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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 رمي الجمار ،إلى آخر كتاب الحج)
"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.
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التــــــــــاريخ:
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قال تعاىل:

َ

ْ ْ َ َّ
َّ َّ َ َ
َ َْ
{يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا
ر

َ َ ْ َ َ َ
َ َّ
ْ ْ َ ََ َ
العلم درجات والله بما تعملون خبي}

[من اآلية 11 :من سورة اجملادلة]

أ

إِهداء
إلى أبى الغالي :من أحمل اسمه بكل فخر ،وافتقده منذ زمن والذي كانت روحه تسرى معي في
كل وقت وحين ،إلى روح والدي الطاهرة ،الذي أسال هللا تعالي أن
يسكنه فسيح جناته
إلى أمي الغالية :ملسة الدفء التي مسحت جبيني ونبض الوقار في فؤادي إلى من احتضنت
روحي وقلبي وعلمتني معنى العطاء ولم تبخل على بالدعاء
إلى زوجتي الغالية ،ورفيقة د بي ( أم البراء ) َ
َ
وفقها ُ
الخير خطاها،
دروب
وسدد على
هللا تعالى،
ِ ر
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
بالصحة والعافية.
ومتعها ربي
ِ
ُ
فأسأل َ
إلى أبنائي األعزاء :الذين َ
َ
ُ
يكتب
هللا أن
أوقاتهم وف َس ِحهم من أجلي،
ضحوا
بالكثير من ِ
ِ
َ
َ
والصالح والفالح.
التوفيق
لهم
إلى شهدائنا األبرار والجرحى واملصابين الذين رووا بدمائه ُم الطاهرة تر َ
اب الوطن ،ورسموا
ِ
ِ
ِ
ِِ
َ
َ
األحمر القاني.
بالدم
خارطة فلسطين ِ
ِ
البواس ِل في سجو ِن االحتالل.
إلى الشامخين الصابرين أسرانا
ِ
َ
َ
ً
ً
جميعا أهدي ثمرة جهدي املتواضع ،والذي أسأل هللا عز وجل أن يجعله ثمرة نافعة ،
إليهم
ً ًّ
ً
ً
ً
حقل لم يز ْل
متجددا.
ولبنة بناءة ،وإضافة ثرية في ٍ

ب

شكر وتقدير
الحمدد هلل حتد يبلد الحمدد منتهددا الحمدد هلل حتد ترضد وبعدد الرضددا الحمدد هلل حمددا كثيد ار مباركدا فيد

الحمد هلل عدد خلق ورضا نفس وزنة عرش .

ـه"( ،)1فدننن أتقددب بالشدكر و ا
ش ُكر َّ
العرفدان
اس َال َي ْ
شـ ُك ُر اللَّ َ
الن َ
وانطالقا من قول رسول اهلل َ " :م ْن َال َي ْ ُ
ُسد ادل ُل بكددل اعرفد ي
دان وتقدددير ألسددتاذ
لشدديخ وأسددتاذ  :األسددتاذ الدددكتور :محمــد ســعيد منصــور حفظ د اهلل ،أ َ
دود الصددادقةُ مع د  ،ولددوا اهلل – عددز ولددل -ثددب َسددعةُ صدددر و د ازرةُ علم د وفقه د وسددداد فكددر  ،لمددا
اللليددل لهد َ

البحث إل هذ الصورة البهية.
وصل هذا
ُ
ددير إلد أُسددتاذ ي الكدريمين عضدو للند ادة المناقش ادة ،اللدذين تفضدال وتكرمدا بقبد ا
دكر والتق ا
ددب بالشد ا
دول
كمدا أتق ُ
مناقشد ادة رسددالت هددذ  :فبتقدددب بعظدديب شددكر للدددكتور :نعــيم ســماره المصــر  ،الددذ تكددرب بقبددول مناقشد ادة هددذ
ا
خير اللزاء ،وزاد علما ورفعة ،ف الدنيا واآلخرة.
الدارسة ،وما بذل ُ من اللهد لتقيب هذا العمل ،فل از اهلل َ
درل التتلم ادذ علد يديد فد مرحل ادة
كما أقدب
عظيب شكر للدكتور :زياد إبـراهيم مقـداد ،الدذ كدان لد ش ُ
َ
ا
ا
ا
وتقويم  ،فل از اهللُ عن خير اللزاء.
العمل
لتقيب هذا
شرل المثول بين يدي
المالستير ،واآلن ل
ُ
كما أتقدب بالشكر والتقدير لهذا الصراح العلمد ا العظ ا
ديب ،لدامعت الردراء ،لامعدةُ األزه ادر ،ممثلدة برئيسدها
ُ
ا
ا
ا
ا
العليا ،وكليدة الشدريعةُ ،م َمثلدة بعميددها :األسدتاذ الددكتور :محمـد
وعماداتها وكلياتها وأقسامها وعمادة الدراسات ُ
داتذتنا
دُ بالدذكر مش َ
دايخنا وأس َ
مصطفى نجـم ،والتد احتضدنتنا فد رحابهدا ،ولدادت عليندا بخيد ارة علمائهدا ،وأخ ُ
الكرااب :األستاذ الدكتور :مازن مصباح صباح ،والدكتور :بسام حسن العف ،والددكتور :زياد مقـداد ،والددكتور
كل ي
ونفع بهب األمةَ.
خير،
َ
القاض  :إبراهيم النجار ،فلزاهب اهللُ عنا َ
وبارك فيهبَ ،

وأتقدب بالشكر والتقدير والعرفان إل األسدتاذ الفاضدل :الشديأ :أشدرل ابوخداطر كمدا ا يفدوتن أن أتقددب

بالشكر إل األسداتذة األفاضدل  :الشديأ :محمدود عبدد المعطد مقداط ،والشديأ :مختدار أندور سدالمة ،والشديأ:
نضددال شدداهين ،واألسددتاذ :محمددود األخددر الددذين كددانوا ل د نب ارسددا مني د ار ،والددذين لددب يبخل دوا عل د ي بله دودهب
المتواصلة خالل أياب الدراسة والكتابة فلزاهب اهلل عنا خير اللزاء ،ووفقهب اهلل تعال ال مرضات .
واهلل ول التوفيق ...

) )1أب داود :سنن  ،كتاب اآلداب ،باب ف شكر المعرول ( ،)522 /4برقب()4111؛ الترمذ  :سنن  ،كتاب البر والصلة،
باب ما لاء ف الشكر لمن أحسن إليك ( ،)333/4برقب (.)1324
ت

ملخص الدراسة باللغة العربية
آراء اإلماب مالك بن أن

الفقهية الواردة ف كتاب الموطب-كتاب الحج (من باب رم اللمار ،إل

آخر كتاب الحج) "دراسة فقهية مقارنة" ،حيث تناول هذا البحث بعض مسائل الحج الت ورد فيها الخالل،
من كتاب (الموطب) لإلماب مالك بن أن

 -رحم اهلل ،-وقد تكون البحث من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة،

وبينت ف المقدمة أهمية الموضوع وأسباب اختيار ،ومنهل  ،والدارسات السابقة ل  ،وخطت .
أما الفصل التمهيد ويتكون من مبحثين؛ قدمت في المبحث األول ترلمة لإلماب مالك بن أن
وعرفت بكتاب (الموطب) ،وفي المبحث الثاني عرفت الحج والعمرة ،وأدلة مشروعيتهما وحكمهما ،وأنواع
أنساك الحج ،وأركان الحج والعمرة أنواع أنساك الحج ،وأركان الحج والعمرة وشروط تبديتهما والمواقيت
الزمانية والمكانية لهما.
وأما الفصل األول فهو بعنوان (آراء اإلماب مالك المتعلقة برم اللمار وأحكاب الحائض) ،ويتكون من
مبحثين ،بينت في المبحث األول آراء اإلماب مالك المتعلقة برم اللمار ،أما في المبحث الثاني :فبينت في
آراء اإلماب مالك المتعلقة ببحكاب الحائض.
وأما الفصل الثاني فهو بعنوان آراء اإلماب مالك ف فدية الصيد للمحرب وفي مبحثان ،تناولت ف
المبحث األول :آراء اإلماب مالك ف فدية من حب

حماما فمات وف قتل النعاب وأكل بيض  ،وفي المبحث

الثاني :آراء اإلماب مالك ف فدية الشراكة ف الصيد الواحد ،والصيد بعد رم اللمار.
وأما الفصل الثالث فهو بعنوان (آراء اإلماب مالك المتعلقة بارتكاب بعض المحظورات) ،ويتكون من
مبحثين ،تناولت في المبحث األول :حكب قطع الشلر للمحرب ،وفي المبحث الثاني :آراء مالك المتعلقة
بالحلق للحلامة ،وحج المرأة برير ذ محرب.
وكانت ف نهاية البحث الخاتمة ،وقد تضمنت نتائج البحث الت توصلت إليها ،وبعض التوصيات،
والفهار العامة.

ث

ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية
Abstract
The Juristic views of Imam Malik Ibn Anas in the Book of Al-Mowataa - Book of Hajj
(Pilgrimage) (from chapter of throwing pebbles، to the last part of Pilgrimage): “A
jurisprudential Comparative Study."
The paper examined some issues of Hajj (pilgrimage)، which have controversies in the
Book of Al-Mowataa of Imam Malik - mercy be upon him. The research has an introduction and
four chapters and a conclusion. The introduction presented the importance and the reasons of the
subject،
the
methodology،
previous
studies،
and
research
plan.
The introductory chapter consists of two sections; the first presented a translation of Imam Malik
bin Anas – Mercy be upon him-، and the second identified the book (Al-Mowataa).
The first chapter is about the views of Imam Malik on throwing pebbles and the provisions of
menstruation. It has two sections; the first showed the views of Imam Malik on throwing
pebbles، the other section offered his views on menstruation.
The second chapter is about the views of Imam Malik on the ransom of unlawful hunting.
It has two sections; the first presented Imam Malik’s views on the ransom of the imprisonment
of a bird that died and of killing an ostrich and eating its eggs. The second sections talked about
the views of the Imam Malik on the ransom of killing eagles and corporation in the same
hunting.
The third chapter is about Imam Malik’s views on violating the prohibitions. It has two
sections: the first presented the provision of cutting a tree by the Mohrem (the protector or a
woman at time of al hajj). The second section talked about Imam Malik’s views on Al-Hijama
(cupping) and woman’s pilgrimage without a protector.
The end showed the results and some recommendations، and the general indexes.

ج

المقدمة
إن الحمد هلل ،نحمد ونستعين  ،ونسترفر  ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهد اهلل
فال مضل ل  ،ومن يضلل فال هاد

عبد ورسول .

قال تعالى:

َّا
ين
{ َياأَيُّهَا الذ َ

ل  ،وأشهد أن ا إل إا اهلل وحد ا شريك ل  ،وأشهد أن محمدا 

ا
آمُنوا اتَّقُوا اللَّ ح َّ ا ا
َّ
ون}(.)1
َ َ
ق تُقَات َوَا تَ ُموتُ َّن إاا َوأَنتُب ُمسل ُم َ
َ
ا ي
ا
َّا
ق امنها َزو َلها وَب َّ
ير َونا َساء
ث امنهُ َما ار َلاا َكثا ا
اتَّقُوا َرَّب ُك ُب الذ َخلَقَ ُكب من َنف ي َواح َدة َو َخلَ َ َ
َ َ
تَساءلُ ا ا
َّ
ان َعلَي ُكب َراقيبا}(.)2
اب إا َّن الل َ َك َ
َ َ َ
ون ب َواألَر َح َ

{ َياأَيُّهَا َّ
النا ُ
َواتَّقُوا اللَّ َ الَّاذ
ا
ا
ا
َّا
ا َّ
َّ
وب ُكب َو َمن ُيط اع الل َ
آمُنوا اتَّقُوا الل َ َوقُولُوا قَوا َسديدا * ُيصلح لَ ُكب أَع َمالَ ُكب َوَيرفر لَ ُكب ُذُن َ
{ َياأَيُّهَا الذ َ
ين َ
َوَر ُسولَ ُ فَقَد فَ َاز فَو از َع اظيما }(.)3
أما بعد:
فنن أصدق الحديث كتاب اهلل تعال  ،وخير الهد هد محمد  وشر األمور محدثاتها ،وكل محدثة
بدعة ،وكل بدعة ضاللة ،وكل ضاللة ف النار.
إن األنف

الزكية ،الطالبة للمراتب العلية ،لب تزل تدأب ف

تحصيل العلوب الشرعية ،ومن لملتها

معرفة الفروع الفقهية ،ألن بها تندفع الوساو الشيطانية ،وتصح العبادات والمعامالت المرضية ،ويكفيك
بالفق شرفا ،قول سيد األولين واآلخرين « :من ي ِرِد اهلل ِ
ِ
الدين»(.)4
قه ُه في
به ْ
َ ُ
خي ارً ُيفَ ْ
ُ
ااهتماب ب ف الدرلة األول  ،وصرل
فنذا كان الفق ُ بهذ المرتبة الشريفة ،والمزايا المنيفة ،كان
ُ

اللنة ،والعمل ب حرز من النار ُّ
ولنة ،لذلك
األوقات النفيسة في  ،بل كل العمر أول  ،ألن سبيل سبيل ي
انبرى لهذا العلب أفضل النا من العلماء؛ ليبينوا للنا ما أنزل اهلل عل رسول لعلهب يهتدون ،فلمعوا
 ،الذ كان ل الفض ُل العظيب ف
وبينوا ،وكان من ضمن هؤاء األعالب" ،اإلماب مالك بن أن علي "
ي
نشر الفق اإلسالم  ،ولذلك وقع علي ااختيار ف هذ الدراسة ،ليقوب الباحث بدراسة ما قرر من آراء ف

كتاب الحج ،من باب فدية ما أصيب من الطير والوحش ،إل آخر كتاب الحج ،ثب يعرض هذ المسائل
عل

المذاهب الفقهية المتبعة ،ومن ثب يناقشها ليرلح ما قو دليل  ،وقد وسب الباحث بحث بعنوان :آراء

( )1اآلية  105من سورة آل عمران.
( )2اآلية  1من سورة النساء.

()3اآلية 01 ،00من سورة األحزاب.
( )4متفق علي  :متفق علي  ،روا البخار ف صحيح  :من حديث معاوية  ،كتاب العلب ،باب من يرد اهلل ب خي ار يفق ف
الدين ،)52/1( :برقب ( ،)01ومسلب ،كتاب الزكاة ،باب النه عن المسبلة ،)013/5( :برقب (.)1030
ح

اإلمام مالك بن أنس الفقهية الواردة في كتاب الموطأ-كتاب الحج( :من باب رمي الجمار ،إلى آخر كتاب

الحج)" ،دراسة فقهية مقارنة"
أوالً -طبيعة الموضوع:

الموضوع عبارة عن دراسة فقهية مقارنة آلراء اإلماب مالك بن أن

الفقهية مقارنة بالمذاهب األربعة:

"الحنفية ،والمالكية ،والشافعية ،والحنابلة" ،ومناقشتها وترليح ما دل علي الدليل األقوى.
ثانياً -أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
تظهر أهمية الموضوع وأسباب اختياره من خالل ما يأتي:
 -1مكانة اإلماب مالك بن أن
الفق .

العلمية وعظيب قدر  ،والر بة ف

 -5أهمية الحديث عن الحج لما ل من مكانة ف

التعرل إل

طريقت ف

استنباط

فق العبادات ،من حيث كون ركنا من أركان

اإلسالب ،وبحث مسائل الفقهية ،وما يشكل عل النا

ولمع ف هذا البحث ،وأبحاث إخوان

ف مؤلل يسهل تداول .

 -3يقدب البحث من خالل آراء اإلماب مالك إلابات عن بعض التساؤات الفقهية المتعلقة بالحج.
 -4إثراء المكتبة العلمية ،خدمة لطلبة العلب ولكل من يبحث ف هذا الموضوع.
ثالثاً -الدراسات السابقة:
لب ألد بعد البحث والتحر بحسب اطالع

من تناول آراء اإلماب مالك وترليحات ف

هذا الملال

بالتحديد ،ا قديما وا حديثا ،لكن هناك من تعرض للموطب بالشرح ،ومن هؤاء اإلماب الزرقان بشرح عل

الموطب ،أما دراسة آراء اإلماب مالك من خالل كتاب الموطب ،ودراستها دراسة فقهية مقارنة بالمذاهب األربعة
بما يتعلق بكتاب الحج و ير  ،فهذا لب يسبق إلي أحد إا من سبقن وتبعن من إخوان  ،واهلل أسبل أن تكون

فاتحة خير لما لهذا الكتاب من أهمية ،وكذلك هذا العالب الفذ العظيب.
ابعا -منهجية البحث:
رً
"المنهج ااستقرائ  ،الوصف  ،التحليل المقارن".
وتبعاً لذلك سأتبع اإلجراءات التالية في البحث:
 -1لمع المسائل الت

سبتناولها من كتاب الحج لتحديد المسائل المختلل فيها ،لدراستها دراسة

فقهية مقارنة بالمذاهب الفقهية األربعة المشهورة والمعروفة" :الحنفية ،والمالكية ،والشافعية،
والحنابلة".

خ

الموطب ،ثب أقوب

حيث أذكر عنوان المسبلة ،ثب متنها ف
 -5عرض المسبلة عرضا علميا،
ُ
بتصويرها ،محر ار محل النزاع ،ذاك ار مذاهب الفقهاء مكتفيا بالمذاهب األربعة ،وذلك بنيراد أر

اإلماب مالك واآلراء األخرى ف المذهب المالك  ،ثب سبب الخالل ،وايراد أدلة كل قول ،وول

ااستدال ل  ،ومناقشتها ،مع بيان الرالح ومسو ات الترليح ،وذكر ثمرة الخالل ما أمكن.

 -3عزو اآليات الكريمة إل السور الت وردت فيها ،مع رقب اآلية ،ف الحاشية السفلية.
 -4تخريج األحاديث النبوية الت

البحث ،واذا كان الحديث ف

وردت ف

أحدهما ،اكتف بتخريل منهما؛ لتلق األمة لهما بالقبول .وأما إن كان ف

الصحيحين أو ف
يرهما ،فبذكر حكب

األئمة علي  ،أو اإلشارة لعلت ما أمكن ،فبذكر اسب الشهرة للمؤلل ،واسب الكتاب ،ثب أذكر

الكتاب الذ ورد في الحديث واللزء والصفحة ورقب الحديث.

 -2عزو اآلثار إل أصحابها وتخرليها من كتب اآلثار ،وذكر الحكب عليها.
 -6ترتيب األقوال حسب الترتيب الزمن
والحنابلة".

ألصحاب المذاهب وهب" :الحنفية ،والمالكية ،والشافعية،

 -0أنقل أحيانا آراء بعض األئمة الملتهدين ،من األصوليين ،والمفسرين ،والمحدثين حسب قوة
القول ،وحسب الحالة ،وما يوضح المقصود.

 -1وضع توطئة يسيرة لكل فصل ومبحث؛ تكون مدخال ل .
 -3عزو األقوال إل أصحابها ،والنقول إل مذاهبها المعتبرة ،من المصادر األصيلة.

 -10توثيق المعلومات المبخوذة من المرالع ف الحواش السفلية.
 -11ما يتعلق بالكتب المقتب

منها ،أذكر ف الهامش اسب الشهرة للمؤلل ،اسب الكتاب ،اللزء ،رقب

الصفحة.

 -15توثيق المصادر والمرالع :ذكر اسب المؤلل ،ثب اسب الكتاب ،ورقب الطبعة ،وتاريأ النشر ،دار
النشر إن ولد.

 -13عمل قائمة ببسماء المصادر والمرالع مرتبة كاآلت " :القرآن الكريب ،كتب الحديث وشروح ،
كتب الفق  ،وكتب اللرة ،حسب التسلسل الزمن لكل مذهب ،المرالع األخرى".

 -14وضع فهار لآليات ،واألحاديث ،واآلثار ،واألعالب ،والرريب ،والمصطلحات ،والموضوعات.

خامسا -خطة البحث:
ً

تتكون خطت من هذا التقديب وتوطئة ل  ،وأربعة فصول ،وخاتمة ،وقد لاءت الخطة عل النحو اآلت :

المقدمة:

وفيها أهمية الموضوع ،وأسباب اختيار ،وخطت  ،ومنهل .

الفصل التمهيد  :وفي مبحثان:

المبحث األول :التعريف باإلمام مالك وبكتاب الموطأ ،وفي مطلبان:

المطلب األول :اسم وكنيت ونسب  ،ووادت ونشبت ووفات وشيوخ وتالمذت  ،وثناء العلماء علي .
د

المطلب الثاني :مكانة كتاب موطب مالك ومنهال ف الكتاب.

المبحث الثاني :تعريف الحج والعمرة ،وأدلة مشروعيتهما وحكمهما ،وأنواع أنساك الحج ،وأركان الحج
والعمرة وشروط تأديتهما والمواقيت الزمانية والمكانية لهما ،وفي أربعة مطالب:
المطلب األول :تعريل الحج والعمرة لرة ،واصطالحا.

المطلب الثاني :مشروعية الحج والعمرة وحكمهما.

المطلب الثالث :أنواع أنساك الحج وأركان والعمرة أنواع أنساك الحج ،وأركان الحج والعمرة وشروط
تبديتهما والمواقيت الزمانية والمكانية لهما.

الفصل األول :آراء اإلمام مالك المتعلقة برمي الجمار وأحكام الحائض ،وفي مبحثان:
المبحث األول :آراء اإلمام مالك المتعلقة برمي الجمار ،وفي مطلبان:
المطلب األول :حكب رم اللمار عن الصب والمريض.

المطلب الثاني :حكب من ترك رم لمرة من اللمار ف أياب من ناسيا.

المبحث الثاني :آراء اإلمام مالك المتعلقة بأحكام الحائض ،وفي مطلبان:
المطلب األول :حكب المرأة الت تحيض بمن قبل اإلفاضة.

المطلب الثاني :حكب إهالل المرأة الحائض بالعمرة أو الحج خشية أن يفوتها الطوال.

الفصل الثاني :آراء اإلمام مالك في فدية الصيد للمحرم ،وفي مبحثان:

المبحث األول :آراء اإلمام مالك في فدية من حبس حمام فمات وفي قتل النعام وأكل بيضه ،وفي ثالثة

مطالب:

المطلب األول :حاج من أهل مكة ف بيت فراخ من حماب أ لق عليها فماتت.

المطلب الثاني :قتل المحرب للنعاب عمدا.

المطلب الثالث :أكل المحرب بيض النعاب.

المبحث الثاني :آراء اإلمام مالك في فدية الشراكة في الصيد الواحد ،والصيد بعد رمي الجمار ،وفي
مطلبان:

المطلب األول :حكب الشركة ف الصيد الواحد.

المطلب الثاني :حكب الصيد بعد رم لمرة العقبة الكبرى وقبل اإلفاضة.

الفصل الثالث :آراء اإلمام مالك المتعلقة بارتكاب بعض المحظورات ،وفيه مبحثان:

المبحث األول :حكم قطع الشجر للمحرم ،وطرح القمل ولبس المخيط ،وفي ثالثة مطالب.
المطلب األول :حكب قطع الشلر للمحرب.
المطلب الثاني :حكب طرح القمل للمحرب.

المطلب الثالث :حكب من لب

المخيط أو م

الطيب من ير ضرورة ليسار مؤنة الفدية.

المبحث الثاني :آراء اإلماب مالك المتعلقة بالحلق للحلامة ،وحج المرأة برير ذ محرب ،وفي مطلبان:
المطلب األول :حلق الشعر للحلامة.

ذ

المطلب الثاني :حج المرأة برير ذ محرب.

الخاتمة :وقد دونت فيها:

أهب النتائج ،والتوصيات.

الفهارس العامة ،وتحتو عل :
فهر اآليات القرآنية.

فهر األحاديث النبوية.

فهر اآلثار.

فهر المصادر والمرالع.
فهر الموضوعات.

ر

الفصل التمهيدي
وفي مبحثان:

المبحث األول :التعريف باإلمام مالك وبكتاب الموطأ ،وفي مطلبان:
المطلب األول :اسم

وكنيت

ونسب  ،ووادت

ونشبت

ووفات

وشيوخ

وتالمذت  ،وثناء العلماء علي .

المطلب الثاني :مكانة كتاب موطب مالك ومنهال ف الكتاب.
المبحث الثاني -تعريف الحج والعمرة ،وأدلة مشروعيتهما وحكمهما ،وأنواع
أنساك الحج ،وأركان الحج والعمرة وشروط تأديتهما والمواقيت الزمانية

والمكانية لهما ،وفي ثالثة مطالب:

المطلب األول :تعريل الحج والعمرة لرة ،واصطالحا.
المطلب الثاني :مشروعية الحج والعمرة وحكمهما.
المطلب الثالث :أنواع أنساك الحج ،وأركان الحج والعمرة وشروط تبديتهما
والمواقيت الزمانية والمكانية لهما.

المبحث األول

التعريف باإلمام مالك وبكتاب الموطأ
وفي مطلبان:
المطلب األول :التعريل باإلماب مالك.
المطلب الثاني :مكانة كتاب موطب مالك ومنهال ف الكتاب.
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المطلب األول
أوالً -اسمه وكنيته ونسبه:
"هو مالك بن أن

التعريف باإلمام مالك

بن مالك بن أب عامر بن عمرو بن الحدارث اإلمداب الحدافظ فقيد األمدة شديأ

اإلسالب أبو عبد اهلل األصبح المدن الفقي إماب دار الهلرة"( ،)1ينته نسب إل يعرب بن يشلب بن

قحطان األصبح  ،لد أبو عامر صحاب لليل(.)2

ثانياً -والدته ونشأته ووفاته:
أ -والدته:

اختلل ف وادت عل أقوال عديدة ململها أن ولد ف الفترة ما بين عام ( 30إل

30هد) ،وأشهر األقوال أن ولد عاب  33هد(.)3

ب -نشأته:

"نشب ف بيت اشترل بعلب األثر ،فلد مالك بن أب عامر من كبار التابعين ،روى عن

عمر بن الخطاب ،وطلحة بن عبيد اهلل  ،وعثمان بن عفان ،وعائشة  --كما روى عن
أبناؤ  ،أن

أبو اإلماب مالك ،وربيع ،ونافع ،وقد ألبست والدت ثياب أهل العلب ،وقالت ل اذهب

إل ربيعة فتعلب من أدب قبل علم  ،وكان طلب العلب ورواية الحديث هم الشا ل فلب يعرل ل

صنعة ،وا سافر لتلارة"(.)4

ت -وفاته:

قال إسماعيل بن أب

أوي  :مرض مالك ،فسبلت بعض أهلنا عما قال عند الموت،

قالوا :تشهد ،ثب قال{ :لِلَّ ِه ْاأل َْم ُر ِم ْن قَْب ُل َو ِم ْن َب ْع ُد} ( ،) 5وقد كانت وفات

سنة تسع

وسبعين ومائة هلرية 103هد عل الصحيح عند أهل العلب(.)6

) )1الذهب  :تذكرة الحفاظ ( ،)124 /1النوو  :تهذيب األسماء واللرات (.)02/5
) )2الزرقان  :شرح الموطب (.)23 /1

) )3انظر :ابن عبد البر :اانتقاء ( ،)10/1ابن فرحون :الديباج المذهب ( ،)11/1القاض عياض :ترتيب المدارك
(.)111/1
) )4ابن فرحون :الديباج المذهب ( ،)31/1القاض عياض :ترتيب المدارك (.)113/1
( )5من اآلية  4من سورة الروب .

( )6انظر :القاض عياض :ترتيب المدارك ( ،)111/1ابن فرحون :الديباج المذهب ( ،)133/1الذهب  :سير أعالب
النبالء (.)130/1
3

ثالثاً -شيوخه:

"تتلمددذ اإلمدداب مالددك عل د عدددد مددن أعددالب زمان د ومددنهب ،نددافع مددول ابددن عمددر ،وسددعيد المقبددر ،

ومحم ددد ب ددن المنك دددر ،وأب ددو الزبي ددر ،والزه ددر  ،وعب ددد اهلل ب ددن دين ددار ،وربيع ددة ب ددن عب ددد ال ددرحمن و ي ددرهب

كثير"(.)1

رابعاً -تالميذه:

أخذ العلب عن مالك خلق ا يحصون كثرة منهب  ،وابن لريج ،وأبدو حنيفدة ،وعمدرو بدن الحدارث،

واألوزاع  ،وشعبة ،والثور  ،ولويرية بن أسماء ،والليث ،وحماد بن زيد ،واسماعيل بن لعفر ،وسفيان

ابن عيينة ،وعبد اهلل بن المبارك ،ووكيع بن اللراح  ،والشافع  ،و يرهب(.)2
خامساً -ثناء العلماء عليه:

يعد اإلماب مالك من أبرز علماء األمة ،وقدد شدهد بدذلك القاصد والددان مدن العلمداء وا أدل علد

ذلك من شديوع مذهبد ليصدبح مدن المدذاهب األربعدة التد عليهدا المعدول فد الفقد اإلسدالم نظد ار لكثدرة

أتباعها.

وف هذا المقاب لملة من ثناء العلماء علي  ،نذكر منها:
النبا ِّ " :ي ِ
ب َّ
اد ِْ
َعن أَبا ُه َري َرةَ َع ان َّ
ون
اس أَ ْك َب َ
وش ُك أن َي ْ
ـون ا ْل ِع ْل َـمَ ،ال َي ِج ُـد َ
اإل ِب ِلَ ،ي ْطلُ ُب َ
ض ِر َ
ُ
الن ُ
َه ِل ا ْل َم ِدي َن ِة"(.)3
َعلَ َم ِم ْن َعالِِم أ ْ
َعالِ ًما أ ْ
وقد ذهب لمع من العلماء ببن عالب المدينة هو اإلماب مالك رحم اهلل(.)4

قددال عبددد الددرحمن بددن هرمددز للاريتد يومددا :مددن بالبدداب فلددب تددر إا مالكددا فددذكرت ذلددك لد فقددال:

ادعي فنن عالب النا ( ،)5وقال يون بن عبد األعل سمعت الشدافع يقدول" :إذا ُذكـر العلمـاء فمالـك
()6
َه ِـل
علـى فـي علـم مـن مالـك بـن أنـس" " ،وقدال ُسدفيان ب ادن ُع َيي َندةََ :مالِـ ٌك َعـالِ ُم أ ْ
أم ُّن َّ
النجم ،وما ٌ
أحد َ
ِ
الح َج ِ
ازَ ،و ُه َو ُح َّج ُة َزَم ِان ِه"(.)7
( )1ابن فرحون :الديباج المذهب ( ،)33/1النوو  :تهذيب األسماء واللرات ( ،)02/5الذهب  :سير أعالب النبالء
(.)42/1
( ) 2انظر :الذهب  :سير أعالب النبالء ( ،)42/1النوو  :تهذيب األسماء واللرات ( ،)02/5ابن فرحون :الديباج
المذهب (.)131/1

( )3مسند أحمد ،)321/13( :برقب ( ،)0310وضعف األلبان ف السلسلة الضعيفة (  ،)313/10برقب (.)4133
) )4انظر :الزرقان  :شرح الموطب ( ،)22 /1ابن عبد البر :التمهيد ( ،)32/6الذهب  :سير أعالب النبالء(،)20/1
القاض عياض :ترتيب المدارك ( ،)00/1ابن فرحون :الديباج المذهب ( .)61/1
( )5انظر :ابن فرحون :الديباج المذهب (.)110/1

( )6انظر :ابن عبد البر :التمهيد ( ،)04 /1الذهب  :سير أعالب النبالء (.)21 /1
( )7الذهب  :سير أعالب النبالء (.)20 /1
4

َح ًدا ِم َّم ْن تَقَدَّم أ َْو تَأ َّ
"وقال َّ
اجتَ َم َع
َخ َر ْ
الد َارقُطنا ُّ َ :ال أ ْ
َعلَ ُم أ َ
َ
"وقددال بددن مهددد  :مددا بق د عل د ولد د األرض آمددن عل د

اجتَ َم َع لِ َمالِك"(.)1
لَ ُه َما ْ
حددديث رسددول اهلل  مددن مال ددك"(،)2

"وقال بقية بن الوليد :ما بق عل ول األرض أعلب بسنة ماضية وا باقية من مالك"(.)3
هذ لملة مدن ثنداء العلمداء علد اإلمداب مالدك
ومراربها يستفتون ويبخذون من علم .

( )1الزرقان  :شرح الموطب (.)23،21 /1

( )2ابن فرحون :الديباج المذهب (.)110/1
( )3المرلع نفس  ،نف

الموضع.
5

 ،حتد كدان الندا

يبتوند مدن مشدارق األرض

المطلب الثاني
أوالً -مكانة كتاب موطأ مالك:
"لعدل أشدهر مدا ُعدرل بد
حج وطلب إلي أن ُي َد ِّو َن كتابا
وأن يو ِّ
ط َئ ُ للنا  ،فبلل كتاب
َُ
وقد وضع اهلل ل القبول

مكانة كتاب موطأ مالك ومنهاجه فيه
"الم َوطَّدب" الدذ ألفد بنشدارة مدن المنصدور حددين
اإلمداب مالدك  ،كتابد ُ
لامعا ف العلب َّ
،
دُ ابدن عبدا
يتلن ُ
ب في شدائد ابن عمدر َوُر َخ َ
"الم َوطَّب"(.)1
هذاَّ ،
وسما ُ
ف قلدوب الندا  ،فدبقبلوا عليد د ارسدة وسدماعا ،ومدن أشدهر األئمدة الدذين

سمعو من مالك :األوزاع  ،والشافع  ،ومحمد الشيبان  ،ورواية محمد ل ه إحدى روايات "الموطدب "

المشهورة والمعتبرة.

وقددد عكددل مالددك

عل د ت دبليل وتدددوين األحاديددث الصددحيحة في د حت د قددالوا" :إن د مكددث في د

ويستدل لذلك بما روا السيوط فد مقدمدة "شدرح للموطدب" عدن األو ازعد ،
أربعين سنة يهذب وينقح "ُ ،
أن قال« :عرضنا عل مالك "الموطب" ف أربعين يوما فقال :كتاب ألفت فد أربعدين سدنة ،أخدذتمو فد

أربعين يوما ،ما أقل ما تفقهون في »(.)2

ويددذكر فد سددبب تبليفد لد َّ
أن الخليفددة العباسد أبددا لعفددر المنصددور اقتددرح عليد أن يؤلددل كتابددا

يلمع ما التمع علي

الصحابة يلتنب في تشديدات ابن عمر ورخُ ابن عبا

وأن يوطئد توطئددة حتد يلمددع عليد النددا

علي النا (.)3

وشواذ ابدن مسدعود،

فكددان أن ألابد مالددك إلد كتابتد  ،لكند لددب يوافقد أن يلمددع

"وهددو أول كتدداب صددنل فد صددحيح السددنة النبويددة ،حتد قددال الشددافع فد حقد "مــا كتــاب أكثــر

صو ًابا بعد كتاب اهلل من كتاب مالك يعني الموطأ"(.)4
"وقددد كددان الموطددب ف د بدايددة تصددنيف ح دوال عش درة آال حددديث ،فمددا زال مالددك يختصددر وينقي د
حتد رلددع إلد حدوال سددبعمائة حددديث"(" ،)5وقددد اشددتهر كتدداب الموطددب فد اآلفدداق ،وتسددابق النددا

إلد

حفظ د وروايت د مددن العلمدداء الددذين اهتم دوا بروايددة الموطددب يحي د بددن يحي د الليث د  ،ومحمددد بددن الحسددن

الشيبان  ،وأبو القاسب اللوهر وروايتهب للموطب مولدودة بدين أيددينا ،وهنداك الكثيدر مدن الدرواة والحفداظ،

) )1ابن خلدون :ديوان المبتدأ والخبر ( ،)54 /1ابن عساكر :كشل المرطا ف فضل الموطب(  ،)56اللكنو  :التعليق
المملد عل موطب محمد (.)15 /1
) )2انظر :القاض عياض :ترتيب المدارك وتقريب المسالك ()02 /5؛ ابن فرحون :الديباج المذهب (.)150 /1
( )3مالك ،الموطب (.)2/1

( )4ابن عبد البر :التمهيد ( ،)06 /1الزرقان  :شرح الموطب (.)63/1
( )5الزرقان  :شرح الموطب (.)61/1
6

قدد حفظد وعمدر عشدر سدنين"( ،)1وقدد شدرح العديدد مدن العلمداء قدديما

وقد ورد أن اإلمداب الشدافع

وحديثا وما زالوا يستخرلون من الفوائد والمعان  ،سنذكر منهب عل سبيل المثال ا الحصر:
 -1ااستذكار ،والتمهيد ،وكالهما ألب
البر (المتوف 463 :ه).

 -5المنتق

شرح الموطن ،ألب

عمر يوسل بن عبد اهلل بن محمد ،المعرول بابن عبد

الوليد سليمان بن خلل بن سعد بن أيوب بن وارث التليب ،

المعرول بالبال  ،األندلس (المتوف 404 :ه).

 -3وصل بال ات الموطب ،لعثمان بن عبد الرحمن ،أبو عمرو ،تق الدين المعرول بابن الصالح
(المتوف 643 :ه).

 -4إسعال المبطب برلال الموطب ،لعبد الرحمن بن أب
311ه).

 -2شرح الزرقان

عل

بكر ،لالل الدين السيوط

موطب اإلماب مالك ،لمحمد بن عبد الباق

بن يوسل الزرقان

(المتوف :
المصر

األزهر (المتوف 1155 :ه).

