان رأي أصحاب المذهب الثان وهم:
الحنفية ،والشافعية ،والحنابلة القائلين :بقطع المعتمر التلبية إذا شرع ف الطواف.
مسوغات الرأي الراجح:
 -4لفعل النب  ف كل ُع َم ِره الثالث الذي دل عليه حديث عمرو بن شعيب .
 -2ألن فعل النب  مقدم على فعل الصحابة .
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الفصل الثالث
اآلراء الفقهية من باب ما جاء في التمتع إلى باب جامع ما جاء في العمرة

وفيه مبحثان:

المبحث األول :التمتع ،وفيه أربعة مطالب:
المطلب األول :صورتان لحج التمتع.

المطلب الثاني :رجل آفاق اعتمر ف أشهر الحج وعاد لوطنه ثم حج ف نفس العام.

المطلب الثالث :رجل آفاق سكن مكة واعتمر ف أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها.

المطلب الرابع :رجل من أهل مكة خرج منها لسفر أو رباط ودخلها بعمرة ف أشهر الحج ثم حج من عامه.

المبحث الثاني :مسائل في أحكام العمرة ،وفيه أربعة مطالب:
المطلب األول :حكم العمرة وحكم تكرارها ف السنة م ار اًر.

المطلب الثاني :وقع بأهله بعد أن أهل بعمرة.

المطلب الثالث :دخل مكة بعمرة وطاف على غير طهارة وتذكر بعد أن وقع بأهله.

المطلب الرابع :أي موضع من الحل أفضل لميقات العمرة للمك أو من أنشأ عمرة من مكة.
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المبحث األول
وفيه أربعة مطالب:

التمتع

المطلب األول :صورتان لحج التمتع.

المطلب الثاني :رجل آفاق اعتمر ف أشهر الحج وعاد لوطنه ثم حج ف نفس العام.

المطلب الثالث :رجل آفاق سكن مكة واعتمر ف أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها.

المطلب الرابع :رجل من أهل مكة خرج منها لسفر أو رباط ودخلها بعمرة ف أشهر الحج ثم حج من عامه.
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المطلب األول
صورتان لحج التمتع

()1

الصورة األولى
رجل من أهل مكة سكن سواها واعتمر ف أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى أنشأ حجاً

نص المسألة:
ال َمالِكِ ،ف
قَ َ
بِ َم َّكةَ َحتَّى أَن َشأَ
َم َّكةَ(.)2

ط َع
َرُجل ِمن أَه ِل َم َّكةَ ،انقَ َ
ِ
ب
ال َح َّج منهَا :إَِّنهُ ُمتَ َمتع َي ِج ُ

ِ ِ
ِ
ِ
ام
إِلَى َغي ِرَهاَ ،و َس َك َن س َو َ
اها ،ثَُّم قَد َم ُمعتَم اًر ف أَشهُ ِر ال َحج ،ثَُّم أَقَ َ
َعلَي ِه الهَد ُ ِ
ون ِمث َل أَه ِل
ام إِن لَم َي ِجد َهدياًَ .وأََّنهُ الَ َي ُك ُ
ي .أَو الص َي ُ

صورة المسألة:
رجل من أهل مكة سكن سواها واعتمر ف أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى أنشأ حجاً منها ،فما حكم حجه؟

الحكم:

أجمع العلماء على أن من سكن من أهل مكة سواها صار آفاق  ،إذا أهل بعمرة ف أشهر الحج ،فأقام بها

الهدي ،أو الصيام إن لم يجد هدياً (.)3
وحج ف نفس العام أنه متمتع ،ويجب عليه
ُ

( )1معنى المتمتع :أن يكون قد أحرم ف أشهر الحج بعمرة ،فإذا وصل البيت الحرام يطوف ويسعى ويحلق شعره بعد الطواف
والسع للتحلل ،ويقيم حالالً إلى يوم الثامن من ذي الحجة ،ثم يحرم من مكة بالحج إحراماً جديداً ،ويقف بعرفة ثم يطوف ويسعى
ويحل من الحج ،فيكون قد تمتع بالعمرة ف أيام الحج :أي انتفع؛ ألن أهل الجاهلية كانوا ال يرون العمرة ف أشهر الحج ،فأجازها
اإلسالم .انظر :ابن األثير :النهاية (.)232 /4
( )2مالك :الموطأ (.)433 /3
( )3انظر :ابن المنذر :اإلجماع ،)36( :ابن عبد البر :التمهيد ( ،)342 /1ابن الهمام :فتح القدير ( ،)43 /3ابن قدامة:
المغن ( ،)443 /3القرطب  :تفسيره (.)334 /2
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الصورة الثانية
رجل آفاق اعتمر ف أشهر الحج وأقام بمكة حتى أنشأ حجاً

نص المسألة:
و ُسئِ َل مالِكَ ،عن رُجل ِمن َغي ِر أَه ِل م َّكةََ ،د َخ َل م َّكةَ بِ ُعمرة ِف أَشه ِر ال َحج .و ُهو ُي ِر ُ ِ
امةَ بِ َم َّكةَ َحتَّى
ُ
َ
َ
يد اإلقَ َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
ِ
َمتَ َمتع ُه َو؟
ئ ال َح َّج .أ ُ
ُينش َ
ِ
ِ َّ
ِ
امةََ .وذلِ َك ،أََّنهُ َد َخ َل َم َّكةََ ،ولَي َس ِمن أَهلِهَاَ ،وِانَّ َما
فَقَ َ
الَ :ن َعمُ .ه َو ُمتَ َمتعَ .ولَي َس ُه َو مث َل أَهل َمكةََ .وِان أ ََر َاد اإلقَ َ
الرُج َل ُي ِر ُ ِ
الهَد ُ ِ
ام َعلَى َمن لَم َي ُكن ِمن أَه ِل َم َّكةََ .وأ َّ
امةََ .والَ َيد ِري َما َيب ُدو لَهُ َبع َد ذلِ َك.
َن ه َذا َّ
يد اإلقَ َ
ي أَو الص َي ُ
َولَي َس ِمن أَه ِل َم َّكةَ(.)1
صورة المسألة:

رجل آفاق اعتمر ف أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى أنشأ حجاً ،فما حكم حجه؟

الحكم:

أجمع العلماء على أن من أهل بعمرة ف أشهر الحج من أهل اآلفاق ،وقدم مكة ففرغ منها ،فأقام بها فحج

الهدي ،أو الصيام إن لم يجد هدياً (.)2
ف نفس العام أنه متمتع ،ويجب عليه
ُ

( )1مالك :الموطأ (.)322 /3
( )2انظر :ابن المنذر :اإلجماع ،)36( :ابن عبد البر :التمهيد ( ،)342 /1ابن الهمام :فتح القدير ( ،)43 /3ابن قدامة:
المغن ( ،)443 /3القرطب  :تفسيره (.)334 /2
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المطلب الثاني
نص المسألة:

رجل آفاق اعتمر ف

ال َمالِكَ :م ِن اعتَ َم َر ِف
ال َيح َيى ،قَ َ
قَ َ
ِ
ِِ ِ
ي
َعامه ذل َك َفلَي َس َعلَيه َهدي .إَِّن َما الهَد ُ

صورة المسألة:

أشهر الحج وعاد لوطنه ثم حج ف نفس العام

َش َّوال ،أَو ِذي القَع َد ِة ،أَو ِذي ال ِحج ِ
َّة ،ثَُّم َر َج َع إِلَى أَهلِ ِه ،ثَُّم َح َّج ِمن
َعلَى َم ِن اعتَ َم َر ِف أَشهُ ِر ال َحج .ثَُّم أَقَا َم َحتَّى ال َحج .ثَُّم َح َّج (.)1

رجل آفاق اعتمر ف أشهر الحج وعاد لوطنه ثم حج ف نفس العام ،فما نوع حجه؟

الحكم:

اتفق الحنفية( ،)2ومالك ،ووافقه علماء مذهبه( ،)3والشافعية( )4والحنابلة( ،)5أن من أهل بعمرة ف أشهر الحج
وعاد لوطنه ،ثم حج ف نفس العام ،ليس متمتعاً وليس عليه هدي.

دليلهم من األثر والمعقول:

أوالً :األثر:
َع ِن اب ِن ُع َمر َُ
بِ ُمتَ َمتع»(.)6

ِ
ِ
ام ،فَهُ َو ُمتَ َمتع ،فَِإن َر َجعَ َفلَي َس
ال :قَ َ
قَ َ
ال ُع َم ُر« :إ َذا اعتَ َم َر ف أَشهُ ِر ال َحج ،ثَُّم أَقَ َ

وجه الداللة:

دل الحديث بعبارته أن من اعتمر ف أشهر الحج ،ثم رجع لوطنه ،ثم حج ف نفس العام ،ليس بمتمتع.
ثانياً :المعقول:

وهو أن المتمتع إنما وجب عليه الدم بالترفه بترك أحد السفرين ،فإذا لم يترفَّه بترك أحد السفرين ،وخرج

من مكة بسفر ،ثم عاد إليها ،سقط عنه الدم ولم يصر متمتعاً(.)7

( )1مالك :الموطأ (.)324 /3
( )2انظر :الجصاص :شرح مختصر الطحاوي ( ،)323 /2المرغينان  :بداية المبتدي ( ،)43والهداية ( ،)433 /4النسف :
كنز الدقائق ( ،)233ابن نجيم :البحر الرائق (.)332 /2

الج َّالب :التفريع ( ،)233 /4الباج  :المنتقى (،)232 /2
( )3انظر :مالك :الموطأ ( ،)324 /3المدونة ،)423 /4( :ابن َ
الدردير :الشرح الصغير (.)33 /2

( )4انظر :النووي :المجموع ( ،)477 /7الرافع  :العزيز (.)334 /3
( )5انظر :ابن قدامة :المغن ( ،)443 /3المرداوي :اإلنصاف ( ،)444 /3ابن النجار :منتهى اإلرادات (.)17 /2
( )6رواه ابن أب شيبة ف مصنفه ،كتاب الحج ،باب ف الرجل يعتمر ف أشهر الحج ثم يرجع ثم يحج /436 /3( :ح.)43226
( )7انظر :الباج  :المنتقى ( ،)232 /2ابن قدامة :المغن (.)444 /3
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المطلب الثالث
رجل آفاق سكن مكة ثم اعتمر ف أشهر الحج ثم أنشأ الحج منها

نص المسألة:
ال َمالِك :و ُك ُّل َم ِن انقَطَ َع إِلَى َم َّكةَ ِمن أَه ِل اآلفَا ِ
قَ ،و َس َك َنهَا ،ثَُّم اعتَ َم َر ِف أَشهُ ِر ال َحج .ثَُّم أَن َشأَ ال َح َّج
قَ َ
َ
صيام .وهو بِمن ِزلَ ِة أَه ِل م َّكةَ ،إِ َذا َكان ِمن س ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اكنِيهَا(.)1
َ
َ
َ
منهَاَ ،فلَي َس ب ُمتَ َمتعَ .ولَي َس َعلَيه َهديَ ،والَ َ َ ُ َ َ
صورة المسألة:
رجل آفاق سكن مكة ثم اعتمر ف أشهر الحج ثم أنشأ حجاً منها ف نفس العام ،فما نوع حجه؟

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أن من أهل بعمرة ف أشهر الحج من أهل اآلفاق ،وقدم مكة ففرغ منها ،فأقام بها فحج

الهدي ،أو الصيام إن لم يجد هدياً ( ،)2واختلفوا فيمن سكن مكة ثم اعتمر
ف نفس العام أنه متمتع ،ويجب عليه
ُ
ف أشهر الحج ثم أنشأ منها حجاً ف نفس العام على ثالثة مذاهب.
مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ذهب المالكية( ،)3والشافعية( ،)4والحنابلة( :)5إلى أن من سكن مكة ثم اعتمر ف أشهر الحج ثم أنشأ منها

حجاً ف نفس العام أنه متمتع ،وليس عليه هدي ،وال صيام.

المذهب الثاني:

()6
وذهب مالك  :إلى أن من سكن مكة أو انقطع إليها وأنشأ منها عمرة ف أشهر الحج ثم أنشأ منها حجاً

ف نفس العام أنه ليس بمتمتع وليس عليه هدي وال صيام.
المذهب الثالث:

وذهب الحنفية( :)7إلى أن من سكن مكة ثم اعتمر ف أشهر الحج ثم أنشأ منها حجاً ف نفس العام أنه ال

يصح تمتعه وعليه دم جناية.

( )1مالك :الموطأ (.)324 /3
( )2انظر :ابن المنذر :اإلجماع ،)36( :ابن الهمام :فتح القدير ( ،)43 /3ابن عبد البر :التمهيد ( ،)342 /1ابن قدامة:
المغن ( ،)443 /3القرطب  :تفسيره (.)334 /2
( )3انظر :ابن عبد البر :الكاف ( ،)312 /4القراف  :الذخيرة ( ،)234 /3الخرش  :شرح مختصر خليل (.)344 /2
( )4انظر :النووي :المجموع ( ،)463 /7الشربين  :مغن المحتاج (.)232 /2
( )5انظر :ابن مفلح :المبدع ( ،)443 /3ابن قدامة :المغن (.)443 /3
( )6مالك :الموطأ (.)324 /3
( )7الجصاص :شرح مختصر الطحاوي ( ،)323 /2الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)467 /2القدوري :التجريد (.)4732 /4
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سبب الخالف:

ِ ِ
سبب الخالف راجع الختالفهم ف داللة اسم اإلشارة {ذلك} ف قولة تعالىَ { :ذل َك ل َمن لَم َي ُكن أَهلُهُ
ح ِ
اض ِري ال َمس ِجِد ال َح َرِام}( ،)1واألثر الوارد عن عمر  الذي لم يرد ذكره إال ف كتب الحنفية.
َ
أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول:

استدل أصحاب المذهب األول وهم :المالكية والشافعية والحنابلة القائلين :بأن من سكن مكة ثم اعتمر

في أشهر الحج ثم أنشأ منها حجاً في نفس العام أنه متمتع ،وليس عليه هدي ،وال صيام ،بالكتاب والمعقول.

أوالً :الكتاب:

ِ ِ
ِ
َّ ِ ِ ِ
ام ثَ َالثَ ِة أَيَّام ِف
قال تعالى...{ :فَ َمن تَ َمت َع بال ُعم َرة إلَى ال َحج فَ َما استَي َس َر م َن الهَد ِي فَ َمن لَم َيجد فَص َي ُ
املَة َذلِ َك لِمن لَم ي ُكن أَهلُه ح ِ
الحج وسبعة إِ َذا رجعتُم تِل َك ع َشرة َك ِ
اض ِري ال َمس ِجِد ال َح َرِام .)2(}...
ُ َ
َ
ََ
َ ََ َ
َ َ
َ
وجه الداللة:

دلت اآلية الكريمة بمفهومها على جواز حج التمتع للمك كما هو مشروع لآلفاق  ،ونفت عنه وجوب

الدم(.)3

ثانياً :المعقول:

أ -أن حقيقة التمتع موجودة ف المك  ،كاآلفاق  ،وهو أن يعتمر ف أشهر الحج ويحج ف نفس العام

ين دون المك  ،بسبب
وال يفصل بينهما سفر ،واَّنما يقع الخالف بينهم ف وجوب الدم على اآلفاقي َ
ِ
لآلفاق من الترفه بسقوط أحد السَّفَر ِ
ين عنه(.)4
ما حصل
بَّ -
أن ما كان من النسك قُربةً وطاعةً ف حق اآلفاق  ،كان قُربةً وطاعةً ف حق المك ؛ كاإلفرِاد(.)5

أدلة المذهب الثاني:

استدل صاحب المذهب الثاني وهو :اإلمام مالك القائل :بأن من سكن مكة ثم اعتمر في أشهر الحج ثم

أنشأ منها حجاً في نفس العام أنه ليس بمتمتع وليس عليه هدي وال صيام ،بالكتاب.

ِ ِ
ِ
َّ ِ ِ ِ
ام ثَ َالثَ ِة أَيَّام ِف
قال تعالى...{ :فَ َمن تَ َمت َع بال ُعم َرة إلَى ال َحج فَ َما استَي َس َر م َن الهَد ِي فَ َمن لَم َيجد فَص َي ُ
املَة َذلِ َك لِمن لَم ي ُكن أَهلُه ح ِ
الحج وسبعة إِ َذا رجعتُم تِل َك ع َشرة َك ِ
اض ِري ال َمس ِجِد ال َح َرِام .)6(}...
ُ َ
َ
ََ
َ ََ َ
َ َ
َ

( )1من اآلية  436من سورة البقرة.
( )2من اآلية  436من سورة البقرة.
( )3انظر :النووي :المجموع (.)463 /7
( )4انظر :ابن قدامة :المغن (.)443 /3
( )5انظر :النووي :المجموع (.)463 /7
( )6من اآلية  436من سورة البقرة.
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وجه الداللة:
دلت اآلية الكريمة عنده بعبارتهاعلى أن حج التمتع لمن هو غير مك (.)1

أدلة المذهب الثالث:

استدل أصحاب المذهب الثالث وهم :الحنفية القائلين :بأن من سكن مكة ثم اعتمر في أشهر الحج ثم

أنشأ منها حجاً في نفس العام أنه ال يصح تمتعه وعليه دم جناية بالكتاب واألثر والمعقول.

أوالً :الكتاب:

ِ ِ
ِ
َّ ِ ِ ِ
ام ثَ َالثَ ِة أَيَّام ِف
قال تعالى...{ :فَ َمن تَ َمت َع بال ُعم َرة إلَى ال َحج فَ َما استَي َس َر م َن الهَد ِي فَ َمن لَم َيجد فَص َي ُ
املَة َذلِ َك لِمن لَم ي ُكن أَهلُه ح ِ
الحج وسبعة إِ َذا رجعتُم تِل َك ع َشرة َك ِ
اض ِري ال َمس ِجِد ال َح َرِام .)2(}...
ُ َ
َ
ََ
َ ََ َ
َ َ
َ
وجه الداللة:

دلت اآلية الكريمة بعبارتها على أن حج التمتع لمن أهله غير حاضري المسجد الحرام على وجه

الخصوص(.)3

ثانياً :األثر:

روي عن عمر  أنه قال« :ليس ألهل مكة تمتع وال قران»(.)4

وجه الداللة:

دل األثر بعبارته أن ليس ألهل مكة حج تمتع وال قران.

ثالثاً :المعقول:

أن جواز العمرة ف أشهر الحج رخصة لمن كان مسكنه وراء المواقيت ،دفعاً لمشقة تعدد السفر ،فرفهه

بإسقاط إحدى السفرتين ،ومن كان من حاضري المسجد الحرام فإنه ال يحتاج إلى السفر أصالً ،فلم تكن

العمرة مشروعة ف أشهر الحج ف حقهم(.)5

( )1انظر :الجصاص :شرح مختصر الطحاوي ( ،)323 /2الكاسان  :بدائع الصنائع (.)463 /2
( )2من اآلية  436من سورة البقرة.

( )3انظر :الجصاص :شرح مختصر الطحاوي ( ،)323 /2الكاسان  :بدائع الصنائع (.)463 /2
( )4ابن الهمام :فتح القدير ( ،)44 /3القدوري :التجريد ( ،)4733 /4الكاسان  :بدائع الصنائع (.)467 /2
( )5انظر :السرخس  :المبسوط ( ،)463 /4الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)463 /2ابن الهمام :فتح القدير (.)44 /3
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مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول وهم :المالكية والشافعية والحنابلة القائلين :بأن من سكن مكة ثم اعتمر

في أشهر الحج ثم أنشأ منها حجاً في نفس العام أنه متمتع ،وليس عليه هدي ،وال صيام.

ِ ِ
ِ
َّ ِ ِ ِ
ام
 -4أما استداللهم بقوله تعالى...{:فَ َمن تَ َمت َع بال ُعم َرة إلَى ال َحج فَ َما استَي َس َر م َن الهَد ِي فَ َمن لَم َيجد فَص َي ُ
املَة َذلِ َك لِمن لَم ي ُكن أَهلُه ح ِ
ثَ َالثَ ِة أَيَّام ِف الحج وسبعة إِ َذا رجعتُم تِل َك ع َشرة َك ِ
اض ِري ال َمس ِجِد ال َح َرِام
ُ َ
َ
ََ
َ ََ َ
َ َ
َ
 ،)1(}...أنه دليل على أنه أجاز التمتع ألهل مكة ،ونفى عنهم وجوب الدم.

فاعترض عليه:
بأن اسم اإلشارة {ذلك} راجع إلى قوله تعالى{ :فمن تمتع}؛ أي :ذلك التمتع ف الحج لمن لم
يكن أهله حاضري المسجد الحرام أما من كان أهله حاضري المسجد الحرام ،فال تمتع له(.)2

يجاب عنه:

بأن اإلشارة ترجع إلى أقرب مذكور وهو الهدي ،والصوم ،وليس للتمتع(.)3

 -2أما قولهم إن حقيقة التمتع موجودة ف المك  ،كاآلفاق  ،وهو أن يعتمر ف أشهر الحج ويحج ف نفس
ين دون المك  ،بسبب
العام وال يفصل بينهما سفر ،واَّنما يقع الخالف بينهم ف وجوب الدم على اآلفاقي َ
ِ
لآلفاق من الترفه بسقوط أحد السَّفَر ِ
ين عنه.
ما حصل

فاعترض عليه:

بأن نسكه ناقص لوجوب الدم على الغريب(.)4

يجاب عنه:

بأن لزوم الدم للغريب لترفه بالتمتع ،أما المك أحرم بحجة وعمرة من ميقاته األصل فلم يلزمه دم

لعدم الترفه(.)5

 -3أما قولهم َّ
أن ما كان من النسك قُربةً وطاعةً ف حق اآلفاق  ،كان قُربةً وطاعةً ف حق المك ؛ كاإلفرِاد.
فاعترض عليه:

بأن التمتع ألهل اآلفاق طاعة إذا لم يتخلل بينهما إلمام صحيح بأهلهم ،واذا ألموا بأهلهم بطل معنى

التمتع منهم ،وهذا المعنى يحصل ألهل مكة (.)6

( )1من اآلية  436من سورة البقرة.
( )2انظر :الشنقيط  :أضواء البيان (.)432 /4
( )3انظر :المرجع نفسه (.)432 /4

( )4انظر :القدوري :التجريد (.)4733 /4
( )5انظر :النووي :المجموع (.)472 /7
( )6انظر :المرجع نفسه (.)472 /7
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مناقشة أدلة صاحب المذهب الثاني وهو :االمام مالك القائل :بأن من سكن مكة ثم اعتمر في أشهر الحج
ثم أنشأ منها حجاً في نفس العام أنه ليس بمتمتع وليس عليه هدي وال صيام.

