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 .إلى أمي الغالية حفظها اهللا وأطال في عمرها في طاعة اهللا  
 

 . رحمه اهللا وغفر له وأدخله فسيح جناته  ،إلى روح أبي في لحده  

 

 .إلى أختي العزيزة أم ثائر وإخواني جواد وعبد القادر وعبد اهللا  
 

 . إلى زوجتي الحبيبة أم إبراهيم  

 

 . حفظهم اهللا  وبيان وإبراهيم وجنانإلى أوالدي األعزاء أفنان  

  
إلى إخواني وأحبائي في قرية الطور وخصوصاً أحبائي رواد مسجد عمر بن  

 .الخطاب 
 

  . نا السابقين والالحقين وطالب العلم كافة ئإلى علما 
  

  

  

  

  

  

  



  

  : إقرار

  

 نها نتيجةأقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير ، وأ
م اإلشارة له حيثما ورد ، وأن هذه الرسالة  أو أي جزء منها لم ، باستثناء ما تأبحاثي

  . يقدم لنيل أي درجة عليا ألي جامعة أو معهد 

  

  

  

  

  

  . أحمد يوسف موسى أبو سبيتان : االسم 

  .................  التوقيع 

 ................التاريخ 
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  شكر وعرفان

علينا من  وأخيراً هللا سبحانه وتعالى الذي جعلنا من المسلمين ومنأخص بالشكر أوالً 
تعد وال تحصى ، ومن أهمها أن قدر لي أن أكون من طلبة العلم وخاصة  نعمه التي ال

  . العلم الشرعي 

ثم أتوجه بالشكر الجزيل ألستاذي وشيخي فضيلة األستاذ الدكتور حسام الدين عفانة ، 
منذ طويلة والذي تتلمذت على يديه سنين  بالنصح واإلرشاد ،  الذي لم يبخل علي يوماً

  . صغري ، سواء في الجامعة أو في حلق العلم في المساجد 

وأشكر أيضاً زوجتي العزيزة التي ساعدتني في مقابلة النسخ المخطوطة ووقفت بجانبي 
  .   طوال مدة دراستي 

الرسالة ، واهللا أسأل أن يجعلها وأشكر عضوي لجنة المناقشة على قبولهما مناقشة هذه 
  . حسناتهما  نفي ميزا

وأشكر كل من علمني حرفاً وخاصة أساتذتي الذين علموني منذ صغري إلى هذا اليوم 
 .  

  

 جزى اهللا الجميع عني كل خير

  

  

  

 

 

  ب

 



  الملخص

 لكمال القدير فتح كتاب من الحج من باب الجنايات إلى نهاية كتاب الحج  لكتاب تحقيق هو البحث هذا

على  وضعت التي الشروح أشهر أحد من يعتبر الذي الهمام، بابن الواحد المعروف عبد بن محمد الدين
 عند المعتمدة الكتب أحد أشهر من يعتبر الذي المرغيناني، بكر أبي بن علي الدين لبرهان الهداية كتاب

  . الحنفية
 

 . الحنفي المذهب في الفقه كتب من مهم كتابجزء من ل تحقيق ّأنه في البحث هذا أهمية وتكمن

 مطبوعة نسخةو مخطوطة، نسخ ثالث على اعتمدتُ حيث الوصفي المنهج الرسالة هذه في سلكتُ وقد

 النبوية األحاديث وتخريج ، القرآنية اآليات بعزو يتمثل التحقيق في منهجي وكان القدير، فتح كتاب من

 والتعريف ،كلمات الصعبةال معاني وبيان ، عليها العلم أهل حكم ذكر مع واآلثار الشريفة

 واألماكن، وأسماء ، باألعالم التعريف وكذلك ، واللغوية والحديثية والفقهية األصولية بالمصطلحات

   . والحديثية والفقهية المسائل األصولية على بالتعليق والقيام ، الكتب
  

 الصحيح االسم وأن ، الهمام ابن إلى الكتاب نسبة إثبات حةص هايلإ توصلتُ التي النتائج أهم ومن
 اهتمت التي الكتب من القدير فتح كتاب وأن ، القدير فتح شرح وليس ، القدير فتح هو للكتاب

كانت  الهمام ابن وشخصية ، الشريفة النبوية األحاديث وخاصة ، الفقهية المسائل في النقلية بذكراألدلة
  . يطرحها التي المسائل على تعليقاته خالل من الشرح في بشدة بارزة

 
لإلقدام  الطلبة بتشجيع والقيام ، مطبوعة نسخة في إلخراجه الكتاب تحقيق إكمال بضرورة وأوصيتُ

  . المخطوطات تحقيق على
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  Abstract 

This research is an investigation of Ketab Alhaj from Bab Aljenayat until the end of 

Ketab Alhaj from Ketab Fath Alqadir for Kamal Aldien Mohammad Bin Abdel 

Wahid who is known as Ibn Hamam, died in 861 AH, which is considered as one 

of the most famous and well-known annotations and explanations that have been 

developed for Ketab Alhidaya for Burhan Aldien Ali Bin Abe Bakr Almirgheyani, 

died in 593 AH, which is considered as one of the most famous, accredited, and 

credible books for Hanafi doctrine. 

The importance and significance of this research is that it investigates a part of an 

important book from Al-Fiqh (Jurisprudence) books in Hanafi doctrine.  

I have followed the descriptive approach in this thesis, and I depended upon three 

copies of manuscript and a printed copy of “Ketab Fath Alqadir”. My methodology 

in investigation was supported by referring to verses from the Holy Quran, Hadith 

of the prophet Mohammad, and the opinions of the scholars. In this research and 

clarifications and explanations of ambiguous phrases, and defining the terminology 

in terms of Al-Fiqh (Jurisprudence), Hadith, and language. In addition to defining 

people, places, names of books, and discussing  on the issues that are related to 

Al-Fiqh (Jurisprudence),and Hadith. 

 

 ث

 



The most important results that I have concluded are the authentications of the 

book for Ibn Hamam, and that the correct name of the book is Fath Alqadir and is 

not Sharh Fath Alqadir. Fath Alqadir is one of the books that were concerned with 

profit sayings as proofs in Al-Fiqh (Jurisprudence) issues. Furthermore, the 

personality of Ibn Hamam was strongly prominent in the explanations and 

clarifications through his comments on the issues and topics that he has 

mentioned and discussed.   

 Further studies are needed to complete the investigation, and to investigate other 

similar important manuscripts. 
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  مالرحي الرحمن اهللا بسم

  المقدمة

 ، أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ ، ونستغفره ، إليه ونتوب ، ونستعينه نحمده هللا الحمد إن
 وأشهد ، له هادي فال ، يضلل ومن ، له مضّل فال ، اهللا يهد من ، أعمالنا سيئات ومن
 عليه اهللا صلى ورسوله عبده محمداً أن وأشهد ، له شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن

  . كثيراً تسليماً وسلم وصحبه آله وعلى

  : أما بعد 

نهاية كتاب الحج من كتاب فتح القدير  إلىمن باب الجنايات كتاب الحج فهذا تحقيق 
البن الهمام الحنفي ، وهذا هو استكمال لعمل سابق قام به طالب الدراسات العليا في 

األستاذ جامعة الخليل والقدس ، حيث بدأوا بتحقيق هذا الكتاب النفيس بإيعاز من فضيلة 
  . الدكتور حسام الدين عفانة 

لكتاب مهم من كتب الفقه الحنفي  ، حيث كان وتكمن أهمية هذا البحث بأنه تحقيق 
  . للشخصية البارزة التي تمتع بها ابن الهمام أثر في المكانة التي تبوأها الكتاب 

  : أما الكتب التي تم تحقيقها من هذا الكتاب فهي على النحو اآلتي 

  : طلبة قسم القضاء الشرعي في جامعة الخليل : أوالً 

 . أدب القضاء حاتم البكري ، وحقق كتاب  -1

 . محمد وليد القاضي ، وحقق كتاب الشهادات  -2

  

 ح



   -:طلبة برنامج الدراسات اإلسالمية في جامعة القدس  -: ثانياً 

 . أمل محمد صيام ، وحققت كتاب الصالة من أوله إلى باب اإلمامة  -1

 . جمال صقر ، وحقق كتاب البيوع  -2

 .والكفالة كنعان عبد الكريم محمد ، وحقق كتابي الصرف  -3
 . نور الدين الرجبي ، وحقق كتاب الصيام واالعتكاف  -4

   - : طلبة برنامج الفقه والتشريع وأصوله في جامعة القدس : ثالثاً 

 . رياض منير خويص ، وحقق كتاب الزكاة  -1

 . فداء إبراهيم موسى زعاترة ، وحققت كتاب الطهارات  -2

 . بو جحيش ، من أول كتاب الحدود إلى حد القذف صهيب أ -3

 . رشدي شماسنة ، كتاب السير  -4

 . إياد غنيم ، من حد القذف إلى أول كتاب السير  -5

  . عدنان ، من أول كتاب الحج إلى باب الجنايات  -6

   -:خطة التحقيق 

مادة التحقيق ،  الفصل التمهيدي ، والقسم الثاني: اشتملت الخطة على مقدمة وقسمين ، القسم األول 
   -:والتفصيل كاآلتي 

  : المقدمة 

   - :الفصل التمهيدي : القسم األول 

  : اشتمل على مبحثين 

  . التعريف باإلمام المرغيناني ، وكتابه الهداية : المبحث األول 

  خ



  : وفيه مطلبان 

  . التعريف باإلمام المرغيناني : المطلب األول 

  .الهداية التعريف بكتاب : المطلب الثاني 

  . التعريف باإلمام ابن الهمام ، وكتابه فتح القدير : المبحث الثاني 

  :وفيه مطلبان 

  . التعريف بابن الهمام : المطلب األول  

  . التعريف بكتاب فتح القدير : المطلب الثاني 

  : وقد اشتمل على مبحثين : النص المحقق : القسم الثاني 

  : وصف النسخ ، وقد اشتمل على مطلبين : المبحث األول 

  . وصف النسخ المخطوطة : المطلب األول 

  . وصف النسخ المطبوعة : المطلب الثاني 

  .المبحث الثاني منهج التحقيق 

  

 

  

  

  

  

 د
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  الفصل التمهيدي

  -:ويشتمل على مبحثين  

  .التعريف باإلمام المرغيناني ، وكتابه الهداية  -:المبحث األول 

  -:وفيه مطلبان 

  .التعريف باإلمام المرغيناني  -:المطلب األول 

  .التعريف بكتاب الهداية  -:المطلب الثاني 

  .فتح القدير التعريف باإلمام ابن الهمام ، وكتابه  -:المبحث الثاني 

  -:وفيه مطلبان 

  .التعريف باإلمام ابن الهمام : المطلب األول 

  .التعريف بكتاب فتح القدير  -:المطلب الثاني 
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  .التعريف باإلمام المرغيناني ، وكتابه الهداية  -:المبحث األول 

  

  -:وفيه مطلبان 

  

  . التعريف باإلمام المرغيناني  -:المطلب األول 

  

  . التعريف بكتاب الهداية  -:ب الثاني المطل
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  . الهداية وكتابه ، المرغيناني باإلمام التعريف -: األول المبحث

  . المرغيناني باإلمام التعريف -: األول المطلب

 الدين برهان الِْإسلَام، شيخ الفرغاني، الْجليل، عبد بن بكر أبي بن علي :العالمة  هو
 جيحون وراء الشاش وراء الْفَاء بِفَتْح رغانةوفَ ، ه 511 سنة ولد الحسن، أبو ،المرغيناني
 ، ماتَ فرغانة بِلَاد من مدينَة الْميم بِفَتْح رغينانوم فَارس ، قرى من قَرية وفرغانة وسيحون،

  .  1ماَئة وخمس وتسعين ثَلَاث سنة في

 حافظاً -اهللا رحمه-  العلْمِ َأوعية من وكَان الحنفية فقهاء أكابر من  المرغيناني اإلمام يعتبر
 وأقرانه شُيوخه وفَاق والتقدم بِالْفَضِل عصره أهل لَه أقر.  المجتهدين من أديباً، محققاً مفسراً
 من الْغَفير الجم علَيه وتفقه،  الْمذْهب ونشر الْهِداية لكتاب تصنيفه بعد سيما ولَا كلهم لَه وأذعنو
 شرح"  و ،"  البداية شرح في الهداية"  ،"  المبتدي بداية: " مصنفاته أهم ومن.  العلماء
 مناسك"  و ،"  والمزيد التجنيس"  و"  الفرائض"  و"  الفروع منتقى" و" للشيباني الكبير الجامع
  . 2"المنتهي كفاية" و"  النوازل مختارات"  و"  الحج

  .  3التعريف بكتاب الهداية -:المطلب الثاني 

 المعتمدة الكتب من وهو نفيس قيم كتاب وهو) . المبتدي بداية( سماه.  له متن على شرح وهو
  . اإلسالمي الفقه مكتبة في وشهرة قبوالً ولقي ، الحنفي الفقه في

                                                            
: المتوفى( الحنفي الدين محيي ، محمد أبو ، اهللا نصر بن محمد بن القادر عبد:  القرشي: انظر ترجمته  1

 عدد ، كراتشي – خانه كتب محمد مير: الناشر ، 383\1،  الحنفية طبقات في المضية الجواهر ،)هـ775
 ،)هـ1396: المتوفى( الدمشقي فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير: والزركلي . 2: األجزاء
:  و كحالة . م 2002 مايو/  أيار - عشر الخامسة: الطبعة  ، للماليين العلم دار: الناشر ، 266\4،  األعالم
،  54\7 ، المؤلفين معجم ،) هـ1408: المتوفى( الدمشق الغني عبد بن راغب محمد بن رضا بن عمر
  . 13: األجزاء عدد ، بيروت العربي التراث إحياء دار بيروت، - المثنى مكتبة: الناشر

  .  54\7وكحالة ، معجم المؤلفين ، .  266\4الزركلي ، األعالم ، : انظر  2
 كشف ،) هـ1067: المتوفى( ، القسطنطيني جلبي كاتب اهللا عبد بن مصطفى  ، خليفة حاجي: انظر  3

 ، م1941: النشر تاريخ ، العراق – بغداد -  المثنى مكتبة  ، 2022\2 ، والفنون الكتب أسامي عن الظنون
  . 6: األجزاء عدد
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 و) . القدوري لمختصر كالشرح( الحقيقة في ولكنه: "  الظنون كشف في خليفة حاجي قال
  . لمحمد  ،) الصغير للجامع(

 مدعي يحرر ثم.  والدليل المدعي من اإلمامين، كالم يحرر أن:   الكتاب هذا في ومنهجه
 لهذه مخالفاً تحريره كان فإذا.  أدلتهما من الجواب يخرج بحيث دليله، ويبسط األعظم، اإلمام

 و ،)الصغير الجامع( مسائل يشرح أن ووظيفته.  اإلمامان أدعى ما إلى الميل منه يفهم العادة،
  ) .القدوري(

 وكان صائماً، وكان. سنة  عشرة ثالث الكتاب تصنيف في بقي ،) الهداية( صاحب أن وروي
 زهده ببركة فكان أحد، صومه على يطلع ال أن يجتهد وكان أصالً، يفطر ال المدة تلك في

  .العلماء  بين مقبوالً كتابه وورعه

  :شأنه في قيل الذي وهو

  كتب من الشرع في قبلها صنفوا ما*  نسخت قد كالقرآن) الهداية( إن

  كذب ومن زيغ من مقالك يسلم*  مسالكها واسلك قواعدها فاحفظ

 بكفاية( أرسمه شرحاً أشرحها أن ،) المبتدي بداية مبدأ( في الوعد على جرى وقد: وقال 
 فصرفت اإلطناب، من نبذا فيه تبينت الفراغ، اتكاء أتكئ أكاد وحين.  فيه فشرعت ،)المنتهى
.  الدراية ومتون الرواية، عيون بين:  فيه أجمع) . بالهداية( موسوم آخر شرح إلى العنان
 الوقت أعجله ومن. واألكبر األطول،:  إلى يرغب الوقوف، مزيد إلى همته سمت من إن حتى
 وقد . الشراح عليها نبه أخر، واختيارات آداب، وله. واألصغر األقصر على يقتصر عنه،
  . وحديثاً قديماً، الفقهاء،:  به اعتنى

   -: الهداية على وضعت التي والحواشي الشروح فمن

. الحنفي بالصغناقي،: المعروف علي، بن حسين: الدين حسام اإلمام، لتلميذه، النهاية •
  . شرحه من أول وهو.  ه 710 سنة: المتوفى

  . ه 667 سنة: المتوفى.  البخاري  الضرير، علي بن محمد بن علي:  الدين لحميد:  الفوائد •
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 البخاري، محمد بن محمد: الدين قوام اإلمام، للشيخ،:  الهداية شرح إلى الدراية معراج •
  . ه 749 سنة: المتوفى.  الكاكي

 الشريعة صدر ابن عمر:  الشريعة تاج اإلمام، للشيخ،:   الهداية دراية في الكفاية، نهاية •
  . ه 672 سنة: المتوفى.  الحنفي المحبوبي، اهللا عبيد:  األول

 السيواسي، الواحد عبد بن محمد:  الدين كمال اإلمام، للشيخ،:  الفقير للعاجز القدير فتح •
  . الوكالة: كتاب إلى فيه وصل.  ه 861 سنة:  المتوفى.  الحنفي همام بابن: المعروف

  . ه 786 سنة: المتوفى.  الحنفي البابرتي، محمود بن محمد: الدين أكمل للشيخ،:  العناية •

  . 855 سنة: المتوفى. بالعيني: المعروف حمد، بن محمود: الدين بدر للقاضي،:  البناية •

  :  الهداية أحاديث خرجت التي الكتب

: المتوفى.  الزيلعي يوسف بن اهللا عبد: الدين جمال الشيخ،:  الهداية ألحاديث الراية نصب •
  .762 سنة

. العسقالني حجر بن علي بن أحمد: للشيخ:  الهداية أحاديث تخريج منتخب في الدراية •
  . 852 سنة: المتوفى

 توفي.  القرشي محمد بن القادر عبد:  الدين محيي للشيخ،:  الهداية أحاديث بمعرفة العناية •
  .وسبعمائة  وسبعين خمس ،775 سنة: 

  : ورتبها الهداية مسائل جرد وممن

 البداية( وسماه. الحنفي الرومي، زاده، بطاشكبري: الشهير أحمد، بن محمد: الدين  كمال •
  ) .الهداية مسائل تجريد في والنهاية،

:  وسماه.  774 سنة:  المتوفى.  األقرب بابن: المعروف عثمان، بن محمد: المليح  أبو •
  ) .الهداية مسائل تجريد في الرعاية،(
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  .التعريف باإلمام ابن الهمام ، وكتابه فتح القدير  -:المبحث الثاني 

   -:وفيه مطلبان 

  

  .التعريف باإلمام ابن الهمام : المطلب األول 

  

  .التعريف بكتاب فتح القدير  -:المطلب الثاني 
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  .التعريف باإلمام ابن الهمام ، وكتابه فتح القدير  -:المبحث الثاني 

  . 4التعريف باإلمام ابن الهمام: المطلب األول 

 الدين، كمال اإلسكندري، ثم السيواسي مسعود، ابن الحميد عبد بن الواحد عبد بن محمد
 سنة باإلسكندرية، ولد. سيواس  من أصله. الحنفية  علماء من إمام،: الهمام بابن المعروف
مدة ،  بحلب وأقام القاهرة ، في وثَمانين ، ونبغ تسع َأو ثَمان وقيل سنة وسبعمائة، تسعين
 قَارِئ بالسراج وتفقه ولد .بمصر الشيخونية بالخانقاه الشيوخ شيخ كان ثم بالحرمين ، وجاور
 لنشر وتصدى الْعلُوم، في وبرع أقرانه، على وغَيرها، وتقدم الُْأصول في والزمه الْهِداية،
 والْبيان والمعاني والتصريف والنحو والُْأصول الْفقْه في عالمة وكَان . خلق بِه فانتفع الْعلم،

  .نظاراً جدلياً محققاً وغَيرها،

وكان والده قاضياً بسيواس من بالد الروم ثم قدم القاهرة وولي خالفة الحكم بها عن القاضي 
 وماتبنت القاضي المالكي فولد له الكمال ،  الحنفي ثم ولي القضاء باإلسكندرية وتزوج بها

َأبوه وهن وا َأو عشر ابوهي فَنَشََأ نَحكَانَت ألمه جدته كَفَالَة فمن كثيراً تحفظ خيرة مغربية و 
 بالذكاء يصفه فقيهه وكَان الهيثمي الشهاب عنْد الْقُرآن بها فأكمل الْقَاهرة صحبتها وقدم الْقُرآن
  . والسكون التَّام والْعقل المفرط

   - : 5أهم كتبه من 
 .الهداية  شرح في القدير فتح - 1
 . الفقه أصول في التحرير  - 2

                                                            
: المتوفى( الدين جمال الحنفي، الظاهري، اهللا، عبد بن بردي تغري بن يوسف: المحاسن أبو: انظر ترجمته  4

 القومي، واإلرشاد الثقافة وزارة: الناشر ، 187\16،  والقاهرة مصر ملوك في الزاهرة النجوم ،)هـ874
 بن الرحمن عبد بن محمد الخير، أبو الدين، شمس:  والسخاوي.  16: األجزاء عدد ، مصر الكتب، دار

، 127\8 ، التاسع القرن ألهل الالمع الضوء ،) هـ902: المتوفى( محمد، بن عثمان بن بكر أبي بن محمد
 ، بكر أبي بن الرحمن عبد:  والسيوطي.  6: األجزاء عدد ، بيروت – الحياة مكتبة دار منشورات: الناشر
 الفضل أبو محمد: المحقق ، والنحاة اللغويين طبقات في الوعاة بغية ،) هـ911: المتوفى( الدين جالل
والزركلي ، األعالم  .2: األجزاء عدد ، صيدا/  لبنان - العصرية المكتبة: الناشر ، 167- 166\1،  إبراهيم

 ،6\255-256  .  
 . 256\6، والزركلي ، األعالم ،  164\10كحالة ، معجم المؤلفين ، : انظر  5
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 .  اآلخرة في المنجية في العقائد المسايرة  - 3
 .  الحنفية فروع في مختصر الفقير زاد - 4
 .للغزالي  البرهانية بأدلتها الرسالة القدسية مختصر  - 5
 .الساعاتي البن واألحكام البزدوي كتابي بين الجامع النظام بديع شرح - 6

،  هـ 861سنة  يومه، من ودفن رمضان، شهر سابع الجمعة يوم توفي رحمه اهللا في
 المنقول علمي بين الجمع في مثله بعده يخلف ولم ومات مشهودة، جنازته وكانت

  . 6الدول سائر في والوقار والعفة والورع والدين والمعقول،
  

  .التعريف بكتاب فتح القدير  -: المطلب الثاني

. األول شرح فتح القدير ، كما هو موجود في الكتب المطبوعة : هذا الكتاب ورد له اسمان 
  : فتح القدير كما هو موجود على النسخ المخطوطة، وهو الصحيح ؛ لعدة أمور منها : الثاني

 ولَما: ( تصريح ابن الهمام ، وهو صاحب الكتاب بأنه سماه فتح القدير ، حيث قال  - 1
اءِل جبِفَض اللَّه هتمحرو رَأكْب نرِي ما قَدلَا بِم بنْتَسٍة يبست ،بِنملع َأنَّه نفَتْحِ م ودج 
 قُوةَ ولَا حوَل ولَا الْفَقيرِ ِللْعاجِزِ]  الْقَديرِ فَتْح [ الْمنَّةُ وِللَّه فَسميته شَيٍء، كُلِّ علَى الْقَادرِ
 ). الْعظيمِ الْعلي بِاَللَّه إلَّا

  . 7وقد ورد أيضاً في كشف الظنون لحاجي خليفة أن اسم الكتاب فتح القدير - 2
  . ميزات كتاب فتح القدير ومنهج المؤلف فيه 

ر من أهم الشروح في الفقه الحنفي ألنه شرح متناً من أهم متون الفقه يعتبر كتاب فتح القدي
ومع أن كثيراً من الفقهاء شرحوا هذا المتن إال أن ابن الهمام رحمه اهللا  –الهداية  -الحنفي، 

كان شرحه مميزاً وبذل فيه جهداً وفيراً ، وبرزت فيه شخصيته الفذة وباعه الطويل في الفقه 
من خالل هذا الشرح النفيس ، فبرز هذا الكتاب واشتهر ، .... واألصول  واللغة والترجيح 

عند األحناف بشكل خاص وعند فقهاء األمصار بشكل عام ، فهو يعتبر من ولقي قبوالً كبيراً 
أهم مراجع الفقه في المكتبة اإلسالمية ، إال أن ابن الهمام لم يكمل هذا الكتاب بل وصل فيه 

                                                            
  . 187\16أبو المحاسن ، البذور الزاهرة ، : انظر  6
  .  2022\2حاجي خليفة ، كشف الظنون ، : انظر  7
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نتائج ( وسمى التكملة ه 988الكفالة ، وأكمله من بعده قاضي زادة المتوفى سنة  إلى باب

  ) . ألسرار األفكار في كشف الرموز وا

   -:وكان منهج اإلمام ابن الهمام في هذا الكتاب على النحو اآلتي 

 . يذكر طرفاً من نص الهداية ثم يعلق عليه  - 1

 . كثيراً ما يستدل على المسائل التي يذكرها بالكتاب والسنة والمعقول  - 2

 يتطرق أحياناً إلى المسائل اللغوية ويذكر آراء النحويين ويرجح في بعض األحيان - 3
 . 

ذكر مسائل زائدة عن كتاب الهداية وعنون لها بعناوين مثل فرع أو فروع أو تتمة  - 4
 . 

 . كان يستدل على كالمه بالحديث المرسل والضعيف  - 5

 . يستدل بأقوال الصحابة والتابعين  - 6

 . كان يذكر أراء الفقهاء من خارج المذهب في بعض المسائل  - 7

لم عن الرواة وعن درجة الحديث كان يطيل النفس في ذكر روايات الحديث ويتك - 8
 . صحة وضعفاً ، خصوصاً عند وجود الخالف مع المذاهب األخرى 

يذكر الخالف في المسائل الفقهية بين أئمة المذهب ويعزو األقوال ألصحابها ثم  - 9
  - :ومن اختياراته في باب الحج . يرجح ويختار من بين هذه األقوال 

 .  اختار ابن الهمام أن الفدية تجب في تغطية معظم الرأس ال ربعه - 1

 .اختار ابن الهمام فيمن حلق شاربه أنه  ال يلزمه دم  - 2
 .اختار ابن الهمام أنه من جامع بعد الحلق فعليه بدنة  - 3
اختار ابن الهمام عدم انفساخ الطواف األول ، فيمن طاف على غير طهارة   - 4

 . ثم أعاد الطواف طاهراً 

 . فعليه صدقة  محدثًا الْقُدومِ طَوافَ طَافَ مناختار ابن الهمام أنه  - 5

اختار ابن الهمام أنه على الحاج أن يطوف سبعة أشواط وإذا طاف أقل من  - 6
 .ذلك ال يجبر بدم 

 .اختار ابن الهمام الوجوب في جعل البيت عن اليسار أثناء الطواف  - 7
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 . األعمال يوم النحر اختار ابن الهمام الوجوب في  ترتيب  - 8

 الْوقْت إدراك قَبَل فَماتَ بلَغَ صبِي َأو َأسلَم نَصراني اختار ابن الهمام في - 9
 . الْوصيةَ جائزة  َأن الِْإسلَام )بحجة (  وَأوصيا

10- اختار ابن الهمام الجواز فيمن نَذَر َأن جحي يف نَةكَذَا س جا  فَحلَهقَب . 

11- اختار ابن الهمام فيمن نَذَر طُوف َأنفًا يحفَطَافَ ز  كَذَِلك .هلَيةُ أن عادالِْإع ، 
فَِإن عجَل رقَب َأن يدعي هلَيفَع  مد. 
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  :وقد اشتمل على مبحثين : النص المحقق : القسم الثاني 

  

  :وقد اشتمل على مطلبين وصف النسخ ، : المبحث األول 

  

  .وصف النسخ المخطوطة : المطلب األول 

  

  .وصف النسخ المطبوعة : المطلب الثاني 

  

  .المبحث الثاني منهج التحقيق 

  . ويليه النص المحقق 
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  وصف النسخ في التحقيق : المبحث األول  

  : وفيه مطلبان 

  .وصف النسخ المخطوطة : المطلب األول 

  . وصف النسخ المطبوعة : اني المطلب الث

  : وصف النسخ 

( وهي موجودة في مؤسسة إحياء التراث في أبو ديس ، القدس ، وتحمل رقم : النسخة األولى 
. ، وهي صورة من نسخة أصلية محفوظة في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة )  3/  487

  ) . أ(وأشرت لها بالرمز 

   - ) :أ(وصف النسخة 

 . الناسخ مجهول  -1
 . ه  1044رمضان سنة : تاريخ النسخ  -2
 . ورقة  44: عدد أوراق النسخة التي  حققتها  -3
 . سطر  31: عدد أسطر الورقة  -4
 . نسخي : نوع الخط  -5
 . كلمة  18: متوسط الكلمات في السطر  -6
 . مرتبطة بطريقة التعقيبة : صفحات المخطوطة  -7
 . سقط الكلمات قليل  -8

( وهي موجودة في مؤسسة إحياء التراث ، أبو ديس ، القدس ، برقم : النسخة الثانية 
وهي مصورة من نسخة أصلية محفوظة في مكتبة آل الجوهري ، نابلس )  3/  274
  ) . ب(وأشرت لها بالرمز ) .  33( رقم 

   - ) : ب(وصف النسخة 
 . الناسخ مجهول   -1
 . ه  956شعبان سنة  21: تاريخ النسخ  -2
 .  49: التي حققتها عدد أوراق النسخة  -3
 . سطراً  33: عدد األسطر في الورقة  -4
 . نسخي : نوع الخط  -5
 . صفحات المخطوطة مرتبطة بطريقة التعقيبة  -6
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  . يوجد سقط في الكلمات واألسطر : سقط الكلمات  -7

وهي نسخة موجودة في مكتبة الجامعة األردنية وهي مصورة عن مخطوطة : النسخة الثالثة  
  ) . ج(ورمزت لها بالنسخة .  850في باريس برقم المكتبة الوطنية 

  ) : ج(وصف النسخة 

 . الناسخ مجهول  -1
 . مجهول : تاريخ النسخ  -2
 .  41: عدد أوراق النسخة التي حققتها  -3
 . نوع الخط نسخي  -4
 . وجد في النسخة سقط في الكلمات واألسطر ، واألوراق : سقط الكلمات  -5
 . التعقيبة صفحات المخطوطة مرتبطة بطريقة  -6
 . سطراً  33: عدد األسطر في الورقة  -7
 .  15: متوسط عدد الكلمات في السطر  -8

  : وصف النسخة المطبوعة 
 –بيروت / النسخة المطبوعة التي اعتمدتها هي نسخة دار إحياء التراث العربي 

  : لبنان، وقد طبع مع فتح القدير كتب أخرى وكان ترتيبها كاآلتي 
 . لى الصفحة كتاب الهداية في أع -1
 . يليه كتاب فتح القدير  -2
 .يليه الكفاية على الهداية ، لجالل الدين الخوارزمي الكرالني  -3
وفي الهامش شرح العناية على الهداية للبابارتي ، وحاشية المحقق سعد اهللا بن  -4

، وقد جاء كتاب الحج في هذه ه  945: عيسى المفتي الشهير بسعدي جلبي ، ت 
، وفي الجزء الثالث  473 إلى صفحة 438 لثاني من صفحةاالنسخة في الجزء 

 .  وهذه النسخة المطبوعة من فتح القدير غير محققة  98إلى صفحة  2من صفحة 
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  . التحقيق منهج الثاني المبحث

 ، نسخ الثالثة بين ظاهرة فروق أجد لم حيث التحقيق في المختار النص طريقة اتباع  - 1
 وأثبت ، عليها األخرى النسخ بمقابلة قمت ثم ،) أ( النسخة وهي ، النسخ إحدى فاخترت
  .  الهامش في الفروق

  .  الحديث اإلمالئي الرسم اتباع  - 2

  [ ..... ] .  هكذا معكوفين قوسين بين ووضعه الشرح إلى الهداية نص إضافة  - 3

  .  السور من مواقعها وبيان القرآنية اآليات ترقيم  - 4

 بخط معكوفين قوسين بين وجعلتها ، لها المناسب المكان في للمسائل عناوين أضفت  - 5
  . غامق

 التخريج في واتبعت ، عليها والحكم المعتمدة مظانها من النبوية األحاديث تخريج  - 6
  : اآلتية قةيالطر

  .  بذلك اكتفيت أحدهما في أو الصحيحين في كان إذا  -  أ

  .  عليه الحديث أهل حكم ذكرت غيرهما من كان إن أما  -  ب

  .  عليها والحكم والتابعين الصحابة أقوال من اآلثار تخريج  - 7

  . األصلية مصادرها إلى بإرجاعها وذلك ، الكتاب في وردت التي العلماء أقوال توثيق  - 8

  .  الكتاب في الشارح ذكرهم الذين األعالم ترجمة  - 9

  .  واصطالحاً لغة الواردة العلمية بالمصطلحات التعريف  -10

  .  الشارح ذكرها التي بالكتب التعريف  -11

  .  الشارح في وردت التي الغريبة واأللفاظ الكلمات معاني بيان  -12

  .  الكتاب في وردت التي الحج مسائل في الفقهية المجامع قرارات ذكر  -13
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  .  المخطوطة النسخ أوراق من ورقة كل نهاية إلى الهامش في اإلشارة  -14

   : اآلتية المسارد وضعت  -15

  .  القرآنية اآليات مسرد  •

  .  الشريفة النبوية األحاديث مسرد  •

  . مسرد اآلثار  •

  .   لها المترجم األعالم مسرد  •

  .  واللغوية والحديثية والفقهية األصولية المصطلحات مسرد  •

  .  الشعرية األبيات مسرد  •

  .  الغريبة األلفاظ مسرد  •

  .  النص في الواردة الكتب مسرد  •

  .  والمياه والمواضع البلدان مسرد  •

  .  الفقهية المجامع قرارات مسرد  •

  .  والمصادر المراجع قائمة مسرد  •

  .  الموضوعات مسرد  •
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  الفصل التمهيدي

  -:ويشتمل على مبحثين  

  .التعريف باإلمام المرغيناني ، وكتابه الهداية  -:المبحث األول 

  -:وفيه مطلبان 

  .التعريف باإلمام المرغيناني  -:المطلب األول 

  .التعريف بكتاب الهداية  -:المطلب الثاني 

  .فتح القدير التعريف باإلمام ابن الهمام ، وكتابه  -:المبحث الثاني 

  -:وفيه مطلبان 

  .التعريف باإلمام ابن الهمام : المطلب األول 

  .التعريف بكتاب فتح القدير  -:المطلب الثاني 
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  .التعريف باإلمام المرغيناني ، وكتابه الهداية  -:المبحث األول 

  

  -:وفيه مطلبان 

  

  . التعريف باإلمام المرغيناني  -:المطلب األول 

  

  . التعريف بكتاب الهداية  -:ب الثاني المطل
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  . الهداية وكتابه ، المرغيناني باإلمام التعريف -: األول المبحث

  . المرغيناني باإلمام التعريف -: األول المطلب

 المرغيناني، الدين برهان الِْإسلَام، شيخ الفرغاني، الْجليل، عبد بن بكر أبي بن علي :العالمة  هو
 وفرغانة وسيحون، جيحون وراء الشاش وراء الْفَاء بِفَتْح وفرغانة ، ه 511 سنة ولد الحسن، أبو
 وتسعين ثَلَاث سنة في ، ماتَ فرغانة بِلَاد من مدينَة الْميم بِفَتْح ومرغينان فَارس ، قرى من قَرية

  .  1ماَئة وخمس

 مفسراً حافظاً - اهللا رحمه-  العلْمِ َأوعية من وكَان الحنفية فقهاء أكابر من  المرغيناني اإلمام يعتبر
 لَه وأذعنو وأقرانه شُيوخه وفَاق والتقدم بِالْفَضِل عصره أهل لَه أقر.  المجتهدين من أديباً، محققاً
 ومن.  العلماء من الْغَفير الجم علَيه وتفقه،  الْمذْهب ونشر الْهِداية لكتاب تصنيفه بعد سيما ولَا كلهم
 و" للشيباني الكبير الجامع شرح"  و ،"  البداية شرح في الهداية"  ،"  المبتدي بداية: " مصنفاته أهم

"  النوازل مختارات"  و"  الحج مناسك"  و ،"  والمزيد التجنيس"  و"  الفرائض"  و"  الفروع منتقى"
  . 2"المنتهي كفاية" و

  .  3التعريف بكتاب الهداية -:المطلب الثاني 

 في المعتمدة الكتب من وهو نفيس قيم كتاب وهو) . المبتدي بداية( سماه.  له متن على شرح وهو
  . اإلسالمي الفقه مكتبة في وشهرة قبوالً ولقي ، الحنفي الفقه

                                                            
: المتوفى( الحنفي الدين محيي ، محمد أبو ، اهللا نصر بن محمد بن القادر عبد:  القرشي: انظر ترجمته  1

: األجزاء عدد ، كراتشي – خانه كتب محمد مير: الناشر ، 383\1،  الحنفية طبقات في المضية الجواهر ،)هـ775
،  األعالم ،)هـ1396: المتوفى( الدمشقي فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير: والزركلي . 2
 رضا بن عمر:  و كحالة . م 2002 مايو/  أيار -  عشرة الخامسة: الطبعة  ، للماليين العلم دار: الناشر ، 266\4
 -  المثنى مكتبة: ، الناشر 54\7 ، المؤلفين معجم ،) هـ1408: المتوفى( الدمشقي الغني عبد بن راغب محمد بن

  . 13: األجزاء عدد ، بيروت العربي التراث إحياء دار بيروت،
  .  54\7وكحالة ، معجم المؤلفين ، .  266\4الزركلي ، األعالم ، : انظر  2
 عن الظنون كشف ،) هـ1067: المتوفى( ، القسطنطيني جلبي كاتب اهللا عبد بن مصطفى  ، خليفة حاجي: انظر  3

  . 6: األجزاء عدد ، م1941: النشر تاريخ ، العراق – بغداد - المثنى مكتبة  ، 2022\2 ، والفنون الكتب أسامي
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 للجامع( و) . القدوري لمختصر كالشرح( الحقيقة في ولكنه: "  الظنون كشف في خليفة حاجي قال
  . لمحمد  ،) الصغير

 اإلمام مدعى يحرر ثم.  والدليل المدعى من اإلمامين، كالم يحرر أن:   الكتاب هذا في ومنهجه
 يفهم العادة، لهذه مخالفاً تحريره كان فإذا.  أدلتهما من الجواب يخرج بحيث دليله، ويبسط األعظم،

  ) .القدوري( و ،)الصغير الجامع( مسائل يشرح أن ووظيفته.  اإلمامان أدعى ما إلى الميل منه

 في وكان صائماً، وكان. سنة  عشرة ثالث الكتاب تصنيف في بقي ،) الهداية( صاحب أن وروي
 كتابه وورعه زهده ببركة فكان أحد، صومه على يطلع ال أن يجتهد وكان أصالً، يفطر ال المدة تلك

  .العلماء  بين مقبوالً

  :شأنه في قيل الذي وهو

  كتب من الشرع في قبلها صنفوا ما*  نسخت قد كالقرآن) الهداية( إن

  كذب ومن زيغ من مقالك يسلم*  مسالكها واسلك قواعدها فاحفظ

 ،)المنتهى بكفاية( أرسمه شرحاً أشرحها أن ،) المبتدي بداية مبدأ( في الوعد على جرى وقد: وقال 
 شرح إلى العنان فصرفت اإلطناب، من نبذا فيه تبينت الفراغ، اتكاء أتكئ أكاد وحين.  فيه فشرعت

 همته سمت من إن حتى.  الدراية ومتون الرواية، عيون بين:  فيه أجمع) . بالهداية( موسوم آخر
 األقصر على يقتصر عنه، الوقت أعجله ومن. واألكبر األطول،:  إلى يرغب الوقوف، مزيد إلى

  . وحديثاً قديماً، الفقهاء،:  به اعتنى وقد . الشراح عليها نبه أخر، واختيارات آداب، وله. واألصغر

   -: الهداية على وضعت التي والحواشي الشروح فمن

 من أول وهو، الحنفي بالصغناقي،: المعروف علي، بن حسين: الدين حسام مام،لإل ، النهاية •
  .شرحه

  . ه 667 سنة: المتوفى.  البخاري  الضرير، علي بن محمد بن علي:  الدين لحميد:  الفوائد •

.  الكاكي البخاري، محمد بن محمد: الدين قوام اإلمام، للشيخ،:  الهداية شرح إلى الدراية معراج •
  . ه 749 سنة: المتوفى
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:  األول الشريعة صدر ابن عمر:  الشريعة تاج اإلمام، للشيخ،:   الهداية دراية في الكفاية، نهاية •
  . ه 672 سنة: المتوفى.  الحنفي المحبوبي، اهللا عبيد

 السيواسي، الواحد عبد بن محمد:  الدين كمال اإلمام، للشيخ،:  الفقير للعاجز القدير فتح •
  . الوكالة: كتاب إلى فيه وصل.  ه 861 سنة:  المتوفى.  الحنفي همام بابن: المعروف

  . ه 786 سنة: المتوفى.  الحنفي البابرتي، محمود بن محمد: الدين أكمل للشيخ،:  العناية •

  . 855 سنة: المتوفى. بالعيني: المعروف حمد، بن محمود: الدين بدر للقاضي،:  البناية •

  :  الهداية أحاديث خرجت التي الكتب

 سنة: المتوفى.  الزيلعي يوسف بن اهللا عبد: الدين جمال الشيخ،:  الهداية ألحاديث الراية نصب •
762.  

: المتوفى. العسقالني حجر بن علي بن أحمد: للشيخ:  الهداية أحاديث تخريج منتخب في الدراية •
  . 852 سنة

 سنة:  توفي.  القرشي محمد بن القادر عبد:  الدين محيي للشيخ،:  الهداية أحاديث بمعرفة العناية •
  . ه775

  : ورتبها الهداية مسائل جرد وممن

 البداية( وسماه. الحنفي الرومي، زاده، كبري بطاش: الشهير أحمد، بن محمد: الدين  كمال •
  ) .الهداية مسائل تجريد في والنهاية،

:  وسماه.  774 سنة:  المتوفى.  األقرب بابن: المعروف عثمان، بن محمد: المليح  أبو •
 ) .الهداية مسائل تجريد في الرعاية،(
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  .الهمام ، وكتابه فتح القدير التعريف باإلمام ابن  -:المبحث الثاني 

   -:وفيه مطلبان 

  

  .التعريف باإلمام ابن الهمام : المطلب األول 

  

  .التعريف بكتاب فتح القدير  -:المطلب الثاني 
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  .التعريف باإلمام ابن الهمام ، وكتابه فتح القدير  -:المبحث الثاني 

  . 1التعريف باإلمام ابن الهمام: المطلب األول 

 المعروف الدين، كمال اإلسكندري، ثم السيواسي مسعود، ابن الحميد عبد بن الواحد عبد بن محمد
 وسبعمائة، تسعين سنة باإلسكندرية، ولد. سيواس  من أصله. الحنفية  علماء من إمام،: الهمام بابن

 كان ثم بالحرمين ، ، وجاورمدة  بحلب وأقام القاهرة ، في وثَمانين ، ونبغ تسع َأو ثَمان وقيل سنة
 الُْأصول في والزمه الْهِداية، قَارِئ بالسراج وتفقه ولد .بمصر الشيخونية بالخانقاه الشيوخ شيخ

 عالمة وكَان. خلق  بِه فانتفع الْعلم، لنشر وتصدى الْعلُوم، في وبرع أقرانه، على وغَيرها، وتقدم
  .نظاراً جدلياً محققاً وغَيرها، والْبيان والمعاني والتصريف والنحو والُْأصول الْفقْه في

وكان والده قاضياً بسيواس من بالد الروم ثم قدم القاهرة وولي خالفة الحكم بها عن القاضي الحنفي 
 ابن وهو َأبوه وماتثم ولي القضاء باإلسكندرية وتزوج بها بنت القاضي المالكي فولد له الكمال ، 

 وقدم الْقُرآن من كثيراً تحفظ خيرة مغربية وكَانَت ألمه جدته كَفَالَة في فَنَشََأ نَحوها َأو عشر
 والْعقل المفرط بالذكاء يصفه فقيهه وكَان الهيثمي الشهاب عنْد الْقُرآن بها فأكمل الْقَاهرة صحبتهاب

  . والسكون التَّام

   - : 2أهم كتبه من 
 .الهداية  شرح في القدير فتح - 1
 . الفقه أصول في التحرير  - 2
 .  اآلخرة في المنجية في العقائد المسايرة  - 3
 .  الحنفية فروع في مختصر الفقير زاد - 4
 .للغزالي  البرهانية بأدلتها الرسالة القدسية مختصر  - 5

                                                            
: المتوفى( الدين جمال الحنفي، الظاهري، اهللا، عبد بن بردي تغري بن يوسف: المحاسن أبو: انظر ترجمته  1

 دار القومي، واإلرشاد الثقافة وزارة: الناشر ، 187\16،  والقاهرة مصر ملوك في الزاهرة النجوم ،)هـ874
 أبي بن محمد بن الرحمن عبد بن محمد الخير، أبو الدين، شمس:  والسخاوي.  16: األجزاء عدد ، مصر الكتب،
 دار منشورات: ، الناشر127\8 ، التاسع القرن ألهل الالمع الضوء ،) هـ902: المتوفى( محمد، بن عثمان بن بكر
: المتوفى( الدين جالل ، بكر أبي بن الرحمن عبد:  والسيوطي.  6: األجزاء عدد ، بيروت – الحياة مكتبة
: الناشر ، 167- 166\1،  إبراهيم الفضل أبو محمد: المحقق ، والنحاة اللغويين طبقات في الوعاة بغية ،) هـ911
  .  256- 255\6والزركلي ، األعالم ،  .2: األجزاء عدد ، صيدا/  لبنان -  العصرية المكتبة

 . 256\6، والزركلي ، األعالم ،  164\10كحالة ، معجم المؤلفين ، : انظر  2



8 
 

 .الساعاتي البن واألحكام البزدوي كتابي بين الجامع النظام بديع شرح - 6
 ، وكانت هـ 861سنة  يومه، من ودفن رمضان، شهر سابع الجمعة يوم توفي رحمه اهللا في

 والدين والمعقول، المنقول علمي بين الجمع في مثله بعده يخلف ولم ومات مشهودة، جنازته
  . 1الدول سائر في والوقار والعفة والورع

  
  .التعريف بكتاب فتح القدير  -:المطلب الثاني 

: الثاني. األول شرح فتح القدير ، كما هو موجود في الكتب المطبوعة : هذا الكتاب ورد له اسمان 
  : فتح القدير كما هو موجود على النسخ المخطوطة، وهو الصحيح ؛ لعدة أمور منها 

 جاء ولَما: ( تصريح ابن الهمام ، وهو صاحب الكتاب بأنه سماه فتح القدير ، حيث قال  - 1
ِلبِفَض اللَّه هتمحرو رَأكْب نرِي ما قَدلَا بِم بنْتَسي ،ةبست بِنملع َأنَّه نفَتْحِ م ودرِ جلَى الْقَادع 
 الْعلي بِاَللَّه إلَّا قُوةَ ولَا حوَل ولَا الْفَقيرِ ِللْعاجِزِ] الْقَديرِ  فَتْح [ الْمنَّةُ وِللَّه فَسميته شَيء، كُلِّ

 ). الْعظيمِ

  . 2وقد ورد أيضاً في كشف الظنون لحاجي خليفة أن اسم الكتاب فتح القدير - 2
  ميزات كتاب فتح القدير ومنهج المؤلف فيه 

يعتبر كتاب فتح القدير من أهم الشروح في الفقه الحنفي ألنه شرح متناً من أهم متون الفقه الحنفي، 
ومع أن كثيراً من الفقهاء شرحوا هذا المتن إال أن ابن الهمام رحمه اهللا كان شرحه  –الهداية  - 

مميزاً وبذل فيه جهداً وفيراً ، وبرزت فيه شخصيته الفذة وباعه الطويل في الفقه واألصول  واللغة 
عند من خالل هذا الشرح النفيس ، فبرز هذا الكتاب واشتهر ، ولقي قبوالً كبيراً .... والترجيح 

األحناف بشكل خاص وعند فقهاء األمصار بشكل عام ، فهو يعتبر من أهم مراجع الفقه في المكتبة 
، وأكمله من بعده وكالةال اإلسالمية ، إال أن ابن الهمام لم يكمل هذا الكتاب بل وصل فيه إلى باب

  ) . سرار نتائج األفكار في كشف الرموز واأل( وسمى التكملة ه 988قاضي زادة المتوفى سنة 

   -:وكان منهج اإلمام ابن الهمام في هذا الكتاب على النحو اآلتي 

 . يذكر طرفاً من نص الهداية ثم يعلق عليه  - 1

                                                            
  . 187\16أبو المحاسن ، النجوم الزاهرة ، : انظر  1
  .  2022\2حاجي خليفة ، كشف الظنون ، : انظر  2
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 . كثيراً ما يستدل على المسائل التي يذكرها بالكتاب والسنة والمعقول  - 2

 . يتطرق أحياناً إلى المسائل اللغوية ويذكر آراء النحويين ويرجح في بعض األحيان  - 3

 . ذكر مسائل زائدة عن كتاب الهداية وعنون لها بعناوين مثل فرع أو فروع أو تتمة  - 4

 . كان يستدل على كالمه بالحديث المرسل والضعيف  - 5

 . يستدل بأقوال الصحابة والتابعين  - 6

 . من خارج المذهب في بعض المسائل  كان يذكر أراء الفقهاء - 7

كان يطيل النفس في ذكر روايات الحديث ويتكلم عن الرواة وعن درجة الحديث صحة  - 8
 . وضعفاً ، خصوصاً عند وجود الخالف مع المذاهب األخرى 

يذكر الخالف في المسائل الفقهية بين أئمة المذهب ويعزو األقوال ألصحابها ثم يرجح  - 9
  - :ومن اختياراته في باب الحج . األقوال ويختار من بين هذه 

 .  اختار ابن الهمام أن الفدية تجب في تغطية معظم الرأس ال ربعه - 1

 .اختار ابن الهمام فيمن حلق شاربه أنه  ال يلزمه دم  - 2
 .اختار ابن الهمام أنه من جامع بعد الحلق فعليه بدنة  - 3
ف على غير طهارة ثم أعاد اختار ابن الهمام عدم انفساخ الطواف األول ، فيمن طا  - 4

 . الطواف طاهراً 

 . فعليه صدقة  محدثًا الْقُدومِ طَوافَ طَافَ مناختار ابن الهمام أنه  - 5

اختار ابن الهمام أنه على الحاج أن يطوف سبعة أشواط وإذا طاف أقل من ذلك ال  - 6
 .يجبر بدم 

 .واف اختار ابن الهمام الوجوب في جعل البيت عن اليسار أثناء الط - 7
 . اختار ابن الهمام الوجوب في  ترتيب األعمال يوم النحر  - 8

(  وَأوصيا الْوقْت إدراك قَبَل فَماتَ بلَغَ صبِي َأو َأسلَم نَصراني اختار ابن الهمام في - 9
 . الْوصيةَ جائزة  َأن الِْإسلَام )بحجة 

10- اختار ابن الهمام الجواز فيمن نَذَر َأن جحي يف نَةكَذَا س جا  فَحلَهقَب . 

11- اختار ابن الهمام فيمن نَذَر طُوف َأنفًا يحفَطَافَ ز  كَذَِلك .هلَيةُ أن عادالِْإع ، فَِإن 
عجَل رقَب َأن يدعي هلَيفَع  مد. 
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  :وقد اشتمل على مبحثين : النص المحقق : القسم الثاني 

  

  :وصف النسخ ، وقد اشتمل على مطلبين : المبحث األول 

  

  .وصف النسخ المخطوطة : المطلب األول 

  

  .وصف النسخ المطبوعة : المطلب الثاني 

  

  .المبحث الثاني منهج التحقيق 

  . ويليه النص المحقق 
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  وصف النسخ في التحقيق : المبحث األول  

  : وفيه مطلبان 

  .النسخ المخطوطة  وصف: المطلب األول 

  . وصف النسخ المطبوعة : المطلب الثاني 

  : وصف النسخ 

( وهي موجودة في مؤسسة إحياء التراث في أبو ديس ، القدس ، وتحمل رقم : النسخة األولى 
. ، وهي صورة من نسخة أصلية محفوظة في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة )  3/  487

  ) . أ(وأشرت لها بالرمز 

   - ) :أ(وصف النسخة 

 . الناسخ مجهول  -1
 . ه  1044رمضان سنة : تاريخ النسخ  -2
 . ورقة  44: عدد أوراق النسخة التي  حققتها  -3
 . سطر  31: عدد أسطر الورقة  -4
 . نسخي : نوع الخط  -5
 . كلمة  18: متوسط الكلمات في السطر  -6
 . مرتبطة بطريقة التعقيبة : صفحات المخطوطة  -7
 . سقط الكلمات قليل  -8

 274( وهي موجودة في مؤسسة إحياء التراث ، أبو ديس ، القدس ، برقم : النسخة الثانية 
 33( وهي مصورة من نسخة أصلية محفوظة في مكتبة آل الجوهري ، نابلس رقم )  3/ 

  ) . ب(وأشرت لها بالرمز ) . 
   - ) : ب(وصف النسخة 

 . الناسخ مجهول   -1
 . ه  956شعبان سنة  21: تاريخ النسخ  -2
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 .  49: عدد أوراق النسخة التي حققتها  -3
 . سطراً  33: عدد األسطر في الورقة  -4
 . نسخي : نوع الخط  -5
 . صفحات المخطوطة مرتبطة بطريقة التعقيبة  -6
  . يوجد سقط في الكلمات واألسطر : سقط الكلمات  -7

وهي نسخة موجودة في مكتبة الجامعة األردنية وهي مصورة عن مخطوطة : النسخة الثالثة  
  ) . ج(ورمزت لها بالنسخة .  850المكتبة الوطنية في باريس برقم 

  ) : ج(وصف النسخة 

 . الناسخ مجهول  -1
 . مجهول : تاريخ النسخ  -2
 .  41: عدد أوراق النسخة التي حققتها  -3
 . نوع الخط نسخي  -4
 . وجد في النسخة سقط في الكلمات واألسطر ، واألوراق : سقط الكلمات  -5
 . صفحات المخطوطة مرتبطة بطريقة التعقيبة  -6
 . سطراً  33: عدد األسطر في الورقة  -7
 .  15: متوسط عدد الكلمات في السطر  -8

  : وصف النسخة المطبوعة 
لبنان، وقد  –بيروت / عربي النسخة المطبوعة التي اعتمدتها هي نسخة دار إحياء التراث ال

  : طبع مع فتح القدير كتب أخرى وكان ترتيبها كاآلتي 
 . كتاب الهداية في أعلى الصفحة  -1
 . يليه كتاب فتح القدير  -2
 .يليه الكفاية على الهداية ، لجالل الدين الخوارزمي الكرالني  -3

اهللا بن عيسى وفي الهامش شرح العناية على الهداية للبابارتي ، وحاشية المحقق سعد  - 4
وقد جاء كتاب الحج في هذه النسخة في ، ه  945: المفتي الشهير بسعدي جلبي ، ت 
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إلى  2، وفي الجزء الثالث من صفحة  473إلى صفحة  438الجزء الثاني من صفحة 
  .  وهذه النسخة المطبوعة من فتح القدير غير محققة  98صفحة 
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   التحقيق منهج الثاني المبحث

 ، نسخ الثالث بين ظاهرة اًفروق أجد لم حيث التحقيق في المختار النص طريقة اتباع  - 1
 في الفروق وأثبت ، عليها األخرى النسخ بمقابلة قمت ثم ،) أ( النسخة وهي ، النسخ إحدى فاخترت
  .  الهامش

  .  الحديث اإلمالئي الرسم اتباع  - 2

  [ ..... ] .  هكذا معكوفين قوسين بين ووضعه الشرح إلى الهداية نص إضافة  - 3

  .  السور من مواقعها وبيان القرآنية اآليات ترقيم  - 4

  . غامق بخط معكوفين قوسين بين وجعلتها ، لها المناسب المكان في للمسائل عناوين أضفت - 5

 قالطر التخريج في واتبعت ، عليها والحكم المعتمدة مظانها من النبوية األحاديث تخريج  - 6
  : اآلتية

  .  بذلك اكتفيت أحدهما في أو الصحيحين في كان إذا  -  أ

  .  عليه الحديث أهل حكم ذكرت غيرهما في كان إن أما  -  ب

  .  عليها والحكم والتابعين الصحابة أقوال من اآلثار تخريج  - 7

  .  األصلية مصادرها إلى بإرجاعها وذلك ، الكتاب في وردت التي العلماء أقوال توثيق  - 8

  .  الكتاب في الشارح ذكرهم الذين األعالم ترجمة  - 9

  .  واصطالحاً لغة الواردة العلمية بالمصطلحات التعريف  -10

  .  الشارح ذكرها التي بالكتب التعريف  -11

  .  الشارح في وردت التي الغريبة واأللفاظ الكلمات معاني بيان  -12

  .  الكتاب في وردت التي الحج مسائل في اللجنة الدائمة قرارات ذكر  -13

  .  المخطوطة النسخ أوراق من ورقة كل نهاية إلى الهامش في اإلشارة  -14
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  . التعليق على المسائل األصولية والفقهية  -15

   : اآلتية المسارد وضعت  -16

  .  القرآنية اآليات مسرد  •

  .  الشريفة النبوية األحاديث مسرد  •

  .مسرد اآلثار  •

  .   لهم المترجم األعالم مسرد  •

  .   واللغوية والحديثية والفقهية األصولية المصطلحات مسرد  •

  .مسرد المسائل الفقهية المعلق عليها  •

  .  الغريبة األلفاظ مسرد  •

  .  النص في الواردة الكتب مسرد  •

  .   والمياه والمواضع البلدان مسرد  •

  .  والمصادر المراجع قائمة مسرد  •

  .  الموضوعات مسرد  •
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  القسم الثاني 

  النص المحقق 
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  )ابب ات1الْجِنَاي (   

دع2ما ب ذَكَر امَأقْس ينرِمحالْم عي شَرانِ فيكَامِ بَأح ارِضوع ممِ لَهرِللْحةُ ، وٌل الْجِنَايع3ف مرحم ، 
ادرالْمنَا وه خَاص نْهم وها وم تَكُون تُهمربِ حبامِ بِسرالِْإح مِ  َأورالْح.  

  ] حكم الطيب للمحرم[ 

 الرْأسِ مثُْل وذَِلك) دم فَعلَيه زاد فَما كَاملًا عضوا طَيب فَِإن الْكَفَّارةُ فَعلَيه الْمحرِم تَطَيب وِإذَا([ 

اقالسو ذالْفَخا ومو ه؛ َأشْبذَِلك ةَ ِلَأنُل الْجِنَايِل تَتَكَامبِتَكَام ،فَاقتاِلار ذَِلكي ووِ فضِل الْعالْكَام 

تَّبتَرفَي هلَياُل عوجِبِ  كَمالْم[  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
 الدنْيا في الْقصاص َأو الْعقَاب علَيه يوجِب مما اِإلنسان يفْعلُه وما والجرم الذَّنْب:  وهي ، جناية جمع:  الجنايات 1

ةرالْآخأبو ، علي بن مكرم بن محمد:  منظور ابن:  انظر . الشجر من أخذه وهو الثمر جني من وأصله.  و 
:  فصل ، 154\14 ، العرب لسان ،) هـ711: المتوفى ( اإلفريقى، الرويفعى، األنصاري، الدين، جمال الفضل،
 بن اهللا عبد بن وقاسم . 15:  األجزاء عدد هـ ، 1414 - الثالثة:  الطبعة ، بيروت – صادر دار: الناشر  ، الجيم

 الفقهاء، بين المتداولة األلفاظ تعريفات في الفقهاء أنيس ،) هـ978: المتوفى( الحنفي، الرومي، القونوي، أميرعلي،
 . 1: األجزاء عدد ، هـ1424-م2004: الطبعة ، العلمية الكتب دار: الناشر ، 50\1 ، مراد حسن يحيى:  تحقيق

 ) . ب ، ط( في ليست 2
  . فعلي ، وهو خطأ ) ب(في  3



18 
 

  )لُهِإذَا:  1قَو بتَطَي ( يدفي ومفْهم هط2شَر إذَا َأنَّه شَم ةَ لَا الطِّيبكَفَّار هلَيإذْ ع سا لَيبْل ، تَطَيب 
 ، طَيبةً راِئحةً لَه جِسماً 3أو طيبا ثَوبِه َأو بِبدنه يلْصقَ َأن وهو ، طَيبا نَفْسه جعِل تَكَلُّفُ التَّطَيب

انفَرعالز4و نَفْسجالْب5و ينماسالْيةُ والْغَاِلي6و   

  

                                                            
  ) .ب(ليست في  1
 ولَا الشَّيء في داخلًا يكُون ولَا الشَّيء علَيه يتَوقَّفُ ما: الْمتَكَلِّمين اصطلَاحِ في: الشرط هو : أوالً : مفهوم الشرط  2

 والظُّروف الَْأسماء من مقَامهما يقُوم ما َأو"  وِإذَا إن،"  الْحرفَينِ َأحد علَيه دخََل ما: النُّحاة  اصطلَاحِ وفي. فيه  مَؤثِّرا
الَّةلَى الدع ةبِيبِل سالَْأو ةبِيبسمي  وومفهوم الشرط  .الثَّان :وه َأن كُوني كْملَى الْحع ءا الشَّيدقَيم ،طثْ بِالشَّرُلم ِلهقَو 
: المروزى : انظر  . األحناف جمهور عند حجة وهو] . 6: الطالق[} علَيهِن فََأنْفقُوا حمٍل ُأولَات كُن وِإن{: تَعالَى
: المتوفى( الشافعي، ثم الحنفي، التميمي، السمعاني، أحمد، ابن الجبار عبد بن محمد بن منصور المظفر، أبو

 دار: الناشر ، 152\1،  الشافعي اسماعيل حسن محمد حسن محمد:  تحقيق ، األصول في األدلة قواطع ،) هـ489
:  األصفهاني الدين و شمس . 2: األجزاء عدد م،1999/هـ1418 األولى،: الطبعة لبنان، بيروت، العلمية، الكتب
:  تحقيق ، الحاجب ابن مختصر شرح المختصر بيان ،) هـ749: المتوفى( ،) القاسم أبي( الرحمن عبد بن محمود
: األجزاء عدد ، م1986/  هـ1406 األولى،: الطبعة  ، السعودية المدني، دار: ، الناشر 445\2 ، بقا مظهر محمد

 أصول في المحيط البحر ،)هـ794: المتوفى( بهادر، بن اهللا عبد بن محمد الدين بدر اهللا عبد أبو: والزركشي . 3
 . 8: األجزاء عدد ، م1994 - هـ1414 األولى،: الطبعة ، الكتبي دار: ، الناشر 164\5 ، الفقه

 .وهو ) ط ، ب(في  3
 بن أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو:  الفراهيدي: انظر  . به ويتطيب به يطلى ، الطِّيبِ صبغٌ من: الزعفران  4

السامرائي،  إبراهيم د المخزومي ، مهدي د:  تحقيق ، العين كتاب ،) هـ170: المتوفى( البصري ، تميم، بن عمرو
 عمرو بن محمود القاسم أبو: والزمخشري  . 8: األجزاء عدد:  الهالل ومكتبة دار: زعفر ، الناشر: ، مادة 333\2
 محمد- البجاوي محمد علي: تحقيق  ، واألثر الحديث غريب في الفائق ،) هـ538: المتوفى( اهللا، جار أحمد، بن
: األجزاء عدد ، الثانية: الطبعة  ، لبنان – المعرفة دار: الناشر ، باب حرف الزاي ،  110\2،  إبراهيم الفضل أبو
4 .  
:  الوسيط المعجم: انظر  . الراِئحة عطر ولزهوره للزينَة، يزرع البنفسجية الفصيلة من زهري نَبات: البنفسج  5

  . ، باب الباء  71\1 . الدعوة دار: الناشر ، بالقاهرة العربية اللغة مجمع
 عبد بن سلَيمان بِذَِلك سماها من َأوُل بدهن ، مخلوطان وعنْبر مسك هي: والغالية . والغاية ، وهو خطأ ) ب(في  6

 ، الحنفي القادر، عبد بن بكر أبي بن محمد اهللا، عبد أبو الدين، زين الرازي ،: انظر . بالغالية  تغليت الْملك، تَقول
: الناشر ،) غ ل ى: (، مادة  1/229 ، محمد الشيخ يوسف: تحقيق ، الصحاح مختار ،) هـ666: المتوفى (

 عدد ، م1999/  هـ1420 ، الخامسة: الطبعة ، لبنان ، صيدا – بيروت ، النموذجية الدار -  العصرية المكتبة
 ألفاظ تحرير ،) هـ676: المتوفى( ، شرف بن يحيى الدين، محيي زكريا، أبو ، النووي: وانظر .  1: األجزاء 
 .1: األجزاء  عدد ، 1408 األولى: الطبعة دمشق – القلم دار: ، الناشر 189\1 ، الدقر الغني عبد: تحقيق ، التنبيه
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 5الْخطْمي وفي . طيب 4الْقُسطُ:  ∗يوسفَ َأبِي وعن . طيب 3والْعصفُر 2والْورس والْورد 1والريحان
يطْم6خالف 5الْخ ،   

  

                                                            
المرسي ، المخصص ، : انظر  .المشْموم أنْواع من الريحِ طَيبِ نَبت كُلُّ والريحان. الرمان ، وهو خطأ ) أ(في  1
  .  288\2النهاية في غريب الحديث ، : وابن األثير .   262\3
 بن محمد بن محمد بن المبارك السعادات، أبو الدين، مجد:  األثير ابن: انظر  .بِه  يصبغ أصفَر نَبتٌ: الورس  2

: ، تحقيق واألثر الحديث غريب في النهاية ،) هـ606: المتوفى( ، ، الشيباني، الجزري الكريم عبد ابن محمد
 بيروت، -  العلمية المكتبة: الناشر ورس،: ، مادة  173\5،  الطناحي محمد محمود - الزاوي أحمد طاهر
 . 5: األجزاء عدد  ، م1979 - هـ1399

 بِه يصبغ َأحمر صبغ منْه ويستخرج. الطعام  في تابالً زهره ويستخدم أصفر، صبغ منه يستخرج نبات: العصفر  3
، 581\4لسان العرب ، : ابن منظور : انظر  .الْعربِ  بَأرض نبتٌ وكلَاهما بري، ومنْه رِيفي ومنه ، ونَحوه الْحرِير

  . ، باب العين  605\2،  بالقاهرة العربية اللغة مجمع:  الوسيط والمعجم. فصل العين المهملة 
  ) .ب(أ من /  313)  ق(نهاية  ∗
 األحاديث في ذكره ورد وقد ، الطِّيبِ من ضرب وهو ، والدواء البخُورِ في يجعُل بِه يتَبخَّر هنْدي عود:  القُسطُ 4

 القاموس ،) هـ817: المتوفى( يعقوب، بن محمد طاهر، أبو الدين، مجد:  الفيروزآبادى:  انظر . الشريفة النبوية
 الرسالة مؤسسة: الناشر ، القاف:  فصل ، 682\1 الرسالة، مؤسسة في التراث تحقيق مكتب:  تحقيق ، المحيط
: والزبيدي.  1: األجزاء عدد م،2005 - هـ 1426 الثامنة:  الطبعة ، لبنان – بيروت ، والتوزيع والنشر للطباعة
 القاموس، جواهر من العروس تاج ،) هـ1205: المتوفى( ، الفيض أبو ، الحسيني الرزاق، عبد بن محمد بن محمد
 . الهداية دار: الناشر  ،) ط س ق: ( مادة ، 25\20 ، المحققين من مجموعة:  تحقيق

5 يطْمل نَباتٌ وهو : أشهر واألول ،  وفتحها الخاء بكسر الْخغسي بِه ْأسأبو:  انظر) .  بالصابون أشبه(  . الر 
 عوض محمد:  تحقيق ، اللغة تهذيب ،) هـ370:  المتوفى( ، الهروي األزهري، بن أحمد بن محمد منصور،
 األولى،: الطبعة ، لبنان ، بيروت – العربي التراث إحياء دار: الناشر  ،) م ط خ: ( مادة ، 116\7 ، مرعب
  ) . م ط خ: (مادة ، 93\1 ، الصحاح مختار ، الرازي:  وانظر . 8: األجزاء عدد ، م2001

 علَيه ومحمد يوسف َأبو ، وقَاَل دم فعلَيه  بالخطمى ولحيته رأسه غسل قال أبو حنيفة من. اختالفهم ) ، ب ط(في  6
هلَيقَة عدالخطمى ِلَأن ص سا بِطيب لَيِإنَّمجعلنَا و يهقَة فدص يقتل ِلَأنَّه  ابووعلة أبي حنيفة . الد :ةً أن لَهاِئحةً ربطَي 
وقد أفتت اللجنة الدائمة لإلفتاء  .الْحلْقَ  فََأشْبه الْهوام ويقْتُُل الشَّعثَ يزِيُل وِلَأنَّه الطِّيبِ؛ َأنْواعِ كَساِئرِ الدم بِه يجِبفَ

 عبد أبو ، فرقد بن الحسن بن محمد: انظر . بالسعودية بعدم جواز استعمال الطيب للمحرم ومنها الصابون المعطر 
: الناشر ،  479\2 ، األفغاني الوفا أبو: تحقيق ، بالمبسوط المعروف األصل ،) هـ189: المتوفى(  الشيباني،  اهللا،
 واللجنة.  191\2والكاساني ، بدائع الصنائع ،  . 5:  األجزاء عدد ، كراتشي – اإلسالمية والعلوم القرآن إدارة
 الرزاق عبد بن أحمد: وترتيب  جمع:  الثانية المجموعة - الدائمة اللجنة فتاوى:  واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة
 عدد ، الرياض – للطبع العامة اإلدارة - واإلفتاء العلمية البحوث إدارة رئاسة: الناشر ، 137\10،  الدويش
  .    11: األجزاء
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 ثَوبا يتَوسد َأن ِللْمحرِمِ ينْبغي لَا:  2يوسفَ َأبِي وعن 1وِإزارِه وفراشه بدنه بين الْمنْعِ في فَرقَ ولَا
 4هلَكنّ والرياحينِ الطِّيبِ بِشَم شَيء الْمحرِمِ علَى يكُن لَم إن ثُم . 3علَيه ينَام ولَا بِالزعفَرانِ مصبوغًا

هكْري لَه كَذَا ، ذَِلكو ارِ شَمالثِّم ةب5كَالتُّفَّاحِ الطَّي يهفَةٌ وخْتَلم نيب ةابحالص ،   

  

  

  

                                                            
 كَالْمسك بِه ِللتَّطَيبِ معد محض طيب هو نَوع: َأنْواعٍ  ثَلَاثَة علَى الْبدنِ في تُستَعمُل الَّتي الَْأشْياء إن:  قال الحنفية  1

 معنَى فيه ولَا بِنَفْسه بِطيبٍ لَيس ونَوع ، اُستُعمَل وجه َأي علَى الْكَفَّارةُ بِه وتَجِب ذَِلك، وغَيرِ والْعنْبرِ والْكَافُورِ،
 لَيس ونَوع .الْكَفَّارةُ  تَجِب لَا الرجِل شُقَاق في جعَل َأو بِه اُدهن َأو ُأكَل فَسواء كَالشَّحمِ بِوجه طيبا يصير ولَا الطِّيبِ،
 فيه فَيعتَبر والشَّيرجِ، كَالزيت الِْإدامِ وجه علَى ويستَعمُل الطِّيبِ، وجه علَى يستَعمُل الطِّيبِ، َأصُل لَكنَّه بِنَفْسه بِطيبٍ

 لَا رِجٍل شُقَاق َأو مْأكُوٍل في وِإن اُستُعمَل الطِّيبِ، حكْم لَه يعطَى الْبدنِ في الَْأدهانِ استعماَل اُستُعمَل فَِإن اِلاستعماُل،
: المتوفى( الحنفي أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدين، عالء:  الكاساني: انظر  .كَالشَّحمِ الطِّيبِ حكْم لَه ىيعطَ
 هـ1406 الثانية،: الطبعة ، العلمية الكتب دار: الناشر ،  189\2،  الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع ،) هـ587

  . 7: األجزاء  عدد ، م1986 -
 ، مذهبه نشر من وأول وتلميذه، حنيفة، أبي صاحب ، الكوفي األنصاري، إبراهيم، بن يعقوب هو:  يوسف أبو 2

"  القضاة قاضي"  دعي من أول وهو ، وماَئة عشْرةَ ثَالَثَ سنَة بالكوفة ولد ، الحديث حفاظ من ، عالمة فقيهاً كان
 العلم واسع وكان ، حنيفة أبي مذهب على الفقه أصول في الكتب وضع من وأول ، الدنيا قضاة قاضي: له ويقال

 أدب"  و"  األمصار اختالف"  و"  النوادر"  و"  اآلثار"  و"  الخراج"  كتبه من ، العرب وأيام والمغازي بالتفسير
 رجعت فقد به أفتيت ما كل:  وفاته عند يقول يوسف أبا سمعت : التميمي يحيى بن يحيى وقال وغيرها، القاضي

 أبي من أثبت وال حديثاً أكثر الرأي أصحاب في ليس : معين بن يحيى وقال ، والسنة الكتاب وافق ما إال عنه
 ربيع في ، القضاء على وهو ببغداد خالفته في ومات ، والرشيد والهادي المهدي أيام ببغداد القضاء وولي ، يوسف
 ، قَايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا، عبد أبو الدين، شمس ، الذهبي: انظر.  ومائة وثمانين ثنتين سنة اآلخر

 ، األولى:  الطبعة ، لبنان- بيروت العلمية الكتب دار: الناشر  ، 214\1 ، الحفاظ تذكرة ،)هـ748: المتوفى(
الدمشقي،  فارس، بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير:  والزركلي ، 4: األجزاء عدد ، م1998 - هـ1419

  . ةعشر الخامسة: الطبعة ، للماليين العلم دار: الناشر ،193\8 األعالم، ،)هـ1396: المتوفى(
  .   189\2االكاساني ، بدائع الصنائع ، : ينظر  3
 .  لكن) ط( في 4
  . فالتفاح ) ب(في  5
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هكَرِه رم1ع ابِرج2و ، هازَأجو انثْم3ع ناباسٍ وب4ع .   

  

                                                            
 ذي أواخر في استشهد ، عنه اهللا رضي الفاروق المؤمنين ، أمير : العزى عبد بن نفيل بن الخطاب بن عمر 1

 عشرة بثالث الفيل بعد ولد ، سنة وعشرون سبع وله النبوة من السادسة السنة في أسلم  ، وعشرين ثالث سنة الحجة
 مات ، وعظمائهم الصحابة فقهاء أجالء من وكان ، الجاهلية في السفارة كانت وِإليه قريش أشرف من وكان ، سنة
 الهاشمي منيع، بن سعد بن محمد اهللا عبد أبو:  سعد ابن: انظر  .وستين  ثالث ابن وهو وعشرين؛ ثالث سنة

 ، 201\3،  عطا القادر عبد محمد: تحقيق  ، الكبرى الطبقات ،) هـ230: المتوفى( البغدادي ، البصري، بالوالء ،
:  و القرطبي . 8: األجزاء عدد ، م 1990 - هـ 1410 األولى ،: الطبعة  ، بيروت – العلمية الكتب دار: الناشر
 معرفة في االستيعاب ،) هـ463: المتوفى( النمري عاصم، بن البر عبد بن محمد بن اهللا عبد بن يوسف عمر، أبو

 - هـ 1412 األولى،: الطبعة ، بيروت الجيل، دار: الناشر.  1144\3 ، البجاوي محمد علي: تحقيق ، األصحاب
  . 4: األجزاء عدد ، م 1992

 أبيه مع الثانية العقبة ، شهد اللَّه عبد أبا يكنى الفقيه، المدني، األنصاري، السلمي، :حرام  بن اهللا عبد بن جابر 2
 وكانت الحديث ، في المكثرين من وكان ، غَزوة عشْرةَ سبع وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوِل مع وشهد صبي، وهو
:  انظر .  وسبعين أربع سنة عنه اهللا رضي جابر توفي.  العلم عنه يؤخذ النبوي المسجد في حلقة أيامه أواخر في له
 عز ، الجزري الشيباني، الواحد، عبد بن الكريم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن علي الحسن، أبو: األثير ابن
 عبد أحمد عادل - معوض محمد علي: تحقيق  ، الصحابة معرفة في الغابة أسد ،) هـ630: المتوفى( الدين

 عدد ، م 1994 - هـ1415: النشر سنة ، األولى: الطبعة  ، العلمية الكتب دار: الناشر ،  492\1،  الموجود
،  واللغات األسماء تهذيب ،) هـ676: المتوفى( شرف، بن يحيى الدين محيي زكريا أبو: والنووي . 8: األجزاء

  . 4: األجزاء عدد ، لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار: الناشر ، 142\1
 ، بالجنة المبشّرين العشرة وأحد ، الراشدين الخلفاء ثالث:  قريش من  أمية بن العاص أبي بن عفان بن عثمان 3

 نصف تجهيزه : اإلسالم في أعماله أعظم ومن ، الجاهلية في شريفاً غنياً وكان بقليل، البعثة بعد وأسلم ، بمكة ولد
.  ه وثالثين خمس سنة توفي .  هـ 23 سنة الخطاب بن عمر وفاة بعد الخالفة إليه وصارت ، بماله العسرة جيش
 تمييز في اإلصابة) هـ852: المتوفى( ، أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو:  العسقالني حجر ابن:  انظر

 بيروت، – العلمية الكتب دار: الناشر ، 377\4 ، معوض محمد يوعل الموجود عبد أحمد عادل:  تحقيق الصحابة،
  . 210\4 ، األعالم:  والزركلي.  8: األجزاء عدد ، هـ 1415 - األولى: الطبعة

 علمه ، لسعة البحر، يسمى ، وكان وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسول عم ابن :المطلب  عبد بن عباس بن اللَّه عبد 4
 وسلم ، عليه اهللا صلّى اهللا رسول فالزم النبوة ، عصر بدء في ونشأ الحفظ ، في آية وكان األمة ، حبر ويسمى
 في بصره وكف مكَّة ، من بالشعب بيته وأهل وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى والنبي الصحيحة ، ولد األحاديث عنه وروى
ابن األثير ، أسد الغابة ، : انظر . سنة  سبعين ابن وهو ، وستين ثمان بها  سنة وتوفي الطائف، فسكن عمره ، آخر
  .  95\4والزركلي ، األعالم ، .  291\3
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 دخََل ولَو.  2عطَّارٍ حانُوت في يجلس بَِأن بْأس ولَا ، إزارِه طَرف في مسكًا يشُد َأن 1لَه يجوز ولَا
   . 4هو َأجمره لَو ما بِخلَاف ، علَيه شَيء فلَا راِئحةٌ بِثَوبِه فَعلقَ فيه  3ُأجمر قَد بيتًا

  

  

  

  

                                                            
  ) . ب( في ليست 1
 الطيب شم تعمد من أنه والحنابلة الشافعية وذهب ، فدية فيه يجعلوا ولم للمحرم الطيب شم والمالكية األحناف كره 2

 اِلاقْتصار بَِأن استدلَالًا جسده، في يستَعمَل حتَّى الطِّيبِ، بِشَم يفْتَدي لَا: حنيفة   أبو وقَاَل.  الفدية فعليه محرم وهو
 تَارةً يكُون بِالطِّيبِ، اِلاستمتَاع إن:  الشافعية وقال .الْعطَّارِين  من شَمها لَو كَما الْفديةَ، يوجِب لَا الراِئحة شَم علَى
،شمه ثم البشرة في باالستعمال وتارة بِالشَّم فَكَان ةيدلَى، بِالْفَأو سلَيا وهشَم نم رِها غَيتَاعمتلًا، اسلَا كَامى ومسي بِه 
 شم تعمد  من أنه في والحنابلة الشافعية إليه ذهب ما -بالصواب أعلم واهللا- المسألة هذه في وأرجح. فَافْتَرقَا متَطَيبا
. معلوم هو كما للمحرم عنه من المنهي وهو االستمتاع أنواع من نوع الطيب شم في ألن ؛ وذلك الفدية فعليه الطيب
 الحقائق تبيين ،) هـ 743: المتوفى( الحنفي، الدين فخر البارعي، محجن، بن علي بن عثمان:  الزيلعي: انظر 
 . هـ 1313 األولى،: الطبعة القاهرة، بوالق، - األميرية الكبرى المطبعة: ، الناشر 52\2 ، الدقائق كنز شرح
 دار: ، الناشر 459\1 ،  المدونة ،) هـ179: المتوفى( ، المدني األصبحي، عامر، بن مالك بن أنس بن ومالك
 بن علي الحسن، أبو:  و الماوردي . 4: األجزاء عدد ، م1994 - هـ1415 األولى،: الطبعة ، العلمية الكتب
 معوض محمد علي الشيخ: تحقيق ، الحاوي ،) هـ450: المتوفى( البغدادي، البصري، حبيب، بن محمد بن محمد

 1419 األولى،: الطبعة ، لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار: ، الناشر 111\4 ، الموجود عبد أحمد عادل الشيخ -
 الجماعيلي، محمد، بن أحمد بن اهللا عبد الدين، موفق محمد، أبو: قدامة  و ابن.  19: األجزاء عدد ، م 1999- هـ

: األجزاء عدد ، القاهرة مكتبة: الناشر ،  299\3، المغني ، ) هـ620: المتوفى( الحنبلي، الدمشقي، ثم المقدسي،
  . م1968 - هـ1388: النشر تاريخ ، 10

ابن : انظر  .بِالطِّيبِ  بخَّرتَه ِإذَا وجمرتُه الثّوب وَأجمرتُ. ومجمر مجمر ثَوب: أي وضع فيه البخور ، يقال  3
 بن المكارم أبى السيد، عبد بن ناصر:  و الخوارزمي. جمر : ، مادة  293\1األثير ، النهاية في غريب الحديث ، 

: ، مادة  88\1،  المعرب ترتيب في المغرب ،) هـ610:  المتوفى( ، المطَرزِى الدين برهان ، الفتح أبو ، علي
  . 1: األجزاء عدد ، العربي الكتاب دار: الناشر الجيم مع الجيم ، 

 ) . أ ، ب(ليست في  4
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في  المرجع(  وكَان ، فَصدقَةٌ وِإلَّا دم فَعلَيه كَثير بِه تَعلَّقَ فَِإن الِْإحرامِ بعد 1ثَوبه يعني َأجمر إن قَالُوا
  . الْمبتَلَى عنْد يقَع فَما وِإلَّا ، كَان إن 3العرف 2)بين الكثير والْقليل  الْفرق

 كَان وِإن ، 6صاعٍ نصفَ 5يطْعم يوما علَيه فَمكَثَ شبرٍ في شبر ثَوبِه في كَان إن:  4الْمجرد في وما 
َأقَلَّ كَان نمٍ موضه يفَقَب ، يدفي يصلَى التَّنْصع َأن ري الشِّبرِ فٌل الشِّباخي ديِل فلَى الْقَلعيرِ ، وتَقْد 

 انْتَقََل ولَو . علَيه وبقَاِئه إحرامه قَبَل بِه تَطَيب الَّذي الطِّيبِ بِشَم بْأس ولَا . بِالزمانِ الثَّوبِ في الطِّيبِ
دعامِ برالِْإح نكَان مكَان إلَى م7" م "نم هندلَا ب اءزج هلَيا ، اتِّفَاقًا علَافُ إنَّما الْخيمإذَا 8ف بتَطَي دعب 

 ؛ علَيه قَاَل من ومنْهم ، جزاء بِالْبقَاء علَيه لَيس:  قَاَل من منْهم ، الطِّيب علَيه بقي ثُم وكَفَّر الِْإحرامِ
ِلَأن هاءدتاب ا كَانظُورحم فَكَان ا كُلُّهظُورحم كُونفَي قَاِئهِلب كْمح ،اِئهدتاب لَافِل بِخةُ ، الَْأوايوالرو 

قُهافتُو .  

  

                                                            
 ) .أ(ليست في  1
 . الفرق في المرجع بين القليل والكثير ) أ(في  2
 العقول، بشهادة عليه النفوس استقرت ما:  واصطالحاً . ضد النكر : والعرف لغة . الفرق ،  وهو خطأ ) أ(في 3

 بن علي:  و الجرجاني) . عرف: (، مادة  206\1الرازي ، مختار الصحاح ، : انظر. بالقبول  الطبائع وتلقته
– بيروت العلمية الكتب دار: ، الناشر 149\1التعريفات ،  ،) هـ816: المتوفى( الشريف ، الزين، علي، بن محمد
  . 1: األجزاء عدد ، م1983- هـ1403 األولى: الطبعة ، لبنان

 فيه اختصر ،  البيهقي اهللا عبد بن الحسن بن إسماعيل:  القاسم أبي  لإلمام ، الحنفية فروع في  المجرد 4
 ، القسطنطيني جلبي، كاتب اهللا عبد بن مصطفى ، خليفة حاجي: انظر  ) .الزيادات( و) الجامعين( و) المبسوط(
 ، العراق – بغداد -  المثنى مكتبة  ، 1395\2 ، والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف ،) هـ1067: المتوفى (

  . 6: األجزاء عدد ، م1941: النشر تاريخ
  . تكرار ) ب(في  5
 أحمد بن محمد:  الخوارزمي: انظر  .الكوفة  أهل عند أرطال ، وثمانية المدينة أهل عند أمداد أربعة: والصاع  6
 ، األبياري إبراهيم:  تحقيق:  العلوم مفاتيح ،) هـ387: المتوفى( البلخي ،  الكاتب اهللا ، عبد أبو يوسف ، بن
،  180\1والرازي ، مختار الصحاح ،  . 1: األجزاء عدد ، الثانية: الطبعة ، العربي الكتاب دار: ، الناشر 29\1

 ) . ص و ع : ( مادة 

 . ال ) أ(ورد في  7 
 ) .ب(ليست في  8
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 يجِب حاِله علَى الطِّيب تَرك ثُم دما لَه فََأراقَ كَثيرا طيبا مس إذَا 3محمد عن 2هشَام:  1الْمنْتَقَى في 
جِبي هلَيع هكِلتَر مد لَا ، آخَرو شْبِهذَا يي هالَّذ بَل تَطَيقَب َأن رِمحي ثُم مرَأح كتَرو 4الطِّيب .  

  

  

  

  

  

                                                            
 ،)المذهب من نوادر( وفيه ، أحمد بن محمد بن محمد:  الفضل أبي ، الشهيد  الحنفية ، للحاكم فروع في: المنتقى  1

 ،) المنتقى( كتاب انتقيت حتى ، مؤلف جزء ثالثمائة في نظرت:  الحاكم وقال ، األعصار هذه في المنتقى يوجد وال
حاجي : انظر   . مكررها وحذف ، جنسها ، وتطويالت مكررات محمد كتب في رأى لما أنه:  ذلك سبب كان وقيل

  .  1851\2خليفة ، كشف الظنون ، 
 أبي اإلمام صاحبي ، ومحمد يوسف أبي على تفقه ، الري أهل من ، حنفي فقيه : الرازِي  اهللا عبيد بن هشَام 2

 ما صدوق:  حاتم َأبو وقَاَل.  درهم ألف سبعمائة العلم في وأنفقت ، شيخ وسبعمائة ألفاً لقيت:  يقول وكان ، حنيفة
 القادر عبد ، القرشي: انظر  . ه 201 سنة توفي ، األثر صالة"  كتاب وله نَوادر لَه بِالري منْه قدراً أعظم رَأيت
 طبقات في المضية الجواهر ،) هـ775: المتوفى(  ، الحنفي الدين محيي ، محمد أبو ، اهللا نصر بن محمد بن

  .  87\8، والزركلي ، األعالم ،  2:  األجزاء عدد ، كراتشي – خانه كتب محمد مير: الناشر ،  205\2،  الحنفية
 دمشقي أصله الرأي ، أهل وإمام حنيفة أبي ، صاحب الشيباني فرقد، بن الحسن بن محمد اهللا عبد أبو اإلمام هو 3

 حنيفة ، أبي من بها العلم وسمع. بالكوفة  ونشأ بواسط ، محمد فولد العراق أبوه قدم .حرستا  تسمى قرية أهل من
 الحسن ، بن محمد بلغة القرآن نزل أقول أن أشاء لو: (الشافعي  قال نشره فيمن حنيفة أبي علم نشر الذي وهو
 ،الكبير والجامع والزيادات ، الفقه ، فروع في المبسوط:  منها واألصول ، الفقه في كثيرة كتب ، له)لفصاحته ،لقلت

 بالري فمات خراسان ، إلى سفره في معه وخرج القضاء واله الرشيد وكان  ، السير و ، واآلثار الصغير والجامع
 ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو:  البغدادي الخطيب: انظر  . سنة وخمسين ثمان ابن وهو ومائة، وثمانين تسع سنة
: ، الناشر 169\2 ، عطا القادر عبد مصطفى:  تحقيق ، بغداد تاريخ ،) هـ463: المتوفى( مهدي ، بن أحمد بن
  . 80\6األعالم ، : الزركلي .  24: األجزاء عدد هـ، 1417 األولى،: الطبعة ، لبنان بيروت، – العلمية الكتب دار

 ، المبسوط ،) هـ483: المتوفى( األئمة شمس سهل أبي بن أحمد بن محمد: السرخسي: ينظر في هذه المسألة  4
والكاساني ، بدائع الصنائع،  . 30: األجزاء عدد ، م1993-هـ1414: النشر تاريخ بيروت، – المعرفة دار: الناشر

2\191   .  
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  ]للمحرم كفارة التطيب [ 

 ])ِإنو بَأقَلَّ طَي نوٍ مضع هلَيقَةُ فَعدورِ ؛) الصِلقُص  ةقَاَل. الْجِنَايو دمحم - همحر اللَّه - :جِبي 

رِهبِقَد نمِ ما الداربتاع ءزي. بِالْكُلِّ  ِللْجفنْتَقَى والْم إذَا َأنَّه بطَي عبوِ رضالْع هلَيفَع ما داربتاع 

 لْقبِالْح[  

 )لُها:  قَوفَم ادز ( يدفي قَ لَا َأنَّهي فَروبِ فجمِ والد نيب َأن بطَيا يوضع .  

 َأن إلَى َأزِيد َأو والْفَخذ والساق كَالرْأسِ:  3الْفَتَاوى وفي . 2ونَحوِهما والساق كَالْيد 1الْمبسوط في قَاَل
معنِ كُلَّ يدالْب ، عمجيتفَرقَ والْم لَغَ فَِإنا بوضع مِإلَّا ، فَدقَة ودفَالص .  

  

  

  

  

  

                                                            
 ، خاطره من:  أماله ، 483 سنة:  المتوفى . السرخسي سهل، أبي بن أحمد بن محمد:  األئمة لشمس:  المبسوط 1

 بن محمد كالم فيه جمع الذي الشهيد ؛ للحاكم الكافي لكتاب شرح وهو السجن ، في وهو ، كتاب مطالعة غير من
 بِما يعمُل لَا السرخْسي مبسوطُ:  الطَّرسوسي الْعلَّامةُ قَاَل ، الرواية ظاهر كتب هي ؛ التي الست كتبه في الحسن
خَاِلفُهلَا ، يو كَنرإلَّا ي هلَا ، إلَيفْتَى ولَا يُل ووعإلَّا ي هلَيالعزيز عبد بن عمر بن أمين محمد ، عابدين ابن: انظر  . ع 

-الفكر دار: الناشر ، 69\1،  المختار الدر على المحتار رد ،) هـ1252: المتوفى( الحنفي ، الدمشقي ، عابدين ،
ابن عابدين ،  ورسائل.  1580\2وحاجي خليفة ، كشف الظنون ،  . 6: األجزاء عدد الثانية،:  الطبعة ، بيروت

1\20 .  
  . 122\4،  المبسوط: السرخسي : انظر  2
 ، رِوايةً فيها يجِدوا ولَم عنْها سِئلُوا لَما الْمتََأخِّرون الْمجتَهِدون استَنْبطَها مساِئُل وهي ، الْواقعاتُ وتسمى:  الفتاوى 3

مهو ابحفَ َأبِي َأصوسي دمحمو ابحَأصا وابِهِمحَأص ، لُمها ، ورج مهو ونيرحاشية رد : ابن عابدين : انظر  . كَث
  . 69\1المحتار، 
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 فَِإن  قَارِنًا( كَان هلَيتَانِ فَعكَفَّار ةلَى ِللْجِنَاينِ عيامرإح . ا ثُمإنَّم ةٌ تَجِبةٌ كَفَّارداحبِ ونِ  كُلِّ بِتَطَيدالْب
 َأو ال 4ِللَْأولى 3، كَفَّر كَفَّارةٌ طيبٍ فَلكُلِّ مجاِلس في كَان 2فَِإن ، واحد مجلسٍ في 1) ∗كَان إذَا

   . 6ِللَْأولى ريكَفِّ لَم ما واحدةٌ كَفَّارةٌ علَيه:  محمد وقَاَل .5عنْدهما

ِإنى واوةً دحقُر اءوبِد يهف يبط ت ثُمجةٌ 7خَرحى قُرا ُأخْراهاوفَد عالُْأولَى م سفَلَي هلَيةٌ إلَّا عكَفَّار 
  . وعدمه قَصده بين فَرقَ ولَا ، الُْأولَى تَبرْأ لَم ما واحدةٌ

 قَليلًا كَان وِإن ، دم فَعلَيه كَثير 9خَلُوقٌ فَمه َأو يده فََأصاب الركْن استَلَم 8إذا:  الْمبسوط في 
 َأصاب إذَا محمد عن 11إبراهيم:  الْمنْتَقَى في ؟ لَا َأو زمانًا علَيه بقَاُؤه يشْتَرطُ وهْل .10فَصدقَةٌ
رِمحا الْميبط هلَيفَع م12د، َألْتُهفَس نع قالْفَر نَهيب نيبسِ ويصِ لُبلَا الْقَم جِبي متَّى الدح كُوني َأكْثَر 

                                                            
  ) . أ(ب من /  118) ق(نهاية  ∗
 ) . ب(ما بين القوسين ليس في  1
  .بأن ) ب(في  2
  ) . ب(ليست في  3
 . لألول ) ط(في  4
 ، الزحيلي وهبة. الزحيلي  ، د: انظر . ، يقصد به أبو يوسف ومحمد رحمهما اهللا ) عندهما ( عند إطالق لفظ  5

قْهالف اإلسالمي ة - الفكر دار: الناشر ، 54\1،  وأدلَّتُهابعة الطبعة ، دمشق – سوريالر . 
 . لألول ) ط(في  6
  . خرج ) أ ، ج ، ط(في  7
 ) . ط ، ب(ليست في  8
 .والصفْرة  الْحمرة علَيه وتَغْلب الطِّيبِ، أنْواع من وغَيرِه الزعفَران من يتَّخذ مركب معروفٌ طيب هو: خلوق ال 9

  ) . خلق: (، مادة  95\1والرازي ، مختار الصحاح ، .  71\2ابن األثير ، النهاية في غريب الحديث ، : انظر
  .  124\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  10
 بن نوح عصمة أبي عن وروى الْحسن بن محمد على تفقه ، الَْأعلَام أحد:  الْمروزِي بكر، َأبو :رستم  بن ِإبراهيم 11
 الدارمي قَاَل ، حنْبل بن َأحمد اهللا أبوعبد الحديث َأِئمة ِإمام عنه روى ، البجلي عمرو بن وأسد الْمروزِي مريم أبي

تاريخ : الخطيب البغدادي : انظر  . هـ 211 سنة توفي ، ثقَة فَقَاَل رستم بن ِإبراهيم عن معين بن يحيى سَألت
: المتوفى( الحنفي الدين محيي ، محمد أبو ، اهللا نصر بن محمد بن القادر عبد:  والقرشي. 180\6بغداد ، 

 عدد ، كراتشي – خانه كتب محمد مير: الناشر ، 38 -37\1،  الحنفية طبقات في المضية الجواهر ،) هـ775
  . 2: األجزاء

  . الدم ) ب(في  12
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 . ساعته من اغْتَسَل وِإن:  قَاَل ؟ ساعته من اغْتَسَل وِإن:  فَقُلْت ، بِه يعلَقُ الطِّيب ِلَأن:  قَاَل الْيومِ
يهفو شَامه نع دمحخَلُوقُ:  م تيرِ الْبالْقَبإذَا و ابَأص برِمِ ثَوحالْم كَّهفَلَا فَح ءشَي هلَيع ِإنو كَان 
 2ِللْحاكمِ 1الْكَافي وفي . التَّردد يوجِب وهذَا. انتهى   الدم فَعلَيه كَثير منْه جسده َأصاب وِإن ، كَثيرا
 شيء فَلَا بِه يلْزقْ لَم فَِإن ، بِصدقَة تَصدقَ بِه لَزِقَ فَِإن طيبا مس 3من:  محمد كَلَام جمع هو الَّذي
ءشَي هلَيإلَّا ع َأن كُونا يلَزِقَ م ا بِهيرشًا كَثفَاح هلَيفَع مي . دفى ولَا:  الْفَتَاو سما ييبط هدبِي ِإنو كَان 
 الدمِ في والْقلَّة الطِّيبِ في الْكَثْرة اعتبارِ إلَى َأشَار قَد محمدا َأن واعلَم . التَّطَيب بِه يقْصد لَا

قَةدالصي قَاَل .وابٍ فب  :إن ا كَانيرشًا كَثفَاح هلَيفَع مد ، ِإنو يلًا كَانقَةٌ قَلدا ، فَصكَم حرص 
  . وبعضه الْعضوِ في بِاعتبارِهما

 وفي الْغَاِلية من وكَفٍّ الْورد ماء من 5كَكَفَّينِ كَثيرا كَان إن بَِأنَّه بينَهما وغَيره 4الِْإسلَامِ شَيخُ ووفَّقَ 
كسا الْمم هرتَكْثسي النَّاس يهفَف مالد ، ِإنو ي كَانف هيلًا نَفْسقَل وها وم لُّهتَقسي ةُ النَّاسربيبِ فَالْع6بِتَطْي 
هيوضع همدعو∗ ، فَِإن بطَي ا بِهوضلًا عكَام يهِإلَّا 7الدم فَفقَةٌ ودفَص ،  

                                                            
 في معتمد كتاب: وهو  ،334  سنة: المتوفى ، الحنفي محمد بن محمد ، الشهيد للحاكم:  الحنفية فروع في الكافي 1

 بمبسوط: المشهور  وهو السرخسي ، األئمة  شمس: منهم  المشايخ ، من جماعة: المذهب ، وشرحه  نقل
 . الرواية ظاهر كتب هي التي الست كتبه في محمد كالم جمع هو الكافي كتاب إن:  القدير فتح في قال ، السرخسي

 .  20\1: رسائل بن عابدين .  1378\2كشف الظنون ، : حاجي خليفة : انظر 
) مرو( عالم كان: الشهيد  بالحاكم الشهير البلخي ، السلمي، المروزي، الفضل، أبو : أحمد بن محمد بن محمد 2

 في شهيداً وقتل وزارته ،) خراسان صاحب( الحميد األمير واله ثم بخارى ، قضاء عصره ، ولي في الحنفية وإمام
 الجواهر : القرشي : انظر .   هـ 334 سنة توفي الحنفية فروع في كالهما والمنتقى ، الكافي كتبه من .الري

  .  19\7األعالم ، : والزركلي .  112\2المضية ، 
 . إن ) ط ، ب(في  3
 بن علي بن ِإسماعيل بن محمد ابن على الِْإطْلَاق عنْد بها ، واشتهر الَْأِئمة الْعلماء من جماعة لقب :الِْإسلَام  شيخ 4

 وصار سمرقَنْد سكن التّرك ثغور من بلْدة إسبيجاب من وهو ، سمرقَنْد أهل من السمرقندي، اإلسبيجابي، َأحمد،
 له ، عصره في مثله ويعرفه حنيفَة أبي مذْهب يحفظ زمانه في النَّهر وراء بِما أحد يكن ولم بها ، والمقدم الْمفْتي
القرشي ، الجواهر المضية ، : انظر . هـ  535 سنة توفي  ، الطحاوي مختصر وشرح  الفتاوى، : منها كتب ،

  .  329\4األعالم ، : والزركلي .  371\1
  .لكفين ) ب(في  5
 . التطيب ) ب(للتطيب ، وفي ) ط(في  6
 ) . ب(ب من /  313) ق(نهاية  ∗
 . دم ) ط(في  7
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  . 2التَّوفيقُ هو والتَّوفيقُ ، نَفْسه في والْقلَّةَ الْكَثْرةَ 1الْهِنْدواني اعتَبر وِإنَّما 

 ]ننَحو قَ نَذْكُرا الْفَرمنَهيب نم دعب إن شَاء  اللَّه .ثُم اجِبمِ وى الدتََأدي ي بِالشَّاةيعِ فمعِ جاضوالْم [  

 )لُهقَو  :ننَحو قَ نَذْكُرالْفَر ( َأي نيب لْقعِ حبْأسِ ريبِ الرتَطْيعِ 3وبوِ رضالْع وها وم را ذُكقَرِيب 
  . ذكْرِه عنْد علَيه 4وسننبه

 علَى تَفْرِيع دم فَعلَيه ِلحيته ، من َأو بِقَدرِه كُلَّه شَارِبه طَيب إن: يوسفَ  َأبِي عن 5النَّوادرِ في وما 
  . الْمنْتَقَى في ما

                                                            
 ، الصغير حنيفَةَ بَِأبِي:  ويلَقَّب المثَُل، بِه يضرب من ، الحنَفية شَيخُ البلْخي، محمد، بنِ اِهللا عبد بن محمد جعفَرٍ َأبو 1

 ، َأِئمةٌ عنْه َأخذَ باألعمش الْمعروف ، سعيد َأبِي بنِ محمد بكْرٍ بَِأبِي وتفقَّه ، البلْخي عقيٍل بنِ محمد:  عن حدثَ
:  الذهبي: انظر  . ماَئة وثَالَث وستِّين اثْنَتَينِ سنَة في ماتَ هنْدوان بابِ محلَّة َأهِل من بِالهِنْدواني َأيضاً ويعرفُ
:  تحقيق ، سير أعالم النبالء ، )هـ748:  المتوفى(  ، قَايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدين شمس

 الثالثة،:  الطبعة ، الرسالة مؤسسة:  الناشر ،  131\16،  األرناؤوط شعيب الشيخ بإشراف المحققين من مجموعة
  .  68\2، والقرشي ، الجواهر المضية ،  25:  األجزاء عدد ، م 1985/  هـ 1405

 ففي اهللا، رحمه محمد عبارات الختالف اختلفوا وإنما والكثير، القليل بين الفاصل الحد في  األحناف فقهاء اختلف 2
 الْفَقيه فَذهب.  الطيب نفس في الكثرة حد جعل المواضع بعض وفي كثيراً، عضواً الكثرة حد جعل المواضع بعض
 الْورد ماء من كَفَّينِ مثَْل النَّاظر يستَكْثره كَثيرا نَفْسه في الطِّيب كَان إن:  فَقَاَل الطِّيبِ نَفْسِ في أن الْكَثْرةَ جعفَرٍ َأبو
 كَاملًا عضوا بِه طَيب َأنَّه إلَّا قَليلًا الطِّيب كَان إذَا : زاده  خواهر الِْإمام وقَاَل. قَليٌل  دونَه وما كَثير فَهو َأشْبهه وما
وفَه يركَث تَكُونةُ وربوِ الْعضةَ ابن: انظر  . ِللطِّيبِ لَا ِللْعازعبد بن أحمد بن محمود الدين، برهان المعالي، أبو:  م 

،  الجندي سامي الكريم عبد:  تحقيق ،  البرهاني المحيط ،) هـ616: المتوفى( ، الحنفي البخاري، عمر، بن العزيز
: األجزاء عدد ، م 2004 - هـ 1424 األولى،: الطبعة ، لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار: الناشر ،  453\2
9. يبِيدالجوهرة ،) هـ800: المتوفى( الحنفي، اليمني، العبادي، الحدادي، محمد، بن علي بن بكر أبو:  والز 

  . 2: األجزاء عدد ، هـ1322 األولى،: الطبعة ، الخيرية المطبعة: الناشر ، 168\1النيرة، 
 . تطيب ) أ  ، ج(في  3
 . وسينبه ) أ ، ج(في  4
5  رادالنَّو :ياِئُل هسةٌ موِيري المذهب أصحاب عن مكُتُبٍ ف ُأخَر دمحوالجرجانيات والهارونيات، كالكيسانيات، ِلم 

 صحيحة ظاهرة بروايات محمد عن ترو لم ألنها: الرواية ظاهر غير لها قيل وإنما الُْأولَى، دون وهي والرقَيات ؛
 أبي ألصحاب) األمالي( وكتب ، زياد بن لحسن) المجرد ككتاب( محمد، غير كتب في وأما. األولى كالكتب ثابتة،
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  ]موجبات البدنة [ 

 مقَدرة غَير الِْإحرامِ في صدقَة وكُلُّ. تَعالَى اللَّه شَاء إن الْهديِ بابِ في نَذْكُرهما موضعينِ في إلَّا[ 

 رحمه - يوسفَ َأبِي عن روِي هكَذَا والْجرادة، الْقَملَة بِقَتِْل يجِب ما إلَّا بر من صاعٍ فَهِي نصفُ

الَى اللَّهتَع-  

 )لُهي إلَّا:  قَونِ فيعضوم ( عاضوم نَةدةٌ 1الْبعبَأر  :  

نافَ طَافَ موضِ الطَّوفْرا الْمنُبج ا َأواِئضح َأو ،اءنُفَس َأو عامج دعب قُوففَةَ الْور2بِع .  

  
                                                                                                                                                                                    

 في وغيرهما ، منصور، بن علي: ورواية  ، سماعة ابن:  رواية:  مثل مفردة ، بروايات وإما ، وغيرهم يوسف ،
  .  1282\2كشف الظنون ، : حاجي خليفة .  50\1رد المحتار ، : ابن عابدين : انظر . معينة  مسألة

 يساق ِإنَّما الصغار ؛ منْها يساق َأن يجوز لَا ِلَأنَّه لسنها ؛ َأو لسمنها ِإما بالعظم ، بدنَة سميت النَّاقة هي :البدنة  1
 مسلم، بن اهللا، عبد محمد، أبو: قتيبة  ابن: انظر . أفضل  فَهو وعظم منْها أسن ما ، وكل فَوق فَما الثنيان منْها

 األولى،: الطبعة  ، بغداد – العاني مطبعة: الناشر ، الجبوري اهللا عبد. د:  تحقيق ،)هـ276: المتوفى( الدينوري،
  .الباء مع الدال : ، مادة  37\1والخوارزمي ، المغرب في ترتيب المعرب ،  .  3: األجزاء عدد ، 1397

 في وحجتهم.  شاة فتكفيه الوقوف قبل جامع من أما ، الوقوف بعد جامع لمن البدنة وجوب إلى األحناف ذهب 2
 طَافَ إذَا: َأحدهما  موضعينِ في الْحج في الْبدنَةَ: قَاَل  َأنَّه - عنْه اللَّه رضي -  عباسٍ ابنِ عن روِي ما: ذلك

ةاريا ِللزنُبج عجرإلَى و هلَأه لَمو ،دعي يالثَّانإذَا: و عامج دعب قُوفأيضاً كتبهم في األحناف روى وما.  الْو نع 
ةاعمج نم ةابحالص - يضر اللَّه منْهع - ما: قَالُوا  َأنَّههِملَيعو يده ماسيِ ودالْه ِإنو كَان قَعلَى يالِْإبِِل الْغَنَمِ عو 
 يجِب فَلَم الْقَضاء، يوجِب ىمعنً الْوقُوف قَبَل وِلَأنَّه.  َأولَى الْغَنَمِ علَى فَحملُه بِه متَيقَّن والَْأدنَى َأدنَى، الشَّاةَ لَكن والْبقَرِ

نَةٌ، بِهدات بفي وحجتهم.  بعده أو الوقوف قبل سواء ، جامع لمن بدنة وجوب إلى: الفقهاء جمهور وذهب . كَالْفَو 
 قَبَل بين يفَرقُوا ولَم الصحابة، قَوُل وِلَأنَّه الْوقُوف، كَبعد الْبدنَةُ، بِه فَوجبتْ تَاما، إحراما صادفَ جِماع َأنَّه:  ذلك

قُوفالْو هدعبأيام في وقعت الحج لحرمة وانتهاك جناية ألنها ؛ الجمهور قول هو – أعلم واهللا – الراجح والقول .و 
 تفرق لم النصوص ألن ، بعده وال الوقوف قبل الفعل بين فرق وال والسنة الكتاب في عنه منهي عمل وهو ، الحج
 قبل تفرق لم مطلقة كانت المسألة هذه في أفتى ممن جميعاً الصحابة فتاوى وكذلك ، وبعده الوقوف قبل الجماع في

 أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبو:  والقرطبي.  57\4السرخسي، المبسوط ، : انظر . بعده أو الوقوف
 دار: الناشر ، 134\2،  المقتصد ونهاية المجتهد بداية ،)هـ595: المتوفى( الحفيد رشد بابن الشهير رشد، بن

 بن محمد ، الدين شمس:  والشربيني . 4: األجزاء عدد ، م 2004 - هـ1425: النشر تاريخ ، القاهرة – الحديث
: الطبعة ، العلمية الكتب دار: ، الناشر 299\2 ، المحتاج مغني ،) هـ977: المتوفى( الشافعي،  الخطيب، أحمد،
  .  308\3وابن قدامة ، المغني، .  6: األجزاء عدد ، م1994 - هـ1415 األولى،
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نلَك ورِي1الْقُد رلَى اقْتَصِل عيرِ الَْأوالَْأخو كََأنَّه دتَملَام 2على اععتومِ اسلُز نَةدي الْباِئضِ فالْح 
اءالنُّفَسو لَالَةبِالد ننُبِ ما ؛ الْجإم اثَ ِلَأندةٌ الَْأحاوِيتَسي مف لَظا ، الْغمِلَأنَّه ى َألَا َأغْلَظُ؛ َأوا تَرمَأنَّه 
  .جنَابتها  بِخلَاف الزوجِ قُربانِ يمنَعانِ

 )لُها إلَّا:  قَوم جِب3بِقَتِْل ي لَةالْقَم ةادرالْجو  (قُ فَِإنَّهدتَصا يبِم شَاء .   

 الْحنَّاء«: - وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى - قَاَل. طيب  ِلَأنَّه ؛) دم فَعلَيه بِحنَّاء رْأسه خَضب فَِإن( قَاَل[ 

يبط« ِإنو ارا صدلَبم هلَيانِ فَعمد مبِ دِللتَّطَي مدو  ةيِللتَّغْط .لَوو بخَض هْأسر ةمسلَا بِالْو ءشَي 

 ِلَأجِل بِالْوسمة؛ رْأسه خَضب إذَا َأنَّه - اللَّه رحمه - يوسفَ َأبِي وعن. بِطيبٍ  لَيستْ ِلَأنَّها علَيه؛

ةالَجعالْم ناعِ مدالص هلَيفَع اءزارِ الْجبتبِاع غَلِّفُ َأنَّهي  هْأسر [  

  )لُهقَو  :فَِإن ب4خَض  ]هْأسر نَّاءبِح  (نًانَو؛ م اٍل ِلَأنَّهعلَا ف لَاءفَع نَعلتم فَهرَألْفُ ص يثالتَّْأن  )هلَيفَع 
مكَذَا)  دتْ  إذَا  وبَأةٌ 5]خَضرا امهد؛ ي ِلَأن ةً لَهاِئحتَلَذَّةً رسم ِإنو لَم ةً  تَكُنيذَك.  

  

  

  
                                                            

 ، جاهه وارتفَع وعظُم ، الحنَفية رِئاسةُ بِالعراق ِإلَيه انْتَهت ، الحنَفية شَيخُ ، َأحمد بنِ محمد بن َأحمد : الحسينِ َأبو 1
كَانو نسح ةاربرِيء ، العان جديماً ، اللِّسة مكتبه ومن  ، القدوري باسمه المعروف المختصر وصنف.  للتالَو 

 ، األعالم:  والزركلي.  575-574\17 ، النبالء أعالم سير:  الذهبي:  انظر.  هـ 428 ،  سنة توفي التجريد،
1\212  .  
 ) .أ(ليست في  2
  . تقيل ، وهو خطأ ) ب(في  3
 وخَضب تَخْضيباً،) كخَضبه( غيرِهما َأو صفْرة َأو بحمرة لَونَه غَير َأو) لَونَه(:  خَضباً) يخْضبه خَضبه: (  خضب 4

الفراهيدي ، العين، : انظر .  خَضبه يقَال ولَا شَعره ، صبغَ: قيَل  الحنَّاء بغَيرِ كان وِإذا يخْضبه، بالحنَّاء شَيبه الرجُل
  . خضب : ، مادة  365\2والزبيدي ، تاج العروس، ) . خ ض ب : ( ، مادة  178\4
 ) . ب(ما بين المعكوفين ليس في  5
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 بن اللَّه عبد سنَده وفي ، وغَيره 2الْبيهقي رواه 1)) طيب الْحنَّاء((  والسلَام الصلَاةُ علَيه وقَاَل 
   ،3لَهِيعةَ

  

  

                                                            
: ، انظر ) وال تمسي الحناء فإنه طيب ( لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ ؛ وإنما أخرجه الطبراني والبيهقي بلفظ   1
 المعجم ،) هـ360: المتوفى(،  القاسم أبو ، الشامي اللخمي، مطير، بن أيوب بن أحمد بن سليمان: لطبراني ا

:  الطبعة ، القاهرة – تيمية ابن مكتبة: النشر  دار ، 418\23،  السلفي المجيد عبد بن حمدي:  تحقيق ، الكبير
 بكر ، أبو الخراساني، الخُسروجِردي، موسى، بن علي بن الحسين بن والبيهقي ، أحمد . 25: األجزاء عدد ، الثانية

، كتاب المناسك ،  باب  168\7،  قلعجي أمين المعطي عبد:  تحقيق ، واآلثار السنن معرفة ،) هـ458: المتوفى(
 قتيبة دار ،) باكستان - كراتشي( اإلسالمية الدراسات جامعة: الناشرون  ، 9689: لبس المعصفرات ، حديث رقم 

 األولى ،: الطبعة  ،) القاهرة  – المنصورة ( الوفاء دار ،) دمشق - حلب( الوعي دار ،) بيروت - دمشق(
 . بِه  محتَج غَير لَهِيعةَ ابن ضعيفٌ ، ِإسنَاد وهذَا: قال البيهقي .  15: األجزاء عدد م،1991 - هـ1412

 ، الحديث أئمة من اِإلسالَمِ شَيخُ ، الفَقيه ، الثَّبتُ ، العالَّمةُ ، الحافظُ: بكر أبو ، علي بن الحسين بن أحمد: البيهقي  2
 ثم بغداد إلى ورحل ، منْها يومين علَى نَيسابور َأعماِل من قُرى عدة:  وبيهق ، بيهق في ونشأ ، خسروجرد في ولد
 لسعة ذلك على قادراً لكان فيه يجتهد مذهباً لنفسه يعمل أن البيهقي شاء لو: يالذهب قال وغيرهما، ومكة الكوفة إلى

 على لَه فَِإنَّه الْبيهقي ِإلَّا منَّة عنُقه في وللشَّافعي ِإلَّا شَافعي من ما الْحرمينِ ِإمام وقَاَل ، باالختالف ومعرفته علومه
 ومعرفة ، الصغرى السنن و ، الكبرى السنن تصانيفه ومن ، وأقاويله لمذهبه نصرته في لتصانيفه ؛ منَّة الشَّافعي
 . وَأربعماَئة وخمسين ثَمان سنة األولى جمادى من الْعاشر في بنيسابور عنه اهللا رضي الْبيهقي توفّي واآلثار، السنن
. د: تحقيق ، الكبرى الشافعية طبقات ،) هـ771: المتوفى( الدين ، تقي بن الوهاب عبد الدين تاج:  السبكي: انظر 
 الثانية،: الطبعة ، والتوزيع والنشر للطباعة هجر: الناشر ،8\4،  الحلو محمد الفتاح عبد. د الطناحي محمد محمود
  . 116\1األعالم ، : ، والزركلي 164-163\18والذهبي ، سير أعالم النبالء ،  .10: األجزاء عدد ، هـ1413

 اإلمام قال.  عصره في ومحدثها وعالمها المصرية الديار قاضي:  الرحمن عبد فرعان ، أبو بن لهيعة بن اهللا عبد 3
 ، الفروع وعندنا األصول لهيعة ابن عند:  الثوري سفيان وقال ، لهيعة ابن إال مصر محدث ماكان:  حنبل بن أحمد
 ابن ولَكن الذهبي قال  ، هـ 170 سنة وكتبه داره واحترقت  ، هـ 154 سنة العباسي للمنصور مصر قضاء ولي
 عن الصحاحِ َأصحاب وَأعرض ، عنْدهم بِه االحتجاجِ رتْبة عن فَانْحطَّ منَاكير، وروى ، بِاِإلتْقَانِ تَهاون لَهِيعةَ

هاتايرِو ، جَأخْرو و:  لَهَأب داود ، يذمالتِّرو ، ،ينوِيالقَزو كَانى ويحي بن ديعس الَ القَطَّان اهرئاً يقَاَل ، شَيو اِئيالنَّس :
سلَي قَةى وقال ، بِثيحنٍ بنِ ييعم  :نةَ ابعالَ لَهِي تَجحي ،أعالم سير ، الذهبي:  انظر.  هـ 174 سنة توفي بِه 

  .  115\4 ، األعالم ، والزركلي ، 12-11\8 النبالء،
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اهزع1و باحص ةإلَى 2الْغَاي اِئي3النَّس لَفْظُهى (( وةَ نَهتَدعالْم نِل عنِ التَّكَحهالدابِ وضالْخو نَّاءبِالْح ، 
   ، والتَّغْطية ِللطِّيبِ دمانِ فَفيه الرْأس فَلَبد ثَخينًا كَان فَِإن ، ماِئعا كَان إذَا هذَا 4)) طيب الْحنَّاء:  وقَاَل

  . 5الْوسمةَ غَلَّفَ إذَا وكَذَا ، ربعه َأو رْأسه جميعِ علَى لَيلَةً َأو يوما دام إذَا ذَِلك َأن يخْفَى ولَا

 الْجامعِ في الرْأسِ ذكْرِ علَى واقْتَصر وِلحيتَه، رْأسه الَْأصِل في محمد ذَكَر ثُم. صحيح  وهو[ 

  ] .مضمون منْهما واحد كُلَّ َأن دلَّ الصغيرِ

  

                                                            
  .  خطأ وهو ، وعيزاه) ب( في 1
 من وسافر.  حنفياً وتحول حنبلياً كان ، الْعباس َأبو ِإسحاق، أبي بن الْغَني عبد بن ِإبراهيم بن َأحمد:  السروجي 2

 إليه  وأسيء ، بأيام موته قبل وعزل ، القضاة بقاضي ونعت ، مدة فيها الشرعي الحكم فولي مصر، إلى دمشق
 الهداية كتاب على له شرح هي والغاية . هـ 710 سنة توفي.  بالقاهرة الشافعي بقرب ودفن. قهراً فمات

  .  53\1 ، المضية الجواهر:  القرشي ، 86\1 ، األعالم ، الزركلي:  انظر. يكمله ولم ، للمرغيناني
 ، األدب من وغيرها »السنن« صنف ، األعالم األئمة أحد النّسائي، الرحمن عبد أبو:  شعيب بن أحمد: النسائي  3

دنَاق ، ثيدالح كَانو نرِ موحلْمِ ، بالع كَانخاً وباً شَيهِيم حيلم هجو قَاَل،  الونِ َأبسالح  يقُطْنارو: الدَأب دبنِ عمحالر 
مقَدلَى مكُلِّ ع نم ذْكَرذَا يلْمِ بِهالع نِل متوفي َأه ،رِهصالذهبي ، سير أعالم النبالء ، : انظر  . ه303 سنة ع
  . 34\21، والخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ،  125\14

هو وهم من : الحديث عند النسائي وال عند غيره بهذا اللفظ ، وقال الزيلعي في هذا الحديث لم أجد هذا  4
: انظر .  َأجِده ولم ) يقصد إلى النسائي ( الْغَاية  في السروجِي عزاه: السروجي، ولم أجده ، وقال العسقالني 

 الهداية، ألحاديث الراية نصب ،) هـ762: توفىالم( محمد، بن يوسف بن اهللا عبد محمد، أبو الدين، جمال: الزيلعي
 للثقافة القبلة دار/ لبنان-  بيروت - والنشر للطباعة الريان مؤسسة: الناشر ، 261\3عوامة،  محمد: تحقيق  
 أبو:  و العسقالني . 4: األجزاء عدد ، م1997/هـ1418 األولى ،: الطبعة  ، السعودية – جدة -اإلسالمية
 ، الهداية أحاديث تخريج في الدراية ،) هـ852:  المتوفى( حجر، بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل،
  . 2:  األجزاء عدد ، بيروت – المعرفة دار:  الناشر ، 79\2،  المدني اليماني هاشم اهللا عبد السيد:  تحقيق

 ِلَأنَّها الوسامة من مأخوذة .الزعفران  فيه يجعل أحمر، العرب َأدهانِ من دهن ، وهي به يصبغُ نبتٌ:  الوسمة 5
: المتوفى( الجوهري، حماد، بن إسماعيل نصر، أبو:  الفارابي: انظر  .بالشباب  الشَّيخ وتشبه الشّيب قُبوح تستر
 ) . عظلم : (، مادة  1988\5،  عطار الغفور عبد أحمد: تحقيق  ، العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح ،) هـ393
النهاية في غريب : وابن األثير  . م 1987 -  هـ 1407 الرابعة: الطبعة ، بيروت – للماليين العلم دار: الناشر

  . كتم : ، مادة  150\4الحديث ، 
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 )لُهو:  قَوه1و يححص  (3فينبغي 2َأي لَا َأن كُوني يهلَافٌ ف؛ خ ةَ ِلَأنيةٌ التَّغْطوجِبم 4بِاتِّفَاق را غَيَأنَّه 
 ، دم فَعلَيه رْأسه لَبد إن:  5الْجوامعِ في فَما هذَا وعلَى . الدم يذْكُر ولَم الْجزاء ذَكَر فَلهذَا ، ِللْعلَاجِ
التَّلْبِيدو ْأخُذَ َأنًئا يشَي نم يطْمالْآسِ الْخغِ 6ومالصو لَهعجي فَيوِل فرِ ُأصالشَّع دتَلَبِلي .  

 9للتغطية الِْإحرامِ قَبَل رْأسه يلَبد َأن وحسن:  قَوِله من منَاسكه في 8الْبصروِي الدينِ 7رشيد ذَكَر وما
 سينِ وفي . 10الطيب بِخلَاف الِْإحرامِ قَبَل الْكَاِئنَة التَّغْطية استصحاب يجوز لَا ِلَأنَّه ؛ مشْكٌل 9للتغطية
ةمسالْو كَانالِْإس رالْكَسو  :وهتٌ وغُ 11نَببصي هقربِو ،  

                                                            
 . وهذا ) ب(في  1
 . أن ) ب(في  2
 . تنبغي ) أ(في  3
 . باالتفاق ) ط ، ب(في  4
 والرأي الناس اختالف فيه ذكر ؛ كتاباً أربعين على يحتوي ، خالد بن ليحيى ألفه  ، يوسف ألبي:  الجوامع 5

 هدية ،) هـ1399: المتوفى( ، الباباني سليم، مير، بن أمين محمد، بن إسماعيل ، البغدادي:  انظر .به المأخوذ
 البهية مطبعتها في الجليلة المعارف وكالة بعناية طبع: الناشر ، 536\2 ، المصنفين وآثار المؤلفين أسماء العارفين
 البغدادي، الوراق، محمد، بن إسحاق بن محمد الفرج، أبو:  النديم وابن.  2: األجزاء عدد ، 1951 استانبول
 المعرفة دار: الناشر ، 253\1 ، رمضان إبراهيم:  تحقيق  ، الفهرست ،) هـ438: المتوفى( ، الشيعي المعتزلي،
  . 1: األجزاء عدد:  مـ 1997 - هـ 1417 الثانية: الطبعة:  لبنان – بيروت

6 اآلس  :دبِالْم رشَج طْر ورقُهيفَةَ َأبو قَاَل ، العنح  :بِ بَأرض الْآسرالْع يرتُ كَثنْبي يِل فهِل السبالْجو تُهرخُضو 
.  واآلس اَأللى اخْضر ما يخْضر:  رْؤبةُ يقُوُل خُضرته دوامِ وفي ، عظَاما شَجرا يكُون حتَّى ويسمو َأبداً داِئمةٌ
  . 19\6 العرب، لسان:  منظور وابن . 331\7 ، العين كتاب:  الفراهيدي: انظر

 . خطأ وهو ، رضي) أ( في 7
 فقيهاً، ، إماما كان ، الحنفي الفقيه محمد أبو ، البصروي الدين رشيد الشيخ ، رشيد بن علي بن سعيد:  البصروي 8

 ، بكر أبي بن الرحمن عبد:  السيوطي:  انظر . وستماَئة وثَمانين َأربع سنة مات ، وغيره النحو في بارعاً فقيهاً،
 ، إبراهيم الفضل أبو محمد:  تحقيق ، والنحاة اللغويين طبقات في الوعاة بغية ،) هـ911: المتوفى( الدين جالل

 بن بردي تغري بن يوسف:  المحاسن وأبو . 2: األجزاء عدد ، صيدا/  لبنان - العصرية المكتبة: الناشر ،585\1
 ووضع حققه ، الوافي بعد والمستوفى الصافي المنهل ،) هـ874: المتوفى( الدين جمال ، الحنفي الظاهري اهللا عبد

  . 7: األجزاء عدد ، للكتاب العامة المصرية الهيئة: الناشر ، 396\5 ، أمين محمد محمد دكتور: حواشيه
 ) .ب ، أ( في ليست 9
    .التطيب ) ط(في  10
  ) . ب(ليست في  11
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 فَِإن فَلَا 1يغلف لَم ءشَي هلَيِل عرِ 2بِالُْأشْنَانِ كَالْغُسدالسو . نعيفَةَ َأبِي ونح يهقَةٌ فد؛ ص ِلَأنَّه نلَي3ي 
رقْتُُل الشَّعيو  اموالْه.   