ثانياً -منهاج مالك في كتاب الموطأ:

"وقددد لددرى فيد علد أن ُي َب ِّوَبد ُ علد أبدواب العلددب المختلفددة ،ويددذكر فد كددل بدداب مددا لدداء فيد مددن
ا
الحددديث َعددن َّ
ين وكددانوا فد لمهدرتهب مددن أهددل
النباد ِّ  ثددب مددا ورد مددن اآلثددار عددن الصددحابة  والتَّدداباع َ
ِّن الم دراد مددن بعددض
المدينددة ،ألن مالكددا لددب يرادرهددا ،وأحيانددا يفسددر كلمددات الحددديث بعددد سددرد َ ،وُي َبددي ُ
عبارات  ،وكان ينُ عل عمل أهل المدينة ف األبواب الت لاء فيها من حديث اآلحاد"(.)2

( )1أبو الفضل :طرح التثريب (.)32/1
) )2انظر :السباع  :السنة ومكانتها (ُ ،)400 ،463 :األزد  :منازل األئمة األربعة (.)111
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المبحث الثاني
تعريف الحج والعمرة ،وأدلة مشروعيتهما وحكمهما ،وأنواع أنساك
الحج ،وأركان الحج والعمرة وشروط تأديتهما والمواقيت الزمانية
والمكانية لهما
وفي ثالثة مطالب:
المطلب األول :تعريل الحج والعمرة لرة ،واصطالحا.
المطلب الثاني :مشروعية الحج والعمرة وحكمهما.
المطلب الثالث :أنواع أنساك الحج ،وأركان الحج والعمرة وشروط تبديتهما والمواقيت
الزمانية والمكانية لهما.
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المطلب األول
تعريف الحج والعمرة لغ ًة ،واصطالحاً
اصطالحا:
أوالً -تعريف الحج لغ ًة ،و
ً
أ -تعريف الحج لغ ًة:

القصد وأصل من قولك حللت فالنا أحل حلا إذا عدت إلي مرة بعد أخرى فقيل

حج البيت؛ َّ
ألن النا

يبتون ف كل سنة(.)1

ب -تعريف الحج اصطالحاً:

اختلفت تعريفات الفقهاء للحج ،بحسب اختالل مذاهبهب ،ويستعرض الباحث تعريفات

فقهاء المذاهب األربعة ،وه عل النحو اآلت :

عرفه الحنفية " :ببن عبارة عن زيارة البيت عل ول التعظيب ألداء ركن من أركان الدين
عظيب ،وا يتوصل إل ذلك إا بقصد ،وعزيمة ،وقطع مسافة بعيدة"(.)2

وعرفه المالكية" :ببن عبادة ذات إحراب وطوال بالبيت سبعا وسع بين الصفا والمروة

سبعا ووقول بعرفة لزءا من ليلة عاشر ذ الحلة"(.)3

وعرفه الشافعية" :ببن قصد ال َكع َبة للنسك"(.)4
وعرفه الحنابلة" :ببن عبارة عن القصد إل محل مخصوُ مع عمل مخصوُ"(.)5

التعريف المختار:

وقد اختار الباحث تعريل الحنفية المذكور آنفا؛ ألن أعب وأحوط من ير ف نظر الباحث ،وهو:
"عبارة عن زيارة البيت عل ول التعظيب ألداء ركن من أركان الدين عظيب ،وا يتوصل إل ذلك إا

بقصد ،وعزيمة ،وقطع مسافة بعيدة".

شرح التعريف:

قولهب " زيارة البيت" :ير ُاد ب قصد زيارة البيت الحراب.
قولهب " على وجه التعظيم" تعظيما هلل تعال ف البيت الحراب.
) )1انظر :الفيروزآبادى :القامو

المحيط ( .)115 /1

) )2السرخس  :المبسوط ( ،)5 /4البلدح  :ااختيار لتعليل المختار ( ،)133 /1الزيلع  :تبيين الحقائق (.)5 /5
) )3انظر :ابن رشد :المقدمات الممهدات ( ،)303 /1القراف  :الذخيرة ()103 /3؛ المنشليل  :خالصة اللوهرة الزكية
(ُ.)44 :
) )4الماورد  :الحاو الكبير ( ،)3 /4الشربين  :اإلقناع ( ،)520 /1النوو  :الملموع (.)5 /0
) )5الزركش  :شرح الزركش عل مختصر الخرق ( ،)55 /3ابن مفلح :الفروع (.)501 /2
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قولهب" ألداء ركن من أركان الدين عظيم" أ ألداء فريضة الحج.

قولهب" وال يتوصل إلى ذلك إال بقصد ،وعزيمة" أ ا يقبل حج دون نية للحج.

قولهب" وقطع مسافة بعيدة" أ الخروج إل أحد المواقيت خارج الحرب المك ؛ أ لمن كان خارج مكة.
ثانياً -تعريف العمرة لغة ،واصطالحاً:
 -1تعريف العمرة لغة:

تطلق العمرة ف اللرة عل الزيارة.)1(.

 -5تعريف العمرة اصطالحاً:

تعريفات الفقهاء للعمرة متقاربة لدا ،لكن هناك فروقا قليلة تتضح بتعريفها عند كل مذهب،

وه كاآلت :

عرفها الحنفية :ببنها :زيارة البيت والسع بين الصفا والمروة عل صفة مخصوصة(.)2

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

وعرفها الحنابلة :ببنها "زيارة البيت عل ول مخصوُ"(.)5

التعريف المختار :وقد اختار الباحث تعريل الحنابلة؛ ألن أعب وأدق من ير ف نظر الباحث ،هو:
"زيارة البيت عل ول مخصوُ".

شرح التعريف:

قوله" :زيارة البيت" أ البيت الحراب المولود بمكة.

يقل ف زمن مخصوُ؛ ألنها
وقوله" :عل ول مخصوُ" أ ببركان وشروط معينة معروفة ،ولب ُ
تلوز ف أ وقت(.)6

) )1الفيروزآباد  :القامو

المحيط ( ،)201ابن منظور :لسان العرب ( ،)601/4اللوهر  :الصحاح (.)020/5

) )2انظر :دامادا :ملمع األنهر ( ،)523 /1الشرنبالل  :نور اإليضاح ()144/1
) )3انظر القراف  :الذخيرة ( ،)303 /3العدو  :حاشيت (.)216 /1
) )4الهيتم  :تحفة المحتاج ( ،)4 /4األنصار  :أسن المطالب ( ،)443 /1اللاو  :نهاية الزين (ُ.)500 :
) )5ابن مفلح :الفروع ( ،)501/2البهوت  :شرح منته اإلرادات (.)211 /1
) )6انظر :العاصم  :حاشية الروض المربع (.)200 /3
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المطلب الثاني
مشروعية الحج والعمرة وحكمهما
أوالً -مشروعية الحج وحكمه:
 مشروعية الحج:

ُشرع الحج بالقرآن والسنة واإللماع عل النحو اآلت :
 -1القرآن:
قال تعال :

{ َوأ َِت ُّموا ا ْل َح َّج َوا ْل ُع ْم َرةَ لِلَّ ِه}(.)1

ِ
ِ
الن ِ ِ
{ َولِلَّ ِه َعلَى َّ
يال}(.)2
س ِب ً
اس ح ُّج ا ْل َب ْيت َم ِن ْ
استَطَاعَ إِلَ ْيه َ
ضِ
{ َوأ َِّذ ْن ِفي َّ
الن ِ
ين ِم ْن ُك ِّل فَج َع ِميق}(.)3
اس ِبا ْل َح ِّج َيأْتُ َ
امر َيأ ِْت َ
وك ِر َج ًاال َو َعلَى ُك ِّل َ
وجه الداللة:

دلت اآليات بصريح العبارة عل مشروعية الحج والعمرة وفرضيتهما عل النا  ،وهذا
من شرع من قبلنا هو شرع لنا؛ ألن لاء ف شريعتنا ما يؤيد .
السنة:
ُّ -5

ال َر ُسو ُل اللَّ ا ُ " ب ِني ِ
أَ -ع ان اب ان ُع َم َر،
َن الَ
ال :قَ َ
قَ َ
سالَ ُم َعلَى َخ ْمسَ :
اد ِة أ ْ
ش َه َ
اإل ْ
َ
اء َّ ِ
الصالَ ِة ،وِايتَ ِ
ص ْوِم
إِلَ َه إَِّال اللَّ ُه َوأ َّ
سو ُل اللَّ ِهَ ،وِاقَ ِام َّ
الزَكاةَ ،و َ
الح ِّجَ ،و َ
َ
َن ُم َح َّم ًدا َر ُ
ان"(.)4
ض َ
َرَم َ
ا َّ ا
بَ -عن اب ان َعبَّا ي
اء ات ام َأرَةٌ امن َخث َع َب،
قَ َ
ان الفَض ُل َراد َ
الَ :ك َ
يل َر ُسول الل  ،فَ َل َ
فَ َل َع َل الفَض ُل َينظُُر إالَيهَا َوتَنظُُر إالَي ا َ ،و َل َع َل َّ
ل َول َ الفَض ال إالَ
النبا ُّ َ ،يص ار ُ
ِ ِِ ِ
ِ
ِّ
الش ِّ
الح ِّج أ َْد َرَك ْت أَِبي
س َ
ق َ
ول اللَّ ِه إِ َّن فَ ِر َ
يض َة اللَّه َعلَى ع َباده في َ
اآلخ ار ،فَقَالَتَ :يا َر ُ
الَ « :نعم» ،وَذلِ َك ِفي حج ِ
ت علَى َّ ِ ِ
َّة
َح ُّج َع ْن ُه؟ قَ َ
َ
َ
الراحلَة ،أَفَأ ُ
يرا ،الَ َيثْ ُب ُ َ
َْ َ
ش ْي ًخا َك ِب ً
اع(.)5
الوَد ِ
َ

) )1من اآلية  136من سورة البقرة .
) )2من اآلية  30من سورة آل عمران .
) )3اآلية  50من سورة الحج.

) )4البخار  :صحيح  ،كتاب اإليمان ،باب قول النب « :بن اإلسالب عل خم » ( ،)11 /1برقب (.)1
) )5البخار  :صحيح  ،كتاب الحج ،باب ولوب الحج وفضل ( ،)135 /5برقب (.)1122
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طبنا رسو ُل ا
ُّها َّ
اهلل  ،فَقَ َ
وعن أَبا ُه َري َرةَ  ،قَ َ
اس قَ ْد فَ َر َ
تَ -
ال« :أَي َ
الن ُ
الَ :خ َ َ َ َ ُ
ض اهللُ
ال رج ٌل :أَ ُك َّل عام يا رس َ ِ
ت َحتَّى قَالَ َها ثََال ثًا،
س َك َ
َعلَ ْي ُك ُم ا ْل َحجَّ ،فَ ُح ُّجوا» ،فَقَ َ َ ُ
ول اهلل؟ فَ َ
َ َ َ ُ
ال رسو ُل ِ
استَطَ ْعتُ ْم» (.)1
اهلل « :لَ ْو ُق ْل ُ
تَ :ن َع ْم لَ َو َج َب ْتَ ،ولَ َما ْ
فَقَ َ َ ُ
وجه الداللة:
دلت األحاديث بمنطوقها الصريح عل ولوب الحج عل المسلمين المكلفين.

 -3اإلجماع:

ألمع العلماء عل

واحد من أهل العلب(.)2

ولوب الحج استنادا للنصوُ السابقة ،وقد نقل اإللماع ير

 حكم الحج:
دلَّت النصوُ من القرآن والسُّنة واإللماع عل أن الحج ركن من أركان اإلسالب الخمسة،
العمر للحديث الذ

روا اب ان

عينيا عل كل مسلب مستطيع مرة واحدة ف
وهو والب ولوبا ي
الُ « :ب ِني ِْ
َن ُي ْع َب َد اهللَُ ،وُي ْكفََر ِب َما ُدونَ ُه،
ُع َمر َ ،ع ان النَّبا ِّ  ،قَ َ
س َال ُم َعلَى َخ ْمسَ ،علَى أ ْ
اإل ْ
َ
ِ
اء َّ ِ
الص َال ِة ،وِايتَ ِ
ان»(.)3
َوِاقَ ِام َّ
ض َ
ص ْوِم َرَم َ
الزَكاةَ ،و َح ِّج ا ْل َب ْيتَ ،و َ
َ
ثانياً -مشروعية العمرة وحكمها:
أ -مشروعية العمرة:

ُذكرت مشروعية العمرة ف القرآن والسُّنة واإللماع فكانت عل النحو اآلت :

 -1القرآن:

قول تعال َ { :وأ َِت ُّموا ا ْل َح َّج َوا ْل ُع ْم َرةَ لِلَّ ِه}(.)4

 -5السنة:
َعن أَبا
ور
الم ْب ُر ُ
َ

ِ
ُه َري َرةَ  :أ َّ
الح ُّج
ول اللَّ ا  قَ َ
َن َر ُس َ
الع ْم َرِة َكفَّ َارةٌ ل َما َب ْي َن ُه َماَ ،و َ
الع ْم َرةُ إِلَى ُ
الُ « :
الج َّن ُة»(.)5
اء إَِّال َ
س لَ ُه َج َز ٌ
لَ ْي َ

ا
اب فَر ا
ض ال َح ِّج َمَّرة اف ال ُع ُم ار ،)302 /5( :برقب(.)1330
اب ال َحجَِّ ،ب ُ
( )1روا مسلب ف صحيح  :كتَ ُ
) )2انظددر :السددمرقند  :تحفددة الفقهدداء ( ،)303/1النف دراو  :الفواك د الدددوان ( ،)320/1النددوو  :الملمددوع ( ،)0/0ابددن
قدامة :المرن ( ،)164/3ابن حزب :مراتب اإللماع (.)41
) )3متفق علي  :البخار  :كتاب اإليمان ،باب قول النب « :بن اإلسالب عل خم » ( ،)11 /1برقب( ،)1مسلب:
كتاب اإليمان ،باب قول النب  بن اإلسالب عل خم
) )4اآلية  136من سورة البقرة .

( ،)42 /1برقب(.)16

) )5البخار  :صحيح  ،أبواب العمرة ،باب ولوب العمرة وفضلها ( ،)5 /3برقب (.)1003
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وجه الداللة:
دلت النصوُ بمنطوقها عل مشروعية العمرة والحث عليها والتر يب فيها.

 -3اإلجماع:

"ألمع العلماء عل

والبة أب مندوبة"(.)1

مشروعية العمرة للنصوُ السابقة أعال واختلفوا هل ه

ب -حكم العمرة:

واختلل العلماء عل حكب العمرة والبة أب سنة مؤكدة عل مذهبين.

مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ذهب الحنفية( ،)2ومالك( ،)3ووافق علماء مذهب ( :)4إل أن العمرة سنة مؤكدة ،وتكون

مرة واحدة ف العمر وليست والبة.

المذهب الثاني:

()5

وذهب الشافعية

والحنابلة( :)6إل أن العمرة والبة ف العمر مرة ،وهو ال أر الرالح.

 -1لقول قال تَ َعالَ َ { :وأَتا ُّموا ال َح َّج َوال ُعم َرةَ لالي ا }(.)7
فمعن

{أتموا} أقيموا الحج والعمرة هلل ،مثل قول تعال { :فَان َذا اط َمب َننتُب

()8
ا
ض
يموا الص َ
ومقتَ َ
َّالةَ}  ،أ فبتموا الصالة فكان معن {أتموا} أ أقيمواُ ،
فَبَق ُ
ول والمعطُ ا
األَم ار الولوب ،ثَُّب عطَفَها علَ الحجِّ ،واألَص ُل التَّس ااو بين المعطُ ا
ول
َ َ َ
ُُ ُ
َ
َ َ
َ َ َ
َ َ
أن قال :والذ نفس بيد إنها لقرينتها
َعلَي ا  ،وروى الشافع عن ابن عبا

ف كتاب اهلل { َوأَتا ُّموا ال َح َّج َوال ُعم َرةَ لالي ا }(.)9

) )1انظددر :الطحطدداو  :حاشدديت ()040؛ العدددو  :حاشدديت ( ،)263/1العم ارن د  :البيددان ( ،)10/4ابددن قدامددة :المرن د
(.)104/3
( )2انظر :البابرت  :العناية ( ،)133 /3الحصفك  :الدر المختار ( ،)405 /5ابن عابدين :رد المحتار (.)405 /5
( )3انظر :مالك :الموطب (.)203 /3

( )4انظر :الحطاب :مواهب اللليل ( ،)466 /5الصاو  :حاشيت ( ،)4 /5ابن رشد :بداية الملتهد (.)10 /5
( )5انظر :الشافع  :األب (.)144 / 5
( )6انظر :ابن قدامة :المرن (.)511 /3
( )7من اآلية  136من سورة البقرة.

( )8من اآلية  103من سورة النساء.
( )9انظر :الشافع  :األب (.)142 /5
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النس ا
ت :يا رس َ َّ ا
اد،
 -5لحديث ما رو عن َعائا َشة
اء الهَ ٌ
ول الل َعلَ ِّ َ
أنها قَالَتُ ،قل ُ َ َ ُ
ال ِف ِ
يه ا ْل َح ُّج َوا ْل ُع ْم َرةُ»(.)1
اد َال ِقتَ َ
قَ َ
الَ « :ن َع ْم َعلَ ْي ِه َّن ِج َه ٌ
فقول « :عليهن» ظاهر ف

الولوب؛ ألن "عل " من صي الولوب ،كما

نُ علي أهل األصول ،ثب قرن الحج والعمرة فدل عل ولوب العمرة.

المطلب الثالث

أنواع أنساك الحج ،وأركان الحج والعمرة وشروط تأديتهما
وذلك على النحو اآلتي:

والمواقيت الزمانية والمكانية لهما

أوالً -أنواع أنساك الحج:

أنساك الحج ثالثة أنواع " :تمتع وافراد وقران"(.)2
 -1حج التمتع :فالمتمتع الذ

يحرب بالعمرة من ميقات بلد  ،ويدخل مكة ويفرغ من أفعال

العمرة ،ثب ينشئ الحج من مكة ،سم متمتعا إلستمتاع بمحظورات اإلحراب بينهما ،فنن
يحل ل لميع المحظورات(.)3
 -5حج اإلفراد :أن يحرب بالحج وحد (.)4
 -3حج القران :أن يحرب بالحج والعمرة معا فتدرج أعمال العمرة ف أعمال الحج ويتحد الميقات
والفعل فيكف لهما طوال واحد وسع واحد وحلق واحد واحراب واحد(.)5

النس ا
اء ،)146 /4( :برقب( ،)5301وحكب علي
اب :ال َح ُّج الهَ ُ
( ) 1روا ابن مال ف سنن  ،أبواب المناسكَ ،ب ٌ
اد ِّ َ
األرنؤوط :ببن حديث صحيح اإلسناد؛ وحكب علي األلبان  :ببن حديث صحيح .إرواء الرليل ،كتاب الحج)121 /4( :
برقب(.)311
( )2ابن قدامة :المرن ()560 /3؛ والمقنع (.)131
( )3انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)161 /5النوو  :روضة الطالبين (.)46 /3
( )4انظر :النوو  :الملموع (.)101 /0
( )5انظر :النوو  :الملموع (.)101 /0
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ثانياً -أركان الحج والعمرة:

أركان

()1

الحج:

أ -أركان الحج عند الحنفية ركنان:
األول :الوقول بعرفة وهو الركن األصل للحج ،والثان  :طوال الزيارة؛ ويسم طوال

اإلفاضة(.)2

ب -أركان الحج عند المالكية والحنابلة أربعة:

ان ال َح ِّج أَرَب َعةٌ :ا
الَ ،والسَّع ُ (.)3
ولَ ،والطَّ َو ُ
اإلح َرُابَ ،وال ُوقُ ُ
أَرَك ُ
ت -أركان الحج عند الشافعية ست:
ا
الَ ،والسَّع ُ  ،والحلق أو التقصير ،والترتيب بين معظب
ولَ ،والطَّ َو ُ
اإلح َرُابَ ،وال ُوقُ ُ
()4
األركان.

أركان العمرة:

أ -ركن العمرة عند الحنفية :الطوال(.)5

ب -أركان العمرة ثالثة عند المالكية والحنابلة :اإلحراب ،والطوال ،والسع (.)6

ت -أركان العمرة عند الشافعية خمسة :اإلحراب ،والطيوال ،والسَّع  ،والحلق أَو التي ا
قصير ف
أحد القولين ،والترتيب ف لميع أركانها(.)7

( )1تعريف الركن لغ ًة :أحد اللوانب الت يستند إليها ويقوب بها ،وهو اللانب القو للش ء .انظر :ابن منظور :لسان
العرب ( ،)112 /13أما تعريل الركن اصطالحاً :هو مالزب من ولود الولود ومن عدم العدب ،وهو ما ا بد من فعل

وا يلزئ عن دب .انظر :الثعلب  :شرح الرسالة ( ،)135 /5البهوت  :الروض المربع (.)516
( )2انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع (.)152 /5

( )3انظر :ابن عسكر :إرشاد السالك ( ،)43ابن قدامة :المقنع (.)131
( )4انظر :الشربين  :اإلقناع ()524 /1
( )5انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع (.)550 /5

( )6انظر :الحطاب :مواهب اللليل ( ،)13 /3الترلب  :نيل المآرب (.)302 /1
( )7انظر :الشربين  :اإلقناع (.)524 /1
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()1

ثالثاً -شروط

تأدية الحج والعمرة:

الشروط قسمان :إما شروط عامة للرجال والنساء ،أو خاصة بالنساء.
أوالً -الشروط العامة للرجال والنساء:

 -1اإلسالم :فال يلب الحج عل الكافر ولوب مطالبة ب ف الدنيا حال كفر  ،وا يصح
من  ،لعدب أهليت ألداء العبادة ،فلو حج الكافر ،ثب أسلب يلب علي حلة اإلسالب(.)2

 -8البلوغ والعقل (التكليف) :فال يلب عل

الصرير والملنون؛ ألنهما

ير مطالبين

باألحكاب الشرعية ،فال يلزمهما الحج ،وا يصح الحج أو العمرة أيضا من الملنون؛ ألن لي

حلا ثب بل الصرير ،وأفاق الملنون ،فعليهما حلة اإلسالب(.)3
أهال للعبادة ،ولو ي
 -9الحرية :فال يلب الحج عل العبد؛ ألن عبادة تطول مدتها ،وتتعلق بقطع مسافة،
وتشترط لها ااستطاعة بالزاد والراحلة ،ويضيع حقوق سيد المتعلقة ب  ،فلب يلب علي

كاللهاد(.)4

 -1االستطاعة البدنية والمالية واألمنية الموجبة للحج :وه القدرة عل الوصول إل مكة

()5

ثانياً -الشروط الخاصة بالنساء:

 "-1أن يكون معها زوجها أو َم ْحرم لها أو رفقة مأمونة في جمع من النساء :لقول صل
اهلل علي وسلبَ« :ال تُس ِ
اف ِر ا ْل َم ْأرَةُ ثََال ثًا ،إَِّال َو َم َع َها ُذو َم ْح َرم»(.)6
َ

 -5أال تكون معتدة عن طالق أو وفاة :ألن اهلل تعال نه المعتدات عن الخروج بقول

وه َّن ِمن ُب ُيوِت ِه َّن َوَال َي ْخ ُر ْج َن} ( )7؛ وألن الحج يمكن أداؤ ف وقت
عز وللَ{ :ال تُ ْخ ِر ُج ُ

( )1تعريف الشرط لغ ًة :هو العالمة .انظر :ابن منظور :لسان العرب ( ،)353 /0أما تعريل الشرط اصطالحاً :هو

ما يلزب من عدم العدب ،وا يلزب من ولود ولود وا عدب .انظر :القراف  :شرح تنقيح الفصول ( ،)15السرخس :
أصول السرخس (.)303 /5
) )2الخرش  :شرح مختصر خليل (.)514 /5
) )3ابن قدامة :المرن (.)514 /3

) )4اللوين  ،نهاية المطلب ف دراية المذهب (.)150 /4
) )5انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)153،150/5الشوكان  :فتح القدير ( ،)150/5ابن لز  :القوانين الفقهية
(ُ ،)150ابن رشد :بداية الملتهد ( ،)301/1النوو  :الملموع ( ،)52،10/0الشيراز  :المهذب (،)136/1
البهوت  :كشال القناع ( ،)542/5ابن قدامة :المرن (.)501/3

) )6مسلب :صحيح  ،كتاب الحج ،باب سفر المرأة مع محرب إل حج و ير  ،)302/5( ،برقب (.)1331
) )7من اآلية  62من سورة الطالق.
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آخر ،فبما العدة فننها تلب ف وقت مخصوُ ،وهو ما بعد الطالق أو الوفاة مباشرة ،فكان

اللمع بين األمرين أول "(.)1

رابعاً -المواقيت:

المواقيت ميقاتان ،ميقات زماني وميقات مكاني:
 -1الميقات الزماني:

أ -الميقات الزماني للحج:

للحج وقت معين ،أشار إلي القرآن الكريب ف قول تعال { :يسأَلُوَن َك ع ِن ْاأل ِ
َهلَّ ِة ُق ْل
َ
َْ

() 2
يت لِ َّلن ِ
ات} ( ،) 3أ
اس َوا ْل َح ِّج} {،ا ْل َح ُّج أَ ْ
وم ٌ
ِه َي َم َو ِاق ُ
ش ُهٌر َم ْعلُ َ
معلومات.

معظم ف

أشهر

واختلل ف األشهر المعلومات فقال الحنفية والشافعية والحنابلة ه شوال وذو القعدة

والعشر األول من ذ الحلة( ،)4وقال المالكية ه شوال وذو القعدة وذو الحلة(.)5

ب -الميقات الزماني للعمرة:
اتفق العلماء عل

أن العمرة تلوز ف

وقت من أوقات السنة ،ف

أ

أشهر الحج

و يرها ،أ إن ميقات العمرة الزمان لميع العاب ،فهو وقت إلحراب العمرة ،لعدب المخصُ

لها بوقت دون آخر(.)6

 -5الميقات المكاني للحج والعمرة:
هناك فرق ف

الميقات المكان

للحليج عل

حسب بلدانهب ،فمن كان بمكة سواء أكان

مقيما أب ير مقيب وأدرك موسب الحج ،وهو بمكة فميقات يختلل عن البلدان األخرى.

أ -الميقات المكاني في الحج والعمرة لغير أهل مكة:

يشرع اإلحراب بالحج والعمرة من مواقيت مكانية محددة ا يلوز للحاج تلاوزها إا
محرما بحج أو عمرة ،وه خمسة لرير أهل مكة ،وبيانها عل الول اآلت :
) )1انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)153،150/5الشوكان  :فتح القدير ( ،)150/5ابن لز  :القوانين الفقهية
(ُ ،)150ابن رشد :بداية الملتهد ( ،)301/1النوو  :الملموع ( ،)52،10/0الشيراز  :المهذب،)136/1(:
البهوت  :كشال القناع ( ،)542/5ابن قدامة :المرن (.)501/3
( )2من اآلية  113من سورة البقرة .
( )3من اآلية  130من سورة البقرة.
( )4انظر :الشوكان  :فتح القدير ()550/5؛ المنبل  :الكتاب مع اللباب ( ،)131/1ابن قدامة :المرن ()501/3؛
البهوت  ،كشال القناع (.)405/5
( )5انظر :ابن رشد :بداية الملتهد ( ،)312/1الخلوت  :الشرح الصرير ( ،)10/5الدسوق  :الشرح الكبير (.)51/5
) )6انظر :المنبل  :اللباب ( ،)512/1ابن رشد :بداية الملتهد ( ،)312/1النوو  :الملموع ( ،)133/0ابن قدامة:
المرن (.)556/3
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" -1يلملب ألهل اليمن.

 -5ذات عرق ،ألهل العراق.
 -3قرن المنازل ،ألهل نلد.

 -4ذو الحليفة ألهل المدينة.
 -2اللحفة ألهل الشاب"(.)1

ب -الميقات المكاني في الحج والعمرة ألهل مكة:
الحرب مكة نفسها؛ ألن رسول اهلل 
"من كان بمكة أو ير مك فميقات ف الحجَ :
َه ُل َم َّك َة ِم ْن َم َّك َة»( ،)2ومثل
أمر أصحاب أن يحرموا بالحج من لول مكة ،فقالَ « :حتَّى أ ْ
من منزل ف الحرب خارج مكة مع اامتداد العمران لمكة ،وندب إحرام ف المسلد الحراب.
ا
الح يل ولو ببقل من خطوة من أ
وميقاته في العمرة :من أدن

لانب شاء ،ليتحقق

وقوع السفر؛ ألن أداء الحج ف عرفة ،وه ف الحل ،فيكون اإلحراب من الحرب ،وأداء العمرة
ف الحرب .فيكون اإلحراب من ا
الح يل ليلمع ف إحرام بين الحل والحرب ،إذ هو شرط ف كل
إحراب .فنن أحرب بها ف

الحرب ،انعقد ،وعلي دب إا إن خرج بعد إحرام إلي " (.) 3

( ) 1السرد  :النتل (ُ ،)502 :اللخم  :التبصرة ( ،)1120/3النوو  :روضة الطالبين ( ،)315/5البهوت :
كشال القناع (.)333/5
) )2متفق علي أخرل البخار ف صحيح  :كتاب الحج ،باب مهل أهل الشاب ( ،)134 /5برقب ( ،)1254ومسلب:

كتاب الحج ،باب مواقيت الحج والعمرة ( ،)131 /5برقب (.)1111
) )3الزحيل  :الفق اإلسالم وأدلت (.)5156 /3
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الفصل األول
آراء اإلمام مالك املتعلقة برمي اجلمار
وأحكام احلائض
وفي مبحثان:

المبحث األول :آراء اإلماب مالك المتعلقة برم اللمار ،وفي مطلبان:
المطلب األول :حكب رم اللمار عن الصب والمريض.
المطلب الثاني :حكب من ترك رم لمرة من اللمار ف أياب من ناسيا.
المبحث الثاني :آراء اإلماب مالك المتعلقة ببحكاب الحائض ،وفي مطلبان:
المطلب األول :حكب المرأة الت تحيض بمن قبل اإلفاضة.
المطلب الثاني :حكب إهالل المرأة الحائض بالعمرة أو الحج خشية أن
يفوتها الطوال.

المبحث األول

آراء اإلمام مالك المتعلقة برمي الجمار
وفي مطلبان ،وه كاآلت :
المطلب األول :حكب رم اللمار عن الصب والمريض.
المطلب الثاني :حكب من ترك رم لمرة من اللمار ف أياب من ناسيا.
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المطلب األول
حكم الرمي عن الصبي والمريض

نص المسألة:
الصبا ِّ  ،وال َم ار ا
يض
كَ :هل ُيرَم َع ان َّ
ُسئا َل َمالا ٌ
َ
ا
يض اف
فَقَ َ
ين ُيرَم َعن ُ فَُي َكب ُِّر َو ُه َو اف َمن ازلا ا َ ،وُيه ار ُ
ص َّح ال َم ار ُ
الَ :ن َعبَ .وَيتَ َح َّرى ال َم ار ُ
يض ح َ
يق َدما .فَانن َ
أَي ا
َّاب التَّش اري ا
ق َرَم الَّاذ ُرام َ َعن َُ .وأَه َدى.)1(.
صورة المسألة:
شخُ لب يستطع أن يؤد بعض والبات الحج كرم اللمرات بسبب مرض  ،أو لصرر سن  ،فهل

يلوز اإلنابة عنهما ف الرم .
تحرير محل النزاع:

ألمددع الفقهدداء عل د ل دواز اإلنابددة عددن الم دريض الددذ يعلددز عددن رم د اللم درات ،وعل د ولددوب

اإلنابة عن الصب العالز عن الرم ( ،)2ولكنهب اختلفوا هل عل المدريض الدذ أُنيدب عند إن صدح
ف أياب الرم  ،وقد رم عن بعض الرم هل علي دب أب ا ،عل مذهبين.
مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ذهب إل لواز اإلنابة عن الصب والمريض ف رم اللمرات وا هد علي  ،وقال الشافعية يكمل

ما تبق وان فات اإلنابة بنهراق دب عن كل واحد منهما ،وهو مذهب لمهور الفقهاء من الحنفية(،)3
والشافعية( ،)4والحنابلة(.)5

المذهب الثاني:

وذهب إل لواز اإلنابة عن الصب وينوب عن ولي وا ش ء علي  ،ويلوز اإلنابة عن المريض

ولكن علي دب ،وهو مذهب اإلماب مالك (.)6

( )1مالك :الموطب (.)230/3

( )2انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)130 /5الدردير :الشرح الكبير ( ،)41 /5النوو  :الملموع ( ،)543 /1ابن
قدامة :المرن ( ،)450 /3ابن المنذر :اإللماع (ُ.)23 :
( )3الشيبان  :األصل المعرول بالمسوط ( ،)453/5الكاسان  :بدائع الصنائع (.)130/5
( )4الشافع  :األب ( ،)532/5العمران  :البيان ف مذهب اإلماب الشافع (.)322/4

( )5ابن قدامة :المرن ( ،)430/3الكوسج :مسائل اإلماب أحمد واسحق بن راهوي (.)5164/2
( )6الخرش  :حاشية الخرش ( ،)500/3ابن عبد البر :الكاف ف فق أهل المدينة (.)410/1
20

سبب الخالف:
وسبب الخالل ف هذا معارضة القيا

لألثر ،وذلك أن القيا

يقتض أن العبادات ا ينوب

فيها أحد عن أحد ،فنن ا يصل أحد عن أحد باتفاق ،وا يزك أحد عن أحد(.)1
أدلة أصحاب المذهب األول:

استدل أصحاب المذهب األول على مذهبهم من الكتاب والسنة والمعقول:
 -4الكتاب:

ط ْعتُ ْم.)2(
استَ َ
استدلوا بقول تعال  :فَاتَّقُوا اللَّ َه َما ْ
س َع َها.)3(
وقول تعال َ :ال ُي َكلِّ ُ
سا إَِّال ُو ْ
ف اللَّ ُه َن ْف ً
وجه الداللة:

ول الدالة من اآليات السابقة أن اهلل تعال ا يكلل نفسا فيتعبدها إا بما تطيق إل

ذلك(.)4
 -8السنة:

ول ِ
س ِ
اهلل َ ،و َم َع َنا ِّ
ان،
اء َو ِّ
الص ْب َي ُ
س ُ
الن َ
استدلوا بما ُراو عن لابر َ « :ح َج ْج َنا َم َع َر ُ
الص ْب َي ِ
انَ ،و َرَم ْي َنا َع ْن ُه ْم»(.)5
َفلَب َّْي َنا َع ِن ِّ
وجه الداللة:
أ لواز النيابة عنهب وفي أن من ا يقدر عل أداء فعل يلوز أن ينوب عن رفيق (.)6

 -9من المعقول:

قالوا بلواز اإلنابة ف أصل الحج ،فمن باب أول اإلنابة تلوز ف فرع من فروع .

( )1ابن رشد :بداية الملتهد(.)14 /5

( )2من اآلية  16من سورة الترابن .
( )3من اآلية  516من سورة البقرة .

( )4الطبر  :لامع البيان (.)153/6
( )5سددنن ابددن مال د  :كتدداب المناسددك ،بدداب الرم د  ،عددن الصددبيان( ،)1010 /5ب ددرقب( ،)3031وضددعف األلبددان فد د
المرلع نفس .

( )6السند  :كفاية الحالة ف شرح صحيح ابن مالة (.)544/5
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أدلة المذهب الثاني:

استدلوا بالمعقول:
ف أ

ببن هناك فرق بين الصب والمريض ،إذ الصب
ركن من أركان الحج بخالل المريض الذ

أركان الحج لذا يعتبرون الدب علي (.)1

ير مكلل حقيق فال يلزم دب لو فرط

هو محل التكليل الحقيق والمباشر لسائر

مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول:
 -1استدالكب باآليات القرآنية ا يدل صراحة عل لواز اإلنابة عن الصب والمريض.
استدالكب بحديث "حللنا مع رسول اهلل" ف سند مقال (.)2

 -5استداكب بالمعقول ،إذا كان لواز اإلنابة ف أصل الحج ،فمن باب أول بفرع من فروع ،

وا نسلب بهذا ،فلي

شرطا أن يلب أن يسر الحكب عل الفرع.

مناقشة أدلة المذهب الثاني:

قلتب ببن األمر تعلق بذمت  ،ولذلك ولب علي الدب ،ولكننا نقول أن هناك اتفاقا عل

لواز

اإلنابة عن الصب والمريض ،وهذا فعل الصحابة  ،ولب يرد أنهب قالوا ببن علي دب فال يلزم .

ال أر الراجح:

ما ذهب إلي اللمهور من لواز اإلنابة عن المريض والصب دون أن يلزم الهد .

مسوغات الترجيح:

 -1من باب التيسير عل األمة.

 -5حصول الهدل من النيابة وه سقوط اإلثب عن المستنيب.

 -3لواز اإلنابة ف أصل الحج فمن باب أول اإلنابة ف فرع من فروع .

( )1انظر :الحطاب ،مواهب اللليل (.)131/3
) ) 2ضعف األلبان

ف

حكم عل

سنن ابن مال  :كتاب المناسك ،باب الرم  ،عن الصبيان (،)1010 /5

برقب(.)3031
23

المطلب الثاني
حكم من ترك رمي جمرة من الجمار في أيام منى ناسياً

نص المسألة:
ض أَي ا
ك َع َّمن َن اس َرم َلم َرة ام َن ال ال َم اار اف َبع ا
َّاب امن
ُسئا َل َمالا ٌ
َ َ
قَ َ ا
اع ية َذ َكر امن لَي يل ،أَو َنه يارَ .كما ُيصلِّ
الصالَةَ إا َذا
َّ
ال :ل َيراب أَ َّ َس َ
َ َ
َ
َ
َك ا
ص َد َرَ ،و ُه َو با َم َّكةَ ،أَو َبع َد َما َيخ ُرُج امنهَا ،فَ َعلَي ا الهَد
َ
ان ذل َك َبع َد َما َ

صورة المسألة:

ا
َّ
َحت ُيمس َ
َن اس َيهَا ،ثَُّب َذ َك َرَها لَيال ،أَو َنهَا ار .فَانن
ُ (.)1

حاج ترك رم لمرة من اللمار ف أياب من ناسيا ،وتذكر بعد أن عاد لبلد  ،فما الحكب

تحرير محل النزاع:

ألمع العلماء عل أن من فات رم لمرة من اللمار ف أياب التشريق حت

ابت الشم

من

آخرها وذلك اليوب الرابع من يوب النحر وهو الثالث من أياب التشريق فقد فات وقت الرم ( ،)2واختلفوا
ف

فدية من ترك رم

ثالث مذاهب.