ِ ِ
ِ
َّ ِ ِ ِ
ام
أما استداللهم بقوله تعالى...{:فَ َمن تَ َمت َع بال ُعم َرة إلَى ال َحج فَ َما استَي َس َر م َن الهَد ِي فَ َمن لَم َيجد فَص َي ُ
املَة َذلِ َك لِمن لَم ي ُكن أَهلُه ح ِ
ثَ َالثَ ِة أَيَّام ِف الحج وسبعة إِ َذا رجعتُم تِل َك ع َشرة َك ِ
اض ِري ال َمس ِجِد ال َح َرِام
ُ َ
َ
ََ
َ ََ َ
َ َ
َ
 ،)1(}...أنه دليل على أن حج التمع مختص بغير المك .
فاعترض عليه:

بأن اإلشارة ترجع إلى أقرب مذكور وهو الهدي ،والصوم ،وليس للتمتع(.)2

يجاب عنه:

بأن اسم اإلشارة {ذلك} راجع إلى قوله تعالى{ :فمن تمتع}؛ أي :ذلك التمتع ف الحج لمن لم
يكن أهله حاضري المسجد الحرام أما من كان أهله حاضري المسجد الحرام ،فال تمتع له(.)3

مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثالث وهم :الحنفية القائلين :بأن من سكن مكة ثم اعتمر في أشهر الحج

ثم أنشأ منها حجاً في نفس العام أنه ال يصح تمتعه وعليه دم جناية.

ِ ِ
ِ
َّ ِ ِ ِ
ام
 -4أما استداللهم بقوله تعالى...{:فَ َمن تَ َمت َع بال ُعم َرة إلَى ال َحج فَ َما استَي َس َر م َن الهَد ِي فَ َمن لَم َيجد فَص َي ُ
املَة َذلِ َك لِمن لَم ي ُكن أَهلُه ح ِ
ثَ َالثَ ِة أَيَّام ِف الحج وسبعة إِ َذا رجعتُم تِل َك ع َشرة َك ِ
اض ِري ال َمس ِجِد ال َح َرِام
ُ َ
َ
ََ
َ ََ َ
َ َ
َ
 ،)4(}...أنه دليل على أن حج التمع مختص بغير المك .

فاعترض عليه:

بأن اإلشارة ترجع إلى أقرب مذكور وهو الهدي ،والصوم ،وليس للتمتع(.)5

يجاب عنه:

بأن اسم اإلشارة ذلك راجع إلى قوله :فمن تمتع؛ أي :ذلك التمتع ف الحج لمن لم يكن أهله حاضري

المسجد الحرام أما من كان أهله حاضري المسجد الحرام ،فال تمتع له(.)6

 -2أما استداللهم بما روي عن عمر  أنه قال« :ليس ألهل مكة تمتع وال قران» (.)7

( )1من اآلية  436من سورة البقرة.
( )2انظر :الشنقيط  :أضواء البيان (.)432 /4
( )3انظر :المرجع نفسه (.)432 /4
( )4من اآلية  436من سورة البقرة.
( )5انظر :الشنقيط  :أضواء البيان (.)432 /4
( )6انظر :المرجع نفسه (.)432 /4
( )7ابن الهمام :فتح القدير ( ،)44 /3القدوري :التجريد ( ،)4733 /4الكاسان  :بدائع الصنائع (.)467 /2
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فاعترض عليه:
بأن من صح منه اإلفراد صح منه التمتع (.)1

يجاب عنه:

ومات،)2(}...
بأن دخول العمرة ف أشهر الحج ثبت رخصة لآلفاق لقوله تعالى{ :ال َح ُّج أَشهُر َمعلُ َ

قيل ف بعض وجوه التأويل :أي للحج أشهر معلومات ،والالم لالختصاص فيقتض اختصاص هذه
األشهر بالحج ،وذلك بأن ال يدخل فيها غير الحج إال أن العمرة دخلت ف هذه األشهر رخصة لآلفاق ،

ضرورة تعذر إنشاء السفر للعمرة نظ اًر له بإسقاط أحد السفرين ،وهذا المعنى ال يوجد ف
مكة(.)3

حق أهل

 -3أن جواز العمرة ف أشهر الحج رخصة لمن كان مسكنه وراء المواقيت ،دفعا لمشقة تعدد السفر ،فرفهه
بإسقاط إحدى السفرتين ،وجعل أدائهما ف سفر واحد من غير أن يلم بأهله ،ومن كان من حاضري

المسجد الحرام فإنه ال يحتاج إلى السفر أصالً ،فلم تكن العمرة مشروعة ف أشهر الحج ف حقهم(.)4

فاعترض عليه ،بما يأتي:

أ -بأن من صح منه اإلفراد صح منه التمتع (.)5

ب -وبأن ال تأثير لإللمام بأهله ف التمتع ،ولهذا لو تمتع غريب عن أهله فألم بأهله يصح تمتعه،
الرأي الراجح:

وكذا لو تمتع من غير إلمام بأهله فتمتعه عندهم مكروه(.)6

بعد عرض أدلة المذاهب ومناقشتها يتضح للباحث رجحان رأي أصحاب المذهب األول وهم :المالكية،
والشافعية ،والحنابلة القائلين :أن من سكن مكة ثم اعتمر ف أشهر الحج ثم أنشأ منها حج ف نفس العام أنه

متمتع ،وليس عليه هدي ،وال صيام.
مسوغات الرأي الراجح:
 -4لقوة أدلتهم.

 -2ال يوجد عبادة ف شرعنا اإلسالم افترضها اهلل  على أحد دون أحد.
 -3اإلستثناء ف اآلية الكريمة راجع للهدي والصيام وليس للتمتع(.)7
( )1انظر :القدوري :التجريد (.)4734 /4
( )2من اآلية  437من سورة البقرة.
( )3انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع (.)463 /2
( )4انظر :السرخس  :المبسوط ( ،)463 /4الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)463 /2ابن الهمام :فتح القدير (.)44 /3
( )5انظر :القدوري :التجريد (.)4734 /4
( )6انظر :النووي :المجموع (.)472 /7
( )7انظر :المرجع نفسه (.)432 /4
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المطلب الرابع
رجل من أهل مكة خرج منها لسفر أو رباط ودخلها بعمرة ف أشهر الحج ،ثم حج من عامه

نص المسألة:
وسئِ َل مالِك عن رجل ِمن أَه ِل م َّكةَ َخرج إِلَى الرب ِ
يد
اط ،أَو إِلَى َسفَر ِم َن األَسفَ ِار ،ثَُّم َر َج َع إِلَى َم َّكةََ .و ُه َو ُي ِر ُ
َ
ََ
َ َُ
َ
َُ َ
ِ
ِ
ان لَهُ أَهل بِ َم َّكةَ ،أَو الَ أَه َل لَهُ بِهَا .فَ َد َخلَهَا بِ ُعم َرة ف أَشهُ ِر ال َحج ،ثَُّم أَن َشأَ ال َحجََّ ،و َك َانت ُعم َرتُهُ
امةَ بِهَاَ .ك َ
اإلقَ َ
الَّتِ َد َخ َل بِها ِمن ِميقَ ِ
ات َّ
ان َعلَى تِل َك ال َحالَ ِة؟
النبِ  ،أَو ُد َ
َمتَ َمتع َمن َك َ
َ
ونهُ .أ ُ
ِ ()1
ال َمالِك :لَي َس َعلَي ِه َما َعلَى ال ُمتَ َمت ِع ِم َن الهَد ِي ،أ َِو الص َيام .
فَقَ َ
صورة المسألة:
رجل من أهل مكة خرج منها لسفر غير منتقل أو لقضاء حاجة ودخلها بعمرة ف أشهر الحج من المواقيت

ثم أنشأ منها الحج ف نفس العام ،فما حكم حجه؟

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أن من أهل بعمرة ف أشهر الحج من أهل اآلفاق ،وقدم مكة ففرغ منها ،فأقام بها فحج

الهدي إذا وجد ،واال فالصيام(،)2واختلفوا فيمن سكن مكة وسافر لقضاء حاجة
ف نفس العام أنه متمتع ،وعليه
ُ
ثم اعتمر ف أشهر الحج من أحد مواقيت اآلفاقيين ثم أنشأ منها حج ف نفس العام على مذهبين.
مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:
ذهب الحنفية( ،)3ومالك( :)4إلى أنه ليس متمتعاً وليس عليه هدي وال صيام.
المذهب الثاني:
وذهب المالكية( ،)5والشافعية( ،)6والحنابلة( :)7إلى أنه متمتع وال يلزمه دم.

( )1مالك :الموطأ (.)324 /3
( )2انظر :ابن المنذر :اإلجماع ،)36( :ابن الهمام :فتح القدير ( ،)43 /3ابن عبد البر :التمهيد ( ،)342 /1النووي :المجموع
( ،)243 /7ابن قدامة :المغن (.)373 /3
( )3انظر :الشيبان  :المبسوط ( ،)333،331 /2الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)472 /2العين  :البناية ( ،)344 /4ابن عابدين:
رد المحتار (.)344 /2
( )4انظر :مالك :الموطأ (.)324 /3
( )5انظر :القراف  :الذخيرة ( ،)234 /3الدردير :الشرح الصغير (.)37 /2
( )6انظر :النووي :المجموع ( ،)413،473 /7العمران  :البيان (.)13 /4
( )7انظر :ابن قدامة :المغن ( ،)443 /3المرداوي :اإلنصاف (.)24 /4
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سبب الخالف:

ِ ِ
سبب الخالف راجع الختالفهم ف داللة اسم اإلشارة {ذلك} ف قولة تعالىَ { :ذل َك ل َمن لَم َي ُكن أَهلُهُ
ح ِ
اض ِري ال َمس ِجِد ال َح َرِام}( ،)1واألثر الوارد عن عمر  الذي لم يرد ذكره إال ف كتب الحنفية.
َ
أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األ ول:

استدل أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية ومالك ،القائلين :إن المكي إذا خرج لقضاء حاجة واعتمر

في أشهر الحج من مواقيت اإلحرام بالحج والعمرة ،ثم أنشأ منها الحج في نفس العام أنه ليس بمتمتع وليس

عليه هدي وال صيام ،بالكتاب واألثر والمعقول.

أوالً :الكتاب:

ِ ِ
ِ
َّ ِ ِ ِ
ام ثَ َالثَ ِة أَيَّام ِف
قال تعالى...{ :فَ َمن تَ َمت َع بال ُعم َرة إلَى ال َحج فَ َما استَي َس َر م َن الهَد ِي فَ َمن لَم َيجد فَص َي ُ
املَة َذلِ َك لِمن لَم ي ُكن أَهلُه ح ِ
الحج وسبعة إِ َذا رجعتُم تِل َك ع َشرة َك ِ
اض ِري ال َمس ِجِد ال َح َرِام .)2(}...
ُ َ
َ
ََ
َ ََ َ
َ َ
َ
وجه الداللة:
دلت اآلية الكريمة بعبارتها على أن حج التمتع لمن أهله غير حاضري المسجد الحرام على وجه

الخصوص(.)3

ثانياً :األثر:

روي عن عمر  أنه قال« :ليس ألهل مكة تمتع وال قران» (.)4
وجه الداللة:

دل األثر بعبارته أن ليس ألهل مكة حج تمتع وال قران.

ثالثاً :المعقول:

أ -أن حصول اإللمام للمك بأهله بين الحج والعمرة ،ينف عنه التمتع الذي من شروطه عدم اإللمام
باألهل بين الحج والعمرة (.)5

ب -لو كان متمتعاً للزمه الهدي ف التمتع(.)6

( )1من اآلية  436من سورة البقرة.
( )2من اآلية  436من سورة البقرة.
( )3انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع (.)472 /2
( )4ابن الهمام :فتح القدير ( ،)44 /3القدوري :التجريد ( ،)4733 /4الكاسان  :بدائع الصنائع (.)467 /2
( )5انظر :السرخس  :المبسوط ( ،)463 /4الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)463 /2ابن الهمام :فتح القدير (.)44 /3
( )6انظر :ابن عبدالبر :اإلستذكار (.)31 /4
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أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب المذهب الثاني وهم :المالكية والشافعية والحنابلة القائلين :بأن المكي إذا إذا خرج لقضاء

حاجة واعتمر في أشهر الحج من مواقيت اإلحرام بالحج والعمرة ،ثم أنشأ منها الحج في نفس العام أنه
متمتع ،وال يلزمه دم ،بالكتاب والمعقول.

أوالً :الكتاب:

ِ ِ
ِ
َّ ِ ِ ِ
ام ثَ َالثَ ِة أَيَّام ِف
قال تعالى...{ :فَ َمن تَ َمت َع بال ُعم َرة إلَى ال َحج فَ َما استَي َس َر م َن الهَد ِي فَ َمن لَم َيجد فَص َي ُ
املَة َذلِ َك لِمن لَم ي ُكن أَهلُه ح ِ
الحج وسبعة إِ َذا رجعتُم تِل َك ع َشرة َك ِ
اض ِري ال َمس ِجِد ال َح َرِام .)1(}...
ُ َ
َ
ََ
َ ََ َ
َ َ
َ
وجه الداللة:
دلت اآلية الكريمة بمفهومها على جواز حج التمتع للمك كما هو مشروع لآلفاق  ،وخصت المك

بإسقاط الهدي(.)2

ثانياً :المعقول:

أ -أن حقيقة التمتع موجودة ف المك  ،كاآلفاق  ،وهو أن يعتمر ف أشهر الحج ويحج ف نفس العام

ين دون المك  ،بسبب
وال يفصل بينهما سفر ،واَّنما يقع الخالف بينهم ف وجوب الدم على اآلفاقي َ
ِ
لآلفاق من الترفه بسقوط أحد السَّفَر ِ
ين عنه(.)3
ما حصل
بَّ -
أن ما كان من النسك قُربةً وطاعةً ف حق اآلفاق  ،كان قُربةً وطاعةً ف حق المك ؛ كاإلف ارِد(.)4

مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية ومالك القائلين :بأن المكي إذا خرج لقضاء حاجة واعتمر

في أشهر الحج من مواقيت اإلحرام بالحج والعمرة ،ثم أنشأ منها الحج في نفس العام أنه ليس بمتمتع وليس

عليه هدي وال صيام.

ِ ِ
ِ
َّ ِ ِ ِ
ام
 -4أما استداللهم بقوله تعالى...{:فَ َمن تَ َمت َع بال ُعم َرة إلَى ال َحج فَ َما استَي َس َر م َن الهَد ِي فَ َمن لَم َيجد فَص َي ُ
املَة َذلِ َك لِمن لَم ي ُكن أَهلُه ح ِ
ثَ َالثَ ِة أَيَّام ِف الحج وسبعة إِ َذا رجعتُم تِل َك ع َشرة َك ِ
اض ِري ال َمس ِجِد ال َح َرِام
ُ َ
َ
ََ
َ ََ َ
َ َ
َ
 ،)5(}...أنه دليل على أن حج التمع مختص بغير المك .

( )1من اآلية  436من سورة البقرة.
( )2انظر :النووي :المجموع (.)463 /7
( )3انظر :ابن قدامة :المغن (.)443 /3
( )4انظر :النووي :المجموع (.)463 /7
( )5من اآلية  436من سورة البقرة.
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فاعترض عليه:
بأن اإلشارة ترجع إلى أقرب مذكور وهو الهدي ،والصوم ،وليس للتمتع(.)1

يجاب عنه:

بأن اسم اإلشارة {ذلك} راجع إلى قوله تعالى{ :فمن تمتع}؛ أي :ذلك التمتع ف الحج لمن لم
يكن أهله حاضري المسجد الحرام أما من كان أهله حاضري المسجد الحرام ،فال تمتع له(.)2

 -2أما استداللهم بما روي عن عمر  أنه قال« :ليس ألهل مكة تمتع وال قران» (.)3
فاعترض عليه:

بأن من صح منه اإلفراد صح منه التمتع (.)4

يجاب عنه:

ومات،)5(}...
بأن دخول العمرة ف أشهر الحج ثبت رخصة لآلفاق لقوله تعالى{ :ال َح ُّج أَشهُر َمعلُ َ

قيل ف بعض وجوه التأويل :أي للحج أشهر معلومات ،والالم لالختصاص فيقتض اختصاص هذه
األشهر بالحج ،وذلك بأن ال يدخل فيها غير الحج إال أن العمرة دخلت ف هذه األشهر رخصة لآلفاق ،

ضرورة تعذر إنشاء السفر للعمرة نظ اًر له بإسقاط أحد السفرين ،وهذا المعنى ال يوجد ف
مكة(.)6

حق أهل

 -3أما استداللهم بأن حصول اإللمام للمك بأهله بين الحج والعمرة ،ينف عنه التمتع الذي من شروطه
عدم اإللمام باألهل بين الحج والعمرة (.)7

فاعترض عليه:

بأنه ال تأثير لإللمام بأهله ف التمتع ،ولهذا لو تمتع غريب عن أهله فألم بأهله يصح تمتعه ،وكذا لو

تمتع من غير إلمام بأهله فتمتعه عندهم مكروه(.)8

( )1انظر :الشنقيط  :أضواء البيان (.)432 /4
( )2انظر :المرجع نفسه (.)432 /4
( )3ابن الهمام :فتح القدير ( ،)44 /3القدوري :التجريد ( ،)4733 /4الكاسان  :بدائع الصنائع (.)467 /2
( )4انظر :القدوري :التجريد (.)4734 /4
( )5من اآلية  437من سورة البقرة.
( )6انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع (.)463 /2
( )7انظر :السرخس  :المبسوط ( ،)463 /4الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)463 /2ابن الهمام :فتح القدير (.)44 /3
( )8انظر :النووي :المجموع (.)472 /7
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يجاب عنه:
بأن التمتع ألهل اآلفاق طاعة إذا لم يتخلل بينهما إلمام صحيح بأهلهم ،واذا ألموا بأهلهم بطل معنى

التمتع منهم ،وهذا المعنى يحصل ألهل مكة(.)1

 -4أما قولهم لو كان متمتعاً للزمه الهدي ف التمتع(.)2
فاعترض عليه:

بأن شرط وجوب الدم أن ال يكون من حاضري المسجد الحرام ،وليس لكونه متمتعاً ،والسفر ال ينف عن

المك أنه من حاضري المسجد الحرام ،فإن متعة المك صحيحة؛ ألن التمتع أحد األنساك الثالثة ،فصح

من المك  ،كالقران واإلفراد .وألن حقيقة التمتع هو أن يعتمر ف أشهر الحج ،ثم يحج ف نفس العام .وهذا
موجود ف المك (.)3

مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني وهم :المالكية والشافعية والحنابلة القائلين :بأن المكي إذا خرج لقضاء

حاجة واعتمر في أشهر الحج من مواقيت اإلحرام بالحج والعمرة ،ثم أنشأ منها الحج في نفس العام أنه
متمتع ،وال يلزمه دم.

ِ ِ
ِ
َّ ِ ِ ِ
ام
 -4أما استداللهم بقوله تعالى...{:فَ َمن تَ َمت َع بال ُعم َرة إلَى ال َحج فَ َما استَي َس َر م َن الهَد ِي فَ َمن لَم َيجد فَص َي ُ
املَة َذلِ َك لِمن لَم ي ُكن أَهلُه ح ِ
ثَ َالثَ ِة أَيَّام ِف الحج وسبعة إِ َذا رجعتُم تِل َك ع َشرة َك ِ
اض ِري ال َمس ِجِد ال َح َرِام
ُ َ
َ
ََ
َ ََ َ
َ َ
َ
 ،)4(}...أنه دليل على أنه أجاز التمتع ألهل مكة ،ونفى عنهم وجوب الدم.

فاعترض عليه:
بأن ما روي عن عمر  أنه قال« :ليس ألهل مكة تمتع وال قران» ( ،)5وأن تخصيص العبادات
بقبيل من الناس ال يعلم إال من طريق التوقيف(.)6
 -2أما قولهم أن حقيقة التمتع موجودة ف المك  ،كاآلفاق  ،وهو أن يعتمر ف أشهر الحج و يحج ف
نفس العام وال يفصل بينهما سفر ،واَّنما يقع الخالف بينهم ف وجوب الدم على اآلفاقيي َن دون المك ،
ِ
لآلفاق من الترفه بسقوط أحد السَّفَر ِ
ين عنه.
بسبب ما حصل

( )1انظر :النووي :المجموع (.)472 /7
( )2انظر :ابن عبدالبر :اإلستذكار (.)31 /4
( )3انظر :ابن قدامة :المغن (.)443 /3
( )4من اآلية  436من سورة البقرة.
( )5ابن الهمام :فتح القدير ( ،)44 /3القدوري :التجريد ( ،)4733 /4الكاسان  :بدائع الصنائع (.)467 /2
( )6انظر :القدوري :التجريد (.)4733 /4
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فاعترض عليه:
بأن نسكه ناقص لوجوب الدم على الغريب(.)1
يجاب عنه:
بأن لزوم الدم للغريب لترفه بالتمتع ،أما المك إذا أحرم بحجة وعمرة من ميقاته األصل فلم يلزمه
دم لعدم الترفه(.)2

 -3أما قولهم َّ
أن ما كان من النسك قُربةً وطاعةً ف حق اآلفاق  ،كان قُربةً وطاعةً ف حق المك ؛ كاإلفرِاد.
فاعترض عليه:

بأن التمتع ألهل اآلفاق طاعة إذا لم يتخلل بينهما إلمام صحيح بأهلهم ،واذا ألموا بأهلهم بطل معنى

التمتع منهم ،وهذا المعنى يحصل ألهل مكة (.)3
يجاب عنه:

بأنه ال تأثير لإللمام بأهله ف التمتع ،ولهذا لو تمتع غريب عن أهله فألم بأهله يصح تمتعه ،وكذا

لو تمتع من غير إلمام بأهله فتمتعه عندهم مكروه(.)4

الرأي الراجح:

بعد عرض أدلة المذاهب ومناقشتها يتضح للباحث رجحان رأي أصحاب المذهب الثان وهم :المالكية،
والشافعية ،والحنابلة القائلين :بأن المك إذا خرج لقضاء حاجة ،واعتمر ف أشهر الحج من مواقيت اإلحرام
بالحج والعمرة ،ثم أنشأ منها الحج ف نفس العام أنه متمتع ،وال يلزمه دم.

مسوغات الرأي الراجح:
 -4لقوة أدلتهم.

 -2ال يوجد عبادة ف شرعنا اإلسالم افترضها اهلل على أحد دون أحد.
 -3اإلستثناء ف اآلية الكريمة راجع للهدي والصيام وليس للتمتع.

( )1انظر :القدوري :التجريد (.)4733 /4
( )2انظر :النووي :المجموع (.)472 /7
( )3انظر :المرجع نفسه (.)472 /7
( )4انظر :المرجع نفسه (.)472 /7
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المبحث الثاني
مسائل ف أحكام العمرة
وفيه أربعة مطالب:
المطلب األول :حكم العمرة وحكم تكرارها ف السنة م ار اًر.

المطلب الثاني :وقع بأهله بعد أن أهل بعمرة.