  ]دهان بالزيت اال[ 

 ])فَِإن نهاد تيبِز هلَيفَع مد نْديفَةَ َأبِي عنقَالَا حو  :هلَيقَةُ عدقَاَل) الصو يعالشَّاف - همحر اللَّه - :

. ِلانْعدامه علَيه شَيء فَلَا غَيرِه في استَعملَه وِإن الشَّعث، ِلِإزالَة دم فَعلَيه الشَّعرِ في استَعملَه إذَا

  ].  قَاصرةً جِنَايةً فَكَانَتْ الشَّعث الْهوام وِإزالَة قَتِْل بِمعنَى ارتفَاقًا فيه َأن إلَّا الَْأطْعمة من َأنَّه ولَهما

  )لُهقَو  :فَِإن نهاد تيبِز  (هخَص نم نيانِأالْ بهي دةَ لَا الَّتاِئحا رلَه يدفومِ ِليفْه4اللَّقَبِ بِم ∗ نَفْي 
اءزا الْجيمف اهدع نانِ مهمِ 5الَْأدالدهن كَالشَّحلَا ، 6وو دلَى بذَا عه نم هنكَو ممتَ عيي الزالْخَلِّ ف 
فَِإنَّه الْخَلَّ ذَكَر تيي كَالزف وطسبالْم .  

                                                            
 . يعلق وهو خطأ ) أ(في  1
 الَْأيدي بِه وتُغسل ، الثِّياب بِه يغْسل الَّذي القلْي يسوى ومنْه الحمض، من وهو الحرض: لَه  يقَال شَجر: اإلشنان  2

 منصور أبو ، األزهري بن أحمد بن محمد:  الهروي: انظر  . عصرنا في الصابون بمثابة وهو ، الطَّعام َأثَر على
 – العربي التراث إحياء دار: ، الناشر 121\4،  مرعب عوض محمد:  تحقيق ، اللغة تهذيب ،) هـ370: المتوفى(

   .  35\7لسان العرب ، : وابن منظور  . 8: األجزاء عدد ، م2001 األولى،: الطبعة  ، بيروت
  . للين ، وهو خطأ ) ب(في  3
 جِنْسٍ، بِاسمِ ِإما الْحكْم يعلَن َأن وصورتُه. بخالفه  عداه ما أن على فيدل بحكم، اسما يخص أن هو:  اللقب مفهوم 4

 مفْهوم َأن علَى الْكُلُّ اتَّفَقَ.قَام  َأو قَاِئم زيد: الْقَاِئِل  كَقَوِل علَمٍ، بِاسمِ َأو الربا بِتَحرِيمِ الستَّة الَْأشْياء علَى كَالتَّخْصيصِ
ألن  الصحيح؛ وقول الجمهور هو. _اللَّه رحمه_ حنْبٍل، بنِ َأحمد الِْإمامِ وَأصحابِ ِللدقَّاق خلَافًا بِحجة لَيس اللَّقَبِ

 بن اهللا عبد الدين، موفق محمد، أبو:  قدامة ابن: انظر  .القياس  باب سد إلى يفضي األخذ بقول الدقاق ومن تابعه 
 وجنة الناظر روضة ،)هـ620: المتوفى( الحنبلي، الدمشقي، ثم المقدسي، الجماعيلي، قدامة، بن محمد بن أحمد

 عدد ، م2002- هـ1423 الثانية: الطبعة  والتوزيع، والنشر للطباعة الريان مؤسسة: الناشر ، 137\2المناظر، 
: المتوفى( الثعلبي، سالم، بن محمد بن علي أبي بن علي الدين، سيد الحسن، أبو:  واآلمدي . 2: األجزاء 

 - بيروت اإلسالمي، المكتب: ، الناشر 95\3 ، عفيفي الرزاق عبد: تحقيق ، األحكام أصول في اإلحكام ،)هـ631
  . 4: األجزاء عدد ، لبنان -دمشق

  ) . أ(أ من /  119) ق(نهاية  ∗
  . األهان ، وهو خطأ ) ب(في  5
 . السمن ) ط(في  6
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 ويلَين الْهوام ويقْتُُل طيبٍ، نَوعِ عن يخْلُو ولَا الطِّيبِ، َأصُل َأنَّه - اللَّه رحمه - حنيفَةَ وِلَأبِي[ 

رزِيُل الشَّعيثَ التَّفَثَ والشَّعُل وةُ فَتَتَكَامالْجِنَاي هذبِه لَةمالْج فَتُوجِب ،مالد نُهكَوا وومطْعلَا م يهنَافي 

  ]كَالزعفَرانِ 

 )لُهِلَأبِي:  قَويفَةَ ون1ح ُل َأنَّهلَا ، الطِّيبِ َأصخْلُو وي نعِ عيبٍ نَويقْتُُل طو اموا)  آخرهإلى  الْهلَم 
كَان اجِبالْو منًا الديارِ عبتبِاع َأن عضو َألَةسا الْميم2ادهن إذَا ف كُلّه ا َأووضع لَم كْتَفيِل يلبِالتَّع بَِأنَّه 
 لُزومِ في علَّة جزء جعله إلَى فَاحتَاج قيمتُه فيه الْواجِب فَِإن الصيد بيضِ بِكَسرِ إلْحاقًا الطِّيبِ 3َأصُل
 الْجملَة في الْجزاء في الدمِ لُزومِ في الِْإلْحاق فَقَصد الْمبسوط كَصاحبِ بِذَِلك اكْتَفَى ومن ، الدمِ

 5بِهذَا َأعقَبه ثُم خلَافَه حكَى فَِإنَّه بدنه من عرِالشَّ غَيرِ في استَعملَه إذَا فيما 4الشَّافعي علَى احتجاجا
   الصدقَة لُزومِ في 6الصاحبينِ قَوِل حكَايته بعد حنيفَةَ َأبِي قَوِل وجه ذَكَر فَِإنَّه ، نَظَر وفيه اِلاستدلَاِل

  
                                                            

 وفقيه ،الرأي  أصحاب إمام ، ثَعلَبةَ بنِ اِهللا تَيمِ بني مولَى الكُوفي ، التَّيمي ، زوطَى بنِ ثَابِت بن النُّعمان حنيفَةَ َأبو 1
 بن َأنَس: ورَأى  ، الصحابة صغَارِ حياة في ثَمانين ، سنَةَ: ولد   السنة ، أهل عند األربعة األئمة ، أحد العراق أهل
اِلكا ملَم مقَد هِملَيفَةَ ، عالكُو لَمتْ وثبي رفٌ لَهح نع دم َأحنْهى ، مورو نع :طَاءاحٍ ، َأبِي بنِ عبر وهو رخٍ َأكْبشَي 
، م لَهلُهَأفْضو ينعَل اآلثَارِ، بِطَلَبِ ، وتَحاري وف ،ا ذَِلكَأمو قْهقُ الفيقالتَّدي وْأيِ فالر ، هضامغوو هى ، فَِإلَينْتَهالم 

النَّاسو هلَياٌل عيي عف والذهبي ، .  325\13الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، : انظر  . هـ 150 سنة وفيت ، ذَِلك
  .  36\8، والزركلي ، األعالم ، 390\6سير أعالم النبالء، 

  . دهن ) ط(في  2
  . أضل ، وهو خطأ ) ط(في  3
 بالد من بغزة ولد ، السنة أهل عند األربعة األئمة أحد ، اهللا عبد أبو ، العباس بن إدريس بن محمد: الشافعي  4

 بها وحدث ، مرتين بغداد وقدم ، وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى الرسول وبمدينة ، بها العلم وكتب ، بمكة ونشأ ، الشام
 . ه204 سنة توفي ، الفقه في األم كتاب أشهرها ، كثيرة تصانيف له  ، وفاته حين إلى فنزلها مصر إلى وخرج
والزركلي ، األعالم ، .   5\10والذهبي ، سير أعالم النبالء ، .  54\2الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ، : انظر 

6\26  .  
 . تكرار ) ب(في  5
 َأي صاحبين كَانَا ِلَأنَّهما  ؛ تَعالَى اهللا رحمهما ومحمد يوسف َأبو ، به يقصد األحناف عند مصطلح:  الصاحبان 6

 نكري، األحمد الرسول عبد بن النبي عبد القاضي،:  انظر .عنه تَعالَى اهللا رضي حنيفَة أبي عنْد الدرس في شَرِيكَينِ
 ، بيروت/  لبنان - العلمية الكتب دار: الناشر ، 166\2 ،) الفنون اصطالحات في العلوم جامع(  العلماء دستور
 .  4: األجزاء عدد ، م2000 - هـ1421 ، األولى: الطبعة
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 بيضِ كَكَسرِ الطِّيبِ بِاستعماِل يجِب ما الطِّيبِ َأصِل بِاستعماِل فَيجِب:  فيه وقَاَل الشَّافعي وقَوِل
،دينَى الصعمو هنَل كَوالطِّيبِ َأص لْقَى َأنَّهي يهف اروالبنفسج الَْأنْو در1كَالْو يرصفَي ها نَفْسيبط .  

  ]في الزيت والخل المطيب دم [ 

 َأشْبههما وما والزنْبق كَالْبنَفْسجِ منْه الْمطَيب َأما .الْبحت  والْخَلِّ الْبحت الزيت في الْخلَافُ وهذَا[ 

جِبي اِلهمعتبِاس م؛ الدبِاِلاتِّفَاق ِلَأنَّه ، يبذَا طهإذَا و لَهمتَعلَى اسع هجبِ، والتَّطَي لَوى واود بِه 

هحرج شُقُوقَ َأو هلَيةَ فَلَا رِج؛ كَفَّارهلَيع ِلَأنَّه سيبٍ لَيي بِطف ها نَفْسإنَّم وُل هالطِّيبِ َأص َأو يبط 

نم هجطُ وشْتَرفَي الُهمعتلَى اسبِ، عالتَّطَي هجو لَافا بِخى إذَا ماوتَد كسا بِالْممو ههَأشْب. [  

 )لُهذَا:  قَوهلَافُ وي الْخف تيالز تحالْب (2  ]الْخَاِلصِ َأي  )ِّالْخَلو تح3] ) الْب وه لَةمهبِالْم 
جرا(  4الشَّيَأم بطَي5الْم نْهم  (وها وم ي6ُألْق يهف ار7الَْأنْو  )قنْببِالنُّونِ)  كَالز وهو ينماسالْي نهدو 
نهدانِ و1الْب درالْوو  )جِبفَي اِلهمعتبِاس بِاِلاتِّفَاق مإذَا)  الد ا كَانيركَث .  

                                                            
 ) . أ( في ليست 1
 لَه لَيس ِلَأنَّه ؛ صدقَةٌ فيه:   ومحمد يوسف أبو وقال الشَّعث، ِإزالَةُ وفيه الطِّيبِ َأصُل ِلَأنَّه ؛ دم فيه:  حنيفة أبو قال 2

 الظَّاهرةَ َأعضاءه بِها يدهن َأن يجوز لَا ماِلك وقَاَل. صدقَةٌ  فَتَجِب الشَّعث بعضِ ِإزالَةَ فيه َأن ِإلَّا مستَلَذَّةٌ راِئحةٌ
هجنِ كَالْويدالْينِ ولَيجالرو وزجيو نهد نَةاطالْب يها وى مارواسِ يإلى رواية في والحنابلة الشافعية وذهب.  بِاللِّب 
 رواية وفي.  الجسد سائر في وإباحته. الشَّعر ويسكِّن الشُّعثَ، يزِيُل ِلَأنَّه  ؛ واللحية الرأس شعر في استعماله كراهة
 يصح ولَا إجماعٍ، ولَا نَص من فيه دِليَل ولَا دِليٍل، إلَى يحتَاج الْفدية وجوب َأن ولَنَا،:  قدامة ابن قال.  جائز أخرى
هاسيلَى قالطِّيبِ، ع فَِإن الطِّيب وجِبةَ، ييدالْف ِإنو زِْل لَمثًا، يتَوِي شُعسيو يهف ْأسالر ،هرغَيو نهالدو ،هلَافبِخ ِلَأنَّهو 
اِئعلَا م ةُ تَجِبيدالْف اِلهمعتي بِاسنِ، فيدالْي فَلَم تَجِب عتبِاساِلهي مْأسِ، فالر  اءألن ؛  الراجح القول هو وهذا .كَالْم 

ابن مازة ، المحيط  البرهاني ، : انظر . يحرم فال بطيب ليس الخالص والزيت ، الطيب استعمال عن نهى الشارع
،  المهذب شرح المجموع ،) هـ676: المتوفى( ، شرف بن يحيى الدين، محيي زكريا، أبو: والنووي.  454\2
    .  298\3وابن قدامة ، المغني ، .  لبنان ، بيروت ، الفكر دار: الناشر ، 282\7
 ) . ب(ما بين المعكوفين ليس في  3
 .  38\6تاج العروس ، : ، الزبيدي  320\7لسان العرب ، : ابن منظور : زيت السمسم ، انظر : الشيرج  4
 . الطيب ) ب(في  5
 . للقي ) ب(في  6
  . األزهار حين تنور  7
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 )لُهذَا:  قَوهإذَا و لَهمتَعاس∗  (تَ َأييالز الْخَاِلص ا ، الْخَلَّ َأولَم لَم كُنا ييبلًا طي اُشْتُرِطَ كَامومِ فلُز 
 لَا ُأذُنَيه في َأقْطَر َأو رِجلَيه شُقُوقَ بِهِما داوى َأو َأكَلَهما فَلَو ، وجه التَّطَيبِ علَى استعمالَهما بِهِما الدمِ
جِبي ءِلذَا ، شَيَل وعج ينْفةَ الْمالْكَفَّار ينْتَفِلي مقَةُ الددالصو ، لَافبِخ كسا ، الْممو ههَأشْب نرِ منْبالْع 

ةالْغَاِليالْكَافُورِ وثُ ويح ملْزي اءزاِل الْجمعتلَى بِاِلاسع هجاوِي والتَّد ، نَّهلَك رتَخَيإذ ي ذْرٍ كَانِلع نيب  )
   . سيْأتي ما علَى والِْإطْعامِ 2)والدمالصومِ 

  ]اعتبار الغالب في الطيب [ 

 اعتبارِ بِعدمِ تَشْهد وهذه ، الدم فَعلَيه فَمه بَِأكْثَرِ 4يلْزق ما وهو الطِّيبِ من الْكَثير َأكََل إذَا 3وكَذَا
 الَْأكُْل ثُم . آنفًا ذَكَرنَاه ما علَى نَفْسه في الْكَثْرة مبلَغَ يبلُغْ لَم إذَا ذَاك بْل ، الدمِ لُزومِ في مطْلَقًا الْعضوِ
وجِبالْم َأن ْأكُلَها يكَم وه ، فَِإن لَهعي جامٍ فطَع انِ طُبِخَ قَدفَرعكَالز الَْأفَاويه5و نبِيِل منْجالز 

يينصارالدُل 6وعجي يامِ ففَلَا الطَّع ءشَي هلَيع ، ننِ فَعاب رم7ع َأنَّه ْأكُُل كَاني اجكْبالس فَر8الَْأص وهو 
رِمحم ، ِإنو خْ لَمطْبْل يب ا خَلَطَهْؤكَُل بِمخٍ بِلَا يلْحِ طَبكَالْم رِهغَيو ، كَانَتْ فَِإن تُهاِئحةً رودجوم ،كُرِه 
  ؛ الْخَاِلصِ كَالزعفَرانِ فَهو غَاِلبا كَان إذَا َأما ، كَالْمستَهلَك فَِإنَّه مغْلُوبا كَان إذَا علَيه شَيء ولَا

                                                                                                                                                                                    
1 رروفٌ شَجعو ، منْمطُوُل يي ويف واءتمثْل اس قُه اَألثِْل ، نَباترضاً ووَأي لَه بِ هدبداَألثِْل ، كه لخَشَبِه وليس 

  .  289\34تاج العروس ، : ، الزبيدي  70\13ابن منظور ، لسان العرب ، : انظر  .صالبةٌ
  ) . ب(من  أ 314) / ق(نهاية  ∗
 . بين الدم والصوم ) ط ، ب(في  2
 . ولذا ) ب(في  3
 . يلزم ، وهو خطأ ) أ(في  4
تاج العروس ، : والزبيدي .  1047\1القاموس المحيط ، : الفيروز آبادي : انظر . التوابل الحارة : األفاوية  5

30\246 .  
 .  248\24، الزبيدي ، تاج العروس ،  844\1الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، : القرفة ، انظر  6
 في قريش بيوتات أعز من ، صحابي ، الرحمن عبد أبو : العدوي القرشي، الخطاب، بن عمر بن اللَّه عبد 7

 في الناس أفتى ، فيها ووفاته ومولده ، مكة فتح وشهد ، أبيه مع المدينة إلى وهاجر ، اإلسالم في نشأ الجاهلية،
:  انظر.  هـ 73 سنة ، الصحابة من بمكة توفي من آخر وهو ، حياته آخر في بصره وكف سنة، ستين اإلسالم

  .  108\4 ، األعالم ، الزركليو . 155\4 اإلصابة،:  العسقالني
8 اجكْبالس  فَررِ: الَْأصينِ بِكَسالس يفتَخْفو الْكَاف نَةاكقٌ السروفٌ مرعم كَانو يهف انفَرعذَا زقَاَل فَل  فَرانظر  .الَْأص :

 . 229\1المعرب ،  ترتيب في المغرب:  الخوارزمي
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ِلَأن اربتا 1الْغَاِلبِ اعمدع كْسوِل ، عقُوِل الُْأصعالْم؛  وجِبفَي اءزالْج ، ِإنو لَم رتَظْه تُهاِئحر . لَوو 
وبٍ خَلَطَهشْربِم وهو غَاِلب يهفَف ،مالد ِإنو ا كَانغْلُوبقَةٌ مدإلَّا فَص َأن بشْرا ياررم مفَد . فَِإن كَان 
با الشُّراوِيتَد ري تَخَياِل فصخ ةي .الْكَفَّارفو وطسبا:  الْميمَل إذَا فٍل اكْتَحبِكُح يهف يبط هلَيقَةٌ عدص 

 مرةً 4)فيه طيب (  بِكُحٍل اكْتَحَل إن:  3خَان قَاضي فَتَاوى في وما . 2مالد فَعلَيه كَثيرا يكُون َأن إلَّا
َأنَّه  كَثيرا يكُون َأن إلَّا بِقَوِله الْمراد 6تَفْسير يفيد 5حنيفَةَ َأبِي قَوِل في ، الدم علَيه مرتَينِ َأو مرةً

 في كَثيرا الطِّيب كَان وِإن واحدة بِمرة الدم يلْزم فَلَا الْمخَاِلط الطِّيبِ نَفْسِ في لَا الْفعِل في 7الْكَثْرةُ
 فَفيه الْكُحَل يعني:  طيب فيه كَان وِإن قَوِله من الْحاكمِ 8كَافي في ما لَكن بِالْخلَاف، ويشْعر الْكُحِل
   9كَثيراً مرارا ذَِلك يكُون َأن إلَّا صدقَةٌ

                                                            
 المشهورة القواعد من وهي ، كتبهم في األصوليون ذكرها ، وقد الفقهية القواعد من قاعدة هي:  الغالب اعتبار 1

 لَا وَأمثلَتُه الشَّرِيعة، شَْأن وهو النَّادرِ، علَى وتَقْديمه الْغَاِلبِ، اعتبار الَْأصَل إن:  القرافي قال.  المالكية عند خصوصاً
 علَى بِنَاء ويفْطر السفَرِ، في يقْصر َأنَّه ومنْها الْغَاِلب ِلَأنَّه ؛ الْمسلمين وعقُود الْمياه، طَهارة تَقْديم منْها كَثْرةً تُحصى
 عند الظن وغالب. الْحيفُ  منْهم الْغَاِلب ِلَأن والْخُصومِ الَْأعداء، شَهادةَ يمنَع َأنَّه ومنْها الْمشَقَّةُ وهو الْحاِل، غَاِلبِ
 وال النصوص، من قاطع دليل يوجد لم إذا باتفاق به العمل ويجب العملية، األحكام عليه وتبنى باليقين، ملحق الفقهاء

 الرأي في المحقق منزلة الغالب ينزل ولذلك األحكام، أكثر عطَّل الظن بغلبة يعمل لم ومن منه، أرجح له معارض
 .واستثناءات  تطبيقات من فيها يرد وما للنادر، ال الشائع للغالب العبرة لقاعدة التنبيه مع المالكية، عند المشهور
 ،) هـ684: المتوفى(  المالكي الرحمن، عبد بن إدريس بن أحمد الدين، شهاب العباس، أبو:  القرافي: انظر

 الفقهية القواعد ، الزحيلي مصطفى محمد. د: والزحيلي .  4: األجزاء عدد الكتب، عالم: ، الناشر170\4 ، الفروق
 م، 2006 - هـ 1427 األولى،: الطبعة ، دمشق – الفكر دار: الناشر ،  865\2،  األربعة المذاهب في وتطبيقاتها

  . 2: األجزاء عدد
  .  124\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  2
  .ه  592 سنة:  المتوفى.  الفرغاني ، األوزجندي منصور بن حسن:  الدين فخر ، هو اإلمام: قاضي خان  3
 من عين نصب هي وكانت والفقهاء ، العلماء أيدي بين متداولة بها ، معمول مقبولة ، مشهورة فهي : والفتاوى  

 عليها وتدور ، إليها الحاجة وتمس ، وقوعها يغلب التي المسائل من جملة:  فيها ذكر ، واإلفتاء للحكم تصدر
  . 1227\2كشف الظنون ، : ، حاجي خليفة  383\2الجواهر المضية ، : القرشي : انظر  . األمة واقعات

  ) . أ ( ما بين القوسين ليس في  4
،  الهندية الفتاوى بهامش مطبوع ، خان قاضي فتاوى ، األزوجندي ، منصور بن حسن ، خان قاضي: انظر   5
  . لبنان ، بيروت ، صادر دار ، ه1310 ، الثانية الطبعة ، 286\1
 . بغير ) ب(في  6
 .أكثره ) ب(في  7
 .الكافي ) ب(في  8
  . كثيرة ) ط(في  9
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هلَيفَع م1د ، لَم كحي يهلَافًا فخ ، لَوو كَان كَاها لَحرا ظَاهكَم وةُ هادع دمحم همحر اللَّه ، مإلَّا اللَّه َأن 
 الْمرار الْكَافي في وما والْمرتَينِ الْمرة علَى تَنْصيصه يفيده كَما 2الثلث دون ما الْخلَاف موضع يجعَل
ارريرة الْمذَا ، 3الْكَثه فَِإن الْتكحل كَان نع ةوررض ري تَخَيف ةكَذَا ، الْكَفَّارى إذَا واوتَد اءوبِد يهف 
يبط قَهفََألْز هتاحبِجِر َأو ها شَرِببي .شُرفى والْفَتَاو  :َل لَوبُِأشْنَانٍ غَس يهف يبط فَِإن كَان نم آهر 
اهمُأشْنَانًا س هلَيقَةُ فَعدالص ، ِإنو اهما سيبط هلَيفَع م4انتهى الد  .لَوَل وغَس هْأسر يطْمبِالْخ هلَيفَع مد 
نْديفَةَ َأبِي عنقَاَل حو ، وفَ َأبوسي دمحمو  :هلَيقَةُ عد؛ الص ِلَأنَّه سا لَييبط نَّهقْتُُل لَكي امو5الْه . لَهو 
نْعطْلَقًا الطِّيبِ نَفْيِ مْل مب ةٌ لَهاِئحر∗، ِإنو لَم ةً تَكُنيذَك فَكَان نَّاء6كَالْح عم هقَتْل اموُل الْه7فَتَتَكَام 

 يوم الرميِ بعد بِه غَسَل إذَا بِما وُأوَل ، شَيء فيه لَيس:  يوسفَ َأبِي وعن . الدم فَيلْزمه الْجِنَايةُ
  . 9رْأسه 8بحلْق لَه ُأبِيح ِلَأنَّه ؛ النَّحرِ

 نْهعي وى فُأخْر 10أن هلَينِ عيم11ِللطيب د يفالتَّغْليَل ، وُل قيفَةَ َأبِي قَوني حف يطْم12العراق خ لَهو 
  . الْعراقي في الْخلَافُ بْل وقيَل . خلَافَ فَلَا لَه راِئحةَ ولَا الشَّامِ خطْمي في وقَولُهما راِئحةٌ،

 

 

 

 

                                                            
  .  4\3ابن نجيم ، البحر الرائق ، : انظر  1
  . الثالث ) ط(في  2
  . الكثير ) أ ، ج(في  3
  . 455\2ابن مازة ، المحيط البرهاني ، : ينظر  4
   . 479\2الشيباني ، المبسوط ، : ينظر  5
  ) . أ(ب من /  119) ق(نهاية  ∗
  . الحناء ) ب(في  6
 . فشكا من ، وهو خطأ ) ب(في  7
  . حلق ) ب(في  8
  .  125،  124\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  9
  ) . أ ، ب(ليست في  10
  . للتطيب ) ط(في  11
 . القران ، وهو خطأ ) أ(في  12
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لَوَل وونِ غَسابضِ بِالصرةَ لَا 1والْحايرِو يهقَالُوا ، فلَا:  و ءشَي يه؛ ف ِلَأنَّه سيبٍ لَيلَا بِطقْتُُل و2ي .  

  ]ال يجوز لبس المخيط للمحرم [ 

 ])ِإنو ا لَبِسبيطًا ثَوخم غَطَّى َأو هْأسا رمولًا يكَام هلَيفَع  مد [ (  

  )لُهقَو  :ِإنو ا لَبِسبيطًا ثَوخقَ لَا)  إلَى آخره مي فَرومِ فمِ لُزالد نيا بثَ إذَا مدَأح ساللُّب دعب 
 السابِق بِالطِّيبِ 3) الِْإحرامِ بعد انْتفَاعه بِخلَاف ، علَيه لَيلَةً َأو يوما فَدام لَابِسه وهو َأحرم َأو(  الِْإحرامِ
ابِقالس هلَيع لَهقَب ِللنَّص يهف لَاهلَونَا وبجلََأو يها فضَأي .  

 وجهه َأو لَيلَةً رْأسه إنْسان نَاِئما فَغَطَّى َأو علَيه مكْرها َأو اللُّبسِ في مخْتَارا كَونه ∗بين فَرقَ ولَا 
 الْموجِب لَا عنْه الِْإثْم َأسقَطَ اِلاخْتيارِ وعدم ، لَه حصَل اِلارتفَاقَ ِلَأن ؛ 4النَّاِئمِ علَى الْجزاء يجِب حتَّى
 بِمعتَبرِ لَيس مخيطًا ثَوبا لَبِس وِإن قَوِله في 7بِثَوبٍ والتَّقْييد . مواضع في 6)تَحقيقُه  عرِفَ(  5ما علَى

                                                            
 . الطَّعامِ ِإثْرِ علَى اَأليدي بِه تُغْسُل ، ) الصابون(اُألشْنَان : وبضمتَين  بضمة والحرض ،. أو الحرض ) ط(في  1

  .  135\7لسان العرب ، : وابن منظور .  287\18تاج العروس، : الزبيدي : انظر
الهداية ،  شرح البناية،  )هـ855: المتوفى(،  الدين بدر الحنفى، الغيتابى، أحمد، بن محمود : العينى: انظر  2
 :األجزاء عددم ،  2000 - هـ 1420 األولى، :الطبعة لبنان ،  بيروت، - العلمية الكتب دار :الناشر، 189\4

13.  
  ) . ب(ما بين القوسين ليس في  3
 ) . ب(ب من  314) / ق(نهاية  ∗
:  الماوردي قال.  عليه شيء ال والمكره  والجاهل الناسي أن واعتبر المسألة هذه في األحناف الشافعي وخالف 4

 استُكْرِهوا وما والنِّسيان الْخَطَُأ ُأمتي عن عفي: " - وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى - قَوله ِإلَيه ذَهبنَا ما صحة علَى والدلَالَةُ
هلَيى". عورو طَاءع نع انفْونِ صلَى بعنِ يةَ بيُأم نع َأى: "  قَاَل َأبِيهوَل رسر لَّى - اللَّهص اللَّه هلَيلَّم عسرجالً -  و 

 وَأنَا بعمرة، َأحرمتُ ِإنِّي: اللَّه  رسوَل يا فَقَاَل ورْأسه، ِلحيته تَصفَر وهو بِالْخَلُوق، متضمخ جبة وعليه بالجعرانة،
 َأمره فَلَما".  عمرتك في فَاصنَع حجك، في صانعا كُنْتَ وما الْجبةَ، عنْك وانْزع الصفْرةَ، اغْسِل: فَقَاَل  تَرى كَما
 بين ِلَأنَّه اكْتفَاء؛ سكُوتَ لَا ِإسقَاط، سكُوتُ عنْها، سكُوتَه َأن علَى دلَّ الْفدية، عنِ وسكَتَ الصفْرة، وغَسِل الْجبة، بِنَزعِ
لَه حٍل كْمعف وه ٌل بِهاهفي ما وأيضاً ، المسألة في اًصحيح اًنبوي اًنص هناك أن وخصوصاً إليه؛ أميل ما وهذا.  ج 
  .   106\4الماوردي ، الحاوي ، : انظر  . األمة عن  الحرج ورفع التيسير من الرأي هذا
  ) .ب(ليست في  5
 . عرفه بحقيقة ) ب(في  6
 . بثبوت ) ب(في  7
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 واحد دم علَيه كَان يوما والْخُفَّينِ والْعمامةَ الْقَميص كُلَّه اللِّباس جمع لَو بْل الْمفْهومِ، بِمعتَبرِ
اتي كَالِْإيلَاجف   

 وكَذَا ، دم فيه الْمفْرِد علَى فيما دمانِ الْقَارِنِ وعلَى ، واحدة جِهة علَى وقَع واحد لُبس ِلَأنَّه ؛ الْجِماعِ
لَو املَى دع ا ذَِلكامَأي َأو ا كَانهنْزِعلًا يلَي اوِدعيا وهسا لُبارا (  نَههسلْبلًا 1)أو يلَي درا ِللْبهنْزِعيا وارنَه 
 ِللَْأوِل كَفَّر كَان ِإن ، 2الْجزاء تَعدد لَبِس ثُم علَيه عزم فَِإن ، الْخَلْعِ عنْد التَّرك علَى يعزِم لَم ما

ِل ؛ بِاِلاتِّفَاقا َأنَّهلَم ِل كَفَّرقَ ِللَْأومِ الْتَحدبِالْع رتَبعفَي سي اللُّبا الثَّانسًأ لُبتَدبم ، ِإنو لَم كُني ِل كَفَّرِللَْأو 
هلَيتَانِ فَعكَفَّار نْديفَةَ َأبِي عنَأبِي حفَ ووسي . يفِل وقَو دمحةٌ:  مةٌ كَفَّارداحو لَى بِنَاءع ا َأنَّهم لَم كَفِّري 
لَى فَاللبسع اِلهح وفَه داحو ، لَافا بِخإذَا م لَى كَفَّرا عنَا مرا . قَرمهقُولَانِ وا:  ي3لَم علَى نَزمِ عزع 
 يوجِب التَّرك عزمِ مع النَّزع َأن فَالْحاصُل . مبتَدًأ الثَّاني فَتَعين الَْأوِل اللُّبسِ 4حكم انَقْطَع التَّرك عزمِ

 كَان آخَر يوما لُبسه علَى دام ثُم دما فََأراقَ 5لَبِس ثوباً ولَو . التَّكْفير وعنْده اللُّبسين عنْدهما اخْتلَاف
هلَيع مبِلَا 6آخر د لَاف؛ خ ِلَأن امولَى الدسِ عاللُّب اِئهدتِليِل كَابا بِدم لَو مرَأح وهٌل وشْتَملَى مع يطخالْم 

يطخالْم امفَد هلَيع دعامِ برا الِْإحمو7إذْ ي هلَيع مالد . لَماعو ا َأنم نَاهذَكَر نم اداتِّح اءز8إذَا الْج لَبِس 
مجيع يطخالْم لَّهحا مإذَا م لَم ددتَعي ببسِ ساللُّب ، فَِإن ددا تَعإذَا كَم طُرسِ إلَى اُضبٍ لُبثَو فَلَبِس 

 َأن نَحو وكَذَِلك . فيها 9يتَخَير واحدةٌ كَفَّارةٌ(  فَعلَيه الضرورة موضعِ علَى لُبسهما فَِإن ، ثَوبينِ
طَرضسِ إلَى ييصٍ لُبقَم ا 10]قميصين أو[  فَلَبِسيصةً  قَمبج11)و َأو طُرسِ إلَى اُضلُب ةوا 1قَلَنْسهفَلَبِس 
   وغَيرها الضرورة موضع موضعينِ علَى لَبِسهما وِإن عمامة، مع فَلَبِسها

                                                            
  . ويلبسها ) أ(في  1
  . الجزاءان ) ط(في  2
  . كما ) ب(في  3
 ) . أ(ليست في  4
  . يوماً ، وهو خطأ ) ط ، ب(في  5
  ) . أ(ليست في  6
  .أو ) ب(في  7
 . إذ ) ب(في  8
 . تخير ) أ(في  9
 ) . أ(ما بين المعكوفين ليس في  10
 ) . ب(ما بين القوسين ليس في  11



42 
 

ةوكَالْقَلنْس عيصِ مي الْقَمف هجِل الْوي الَْأوالثَّانو 2كَان هلَيتَانِ عر كَفَّاري 3يتَخَيا فماهدإح يها(  وم 
 ةوررى" 5"،  4)ِللضر لَا 6الُْأخْرا 7يتَخَييهف يها وا مرِهِلغَي .   

نمور و8ص ددبِ تَعبالس هاداتِّحا 9وإذَا م كَان ثَلًا بِهى ممح تَاجحسِ إلَى يا اللُّبي 10لَهتَغْنسيو نْهي عف 
قْتا واِلهوز فَِإن هلَيةً عةً كَفَّارداحو ِإنو ددس تَعا اللُّبم ْل لَمتَز نْهع . الَتْ فَِإنز هابَأصو ضرم آخَر 
ى َأوما حهرفَ غَيروع ذَِلك هلَيتَانِ سواء فَع11كَفَّار ا َأو ال ِللُْأولَى كَفَّرمهنْدع . نْدعو دمحةٌ مكَفَّار 

 ِللْقتَاِل اللُّبسِ إلَى فَاحتَاج عدو حصره إذَا وكَذَا ، ُأخْرى فَعلَيه 12كَفَّر فَِإن ، ِللُْأولَى يكَفِّر لَم ما واحدةٌ
 ذَهب فَِإن ، الْعدو هذَا يذْهب لَم ما واحدةٌ كَفَّارةٌ فَعلَيه رجع إذَا 13وينْزِعها إلَيه خَرج إذَا يلْبسها َأياما
اءجو ودع رهغَي هةٌ لَزِمى كَفَّارُل . ُأخْرالَْأصي وجِنْسِ ف هذاِئِل هسالْم َأنَّه نْظُرإلَى ي اداتِّح  ةالْجِه

أو (  يوما بعدها فَدام فَزالَتْ ِلضرورة لَبِس ولَو . كَانَتْ كَيفَ اللُّبسِ ضرورة إلَى لَا واخْتلَافها

                                                                                                                                                                                    
: ، مادة  273\1الرازي ، مختار الصحاح ، : انظر  . معروفة واألشكال الَْأنْواع مخْتَلف للرأس ِلباس:   القلنسوة 1

،  754\2ومجمع اللغة العربية بالقاهرة ، المعجم الوسيط ، .  283\1والنووي ، تحرير ألفاظ التنبيه ، ) . ك م م ( 
  . باب حرف القاف 

 . تكرار ) ب(في  2
  . تخير ) أ(في  3
 . الضرورة ) ب(في  4
 . ،  وهي ) أ ، ج(ورد في  5
 . أخرى ) ب(في  6
 . تخير ) أ(في  7
 . صورة ) أ(في  8
 ابن الدين، فخر ، شعيب بن علي بن محمد: شجاع  أبو) : تعدد السبب( يراجع في هذه المسألة األصولية  ،  9

: الناشر ،  513\4،  الخزيم صالح بن ناصر بن صالح. د:  تحقيق ، النظر تقويم ،) هـ592: المتوفى( الدهان
والقرافي ، .  5: األجزاء عدد ، م2001 - هـ1422 األولى،: الطبعة ، الرياض/  السعودية - الرشد مكتبة

  . 212\2الفروق ، 
 . تكرار ) ب(في  10
  ) .أ ، ب(ليست في  11
  . أخر ) ب(في 12
  . ونزعها ) ب(في  13



43 
 

 فَاستَمر زوالَها تَيقَّن 2وِإن ، واحدةٌ كَفَّارةٌ إلَّا علَيه لَيس الضرورة زواِل من شَك في دام فَما 1)يومينِ
رتَمفَاس كَان هلَيةٌ عى كَفَّارلَا ُأخْر رتَخَيا ييهف.  

  

  ]اعتبار المدة في لبس المخيط [ 

  ) ]ِإنو َأقَلَّ كَان نم ذَِلك هلَيقَةٌ فَعدص (نعفَ َأبِي ووسي - همحر اللَّه - إذَا َأنَّه لَبِس َأكْثَر نم 

فصمٍ نوي هلَيفَع ،مد وهُل ويفَةَ َأبِي قَونح - همحر لًا – اللَّهقَاَل.  َأوو يعالشَّاف - همحر اللَّه - :

جِبي مسِ؛ بِنَفْسِ الداللُّب فَاقَ ِلَأنتُل اِلارتَكَاماِل يملَى بِاِلاشْتع هندلَنَا . بو نَى َأنعم فُّقالتَّر ودقْصم 

نسِ  ماللُّب[   

 )لُهقَو  :ِإنو َأقَلَّ كَان نم ذَِلك هلَيقَةٌ فَعدي)  صف انَةزِل خي:  3الَْأكْمف ةاعفُ سصاعٍ ني . صفو 
  . بر من قَبضةٌ ساعة من َأقَلَّ

 ينْزع ثُم فيه يلْبس ِلَأنَّه بِالْيومِ؛ فَقُدر الدم، ويجِب الْكَماِل علَى ِليحصَل الْمدة؛ اعتبارِ من بد فَلَا[ 

   ]الصدقَةُ  فَتَجِب الْجِنَايةُ دونَه فيما وتَتَقَاصر عادةً

 )لُهفَلَا:  قَو دب نارِ مبتاع ةدَل ؛ الْمصحلَى ِلياِل عالْكَم  (نمتَضي نْعِل مقَو∗ يعرحمه اهللا  الشَّاف :إن 
 4)ارتفَاقًا  بِه الِْإنْسان يجِد لَا الْحاِل في النَّزعِ ثُم ، اِلاشْتماِل مجرد بْل بِاِلاشْتماِل يتَكَامُل(  اِلارتفَاقَ
 يقْتَصر لَا َأنَّه يفيد)  عادةً ينْزِع ثُم فيه يلْبس ِلَأنَّه(  5بيوم التَّقْديرِ وجه في وقَولُه . كَماِله عن فَضلًا

                                                            
 .ويومين ) أ ، ب(في  1
 . تكرار ) ب(في  2
 الكتاب هذا أن فيه ذكر .الحنفي  الجرجاني ، محمد بن علي بن يوسف: يعقوب  ألبي الفروع في األكمل خزانة 3

 والمنتقى ، زياد ، ابن بمجرد ثم بالزيادات ، ثم بالجامعين ، ثم الحاكم ، بكافي بدأ األصحاب، مصنفات بجل محيط
  .  702\1كشف الظنون ، : حاجي خليفة : انظر  .ذلك  وغير المسائل ، وعيون الطحاوي ، وشرح. والكرخي 

  ) . أ(أ من /  121) ق(نهاية  ∗
 ) . ب(ما بين القوسين ليس في  4
 . ينزع ) أ(في  5
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 1الَْأسرارِ في علَيه ونَص فيه ∗∗الْمذْكُورِ الْمعنَى ِلجريانِ ؛ كَالْيومِ الْكَاملَة اللَّيلَة لُبس بْل الْيومِ علَى
رِهغَيو.  

 ]رغَي ا َأنفَ َأبوسي - همحر اللَّه - َأقَام الَْأكْثَر قَامالْكُلِّ  م .لَوى وتَديصِ اربِالْقَم َأو اتَّشَح بِه َأو 

راوِيِل اْئتَزرفَلَا بِالس ْأسب  بِه[  

 )لُهقَو  :رغَي ا َأنفَ َأبوسي َأقَام الكل 2الَْأكْثَر قَام3م  (اكَم هرتَبي اعف كَشْف ةروالْع  ) لَاة4)في الص 
نعو دمحي مسِ فضِ لُبعمِ بوالْي طُهسق نمِ مالد مِ كَثُلُثوالْي يهمِ ثُلُثُ في الدفو هفص5ن فُهصلَى ، نعو 
  . 6يجرِي اِلاعتبارِ هذَا وعلَى

 ]ِلَأنَّه لَم هسلْبي سلُب  يطخكَذَا. الْمو خََل لَوَأد هيبنْكي مف اءالْقَب لَمْل وخدي هيدي ينِ فيلَافًا الْكُمخ 

 حيثُ من الرْأسِ تَغْطية في والتَّقْدير. حفْظه  في يتَكَلَّفُ وِلهذَا الْقَباء لُبس لَبِسه ما ِلَأنَّه ؛لزفر

  ] عنْه  ممنُوع ِلَأنَّه الدم؛ علَيه يجِب كَاملًا يوما رْأسه جميع غَطَّى إذَا َأنَّه خلَافَ ولَا بينَّاه، ما الْوقْتُ

 )لُهقَو  :ِلَأنَّه لَم هسلْبي سلُب يطخ7)لبس المخيط ( ، )  الْم َل َأنصحي طَةاسبِو اطَةياٌل الْخملَى اشْتع 
 10في منْكبيه َأدخََل لَو فيما قُلْنَا 9وِلذَا ؛ الْمخيط لُبس انْتَفَى انْتَفَى ، 8فََأيهما ، واستمساك الْبدنِ علَى
 َأن غَيرِ من(  2الطَّيلَسان لَبِس إذَا وكَذَا . علَيه شَيء لَا َأنَّه الْكُمينِ في 1يديه يدخَل َأن دون 11الْقَباء

                                                            
  ) .ب(أ من  315) / ق(نهاية  ∗∗
: المتوفى  الحنفي ، الدبوسي، عمر بن اهللا عبيد: زيد  أبي العالمة، للشيخ:  والفروع األصول األسرار في 1
  .  81\1وحاجي خليفة ، كشف الظنون ، .  109\4الزركلي ، األعالم ، : انظر .كبير  مجلد: وهو. ه)430(
  .األكر ، وهو خطأ ) ب(في  2
 . األقل ) أ ، ج(في  3
 . للصالة ) أ(في  4
  . نفسه ) ب(في  5
  . 9\3ابن نجيم ، : ينظر  6
 ) . أ(ليست في  7
 . فإنهما ) ب(في  8
 .وإذا ) ب(في  9
  ) . أ ، ب(ليست في  10
 أو ، الثياب فوق ويلبس وسطه ، المضموم المفرج الثَّوب وهو ، أقبية وجمعه معروف الثِّياب من:  القَباء 11

 فتوح بن اهللا عبد بن فتوح بن محمد:  والحميدي.  394\1المخصص ، : المرسي : انظر . البالطو  يشبه ، القميص
 الصحيحين في ما غريب تفسير ،) هـ488: المتوفى( نصر ،  أبي بن اهللا عبد أبو الميورقي، األزدي، حميد، بن
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هزِري هلَيمِ عدِلع اكسمتاِلاس هبِنَفْس فَِإن رالْ زاءقَب َأو انلَسا 3) الطَّيموي هلَزِم موِل ؛ دصِلح اكسمتاِلاس 
ربِالز عاِل مماِلاشْت اطَةيبِالْخ لَافا ، بِخم لَو قَدع اءدالر َأو ٍل 4اإلزار شَدبا بِحموي كُرِه لَه ذَِلك هِللشَّب 

يطخلَا بِالْمو ءشَي هلَي؛ ع فَاءاِل ِلانْتماِلاشْت طَةاسبِو اطَةيي . الْخفخَاِل ونِ إديبنْكالْم اءلَافُ الْقَبخ 
فَرلَا .5زو ْأسب فْتُقَ َأناوِيَل يرعِ إلَى السضوم 6التِّكَّة ْأتَزِرفَي 7بِه ، َأنو سلْبي بكَعي الْملُغُ لَا الَّذبي 

 ، الْكَعبينِ من َأسفََل الْخُفَّينِ قَطْعِ من الْحاصُل هو حينَِئذ الْحاصَل ِلَأن ؛ الْقَدمِ وسط في كَان الكعب إذَا
قَدو درو النَّص بِِإطْلَاق ،ذَِلك لَافبِ بِخروالْج كَالْخُفِّ فَِإنَّه هسا فَلُبمومِ 8موجب ي9ِللد  .  

  ]تغطية الرأس [ 

 ]لَوغَطَّى و ضعب هْأسر وِيرفَالْم نيفَةَ َأبِي عنح -همحر ع -اللَّهبالر اربتا اعاربتاع لْقبِالْح 

  ]النَّاسِ  بعض يعتَاده مقْصود استمتَاع الْبعضِ ستْر ِلَأن والْعورة وهذَا؛

 

 

                                                                                                                                                                                    

 – القاهرة - السنة مكتبة: الناشر ،  276\1،   العزيز عبد سعيد محمد زبيدة: الدكتورة :  تحقيق ومسلم، البخاري
  .  1: األجزاء عدد ، 1995 – 1415 األولى،: الطبعة ، مصر

 .  بدنه ، وهو خطأ ) أ(في  1
2  انلَسرها الالمِ بفَتْح :الطَّيالْفَتْح وكَسقَال أعلَى ، ويو ي لَهلَس ، الُّلغات بعض فطَي هعمجةٌ واِلسب -  طَيرمن ض 

،   للبس وينسج بالبدن،  يحيط الكتف على يلبس . َأسود مدور -وخاصة اليهود  - الْعجمِ ِلباسِ من وهو األكْسية
 ،) هـ458: المتوفى( سيده بن إسماعيل بن علي الحسن أبو:  المرسي: انظر .  يشبه الشال في يومنا الحاضر 

: الطبعة ، بيروت – العربي التراث إحياء دار  :، الناشر  389\1 ، جفال إبراهم خليل:  المخصص، تحقيق
 .  229\1المغرب في ترتيب المعرب ، : والخوارزمي .  5: األجزاء عدد ، م1996 هـ1417 األولى،

  ) . ب(ما بين القوسين ليس في  3
  . الزار ، وهو خطأ ) أ(في  4
5 فَرز ِل بنذَيسِ بنِ الهلْمٍ بنِ قَيس رِينْبو : العِل، َأبذَياله ، هيالفَق ، تَهِدجالم ، يانبةُ،  الرالَّمالع فَةَ ، بَِأبِي تَفَقَّهينح 

وهو ره ، َأكْبذَتتَالَم كَانو نمم عمج نيلْمِ بِل ، العمالعو كَانرِي ودثَ ييدالح ، نُهتْقيقُول يفضله حنيفة أبو وكان ويو 
وابِي َأقيس هحالجواهر : والقرشي .  38\8سير أعالم النبالء ، : ي الذهب: انظر  . هـ 158 سنة توفي ، َأص

  .  181\4األعالم ، : والزركلي .  243\1المضية ، 
  . 96\27الزبيدي ، تاج العروس ، : انظر  . السراوِيِل رِباطُ: بالكسرِ:  التِّكَّةَ 6
   . 184\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر  7
 . صوحب ، وهو خطأ ) أ(في  8
  .  125\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  9
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 )لُهقَو  :لَوغَطَّى و ضعب هْأسر وِيرفَالْم نيفَةَ َأبِي عنح اربتعِ اعب1) الر لَغَ إنب رعِ قَدبالر امفَد 
 وفَساد ، اللِّحية َأو الرْأسِ ربعِ بِحلْق الدم يلْزم حيثُ)  والْعورة بِالْحلْق اعتبارا(  دم لَزِمه يوما

لَاةالص عِ بِكَشْفبر ةروالْع .  

لُهقَوذَا: (  وه؛ و ِلَأن تْرضِ سعالْب تَاعمتاس ودقْصم هتَادع2ي ضعالنَّاسِ ب  (لُحصي اءدعِ إبامِللْج  :
َأي لَّةي الْع3بها الَّت بجي وف  )لْقعِ  حب4)الر مالد يهفَاقُ وتاِلار لَى بِهع هجاِل والْكَم ِإنو كَان نَاكه 

نَاكُل هَأكْم نْهي ثَابِتَةٌ مف ةيضِ تَغْطعِلذَا ؛ الْبو هتَادعي ضعا ، النَّاسِ بِإنَّمو هتَادعيلًا 5يصتَح فَاقتارِلل 
 فَساد لَيس إذْ ، الْجامعِ هذَا ِلانْتفَاء َأصلًا الْعورة اعتبار يصح فَلَا هذَا الْجامع كَان وِإذا عبثًا، كَان وِإلَّا

لَاةالص شَافعِ بِانْكبالر ْل ِلذَِلكب هدا ِلعيرفًا كَثرع ، سلَيو وجِبذَا الْمنَا هى َألَا ؛ هتَر ا َأنيفَةَ َأبنح لَم 
 إلَّا لَيس هنَا النَّظَر ِلَأن ؛ واللُّبس التَّغْطيةُ فيهِما الْواقعِ 6اللَّيِل َأو الْيومِ في الْكُلِّ مقَام الَْأكْثَرِ بِِإقَامة يقُْل

وتِلثُب فَاقتلًا اِلاركَام همدعكَذَا ، و7غَطَّى إذَا و عبر هِهجو َأةُ غَطَّتْ َأورالْم عبا رهِهجو .  

  

  
                                                            

 صلَّى -  النَّبِي نَهي« ذَِلك في والَْأصُل. رْأسه  تَخْميرِ من ممنُوع الْمحرِم َأن علَى الْعلْمِ َأهُل َأجمع: الْمنْذرِ ابن قَاَل 1
اللَّه هلَيع لَّمسو - نسِ عاِئمِ لُبمسِ الْعانرالْبو«  .لُهقَوي ورِمِ فحي الْمالَّذ تْهقَصو  لَتُهاحوا لَا«: ررتُخَم ،هْأسر فَِإنَّه 

 أن إال .ذَِلك  من عممنُو الْمحرِم َأن فَعلم إحرامه، علَى بِبقَاِئه رْأسه تَخْميرِ منْع علََّل.  »ملَبيا الْقيامة يوم يبعثُ
 ولو الرأس من جزء تغطية جواز عدم إلى وأحمد الشافعي فذهب الرأس بعض تغطية في الفقهاء بين وقع الخالف

 من َأذًى بِه َأو مرِيضا منْكُم كَان فَمن{: تَعالَى قَوله بِدِليِل  الفدية فعليه ذلك غير أو كمرض لعذر غطاه وإن قليالً كان
هْأسةٌ ريدأبو:  القرافي: انظر  . درهم مقدار والمالكية الرأس ربع األدنى الحد األحناف وجعل] . 196: البقرة[} فَف 

،  307\3 ، الذخيرة ،) هـ684: المتوفى( ، المالكي الرحمن، عبد بن إدريس بن أحمد الدين، شهاب العباس،
وابن .  101\4والماوردي ، الحاوي ،  . م 1994 األولى،: الطبعة  ، بيروت -اإلسالمي الغرب دار: الناشر 

  .  299\3قدامة، المغني ، 
  . يعاده ) ب(في  2
 . لها ) أ ، ب(في  3
 . الحلق بالربع ) ب(في  4
  . يعتاد ) ب(في  5
  . الليلة ) ب(في  6
  . أغطى ) ب(في  7



47 
 

  )لُهَأبِي:  قَو نعفَ ووسي تَبِر َأنَّهعي ْأسِ َأكْثَرا الراربتاع يقَةقِللْح  (لَمو ذْكُري دمحلًا ِلمنَقََل . قَوو 
 في خلَافًا يحك ولَم ، الْقَوِل هذَا عين اللَّه رحمه محمد عن 3سماعةَ ابنِ نَوادر 2عن 1الْبداِئعِ في

 دِليٌل الْبعضِ تَغْطية واعتياد ، الْكَامُل اِلارتفَاقُ الْمعتَبر ِلَأن ؛ النَّظَرِ في َأوجه الْقَوُل وهذَا . 4الَْأصِل
 الْيمانيين من نَعلَم 6من يفْعلُه 5ما فَِإن ، الربع هو لَيس الْمعتَاد الْبعض ذَِلك لَكن ، بِه تَحصيله علَى
ينالَّذ ونسلْبي قُوجر7الس ونَهشُدتَ يتَح نَكةُ الْحيضِ تَغْطعي الْبالَّذ وه الَْأكْثَر ، فَِإن يادالْب منْهم وه 

 يكُون َأن إلَّا يتَحقَّقْ لَم مما يستَمسك وجه علَى فَقَطْ الربعِ مجرد تَغْطيةَ ولَعلَّ ، غَير لَيس النَّاصيةُ
ونَح ةبِيرج تَشُد . ينَِئذحو را ظَهم أن نَهيا ععامي جف لْقالْح ريحٍ غَيح؛ ص لَّةَ ِلَأني الْعِل فالَْأص 

 اِلاعتياد الْفَرعِ في والثَّابِتُ ، الْعادة وجه علَى إلَيه الْقَصد بِدِليِل الربعِ بِحلْق كَاملًا اِلارتفَاق حصوُل
ةيضِ بِتَغْطعي الْبالَّذ وه 8اَألقَلُّ لَا الَْأكْثَر، وهِليُل ولَى الدع فَاقتاِلار بِه فَلَم دتَّحي يِل فعِ الَْأصالْفَرو ، 

 في وجوده منَعنَا 9الربع بِه عنَى فَِإن ، الْبعضِ مطْلَق سوى الْفَرعِ في الْمصنِّفُ يعين لَم وِلذَا ،
 فَعلَيه لَيلَةً َأو يوما وجهه َأو بِعصابة رْأسه الْمحرِم عصب لَو ما الربعِ اعتبارِ فُروعِ ومن. الْفَرعِ

                                                            
 توفي الكاساني ، أو الكاشاني ، أحمد، بن مسعود بن بكر أبي الدين، لعالء :الشرائع  ترتيب في الصنائع بدائع 1
 ، الفقه كتب وأسلس أجمع من الكتاب وهذا ، العلماء بملك يلقب كان.  عصره في الحنفية فقهاء كبار أحد" هـ587"

 زاد ، الحنفي الفقه فروع في الفقهاء ، وتحفة هـ553 توفي السمرقندي الدين لعالء الفقهاء تحفة لكتاب شرح وهو
 وعرض الكاساني شرحها لما ثم ترتيب ، أحسن ورتبهما  ، هـ428 توفي القدوري مختصر على السمرقندي فيها

كشف الظنون ، : حاجي خليفة : انظر  .ابنته  وتزوج تحفته شرح:  فقيل ، ابنته وزوجه استحسنه عليه الشرح
1\371  .  
 . عنه ) أ(في  2
 الثِّقَات أحد ، اِإلمام ، اهللا عبد َأبو التَّميمي ، بشر، بن وكيع بن هلَال بن اهللا عبد بن سماعة بن محمد:  سماعة ابن 3

 ومحمد يوسف أبي عن النَّوادر وكتب ، الْحسن بن ومحمد ، القَاضي يوسف وأبي ، سعد بن اللَّيث عن حدث الثِّقَات
والزركلي ، األعالم .  58\2القرشي، الجواهر المضية ، : انظر  . هـ 233:  سنة توفي واألمالي الْكتب وروى ،

 ،6\153  .  
  .  187\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : ينظر  4
 ) . ب(ليست في  5
 . ما ) أ ،  ب(في  6
 ثم ، البصري ، القرشي ، كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو:  كثير ابن:  انظر.  مغولية قبعة:  السرقوج 7

 التراث إحياء دار  : الناشر ، 260\13 ، شيري علي:  تحقيق ، والنهاية البداية ،)هـ774: المتوفى( الدمشقي،
 . م 1988 - هـ 1408 األولى:  الطبعة العربي،

  .  أقل) ج ، ب ، أ( في 8
 ) . ب(ليست في  9
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 لَكنَّه ، كَثُر وِإن علَيه شَيء لَا جسده من آخَر موضعا عصب ولَو . الربعِ قَدر يْأخُذَ َأن إلَّا ، صدقَةٌ
هكْري نم   

 َأن لَها ِلَأن ؛ 3∗قُفَّازينِ الْمرَأة 2لبس بِخلَاف ، الْمخيط ِلشَبه الرداء وتَخْليِل الِْإزارِ 1كَعقْد عذْرٍ غَيرِ
تُرا تَسنَهدب∗∗ يطخبِم رِه4وغَي فَلَم هكْرا 5يلَا .6لَهو ْأسب َأن غَطِّيي هُأذُنَي قَفَاهو نما وم هتيِلح وفَُل هَأس 
 وعلَى . ثَوبٍ دون َأنْفه علَى يده يضع َأن بْأس ولَا .8وذقنه 7وعارِضه فيه بِخلَاف الذَّقَنِ من َأسفَُل
  . سنَذْكُر ِلما 9)أو صدقتان (  دمانِ صدقَةَ َأو دما فيه َأن تَقَدم ما جميعِ في الْقَارِنِ

  ]الحلق من محظورات اإلحرام [ 

] نعفَ َأبِي ووسي - همحر اللَّه - َأنَّه تَبِرعي ْأسِ َأكْثَرا الراربتاع  يقَةقِإذَا. (ِللْحلَقَ وح عبر هْأسر 

َأو عبر هتيا ِلحداعفَص هلَيفَع ،مد فَِإن َأقَلَّ كَان نعِ مبالر هلَيقَةٌ فَعدقَاَل) صو اِلكم - همحر اللَّه - :
                                                            

  .وهو خطأ . لعفد ) ب(في  1
  ) . أ(ليست في  2
  ) . أ( من ب/  121) ق( نهاية ∗
 .  القفازين) ب ، ط( في 3
  ) .ب(ب من /  315) ق(نهاية  ∗∗
 .  غيره) أ( في 4
  .  يكن) ب( في 5
 ما:  ذلك في وحجتهم.   أيضاً الشافعي عند قول وهو ، المحرمة للمرأة القفازين لبس جواز إلى األحناف ذهب 6

وِير نع لَّى -  النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسو - قَاَل  َأنَّه :»امرإح َأةري الْما فهِهجو«  .كَانو دعس نقَّاصٍ َأبِي بو لْبِسي 
نَاتهنِ بيالْقُفَّاز نهاتٌ  ورِمحم .َأنَّهو وضع وزجي هتْررِ سبِغَي ، يطخالْم ازفَج هتْرس نِ  بِهلَيجذهب ذلك وإلى. كَالر 
 للمرأة القفازين لبس جواز عدم إلى وأحمد للشافعي قول وفي مالك وذهب.  والثَّورِي وعطَاء، وعاِئشَةُ، علي،  أيضاً

 الْمرَأةُ تَنْتَقب لَا«: قَاَل َأنَّه -  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى - النَّبِي عن عمر، ابن روى ما:  ذلك في وحجتهم.  المحرمة
،امرلَا الْحو سنِ تَلْبيالْقُفَّاز«  .وِيرا وضَأي َأن لَّى - النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسى« - ونَه اءي النِّسف هِنامرإح نع 
 هو القول وهذا .وِإسحاقُ  والنَّخَعي، ومجاهد، وطَاوس، عطَاء، قَاَل وبِه. عمر ابنِ قَوُل وهذَا.  »والْخَلْخَاِل الْقُفَّازينِ
 لبس من وسلم عليه اهللا صلى النبي نهي وهو ؛ المسألة هذه في وصحيح وصريح واضح النص ألن الراجح
والماوردي ، الحاوي .  93\2وابن رشد ، بداية المجتهد ، .  128\4السرخسي ، المبسوط ، : انظر  .القفازين
  .  304\3وابن قدامة ، المغني ، .  93\4الكبير، 

تاج العروس ، : والزبيدي .  93\1المخصص ، : المرسي : انظر  . الخدان أو اللِّحية جانباً أو الوجه:  العارض 7
13\378 .   

  . ودقيه ) أ(في  8
 . وصدقات ) أ(في  9
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 .الْحرمِ  بِنَبات اعتبارا الْقَليِل بِحلْق يجِب - اللَّه رحمه - الشَّافعي وقَاَل: الْكُلِّ  بِحلْق إلَّا يجِب لَا

 بِخلَاف دونَه فيما وتَتَقَاصر الْجِنَايةُ بِه فَتَتَكَامُل معتَاد ِلَأنَّه كَامٌل؛ ارتفَاقٌ الرْأسِ بعضِ حلْقَ َأن نَاولَ

   ] الْعربِ وَأرضِ بِالْعراق معتَاد اللِّحية بعضِ حلْقُ وكَذَا مقْصود، غَير ِلَأنَّه الْعضوِ؛ ربعِ تَطَيبِ

  )لُهلَنَا:  قَوو لْقَ َأنضِ حعْأسِ بذَا)  إلَى آخره الره وق ه1الْفَر ودعوالْم نيب لْقعِ حبيبِ الرتَطْيو 
 علَيه مستَدلٌّ الْبعضِ بِذَِلك اِلارتفَاق 2كَماِل بِحصوِل الْحكْم َأن في صرِيح معتَاد ِلَأنَّه:  وقَولُه . الربعِ
دبِالْقَص هلَى إلَيع هجو اديتنَا ، اِلاعمقَدا وي مغْني يهف ، نممو لهفْعي ضعب اكةُ الَْأتْرلَوِيالْع4فإنهم 3و 
قُونلحي مهياصكَذَا ، فَقَطْ نَولْقُ وضِ حعب ةياللِّح تَادعضِ مبَِأر اقربِ الْعرالْعضِ وعبِل وغْرِبِ، َأهالْم 

 مما الْكَفَّارةَ هذه ِلَأن ؛ احتياطًا الْكَفَّارةُ فيه فتعتَبر للزينَة َأو ِللراحة فعلَهم َأن احتماَل هذَا في َأن إلَّا
 من 6كل 5َأن الْعادةَ يعني ، مقْصود غَير ِلَأنَّه:  وقَولُه . الَْأعذَارِ مع لُزومها بِدِليِل إثْباتها في يحتَاطُ
سا ميبط دبِ ِلقَصالتَّطَي اءكَم درو يبٍ َأوط ممع بِه هيدا يحسْل م7ب حسميو لبِفَضه ههجا وضَأي ، 

لَافارِ بِخصلَى اِلاقْتع هضعا بفَِإنَّم كُونا يغَاِلب نْدع دقَص درجم هاكسإم فْظِللْح َأو لَاقَاةِللْم نرِ مغَي 
دقَص َأو ةِلغَاي ي العلةالطِّيبِ ف هنَفْس ، رةُ فَتَتَقَاصا الْجِنَاييمف ونوِ دضالْع قَةُ فَتَجِبدالص .  

                                                            
  . وهو خطأ . الفرع ) أ(في  1
  . كمان ، وهو خطأ ) ب(في  2
 اإللهية ادعوا الذين ، الشيعة غالة من الطائفة هذه وتعد ، الهجرة من الثالث القرن في ظهرت:  العلوية الطائفة 3
 مؤسس ،" العلويين" بـ ذلك بعد تسموا ثم" النصيرية" األول اسمهم وكان ، عنه اهللا رضي طالب أبي بن علي في
 ادعى الذي ؛ الشيعة غالة جملة من ،)   هـ270 ت( النميري، البصري، نصير، بن محمد شعيب، أبو: الفرقة هذه
 ،) هـ548: المتوفى( ، أحمد بكر أبى بن الكريم عبد بن محمد الفتح أبو:  الشهرستاني:  انظر . والرسالة النبوة
 الموسوعة:  اإلسالمي للشباب العالمية والندوة . 3: األجزاء عدد ، الحلبي مؤسسة: الناشر ، 188\1 والنحل، الملل

 حماد بن مانع. د:  ومراجعة وتخطيط إشراف ، 390\1 ، المعاصرة واألحزاب والمذاهب األديان في الميسرة
 .  2: األجزاء عدد ، هـ 1420 الرابعة،: الطبعة ، والتوزيع والنشر للطباعة العالمية الندوة دار: الناشر ، الجهني

 ) .ب ، أ( في ليست 4
  . أي ) أ(في  5
 ) .أ ، ب(ليست في  6
  ) . ب(ليست في  7
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 ا ثُمم رذُك نم ي َأنف لْقعِ حبْأسِ رالر َأو ةيا اللِّحمد نرِ مغَي لَافقٌ خافوم ةامالْكُتُبِ ِلع وهو 
ححصا لَا الْمي مف يعامسِ 1جشَم ةي 2الَْأِئمقَاضو خَان :  لَى َأنا عِلهِمي قَويعِ 3حلق فمالْج مي الدفو 

 يجِب محمد وعن . الدم الَْأكْثَرِ حلْق أن في 4)في أخرى (  يوسفَ َأبِي وعن .الطَّعام منْه الَْأقَلِّ وفي
مالد لْقشْرِ بِح؛ الْع ِلَأنَّه رقَدي بِه اءةُ الَْأشْييعالشَّر قَامفَي قَاماطًا الْكُلِّ ميت5هذا . اح فَلَو كَان لَعلَى َأصع 

هتيَأقَلُّ نَاص نعِ مبا ررِها شَعفَِإنَّم يهقَةٌ فدكَذَا ، صو لَقَ لَوكُلَّ ح هْأسا رمو هلَيَأقَلُّ ع نعِ مبر ،رِهشَع 
ِإنو  كَانهلَيع رعِ قَدبر رِهشَع لَو كَان رشَع هْأسلًا ركَام يهفَف ملَى ، دعذَا وه جِيءي ثْلُهم نيملَغَتْ فب 
تُهيةَ ِلحي الْغَايف فَّة6الْخ .   

 ولَو ، آخَر دم فَعلَيه واحد مقَامٍ 8في وهو ِلحيتَه حلَقَ ثُم دما وَأراقَ 7رْأسه حلَقَ:  الْمرغينَاني وفي
 مجلسٍ فَلكُلِّ الْمجاِلس اخْتَلَفَتْ وِإن ، واحد فَدم واحد مجلسٍ في بدنه وكُلَّ وِإبطَيه وِلحيتَه رْأسه حلَقَ

وجِبم هتجِنَاي يها فمهنْدعن . ع9و حمدم مد داحو ِإناخْتَلَفَتْ و اِلسج10)فلكل مجلس موجب (  الْم 
 آخَر وفي ، رْأسه ربع مجلسٍ في حلَقَ لَو بِما مثْلُه اعتَبره الطِّيبِ في 12وتَقَدم ، 11ِللَْأولى يكَفِّر لَم ما

                                                            
البغدادي ، هدية العارفين ، : انظر . وقد شرح كل منهما الجامع الكبير والصغير لمحمد بن الحسن الشيباني  1
1\280 - 2\76 .  
 حجة عالمة ِإماما كَان الْكبار ، الَْأِئمة ، أحد الَْأِئمة شمس ، بكر َأبو سهل، أبي بن َأحمد بن محمد: السرخسي  2

 شرح والتشريع، الفقه في المبسوط  كتبه أشهر) . خراسان في( سرخس أهل من ، مناظراً أصولياً فَقيهاً متكلماً
.  28\2القرشي ، الجواهر المضية ، : انظر .  هـ 483 سنة توفي ، محمد لإلمام والصغير الكبير الجامع
  .  315\5األعالم ، : الزركلي

 ) . ط(ليست في  3
 ) . ط(ما بين القوسين ليس في  4
  ) . أ(ليست في  5
  . 192\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : ينظر  6
 . برأسه ) أ(في  7
 ) . ب(ليست في  8
 . وعند ) ط ، ب(في  9
  ) . أ ، ط(ما بين القوسين ليس في  10
 . لألول ) ط ، ب(في  11
  . ويقدم ) ب(في  12
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 َأن لَهما والْفَرقُ . 2ِللَْأوِل يكَفِّر لَم ما اتِّفَاقًا واحد دم 1يلْزمه مجاِلس َأربعة في َأتَمها حتَّى آخَر ربعا
هذةٌ هةٌ جِنَايداحو ِإنتْ وددتَع اِلسج؛ الْم ادا ِلاتِّحلِّهحم ، وهو ْأسالر . 

 الْوضوء عنْد وِلحيته رْأسه (شَعرات  من سقَطَ وما:  قَوِله من 3الْفَارِسي منَاسك في ما فََأما هذَا 
هكَفٌّ لَزِم نامٍ مإلَّا طَع َأن لَى تَزِيدثالث ع اتر4) شَع ، لَغَ فَِإنا بشْرع هلَزِم مد .   

 من الربع هو الدم 8به يجِب الَّذي الْقَدر 7َأن من 6علمت ِلما صحيحٍ غَير ذَِلك فَاحتَرقَ 5خُبِز إذَا وكَذَا
نا كُلٍّ ممنْهم .  

 مي نَع10كَفٌّ 9الثَّلَاثة ف نامٍ مطَع نع دمحم ، وهلَافُ وا خي مى في فَتَاوقَاض قَاَل خَان  :ِإننَتَفَ و 
نم هْأسر َأو هَأنْف َأو هتيِلح اتري شَع11كُلِّ فَف ةركَفٌّ شَع نامٍ مي ، 12طَعفو انَةزِل خي الَْأكْمف 

لَةفُ خُصصاعٍ ن13ص .   

                                                            
  . يلزم ) ب(في  1
 كنز شرح الرائق البحر ،) هـ970: المتوفى(  ، المصري محمد، بن إبراهيم بن الدين زين: نجيم  ابن: انظر  2

  . 8:األجزاء عدد -  الثانية: الطبعة  ، اإلسالمي الكتاب دار: ، الناشر 10\3 الدقائق،
 القاهرة سكن ، حنفي فقيه: باألمير المنعوت ، الفارسي الدين عالء ، اهللا عبد بن بلبان بن علي: الفارسي هو  3

 األحاديث في السنية المقاصد : كتبه من ، الشَّافعي القونوي الْقُضاة كقاضي وغَيره السروجِي على تفقه ، بها وتوفي
 ابن صحيح تقريب في واإلحسان والمناسك  ، للخالطي الكبير الجامع تلخيص وشرح ، العوالي واألحاديث ، اإللهية
 سنة شَوال تَارِيخ فى مصر نيل شاطئ على بمنزله ماتَ ، الْفقْه َأبواب على حسناً ترتيباً الطَّبراني ورتب ، حبان
  .  267\4األعالم ، : والزركلي .  354\1الجواهر المضية ، : القرشي : انظر . هـ 739

البغدادي ، هدية : انظر . يعرف بمناسك الحج أو مناسك عالء الدين : ومناسك الفارسي المشار إليه في المتن 
  . 1832\2وحاجي خليفة ، كشف الظنون ، .  718\1العارفين، 

  ) . ب(ما بين القوسين ليس في  4
  . فأخبز ) ب(في  5
  . عملت ) ب(في  6
  ) . ب(ليست في  7
 . فيه ) ط(في  8
  .الثالث ) ط(في  9
  . كيف ) ب(في  10
  ) . ب(ليست في  11
   . 289\1قاضي خان ، فتاوى قاضي خان ، : انظر  12
   . 556\2ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين على الدر المختار ، : ينظر  13
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  ]دم  فَعلَيه عضوا حلَقَ إذَا[ 

] )ِإنلَقَ وةَ حقَبا الركُلَّه هلَيفَع مد (ِلَأنَّه وضع ودقْصم  لْقبِالْح) .ِإنلَقَ ونِ حطَيالِْإب ا َأومهدَأح 

هلَيفَع م؛) د كُلَّ ِلَأن داحا ومنْهم ودقْصم لْقفْعِ بِالْحِل الَْأذَى ِلدنَيو ةاحالر هانَةَ  فََأشْبالْع. ي ذَكَرف 

 إذَا: (اللَّه رحمهما) ومحمد يوسفَ َأبو وقَاَل( السنَّةُ وهو النَّتْفُ الَْأصِل وفي هاهنَا الْحلْقَ الِْإبطَينِ

 مقْصود ِلَأنَّه ذَِلك؛ َأشْبه وما والساقَ الصدر بِه َأراد) فَطَعام َأقَلَّ كَان وِإن دم، فَعلَيه عضوا حلَقَ

ُل التَّنُّورِ بِطَرِيقفَتَتَكَام لْقبِح كُلِّه رتَتَقَاصو نْدع لْقح هضعب  [  

  )لُها:  قَوِلَأنَّه وضع ودقْصم لْقُل)  بِالْحفْعي ذَِلك يركَث نالنَّاسِ م ةاحِللر ينَةالزو .  

 )لُهقَو  :ِإنلَقَ ونِ حطَيالِْإب ا َأومهدَأح هلَيفَع موفُ)  درعذَا الْمي . الِْإطْلَاقُ هفى وي فَتَاوقَاض خَان 
  . 1وِإلَّا فَالَْأكْثَر الدمِ ِلوجوبِ ؛ الربع فيه يعتَبر الشَّعرِ كَثير كَان إن الِْإبط في

 )لُهقَاَل:  قَوو وفَ َأبوسي دمحمو  (يصا تَخْصِلهِمقَو سلَي لَافيفَةَ َأبِي ِلخنْل ح؛ ب ةَ ِلَأنايوي الرف 
فُوظَةٌ ذَِلكحنْهما مع .   

لُهقَوو  :ادَأر اقَ بِهالس ردالصا ومو هَأشْب ذَِلك∗ يرتَفْس ادرا الْمبِم وه َأخَص نى مَؤدم اللَّفْظ خْرِجلَي 
بِذَِلك ْأسةَ الرياللِّحو ي فَِإنعِ فبالر نا كُلِّ ممنْهم مالد ، لَافبِخ هذه اءضالْفَارِقُ الَْأعةُ واد2الْع ، ثُم 
لَهعج رداقَين الصالس3و ينودقْصلق مقٌ 4بِالْحافوعِ ماملَامِ فَخْرِ ِلجخَاِلفٌ 5الِْإسا  مي ِلمف وطسبالْم يهفَف 

                                                            
  . 289\1فتاوى قاضي خان ، قاضي خان ، : ينظر  1
 ) .ب(أ من /  316) ق(نهاية  ∗
  ) .ب(ليست في  2
 . الساق ) ط ، ب(في  3
 . الحل ) أ(في  4
 بن محمد بن علي: واإلمام البزدوي هو . الْبزدوِي  علي اِإلمام بِه يراد الِْإطْلَاق وعند جماعة ، لقب الِْإسلَام فخر 5

 الحنَفية، شَيخُ ، الْبزدوِي الِْإسلَام بفخر الْمعروف الْحسن، ، َأبو مجاهد بن عيسى بن موسى بن الْكَرِيم عبد بن الْحسين
اِلما عاء مررِ، وو البزدوي ، بأصول يعرف الفقه أصول في الوصول ، وكنز المبسوط : منها  تصانيف له النَّه  "
سير أعالم النبالء ، : الذهبي : انظر  . هـ 482 سنة ، توفي الصغير والْجامع الْكَبِير الْجامع وشرح"  القرآن تفسير
  .  328\4والزركلي ، األعالم ، .  380\2- 372\1الجواهر المضية ، : ، والقرشي 602\18

كشف : حاجي خليفة :  انظر. هو شرح على الجامع الكبير لمحمد بن حسن الشيباني : وجامع فخر اإلسالم 
  . 693\1هدية العارفين، : الظنون، والبغدادي 
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يهتَى فَفلَقَ ما حوضا عودقْصم لْقبِالْح هلَيفَع مد ، ِإنلَقَ وا حم سلَي ودقْصقَةٌ بِمدفَص ، ا:  قَاَل ثُمممو 
سلَي ودقْصلْقُ بِمرِ حرِ شَعدالص اقالسا ، وممو وه ودقْصلْقُ مْأسِ حنِ الرطَيالِْإبذَا وهه وج1∗َأو .  

لُهقَو؛ و ِلَأنَّه ودقْصم التَّنَ بِطَرِيقرِو فُوعدم بَِأن دا إلَى الْقَصهِملْقا حإنَّم وي هنِ فما ضمرِهإذْ غَي 
 الْمقْصود بعض فَكَان الْقَدمِ إلَى الصلْبِ من الْمجموعِ تَنْوِير بْل وحده 3الساق 2تَنْوِير الْعادةُ لَيستْ
لْقبِالْح . ما نَعيرا كَثم ونتَادعي تَنْوِير ذالْفَخ عا مق مفَوه وند اقالس قَدو رقْتَصلَى يع انَة4الْع َأو عم 
 . الصدقَةُ منْهما كُلٍّ في يجِب َأن فَالْحق ؛ فَلَا وحده الساقُ َأما ، ِللْحاجة هذَا يفْعُل وِإنَّما ، 5الصلْبِ
لَماعمع ويج ق 6َأنَّهتَفَري(  الْمف  لْقا 7)الْحي كَمالطِّيبِ  ف.  

  ]األخذ من الشارب فيه طعام [ 

 ])َأخَذَ فِإن نم شَارِبِه هلَيفَع (امطَع )ُةكُومٍل حدع (نَاهعمو َأنَّه نْظَري ذَا َأنْأخُوذَ هالْم كَم كُوني نم 

  ]الشَّاة ربعِ قيمةُ لَزِمه الربعِ ربعِ مثَْل مثَلًا كَان لَو حتَّى ذَِلك، بِحسبِ الطَّعام علَيه فَيجِب اللِّحية ربعِ

 )لُهقَو  :َأخَذَ فَِإن نم شَارِبِه  (َأو َأخَذَه كُلَّه َأو لَقَهح  )هلَيفَع امطَع وةُ هكُومٍل حدع  (بَِأن نْظُرإلَى ي 
ْأخُوذا الْمم تُهبسن نعِ مبر ةياللِّح جِبفَي ساَبِه8بِح ، فَِإن ثَْل كَانعِ مبا رهعبر هةُ لَزِميمعِ قبر الشَّاة َأو   

                                                            
  )  .أ(أ من /  122) ق(نهاية  ∗
  .وجه ) ب(في  1
 .الشعر إلزالة تستعمل والباريون ، الكالسيوم ، أمالح من  مأخوذة من النُّورةُ ، وهي عبارة عن  أخالط: التنوير  2

: ، ص  واصطالحاً لغةً الفقهي القاموس ، حبيب أبو سعدي والدكتور،  275\6ابن منظور ، لسان العرب ، : انظر
  . 1: األجزاء عدد ، هـ 1408 الثانية: الطبعة ، سورية – دمشق. الفكر دار: الناشر ،   336

 ) . أ ، ط(ليست في  3
والفيروز آبادي ، .   253\1النووي ، تحرير ألفاظ التنبيه ، : انظر . هو الشعر الذي حول الفرج : شعر العانة  4

  . 416\1القاموس المحيط ، 
5 لْبفيه الظهر من شيء كل:  الص فذلك فَقار  لْبالص .وهو ءالشَّي  يدلذلك. الشَّد يمس را الظَّهلْبص  هتانظر. ِلقُو :

 الحسين أبو ، القزويني زكرياء، بن فارس بن أحمد: والرازي .  163\1الفارابي ، الصحاح تاج اللغة ، : انظر
 عام ، الفكر دار: الناشر ،  301\3،  هارون محمد السالم عبد:  تحقيق ، اللغة مقاييس معجم ،) هـ395: المتوفى(

  .  6: األجزاء عدد ،  م1979 - هـ1399: النشر
 . بجمع ) أ(في  6
 ) .  ب(ما بين القوسين ليس في  7
  . بحسبه ) أ ، ب(في  8
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 شَارِبه، حلَقَ إذَا ما 3الْكتَابِ في يذْكُر ولَم:  قَاَل ، 2هذَا خلَافُ الْمبسوط وفي ، وهكَذَا 1فَثُمنُها ثُمنها
 ؛ الدم يلْزمه شَارِبه حلَقَ إذَا:  يقُوُل من 4َأصحابِنَا فَمن ، الصدقَةُ شَارِبِه فَعلَيه من َأخَذَ إذَا ذَكَر وِإنَّما

 اللِّحية من طَرفٌ ِلَأنَّه ؛ الدم يلْزمه لَا َأنَّه والَْأصح ، وغَيرهم الصوفيةُ تَفْعلُه بِالْحلْق مقْصود ِلَأنَّه ؛
وهو عم ةيوٍ اللِّح5كَعض داحِإذَا ، وو ا الْكُلُّ كَانوضا عداحلَا و جِبا يبِم ونعِ دبالر نْهم مالد 

الشَّارِبو ونعِ دبالر نم ةياللِّح يهقَةُ فَيكْفدي الصف هلْق6انتهى ح .  

 بِقَدرِه يجِب:  قَاَل حيثُ الْعضوِ بعضِ 7تَطْييبِ في محمد قَوِل علَى تَفْرِيعه يظْهر إنَّما الْهِداية في وما
رِهبِقَد نمِ ما ، 8الدلَى َأما عرِفَ مع نم ةادرِ جبِ ظَاهذْهالْم وهو ا َأنم لَم جِبي يهف مالد تَجِب 

 9فالواجِب محمد قَوِل علَى التَّفْرِيعِ تَقْديرِ علَى ثُم . فَلَا يستَثْنَى فيما إلَّا صاعٍ بِنصف مقَدرةٌ الصدقَةُ
َأن نْظُرإلَى 10ي ةبسن ْأخُوذالْم نعِ مبر ةيا اللِّحتَبِرعا مهعم ا الشَّارِبكَم هيدفا يي مف وطسبالْم نم 

 الشَّارِبِ معتَبِرِ غَير اللِّحية ربعِ إلَى ينْسب َأنَّه لَا واحد عضو معها هو اللِّحية من طَرفًا الشَّارِبِ كَونِ
 مع اللِّحية من الْمجموعِ ربع الشَّارِبِ من الْمْأخُوذُ بلَغَ إذَا الشَّاة قيمة ربع يجِب إنَّما هذَا فَعلَى ، معها

  . 11شَاء ما َأطْعم حالل شَارِبِ من الْمحرِم َأخَذَ وِإذَا ، دونَه لَا الشَّارِبِ

 

 

                                                            
 . قيمتها ) ب(في  1
  . 73\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  2
:  الحسين أبي ، لإلمام ، الحنفية فروع في القدوري مختصر كتاب على_  الحنفية عند_ يطلق اللفظ هذا:  الكتاب 3

 األئمة بين متداول معتبر، ، متين متن: وهو ، ه 428 سنة: المتوفى ، الحنفي ، البغدادي ، القدوري محمد بن أحمد
 كشف:  خليفة حاجي:  انظر . البيان عن تغني:  وشهرته  ، مسألة ألف عشر اثني:  على مشتمل وهو ، األعيان
  .  1631\2 ، الظنون

4 ادرابِنَا الْمحتُنَا : بَِأصخِ الثَّلَاثَةُ، َأِئمشَايبِالْمو نم لَم رِكدي ام495\4 ، عابدين ابن حاشية:  انظر.  الِْإم  . 
  . كضو ، وهو خطأ ) أ(في  5
 .  74\4السرخسي ، المبسوط ، : انظر  6
 . تطيب ) أ(في  7
   . 52الزيلعي ، تبيين الحقائق ، : ينظر  8
  . لواجب ) أ(في  9
  . يظهر ) ب(في  10
   .المرجع السابق : ينظر  11
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  ]حلقه  وأقص الشارب  من السنة[ 

: قَاَل. الِْإطَار يوازِي حتَّى يقَص َأن والسنَّةُ الْحلْق، دون فيه السنَّةُ هو َأنَّه علَى تَدلُّ الَْأخْذ ولَفْظَةُ[ 

)ِإنلَقَ وح عضواجِمِ محالْم هلَيفَع مد نْديفَةَ َأبِي عنح (- همحر اللَّه - )قَالَاو  :هلَيقَةٌ عد؛) ص ِلَأنَّه 

 إزالَةَ فيه َأن وِإلَّا إلَيها، وسيلَةً يكُون ما فَكَذَا الْمحظُورات من لَيستْ وهي الْحجامةَ يحلقُ إنَّما

ءشَي نم التَّفَث قَةُ  فَتَجِبدِلَأبِي. الصيفَةَ ونح - همحر اللَّه - َأن لْقَهح  ودقْصم[  

 )لُهلَفْظَةُ:  قَوو لُّ الَْأخْذلَى تَدع نَّةُ 1هو َأنَّهالس يهف وند لْق2) الْح   

يرشإلَى ي لَافا خم ذَكَر اوِيي 3الطَّحف  

 

                                                            
  ) . أ ، ب(ليست في  1
: قَال  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي عنِ هريرةَ َأبِي عن ورد ِلما الْفطْرة؛ من الشَّارِبِ من اْألخْذَ َأن علَى الْفُقَهاء اتَّفَقَ 2

 لَكنِ. الشَّارِبِ  وقَص اإلِْبط ونَتْفُ اْألظْفَارِ وتَقْليم واالستحداد الْختَان - الْفطْرة من خَمس: َأو - خَمس الْفطْرةُ: 
اءي اخْتَلَفُوا الْفُقَهف ابِطض األخْذ نل الشَّارِبِ، مه كُوني بِالْقَص َأم لْقبِالْح ب َأمذْه؟ م فَاءالك بِاْإلحلشَّارِبا َأن م 
 الشافعية وقال.  ضرباً يوجع شَاربه حلق من وقَاَل.  الحديث في بِه الْمْأمور اإلحفاء ذَِلك على وحمل يحلق ولَا يقص

 رسوُل قَاَل:  قَالَتْ عنْها اللَّه رضي عاِئشَةَ  بحديث  ذلك على واستدلوا. سنَّةٌ  َأنَّه علَى فَمتَّفَقٌ الشَّارِبِ قَص وَأما: 
لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو شْرع نم ةطْرالْف الشَّارِبِ قَص فَاءِإعو ةيَأنَسٍ  ، وبحديث..  اللِّح يضر اللَّه نْهقَاَل  ع: 
 روايات وقالوا.  لَيلَةً َأربعين من َأكْثَر نَتْرك لَا َأن الْعانَة وحلْق الِْإبِط ونَتْف الَْأظْفَارِ وتَقْليمِ الشَّارِبِ قَص في لَنَا وقِّتَ
 أنه أحمد ومذهب.  الشَّعرِ َأصِل ال من الشفة طرف من الْحفِّ علَى عنْدنَا محمولَةٌ  روايات هي الشارب بحف األمر
فُّ( يسنشَارِبٍ ح (َأو قَص  هفطَر .فُّهحلَى وا  َأونَص .وهالَغَةُ وبي الْمف  هقص هو السنة أن أرجحه والذي. قَص 

 الحديث في به المأمور واإلحفاء ، بالموسي الشارب جميع حلق أي اإلحفاء المقصود وليس منه واألخذ الشارب
 عبد بن محمد بن أحمد بن محمد القاسم، أبو:  جزي ابن: انظر  . أعلم واهللا الشارب قص في المبالغة على محمول
والنووي ، المجموع  .  1: األجزاء ، عدد 293\1 ، الفقهية القوانين ،) هـ741: المتوفى( الغرناطي، الكلبي، اهللا،
 ،)هـ1051: المتوفى( الحنبلى، إدريس، بن حسن بن الدين صالح بن يونس بن منصور: والبهوتى .  287\1، 

  . 3: األجزاء عدد ، م1993 - هـ1414 األولى،: الطبعة  ، الكتب عالم: ، الناشر 45\1 اإلرادات، منتهى شرح
 علْمِ في وبرز ، التَّصانيف صاحب الحنَفي، المصرِي، سالَمةَ، بنِ محمد بن َأحمد جعفَرٍ، َأبو: الطحاوي هو  3

 صعيد من) طحا( في ونشأ ولد.  وصنَّفَ وجمع الحنَفي، عمران َأبِي بنِ َأحمد بِالقَاضي وتفقَّه الفقْه، وفي الحديث
 فكان طولون، بن بأحمد فاتصل هـ268 سنة الشام إلى ورحل ، حنفياً تحول ثم الشافعي، مذهب على وتفقه مصر،
 توفي اآلثار، مشكل و ، السنّة بيان و ، اآلثار معاني شرح تصانيفه من.  المزني أخت ابن وهو خاصته، من

،  102\1الجواهر المضية ، : ، والقرشي  361\11الذهبي ، سير أعالم النبالء ، : انظر  .هـ 321 سنة بالقاهرة
  . 206\1للزركي ، : واألعالم 
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 بِكَسرِ وهو الِْإطَارِ عن ينْتَقص حتَّى يقُص َأن وتَفْسيره ، 2حسن الْقَص:  قَاَل حيثُ 1الْآثَارِ شَرحِ
ةزملْتَقَى الْهم ةمِ الْجِلْداللَّحو نم الشَّفَة ، كَلَامو نِّفصلَى الْمع َأن هياذ3يح . قَاَل ثُم اوِيالطَّح  :
 من الْمتََأخِّرِين 4عنْد بعض والْمذْهب ومحمد يوسفَ وَأبِي حنيفَةَ َأبِي قَوُل وهذَا َأحسن، والْحلْقُ
 لَفْظ من َأخْذًا الْقَص الْمذْهبِ بِكَونِ حكَم رحمه اهللا إن فَالْمصنِّفُ . 5انتهى الْقَص السنَّةَ َأن مشَايخنَا
ي الَْأخْذعِ فاميرِ الْجغ6الص وفَه مَأع نم لْق؛ الْح لْقَ ِلَأني ، َأخْذٌ الْحاَلَّذو سَأخْذٌ لَي والنَّتْفُ ه ، فَِإن 
 السنَّةَ َأن بيان هنَا الْجامعِ في الْمقْصود فَلَيس سلم وِإن ، منَعنَاه فيه استعماِله ِلكَثْرة الْمتَبادر َأنَّه ادعى
وه الْقَص ْل لَا َأوب انيا بي مف الَةرِ إزرِمِ 7على الشَّعحَألَا ، الْم ىتر َأنَّه ي ذَكَرف طلْقَ الِْإبالْح لَمو 
   حصلَتْ طَرِيق بَِأي الِْإزالَةَ يفيد ما 9ذكْر الْمقْصود َأن فَعلم ، الْحلْق استنَان فيه الْمذْهبِ كَون 8يذكر

  
                                                            

 اآلثار في تأليفه أصحابه بعض سأله أنه:  فيه ذكر ، واألبواب الكتب على مرتب جليل كتاب هو: شرح اآلثار  1
 ينقض بعضها أن والضعفة، اإللحاد أهل يتوهم التي األحكام في -  وسلم عليه اهللا صلى - اهللا رسول عن المأثورة
 في األخبار مباني: شرحه  وسمى رجاله وأفرد العيني الدين بدر شرحه وقد.  ومنسوخها بناسخها علمهم لقلة بعضاً،
 الحجة وإقامة العلماء، وتأويل والمنسوخ، الناسخ،:  من فيه ما:  منها كل في فذكر أبواباً وجعل. اآلثار معاني شرح
 الفيض، أبي بن محمد اهللا، عبد أبو:  والكتاني.  1728\2كشف الظنون ، : حاجي خليفة : انظر  .الصحيح  على
 السنة كتب مشهور لبيان المستطرفة ، الرسالة) هـ1345: المتوفى(  ، اإلدريسي الحسني إدريس، بن جعفر

 السادسة: الطبعة ، اإلسالمية البشائر دار: الناشر ،  43\1،  الزمزمي محمد بن المنتصر محمد: تحقيق  المشرفة ، 
 . 1: األجزاء  عدد م2000-هـ1421

  .  231\4الطحاوي ، شرح اآلثار ، : ينظر  2
 . محاذيه ) أ(في  3
 ) . أ ، ب(ليست في  4
  . 193\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : ينظر  5
 مشتمل ، مبارك قديم، كتاب، وهو ،187 سنة: الحنفي ، المتوفى الشيباني، الحسن بن لمحمد: الجامع الصغير  6

 حتى يعظمونه والمشايخ مسألة، وسبعين مائة في: االختالف  وذكر مسألة، وثالثين واثنتين وخمسمائة ألف: على
 كان الصغير، للجامع شرحه في السرخسي اإلمام قال ، مسائله علم إذا إال للقضاء وال للفتوى، المرء يصلح ال: قالوا
 مما عنه حفظ ما فيه يجمع كتاباً يؤلف أن يوسف أبو منه طلب الكتب، تصنيف من فرغ لما أنه:  محمد تأليف سبب
 مسائل، ثالث في أخطأ أنه إال اهللا عبد أبو عني حفظ نعما: فقال عليه، عرضه ثم فجمعه حنيفة، أبي عن له رواه
 يفارق ال كان قدره جاللة مع يوسف أبا أن: القمي علي وذكر. الرواية  نسيت ولكنك أخطأت، ما أنا: محمد فقال
  . 8\2هدية العارفين ، : والبغدادي .  563\1كشف الظنون، : حاجي خليفة : انظر  .سفر وال حضر في الكتاب هذا
 . في ) أ(في  7
 . يلزم ) أ ، ب(في  8
  ) . ب(ليست في  9
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، 3واِلاستحداد ، 2الْختَان:  1الْفطْرة من خَمس (( السلَام علَيه:  قَولُه وهو الْحديثُ وَأما ، حكْمه لَتَعيينِ
اددحتاِلاس3وقَصالشَّارِبِ، ، و يمتَقْلنَتْفُ ، ∗الَْأظْفَارِ وو اطي فَلَا 4)) الْآبنَافا يم هرِيدي بِلَفْظ لْقالْح ، فَِإن 

فَِإن ادرالْم نْهالَغَةُ مبي الْماِل فْئصتلًا اِلاسمع ِلهبِقَو هلَيع لَامي السنِ فييححفُوا (( الصَأح ارِب5)) الشَّو 
((5 وهالَغَةُ وبي الْمالْقَطْعِ ف ، بَِأيو ءَل ، شَيصَل حصح ودقْصالْم رغَي َأنَّه لْقى بِالْحوسبِالْم رسَأي 
نْهم ةقَصبِالْم ، قَدو كُوني ةقَصا بِالْمضَأي ثْلَهم ، ذَِلكو ا 6لخَاصنْهفَقَطْ ِللشَّارِبِ 7يصنع م .  

 ،9)في المبالغة (الْمبلَغَ  ذَِلك يبلُغْ لَم الَّذي 8)الْقَص  يرِيد(  الْقَص من َأحسن الْحلْقُ:  الطَّحاوِي فَقَوُل 
   يسمونَه قَصا الصنَاعة َأهِل عنْد فإن ،9)المبالغة

                                                            
 هي وقيَل علَيهِم وسلَامه اللَّه صلَواتُ الَْأنْبِياء سنَنِ من َأنَّها ومعنَاه ، السنَّةُ َأنَّها ِإلَى الْعلَماء َأكْثَر ذَهب: الفطرة  1

ينمسلم صحيح شرح المنهاج ،) هـ676: المتوفى( شرف ، بن يحيى الدين محيي زكريا أبو:  النووي: انظر  .الد 
: الطبعة ، بيروت – العربي التراث إحياء دار: ، كتاب الطهارة ، باب خصال الفطرة، الناشر 148\3الحجاج،  بن

  .  )مجلدات 9 في( 18: األجزاء عدد ، 1392 الثانية،
 َأدنَى قَطْع الْمرَأة ، وفي الْحشَفَة جميع ينْكَشفَ حتَّى الْحشَفَةَ ، تُغَطِّي الَّتي لْدةالْجِ جميع يقْطَع َأن الرجِل في:  الختان 2

  .  148\3: المرجع نفسه  . الْفَرجِ َأعلَى في الَّتي الْجلْدة من جزء َأدنَى
  . 391\1،  واألثر الحديث غريب في النهاية ، األثير ابن: انظر ) . رأس الذكر ( والْحشَفَةَ 

  .  148\3: المرجع نفسه :  انظر  . الْموسى وهي الْحديدة ِلاستعماِل استحدادا وسمي: الْعانَة  حلْقُ هو: االستحداد  3
 .  

  ، منصور أبو ، األزهري بن أحمد بن محمد:  الهروي: انظر . والرجل  الْمرَأة قُبل من الشّعر منبت: والعانة 
 – العربي التراث إحياء دار: ، الناشر  71\13 ، مرعب عوض محمد : تحقيق اللغة، تهذيب ،) هـ370: المتوفى(

  . 8: األجزاء عدد ، م2001 األولى،: الطبعة  ، بيروت
  ) . ب(ب من /  316) ق(نهاية  ∗
 محمد:  تحقيق ، البخاري صحيح ، الجعفي ، عبداهللا أبو  ، إسماعيل بن محمد ،  البخاري:  انظر.  عليه متفق 4

: الطبعة ، النجاة طوق دار:  الناشر  ، 5889:  رقم حديث ، الشارب قص باب ،160\7 ، الناصر ناصر بن زهير
: المتوفى( ، النيسابوري ، القشيري ، الحسن أبو ، الحجاج بن ومسلم  . 9: األجزاء عدد ، هـ1422 األولى،

:  رقم حديث ، الفطرة خصال باب ، الطهارة كتاب ، 221\1 ، الباقي عبد فؤاد محمد:  تحقيق ،) هـ261
 . 5:  األجزاء عدد ، بيروت – العربي التراث إحياء دار: الناشر ،) 49(–)257(
.  5892 رقم حديث ، األظافر تقليم باب ، اللباس كتاب ، 160\7 ، البخاري صحيح:  انظر.  عليه متفق 5

  ) . 52(-)259: ( رقم حديث ، الفطرة سنن باب ، الطهارة كتاب ، 222\1 ، مسلم وصحيح
 . بخاص ) ط ، ب(في  6
 . وضع ) ب(في  7
 ) . ب(ما بين القوسين ليس في  8
 ) . أ ، ب(ما بين القوسين ليس في  9
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  ]ُل لَا ِلَأنَّهستَوإلَى ي ودقْصإلَّا الْم قَدو ، بِه جِدالَةُ وإز التَّفَث نوٍ عضٍل عكَام جِبفَي   مالد [  

 )لُهقَو  :ُل لَا ِلَأنَّهستَوإلَى ي ودقْصإلَّا الْم يد)  بِهفي إذَا َأنَّه لَم تَّبةُ تَتَرامجلَى الْحع لْقعِ حضوم 
 يعقُبه لَم فَِإذَا ، الْحجامة إلَى بِه 2ِللتَّوسِل هو إنَّما مقْصودا كَونَه َأن َأفَاد ِلَأنَّه ؛ الدم يجِب لَا 1الْمحاجِمِ
ذَِلك  في واضحةٌ 3الْكَنْزِ شَرحِ وعبارةُ . لصدقَةُا إلَّا تجِب فَلَا مقْصودا يكُن فَلَم وسيلَةً يقَع لَم الْحجامةُ
 َأن دِليله وفي ، ∗الْحجامة ِلغَيرِ حلَقَه إذَا كَما ، الدم يوجِب فَلَا قَليٌل وِلَأنَّه( :  4دِليلها في قَاَل حيثُ
لْقَهح نِلم تَجِمحي ودقْصم وهو رتَبعالْم لَاف5لخ لْقا  الْحرِه6)ِلغَي ، رلَك وظَه َأن يبكالتَّر اِلحي الصف 
هجا وِلهِمةُ . قَواربحِ عالْكَنْزِ شَر ، لَافيبِ بِخكتَابِ تَرثُ الْكيةُ:  قَاَل حامجتْ الْحسلَي ةظُورحبِم ، 
 ِللْحاجة إلَّا الْحجامةُ تُفْعُل لَا إذْ ِللْحجامة الْحلْق هذَا حظْرِ نَفْي فَِإنَّه يفيد 7إلَيها وسيلَةً يكُون ما فَكَذَا
 بْل عينًا الصدقَة وجوبِ عدم إلَّا لَيس هذَا 9)ولَازم (  ، محظُورا الْحلْقُ يكُون فَلَا الدمِ تَنْقيصِ 8إلَى

رتَخَيي نيب مِ ذَِلكوالصو ، سلَيو ودقْصذَا الْمْل هب وملُز قَةدنًا الصينَى ععمِ بِمدخُوِل 10عمِ دي الدف 
ةذَا كَفَّاره لْقلَافًا الْحيفَةَ ِلَأبِي خنح ، مدعظْرِ ولَا الْح هتَلْزِمسي . لُهقَوي وف هجِل ويفَةَ  َأبِي قَونح.  

                                                            
  .الحاجم ) ب(في  1
  .التوسل ) ب(في  2
 بن على بن عثْمان الدين فَخر -  الزيلعى لإلمام) : الدقائق كنز( شرح في الحقائق، بتبيين المعروف:  الكنز شرح  3

  .  ه743 سنة بِمصر الْمتَوفَّى ، الْحنَفي ، الْفَقيه ، الزيلعى محمد َأبو الدين، فَخر البارعي، محمد،
 بحافظ:  المعروف ، أحمد بن اهللا عبد:  البركات أبي ، اإلمام ، للشيخ:  الحنفية فروع في الدقائق كنز هو:  والكنز
 ، الفتاوى لمسائل حاوياً ، وقوعه عم ما بذكر ،) الوافي: ( فيه لخص ، ه710 سنة: المتوفى ، النسفي الدين

 هدية:  البغدادي.  1516\2 ، الظنون كشف:  خليفة حاجي:  انظر . وشرحوه الفقهاء به واعتنى والواقعات،
  . 655\1 العارفين،

  . دليلهما ) ط ، ب(في  4
  ) . أ(ب من/  122) ق(نهاية  ∗
  . بخالف ) ط ، ب(في  5
 .  54\2الزيلعي ، تبيين الحقائق ، : ينظر  6
 .إليهما ) ب(في  7
  . أال ) ب(في  8
  . أو ال دم ) ب(وال دم ، وفي ) أ ، ج(في  9
  ) . ب(ليست في  10
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 )قَدو دجالَةَ وإز التَّفَث نوٍ عضٍل 1عكَام  (رِيدي ذَا َأنه عضوي الْمقِّ فح ةامجٌل الْح2كَام .  

  ]حلق رأس المحرم [ 

 ])ِإنلَقَ وح ْأسرِمٍ رحم رِهبَِأم رِ َأوبِغَي رِهلَى َأمفَع اِلققَةُ، الْحدلَى الصعو لُوقحالْم مقَاَل) دو 

يعالشَّاف :- همحر لَا - اللَّه جِبي إن رِ كَانبِغَي رِهَأم بَِأن ا؛ كَاننَاِئم ِلَأن نم هلَأص َأن اهالِْإكْر 

خْرِجي هكْرالْم نم َأن كُونَؤاخَذًا يكْمِ مِل بِحعالْف مالنَّولَغُ وَأب  نْهنَا. منْدعبِ وبمِ بِسالنَّو اهالِْإكْرو 

 بِخلَاف حتْما، الدم والزينَة فَيلْزمه الراحة من نَاَل ما وهو سببه، تَقَرر وقَد الْحكْمِ دون الْمْأثَم ينْتَفي

طَرضثُ الْمي؛ حرتَخَيي الْآفَةَ ِلَأن نَاكةٌ هاوِيمنَا ساههو نم ،ادبالْع لَا ثُم جِعرلُوقُ يحالْم هْأسلَى رع 

  ] الراحة  من نَاَل بِما لَزِمه الدم إنَّما ِلَأن الْحاِلق؛

 )لُهقَو  :ِإنلَقَ وح ْأسرِمٍ رحم  (ُلالْفَاع يرمرِمِ ضح؛ الْم ِلَأن  اِئرمالض )اي كُلّهاِل  فثْل  3)الَْأفْعم
 بعدما 4الْمحرِم رْأسه غَطَّى َأو مخيطًا ثَوبا لَبِس وِإن بِزيت ادهن فَِإن ، بِالْحنَّاء رْأسه خَضب أن

حرص ي بِهِل فابِ َأوإذَا قَاَل إذْ الْب بتَطَي رِمحذَا الْمِلهقَاَل و هدعكَذَا بإذَا و اِلقُ كَانالالً ال 5الْح6ح 
 . مفيد غَير الْجوابِ اخْتلَاف بِنَفْيِ رْأسه الْمحلُوق تَعيين َأن إلَّا ، رْأسه الْمحلُوق في الْجواب يخْتَلفُ

ُلواصالْح ا َأنَّهإم كُونَا َأننِ ييرِمحم نِ َأوالَّي7ح ، اِلقُ َأوا الْحرِمحلُوقُ محالْمو هْأسلَالًا رح َأو هقَلْب ، 
 ولَا حلَالًا يكُون َأن إلَّا دم الْمحلُوق وعلَى حلَالَينِ يكُونَا َأن إلَّا صدقَةٌ الْحاِلق علَى 8الصور كُلِّ وفي
رتَخَيي يهف ِإنو رِ كَانبِغَي هتادإر بَِأن كُونا يهكْرم ا َأو؛ نَاِئم ِلَأنَّه ذْرع نم ةجِه ادبالْع ، لَافبِخ 

طَرضلَقَ الحالل 9فَِإذَا الْم10ح ْأسرِمٍ رحم فَقَد 11باشَر ا قَطْعقَّ متَحاس نامِ الَْأمرقَ لَا إذْ ، بِالِْإحفَر  

                                                            
 . عضوه ) ب(في  1
  .  74\4السرخسي ، المبسوط ، : انظر  2
 . في األفعال كلها ) ط ، ب(في  3
 . للحرم ) ب(للمحرم ، وفي ) ط(في  4
 . الحلق ) ب(في  5
  ) . أ ، ب(ليست في  6
 . حاللين ) ط ، ب(في  7
  . الصورة ) أ(في  8
 . فإن ) ب(في  9
 ) . أ(ليست في  10
  . ناشر ، وهو خطأ  ) أ(في  11
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 نيقُوا لَا{  بلتَّى تَحلُّوا حتَح {1 نيبو } مِ ال تعضدوا شجررقَّ فَِإذَا ، 2} الْحتَحاألمن باإلحرام إذ (  اس
 بِتَفوِيته فَيجِب الَْأمن َأيضا الشَّعر استَحقَّ 5الْعبادة هذه 4الَْأمن عن نَفْسه الشَّجر 3)إذ ال فرق بين 

 شَك لَا إذْ ، غَيرِه 7تَفَث 6يرفْع لَه الْحاصُل فاِلارتفَاقُ حلَاٍل رْأس الْمحرِم حلَقَ وِإذَا . بِالصدقَة الْكَفَّارةُ
ي شَكانِ تََأذِّي فالِْإنْس بِتَفَث رِهغَي هجِدي نَأى مر ْأسِ ثَاِئرخَ 8شعثها الرسبِ وتَفَْل الثَّو ةاِئحا ، الرمو 
نُل سغُس ةعمْل الْجا بم ا كَاناجِبإلَّا و إلَّا التََّأذِّي ِلذَِلك َأنَّه ونالتََّأذِّي د بِتَفَث هتْ نَفْسرةُ فَقَصالْجِنَاي 

 إنَّما الَْأمن الشَّعرِ استحقَاقَ بَِأن يمنَع وقَد هذَا، 10في الَْأوَل 9الوجه َأجرى فُوالْمصنِّ . الصدقَةُ فَوجبتْ
 فَلذَا ِللْمحرِمين تَحلقُوا لَا خطَاب فَِإن ، محلُوقًا َأو حاِلقًا 11بالِْإحرام قَام من إلَى بِالنِّسبة هو إنَّما

  . 12الَْأوَل بِه خَصصنَا

 يقب َأن رِمحلَقَ إذَا الْمح ْأسرِمِ رحالْم عتَماج يهنِ ∗تَفْوِيتُ فقِّ الَْأمتَحسالْم ، فَاقتاِلارو الَةبِِإز تَفَث 
،رِهغَي قَدو ا كُلُّ كَانمنْهم هادرا بِانْفوجِبم قَةدا ، ِللصمبقَاُل فَرُل يةُ 13تَتَكَامذَا الْجِنَاياعِ بِهمتاِلاج 

   حيثُ الْبحت بِالزيت اِلادهانِ حنيفَةَ رحمه اهللا في َأبو قَاَل كَما الْحاِلق علَى الدمِ وجوب فَتَقْتَضي

 

 
                                                            

  . ١٩٦: البقرة )µ  ´    ³  ²   ±  °  ¯ (: هذا ليس بحديث ، وهو إشارة إلى قوله تعالى  1
، )) شَجرةً  بِها يعضد والَ(( وهذا اللفظ ليس بحديث ، وإنما لفظ الحديث .  ال بعضه واشجر ، وهو خطأ ) أ(في  2

  .  1832: ، كتاب الحج ، باب ال يعضد شجر الحرم ، حديث رقم  14\3صحيح البخاري ، : ، انظر 
  ) . أ ، ط(ما بين القوسين ليس في  3
 . من ) ط(في  4
  . العبارة ) ط(في  5
 . برفع ) ط ، ب(في  6
بن األثير ، النهاية في غريب الحديث واألثر ، ا: انظر  .مطْلقاً  والوسخ والدرن الشَّعث إذْهاب هو: التفث  7
1\191 .  
  . شقها ) أ(في  8
  ) .أ(ليست في  9
  . ينفي ) أ(في  10
 .به اإلحرام )  ط ، ب(في  11
  ) .ب(ليست في  12
  ) . ب(أ من /  317) ق(نهاية  ∗
  . بتكامل ) ب(في  13
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بجَأو ماعِ الدمتورٍ ِلاجُأم لَو دا كُلٌّ انْفَرنْه1م لَم هوجِبينِ يرِ كَتَلْيالشَّع هالَتَأصقَتِْل و2ِللطِّيب و امو3الْه 
امولَتْ 3الْهةُ فَتَكَامالْجِنَاي هذبِه لَةمالْج بجفَو م4الد . تَقْرِيرو لَافالْخ عم يعالشَّاف رظَاه نتَابِ، مالْك 
 عدمه َأن من والصومِ الصلَاة في مرة غَير ما تقدم مخْتَارٍ غَير كَان إذَا شَيًئا الْمحرِمِ إلْزامِ عدمِ فَمبنَى
 كَان 6إن َأما ، الْموجِبِ عدم مطْلَقًا الْحاِلق علَى عنْده عدمه ومبنَى . لَا وعنْدنَا عنْده الْحكْم 5يسقُطُ
 وهو لَه يحصْل لَم اِلارتفَاقَ ِلَأن ؛ فَكَذَِلك محرما كَان وِإن ، علَيه محرمٍ غَير الْحلْقَ لَأنفَ حلَالًا

بوجالْم هلَيع . يَل فَِإنق  :قَد اشَرا برا َأمظُورحم ، وهانَةُ وإع لُوقحرِمِ الْمحلَى الْمع ةيصعالْم إن 
كَان ارِهيرِ بِاخْتبِغَيو يارِهلَى اخْتي:  قُلْنَا . َأواصعا الْمإنَّم يه اببَأس ةقُوبلَاِل ِلعالِْإح ، سلَيكُلُّ  و

ةيصعم تُوجِب اءزي جكَامِ فا َأحنْيإلَّا الد بِالنَّص وهو نْتَفي مف اِلقا:  فَنَقُوُل الْحالل َأمالْح قْنَاهفََألْح 
كونه  7والواجب اتباع الدليل ال بقيد ِللْجزاء مستَعقبٍ مستَحقٍّ َأمنٍ تَفْوِيت بِجامعِ الْحرمِ شَجرِ بِقَاطعِ

 وجه علَى كَان فَِإن ، التَّفَث بِقَضاء فألن المؤثر للجزاء في حقه هو نيل اِلارتفَاق  8نصاً وأما المحرم
هجاِل والْكَم كَان اءزا الْجمِإلَّا دقَةً ودإلى نفسه ملغى فَص اإلضافة 9وقيد هاربتةُ إذ لم يثبت اعيقْلعو 

  . ثَابِتَةٌ سواه ما استقْلَاِل

  

  

  

 

                                                            
 .منهما ) ب(في  1
  . وقيل ) ب(في  2
ابن : انظر  .كالحشرات  يقْتُل لَم وِإن الْحيوانِ ، من يدب ما علَى الهوام يقَع وقَد يقْتُل ، سم ذات كُلُّ:  الهوام 3

  .  275\5النهاية في غريب الحديث واألثر ، : األثير 
  . 194\2الكاساني  ، بدائع الصنائع ، : ينظر  4
  . ليسقط ) ب(في  5
  . إذا ) ب(في  6
 .يقيد ) ب(د وفي يفي) أ (في  7
 . الحرم ) أ(في  8
  . ملغاً ) أ ، ب ، ج(في  9
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 إلَّا الْمحاِل إلْغَاء فَالَْأصُل الْقياس، امتَنَع وِإلَّا التَّعليِل، في ∗يدخُُل لَا ، والْمحلُّ محلٌّ نَفْسه َأن والْحاصُل
لَّ َأندلَى يع ديصِ قَصكْمِ تَخْصالْح ِليٌل بِهلَا د درم ا ، لَهوصإذَا خُص قَّفْ لَمتَوي هلَيةُ عبنَاسم 

 وقَد . الصدقَة إلَى ردها وقُصورها الْمَؤثِّرِ تَمام فيه وجد إذَا غَيرِه إلَى نَفْسه من فَيتَعدى 1الْمنَاسبِ
 حلْق في الْمحرِم يْأذَن بَِأن 3حكْما ولَو الْعلَّة جزء كَان 2إن التَّفَث قَضاء بِه الَّذي الْفعِل مباشَرةُ: يقَاُل
لْقح هْأسر لَزِم   )مدع  اءزلَى 4)الْجالنَّاِئمِ ع لْقبِح هْأسِإلَّا رو لَزِم اءزإذَا الْج ي إلَى نَظَرذ زِينَة 

يقْض5م التَّفَث ، فَِإن يري اُخْتى الثَّانعادو فَاقَ َأنتُل لَا اِلارصحي رجبِمد ةْؤيا ر6بِنَفْيِ قُلْنَا كَم اءزالْج 
اءزي الْجف درجسِ ماللُّب ك ِلذَِلكعها رم لَو ضا فَرا طُولَهموي عم هثَتادح7م هتبحصو نْشَاقتاسو يبِهط 
يبِهط ، 

 

                                                            
  ) .أ(أ من /  123) ق(نهاية  ∗
1 بنَاسي الْماللُّغَةِ  ف : لَاِئمن ما:  واصطالحاً. الْمتحصيَل  تضم أو  مصلحة ءرد  ةُ. مفسدةبنَاسوالْم  :ربعا ينْهع 

،ةلَحصلَاِل، بِالْمدتبِاِلاسو ةايبِرِعو  دقَاصالْم .بنَاسوالْم منْقَسَؤثِّرٍ إلَى يلَاِئمٍ ممغَرِيبٍ  وفي يشترطون والحنفية .و 
 العقول عند المالئم المناسب بالوصف:  المؤثر ويعرفون فيه، مؤثراً يكون أن للحكم مناسبته فوق المناسب الوصف
:  جنسه في أو باإلغماء، الكثيرة الصالة كإسقاط:  الحكم عين في تأثير لجنسه يكون بأن شرعاً، تأثيره ظهر الذي

:  الحكم جنس في تأثير لعينه يكون بأن أو الركعتين، السفر مشقةُ أسقطت وقد بالمشقة الحائض عن كإسقاطها
: المتوفى( الطوسي، محمد، بن محمد حامد أبو: الغزالي: انظر  . النكاح والية في التقدم قياس في وأم ألب كاألخوة
: الطبعة ، العلمية الكتب دار: الناشر 311\1الشافي،  عبد السالم عبد محمد: تحقيق  المستصفى ، ،) هـ505

:  والشوكاني.  282\3واآلمدي ، اإلحكام في أصول األحكام ،  . 1:األجزاء  عدد ، م1993 - هـ1413 األولى،
 علم من الحق تحقيق إلي الفحول إرشاد ،)هـ1250: المتوفى(،  اليمني اهللا، عبد بن محمد بن علي بن محمد

 - هـ1419 األولى الطبعة ، العربي الكتاب دار: ، الناشر 127\2 عناية، عزو أحمد الشيخ: تحقيق األصول،
 ، الحكم لشرع المناسب الوصف ، الوهاب عبد بن محمود بن أحمد: والشنقيطي . 2: األجزاء عدد ، م1999

 عدد ، هـ1415 األولى،: الطبعة المنورة بالمدينة اإلسالمية، بالجامعة العلمي، البحث عمادة: ، الناشر 328\1
 . 1: األجزاء

  . إذا ) ب(في  2
 . كما ، وهو خطأ ) ب(في  3
  . عد الجز ، وهو خطأ ) ب(في  4
  . يقضي ) ب(في  5
  . ينفي ) ب(في  6
  . محاذاته ) أ ، ج(في  7
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 لَو1و إلَى كَان ءارِ 2لَقُلْت شَييِل بِاخْتنَفْيِ الَْأوو اءزالْج  نالنَّاِئمِ "3"ع هكْرالْملَا ، 4)باختيار األول( وو 
 مثَلًا الْكَلَامِ وجود بِمجرد علِّقَ مثَلًا فيها الْفَساد ِلَأن ؛ وغَيرِها كَالصلَاة موضعٍ كُلِّ في هذَا يلْزمني ولَا
  . حكْما ولَو السببِ مباشَرة عن الْكَاِئنِ بِاِلارتفَاق الْجزاء تَعليقَ فَرض قَد وهنَا ،

 ]ارورِ فَصغْري كَالْمقِّ فقْرِ، حكَذَا الْعإذَا و اِلقُ كَانلَالًا الْحفُ لَا حخْتَلي ابوي الْجقِّ فح لُوقحالْم 

،هْأسا رَأماِلقُ والْح همقَةُ تَلْزدي الصنَا فَألَتسي منِ  فيهجقَاَل .الْوو يعالشَّاف - همحر لَا: - اللَّه 

ءشَي هلَيلَى ععذَا ولَافُ هلَقَ إذَا الْخح رِمحالْم ْأسلَاٍل  رح .لَه نَى َأنعم فَاقتقَّقُ لَا اِلارتَحي لْقبِح 

 الِْإحرامِ؛ محظُورات من الِْإنْسانِ بدنِ من ينْمو ما إزالَةَ َأن ولَنَا. الْموجِب  وهو غَيرِه شَعرِ

هقَاقحتِلاس انالَْأم نْزِلَةبِم اتمِ نَبرفْتَرِقُ فَلَا الْحاُل يالْح نيب رِهرِ شَعشَعو رِهإلَّا غَي اَل َأنالْجِ كَمةنَاي 

  ]  شَعرِه في

 )لُهقَو  :ارورِ فَصغْري)  كَالْمنعا يلَا كَم جِعرقْرِ يلَى 5بِالْعع نم هغَر ةير6بِح نم جوا تَزإذَا بِه 
 الْبدُل فَيكُون 7ِللْمغْرورِ حصَل والراحة اللَّذَّة من نَالَه ما وهو بدلَه ِلَأن ؛ الدخُوِل بعد َأمةً ظَهرتْ
الْآخَر هلَيع وند الْغَار ، لَا 8لذَِلك جِعرلُوقُ يحالْم هْأسلَى رع اِلقرِ الْح؛ إذْنٍ بِغَي ِلَأن اخْتَص هببس بِه.  

بِه.  
 ])َأخَذَ فَِإن نالٍّ شَارِبِ مح َأو قَلَّم هيرَأظَاف ما َأطْعم شَاء (هجالْوو يها فنَّا  ميلَا. بى ورعي نعِ عنَو 

  ]الطَّعام  فَيلْزمه نَفْسه بِتَفَث التََّأذِّي من َأقَلَّ كَان وِإن غَيرِه بِتَفَث يتََأذَّى لََأن ارتفَاق؛

  

                                                            
 . وإن ) ب(ي ف 1
 . لقت ) ب(في  2
 . واختيار األول) أ ، ج(ورد في  3
 ) . ط ، ب(ما بين القوسين ليس في  4
وأصلُه أن واطَئ البِكْر يعقرها ِإذَا افْتضها، فسمي ما تُعطَاه . ما تُعطاه المرأةُ علَى وطء الشُّبهة: -بِالضم - العقْر 5

  ) .عقر(مادة .  273\3ابن األثير ، النهاية في غريب الحديث ، : انظر  . ثُم صار عاما لها وللثَّيبللعقْر عقْرا، 
  . بجزية ) ب(في  6
ا ويرجع بِه هو الرجل يتَزوج امرأة علَى َأنَّها حرة فتظْهر مملوكة، فَيغْرم الزوج لمولَى األمة غُرةً عبداً َأو ُأمةً، 7

 ) . غرر(، مادة  356\3النهاية في غريب الحديث ، : ابن األثير : انظر  .علَى من غَره، ويكُون ولَده حراً
 . كذلك ) ط(في  8
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 )لُهقَو  :َأخَذَ فَِإن نالٍّ شَارِبِ م1ح َأو قَلَّم هيرَأظَاف ما َأطْعم ا)  شَاءي َأمفَلَا الشَّارِبِ ف ا ، شَكفَأم 
  الْحلْق، في كَالْجوابِ هنَا 3الَْأظْفَارِ قَص في الْجواب 2قال ، الْمبسوط في ِلما فَمخَاِلفٌ الَْأظَافيرِ قَلْمِ في

،لْقالْح  
 واعلَم . 6الَْأظْفَارِ قَص في يضمن لَا رِوايةٌ محمد وعن هذَا . 5صدقَةٌ علَيه:  قَاَل َأيضا 4الْمحيط وفي
لَماعو َأن رِيحص ةاربِل عي 7الَْأصف وطسبي ، الْمفي ومِ الْكَافاكي ِللْحف اِلقكَذَا الْحه  :ِإنلَقَ وح 
رِمحالْم ْأسالل رقَ حدتَص ءِإذَا ، بِشَيلَقَ وح رِمحالْم ْأسرِمٍ رحم آخَر رِهبَِأم رِ َأوبِغَي رِهلَى ∗َأمفَع 
لُوقحالْم ملَى دعو اِلققَةٌ الْحد8انتهى ص . هذهةُ واربا الْعي إنَّمتَقْتَض وملُز قَةدالْ الصةرقَدم فصبِن 
 قَتََل من:  كَقَوِلهِم شَاء شَيء َأي يطْعم َأن فَيقْتَضي 9الْحالِّ في وَأما ، محرِمٍ رْأس حلَقَ إذَا فيما صاعٍ
 ، فَقَطْ صدقَة لَفْظَ يذْكُر َأن إطْلَاقهِم عرف في الْمقَدرة وِإرادةُ ، شَاء بِما تَصدقَ جرادةً َأو قَملَةً قَتََل

                                                            
  . حالل ) ط ، ب(في  1
 . فأصل ) ط(في  2
 .األظافر ) ب(في  3
 :النعماني ، للشيخ  الفقه في البرهاني  المحيط: هناك كتابان مشهوران عند األحناف يحمالن نفس االسم ، األول  4

 عمر بن العزيز عبد: األئمة  برهان الشهيد، الصدر، بن أحمد الدين ، تاج بن محمود الدين ، برهان العالمة، اإلمام،
 الصدر، العال، ابن الدين الرضوي ، لرضي المحيط: ، والثانيه  616 سنة: الحنفي ، المتوفى  البخاري، مازه، بن

  . ه  671 سنة: الحنفي ،المتوفى  السرخسي، محمد بن محمد بن محمد: الدين تاج الحميد،
المحيط حيث أطلق يراد به النسخة : فقال ابن الحنائي : وقد وقع الخالف عند إطالق لفظ المحيط إلى أيهما يذهب 

اهر أن مراده المحيط الظ: وقال ابن أمير الحاج . الكبرى من محيط رضي الدين محمد بن محمد السرخسي 
والظاهر واهللا أعلم أن المقصود به . بالمحيط ، المحيط البرهاني ، لإلمام برهان الدين المرغيناني صاحب الذخيرة 

وهذا يدل واهللا أعلم أنه إذا ) المحيط البرهاني (إذا أطلق المحيط الرضوي ؛ ألن ابن الهمام كثيراً ما يذكر في كتابه 
: ، واللكنوي  1620- 1619\2كشف الظنون ، : حاجي خليفة : انظر . ط الرضوي أطلق لفظ المحيط يقصد المحي

، دار المعرفة للطباعة والنشر ،  246: أبو الحسنات محمد عبد الحي ، الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، ص 
  . بيروت ، لبنان 

  . 73\4السرخسي ، المبسوط ، : انظر  5
  .األظافر ) ب(في  6
 ، ومائة وثمانين تسع سنة:  المتوفى.  الحنفي ، الشيباني الحسن بن محمد:  المجتهد ، لإلمام:  روعالف في األصل 7
  .  81\1 ، الظنون كشف ، خليفة حاجي:  انظر.  أصحابه على وأماله أوالً، صنفه ألنه به، سماه المبسوط، وهو ،
  ) . ب( من ب/  317) ق( نهاية ∗
  .   73- 72\4السرخسي ، المبسوط ، : انظر  8
  .  الحالل) ب ، ط( في 9
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اَللَّهو لَمَأع يقَةقاِل بِحالْح . ثُم دعيِل بذْكُورِ التَّفْصي الْمف اِلققَاَل الْح  :ابوالْجي وف الَْأظْفَارِ قَص 
 2التَّفْصيُل ذَِلك فَيكُون واقعا التَّعبِيرِ في عرفهِم 1مقْتَضى َأنَّه ذَكَرنَاه ما كَان وِإن الْحلْق في كَالْجوابِ
 3َأظْفَارِ قَلْمِ في الصورةَ فَرض ِلَأنَّه ؛ الْهِداية في ما فَيصدقُ الَْأظْفَارِ قَص في جارِيا َأيضا 2التَّفْصيُل
  .الْحلَاِل  3َأظْفَارِ

  ]ر من محظورات اإلحرام قص األظاف[ 

 ])فِإن قَص يرَأظَاف هيدي هلَيرِجو هلَيفَع م؛) د ِلَأنَّه نم اتظُورحا الْمِلم يهف نم اءقَض التَّفَث الَةِإزو 

 في حصَل إن دمٍ علَى يزاد ولَا الدم، فَيلْزمه كَامٌل ارتفَاقٌ فَهو كُلَّها قَلَّمها فَِإذَا الْبدنِ، من ينْمو ما

 ؛- اللَّه رحمه - محمد عنْد فَكَذَِلك مجاِلس في كَان فَِإن نَوعٍ واحد، من الْجِنَايةَ ِلَأن واحد؛ مجلسٍ

ا ِلَأننَاهبلَى ماخُِل عالتَّد هةَ فََأشْبطْرِ كَفَّارةُ تَخَلَّلَتْ إذَا إلَّا الْففَاعِ الْكَفَّارتيرِ الُْأولَى ِلاربِالتَّكْف .[  

  )لُهقَو  :فَِإن قَص يرَأظَاف هيدي هلَيرِجو هلَيفَع م؛ 4) د ُل ِلَأنَّهَأكْم فَاقتار كُوني بِالْقَص ، قَصو دي 
 كُلِّ شَعرِ وحلْق الثِّيابِ كُلِّ كَلُبسِ 6مجلسٍ واحد في الْكُلِّ فَقَص ، َأيضا الدم فَفيه كَامٌل ارتفَاقٌ 5واحدة
 واحد دم َأي)  محمد عنْد فَكَذَا مجاِلس في كَان فَِإن(  . واحد دمٍ غَير يوجِب لَا مجلسٍ في الْبدنِ كُلِّ
 علَى الْجِنَاية مع واحدةٌ قيمةٌ الْحرمِ صيد بِقَتِْل الْمحرِم حتَّى لَزِم التَّداخُِل علَى ارةالْكَفَّ هذه مبنَى ِلَأن ؛

 يكَفِّر ولَم بِالْفطْرِ الْجِنَاياتُ تَكَررتْ إذَا َأنَّه في رمضان في الْفطْرِ كَفَّارةَ فََأشْبهتْ والْحرمِ الِْإحرامِ
ةداحا ِلونْهم هةٌ لَزِمةٌ كَفَّارداحو ، ِإنو كَفَّر ابِقَةِللس كَفَّر قَةنَا كَذَا ِللَّاحه .  