لمرة من اللمار ناسيا ،وذكرها بعد ياب شم

ثالث أياب التشريق ،عل

مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ذهب الحنفية إل أن من ترك رم

أحد اللمار الثالثة ناسيا حت

عاد لبلد فعلي صدقة ،وف

الحصاة والحصاتين والثالث نصل صاع لكل حصا  ،وان كان المتروك لمرة العقبة الكبرى يوب النحر

فعلي دب(.)3

المذهب الثاني:

وذهب مالك ،ووافق علماء مذهب ( ،)4والحنابلة ف

رواية( :)5إل

أن من ترك رم

الثالثة ناسيا ،أو ترك رم حصاة واحدة من الحصيات حت عاد لبلد  ،فعلي دب.

أحد اللمار

( )1مالك :الموطب (.)600/3

( )2ابن عبدالبر :التمهيد.)522 /10( :
( ) 3انظر :السرخس  :المبسوط ( ،)62 /4الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)133،131 /5المر ينان  :الهداية (/1
.)164،163
الم َّواق :التاج واإلكليل ( ،)531 /4عليش :منح
( )4انظر :مالك :الموطب ( ،)600/3مالك :المدونة (َ ،)432 /1

اللليل (.)330 /5

( )5انظر :ابن قدامة :المرن ( ،)451 /3ابن قدامة :الشرح الكبير (.)520 /3
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المذهب الثالث:

وذهب الشافعية( ،)1والحنابلة ف رواية( :)2إل أن من ترك رم أحد اللمار الثالثة أو ترك رم

ثالث حصيات أو أكثر من لميع الرم ناسيا حت عاد لبلد فعلي دب ،وعند الشافعية ف الحصاة
مد؛ وف الحصاتين مدان ،وعند الحنابلة ف الحصاة أو الحصاتين صدقة طعاب مسكين.

سبب الخالف:

سبب اختالفهب ف هذ المسبلة :هو هل المتروك من الرم لللمار يبل أن يكون نسكا فيولب

الدب ،أب ا يبل .

أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول:

استدل أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية القائلين بأن من ترك رمي أحد الجمار الثالثة ناسياً

حتى عاد لبلده فعليه صدقة ،وفي الحصاة والحصاتين والثالثه نصف صاع لكل حصاه ،وان كان

المتروك جمرة العقبة الكبرى يوم النحر فعليه دم بالمعقول:

 -1إذا ترك الحاج رم لمار أقل من وظيفة نصل يوب ،فتكفي الصدقة ،ألن المتروك األقل
من النسك(.)3

 -5أن ما يلب ف لميع الدب يلب ف أقل الصدقة(.)4

أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب المذهب الثاني وهم :مالك وعلماء مذهبه والحنابلة في رواية القائلين بأن من ترك

رمي أحد الجمار الثالثة ناسياً ،أو ترك رمي حصاة واحدة من الحصيات حتى عاد لبلده ،فعليه دم،

باألثر:

عن عباد ا
اهلل ب ان َعبَّا ي
َ َ
وجه الداللة:

الَ « :من َن اس َ امن ُن ُس اك ا َشيئا أَو تََرَك ُ َفلُيه ارق َدما»(.)5
أََّن ُ قَ َ

دل األثر بمفهوم أن الحصاة الواحدة من النسك فمن نس رم حصاة واحدة فعلي دب.

( )1انظر :الشافع  :األب ( ،)532 /5الماورد  :الحاو ( ،)503 /4النوو  :الملموع (.)536 /1
( )2انظر :ابن قدامة :المرن ( ،)451 /3ابن قدامة :الشرح الكبير (.)520 /3
( )3انظر :الزيلع  :تبيين الحقائق ( ،)65 /5البابرت  :العناية (.)61 /3
( )4انظر :السرخس  :المبسوط ( ،)62 /4الكاسان  :بدائع الصنائع (.)133 /5
( )5روا البيهق ف

السنن الكبرى ،كتاب الحج ،لماع أبواب المواقيت ،باب من مر بالميقات يريد حلا ،أو عمرة

فلاوز ير محرب ،ثب أحرب دون  ،)44 /2( :برقب( ،)1352وحكب علي األلبان موقول .إرواء الرليل، )533 /4( :
برقب(.)1100
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أدلة المذهب الثالث:

استدل أصحاب المذهب الثالث وهم :الشافعية والحنابلة في رواية القائلين بأن من ترك رمي أحد

الجمار الثالثة أو ترك رمي ثالث حصيات أو أكثر من جميع الرمي ناسياً حتى عاد لبلده فعليه دم،
وعند الشافعية في الحصاة مد؛ وفي الحصاتين مدان ،وعند الحنابلة في الحصاة أو الحصاتين

صدقة طعام مسكين بالسنة والمعقول.
 -4السنة:

عن سع ٌد بن أب وقاُ  قال« :رلع َنا اف ال احل ا
َّة َم َع َّ
ض َنا َيقُو ُل:
النبا ِّ َ وَبع ُ
ََ
َ
ا
ضهُب َعلَ َبع ي
ت با اس ٍّ
ض»(.)1
ض َنا َيقُو ُلَ :رَمي ُ
َرَمي ُ
تَ ،فلَب َيعب َبع ُ
ت با َسب يع َوَبع ُ
وجه الداللة:
دل الحديث بمفهوم أن األمر مبن عل التسامح وأن األكثر يقوب مقاب الكل(.)2

 -8المعقول:

أن ترك ثالث حصيات فما فوق يقع عليها إسب اللمع المطلق ،فصار تركها كترك

الكل(.)3

مناقشة األدلة:

أما استدالل أصـحاب المـذهب الثـاني وهـم :مالدك وعلمداء مذهبد والحنابلدة فد روايدة بدبثر عب ادد ا
اهلل ب ادن
َ
َعبَّا ي
الَ « :من َن اس َ امن ُن ُس اك ا َشيئا أَو تََرَك ُ َفلُيه ارق َدما»(.)4
أََّن ُ قَ َ
يعترض عليه:

أن كلمة نسك ا تطلق
وقاُ  قالَ « :ر َلع َنا اف
ا
با اس ٍّ
ضهُب َعلَ
تَ ،فلَب َيعب َبع ُ

عل اللزء فالحصاة لزء من النسك وليست نسك لحديث َسع ٌد بن أب
ال احل ا
َّة َم َع َّ
ت
ض َنا َيقُو ُلَ :رَمي ُ
ض َنا َيقُو ُلَ :رَمي ُ
ت با َسب يع َوَبع ُ
النبا ِّ َ وَبع ُ
َبع ي
ض»(.)5

( )1روا النسائ ف السنن الكبرى ،كتاب المناسك ،عدد الحص الذ يرم ب اللمار ،)116 /4( :برقب(،)4063
وحكب علي األلبان صحيح اإلسناد .صحيح وضعيل سنن النسائ  ،)143 /0( :برقب(.)3000
( )2انظر :السند  :حاشيت (.)502 /2

( )3انظر :النوو  :الملموع (.)536 /1
( )4روا البيهق ف

السنن الكبرى ،كتاب الحج ،لماع أبواب المواقيت ،باب من مر بالميقات يريد حلا ،أو عمرة

فلاوز ير محرب ،ثب أحرب دون  ،)44 /2( :برقب( ،)1352وحكب علي األلبان موقول .إرواء الرليل،)533 /4( :
برقب(.)1100

( )5روا النسائ ف السنن الكبرى ،كتاب المناسك ،عدد الحص الذ يرم ب اللمار ،)116 /4( :برقب (،)4063

وحكب علي األلبان صحيح اإلسناد .صحيح وضعيل سنن النسائ  ،)143 /0( :برقب (.)3000
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يجاب عنه:

أن ترك ثالث حصيات فما فوق يقع عليها إسب اللمع المطلق ،فصار تركها كترك الكل(.)1

أما استدالل أصحاب المذهب الثالث وهم :الشافعية والحنابلة ف رواية بحديث َسع ٌد بن أب وقاُ
 قالَ « :ر َلع َنا اف ال اح َّل اة َم َع َّ
ت با اس ٍّ
تَ ،فلَب
ض َنا َيقُو ُلَ :رَمي ُ
ض َنا َيقُو ُلَ :رَمي ُ
ت با َسب يع َوَبع ُ
النبا ِّ َ وَبع ُ
ا
ضهُب َعلَ َبع ي
ض»(.)2
َيعب َبع ُ
وبالمعقول أن ترك ثالث حصيات فما فوق يقع عليها إسب اللمع المطلق ،فصار تركها كترك الكل(.)3

يعترض عليه:

أن المتروك المحسوب من النسك ا يقا

الرم لليوب كامال (.)4

بعدد حصيات رم لمرة واحدة بل يقا

بعدد حصيات

يجاب عنه:

أن ترك ثالث حصيات فما فوق يقع عليها إسب اللمع المطلق ،فصار تركها كترك الكل(.)5

ال أر الراجح:

بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهب ،يتضح ل ي أن رلحان أر أصحاب المذهب األول وهب :الحنفية
القائلين :ببن من ترك رم أحد اللمار الثالثة ناسيا حت عاد لبلد فعلي صدقة ،وف الحصاة
والحصاتين والثالث نصل صاع لكل حصا  ،وان كان المتروك لمرة العقبة الكبرى يوب النحر فعلي
دب.
مسوغات الترجيح:
 -1عمال بقاعدة رفع الحرج.
 -5أن أقل من رم نصل حصيات يوب ا يبل أن يكون نسكا.

( )1انظر :النوو  :الملموع (.)536 /1
( )2روا النسائ ف السنن الكبرى ،كتاب المناسك ،عدد الحص الذ يرم ب اللمار ،)116 /4( :برقب (،)4063
وحكب علي األلبان صحيح اإلسناد .صحيح وضعيل سنن النسائ  ،)143 /0( :برقب (.)3000
( )3انظر :النوو  :الملموع (.)536 /1

( )4انظر :الزيلع  :تبيين الحقائق ( ،)65 /5البابرت  :العناية (.)61 /3
( )5انظر :النوو  :الملموع (.)536 /1
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المبحث الثاني

آراء اإلمام مالك المتعلقة بأحكام الحائض
وفي مطلبان:
المطلب األول :حكب المرأة الت تحيض بمن قبل اإلفاضة.
المطلب الثاني :حكب إهالل المرأة الحائض بالعمرة أو الحج خشية أن يفوتها
الطوال.
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المطلب األول
حكم المرأة التي تحيض بمني قبل اإلفاضة
نص المسألة:
ا
ا
قال مالك :وان ح ا
اضت ال َم أرَةُ بامن  ،قَب َل أَن تُف َ
َ َ َ
يض ،فَانن َك اريَّهَا ُيح َب ُ َعلَيهَا ،أَكثََر َما َيحبا ُ
ِّ
الد ُب.)1( .
اء َ
الن َس َ

صورة المسألة:

امرأة ذهبت ألداء مناسك الحج ،وقد أدت بعضها وقبل أن تطول طوال اإلفاضة أصابها الحيض

فما حكب طوافها ،وه حائض

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقهاء عل

تحريب الطوال عل

الضرورة( ،)2عل ثالثة مذاهب.

الحائض ،ولكنهب اختلفوا ف

طوال الحائض ف

حال

مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ذهبوا إلى أن الطهارة من الحيض شرط لصحة الطوال ،إل هذا ذهب مالك وتابع المالكية ف
المشهور عندهب( ،)3والشافعية( ،)4والحنابلة(.)5

المذهب الثاني:

ذهبوا إلى أن الطهارة من الحيض والبة ،يصح الطوال بدونها ،ولكنها تلبر بدب وهو الرالح عند

الحنفية( ،)6ورواية عن أحمد(.)7

المذهب الثالث:

ذهبوا إلى أن الطهارة والبة من الحيض ،سنة من الحدث األصرر ،وهذا مذهب ابن تيمية وتلميذ
ابن القيب(.)1

) ) 1مالك :الموطب ()600 /3
( )5النوو  :الملموع ( ،)326/5ابن قدامة :المرن (.)1/310

( )3البال  :المنتق ( ،)530/5الحطاب :مواهب اللليل ( ،)304/1ابن لذ  :القوانين الفقهية (ُ.)22
( )4الرمل  :نهاية المحتاج (.)563/3
( )5ابن قدامة :المرن (.)451/3
( )6ابن نليب :البحر الرائق ( ،)503/1السيواس  :شرح فتح القدير ( ،)166/1الكاسان  :بدائع الصنائع (،)5/153
السرخس  :المبسوط (.)31/4

( )7ابن مفلح :المبدع (.)565/1
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سبب الخالف:
 -1اختالفهب ف تبويل النصوُ.
 -5تعارض ظواهر النصوُ.

 -3اختالفهب ف تكييل الطهارة هل ه شرط أب والب ،فمن أرى أنها شرط قال بعدب لواز
الطوال إا بطهارة ،ومن رأى أنها والب ألاز أن تطول بدون.

أدلة المذاهب:

أدلة أصحاب المذهب األول :استدل أصحاب المذهب األول بالسنة والمعقول.
أوالً -السنة:

ِِ ِ
ين قَِدم َّ
اف» ( ،)2وقد
 -1عن عائشة « :أ َّ
الن ِب ُّي  أ ََّن ُه تََو َّ
َن أ ََّو َل َ
ضأَ ،ثُ َّم طَ َ
ش ْيء َب َدأَ به ح َ َ
قال « :لتأخذوا مناسككم» (.)3
وجه الدال لة:

أن فعل النب  ف الطوال هو بيان لململ القرآن؛ ألن أمر بالطوال ولب يبين

كيفيت  ،والفعل إن لاء ألمر والب دل عل ولوب ( ..)4فدل ذلك عل ولوب الطهارة

من الحيض قبل الطوال.

َن اهلل أَح َّل ِف ِ
ِ
أ َّ
ق
 -8عن ابن عبا
يه ا ْل ِم ْن َ
َن النَّبا َّ  قَ َ
ال« :الطَّ َو ُ
طَ
ص َالةٌ إَِّال أ َّ َ َ
اف ِبا ْل َب ْيت َ
ق إَِّال ِب َخ ْير»(.)5
ق فَ َال َي ْن ِط ُ
فَ َم ْن َنطَ َ
وجه الداللة:
أن النب  قد شب الطوال بالصالة ،ولي

المقصود ف األنعاب والهيئة لتباينها.

إنما المراد التشبي بها ف الحكب فدل ذلك عل استيعاب لميع األحكاب المتعلقة بالصالة.

إا ما لاء دليل عل استثنائ .

ِ
الحاجََّ ،غ ْي َر أالَّ تَطُوِفي
 -3قول  لعائشة
حيث حاضت وه محرمة« :افْعلي َما َي ْف َع ُل َ
الب ْي ِت َحتَّى تَ ْط ُه ِر »( .)6وف رواية لمسلب "حتى تغتسلي".
ِب َ
وجه الداللة:

( )1ابن تيمية :ملموع الفتاوى ( ،)131/56ابن القيب :إعالب الموقعين (.)34/3
( )2البخار  :الصحيح (( )5/1/5حديث رقب .)1260
( )3مسلب :الصحيح (( )333/5حديث رقب .)1532
( )4ابن رشد :بداية الملتهد ( ،)2/1النوو  :الملموع (.)11/1

( )5الدرام  :السنن ،كتاب المناسك .باب :الكالب ف الطوال ( ،)1162/5حديث رقب (.)1113
) )6مالك :الموطب ،كتاب الحج .باب دخول الحائض مكة ( ،)603/3حديث رقب (.)1243
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أن النب

 رخُ لعائشة

الطوال ،فدل ذلك عل

أن تفعل ما يفعل الحاج ،ولب يمنعها إا من

عدب لواز الطوال ف

وقت الحيض ،وعل

أن الطهارة من

الحيض شرط لصحة الصالة؛ ألن النه يقتض النساء(.)1
ت ُح َيي َ -ز ْو َج َّ
ت َذلِ َك
 ،أ َّ
 -1قول َ عن َعائا َشةَ
اض ْت ،فَ َذ َك ْر ُ
ص ِف َّي َة ِب ْن َ
الن ِب ِّي َ -ح َ
َن َ
ِ
س ِ
ال« :فَالَ إِ ًذا»(.)2
اض ْت قَ َ
ول اللَّ ِه  ،-فَقَ َ
ستَُنا ِه َي» قَالُوا :إِ َّن َها قَ ْد أَفَ َ
ال« :أ َ
َحا ِب َ
ل َر ُ
وجه الداللة:

إخبار النب

 باانحبا

هو انحبا

المشقة ،والحرج ما هو إا دليل صريح عل

الطوال(.)3

من مع ربما لما ف

ذلك من ولود

اشتراط الطهارة من الحيض لصحة

ثانياً -المعقول:

 -4وقالوا :إن كل من ا يصح من فعل الصالة ،ا يصح من فعل الطوال ،كالمحدث إذا كان

مقيما بمكة(.)4

 -8قالوا :إنها عبادة تتعلق بالبيت ،فكانت الطهارة شرطا لها كالصالة(.)5

أدلة أصحاب المذهب الثاني:
الدليل األول:

قول تعال َ { :وْل َيطَّ َّوفُوا ِبا ْل َب ْي ِت ا ْل َع ِتي ِ
ق}(.)6

وجه الداللة:

أن اهلل قد أمر بالطوال مطلقا عن شرط الطهارة ،فال يصح أن نقيد مطلق الكتاب بخبر

الواحد(.)7

) )1النوو  :الملموع ( ،)1/11ابن الهماب :شرح فتح القدير ()3/20د الشنقيط  :أضواء البيان (.)502/5
( )2البخار  :الصحيح (( ،)103/5حديث رقب)1020د مسلب :الصحيح (( ،)343/5حديث رقب.)1511
( )3ابن حلر :فتح البار (.)202/3
( )4الماورد  :الحاو (.)142/4
( )5ابن قدامة :المرن ( ،)553/2البال  :المنتق (.)530/5
) )6من اآلية  51من سورة الحج.

( )7الكاسان  :بدائع الصنائع (.)153/5
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الدليل الثاني:

ِِ ِ
ين قَِدم َّ
اف» ( ،)1وقد
عن عائشة «أ َّ
الن ِب ُّي  أ ََّن ُه تََو َّ
ضأَ ،ثُ َّم َ
َن أ ََّو َل َ
ط َ
ش ْيء َب َدأَ به ح َ َ
قال « :لتأخذوا مناسككم» (.)2

الدليل الثالث:

َن اهلل أَح َّل ِف ِ
ِ
أ َّ
ق
عن ابن عبا
يه ا ْل ِم ْن َ
َن النَّبا َّ  قَ َ
ال« :الطَّ َو ُ
طَ
ص َالةٌ إَِّال أ َّ َ َ
اف ِبا ْل َب ْيت َ
ق إَِّال ِب َخ ْير»(.)3
ق فَ َال َي ْن ِط ُ
فَ َم ْن َنطَ َ
الدليل الرابع:
ِ
الحاجََّ ،غ ْي َر أالَّ تَطُوِفي
قول  لعائشة
حيث حاضت وه محرمة« :افْعلي َما َي ْف َع ُل َ
الب ْي ِت َحتَّى تَ ْط ُه ِر »( .)4وف رواية لمسلب "حتى تغتسلي".
ِب َ
الدليل الخامس:
ت َذلِ َك
ت ُح َيي
 ،أ َّ
قول َ عن َعائا َشةَ
اض ْت ،فَ َذ َك ْر ُ
ص ِف َّي َة ِب ْن َ
 َز ْو َج النَّ ِب ِّي َ -ح ََن َ
ِ
س ِ
ال« :فَالَ إِ ًذا»(.)5
اض ْت قَ َ
ول اللَّ ِه  ،فَقَ َ
ستَُنا ِه َي» قَالُوا :إِ َّن َها قَ ْد أَفَ َ
ال« :أ َ
َحا ِب َ
ل َر ُ
وجه االستدالل من األحاديث:

أن مقتض هذ األحاديث هو ولوب الطهارة من الحدث ف الطوال ،وذلك ا يستلزب

اشتراطها ،ألن الدليل عليها إخبار ،وه تولب العمل ،فيثبتها الولود دون الفرضية ،وأما
القول ببنها شرط منها يؤد إل نسأ مطلق الكتاب بخبر الواحد ،وهذا ممنوع(.)6

أدلة أصحاب المذهب الثالث:
الدليل األول:

أن لميع الشروط والوالبات ف

العبادة منوطة بقدرة المكلل عل

تحقيق شرط أو ركن أو والب سقط عن .

أدائها ،فمن علز عن

استَطَ ْعتُ ْم.)7(
والدليل عل هذ القاعدة :قول تعال  :فَاتَّقُوا اللَّ َه َما ْ
الدليل الثاني:

( )1البخار  :الصحيح ( ،)5/1/5برقب (.)1260
( )2مسلب :الصحيح ( ،)333/5برقب (.)1532

( )3الدرام  :السنن ،كتاب المناسك .باب :الكالب ف الطوال ( ،)1162/5برقب (.)1113
) )4مالك :الموطب ،كتاب الحج .باب دخول الحائض مكة ( ،)603/3برقب (.)1243
( )5البخار  :الصحيح ( ،)103/5برقب ()1020؛ مسلب ،الصحيح ( ،)343/5برقب (.)1511
) )6ابن الهماب :شرح فتح القدير عل الهداية (.)3/20
) )7من اآلية  16من سورة الترابن.
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س َؤالِ ِه ْم
عن أب هريرة عن النب  قالَ « :د ُعوِني َما تََرْكتُ ُك ْم ،إِ َّن َما َهلَ َك َم ْن َك َ
ان قَ ْبلَ ُك ْم ِب ُ
شيء فَ ْ ِ
ِ ِِ ِ
َو ْ ِ ِ ِ
َم ْرتُ ُك ْم ِبأ َْمر فَأْتُوا ِم ْن ُه َما
اجتَن ُبوهَُ ،وِا َذا أ َ
اختالَفه ْم َعلَى أَ ْنب َيائه ْم ،فَإ َذا َن َه ْيتُ ُك ْم َع ْن َ ْ

استَطَ ْعتُ ْم»(.)1
ْ
وجه الداللة:

إن  قد أمر المكلفين ببن يفعلوا من العبادة عل قدر استطاعتهب ،ودون أن يشق عليهب

فهذا دليل عل الرخصة ف حال الضرورة.

الدليل الثالث:

عل سقوط الطهارة ف الصالة ف عدب القدرة(.)2

القيا

وجه القياس:

معلوب أن الطهارة شرط ف

الطوال ،واذا كان كذلك ،أ
أول .

الطوال ،وكذلك كونها شرطا ف

الصالة أو كونها ف

شروط الصالة تسقط بالعلز ،سقوط شروط الطوال بالعلز

قال ابن القيب" :وال ريب أن وجوب الطهارة ،وستر العورة في الصالة أكبر من

وجوبها في الطواف ،فإن الصالة بال طهارة مع القدرة باطلة باالتفاق ،وكذلك صالة

العريان ،وأن طواف الجنب والحائض والمحدث والعريان بغير عذر في صحته قوالن
مشهوران ،وان حصل االتفاق بأنه منهي عنه في هذه الحال"(.)3

ثب قال ابن القيب" :وكذلك أركان الصالة وواجباتها أكد من أركان الحج وواجباته ،فإن

واجبات الحج إذا تركها عمداً لم يبطل حجه ،وواجبات الصالة إذا تركها عمداً بطلت

صالته"(.)4

مناقشة األدلة:

 -4مناقشة أدلة المذهب األول:
أ -يناقش استدالهب بحديث عائشة

 ،أن لي

ف

الحديث ما يدل عل

اشتراط الطهارة أو

ولوبها؛ ألن لب يرد عن النب  أن أمر أصحاب بها ،أو نهيهب عن الطوال محدثين.

ب -يناقش دليلهم الثاني من وجهين:

 أن هذا الحديث ضعيل  ،لب يصح رفع إل النب  والصحيح وقف عل ابن عبا.
) )1البخار  :الصحيح ( ،)34/3برقب ( ،)0511مسلب :الصحيح ( ،)302/5برقب( .)1330
( )2ابن القيب :إعالب الموقعين (.)51/3

( )3ابن القيب :إعالب الموقعين (.)51/3
( )4المرلع نفس  :نف

الموضع.
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 اية ما ف هذا الحديث تشبي الطوال بالصالة ف بعض األحكاب ،وهذا ا يعن أنيشبهها من كل الولو  ،وا أن يشترط ل ما يشترط لها من الطهارة .وانما أراد أن

كالصالة ف التناب المحظورات الت تحرب خارج الصالة.

ت -يناقش دليلهم الثالث بما يلي:

إن قيل إنما نهانا ،ألن الحائض ا تدخل المسلد.

ويجاب عنه:
ُ
أن  لب يعلق ذلك بانقطاع الدب ،فلب يقل حت

اا تسال والتطهير(.)1

ينقطع الدب بل علق عل

وكذلك ،ألن المنع حينها إنما كان من الطوال ولب يكن من دخول المسلد فلب

يقل( :ال تدخلي المسجد حتى تطهر ) فدل ذلك عل أن الحيض مانع من الطوال.

ث -يناقش دليلهم الرابع بما يلي:

إنما كان المنع خوفا من تلويث المسلد.

ُيجاب عنه:
لو كان المنع لهذا األمر ،ألمرها  صراحة ببن تتللب لئال تلوث المسلد( ،)2ولكان
هذا عذ ار للحائض بدخول المسلد.

ج -يناقش دليلهم الخامس بما يلي:
أن لي

شرطا الطهارة ف الطوال.

يجاب عنه:

ببن الطوال عل

ير طهارة مكرو .

ح -ويناقش دليلهم السادس بما يلي:
لي

كل عبادة متعلقة بالبيت يلب لها الطهارة فضال عن اشتراطها ،فالنظر إل البيت

عبادة وا يشترط ل الطهارة  .واشتراط الطهارة للصالة ا لكونها متعلقة بالبيت بل لكونها

صالة.

( )1النوو  :الملموع (.)11/1
( )2النوو  :الملموع ( ،)431/3الرمل  :شرح المنهاج (.)513/3
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 -8مناقشة أدلة المذهب الثاني:

أ -يمكن مناقشة دليلهم األول بما يلي:
أن اآلية ليست صريحة ف أن الطهارة ليست شرطا لصحة الطوال.

ب -يناقش استداللهم بحديث عائشة ،أن لي

ف الحديث ما يدل عل اشتراط الطهارة أو

ولوبها؛ ألن لب يرد عن النب  أن أمر أصحاب بها ،أو نهيهب عن الطوال محدثين.

ت -يناقش دليلهم الثاني من وجهين:

 أن هذا الحديث ضعيل ،لب يصح رفع إل النب  والصحيح وقف عل ابن عبا . -اية ما ف هذا الحديث تشبي الطوال بالصالة ف بعض األحكاب ،وهذا ا يعن أن

يشبهها من كل الولو  ،وا أن يشترط ل ما يشترط لها من الطهارة .وانما أراد أن
كالصالة ف التناب المحظورات الت تحرب خارج الصالة.

ث -يناقش دليلهم الثالث بما يلي:

إن قيل إنما نهانا ،ألن الحائض ا تدخل المسلد.

ويجاب عنه:
ُ
أن  لب يعلق ذلك بانقطاع الدب ،فلب يقل حت ينقطع الدب بل علق عل اا تسال

والتطهير(.)1

وكذلك ،ألن المنع حينها إنما كان من الطوال ولب يكن من دخول المسلد فلب يقل:

(ال تدخلي المسجد حتى تطهر ) فدل ذلك عل أن الحيض مانع من الطوال.

( )1النوو  :الملموع (.)11/1
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ال أر الراجح ومسوغات الترجيح:
ال أر الراجح:

يرى الباحث أن ما ذهب إلي ابن تيمية وتلميذ ابن القيب هو أرلح األقوال القائلين :بولوب

الطهارة من الحيض ،سنة من الحدث األصرر.

مسوغات الترجيح:

 -1أن الحائض قد ا تتمكن من البقاء لحين طهرها ،وذلك إما خوفا عل
مالها أو تعذر بقاء الرفقة.

 -5قد ا يرض محرمها من اانحبا

نفسها وعل

معها حت تطهر.

 -3القول بلواز طوافها ف حال العلز ،وعدب القدرة متوافق مع مقاصد الشريعة السمحة
الت ا تكليل فيها إا بما ُيستطاع.
 -4أن طوافها بمنزل المرور ف المسلد ،ويلوز للحائض المرور في إن أمنت التلويث.
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المطلب الثاني
حكم إهالل المرأة الحائض بالعمرة أو الحج خشية أن يفوتها الطواف
نص المسألة:
ك ،اف ال َم أراَة الَّتا تُ اه ُّل باال ُعم َراة ،ثَُّب تَد ُخ ُل
ال َمالا ٌ
قَ َ
َهلَّت باال َحجِّ،
الطَّ َو َ
ال باال َبي ات ،إاَّنهَا إا َذا َخ اش َي ات الفَ َو َ
ات أ َ
ال و ا
اح ٌد(.)1
َوأَل َأَز َعنهَا طَ َو ٌ َ
صورة المسألة:

ا
َم َّكةَُ ،م َو ااف َية لال َح ِّج َواه َ َحائا ٌ
ض ،اَ تَستَطيعُ
َوأَه َدتَ .و َك َانت امث َل َمن قَ َرَن ال َحجََّ ،وال ُعم َرةَ.

امرأة أهلت بالعمرة من الميقات ف أياب الحج فحاضت ،وخشيت فوات الحج ،فبدخلت الحج عل
العمرة ،فما الحكب

تحرير محل النزاع:
ألمع أهل العلب عل أن من أهلت بالعمرة فحاضت قبل الشروع ف الطوال؛ وخشيت من فوات

الحج؛ أن تهل بالحج( ،)2واختلفوا :هل تكون بذلك قد رفضت العمرة فتكون مفردة الحج أب أنها تكون
قارن بندخالها الحج عل العمرة عل مذهبين.
مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ترفض اإلحراب بالعمرة ،وتهل بالحج مفردا وهو مذهب الحنيفة(.)3

المذهب الثاني:

ت دددخل الح ددج علد د العمد درة وتص ددير قارند دة ،وهوم ددذهب اإلم دداب مال ددك ووافقد د المالكي ددة( )4والش ددافعية(،)5

والحنابلة(.)6

) )1مالك :الموطب (.)604 /3

( )2انظر :ابن المنذر :اإللماع ( ،)20السرخس  :المبسوط ( ،)32 /4القراف  :الذخيرة ( ،)513 /3النوو  :الملموع
( ،)105 /0ابن قدامة :المرن (.)451 /3
( )3السرخس  :المبسوط (ج ،)36،32/4القدور  :التلريد (ج.)1300،1133/4
( )4الزرقان  :شرح الزرقان ( ،)260/2الكشناو  :أسهل المدارك (.)211/1

( )5الماورد  :الحاو الكبير (ج ،)166/4الرويان  :بحر المذهب (ج ،)204،203/3النوو  :الملموع (ج.)120/0
( )6ابن قدامة :المرن ( ،)455،451/3ابن تيمية :شرح العمدة ف بيان مناسك الحج والعمرة (.)261،260/1
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سبب االختالف:
اختالفهب ف تبويل حديث عائشة

:

فمن قال بعدب دخول طوال الحج عل طوال العمرة ،وعلي أن يبت بطوال كل واحد منهما،

فسر فعل عائشة

عل أنها رفضت العمرة وأهلت بحج منفرد.

ومن قال ا يكون رافضا لعمرة ،ويدخل طوال العمرة ف طوال الحج فال يلزم طوال مقصود
للعمرة ،فسر فعل عائشة

عل أنها أبقت عمرتها ،وأردفت الحج عليها وأصبحت قارنة بين الحج

والعمرة.

أدلة المذهبين:

أدلة المذهب األول:
استدل الحنفية بحديث عائشة  ،قالت" :أهللت بعمرة فقدمت مكة ،وأنا حائض لب أطل
ضي أر ِ
بالبيت وا بين الصفا والمروة ،فشكوت ذلك إل رسول اهلل  ،فقال« :ا ْنقُ ِ
امتَ ِش ِطي»
َ َ
ْسكَ ،و ْ
وأهل بالحج ،ودع العمرة .قالت :ففعلت فلما قضيت الحج أرسلن رسول اهلل  مع عبد الرحمن

ابن أب بكر

إل التنعيب ،فاعتمرت من  .فقال« :هذه مكان عمرتك»(.)1

وجه الداللة:
قالوا هذا يدل عل أنها كانت متمتعة ،وعل أنها رفضت عمرتها وأحرمت بالحج؛ لقول :
ضي أر ِ
«دعي عمرتك» ،ولقول «:ا ْنقُ ِ
امتَ ِش ِطي» ،ولو كانت باقية عل إحرامها ،لما لاز
َ َ
ْسكَ ،و ْ
لها أن تمتشط.
وألن قال للعمرة الت أتت بها من التنعيب" :هذ مكان عمرتك" .ولو كانت عمرتها األول باقية

لب تكن هذ مكانها ،بل كانت عمرة مستقلة ،فدل ذلك عل

بالحج مفردة.

أن رفضت اإلحراب بالعمرة ،وأهلت

أدلة أصحاب المذهب الثاني:

وهو مذهب الجمهور واستدلوا بالسنة والقياس:
 -4السنة:

استدلوا بحديث لابر  أن قال" :أهلت عائشة
عركت( ،)2ثب دخل رسول اهلل  عل عائشة
شبن أن قد حضت وقد أحل النا

بعمرة حت

فولدها تبك  ،فقال" :ما شبنك" قالت:

ولب أحل ،ولب أطل بالبيت والنا

اآلن ،قال :إن هذا أمر قد كتب اهلل عل

بنات آدب ،فا تسل  ،ثب أهل

( )1البخار  :الصحيح ( ،)140/5برقب (.)1226
( )2العراك :الحيض يقال :عركت المرأة تعرك فه عارك .الخطاب  :ريب الحديث (.)206/5
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إذا كانت بسرل
يذهبون إل الحج
بالحج" ،ففعلت

ووقفت المواقل كلها ،حت إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة .ثب قال" :قد حللت

من حلك وعمرتك" ،قالت :يا رسول اهلل إن

ألد ف

نفس

أن

حللت .قال« :فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم».
ومن حديث طاوو

لب أطل بالبيت حت

عنها :أهللت بعمرة ،وقدمت ولب أطل حت

حضت ،فنسكت

المناسك كلها ،فقال لها النب  يوب النفر« :يسعك طوافك لحجك وعمرتك»(.)1
وجه الداللة:

عند تبمل قصة عائشة

حق التبمل ،واللمع بين طرقها وأطرافها ،يتبين أنها قرنت،

ولب ترفض العمرة فهذ النصوُ الصريحة ،دلت عل أنها كانت ف حج وعمرة ا ف

حج مفرد ،وصريحة ف أن القارن يكفي طوال واحد وسع واحد ،وصريحة ف أنها لب
ترفض إحراب العمرة ،بل بقيت ف

إحرامها كما ه

لب تحل من  .وف

بعض ألفاظ

الحديث :كون ف عمرتك ،فعس أن اهلل يرزقكيها ،وا يناقض هذا قول  :دع عمرتك،

فلو كان المراد ب رفضها وتركها ،لما قال لها :يسعك طوافك لحلك وعمرتك ،فعلب أن

المراد دع أعمالها لي

 -8القياس:

المراد ب رفض إحرامها.

وقد ألمعوا أن الخائل لفوت عرفة أن ا يحل ل رفض العمرة فكذلك من خال فوت
عرفة ،ألن ا يمكن إدخال الحج عل العمرة ،ويكون قارنا فال ول لرفض العمرة ف ش ء

من النظر(.)2

مناقشة األدلة:

مناقشة استدالل الحنفية:

يناقش استداللهم بقول  :انقض رأسك وامتشط  ،وأن هذا دليال عل رفضها العمرة.

الرد :ا نسلب لكب هذا التفسير لألسباب التالية:
 -4لعل دليل عل

أن يلوز للمحرب أن يمشط رأس  ،وا دليل من كتاب وا سنة وا

إلماع عل منع من ذلك وا تحريم .

 -8أن هذ اللفظة معلولة ومردودة ،ألن عروة انفرد بها ،وخالل بها سائر الرواة ،وقد
روى حديثها طاوو

والقاسب واألسود و يرهب ،فلب يذكر أحد منهب هذ اللفظة.

يناقش استداللهم بقول « :دعي العمرة».

الرد :لي

المراد تركها ،وانما المراد دعيها بحالها ا تخرل منها ،ويدل عل هذا أمران:

( )1مسلب :الصحيح ( ،)101/5برقب (.)1513
) )2ابن عبد البر :ااستذكار (.)360 /4
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أحدهما :قول  :يسعك طوافك لحلك وعمرتك ،فلو كانت رفضتها لما قال لها  هذا الكالب
فدل ذلك عل أن عمرتها باقية.

واآلخر :قول  :كون ف عمرتك.

مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني :وهو مذهب الجمهور .

يناقش استداللهم بقول « :يسعك طوافك لحجك عمرتك».
فعائشة

أحبت أن تبت

بعمرة مفردة ،فبخبرها النب

 أن طوافها وقع عن حلتها

وعمرتها ،وأن عمرتها قد دخلت ف حلها ،فصارت قارنة ،فببت إا عمرة مفردة كما قصدت

أوا ،فلما حصل لها ذلك ،قال« :هذ مكان عمرتك» ،مما يؤكد ذلك ما قالت عندما سبلها
األسود ،قال :قلت لعائشة :اعتمرت بعد الحج قالت :واهلل ما كانت عمرة ،ما كانت إا زيارة

زرت البيت .وهذا أول من حمل عل رفضها لسالمت من التناقض.