المطلب الثالث :دخل مكة بعمرة وطاف على غير طهارة وتذكر بعد أن وقع بأهله.
المطلب الرابع :أي موضع من الحل أفضل لميقات العمرة للمك أو من أنشأ عمرة من مكة.
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المطلب األول
حكم العمرة وحكم تكرارها ف السنة م ار اًر
أوالً :حكم العمرة

نص المسألة:

ِِ
ِ
ال يحيى :قَ َ ِ
ص ِف تَرِكهَا(.)1
قَ َ
ال َمالك :ال ُعم َرةُ ُسَّنةَ .والَ َنعلَ ُم أ َ
َحداً م َن ال ُمسلم َ
ين أَر َخ َ
صورة المسألة:
هل العمرة سنة مؤكدة ،أم واجبة؟

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على مشروعية العمرة على المستطيع ف العمر مرة واحدة ( ،)2واختلفوا هل ه واجبة أم سنة

مؤكدة على مذهبين.
مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ذهب الحنفية( ،)3ومالك( ،)4ووافقه علماء مذهبه( :)5إلى أن العمرة سنة مؤكدة ،وتكون مرة واحدة ف العمر

وليست واجبة.

المذهب الثاني:
()6

وذهب الشافعية

والحنابلة( :)7إلى أن العمرة واجبة ف العمر مرة.

( )1انظر :مالك :الموطأ (.)323 /3
( )2انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)227 /2القيروان  :الرسالة ( ،)71النووي :المجموع ( ،)3 /7ابن قدامة :المغن
(.)241 /3
( )3انظر :البابرت  :العناية ( ،)433 /3الحصفك  :الدر المختار ( ،)472 /2ابن عابدين :رد المحتار (.)472 /2
( )4انظر :مالك :الموطأ (.)323 /3

( )5انظر :الحطاب :مواهب الجليل ( ،)466 /2الصاوي :حاشيته ( ،)4 /2ابن رشد :بداية المجتهد (.)17 /2
( )6انظر :الشافع  :األم (.)444 / 2
( )7انظر :ابن قدامة :المغن (.)241 /3
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أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول:

استدل أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية والمالكية ،القائلين بأن العمرة سنة مؤكدة وليست واجبة

بالكتاب والسنة والمعقول.

أوالً :الكتاب:

الن ِ
قال تعالىَ { :ولِلَّ ِه َعلَى َّ
يال}(.)1
اس ِح ُّج ال َبي ِت َم ِن استَطَاعَ إِلَي ِه َسبِ ً
وجه الداللة:

دلت اآلية الكريمة على وجوب الحج على المستطيع ولم تذكر وجوب العمرة(.)2

ثانياً :السنة:

ول اللَّ ِه َ يقُو ُل« :ال َح ُّج ِجهَاد َوال ُعم َرةُ تَطَ ُّوع»(.)3
َ -4عن طَل َحةَ ب ِن ُع َبيِد اللَّ ِه  ،أََّنهُ َس ِم َع َر ُس َ
وجه الداللة:

دل حديث الرسول  بعبارته ،أن العمرة (تطوع) وليست فرض(.)4
ِ
ِ
العم ِرة أَو ِ
َن َّ ِ
َ -2عن َجابِر ،أ َّ
ض ُل»(.)5
اج َبة ِه َ ؟ قَ َ
الَ « :الَ ،وأَن تَعتَم ُروا ُه َو أَف َ
النب َّ ُ سئ َل َع ِن ُ َ َ
وجه الداللة:
دل حديث الرسول  بعبارته على أن العمرة غير واجبة.
ال رسو ُل ِ
ِ
اهلل ُ« :بنِ ِ
اد ِة أَن َال إِلَهَ إِ َّال اهللَُ ،وأ َّ
َن
اإلس َال ُم َعلَى َخمسَ ،شهَ َ
 -3عن َعب ُد اهلل بن عمر  :قَ َ َ ُ
َ
ِ
اء َّ ِ
َّال ِة ،وِايتَ ِ
ِ
ان»(.)6
صوِم َرَم َ
ض َ
الزَكاةَ ،و َحج ال َبيتَ ،و َ
ُم َح َّم ًدا َعب ُدهُ َوَر ُسولُهَُ ،وِاقَام الص َ َ
وجه الداللة:
دل حديث الرسول  بمفهومه أن العمرة غير واجبة ،هنا ذكر الحج ولم يذكر العمرة فدل على أنهما

متغايران ف الحكم فالحج واجب وأما العمرة فسنة مؤكدة وال يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

ثالثاً :المعقول:

النفلِي ِ
وعللوا أن العمرة ُنسك غير ُمؤقت وتَتأدى بنية غيرها فهذه أمارةُ َّ
َّة فال تكون واجبة(.)7

( )1من اآلية  37من سورة آل عمران.

( )2انظر :الشافع  :تفسيره (.)324 /4
( )3رواه ابن ماجه ف سننه ،أبواب المناسك ،باب العمرة /222 /4( :ح)2313؛ وحكم عليه األلبان  :بأنه حديث ضعيف.
سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة /331 /4( :ح.)222
( )4انظر :المغرب  :البدر التمام (.)477 /3

( )5رواه الترمذي ف سننه ،أبواب الحج ،بباب ما ج ِ
العم َرِة
اء ف ُ
َ ُ َ َ َ
بأنه حديث ضعيف .سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة/1( :

أَو ِ
اجَبة ِه َ أَم َال؟ /264 /3( :ح)334؛ وحكم عليه األلبان :
َ
 /22ح.)3324

( )6رواه مسلم ف صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب قول النب  بن اإلسالم على خمس /43 /4( :ح.)46
( )7انظر :العين  :البناية (.)464 /4
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أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب المذهب الثاني وهم :الشافعية والحنابلة ،القائلين بأن العمرة واجبة ،بالكتاب والسنة.

أوالً :الكتاب:

قال تَ َعالَىَ { :وأَتِ ُّموا ال َح َّج َوال ُعم َرةَ لِل ِه}(.)1
وجه الداللة:

ِ
ِ
َّالةَ}( ،)2أي
يموا الص َ
َومعنى {أتموا} أقيموا الحج والعمرة هلل ،مثل قوله تعالى{ :فَإ َذا اط َمأ َننتُم فَأَق ُ

وب ،ثَُّم َعطَفَهَا َعلَى ال َحجَ ،واألَص ُل
ضى األَم ِر ال ُو ُج ُ
ومقتَ َ
فأتموا الصالة فكان معنى {أتموا} أي أقيمواُ ،

وف والمعطُ ِ
التَّس ِاوي بين المعطُ ِ
وف َعلَي ِه ،وروى الشافع عن ابن عباس
َ
َ َ
َ َ َ
إنها لقرينتها ف كتاب اهلل { َوأَتِ ُّموا ال َح َّج َوال ُعم َرةَ لِل ِه}(.)3
ثانياً :السنة:
ول اللَّ ِه علَى النس ِ
الَ « :ن َعم َعلَي ِه َّن ِجهَاد َال
 -4ما روي عن َعائِ َشة
اء ِجهَاد ،قَ َ
تَ :يا َر ُس َ
أنها قَالَتُ ،قل ُ
َ
َ
ال ِف ِ
يه ال َح ُّج َوال ُعم َرةُ»(.)4
ِقتَ َ
وجه الداللة:
أنه قال :والذي نفس بيده

فقوله « :عليهن» ظاهر ف الوجوب؛ ألن "على" من صيغ الوجوب ،كما نص عليه أهل األصول،
ثم قرن الحج والعمرة فدل على وجوب العمرة.
ِ
ِ
الَ :يا ر ُس َ َّ ِ ِ ِ
 -2ما روي َعن أَبِ َرِزين ال ُعقَيِل  أََّنهُ أَتَى النَّبِ َّ  فَقَ َ
َ
ول الله ،إ َّن أَب َشيخ َكبير َال َيستَطيعُ
يك َواعتَ ِمر» (.)5
الُ « :ح َّج َعن أَبِ َ
العم َرةََ ،وَال الظَّع َن ،قَ َ
َ
الحجََّ ،وَال ُ
وجه الداللة:
فلم يأمره بقضاء الحج عن أبيه وحسب ،بل أمره بقضاء العمرة أيضاً«،واعتمر» وال يكون القضاء إال

ألمر واجب وليس ندب ،فدل على وجوب العمرة(.)6

إياه عن اإلسالم ،فقال ِ «:
اإلس َال ُم أَن تَشهَ َد
 -3حديث ابن عمر عن النب  ف سؤال جبريل
ِ
َّ ِ
َّالةَ ،وتُؤتِ َّ
أَن َال إِلَهَ ِإ َّال اللَّهَُ ،وأ َّ
الزَكاةََ ،وتَ ُح َّج َوتَعتَ ِم َرَ ،وتَغتَ ِس َل ِم َن
َن ُم َح َّم ًدا َر ُسو ُل اللهَ ،وأَن تُق َ
يم الص َ َ َ
( )1من اآلية  436من سورة البقرة.
( )2من اآلية  423من سورة النساء.

( )3انظر :الشافع  :األم (.)443 /2

اد النس ِ
اء /446 /4( :ح ،)2324وحكم عليه األرنؤوط:
( )4رواه ابن ماجه ف سننه ،أبواب المناسكَ ،باب :ال َح ُّج ِج َه ُ َ
بأنه حديث صحيح اإلسناد؛ وحكم عليه األلبان  :بأنه حديث صحيح .إرواء الغليل ،كتاب الحج /434 /4( :ح.)314
الحج َع ِن ال َّشي ِخ ال َكبِ ِ
المي ِت /262 /3( :ح)332؛ وحكم عليه
اء ِف
َ
( )5رواه الترمذي ف سننه ،أبواب الحجَ ،ب ُ
اب َما َج َ
يرَ ،و َ
األلبان  :بأنه حديث صحيح .صحيح وضعيف سنن الترمذي /432 /2( :ح ،)332وحكم عليه الترمذي :بأنه حديث ضعيف.
( )6انظر :الشوكان  :نيل األوطار (.)334 /4
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ِ
ِ
الَ « :ن َعم» قَا َل:
ت َذلِ َك فَأ ََنا ُمسلِم قَ َ
ان ،قَ َ
ال :فَِإ َذا فَ َعل ُ
وم َرَم َ
ال َج َن َابةَ ،وأَن تُت َّم ال ُو ُ
ض َ
وءَ ،وتَ ُ
ض َ
ص َ
ت»(.)1
ص َدق َ
َ

وجه الداللة:

هنا قرن  بين الحج والعمرة بل ذكرها ضمن أركان اإلسالم و-ه ليست كذلك-لبيان أهميتها فدل

على وجوب العمرة(.)2

ان ب ُن أَبِ
 -4ما روي عن ُعث َم ُ

ِ
ورِة ال َبقَ َرِة،
َوقَد فَ َ
ضلتُهُم ب ُس َ
وجه الداللة:

ِ
ال َع ِ
ضلَهُم أَخ ًذا لِلقُر ِ
آن،
ان َشاباًَ :-وفَد َنا َعلَى النَّبِ  فَ َو َج َدن أَف َ
اص َ -و َك َ
()3
ال َّ
النبِ ُّ  ...« :واعلَم أ َّ
َن ال ُعم َرةَ ِه ال َح ُّج األَص َغ ُر»...
فَقَ َ

الرسول  سمى العمرة حجاً هنا فدل على وجوب العمرة(.)4
َّ ِ
يضتَ ِ
ت»(.)5
ض ُّر ُ
َ -3عن َزيِد ب ِن ثَابِت  ،قَ َ
ك بِأَي ِه َما َب َدأ َ
ان َال َي ُ
ال َر ُسو ُل الله  « :إِ َّن ال َح َّج َوال ُعم َرةَ فَ ِر َ
وجه الداللة:
دل الحديث بعبارته على فرضية العمرة ،وعللوا بأنها تشتمل على إحرام ،وطواف ،وسع  ،فكانت

واجبة كالحج(.)6

مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية ،والمالكية ،القائلين بأن العمرة سنة مؤكدة وليست واجبة.
الن ِ
 -4أما استداللهم بأن اهلل لم يذكر العمرة حين أوجب الحج بقوله تعالىَ { :ولِلَّ ِه َعلَى َّ
اس ِح ُّج ال َبي ِت َم ِن
يال}(.)7
اع إِلَي ِه َسبِ ً
استَطَ َ

( )1رواه ابن خزيمة ف صحيحه ،كتاب المناسك ،باب ذكر أن العمرة فرض /4434 /2( :ح ،)3263وحكم عليه األلبان :
بأنه صحيح ،صحيح الترغيب والترهيب ،كتاب الطهارة ،الترغيب ف الوضوء واسباغه /413 /4( :ح.)473
( )2انظر :العين  :عمدة القاري (.)421 /42

ِ
ان ب ِن أَبِ ال َع ِ
اص /44 /3( :ح )1336؛ وحكم
( )3رواه الطبران ف المعجم الكبير ،باب العين ،ال ُمغ َيرةُ ب ُن ُشعَبةََ ،عن ُعث َم َ
عليه األلبان  :بأنه حديث ضعيف .ضعيف الجامع الصغير وزيادته /344( :ح.)2333
( )4انظر :المغرب  :البدر التمام (.)179 /3
( )5رواه الدار قطن ف سننه ،كتاب الحج ،باب المواقيت /346 /3( :ح ،)2741وحكم عليه األلبان  :بأنه ضعيف .سلسلة
األحاديث الضعيفة /43 /1( :ح.)3322

( )6انظر :العين  :عمدة القاري (.)427 /42
( )7من اآلية  37من سورة آل عمران.
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فاعترض عليه:

بأنه يحتمل قول اهلل عز وجلَ { :وأَتِ ُّموا ال َح َّج َوال ُعم َرةَ لِل ِه}( )1أن يكون فرضها معاً ،وفرضه إذا كان

ِ
َّالةَ وآتُوا َّ
الزَكاةَ َوارَك ُعوا
ف موضع واحد يثبت ،يكون ثبوته ف مواضع كثيرة كقوله تعالىَ { :وأَق ُ
يموا الص َ َ

()2
ِ
مع َّ ِ ِ
ين ِكتَ ًابا َموقُوتًا}(،)3
ين}  ،وف موضع آخر قال تعالى{ :إِ َّن الص َ
َّالةَ َك َانت َعلَى ال ُمؤ ِمن َ
الراكع َ
ََ

فذكر الزكاة مرة مع الصالة وأفرد الصالة مرة أخرى دونها فلم يمنع ذلك الزكاة أن تثبت.
 -2وأما استداللهم بحديث َ
طل َحةَ ب ِن ُع َبيِد اللَّ ِه  ،أََّنهُ َس ِم َع َر ُس َ
ول اللَّ ِه َ يقُو ُل« :ال َح ُّج ِجهَاد َوال ُعم َرةُ
تَطَ ُّوع»(.)4
فاعترض عليه:

بأن الحفاظ اتفقوا على أنه حديث ضعيف(.)5

ِ
العمرِة أَو ِ
َن َّ ِ
 -3وأما استداللهم بحديث جابر  ،أ َّ
الَ « :الَ ،وأَن تَعتَ ِم ُروا ُه َو
اج َبة ِه َ ؟ قَ َ
النب َّ ُ سئ َل َع ِن ُ َ َ
ض ُل»(.)6
أَف َ
فاعترض عليه:

بأن الحفاظ اتفقوا على أنه حديث ضعيف(.)7
 -4أما استداللهم بحديث عب ُد ِ
اهلل بن عمر «ُبنِ ِ
اإلس َال ُم َعلَى َخمس»(.)8
َ
َ
فاعترض عليه:
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ام ِة»( ،)9لو
بأن حديث ابن عباس عن رسول اهلل  قالَ « :د َخلَت ال ُعم َرةُ ف ال َحج إلَى َيوم الق َي َ
لم يأت هذا الخبر لكان أمر النب  وورود القرآن بها شرعاً زائداً؛ وكلهم يرى النذر فرضاً ،و الجهاد

( )1من اآلية  436من سورة البقرة.
( )2من اآلية  43من سورة البقرة.
( )3من اآلية  423من سورة النساء.
( )4رواه ابن ماجه ف سننه ،أبواب المناسك ،باب العمرة /222 /4( :ح)2313؛ وحكم عليه األلبان  :بأنه حديث ضعيف.
سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة /331 /4( :ح.)222

( )5انظر :النووي :المجموع (.)6 /7

( )6رواه الترمذي ف سننه ،أبواب الحج ،باب ما جآء ف العمرة أواجبة ه أم ال؟ /264 /3( :ح)334؛ وحكم عليه األلبان :
بأنه حديث ضعيف .سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة ( /22 /1ح.)3324
( )7انظر :النووي :المجموع (.)3 /7

( )8رواه مسلم ف صحيحه ،كتاب اإليمان ،باب قول النب  بن اإلسالم على خمس /43 /4( :ح.)46
( )9رواه أب داوود ف سننه ،كتاب المناسك ،باب إفراد الحج /264 /3( :ح)334؛ وحكم عليه األلبان  :بأنه حديث صحيح،
وقال أبو داوود هذا قول ابن عباس .
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إذا نزل بالمسلمين فرضاً؛ وغسل الجنابة فرضاً ،والوضوء فرضاً ،وليس ذلك مذكو اًر ف
المذكورين ولم يروا الحديثين المذكورين حجة ف سقوط فرض كل ما ذكرنا(.)1

الحديثين

 -3أما تعليلهم أنها غير مؤقتة وتتأدى بنية غيرها فه نفل.
فاعترض عليه:

بمؤقَّتة ،وصوم رمضان ليس
بأنه ال يصح ألن صالة الجنازة ليست نفل بل فرض كفاية وليست َ
ويتَأ ََّدى بنية غيره وهو فرض(.)2
بنفل َ

مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني وهم :الشافعية ،والحنابلة القائلين بأن العمرة واجبة.
 -4أما استداللهم بقوله تَ َعالَىَ { :وأَتِ ُّموا ال َح َّج َوال ُعم َرةَ لِلَّ ِه}(.)3
فاعترض عليه:

بأنها قرأت { َوال ُعم َرةُ} بالرفع والنصب ،أما قراءة الرفع فق أر بعضهمَ { :وال ُعم َرةُ} بالرفع ووقف على
ِ
ِ
َن ال ُعم َرةَ لِلَّ ِه َو َّ
اء إخ َبار أ َّ
الن َو ِاف َل لِلَّ ِه تَ َعالَى ،وأما قراءة
قوله تعالىَ {:وأَت ُّموا ال َح َّج}فيكون المعنى ابت َد ُ
النصب { َوأَتِ ُّموا ال َح َّج َوال ُعم َرةَ لِلَّ ِه} .
يجاب عنه:

بأ َّ
َن القرآن ف النظم ال يوجب القرآن ف الحكم(.)4
 -2أما استداللهم بحديث أَبِ َرِزين ال ُعقَيلِ  أََّنهُ أَتَى َّ
ول اللَّ ِه ،إِ َّن أَبِ َشيخ َكبِير َال
الَ :يا َر ُس َ
النبِ َّ  فَقَ َ
ِ
يك َواعتَ ِمر» (.)5
الُ « :ح َّج َعن أَبِ َ
العم َرةََ ،وَال الظَّع َن ،قَ َ
َيستَطيعُ َ
الحجََّ ،وَال ُ
فاعترض عليه:
بأنه ليس فيه حجة على وجوب العمرة ِألنه  أمره أن يحج ويعتمر عن أبيهولم يامره عن نفسه وأبيه
ألنها ال تجب اجماعاً ،فدل أن ذلك األمر على اإلستحباب ال على الوجوب ،كونه بين أن أباه ال يستطيع
وهما ال يجبان على غير المستطيع(.)6

( )1انظر :ابن حزم :المحلى (.)43 /3
( )2انظر :العين  :البناية (.)464 /4
( )3من اآلية  436من سورة البقرة.
( )4انظر :الزركش  :البحر المحيط (.)423 /1

الحج َع ِن ال َّشي ِخ ال َكبِ ِ
المي ِت /262 /3( :ح)332؛ وحكم عليه
اء ِف
َ
( )5رواه الترمذي ف سننه ،أبواب الحجَ ،ب ُ
اب َما َج َ
يرَ ،و َ
األلبان  :بأنه حديث صحيح .صحيح وضعيف سنن الترمذي /432 /2( :ح ،)332وحكم عليه الترمذي :بأنه حديث ضعيف.
( )6انظر :الزيلع  :تبيين الحقائق (.)13 /2
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ِ «:
اإلس َال ُم أَن تَشهَ َد أَن َال إِلَهَ إِ َّال اللَّهُ،
 -3أما استداللهم بحديث جبريل
ِ
َّالةَ ،وتُؤتِ َّ
الزَكاةََ ،وتَ ُح َّج َوتَعتَ ِم َرَ ،وتَغتَ ِس َل ِم َن ال َج َن َاب ِةَ ،وأَن تُتِ َّم
تُق َ
يم الص َ َ َ
ت »(.)1
الَ « :ن َعم» قَ َ
ت َذلِ َك فَأ ََنا ُمسلِم قَ َ
قَ َ
ص َدق َ
ال :فَِإ َذا فَ َعل ُ
الَ :
فاعترض عليه:

َوأ َّ
َن ُم َح َّم ًدا َر ُسو ُل اللَّ ِهَ ،وأَن
ان،
وم َرَم َ
ال ُو ُ
ض َ
وءَ ،وتَ ُ
ض َ
ص َ

()2

بأن الحديث روي ف الصحيحين وليس فيهما وتعتمر ،وهذه الزيادة فيها شذوذ.
َّ ِ
يضتَ ِ
ك بِأَي ِه َما
ض ُّر ُ
 -4أما استداللهم بحديث َزيِد ب ِن ثَابِت  ،قَ َ
ان َال َي ُ
ال َر ُسو ُل الله « :إِ َّن ال َح َّج َوال ُعم َرةَ فَ ِر َ
ت»(.)3
َب َدأ َ
فاعترض عليه:

ضعَّفوه،
بما قال الحاكم" :الصحيح عن زيد بن ثابت  من قوله ،وفيه إسماعيل بن مسلم المك ُّ َ
َّان
قال فيه البخاري :منكر الحديث ،ولم يرضه ابن حنبل ،وقالَ :خ َرق َنا َحِديثهُ ،قَ َ
ال :ورواه هشام بن َحس َ
عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت َموقُوفًا وهو الصحيح"(.)4

الرأي الراجح:

بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتها ومناقشتها يتضح للباحث رجحان رأي أصحاب المذهب الثان

الشافعية ،والحنابلة القائلين بأن حكم العمرة الوجوب.

وهم:

مسوغات الرأي الراجح:

 -4لقوة أدلة أصحاب المذهب الثان القائلين بأن العمرة حكمها الوجوب ووضوح داللتها وأنها ظاهر القرآن
وقول أكثر الصحابة

.

 -2لضعف أدلة أصحاب المذهب األول القائلين بأن العمرة سنة مؤكدة فأغلب األحاديث الت استدلوا بها

ضعيفة ،وباق األدلة أدلة عامة مثل أركان اإلسالم ،ومن أضعف اإلستدالالت اإلستدالل بالعموميات،
واهلل أعلم.