                                                            
 . يقتضي ) ب(في  1
  . التفضيل ) ب(في  2
  . األظفار ) ب(في  3
. َأكْثَرِهم  قَوِل في بَِأخْذها الْفديةُ وعلَيه َأظْفَارِه، َأخْذ من ممنُوع الْمحرِم َأن علَى الْعلْمِ َأهُل َأجمع: الْمنْذرِ ابن قَاَل 4

وهُل وقَو ،ادمح ،اِلكمو ،يعالشَّافَأبِي ورٍ، وابِ ثَوحَأصْأيِ  وقَاَل. الرو طَاءلَا  ع ءشَي هلَيع ِلَأن الَْأظْفَارِ قَص نم 
،ةطْرالْف لَمو حصيثٌ يدي حيِ فالنَّه نْهبِ عبامِ بِسرالِْإح فَكَان يرتَانِ، نَظلَا الْخو ْأستَانِ بي بِالْخامِ فرالِْإح فَكَذَِلك قَص 
 وِلَأن ،-  عنْه اللَّه رضي - عباسٍ ابنِ عن مروِي ومذْهبنَا عطاء رأي على رداً المبسوط في السرخسي قال الَْأظْفَارِ،
الَْأظْفَارِ قَص نم اءقَض التَّفَث الَةُ فَِإنَّها إزو منْمي ننِ مدنَى الْبعِلم ينَةالز ةاحالرو لْقْأسِ كَحالر كُونا فَيَؤخَّرا إلَى مم 
دعلُِّل، بالتَّح تُهاشَربمَل وقَب ةٌ ذَِلكلَى جِنَايامِ عرالِْإح وجِبفَي ربمِ  الْجفي قدامة ابن رد أيضا ذلك من وقريبا .بِالد 

.  130\2وابن رشد ، بداية المجتهد ، .  77\4السرخسي ، المبسوط ، : انظر .  اهللا رحمه عطاء على المغني
  .  433\3وابن قدامة ، المغني ، .  117\4والماوردي ، الحاوي، 

  ) . أ ، ب(ليست في  5
 ) . أ ، ب(ليست في  6
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 ؛ َأربعته من طَرفًا مجلسِ كُلِّ في قَص إن دماء َأربعةُ علَيه يوسفَ وَأبِي حنيفَةَ َأبِي قَوِل وعلَى[ 

ِلَأن الْغَاِلب يهنَى فعم ، ةادبالْع دتَقَياخُُل فَيالتَّد ادسِ بِاتِّحلجا الْمي كَمآيِ ف  ةدجالس) .ِإنو ا قَصدي 

لًا َأورِج هلَيفَع مةٌ) دعِ إقَامبِللر قَاما الْكُلِّ مي كَمف  لْقالْح[  

 )لُهلَى:  قَوعِل ويفَةَ َأبِي قَونَأبِي حفَ ووسي هلَيةُ ععبَأر اءمد إن ي قَصسِ كُلِّ فلجفًا مطَر نم 

  بِاتِّحاد داخُُلالتَّ فَيتَقَيد الِْإفْطَارِ كَفَّارة عن الْجواب خَرج)  الْعبادة معنَى فيه الْغَاِلب ِلَأن َأربعته؛

 . الَْأعذَارِ مع شَرعا الْكَفَّارة لُزوم لَها والْمثْبِتُ ، الْمقَدمة هذه إثْبات من بد لَا َأنَّه غَير ، الْمجلسِ 
نملُومِ وعالْم َأن ذَارطَةٌ الَْأعقسم اتقُوبلَى ، ِللْععذَا وخْفَى فَلَا هي َأن حِ لَازِمجنَى تَرع1م ةادبالْع مدع 

 لَو 3الْحرجِ لُزوم السجدة آيِ في َأوجبه كَما آخَر موجِب يوجِبه َأن إلَّا ، 2بِالْجود اللَّاِئقُ ِلَأنَّه التَّداخُِل؛
لَم تَبِرعلَا يو وجِبنَا ماقُ .هالِْإلْحبِآيِ و ةدجي الستَابِ فا الْكإنَّم وي هف داخُِل تَقَيسِ التَّدلجي لَا بِالْمف 

اتاخُِل إثْبالتَّد هِإلَّا نَفْسو عٍ بِلَا كَانام؛ ج ِلَأن هوجِبي مِل في:  الَْأصنَأع آي ةدجالس ومجِ لُزر؛ 4الْح 
ذَِلكو ةَ ِلَأنادةٌ الْعرتَمسارِ ∗مبِتَكْر اتالْآي ةايرِللد ةاسرالدالتَّدبرِ وو اظاتِّعِلل ةاجإلَى ِللْح ذَِلك ، فَلَو لَم 
 واحد مجلسٍ في غَاِلبا يكُون التَّكْرارِ من بِه الْحاجاتُ هذه 6تَنْدفع ما َأن غَير ، 5الْحرج لَزِم يتَداخَْل
داخُُل فَتَقَي7الد بِه ، سلَيو ببومِ سجِ لُزرلَا الْحاخُُل لَونَا 8التَّدا هلَا إذْ ، قَاِئم ياعد نِلم ادَأر  قَص
 عدمِ بِتَقْديرِ يلْزم حرج فَلَا ذَِلك في مستَمرةَ عادةَ لَافَ مجاِلس في ذَِلك تَفْرِيق إلَى ورِجلَيه يديه أظفار
 وفي . إجماع فيه يكُون َأن إلَّا الْحكْم هذَا يثْبتُ فَلَا في مجلسٍ طَرف كُلِّ قَص تَقْديرِ علَى التَّداخُِل
وطسبالْم  :لَو ى قَصدإح هيدي ى ثُمي الُْأخْرسِ فلجم لَقَ َأوح هْأسر تَهيِلحو هطَيِإبو َأو عاما جاررم 

 يلْزمه الْمجاِلس اخْتَلَفت وِإن واحد، دم فَعلَيه نسوة َأو واحدة امرَأة مع واحد مجلسٍ في الْوقُوف قَبَل
 لَم ما َأيضا الْمجاِلسِ تَعدد في واحد دم علَيه:  محمد وقَاَل . عنْدهما فيه جِنَايته موجِب مجلسٍ ِلكُلِّ

                                                            
 . يعني ) ب(في  1
 . الجواب ) ب(في  2
 . الخرج ) ب(في  3
  . الخرج ) ب(في  4
 ) . أ(ب من /  123) ق(نهاية  ∗
  . الخرج ) ب(في  5
  .تدفع ) ب(في  6
  .التداخل ) ط ، ب(في  7
 . الداخل ) ب(في  8
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كَفِّري نقد . 1الُْأولَى ع2و  م3)وجه قوله والفرق لهما تقدم ( تَقَد هيري نَظالطِّيبِ ف هرتَبا اعبِم لَقَ لَوح 
 مجاِلس َأربعة في كُلَّه حلَقَ حتَّى 4وتم ثُم ربعه آخَر مجلسٍ في ثُم رْأسه ربع واحد مجلسٍ في حلَقَ
هملْزي مد داحا ∗اتِّفَاقًا وم لَم كَفِّرلى ي5ِللَْأو .   

  . 6الرْأس وهو محلِّها ِلاتِّحاد ؛ واحدةٌ الْحلْق في الْجِنَايةَ َأن لَهما والْفَرقُ

  )لُهةٌ:  قَوعِ إقَامبِللر قَاما الْكُلِّ مي كَمف لْقالْح  (7َأي لْقْأسِ حالر ةياللِّح؛ و لْقَ ِلَأنعٍ حبا رمرِه8غَي 
 َأنَّه علَى بِنَاء بِكُلِّه الرْأسِ من الربعِ 9إلْحاقُ:  قيَل فَِإن . الصدقَةُ فيه إنَّما الَْأعضاء من 8غَيرِهما
تَادعم تَادعالْمي والَْأظْفَارِ قَلْمِ ف سلَي ارصلَى اِلاقْتع ف10طَر داحفَ وذَا فَكَياقُ هالِْإلْح عم فَاءعِ انْتامالْج 

 حصوِله في يتَردد قَد كَان لَما َأنَّه إلَّا ، اِلاعتياد لَا اِلارتفَاق كَماُل هو إنَّما الْجامع َأن فَالْجواب . ؟
لْقعِ بِحبْأسِ رالر تَهَأثْب ةاد11إذْ بِالْع دالْقَص هلَى إلَيع هجو ةادالْع نِلم هدقْصي سِلِلنَ إلَّا لَيي فَاقتاِلار 
 كَان وِإن ، يد تَمامِ بِقَلْمِ يحصُل اِلارتفَاق كَماِل َأدنَى 13َأن شَك ولَا  الدمِ ِللُّزومِ الْمنَاطُ هي َأنَّها 12لَا
  . معتَاد غَير 15بكونه يباِلي ولَا ، الدم بِه 14فَيثْبتُ هذَا من َأكْمَل الْكُلِّ وفي َأكْمَل الْيدينِ في

  

                                                            
  .  79- 78\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  1
 ) . ط(ليست في  2
  ) . ط(ما بين القوسين ليس في  3
  . ثم ) ط(في  4
  ) . ب(أ من /  318) ق(نهاية  ∗
  . لألول ) ط ، ب(في  5
  .  194\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر  6
  .إن ) ب(في  7
  . وهو خطأ . درهماً ) ب(في  8
  . الحلق ) ب(في  9
  . حرف ) ب(في  10
 . إذا ) ب(في  11
  . إال ) ب(في  12
 . إذ ) ب(في  13
 . فثبت ) ب(في  14
  .بسكونه ) ب(وفي ) أ(ليست في  15
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  ]يلزم بكل ظفر صدقة وبخمسة أظافير دم [ 

 ])ِإنو َأقَلَّ قَص نم ةسخَم يرَأظَاف هلَيقَةٌ فَعدص (نَاهعم قَةٌ  ظُفُرٍ بِكُلِّ تَجِبدقَاَل. صو فَرز - همحر 

اللَّه :جِبي مالد بِقَص ا، ثَلَاثَةنْهم وهُل ويفَةَ َأبِي قَونُل؛ حالَْأو ي ِلَأنيرِ فَأظَاف دالْي ةداحا، الْومد 

 َأقَمنَاها وقَد بِقَلْمه الدم يجِب ما َأقَلُّ واحد كَفٍّ َأظَافير َأن الْكتَابِ في الْمذْكُورِ وجه.  َأكْثَرها والثَّلَاثُ

قَامفَلَا الْكُلِّ، م قَاما يهَأكْثَر قَامم ا ِلَأنَّهي كُلِّهَؤدا إلَى يى لَا متَنَاهي )ِإنو ةَ قَصسخَم يرَأظَاف قَةتَفَرم 

نم هيدي هلَيرِجو هلَيقَةٌ فَعدص نْديفَةَ َأبِي عنَأبِي حفَ ووسي (امهمحر الَى اللَّهتَع )قَاَلو دمحم : (- 

همحر اللَّه - )هلَيع ما) داربتا اعبِم ا لَوهقَص نكَفٍّ م ،داحا وبِملَقَ إذَا وح عبْأسِ رالر نم 

عاضوم قَةتَفَرا.  مملَهاَل وكَم َأن ةِل الْجِنَايبِنَي ةاحا الروينَةلز [  

 )لُهقَو  :ي ِلَأنَّهَؤدا إلَى يى لَا متَنَاهي  (كَلَام لَا خَطَابِي ييققتَح  :َأي كَان جِبي َأن قَامي َأكْثَر الثَّلَاثَة 
 ظُفُرٍ قُلَامة من يتَجزآنِ لَا جوهرينِ بِقَطْعِ يجِب َأن إلَى وهكَذَا َأكْثَرهما يقَام ثُم كَالظُّفُرينِ َأيضا
داح1و.  

 تَقَاصرتْ وِإذَا. مر ما علَى معتَاد ِلَأنَّه الْحلْق؛ بِخلَاف ذَِلك، ويشينُه يتََأذَّى الْوجه هذَا علَى وبِالْقَلْمِ[ 

 متَفَرقًا خَمسة من َأكْثَر قَلَّم لَو وكَذَِلك مسكينٍ، طَعام ظُفْرٍ كُلِّ بِقَلْمِ فَيجِب الصدقَةُ فيها تَجِب الْجِنَايةُ

لُغَ لََأنبي ا ذَِلكمد ينَِئذفَح نْقُصي نْها عم  قَاَل .شَاء) :ِإنو رانْكَس رِمِ ظُفُرحلَّقَ الْمتَعو فَلَا فََأخَذَه 

ءشَي هلَي؛)ع و لَا ِلَأنَّهنْمي دعارِ بساِلانْك هفََأشْب ابِسالْي نرِ ممِ  شَجرالْح[  

 )لُهبِالْقَلْمِ:  قَولَى وذَا عه هجتََأذَّى الْوي  (لَافا قست بِخ2م هلَيع نالطِّيبِ م لْقالْحي وف عاضوم 
قَةتَفَرقُ إذْ متَفرا يبِهِم ينقتَفَرفَانْتَفَى م عامقَالُوا  . الْج  :لَو تَّةَ قَصس شَرا عظُفُر ن3طرف كُلِّ م 

                                                            
 قال. وقد خالف األحنافَ في هذا الرأي كل من المالكية والشافعية والحنابلة حيث جعلوا في ثالثة أظافر دم  1

 سواء دم فَعلَيه مقَامٍ في فَصاعدا َأظَافر ثَلَاثَةَ قَلَّم ولَو شَعرِه، جميع حلَقَ لَو كَما دم فَعلَيه َأظْفَاره، قَلَّم وِإن الماوردي
 فدية في والْحكْم : قدامة ابن ، قال الحنابلة مذهب أيضا وهو. عضوينِ  َأو واحد عضوٍ من رِجله َأو يده من كَانَتْ

 وفي طَعامٍ، من مد الْواحد الظُّفْرِ وفي. دم  ثَلَاثَة في وعنْه دم منْها َأربعة في سواء، الشَّعرِ فدية في كَالْحكْمِ الَْأظْفَارِ
وابن قدامة ، المغني، .  117\4والماوردي ، الحاوي ، .  130\2ابن رشد، بداية المجتهد ، : انظر  .مدانِ  الظُّفْرينِ

3\433  .  
  . قسما ) أ ، ب(في  2
  . ظفر ) أ ، ب(في  3
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 يفْعلُه ما وكُلُّ 2، هذا هذَا شَاء ما 1فَينْقُص دما ذَِلك يبلُغَ َأن إلَّا صدقَةٌ ظُفُرٍ ِلكُلِّ علَيه وجب َأربعةٌ
دبالْع رِمحا الْممم يهف منًا الديع قَةُ َأودنًا الصيع هلَيفَع تَقَ إذَا ذَِلكي لَا عاِل فلَا الْحُل ودبمِ  يوبِالص .  

  ]التخيير في الفدية [ 

 ])ِإنو بتَطَي َأو يطًا لَبِسخم لَقَ َأوح نذْرٍ مع وفَه رخَيم إن شَاء حذَب ِإنو قَ شَاءدلَى تَصع تَّةس 

يناكسم عٍ بِثَلَاثَةوَأص نامِ مالطَّع ِإنو شَاء امامٍ ثَلَاثَةَ صَأي (ِلهالَى ِلقَوةٌ{ تَعيدفَف نامٍ ميص َأو قَةدص 

َأو كةُ] 196: البقرة[} نُسمكَلو يرِ َأوِللتَّخْي  [  

 )لُهقَو  :َأو 3لبس نذْرٍ مع  (بَِأن طُرإلَى اُض ةيْأسِ تَغْطالر فِلخَو لَاكالْه نم درالْب ضِ َأورِللْم َأو 
لَبِس لَاحبِ السرِللْح هلَيةٌ فَعةٌ كَفَّارداحو رتَخَيا ييهف نيب َأن حذْبشَاةً ي َأو مطْعتَّةَ يس يناكسِلكُلِّ م 

 يذْهب لَم ما نَهارا ويلْبسه لَيلًا ينْزِعه كَان وِإن ، َأيامٍ ثَلَاثَة يصوم َأو طَعامٍ من صاعٍ نصفُ مسكينٍ
ودثَلًا الْعي مْأتيو هرغَي ، متَقَدذَا وةُزِ ِلهاديٍل يتَفص جِعفَار هإلَي .  

 ]قَدا وهروُل فَسسر اللَّه - هلَيلَاةُ عالص لَامالسا - ونَا، بِمةُ ذَكَرالْآيلَتْ وي نَزذُورِ فعالْم ثُم موالص 

زِيهجي يف َأي عضو؛ مشَاء ةٌ ِلَأنَّهادبي عكَان، كُلِّ فم كَذَِلكقَةُ ودنَا الصنْدا عنَّا  ِلميب .[  

  )لُهقَو  :قَدا وهروقد)  فَس 4َأي رةَ فَسالْكَفَّار رخَيا 5الْميهف ِلهالَى بِقَوتَع  : m  Æ  Å   Ä  Ã  Â   Á

Çl6  انَا بِمذَكَر ، ذَِلكي وف يثدبِ حنِ كَعرةَ بجي 7عنِ فييححلْتُ (( قَاَل الصموِل إلَى حسر اللَّه 
لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسُل والْقَمو تَنَاثَرلَى يهِي عجا:  فَقَاَل وى كُنْتُ مَأر عجلَغَ الْوا بِك بى مَأر ، َأو 
 ستَّةَ َأطْعم َأو َأيامٍ ثَلَاثَةَ صم:  فَقَاَل ، لَا فَقُلْتُ ؟ شَاةً َأتَجِد ، َأرى ما بِك بلَغَ الْجهد َأرى كُنْتُ ما

                                                            
  .فينتض ) ب(في  1
  ) . ط ، ب(ليست في  2
  . وهو خطـأ . ليس ) أ(في  3
  ) . ط ، ب(ليست في  4
  . المتخير ) ط ، ب(في  5
  .  196آية : ة البقرة سور 6
 صحابي،: األنصار حليف البلوي، عدي، بن أمية بن عجرة بن كعب: وهو . عجزة ، وهو خطأ ) أ ، ب(في  7

 وتوفي الكوفة، وسكن) نسك  أو صدقة أو صيام من ففدية : (اآلية  نزلت وفيه. كلها المشاهد شهد محمد، أبا يكنى
.  1321\3القرطبي ، االستيعاب ، : انظر  .ه  51 سنة توفي.  حديثاً 47 له. سنة  75 نحو عن بالمدينة،

  .  227\5والزركلي ، األعالم ، .  448\5والعسقالني ، اإلصابة ، 
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يناكسينٍ ِلكُلِّ مكسف مصاعٍ نص ((ي 1فو ةايرِو )) هرفََأم َأن مطْعقًا يفَر نيب تَّةس َأو يدهشَاةً ي َأو 
 في"  شَاةً 5اتجد"  الُْأولَى الرواية في ، وقَولُه 4 بِثَلَاثَة َأصوعٍ الْفَرقَ 3وفَسر.  2)) َأيامٍ ثَلَاثَةَ يصم

اءدتوٌل اِلابمحلَى مع َأنَّه َألَهْل سه تَجِد كالنُّس ، فَِإن دج6و هرَأخْب َأنَّه رخَيم نَهيب نيبنِ ولَتَيالْخَص ، 

ِإنو لَافَ كَانرِ خادتَبالْم لَا كَي ةُ تَقَعضارعالْم نَهيب نيبوهو قوله تعالى [ الكتاب (  و m  Ã  Â   Á

Ç  Æ  Å   Ä l7 [8 (9  والرواية األخرى.   

  ]النسك ال يذبح إال في الحرم [ 

 الدم وهذَا مكَان، َأو زمانٍ في إلَّا قُربةً تُعرفْ لَم الِْإراقَةَ ِلَأن بِاِلاتِّفَاق؛ بِالْحرمِ فَيخْتَص النُّسك وَأما[ 

 َأبِي عنْد والتَّعشيةُ التَّغْذيةُ فيه َأجزَأه الطَّعام اخْتَار ولَو بِالْمكَانِ، اخْتصاصه فَتَعين بِزمانٍ يخْتَص لَا

 ِلَأن يجزِيه؛ لَا - اللَّه رحمه - محمد وعنْد. الْيمينِ  بِكَفَّارة اعتبارا - هاللَّ رحمه - يوسفَ

  ] التَّمليك عن تُنْبُِئ الصدقَةَ

 )لُها:  قَوَأمو كالنُّس خْتَصمِ فَيرالَى قَاَل اهللا)  بِالْحي تَعف اءزج ديالص  m Æ  Å  Äl10 وهو 
اجِبو بِطَرِيق ةالْكَفَّار لًا فَكَاني َأصيٍ كُلِّ فده بجةً وي ∗كَفَّارف هاصصمِ اخْتربِالْح ، لُهقَو؛ و  ِلَأن
 ولَازِمه ، بِالِْإراقَة 11)هنَا  تَعلَّقَتْ(  الْقُربةَ َأن يعطي مكَان َأو زمانٍ في إلَّا قُربةً تُعرفْ لَم الِْإراقَةَ
ازوالَْأكِْل ج نْهيِ مدكَه ةتْعانِ الْمرالْقو ةيحالُْأضو ، نلَك عاقالْو وملُز قديعِ التَّصمبِج هم؛ لَح ِلَأنَّه 

                                                            
 . 1816: ، كتاب الحج ، باب اإلطعام في الفدية نصف صاع ، حديث رقم  10\3: صحيح البخاري : ينظر  1
 .   1817: ج ، باب النسك شاة ، حديث رقم ، كتاب الح 10\3: صحيح البخاري : ينظر  2
  . وفسرا ) ب(في  3
: انظر  .همزةً  الْمضمومة الْواوِ من َأبدلْتَ شْئتَ جمع صاع ، وِإن: وأصوع . أصيع ) ب(آصع ، وفي ) أ(في  4

  .  180\1الرازي ، مختار الصحاح ، 
 . اتخذ ) أ ، ب(في  5
  . وجده ) ط ، ب(في  6
  .  196آية : سورة البقرة  7
 ) . ب(ما بين المعكوفين ليس في  8
  ) . أ(بين القوسين ليس في  9
  .  95آية : سورة المائدة  10
  ) . أ(أ من /  124) ق(نهاية  ∗
 . هنا تعلقت ) ط ، ب(في  11
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 لَكن ، مقَامه غَيرِه إقَامةُ يلْزمه 1ال ∗∗ذَبح بعدما سرِقَ لَو َأنَّه الْمتَبادرِ بِحسبِ هذَا لَازِم ثُم ، كَفَّارةٌ
عاقالْو لَا َأن هملْزي ذَِلك هرغَيةُ 2فَكَانَتْ وبالْقُر يها فتَانِ لَهةُ:  جِهجِه اقَةةُ الِْإرجِهو قدلُْأولَى . التَّصفَل 

  . منْه يْأكُُل ولَا بِلَحمه يتَصدقُ 3والثانية ، مذْبوحا سرِقَ إذَا غَيره يجِب لَا

  ] مباشرة الزوجة [

 ]وهو ذْكُورٌل. الْمفَص )فَِإن جِ إلَى نَظَرفَر هَأترام ةونَى بِشَهلَا فََأم ءشَي هلَي؛) ع ِلَأن مرحالْم وه 

اعالْجِم لَمو دوجي ارا فَصكَم لَو نَى تَفَكَّرفََأم )ِإنَل وقَب َأو سلَم ةوبِشَه هلَيفَع مي) دفعِ وامالْج 

  ]فََأمنَى  بِشَهوة مس إذَا: يقُوُل الصغيرِ

 )لُهقَو  :وهو  (قَةُ َأيدلَى الصتَْأوِيِل ع قدالتَّص  )ِذْكُوري)  الْمف ةيَل ، الْآيُل قيفَةَ َأبِي قَونِل حكَقَو 
،دمحقَاَل مو وفَ َأبوسيثُ:  يدي فسر الْحةَ 4الَّذالْآي يهامِ لَفْظُ فالِْإطْع فَكَان ةينِ كَكَفَّارمالْي ، يهفو ،نَظَر 
،نَظَر يثَ فَِإندالْح سفَ لَيمرِل سمجْل 5الْمب 6إنَّه نيبمراد م7لل بِالِْإطْلَاق ، وهيثٌ ودح ورشْهلَتْ 8ممع 
   بِه عملَتْ

                                                            
  ) .ب(ب من /  318) ق(نهاية  ∗∗
  ) . ط(ليست في  1
  . فكان ) ط(في  2
  . وللثانية ) ط ، ب(في  3
 . قرأ ) أ(في  4
  . المحتمل ) ب(في  5
 ) . ب(ليست في  6
 . المراد ) ط(في  7
8 ورشْها وهو ، اآلحاد خبر أقسام من:  الحديث الْمم قٌ لَهةٌ طُرورصحم بَِأكْثَر ننِ، ماثْنَي لَملُغْ وبي داتُرِ، حالتَّو يمسا وورشْهم ;

 من ِلانْتشَارِه، الْمستَفيض الْفُقَهاء من جماعةٌ وسماه ، .فَاشْتَهر وشُهرةً شَهرا َأشْهره الَْأمر شَهرتُ: يقَاُل َأمرِه، ِلوضوحِ; مشْهورا
فَاض اءالْم يضفا  يضأقسام ثالثة إلى)  آحاد خبر أنه اعتبار على(  المشهور الحديث ويقسم .فَي   :،يححص نسحيفٌ، وعضو 
 .  آحاد خبر أو مشهور، أو ، متواتر إما:  عندهم فالحديث ثالثية القسمة فيجعلون:  الحنفية أما . الجمهور مذهب وهذا

 التواتر حد يبلغ ال عدد الصحابة عن يرويه حيث األول، العصر في آحاد خبر يكون الذي هو  الحنفية عند المشهور والحديث
 فهو ؛ الكريم القرآن لبيان صالحيته حيث من المتواتر مع يستوي عندهم ، وهو التابعين وتابعي التابعين عصر في يتواتر ثم ،

 ، حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل، أبو:  العسقالني: انظر  .  المطلق ويقيد ، العام ويخصص المجمل يفصل
،  الرحيلي اهللا ضيف بن اهللا عبد:  تحقيق ، األثر أهل مصطلح في الفكر نخبة توضيح في النظر نزهة ،) هـ852: المتوفى(
 أبي بن الرحمن عبد: والسيوطي.  1: األجزاء عدد ، هـ1422 األولى،: الطبعة بالرياض ، سفير مطبعة: الناشر ،  49\1

 دار: الناشر ، 621\2،  الفاريابي محمد نظر قتيبة أبو:  تحقيق ، الراوي تدريب ،) هـ911: المتوفى( الدين جالل بكر،
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 يحمل َأن فَيجِب ، بِالتَّمليك حقيقَتُها وتَحقَّقَ الصدقَةُ الْآية في الْمذْكُور ثُم ، 1ِبه الزيادةُ فَجازتْ الُْأمةُ
 يعتَبر َأنَّه الَْأمرِ وغَايةُ ، معارِضا كَان وِإلَّا الصدقَةُ هو الَّذي 2)على اإلطعام (  الِْإطْعام الْحديث في

  . َأعلَم واَللَّه ، الَْأعم بِاِلاسمِ

  ]المباشرة دون الفرج ال تفسد الحج [ 

 دون فيما الْجِماعِ في الْجواب وكَذَا. الَْأصِل  في ذَكَره ينْزِْل لَم َأو َأنْزَل إذَا ما بين فَرقَ ولَا[ 

 َأن ولَنَا. بِالصومِ  واعتَبره َأنْزَل إذَا ذَِلك جميعِ في إحرامه يفْسد إنَّما َأنَّه الشَّافعي وعن. الْفَرجِ

ادفَس جلَّقُ الْحتَعاعِ يذَا بِالْجِمِلهلَا و دفْساِئرِ يبِس ،اتظُورحذَا الْمهو ساعٍ لَيبِجِم ودقْصلَّقُ فَلَا متَعي 

ا بِهلَّقُ متَعاعِ يإلَّا بِالْجِم َأن يهنَى فعتَاعِ ممتاِلاس فَاقتاِلارو َأةربِالْم ذَِلكو ظُورحامِ مرالِْإح هملْزفَي 

مالد لَافمِ؛ بِخوالص ِلَأن مرحالْم يهف اءقَض ،ةولَا بِالشَّهُل وصحونِ ياِل بِدا الِْإنْزيمف ونجِ  دالْفَر.  [  

 مهيجاتٌ والظُّفُرِ الشَّعرِ وِإزالَةُ الطِّيب إذْ ، لَه مةكَالْمقَد ِلَأنَّه ؛ هذَا علَى السابِقَ النَّوع قَدم)  فَصٌل ( 
ةوا ِللشَّهِلم يهطتُع نم ةاحالر  ينَةالزو. 

  )لُهلَا:  قَوقَ وفَر نيا بَل إذَا مَأنْز َأو نْزِْل لَمخَاِلفٌ)  يا مِلم ححي صعِ فاميرِ الْجغي الصِلقَاض 
3خَان نم اطاِل 4اشْترقَاَل . 5الِْإنْز  :كُونا ِلياعجِم نه مجقٌ ، وافوا مي ِلمف وطسبحيث قال  الْم :

كَذَِلكإذَا و نْزِْل لَمي:  6ينعي جِبي منَا الدنْدلَافًا عخ ، يعي لَلشَّافٍل رحمه اهللا فا قَواسيلَى قمِ عوالص 
لَا فَِإنَّه هملْزي ءإذَا شَي نْزِْل لَمنَّا ، بِالتَّقْبِيِل ينَقُوُل لَك  :اعا الْجِميمف ونجِ دالْفَر نم لَةمج فَثالر فَكَان 
 إن : يقَاُل وقَد. انتهى   إحرامه محظُور مرتَكبا يصير علَيه ، وبِالِْإقْدامِ الِْإحرامِ بِسببِ عنْه منْهِيا
كَان اميِ الِْإلْزِللنَّه سيٍ كُلُّ فَلَينَه وجِبي فَثكَالر ، ِإنو كَان فَثِللر إذْ فَكَذَِلك لُهَأص ي الْكَلَاماعِ فالْجِم 

هِنترضبِح سلَيو ا ذَِلكوجِبًئا مشَي.  

                                                                                                                                                                                    

المكتب اإلسالمي ، : لناشر ، ا 97- 94لمحات في أصول الحديث ، : محمد أديب صالح . ود . 2: األجزاء عدد طيبة،
    .، لبنان، الطبعة الثالثةبيروت

  ) . أ ، ب(ليست في  1
  ) . أ(ما بين القوسين ليس في  2
  .  280\1البغدادي ، هدية العارفين ، : انظر . هو شرح للجامع الصغير للشيباني  3
 .أشراط ) أ(في  4
  . اإلنزاال ) ب(في  5
  .  120\4السرخسي ، : ينظر  6
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 )لُهي:  قَويعِ فمج ذَِلك  (هرةُ ظَاهادإر سالْم ةو1ِلشَه لَةالْقُبو ةواعِ 2لشَهالْجِما ويمف ونجِ د3الْفَر . 
فَادالْمو ينَِئذيبِ حكذْكُورِ بِالتَّري:  الْمنَأع لَها قَوإنَّم دفْسي هامري إحيعِ فمج َل إذَا ذَِلكَأنْز َل إذَا َأنَّهَأنْز 
دفْسي هامرِإذَا ، إحو نْزِل لَمي 4لَم هملْزي مذَا ؛ دهو ِلَأنَّه لَو نَى ُأرِيدعمجرد م لَةمِل الْج5للَْأو وهإذَا و 
 الشَّافعي وقَاَل قَوِله ، علَى اِلاقْتصارِ مع ثَابِتٌ الْمعنَى هذَا إذْ ، لَغْوا 6إنَّما هو لَفْظُ كَان يفْسد َأنْزَل

 الصور قَصر َأنَّه وتَحقيقُه ، ذَكَرنَا ما فَالْمعنَى ، 8َأنْزَل إذَا ذَِلك 7)في جميع ( يفْسد : رضي اهللا عنه
روةَ الصذْكُورلَى الْمكْمٍ 9عح وه ادَل إذَا الْفَسَأنْز ، يهفو يمتَقْد يرتَْأخُل ، والَْأصا وي إنَّميعِ فمج لْكت 
 من الَْأمرينِ مجموع فَيفيد ، 10باإلنزال إلَّا الْفَساد فيها حكْم لَا:  قَوِلنَا معنَى وهو ، بِالِْإنْزاِل الِْإحرامِ فَساد الصورِ

                                                            
  . بشهوة ) ط(في  1
 . بشهوة ) ط(في  2
 عدمِ عنْد عليه، شَيء فلَا وِإلَّا ، فدية فعليه لذة فيها المباشرة كانت إذا :  المالكية مذهب:   المسألة هذه في الفقهاء مذاهب 3

 سواء حجه يفْسد لَم بشهوة هذا فعل إذَا:  قالوا الشافعية.  الحج يفسد وطْء بِغَير َأو بِوطْء الِْإنْزال  حصل فإذا.  الِْإنْزاِل حصوِل
 إن:   قالوا  الحنابلة مذهب . فيه فديةَ ولَا بِحرامٍ فَلَيس شَهوة بِغَيرِ ونَحوهما والْقُبلَةُ ساللَّم:  وقالوا ، شَاةٌ وتَجِب ، لَا َأم َأنْزَل
 أن لدي والراجح.  المذهب في روايتان الِْإنْزاِل، عنْد الْحج إفْساد وِفي ، بدنَةٌ فَعلَيه َأنْزَل وِإن دم، فَعلَيه ينْزِْل، فَلَم  هذا فعل

 في الوطء كحال الشهوة فيها تكتمل فال الوطء دون فعل ألنه الحج يفسد وال الهدي يوجب صوره بجميع الفرج دون المباشرة
: المتوفى(،  المالكي عرفة بن أحمد بن محمد:  الدسوقي: انظر  . األمرين في  الجناية تتساوى أن ينبغي فال الفرج
والنووي ، المجموع ،  . 4 :األجزاء  عدد ، الفكر دار: الناشر ،  68\2،  الكبير الشرح على الدسوقي حاشية ،) هـ1230

  .  311\3وابن قدامة ، المغني ، .  421\7
  . ال ) ب(في  4
 . األول ) ط(في  5
 ) . ط ، ب(ليست في  6
 ) . أ(بين القوسين ليست في  7
. فمذهب الشافعية كما بينت سابقاً أن اإلنزال دون الفرج ال يفسد اإلحرام هذا العزو لإلمام الشافعي ليس دقيقاً  ،  8

 وكَذَِلك ينْزِْل، لَم َأو َأنْزَل"  شَاةٌ"  وعلَيه ينْزِْل، لَم َأو َأنْزَل سواء الْحج، يفْسد لَم الْفَرجِ دون كَان فَِإن: قال الماوردي 
َل لَوقَب َأو لَمس ةوبِشَه هلَيشَاةٌ"  فَع  "هجحزٌِئ  وجلَا .موقال النووي في المجموع ، و دفْسي كُهنُس ةاشَرببِالْم ةوبِلَا بِشَه 

لَافخ اءوَل سَأنْز 291\7والنووي ، المجموع ، .  223\4الماوردي ، الحاوي ، : انظر . لَا  َأم  . 
 . تكرار ) ب(في  9
  ) . أ(ليست في  10
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اداِل، الْفَسبِالِْإنْز مدعوبِ وجو ءشَي نْدمِ 1عداِل ع؛ الِْإنْز ِلَأنَّه ْل لَمعجا ييها فكْمى حوا سم ،ذَكَر ثُم 
بذْهم يعالشَّاف رحمه اهللا هو وعمجنِ ميري الَْأمل فم قَوو2فالص اِلحا صهِماتا ِلِإثْبعُل ممحفَي   

،هلَيع متُهادعو بنَص لَافارِ الْخبتٍل بِاعقَو د ثُمنِّف قَصصاع الْما اتِّبي مف وطسبي ، الْماَلَّذو يها فم 
 لَم إذَا شَيء يلْزمه لَا فَِإنَّه الصومِ علَى قياسا قَوٍل رضي اهللا عنه في ِللشَّافعي خلَافًا قَوِله من علمت
 تَقْرِيرِ في يتَعرض َأن هذَا علَى الْمصنِّف وعلَى ، ذَكَره الَّذي الْفَرقَ الْمصنِّفُ ذَكَر ثُم ، 3ينْزِْل

 يتَعلَّقُ الِْإحرامِ فَساد َأن ولَنَا: (  بِقَوِله ِللَْأوِل فَالتَّعرض ، ِلكَلَامه تَحميلُه ويمكن ِللطَّرفَينِ الْمذْهبِ
: (  بِقَوِله الْمحظُورات من بشَيء فَساده بِعدمِ 4هذَه علَى استَدلَّ ثُم بِه يتَعلَّقُ إنَّما يعني)  بِالْجِماعِ
 ، الِْإحرام بِمباشَرتها يفْسد لَا 5أن سائرها الْمعلُوم َأن تَفْصيلُهو ) . الْمحظُورات بِساِئرِ يفْسد لَا وِلهذَا

النَّصو درو ي بِهاعِ فالْجِم هتوربِص ، لَّى فَِإنَّهص اللَّه هلَيع لَّمسا وِئَل إنَّمس ناعِ عالْجِم طْلَقُهمو∗ 
 7نقُْل لَم النَّص ذَِلك ولَولَا ، بِحقيقَته بِالْفَساد الْجواب فَيتَعلَّقُ الْخَاصة بِالصورة 6هو ما إلَى ينْصرِفُ

بَِأن اعا الْجِمضَأي دفْس؛ م ِلَأنى وا َأقْصم جِبي يف جالْح اءي الْقَضفمِ ووةُ الصنِ، فَكَانَا الْكَفَّاريازِيتَوم 
 حكْم الْقَضاء وجوبِ وعدم ، الْحج قَضاء فَكَذَا ، الْمس مع بِالِْإنْزاِل تَجِب لَا ∗∗الصومِ في والْكَفَّارةُ

إلى  8اِلاستمتَاعِ معنَى فيه َأن إلَّا: (  بِقَوِله ِللثَّاني والتَّعرض ، الْمطْلُوب وهو عدمه فَيثْبتُ الْفَساد عدمِ
 الْمس بِشَهوة من قُلْنَا ما بِه والْمراد ، ذَِلك جميعِ لَفْظُ فيه ضمير 9مرجِع َأن وجهه ) .إلى آخره 
 ذَِلك بعد ِلقَوِله يكُن لَم وِإلَّا . 1النِّهاية لَفْظُ 10يفيد كَما لَا يفيد الِْإنْزاِل الْفَرجِ دون فيما والْجِماعِ والتَّقْبِيِل

                                                            
  . عنه ) ب(في  1
  . بالصوم ) ط(في  2
  .   435\3الماوردي ، الحاوي ، : انظر  3
  . هذا ) ط(في  4
 . شاء يدها ، وهو خطأ ) أ(في  5
  ) . ب(أ من /  319) ق(نهاية  ∗
  ) .أ ، ب(ليست في  6
  .يقل ) ب(في  7
  ) .أ(ب من /  124) ق(نهاية  ∗∗
  .االستماع ) ب(في  8
 .يرجع ) ب(في  9
  . يفيده ) ب(في  10
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َل إذَا ذَِلكنًى َأنْزعم ، كَانلُّ ونْحِلنَا إلَى يي قَوف سالْم ةوبِشَه عاِل مَل إذَا الِْإنْزُل . َأنْزاصفَالْح نم 
ةاربإلَى الْع ِلها قَويمف ونجِالْفَ دإلَّا ر ي َأنف سالْم ةوالتَّقْبِيِل بِشَهو طْءالْوا ويمف ونجِ دا الْفَرتَاعمتاس 
َأةربِالْم مَأع نم هنكَو عاٍل مإنْز لَا َأو ، ذَِلكو ظُورحم هامرإح ملْزفَي مالد ، لَافمِ بِخوي الصت الَّذسق 
هلَيع مدومِ علُز ءإذَا شَي نْزِْل لَمي ادالْفَسَل إذَا و؛ َأنْز ِلَأن  )مرحالْم يهف اءقَض ةوُل فَلَا الشَّهصحي 

مرحالْم يها فيمف ونجِ داِل إلَّا الْفَربِالِْإنْز ، ا ثُمإنَّم دفْسي هنْد؛ ع  2)ِلَأن  هرِيمبِ تَحببِس هنتَفْوِيتًا كَو 
 فعُل الثَّابِتُ بْل ، َأصلًا محرم يوجد لَم وقَبلَه الْمرَأة من الشَّهوة قَضاء عن الْكَفُّ هو الَّذي ِللركْنِ
وهكْرفَلَا م وجِبًئا يشَي لَافا بِخم ننَح يهف تَاعِ فَِإنمتاٍل بِلَا بِاِلاسُل إنْزصحي ظُورحامِ مرالِْإح بقتَعسفَي 
اءزالْج ، عماِل وتُ الِْإنْزثْبي ادالْفَس بِالنَّص .  

  ]الجماع يفسد الحج [ 

 ])ِإنو عامي جف دنِ َأحبِيلَيَل السقَب قُوفالْو دفَةَ فَسربِع هجح وهلَيي شَاةٌ، عضميي وف جا الْحكَم 

 الصلَاةُ علَيه - اللَّه رسوَل َأن« روِي ما فيه والَْأصُل) الْقَضاء وعلَيه يفْسده، لَم من يمضي

لَامالسِئَل - وس نمع اقَعو َأتَهرا اممهانِ ورِمحم جرِيقَانِ:  قَاَل بِالْحا يمانِ ديضميي وا فهِمتجح 

 وقَاَل. - عنْهم تَعالَى اللَّه رضي - الصحابة من جماعة عن نُقَل وهكَذَا »قَابٍِل من الْحج وعلَيهِما

يعالشَّاف - همحر اللَّه - :نَةٌ  تَجِبدب [  

  )لُه3قَو  :دفَس هجح هلَيعكَذَا)  شَاةٌ وإذَا و ددتَع اعي الْجِمسٍ فلجم داحَأة والمر ة َأووسن ، طْءالْوو 
 بِه يتَعلَّقُ لَا:  عنْه ُأخْرى وفي ، حنيفَةَ َأبِي عن الروايتَينِ وِإحدى ، عنْدهما الْقُبِل في كَهو الدبرِ في
ادالْأ فَسولو ح4َأص . فَِإن امعي جسٍ فلجم َل آخَرقَب قُوفالْو ، لَمو دقْصي بِه فْضر ةجالْح ةدالْفَاس 
هلَزِم مد آخَر نْديفَةَ َأبِي عنَأبِي حفَ ووس5ي ، لَوى واعِ نَوي بِالْجِمالثَّان فْضر ةدلَا الْفَاس هملْزي يبِالثَّان 

                                                                                                                                                                                    
:  ، المتوفى الحنفي ، بالصغناقي:  المعروف ، علي بن حسين ، الدين حسام ، لإلمام: الْهِداية  شرح في النِّهاية 1

كشف الظنون ، : حاجي خليفة : انظر . وهو أول شرح على كتاب الهداية كما ذكر السيوطي   ، 710 سنة
  .  314\1هدية العارفين ، : ، والبغدادي  2022\2
  ) . ب(ما بين القوسين ليس في  2
 ) . ب(ليست في  3
  .  216\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر  4
  .  217\2انظر ، المرجع نفسه ،   5
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ءي كَذَا 1شَيف انَةزِل خي الَْأكْمقَاضو نَا . خَانمقَدو نم وطسبا الْمقَرِيب وملُز ددوجِبِ تَع؛ الْم ددِلتَع 
  . 2الْقَيد هذَا غَيرِ من عنْدهما الْمجاِلسِ

 علَى اعتباره 4والْحقُّ ، 3ُأخْرى فَيلْزمه الُْأولَى عن كَفَّر يكُون َأن إلَّا واحدةٌ كَفَّارةٌ يلْزمه:  محمد وقَاَل
5َأن يراتُ تَصةُ الْجِنَايددتَعالْم هدعةً بدتَّحم ، فَِإنَّه ي نَصرِ فظَاه ةايولَى 6الرع َأن رِمحإذَا الْم عامج 

اءالنِّس فَضرو هامرإح ، َأقَامو نَعصا يم هنَعصالل يالْح ناعِ والطيب مقَتِْل 7الْجِمو ديالص هلَيع َأن 
ودعا(  يكَم ا  كَانامري قَاَل . 8)حف وطسبالْم  :ِلَأن ادامِ بِِإفْسرالِْإح لَم رصا يخَارِج نْهَل عقَب 

 ما بِجميعِ علَيه َأن إلَّا حاِله علَى محرِم فَهو( الْمحظُورات  وارتكَابِ الرفْضِ بِنية وكَذَا الَْأعماِل،
نَعا صما؛ دداحا ونَّا ِلميب َأن كَابتار  اتظُورح9)الْم تَنَدإلَى اس دقَص داحو وهجِيُل ولَاِل تَعالِْإح 
يهكْففَي ِلذَِلك مد داحفَكَذَا .10انتهى و لَو ددتَع اعجِم دعِل بد الَْأوفْضِ 11ِلقَصالر يهف مد داحا . ومو 
ملْزي بِه ادالْفَس مالدلَى وِل عجالر ملْزي ثْلُهلَى مع َأةرالْم ، ِإنةً كَانَتْ وهكْرم ةً 12نائمة َأويا أو نَاسإنَّم 
 الصبِيةُ هي كَانَتْ ولَو ، دونَه حجها فَسد مثْلُه يجامع صبِيا الزوج كَان ولَو . الِْإثْم بِذَِلك ينْتَفي

                                                            
  ) .ب(ليست في  1
  .  79\4انظر ، السرخسي ، المبسوط ،  2
  .   2/217الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر  3
  . الحلق ) ب(في  4
  ) . ب(ليست في  5
 وَأبو حنيفَةَ َأبو وهم الْمذْهبِ، َأصحابِ عن مروِيةٌ مساِئُل وهي َأيضا، الرواية ظَاهر وتُسمى : الُْأصوِل مساِئُل 6

 ظَاهرِ في الشَّاِئع الْغَاِلب لَكن الِْإمامِ، عن َأخَذَ ممن وغَيرهما زِياد بن والْحسن زفَر بِهِم يلْحقُو ومحمد، يوسفَ
ةايوالر َأن كُونُل يقَو الثَّلَاثَة كُتُبرِ وظَاه ،ةايوالر كُتُب دمحتَّةُ موطُ السسباتُ الْماديالزو عامالْجو يرغالص ريالسو 
يرغالص عامالْجو ،ا. والسير الكبير  الْكَبِيرِإنَّمتْ ويمرِ س؛ بِظَاهةايوا الرتْ ِلَأنَّهوِير نع دمحم اتايبِرِو ،الثِّقَات فَهِي 
، وحاجي خليفة ، كشف  69\1حاشية رد المحتار ، : ابن عابدين : انظر .عنْه مشْهورةً َأو متَواترةً إما عنْه ثَابِتَةٌ

  .  1282\2الظنون ، 
  ) . ط(ليست في  7
 . حراماً كما كان ) ط(في  8
 ) . أ ، ب(ما بين القوسين ليس في  9
 .  122\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  10
  .يقصد ) ب(في  11
 ) . ط(ليست في  12
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 شَيء فَلَا ينْزِْل لَم وِإن ، دم وعلَيه حجه يفْسد لَم وَأنْزَل بهِيمةً جامع ولَو . الْحكْم انْعكَس َأومجنُونَةٌ
هلَيع ، نَاءمتاِلاسلَى بِالْكَفِّ وذَا عه .  

  

  

 ةً كَانَتْ إذَا ثُمهكْرتَّى مح دا فَسهجا حهلَزِمو مْل ده جِعلَى تَرجِ عو؟ الز ننِ عاعٍ ابلَا 1شُج ، نعو 
نعي وازِمِ َأبِي الْقَاض2ح منَع . الْقَارِنإذَا و عامَل جقَب قُوفَل الْوقَبو طُوفَ َأني هترمةَ ِلععبَأر اطَأشْو 
اطَأشْو دفَس هجح تُهرمعو هلَيعو َأن يضما ييهِمف متياوملَى هوعليه ع ادا ∗شَاتَانِ 3الْفَسماُؤهقَضو . 
ولَو عاما جمدعطَافَ ب هترمةَ ِلععبَأر اطَأشْو دفَس هجح وند هترمِإذَا ، عو دفَس جقَطَ الْحس مانِ درالْق 
 ِلَأنَّه ؛ الْعمرة إحرامِ في وِللْجِماعِ الْحج ِلفَساد ؛ دمانِ وعلَيه ، صحيحانِ نُسكَانِ لَه يجتَمع لَم ِلَأنَّه ؛

اقي بقْضفَي ج4وكذَا فَقَطْ، الْح لَو مرَأح ةرما بِعهدفََأفْس لَّ ثُمَأه ةجبِح سذَا بِقَارِنٍ لَي5ِله .  

  

                                                            
1 دمحم اعٍ بنشُج نب ،الثَّلْجِي يادغْدالب ، ،هيالفَق دالَمِ، َأحو اَألعَأب دباِهللا، ع يادغْدالب ،ينَففُ الحرعينِ وبِاب ،الثَّلْجِي 

 الّذي وهو ، حنيفة أبي أصحاب من.  وتالَوة وتهجد تَعبد صاحب وكَان.  العلْمِ بحورِ من وقته، في العراق فقيه
) المشبهة على الرد( و) المضاربة( و) النوادر( و ،) اآلثار تصحيح( كتاب له. بالحديث  وقواه له واحتج فقهه شرح
  .  64\10، والزركلي ، األعالم،  379\12الذهبي ، السير ، : انظر  . هـ 266 سنة ساجِداً ماتَ.  ذلك وغير

 وبالفرائض ، حنيفة أبي بمذهب عالماً ورعاً كان فقيه، ، الحنفي السكوني، العزيز عبد بن الحميد عبد:  حازم أبو 2
 عن العلم وأخذ البصرة، من أصله ، والمناسخات الوصايا وغامض والمقابلة والجبر والقسمة والذرع والحساب
 المحاضر: الكتب من له ، وغيره الطحاوي عنه وأخذ بغداد، من والكرخ والكوفة بالشام القضاء وولي فيها، شيوخ

 سنة ببغداد وتوفي الحنفي، الفقه فروع في للشيباني الكبير الجامع شرح الفرائض، لباب القاضي، أدب والسجالت،
 ،) هـ879: المتوفى( الحنفي ، الجمالي  ، السودوني قاسم العدل أبو الدين زين:  قطلوبغا  ابن:  انظر . ه 292
: الطبعة ، دمشق القلم، دار: الناشر ،182\1 ، يوسف رمضان خير محمد:  تحقيق ، الحنفية طبقات في التراجم تاج

 الغني عبد بن راغب محمد بن رضا بن عمر:  وكحالة.  3: األجزاء  عدد ، م 1992 - هـ 1413 األولى،
 إحياء دار بيروت، - المثنى مكتبة: الناشر . 102-101\5 ، المؤلفين معجم ،)هـ1408: المتوفى( الدمشقي،
 . 13: األجزاء عدد بيروت، العربي التراث

 ) . ب ، ط( في ليست 3
 ) . ب(ب من /  319) ق(نهاية  ∗
 .ولذا ) ب(في  4
 .  219\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر  5
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 )لُهُل إلى:  قَوالَْأصى)  آخره وو رود َأباوي 1ديِل فاسر2الْم نى عيحنِ ييرٍ َأبِي بثَنَا:  3كَث زِيدي نب 
  ، محرِمانِ وهما امرَأتَه جامع 1جذَام من رجلًا َأن ((  6توبةَ َأبو فيه شَك 5نُعيمٍ بن زيد َأو 4نُعيمٍ

                                                            
 السجستانى، داود، َأبو الْجليل، اِإلمام، عمران، بن عمرو بن شَداد بن بشير بن ِإسحاق بن الَْأشْعث بن سلَيمان 1

 اثْنَتَينِ سنَةَ:  وِلد  ، البصرة محدثُ ، السنَن الْهِنْد ، صاحب لبالد المتاخم الْمعروف اإلقليم سجستان من األزدى،
طبقات : السبكي : انظر  . هـ 275 سنة مات ، الشَّْأنِ هذَا في وبرع وصنَّفَ، وجمع، ورحَل، وماَئتَينِ،
  .   122\3، والزركلي ، األعالم ،  203\13، والذهبي ، سير أعالم النبالء ،  293\2الشافعية،

قدراً كبيراً من األحاديث الواردة في األحكام ، وهو من _  رحمه اهللا تعالى _ جمع فيه : المراسيل ألبي داود  2
  .  1458\2حاجي خليفة ، كشف الظنون ، : انظر . المؤلفة في روايات األحاديث المرسلة خاصة  الكتب النادرة

 قَاَل العباد ، من كان.  عصره في اليمامة أهل عالم اَألعالَمِ، َأحد الحافظُ، اِإلمام، موالَهم، الطَّاِئي ، نَصرٍ َأبو 3
 ، يحيى قَوُل فَالقَوُل الزهرِي خَالَفَه ِإذَا: حنْبٍل  بن َأحمد وقَاَل.  الزهرِي من حديثاً َأحسن كَثيرٍ َأبِي بن يحيى: شُعبةُ
 سنة مات. الجورِ والَة يف ؛ ِلكَالَمه وضرِب محنَةٌ نَالَتْه وقَد ثقَة، عن ِإالَّ يروِي الَ ِإمام، هو:  الرازِي حاتمٍ َأبو قَاَل

 ،) هـ852: المتوفى( حجر ، بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو: العسقالني : انظر . هـ 129
 عدد ، هـ1326 األولى، الطبعة ، الهند النظامية، المعارف دائرة مطبعة: ، الناشر 268\11 ، التهذيب تهذيب
  . 27\6والذهبي ، السير ،  . 12: األجزاء

4 ذكره وقد مشهور، تابعي ،ان، وابن حاتم، أبي وابن ومسلم، البخاريالقطان ابن وقال التّابعين، من وغيرهم حب  :
:  المتوفى( الحسن، أبو الفاسي، الحميري الكتامي، الملك، عبد بن محمد بن علي:  القطان ابن: انظر  .ثقة

 – طيبة دار:  ، الناشر 59\3،  سعيد آيت الحسين. د:  تحقيق ، األحكام كتاب في واإليهام الوهم بيان ،) هـ628
  . 564\6اإلصابة، : والعسقالني  .6:  األجزاء عدد ، م1997- هـ1418 ، األولى: الطبعة ، الرياض

5 ديز نمٍ  بياب من: نُعحد َأصمححدث الْحسن، بن م نهاد، عغْدروى بِب نهو:  عيل َأباعميه، ِإسد الْفَقمحاهللا عبد بن م 
 ، حفص أبو ، الدين سراج:   الملقن ابن: انظر  .حاله  يعرف ال: القطان  ابن وقال منْصور، بن ِإسماعيل بن اهللا

 الواقعة واآلثار األحاديث تخريج في المنير البدر ،) هـ804: المتوفى( ، المصري الشافعي أحمد بن علي بن عمر
 دار: ، الناشر  389\6 ، كمال بن وياسر سليمان بن اهللا وعبد الغيط أبو مصطفى:  تحقيق ، الكبير الشرح في

والقرشي، .  9: األجزاء عدد ، م2004-هـ1425 األولى،: الطبعة ، السعودية-الرياض - والتوزيع للنشر الهجرة
  .  247\1الجواهر المضية ، 

 الَّتي طَرسوس نَزِيُل  المشَايخِ، بقيةُ الحافظُ، الثِّقَةُ، اِإلمام، ، نَافعٍ بن هو الربِيع: وأبو توبة . ثوبة ) أ ، ب(في  6
يه موالي نم نِ بِالَدماألصل، حلبي ،) تركيا جنوب في مدينة اآلن وهي( اَألر عمة ساوِيعن من وعطاء سالم بب 

 بن محمد:  ، والبخاري 653\10سير أعالم النبالء ، : الذهبي : انظر . ه 241  سنَةَ تُوفِّي صدوق ثقة. مسلم 
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:  4الْقَطَّانِ ابن قَاَل 3)) هديا 2واهديا حجكُما اقْضيا:  فَقَاَل وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي الرجُل فَسَأَل 
 6َأيهِما في 5توبةَ َأبو شَك وقَد ، ثقَةٌ هزاٍل بنِ نُعيمِ بن ويزِيد ، مجهوٌل نُعيمٍ بن زيد فَِإن يصح لَا

ثَهدح∗ 7انتهى بِه .   

 علَى بِنَاء منْقَطع:  وقَولُه . 8شَك بِلَا نُعيمٍ بن يزِيد وهو ، منْقَطع إنَّه:  وقَاَل الْبيهقي رواه قَد:  قُلْنَا
لَافي اِلاخْتاعِ فمس زِيدذَا يه نابِرِ منِ جب دبع ي اللَّهفو ةبحص 9َأبِيه فَِإنَّه عمس نم فَ  . َأبِيهاخْتُلو 

   أبو داود، 1مشى وعلَيه مرسلًا جعلَه جابِرٍ من سمع وِإنَّه ، صحابِي إنَّه قَاَل فَمن ، َأبِيه صحبة في

                                                                                                                                                                                    

 المعارف دائرة: الطبعة  ، الكبير التاريخ ،) هـ256: المتوفى( اهللا عبد أبو ، المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل
  . 8: األجزاء عدد ، الدكن – آباد حيدر العثمانية،

 يلي مما فخذ ومنها أذرح، فإلى تبوك، إلى مدين بين ومساكنها حسمى، بجبال تنزل كانت: قحطانية  قبيلة:  جذام 1
:  شُراب حسن محمد بن محمد: انظر  .حارثة  بن زيد غزاهم الذين وهم عكا، ناحية إلى اللجون، إلى طبرية،
 األولى: الطبعة ، بيروت -دمشق - الشامية الدار القلم، دار: الناشر  ،  88، ص والسيرة السنة في األثيرة المعالم

  . 1: األجزاء عدد ، هـ 1411 -
  . وهديا ) ب(في  2
: المتوفى( السجِستاني ،  األزدي عمرو بن شداد بن بشير بن إسحاق بن األشعث بن سليمان:  داود أبو: ينظر  3

: ،  الناشر  140: باب في الحج ، حديث رقم  ، 147\1،  األرناؤوط شعيب: المراسيل ، تحقيق  ،) هـ275
 بن علي بن الحسين بن أحمد: والبيهقي .  1: األجزاء عدد ، 1408 األولى،: الطبعة ، بيروت – الرسالة مؤسسة
 القادر عبد محمد :تحقيقالكبرى ،  السنن،  )هـ458: المتوفى( بكر ، أبو الخراساني، ، الخُسروجِردي ، موسى
 – بيروت العلمية، الكتب دار :الناشر،   9778: ، كتاب الحج ، باب ما يفسد الحج ، حديث رقم  272\5عطا، 
  .  م 2003 - هـ 1424 الثالثة، :الطبعةلبنان، 

 الدولَة في العلْمِ َأهل شُيوخ شَيخ.  القَطَّان بِابنِ:  المعروف الماِلكي، ، الحميرِي محمد بن علي:  الحسنِ َأبو 4
 رِجاِله، َألسماء وَأحفَظهِم الحديث، بِصنَاعة النَّاسِ َأبصرِ من كَان اُألمنية، غَاية وبلغ الكُتُبِ، من فَتمكن المْؤمنية،
 الواقعين واإليهام الوهم بيان"  منها تصانيف، له. وحدثَ  درس اكُش،بِمر العلْمِ طَلَبةَ رَأس بِالرواية، عنَايةً وَأشدهم

الذهبي ، سير : انظر  . هـ 628 سنة توفي"  النظر أحكام في النظر"  و"  األوزان في مقالة"  - األحكام كتاب في
  .  331\4األعالم ، :  والزركلي . 306\22أعالم النبالء ، 

  . ثوبة ) ب( في  5
 . أنهما ) ب(في  6
  ) . أ(أ من /  125) ق(نهاية  ∗
  ) . أ ، ط(ليست في  7
  .  272\5السنن الكبرى ، : البيهقي : ينظر  8
 ، األسلمي ماعز رجم قصة المدنيون عنْه روى المدينة، سكن ، أفصى بن مالك بني من:  األسلمي هزال بن نعيم 9

 ثم الصحابة، في السكن ابن وذكره حديثه، والحاكم داود أبو وأخرج صحبة، له: حبان ابن قال ، صحبته في مختلف
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 منْقَطعا يجعلُه صحبةٌ ِلَأبِيه ولَيس جابِرٍ من يسمع لَم قَاَل ومن الْمراسيِل في الْحديثَ هذَا َأورد 2فَِإنَّه
فَِإنَّه لَم لَمعي هاعمس نم ابِيحص آخَر . سلَيي وف نَدد َأبِي ساود طَاعانْق ، فَِإنَّه اهور نةَ َأبِي عبتَو 

بِيعنِ الرعٍ بنَاف نةَ عاوِيعنِ ملَّامٍ ب3س نى عيحنِ ييرٍ َأبِي 4بي:  قَاَل كَثنرَأخْب زِيد5ي نمٍ بينُع َأو ديز 
نمٍ، بيذَا نُعهو نَدٌل ستَّصم قَاتٌ كُلُّهيرِ ثبِتَقْد زِيدلَا ، يو شَك يهي فف طَرِيق يقهيُل الْبصحفَي الُهاتِّص 

،الُهسِإرو وهةٌ وجنَا حنْدع نْدعِل َأكْثَرِ ولْمِ َأهالْع .   

  : وفيه ، الْحديثَ جذَام من رجلًا َأن"  1حبِيبٍ َأبِي 7بنِ يزِيد عن لَهِيعةَ ابن فيه بِسنَد 6وهبٍ ابن وروى

                                                                                                                                                                                    

 أولى وهو  ، المحققين من وغيره البر عبد ابن ذلك وصوب ، ألبيه والصحبة ، صحبة له ليست يقال: قال
 ، األصحاب معرفة في االستيعاب:  والقرطبي.  364\6 ، اإلصابة ، العسقالني:  انظر . أعلم واهللا بالصواب،

4\1509 .  
 ). أ( في ليست 1 
  .  فيه فإن) أ( في 2
: عنِ روى ، الشَّامي العربِي، الحبشي، ممطُورٍ سالَّمٍ َأبِي اِإلمامِ ابنِ ، الشَّامي العربِي، الحبشي، : سالَّمٍ بن معاوِيةُ 3

،رِيهى الزيحيرٍ، َأبِي بنِ ويثَ كَثدح نْهى:  عيحي ى بنيحي ،رِيوابسى النَّييحيو بِشْرٍ بن ،رِيرِيو الحَأبةَ وبتَو 
،لَبِيةٌ، الحاعمجو ثَّقَهو :،اِئيالنَّس ،هرغَيو كَانو نم ةنِ َأِئميى قَاَل ، الديحي نٍ بنيعه: مدثَ َأعدحِل مي الشَّامِ َأهف 
هانمقَاَل . زو دمَأح ٍل بننْبقَةٌ: حاتَ ، ثم  :دعب نيعبالس ماَئةو ، 397\7 ، النبالء أعالم سير:  الذهبي:  انظر . و 
: المتوفى( ، حاتم أبي ابن الحنظلي، التميمي، المنذر، بن إدريس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبو:  الرازي

 ، الهند – الدكن آباد بحيدر - العثمانية المعارف دائرة مجلس طبعة: الناشر ، 383\8 والتعديل، الجرح ،) هـ327
  . م 1952 هـ 1271 األولى،: الطبعة ، بيروت – العربي التراث إحياء دار

 . ابن) ب( في 4
  .  زيد) ب( في 5
.  وماَئة وعشْرِين خَمسٍ سنَةَ:  موِلده الفقيه، المصرِي محمد، َأبو ، الفهري القرشي، مسلم، بن :وهب  بن اللَّه عبد 6

يلَق ضعغَارِ بص ،نيالتَّابِع كَانو نم ةيعلْمِ، َأوالع نمزِ وِل  كُنُومو قَاَل. العةَ َأبعرتُ:  زي نَظَروٍ فنَح نم نيثَالَث 
 ، صدوقٌ هو:  الرازِي حاتمٍ َأبو وقَاَل ، ثقَةٌ وهو لَه، َأصَل الَ حديثاً لَه رَأيتُ َأنِّي َأعلَم والَ وهبٍ، البنِ حديث َألْفَ
 أبو ، الزكي ابن الدين جمال الحجاج، أبو يوسف، بن الرحمن عبد بن يوسف:  المزي: انظر  . هـ 197 سنة مات

،  معروف عواد بشار. د: تحقيق ، الرجال أسماء في الكمال تهذيب ،) هـ742: المتوفى( القضاعي،الكلبي ، محمد،
والذهبي ،  . 35: األجزاء عدد م،1980 – ه1400 األولى،: الطبعة ، بيروت – الرسالة مؤسسة: الناشر ،277\16

  .  223\9سير أعالم النبالء ، 
  . ابن ) ب(في  7



81 
 

  

 .4وَأهديا:  قَاَل َأن إلَى الْحديثَ"  وتَفَرقَا فََأحرِما َأصبتُما ما فيه 3َأصبتُما الَّذي بالْمكَانِ 2كُنْتُما إذَا حتَّى
  . الزيادة سوى ما منْه والْمذْكُور ، الْمرسَل ويشُد ، لَهِيعةَ بِابنِ وضعفَ

 وِيرو ةاديبِالز نع ةاعمج نم ةابحي الصف نَدسنِ مةَ َأبِي اببإلَى 5شَي نَأَل ما سداهج6م نرِمِ عحالْم 
عاقو7ي َأتَهرفَقَاَل ام  : )كَان لَى ذَِلكع دهع رمنِ عانِ:  فَقَاَل الْخَطَّابِ بيقْضا يمهجح انِ ثُمجِعري 
  . 1)َأصابهما فيه  الَّذي الْمكَانِ من وتَفَرقَا 9وَأهديا حجا قَابٍِل من كَان فَِإذَا ،8حالالً

                                                                                                                                                                                    
 خَمسين، سنَة بعد: وِلد ، المصرِي موالَهم، اَألزدي، رجاء، َأبو المصرِية، الديارِ مفْتي الحجةُ، اِإلمام،: حبيب أبو  1
 َأسود،كَان مولَى كَونه مع بِالتَّقْوى ارتَفَع ين،العامل العلَماء جِلَّة من وكَان ، التَّابِعين صغَارِ من وهو معاوِيةَ، دولَة في

 والحرامِ، الحالَِل في والكَالَم بِمصر، العلْم َأظْهر من َأوَل وكَان عاقالً، حليماً، وكَان َأيامه، في مصر َأهِل مفْتي
،  31\6سير أعالم النبالء ، : الذهبي : انظر  . هـ 128 سنة توفي ، بِه االحتجاجِ علَى مجمع وهو ، ومساِئَل

  .  183\8والزركلي ، األعالم ، 
  . لهما ) ب(في  2
  . أضنيها ، وهو خطأ ) ب(في  3
ولم أجد  عزاه ابن القطان في كتابه الوهم واإليهام إلى موطأ ابن وهب ، وقد بحثت في هذا الموطأ الذي بين أيدينا 4

ابن القطان ، بيان الوهم واإليهام ، : انظر . موطأ ابن وهب كبير لم أره : الحديث ، وقال اإلمام الذهبي في السير 
  .    225\9، والذهبي ، سير أعالم النبالء ،  192\2
 الكُتُبِ وصاحب الحفَّاظ، سيد العلَم، اِإلمام، :بكر أبو الكوفي، موالهم، العبسي، شيبة أبي بن محمد بن اهللا عبد 5

 المديني بنِ وعلي راهويه، بنِ وِإسحاقَ حنْبٍل، بنِ َأحمد: َأقرانِ  ، من) التَّفْسيرِ(و ،) المصنَّف( و ،) المسنَد: (الكبارِ
 الشَّيخَانِ،: عنْه  حدثَ. الحفْظ  قُوة في المثَُل يضرب وبِه العلْمِ، بحورِ من بحراً وكَان والحفْظ، والموِلد السن في
، والزركلي ،  122\11الذهبي ، سير أعالم النبالء ، : انظر  . هـ 229 سنة توفي ، ماجه وابن داود، وَأبو

  .  117\4األعالم ، 
6 داهجم رٍ  بنبو :جاجِ َأبجالح ،كِّيالم ،دولَى اَألسواِئبِ ماِئبِ َأبِي بنِ السالس  يموخْزالم .،امخُ اِإلمشَي اءالقُر 

،نرِيفَسالمى وونِ رنِ: عاسٍ اببع - فََأكْثَر َأطَابو - نْهعَأخَذَ و ،آنالقُر ،ريالتَّفْسو قْهالفو ،  نعةَ، َأبِي: وريره 
 هانئ، وُأم الخُدرِي، سعيد وَأبِي اِهللا، عبد بنِ وجابِرِ عمر، وابنِ عمرٍو، بنِ اِهللا وعبد وقَّاصٍ، َأبِي بنِ وسعد وعاِئشَةَ،
ةدعتُ: قَاَل.  وضرع آنثَالَثَ القُر اتضرلَى عنِ عاب اسٍ،عب فُهَأق نْدكُلِّ ع ،ةآي َألُهَأس :ميلَتْ؟ ففَ نَزكَيكَانَتْ و  .
  .  24\10تهذيب التهذيب ، : ، العسقالني  449\4الذهبي ، سير أعالم النبالء ، : انظر . هـ 104 سنة توفي

  .مواقع ) ب(في  7
  . حاللين ) ط(في  8
 . وهدياً ) ب(في  9
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 يخْرج بْل ، لَا قَاَل ؟ فَيقْعد الساِئُل لَه قَاَل ، حجه بطَل( :  فيه قَاَل عمر ابنِ عن 2الدارقُطْني وروى 
عالنَّاسِ م نَعصا فَيم وننَعصفَِإذَا ، ي كَهرَأد نقَابٍِل م جى  حدَأه3)و .   

افَقَهولَى وذَا عه ناسٍ اببع دبعو اللَّه نرِو بمنِ عاصِ ب4الْع ، ححصو يقهيالْب هنَادإس منْهي 5عفو 
  6ماِلك موطَّأ

                                                                                                                                                                                    

: المتوفى( ، العبسي خواستي بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن اهللا عبد ، بكر أبو ، شيبة أبي ابن: ينظر  1 
، كتاب الحج ، باب الرجل يواقع  164\3،  الحوت يوسف كمال: تحقيق ، واآلثار األحاديث في المصنف ،)هـ235

  . 7: األجزاء عدد ، 1409 األولى،: الطبعة ، الرياض – الرشد مكتبة: الناشر ، 13081زوجته ، حديث رقم 
 أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدين شمس:  الذهبي:  انظر.  عنه اهللا رضي وعمر مجاهد بين انقطاع فيه سند وهذا
 عبد الغيط أبو مصطفى:  تحقيقالتعليق ،  أحاديث في التحقيق تنقيح ،) هـ748:  المتوفى( ، قَايماز بن عثمان بن

 .  األولى:  الطبعة ، الرياض – الوطن دار:  الناشر  ، اإلحرام باب ، الحج كتاب ، 30\2 ، عجيب الحي
 الحافظُ، اِإلمام، البغْدادي، اِهللا، عبد بنِ دينَارِ بنِ النُّعمانِ بنِ مسعود بنِ مهدي بنِ َأحمد بنِ عمر بن علي الحسنِ َأبو 2

،دوجخُ المقْرُِئ، اِإلسالَمِ، شَيثُ، المدحالم نِل مَأه لَّةحارِ مالقُطْنِ د ادغْدبِب  .ِلدنَةَ: وتٍّ سس ثَالَثو ،ماَئة كَانو نم 
 وقوة وطُرقها، القراءات في التَّقَدمِ مع ورجاِله، الحديث علَِل ومعرِفَةُ الحفْظُ ِإلَيه انْتَهى الدنْيا، َأِئمة ومن العلْمِ، بحورِ

ي المشَاركَةف ،قْهالف ،الَفاالخْتغَازِي، والمامِ وَأيرِ النَّاسِ، وغَيو سير ، الذهبي:  انظر . ه385 سنة توفي.  ذَِلك 
 .  462\3 ، الشافعية طبقات:  السبكي ، 449\16 ، النبالء أعالم

 البغدادي ، دينار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو:  الدارقطني :ينظر  3
 اهللا، حرز اللطيف عبد شلبي، المنعم عبد حسن األرنؤوط،  شعيب: تحقيق ، الدارقطني سنن ،) هـ385: المتوفى(

  . 5: األجزاء عدد األولى،: الطبعة ، لبنان – بيروت الرسالة، مؤسسة: الناشر ، 475\3،  برهوم أحمد
4 دباِهللا ع رِو بنماصِ بنِ عاِئٍل بنِ:  العو يمهالس ،اماِإلم ،ربالح ،ابِدالع باحِل صوسلَّى- اِهللا رص اللَّه هلَيع لَّمسو 
- نابو ،بِهاحص قَدو لَمَل َأسقَب هَأبِي  لَهو :،بنَاقاِئُل، مفَضو قَاممخٌ واسي رلْمِ فِل، العمالعَل ومنِ حع لَّى- النَّبِيص 
اللَّه هلَيع لَّمسلْماً - واً  عموإن حقا، عليك لجسدك إن: وسلم عليه اهللا صلى النبي له قال حتى العبادة كثير وكان. ج 

 وحمل. بسيفين  ويضرب. والغزوات  الحروب يشهد وكان. الحديث  – حقا عليك لعينيك وإن حقا، عليك لزوجك
- 956\3القرطبي ، االستيعاب ، : انظر . هـ  65 سنة توفي. معاوية  مع صفين وشهد. اليرموك  يوم أبيه راية
  . 80- 79\3والذهبي ، السير ، .  957

  .  9783: ، كتاب الحج ، باب ما يفسد الحج ، حديث رقم  274\5البيهقي ، السنن الكبرى ، : ينظر  5
6 اِلكم بنِ:  َأنَسِ بن اِلكم ،يندخُ  المالَمِ، شَيةُ اِإلسجح ،ةاُألم امارِ ِإمد ،ةرو الهِجَأب دباألربعة األئمة وأحد ، اِهللا ع 

 ، والملوك األمراء عن بعيداً دينه، في صلباً كان.  المدينة في ووفاته مولده المالكية، تنسب وإليه نة،الس أهل عند
.  48\8الذهبي ، سير أعالم النبالء ، : انظر  .هـ 179 سنة توفي. النجم  فمالك األثر، جاء إذا: الشافعى قال

  .  75\2والنووي ، تهذيب األسماء ، 
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 نم هلَاغَات1ب نع يل2ع رمعَأبِي وةَ ورير3ه هوإلَّا ، نَح ا َأنيلقَاَل ع يهفْتَرِقَانِ : فتَّى يا حيقْض4ي  
  . حجهما

  ]ال يفارق الزوج زوجته في قضاء ما أفسداه [ 

                                                                                                                                                                                    

 به، العمل على يحملهم للناس كتاباً يضع مالك إجابة لطلب المنصور ، حيث طلب منه أنوالموطأ ألفه اإلمام 
 الصحيح جمع إنما الصحيح  ، لكن جمع: فيه  مبارك ، قصد قديم، كتاب: وهو في الحديث، وهو. الموطأ   فصنف
 شرائع في ألف كتاب أول صحيحة ، وهو والبالغات المراسيل، يرى ألنه الحديث، أهل اصطالح على ال عنده،

 يرجع التي الفقه، أصول معظم على: فيه  للفروع ، ونبه األصول، تمهيد على - اهللا رحمه - مالك: بناه إذ اإلسالم،
، والزركلي ،  1908\2ن ، كشف الظنو: حاجي خليفة : انظر . وفروعه ، وله شروح كثيرة  مسائله، إليها

  .  275\5، األعالم
 كما رواها وبالغات مراسيل مالك اإلمام موطأ في أن الحديث أهل عند معلوم هو مما: بالغات اإلمام مالك  1

 لها يجد لم بالغات، أربعة إال التمهيد، كتاب في البر عبد ابن الحافظ وصلها وقد موصولة، له تقع ولم سمعها،
 بإسناد توصل حتى اإلسناد، النقطاع الضعف فيها األصل بل بثبوتها، يجزم فال المعلقات، قبيل من وهي إسناداً،
 ".وكسوته طعامه للمملوك: "قال -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول أن هريرة أبي عن بلغني:  قوله مثل وهي ثابت،
: المتوفى( الشافعي ، القاهري، ثم ، إسحاق أبو الدين، برهان أيوب، بن موسى بن إبراهيم: األبناسي: انظر 
 مكتبة: الناشر ، 83\1،  هلل فتحي صالح: تحقيق ، تعالى اهللا رحمه الصالح ابن علوم من الفياح الشذا ،) هـ802
 ، 855\2،  الحديث علوم تحرير:  يوسف بن اهللا عبد:  والجديع.  2: األجزاء عدد ،  األولى الطبعة ، الرشد
  . 2: األجزاء عدد األولى،: الطبعة ، لبنان – بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة الريان مؤسسة: الناشر

2 ن علين :طَاِلب  َأبِي بد ببن المطلب عهاشم ب ، يشن ، ،الهاشمي الْقُرول عم ابسلَّى اللَّه رص اللَّه هلَيع لَّمسو ، 
 النبي حجر في وربي بمكة، ولد ، خديجة بعد إسالماً الناس أول المبشرين، العشرة وأحد الراشدين، الخلفاء رابع
 إال وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسول مع المشاهد جميع وشهد المدينة، ِإلَى هاجر.  يفارقه ولم وسلم عليه اهللا صلى
ابن : انظر  . هـ 40 سنة توفي.  وأقرأه القرآن عليه وعرض وسلم، عليه اهللا صلى النبي عن الكثير روى ، تبوك

األعالم ، : والزركلي .  225: والذهبي ، السير ، سير الخلفاء الراشدين ، ص .  87\4أسد الغابة ، : األثير 
4\295  .  
-  اِهللا رسوِل صاحب الحافظُ، المجتَهِد، الفَقيه، اِإلمام، الدوسي، اليماني ، صخْرٍ، بن الرحمنِ عبد: أبو هريرة  3

 ، صخْرٍ بن الرحمنِ عبد: َأرجحها جمة، َأقْواٍل علَى اسمه في اخْتُلفَ ، اَألثْبات الحفَّاظ سيد -وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى
 سنة توفي. م النبي صلى اهللا عليه وسل صحبة ولزم هـ 7 سنة أسلم. له  ورواية للحديث حفظاً الصحابة أكثر كان
  .  308\3، والزركلي ، األعالم ،  578\2السير ، : الذهبي : انظر. هـ  59

 .  يقضيان) ب ، أ( في 4
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 إلَّا يجِب ولَا وجب لَما الْقَضاء وِلَأن روينَا، ما علَيه والْحجةُ الْوقُوف، بعد جامع لَو بِما اعتبارا[ 

اكردتِلاس ةلَحصنَى خَفَّ الْمعم ةي الْجِنَايكْتَففَي بِالشَّاة لَافا بِخم دع؛ بقُوفالْو لَا ِلَأنَّه اءثُ.  قَضم 

 ِلتَقَاصرِ يفْسد لَا منْهما الْقُبِل غَيرِ في َأن - اللَّه رحمه - حنيفَةَ َأبِي وعن.  السبِيلَينِ بين سوى

 خلَافًا عنْدنَا) َأفْسداه ما قَضاء في امرَأتَه يفَارِقَ َأن علَيه ولَيس( رِوايتَانِ عنْه فَكَان الْوطْء معنَى

اِلكِلم - همحر ا إذَا - اللَّهجخَر نا  مهِمتيفَرٍ. بِلزو - همحر ا  إذَا - اللَّهمرَأح .يعلَلشَّافو  - 

همحر ا إذَا - اللَّهيكَانِ إلَى انْتَهي الْما الَّذهعامج يهف  .ما لَهمانِ َأنَّهتَذَاكَري انِ ذَِلكقَعي فَيف ةاقَعوالْم 

  قَاعِالْو ِلِإباحة الِْإحرامِ قَبَل ِللافْتراق معنَى فَلَا قَاِئم النِّكَاح وهو بينَهما الْجامع َأن ولَنَا. فَيفْتَرِقَانِ 

 وتَحرزا نَدما فَيزدادانِ يسيرة لَذَّة بِسببِ الشَّديدة الْمشَقَّة من لَحقَهما ما انِيتَذَاكَر ِلَأنَّهما بعده؛ ولَا 

  ]  . ِللافْتراق معنَى فَلَا

 )لُها:  قَواربتا اعبِم لَو عامج دعب قُوفْل)  الْولَى ب؛ َأو ِلَأن اعالْجِم لَهي قَبف طْلَقامِ مرالِْإح هلَافبِخ 
هدعب .  

  )لُهةُ:  قَوجالْحو هلَيا عنَا ميوي)  رنعلَفْظَ ي لَى ، الشَّاةعا ونَا مجإطْلَاقَ خَر يِ لَفْظدالْه وهو 
 في الْكَامِل إلَى الْمطْلَق انْصرافُ والْواجِب ، 5أكمل الْبدنَة في كَان 4وإن 3بالشَّاة 2بالتناول 1يصدق
ةياهِل إلَى لَا الْمةُ ، الَْأكْمياهميِ ودلَةٌ الْها كَاميهف . لَافبِخ كمالس ةبإلَى بِالنِّس مِ لَفْظاللَّح ةَ فَِإنياهم 
 الْقَضاء وجوب وهو ، فَرقٌ الْمقَامينِ بين ثُم . تَعالَى اللَّه شَاء 6نإ ستعرفُ ما علَى فيه نَاقصةٌ اللَّحمِ
لَا فَِإنَّه جِبإلَّا ي قُوم7ِلي قَامِل مالَْأو ، وهنَى وعم اكردتاس ةلَحصالْم ، دعفَب هاميق هقَامم قَ لَمبإلَّا ي 
اءزجِيِل جلَاِل ∗تَعي ، الِْإحكْفيو يهرِ الشَّاةُ فصحْل ، كَالْملَى ب؛ َأو لَاَل ِلَأنالِْإح لَم متاعِ يذَا بِالْجِمِلهو 

                                                            
 . بصدق ) أ ، ج ، ط(في  1
  ). أ ، ب(ليست في  2
  . على الشاة ) ط(في  3
 ) . أ ، ط(ليست في  4
  ) . أ(ليست في  5
  . وهو خطأ . لمن ) ب(في  6
  . وهو خطأ . ليوم ) ب(في  7
  ) . ب(أ من /  320) ق(نهاية  ∗
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 ِلعدمِ ؛ عمرةٌ تَجِب 1لم  ثُم قَابٍِل إلَى بِه الْمعتَد ُأخِّر َأنَّه غَير النَّاسِ مع إلَّا يحلُّ ولَا ، فيه يمضي
اتفَو هجح لَافرِ بِخصحالْم .  

 )لُهنَى فَلَا:  قَوعم اقرافْتذَا)  ِلله؛ و اقَ ِلَأنر2اِلافْت سلَي كي بِنُسف اءي فَكَذَا الَْأدف اءالْقَض ، فَلَم كُني 
رَأم نم وِير نْهع نم ةابحالص رالَْأم اقرباِلافْت رابٍ َأمْل إيجب ربٍ َأمخَافَةَ نَدقُوعِ مورِ ؛ الْو3ِلظُه   

  

صير لَا َأنَّها 4يمهدَأح نا الْآخَرِ عِلم را ظَهمنْهي مامِ فرِل الِْإحالَْأو فَكَان ي كَالشَّابقِّ فح لَةي الْقُبف 
 حصَل ما ِلتَذَكُّرِهما ؛ يقَعانِ فَلَا يتَذَاكَرانِ بَِأنَّهما معارض ِلَأنَّه ؛ فَيقَعانِ يتَذَاكَرانِ ِلَأنَّهما ؛ لَا الصومِ
   . 6ِلذَِلك 5اِلافْتراق بِاستحبابِ نَقُوُل ونَحن ، يسيرة ِللَّذَّة الْمشَقَّة من لَهما

  ]الجماع بعد الوقوف بعرفة ال يفسد الحج [ 

 ])نمو عامج دعب قُوففَةَ الْوربِع لَم دفْسي هجح هلَيعنَةٌ ودلَافًا) بخ يعا لَلشَّافيمإذَا ف عامَل جقَب 

 ِلقَوِل الْبدنَةُ تَجِب وِإنَّما »حجه تَم فَقَد بِعرفَةَ وقَفَ من« - وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى - ِلقَوِله الرميِ؛

  ]  .موجِبه  فَيتَغَلَّظُ اِلارتفَاق َأنْواعِ َأعلَى ِلَأنَّه َأو؛ - عنْهما اللَّه رضي - عباسٍ ابنِ

  

  

  

  

                                                            
 . ال ) ط ، ب(في  1
  .االقتران ) ب(في  2
 . الظهور ) ب(في  3
  . وهو خطأ . يصبر ) ط(في  4
 . وهو خطأ . القتران ) ب(في  5
 عبد:  قدامة وابن.  415\7 ، المجموع:  والنووي . 135\2 ، المجتهد بداية:  رشد ابن:  المسألة هذه في ينظر 6

 ، المقنع متن على الكبير الشرح ،) هـ682:  المتوفى( الحنبلي، الجماعيلي المقدسي أحمد بن محمد بن الرحمن
  . والتوزيع للنشر العربي الكتاب دار: الناشر 319- 318\3



86 
 

  

  

  

  

  

 )لُه1قَو  :نمو عامج دعب قُوففَةَ الْوري 2) بِعنعَل يقَب لْق؛ الْح 3سيذكر ِلَأنَّه َأن اعالْجِم دعب لْقالْح 
يهذَا . شَاةٌ فه دبالْعإذَا و عامى جضم يهليه فع4و يدةٌ هجحتقَ إذَا وى 5أعوس ةجلَامِ حكُلُّ ، الِْإسو 
 ولَا ، ِللْحالِّ 2) 1يؤاخذ به 7بخالف ما فيه الصوم فإنه(  عتْقه 6بِه بعد يَؤاخَذُ الْماُل فيه يجِب ما

                                                            
  .لذلك ) ب(في  1
 العلماء واتَّفَق. الْجِماع  إلَّا الِْإحرامِ حاِل في شَيء بِِإتْيانِ يفْسد لَا الْحج َأن علَى الْعلْمِ َأهُل َأجمع: الْمنْذرِ ابن قَاَل 2

 فَمن {: سبحانَه  فَقَولُه ِللْحج الْجِماعِ ِإفْساد علَى ِإجماعهم فََأما حجه، َأفْسد فَقَد بِعرفَةَ الْوقُوف قَبَل وطَئ من َأن علَى
ضفَر يهِنف جفَثَ فَال الْحال روقَ وال فُساَل وي جِدف  جا}  الْحوم وِير ننِ عاب ،رمع لًا َأنجر ،َألَهإنِّي: فَقَاَل س 
 إذَا وحلَّ يقْضون، ما فَاقْضوا النَّاسِ، مع وَأهلُك َأنْتَ انْطَلقْ حجك، َأفْسدت: فَقَاَل . محرِمانِ  ونَحن بِامرَأتي، وقَعت
 وسبعةً الْحج، في َأيامٍ ثَلَاثَةَ فَصوما تَجِدا، لَم فَِإن هديا، واهديا وامرَأتُك، َأنْتَ فَاحجج الْمقْبِِل الْعامِ في كَان فَِإذَا حلُّوا،
 الْحج فَساد في واخْتَلَفُوا .مخَاِلفًا  عصرِهم في لَهم يعلَم ولَم. عمرٍو بن اللَّه وعبد عباسٍ، ابن قَاَل وكَذَِلك. م رجعتُ إذَا

طْءبِالْو دعب قُوففَةَ، فمذهب الْورالحج بفساد وأحمد والشافعي مالك بِع هلَيعو يضي الْمف هدنَةٌ فَاسدبو اءالْقَضو  .
 الصحابة قَوَل وَأن السابقة األدلة الجمهور وحجة.  مالك عند رواية وهي.  بدنَةٌ علَيه ولَكن يفْسد لَا حنيفَةَ َأبو وقَاَل
 الركْن َأن:  األحناف وحجة .الْوقُوف  قَبَل كَما فََأفْسده، تَاما، إحراما صادفَ جِماع وِلَأنَّه محرِما، واقَع من في مطْلَقٌ
يلالَْأص جِللْح وقُوفُ هفَةَ؛ الْورِل بِعِلقَو لَّى - النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسو  - »جفَةَ الْحرع«  قُوفُ: َأيفَةَ، الْوربِع نفَم 
 ؛ وذلك لألمة أرفق هو األحناف بقول األخذ أن وأرى. بِالْوقُوف  الْحج تَمامِ عن َأخْبر حجه تَم فَقَد عرفَةَبِ وقَفَ

 فكيف بحجة ، ليظفروا الطوال السنين ينتظرون الناس بعض معلوم هو كما ؛ ألنه للحج أخرى مرة العودة لصعوبة
 ورأي األحناف الحج ،  أحكام يجهلون الحاضر وقتنا في الناس معظم وألن ؟ أخرى مرة يعودوا أن منهم طلب إذا
الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر .  األمة عن الحرج رفع من فيه ولما بالضعيفة ، ليست وحجتهم وجه ، له
  .  308\3وابن قدامة ، المغني ، .  414\7والنووي ، المجموع ، .  133\2وابن رشد ، بداية المجتهد ، .  217\2
 . سينكر ، وهو خطأ ) أ(في  3
 . علم ، وهو خطأ ) أ(في  4
  . عتق ) أ ، ب(في  5
 ) . أ(ليس في  6
  ) . ب(ليست في  7
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وزج3ي املَى 4إطْعوالْم نْهي إلَّا عارِ فصالِْإح ، لَى فَِإنوثُ الْمعبي نْهلَّ ؛ 5عحِلي وتق فَِإذَا هع هلَيفَع 
  .ة وعمر حجةٌ

 )لُهقَو  :ِلهِلقَو هلَيع لَامالسالصالة و )) نقَفَ مفَةَ وربِع فَقَد تَم هج6)) ح  (مذَا تَقَديثُ هدالْح .   

متَقَدو َأنَّه هلَيع لَاملَّقَ السع امالتَّم قُوففَةَ بِالْوربِع ِلفَةدزالْملَى وا عم لَفْنَاهَأس ، لَا ثُم شَك َأن سلَي 
امارِ التَّمبتمِ بِاعدع قَاءب ءشَي هلَيع وارِ فَهبتنِ بِاعَأم ادالْفَس اتالْفَوا . ∗وِإنَّمنَا وبجنَةَ َأودا الْببِم وِير 

                                                                                                                                                                                    
  . )ط(ليست في  1
 ) . أ(ما بين القوسين ليس في  2
  ) . ب(ليست في  3
  . لطعام ) ب(في  4
  ) . ب(ليست في  5
6 اهوام رمد، اِإلموتمامه البيهقي لفظ وهذا  والبيهقي، السنن، وأصحاب َأح ) :نةَ عورنِ عسٍ برضم يضاُهللا ر 

،نْهتُ: قَاَل عَأتَي لَّى النَّبِياُهللا ص هلَيع ،لَّمسجِْئتُ: فَقُلْتُ و نِل مبٍئ جتُ طَيبي َأتْعلَتاحتُ ربَأنْصي وْل نَفْسِلي فَه نم 
 بن حنبل بن محمد بن أحمد اهللا عبد أبو:  حنبل بن أحمد:  انظر.  " ) حجه تَم فَقَد بِعرفَةَ معنَا وقَفَ من: " قَاَل حج؟
 ، 142\26 ، وآخرون مرشد، عادل - األرنؤوط شعيب: تحقيق ،) هـ241: المتوفى( الشيباني، أسد، بن هالل
 بن سورة بن عيسى بن محمد:  والترمذي.  األولى: الطبعة ، الرسالة مؤسسة: الناشر ،16208:  رقم حديث
 ، 229\3 ، معروف عواد بشار:  تحقيق ، الترمذي سنن ،) هـ279: المتوفى( عيسى، أبو ، الضحاك، بن موسى
 الغرب دار: الناشر ، 891:  رقم حديث ، الحج أدرك فقد بجمع اإلمام أدرك فيمن جاء ما باب ، الحج أبواب كتاب

 عمرو، بن شداد بن بشير بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود وأبو . 6: األجزاء عدد ، بيروت – اإلسالمي
 ، 196\2 ، الحميد عبد الدين محيي محمد: تحقيق ، داود أبي سنن ،) هـ275: المتوفى( السَجِستاني، األزدي،
 عدد ، بيروت – صيدا العصرية، المكتبة: الناشر ، 1950:  رقم حديث ، عرفة يدرك لم من باب ، المناسك كتاب

 السنن ،) هـ303: المتوفى( الخراساني، علي، بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو: والنسائي.  4: األجزاء
:  رقم حديث ، بعرفة الوقوف فرض باب ، المناسك كتاب ، 159\4 ، شلبي المنعم عبد حسن: تحقيق الكبرى،
 القزويني، يزيد بن محمد اهللا، عبد أبو:  ماجة وابن . األولى: الطبعة ، بيروت – الرسالة مؤسسة: الناشر  ، 3997

 الفجر قبل عرفة أتى من باب المناسك، كتاب ، 2003\2 ، الباقي عبد فؤاد محمد: تحقيق ،) هـ273: المتوفى(
 الكبرى، السنن:  والبيهقي  .2: األجزاء عدد ، العربية الكتب إحياء دار: الناشر ، 3015:  رقم حديث ، الجمع ليلة
 صحيح حديث هذَا:  الحاكم قَاَل.  9469:  رقم حديث ، الحج إلدراك الوقوف وقت باب ، الحج كتاب ، 189\5

) هـ744:  المتوفى(  ، الحنبلي الهادي عبد بن أحمد بن محمد الدين شمس:  انظر . الحديث َأِئمة كَافَّة شَرط علَى
 ، الذهبي حمدي جمال سمارة، إبراهيم سليم محمد المرعشلي، الرحمن عبد يوسف. د:  تحقيق الحديث، في المحرر

:  الطبعة ، بيروت/  لبنان - المعرفة دار:  الناشر ، 703:  رقم حديث ، الحج صفة باب ، الحج كتاب ، 406\1
  . 2:  األجزاء عدد ، الثالثة

 ) . أ( من ب/  125) ق( نهاية ∗
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ننِ عاسٍ اببع )) ِئَل َأنَّهس نٍل عجر قَعو هلبَِأه وهنًى وَل بِمقَب َأن يضفي هرفََأم َأن رنْحنَةً يدب  ((
اهور اِلكي مطَِّإ فوالْم نرِ َأبِي عيبالز كِّي1الْم   

نع طَاءنِ عاحٍ َأبِي بب2ر  نْه3ع . هنَدَأسو نةَ َأبِي اببشَي نع طَاءا عضِئَل( :  قَاَل َأيس ناسٍ اببع 
نٍل عجى رقَض كنَاسا الْمكُلَّه رغَي َأنَّه لَم رزتَ ييتَّى الْبح قَعلَى وع هَأترقَاَل ، ام  :هلَينَةٌ  عد4)ب . 
ِلَأنَّهلَا و اءنَا قَضفْ ؛ هخِلي َأثَر ةرِ الْجِنَايببِج اءالْقَض لَافا بِخَل مقَب قُوفذا ، الْوه5و حجا َأرمم نع 
 رجٌل 7الرحمنِ إني عبد 6َأبا يا:  فَقَاَل إلَيه رجٌل جاء( :  عنْه شَيبةَ َأبِي ابن َأخْرجه مما عمر ابنِ

 وقَعتُ حتَّى الْبيتَ َأزر لَم َأنِّي غَير كُلَّها الْمنَاسك يتُقَض ، الْيد ذَات قَليُل الشُّقَّة بعيد بِالسنَّة جاهٌل
 الصلَاةُ علَيه وقَاَل ، بعضه متْروك فَِإنَّه.  9) قَابٍِل  من وحج بدنَةٌ 8عليك:  ، قَاَل امرَأتي علَى

لَامالسو )) نقَفَ مفَةَ وربِع فَقَد تَم هجح (( لَافِل بِخنِ قَواسٍ اببذَا عه . لَوو عامةً جرةً ميلَى ثَانفَع 
                                                            

1 دمحم مِ بنلسبنِ م سرتَد : ،امظُ، اِإلمافقُ، الحودو الصرِ، َأبيبالز ،يشالقُر ،يداَألس ،كِّيلَى المومِ ميكامٍ بنِ حزح .
 سنة توفي. الزبيرِ وابنِ الطُّفَيِل، وَأبِي عمرٍو، بنِ اِهللا وعبد عمر، وابنِ عباسٍ، وابنِ اِهللا، عبد بنِ جابِرِ: عن روى
 .  97\7 ، األعالم ، والزركلي.  380\5 ، السير ، الذهبي:  انظر . هـ 126

2 طَاءع احٍ َأبِي بنبر  :،لَمَأس ،يشم، القُرالَهوم ،امخُ اِإلمالَمِ، شَيي اِإلسفْتمِ، مرو الحَأب ،دمحم ،أجالء من تابعي 
 هريرةَ، وَأبِي هانئ، وُأم مةَ،سلَ وُأم عاِئشَةَ،:  عن حدثَ.  عثْمانِ خالَفَة َأثْنَاء في: وِلد . أسوداً  عبداً كان الفقهاء،
 ولد. الصحابة من وعدة سعيد، وَأبِي ومعاوِيةَ، وجابِرٍ، عمر، وابنِ عمرٍو، بنِ اِهللا وعبد الزبيرِ، وابنِ عباسٍ، وابنِ
السير ، : الذهبي : انظر  . ه 114 سنة توفي فيها وتوفي ومحدثهم، أهلها مفتي فكان بمكة ونشأ) باليمن( جند في
  .  235\4، الزركلي، األعالم ، 78-79\5
،  384\1،  مالك اإلمام موطأ ،) هـ179: المتوفى( المدني، األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك: ينظر  3

 عبد فؤاد محمد: عليه  وعلق أحاديثه وخرج ورقمه صححه كتاب الحج ، باب هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض ،
  . بيروت، لبنان العربي، التراث إحياء دار: الناشر ، الباقي

 الغليل إرواء ،) هـ1420:  المتوفى( الدين ناصر محمد:  األلباني: انظر . وصحح األلباني وقفه على ابن عباس 
  . الثانية: الطبعة ، بيروت – اإلسالمي المكتب: الناشر ، 234\4،  السبيل منار أحاديث تخريج في
حمد بن عبد اهللا الجمعة ومحمد بن إبراهيم اللحيدان ، : ابن شيبة ، مصنف ابن أبي شيبة  ، تحقيق : ينظر  4
مكتبة : ، دار النشر  14934: ، كتاب الحج ، باب في الرجل يقع على أهله قبل أن يزور ، حديث رقم 360\3

  . ة األولى الرشد، المملكة العربية السعودية ، الرياض ، طريق الحجاز ، الطبع
 . وهو ) ط ، ب(في  5
  . با ، وهو خطأ ) ب(في  6
 ) . أ ، ب(ليست في  7
 ) . أ ، ب(ليست في  8
رواه حميد الطويل عن ابن عمر ، :  هذا األثر .  14936: ، حديث رقم  360\3: مصنف ابن أبي شيبة : ينظر  9

  . ، وحميد لم يسمع من ابن عمر



89 
 

 جامع ولَو  الدم فَيجِب نَاقصا إحراما فَصادفَ مهتُوكَة حرمة في وقَع ِلَأنَّه الْبدنَة؛ مع شَاةٌ واحد كُلِّ
الْقَارِن دعب قُوفالْو هنَةٌ لَزِمدب هتجشَاةٌ ِلحو هترمِلع .  

  

  ] من جامع في العمرة فسد حجه وعليه شاة [ 

 ])ِإنو عامج دعب لْقالْح هلَيشَاةٌ فَع (قَاءِلب هامري إحقِّ فح اءالنِّس ونسِ دلُب ،يطخا الْممو ههَأشْب 

 عمرتُه فَسدتْ َأشْواط َأربعةَ يطُوفَ َأن قَبَل الْعمرة في جامع ومن( .بِالشَّاة  فَاكْتَفَى الْجِنَايةُ فَخَفَّتْ

 ولَا شَاةٌ فَعلَيه َأكْثَر َأو َأشْواط َأربعةَ طَافَ  بعدما جامع وِإذَا. شَاةٌ  وعلَيه ويقْضيها فيها فَيمضي

دتَفْس تُهرمقَاَل) عو  يعالشَّاف :دي تَفْسنِ فيهجالْو هلَيعنَةٌ ودا باربتاع جإذْ بِالْح يه ضفَر هنْدع 

جلَنَا.  كَالْحا ونَّةٌ َأنَّهطُّ فَكَانَتْ سةً َأحتْبر نْهم ي الشَّاةُ فَتَجِبافنَةُ هدالْبي وف جا الْحارإظْه  تِللتَّفَاو. 

)نمو عاما جينَاس كَان نكَم عاما جدمتَعقَاَل) مو يعالشَّاف - همحر اللَّه - اعي جِمالنَّاس رغَي دفْسم 

 جكَذَا. ِللْحلَافُ وي الْخاعِ فجِم ةةُ  النَّاِئمهكْرالْمو .وقُوُل  هي :ظْرالْح مدنْعي هذارِضِ بِهوالْع فَلَم 

قَعُل يعةً  الْفلَنَا. جِنَايو َأن ادارِ الْفَسبتنَى بِاععم فَاقتي اِلارامِ فرفَاقًا الِْإحتا، اروصخْصذَا مهلَا و 

مدنْعي هذارِضِ، بِهوالْع جالْحو سي لَينَى فعمِ؛ موالص ِلَأن الَاتامِ حرةٌ الِْإحذَكِّرم نْزِلَةبِم الَاتح 

لَاةالص لَافمِ، بِخوالص اَللَّهو  لَمَأع.  [  

  )لُهقَو  :ِإنو عامج دعب لْقالْح هلَيا)  شَاةٌ فَعم لَم كُني عاما جمدعةَ طَافَ بعبَأر اطَأشْو نم افطَو 
ةاريفَلَا 1الز ءشَي هلَيع ، لَو2كان و قْ لَملحتَّى يطَافَ ح ةاريةَ ِللزعبَأر اطَأشْو ثُم عامج كَان هلَيع 
مالد. ذَكَري وف ةا الْغَايزِيعإلَى م وطسباِئعِ الْمدالْب3واإلسبيجابي و  :لَو عامج َل الْقَارِنَأو ةرم دعب 

                                                            
 إلَى َأفَاض وحلَقَ، ونَحر رمى إذَا الحاج ألن الزيارة طواف وسمي. اإلفاضة  طواف أو الركن طوافأيضاً  ويسمى:  الزيارة طواف 1

 عنْد بِه يْأتي ِلَأنَّه الِْإفَاضة؛ طَوافَ ويسمى منًى، إلَى يرجِع بْل بِمكَّةَ، يقيم ولَا الْبيتَ، فَيزور منًى من يْأتي ِلَأنَّه الزيارة؛ طَوافَ فَطَافَ مكَّةَ،

هتإفَاض ننًى مكَّةَ، إلَى مم وهو كْنر ،جلَا ِللْح متإلَّا ي  قَاَل. بِه ناب دبع رالْب :وه ناِئضِ مفَر ،جلَافَ لَا الْحي خف ذَِلك نيب ،اءلَمالْع يهفو 

نْدع هِميعمقَاَل ج الَى اللَّهفُوا{: تَعطَّولْيو تيبِالْب يقت390\3ابن قدامة ، المغني ، : انظر  ] .29: الحج[} الْع  .  
  ) . أ(ليست في  2
 تولى ، فقيه) نصر أبو( الحنفي االسبيجابي، منصور بن أحمد:  اإلسبيجابي يقصد فتاوى اإلسبيجابي ، والقاضي 3

 للجامع الدباس ترتيب على مازه ابن الصدر كتاب على شرح الطحاوي، مختصر شرح: تصانيفه  من ، القضاء
، القرشي: انظر  . هـ 480 سنة: المتوفى . الحنفي  الفقه فروع في وكلها وفتاوى الكافي، شرح للشيباني، الصغير

 .  183\2وكحالة ، معجم المؤلفين ، .  80\1والبغدادي ، هدية العارفين ، .  127\1الجواهر المضية ، 
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لْقَل الْحقَب افطَو ةاريالز هلَينَةٌ فَعدب جشَاةٌ ِللْحو ةرم؛ ِللْع ِلَأن لَُّل الْقَارِنتَحي ننِ ميامرإح لْقإلَّا بِالْح 
  ، 2الْقُدورِي وشُروحِ الْكتَابِ في ذَكَره ما 1يخَاِلف وهذَا ، حقِّهِن في بِهِما محرِم فَهو النِّساء حقِّ في

 مفَِإنَّه ونوجِبلَى يع اجشَاةً الْح دعب لْقالْح . ذَكَرا ويها فضا َأيزِيعإلَى م رِيبي 3الْوف هذه َألَةسالْم 
 حقِّ في الْحج إحرام "4"وبقي  بِالْحلْق من إحرامها خَرج ِلَأنَّه ؛ ِللْعمرة شَيء ولَا ِللْحج بدنَةٌ علَيه إنَّما

اءالنِّس ، تَشْكَلَهاسو ؛ الْكَنْزِ شَارِح إذَا ِلَأنَّه يقا برِمحم جي فَكَذَا بِالْحف ةرمي . 5الْعاَلَّذو رظْهي َأن 
 النِّساء غَيرِ 7من بِالْحلْق منْه يتَحلَُّل بِحيثُ يعهد لَم الْعمرة إحرام ِلَأن ؛ الْوبرِي 6عن ما الصواب
 في ذَِلك عهِد وِإنَّما . علَيه حرم ما كُلِّ إلَى بِالنِّسبة حلَّ اِلهاَأفْع بعد حلَقَ إذَا بْل حقِّهِن، في ويبقَى
 لَا 8إذْ ، الشَّرعِ في لَه عهِد ما علَى كُلٌّ استَمر الْعمرة إحرام الْحج إحرامِ إلَى ضم فَِإذَا ، الْحج إحرامِ

 بِسببِ موجِب لَه يكُون فَلَا بِالْكُلِّية الْعمرة إحرام بِالْحلْق فَينْطَوِي الضم ذَِلك علَى الْقران ∗يزِيد لَا
طْءْل الْوب جفَقَطْ الْح . ثُم جِبي ي النَّظَرجِيحِ فالتَّر نيِل بقَو نوبِ قَاَل مجبِو   9)أو البدنة ( الشَّاة ، 
بعد  فيما ظَاهرةٌ عنْه والْمروِي ، عباسٍ ابنِ بِقَوِل إلَّا لَيس إيجابها ِلَأن ؛ َأوجه الْبدنَة موجِب وقَوُل
لْقإليه الْح جِع10فَار لْهتََأم . نَى ثُمعالْم هداعسي ، ذَِلكو ا َأنهوبجَل وقَب لْقالْح سإلَّا لَي ةلَى ِللْجِنَايع 
 فَلَيس ، ِلغَيرِه تَحرِيمه ِلاعتبارِ لَا لَه تَحرِيمه بِاعتبارِ إلَّا علَيه جِنَايةً لَيس الْوطْء َأن ومعلُوم ، الِْإحرامِ
ةً الطِّيبلَى جِنَايامِ عرارِ الِْإحبتبِاع هرِيمتَح اعالْجِم لْقَ َأوْل الْحارِ ببتبِاع هرِيمكَذَا ، ِللطِّيبِ تَحكُلُّ و 
ةلَى جِنَايامِ عرتْ الِْإحسةً لَيجِنَاي هلَيارِ إلَّا عبتبِاع هرِيما تَحا لَا لَهرِهِلغَي ، جِبفَي َأن تَوِيسا يَل مقَب 

                                                            
 . بخالف ) ب(مخالف ، وفي ) ط(في  1
  .  1631\2حاجي خليفة ، كشف الظنون ، : انظر. يقصد شروح مختصر القدوري وهي كثيرة  2
3  رِيبو اهللا، عبد بن الحميد عبد بن الْخَاِلق عبد: الْواِئل، َأبالْفَض ،يمارِزرِير، الْخَويه الضالْفَق ، رؤساء من كَان 

 حافظًا بخوارزم، والتدريس الْفَتْوى كَانَت وِإلَيه فصيحاً، أصولياً، متكلماً، مناظراً، كان ، وأئمتهم حنيفَة، أبي َأصحاب
 .  298\1القرشي ، الجواهر المضية ، : انظر  . األدبية الْفُنُون فى ِإلَيه يشار وأستاذاً واألشعار، للفقه

 . لي ) ب(ورد في  4
  .  228\2والكاساني ، بدائع الصنائع ، .  59\4السرخسي ، المبسوط ، : انظر  5
 . في ) ط(في  6
 . في ) ط(في  7
  .إذا ) ب(في  8
  ) . ب(ب من /  320) ق(نهاية  ∗
  ) . ، بأ (ما بين القوسين ليس في  9
 ) . أ ، ب(ليست في  10
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لْقا ، الْحمو هدعي بقِّ فح طْء؛ الْو ي ِلَأنالَّذ بِه ةً 1كَانجِنَاي لَهقَب هنيثَابِتٌ بِع هدعاِئُل ، بالزو لَم كُني 
طْءةً الْوجِنَاي ارِهبتلَا ، بِاع مرج َأن ذْكُوري الْمرِ فظَاه ةايوومِ إطْلَاقُ الرلُز نَةدالْب دعب قُوفالْو نم 
 من َأشْواط َأربعةَ طَافَ وِإذَا:  فَقَاَل َأيضا فيها ذَكَر ثُم . بعده َأو الْحلْق قَبَل كَونه بين تَفْصيٍل غَيرِ

افطَو  

 ةاريالز ،  )قَدو  ر2)قَص ثُم عامج سفَلَي هلَيع ءشَي ، ِإنو لَم كُني رقَص هلَيفَع مد . ننَا فَمه اَللَّهو 
لَميَل َأخَذَ َأعالتَّفْص نم َأخَذَه إن خَفَّ 3إذْ كَان وجِبالْم دعب ودجا ومهدَأح دعب قُوفِلقَاِئٍل . الْوو َأن 

لَهتَشْكسي افَ بَِأنَل الطَّوقَب لْقالْح لَّ لَمحي بِه نم ءشَي ي فَكَانغنْبي َأن جِبي ورزالْج ، ِإنو َؤاُل كَانس 
ناسٍ اببع اهفَتْوو ا بِهإنَّم كَان نيمف طُفْ لَملْمِ يِللْع بَِأن اهفَتْو قُوعِ ؛ بِذَِلك4ِلو ةلَى الْجِنَايامٍ عرإح نُأم 

هادفَس .  

لَوو ي:  قَارِنًا كَانني َأعطَافَ الَّذ ةاريَل(  5ِللزقَب  لْق6)الْح ثُم عامي قَاَل جاِئعِ فدالْب  :هلَيشَاتَانِ ع 
قَاءامِ ∗ِلبرا الِْإحما لَهيعمى . 7جورو نةَ اباعمس نع دمحي مف اتقَي8الر نيمطَافَ ف ةاري9ِللز ا ثُمنُبج 
ثُم عامَل جقَب ةادالِْإع .  

  

  

  

                                                            
 ) . ب(ليست في  1
  .وقدوم ) ب(في  2
 . قد ) ب(في  3
  . كوقوع ) ب(في  4
 . للزيادة ) ط(في  5
  ) . ب(ما بين القوسين ليس في  6
 ) . أ(أ من /  126) ق(نهاية  ∗
  .  219\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : ينظر  7
8  اتقَي911\1: حاجي خليفة : انظر  .الرقة  في الشيباني، الحسن بن عن محمد سماعة، ابن رواها  مسائل: الر  .  
 .  
  . الزيارة ) ب(في  9
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 ثُم جنُبا طَافَ إذَا 3فيما 2استَحسن حنيفَةَ َأبا ولَكن ، علَيه شَيء فَلَيس 1الْقياسِ في َأما:  محمد قَاَل 
عامج ثُم ادا َأعر4طَاه َأن وجِبي هلَيا عمد ، كَذَِلكُل وفَ َأبِي قَووسي  :هجاسِ ويالْق َأن اعالْجِم قَعو 
دعلُِّل با التَّحرِفَ ِلمع ن5م ةَ َأنارتْ الطَّهسلَي طبِشَر ةحِلص افالطَّو . هجانِ وسحتاِلاس َأن ةادبِالِْإع 

 ِلَأن ؛ الثَّاني هو الْمعتَبر طَوافُه ويصير ، 6الْعراق مشَايخِ بعضِ عنْد الَْأوُل الطَّوافُ ينْفَسخُ طَاهرا

                                                            
 وهو.  الْحكْمِ علَّة في ِلَأصٍل فَرعٍ فهو مساواةُ:  اصطالحاً أما.  بِه وتَسوِيتُه آخَر شَيء مثَاِل علَى شَيء تَقْدير:  لغة القياس 1

 منَاطُ الْقياس: " ِلشَرفه مبينًا الْحرمينِ إمام وقَاَل . األربعة المذاهب أئمة عليه اتفقت الذي التشريع مصادر من الرابع المصدر
،ادهتُل اِلاجَأصْأيِ، والر نْهمو بتَشَعي قْهالْف اِليبَأسو ،ةالشَّرِيع وهي وفْضقْلَاِل إلَى الْمتيل اِلاسكَامِ بِتَفَاصقَاِئعِ َأحالْو عم فَاءانْت 
ةالْغَاي ،ةايالنِّهو فَِإن وصتَابِ نُصالْك نَّةالسةٌ وورصحةٌ، مورقْصم عاضوماعِ ومةٌ الِْإجوددعةٌ، مْأثُورا منْقَُل فَما ينْها ماتُرتَو وفَه 
سالْمدالْقَطْعِ، إلَى تَن وهو وِزعيٌل، ما قَلمو نْقُلُهي ادالْآح نم اءلَمارِ عصنْزُِل الَْأعنْزِلَةَ يارِ مَأخْب ،ادالْآح يهلَى وع لَةمةٌ، الْجيتَنَاهم 
ننَحو لَما نَعقَطْع َأن قَاِئعي الْوالَّت قَّعتَوا يهقُوعةٌ لَا وايها نلَه .ْأيالرتُوتُ وبالْم قْطُوعالْم نَا بِهنْدع ةٌ تَخْلُو لَا َأنَّهعاقو نكْمِ عح اللَّه 
 فَهو.  واِلاستدلَاِل النَّظَرِ وجوه من بِه يتَعلَّقُ وما الْقياس الْوقَاِئعِ جميعِ علَى يستَرسُل الَّذي والَْأصُل الشَّرعِ قَاعدة من متَلَقى تَعالَى
 اهللا عبد بن محمد الدين بدر اهللا ، عبد أبو:  والزركشي.  183\3اآلمدي ، اإلحكام ، : انظر  .الطَّاِلبِ بِاعتنَاء الُْأصوِل َأحقُّ إذًا
 هـ1414 األولى،: الطبعة ، الكتبي دار: الناشر ،  6- 5\7الفقه،  أصول في المحيط البحر ،) هـ794: المتوفى( بهادر، بن
  . 8: األجزاء عدد م،1994 - 
فهو العدول عن موجب القياس إلى دليل هو أقوى منه ألنه : اصطالحا  وأما. حسنًا الشَّيء عد: لغةً : االستحسان 2

 الْحنَفيةُ، بِه قَالَتْ": الْمخْتَصرِ" في الْحاجِبِ ابن قَاَل.  منه لم يرد لفظه إال في أنه ترك الحكم إلى حكم هو أولى
 قال. شرع  فقد استحسن منِ: الشَّافعي قَاَل حتَّى بعض الفقهاء ، َأنْكَره وقَد. انْتَهى. غَيرهم وَأنْكَره والْحنَابِلَةُ،
 بِاِلاستحسانِ الْقَوُل: قَاَل  َأنَّه الشَّافعي عنِ رِواية وفي. الشَّرعِ  غَير شَرعا نَفْسه جِهة من ينْصب َأنَّه ومعناه: الروياني

 دِليٍل غَيرِ من ويشْتَهِيه اْإلنْسان يستَحسنُه بِما الْقَول هو كَان ِإن االستحسان ِألن لَفْظي؛ الْخالَفَ َأن والتَّحقيقُ. باطٌل 
وٌل، فَهاطالَ بقُول وي بِه ،دَأح ِإنو كَان وول هدالْع نِليٍل عِليٍل ِإلَى دى دَأقْو ،نْهذَا ما فَهمالَ م هرنْكي دانظر  . َأح :

المسودة ، :  وآل ابن تيمية . 182-181\2والشوكاني ، إرشاد الفحول ، .  95\8الزركشي ، البحر المحيط ، 
1\451 .  
  . مما ) ب(في  3
  . ظاهراً ) ب(في  4
  ) . ب(ليست في  5
 . للعراق ) ب(في  6
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 إذَا ما بِخلَاف ، الْكَفَّارةَ فَيوجِب الطَّواف قَبَل كَان الْجِماع َأن فَيتَبين فَاحشًا 1نقْصاً تُوجِب الْجِنَايةَ
 فَلَم يسير النُّقْصان ِلَأن ؛ علَيه شَيء لَا متَوضًئا َأعاده ثُم جامع ثُم يعني: وضوء غَيرِ علَى طَافَ
 بعض بِه قَاَل إن اِلانْفساخَ فَِإن ، تََأمٌل وفيه الْبداِئعِ في كَذَا ، التَّحلُِّل بعد جِماعه فَيقَع الَْأوُل ينْفَسخُ
 إنَّما التَّحلُِّل قَبَل شَرعا فَوقُوعه تَقْديرِه وعلَى ، يلْزم فَلَم وصحح بِعدمه آخَرون قَاَل فَقَد الْمشَايخِ
هوجِبنَةُ مدطْلَقُ لَا الْبمِ ماللهم إلَّا ، الد قَاَل َأني  :إنَّه لَهقَب نم هجو وند هجو ، هجنُوسو مداخِ عساِلانْف 

إن شَاء الَى اللَّه2تَع .  

  ]ال تشترط الطهارة للطواف [ 

 يعتَد لَا :- اللَّه رحمه - الشَّافعي وقَاَل) صدقَةٌ فَعلَيه محدثًا الْقُدومِ طَوافَ طَافَ ومن) (فَصٌل([  

بِه ِلهلَّى - ِلقَوص اللَّه هلَيع لَّمسافُ« - والطَّو تيلَاةٌ بِالْبإلَّا »ص َأن الَى اللَّهتَع احَأب يهقَ فنْطالْم 

ةُ فَتَكُونارالطَّه نم  هطلَنَا. شَرله والَى قَوفُوا{ تَعطَّولْيو تيبِالْب يقت29: الحج[ }الْع [نرِ مغَي دقَي 

ةارالطَّه فَلَم ا تَكُنضفَر ، يَل  ثُمق :ينَّةٌ، هس حالَْأصا وةٌ َأنَّهاجِبو ِلَأنَّه جِبا يهك؛ بِتَرابِرالْج ِلَأنو 

رالْخَب وجِبَل يمتُ الْعثْبفَي بِه ،وبجفَِإذَا الْو ي شُرِعذَا فه افالطَّو وهنَّةٌ، وس يرصا ياجِبو 

 اللَّه، بِِإيجابِ الْواجِبِ عن رتْبته ِلدنُو إظْهارا بِالصدقَة فَيجبر الطَّهارة بِتَرك نَقْص ويدخُلُه بِالشُّروعِ

وهافُ وطَو ،ةاريكَذَا الزو كْمي الْحطَ كُلِّ فافو وه  عتَطَو) .لَوافَ طَافَ وطَو ةاريثًا الزدحم هلَيفَع 

  ]الركْنِ  في النَّقْص َأدخََل ِلَأنَّه) شَاةٌ

 النُّسخِ عامة في ِلما موافقٌ 3) صدقَةٌ فَعلَيه محدثًا الْقُدومِ طَوافَ طَافَ ومن قَولُه) (  فَصٌل( 
حرصو بِه نع دمحخَاِلفٌ ، مما وي ِلمف وطسبخِ ملَامِ شَيقَاَل 1الِْإس  :سلَي افِلطَو ةيثًا التَّحدحلَا مو 
   بِهِما َأبطََل اللَّذَانِ والْوجهانِ . 2وجه من تَركُه فَكَذَا شَيء علَيه يكُن لَم تَركَه لَو ِلَأنَّه شَيء، جنُبا

                                                            
  .نقصاناً ) ط ، ب(في  1
 .  219\2والكاساني ، بدائع الصنائع ، .  120\4السرخسي ، المبسوط ، : انظر  2
 الطَّواف جوازِ عدمِ إلى أحمد عن والمشهور والشافعي مالك هل تعتبر الطهارة شرط لصحة الطواف ؟ ذهب: مسألة  3

،ثدحِللْم اءوس افُ َأكَانا الطَّوضفَر ا َأماجِبو ي ،نَفْالً َأمف كنُس ي َأمف ،رِهغَي ونتَبِرعيةَ وارطًا الطَّهشَر ةحِلص ،افالطَّو ي ِألنَّهف 
 ِإالَّ يتَكَلَّمن فَالَ فيه تَكَلَّم فَمن فيه، تَتَكَلَّمون َأنَّكُم ِإالَّ الصالَة، مثْل الْبيت حول الطَّوافُ: وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى ِلقَوِله الصالَة حكْمِ
ابن رشد ، بداية : انظر .  الطواف لصحة شرط الطهارة بأن:  الجمهور برأي لإلفتاء الدائمة اللجنة أخذت وقد.  بِخَيرٍ

لدائمة ، المجموعة وفتوى اللجنة ا.  343\3وابن قدامة ، المغني ، .  144\4والماوردي ، الحاوي ، .  109- 108\2، المجتهد
   .  242\10الثانية ، 
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 الْعمَل يوجِب 4الخبر وِلَأن ، 3الْجابِر بِتَركها يجِب ِلَأنَّه ؛ قَولَه َأعني:  سنَّةً الطَّهارة كَون الْمصنِّفُ
 الْمسَألَة َأوُل وهو ، ممنُوع مطْلَقًا 5الْجابِرِ لُزوم الَْأوِل علَى يقَاَل َأن استَشْعر وِلما ، بِِإبطَاِله كَافلَانِ
 فَِإن ، واجِبٍ في كَونه من يخْلُو لَا تَرك كُلَّ َأن 7بِتَقْديرِ دفَعه الْواجِبِ، الطَّواف غَيرِ في 6نَنْفيه فَِإنَّا

عإذَا التَّطَو شُرِع يهف ارا صاجِبوعِ وبِالشُّر ثُم خُلُهدي النَّقْص كبِتَر ةارالطَّه يهةُ فرِ غَايالَْأم َأن هوبجو 
سلَي ابِهالَى بِِإيجتَع اءدتنَا ابرتَ فََأظْهي التَّفَاوطِّ ف8الْح نمِ مإلَى الد قَةدا الصيمثًا طَافَه إذَا فدحم ، 
نمو نَةدإلَى الْب ا 9طَافَه إذَا الشَّاةنُبج .  

 )لُهقَو ِلهِلقَو هلَيع لَامافُ{  السالطَّو تيلَاةٌ بِالْبى)  } صور يذم10التِّر ننِ عاسٍ اببنْه ععليه  11ع
وجه  1))تَكَلَّم ال يتكلم إال بخير  فَمن ، فيه تَتَكَلَّمون َأنَّكُم إلَّا صلَاةٌ ∗بِالْبيت الطَّوافُ (( قَاَل َأنَّه السالم

  إال أنكم تتكلمون فيه 3في الحكم بدليل االستثناء من الحكم لقوله 2االستدالل أنه تشبيه

                                                                                                                                                                                    
: زاده خواهر أو زاده، خواهر ببكر المعروف البخاري ، بكر أبو محمد ، بن الحسين بن محمد: شيخ اإلسالم هو  1

 في) التجنيس( و) المختصر( و) المبسوط( له. بخارى  في ووفاته مولده. النهر وراء فيما األحناف شيخ كان. فقيه 
وابن .  253\9وكحالة ، معجم المؤلفين ، .  100\6الزركلي ، األعالم ، : انظر .  هـ 483توفي سنة  .الفقه

 مبسوط( أو الْكَبِير الْمبسوطَ ويسمى ، زاده خواهر لبكر ، اإلسالم شيخ ومبسوط.  69\2قطلوبغا، تاج التراجم ، 
انظر ، حاجي خليفة ، كشف  . الشيباني الحسن بن محمد:  ملإلما ، الحنفية فروع في المبسوط، فيه شرح) . البكري

  .  70\1وابن عابدين ، حاشية رد المحتار ، . 1581\2الظنون ، 
  . 40\4السرخسي  ، المبسوط ، : انظر  2
 . الجائز ) ب(في  3
 . الجبر ) أ ، ج(في  4
  . الجائز ) ب(في  5
 . كلمة غير مفهومة ) ب(في  6
 . بتقرير ) ط(في  7
  . الخط ) ب(في  8
 . طاف ) ط(في  9
10  يذمالتِّر :دمحم ى بنسيةَ بنِ عروى بنِ سسوبنِ م ،اكحَل الضيقو :وه دمحم ى بنسيبنِ ع دزِيةَ بنِ يروبنِ س 

 اخْتُلفَ .ذَِلك  وغَير ،) العلَِل( وكتَاب ،) الجامع( مصنِّفُ الضرِير، السلَمي، البارِع، اِإلمام، العلَم، الحافظُ،: السكَنِ
،هيَل فيفَق :ِلدى، ومَأع حيحالصو َأنَّه ري َأضف ،رِهبك دعب هلَترِح هتتَابكو  لْمقَاَل. العو ناب انبي حف )الثِّقَات :(وَأ كَانب 

والزركلي ، .  270\13الذهبي ، السير ، : انظر .  هـ 279 سنة مات. وذَاكَر وحفظَ، وصنَّفَ جمع، ممن عيسى
  .  322\6األعالم ، 

 . عن النبي ) ط(في  11
 ) . ب(أ من /  321) ق(نهاية  ∗
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 الْكَلَامِ سوى ما صيرفَي الْكَلَامِ جوازِ في إلَّا حكْمها في الصلَاة مثُْل هو 5)قَاَل  فَكََأنَّه(  4)فمن تكلم (  
 7عاِئشَةَ عن (( الصحيحينِ في بِما 6الْجوزِي ابن واستَدلَّ . الطَّهارة اشْتراطُ ومنْه الصدرِ في داخلًا
 8)) بِالْبيت تَطُوفي لَا َأن غَير الْحاج يقْضي ما اقْضي:  والسلَام الصلَاةُ لَها علَيه فَقَاَل حاضتْ َأنَّها
تَّبر نْع9م افلَى الطَّوفاء ع10انْت ةارذَا ، الطَّههو كْمح ببسو ، رظَاهو َأن كْملَّقُ الْحتَعبِ يببِالس 
كُونفَي نْعمِ الْمدِلع ةارمِ لَا الطَّهدخُوِل ِلعد جِدساِئضِ الْمِللْح .   