ال أر الراجح ومسوغات الترجيح:

ال أر الراجح:

رلح الباحث المذهب الثان

وهو مذهب اللمهور من المالكية والشافعية والحنابلة القائلين:

بندخال الحج عل العمرة وتصير قارنة.

مسوغات الترجيح:

 -1قوة أدلتهب .

 -5أن قول أكثر الفقهاء.
 -3أن هذ المسبلة ف العبادات واألخذ باألحوط فيها أسلب للدين وأكثر طمبنينة للنف .
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الفصل الثاني
آراء اإلمام مالك املتعلقة بفدية الصيد للمحرم
وفي مبحثان:

المبحث األول :آراء اإلماب مالك ف فدية من حب

وأكل بيض  ،وفي ثالثة مطالب.

حماب فمات وف قتل النعاب

المطلب األول :حاج من أهل مكة ف بيت فراخ من حماب أ لق عليها فماتت.
المطلب الثاني :قتل المحرب للنعاب عمدا.
المطلب الثالث :أكل المحرب بيض النعاب.
المبحث الثاني :آراء اإلماب مالك ف الشراكة ف الصيد الواحد ،وفي مطلبان.
المطلب األول :حكب الشركة ف الصيد الواحد.

المطلب الثاني :حكب الصيد بعد رم لمرة العقبة الكبرى وقبل اإلفاضة.

المبحث األول

آراء اإلمام مالك في فدية من حبس حمام فمات
وفي قتل النعام وأكل بيضه

وفي ثالثة مطالب:
المطلب األول :حاج من أهل مكة ف بيت فراخ من حماب أ لق عليها فماتت.
المطلب الثاني :قتل المحرب للنعاب عمدا.

المطلب الثالث :حكب إتالل المحرب بيض النعاب.
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المطلب األول
حاج من أهل مكة في بيته فراخ من حمام أغلق عليها فماتت
نص المسألة:
الرُل ال امن أَه ال
ك ،اف َّ
ال َم اال ٌ
قَ َ
ال :أ ََرى أَن َيفاد
وت .فَقَ َ
َعلَيهَا ،فَتَ ُم ُ

صورة المسألة:

ق
َم َّكةَُ ،يح ارُب باال َحجِّ ،أ اَو باال ُعم َ ارةَ ،واف َبيتا ا اف َر ٌ
اخ امن َح َم ااب َم َّكةَ ،فَُيرلَ ُ
َ ذلا َكَ ،عن ُك ِّل فَريخ با َش ياة(.)1

حاج من أهل مكة عند فراخ من حماب أ لق عليها ،وذهب ألداء مناسك الحج ،وحينما عاد ولدها
ٌ
قد ماتت فما الحكب
تحرير محل النزاع:

()2
الص ْي َد َوأَ ْنتُ ْم ُح ُرٌم َو َم ْن قَتَلَ ُه
آم ُنوا َال تَ ْقتُلُوا َّ
ُّها الَِّذ َ
ألمع العلماء عل أن قول تعال َ ﴿ :ياأَي َ
ين َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِم ْن ُكم متَع ِّم ًدا فَج َز ِ
َّ ِ
َّ
ام
َ ٌ
ْ ُ َ
اء م ْث ُل َما قَتَ َل م َن الن َعم َي ْح ُك ُم به َذ َوا َع ْدل م ْن ُك ْم َه ْد ًيا َبالغَ ا ْل َك ْع َبة أ َْو َكف َارةٌ طَ َع ُ
ِ ِ
مس ِ
اد فَ َي ْنتَ ِق ُم اللَّ ُه ِم ْن ُه َواللَّ ُه
وق َوَب َ
سلَ َ
ف َو َم ْن َع َ
اما لِ َي ُذ َ
اك َ
ال أ َْم ِرِه َعفَا اللَّ ُه َع َّما َ
َ َ
ين أ َْو َع ْد ُل َذل َك ص َي ً
()3
يز ُذو ا ْن ِتقَام﴾  ،ببن هذ آية محكمة ،ولكنهب اختلفوا ف تفاصيلها عل مذهبين.
َع ِز ٌ

مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ذهب لمهور الفقهاء وهب اإلماب مالك والمالكية( ،)4والشافعية( ،)5والحنابلة( :)6ببن الوالب ف صيد

حماب الحرب شاة لكل حمامة.

المذهب الثاني:

وذهب أبو حنيفة( :)7إل القول ببن الوالب ف قتل حماب الحرب قيمت .

) )1مالك :موطب (.)610 /3

( )2ابن المنذر :اإللماع (ُ ،)60 :النوو  :شرح النوو عل مسلب (.)152/3
( )3اآلية  32من سورة المائدة .
( )4ابن عسكر :إرشاد السالك (.)40/1
( )5الشافع  :األب (.)514/5

( )6ابن قدامة :الكاف (.)205/1
( )7انظر :المنبل  :اللباب ( ،)506/3-1األنصار  :اختالل أب حنيفة وابن أب ليل (.)115( ،)140
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سبب الخالف:

اء ِم ْث ُل ما قَتَ َل ِم َن َّ
الن َعِم} ( ،)1فمن قال
سبب الخالل اختالفهب ف تفسير قول تعال { :فَ َج َز ٌ
َ

بظاهر النُ قال بالمثل ،ومن قال بالمعن قال بالقيمة.

أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول:
استدلوا عل ذلك بحكب الصحابة  والتابعين ،ومن ذلك:

أ -ما رو عن عمر « :أنه أوجب في الحمامة شاة»(.)2

قال« :في الحمامة شاة»(.)3
ب -وعن ابن عبا
ت -عن عطَ ا
ِ
امة فَ َماتَ ْت،
الَ « :ن َزْل َنا َم ْن ِزالً ،فَأ ْ
اء ب ان السَّائا اب  ،قَ َ
َغلَ ْق َنا َب َ
َ َ
اب ا ْل َم ْن ِزل َعلَى َح َم َ
()4
طاء؟ فَقَ َ ِ
شاةٌ» .
يها َ
ال :ف َ
سأَْل َنا َع َ ً
فَ َ

أدلة المذهب الثاني القائلون بالقيمة من القرآن الكريم:
اء ِمثْ ُل ما قَتَ َل ِم َن َّ
الن َعِم.)5(
أ -قول تعال  :فَ َج َز ٌ
َ
وجه الداللة:

قال أبو حنيفة :لو كان الشب عن طريق الخلقة لما احتاج ف اآلية لذكر عدلين يحكمان

ب ؛ ألن ذلك قد علب فال يحتاج إل ارتياب وشك(.)6
ب -قال أبو حنيفة أن ضمان إتالل ،فهو بذلك يشب

مناقشة األدلة:

رامات األموال(.)7

أ -مناقشة الدليل األول ،وهو للجمهور:
رد أبو حنيفة عل استدال لمهور الفقهاء بآثار الصحابة ،ببن

صريح من كتاب اهلل(.)8

ير معتبر ف ولود نُ

( )1من اآلية  32من سورة المائدة.
( )2ابن حلر :التلخيُ الحبير :كتاب الحج ،باب :محرمات اإلحراب ( ،)1634/4برقب ( ،)3666وقال إسناد حسن.
( )3عبد الرازق :المصنل ( ،)412/4الشافع  :األب ( ،)551/5البيهق  :السنن (.)502/2
( )4ابن أب شيبة :مصنل ابن أب شيبة ( ،)100 /3برقب ()13513
( )5من اآلية  32من سورة المائدة.
( )6القرطب  :التفسير (.)310/6

( )7انظر :المر ينان  :الهداية ف شرح بداية المبتد ( ،)162 /1البابرت  :العناية شرح الهداية (.)05 /3
( )8التهانو  :قواعد ف علوب الحديث (ُ.)03 :
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ب -مناقشة الدليل الثاني ،وهو قول أبي حنيفة:
 -1إن اعتبار العدلين إنما ولب للنظر ف حال الصَّيد من كبر وصرر ،وما ا لن
مما ل لن  ،والحاق ما لب يقع علي نُ بما وقع علي النُ(.)1

 -5استداكب بالنُ لي

ل

دليل صريح عل أن المقصود بالمثل ف اآلية هو القيمة.

ال أر الراجح ومسوغات الترجيح:

ال أر الراجح:

يرى الباحث أن ال أر الرالح ما ذهب إلي أصحاب المذهب األول وهب اللمهور ببن الوالب ف صيد
حماب الحرب شاة لكل حمامة.
مسوغات الترجيح:

 -1قوة أدلة اللمهور.

 -5قضاء الصحابة  أن ف الحمامة شاة ،وهو ا ملال إلعمال العقل في فعمل عل أن
سمع من رسول اهلل .

 -3العمل بظاهر اآلية أقوى من العمل بمعناها ،وا دليل صريح يفيد ببن المقصود بالمثل ف
اآلية يعن القيمة ا ير.

( )1القرطب  :التفسير (.)310/6
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المطلب الثاني
حكم قتل المحرم للنعام عمداً
نص المسألة:
َن اف َّ
كَ :ولَب أ ََزل أَس َمعُ أ َّ
ام اة ،إا َذا قَتَلَهَا ال ُمح ارُبَ ،ب َد َنة
ال َمالا ٌ
قَ َ
الن َع َ
صورة المسألة:

(.)1

خرج إنسان ألداء فريضة الحج فبحرب فولد نعامة فقتلها متعمدا ،فما الحكب ف ذلك

تحرير محل النزاع:

ألمع الفقهاء عل

أن المحرب ممنوع من :اللماع ،وقتل الصيد ،والطيب ،وبعض اللبا  ،وأخذ

الشعر ،وتقليب األظفار( ،)2ولكنهب اختلفوا ف من قتل صرار النعاب هل علية بدنة أب مثل كبيرها إل
مذهبين.

مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ذهب الحنفية ( ،) 3والمالكية ( ،) 4ولمهور الشافعية ( ،) 5والحنابلة ( :) 6إل

متعمدا علية بدنة ،ولب يفرقوا بين الكبيرة والصريرة.

أن المحرب اذا قتل نعامة

المذهب الثاني:
وذهب بعض الشافعية( :)7إل أن المحرب إذا قتل صرار النعاب متعمدا علي فصيل

()8

أما إذا قتل

كبار النعاب فعلي بدن .

) )1مالك :الموطب (.)610 /3
) )2ابن المنذر :اإللماع (ُ.)25 :
) )3انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)131 /5البابرت  :العناية شرح الهداية (.)04 /3
) )4انظر :مالك :المدونة ( ،)425 /1ابن عبد البر :الكاف

ف

فق أهل المدينة ( ،)333 /1القراف  :الذخيرة

(.)330/3
) )5انظر :الشافع  :األب ( ،)556 /5المزن  :مختصر ( ،)161 /1الماورد  :اإلقناع (ُ.)30 :
) )6انظر :الهداية عل

مذهب اإلماب أحمد (ُ ،)113 :ابن قدامة :المرن

مختصر الخرق (.)344 /3

( ،)441/3الزركش  :شرح عل

) )7انظر :الماورد  :الحاو الكبير (.)534 /4
) )8الفصيل :هو ولد الناقة الصرير بعد الفطاب مباشرة .انظر :ابن األثير :النهاية (.)421 /3
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سبب الخالف:
يرلع السبب ف اختالفهب هو هل الحكب الشرع
قال :هو معقول المعن  -قال :ما قد حكب في فلي

ير معقول المعن

أب هذا معقول المعن

فمن

يولد ش ء أشب ب من  ،مثل النعامة فنن ا

يولد أشب بها من البدنة ،فال معن إلعادة الحكب .ومن قال :هو عبادة  -قال :يعاد ،وا بد من .)1( .

أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول:
استدل أصحاب وهب لمهور الفقهاء بالقرآن واألثر والقيا .
 -4القرآن:

اء ِمثْ ُل ما قَتَ َل ِم َن َّ
الن َعِم َي ْح ُك ُم ِب ِه َذ َوا َع ْدل ِم ْن ُك ْم َه ْد ًيا َبالِ َغ ا ْل َك ْع َب ِة}(.)2
قول تعال { :فَ َج َز ٌ
َ
وجه الداللة:
دلت اآلية بمنطوقها الصريح عل أن من قتل الصيد ،وهو محرب متعمدا أن علي لزاء

مثل ما قتل من النعب ،فبولب اهلل تعال عل القاتل لزاء مثل ما قتل من النعب(.)3

 -8األثر:

ورو أن لماعة من الصحابة  منهب عمر  أوجبوا في النعامة بدنة(.)4

 -9القياس:
قيا

كفارة قتل النعامة عل كفارة قتل البدنة ،وذلك لتشابهما ف القدر والصورة(.)5

أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب وهب بعض الشافعية بالقرآن والمعقول:
 -4القرآن:

اء ِم ْث ُل ما قَتَ َل ِم َن َّ
الن َعِم}(.)6
قول تعال { :فَ َج َز ٌ
َ

) )1انظر :ابن رشد :بداية الملتهد (.)152 /5
) )2من اآلية  32من سورة المائدة.
) )3انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع (.)131 /5
) )4المرلع نفس  ،نف

الموضع.

) )5انظر :العين  :البناية شرح الهداية (.)310 /4
( )6من اآلية  32من سورة المائدة.
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وجه الداللة:
دلت اآلية عل أن من قتل من النعب شيئا فكفارت الصرير مثل الصرير ،ولي

مثال للصرير(.)1

الكبير

 -8المعقول:

وألن الصيد قد يختلل ف الصرر والكبر من ولهين :أحدهما :باختالل ألناس والثان :

باختالل أسباب (.)2

مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة المذهب األول:

اء ِم ْث ُل َما قَتَ َل ِم َن النَّ َعِم َي ْح ُك ُم ِب ِه َذ َوا َع ْدل ِم ْن ُك ْم
 -4يناقش تولي استداهب بقول تعال { :فَ َج َز ٌ
َه ْد ًيا َبالِغَ ا ْل َك ْع َب ِة}( ،)3ببن من قتل من النعب شيئا فكفارت الصرير مثل الصرير ،ولي الكبير
مثال للصرير(.)4

 -5ويناقش قولهب ببن لماعة من الصحابة  منهب عمر  أوجبوا في النعامة بدنة.
إن قضاء الصحابة ف قتل النعاب بدنة ا يعن عدب التساو بينهما.

 -3ويناقش قياسهب كفارة قتل النعامة عل كفارة قتل البدنة ،وذلك لتشابهما ف القدر والصورة.
ببن ذلك قيا

مع الفارق ،ألن مخالل لمبدأ العدالة الذ أقر اإلسالب.

مناقشة أدلة المذهب الثاني:

اء ِم ْث ُل ما قَتَ َل ِم َن َّ
الن َعِم} ( ،)5لي
 -1يناقش توليههب لقول تعال { :فَ َج َز ٌ
َ
للصرير.

فيها ما يدل عل

الكبير مثال
ُ

تحديد الكبير بالكبير والصرير بمثل  ،فكانت

ببن اآلية عامة ولي
الكفارة عامة ولب ا
يبت لها مخصُ فتبق عل عمومها.

 -5ويناقش مذهبهب ببن الصحابة  لب يسبلوا عن صرر المقتول وكبر  ،فلو كان اللزاء
يختلل باختالل الصرر والكبر لسبلوا عن حال  ،وا فتقروا إل

) )1انظر :الماورد  :الحاو الكبير (.)534 /4
) )2المرلع نفس  ،نف

الموضع.

) )3من اآلية  32من سورة المائدة.

) )4انظر :الماورد  :الحاو الكبير (.)534 /4
( )5من اآلية  32من سورة المائدة.
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مشاهدت ليفرقوا بين لزاء

الصرير والكبير ،فلما أمسكوا عن السؤال ،ولب يفتقروا إل المشاهدة دل عل استواء الحكب ف

الصرير والكبير(.)1

ال أر الراجح ومسوغات الترجيح:
ال أر الراجح:

بعد عرض المدذهبين ومدا اسدتدلوا بد وتوليههمدا ومناقشدتهما تبدين للباحدث أن الد أر الدرالح هدو أر

أص ددحاب الم ددذهب األول ،وه ددو م ددذهب اللمه ددور م ددن الحنفي ددة والمالكي ددة ولمه ددور الش ددافعية والحنابل ددة
القائلون :بعدب التفريق بين الصرير والكبير.

مسوغات الترجيح:

 -1قوة أدلة المذهب األول.

 -5لعدب التسليب بما أورد المذهب الثان من أدلة ومناقش .
 -3العمل بالمذهب األول هو األفضل للمسلمين ا سيما ف موسب الحج.

) )1انظر :الماورد  :الحاو الكبير (.)534 /4
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المطلب الثالث
نص المسألة:

قال مالك :أ ََرى اف
يدةٌ(.)1
َولا َ

حكم إتالف المحرم بيض النعام
ا
النع ا
بي ا
ون ،اف
َ َ
امة ُعش َر ثَ َم ان ال َب َد َنةَ .ك َما َي ُك ُ
ضة َّ َ َ

َلنا ا
ين ال ُح َّراةَّ ُ ،رةٌَ .عب ٌد ،أَو

صورة المسألة:

إنسان مسلب خرج ألداء فريضة الحج فبحرب فولد بيض نعامة فبصابها ،فما الحكب ف ذلك .

تحرير محل النزاع:

ألمع الفقهاء عل

أن المحرب ممنوع من :اللماع ،وقتل الصيد ،والطيب ،وبعض اللبا  ،وأخذ

الشعر ،وتقليب األظفار( ،)2ولكنهب اختلفوا ف فدية من أصاب بيض النعاب عل مذهبين.

مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ذهب الحنفية( ،)3والشافعية( ،)4والحنابلة( :)5إل أن بيض النعامة ي ا
صيب ُ المحرب علي قيمتهَا.
ُ
المذهب الثاني:
ا
البدنة.
وذهب اإلماب مالك ووافق المالكية ( :)6إل أن ف بيض النعاب ُعشر ثَمن
سبب الخالف:
ويرلع سبب الخالل ف

هذ المسبلة إل تصحيحهب لحديث أَبا ُه َري َرةَ َ ،ع ان َّ
النبا ِّ ِ « في

ض َّ ِ ِ
َب ْي ِ
يب ُه ا ْل ُم ْح ِرُم ثَ َمنُ ُه»( ،)7فمن صحح قال :بالثمن ،ومن ضعف قال :بعشر البدنة (.)8
الن َعام ُيص ُ

) )1مالك  :موطب (.)610 /3
) )2ابن المنذر :اإللماع (ُ.)25 :
) )3انظر :الشيبان  :الحلة عل أهل المدينة ( ،)326/5الكاسان  :بدائع الصنائع (.(503/5
) )4انظر :الشافع  :األب ( ،)126/0الماورد  :الحاو الكبير (.)334 /4

) )5انظر :ابن قدامة :المرن ( ،)446/3الدمشق  :مطالب أول النه ف شرح اية المنته (.)333/5
النوادر و ِّ
) )6انظر :النفز َّ :
الزيادات ( ،)400/5اللند  :التوضيح ف شرح المختصر (.)164/3

) )7سنن الدار قطن  :كتاب الحج ،باب المواقيت ( ،)510/3برقب ( ،)5265وصحح األلبان موقوفا ف إرواء الرليل
تخريج أحاديث منار السبيل ( ،)512/4برقب (.)1053

) )8انظر :ابن رشد :بداية الملتهد(.)150 /5
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أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول:
وهو مذهب اللمهور ،واستدلوا بالسُّنة والمعقول:
 -4السنة:

ض َّ ِ ِ
النبا ِّ ِ « في َب ْي ِ
َعن أَبا ُه َري َرةَ َ ،ع ان َّ
يب ُه ا ْل ُم ْح ِرُم ثَ َم ُن ُه»(.)1
الن َعام ُيص ُ
وجه الداللة:

دل الحديث بمنطوق الصريح عل أن من أصاب بيض النعاب ،وهو محرب علي ثمن (.)2

 -8المعقول:
َن البيض َا امث َل لَ  ،فَي الب اقيمتُ َ ،ك ا
ا
ص َر اار الطَّي ار(.)3
ُ َ ُ َ ُ
أل َّ َ َ
أدلة المذهب الثاني:
 -4القياس:
قيا

إصابة بيض النعامة عل

إصابة النعامة نفسها ،ألن النعامة ف

فولب أن يكون ف بيضها عشر البدنة(.)4

أصابتها بدنة

 -8المعقول:

ألن متولد من حيوان مضمون ،فولب رد إلي اعتبا ار ب كاللنين(.)5

مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة المذهب األول:

ض َّ ِ ِ
يناقش استدالهب بحديث أَبا ُه َري َرةَ َ ،ع ان النَّبا ِّ ِ « في َب ْي ِ
يب ُه ا ْل ُم ْح ِرُم ثَ َم ُن ُه» ببن
الن َعام ُيص ُ
هذا الحديث ضعيل ا يصح ااستدال ب (.)6

يجاب عنه:

ببن هذا الحديث يصح موقوفا عل أب هريرة(.)7

) )1ابن مال  :سنن  ،كتاب المناسك ،باب لزاء الصيد ،يصيب المحرب ،)1031 /5( :برقب ( ،)3016وحكب علي
األلبان ببن حديث ضعيل ،إرواء الرليل ( ،)516 /4برقب(. )1030

) )2انظر :ابن قدامة :المرن (.)433 /3
) )3انظر :المرلع نفس  ،نف

المرلع.

) )4انظر :القاض عبد الوهاب المالك  ،عيون المسائل (ُ.)511 :
) )5ابن نصر :اإلشرال عل نكت مسائل الخالل (.)201 /1
) )6انظر :ابن رشد ،بداية الملتهد (.)150 /5

) )7صحح األلبان موقوفا ف إرواء الرليل( ،)512 /4برقب(.)1053
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مناقشة أدلة المذهب الثاني:
يناقش استدالهب بالقيا

عل النعامة.

ببننا ا نسلب بهذا القيا  ،ألن لي

هناك شب بين النعاب وبيضها فيختلل المقي

والمقي

علي

فيبطل القيا .

ال أر الراجح ومسوغات الترجيح:
ال أر الراجح:

بعض عرض المذاهب الفقهية وما استدلوا ب وتوليهها ومناقشتها يتضح للباحث أن المذهب األول هو
الرالح وهو مذهب اللمهور القائلين أن بيض النعامة ي ا
صيب ُ المحرب قيمتهَا.
ُ
مسوغات الترجيح:
 -1قوة أدلة المذهب األول.

 -5مناقشة أدلة المذهب الثان وعدب قيامها ،بدفع أدلة المذهب األول.
 -3إن العمل بالمذهب األول هو األيسر للمحرب ،عمل بقاعدة رفع الحرج.
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المبحث الثاني

آراء اإلمام مالك في حكم الشراكة

في الصيد الواحد و حكم الصيد بعد رمي جمرة العقبة
الكبرى وقبل اإلفاضة

وفية مطلبان:
المطلب األول :حكب الشراكة ف الصيد الواحد.
المطلب الثاني :حكب الصيد بعد رم لمرة العقبة الكبرى وقبل اإلفاضة.
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المطلب األول
حكم الشراكة في الصيد الواحد
نص المسألة:
ا
ال مالا ٌ ا
ون الصَّي َد َل اميعا،
ك ،ف القَواب ُيص ُيب َ
قَ َ َ
إانس ي ا
اء ُ .إان ُح اك َب َعلَي اهب باالهَد ا  ،فَ َعلَ
ان منهُب َل َز َ
َ
()1
علَ ُك ِّل إانس ي ا
اب .
ان منهُ ُب الص َ
َ
َ
ِّي ُ
صورة المسالة:

ال :أ ََرى أ َّ
َن َعلَ ُك ِّل
ون .أَو اف ال َح َراب .قَ َ
َو ُهب ُمح ارُم َ
ان امنهب َهد  .وان ح اكب علَي اهب با ِّ ا
ِّ ا
ان
ٌ َ ُ َ َ
الص َيابَ ،ك َ
ُكل إن َس ي ُ

لماعة من النا  ،وهب محرمون ولدوا صيدا فاشتركوا ف قتل فما الحكب عليهب ف ذلك .

تحرير محل النزاع:

ذاكر إلحرام أن علي اللزاء( ،)2واختلفوا ف
ا
ألمعوا عل أن المحرب إذا قتل صيدا عامدا لقتل

اللماعة يشتركون ف قتل الصيد هل عليهب لزاء واحد أب عل كل واحد منهب لزاء عل مذهبين.

مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ذهب اللمهور من الحنفية( ،)3ومذهب الشافعية( ،)4والحنابلة( :)5إل أن عليهب لميعا لزاء واحد

وهو.

المذهب الثاني:

وذهب اإلماب مالك ووافق المالكية( :)6إل أن إذا قتل لماعة محرمون صيدا فعل كل واحد منهب

لزاء كامل.

سبب الخالف:

سببه :هل اللزاء مولب هو التعد

أولب عل

فقط ،أو التعد

عل

لملة الصيد فمن قال :التعد

كل واحد من اللماعة القاتلة للصيد لزاء ،ومن قال :التعد

عليهب لزاء واحد(.)7

عل

فقط

لملة الصيد قال:

) )1مالك  :موطب (.)610 /3
) )2ابن المنذر :اإللماع (ُ.)23 :
) )3انظر :الشيبان  :الحلة عل أهل المدينة (،)311 /5

) )4انظر :الشافع  :األب ( ،)551 /5انظر :الماورد  :الحاو الكبير ( ،)350 /4الرويان  :بحر المذهب (.)20/4
) )5انظر :الكلوذان  :الهداية ( ،)112/1ابن قدامة :المرن ( .421/3
) )6انظر :مالك :المدونة ( ،)443 /1ابن رشد :بداية الملتهد (.)153 /5
) )7انظر :ابن رشد :بداية الملتهد (.)152 /5
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أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول:
القائلون :ببن المحرمين إذا قتلوا صيدا أن عليهب لميعا لزاء واحد ،بالقرآن ،والسن  ،واألثر ،والقيا .
 -4القرآن:

اء ِم ْث ُل ما قَتَ َل ِم َن َّ
الن َعِم}(.)1
استدلوا بقول تعال { :فَ َج َز ٌ
َ

وجه الداللة:

َّ
دل
الصَّياد

فاقتض

قول اهلل تعال بصريح العبارة عل أن اللماعة ،وهب محرمون إذا اشتركوا اف قَت ال
علَي اهب ُكلِّ اهب ل َزاء و ا
اح ٌد ألن مث ٌل ( ،) 2ولفظة (من) :يدخل تحتها الواحد واللماعة،
َ
َ ٌ َ
()3
ظاهر اآلية :أن لن المحرمين إذا قتلوا صيدا ..فعليهب لزاء مثل .

 -8السنة:

الضبع ص ْي ٌد ،فَِإ َذا أَصاب ُه ا ْلم ْح ِرم ،فَ ِف ِ
َّ ا
يه
ال :قَ َ
َعن َلابا ار ب ان َعباد اللَّ ا قَ َ
ال َر ُسو ُل الل َ ُ ُ َّ " ،
ََ ُ ُ
اء َك ْبش ُم ِسن َوتُو َك ُل"(.)4
َج َز ُ

وجه الداللة:

اسب المحرب يعب اللن  .وألن مقتول واحد ،فولب في لزاء واحد ،كما لو قتل واحد(.)5

 -9األثر:

قول لميع الصحابة
واحد ،ولو كانوا مائة(.)6

إذا اشترك لماعة ُمحرمون ف قتل صيد فعل لماعتهب لزاء

 -1القياس:

ا
ا
وذلك قَياسا علَ ِّ ا
اعة
يمن قَتَ َل َنفسا َخطَب َوان َك ُانوا َل َم َ
َ
الد َية ،ألنهب َا َيختَلفُ َ
ون َعلَ أَنَّ ُ ف َ
ا ()7
ا
ا
ون فيهَا .
إاَّن َما َعلَي اهب د َيةٌ َواح َدةٌ َيشتَارُك َ

) )1من اآلية  32من سورة المائدة.

) )2انظر :الشافع  :األب (.)551 /5
) )3العمران  :البيان ف مذهب اإلماب الشافع (.)540 /4
) )4صحيح ابن خزيمة ( ،)113 /4برقب ( ،)5641وصحح األلبان ف إرواء الرليل ف ( ،)142 /1برقب (.)5434
) )5العمران  :البيان ف مذهب اإلماب الشافع (.)540 /4

) )6مسند الشافع  :ترتيب السند ( ،)334 /1برقب (.)164
) )7انظر :ابن عبد البر :ااستذكار (.)156 /4
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أدلة المذهب الثاني:

والمعقول.

القائلون :إذا قتل لماعة محرمون صيدا فعل كل واحد منهب لزاء كامل ،بالقيا
 -4القياس:

ا
ا
ون اف و ُل ا
وب ال َكفَّ َاراة َعلَ
قيا قتل الصيد عل قتل النف ف ال َكفَّ َاراة؛ ألََّنهُب َا َيختَلفُ َ
ُ
طب َكفَّارةٌ َك ا
ُك ِّل و ا
احيد ام َن القائلين اف قَت ال َّ
املَةٌ(.)1
النف ا َخ َ َ
َ
 -8المعقول:
بناء عل أن الرلل يكون محرما بدخول الحرب ،كما يكون محرما بتلبيت لإلحراب ،وكل

واحد من الفعلين قد أكسب صف تعلق بها النه  ،فهو هاتك لها ف الحالتين.

مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة المذهب األول:

القائلون :ببن المحرمين إذا قتلوا صيدا أن عليهب لزاء واحد.

اء ِم ْث ُل ما قَتَ َل ِم َن َّ
الن َعِم}
 -1يناقش توجيههم :لقول تعال { :فَ َج َز ٌ
َ
تحتها الواحد واللماعة ،فاقتض ظاهر اآلية :أن لن

مثل .

ببن اآلية لي

()2

لفظة (من) :يدخل

المحرمين إذا قتلوا صيدا ..فعليهب لزاء

فيها ما يدل عل أن اللماعة إذا اشتركوا ف قتل الصيد الواحد أن عل

كل واحد منهب لزاء.

َعلَ

ا
اعة إاَّن َما َعلَي اهب اد َيةٌ
يمن قَتَ َل َنفسا َخطَب َوان َك ُانوا َل َم َ
أََّن ُ ف َ

 -5يناقش استداهب بالقيا
ا
ون افيهَا.
َواح َدةٌ َيشتَارُك َ
ير مسلب ب  ،ألن مسبلة قتل اللماعة بالواحد مختلل فيها.
ببن هذا القيا

مناقشة أدلة المذهب الثاني:

القائلون :إذا قتل لماعة محرمون صيدا فعل كل واحد منهب لزاء كامل.
 -1يناقش استداهب بالقيا َعلَ ال َكفَّ َاراة اف قَت ال النَّف ا ببن قيا مع الفارق إذ ا يولد عل
مشترك بين قتل النف وقتل الحيوان.

) )1انظر :ابن عبد البر :ااستذكار ( ،)156 /4ابن نلب :عقد اللواهر الثمينة ف مذهب عالب المدينة (.)303 /1
( )2من اآلية  32من سورة المائدة.
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ال أر الراجح ومسوغات الترجيح:

القول الراجح:

بعد عرض أدلة المذهبين وأدلتهما وما استدلوا ب وتوليهها ومناقشتها تبين للباحث أن المذهب

الرالح هو المذهب األول ،وهو مذهب اللمهور من الحنفية ،والشافعية ،والحنابلة.
مسوغات الترجيح:

 -1قوة أدلة المذهب األول وقوة دالتها عل المطلوب.

 -5ضعل أدلة المذهب الثان  ،وعدب قيامها بالدالة عل المطلوب ف المسبلة.
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المطلب الثاني
حكم الصيد بعد رمي جمرة العقبة الكبرى وقبل اإلفاضة
نص المسألة:
ق أر اس ا  َ ،ير أََّن لَب ي افض :إا َّن علَي ا
ا
اا
كَ :من َرَم
ال َمالا ٌ
قَ َ
صَ
َ
َ ُ ُ
صيدا ،أَو َ
َ
اد ُ َبع َد َرمي ال َلم َرةََ ،وحالَ ا َ
الصياد(.)1
اء ذلا َك َّ
َل َز َ
صورة المسألة:
حاج رم

الحكب .

لمرة العقبة الكبرى وحلق رأس  ،وولد ف

طريق صيدا فصاد قبل أن يفيض ،فما

تحرير محل النزاع:

ألمع العلماء عل أن المحرب ممنوع من قتل الصيد( ،)2واختلفوا ف لواز الصيد للحاج الذ تحلل

تحلال أصرر عل مذهبين.

مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ذهب لمهور الفقهاء من الحنفية( ،)3والشافعية( ،)4والحنابلة( ،)5أن الحاج إذا تحلل تحلال أصرر
وصاد ،ولب يفض فلي

المذهب الثاني:

علية ش ء ،وقد حل ل كل ش ء إا النساء.

ومذهب اإلماب مالك ووافق
ِّ
يب.
اء َوالصَّي َد َوالط َ
الِّن َس َ
سبب الخالف:

()6

المالكية

من َرَم َلم َرةَ ال َعقََب اة َيوَب النَّح ار فَقَد َح َّل لَ ُ ُك ُّل َش يء َّإا

معارضة دالة األحاديث الصريحة لظاهر الكتاب.

) )1مالك :الموطب (.)611 /3
) )2انظر :ابن المنذر :اإللماع (.)25
) )3انظر :العين  :البناية شرح الهداية (.)541/4
ا
البرا ،ال يشربل  :الفق المنهل عل مذهب اإلماب الشافع (.)123/5
) )4انظر :الخنُ ،
) )5انظر :الشنقيط  :شرح زاد المستنقع (.)11/154
) )6المواق :التاج واإلكليل ( ،)103 /4األزهر  :الثمر الدان (.)302
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أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول :وهو مذهب اللمهور ،واستدلوا بالسنة و األثر.
 -1السنة:

َعن َعائا َشةَ
ِّ
اء»(.)1
س ُ
الن َ

َ ،ع ان َّ
ش ْيء إَِّال
النبا ِّ  قَ َ
ق َوَذ َب َح فَقَ ْد َح َّل لَ ُه ُك ُّل َ
ال« :إِ َذا َرَمى َو َحلَ َ

وجه الداللة:

دل الحديث بعبارت الصريحة عل حل كل ش ء للمحرب إا النساء ،فيكون الصيد من

األشياء الت أحلت للمحرب.

 -5األثر:

ص َيات َوَذ َب ْحتُ ْم
َع ان اب ان ُع َم َر  ،قَا َلَ :س امع ُ
س ْب ِع َح َ
ت ُع َم َر َ ،يقُو ُل« :إِ َذا َرَم ْيتُ ُم ا ْل َج ْم َرةَ ِب َ
ُّ
َّ
شيء إَِّال ِّ
يب»(.)2
اء َوالطِّ ُ
س ُ
الن َ
َو َحلَ ْقتُ ْم فَقَ ْد َحل لَ َك ُكل َ ْ
وجه الداللة:

دل األثر دالة صريحة أن المحرب إذا رم اللمرة فنن يحل ل أن يفعل كل ش ء إا
النساء.

أدلة المذهب الثاني :وهو مذهب المالكية ،واستدلوا:
 -4القرآن:

ادوا}(.)3
اص َ
طُ
أ -قول تعال َ { :وِا َذا َحلَ ْلتُ ْم فَ ْ
وجه الداللة:

َّ
دل قول اهلل تعال أن الظاهر من اآلية أن التحلل المقصود هو التحلل األكبر(.)4

الص ْي َد َوأَ ْنتُ ْم ُح ُرٌم}(.)5
ب -قول تعال َ{ :ال تَ ْقتُلُوا َّ
وجه الداللة:

الحاج ُيعد محرما ما لب يطل طوال اإلفاضة ،وبما أن
أن
ي
دلت اآلية بظاهرها عل ي
ُيعد محرما لب يلز ل قتل الصيد(.)1
) )1الدارقطن  :سنن  ،)353 /3( ،برقب ( ،)5616وصحح األلبان
.)1050
) )2البيهق  :السنن الصرير ( ،)131 /5برقب (.)1013
) )3من اآلية  5من سورة المائدة .

) )4ابن رشد :بداية الملتهد (.)134 /5
) )5من اآلية  32من سورة المائدة.
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ف

صحيح أب

داود ( ،)511 /6برقب (

مناقشة أدلة المذهبين:

مناقشة أدلة المذهب األول:
وهو مذهب لمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ،ببن الحاج إذا تحلل تحلال أصرر وصاد،
ولب يفض فلي علية ش ء ،وقد حل ل كل ش ء إا النساء.
ُّ
َّ
شيء إَِّال ِّ
اء»
 -1يناقش استداهب بحديث َعائا َشةَ «إِ َذا َرَمى َو َحلَ َ
س ُ
الن َ
ق َوَذ َب َح فَقَ ْد َحل لَ ُه ُكل َ ْ
ببن الحديث ا يسلب بصحت ؛ ألن أبا داوود ضعف ف سنن ( ،)2وأثر ابن عمر أورد
فما عضدد بحديث ضعيل يلحق ب (.)3

البيهق متبوعا بحديث عائشة

مناقشة أدلة المذهب الثاني :وهو مذهب المالكية.
ادوا}
اصطَ ُ
 -1يناقش توليههب لقول تعال َ {:وِا َذا َحلَ ْلتُ ْم فَ ْ

()4

المقصود هو التحلل األكبر ،ببن اآلية لي

األصرر.

إن الظاهر من اآلية أن التحلل

فيها ما يدل صراحة عل لواز الصيد بعد التحلل

الص ْي َد َوأَ ْنتُ ْم ُح ُرٌم}
 -5يناقش توليههب لقول تعال َ{:ال تَ ْقتُلُوا َّ

()5

الحاج ُيعد محرما ما لب
أن
ي

يطل طوال اإلفاضة ،وبما أن ُيعد محرما لب يلز ل قتل الصيد.
ببن إذا تحلل التحلل األكبر وطال طوال اإلفاضة فنن ا ُيعد محرما حت ينطبق علي
النُ القران  ،وعل هذا يحل ل كل ش ء قبل طوال اإلفاضة إا النساء.