( )1رواه ابن خزيمة ف صحيحه ،كتاب المناسك ،باب ذكر ان العمرة فرض /4434 /2( :ح ،)3263وحكم عليه األلبان :
بأنه صحيح .انظر :صحيح الترغيب والترهيب ،كتاب الطهارة ،الترغيب ف الوضوء واسباغه /413 /4( :ح.)473
( )2الزيلع  :نصب الراية (.)447 /3
( )3رواه الدار قطن

ف

سننه ،كتاب الحج ،باب المواقيت /346 /3( :ح ،)2741وحكم عليه األلبان  :بأنه ضعيف،

سلسلة األحاديث الضعيفة /43 /1( :ح.)3322
( )4الزيلع  :نصب الراية (.)447 /3
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ثانياً :حكم تكرار العمرة في السنة م ار ارً

نص المسألة:
قَ َ ِ
ِ
َحد أَن َيعتَ ِم َر ِف الس ََّن ِة ِم َار اًر(.)1
ال َمالكَ :والَ أ ََرى أل َ
صورة المسألة:
رجل اعتمر ف العام أكثر من مرة ،فما الحكم؟

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على مشروعية العمرة على المستطيع ف العمر مرة واحدة ( ،)2واختلفوا على جواز أدائها ف

السنة أكثر من مرة على مذهبين.
مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ذهب الحنفية( ،)3وجمهرة من علماء المالكية ومنهم":مطرف وابن المواز وابن الماجشون واللخم " (،)4

والشافعية( ،)5والحنابلة( :)6إلى جواز تكرار العمرة ف السنة أكثر من مرة بال كراهة.

المذهب الثاني:

كرهة تكرار العمرة ف السنة أكثر من
وذهب مالك( ،)7ووافقه جمهرة من علماء مذهبه ف المشهور( :)8إلى ا

مرة.

سبب الخالف:
سبب الخالف راجع لتعارض اآلثار الواردة ف ذلك ،مع األحاديث الت ذكرت فضائل العمرة.

( )1مالك :الموطأ (.)323 /3
( )2انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)227 /2القيروان  :الرسالة ( ،)71النووي :المجموع ( ،)3 /7ابن قدامة :المغن
(.)241 /3
( )3انظر :الشيبان  :المبسوط ( ،)333،331 /2الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)472 /2العين  :البناية ( ،)344 /4ابن عابدين:

رد المحتار (.)344 /2

( )4انظر :القراف  :الذخيرة ( ،)234 /3الدردير :الشرح الصغير ( ،)37 /2الحطاب :مواهب الجليل (.)467 /2
( )5انظر :النووي :المجموع ( ،)413،473 /7العمران  :البيان (.)13 /4
( )6انظر :ابن قدامة :المغن ( ،)443 /3المرداوي :اإلنصاف (.)24 /4

( )7انظر :مالك :الموطأ ( ،)323 /3أبو بكر الصقل  :الجامع لمسائل المدونة (.)623 /3
( )8انظر :القراف  :الذخيرة ( ،)234 /3الدردير :الشرح الصغير ( ،)37 /2الحطاب :مواهب الجليل (.)467 /2
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أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول:

استدل أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية ،وجمهرة من علماء المالكية ،والشافعية ،والحنابلة ،القائلين:

بجواز تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة بال كراهة :بالسنة واآلثار.

أوالً :السنة:

النبِ عام حج ِ
َ -4عن َعائِ َشةَ  ،قَالَتَ :خ َرج َنا َم َع َّ
ي ،فَقَا َل
َّة ال َوَد ِ
ت بِ ُعم َرةَ ،ولَم أَ ُكن ُسق ُ
اع ،فَأَهلَل ُ
ََ َ
ت الهَد َ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ َّ
َّ
يعا» قَالَت:
النبِ ُّ َ « :من َك َ
ان َم َعهُ َهديَ ،فلُيهلل بِال َحج َم َع ُعم َرتِه ،ثَُّم َال َيحل َحتَّى َيحل منهُ َما َجم ً
فَ ِحضتَ ،فلَ َّما َد َخلَت لَيلَةُ عرفَةَُ ،قلت :يا رس َ ِ
ف أَص َنعُ بِ َحجَّتِ ؟ قَا َل:
ت بِ ُعم َرة ،فَ َكي َ
ت أَهلَل ُ
ول اهلل ،إِن ُكن ُ
ُ
ُ َ َُ
ََ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
َم َر َعب َد
ضي ُ
«انقُض َأر َسكَ ،وامتَشط َ ،وأَمسك َع ِن ال ُعم َ ِرةَ ،وأَهل بِال َحج» قَالَتَ :فلَ َّما قَ َ
ت َحجَّت أ َ
ِ
ِ
ِِ
ت َعنهَا(.)1
َّ
ان ُعم َرتِ الَّتِ أَم َسك ُ
الرح َم ِن ب َن أَبِ َبكر ،فَأَرَدفَن  ،فَأَع َم َرنِ م َن التَّنعيمَ ،م َك َ
وجه الداللة:
أدت عمرتين ف شهر واحد(.)2
دل الحديث بمفهومه على أن عائشة
ول ِ
َن أ ََن ًسا  ،أَخ َب َرهُ « :أ َّ
ادةُ ،أ َّ
اهلل  اعتَ َم َر أَرَب َع ُع َمر ُكلُّهُ َّن ِف
َن َر ُس َ
َ -2ح َّدثََنا قَتَ َ
َحجَّتِ ِهُ :عم َرةً ِم َن ال ُح َديبَِي ِة ،أَو َزَم َن ال ُح َديبَِي ِة ِف ِذي القَع َد ِةَ ،و ُعم َرةً ِم َن ال َع ِام
َو ُعم َرةً ِمن ِجع َرَانةَ َحي ُث قَ َس َم َغَنائِ َم ُحَنين ِف ِذي القَع َد ِةَ ،و ُعم َرةً َم َع َحجَّتِ ِه»(.)3

ِ ِ َّ َّ ِ
ِ
ذي القَع َدة إال الت َمعَ
ال ُمقبِ ِل ِف ِذي القَع َد ِة،

وجه الداللة:

فعل النب  بإعتماره أكثر من مرة فيه ترغيب باإلكثار من العمرة.
ِ
َ -3عن أَبِ ُه َري َرةَ  :أ َّ
ول اللَّ ِه  قَ َ
َن َر ُس َ
ور لَي َس لَهُ
العم َرِة َكفَّ َارة ل َما َبي َنهُ َماَ ،و َ
العم َرةُ إِلَى ُ
الُ « :
لمب ُر ُ
الح ُّج ا َ
َّ
الجَّنةُ»(.)4
َج َزاء إِال َ
وجه الداللة:

دل الحديث بمفهومه على جواز تكرار العمرة حيث لم يفرق  بين كون العمرتين ف

سنتين(.)5

سنة أو

( )1متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب كيف تهل الحائض والنفساء /442 /2( :ح ،)4336ومسلم
ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب بيان وجوه اإلحرام /174 /2( :ح.)4244

( )2انظر :النووي :المجموع (.)432 /7

( )3متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الحج ،أبواب العمرة ،باب كم اعتمر النب ؟ /3 /3( :ح ،)4771ومسلم
ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب بيان عدد عمر النب  وزمانهن /346 /2( :ح.)4233
( )4متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الحج ،أبواب العمرة ،باب وجوب العمرة وفضلها /2 /3( :ح ،)4773ومسلم
ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب ف فضل الحج والعمرة ،ويوم عرفة /313 /2( :ح.)4343

( )5انظر :النووي :المجموع (.)443 /7

- 422 -

ِ ِ
ِ
النبِ ُّ ِ من حجَّتِ ِه قَ َ ِ ِ
ال :لَ َّما َر َج َع َّ
الحج؟»،
َ -4ع ِن اب ِن َعبَّاس  ،قَ َ
ص ِاريَّةَ « :ما َم َن َعك م َن َ
َ
ال ألُم س َنان األَن َ
ِ
قَالَت :أَبو فُالَن ،تَعنِ َزوجهاَ ،كان لَه َن ِ
اض َح ِ
ال« :فَِإ َّن
ضا لََنا ،قَ َ
َحِد ِه َماَ ،و َ
اآلخ ُر َيسق أَر ً
ان َح َّج َعلَى أ َ
َ ُ
ُ
ََ
()1
عمرةً ِف رمضان تَق ِ
ض َح َّجةً أَو َح َّجةً َم ِع » .
ََ َ َ
ُ َ
وجه الداللة:

دل الحديث بعبارته على فضل العمرة ف رمضان(.)2
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه « :تَابِ ُعوا
قال :قَ َ
َ -3عن َعبِد اللَّ ِه ب ِن َمس ُعود َ 
الفض ِ
الذه ِب ،و ِ
ث ِِ
ِ ِ
َّ
ُّ
َّةَ ،ولَي َس
وب َك َما َينف الك ُير َخ َب َ َ
َوالذُن َ
الحديدَ ،و َ َ
وجه الداللة:

العم َرِة ،فَِإَّنهُ َما َين ِف َي ِ
ان الفَق َر
َبي َن َ
الحج َو ُ
ِ ِ
َّ
الجَّنةُ»(.)3
ورِة ثََواب إِال َ
لل َحجَّة ال َمب ُر َ

دل الحديث بعبارته على جواز اإلكثار من العمرة لما لذلك من عظيم األجر والثواب(.)4

ثانياً :اآلثار:

ث م َّراتُ .قلت هل عاب َذلِ َك علَيها أَحد قَا َل :سبحان ِ
ِ
اهلل ،أ ُُّم
َ -4عن َعائِ َشةَ
َ َ َ
ُ َ َ َ
ُ َ َ
اعتَ َم َرت ف َس َنة ثَ َال َ َ
ِ
انَ :يقُو ُل:
الربِ ِ
ال َيح َيى ب ُن َّ
يع قَ َ
تَ .وقَ َ
ين  ،قَ َ
ت َوانقَ َمع ُ
ان ِف ِرَو َايتِ ِه :قَا َل فَ َس َك َ
ال ُسف َي ُ
ال َسع َد ُ
ال ُمؤ ِمن َ
ِ
ِ
ين ؟(.)5
َمن َيع ُ
يب َعلَى أُم ال ُمؤ ِمن َ
 -2أ َّ
الِ « :ف ُكل َشهر ُعم َرة»(.)6
َن َعلِ َّ ب َن أَبِ طَالِب  قَ َ
ِ
الُ :كَّنا َم َع أ ََن ِ
ض ولَِد أ ََن ِ
َ -3عن َبع ِ
ان إِ َذا َح َّم َم َأر ُسهُ َخ َرَج
س ب ِن َمالِك  قَ َ
س ب ِن َمالك  بِ َم َّكةَ فَ َك َ
َ
فَاعتَ َم َر(.)7

وجة الداللة:

دلت اآلثار على جواز تكرار العمرة ف السنة م ار اًر(.)8

( )1متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الحج ،أبواب العمرة ،باب وجوب العمرة وفضلها /43 /3( :ح ،)4163ومسلم
ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب فضل العمرة ف رمضان /347 /2( :ح.)4236
( )2انظر :العين  :عمدة القاري (.)447 /42
( )3رواه الترمذي ف

سننه ،كتاب الحج ،باب ما جاء ف

ثواب الحج والعمرة /466 /3( :ح ،)142وحكم عليه األلبان :

بأنه حسن صحيح.

( )4انظر :العين  :عمدة القاري (.)423 /42
( )5رواه البيهق

ف

السنن الكبرى ،كتاب الحج ،جماع أبواب وقت الحج والعمرة ،باب من اعتمر ف

( /362 /4ح.)1727
( )6رواه الشافع ف مسنده ،كتاب المناسك.)443( :
( )7رواه الشافع ف مسنده ،كتاب المناسك.)443( :
( )8انظر :النووي :المجموع (.)443 /7
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السنة م ار اًر:

ثالثاً :القياس:
قالوا بأن العمرة كالصالة عبادة غير مؤقتة فلم يكره تكرارها(.)1
أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب المذهب الثاني وهم :اإلمام مالك ،ومن وافقه جمهرة من علماء مذهبه ،القائلين :بكراهة

تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة بالسنة ،والقياس.

أوالً :السنة:

فعل النب  فلم يعهد عنه أنه اعتمر أكثر من عمرة ف العام ،وأفعاله  محموله إما على الوجوب
أو على الندب(.)2
وجه الداللة:

دل فعل النب  على عدم جواز العمرة أكثر من مرة ف السنة(.)3

ثانياً :القياس:

أن العمرة نسك له إحرام وتحلل كالحج فكان من سنته أن يكون ف السنة مرة قياساً على الحج(.)4

مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية ،وجمهرة من علماء المالكية ،والشافعية ،والحنابلة،

القائلين :بجواز تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة بال كراهة.
النبِ عام حج ِ
 -4أما استداللهم بحديث َعائِ َشةَ  ،قَالَتَ :خ َرج َنا َم َع َّ
ت بِ ُعم َرةَ ،ولَم أَ ُكن
َّة ال َوَد ِ
اع ،فَأَهلَل ُ
ََ َ
ال َّ
ان َم َعهُ َهديَ ،فلُيهلِل بِال َحج َم َع ُعم َرتِ ِه ،ثَُّم َال َي ِح َّل َحتَّى َي ِح َّل
ي ،فَقَ َ
ُسق ُ
النبِ ُّ َ « :من َك َ
ت الهَد َ
ِمنهما ج ِميعا» قَالَت :فَ ِحضتَ ،فلَ َّما َد َخلَت لَيلَةُ عرفَةَُ ،قلت :يا رس َ ِ
ف
ت بِ ُعم َرة ،فَ َكي َ
ت أَهلَل ُ
ول اهلل ،إِن ُكن ُ
ُ
ُ َ َُ
َُ َ ً
ََ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
ت
أَص َنعُ بِ َحجَّتِ ؟ قَ َ
ضي ُ
ال« :انقُض َأر َسكَ ،وامتَشط َ ،وأَمسك َع ِن ال ُعم َ ِرةَ ،وأَهل بِال َحج» قَالَتَ :فلَ َّما قَ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ت
َم َر َعب َد َّ
ان ُعم َرتِ الَّتِ أَم َسك ُ
الرح َم ِن ب َن أَبِ َبكر ،فَأَرَدفَن  ،فَأَع َم َرنِ م َن التَّنعيمَ ،م َك َ
َحجَّت أ َ
َعنهَا(.)5

فاعترض عليه:
بأن قوله  لعائشة

« :ارفض عمرتك وامتشط وأهل بالحج» ،ظاهره أنه لم يحصل لها إال

عمرة واحدة(.)6
( )1انظر :النووي :المجموع (.)432،443 /7
( )2انظر :الباج  :المنتقى (.)237،236 /2
( )3انظر :المرجع نفسه (.)237،236 /2
( )4انظر :المرجع نفسه (.)236 /2
( )5متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب كيف تهل الحائض والنفساء /442 /2( :ح ،)4336ومسلم ف
صحيحه ،كتاب الحج ،باب بيان وجوه اإلحرام /174 /2( :ح.)4244

( )6انظر :النووي :المجموع (.)432 /7
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يجاب عنه:
بأنها

لم ترفض العمرة يعن لم خروج منها ألن العمرة والحج ال يخرج منهما بنية الخروج بال

خالف وانما رفضها رفض أعمال العمرة مستقلة ألنها أحرمت بعدها بالحج فصارت قارنة فقال 
«ارفضيها» أي اترك

أعمالها المستقلة الندراجها ف أفعال الحج ،وأما امتشاطها فال داللة فيه أن

المحرم يجوز له اإلمتشاط(.)1

ِ
 -2أما استداللهم بحديث أَبِ ُه َري َرةَ  :أ َّ
الح ُّج
ول اللَّ ِه  قَ َ
َن َر ُس َ
العم َرِة َكفَّ َارة ل َما َبي َنهُ َماَ ،و َ
العم َرةُ إِلَى ُ
الُ « :
َّ
الجَّنةُ»(.)2
ور لَي َس لَهُ َج َزاء إِال َ
المب ُر ُ
َ
فاعترض عليه:
بأن داللته ضعيفه وغير ظاهرة(.)3

يجاب عنه:

بأنه لم يفرق  بين كون العمرتين ف سنة أو سنتين(.)4

 -1أما استداللهم:

أ -بحديث أنس  أن النب  اعتمر أربع ُعمر كلهن ف ذي القعدة إال الت مع حجته.
ال ِألُم ِس َنان األَنص ِاري ِ
َّةَ « :ما َم َن َع ِك ِم َن
ال :لَ َّما َر َجعَ النَّبِ ُّ ِ من َحجَّتِ ِه قَ َ
ب -وحديث اب ِن َعبَّاس  ،قَ َ
َ
ِ
الحج؟» ،قَالَت :أَبو فُالَن ،تَعنِ َزوجهاَ ،كان لَه َن ِ
اض َح ِ
ضا
َحِد ِه َماَ ،و َ
اآلخ ُر َيسق أَر ً
ان َح َّج َعلَى أ َ
َ ُ
ُ
َ
ََ
ال« :فَِإ َّن عمرةً ِف رمضان تَق ِ
ض َح َّجةً أَو َح َّجةً َم ِع »(.)5
لََنا ،قَ َ
ََ َ َ
ُ َ
َّ ِ
العم َرِة ،فَِإَّنهُ َما َين ِف َي ِ
ان
قال :قَ َ
ت -وحديث َعبِد اللَّ ِه ب ِن َمس ُعود َ 
ال َر ُسو ُل الله « :تَابِ ُعوا َبي َن َ
الحج َو ُ
ِ ِ
ِ ِ
ث ِِ
ِ
ِ
ُّ
َّ ِ
ورِة ثََواب إِ َّال
وب َك َما َينف الك ُير َخ َب َ َ
الفَق َر َوالذُن َ
المب ُر َ
الحديدَ ،والذ َهبَ ،والفضَّةَ ،ولَي َس لل َحجَّة َ
الجَّنةُ»(.)6
َ

فاعترض عليها:

بأن هذه األحاديث ليست حجة على جواز التكرار للعمرة واإلحتجاج بها من باب القياس العام(.)7

( )1انظر :النووي :المجموع (.)432 /7
( )2متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الحج ،أبواب العمرة ،باب وجوب العمرة وفضلها /2 /3( :ح ،)4773ومسلم
ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب ف فضل الحج والعمرة ،ويوم عرفة /313 /2( :ح.)4343
( )3انظر :النووي :المجموع (.)443 /7
( )4انظر :المرجع نفسه (.)443 /7

( )5متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الحج ،أبواب العمرة ،باب وجوب العمرة وفضلها /43 /3( :ح ،)4163ومسلم
ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب فضل العمرة ف رمضان /347 /2( :ح.)4236
( )6رواه الترمذي ف
بأنه حسن صحيح.

سننه ،كتاب الحج ،باب ما جاء ف

( )7ابن تيمية :مجموع الفتاوى (.)272 /26

ثواب الحج والعمرة /466 /3( :ح ،)142وحكم عليه األلبان :
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يجاب عنه:
بأن ُع َمر النب  لم تكن ف نفس العام ،بل ف كل عام مرة.
 -4أما استداللهم:
ان
أ -باألثر عن عائِ َشةَ
اب َذلِ َك َعلَيهَا أَ َحد قَ َ
اعتَ َم َرت ِف َس َنة ثَ َال َ
ث َم َّراتُ .قل ُ
ت َهل َع َ
الُ :سب َح َ
ِ
ِ
ان:
الربِ ِ
ال َيح َيى ب ُن َّ
يع قَ َ
تَ .وقَ َ
ت َوانقَ َمع ُ
ان ِف ِرَو َايتِ ِه :قَا َل فَ َس َك َ
ال ُسف َي ُ
ين  ،قَا َل َسع َد ُ
اهلل ،أ ُُّم ال ُمؤ ِمن َ
ِ
ِ
ين ؟(.)1
َيقُو ُلَ :من َيع ُ
يب َعلَى أُم ال ُمؤ ِمن َ
الِ « :ف ُكل َشهر ُعم َرة»(.)2
ب -وأثر عل بن أب طالب  أنه قَ َ
ت -وأثر أنس بن مالك  أنه إذا حمم رأسه خرج فاعتمر.
فاعترض عليه:

بأنه يحتمل أن يكون قضاء عن نذر ،فروي أن عائشة

فرطت ف العمرة سبع سنين فقضتها ف

عام واحد(.)3

يجاب عنه:

ث َم َّرات ،ولم يعب عليها ذلك أحد.
بأن الوارد عن َعائِ َشةَ
َعَّنهَا اعتَ َم َرت ِف َس َنة ثَ َال َ
مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني مالك ،ومن وافقه القائلين :بكراهة تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة.
 -4أما استداللهم بأن العمرة نسك له إحرام وتحلل كالحج فكان من سنته أن يكون ف السنة مرة قياساً على
الحج(.)4

فاعترض عليه:
بأنه قياس باطل ألن العمرة ليس له وقت ،تفوت به كالحج ،وانما وقتها مطلقاً ف جميع العام لذى ال

تشبه الحج ف أنها ف العام مرة ،ويتصور تكرارها كصوم النافلة أو كالصالة(.)5

( )1رواه البيهق ف السنن الكبرى ،كتاب الحج ،باب من اعتمر ف السنة م ار اًر /362 /4( :ح.)1727
( )2رواه الشافع ف مسنده ،كتاب المناسك.)443( :
( )3انظر :الحطاب :مواهب الجليل (.)467 /2
( )4انظر :الباج  :المنتقى (.)236 /2
( )5انظر :الباج  :المنتقى ( ،)236 /2ابن تيمية :مجموع الفتاوى (.)263 /26
- 424 -

الرأي الراجح:
بعد عرض أدلة المذاهب ومناقشتها يتضح للباحث رجحان رأي أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية،
وجمهرة من المالكية ،والشافعية ،والحنابلة القائلين :بجواز تكرار العمرة ف السنة أكثر من مرة بال كراهة.
مسوغات الرأي الراجح:
 -4لقوة أدلتهم.
 -2لفعل أم المؤمنين عائشة
العلم.

 -3لفعل عل وأنس

 ،الت عرفت بالحرص على العمل بهديه  ،حيث كانت وجهة طالب

.
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المطلب الثاني
وقع بأهله بعد أن أهل بعمرة

نص المسألة:
ال مالِكِ ،ف المعتَ ِم ِر يقَع بِأَهلِ ِه :إِ َّن علَي ِه ِف ذلِ َك الهدي .وعمرةً أُخرى يبتَِدئ بِها بع َد إِتم ِ
ام ِه الَّتِ أَف َس َد.
َ َ َُ َ َ َ ُ َ َ
َ
َ
َ ُ
ُ
قَ َ َ
ث أَحرم بِعمرتِ ِه الَّتِ أَفس َد .إِالَّ أَن ي ُكون أَحرم ِمن م َكان أَبع َد ِمن ِميقَاتِ ِهَ .فلَيس علَي ِه أَن يح ِرم إِالَّ
ِ
َ َ
َ
َ
َوُيح ِرُم من َحي ُ َ َ ُ َ
َ
ُ َ
َ َ ََ
ِمن ِميقَاتِ ِه(.)1
صورة المسألة:

رجل أهل بعمرة ،جامع زوجته قبل أن يطوف بالبيت ،فما الحكم؟

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أن من أفسد عمرته بجماع زوجته عليه إتمامها ثم قضائها ( ،)2واختلفوا ف الفدية المترتبة

على فساد العمرة على مذهبين.

مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ذهب الحنفية( ،)3ومالك ،ووافقه علماء مذهبه( ،)4والحنابلة( :)5إلى أن الجماع مفسد للعمرة إذا وقع بعد

اإلهالل بها وقبل الطواف ،وعليه إتمامها مع فسادها ،ووجوب القضاء بعمرة يحرم بها من الميقات الذي أحرم
منه إال اإلمام مالك قال يجزأه اإلحرام من ميقات بلده ،وعليه شاة.

المذهب الثاني:

وذهب الشافعية ف األصح( :)6إلى أن الجماع مفسد للعمرة إذا وقع بعد اإلهالل بها وقبل الطواف ،وعليه

إتمامها مع فسادها ،ووجوب القضاء بعمرة يحرم بها من الميقات الذي أحرم منه ،وعليه بدنه.
سبب الخالف:

سبب الخالف راجع الختالفهم ف قياسهم فساد العمرة على فساد الحج.

( )1مالك :الموطأ (.)323 /3

( )2انظر :ابن المنذر :اإلجماع ،)33( :الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)221 /2ابن عبد البر :االستذكار ( ،)444 /4النووي:
المجموع ( ،)311 /7البهوت  :كشاف القناع (.)443 /2
( )3انظر :بدائع الصنائع (.)221 /2
( )4انظر :مالك :الموطأ ( ،)323 /3ابن عبد البر :االستذكار ( ،)444 /4والكاف (.)331 /4
) )5انظر :ابن قدامة :المغن ( ،)424 /3البهوت  :كشاف القناع (.)443 /2
( )6انظر :الماوردي :الحاوي ( ،)44 /4النووي :المجموع (.)311 /7
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أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول:

استدل أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية والمالكية والحنابلة القائلين :بأن الجماع مفسد للعمرة إذا

وقع بعد اإلهالل بها وقبل الطواف ،وعليه إتمامها مع فسادها ،ووجوب القضاء بعمرة يحرم بها من الميقات

الذي أحرم منه إال اإلمام مالك قال يجزأه اإلحرام من ميقات بلده ،وعليه شاة ،بالقياس.
 -4قالوا بأن الفدية المترتبة على فساد العمرة شاة لنقص العمرة عن الحج(.)1

 -2العمرة عبادة تجب بإفسادها الكفارة العظمى؛ فلم تجب الكفارة بإفساد جميع نوعها ،كالصوم ،ألن حرمة
العمرة أنقص من حرمة الحج؛ بداللة :نقصان أركانها ،ونقصان حرمة اإلحرام يمنع من كمال الكفارة،
أصله :الوطء بعد التحلل األول؛ ألنه وطء أفسد به العمرة ،فلم تجب ألجلها بدنة ،كالقارن(.)2

أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب المذهب الثاني وهم :الشافعية في األصح القائلين :بأن الجماع مفسد للعمرة إذا وقع بعد

اإلهالل بها وقبل الطواف ،وعليه إتمامها مع فسادها ،ووجوب القضاء بعمرة يحرم بها من الميقات الذي
أحرم منه ،وعليه بدنه ،بالقياس.

يترتب على مفسد العمرة بالجماع بدنة كمفسد الحج ،ألن العمرة كالحج فيما يحل فيه ويحرم ،والنفل منهما

يصير فرضاً بالشروع فيه بخالف باقى العبادات(.)3

مناقشة األدلة:

مناقشة أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية والمالكية والحنابلة القائلين :بأن الجماع مفسد للعمرة إذا

وقع بعد اإلهالل بها وقبل الطواف ،وعليه إتمامها مع فسادها ،ووجوب القضاء بعمرة يحرم بها من الميقات

الذي أحرم منه إال مالك قال يجزأه اإلحرام من ميقات بلده ،وعليه شاة.

أما استداللهم بأن العمرة عبادة تجب بإفسادها الكفارة العظمى؛ فلم تجب الكفارة بإفساد جميع نوعها،

كالصوم ،ألن حرمة العمرة أنقص من حرمة الحج؛ بداللة :نقصان أركانها ،ونقصان حرمة اإلحرام يمنع

من كمال الكفارة ،أصله :الوطء بعد التحلل األول؛ ألنه وطء أفسد به العمرة ،فلم تجب ألجلها بدنة ،كالقارن.
فاعترض عليه:

أ -بأنها كفارة وجبت إلفساد عبادة ،فوجب أن تكون الكفارة العظمى ،كالصوم(.)4

ب -بأن العمرة تشبه الحج؛ بداللة :أنه يحرم للعمرة وللحج من الميقات ،ويجب المض ف فاسدها،
والشروع فيها يوجبها(.)5

) )1انظر :ابن قدامة :المغن ( ،)424 /3البهوت  :كشاف القناع (.)443 /2
) )2انظر :القدوري :التجريد (.)4333 /4
( )3انظر :الماوردي :الحاوي ( ،)44 /4النووي :المجموع (.)311 /7
) )4انظر :القدوري :التجريد (.)4333 /4
) )5انظر :المرجع نفسه (.)4336 /4
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يجاب عنه:
أ -بأن الصوم داللة لمن قالوا بأن كفارة فساد العمرة بالوطء شاة؛ ألن الكفارة العظمى وجبت بإفساده
الحج بالوطء ،فال تجب الكفارة العظمى بإفساد ما هو أنقص منه ،كالصوم(.)1

ب -بأن العمرة وان ساوت الحج فيما ذكروه ،فقد نقصت حرمتها عنه؛ بداللة :نقصان أركانها ،فإنها
تجمع معه ف إحرامه ،وتدخل أفعالها ف أفعاله ،ونقصانها عن الحج ف هذه األحكام يترتب

الرأي الراجح:

عليه نقصان ف باب الكفارة(.)2

بعد عرض أدلة المذاهب ومناقشتها يتضح للباحث رجحان رأي أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية،
ومالك ،والحنابلة القائلين :بأن الجماع مفسد للعمرة إذا وقع بعد اإلهالل بها وقبل الطواف ،وعليه إتمامها مع

فسادها ،ووجوب القضاء بعمرة يحرم بها من الميقات الذي أحرم منه إال مالك قال يجزأه اإلحرام من ميقات
بلده ،وعليه شاة.

مسوغات الرأي الراجح:
 -4عمالً بقاعدة رفع الحرج.

 -2أن العمرة ليست كالحج ،ونقصانها عن الحج ف هذه األحكام يترتب عليه نقصان ف باب الكفارة(.)3

) )1انظر :القدوري :التجريد (.)4336 /4
) )2انظر :المرجع نفسه (.)4336 /4
) )3انظر :المرجع نفسه (.)4336 /4
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المطلب الثالث
دخل مكة بعمرة وطاف على غير طهارة وتذكر بعد أن وقع بأهله

نص المسألة:
اف بِال َبي ِتَ ،و َس َعى َبي َن الصَّفَا َوال َمرَوِةَ ،و ُه َو ُجُنب .أَو َعلَى َغي ِر
قَ َ
ال َمالِكَ :و َمن َد َخ َل َم َّكةَ بِ ُعم َرة .فَطَ َ
الَ :يغتَ ِس ُل ،أَو َيتََو َّ
وف بِال َبي ِتَ ،وَبي َن الصَّفَا َوال َمرَوِةَ .وَيعتَ ِم ُر
ضوء .ثَُّم َوقَ َع بِأَهلِ ِه .ثَُّم َذ َك َر .قَ َ
ود فََيطُ ُ
ضأُ .ثَُّم َي ُع ُ
ُو ُ
ِ
ِ
َص َابهَا َزو ُجهَا َوِه َ ُمح ِرَمةِ ،مث ُل ذلِ َك (.)1
ُعم َرةً أُخ َرىَ ،وُيهديَ .و َعلَى ال َم أرَةِ ،إ َذا أ َ
صورة المسألة:
رجل دخل مكة بعمرة ،وبعد أن أحل من عمرته ،وجامع زوجته ،تذكر أنه طاف وهو جنب ،فما الحكم؟

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أن من أفسد عمرته بجماع زوجته عليه إتمامها ثم قضائها ( ،)2واختلفوا فيمن طاف على

غير طهارة ناسياً على مذهبين.

مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

وذهب الحنفية( ،)3والحنابلة ف رواية( ،)4والمغيرة من المالكية(:)5إلى أنه صحة طواف الجنب ،وعليه شاة

إذا عاد لبلده ،أما إذا كان بمكة اغتسل وتوضأ وطاف ال ش ء عليه ،ألن الطهارة عندهم واجبة وليست شرطاً
لصحة الطواف.
المذهب الثاني:
ذهب مالك( ،)6ووافقه جمهرة علماء مذهبه( ،)7والشافعية( ،)8والحنابلة ف رواية( :)9إلى أنه ال يصح الطواف
ممن كان جنباً وعليه االغتسال والوضوء ثم إعادة الطواف والسع  ،ثم قضاء العمرة وذبح شاة بسبب فساد
اإلحرام بجماع زوجته ،كون الطهارة شرط لصحة الطواف.

( )1مالك :الموطأ (.)324 /3
( )2انظر :ابن المنذر :اإلجماع ،)33( :الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)221 /2ابن عبد البر :االستذكار ( ،)444 /4النووي:
المجموع ( ،)311 /7البهوت  :كشاف القناع (.)443 /2
( )3انظر :السرخس  :المبسوط ( ،)33 /4الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)433،423 /2ابن عابدين :رد المحتار (.)334 /2
( )4انظر :ابن قدامة :المغن ( ،)443 /3العاصم  :حاشية الروض المربع (.)423 /4
( )5انظر :الحطاب :مواهب الجليل (.)61 /3
( )6مالك :الموطأ (.)324 /3
( )7انظر :القراف  :الذخيرة ( ،)234 /3الدردير :الشرح الصغير ( ،)37 /2الحطاب :مواهب الجليل (.)61 /3
( )8انظر :الشافع  :األم ( ،)433 /2النووي :المجموع ( ،)47 /1الرافع  :العزيز (.)334/3
( )9انظر :ابن قدامة :المغن ( ،)443 /3العاصم  :حاشية الروض المربع (.)423 /4
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سبب الخالف:
سبب الخالف راجع لتردد الطواف بين أن يلحق حكمه بحكم الصالة أو ال يلحق(.)1

أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األ ول:

استدل أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية ،والحنابلة في رواية ،القائلين :بصحة طواف الجنب ،وعليه

شاة إذا عاد لبلده ،أما إذا كان بمكة اغتسل وتوضأ وطاف وال شيء عليه ،ألن الطهارة عندهم واجبة وليست

شرطاً لصحة الطواف ،بالكتاب ،والمعقول.

أوالً :الكتاب:

قال تعالى ...{ :ول َيطَّ َّوفُوا بِال َبي ِت ال َعتِي ِ
ق}(.)2
َ
وجه الداللة:

دلت اآلية الكريمة بمفهومها على عدم اشتراط الطهارة للطواف ،وأن اشتراط الطهارة زيادة على

النص(.)3

ثانياً :المعقول:

أن الطواف ال يشترط له الطهارة قياساً على الوقوف بعرفه وسائر أركان الحج(.)4

أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب المذهب الثاني وهم :مالك ،وجمهرة علماء مذهبه ،والشافعية ،والحنابلة ،القائلين :بأنه

ال يصح الطواف ممن كان جنباً وعليه االغتسال والوضوء ثم إعادة الطواف والسعي ،ثم قضاء العمرة وذبح

شاة بسبب فساد اإلحرام بجماع زوجته ،كون الطهارة شرط لصحة الطواف ،بالسنة.
ِ ِ
ِ
ين قَِد َم أَنَّهُ تَ َو َّ
اف بِال َبي ِت»(.)5
ضأَ ،ثَُّم طَ َ
 -4عن َعائ َشةُ « :أََّنهُ  أ ََّو ُل َش ء َب َدأَ بِه ح َ
وجه الداللة:

دل الحديث بمنطوقه على إثبات الوضوء للطواف عمالً بهديه  كون فعله يقتض الوجوب ،إال ما
قام الدليل على عدم وجوبه ( ،)6لقوله « :لِتَأ ُخ ُذوا م َن ِ
اس َك ُكم»(.)7
َ

( )1انظر :ابن رشد :بداية المجتهد (.)43 /4
( )2من اآلية  23من سورة الحج.

( )3انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)423 /2الجصاص :شرح مختصر الطحاوي (.)332 /2
( )4انظر :النووي :المجموع (.)47 /1
( )5متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب الطواف على وضوء /437 /2( :ح ،)4644ومسلم ف صحيحه،
كتاب الحج ،باب ما يلزم ،من طاف بالبيت وسعى /326 /2( :ح.)4233
( )6انظر :النووي :المنهاج شرح صحيح مسلم (.)222 /1( ،)43 /3

( )7رواه مسلم ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب استحباب رم جمرة العقبة يوم النحر راكباً /343 /2( :ح.)4237
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َ -2عن َعائِ َشةَ  ،قَالَتَ :خ َرج َنا َم َع َّ
ف ،أَو قَ ِر ًيبا ِمنهَا،
النبِ َ ،وَال َن َرى إِ َّال ال َحجََّ ،حتَّى إِ َذا ُكَّنا بِ َس ِر َ
ِ
ِ ِ
ت فَ َد َخ َل َعلَ َّ َّ
ال:
تَ :ن َعم ،قَ َ
النبِ ُّ َ وأ ََنا أَب ِك  ،فَقَ َ
ضةَ قَالَت ُ -قل ُ
ِحض ُ
ال« :أ ََنفست؟» َ -يعن ال َحي َ
ض ما يق ِ
آدم ،فَاق ِ
ِ
ِ
ض ال َحاجَُّ ،غي َر أَن َال تَطُوِف بِال َبي ِت َحتَّى
َ َ
«إ َّن َه َذا َش ء َكتََبهُ اهللُ َعلَى َب َنات َ َ
تَغتَ ِسلِ »(.)1
وجه الداللة:

دل الحديث بمنطوقه على اشتراط الطهارة من الحدث للطواف(.)2
َّ
َن اللَّه قَد أَح َّل ِف ِ
َّ ِ
اف بِالبي ِت بِمن ِزلَ ِة الص َ ِ َّ
يه
ال :قَ َ
َ -3ع ِن اب ِن َعبَّاس  ،قَ َ
َ
َّالة ،إِال أ َّ َ
ال َر ُسو ُل الله « :الط َو ُ َ
َ
ق فَ َال َين ِطق إِ َّال بِ َخير»(.)3
ق ،فَ َمن َنطَ َ
ال ِمنطَ َ
وجه الداللة:

دل الحديث بمفهومه أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف(.)4

مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية ،والحنابلة في رواية ،القائلين :بصحة طواف الجنب،

وعليه شاة إن عاد لبلده ،أما إذا كان بمكة اغتسل وتوضأ وطاف وال شيء عليه ،ألن الطهارة عندهم واجبة

وليست شرطاً لصحة الطواف:

 -4أما استداللهم بقوله تعالى ...{ :ول َيطَّ َّوفُوا بِال َبي ِت ال َعتِي ِ
ق}(.)5
َ
فاعترض عليه:

بأنه ال يصح اإلستدالل باآلية الكريمة؛ ألن الطواف بغير طهارة مكروه عند الحنفية ،واألمر ال يجوز

أن يتناول المكروه ،فاآلية الكريمة مجملة بينها فعله  ،فهو لم يطف إال بطهارة (.)6

 -2أما استداللهم بأن الطواف ال يشترط له الطهارة قياساً على السع والوقوف بعرفه وسائر أركان الحج(.)7

( )1متفق عليه ،رواه البخاري ف

صحيحه ،كتاب الحيض ،باب تقض

الحائض المناسك كلها إال الطواف بالبيت:

( /61 /4ح ،)323ومسلم ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب بيان وجوه اإلحرام /173 /2( :ح ،)4244واللفظ لمسلم.
( )2انظر :ابن بطال :شرح صحيح البخاري (.)332 /4
الرحم ِن َّ ِ ِ ِ
ِ ِ َّ ِ
ورِة الَبقَ َرِة /233 /2( :ح،)3236
الرحيم من ُس َ
( )3رواه الحاكم ف المستدرك ،كتاب التفسير ،بسم الله َّ َ
وحكم عليه الذهب  :بأنه صحيح على شرط مسلم.
( )4انظر :النووي :المجموع (.)63 /2
( )5من اآلية  23من سورة الحج.

( )6انظر :الماوردي :الحاوي ( ،)443 /4ابن بطال :شرح صحيح البخاري (.)332 /4
( )7انظر :النووي :المجموع (.)47 /1
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فاعترض عليه:
الطهارة لم تكن واجبة ف السع والوقوف ،ألنها ليست شرطاً ف صحة السع والوقوف ،ولما كانت

الطهارة واجبة ف الطواف ،كانت شرطاً ف صحة الطواف(.)1

مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني وهم :المالكية ،والشافعية ،والحنابلة ،القائلين :بأنه ال يصح الطواف

ممن كان جنباً وعليه االغتسال والوضوء ثم إعادة الطواف والسعي ،ثم قضاء العمرة وذبح شاة بسبب فساد

اإلحرام بجماع زوجته ،كون الطهارة شرط لصحة الطواف.
ِ ِ
ِ
ين قَِد َم أََّنهُ تََو َّ
اف بِال َبي ِت»(.)2
ضأَ ،ثَُّم طَ َ
 -4أما استداللهم بحديث َعائ َشةُ « :أََّنهُ أ ََّو ُل َش ء َب َدأَ بِه ح َ
فاعترض عليه:
بأن الوضوء فعل ،والفعل المجرد ال يدل على الوجوب(.)3

يجاب عنه:

بأن كل فعله  يقتض الوجوب إال ما قام الدليل على عدم وجوبه(.)4
ف،
 -2أما استداللهم بحديث َعائِ َشةَ  ،قَالَتَ :خ َرج َنا َم َع النَّبِ َ ،وَال َن َرى إِ َّال ال َحجََّ ،حتَّى إِ َذا ُكَّنا بِ َس ِر َ
ِ
ِ ِ
ت:
ت فَ َد َخ َل َعلَ َّ النَّبِ ُّ َ وأ ََنا أَب ِك  ،فَقَ َ
ضةَ قَالَت ُ -قل ُ
أَو قَ ِر ًيبا ِمنهَاِ ،حض ُ
ال« :أ ََنفست؟» َ -يعن ال َحي َ
ض ما يق ِ
آدم ،فَاق ِ
ِ
َن َعم ،قَ َ ِ
ض ال َحاجَُّ ،غي َر أَن َال تَطُوِف بِال َبي ِت
َ َ
ال« :إ َّن َه َذا َش ء َكتََبهُ اهللُ َعلَى َب َنات َ َ
َحتَّى تَغتَ ِسلِ »(.)5
فاعترض عليه:

عن دخول المسجد (.)6

بأن النب  نهى عائشة
يجاب عنه:

بأن النب  لم يقل حتى ينقطع الدم ،وانما قال  :حتى تغتسل (.)7

( )1انظر :الماوردي :الحاوي (.)443 /4
( )2متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب الطواف على وضوء /437 /2( :ح ،)4644ومسلم ف صحيحه،
كتاب الحج ،باب ما يلزم ،من طاف بالبيت وسعى /326 /2( :ح.)4233
( )3انظر :ابن العثيمين :الشرح الممتع (.)267 /4
( )4انظر :الساعات  :الفتح الربان (.)44 /42
( )5متفق عليه ،رواه البخاري ف

صحيحه ،كتاب الحيض ،باب تقض

الحائض المناسك كلها إال الطواف بالبيت:

( /61 /4ح ،)323ومسلم ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب بيان وجوه اإلحرام /173 /2( :ح ،)4244واللفظ لمسلم.
( )6انظر :النووي :المجموع (.)41 /1
( )7انظر :المرجع نفسه (.)41 /1
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َّال ِة ،إِ َّال أ َّ
َن
اف بِال َبي ِت بِ َمن ِزلَ ِة الص َ
ال :قَ َ
 -3أما استداللهم بحديث اب ِن َعبَّاس  ،قَ َ
ال َر ُسو ُل اللَّ ِه « :الطَّ َو ُ
اللَّه قَد أَح َّل ِف ِ
ق فَ َال َين ِطق إِ َّال بِ َخير»(.)1
ق ،فَ َمن َنطَ َ
يه ال ِمنطَ َ
َ
َ
فاعترض عليه ،بما يأتي:

أ -ب أن استداللهم بهذا الحديث أن شروط الطواف كشروط الصالة ليس بحجة ،ألن األدلة الشرعية
تدل على خالف ذلك(.)2

ب -بأن حديث ابن عباس  موقوف وليس مرفوع(.)3

يجاب عنه:

أ -بأنه لو لم تكن كشروط الصالة لما استثنى الكالم من ذلك(.)4

ب -بأن حديث ابن عباس
الرأي الراجح:

تحصل به الداللة مع أنه موقوف ألن قول الصحاب إذا انتشر بال

مخالفة كان حجة على الصحيح(.)5

بعد عرض أدلة المذاهب ومناقشتها يتضح للباحث رجحان رأي أصحاب المذهب الثان وهم :مالك ،وجمهرة
علماء مذهبه ،والشافعية ،والحنابلة القائلين :ال يصح الطواف ممن كان جنباً وعليه االغتسال والوضوء ثم إعادة

الطواف والسع  ،ثم قضاء العمرة وذبح شاة بسبب فساد اإلحرام بجماع زوجته ،كون الطهارة شرط لصحة
الطواف.

مسوغات الرأي الراجح:
 -4لقوة أدلتهم.
 -2لفعل النب .

 -3ألن النسيان يط أر على الحدث األصغر ،أما الحدث األكبر فال يعذر فيه بالنسيان ،ألن الحدث األصغر
ال يترتب عليه فدية ،أما الحدث األكبر يترتب عليه الفدية.