  

  
                                                                                                                                                                                    

حديث .  960الطواف ، حديث رقم ، ، أبواب الحج ، باب ما جاء في الكالم في  285\2:  سنن الترمذي: ينظر  1
 ،) هـ741: المتوفى( الدين، ولي اهللا، عبد أبو العمري، الخطيب اهللا عبد بن محمد: التبريزي: انظر. صحيح 
، كتاب المناسك ، باب دخول مكة والطواف ، 792\2،  األلباني الدين ناصر محمد:  تحقيق ، المصابيح مشكاة

 .3: األجزاء عدد ، 1985 الثالثة،: الطبعة بيروت –اإلسالمي مكتبال: الناشر ،  2576حديث رقم ، 
  . لتشبيه ) ب(في  2
 . في قوله ) ط ، ب(في  3
 ) . أ(ما بين القوسين ليس في  4
 ) . ب(ما بين القوسين ليس في  5
 ووفاته مولده. التصانيف  كثير اإلسالم العراق ، حجة عالم اِإلسالَمِ، شَيخُ ، علي بن الرحمنِ عبد  : الفَرجِ َأبو 6

واألذكياء  ، واألخبار ، مختصر السير في اآلثار أهل فهوم تلقيح:  منها مصنف، مئة ثالث نحو له ببغداد،
الذهبي ، : انظر  . هـ 597 سنة توفي ، إبليس وتلبيس ، األخبار وغرائب المواعظ في والمدهش وأخبارهم،

 الحسني محمد ابن الكبير عبد بن الحي عبد محمد:  ، والكتاني 316\3، والزركلي، األعالم ،  365\6السير، 
: ، الناشر 308\1 ، عباس إحسان: تحقيق ، الفهارس فهرس ،)هـ1382: المتوفى( الحي بعبد المعروف اإلدريسي،

  . 2: األجزاء عدد ، 1982 ،2: الطبعة ، 113/5787: ب. ص بيروت - اإلسالمي الغرب دار
 بنِ اِهللا عبد بكْرٍ َأبِي -وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى-  اِهللا رسوِل خَليفَة اَألكْبرِ، الصديق اِإلمامِ بِنْتُ ، المْؤمنين ُأم:  عاِئشَةُ 7

 َأبواها، بِعاِئشَةَ هاجر. اِإلطْالَق  علَى اُألمة نساء َأفْقَه -وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى- النَّبِي زوجةُ القُرشيةُ، ، قُحافَةَ َأبِي
: وقيَل شَهراً، عشَر بِبِضعةَ الهِجرة قَبَل وذَِلك خُويلد، بِنْت خَديجةَ الصديقَة وفَاة بعد مهاجرِه قَبَل اِهللا نَبِي وتَزوجها
 فَروتْ .تسعٍ  ابنَةُ وهي بدرٍ، غَزوة من - والسالَم الصالَةُ علَيه - منَصرفَه اثْنَتَينِ، سنَةَ شَواٍل في بِها ودخََل. بِعامينِ
 نْهلْماً: عراً، عيباً، كَثكاً طَياربم  هي186\7ابن األثير ، أسد الغابة ، : انظر  . ه58 سنة عنها اهللا رضي توفيت. ف .

  .   135\2الذهبي ، السير ، 
وصحيح .   294: ، كتاب الحيض ، باب كيف كان بدأ الحيض ، حديث رقم  66\1صحيح البخاري ، : ينظر  8

 ) .  119(-)1211: (، حديث رقم  ، كتاب الحج، باب بيان وجوه اإلحرام 873\2مسلم ، 
 ) . ب(ليست في  9
  . انتهاء ) أ(في  10
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 في تَشْبِيه َأنَّه تَسليم وهو ، هذَا عن الْجواب 1ينتظم َأحدهما:  طَرِيقَانِ الَْأوِل عن الْجوابِ في ولَنَا
 اِلافْتراض 3لَا الْوجوب بِه لَثَبتَ 2تَعالَى اللَّه كتَابِ ِلِإطْلَاق نَسخُه يلْزم لَم لَو واحد خَبر لَكنَّه الْحكْمِ

هاملْزت4ِلاس الِْإكْفَار دحبِج قم،اهتَض سلَيو ذَِلك لَازِم اهقْتَضْل مب هيقُ لَازِمالتَّفْس فَ ، بِهفَكَي لَوتَ وثَب بِه 
بِه اضرافْت ةارالطَّه خًا كَاننَاس له إذْ ، لَهالَى قَوفُوا{  تَعطَّولْيي}  وقْتَضي وجالْخُر نع هتدهع 

  . وعدمها الطَّهارة مع الْبيت حوَل بِالدورانِ

  

  

                                                            
 . بنظم ) أ(في  1
  .   بالقرآن)  اآلحاد خبر(  السنة نسخ حكم:  مسألة 2

 رفْع: والنَّسخُ اصطالحاً .  نقلته َأي الْكتاب هذَا في ما نسخت قَولهم من النَّقْل معنَاه وقيل الِْإزالَة معنَاه: لغة  النّسخ
لُّقكْمٍ تَعح بدليٍل شرعي عنه  متأخرٍ شرعي .رخَبو يرويه ما: اللغة  في الواحد شخص  االصطالح وفي. واحد  :
 واحتَج.  المتن في المؤلف أشار كما بالقرآن السنة نسخ جواز إلى العلماء جمهور ذهب. التواتر  شروطَ يجمع لم ما

ثْبِتُونلَى الْمازِ عوالْج يقْلقُوعِ الْعالْوو  يعا .الشَّرَأم ازوالْج  يقْلالْع :وفَه َأن تَابنَّةَ الْكالسو يحو نم الَى اللَّهلَى تَعع 
 حكْمِ ونَسخُ متْلُوة، غَير والسنَّةَ متْلُو، الْكتَاب َأن غَير} يوحى حيو ِإلَّا هو ِإن الْهوى عنِ ينْطقُ وما{: تَعالَى قَاَل ما
دنِ َأحييحالْو رعٍ غَيتَنمقْلًا، مذَا عِلهفَِإنَّا و نَا لَوضفَر طَابِل الشَّارِعِ خعآنِ بِجخًا الْقُرنَاس نَّةا ِللسلَم لَزِم نْهع هاٌل ِلذَاتحم 
 من ِإلَّا يعرفْ لَم الْمقْدسِ بيت ِإلَى التَّوجه َأن:  على سبيل المثال منها ُأمور علَيه فَيدلُّ الشَّرعي الْوقُوع وَأما. عقْلًا
نَّةالس  قَدخَ ونُس ِلهالَى بِقَولِّ{: تَعفَو كهجو شَطْر جِدسامِ الْمراإلمام رأسهم وعلى بالمنع القائلون واستدل } الْح 

 جعَل} ِإلَيهِم نُزَل ما ِللنَّاسِ ِلتُبين{: تَعالَى فَقَولُه النَّص َأما .والْمعقُوِل  بِالنَّص معارض النسخ أن:   اهللا رحمه الشافعي
 نُسخَت لَو َأنَّه: الَْأوُل : وجهينِ فَمن الْمعقُوُل وَأما. جاِئزٍ غَير وذَِلك بيانًا، كَونها عن لَخَرجتْ نُسخَتْ وفَلَ بيانًا السنَّةَ
 سنَّه ما يرض لَم تَعالَى اللَّه َأن ِلِإيهامهِم;  طَاعته وعن وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي عنِ النَّاسِ تَنْفير لَزِم بِالْقُرآنِ السنَّةُ

 السنَّةَ َأن: الثَّاني  .} اللَّه بِِإذْنِ ِليطَاع ِإلَّا رسوٍل من َأرسلْنَا وما{: تَعالَى وِلقَوِله الْبعثَة ِلمقْصود منَاقض وذَِلك الرسوُل،
 الْقُرآن يكُنِ لَم وِإذَا السنَّةُ، كَذَِلك ولَا الْجنُبِ علَى تلَاوتُه ومحرم ومتْلُو معجِزةٌ الْقُرآن ِلَأن;  الْقُرآنِ جِنْسِ من لَيستْ
نجِنْسِ م نَّةالس تَنَعام خُها نَسا لَهكَم عتَنمخُ يآنِ نَسكْمِ الْقُرِليِل بِحقِْل دكْسِ  الْعبِالْعهذا ألن ؛ الجمهور قول والراجح .و 

والعسقالني ، نزهة .  150\3اآلمدي ، اإلحكام ، : انظر .  شرعاً فعالً وقع وقد ، عقالً وقوعه يستحيل ال األمر
  .  95\1: النظر 

 . إال ) ب(في  3
  .ال استلزامه ) ب(في  4
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 لُهعلَا فَج جخْري عا مهمدخٌ عنَس ه1ِلِإطْلَاق ، وهلَا و وزجنَا يتَّبفَر هلَيع هوجِبم نم اتوبِ إثْبجو 
ةارتَّى الطَّهنَا حا 2َأثَّمهكنَا بِتَرمَألْزو ابِر3الْج ، سلَيى وقْتَضرِ مخَب داحالْو رذَا غَياطَ 4، لَا هراِلاشْت 
  .6الِْإمامِ في الدينِ تَقي الشَّيخُ كَرهذَ ما اِلاشْتراط انْتفَاء ويَؤيد . اللَّه كتَابِ 5إطالق  نَسخِ إلَى الْمفْضي

                                                            
 وقوعه جواز وعدم عقالً وقوعه جواز إلى العلماء جمهور ذهب :)  الواحد خبر(  بالسنة القرآن نسخ:  مسألة 1

 .بِالسنَّة  لَا بِالْآية الْآيةَ يبدُل ِإنَّما َأنَّه َأخْبر} آية  مكَان آيةً بدلْنَا وِإذَا {: تَعالَى قَولُه:  ِلذَِلك الجمهور احتَج وقَد.  شرعاً
لُهالَى وقَوقَاَل {: تَع ينلَا الَّذ ونجرنَا يِلقَاء آنٍ اْئترِ بِقُرذَا غَيه َأو لْهدا قُْل بم كُونِلي ي َأن لَهدُأب نم لْقَاءي تنَفْس ِإن 
ا ِإلَّا َأتَّبِعى موحي  ِإلَي {وهِليٌل ولَى دع َأن آنخُ لَا الْقُرنْسرِ يآنِ  بِغَيالْقُر. لُهالَى وقَوتَع :} اخْ منَنْس نم ةآي ا َأوهنُنْس 
رٍ نَْأتا بِخَينْهم ا َأوهثْلم َألَم لَمتَع َأن لَى اللَّهكُلِّ ع ءشَي  يرقَد {ذَِلكلُّ ودلَى يع ةَ َأنخُ لَا الْآيِإلَّا تُنْس  ةا .بِآيوم وِير 
نع رمنِ عالْخَطَّابِ ب يضر اللَّه نْهع لَا: " قَاَل  َأنَّه عنَد تَابنَا كبنَّةَ رسنَا وِل نَبِيبِقَو َأةررِي لَا امقَتْ نَددَأص تْ َأمكَذَب 
 النَّاسخِ ِلتَبليغِ الْبِلَاد َأطْراف ِإلَى الْآحاد ينْفذُ كَان وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي َأن -: احتَجوا فَقَد الْمثْبِتُون وَأما. "  

 الْواحد بِخَبرِ جاِئزا فَكَان الْبيانَينِ َأحد النَّسخَ وَأن .واجِبا  قَبولُه كَان لَما ذَِلك في الْواحد خَبرِ قَبوُل ولَولَا والْمنْسوخِ،
،  202\1 ، الحميد عبد الدين محيي محمد: ، تحقيق  الفقه أصول في المسودة:  تيمية آل: انظر  .كَالتَّخْصيصِ 

 ي،الصرصر الطوفي الكريم بن القوي عبد بن سليمان: ونجم الدين .  1: األجزاء عدد العربي، الكتاب دار: الناشر
 ، 325\2،  التركي المحسن عبد بن اهللا عبد: تحقيق  الروضة، مختصر شرح ،)هـ716:  المتوفى( الربيع، أبو

واآلمدي ، اإلحكام، .  3:  األجزاء عدد ، م 1987/  هـ 1407 ، األولى:  الطبعة ، الرسالة مؤسسة:  الناشر
3\157 -158  .  
  . أثمها ) ب(في  2
 . الجائز ) ب(في  3
  . أال ) ب(في  4
  ) . أ(ليست في  5
 علي بن محمد الفتح، أبي الدين، لتقي كالهما ، األحكام بأحاديث اإللمام ومختصره ، األحكام أحاديث في:   اإلمام 6

 شرح ثم ، باألحكام المتعلقة األحاديث فيها جمع ؛ الشافعي العيد، دقيق بابن: المعروف مطيع، بن وهب بن علي
 تصنيف كمل ولو: الذهبي  قال ، اإللمام شرح في اإلمام:  أيضاً وسماه فيه برع عظيماً شرحاً المختصر من بعضاً
،  158\1حاجي خليفة ، كشف الظنون ، : انظر . ، وهو مفقود  مجلدا عشر خمسة في لجاء وتبييضه اإلمام

  .  180\1والكتاني، الرسالة المستطرفة ، 
 أكابر من ، قاض:  العيد دقيق بابن ، المعروف القشيري ، مطيع بن وهب بن علي بن هو محمد: وتقي الدين 

 الدين عز الِْإسلَام شيخ على تفقه ثم ، الْمذْهب مالكي واِلده وكَان واِلده ، على بقوص تفقه مجتهد، ، باألصول العلماء
 ،) األحكام بأحاديث اإللمام( و الحديث، في ،) األحكام إحكام( منها تصانيف ، له ، المذهبين فحقق ؛ السلَام عبد بن
والبغدادي ، معجم .  283\6األعالم ، : الزركلي : انظر  . هـ 702 سنة توفي) اإللمام شرح في اإلمام( و

  . 224\7المؤلفين ، 
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 وهي امرَأةٌ حاضتْ:  قَاَل عطَاء عن 3بِشْرٍ َأبِي عن 2عوانَةَ َأبو حدثَنَا:  1منْصورٍ بن سعيد وروى 
 حدثَنَا:  5حنْبٍل بن َأحمد روى وقَاَل . 4طَوافها سنَّةَ عاِئشَةُ بِها فََأتَمتْ الْمْؤمنين ُأم عاِئشَةَ مع تَطُوفُ
   عن 6جعفَرٍ بن محمد حدثَنَا

  

  

  
                                                            

1 ديعس رِ بنونْصةَ، بنِ مبشُع ياناسظُ، ، الخُرافالح ،امخُ اِإلممِ، شَيرو الحَأب ،انثْمع زِيورقَاُل ، الميو  :يالطَّالْقَان ، 
ثُم ،يلْخالب ثُم كِّيالم ،اوِرجؤلِّفُ المتَابِ منَنِ( كالس . (كَانقَةً، وقاً، ثادن صم ةيعلْمِ َأوالع .فِّيتُوكَّةَ،: وي بِمرِ فشَه 

،انضمنَةَ رعٍ سبشْرِ سعوننِ  يماَئتَي77\11والمزي ، تهذيب الكمال ، .  266\10الذهبي ، السير ، : انظر  .و  .  
2 احضالو بن دباِهللا ع يطاسالو ، ،امظُ، اِإلمافتُ، الحثُ الثَّبدحم ،ةرصلَى البوم دزِيبنِ ي طَاءع ،شْكُرِيالي ،يطاسالو 

اززالب  .كَانو نكَانِ مَأر  ثيدالح.  هِلدونَةَ: مس فنَي نيعستَأى .  ور :،نسالح دمحمو بن  نرِيي176 سنة توفي. س 
  .  116\8والزركلي ، األعالم ، .  217\8الذهبي ، السير ، : انظر . هـ

3 فَرعج ةَ َأبِي بنيشحاسٍ، وِإي شْكُرِيالي ، ،رِيصالب ثُم ،يطاسالو دَأح ةاَألِئم فَّاظالحثَ ، ودح  نع :،بِيالشَّع ديعسو 
 ، صحبةٌ ولَه اليشْكُرِي، شُرحبِيَل بنِ عباد: عن  وروى ، وعدة وعكْرِمةَ، وعطَاء، وطَاووسٍ، ومجاهد، جبيرٍ، بنِ

 ثَّقَهو: ومٍ َأباتح ،ازِيالر  هرغَيو .فِّينَةَ تُوسٍ سخَم نشْرِيعو  ماَئة465\5الذهبي ، السير ، : انظر  .و  ،
  .  83\2والعسقالني ، تهذيب التهذيب ، 

  .لم أجده  4
 اهللا، عبد أبو وسيادته، علمه، ووفور وحفظه، وزهادته، وورعه، وإمامته، جاللته، على المجمع البارع، اإلمام هو 5

 سرخس، والي أبوه وكان مرو، من أصله.  األربعة األئمة وأحد الحنبلي، المذهب إمام حنبل، بن محمد بن أحمد اهللا،
 التاريخ في كتب وله ، حديث ألف ثالثين على يحتوي المسند، وصنّف العلم، طلب على منكباً فنشأ. ببغداد وولد

 والمناسك، الصحابة، وفضائل والتفسير، القرآن متشابه من به ادعت فيما الزنادقة على والرد والمنسوخ، والناسخ
والذهبي ، السير ، .  110\1النووي ، تهذيب األسماء ، : انظر  . هـ 241 سنة توفي  وغيرها،  والزهد،

  .  203\1والزركلي، األعالم، .  177-178\11
6 رغُنْد  :دمحم فَرٍ، بنعج ،ذَِلياله مالَهوظُ، مافالح، ،دوجتُ، المو الثَّبَأب دباِهللا، ع ،رِيصالب دَأح نينتْقعالم ، الم 

 وروى. عاماً 70 نحو عاش. وماَئة  عشْرةَ بِضع سنَةَ: وِلد . بالغفلة  يرمى كان. البصرة  أهل من متعبد، بالحديث،
نةَ: َعبشُع فََأكْثَر ،نْهع ،دوجو ررحى .وور  نْهع :يلع بن ،ينيدالم دمَأحو ٍل، بننْبى حيحيو نٍ، بنيعخَلْقٌ مو 
ريى قَاَل .كَثيحي نٍ  بنيعم :كَان حتَاباً، النَّاسِ َأصك ادَأرو ضعالنَّاسِ ب خَطَِّئ َأنراً، يغُنْد فَلَم رقْدقَاَل .ي دمَأح بن 
.  99-98\9الذهبي ، السير ، : انظر  . هـ 193 ، سنة توفي.  سنَةً  عشْرِين شُعبةَ لَزِمتُ: غُنْدر قَاَل: حنْبٍل

  .  70-69\6والزركلي،  األعالم، 
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 بِه يروا فَلَم طَهارة غَيرِ علَى بِالْبيت يطُوفُ الرجِل عن 3ومنْصورا 2حمادا سَألْت:  قَاَل 1شُعبةَ
  . الْجوزِي ابن َأورده عما الْجواب ذَكَرنَاه ما انْتَظَم وقَد .4بْأسا

 تَتَكَلَّمون َأنَّكُم إلَّا{  وقَولُه . الَْأحكَامِ في لَا الثَّوابِ في التَّشْبِيه بْل:  ونَقُوُل ، 5∗التَّقْديرِ ذَِلك منْع ثَانيهِما 
ونتَتَكَلَّم يهف  { )  كَلَام عنْقَطتَْأنَفٌ  6)مسم انيب ةاحالْكَلَامِ ِلِإب يهف بجو يرصذَا إلَى الْم؛ ه ِلَأنَّه لَو 

ا كَانقَالُوا كَم لَكَان شْيا الْمعتَنمم خُوِلهي ِلدرِ فدالص ، كََأنخَ والشَّي همحر اللَّه رتَشْعاس يها 7فنْعم 
وهو قَاَل َأني :شْيالْم وقَد ملع هاجَل إخْرقَب التَّشْبِيه افَ فَِإنالطَّو شْيِ نَفْسثُ ، الْميلَاةٌ قَاَل فَحص فَقَد 
 9يبقَى لَكن الَْأوِل علَى اقْتَصر 8فَلذَا الْمشْيِ سوى ما التَّشْبِيه وجه فَيكُون كَالصلَاة الْخَاص الْمشْي قَاَل

                                                            
 البصرة، َأهِل عاِلم الحديث، في المْؤمنين َأمير الحافظُ، اِإلمام، ، العتَكي اَألزدي، الورد، بنِ الحجاجِ بن شُعبةُ 1

 في َأحد تَقَدمهي الَ العلْمِ، َأوعية من وكَان مساِئَل عنْه وَأخَذَ الحسن، ورَأى الصغَرِ، من البصرةَ سكَن .وشَيخُها
ثيدي الحف ،هانمز وهو نم اءنُظَر ياعزرٍ ،  اَألومعمو ، رِيالثَّوي وف ةأمر عن بالعراق فتش من أول وهو.  الكَثْر 

 شعبة لوال:  الشافعي وقال.  الشأن هذا في وحده أمة هو: أحمد  اإلمام قال والمتروكين، الضعفاء وجانب المحدثين،
 توفي.  اآلفَاق في حديثه وانتَشَر عظيم، عالَم:  عنْه روى والشعر، باألدب عالماً وكان.  بالعراق الحديث عرف ما

  .  164\3 ، األعالم ، والزركلي.  203-202\7 ، السير ، الذهبي:  انظر . هـ 160
2 ادمح َأبِي بن ،انملَيمٍ، سلسم ،يفةُ، الكُوالَّمالع ،اماِإلم هيفَق اقرى.  العور نبنِ َأنَسِ:  ع اِلكم  .رَأكْبخٍ وهوشَي ،لَه 

وي فَهف اددغَارِ عص نيى. التَّابِعور نْهع :ذُهيلْمت امو اِإلمفَةَ، َأبينح انفْيسو ،رِيةُ الثَّوبشُعو اجِ، بنجخَلْقٌ الحكثير و  .
كَانو دَأح اءلَمالع ،اءيامِ اَألذْكرالكو ،اءيخاَألس ةٌ لَهوةٌ ثَرشْمحٌل ومتَجالسير، ، الذهبي:  انظر . ه120 سنة مات.  و 

 .  270\7 ، الكمال تهذيب ، والمزي.  231\5
3 رونْصم رِ  بنتَمعو :المتَّابٍ، َأبع يلَمظُ، السافتُ، ،الحةُ، الثَّبوالقُد ،يفالكُو دالَمِ َأحثَ.  اَألعدح نْهخَلْقٌ ع ،ريكَث 

 من وهم - التَّيمي وسلَيمان َألعمشُ،ا وسلَيمان السخْتياني، وَأيوب - عمه ابن وهو - الرحمنِ عبد بن حصين: منْهم
هانةُ، - َأقْربشُعو انفْيسو ،رِيى الثَّووةُ،:  ربشُع نرٍ، عونْصا: قَاَل مثاً كَتَبتُ ميدوثالثين ثنتين سنة توفى. قَطُّ  ح 
  . 114\2والنووي ، تهذيب األسماء ، .  402\5الذهبي ، السير ، : انظر  .ومائة

، كتاب الحج ، باب من كره أن يطوف بالبيت إال وهو طاهر ، حديث  295\3مصنف ابن أبي شيبة ، : ينظر  4
  .  14352: رقم

  ) . أ(ب من /  126) ق(نهاية  ∗
 . التقرير ) ط ، ب(في  5
 . منقطع كالم ) أ ، ب(في  6
 ) . ب(ليست في  7
 . فكذا ) ب(في  8
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 بد ولَا عنْدنَا ثَابِتٌ الْوجوب ِلَأن ؛ الَْأوُل هو الَْأصح:  قيَل فَِإن . الثَّاني ِللْوجه مَؤيدا اِلانْحرافُ 1يبقَى
لَه نِليٍل مد ، لُهمحلَى وع هجي الْوالثَّان ،يهنْفا يمو هدرَأو ناب زِيوالْج رظَاه يهيثُ ، فدالْحو ذْكُورالْم   

لُهتَمحلَى يع هجِل الْوالَْأو بجفَو يرصالْم هإلَي ، خَصيافُ ورا اِلانْحضاعِ َأيمبِِإج ينملسالْم بِاتِّفَاقو 
اةور  }هكنَاسم هلَيلَاةُ علَ الصالسوام َل َأنَّهعتَ جيالْب نع ارِهس2ي ين3} طَافَ ح ، ارِهبتِلاعو بجو 
تْرس ةروالْع اف4للطَّو ، كْشُوفَ طَافَ فَلَوم ةروالْع لَزِم مالد إن لَم هدعي . ابوفَالْج لَو ُل كَانالَْأو وه 

رتَبعالْم لَكَان اهقْتَضم وبجو ةاربِ طَهنِ(  الثَّودالْبو يهف منَّهوا 5) لَكحرمِ صدا بِعوبِهجي . وفو 
 وعلَى طَافَ لَو حتَّى ، سنَّةٌ لَكنَّه يجِب ولَا تَحصيلُها يفْتَرض فَلَا ، 6بِالِْإجماعِ بِشَرط لَيستْ َأنَّها الْبداِئعِ
 َأن علَى الْحديثُ فَيحمُل. يكْره انتهى لَكنَّه شَيء يلْزمه لَا الدرهمِ قَدرِ من َأكْثَر نَجاسةٌ ثَوبِه وعلَى
ي التَّشْبِيهابِ فافُ ، الثَّوضيو ابإيج ةارالطَّه نع ثدا إلَى الْحم هدرَأو ناب زِيوالْج ، ابِإيجتْرِ وس 
ةروإلَى الْع ِلهقَو هلَيلَا َألَا (( السالم ع نجحي دعامِ بالْع شْرِكلَا مطُوفُ وي تيبِالْب انيرقَاَل 7)) ع 
دمحم همحر اللَّه  :نما طَافَ وعلَى تَطَوع ءشَي نم هذه وهجالْو بنَا فََأحإلَي إن كَّةَ كَانبِم َأن يدعي 

   . 8∗نَجاسةٌ ثَوبِه وعلَى طَافَ الَّذي سوى صدقَةٌ فَعلَيه َأهله إلَى رجع قَد كَان وِإن ، الطَّوافَ

                                                            
 ) . ب(ليست في  1
  . وهو خطأ . يمينه ) ب(في  2
  .  1748: ، كتاب الحج ، باب رمي الجمار بسبع حصيات ، حديث رقم  178\2صحيح البخاري ، : ينظر  3
  . في الطواف ) ط ، ب(في  4
  ) . ب(ما بين القوسين ليس في  5
: اليشترط األحناف ستر العورة لصحة الطواف ، كما هو الحال في عدم اشتراط الطهارة للطواف ، انظر  6

  .  130\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، 
: ، كتاب الحج ، باب ال يطوف بالبيت عريان ، حديث رقم  153\2صحيح البخاري ، : متفق عليه ، ينظر  7

لحج  ، باب ال يحج البيت مشرك  وال يطوف بالبيت عريان ، حديث ،  كتاب ا 982\2وصحيح مسلم ، . 1622
  ) . 435(-)1347: (رقم 

  ) . ب(ب من /  321) ق(نهاية  ∗
  .  130\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : ينظر  8
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 واَللَّه ، الرواية في لَه َأصَل لَا الدم" 3"كُلِّه  الْبدنِ نَجاسة 2في َأن 1النُّسخِ من بعضِ في ذُكر وما هذَا
اَللَّهو لَمَأع. قَدقَاُل وي  :مفَل قْ لَمة 4وجوب تلْحارالطَّه نسِ عالنَّج ةاربِالطَّه نع ثدالْح وهُل والَْأص 

وصنْصالْم هلَيا عاسيق تْرِ َأوبِس ةروالْع ، سلَيذَا وا هاسيي قف اتإثْب طْل شَري بف اتوبِ إثْبجالْو .  

قَدو ابجِل ياصا بِحي مف وطسبالْم نم 5َأن كْمح ةاسي النَّجبِ فتَّى َأخَفُّ الثَّوتْ حازلَاةُ جالص عم 
 الطَّواف في نُقْصان الثَّوبِ بِنَجاسة يتَمكَّن الضرورة فَلَا حالَةَ كَثيرِها ومع الثَّوبِ في النَّجاسة قَليِل
 ِلَأجِل الستْرِ وجوب بَِأن وبينَه الستْرِ بين فَرقًا َأفَاد ثُم ، الستْرِ دون الْحدث بِطَهارة الْفَرقَ يخُص وهذَا

افَأخْذًا الطَّو نم ِلهقَو هلَيلَا َألَا (( السالم ع نجحي دعامِ ب6الْع شْرِكلَا مطُوفُ وي تيبِالْب انيرع (( 
 فَلَا الْخُصوصِ علَى ِللطَّواف لَيس الثَّوبِ طَهارة واشْتراطُ الطَّواف في نُقْصان يتَمكَّن الْكَشْف 7فَبِسببِ

 في وَأفَادها . 8الْمنْعِ سببِية في ِللطَّواف الْمشَارِكَةَ الْجِهةَ يبين ولَم ، فيه نُقْصان بِتَركه نيتَمكَّ فَلَا
 إدخَاِله عن الْمسجِد ِلصيانَة بْل الطَّواف ِلَأجِل لَيس النَّجِسِ الثَّوبِ مع الطَّواف من الْمنْع:  فَقَاَل الْبداِئعِ
 نَفَى َأنَّه إلَّا الْجبرِ إلَى حاجةَ فَلَا الطَّواف في 9نَقْصا ذَِلك يوجِب فَلَا التَّلْوِيث عن وصيانَته النَّجاسةَ
  .10بِالْكُلِّية الطَّواف سببِيةَ

 لُهقَوو نْعالْم نم افالطَّو عبِ ما النَّجِسِ الثَّوإم َأن كُوني نَاهعم َأنَّه لَو كَان  )نَعم لَكَان انَةيِلص 
،جِدسالْم َأو نْعالْم ثَابِتٌ َأن عم ةاسكذَا النَّجتُ 11وةُ تَثْباهالْكَر إلَّا بِه لُغُ لَا 12) َأنَّهبوبِ إلَى يجفَلَا 13الْو 

                                                            
 ) .أ ، ب(ليست في  1
  ) . أ ، ب(ليست في  2
  . في ) أ ، ب ، ج(ورد في   3
 ) . ط(ليست في  4
  . إذ ) ب(في  5
 ) . ب(ليست في  6
 ) . ج(من بداية باب الجنايات إلى هنا سقط في  7
  .   40\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  8
  . نقصان ) ب(في  9
  .  130\2الكاساني ، البدائع ، : ينظر  10
 . ولذا ) ط(في  11
 ) . ب(ما بين القوسين ليس في  12
 ) . ب(ليست في  13



102 
 

نْتَهِضا 1يوجِبابِرِ مِللْج ، اَللَّهو انَهحبس لَمَأع . لَمو كُني يرِ فظَاه ةايوالر يصى تَنْصولَى سع 
   .َأيضا الْبدنِ تَعميم يفيد والتَّعليُل الثَّوبِ،

  

  

  

  ]من طاف طواف الزيارة جنباً عليه بدنة [ 

 ]شَ فَكَانَأفْح نِل مالَْأو ربجمِ فَيبِالد )ِإنو ا كَاننُبج هلَينَةٌ فَعدكَذَا) ب وِير ننِ عاسٍ اببع - يضر 

الَى اللَّها تَعمنْه؛- ع ِلَأنةَ ونَابَأغْلَظُ الْج نم ثدالْح جِبفَي ربا جهاننُقْص نَةدا بِالْبارِللتَّفَا إظْه،تو 

 دام ما الطَّوافَ يعيد َأن والَْأفْضُل( كُلِّه حكْم لَه الشَّيء َأكْثَر ِلَأن محدثًا، َأو جنُبا َأكْثَره طَافَ إذَا وكَذَا

 الْحدث في بِالِْإعادة يْؤمر َأنَّه والَْأصح. يعيد  َأن وعلَيه: النُّسخِ  بعضِ وفي) علَيه ذَبح ولَا بِمكَّةَ

 َأعاده إذَا ثُم. الْحدث  بِسببِ وقُصورِه الْجنَابة بِسببِ النُّقْصانِ ِلفُحشِ إيجابا الْجنَابة وفي استحبابا

قَدو ثًا طَافَهدحلَا م حذَب هلَيع ِإنو هادَأع دعامِ برِ؛ َأيالنَّح ِلَأن دعب ةادقَى لَا الِْإعبةُ إلَّا يهشُب 

 َأعاده وِإن وقْته، في َأعاده ِلَأنَّه علَيه شَيء فَلَا النَّحرِ َأيامِ في جنُبا طَافَه وقَد َأعاده وِإن النُّقْصانِ،

دعامِ برِ َأيالنَّح هلَزِم مالد نْديفَةَ َأبِي عنح - همحر يرِ - اللَّهلَى بِالتَّْأخا عرِفَ مع نم بِهذْهم  .لَوو 

عجإلَى ر هلَأه قَدو ا طَافَهنُبج هلَيع ؛ َأنودعي ِلَأن النَّقْص يركَث رْؤمفَي دواكًا بِالْعردتاس  لَه[ .   

  )لُهقَو شَ فَكَانَأفْح  (يَل فَِإنق  :اخْتَلَفَ ِلم ابِري 2الْجضِ فالنَّفَِل الْفَري وف افالطَّو وند لَاة؟ الص 
ابوفَالْج َل َأنالَْأص فَ َأنخْتَلي ابِر3الْج لَافبِاخْت ةا الْجِنَاياربتبِ اعبسلَى ِللْمانِ ع4وِز بِهبفَلَا س كتْري 

 فَاعتُبِر وصدقَة وشَاة بدنَة إلَى متَنَوعا فيه 5الْجابِرِ ِلشَرعِ الْحج في َأمكَن وقَد ، الشَّرعي ِللتَّعذُّرِ إلَّا

                                                            
  . ينهض ) ب(في  1
  .الجنائز ) ب(في  2
  . الجائز ) ب ، ج(في  3
  . وهو خطأ . ونهان ) أ(في  4
  .الجائز ) ب(في  5
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 إلَّا سهوا الْواقعِ ِللنَّقْصِ الْجابِر يشْرع لَم إذْ الصلَاة في وتَعذَّر الْجِنَاية بِتَفَاوت 2الْجابِرِ 1تَفَاوتُ
ودجالس.  

  )لُهقَو حالَْأصو َأنَّه رْؤمي ةادي بِالِْإعف ثدا الْحاببحتا)  اسِإنَّمو لَم رْؤمطْلَقًا يا مكَم وه لْكةُ تايوالر∗ 
عم ةَ 3أناري الطَّهف افطْلَقًا الطَّوةٌ ماجِب؛ و ِلَأنَّه لَم نيتَعافُ يا الطَّوابِر4ج ، فَِإن مقَةَ الددالصا ومم   

ربجا يبِهِم اجِبا فَالْومهدَأح رنٍ غَييع اببحتاسنِ ويعي:  الْمنافَ َأعالطَّو كُونِلي ابِرالْج نجِنْسِ م 
 كَان النُّقْصان 5ِلَأن ؛ َأفْضُل بِالشَّاة الْبعثَ فَِإن يطُفْ ولَم َأهله إلَى رجع إذَا ما بِخلَاف . الْمجبورِ
  . ِللْفُقَراء 6نفع الشَّاة وفي يسيرا

 َأعاده إذَا 9شَّيء وجوبِ وعدم ، وصليةٌ هذه 8إن)  النَّحرِ َأيامِ بعد َأعاده وِإن علَيه ذَبح 7قَولُه ال( 
هادَأع دعامِ برِ َأيِليُل على النَّح10د ةَ َأنربِل الْعي ِللَْأوف ثدِإلَّا 11الْحو بجلَو نْديفَةَ َأبِي عنح ميرِ دِللتَّْأخ 
نامِ عرِ َأيالنَّح. لُهقَوي وِل ففَص ةنَاب12الْج ِإنو هادَأع دعامِ بر َأيالنَّح هلَزِم مالد نْديفَةَ َأبِي عنح 

 وذَهب بِه الَْأوُل وينْفَسخُ الثَّاني ِللطَّواف 2الْجنَابة 1فصل في الْعبرةَ َأن 13الرازي منْه َأخَذَ بِالتَّْأخيرِ
                                                            

 .لتفاوت ) ج(في  1
  . الجائز ) ب(في  2
 ) .أ(أ من /  127) ق(نهاية  ∗
  ) . أ ، ب ، ط (ليست في  3
  . جائراً ) ب(في  4
 . أن ) ب(ورد في  5
  . يقع ) ب(في  6
 ) . أ(ليست في  7
  ) . ج(تكرار في  8
  .الشيء ) ج(في  9
 ) . أ ، ب ، ج ( ليست في  10
 . الحديث ) ج(في  11
  . الجناية ) ج(في  12
13  ازِيو: الركْرٍ، َأبب دمَأح بن يلنِ بنِ عيسبنِ الح ،ارريشَه ثُم ، ،رِيوابسالمعروف بالجصاص  النَّي :،اماِإلم 

 سكن الري، أهل من فاضل. بِها  بكْرٍ َأبو فوِلد نَيسابور، واِلده سكَن ، التَّصانيف صاحب النَّاقد ، العالَّمةُ، الحافظُ،
 ، القرآن أحكام كتاب وألف.  فامتنع القضاء يلي أن في وخوطب الحنفية، رئاسة إليه انتهت ، فيها ومات بغداد
والقرشي ، الجواهر المضية ، .  245\15الذهبي ، السير ، : انظر  . هـ 370 سنة توفي الفقه، أصول في وكتاباً

  .  171\1والزركلي ، األعالم ، .  84\1
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يخإلَى 3الْكَر َأن رتَبعُل الْمي الَْأونِ فلَيا الْفَصيعمج ، هححصو باحاحِ صلَا إذْ 4الِْإيض ي شَكقُوعِ فو 
 واستَدلَّ . َأولَى وجوده حاَل بِاعتداده شَرعا 5ما حكم وتَقْرِير النَّساء، بِه حلَّ حتَّى بِه معتَدا الَْأوِل

يخا الْكَري بِمِل فالَْأص  :طَافَ لَو ةرما ِللْعنُبج ثًا َأودحي مف انضمر جحو نم هامع لَم كُنا يتِّعتَمم 
إن هادي َأعاٍل 6فشَو َأو لَم هدع7ي ، تَذَراعو نْهع يخْسري السف وطسبالْم ا بَِأنَّهإنَّم لَم كُنا يتِّعتَمم 

 قَاَل . متَمتِّعا بِها يكُون لَا الْحج وقْت دخُوِل قَبَل فَسادها َأمن فَِإذَا ، الْعمرة فَساد عن لَه الَْأمنِ ِلوقُوعِ
 ، الثَّاني بِه الْمعتَد وصار انْفَسخَ َأعاده فَِإن ؛ النُّقْصانِ 8ِلتَفَاحشِ مراعى حكْمه كَان الَْأوُل والطَّوافُ: 
ِإنو لَم دعي ا كَانتَدعم ي بِهلُِّل فالتَّح ، نكَم ي قَامف هلَاتص ، لَمْأ وقْرتَّى يح كَعر كَان هاميق هكُوعرو 

 الركُوع معه َأدرك من إن حتَّى ، الَْأوُل انْفَسخَ ركَع ثُم فَقَرَأ عاد فَِإن ، ∗التَّوقُّف سبِيِل علَى مراعى
يالثَّان رِكدم ةكْع9ِللر ، ِإن10و لَم عدَأ يي فَقَرنِ فتَيكْعنِ الريي11الُْأخْر ُل كَانا الَْأوتَدعم ذَا ، بِهه12و 
لَافبِخ ثدح؛ الْم ِلَأن انالنُّقْص يرسقَّفُ فَلَا يتَوي بِه كْمح افْل الطَّوب يقا بتَدعم لَى بِهع  الِْإطْلَاق. 

                                                                                                                                                                                    
  . فضل ) ب(وفي ) أ ، ج(ليست في  1
  .الجناية ) ج(في  2
3  يخالْكَر :ديباِهللا ع نِ بنيسو بنِ الحالٍَّل، َأبد يادغْدنِ، البسخُ، ،الحالشَّي ،اماِإلم ،داهي الزفْتاق، مرخُ العة، شَيالحنفي  

 هيتْ .الفَقانْتَه هةُ ِإلَيب، رِئاسذْهالم كَانو نم اءلَماد العبد ذَا العاد تهجَأورتََألُّه، ورٍ وبصلَى وة، الفَقْرِ عاجالحو هدزو 
،وقْعٍ تَامي وس، فالنُّفُو نمار وبذته كو تَالَمكْرٍ َأبب ازِيالجصاص  الر .فِّيتُو - همحي -  اُهللا رف نَةس نيعبَأر ثَالَثو 
337\1والقرشي ، الجواهر المضية ، .  426\15الذهبي ، السير ، : انظر  . ماَئة  .  

4 يانمالكَر  :دبنِ عمحالر بن دمحه، بنِ ميوريخُ الفضل، أبو َأمشَي ،ةينَفي الحفْتم ،اناسخُر ِلدنَةَ وعٍ سبس نيسخَمو 
 وتُوفِّي ، الِْإيضاح وسماه ، مجلدات ثَلَاث فى وشَرحه الْفقْه، فى والتجريد الْكَبِير، الْجامع تصانيفه ومن ماَئة، وَأربعِ
الذهبي ، : انظر  . تَعالَى اهللا رحمه ماَئة وخمس وَأربعين ثَلَاث سنة الْقعدة ذي من لعشرين الْجمعة عشية بمرو

  .   184\1وابن قطلوبغا ، تاج التراجم ، .  304\1والقرشي ، الجواهر المضية ، .  206\20السير ، 
  . علم ) ط(في  5
  . من ) ب(في  6
  .  399\2الشيباني ، األصل ، : ينظر  7
 . اتفاحش ، وهو خطأ )  ب(في  8
  ) . ب(أ من /  322) ق(نهاية  ∗
  . الركعة ) ب(في  9
  ) . ب(ليست في  10
  . اآلخرتين ) ج(في  11
  ) . ب(ليست في  12
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 الْجنُبِ كَطَواف فَهو حاِئضا 2رةِللزيا الْمرَأةُ طَافَتْ ولَو ، النُّقْصانِ من فيه 1ِللتَّمكُّنِ جابِر والثَّاني
اءوُل.  3انتهى  سقَوو∗∗ يخلَى الْكَرُل ، َأوعجمِ ودتُّعِ عي التَّمف هدنِ شَاهِللَْأم نع ادفَس ةرمَل الْعقَب 
 لَما النُّقْصان َأن بِسببِ الطَّواف 5كَنَفْسِ ِلجعله الْجابِرِ 4ِلتَْأخيرِ الدمِ جعِل من بَِأولَى لَيس الْحج َأشْهرِ
شًا كَانتَفَاحم كَان هككَتَر نم هجو كُونفَي ودجو ابِرِهج هودج6كَو . نَقُوُل َأو  :اجِبالْو هلَيُل ععف 

افي الطَّوف هاما َأيخَاِلي نع   

 علَيه ووجب ِلبعضه موجِدا يكُون فَبِِإدخَاِله ، ِلبعضه التَّرك منْزِلَةَ ينْزُِل 7الَّذي الْفَاحشِ النَّقْصِ
ضع8الْب ي الْآخَرنفَةَ َأعاِل صالْكَم ، وه9كَامُل و فَةالص وهافُ والطَّو ابِرالْج بجي فَوامِ فَأي 

،اففَِإذَا الطَّو هَأخَّر بجو ما دإذَا كَم َل َأخَّرَأص افالطَّو .  

  ]من طاف  محدثاً وعاد إلى أهله بعث بشاة [ 

 ]جِعريامٍ وربِِإح  يددج .ِإنو لَم دعثَ يعبنَةً ودب َأهزا َأجنَّا ِلميب َأنَّه ابِرج ،إلَّا لَه َل َأنالَْأفْض وه 

 دوالْع. لَوو عجإلَى ر هلَأه قَدو ثًا طَافَهدحم إن ادطَافَ عو ،ازج ِإنثَ وعب بِالشَّاة وُل؛ فَهَأفْض ِلَأنَّه 

 فَعلَيه َأهله إلَى رجع حتَّى َأصلًا الزيارة طَوافَ يطُفْ لَم ولَو ِللْفُقَراء، نَفْع وفيه النُّقْصانِ معنَى خَفَّ

َأن ودعي امِ بِذَِلكرامِ الِْإحدلُِّل ِلانْعالتَّح نْهم وهو مرحم نع اءا النِّسدتَّى َأبطُوفَ  حي [  

 )لُهقَو  :جِعريامٍ وربِِإح يددج  (لَى بِنَاءع َأنَّه ي لَّحقِّ فح اءالنِّس افبِطَو ةاريا الزنُبج وهو يآفَاق 
رِيدكَّةَ يفَلَا م دب لَه نامٍ مرإح جبِح  َأو ةرميَل ، عقو  :ودعي امِ بِذَِلكرالِْإح ، كَاهح يالْفَارِس ، إذَا ثُم 
ادع مرفََأح ةرمُأ بِعدبا يغَ فَِإذَا ، بِها فَرنْهطُوفُ مي ةاريِللز هملْزيو ميرِ دِلتَْأخ افطَو ةاريالز نع 

                                                            
 . للمتمكن ) ب ، ج(في  1
  ) . ب(ليست في  2
  .  39\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  3
 ) .ج(ب من /  325) ق(نهاية  ∗∗
 . بتأخير ) ب(في  4
  . لنفس ) ب(في  5
  . كوجوده ) ب(في  6
 . يترك ) ج(ورد في  7
 . لبعض ) ط(في  8
  . بحامل ) ب(تكامل ، وفي ) ط ، ج(في  9
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هقْتو قَدو متَقَد. لَوطَافَ و نِ الْقَارِنافَيى طَوعسنِ وييعثًا سدحم ادافَ َأعطَو ةرمَل الْعمِ قَبورِ يلَا النَّحو 
ءشَي هلَيرِ عب1ِللْج هي بِجِنْسف هقْتو ، فَِإن لَم دعتَّى 2يح طَلَع رمِ فَجورِ يالنَّح هلَزِم مد اف3ِلطَو ةرمالْع 
ةرمثًا الْعدحم قَدقْتُ فَاتَ وو اءُل ، الْقَضمريي 4وف افطَو ةاريالز مورِ يى النَّحعسيو هدعا باببحت؛ اس 

 عقيب سعي ِلَأنَّه ؛ علَيه شَيء لَا يعد لَم وِإن ، كَامٍل طَواف عقيب والسعي 6الرمُل 5ِليحصَل ؛
افطَو  

 تَدعم ثُ إذْ ، بِهدالْح غَرلَا الَْأص نَعمي اددتي ، اِلاعفو نَابة7الْج إن لَم دعي هلَيفَع ميِ دعكَذَا ِللسو 
اِئضالْح .  

 )لُهقَو  :لَوو طُفْ لَمافَ يطَو ةاريلًا 8الزكَذَا)  إلى آخره َأصإذَا و عجإلَى ر هلَأه قَدو كتَر نْهم 
 تَعددتْ إذَا دم لَزِمه جامع وكُلَّما ؛ النِّساء حقِّ في َأبدا محرِم وهو ، الِْإحرامِ بِذَِلك يعود َأشْواط َأربعةَ

اِلسجإلَّا الْم َأن دقْصي فْضامِ رراعِ الِْإحي بِالْجِم9الثَّان متَقَداِئل 10في وِل َأوالْفَص نم ذَِلك  ءشَي.  

 ]نافَ طَافَ مرِ طَودثًا الصدحم هلَيقَةٌ أو شاة  فَعدص [  

 ])نمافَ طَافَ ورِ طَودثًا الصدحم هلَيقَةٌ فَعدص (ِلَأنَّه وند افطَو ،ةاريالز ِإنو ا كَاناجِبفَلَا و دب 

نارِ مإظْه  تالتَّفَاو .نعيفَةَ َأبِي ونح َأنَّه إلَّا شَاةٌ، تَجِب َل َأنالَْأو حَأص )لَوا طَافَ ونُبج هلَيفَع 

 الزيارة طَواف من تَرك ومن( .بِالشَّاة  فَيكْتَفَى الزيارة طَواف دون هو ثُم كَثير، نَقْص ِلَأنَّه) شَاةٌ

 الْحدث بِسببِ النُّقْصان فََأشْبه يسير الَْأقَلِّ بِتَرك النُّقْصان ِلَأن) شَاةٌ فَعلَيه ادونَه فَما َأشْواط ثَلَاثَةَ

همشَاةٌ  فَتَلْز .فَلَو عجإلَى ر هلَأه َأهزَأج لَا َأن  ودعي  [  

                                                            
  . للخير ) ب(في  1
  . يعين ) ب(في  2
  . الطواف ) ب(في  3
  . ورمل ) ب(في  4
  . بالتحصل ) ب(في  5
  . لي الرم) ب(في  6
  . الجناية ) أ ، ب ، ج(في  7
 . الزاره ) ب(في  8
 . بالثاني ) ب(في  9
  ) . أ ، ب ، ط(ليست في  10
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  )لُهقَو نمافَ طَافَ ورِ 1طَودإلى آخره 2الص  (ي ذَكَرف هكْمنِ حتَيايرِو ، يهفةٌ وايثَاِلثَةٌ رِو يه 
 إلَّا بِه يتَحلََّل حتَّى بِه معتَد الْجنُبِ طَوافَ ∗ِلَأن ؛ الصدقَةُ 4عليه تَجِب َأنَّه 3الكبير حفْصٍ َأبِي رِوايةُ
َأنَّه ،صنَاق اجِبالْوو كبِتَر افرِ طَودالص مفَلَا الد جِبانِ يا بِالنُّقْصم جِبي كبِالتَّر .  

                                                            
  ) . ب(ليست في  1
. مكَّةَ  من النَّاسِ صدورِ عنْد ِلَأنَّه الصدرِ؛ وطَوافَ الْبيت، ِلتَوديعِ ِلَأنَّه الْوداعِ؛ طَوافَ ويسمى: طواف الصدر 2

قْتُهوو دعاغِ بفَر ءرالْم نيعِ مم؛ جورِهُأم كُونِلي رآخ هدهع ،تيلَى بِالْبا عتْ مرج ةُ بِهادي الْعيعِ فدرِ تَوافسالْم انَهإخْو 
،لَهَأهو ِلذَِلكقَاَل و لَّى -  النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمستَّى: " - وح كُوني رآخ هدهع تيابن قدامة ، المغني ، : انظر  ". بِالْب

3\404 .  
 ويلزم واجب الوداع طواف أن إلى والحنابلة الشافعية عند قول وفي الحنفية ذهب:  الوداع طواف حكم : مسألة
 خُفِّفَ َأنَّه إلَّا ، بِالْبيت عهدهم آخر يكُون َأن النَّاس ُأمر«: قَاَل عباسٍ ابن روى بما:   ذلك على واستدلوا. دم بتركه
نع َأةراِئضِ الْمتَّفَقٌ »الْحم هلَي؛ شيء بتركه يجب وال سنة أنه الشافعية عند قول وفي المالكية وذهب.  ع قُطُ ِلَأنَّهسي 
ناِئضِ، عالْح فَلَم كُنا، ياجِبو افومِ، كَطَوالْقُد ِلَأنَّهو ةيكَتَح ،تيالْب هافَ َأشْبومِ طَوالدائمة اللجنة أخذت وقد . الْقُد 

:  رشد وابن.   35\4 ، المبسوط ، السرخسي:  انظر.  الوداع طواف ترك لمن الدم بلزوم الجمهور بقول لإلفتاء
 ، الدائمة اللجنة وفتاوى.  404\3 ، المغني ، قدامة وابن.  213\4 الحاوي، والماوردي،.  109\2 المجتهد، بداية

  . 300\11 ، األولى المجموعة
 ما شَيخُ العالَّمةُ، الفَقيه، ، الحنَفي البخَارِي حفْصٍ بن َأحمد هو:  الكبير حفص وأبو) . ج ، ب ، أ( في ليست 3

اءررِ والنَّه ، اِلدوو ةالَّمخِ العشَي ةينَفَأبِي الح دباِهللا ع دمحبنِ م دمفْصٍ بنِ َأحح هيَل، ، الفَقتَحار بحصو دمحم بن 
 الذهبي:  انظر . وماَئتَينِ عشْرةَ سبع سنَةَ المحرمِ، في بِبخَارى،:  حفْصٍ َأبو ماتَ.  الرْأيِ في وبرع مدةً، الحسنِ
  .  94\1 ، التراجم تاج ، قطلوبغا وابن.  249\2 ، المضية الجواهر ، والقرشي.  158-157\10 ، السير

  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  4
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ابوالْجو نَاطَ َأنوبِ مجمِ واُل الدكَم ةالْجِنَاي وهقِّقٌ وتَحي مف افالطَّو عم 1الْجنَابة جِبفَي ا بِهكَم 
جِبي هكِلذَا ، بِتَرقَّقْنَا 2و3ح وبجمِ والد افومِ 4بِطَوا الْقُدنُبلَا ، جو ملْز5ي هكبِتَر ءلًا شَي؛ َأص وتِلثُب 
ةي الْجِنَايف هلعا فنُبا جهمدعي وف هكتَر اردةُ فَالْمالْجِنَاي . قُلْت فَِإن  :خُ ذَكَري الشَّيف قالْفَر نيومِ بلُز 
   في النَّقْصِ إدخَاُل فيه كَان وِإن ، محدثًا الْقُدومِ طَواف في والصدقَة محدثًا الزيارة طَواف في الدمِ

 وجوبه 7تَعلَّق ما 6ابتداء وبين تَعالَى اللَّه بِِإيجابِ وجب ما بين التَّفَاوت إظْهار َأنَّه بِالشُّروعِ الْواجِبِ
 منْع فَالْجواب ؟ 10حكْمهما 9اتَّحد فَلم والصدرِ الْقُدومِ طَواف بين ثَابِتٌ الْفَرقُ 8وهذَا الْعبد، بِِإيجابِ
 وهو بِفعله الْقُدومِ طَواف كَوجوبِ الْعبد فعُل هو الَّذي 12الصدرِ إلَى 11مضافٌ وجوبه فَِإن الْفَرق قيامِ

وعذَا ، الشُّرِله13و كَّةَ اتَّخَذَ لَوا مارد لَم جِبمِ يدِل ِلععرِ فدي . الصفو يطحالْم طَافَ لَو ةرما ِللْعنُبج 
ثًا َأودحم هلَيشَاةٌ فَع ، لَوو كتَر نم افطَو ةرمطًا الْعشَو هلَيفَع م؛ د خََل لَا ِلَأنَّهدم قَةدي ِللصف 

ةرمالْع.   

  )لُهقَو  :يرسانِ)  يحجبِ ∗ِلرانج ودجالْو ةبِالْكَثْر . نعذَا وا هم رذُك نم َأن كْننَا الرنْدع وه 
 وهذَا . الْواجِب بِه يجبر وِإنَّما ، بِالدمِ يجبر تَركَها ِلَأن ؛ واجِبةٌ الْباقيةُ والثَّلَاثَةُ ، الَْأشْواطُ الَْأربعةُ
كْملَُّل لَا حع؛ يبِه لُّ ِلَأنَّهحاعِ ما إذْ ∗∗النِّزهربمِ جبِالد نُوعمم نْدع نخَاِلفُ مي يهف مهو ونيرْل ، كَثب 

                                                                                                                                                                                    
  ) . أ(ب من /  127) ق(نهاية  ∗
  . الجناية ) أ ، ب ، ج(في  1
  . وكذا ) ب(في  2
 . حققت ) ب(في  3
  . لطواف ) ج(في  4
 . يجب ) ج(في  5
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  6
  . يتعلق ) ط(في  7
  . وهو ) ب(في  8
 . اتخذ ) أ(في  9
  . حكمها ) ب(في  10
  . مضافاً ) ب(في  11
  .العذر ) ب(في  12
 ). ج(ليست في  13
  ) . ب(ب من /  322) ق(نهاية  ∗
  ) .ج(أ من /  326) ق(نهاية  ∗∗
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 إذْ والصومِ الصلَاة خلَاف علَى بِه الْعبادة هذه اخْتصاصِ وسبب . الْكُلِّ مقَام الَْأكْثَرِ ِلِإقَامة بِه جبرها
 حجه تَم فَقَد بِعرفَات وقَفَ ومن ، 1)) عرفَةَ الْحج (( السالم علَيه قَولُه الْكُلِّ مقَام منْهما الَْأكْثَر يقَام لَا

هجح علْمِ مالْع قَاءكْنٍ بِبر آخَر هلَينَا ، عكَمحذَا ونِ ِلهبِالَْأم نم ادفَس جقَّقَ إذَا الْحتَح دعب قُوفا الْوم 
هدفْسي   

  

 هو وهذَا ، ذَِلك فيه فََأجرينَا منْه والطَّوافُ اِلاعتبار هذَا شَرعا فيه اُعتُبِر الْحج باب َأن قَبلَه فَعلمنَا
هجي 2الَْأوف اتإثْب ةالِْإقَام ةذْكُورالْم .   

 5الطَّوافُ بِه الْمْأمور َأن وهو ، منْتَهِضٍ غَير الْآخَر الْوجه 4ِلَأن ؛ َأوجه 3الوجه هذَا إن:  قُلْنَا وِإنَّما
 يجزِي 6لَا ولَما ِللْكَماِل تَقْديرا كَونُه اُحتُمَل سبعا السالم علَيه فَعلَه فَلَما ، بِمرة يحصُل وهو 5الطَّوافُ
 الْكُلِّ مقَام الَْأكْثَر 8ويقَام ، ِللاعتداد َأو 7الْكَماِل شَرط َأنَّه وهو ذَِلك من الْمتَيقَّن فَيثْبتُ منْه َأقَلُّ يجزِي
اكركُوعِ كَِإدُل الرعجا يعاكًا شَررإد ةكْعِللر ، ةكَالنِّيي وارِ َأكْثَرِ فمِ النَّهوُل ِللصعا يجعي شَرف كُلِّه. 

 حيثُ من كَونَه يحتَمُل وهو ، تَكَلُّف زِيادةَ يقْتَضي َأخَص وهو ، التَّطَوفُ بِه الْمْأمور َأن يخْفَى ولَا
اعرالِْإس نمثُ ويا ،9التَّكثير حفَلَم لَهفَع هلَيا السالم عتَكَثِّرم ا كَانيصلَى تَنْصع دنِ َأحلَيتَمحالْم ، ثُم 

ددالتَّر  قُوعو نيب هناِل كَوِللْكَم َأو اددتاعلَى ِللع اءولَا الس تَلْزِمسي نقَّنِ كَوتَيالْم نَهاِل كَوِللْكَم فَِإنَّه 

                                                            
، كتاب أبواب الحج ، باب  228\3: وسنن الترمذي .  66\31: مسند أحمد : انظر . رواه أحمد وأصحاب السنن  1

، كتاب  196\2: وسنن أبي داود .  889: باب ما جاء فيمن أدرك اإلمام بجمع فقد أدرك الحج ، حديث رقم 
، كتاب المناسك ،  159\4كبرى ، والنسائي، السنن ال.  1949: المناسك ، باب من لم يدرك عرفة ، حديث رقم 

، كتاب المناسك ، باب من أتى  1003\2وسنن ابن ماجة ، .  3997: باب فرض الوقوف بعرفة، حديث رقم 
  .  230\6ابن الملقن ، البدر المنير ، : صحيح ، انظر .  3015: عرفة قبل الفجر ليلة جمع ، حديث رقم
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ضحكُّمٍ مي تَحف دنِ َأحلَيتَمحنِ، بل الْمياوِيتَسي 1الْمف هثْلم جِباطُ ييتاِلاح رتَبعفَي ِللاددت؛ اع قَعِلي ينقالْي 
ينقوجِ الْيبِالْخُر نع ةدهالْع .  

 السبعِ كَون 2إذْ ، التَّحقيق في لَه منَافيا كُلِّه مقَام َأكْثَرِه إقَامةُ يكُون ِللاعتداد كَونه اعتبارِ وعلَى
اددتاعِلل نَاهعم زِي لَا َأنَّهجا َأقَلُّ ينْهةُ . مِإقَامالَْأكْثَرِ 3و هوُل لَازِمصح اءزبَِأقَلَّ الِْإج نعِ مبفَ السفَكَي 
تَّبرا يلَى لَازِمع ءشَي وهو نَافومِ ملْزِللْم ، ثُم يرِهبِتَقْد اتُهفَِإثْب اقبِِإلْح رِكدكُوعِ مالر ةالنِّيٌل واطب . 
 عن ركَعات ثالث بِِإجزاء يقُْل لَم وِلذَا ، الْقياسِ خلَاف علَى فَبِالشَّرعِ بِالركُوعِ الركْعة إدراك َأما

  علَى السابِقَةَ الِْإمساكَات تَبِرنَع فَِإنَّا الْمخْتَلف إلَى الْمخْتَلف رد من َأنَّه فَبعد النِّيةُ وَأما .قياسا الَْأربعِ

 ودجو ةقِّفَةً النِّيتَولَى ما عهودجت فَِإذَا ، وجِدو بَِأن نْوِيي َأنَّه اِئمص نِل مارِ َأوقَّقَ النَّهفُ تَحرص 
ذَِلك قُوفو4الْم كُلِّه الَى ِللَّها ، تَعلَّقَتْ فَِإنَّمةُ تَعا ؛ بِالْكُلِّ النِّيهودجي 5بوبِالَْأكْثَرِ لَا الَْأكْثَرِ ف ، كَانو 
ببيحِ سحا تَصهلُّقبِالْكُلِّ تَع نرِ مانِ غَيرا قهودج6بِالْكُلِّ و  )جرالْح اللَّازِم نم اطرانِ اشْترا قهودجو 
 8)فيه نَحن ما( ما ولَيس ، الصومِ كتَابِ في إيضاحه َأسلَفْنَا ما علَى الْحاكمِ النَّومِ بِسببِ 7)ِللْكُلِّ 
كَذَِلك.  

 في الَْأكْثَرِ إقَامةَ َأن وذَِلك . بِه يدفَع مما ساِلمٍ غَير لَكنَّه َأوجه كَان وِإن ∗فَهو الَْأوُل الْوجه وَأما هذَا 
 تَرك بَِأن يحكَم لَم وِلذَا ، غَير لَيس والْفَوات الْفَساد َأمن وهو خَاص حكْمٍ حقِّ في هو إنَّما الْعبادة تَمامِ
 جزء كُلِّ َأكْثَرِ إقَامة جواز يلْزم فَلَا ، النَّص ذَِلك مورِد وهو معه الْحج يتم الطَّوافَ َأعني: بقي ما
نْهم قَامامِ متَم ذَِلك ءزالْج كتَرو ،يهاقا بكَم لَم زجي ي ذَِلكنَفْسِ ف رِدوم ي:  النَّصنَأع جفَلَا ، الْح 
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 ولَا ، السبعِ من َأقَلُّ يجزِي لَا َأن بِه نَدين الَّذي 1بْل . َأعلَم واَللَّه ، الْحكْمِ هذَا علَى التَّعوِيُل ينْبغي
ربجي هضعب ءبِشَي رَأنَّا غَي رتَمنَس مهعي ملَى التَّقْرِيرِ فع هِملذَا َأصه .  

  ]أقل ما يجزئ من الطواف أربعة أشواط [ 

 َأكْثَر الْمتْروك ِلَأن) يطُوفَها حتَّى َأبدا محرِما بقي َأشْواط َأربعةَ تَرك ومن( بينَّا ِلما بِشَاة ويبعثُ[ 

ارفَص كََأنَّه طُفْ لَملًا  يَأص. )نمو كافَ تَررِ طَودالص ةَ َأوعبَأر اطَأشْو نْهم هلَيشَاةٌ فَع (تَ ِلَأنَّهكر 

اجِبالْو َأو الَْأكْثَر ،نْها ممو امكَّةَ دبِم رْؤمي ةادةً بِالِْإعاجِبِ إقَامي ِللْوف هقْتو )نمو كثَلَاثَةَ تَر اطَأشْو 

نم افرِ طَودالص هلَيقَةُ، فَعدالص نمافَ طَافَ واجِبِ طَوي الْوف فورِ، ججالْح فَِإن كَّةَ كَانبِم 

هادَأع (افَ ِلَأنالطَّو اءريمِ وطالْح اجِبلَى وا عم  نَاهمافُ .قَدالطَّوي وف فورِ ججالْح َأن وردَل يوح 

ةبخَُل الْكَعدينِ وتَيجنِ الْفُرا اللَّتَينَهيب نيبيمِ، وطَل فَِإذَا الْحفَع ذَِلك خََل فَقَدا َأدي نَقْصف هافا طَوفَم امد 

 خَاصةً) الْحجرِ علَى َأعاد وِإن( الْمشْروعِ الْوجه علَى ِللطَّواف مَؤديا ِليكُون كُلَّه َأعاده بِمكَّةَ

)َأهزَأج (ا تَلَافَى ِلَأنَّهم وه وكتْرالْم وهو ْأخُذَ َأني نع هينمي خَارِج رِالْحتَّى جح نْتَهِيإلَى ي رِهآخ ثُم   

 َأهله إلَى رجع فَِإن. ( مرات سبع يفْعلُه هكَذَا الْآخَرِ الْجانبِ من ويخْرج الْفُرجة من الْحجر يدخَُل

لَمو هدعي هلَيفَع مد (ِلَأنَّه كَّنتَم اني نُقْصف هافطَو كا بِتَرم وه قَرِيب نعِ مبلَا الرو زِيهقَةُ  تَجدالص. 

)نمافَ طَافَ وطَو ةاريلَى الزرِ عغَي وءضافَ وطَورِ ودي الصرِ فامِ آخَأي ا التَّشْرِيقرطَاه هلَيفَع 

مد (، فَِإن افَ طَافَ كَانطَو ةاريا الزنُبج هلَيانِ فَعمد نْديفَةَ َأبِي عنح - همحر اللَّه - )قَالَاو هلَيع 

مد داحو (ي ِلَأنف هجِل الْوالَْأو نْقَْل لَمافُ يرِ طَودإلَى الص افطَو ةاريالز ِلَأنَّه ،اجِبةُ وادِإعو افطَو 

ةاريبِ الزببِس ثدالْح راجِبٍ غَيا وِإنَّمو وه بتَحسنْقَُل فَلَا مي هي.  إلَيفو هجي الْونْقَُل الثَّانافُ يطَو 

 الزيارة ِلطَواف مَؤخِّرا الصدرِ وافِلطَ تَارِكًا فَيصير الِْإعادةَ مستَحقٌّ ِلَأنَّه الزيارة طَواف إلَى الصدرِ

نامِ عرِ َأيالنَّح جِبفَي مالد كرِ بِتَردالص يرِ بِاِلاتِّفَاقبِتَْأخلَى الْآخَرِ وع ،لَافإلَّا الْخ َأنَّه رْؤمي ةادبِِإع 

افرِ طَودا الصم امكَّةَ دلَا بِمو رْؤمي دعلَى بوعِ عجا الرنَّا  ميب. )نمطَافَ و هترمى ِلععسلَى وع 

 فيه النَّقْصِ فَلتَمكُّنِ الطَّواف إعادةُ َأما) علَيه شَيء ولَا يعيدهما بِمكَّةَ دام فَما وحلَّ وضوء غَيرِ

 وِإن( النُّقْصانِ ِلارتفَاعِ علَيه شَيء لَا َأعادهما وِإذَا ِللطَّواف، تَبع فَلَأنَّه السعي وَأما. الْحدث  بِسببِ

                                                            
 . با ، وهو خطأ ) ب(في  1
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عجإلَى ر هلَل َأهقَب َأن يدعي هلَيفَع مد (كِلتَر ةارالطَّه ،يهلَا فو رْؤمي دوقُوعِ بِالْعلُِّل ِلوبِ التَّحاءَأد 

  ] يسير  النُّقْصان إذْ الركْنِ

 )لُهثُ قَوعبيو ي)  بِشَاةنعي ني عاقالْب نم افطَو ةاريالز بِشَاةى وُأخْر كِلتَر افرِ طَودذَا ، الصهو 
ثَ ِلَأنعب الشَّاة كضِ ِلتَرعب افطَو ةاريلَا(  الز روتَصإذَا إلَّا ي لَم كُنرِ طَافَ يدفإنه لو طاف [ ،  ِللص

 كَان إن الصدرِ طَواف من الْباقي في ينْظُر ثُم يكْملُه ما 2) الزيارة طَواف إلَى منْه انْتَقََل 1]للصدر 
َأقَلَّه هقَةٌ لَزِمدص∗  ِإلَّا لَهو مفَد ، لَوو رِ طَافَ كَاندي ِللصرِ فامِ آخَأي التَّشْرِيق قَدو كتَر نم افطَو 

ةاريالز هَل َأكْثَركَم نرِ مدالص هلَزِمانِ ومي دِل فيفَةَ َأبِي قَونح  :ميرِ دِلتَْأخ ذَِلك ، مدو آخَر هكِلتَر 
رِ، َأكْثَردالص ِإنقد و 3كَان كتَر َأقَلَّه هيرِ لَزِمِللتَّْأخ مقَةٌ ددصو وكتْرِللْم نرِ مدالص عم مِ ذَِلكالد .   

لَتُهمجو َأن هلَيي عف كالَْأقَلِّ تَر نم افطَو ةاريا الزمي ، دفيرِ وقَةً الَْأقَلِّ تَْأخدي ، صفو كالَْأكْثَرِ تَر 
نم افرِ طَودا الصمي ، دفو كتَر قَةً َأقَلِّهدص .   

 َأنَّه إلَّا ركْنٍ ِلكُلِّ بِشَرط لَيستْ والنِّيةُ ، عبادة ركْن الزيارة طَوافَ َأن من تَقَدم ما النَّقِْل هذَا ومبنَى
 َأو النَّذْر ينْوِي وقْته في طَافَ فَلَو . التَّعيينِ دون الطَّواف َأصِل نيةُ لَه فَشُرِطَ نَفْسه في عبادةً يستَقلُّ
 تَواِلي نوِإ الركْنِ عن ووقَعتْ 4نيته لَغَتْ النَّفََل الظُّهرِ من بِالسجدة نَوى لَو كَما عنْه، وقَع النَّفََل

اطالَْأشْو طبِشَر سلَي ةح5ِلص افالطَّو ، نكَم جخَر نم افالطَّو يددِلتَج وءضَل و6فَفَع ثُم عجنَى ر7ب.   

                                                            
 ) . أ(ما بين المعكوفين ليس في  1
  ) . ب(ما بين القوسين ليس في  2
  ) .ب(أ من /  323) ق(و نهاية ) . ج(ب من /  326) ق(نهاية  ∗
 ) . أ ، ب(ليست في  3
  ) . أ ، ب(ليست في  4
 . الصحة ) ب(في  5
  ) . ج(ليست في  6
الطواف إذا كان وقت  أشواط بين المواالة اشتراط عدم إلى العلماء جمهور ذهب:  األشواط بين المواالة مسألة 7

.  والحنابلة والشافعية األحناف مذهب وهو.  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن سنة هي التفريق يسيراً ، وإنما
 ِلتَجديد َأو مكْتُوبة َأو جِنَازة ِلصلَاة طَوافه من الطَّاِئفُ خَرج لَو حتَّى بِشَرط لَيستْ الطَّواف في والْموالَاةُ:  وقالوا
وءضو ثُم ادنَى علَى بع ،هافلَا طَوو هملْزْئنَافُ يتاِلاس ِلهالَى ِلقَوفُوا{: تَعطَّولْيو تيبِالْب يقتطْلَقًا} الْعم نع طشَر 
الَاةواِلي إن:  المالكية وقال. الْمالتَّو نيب اطَأشْو افطٌ الطَّوشَر ، فَِإن قَهفَر لَم زِهجإلَّا ي َأن كُونا، التَّفْرِيقُ ييرسي َأو 
كُونذْرٍ، يِلع وهلَى وع هتارالمالكي اهللا، عبد بن محمد: والخرشي.  130\2بدائع الصنائع ،  الكاساني ،: انظر  .طَه 
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  ]ال تشترط الطهارة للسعي [ 

 َوَلْم الطََّواَف َأَعاَد إَذا َوَآَذا ِبِه، ُمْعَتدٍّ َطَواٍف َأَثِر َعَلى ِبِه َأَتى ِلَأنَُّه َشْيٌء؛ السَّْعِي ِلتَرك َعَلْيِه َوَلْيَس[ 
  ]  .الصَِّحيِح  ِفي السَّْعَي ُيِعْد

  

  

  

  

  

  

  

 ِلتَرك علَيه لَيس والْمراد ، دم فَعلَيه قَوِله علَى عطْفٌ)  شَيء السعيِ ِلتَرك علَيه ولَيس(  1قوله
 بْل ، 2فيه الطَّهارةُ تَجِب لَا ِلَأنَّه ؛ شَيء محدثًا السعيِ مجرد بِاعتبارِ يجِب لَا َأي:  شَيء السعيِ جابِرِ

اجِبالْو يهةُ فاري الطَّهف افي الطَّوالَّذ وه هيبقع قَدو بِرج مِ ذَِلكتَ إذْ بِالدنَا ، فُومقَدو طَ َأنشَر 
 ؛ الطَّهارةُ لَه يشْتَرطُ لَا قَوِله من الْبداِئعِ في وما . َأعلَم واَللَّه ، 3طَواف َأكْثَرِ بعد كَونُه السعيِ جوازِ

                                                                                                                                                                                    

 عدد ، بيروت – للطباعة الفكر دار: ، الناشر 315\2 ، خليل مختصر شرح ،)هـ1101: المتوفى( اهللا، عبد أبو
 .  356\3وابن قدامة ، المغني ، .  14\8والنووي ، المجموع ،  . 8: األجزاء

 ) . أ(ليست في  1
 بين ِللسعيِ الطَّهارةُ تُشْتَرطَ لَا َأن يرون الْعلْمِ َأهِل َأكْثَر:  طَهارة غَيرِ علَى والْمروة الصفَا بين السعي:  مسَألَة 2

 يقْضي ما اقْضي«: حاضتْ حين ِلعاِئشَةَ، - وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى -  النَّبِي قَوُل: ذلك في وعمدتهم. والْمروة  الصفَا
،اجالْح رغَي ي لَا َأنتَطُوف تيبِالْب«  .ِلَأنو ةٌ ذَِلكادبلَّقُ لَا عتَتَع ،تيتْ بِالْبهقُوفَ  فََأشْبوهومذهب الحنفية والمالكية  .الْو

 أحمد، بن محمد الوليد أبو: القرطبي رشد ، وابن 135\2الصنائع ، الكاساني ، بدائع : انظر . والشافعية والحنابلة 
 اإلسالمي، الغرب دار: الناشر ، 8\4 ، وآخرون حجي محمد د:  ، تحقيق والتحصيل البيان ،) هـ520: المتوفى(

.  158\4والماوردي ، الحاوي ، .  20: األجزاء  عدد ، م 1988 - هـ 1408 الثانية،: الطبعة لبنان، – بيروت
 .  356- 355\3وابن قدامة ، المغني ، 

 قال.  طواف يتقدمه أن دون سعي يصح ال أنه على الفقهاء اتفق:  السعي على الطواف تقدم وجوب حكم:  مسألة 3
 - اللَّه رسوَل ِلَأن الْفُقَهاء بين خلَافٌ فيه يعرفُ لَيس ِإجماع وهو الطَّوافُ، يتَقَدمه َأن صحته شَرط فَمن:  الماوردي

 يتَقَدمه َأن غَيرِ من السعي جاز ولَو بعده، يسع ولَم طَافَ وقَد طَواف، عقيب ِإلَّا قَطُّ يسع لَم -  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى
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ِلَأنَّه كنُس رغَي لِّقتَعم تيإلَّا ، بِالْب طُ َأنَّهشْتَري َأن كُونافُ يلَى الطَّوع ةارطَه نم ةنَابضِ الْجيالْحو ، 
 جوازِ شَراِئط من والْجنَابة الْحيضِ عن الطَّهارة علَى الطَّواف حصوَل َأن والْحاصُل:  قَاَل َأن إلَى

 عدم وصحح ، 1الْخلَافُ فيه ذُكر وحده الطَّوافَ َأعاد اإذَ ما بِخلَاف ، بِاِلاتِّفَاق وهذَا تَساهٌل السعيِ
 وجوبِ إلَى الصغيرِ الْجامعِ شَارِحي من كَثير وذَهب . 2والْمحبوبِي الَْأِئمة شَمسِ قَوُل وهو الْوجوبِ

 كَون 3فَلزم بِه قَاِئَل ولَا بِالثَّاني يعتَد فَلَا الَْأوِل َأو فَرضينِ كَانَا وِإلَّا بِالثَّاني الَْأوِل انْفساخِ علَى بِنَاء الدمِ
   يوجِب لَا فَِإنَّه يعد لَم إذَا ما بِخلَاف ، بِه يعتَد فَلَا الطَّواف قَبَل السعي وقَع فَحينَِئذ الثَّاني الْمعتَبرِ

 في بِه معتَد والَْأوُل ، كَالدمِ جابِرا بِه معتَد الثَّاني الطَّوافُ بْل الْحصرِ منْع والْجواب . الَْأوِل 4انْفساخَ
 واجِبات ومن . الَْأصغَرِ الْحدث بِسببِ نُقْصان وهو خُصوصا الْفَسخِ من َأسهُل وهذَا ، الْفَرضِ حقِّ

افالطَّو تْرس ةروالْع شْيالْمو ، َأنلَا و كُونا ينْكُوسم َل بَِأنعجتَ ييالْب نع هينملَا ي ارِهسا . يكُلُّهو 
ِإنو ما تَقَدهكْرذ نا لَا لَكدْل قَصي بنِ 5فماِليِل ضا . التَّعَأم تْرا السمفَل متَقَد نم ِلهقَو هلَيالسالم ع  ))
 حقيقَةً طَاِئفًا لَيس الراكب فَلَأن الْمشْي وَأما 6)) عريان ولَا مشْرِك الْعامِ بعد الْبيت بهذَا يطُوفَن لَا َألَا
 علَيه وطَوافُه ، الْمركُوبِ حركَة عن حركَتُه كَان 8إذا حكْمه في 7وهو مركُوبه حقيقَةً الطَّاِئفُ بْل

 فهذَا ، بِفعله فَيقْتَدى ِليظْهر كَان َأنَّه الصحابة كَلَامِ من فيه روِي ما قَدمنَا فيه ركب فيما راكبا السالم

                                                                                                                                                                                    

والماوردي ، الحاوي ، .  111\2ابن رشد ، بداية المجتهد ، : انظر  . الْجوازِ علَى بِه ِليدلَّ مرةً ولَو لَفَعلَه طَوافٌ
  .  151\3وابن قدامة ، المغني ، .  157\4
  .  135\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر  1
2  وبِيبحام: الْماحب األصولي الْكَبِير اِإلمود، بن اهللا عبيد الْفُنُون، صعسالمحبوبي، م ،خَارِيالب ،ينَفتَاج الْح 

 الْبزدوِي كَلَام بين فيه جمع ، التَّنْقيح ولَه ) .الهداية دراية في الكفاية، نهاية: (وسماه  الهداية على شرح له ، الشَّرِيعة
.  365\2القرشي ، الجواهر المضية ، : انظر  .ه  672 سنة:  توفي حسنا، ترتيبا ورتبه الْحاجِب، ابن وكَلَام

    .  2022\2وحاجي خليفة ، كشف الظنون ، 
  . فيلزم ) ط(في  3
  .االنفساخ ) ب(في  4
 ) . ب(ليست في  5
  .  100سبق تخريجه ص  6
  .واحد ) ب(في  7
 . إذ ) ط ، ج(في  8
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ذْرع ذْرٍ َأيع ، فَِإنَّه ا كَانورْأمم هِميملذَا ، بِتَعها طَرِيقُ وم رُأم بِه احبفَي 1لَه . ننَحإذَا:  نَقُوُل و 
بكر نذْرٍ مفَلَا ع ءشَي هلَيِإلَّا عو هادَأع ، ِإنو لَم هدعي هلَزِم مكَذَا ، دفًا ∗طَافَ إذَا وحز.  

 لَوو نَذَر طُوفَ َأنفًا يحز وهو رلَى قَادشْيِ عالْم هلَزِم طُوفَ َأنا يياش؛ م ِلَأنَّه ةَ نَذَرادبالْع هجبِو 
 طَافَ إن ثُم ، طَهارة بِلَا ِللْحج يطُوفَ َأن نَذَر إذَا كَما الْعبادة بَِأصِل النَّذْر وبقي فَلَغَتْ مشْروعٍ غَيرِ
  . الَْأصِل في ذُكر 2 كَذَا الْواجِب تَرك ِلَأنَّه ؛ دم فَعلَيه يعده ولَم ، َأهله إلَى رجع فَِإن َأعاده، زحفًا

 ذَكَري وي 3الْقَاضف هحشَر رخْتَصم اوِيالطَّح فًا طَافَ إذَا َأنَّهحز َأهز؛ َأج ى ِلَأنَّها َأدم بجلَى َأوع   

  

  

هنَفْس ن4كَم نَذَر َأن لِّيصي يضٍ فَأر∗ ةوبغْصم∗∗ َأو ومصي موي رِ فِإنَّهالنَّح جِب5عليه ي َأن لِّيصي 
 عن وخَرج َأجزَأه النَّحرِ يوم صام َأو الْمغْصوبة في صلَّى ولَو ؛ آخَر يوما ويصوم آخَر موضعٍ في

ةدهذَا(  كَذَا ، النَّذْرِ عكَذَا ، ه7) 6ه يكي حاِئعِ فد8الْب . قُهوسي وقْتَضي َأن ذْكُوري الْمحِ فشَر 
 ، الِْإجزاء سوى يذْكُر لَم وهو ، الدمِ بِنَفْيِ صرح لَو إلَّا كَذَِلك ولَيس ، الَْأصِل في ما 9يخَاِلف الْقَاضي

                                                            
  ) . ب(ليست في  1
 ) . أ(ب من /  128) ق(نهاية  ∗
 . إذا ) ب(ورد في  2
 شرح: تصانيفه  من ، القضاء تولى ، فقيه) نصر أبو( الحنفي االسبيجابي، منصور بن أحمد:  اإلسبيجابي القاضي 3

 شرح للشيباني، الصغير للجامع الدباس ترتيب على مازه ابن الصدر كتاب على شرح الطحاوي، مختصر شرح
القرشي ، الجواهر المضية ، : انظر  . هـ 480 سنة: المتوفى . الحنفي  الفقه فروع في وكلها وفتاوى الكافي،

 .  183\2وكحالة ، معجم المؤلفين ، .  80\1والبغدادي ، هدية العارفين ، .  127\1
  . كما لو ) ج(في  4
  ) .ب(ب من /  323) ق(نهاية  ∗
  ) .ج(ب من /  327) ق(نهاية  ∗∗
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  5
  ) . ب(ليست في  6
 ) . ج(ما بين القوسين ليس في  7
  .  130\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر  8
  . مخالف ) ط(في  9
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 متَى الْعبادةَ َأن الَْأصَل ِلَأن ؛ 1الْحقُّ هو الَْأصِل في ما كَان خلَافًا كَان ولَو ، ينْفيه لَا الَْأصِل في وما ،
 2يجبر صحت لَم لَو كَان وِإن ، الْجبر فَفُوتَ وجب واجِباتها من شَيء ِلتَفْوِيت جابِر فيها شُرِع متَى

لَاةكَالص ودجي بِالسوِ فهالس ةادبِالِْإعي وف دمالْع ، كُلُّ:  قُلْنَا فَقَد لَاةتْ صيُأد عم ةاهرِيمِ كَرالتَّح جِبي 
 يعد لَم فَِإن ، واجِبه 4فَوتَ إذَا بِجِنْسه َأولًا الْجبر فَيجِب ذَِلك فيه 3تَحقَّقَ مما الْحج وباب ، إعادتُها
بجو ابِرالْج الْآخَر وهو مالد ، لَافبِخ مِ فإنَّهو5الص قَّقْ لَمتَحي يهف ربج ، لَافبِخلَ والصي اةضِ فالَْأر 
 فيها الْكَونِ عدم الْواجِب بْل الصلَاة واجِبات من لَيس فيها الصلَاة حلِّ عدم فَِإن الْمغْصوبة الَْأرضِ
  . وغَيرِها الصلَاة في مطْلَقًا

  

  

  

  ]جعل البيت عن اليسار  [

 سبِيِل علَى كَذَِلك السالم علَيه 7لفعله الْوجوب والَْأصح ، 6فيه فَاخْتُلفَ يسارِه عن الْبيت جعُل وَأما
ةاظَبوالْم نرِ مغَي كي تَرف جيعِ الْحمجو رِهمع عا منَا مذَكَر ا َأنم لَهفَع هلَيلَاةُ عالص لَامالسي وف 

                                                            
 . الحلق ) ب(في  1
 . فيجب ) أ(في  2
  . يتحقق ) ج(في  3
 . وفت ، وهو خطأ ) ج(في  4
 ) .أ ، ب ، ج(ليست في  5
 البيت جعل وجوب إلى وأحمد والشافعي مالك ذهب:  الطواف أثناء اليسار عن البيت جعل يشترط هل:  مسألة 6

 - وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى - النَّبِي َأن«:   ذلك في وحجتهم ، يجزءه لم منكوساً طاف ومن الطواف أثناء اليسار عن
 بِالْبيت، متَعلِّقَةٌ عبادةٌ وِلَأنَّها.  »منَاسكَكُم عنِّي ِلتَْأخُذُوا: - السلَام علَيه - وقَاَل يسارِه، علَى الطَّواف في الْبيتَ جعَل
فَكَان يبتا التَّريها فاجِبو  لَاةمن وقالوا ، الحاج يسار عن البيت جعل اشتراط عدم إلى بعض األحناف وذهب .كَالص 
.  دم فَعلَيه الِْإعادة قَبَل َأهله إلَى رجع فَِإن بِمكَّةَ دام ما الِْإعادةُ علَيه - يمينه عن البيت جعل أي - منكوساً طاف

السرخسي ، المبسوط ، : انظر  . َأخَذَ جانبٍ َأي من حاصٌل وذَِلك الْبيت، حوَل الدوران بِالنَّص الثَّابِت َأن:  وحجتهم
وابن قدامة ، .  32\8والنووي ، المجموع ، .  31\2والدسوقي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، .  44\4

  . 347\3المغني ، 
  . بفعله ) ط(في  7
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 الْحج في فَعلَه ما اقْتران خُصوصا عدمه 1على دِليل يقُوم َأن إلَى الْوجوبِ علَى يحمُل التَّعليمِ موضعِ
ِلهنِّي خُذُوا (( بِقَوع كَكُمنَاس2)) م هلَيفَع َأن يدعي ، فَِإن لَم دعتَّى يح عجإلَى ر هلَأه هلَزِم ما . دَأمو 

تَاحاِلافْت نرِ مجي الْحرِ فَفظَاه ةايوالر ونَّةٌ هس هكْرا يكُهتَر . ذَكَرو دمحي مف اتقَيلَا 3أنه : الر تَدعي 
بِذَِلك طإلَى الشَّو َل َأنصرِ إلَى يجالْح رتَبعفَي اءدتاب افالطَّو نْهنَا ، 4ممقَدا ويملَفَ فس ي َأنَّهغنْبي َأن 
كُونا ياجِبقَ لَا إذْ وفَر نَهيب نيبِل 5عدم وعج تيالْب نع ارِهسي يِليِل فُل. (  الدعجو تيالْب نارِ عسي 

الطَّاِئف ،اجِبفَكَذَا و اءدتاب افالطَّو نرِ مجالْح اجِبتَّةَ  و6)َألْب .  

  

  ]السعي واجب يجبر بدم [ 

 ])نمو كتَر يعالس نيفَا بالص ةورالْمو هلَيفَع مد هجحو تَام (ِلَأن يعالس نم اتاجِبنَا الْونْدع ملْزفَي 

هكبِتَر مالد وند ادالْفَس .  [  

  )لُهقَو  :نمو كتَر يعالس نيفَا بالص ةورالْمو هلَيفَع مد هجحو ؛)  تَام ِلَأن يعالس نم اتاجِبالْو 
 دِليلًا جعلَه ما وَأبطَلْنَا الْوجوبِ دِليَل وَأقَمنَا ، وغَيرِه الشَّافعي مع فيه الْخلَاف نَصب تَقَدم قَد عنْدنَا،
ةيكْنِللر جِعفَار هي إلَيف ابِ َأثْنَاءامِ برالِْإح .  

 عذْرٍ ِلغَيرِ 7تركه وِإن ، علَيه شَيء فَلَا ِلعذْرٍ تَركَه فَِإن واجِبا السعي كَان وِإذَا( :  الْبداِئعِ في قَاَل
 1روي ما ذَِلك وَأصُل ، الصدرِ طَوافُ ، َأصلُه الْبابِ هذَا في الْواجِبِ تَرك حكْم هذَا ِلَأن دم؛ لَزِمه

                                                            
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  1
: ، حديث رقم  312\22مسند أحمد ،  :انظر . أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والبيهقي، واللفظ له : رواه  2

: ، كتاب الحج ، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً ، حديث رقم  943\2وصحيح مسلم ، .  14419
.  1970: ، كتاب المناسك ، باب في رمي الجمار ، حديث رقم  201\2وسنن أبي داود ، ) . 310(-)1297(

والبيهقي، .  4054: كتاب منسك الحج ، باب رمي الجمرة راكباً ، حديث رقم  ، 181\4والنسائي، السنن الكبرى ، 
 .  9524: ، كتاب الحج ، باب اإليضاع في وادي محسر ، حديث رقم  204\5السنن الكبرى ، 

 ).  أ ، ب ، ط(ليست في  3
  .  130\2بدائع الصنائع ، : الكاساني : انظر  4
 ) . ط(ليست في  5
 ) . أ ، ب ، ج(ما بين القوسين ليس في  6
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  7
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نْهع هلَيلَاةُ عالص لَامالس( 2)أنه قال (  و) نم جذَا حتَ هيالْب كُنفَلْي رآخ هدهع تيافَ بِالْب3)) الطَّو 
خَّصرو يضِِللْح قَطَهذْرِ فََأسلَى ، 4ِللْععذَا وه اممِ فَِإلْزي الدتَابِ فالْك كيِ بِتَرعُل السمحلَى يمِ عدع 
 شَوط ِلكُلِّ يطْعم َأي:  صدقَةٌ لَزِمه منْه َأشْواط ثَلَاثَةَ تَرك فَِإن ، َأكْثَرِه بِتَرك الدم يلْزم وكَذَا ، الْعذْرِ
   الدم بِتَركه 5يلْزمه وكَما ، بِالْخيارِ فَهو دما ذَِلك يبلُغَ َأن إلَّا قيمته َأو بر من صاعٍ نصفَ مسكينًا

  

6لذَِلك ملْزي كُوبِهبِر يهف نرِ مذْرٍ ال غَي7ع إن بكذْرٍ رِلع ، متَقَدي وف ةايالْهِد ي 8َأنف كتَر قُوفالْو 
   .ِلعذْرٍ لَا دما عذْرٍ ِلغَيرِ بِمزدِلفَةَ

  ]اإلفاضة قبل اإلمام [ 

 ])نمو َل َأفَاضامِ قَبالِْإم نم فَاترع هلَيفَع مقَاَل) دو يعالشَّاف - همحر لَا: - اللَّه ء؛ شَيهلَيع ِلَأن 

كْنُل الرَأص قُوففَلَا الْو هملْزي كبِتَر الِْإطَالَة ءلَنَا.  شَيو ةَ َأنامدتوبِ إلَى اِلاسسِ غُرةٌ الشَّماجِبو 

ِلهِلقَو - هلَيلَاةُ عالص لَامالسوا« - وفَعفَاد دعوبِ بسِ غُرالشَّم« جِبفَي هكبِتَر ،مالد لَافا بِخإذَا م 

 يسقُطُ لَا الشَّمسِ غُروبِ بعد عرفَةَ إلَى عاد فَِإن لَيلًا، لَا نَهارا وقَفَ الْوقُوف استدامةَ ِلَأن لَيلًا وقَفَ

نْهع مي الدرِ فظَاه ،ةايوالر ِلَأن وكتْرلَا الْم يرصكًا يرتَدسم .  [  
                                                                                                                                                                                    

  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  1
 ) . أ ، ب ، ج(ما بين القوسين ليس في  2
 النَّاس ُأمر«:أخرجه البخاري ومسلم من طريق طاوس عن ابن عباس ولكن ليس بنفس الرواية ، فرواية البخاري  3
َأن كُوني رآخ مهدهع تيلَا«: وأما رواية مسلم  »بِالْب نرنْفي دتَّى َأحح كُوني رآخ هدهع تيصحيح : انظر .  »بِالْب

، كتاب الحج،  963\2: وصحيح مسلم .  1755: ، كتاب الحج ، باب طواف الوداع، حديث رقم  179\2البخاري، 
  ) . 379(- )1327: (باب وجوب طواف الوداع ، حديث رقم 

مسند : انظر . حديث حسن صحيح : وقال الترمذي . أما هذه الرواية فقد أخرجها أحمد، والترمذي، والنسائي 
، أبواب الحج ، باب ما جاء في المرأة تحيض  271\3وسنن الترمذي ، .  15442: ، حديث رقم  176\24أحمد، 

 َأن ِللْحاِئضِ ، كتاب المنسك ، باب الِْإباحة 226\4كبرى ، والنسائي ، السنن ال.  944: بعد اإلفاضة ، حديث رقم 
ركَانَتْ ِإذَا تَنْف تْ قَدَأفَاض مورِ ، حديث رقم  ي4182: النَّح  .  

  .  134\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : ينظر  4
  .يلزم ) ط ، ج(في  5
  . كذلك  ) ج(فكذلك وفي ) ط(في  6
  . إال ) ط ، ج(في  7
  ) . ب(ليست في  8
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  )لُهقَو  :نمو َل َأفَاضامِ قَبالِْإم  (كْنَا قَدتَر عاضوم نذَا مِل ها ؛ الْفَصلَةٌ ِلَأنَّهفَصةٌ محاضي وف 
 من الِْإفَاضةَ َأن إلَّا 1الْمدار ِلَأنَّه ؛ الشَّمس تَغْرب َأن قَبَل يقُوَل َأن الَْأولَى ثُم . فيه فَتُراجع الْكتَابِ
 في وَأشَار ، بِاعتبارِها الْمسَألَةَ وضع الْغُروبِ بعد َأعني الْواجِبِ الْوجه علَى إلَّا قَطُّ تَكُن لَم لَما الِْإمامِ
 الَّذي والْحديثُ . واجِبةٌ الشَّمسِ غُروبِ إلَى اِلاستدامةَ َأن ولَنَا:  بِقَوِله الْمراد خُصوصِ إلَى الدِليِل
هذَكَر وهو لُهقَو هلَيلَاةُ عالص لَامالسوا (( وفَعفَاد دعوبِ بسِ غُر2)) الشَّم لَا ، غَرِيبةَ وهي شُبف َأنَّه 
هلَيلَاةُ عالص لَامالسو فَعد دعوبِ ب3الغُر.   

نكميو قَاَل َأنا كُلُّ:  يم قَعو نم ِلهقَو هلَيلَاةُ عالص لَامالسي وف جُل الْحمحلَى يإلَّا 4الْلزوم ع َأن قُومي∗ 
قُومِليٌل ∗يد لَافهخ∗∗ ِلهِلقَو هلَيلَاةُ عالص لَامالسنِّي خُذُوا (( وع كَكُمنَاسا 5)) ∗∗∗مضَأيا وم متَقَد نم 
يثدمِ حاك6الْح نرِ عوسنَا (( 7الْموُل خَطَبسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسا:  فَقَاَل وَأم دعب ، َل فَِإنَأه 
ككَانُوا الشِّر ونفَعدي نذَا معِ هضوكَانَتْ إذَا الْم سلَى الشَّموسِ عءاِل رثَْل الْجِباِئمِ مماِل عجي الرف 

 . فيه تََأمٍل بَِأدنَى الْوجوب يفيد السوقَ هذَا فَِإن ، 9)) 8الشمس تَغيب َأن بعد نَدفَع وِإنَّا وجوهها،
                                                            

  . البراد ، وهو خطأ ) ب(في  1
  .  128\3الزيلعي ، نصب الراية ، : انظر . حديث غريب : وقال الزيلعي أيضاً . لم أجده  2
  . غروب الشمس ) ط(في  3
  . الوجوب ) ط(في  4
  ) . أ(أ من /  129) ق(نهاية  ∗
  ) .ج(ب من /  327) ق(نهاية  ∗∗
  ) .ب(أ من  324) / ق(نهاية  ∗∗∗
 .  116سبق تخريجه ص  5
 اِإلمام الحكم، بن نعيم بن حمدويه بنِ محمد بنِ اِهللا عبد بن محمد: والحاكم هو . الحكم ، وهو خطأ ) ب(في  6

 صاحب الشَّافعي، النَّيسابورِي، الطَّهماني، الضبي، البيع، بن اِهللا عبد َأبو المحدثين، شَيخُ العالَّمةُ، النَّاقد الحافظُ،
 فيانوالزركلي ، .  17/163الذهبي ، السير ، : انظر  . هـ 405 سنة توفي .نيسابور في ووفاته مولده. التَّص
  .  227\6األعالم، 

7 روسالم ةَ بنمخْرفَِل بنِ مبٍ بنِ نَويُأه رِيهالز  :امُل، اِإلميلو الجَأب دبنِ، عمحالر ةٌ، لَهبحةٌ صايرِوو  .هاددعي وف 
 بعد بِمكَّةَ، المسور وِلد.  وعثْمان وعمر، بكْرٍ، َأبِي: عن وحدثَ والدين، العلم أهل من فقيهاً وكَان الصحابة، صغَارِ
ةرالهِج نِ،بِعيا امبِهو فِّيعٍ ِلهِالَِل تُوبِيرِ، رنَةَ اآلخعٍ سبَأر  نتِّيس170\5 ، الغابة أسد ، األثير ابن:  انظر. و  .

  .  391\3 ، السير والذهبي،
  ) .ط ، ب ، أ( في ليست 8
انظر مصنف ابن . أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ، والحاكم في المستدرك ، وقال صحيح على شرط الشيخين  9

 اهللا عبد أبو:  والحاكم.  15184، كتاب الحج ، باب في وقت اإلفاضة من عرفة ، حديث رقم ،  387\3: أبي شيبة
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 إعادتها عن 2تَستَغْنِ إلَيها فَارجِع بِعرفَةَ الْوقُوف بحث في 1الْغُروبِ ذكرناها قَبَل الِْإفَاضة ومساِئُل
  . شُجاعٍ ابنِ رِواية من هنَاك قَدمنَاه عما 4بِه يحتَرز 3الرواية ظَاهرِ في وقَولُه . هنَا

  ]ترك الوقوف بالمزدلفة [  

  ]الْواجِبات من ِلَأنَّه) دم فَعلَيه بِالْمزدِلفَة الْوقُوفَ تَرك ومن( .الْغُروبِ  قَبَل عاد إذَا فيما واخْتَلَفُوا[ 

 )لُهاخْتَلَفُوا:  قَوا ويمإذَا ف ادَل عوبِ قَبالْغُر  (ذَكَر يخالْكَر قُطُ َأنَّهس؛ ي ِلَأن اجِبةُ الْوالِْإفَاض دعب 
   . 6إلَيه فَارجِع الْحقُّ وَأنَّه ، وجوابه علَيه ما وتَقَدم 5وجِد وقَد غُروبِالْ

  ]ترك رمي الجمار [ 

 ])نمو كتَر يمارِ ري الْجِمامِ فا الَْأيكُلِّه هلَيفَع مد (قُّقِلتَح كاجِبِ، تَرالْو يهكْفيو م؛ دداحو ِلَأن 

الْجِنْس دتَّحا مي كَمف  لْقالْح [.  

  )لُها 7قَوي كَمف لْقثُ)  8الْحيح جِبي مد داحو لْقرِ بِحنِ كُلِّ شَعدي الْبسٍ فلجم داحو ادِلاتِّح ةالْجِنَاي 
ادفَكَذَا ، 9الْجِنْسِ بِاتِّح كارِ  11كل رمي 10تَري الْجِمامِ كُلِّ فالَْأي هملْز12ي بِه مد داحو .  

                                                                                                                                                                                    

 مصطفى: تحقيق ، الصحيحين على المستدرك ،)هـ405: المتوفى( ، النيسابوري محمد، بن اهللا عبد بن محمد ،
: الناشر ،  6229، كتاب معرفة الصحابة ، باب ذكر المسور بن مخرمة ، حديث رقم  601\3عطا،  القادر عبد
 . 4: األجزاء عدد ، 1990 – 1411 األولى،: الطبعة ، بيروت – العلمية الكتب دار

 ) . أ(ليست في  1
 . يستغني ) ب(في  2
  . الواية ، وهو خطأ ) ب(في  3
  ) . ب(ليست في  4
  . وجدت ) ج(في  5
 .  127\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر  6
  ) . ب(ليست في  7
 . الحق ) ب(في  8
  . المجلس ) ب(في  9
  .نزل ) ب(في  10
 ) .أ ، ب ، ج(ليست في  11
 . يلزم ) ج(في  12
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 ]كالتَّرا وقَّقُ إنَّمتَحوبِ يسِ بِغُرالشَّم نرِ مامِ آخيِ؛ َأيمالر ِلَأنَّه فْ لَمرعةً يبا، إلَّا قُريها فمتْ وامد 

امةً الَْأيياقةُ بادنَةٌ فَالِْإعكما ميهمرلَى فَيع التَّْأِليف ا ثُميرِهبِتَْأخ جِبي مالد نْديفَةَ َأبِي عنلَافًا حا خملَه. 

)ِإنو كتَر يممٍ روي داحو هلَيفَع مد (ِلَأنَّه كنُس تَام )نمو كتَر يمى ردارِ إحالْجِم الثَّلَاث هلَيفَع 

  ]َأقَلَّ  الْمتْروك فَكَان واحد نُسك الْيومِ هذَا في الْكُلَّ ِلَأن) الصدقَةُ

 )لُهقَو  :كالتَّرا وقَّقُ إنَّمتَحوبِ يسِ بِغُرالشَّم نرِ مامِ آخيِ َأيمالر  (وهو رامِ آخَأي التَّشْرِيق وهو 
موالثَّاِلثَ الْي شَرع ني مذ ةجلَا الْحقَى وبي يف لَةابِع لَيالر شَرع لَافاِليِ بِخي اللَّيالتي تَتْلُو الَّت ام1الَْأي 
 كَما 3تيبِالتَّر علَى 2يعني:  التَّْأِليف علَى فَيرميها وقَولُه . الرميِ بحث في ذَِلك بيان وتَقَدم ، قَبلَها
كَان تِّبر4ي اري الْجِمف اءالَْأد . لَماعو امِ إطْلَاقَ َأنمِ إلْزالد قَةدالصو كيِ بِتَرملَى الرع ا اِلاتِّفَاقيمف 
 5فالِْإيجاب ، الثَّاِلث في الثَّاني َأو الثَّاِلث َأو الثَّاني في الَْأوِل الْيومِ رمي قَضى إن َأما ، يقْضه لَم إذَا

غَي هيمتَقْدو كالنُّس يرتَْأخ ا ؛ ِلَأنِلهِملَى قَولَا ع اللَّه همحيفَةَ رنِل َأبِي حلَى قَوًئاعا شَيمهنْدوجِبٍ عم ر. 

وِإن تَرك رمي (إلَّا َأن يكُون الْمتْروك َأكْثَر من النِّصف فَحينَِئذ يلْزمه الدم ِلوجود تَرك الَْأكْثَرِ [ 

مد هلَيرِ فَعمِ النَّحوي يف ةقَبالْع ةرمكَذَا) جا ويممِ روذَا الْيه يفَةظكُلُّ و ا  ِلَأنَّهنْهم الَْأكْثَر كإذَا تَر

فَينْقص  وِإن تَرك منْها حصاةً َأو حصاتَينِ َأو ثَلَاثًا تَصدقَ ِلكُلِّ حصاة نصفَ صاعٍ إلَّا َأن يبلُغَ دما(

ا شَاءقَةُ) مدالص يهالَْأقَلُّ فَتَكْف وه وكتْرالْم ِلَأن [ . 

 )لُهقَو  :فالنِّص نم َأكْثَر وكتْرالْم كُوني إلَّا َأن  ( كتْري بَِأن ) مِ  6)إحدى عشرةورِ الْيي غَياةً فصح
وتَفَاصيُل مساِئِل الرميِ ظَاهرةٌ من . الْيومِ الَْأوِل وَأربع حصيات من جمرة الْعقَبة في يومِ النَّحرِ 

الْكمتَقَديِ فَلَا نعيده 7تَابِ ، ومالر ثحي با فنْهم ء8شَي  هإلَي جِعارو.   

  
                                                            

 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  1
 . عنى ) ب(في  2
 . الترتيبى ، وهو خطأ ) ب(في  3
 . يترتب ) ب(في  4
  . فالإليجاب ) ب(كاإليجاب  ، وفي ) أ(في  5
  . أحد عشر ) أ ، ب ، ج(في  6
 . ومقدم ) ج(في  7
  . يفيده ) أ(في  8
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  ]من أخر الحلق أو طواف الزيارة فعليه دم [  

)  الزيارةومن َأخَّر الْحلْقَ حتَّى مضتْ َأيام النَّحرِ فَعلَيه دم عنْد َأبِي حنيفَةَ، وكَذَا إذَا َأخَّر طَوافَ[ ( 

 التَّشْرِيق امتْ َأيضتَّى مح) هنْدع مد هلَيقَالَافَعنِ:  ويهجي الْوف هلَيع ءي ) لَا شَيلَافُ فكَذَا الْخو

لْحلْق قَبَل تَْأخيرِ الرميِ وفي تَقْديمِ نُسك علَى نُسك كَالْحلْق قَبَل الرميِ ونَحرِ الْقَارِنِ قَبَل الرميِ وا

  ]الذَّبحِ 

  ) لُهكَذَا إذَا َأخَّ: قَووةاريافَ الزطَو ر  ( نع يعالس ا إذَا َأخَّرم لَافرِ ، بِخامِ النَّحَأي ني عنعي
  .لَا شَيء علَيه ؛ ِلَأنَّه َأتَى بِه بعده [ طَواف الزيارة حتَّى مضتْ َأيام النَّحرِ 

وفي موضعٍ إن رمى قَبَل َأن يطُوفَ ورجع إلَى َأهله فَعلَيه )  لى آخرهقَولُه كَالْحلْق قَبَل الرميِ إ(  
 بِاِلاتِّفَاق متَّى . دذْرِ ، حِللْع بِاِلاتِّفَاق ءرِ شَيامِ النَّحَأي نع ةاريالز افيرِ طَواِئضِ ِلتَْأخلَى الْحع سلَيو

ي آختْ فرطَه رِ  1رِلَوامِ النَّحا  2]َأيهلَيع ْل كَانتَفْع فَلَم اطةَ َأشْوعبوبِ َأرَل الْغُرتَطُوفَ قَب ا َأننُهكميو
 6) 5بعد مسنوناً( ، وِإن كَان  4ولَو طَافَ قَبَل الرميِ يقَع معتَدا بِه. إن َأمكَنَها َأقَلُّ منْها  3الدم لَا
  .الرميِ 

  ]ترتيب أعمال يوم النحر واجبة [ 

 ]آخَر ءشَي اءالْقَض عم جِبلَا يو اءبِالْقَض كرتَدسا فَاتَ مم ا َأنملَه  . ودعسنِ ميثُ ابدح لَهو - 

 نْهع اللَّه يضقَاَل -ر َأنَّه " : كلَى نُسكًا عنُس مقَد نم مد هلَيفَع " وجِبكَانِ يالْم نع يرالتَّْأخ ِلَأنو

مقَّتٌ بِالزوم وا هيمانِ فمالز نع يرامِ فَكَذَا التَّْأخركَانِ كَالِْإحقَّتٌ بِالْموم وا هيمف ملَقَ . ( انِالدح ِإنو

فَعلَيه دم، ومن اعتَمر فَخَرج من الْحرمِ وقَصر فَعلَيه دم عنْد َأبِي في َأيامِ النَّحرِ في غَيرِ الْحرمِ 

دمحميفَةَ ونح ( الَىتَع ا اللَّهمهمحر)َفوسو يقَاَل َأبو (-  اللَّه همحر-) :هلَيع ءقَاَل ) لَا شَي - 

 نْهع اللَّه يضر- :ذَكَر اجي الْحف هذْكُري لَمرِ وتَمعي الْمفَ فوسَل َأبِي ييرِ قَوغعِ الصامي الْجف  [ .  

                                                            
  ) . ج(ليست في  1
 ) . ب(ما بين المعكوفين ليس في  2
  . إال ) ج(في  3
 . بها ) ج(في  4
  . بين ) ب(في  5
 . مستويا بين ) أ(في  6
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ما في الصحيحينِ  1نقُوِلمولَهما َأيضا من ال)  قَولُه لَهما َأن ما فَاتَ مستَدرك بِالْقَضاء إلى آخره( 
 ))الص هلَيع ٌل َأنَّهجاعِ فَقَاَل ردالْو ةجي حقَفَ فو لَامالسلَاةُ و : َل َأنلَقْتُ قَبفَح رَأشْع لَم وَل اللَّهسا ري

 قَاَل آخَرو ، جرلَا حو حقَاَل اذْب ، حَأذْب :رَأشْع لَم وَل اللَّهسا رقَاَل  2ي ، يمَأر َل َأنتُ قَبرمِ  :فَنَحار
 جرلَا حْل وإلَّا قَاَل افْع لَا ُأخِّرو مقُد ءشَي نع ِئذموِئَل يا سفَم ،جرلَا ح3))و.  

، اءزنَفْيِ الْج وند هلَيُل عمحفَي ادالْفَسقَّقُ بِنَفْيِ الِْإثْمِ وتَحجِ يرالْح نَفْي َأن ابوالْجي قَ وف ِل الْقَاِئِل فَِإنو
نم نُوعمم َأنَّه هلعف دعب لَه رظَه َأنَّه يدفا يلْت مفَفَع رَأشْع ِإلَّا  4لَمو َؤاِلهلَى سع هذَارتاع مذَا قَدفَل ، ذَِلك

 رتَذعي لَم َأْل َأوسي ِإلَّا لَمقَاُل . وي قَد نالَّ: لَك ُل َأنتَمحي وِل اللَّهسيبِ رتِلتَر يبِهتخَالَفَةُ تَرم لَه ري ظَهذ
مَأَل عسو ذَارتاِلاع ذَِلك مفَقَد نيتَعم يبتالتَّر ذَِلك َأن فَظَن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص نيفَب ، بِه هملْزا ي

 لَامالسلَاةُ والص هلَيابِعويينه 5بالْجتَع مد6ع اجِبلَا و نُونسم يبتالتَّر ذَِلك َأنجِ ، وربِنَفْيِ الْح هلَي7ع .
اجِب7و .قُّ َأنَّهالْحو∗  ، كَذَِلك كُوني ُل َأنتَمحي  

                                                            
 .النقول ) أ(في  1
 . يشعر ) ب(في  2
.  83: ، باب الفُتْيا وهو واقفٌ علَى الدابة وغَيرِها ، حديث رقم  ، كتاب العلم 28\1،  صحيح البخاري: ينظر  3

-)1306: (، كتاب الحج ، باب من حلَقَ قَبَل النَّحرِ، َأو نَحر قَبَل الرميِ ، حديث رقم  948\2وصحيح مسلم ، 
)327 .( 
 . عن ) ب(في  4
  . في الجواب ) ط(في  5
  . تعينه ) ط(في  6
. ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن الترتيب واجب ومن تركه فعليه دم . حكم ترتيب أعمال يوم النحر : مسألة  7

 وَل اللَّهسر واستدلوا بفعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقد قال صلى اهللا عليه وسلم خذوا عني مناسككم ، وَأن- 
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- ع كَمنِ حيثُ ابد؟ وحةورررِ ضغَي نفَ مفَكَي ،ةيدبِالْف ةوررض نم لِّهحَل ملَقَ قَبح نلَى م

 ودعسم-  نْهع اللَّه يضقَاَل  - ر»مد هلَيفَع كلَى نُسكًا عنُس مقَد نوذهب الشافعي وأحمد أن هذا الترتيب سنة » م ،
رِوايةُ عبد اللَّه بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ َأن النبي : على نسك يوم النحر ال شيء عليه وعمدتهم في ذلك  ومن قدم نسكاً

اذْبح : حتُ، فَقَاَليا رسوَل اللَّه حلَقْتُ قَبَل َأن ذَب: وقَفَ بِمنًى ِليسَألَه النَاس فََأتَاه رجٌل فَقَاَل -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمَ   -
 -ما سِئَل رسوُل اللَّه : ارمِ ولَا حرج قَاَل عبد اهللا بن عمرو: ذَبحتُ قَبَل َأن رميتُ فَقَاَل: ولَا حرج وَأتَاه آخَر وقَاَل
وقد أخذت اللجنة الدائمة " افْعْل ولَا حرج علَيك : " ِإلَّا قَاَليومِئذ عن شَيء قُدم َأو ُأخِّر  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّمَ  

. 117\2وابن رشد ، بداية المجتهد ، .  42-41\4السرخسي  ،المبسوط ، : انظر .  لإلفتاء برأي الشافعي وأحمد 
ة ، المجموعة وفتاوى اللجنة الدائم.  396-395\3وابن قدامة ، المغني ، .  186\4والماوردي ، الحاوي ، 

  .   349\11األولى ، 
  ) . ج(أ من /  328) ق(نهاية  ∗
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لَه ري ظَهالَّذ كُوني َأنو∗  َأن مهرَأمِل وهِللْج مهذَرع لَامالسلَاةُ والص هلَيع إلَّا َأنَّه عاقالْو وه كَان
 2ذَاك في ابتداِئه ، وِإذَا اُحتُمَل كُلا 1يتَعلَّموا منَاسكَهم ، وِإنَّما عذَرهم بِالْجهِل ؛ ِلَأن الْحاَل كَان إذْ

بِي حنيفَةَ رحمه منْهما فَاِلاحتياطُ اعتبار التَّعيينِ والَْأخْذُ بِه واجِب في مقَامِ اِلاضطرابِ فَيتم الْوجه ِلَأ
ودعسنِ ماب نَل عا نُقم هدَؤيي3اهللا ، و  نْهع اللَّه يضر " كلَى نُسكًا عنُس مقَد نم مد هلَي4"فَع  وْل هب

  . دِليٌل مستَقلٌّ عنْدنَا

" ابن عباسٍ رضي اهللا عنهما وهو الَْأعرفُ رواه ابن َأبِي شَيبةَ عنْه ولَفْظُه : بعضِ النُّسخِ   ∗∗وفي
  .مضعفٌ  6وفي سنَده إبراهيم بن مهاجِرٍ 5"من قَدم شَيًئا من حجه َأو َأخَّره فَلْيهرِقْ دما 

  

  

  

  

  

                                                            
  ) .ب(ب من /  324) ق(نهاية  ∗
  ) .ب(ليست في  1
  . كل ) ب(في  2
3  دوعسم اِهللا بن دبع : رِيدالب ،اجِرِيهالم ،كِّيالم ،ذَِلينِ الهمحالر دبو عَأب ،ةاُألم هيبٍ، فَقبِيِل بنِ حبنِ غَاف . كَان

اجهراً، ودب شَهِد ،نياِلمالع اءبالنُّج نمو ،نِلياَألو نيابِقالس نراًميلْماً كَثى عوةٌ، ررغَزِي هبنَاقمنِ، وتَيرالهِج ر . فِّيتُو
 نيثَالَثنِ ونَةَ اثْنَتَي461\1والذهبي ، السير ، .  381\3ابن األثير ، أسد الغابة ، : انظر . س  .  

عن ابن عباس وكَذَا هو في بعض النّسخ ، وقال  لم َأجِده عن ابن مسعود ، وِإنَّما هو: قال ابن حجر العسسقالني  4
.  41\2ابن حجر العسقالني ، الدراية ، : انظر . وهذا يؤيد قول ابن الهمام في شرحه . الزيلعي وهو األصح 

  .  129\3والزيلعي، نصب الراية ، 
 ) .أ(ب من /  119) ق(نهاية  ∗∗
  . 14958: لحج ، في الرجِل يحلقُ قَبَل َأن يذْبح ، حديث رقم ، كتاب ا 362\3مصنف ابن أبي شيبة ،: ينظر  5
أبو أحمد بن : الجرجاني : انظر . براهيم بن مهاجر بن جابر، البجلي ، كان ليناً في الحديث إ: سحق الكوفي إأبو  6

علي محمد  -دعادل أحمد عبد الموجو: ، الكامل في ضعفاء الرجال ، تحقيق ) هـ365: المتوفى(بن عدي ، 
  .م 1997هـ1418األولى، : لبنان ، الطبعة-بيروت -الكتب العلمية : ، الناشر 349-348\1معوض، 
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  هجَأخْرفَ ( وعضالْم ذَِلك سلَي آخَر بِطَرِيق اوِيالطَّح :وقزرم ن1ثَنَا اب يبثَنَا  2، ثَنَا الْخص ،
فَهذَا ابن عباسٍ َأحد من : قَاَل . اسٍ مثْلَه عن ابنِ عب 6عن سعيد بنِ جبيرٍ 5) 4عن َأيوب 3وهيب

 لَامالسلَاةُ والص هلَيع نْهى عور " جرلَا حْل وي " افْعالَّذ لَى َأنْل عب ، ةاحلَى الِْإبع هنْدع ذَِلك كُني لَم
ذَركْمِ فَعِل بِالْحهلَى الْجع كَان لُوهفَع مكَهنَاسوا ملَّمتَعي َأن مهرَأمو ماجِ . هالِْإخْر اسيق لَّ بِهتُدا اُسممو
  . 7عن الزمانِ بِالِْإخْراجِ عن الْمكَانِ

                                                            
توفي سنة إحدى وستين ومائتين ، من : نصر بن مرزوق، المصري، اإلسكندراني، شيخ الطبري : أبو الفتح  1

و أكرم بن محمد زيادة الفالوجي األثري ،  . 472\8الرازي ، الجرح والتعديل ، : انظر . الحادية عشرة صدوقٌ 
دار ابن عفان،  -الدار األثرية، األردن : ،  الناشر 596\2المعجم الصغير لرواة اإلمام ابن جرير الطبري ، 

  . 2: القاهرة ، عدد األجزاء
ما : زرعة قدم مصر، وحدث بها ، قال َأبو . نزيل مصر: الخصيب بن ناصح الحارثى البصرى :  الخصيب هو  2

مات سنة ثمان ومائتين ، . ربما أخطأ : وقَال " الثقات"وذكره أبو حاتم بن حبان في كتاب . بِه بأس إن شاء اللَّه 
، ) هـ347: المتوفى(عبد الرحمن بن أحمد الصدفي، أبو سعيد، : ابن يونس : انظر .  سنة سبع ومائتين: وقيل

هـ ، عدد  1421األولى  : دار الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة : شر، النا 74\2تاريخ ابن يونس المصري ، 
 .  255\8والمزي ، تهذيب الكمال ، .  2: األجزاء

الحافظُ الكَبِير، المجود، من حفاظ ، وهيب بن خَاِلد بنِ عجالَن، َأبو بكْرٍ، البصرِي، الباهلي موالَهم : الكرابيسي  3
قَاَل َأبو حاتمٍ .  سجن فذهب بصره، فكان يملي من حفظه . ووفاته فيها . من أهل البصرة . حديث الثقات ال

ازِيقَاُل : الري :نْهاِل مجبِالر لَمَأع دةَ َأحبشُع دعب كُني لَم ِإنَّه  . ماَئةو نتِّيسسٍ ونَةَ خَمس فِّيي ، الذهب: انظر . تُو
  .  126\8والزركلي، األعالم ، .  223\8السير ، 

4  يانيخْتةَ السيمأبي تَم نب وبا . َأيا عدلًا ورعويكنى أبا بكر مولى لعنزة ، وكان أيوب ثقة ثبتًا في الحديث جامع
بالفضل والعلم والنسك كان من سادات أهل البصرة وعباد أتباع التابعين وفقهائهم ممن اشتهر . كثير العلم حجة 

والصالبة في السنة والقمع ألهل البدع ، مات يوم الجمعة في شهر رمضان سنة إحدى وثالثين ومائة سنة الطاعون 
محمد بن حبان ، التميمي، : وابن حبان .  183\7ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، : انظر . وله ثالث وستون سنة 

: ، مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار ، تحقيق) هـ354: فىالمتو(أبو حاتم، الدارمي، البستي ، 
 1411األولى : المنصورة ، الطبعة –دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع : ، الناشر237\1مرزوق علي إبراهيم، 

  . 1: م ، عدد األجزاء 1991 -هـ 
  ) . ب(ما بين القوسين ليس في  5
اه الكُوفي، َأحد اَألعالَمِ ، اِإلمام، الحافظُ، المقْرُِئ، المفَسر، الشَّهِيد، كَان ابن عباسٍ ِإذَا َأتَ ،اَألسدي: سعيد بن جبير  6

ل في شعبان سنة خمس سعيد بن جبيرٍ ، قت: َألَيس فيكُم ابن ُأم الدهماء؟ يعني: َأتَاه َأهُل الكُوفَة يستَفْتُونَه يقُوُل 
 12-11\4تهذيب التهذيب ، : والعسقالني .  322-321\4، سيرالذهبي ، ال: انظر . سنة " 49"وتسعين وهو ابن 

 .  
7  يهنَى فعالْمكَانٍ: وإلَّا بِم كى النُّستََأدلَا ي كَانِ؛ ِلَأنَّهبِالْم هقُّتانٍ كَتَومبِز كقُّتَ النُّستَو انٍ  َأنمزالسرخسي ، : انظر . و

  .  42\4، المبسوط ، 
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فَِإن إيجاب . الْآيةَ mÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ¸l2 بِدلَالَة قَوله تَعالَى  1وَأما اِلاستدلَال
الْعذْرِ يوجِب الْجزاء مع عدمِ الْعذْرِ بِطَرِيق َأولَى فَمتَوقِّفٌ علَى َأن ذَِلك  3الْفدية ِللْحلْق قَبَل َأوانه حاَل

علَى صورِ التَّقْديمِ  ال الستنانه ونَص الْمصنِّف 5الصادر عنه عليه السالم بالقول كان لتعينه 4التَّْأقيتَ
َل الرالْقَارِنِ قَب رنَحو ِلهي قَوالْقَارِنِ ف يصتَخْصا ، وكْرِنَا لَهذ ني عغْنيرِ يالتَّْأخيمِ والتَّقْد سيِ لَيم

 فْرِدالْم لَافبِخ اجِبو هحذَب ؛ ِلَأن ذَِلكو ثْلُهم تِّعتَمْل الْمبِلَازِمٍ ب.  