ال أر الراجح ومسوغات الترجيح:
ال أر الراجح:

بعد عرض المذاهب وأدلتها ومناقشتها يتضح للباحث أن الرالح أر أصحاب المذهب األول ،وهب
الحنفية والشافعية والحنابلة ،القائلون :ببن يحل للحاج إذا رم اللمرة الكبرى كل ش ء إا النساء.
مسوغات الترجيح:

 -1قوة األدلة الت استدل بها لمهور الفقهاء.

 -5عدب التسليب لما أورد المالكية من أدلة وتولي .
 -3العمل بمذهب اللمهور هو األيسر واألخل للحليج.
) )1الموسوعة الفقهية الكويتية (.)102/5
) )2أبو داوود :سنن  ،كتاب المناسك ،باب ف

رم

اللمار ،)505 /5( ،برقب ( ،)1301وحكب علي أبوداود ببن

حديث ضعيل.
) )3البيهق  :السنن الصرير ،كتاب المناسك ،باب التحلل ،)131 /5( ،برقب (.)1013
) )4من اآلية  5من سورة المائدة .

) )5من اآلية  32من سورة المائدة.
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الفصل الثالث
آراء اإلمام مالك املتعلقة بارتكاب بعض احملظورات
وفيه مبحثان:
المبحث األول :قطع الشجر للمحرم وطرح القمل ولبس المخيط ومس
الطيب ،وفي ثالثة مطالب.
المطلب األول :حكب قطع الشلر للمحرب.
المطلب الثاني :حكب طرح القمل للمحرب.

المطلب الثالث  :حكب لب

المخيط أو م

الطيب من ير ضرورة ليسارة

مؤنة الفدية.
المبحث الثاني :آراء مالك المتعلقة بالحلق للحلامة ،وحج المرأة برير ذ
محرب ،وفي مطلبان.
المطلب األول :حلق الشعر للحلامة.
المطلب الثاني :حج المرأة برير ذ محرب
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المبحث األول

قطع الشجر للمحرم وطرح القمل ولبس المخيط
ومس الطيب.
وفي مطلبان:
المطلب األول :حكب قطع الشلر للمحرب.
المطلب الثاني :حكب طرح القمل للمحرب.
المطلب الثالث :حكب لب

المخيط أو م

الفدية.
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الطيب من ير ضرورة ليسارة مؤنة

المطلب األول
حكم قطع الشجر للمحرم

نص المسألة:
كَ :هل َيحتَ ُّ
ال :اَ(.)1
ش َّ
ُسئا َل َمالا ٌ
الرُل ُل لا َدابَّتا ا ام َن ال َح َراب فَقَ َ
صورة المسألة:

مسلب حج عل دابة ل فنفد من طعامها ،فلب يلد ما يطعم لها إا حشيش من الحرب ،فهل
إنسان
ٌ
ٌ
يلوز ل ذلك ،أب ا .

تحرير محل النزاع:

ألمع الفقهاء عل تحريب قطع شلر الحرب ،وألمعوا عل إباحة كل ما ينبت النا

ف الحرب من:

البقول ،والزروع ،والرياحين و يرها ( ،) 2ولكنهب اختلفوا هل فيمن قطع حشيش الحرب الذ

تعال لزاء أب ا عل مذهبين.

ينبت اهلل

مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ذهب اللمهور من الحنفية( ،)3والشافعية( ،)4والحنابلة( :)5إل َّ
أن كل ما كان نابتا بطبعد ففيد قيمتد

هلل تعال سواء أكان محرما أب حالا.

المذهب الثاني:

ذهددب اإلمدداب مالددك ووافق د المالكيددة( :)6إل د أن د يحددرب قطددع نبددات الحددرب ،ممددا ينبددت بنفس د دون مددا

يستنبت ،ويستثن عن اإلذخر للحالة ،ثب إن قطع ما ُنه عن قطع أثب ،وا يلزم ش ء.

) )1مالك :موطب (.)656 /3
) )2ابن المنذر :اإللماع (ُ.)60 :
) )3انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)510/5الزيلع  :تبيين الحقائق ( ،)00/5العين  :منحة السلوك ف شرح تحفة
الملوك (ُ.)351 :

) )4انظر :الرزال  :الوسيط ف المذهب ( ،)001 /5العمران  :البيان ف مذهب اإلماب الشافع ( ،)560/4النوو :
الملموع ( ،)440/0النوو  :روضة الطالبين (.)162/3
) )5انظر :الخرق  :مختصر (ُ ،)20 :ابن قدامة :المرن ( ،)352/3الكلوذان  :الهداية (ُ.)116 :

) )6انظر :ابن رشد :بداية الملتهد ( ،)153/5ابن نلب :عقد اللواهر الثمينة ( ،)304/1ابن يون  :اللامع لمسائل
المدونة ( ،)610 /2القرو  :الخالصة الفقهية عل مذهب السادة المالكية (ُ.)543 :
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سبب الخالف:
هددل يقددا

النبددات فد هددذا علد الحيدوان؛ التماعهمددا فد النهد عددن ذلددك فد قولد « : ال ينفــر

صيدها ،وال يعضد شجرها»(.)1

أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول:

القــائلون :بد َّ
دبن كددل مددا كددان نابت دا بطبع د ففي د قيمت د هلل تعددال س دواء أكددان محرمددا أب حددالا ،واسددتدلوا،
بالقرآن والسُّنة واألثر.
 -4القرآن:

قول تعال { :أَولَم ُنم ِّك ْن لَهم حرما ِ
ش ْيء ِرْزقًا ِم ْن لَ ُد َّنا}(.)2
ات ُك ِّل َ
آم ًنا ُي ْج َبى إِلَ ْي ِه ثَ َم َر ُ
ُْ ََ ً
َ ْ َ
وجه الداللة:
دل قول اهلل تعال

بصريح العبارة عل

بنطالق إا ما قيد بدليل(.)3

أن لعل الحرب آمنا مطلقا فيلب العمل

السنة:
ُّ -8

ِ ِ
عن ابن عبا
َحد قَْبلِيَ ،والَ
 ،أن النب  قال« :إِ َّن اللَّ َه َح َّرَم َم َّك َةَ ،فلَ ْم تَح َّل أل َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ش َج ُرَها،
ض ُد َ
اع ًة ِم ْن َن َهار ،الَ ُي ْختَلَى َخالَ َهاَ ،والَ ُي ْع َ
س َ
تَح ُّل أل َ
َحد َب ْعد َ ،وِانَّ َما أُحلَّ ْت لي َ
َّ
ول اللَّ ا  ،إا َّا
ص ْي ُد َهاَ ،والَ تُ ْلتَقَطُ لُقَ َ
العبَّا ُ َ :يا َر ُس َ
طتُ َها ،إَِّال لِ ُم َعِّرف»َ ،وقَ َ
ال َ
َوالَ ُي َنف ُر َ
اإلذ ِ
ا ا ا
ال« :إَِّال ِ
صا َ تاَنا َوقُُب ا
ْخر»(.)4
ورَنا فَقَ َ
اإلذخ َر ،ل َ

وجه الداللة:

َّ
دل الحديث بعبارت الصريحة عل عدب لواز قطع شلر الحرب المك  ،إا ما استثن

بدليل وهو اإلذخر ،الذ يحتالون لألحياء واألموات وعلل الحيوانات(.)5

) )1انظر :ابن رشد :بداية الملتهد (.)153/5
) )2من اآلية  20من سورة القصُ.

) )3انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع (.)510 /5
) )4البخار  :صحيح  ،كتاب لزاء الصيد ،باب :ا ينفر صيد الحرب ( ،)14 /3برقب ( .)1133ملحوظة :نبات
اإلذخر :هو نبات عشب حول من فصيلة النليليات يكثر ف المناطق الحارة .انظر :ابن األثير :النهاية ف
الحديث واألثر (.)33 /1أما الحالة إلي فكانوا يطعمون للدواب ويسقفون ف
عن النب صل اهلل علي وسلب لحالة النا

إلي .

) )5انظر :ابن حلر :فتح البار (.)46 /4
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ريب

البيوت ويستخدمون ف أعمالهب ،فعفا

 -9األثر:

عن الشافع أن قال ف رواية أب
َن ِف َي الد َّْو َح ِة
َو َعطَاءُ ،م ْجتَ ِم َع ٌة ِفي أ َّ
َّ
شاةٌ(.)1
الش َج َرِة ُدوَن َها َ
وجه الداللة:

سعيدَ :وا ْل ِف ْد َي ُة ِفي ُمتَقَدِِّم ا ْل َخ َب ِر َع ْن أَِبي ُّ
الزَب ْي ِر،
ِ
َبقَ َرةًَ ،والد َّْو َح ُةَّ :
اءِ :في
يم ُةَ ،وقَ َ
ال َعطَ ٌ
الش َج َرةُ ا ْل َعظ َ

دل األثر بصريح العبارة عل ولوب الفدية فيمن يقطع من شلر الحرب سواء أكان

كبي ار أب صري ار.

أدلة المذهب الثاني:

القـــائلون :ببن د يحددرب قطددع نبددات الحددرب ،ممددا ينبددت بنفس د دون مددا يسددتنبت ،ويسددتثن عن د اإلذخددر

بالسددنة والمدداع أهددل المدينددة،
للحالددة ،ثددب إن قطددع مددا ُنه د عددن قطع د أثددب ،وا يلزم د ش د ء ،واسددتدلوا ُّ
والمعقول.
السنة:
ُّ -4

أ -عن عد بن زيد ،قال" :حمى رسو ُل اللَّ ِه ُ ك َّل َن ِ
يداَ :ال
يدا َب ِر ً
اح َية ِم َن ا ْل َم ِدي َن ِة َب ِر ً
ََ َ ُ
()2
اق ِب ِه ا ْل َج َم ُل " .
ُي ْخ َبطُ َ
س ُ
ش َج ُرهَُ ،وَال ُي ْع َ
ض ُد ،إَِّال َما ُي َ
ب -عن عل ٍّ  ،ف هذ القصة ،عن النب  قال" :ال ُي ْختَلَى َخالها ،وال ُينفَُّر
السالح
أشاد بها ،وال يصلُح لِ َر ُجل أن َي ْح ِم َل فيها
صيدها ،وال ُي ْلتَقَطُ لُقطتُها إال لِ َمن
َ
ُ
َ
طع منها شجرة إال أن ي ِ
ِ
بعيره"(.)3
عل َ
َ
صلُ ُح أن يق َ َ
لقتال ،وال َي ْ
ف َر ُج ٌل َ
وجه الداللة:
دل الحديثان بمنطوقهما عل لواز إطعاب شلر الحرب المك والمدن للدواب ،وعدب

ترتب لزاء عل من أطعب دواب

 -8إجماع أهل المدينة:

إلماع أهل المدينة عل عدب اللزاء ف قطع شلر الحرب ،ألن لو كان في لزاء لعلب

بالضرورة عندهب لتكرر (.)4

) )1البيهق  :معرفة السنن واآلثار ،كتاب المناسك ،باب حرب مكة ( ،)432 /0برقب (.)10605
) )2أبو داود :سنن  ،كتاب المناسك ،باب ف تحريب المدينة ( ،)510 /5برقب ( ،)5036وضعف األلبان ف صحيح
وضعيل سنن أب داود ،برقب (.)5036
) )3أبو داود :سنن  ،كتاب المناسك ،باب ف تحريب المدينة ( ،)310/3برقب ( ،)5032وصحح األلبان ف إرواء
الرليل (.)521/4

) )4انظر :القراف  :الذخيرة ( ،)330/3خليل :التوضيح ف شرح مختصر ابن الحالب (.)150/3
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 -9المعقول:

أ -ألن أتلل شيئا من المزروعات دون الحيوان ،فلب يلب اللزاء في بنتالف (.)1

ب -وألن ما لزب الحالل لزاؤ ف

الحرب لزب المحرب مثل ف

الشلر مضمونا باللزاء للزب ذلك المحرب ف كل الحل(.)2

الحل كالصيد .فلو كان

مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة المذهب األول:

القائلونَّ :
ببن كل ما كان نابتا بطبع ففي قيمت هلل تعال سواء أكان محرما أب حالا.
العبَّا ُ َ :يا
ُ -1يناقش توجيههم لحديث ابن عبا
« :إِ َّن اللَّ َه َح َّرَم َم َّك َةَ ،فلَ ْم تَ ِح َّل»َ ،وقَ َ
ال َ
اإلذ ِ
ول اللَّ ا  ،إا َّا ا ا ا
ال« :إَِّال ِ
صا َ تاَنا َوقُُب ا
ْخ َر».
ورَنا فَقَ َ
َر ُس َ
اإلذخ َر ،ل َ
ببن يمكن أن يكون هناك نباتات يتوفر فيها من الصفات ما ه مولودة ف اإلذخر،
فتقا

عليها ،وا مانع من ذلك.

َّ
الدو َح اة َبقَ َرة ،و َّ
ويناقش استداللهم :بما روا الشافع أن قال اف َّ
ونهَا
الدو َحةُ ،واف
الش َل َراة ُد َ
ُ -5
َ
َ
َشاةٌ.
ببن هذا الكالب ا ُيسلب ب ؛ ألن ا يولد دليل من قرآن أو سُّنة صحيحة ،أو رواية
ضعيفة تدل عل وقوع ما أوقعتمو ف قطع نبات الحرب.

مناقشة أدلة المذهب الثاني:

القائلون :ببن يحرب قطع نبات الحرب ،مما ينبت بنفس دون ما يستنبت ،ويستثن عن اإلذخر للحالة،
ثب إن قطع ما ُنه عن قطع أثب ،وا يلزم ش ء.
 -1يناقش استدالهب بحديث عد بن زيد ،قال" :حمى رسو ُل اللَّ ِه ُ ك َّل َن ِ
اح َية ِم َن ا ْل َم ِدي َن ِة
ُ
ََ َ ُ
يدا".
َب ِر ً
ببن هذا الحديث ضعيل ا يصح ااستدال ب (.)3

صيده»
 -5ويناقش استدالهب بحديث عل ٍّ  ،حيث قال« :ال ُي ْختَلَى َخالها ،وال ُينفَُّر ُ
ببن هذا الحديث ير ُمسلب بصحت  ،ألن في أبا حسان األعرج(.)4

ويناقش استدالهب إن أتلل شيئا من اللمادات دون الحيوان ،فلب يلب اللزاء في بنتالف .
ُ -3
ببن النباتات ا تُعد من اللمادات بل ه  ،وان كانت ثابتة إا أنها من الكائنات الحية.

) )1انظر :ابن نصر :اإلشرال عل نكت مسائل الخالل (.)433 /1
) )2انظر :المرلع نفس  ،نف

الموضع.

) )3ضعف األلبان ف صحيح وضعيل سنن أب داود ( ،)152 /5برقب (.)5036

) )4أبو حسان األعرج األحرد البصر مشهور بكنيت واسم مسلب ابن عبد اهلل صدوق رم ب أر الخوارج ،وروايت عن
عل مرسلة .انظر :ابن حلر ،تقريب التهذيب (ُ.)635 :
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ال أر الراجح ومسوغات الترجيح:

ال أر الراجح:

بعد عرض المذاهب الفقهية وما استدلوا ب وتوليهها ومناقشتها ،ظهر للباحث أن المذهب الرالح،

هو مذهب اللمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة القائلونَّ :
ببن كل ما كان نابتا بطبع ففي قيمت هلل
تعال سواء أكان محرما أب حالا.
مسوغات الترجيح:

 -1قوة أدلة اللمهور وقوة دالتها عل المطلوب.
 -5ضعل أدلة المالكية وعدب سالمتها من الردود والمناقشة.
 -3العمل بمذهب اللمهور هو األقرب للواقع.
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المطلب الثاني
حكم طرح قمل رأس المحرم بالحج

نص المسألة:
قَ َ ا
ك :واَ َيقتُ َل قَملَ ُ ،واَ َيط َر َحهَا امن َأر اس ا إالَ األَر ا
ضَ ،واَ امن اللاد اَ ،واَ امن ثَوبا ا  .فَانن طَ َر َحهَا
َ
ال َمال ٌ َ
ط َع ياب (.)1
ال ُمح ارُب امن اللاد ا ،أَو امن ثَوبا ا َ ،فلُيط اعب َحف َنة امن َ

صورة المسألة:

حاج وهو يؤد

مناسك الحج ولد ف رأس قمل فقتل وطرح من رأس عل األرض وكذلك من

للد ومن ثوب فما الحكب .
تحرير محل النزاع:

ألمع الفقهاء عل أن المحرب ممنوع من قتل القمل ونتل الشعر والقاء التفث  -وهو الوسأ(.)2

ولكنهب اختلفوا ف كفارة من قتل قمل أو طرح من رأس عل األرض عل مذهبين.

مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ذهب الحنفية( ،)3ومالك ووافق المالكية ( ،)4وقول للشافعية()5والحنابلة ف قول( :)6إل أن المحرب إذا

قتل قمل أو طرح من رأس عل األرض ،يفتد بش ء من طعاب.

المذهب الثاني:

وذهب الشافعية ف قول( ،)7والحنابلة ف قول( :)8إل أن المحرب إذا قتل أو طرح قمل رأس فال

ش ء علي .

سبب الخالف:
ويرلع سبب الخالل ف هذ المسبلة إل أن قتل وطرح قمل ال أر

هل هو من باب الترف وقضاء

التفث أب ا.

) )1مالك  :الموطب ( .)612/3
) )2انظر :ابن رشد :بداية الملتهد (. )34 /5

( )3انظر :البابرت  :العناية شرح الهداية ( ، )14 /3الزبيد  :اللوهرة النيرة عل مختصر القدور (.)102 /1
) )4انظر :مالك  :الموطب (  ،)612/3البال  :المنتق ( ،)00 /3الدردير :الشرح الصرير (.)11 /5
) )5انظر :الشافع  :األب ( ،)550/5النوو  :الملموع (.)310/0
) )6انظر :ابن قدامة :المرن ( ،)503 /3ابن قدامة :الشرح الكبير (.)302 /3
) )7انظر :الشافع  :األب (.)550 /5

) )8انظر :ابن قدامة :المرن ( ،)503 /3ابن قدامة :الشرح الكبير (.)302 /3
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أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول ،وهم الحنفية والمالكية والشافعية في قول ،والحنابلة في قول القائلين :ببن أن
األرض ،يفتد

المحرب إذا قتل قمل أو طرح من رأس عل
والمعقول.

بش ء من طعاب ،استدلوا باألثر،

 -4األثر:

عن عل  قال ف القملة «القملة ضالة ال تلتمس»(.)1
وجه الداللة:

دل األثر عل أن ا خير ف القمل ألن القملة ضالة ا تلتم
يتصدق ب من قليل أو كثير(.)2

فلهذا يخرج عن الوالب بما

 -8المعقول:

أن من قتل قملة أو طرحها من رأس افتدى بش ء من طعاب؛ ألنها للترف وقضاء التفث

كاإلماطة لألذى والمحرب ممنوع من ذلك(.)3

أدلة المذهب الثاني وهم الشافعية في قول والحنابلة في قول القائلين :ببن المحرب إذا قتل أو طرح

قمل رأس فال ش ء علي  ،استدلوا باألثر والمعقول.
 -1األثر:

أ -عن سالااب ب ان عباد ا
اهللَ ،عن أَباي ا أ َّ
ال اب ُن
ت قَملَة َوأ ََنا ُمح ارٌب ،فَقَ َ
َن َرُلال أَتَا ُ  ،فَقَ َ
ال :إاِّن قَتَل ُ
َ
َ َ
ُعمر  « :أَهو ُن قَتا ي
يل»(.)4
ََ
َ
ا
ا
ا
ت عن َد اب ان َعبَّا ي
بَ -ع ان اب ان أَبا َن ال ي
يح قَ َ
ان قَا َلُ " :كن ُ
الَ :سمع ُ
َو َسبَلَ ُ
ون ب َن مه َر َ
ت َمي ُم َ
ت قَملَة فَبَلقَيتُها ثَُّب طَلَبتُها َفلَب أ ا
ال اب ُن َعبَّا ي
ضالَّ ٌة َال
َلد َها ،فَقَ َ
َرُل ٌل فَقَ َ
ال :أ َ
ِ « :ت ْل َك َ
َخذ ُ
َ
َ
تُْبتَ َغى»(.)5

) )1انظر :السرخس  :المبسوط ( ،)101 /4ولب ألد ف كتب السُّنة عل حد اطالع .
) )2انظر :السرخس  :المبسوط (.)101 /4
) )3انظر :الزيلع  :تبيين الحقائق ( ،)66 /5الشافع  :األب ( ،)550 /5النوو  :الملموع (.)310 /0

)  )4البيهق  :السنن الكبرى ،كتاب الحج ،لامع أبواب دخول مكة ،لماع أبواب لزاء الطير ،باب قتل القمل
( ،)343/2برقب ( .)10062حكب علي األلبان ببن صحيح موقول عل ابن عمر

إرواء الرليل ( ،)550/4برقب

(.)1034
) )5الشافع  :مسند  ،كتاب المناسك (ُ ،)136 :وحكب علي األلبان ببن صحيح موقول عل ابن عبا
الرليل ( ،)551/4برقب (.)1032
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إرواء

وجه الداللة:

دلت اآلثار عل َّ
أن القملة ليست بصيد فال تفدى(.)1

 -8المعقول:

أن كعب بن علرة  حين حلق رأس  ،قد أذهب قمال كثي ار ،ولب يلب علي لذلك ش ء ،وانما
ولبت الفدية بحلق الشعر ،ألن القمل ا قيمة ل  ،فبشب البعوض والب ار يث ،وألن لي

وا هو مبكول(.)2

بصيد،

مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة المذاهب:
يناقش يناقش استداللهم بأثر :عل  قال ف القملة «القملة ضالة ال تلتمس».
َّ
ببن هذا األثر

ير مولود ف

كتب السُّنة ،وما ذكر إا ف

كتب الفق دون سند.

ويناقش استدالهم بالمعقول :أن قتل وطرح قمل من باب الترف وقضاء التفث كاإلماطة لألذى
والمحرب ممنوع من ذلك.

ببن كعب بن علرة  حين حلق رأس  ،قد أذهب قمال كثي ار ،ولب يلب علي لذلك ش ء،

وانما ولبت الفدية بحلق الشعر ،ألن القمل ا قيمة ل  ،فبشب البعوض والب ار يث ،وألن لي
بصيد ،وا هو مبكول(.)3

ال أر الراجح ومسوغات الترجيح:
ال أر الراجح:
بعد عرض المذاهب الفقهية وما استدلوا ب وتوليهها ومناقشتها تبين للباحث أن الرالح ما ذهب

إلي أصحاب المذهب الثان وهب الشافعية ف قول والحنابلة ف قول أن المحرب إذا قتل أو طرح قمل
رأس فال ش ء علي .
مسوغات الترجيح:

 -1قوة ااستدال أصحاب المذهب الثان .

 -8العمل بالمذهب الثان  ،في تيسير وتخفيل ،خالفا لمن منع ذلك ،تحقيقا للنظافة ومنع

األذى.

) )1انظر :الشافع  :األب ( ،)550 /5ابن قدامة :المرن ( ،)503 /3ابن قدامة :الشرح الكبير (.)302 /3
) )2انظر :ابن قدامة :المرن (.)503 /3
) )3انظر :ابن قدامة :المرن (.)503 /3
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المطلب الثالث
فدية لبس المخيط أو مس الطيب من غير ضرورة
نص المسألة:
ك ،اف من أَر َاد أَن َيل َب َ َشيئا ام َن الثَِّي ا
اب الَّتا اَ َين َب ار
ال َمالا ٌ
قَ َ
َ َ
ا ا
ون اة ال افد َي اة َعلَي ا .
ورية ،لا َي َس َاراة َمُئ َ
َش َع َرُ ،أَو َي َم َّ طيبا من َ ي ار َ
ض ُر َ
ا
ُ افي ا لالضَّر ا
ورةَ .و َعلَ َمن فَ َع َل ذلا َك ،ال افد َيةُ (.)1
َواَّن َما أُرخ َ
ُ َ

لَ ُ أَن َيل َب َسهَا
ال :اَ َين َب ار
قَ َ

ِّر
َو ُه َو ُمح ارٌب ،أَو ُيقَص َ
ا
َحيد أَن َيف َع َل ذلا َك.
أل َ

وهذا المتن يشمل مسألتين أو فرعين فقهيينُ ،يدرس كل فرع على ِحده.
الفرع األول :حكب لب المخيط من ير ضرورة.
صورة مسألته:

رلل محرب بالحج لب

تحرير محل النزاع:

مخيطا ،عامدا من ير ضرورة ليسارة مؤنة الفدية علي  ،فما الحكب

ألمع الفقهاء عل َّ
أن المحرب ممنوع من لب

آثب وعلي الفدية( ،)2ولكنهب اختلفوا ف فدية من لب

القميُ ،ومن لب

مخيطا عامدا من ير ضرورة

مخيطا عامدا ومن ير ضرورة ،عل مذهبين.

مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ذهب الحنفية( :)3إل َّ
أن من لب

مخيطا عامدا من ير ضرورة ،يلب علي الدب ،إذا لبس يوب

كامال ،أما إذا لبس أقل من يوب فعلي صدقة.

المذهب الثاني:

وذهب مالك وتابع علماء مذهب ( ،)4والشافعية( ،)5والحنابلة( :)6إل َّ
أن من لب

مخيطا عامدا من

ير ضرورة ،لزم خلع وعلي فدية ولو لبس للحظ .
) )1مالك :الموطب (.)616 /3
) )2انظر :ابن المنذر :اإللماع ( ،)23،25ابن عبد البر :ااستذكار ( ،)14/4ابن رشد :بداية الملتهد (،)33،31/5
النوو  :الملموع ( ،)524/0ابن قدامة :المرن ()434 /3؛ والشرح الكبير (.)505/3

)  )3انظر :السرخس  :المبسوط ( ،)152/4الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)110/5القدور  :التلريد (،)1101/4
الزيلع  :تبيين الحقائق (.)23/5
) )4انظر :مالك :الموطب ( ،)616/3ابن عبد البر :ااستذكار ( ،)330 /4ابن رشد :بداية الملتهد (،)136/5
القراف  :الذخيرة (.)340 /3

) )5انظر :النوو  :الملموع ( ،)524/0الشربين  :اإلقناع (.)523/1
) )6انظر :ابن قدامة :المرن ( ،)432/3الخرق  :مختصر الخرق (ُ.)65 :
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سبب الخالف:
ويرلع سبب الخالل ف هذ المسبلة إل اختالل الفقهاء بين النصوُ الخاصة والعامة ،فمن

أخذ بعموب األدلة قال :الفدية والبة بلب

المخيط مطلقا دون التقيد بزمن ،ومن أخذ بخصوُ األدلة

قال :الفدية تلب بلبس مدة ينتفع بها وه ا تقل عن يوب.

أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول:

استدل أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية القائلين :من لبس مخيطاً عامداً من غير ضرورة ،يجب

عليه الدم ،إذا لبسه يوماً كامالً ،أما إذا لبسه أقل من يوم فعليه صدقة بالكتاب واألثر والمعقول.
 -4الكتاب:

ِ
وس ُك ْم َحتَّى َي ْبلُ َغ ا ْل َه ْد ُ َم ِحلَّ ُه}(.)1
قال تعال َ { :وَال تَ ْحلقُوا ُرُء َ
وجه الداللة:

دلت اآلية بمفهومها عل ولوب الدب عل فعل محظورات اإلحراب ولب

المخيط من

محظورات اإلحراب وا يعتبر لبسا بالمعن المقصود في إا إذا كان يوما فبكثر.

 -8األثر:

يوما تاماً :فعليه دم» (.)2
رو عن ُأب بن كعب :أن قال «:إذا لبس المحرم المخيط ً
وجه الداللة:
لب

دل األثر بعبارت عل ولوب الدب عل من لب
المخيط أقل من يوب ا فدية علي .

المخيط لمدة يوب بمفهوب المخالفة أ

 -9المعقول:

إ َّن المدة الت ه مظنة اانتفاع ،واارتفاق التاب يوب كامل أو ليلة ،وأما ما كان دون

ذلك فنن انتفاع ناقُ ا يولب الدب (.)3

) )1من اآلية  136من سورة البقرة.

) )2القدور  :التلريد ( )1101/4ولب ألد ف كتب السنة عل حد اطالع .
) )3انظر :السرخس  :المبسوط ( ،)152/4الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)112/5ابن نليب :البحر الرائق (.)3 /3
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أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب المذهب الثاني وهم :المالكية ،والشافعية ،والحنابلة القائلين :من لبس مخيطاً

عامداً من غير ضرورة ،لزمه خلعه وعليه فدية ولو لبسه للحظه ،بالكتاب والسنة والمعقول.
 -4الكتاب:

ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ص َدقَة أ َْو
قال تعالى{ :فَ َم ْن َك َ
ان ِم ْن ُك ْم َم ِر ً
يضا أ َْو ِبه أَ ًذى م ْن َأرْسه فَف ْد َي ٌة م ْن ص َيام أ َْو َ

سك} (.)1
ُن ُ

وجه الداللة:
دلت اآلية بمفهومها دالة واضحة عل

اإلحراب ولب

 -8السنة:

المخيط من المحظورات.

ولوب الفدية عل

َعن َكع اب ب ان ُعلرةَ َ ،عن رس ا
ال« :لَ َعلَّ َك
ول اللَّ ا  أََّن ُ قَ َ
َُ
َ
ِ
ص ْم
احلِ ْ
سو ُل اللَّ ِه ْ « :
ْس َكَ ،و ُ
ق َأر َ
سو َل اللَّه ،فَقَا َل َر ُ
َر ُ
مس ِ
شاة»(.)2
س ْك ِب َ
اك َ
ين ،أ َْو ا ْن ُ
َ َ

فعل أ

من محظورات

الَ :ن َع ْم َيا
اك َه َو ُّ
ام َك» ،قَ َ
آ َذ َ
ثَالَ ثَ َة أَيَّام ،أ َْو أَ ْط ِع ْم ِستَّ َة

وجه الداللة:

دل الحديث بمفهوم الصريح عل َّ
أن الفدية لمن فعل محظو ار من محظورات اإلحراب

ولب

المخيط من المحظورات فولب في الفدية.

 -9المعقول:

ما حرم اإلحراب من األفعال ،لب تتقدر فديت بالزمان ،قياسا عل سائر المحظورات،

وألن ما حرب من لهة ااستمتاع ،استوى حكب قليل وكثير  ،كالوطء وألن لما استوى حكب
قليل اللبا

وكثير ف ولوب الفدية في  ،ولب أن يستو حكب كثير الزمان وقليل ف

ولوب الفدية في  ،ألن كثير اللبا

ف الزمان القليل كقليل اللبا

) )1من اآلية  136من سورة البقرة.

ف الزمان الكثير(.)3

يضا أَو ِب ِه أَ ًذى ِم ْن أر ِ
) )2متفق علي  :روا البخار ف صحيح  ،باب قَو ال اللَّ ا تَعالَ { :فَم ْن َك َ ِ
ْس ِه فَ ِف ْد َي ٌة
َ ُ
ان م ْن ُك ْم َم ِر ً ْ
َ
َ
َ
ِ ِ
سك} ( ،)10 /3برقب ( ،)1114ومسلب ف صحيح  ،باب لواز حلق ال أر للمحرب إذا كان
ص َدقَة أ َْو ُن ُ
م ْن ص َيام أ َْو َ

ب أذى ( ،)123 /5برقب( .)1501

) )3انظر :الماورد  :الحاو الكبير ( ،)100/4ابن قدامة :المرن (.)434/3
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مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية القائلين :من لبس مخيطاً عامداً من غير ضرورة،

يجب عليه الدم ،إذا لبسه يوم كامالً ،أما إذا لبسه أقل من يوم فعليه صدقة.

ِ
وس ُك ْم َحتَّى َي ْبلُ َغ ا ْل َه ْد ُ َم ِحلَّ ُه}(.)1
ُ -1يناقش توليههب لقول تعال َ { :وَال تَ ْحلقُوا ُرُء َ
ب َّ
بن اآلية واردة ف فدية الحلق وتضمنت الخيار ولي الدب فقط.
 -5ويناقش استدالهب بما رو عن أب بن كعب  :أن قال( :إذا لب
تاما :فعلي دب) (.)2

المحرب المخيط يوما

ب َّ
بن القول المنسوب ألب بن كعب  لب يرد ذكر إا ف كتاب التلريد للقدور .

 -3ويناقش استدالهب بالمعقول ببن المدة الت

ه

مظنة اانتفاع ،واارتفاق التاب يوب كامل

أوليلة ،وأما ما كان دون ذلك فنن انتفاع ناقُ ا يولب الدب (.)3
ب َّ
بن النا

يختلفون ف مدة اللب

ف العادة ،وما ذكرو تقدير ولي

توقيل.

مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني وهم :المالكية ،والشافعية ،والحنابلة القائلين :من لبس مخيطاً

عامداً من غير ضرورة ،لزمه خلعه وعليه فدية ولو لبسه للحظه ،بالكتاب والسنة والمعقول.
ُ -1يناقش توليههب لحديث َكع اب ب ان ُعل َرةَ  ،ببن لي
لب المخيط ،وولوب الفدية لفعل ذلك.

في دليل واضح عل

عدب لواز

 -5ويناقش ما استدلوا ب من المعقول ببن ما حرم اإلحراب من األفعال ،لب تتقدر فديت
بالزمان ،قياسا عل

وكثير .

سائر المحظورات ،وألن ما حرب من لهة ااستمتاع ،استوى حكب قليل

ببن ا ينبر تقدير لب

المخيط كسائر المحظورات؛ ألن هناك فرقا بين الفدية بالنسبة لكل

محظور ،ألن من صاد وهو محرب لي

كمن م

طيبا دو لم

مخيطا.

) )1من اآلية  136من سورة البقرة.
) )2القدور  :التلريد (.)1101/4

) )3انظر :السرخس  :المبسوط ( ،)152/4الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)112/5ابن نليب :البحر الرائق (.)3 /3
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ال أر الراجح ومسوغات الترجيح:
ال أر الراجح:

بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتها ومناقشتها يتضح للباحث رلحان أر أصحاب المذهب الثان وهب:

لمهور الفقهاء من المالكية ،والشافعية ،والحنابلة القائلين :ب َّ
بن من لب

مخيطا عامدا من

ير

ضرورة ،لزم خلع وعلي فدية ولو لبس للحظة.
مسوغات الترجيح:

 -1لقوة أدلة أصحاب المذهب الثان

لزم خلع وعلي فدية ولو لبس للحظ .

القائلين ببن من لب

مخيطا عامدا من ير ضرورة،

 -5وألن قول المذهب الثان في تعظيب لشعيرة اإلحراب ،واهلل أعلب.
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الفرع الثاني في مسألة :فدية من مس الطيب

نص المسألة:
ك ،اف من أَر َاد أَن َيل َب َ َشيئا ام َن الثَِّي ا
اب الَّتا اَ َين َب ار
ال َم اال ٌ
قَ َ
َ َ
ا ا
ورة ،لا َي َس ا
ضر ي
ون اة ال افد َي اة َعلَي ا .
ارة َمُئ َ
َ
َش َع َرُ ،أَو َي َم َّ طيبا من َ ي ار َ ُ َ
ا
ُ افي ا لالضَّر ا
ورةَ .و َعلَ َمن فَ َع َل ذلا َك ،ال افد َيةُ (.)1
َواَّن َما أُرخ َ
ُ َ

لَ ُ أَن َيل َب َسهَا
ال :اَ َين َب ار
قَ َ

ِّر
َو ُه َو ُمح ارٌب ،أَو ُيقَص َ
ا
َحيد أَن َيف َع َل ذلا َك.
أل َ

صورة مسألته:

رلل محرب بالحج م

تحرير محل النزاع:

طيبا برير عذر؛ ليسارة مؤنة الفدية علي  ،فما الحكب

ألمع الفقهاء عل َّ
أن المحرب ممنوع من م

الطيب ،ومن م

وعلي الفدية( ،)2ولكنهب اختلفوا ف ضابط الفدية لمن م

مذاهب الفقهاء:

طيبا عامدا من ير ضرورة آثب

طيبا عامدا من ير ضرورة ،عل مذهبين.

المذهب األول:

ذهب الحنفية :إل َّ
أن من م

طيبا عامدا من ير ضرورة ،يلب علي الدب ،إذا طيب عضوا

كامال ،أما إذا طيب أقل من عضو فعلي صدقة (.)3

المذهب الثاني:

وذهب مالك وتبع علماء مذهب ( ،)4الشافعية( ،)5والحنابلة( :)6إل َّ
أن من م

ضرورة ،قليل وكثير  ،لزم الفدية.

طيبا عامدا من ير

سبب الخالف:

يرلع سبب الخالل ف

هذ المسبلة إل

اختالفهب ف

كفارة م

الطيب ألعضاء المحرب الت

تولب الدب أو الفدية ،فمن قال :بتحريب الطيب وان قل ،قال  :ببن من م

طيبا عامدا من ير

ضرورة ،يلب علي الدب ،ومن فرق بين الكثير والقليل ،قال :بالفدية بالكثير والصدقة بالقليل.