الرحم ِن َّ ِ ِ ِ
ِ ِ َّ ِ
ورِة الَبقَ َرِة /233 /2( :ح،)3236
الرحيم من ُس َ
( )1رواه الحاكم ف المستدرك ،كتاب التفسير ،بسم الله َّ َ
وحكم عليه الذهب  :بأنه صحيح على شرط مسلم.
( )2انظر :القدوري :التجريد (.)4133 /4
( )3انظر :النووي :المنهاج شرح صحيح مسلم (.)222 /1
( )4انظر :الماوردي :الحاوي (.)443 /4

( )5انظر :النووي :المنهاج شرح صحيح مسلم (.)222 /1
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المطلب الرابع
أي موضع من الحل أفضل لميقات العمرة للمك أو من أنشأ عمرة من مكة

نص المسألة:
ِ ِ ()1
ِ
اء أَن َيخ ُرَج ِم َن ال َح َرِم ،ثَُّم ُيح ِرَم .فَِإ َّن ذلِ َك ُمج ِزئ َعنهُ ،إِن
ال َمالِك :فَأ َّ
قَ َ
َما ال ُعم َرةُ م َن التَّنعيم  ،فَِإَّنهُ َمن َش َ
ات الَِّذي وقَّت رسو ُل ِ
َشاء اهلل .ولَ ِك ِن الفَض ُل أَن ي ِه َّل ِمن ال ِميقَ ِ
اهلل َ ،و ُه َو أَب َع ُد ِم َن التَّن ِع ِيم(.)2
ُ
َ
َ َ َُ
َ ُ َ
صورة المسألة:
رجل دخل مكة بعمرة ،وبعد أن أحل من عمرته ،أراد أن ينشأ عمرة أخرى عن غيره من التنعيم ،فما الحكم؟

تحرير محل النزاع:

أجمع العلماء على أن اإلحرام للعمرة للمك من الحل( ،)3واختلفوا أي ميقات لإلحرام أفضل من التنعيم أم
من المواقيت ،على مذهبين.
مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ذهب الحنفية( ،)4والحنابلة( :)5إلى أن اإلحرام للعمرة من الحل يجزأ ،ولكن األفضل أن يهل من التنعيم ،ثم

الجعرانة( ،)6ثم الحديبية(.)7

المذهب الثاني:

وذهب مالك( ،)8ووافقه علماء مذهبه( ،)9والشافعية( :)10إلى أن اإلحرام للعمرة من الحل يجزأ ،ولكن األفضل

أن يهل من الجعرانة ،ثم التنعيم ،ثم الحديبية.

( )1التنعيم :هو موضع ف الحل ،على بعد فرسخين من مكة وقيل على أربعة ،وسم بذلك ألن جبال عن يمينه يقال له نعيم

وآخر عن شماله يقال له ناعم ،والوادي نعمان .انظر :الحموي :معجم البلدان (.)43 /2
( )2مالك :الموطأ (.)324 /3

( )3انظر :ابن المنذر :اإلجماع ،)34( :الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)467 /2ابن عبد البر :االستذكار ( ،)446 /4النووي:
المجموع ( ،)223 /7ابن قدامة :المغن (.)246 /3

( )4انظر :السرخس  :المبسوط ( ،)23 /4الكاسان  :بدائع الصنائع ( )467 /2ابن عابدين :رد المحتار (.)473 /2
( )5انظر :ابن قدامة :المغن ( ،)246 /3ابن النجار :منتهى اإلرادات ( ،)473 /2البعل  :الروض الندي (.)434
( )6الجعرانة :ه موضع وه بين الطائف ومكة ،وه أقرب إلى مكة ،نزلها النب  لما قسم غنائم هوازن وأحرم منها .انظر:
الحموي :معجم البلدان (.)442 /2

( )7الحديبية :ه موضع وه بين مكة والمدينة ،وه أقرب إلى مكة ،وأبعد الحل إلى الحرم .انظر :الحموي :معجم البلدان
(.)223 /2

( )8مالك :الموطأ (.)324 /3

( )9انظر :القراف  :الذخيرة ( ،)226 /3الحطاب :مواهب الجليل (.)21 /3
( )10انظر :الماوردي :الحاوي ( ،)42 /4النووي :المجموع ( ،)223 /7الرافع  :العزيز (.)344 /3
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سبب الخالف:
سبب الخالف راجع إلى هل المقدم فعله  ،على ما أمر به أم ال؟.

أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول:

استدل أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية ،والحنابلة القائلين :بأن اإلحرام للعمرة من الحل يجزأ ،ولكن

األفضل أن يهل من التنعيم ،ثم الجعرانة ،ثم الحديبية ،بالسنة.
النبِ عام حج ِ
َعن َعائِ َشةَ  ،قَالَتَ :خ َرج َنا َم َع َّ
ال
َّة ال َوَد ِ
ي ،فَقَ َ
ت بِ ُعم َرةَ ،ولَم أَ ُكن ُسق ُ
اع ،فَأَهلَل ُ
ََ َ
ت الهَد َ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ َّ
َّ
يعا» قَالَت:
النبِ ُّ َ « :من َك َ
ان َم َعهُ َهديَ ،فلُيهلل بِال َحج َمعَ ُعم َرتِه ،ثَُّم َال َيحل َحتَّى َيحل منهُ َما َجم ً
فَ ِحضتَ ،فلَ َّما َد َخلَت لَيلَةُ عرفَةَُ ،قلت :يا رس َ ِ
ف أَص َنعُ بِ َحجَّتِ ؟ قَا َل:
ت بِ ُعم َرة ،فَ َكي َ
ت أَهلَل ُ
ول اهلل ،إِن ُكن ُ
ُ
ُ َ َُ
ََ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
الرح َم ِن
َم َر َعب َد َّ
ضي ُ
«انقُض َأر َسكَ ،وامتَشط َ ،وأَمسك َع ِن ال ُعم َ ِرةَ ،وأَهل بِال َحج» قَالَتَ :فلَ َّما قَ َ
ت َحجَّت أ َ
ِ
ِ
ِِ
ت َعنهَا(.)1
ان ُعم َرتِ الَّتِ أَم َسك ُ
ب َن أَبِ َبكر ،فَأَرَدفَن  ،فَأَع َم َرنِ م َن التَّنعيمَ ،م َك َ
وجه الداللة:

دل الحديث بعبارته على أن النب  وقت التنعيم لمن أنشأ عمرة من مكة (.)2

أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب المذهب الثاني وهم :المالكية ،والشافعية القائلين :بأن اإلحرام للعمرة من الحل يجزأ ،ولكن

األفضل أن يهل من الجعرانة ،ثم التنعيم ،ثم الحديبية ،بالسنة.

ول ِ
َن أ ََن ًسا  ،أَخ َب َرهُ « :أ َّ
ادةُ ،أ َّ
اهلل  اعتَ َم َر أَرَب َع ُع َمر ُكلُّهُ َّن ِف
َن َر ُس َ
َ -1ح َّدثََنا قَتَ َ
َحجَّتِ ِهُ :عم َرةً ِم َن ال ُح َديبَِي ِة ،أَو َزَم َن ال ُح َديبَِي ِة ِف ِذي القَع َد ِةَ ،و ُعم َرةً ِم َن ال َع ِام
َو ُعم َرةً ِمن ِجع َرَانةَ َحي ُث قَ َس َم َغَنائِ َم ُحَنين ِف ِذي القَع َد ِةَ ،و ُعم َرةً َم َع َحجَّتِ ِه»(.)3

ِ ِ َّ َّ ِ
ِ
ذي القَع َدة إال الت َمعَ
ال ُمقبِ ِل ِف ِذي القَع َد ِة،

وجه الداللة:

دل الحديث بعبارته أن النب  اعتمر مرتين من الجعرانة( :عمرة القضاء ،وعمرة هوازن) ،ومرة من

الحديبية(.)4
النبِ عام حج ِ
َ -2عن َعائِ َشةَ  ،قَالَتَ :خ َرج َنا َم َع َّ
ي ،فَقَا َل
َّة ال َوَد ِ
ت بِ ُعم َرةَ ،ولَم أَ ُكن ُسق ُ
اع ،فَأَهلَل ُ
ََ َ
ت الهَد َ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ َّ
َّ
يعا» قَالَت:
النبِ ُّ َ « :من َك َ
ان َم َعهُ َهديَ ،فلُيهلل بِال َحج َم َع ُعم َرتِه ،ثَُّم َال َيحل َحتَّى َيحل منهُ َما َجم ً
( )1متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب كيف تهل الحائض والنفساء /442 /2( :ح ،)4336ومسلم
ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب بيان وجوه اإلحرام /174 /2( :ح.)4244
( )2انظر :النووي :المجموع (.)223 /7
( )3متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الحج ،أبواب العمرة ،باب كم اعتمر النب ؟ /3 /3( :ح ،)4771ومسلم
ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب بيان عدد عمر النب  وزمانهن /346 /2( :ح.)4233

( )4انظر :ابن الملقن :خالصة البدر المنير (.)334 /4
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فَ ِحضتَ ،فلَ َّما َد َخلَت لَيلَةُ عرفَةَُ ،قلت :يا رس َ ِ
ف أَص َنعُ بِ َحجَّتِ ؟ قَا َل:
ت بِ ُعم َرة ،فَ َكي َ
ت أَهلَل ُ
ول اهلل ،إِن ُكن ُ
ُ
ُ َ َُ
ََ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
َم َر َعب َد
ضي ُ
«انقُض َأر َسكَ ،وامتَشط َ ،وأَمسك َع ِن ال ُعم َرِةَ ،وأَهل بِال َحج» قَالَتَ :فلَ َّما قَ َ
ت َحجَّت أ َ
ِ
ِ
ِِ
ت َعنهَا(.)1
َّ
ان ُعم َرتِ الَّتِ أَم َسك ُ
الرح َم ِن ب َن أَبِ َبكر ،فَأَرَدفَن  ،فَأَع َم َرنِ م َن التَّنعيمَ ،م َك َ
وجه الداللة:
دل الحديث بعبارته على أن النب  وقت التنعيم لمن أنشأ عمرة من مكة(.)2

مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية ،والحنابلة القائلين :بأن اإلحرام للعمرة من الحل يجزأ،

ولكن األفضل أن يهل من التنعيم ،ثم الجعرانة ،ثم الحديبية.
أما استداللهم باحرام عائشة

من التنعيم.

فاعترض عليه:
بأن االعتمار من الجعرانه أفضل من التنعيم ألن فعل النب  مقدم على ما أمر به ،ثم على ما َه َم
به .)3(

يجاب عنه:

بأن النب  هو من أمر عبدالرحمن بن أب بكر
يومئذ ف مكة(.)4

بأن َيع ُمر بعائشة

من التنعيم وكان معهما

مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني وهم :المالكية ،والشافعية القائلين :بأن اإلحرام للعمرة من الحل يجزأ،

ولكن األفضل أن يهل من الجعرانة ،ثم التنعيم ،ثم الحديبية.
أما استداللهم بأن النب اعتمر مرتين من الجعرانه.
فاعترض عليه:

بأن النب  هو من أمر عبدالرحمن بن أب بكر
 يومئذ ف مكة(.)5

 ،بأن َيع ُمر بعائشة

من التنعيم وكان معهما

يجاب عنه:

بأن االعتمار من الجعرانه أفضل من التنعيم ألن فعل النب  مقدم على ما أمر به ،ثم على ما هم

به.)6(

( )1متفق عليه ،رواه البخاري ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب كيف تهل الحائض والنفساء /442 /2( :ح ،)4336ومسلم
ف صحيحه ،كتاب الحج ،باب بيان وجوه اإلحرام /174 /2( :ح.)4244

( )2انظر :النووي :المجموع (.)223 /7
( )3انظر :الرافع  :العزيز (.)344 /3
( )4انظر :ابن قدامة :المغن (.)246 /3
( )5انظر :المرجع السابق (.)246 /3

( )6انظر :الرافع  :العزيز (.)344 /3
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الرأي الراجح:
بعد عرض أدلة المذاهب ومناقشتها يتضح للباحث رجحان رأي أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية،
والحنابلة القائلين :اإلحرام للعمرة من الحل يجزئ ،ولكن األفضل أن يهل من التنعيم ،ثم الجعرانة ،ثم الحديبية.

مسوغات الرأي الراجح:
 -4لقوة أدلتهم.

 -2ألمر النب  لعبدالرحمن  أخو عائشة

 ،بأن يعتمر بها من التنعيم.

 -3عمالً بقاعدة رفع الحرج.
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الخاتمة :وبها :أهم نتائج البحث والتوصيات.

أوالً :أهم نتائج البحث:

 وافق اإلمام مالك المذاهب الثالثة وعلماء مذهبه في ستة مسائل:
 أربعة مسائل مجمع عليها ،وهي:

 -4مسألة ميقات اإلهالل بالحج ألهل مكة ومن كان بها من غير أهلها ،إلى القول بأنه من بيته.
 -2مسألة ميقات أهل مكة للعمرة ،إلى القول بأنه من الحل.

 -3مسألة رجل من أهل مكة سكن سواها ،واعتمر ف أشهر الحج ،ثم أقام بمكة حتى أنشأ حجاً،
إلى القول بأنه متمتع ويجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد الهدي.

 -4مسألة رجل آفاق اعتمر ف أشهر الحج وأقام بمكة حتى أنشأ حجاً ،إلى القول بأنه متمتع
ويجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد الهدي.

 ومسألتين متفق عليها ،وهي:

 -4مسألة أن الخروج بالهدي لغير المحرم وهل يشترط اإلحرام لتقليد الهدي ،ال يوجب اإلحرام
مالم يصحبه نية ،وال يشترط اإلحرام لتقليده.

 -2مسألة رجل آفاق اعتمر ف أشهر الحج وعاد لوطنه ،ثم حج ف نفس العام ،بأنه ليس متمتع
وليس عليه هدي.

 خالف جمهرة من علماء المالكية إمامهم في أربعة مسائل ،وهي:
 -4مسألة تغطية المحرم وجهه حياً ،إلى القول بحرمة تغطية المحرم وجهه ،ومن غطى وجهه فإنه
يفتدي.

 -2مسألة إدخال العمرة على الحج لمن أحرم بالحج مفرداً ،إلى القول بالجواز.
 -3مسألة تكرار العمرة ف السنة أكثر من مرة بال كراهة ،إلى القول بالجواز.

 -4مسألة طاف للعمرة وهو جنب ناسياً وتذكر بعد أن وقع بأهله ،إلى القول بصحة طواف الجنب،
وعليه شاة إذا عاد لبلده ،أما إذا كان بمكة اغتسل وتوضأ وطاف ال ش ء عليه ،ألن الطهارة عندهم

واجبة وليست شرطاً لصحة الطواف.

 رجح الباحث مذهب الموافقين لإلمام مالك في مسألتين ،وهي:
 -4مسألة رفع المحرم صوته بالتلبية ،إلى القول بعدم رفعها ف المساجد إال المسجد الحرام ومسجد منى
فقد بنيا للحج وزاد الشافع مسجد عرفة والحنابلة مساجد الحرم.

 -2مسألة من طاف للعمرة وهو جنب ناسياً ،وتذكر بعد أن وقع بأهله ،إلى القول بأنه ال يصح الطواف

وعليه االغتسال والوضوء ثم إعادة الطواف والسع  ،ثم قضاء العمرة وذبح شاة بسبب فساد اإلحرام
بجماع زوجته ،كون الطهارة شرط لصحة الطواف.
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ثانياً :التوصيات:

أوص بتشكيل لجنة علمية من طلبة الدراسات العليا ف قسم الفقة ،لجمع مسائل الموطأ بعد تأصيلها ف

كتاب واحد حسب ترتيب الموطأ ،بمنهجية موحدة ،ليكون مرجعاً قيماً لطلبة العلم ف الفقه المالك .
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الفهارس العامة
وتتكون من:

 -4فهرس اآليات القرآنية.
 -2فهرس األجاديث النبوية
 -3فهرس اآلثار.

 -4فهرس األعالم.
 -3فهرس المصطلحات ،والغريب ،واألماكن.
 -6فهرس المصادر والمراجع.
 -7فهرس الموضوعات.
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فهرس اآليات
السورة

رقمها

الصفحة

اآلية
ِ
َّالةَ وآتُوا َّ
الزَكاةَ}
{ َوأَق ُ
يموا الص َ َ

البقرة

43

446

{فَ َمن تَ َمتَّ َع بِال ُعم َرِة إِلَى ال َحج}

البقرة

423،427،426،423 436

ومات}
{ال َح ُّج أَشهُر َمعلُ َ

،422،424،422،41
447،446،444

ف اللَّهُ َنفساً ِإ َّال ُوس َعهَا}
{الَ ُي َكل ُ
الن ِ
{ َولِلَّ ِه َعلَى َّ
اس ِح ُّج ال َبي ِت}

ِ
ين ِكتَ ًابا َموقُوتًا}
{إِ َّن الص َ
َّالةَ َك َانت َعلَى ال ُمؤ ِمن َ
ون لَِين ِف ُروا َكافَّةً}
ان ال ُمؤ ِمُن َ
{ َو َما َك َ
{ول َيطَّ َّوفُوا بِال َبي ِت ال َعتِي ِ
ق}
َ

اها}
{ال ُي َكل ُ
ف اللَّهُ َنفساً إِ َّال َما آتَ َ
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البقرة

437

421،424

البقرة

216

23

آل عمران

37

443،443،47

النساء

423

446،444

التوبة

422

4

الحج

23

434،432

الطالق

7

23

فهرس األحاديث
مطلع الحديث

أَتَانِ اللَّيلَةَ آت ِمن َرب ...،
أَتَانِ ِجب ِري ُل ،فَأ ِ
آم َر أَص َحابِ ...
َم َرن أَن ُ
َ
الرُجل ِف َأرسهَ ،وِاح َرام ال َم أرَة ِف َوجههَا.
إِح َرام َّ
ات ِ
ان انقَطَ َع َعنهُ َع َملُهُ إِ َّال ِمن ثَ َالثَة...
إِ َذا َم َ
اإلن َس ُ

لَيلَةَ َّ
أَر َس َل َّ
النح ِر فَ َرَم ِت ال َجم َرةَ...
النبِ ُّ  بِأُم َسلَ َمةَ
َن مح َّم ًدا رسو ُل ِ
َّ
ِ
اهلل ...
اإلس َال ُم أَن تَشهَ َد أَن َال إِلَهَ إِال اهللُ َوأ َّ ُ َ َ ُ
ص َن َع َر ُسو ُل اللَّ ِه ...،
أَص َن َع َك َما َ
اعتمر رسول اهلل  ثالث عمر...

ت َم َع َّ
النبِ ِ م َن ال ُمزَدلِفَ ِة...،
أَفَض ُ
َّ
ِ
يستطيعُ َّ
عن...
إن أب شيخ َكبِير ال
العمرةَ وال الظ َ
الحج و ُ
ف َّ
أ َّ
النبِ ِ من َع َرفَةَ ...
امةَ ب َن َزيد
ان ِرد َ
َك َ
َن أ َ
ُس َ
إِ َّن

إن
أ َّ
َن
أ َّ
َن

إِ َّن
أ َّ
َن
أ َّ
َن

يضتَ ِ
ان
ال َح َّج َوال ُعم َرةَ فَ ِر َ
اهلل َع َّز َو َج َّل يباه المالئكة بأهل عرفات...
ِ
العمرِة أَو ِ
َّ ِ
اج َبة ِه َ ؟...
النب َّ ُ سئ َل َع ِن ُ َ َ

َّ
ض ُل؟...
النبِ َّ ُ سئِ َل :أ ُّ
الحج أَف َ
َي َ
ت ِألَه ِل ِ ِ
َّ
الحلَيفَ ِة...
النبِ َّ َ وقَّ َ
المد َينة َذا ُ
َ
رج ًال أَوقَصته ر ِ
ات...
احلَتُهُ َو ُه َو ُمح ِرم فَ َم َ
َُ
َ َُ
ول اللَّ ِه َّ اد َه َن بِ َزيت َغي ِر ُمقَتَّت...
َر ُس َ

أ َّ
ول
َن َر ُس َ

ِ
اهلل  اعتَ َم َر أَرَبعَ ُع َمر ُكلُّهُ َّن ِف ِذي القَع َد ِة...
ول اللَّ ِه ...،
َر ُس َ

ت
أ ََنا طَيَّب ُ
ت قَالَئِ َد َهد ِي رس ِ
ول اللَّ ِه  بَِي َديَّ...
أ ََنا فَتَل ُ
َُ
انطَلَ َ ِ
الح َديبَِي ِة ،فَأَح َرَم أَص َح ُابهُ َولَم ُيح ِرم...
ام ُ
ق أَب َع َ
ِ ِ
ين قَِد َم أََّنهُ تََو َّ
ضأَ...،
أََّنهُ  أ ََّو ُل َش ء َب َدأَ بِه ح َ
أََّنهُ َح َّج َم َع َّ
البد َن َم َعهُ...
النبِ َ يوَم َس َ
اق ُ
ت :إَِّنا َرَمي َنا ال َجم َرةَ بِلَيل...
أََّنهَا َرَم ِت ال َجم َرةَُ ،قل ُ
أَيُّهَا َّ
ض اهللُ َعلَي ُك ُم ال َحجَّ...
اس قَد فَ َر َ
الن ُ
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31
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14
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63
76
41

ُبنِ ِ
اإلس َال ُم َعلَى َخمس...
َ
العم َ ِرة...،
تَابِ ُعوا َبي َن َ
الحج َو ُ

446،443،47

ِ
ِ
اض إِلَى ال َبي ِت...
ب َر ُسو ُل اهلل  فَأَفَ َ
ثَُّم َرك َ
ال َح ُّج ِجهَاد َوال ُعم َرةُ تَطَ ُّوع...
َخ َرج َنا

َخ َرج َنا
َخ َرج َنا

النبِ  عام حج ِ
َم َع َّ
ت بِ ُعم َرة...
َّة ال َوَد ِ
اع ،فَأَهلَل ُ
ََ َ
َّة الوَد ِ ِ
ِ
ِ
مع َّ ِ
َه َّل بِ ُعم َرة...،
اع ،فَمَّنا َمن أ َ
ََ
النب  ف َحج َ
َم َع َّ
النبِ َ ،وَال َن َرى إِ َّال ال َحجَّ...