  ]تعلق الحلق بالزمان والمكان [ 

والَْأصح َأنَّه علَى . قيَل هو بِاِلاتِّفَاق؛ ِلَأن السنَّةَ جرتْ في الْحج بِالْحلْق بِمنًى وهو من الْحرمِ [ 

وَأصحابه  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -النَّبِي «الْحلْقُ غَير مخْتَص بِالْحرمِ ِلَأن :  الْخلَاف، هو يقُوُل

ولَهما َأن الْحلْقَ لَما جعَل محلِّلًا صار كَالسلَامِ في . » ُأحصروا بِالْحديبِية وحلَقُوا في غَيرِ الْحرمِ

ا، فَِإذَا صار نُسكًا اخْتَص بِالْحرمِ كَالذَّبحِ وبعض آخرِ الصلَاة فَِإنَّه من واجِباتها، وِإن كَان محلِّلً

 يهلَقُوا فح ملَّهمِ فَلَعرالْح نم ةبِييدَأبِ. الْح نْدكَانِ عالْمانِ ومقَّتُ بِالزتَولْقَ يالْح ُل َأناصيفَةَ فَالْحني ح

-  اللَّه همحَأبِي ر نْدعنْد ، وعانِ، ومالز ونكَانِ دقَّتُ بِالْمتَوي دمحم نْدعا وقَّتُ بِهِمتَوفَ لَا يوسي

وَأما في حقِّ .  وهذَا الْخلَافُ في التَّوقيت في حقِّ التَّضمينِ بِالدمِ.  زفَرٍ يتَوقَّتُ بِالزمانِ دون الْمكَانِ

والتَّقْصير والْحلْقُ في الْعمرة غَير موقَّت بِالزمانِ بِالِْإجماعِ؛ ِلَأن َأصَل .  تَوقَّتُ بِاِلاتِّفَاقفَلَا يالتَّحلُِّل 

  . ]  بِخلَاف الْمكَانِ؛ ِلَأنَّه موقَّتٌ بِه الْعمرة لَا يتَوقَّتُ بِه

  ) ويَل هق لُهقَوبِاِلاتِّفَاق  ( هلَيع النَّبِي نلَد نثَ مارالتَّو ؛ ِلَأن اجمِ ِللْحومِ الدلَى لُزع اِلاتِّفَاق َأي
ينملسالْم نم مهدعب نمو ينالتَّابِعو ةابحيعِ الصمجو لَامالسلَاةُ و6جرى الص جي الْحف لْقلَى الْحي  عف

  .الْحرمِ من منًى وهو إحدى الْحججِ 

  

                                                            
  . وهو خطأ . األستدل ) ط(في  1
  . 196آية : سورة البقرة  2
 . حالة ) ط(في  3
  . البامت ، وهو خطأ ) ب(في 4
 . التعينه ) ب(في  5
  . ين جر) أ ، ب ، ج(في  6
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 ) لُهقَّت: قَوتَولْقَ يالْح ُل َأناصانِ 1فَالْحمبِالز  ( ِرالنَّح امَأي وهو ) ِكَانالْمو ( مرالْح وهو ) َأبِي نْدع
، وعنْد محمد بِالْمكَانِ لَا الزمانِ وعنْد زفَر عكْسه وهذَا  3بِهِما 2حنيفَةَ وعنْد َأبِي يوسفَ لَا يتَوقَّت

يعني َأنَّه لَا خلَافَ في َأنَّه في َأي مكَان َأو زمانٍ َأتَى بِه )  4للالْخلَافُ في التَّضمينِ بِالدمِ لَا في التَّح
وقَّتَه ولَا ( بِه يلْزم الدم عنْد من  6لَافُ في َأنَّه إذَا حلَقَ في غَيرِ ما يؤقت، بْل الْخ 5يحصُل بِه التَّحلل

 نم نْدع هلَيع ءلَا شَي7)و  قِّتْهوي قَّتُ. لَمتَوفَلَا ي رتَمعا الْمَأم ، اجالْح لْقي حا فضَأي وه 8ثُم  قِّهي حف
مبِالز قِّهكَانِحْل بِالْمب فَ  9انِ بِاِلاتِّفَاقوسلَافًا ِلَأبِي يخ دمحميفَةَ ونَأبِي ح نْدي. عف دمحم10و  هقُّتنَفْيِ تَو

بَل َأن َأذْبح ، ِلمن قَاَل حلَقْت قَ" اذْبح ولَا حرج " تَوقُّته بِالزمانِ ما روِي َأنَّه علَيه الصلَاةُ والسلَام قَاَل 
  . َأنَّه غَير موقَّت بِه ، وتَقَدم الْجواب عن هذَا  11فَدلَّ علَى

وهي من الْحلِّ ، ولَا فَرقَ بين  13يوسفَ وزفَر في نَفْيِ تَوقُّته بِالْمكَانِ حلْقُه عام الْحديبِية بِهما 12وِلَأبِي
ميالْعف جالْحو ة14ر  كْمِ بِاِلاتِّفَاقذَا الْحه . نم ةبِييدالْح ضعب َأن نتَابِ مي الْكف را ذُكم ابوالْجو

  بعضِ الَّذي هو الْحرمِ فَيجوز كَون الْحلْق كَان فيه ، فَلَا حجةَ إلَّا َأن ينْقََل صرِيحا َأن الْحلْقَ كَان في الْ

  

  

                                                            
 . يتوقف ) أ(في  1
 . يتوقف ) أ ، ب(في  2
 . بها ) ب(في  3
 .  ل يالتحل) أ ، ب ، ج(في  4
 . ل يالتحل) أ ، ب ، ج(في  5
 . توقت ) ط ، ب(في  6
  ) . ب(ما بين القوسين ليس في  7
  . يتوقف ) ب(في  8
  . المكان ) ج(في  9

 ) . ب(ليست في  10
 ) . ب ، ج(ليست في  11
  . أو ألبي ) ب(في  12
 . بها ) ب(في  13
  ) . ج(ليست في  14
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 وِيا رم علٌّ مح ))  لَامالسلَاةُ والص هلَيع َل "1"َأنَّهمِ  2نَزري الْحلِّي فصي كَانلِّ وي الْحف ةبِييدبِالْح
ي الْحرمِ فَيبقَى التَّوارثُ الْكَاِئن في في الْحلِّ وهو بِسبِيٍل من َأن يحلقَ ف 4فَالظَّاهر َأنَّه لَم يحلقْ. 3))

نا عكَانِ خَاِليالْمانِ ومقُ  5الزلْحي انِ ثُممي الزاسٍ فبنِ عِل ابقَو نفًا مآن نَاهما قَدكَذَا مارِضِ ، وعالْم
كَانالْم 6بِه.  

إذَا خَرج الْمعتَمر :  معنَاه) وقَصر فَلَا شَيء علَيه في قَوِلهِم جميعافَِإن لَم يقَصر حتَّى رجع (قَاَل [ 

انُهمض هملْزكَان فَلَا يي مف َأتَى بِه ؛ ِلَأنَّهادع ثُم  [ .  

  ) لُهقَو :عجتَّى رح رقَصي لَم َل بِالتَّقْرِيرِ)  فَِإنفَص َأنَّه رغَي رقَصمِ ورالْح نم جفَخَر ِلهٌل بِقَوتَّص7م 
   .ونَقََل الَْأصَل الْخلَافي  7بِالتَّقْرِيرِ

لْق في غَيرِ دم بِالْح: -رحمه اللَّه  -عنْد َأبِي حنيفَةَ ) وِإن حلَقَ الْقَارِن قَبَل َأن يذْبح فَعلَيه دمانِ[ (

لْقالْح نحِ عيرِ الذَّببِتَْأخ مدحِ والذَّب دعب انَهَأو ؛ ِلَأنهانَأو  . وهو داحو مد هلَيع جِبا يمهنْدعو

  ] الَْأوُل، ولَا يجِب بِسببِ التَّْأخيرِ شَيء علَى ما قُلْنَا 

دم بِالْحلْق في : فَعلَيه دمانِ عنْد َأبِي حنيفَةَ رحمه اللَّه  9الْقَارِن قَبَل َأن يذبح وِإن حلَقَ(  8قوله 

بْل َأحد  11هذَا سهو من الْمقلم)  الْحلْق 10َأوانه ِلَأن َأوانَه بعد الذَّبحِ ، ودم بِتَْأخيرِ الذَّبحِ عن ∗غَيرِ

                                                            
 ) . أنَّه(ط في ورد  1
 .أنه ترك ) ب(في  2
: ، كتاب الحج ، باب من أحصر بعدو وهو محرم ، حديث رقم  353\5البيهقي ، السنن الكبرى ، : ينظر  3

  . صحيح .  10077
  . يلحق ) ب(في  4
 . من ) ج(في  5
   . 141\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر  6
 . بالتقدير ) ب(في  7
 ) . أ(ليست في  8
  . يحلق ) أ(في  9
  ) . ب(أ من /  325) ق(نهاية  ∗

 . على ) ب(في  10
  . القلم ) ط ، ب ، ج(في  11
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مالدانِ ، ورالْق مد الْآخَريرِ والتَّْأخيمِ ووعِ التَّقْدمجنِ ِلميملَا  ∗الد رغَي سانِ لَيرالْق ما دمهنْدع جِبي يالَّذ
لْق1ِللْح مد كلَى نُسع كمِ نُسي كُلِّ تَقَدف لَزِم ذَِلك بجو لَوو ، هانَل َأونِ قَبيرالَْأم نع نْفَكلَا ي انِ ؛ ِلَأنَّه

لَا قَاِئَل بِهنِ ويري الَْأمف بجو لَوحِ لوجب، وَل الذَّبالْقَارِنِ قَب لْق2ح  قُوُل إني ني تَفْرِيعِ مف اءمثَلَاثَةُ د
كَما قَدمنَا خَمسةَ دماء ؛ ِلَأن جِنَايتَه علَى من لَا يراه  3إحرام عمرته انْتَهى بِالْوقُوف ، وفي تَفْرِيعِ

   . 5َأربعةُ دماء ودم الْقرانِ 4إحرامينِ والتَّقْديم والتَّْأخير جِنَايتَانِ فيهِما

 )اءزي جٌل ف6فَص ديالص (  

  ]حرمة صيد البر وحلُّ صيد البحر [ 

ُأحلَّ لَكُم صيد {م َأن صيد الْبر محرم علَى الْمحرِمِ، وصيد الْبحرِ حلَاٌل ِلقَوِله تَعالَى اعلَ) . فَصٌل([ 

  . ]إلَى آخرِ الْآية ] 96: المائدة[} الْبحرِ

 )لُهإلَى آخره 7قَو مرحم رالْب ديص َأن لَماع  (قَتْلُه 8َأي  ، )10)يأكله  9وإن لم  ذَكَّاه ِإنو َأكْلُهو
 رِمحالْم .ِل زلَى قَوع ديتَةَ لَا الصيْأكُُل الْمي ديالص َأو تَةيإلَى َأكِْل الْم رِمحم طُراُض ذَا لَوه نعفَرٍ ؛ و

هتمرح اتجِه ددِلتَع∗∗  هلَيِل َأ. علَى قَوعو ؛ ِلَأن اءزي الْجَؤديو ديُل الصتَنَاوفَ يوسَأبِي ييفَةَ ونبِي ح  

                                                            
  ) .ج(ب من /  328) ق(نهاية  ∗
 . الحلق ) ج(في  1
  ) . أ ، ب(ليست في  2
  . تفريغ ) ج(في  3
  . ففيهما ) ب(في  4
خالفاً ألبي حنيفة ) مالك والشافعي وأحمد ( من حلق قبل أن يذبح ال شيء عليه عندمة األئمة الثالثة : مسألة  5

 النَّبِي وا على رأيهم بَِأنتَجاحلَّمَ   -وسو هلَيع لَّى اللَّهِإلَّا قال  -ص ُأخِّر َأو مقُد ءشَي نع افعل وال " ما سئل يومئذ
 والماوردي ، الحاوي.  117\2وابن رشد ، بداية المجتهد ، .  158\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر ".  حرج

  .  396\3وابن قدامة ، المغني ، .  192\4الكبير ، 
  ) . ج(ليست في  6
  ) . ج(ليست في  7
  . قبله ، وهو خطأ ) ب(في  8
  ) . ب(ليست في  9

 ) . أ(ما بين القوسين ليس في  10
  ) .أ(أ من /  130) ق(نهاية  ∗∗
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بِخلَاف الْميتَة َأغْلَظُ؛ َألَا تَرى َأن حرمةَ الصيد تَرتَفع بِالْخُروجِ من الِْإحرامِ فَهِي موقَّتَةٌ به ،  1حرمةَ
فَع تَةيالْم ةمرا حهِمَأغْلَظ وننِ دتَيمرَأخَفَّ الْح دقْصي َأن هلَي،  نامِ لَكرالِْإح ظُورحم كَان ِإنو ديالصو

قْتُلُهفَي ظْرالْح عتَفري ةوررالض نْد2ع وطسبي الْمكَذَا فه ، اءزي الْجَؤديو نْهْأكُُل ميي فَتَ.  3وفى واو
أن ي خَانقَاَل  4قَاضو ، دمحميفَةَ ونِل َأبِي حي قَولَى فتَةُ َأويفَالْم ديصو تَةيإلَى م طُرإذَا اُض رِمحالْم

ولَو .  7)الْكُلِّ  عنْد( ولَو كَان الصيد مذْبوحا فَالصيد َأولَى . يذْبح الصيد :  6والْحسن 5َأبو يوسف
صيد ولَحم آدمي كَان ذَبح الصيد َأولَى ، ولَو وجد صيدا وكَلْبا فَالْكَلْب َأولَى ؛ ِلَأن في  8وجد لحم

ما  10، فَفي هذَا خلَافُ 9رِالصيد َأولَى من لَحمِ الْخنْزِي: وعن محمد . الصيد ارتكَاب الْمحظُورينِ 
 وطسبالْم نم نَاهذَكَر.  

  ]يجوز قتل الفواسق الخمس [ 

 ]ف اهثْومو هالُدتَو كُونا يرِ محالْب ديصو ،ري الْبف اهثْومو هالُدتَو كُونا يم رالْب ديصو اءي الْم .

 وه ديالصو وُل اللَّهستَثْنَى راسو ،لْقَةِل الْخي َأصشُ فحتَوالْم عتَنمالْم-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- 

 يهقَ واسالْفَو سا : الْخَمفَِإنَّه ،بقْرالْعةُ، ويالْحو ،ابالْغُرَأةُ، ودالْحو ،الذِّْئبو ،قُورالْع الْكَلْب

رحمه اللَّه  -هو الْمروِي عن َأبِي يوسفَ . والْمراد بِه الْغُراب الَّذي يْأكُُل الْجِيفَ . مبتَدَئاتٌ بِالَْأذَى 

-. [  

                                                            
 . حرمته ) ج(في  1
  . فيقبله ) ب (في  2
  .  106\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  3
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  4
  . حنيفة ) أ(في  5
6  ادزِي بن نسالح :نَأبِي ح باحص ،اقرالع ، هيةُ، فَقالَّمالع ،اللُّْؤلُِؤي ،يفالكُو ، مالَهوم ارِياَألنْص يلو عفَةَ ، َأبي

 قْهِللْف ردتَصنَّفَ، وصو ،ادغْدَل بأخذ عنه وسمع منه، نَز .ياَألذْك دَأح كَانْأيِ، ولي القضاء وي الرف نيارعالب اء
و ) الخراج(و ) النفقات(و ) معاني اإليمان(و ) أدب القاضي(من كتبه .  هـ ثم استعفى 194بالكوفة سنة 

.  543\9الذهبي ، السير ، : انظر . سنَةَ َأربعٍ وماَئتَينِ رحمه اُهللا :  ماتَ) . األمالي(و ) الوصايا(و ) الفرائض(
  . 191\2والزركلي ، األعالم ، 

 ) . ب(ما بين القوسين ليس في  7
  ) . ط(ليست في  8
 .  313\1، ) حاشية الفتاوى الهندية ( قاضي خان ، فتاوى قاضي خان : انظر  9

 . الخالف ) ب(في  10
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 ) لُهإلَى آخره: قَو رالْب ديصا ذكره)  وم س1لَي هادرمو ، اءالَْأشْي نم يرْل ِللْبب رالْب ديرِيفًا ِلص2تَع 
والصيد : َأفْرد بعده الصيد فَقَاَل  3تَعرِيفُ الْبري مطْلَقًا ثُم الصيد مطْلَقًا فَيعرفُ منْهما صيد الْبر وِلذَا

 4ى آخره ؛ فَينْتَظم منْهما تَعرِيفُ صيد الْبر ، هكَذَا هو ما تَوالُده ومثْواه في الْبر مماهو الْممتَنع إلَ
يخُُل الظَّبدفَي ، لْقَةِل الْخي َأصالْكَاِئنِ ف هشح؛ ِلتَوعتَنمم والشَّاةُ 5هو يرعالْب جخْريو تَْأنَسسالْم 

الْوصف لَهما ، وكَونِ ذَكَاة الظَّبيِ الْمستَْأنَسِ بِالذَّبحِ والَْأهلي الْمتَوحشِ بِالْعقْرِ  6الْمتَوحشَانِ ِلعروضِ
علَا م همدعكَانِ والِْإم عانِ ماِئرقْرِ دالْعحِ والذَّكَاةَ بِالذَّب ؛ ِلَأن يهنَافلَا ي  جخْريا ، وهمدعو ةيديالص

في الَْأصِل ، لَكن ربما  7الْكَلْب ؛ ِلَأنَّه لَيس بِصيد سواء كَان َأهليا َأو وحشيا ؛ ِلَأن الْكَلْب َأهلي
رنَّوكَذَا السشُ ، وحتَو8ي  ؛ ِلَأنَّه ديبِص سلَي يلَأبِي الَْأه نتَانِ عايرِو يهفَف نْهم يرا الْبَأم ، تَْأنَسسم

مثْواه فيه  11وبحرِيا التَّوالُد في الْبر والْبحرِ لَا مع كَونِ 10هذَا والْمعوُل علَيه في كَونه بريا.  9حنيفَةَ
وعلَى اعتبارِه لَا يجِب الْجزاء بِقَتِْل كَلْبِ الْماء والضفْدعِ .  كَذَا في النِّهاية كَظَاهرِ عبارة الْكتَابِ ،

 ِلدوالْم اِئيم وهو ري الْبيشُ فعي ؛ ِلَأنَّه اِئيي . الْمفَ فاخْتُلْل ( وه من 12)َأنَّه ا كَانكُلُّ م احب13ي   

  
                                                            

  .ذكر ) أ(في  1
  . مراد ) ط(في  2
 . وكذا ) ب(في  3
  ) . أ(ليست في  4
5  ييةُ : الظَّبللمذكَّرِ، والتَّثْن ماس وهروفٌ، وعم وانييان، واُألنْثَى : حمن ذوات : ظَب ترجم ةٌ؛ حيوان ثديييظَب

األظالف والمجوفات القرون، رشيق القوام، نحيف القوائم طويلُها، عيناه كبيرتان وقرون ذكوره منتصبة لولبية 
أحمد . د و.  521\38الزبيدي ، تاج العروس  ، : انظر . من فصيلة الغزالن . ظبي العربي ال: الدورة، َأشْهره

عالم الكتب ، : ، الناشر 1433\2، معجم اللغة العربية المعاصرة ، ) هـ1424: المتوفى(مختار عبد الحميد عمر، 
  .  4: م ، عدد األجزاء 2008 -هـ  1429األولى، : الطبعة

  . العروض ) ط(في  6
  . أولى ) أ(في  7
) . ر ر ه : ( ، مادة  325\1و ) ق ط ط ( ، مادة  256\1الرازي ، مختار الصحاح ، : انظر . القط أو الهر  8

 . ، فصل القاف   383\7، باب الهاء ، و  161\5وابن منظور ، لسان العرب، 
  .  196\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر  9

 ) . ب(ليست في  10
 . كونه ) أ(في  11
 . هل أنه ) ب(في  12
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  13



132 
 

 يطحي الْمفَقَطْ ؟ فَف نْهم لُّ َأكْلُهحا يم رِ َأوحد الْبيص : هديصو لُّ قَتْلُهحي اءي الْميشُ فعا يكُل م
  . ِللْمحرِمِ انتهى 

 مهضعقَاَل ب : اءكَلْبِ الْمطَانِ ورالسعِ وفْدالضو كمالْكَ. كَالس كنَاسي مفويانمي يرخَّص:  1ر2الَّذ 

m  C  B  A من صيد الْبحرِ ِللْمحرِمِ وهو السمك خَاصةً ، والَْأصح هو الَْأوُل ؛ ِلَأن قَوله تَعالَى 

H  G  F  E     D l3   ِرحي الْبا فم وممع هيقَتقُل بِحتَنَاواِئعِ . يدي الْبفو : ديا صَأم
ا ميعمرِمِ جحالْمالل وِللْح هاديطلُّ اصحرِ فَيحْأكُوٍلالْبم رغَي ْأكُولًا َأوةلَّ بِالْآيتُداس4، و .  

واَلَّذي رخِّص ِللْمحرِمِ من صيد الْبحرِ هو السمك خَاصةً ، وَأما طَير :  هوَأما ما في الَْأصِل من قَوِل 
الِْإباحة ، وَأن الْمراد ما  6، فَقَد شَرحه في الْمبسوط بِما يفيد تَعميم 5الْبحرِ لَا يرخَّص فيه ِللْمحرِمِ

قَابُِل الْمكَذَا قَيطْلَقًا ، ورِ محالْب ديص نم وطسبي الْمف ةالَْأِئم سشَم لَهعج عفْدفَالض ، كمبِالس ي اِئياض
7خَان  .ِإنرِ وحي الْبف هِلدوم لَى َأنع لِّ بِنَاءكْمِ بِالْحَل الْحي قَبغنْبيو∗ ي الْبيشُ فعي كَانيقُ ذَِلكقتَح ر ،
فَاةُذَِلكلَحالسو احسالتِّمو طَانرالس ثْلُهمابِ .  ∗∗، والْغُركَالذِّْئبِ و هضعب رالْب ديص نتَثْنَى مسيذَا وه  

  

                                                            
: األول: جعله على ثالثة أقسام ،المسالك في علم المناسك ، وهو مجلد ضخم، للكرماني : وهو الكتاب المسمى  1

المكرمة،  في فضيلة المجاورة بمكة: الثالث . في مناسك الحج، وسننه، وفرائضه : الثاني . في سنن السفر، وآدابه 
.  250\2والبغدادي ، هدية العارفين ، .  1663\2حاجي خليفة ، كشف الظنون ، : انظر . وما فيها من الكراهة 

  .  108\7والزركلي ، األعالم ، 
 . رخص ) ج(خص ، في ) أ(في  2
  .  96آية : سورة المائدة  3
 .  196\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : ينظر  4
  .  449\2الشيباني ، األصل ، : ينظر  5
 . تفهيم ) ب(في  6
  .  94\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  7
 ) . ج(أ من /  329) ق(نهاية  ∗
  ) .ب(ب من /  325) ق(نهاية  ∗∗
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َأةدالْح1و ، قاسي الْفَواقا بَأماعِ  2وبي الساقا بَأمو ، وديتْ بِصسرِ فَلَيي ظَاهف هلَيع وصنْصفَالْم
اوِزجلَا ي اءزا الْجهبِقَتْل جِبي َأنَّه ةايو3الر  ءا لَا شَيبِالَْأذَى فَقَتَلَه َأتْهتَداب فَِإن ، رِمحا الْمَأهتَداب شَاةً إن
الصرِ والنَّمو دالْفَهو دكَالَْأس ذَِلكو ، هلَيازِيعالْبْأكُوٍل .  4قْرِ وإلَى م يرالْب ماِئعِ فَقَسدالْب باحا صَأمو

ِإلَى مو ، دالْفَهرِ والنَّمالذِّْئبِ وو دا كَالَْأسُئ بِالَْأذَى غَاِلبتَدبا يي إلَى مالثَّانو ، رِهغَيكَذَو سا لَي ِلك
ويحلُّ قَتُْل الثَّاني ولَا شَيء فيه وِإن لَم . ، فَلَا يحلُّ قَتُْل الَْأوِل والَْأخيرِ إلَّا َأن يصوَل كَالضبعِ والثَّعلَبِ

ورودا فيها دلَالَةٌ ، ولَم يحك خلَافًا بْل ذَكَره حكْما مبتَدًأ  5وجعَل ورود النَّص في الْفَواسق. يصْل 
يهكُوتًا فسفَ 6موسَأبِي ي نةً عايرِو نَاهَأير ثُم ، .  

 ي خَانى قَاضي فَتَاوالذِّْئبِ: قَاَل ف نْزِلَةبِم دفَ الَْأسوسَأبِي ي نعو∗ ي ظَاهفا ، وكُلُّه اعبالس ةايورِ الر
  .وسنَذْكُر إن شَاء اللَّه تَعالَى ما هو الَْأسعد بِالْوجه فيما يْأتي هذَا .  7نتهىصيد إلَّا الْكَلْب والذِّْئب ا

ن متَعديا فيه ، فَلَو نَصب شَبكَةً إذَا كَا 10والتَّسبِيبِ 9المباشَرة 8ولَا فَرقَ في وجوبِ الْجزاء بين 
  . فَعطب صيد ضمن ؛ ِلَأنَّه متَعد ( ِللصيد َأو حفَر ِللصيد حفيرةً  

                                                            
طائر يصيد الجِرذَان، وكُنيته َأبو الخُطَّاف وَأبو الصلْت، وهو من َأصيد الجوارِح، ويقال إنّها كانت تَصيد :  الحدَأة 1

: انظر .  رب اغْفر ِلي وهب ِلي ملْكاً ال ينْبغي ِلَأحد من بعدي: لسليمان بن داود ، فانقطع عنه الصيد لدعوة سليمان
  .    )ح د أ (، مادة  68\1والرازي ، مختار الصحاح ، . حدأ : ، مادة  178\3العين ، الفراهيدي ، 

: خَمس فَواسقُ، يقْتَلْن في الْحلِّ والْحرمِ. " وهي الفواسق الخمسة التي ذكرت في الحديث المتفق على صحته  2
، كتاب بدء الخلق ،  129\4انظر صحيح البخاري ، " لْب الْعقُور، والْحديا الْحيةُ، والْغُراب الَْأبقَع، والْفَْأرةُ، والْكَ

ابمِ ، حديث رقم : بري الحف قْتَلْنقُ، ياسفَو ابوالد نم سكتاب الحج ،  856\2وصحيح مسلم ، .  3314: خَم ،
  ). 67(-)1198: (حديث رقم . دواب في الْحلِّ والْحرمِ باب ما ينْدب ِللْمحرِمِ وغَيرِه قَتْلَه من ال

  . يتجاوز ) ج(في  3
) . زِي والشاهيناباب الصقْر والب(،  337\2المرسي ، المخصص ، : نظر ا. طائر جارح من طائفة الصقور  4

  ) . ب ز أ : ( ، مادة  34\1والرازي ، مختار الصحاح ، 
  . الفوسق ) ب(في  5
  .  197\2الكاساني ، البدائع ، : ر ينظ 6
  ) .أ(ب من /  130) ق(نهاية  ∗
  .  290\1قاضي خان ، فتاوى قاضي خان ، : انظر  7
  ) . أ(ليست في  8
  . لمباشرة ) أ(في  9

  . والتسبب ) ج(في  10



134 
 

كَالذِّْئب  3نٍ مباحٍ قَتْلُهِللْماء َأو ِلحيوا  2)ِلنَفْسه فَتَعقََّل بِه فَماتَ ، َأو حفَر حفيرةً  1ولَو نَصب فُسطَاطًا
حيوانٍ مباحٍ فََأخَذَ ما يحرم َأو َأرسلَه  4كَالذِّْئبِ فَعطب فيها لَا شَيء علَيه ، وكَذَا لَو َأرسَل كَلْبه إلى

علَيه ؛ ِلَأنَّه غَير متَعد في  صيدا لَا شَيء 5إلَى صيد في الْحلِّ وهو حالل فَتَجاوز إلَى الْحرمِ فَقَتََل
هذه  7وال تشبه( وكَذَا لَو طَرد الصيد حتَّى َأدخَلَه في الْحرمِ فَقَتَلَه فيه فَلَا شَيء علَيه ، . 6التَّسبِيبِ
 10علَيه الْجزاء ؛ ِلَأنَّه تَمتْ 9مِ فإنيعني لَو رمى إلَى صيد في الْحلِّ فََأصابه في الْحر:  8)الرمية 

 ةاشَرببِالْم تُه11"قَاَل . جِنَاي "12الشَّهِيد  :هنَذْكُر كَلَام يهفو ، لَما َأعيميفَةَ فنُل َأبِي حقَو وه13و  ديي صف
يجِب علَيه الْجزاء ،  15رِم نَاِئم علَى صيد فَقَتَلَهولَا ما لَو انْقَلَب مح.  14)إن شاء اهللا تعالى ( الْحرمِ 

الْكَلْب ثْلُهمي ودالتَّع مدا عيهطُ فشْتَرةَ لَا ياشَربالْم ؛ ِلَأن يطحي الْمف هخََل  16ذَكَرا دمدعب هرجز لَو

                                                            
أحمد :  أبو العباس: هو ضرب من اَألبنية في السفَر دون السرادق، انظر : وقال الزمخشري . بيتٌ من الشَّعرِ  1

، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ) هـ770نحو : المتوفى(بن محمد بن علي، الفيومي، ثم الحموي، 
والزبيدي ، تاج العروس ، .   2: بيروت ، عدد األجزاء –بة العلمية المكت: ،  الناشر) ف س ط (، مادة 472\2

  ) .  ف س ط ( ، مادة  543\19
 ) . ب(ما بين القوسين ليس في  2
  . فقتله ) ج(قبله ، وفي ) ب(في  3
  . على )  ط ، ج(في  4
  . فقيل ) ب(في  5
  . التسبب ) ج(في  6
  . وتشبه ) أ ، ب(في  7
  . الرمي وال يشبه هذا ) ط(في  8
 ) .أ ، ب ، ط (ليست في  9

 . يمت ) ب(في  10
  . الصدر ) ج(ورد في  11
فقيه، : عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة، أبو محمد، برهان األئمة، حسام الدين، المعروف بالصدر الشهيد 12

من تصانيفه . أصولي، من أهل بخارى ، من أكابر الحنفية، من أهل خراسان ، قتل بسمرقند ودفن في بخارى 
الفقه الحنفي ، شرح كتاب أدب القضاء الفتاوى الكبرى، شرح الجامع الصغير للشيباني في فروع : الكثيرة 

وكحالة ، معجم .  51\5األعالم ، للزركلي ، : انظر . ه 536توفي سنة . للخصاف، وعمدة المفتي والمستفتي 
  .  291\7المؤلفين ، 

  . يذكره ) ب(في  13
  ) . أ(ما بين القوسين ليس في  14
  . ففعله ) ب(في  15
 . للكلب ) ب(في  16
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سحتاس اءزالْج هلَيع بجو مركَلْباً. انًا الْح يوسجَل مسَأر لَو ثْلُهم1و  رِمحم هرجفَز ديلَى صع
واعلَم َأن الْجزاء يتَعدد بِتَعدد الْمقْتُوِل إلَّا إذَا قَصد بِه . فَانْزجر فَقَتََل الصيد فَعلَيه جزاُؤه ولَا يْؤكَُل 

لَُّل وِل التَّحي الَْأصف هامرإح فْضفْضِ  2ولو. رالرلَاِل والِْإح دلَى قَصا عيرا كَثديص رِمحالْم ابَأص
 مد كُلِّه ِلذَِلك هلَيفَع هامرِلِإح . يعقَاَل الشَّافكُلِّ: و اءزج هلَي3ع  هامرإح ظُورحم بتَكرم ؛ ِلَأنَّه ديص

قَص ذَا ِلَأنهامِ ؛ ورالِْإح فْضر دقْصي لَم ا لَوكَم داحكُلِّ و وجِبم هملْزفَي داحبِقَتِْل كُلِّ و سذَا لَيه هد
ودجفَو امرالِْإح بِه تَفَضرلَا ي ؛ ِلَأنَّهءبِشَي همدكَع قُلْنَا . هو :امِ  5قَتْل 4إنرالِْإح اتظُورحم نم ديالص
ةادبالْع اتظُورحم كَابتارامِ ، ورالِْإح  َألن ، لَاةالصمِ ووا كَالصهفَاضتار وجِبَل  6يعج عالشَّر
اءإلَّا  بَِأد نْهع جخْرا لَا يلَازِم امراِل 7الِْإحمالَْأع ا كَانلَازِم اءدتي اِلابف كُني لَم ينح ى َأنَّهَألَا ير ،

وكَذَا الَْأمةُ إذَا َأحرمتْ بِغَيرِ إذْنِ سيدها، والْمرَأةُ إذَا َأحرمتْ بِغَيرِ إذْنِ . يرتَفَض بِارتكَابِ الْمحظُورِ 
طَوعِ لَما لَم يكُن ذَِلك لَازِما في حقِّ الزوجِ كَان لَه َأن يحللَها بِفعِل شَيء من زوجِها بِحجة التَّ

وديي قَتِْل الصف وه فَكَان اتظُورحامِ ،  8الْمرلَى الِْإحع ةلَاِل لَا إلَى الْجِنَايجِيِل الِْإحا إلَى تَعدنَا قَاصه
تَعوي ا إذَا لَمم لَافرِ ، بِخصحي الْما فا كَمداحا ومد وجِبلَاِل يلَاِلجِيُل الِْإحالِْإح دلَى قَصع كُن ؛ ِلَأنَّه

 ديكُلِّ ص اءزج هملْزفَي ديامِ بِقَتِْل كُلِّ صرلَى الِْإحةَ عالْجِنَاي دقَص .ج نَّا َأنيب قَدقِّوي حف ديالص اءز∗ 
الْمحرِمِ ينْبني علَى قَصده ، حتَّى إن ضارِب الْفُسطَاط لَا يكُون ضامنًا ِللْجزاء ، بِخلَاف نَاصبِ 

وطسبي الْمكَذَا ف ، كَة9الشَّب .  

  

                                                            
  .كلبه ) أ ، ج(في  1
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  2
 . لكل ) ج(في  3
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  4
 .قبل ) ب(في  5
 . إال أن ) ط(في  6
 .باألداء أي أداء ) ج(في  7
  . الصيد ) ج(في  8
 ) . ج(ب من /  329) ق(نهاية  ∗
 .  88\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  9
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 ا ومفَقَتَلَه ى إلَى آخَردفَتَع ديى إلَى صمر لَوعليهو ب1ج  قَعمِ فَوهبِالس بطَراض كَذَا لَوا ، ومتُهيمق
 اها لَزِمخٍ فََأتْلَفَهفَر َأو ةضيلَى بجميعاً ( ع . َأن وِيروا إلَى  2)وجخَر كَّةَ ثُمتًا بِميلُوا بةً نَزاعمج

وغَيرها ، فَلَما رجعوا وجدوها ماتَتْ  3)من الطيور ( اب وفيه حمام فََأمروا َأحدهم َأن يغْلقَ الْب ∗منًى
لَى كُّل واحدطَشًا، فَعاتَتْ ع4م  قَ بِالِْإغْلَاقغْلالْمرِ ووا بِالَْأمببتَس رِينالْآم ا ؛ ِلَأناُؤهزج منْهم . نَفَّر لَوو
ا آخَرديا فَقَتََل صديص نَفَّر  نمض آخَر هرجفَز هكَلْب رِمحَل مسَأر كَذَا لَوا ، ومنَهمض.  

  ]جزاء قتل الصيد أو الدل عليه [ 

ال تَقْتُلُوا {َأما الْقَتُْل فَلقَوِله تَعالَى ) وِإذَا قَتََل الْمحرِم صيدا َأو دلَّ علَيه من قَتَلَه فَعلَيه الْجزاء: (قَاَل[ 

اءزا فَجدمتَعم نْكُمم قَتَلَه نمو مرح َأنْتُمو دي95: المائدة[} الص [ اءزابِ الْجلَى إيجع ةُ نَصالْآي .

 يعلَافُ الشَّافا خيهلَالَةُ فَفا الدَأمو-  اللَّه همحقُوُل . -ري ولَّ: هتَع اءزتْ الْجسلَالَةُ لَيالدقَ بِالْقَتِْل، و

وقَاَل . -رضي اللَّه عنْه  -ولَنَا ما روينَا من حديث َأبِي قَتَادةَ . بِقَتٍْل، فََأشْبه دلَالَةُ الْحلَاِل حلَالًا 

 طَاءع-  اللَّه همحاِل الْ: -رلَى الدع لَى َأنع النَّاس عمَأج اتظُورحم نلَالَةَ مالد ِلَأن؛ واءزج

كَالِْإتْلَاف ارفَص ارِيهتَوو هشحبِتَو نآم وإذْ ه ديلَى الصنِ عتَفْوِيتُ الَْأم ِلَأنَّهامِ ورالِْإح رِمحالْم ِلَأن؛ و

فَيضمن بِتَرك ما الْتَزمه كَالْمودعِ بِخلَاف الْحلَاِل ِلَأنَّه لَا الْتزام بِِإحرامه الْتَزم اِلامتنَاع عن التَّعرضِ 

الْموجِبةُ من جِهته، علَى َأن فيه الْجزاء علَى ما روِي عن َأبِي يوسفَ وزفَرٍ رحمهما اللَّه، والدلَالَةُ 

لَا ي َأن اءزِللْجهرقَ غَيدصو هكَذَّب تَّى لَوح ،لَالَةي الدف قَهدصي َأنو ديكَانِ الصا بِماِلملُوُل عدالْم كُون 

  ]لَا ضمان علَى الْمكَذِّبِ

 ) لُهلَاِل: قَولَالَةُ الْحد هلَالًا 5فََأشْبح  (يلَالًا اتِّفَاقلُوِل حدالْم نلَى  كَولَاِل علَالَةَ الْحد هَأشْب ادرالْمو ،
فَِإنَّه استَحقَّ الَْأمن بِحلُوِله في الْحرمِ كَما استَحقَّ الصيد مطْلَقًا  6صيد الْحرمِ غَيره حلَالًا َأو محرِما

                                                            
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  1
  ) . أ ، ب ، ج(ما بين القوسين ليس في  2
 ) .ب(أ من /  326) ق(نهاية  ∗
  ) . أ ، ب ، ج(ما بين القوسين ليس في  3
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  4
  . الخالف ) ب(في  5
  . حراماً ) ب(في  6
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الْمستَحقِّ بِالْحرمِ لَا يوجِب الْجزاء كَذَا تَفْوِيتُ الْمستَحقِّ  الَْأمن بِالِْإحرامِ، فَكَما َأن تَفْوِيتَ الَْأمنِ
هوجِبامِ لَا يربِالِْإح.  

 ) لُهنَا: قَويوا رلَنَا مةَ 1وَأبِي قَتَاد يثدح ناب  ) 2مي بف 3"َأي " نم هتَخْرِيج متَقَدامِ ، ورالِْإح
هْل منْكُم َأحد َأمره َأن (( وغَيرِهما ولَيس فيه هْل دلَلْتُم بْل قَاَل علَيه الصلَاةُ والسلَام  الصحيحينِ

علَى  وجه اِلاستدلَاِل بِه 5)) 4)من لحمها(فَكُلُوا ما بقي : يحمَل علَيها َأو َأشَار إلَيها ؟ قَالُوا لَا ، قَاَل 
َأن لَا يحلَّ إذَا دلَّه  7الدلَالَة بِغَيرِ اللِّسانِ فََأحرى 6هذَا َأنَّه علَّقَ الْحلَّ علَى عدمِ الِْإشَارة ، وهي تُحصُل

 هونَحو ديص نَاكفَقَاَل ه بِاللَّفْظ لَّهمِ: قَالُوا . دةُ اللَّحمرح يثدرِمِ إذَا الثَّابِتُ بِالْححلَى الْملَّ  ∗عقُلْنَا . د
 : تُ َأنَّهثْبمِ فَياللَّح ةمرامِ ِلحزاِلالْت امِ بِطَرِيقرالِْإح اتظُورحم نلَالَةَ مالد تُ َأنثْبفَي وامٍ هرإح ظُورحم

علَى الصيد بِتَفْوِيت الَْأمنِ علَى وجه اتَّصَل قَتْلُه عنْها جِنَايةٌ :  8جِنَايةٌ علَى الصيد فَنَقُوُل حينَِئذ أنه
 طْفُهع نسحفَلَا ي ذَِلك دعنِّفُ بصالْم هي ذَكَرالَّذ اسيالْق وذَا ههكَالْقَتِْل ، و اءزالْج يه؛ فَف يثدلَى الْحع

تْ الْحكْم الْمتَنَازع فيه وهو وجوب الْكَفَّارة بْل محلُّ الْحكْمِ ، ثُم ثُبوتُ لَم يثْبِ 9)ِلَأن الْحديثَ ( 
وعن هذَا الْوجه والْقياسِ الْآخَرِ الَّذي .  إنَّما هو بِالْقياسِ علَى الْقَتِْل 10الْوجوبِ الْمذْكُورِ في الْمحال

وهو هنَذْكُرعِ  سودالِّ بِالْماقُ الدإلْح .طَاءُل عقَوو  :سلَيو اءزالِّ الْجلَى الدع لَى َأنع النَّاس عمَأج  

                                                            
  . روي ) ج(في  1
2  يلَمالس ارِيةَ اَألنْصو قَتَادِل اِهللا : َأبوسر فَارِس يعرِب ارِثُ بنالح-لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةَ،  -صبِييدالحداً وُأح شَهِد

سلَمةُ بن : َأبو قَتَادةَ، وخَير رجالَتنَا:  ر فُرساننَاخَي: ((قَاَل -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-عنِ النَّبِي . ولَه عدةُ َأحاديثَ 
القرطبي ، : انظر . ماتَ َأبو قَتَادةَ سنَةَ َأربعٍ وخَمسين ) . 132(- )1807: (أخرجه مسلم برقم )) اَألكْوعِ

 .  449\2والذهبي ، السير ، . 1731\4االستيعاب ، 
 .  في  )أ ، ب ، ط(ورد في  3
  ) . أ ، ب ، ج (ما بين القوسين ليس في  4
الَ يشير المحرِم ِإلَى الصيد ِلكَي يصطَاده الحالَُل  ، حديث : ، كتاب الحج ، باب 13\3صحيح البخاري ، : انظر  5

- )1196: (، حديث رقم  ، كتاب الحج ، باب تَحرِيمِ الصيد ِللْمحرِمِ 853\2وصحيح مسلم، .  1824: حديث رقم
)60 . ( 
  . تحصيل ) ج(في  6
  . فأجرى ) ب(في  7
  ) . أ(أ من /  131) ق(نهاية  ∗
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  8
 ) . ب(ما بين القوسين ليس في  9

 . المحل ) ط(في  10
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 ونالتَّابِعةُ وابحإلَّا الص إذْ ذَاك 1النَّاس  اءال جز رضي اهللا عنهما َأن رمنِ عاب نا عَل ممحي َأن جِبي
.  4دفْعا ِلتَوهمِ َأن مجرد الدلَالَة موجِبةٌ ِللْجزاء 3لَم يقَع عن دلَالَته قَتٌْل 2)علَى دالٍّ(جزاء علَى الدالِّ 

 .غَرِيب طَاءيثُ عدحذَا وذَ 5هةَ، وقدام ناب هاسٍ 6كَربنِ عابو يلع ني عغْني الْمَل  7فقَو لَى َأنع ،
خ مرِهغَي نع وري لَمو ، منْهع اللَّه يضر ةابحالص نم ةدع نع وِيرم وه اوِيَل الطَّحقَو فَكَان لَافُه

الر در نمتَضا ياعمإج رمنِ عاب نع ةايو.  

تَقْرِيره اُلْتُزِم عدمِ التَّعرضِ ِللصيد بِعقْد خَاص فَيضمن ما . َهذَا هو الْقياس الْآخَر )  قوله كَالْمودعِ( 
فْظَ كَذَِلكالْح مالْتَز عِ فَِإنَّهودكَالْم ، هما الْتَزم كتَر نفَ عارِقًا تَللَّ سد لَو نمض8فَي  ةيعدلَى الْوع

رالْح ديضِ ِلصرالتَّع مدع لْتَزِمي لَم ؛ ِلَأنَّه هلَيع وه ي قَاسلَاِل الَّذالْح لَافا، بِخقَهرمِ فَسلسلَا ِللْممِ و
لَامِ ، وكْمِ الِْإسومِ حمْل بِعب خَاص قْدذَابِعفَل ، ةرذَابِ الْآخقَاقَ عحتاس وجِبي ذَِلك كارِقًا  9تَرلَّ سد لَو

 اُؤهزج تََأخَّر فَقَتَلَه هنَفْس مٍ َأولساِل ملَى مرِ  10)األعظم إلى اآلخره ( عغَي نا منْيي الدف رزعيو ،
َأع تُهكَانَتْ جِنَاي ِإنينٍ ومتَض ديلَى الصرِمِ عحالْم لَالَةد نم ظَم.  

 ) لُهكَذِّبِ: قَولَى الْمع انملَا ض  ( قدصلَى الْمانِ عمالض وملُز يدفي . يي الْكَاففا : ورِمحم رَأخْب لَو
دصي فَلَم آخَر رِمحم هرصتَّى َأبح هري فَلَم ديلَى كُلِّ بِصع كَان فَقَتَلَه ديالص طَلَب ثُم هكَذِّبي لَمَل وقْ الَْأو

 اءزج هلَيع كُني َل لَمالَْأو كَذَّب لَوو ، اءزا الْجمنْهم داحا الْقَتُْل، . وَل بِهتَّصي ا َأنضا َأيهاِئطشَر نمو

                                                            
  . التابعين ) ج(في  1
 ) . أ(ما بين القوسين ليس في  2
  . قبل ) ب(في  3
 . الجزاء ) ج(في  4
وكذلك . هو الذي يتفرد به بعض الرواة عن إمامٍ من أئمة رواته، ال يشاركه فيه أحد عنه :  الحديث الغريب 5

والغريب ينقسم إلى صحيحٍ .  الحديث يتفرد به بعضهم ال يذكره فيه غيره، إما في متنه، أو في إسناده، أو فيهما
 البصري القرشي عمر بن إسماعيل الفداء، أبو: كثير ابن: انظر . وغير صحيحٍ، والغالب على الغريب عدم الصحة 

 دار: الناشر ، 166\1،  شاكر محمد أحمد: تحقيق ، الحديث علوم اختصار ،)هـ774: المتوفى( الدمشقي، ثم
  .  54\1والعسقالني ، نزهة النظر ، .   1: األجزاء عدد  ، الثانية: الطبعة ، لبنان – بيروت العلمية، الكتب

 . قالمة ، وهو خطأ ) أ(في  6
  .  288\3ابن قدامة ، المغني ، : ينظر  7
  . ساريقاً، وهو خطأ ) أ(في  8
  . فلهذا ) ط(في  9

 ) . أ(ما بين القوسين ليس في  10
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ثُم َأخَذَه فَلَا شَيء علَى  4انْفَلَتَ 3، فَلَو 2ينْفَلتَ ال" 1"محرِما إلَى َأن يقْتُلَه الْآخذُ ، وأن  الدالُّ ∗وَأن يبقَى
لَاتبِاِلانْف هلَالَتد اءهالِّ ِلانْتلَى الد5ع  هبِقَتْل هرَأم لَوو ، لَالَةالد لْكنِ تيع نع كُني لَم ا إنْشَاءيالَْأخْذُ ثَانو

 نمضي ي َأنغنْبي ا َأخَذَهمدعب .َأو بِه قْتُلُها يم ذالْآخ عم سلَيا وبِه قْتُلَهكِّينًا ؛ ِليس هارذَا إذَا َأعلَى هعو 
هْل َأعنْتُم ، ولَا  6قَوسا َأو نُشَّابا يرميه بِه ، وقَد قَدمنَا من رِوايات الْحديث في بابِ الِْإحرامِ عنْد مسلمٍ

 هلَيانَةٌ عكِّينِ إعةَ السارإع َأن لَا شَكا. ولَى صع اءزلَا ج َأنَّه نِل مي الَْأصا فَل وممكِّينِ حبِ السح
بَِأن علَى صاحبِ السكِّينِ  9، وصرح في السيرِ 8ما إذَا كَان الْمستَعير يقْدر علَى ذَبحه بِغَيرِه 7على

 اءزكِّينِ الْجلبعده واعلم أن صريح  ∗∗وكذا لو دل على قوسٍ ونشابٍ من رآه وال يقدر على قتله( الس
قَاَل شَمس الَْأِئمة .  11ويكْره لَه ذَِلك 10)اإلعارة أنه ال جزاء على صاحب السكين  عبارة األصل في

ُل َأكْثَر مشَايخنَا يقُولُون تَْأوِيُل هذه الْمسَألَة َأنَّه إذَا كَان مع الْمحرِمِ الْقَاتِل سلَاح يقْتُ 12)في المبسوط ( 
  ؛  13)على المعير ( ، فََأما إذَا لَم يكُن معه ما يقْتُُل بِه ينْبغي َأن يجِب الْجزاء كِّن من قَتْلهمبِه ؛ ِلَأنَّه متَ

                                                            
  ) . ج(أ من /  330) ق(نهاية  ∗
 .كان ) أ(ورد في  1
  . وهو خطأ ينقلب ) أ(في  2
 . فإن ) ج(في  3
  . ينقلب ) أ(في  4
  . باالنقالب ) أ(في  5
6 دوجظُ، المافالح ،رالكَبِي اماِإلم ،رِيوابسالنَّي ، رِيمٍ القُشَيلساجِ بنِ مجالح نِ بنيسو الحقُ، أشهر َأبادةُ، الصجالح ،

صحيحين المعول عشر سنة، وهو أحد ال ةجمع فيه اثني عشر ألف حديث، كتبها في خمس) صحيح مسلم(كتبه 
.  575\12الذهبي ، السير ، : انظر . ه 261توفي سنة . عليهما عند أهل السنة في الحديث، وقد شرحه كثيرون 

 .  221\7والزركلي ، األعالم ، 
 ) . أ(ليست في  7
  . بغيرها ) ط(في  8
آخر مصنفاته، : وهو. حنيفة  محمد بن الحسن الشيباني، صاحب أبي: لإلمام . الكبير، والصغير في الفقه : السير 9

والبغدادي ، هدية .  1013\2حاجي خليفة ، كشف الظنون ، : انظر . بعد انصرافه من العراق : مصنفاته، صنفه 
  . 8\2العارفين ، 

 ) .ب(ب من /  326) ق(نهاية  ∗∗
 ) . أ(ما بين القوسين ليس في  10
  .  554\2الشيباني ، األصل ، : ينظر  11
  ) . أ(ما بين القوسين ليس في  12
  ) .  أ ، ب ، ط ( ما بين القوسين ليس في  13
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لَه هتاربِِإع كُّنالتَّم ر1ِِلَأنيي السف ذَا َأشَارِإلَى ه2، و  . ةالَْأِئم سقَاَل شَم : جِبلَا ي ي َأنَّهنْدع حالَْأصو
خْذ الْمستَعيرِ يجِب الْجزاء علَى الْمعيرِ علَى كُلِّ حاٍل ِلوجهينِ حاصُل الَْأوِل َأن معنَى الصيدية تَلفَ بَِأ

حقيقَةً ولَا حكْما ، بِخلَاف  4تُلُه حقيقَةً ، وِإعارةُ السكِّينِ لَيس بِِإتْلَاف الحكْما ثُم يقْ 3ِللصيد فََأخْذُه قَتٌْل
. منْه  6الصيدية من وجه حيثُ َأعلَم بِه من لَا يقْدر الصيد علَى اِلامتنَاعِ 5الدلَالَة فَِإنَّه إتْلَافٌ ِلمعنَى

ين َأن إعارةَ السكِّينِ تَتم بِالسكِّينِ لَا بِالصيد فَِإنَّها صحيحةٌ وِإن لَم يكُن صيد إذْ لَا يتَع: ثَّاني وال
يد لَيس فيها فَاِئدةٌ ُأخْرى متَّصلَةٌ بِالص 7استعمالُه في قَتِْل الصيد ، بِخلَاف الِْإشَارة إلَى قَتِْل الصيد فَِإنَّها

ولَو َأمر الْمحرِم .  8ُأخْرى سوى ذَِلك ، ولَا يتم ذَِلك إلَّا بِصيد هنَاك وِلذَا يتَعلَّقُ وجوب الْجزاء بها
رِ الثَّانلَى الْآمع اءزفَالْج آخَر ورْأمالْم رفََأم ديص بَِأخْذ هرمتثلغَيي لَم 9ي ؛ ِلَأنَّه  لَم ِل ؛ ِلَأنَّهالَْأو رَأم

ثَاِلثًا بِالْقَتِْل حيثُ يجِب الْجزاء  ∗يْأمره بِالَْأمرِ ، بِخلَاف ما لَو دلَّ الَْأوُل علَى الصيد وَأمره فََأمر الثَّاني
محرِم محرِما إلَى محرِمٍ يدلُّه علَى صيد فَقَتَلَه الْمرسُل  10)فَلَو َأرسَل ( ُل ؛ علَى الثَّلَاثَة ، وكَذَا الِْإرسا

اءزالْج الثَّلَاثَة نلَى كُلٍّ مفَع هفَ .  11إلَيوسَأبِي ي نعفَِإذَا: و ديص اِئطذَا الْحقَاَل خَلْفَ ه 12لَو  ديص
مدلُوُل كَان علَى كَثير فََأخَذَه ضمن الدالُّ كُلَّه ، فَلَو رَأى واحدا فَدلَّ علَيه فَِإذَا عنْده آخَر فَقَتَلَهما الْ

  ولَو قَاَل خُذْ َأحد هذَينِ وهو . ه كَما لَو دلَّه علَى واحد تَنْصيصا والْباقي بِحاِل.  الدالِّ جزاء الَْأوِل فَقَطْ

  

                                                            
 ) . ب(ليست في  1
  . 190\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  2
  . قبل ) ب(في  3
 ) . ط(ليست في  4
  .المعنى ) ب(في  5
 .االنتفاع ) ب(في  6
  .فإنه ) ب(في  7
  . المرجع نفسه: ينظر ) . أ(ليست في  8
 . يتمثل ) ب(في  9
 ) . أ(ب من /  131) ق(نهاية  ∗

  ) . ب(ما بين القوسين ليس في  10
  . المرجع نفسه: ينظر  11
 . فإن ) ب(في  12
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باألخذ ( فَعلَيه جزاءانِ ؛ ِلَأنَّه  2فَقَتَلَهما كَان علَى الدالِّ جزاء واحد ، وِإن كَان لَا يراهما 1يراهما
  .ر بِهِما َأحدهما دالٌّ علَى الْآخَرِ لَما لَم يعلَم الْمْأمو 3)بِالَْأمرِ 

  ]مقدار جزاء الصيد [ 

) ]ءشَي هلَيع كُني مِ لَمري الْحلَالًا فالُّ حالد كَان لَوو ( ا قُلْنَاِلم)يالنَّاسو دامالْع ي ذَِلكف اءوسو (

ِلَأن الْموجِب لَا ) والْمبتَدُئ والْعاِئد سواء(ِل ِلَأنَّه ضمان يعتَمد وجوبه الِْإتْلَافُ فََأشْبه غَرامات الَْأموا

 والْجزاء عنْد َأبِي حنيفَةَ وَأبِي يوسفَ رحمهما اللَّه َأن يقَوم الصيد في الْمكَانِ الَّذي قُتَل. (يخْتَلفُ

ان في برية فَيقَومه ذَوا عدٍل، ثُم هو مخَير في الْفداء إن شَاء فيه َأو في َأقْربِ الْمواضعِ منْه إذَا كَ

 نصفَ ابتَاع بِها هديا وذَبحه إن بلَغَتْ هديا، وِإن شَاء اشْتَرى بِها طَعاما وتَصدقَ علَى كُلِّ مسكينٍ

: علَى ما نَذْكُر، وقَاَل محمد والشَّافعي) من تَمرٍ َأو شَعيرٍ، وِإن شَاء صامصاعٍ من بر َأو صاعا 

وفي  يجِب في الصيد النَّظير فيما لَه نَظير، فَفي الظَّبيِ شَاةٌ، وفي الضبعِ شَاةٌ، وفي الَْأرنَبِ عنَاقٌ،

فَجزاء مثُْل ما قَتََل من {وفي النَّعامة بدنَةٌ، وفي حمارِ الْوحشِ بقَرةٌ ِلقَوِله تَعالَى الْيربوعِ جفْرةٌ، 

.  النَّعمِ ما يشْبِه الْمقْتُوَل صورةً؛ ِلَأن الْقيمةَ لَا تَكُون نَعما ومثْلُه من] 95: المائدة[} النَّعمِ

َأوجبوا النَّظير من حيثُ الْخلْقَةُ والْمنْظَر في النَّعامة والظَّبيِ  -رضي اللَّه عنْهم  - والصحابةُ

» الضبع صيد وفيه شَاةٌ« -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -وقَاَل .  وحمارِ الْوحشِ والَْأرنَبِ علَى ما بينَّا

مو دمحم نْدع يرنَظ لَه سا لَي-  اللَّه همحا -رهِماهَأشْبامِ ومالْحفُورِ وصثَْل الْعةُ ميمالْق يهف تَجِب  .

شَاةً ويثْبِتُ  يوجِب في الْحمامة -رحمه اللَّه  -والشَّافعي .  وِإذَا وجبتْ الْقيمةُ كَان قَولُه كَقَوِلهِما

ردهيو بعا يمنْهم داحكُلَّ و ثُ إنيح نا ممنَهيةَ بهشَابالْم[ .  

 ) لُهاِل: قَووالَْأم اتامغَر هقَ)  فََأشْبم رغَي الِْإتْلَاف عم وردي انمالض ثُ إنيح نطْلَقًاملَا م دمبِالْع دي، 
   .فَِإن هذَا الضمان يتََأدى بِالصومِ 

  ) لُهإلى آخره: قَو يعالشَّافو دمحقَاَل مُل )  ووٍل الَْأوي فُصلَافَ فالْخ َأن ةايي النِّهف ذَكَر : َأن
َأن الَّذي إلَى : الثَّاني .  4نَّظير فيما لَه نَظيرالْواجِب عنْدهما الْقيمةُ ، وعنْد محمد والشَّافعي ال

                                                            
 . يريهما ) أ ، ب ، ج(في  1
  . يريهما ) أ ، ب ، ج (في  2
 . باألمر يأخذ ) ب ، ج(باألمر بأخذ وفي ) ط(في  3
 . النظير ) ب(في  4
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هديا يهديه َأو  1الْحكَمينِ تَقْوِيم الْمقْتُوِل ، فَِإذَا ظَهرتْ قيمتُه فَالْخيار إلَى الْقَاتِل بين َأن يشْتَرِي بِها
لِّ طَعامِ مسكينٍ يوما ، وعنْد محمد رحمه اهللا والشَّافعي رحمه اهللا طَعاما يتَصدقُ بِه َأو يصوم عن كُ

الْخيار في تَعيينِ الْهديِ والِْإطْعامِ : وقَاَل غَيره . نَوعا لَزِمه انتهى  2)فَِإذَا عينَا ( إلَى الْحكَمينِ ، 
، فَِإذَا حكَما بِالْهديِ فَالْمعتَبر فيما لَه مثٌْل ونَظير من حيثُ الْخلْقَةُ ما هو مثْلُه والصيامِ إلَى الْحكَمينِ 

اخْتَلَفُوا في تَعيينِ قَوِل محمد حكَى الطَّحاوِي عنْه  ∗والْحاصُل َأن الْمشَايخ. 3فَفي الضبعِ شَاةٌ إلى آخره
َأن يح نمِ مالنَّع نم يرِهُل إلَى نَظالْقَات يِ نَظَردبِالْه هلَيا عكَمح نِ ، فَِإنيكَمإلَى الْح اريالْخ لْقَةُ إنثُ الْخ

ثَر لَا تنْظَر إلَى الْقيمة نَظيرِه مثَْل قيمته َأو َأقَلَّ َأو َأكْ 4كَان الصيد مما لَه نَظير سواء كَانَتْ قيمةُ
إن : قَوَل محمدوحكَى الْكَرخي . فَيجِب ، وِإن لَم يكُن لَه نَظير كَساِئرِ الطُّيورِ تُعتَبر قيمتُه كَما قَالَا 

ظير فيما لَه نَظير ، وعنْد الشَّافعي رحمه اهللا الْخيار إلَى الْقَاتِل غَير َأنَّه إن اخْتَار الْهدي تَعين النَّ
اخْتيارِ َأحد، ولَه َأن يطْعم ويكُون الطَّعام بدلًا عن النَّظيرِ لَا عن الصيد  5يجِب النَّظير ابتداء من غير

لَّه عدم جوازِ الصومِ حالَةَ الْقُدرة علَى الْهديِ والِْإطْعامِ ، قَاسه وعن زفَرٍ رحمه ال.  6كَذَا في الْبداِئعِ
لَا ينْفي التَّرتيب كَما في قُطَّاعِ " َأو " علَى كَفَّارة الْيمينِ والظِّهارِ وهديِ الْمتْعة ، وقَاَل حرفُ 

7الطَّرِيق .  

  بَِأن فَعدويهف الْكَاِئن النَّصعِ ، وي الْفَرف النَّص مداسِ عيطَ الْقشَر∗∗  يقَةقبِح يرالتَّخْي وجِبي " َأو "
  . 9ِلدِليٍل لَا يجوز اعتبارها كَذَِلك في كُلِّ موضعٍ ؛ ِلعدمِ الدِليِل فيها 8ِإعماِلها في موضعٍ في مجازتها

.  

                                                            
 . به ) أ ، ب ، ج(في  1
  ) . ج(ما بين القوسين طمس في  2
  . 198\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر  3
 ) .  ج(ب من /  330) ق(نهاية  ∗
  . قيمته ) ج(في  4
  ) . أ(ليست في  5
  . ينظر المرجع نفسه  6
  .  84\4السرخسي ، المبسوط ، : انظر  7
 ) .ب(أ من /  327) ق(نهاية  ∗∗
  . مجاز لها ) ج(في  8
  . منها ) ب(في  9
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 ) لُهنَاقٌ إلى آخره: قَونَبِ عي الَْأرفَف  ( ُنَاقالْع ) : ِزعالْم لَادَأو ن1)الُْأنْثَى م  ، الذَّكَر يدالْجو ،
  .يمِ ما يبلُغُ َأربعةَ َأشْهرٍ من الْعنَاق ، والُْأنْثَى جفْرةٌ بِالْجِ: ، والْجفْر  2وهما دون الْجذَعِ

 ) لُهالَى : قَوتَع ِلهِلقَو m¾  ½  ¼  »  º  ¹ l3 لَىثِْل عِل الْمملَى حع 4بِنَاء  ، ةوري الصِل فاثمالْم

ضوان اللَّه َأوجب الصحابةُ رِ 5بيان ِللْجزاء َأو ِللْمثِْل ، والْقيمةُ لَيستْ نَعما وِلذَا lمن النَّعمmِ، ولَفْظُ 
َأن عمر قَضى " اللَّه علَيهِم الْمثَْل من حيثُ الصورة ، في موطَِّأ ماِلك ، َأخْبرنَا َأبو الزبيرِ عن جابِرٍ 

وروى الشَّافعي  7"ة بِجفْر 6في الضبعِ بِكَبشٍ، وفي الْغَزاِل بِعنْزٍ وفي الَْأرنَبِ بِعنَاق ، وفي الْيربوعِ
في :  َأن عمر وعثْمان وعليا وزيد بن ثَابِت وابن عباسٍ ومعاوِيةَ رِضوان اللَّه علَيهِم قَالُوا" حديثًا 
ةامالِْإبِِل  8النَّع ننَةٌ مدب رِمحا الْمقْتُلُه9"ي  ،  

  

                                                            
  . أوالد األنثى من المعز ) ب(في  1
ة الْخَامسة، ومن البقر وأصل الجذَعِ من أسنان الدواب، وهو ما كَان منْها شَابا فَتيا، فَهو من الِْإبِِل ما دخََل في السنَ 2

َل الْبقَر في الثَّاِلثَة، ومن الضْأنِ ما تَمت لَه سنَةٌ، وقيَل في ولَد النَّعجة ِإنَّه يجذع والمعز ما دخََل في السنَة الثَّانية، وقي
ابن األثير ، النهاية في غريب : انظر .  ومنْهم من يخاِلف بعض هذَا في التّقدير .في ستَّة َأشْهرٍ َأو تسعة َأشْهرٍ

  ) . ج ذ ع ( ، مادة  55\1والرازي ، مختار الصحاح ، ) . جذع ( ، مادة  250\1ديث ، الح
 . 95آية : سورة المائدة  3
  ) . ب(تكرار في  4
  .ولهذا ) ب ، ج(في  5
، وهو حيوان من الفصيلة اليربوعية، صغير على هيَئة الجرد الصغير، وله ذَنب طَوِيل ينْتَهِي بخصلة من الشّعر 6

  . ، باب الراء  325\1مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، المعجم الوسيط ، : انظر . قصير الْيدينِ، طَوِيل الرجلَين 
.  230: ، كتاب الحج ، باب فدية ما ُأصيب من الطَّيرِ والْوحشِ ، حديث رقم  414\1موطأ مالك ، : ينظر  7

: وقال البيهقي .  9878: ،  كتاب الحج، باب فدية الضبع ، حديث رقم 299\5،  السنن الكبرى: والبيهقي
 نْهاُهللا ع يضر رملَى عقُوفٌ عوم َأنَّه يححالصالمرجع نفسه : انظر . و .  

  . النهاية ) ب(في  8
، المصنف ،  ) هـ211: المتوفى(أبو بكر بن همام بن نافع، الحميري، اليماني، الصنعاني، : عبد الرزاق : ينظر  9

.  8203: ، كتاب المناسك ، باب النَّعامة يقْتُلُها الْمحرِم ، حديث رقم  398\4حبيب الرحمن األعظمي ، : ،  تحقيق
والبيهقي ، السنن الكبرى ، .  11: ، عدد األجزاء 1403الثانية، : عةبيروت ، الطب –المكتب اإلسالمي : الناشر

    . 9868:، كتاب الحج ، باب فدية النَّعامِ وبقَرِ الْوحشِ وحمارِ الْوحشِ ، حديث رقم 297\5
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إن في النَّعامة بدنَةً بِالْقياسِ لَا بِهذَا الَْأثَرِ ؛ ِلَأنَّه : إنَّما نَقُوُل: اَل عقيبه ، فَلذَا قَ 2وانْقطَاع 1وفيه ضعفٌ
في حمامة  "لَكن َأخْرج الْبيهقي عن ابنِ عباسٍ قَاَل . ِلَأنَّه غَير ثَابِت عنْد َأهِل الْعلْمِ بِالْحديث انتهى 

ارِ بمي الْحفةٌ ، وقَرب ةقَري الْبفو ، ورزج ةامي النَّعفو ، مهرنِ دتَيضيي بفمِ شَاةٌ ، ورةٌ الْح3"قَر"  )
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَاَل صشَاةٌ { و يهفو ديص عب4}الض  (د عاوو دَأب اهور اللَّه دبنِ عابِرِ بج ن  

                                                            
: إلى  فينقسم جنسه. حديثٌ لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، وال صفات الحسن : الحديث الضعيف هو  1

ابن : انظر . الموضوع، والمقلوب، والشاذ، والمعلل، والمضطرب، والمرسل، والمنقطع، والمعضل، وغير ذلك 
 على النكت ،) هـ794: المتوفى( الدين، بدر اهللا، عبد أبو: والزركشي . 44\1 اختصار علوم الحديث ،:  كثير 
 ، الرياض – السلف أضواء: الناشر ،  390\1،  فريج بال محمد بن العابدين زين. د:  تحقيق ، الصالح ابن مقدمة
  . 3: األجزاء عدد ، م1998 - هـ1419 األولى،: الطبعة

أنّه ما سقطَ من رواته راوٍ واحد غير : فالمشهور.  اختُلفَ في صورة الحديث المنقطعِ: الحديث المنقطع  2
الصحابي .الصالحِ عن الحاكمِ وغيرِه وحكى ابن  من أهِل الحديث : ما سقطَ منه قبَل الوصوِل إلى التابعي أنَّه

ابن كثير ، الباعث : انظر . منقطعاً :  ويسمى أيضاً. معضالً : شخص واحد، وإن كان أكثر من واحد سمى 
اهيم، زين الدين، عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبر: وأبو الفضل.  50\1الحثيث ، 
ماهر  -عبد اللطيف الهميم : ، تحقيق ) ألفية العراقي= التبصرة والتذكرة (، شرح ) هـ806: المتوفى(العراقي،  

م ،  2002 - هـ  1423األولى، : لبنان ، الطبعة –دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر.   215\1ياسين فحل ، 
  . 2: عدد األجزاء

والبيهقي ، السنن .  2548: ، كتاب الحج ، باب المواقيت ، حديث رقم  275\3: سنن الدارقطني : ينظر  3
وقال .  9866: ، كتاب الحج ، باب فدية النَّعامِ وبقَرِ الْوحشِ وحمارِ الْوحشِ ، حديث رقم  296\5الكبرى، 
  .  393\6ابن الملقن ، البدر المنير ، : انظر . اسناده حسن : البيهقي 

: انظر . أبو داود ، والدارمي  ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والدارقطني ، والحاكم ، والبيهقي :  أخرجه 4
: المتوفى(أبو محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد ، التميمي السمرقندي ، : الدارمي

، كتاب المناسك ، باب في جزاء الضبعِ،  1235\2حسين سليم أسد الداراني، :  ، سنن الدارمي ، تحقيق) هـ255
هـ  1412األولى، : دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية ، الطبعة: ، الناشر1984حديث رقم ، 

أبو بكر محمد بن إسحاق بن المغيرة بن صالح بن بكر، السلمي، : وابن خزيمة .  4: م ، عدد األجزاء 2000 -
، كتاب  183\4محمد مصطفى األعظمي ، . د: ، صحيح ابن خزيمة ، تحقيق) هـ311: المتوفى(بوري ، النيسا

بيروت ،  –المكتب اإلسالمي : ،  الناشر 2684: المناسك ، باب ذكْرِ جزاء الضبعِ ِإذَا قَتَلَه الْمحرِم، حديث رقم 
: المتوفى(ذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي ، محمد بن أحمد بن معا: وابن حبان.  4: عدد األجزاء

، كتاب الحج ، باب ذكْر الْبيانِ بَِأن اصطياد  277\9شعيب األرنؤوط ، : ، صحيح ابن حبان، تحقيق ) هـ354
الثانية، : بيروت ، الطبعة –لة مؤسسة الرسا: ،  الناشر 3964: الْمحرِمِ الضبع صيد وفيه جزاء ، حديث رقم 

: ، كتاب الحج ، باب المواقيت ، حديث رقم  271\3وسنن الدارقطني ، .  18: ، عدد األجزاء 1993 – 1414
  .  9874: ، كتاب الحج، باب فدية الضبع ، حديث رقم 298\5والبيهقي ، السنن الكبرى ، .  2539
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؟ قَاَل نَعم ، ويجعُل فيه كَبشٌ  1سَألْتُ رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن الضبعِ َأصيد هي(( قَاَل 
وسلَّم  اللَّه صلَّى اللَّه علَيه قَاَل رسوُل: َأيضا الْحاكم عن جابِرٍ قَاَل  4وأخرجه 3))الْمحرِم  2إذَا صاده

 ))ديص عبْؤكَُل الضيو نسشٌ مكَب يهفَف رِمحالْم هابقَاَل 5))، فَِإذَا َأصو∗  اهخْرِجي لَمو ، يححص.  

  ]المماثلة تكون في الصورة والمعنى [ 

  ]لَا ينًى، وعمةً وورثُْل صالْم وطْلَقَ هثَْل الْمالْم َأن ا اللَّهمهمحفَ روسَأبِي ييفَةَ ونِلَأبِي حو نكم

َأو ادبالْع قُوقي حا فعِ كَمي الشَّرا فودهعم هننًى ِلكَوعثِْل ملَى الْمَل عمفَح هلَيُل عما  الْحادرم هنِلكَو

 يصالتَّخْص هدي ضفيمِ، ومالتَّع نم يها فِلم اعِ، َأومبِالِْإج . ةيمق اءزفَج لَمَأع اَللَّهو بِالنَّص ادرالْمو

 يشحمِ الْوالنَّع نا قَتََل مم .و يشحلَى الْوقُ عنْطَلمِ يالنَّع ماسةَ وديبو عَأب كَذَا قَالَه ،يلالَْأه

ا اللَّهمهمحر يعمالَْأصنِ . ويعابِ الْمإيج وند بِه يرالتَّقْد وِيا ربِم ادرالْمِل . وإلَى الْقَات اريالْخ ثُم

وقَاَل محمد . حنيفَةَ وَأبِي يوسفَ رحمهما اللَّه  في َأن يجعلَه هديا َأو طَعاما َأو صوما عنْد َأبِي

ا اللَّهمهمحر يعالشَّافا : ولَى مع يرالنَّظ جِبيِ يدا بِالْهكَمح فَِإن ،ي ذَِلكنِ فيكَمإلَى الْح اريالْخ

لَهما َأن التَّخْيير شُرِع .  فَعلَى ما قَاَل َأبو حنيفَةَ وَأبو يوسفَ ذَكَرنَا، وِإن حكَما بِالطَّعامِ َأو بِالصيامِ

يحكُم بِه {وِلمحمد والشَّافعي قَوله تَعالَى .  رِفْقًا بِمن علَيه فَيكُون الْخيار إلَيه كَما في كَفَّارة الْيمينِ

نْكُمٍل مدا عا ذَويده {]الَى ] 95: المائدةتَع ِلهِلقَو يرتَفْس ا ِلَأنَّهوبنْصم يدالْه رةَ، ذُكالْآي}بِه كُمحي {

:  نَاقُلْ.  ومفْعوٌل ِلحكْمِ الْحكَمِ، ثُم ذَكَر الطَّعام والصيام بِكَلمة َأو فَيكُون الْخيار إلَيهِما] 95: المائدة[

َأو عدُل ذَِلك {الْكَفَّارةُ عطفَتْ علَى الْجزاء لَا علَى الْهديِ بِدِليِل َأنَّه مرفُوع، وكَذَا قَوله تَعالَى 

هِما في تَقْوِيمِ مرفُوع، فَلَم يكُن فيها دلَالَةُ اخْتيارِ الْحكَمينِ، وِإنَّما يرجع إلَي] 95: المائدة[} صياما

لَافِلاخْت هابي َأصكَانِ الَّذي الْمانِ فمقَويو ،هلَيع نإلَى م ذَِلك دعارِ بياِلاخْت ثُم تْلَفلَافالْممِ بِاخْتيالْق  

الْمواضعِ إلَيه مما يباع فيه  قْربالَْأماكنِ، فَِإن كَان الْموضع برا لَا يباع فيه الصيد يعتَبر َأ

                                                            
  . هو ) ط ، ج(في  1
  .  أصابه ) ط ، ب(في  2
 .  3801: ، كتاب األطعمة ، باب في أكل الضبع ، حديث رقم  355\3سنن أبي داود ، : ينظر  3
  ) . أ(ليست في  4
. صحيح اإلسناد : قال األلباني  . 1663:  ، كتاب المناسك ، حديث رقم  623\1مستدرك الحاكم ، : ينظر  5

  .  243\4إرواء الغليل ، : األلباني : انظر
  ) . أ(أ من  / 132) ق(نهاية  ∗
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.  والْواحد يكْفي والْمثَنَّى َأولَى؛ ِلَأنَّه َأحوطُ وَأبعد عن الْغَلَط كَما في حقُوق الْعباد:  قَالُوا. ويشْتَرى

 نَا بِالنَّصهثَنَّى هالْم رتَبعيَل يقو [ .  

 )لُهةً قَوورثُْل صالْم وطْلَقَ هثَْل الْمالْم فَ َأنوسَأبِي ييفَةَ ونِلَأبِي حنًى 1وعمي )  وف شَارِكالْم وهو
 3الْمعهودمراد هنَا بِالِْإجماعِ ، فَبقي َأن يراد الْمثُْل معنًى وهو الْقيمةُ وهذَا ؛ ِلَأن  2النَّوعِ، وهو غير

ي إطْلَاقعِ في الشَّرانِ  4فمي ضالَى فقَاَل تَع ، ةيمالْق عِ َأوي النَّوف شَارِكالْم ادري ثِْل َأنالْم لَفْظ

  . 6والْمراد الَْأعم منْهما mf  e  d  c  b    a  `  _  ~g l5 الْعدوانِ 

بِنَاء علَى َأنَّه مشْتَرك معنَوِي ،  8إذَا كَان قيما 7َأعني الْمماثَل في النَّوعِ إذَا كَان الْمتْلَفُ مثْليا والْقيمةَ 
تَغْليبا ِللاخْتلَاف  10صورة فيهمن الْقيميات شَرعا إهدارا ِللْمماثَلَة الْكَاِئنَة في تَمامِ ال 9، والْحيوانَاتُ كلها

فَلَم يبقَ إلَّا  ِللاخْتلَاف الْباطني بين َأبنَاء نَوعٍ واحد، فَما ظَنُّك إذَا انْتَفَى الْمشَاركَةُ في النَّوعِ َأيضا
ةامي النَّعنِ فلَيجالرو نُقكَطُوِل الْع ةورضِ الصعي بشَاكَلَةٌ ففَِإذَا  م ، رِهي غَيف وِ ذَِلكنَحو نَةدالْب عم

 بِما شَاركَه في حكَم الشَّرع بِانْتفَاء اعتبارِ الْمماثَلَة مع الْمشَاكَلَة في تَمامِ الصورة ولَم يضمن الْمتْلَفُ
فَع نَوِيعثِْل الْمْل بِالْمب هعامِ نَوتَمرارِ َأظْهبتاِلاع فَاءانْت َئةيضِ الْهعي بف شَاكَلَةنِ الْمكَوا وهمدع نْد∗  ،

سواه ، فَالْواجِب إذَا عهِد الْمراد بِلَفْظ في  13محمٌل يمكن 12وذَِلك بَِأن لَا يكُون ِللَفْظ 11إلَّا َأن لَا يمكن
ف ددتَرعِ وا الشَّرمو ، ودهعلَى الْمَل عمحي َأن رِهغَيو ودهعالْم لَى ذَِلكع لُهمح حصعٍ يضوي مف يه

                                                            
  . حقيقة ) ج(في  1
  ) . أ(ليست في  2
  . المعقود ) ب(في  3
  ) . ب(ليست في  4
  .  194آية : سورة البقرة  5
  . منها ) ب(في  6
  .أو القيمة ) ج(في  7
 . قيمياً ) ج(في  8
  ) أ ، ب ، ط ( ليست في  9

  . فيها ) ب ، ج(في  10
 ) . ج(أ من /  331) ق(نهاية  ∗

 .ن يك) أ(في  11
  ) . اللفظ(في  12
  . يحمل ) أ(في  13
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بِاع كَان لَى َأنَّهيرِ عبِالنَّظ ةابحالص كْمَل حمحي َأنو ، هإلَي يرصالْم بجفَو كَذَِلك يهف نيرِنَحارِ تَقْدب1ت 
 ةاِليالْم :نَى َأنَّهعلَى ملَا ع طسالْو الشَّاة ةاِليقْتُوِل كَمةَ الْماِليم انِ َأنيب 2َأي  هرزِي غَيجلَا ي .  

 m  ¹  ¸  ¶  µ  ´l3 (4 ( بقي َأن يبين احتماُل لَفْظ الْآية ِلذَِلك ، وفيها قراءتَانِ مشْهورتَانِ 
رى فَجزاء ومن قَتَلَه منْكُم متَعمدا فَجزاء مرفُوع منُون مثُْل ما قَتََل من النَّعمِ بِرفْعِ مثٍْل ، والُْأخْ 4)

َأي فَجزاء هو مثُْل ما قَتََل : بيانيةٌ فَالْمعنَى واحد  5مثِْل بِِإضافَة الْجزاء إلَى مثٍْل وهي إضافيةٌ
اءزالْج فَاء دعُأ بتَدبالْم نْهفَ مذح اءزجطٌ وشَر ةالْآي ونمضم6و رالْخَب عليه 7َأو اجِبفَالْو هير8تَقْد 

َأعني : من النَّعمِ بيان ِلما قَتََل َأو ِللْعاِئد إلَيها ، وو فَعلَيه جزاء َأ( َأي قيمةُ ما قَتََل : جزاء مثِْل ما قَتََل
وبنْصالْم ا قَتَلَهم ذُوفَ َأيح9)الْم  يللَى الَْأهطْلَقُ عا يلُغَةً كَم هلَيطْلَقُ عي مالنَّعو ، يشحمِ الْوالنَّع نم

؛ ِلَأنَّه ذُوفحلَّقُ بِمتَعاِل  فَيعِ الْحضوي مالَى. فله تَعوقَو mÃ  Â  Á  À  ¿l10  فَةةٌ صعاقلَةٌ ومج
بِالِْإضافَة فَجاز وصفُها ووصفُ  ∗ِللجزاء الَّذي هو الْقيمةُ َأو ِلمثِْل الَّذي هو هي ؛ ِلَأن مثْلًا لَا تَتَعرفُ

منْهوفًا مصوُل معجا يإلَى م اجِعالر وهو يرٍ بِهمض ناٌل ما حيدهو ، لَةما بِالْجهيفَ إلَيا ُأضم يها و

m  Å  11و. واسطَة الشِّراء بِها َأو غَيرِ ذَِلك َأي صاِئرا هديا بِه وذَِلك في نَفْسِ الَْأمرِ بِ: حاٌل مقَدرةٌ 

Æl12  ُةرالنَّك فُ بِهةٌ فَتُوصيلَفْظ افَتَهإض فَةٌ ؛ ِلَأنص m È  Ç  Í  Ì  Ë  Ê   É  

                                                            
 . تدبر ) ب(في  1
 . أيه ) ج(في  2
 .  95آية : سورة المائدة  3
  ) . ج(ما بين القوسين ليس في  4
  . إضافة ) ط ، ج(في  5
 . لجزاء ) ب(في  6
 . الجزاء ) ب(في  7
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  8
  ) . ب(ما بين القوسين ليس في  9

 .  95آية : سورة المائدة  10
  ) . ب(ب من /  327) ق(نهاية  ∗

  .أو ) ب(في  11
 .  95آية : سورة المائدة  12
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 Îl1  ِانفُوعرا مم؛ ِلَأنَّهاءزلَى الْجطُوفَانِ ععم .لَى هيبِ عكى التَّرَؤدم امتَمو هلَيع اجِبذَا ، فَالْو
 كُمحي يشحمِ الْوالنَّع نم ا قَتَلَهةُ ميمق وه اءزج هلَيلَانِ  2)به أي ( عدةُ عيمالْق وي هالَّذ اءزالْج بِذَِلك

 ةيمالْق طَةاسا بِويدا هاِئرص هناَل كَوحm Ê   É  È  Ç l  ارِهإلَى آخ :َأي  دَأح اجِبالْو
الْقيمة ، فَقَد ظَهر  4علَى تَعريف 3الَْأمرينِ من الْقيمة الصاِئرة هديا ومن الِْإطْعامِ والصيامِ الْمبنيينِ
كَلُّف فيها ، وكَون الْحاِل مقَدرةً كَثير تََأدي الْمعنَى الَّذي ذَهبنَا إلَيه من لَفْظَة الْآية من غَيرِ زِيادة تَ

يرثيرِ 5بلَى تَقْدع ملْزي لَم ِإنو وه6، و يرِهلَى تَقْدع ملْزا ييهف خَاِلف7الْم  ةباِلغَ الْكَعب وها وهفصي وف
ا بِبلُوغه إلَى الْكَعبة حاَل حكْمهِما بِه علَى التَّحقيق ، بْل الْكَعبة فَِإنَّه لَا يصح حكْمهما بِالْهديِ موصوفً

، فَلُزوم التَّقْديرِ ثَابِتٌ غَير َأنَّه يخْتَلفُ محلُّه علَى الْوجهينِ ، ثُم علَى مانِ بِه مقَدرا بلُوغُهالْمراد يحكَ
لَيه فَِإن مرجِع تَقْديرٍ لَا دلَالَةَ ِللْآية علَى َأن اِلاخْتيار إلَى الْحكَمينِ ، بْل الظَّاهر منْها َأنَّه إلَى من ع 8كل

 هِأ إلَيتَدبالْم لَّقتَعم رِ َأوالْخَب نم ذُوفحيرِ الْممض جِعرم :نَاها قَرري من9َأع  نم هلَيع اجِبِلنَا فَالْوقَو
 لَمَأع تُهظَملَّتْ عج اَللَّهو ، هلَيفَع َأو.  

  

  

  

                                                            
  .  95آية : سورة المائدة  1
  ) . أ ، ب ، ج(ما بين القوسين ليس في  2
  . المبنين ) ج(في  3
 . تعرف ) ب(في  4
ِإتباع له من : كَثير بِثير: َأي كثير فَقَالُوا بثير لموضع كَثير ، ويقال: هو الْكثير مْأخُوذ من قَولهم ماء بثْر: البثير 5

: المتوفى(نشوان بن سعيد، اليمني ، : والحميري.  216\4المرسي ، المخصص ، : انظر . البثْر، وهو الكثير 
مطهر بن علي  -د حسين بن عبد اهللا العمري : الم العرب من الكلوم ، تحقيق، شمس العلوم ودواء ك) هـ573

دمشق (، دار الفكر )لبنان -بيروت (دار الفكر المعاصر ، : ، الناشر 426\1د يوسف محمد عبد اهللا ،  -اإلرياني 
  . 11: م عدد األجزاء 1999 -هـ  1420األولى، : ، الطبعة) سورية -
  . تقرير ) ج(في  6
  . تقرير ) ج( في 7
  ) . أ ، ج(ليست في  8
  . قدرناه ) ط ، ب(في  9
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  ) لُهالَى : قَوتَع ِلهِلقَو يرتَفْس ِلَأنَّه m  Á  À  ¿l1  (اَلَأز ا ؛ ِلَأنَّهيرتَفْس اهم2س نْهع امهي  ∗الِْإبف
اهمتَّى سح لَةما  لكونه الْجيزيتَم ضعاالً 3ب4ح نفُ عاٍل تَكْشكُلُّ ح5و  لَةمي الْجامٍ فهإب : اربتي اعنَأع

، فَلَو كَان بازِيا  ويقَوم الصيد بِما فيه من الْخلْقَة لَا بِما زاده التَّعليم. اعتبار َأحواِل ما هي لَه هذَا 
وديلُصمم فَِإذَا كَان ، يدعب نم جِيءالْمو ةيوديارِ الصبتلَا بِاع مقُو يدعب نم جِيءا ياممح ا َأو وكًا كَان

  .ها ذَِلك علَيه قيمتُه ِلماِلكه يعتَبر فيها ما يزِيده التَّعليم وقيمتُه ِللْجِنَاية لَا تعتَبر في

في رِواية لَا تُعتَبر ؛ ِلَأنَّه لَيس من : َأما لَو كَان قيمتُه زاِئدةً ِلحسنِ تَصوِيته فَفي اعتبارِها رِوايتَانِ 
كَالْح لْقَةِل الْخثَابِتٌ بَِأص ؛ ِلَأنَّه رتَبى تُعي ُأخْرفو ، ةيديِل الصبِ َأصي الْغَصا فَأم ، قطَوامِ الْمم

مرحالْم إلَّا إذَا كَان لَدي الْبف ى بِها تشْتَربِم نمضوِ  6فَياللَّه نم ) يكالد ةيم7)كَق قَارِهشِ  8ِلنالْكَبو
هطَاحِلن∗∗  بِهسِ ِللَعالتَّيو.  

 ) لُهالْ: قَو رتَبعيَل يقثَنَّىو9م  (مِ  10َأيقَوكْمِ الْمي الْحلَى . فع ةي الْآيف ددلُوا الْعمح وهوجِبي ي لَماَلَّذو
وقَصد الِْإحكَامِ ، والظَّاهر الْوجوب ،  11 والِْإتْقَانِعلَى الَْأولَوِية ؛ ِلَأن الْمقْصود بِه زِيادةُ الِْإحكَامِ 

  .لَا ينَافيه بْل قَد يكُون داعيتَه  12ناقوالِْإتْ

  

  
                                                            

 .  95آية : سورة المائدة  1
 . أو لك ، وهو خطأ ) ب(في  2
  ) . أ(ب من /  132) ق(نهاية  ∗
  . لكن إنه ) أ ، ب ، ج(في  3
 . حال ) ج(في  4
  . من ) ب(في  5
  . لمحرم ) ب(في  6
  . لقيمة للديك ) ب(في  7
  . لنقارن ، وهو خطأ ) ب(في  8
  ) .ج(ب من /  331) ق(نهاية  ∗∗
  . المبني ) ب(في  9

  ). ج(ليست في  10
 .  تفاقواال) ج،  أ(في  11
  .  قاالتفوا) ج،  أ(في  12
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  ]الْهدي لَا يذْبح إلَّا بِمكَّةَ[

ويجوز الِْإطْعام في ] (95: المائدة[} هديا باِلغَ الْكَعبة{ِلقَوِله تَعالَى ) والْهدي لَا يذْبح إلَّا بِمكَّةَ[ (

هو يعتَبِره بِالْهديِ والْجامع التَّوسعةُ علَى سكَّانِ الْحرمِ، . -رحمه اللَّه  -ِللشَّافعي خلَافًا ) غَيرِها

ي كُلِّ َأما الصدقَةُ قُربةٌ معقُولَةٌ ف. الْهدي قُربةٌ غَير معقُولَة فَيخْتَص بِمكَانٍ َأو زمانٍ : ونَحن نَقُوُل 

فَِإن ذَبح الْهدي بِالْكُوفَة (؛ ِلَأنَّه قُربةٌ في كُلِّ مكَان ) والصوم يجوز في غَيرِ مكَّةَ(زمانٍ ومكَانٍ 

. ِإراقَةَ لَا تَنُوب عنْه معنَاه إذَا تَصدقَ بِاللَّحمِ وفيه وفَاء بِقيمة الطَّعامِ؛ ِلَأن الْ) َأجزَأه عن الطَّعامِ

نْصيِ مدمِ الْهطْلَقَ اسم ِلَأن ةيحي الُْأضف زِيهجا يي مدهيِ يدلَى الْهع ارياِلاخْت قَعِإذَا وو هرِفٌ إلَي .

ويعالشَّافو دمحقَاَل م :حالص ا؛ ِلَأنيهمِ فالنَّع غَارزِي صجةَ ياب-  منْهع اللَّه يضنَاقًا َأ -روا عبجو

  ]وجفْرةً 

  ) لُهنَقُوُل إلَى آخره: قَو ننَحو  (نيا علَم َأنَّه ذَِلك1و  ادرالْم سَأن لَي ملع اتاجِبالْو دَأح يدالْه
التَّصدقُ بِالْقيمة َأو بِلَحمٍ يشْتَرِيه ، بْل الْمراد التَّقَرب بِالِْإراقَة مع مجرد التَّصدق بِاللَّحمِ وِإلَّا لَحصَل 

رض نع هاتبِفَو اءزالِْإج مدنْعفَلَا ي هودقْصِلم متَمم عتَب وهانِ ، وبمِ الْقُربِلَح قدالتَّص ذَا لَوفَل ، ةور
الْقُربةَ  بعد الِْإراقَة َأجزَأه ، بِخلَاف ما لَو سرِقَ قَبلَها َأو ذُبِح بِالْكُوفَة فَسرِقَ لَا تجزِئه ؛ ِلَأن سرِقَ

 ، مري الْحنوصٍ َأعخْصكَانٍ مبِم اقَةالِْإر ةباصِ قُرصِلاخْت قدُل إلَّا بِالتَّصصلَا تَح نَاكقُ هدتَصلَا يو
و ، بَأح ملسالْمو ةِل الذِّملَى َأهع وزجيو لَه تُهادُل شَهلَا تُقْب نلَى مع اءزالْج نم ءبِشَي نَأكََل م لَو

  .الْجزاء غَرِم قيمةَ ما َأكََل 

 ) لُهيِ: قَودلَى الْهع ارياِلاخْت قَعِإذَا وو ةيحي الُْأضزِي فجا يي مدهةُ )  ييملُغْ قتَب لَم تَّى لَوح
لَا بِالْهديِ ، ولَا يتَصور التَّكْفير بِالْهديِ إلَّا َأن  4كَفَّر بِالِْإطْعامِ َأو بالصومِ 3إلَّا عنَاقًا َأو حمالً 2الْمقْتُوِل

  عظيما من الضْأنِ َأو ثَنيا من غَيرِه ، وهذَا عنْد َأبِي حنيفَةَ وَأبِي يوسفَ ، وعنْد  َأن تَبلُغَ قيمتُه جذَعا

  

                                                            
 . صلى ، وهو خطأ ) ب(في  1
 . القبول ) ب(في  2
 .جمالً ) أ(في  3
 . الصوم ) ب ، ج(في  4
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محمد ؛ ِلَأن الصحابةَ  1محمد يكَفِّر بِالْهديِ وِإن لَم يبلُغْ ذَِلك ، ومنْهم من جعَل قَوَل َأبِي يوسفَ كقَوِل
نَاها ذَكَرلَى مةً عفْرجنَاقًا ووا عبجقَرِيبٍ ∗َأو نقُوُل .  2ميفَةَ ينو حَأبو : يدالْه هلَيع وصنْصالْم

هعالْم ؛ ِلَأنَّه نالس لُغُ ذَِلكبا يرِفُ إلَى منْصعِ يي الشَّرف طْلَقُهمو ةتْعيِ الْمدي هف هإطْلَاق نم ود
 هلَيُل عمحفَي ةيحالُْأضانِ ورالْقو . بِالْقَرِينَة ارِهبتاع ازوج دتَقَيا فَيازجنَا ما ذَكَرم رغَي بِه ادرا يِإنَّمو

إن فَعلْت كَذَا فَعلَي هدي لَزِمه : يد الْهديِ بِذكْرِه ، وِلذَا لَو قَاَل كَما لَو قَاَل ثَوبِي هدي لَزِمه الثَّوب ِلتَقَ
  . 3شَاةٌ

 مرالْح رِيدكَّةَ ، يإلَّا بِم حذْبنِّفُ لَا يصقَاَل الْم ي بِهحضا يلَغَ مبو يدالْه إذَا اخْتَار ثُم لَوطْلَقًا ، وم
هحذَب صن ةيمق ريرٍ قَدكُلَّ فَق يطعي طُ َأنشْتَرامِ فَيالِْإطْع نْل ميِ بدالْه نم زِيهجلِّ لَا يي الْحاعِ فص ف

ُل ، ويجوز َأن وِإلَّا فَيكَم 4حنْطَة َأو صاعٍ من غَيرِها ، فَِإن كَانَتْ قيمةُ اللَّحمِ مثَْل قيمة الْمقْتُوِل أجزأه
 ةتْعيِ الْمدي ها فكَم داحينٍ وكسلَى ما عيده ةعاقالْو قَ بِالشَّاةدتَصي.  

  ]ال يجوز أن يقل الطعام عن نصف صاع [ 

وِإذَا وقَع . إذَا تَصدقَ يعني : وعنْد َأبِي حنيفَةَ وَأبِي يوسفَ يجوز الصغَار علَى وجه الِْإطْعامِ [ 

وِإذَا اشْتَرى (ه اِلاخْتيار علَى الطَّعامِ يقَوم الْمتْلَفُ بِالطَّعامِ عنْدنَا؛ ِلَأنَّه هو الْمضمون فَتُعتَبر قيمتُ

 رب ناعٍ مفَ صصينٍ نكسلَى كُلِّ مقَ عدا تَصامطَع ةيمبِالْق وزجلَا ييرٍ، وشَع رٍ َأوتَم نا ماعص َأو

؛ ِلَأن الطَّعام الْمذْكُور ينْصرِفُ إلَى ما هو الْمعهود في ) َأن يطْعم الْمسكين َأقَلَّ من نصف صاعٍ

يصوم عن كُلِّ نصف صاعٍ من بر َأو صاعٍ من  وِإن اخْتَار الصيام يقَوم الْمقْتُوُل طَعاما ثُم(الشَّرعِ 

؛ ِلَأن تَقْدير الصيامِ بِالْمقْتُوِل غَير ممكنٍ إذْ لَا قيمةَ ِللصيامِ فَقَدرنَاه بِالطَّعامِ، ) تَمرٍ َأو شَعيرٍ يوما

 ودهعم هجذَا الْولَى هع يرالتَّقْدو ةيدابِ الْفي با فعِ كَمي الشَّرف) نامِ َأقَلُّ مالطَّع نَل مفَض فَِإن

  ؛ ِلَأن الصوم َأقَلَّ من) نصف صاعٍ فَهو مخَير إن شَاء تَصدقَ بِه، وِإن شَاء صام عنْه يوما كَاملًا

  

                                                            
  . لقول ) أ ، ب(في  1
 ) .ب(أ من /  328) ق(نهاية  ∗
  . مرتب ، وهو خطأ ) ب(في  2
  .  200\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : ينظر  3
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  4
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 كَذَِلكوعٍ، وشْرم رمِ غَيوا  يموي ومصي اجِبِ َأوالْو رقَد مطْعينٍ يكسامِ مطَع وند اجِبالْو كَان إن

  . ] كَاملًا ِلما قُلْنَا

 ) لُهفَ رحمهما اهللا : قَووسَأبِي ييفَةَ ونَأبِي ح نْدعو :وزجامِ إلَى آخره 1يالِْإطْع هجلَى وع غَارالص 
يعني َأن الْمنْفي وقُوع الصغَارِ هديا تتَعلَّقُ الْقُربةُ فيه بِنَفْسه بِمجرد الِْإراقَة لَا : يتَضمن جوابهما ) 

اِلاعتبارِ  3ابة كَان علَى هذَامطْلَقًا بْل نُجِيزها بِاعتبارِ الْقيمة إطْعاما فَيجوز كَون حكْمِ الصح 2جوازِها
 هِملعف درجغَارِ ، فَمي الصذلك ( ف ينَِئذةُ  4)حورريا صَأمو ، هلَيع نْتَهِضفَلَا ي هإلَي با ذَهي منَافلَا ي

 ةيحالُْأض لَدكَو ةيعلتَّبا فَليديِ هدالْه لَدو.  

ولَا يمنَع َأن يعطيه َأكْثَر ، ولَو كَان  6) ولَا يجوز َأن يطْعم لمسكين َأقَلَّ من نصف صاعٍ:  5هقَولُ(  
رامِ ، غَي7كُلَّ الطَّع إن امِ 8َأنَّهإطْع نَأ عزَل َأجابِ 9فَعسَل بِحكْمي َأن هلَيعاعٍ وفَ صصينٍ نكسم قَعيو ه

لَى َأنع يِ بِنَاءدي الْهف الشَّاة لَافا ، بِخعي تَطَواقالْب قَعي10و  اقَةلَتْ بِالِْإرصح قَد ةبَل الْقُرَأص
 لَه متَمم عتَب هامِإطْعو.   

)لُهنَا: قَونْدقَ )عي إنَّه دمحِل مِلنَفْيِ قَو فبِالظَّر دقُيرا ذُكلَى مع يرالنَّظ منًا إذَا  ∗ويع اجِبالْو ؛ ِلَأنَّه
  فَلَا معنَى) هو الْمضمون(يعني الْمتْلَفَ :  راجِع إلَى الْمتْلَف) ِلَأنَّه: ( وقَولُه. نَظير 11كَان ِللْمقْتُوِل

  

                                                            
  . جوز ) ب(في  1
  . جوارها ) ج(في  2
 ) . ب(ليست في  3
  . ذلك حينئذ ) ط(في  4
 ) . ب(ليست في  5
وال يجوز أن يطعم المسكين أقل من (، على فقرة قوله  )وهو ممنوع(إلى قوله ) قوله عندنا(قدم فقرة  ) ط(في  6

 . إلى قوله وإطعامه تبع متمم له ) نصف صاع
 . عن ) ب(في  7
  . إذا ) ج(، وفي ) ب(ليست في  8
 . طعام ) ب(في  9

  ) . ج(ليست في  10
  ) . أ(أ من /  133) ق(نهاية  ∗

 .للمقبول ) ب(في  11
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زم منْه وجوب ِلتَقَومِ غَيرِه ِلجبرِه، ولَو سلم َأن النَّظير هو الْواجِب عينًا عنْد اخْتيارِ الْهديِ لَم يلْ 
 نُوعمم وهفَ وى فَكَيُأخْر لَةارِ خَصياخْت نْدع هتَقْوِيم.   

  ]لف ضمان قيمة المت[ 

) ]رج لَووها نَقَصم نمض نْها موضع قَطَع َأو هرنَتَفَ شَع ا َأوديص ا ) حضِ بِالْكُلِّ كَمعا ِللْباربتاع

 ادبالْع قُوقي حتُ(فيمق هلَينَاعِ فَعتزِ اِلاميح نم جفَخَر ديص اِئمقَو قَطَع نَتَفَ رِيشَ طَاِئرٍ َأو لَوو ه

ومن كَسر بيض نَعامة فَعلَيه . (؛ ِلَأنَّه فَوتَ علَيه الَْأمن بِتَفْوِيت آلَة اِلامتنَاعِ فَيغْرم جزاءه ) كَاملَةً

تُهيماسٍ ) قبنِ عابو يلع نع وِيرذَا مهو-  منْهع اللَّه يضُل-رَأص ِلَأنَّهةُ  ، ويضرع لَهو ،ديالص

 دفْسي ا لَماطًا ميتاح دينْزِلَةَ الصَل ما فَنَزديص يرصي َأن) هلَيتٌ فَعيخٌ مضِ فَريالْب نم جخَر فَِإن

.  ؛ ِلَأن حياةَ الْفَرخِ غَير معلُومةوهذَا استحسان، والْقياس َأن لَا يغْرم سوى الْبيضة) قيمتُه حيا

ِلم ببس هانَل َأوقَب رالْكَسو ،يخُ الْحالْفَر نْهم جخْر؛ ِليدعم ضيالْب انِ َأنسحتاِلاس هجو اُل بِهحفَي هتو

ظَب طْنب برذَا إذَا ضلَى هعاطًا، ويتاح هلَياعمتُهيمق هلَياتَتْ فَعمتًا ويينًا منفََألْقَتْ ج ةي [ .   

 ) لُهقَو :ها نَقَصم نمض  (يقبرَِئ وب ِإنبه 1∗و لَمعي لَم ِإنو ، َأثَر اسِ  2لَهيي الْقرَِئ فَفب اتَ َأوَأم
 ا نَقَصم نمضلَم. يو لَهسَأر مِ ثُمرالْح نا مديص جَأخْر ناطًا كَميتاح تَهيمق نمضانِ يسحتي اِلاسف3و 

يٍ َأو نَتَفَ شَعر صيد فَنَبتَ مكَانَها َأو ولَو قَلَع سن ظَب. يعلَم َأدخََل الْحرم َأم لَا ، تَجِب قيمتُه  3ولَم
فَابيضتْ ثُم انْجلَتْ فَلَا شَيء علَيه عنْد َأبِي حنيفَةَ ، وعلَيه صدقَةٌ عنْد َأبِي يوسفَ  4ضرب عينَها

ن َأبِي يوسفَ َأيضا اعتبار الَْألَمِ في الْجِنَاية علَى الْعباد وقَد روِي ع. الَْألَمِ إلَيه من 5بِاعتبارِ ما أوصَل
  . 6الْعباد حتَّى َأوجب علَى الْجاني ثَمن الدواء وُأجرة الطَّبِيبِ إلَى َأن ينْدمَل

                                                            
  ) .ج(أ من /  332) ق(نهاية  ∗
  . ونفى ، وهو خطأ ) ب(في  1
  ) . ط ، ب(ليست في  2
  . وال ) ط ، ب(في  3
 . عينه ) ج(في  4
  . وصل ) ط(في  5
 .  205\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر  6
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 يانمالْكَر كنَاسي مفو :يمتْ قفَانْتَقَص رِضا فَمديص برض لَو َأكْثَر هلَيع اتَ كَانم تْ ثُمازداد َأو تُه
 توالْم قْتو حِ َأورقْت الْجته ويمق ننِ متَييمالْق .قَتَلَه ثُم فَكَفَّر هحرج لَو1و  كَفِّري لَم ى ، فَلَوُأخْر كَفَّر

بجو تَّى قَتَلَه2ح داحةٌ وكَفَّار هلَيطٌ عاقةُ الُْأولَى ساحالْجِر تْها نَقَصمعِ. ةٌ وامي الْجف3و  : ةرمبِع رِمحم
كَذَِلك هحرج ةً ثُمجح هترمافَ إلَى عَأض ثُم لَكتَهسم را غَيديص حر4ج  ةرمِللْع هلَيا فَعمنْهاتَ مفَم

ثُم َأحرم بِالْحج  5لْحج قيمتُه وبِه الْجرح الَْأوُل ، ولَو كَان جرحه ثُم حلَّ من عمرتهقيمتُه صحيحا وِل
جرح الَْأوُل ، وبِه الْ 7فَعلَيه ِللْعمرة قيمتُه وبِه الْجرح الثَّاني وِللْحج قيمتُه  6)ثم مات ( ثُم جرحه ثَانيا 

انِ فَعلَيه ِللْعمرة قيمتُه وبِه الْجرح الثَّاني وِللْقرانِ قيمتَ 8، ولَو حلَّ من الْعمرة ثُم قَرن ثُم جرحه فَماتَ
وباقي الْمسَألَة  9)يده والثَّاني غَير مستَهلَك  بَِأن قَطَع( ، ولَو كَان الَْأوُل مستَهلَكًا وبِه الْجرح الَْأوُل

 تُهيمق ةرمِللْع هلَيا فَعاِلهال ( بِحا ِللْحيحح10)ص بِهتَانِ ويمانِ قرِللْقي  11ِوالثَّان كَان لَوُل ، والَْأو حرالْج
كَان ا لَومو ى فَهِيُأخْر دي ةً  قَطْعيةً ثَانرم لَاكُههتاس نُهكملَا ي ؛ ِلَأنَّه اءوس لَكتَهسم را غَيحرج.  

 ) لُهنَاعِ: قَوتاِلام آلَة بِتَفْوِيت نالَْأم هلَيتَ عفَو ِلَأنَّه  (كَالِْإتْلَاف كَاني ونعاسِ  12ييذَا كَالْقفَه ،
ي الدارِي فالْجنَاهما قَدمم لَالَة ∗  تَّى قَتَلَهح هَؤدي لَم ِإنو ، آخَر اءزج هلَزِم قَتَلَه ثُم اءزى الْجَأد فَِإن ،
داحو اءزفَج.   

  

                                                            
  . قبله ) ب(في  1
  . وجبت ) ط(في  2
.  207\9معجم المؤلفين ، : كحالة : انظر . الجامع الكبير والصغير في فروع الحنفية لمحمد بن الحسن الشيباني  3

  .  81\1وحاجي خليفة ، كشف الظنون، 
  . لذلك ) ب(في  4
  . العمرة ) ج(في  5
  ) . أ ، ب ، ط ( ما بين القوسين ليس في  6
  . قيمتان ) ج(في  7
  . ثم مات ) ب(في  8
  ) .ب(ا بين القوسين ليس في م 9

 . للحال صحيحاً ) ج(في  10
 . وبها ) ب(في  11
 .اإلتالف ) ب(في  12
 ) . ب(ب من /  328) ق(نهاية  ∗
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  )لُه1قَو منْهع اللَّه يضاسٍ ربنِ عابو يلع نع  (اقزالر دب3أخبرنا:  2قَاَل ع رِيالثَّو انفْي4س  نع
رِيزالْكَرِيمِ الْج دبع نةَ 5عكْرِمع ناسٍ قَاَل  6عبنِ عاب نضِ: عيي ب7ف نُهثَم رِمحالْم هيبصامِ ي8النَّع .

نُهقَاَل . 8ثَم نْهةَ عبَأبِي شَي نى ابوري كُ: وفو مهرنِ دتَيضيي كُلِّ بمٍفهرفُ دصن ةضي9لِّ ب  .  

  

  

  
                                                            

  ) . ب(ليست في  1
الكَبِير، عاِلم اليمنِ، كان يحفظ نحواً الحافظُ  .عبد الرزاق بن همامِ بنِ نَافعٍ، الحميرِي، َأبو بكْر الصنْعاني، الثِّقَةُ  2

واَألوزاعي، وسفْيان  فََأكْثَر عنْه ، -هشَامِ بنِ حسانٍ، وابنِ جريجٍ، ومعمرٍ : حدثَ عن . من سبعة عشر ألف حديث 
وهو خزانة علم، توفي سنة : في الحديث، قال الذهبي) بيرالجامع الك(له . الثَّورِي، وماِلك بنِ َأنَسٍ، وخَلْق سواهم 

   .  353\3والزركلي ، األعالم ، .  563\9الذهبي ، السير ، : انظر . هـ  211
  . حدثنا ) ط(في  3
4 نيلامالع اءلَمالع ديس ،فَّاظالح امالَمِ، ِإمخُ اِإلسشَي ،رِيالثَّو ،قورسبنِ م ديعس بن انفْياِهللا، س دبو عَأب ،هانمي زف 

مصنِّفُ . ئا فنسيته ما حفظت شي: من كالمه. الكُوفي، المجتَهِد، أمير المؤمنين في الحديث ، وكان آية في الحفظ 
  .  105-104\3والزركلي ، األعالم ، .  229\7الذهبي ، السير ، : انظر . هـ  161توفي سنة ). الجامعِ(كتَابِ 

5 ةرزِيالج اِلمظُ، الثقة، عافالح ،اماِإلم ، يانرالح ،رِيزالج ،ديعو سَأب ،اِلكم مِ بنالكَرِي دبعر ، ،اِلكم بن َأى َأنَس
 نيغَارِ التَّابِعي صف هاددعو . نثَ عةَ، : حدكْرِمعرٍ، وببنِ ج داهجمرٍ، ويببنِ ج ديعسسٍ، ووطَاوبِ، ويسبنِ الم ديعس

 ةدعو . نْهثَ عدفْ: حسو ،رمعمةُ، وبشُعجٍ، ويرج ناب نوآخَرنَةَ، وييع بن انفْيسَأنَسٍ، و بن اِلكمو ،رِيالثَّو اني
تهذيب التهذيب ، : العسقالني .  80\6الذهبي ، السير ، : انظر . تُوفِّي سنَةَ سبعٍ وعشْرِين وماَئة . سواهم 

6\373 .  
ابنِ : العالَّمةُ، الحافظُ، المفَسر، حدثَ عنِ. موالَهم، المدني، البربرِي اَألصِل  َأبو عبد اِهللا، القُرشي،: عكْرِمةُ  6

 ،رمنِ عابةَ، وريرَأبِي هاِئشَةَ، وعاسٍ، وبوعنْهثَ عدح : بِيالشَّعو ،يالنَّخَع مياهرِإب -  لَهاتَا قَبمو- معنَارٍ، ويد و بنر
رِيزمِ الجالكَرِي دبعارِ: قال .  وي الداسٍ فبع نابابِ، وي بِالبكُنْت ُأفْتنَةً، وس نيعبَأر لْمتُ العقال ابن معين. طَلَب :

  . 341\1سماء ، النووي ، تهذيب األو.  13-12\5الذهبي ، السير ، : انظر . توفى سنة أربع ومائة . عكرمة ثقة 
  . بعض ) ب(في  7
وصحح .  8294: ، كتاب المناسك ، باب بيض النعام ، حديث رقم  420\4مصنف عبد الرزاق ، : ينظر  8

  .   215\4األلباني ، إرواء الغليل ، : انظر. األلباني وقفه على ابن عباس 
: رِمِ يصيب بيض النَّعامِ ، حديث رقم ، كتاب الحج ، باب في الْمح 389\3مصنف ابن أبي شيبة ، : ينظر  9

، ) هـ365: المتوفى(أبو أحمد بن عدي : الجرجاني : في سنده ابن أبي ليلى ، وهو ضعيف ، انظر . 15215
الكتب : ، الناشر 391\7علي محمد معوض ، -عادل أحمد عبد الموجود: الكامل في ضعفاء الرجال ، تحقيق 

  .  623-622\25تهذيب الكمال ، : والمزي . م 1997هـ1418األولى، : الطبعةلبنان ، -بيروت -العلمية 
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عن  3عن َأبِي عبيدةَ 2عن خُصيف 1حدثَنَا ابن الْفُضيِل: وروى ابن َأبِي شَيبةَ عن ابنِ مسعود قَاَل  
   . 5}قيمتُه  4في بيضِ النَّعامِ{ : عن عبد اللَّه قَاَل 

 دبقَاَل عو اقز6َأخبرنَا: الر بِه فيخُص نيفَةَ عنو ح7َأب  رمع نع ثْلَهةَ مبَأبِي شَي ناب جَأخْرو ،
   9، وَأخْرج نَحوه عن مجاهد والشَّعبِي8منْقَطعا

  

  
                                                            

محمد بن فُضيِل بنِ غَزوان ، َأبو عبد الرحمنِ، الضبي، موالَهم، : وابن الفضيل  هو . فضيل ) ط ، ج(في  1
يحيى :  وثَّقَه. ، وغَيرِ ذَِلك ) الصيامِ(، وكتَابِ ) الزهد(، وكتَابِ ) عاءالد(اِإلمام، الصدوقُ، الحافظُ، مصنِّفُ كتَابِ 

والذهبي ، السير ، .  293\26تهذيب الكمال ، : المزي : انظر . ماتَ في سنَة خَمسٍ وتسعين وماَئة . بن معينٍ 
9\173-174 .  
2 حالر دبع فُ بنيخُص يمرضنِ الخم : يانرالح ،رِيزم، الجالَهوم وِيَأى. اُألمر ،هيالفَق ،اماِإلم : اِلكم بن َأنَس .

عمسم : وقَتَهطَبةَ ، وكْرِمعرٍ، ويبج بن ديعسداً، واهجمات سنة سبع وثالثين ومائة في أول . واختلف في توثيقه . م
  .  145\6والذهبي ، السير، .  334\7ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، : انظر . خالفة أبي جعفر 

روى . عامر بن عبد اللَّه بن مسعود، الهذلي ، َأبو عبيدة الكوفي، وهو َأخُو عبد الرحمنِ بن عبد اهللا بن مسعود  3
الكالباذي ، : انظر . بن مسعود  ، ولَم يسمع منه ، فقد سنة ِإحدى وثَمانين  البراء بن عازب ، وأبيه عبد اللَّه: عن

، الهداية واإلرشاد في معرفة أهل ) هـ398: المتوفى(أحمد بن محمد بن الحسين بن الحسن، أبو نصر، البخاري ، 
والمزي ، . األولى : بيروت ، الطبعة  –دار المعرفة : ،  الناشر 831\2عبد اهللا الليثي ، : الثقة والسداد، تحقيق

  .  61\14تهذيب الكمال ، 
  .النعامة ) ج(في  4
: ، كتاب الحج ، باب في الْمحرِمِ يصيب بيض النَّعامِ ، حديث رقم  389\3مصنف بن أبي شيبة ، : ينظر  5

  .  135\3الزيلعي، نصب الراية ، : منقطع ، انظر .   15208
  .أنا ) أ(في  6
ونص .  8303: ، كتاب المناسك ، باب بيض النعام ، حديث رقم  423\4مصنف عبد الرزاق ، : ينظر  7

في بيضِ النَّعامِ يصيبه «: عن َأبِي حنيفَةَ، عن خُصيف، عن َأبِي عبيدةَ بنِ عبد اللَّه، عنِ ابنِ مسعود قَاَل: الحديث
  . وهو أيضاً منقطع ، ألن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . » هالْمحرِم قيمتُ

: ، كتاب الحج ، باب في الْمحرِمِ يصيب بيض النَّعامِ ، حديث رقم  389\3: مصنف ابن أبي شيبة : ينظر  8
15212. 

9 ،ياندمرٍو، الهمو عارٍ، َأببي كبنِ ذ دبَل بن عياحشَر بن رامع  بِيالشَّع رِ، يضرب المثل . ثُمصةُ العالَّمع ،اماِإلم
ولد .  ما كتبت سوداء في بيضاء، وال حدثني رجل بحديث إال حفظته : وسئل عما بلغ إليه حفظه، فقال . بحفظه 

توفي سنة  وكان فقيهاً،. وهو من رجال الحديث الثقات، استقضاه عمر بن عبد العزيز. ونشأ ومات فجأة بالكوفة 
  . 251\3والزركلي ، األعالم ، .  296-295\4الذهبي ، السير ، : انظر . هـ  103
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يالنَّخَعسٍ 1وطَاو2و الر دبع اهور فُوعريثٌ مدح يهفيفٌ، وعض وهو يقُطْنارالدو اق3ز .  

 ) لُهقَو :دفْسي ا لَمم  ( ةامضِ نَعيرِ ببِكَس لُهصو هجالَْأو :4َأي  دفْسي ا لَمم ةامنَع ضيب ركَس نمو :
يةٌ نَاِئبةٌ عن ظَرف الزمانِ ، وِإنَّما لَم يجِب في ، وما مصدرِ 6عدمِ فَسادها فَعلَيه قيمته 5َأي في زمنِ

ةرذالْم ةضيي الْب7ف  َأن ةيضرةُ بِعرذتْ الْمسلَيو ديالص ةيضرْل ِلعا بهِلذَات سلَي ةضيالْب انمض ؛ ِلَأن
إذَا كَسر بيض نَعامة مذرة وجب الْجزاء ؛ ِلَأن : َل الْكَرماني تَصير صيدا ، فَانْتَفَى بِهذَا ما قَا

 قيمةً ، وِإن كَانَتْ غَير نَعامة لَا يجِب شَيء وذَِلك ؛ ِلَأن الْمحرم بِالِْإحرامِ لَيس التَّعرض 8ِلقشْرتها
  . 10بْل ِللصيد فَقَطْ ولَيس ِللْمذرة عرضيةُ الصيدية 9ِللْقشْرِ

  

  

                                                            
1  يالنَّخَع مياهرِإب :دَأح ،اقرالع هيظُ، تابعي، فَقافالح ،اماِإلم ،دوسِ بنِ اَألسبنِ قَي دزِيي بن مياهرِإب ،انرمو عَأب 

 - رحمه اُهللا تَعالَى  -بِير الشَّْأنِ، كَثير المحاسنِ كَان بصيراً بِعلْمِ ابنِ مسعود، واسع الرواية، فَقيه النَّفْسِ، كَ. اَألعالَمِ
   .  80\1والزركلي ، األعالم ،  . 520\4الذهبي، السير ، : انظر . ه 96توفي سنة . كان عالم الكوفة في عصره 

2  ،ينمالي ثُم ،ينِ، الفَارِسمحالر دبو عَأب ،انسكَي بن سوظُ طَاوافنِ، الحمالي اِلمةُ، عوالقُد ،هياسٍ . الفَقبع ناب مالَز
 ابِهحَأص اءري كُبف دودعم وهةً، ودم . نضاً عى َأيورو : ،رمنِ عابةَ، ويبنِ ُأم انفْوصو ،اِلكاقَةَ بنِ مرسابِرٍ، وج

.  242\3، والزركلي ، األعالم .  38\5الذهبي، السير ، : انظر . هـ  106توفي سنة . ووعبد اِهللا بنِ عمرٍ
، كتاب الحج ، باب في المحرم يصيب بيض النعام ، حديث  389\3مصنف ابن أبي شيبة ، : ينظر في الروايات 

  . 15213و  15209و  15207، و 15206: رقم 
  .  2562: لحج ، باب المواقيت ، حديث رقم ، كتاب ا 280\3سنن الدرارقطني ، : ينظر  3
  .أبي ) ب(في  4
 . زمان ) ب ، ج(في  5
  . قيمة ) أ(في  6
 . المذكورة ) أ(في  7
 . لقشرها ) أ ، ب ، ج(في  8
  . لقشر ) ب ، ج(في  9
،  األحكام غرر شرح الحكام درر ،) هـ885: المتوفى(  علي بن فرامرز بن محمد: خسرو مال: انظر  10
  . 2: األجزاء عدد ، العربية الكتب إحياء دار: الناشر ،249\1
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 ) لُهقَو :هلَيع اُل بِهحفَي هتوِلم ببس هانَل َأوقَب رالْكَسو  ( تَهوم هَِل َأنا إذَا جيمف كْمذَا الْحه َأن يدفي
رِ  1عنلَا ، ( الْكَس َأوأن ملا إذَا عرِ   2فََأمَل الْكَسقَب تَهوي  3)ملَا فو اتَةامِ الِْإمدِلانْع ءشَي يهف جِبلَا ي

َأجله قَد في الْبيضِ ؛ ِلعدمِ الْعرضية ، وِإذَا ضمن الْفَرخَ لَا يجِب في الْبيضِ شَيء ؛ ِلَأن ما ضمانُه ِل
مَأخَذَض لَوو ، نَه∗ دتَفْس لَم لَوو ، ابوفُ الْجخْتَلتْ لَا يدفَفَس ةاججتَ دا تَحنَهضةَ فَحضيالْب∗∗  جخَرو

الَةً ِللْفَسإح نَهمض دفَفَس هضيب نا عديص نَفَّر كَذَا لَوو ، هلَيع ءلَا شَي طَارخٌ وا فَرنْهم ؛ ِلَأنَّه هلَيع اد
 رالظَّاه ببالس.  

ي تُوجالَّت ةالْفَْأر َألَةسي ميِل فلكَالتَّع ذْكُوريَل الْملالتَّع ت َأنك إذَا تَذَكَّرلَيخْفَى علَا يتَةً لَا ويي الْبِْئرِ مف د
حكْم الْبِْئرِ  4بِِإضافَة موتها إلَى وقُوعها في الْبِْئرِ ورتَّب علَيها يدرى متَى وقَعتْ حيثُ حكَم َأبو حنيفَةَ

هنَا فَيطَالَبانِ بِالْفَرق  8هنَاك ووافَقَا 7خَالَفَا 6، وهما قد 5الَّتي ماتَتْ فيها فَْأرةٌ إحالَةً علَى السببِ الظاهر
وعلَى هذَا لَو جرح صيدا فَغَاب فَوجده ميتًا إن علم َأنَّه ماتَ بِسببٍ آخَر . رق بِالْفَرق الْمَؤثِّرِ لَا كُّل فَ

َأخْر نكَم ، ةرالظَّاه ةبِيباطًا ِللسيتاح انمالض جِبي لَمعي لَم ِإنحِ، ورالْج انمض هلَيفَع نا مديص ج
الْحَأم مرخََل الْحَأد لَمعلَا يو لَهسَأرمِ و9ر  تُهيمق لَا تَجِب.  

  

                                                            
  . من ) ط(في  1
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  2
  ) . ج(ما بين القوسيين تكرار في  3
 ) . ج(ب من /  332) ق(نهاية  ∗
  ) .أ(ب من /  133) ق(نهاية  ∗∗
  . عليه ) ب ، ج(في  4
  ) . أ(ليست في  5
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  6
  . خالفاه ) ط(في  7
  . ووافقاه ) ط(في  8
 . أو ) ب(في  9
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 ) لُهذَا: قَولَى هعو  (رب ظَّاهبس وا هةُ إلَى مبالنِّس وهِل وذَا الَْأصه 1َأي  ) . ةيظَب طْنب برإذَا ض
َأما الُْأم فَظَاهر ، وَأما الْجنين فَلَأن ضرب الْبطْنِ ) م فَعلَيه ضمانُهما ظَبية فََألْقَتْ جنينًا ميتًا وماتَتْ الُْأ

هلَياُل عحتًا فَييم هيبقع رظَه قَدو هتوِلم رظَاه بب2س .  

  ]جواز قتل الفواسق الخمس [ 

 - ؛ ِلقَوِله ) والْحدَأة والذِّْئبِ والْحية والْعقْربِ والْفَْأرة والْكَلْبِ الْعقُورِ جزاءولَيس في قَتِْل الْغُرابِ ([ 

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- :» ،بقْرالْعةُ ويالْحَأةُ ودمِ، الْحرالْحلِّ وي الْحف قْتَلْني قاسالْفَو نم سخَم

وقُورالْع الْكَلْبةُ وقَاَل » الْفَْأرو-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهَأةَ « -صدالْحو ابالْغُرةَ والْفَْأر رِمحقْتُُل الْمي

قُورالْع الْكَلْبةَ ويالْحو بقْرالْعو «اتايوضِ الرعي بف الذِّْئب رذُك قَديَل الْ.  وققُورِ وبِالْكَلْبِ الْع ادرم

نَاهعي مف الذِّْئب قَاُل إني َأو ،طُ ، الذِّْئبخْليفَ وْأكُُل الْجِيي يابِ الَّذبِالْغُر ادرالْمُئ  وتَدبي ؛ ِلَأنَّه

ابى غُرمسلَا ي تَثْنًى؛ ِلَأنَّهسم رقُ فَغَيقْعا الْعُئ بِالَْأذَى بِالَْأذَى، َأمتَدبلَا ييفَةَ . ا ونَأبِي ح نعو - 

 اللَّه همحر - ف رتَبعالْم ؛ ِلَأناءوا سمنْهشَ محتَوالْمو تَْأنَسسالْمقُورِ والْع رغَيو قُورالْع الْكَلْب ي َأن

الْجِنْس ةُ ، ذَِلكيلةُ الَْأهكَذَا الْفَْأرو اءوةُ سيشحالْوو  .تَثْنَاةسسِ الْمالْخَم نا مسلَي وعبرالْيو بالضو 

  . ]؛ ِلَأنَّهما لَا يبتَدَئانِ بِالَْأذَى 

 3طْلَقَ نَفْيلَم يقُْل لَيس في قَتِْل الْمحرِمِ إلَى آخره جزاء ، بْل َأ)  قَولُه ولَيس في قَتِْل الْغُرابِ(  
هِني قَتْلف اءزيد 4الْجفي 5؛ يلَا فمِ وري الْحف اءزج بقتَعسلَا ي 6َأنَّه  يدفا يلَّ بِمتَدذَا اسامِ ، فَلرالِْإح

لصحيحينِ من قَوِله علَيه الصلَاةُ إباحةَ قَتْلهِن في الْحرمِ وبِما يفيد في الِْإحرامِ ، فَالَْأوُل هو ما في ا

                                                            
 . ظاهراً ، وهو خطأ ) أ(في  1
   . 88\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  2
  . في ) ب(في  3
 . قيلهن ) ب(في  4
 . ليفيد ) ط ، ب ، ج(في  5
 ) . ب ، ج(ليست في  6
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 لَامالسمِ (( ورالْحلِّ وي الْحف قْتَلْني قاسالْفَو نم سخَم : الْكَلْبةُ ، والْفَْأرو بقْرالْعَأةُ ، ودالْحو ابالْغُر
 قُورمٍ  1))الْعلسِلم ي لَفْظفةُ " ويالْح "ضوع  يهقَاَل فبِ ، وقْرالْع " : قَعالَْأب اب2"الْغُر  .  

خَمس من (( قَاَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم : والثَّاني ما في الصحيحينِ عن ابنِ عمر قَاَل 
لَى الْمع سلَي ابوالدنَاحج هِني قَتْلرِمِ فَأةُ : حدالْحو ابالْغُرو ، قُورالْع الْكَلْبةُ ، والْفَْأرو بقْر3))الْع 

يقْتُُل "  ∗حدثَتْني إحدى نسوة رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَاَل: وَأخْرجاه َأيضا عن ابنِ عمر قَاَل 
 رِمحالْم " ملسم يهف ادزةَ ، وسالْخَم ةَ " فَذَكَريالْحا: قَاَل " وضَأي لَاةي الصف4و  .  

 ند عاوو دى َأبورأبي سعيد ( و(5  رِيالْخُد )) ِئَلقْتُُل  صلى اهللا عليه وسلم 6)رسول اهللا ( سا يمع
حدَأةَ والسبع والْكَلْب الْعقُور ، والْ 8الْحيةَ والْعقْرب ، والْفُويسقَةَ 7يقْتُُل المحرم: َل يقْتُُل الْمحرِم ؟ قَا

يادالْع ،  

  

                                                            
خَمس من الدواب فَواسقُ، يقْتَلْن في الحرمِ ، حديث : ، كتاب بدأ الخلق ، باب 129\4صحيح البخاري ، : ينظر  1

، كتاب الحج ، باب ما ينْدب ِللْمحرِمِ وغَيرِه قَتْلَه من الدواب في الْحلِّ  857\2وصحيح مسلم ، .  3314: رقم
رالْح68-)1198: (مِ، حديث رقم و  . 