) )1مالك :الموطب (.)616 /3
) )2انظر :ابن المنذر :اإللماع ( ،)25،23ابن عبد البر :اإلستذكار ( ،)14/4ابن رشد :بداية الملتهد (،)33،31/5
النوو  :الملموع ( ،)524/0ابن قدامة :المرن ()434 /3؛ والشرح الكبير (.)505/3

)  )3انظر :السرخس  :المبسوط ( ،)155/4الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)113/5القدور  :التلريد (،)1104/4
النسف  :كنز الدقائق (ُ.)536 :
) )4مالك :الموطب ( ،)616/3ابن عبد البر :ااستذكار ( ،)330 /4ابن رشد :بداية الملتهد (.)136/5
) )5انظر :النوو  :الملموع ( ،)524/0الشربين  :اإلقناع (.)523/1

) )6انظر :ابن قدامة :المرن ( ،)432/3الخرق  :مختصر الخرق (ُ.)65 :
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أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول:

استدل أصحاب المذهب األول وهم :الحنفية القائلين :من مس طيباً عامداً من غير ضرورة ،يجب

عليه الدم ،إذا طيب عضواً كامالً ،أما إذا طيب أقل من عضو فعليه صدقة بالمعقول.

فقالوا :تطييب عضو كامل ارتفاق كامل ،فكان لناية كاملة فيولب كفارة كاملة ،وتطييب ما
دون ارتفاق قاصر يولب الصدقة ،إذ الحكب يثبت عل قدر السبب(.)1

أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب المذهب الثاني وهم :المالكية ،والشافعية ،والحنابلة القائلين :من مس طيباً عامداً
من غير ضرورة ،قليله وكثيره ،لزمه الفدية ،بالمعقول أيضاً.
فقالوا :إ َّن المحظور هو م

ف

الطيب ،ويصدق ذلك عل من مس بب قدر ،وبالتال فهو داخل

هذا الحظر ،وتلب علي انتهاك المحظور الفدية ،ألن فعل المنه

التحريب(.)2

مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة المذهب األول وهم :الحنفية القائلين :من م

عن كفعل كل ف

طيبا عامدا من ير ضرورة ،يلب علي

الدب ،إذا طيب عضوا كامال ،أما إذا طيب أقل من عضو فعلي صدقة.

أما استداللهم َّ
ببن تطييب عضو كامل ارتفاق كامل ،فكان لناية كاملة فيولب كفارة كاملة،
وتطييب ما دون ارتفاق قاصر يولب الصدقة ،إذ الحكب يثبت عل قدر السبب.
بأن النهي لي

باشتمال الطيب عل العضو ،بل هو يكون بحصول الرفاهية بهذا الطيب ،وه

تحصل بالش ء اليسير من الطيب و لي

شرط حصول الرفاهية تطييب عضوا كامال.

مناقشة أدلة أصحاب المذهب الثاني وهم :المالكية ،والشافعية ،والحنابلة القائلين :من مس طيباً

عامداً من غير ضرورة ،قليله وكثيره ،لزمه الفدية.
إ َّن المحظور هو م

الطيب ،ويصدق ذلك عل من مس بب قدر ،وبالتال فهو داخل ف هذا

الحظر ،وتلب علي الفدية انتهاك المحظور ،ألن فعل المنه عن كفعل كل ف التحريب.
ببن هناك بعضا من التشديد ،إذ أن المحرب مل ء بالعرق الذ

يولد بعضا من الروائح الت قد

تؤذ بعض الحليج ف أداء مناسكهب لهذا كان ا بد من رفع هذا األذى بقليل من الطيب.

) )1انظر :السرخس  :المبسوط ( ،)155/4الكاسان  :بدائع الصنائع (.)130،113/5
) )2انظر :المرداو  :اإلنصال (.)461/3
77

ال أر الراجح ومسوغات الترجيح:
ال أر الراجح:

بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتها ومناقشتها يتضح للباحث رلحان أر أصحاب المذهب الثان

وهب :المالكية ،والشافعية ،والحنابلة القائلين ببن من م

طيبا عامدا من ير ضرورة ،قليل وكثير،

لزم الفدية.

مسوغات القول الراجح:
 -1لقوة أدلة أصحاب المذهب الثان القائلين ببن من م
وكثير  ،لزم الفدية.

طيبا عامدا من ير ضرورة ،قليل

 -5وألن علة تحريب الطيب حدوث الرفاهية ،وه تحصل بالش ء اليسير ولي
الرفاهية أن نطيب عضوا كامال ،واهلل أعلب.
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بشرط حصول

المبحث الثاني

آراء مالك المتعلقة بالحلق للحجامة ،وحج المرأة بغير ذ محرم
وفي مطلبان:
المطلب األول :حلق الشعر للحلامة.
المطلب الثاني :حج المرأة برير ذ محرب.
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المطلب األول
حلق الشعر للحجامة
نص المسألة:
ا ي ()1
ق
ل َش َع ار امن أَن اف ا  ،أَو امن إاب اط ا  ،أ اَو َ
طلَ
ال َمالا ٌ
قَ َ
ورة  ،أَو َيحلا ُ
كَ :من َنتَ َ
َل َس َد ُ بُن َ
اسيا ،أَو ل ا
ض اع المحا الاب( )2وهو مح اربَ .ن ا
ق قَفَا لامو ا
اا ا
اهال :إا َّن َمن
ورية ،أَو َيحلا ُ
َ
ََ
َأرس ل َ
َ َُ ُ ٌ
ض ُر َ
ُ َ
ا
ضع الم َح ا
الاب(.)3
ذلا َك ،فَ َعلَي ا اف ذلا َك ُكلِّ ا ال افد َيةَُ .واَ َين َب ار لَ ُ أَن َيحلا َ
ق َمو َ َ

عن َشل ي
َّة اف
َ
فَ َع َل َشيئا امن

صورة المسألة:

محرب بالحج قاب بحلق موضع الحلامة ناسيا أو لاهال ،فما الحكب .
رلل
ٌ
تحرير محل النزاع:

ألمع العلماء عل أن المحرب ممنوع حلق شعر ف حالة اإلحراب إا موضع المحالب( ،)4واختلفوا

ف ولوب الفدية عل من حلق شعر للحلامة عل مذهبين.

مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ذهب اإلماب مالك ( ،) 5ووافق أصحاب ( ،) 6والشافعية ( ،) 7والحنابلة ( :) 8إل

المحالب ناسيا أو لاهال علي فدية(.)9

أن من حلق موضع

المذهب الثاني:

وذهب الحنفية( :)1إل أن من حلق شعر رأس للحلامة ناسيا أو لاهال علي دب.

ريب الحديث واألثر (.)154/2

ورة  :وه مشتقة من النور وقصد بها اإلضاءة ،انظر :ابن األثير ،النهاية ف
)ُ )1بن َ
) )2المحالب :ه مشتقة من مادة حلب ،وه موضع الحلامة ،يقال :سل المحالب أ
النسف  :طلبة الطلبة ف ااصطالحات الفقهية (ُ.)1 :

مواضع الحلامة ،انظر:

) )3مالك :الموطب (.)612/3

) )4انظر :ابن المنذر :اإللماع (.)25

) )5انظر :مالك :الموطب ( ،)612/3البال  :المنتق (.)00 /3

) )6انظر :الدردير :الشرح الكبير ( ،)60 /5الدسوق  :حاشيت (.)60 /5
) )7انظر :الشافع  :األب ( ،)554 /0النوو  :الملموع (.)321/0

) )8انظر :ابن قدامة :المرن ( ،)512 /3البهوت  :كشال القناع (.)443 /5
الفداء ما تَفد ب وتُفاد  ،و ا
ا
ا
ا
الفع ُل اافتاداء ،وفَ َّديتَ
) )9الفدية  :من الف َدى لمع فدية .و ُ
بعضهب ببعض مخافة ،وتَفَ َّديتُ وفَ َّديتُ واحد .والفَداء :لماعة الطَّ ا
عاب من
القوب :استَتََر
ُ
ُ
َ
ُ
البصر  :العين (.)15/1
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تَ ا
فادى
لت ل  :أَفديك .وتَ َ
فديةُ :ق َ
البِّر والشعير و يرهما ،انظر:
ُ

سبب الخالف:
يرلع سبب الخالل ف هذ المسبلة إل اختالفهب ف الفدية الت تترتب عل حلق المحرب شعر

للحلامة ،فمن رخُ لللاهل والناس قال :علي فدية ،ومن لب يرخُ ،قال :علي دب(.)2

أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول:

استدل القائلون ببن من حلق شعر رأس للحلامة ناسيا أو لاهال علي فدية ،بالكتاب والسنة.
 -4الكتاب:

قال تعال َ { :وَال تَ ْحلِقُوا

أَ ًذى ِم ْن أر ِ
ْس ِه فَ ِف ْد َي ٌة ِم ْن
َ
وجه الداللة:

يضا أ َْو ِب ِه
وس ُك ْم َحتَّى َي ْبلُ َغ ا ْل َه ْد ُ َم ِحلَّ ُه فَ َم ْن َك َ
ان ِم ْن ُك ْم َم ِر ً
ُرُء َ
ِ
سك}(.)3
ص َدقَة أ َْو ُن ُ
ص َيام أ َْو َ

دلت اآلية بعبارتها عل

العذر(.)4

ولوب الفدية عل

 -8السنة:

من حلق شعر  ،وهو محرب ر ب ولود

َعن َكع اب ب ان ُعلرةَ َ ،عن رس ا
ال« :لَ َعلَّ َك
ول اللَّ ا  أََّن ُ قَ َ
َُ
َ
ص ْم
ول اللَّ ِه ،فَقَ َ
س َ
احلِ ْ
سو ُل اللَّ ِه ْ « :
ْس َكَ ،و ُ
ق َأر َ
ال َر ُ
َر ُ
مس ِ
شاة»(.)5
س ْك ِب َ
اك َ
ين ،أ َْو ا ْن ُ
َ َ
وجه الداللة:

الَ :ن َع ْم َيا
اك َه َو ُّ
ام َك» ،قَ َ
آ َذ َ
ثَالَ ثَ َة أَيَّام ،أ َْو أَ ْط ِع ْم ِستَّ َة

دل الحديث بعبارت عل ولوب الفدية عل من حلق رأس  ،وهو محرب لعذر.

) )1انظد ددر :ابد ددن نلد دديب :البحد ددر ال ارئد ددق ( ،)3/3ابد ددن عابد دددين :رد المحتد ددار ( ،)243/5العين د د  :البنايد ددة شد ددرح الهدايد ددة
(.)330/4

) )2المر ينان  :الهداية ف شرح بداية المبتد (.)121 /1
) )3اآلية  136من سورة البقرة. :
) )4انظر :الشنقيط  :أضواء البيان (.)45 /2

يضا أَو ِب ِه أَ ًذى ِم ْن أر ِ
) )5متفق علي  :روا البخار ف صحيح  ،باب قَو ال اللَّ ا تَعالَ { :فَم ْن َك َ ِ
ْس ِه فَ ِف ْد َي ٌة
َ ُ
ان م ْن ُك ْم َم ِر ً ْ
َ
َ
َ
ِ ِ
سك} ( ،)10 /3برقب ( ،)1114ومسلب ف صحيح  ،باب لواز حلق ال أر للمحرب إذا كان
ص َدقَة أ َْو ُن ُ
م ْن ص َيام أ َْو َ
ب أذى ( ،)123 /5برقب( .)1501
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أدلة المذهب الثاني:
استدل القائلون ببن من حلق شعر رأس للحلامة ناسيا أو لاهال علي دب بالمعقول.

 -1أن حلق الحلامة للمحرب حلق مقصود ،تتكامل ب اللناية المولبة للدب(.)1
 -5أن لب ينقل «أن النبي  حلق موضع المحاجم»(.)2

مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة المذهب األول :القائلين :أن من حلق شعر رأسه للحجامة ناسياً أو جاهالً عليه فدية.
يضا أَو ِب ِه أَ ًذى ِم ْن أر ِ
 -1يناقش توجيه استداللهم بقول تعال  :فَم ْن َك َ ِ
ْس ِه فَ ِف ْد َي ٌة
ُ
ان م ْن ُك ْم َم ِر ً ْ
َ
َ
ِ ِ
سك.
ص َدقَة أ َْو ُن ُ
م ْن ص َيام أ َْو َ

ا نسلب لكب بهذا التولي  ،ألن المحرب كان متعمدا ف إيقاع الحلق فولب علي الدب قياسا
عل باق المحظورات الت تولب الدب.

ُ -5يناقش توجيه استداللهم بحديث كعب بن علرة  ببن لي
بحلق الشعر بسبب الحلامة أما استدالكب فمحل ولود المرض.

ف محل  ،ألن مسبلتنا تتعلق

مناقشة أدلة المذهب الثاني القائلون أن من حلق شعر رأسه للحجامة ناسياً أو جاهالً عليه دم.

مخالل
ير محل  ،ألن
 -1إن استدالكب ببن الحلق بسبب الحلامة لناية تولب الدب ف
ٌ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ص َدقَة
لصريح قول تعال  :فَ َم ْن َك َ
ان ِم ْن ُك ْم َم ِر ً
يضا أ َْو ِبه أَ ًذى م ْن َأرْسه فَف ْد َي ٌة م ْن ص َيام أ َْو َ
سك ،)3(حيث أولبت الفدية عند ولود العذر والحلق بسبب الحلامة إنما هو عذر.
أ َْو ُن ُ
 -8إن قولكب ببن النب  لب ينقل عن حلق موضع المحالب ا ينف ولوب الدب عل من

حلق شعر رأس بسبب الحلامة ،ألن ذلك ينزل منزل اللناية.

) )1انظر :السرخس  :المبسوط (.)04 /4

) )2انظر :السرخس  :المبسوط (..)04 /4
) )3من اآلية  136من سورة البقرة.
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ال أر الراجح ومسوغات الترجيح:

ال أر الراجح:

بعد عرض المذاهب الفقهية وما استدلوا ب وتوليهها ومناقشتها ظهر للباحث أن المذهب الرالح

هو المذهب األول القائل :إن من حلق شعر رأس للحلامة ناسيا أو لاهال علي فدية .
مسوغات الترجيح:

 -1قوة أدلة المذهب األول وولاهتها.

 -5لعدب التسليب بما أورد أصحاب المذهب الثان من أدلة ومناقشة.

 -3إن القول بولوب الدب عند حلق الشعر للحلامة في مشق وحرج عل المحرب تتناف مع
سماحة الشريعة الت ما لاءت إا لرفع الحرج والمشقة عن العباد.

 -4ألن النصوُ من القرآن والسنة لاءت صريحة الدالة بولوب الفدية ،ولي
دليل يولب الدب.
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هناك أ

المطلب الثاني
حج المرأة بغير ذ محرم.
نص المسألة:

ك ،اف
ال َمالا ٌ
ال َيح َي  ،قَ َ
قَ َ
ان لَهَا،
َيخ ُرُج َم َعهَا ،أَو َك َ
النس ا
اف لم ا ا
اء(.)2
ََ َ
اعة م َن ِّ َ

النس ا
الصَّر ا ( )1ا
اء الَّتا لَب تَح ُلج
ورة م َن ِّ َ
ُ َ
ك
َفلَب َيستَ اطع أَن َيخ ُرَج َم َعهَا :أََّنهَا اَ تَت ُر ُ

قَطُّ :إاَّنهَا ،إان لَب َي ُكن لَهَا ُذو َمح َريب
فَ اريضةَ ا
اهلل َعلَيهَا اف ال َحجَِّ .ولتَخ ُرج
َ

صورة المسألة:

امرأة بالرة عاقلة توفرت فيها شروط الحج ،فبرادت أن تحج فلب تلد محرما لها لتحج مع  ،فهل لها

أن تخرج مع ملموعة من النساء ،أب ا .
تحرير محل النزاع:

أن المرأة ا يلوز لها السفر لحج التطوع أو التلارة أو الزيارة برير محرب(،)3
ألمع الفقهاء عل ي
ولكنهب اختلفوا ف اشتراط المحرب ف حج المرأة الفريضة عل مذهبين.

مذاهب الفقهاء:

المذهب األول:

ذهب الحنيفة( ،)4والحنابلة ف الرالح( .)5إل أن يشترط ف حقها ولود المحرب أو الزوج.

المذهب الثاني:

وذهب المالكية( ،)6والشافعية ( :)7إل أن ا يشترط ف حقها ولود المحرب أو الزوج ،بل يشترط

األمن عل نفسها.

( )1هو التبتل وترك النكاح .ابن سالب :ريب الحديث (.)30/3
) )2مالك :موطب (.)650/3

) )3انظر :الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)153/5القراف  :الذخيرة ( ،)110/3العمران  :البيان (.)32/4
) )4انظر :السمرقند  :تحفة الفقهاء ( ،)310/1الكاسان  :بدائع الصنائع ( ،)153/5الشوكان  :فتح القدير (،413/5
 ،)450الراز  :تحفة الملوك (ُ ،)124 :ابن قدامة :المرن ( ،)530 /3ابن مفلح :الفروع (.)546 /2

) )5انظر :أحمد :مسائل اإلماب أحمد ألب

داود (ُ ،)106 :ابن البنا :المقنع ( ،)213/5ابن قدامة :المرن

( ،)30/2ابن تيمية :المحرر ( ،)533/1ابن مفلح :الفروع (.)534/3
) )6انظر :مالك :الموطب ( ،)45/1مالك :المدونة ( ،)420/1البال  :المنتق شرح الموطب ( ،)15/3القراف  :الذخيرة
(.)110/3

) )7انظر :الشافع  :األب ( ،)164/5الماورد  :الحاو ( ،)406/2الرزال  :الوليز ( ،)103/1الشيراز  :المهذب
( ،)663/5النوو  :الملموع (.)16/0
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سبب الخالف:

يرلع سبب الخالل معارضة األمر بالحج للنه عن سفر المرأة ثالثا إا مع ذ محرب(.)1

أدلة المذاهب:

أدلة المذهب األول القائلون :بنشتراط المحرب ،واستدلوا ،بالسُّنة والقيا

والمعقول.

السنة:
ُّ -4

 ،قال :قال النب « :الَ تُ ِ
أ -عن ابن عبا
الم ْأرَةُ إَِّال َم َع ِذ َم ْح َرمَ ،والَ
َ
ساف ِر َ
َخ ُر َج ِفي
َن أ ْ
س َ
َي ْد ُخ ُل َعلَ ْي َها َر ُج ٌل إَِّال َو َم َع َها َم ْح َرٌم» ،فَقَ َ
يد أ ْ
ول اللَّ ِه إِ ِّني أ ُِر ُ
ال َر ُج ٌلَ :يا َر ُ
َج ْي ِ
اخ ُر ْج َم َع َها»(.)2
الْ « :
الحجَّ ،فَقَ َ
ام َأرَِتي تُ ِر ُ
يد َ
ش َك َذا َو َك َذاَ ،و ْ
وجه الداللة:

َّ
تحج إا ب  ،ولوا ذلك لقال ل رسول اهلل :
دل ذلك عل أنها ا ينبر لها أن ي
وما حالتها إليك؛ ألنها تخرج مع المسلمين ،وأنت فامض لولهك فيما اكتُتبت ،فف

ترك  أن يبمر بذلك وأمر أن يحج معها دلي ٌل عل
ب (.)3

أنها ا يصلح لها الحج إا

ت؟»،
ب -عن ابن عبا
 ،أن قال :جاء رجل إلى المدينة ،فقال النبي « :أ َْي َن َن َزْل َ
ام َأرَةٌ إَِّال َو َم َع َها ُذو ُم ْح ِرم»(.)4
ت َعلَ ْي َك َب َاب َها َال تَ ُحج َّ
ال« :أ ْ
الَ :علَى فَُال َن َة ،قَ َ
قَ َ
َغلَ ْق َ
َّن ْ
وجه الداللة:

َّن امرأة إال ومعها ذو محرم» دالة واضحة عل اشتراط
دل قول « :ال تحج َّ

المحرب لسفر المرأة ف الحج(.)5

 -8القياس:

المستحب ا
الحج
إن
حج الفريضة عل
قيا
ي
ي
ي
ي
الحج المستحب؛ كما يأنكب تقولون :ي
حج الفريضة؛ بلامع يأنهما إنشاء سفر ف دار اإلسالب ،فلب
يلوز برير محرب؛ فكذلك ي

يلز برير محرب(.)6

) )1ابن رشد :بداية الملتهد (.)10 /5
) )2متفق علي  :البخار  :كتاب لزاء الصيد ،باب حج النساء ( ،)16/4برقب ( ،)1165مسلب ،كتاب الحج ،باب سفر
المرأة مع محرب إل الحج و ير ( ،)301/5برقب (.)1341

) )3انظر :الطحاو  :معان اآلثار (.)116/5
) )4سنن الدارقطن  :كتاب الحج ،باب المواقيت ( ،)550/3برقب ( .)5440صحح األلبان
 ،)103برقب (.)332

) )5انظر :ابن قدامة :المرن ( ،)35/2ابن حلر :فتح البار (.)30/4
) )6انظر :النوو  :الملموع (.)340/1
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ف

إرواء الرليل (/4

 -9المعقول:
أ -إنها بدون المحرب يخال عليها الفتنة ،فرير المحرب ا يؤمن ولو كان أتق النا  ،فنن
القلوب سريعة التقلب ،والشيطان بالمرصاد(.)1

ب -إن حالة المرأة إل المحرب متبكدة ف السفر ،فقد تمرض ،وتحتاج إل من يم
أو ير ذلك ،و ير المحرب ا يؤمن عل ذلك(.)2

بدنها

أدلة المذهب الثاني القائلون :بعدم اشتراط المحرم:
 -1القرآن:

اس ِح ُّج ا ْلب ْي ِت م ِن استَطَ َ ِ
قول تعال َ { :ولِلَّ ِه َعلَى َّ
الن ِ
يال}(.)3
س ِب ً
ْ
اع إِلَ ْيه َ
َ َ
وجه الداللة:

الرلال والنساء بال خالل  ،فنذا كان للمرأة
عاب للنا لميعا ،فيشمل ي
إن هذا خطاب ي
فنن يؤمن الفساد عليها
الرفقة المبمونة إذا كانت معها؛ ي
زاد وراحلة فه مستطيعة؛ و ي
فيلزمها فرض الحج(.)4

السنة:
ُّ -8

أ -عن ابن عمر ،قال :قاب رلل إل النب  فقال :من الحاج يا رسول اهلل :قال « َّ
ث
الش ِع ُ
ِ
َّ
ام َر ُج ٌل
ام َر ُج ٌل َ
سو َل اللَّ ِه؟ قَ َ
الح ِّج أَف َ
آخ ُر فَقَا َل :أَ ُّ َ
الَ « :
ْض ُل َيا َر ُ
الع ُّج َوالث ُّج» فَقَ َ
التَّف ُل» فَقَ َ
الر ِ
الَّ « :
اح َل ُة»(.)5
الَ :ما َّ
اد َو َّ
َ
ول اللَّ ِه؟ قَ َ
س َ
آخ ُر فَقَ َ
الز ُ
الس ِبي ُل َيا َر ُ
وجه الداللة:

الراحلة فحسب ،ولب يذكر المحرب من السبيل ،وهو
فسر السبيل ببن ي
إن النب  ي
الزاد و ي
خارج مخرج البيان فهو شامل لكل ما أريد(.)6
ب -عن عد بن حاتب ،قال :بينما أنا عند النب  إذ أتا رلل فشكا إلي الفاقة ،ثب أتا
ت ا
الح َيرةَ » قلت :لب أرها ،وقد أنبئت
آخر فشكا إلي قطع السبيل ،فقالَ « :يا َعاد َُّ ،هل َأرَي َ

) )1انظر :ابن العطار :شرح العمدة (.)106/1
) )2انظر :الشوكان  :نيل األوطار (.)540/4
) )3من اآلية  30من سورة آل عمران.

) )4انظر :الصنعان  :العدة حاشيت عل أحكاب اإلحكاب ابن دقيق العيد (.)410/5
) )5سنن الترمذ  :أبواب تفسير القرآن ،باب :ومن سورة آل عمران ( ،)552/2برقب ( ،)5331وقال الترمذ  :هذا
حديث ا نعرف من حديث ابن عمر إا من حديث إبراهيب بن يزيد الخوز المك  ،وقد تكلب بعض أهل العلب ف إبراهيب

بن يزيد من قبل حفظ وضعف األلبان ف إرواء الرليل ف تخريج أحاديث منار السبيل ( ،)160 /4برقب (.)311
) )6انظر :الشافع  :األب (.)110/5
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ِ
ِ ِ
َّ ِ
وف ِبال َك ْع َب ِة الَ
عنها ،قال« :فَِإ ْن َ
يرِةَ ،حتَّى تَطُ َ
طالَ ْت ِب َك َح َياةٌ ،لَتََرَي َّن الظعي َن َة تَْرتَح ُل م َن الح َ
َح ًدا إَِّال اللَّ َه»(.)1
تَ َخ ُ
اف أ َ
وجه الداللة:
أن خروج الظيعينة عل هذا الول لائز ،ولو لب يكن لائ از لب يمدح ب اإلسالب ،ولو

ألن تبخير البيان عن وقت الحلة ا يلوز(.)2
كان حراما ي
لبين ؛ ي
 -9القياس:
قيا

خروج المرأة للحج دون محرب عل

المرأة المهالرة من دار الكفر ،وقياسا عل

المبسورة إذا انف يكت من األسر؛ بلامع يأنهما سفران والبان؛ بل الهلرة ليست من األركان

الخمسة فكيل بالحج(.)3

 -1المعقول:

إن شروط إقامة الفرض ما يكون ف وسع المرء ف العادة ،والمرأة لي

لها واية عل

أن
المحرب ،وا يلب عل المحرب أن يخرج معها ،وا يلب عليها أن تتزوج للحج ،فعرل ي
المحرب لي بشرط ،وخرولها مع الرفقة اآلمنة حذ ار من الفتنة وتركا للوحدة (.)4

مناقشة األدلة:

مناقشة أدلة المذهب األول القائل :باشتراط المحرب.

«الَ تُس ِ
اف ِر».
ُ -1يناقش استداللهم بحديث ابن عبا
َ
ببن هذا الحديث حلة عليهب؛ ألن  لب يلزمها الرلوع ،وا أوقع عليها النه عن الحج،

ولكن  أمر زولها بالحج معها ،فكل زوج أب من الحج مع ام أرد فهو عاُ ،وا يسقط
ي
احتلوا ب  ،ولي يفهب من ير
فرض الحج ،هذا نُ الحديث الذ
عنها أللل معصيت
ي

ألن األمر ف هذا الحديث متول إل الزوج ا إل المرأة(.)5
ذلك أصال؛ ي
ام َأرَةٌ».
ت َعلَ ْي َك َب َاب َها َال تَ ُحج َّ
ويناقش استداللهم بحديث ابن عبا
«أ ْ
َغلَ ْق َ
ُ -5
َّن ْ
ببن حديث عمرو بن دينار عن عكرمة اختلط عل ابن لريج فلب يدر َّ
أحدث ب عمرو
بن دينار عن عكرمة ،أب حدث ب عمرو عن أب معبد عن ابن عبا

الحج وبالشك ،وا تثُبت الحلة بخبر مشكوك ف إسناد أو ف إرسال (.)6

وأدخل في ذكر

) )1البخار  :صحيح  ،كتاب المناقب ،باب عالمات النبوة ف اإلسالب ( ،)130 /4برقب (.)3232
) )2انظر :الزيلع  :تبيين الحقائق ( ،)321/1وابن قدامة :المرن (.)35/2
) )3انظر :السرخس  :المبسوط ( ،)111/4الزيلع  :تبيين الحقائق ( ،)321/1ابن قدامة :المرن (.)35/2
) )4انظر :الشافع  :األب ( ،)110/5الماورد  :الحاو (.)364/4
) )5انظر :ابن حزب :اإلحكاب ف أصول األحكاب (.)166/5
) )6انظر :الطحاو  :معان اآلثار (.)16/5
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وأجيب :ببن حديث أب معبد عن ابن عبا

الذ لي

إال ومعها محرم» إنما في ا تسافر المرأة إا مع ذ

الحج؛ ألن في أمر النب  زوج المرأة أن يحج معها(.)1

في هذا اللفظ «ال تحج امرأة

محرب ،فهو يدل عل استثناء سفر

الحج المستحب.
حج الفريضة عل
ويناقش استداللهم بقيا
ي
ي
ُ -3
بد
ببن القيا مع الفارق ،فحج الفرض والب ،فلاز بال محرب ،وما سوا
مستحب ،فال ي
ي
ي
()2
في من محرب .
ويناقش استداللهم بالمعقول من وجوه:
ُ
 -1إنها بدون المحرب يخال عليها الفتنة.

 -5إن حالة المرأة إل المحرب متبكدة ف السفر ،فقد تمرض.

 -3ببن التماع الرفقة من النسوة الثقات في مؤانسة وحماية فال خول.
ويجاب:
ُ

ببن الفتنة حاصلة ،وليست الرفقة محرما وا ف

بشيطان ،وتدبر بشيطان ولكل ساقط اقط (.)3

معن

المحرب .ألن المرأة تقبل
َ

مناقشة أدلة المذهب الثاني القائلون :بعدب اشتراط المحرب:

ط َ ِ
ِ
الن ِ ِ
ُ -1يناقش توليههب لقول تعال َ { :ولِلَّ ِه َعلَى َّ
يال}ببن
استَ َ
س ِب ً
اس ح ُّج ا ْل َب ْيت َم ِن ْ
اع إِلَ ْيه َ

اآلية ا تتناول النساء حال عدب المحرب؛ ألن المرأة ا تقدر عل الركوب والنزول بنفسها ،وان
استطاعت ف هذا الوقت فال تستطيع إنهاء إلراءاتها بنفسها؛ فتحتاج إل زوج أو محرب لذلك،

لبعضهن ممن تستطيع ذلك ،فالعبرة بالرالب؛ فه بذلك ير مستطيعة فال تدخل ف
وا ينظر
ي
النُ.
الر ِ
الَّ « :
احلَ ُة» من ولهين:
اد َو َّ
ويناقش استدالهب بحديث ابن عمر إذ قَ َ
الز ُ
ُ -5
يحتج ب (.)4
 الوجه األول :إن هذا الحديث ضعيل ،واي

السائل رلل.
 الوجه اآلخر :لو سليمنا ااحتلاج ب ؛ يفنن لب يذكر ل المحرب؛ ي
ألن ي
ِ
ِ ِ
َّ ِ
يرِة،
ُ -3
ويناقش استدالهب بحديث عد بن حاتب ،حيث قال« :لَتََرَي َّن الظعي َن َة تَْرتَح ُل م َن الح َ
َح ًدا إَِّال اللَّ َه».
وف ِبال َك ْع َب ِة الَ تَ َخ ُ
َحتَّى تَطُ َ
اف أ َ
ببن الحديث لاء لبيان الواقع من انتشار األمن ،ا لبيان حكب الخروج دون محرب ،وقد

دلالين يخرلون ،وا قائل بلواز (.)1
أخبر النب  عن ك يذابين و ي
) )1انظر :ابن قدامة :المرن ( ،)31/2ابن العطار :شرح العمدة (.)104/1
) )2انظر :الخطاب  :معالب السنن ( ،)154/5النوو  :الملموع (.)340/1

) )3انظر :القراف  :الذخيرة ( ،)103/3ابن حزب :المحل ( ،)20/0ابن بطال :شرح
) )4ضعف األلبان ف إرواء الرليل( ،)160 /4برقب (.)311
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للبخار (.)233/4

خروج المرأة للحج دون محرب عل المرأة المهالرة من دار الكفر،

ويناقش استداللهم بقيا
ُ -4
من ثالثة أول (:)2

 -الوجه األول :إن قيا

فاسد ااعتبار لمخالفة النُ.

 -الوجه الثاني :إن هذا قيا

مع الفارق؛ ألن المهالرة خرولها لي

سف ار فه تقصد

النلاة خول الفتنة ،فقطعها للمسافة كقطع السابح ،أما الت تخرج للحج فال.

 الوجه الثالث :سلمنا أنت سفر؛ لكن سفر لالضطرار؛ ألن الفتنة المتوقعة ف السفرأخل من الفتة المتوقعة من البقاء ف دار الحرب؛ فكان اإللماع عل لواز خرولها

دون محرب؛ ألن أخل المفسدتين وأهون الضررين.

ويناقش استداللهم بالمعقول إن شروط إقامة الفرض ما يكون ف وسع المرء ف العادة،
ُ -2
والمرأة لي لها واية عل المحرب.
فريضة والبة مطلقا ،ولكن اهلل ربط الحج بااستطاعة ،ومن

ببن هذا الكالب ف
ي
ااستطاعة المعتبرة شرعا بناء عل

األدلية ف

حق المرأة ولود المحرب ،فنن لب يولد فال

يلب الحج عل المرأة أصال ،فلهذا لب تكليل المرأة أم ار خارلا عن العادة أصال.

ال أر الراجح ومسوغات الترجيح:
ال أر الراجح:

بعد عرض المذاهب الفقهية وما استدلوا ب وتوليهها ومناقشتها ،ظهر للباحث أن المذهب الرالح هو

اللمع بين المذهبين :بنشتراط المحرب إن ولد ،واذا لب تلد المحرب تلزئها الرفقة المبمونة.
مسوغات الترجيح:

 -1عمال بقاعدة إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما.
 -5وعمال بقاعدة رفع الحرج.

) )1انظر :النوو  :الملموع (.)342/1
) )2انظر :السرخس  :المبسوط ( ،)111/4الماورد  :الحاو (.)364/4
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الخاتمة
أحمد عل توفيق ا وامتنان ا  ،وأثن علي ا
الخير كلا ا ا أُحص
الحمد هلل الذ بنعمت تتب الصالحات،
ُ
َ
ي
ا
محمد  وعل آل
أشرل المرسلين ،سيدنا
السالب عل
ثناء علي هو كما أثن عل نفس  ،والصالةُ و ُ
ي
بنحسان إل يوب الدين ،وبعد:
وصحب ومن تبعهب
ي
ا
اضحة ،فلب يبق إا أن
ت عل إخرال – قدر استطاعت  -بصو يرة و
نهاية هذا
فف
ُ
البحث الذ َح ارص ُ
نبين النتائج الت

السداد:
التوفيق و َ
َ

ثب التوصيات الت
توصلت إليها ،ومن َّ
ُ

ا ُبد منها من وله نظر  ،وأسب ُل اهللَ

النتائج:
أوالً-
ُ
ي
مهمة ،من أبرزها:
نتائج
توصلت من خالل كتابت لهذا البحث ،إل
لقد
ُ
َ

 -1بعد الخوض ف تعريل الحج بين المذاهب الفقهية تبين أن التعريل األحوط هو تعريل
الحنفية ،وهو عبارة عن زيارة البيت عل ول التعظيب ألداء ركن من أركان الدين العظيب ،وا
يتوصل ذلك إا بقصد ،وعزيمة ،وقطع مسافة بعيدة.
 -5بعد دراسة مسبلة حكب رم اللمار عن الصب والمريض ،ظهر للباحث أن ال أر الرالح
هو مذهب اللمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة القائلين :بلواز اإلنابة ف

الرم

عن

الصب والمريض.
 -3بعد دراسة مسبلة من نس

رم

بعض اللمار ف

أياب التشريق ،ظهر أن الرالح ف

المسبلة هو مذهب لمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية القائلين :بلواز الرم ليال وا
ش ء ف ذلك.
 -4بعد دراسة مسبلة حكب المرأة الت تحيض بمن قبل اإلفاضة ،فتبين ل أن الرالح هو ما
ذهب إلي ابن تيمية وابن القيب القائلين :ببن الطهارة والبة من الحيض ،سنة من الحدث
األصرر.
 -2بعد دراسة مسبلة حكب إهالل المرأة الحائض بالعمرة أو الحج خشية أن يفوتها الطوال،
ترلح للباحث ما ذهب إلي لمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة القائلين :ببنها تدخل
الحج عل العمرة وتصير قارن .
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 -6بعد دراسة مسبلة من حب

ف بيت حماب وهو من أهل مكة فماتت حمام ظهر ل أن

الرالح ما ذهب إلي لمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة القائلين :ببن هناك شاة لكل
حمامة.
 -0بعد د ارسة مسبلة حكب قتل المحرب للنعاب عمدا ظهر ل أن الرالح ما ذهب إلي لمهور
الفقهاء من الحنفية المالكية ولمهور الشافعية القائلين :بعدب التفريق بين الصرير والكبير.
 -1بعد دراسة مسبلة أكل المحرب بيض النعاب ظهر ل أن الرالح ما ذهب إلي لمهور الفقهاء
من الحنفية والشافعية والحنابلة القائلين :ببن عل بيض النعامة قيمت .
 -3بعد دراسة مسبلة حكب الشراكة ف الصيد الواحد ظهر ل أن الرالح ما ذهب إلي لمهور
الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة القائلين :أن عليهب لميعا لزاء واحدا.
 -10بعد دراسة مسبلة حكب الصيد بعد رم لمرة العقبة الكبرى وقبل اإلفاضة ظهر ل أن
الرالح ما ذهب إلي لمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة القائلين :ببن يحل للحاج إذا
رم

اللمرة الكبرى كل ش ء اإل النساء.

 -11بعد دراسة مسبلة حكب قطع المحرب لشلر الحرب فظهر أن الرالح ما ذهب إلي لمهور
الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة القائلين :ببن كل ما كان نابتا بطبع ففي قيمت هلل تعال
سواء أكان محرما أب حالا.
 -15بعد دراسة مسبلة حكب طرح القمل للمحرب ظهر ل أن الرالح ما ذهب إلي الشافع ف
أحد قولي أن ينح القمل من بدن وثياب وا كراهة ف ذلك ول قتل وا ش ء علي  ،يستحب
للمحرب قتل  ،كما يستحب لرير .
 -13بعد دراسة مسبلة حكب من لب

المخيط عامدا من ير ضرورة  ،وهو محرب ليسارة مؤن

الفدية علي  ،ظهر ل أن الرالح ما ذهب إلي لمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة
القائلين :ببن من لب

مخيطا عامدا من ير ضرورة  ،لزم خلع

وعلي

فدية ولو لبس

للحظ .
 -14بعد دراسة مسبلة حكب من م

طيبا عامدا من ير ضرورة  ،وهو محرب ليسارة مؤن

الفدية علي  ،ظهر ل أن الرالح ما ذهب إلي اإلماب مالك وعلماء مذهب والشافعية والحنابلة،
القائلين :ببن علي الفدية.
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 -12بعد دراسة مسبلة حكب حلق الشعر للحلامة  ،ظهر ل أن الرالح ما ذهب إلي لمهور
الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة القائلين :ببن من حلق شعر رأس

للحلامة علية فدية.