ول ِ
َخرج َنا مع رس ِ
اهلل 
َََُ
َ
َخم ُروا ُو ُجوهَ َموتَا ُكمَ ،وَال

َنص ُرُخ
تَ َشبَّهُوا

اخا...،
ص َر ً
بِال َحج ُ
بِال َيه ِ
ود...
ُ

السَّرِاوي ُل ،لِمن لَم َي ِجِد ِ
اإل َزَار َوال ُخفَّ ِ
ان...،
َ
َ
صلَّى َّ
النبِ ُّ  بِال َمِد َين ِة الظُّه َر أَرَبعاً...
َ

صلَّى رسو ُل ِ
اهلل  الظُّه َر بِِذي ال ُحلَيفَ ِة...،
َ َُ
َّال ِة...،
اف بِال َبي ِت بِ َمن ِزلَ ِة الص َ
الطَّ َو ُ

ال ُعم َرةُ إِلَى ال ُعم َ ِرة َكفَّ َارة لِ َما َبي َنهُ َما...
ِ
المزَدلِفَ ِة...
َعن أَس َماء  :أََّنهَا َن َزلَت لَيلَةَ َجمع عن َد ُ
بطيب فيه صفرة ،خلوق أو غيره...
فدعت أم حبيبة

فَ َما تََر َك التَّلبَِيةَ َحتَّى َرَمى َجم َرةَ ال َعقََب ِة...،
ول اللَّ ِه َما َذا تَأ ُم ُرَنا أَن َنل َب َس...
الَ :يا َر ُس َ
ام َرُجل فَقَ َ
قَ َ
ان َر ُسو ُل اللَّ ِه ُ :ي َخم ُر َوجهَهُ َو ُه َو ُمح ِرم...
َك َ
ول ِ
ُكَّنا مع رس ِ
اهلل  ،فَأَتَاهُ َرُجل َعلَي ِه ُجبَّة ...
َََُ

صَ ،والَ ال َع َمائِ َمَ ،والَ الس ََّرِاويالَ ِت...
الَ تَل َب ُسوا القُ ُم َ
الَ ي ِح ُّل ِالم أرَة تُؤ ِمن بِاللَّ ِه واليوِم ِ
اآلخ ِر أَن تُ ِح َّد َعلَى َميت...
َ َ
َ
ُ
َ
ال يلبس الُمح ِرم الُبرُنس ،وال القَميص ،وال العمامة...،

ِ ِ
َحد أَن ُي َج ِاوَز ال ُم َع َّر َس...
الَ َين َبغ أل َ
لَبَّى رسو ُل ِ
اهلل َ ،حتَّى َرَمى َجم َرةَ ال َعقََب ِة...
َُ

لِتَأ ُخ ُذوا م َن ِ
اس َك ُكم...
َ

ال ِألُم ِس َنان األَنص ِاري ِ
لَ َّما َر َج َع َّ
َّة...
النبِ ُّ ِ من َحجَّتِ ِه قَ َ
َ
َس ِ
ي....،
ت ِمن أَم ِري َما استَد َبر ُ
لَو أَن استَقَبل ُ
ق الهَد َ
ت لَم أ ُ
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423،424
76،74
446،443
433،422،422،17
64
432،434
31
46،43،42
21،27
31
64
433،434
423،422،43
73
34،33،34
61
34
33،37
34
21،27
33،34
34
43
61
432،76،74
423،424
63

َما َشأ ُن النَّ ِ
ك؟...
اس َحلُّوا َولَم تَ ِح َّل ِمن ُعم َرتِ َ
َح َّ
ب ِمن ُكم أَن َيستَمتِ َع بِثَِيابِ ِه ِإلَى ال ُجحفَ ِة َفل َيف َعل...
َمن أ َ
َمن ال َح ُّ
ول اللَّ ِه؟...
اج َيا َر ُس َ

َمن لَم َي ِجد َنعلَي ِنَ ،فلَيل َبس ُخفَّي ِن َو َمن لَم َي ِجد إِ َزًارا...،
من يرد اهلل به خي ار يفقه ف الدين...
َهِذ ِه ُعم َرة استَمتَع َنا بِهَا...،
واعلَم أ َّ
َن ال ُعم َرةَ ِه ال َح ُّج األَص َغ ُر...،

63،64
16،13
34
21،27
4
63
446

وخم ُروا َوجهَهُ َوَال تُ َخم ُروا َأر َسهُ...،
َ
ت ِألَه ِل ال ِع َار ِ
ات ِعرق...
ق َذ َ
َوقَّ َ
كنت رجالً أعرابياً نصرانياً...،
أمير المؤمنين إن
ُ
يا َ

ول اللَّ ِه علَى النس ِ
اء ِجهَاد...
َيا َر ُس َ
َ
َ
الح َجر...
ُيلب المعتَ ِم ُر حتى
يستلم َ
َ

42،37
23
22
443
32،32
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فهرس اآلثار
مطلع األثر

ِ
ِ
ام ،فَهُ َو ُمتَ َمتع...،
إ َذا اعتَ َم َر ف أَشهُ ِر ال َحج ،ثَُّم أَقَ َ
ارفَ ُعوا أَص َواتَ ُكم بِالتَّلبَِي ِة...
ث َم َّرات...
اعتَ َم َرت ِف َس َنة ثَ َال َ

اعتَ َم َرت ِف َس َنة َم َّرتَي ِنَ ،م َّرةً ِمن ِذي ال ُحلَيفَ ِة...،
أن عبد اهلل  لبَّى حين أفاض من َجمع...،

َه َّل ِم َن الفُرِع...
أَ
وغا...
َأرَى َعلَى َ
طل َحةَ ب ِن ُع َبيِد اللَّ ِه  ثَوًبا َمصُب ً
رأيت عثمان بن عفان ُ م َخم اًر وجهه بقطيفة أرُجوان..
صدع وهو محرم ،فقالوا« :أال ندهنك بالسمن؟...

فَ َكان ي ِه ُّل لِ ِهالَ ِل ِذي ال ِحج ِ
َّة ،بِال َحج ِمن َم َّكةَ...
َ ُ
َفلَبَّى َحتَّى أَس َم َع َما َبي َن ال َجَبلَي ِن....

ِف ُكل َشهر ُعم َرة...
وموا لَبُّوا ،فَِإ َّن ِز َينةَ ال َحج التَّلبَِيةُ...
قُ ُ
َكان أَصحاب رس ِ َّ ِ
اء...
ون َّ
ول الله َ ال َيبلُ ُغ َ
َ
الرو َح َ
َ ُ َُ
اغ ِت َّ
الشم ُس ِمن َيوِم َع َرفَةَ...
ان ُيلَب ِف ال َحجَ .حتَّى إِ َذا َز َ
َك َ
ِ
ُكَّنا َم َع أ ََن ِ
ان إِ َذا َح َّم َم َأر ُسهُ َخ َرَج فَاعتَ َم َر...
س ب ِن َمالك بِ َم َّكةَ فَ َك َ
لوال أنا ُحرم لطيبناه.
ليس ألهل مكة تمتع وال قران...

ق َّ
الر ِ
س ،فَالَ ُي َخمرهُ ال ُمح ِرُم...
الذقَ ِن ِم َن َّأ
َما فَو َ
ُّ
ِ
اص َّ
ص ِ
الشع ِر...
ون ُو ُج َ
وههُم َو ُهم ُمح ِرُم َ
ُي َغط َ
ون ِإلَى ق َ
يغط وجهه بثوبه إلى شعر رأسه...

وت َم َّكةَ تََر َك التَّلبَِيةَ...
ُيلَب ِف ال ُعم َرِة َحتَّى إِ َذا َأرَى ُبُي َ
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الصفحة
31
33
424،424
17،14
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17،14
32
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32
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33
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33
33
63،67
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42،33
42،31
43،31
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فهرس األعالم المترجم لهم
العلم

الصفحة

عتاب بن أُسيد

34

يعلى بن أميه

34

فهرس المصطلحات والغريب من األماكن
المصطلح

الصفحة

اإلحرام

32

أرُج َوان

42
14

أشعر
َ
آفاق

73

اإلهالل

37

أوقصته

31

التفل

34

التنعيم

434

الثج

31

الجحفة

23

الجعرانة

434

َجمع

61
434

الحديبية
ِ
الحل

72

الدهن

43

ذات عرق

23

ذو الحليفة

23

الركن

24

الشرط

22

الشعث

34
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طواف الواجب

73

الظعن

76

العج

31

العرج
َ

42
32

العنفقة
َغلَّس َنا

76

غير مقتت

33

الفدية

26

الفُرِع

14

قرن المنازل

23

قَ َف َل

43
14

قلدهُ
ليس بطيب

43

ليلة جمع

73

المتمتع

36

َم َدر

32
43

ال ُم َع َّر َس
المواقيت

22

الهدي

12

هنتاه

76

الوبيص

33

الورس

32

يلملم

23
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فهرس المصادر والمراجع

 القرآن

 كتب التفسير

 -4الشافعي ،محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف
الفران
(المتوفى224 :ه) :تفسير اإلمام الشافعي ،جمع وتحقيق ودراسة :د .أحمد بن مصطفى َّ
(رسالة دكتوراه)( ،الطبعة األولى 4427 :ه 2226 /م) ،دار التدمرية -المملكة العربية السعودية.

 -2الشنقيطي ،محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر (المتوفى4333 :هـ) :أضواء البيان
ضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن( ،الطبعة :بدون 4443 ،هـ  4333 /م) ،دار الفكر-بيروت
-لبنان.

 -3الطبري ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلمل (المتوفى342 :هـ) :جامع البيان في
تأويل القرآن ،تحقيق :أحمد محمد شاكر( ،الطبعة :األولى 4422 ،هـ  2222 /م) ،مؤسسة الرسالة

 -4القرطبي ،محمد بن أحمد بن أب بكر بن فرح (المتوفى674 :هـ) ،الجامع ألحكام القرآن = تفسير
القرطبي ،تحقيق :أحمد البردون

وابراهيم أطفيش( ،الطبعة :الثانية4314 ،هـ  4364 /م)،

دار الكتب المصرية -القاهرة.

 كتب الحديث

 -4ابن أبي شيبة ،عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواست

(المتوفى233 :ه):

الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار ،تحقيق :كمال يوسف الحوت( ،الطبعة :األولى4423 ،ه)،
مكتبة الرشد -الرياض.

 -2األلباني ،محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجات بن آدم (المتوفى4422 :ه):
المعارف لِ َلنش ِر والتوزيع،
صحيح الترغيب والترهيب( ،الطبعة :األولى 4424 ،ه 2222/م) ،مكتَبة َ
الرياض -المملكة العربية السعودية.
 -3األلباني ،محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجات

بن آدم (المتوفى4422 :ه):

ضعيف الجامع الصغير وزيادته ،أشرف على طباعته :زهير الشاويش ،المكتب اإلسالم .

 -4األلباني ،محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجات

بن آدم (المتوفى4422 :ه):

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل( ،الطبعة :الثانية 4423ه 4313 /م)،
المكتب اإلسالم -بيروت.

 -3األلباني ،محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجات

بن آدم (المتوفى4422 :ه):

سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة( ،الطبعة :األولى 4442 ،ه 4332 /
م) ،دار المعارف ،الرياض -المملكة العربية السعودية.

- 441 -

 -6األلباني ،محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجات

بن آدم (المتوفى4422 :ه):

صحيح وضعيف سنن الترمذي( ،الطبعة :األولى4443 ،ه 4331 /م) ،مكتبة المعارف.

 -7األلباني ،محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجات

بن آدم (المتوفى4422 :ه):

صحيح وضعيف سنن ابن ماجة( ،الطبعة :األولى4447 ،ه 4337 /م) ،مكتبة المعارف.

 -1الباجي ،سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيب

(المتوفى474 :ه):

المنتقى شرح الموطإ( ،الطبعة :األولى4332،ه) ،مطبعة السعادة -بجوار محافظة مصر.

 -3البخاري ،محمد بن إسماعيل (المتوفى236 :ه) :صحيح البخاري ،تحقيق :محمد زهير بن ناصر
الناصر( ،الطبعة :األولى4422 ،ه) ،دار طوق النجاة.

 -42ابن بطال ،عل بن خلف بن عبد الملك (المتوفى443 :هـ) :شرح صحيح البخارى البن بطال،
تحقيق :أبو تميم ياسر بن إبراهيم( ،الطبعة :الثانية4423 ،هـ2223 /م) ،مكتبة الرشد -السعودية،

الرياض.

 -44البيهقي ،أحمد بن الحسين بن عل بن موسى (المتوفى431 :هـ) :السنن الكبرى ،تحقيق :محمد
عبد القادر عطا( ،الطبعة :الثالثة 4424 ،هـ 2223 /م) ،مدار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان.

 -42البيهقي ،أحمد بن الحسين بن عل بن موسى (المتوفى431 :هـ) :معرفة السنن واآلثار ،تحقيق:
عبد المعط أمين قلعج ( ،الطبعة :األولى4442 ،هـ 4334 /م) ،جامعة الدراسات اإلسالمية (كراتش

-باكستان) ،دار قتيبة (دمشق -بيروت) ،دار الوع (حلب -دمشق) ،دار الوفاء (المنصورة -القاهرة).

 -43ابن التركماني ،عالء الدين عل

بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى (المتوفى732 :ه):

الجوهر النقي على سنن البيهقي( ،الطبعة :بدون طبعة ،وبدون تاريخ) ،دار الفكر.

 -44التبريزي ،محمد بن عبد اهلل الخطيب العمري (المتوفى744 :ه) :مشكاة المصابيح،
تحقيق :محمد ناصر الدين األلبان ( ،الطبعة :الثالثة4313 ،م) ،المكتب اإلسالم  -بيروت.

 -43الترمذي ،محمد بن عيسى بن َسورة بن موسى بن الضحاك (المتوفى273 :هـ) :سنن الترمذي،
تحقيق وتعليق :أحمد محمد شاكر (الجـزء  ،)2 ،4ومحمد فؤاد عبد الباق (الجـزء  ،)3وابراهيم عطوة
عوض المدرس ف األزهر الشريف (الجزءـ ( ،)3 ،4الطبعة :الثانية 4333 ،هـ  4373 /م) ،شركة

مكتبة ومطبعة مصطفى الباب الحلب -مصر.

 -46الحاكم ،محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضب (المتوفى423 :هـ):
المستدرك على الصحيحين ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا( ،الطبعة :األولى4444 ،ه 4332 /م)،
دار الكتب العلمية  -بيروت.

 -47ابن حجر ،أحمد بن عل بن محمد بن أحمد (المتوفى132 :هـ) :التلخيص الحبير في تخريج
أحاديث الرافعي الكبير( ،الطبعة :الطبعة األولى 4443هـ4313 /م) ،دار الكتب العلمية.
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 -41ابن حجر ،أحمد بن عل

بن محمد بن أحمد (المتوفى132 :هـ) :فتح الباري شرح صحيح

البخاري ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه :محمد فؤاد عبد الباق  ،قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه:
محب الدين الخطيب4373 ،ه ،دار المعرفة -بيروت.

 -43ابن حنبل ،أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيبان

(المتوفى244 :هـ):

مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،تحقيق :شعيب األرنؤوط -عادل مرشد ،وآخرون( ،الطبعة :األولى4424 ،

هـ  22234 /م) ،إشراف :د عبد اهلل بن عبد المحسن الترك  ،مؤسسة الرسالة.

 -22ابن ُخزيمة ،محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلم

النيسابوري

صحيح ابن ُخزيمة ،تحقيق :الدكتور محمد مصطفى األعظم ( ،الطبعة :الثالثة،
(المتوفى344 :هـ):
ُ
 4424هـ 2223/م) ،المكتب اإلسالم .

 -24ابن خلفون ،محمد بن إسماعيل بن محمد (المتوفى 636 :هـ) :أسماء شيوخ مالك بن أنس،
تحقيق :د .محمد زينهم محمد عزب ،مكتبة الثقافة الدينية ،ش بور سعيد الظاهر -مصر.

 -22الدارقطني ،عل بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار (المتوفى313 :هـ):
سنن الدارقطني ،حققه وضبط نصه وعلق عليه :شعيب االرنؤوط ،حسن عبد المنعم شلب  ،عبد اللطيف

حرز اهلل ،أحمد برهوم( ،الطبعة :األولى 4424 ،هـ  2224 /م) ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان.

 -23الدارقطني ،عل بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار (المتوفى313 :هـ):
العلل الواردة في األحاديث النبوية ،المجلدات من األول ،إلى الحادي عشر ،تحقيق وتخريج :محفوظ
الرحمن زين اهلل السلف (الطبعة :األولى  4423هـ  4313 /م) ،دار طيبة  -الرياض .والمجلدات من
الثان

عشر ،إلى الخامس عشر ،علق عليه :محمد بن صالح بن محمد الدباس ،

(الطبعة :األولى 4427 ،هـ) ،دار ابن الجوزي -الدمام.

 -24أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي الس ِجستان

(المتوفى273 :هـ) :سنن أبي داوود ،تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،صيدا
 -بيروت.

 -23ابن دقيق ،تق الدين ابن دقيق العيد :إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام ،تحقيق :محمد حامد
الفق  -أحمد محمد شاكر أبو األشبال4372( ،ه 4333 /م) ،مطبعة السنة المحمدية -القاهرة.

 -26الزرقاني ،محمد بن عبد الباق

بن يوسف (المتوفى4233 :ه) :شرحه على موطأ،

تحقيق :طه عبد الرءوف سعد( ،الطبعة :األولى4424 ،هـ 2223 /م) ،مكتبة الثقافة الدينية -القاهرة.

 -27الزهراني ،أبو ياسر محمد بن مطر بن عثمان آل مطر (المتوفى4427 :ه) :تدوين السنة النبوية
نشأته وتطوره من القرن األول إلى نهاية القرن التاسع الهجري( ،الطبعة :األولى4447 ،ه4336/م)،

دار الهجرة للنشر والتوزيع ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.
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 -21الزيلعي ،عثمان بن عل

بن محجن البارع

(المتوفى 743 :ه) :نصب الراية،

البُنوري ،صححه ووضع الحاشية :عبد العزيز الديوبندي الفنجان  ،إلى كتاب
قدم للكتاب :محمد يوسف َ

الحج ،ثم أكملها محمد يوسف الكاملفوري ،حققه :محمد عوامة( ،الطبعة :األولى 4441 ،ه 4337/م)،
مؤسسة الريان للطباعة والنشر -بيروت -لبنان ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية -جدة -السعودية.

 -23الساعاتي ،أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا (المتوفى 4371 :ه) :الفتح الرباني لترتيب
مسند اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ األماني من أسرار الفتح الرباني( ،الطبعة :الثانية)،

دار إحياء التراث العرب .

 -32السيوطي ،عبد الرحمن بن أب

بكر( ،المتوفى344 :ه) :إسعاف المبطأ برجال الموطأ،

المكتبة التجارية الكبرى -مصر.

 -34الشافعي ،محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف
(المتوفى224 :ه) :المسند4422( ،ه) ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان.

 -32الشوكاني ،محمد بن عل

بن محمد بن عبد اهلل (المتوفى4232 :ه) ،نيل األوطار،

تحقيق :عصام الدين الصبابط ( ،الطبعة :األولى4443 ،ه4333 /م) ،دار الحديث ،مصر.

 -33ابن الصالح ،عثمان بن عبد الرحمن (المتوفى643 :ه) :وصل بالغات الموطأ،
تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،المطبوعات اإلسالمية -حلب.

 -34الطبراني ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخم

(المتوفى362 :ه) :المعجم الكبير،

تحقيق :حمدي بن عبد المجيد السلف ( ،الطبعة :الثانية) ،مكتبة ابن تيمية -القاهرة.

 -33الطحاوي ،أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة (المتوفى324 :ه):
شرح معاني اآلثار ،حققه وقدم له( :محمد زهري النجار -محمد سيد جاد الحق) ،راجعه ورقم كتبه
وأبوابه وأحاديثه :د يوسف عبد الرحمن المرعشل ( ،الطبعة :األولى 4444 ،ه 4334/م) ،عالم الكتب.

 -36الطحاوي ،أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة (المتوفى324 :ه):
شرح مشكل اآلثار ،تحقيق :شعيب األرنؤوط( ،الطبعة :األولى 4443 ،ه 4434 /م) ،مؤسسة الرسالة.

 -37القاضي عياض ،عياض بن موسى اليحصب (المتوفى344 :ه) :إكمال المعلم بفوائد مسلم،
تحقيق :يح إسماعيل( ،الطبعة :األولى 4443 ،ه 4331 /م) ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع
مصر. -31ابن عبد البر ،يوسف بن عبد اهلل بن محمد (المتوفى463 :ه) :االستذكار ،تحقيق :سالم محمد
عطا ،محمد عل معوض( ،الطبعة :األولى4424 ،ه2222 /م) ،دار الكتب العلمية -بيروت.

 -33ابن عبدالبر ،يوسف بن عبد اهلل بن محمد (المتوفى463 :ه) :التمهيد لما في الموطأ من المعاني
واألسانيد ،تحقيق :مصطفى بن أحمد العلوي ،محمد عبد الكبير البكري( ،الطبعة :بدون 4317،ه)،
و ازرة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية -المغرب.
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 -42ابن عبد البر ،يوسف بن عبد اهلل بن محمد (المتوفى463 :ه) :الكافي في فقه أهل المدينة،
تحقيق :محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتان ( ،الطبعة :الثانية4422 ،ه4312 /م)،
مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض ،المملكة العربية السعودية.

 -44ابن العربي ،محمد بن عبد اهلل بن محمد المعافري (المتوفى 343 :ه) :عارضة األحوذي بشرح
صحيح الترمذي ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان.

 -42العيني ،محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى (المتوفى133 :ه):
عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،دار إحياء التراث العرب -بيروت.

 -43ابن فرحون ،إبراهيم بن عل بن محمد (المتوفى733 :ه) :الديباج المذهب في معرفة أعيان
علماء المذهب ،تحقيق وتعليق :الدكتور محمد األحمدي أبو النور ،دار التراث للطبع والنشر ،القاهرة.

 -44ابن القيم ،شمس الدين محمد بن أب بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الزرع (المتوفى734 :ه):
تهذيب سنن أبي داوود وايضاح مشكالته.

إليضاح
 -43الكحالني ،محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسن (المتوفى4412 :ه) :التَّحبير
َ

صبح بن َح َسن َحالق( ،الطبعة :األولى 4433 ،ه 2242/م)َ ،مكتََبةُ
َم َعان التَّيسير ،تحقيقَ :
مح َّمد ُ
الرشد ،الرياض -المملكة ال َع َربيَّة السعودية.
ُّ

 -46الكشناوي ،حسن بن عبد اهلل (المتوفى 4337 :ه) :أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في
مذهب إمام األئمة مالك»( ،الطبعة :الثانية) ،دار الفكر ،بيروت -لبنان.

 -47اللكنوي ،محمد عبد الح بن محمد عبد الحليم( ،المتوفى4324 :ه) :التعليق الممجد على موطأ
محمد (شرح لموطأ مالك برواية محمد بن الحسن) ،تعليق وتحقيق :تق الدين الندوي أستاذ الحديث

الشريف بجامعة اإلمارات العربية المتحدة( ،الطبعة :الرابعة 4426 ،ه 2223 /م) ،دار القلم ،دمشق.

 -41ابن ماجة ،محمد بن يزيد القزوين (المتوفى273 :ه) :سنن ابن ماجة ،تحقيق :شعيب األرنؤوط
محمد كامل قره بلل َ -عبد اللطيف حرز اهلل( ،الطبعة :األولى 4432 ،ه 2223/م)،
عادل مرشد َّ -دار الرسالة العالمية.

 -43مالك ،مالك بن أنس بن مالك (المتوفى473 :ه) :موطأ مالك ،تحقيق :محمد مصطفى األعظم ،
(الطبعة :األولى 4423 ،ه 2224 /م) ،مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان -أبو ظب -اإلمارات.

 -32المباركفوري ،عبيد اهلل بن محمد عبد السالم (المتوفى4444 :ه) ،مرعاة المفاتيح شرح مشكاة
المصابيح( ،الطبعة :الثالثة 4424 ،ه 4314 /م) ،إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء -الجامعة
السلفية -بنارس الهند.

 -34مسلم ،مسلم بن الحجاج (المتوفى264 :ه) :صحيح مسلم ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباق ،
دار إحياء التراث العرب -بيروت.
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البدر التمام شرح بلوغ
 -32المغربي ،الحسين بن محمد بن سعيد الالع (المتوفى 4443 :ه):
ُ
المرام ،تحقيق :عل بن عبد اهلل الزبن( ،لطبعة :األولى ،جـ  4444( 2 - 4ه 4334 /م) ،جـ - 3
 4424( 3ه 2223 /م) ،جـ  4421( 42 - 6ه 2227 /م)] ،دار هجر.