، كتاب الحج ، باب ما ينْدب ِللْمحرِمِ وغَيرِه قَتْلَه من الدواب في الْحلِّ والْحرمِ ،  856\2صحيح مسلم ، : ينظر  2
وابن .  270\4تهذيب اللغة ، : الهروي :  انظر . الغُراب األبيض الجنَاح:  واألبقَع . 67-)1198: (حديث رقم 

  .  145\1النهاية في غريب الحديث ، : الثير 
.  1828: ، كتاب الحج ، باب ما يقْتُُل المحرِم من الدواب ، حيث رقم  13\3صحيح البخاري ، : ينظر  3

: ، كتاب الحج، باب ما ينْدب ِللْمحرِمِ وغَيرِه قَتْلَه من الدواب في الْحلِّ والْحرمِ ، حديث رقم 858\2وصحيح مسلم ، 
)1200( -73.   
 ) . ب(أ من /  329) ق(نهاية  ∗
.  1827: ، كتاب الحج ، باب ما يقْتُُل المحرِم من الدواب ، حديث رقم  13\3صحيح البخاري ، : ينظر  4

: والْحرمِ ، حديث رقم، كتاب الحج، باب ما ينْدب ِللْمحرِمِ وغَيرِه قَتْلَه من الدواب في الْحلِّ  858\2وصحيح مسلم ، 
)1200( -74 .  
  ) . أ ، ب ، ج(ما بين القوسين ليس في  5
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  6
 ) .ط(ليست في  7
ف س : (، مادة  239\1الرازي ، مختار الصحاح ، : انظر . الفأرة : والفويسقة . العينة ، وهو خطأ ) ب(في  8
 ) .ف س ق: (ة ، ماد 304\26والزبيدي ، تاج العروس ، ). ق
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 قْتُلُهلَا يو ابي الْغُرمري1))و يادالْع عبالس يذمالتِّر يهف ذْكُري لَمقَاَل  2و3حديث: ، و نسَل  4حمحو ،
ها ذَكَركَم عرْأكُُل الزي يالَّذ وهقَعِ ورِ الَْأبلَى غَينَا عه هقَتْل نع نْهِيالْم ابَل الْغُرمحنِّفُ ، وصالْم 

  . وِإنَّما يرميه ؛ ِلينَفِّره عن الزرعِ 

بقَتْل الذِّْئب  5َأمر رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْمحرِم(( اَل وَأخْرج الدارقُطْني عن ابنِ عمر قَ
، ورواه ابن َأبِي شَيبةَ في مصنَّفه مقْتَصرا  7وفيه الْحجاج بن َأرطَاةَ 6))والْفَْأرة والْحدَأة والْغُراب 

  ،  8علَى الذِّْئبِ

  

                                                            
.  1848: ، كتاب المناسك ، باب ما يقْتُُل الْمحرِم من الدواب ، حديث رقم  170\2سنن أبي داود ، : ينظر  1

  .  838: ، أبواب الحج ، باب ما يقْتُُل المحرِم من الدواب ، حديث رقم  189\3وسنن الترمذي ، 
وال أدري لعل الشارح رحمه اهللا لم يطلع ) السبع العادي ( ل وجدت في رواية الترمذي ليس كما قال المصنف ، ب2 

ألن هذه العبارة غير ) ويرمي الغراب وال يقتله ( بدل أن يقول ) السبع العادي ( يطلع على هذه الرواية ، أو قال 
ويرمي الْغُراب ولَا "ظَةٌ منْكَرةٌ وهي قَولُه وفيه لَفْ: موجودة عند الترمذي ، لعله أراد ذلك ولم ينتبه ، وقال العسقالني 

قْتُلُهونص رواية الترمذي . وهي غير موجودة إال عند أبي داود " ي : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نع ،يدعَأبِي س نع
أبو : العسقالني : انظر . » العقُور، والفَْأرةَ، والعقْرب، والحدَأةَ، والغُرابيقْتُُل المحرِم السبع العادي، والكَلْب «: قَاَل

، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث ) هـ852: المتوفى(الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر ، 
  . 4: م ، عدد األجزاء1989ـ ، ه1419دار الكتب العلمية ، الطبعة األولى : ، الناشر 580\2الرافعي الكبير ، 

  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  3
4 لَألج حهحصلم يذَا ويثه هدح يذمن التِّروحس ،واحد غير يهقد تكلم فاد، وة يزِيد بن أبي زِيايمن رِو وهو انظر. ه :

  .   341\6وابن الملقن ، البدر المنير ، .  131\3الزيلعي ، نصب الراية ، : انظر
  ) . ج(ليست في  5
  .  2476: ، كتاب الحج ، حديث رقم  245\3سنن الدارقطني ، : ينظر  6
بِي حنيفَةَ، والقَاضي ابنِ َأبِي حجاج بن َأرطَاةَ بنِ ثَورِ بنِ هبيرةَ، النَّخَعي، اِإلمام، العالَّمةُ، مفْتي الكُوفَة مع اِإلمامِ َأ 7

وكَان من بحورِ العلْمِ، تُكُلِّم فيه ؛ . يلَى، َأحد اَألعالَمِ ، وِلد في حياة َأنَسِ بنِ ماِلك، وغَيرِه من صغَارِ الصحابة َأبِي لَ
 ، فَاءعنِ الضع لِّسدكان  ي ، كتْري لَمه، وفْظي حٍل فيِلنَقصٍ قَله، وِليساها معجباً بنفسه يعاب بتغيير ِلتَدوكان تي

  .  168\2والزركلي ، األعالم ، .  69-68\7الذهبي ، السير ، : انظر . هـ  145األلفاظ في الحديث، توفي سنة 
و  15475: ، كتاب الحج ، باب في قَتِْل الذِّْئبِ ِللْمحرِمِ ، حديث رقم  412\3مصنف ابن أبي شيبة ، : ينظر  8

، باب  146\1وأخرجه أبو داود في المراسيل ، انظر ، المراسيل ألبي داود ، .  15479و  15478و   15476
حدثنا حاتم، عن : َأبو بكْرٍ قَاَل: ونصه . وهذا األثر يصح عن سعيد بن المسيب .  137: في الحج ، حديث رقم 

يسنِ الْمب يدعس نلَةَ، عمرنِ حنِ بمحالر دببِ قَاَلع :»الذِّْئب رِمحقْتُُل الْمي « .  
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نِ وابو رمع نع هونَح جقَاَل  2)وأخرج .  1عمر( َأخْر طَاءع نع" : ودكُلَّ عو الذِّْئب رِمحقْتُُل الْمي
  . ، وهذَا ما قَاَل الْمصنِّفُ ، وذُكر الذِّْئب في بعضِ الروايات  3"لَم يذْكَر في الْكتَابِ

 جَأخْرنْهوةَ عريرَأبِي ه نع اوِيصلى اهللا عليه وسلم 4الطَّح ثاللَّيو اِلكم يثدح وقَاَل  5نَح إلَّا َأنَّه
 يهف " : قُورالْع الْكَلْبو الذِّْئبةُ ويالْح6"و .  

 يطقُسرقَاَل الس7و  ي غَرِيبِهقَاُل ِلكُ: في قُورالْع ِلالْكَلْبقَاتالْم تَّى اللِّصرٍ حاق8لِّ ع .  

                                                            
  .  15481: ، كتاب الحج ، باب في قتل الذئب للمحرم ، حديث رقم  413\3مصنف ابن أبي شيبة ، : ينظر  1

هذه الرواية أخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق الزهري عن عمر ، ولم أجدها عن ابن عمر ، واإلمام 
  .  ر بن الخطاب رضي اهللا عنه الزهري لم يدرك عم

  ) . أ(ما بين القوسين ليس  في  2
صحيح .  15482: ، كتاب الحج ، في قَتِْل الذِّْئبِ ِللْمحرِمِ ، حديث رقم  413\3مصنف ابن أبي شيبة ، : ينظر  3

  . » اقْتُِل الذِّْئب وكُلَّ عدو لَم يذْكَر في الْكتَابِ«: ونصه . صحيح عن عطاء 
  . عن النبي ) ط(في  4
م أهل مصر في عصره اللَّيثُ بن سعد بنِ عبد الرحمنِ، الفَهمي، اِإلمام، الحافظُ، شَيخُ اِإلسالَمِ، وعاِلم الديارِ، إما 5

 أصحابه لم يقوموا به ،  الليث أفقه من مالك، إال أن: حديثاً وفقهاً ، وكان من الكرماء األجواد ، وقال اإلمام الشافعي
والزركلي ، .  137-136\8الذهبي ، السير ، : انظر . هـ  175أخباره كثيرة، وله تصانيف ، توفي سنة 

  . 248\5األعالم ، 
أبو جعفر، أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة ، األزدي، الحجري، المصري، : الطحاوي : ينظر  6
،  163\2، ) محمد سيد جاد الحق -محمد زهري النجار : (اني اآلثار ، تحقيق ، شرح مع) هـ321: المتوفى(

األولى : عالم الكتب، الطبعة : ، الناشر 3756: كتاب مناسك الحج ، باب ما يقْتُُل الْمحرِم من الدواب ، حديث رقم 
  . صحيح اإلسناد .  5: م ، عدد األجزاء 1994هـ،  1414 -
عالم بالحديث واللغة ، رحل مع أبيه من سرقسطة إلى : ابت بن حزم، العوفي، السرقسطي، أبو محمد قاسم بن ث 7

إلى األندلس ، كان عالماً بِالْحديث والْفقْه، متَقَدماً في " العين " إنهما أول من أدخل كتاب : مصر ومكة ، ويقال 
كتاب الدالئل في : راً، مجاب الدعوة، طلب للْقَضاء فَامتنع ، من آثاره النَّحو والغريب والشعر، ورعاً ناسكاً زاهداً خي

: انظر . هـ  302شرح غريب الحديث بلغ فيه الْغَاية من اإلتقان، ومات قبل إكماله فأكمله َأبوه بعده ، توفي سنة 
  .  96\8عجم المؤلفين ، كحالة ، مو.  174\5الزركلي ، األعالم ، و.   252\2السيوطي، بغية الوعاة ، 

لم أجد النص المشار إليه في غريب السرقسطي ، وإنما وجدته في غريب الحديث للقاسم بن . القاتل ) ج(في  8
أبو عبيد القاسم بن سالّم بن عبد اهللا الهروي : البغدادي:  انظر . سالم،  والنهاية في غريب الحديث البن األثير 

مطبعة دائرة : ، الناشر 430\4المعيد خان ،  محمد عبد. د: ، غريب الحديث ، تحقيق) هـ224: المتوفى(
وابن األثير، .  4: م ، عدد األجزاء 1964 -هـ  1384األولى، : الدكن ، الطبعة -المعارف العثمانية، حيدر آباد
  . 429\1النهاية في غريب الحديث ، 
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 ) لُهيَل: قَوق1و قُورِ الذِّْئببِالْكَلْبِ الْع ادرَأبِي )  الْم نع يطقُسرالس هنَدَأس ، دالَْأس بِه ادريَل الْمقو
عن زيد بنِ  5منْصورٍ ، ثَنَا حفْص بن ميسرةَثنا سعيد بن  4علي 3حدثنا محمد بن:  2هريرةَ قَاَل

لَم6َأس يلَاننِ ساب نقَاَل  7ع ةَ َأنَّهريرَأبِي ه نع:  قُورالْع الْكَلْب :د8الَْأس .  

 ) لُهقَو :نَاهعي مف الذِّْئب قَاُل إني في)  َأو دلَا بلَالَةً ، ود قُ بِهلْحي فَينعوجِبِ  9يالْم ينِ ذَِلكيتَع
لَالَةي الدف اقِللِْإلْح∗  .  

  

  

                                                            
  ) . ج(ليست في  1
  ) . ج(ليست في  2
  ) . ج(ليست في  3
إمام أهل الجزيرة : وقَال الحاكم . ثقة : قال النَّسائي . بن ميمون الرقِّي  ، َأبو العباس محمد بن علي : العطار  4

و .  157-156\26المزي ،  تهذيب الكمال ، : انظر . مات سنة ثمان وستين ومئتين . في عصره ثقة، مأمون 
، الكاشف في معرفة من ) هـ748: المتوفى(شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز، : الذهبي

دار القبلة للثقافة : ، الناشر 204\2محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب ، : له رواية في الكتب الستة ، تحقيق 
  . م  1992 -هـ  1413األولى، : مؤسسة علوم القرآن، جدة ، الطبعة -اإلسالمية 

ابن معينٍ، : وثَّقَه . لمحدثُ، اِإلمام، الثِّقَةُ، َأبو عمر ، العقَيلي، نَزِيُل عسقَالَن حفْص بن ميسرةَ الصنْعاني ، ا 5
دمَأحو . ماَئةو نيانثَمى ودنَةَ ِإحاتَ س231\8والذهبي ، السير ، .  343\1الذهبي ، الكاشف ، : انظر . م  .  

6  ،لَمَأس بن ديزلْقَةٌ ِللْعح لَه الثقة ، كَان ،هيةُ، الفَقوةُ، القُدجالح ،اماِإلم  رِيمالع ،وِيداِهللا الع دبو عَأب جِدسي ملْمِ ف
-12\10هذيب الكمال ، المزي ، ت: انظر . سنَةَ ستٍّ وثَالَثين وماَئة : ، مات  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-رسوِل اِهللا 

    .  316\5والذهبي، السير ، .  13
جابر بن سيالن، وأيا ما كان : عبد ربه بن سيالن، ويقال له: ابن سيالن مجهول؛ ألنه يقال له : قال ابن القطان  7

لدين ، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين، الغيتابى، الحنفى، بدر ا: العيني : انظر . ال يعرف 
محمد حسن محمد حسن : ، مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار ، تحقيق ) هـ855: المتوفى(

م ، عدد  2006 -هـ  1427األولى، : لبنان ، الطبعة –دار الكتب العلمية، بيروت : ،  الناشر 167\2إسماعيل، 
  . 3: األجزاء

، كتاب مناسك الحج ، باب ما يقْتُُل الْمحرِم من الدواب ، حديث  164\2الطحاوي ، شرح معاني اآلثار ، : ينظر  8
  . في سنده ابن سيالن ، وهو مجهول .  3758: حديث رقم

  . من ) ط(في  9
  ) . ج(أ من /  333) ق(نهاية  ∗
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كَونَها  يعني:  1واَلَّذي يدور علَيه كَلَامه هو كَونُهن مبتَدَئات بِالَْأذَى ، وضم غَيره إلَى ذَِلك مخَالَطَتَها
  .إتْماما إن شَاء اللَّه تَعالَى  2تَعيشُ بِاِلاخْتطَاف واِلانْتهابِ ، وسنَذْكُر ِلهذَا

 ) لُهقَو :الْجِنْس ي ذَِلكف رتَبعالْم ِلَأن  (اءقُورِ إيمبِالْع فُهصو كَان ِإند 3واوو دى َأبوا رِلم لَّةإلَى الْع 
فَعلم َأن الْمراد الْجِنْس ، واَلَّذي ذُكر وصفُه  "5"من غَيرِ وصفه بِالْعقُورِ 4وذَكَر الْكَلْب"في الْمراسيِل ، 

الْكَلْب بِه ادري ةقُورِيبِالْع فُهصا 6وقُورع كُوني ؛ ِلَأنَّه يشحًئا بِالَْأذَى ، فََأ ∗الْوتَدبم كَان ِإنو َأنَّه فَاد
 9منَفْيِ 8، ويكُون ما في الْمراسيِل تَعميم النوع  7)مبتدئاً باألذى ( صيدا لَا شَيء فيه ؛ ِلكَونه عقُورا 

إلَّا َأن هذَا يقْتَضي َأن ؛ ِلَأن َأحد صنْفَيه مْؤذ وهو الصيد ، والْآخَر لَيس بِصيد َأصلًا ، الْجزاء 9منَفْيِ
فَِإن اُستُبعد ذَِلك وادعي َأن كُلَّ نَوعٍ فطْرتَه في . وبعضه لَا  11بعض النَّوعِ الْواحد وحشيا 10يكون

افُ الطَّبعِ الَْأصلي من التَّوحشِ الْوحشية وعدمها شَاملَةٌ ، ِلكُلِّ َأفْراده ثُم يعرِض ِلبعضها خلَ
، وِإن وجِد منْه وحشي فَالتَّوحشُ  12قُلْنَا علَى التَّنَزِل نَخْتَار َأن جِنْس الْكَلْبِ غَير وحشي. واِلاستْئنَاسِ 

ج نْهم ءبِقَتِْل شَي جِبلَا ي ى َأنفَاقْتَض لَه ارِضع اءز .فصلَى ويصِ عةُ التَّنْصفَاِئد13و  هوصبِخُص

                                                            
  . لمخالطتها ) ج(في  1
  . لذا ) ج(في  2
 . إنما ) ب(في  3
  . الكلبي ) ب(في  4
إال أنه لم يذكر في المراسيل .  137: ، باب في الحج ، حديث رقم  146\1أبو داود ، المراسيل ، : ينظر  5

الحديث كامالً بل ذكر طرف الحديث وضرب صفحاً عن باقيه ، لذلك لم يتسن لي أن أطلع هل ذكر الكلب من دون 
» يقْتُُل الْمحرِم الذِّْئب  «: اللَّه صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم قَاَل رسوُل: ونصه كما في مراسيل أبي داود . لفظة عقور أم ال 

  . وذَكَر الْحديثَ
 . الكلبي ) ب(في  6
 ) .أ(أ من /  134) ق(نهاية  ∗
  ) . أ ، ب ، ط ( ما بين القوسين ليس في  7
  ) . أ(ليست في  8
  . ينفي ) ب(في وبنفي ، ) ط ، ج(في  9

 ) . ب ، جأ ، (ليست في  10
  . وحشي ) ب(في  11
 . وحش ) ب(في  12
  . صنف ) ب(في  13
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 اءزبِنَفْيِ الْج : ، اءزالْج هبِقَتْل جِبفَي الَةبِالَْأص يشحو مِ َأنَّههتَو فْعشِ دحالتَّو وضرعم وا هي منَأع
 ا لَميشحو كَان لَو َأنَّهو  

،  1وقَولُهم الْفَْأرةُ الْوحشيةُ والَْأهليةُ يفيد. يء ِلكَونه عقُورا ، علَى َأن الْحقَّ جواز اِلانْقسامِ يكُن فيه شَ
 2)أو األسد ( عقُورِ الذِّْئب وهذَا كُلُّه إذَا حكم بِِإرادة حقيقَة الْكَلْبِ ، َأما إذَا قيَل بَِأن الْمراد من الْكَلْبِ الْ

الْمراد بِالْكَلْبِ الْعقُورِ علَى  بَِأنَّه 3فَلَا إشْكَاَل حينَِئذ ، إلَّا َأنَّه يجِب َأن يحمَل الَْأسد الْمحكُوم عليه 2)
م؛ ِلَأنَّه مهنْدي عادالْع دبِقَتِْل الَْأ 4الَْأس اءزالْج ونوجِبلَى هذهيلُّ عديْل ، وصي إذَا لَم دا  5سم ةادالِْإر

  .داود  6ذَكَرنَاه من حديث التِّرمذي وَأبِي

 ) لُهةُ: قَويشحالْوةُ ويلةُ الَْأهكَذَا الْفَْأرنَّ)  والسا ، وقُهسف وهو ةيشحي الْوبِيحِ فالْم ودجِلو كَذَِلك رو
ما كَان منْه بريا فَهو : عن محمد رحمه اهللا  7في رِواية الْحسنِ عن َأبِي حنيفَةَ ، وفي رِواية هشَامٍ

 اءزالْج هبِقَتْل جِبي وديشٌ كَالصحتَوم.   

  ]ال جزاء في قتل البعوض والنمل وما شابهه [ 

) ]لَيوءشَي ادالْقُرو يثاغرالْبِل والنَّموضِ وعي قَتِْل الْبف س ( ةلِّدتَوتْ بِمسلَيو وديتْ بِصسا لَي؛ ِلَأنَّه

لَا يْؤذي لَا من الْبدنِ ثُم هي مْؤذيةٌ بِطباعها، والْمراد بِالنَّمِل السود َأو الصفْر الَّذي يْؤذي، وما 

  . ] يحلُّ قَتْلُها، ولَكن لَا يجِب الْجزاء ِللْعلَّة الُْأولَى 

 ) لُهة: قَولِّدتَوتْ مسلَينِ 8ودالْب نم∗  ( لَةالْقَم نازاً عرتاح.  

                                                            
  . يفيده ) ط ، ب(في  1
  ) .أ(ما بين القوسين ليس في  2
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  3
 ) . ج(ليست في  4
  ) . أ ، ج(ليست في  5
  .  وابن) ب(في  6
  .هاشم ) ب(في  7
  . بمتولدة ) ط(في  8
 ) . ب(ب من /  329) ق(نهاية  ∗
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 ) لُها: قَولُّ قَتْلُهحي لَا يْؤذا لَا يمهكذَا)  وو ، اءزا الْجهبِقَتْل جِبلَا ي كَان ِإن1و  إذَا لَم يلالَْأه الْكَلْب
دخَ فَتَقَيلَابِ نُسبِقَتِْل الْك رالَْأم ؛ ِلَأن لُّ قَتْلُهحا لَا ييْؤذم كُن2ي  الِْإيذَاء ودجالْقَتُْل بِو.  

يعني كَونَها لَيستْ بِصيود ولَا متَولِّدة من الْبدنِ ، وهما وِإن كَانَا علَّتَينِ ِللْحكْمِ )  ىقَولُه ِللْعلَّة الُْأولَ( 
يكُون نَفْيه  معا علَّةٌ ِلنَفْيه ؛ ِلَأن الْحكْم إذَا كَان يثْبتُ بِعلٍَل شَتَّى 3الَّذي هو وجوب الْجزاء لَكن نَفْيهما

في : وعن َأبِي يوسفَ في قَتِْل الْقُنْفُذ رِوايتَانِ . بِعدمِ الْكُلِّ ، إذْ لَو ثَبتَ شَيء منْها لَم ينْتفْ  4معلُوالً
الْج يهوعِ فَفبركَالْي لُهعى جي ُأخْرفو ، ةالْفَْأر نا معنَو لُهعج ةايرِواءى .  5زي الْفَتَاوفي : وف ءلَا شَي

بي الضف اءزالْج وملُز هرَأطْلَقَ غَيفَ ، ووسلَافًا ِلَأبِي يسٍ خرنِ عي ابورِ 6فمالسوعِ وبرالْي7و 
لَقالدابِ ونْجالسكَا 8ورِ حغَي ننَبِ مالَْأرسٍ ورنِ عابلَبِ والثَّعوءي شَيف لَافخ ة9ي .   

) ]ا شَاءقَ بِمدلَةً تَصقَتََل قَم نمنِ ) ودلَى الْبي عالَّذ التَّفَث نةٌ ملِّدتَوا مامٍ؛ ِلَأنَّهطَع نثَْل كَفٍّ مم

ن يطْعم مسكَينَا شَيًئا يسيرا علَى وهذَا يدلُّ علَى َأنَّه يجزِيه َأ) وفي الْجامعِ الصغيرِ َأطْعم شَيًئا(

  . ] سبِيِل الِْإباحة وِإن لَم يكُن مشْبِعا

                                                            
 . وهذا ) أ(في  1
 . فيفيد ) ج(يفيد ، وفي ) ب(في  2
  . بينهما ) ب(في  3
  . معلوماً ) أ(في  4
   . 93\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  5
6 نْهم را َأكْبنْهمنِ ، وذَوررِ الْحلَى قَدع وا ها منْه؛ فَم اعَأنْو يهو ، نذَورالْح ةٌ تُشْبِهابد وهنْزِ والْع ونا دنْهمو 

، 357\2ر ، وأبو العباس ، المصباح المني) . ح ر ذ ن(، مادة  69\1الرازي ، مختار الصحاح ، : انظر . َأعظَمها
  ) . ض ب ب: (مادة 

7  ،وَأشْقَر ،المع ا َأسودنْهمو ،سوسِ، تُشْبِه النِّمالر وفَةٌ تكون ببالدرعةٌ منَةٌ(دابثْمم اءرا فهتَّخَذُ من جِلْدَأي غاليةُ ) ي ،
 .  ، مادة سمر  81\12: انظر تاج العروس. غاليةُ اَألثْمان 

8  وةٌ نَحبيوال د سالنِّم وقَاُل هيو ، سالنِّم شْبِهي قَاُل إنَّهيو ، وا الْفَرنْهُل ممعرِ يطَوِيلَةُ الظَّه ةالْهِر يومابن : انظر . ر
زهير : ، مجمل اللغة ، تحقيق) هـ395: المتوفى(ابن فارس ، أحمد بن زكريا القزويني ، أبو الحسين ، الرازي ، 

 –مؤسسة الرسالة : ، باب ما جاء على أكثر من ثالثة أحرف أوله نون، دار النشر 886\1سلطان ،  عبد المحسن
،  198\1وأبو العباس ، المصباح المنير ، .  2: م ، عدد األجزاء 1986 - هـ  1406 -بيروت، الطبعة الثانية 

 . دلق: مادة 
  .   251\1المال خسرو  ، درر األحكام ، : انظر  9
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 ) لُهنِ: قَودلَى الْبي عالَّذ التَّفَث نةٌ ملِّدتَوا مباعتبار)  ِلَأنَّه اءزالْج َأن يدف1ي  ، التَّفَث اءقَض َأنَّه
 دجْل وب هندب نا مْأخُذْهي لَم لَو َأنَّه نْهم تَفَادسضِ ( فَيلَى الَْأرلَةً ع2)قَم  هلَيع ءا لَا شَيفَقَتَلَه.  

  

قَةُ ، ودالص بِه ضِ كَالْقَتِْل تَجِبلَى الَْأرع الِْإلْقَاء َأن لَماعلَاٍلوِلح رِمحقَاَل م نِّي  3لَوَل عذَا الْقَمه فَعار
ما فيه من الْقَمِل فَقَتَلَه كَان علَى الْآمرِ الْجزاء ، وكَذَا إذَا َأشَار إلَى قَملَة فَقَتَلَها  4َأو دفَع ثَوبه إلَيه فَفَلَّى

كْمه ، كَذَا في ح 6)ما في ( في الصيد فَكَذَا  ∗؛ ِلَأن الدلَالَةَ موجِبةٌكَان علَيه جزاُؤها  5فَقَتَلَها الْحلَاُل
وفي الزاِئد علَى الثَّلَاث باِلغًا ما بلَغَ نصفَ صاعٍ ، وهذَا . الثَّلَاث كَالْواحدة  7والْقَملَتَانِ أو. التَّجنيسِ

لَو َألْقَى ثَوبه في الشَّمسِ ؛ ِلقَصد قَتْلها كَان علَيه نصفُ صاعِ بر ونَحوه ، ولَو  8ذَاإذَا قَتَلَها قَصدا وكَ
  . 10فَماتَتْ لَا شَيء علَيه 9ولَو َألْقَاه لَا للْقَتِْل

  ]الجراد من صيد البر وال شيء في السلحفاة [ 

 ) ]ا شَاءقَ بِمدةً تَصادرقَتََل ج نمإلَّا ) و َأخْذُه نكما لَا يم ديالص فَِإن رالْب ديص نم ادرالْج ؛ ِلَأن

رةٌ خَير من تَم: -رضي اللَّه عنْه  -ِلقَوِل عمر ) وتَمرةٌ خَير من جرادة(بِحيلَة ويقْصده الْآخذُ 

 ةادرج) .فَاةلَححِ السي ذَبف هلَيع ءلَا شَيو ( سالْخَنَاف هفََأشْب اتشَرالْحو اموالْه نم ؛ ِلَأنَّه

ديص كُني فَلَم بِالَْأخْذ دقْصكَذَا لَا يو يلَةرِ حغَي نم َأخْذُه نكميو ،غَاتزالْوا و[ .  

                                                            
  ) . أ( ليست في 1
  . على األرض قملة ) ب(في  2
  . أحالل ) ب(في  3
  .فعلى ) ب(في  4
  . الحال ) ب(في  5
  ) . ج(ب من /  333) ق(نهاية  ∗
  .في ما ) ب(في  6
 .و ) ط ، ب(في  7
 . فلذا ) ب(في  8
 . القتل ) أ(في  9
: المتوفى( الحنفي الفضل أبو الدين مجد البلدحي، الموصلي مودود بن محمود بن اهللا عبد: المودودي : انظر  10

 - العلمية الكتب دار وصورتها( القاهرة - الحلبي مطبعة: ، الناشر 168\1المختار ،  لتعليل ، االختيار)هـ683
 .  5: األجزاء م ، عدد 1937 - هـ 1356: النشر ، تاريخ )وغيرها بيروت،
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 ) لُهقَو :رالْب ديص نم ادرالْج 1) ِلَأن  اءلَمالْع نم يركَث هلَيد . عاوي َأبِي دا فم هلَيشْكُُل عيو
،  2في حجة َأو عمرة خَرجنَا مع رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم(( والتِّرمذي عن َأبِي هريرةَ قَاَل 

كُلُوه فَِإنَّه من : وقصينَا فَقَاَل صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  3فَاستَقْبلَنَا رِجٌل من جراد فَجعلْنَا نَضرِبه بِسياطنا
  . إلْزام الْجزاء فيها  7اهر عن عمر، لَكن تَظَ 6شَيء َأصلًا 5وعلَى هذَا لَا يكُون فيه 4))صيد الْبحرِ 

 .  
  َأن رجلًا سَأَل عمر عن جرادة قَتَلَها وهو محرِم فَقَاَل عمر " 1سعيد 9بن 8في الْموطَِّأ َأنَبأنا يحيى

                                                            
1 ص نم ادرالْج لَى َأنع اءلَمالْع َأكْثَر اءزالْج يهرِمِ فحلَى الْمع جِبي رالْب دوهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي . ي

. قَبضةٌ من طَعامٍ، وبِه قَاَل ماِلك : -رضي اللَّه عنْه  -واخْتَلَفُوا في الْواجِبِ من ذَِلك، فَقَاَل عمر . والشافعي وأحمد 
يفَةَ ونو حقَاَل َأبو هابحَأص : ةادرج نم رةٌ خَيرتَم . يعقَاَل الشَّافو : تُهيمق ادري الْجقَاَل . ف رٍ ِإلَّا َأنَّهو ثَوقَاَل َأب بِهو :

. سٍ َأن فيها تَمرةً مثُْل قَوِل َأبِي حنيفَةَ وروِي عنِ ابنِ عبا. كُلُّ ما تَصدقَ بِه من حفْنَة طَعامٍ َأو تَمرة فَهو لَه قيمةٌ 
.  296\7والنووي ، المجموع ، .  127\2ابن رشد ، بداية المجتهد ، و ، 101\4السرخسي ، المبسوط ،  :انظر 

  .  441\3وابن قدامة، المغني ، 
  . غزوة ) أ ، ب ، ج(في  2
  . بسياطيا ) أ(في  3
وسنن .  1854: ، كتاب المناسك ، باب في الْجراد ِللْمحرِمِ ، حديث رقم  171\2سنن أبي داود ، : ينظر  4

هذَا : وقال الترمذي .  850: ، أبواب الحج، باب ما جاء في صيد البحرِ ِللْمحرِمِ ، حديث رقم  199\2الترمذي، 
اسمه يزِيد بن سفْيان وقَد تَكَلَّم فيه : الَّ من حديث َأبِي الْمهزمِ، عن َأبِي هريرةَ، وَأبو الْمهزمِ حديثٌ غَرِيب، الَ نَعرِفُه ِإ

 .   المرجع نفسه : انظر . شُعبةُ 
  ) . أ(ليست في  5
  . طمس ) ج(في  6
 . عموم ) أ(في  7
  . محتجر ، وهو خطأ ) ب(في  8
 ) .ب(ست في لي 9
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 5إنَّك لَتَجِد الدراهم ، لَتَمرةٌ خَير: عمر :  درهم ، وقَاَل: ، فَقَاَل كَعب  4حتَّى تحكُم 3تعال:  2ِلكَعبٍ
ةادرج ن6"م.  

 هتصبِق نْهةَ عبَأبِي شَي ناب اهور7و يماهرإب نع اقزالر دبع اهور8، و ا سبكَع َأن فَذَكَر رمَأَل ع
نَاهعقَاَل مثَنَا : ، ودحداشر نب دمحوٍل 9مكْحم نالْخَطَّابِ" 1ع نب رمع َأن∗  نِئَل عس نْهع اللَّه يضر

  .، واَللَّه َأعلَم  3، وتَبِع عمر َأصحاب الْمذهبِ 2"تَمرةٌ خَير من جرادة: الْجراد يقْتُلُه الْمحرِم فَقَاَل 

                                                                                                                                                                                    
اضي، اِإلمام، العالَّمةُ، يحيى بن سعيد بنِ قَيسِ بنِ عمرٍو، َأبو سعيد، اَألنْصارِي، الخَزرجِي، النَّجارِي، المدني، القَ 1

: انظر . ميذُ الفُقَهاء السبعة، مات سنَة ثَالَث وَأربعين وماَئة المجود، عاِلم المدينَة في زمانه، وشَيخُ عاِلمِ المدينَة، وتلْ
  .  147\8والزركلي ، األعالم ، .  468\5الذهبي ، السير ، 

وصاحبه، وَأحد الثَّالَثَة  -مصلَّى اللَّه علَيه وسلَّ-كَعب بن ماِلك بنِ َأبِي كَعبٍ عمرٍو، اَألنْصارِي، شَاعر رسوِل اِهللا  2
 هِملَياُهللا ع خُلِّفُوا، فَتَاب نية، سنة . الَّذاوِيعي زمن ماِلك فن مب بوتوفي كَع ،فَّةِل الصَأه نم بكَع ةَ ، كَانقَبالع شَهِد

يعد في . عمي وذهب بصره في آخر عمره وقيل سنة ثالث وخمسين، وهو ابن سبع وسبعين، وكَان قد . خمسين
الذهبي، .  1323\3القرطبي ، االستيعاب في معرفة األصحاب، : انظر . المدنيين ، روى عنْه جماعة من التابعين 

 .   523\2السير ، 
  . تعالي  ) ب(قال ، وفي ) أ(في  3
 .نحكم ) ط(في  4
 . تكرار ) ب(في  5
: تاب الحج ، باب فدية من َأصاب شَيًئا من الْجراد وهو محرِم ، حديث رقم ، ك 416\1موطأ مالك ، : ينظر  6

  .ضعيف ؛ لجهالة الرجل الذي بين يحيى وعمر رضي اهللا عنه . 236
.  15625: ، كتاب الحج ، باب في الْمحرِمِ يقْتُُل الْجرادةَ ، حديث رقم  425\3مصنف ابن أبي شيبة ، : ينظر  7

ويزيد لم يدرك كعباً رضي اهللا . ضعيف ؛ ألن ابن أبي شيبة رواه عن ابن الفضيل عن يزيد بن إبراهيم عن كعب 
 . عنه

 .  157ص  سبق ترجمته. إبراهيم بن يزيد النخعي  8
9 ثَّقَهو ، ةرصُل البثُ، نَزِيدحالم ، يشْقمالد ِليوكْحالم داشر بن دمحم  : دمَأح اممٍ . اِإلماتو حقَاَل َأبقٌ : وودص .

 ماَئةو نتِّيس نَةس دعاتَ ب343\7السير ، والذهبي ، .  159-158\9العسقالني ، تهذيب التهذيب ، : انظر. م  .  
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جرادة وهو محرم إن صام يوماً فقد زاد وإن شاء جمعها حتى تصير  4المحيط مملوك أصابوفي  
  . 5عدة جراد ثم يصوم يوماً

  ]يجب الجزاء فيما ال يؤكل لحمه [ 

) ]تُهيمق هلَيمِ فَعرالْح ديص لَبح نمو (كُلَّه هفََأشْب ديالص اءزَأج نم ناللَّب ؛ ِلَأن ) . ا لَاقَتََل م نمو

اءزالْج هلَيا فَعوِهنَحاعِ وبكَالس ديالص نم همْؤكَُل لَحي ( نَاهددا عم وهو عالشَّر تَثْنَاها اسقَاَل . إلَّا مو

 يعالشَّاف-  اللَّه همحلَ: -ربِلَتْ عا ج؛ ِلَأنَّهاءزالْج جِبلَا ي ،تَثْنَاةسالْم قاسي الْفَوخَلَتْ ففَد ى الِْإيذَاء

ع صيد ِلتَوحشه، وكَونه مقْصودا بِالَْأخْذ ولَنَا َأن السب.  وكَذَا اسم الْكَلْبِ يتَنَاوُل السباع بَِأسرِها لُغَةً

 َأو بِه طَادصِلي َأو ها ِلجِلْدإمددطَاِل الْعإب نم يها فِلم عتَنمم قاسلَى الْفَوع اسيالْقو ،فْعِ َأذَاهِلد ، 

 لَكفُ َأمرالْعفًا ورعِ عبلَى السع قَعالْكَلْبِ لَا ي ماسشَاةٌ(و هتيمبِق زاوجلَا يقَ) وو فَراَل ز-  همحر

 اللَّه :يمق مِ تَجِبْأكُوِل اللَّحا بِماربتلَغَتْ اعا باِلغَةً مب تُه[ .  

إن قَتََل خنْزِيرا َأو : في الْمحيط . والْفَهد والنَّمرِ والْفيِل  6فَالسباع كَالَْأسد)  قَولُه كَالسباعِ ونَحوِها(  
الْفيُل الْمتَوحشُ صيد لَيس علَى ما :  8وقَوُل الْعتَّابِي.  7فًا لَهما انتهىقردا َأو فيلًا تَجِب الْقيمةُ خلَا

                                                                                                                                                                                    
ابنِ عمر، : روى عنِ . اَألزدي، البصرِي، َأبو عبد اِهللا ، فقيه الشام في عصره، من حفاظ الحديث : مكْحوٌل  1

لم يكن : قال الزهري . أصله من فارس، ومولده بكابل . الَ بْأس بِه : وقَاَل َأبو حاتمٍ . يحيى بن معينٍ: وثَّقَه . وَأنَسٍ
الزركلي ، األعالم ، و.  160\5الذهبي السير ، : انظر . هـ  112توفي سنة . في زمنه أبصر منه بالفتيا 

  . مكحول لم يدرك عمر رضي اهللا عنه . منقطع . 284\7
 ) . أ(ب من /  134) ق(نهاية  ∗
ومكحول لم .  8246: هِر والْجراد ، حديث رقم ، كتاب المناسك ، باب الْ 410\4مصنف عبد الرزاق ، : ينظر  2

  . يدرك عمر رضي اهللا عنه
  . المذاهب ) ط ، ب ، ج(في  3
  . صاد ) ج(أصاد ، وفي ) أ(في  4
  .  38\3ابن نجيم ، البحر الرائق ،  5
  . فاألسد ) ب(في  6
  .  66\2المرجع نفسه ، : انظر  7
عالم بالفقه والتفسير، حنفي، من : أحمد بن محمد بن عمر العتابي البخاري، أبو نصر أو أبو القاسم، زين الدين  8

شرح (و ) شرح الجامع الصغير(و ) شرح الجامع الكبير(و ) جوامع الفقه(من كتبه . أهل بخارى ووفاته بها 
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يجِب كَونُه صيدا َأيضا ِلعروضِ اِلاستْئنَاسِ كَما قَالُوا في الظَّبيِ وحمارِ الْوحشِ  1ينْبغي  فالْمستَْأنَس
  وغَايةُ الَْأمرِ َأن يجرِي في الْفيِل الْمتََألَّف رِوايتَانِ كَما َأن في الطُّيورِ .  2َألَّفاإنَّهما صيد، وِإن تَ

  

قْرِ والص  ، ولَكن الْمخْتَار فيها َأنَّها صيد ، والْمراد بِنَحوِها سباع الطَّيرِ كَالْبازِي 3الْمصوتَة رِوايتَينِ
  . 4معلَّما وغَير معلَّمٍ

 ) لُها: قَوبَِأسرِه اعبُل الستَنَاوالْكَلْبِ ي مكَذَا اس5و  ( هلَيلُّ عديو )) قَاَل لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص َأنَّه
  . 6))اللَّهم سلِّطْ علَيه كَلْبا من كلَابِك ، فَافْتَرسه سبع : داعيا علَى عتْبةَ بنِ َأبِي لَهبٍ 

 ) لُهيقصد: قَو نُهكَو7و ذَا)  بِالَْأخْذةُ 8هادزِي نَاهما قَدلَى مع دي  9قَيف هذْكُري لَم دينَى الصعي مف
 قذَا اللَّاحه َأو ابِقالس ادا فَسإم ملْزفَي ابِقالس هرِيفتَع.  

 ) لُهقَو :نم يها ف10ِلم ددطَاِل الْععليه)  إب وصنْصالْم ددفَ  11الْع سالْخَم وه بِه اقالِْإلْح نم ملْزي
 ددطُُل الْعبسٍ فَيخَم نم ا َأكْثَرعتَثْنَى شَرسالْم كُوني ا َأناسيي: قتنْتَف 1َأي  وند هميصِ اسةُ تَخْصفَاِئد

                                                                                                                                                                                    

.  114\1القرشي ، الجواهر المضية ، : انظر. هـ  586توفي سنة . للشيباني، في فروع الحنفية ) الزيادات
 .  216\1والزركلي ، األعالم، 

 .فإن المستأنس ) ط ، ب ، ج(في  1
  . تألف ) أ(في  2
 . روايتان ) أ ، ب ، ج(في  3
  .  438\2ابن مازة ، المحيط البرهاني ، : ينظر  4
 . بأمرها ) أ(في  5
: ، كتاب التفسير ، باب تَفْسير سورة َأبِي لَهبٍ ، حديث رقم 588\2الحاكم ، المستدرك على الصحيحين ، : ينظر  6

، كتاب الحج ، باب ما ِللْمحرِمِ قَتْلُه من دواب الْبر في الْحلِّ والْحرمِ ،  346\5والبيهقي ، السنن الكبرى ، .  3984
: وقال ابن حجر العسقالني في فتح الباري . » ولَم يخَرجاه صحيح الِْإسنَاد«: قال الحاكم .  10052: حديث رقم 

 ،) هـ852: المتوفى( ، الشافعي العسقالني، الفضل، أبو علي، بن أحمد:  حجر ابن : انظر . وهو حديث حسن 
  .13: األجزاء عدد ، هجري1379 بيروت، - المعرفة دار: ، الناشر 39\4 ، البخاري صحيح شرح الباري فتح

  . مقصوداً ) ط(في  7
  . هنا ) ج(في  8
  . قدمنا ) ب(في  9

  ) . ب(ليست في  10
  ) . أ ، ب ، ط (ليست في  11
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يطَةحالْم اددالَْأع نم رِهغَي∗  الِْإطْلَاق َأو رِهغَيو قلْحقُوَل  :بِالْمي ثَْل َأنم اممٍ عبِاس هكْري ذنقْتَُل: َأع2ي 
 وهجو نم نَظَر يهفنْتَهِبٍ ، وم ادثَلًا : كُلُّ عقَاُل مفَي فَةومِ الصفْهي مف ملْزي ثْلَهم لًا فَِإنا َأوَأم : ازج لَو

 لَم ةتَابِيالْك ةالَْأم كَاحالَىنله تَعي قَوف نَاتْؤمكْرِ الْمقَ ِلذبي  ma   ̀    _l3  يكَذَا فةٌ ، وفَاِئد
ابوج هنيبِع وذَا فَهه نع كُمابوج وا هفَم ، خَاِلفَةيمِ الْمفَاهاِئرِ الْمسو طبِالشَّر دقَيومِ الْمفْهم ننَا ع

ددا . 4الْعَأمقَو فَِإنَّه ، ذَِلك نفُرِغَ ما وعشَر هلَيكْمِ عرِ الْحقَص مدقَّقَ عتَح سِ قَدالْخَم ددع ا فَِإنيثَان د
 يقْتُُل: ثَبتَ النَّص علَى الذِّْئبِ والْحية َأيضا في َأحاديثَ لَم ينَص في صدرِها علَى عدد بْل قَاَل 

ذَِلك الْحكْمِ علَى الْخَمسِ  6عدم إرادة  قصر 5الْمحرِم كَذَا وكَذَا إلَى آخرِ ما روينَاه من قَرِيبٍ ، فَيثبت
اسِ 7فَانْفَتَحيالْق ابقُ بِبلْحيلُِّل وعيصِ يِليُل التَّخْصدو ، ةِللْآي يصتَخْص قاسيثُ الْفَودإذْ ح ، هجا َأخْرم

 ا بِاِلاتِّفَاقضلَّةُ َأيالْع ها تُخْرِجم.  

 اللَّه همحنِّفَ رصالْم ا ثَاِلثًا فَِإنَأمو∗ زو8ج يرِهلَى تَقْدعو ، لَالَةالد اقَ الذِّْئبِ بِطَرِيقطُُل (  9إلْحبي
خُصوص  11لَالَةً ثَابِتًا بِالنَّص لَا يخْرج بِه الْحاُل عن َأنَّه بطََلوكَون الثَّابِت د. الْعدد   10)َأيضا 
  .اسققُوُل ستٌّ من الْفَوويجِيء فيه عين ما تَقَدم من َأنَّه لَو َأراده لَذَكَر عددا يحيطُ بِه معها فَي. الْخَمسِ

نلَك نَاهلَّملَى  12سى عوقَّفُ ستَولَا ي َأنَّه رعٍ غَيامنًى جعم نرِفَ ما علَى مع يهف دلَا ب لَالَةاقَ بِالدالِْإلْح
يلالْج اسيالْق يركَث اهمِلذَا سو ادهتاِلاج ةيلَأه وند مِ اللُّغَةالثَّابِتَ بِ 1فَه ننَح يهمنُسلُغَةً ، و نَى النَّصعم

                                                                                                                                                                                    
  . ينبغي ) ب(في  1
  ) . ب(أ من /  330) ق(نهاية  ∗
  ) .ب(ليست في  2
  .  25آية : سورة النساء  3
 . العدود ، وهو خطأ ) ب(في  4
 . فثبت ) ط ، ب(في  5
  ) . أ(ليست في  6
 . فانفسخ ) ج(في  7
  ) .ج(أ من /  334) ق(نهاية  ∗
  .جواز ) ب(في  8
  .تقدره ، وهو خطأ ) ب(في  9

  . أيضاً يبطل ) ج(في  10
 . يبطل ) ج(في  11
  ) . ب(ليست في  12
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بِالَْأذَى ونَحوِه َأو غَيرِه في  2وِإذَا كَان كَذَِلك فَلَا بد من تَعيينه فَما عينْتُموه من قَوِلكُم ؛ ِلَأنَّها مبتَدأة
وَأما . فَِإن سميتُم ذَِلك دلَالَةً فَهذَا َأيضا دلَالَةٌ  ساِئرِ السباعِ، 3إلْحاق الذِّْئبِ فَهو الَّذي يلْحقُ بِاعتبارِ

هنُخْرِج ا فَِإنَّا لَمابِع4ر  ِلهقَو نم يذمالتِّرد واوَأبِي د يثدح نم نَاهما قَدم وهو ، ْل بِالنَّصاسِ بيبِالْق
 لَامالسلَاةُ والص هلَيع))  ادعٍ عبكُلُّ س5))و  يذمقَاَل التِّرو :نسيَل .  حق ْأسِ  6نَقُوُل: فَِإنالر نم

حدَأةُ ب والْتخْرج مجموع ما نُص علَى إخْراجِه وهو الْحيةُ والْعقْرب والْفَْأرةُ والْكَلْب والْغُراب والذِّْئ
  .عاديوالسبع الْ

 بِه ادرالْم لَى َأنال 7عي حيقَةً ا 8فقح رِمِ فَِإنَّهحلَى الْماَل عا إذَا صم وهو اِئهدتاع بِهِل ، والْفَاع مس
؛ ِلَأنَّه حينَِئذ نَاسخٌ علَى صاَل فَقَتَلَه فَلَا شَيء علَيه كَما سنَذْكُره ، ثُم نَمنَع الِْإلْحاقَ  9إنَّه إذَا: نَقُول

الْع كُوني بِه نقَاري ا لَمِل ، فَمصِ الَْأوخَصي الْمنَةَ فقَارنَا الْماطرِلاشْت صخَصوِلنَا لَا ما ، ُأصادرم ومم
 ؛ ِلَأنَّه بعد تَعلُّق الْحكْمِ بِالْفَرد الْمخْرجِ ،فَِإذَا َأخْرج بعضه بعد الْحكْمِ بِِإرادة الْكُلِّ كَان نَسخاً 

 يصالتَّخْصمِ ( ودع انيقُ إذْ 10)بلْحنَا فَلَا ينْدخًا عنَاس ِإذَا كَانجِ ، وخْرالْم ةادخَ 12لَا 11إرنَس∗ 
   1بِالْقياسِ

                                                                                                                                                                                    
ن الَْأصِل والْفَرعِ مقْطُوع بِنَفْيِ ما كَانَت الْعلَّةُ فيه منْصوصةً َأو غَير منْصوصة غَير َأن الْفَارِقَ بي: القياس الجلي  1

يرِهُل. تَْأثا :  فَالَْأومنْهكَفِّ الَْأذَى ع لَّةا بِعملَه يفرِيمِ التَّْأفنِ بِتَحياِلدبِ الْوررِيمِ ضتَح اقي . كَِإلْحالثَّانو : ةالَْأم اقكَِإلْح
صِل والُْأنُوثَة في الْفَرعِ، وعدم الْتفَات الشَّارِعِ بِالْعبد في تَقْوِيمِ النَّصيبِ حيثُ َأنَّه لَا فَارِقَ بينَهما سوى الذُّكُورة في الَْأ

الْجلي ما يكُون معنَاه في الْفَرعِ زاِئدا علَى معنَى : وقَاَل الْماوردي والروياني. ِإلَى ذَِلك في َأحكَامِ الْعتْق خَاصةً 
 يلِل وقيل  الْجالَْأص "كْرٍ مفو انَاةعرِ مغَي نم ملالزركشي ، البحر المحيط ، .  3\4اآلمدي ، اإلحكام ، : انظر . ا ع

7\48  .  
 .مبتدئات ) ط ، ب(في  2
  . باعتباره ) ب(في  3
  .يخرجه ) ب(في  4
  .  170ص . سبق تخريجه  5
  . بقول ) ب(في  6
 ) . ب(ليست في  7
  . حالة ) ط(في  8
  . لو ) ج(في  9

 . عدم بيان ) أ(في  10
  . إذا ) ب(في  11
 ) . ب(ليست في  12
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َأخَذْتُم في الْجامعِ الدلَاِلي كَونَها تَعيشُ مخَاِلطَةً  4بِالدلَالَة ، فَِإذا 3)بِالْقياسِ بل ( لَا نُخْرِج  : قُلْنَا  2بل
ا ذَكَرابِ كَمهاِلانْتو طَافاجِ الذِّْئبِ ولَا 5بِاِلاخْتبِِإخْر نَاهنَدَأسو ارِهبتبِاع كْمالْح نَا َأننَعم مهضعيشُ  6بعي

  . مخَاِلطًا

 سي يالَّت يهو مهنْدلَالَةَ عالد مِ ؛ ِلَأنا ِللْخَصيامإلْز لُحصي ذْكُورالْم هجالْو قُّ َأنالْحو ومفْها مونَهم
افَقَةوذْكُورِ  7الْمالْم نكْمِ ملَى بِالْحَأو كُوتسالْم نا كَويهطُ فشْتَري .نْعم فُهِم  ،يفنْعِ التَّْأفم نبِ مرالض

قاسالْفَو نالْقَتِْل م ةاحاعِ بِِإببةُ السلَوِيَأو رلَا تَظْهاثَلَةُ  8ومالْم تُهْل غَايلَى . با عهنْعِ قَتْلاتُ ما إثْبَأمو
جو ةمِ قُودلَّ ِلعلَعت ، وعما سم يهوِلنَا فَفثُ قَاَل ُأصيح يطحي الْمف وا هتَانِ كَماياعِ رِوبي السف كَان هِه

 وديا صكُلُّه اعبالس ةايورِ الري ظَاهفو.  

                                                                                                                                                                                    
  ) . أ(أ من /  135) ق(نهاية  ∗
وكَان ابن  ، لَا خالف بين جمهور الْعلماء في َأنه لَا يجوز نسخ الْكتاب والسنة بِالْقياسِ:  النسخ بالقياس : مسألة  1

سريج من َأصحاب الشَّافعي يجوز ذَِلك واألنماطي وكان يقول كل قياس هو مستخرج من الْقُرآن يجوز نسخ الْكتاب 
بِه وكل قياس هو مستخرج من السنة يجوز نسخ السنة بِه؛ ِلَأن هذَا في الْحقيقَة نسخ الْكتاب بِالْكتاب ونسخ السنة 

فثبوت الحكم بِمثل هذَا الْقياس في الْحقيقَة يكون محاالً بِه على : ورد السرخسي على هذا الرأي بقوله . نة بِالس
وهذَا قَول باطل بِاتِّفَاق الصحابة فقد كَانُوا مجمعين على ترك الرْأي بِالْكتاب والسنة ، حتَّى قَاَل عمر . الْكتاب والسنة 

: انظر . كدنا َأن نقضي فيه برأينا وفيه سنة عن رسول اهللا صلى اهللا علَيه وسلم : اهللا عنه في حديث الْجنين  رضي
.  66\2، أصول السرخسي ، ) هـ483: المتوفى(محمد بن أحمد بن أبي سهل، شمس األئمة،  : السرخسي 

  . 2: بيروت ، عدد األجزاء –فة دار المعر: الناشر.  164\3واآلمدي ، اإلحكام ، 
  ) . أ ، ج(ليست في  2
 . بل بالقياس ) ط(في  3
 . فإن ) ط ، ب ، ج(في  4
 . ذكره ) ج(في  5
  . وهو ال ) ب ، ج(في  6
هو ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في المنطوق به من جهة األولى ، : مفهوم الموافقة  7

وهذا كتنصيص الرب تعالى في سياق األمر ببر الوالدين على النهي عن التأفيف ؛ فإنه مشعر بالزجر عن سائر 
: إمام الحرمين : انظر . ه جمع من األصوليين وذهب أبو حنيفة إلى نفي القول بالمفهوم ، ووافق. جهات التعنيف 

، البرهان في ) هـ478: المتوفى(عبد الملك بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد،  الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، 
لبنان ،  –دار الكتب العلمية بيروت : ، الناشر 166\1صالح بن محمد بن عويضة ، : أصول الفقه ، تحقيق 

  .  66\3واآلمدي ، اإلحكام ، .  2: م ، عدد األجزاء 1997 -هـ  1418الطبعة األولى 
 . الفوسق ، وهو خطأ ) ب(في  8
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ا شَيء في لَ : 1وفي الْعتَّابِي.  َأن الَْأسد كَالْكَلْبِ الْعقُورِ والذِّْئبِ - رحمه اللَّه  -وعن َأبِي يوسفَ 
الَْأسد والْفَهد  3التَّصرِيح بِحلِّ قَتِْل 2 يجِب، وقَدمنَا من الْبداِئعِ: - رحمه اللَّه  -الَْأسد، وقَاَل َأبو حنيفَةَ 

لَافكْرِ خرِ ذغَي نابِ مَل الْبرِ َأوالنَّمو دالْفَه4و .  

  ) لُهالْكَلْبِ لَا: قَو ماسفًا ورلَى السباع عع قَعا لُغَةً )  يهلَيع قَعي َأنَّه فربِالْع هيصتَخْص رظَاه
لُّغَة ولَم يثْبتْ بِطَرِيق الْحقيقَة ، وعلَى هذَا التَّقْديرِ يتم مقْصود الشَّافعي ، فَِإن الْخطَاب كَان مع َأهِل ال

تَخْص يهْل يثبتفعِ ، ببرِ السعِ بِغَيالشَّر نم لَاةُ  5يصالص هلَيع نْهته ععما سلَى مع يهف الُهمعتاس
 ِلهقَو نم لَامالسلِّطْ 6اللهم(( وا  ∗سكَلْب هلَيع ((عبس هسيقَةً  7، فَافْتَرقاعِ حبلَى السع هقُوعو نْعلَى مفَالَْأو

 ازِيجنَى الْمعي الْمٌل فمتَعسم لَامالسلَاةُ والص هلَيع اِئهعي دلَفْظُ الْكَلْبِ فيقَةً لُغَةً وقح امي : الْعنَأع
ارِيالض فْتَرِسقَاُل .  الْملَا ي :ف اُؤنَا َأنَّهعادارفْتَرِسٍ ضي كُلِّ مف ى َأنَّهوعد ويقَةٌ هقاعِ حب8ي كُلِّ الس 

ارا 8ضجم امي الْعف هنكَو نيب رالَْأم ارفَد ، نَى الْكُلِّيعالْم ادَأفْر ينَِئذح ادالَْأفْريقَةٌ ، وقحا قُلْتُما كَمز  َأو
: اِلاشْتراك الْمعنَوِي َأولَى بِاِلاعتبارِ عنْد التَّردد بينَه وبين الْمجازِ ؛ ِلَأنَّا نَقُوُل ، وَأو مشْتَركًا معنَوِيا

 همدِليِل عمِ ددع نْدع وهو ددالتَّر نْدع عِ. ذَِلكالنَّو رادتَبو∗∗ إطْلَاق نْدع وفرعوصِ الْمخْصالْم  لَفْظ
خُص ادرِإذَا تَبا ، وهضعب وصخُص رادتَبي لَم منَى الَْأععِللْم كَان إذْ لَو ، همدِليُل عالْكَلْبِ د وص

وض وِإن جاز عر 10ِلذَِلك الْمعينِ فَيجِب اعتباره كذِلك 9بعضها كَان ظَاهرا في َأن الْوضع كان

                                                            
أحمد بن محمد العتابي، البخاري، الحنفي ، : ، ألبي نصر) بالفتاوى العتابية(المعروف : الفقه ) جوامع(جامع  1

  .  569\1يفة ، كشف الظنون ، حاجي خل: انظر . ، وهو كبير، في أربع مجلدات ه 586سنة : المتوفى
  . البديع ) أ(في  2
  .قبل ، وهو خطأ ) ب(في  3
  .   247\1المال خسرو ، درر الحكام ، : انظر  4
 . ثبت ) ج(في  5
 ) .أ ، ب ، ج(ليست في  6
  ) . ب(ب من /  330) ق(نهاية  ∗
 . السبع ) ج(في  7
  . صار ) ب(في  8
  ) .ج(ب من /  334) ق(نهاية  ∗∗
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  9

  . لذلك ) ط(في  10
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استعماٍل ؛ ِلَأن الظَّاهر هو الَّذي يجِب الْمصير إلَيه لَا  2الْبعضِ بِعينه ِلعروضِ شُهرة وغَلَبة 1ذلك
 قَّقَ كَذَِلكتَحيو هلَيِليٌل علَّ ددي إلَّا َأن زوجالْم.  

  ]الضبع صيد وفيهِ شَاةٌ [ 

وِلَأن اعتبار قيمته ِلمكَانِ اِلانْتفَاعِ » الضبع صيد وفيه شاةٌ« -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -قَولُه  ولَنَا[ 

  . ]بِجِلْده لَا؛ ِلَأنَّه محارِب مْؤذ، ومن هذَا الْوجه لَا يزاد علَى قيمة الشَّاة ظَاهرا 

 ) لُهقَو : لَامالسلَاةُ والص هلَيع لُهلَنَا قَويهِ شَاةٌ (( وفو ديص عبالض((  ( ، عبخِ سضِ النُّسعي بفو
ن الضبعِ سَألْتُ رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ع(( ولَيس بِمعروف بْل الْمعروفُ حديثُ جابِرٍ قَاَل 

فَرد بِزِيادة فيه رواه َأبو داود وانْ 4))نَعم ، ويجعُل فيه كَبشٌ إذَا صاده الْمحرِم : ؟ قَاَل  3َأصيد هي
  . ، والْباقُون رووه ولَم يذْكُروها فيه كَبش

نع ةاديالز هذبِه ماكالْح اهورابِرٍ قَاَل  وج : لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسقَاَل ر )) ، ديص عبالض
. وهذَا دِليُل َأكْله عنْد الْخَصمِ وسيْأتي في موضعه  5))فَِإذَا َأصابه الْمحرِم فَفيه كَبشٌ مسن ويْؤكَُل 

اس نِّفُ إنصالْمغَونَا ونْدع عبس لَى َأنَّهع عِ بِنَاءبالض لَّ بِلَفْظتَداس ِإنو ، ثَابِت رعِ فَغَيبالس لَّ بِلَفْظتَد ري
ِلية در الْمايجِب حملُه علَى َأنَّه كَان قَ: مْأكُوٍل تَقْديما ِللنَّهيِ عن َأكِْل كُلِّ ذي نَابٍ من السباعِ فَنَقُوُل 

علَى َأنm    ¾  ½  ¼  »  º  ¹l6  ، وِإلَّا تَلْزم الْمعارضةُ بينَه وبين قَوله تَعالَى في وقْت التَّنْصيصِ
  .َأن الْمراد قيمةُ ما قَتََل من النَّعمِ 

                                                            
 . تبادر ) ط ، ب ، ج(في  1
  . عليه ) ج(في  2
 . هو ) ط ، ج(في  3
  .  145سبق تخريجه ص  4
هذَا حديثٌ صحيح، : وقال الحاكم .  1663: ، كتاب المناسك ، حديث رقم  623\1مستدرك الحاكم ، : ينظر  5

 اهجخَري لَمو . 
 .  95آية : سورة المائدة  6
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السنين في الزكَاة من كَونه مقَدرا بِشَاتَينِ َأو عشْرِين إن ما بين  1وِإذَا كُنْتُم قُلْتُم في حديث جابرٍ 
يقدتَابِ الصك نيحِ محي الصثَابِتٌ ف َأنَّه عا ممهر2د  ي ذَِلكف تالتَّفَاو رقَد ؛ ِلَأنَّه كَان بِه يرالتَّقْد َأن

  ازِم في كُلِّ زمانٍ فَلََأن تَقُولُوا مثْلَه في هذَا الْحديث مع َأنَّه لَم يبلُغْ درجةَ ذَِلك الزمانِ لَا َأنَّه تَقْدير لَ

جي الْوف لُهقَولَى ، وا َأونَاهي ذَكَرالَّت ةضارعالْم نا مخَلِّصم ذَِلك نكَوو ةحي الصف يثدالْح ه ]
عقُوِل الْم ) ْؤذم ارِبحم لَا ؛ ِلَأنَّه هفَاعِ بِجِلْدكَانِ اِلانْتِلم هتيمق اربتاع ِلَأنو ( هجذَا الْوه نم ي ؛ ِلَأنَّهنعي

َأو ِليصطَاد  4)إما ِلجِلْده ( ذ وكَونُه مقْصودا بِالَْأخْ( ساقطُ الْجزاء مع َأنَّه يخَاِلفُ قَولَه قَبلَه بَِأسطُرٍ  3]

ومن قَتَلَه منْكُم متَعمدا فَجزاءm  بِعمومِ قَوله تَعالَى  ∗حيثُ زاد باعثًا آخَر معارض) َأذَاه  5بِه وِلدفْعِ

َأوجب قيمةَ الْمقْتُوِل مطْلَقًا فَتَعيين قيمة مجرد جِلْده في بعضِ الْمقْتُوِل  l6مثُْل ما قَتََل من النَّعمِ 
كَما ذَكَره هنَا ، بْل قَد يكُون  8)جِلْده  7طَلَبِ( خُروج عن مقْتَضاه مع َأن َأخْذَه لَم ينْحصر في 

   .، ومن هذَا الْوجه تَجِب قيمتُه كَما ذَكَره قَبلَه هِلغَرضِ َأن يصطَاد بِ

                                                            
  . جبر ، وهو خطأ ) أ ، ب(في  1
عبد اهللا بن أبي قُحافَة، القرشي، أول الخلفاء الراشدين، وأول من آمن برسول اهللا صلّى اهللا : أبو بكر الصديق  2

نساب القبائل ولد بمكة، ونشأ سيداً من سادات قريش، وغنياً من كبار موسريهم، وعالماً بأ.  عليه وسلم من الرجال
ثم كانت . وحرم على نفسه الخمر في الجاهلية، فلم يشربها . وأخبارها وسياستها، وكانت العرب تلقبه بعالم قريش 

وبويع بالخالفة يوم وفاة النبي .  له في عصر النبوة مواقف كبيرة، فشهد الحروب، واحتمل الشدائد، وبذل األموال
المرتدين والممتنعين من دفع الزكاة ، وافتتحت في أيامه بالد الشام وقسم  هـ فحارب 11صلّى اهللا عليه وسلم سنة 

مدة خالفته سنتان وثالثة أشهر ونصف شهر، وتوفي في . كان خطيباً لسناً، وشجاعاً بطالً . كبير من العراق 
  .  102\4والزركلي ، األعالم ، .  7ص \الذهبي ، السير ، راشدون : انظر . هـ  13سنة : المدينة 

صحيح البخاري، : انظر . يقصد به الكتاب الذي أرسله أبو بكر إلى أنس حين وجهه إلى البحرين : وكتاب الصديق 
  .   1454، كتاب الزكاة ، باب زكاة الغنم ، حديث رقم ،  118\2
  ) . ب(ما بين المعكوفين ليس في  3
  . ما الجلده ، وهو خطأ ) ط(في  4
 . أو لدفع ) ب ، ج(في  5
 ) . أ(ب من /  135) ق(نهاية  ∗
  .  95آية : سورة المائدة  6
  ) . ج(ليست في  7
  . جلده طلب ) ب(في  8
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  ] 1ال شيء في قتل السبع الصائل[ 

) ]هلَيع ءلَا شَي رِمِ فَقَتَلَهحلَى الْمع عباَل السِإذَا صو ( فَرقَاَل زِل : وما بِالْجاربتاع اءزالْج جِبي

إنَّا ابتَدْأنَاه؛ وِلَأن الْمحرِم : ا ما روِي عن عمر َأنَّه قَتََل سبعا وَأهدى كَبشًا وقَاَل ولَنَ. الصاِئِل

الَْأذَى كَم نمِ مهتَوفْعِ الْمي دْأذُونًا فم ذَا كَانِلهفْعِ الَْأذَى، ود نضِ لَا عرالتَّع نع نُوعمي ما ف

جِب واسق فَلََأن يكُون مْأذُونًا في دفْعِ الْمتَحقَّق منْه َأولَى ، ومع وجود الِْإذْنِ من الشَّارِعِ لَا يالْفَ

دبالْع وهقِّ وبِ الْحاحص نم لَا إذْن اِئِل؛ ِلَأنَّهِل الصمالْج لَافبِخ ،قًّا لَهح اءزالْج [ .  

  

  

  ) لُهقَاَل : قَوو :ْأنَاهتَديرِ)  إنَّا اببتَقْدفُ ، ورعلَا ي ذَا غَرِيب2ه   إذَا كَان اءزالْج مدع يدفا يفَِإنَّم هوتثُب
خَالَفَةومِ الْمفْهبِم عبئ الستَدبالْم 3كَان وهنَ 4، واس نكملَا يو ، مهنْدع ةجبِح سلَي5اد  يهوبِ فجمِ الْودع

لَى الْعع ديي الصف اءزابِ الْجخَ بِِإيجنُس قَد يلالَْأص مدالْع ؛ ِلَأن يلمِ الَْأصدإلَى الْع يهف ا لَمومِ ، فَمم
تاِلاس هجفَالَْأو امكْمِ الْعي الْحٌل فاخد وفَه يححِليٌل صد هخْرِجي يهف ري ذُكد الَّذاوَأبِي د يثدلَال بِحد
 7الْفَواسق فَِإنَّه َأباحه ِلتَوهمِ الَْأذَى له 6السبع الْعادي ، والْوجه الَّذي ذَكَره من اِلاستدلَاِل بِدلَالَة نَص قَتِْل

، فَمع تَحقُّق الِْإيذَاء لَه نَفْسه َأولَى ، وِإذَا ثَبتَ الِْإذْن من صاحبِ َأو ِلَأبنَاء نَوعه  2)ِللْقَاتِل  1أي: (  7له
                                                            

الَّذي يضرب الناس ويتَطاول علَيهِم، : فالصُؤول من الرجاِل. هو الذي يسطو على الناس ويعتدي عليهم : الصائل  1
الن يتَواثَبانِ والفَحالنِ َأي ياوفيْأكلهم. تَص الناس بواثه ويي يْأكل راعيالَّذ وهُؤوٌل، وٌل صمج وهو . يثدي حفو

اءعر : الدطُو وَأقْهول َأي َأسَأص وابن ) . ص و ل: (، مادة  108\1الرازي ، مختار الصحاح ، : انظر . بِك
 . الصاد المهملة : ، فصل  387\11منظور ، لسان العرب ، 

 . وتقديره ) أ(في  2
3  خَالَفَةالْم ومفْهِليَل: مى دمسيو ،لِّ النُّطْقحي مف لُوِلهدخَاِلفًا ِلمم كُوتلِّ السحي مف لُوُل اللَّفْظدم كُونا يم وطَابِ هالْخ 

ونجم الدين .  69\3اآلمدي ، اإلحكام ، : انظر . » حنيفَةَ، وبعضِ الْمتَكَلِّمين حجةٌ ِإلَّا عنْد َأبِي«وهو . الْخطَابِ َأيضا
، شرح مختصر ) هـ716: المتوفى (سليمان بن عبد القوي بن الكريم، الطوفي، الصرصري، أبو الربيع، : 

األولى ، : ، الطبعة  مؤسسة الرسالة: ، الناشر  725\2عبد اهللا بن عبد المحسن التركي ، : الروضة، تحقيق 
  . 3: م ، عدد األجزاء  1987/ هـ  1407

 . هذا ) ج(في  4
  . استناد ) ط(في  5
  . قبل ) ب(في  6
  . له به ) ج(وفي . به ) أ(في  7
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ب ، فَلذَا قُلْنَا صاحبِ الْحقِّ سقَطَ الضمان إلَّا َأن يقَيد الِْإذْن بِه ، فَما لَم يقَيد الِْإذْن بِالضمانِ لَا يجِ
الِْإذْنِ فيه بِالْكَفَّارة ،  3اُضطُر الْمحرِم إلَى قَتِْل الصيد ِلمْأكَله عنْد عدمِ صياِله ِلتَقَيد بِوجوبِ الْجزاء إذَا

  .الْآيةَ  m    Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º    ¹  ¸l4  وهو قَوله تَعالى

 )لُهقِّ:  ∗قَوبِ الْحاحص نم لَا إذْن اِئِل فَِإنَّهِل الصمالْج لَافبِخ  ( لَه نُهمضفَي . نَهيب قبِالْفَر طُوِلبو
َأيضا من علَيه لَا يضمنُه مع َأنَّه لَا إذْن  5وبين الْعبد إذَا صاَل بِالسيف علَى إنْسانٍ فَقَتَلَه الْمصوُل

 هاِلكلَى. مولَا ِللْم ةيمبِالْآد ها ِلنَفْسقِل حي الَْأصف ونمضم دبالْع بَِأن اِئرِ  6ُأجِيبكَلَّفٌ كَسم ؛ ِلَأنَّه
 ينكَلَّفِإذَا ك7َ)من أقرانه ( الْمقْتَُل ، وقَتََل ي َأو تَدار لَو ى َأنَّهِل له؛ َألَا تَري الَْأصف هنَفْس انمض 8ان 

مضةً ممتَقَوكَانَتْ م ِإنو يهلَى فوةُ الْماِليمةُ ، وبارحالْم وهو هلقَب نم اءبِيحٍ جقَطَ بِمس عتَب فَهِي ونَةً لَه
   . 10في ضمنِ سقُوط الَْأصِل 9ِلضمانِ النَّفْسِ فَيسقُطُ التبع

  ]ذبح ما ليس بصيود [ 

) ]اءزالْج هلَيفَع فَقَتَلَه ديإلَى قَتِْل ص رِمحالْم طُراُض ا ) فَِإنلَى مع بِالنَّص ةبِالْكَفَّار دقَيم الِْإذْن ؛ ِلَأن

؛ ِلَأن ) الْبقَرةَ والْبعير والدجاجةَ والْبطَّ الَْأهليولَا بْأس ِللْمحرِمِ َأن يذْبح الشَّاةَ و. (تَلَونَاه من قَبُل 

حياضِ؛ ِلَأنَّه هذه الَْأشْياء لَيستْ بِصيود؛ ِلعدمِ التَّوحشِ، والْمراد بِالْبطِّ الَّذي يكُون في الْمساكنِ والْ

 لْقَةِل الْخَألُوفٌ بَِأص)لَوو اءزالْج هلَيلًا فَعورسا ماممح حذَب ( اِلكلَافًا ِلمخ-  اللَّه همحر- . َأنَّه لَه

هوضنُه طْءِلب هينَاحبِج عتَنملَا يو تَْأنَسسنَقُوُل ، َألُوفٌ م ننَحو  : لْقَةِل الْخشٌ بَِأصحتَوم اممالْح

                                                                                                                                                                                    
 ) . أ ، ج(ليست في  1
  ) . ب(ما بين القوسين ليس في  2
 . ليفيد ) ب(في  3
 . 196آية : سورة البقرة  4
 ) . ج(أ من /  335) ق(نهاية  ∗
  . المصال ) ج(في  5
  . للمولى ) ب(في  6
  ) . أ ، ب ، ج(ما بين القوسين ليس في  7
 ) . أ(ليست في  8
 ) . أ(ليست في  9
 شرح العناية ،) هـ786: المتوفى( ، اهللا عبد أبو الدين أكمل محمود، بن محمد بن محمد:  البابرتي: انظر  10

  . 10:  األجزاء عدد ، الفكر دار: الناشر ، 88\3الهداية، 
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وكَذَا إذَا قَتََل ظَبيا (، وِإن كَان بطيء النُّهوضِ، واِلاستْئنَاس عارِض فَلَم يعتَبر  يرانهممتَنع بِطَ

الْحرمة ي ؛ ِلَأنَّه صيد في الَْأصِل فَلَا يبطلُه اِلاستْئنَاس كَالْبعيرِ إذَا نَد لَا يْأخُذُ حكْم الصيد ف) مستَْأنَسا

  ]علَى الْمحرِمِ 

  ) لُهالً: قَوورساوِ )  1مبِفَتْحِ الْو :اوِيُل  2َأيرس رِيشٌ كََأنَّه هلَيي رِجف .  

واِلاستئناس عارِض ، بِخلَاف الْبطِّ الَّذي يكُون في الْحياضِ )  بَِأصِل الْخلْقَة الْحمام متَوحشٌ: ولُه قَ (
  .بَِأصِل الْخلْقَة  3والْبيوت فَِإنَّه َألُوفٌ

 ) لُهقَو :رِهٌل ِلغَيامع ِلَأنَّه  (لَا بِي هحلَّقُ بِذَبتَعي رِهي ِلغَيف اللَّام ا َأنري ظَاهقْتَضي وطسبلَفْظُ الْملُّ ، وح
 يعقَاَل الشَّافو :نقُّ عالْح وهلُّ ، وحبِي لُّقَهي تَعقْتَضالنَّاسِ ي نم رِهلُّ ِلغَيحيِل ورِمِ الْقَاتحلُّ ِللْمحلَا ي 

 هلَيقَو دَأح وهو يعالشَّاف .يِل علالتَّع جِيهتَو نكميو رِهلَّ ِلغَيحِل ولَّ ِللْقَاتحي ا لَملَم ارِ بَِأنَّهبتذَا اِلاعلَى ه  

ِلك فَانْتَقََل فعلُه لَم ينْزِلْه الشَّرع عاملًا ِلنَفْسه بْل ِلغَيرِه فَصار عاملًا ِلغَيرِه شَرعا وِإن لَم يقْصد هو ذَ
  . 4لَهم سواء ذَبح ِلَأجلهِم َأو ِلنَفْسه إلَيهِم فَحلَّ

  ) لُهإلى آخره: قَو وعشْرالْم ذَا ِلَأنهو  ( قَامم ةالِْإقَامو ةيوعشْرالْم نيب ةملَازاتُ الْمإثْب لُهاصح
الْمشْروع  6الْمشْروعيةَ وهو الْمفَاد بِقَوِله فَينْعدم يعني َأعني: الثَّاني فَينْتَفي الَْأوُل  5الْميزِ ، ثُم نفي

 هامدِلانْع :يمي ُأقِل الَّذعامِ الْفدِلانْع طْلُوبِ  7َأيالْم اتي إثْبف جوذَا الْكَلَامِ َأحرِ هإلَى غَي ننَحو ،.  

دمة الْقَاِئلَة وهذَا فعٌل حرام ، وهي إن كَانَتْ من الْمسلَّمات بينَنَا وبين فَِإن حاصَل هذَا إثْباتُ الْمقَ
نْتَهِضلَا ي هنْدةً عنُوعمكَانَتْ م ِإنو ، هإلَي تَجحي لَم يع8الشَّاف نَعإذَا م فَِإنَّه ، هلَيا عثْبِتًا لَهم ذْكُورالْم 

ةمريمِ حلتَس دعب تَاجنَح ننَحةٌ ، ولَّمسا منَّهزِ لَكيالْم قَامم ةالِْإقَام مدع نَعةَ ممرالْحاِئدرٍ زِل إلَى َأمعالْف  ،

                                                            
  . مسرول ) أ ، ب(في  1
 ) . ب ، ج(ليست في  2
 . ولوف ) ج(في  3
   . 85\4السرخسي ، المبسوط ، : انظر  4
  . ففي ) أ(في  5
 ) . ط(ليست في  6
 . أقتم ، وهو خطأ ) ب(في  7
  . ينهض ) ب(في  8
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الْغَيرِ لَا بِِإذْنه لَا يصير لَها حكْم فَِإن مجرد حرمته لَا يوجِب حرمةَ اللَّحمِ مطْلَقًا ، كَما لَو ذَبح شَاةَ 
اُعتُبِر في عينه علَى ما  3ِلقُبحٍ 2ذلك 1وهذَا فعٌل حسي محرم فَيكُون: الْميتَة مع حرمة الْفعِل فَيقَاُل 

؛ ِلعدمِ الْمانعِ  5عاِل الْحسية َأنَّه يضافُ الْقُبح إلَى عينهاالَْأفْ 4هو الَْأصُل عنْدنَا في إضافَة التَّحرِيمِ إلَى
نيعرِ ، والْغَي حِ شَاةي ذَبا فكَم ذَِلك لَافلَى خِليٌل عد قُومي إلَّا َأن ةيعالشَّر لَافعِ بِخانحِ الْمالْقُب وتي بِثُب

كَون الشَّرعِ اعتَبره قَبِيحا ِلعينه ؛ ِلَأنَّه جعلَه  7ِلغَرضٍ صحيحٍ هو َأن يْأكُلَه إن ما ذُبِح 6ِلذَاته مع أنه
  9ن عبثًاحيثُ َأخْرج الذَّابِح عن الَْأهلية والْمذْبوح عن الْمحلِّية فَصار فعلًا في غَيرِ محلِّه فَكَا 8عيناً

شَاة  ∗بِخلَافاعتبارِ الشَّارِعِ ، كَما لَو اشْتَغََل عاقٌل بِذَبحِ حجرٍ ونَحوِه فَِإنَّه يعد جنُونًا َأو سخْرِيةً ، بِ 
رِ فَِإنَّه10الْغَي هاجِإخْرو نَبِيا ِللَْأجعحِ شَرالذَّب ةلِّيحم نا عهاجتْ إخْرثْبي ا  11لَمهإلَي ةببِالنِّس ةيلالَْأه نع

وِإذَا صار ذَبح الْمحرِمِ عبثًا شَرعا صار قَبِيحا ِلعينه فَلَا يفيد حكْم الْحلِّ فيما . فَلَم يعد عبثًا شَرعا 
  .  قَبَل ذَبحه 12َأعني الصيد: كَان محرم الَْأكِْل 

يفيدهما ، وقَوله   mP  O  N  M  L  K   JQ  l13 بقي دِليُل الِْإخْراجينِ ، وذَِلك َأن قَوله تَعالَى 

عن َأهلية الذَّبحِ فَقَطْ ؛ وهذَا ِلَأن الَْأوَل  15يفيد إخْراج المحرم m²  ±   °  ¯  ®³  l14 تَعالَى 

                                                            
  . فيكو ، وهو خطأ ) ب(في  1
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  2
 . لفتح ) ب(في  3
  ) . ب(ليست في  4
  . غيرها ) أ ، ج(في  5
 ) . أ(ليست في  6
  . نأكله ) ب(في  7
 . عبثاً ) ط(في  8
  .عيناً ) ب(في  9
  ) . أ(أ من /  136) ق(نهاية  ∗

  ) . ب(ليست في  10
  . أخرجه ) ب(في  11
  . الصح ، وهو خطأ ) ب(في  12
  .  96آية : سورة المائدة   13
  .  95آية : سورة المائدة  14
 ) .أ(ليست في  15
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 الْمكَلَّفين ، َأضافَ التَّحرِيم إلَى الْعينِ وهي تُفيد الْمبالَغَةَ ، فَِإن الَْأصَل َأن تُضافَ الَْأحكَام إلَى َأفْعاِل
إخْراجا لَه عن محلِّية الْفعِل الَّذي هو متَعلِّقُ الْحرمة بِالَْأصالَة ، فَِإنَّه  ∗∗إلَى الْعينِ كَان 1فَِإذَا ُأضيفَتْ

قْتَرِبامِ لَا يرالْح نَفْسا وامرنِ حيذَا الْعه َل نَفْسعذَا  2جهو ، هنَفْس نْهابِ مراِلاقْت نا عنْعم فَكَان نْهم
إخْرنع هاج∗∗∗  ةلِّيحالْم.  

ضافَته إلَى ولَو قُلْنَا إن إضافَتَه إلَى الْعينِ يجِب َأن تَكُون مجازا عقْليا لَم يضرنَا ، إذْ الْعدوُل عن إ 
افتهِل إلَى إضعا قُلْنَا  3الْفم هببنِ سيالثَّ. إلَى نَفْسِ الْع َأفَادنًىوعبِم رِيمالتَّح ي َأنالذَّابِحِ 4ان ةجِه ن5م 

لتَّحقيق فَلذَا وهو الِْإحرام فََأوجب إخْراجه عن الَْأهلية ، والِْإحرام هو السبب في الَْأمرينِ معا علَى ا
  َأن الِْإحرام هو الَّذي َأخْرج الصيد عن الْمحلِّية والذَّابِح عن الَْأهلية هذه ؛ ِل 6قَاَل في الْمسَألَة الَّتي تَلي

                                                            
 . أضفت ) ب(في  1
 ) .  ج(ب من / 335) ق(نهاية  ∗∗
 . يقرب ) ب(في  2

 ) .ب(ب من /  331) ق(نهاية  ∗∗∗
  . إضافه ) أ(في  3
  . يعني ) ج(في  4
 . الذبح ) ب(في  5
 . على ) ب(في  6
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 ] يحرم على المحرم ذبح الصيد[  

يحلُّ ما : -رحمه اللَّه  -وقَاَل الشَّافعي ) وِإذَا ذَبح الْمحرِم صيدا فَذَبِيحتُه ميتَةٌ لَا يحلُّ َأكْلُها[ (

هإلَي لُهعفَانْتَقََل ف ٌل لَهامع ؛ ِلَأنَّهرِهِلغَي رِمحالْم هحذَب  . امرٌل حعذَا فهو وعشْرٌل معالذَّكَاةَ ف لَنَا َأنو

الد نيزِ بيالْم قَامم ي قَامالَّذ وه وعشْرالْم ذَا ِلَأنه؛ ويوسجالْم ةذَكَاةً كَذَبِيح كُونمِ فَلَا ياللَّحمِ و

هامدبِانْع مدنْعا فَييرستَي )يفَةَ فَِإننَأبِي ح نْدا َأكََل عةُ ميمق هلَيًئا فَعشَي ذَِلك نم الذَّابِح رِمحَأكََل الْم (

لَيس علَيه جزاء ما َأكََل، وِإن َأكََل منْه محرِم آخَر فَلَا شَيء علَيه : وقَالَا( -رحمه اللَّه تَعالَى  -

ج ِلهِمي قَوافيعم (هرغَي رِمحم ا إذَا َأكَلَهكَم ارصو غْفَارتا إلَّا اِلاسهبَِأكْل ملْزتَةٌ فَلَا ييم هذه ا َأنملَه  .

َأنَّه محظُور  َأن حرمتَه بِاعتبارِ كَونه ميتَةً كَما ذَكَرنَا، وبِاعتبارِ -رحمه اللَّه  -وِلَأبِي حنيفَةَ 

 الذَّكَاة إحرامه؛ ِلَأن إحرامه هو الَّذي َأخْرج الصيد عن الْمحلِّية والذَّابِح عن الَْأهلية في حقِّ

آخَر؛ ِلَأن تَنَاولَه لَيس من فَصارتْ حرمةُ التَّنَاوِل بِهذه الْوساِئط مضافَةً إلَى إحرامه بِخلَاف محرِمٍ 

هامرإح اتظُورحم . ) رِمحلَّ الْمدي إذَا لَم هحذَبلَاٌل وح هطَاداص ديص ملَح رِمحْأكَُل الْمي بَِأن ْأسلَا بو

هديبِص هرلَا َأمو ،هلَيع ( اِلكلَافًا ِلمخ-  اللَّه همحرِمِ -رحِل الْم؛ ِلَأجهطَادا إذَا اصيمف  . لُهقَو لَه- 

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- »لَه دصي َأو هدصي ا لَمم ديص مرِمِ لَححبَِأكِْل الْم ْأسلَا ب « وِيا رلَنَا مو

صلَّى اللَّه علَيه  -كَروا لَحم الصيد في حقِّ الْمحرِمِ، فَقَاَل تَذَا -رضي اللَّه عنْهم  -َأن الصحابةَ «

 لَّمسو- بِه ْأسلَا ب « مِ، َأواللَّح وند ديالص هإلَي يدهي لَى َأنُل عمحفَي يكلتَم لَام وِيا ريمف اللَّامو

رِهبَِأم ادصي َأن نَاهعةٌ.  ممرحلَالَةَ مالد لَى َأنع يصذَا تَنْصهو ،لَالَةالد مدشُرِطَ ع قَالُوا ، ثُم  : يهف

 ] وقَد ذَكَرنَاه رضي اللَّه تَعالَى عنْه رمة حديثُ َأبِي قَتَادةَ ووجه الْح.  رِوايتَانِ

يعني سواء َأدى ضمان الْمذْبوحِ قَبَل الَْأكِْل َأو لَا ، )   1]كل عند أبي حنيفة ما أ[ قَولُه فَعلَيه قيمة (
دخََل ضمان ما  3َأكََل بعده 2غَير َأنَّه إن َأدى قَبلَه ضمن ما َأكََل علَى حدته باِلغًا ما بلَغَ ، وِإن كان

 هادربِانْف ءشَي لَه جِبفَلَا ي ديانِ الصمي ضَأكََل ف .  

  

                                                            
  ) . أ(ما بين المعكوفين ليس في  1
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  2
 . قبله ) ط ، ب ، ج(في  3
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يلْزمه : لَا رِوايةَ في هذه الْمسَألَة ، فَيجوز َأن يقَاَل :  2الْكَرخي 1وقَاَل الْقُدورِي في شَرحه ِلمخْتَصرِ
جيو ، آخَر اءزقَاَل جي َأن به: وز رَأم َأو هبِنَفْس هديلَّى صتَو اءوساخَلَانِ ، وتَدَل  3يسَأر َأو هرغَي

ه4كَلْب  .انْتَفَع ؛ ِلَأنَّه ما َأطْعم ةيمومِ قي لُزف هلَابك مطْعي َأو رِمحْأكَُل الْمي َأن نيقَ بلَا فَر5و ظُورِ بِمح
 هامرإح.  

ميتَةً  6يعني َأن حرمةَ التَّنَاوِل بِواسطَة َأنَّه ميتَةٌ وكَونُه)  قَولُه فَصارتْ حرمةُ التَّنَاوِل إلى آخره( 
عا مهِموتثُبو ةلِّيحالْم نع ديالصو ةيلالَْأه نع وجِهخُر طَةاسبِو نالَْأكُْل م امِ ، فَكَانرالِْإح طَةاسا بِو

في إثْباتها ِلما تَقَدم  7محظُورات إحرامه بِواسطَة ، وسبب السببِ سبب خُصوصا وهذه حرمةٌ محتَاط
إيراد الْفَرق بين  هذَا التَّعليِل استَغْنَى الشَّيخُ عنتَقَدم من شَرعِ الْكَفَّارة مع الْعذْرِ فَيجِب بِه الْجزاء ، وبِ

َأكََل الْحلَاُل من لَحمٍ ذَبحه من صيد الْحرمِ بعد َأداء قيمته ؛ ِلَأن الَْأكَْل لَيس من  8)ما لَو ( ، وبين هذَا
ْل تَفْوِيتُهمِ برالْح اتظُورحم  فَكَان تَهإذْ فَو نَهمض قَدمِ فَقَطْ وري الْحف لُوِلهبِح قَّهتَحي اسالَّذ نالَْأم

لَو شَوى الْمحرِم بيض صيد علَيه جزاُؤه : وعن هذَا ما في خزانَة الَْأكْمِل . حرمتُه ِلكَونه ميتَةً فَقَطْ 
في الْفداء إن شَاء ، وكَذَا شَجر  10ه، ويكْره بيعه قَبَل ذَِلك، فَِإن باعه جاز ويجعُل ثَمن 9ِل َأكْلُهوِللْحلَا

حرم بِخلَاف َأو بيضا ضمنَه ، ثُم إن َأكَلَه لَا جزاء علَيه ولَا ي 11الْحرمِ واللَّبن ، وكَذَا لَو شَوى جرادا
دي12الص .  

                                                            
 . المختصر ) ب(في  1
: عبد اهللا بن الحسين بن دالل ابن دلهم الكرخي، المتوفى: لإلمام أبي الحسين: مختصر الكرخي في فروع الحنفية  2

كحالة ، : انظر . ه  428سنة : أحمد بن محمد القدوري ، المتوفى: اإلمام أبو الحسين : وشرحه . ه 340سنة 
 .  74\1والبغدادي ، هدية العارفين ، .  1634\2وحاجي خليفة ، كشف الظنون ، .  67\2معجم المؤلفين ، 

 ) . ط(ليست في  3
  .  204\2السرخسي ، بدائع الصنائع ، : انظر  4
  . انقطع ) ب(في  5
 . بكونه ) ب(في  6
  . يحتاط ) ط(في  7
 ) . ب(ما بين المعكوفين ليس في  8
 . كله ، وهو خطأ ) ب(في  9
  . ثمه ) أ ، ط(لحمه ، وفي ) ب(في  10
 .وهو خطأ . جرداً ) ب(في  11
  .  203\2: المرجع نفسه : انظر  12
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  ) لُهقَو :اِلكلَافًا ِلمرِمِ 1خحِل الْمِلَأج هطَادا إذَا اصيمه 2) فطَادا إذَا اصَأم ، رِهرِ َأمي بِغَينعلَاُل  3يالْح
وقَاَل . اُخْتُلفَ فيه عنْدنَا ، فَذَكَر الطَّحاوِي تَحرِيمه علَى الْمحرِمِ  5)بَِأمرِه ( صيدا  4الْحلَاُل ِلمحرِمٍ

يانجر6الْج : مرحلَا ي . ورِيقَاَل الْقُد :اوِيالطَّح ةايلَى رِوع دتَماعذَا غَلَطٌ و7ه .  

  

                                                            
  . للمالك ) ب(في  1
: -سبحانَه وتَعالَى  -مجمع علَى حرمته ِلقَوِله : اِلاصطياد للمحرم : أوالً : مسألة ما صيد من أجل المحرم  2
وَأجمعوا علَى َأنَّه لَا . }  ال تَقْتُلُوا الصيد وَأنْتُم حرم{: - تَعالَى  -وقَوِله  ،} وحرم علَيكُم صيد الْبر ما دمتُم حرما{

 نْهم وه ادا صلَا َأكُْل مو هديص لَه وزجففيه خالف : أما ما صيد من أجل المحرم . ي . اِلكقَاَل م : نم دصي ا لَمم
وهو مذهب . َأو من َأجِل قَومٍ محرِمين فَهو حلَاٌل، وما صيد من َأجِل الْمحرِمِ فَهو حرام علَى الْمحرِمِ  َأجِل الْمحرِمِ

صيد الْبر «:  يقُوُل –صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -سمعت رسوَل اللَّه : واستدلوا بما روى جابِر، قَاَل . الشافعي وأحمد 
لَكُم دصي َأو ،وهيدتَص ا لَملَاٌل مح لَكُم « . ،يثادالَْأح نيب عمج يهفكْمِ، وي الْحف رِيحذَا صهقال ابن قدامة في المغني و

نِ عباسٍ، َأن لَحم الصيد يحرم علَى الْمحرِمِ بِكُلِّ وروي عن علي، وابنِ عمر، وعاِئشَةَ، واب. وبيان الْمخْتَلف منْها
سقَاَل طَاو بِهاٍل، وةَ قَاَل. حثَامنِ جبِ بعالص يثدوِل اهللا : واستدلوا بِحستُ ِلريدلَّمَ   -َأهسو هلَيع لَّى اللَّهلحم  -ص

إننا لسنا براديه عليك ولكننا : فَرده علَي فَلَما رَأى الْكَراهةَ في وجهِي قال حمارٍ وحشي، وهو باألبواء، أو بودان،
حرم .ِلهومِ قَوماقُ؛ ِلعحِإسو ،رِيالثَّو هكَرِها{: ومرح تُمما دم رالْب ديص كُملَيع مرحوأرجح هذه األقوال مذهب . } و

ه وسلَّم وأحمد ويؤيد ذلك حديثُ َأبِي قَتَادةَ َأنَّه لَما صاد الْحمار الْوحشي وسَأَل النَّبِي صلَّى اللَّه علَيمالك والشافعي 
رواه الْبخَارِي ) و محرِم كلوه وَأكََل النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم منْه وه( عنْه فَقَاَل صلَّى اهللا عليه وسلم للمحرمين 
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ُل النَّبِيقَوو ملسمو)هإلَي َأشَار َأو هلَيَل عمحي َأن هرَأم دَأح نْكُمْل مابن رشد ، بداية : انظر ) . ه

  .  291- 290\3ابن قدامة، المغني ، و.  325- 324\7والنووي ، المجموع ، .  96-95\2المجتهد ، 
  . اصطاد ) ب(في  3
  . المحرم ) ب(في  4
  . لم يأمره ) ج(في  5
فقيه من أعالم الحنفية ، سكن بغداد، وكان يدرس فيها : محمد بن يحيى بن مهدي ، أبو عبد اهللا، الجرجاني  6

ذي بمسجد قطيعة الربيع ، تفقه على أبي بكر الرازِي وتفقه علَيه َأبو الْحسين الْقَدورِي ، وكَان يدرس بِالْمسجِد الَّ
لفالج في آخر عمره ماتَ سنة ثَمان وتسعين وثَلَاث ماَئة في يوم الَْأربعاء لعشر بقين من بقطيعة الربيع وحصل لَه ا

). القول المنصور في زيارة سيد القبور(و ) ترجيح مذهب أبي حنيفة(رجب ودفن ِإلَى جانب قبر أبي حنيفَة له كتاب 
وكحالة ، معجم المؤلفين، .  136\7، األعالم ،  والزركلي.  143\2القرشي ، الجواهر المضية ، : انظر 

12\112  .  
،  406\4 الهداية، شرح البناية ،)هـ855: المتوفى( الدين، بدر ،الحنفي، أحمد بن محمود محمد أبو:  العيني 7

 وابن . 13: األجزاء عدد ، م 2000 - هـ 1420 األولى،: الطبعة ، لبنان بيروت، - العلمية الكتب دار: الناشر
  .  40\3نجيم ، البحر الرائق ، 
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 ) لُه1]لقوله : [ قَو السلَاةُ والص هلَيعلَام  ( نع اِئيوالنَّس يذمالتِّرد واوي َأبِي دا فلَى ميثُ عدالْح
هكَذَا بِالَْأِلف في يصاد ،  2))لَحم الصيد حلَاٌل لَكُم وَأنْتُم حرم ما لَم تصيدوه َأو يصاد لَكُم (( جابِرٍ 

َأخبرنَا : الْمعارضةُ فيما روى محمد بن الْحسنِ  3َأما. ولَه دفْعا ِللْمعارضة فَعارضه الْمصنِّفُ ثُم َأ
تَذَاكَرنَا : (( قَاَل  7اللَّه 6عن طَلْحةَ بنِ عبيد 5عن عثْمان بنِ محمد 4َأبو حنيفَةَ عن محمد بنِ الْمنْكَدرِ

منَا لَحتَذَاكَر تَياتُنَا فَاسوتْ َأصتَفَعفَار ، نَاِئم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِيو رِمحالْم ْأكُلُهي ديقَظَ الص
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر  

  

                                                            
 . له قوله ) ط(في  1
وسنن .  1851: ، كتاب المناسك ، باب لَحمِ الصيد ِللْمحرِمِ ، حديث رقم  171\2سنن أبي داود ، : ينظر  2

والنسائي ، السنن .  846: ، أبواب الحج ، باب ما جاء في َأكِْل الصيد ِللْمحرِمِ ، حديث رقم  196\2الترمذي، 
قال .  3796: ِإذَا َأشَار الْمحرِم ِإلَى الصيد فَقَتَلَه الْحلَاُل ، حديث رقم  ، كتاب المناسك ، باب 83\4الكبرى ، 
 . والمطَّلب الَ نَعرِفُ لَه سماعا من جابِرٍ : الترمذي 

  . على ) ب(في  3
: ، اِإلمام، الحافظُ، القُدوةُ، شَيخُ اِإلسالَمِ، قال سفْيان محمد بن المنْكَدرِ بنِ عبد اِهللا، القُرشي، التَّيمي، أبو عبد اهللا 4

-صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم- كَان من معادنِ الصدق، وكَان من سادات القُراء، الَ يتَمالَك البكَاء ِإذَا قَرَأ حديثَ رسوِل اِهللا
 .  112\7الزركلي ، األعالم ، .  354-353\5الذهبي ، السير ، : نظر ا. هـ  130توفي سنة 

ولكن أخرج هذا الحديث من طريق محمد بن المنكدر عن معاذ بنِ عبد الرحمنِ . عثمان بن محمد غير معروف  5
اإلمام أحمد ، ومسلم ، والنسائي ، : كل من  التَّيمي عن َأبِيه عبد الرحمنِ بنِ عثْمان عن طلحة بن عبيد اهللا ،

.  1383: ، حديث رقم  7\3مسند أحمد ، : انظر. والدارمي، والبزار ، وابن خزيمة ، وابن حبان وغيرهم 
والنسائي ، ) . 65(-)1197: (، كتاب الحج ، باب تَحرِيمِ الصيد ِللْمحرِمِ ، حديث رقم  855\2وصحيح مسلم ، 

 .  3785: ، كتاب المناسك ، باب ما يجوز ِللْمحرِمِ َأكْلُه من الصيد ، حديث رقم  78\4رى ، السنن الكب
 . عبد ) ب(في  6
وأبلى . شهد أحداً وما بعدها من المشاهد . طلحة بن عبيد اهللا بن عثمان بن عمرو بن كعب، القرشي، التيمي  7

اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بنفسه، واتقى النبل عنه بيده حتى شلت يده، شَهِد طلحة يوم أحد بالء حسناً، ووقى رسول 
عمر فيهم  طَلْحةُ الْمشَاهد كُلَّها، وشَهِد الْحديبِيةَ، وهو َأحد الْعشْرة المشهود لهم بالجنة ، وأحد الستة الذين جعل

  .  24-23\1والذهبي ، السير ، .  764\2العسقالني ، االستيعاب ، : انظر . هـ  36توفي سنة . الشورى 
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. 2َأخْرجه في الْآثَارِ 1))لُه الْمحرِم ؟ فََأمرنَا بَِأكْله في لَحمِ الصيد يْأكُ: فيم تَتَنَازعون ؟ فَقُلْنَا : فَقَاَل 
في مسنَد َأبِي حنيفَةَ عن َأبِي حنيفَةَ عن  4الْبلْخي 3وروى الْحافظُ َأبو عبد اللَّه الْحسين بن خسرو

  وكُنَّا 8الصيد صفيفًا ∗∗كُنَّا نَحمُل: (( قَاَل  7بنِ الْعوام ∗عن جده الزبيرِ 6عن َأبِيه 5هشَامِ بنِ عروةَ

  

  

                                                            
، ) هـ430: المتوفى(أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران، : األصبهاني : ينظر  1

األولى، : الطبعةالرياض ،  –مكتبة الكوثر : ،  الناشر 36\1نظر محمد الفاريابي ، : مسند اإلمام أبي حنيفة ، تحقيق
  . 1: هـ ، عدد األجزاء 1415

، كتاب مناسك الحج ، باب الصيد يذْبحه الْحلَاُل في الْحلِّ هْل  171\2الطحاوي ، شرح معاني اآلثار ، : ينظر  2
  .  3805: ِللْمحرِمِ َأن يْأكَُل منْه َأم لَا؟ ، حديث رقم 

 . وهو خطأ . جزء ) أ ، ب ، ج(في  3
المحدثُ، ) . مسنَد َأبِي حنيفَةَ(َأبو عبد اِهللا الحسين بن محمد البلْخي، ثُم البغْدادي، الحنَفي، جامع : ابنِ خُسرو  4

نَةَ ساٍل، سي شَوف فِّيتُو ،ادغْدل بَأه يدفم ،اِلمالع سِ ماَئةخَمو نشْرِيع592\19الذهبي ، السير ، : انظر . تٍّ و -
  .  218\1والقرشي، الجواهر المضية ، . 593

أئمة  اِإلسالَمِ، تابعي، من هشَام بن عروةَ بنِ الزبيرِ بنِ العوامِ، اَألسدي، َأبو المنْذرِ، القُرشي، اِإلمام، الثِّقَةُ، شَيخُ 5
 146توفي سنة . ثقَةٌ، ِإمام في الحديث : قَاَل َأبو حاتمٍ الرازِي . ولد وعاش فيها " المدينة " من علماء . الحديث 

  .  87\8والزركلي ، األعالم ، .  35-34\6الذهبي ، السير، : انظر . هـ
كان . اِإلمام، عاِلم المدينَة، الفَقيه، َأحد الفُقَهاء السبعة  :عروة بن الزبير بن العوام، األسدي، القرشي، أبو عبد اهللا  6

وانتقل إلى البصرة، ثم إلى مصر فتزوج وأقام بها سبع . عالماً بالدين، صالحاً كريماً، لم يدخل في شئ من الفتن
والزركلي ، األعالم ،  .  421\4،  الذهبي ، السير: انظر . هـ  93سنة . وعاد إلى المدينة فتوفي فيها.  سنين

4\226  .  
 ) . أ(ب من /  136) ق(نهاية  ∗
حوارِي رسوِل . الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، القرشي، األسدي، يكنى أبا عبد اهللا  7

نْت عبد المطَّلبِ، وَأحد العشرة المشْهود لَهم بِالجنَّة، وَأحد الستَّة َأهِل وابن عمته صفيةَ بِ -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم- اِهللا 
شهد الحديبية والمشاهد كلها، . الشُّورى، وَأوُل من سلَّ سيفَه في سبِيِل اِهللا، َأسلَم وهو حدثٌ، لَه ستَّ  عشْرةَ سنَةً 

  .   41\1والذهبي ، السير ، .  510\2القرطبي ، االستيعاب ، : انظر . ه 36اهللا عنه سنة توفي رضي 
  ) .ج(أ من /  336) ق(نهاية  ∗∗
البغدادي ، : انظر . اللحم المجفف في الشمس، سمى صفيفاً، ألنه يصف في الشمس ليجف : الصفيف، والقديد 8

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد : وابن األثير . صفف : ، مادة  3\4غريب الحديث ، 
عبد : ، جامع األصول في أحاديث الرسول ، تحقيق )هـ606: المتوفى (ابن عبد الكريم، الشيباني، الجزري ، 

  . األولى : مكتبة دار البيان ، الطبعة  -مطبعة المالح  - مكتبة الحلواني : ، الناشر  68\3القادر األرنؤوط، 
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  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر عم ونرِمحم ننَحو نَْأكُلُهو هدوي  1))نَتَزف اِلكم هراخْتَصو
طَِّئهو2م.  

َأن يصاد ويجعَل لَه فَيكُون تَمليك عينِ الصيد  ∗التَّْأوِيُل فَبِوجهينِ ، كَون اللَّامِ ِللْملْك والْمعنَى 3ماوَأ 
عتَنمم وهرِمِ ، وحالْم نْأكُله 4مفَي لَّكَهتَمي 5َأن الْم لَى َأنُل عمالْحو ، هملَح ن؛ م رِهبَِأم ادصي َأن ادر

لُهمحم كُنفَلْي نْهبِطَلَبٍ م كُوني َأن رِهانِ ِلغَيِل الِْإنْسمي عف الْغَاِلب ذَا ِلَأنه6و  ةضارعا ِللْمفْعذَا ده .
" ة والتَّرجِيحِ ؛ ِلَأن قَوَل طَلْحةَ فََأمرنَا بَِأكْله الْقَواعد تَقْتَضي َأن لَا يحكَم هنَا بِالْمعارض: وقَد يقَاُل 

نِّفصِللْم خْتَارالْم وا هلَى مع هبِقَتْل هرلَا َأمو رِمحالْم لَّهدي ا إذَا لَمنَا بِمنْدع دقَيَأبِي  م يثدالًا ِلحمإع
وحديثُ . في دلَالَته  7ما إذَا لَم يصد ِللْمحرِمِ بِالْحديث الْآخَرِ ِلدخُوِل الظَّنيةقَتَادةَ ، فَيجِب تَخْصيصه بِ

الصيد ِللتَّزود الزبيرِ حاصلُه نَقُْل وقَاِئعِ َأحواٍل لَا عموم لَها ، فَيجوز كَون ما كَانُوا يحملُونَه من لُحومِ 
مما لَم يصد ِلَأجِل الْمحرِمين ، بْل هو الظَّاهر ؛ ِلَأنَّهم  يتَزودونَه من الْحضرِ ظَاهرا ،  8كان

ادةَ اِلاستدلَال علَى َأصِل الْمطْلُوبِ بِحديث َأبِي قَتَ 9والِْإحرام بعد الْخُروجِ إلَى الْميقَات ، فَالَْأولَى في
لَم لَامالسلَاةُ والص هلَيع َألُوها سلَم منِ ، فَِإنَّهييححي الصا فلَى مع ةضارعالْم هجلَى وع  لِّهبِح جِبي

ع لَّى اللَّهلَا ، فَقَاَل ص ةً َأمودجولِّ َأكَانَتْ معِ الْحانوم نع مَألَهتَّى سح ملَه لَّمسو هلَي )) هرَأم دَأح نْكُمَأم
  فَلَو كَان من الْموانعِ َأن يصاد لَهم  10))فَكُلُوا إذًا : َأن يحمَل علَيها َأو َأشَار إلَيها ؟ قَالُوا ال ، قَاَل 

                                                            
  . صحيح اإلسناد .   248\1مسند أبي حنيفة ، : ينظر  1
 .  77: ، كتاب الحج ، باب ما يجوز ِللْمحرِمِ َأكْلُه من الصيد ، حديث رقم  350\1موطأ مالك ، : ينظر  2
  . وأنما ) ط(في  3
 ) .ب(أ من /  332) ق(نهاية  ∗
  .  وهو ممتنع عن ) ج(متمتع ، وفي ) ب(في  4
  . فيأكل ) ج(في  5
  . لحمله ) أ(في  6
 . الظبية ) أ(في  7
  ) . ط(ليست في  8
  ) . أ ، ط ، ج(ليست في  9
الَ يشير المحرِم ِإلَى الصيد ِلكَي يصطَاده : ، كتاب الحج ، باب 13\3صحيح البخاري ، : انظر . متفق عليه  10

: ، كتاب الحج ، باب تَحرِيمِ الصيد ِللْمحرِمِ ، حديث رقم  854\2م ، وصحيح مسل.  1824: الحالَُل ، حديث رقم 
)1196(-)61 .( 
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موانعِ ِليجِيب بِالْحكْمِ عنْد خُلُوه عنْها ، وهذَا عن الْ عنْه منْها في التَّفَحصِ 1لَنَظَمه في سلْك ما سأل
قَديابِرٍ ويثَ جدح ارِضعا فَيعانرِمِ محِللْم اديطنِ اِلاصي نَفْيِ كَورِيحِ فنَى كَالصعالْمهوتثُب ةِلقُو هلَيع م ،

وغَيرِهما من الْكُتُبِ الستَّة ، بِخلَاف ذَِلك ، بْل قيَل في حديث جابِرٍ لَحم الصيد إذْ هو في الصحيحينِ 
بطَّلالْم ؛ ِلَأن طَاعحنطب 2إلَى آخره انْق ن3ب نْدابِرٍ عج نم عمسي 4لَم  اِلهي رِجكَذَا فو ، داحرِ وغَي

 ِلين يهف نم اِلهرِج . ننِّفُ مصالْم ها ذَكَرلَى مِليٌل عد قُومنَا يا ذَكَربِم هنَا إلَيبا ذَهم وتثُب دعبو
َأنَّه َأهدى ِللنَّبِي صلَّى اللَّه علَيه (( في مسلمٍ  6حديث الصعبِ بنِ جثَّامةَ 5ويعارِض الْكُلَّ. التَّْأوِيِل هذَا 

و هلَيع ي لَفْظفارٍ ، ومح ملَح لَّمس : ي لَفْظفارٍ ، ومَل حرِج : ي لَفْظفارٍ ، ومح زجارٍ : عمقَّ حش
ةَ َأكِْل فَِإنَّه يقْتَضي حرم 8))إلَّا َأنَّا حرم  7إنَّا لَم نَرده إليك: فَرده علَيه ، فَلَما رَأى ما في وجهِه قَاَل 

م ةاعمج نَل عنُق بذْهم وهلَا ، و َأو رِهبَِأم َأو لَه يدص اءوطْلَقًا سم ديالص مرِمِ لَححالْم لَفالس ن
اللَّه  9وطَلْحةَ بنِ عبيد منْهم علي بن َأبِي طَاِلبٍ رضي اللَّه عنْه ، ومذْهبنَا مذْهب عمر وَأبِي هريرةَ

  جاِئشَةَ ، وَأخْرعو ) منْهع 10)ذَلك  اللَّه همحر اوِييثُ . الطَّحدتعالى ح اللَّه همحر يعُل الشَّافقَوو
 نتُ ما َأثْبارمح ى لَهدَأه َأنَّه وهو اِلك12) 11]من قال [ حديث (م دَأه ارٍ أنَّهممِ حلَح نم ي : ى لَهنعي

 نَاعتام هدر كُونفَي  

                                                            
  . يسأل ) ط ، ب(في  1
 . المطب ) ب(في  2
ن ُأخْت المطَّلب بن عبد اِهللا بنِ حنْطَبٍ، القُرشي، المخْزومي، المدني، وهو اب: وهو . خطب ، وهو خطأ ) أ (في  3

كَان . واختلف في توثيقه ، وسماعه من عامة الصحابة . مروان بنِ الحكَمِ، وابن ُأخْت َأبِي سلَمةَ بنِ عبد الرحمنِ 
 ماَئةو نشْرِيع نَةس دودي حاً فيح. 

 ) . ب(ليست في  4
  . األول ) أ(في  5
شهد الوقائع في عصر النبوة، وحضر فتح إصطخر . الصعب بن جثامة بن قيس، الليثي، صحابي، من شجعانهم  6

القرطبي ، : انظر . ه 25وله أحاديث في الصحيح توفي نحو . مات في خالفة عثمان، وقيل قبلها . وفارس
  .    204\3م ، والزركلي ، األعال. 345- 344\3العسقالني ، اإلصابة ، .  739\2االستيعاب ، 

 . عليك ) ط(في  7
  ) . 54(-)1194(، كتاب الحج ، باب تَحرِيمِ الصيد ِللْمحرِمِ ، حديث رقم ،  851\2صحيح مسلم ، : ينظر  8
 . عبد ) أ ، ط(في  9
  . عنهم ذلك ) ط ، ب(في  10
 ) . ب ، ج(ما بين المعكوفين ليس في  11
 ) .  أ(ما بين القوسين ليس في  12
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 1وال. بعضية تَملُّك الْمحرِمِ الصيد منْع بَِأن الروايات كُلَّها علَى ما ذَكَرنَا َأوَل الْحديث تدلُّ علَى الْ
ما لَا يخْفَى ، إذْ ينْدفع بِِإرادة رِجٍل معها الْفَخذُ وبعض  2ه علىتعارض بين رِجِل حمارٍ وعجزِه وشقِّ

إطْلَاق اسمِ الْكُلِّ علَى  3وبعض جانبِ الذَّبِيحة فَوجب حمُل رِواية َأهدى حمارا علَى َأنَّه من باب
اعِ عكْسه ، إذْ إطْلَاقُ الرجِل علَى كُلِّ الْحيوانِ غَير معهود ، ولَا يطْلَقُ الْبعضِ ِلما ذَكَرنَا وِلتعينه ِلامتنَ

كُلِّ التَّلَازم علَى زيد ُأصبع ونَحوه ؛ ِلَأنَّه غَير جاِئزٍ ِلما عرِفَ من َأن شَرطَ إطْلَاق اسمِ الْبعضِ علَى الْ
ع ةقَبالظُّفُرِ كَالرِل وجوِ الرنَح لَافا ، بِخمونَهد انلَا إنْس ْأسِ فَِإنَّهالرانِ وا إطْلَاقُ . لَى الِْإنْسَأمو

لَا  رقيب ، وهو من هذه الْحيثية 5فَلَيس من حيثُ هو إنْسان بْل من حيثُ أنه 4علَى الربِيَئة ∗الْعينِ
 8اللَّفْظي كَما عده ِلَأكْثَر 7َأو هو َأحد معاني الْمشْترك في التَّحقيقَات ، 6يتَحقَّقُ بِلَا عينٍ علَى ما عرِفَ

ا  8ِلَأكْثَرنْهِل. ممذَا الْحي هف إن 9ثُم كُمحي ا ِللَْأكْثَرِ َأوجِيح10تَر تلْك 11بِغَلَط ةايوالر  لَى َأنع بِنَاء
  . ِلغَلَطه  ∗∗الراوِي رجع عنْها تَبييناً

  

                                                            
  ) . أ(ليست في  1
  ) . أ(ليست في  2
  ) . أ ، ب ، ط (ليست في  3
  ) . ج(ب من /  336) ق(نهاية  ∗
. ف ينْظُر منْه هو الْعين والطَّليعةُ الَّذي ينْظُر ِللْقَومِ ِلَئلَّا يدهمهم عدو، ولَا يكُون ِإلَّا علَى جبٍل َأو شَر: الربِيئةُ   4

، فصل  82\1وابن منظور ، لسان العرب ، . ربأ : ، مادة  179\2ابن األثير ، النهاية في غريب الحديث ، : انظر
 . الراء 

  . هو ) ط ، ب(في  5
 . جرف ، وهو خطأ ) ب(في  6
  . المشرك ) أ(في  7
  . األكثر ) ب(في  8
  . الجمل ) ج(في  9
  . نحكم ) ط(في  10
 . ذلك ) أ(في  11
 ) .ب(ب من /  332) ق(نهاية  ∗∗
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يديم1قَاَل الْح  :انفْيس 2كَان  يثدي الْحقُوُل في )) : ملَح لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهستُ ِلريدَأه
قَاَل حمار : ذَِلك ، وكَان فيما خَلَا  5لَم يقُْل 4يقْطُر دما ، وربما: ، وربما قَاَل  3))حمار وحش 

يشح6واتَ ، ثُمتَّى ممٍ حإلَى لَح ارص .  

 ∗قَاَل الشَّافعي. ينه غَلَطَه َأولًا يدلُّ علَى رجوعه وثَباته علَى ما رجع إلَيه ، والظَّاهر َأنَّه ِلتَب 7وهذا 
 اللَّه همحر :َأنَّه ملع كُوني ُل َأنتَمحي ا فَقَدملَح ى لَهدَأه كَان ِإنانتهى 8و هلَيع هدفَر لَه يد9ص  . فَِإن
يَل إنق امِ:  10فَِإنرإلَّا بِالِْإح قَعا ويل مللَقَاَل بَِأنَّ،  11التَّع اللَّه همحر يعالشَّاف ها ذَكَركَم كَان ك فَلَو

                                                            
1  يديمكْرٍ، ال: الحو بى، َأبسيرِ بنِ عيبالز اِهللا بن دبع باحص ،كِّيالم ،يداَألس ،يشقُر)نَدسظُ، ) .المافالح ،اماِإلم

الفَقيه، شَيخُ الحرمِ، أحد األئمة في الحديث ، من أهل مكة ، رحل منها مع اإلمام الشافعي إلى مصر، ولزمه إلى أن 
نثَ عدنَةَ : مات، فعاد إلى مكة يفتي بها ، وهو شيخ البخاري ، حييبنِ ع انفْيمٍ - ساتو حقَاَل َأبو دوجو ،نْهع فََأكْثَر :

 امقَةٌ، ِإمث وهنَةَ، ويينِ عابِ ابحَأص سِئير وهو ،يديمنَةَ الحيينِ عي ابتُ النَّاسِ فَأثْب . يديمقَاَل الح : انفْيتُ سالَسج
والزركلي ، .  616\10الذهبي ، السير ، : انظر . ه 219توفي سنة . ةَ تسع عشْرةَ سنَةً، َأو نَحوها بن عيينَ

    . 87\4األعالم، 
سفْيان بن عيينَةَ بنِ َأبِي عمران، ميمونٍ، الهِالَِلي، اِإلمام الكَبِير، حافظُ : وهو . سفين ، وهو خطأ ) ب(في  2

كِّيالم ثُم ،يفالَمِ، الكُوخُ اِإلسرِ، شَيصالع . هِلدوم : ماَئةعٍ وبس نَةي سف ،فَةبِالكُو .طَلَبْل  وثٌ، بدح وهثَ ويدالح
راً، وهد رمعنَّفَ، وصو ،عمجو ،دوجو ،َأتقَناً، وملْماً جم عنْهَل عمحو ،اربالك يلَقو ،غُالَم ،هلَيالخَلْقُ ع محازد

لوال مالك وسفيان لذهب علم : قال الشافعي. د، وَألْحقَ اَألحفَاد بِاَألجداد وانْتَهى ِإلَيه علُو اِإلسنَاد، ورحَل ِإلَيه من البِالَ
  . 105\3والزركلي ، األعالم ، .  455-454\8الذهبي ، السير ، : انظر . هـ  198توفي سنة . الحجاز 

: المتوفى(أبو بكر عبد اهللا بن الزبير بن عيسى بن عبيد اهللا، القرشي، األسدي، المكي، : الحميدي : ينظر  3
دار السقا، : الناشر.  801: ، حديث رقم  37\2حسن سليم أسد الداراني ، : ، مسند الحميدي ، تحقيق)هـ219

، كتاب الحج ،   851\2وهو أيضاً عند مسلم ،  . 2: م ، عدد األجزاء 1996األولى، : سوريا ، الطبعة –دمشق 
    ) . 52(- )1193: (باب تَحرِيمِ الصيد ِللْمحرِمِ ، حديث رقم 

 . وبما ) أ(في  4
  . نقل ) ب(في  5
  . وحش ) ط ، ج(في  6
 . وحتى ) أ(في  7
  ) .ب(أ من /  327) ق(نهاية  ∗
  . أن ) ب(في  8
  .  329\7النووي ، المجموع ، : ينظر  9
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  10
 . بإحرام ) أ(في  11
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صيد ِلَأجله وهو  2يعني علم َأنَّه قد. ذَِلك  1كَلَام الشَّافعي رحمه اللَّه يضمن: قُلْنَا. صدتَه ِلَأجلي 
يقَع الْجمع بين  4حرامِ بِسببِ َأنَّه يمنَع من َأكِْل ما صيد ِللْمحرِمِ ، وبهمعلِّلًا بِالِْإ 3محرِم فَرده عليه
يحرم علَى الْمحرِمِ ما صيد : وحديثَي َأبِي قَتَادةَ وجابِرٍ السابِق علَى رْأيِ من يقُوُل  5حديث الصعبِ

 هلِلَأج .ا عبهَأم قَعفَلَا ي طذَا الشَّررِ هبِغَي تُهاحإب وهنَا وْأيةَ ،  6لَى رَأبِي قَتَاد يثدح نيبو نَهيب عمالْج
الصعبِ  حديثُ 8إنَّه يفيد عدم اشْتراط َأن لَا يصاد ؛ ِلَأجله علَى ما ذَكَرنَا ، فَِإذا حمَل: قُلْنَا  7فَِإنَّما

حججِيحِ فَيرإلَى التَّر ارصا يا فَِإنَّمضارتَع هل؛ ِلَأج يدص َأنَّه ملع لَى َأنَّهحديث أبي قتادة بعدم  9ع
إنَّه علَيه الصلَاةُ والسلَام : (( في بعضِ رِواياته  11قال 10اضطرابه أصالً بخالف حديث الصعب فَِإنَّه

  )) .كََل منْه َأ

   15عن َأبِيه 14بنِ ُأميةَ الضمرِي 13عمرو 12رواه يحيى بن سعيد عن جعفَرٍ بن 

                                                            
  . تتضمن ) ج(يتضمن وفي ) ط ، ب(في  1
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  2
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  3
  . وبين ) أ(في  4
  . المعصب ) ب(في  5
 ) . ط(ليست في  6
 . فإذا ) ب(فإنا ، وفي ) ط(في  7
  ) . ب(ليست في  8
  . فيترجح ) ط ، ب(في  9
 . فإن ) أ ، ب(في  10
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  11
 ) . بن(وهو خطأ ، والصحيح ) عن(في جميع النسخ  12
 .عمر ، وهو خطأ  ) أ ، ب ، ج(في 13
مدني تابعي ثقة من كبار التابعين، وأبوه من . أخو عبد الملك بن مروان من الرضاعة ، من سادات أهل المدينة  14

لَّمعليه وس لَّى اللَّهص ابن : انظر . مات سنة خمس وتسعين . روى له الجماعة سوى أبي داود . أصحاب النَّبِي
  .   67\5والمزي ، تهذيب الكمال ، .  123\1طار ، حبان، مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األق

15  رِيماِهللا، الض دببنِ ع دليةَ بنِ خُويُأم و بنرمِل اِهللا : عوسر باحص- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص - . عم شَهِد
سرِيةً وحده ، وبعثَه رسوالً ِإلَى النَّجاشي ، وغَزا  -ى اللَّه علَيه وسلَّم صلَّ-بعثَه رسوُل اِهللا . المشْرِكين بدراً وُأحداً

 النَّبِي عم- لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهثَ  -صيادى َأحورو . نْهثَ عداماً،: حقْداعاً، ماِهللا، وكان شُج دبعو فَرع؛ جنَاهُل  ابَأو
 هدشَاهنَةَ: موعم ةَ . بِْئراوِيعم نمةَ زيُأم و بنرمع فِّيالقرطبي ، االستيعاب في معرفة األصحاب ، : انظر . تُو

 .  179\3والذهبي ، السير ، .  1162-1163\3
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 )) بعالص 1)بن جثامة ( َأن  فَةحبِالْج وهارٍ ومح زجع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسى ِلردَأه
 مَأكََل الْقَوو نْهأنه 2))فََأكََل م اتايويعِ الرمي جف ةٌ ، فَِإننْكَرةٌ مايرِو هذيَل ها قما إلَّا  3ونْهْأكُْل مي لَم

 هذي هففإن ةايوالر هذه ةحص وتثُب دعب عمجي َأن نْهم نسَأح ، ةايو4الر  لْكت تْ لَهضري تَعالَّذ
 نرِ ، فَمذَا الْقَدلَى هكَتَ الْكُلُّ عس امِ ، ثُمرلََّل بِالِْإحعو ، هدر ى َأنَّهوس ساتُ لَيايوالرالْج اِئزِ َأن

َأنَّه صيد ِلَأجله ذَكَر لَه َأنَّه لَم يصده ِلَأجله فَقَبِلَه بعد الرد  6ظن" 5"يكُون لَما رده معلِّلًا بِذَِلك بِنَاء علَى 
ِلَأجله ، وعلَى قَوِل الْكُلِّ ما قَاَل  عدم اِلاصطياد 7الرد وَأكََل منْه ، وهذَا جمع علَى قَوِل من يشْتَرِطُ

وهذَا إسنَاد صحيح ، فَِإن كَان محفُوظًا فَكََأنَّه رد الْحي : الْبيهقي بعدما ذَكَر الروايةَ الَّتي ذَكَرنَاها قَاَل 
اللَّحم وهي  10)رد  9أنه( وهو رد رِواية  8ِإنْشَاء إشْكَاٍل آخرإلَّا َأن هذَا جمع بِ. وقَبَِل اللَّحم  انتهى 

ع ى َأنَّهعدي إلَّا َأن ، نَاهما قَدلَى ما عاهوا سمع عجراوِي وا الرهلَيتَ عا ثَبهتحص دعبرضِ  11بعبِالْب
در ةايي رِوالْكُلِّ ف نع  نَاهما قَدم يهفمِ واللَّح . ثْلُهم سلَي ابرطاض يثدذَا الْحي هاٍل فَفلَى كُلِّ حعو

عمرة  15سنَةَ ستٍّ في 14حديث َأبِي قَتَادةَ كان: قيَل  13حديث َأبِي قَتَادةَ وكَان هو َأولَى فإن 12في

                                                            
  ) . أ ، ب ، ج(ما بين القوسين  ليس في  1
الْمحرِم لَا يقْبُل ما يهدى لَه من الصيد حيا ، حديث : ، كتاب الحج ، باب 316\5البيهقي ، السنن الكبرى ، : ينظر  2

  . وهذَا ِإسنَاد صحيح : قال البيهقي .  9937: حديث رقم
  ). أ(ليست في  3
 . بأن ) ب(في  4
  . أن ) ب(ورد في  5
  ) . أ(ليست في  6
 .يشرط ) ب(في  7
 ) .أ ، ج(ليست في  8
  ) . أ(ليست في  9
 ) . ب(ما بين القوسين ليس في  10
 . غير ) ب(في  11
 . من ) أ(في  12
 . ما ) أ(في  13
  ) .أ ، ط(ليست في  14
 . من ) أ ، ج(في  15
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يثَ الصدحو ، ةبِييدالْح لَها قَبخًا ِلمنَاس كُوناعِ فَيدالْو ةجي حف بِ كَانا كون. عيث  1قُلْنَا َأمدح
م لَهم فيه ثَبتًا الصعبِ كَان في حجة الْوداعِ فَلَم يثْبتْ عنْدنَا ، وِإنَّما ذَكَره الطَّبرِي وبعضهم ولَم يعلَ

انْطَلَقْنَا مع رسوِل اللَّه ((  : 2وَأما حديثُ َأبِي قَتَادةَ فَِإنَّه وقَع في مسنَد عبد الرزاق عنْه قال .صحيحا
 رِمُأح لَمو هابحفأحرم َأص ةبِييدالْح امع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاقَ 3))صيثَ  ∗فَسدي . الْحنِ فَفييححالص

َأن رسول اهللا علَيه الصلَاةُ والسلَام خَرج حاجا فَخَرجوا معه (( عنْه  4عنْه خلَافُ ذَِلك، وهو ما روى
ومعلُوم . يثَ الْحد 7))خُذُوا ساحَل الْبحرِ حتَّى نَلْتَقي :  6َأبو قَتَادةَ وقَاَل لهم 5معه فَصرفَ طَاِئفَةً فيهم

ومما يدلُّ . فَكَان بِالتَّقْديمِ َأولَى ومعلُوم َأنَّه علَيه الصلَاةُ والسلَام لَم يحج بعد الْهِجرة إلَّا حجةَ الْوداعِ
زِيهيثُ الْبدح هنَا إلَيبا ذَهلَى مرِيرِ:  8عةَ الضلَمنِ سرِ بيمع نع اوِيالطَّح جا : (( قَاَل  1َأخْرنَميب

                                                            
 . أن ) ط(في  1
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  2
: ، كتاب المناسك ، باب الرخْصة ِللْمحرِمِ في َأكِْل الصيد ، حديث رقم 429\4مصنف عبد الرزاق ، : ينظر  3

8337 . 