 -16بعد دراسة مسبلة حكب اشتراط المحرب ف حج المرأة  ،ظهر ل أن الرالح ما ذهب إلي
الحنفية القائلين :باشتراط المحرب.
َّ -10
إن لكتاب الموطب أهمية كبيرة إذ لمع بين الحديث واألثر والفق .
 -11تعد مسبلة الترليح بين المذاهب ،والتفضيل بينها من أشهر المسائل العلمية وأخطر
القضايا التاريخية.
ثانياً -التوصيات:

 -1أوص طلبةَ ا
ااهتماب بموضواع الحج ،وعمل ندوات توعية ف كتاب الحج.
العلب
َ
ا
بالتوسع ف در ا
ا
ا
النصوُ
الباحثين إل فهب
مدارك
األحكاب ،فه توسع
أحاديث
اسة
 -5أوص
ا
َ
َ
كاإلماب ي
ي
السليب ،وخصوصا إذا اقتر ا
ا
وطر ا
ا
ا
مالك
بشخصية فذة
نت الدراسة
ااستنباط
يقة

.

ا
ا
 -3النظر للمسائل المستحدثة بروح الشر ا
البعد عن التقوق اع داخل
ومقاصدها
يعة
العظيمة ،و ُ
ُ
ا
ا
ا
ا
ا
للمسبلة بميز ا
يع ف ضواء
المقاصد
ان
الباحث أن ينظُ َر
النصوُ ،حيث يلب عل
العامة للتشر ا
الدليل ،ا
ا
ا
التعصب.
وعدب
قواة
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وتشمل:
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فهرس المصادر والمراجع
فهرس الموضوعات

فهرس اآليات القرآنية
م.

رقم

اآليـــة

رقم الصفحة

اآلية
سورة رقم ( :)8البقرة

.1

{ َوأ َِت ُّموا ا ْل َح َّج َوا ْل ُع ْم َرةَ لِلَّ ِه }...

136

15،11،04،03،05،13،15،11

.5

ات}
{ا ْل َح ُّج أَ ْ
وم ٌ
ش ُهٌر َم ْعلُ َ

130

10

{يسأَلُوَن َك ع ِن ْاأل ِ
َهلَّ ِة ُق ْل ِه َي
َ
َْ
يت لِ َّلن ِ
اس َوا ْل َح ِّج}
َم َو ِاق ُ

113

10

س َع َها
َال ُي َكلِّ ُ
سا إَِّال ُو ْ
ف اللَّ ُه َن ْف ً

516

55

.3
.4

سورة رقم ( :)9ال عمران
.2
.6

آمنُوا اتَّقُوا اللَّ َه َح َّ
ق
ُّها الَِّذ َ
{ َياأَي َ
ين َ
ِِ
ون}
سلِ ُم َ
تُقَاته َوَال تَ ُموتُ َّن إَِّال َوأَ ْنتُ ْم ُم ْ
ت َم َن
س َح ُّج ا ْلبَ ْي َ
َ و َ هّلِلَ َعلَى النها َ
سب َ ً
يل
ا ْ
ستَطَا َع إَلَ ْي َه َ

105

ح

30

16،11

سورة رقم ( :)1سورة النساء
.0

ُّها َّ
اس اتَّقُوا َربَّ ُك ُم الَِّذ
{ َياأَي َ
الن ُ
َخلَقَ ُكم ِم ْن َن ْفس و ِ
اح َدة }...
َ
ْ

ح

1

سورة رقم ( :)5سورة المائدة

.1

ادوا }...
اصطَ ُ
{ َوِا َذا َحلَ ْلتُ ْم فَ ْ

32

60،23،26،22،41،40،44،43

سورة رقم ( :)88سورة الحج
.3

{ َوْل َيطَّ َّوفُوا ِبا ْل َب ْي ِت ا ْل َع ِتي ِ
ق}

51

31

سورة رقم ( :)82القصص
.10

{أَولَم نُم ِّك ْن لَهم حرما ِ
آم ًنا ُي ْج َبى
ُْ ََ ً
َ ْ َ
ش ْيء ِرْزقًا ِم ْن
ات ُك ِّل َ
إِلَ ْي ِه ثَ َم َر ُ

20

94

64

لَ ُد َّنا}..
سورة رقم ( :)91الروم
.11

{لِلَّ ِه ْاأل َْم ُر ِم ْن قَ ْب ُل َو ِم ْن َب ْع ُد}

4

3

سورة رقم ( :)99األحزاب
.15

آمنُوا اتَّقُوا اللَّ َه َوقُولُوا
ُّها الَِّذ َ
{ َياأَي َ
ين َ
َعمالَ ُكم
س ِد ً
صِل ْح لَ ُك ْم أ ْ
يدا * ُي ْ
قَ ْوًال َ
َ ْ 01-00
ِ
وب ُك ْم َو َم ْن ُي ِط ِع اللَّ َه
َوَي ْغف ْر لَ ُك ْم ُذ ُن َ

ح

ِ
يما }
َو َر ُ
سولَ ُه فَقَ ْد فَ َاز فَ ْوًاز َعظ ً

سورة رقم ( :)41التغابن

.13

16

فَاتهقُوا ه
ستَطَ ْعتُ ْم
َّللاَ َما ا ْ

95

35،55

فهرس األحاديث النبوية
الرقم
-1

طرف الحديث
ق َوَذ َب َح فَقَد َح َّل لَ ُ ُك ُّل َش يء إا َّا ِّ
اء
إا َذا َرَم َو َحلَ َ
الن َس ُ

-5

ت َعلَي َك َب َابهَا َا تَ ُحل َّ
َّن ام َأرَةٌ
أَ لَق َ
َّ
ا
البي ات َحتَّ تَطهُ ار
الحاجَّ َ ،ي َر أا تَطُواف با َ
افعل َما َيف َع ُل َ

-2

أن النب  حلق موضع المحالب

-6

ا ا
ي
ين قَاد َب َّ
النبا ُّ  أََّن ُ تََو َّ
أ َّ
ضبَ
َن أ ََّو َل َش ء َب َدأَ با ح َ
انقُ ا
ض َأر َس اكَ ،وامتَ اش اط
اإلسالَب علَ َخم ي َ :شه َ ا
ا
ادة أَن اَ إالَ َ
ُبن َ ا ُ َ
َ
َحتَّ أَه ُل َم َّكةَ امن َم َّكةَ

-3
-4

-0
-1
-3

إا َّن اللَّ ح َّرب م َّكةََ ،فلَب تَ اح َّل األ ي ا
ا ا
َحيد َبعاد
َحد قَبل َ ،واَ تَح ُّل أل َ
َ
َ َ َ َ

-10

ول ا
َح َلل َنا مع رس ا
اهلل
َََُ

-15

ان قَبلَ ُكب با ُس َؤالا اهب َواختاالَاف اهب
َد ُعونا َما تََركتُ ُكب ،إاَّن َما َهلَ َ
ك َمن َك َ

-11

حم رسو ُل اللَّ ا ُ ك َّل َن ا
اح َي ية ام َن ال َماد َين اة
ََ َ ُ

-13

دع العمرة

-14

ت ُح َي ٍّ َ-زو َج َّ
اضت
ص افَّيةَ بان َ
النبا ِّ َ -ح َ
َ

الصفحة
60 ،23
10،12
35،30
66،64
15
35،30
31
11
11
555
66،62
33
33،31
35،31

-12

اا
اء َكب ي
ش ُم اس ٍّن َوتُو َك ُل
الضُ
َص َاب ُ ال ُمح ارُب ،فَفي َل َز ُ
صي ٌد ،فَان َذا أ َ
َّبعُ َ
ا
ص َالةٌ إا َّا أ َّ
ق
َح َّل افي ا ال امنطَ َ
الطَّ َو ُ
َن اهللَ أ َ
ال باال َبيت َ

-11

العم َ ارة َكفَّ َارةٌ ال َما َبي َنهُ َما
العم َرةُ إالَ ُ
ُ

15

فاذهب بها يا عبد الرحمن فبعمرها من التنعيب

33

-13

ض َّ ا ا
اف َبي ا
الن َعاب ُيص ُيب ُ ال ُمح ارُب ثَ َمُن ُ
قاب رلل إل النب  فقال :من الحاج يا رسول اهلل :قال
« َّ
ث التَّاف ُل»
الش اع ُ

-16
-10

-50

96

22
35،30

21،20
16

طرف الحديث

الرقم

الصفحة

-51

قلت :يا رسول اهلل ،هل عل النساء لهاد

14

-55

ا تحج امرأة إا ومعها محرب

11

-53

ا تحل َّ
َّن امرأة إا ومعها ذو محرب

-54

ا
الم أرَةُ إا َّا َم َع اذ َمح َريبَ ،واَ َيد ُخ ُل َعلَيهَا َرُل ٌل
اَ تُ َساف ار َ

10،12

-52

صيدها ،وا ُيلتَقَطُ لُقطتُها
ا ُيختَلَ َخالها ،وا ُينفَُّر ُ
لَتَري َّن الظَّ اع َينةَ تَرتَ اح ُل امن ا
الح ا
ول
يرةَ ،حتَّ تَطُ َ
ََ
َ
َ

-51

َمن َا َيش ُك ُر َّ
النا َ

-30

هذ مكان عمرتك

-31

يا رس َ َّ ا
الح ِّج
يضةَ اللَّ ا َعلَ اع َب ااد ا اف
َ
ول الل إا َّن فَ ار َ
َ َُ

-33

يسعك طوافك لحلك وعمرتك

-34

ي ا
ب َّ
وش ُ
ك أن َيض ار َ
ُ
النا ُ

-56
-50

ول اللَّ ا
اك َه َو ُّ
الَ :ن َعب َيا َر ُس َ
ام َك» ،قَ َ
«لَ َعلَّ َك آ َذ َ

-53

َمن ُي اراد اهللُ ب ا خي ار

-35

12
66،62،64
11،10
11،03
ت
ح
40،31

ت ا
الح َيرةَ » قلت :لب أرها ،وقد أنبئت عنها،
َيا َعاد َُّ ،هل َأرَي َ

11
16
40،33
4
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فهرس اآلثار
م
.1
.5

طرف األثر
إذا

إا َذا

الصفحة

اشترك لماعة ُمحرمون ف قتل صيد
رميتُب اللمرةَ باسب اع حصي ي
ات َوَذ َبحتُب َو َحلَقتُب
َ َ ُ َ َ َ َ ََ
تاما :فعلي دب
لب المحرب المخيط يوما ي

22
23

.3

إذا

.4

أن أولب ف الحمامة شاة
أَهو ُن قَتا ي
يل
َ
أولبوا ف النعامة بدنة

41،40

.0

القملة ضالة ا تلتم

00،63

.1

ا
ضالَّةٌ َا تُبتَ َر
تل َك َ

63

.2
.6

.3
.10

04،05
44
63

ا
ام ية فَ َماتَت
َن َزل َنا َمن ازا ،فَبَ لَق َنا َب َ
اب ال َمن ازل َعلَ َح َم َ
طي
وال افد َيةُ اف ُمتَقَ ِّداب ال َخ َب ار َعن أَبا ُّ
اء
الزَبي ارَ ،و َع َ
َ

98

44
62

قائمة المصادر والمراجع

()1

أوالً -القرآن الكريم وعلومه.

 -1القرطبي :أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن أب بكر بن فرح األنصار الخزرل شم
القرطب

الدين

(المتوف 601 :هد) ،اللامع ألحكاب القرآن :تفسير القرطب  ،تحقيق :أحمد البردون

وابراهيب أطفيش ،دار الكتب المصرية -القاهرة ،الطبعة الثانية1314 ،هد 1364 -ب.

 -5الشنقيطي :محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر (المتوف 1333 :هد) :أضواء
البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع بيروت – لبنان،
1412هد 1332 -ب.

 -3الشوكان  :محمد بن عل بن محمد بن عبد اهلل الشوكان اليمن (المتوف 1520 :هد) ،فتح
القدير :دار ابن كثير ،دار الكلب الطيب ،دمشق -بيروت ،الطبعة األول 1414 -هد.

 -4الصابوني :محمد عل الصابون  ،صفوة التفاسير :دار الصابون للطباعة والنشر والتوزيع
– القاهرة ،الطبعة األول 1410 ،هد 1330 -ب.

 -2الطحاو  :أبو لعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزد

الحلر

المصر المعرول بالطحاو (المتوف 351 :هد) ،أحكام القرآن الكريم :تحقيق :الدكتور سعد
الدين أونال ،مركز البحوث اإلسالمية التابع لوقل الديانة الترك  ،استانبول ،الطبعة األول .

ثانياً -كتب الحديث وعلومه.
أ -متون الحديث:

 -1أبو داود :سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزد الس ا
ِّلستان

(المتوف 502 :هد) ،سنن أبي داود :المحقق :محمد محي الدين عبد الحميد ،المكتبة العصرية،
صيدا بيروت.

 -5أحمد بن حنبل :أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيبان (المتوف 541 :هد)،
مسند اإلمام أحمد بن حنبل :المحقق :شعيب األرنؤوط  -عادل مرشد ،وآخرون ،إشرال :د عبد

اهلل بن عبد المحسن الترك  ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األول  1451 ،هد 5001 /ب.

 -3األلبان

 :أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ،بن الحاج نوح بن نلات

األشقودر األلبان

بن آدب،

(المتوف 1450 :هد) ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها

وفوائدها :مكتبة المعارل للنشر والتوزيع ،الرياض ،الطبعة األول (لمكتبة المعارل) ،عاب

) )1عند عدب ذكر الطبعة أو تاريأ النشر ومكان والدار أو اسب المحقق يعد ير متوفر ف الطبعات الت تب الرلوع
إليها.
99

النشر :لد 1412 :4 - 1هد  1332 -ب ،لد  1416 :6هد 1336 -ب ،لد  1455 :0هد -
5005ب.

 -4األلبان

بن آدب،

 :أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ،بن الحاج نوح بن نلات

األشقودر األلبان (المتوف 1450 :هد) ،سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ

في األمة :دار المعارل ،الرياض  -المملكة العربية السعودية ،الطبعة األول 1415 ،هد /
1335ب.

 -2األلبان

 :أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ،بن الحاج نوح بن نلات

األشقودر األلبان

(المتوف 1450 :هد) ،صحيح أبي داود  -األم :مؤسسة

ار

بن آدب،
للنشر

والتوزيع ،الكويت ،الطبعة :األول 1453 ،هد 5005 -ب.

 -6األلبان  :أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ،بن الحاج نوح بن نلات بن آدب ،األشقودر
األلبان

(المتوف 1450 :هد) ،تمام المنة في التعليق على فقه السنة دار الراية ،الطبعة

الخامسة.

 -0األلبان  :أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ،بن الحاج نوح بن نلات بن آدب ،األشقودر
األلبان (المتوف 1450 :هد) ،صحيح الجامع الصغير وزياداته :المكتب اإلسالم .

 -1األلبان  :محمد ناصر الدين األلبان (المتوف 1450 :هد) ،صحيح وضعيف سنن أبي داود:
مصدر الكتاب :برنامج منظومة التحقيقات الحديثية  -الملان  -من إنتاج مركز نور اإلسالب
ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية ،قاب بنعادة فهرست وتنسيق  :أحمد عبد اهلل عضو ف ملتق

أهل الحديث.

 -3األلبان  :محمد ناصر الدين األلبان (المتوف 1450 :هد) ،ضعيف سنن الترمذ  :المكتب
ااسالم – بيروت ،الطبعة األول 1411 ،هد 1331 -ب.

 -10البخار  :محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخار اللعف  ،صحيح البخار  :المحقق:
محمد زهير بن ناصر الناصر ،الناشر :دار طوق النلاة (مصورة عن السلطانية بنضافة ترقيب
محمد فؤاد عبد الباق ) ،الطبعة األول 1455،هد.

 -11ابن البيع :أبو عبد اهلل الحاكب محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدوي بن ُنعيب بن الحكب
الضب الطهمان النيسابور المعرول بابن البيع(المتوف 402 :هد) ،المستدرك على
الصحيحين :تحقيق :مصطف عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة األول ،
1330 – 1411ب.

 -15البيهق

 :أحمد بن الحسين بن عل

بن موس

الخس َرو الرد
ُ

الخراسان  ،أبو بكر

البيهق (المتوف 421 :هد) ،السنن الكبرى :المحقق :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية،
بيروت – لبنات ،الطبعة الثالثة 1454 ،هد 5003 -ب.
011

بن الضحاك ،الترمذ  ،أبو عيس

 -13الترمذ  :محمد بن عيس بن َسورة بن موس
(المتوف 503 :هد) ،سنن الترمذ  :تحقيق وتعليق :أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباق
وابراهيب عطوة عوض المدر

ف

األزهر الشريل ،شركة مكتبة ومطبعة مصطف

الباب

الحلب – مصر ،الطبعة الثانية1332 ،هد 1302 /ب.

 -14ابن خزيمة :أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المريرة بن صالح بن بكر السلم
النيسابور (المتوف 311 :هد) ،صحيح ابن خزيمة :المحقق :د .محمد مصطف

األعظم ،

المكتب اإلسالم – بيروت.
 -12الدارقطن

 :أبو الحسن عل

بن عمر بن أحمد بن مهد

بن مسعود بن النعمان بن

دينار البرداد الدارقطن (المتوف 312 :هد) ،سنن الدارقطني :حقق وضبط نص وعلق علي :
شعيب األرنؤوط ،حسن عبد المنعب شلب  ،عبد اللطيل حرز اهلل ،أحمد برهوب ،مؤسسة الرسالة،
بيروت – لبنان ،الطبعة األول  1454 ،هد 5004 /ب.

 -16الدارم  :أبو محمد عبد اهلل بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبهراب بن عبد الصمد
الدارم  ،التميم السمرقند (المتوف 522 :هد) ،مسند الدارمي المعرول بد (سنن الدارم ):
تحقيق :حسين سليب أسد الداران  ،دار المرن للنشر والتوزيع ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة
األول 1415 ،هد 5000 -ب.

 -10ابن أب
خواست

شيبة :أبو بكر بن أب

شيبة ،عبد اهلل بن محمد بن إبراهيب بن عثمان بن

العبس (المتوف 532 :هد) ،المصنف في األحاديث واآلثار :المحقق :كمال يوسل

الحوت ،مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة األول .1403 ،
 -11الطبران

 :سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخم

الشام  ،أبو القاسب الطبران

(المتوف 360 :هد) ،المعجم الكبير :المحقق :حمد بن عبد المليد السلف  ،مكتبة ابن تيمية –
القاهرة ،الطبعة الثانية.

 -13عبد الرزاق :عبد الرزاق بن هماب بن نافع الحمير اليمان الصنعان (المتوف 511 :هد)،
المصنف :المحقق :حبيب الرحمن األعظم  ،الناشر :الملل

العلم  -الهند ،المكتب

اإلسالم – بيروت ،الطبعة الثانية1403 ،ه.

 -50ابن مال  :أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزوين  ،ومالة اسب أبي يزيد(المتوف 503 :هد)،
سنن ابن ماجه ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباق  ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيس

الباب الحلب .

 -51مالك بن أن  :مالك بن أن

بن مالك بن عامر األصبح المدن (المتوف 103 :هد )،

موطأ اإلمام مالك ،:صحح ورقم وخرج أحاديث وعلق علي  :محمد فؤاد عبد الباق  ،دار
إحياء التراث العرب  ،بيروت – لبنان 1406 ،هد 1312 /ب.
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 -55مسلب :مسلب بن الحلاج أبو الحسن القشير النيسابور (المتوف 561 :هد) ،صحيح
مسلم ،المحقق :محمد فؤاد عبد الباق  ،دار إحياء التراث العرب – بيروت.

 -53النسائ

 :أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عل

الخراسان  ،النسائ (المتوف :

303هد)،السنن الكبرى :حقق وخرج أحاديث  :حسن عبد المنعب شلب  ،أشرل علي  :شعيب

األرناؤوط ،قدب ل  :عبد اهلل بن عبد المحسن الترك  ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة األول ،
 1451هد .5001 /

ب -شروح الحديث:

 -1البال  :أبو الوليد سليمان بن خلل بن سعد بن أيوب بن وارث التليب القرطب البال

األندلس (المتوف 404 :هد) ،المنتقى شرح الموطأ :مطبعة السعادة  -بلوار محافظة مصر،

الطبعة األول  1335 ،هد( ،ثب صورتها دار الكتاب اإلسالم  ،القاهرة  -الطبعة الثانية ،بدون
تاريأ).

 -5ابن بطال :ابن بطال أبو الحسن عل

بن خلل بن عبد الملك(المتوف 443 :هد) ،شرح

صحيح البخار  :تحقيق :أبو تميب ياسر بن إبراهيب ،مكتبة الرشد  -السعودية ،الرياض ،الطبعة
الثانية1453 ،هد 5003 /ب.

 -3ابن حلر العسقالن  :أحمد بن عل بن حلر أبو الفضل العسقالن الشافع  ،فتح البار

شرح صحيح البخار  :دار المعرفة  -بيروت1303 ،ه ،رقب كتب وأبواب وأحاديث  :محمد فؤاد
عبد الباق  ،قاب بنخرال  ،وصحح  ،وأشرل عل طبع  :محب الدين الخطيب ،علي تعليقات

العالمة :عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.

 -4ابن حلر العسقالن  :الحافظ ابن حلر العسقالن فتح السالم شرح عمدة األحكام :مبخوذ
من كتاب فتح البار  ،لمع وهذب وحقق  :أبو محمد عبد السالب بن محمد العامر.

 -2حمزة محمد قاسب :حمزة محمد قاسب  ،منار القار شرح مختصر صحيح البخار  :رالع :
الشيأ عبد القادر األرناؤوط ،عن

بتصحيح ونشر  :بشير محمد عيون ،مكتبة دار البيان،

دمشق  -اللمهورية العربية السورية ،مكتبة المؤيد ،الطائل  -المملكة العربية السعودية،
1410هد 1330 -ب.

 -6الخطاب  :أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيب بن الخطاب البست

المعرول

بالخطاب (المتوف 311 :هد)،معالم السنن ،وهو شرح سنن أب داود :المطبعة العلمية – حلب،

الطبعة األول 1321هد 1335 -ب.

السالم  ،البرداد  ،ثب
 -0ابن رلب :زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رلب بن الحسنَ ،
الدمشق  ،الحنبل (المتوف 032 :هد) ،جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع
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الكلم :المحقق :شعيب األرناؤوط  -إبراهيب بال  ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة السابعة،
1455هد 5001 -ب.

 -1الزرقان  :محمد بن عبد الباق بن يوسل الزرقان المصر األزهر  ،شرح الزرقاني على
موطأ اإلمام مالك :تحقيق :ط عبد الرؤول سعد ،مكتبة الثقافة الدينية – القاهرة ،الطبعة

األول 1454 ،هد 5003 /ب.

 -3الشوكان  :محمد بن عل بن محمد بن عبد اهلل الشوكان اليمن (المتوف 1520 :هد) ،نيل

األوطار :تحقيق :عصاب الدين الصبابط  ،دار الحديث ،مصر ،الطبعة األول 1413 ،هد /
1333ب.

 -10ابن عبد البر :أبو عمر يوسل بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصب النمر
القرطب (المتوف 463 :هد)،التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد :تحقيق :مصطف

بن أحمد العلو  ،محمد عبد الكبير البكر  ،و ازرة عموب األوقال والشؤون اإلسالمية –
المررب1310 ،هد.

 -11ابن عبد البر :أبو عمر يوسل بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصب النمر
القرطب

(المتوف 463 :هد) ،االستذكار :تحقيق :سالب محمد عطا ،محمد عل

معوض ،دار

الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة األول 5000 –1451 ،ب.
 -15أبو الفضل :زين الدين عبد الرحيب بن الحسين بن عبد الرحمن بن أب بكر بن إبراهيب
العراق (المتوف 106 :هد) ،طرح التثريب في شرح التقريب(المقصود بالتقريب :تقريب األسانيد
وترتيب المسانيد) :أكمل ابن  :أحمد بن عبد الرحيب بن الحسين الكرد

ال ارزيان ثب المصر ،

أبو زرعة ول الدين ،ابن العراق (المتوف 156 :هد) ،الطبعة المصرية القديمة  -وصورتها دور
عدة منها(دار إحياء التراث العرب  ،ومؤسسة التاريأ العرب  ،ودار الفكر العرب ) ،بدون تاريأ.

 -13اللكنو  :محمد عبد الح

بن محمد عبد الحليب األنصار

اللكنو

الهند  ،أبو

الحسنات(المتوف 1304 :هد) ،التعليق الممجد على موطأ محمد(شرح لموطب مالك برواية محمد
بن الحسن) :تعليق وتحقيق :تق الدين الندو أستاذ الحديث الشريل بلامعة اإلمارات العربية

المتحدة ،دار القلب -دمشق ،الطبعة الرابعة 1456 ،هد 5002 -ب.

 -14موس اشين األستاذ الدكتور موس شاهين اشين ،فتح المنعم شرح صحيح مسلم :دار
الشروق ،الطبعة :األول (دار الشروق)1453 ،هد 5005 -ب.

 -12النوو  :أبو زكريا محي الدين يحي بن شرل النوو (المتوف 606 :هد)،المنهاج شرح
صحيح مسلم بن الحجاج دار إحياء التراث العرب – بيروت ،الطبعة الثانية.1335 ،
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 -16الهرو  :عل بن (سلطان) محمد ،أبو الحسن نور الدين المال الهرو القار (المتوف :
1014هد)،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :دار الفكر ،بيروت – لبنان ،الطبعة األول ،

1455هد 5005 -ب.
 َّ -10ا
الولَّ او  ،شرح سنن النسائي المسمى
الولو  :محمد بن عل بن آدب بن موس اإلثيوب َ
َ
«ذخيرة العقب ف شرح الملتب » :دار المعراج الدولية للنشر[لد  ،]2 - 1دار آل بروب للنشر
والتوزيع[لد .]40 - 6

ت -علوم الحديث:
 -4ابن عساكر :أبو القاسب عل

بن الحسن بن هبة اهلل المعرول بابن عساكر (المتوف :

201هد) ،كشف المغطا في فضل الموطأ :ثقة الدين ،المحقق :محب الدين أب

سعيد عمر

العمرو  ،دار الفكر – بيروت.

ث -كتب التخريج:

 -1األلبان  :محمد ناصر الدين األلبان

(المتوف

1450 :هد) ،إرواء الغليل في تخريج

أحاديث منار السبيل :إشرال :زهير الشاويش ،المكتب اإلسالم

– بيروت ،الطبعة الثانية

1402هد 1312 -ب.
 -5ابن حلر العسقالن  :أبو الفضل أحمد بن عل بن محمد بن أحمد بن حلر العسقالن

(المتوف 125 :هد)،المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية :المحقق )10( :رسالة علمية
قدمت للامعة اإلماب محمد بن سعود ،تنسيق :د .سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثر  ،دار
العاصمة ،دار الريث – السعودية ،الطبعة األول 1413 ،هد.

 -3ابن حلر العسقالن  :أبو الفضل أحمد بن عل

بن محمد بن أحمد بن حلر

العسقالن (المتوف 125 :هد)،التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير :دار الكتب
العلمية ،الطبعة :الطبعة األول 1413هد1313 .ب.

 -4ابن حلر العسقالن  :الدراية في تخريج أحاديث الهداية :أبو الفضل أحمد بن عل بن
محمد بن أحمد بن حلر العسقالن (المتوف 125 :هد) ،المحقق  :السيد عبد اهلل هاشب اليمان
المدن  ،دار المعرفة – بيروت.

ثالثاً -كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية.

 -1البال  :أبو الوليد سليمان بن خلل بن سعد بن أيوب بن وارث البال (ت404ه) ،إحكام
الفصول في أحكام األصول :تحقيق :عبد المليد ترك  ،نشر :دار الررب اإلسالم  ،الطبعة

األول 1400 :ه1316 /ب.
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 -5ابن الهماب :كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواس
161هد) ،فتح القدير :دار الفكر ،الطبعة.

المعرول بابن الهماب(المتوف :

رابعاً -كتب الفقه.

أ -الفقه الحنفي:
 -1البابرت  :محمد بن محمد بن محمود ،أكمل الدين أبو عبد اهلل ابن الشيأ شم

الدين ابن

الشيأ لمال الدين الروم البابرت (المتوف 016 :هد) ،العناية شرح الهداية :دار الفكر.

 -5البلدح  :عبد اهلل بن محمود بن مودود الموصل البلدح  ،ملد الدين أبو الفضل الحنف

(المتوف 613 :هد) ،االختيار لتعليل المختار :مطبعة الحلب  -القاهرة 1326 ،هد 1330 /ب.
 -3الحصكف  :محمد بن عل بن محمد ا
الحصن المعرول بعالء الدين الحصكف

الحنف (المتوف 1011 :هد) ،الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار :المحقق :عبد
المنعب خليل إبراهيب ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األول 1453 ،هد5005 -ب.

 -4داماد أفند  :عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخ

زاد  ،يعرل بداماد

أفند (المتوف 1001 :هد) ،مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر :دار إحياء التراث العرب .
الزبا ايد ي  :أبو بكر بن عل بن محمد الحداد العباد َّ
َّ -2
الزبا ايد ي اليمن الحنف (المتوف :
100هد)،الجوهرة النيرة :المطبعة الخيرية ،الطبعة األول 1355 ،هد.
 -6الزيلع  :عثمان بن عل بن محلن البارع  ،فخر الدين الزيلع الحنف (المتوف 043 :
هد) ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ِّ
الش ْل ِب ِّي :المطبعة الكبرى األميرية  -بواق،
القاهرة ،الطبعة األول  1313 ،هد.

 -0السرخس  :محمد بن أحمد بن أب

سهل شم

المبسوط :دار المعرفة – بيروت 1414 ،هد 1333/ب.

األئمة السرخس

(المتوف 413 :هد)،

 -1السمرقند  :محمد بن أحمد بن أب أحمد ،أبو بكر عالء الدين السمرقند

(المتوف  :نحو

240هد) ،تحفة الفقهاء :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة الثانية 1414 ،هد /
1334ب.

 -3الشرنبالل :

حسن بن عمار بن عل

الشرنبالل

المصر

الحنف

1063هد)،نور اإليضاح ونجاة األرواح في الفقه الحنفي :المحقق :محمد أني

(المتوف :

مهرات ،المكتبة

العصرية ،الطبعة 1546هد5002 -ب.

َص ُل:
 -10الشيبان  :أبو عبد اهلل محمد بن الحسن بن فرقد الشيبان (المتوف  113 :هد) ،األ ْ
محمد بوينوكالن ،دار ابن حزب ،بيروت – لبنان ،الطبعة األول ،
اسة :الدكتور
َّ
در َ
تحقيق َو َ
1433هد 5015 -ب.
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 -11الشيبان  :أبو عبد اهلل محمد بن الحسن بن فرقد الشيبان
على أهل المدينة :المحقق :مهد

حسن الكيالن

(المتوف 113 :هد) ،الحجة

القادر  ،عالب الكتب – بيروت ،الطبعة

الثالثة1403 ،ه.

 -15ابن عابدين :ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشق الحنف

(المتوف 1525 :هد)،رد المحتار على الدر المختار دار الفكر-بيروت ،الطبعة الثانية1415 ،هد

1335 /ب.
 -13العين  :أبو محمد محمود بن أحمد بن موس بن أحمد بن حسين الريتاب الحنف بدر

الدين العين (المتوف 122 :هد) ،البناية شرح الهداية :دار الكتب العلمية  -بيروت ،لبنان،

الطبعة األول  1450 ،هد 5000 /ب.

 -14القدور  :أحمد بن محمد بن أحمد بن لعفر بن حمدان أبو الحسين القدور (المتوف :
451هد) ،مختصر القدور في الفقه الحنفي :المحقق :كامل محمد محمد عويضة ،الناشر:

دار الكتب العلمية ،الطبعة األول 1411 ،هد1330 -ب.

 -12القدور  :أحمد بن محمد بن أحمد بن لعفر بن حمدان أبو الحسين القدور (المتوف :

451هد)،التجريد للقدور  :المحقق :مركز الدراسات الفقهية وااقتصادية :أ .د محمد أحمد

سراج ،أ .د عل لمعة محمد ،دار السالب – القاهرة ،الطبعة الثانية1450 ،هد 5006 -ب.
 -16الكاسان

 :عالء الدين ،أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاسان

الحنف

(المتوف :

210هد) ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :دار الكتب العلمية ،الطبعة الثانية1406 ،هد /
1316ب.

 -10المر ينان  :عل

بن أب

بكر بن عبد اللليل الفر ان

المر ينان  ،أبو الحسن برهان

الدين (المتوف 233 :هد) ،الهداية في شرح بداية المبتد  :المحقق :طالل يوسل ،دار احياء

التراث العرب  -بيروت.

 -11المنبل  :لمال الدين أبو محمد عل بن أب يحي زكريا بن مسعود األنصار الخزرل

المنبل (المتوف 616 :هد) ،اللباب في الجمع بين السنة والكتاب :المحقق :د .محمد فضل
عبد العزيز المراد ،دار القلب  -الدار الشامية  -سوريا  /دمشق  -لبنان  /بيروت ،الطبعة

الثانية1414 ،هد 1334 /ب.

 -13ابن نليب :زين الدين بن إبراهيب بن محمد ،المعرول بابن نليب المصر (المتوف :
300هد)،البحر الرائق شرح كنز الدقائق :وف آخر  :تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن
عل الطور الحنف القادر (ت بعد  1131هد) ،وبالحاشية :منحة الخالق ابن عابدين ،دار

الكتاب اإلسالم  ،الطبعة الثان .
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 -50ابن نليب :سراج الدين عمر بن إبراهيب بن نليب الحنف (المتوف 1002 :هد)،النهر الفائق

شرح كنز الدقائق :المحقق :أحمد عزو عناية ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األول 1455 ،هد -

5005ب.

 -51النسف  :أبو البركات عبد اهلل بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسف (المتوف 010 :هد)،

كنز الدقائق :المحقق :أ .د .سائد بكداش ،دار البشائر اإلسالمية ،دار السراج ،الطبعة األول ،
1435هد 5011 -ب.

زاد  ،يعرل بداماد

 -55داماد أفند  :عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخ

أفند (المتوف 1001 :هد) ،مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر :دار إحياء التراث العرب .

ب -الفقه المالكي:

 -1األزهر  :صالح بن عبد السميع اآلب

األزهر (المتوف 1332 :هد)،الثمر الداني شرح

رسالة ابن أبي زيد القيرواني :المكتبة الثقافية – بيروت.

 -5ابن بريزة :أبو محمد ،وأبو فار  ،عبد العزيز بن إبراهيب بن أحمد القرش التميم التونس

المعرول بابن بزيزة(المتوف  603 :هد) ،روضة المستبين في شرح كتاب التلقين :المحقق:
عبد اللطيل زكاغ ،دار ابن حزب ،الطبعة األول 1431 ،هد 5010 -ب.

 -3التنوخ  :أبو الطاهر إبراهيب بن عبد الصمد بن بشير التنوخ

المهدو (المتوف  :بعد

236هد) ،التنبيه على مبادئ التوجيه  -قسب العبادات :المحقق :الدكتور محمد بلحسان ،دار

ابن حزب ،بيروت – لبنان ،الطبعة األول 1451 ،هد 5000 -ب.
 -4الثعلب  :أبو محمد عبد الوهاب بن عل بن نصر الثعلب البرداد المالك (المتوف 455 :
هد)،شرح الرسالة :اعتن

ب  :أبو الفضل الدمياط

األول 1451 ،هد 5000 -ب.

أحمد بن عل  ،دار ابن حزب ،الطبعة

 -2الثعلب  :أبو محمد عبد الوهاب بن عل

بن نصر الثعلب

البرداد

المالك (المتوف :

 -6الثعلب  :أبو محمد عبد الوهاب بن عل

بن نصر الثعلب

البرداد

المالك (المتوف :

محمد إبراهيب بورويبة ،دار ابن حزب للطباعة
َّ

455هد)ُ ،ع ُيون المسائل :دراسة وتحقيق :عل
والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان ،الطبعة األول 1430 ،هد 5003 -ب.

455هد) ،المعونة على مذهب عالم المدينة «اإلماب مالك بن أن » :المحقق :حميش عبد

الحق ،المكتبة التلارية ،مصطف
ي
بلامعة أب القرى بمكة المكرمة.

أحمد الباز  -مكة المكرمة ،وأصل الكتاب :رسالة دكتو ار

 -0الدردير ،أحمد بن أحمد بن أب حامد (المتوف 1501 :ه) :الشرح الكبير ،دار الفكر.
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 -1الدردير ،أحمد بن أحمد بن أب حامد (المتوف 1501 :ه) :الشرح الصرير ،دار المعارل.

 -3ابن لبير :قاسب بن خلل بن فتح بن عبد اهلل بن لبير ،أبو عبيد اللبير (المتوف :
301هد)،التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة:

المحقق :باحُّو مصطف  ،دار الضياء ،مصر ،الطبعة األول  1456 ،هد 5002 -ب.

 -10ابن الحالب :عثمان بن عمر بن أب بكر بن يون  ،أبو عمرو لمال الدين ابن الحالب
الكرد

المالك (المتوف 646 :هد) ،جامع األمهات :المحقق :أبو عبد الرحمن األخضر

األخضر  ،اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية1451 ،هد 5000 -ب.