 -33ابن الملقن ،سراج الدين عمر بن عل

المنير،
بن أحمد (المتوفى124 :ه) :خالصة البدر ُ

(الطبعة :األولى4442 ،ه4313/م) ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع.
ين ِ
بن عبد العزيز بن أمين الدين ِ
عبد اللطيف ِ
بن عز الد ِ
بن ِف ِرشتَا
 -34ابن الملك،
َّ
محم ُد ُ
(المتوفى134 :ه) :شرح مصابيح السنة لإلمام البغوي ،تحقيق :لجنة مختصة من المحققين ،إشراف:
نور الدين طالب( ،الطبعة :األولى4433 ،ه2242/م) ،إدارة الثقافة اإلسالمية.

 -33النووي ،محي

الدين يحيى بن شرف (المتوفى676 :ه) :المنهاج شرح صحيح مسلم

بن الحجاج( ،الطبعة :الثانية4332 ،ه) ،دار إحياء التراث العرب -بيروت.

 كتب الفقه

أوالً :الفقة الحنفي

 -4البابرتي ،محمد بن محمد بن محمود ،أكمل الدين ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين
الروم (المتوفى716 :ه) :العناية شرح الهداية ،دار الفكر.

 -2الجصاص ،أحمد بن عل

أبو بكر الرازي (المتوفى 372 :ه) :شرح مختصر الطحاوي،

تحقيق :د .عصمت اهلل عنايت اهلل محمد ،أ .د .سائد بكداش ،د محمد عبيد اهلل خان ،د زينب محمد
حسن فالتة( ،الطبعة :األولى  4434ه 2242 /م) ،دار البشائر اإلسالمية  -ودار السراج.
 -3الحصكفي ،محمد بن عل بن محمد ِ
الحصن (المتوفى4211 :ه) :الدر المختار شرح تنوير
األبصار وجامع البحار ،تحقيق :عبد المنعم خليل إبراهيم( ،الطبعة :األولى4423 ،هـ2222 /م)،

دار الكتب العلمية.

 -4داماد أفندي ،عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخ

زاده (المتوفى4271 :ه):

مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ،دار إحياء التراث العرب .

 -3الزيلعي ،عثمان بن عل بن محجن البارع (المتوفى 743 :ه) :تبيين الحقائق شرح كنز
الدقائق ،الطبعة :األولى 4343 ،ه ،المطبعة الكبرى األميرية -بوالق ،القاهرة.

 -6السرخسي ،محمد بن أحمد بن أب

سهل شمس األئمة (المتوفى413:ه) :المبسوط،

(الطبعة :بدون4444،ه4333 /م) ،دار المعرفة -بيروت.

 -7الش ْل ِب ُّي ،أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس (المتوفى 4224 :ه):
حاشية الش ْل ِب ُّي( ،الطبعة :األولى 4343 ،ه) ،المطبعة الكبرى األميرية -بوالق ،القاهرة.
 -1الشيباني ،محمد بن الحسن بن فرقد (المتوفى413 :ه) :األصل المعروف بالمبسوط،
تحقيق :أبو الوفا األفغان  ،إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية -كراتش .
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 -3ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين (المتوفى4232 :ه)،
رد المحتار على الدر المختار( ،الطبعة :الثانية4442 ،ه4332 /م) ،دار الفكر-بيروت.

 -42العيني ،محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى (المتوفى133 :ه):
البناية شرح الهداية( ،الطبعة :األولى 4422 ،ه 2222/م) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.

 -44القدوري ،أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين (المتوفى 421 :ه):
التجريد للقدوري ،تحقيق :مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية ،أ .د محمد أحمد سراج ،أ .د عل جمعة
محمد( ،الطبعة :الثانية 4427 ،هـ  2226 /م) ،دار السالم -القاهرة.

 -42الكاساني ،عالء الدين بن مسعود بن أحمد (المتوفى317 :ه) :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،
(الطبعة :الثانية4426 ،ه4316/م) ،دار الكتب العلمية.

 -43المرغيناني ،عل بن أب بكر بن عبد الجليل الفرغان (المتوفى333 :ه) :متن بداية المبتدي
في فقه اإلمام أبي حنيفة ،مكتبة ومطبعة محمد عل صبح -القاهرة.

 -44المرغيناني ،عل بن أب بكر بن عبد الجليل (المتوفى333 :ه) :الهداية في شرح بداية المبتدي،
تحقيق :طالل يوسف ،دار احياء التراث العرب -بيروت -لبنان.

 -43ابن نجيم ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد (المتوفى372 :ه) :البحر الرائق شرح كنز الدقائق،
(الطبعة :الثانية) ،دار الكتاب اإلسالم .

 -46النسفي ،عبد اهلل بن أحمد بن محمود حافظ الدين (المتوفى742 :ه) :كنز الدقائق،
تحقيق :أ .د .سائد بكداش( ،الطبعة :األولى4432 ،هـ 2244 /م) ،دار البشائر اإلسالمية ،دار السراج.

 -47ابن الهمام ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواس

(المتوفى164 :ه) :فتح القدير،

دار الفكر.

ثانياً :الفقه المالكي

 -4أبو بكر الصقلي ،محمد بن عبد اهلل بن يونس التميم
المدونة ،تحقيق :مجموعة باحثين ف

(المتوفى 434 :ه) :الجامع لمسائل

رسائل دكتوراه( ،الطبعة :األولى 4434 ،ه 2243 /م)

معهد البحوث العلمية واحياء التراث اإلسالم -جامعة أم القرى ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
الج َّالب المالك (المتوفى371 :ه):
 -2ابن الجالب ،عبيد اهلل بن الحسين بن الحسن أبو القاسم ابن َ
التفريع في فقه اإلمام مالك بن أنس ،تحقيق :سيد كسروي حسن( ،الطبعة :األولى 4421 ،هـ /
2227م) ،مدار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان.

 -3الحطاب ،محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلس

المغرب

(المتوفى334 :ه):

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل( ،الطبعة :الثالثة4442 ،ه4332/م) ،دار الفكر.

 -4الخرشي ،محمد بن عبد اهلل ،أبو عبد اهلل (المتوفى4424 :ه) :شرح مختصر خليل للخرشي،
دار الفكر للطباعة -بيروت.
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 -3خليل بن إسحاق بن موسى ،ضياء الدين الجندي (المتوفى776 :ه) :مختصر العالمة خليل،
تحقيق :أحمد جاد( ،الطبعة :األولى4426 ،ه2223/م) ،دار الحديث /القاهرة.

 -6الدسوقي ،محمد بن أحمد بن عرفة (المتوفى4232 :ه) :حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،
دار الفكر للطباعة -بيروت.

 -7الدردير ،أحمد بن أحمد بن أب حامد (المتوفى4224 :ه) :الشرح الكبير ،دار الفكر.

 -1الدردير ،أحمد بن أحمد بن أب حامد (المتوفى4224 :ه) :الشرح الصغير ،دار المعارف.

 -3ابن رشد ،محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد (المتوفى333 :ه) :بداية المجتهد ونهاية المقتصد،
(الطبعة :بدون4423 ،ه 2224 /م) ،دار الحديث -القاهرة.

 -42الصاوي ،أحمد بن محمد الخلوت (المتوفى4244 :ه) :بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف
بحاشية الصاوي على الشرح الصغير ،دار المعارف.

اد السالِك إلى أشرف المسالك في
 -44ابن عسكر ،عبد الرحمن بن محمد (المتوفى732 :ه)ْ :إرش ُ
فقه اإلمام مالك( ،الطبعة :الثالثة) ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباب الحلب وأوالده ،مصر.

 -42عليش ،محمد بن أحمد بن محمد (المتوفى4233 :ه) :منح الجليل شرح مختصر خليل،
(الطبعة :بدون طبعة4423 ،هـ4313/م) ،دار الفكر -بيروت.

 -43القرافي ،شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن (المتوفى614 :ه) :الذخيرة للقرافي،
تحقيق( :جزء  :43 ،1 ،4محمد حج  /جزء  :6 ،2سعيد أعراب/جزء :42- 3 ،7 ،3- 3

محمد بو خبزة)( ،الطبعة :األولى 4334 ،م) ،دار الغرب اإلسالم -بيروت.

 -44القيرواني ،عبد اهلل بن (أب زيد) عبد الرحمن النفزي (المتوفى316 :ه) :النوادر والزيادات على
ما في المدونة من غيرها من األ ِ
ُمهات ،حقق :الجزء  :2 ،4الدكتور /عبد الفتاح محمد الحلو،
محمد حج  ،والجزء  :43 ،44 ،42 ،3 ،7 ،3األستاذ /محمد عبد العزيز
والجزء  :4 ،3الدكتورَّ /

الدباغ ،والجزء  :6الدكتور /عبد اهلل المرابط الترغ  ،األستاذ /محمد عبد العزيز الدباغ ،والجزء :1

األستاذ /محمد األمين بوخبزة ،والجزء  :42الدكتور /أحمد الخطاب  ،األستاذ /محمد عبد العزيز الدباغ،
محمد حج ( ،الطبعة :األولى 4333 ،م)،
والجزء ( 43 ،44الفهارس) :الدكتور/
َّ

دار الغرب اإلسالم  ،بيروت.

 -43مالك ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبح
(الطبعة :األولى4443 ،هـ 4334 /م) ،دار الكتب العلمية.

 -46اللخمي ،عل

المدن

(المتوفى473 :ه) :المدونة،

بن محمد الربع  ،أبو الحسن( ،المتوفى 471 :ه) :التبصرة ،دراسة وتحقيق:

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب( ،الطبعة :األولى 4432 ،ه 2244 /م) ،و ازرة األوقاف والشؤون

اإلسالمية ،قطر.

- 433 -

ثالثاً :الفقه الشافعي

 -4الرافعي ،عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم (المتوفى623 :ه) ،العزيز شرح الوجيز المعروف
بالشرح الكبير ،تحقيق :عل محمد عوض ،وعادل أحمد عبد الموجود( ،الطبعة :األولى 4447 ،ه/
 4337م) ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان.

 -2الرملي ،شمس الدين محمد بن أب

العباس أحمد بن حمزة (المتوفى4224 :ه):

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج( ،الطبعة :األخيرة4424 ،ه4314/م) ،دار الفكر ،بيروت.

 -3الشافعي ،محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف
(المتوفى224 :ه) :األم( ،الطبعة :بدون طبعة4442،ه4332/م) ،دار المعرفة -بيروت.

 -4الشربيني ،شمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب (المتوفى377 :ه) :مغني المحتاج إلى معرفة
معاني ألفاظ المنهاج( ،الطبعة :األولى4443 ،ه4334 /م) ،دار الكتب العلمية.

 -3الشربيني ،شمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب (المتوفى377 :ه) :اإلقناع في حل ألفاظ أبي
شجاع ،شمس الدين ،تحقيق :مكتب البحوث والدراسات ،دار الفكر -بيروت.

 -6العاصمي ،عبد الرحمن بن محمد بن قاسم (المتوفى4332 :ه) :حاشية الروض المربع شرح زاد
المستقنع( ،الطبعة :األولى 4337 ،ه).

 -7العمراني ،يحيى بن أب الخير بن سالم (المتوفى331 :ه) :البيان في مذهب اإلمام الشافعي،
تحقيق :قاسم محمد النوري( ،الطبعة :األولى 4424 ،ه 2222/م) ،دار المنهاج -جدة.

 -1الكلوذاني ،محفوظ بن أحمد بن الحسن ،أبو الخطاب (المتوفى342 :ه) :الهداية على مذهب
اإلمام أبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ،تحقيق :عبد اللطيف هميم -ماهر ياسين الفحل،

(الطبعة :األولى 4423 ،ه 2224 /م) ،مؤسسة غراس للنشر والتوزيع.

 -3الماوردي ،عل بن محمد بن محمد بن حبيب (المتوفى432 :ه) :الحاوي الكبير في فقه مذهب
اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني ،تحقيق :الشيخ عل محمد معوض -الشيخ عادل أحمد
عبد الموجود( ،الطبعة :األولى4443 ،ه4333 /م) ،دار الكتب العلمية ،بيروت -لبنان.

 -42المرداوي ،عالء الدين أبو الحسن عل

الراجح من الخالف ،دار إحياء التراث العرب .

بن سليمان (المتوفى113 :ه) :اإلنصاف في معرفة

 -44النووي ،محي الدين يحيى بن شرف (المتوفى676 :ه) :المجموع شرح المهذب ،دار الفكر.
 -42النووي ،محي

الدين يحيى بن شرف (المتوفى676 :ه) :روضة الطالبين وعمدة المفتين،

تحقيق :زهير الشاويش( ،الطبعة :الثالثة4442 ،ه4334 /م) ،المكتب اإلسالم  ،بيروت-دمشق-

عمان.
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رابعاً :الفقه الحنبلي

 -4البعلي ،أحمد بن عبد اهلل بن أحمد البعل (المتوف  4413 :ه) ،الروض الندي شرح كافي المبتدي

 في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني ،أشرف على طبعه وتصحيحه :فضيلة الشيخ/عبد الرحمن حسن محمود ،من علماء األزهر ،المؤسسة السعيدية  -الرياض.

 -2البهوتي ،منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس (المتوفى4234 :ه):
شرح منتهى اإلرادات( ،الطبعة :األولى4444 ،ه4333 /م) ،عالم الكتب.

 -3البهوتي ،منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس (المتوفى4234 :ه) :كشاف
القناع عن متن اإلقناع ،دار الكتب العلمية.

 -4التغلبي ،عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أب تغلب بن سالم (المتوفى4433 :ه):
ِ
المآرب بشرح دلِيل الطالِب ،تحقيق :الدكتور محمد ُسليمان عبد اهلل األشقر،
ن ْيل
(الطبعة :األولى 4423 ،ه  4313/م) ،مكتبة الفالح ،الكويت.
 -3ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم (المتوفى 721 :ه) :شرح العمدة في بيان مناسك
الحج والعمرة ،تحقيق :د .صالح بن محمد الحسن( ،الطبعة :األولى 4423 ،ه 4311 /م)،
مكتبة الحرمين -الرياض.

 -6ابن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم (المتوفى 721 :ه) :مجموع الفتاوى،
تحقيق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم( ،الطبعة :الثالثة4446،ه4333/م) ،مجمع الملك فهد لطباعة
المصحف الشريف ،المدينة النبوية ،المملكة العربية السعودية.

 -7الحجاوي المقدسي ،موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم (المتوفى361 :ه):
اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ،تحقيق :عبد اللطيف محمد موسى السبك  ،دار المعرفة بيروت
-لبنان.

 -1الخرقي ،أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد اهلل (المتوفى334 :ه) :متن الخرقى على مذهب أبي
عبد اهلل أحمد بن حنبل الشيباني( ،الطبعة4443 :ه4333 /م) ،دار الصحابة للتراث.

 -3الرحيباني ،مصطفى بن سعد بن عبده السيوط (المتوفى4243 :ه) :مطالب أولي النهى في
شرح غاية المنتهى( ،الطبعة :الثانية4443 ،ه4334 /م) ،المكتب اإلسالم .

 -42الشنقيطي ،محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر (المتوفى4333 :ه):
شرح زاد المستقنع.

 -44ابن عثيمين ،محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوفى4424 :ه) :الشرح الممتع على زاد
المستقنع( ،الطبعة :األولى4422 ،ه2222 /م) ،دار ابن الجوزي.

 -42ابن قدامة ،عبد اهلل بن أحمد بن محمد (المتوفى622 :ه) :المغني البن قدامة ،مكتبة القاهرة.
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 -43ابن قدامة ،عبد اهلل بن أحمد بن محمد (المتوفى622 :ه) :الكافي في فقه اإلمام أحمد،
(الطبعة :األولى 4444 ،ه 4334/م) ،دار الكتب العلمية.

 -44ابن قدامة ،عبد اهلل بن أحمد بن محمد (المتوفى 622 :ه) :المقنع في فقه اإلمام أحمد بن
حنبل الشيباني ،تحقيق :محمود األرناؤوط ،وياسين محمود الخطيب( ،الطبعة :األولى 4424 ،ه/
 2222م) ،مكتبة السوادي للتوزيع ،جدة -المملكة العربية السعودية.

 -43ابن قدامة ،عبد الرحمن بن محمد بن أحمد (المتوفى612 :ه) :الشرح الكبير ،تحقيق:
الدكتور عبد اهلل بن عبد المحسن الترك  ،والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو (الطبعة :األولى4443 ،
ه 4333/م) ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ،القاهرة -مصر.

 -46ابن مفلح ،محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج ،أبو عبد اهلل (المتوفى763 :ه) :كتاب الفروع،
تحقيق :عبد اهلل بن عبد المحسن الترك ( ،الطبعة :األولى4424 ،ه2223/م) ،مؤسسة الرسالة.

الم َنجَّى بن عثمان بن أسعد (المتوفى 633 :ه) :الممتع في شرح المقنع،
 -47ابن المنجى ،زين الدين ُ
تحقيق :عبد الملك بن عبد اهلل بن دهيش( ،الطبعة :الثالثة 4424 ،هـ  2223/م)،

مكتبة األسدي -مكة.



كتب أصول الفقه ،والفقه العام

 -4ابن حزم ،أبو محمد عل

بن أحمد بن سعيد (المتوفى436 :ه) :المحلى باآلثار،

دار الفكر -بيروت.

 -2الزحيلي ،وه َبة بن مصطفى ُّ
الرابعة)،
الفقه
الز َحيلِ (المتوفى2243 :م):
اإلسالمي وأدلتُه( ،الطبعةَّ :
ُّ
ُ
َ
دار الفكر -سوريَّة -دمشق.

 -3الزركشي ،بدر الدين محمد بن عبد اهلل بن بهادر (المتوفى734 :ه) :البحر المحيط في أصول
الفقه( ،الطبعة :األولى4444 ،ه4334 /م) ،دار الكتب .

 -4القرافي ،شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن (المتوفى614 :ه) :شرح تنقيح الفصول،
تحقيق :طه عبد الرؤوف سعد( ،الطبعة :األولى 4333 ،ه 4373 /م) ،شركة الطباعة الفنية

المتحدة.

 -3ابن المنذر ،أبو بكر محمد بن إبراهيم (المتوفى343 :ه) :اإلجماع البن المنذر،
تحقيق :فؤاد عبد المنعم أحمد( ،الطبعة :األولى 4423هـ2224 /مـ) ،دار المسلم للنشر والتوزيع.

 -6ابن النجار ،محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عل

الفتوح

(المتوفى372 :ه):

شرح الكوكب المنير-المسمى مختصر التحرير ،تحقيق :محمد الزحيل

(الطبعة الثانية 4441هـ  4337 /مـ) ،مكتبة العبيكان.
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ونزيه حماد،

 -7وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية -الكويت :الموسوعة الفقهية الكويتية( ،تاريخ الطباعة:
من 4424ه  4427-ه) ،األجزاء  :23 - 4الطبعة الثانية ،دارالسالسل  -الكويت،
األجزاء  :31 - 24الطبعة األولى ،مطابع دار الصفوة  -مصر ،األجزاء  :43 - 33الطبعة

الثانية ،طبع الو ازرة.

 المعاجم والتراجم

 -4ابن األثير ،مجد الدين بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم (المتوفى626 :ه):
النهاية في غريب الحديث واألثر ،تحقيق :طاهر أحمد الزاوى ،محمود محمد الطناح ( ،الطبعة :بدون،
4333ه4373 /م) ،المكتبة العلمية -بيروت.

 -2الثعلبي ،عبد الوهاب بن عل بن نصر (المتوفى 422 :ه) ،شرح الرسالة( ،الطبعة :األولى،
 4421ه 2227 /م) ،دار ابن حزم.

 -3ابن حجر ،أحمد بن عل بن محمد بن أحمد (المتوفى132 :ه) :تهذيب التهذيب( ،الطبعة :األولى،
4326ه) ،مطبعة دائرة المعارف النظامية ،الهند.

 -4الحموي ،ياقوت بن عبد اهلل الروم الحموي (المتوفى626 :ه) :معجم البلدان( ،الطبعة :الثانية،
 4333م) ،دار صادر ،بيروت.

 -3الذهبي ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز (المتوفى741 :ه) :تذكرة الحفاظ( ،الطبعة :األولى،
4443ه4331 /م) ،دار الكتب العلمية بيروت-لبنان.

 -6الذهبي ،محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز (المتوفى741 :ه) :سير أعالم النبالء ،تحقيق:
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط( ،الطبعة :الثالثة4423 ،ه4313/م)،
مؤسسة الرسالة.

 -7ابن سعد ،محمد بن سعد بن منيع (المتوفى232 :ه) :الطبقات الكبرى ،تحقيق :محمد عبد القادر
عطا( ،الطبعة :األولى 4442 ،ه  4332 /م) ،دار الكتب العلمية -بيروت.

 -1القاضي عياض ،عياض بن موسى اليحصب (المتوفى344 :ه) :ترتيب المدارك وتقريب المسالك،
حقق :جزء  :4ابن تاويت الطنج  4363 ،م ،وحقق :جزء  :4 ،3 ،2عبد القادر الصحراوي،
 4372- 4366م ،وحقق :جزء  :3محمد بن شريفة ،وحقق :جزء  :1 ،7 ،6سعيد أحمد أعراب
4313-4314م( ،الطبعة :األولى) ،مطبعة فضالة -المحمدية -المغرب.

 -3ابن فارس ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزوين الرازي (المتوفى333 :ه) :معجم مقاييس اللغة،
تحقيق :عبد السالم محمد هارون( ،الطبعة :بدون4333،ه4373/م) ،دار الفكر.

 -42الفارابي ،أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (المتوفى333 :ه) :الصحاح تاج اللغة وصحاح
العربية ،تحقيق :أحمد عبد الغفور عطار( ،الطبعة :الرابعة 4427 ،ه 4317 /م) ،دار العلم للماليين
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 -44الفراهيدي ،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم (المتوفى472 :ه) :كتاب العين،
تحقيق :د مهدي المخزوم  ،د إبراهيم السامرائ  ،دار ومكتبة الهالل.
 -42الفيروزآبادى ،مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (المتوفى147 :هـ) :القاموس المحيط،
قسوس ( ،الطبعة :الثامنة،
تحقيق :مكتب تحقيق التراث ف مؤسسة الرسالة ،إشراف :محمد نعيم العر ُ
 4426ه 2223 /م) مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت -لبنان.
 -43ابن منظور ،محمد بن مكرم بن على (المتوفى744 :ه) :لسان العرب( ،الطبعة :الثالثة،
4444ه) ،دار صادر ،بيروت.

 -44أبو نعيم ،أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران (المتوفى432 :ه):
معرفة الصحابة ،تحقيق :عادل بن يوسف العزازي( ،الطبعة :األولى  4443ه 4331 /م) ،دار الوطن

للنشر ،الرياض.
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