ها ذَكَردَأح لَملَا َأع نْهْأكُْل مي لَم لُهقَوو لَك تُهطَداص لُهقَو ورِيابسكْرٍ النَّيو بذَا ا قَاَل َأبي هرٍ، وقال فمعم رغَي يثدلْح
جمال الدين أبو الفرج عبد : ابن الجوزي : انظر . والظَّاهر أن هذا الَّذي انفرد به معمر غلطٌ : صاحب التنقيح 

مسعد عبد : ، التحقيق في أحاديث الخالف ،  تحقيق ) هـ597: المتوفى (الرحمن بن علي بن محمد، الجوزي، 
، ) هـ744: المتوفى (، وشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي،  140\2، الحميد محمد السعدني 

،  489\3سامي بن محمد بن جاد اهللا وعبد العزيز بن ناصر الخباني ، : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ، تحقيق 
: الناشر .  5: األجزاء  م ، عدد 2007 -هـ 1428األولى ، : الرياض ، الطبعة  –أضواء السلف : دار النشر 

 .2: ، عدد األجزاء   1415األولى ، : بيروت ، الطبعة  –دار الكتب العلمية 
  ) . ج(أ من /  337) ق(نهاية  ∗
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  4
  . منهم ) ط(في  5
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  6
يشير المحرِم ِإلَى الصيد ِلكَي يصطَاده  الَ: ، كتاب الحج ، باب 13\3صحيح البخاري ، : ينظر . متفق عليه  7

، كتاب الحج ، باب تَحرِيمِ الصيد ِللْمحرِمِ ، حديث رقم  853\2وصحيح مسلم ، .  1824: الحالَُل ، حديث رقم 
)1196(-)60 .( 
المعقور الذي رماه بسهم فوجد فيه إن اسمه زيد بن كعب، وهو من بني سليم، وهو صاحب الظبي : يقال: البهزي  8

المزي ، جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد : انظر . فيه سهمه، وكان يسكن الروحاء بين مكة والمدينة 
.   216\4عبد الصمد شرف الدين ، : ، تحفة األشراف بمعرفة األطراف ، تحقيق ) هـ742: المتوفى(الرحمن، 

 .م 1983هـ، 1403: الثانية: ة ، الطبعةالمكتب اإلسالمي، والدار القيم: طبعة
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إذَا ح رِمحم وهو اءحوالر ضِ َأفْنَاءعبِب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر عم يرنَس ننَح قُورعم ارم
  قَاَل فيه سهم قَد ماتَ ، فَ

 لَامالسلَاةُ والص هلَيٌل: عجر اءفَج ، هيْأتي َأن هباحص كوشفَي وهعد∗  ، ارمالْح قَري عالَّذ وزٍ ههب نم
السلَام َأبا بكْرٍ َأن يقْسمه بين يا رسوَل اللَّه هو رميتي فَشَْأنُكُم بِه ، فََأمر النَّبِي علَيه الصلَاةُ و: فَقَاَل 

 ونرِمحم مهو فَاقُل 2))الراِل ينَزوقَاِئعِ الَْأحي واِل ففْصتاِلاس كتَر لَاِل َأندتاِلاس هجومِ  3ومنْزِلَةَ الْعم
   .في الْمقَاِل 

  ) لُهقَو :و هلَيع لَّى اللَّهقَاَل صلَّمس  ( قَاَل نْهع اللَّه يضةَ رريرَأبِي ه نتَّةُ عى السور )) : ا فَتَحلَم
 يهِمف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي كَّةَ قَامم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِلهسلَى رع عز وجل اللَّه اللَّه دمفَح

َأثْنَى عقَاَل و ثُم هلَّتْ ِلي : لَيا ُأحِإنَّمو ، يننْؤمالْمو ولَهسا رهلَيلَّطَ عسيَل وكَّةَ الْفم نع سبح اللَّه ِإن
ر صيدها ولَا يخْتَلَى لَا يعضد شَجرها ولَا ينَفَّ. ، ثُم بقيتْ حرمتُها إلَى يومِ الْقيامة  ∗∗ساعةً من النَّهارِ

 اسبا ، فَقَاَل الْعطَتُهاقلُّ سلَا تَحا وخَلَاه : لَامالسلَاةُ والص هلَينَا ، فَقَاَل عوتيبورِنَا وِلقُب فَِإنَّه رإلَّا الِْإذْخ
ري 5)) 4إلَّا الِْإذْخشا الْحورقْصم ةمجعالْخَلَى بِالْمو هقَطْع لَاُؤهاخْتا وطْبر شُ إذَا كَان.  

  ]غرامة  في صيد الحرم[ 

                                                                                                                                                                                    
القرطبي ، االستيعاب في معرفة : انظر . لَه صحبة ، معدود في أهل المدينة : عمير بن سلَمة الضمري  1

  .  282\4وابن األثير ، أسد الغابة ، .  1217\3األصحاب، 
 ) .ب(أ من /  333) ق(نهاية  ∗
، كتاب مناسك الحج ، باب الصيد يذْبحه الْحلَاُل في الْحلِّ هْل  172\2، الطحاوي ، شرح معاني اآلثار : ينظر  2

  . 266\9ابن الملقن ، البدر المنير ، : انظر . أسناده صحيح .  3808: ِللْمحرِمِ َأن يْأكَُل منْه َأم لَا؟ ، حديث رقم 
  . بترك ) ب(في  3
 ) .أ(ب من /  136) ق(نهاية  ∗∗
4  ةزمرِ الْهر بِكَسقَ الْخَشَبِ : اِإلذْخوتُ فَويا الْبقَّفُ بِهتُس ةاِئحةُ الربيشَةٌ طَيشابن األثير ، النهاية في : انظر . ح

  ) . ذ خ ر(، مادة  112\1والرازي ، مختار الصحاح ، ) . أذن: (، مادة  33\1غريب الحديث ، 
: ، حديث رقم  125\3، كتاب في اللقطة ، باب كَيفَ تُعرفُ لُقَطَةُ َأهِل مكَّةَ ،  125\3: صحيح البخاري : ينظر  5

وسنن أبي ) . 447(-)1355: (، كتاب الحج ، باب تَحرِيمِ مكَّةَ ، حديث رقم  988\2وصحيح مسلم ، .  2434
، أبواب  164\3وسنن الترمذي ، .  2017: رقم  ، كتاب المناسك ، باب تَحرِيمِ حرمِ مكَّةَ ، حديث 212\2داود، 

، كتاب العلم ، حديث  367\5والنسائي ، السنن الكبرى ، .  809الحج، باب ما جاء في حرمة مكَّةَ ، حديث رقم ، 
  .  3109، كتاب المناسك ، باب فضل مكة ، حديث رقم ،  1038\2وسنن ابن ماجة ، .  5824رقم ، 
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) ]اءلَى الْفُقَرا عقُ بِهدتَصي تُهيملَاُل قالْح هحمِ إذَا ذَبرالْح ديي صفو ( نقَّ الَْأمتَحاس ديالص ؛ ِلَأن

ولَا يجزِيه (» ولَا ينَفَّر صيدها«في حديث فيه طُوٌل  -لَيه وسلَّم صلَّى اللَّه ع -قَاَل . بِسببِ الْحرمِ 

موالص ( فصو بِتَفْوِيت جِبي ذَا ِلَأنَّههاِل؛ ووالَْأم انمض هفََأشْب ،ةتْ بِكَفَّارسلَيةٌ واما غَري ؛ ِلَأنَّهف

نالَْأم وهلِّ وحارِ  الْمبتةَ بِاعمرالْح ؛ ِلَأنهلعلَى فع اءزج ةالْكَفَّار رِمِ بِطَرِيقحلَى الْمع اجِبالْوو  

يجزِيه الصوم : وقَاَل زفَر.  معنًى فيه وهو إحرامه، والصوم يصلح جزاء الَْأفْعاِل لَا ضمان الْمحالِّ

تاعبجا وا بِمارتَانِ بايرِو يه؟ فَفيدالْه زِيهجْل يهو ،نَاهذَكَر قُ قَدالْفَررِمِ، وحلَى الْمخََل . ( عد نمو

هدي يف إذَا كَان يهف لَهسري َأن هلَيفَع ديبِص مرالْح ( يعلَافًا ِللشَّافخ-  اللَّه همحقُوُل، -ري فَِإنَّه  :

دبالْع ةاجِلح دبالْع لُوكمي مف رظْهعِ لَا يقُّ الشَّرح  . كتَر بجمِ وري الْحَل فصا حلَم لَنَا َأنَّهو

وا رِلم نقَّ الَْأمتَحمِ فَاسرالْح ديص نم وه ارمِ إذْ صرالْح ةمرضِ ِلحرنَا التَّعي) عيالْب در هاعب فَِإن

وِإن كَان فَاِئتًا فَعلَيه (؛ ِلَأن الْبيع لَم يجز ِلما فيه من التَّعرضِ ِللصيد وذَِلك حرام ) فيه إن كَان قَاِئما

اءزالْج ( ِنالَْأم بِتَفْوِيت ديِللص ضرتَع ؛ ِلَأنَّه قَّهتَحي اسالَّذ) رِمٍ َأوحم نم ديرِمِ الصحالْم عيب كَذَِلكو

  . ] ِلما قُلْنَا) حلَاٍل

 ) لُهرِمِ: قَوحلَى الْمع اجِبالْو1) و  َأن رنِ ، غَيتَيوري الصةَ الْقَتِْل ثَابِتَةٌ فمرح نَا َأنا هُل ماصح
علَى موجِبِه ، فَِإنَّه عبارةٌ عن الدخُوِل في حرمة عبادة الْحج   2الِْإحرامِ وجوب الْجريِسببها في 
ةرم3والْع رالتَّع مدع نْهمو ، لَاةالص ةمري حخُوِل فا كَالدسِ بِهاَل التَّلَبح نْهم نَعما يامِ مزضِ بِالْت

ةَ الِْإحرامِ الَّتي هي ِللصيد فَكَأن حكْمة منْعه ، واَللَّه سبحانَه َأعلَم كَونَه يهيج النَّفْس إلَى حالَة تُنَافي حالَ
فَِإن الْفَاقَةو توالْم ةوربِص رو4التَّص رامِ ضرالَةُ الِْإححةً ، واورض يهةٌ قدف5اع  نم ا َأكْثَرهَأثَر رظَه

فَِإذَا قَتَلَه توابِ الْميبِث التَّلَفُّفْأسِ والر ى إلَى كَشْفَألَا تَر ،اتادباِئرِ الْعي سف ورِهلَى  6ظُهنَى عج فَقَد

                                                            
والنووي ، المجموع ، .   406\4والعيني ، البناية ، .  94\3البابرتي ، العناية ، : ه المسألة  يراجع في هذ 1
7\304 . 
 .الجزاء ) ج(في  2
  . أو العمرة ) ط ، ج(في  3
  . فا ، وهو خطأ ) ب(فات ، وفي ) ط(في  4
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  5
 . قبله ) ب(في  6
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وَأما . الصوم  1الْمحضةَ بِعبادة محضة فَدخَلَهعلَى الْعبادة حيثُ لَم يجرِ علَى موجِبِها وجبر الْعبادةَ 
ا فَوتَه وجب في الْحرمِ فَسببها إبقَاء َأمنه الْحاصِل لَه شَرعا بِسببِ الِْإيواء إلَى حمى اللَّه تَعالَى ، فَِإذَ

  اِئنِ في الْمحلِّ لَا ِلجِنَاية علَى عبادة تَلَبس بِها والْتَزمها بِعقْد خَاصالْجزاء ؛ ِلتَفْوِيت ذَِلك الْوصف الْكَ

رجل في ماِله ِلاستهلَاكه لَا  2بِارتكَابِ محظُورِها فَلَا يدخُُل الصوم فيه كَتَفْوِيت َأمنٍ كَاِئنٍ لمملوك 
نَحمٍ ووبِص كُونيرِ عنينٍ ِللْفَقَأم اتبِِإثْب نِ الْفَاِئتالَْأم ربْل جب 3وِه  نم ؛ ِلَأنَّه بَأنْس اتاجضِ الْحعب

فْقلَى وعورِ ، وبجقَّ 4جِنْسِ الْمتَحسم عِ ، إلَّا َأني الشَّرف قَعذَا وجل  6هذا  5ه اللَّه وه انمالض
، وكَونُه حقا من حقُوق اللَّه تَعالَى  7شبه الْغَرامات اللَّازِمة ِلتَفْوِيت الْمحالِّ: اذَبه َأصلَانِ فَتَج. جالله 

ظَرا إلَى َأنَّه لَا يدخُلُه الصوم نَ: فَرتَّبنَا علَى كُلِّ وجه مقْتَضاه محتَاطين في التَّرتيبِ الْمذْكُورِ فَقُلْنَا 
ولَو قَتََل الصيد حلَاٌل في يد حلَاٍل صاده . الْحرمِ ولَا ضمان علَى الصبِي لَو قَتََل صيد. ضمان محلٍّ 

بجمِ ورالْح نلَى كُلِّ واحد 8م9ع  ، ديِللص الثَّابِت داحنِ الْوكُلِّ الَْأم ٌل ِلتَفْوِيتكَام انما ضمنْهم
ض نا مهِمثْلَيي مفو ، قَهطْلي َأن ةيضربِع ا كَانمدعي بِالْقَتِْل بالثَّانو ، ا بِالَْأخْذمهدَأحق تْلَفَاتانِ الْمةٌ ميم

ةٌ عداحوذوعِ. لَى الْآخجلَى رنَا عاتَّفَقُوا ه؛  ∗و ريفَةَ فَظَاهنِل َأبِي حلَى قَوا عِل ، َأملَى الْقَاتع ذالْآخ
ا منَعا وهم ِلَأنَّه في الِْإحرامِ يقُوُل يرجِع الْآخذُ علَى الْقَاتِل مع جِنَاية لَيس ضمان محلٍّ فَهنَا َأولَى ،

من  10الرجوع هنَاك وَأثْبتَاه هنَا ؛ ِلَأنَّه ضمان محلٍّ من وجه ، وفي ضمانِ الْمحلِّ يرجِع على
رقَر11ي انم12الض  .وند ةبِجِه هذه نم َألَةسي كُلِّ مارِ فبتاِلاع وصت خُصَأيلْت رِإذَا تََأمو  ةالْجِه

                                                            
 . فدخل ) ب(في  1
  . المملوك ) ب(، وفي للملوك ) أ(في  2
  . على ) أ(في  3
  . وقف ) ب(في  4
 . يستحق ) ب(في  5
  ) . أ(ليست في  6
  . الحمال ) ب(في  7
  . تكرار ) ب(في  8
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  9
  ) . ج(ب من /  337) ق(نهاية  ∗
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  10
 . يقدر ) ب(في  11
  .  208\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر  12
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ثُم يدخُُل جزاء صيد .  الُْأخْرى؛ ِلَأنَّه اللَّاِئقُ فيها فَتََأمْل مستَعينًا بِاَللَّه تَعالَى تَرشُد إن شَاء اللَّه تَعالَى
ديص اءزي جمِ فر1الْح ع بجمِ ورالْح ديص رِمحقَتََل م امِ، فَلَورالِْإحداحو اءزج ه2لَي  

ِللَّه تَعالَى بِسببِ  4)حقٌّ واحد(وتَحقيقُ هذَا الْمقَامِ َأن الثَّابِتَ هنَا  3.∗علَى وفْق جزاِئه ِللِْإحرامِ خَاصةً 
ووضع ِلهذه الْحرمة  7م قَتْلَهتَعالَى حر 6حرمةً واحدة ، وذَِلك ؛ ِلَأن الْمتَحقِّقَ َأنَّه 5بِسببِ ارتكَابِه

الْحرمة ، فَِإذَا وجِدا  11بِِإشارة 10وجِد استَقَلَّ 9في الْحرمِ ، ووجود الِْإحرامِ ، أيهما 8حلُولَه: سببينِ 
تَحي مِ لَمري الْحف امرالِْإح وها وعم لْكى توقَّقْ سةمرالْح ةمرالْح هذه نع وا هنِ إنَّموتُ الَْأمثُبو ،

ى رتَّب علَى وعلمت َأنَّها حرمةٌ واحدةٌ  فَههنَا َأمر واحد عن حرمة واحدة فُوتَتْ ، غَير َأن اللَّه تَعالَ
النَّظَر " 12"حاَل كَونها عن سببِ الِْإحرامِ جزاء يدخُلُه الصوم ودلَّ  انْتهاك الْحرمة الْكَاِئنِ بِالْقَتِْل

، فَِإذَا ثَبتَتْ الْحرمةُ عن وجوبِ جزاء لَا يدخُلُه السابِقُ حاَل كَونها عن حلُوِل الصيد في الْحرمِ علَى
 15في الْجزاء اللَّازِمِ اعتباره 14ن كَان محرِما في الْحرمِ ثُم اُنْتُهِكَتْ بِالْقَتِْل فيه تَعذَّربَِأ 13السببينِ جميعاً

 احبالْوجهينِ جميعا فَلَزِم اعتباره علَى َأحدهما فَرَأينَا اعتباره علَى الْوجه الَّذي اعتَبره ص 16على

                                                            
  ) . أ ، ج(ليست في  1
  . أوحد ) ب(في  2
  ) .ب(ب من /  333) ق(نهاية  ∗
  .  69\2الزيلعي ، تبيين الحقائق ، : انظر  3
  . واحد حق ) أ(في  4
  . ارتكاب ) أ ، ب ، ج(في  5
 . أن اهللا ) ط(في  6
 . قبله ) ب(في  7
 . حاله ) ب(في  8
 . فيهما ) ط(في  9
 . اشتقل ، وهو خطأ ) ج(في  10
 . بإثارة ) ط(في  11
  . عليه ) أ(ورد في   12
 ) . أ(ليست في  13
 . تعدد ) ج(في  14
 ) .ب(ليست في  15
 . في ) ط ، ج(في  16



198 
 

وِإنَّما كَان َأقْوى . الْوجه ؛ ِلَأنَّه َأقْوى السببينِ فَقُلْنَا بِذَِلك 1الشَّرعِ وهو ما إذَا كَان الْقَتُْل مع الِْإحرامِ هو
، يالْقَطْع بِالنَّص هلَيع وصنْصانِ مما ِللضببس نَهكَو ى ؛ ِلَأنَأقْو  

  

إنَّما َأفَادتْ  3)فَِإن النُّصوص ( بِخلَاف الْكَونِ في الْحرمِ  m  ¾  ½  ¼  »  º  ¹l 2 قَاَل تَعالَى  
ةمرِلح تَهبِيبس∗ اءلَمالْع رفَظَه رِيحالتَّص ذَاك اءزومِ الْجبِلُز حرصي لَمضِ ، ورتَفْوِيتُ  4التَّع لَى َأنَّهع

 هجالْو لَى ذَِلكع انمالض بجامِ فَوري الِْإحقٍّ كَالْقَتِْل فتَحسنٍ مَأم : يهخُُل فدلَا ي هجلَى وي عنَأع
ترديد هلَيعو مو5الص  لَمَأع انَهحبس اَللَّهالْقَارِنِ ، و ةي جِنَايف هنُورِد.  

 ) لُهْل يجزيه: قَوهتَانِ 6وايرِو يه؟ ف يدالْه  ( قدالتَّص نم دْل لَا بب اقَةى بِالِْإرتََأدلَا فَلَا ي ةايي رِوف
ونَهد لَا إذَا كَان ديالص ةيمثَْل قحِ مالذَّب دعمِ بةُ اللَّحيمق يكُون َأن دعب همبِلَح  وحذْبرِقَ الْمس ِلذَا لَوو ،
وفي ُأخْرى تتََأدى فَيكُون . وجب َأن يقيم غَيره مقَامه ؛ ِلَأنَّه لَا مدخََل ِللِْإراقَة في غَرامات الَْأمواِل 

يمق نطُ كَوشْتَرا يا ، فِإنَّمهكْسلَى عةُ عذْكُورالْم كَامقَّ الَْأحالْح قْتُوِل ؛ ِلَأنةَ الْميمحِ قَل الذَّبيِ قَبدالْه ة
ِل لَه خَاِلصا ِللَّه تَعالَى والْهدي ماٌل يجعُل ِللَّه تَعالَى ، وِإراقَةُ الدمِ طَرِيقٌ صاِلح شَرعا ِلجعِل الْما

قد؛كَالتَّص  يحضالْم ى َأناَألَا ترهمد اقَةبِِإر انَهحبس ةً لَهةَ خَاِلصيحُل الُْأضعج7ي .   

  ]دخول الحرم بالصيد وهو حالل [ 

  ) لُهقَو :ديبِص مرخََل الْحد نمو  ( لَو فَِإنَّه ، اللَّه همحر يعلَافُ الشَّافخ رظْهتَّى يلَاٌل حح وهو َأي
  .كَان محرِما وجب إرسالُه بِمجرد الِْإحرامِ اتِّفَاقًا 

                                                            
  . لهو ) أ(في  1
  .  95آية : سورة المائدة  2
  . ثاني المنصوص ) ب(في  3
  ) .أ(أ من /  137) ق(نهاية  ∗
  .للعلماء ) ج(في  4
  . ترد من ) أ(في  5
  . يدخله ) أ ، ب ، ج(في  6
  .  98\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  7
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 ) لُهلَافًا: قَو1خ يعتَّى )  ِللشَّافح ، هفَعرلَا يالَى وتَع ا ِللَّهقح هنَعمي لَامالِْإس فَِإن قَاقرتلَى اِلاسع هقَاس
ف رظْهعِ لَا يقَّ الشَّرح ذَا َأنه نم ملع ، عتَفرلَا ي لَامَأ الِْإسطَر اُل الْكُفْرِ ثُمتَ حالْإذَا ثَب لُوكمي م دبع

نَاهغد وبالْع ةاجالَى ِلحن اهللا تَعلًا متَفَض هبِطَرِيق هلْكرِ متَقَر دع2ب  :ها ذَكَرذَا مهو ، ذَا كَذَِلكهو  

ِللْعبد بِطَرِيق تَقدير الْجامعِ وتَرك الْمقيسِ علَيه ، وتَلْخيصه مملُوك  3وحاصُل.  الْمصنِّفُ رحمه اهللا 
سترقَاق ، صحيحٍ فَلَا يظْهر فيه حقُّ الشَّرعِ ، وِإن كَان يمنَعه في هذه الْحالَة إذَا لَم يكُن تَحقَّقَ كَاِلا

  . 5د الْمملُوك علَى الْمرقُوقعلَى اِلاسترقَاق َأو الصي 4َأن تَجعلَه ملْك الصيد ∗ولَك في اعتبارِ الْقياسِ

.  
 ) لُهلَنَا أنه: قَويقَة)  إلَى آخره 6وقاسِ  7حيلَى الْقع مقَدفَي لَاٌل بِالنَّصدتاس َأنَّه .ه8تَقْرِير  : ديذَا صه

بِالنَّص لَه ضرلُّ التَّعحذَا لَا يفَه بِالنَّص لَه ضرلُّ التَّعحلَا ي كَذَِلك ا كَانممِ ورالْح ديا الُْأولَى.  ص9َأم 
فَلِإطْلَاق النَّص الْمذْكُورِ  وَأما الثَّانيةُ. فإنَّه لَيس يراد بِصيد الْحرمِ إلَّا ما كَان حالا فيه "  10" 9الُْأولَى

اهدْل وعلَامِ بالِْإس دعب قَاُؤها بعتَ شَرْل ثَبقِّ بي الرف ثْلُهم دوجي لَمو نَّةالس ن11م  نم اءالِْإم لَادإلَى َأو
جوفْ الزتَّصي لَم ِإنو ، اجِهِنولَى منبِالْكُفْرِ قَطُّ  12َأزيظَ عالتَّغْل قذَا الْفَره رس نكَو نكميأمر  13، و

  .لَم يخَاِلفْ ، وهو الصيد  1الرقَّ حكْم هذه الْمخَالَفَة ، بِخلَاف من ∗؛ ِلَأن 14فَخَالَفَ

                                                            
  ) .ب(ليست في  1
 ) . أ ، ط(ليست في   2
 . وحاصله ) ب ، ج(في  3
 ) . ج(أ من /  338) ق(نهاية  ∗
  ) . أ(ليست في  4
  .  408\4العيني ، البناية ، : انظر  5
 ) . ط(ليست في  6
 . حقيقته ) ج(في  7
  . تقديره ) ب(في  8
  . األول ) ب(في  9
  . أي المقدمة األولى من قوله هذا صيد إلي ) أ(ورد في  10
 . وعده ) أ(في  11
 .الزواج ) ب(في  12
  ) . أ ، ج(ليست في  13
  . مخالف ) ج(في  14
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 ) لُهقَو :هاعب فَِإن " (2 "دعي بنع3ي  مرالْح خَلَها َأدم )فيه عيالْب دا  4رقَاِئم كَان اِلكًا ) إنه كَان إن تُهيمتْ قبجوو

فَلَا يحلُّ سواء باعه في الْحرمِ َأو بعدما َأخْرجه إلَى الْحلِّ ؛ ِلَأنَّه صار بِالِْإدخَاِل من صيد الْحرمِ 
اجإخْر ذَِلك دعب ه . نْدع ازلِّ جي الْحف وهو ديمِ الصري الْحا فمهلَالَانِ والْح عايتَب لَوو  

ه مرِمن َأ 7حكْما ، ولَيس هو بَِأبلَغَ 6بل 5َأبِي حنيفَةَ خلَافًا ِلمحمد ؛ ِلَأنَّه لَيس بِتَعرضٍ يتَّصُل بِه حساً
ديذَا الصحِ هبِذَبيساِل الْحاتِّصمِ ِللرالْح نم اهمر ا لَوم لَاف8، بِخ .   

  ]حكم من أحرم وفي ملكه صيد [ 

) ]لَهسري َأن هلَيع سفَلَي ديص هعي قَفَصٍ مف َأو هتيي بفو مرَأح نمو ( يعقَاَل الشَّافو- ر اللَّه همح

- :دي يف ا إذَا كَانكَم ارفَص هلْكي مف هاكسبِِإم ديِللص ضرتَعم ؛ ِلَأنَّهلَهسري َأن هلَيع جِبي لَنَا . هو

اجِن، ولَم ينْقَْل عنْهم كَانُوا يحرِمون وفي بيوتهِم صيود ودو -رضي اللَّه عنْهم  -َأن الصحابةَ 

 وهو إرسالُها، وبِذَِلك جرتْ الْعادةُ الْفَاشيةُ وهي من إحدى الْحججِ؛ وِلَأن الْواجِب تَرك التَّعرضِ

ير َأنَّه في ملْكه، ولَو َأرسلَه في لَيس بِمتَعرضٍ من جِهته؛ ِلَأنَّه محفُوظٌ بِالْبيت والْقَفَصِ لَا بِه غَ

لْكالْم قَاءبِب رتَبعفَلَا م هلْكلَى مع وفَه ةفَازيَل.  مقو  : نلَك الُهسإر هلَزِم هدي يف الْقَفَص إذَا كَان

 يعضلَا ي هجلَى وا (قَاَل . عديلَاٌل صح ابَأص َأبِي فَِإن نْدع نمضي هرغَي هدي نم لَهسفََأر مرَأح ثُم

ما علَى و{ روف نَاه عن الْمنْكَرِ ؛ ِلَأن الْمرسَل آمر بِالْمع) لَا يضمن: وقَالَا( -رحمه اللَّه  -) حنيفَةَ

َأنَّه ملَك الصيد بِالَْأخْذ ملْكًا محتَرما فَلَا يبطُُل احترامه  ولَه] 91: التوبة[}  الْمحسنين من سبِيٍل

لَم امِ؛ ِلَأنَّهرالِْإح الَةي حف ا إذَا َأخَذَهم لَافبِخ ،نُهمضُل فَيسرالْم َأتْلَفَه قَدو هامربِِإحكْهلمي  . اجِبالْوو

 لتَّعرضِ ويمكنُه ذَِلك بَِأن يخَلِّيه في بيته، فَِإذَا قَطَع يده عنْه كَان متَعديا، ونَظيرهعلَيه تَرك ا

وِإن َأصاب محرِم صيدا فََأرسلَه من يده غَيره لَا ضمان علَيه . (تلَافُ في كَسرِ الْمعازِفاِلاخْ

                                                                                                                                                                                    
  . ما ) ب(في  1
  . في الحرم من ) ج(ورد في هامش  2
 ) . ب(ليست في  3
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  4
  . بساحل ) ط(في  5
 ) . ط(ليست في  6
  . بالغ ) ج(في  7
  .  69\2الزيلعي ، تبيين الحقائق ، : انظر  8
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 تَعالَى ؛ ِلَأنَّه لَم يملكْه بِالَْأخْذ، فَِإن الصيد لَم يبقَ محلا ِللتَّملُّك في حقِّ الْمحرِمِ ِلقَوِله) ِلاتِّفَاقبِا

فَِإن قَتَلَه محرِم (مر فَصار كَما إذَا اشْتَرى الْخَ] 96: المائدة[} وحرم علَيكُم صيد الْبر ما دمتُم حرما{

؛ ِلَأن الْآخذَ متَعرض ِللصيد الْآمنِ، والْقَاتُل مقَرر ِلذَِلك، )واحد منْهما جزاُؤه آخَر في يده فَعلَى كُلِّ

ويرجِع الْآخذُ علَى (الدخُوِل إذَا رجعوا  والتَّقْرِير كَاِلابتداء في حقِّ التَّضمينِ كَشُهود الطَّلَاق قَبَل

  ] فَلَا يرجِع علَى غَيرِه لَا يرجِع؛ ِلَأن الْآخذَ مَؤاخَذٌ بِصنْعه: وقَاَل زفَر) الْقَاتِل

  ) لُهي: قَوفو مرَأح نم1و هعي قَفَصٍ مف َأو هتيَألَةَ)  بسالْم د؛ ِلَأنَّها قَي يقَةً  2بِهقح هدي يف كَان لَو
ع ةِللْجِنَاي اِلكًا لَهم كَان ِإنو اءزالْج بجو هدي يف وهو لَكه لَواُل اتِّفَاقًا ، وسالِْإر بجامِ ورلَى الِْإح

 هكمِ تَردالْ. بِع ا إذَا كَانيمذَا اخْتَلَفُوا فلَا فَل هجلَى وع كَان ِإنو كُهتَر هلَيع جِبْل يه هدي يف قَفَص
يصير غَاصبا لَه بِغَصبِ الْقَفَصِ  3يضيع َأو لَا بِنَاء علَى كَونِ الصيد في يده بِكَونِ الْقَفَصِ فيها وِلذَا

  . 6فيها ، وِلذَا جاز ِللْمحدث َأخْذُ الْمصحف بِغلَافهالْقَفَصِ  5بِكَونِ 4َأو لَيس فيها بل

من لَدن الصحابة إلَى الْآن ، وهم والتَّابِعون ومن بعدهم ) قَولُه وبِذَِلك جرتْ الْعادةُ الْفَاشيةُ ( 
اجٍ وري َأبف اممح هِموتيي بفو ونرِمحا يقُونَهطْللَا ي ورالطُّيو اجِنود مهنْدجِ . ( عجى الْحدإح يهو (

عتَنمالْم ضرالتَّع وه سلَي درِ الْيفُوظَةٌ بِغَيحم لْكي الْما فهقَاءبتاس لَى َأنلَّتْ ع7فَد .  

 ) ] لُهقَو : قَاءبِب رتَبعلَا مولْكر)  الْمتَبلَا يع 8َأي  اجِبالْو كُني ِإلَّا لَمو ديلَى الصةً عجِنَاي لْكالْم قَاءب
هاجإخْر يدفلَا ي اَل ؛ ِلَأنَّهسالِْإر هلَي9] ∗ع ةُ تَنْفيةُ الْفَاشادالْعو يكَهلتَم هلَيع اجِبالْو ْل كَانب هلْكم نع يه.  

.  

                                                            
 . أو في ) ب(في  1
  . ألنه ) ب ، ج(في  2
 . ولهذا ) ط(في  3
 ) . ط ، ب ، ج(ليست في  4
 . لكون ) ج(في  5
  .  99\3البابارتي ، العناية ، : ينظر  6
  .  44\3ابن نجيم ، البحر الرائق ، : ينظر  7
 .معتبر ) أ ، ب(في  8
  ) . أ(ب من /  137) ق(نهاية  ∗
 ) . ب(ما بين المعكوفين تكرار في  9



202 
 

  

  

  

  

  ) لُها: قَومتَرحلْكًا ملَالًا مح بِالَْأخْذ ديالص لَكم َأنَّه لَهلَاٌل)  وح وهو َأخَذَه تَّى لَو1ح  لَهسفََأر مرَأح ثُم
كَذَا . نَّه ما َأرسلَه عن اخْتيارٍ في يد شَخْصٍ كَان لَه َأن يْأخُذَه منْه ؛ ِلَأ 2فََأرسلَه ثُم وجده بعد الِْإحلَاِل

، فَهذَا يدلُّ علَى َأنَّه لَو َأرسلَه من غَيرِ إحرامٍ يكُون إباحةً ، َأما لَو كَان صاده في  4التُّمرتَاشي 3علَّلَه
جر دي يف هدجلَّ فَوح ثُم لَهسَأر ثُم هامري إحي فف بِالَْأخْذ لَكَها مم ؛ ِلَأنَّه نْهم ْأخُذَهي َأن لَه سٍل فَلَي

  . ، واَللَّه َأعلَمِإحرامِالْ

  ) لُهضِ: قَورالتَّع كتَر هلَيع اجِبالْوو  ) ( وفرعبِم رُل آمسرا الْمِلهِمقَو نع ابوج . بَِأن ابفََأج
وذَِلك يحصُل بِتَفْوِيت يده الْحقيقية لَا مطْلَق يده ، فَِإن  5)الْواجِب الَّذي يجِب الَْأمر بِه تَرك التَّعرضِ 

    .ه ، َأو الَْأوَل سلَّمنَاه ، وذَِلك يحصُل بِِإرساِله ولَو في قَفَصٍ ادعيا الثَّاني منَعنَا

الْآخذ علَّةً  ولَنَا َأن الْآخذَ إنَّما يصير سببا ِللضمانِ عنْد اتِّصاِل الْهلَاك بِه، فَهو بِالْقَتِْل جعَل فعَل[ 

  . ]مباشَرة علَّة الْعلَّة فَيحاُل بِالضمانِ علَيه  فَيكُون في معنَى

  ) لُهالْقَتُْل: قَو َل بِهانِ إذَا اتَّصما ِللضببس يرصا يالَْأخْذَ إنَّم لَنَا َأنو  ( طَابخ هَل قَتْلقَب هجتَوالْمو
 هتيتَخْلو اِلهسبِالْقَ( إر وَل فعل[ تِْل فَهعاشرة 6جبنَى معي مف كُونلَّةً فَيع ذاُل  2علة 1الْآخحفَي لَّةالْع

                                                            
  . حال ) ب(في  1
  . اإلحرام ) أ ، ج(في  2
  . علل ) ط ، ب(في  3
عالم بالحديث، : أحمد بن إسماعيل بن محمد بن آيدغمش، أبو العباس، ظهير الدين ابن أبي ثابت التمرتاشي  4

و ) الفرائض(، و ) شرح الجامع الصغير(صنف ) من قراها(نسبته إلى تمرتاش . حنفي، كان مفتي خوارزم 
،  15كنوي ، الفوائد البهية ، صالل: انظر . ه 610توفي سنة . في أوقاف بغداد  ) الفتاوى(و ) التراويح(

 .  167\1وكحالة ، معجم المؤلفين ، .  197\1والزركلي، األعالم ، 
 ) . ب(ما بين القوسين ليس في  5
  ) .أ ، ج(ليست في  6
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 هلَيانِ عمذَا الْقَتِْل ) بِالضتْ بِهفَوي لَم ِإنلَا ملكاً 3]وةً ومتَرحا مد4ي  جِبي انما ضلِّقَ بِهِمتَعالْم فَِإن
الرجوع بِما غَرِمه ؛ ِلكَونه  5)ليس إال ( لْملْك ابتداء بدَل ملْكه ويده ، وهنَا الْواجِب علَيه ِلذي الْيد وا

يد غَاصبِه ، إذَا قَتَلَه إنْسان في  6بِتَفْوِيته يدا معتَبرةً ، كَما في غَصبِ الْمدبرِ ∗السبب فيه فَِإنَّه منُوطٌ
بِها من إسقَاط ما  9ذَِلك فَِإنَّه فَوتَ يدا معتَبرةً في حقِّ التَّمكينِ 8تَحقَّقَ 7فََأدى الْغَاصب قيمتَه ، وهنَا قد

 ي ذَِلكف طُهروم وفَه اءزالْج وبجو فَعداِل وسالِْإر نم هلَيِإذَا. عرِ  وهالْم فصبِن وعجالر بجو
 ا كَانوا مرقَر ودالشُّه لَى ؛ ِلَأننَا َأوه وعجوا فَالرعجخُوِل إذَا رَل الدقَب الطَّلَاق ودلَى شُهع مهتَوم

ةاشَرببِ مبوبِ بِسجالْو قُّقتَح دعب قُوطا 10السيجِ بِاخْتوالز ُل. رِهالْقَات11و  ببقَّقَ سي حالَّذ ونَا هه
الَْأخْذ درجم َأن نرِفَ ما عِلم اجِبِ بِهقُوطُ الْوس مهتَولَا ي هجلَى ووبِ عجاِل الْوسوبِ الِْإرجِلو ببس ،

  ؛ ِلَأن  12فَيكُون في معنَى مباشَرة علَّة الْعلَّة: وِإنَّما قَاَل  تُْل ،وِإنَّما يكُون سببا ِللْجزاء إذَا اتَّصَل بِه الْقَ

                                                                                                                                                                                    
  . مباشر ) أ(في  1
  . صلة ) أ(في  2
 ) . ب(ما بين المعكوفين ليس في  3
 . مكانا ) أ(في  4
 ) . ب ، ج أ ،(ما بين القوسين ليس في  5
 ) . ج(ب من /  338) ق(نهاية  ∗
 .الحياة  دبر لوقوعه تدبيراً سمي الموت، بعد واَألمة العبد مأخوذ من التدبير وهو عتْق: والْمدبر . الدبر ) ب(في  6

: المتوفى ( اليمني الحميري سعيد بن نشوان: انظر .  »الثُلث من حر المدبر«: السالم عليه النبي عن الحديث وفي
 علي بن مطهر - العمري اهللا عبد بن حسين د: الكلوم ، تحقيق  من العرب كالم ودواء العلوم ، شمس)هـ573

 - دمشق( الفكر دار ،)لبنان -  بيروت( المعاصر الفكر دار: ، الناشر 2025\4اهللا ،  عبد محمد يوسف د - اإلرياني
 قاسم بن محمد:  والرصاع. مجلد  11: األجزاء م ، عدد 1999 - هـ 1420 األولى،: ، الطبعة )سورية

 المكتبة: ، الناشر 524\1 ، عرفة ابن حدود شرح ،) هـ894: المتوفى( المالكي التونسي اهللا، عبد أبو األنصاري،
 . 1: األجزاء عدد ، هـ1350 األولى،: الطبعة ، العلمية

  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  7
 . تحقيق ) ب(في  8
 . التمكن ) ب(في  9
  . باشره ) ب ، ج(في  10
 . والعايل ) ب(في  11
وذَِلك َأن تكون الْعلَّة موجبة للْحكم بِواسطَة تلْك الْعلَّة من موجبات الْعلَّة األولى فَتكون بِمنْزِلَة علّة : علّة الْعلَّة  12

ة ، وعلى هذَا قَاَل َأبو حنيفَة في المزكين لشهود الزنَا ِإذا رجعوا توجب الحكم بِوصف ، وذَِلك الْوصف قَاِئم بِالْعلَّ
موجبة بِدونِ ضمنُوا ِلَأن التَّزكية في معنى علّة الْعلَّة فَِإن الْموجب للْحكم بِالرجمِ شَهادة الشُّهود والشَّهادة لَا تكون 
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ولَا سببا ، بْل الْقَتُْل  ∗، والَْأخْذُ لَيس علَّةً ِللْقَتِْل ولَا جزء علَّة 1الَْأخْذَ لَيس علَّةَ الْعلَّة ، فَِإن الْعلَّةَ الْقَتُْل
الْجزاء لَو رماه من بعيد قَبَل َأن يْأخُذَه  3، َألَا يرى َأنَّه يجِب عليه 2مستَقلٌّ بِسببِية إيجابِ الْجزاء

 إلَّا َأن ، كُونلَا ي قَدا ِللْقَتِْل ويسطًا حشَر كُوني انِ ، فَالَْأخْذُ قَدمِللض ببس ي الِْإتْلَافف طةَ الشَّراشَربم
كَيفَ يرجِع ولَم : يسقُطُ سَؤالَانِ  5الْواقعِ ، وبِهذَا التَّقْديرِ 4كَحفْرِ الْبِْئرِ فَِإنَّه شَرطٌ ِللْوقُوعِ والْعلَّةُ ثقَُل

الشَّيء إذَا خَرج عن محلِّية الْملْك لَا يضمن مستَهلكُه وِإن  6وَأيضا إن .يفَوتْ يدا محتَرمةً ولَا ملْكًا ؟ 
 هدي يف كَان ننَى ميَل . جق فَِإن : لَكَهتَهفَاس يالذِّم رخَم بمِ إذَا غَصلسالْم نيبذَا وه نيقُ با الْفَرم

ف آخَر ملسم  هدي ي ) كلتَهسلَى الْمع جِعرلَا يو يذُ ِللذِّمالْآخ نمض7)ي  قَادتاع اداتِّح َأن ابو؟  فَالْج
  .منَع من رجوعِ الْمسلمِ علَى ذَِلك الْمسلمِ الْمستَهلك  8سقُوط تَقويمها

ية كَيفَ يرجِع وهو قَد لَزِمتْه كَفَّارةٌ تُخْرج بِالصومِ وهو إنَّما يرجِع بِضمانٍ هذَا وقَد َأورد في النِّها
بِ التَّفَاوت لَا يمنَع كَالَْأ 9وَأجاب بَِأن مثَْل هذا. يحبِسه بِه فَلَا يجوز َأن يرجِع علَيه بَِأكْثَر مما لَزِمه ؟ 

 هبِسحلَا ي فَِإنَّه اهَأب ناِلاب نمفَض آخَر نْهم هبفَغَص هناب ربدم بإذَا غَص .قَتَلَه نم بِسحي ِللَْأبِ َأن10و 
هدي يف  . ي بِهقْضانٍ يمضو ي بِهفْتانٍ يمض نيقَ بلَا فَرو .اِئمكَاةَ السز فَِإن ، اءتَ الْقَضخُُل تَحتَد ة

                                                                                                                                                                                    

الحكم مضافاً ِإلَى التَّزكية ومن حيثُ ِإن التَّزكية صفة للشَّهادة بقي الحكم مضافاً ِإلَى التَّزكية فَمن هذَا الْوجه يصير 
وِإن كَان  وأيضاً السفَر علَّةٌ موجِبةٌ ِللْمشَقَّة علَى كُلِّ حاٍل فَِإن الْمسافر. الشَّهادة َأيضا فََأي الْفَرِيقَينِ رجع كَان ضامناً 

لْحكْم بِالسفَرِ الَّذي هو علَّةُ الْعلَّة في رفَاهية لَا يخْلُو عن قَليِل مشَقَّة وقَد تَعذَّر الْوقُوفُ علَيها فَسقَطَ اعتبارها وتَعلَّقَ ا
: انظر . إضافَته إلَى الْعلَّة فَلذَِلك دار الْحكْم مع السفَرِ وجودا وعدما  وَأبدا يضافُ ِللْحكْمِ علَّةُ الْعلَّة عنْد تَعذُّرِ

وعبد العزيز بن أحمد بن محمد، عالء الدين، البخاري، الحنفي، . 316\2السرخسي ،  أصول السرخسي ، 
دار الكتاب اإلسالمي ، عدد : ، الناشر 200\4، كشف األسرار شرح أصول البزدوي ، ) هـ730: المتوفى(

  .   4: األجزاء
 . للقبل ، وهو خطأ ) ب(في  1
  ) . ب(ب من /  334) ق(نهاية  ∗
  . الجزء ) أ(في  2
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  3
 . نقل ) ب(في  4
  . التقرير ) ط ، ج(في  5
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  6
 . إلى في يده ..... فَِإن قيَل : ارة على عب) ب(ما بين القوسين ورد فيه تقديم في نسخة  7
 . تقومها ) ط(في  8
  ) . أ(ليست في  9
  . قبله ) ب(في  10
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كُوني نيعم طَاِلب لَه الَى إذَا كَانتَع قُّ اللَّهاِل فَحواِئرِ الَْأمزكاة س لَاف1بِخ  كُني ِإذَا لَمةُ ، وطَالَبالْم لَه
  صرح في الْمنْتَقَى 3كَفَّر بِغَيرِ الْماِل ، وقد وهذَا قَد يوهم َأن لَه الرجوع وِإن. الْمطَالَبةُ  2لَا تتعين

  جِعرا يإنَّم بَِأنَّه ) إذَا كَفَّر(اِل  4َأبِي. بِالْم نَل عنُق5و  يانجرالْج اللَّه دبع ) قَ :  6)أنه قاللَا فَرو
ا َأويانرنَص ا َأوبِيِل صنِ الْقَاتكَو نيب هلَيوعِ عجالر وتي ثُبا فيوسج7م  . ا َأناِئِل كُلِّهسُل الْمَأصو

بِِإحرامِ الصاِئد َأو دخُوِله في : بِثَلَاثَة َأشْياء  8، والَْأمن يكونى الصيد يوجِب الْجزاءتَفْوِيتَ الَْأمنِ علَ
يجِب الْجزاء " 9: "إنَّه إذَا تَحقَّقَ التَّفْوِيتُ لَا يبرُأ بِالشَّك فَلذَا قُلْنَا . الصيد فيه  ∗َأودخُوِل. َأرضِ الْحرمِ 

الْحرمِ ، وبِِإرساِل  10الْجزاء في إرساِل الْحلَاِل الصيد في َأرضِ الْحلِّ بعدما َأخْرجه من َأرضِ
الْبلَد ؛ ِلَأنَّه لَم يصر بِهذَا الِْإرساِل ممتَنعا ظَاهرا ، وِلذَا لَو َأخَذَه إنْسان حلَاٌل  11جوفالْمحرِمِ إياه في 

 َأكْلُه كُرِه.  

  ]من قطع حشيش الحرم أو شجره فعليه القيمة [ 

) ]لُوكَةمتْ بِمسةً لَيرشَج مِ َأوريشَ الْحشح قَطَع ا فَِإنيمإلَّا ف تُهيمق هلَيفَع النَّاس نْبِتُها لَا يمم وهو ،

نْهفَّ ممِ، قَاَل ) جربِ الْحبتَتْ بِسا ثَبمتَهمرح ؛ ِلَأن-  لَامالسلَاةُ والص هلَيلَا «-عا وخْتَلَى خَلَاهلَا ي

مِ في هذه الْقيمة مدخٌَل؛ ِلَأن حرمةَ تَنَاوِلها بِسببِ الْحرمِ لَا بِسببِ ولَا يكُون ِللصو» يعضد شَوكُها

ِإذَا َأدو ،اءلَى الْفُقَرع هتيمقُ بِقدتَصينَّا ويا بلَى مالِّ عحانِ الْممض نم امِ فَكَانري الِْإحا فكَم لَكَها ماه

ويكْره بيعه بعد الْقَطْعِ؛ ِلَأنَّه ملَكَه بِسببٍ محظُورٍ شَرعا، فَلَو ُأطْلقَ لَه في بيعه .  عبادحقُوق الْ

                                                            
 . يكو ، وهو خطأ ) ب(في  1
  . تتبين ) ج(يتبين ، وفي ) أ ، ب (في  2
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  3
 ) . ب(ما بين القوسين ليس في  4
  . ابن ) ب(في  5
  ) . أ ، ب ، ج(ما بين اللقوسين ليس في  6
 .  252\1المال خسرو ، درر األحكام ، : انظر  7
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  8
  ) . أ(أ من /  138) ق(نهاية  ∗
 . ال ) ب(ورد في  9
  . األرض ) ب(في  10
 . حرف ) ب(في  11
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واَلَّذي .  ذْكُرهلَتَطَرقَ النَّاس إلَى مثْله، إلَّا َأنَّه يجوز الْبيع مع الْكَراهة، بِخلَاف الصيد، والْفَرقُ ما نَ

الْحرمِ والنِّسبةُ  ينْبِتُه النَّاس عادةً عرفْنَاه غَير مستَحقٍّ ِللَْأمنِ بِالِْإجماعِ؛ وِلَأن الْمحرِم الْمنْسوب إلَى

اتبِالِْإنْب رِهإلَى غَي ةبمِ النِّسدع نْداِل علَى الْكَمع هإلَي  .ا وقَ بِمالْتَح انإنْس تَهةً إذَا َأنْبادتُ عنْبا لَا يم

قيمةٌ ِلحرمة الْحرمِ حقا ِللشَّرعِ، :  ولَو نَبتَ بِنَفْسه في ملْك رجٍل فَعلَى قَاطعه قيمتَانِ. ينْبتُ عادةً 

ديكَالص هاِلكانًا ِلممى ضةٌ ُأخْريمق؛  ويهف انممِ لَا ضررِ الْحشَج نفَّ ما جممِ، وري الْحف لُوكمالْم

  : -رحمه اللَّه  -وقَاَل َأبو يوسفَ ) ولَا يرعى حشيشُ الْحرمِ ولَا يقْطَع إلَّا الِْإذْخر. ( ِلَأنَّه لَيس بِنَامٍ

ف يِ؛ ِلَأنعبِالر ْأسلَا بذِّرتَعم نْهع ابوالد نْعم ةً، فَِإنوررض رِ . يهشَافبِالْم الْقَطْعنَا، ويوا رلَنَا مو

ثْنَاه رسوُل كَالْقَطْعِ بِالْمنَاجِِل، وحمُل الْحشيشِ من الْحلِّ ممكن فَلَا ضرورةَ، بِخلَاف الِْإذْخرِ؛ ِلَأنَّه استَ

ستْ من جملَة ؛ ِلَأنَّها لَي قَطْعه ورعيه، وبِخلَاف الْكَمَأة فَيجوز –لَّى اللَّه علَيه وسلَّمص -لَّه ال

اتالنَّب[  

 ) لُهقَو :تُهيمق هلَي1) فَع َألَةسالْم ابوج لَهع2ج خُلُهدلَا ي َأنَّه يدف3ِلي  موالص . َألَةسالْم وهجُل واصحو
سلَي َأو رانْكَس فَّ َأوج قَدو هروغَي را إذْخمِ إمري الْحالثابِتَ ف َأن َألَةسا 4الْمنْها مداحي  5وف ءفَلَا شَي

                                                            
 يجِب الجمهور  فقال:  المسألة هذه في الفقهاء اختلف.  الْحرم في والْحشيش الشَّجر َأتْلَفَ من يضمن هل:  مسألة 1
 وَأبو ماِلك، وقَاَل.  والحنابلة والشافعية والحنفية وعطاء عباس ابن مذهب وهو. الضمان والْحشيشِ الشَّجرِ إتْلَاف في

 ابن وقَاَل.  كَالزرعِ الْحرمِ، في يضمن فَلَا الْحلِّ، في يضمنُه لَا الْمحرِم ِلَأن يضمن؛ لَا: الْمنْذرِ وابن وداود، ثَورٍ،
 نَستَغْفر: ماِلك قَاَل كَما وَأقُوُل إجماعٍ، ولَا سنَّة، ولَا كتَابٍ، من فَرضا الْحرمِ، شَجرِ في بِه ُأوجِب دِليلًا َأجِد لَا: الْمنْذرِ
الَى اللَّها:  رأيهم على الجمهور واستدل.  تَعى موو رةَ، َأبمشَيت: قَاَل هَأير رمع نالْخَطَّابِ، ب ررٍ َأمبِشَج ي كَانف 

جِدسالْم رضِل يبَِأه ،افالطَّو ،عى  فَقُطفَدقَاَل. و :ذَكَرةَ  وقَرالْب .اهوٌل رنْبي حف )كنَاسالْم . (نعنِ واسٍ، اببع َأنَّه 
 اللجنة أخذت وقد. الصغيرةُ : والْجزلَةُ . الْعظيمةُ  الشَّجرةُ: والدوحةُ . شَاةٌ  الْجزلَة وفي بقَرةٌ، الدوحة في: قَاَل

 لقول لغيره؛ وال للمحرم ال الحرم شجر من شيء عقط يجوز ال:  فقالوا وافقهم ومن المالكية برأي لإلفتاء الدائمة
 ذلك من شيئاً فعل من فعلى .مسلم  رواه ،»  شجرها يعضد وال شوكها يخبط ال«: -وسلم عليه اهللا صلى- النبي
والقرافي ، الذخيرة ، .  210\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر .  ذلك لمثل العودة وعدم وجل عز اهللا إلى التوبة

وفتاوى اللجنة الدائمة ، الجزء الثاني ، .  322\3وابن قدامة ، المغني ، .  310\4والماوردي ، الحاوي ، .  337\3
10\166  .  

  . العلة ) ب(في  2
  . يدخل ) ب(في  3
  . لبس ) ج(في  4
  . منهما ) ج(في  5
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ون َأنْبتَه النَّاس َأو لَا ، والَْأوُل لَا شَيء فيه إما َأن يكُ 1وَأما الثَّاني وهو ما لَيس واحدا منْها. في الَْأوِل 
ينْبِتُه النَّاس بْل نَبتَ بِنَفْسه ،  2َأيضا سواء كَان من جِنْسِ ما يستَنْبتُ عادةً َأو لَا ، والثَّاني وهو ما لَم

نْبِتُونَها يجِنْسِ م نم كُوني ا َأنلَا فال إم ي هو 3َأوالثَّانِل ، وي الَْأوف ءا 4شَيفم ، اءزالْج يهي ف5الَّذ 
 يهف  

ولَا بد . بِنَفْسه ولَيس من جِنْسِ ما ينْبِتُه النَّاس ولَا منْكَسرا ولَا جافا ولَا إذْخرا  6الْجزاء وهو ما نَبتَ
ما خَرج عن حكْمِ الْجزاء من دِليٍل ، فََأشَار الْمصنِّفُ إلَى َأن الِْإذْخر خَرج بِالنَّص وما  ∗في إخْراجِ

تُوه7َأنْب ري والَْألْفَاظَ الَّت َأن لَمفَاع ، نَاهعي مفَف رنْكَسالْمافُّ وا الْجَأماعِ ، ومبِالِْإج هيمسذَا بِقي هتْ فد
فَالْخَلَى والشَّجر قَدمنَاهما في حديث َأبِي هريرةَ ، والشَّوك في . الْبابِ الشَّجر والشَّوك والْخَلَى 

: حرمها اللَّه ، إلَى َأن قَاَل  َأنَّه علَيه الصلَاةُ والسلَام قَاَل يوم الْفَتْحِ إن هذَا الْبلَد(( الصحيحينِ َأيضا 
فَالْخَلَى . الْحديثَ  8))لَا يعضد شَوكُه ولَا ينَفَّر صيده ولَا يلْتَقَطُ لُقَطَتُه إلَّا من عرفَها ولَا يخْتَلَى خَلَاها 

الَّذي بِحيثُ ينْمو فَِإذَا جفَّ فَهو حطَب ، والشَّوك لَا الرطْب من الْكَلَِأ ، وكَذَا الشَّجر اسم ِللْقَاِئمِ  9هو
ضارعا ِللْمفْعد هيعنَو دلَى َأحْل عمحافِّ فَلْيالْجطْبِ ولَى الرقَاُل عي مَأع ؛ ِلَأنَّه هارِضعي ي . ةا الَّذَأمو

لنَّاس وهو من جِنْسِ ما ينْبِتُونَه فَلَا َأدرِي ما الْمخْرج لَه ، غَير َأن الْمصنِّفَ من غَيرِ َأن ينْبِتَه ا 10نَبتَ
  . علََّل إخْراج َأهِل الِْإجماعِ ما ينْبِتُه النَّاس بَِأن إنْباتَهم يقْطَع كَماَل النِّسبة إلَى الْحرمِ

                                                            
  . منهما  )ج(في  1
 . ال ) ط(في  2
  ) . أ ، ج(ليست في  3
 ) . أ(ليست في  4
 . مما ) أ (في  5
  . ينبت ) ب(في  6
 ) . ج(أ من /  339) ق(نهاية  ∗
  . َأثبتُوه ) أ ، ج(في  7
.  1834: الَ يحلُّ القتَاُل بِمكَّةَ ، حديث رقم : ، كتاب الحج ، باب  14\3صحيح البخاري ، : ينظر . متفق عليه  8

  ) . 445(-)1353: (، كتاب الحج ، باب تَحرِيمِ مكَّةَ وصيدها وخَلَاها ، حديث رقم  986\2وصحيح مسلم ، 
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  9
  . ينبت ) ج ب ،(في  10
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 حص فَِإن∗∗ قَاَل  َأني : ، نْبِتُونَها يقَ بِمُألْح هإلَي ةباَل النِّسكَم نَعمأيضاً ي نْبِتُونَها يجِنْسِ م نم نَهكَو إن
 لَمَأع اَللَّهو ، آخَر هجإلَى و تَاجحِإلَّا فَيو.  

  بِه فَاعاِلانْت ازا جكُلّمذَا وإ 2)الحرم  1في( ه ازا جاهصحمِ ورضِ الْحَأر ارجَأح ذَِلك نمو ، هاجخْر
 نَعمورِ فَيالد ضِ َأوبِالَْأر رضا ييركَث رفحفَي ي ذَِلكاِلغَ فبي ا إلَّا َأناهصحو.  

  

 ) لُهقَو :ها نَذْكُرقُ مالْفَرو  (مِ إذَا َأدرالْح اتنَب نيقُ بالْفَر ؛ َأي هكْريو ، هعيب حصثُ ييح تَهيمى ق
هذْكُريا سم انَهمى ضَأد ِإنو هعيب حصثُ لَا ييح ديالص نيبظُورٍ وحبٍ مببِس لَكَهم ؛  3ِلَأنَّه ِلهقَو نم

ا يرِ مإلَى آخ ديِللص ضرا تَعيح هعيب ِلَأن جِيء.  

 ) لُهتَانِ: قَويمق هعلَى قَاطلَا )  فَع ؛ ِلَأنَّه روتَصيفَةَ فَلَا ينِل َأبِي حلَى قَوا عا ، َأمِلهِملَى قَوذَا عه
  . 4للَّه تَعالَىيتَحقَّقُ عنْده تَملُّك َأرضِ الْحرمِ بْل هي سواِئب عنْده علَى ما سيْأتي إن شَاء ا

 ) لُهنَا: قَويوا رلَنَا مو  ( لَامالسلَاةُ والص هلَيع لَهي قَونعا " يخْتَلَى خَلَاهلَا ي " ، خَلَاه ، قْطَعلَا ي َأي
 دضالْعا وكُهشَو دضعلَا يو هقَطَع اخْتَلَاؤهو :رض دح نرِ مالشَّج قَطْع مطْلَقًا َأعم الْقَطْع عنم فَقَد ب

فَر بِالْمنَاجِِل َأو الْمشَافرِ فَلَا يحلُّ الرعي والضرورةُ تَنْدفع بِحمِل الْحشيشِ من الْحلِّ ، ومشْ 5من قوله
و ، هدح فيةُ السشَفْر ذَِلك نمو ، فُهرح ءالْبِْئرِ حرفهكُلِّ شَيرِ والنَّهو قالْخَنْد ير6شَف شْفَرمو ، 

يرِ شَفَتُهعالْب.  

                                                            
 ) .ب(أ من /  335) ق(نهاية  ∗∗
 ) . ب(ليست في  1
  ) . أ(ما بين القوسين ليس في  2
 .سنذكره ) ب ، ج(في  3
  .  70\2الزيلعي ، تبيين الحقائق ، : انظر  4
  .في كونه  5
  . جرفته ) أ(في  6
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؛ ِلَأنَّها لَيستْ من جِنْسِ النَّبات ؛ ِلَأنَّه اسم ِلما يظْهر علَى وجه الَْأرضِ ، )  1قَولُه وبِخلَاف الْكمأة( 
من  3وَأيضا لَا تَنْمو ولَو قُدر كَونُها نَباتًا كَانَتْ 2)لَا يظْهر منْها شَيء ( والْكَمَأةُ تُخْلَقُ في باطنها 

   . الْجافِّ

  ]الفرق بين القارن والمفرد في الجزاء [ 

) ]و هتجِلح مانِ دمد هلَيا فَعمد فْرِدلَى الْمع يهف نَا َأنا ذَكَرمم الْقَارِن لَهفَع ءكُلُّ شَيوهترمِلع مد (

 يعقَاَل الشَّافو-  اللَّه همحر- : بِنَاء داحو منِ ديامرنَا بِِإحنْدعو ،هنْدع داحامٍ وربِِإح رِمحم لَى َأنَّهع

  خلَافًا) إلَّا َأن يتَجاوز الْميقَاتَ غَير محرِمٍ بِالْعمرة َأو الْحج فَيلْزمه دم واحد(قَاَل .  وقَد مر من قَبُل

  

لَما َأن الْمستَحقَّ علَيه عنْد الْميقَات إحرام واحد وبِتَْأخيرِ واجِبٍ واحد لَا  - رحمه اللَّه  -ِلزفَرٍ  

داحو اءزإلَّا ج جِبي[ .  

  ) لُهلَى الْ: قَوع يهف نَا َأنا ذَكَرمم الْقَارِن لَهفَع ءكُلُّ شَيانِ ومد هلَيا فَعمد فْرِدم : مدو ، هتجِلح مد

هترمرحمه اهللا .  ِلع يعقَاَل الشَّافنَا : ونْدعو هنْدع داحامٍ وربِِإح رِمحم لَى َأنَّهع بِنَاء داحو مد

يتَداخَلَا كَحرمة  6وَأورد فَلم لَم. كَالْجِنَاية علَيهِما منْفَرِدينِ  5فَالْجِنَايةُ علَيهِما مجتَمعينِ 4) بِِإحرامينِ
ُأجِيب بَِأن حرمةَ . واحد ؟  9صيد الْحرمِ إذْ كَان علَيه دم 8إذَا قَتََل الْمحرِم 7الِْإحرامِ والْحرمِ فيما

                                                            
  . الكلمات ) أ(في  1
  ) . أ(ما بين القوسين ليس في  2
 .كان ) ط(في  3
جزاء القارن كالمفرد إذا فعل محظوراً من محظورات اإلحرام مما يوجب الدم عند مالك والشافعي : مسألة  4

هو سواء كَالْمفْرِد : سئل ماِلك في الْقَارِنِ إذَا حلَقَ رْأسه من َأذًى َأهو في الْفدية والْمفْرِد بِالْحج سواء؟ قال .  وأحمد
إذَا قَتََل الْقَارِن صيدا، فَعلَيه جزاء : وقال أحمد ". مفْرِدا كَان َأو قَارِنًا فجزاء واحد: " وقال الشافعي. حج في الْفدية بِالْ

 داحوابن قدامة، المغني ، .  319\4والماوردي ، الحاوي ، .   442\1مالك بن أنس ، المدونة ، : انظر. و
3\410 . 
 . مجتمين ، وهو خطأ ) ب(في  5
  ) . ب(ليست في  6
  . فيها ) ج(في  7
  . محرم ) ب(في  8
 . جزاء ) ط ، ب(في  9
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 نى مامِ َأقْوررمِ الِْإحالْح ةمرح لَافبِخ ، ديالص رةً غَييركَث اتمرح ا تُوجِبمِ ؛ ِلَأنَّهرالْح ةمرح
واحد إضافة الْحكْم  2ِلحكْمٍ 1موجِبانِ الحكم ∗؛ ِلَأن الَْأصَل إذَا اجتَمعوى الْحرمتَينِ الُْأخْرىفَاستَتْبعتْ َأقْ
إلَى َأقْو كْماالْحممِ  3اهدكَالْع ا لَهعتَب َل الْآخَرعجهو. وارِحِ  4والْج عم ةقَبِللر ازالْحعِ وافالد عرِ مافكَالْح

بِالْآخَرِ فَلَم يمكن  5، فَِإن جميع ما يحرم بِه يحرممساوٍ ِلِإحرامِ الْعمرةوِإحرام الْحج . الْجارِحِ 
  ويرِد علَيه ما ذَكَره . كََأن لَيس معه غَيره ، كَما لَو جرح اثْنَانِ آخَر فَماتَ  7كُلٌّ 6اِلاستتْباع فيعمل

َأربعةَ َأشْواط قياسا  ∗الْمصنِّفُ في دفْعِ إيجابِ الشَّافعي الْبدنَةَ علَى من جامع في الْعمرة بعدما طَافَ
الشَاة  9فَتجِب عليه 8علَى وجوبِها إذَا جامع في الْحج بعد الْوقُوف بِعرفَةَ من َأنَّها سنَّةٌ ومنَع افْتراضها

ي الْمف تِللتَّفَاو ةزِيي الَْأجتَ فالتَّفَاو رفََأظْه تا ِللتَّفَاوارالشَاة إظْه يامرةُ إحتْبر داتَّح فَلَو ، هلَيع ينج
ى درجة عدمِ الْحج والْعمرة لَم يصح ما ذَكَره ، وِإذَا ظَهر التَّفَاوتُ جاز اِلاستتْباع، وِإن لَم يبلُغْ إلَ

ةٌ بِانْفرادها ما يوجِبه الِْإحرام ، ومع ذَِلك ظَهر التَّفَاوتُ موجِب 10الِْإيجابِ ، َألَا ترى َأن حرمةَ اإلحرام
ذَا نُورِده نْدعو ، اعتْبتاِلاس قَعوو آخَر هجو ننَا 11مدعا كُنَّا و12م  اقَعو رِمحم ديقَتََل الص إن وهو ،

ب الْجزاء إن كَان نَفْس انْتهاك حرمة الْقَتِْل وجب َأن لَا يتَعدد ؛ ِلَأنَّه لَا تَعدد جِنَايةً علَى الِْإحرامِ فَموجِ
 13، وِإن كَانِل الْمحرِمِ صيد الْحرمِفي الْحرمة بْل التَّعدد في السببِ علَى ما حقَّقْنَاه في مسَألَة قَتْ

د الْحرمِ ِلتَعدد نَايةُ علَى الِْإحرامِ والِْإحرام متَعدد فَيتَعدد الْجزاء وجب التَّعدد في قَتِْل الْمحرِمِ صيالْجِ
                                                            

  ) . أ(ب من /  138) ق(نهاية  ∗
 ) . ط ، ج(ليست في  1
  ) . ب(ليست في  2
 . أقوهما ) ب(في  3
  . وهذا ) ط ، ب(في  4
 . تكرار ) ب(في  5
  . فيجعل ) ط(في  6
  .  حل) ب(في  7
 ) .ج(ب من /  339) ق(نهاية  ∗
  . افراضها ) ج(في  8
  ) .أ ، ب ، ج(ليست في  9
  . الحرم ) ب ، ج(في  10
 . يورد ) ج(في  11
 . وعدناه ) ج(في  12
 . كانت ) ج(في  13
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الصيد فيه ِلِإثْبات اللَّه  ∗∗ع قَتِْلالْجِنَاية بِتَعدد الْمجني علَيه وهو الِْإحرام والْحرم ، إذْ لَا شَك َأن منْ
وقَ الُْأخْرى تَعالَى لَه حرمةً وجعله حماة والْقَتُْل فيه جِنَايةٌ علَى حرمِ اللَّه ، وكَون إحدى الْحرمتَينِ فَ

عجو ةمرارِ الْحدا ِلِإهببعِ سي الشَّرفْ فرعي لَمتَتْبِعتَس ةمركُلَّ ح ُل َأنْل الَْأصا ، بعا تَبها  1لهوجِبم
ومن الْمعلُومِ َأن الْوجوبات والتَّحرِيمات تَتَفَاوتُ بِالْآكَدية وقُوة الثُّبوت ولَم . سواء ساوتْ غَيرها َأو لَا 

 ءشَي اربتقُطْ اعسيرةُ ظَهالْكَفَّار هذها ، ووصا خُصنْها 2مهاتي إثْباطُ فيتالشَّارِعِ اِلاح نثُ  3ميح
مرد لَه  5مع النِّسيانِ واِلاضطرارِ في قَتِْل الصيد فَلَا يجوز اِلاحتياطُ في إسقَاطها إلَّا ِلموجِبٍ لَا 4ثَبتَتْ

وتكَثُب لَه  

  ةي تَكْرِيرِ آيا قُلْنَا فا كَميربِ كَثبإلَى تَكْرِيرِ الس ةاجالْح ) ةالتِّلَاو ةدجبِلَازِمٍ إذْ لَا  6)س ذَِلك سلَيو ،
الْحرج فَيدفَع بِالتَّداخُِل لُطْفًا  حاجةَ متَحقِّقَةً في تَكْثيرِ الْقَتِْل مع الِْإحرامِ والْحرمِ ؛ ِليستَلْزِم تَعدد الْواجِبِ

والْجواب منْع الْحصرِ ؛ ِلجوازِ كَونِ الْجزاء ِلِإدخَاِل النَّقْصِ في الْعبادة لَا . ورحمةً فَيلْزم التَّداخُُل 
مِ صيد نِ مدخٌل ِللنَّقْصِ في عبادتَينِ ، بِخلَاف قَتِْل الْمحرِوالْقَارِن بِالْجِنَاية علَى الِْإحرامي. ِلكَونه جِنَايةً 

شَيخُ الِْإسلَامِ َأن وجوب الدمينِ علَى الْقَارِنِ إذَا كَانَتْ الْجِنَايةُ قَبَل الْوقُوف في الْجِماعِ ، وذَكَر الْحرمِ
  .  7ف فَفي الْجِماعِ يجِب دمانِ وفي ساِئرِ الْمحظُورات دم واحد وتَقَدم ما فيهوغَيرِه ، َأما بعد الْوقُو

  ) لُهإلَى آخره: قَو هلَيقَّ عتَحسالْم فَرٍ )  ِلَأنِل زقَو هجو ذْكُري لَمو ، هلَيع راقْتَصبِ وذْهالْم هجو
َألَةسالْم هذي هف هكَلَام فع8ِلض  جِبي يةُ الَّتورا الصَأملَى الْقَارِنِ ( ، وا عبِهببِ  9)بِسبانِ بِسمد

                                                            
 ) .ب(ب من /  335) ق(نهاية  ∗∗
  . تسببع ، وهو خطأ ) ب(في  1
  . ثبت ) ج(في  2
  . وهو خطأ. أثنائها ) ب(في  3
  . يثبت ) أ(في  4
  ) . ب(ليست في  5
  . لسجدة للتالوة ، وهو خطأ ) ب(في  6
 . 71\2الزيلعي ، تبيين الحقائق ، : ينظر  7
الْمحظُورات،  بِساِئرِ اعتبارا دم منْهما واحد ِلكُلِّ فَيلْزمه الْميقَات من الِْإحرامينِ َأخَّر ِلَأنَّه دمانِ؛ علَيه يجِب زفَر قَاَل 8

 وقُلْنَا دمينِ، فََأوجب الِْإحرامينِ علَى النَّقْص هذَا َأدخََل َأنَّه قَارِنًا َأحرم إذَا َأنَّه زفَر فَتَوهم: الْمحظُورات، قال ابن نجيم 
إن اجِبالْو هلَيع نْدخُوِل عد يقَاتالْم دَأح نِالنُّسفَِإذَا كَي هزاورِ جامٍ بِغَيرإح ثُم مرا َأحبِهِم خََل فَقَدَأد لَى النَّقْصا عم 

،هلَزِم وها ومهدَأح هفَلَزِم اءزج  داح84\3البحر الرائق ، : ابن نجيم : انظر  .و  .  
 . علَى الْقَارِنِ بسببها ) أ(في  9
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زاوا إذَا جيمف فَهِي ةزاوجا  الْمرِمحلِّ مإلَى الْح دعي لَمو ، ةرمبِع مركَّةَ فََأحخََل مد ثُم جبِح مرفََأح
ها َأهلِللْمجاوزة بْل الَْأوُل لَها والثَّاني ِلتَرك ميقَات الْعمرة ، فَِإنَّه لَما دخََل مكَّةَ الْتَحقَ بِ 1فَلَيس كلَاهما

   .وميقَاتُهم في الْعمرة الْحلُّ 

  ]تعدد الجزاء بتعدد الجناية [ 

؛ ِلَأن كُلَّ واحد منْهما ) وِإذَا اشْتَرك محرِمانِ في قَتِْل صيد فَعلَى كُلِّ واحد منْهما جزاء كَامٌل[ (

وِإذَا اشْتَرك حلَالَانِ في . ( وقُ الدلَالَةَ فَيتَعدد الْجزاء بِتَعدد الْجِنَايةبِالشَّرِكَة يصير جانيا جِنَايةً تَفُ

داحو اءزا جهِملَيمِ فَعرالْح ديقَتِْل ص ( دتَّحفَي ةالْجِنَاي نع اءزلِّ لَا جحالْم نٌل عدب انمالض ؛ ِلَأن

 ادبِاتِّحا كَفَّارمنْهم داحلَى كُلِّ وعةٌ، وداحةٌ ويا دهِملَيع لًا خَطًَأ تَجِبجنِ قَتَلَا رلَيجلِّ، كَرحةٌالْم  .

نِ وبيعه بعدما ؛ ِلَأن بيعه حيا تَعرض ِللصيد الْآم) وِإذَا باع الْمحرِم الصيد َأو ابتَاعه فَالْبيع باطٌل(

 تَةيم عيب قَتَلَه[ .  

  ) لُهانِ إلَى آخره: قَورِمحم كِإذَا اشْتَرو  ( اكراشْت نيقُ بكَذَا الْفَرتَابِ ، والْك نم را ظَاهههجو
ولَو اشْتَرك محرِمون . مِ فَارجِع إلَيه الْحر 3في قتل صيد 2الْمحرِمينِ في قَتِْل الصيد والْحلَالَينِ

عرِمٍ محلَى كُلِّ مع جِبيو ، مهددلَى عع مقْسي داحو اءزج بجمِ ورالْح ديي قَتِْل صف لُّونحما وم 
ه4خَص لَا ي نم مهعم كَان ِإنٌل ، وكَام اءزج ذَِلك نمبِيكَص هلَيع لَاِل  5جِبلَى الْحع جِبرٍ يكَافو

واعلَم َأن قَتَْل الْحلَالَينِ صيد الْحرمِ إن كَان .  بِقَدرِ ما يخُصه من الْقسمة لَو قُسمتْ علَى الْكُلِّ 
 ،اءزفُ الْجصومِ كُلٍّ ني لُزف فَلَا شَك ةبرا إذَا بِضا ( َأممنْهكُلٌّ م ةً  7كُّل( ضربه  6)كَانبر8)ض  فَِإنَّه

  .  2ضربتُه 1ما يقتضيه 9فَِإنَّه يجِب علَى كُلٍّ منهما

                                                            
  . كليهما ) ب(في  1
 .والحالين ) ب(في  2
  ) . أ(ليست في  3
  . خاصه ) أ ، ط(في  4
 . لصبي ) ب(في  5
  ) . أ ، ب ، ج(ما بين القوسين ليس في  6
  ). ط(ليست في  7
 ) . ب(ما بين القوسين ليس في  8
  )  . أ ، ب ، ج(ليست في  9
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 ديالص يعما جهِملعف اداتِّح نْدع نِ ؛ ِلَأنتَيبرا بِضوبرضم هتيمفُ قصلَى كُلٍّ نع جِبي ثُمارتْلَفًا  صم
نما فَضهِملع3كُلٌّ منهما ∗بِف الْجزء لَافاِلاخْت نْدعو ، اءزف الْجصفَ 4ني تَلالَّذ∗∗  وكُلٍّ ه ةبربِض

   . 6ي الْمبسوطضمانُه ، كَذَا ف 5الْمخْتَص بِِإتْلَافه فَعلَيه جزاُؤه والْباقي متْلَفٌ بِفعلهِما فَعلَيهِما

  

  ) لُهٌل: قَواطب عيفَالْب  (هاعب طْلَانِ إنالْب يقَةقي حف 7لَا شَك  ا إذَا كَانَأمتَةٌ ، ويم حِ ؛ ِلَأنَّهالذَّب دعب

m  O  N  M  L  K   J حقِّه ِلقَوِله  حيا فَلَا شَك فيه إذَا كَان هو الْمشْتَرِي ؛ ِلَأنَّه محرم الْعينِ في

PQ  l 8 ي َأالَّذ يالنَّه وذَا ههرِ ، وكَالْخَم قِّهي حمِ فطَ التَّقَواقس كُوننِ فَييإلَى الْع رِيمافَ التَّحَأض ادر
ى النَّهيِ علَى التَّحرِيمِ إطْلَاقُ اسمِ السببِ علَ الْمصنِّفُ بِقَوِله؛ ِلَأنَّه منْهِي التَّعرضِ وِإطْلَاقُ اسمِ

ي ، وَأنْتَ علمت َأن إضافَةَ التَّحرِيمِ إلَى الْعينِ تُفيد منْع ساِئرِ اِلانْتفَاعات والْكُلُّ منْدرِج فالْمسببِ
عن الْمحلِّية ِلساِئرِ التَّصرفَات فَيكُون تَعليقُ تَصرف ما بِها وحاصلُه إخْراج الْعينِ . مطْلَق التَّعرضِ 

؛ تَرِي فَعلَيهِما جزاءانِعبثًا فَيكُون قَبِيحا ِلعينه فَيبطُُل ، وما ذُكر من َأنَّه إذَا هلَك بعد الْبيعِ في يد الْمشْ
ا جمِلَأنَّهيححص هلَيا عنَي  لُهقَوشْتَرِي والْم لَالًا خُصح اِئعالْب كَان نِ ، فَِإنيرِمحانِ معايتَبالْم إذَا كَان

  . ِلفَساد الْبيعِ  ∗ِللْباِئعِ ويضمن َأيضا الْمشْتَرِي

محرِمٍ فَهلَك عنْده يجِب علَيه جزاءانِ ضمانُه ِلصاحبِه وعلَى هذَا إذَا وهب محرِم صيدا من : قَاَل 
فَظَاهر  3َأما الْبيع.  2ما إذَا كَان الْباِئع والْواهب حلَالَينِ 1حقا ِللَّه تَعالَى محلُّه 9ِلفَساد الْهِبة وجزاء آخر

                                                                                                                                                                                    
 . نقصته ) ط(في  1
 .  105\3البابرتي ، العناية ، : انظر  2
  ) . ج(أ من /  340 )ق(نهاية  ∗
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  3
  . الجزاء ) ب(في  4
 ) .أ(أ من /  139) ق(نهاية  ∗∗
  )  .ب(ليست في  5
  .  82\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  6
  . باحه وهو خطأ ) ب(في  7
  .  96آية : سورة المائدة  8
  ) .ب(أ من /  336) ق(نهاية  ∗
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  9
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نا مرخَم اعب يمكَذ رفَظَاه  ا لَهنُهمضي هنْدلَكَتْ عمٍ فَهلسم . ديذَا الصَأخَذَ ه لَى َأنَّهنَةٌ عيتْ بقَام فَِإن
بِخ ، انمالض جِبفَلَا ي ذَا الَْأخْذبِه كْهلمي لَم ؛ ِلَأنَّه لَه نمضلَا ي َأن جِبي هاعا فَبرِمحا إذَا َأخَمم لَاف ذَه

 هاعفَب مرَأح لَالًا ثُمح . نَظَر يهنَا في ذَكَرالَّذ اِلكًا بِالطَّرِيقم باهالْو كُوني َأن دعةُ فَبا الْهِبَأمو . لَوو
با رجع بِالنُّقْصانِ ولَيس لَه الرد ، ثُم وجد الْمشْتَرِي بِه عي 4تَبايعا صيدا في الْحلِّ ثُم َأحرما َأو َأحدهما

رِمحالْم ابإذَا َأص نَا َأنَّهمقَد قَد5و  داحو اءزج هلَيامِ فَعرفْضِ ِللِْإحالرلُِّل والتَّح دلَى قَصةً عيرا كَثوديص
  ؛ 

وِإن لَم يكُن علَى وجه التَّحلُِّل ورفْضِ الِْإحرامِ فَعلَيه ِلكُلٍّ جزاء  انْقطَاع الِْإحرامِ ، وِإن َأخْطََأ، 6ِلتأوله
   .وعلَى هذَا ساِئر محظُورات الِْإحرامِ

  ]الصيد بعد اإلخراج من الحرم [ 

) ] ياتَتْ ها فَملَادتْ َأولَدمِ فَورالْح نةً ميظَب جَأخْر نموناُؤهزج هلَيا فَعهلَادَأوو ( دعب ديالص ؛ ِلَأن

شَرعيةٌ الِْإخْراجِ من الْحرمِ بقي مستَحقا ِللَْأمنِ شَرعا وِلهذَا وجب رده إلَى مْأمنه، وهذه صفَةٌ 

 لَدرِي إلَى الْوا ثُ(فَتَسهاءزى جَأد فَِإنلَدالْو اءزج هلَيع ستْ لَيلَدو م ( لَم اءزالْج اءَأد دعب ؛ ِلَأن

لَمَأع اَللَّهِل، ووِل الَْأصصكَو وَل الْخَلَفصو نَةً؛ ِلَأنقَ آمتَب[ .  

 ) لُهمِ: قَورالْح نةً ميظَب جَأخْر نمرِ)  وحم لَاٌل َأوح وهو م .  

  )هذهو لُهقَو  ( ِنْأمإلَى الْم دبِالر نقَّةً الَْأمتَحسا منُهكَو َأي ) ٌةيعفَةٌ شَرارِ) صبتبِاع ويثُ ه7فَالتَّْأن 
من الْمضاف  10هديةٌ إلَيك ، ولَا يصح علَى اعتبارِ اكْتسابِ الْكَونِ التَّْأنيثَ 9زيد هو 8الْخَبرِ مثَْل قولك

                                                                                                                                                                                    
  . محمله ) ج(في  1
  .  72\2الزيلعي ، تبين الحقائق ، : انظر  2
 . البائع ) ج(في  3
  . أخذهما ) ب(في  4
  . الحرم ) ب(في  5
 .لتناوله ) ط(في  6
  .باالعتبار ) ب(في  7
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  8
  . هي ) ط(في  9
  . للتأنيث ) ب(في  10
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ه ضمير الظَّبية ، إلَيه ؛ ِلَأنَّه هنَا مما لَا يصح حذْفُه وِإقَامةُ الْمضاف إلَيه مقَامه ؛ ِلفَساد الْمعنَى ؛ ِلَأنَّ
نَاة من الدمِ ، والْحاصُل َأن صفَةَ صدر الْقَ 1بِخلَاف نَحوِ شَرِقَتْ( ولَا يصح الظَّبيةُ صفَةٌ شَرعيةٌ ، 

كَالرقِّ والْحرية فَتَسرِي إلَى الْولَد عنْد حدوثه كَساِئرِ الصفَات  3)الَْأمنِ شَرعيةٌ  2استحقَاق من
. قَ خطَاب الرد كَان الِْإمساك تَعرضا لَه ممنُوعا الشَّرعية فَيصير خطَاب رد الْولَد مستَمرا ، وِإذَا تَعلَّ

وهو بانِ الْغَصمالض ببس وبِ ؛ ِلَأنغْصالْم لَدو لَافبِخ ، انمتَ الضثَب تُ بِهوَل الْمالَةُ فَِإذَا اتَّصإز 
: قَالُوا . منع الْولَد بعد طَلَبِ الْماِلك حتَّى ماتَ ضمنَه َأيضا  4لَو الْيد ولَم يوجد في حقِّ الْولَد ، حتَّى

  د حينَِئذ لَا يسرِيوهذَا إذَا لَم يَؤد ضمان الُْأم قَبَل الْوِلَادة ، فَِإن كَان فَعَل لَا يضمن الْولَد ؛ ِلَأن الْولَ

 حتاس هإلَيحذَب تَّى لَوح ، هودجَل وقَب الُْأم نع فَةالص هذه فَاءنِ ِلانْتْأمإلَى الْم دنِ بِالرقَاقُ الَْأم  الُْأم
ةي الْغَايف هذَكَر هكْري نَّهلَكلِّ ، والْح ديص لٌّ ؛ ِلَأنَّهح لَادالَْأوي 5وف ةادكُلُّ زِينِ ، ومكَالس ديذَا الصه∗ 

َأعني : عنْد موته علَى التَّفْصيِل الْمذْكُورِ ، واَلَّذي يقْتَضيه النَّظَر َأن التَّكْفير  7فَضمانها 6والشعرِ
كَفَّارةٌ فلَا يحلُّ  10ْأمنِ لَا يقَع بذلككَان حاَل الْقُدرة علَى إعادة َأمنها بِالرد إلَى الْم 9الْجزاء إن 8أداء

وِإن كَان حاَل الْعجزِ عنْه بَِأن هربتْ في الْحلِّ . بعده التَّعرض لَها ، بْل حرمةُ التَّعرضِ إليها قَاِئمةٌ 
ا فَلَا يهتدهع نع بِه جخَر ها إلَيهجا َأخْرم نْدا عم نمض ) دعثُ بدح11)ي  تْنا إذَا مهلَادَأو نير مالتَّكْف

نزِ عجَل الْعقَب هجتَوالْم ذَا ؛ ِلَأنها ، وهطَادصي َأن لَه12، و وا ها إنَّمهيننِ  1تَْأمْأمإلَى الْم دالر طَابخ
                                                            

  :األعشَى قاَل أحمر، لَون بحسنِ َأو بدم حمرتُه اشتدت ِإذا: شَرقاً الشَّيء شَرِقَ: يقال. سرقت ) ط(في  1
 178\10ابن منظور ، لسان العرب ، : انظر .  )الدم من القَناة صدر شَرِقَتْ كَما...  َأذَعتَه قَد الّذي بالقَوِل وتَشْرقُ(

 .  505\25والزبيدي ، تاج العروس ، . 
  ) . ج(ليست في  2
 ) . ب(ما بين القوسين ليس في  3
  ) . ب(ليست في  4
  .  579\2ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ، : انظر  5
  ) . ج(ب من /  340) ق(نهاية  ∗
  .  والسعر ) أ(في  6
  . فضمانه ) ط(في  7
 .إذا ) أ(في  8
  . إذا ) أ(في  9
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  10
  ) . أ(ما بين القوسين طمس في  11
  . من ) أ(في  12
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ا كَانا مهجتَواُل مزلَا ينِ وْأمنِ الْمقُوطَ الَْأمس ا ؛ ِلَأنر2قَاد ورِ بِهْأمِل الْمعبِف وا هإنَّم∗∗ م جِزعي ا لَم
دوجي لَموا ِللضببس سالَْأخْذَ لَي بَِأن وه حرص قَدو ، اءزالْج طَابخ هجتَو زجْل الْقَتُْل ، فَِإذَا عانِ بم
فَبِالنَّص ، هلَزِم اءزذَا الْجه دعاتَتْ بإلَّا نَفْلًا ، فَِإذَا م قَعبِ فَلَا يبَل السقَب عاقو لَهقَب يرالتَّكْف ؛ ِلَأنَّه اءزالْج

إذَا َأدى الْجزاء  يكْره اصطيادها: وَأقُوُل . بِه  5، هذَا الَّذي َأدين اهللا 4خطَاب الجزاء 3الْآن تَعلَّقَ به
إلَى  7إجزاء الْكَفَّارة إلَّا إذَا اصطَادها ؛ ِليردها 6بعد الْهربِ ثُم ظَفر بِها ِلشُبهة كَونِ دوامِ الْعجزِ شَرطَ

  . الْحرمِ

 )وع8) فُر  هتيمق انمضو الُهسإر هلَزِم هدي يف ديالصو بالْغَاص مرَأح لَاٍل ثُمح ديلَاٌل صح بغَص
 نْهوبِ مغْصِللْم .زالْج هلَيع كَان انِ لَهمالض نرَِئ متَّى بح نْهوبِ مغْصِللْم هفَعْل دْل بفْعي لَم فَلَو اء

اءَأس قَدْل إذا.  وب دالر مدع هلَيع جِبي بقَاُل غَاصي ، ذَا لُغْزه9و بِه جِبَل يفَع∗  فَلَو ، انمالض
وِله إلَى قَبَل وص 11إلَّا إن عطب 10َأحرم الْمغْصوب منْه ثُم دفَعه إلَيه فَعلَى كُلِّ واحد منْهما الجزاء

هد12ي.  

  خَلَهَأدلَاٌل وح وهو هطَاداص نْهم وبغْصالْم كَان لَو13"و " لَه بالْغَاص نمضي مرِل ( الْحلَى قَو14)ع  
الْحلِّ كَما يلْزمه في عكْسه  ، ويلْزم الْجزاء بِرميِ الْحلَاِل من الْحرمِ صيدا في 1َأبِي حنيفَةَ خلَافًا لَهما

                                                                                                                                                                                    
 ) . ب(ليست في  1
  . األمر ) أ ، ب(في  2
 ) .أ(ب من /  139) ق(نهاية  ∗∗
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  3
  ) . أ ، ب ، ط (ليست في  4
  ) . أ ، ب ، ط (ليست في  5
  . شرطا ) أ(في  6
 . ليرد) أ ، ط(في  7
 . قوله ) ب(في  8
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  9
  ) .ب(ب من /  336) ق(نهاية  ∗
  ) . أ(ليست في  10
  . عطبت ) ب(في  11
  .  50\3انظر ، ابن نجيم ، البحر الرائق ،  12
  . إلى ) ج(ورد في  13
  . عند ) ج(في  14
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يقَاُل َأحرم إذَا دخََل في َأرضِ الْحرمِ كََأشَْأم إذَا  m²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª l2 ِلقَوِله تَعالَى 
 5إرساُل" 4"الشَّامِ ، كَما يقَاُل َأحرم إذَا دخََل في حرمة الشَّيء فَبِعمومه يفيده ، وكَذَا  3دخََل في أرض

رب هوقَدمنَا في َأوِل فَصِل الْجزاء َأن الْحلَاَل إذَا رمى صيدا في الْحلِّ فََأصابه في الْحرمِ بَِأن . الْكَلْبِ
لَا ي َأنَّه وطسبي الْمف بِه حري صاَلَّذو ، اءزالْج هلَيع َأن يهف مهالس هابمِ فََأصرإلَى الْح هملْز  

الْمسَألَةُ هي الْمستَثْنَاةُ وهذه : قَاَل . جزاء ولَكن لَا يحلُّ تَنَاولُه ؛ ِلَأنَّه في الرميِ غَير مرتَكبٍ ِللنَّهيِ 
خَاص َألَةسالْم هذي هيِ إلَّا فمالَةُ الرح رتَبعالْم هنْدع يفَةَ رحمه اهللا ، فَِإننِل َأبِي حَأص نم رتَباع ةً فَِإنَّه

الذَّكَاة يحصُل ، وِإنَّما يكُون ذَِلك عنْد الِْإصابة ، فَِإذَا في التَّنَاوِل حالَةَ الِْإصابة احتياطًا ؛ ِلَأن الْحلَّ بِ
   . 7)واَللَّه َأعلَم ( ،  6كَان عنْدها الصيد صيد الْحرمِ لَم يحلَّ ، وعلَى هذَا إرساُل الْكَلْبِ

 ]بغير إحرام  مواقيتمجاوزة ال[

 ] ةزاوجم ابامٍ بررِ إحبِغَي قْتإلَى (الْو عجر فَِإن ،ةرمبِع مررٍ فََأحامي عنب تَانسب يِإذَا َأتَى الْكُوفو

مطَافَ ِلعكَّةَ وخََل متَّى دح لَبي لَمو هإلَي عجر ِإنو ،قْتالْو مد نْهطََل عى بلَبو قرع ذَاتفَع هتر هلَي

مقَالَا) ديفَةَ، ونَأبِي ح نْدذَا عهو  :لَبي لَم ى َأولَب ءشَي هلَيع سا فَلَيرِمحم هإلَي عجر قَاَل .  إنو

فَرا إذَ: زكَم ارصو دوبِالْع عتَفتَر لَم تَهجِنَاي ِلَأن لَبي لَم ى َأوقُطُ لَبسلَا ي ثُم فَاترع نم ا َأفَاض ادع

ولَنَا َأنَّه تَدارك الْمتْروك في َأوانه وذَِلك قَبَل الشُّروعِ في الَْأفْعاِل فَيسقُطُ الدم، . إلَيه بعد الْغُروبِ

غَير َأن التَّدارك عنْدهما بِعوده محرِما؛ ِلَأنَّه .  مربِخلَاف الِْإفَاضة؛ ِلَأنَّه لَم يتَدارك الْمتْروك علَى ما 

بِعوده محرِما ملَبيا؛ ِلَأن  -رحمه اللَّه  -وعنْده .  َأظْهر حقَّ الْميقَات كَما إذَا مر بِه محرِما ساكنًا

 نامِ مري الِْإحةَ فزِيمالْع قِّهح اءقَض هلَيع بجو يقَاتيرِ إلَى الْمبِالتَّْأخ خَّصفَِإذَا تَر ،هلَأه ةريود

 دعب ةجبِح مرلَافُ إذَا َأحذَا الْخلَى هعا، ويلَبم هدوي بِعالتَّلَاف فَكَان ةالتَّلْبِي بِِإنْشَاء كَانم ةزاوجالْم

نَا الْعا ذَكَريعِ ممي جف ةرم . مالد نْهقُطُ عسلَا ي رجالْح تَلَماسو ،افَأ بِالطَّوتَدا ابمدعب ادع لَوو

                                                                                                                                                                                    
  .  206\2السرخسي ، المبسوط ، : انظر  1
  .  95آية : سورة المائدة  2
  ) .أ ، ب ، ج(ليست في  3
  . إذا ) ج(في ، وورد في ) أ(ورد في   4
 . أرسل ) ج(في  5
 .  85\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  6
  ) . ب ، ج(ما بين القوسين ليس في  7
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 قُطُ بِاِلاتِّفَاقسامِ يرَل الِْإحقَب هإلَي ادع لَوو ،ذَا(بِاِلاتِّفَاقهو ( نَاي ذَكَرالَّذ)ِري إذَا كَان َأو جالْح يد

  ) ]الْعمرةَ

  )قْتالْو ةزاوجم ابامٍ 1بررِ اإلح2بِغَي  ( اتمِ الْجِنَاياس نم رادتَبالْم ؛ ِلَأن هَأخَّرو اتالْجِنَاي نع لَهفَص
ن مسبوقَةً بِه ، وهذه الْجِنَايةُ قَبلَه ولَا تتَبادر في كتَابِ الْحج ما يقَع جِنَايةً علَى الِْإحرامِ وهي ما تَكُو

  الْبيتُ واإلحرام لَا الْميقَاتُ ، فَِإنَّه لَم يجِب الِْإحرام : ثُم تَحقيقُ ما تَقَع علَيه هذه الْجِنَايةُ َأمرانِ . َأيضا 

 رِهيمِ غَيظإلَّا ِلتَع نْهفَِإذَا. م ، نَهيي عكَانِ الَّذالْم نامِ مربِالِْإح تيالْب يمظتَع بجَأو ُل َأنَّهاص3فَالْح  لَم
؛ الِْإحرامِبِتَعظيمه علَى الْوجه الَّذي َأوجبه فَيكُون جِنَايةً علَى الْبيت ونَقْصا في  4يحرِم منْه كَان مخلا

   .ِلَأنَّه لَما وجب علَيه َأن ينْشَئه من الْمكَانِ الَْأقْصى فَلَم يفْعْل فَقَد َأوجده نَاقصا 

  ) لُهقَو :قرع إلَى ذَات عجر 5) فَِإن ارإذَا تَد َأنَّه نرِ ملَى الظَّاهع ْل بِنَاءب دبِقَي سوعِ لَيجبِالر ك
ع إلَى ميقَاته َأو فَِإنَّما يرجِع إلَى ميقَاته الَّذي جاوزه ، وِإلَّا فَظَاهر الرواية َأنَّه لَا فَرقَ بين َأن يرجِ

ذي رجع إلَيه محاذيا ِلميقَاته إن كَان الَّ: وعن َأبِي يوسفَ . الْآفَاقيين  ∗ميقَات آخَر من مواقيت 6إلى
ةايوالر رظَاه يححالصو ، هوعِ إلَيجبِالر مقُطْ الدسي ِإلَّا لَمو ، هيقَاتفَكَم نْهم دعَأب ا  َأوكُل َأن نَاهما قَد؛ ِلم

                                                            
  . الميقات ) ب(في  1
 . إحرام ) ب(في  2
 . فإن ) ب(في  3
  .مخالً ) ب(في  4
" عرق ذات" بـ وسمي.  وتهامة نجد بين الحد وهو ، والْمشْرِق وخُراسان الْعراق َأهِل ميقَاتُ هو:  عرق ذَاتُ 5

 تقريبا، متر كيلو مائة قدرها مسافة شرقًا مكة عن ويبعد متر، كيلو اثنين بطول صغير جبل من مقربة على يقع ألنه
 كيلو عشرين عرق ذات عن يبعد عظيم، واد وهو)  العقيق(  وبجوارها إليها؛ طرق وجود لعدم مهجورة، اليوم وهي
 بكر أبو:  الهمداني:  انظر ) .  الضريبة(  ويسمى اليوم، الناس يحرم منه متر، كيلو ومائة عشرين مكة وعن مترا،
 محمد بن حمد:  تحقيق ، األماكن ،) هـ584: المتوفى( ، الدين زين ، الحازمي عثمان بن موسى بن محمد

.  1: األجزاء عدد ، هـ 1415:  النشر عام ، والنشر والترجمة للبحث اليمامة دار: الناشر ، 674\1 الجاسر،
 الساكن الغرام مثير ،) هـ597: المتوفى( ، محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال:  الجوزي وابن
 ، القاهرة الحديث، دار: الناشر  ، 146\1 ، الذهبي حسين محمد مصطفى/ د:  تحقيق ،  األماكن أشرف إلى
 http://www.islamweb.net/ahajj/index.php?page=article&lang=A&id=136220و
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  6
 ) .ج(أ من /  341) ق(نهاية  ∗
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 يتاقوالْم نرِ ( مِلغَيو هليقَاتٌ ِلَأهماذَاةحارِ الْمبتطْلَقًا بِلَا اعم بِالنَّص هلإذَا .  1َأه يالْآفَاق ُل َأناصالْحو
 يقَاتَل إلَى مصو(2  هي طَرِيقف آخَر يقَاتم دعب كُوني ا َأنفَِإم ينيالْآفَاق يتاقوم نم ) ال 3)َأو  . فَِإن
م لَه ازج كَانيقَاتإلَى الْم تُهزاويرِ 4جالَْأخ يقَاتكَالْم نْهم امرالِْإح هلَيع بجو كُني لَم ِإنيرِ ، والَْأخ .

قَطَ عس هنْدى عفَلَب يقَاترِ إلَى الْمجلَامِ الْحتَل اسقَب ادع فَِإن ، هزاوتَّى جح رِمحي لَم فَِإند نْه ةزاوجالْم م  

، وعنْد زفَر لَا يسقُطُ وِإن ا تسقُطُ ، وِإن لَم يلَبوعنْدهم. وِإن لَم يلَب لَا يسقُطُ عنْد َأبِي حنيفَةَ . اتِّفَاقًا 
يهى ف5لَب .  

 ) لُهقَو :فَِإنَّه ةالِْإفَاض لَاف6بِخ وكتْرالْم كارتَدي ا)  لَما إمارقَفَ نَهإذَا و هلَيع اجِبالْو 7؛ ِلَأن  نالْكَو
 نَاهما قَدلَى مع هِملَافبِ اخْتسلَى حوبِ عإلَى الْغُر هدم وبِ َأوقْتَ الْغُرا وبِه نالْكَو . دعب دوبِالْعو

 كارتَدي وبِ لَم؛ الْغُر يقَاتي الْما فرِمحنِ مبِالْكَو يمظالتَّع اجِبفَالْو يهف نا نَحا ما ، َأممنْهم داحو
8لقطَع ا إلَيرِمحوعِ مجٌل بِالراصذَا حهامِ ، ورالِْإح فَةفًا بِصتَّصكَّةَ مم نيبو نَهيي بافَةَ الَّتسالْم ه .
تَحصيلًا هذَا الْوجه لَا تَجِب التَّلْبِيةُ فيه ، إلَّا َأن َأبا حنيفَةَ َألْزم ؛ ِلسقُوط الدمِ التَّلْبِيةَ عنده  ∗وعلَى

قُوما يم َأو ةالتَّلْبِي نم دامِ لَا برالِْإح إنْشَاء ةوري صفنِ ، وكمرِ الْمبِالْقَد ةوركَذَا إذَا  ِللصا ، وهقَامم
زاوتَّى جا حرِمحم عجا إذَا رم لَافبِخ ، هبِرجي َأن ادَأر∗∗  لَبي لَمو بِه رمو عجر ى ثُميقَاتَ فَلَبالْم

تييمِ الْبظي تَعف هلَياجِبِ عقَ الْوفَو ؛ ِلَأنَّه وزج9ي .  

 ) لُهقَو :افَأ بِالطَّوتَدا ابمدعب ادع لَوو  ( طًاشَو لَوو ) قُطُ بِاِلاتِّفَاقسوعِ ) لَا يجقُوطَ بِالرالس ؛ ِلَأن
اعتبار بطْلَانِ ما  مبِاعتبارِه مبتَدأ الِْإحرامِ عنْد الْميقَات ، وهذَا اِلاعتبار بعد الشُّروعِ في الَْأفْعاِل يستَلْزِ

                                                            
  .  165\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر  1
 ) .أ(ما بين القوسين ليس في  2
  ) .أ ، ط(ما بين القوسين ليس في  3
 . التقات ، وهو خطأ ) ب(في  4
  . 165\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر  5
  .فإن) ب(في  6
  . ما ) ب(في  7
  . ليقطع ) ط ، ب(في  8
  ) .  أ(أ من /  140) ق(نهاية  ∗
  ) .ب(أ من /  337) ق(نهاية  ∗∗
 .  109\3البابرتي ، العناية ، : انظر  9
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اسد وملْزوم وجِد منْه من الطَّواف ، ولَا سبِيَل إلَيه بعد وقُوعه معتَدا بِه فَكَان اعتبارا ملْزوما ؛ ِللْفَ
دعي كَذَا إذَا لَمو ، دفَاس دفَةَ 1الْفَاسربِع قُوفي الْوف عتَّى شَرح نَاها ذَكَرطُوفَ ؛ ِلمي رِ َأنغَي ن2م 

هنيبِع.  

  

 ) لُهةَ: قَورمالْع َأو جالْح ادذَا إذَا َأرهو  (َأنَّه ننَا ما ذَكَرم َأن هرظَاه موهرِمٍ  3يحم رغَي زاوإذَا ج
كا ِللنُّسدقَاص يالْكُوف ا إذَا كَانم لُّهحم تَلَافَاهي إلَّا َأن مالد بج4و دْل قَصب هدقْصي لَم 5، فَِإن  ةَ َأوارالتِّج

 ، كَذَِلك سلَيامِ ورالِْإح دعب هلَيع ءةَ لَا شَياحيالس لَى َأوع بِنَاء ها ذَكَرإنَّم لَى َأنَّهَل عمحي َأن جِبْل يب
إذَا : عمرةَ و الَْأن الْغَاِلب في قَاصدي مكَّة من الْآفَاقيين قَصد النُّسك ، فَالْمراد بِقَوِله إذَا َأراد الْحج َأ

هو علَى من قَصد  من لُزومِ الِْإحرامِ من الْميقَات إنَّما 6إنَّما يرِيد بيان َأنَّما ذَكَرناه، وذَِلك َأنَّه َأراد مكَّةَ
ِلتَعظيمِ ( ، َأما من قَصد مكَانًا آخَر من الْحلِّ داخَل الْميقَات فَلَا يجِب علَيه الِْإحرام منْه ؛قَصد مكَّةَ

الْميقَات ، وِلذَا قَابَل قَولَه  8ِلتَعظيمِ ذَِلك الْمكَانِ ولَا لنَفْسِ ِلَأن الِْإحرام منْه ؛ ِلتَعظيمِ مكَّةَ لَا 7)ةَ مكَّ
تَانسخََل الْبد فَِإن ِلهبِقَو جالْح ادذَا إذَا َأرهذَا  9وه وجِبم إلَى آخره ، ثُم ةاجِلح يعمج ِل َأنمالْح

10الْكُتُبِ نَاطقَةٌ بِلُزومِ
قَصد مكَّةَ سواء قَصد النُّسك َأو لَا ، ويطُوُل تَفْصيُل  11الِْإحرامِ علَى من 

                                                            
  . يعين ) ب(في  1
 . ا ذكرن) ب ، ج(في  2
  . لن ن ، وهو خطأ ) ب(في  3
  . النسك ) ج(في  4
  ) . أ ، ب ، ج (ليست في  5
  . ذكره ) ب ، ج(في  6
 ) . أ(ما بين القوسين ليس في  7
  . نفس ) ط ، ج(في  8
وهو موضع قَرِيب من مكَّةَ داخَل الْميقَات خَارِج الْحرمِ، وهي الَّتي : وهو ما يعرف ببستَان بني عامرٍ: البستان  9

مستَقْبِِل الْكَعبة إذَا وقَفَ  وهي قَريةٌ علَى يسارِ. وهي إلَى مكَّةَ َأربعةً وعشْرِين ميلًا . تُسمى نَخْلَةَ محمود بنِ كَماٍل 
 فَاترضِ عكَّةَ . بَِأرإلَى م الْكُوفَةو اقرالْع لَى طَرِيقع فَاترِل عبج نبِ مابن عابدين ، حاشية : انظر . وهي بِالْقُر

 . 581\2رد المحتار، 
 . مكة ) أ(في  10
 ) .أ(ليست في  11
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 حرص قَدو ، ي ذَِلكف نْقُولَاتالْم ) نِّفُ بِهصثُ قَاَل   1)الْميح يتاقوِل الْمي فَصإذَا  :ف يالْآفَاق ثُم
قَصد الْحج َأو الْعمرةَ َأو لَم يقْصد عنْدنَا ؛  2انْتَهى إلَيها علَى قَصد دخُوِل مكَّةَ علَيه َأن يحرِم سواء

ع ِلهلَاةُ ِلقَوالص هلَي  

لَامالسو )) :حيقَاتَ إلَّا مالْم دَأح اوِزجا لَا ي3))رِم  الشَّرِيفَة ةقْعالْب هذيمِ هظامِ ؛ ِلتَعرالِْإح وبجو ِلَأنو
التَّاجِر يهتَوِي فسا فَيمهرغَيو رتَمعالْمم4ِورد الْحقَص لَمعي ي َأنغنْبْل يب ءذَا شَيه نم حرلَا َأصو ،∗ 
  . 6مكَّةَ 5ِإحرامِ كَقَصدفي كَونه موجِبا ؛ ِللْ

                                                            
  . به المصنف ) ط(في  1
 ) . أ ، ب ، ج(في  ليست 2
سنجر بن : ، مسند اإلمام الشافعي ، رتبه ) هـ204: المتوفى(الشافعي ، أبو عبد اهللا، محمد بن إدريس ، : ينظر  3

، كتاب  178\2ماهر ياسين فحل ، : ، تحقيق ) هـ745: المتوفى(بن عبد اهللا الجاولي، أبو سعيد، علم الدين ، 
شركة غراس للنشر والتوزيع، : ،  الناشر 771: ميقَاتَ غَير محرِمٍ ، حديث رقم الحج ، باب رد من جاوز الْ

، كتاب  209\3ومصنف ابن أبي شيبة ، .  4: م ، عدد األجزاء 2004 -هـ  1425األولى، : الكويت ، الطبعة
،  289\5والبيهقي ، السنن الكبرى ، .  13517: الحج ، باب من كَرِه َأن يدخَُل مكَّةَ بِغَيرِ ِإحرامٍ ، حديث رقم 

هذا الحديث ال يصح مرفوعاً إلى .  9839: كتاب الحج ، باب دخُوِل مكَّةَ بِغَيرِ ِإرادة حج ولَا عمرة ، حديث رقم 
عي عن أخرجه الشَّاف: قال صاحب الدراية  . رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإنما يصح موقوفاً على ابن عباس 

ك ابن عباس بِِإسنَاد صحيح ؛ لكنه موقُوف ، وكَذَا أخرجه ِإسحاق من وجه آخر عن ابن عباس موقُوفا َأيضا ، وكَذَِل
 .  6\2العسقالني ، الدراية ، : انظر . ابن أبي شيبة 

 العمرة أو الحج أراد لمن جدة من اإلحرام حكم عن لإلفتاء الدائمة اللجنة سئلت. حكم اإلحرام من جدة : مسألة  4
 عازم غير لحاجة إليها وصل من وكذا بها، المقيمين أو للمستوطنين إال عمرة أو لحج ميقاتاً ليست جدة: فأجابت
 وما المدينة ألهل بالنسبة الحليفة كذي قبلها ميقات له كان من أما. يعتمر أو يحج أن له بدا ثم عمرة، أو حج على

 يجب فإنه كذلك، وكيلملم جواً، بها مر أو بحراً أو براً حاذاها ومن ألهلها وكالجحفة جواً، أو براً حاذاها أو وراءها،
  .  130\11: فتوى اللجنة الدائمة الجزء األول : انظر  .براً  أو بحراً أو جواً يحاذيه مما أو ميقاته من يحرم أن عليه

 ) . ج(ب من /  341) ق(نهاية  ∗
  . لقصد ) ج(في  5
من جاوز الْميقَاتَ مرِيدا ِللنُّسك غَير محرِمٍ، فَعلَيه َأن يرجِع إلَيه ِليحرِم منْه، إن :  مسألة من جاوز الميقات بغير إحرام  6

 ذَِلك رِيمتَح مللًا، عاهج َأو ا بِهاِلمع هزاوتَج اءوس ،كَنَهَأم هِلَهج َأو . هلَيع ءفَلَا شَي ،نْهم مرفََأح ،هإلَي عجر فإن أحرم من . فَِإن
كَما لَو لَم  وهذا مذهب الشافعي وأحمد ؛ ِلَأنَّه َأحرم من الْميقَات الَّذي ُأمر بِالِْإحرامِ منْه، فَلَم يلْزمه شَيء،.  مكانه فعليه دم 

ي هزاووعند مالك عاد أو لم يعد فعليه دم . تَج . النَّبِي اسٍ َأنبنِ عنِ ابع وِيا رم ،اِلكة مجلَّمَ   -وحسو هلَيع لَّى اللَّهقَاَل -ص :
 " مد هلَيكًا فَعنُس كتَر نم" مد هملْزي َأن بجفَو ،كنُس ذَا تَارِكهو ،.  ودقُطَ بِالْعسلَا ي َأن بجفَو ،يقَاتالْم ةزاوجِلم بجو مد ِلَأنَّهو

 افالطَّو دعب دوكَالْع ،يقَاتقُطُ . ِإلَى الْمسالطِّيبِ لَا ي مد تَ َأنثَب اسِ، ثُماللِّبمِ الطِّيبِ وكَد يقَاتالْم ةزاوجم مد ِلَأنو مدو ،هلِلغَس
 هودقُطُ بِعسلَا ي يقَاتالْم مد فَكَذَِلك ،هقُطُ ِلخَلْعساسِ لَا يوالقول الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعي وأحمد وبه . اللِّب

يد الحج بدون إحرام قد الذي تجاوز الميقات وهو ير:  أخذت اللجنة الدائمة لإلفتاء فقد صدرت فتوى في هذا األمر ونصها 
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 ) ]باحصو وهو ،تَانسالْب قْتُهوامٍ، وررِ إحكَّةَ بِغَيخَُل مدي َأن فَلَه ةاجِلح تَانسخََل الْبد نْزِِل فَِإنالْم 

اءوس( هملْزيمِ فَلَا يظاجِبِ التَّعو رغَي تَانسالْب ؛ ِلَأن ،هلقَ بَِأهالْتَح خَلَهِإذَا دو ،هدبِقَص امرالِْإح

 لَه فَكَذَِلك ةاجامٍ ِللْحررِ إحكَّةَ بِغَيخَُل مدي َأن يتَانسِللْبلِّ . والْح يعمج تَانسالْب قْتُهوو ِلهبِقَو ادرالْمو

مِ ورالْح نيبو نَهيي بالَّذ بِه قلْحِل الْماخقْتُ الدُل، فَكَذَا وقَب نم رم قَفَا (قَدولِّ والْح نا ممرَأح فَِإن

ءا شَيهِملَيع كُني فَةَ لَمرا) بِعهِميقَاتم نا ممرا َأحم؛ ِلَأنَّهيهَل فاخالدو يتَانسالْب بِه رِيدي[ .  

 )لُهقَو  :1فَِإن تَانسخََل الْبعند)  د َأن لَمفَ 2اعوسةُ 3َأبِي يزاوجالْم لَه وزجا يإنَّم امٍ  4َأنَّهررِ إحبِغَي
ه يبقَى علَى إذَا كَان علَى قَصد َأن يقيم بِالْبستَانِ خَمسةَ عشَر يوما ، وِإلَّا لَم يجز بِغَيرِ إحرامٍ ؛ ِلَأنَّ

  .  5حكْمِ السفَرِ الَْأوِل وِلذَا يقْصر الصلَاةَ ، والَْأوُل َأوجه ؛ ِللْمتََأمِل

  ]دخول مكة بغير إحرام [ 

) ] ةجبِح مرَأحو ،قْتإلَى الْو ذَِلك هامع نم جخَر امٍ ثُمررِ إحكَّةَ بِغَيخََل مد نموَأهزَأج هلَيع ( ذَِلك

لَا يجزِيه، وهو الْقياس اعتبارا بِما لَزِمه : -رحمه اللَّه  -وقَاَل زفَر ) من دخُوِله مكَّةَ بِغَيرِ إحرامٍ(

الْمتْروك في وقْته؛ ِلَأن الْواجِب علَيه ولَنَا َأنَّه تَلَافَى . بِسببِ النَّذْرِ، وصار كَما إذَا تَحولَتْ السنَةُ 

لَافبِخ ،اءدتي اِلابلَامِ فالِْإس ةجا بِحرِمحم ا إذَا َأتَاهامِ، كَمربِالِْإح ةقْعالْب هذه يمظلَتْ  تَعوا إذَا تَحم

يتََأدى إلَّا بِِإحرامٍ مقْصود كَما في اِلاعتكَاف الْمنْذُورِ فَِإنَّه يتََأدى  السنَةُ؛ ِلَأنَّه صار دينًا في ذمته فَلَا

  ]بِصومِ رمضان من هذه السنَة دون الْعامِ الثَّاني 

                                                                                                                                                                                    

. أخطأ، لكنه لما رجع إليه وأحرم منه فليس عليه شيء؛ ألنه لم ينو الدخول في النسك عند مروره بالميقات ثم استدرك الخطأ 
 هلَيع ءلَا شَيو ، امرالِْإح هملْزفَال ي ،كالنُّس رِيدلَا ي نمم ،يقَاتِللْم اوِزجا الْمفََأم َأتَى النَّبِي قَدامِ، ورالِْإح كي تَرف -  لَّى اللَّهص

 لَّمسو هلَيع- حفَلَا ي ،فَةلَيي الْحبِذ ونرمفَي ،رِهغَيو ادِللْجِه ونرافسكَانُوا ينِ، وتَيرا مردب هابحَأصاوْأسب بِذَِلك نورلَا يو ،ونرِم .
.  136\2ابن رشد ، بداية المجتهد ، : انظر . ماِلك، والثَّورِي، والشَّافعي، وأحمد ، وصاحبي َأبِي حنيفَةَ : هذا قول و

وفتاوى اللجنة الدائمة ، المجموعة الثانية ، .  253- 252\3وابن قدامة ، المغني ، .  73- 72\4والماوردي ، الحاوي ، 
10\104   . 

  
  . فإذا ) ب(في  1
  . عن ) أ ، ب ، ج(في  2
  . اعلم ) ب(ورد في  3
 . المجاورة ) ج(في  4
  . 582\2ابن عابدين ، حاشية ابن عابدين ، : انظر  5
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  ) لُهخََل: قَود نم2مكة 1و نم جخَر امٍ ثُمررِ إح3بِغَي هامُل ا)  عاصةٌ حعبنَا َأره كَامِ الْكَاِئنَةلَْأح .  

َأن من دخَلَها بِلَا إحرامٍ يجِب علَيه : ثَانيها . َأنَّه لَا يجوز ؛ ِللْآفَاقي دخُوُل مكَّةَ بِغَيرِ إحرامٍ : َأحدها 
قَام بِمكَّةَ حتَّى تَحولَتْ السنَةُ ثُم َأحرم يرِيد قَضاء ما وجب فَِإن َأ: قَاَل في الْبداِئعِ . إما حجةٌ َأو عمرةٌ 

عمرة بِالْحلِّ ؛ علَيه بِدخُوِل مكَّةَ بِغَيرِ إحرامٍ َأجزَأه في ذَِلك ميقَاتُ َأهِل مكَّةَ في الْحج بِالْحرمِ وفي الْ
يقْتَضي َأن لَا  5وتَعليله.  4ام بِمكَّةَ صار في حكْمِ َأهلها فَيجزِيه إحرامه من ميقَاتهِم انتهىِلَأنَّه لَما َأقَ

هيدةَ إلَى تَقْياج6ح  نَةوِيِل السا . بِتَحةَ: ثَاِلثُهجح جحو يقَاتإلَى الْم ذَِلك هامع نم جإذَا خَر لَامِ  َأنَّهالِْإس
تلْك السنَة لَا  8َأنَّه إذَا خَرج بعد مضي: رابِعها . بِلَا إحرامٍ  7الِْإسلَامِ سقَطَ ما وجب علَيه بِالدخُوِل

  "10"الْمصنِّف بِحجة علَيه َأعم من كَونها منْذُورةً َأو حجةَ الِْإسلَامِ ، وكَذَا إذَا َأحرم  9يسقُطُ ، وقَوُل
رامٍ بِغَيرِ إح 12يعني من آخرِ دخُوٍل دخَلَه: دخُوِل مكَّةَ بِغَيرِ إحرامٍ  11بِعمرة منْذُورة وقَولُه َأجزَأه عن

 جةٌ ، فَِإذَا خَررمع ةٌ َأوجح ةر؛ ِلكُلِّ مهلَيع بجامٍ وررِ إحا بِغَياررخَلَها مد لَو فَِإنَّه ، كبِنُس مرفََأح
َأهزيرِ 13َأجالَْأخ خُوِلهد نذَكَره ∗ع ، لَها قَبمقَاَل  14لَا ع اوِيحِ الطَّحي شَريرِ ِل: فَل الَْأخقَب اجِبالْو َأن

 ةينِ بِالنِّييقُطُ إلَّا بِالتَّعسفَلَا ي هتمي ذنًا فيد ارص) وطسبي الْمف15) :و طامٍ  1بِشَرركَّةَ بِلَا إحخََل مإذَا د
  .من وقْت غَيرِ وقْته هو َأقْرب منْه فََأهلَّ بِه بعد سنَة  2)َأو عمرةٌ ( فَوجب علَيه حجةٌ 

                                                            
 . دخله ) أ ، ج(في  1
  ) . أ ، ج(ليست في  2
 . عن ) ب(في  3
 .  165\2بدائع الصنائع ، : الكاساني : ينظر  4
 . تعليلهم ) أ(في  5
 . بعيده ) ب(في  6
 . بدخول مكة ) ط(في  7
 . معنى ) ب(في  8
 . ونزول ) ب(في  9
  .بحجة ) أ(ورد في  10
  . من ) ط ، ب(في  11
  . دخوله ) ب(في  12
 . أجزأ ) ب(في  13
  ) . ب(ب من /  337) ق(نهاية  ∗
  . ذكر ) أ(في  14
 . طمس ) أ(في  15
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ولَا شَيء علَيه ؛ ِلَأنَّه في السنَة الُْأولَى لَو َأهلَّ منْه َأجزَأه عما يلْزمه من  3يجزِيه ذَِلك: قَاَل  
  .4دخُوِلها

لَزِمه بِالدخُوِل بِغَيرِ إحرامٍ بِما لَزِمه بِالنَّذْرِ،  6َأي اعتباراً ِلما)  بِالنَّذْرِ 5]بِما لَزِمه [ اعتبارا  ∗قوله( 
هخْرِجنْذُورِ لَا يي الْمفخُوِل  7وا بِالدفَكَذَا م ، نْهع هنْوِيي إلَّا َأن هتدهع نلَنَا . ( عو ( هجو وهو

معنَى هذَا الْكَلَامِ َأن الْواجِب علَيه َأن يكُون ) افَى الْمتْروك في وقْته إلَى آخره َأنَّه تَلَ( اِلاستحسانِ 
، ةَ من حيثُ هو دخُولُهامحرِما عنْد قَصد دخُوِل مكَّةَ من الْميقَات تَعظيما ؛ ِللْبقْعة لَا  ِلذَات دخُوِل مكَّ

علَى ذَِلك  8لَم يفْعْل ودخََل هو بِلَا إحرامٍ وجب قَضاء حقِّها الَّذي لَم يفْعلْه ، وذَِلك بَِأن يدخُلَها فَِإذَا
فَع كَّةَ فَقَدم مقَدو هلَيع ةجبِح مرفََأح يقَاتإلَى الْم جفَِإذَا خَر ، تَهي فَوالَّذ هجالْو ِلَأن ذَِلك؛ و كَها تَرَل م

كَان الِْإحرام لَا وجوب َأحد النُّسكَينِ فيما إذَا دخَلَها بِلَا إحرامٍ لَيس إلَّا ِلوجوبِ الِْإحرامِ ، إلَّا َأنَّه لَما 
فَقَد فَعَل [ بِما علَيه  10)إلَى الْميقَات فََأحرم (  9ذَا خَرجيتَحقَّقُ إلَّا بَِأحدهما قُلْنَا وجب علَيه َأحدهما ، فَِإ

علَيه بِسببٍ آخَر ،  13)ما وجب ( بِالدخُوِل ، وهو الِْإحرام في ضمنِ  12]علَيه  11)كَان واجِبا ( ما 
علَيه من حجة الِْإسلَامِ من الْميقَات لَم يلْزمه شَيء آخَر ؛ وصار كَما إذَا َأتَاها محرِما ابتداء بِما 

                                                                                                                                                                                    
 ) . ط ، ب ، ج(ليست في  1
  . وعمرة ) ط(في  2
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  3
 .  174\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  4
  ) .أ(ب من /  140) ق(نهاية  ∗
  ) . أ ، ب ، ج(ما بين المعكوفين ليس في  5
 . بما ) أ ، ج(في  6
  . يجزئه ) أ(في  7
 . يحلها ) أ ، ب(في  8
 . أخرج ) ب(في  9
 ) . ب(ما بين القوسين ليس في  10
 ) . أ(ما بين القوسين ليس في  11
 ) . أ(ما بين المعكوفين تكرار في  12
  . من أوجبه ) ب(في  13
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 هلَيا عنِ ممي ضف ودقْصوِل الْمصا إذَا. ِلحم لَاف1بِخ  لْكي تا فقَّهقْضِ حي ا لَملَم نَةُ ، فَِإنَّهلَتْ السوتَح
  مقْصودا محتَاجا إلَى النِّية ، كَما إذَا نَذَر َأن يعتَكفَ   2يه فَصار تفويتاًتلْك صار بِتَفْوِيته دينًا علَ

في رمضان الْآتي ؛ ِلَأنَّه   4)لَا يجوز َأن يعتَكفَه  3هذَا الرمضان فَاعتَكَفَ فيه جاز ، وِإن لَم يعتَكفْ( 
ا فَاتَ الْملَم ِلَأنَّهكَافُهتاع رتَقَر نيعالْم 5نْذُور  هطشَر دو؛ ِلع ودقْصمٍ موى إلَّا بِصتََأدنًا فَلَا ييد ةي الذِّمف

 هطشَر : مٍ آخَرونِ صمي ضى فتََأدفَلَا ي يلاِل الَْأصإلَى الْكَم موي الصنقُوَل . َأعي ِلقَاِئٍل َأنلَا : و
ىفَرقْتَضم ى ، فَِإنُأخْر نَةسو ةزاوجالْم نَةس نيقَ ب∗  وبجإلَّا و سامٍ لَيرا بِلَا إحخَلَهِليِل إذَا دالد

دامِ بَِأحرنِ فَقَطْ  6الِْإحكَيالنُّس .؛ ِلَأن اءَأد قَعي َل ذَِلكفَع قْتو ي َأي7فَف ِليل لَم8الد ي نَةي سف ذَِلك وجِب
فَمهما َأحرم من الْميقَات بِنُسك علَيه تََأدى هذَا الْواجِب في . سنَة معينَة ؛ ِليصير بِفَواتها دينًا يقْضى 

 هنمخُوُل 9وعلى. ضالد رذَا إذَا تَكَر10ه ِإنينِ ، ويإلَى التَّع تَاجحلَا ي ي َأنغنْبي نْهامٍ مركَانَتْ  11بِلَا إح
يومينِ من رمضان فَصام   12كَانَتْ َأسبابا متَعددةَ الَْأشْخَاصِ دون النَّوعِ ، كَما قُلْنَا فيمن علَيه صوم

وكَذَا لَو كَانَا من رمضانَينِ علَى . الَْأوَل ولَا غَيره جاز، ولَم يعين  ما علَيه 13)مجرد قَضاء ( ينْوِي 
خَر هخَلَاتد ددلَى عتَّى َأتَى عح كبِنُس ةركُلَّ م مرا فََأحاررم عجفَكَذَا نَقُوُل إذَا ر ، حالَْأص نع ج

ةده14ع  هلَيا عم.   