الحالة كوكب عبيد،فقه العبادات على المذهب المالكي :مطبعة اإلنشاء ،دمشق –
-11
ي
سوريا ،الطبعة األول 1406هد 1316 -ب.
 -15الحصن  :أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معل الحسين الحصن  ،تق

الدين الشافع (المتوف 153 :هد) ،كفاية األخيار في حل غاية االختصار :المحقق :عل عبد

الحميد بلطل ومحمد وهب سليمان ،دار الخير – دمشق ،الطبعة األول 1334 ،ب.

 -13الحطاب :شم

الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلس المررب ،

الرعين المالك (المتوف 324 :هد)،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل:
المعرول بالحطاب ُّ

دار الفكر ،الطبعة الثالثة1415 ،هد 1335 /ب.

المالك

 -14الخرش  :محمد بن عبد اهلل الخرش

مختصر خليل :دار الفكر للطباعة – بيروت.

أبو عبد اهلل (المتوف 1101 :هد) ،شرح

 -12خليل :خليل بن إسحاق بن موس  ،ضياء الدين اللند

المالك

المصر (المتوف :

006هد)،التوضيح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب :المحقق :د .أحمد بن عبد الكريب

نليب ،الناشر ،مركز نليبوي للمخطوطات وخدمة التراث ،الطبعة األول 1453 ،هد -
5001ب.

 -16خليل :خليل بن إسحاق بن موس  ،ضياء الدين اللند

المالك

المصر (المتوف :

006هد) ،مختصر العالمة خليل :المحقق :أحمد لاد ،دار الحديث/القاهرة ،الطبعة األول ،
1456هد5002/مد.

 -10الدسوق  :محمد بن أحمد بن عرفة الدسوق

المالك (المتوف 1530 :هد) ،حاشية

الدسوقي على الشرح الكبير :دار الفكر ،الطبعة :بدون طبعة.

 -11الدمير  :بهراب بن عبد اهلل بن عبد العزيز بن عمر بن عوض ،أبو البقاء ،تاج الدين
الدمي ا
َّ
الد ام ا
اط ي المالك (المتوف 102 :هد) ،الشامل في فقه اإلمام مالك :ضبط
السلم
ير ي ِّ َ
وصحح  :أحمد بن عبد الكريب نليب ،مركز نليبوي للمخطوطات وخدمة التراث ،الطبعة
األول 1453 ،هد 5001 -ب.
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اهج التَّ ِ
ِ
حص ِ
يل
 -13الرلرال  :أبو الحسن عل بن سعيد الرلرال (المتوف  :بعد 633هد) ،م َن ُ
المد َّونة وح ِّل م ا
مياط -
ونتائج لطائف التَّأ ِْويل في َ
شكالتها :اعتن ب  :أبو الفضل ي
شر ِح َ
الد َ
َ ُ
أحمد بن عل ي  ،دار ابن حزب ،الطبعة األول 1451 ،هد 5000 -ب.
 -50ابن رشد :أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطب (المتوف 250 :هد)،البيان والتحصيل
وآخرون ،دار الررب

والشرح والتولي والتعليل لمسائل المستخرلة :حقق  :د محمد حل
اإلسالم  ،بيروت – لبنان ،الطبعة الثانية 1401 ،هد 1311 /ب.

 -51ابن رشد :أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطب

(المتوف 250 :هد) ،المقدمات

الممهدات :دار الررب اإلسالم  ،الطبعة األول  1401 ،هد 1311 /ب.

 -55ابن رشد :أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطب الشهير بابن رشد

الحفيد(المتوف 232 :هد) ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد :دار الحديث – القاهرة1452 ،هد /
5004ب.

 -53الزرقان  :عبد الباق

المصر (المتوف 1033 :هد)،شرح

بن يوسل بن أحمد الزرقان

ُّ
الزرقاني على مختصر خليل ومعه :الفتح الربان فيما ذهل عن الزرقان  ،ضبط وصحح

وخرج آيات  :عبد السالب محمد أمين ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة األول ،
1455هد 5005 -ب.

 -54عليش :محمد بن أحمد بن محمد عليش ،أبو عبد اهلل المالك (المتوف 1533 :هد) ،منح
الجليل شرح مختصر خليل :دار الفكر– بيروت1403 ،هد1313/ب.

 -52الصقل  :أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن يون

هد)،الجامع لمسائل المدونة :المحقق :ملموعة باحثين ف

التميم

الصقل (المتوف 421 :

رسائل دكتو ار  ،معهد البحوث

العلمية واحياء التراث اإلسالم  -لامعة أب القرى (سلسلة الرسائل اللامعية الموص بطبعها)،
توزيع :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األول 1434 ،هد 5013 -ب.

 -56العدو  :أبو الحسن ،عل

بن أحمد بن مكرب الصعيد

بالقرب من منفلوط)(المتوف 1113 :هد) ،حاشية العدو

بن

العدو (نسبة إل

عد ،

على شرح كفاية الطالب الرباني:

المحقق :يوسل الشيأ محمد البقاع  ،دار الفكر – بيروت 1414 ،هد 1334 /ب.

 -50ابن عسكر :عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البرداد  ،أبو زيد أو أبو محمد ،شهاب
السالك إلى أَشرف المسالك ف
شاد َّ
الدين المالك (المتوف 035 :هد)ْ ،إر ُ
وبهامش  :تقريرات مفيدة إلبراهيب بن حسن ،شركة مكتبة ومطبعة مصطف
وأواد  ،مصر -الطبعة الثالثة.

فق اإلماب مالك:
الباب

الحلب

 -51ابن لز  :أبو القاسب  ،محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهلل ،القوانين الفقهية :ابن لز
الكلب  ،بدون طبعة.
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 -53القراف  :أبو العبا

شهاب الدين أحمد بن إدري

بالقراف (المتوف 614 :هد) ،الذخيرة :المحقق :محمد حل

بن عبد الرحمن المالك

الشهير

وآخرون ،دار الررب اإلسالم -

بيروت ،الطبعة األول 1334 ،ب.
 -30ابن عبد البر :أبو عمر يوسل بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصب النمر
القرطب

(المتوف 463 :هد) ،الكافي في فقه أهل المدينة :المحقق :محمد محمد أحيد ولد

ماديك الموريتان  ،مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة الثانية،
1400هد1310/ب.

 -31القرو  :محمد العرب

القرو  ،الخالصة الفقهية على مذهب السادة المالكية :دار

الكتب العلمية – بيروت.

 -35النفز  :أبو محمد عبد اهلل بن (أب زيد) عبد الرحمن النفز  ،القيروان  ،المالك
المد َّونة من يرها من األ ا
(المتوف 316 :هد)َّ ،
النوادر و ِّ
ُمهات تحقيق:
الزيادات على َما في َ
ملموعة من المحققين ،دار الررب اإلسالم  ،بيروت ،الطبعة األول 1333 ،ب.
 -33الكشناو  :أبو بكر بن حسن بن عبد اهلل الكشناو (المتوف  1330 :هد) ،أسهل المدارك
«شرح إرشاد السالك في مذهب إمام األئمة مالك» :دار الفكر ،بيروت – لبنان ،الطبعة

الثانية.

 -34اللخم  :عل

بن محمد الربع  ،أبو الحسن ،المعرول باللخم (المتوف 401 :هد)،

التبصرة :دراسة وتحقيق :الدكتور أحمد عبد الكريب نليب ،و ازرة األوقال والشؤون اإلسالمية،
قطر ،الطبعة األول 1435 ،هد 5011 -ب

 -32مالك بن أن  :مالك بن أن

بن مالك بن عامر األصبح

المدونة :دار الكتب العلمية الطبعة األول 1412 ،هد 1334 -ب.

المدن (المتوف 103 :هد)،

 -36المواق :محمد بن يوسل بن أب القاسب بن يوسل العبدر الررناط  ،أبو عبد اهلل المواق
المالك (المتوف 130 :هد) ،التاج واإلكليل لمختصر خليل :دار الكتب العلمية ،الطبعة األول ،
1416هد1334-ب.

 -30ابن نلب :أبو محمد لالل الدين عبد اهلل بن نلب بن شا

بن نزار اللذام

السعد

المالك (المتوف 616 :هد) ،عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة :دراسة وتحقيق :أ.
د .حميد بن محمد لحمر ،دار الررب اإلسالم  ،بيروت – لبنان ،الطبعة األول 1453 ،هد -
5003ب.

 -31ابن نصر :القاض أبو محمد عبد الوهاب بن عل بن نصر البرداد المالك (455هد)،
اإلشراف على نكت مسائل الخالف ،المحقق :الحبيب بن طاهر ،دار ابن حزب ،الطبعة األول ،
1450هد 1333 -ب.
001

 -33النفراو  :أحمد بن انب (أو نيب) بن سالب ابن مهنا ،شهاب الدين النفراو األزهر

المالك (المتوف 1156 :هد) ،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني :دار الفكر،
1412هد 1332 /ب.

ت -الفقه الشافعي:

 -1إماب الحرمين :عبد الملك بن عبد اهلل بن يوسل بن محمد اللوين  ،أبو المعال  ،ركن
الدين ،الملقب بنماب الحرمين (المتوف 401 :هد) ،نهاية المطلب في دراية المذهب :حقق

الديب ،دار المنهاج ،الطبعة األول 1451 ،هد-
وصنع فهارس  :أ .د .عبد العظيب محمود ي
5000ب.

الب َلي َرام ي المصر الشافع (المتوف 1551 :هد)،
الب َلي َرام ي  :سليمان بن محمد بن عمر ُ
ُ -5
تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البليرم عل الخطيب ،دار الفكر  ،تاريأ النشر:
1412هد 1332 -ب.
 -3البلقين  :علب الدين صالح ابن الشيأ سراج الدين البلقين  -رحم اهلل [-وتبدأ التتمة من
كتاب النفقات إل

آخر الكتاب] :سراج الدين أب

التدريب في الفقه الشافعي المسم

حفُ عمر بن رسالن البلقين

بد «تدريب المبتد

الشافع ،

وتهذيب المنته » ،ومع «تتمة

التدريب» :حقق وعلق علي  :أبو يعقوب نشبت بن كمال المصر  ،دار القبلتين ،الرياض -
المملكة العربية السعودية ،الطبعة األول 1433 ،هد 5015 -ب.

 -4الحصن  :أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معل الحسين الحصن  ،تق

الدين الشافع (المتوف 153 :هد) ،كفاية األخيار في حل غاية االختصار :المحقق :عل عبد

الحميد بلطل ومحمد وهب سليمان.
َّ -2
الد امير  :كمال الدين ،محمد بن موس

بن عيس

بن عل

َّ
الد امير

أبو البقاء

الشافع (المتوف 101 :هد)،النجم الوهاج في شرح المنهاج :دار المنهاج(لدة) ،المحقق :للنة
علمية ،الطبعة :األول 1452 ،هد 5004 -ب.

 -6ابن الرفعة :أحمد بن محمد بن عل األنصار  ،أبو العبا  ،نلب الدين ،المعرول بابن
الرفعة(المتوف 010 :هد) ،كفاية النبيه في شرح التنبيه :المحقق :ملد محمد سرور باسلوب،

دار الكتب العلمية ،الطبعة األول 5003 ،ب.

 -0الرمل  :شم

الدين محمد بن أب العبا

أحمد بن حمزة شهاب الدين الرمل (المتوف :

1004هد) ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج :دار الفكر ،بيروت1404 ،هد1314/ب.

 -1الرويان  :أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل (ت  205هد) ،بحر المذهب في فروع
المذهب الشافعي :المحقق :طارق فتح السيد ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األول 5003 ،ب.
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 -3سعيد بن محمد باعل ب ا
اعشن َّ
الدو َعنا ُّ الرباط
َ َ ي َ
َ
سم ُبشرى الكريب ب َشرح َم َسائل التَّعليب :دار المنهاج للنشر
َ
الم ي
المقَد َمة الحضرمية ُ
شرح ُ
والتوزيع ،لدة ،الطبعة األول 1452 ،هد 5004 -ب.
الحضرم

الشافع (المتوف 1500 :هد)،

 -10السنيك  :زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصار  ،زين الدين أبو يحي

السنيك

(المتوف 356 :هد) ،فتح الوهاب بشرح منهج الطالب(هو شرح للمؤلل عل كتاب هو منهج

الطالب الذ اختصر المؤلل من منهاج الطالبين للنوو ) :دار الفكر للطباعة والنشر ،الطبعة
1414هد1334/ب.

 -11السنيك  :زكريا بن محمد بن زكريا األنصار  ،زين الدين أبو يحي

السنيك (المتوف :

356هد)،أسنى المطالب في شرح روض الطالب :دار الكتاب اإلسالم  ،الطبعة.

 -15الشاش  :محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر ،أبو بكر الشاش القفال الفارق ي  ،الملقب
فخر اإلسالب ،المستظهر الشافع (المتوف 200 :هد) ،حلية العلماء في معرفة مذاهب

الفقهاء :المحقق :د .ياسين أحمد إبراهيب درادكة ،مؤسسة الرسالة  /دار األرقب  -بيروت /
عمان ،الطبعة األول 1310 ،ب.

 -13الشافع  :الشافع أبو عبد اهلل محمد بن إدري

بن العبا

بن عثمان بن شافع بن عبد

المطلب بن عبد منال المطلب القرش المك (المتوف 504 :هد) ،األم :دار المعرفة – بيروت،
1410هد1330/ب.

 -14الشربين  :شم

الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الشربين الشافع (المتوف 300 :هد)،

اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع :المحقق :مكتب البحوث والدراسات  -دار الفكر – بيروت

 -12الشربين  :شم

الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الشربين

الشافع

(المتوف :

300هد)،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج :دار الكتب العلمية ،الطبعة األول ،
1412هد 1334 -ب.

 -16الشيراز  :أبو إسحاق إبراهيب بن عل بن يوسل الشيراز (المتوف 406 :هد) ،المهذب
في فقه اإلمام الشافعي :دار الكتب العلمية.

 -10العمران  :أبو الحسين يحي بن أب الخير بن سالب العمران اليمن الشافع (المتوف :
221هد)،البيان في مذهب اإلمام الشافعي :المحقق :قاسب محمد النور  ،دار المنهاج – لدة،

الطبعة األول 1451 ،هد5000 -ب.

 -11الرزال  :أبو حامد محمد بن محمد الرزال

الطوس

(المتوف 202 :هد) ،الوسيط في

المذهب :المحقق :أحمد محمود إبراهيب  ،محمد محمد تامر ،دار السالب – القاهرة ،الطبعة
األول 1410 ،ه.
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 -13ابن الفراء :محي

السنة ،أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البرو

الشافع (المتوف  216 :هد) ،التهذيب في فقه اإلمام الشافعي :المحقق :عادل أحمد عبد

المولود ،عل محمد معوض ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األول 1411 ،هد 1330 -ب.

 -50قليوب و عميرة :أحمد سالمة القليوب وأحمد البرلس عميرة حاشيتا قليوبي وعميرة، :
دار الفكر – بيروت1412 ،هد1332-ب.

 -51الماورد  :أبو الحسن عل

بن محمد بن محمد بن حبيب البصر البرداد  ،الشهير

 -55الماورد  :أبو الحسن عل

بن محمد بن محمد بن حبيب البصر البرداد  ،الشهير

بالماورد (المتوف 420 :هد) ،اإلقناع في الفقه الشافعي.

بالماورد (المتوف 420 :هد)،الحاو الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر

المزن  :المحقق :الشيأ عل

محمد معوض ،والشيأ عادل أحمد عبد المولود ،دار الكتب

العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة األول  1413 ،هد 1333-ب.

 -53المزن  :إسماعيل بن يحي بن إسماعيل ،أبو إبراهيب المزن (المتوف 564 :هد)،مختصر
المزني(مطبوع ملحقا باألب للشافع دار المعرفة – بيروت1410 ،هد1330/ب.

 -54النوو  :أبو زكريا محي الدين يحي بن شرل النوو (المتوف 606 :هد) ،المجموع شرح
المهذب(مع تكملة السبك والمطيع ) ،دار الفكر.

 -52النوو  :أبو زكريا محي

الدين يحي

بن شرل النوو

(المتوف 606 :هد) ،منهاج

الطالبين وعمدة المفتين في الفقه :المحقق :عوض قاسب أحمد عوض ،دار الفكر ،الطبعة
األول 1452 ،هد5002/ب.

 -56النوو  :أبو زكريا محي الدين يحي بن شرل النوو (المتوف 606 :هد)،روضة الطالبين
وعمدة المفتين :تحقيق :زهير الشاويش ،المكتب اإلسالم  ،بيروت -دمشق -عمان ،الطبعة

الثالثة1415 ،هد 1331 /ب.

 -50الهيتم  :أحمد بن محمد بن عل بن حلر الهيتم  ،تحفة المحتاج في شرح المنهاج:
رولعت وصححت :عل عدة نسأ بمعرفة للنة من العلماء ،المكتبة التلارية الكبرى بمصر
لصاحبها مصطف محمد.

ث -الفقه الحنبلي:

 -1أحمد ابن حنبل :أبو عبد اهلل أحمد بن حنبل :لخالد الرباط ،سيد عزت عيد الجامع لعلوم
اإلمام أحمد[ ،بمشاركة الباحثين بدار الفالح] ،دار الفالح للبحث العلم وتحقيق التراث ،الفيوب
 -لمهورية مصر العربية ،الطبعة األول  1430 ،هد 5003 -ب.
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 -5أحمد بن حنبل :أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيبان (المتوف :
541هد)،مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اهلل :المحقق :زهير الشاويش ،المكتب

اإلسالم – بيروت ،الطبعة األول 1401 ،هد 1311ب.
 -3بهاء الدين المقدس  :عبد الرحمن بن إبراهيب بن أحمد ،أبو محمد بهاء الدين
المقدس (المتوف 654 :هد)،العدة شرح العمدة :دار الحديث ،القاهرة ،تاريأ النشر1454 :هد
5003ب.

بن صالح الدين ابن حسن بن إدري

 -4البهوت  :منصور بن يون

البهوت

الحنبل (المتوف 1021 :هد)،عمدة الطالب لنيل المآرب «ف الفق عل المذهب األحمد األمثل
مذهب اإلماب أحمد بن محمد بن حنبل» :حقق واعتن ب  :مطلق بن لاسر بن مطلق الفار
اللاسر ،مؤسسة اللديد النافع للنشر والتوزيع ،الكويت ،الطبعة األول 1431 ،هد 5010 -ب.

 -2البهوت  :منصور بن يون

بن صالح الدين ابن حسن بن إدري

(المتوف 1021 :هد) ،كشاف القناع عن متن اإلقناع :دار الكتب العلمية.

 -6البهوت  :منصور بن يون

البهوت

بن صالح الدين ابن حسن بن إدري

الحنبل
البهوت

الحنبل (المتوف 1021 :هد) ،دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعرول بشرح منته
اإلرادات :عالب الكتب ،الطبعة األول 1414 ،هد 1333 /ب.

 -0ابن أب ترلب :عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أب ترلب بن سالب الترلب
َّ
الشي َبان (المتوف 1132 :هد)،نيل المآرب بشرح دلِيل الطَّالِب :المحقق :الدكتور محمد ُسليمان
عبد اهلل األشقر  -رحم اهلل  -مكتبة الفالح ،الكويت ،الطبعة األول 1403 ،هد 1313 -ب.
 -1تيمية ابن :تق

الدين أبو العبا

أحمد بن عبد الحليب بن تيمية الحران

(المتوف :

051هد)،مجموع الفتاوى :المحقق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسب ،ملمع الملك فهد لطباعة

المصحل الشريل ،المدينة النبوية ،المملكة العربية السعودية1416 ،هد1332/ب.

 -3ابن تيمية :تق الدين أبو العبا

أحمد بن عبد الحليب بن عبد السالب بن عبد اهلل بن أب

القاسب بن محمد ابن تيمية الحران الحنبل الدمشق (المتوف 051 :هد كتاب الصيام من شرح

العمدة ،):المحقق :زائد بن أحمد النشير  ،تقديب :عبد اهلل بن عبد الرحمن السعد ،دار
األنصار  ،الطبعة األول 1410 ،هد 1336 -ب.

 -10ابن تيمية :عبد السالب بن عبد اهلل بن الخضر بن محمد ،ابن تيمية الحران  ،أبو
البركات ،ملد الدين (المتوف 625 :هد) ،المحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل:
مكتبة المعارل -الرياض ،الطبعة الثانية 1404هد 1314-ب.

 -11الحمد :حمد بن عبد اهلل بن عبد العزيز الحمد ،شرح زاد المستقنع.
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 -15الخرق  :أبو القاسب عمر بن الحسين بن عبد هلل الخرق (المتوف 334 :هد) ،متن الخرقي
على مذهب ابي عبد اهلل أحمد بن حنبل الشيبان  :دار الصحابة للتراث1413 ،هد1333-ب.

 -13أبو داود :سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزد

الس ا
ِّلستان (المتوف 502 :هد) ،مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاني :تحقيق :أب
معاذ طارق بن عوض اهلل بن محمد مكتبة ابن تيمية ،مصر ،الطبعة األول 1450 ،هد -
1333ب.

 -14الزركش  :شم

الدين محمد بن عبد اهلل الزركش المصر الحنبل (المتوف 005 :هد)،

شرح الزركشي :دار العبيكان ،الطبعة األول  1413 ،هد 1333 /ب.

 -12السيوط  :مصطف

بن سعد بن عبد السيوط

شهرة ،الرحيبان

مولدا ثب الدمشق

الحنبل (المتوف 1543 :هد) ،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى :المكتب اإلسالم ،

الطبعة الثانية1412 ،هد 1334 /ب.

 -16الشنقيط  :محمد بن محمد المختار الشنقيط  ،شرح زاد المستقنع :مصدر الكتاب :
درو

صوتية قاب بتفريرها موقع الشبكة اإلسالمية.

 -10ابن ضويان :ابن ضويان  ،إبراهيب بن محمد بن سالب(المتوف 1323 :هد) ،منار السبيل

في شرح الدليل :المحقق :زهير الشاويش ،المكتب اإلسالم  ،الطبعة السابعة  1403هد-
1313ب.

 -11العثيمين :محمد بن صالح بن محمد العثيمين (المتوف 1451 :هد) ،الشرح الممتع على
زاد المستقنع :دار ابن اللوز  ،الطبعة األول  1451 - 1455 ،هد.

 -13الفراء ابن  :القاض أبو يعل  ،محمد بن الحسين بن محمد بن خلل المعرول بد ابن
الفراء(المتوف 421 :هد) ،المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين :المحقق :د .عبد
الكريب بن محمد الالحب ،مكتبة المعارل ،الرياض الطبعة األول (1402هد 1312 -ب).

 -50الفوزان :صالح بن فوزان بن عبد اهلل الفوزان ،الملخص الفقهي دار العاصمة ،الرياض،
المملكة العربية السعودية الطبعة األول 1453 ،هد.

 -51ابن قدامة :أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة اللماعيل
المقدس

ثب الدمشق

الحنبل  ،الشهير بابن قدامة المقدس (المتوف 650 :هد) ،عمدة الفقه:

المحقق :أحمد محمد عزوز ،المكتبة العصرية ،الطبعة 1452هد 5004 -ب.
 -55ابن قدامة :أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة اللماعيل

المقدس ثب الدمشق الحنبل  ،الشهير بابن قدامة المقدس (المتوف 650 :هد) ،الكافي في فقه
اإلمام أحمد :دار الكتب العلمية ،الطبعة األول 1414 ،هد 1334 /ب.
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 -53قدامة ابن :أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة اللماعيل

المقدس ثب الدمشق الحنبل  ،الشهير بابن قدامة المقدس (المتوف 650 :هد) ،المغني :مكتبة
القاهرة1311 ،هد 1361 /ب.

 -54ابن قدامة :عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدس اللماعيل الحنبل  ،أبو
الفرج ،شم

الدين (المتوف 615 :هد) ،الشرح الكبير على متن المقنع :دار الكتاب العرب

للنشر والتوزيع.

 -52ابن قدامة :موفق الدين أبو محمد عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدس (المتوف :
 650هد)،المقنع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه اهلل تعالى :قدب ل وترلب

لمؤلف  :عبد القادر األرناؤوط ،حقق وعلق علي  :محمود األرناؤوط ،ياسين محمود الخطيب،
مكتبة السواد للتوزيع ،لدة  -المملكة العربية السعودية ،الطبعة األول 1451 ،هد 5000 -ب.

 -56الكلوذان  :محفوظ بن أحمد بن الحسن ،أبو الخطاب الكلوذان  ،الهداية على مذهب
اإلمام أبي عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل الشيبان  :المحقق :عبد اللطيل هميب  -ماهر
ياسين الفحل ،مؤسسة ار

للنشر والتوزيع ،الطبعة األول  1452 ،هد 5004 /ب.

 -50الكوسج :إسحاق بن منصور بن بهراب ،أبو يعقوب المروز  ،المعرول بالكوسج(المتوف :
521هد)،مسائل اإلمام أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه :عمادة البحث العلم  ،اللامعة

اإلسالمية بالمدينة المنورة ،المملكة العربية السعودية ،الطبعة األول 1452 ،هد 5005 -ب.
 -51أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان (المتوف :
1455هد) ،األسئلة واألجوبة الفقهية.

 -53المرداو  :عالء الدين أبو الحسن عل بن سليمان المرداو الدمشق الصالح الحنبل

(المتوف 112 :هد) ،اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف :دار إحياء التراث العرب  ،الطبعة
الثانية.

 -30ابن مفلح :إبراهيب بن محمد بن عبد اهلل بن محمد ابن مفلح ،أبو إسحاق ،برهان الدين
(المتوف 114 :هد)،المبدع في شرح المقنع :دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة
األول  1411 ،هد 1330 /ب.
 -31ابن مفلح :محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج ،أبو عبد اهلل ،شم

الدين المقدس الرامين

ثب الصالح الحنبل (المتوف 063 :هد) ،الفروع وتصحيح الفروع :المحقق :عبد اهلل بن عبد

المحسن الترك  ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األول  1454هد 5003 /ب.

 -35العاصم  :عبد الرحمن بن محمد بن قاسب العاصم

الحنبل

النلد

(المتوف :

1335هد) ،حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع :بدون ناشر ،الطبعة األول 1330 -هد.
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 -33النلد  :منصور بن يون

بن صالح الدين ابن حسن بن إدري

البهوت

الحنبل (المتوف 1021 :هد) ،الروض المربع شرح زاد المستقنع ومع  :حاشية الشيأ العثيمين
محمد نذير ،دار المؤيد  -مؤسسة

وتعليقات الشيأ السعد  ،خرج أحاديث  :عبد القدو

الرسالة.

ج -الفقه الظاهر :
 -1ابن حزب :أبو محمد عل بن أحمد بن سعيد بن حزب األندلس القرطب الظاهر (المتوف :
426هد) ،المحلى باآلثار :دار الفكر – بيروت.

خامساً -كتب الفقه العام.

 -1األلبان  :أبو مالك كمال بن السيد سالب ،مع تعليقات فقهية معاصرة ،فضيلة الشيأ /ناصر
الدين األلبان  ،وفضيلة الشيأ /عبد العزيز بن باز(ت1413ه) ،وفضيلة الشيأ /محمد بن
صالح العثيمين(ت1451ه) ،صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة :المكتبة
التوفيقية ،القاهرة – مصر5003 ،ب.

 -5ابن تيمية :تق

الدين أبو العبا

أحمد بن عبد الحليب بن تيمية الحران (المتوف :

051هد)،مجموع الفتاوى المحقق :عبد الرحمن بن محمد بن قاسب ،ملمع الملك فهد لطباعة

المصحل الشريل ،المدينة النبوية ،المملكة العربية السعودية1416 ،هد1332/ب.

 -3ابن حلر العسقالن  :أبو الفضل أحمد بن عل بن محمد بن أحمد بن حلر العسقالن

(المتوف 125 :هد)،بلوغ المرام من أدلة األحكام :تحقيق وتخريج وتعليق :سمير بن أمين
الزهر  ،دار الفلق – الرياض ،الطبعة السابعة1454 ،هد.

 -4ابن حزب :أبو محمد عل بن أحمد بن سعيد بن حزب األندلس القرطب الظاهر (المتوف :
426هد) ،مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات :دار الكتب العلمية – بيروت.

 -2الريم  :محمد بن عبد اهلل بن أب

بكر الحثيث

الصردف

الريم  ،لمال الدين(المتوف :

035هد) ،المعاني البديعة في معرفة اختالف أهل الشريعة :تحقيق :سيد محمد مهن  ،دار

الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة األول (1413هد 1333 -ب).

 -6ابن قيب اللوزية :محمد بن أب

(المتوف 021 :هد)،زاد المعاد في هد

بكر بن أيوب بن سعد شم

خير العباد :مؤسسة الرسالة ،بيروت  -مكتبة المنار

اإلسالمية ،الكويت ،الطبعة السابعة والعشرون1412 ،هد 1334/ب.

 -0ابن قيب اللوزية :محمد بن أب

الدين ابن قيب اللوزية

بكر بن أيوب بن سعد شم

الدين ابن قيب اللوزية

(المتوف 021 :هد)،إعالم الموقعين عن رب العالمين :تحقيق :محمد عبد السالب إبراهيب ،دار

الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة األول 1411 ،هد1331 -ب.
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 -1ابن المنذر :أبو بكر محمد بن إبراهيب بن المنذر النيسابور (المتوف 313 :هد) ،اإلقناع
البن المنذر :تحقيق :الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز اللبرين ،الطبعة األول 1401 ،هد.

 -3النلد  :عبد الرحمن بن محمد بن قاسب العاصم

القحطان

1335هد)،اإلحكام شرح أصول األحكام :الطبعة الثانية1406 ،هد.

الحنبل

النلد

(المتوف :

 -10ابن هبيرة :يحي بن ( ُه َبي َرة بن) محمد بن هبيرة الذهل الشيبان ي  ،أبو المظفر ،عون الدين
(المتوف 260 :هد) ،اختالف األئمة العلماء :المحقق :السيد يوسل أحمد ،دار الكتب العلمية -
لبنان  /بيروت ،الطبعة األول 1453 ،هد5005 -ب.

 -11و ازرة األوقال والشئون اإلسالمية – الكويت  ،الموسوعة الفقهية الكويتية :صادر عن:
1450 - 1404(،هد).

اإلسالمي وأدلَّتُ ُه( َّ
ُّ
الشامل لألدلية ال َشرعية واآلراء
الفقه
الز َحيلا ي ،
َ -15وه َبة بن مصطف
ُّ
ُ
النظريات الفقهية وتحقيق األحاديث َّ
أهب َّ
النبويَّة وتخريلها) :دار الفكر  -سوريَّة –
المذهبية و ي
دمشق ،الطبعة الرابعة المنقحة.

سادساً -كتب اللغة والمصطلحات.

 -1ابن األثير :ملد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ،ابن األثير(ت:
606هد)،النهاية في غريب الحديث واألثر :تحقيق :طاهر أحمد الزاوى  -محمود محمد

الطناح  ،المكتبة العلمية ،للنشر والتوزيع  -بيروت1333 ،هد 1303 -ب.

 -5أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت1454هد) معجم اللغة العربية المعاصرة :بمساعدة فريق
عمل ،عالب الكتب للنشر والتوزيع ،الطبعة األول 1453 ،هد 5001 -ب.

 -3الدكتور سعد أبو حبيب ،القاموس الفقهي لغة واصطالحا :دار الفكر ،دمشق – سورية،
الطبعة الثانية 1401هد 1311 -ب.

الرزاق الحسين َّ ،
َّ -4
الزبيد (ت1502هد)،تاج العروس من
محمد بن عبد ي
محمد بن ي
الزبيد  :ي
لواهر القامو  :تحقيق :ملموعة من المحققين ،دار الهداية.
 -2زين الدين :زين الدين أبو عبد اهلل محمد بن أب

بكر بن عبد القادر الحنف

الراز

(ت666هد) ،مختار الصحاح :تحقيق :يوسل الشيأ محمد ،نشر :المكتبة العصرية  -الدار
النموذلية ،بيروت – صيدا ،الطبعة الخامسة1450 ،هد 1333 /ب.

 -6الفاراب  :أبو نصر إسماعيل بن حماد اللوهر الفاراب (المتوف 333 :هد)،الصحاح تاج
اللغة وصحاح العربية تحقيق :أحمد عبد الرفور عطار ،دار العلب للماليين – بيروت ،الطبعة
الرابعة 1400هد 1310 -ب.
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 -0ابن فار  :أحمد بن فار

بن زكريا القزوين

الراز  ،أبو الحسين(المتوف 332 :هد)،

مجمل اللغة البن فارس :دراسة وتحقيق :زهير عبد المحسن سلطان ،دار النشر :مؤسسة

الرسالة – بيروت ،الطبعة الثانية 1406 -هد 1316 -ب.

 -1ابن فار  :أحمد بن فار بن زكريا القزوين الراز  ،أبو الحسين(المتوف 332 :هد) ،معجم
مقاييس اللغة :المحقق :عبد السالب محمد هارون ،دار الفكر1333 ،هد 1303 -ب.

 -3الفيروز آباد  :ملد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آباد (المتوف 110 :هد)،

القاموس المحيط :تحقيق :مكتب تحقيق التراث ف

مؤسسة الرسالة ،بنشرال :محمد نعيب

قسوس  ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبنان ،الطبعة الثامنة،
العر ُ
1456هد 5002 -ب.

 -10القونو  :قاسب بن عبد اهلل بن أمير عل

القونو الروم

الحنف

(ت301هد) ،أنيس

الفقهاء ف تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء :تحقيق :يحي حسن مراد ،نشر :دار الكتب
العلمية ،الطبعة 5004ب1454-هد.

الحنف

التهانو

محمد صابر الفاروق
 -11محمد بن عل ابن القاض محمد حامد بن
ي
(المتوف  :بعد 1121هد) ،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم :تقديب واشرال
ومرالعة :د .رفيق العلب ،تحقيق :د .عل دحروج ،نقل النُ الفارس إل العربية :د .عبد اهلل
الخالد  ،الترلمة األلنبية :د .لورج زينان  ،مكتبة لبنان ناشرون – بيروت ،الطبعة األول -
1336ب.

 -15محمد روا

قلعل

 -حامد صادق قنيب  ،معجم لغة الفقهاء :دار النفائ

للطباعة

والنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية1401 ،هد 1311 -ب.

 -13ابن منظور :محمد بن مكرب بن عل

أبو الفضل ،لمال الدين ابن منظور األنصار

الرويفع اإلفريق (ت011هد) ،لسان العرب :دار صادر – بيروت ،الطبعة الثالثة 1414 -هد.

 -14الهرو  :محمد بن أحمد بن األزهر الهرو  ،أبو منصور(المتوف 300 :هد) ،تهذيب
اللغة :المحقق :محمد عوض مرعب ،دار إحياء التراث العرب

– بيروت ،الطبعة األول ،

5001ب.

سابعاً -كتب األعالم والتراجم والطبقات.
 -1األزد  :أبو زكريا يحي

بن إبراهيب بن أحمد بن محمد أبو بكر بن أب

طاهر األزد

السلماس (المتوف 220 :هد) ،منازل األئمة األربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد:

المحقق :محمود بن عبد الرحمن قدح ،مكتبة الملك فهد الوطنية ،الطبعة األول ،
1455هد5005/ب.
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 -5ابن حلر العسقالن  :أبو الفضل أحمد بن عل

بن محمد بن أحمد بن حلر

العسقالن (ت125 :هد) ،تقريب التهذيب :تحقيق :محمد عوامة ،نشر :دار الرشيد – سوريا،

الطبعة األول 1406 ،ه – 1316ب.
 -3الذهب  :شم

الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهب (المتوف :

041هد)،تذكرة الحفاظ :دار الكتب العلمية بيروت-لبنان ،الطبعة األول 1413 ،هد1331 -ب.

 -4الذهب  :شم الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهب (المتوف :
041هد) ،سير أعالم النبالء :دار الحديث -القاهرة1450 ،هد5006-ب.
 -2ابن عبد البر :أبو عمر يوسل بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصب النمر
القرطب (المتوف 463 :هد) ،االنتقاء في فضائل الثالثة األئمة الفقهاء مالك ،والشافع  ،وأب
حنيفة رض اهلل عنهب :دار الكتب العلمية – بيروت.

 -6ابن فرحون :إبراهيب بن عل

بن محمد ،ابن فرحون ،برهان الدين اليعمر (المتوف :

033هد) ،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب :تحقيق وتعليق :الدكتور محمد

األحمد أبو النور ،دار التراث للطبع والنشر ،القاهرة

 -0القاض

عياض :أبو الفضل القاض

عياض بن موس

اليحصب (ت244 :هد) ،ترتيب

المدارك وتقريب المسالك :تحقيق :لزء  :1ابن تاويت الطنل  1362 ،ب ،واأللزاء :4 ،3 ،5
عبد القادر الصحراو 1300 -1366 ،ب ،واللزء الخام  :محمد بن شريفة ،واأللزاء ،0 ،6

 :1سعيد أحمد أعراب 1313-1311ب ،مطبعة فضالة  -المحمدية ،المررب ،الطبعة األول .

 -1النوو  :أبو زكريا محي الدين يحي بن شرل النوو (المتوف 606 :هد)،تهذيب األسماء
واللغات :عنيت بنشر وتصحيح والتعليق علي ومقابلة أصول  :شركة العلماء بمساعدة إدارة

الطباعة المنيرية ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان.

ثامناً -كتب التاريخ:

 -1ابن خلدون :عبد الرحمن بن محمد بن محمد ،ابن خلدون أبو زيد ،ول الدين الحضرم اإلشبيل

(المتوف 101 :هد)،ديوان المبتدأ والخبر في تـاريخ العـرب والبربدر ومدن عاصدرهب مدن ذو الشدبن
األكبر :المحقق :خليل شحادة ،دار الفكر ،بيروت ،الطبعة :الثانية1401 ،هد 1311 -ب.
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