                                                            
 . إذ ) ج(في  1
 ) . أ ،  ب ، ج(ليست في  2
  . يعتكفه ) ج(في  3
  ) . ب(ما بين القوسين ليس في  4
  . اعتكاف ) ب ، ج(في  5
  ) . ج(أ من /  342) ق(نهاية  ∗
 . وهو خطأ. بأخذ ) أ ، ط(في  6
 . إذا ) ب(إذ ، وفي ) أ ، ج(في  7
 ) . ب(ليست في  8
 ) .أ(ليست في  9
  . للدخول ) ب(في  10
 . وإذا ) ب(في  11
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  12
  . قضاء مجرد ) أ(في  13
  . عدته ) ب(في  14
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؛ ِلَأن الِْإحرام يقَع لَازِما فَصار ) ومن جاوز الْوقْتَ فََأحرم بِعمرة وَأفْسدها مضى فيها وقَضاها[ (

 جالْح دا إذَا َأفْسكَم)قْتالْو كِلتَر مد هلَيع سلَيو ( فَرِل زاسِ قَويلَى قعاللَّ -و همحر قُطُ  -هسلَا ي

بِغَيرِ  عنْه وهو نَظير اِلاخْتلَاف في فَاِئت الْحج إذَا جاوز الْوقْتَ بِغَيرِ إحرامٍ وفيمن جاوز الْوقْتَ

بِغَي هذةَ هزاوجالْم تَبِرعي وه ،تَهجح دَأفْس ثُم جبِالْح مرَأحامٍ ورإح اتظُورحالْم نا مرِه .لَنَا َأنَّهو  

  

 غَي بِه مدنْعلَا يي الْفَاِئتَ وكحي وهو ،اءي الْقَضف نْهامِ مربِالِْإح يقَاتقَّ الْما حيقَاض يرصي نم هر

ظُورحقُالْمالْفَر حضفَو ات [ .  

  ) لُهقَو :مد هلَيع سلَيو قْتالْو كا)  ؛ ِلتَرالْقَض نا كَواهقَضو ِلهبِقَو ادرالْم ؛ ِلَأن نامٍ مربِِإح ء
يقَاتلَّ. الْمفَتَح ى فَفَاتَهضمو جبِالْح مرَأح امٍ ثُمريقَاتَ بِلَا إحالْم زاوج نيمف لَافاِلاخْت يرذَا نَظهَل و
 ةرمبِعهلَيع ملَا د يقَاتالْم نم اهقَضو هدفََأفْس جبِالْح مرفََأح زاوج َأو يقَاتالْم نم اهقَض1و .  

 ) لُهةَ هذه: قَوزاوجالْم تَبِرعي و2ه اتظُورحالْم نا مرِهبِغَي  ( َأو بتَطَي إذْ لَو ، لْقالْحبِ وكَالتَّطَي
نُسك ثُم َأفْسده وقَضاه واجتَنَب الْمحظُورات في الْقَضاء لَا يسقُطُ عنْه الدم فَكَذَا " 3"حلَقَ في إحرامِ 

فَينْجبِر بِه ؛ ) ِإحرامِ منْه في الْقَضاء وهو يحكي الْفَاِئتَ ولَنَا َأنَّه يصير قَاضيا حقَّ الْميقَات بِالْ( هذَا 
م لَافبِخ ، اءبِالْقَض قَّها حيقَاض يرصيو يقَاتالْم نامِ مرالِْإح كَل بِتَرصح النَّقْص ذَا ِلَأنه؛ و را ذُك

  .مٍ فيه لَا ينْعدم بِه فعُل محظُورٍ في آخَر ِلَأن الْكَفَّ عن محظُورِ إحرا

  ]ميقات المكي الحرم [ 

؛ ِلَأن وقْتَه ) وِإذَا خَرج الْمكِّي يرِيد الْحج فََأحرم ولَم يعد إلَى الْحرمِ ووقَفَ بِعرفَةَ فَعلَيه شَاةٌ[ (

بِغَي هزاوج قَدو مرالْح نَاهي ذَكَرالَّذ لَافلَى اِلاخْتع وفَه لَبي لَم ى َأولَبمِ ورإلَى الْح ادع امٍ، فَِإنررِ إح

 يي الْآفَاقف)مد هلَيفَةَ فَعرقَفَ بِعوو مرمِ فََأحرالْح نم جخَر ثُم هترمع نغَ مإذَا فَر تِّعتَمالْم؛) و  ِلَأنَّه

ِلما ذَكَرنَا فَيلْزمه لَما دخََل مكَّةَ وَأتَى بَِأفْعاِل الْعمرة صار بِمنْزِلَة الْمكِّي، وِإحرام الْمكِّي من الْحرمِ 

                                                            
  .  522- 521\2الشيباني ، المبسوط ، : انظر  1
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  2
  . أو ) ج(ورد في  3
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 نْهع يرِهبِتَْأخ مالد)قي َل َأنقَب يهلَّ فمِ فََأهرإلَى الْح عجر فَِإنهلَيع ءفَةَ فَلَا شَيرلَى ) فَ بِعع وهو

لَمالَى َأعتَع اَللَّهو ،يي الْآفَاقف مي تَقَدالَّذ لَافالْخ [ .  

  

  ) لُهقَو :كِّيالْم جِإذَا خَرو  ( ِّلي إلَى الْحنعي ) جالْح رِيدلِّ ِل) يإلَى الْح جخَر لَو ؛ ِلَأنَّه مرفََأح ةاجح
الْبستَان ثُم َأحرم منْه ، هذَا  ∗1منْه ووقَفَ بِعرفَةَ فَلَا شَيء علَيه ، كَالْآفَاقي إذَا جاوز الْميقَاتَ قَاصداً

   .ى ميقَاته علَى ما عرِفَ وِإذَا َأحرم الْمكِّي ِللْعمرة من الْحرمِ فَعلَيه دم إن لَم يعد إلَ

 ) لُهكَّةَ إلَى آخره: قَوخََل إلَى ما دلَم ضِ )  ِلَأنَّهخُوِل َأربِد َأن كنَاسي الْمتْ فرذُك َألَةسم رظَاه
جبِح مرامٍ فََأحررِ إحبِغَي زاوج نم َأن يهو ، يقَاتي الْمكَّةَ فِل مَأه كْمح لَه يرصمِ ير2تهالْح  مرَأح ثُم

دم ِلتَرك الْميقَات ، ودم ِلتَرك ميقَات الْعمرة ؛ ِلَأنَّه في حقِّ من صار :  من الْحرمِ بِعمرة لَزِمه دمانِ
، وينْبغي َأن  3ولَم َأر تَقْييد مسَألَة الْمتَمتِّعِ بِما إذَا خَرج علَى قَصد الْحج. من َأهِل مكَّةَ الْحلُّ انتهى 

دقَيي كِّيكَالْم ءشَي هلَيع جِبلَا ي نْهم جبِالْح مرَأح لِّ ثُمإلَى الْح ةاجِلح جخَر لَو َأنَّهو ، ي.  بِهفذَا وه∗ 
ي مكَّةَ دم نم مرفََأح لَاهوم لَه نَأذ امٍ ثُمربِلَا إح لَاهوم عم قُوقرالْم ةزاوجم ِإنو ، تْقالْع دعب ْؤخَذُ بِه

 لَمفََأس ركَاف َأو بِيص هزاولَغَ ( جا  6فأحرم 5الصبي 4)أو بهِملَيع ءفال شَي.  

  ] الجمع بين الحج والعمرة للمكي غير مشروع [ 

إذَا َأحرم الْمكِّي بِعمرة وطَافَ : -رحمه اللَّه  -قَاَل َأبو حنيفَةَ (باب إضافَة الِْإحرامِ إلَى الِْإحرامِ [ 

وقَاَل َأبو ) . (لَها شَوطًا ثُم َأحرم بِالْحج فَِإنَّه يرفُض الْحج، وعلَيه ِلرفْضه دم، وعلَيه حجةٌ وعمرةٌ

ا اللَّهمهمحر دمحمفَ ووسفْ:  يرمد هلَيعا، واُؤهقَضنَا وإلَي بَأح ةرمالْع ض ( نم دلَا ب ؛ ِلَأنَّه

ِلَأنَّها َأدنَى رفْضِ َأحدهما؛ ِلَأن الْجمع بينَهما في حقِّ الْمكِّي غَير مشْروعٍ، والْعمرةُ َأولَى بِالرفْضِ؛ 

                                                            
  . قاصد ) أ ، ب ، ط(في  1
 ) . ب(أ من /  338) ق(نهاية  ∗
 . لحجة ) ج(في  2
  . الحل ) أ ، ط(في  3
 ) . أ(أ من /  141) ق(نهاية  ∗∗
 . وبلغ )  أ ، ب ، ج(في  4
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  5
  ) . ط(ليست في  6
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مَأقَلُّ َأعالًا وبِح ْأتي لَمو جبِالْح ثُم ةرمبِالْع مركَذَا إذَا َأحو ،َؤقَّتَةم را غَيهنِلكَو اءقَض رسَأيالًا و ءشَي

لْحج بِلَا خلَاف؛ فَِإن طَافَ ِللْعمرة َأربعةَ َأشْواط ثُم َأحرم بِالْحج رفَض ا. من َأفْعاِل الْعمرة ِلما قُلْنَا

 ةرمإذَا طَافَ ِللْع لَا كَذَِلكا، ونْهغَ ما إذَا فَرا كَمهفْضر ذَّرالْكُلِّ فَتَع كْمِللَْأكْثَرِ ح ِلَأننْدع ذَِلك نَأقَلَّ م  

، ولَه َأن إحرام الْعمرة قَد تََأكَّد بَِأداء شَيء من َأعماِلها، وِإحرام الْحج -رحمه اللَّه  -َأبِي حنيفَةَ  

هذالَةُ هالْحو ،ةرمفْضِ الْعي رف ِلَأن؛ ورسَأي تََأكِّدالْم رغَي فْضرو ،تََأكَّدي ِل لَممطَاَل الْعإب [ .  

حاصُل وجوه ما إذَا )  قَاَل َأبو حنيفَةَ إلَى آخره: قَولُه ) . (  باب إضافَة الِْإحرامِ إلَى الِْإحرامِ(  
 امرا إحهلَيخََل عفََأد ةرمبِع كِّيالْم مرثالثةٌ" 1"َأح  ةج2ح  :لَهخدي ا َأنطُوفَ فَتُ 3إمي َل َأنقَب تَفَضر

، ولَو فَعَل هذَا آفَاقي كَان قَارِنًا علَى ما َأسلَفْنَاه في بابِ الْقرانِ ، َأو يدخلَه بعد َأن عمرتُه اتِّفَاقًا
هذَا آفَاقي كَان متَمتِّعا إن كَان الطَّوافُ في  يطُوفَ َأكْثَر الَْأشْواط فَتُرتَفَض حجتُه اتِّفَاقًا ، ولَو فَعَل

جالْح فَضري هنْدةُ عيلَافالْخ طَافَ الَْأقَلَّ فَهِي َأن دعب َأو ، نَاهما قَدلَى مع جرِ الْح؛ َأشْه  ) ملْزا يِلم
نْدهما الْعمرةُ ؛ ِلَأنَّها َأدنَى حالًا إذْ لَيس من جِنْسها فَرض ، وع.  رفْض الْعمرة من إبطَاِل الْعمِل

لَاف4بِخ  جا 5)الْحهيتقمِ تَود؛ ِلع اءقَض رسَأيو رظَاه وهالًا ومَأقَلَّ َأعا 6، واِلهمَأع لَّةقَل .  7وفَع لَوو
علَيه دم  8صدرِ بابِ الْقرانِ ، وكُلُّ من رفَض نُسكًا ∗رِنًا علَى ما استَوفَينَاه فيفَعَل هذَا آفَاقي كَان قَا

   9؛ ِلما روى َأبو حنيفَةَ عن عبد الْملك بنِ عميرٍ

                                                            
  .عمرة ) أ(ورد في   1
 ) .أ(ليست في  2
  . خله ، وهو خطأ ) ب(في  3
 ) . ب(ليست في  4
  ) . ب(ما بين القوسين تكرار في  5
 .توقيفها ) أ(في  6
  .  182\4المبسوط ، : السرخسي : ينظر  7
  ) . ج(ب من /  342) ق(نهاية  ∗
  . مسكاً وهو خطأ ) ط(في  8
الكُوفي،  - َأبو عمر : ويقَاُل  –، َأبو عمرٍو اللَّخْمي: عبد الملك بن عميرِ بنِ سويد بنِ حارِثَةَ القُرشي ويقَاُل  9

ماتَ عبد الملك بن عميرٍ سنَةَ  -رضي اُهللا عنْهما-. علياً وَأبا موسى اَألشْعرِي : بِالقبطي ، رَأى : الحافظُ، ويعرفُ
 ماَئةو نيثَالَثتٍّ و411\6والعسقالني ، تهذيب التهذيب ، .  440\5، السير ،  انظر ، الذهبي. س  .  
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مضى الْمكِّي  ، ولَو 1))ِلرفْضها الْعمرةَ بِدمٍ َأن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأمر (( عن عاِئشَةَ 

m  å  2بِقَوِله ، ولَم يرفُض شَيًئا َأجزَأه ؛ ِلَأنَّه َأدى َأفْعالَهما كَما الْتَزمهما ، غَير َأنَّه منْهِي عنْهعلَيهِما

ì  ë   ê   é  è  ç   æ  å l3  َّي التنعي تُّعم.  

ع وهنَى وعارِ الْمبتا بِاعينِّفُ نَهصالْم اهمسو ، هومفْهي مٌل فاخد انرالْق نَا َأنمقَد قَدو يعٍل شَرعف ن
ُل إثْممتَحي َأنَّه رغَي هلالمشروعية بَِأص هجلَى وِل ععقُّقَ الْفتَح نَعمفَلَا ي َأن دعرِ بمِ النَّحوامِ ييكَص ه

كُون4ي بج مد وفَه يهف نْهع نْهِيكَابِ الْمتبِار هكي نُسانِ فكُّنِ النُّقْص؛ ِلتَم مد هلَيع ثُم ،هُل نَذَرتَنَاورٍ فَلَا ي
ا بهِملَيع يضالْم كَان ا إنًئا ، َأمشَي نْهُل متَنَاوي ةرم؛ ِللْع افَل الطَّوقَب ةرملَى الْعع جخََل الْحَأد َأن دع

؛ ِلَأنَّه  5ذَِلكَأو بعد طَواف الَْأقَلِّ فَظَاهر ؛ ِلَأنَّه قَارِن ، وِإن كَان بعد فعِل الَْأكْثَرِ في َأشْهرِ الْحج فَكَ
؛ ِلَأه سلَيو ، تِّعتَممانرلَا قو تُّعكَّةَ تَم6ِل م  جرِ الْحرِ َأشْهي غَيف ةرمِللْع نْهافُ الَْأكْثَرِ مطَو كَان فَلَو ،

س ِللْمكِّي َأن ِلَأنَّه َأحرم بِالْحج قَبَل َأن يفْرغَ من الْعمرة ، ولَي: قَاَل . فَفي الْمبسوط َأن علَيه الدم َأيضا
مالد هلَيع كَان هجو نا معامج ارا ، فَِإذَا صمنَهيب عمج7ي .  

 ) لُهقَو :لَهو  (درنِ  8َأويهجِل : ولَى الَْأوع ةالطَّلَب ضعب هدرا َأومم مهتَوا يِلم عافا دمنْهم يالثَّان .
الْو كْمح لَه سالَْأقَلَّ لَي َأن هعِ لَزِمارِ الشَّربتي اعكَالْكُلِّ ف الَْأكْثَر ا كَانلَم َأنَّه وهوي اعف ودْل جب ارِهبت  

                                                            
، شرح ) هـ1014: المتوفى(محمد، أبو الحسن، نور الدين، المال، الهروي ، ) سلطان(علي بن : القاري : ينظر  1

 –دار الكتب العلمية ، بيروت : ، الناشر 90\1الشيخ خليل محيي الدين الميس ، : شرح مسند أبي حنيفة ، تحقيق 
هذا الحديث رواه أبو حنيفة عن عبد الْملك، عن رِبعي بنِ حراشٍ، عن .  1: األولى ،عدد األجزاء : لبنان ، الطبعة 

  .وهو صحيح اإلسناد. عاِئشَةَ رضي اللَّه عنْها، عن النبي صلى اهللا عليه وسلم 
  . لقوله تعالى ) ج(في  2
  .  196آية : سورة البقرة  3
  ) .  أ ، ب ، ج(ليست في  4
 . فلذلك ) ب(في  5
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز للمكي أن  يحج مفرداً أو قارناً أو متمتعاً ، وال يلزمه دم وال  6

قران وِإن تَمتَّع لَم يلْزمه دم وبِه قَاَل ماِلك مذْهبنَا َأن الْمكِّي لَا يكْره لَه التَّمتُّع والْ: قال اإلمام النووي . كراهة في ذلك 
 دمَأحو . كِّيقِّ الْمي حةً فطَاعةً وبقُر كَان كِّيرِ الْمقِّ غَيي حةٌ فطَاعةٌ وبقُر كالنُّس نم ا كَانوقال م ادانظر . كَالِْإفْر :

 .   414\3وابن قدامة ، المغني ، .  169\7والنووي ، المجموع ، .   311\2الخرشي ، شرح مختصر خليل ، 
  .  183\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  7
  . ورد ) ب(في  8
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كَالْكُلِّ هو عدم  3الْكُلِّ إلَّا نَفْس الشَّيء ، فَعدم اعتبارِ الَْأقَلِّ 2لَيس معنَى 1)وهذا ألنه(؛ حكْم الْعدمِ
لْبعضِ عدما إذْ لَا عبرةَ بِه إلَّا اعتبار هذَا ا 4اعتبارِه ذَِلك الشَّيء موجودا فَيكُون معتَبرا عدما ، فَيلْزمه

شَيء ، وِإذَا إلَّا إذَا كَان في ضمنِ الْكُلِّ إذْ لَا تَصح الْعبادةُ ما لَم يتم ، فَصار فعُل الْبعضِ كَعدمِ فعِل 
وجوابه منْع كَونِ الَْأقَلِّ إذَا لَم يعتَبِر .  5ا إذَا فَعَل الَْأقَلَّلَم يفْعْل شَيًئا ثُم َأحرم بِالْحج يرفُض الْعمرةَ فَكَذَ

فإنَّه ءالشَّي امتَم تَبِرع6ي  هودجو درجبِم رتَبعْل يلَا كَالْكُلِّ با ومدع رتَبعلَا ي ازِ َأنوا ؛ ِلجمدع رتَبعي
كَان الْبعض يصلُح عبادةً بِاِلاستقْلَاِل ، وبِواسطَة إتْمامه إن لَم  ∗؛ ِللثَّوابِ بِنَفْسه إن عبادةً منْتَهِضا سببا

نم كَان إن ضعذَا الْبه ينَِئذحامِ ، وابِ الِْإتْمإيج عم لُحصِل فَلَا إشْكَاَل  7يالَْأو.  

  m: وجوده اعتباره وتَعليقُ خطَابِ الِْإتْمامِ بِه وهو لقَوله تَعالَى  8فَقَد ثَبتَ بِمجرد وِإن كَان من الثَّاني

m    y   x   wl9  هامإتْم بجفَو طَالُهإب ةرمفْضِ الْعي رفابِ . ووعِ الْبابِطًا ِلفُرا ضيمتَقْس لْنَذْكُرو
الْجمع إما بين إحرامي حجتَينِ فَصاعدا : الْبابِ ثُم نَنْتَقُل في كَلَامِ الْمصنِّف رحمه اهللا فَنَقُوُل 

شْرِين10كَع رمع لَى َأوع اقُبِ َأولَى التَّعع ا َأوعا ممنَهيب عمجي ا َأنُل إمالَْأو ةرمعو ةجح َأو نِ كَذَِلكتَي
هامع نم جالْح فُوتَهي ا َأنذَا إمي هفو ، لَهقَب ِل َأوي الَْأوف لْقالْح دعا بي ، فَِإماخلَ التَّر ا إذَا َأويما ، فَف

َأو علَى التَّعاقُبِ لَزِماه عنْد َأبِي حنيفَةَ وَأبِي يوسفَ ، وعنْد محمد في الْمعية يلْزمه  11َأحرم بِهِما معا
  إحداهما ، 

  

                                                            
  ) . أ(ما بين القوسين ليس في  1
 . مستغنى ) ج(في  2
 . األول ) ب ، ج(في  3
 . فيلزم ) ط(في  4
  .الكل ) أ ، ب(في  5
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  6
 ) . ب(ب من /  338) ق(نهاية  ∗
  ) . ب(ليست في  7
  . لمجرد ) ج(في  8
  .  33آية : سورة محمد  9
 . لعشرين ) ب(في  10
 ) . ج(ليست في  11
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  .  5ويثْبتُ حكْم الرفْضِ 4بِاتِّفَاقهِما 3فضتْ إحداهماعنْدهما ارتُ 2فَقَطْ ، وِإذَا لَزِماه 1وفي التَّعاقُبِ الُْأولَى

  .  5الرفْضِ
: وعنْد َأبِي حنيفَةَ . ، فَعنْد َأبِي يوسفَ عقيب صيرورته محرِما بِلَا مهلَة  ∗واخْتَلَفَا في وقْت الرفْضِ

جيَل إذَا تَوقاِل ، ومي الَْأعف عإذَا شَرةايوالر رظَاه لَى َأنَّهع وطسبي الْمف نَصا ، واِئرس ةُ .  6هرثَمو
رتَظْه لَافةُ الْخرثَمَأبِي   7و نْدع مدنِ ويامرلَى إحع ةانِ ؛ ِللْجِنَايمد هلَيوعِ فَعَل الشُّرنَى قَبا إذَا جيمف

وسياللَّه همحفَفَ رتا؛ ِلارماهدا انتهى 8اضِ إحلَه9قَب.  

  ]رفض الحج والعمرة [ 

 ]هانَل َأولََّل قَبتَح ؛ ِلَأنَّههفَضا رمهفْضِ َأيبِالر مد هلَيعو نْهع نَاعتام جفْضِ الْحي رفذُّرِ و؛ ِلتَع

َأن في رفْضِ الْعمرة قَضاءها لَا غَير، وفي رفْضِ الْحج الْمضي فيه فَكَان في معنَى الْمحصرِ إلَّا 

 جالْح نَى فَاِئتعي مف ةٌ؛ ِلَأنَّهرمعو اُؤهقَض)َأهزا َأجهِملَيى عضم ِإنا ) وا كَممالَهى َأفْعَأد ؛ ِلَأنَّه

ع نْهِيم َأنَّه را، غَيمهمنَا الْتَزلَأص نرِفَ ما علَى مِل ععقُّقَ الْفتَح نَعملَا ي يالنَّها وم؛ (نْهمد هلَيعو

، ؛ ِلَأنَّه تَمكَّن النُّقْصان في عمله ِلارتكَابِه الْمنْهِي عنْه، وهذَا في حقِّ الْمكِّي دم جبرٍ) ِلجمعه بينَهما

شُكْرٍ و مد يقِّ الْآفَاقي حي (فلَقَ فح ى ، فَِإنُأخْر ةجرِ بِحالنَّح موي مرَأح ثُم جبِالْح مرَأح نمو

 هلَيعى والُْأخْر تْهي الُْأولَى لَزِمقْ فلحي لَم ِإنو ،هلَيع ءلَا شَيى والُْأخْر تْهالُْأولَى لَزِم َأو رقَص مد

؛ ِلَأن الْجمع بين ) إن لَم يقَصر فَلَا شَيء علَيه:  وقَالَا( -رحمه اللَّه  -) لَم يقَصرعنْد َأبِي حنيفَةَ

ا في الِْإحرامِ الَْأوِل فَهو جِنَايةٌ إحرامي الْحج َأو إحرامي الْعمرة بِدعةٌ، فَِإذَا حلَقَ فَهو وِإن كَان نُسكً

ي الْعف جتَّى حقْ حلحي لَم ِإناعِ، ومبِالِْإج مالد هفَلَزِم هانرِ َأوي غَيف ي؛ ِلَأنَّهلَى الثَّانعامِ الْقَابِِل فَقَد  

                                                            
  . األول ) ب(في  1
  . ألزماه ) ب(في  2
 . أحدهما ) ب(في  3
  . فعاقبهما ) ب(في  4
  .  3/55ق ، البحر الرائ: ابن نجيم : ينظر  5
 ) .أ(ب من /  141) ق(نهاية  ∗
  .  117-116\4السرخسي ، المبسوط ، : انظر  6
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  7
 . أحدهما ) ب(في  8
  . 3/56المرجع نفسه ، : ينظر في هذه المسألة ) . أ ، ب ، ج(ليست في  9
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، وعنْدهما لَا الدم عنْد َأبِي حنيفَةَ  رحمه اللَّه وذَِلك يوجِب  َأخَّر الْحلْقَ عن وقْته في الِْإحرامِ الَْأوِل 

هنْديرِ عطُ التَّقْصشَرو هنْدع همدعيرِ والتَّقْص نيى بوذَا سهنَا، فَلا ذَكَرلَى مع ءشَي هملْزايم [  

َأو يشْرع علَى الْخلَاف لَزِمه دمانِ ؛ ِللْجِماعِ ودم ثَاِلثٌ ؛  2َل َأن يسيرلَو جامع قَب 1) ومن الفُروعِ( 
مكَان  ∗ويمضي في الُْأخْرى ويقْضي الَّتي مضى فيها وحجةً وعمرةً 3ِللرفْضِ ، فَِإنَّه يرفُض إحديهما

عنْد َأبِي يوسفَ تََل صيدا فَعلَيه قيمتَانِ َأو ُأحصر فَدمانِ ، هذَا عنْد َأبِي حنيفَةَ وولَو قَ. الَّتي رفَضها 
ولَا يلْزم ( الثَّانيةُ ،  5لَزِمتْه ، وِإذَا تَراخَى فََأدخََل بعد الْحلْق في الُْأولَى.   4دمِ الرفْضِدم سوى 

 فْضةَ ريُل الثَّانفْعا إلَى قَابٍِل فَيرِمحم رتَمسياَل الُْأولَى وَأفْع متي ثُم هلَيع ملَا دو ء6)شَي  مرَأح ِإنو ،
لْمزدِلفَة رفَضها وعلَيه دم بِها قَبَل الْحلْق ولَا فَواتَ لَزِمه، ثُم إن وقَفَ يوم عرفَةَ َأو لَيلَةَ الْمزدِلفَة بِا

محمد فَِإحرامه َأما عنْد .  8هو فيها ، وهذَا قَولُهما 7الرفْضِ وحجةٌ وعمرةٌ مكَانَها ويمضي فيما
كَان مَؤديا حجتَينِ في سنَة واحدة ، وكَذَا في  9، وِإنَّما يرفُضها ؛ ِلَأنَّه لَو لَم يرفُضها ووقَفَ لَهاباطٌل

.  11في سنَة واحدة 10لَيلَة الْمزدِلفَة ولَو لَم يرفُضها عاد إلَى عرفَات فَوقَفَ يصير مَؤديا ؛ ِلحجتَينِ
؛ ِلَأن وقْتَ الْوقُوف فَاتَ فَلَا يكُون بِاستدامة الِْإحرامِ  يرفُض شَيًئاالنَّحرِ لَم وِإن كَان بعد طُلُوعِ فَجرِ 

ى لَزِمه دم الْجِنَاية مَؤديا حجتَينِ في سنَة فَيتم َأعماَل الْحجة الُْأولَى ويقيم حراما ، ثُم إن حلَقَ في الُْأولَ
لَى إحيرِع؛ ِلتَْأخ مد هقَابٍِل لَزِم نلَّ متَّى حح رتَمْل اسقْ بلحي لَم ِإناتِّفَاقًا ، و ةيامِ الثَّان12ر  هنْدع لْقالْح

  ايةُ الْوجوبِ ، وهو فيه رِوايتَانِ ، وقيَل لَيس إلَّا رِو: ؟ قيَلخلَافًا لَهما ، وهْل يلْزم دم آخَر ؛ ِللْجمعِ 
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هجفَ.  1الَْأو ؛ ِلَأن ةرمع اءقَضا واُؤهقَضو مدا وهفْضر بجو جالْح ا فَاتَهمدعب ةيبِالثَّان مرَأح ِإناِئتَ و
ر جامعا بين إحرامي حجتَينِ فَيرفُض فَاِئتَ الْحج ، وِإن تَحلََّل بَِأفْعاِل عمرة هو محرِم بِالْحج فَيصي

َأعني بِلَا فَصِل عمِل ما في الْحجتَينِ : وَأما الثَّاني وهو بِعمرتَينِ فَفي الْمعية والتَّعاقُبِ . الثَّانيةَ 
 ، فْضِ إذَا لَزِمقْتُ الروو ملْزا ييملَافُ فالْخو مد هلَيعةَ ويالثَّان فَضطًا را إذَا طَافَ ؛ ِللُْأولَى شَويمفو

إلَّا الْحلْقَ لَم يرفُض  3) 2فَِإن كَان فَرغَ منْه( الرفْضِ والْقَضاء ، وكَذَا هذَا ما لَم يفْرغْ من السعيِ ، 
ذه تَُؤيد رِوايةَ لُزومه في الْجمعِ بين الْحجتَينِ علَى الْوجه الَّذي ذَكَرنَاه ، ، وه4ِللْجمعِ شَيًئا وعلَيه دم ؛

دواح مد هلَقَ ِللُْأولَى لَزِمح 5، فَِإن كَان لَوو ، ةيلَى الثَّانع ةع 6؛ ِللْجِنَايامطُوفَ  7جي َل َأني الُْأولَى قَبف
لصحيحِ سدها ثُم َأدخََل الثَّانيةَ يرفُضها ويمضي في الُْأولَى حتَّى يتمها ؛ ِلَأن الْفَاسد معتَبر بِايطُوفَ فََأفْ

 يضمي َأن هلَيع ةً كَانيححكَانَتْ الُْأولَى ص لَوامِ ، ووبِ الِْإتْمجي وي األولى ( فالثَّ 8)ف فُضريةَ ويان
وِإن نَوى رفْض الُْأولَى والْعمَل في الثَّانية لَم يكُن علَيه إلَّا الُْأولَى، ومن َأحرم لَا . فَسادها  ∗بعد 9فَكَذَا

ولَى تَعينَتْ عمرةً حيثُ َأخَذَ بِعمرة رفَضها ؛ ِلَأن الُْأ 11ثُم َأهل 10)َأو َأقَلَّ ( لَا ينْوِي شَيًئا فَطَافَ ثَلَاثَةً 
نيا بعامج ارى صُأخْر ةرملَّ بِعَأه ينفَح ، لَفْنَاها َأس؛ ِلم افي الطَّونِ  12فتَيرمةَعيالثَّان فُضرذَا يهفَل .

   14مع بينَهما الْمكِّي ومن بِمعنَاهفَِإما َأن يج 13)وهو بِحجة وعمرة ( وَأما الثَّاِلثُ ، 
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يتاقوِل الْمنِ 1كََأهلَيالَْأو كَان فَِإن ، يالْآفَاق َأو مونَهد نمي 2و3فَف قْرِنلَا ي مِ َأنَّهاكي ؛ ِللْحا  4الْكَافمنَهيب
نقَر فَِإن ، ةرمإلَى الْع جلَا الْحو جةَ إلَى الْحرميفُ الْعضلَا يا ومنَهيا 5ب فَضا رمنَهيى بضمةَ ورملْع

جي الْحكَّةَفإلَى م مونَهد نمو يتاقوُل الْمكَذَا َأهقَاَل .  6، و :كِّيالْم مرَأح كَذَا إنو  نم ةرملًا بِالْعَأو
ِلجمعه بينَهما وقْتها ثُم َأحرم بِالْحج رفَض عمرتَه ، وِإن مضى علَيهِما حتَّى يقْضيهما َأجزَأه وعلَيه ؛ 

جبِالْح مرَأح ثَلَاثَةً ثُم طًا َأوشَو ةرمطَافَ ِللْع وِإن ، مقَالَا (  ديفَةَ ، ونِل َأبِي حي قَوف جالْح فَضر :
هذَا يفْرغُ مما بقي من عمرته : قَاَل  7)وِإن كَان طَافَ َأربعةَ َأشْواط ثُم َأهلَّ بالحج . يرفُض الْعمرةَ 

 هترمع ) نغُ مفْري؛ ِلَأنَّ 8)و مد هلَيعو هتجلَّ عنححي َل َأنقَب جلَّ بِالْحَأه 9ه  ةرملَا الْعو كِّيم وهو
  . 10، ولَو كَان كُوفيا لَم يكُن علَيه هذَا الدم انتهىةَ َأن يجمعوا بينَهما؛ ِلَأهِل مكَّينْبغي

شَمس  ∗الرفْضِ ، وصرح بِذَِلك صاحب الْمبسوط 11ولَفْظُه َأظْهر في عدمِ رفْضِ الْحج منْه في عدمِ 
التَّحلُِّل من  ؛ ِلَأن ِللَْأكْثَرِ حكْم الْكُلِّ ، فَكََأنَّه َأحرم بِه بعد ∗∗لَا يرفُض واحدا منْهما: الَْأِئمة فَقَاَل 

ةرمإذاالْع جالْح فُضري َأنَّه مقَوو ةايالْهِد باحص اخْتَار12، و  كِّيالْم كَان لَوةَ ، ورمالْع فَضر ذَّرتَع
ها وسعى َأهلَّ َأولًا بِالْحج فَطَافَ شَوطًا ثُم َأهلَّ بِالْعمرة رفَض الْعمرةَ ، فِإن لَم يرفُضها وطَافَ لَ

إذَا خَرج : وفي الْكَافي .  13بِها قَبَل َأن يفْرغَ من حجته وفَرغَ منْها َأجزَأه وعلَيه دم ؛ ِلَأنَّه َأهلَّ
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ةاجِلح إلَى الْكُوفَة كِّي1الْم  كَان الْكُوفَة نم نقَر ِإنا ، وتِّعتَمم كُني لَم هامع نم جحا ويهف رتَمفَاع
يكُوف ى َأنقَارِنًا ؛ َألَا تر جافَى الْحو ثُم هلإلَى َأه عجر ثُم جرِ الْحي َأشْهف هترمطَافَ ِلعو نقَر ا لَو

لَمقَارِنًا و كَان جانِ فَحرالْق مد نْهطُْل عانتهىيب ةتْعالْم مد نْهطُُل عبا يكَم هلإلَى َأه هوعج2؛ ِلر  .
الِْإلْمامِ بِالَْأهِل شَرطُ التَّمتُّعِ الْمشْروعِ دون الْقرانِ علَى ما َأسلَفْنَا نَقْلَه وقَررنَاه  3ن عدموحاصلُه َأ

ةتْعانِ كَالْمرامِ ؛ ِللْقمِ الِْإلْمداطَ عري اشْتقْتَضي النَّظَر َأن نتُّعِ مابِ التَّمي بف ثحي .  4بِالْبالثَّان كَان ِإنو
ن يطُوفَ لَها الثَّاني وهو الْآفَاقي ، فَِإن جمع بينَهما َأو َأدخََل إحرام الْحج علَى إحرامِ الْعمرة قَبَل َأ

َأو ، اطةَ َأشْوعبشُكْرٍ 5َأر مد هلَيع قَارِن وًئا فَهطُفْ شَيي لَم ْل. إنهلَى  وعِ عامنِ الْجي كَوطُ فشْتَري
نَاه من عدمِ َأحد هذه الْوجوه قَارِنًا َأن يَؤدي طَوافَ عمرته َأو َأكْثَره في َأشْهرِ الْحج تَقَدم ما نَقَلْ

 هلَيع نَاهدرا َأوم هعم متَقَدو ذَِلك اطراشْت .ِإنو هيخََل ف6َأد  جرِ الْحي َأشْها فلَهفَع كَان فَِإن ، ةعبَأر دعب
فَهو ( ، وِإلَّا متِّع إن حج من عامهالْحج من غَيرِ إلْمامٍ صحيحٍ علَى ما تَقَدم في بابِ التَّمتُّعِ فَهو متَ

 فْرِدا  7)مخََل إ. بِهِمَأد ِإنو افطَو نًئا مطُوفَ شَيي َل َأنقَب كَان فَِإن ، جامِ الْحرلَى إحع ةرمالْع امرح
يءسم قَارِن وومِ فَهالْقُد افةً  8طَواءإس َأكْثَر ويلًا فَهقَل لَوو يهف عا شَرمدعب كَان ِإنشُكْرٍ ، و مد هلَيعو

جبرٍ فَلَا يْأكُُل منْه ، وعنْد  9خْتُلفَ فيه ، فَعنْد صاحبِ الْهِداية وفَخْرِ الِْإسلَامِ َأنَّه دمإساءةً وعلَيه دم ، اُ
دم  10شَمسِ الَْأِئمة دم شُكْرٍ ، وقَولُهم رفْض الْعمرة في هذه الصورة مستَحب يْؤنَس بِه في كونه

َأهلَّ لها يوم النَّحرِ وجب رفْضها إن كَان قَبَل الْحلْق ( وكَذَا إن َأهلَّ بِالْعمرة بِعرفَةَ وِإن .  11رٍشُكْ
 ِإنو ، اءالْقَضو مالدلَ 12)اتِّفَاقًا و لَوفْضِ ، والر وبجو حالَْأصو ، يهفَ فاُخْتُل هدعب ي كَانف فُضري م
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كَذَا ِإنو ، يض؛ ِللْممد هلَيع جِبيو َأهزنِ َأجتَيورلََّل  1الصتَحي َل َأنقَب جالْح ا فَاتَهم دعا ببِه مرَأح
 ، ةرمالْع فْضر جِبي ةرماِل الْعبَِأفْع  

هلزمي هفَضر ءكُلُّ شَيفْ 2و؛ ِلركَان فَِإن ، اُؤهقَضو مد ه3ض ملْزي ةً لَمرم4ع  ،ةرمى عوا ساِئهي قَضف
ِإنو ،ةرم5ع ةً  لَزِمجح جة 6كَاننَى  7حعي مف َأنَّهةُ فَلرما الْعَأمو ، اءلْقَضةُ فَلجا الْحةٌ ، َأمرمعو

ِلذَا ∗فَاِئتا ، وعشَر جي الْحقْضي ا ثُملَُّل بِهتَحي وهو ،جي: قُلْنَا  8الْحف ةجبِالْح مرَأح ةَ  لَورملَا ع هنَتس
هلَيةَ عرمع لَمَأع انَهحبس اَللَّه؛ ِلنَحللَّ. ، و جِعلْنَر9و  اللَّه همحر نِّفصالْم كَلَام.   

  ]جمع بين عمرة وعمرة أو حج وعمرة ال[ 

 ) ]قْتَل الْوقَب هامرِلِإح مد هلَيى فَعبُِأخْر مرفََأح يرإلَّا التَّقْص هترمع نغَ مفَر نمو ( نيب عمج ؛ ِلَأنَّه

ج مد وهو مالد هملْزفَي وهكْرذَا مهو ةرمالْع يامرإح ةكَفَّاررٍ وب)ثُم جلَّ بِالْحَأه نمو  ةرمبِع مرَأح

اهلَزِم(نَّهقَارِنًا لَك بِذَِلك يرصفَي يهَألَةُ فسالْمو ،يقِّ الْآفَاقي حف وعشْرا ممنَهيب عمالْج َأخْطََأ  ؛ ِلَأن

؛ ِلَأنَّه تَعذَّر ) قَفَ بِعرفَات ولَم يْأت بَِأفْعاِل الْعمرة فَهو رافض ِلعمرتهولَو و(السنَّةَ فَيصير مسيًئا 

 ةوعشْرم رغَي جلَى الْحةٌ عينبم يا إذْ هاُؤهَأد هلَيتَّى(عا حضافر كُني ا لَمهإلَي هجتَو فَ فَِإنقي ( قَدو

؛ ) فَِإن طَافَ ِللْحج ثُم َأحرم بِعمرة فَمضى علَيهِما لَزِماه وعلَيه دم ِلجمعه بينَهما(رنَاه من قَبُل ذَكَ

واف طَوافُ التَّحية، ِلَأن الْجمع بينَهما مشْروع علَى ما مر فَيصح الِْإحرام بِهِما، والْمراد بِهذَا الطَّ

نُهكمي كْنر وا هبِم ْأتي ِإذَا لَمو ،ءشَي هكبِتَر هملْزتَّى لَا يكْنٍ حبِر سلَينَّةٌ وس َأنَّهاِل  وبَِأفْع يْأتي َأن

ز وعلَيه دم ِلجمعه بينَهما وهو دم كَفَّارة وجبرٍ الْعمرة ثُم بَِأفْعاِل الْحج، فَلهذَا لَو مضى علَيهِما جا

 هجو نم جاِل الْحلَى َأفْعع ةرماَل الْعانٍ َأفْعب ؛ ِلَأنَّهيححالص وه) .تَهرمع فُضري َأن بتَحسي؛ ) و
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يء من َأعماِله، بِخلَاف ما إذَا لَم يطُفْ ِللْحج، وِإذَا رفَض عمرتَه ِلَأن إحرام الْحج قَد تََأكَّد بِشَ

ومن َأهلَّ بِعمرة في يومِ النَّحرِ َأو في َأيامِ (ِلرفْضها ) وعلَيه دم(يقْضيها ِلصحة الشُّروعِ فيها 

تْهلَزِم التَّشْرِيق (اقُلْنَا  ِلم)اهفُضرياِل) وا َأفْعيانب يرصفَي جالْح كْنى رَأد قَد ؛ ِلَأنَّهفْضالر هملْزي َأي  

هذَا َأفْعاِل الْحج من كُلِّ وجه، وقَد كُرِهتْ الْعمرةُ في هذه الَْأيامِ َأيضا علَى ما نَذْكُر فَل الْعمرة علَى

؛ ) فَِإن مضى علَيها َأجزَأه(ِلما بينَّا ) وعمرةٌ مكَانَها(يلْزمه رفْضها، فَِإن رفَضها فَعلَيه دم؛ ِلرفْضها 

اءامِ بَِأدالَْأي هذي هشْغُولًا فم نُهكَو وها ورِهي غَينًى فعةَ ِلماهالْكَر ِلَأن  جِبفَي جاِل الْحمَأع ةيقب

: إما في الِْإحرامِ َأو في الَْأعماِل الْباقية، قَالُوا) وعلَيه دم ِلجمعه بينَهما(تَخْليص الْوقْت لَه تَعظيما 

حرم لَا يرفُضها علَى ظَاهرِ ما ذَكَر في الَْأصِل، وقيَل وقيَل إذَا حلَقَ ِللْحج ثُم َأ.  وهذَا دم كَفَّارة َأيضا

فُضريِيالنَّه نا عازرتا احفَرٍ.  هعو جَأب يهذَا : قَاَل الْفَقلَى هالَى عتَع اللَّه مهمحخُنَا رشَايمو) فَِإن

َأو ةرمبِع مرَأح ثُم جالْح ا فَاتَههفُضري فَِإنَّه ةجرِ ) بِحغَي نم ةرماِل الْعلَُّل بَِأفْعتَحي جفَاِئتَ الْح ؛ ِلَأن

 يرصالَى فَيتَع اللَّه شَاء إن اتابِ الْفَوي بيك فْأتا يلَى مع ةرمامِ الْعرإح هامرإح بنْقَلي َأن نيا بعامج

مالْعي ةجبِح مرَأح ِإننِ، وتَيرمبِع مرَأح ا لَوا كَمهفُضري َأن هلَياُل فَعثُ الَْأفْعيح ننِ متَيا رعامج يرص

اُؤهقَض هلَيعنِ وتَيجبِح مرَأح ا لَوا كَمهفُضري َأن هلَيا فَعامرنِ إحتَيجالْح نيا بيهوعِ فالشُّر ةحا ِلص

لَمَأع اَللَّهو ،هانَل َأولُِّل قَبا بِالتَّحهفْضِلر مدو[.  

 ) لُهقَو : هلَي1"فَع "قْتَل الْوقَب هامرِلِإح معِ )  دمي الْجا فمد دمحم ذْكُري لَمو ، لْقالْح دعب قْتَهو ؛ ِلَأن
، وَأوجبه في الْمنَاسك من  2بين الْحجتَينِ في الْجامعِ الصغيرِ ، وذَكَره في الْجمعِ بين الْعمرتَينِ

الْم ضعَل بعفَج وطسبالْم سعِ لَيامي الْجف كُوتُهسقَ ، ولَا فَر َأنَّه مهضعب ذَكَرنِ ، وتَيايرِو يهخِ فشَاي
في الْحجتَينِ ،  3نَفْيا بعد وجود الْموجِبِ؛ ِلَأن الْموجِب لَه في الْعمرتَينِ وهو عدم الْمشْروعية ثَابِتٌ

ا ذُكمى إواَل الُْأخْري َأفْعَؤدلَا ي لًا ؛ ِلَأنَّهعا فعامج يرصنِ لَا يتَيجي الْحف َأنَّه نم قي الْفَرف ي رلَّا ف
ا يتم ؛ ِلَأن كَونَه في هذه السنَة فَيصير جامعا فعلًا لَ 4سنَة ُأخْرى ، بِخلَاف الْعمرة فَِإنَّه يَؤدي الثَّانيةَ

                                                            
 . في سنته ) ب(ورد في  1
 الكبير النافع وشرحه الصغير الجامع ،) هـ1304: المتوفى( الهندي، ، الحي عبد محمد ، الحسنات أبو:  اللكنوي 2

 عدد ، هـ 1406 األولى،: الطبعة  ، بيروت – الكتب عالم: ، الناشر 164\1 ، الصغير الجامع يطالع لمن الكبير
 .1: األجزاء

  . طمس ) ب(في  3
 . الثابتة ) ب(في  4
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فاألوجه أنه ليس فيه إال . ( لَا يوجِب الْجمع فعلًا فَاستَويا   1بِحيثُ يتَمكَّن من َأداء الْعمرة الثانية
  . 2)رواية الوجوب 

 ) لُهقَو :نَاهذَكَر قَدانِ )  ورابِ الْقي بي فنعي.  

  ) لُهقَو :افُوذَا الطَّوبِه ادرالْم  ( جطَافَ ؛ ِللْح فَِإن ِلهي قَوي فنعي.  

ورة الُْأولَى فَلَا فَرقَ في وجوبِ الدمِ بين الص)  ∗دم كَفَّارة وجبرٍ هو الصحيح:  3قَولُه وهو( 
ةيالثَّانوي الُْأولَى دف مالد َأن رخْتَلَفٌ، غَيم ةيي الثَّانفانِ ؛ ِللشُّكْرِ اتِّفَاقًا ورالْق 4م  يهف . خْتَارمو

الْعمرة علَى َأفْعاِل الْحج من وجه ؛ ِلتَقْديمِ  6جبر ؛ ِلَأنَّه بانٍ َأفْعال 5الْمصنِّف وفَخْرِ الِْإسلَامِ َأنَّه دم
  ،  7اخْتَار شَمس الَْأِئمة السرخْسي َأنَّه شُكْرو. طَواف الْقُدومِ 

" 10"ولَا واجِبا َأمكَنَه بِنَاء  9لَم يكُن ركْنًا 8وِإن كَان هو َأكْثَر إساءةً من الَْأوِل ، فَِإن هذَا الطَّوافَ لَما
يرصفَي ةرماِل الْعلَا ∗∗َأفْعا ، وربمِ جِللد وجِبفَلَا م جاِل الْحلَى َأفْعع ةرمال الْعا َأفْعيان11ب  هبِنَاء لِّمنُس

ي يوجِب من وجه بِسببِ تَقْديمِ بعضِ السنَنِ ، ولَو سلِّم منَعنَا كَون هذَا الْقَدرِ من الْوجه اِلاعتبارِ
  .جِنَايةَ الْموجِبةَ ِللدمِ الْ

                                                            
 ) . أ(ليست في  1
  ) .أ ، ب ، ج(ما بين القوسين ليس في  2
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  3
 ) . ج(أ من /  344) ق(نهاية  ∗
  . يختلف ) ج(في  4
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  5
 . فعال ) ب(في  6
  .  182\4السرخسي ، المبسوط ، : انظر  7
  . ثاماً ، وهو خطأ ) ب(ورد في  8
  .ركباً ) ب(في  9
 . على ) ج(ورد في  10
 ) .أ(ب من /  142) ق(نهاية  ∗∗
  . أو ال ) ب(في  11
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طَواف الْقُدومِ لَيس من َأفْعاِل الْحج َأصلًا ولَا من سنَنِ نَفْسِ عبادة الْحج بْل هو   1إن: ولَو قَاَل قَاِئٌل  
تَيكْعامِ كَررالْح جِدسومِ الْمنَّة قُدس و2ه م رِه؛ ِلغَي ةيِلذَاالتَّحو اجِدسالْم 3ن  نم آخَر افقَطَ بِطَوس

س قُوفالْو دعرِ بالنَّح موكَّةَ إلَّا يم جبِالْح رِمحخُْل الْمدي لَم تَّى لَوح ، قْتالْو اتوعشْرم نَانُهتقَطَ اس
لَا ي رتَمعكَذَا الْمو ، ةالِْإفَاض افِل طَوعقُطُ بِفا تَسكَم ،نْهع ةرمالْع افطَو ؛ ِلِإغْنَاء قِّهي حف نس

، ولَو كَان  5؛ ِلحصوِل التَّحية تَعظيما في ضمنِ الْفرض 4الركْعتَانِ بِِإقَامة الْفَرِيضة عنْد الدخُوِل
ها لَم تسقُطْ بِحاٍل كَما لَم تَسقُطْ سنَّةُ الظُّهرِ بِفعِل الْفَرضِ كَان َأظْهر معتَبِرا سنَّة نَفْسِ الْعبادة تَابِعا لَ

ها ، وضَأي هجالْو ذَِلك نم ةرمالْع ا بِنَاءوجِبم همتَقَد كُونلَا ي ينَِئذح فْعِ ؛ ِلَأنَّهي الدي  6ذَا الوجهفالَّذ
وه نَاهَأ ذَكَر تَلْزِمسيو ، فَاترإلَى ع هجتَوكَّةَ وم رِمحخُْل الْمدي إذَا لَم هقُوطس جِيهي تَوف هِمكَلَام نم ن

ف ودقْصُل الْمصحخََل فَيإذَا د ةرمالْع افُأ بِطَودبي ِللْقَارِنِ ؛ ِلَأنَّه  نسومِ لَا يافَ الْقُدطَوهنمي ض . فَِإن
 قَد ذَكَرت فيما تَقَدم من الْآثَارِ ما يدلُّ علَى َأنَّه يطُوفُ طَوافَينِ فَلَا تَعارض بِما ذَكَرت من: قيَل 

 وقُوف يوم النَّحرِ ، فَالْحاصُل َأنبطْلَان سقُوطه فيما إذَا لَم يدخُْل مكَّةَ إلَّا بعد الْ 7قُلْنَا فَيلْزم. الْمعنَى 
نِ لَازِميرالَْأم دَأح  .هملْزنِ ؛ ِللْقَارِنِ لَا يافَينَانِ طَوتلَى اسلَالَةَ الْآثَارِ عد قُّ َأنالْحا  ومهدَأح نكَو

ه ؛ ِلِإيقَاعِ مرٍ زاِئد علَى مقْتَضى الدِليِل ، واعتقَادي َأن استنَانَ، فَادعاء َأنَّه طَوافُ الْقُدومِ ادعاء َأِللْقُدومِ
جيِ الْحعلَى سيِ ععيمِ السي تَقْدف خِّصر َأنَّه لُومعمو ، افلَى طَوا عتَّبرإلَّا م عشْري لَم يعالس فَِإن ،

وعن هذَا قُلْنَا في الْمتَمتِّعِ . ابِتُ في الْآثَارِ بيان طَرِيق تَقْديمِ سعيِ الْحج  ِللْقَارِنِ يومِ النَّحرِ فَكَان الثَّ
هدعى بعسي ثُم تَنَفَُّل بِهافًا يطُوفَ طَوي َأن لَه ةرمالْع ناغِ مالْفَر دعب جبِالْح مر8إذَا َأح ج؛ ِللْح  سلَيو ،

  .هو طَوافُ الْقُدومِ 

                                                            
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  1
  . لركعتي ) ب(في  2
  . وكذا ) ب(في  3
 . للدخول ) ب(في  4
 . القران ) أ(في  5
  ) .أ ، ب ، ج(ليست في  6
  . يلزم ) ج(في  7
 .بعد ) ب(في  8
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لْزم من الْتزامه لَا يسن في حقِّه طَوافٌ آخَر ولَا ي ∗نَعم يقْتَضي َأن الْقَارِن لَو لَم يرِد تَقْديم السعيِ 
تَقْديمِ السعيِ  1َأعني غَير مقَيد بِقَصد: طَوافَينِ مطْلَقًا ، وغَايةُ ما يلْزم إذَا دلَّ دِليٌل علَى استنَانِ محاٌل

   .في الْتزامه  3سنَّة ِللْقَارِنِ ولَا ضرر 2)كَون تَقْديمِ السعيِ ( 

 ) لُهفَرٍ : قَوعو جَأب يهذَا: قَاَل الْفَقلَى هخُنَا عشَايمو)  وجلَى وع فْضِ َأيبِ الر دعب كَان ِإنو ،
لْقالْحرِ ودالص افطَويِ ومكَالر جالْح ناتٌ ماجِبو هلَيع يقب ؛ ِلَأنَّه تََأخِّرِينالْم ضعب هححصو ، نَّةس

صا فَيضامِ َأيالَْأي هذي هةُ فرمتْ الْعكُرِه قَدو ، بِيتاالْميانب بِلَا  4ير جاِل الْحلَى َأفْعع ةرمال الْعَأفْع
   .ريبٍ 

  باب الِْإحصارِ

  ] اإلحصار يكون بالعدو والمرض [ 

وقَاَل ) ُلوِإذَا ُأحصر الْمحرِم بِعدو َأو َأصابه مرض فَمنَعه من الْمضي جاز لَه التَّحلُّ(باب الِْإحصارِ [ 

 يعالشَّاف-  اللَّه همحرِ؛ : -رصحقِّ الْمي حف يِ شُرِعدلَُّل بِالْهالتَّح ؛ ِلَأنودإلَّا بِالْع ارصالِْإح كُونلَا ي

آيةَ الِْإحصارِ وردتْ في  ولَنَا َأن. ِلتَحصيِل النَّجاة وبِالِْإحلَاِل ينْجو من الْعدو لَا من الْمرضِ 

والتَّحلُُّل قَبَل  الِْإحصار بِالْمرضِ والْحصر بِالْعدو:  الِْإحصارِ بِالْمرضِ بِِإجماعِ َأهِل اللُّغَة فَِإنَّهم قَالُوا

امِ، ورالِْإح اددتِل امبق ني مجِ الْآترفْعِ الْحِلد هانَأوظَمضِ َأعرالْم عم هلَيارِ عبطي اِلاصف جرالْح ، 

  ]  وِإذَا جاز لَه التَّحلُُّل

الِْإحصار وقَع لَه علَيه الصلَاةُ والسلَام فَقَدم  5ثُم إن. هو من الْعوارِضِ النَّادرة وكَذَا الْفَواتُ فََأخَّرهما 
 اتلَى الْفَوع انَهيمِ . برحم تومو النَّفَقَة لَاكهضِ وركَالْم رِهغَيو ودنَا بِالْعنْدقَّقُ عتَحي ارصالِْإحو

و ، ي الطَّرِيقا فجِهوز َأو َأةررٍ ، الْمصحبِم سشْيِ فَلَيلَى الْمع رقَد إن النَّفَقَة رِقَةي سيسِ فني التَّجف
  ا بِالدمِ ؛ وِإلَّا فَمحصر؛ ِلَأنَّه عاجِز ، ولَو َأحرمتْ ولَا زوج لَها ولَا محرم فَهِي محصرةٌ لَا تَحلُّ إلَّ

                                                            
  ) . ب(أ من /  340) ق(نهاية  ∗
  ) . ب(ليست في  1
  ) . أ(ما بين القوسين ليس في  2
  . ضرورة ) ب(في  3
  . ثانياً ) ب(في  4
 ) . أ ، ب ،  ج(ليست في  5
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لَا إحصار إلَّا : وقَاَل الشَّافعي رحمه اللَّه تعالى . آكد من المنع بسبب العدو . رعا شَ ∗ِلَأنَّها منعتْ
ود1بِالْع.  

 ) لُهقَو :اةيِل النَّجصرِ ؛ ِلتَحصحقِّ الْمي حف لَُّل شُرِعالتَّح ِلَأن  (بِ المانعبالس ن2م  ) ونْجلَاِل يبِالِْإحو
لَم يشْرع إلَّا ؛  3ولَا يخْفَى َأنَّه يرد علَى هذَا بِبادِئ النَّظَرِ َأن يقَاَل إن قُلْت أنَّه) من الْعدو لَا الْمرضِ 

في لَم هتيعابِ شَربَأس نم ت َأنَّهدَأر ِإنو ، رصنَا الْحنَعبِ مبالس نم اةلِّ ِللنَّجحي مف هتيعشَر نَفْي د
 ؛ ِلبيانِ حكْمِ النِّزاعِ ، فَلذَا جعَل بعضهم هذَا الْوجه مبنيا علَى اِلاستدلَاِل بِالْآية ، هكَذَا الْآيةُ وردتْ

بِالْع كَانو ابِهحَأصو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ارِهصإحةالْآي اقيي سقَاَل فو ، ود   mQ  Pl 4  ملفَع ،
رالْم نو منْجلَاِل لَا يبِالِْإحو ، نْهنِ ميِل الَْأمص؛ ِلتَح كَان ودي الْعلَاِل فةَ الِْإحيعشَر َأن كُونلَا يضِ و

نَاهعي مضِ فربِالْم ارص5الِْإحكُونا ، فَلَا يارِدو ودي الْعف ارِدالْو 6النَّص  قُ بِهلْحضِ فَلَا يري الْمف
علَى خلَاف الْقياسِ  7قَبَل َأداء الَْأفْعاِل بعد الشُّروعِ في الِْإحرامِ ∗∗دلَالَةً ولَا قياسا ؛ ِلَأن شَرعيةَ التَّحلُِّل

 هلَيع قَاسفَلَا ي.  

  

  

  

  

                                                            
  ) . ج(ب من /  344) ق(نهاية  ∗
، كتاب الحج ، باب  178\2ألم ، ، ا) هـ204: المتوفى(أبو عبد اهللا، محمد بن إدريس ، : الشافعي : ينظر  1

 .  8: م ، عدد األجزاء1990/هـ1410: بيروت ، سنة النشر –دار المعرفة : اإلحصار بالمرض ،  الناشر
  ) . أ(ليست في  2
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  3
  . 239آية : سورة البقرة  4
 . طمس ) ب(في  5
 . وارد ) ب(في  6
  ) .أ(أ من /  143) ق(نهاية  ∗∗
  . األفعال حرام  )أ(في  7
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وَأفَاد هذَا َأن مراده بِقَوِله وردتْ في  2) 1الِْإحصار بِالْمرضِ والْحصر بالعدو: قَولُه فَِإنَّهم قَالُوا ( 
لْمنْع الْكَاِئن الِْإحصارِ بِالْمرضِ بِِإجماعِ َأهِل اللُّغَة َأن إجماعهم علَى َأن مدلُوَل لَفْظ الِْإحصارِ ا

 ا ذَِلكنَاهعم لَى َأنع مهاعمإج ملْزفَي اللَّفْظ تْ بِذَِلكدرةُ والْآيضِ وربِالْم ) 3)إلَّا بِنَاف  ذَِلك ذَا ِلَأنه؛ و
اءالْفَر نَل عنُق 4ذَِلكاِئيسالْك5و   

  

                                                            
  ) . أ(ليست في  1
: واستدلوا على ذلك . ذهب مالك والشافعي والمشهور عند أحمد أنه ال إحصار بالمرض خالفاً لمذهب أبي حنيفة  2

فَلَو كَان الْمحصر بِمرضٍ لَما كَان ِلذكْرِ : قَالُوا . } فَمن كَان منْكُم مرِيضا َأو بِه َأذًى من رْأسه { : بِقَوِله تَعالَى
. وهذه حجةٌ ظَاهرةٌ } فَِإذَا َأمنْتُم فَمن تَمتَّع بِالْعمرة ِإلَى الْحج { : واحتَجوا َأيضا بِقَوِله سبحانَه. مرضِ بعد ذَِلك فَاِئدةٌ الْ

، وِإن قيَل في الْمرضِ فَبِاستعارة، ولَا يصار ِإلَى اِلاستعارة ِإلَّا لَا يطْلَقُ الَْأمن ِإلَّا في ارتفَاعِ الْخَوف من الْعدو: وقَالُوا
 يقَةقنِ الْحع وجالْخُر وجِبرٍ يِلَأم . ِلَأنو» النَّبِي -  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهرِ، فَقَالَتْ  -صيبالز ةَ بِنْتاعبلَى ضخََل عد :

فَلَو كَان الْمرض يبِيح الْحلَّ، ما . » حجي، واشْتَرِطي َأن محلِّي حيثُ حبستني: فَقَاَل. ي ُأرِيد الْحج، وَأنَا شَاكيةٌ إنِّ
 طتْ إلَى شَرتَاجوقد أخذت اللجنة الدائمة لإلفتاء بمذهب أبي حنيفة واعتبرت أن المرض الشديد سبب في. اح 

: المتوفى(أبو عمر، يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري ،  : القرطبي : انظر . اإلحصار 
محمد عبد الكبير , مصطفى بن أحمد العلوي : ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ، تحقيق) هـ463

 1387: المغرب ، عام النشر –ؤون اإلسالمية وزارة عموم األوقاف والش: ، الناشر  195-194\15البكري ، 
وفتاوى اللجنة الدائمة ، .  331\3وابن قدامة ، المغني ، . 375\4والماوردي ، الحاوي ، .  24: هـ، عدد األجزاء

 .  389\10المجموعة الثانية ، 
 . ال ينافي ) ب(في  3
4  اءالفَر :داَألس ادزِي ى بنيحا ، يكَرِيو زإمام الكوفيين، وأعلمهم بالنحو واللغة َأب ،فيانالتَّص باحةُ، صالَّمالع، ي

ولد بالكوفة، وانتقل إلى بغداد، وعهد إليه المأمون بتربية ابنيه، . وكان يقال أمير المْؤمنين في النَّحوِ . وفنون األدب
المقصور " من كتبه . م العرب وأخبارها، عارفاً بالنجوم والطب وكان مع تقدمه في اللغة فقيهاً متكلماً، عالماً بأيا

الفاخر  في األمثال، و " و " اللغات " وكتاب " والمذكر والمؤنث " معاني القرآن " ويسمى " المعاني " و " والممدود 
ألعالم ، وا.  118\10الذهبي ، السير ، : انظر . هـ  207توفي سنة . ما تلحن فيه العامة وغيرها كثير " 

  .  145\8للزركلي ، 
بِالكساِئي؛ ِلكساء : علي بن حمزةَ بنِ عبد اِهللا بنِ بهمن بنِ فَيروزٍ، اَألسدي، موالَهم، الكُوفي، الملَقَّب : َأبو الحسنِ  5

 هيف مَأحر . ،ةبِيرالعو اءةرخُ القشَي ،اماِإلميعقَاَل الشَّاف : اِئيسلَى الكاٌل عيع وي النَّحوِ، فَهف رحتَبي َأن ادَأر نم . لَهو
غَير ، ومخْتَصر في النَّحوِ، و) النَّوادرِ الكَبِيرِ(، وكتَاب في القراءات، وكتَاب ) معاني القُرآنِ: (عدةُ تَصانيف، منْها

االً، . ذَِلكوَأماهاً ونَاَل جو ،نياَألم هلَدو بَأدو ،ديشالر نْدع ةعيفر نْزِلَةذَا م اِئيسالك انظر. هـ  189توفي سنة كَان :
 .  283\4والزركلي ، األعالم ، .  131\9الذهبي ، السير ، 



243 
 

  . وغَيرِهم  4والْقتبي 3وابنِ السكِّيت 2)وَأبِي عبيدةَ (  1والَْأخْفَشِ

اسفَرٍ النَّحعو جقَاَل َأب5و  : ِل اللُّغَةَأه يعمج لَى ذَِلكضِ . عربِالْم ارصالِْإح ملُهقَو هي نَقْللَةُ فقَابالْم ثُم
رالْحصو 6ود7بِالْع خَاص ارصالِْإح ي َأنف رظَاه رصالْحضِ ورو 8بِالْمدبِالْع 9خَاص  ُل َأنتَمحيو ،

                                                            
1  راَألخْفَشُ الكَبِي :الح دبع رِيصو الخَطَّابِ، البَأب ،دجِيالم دبع بن ديم . نْهَل عمحه، ويوبيس بِه جتَخَر ،ةبِيرخُ العشَي

ا اشْتُهِره لَميوبيالَ سلَو ،ومن كبار العلماء بالعربية ، لقي األعراب وأخذ عنهم ، وهو أول من فسر الشعر . النَّح
يت، وما كان الناس يعرفون ذلك قبله، وإنما كانوا إذا فرغوا من القصيدة فسروها ، وهناك أيضاً اَألخْفَشُ تحت كل ب

الذهبي ، السير، : انظر . هـ  177توفي سنة . اَألوسطُ  تلْميذُ سيبويه، واَألخْفَشُ اَألصغَر ، وكلهم علماء في النحو 
  .  288\3الزركلي ، األعالم ، .  323\7
. َأبو عبيدةَ، معمر بن المثَنَّى، التَّيمي موالَهم ، البصرِي، النَّحوِي، صاحب التَّصانيف: وهو . تكرار ) ب ، ج(في  2

ِلدو ،رحةُ، البالَّمالع ،امفِّ: اِإلمي تُوالَّت لَةي اللَّيف ،ماَئةشْرٍ وع نَةي سف رِيصالب نسا الحهيف من أئمة العلم باألدب . ي
قال . هـ وقرأ عليه أشياء من كتبه  188استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد سنة . مولده ووفاته في البصرة . واللغة 

. م كتباً كان يبغض العرب وصنف في مثالبه: قال ابن قتيبة . لم يكن في األرض أعلم بجميع العلوم منه : الجاحظ 
.  445\9الذهبي ، السير، : انظر . هـ  209توفي سنة . ولما مات لم يحضر جنازته أحد ؛ لشدة نقده معاصريه 

  .   273-272\7واألعالم، للزركلي ، 
نَّحوِي، شَيخُ العربِية، َأبو يوسفَ، يعقُوب بن ِإسحاقَ، البغْدادي، ال: وابن السكِّيت هو . السكيب ، وهو خطأ ) أ(في  3

وكَان َأبوه مَؤدباً، فَتَعلَّم يعقُوب، وبرع في . ، دين خَير، حجةٌ في العربِية ) إصالَحِ المنْطق(المَؤدب، مؤِلفُ كتَابِ 
حرِ؛ مياَألم الَدَأو بَأدو ،اللُّغَةوِ وكِِّل النَّحتَوالم لَدو بَأدو ،لُّهحم تَفَعار رٍ ، ثُماِهللا بنِ طَاه دببنِ ع دم . نم ولَه

والزكلي ، األعالم ، .  16\12الذهبي ، السير ، : انظر . هـ  244التَّصانيف نَحو من عشْرِين كتَاباً توفي سنة 
8\195  .  
نَزَل بغْداد، . ف َأبو محمد، عبد اِهللا بن مسلمٍ، الدينَورِي ، العالَّمةُ، الكَبِير، ذُو الفُنُونِ، صاحب التَّصاني: ابن قُتَيبةَ  4

 تُهيص دعبو ،عمجنَّفَ وصآنِ(من كتبه . والقُر بغَرِي ( ،)ثيدالح بغَرِي ( تَابك ،)المعارِف ( تَابك ،) ِلشْكم
، وغيرها ) طَبقَات الشُّعراء(، كتَاب ) عيونِ اَألخْبارِ(، كتَاب ) َأدبِ الكَاتبِ(، كتَاب ) مشْكِل الحديث(، كتَاب ) القُرآنِ
  .  137\4م ، والزركلي، األعال.  297-296\13الذهبي ، السير ، : انظر . هـ  276توفي سنة .  كثير 

مام َأبو جعفَرٍ، َأحمد بن محمد بنِ ِإسماعيَل، المصرِي، النَّحوِي، صاحب التَّصانيف ، العالَّمةُ، ِإ: ابن النَّحاسِ  5
مي زنظَّر في كَاناج، وجنِ الزَأخَذَ عو ،ادغْدَل ِإلَى بتَحة، اربِيرريينالعصه ِللْميفْطَوبنو ،ارِينِ اَألنْببِاب هان . نم كَانو

، ) المعاني(، كتَاب ) تفسير َأبيات سيبويه(، ) اشتقَاق اَألسماء الحسنَى(، ) ِإعراب القُرآن(من كتبه . َأذْكياء العاِلم 
والزكلي ، .  401\15الذهبي ، السير ، : انظر . هـ  338توفي سنة ) . سوخالنَّاسخ والمنْ(في النَّحوِ، ) الكَافي(

  .  208\1األعالم ، 
  . والعصر ) أ(في  6
  . بالعدد ) أ(في  7
  ) . ب(ليست في  8
 . بالعدم ) أ(في  9
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الْآية ؛  2)كون ( ، فَِإن َأراد الَْأوَل ورد علَيه   1َأن يراد كَون الْمنْعِ بِالْمرضِ مما صدقَات اإلحصار
صحابِه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ورضي عنْهم ، واحتَاج ؛ ِلبيانِ حكْمِ الْحادثَة الَّتي وقَعتْ ؛ ِللرسوِل وَأ

لَفْظًا وقَد  3وحاصلُه كَون النَّص الْوارِد ؛ ِلبيانِ حكْمِ حادثه قَد ينْتَظمها. إلَى جوابِ صاحبِ الَْأسرارِ 
ح فُ بِهرعا يما مهرغَي منْتَظنْيم كْما حنْهم لَمعإذْ ي ةُ كَذَِلكالْآي هذهلَالَةً ، وا دهكْم بِطَرِيق ودعِ الْع

بِالْمحمِل  4؛ ِلَأن منْع الْعدو حسي لَا يتَمكَّن معه من الْمضي ، بِخلَافه في الْمرضِ إذْ يمكنَأولَى
دمِ ، فَِإذَا جاز التَّحلُُّل مع هذَا فَمع ذَِلك َأولَى إلَّا َأنَّه منَاف ِلما ذَكَره الْمصنِّفُ من والْخَ 5والْمركبِ
هجالْو لُهقَو وهقُوِل ، وعا: الْم اددتِل امبق ني مجِ الْآترفْعِ الْح؛ ِلد ا شُرِعلَُّل إنَّمالتَّح ِلَأنامِ ، ورلِْإح

عم نْهلَى مضِ َأورالْم علُِّل مالتَّح كْمح َأن يدفي فَِإنَّه ، ظَمضِ َأعرالْم عم هلَيع ربالصو  كُونفَلَا ي ودالْع
إن هذَا مذْكُور : الْمنَافَاةُ بِقَوِلنَا 6فعالنَّص علَيه مع الْمرضِ يفيده مع الْعدو بِطَرِيق الدلَالَة ، ولَا تد

ال ∗بِطَرِيقةنَى الْآيعي مِل فتَّنَز : ضِ بِطَرِيقري الْمتُ فثْبفَي ودارِ بِالْعصي الِْإحا فنَا َأنَّهلَّمس لَو َأي
  . 9، وعلَى تَقْديرِه يلْزم ما ذَكَرنَا 8التَّسليمِ مدعى حقيقَة 7َأولَى ؛ ِلَأن الْمذْكُور علَى تَقْديم

m  k   وهو محمُل قَوِل َأهِل اللُّغَة الِْإحصار بِالْمرضِ ِلقَوِله تَعالَى" 10"والَْأولَى إرادةُ الَْأوِل 

   p  o  n  m  ll11 وهو ادغَال بِالْجِهاِلاشْت مهنَعم ادرالْمو ودإلَى الْع اجِعر رَأم ،
ي الَْأربِ فرالض ند عهالْجو ةاجة الْحدش آنِ َأولُّم الْقُرتَع  مهنَعم فَّةُل الصَأه ادرالْم بَِأوضِ ؛ ِللتَّكَس .

                                                            
 . الِْإحرام ) أ(في  1
 . لو أن )  أ ، ج(في  2
 . ينظمها ) ب(في  3
 . يتمكن منه ) ط(في  4
  . الركب ) أ(في  5
  . تندفع ) ط(في  6
  ) . ب(ب من /  340) ق(نهاية  ∗
 . تقدير ) ب ، ج(في  7
  . حقيقته ) ط ، ب(في  8
  .  77\2الزيلعي ، تبيين الحقائق ، : انظر  9
 . ألن المذكور ) ب(ورد في   10
  .  273آية : سورة البقرة  11
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ولَيس هو .  2وما هجر لَيلَى َأن تكُون تَباعدتْ علَيك ولَا َأن َأحصرتْك شُغُوٌل:  1دةَوقَاَل ابن ميا
،  4"ُأحصر فُلَان إذَا منَعه َأمر من خَوف َأو مرضٍ َأو عجزٍ : " يقَاُل  3وفي الْكَشَّاف. بِالْمرضِ 

 هسبإذَا ح رصحونع وديَل  5عومنه ق نجس َأو يضالْم ) صور6)ِللْشخص الْح  ، يرصالْح كلِللْمو
َأحصره الْمرض َأو السلْطَان إذَا : يقَاُل  7وفي نهاية ابنِ الَْأثيرِ. هذَا هو الَْأكْثَر في كَلَامهِم انتهى 

نم هنَع8م هدقْصم∗ رصحم و9فَه ورصحم وفَه هسبإذَا ح هرصح10، و  نيب ذَِلك عةُ مضارعالْمو ،
والَْأقْرب حينَِئذ كَلَام الْمصنِّف ؛ ِلَأن الظَّاهر كَون الْآية تنْتَظم الْحادثَة لَفْظًا .  جوابِ الشَّيخَينِ قَاِئمةٌ

 لَوو ةالْآي ةإفَاد رقَصو ودضِ بِالْعراقَ الْمإلْح يعالشَّاف يرِ انْتَفَى نَفْيلَى التَّقْدعا ، وهومملَى بِعع
 هتيعشَر  

  
                                                            

شاعر رقيق، هجاء، : الرماح بن أبرد بن ثوبان، الذبياني، الغطفاني، المضري، أبو شرحبيل، ويقال أبو حرملة  1
وفي العلماء ) . كان متعرضا للشر طالبا لمهاجاة الناس ومسابة الشعراء: (من مخضرمي األموية والعباسية، قالوا

اشتهر بنسبته إلى أمه ميادة، . ، وأنه كان خيراً لقومه من النابغة من يرى أنه أشعر الغطفانيين في الجاهلية واإلسالم
: المتوفى(الصفدي ، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا ، : انظر . هـ  149توفي سنة . وأخباره كثيرة 

 –اث دار إحياء التر: الناشر.  96\14أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ، : ، الوافي بالوفيات ، تحقيق ) هـ764
 .  31\3والزركلي ، األعالم ، .  29: م ، عدد األجزاء2000 -هـ1420:بيروت ، عام النشر

 . 612\2لسان العرب ، : ابن منظور : ينظر  2
. محمود بن عمر، الزمخشري، الخوارزمي : لإلمام، العالمة، أبي القاسم، جار اهللا :  الكشاف عن حقائق التنزيل  3
  .  1475\2وحاجي خليفة ، كشف الظنون ، .  186\12كحالة ، معجم المؤلفين ، : ظران. ه 538سنة : المتوفى . 
، الكشاف عن حقائق ) هـ538: المتوفى(الزمخشري ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار اهللا ، : ينظر  4

: هـ ، عدد األجزاء 1407 -الثالثة : بيروت ، الطبعة –دار الكتاب العربي : ، الناشر239\1غوامض التنزيل ، 
4.  
  . من ) ب(في  5
 . للمجلس الحصير ) ط(في  6
بابن األثير : محمد، المعروف : مبارك بن أبي الكرم : للشيخ، اإلمام، أبي السعادات :  النهاية في غريب الحديث  7

ألبي موسى ) غريب الحديث(و . للهروي) الغريبين: (أخذه من . ه 606سنة : المتوفى . األثير الجزري 
انظر ، كحالة ، . بالتزام األول، والثاني من كل كلمة، واتباعهما بالثالث . ورتبه على حروف المعجم . صبهاني األ

  .  1989\2وحاجي خليفة ، كشف الظنون ، . 174\8معجم المؤلفين ، 
 .عن ) ج(في  8
  ) . ج(أ من /  345) ق(نهاية  ∗
  . منحصر ) ب(في  9
  . ، باب حصر  395\1: في غريب الحديث واألثر ابن األثير ، النهاية : ينظر  10
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 يثدي الْحا فعاقو نَاهدجو ثُم ودالْع نم اةرٍو . ِللنَّجمع نب اججى الْحورارِي1الَْأنْص  لَّى اللَّهص َأنَّه
وذُكر ذَِلك ِلابنِ عباس وأبي هريرة  .2))من كُسر َأو عرِج فَعلَيه الْحج من قَابٍِل (( علَيه وسلَّم قَاَل 

  . حديثٌ حسن: التِّرمذي قَاَل  .صدق رواه الخمسة  3فقاال

   6صاحب محمد بنِ الْحسنِ قال 5حدثَنَا علي بنِ معبد بنِ شَداد الْعبدي 4حدثَنَا فَهد:  وفي شَرحِ الْآثَارِ

   6قال
  

  

  

  

  
                                                            

. له صحبة: قال البخاري . الحجاج  بن عمرو  بن غزية  بن ثعلبة  بن خنساء بن النجار، األنصاري، الخزرجي  1
قال ابن المديني . روى له أصحاب السنن حديثاً صرح بسماعه فيه من النبي صلّى اللَّه عليه وسلّم في الحج . صحبة

ابن األثير ، أسد : انظر . شهد صفّين مع علي : وقال أبو نعيم . ضرب مروان يوم الدار حتى سقط  هو الّذي. 
  .  31-30\2والعسقالني ، اإلصابة ، .  692\1الغابة في معرفة الصحابة ، 

: ، كتاب المناسك ، باب اإلحصار ، حديث رقم  173\2وسنن أبي داود ، .  509\24: مسند أحمد : ينظر  2
: ، أبواب الحج ، باب ما جاء في الَّذي يهِلُّ بِالحج فَيكْسر َأو يعرج ، حديث رقم  269\2وسنن الترمذي ، . 1862
سنن ابن .  3830: ، كتاب المناسك ، باب فيمن ُأحصر بِغَيرِ عدو ، حديث رقم  95\4وسنن النسائي ، .  940

  .  3077: ناسك ، باب المحصر ، حديث رقم ، كتاب الم 1028\2ماجة ، 
  . فقال ) أ(في  3
خمس : كان ثقة ثبتاً، توفي في صفر سنة . فهد بن سليمان، أبو محمد، الكوفي، الدالل، النحاس، نزيل مصر 4

، ، تاريخ دمشق) هـ571: المتوفى(أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة اهللا ، : ابن عساكر: انظر . وسبعين ومائتين 
 1415: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عام النشر: الناشر.  459\48عمرو بن غرامة العمروي ، : تحقيق 

، رجال الحاكم في ) هـ1422: المتوفى(ومقْبُل بن هادي بنِ مقْبِِل بنِ قَاِئدةَ، الهمداني، الوادعيّ ، . م  1995 -هـ 
 . 2: م ، عدد األجزاء 2004 -هـ  1425الثانية، : ة صنعاء األثرية ، الطبعة مكتب: ، الناشر 127\2المستدرك، 

روى عن محمد بنِ . اَألِئمة علي بن معبد بنِ شَداد، العبدي، الرقِّي، اِإلمام، الحافظُ، الفَقيه، نَزِيُل مصر، من كبارِ  5
وكَان يذهب فى الْفقْه مذْهب أبي حنيفَة ،  تُوفِّي بِمصر، ِلعشْرٍ ) . الجامع الصغير(، و ) ع الكَبِيرالجام: (الحسنِ 

  .  379\1والقرشي ، الجواهر ، .  631\10الذهبي ، السير ، : انظر . بقين من رمضان، سنَةَ ثَمانِ عشْرةَ وماَئتَينِ 
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  6
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يدمالْح دبع نب رِيرةَ 1حدثَنَا جلْقَمع نع يماهرإب نورٍ عنْصم نقَاَل  2ع " : وهلَنَا و باحلُذغَ ص
 رِمحفَقَاَلم ودعسنِ مِلاب نَاهفَذَكَر ةرملَّ : بِعح نْهع را ، فَِإذَا نُحدعوم هابحَأص داعوييٍ ودثُ بِهعب3"ي .  

: عبد اللَّه  7قال: قَاَل  6عن عبد الرحمنِ بنِ يزِيد 5عن عمارةَ بنِ عميرٍ 4وبِه إلَى جرِيرٍ عن الَْأعمشِ
 اللَّه : ذَِلك دعةٌ برمع هلَيع ذَا. ثُمه8و  نابِسِ عالْح عامِ مرالِْإح اددتفْعِ َأذَى ام؛ ِلد تَهيعأن شَر يدفي

                                                            
نَزَل الري، ونَشَر . كُوفي جرِير بن عبد الحميد بنِ يزِيد، الضبي ، اِإلمام، الحافظُ، القَاضي، َأبو عبد اِهللا الضبي، ال 1

 لْما العبِه . دعس نلْمِ: قَاَل ابالع ريقَةً، كَثث ا الْحسن كَانيهاتَ في منة الَّتي الساَئة فممولده سنة عشر و ، هُل ِإلَيرحي ،
 اَئة بِالريمو ينانثَمات سنة سبع وميرِين ، ون سابمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ : ابن حبان : انظر . و

دائرة المعارف : ، الناشر 145\6، الثقات ، ) هـ354: توفىالم(بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي 
والمزي ، تهذيب الكمال، .  9: ، عدد األجزاء 1973=   ه 1393األولى، : العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند ، الطبعة

  .  12- 9\9والذهبي، السير ، .  540\4
خَعي ، فَقيه الكُوفَة، وعاِلمها، ومقْرُِئها، اِإلمام، الحافظُ، المجود، المجتَهِد علْقَمةُ بن قَيسِ بنِ عبد اِهللا، َأبو شبٍل، النَّ 2

 ِلدو ،رالكَبِي :نَزو ،ادالجِهلْمِ وي طَلَبِ العف راجهو ،نيمرخَضي المف هاددعو ،ةيدمحالَة المسامِ الري َأيفَةَ، فَل الكُو
 يتُهص دعبو ،اءلَمالع بِه تَفَقَّهِل، ومالعلْمِ وي العف َأستَّى رح دوعسم ناب مالَزو . نثَ عدح : ،يلعو ،انثْمعو ،رمع

وتَصدى ِلِإلمامة . كَِإبراهيم، والشَّعبِي : ه بِه َأِئمةٌ وتَفَقَّ. ابنِ مسعود : وغيرهم كثير من الصحابة وجود القُرآن علَى 
 دوعسنِ مابو ،يلد ععا بالفُتْيو . هتمسو لِّهدو هيدي هف دوعسنِ مبِاب هشَبي كَانو .بِه نوتَفَقَّهيو نَهَألُوسي تُهطَلَب كَانو 

 نورافتَوةُ مابحالص248\4والزركلي ، األعالم ، .  54-53\4الذهبي، السير ، : انظر . ه 62مات سنة . و  . 
: ، كتاب مناسك الحج ، باب حكْمِ الْمحصرِ بِالْحج ، حديث رقم  251\2الطحاوي ، شرح اآلثار ، : ينظر  3

  . وإسناده صحيح . 4134
اِإلمام، شَيخُ اِإلسالَمِ، شَيخُ .لَيمان بن مهران، الكَاهلي ، َأبو محمد، اَألسدي، موالَهم، الكُوفي، الحافظُ س: اَألعمشُ  4

رِستَان، في سنَة ِإحدى وستِّين، وقَدموا ولد بِقَرية ُأمه من َأعماِل طَب. من نَواحي الري : المقْرِِئين والمحدثين، َأصلُه
كَان اَألعمشُ َأقْرَأهم : قَاَل سفْيان بن عيينَةَ . رَأى َأنَس بن ماِلك، وحكَى عنْه . حمالً : وقيَل . بِه ِإلَى الكُوفَة طفْالً 

ثيدم ِللْحفَظَهَأحتَابِ اِهللا، واِئضِ ِلكم بِالفَرهلَمَأعو ، . ى القَطَّانيحقَاَل يالَمِ: وةُ اِإلسالَّمع وهـ  148توفي سنة . ه .
  .  135\3والزركلي ، األعالم ، .  227- 226\6الذهبي ، السير ، : انظر 

وذكره ابن حبان في الثقات، عمارة بن عمير ، التيمي، من بني تيم اهللا بن ثعلبة ، كوفي ، رأى عبد اهللا بن عمر ،  5
الذهبي ، الكاشف ، : انظر . مات سنة ثنتين وثمانين . روى عن عبد اهللا بن عمر وخليفة بن خياط : الثقات، وقال 

  .  421\7والعسقالني ، تهذيب التهذيب ، .  54\2
6  يسٍ، النَّخَعبنِ قَي دزِيي نِ بنمحالر دبو: عَأب ،هيالفَق ،اماِإلم  نثَ عدح ، دزِيبنِ ي دوَأخُو اَألس ،يكْرٍ، النَّخَعب :

 ةاعمجانِ، ومفَةَ بنِ اليذَيحو ،يالفَارِس انلْمسو ،دوعسنِ مابو ،انثْمع . ثَّقَهو : هرغَينٍ، ويعم ى بنيحمات سنة . ي
  .  78\4والذهبي ، السير ، . 13-12\18يب الكمال ، المزي ، تهذ: انظر . ثالث وثمانين

  ) . أ(ليست في  7
  . وهذان ) ط(في  8
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َأنَّه  1)جوز كَون الْمراد فَي( غَير مصرحٍ بِجوازِ الِْإحلَاِل " من كُسر " حديثُ : وقَد يقَاُل . الَْأعماِل
 ِللْحابِسِ حبِس بِذَِلك حتَّى فَاتَه الْحج علَيه الْحج من قَابٍِل ، وِإذَا قَامتْ الدلَالَةُ علَى َأن شَرعيتَه 2إذَا

ن؛ بم هازوج يدتُفطْلَقًا اُسفَ 3موسَأبِي ي نكَذَا ع رقَد شْيِ لَا إنلَى الْمع رقْدلَا يو ، رِقَتْ نَفَقَتُه4س .  

جِبلَا ي َأن دعبفَلَا ي∗ ملْزيو اءدتي اِلابف شْيإذَا  5الْم َأةرالْمو جي الْحف عيرِ إذَا شَروعِ ، كَالْفَقالشُّر دعب
حاتَ مم كَّةَ َأكْثَرم نيبا ونَهيبو نْهم لَا قَرِيبو ةلِّ إقَامحرِ مي غَيا فهجوز َأو ي الطَّرِيقا فهمر نم

و محصر إلَّا وَأما الَّذي ضلَّ الطَّرِيقَ فَه. ثَلَاثَة َأيامٍ علَى ما يعرفُ في بابِ الْعدة إن شَاء اللَّه تَعالَى 
الذَّهاب معه إلَى  هَأنَّه يزوُل إحصاره بِوجود من يبعثُ معه هدي التَّحلُِّل فَِإنَّه بِه يذْهب الْمانع إذْ يمكنُ

ا إلَى َأن يحج إن زاَل الِْإحصار قَبَل الَّذي لَا يقْدر علَى الْهديِ فَيبقَى محرِم 6)كالمحصرِ ( ، فَهو مكَّةَ
 جالْح تَّى فَاتَهح ارصالِْإح رتَميِ إن اسعالسو افلََّل بِالطَّوتَحي َأو جالْح اتذَا إذَا ضل. فَوي  7هف

لَم يجِد َأحدا من  8تَ الِْإحصار في الْحرمِ إذا، َأما إن ضلَّ في َأرضِ الْحرمِ فَعلَى قَوِل من َأثْبالْحلِّ
كَان إن حذْبي َأن 9النَّاسِ لَه  رلُّ ، كَذَا ذُكحيو يدالْه هعي . مارِ فصنْعِ الِْإحيِل ملتَع نم رظْهي ياَلَّذو

رصُأح ا إنَأم ودبِالْع هيصمِ تَخْصرالْح  لَمَأع اَللَّهل الكل ، ولَى قَوع قُّقُهتَح رفَالظَّاه رِهبِغَي يهف.  

  ]دم اإلحصار يبعث إلى الحرم [ 

وِإنَّما يبعثُ ) يقَاُل لَه ابعثْ شَاةً تُذْبح في الْحرمِ وواعد من تَبعثُه بِيومٍ بِعينه يذْبح فيه ثُم تَحلََّل[ (

نٍ َأو مكَان علَى ما مر فَلَا إلَى الْحرمِ؛ ِلَأن دم الِْإحصارِ قُربةٌ، والِْإراقَةُ لَم تُعرفْ قُربةً إلَّا في زما

وال تَحلقُوا رءوسكُم حتَّى يبلُغَ {يقَع قُربةً دونَه فَلَا يقَع بِه التَّحلُُّل، وِإلَيه الِْإشَارةُ بِقَوِله تَعالَى 

لَّهحم يدى إ] 196: البقرة[} الْهدها يِلم ماس يدالْه مِ فَِإنرلَى الْح [ .  

                                                            
 ) .أ(ما بين القوسين طمس في  1
 . إذ ) ب(في  2
  . لمن ) ط ، ب(في  3
  .  109\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  4
  ) . أ(ب من /  143) ق(نهاية  ∗
 . يلزمه ) ب(في  5
 . كله لمحصر ) أ(في  6
 . جهل ) أ ، ب(في  7
 . إذ ) أ(في  8
 . كا ) ب(في  9
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 ) لُهقَو :داعويِ)  وده حذَب وزجي يفَةَ ؛ َأنَّهنِل َأبِي حلَى قَوع ةداعوإلَى الْم اجيتَل  1اِلاحارِ قَبصالِْإح
النَّح مونَا ييا عمةَ ؛ ِلَأنَّهاجا فَلَا حِلهِملَى قَوا عرِ ، َأممِ النَّحوييدفلََّل يتَح ثُم لُهقَوو ، قْتًا لَهلَا  ∗رِ و َأنَّه

الِْإحرامِ  2وراتيتَحلَُّل قَبلَه حتَّى لَو ظَن الْمحصر َأن الْهدي قَد ذُبِح في يومِ الْمواعدة فَفَعَل من محظُ
كَان حِ إذْ ذَاكالذَّب مدع رظَه ثُم لَى ظنلِّ عي الْحف حذَب كَذَا لَوو ، ةالْجِنَاي وجِبم هلَيي  3عف حذَب َأنَّه

 تَهيمق نمض هعي مالَّذ نْها َأكََل مممِ ورا  4)يتصدق ( الْحيغَن كَان رِ إنصحالْم نا ع5بِه .  

 ) لُهقَو :هِإلَييرِه)  ومض جِعرقُّتُ 6ماقَةُ  7التَّوالِْإرو ِلهقَو عمِ مري الْحف حذْبي ِلهقَو نومِ مفْهمِ الْمربِالْح

¯  °  ±   m  ´    ³  ² والِْإراقَةُ لَم تُعرفْ قُربةً إلَّا في زمانٍ َأو مكَان ، والْآيةُ وهي قَوله 

µl8 ِارصي الِْإحا فإم ووه ، رِهي غَيفو يهف َأو هوصبٍ  9بِخُصبلَى سع ارِدالْو ومِ اللَّفْظمع نم
دلُغَ الْهبي إلَى َأن رِهي غَيا فهدعبارِ وصي الِْإحاِل فمَل الَْأعقَب لْقالْح نْعُل متَنَاوفَي خَاص نيبو لَّهحم ي

 ∗إذَا لَم يجِد الْمحصر الْهدي يبقَى: وعنْها قُلْنَا  ml    k    j  i  hl10  :قَوِله تَعالَى محلَّه بِ
بِالطَّواف والسعيِ إن لَم يجِده حتَّى فَاتَه الْحج ، فَِإن استَمر  11محرِما حتَّى يجِده فَيتَحلََّل بِه َأو يتَحلََّل

يقيِ بدلَا إلَى الْهكَّةَ ووِل إلَى مصلَى الْوع رقْدوفُ  12لَا يرعالْم بذْهالْم وذَا ها هدا َأبرِمحم . لَوو
 هحذَب دعب يدرِقَ الْهس قَ بِهدقْ تَصرسي لَم فَِإن ، هلَيع ءا ( لَا شَيةَ ميمق نمض الذَّابِح نْهَأكََل م فَِإن

                                                            
 ) . ب(ليست في  1
  ) . ب(أ من /  341) ق(نهاية  ∗
 . المحظورات ) ب(في  2
  ) . أ(ليست في  3
 . طمس ) أ(في  4
  .  472\2ابن مازة ، المحيط البرهاني ، : انظر  5
 . الضمير ) ط(في  6
  . التوقف ) ط(في  7
  .  196آية : سورة البقرة  8
 . أو هو ) ط(في  9
 . 33آية : سورة الحج  10
 ) . ج(ب من /  345) ق(نهاية  ∗
 ) . ج(ليست في  11
  . نفي ) ب(في  12



250 
 

إن لَم يجِد هديا قَوم  2وعن َأبِي يوسفَ في الْمحصر 1)َأكََل إن كَان غَنيا يتَصدقُ بِه عن الْمحصرِ 
طَع يدالْه ، لَُّل بِهتَحا فَيموينٍ يكسكُلِّ م كَانم ومصي اعٍ َأوفَ صصينٍ نكسلَى كُلِّ مع ق بِهدا فيتَصام

طَاءع نع اهو3ر .  

وقَاَل . يسِ فَلَا يقْبُل الْمق 5هذَا قياس يخَاِلفُ النَّص في غير: قُلْنَا . هذَا َأحب إلَيو:  4قَاَل في الَْأماِلي 
 يتَاشرقَاَل التُّمو :يقب جِدي لَم ا  6إنرِمحامٍ ،  7وقيل. ميَل ثَلَاثَةَ َأيقلَُّل ، وتَحي امٍ ثُمةَ َأيشَرع ومصي

  .  8وقيَل بِِإزاء كُلِّ نصف صاعٍ يوما

كَّةَ لَمَل إلَى مصفَو رصُأح نملَى  وع رقْدي لَم ي ، فَِإنْأتيا سلَى مامِ عِل الِْإملَى قَوا عرصحقَ ميب
 ةرماِل الْعلَُّل بَِأفْعتَحفي جالْح فُوتَهتَّى يح رباِل صمي . الَْأعذَا فه كُوني َأن جِبي نَا َأنَّهذَكَر قَدو

ودارِ بِالْعصلذَا.  الِْإحيَل 9وق : ضِ الْآفَاقعإلَى ب جخَر ثُم هتجحو هترمى ؛ ِلععسفَطَافَ و قَارِن مقَد لَو
ا عمرةَ علَيه الْآفَاق قَبَل الْوقُوف فُأحصر فَِإنَّه يبعثُ بِهديٍ ويحلُّ بِه ويقْضي حجةً وعمرةً ِلحجته ولَ

ِلعاتالْفَو دعب جِبا يإنَّم ذَِلك ؛ ِلَأن لُّ بِذَِلكحلَا يو ، هتجى ِلحعسطَافَ ، و َأنَّه عم هتر10م  . لَوو
  ، 11ُأحصر عبد َأحرم بِغَيرِ إذْنِ مولَاه بعثَ الْمولَى الْهدي نَدبا

                                                            
 .   113\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر في هذه المسألة ) . أ ، ب ، ج(ما بين القوسين ليس في  1
  . المحصن ) أ(في  2
 .  180\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : ينظر  3
 - أن يقعد عالم، وحوله تالمذته بالمحابر، والقراطيس، فيتكلم العالم بما فتح اهللا : وهو. هو جمع اإلمالء : األمالي  4
سلف وكذلك كان ال. اإلمالء، واألمالي: عليه من العلم، ويكتبه التالمذة، فيصير كتابا، ويسمونه - سبحانه وتعالى  -
. الفقهاء، والمحدثين، وأهل العربية، وغيرها، في علومهم، فاندرست لذهاب العلم والعلماء، وإلى اهللا المصير: من

   .  160\1حاجي خليفة ، كشف الظنون ، : انظر ) . التعليق: (وعلماء الشافعية يسمون مثله
 . عين ) ط ، ج(في  5
  . نفي ) ب(في  6
  . وإال ) أ(في  7
-417\1،  تحفة الفقهاء ، )هـ540نحو : المتوفى( ،عالء الدين ،محمد بن أحمد ، أبو بكر : السمرقندي: انظر  8

  . م 1994 - هـ  1414الثانية،  :الطبعة، لبنان –الكتب العلمية، بيروت  دار :الناشر،  418
  . وكذا ) ط(في  9
  .  116\4والسرخسي ، المبسوط ، .  468\2الشيباني ، المبسوط ، : ينظر  10
 . بدبا ، وهو خطأ ) ب(في  11
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عنْد  3علَى الْعبد 2الروايةُ في وجوبِ بعث الْمولَى وعدمه بْل تجِب 1ولَو كَان َأحرم بِِإذْنه اخْتَلَفَتْ 
تْق4الْع .  

  ]تجزيء الشاة في دم اإلحصار [ 

 ] يعقَاَل الشَّافو -  اللَّه همحر - :؛ ِلَأنَّهقَّتُ بِهتَويفَ  لَا يُل التَّخْفطبيتُ يقالتَّوةً وخْصر ى . شُرِعاعرولْنَا أن  الْم

تُجو ،نَاهالشَّاةُ َأدو يدالْه هلَيع وصنْصالْم الشَّاةُ؛ ِلَأن وزتَجو ، تُهايهلَا ن يفُل التَّخْفَأص نَةُ َأودالْبةُ وقَرالْب زِيه

ه َأن يبعثَ بِالْقيمة ما في الضحايا، ولَيس الْمراد بِما ذَكَرنَا بعثَ الشَّاة بِعينها؛ ِلَأن ذَِلك قَد يتَعذَّر، بْل لَسبعهما كَ

 نْهع حتُذْبو نَاِلكى الشَّاةُ هتَّى تُشْتَرةٌ إلَى َأ. حلََّل إشَارتَح ثُم لُهقَوُل َأبِي وقَو وهو ،يرالتَّقْص لْقُ َأوالْح هلَيع سلَي نَّه

صلَّى اللَّه علَيه  - ؛ ِلَأنَّه «علَيه ذَِلك، ولَو لَم يفْعْل لَا شَيء علَيه : حنيفَةَ ومحمد رحمهما اللَّه، وقَاَل َأبو يوسفَ

 لَّمسا - ولَقَ عح هابحَأص رَأما وا بِهرصحم كَانو ،ةبِييدالْح م -  منْهع اللَّه يضر - ا . » بِذَِلكلْقَ إنَّمالْح ا َأنملَهو

 َل النَّبِيفَعا ولَهكًا قَبنُس كُونفَلَا ي جاِل الْحلَى َأفْعا عتَّبرةً مبرِفَ قُرلَّى اللَّ - عص لَّمسو هلَيع فَ  -هرعِلي هابحَأصو

افرلَى اِلانْصع هِمتزِيمع كَامحتنِ. (اسيمثَ بِدعقَارِنًا ب كَان ِإنيٍ ) ودثَ بِهعب نِ، فَِإنيامرإح نلُِّل مإلَى التَّح اجِهيتِلاح

يو جالْح نلََّل عتَحِلي داحاوو الَةي حف ا شُرِعمنْهلَُّل مالتَّح ا؛ ِلَأنمنْهم داحو نلَّْل عتَحي لَم ةرمامِ الْعري إحقَى فب ةدح

 [ .  

 ) لُه5ولنا: قَو تُهايهلَا ن يفُل التَّخْفى َأصاعرالْم َأنَّ)  َأن يعي كَلَامِ الشَّافف ذْكَري ةَ لَمايهن رتَباع ه
الْقَاِئلَةُ َأن اهوعد نلَك ،يفيفَ 6التَّخْفُل التَّخْفطبيتَ يققَاَل .  7التَّوي ابِ َأنوُل الْجاصحو : قُلْت إن إن

نْتَفلَا ي يتقفَبِالتَّو ، لُهَأص َأو نَاهنَعم يفةُ التَّخْفايهى ناعر8يالْم  نرِ مس؛ ِلتَي ةبِالْكُلِّي يفُل التَّخْفَأص
 رِينافسالْم نةً مادع يدالْه هعُل مسري . لَو بَِأنَّه يفَل التَّخْفى َأصاعرنِ الْملَى كَوع احيضتا اِلاسَأمو
رِدا فَلَا يدا َأبرِمحقَى مبا ييده جِدي لَم جِدي ْل إذَا لَمب ، قُوُل بِهلَا ي يعالشَّاف ؛ ِلَأن هلَيتْ 9عمقُو هنْدع  

                                                            
  . اختلف ) ب(في  1
  . تجث ، وهو خطأ ) ب(في  2
  . لعبد ) ط(في  3
  .  181\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر  4
  . قلنا ) أ(في  5
  ) . ب ، ج(ليست في  6
 في المطالب أسنى ،) هـ926: المتوفى( يحيى، أبو الدين، زين األنصاري، ، محمد بن زكريا:  السنيكي: انظر  7

 . اإلسالمي الكتاب دار: الناشر ، 4: األجزاء عدد ، 531\1،  الطالب روض شرح
 . ينبغي ) ب(في  8
 . يجده ) ط ، ب(في  9
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من قيمتها يوما ، وفي قَوٍل عشَرةَ َأيامٍ كَما في الْعجزِ عن هديِ  1شَاةٌ وسطٌ فَيصوم عن كُلِّ مد 
هنْدع ةتْعالْم∗  نَاهي ذَكَرالَّذ يددالتَّر هلَيُل عوعفالْم ما تَقَدم ابوالْجو ،.  

  ]ليس على المحصر حلق أو تقصير [ 

 ) لُهقَو :ةٌ إلَى َأن2إشَار يرالتَّقْص لْقُ َأوالْح هلَيع سلَي  (دا عفَلَم ، هونَحقْ ولاح ِإلَّا قَاَل ثُمَل ، و
،  5وهو قَوُل َأبِي حنيفَةَ ومحمد َأطْلَقَه عنْهما: وقَولُه . الْحلْق  4الْمعنَى الَْأعم استَفَدنَا عدم تَعينِ 3إلَى

فَيحلقُ ؛ ِلَأن الْحلْقَ  إنَّما لَا يحلقُ إذَا ُأحصر في الْحلِّ ، َأما إذَا ُأحصر في الْحرمِ: ، وفي الْكَافي 
؛ ِلَأن بعض  موقَّتٌ بِالْحرمِ عنْدهما ، فَعلَى هذَا كَان حلْقُه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ؛ ِلكَونه في الْحرمِ

ةبِييد6الْح ي ا لَمِلمنِّفُ ، وصالْم هما قَدلَى ممِ عرالْح نم هلْقح نفَ عوسابِ َأبِي يوي جنِّفُ فصقُْل الْم
بِتَخْفيفها مبنيا ؛  ∗وصلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ؛ ِلَأنَّه كَان في الْحرمِ بْل إن حلْقَه كَان لَيعرفُ بِتَشْديد الراء َأ

  الْمشْرِكين ذَِلك فَلَا  9علَى اِلانْصراف َأي ؛ يعرفَ 8هِماستحكَام عزِيمت" 7"ِللْمفْعوِل 

                                                            
  . يوم ) أ(في  1
  ) . أ(أ من /  144) ق(نهاية  ∗
 . أنه ) ط(في  2
  . عن ) ج(في  3
  . بعين ، وهو خطأ ) ب(في  4
  . عندهما ) ج(في  5
هي قرية متوسطة ليست بالكبيرة، سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول اهللا، صلى اهللا : الحديبية  6

سميت الحديبية بشجرة حدباء كانت في ذلك الموضع، وبين الحديبية : عليه وسلم، تحتها، وقال الخطابي في أماليه 
 وكان المكرمة، مكة ضواحي من ضاحية اليوم الحديبية ومكة مرحلة، وبينها وبين المدينة تسع مراحل، ومنطقة

 األخيرة السنوات وفي المعيشة عن بحثًا وجدة المكرمة مكة إلى هجرتها ثم المعروفة القبائل من كبير عدد يسكنها
 التي التطويرية المشروعات ظل وفي كثيفًا سكانيا زحفًا وشهدت الحديبية ضاحية في جديد من الحياة انتعشت
 كما الشميسي أو الحديبية وأحياء المكرمة، مكة إلى القادم وشمال يمين على أحياء عدة وتكونت المكرمة مكة تشهدها
 أزقة سوى بعضها عن اليفصلها التي المتالصقة البيوت من كبيرة مجموعة من تتألف أحيانًا البعض عليها يطلق
الحديبية  أحياء أطراف في موزعة الكبيرة العمائر من مجموعة وهناك عشوائي غالبها البيوت وهذه ضيقة ترابية

  http://www.al‐madina.com/node/383079و.  229\2انظر ، شهاب الدين الحموي ، معجم البلدان ، 
  ) .ب(ب من /  341) ق(نهاية  ∗
  .على ) ج(ورد في  7
  . غيرهم ) أ ، ج(في  8
  . ليعرف ) ط(في  9
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ظَاهرا في اعتقَاده إطْلَاقَ الْجواب فَلَا يجِب عنْدهما الْحلْقُ سواء ُأحصر  1يشْتَغلُون بَِأمرِ الْحربِ كان
  .2في الْحلِّ َأو الْحرمِ

 ) لُهقَو :ِلَأن ةداحو الَةي حف ا شُرِعمنْهلَُّل مالتَّح  ( لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَاَل ص ، رغَي سلَي َأي )) فَلَا
   .في الصحيحِ  3))ُأحلُّ حتَّى ُأحلَّ منْهما جميعا 

  ]ال يذبح دم اإلحصار إال في الحرم [ 

رحمه  -ي حنيفَةَ ِإحصارِ إلَّا في الْحرمِ، ويجوز ذَبحه قَبَل يومِ النَّحرِ عنْد َأبِولَا يجوز ذَبح دمِ الْ[ (

قَالَااللَّهو ، :تَى شَاءم ةرمرِ بِالْعصحِللْم وزجيرِ، ومِ النَّحوي يإلَّا ف جرِ بِالْحصحِللْم حالذَّب وزجلَا ي (

تلٌَّلاعحا ممنْهم داحإذْ كُلُّ و لْقبِالْح هانتَبِرعا يمبرانِ، ورالْقو ةتْعيِ الْمدا بِهاريفَةَ .  بنِلَأبِي حو

اللَّه همحر  اءماِئرِ دانِ كَسمالز ونكَانِ دبِالْم خْتَصفَي نْهالَْأكُْل م وزجتَّى لَا يح ةكَفَّار مد َأنَّه

 معظَم َأفْعاِل َأوانه؛ ِلَأنِلَأنَّه في  الْكَفَّارات، بِخلَاف دمِ الْمتْعة والْقرانِ؛ ِلَأنَّه دم نُسك، وبِخلَاف الْحلْق؛

هو جالْح نْتَهِي بِهقُوفُ يالْو و[  

  ) لُها : قَومبرلٌَّل)  إلَى آخره يعتبرانهوحم عِ َأنَّهامفَبِج لْقبِالْح اها إيمهاربتا اع4َأم  ، يامإلْز وهو
، والْملْحقُ هنَا عنْدهما اللُّزوم ،  6بْل من حيثُ السنِّيةُ 5الْحرمِفَِإنَّهما لَا يقُولَانِ بِتَوقُّت الْحلْق ب

 َل َأعتَرِفُوالِْإلْزامي لَا يفيد في الْمطْلُوبِ شَيًئا ؛ ِلَأنَّه لَو اعتَرفَ الْخَصم بِالْخَطَِأ في َأحدهما فَقَا
تَوقيت الذَّبحِ بِالزمانِ َأو تَوقيت الْحلْق بِه لَم يلْزم خَطَُؤه في محلِّ  ∗ينِ من عدمِفي َأحد الَْأمر 7بخطأي

                                                            
 ) . أ(ليست في  1
  .  72\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  2
: ، كتاب الحج ، باب فَتِْل القَالَِئد ِللْبدنِ والبقَرِ ، حديث رقم  169\2صحيح البخاري ، : ينظر . متفق عليه  3

حلُِّل الْحاج الْمفْرِد ، ، كتاب الحج ، باب بيانِ َأن الْقَارِن لَا يتَحلَُّل ِإلَّا في وقْت تَ 902\2وصحيح مسلم ، . 1697
 ) . 177(-)1229(حديث رقم ، 

  .يحلل ) ب(في  4
  . في الحرم ) ط ، ج(في  5
 .السنة ) ب(في  6
  . بخطأ ) ب(بالخطأ ، وفي ) ط(في  7
  ) . ج(أ من /  346) ق(نهاية  ∗
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سِ الْمتْعة والْقرانِ فَبِجامعِ َأنَّه هدي تَتَعلَّقُ الْقُربةُ فيه بِنَفْ 1وَأما اعتبارهما هدي. محلِّ النِّزاعِ عينًا
، اقَةالِْإر  

" 2"ما وهو معارض بِالْقياسِ علَى ساِئرِ دماء الْكَفَّارات ، وهذَا َأولَى ؛ ِلَأن الْجامع في قياسهِما إنَّ 
مكَان هو الْحرم َأثَره في تَوقُّته بِالْمكَانِ بِسببِ َأنَّه اسم إضافي ، إذْ معنَاه ما يهدى إلَى مكَان ، وذَِلك الْ

 وهو ، النَّصو 3قولهبِاِلاتِّفَاق  ml    k    j  i  hl4 ًلُولعم سانِ لَيمبِالز قُّتُهتَوو هنا ؛ ِلكَو
ي حا فيدفًا طَرصو فَكَان يهف هيرتَْأث رظْهي ا لَميعا شَركْماتِّفَاقًا ح هعْل اتَّفَقَ ما ، بيدكْمِ فَلَا هذَا الْحقِّ ه

يمنَع التَّْأثيم  7، وهذَا كَذَِلك فَِإنَّه 6ستْرِ الجنايةمَؤثِّرةٌ في  5يعلَُّل بِه ، بِخلَاف دماء الْكَفَّارات فَِإن الْكَفَّارةَ
دمِ التَّْأخيرِ ، ومعنَى ستْرِ الْجِنَاية مَؤثِّر في عكَما َأن ذَِلك يرفَعه الِْإحرامِ 8التَّْأثيم في مباشَرة محظُور

كَنا َأممِ النَّموَل يقَب هازوج هلَازِمالَى، وله تَعقَو َأن عم ، طْلُوبالْم وهرِ وح  m  «     ª  ©  ¨  §

 ¬l9 ُخنْتسطْلَقٌ فَلَا ي10م اها ذَكَربِم 11إطْلَاقُه  حص 12لَو .  

 ]يلزم المحصر بالحج بعد تحلله حج وعمرة [ 

 -هكَذَا روِي عن ابنِ عباسٍ وابنِ عمر ) حجةٌ وعمرةٌوالْمحصر بِالْحج إذَا تَحلََّل فَعلَيه : (قَاَل[ 

 منْهع اللَّه يضنَى -رعي مف ا َأنَّهةُ ِلمرمالْعا ويهوعِ فالشُّر ةحا ِلصاُؤهقَض جِبةَ يجالْح ِلَأنو ،

 جالْح فَاِئت)ةرمرِ بِالْعصحلَى الْمعو اءنَا ) الْقَضنْدقَّقُ عتَحا ينْهع ارصالِْإحو . اِلكقَاَل مو-  همحر

 قَّتُ : -اللَّها لَا تَتَوقَّقُ؛ ِلَأنَّهتَحلَا ي . النَّبِي لَنَا َأنو-  لَامالسلَاةُ والص هلَيع-  هابحَأصو-  يضر

                                                            
 . بهدي ) ط(في  1
  . هو ) ط(ورد في  2
 ) . أ ، ب ، ط(ليست في  3
 .  33آية  :سورة الحج  4
  . الكفارات ) ط(في  5
  . العورة ) أ(في  6
  . فإنما ) أ(في  7
  . محظورات ) ط(في 8
  .  196آية : سورة البقرة  9
 . ينسخ ) ط(في  10
 . كراه ) ط(في  11
  .  225\2والكاساني ، بدائع الصنائع ، .  417\1السمرقندي ، تحفة الفقهاء ، : ينظر  12
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 منْهع اللَّه- رصي ُأحف ودجوذَا مهجِ ورفْعِ الْحلُِّل ِلدالتَّح عشَر ِلَأنا؛ وارمكَانُوا عو ةبِييدوا بِالْح

 جي الْحا فلََّل كَمإذَا تَح اءالْقَض هلَيفَع ارصقَّقَ الِْإحِإذَا تَحو ،ةرمامِ الْعرإح[ .  
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 ) لُهقَو :رمنِ عاباسٍ وبنِ عاب نع وِيكَذَا ره  ( ثُم ، ودعسنِ ماباسٍ وبنِ عاب نع ازِيالر هذَكَرو
جالْح لَى فَاِئتع وهاسِ ويالْق نم ههجو 1ذَكَر .  

  رصحالْما ، ولُِّل بِه؛ ِللتَّح وا هإنَّم جالْح لَى فَاِئتع ةرمالْع وبجو َأن هلَيع دروي قَديِ ودلَُّل بِالْهتَحي
 هلَيةُ عرمالْع فَلَا تَجِب.  

 َل الَْأعلَاِل قَبجِيِل الِْإح؛ ِلتَع يدالْه َأن ابوالْجوعِ َأنَّهالشَّر نقَّقَ متَح قَد ذَا ؛ ِلَأنَّههاِل ، و2م  حتَى صم
َأفْعال حج َأو عمرة ، حتَّى  3أي: الشُّروع في الِْإحرامِ انْعقَد لَازِما ولَا يخْرج عنْه إلَّا بَِأداء الَْأفْعاِل 

 مرا َأحم إذَا فَاتَه اُل َأنَّهَأفْع ياٍل هإلَّا بَِأفْع هوجغْ خُروسي لَم جالْح نم 4"بِه "  جبِالْح مرِإذَا َأحو ، ةرمع
م ، بِخلَاف الصلَاة والصومِ حيثُ لَا يلْز َأداه لَزِمه الْمضي فيه 5ينْوِ الْفَرض ثُم ظَهر لَه َأنَّه كان

هتدهع نع جخْرلَا يو دي الْفَاسف يضالْم بجو هدِإذَا َأفْسوبِ  ، وجالْو ظْنُونم يهوعِ فإلَّا  بِالشُّر
ا إلَّا بَِأفْعاِل بِالَْأفْعاِل بِخلَاف ساِئرِ الْعبادات ، فِإذَا صح شُروع الْمحصرِ لَا يتَحلَُّل بِمقْتَضى ما ذَكَرنَ

وجوبِ عمرة ، كَفَاِئت الحج فَِإنَّه عجز عن الِْإتْمامِ بعد الشُّروعِ ، ِإذَا لَم يفْعْل وجب َأن يحكَم بِ
يِل الِْإحلَاِل قَبَل الَْأعماِل ، قَضاِئها ردا إلَى ما عهِد من َأمرِ الْحج في الشَّرعِ ، وَأن الدم وجب بِتَعجِ

ذَِلك قَاءي بنْفلَا ي وهذَا قُلْنَا  6وه نعاجِبِ ، ولََّل : الْوتَح اتالْفَو فصقَّقَ بِوتَّى تَحلَّ ححي لَم لَو
 نَاها ذَكَرم ثُم ، اءي الْقَضف ةرملَا عمٍ واِل بِلَا دوبِبِالَْأفْعجو نلَى  7مع اءي الْقَضف ةرمالْعو ةجالْح

ه لَا الْمحصرِ هو فيما إذَا قَضاها من قَابٍِل ، فَلَو قَضى الْحجةَ من عامه لَا تَجِب معها عمرةٌ ؛ ِلَأنَّ
، ها في تلْك السنَةقَضا 8ه لَا يحتَاج إلَى نية التَّعيينِ إذَاوعنْ ،يكُون كَفَاِئت الْحج كَذَا عن َأبِي حنيفَةَ 

  . 9ذَكَرهما محمد في الَْأصِل

                                                            
: ، كتاب الحج ، باب في الرجِل يهِلُّ بِالْحج فَيحصر ما علَيه ، حديث رقم 162\3مصنف ابن أبي شيبة ، : انظر  1

  . يصح عن ابن عباس .  13070
  . أال ) ط(في  2
 ) .أ ، ب ، ج(ليست في  3
 . حج أو ) أ(ورد في  4
 ) . أ ، ج(ليست في  5
 . تكرار ) ب(في  6
 . موجب ) ب(في  7
 . إذ ) ط(في  8
  .المرجع نفسه : انظر  9
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،  3في الْوجهينِ وعلَيه نيةُ الْقَضاء ، وهو قَوُل زفَر ∗َأن علَيه حجةٌ وعمرةٌ 2وروى الْحسن عنْه" 1" 
َأذن  ∗∗لَها ثُم، وعلَى هذَا اِلاخْتلَافُ والتَّفْصيُل ما إذَا َأحرمتْ الْمرَأةُ بِحجة تَطَوعٍ فَمنَعها زوجها وحلَّ

إن شَاء قَرن بِهِما، وِإن  وِإذَا قَضاهما من قَابٍِل( عامها َأو تَحولَتْ السنَةُ ،  4لَها بِالِْإحرامِ فََأحرمتْ من
اتِّفَاقًا فيما إذَا كَان الِْإحصار  5)واعلَم َأن نيةَ الْقَضاء إنَّما تَلْزم إذَا تَحولَتْ السنَةُ . وِإن شَاء َأفْردهما 
قَد بقيتْ علَيه حين لَم يَؤدها فَينْوِي حجةَ الِْإسلَامِ  كَان بِحجة الِْإسلَامِ فَلَا ؛ ِلَأنَّها 6بِحج نَفٍْل ، َأما إن

  . 8قَابٍِل 7من

  

                                                            
  ) . ب(ورد في  1
  .عن أبي حنيفة ) ط(في  2
 ) . أ(ب من /  144) ق(نهاية  ∗
 .  166\4السرخسي ، المبسوط ، : انظر  3
 ) .ب(أ من /  342) ق(نهاية  ∗∗
  . عن ) أ ، ب(في  4
 ) . ب(ما بين القوسين ليس في  5
 . إذا ) ط(في  6
  . في ) أ ، ب ، ج(في  7
وإنما اختلفوا فيمن إذا تحلل . فيجب عليه القضاء  الفريضة اتفق الفقهاء على أنه إذا تحلل المحصر من حج 8

قال ابن . المحصر من العمرة؛ فذهب أبو حنيفة إلى وجوب القضاء وذهب مالك والشافعي وأحمد أنه ال قضاء عليه 
الْمحصر، فَِإن كَان  ِإذَا تَحلََّل: وقال النووي .  -إذا كان حجه  فريضة  – وَأجمعوا علَى ِإيجابِ الْقَضاء علَيه: رشد 

 نَةالس دعا بيملَامِ فالِْإس ةجا كَحرتَقسم كُني لَم ِإلَّا، فَِإنو ،اءا، فَلَا قَضعتَطَو كُهنُس اءكَالْقَضكَانِ، ونِّيِ الِْإمس نالُْأولَى م
 هتمي ذف اقب والنَّذْرِ، فَهقدامة في المغني وقال ابن . و : جالْح كَنَهَأمو ،رصاَل الْحفَز ،جالْح نم رصحلََّل الْمِإذَا تَحو

يجِب علَى  جملَة؛ ِلَأن الْحجلَزِمه ذَِلك إن كَانَتْ حجةَ الِْإسلَامِ، َأو قُلْنَا بِوجوبِ الْقَضاء، َأو كَانَتْ الْحجةُ واجِبةً في الْ
وحجة الجمهور في َأن لَا . وِإن لَم تَكُن الْحجةُ واجِبةً، ولَا قُلْنَا بِوجوبِ الْقَضاء، فَلَا شَيء علَيه، كَمن لَم يحرِم . الْفَورِ

حلَّ هو وَأصحابه بِالْحديبِية، فَنَحروا الْهدي،  -م صلَّى اللَّه علَيه وسلَّ -َأن رسوَل اللَّه «:  ِإعادةَ على نسك التطوع 
يدالْه هَل ِإلَيصي َل َأنقَبو ،تيطُوفَ بِالْبي َل َأنقَب ءكُلِّ شَي نلُّوا محو ،مهوسءلَّقُوا رحو« . وَل اللَّهسر َأن لَمعي لَم ثُم

: انظر . َأمر َأحدا من الصحابة، ولَا ممن كَان معه َأن يقْضي شَيًئا، ولَا َأن يعود ِلشَيء  -ه علَيه وسلَّم صلَّى اللَّ -
: المتوفى(أبو زكريا، محيي الدين يحيى بن شرف النووي، : ، والنووي  122\2ابن رشد ، بداية المجتهد ، 

المكتب اإلسالمي، : ، الناشر 180\3زهير الشاويش ، : لطالبين وعمدة المفتين ، تحقيق، روضة ا)هـ676
وابن قدامة ، المغني ، .   12: م،عدد األجزاء1991/ هـ 1412الثالثة، : عمان ، الطبعة -دمشق - بيروت

3\329  .  
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 ) لُهقَتْ: قَوا لَا تتَوِلَأنَّه  ( اتفُ الْفَوقَّقُ خَوتَحفُ. فَلَا يلُِّل ،  1قُلْنَا وخَو؛ ِللتَّح بِيحالْم وه سلَي اتالْفَو
ي ِإلَّا لَملَّلوتَح جالْح إذَا فَاتَه لُُّل ؛ ِلَأنَّهالتَّح ز2ج ذَِلكو ، ةرماِل الْعا  ∗بَِأفْعلَُّل إنَّمالتَّح َأن ملفُوتُ ، فَعلَا ي

ومن فُروعِ . ضررِ امتداد الِْإحرامِ مع ظُهورِ عجزِه عن الَْأداء  3إنَّما ُأبِيح ؛ ِلما قَدمنَاه من دفع
 ةرمارِ بِالْعصمٍ: الِْإحهبم كلَّ بِنُسٌل َأهج4ر  يقْضيو داحيٍ ودثَ بِهعبي َأن هلَيينِ فَعيَل التَّعقَب رصفَُأح
وفي الْقياسِ حجةً وعمرةً ؛ ِلَأن إحرامه إن كَان ِللْحج لَزِماه فَكَان فيه اِلاحتياطُ .  عمرةً استحسانًا

نًا من ان متَمكِّلَكنَّه استَحسن الْمتَيقَّن وهو الْعمرةُ فَتصير هي دينًا في ذمته ، وفيه نَظَر ؛ وِلَأنَّه كَ
 هدعفَكَذَا ب ةرمع اءامِ بَِأدرذَا الِْإحه نوجِ عا قُلْنَا . الْخُرضذَا َأيه نعو : مد هينِ لَزِميَل التَّعقَب عامج لَو

نُسكًا فَنَسيه ثُم ُأحصر ؛ ِلَأن  والْمضي في َأفْعاِل الْعمرة وقَضاُؤها، بِخلَاف ما لَو كَان عين 5الْجِماعِ
بِهديٍ وعلَيه حجةٌ وعمرةٌ ِلهذَا  6هنَاك تَيقَّنَّا عدم نية الْحج وهنَا جاز كَون الْمنْوِي كَان الْحج فَيحلُّ

 اطيتاِلاح .ي بِحاقالْبنِ وَئيبِشَي مرَأح لَونِوييدثَ هعب رصفَُأح انًا  7اِلهسحتنِ استَيرمعةً وجي حقْضيو
   .قَدمنَا هذه" 9" 8وقد

  ]  مسائل تتعلق بالمحصر [ 

فَلَأنَّه مخْرج منْها بعد َأما الْحج وِإحداهما فَلما بينَّا، وَأما الثَّانيةُ ) وعلَى الْقَارِنِ حجةٌ وعمرتَانِ[ (

فَِإن بعثَ الْقَارِن هديا وواعدهم َأن يذْبحوه في يومٍ بِعينه ثُم زاَل الِْإحصار، . (صحة الشُّروعِ فيها 

 هجتَوي َأن هملْزلَا ي يدالْهو جالْح رِكدلَا ي كَان يِفَِإندرِ الْهلََّل بِنَحتَحتَّى يح بِرصْل يب ( اتِلفَو

ذَِلك لَه ةرماِل الْعلََّل بَِأفْعتَحِلي هجتَو ِإناِل، والَْأفْع اءَأد وهو هجالتَّو نم ودقْصالْم جفَاِئتُ الْح ؛ ِلَأنَّه

)الْهو جالْح رِكدي كَان ِإنوهجالتَّو هلَزِم يد ( كرِإذَا َأدو ،بِالْخَلَف ودقْصوِل الْمصَل حزِ قَبجاِل الْعوِلز  

                                                            
 . وجوب ) ب(في  1
  . بتحلل  ) ب(يتحلل وفي ) ط(في  2
  ) .ج(ب من /  346) ق(نهاية  ∗
  ) . ط(ليست في  3
  . منهم ) ب(في  4
  . لجماع ) ط(في  5
 . بحمل ) ب(في  6
  . يهديين ) ط(في  7
 ) . ج(ليست في  8
 . وكانا ) أ ، ب ، ج(ورد في  9
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 نْهتَغْنَى عاس ودقْصِلم نَهيع كَان قَدو لْكُهم ؛ ِلَأنَّها شَاءم بِه نَعص هيده) وند يدالْه رِكدي كَان ِإنو

لَُّلالْحتَحي ج ( ِلالَْأص نع زِهجِلع)لُُّلالتَّح لَه ازيِ جدالْه وند جالْح رِكدي كَان ِإنذَا ) وهانًا، وسحتاس

جرِ بِالْحصحي الْما فِلهِملَى قَوع يمتَقسلَا ي يمتَ التَّقْسا يمهنْدارِ عصالِْإح مد رِ، ؛ ِلَأنمِ النَّحوقَّتُ بِيو

، وفي الْمحصرِ -رحمه اللَّه  -فَمن يدرِك الْحج يدرِك الْهدي، وِإنَّما يستَقيم علَى قَوِل َأبِي حنيفَةَ 

 -رحمه اللَّه  -وجه الْقياسِ وهو قَوُل زفَر .  بِالْعمرة يستَقيم بِاِلاتِّفَاق؛ ِلعدمِ تَوقُّت الدمِ بِيومِ النَّحرِ

يدالْه وهِل، ودبِالْب ودقْصوِل الْمصَل حقَب جالْح وهِل ولَى الَْأصع رقَد َأنَّه  . انِ َأنَّا لَوسحتاِلاس هجو

مبعوثَ علَى يديه الْهدي يذْبحه ولَا يحصُل مقْصوده، وحرمةُ َألْزمنَاه التَّوجه لَضاع مالُه؛ ِلَأن الْ

 نْهع حذْب؛ ِليرِهي غَيف كَانِ َأوالْم ي ذَِلكف ربص شَاء إن اريالْخ لَهالنَّفْسِ، و ةمراِل كَحلَُّل، الْمتَحفَي

َؤدِلي هجتَو شَاء ِإنو دعا وبِم فَاءإلَى الْو بَأقْر ُل؛ ِلَأنَّهَأفْض وهامِ وربِالِْإح همي الْتَزالَّذ كالنُّس ي

  . ] ِلوقُوعِ الَْأمنِ عن الْفَوات ) ومن وقَفَ بِعرفَةَ ثُم ُأحصر لَا يكُون محصرا(

 ) لُهقَو :جلَى الْقَارِنِ حعتَانِورمعا)  ةٌ ويهِمقْض1ي  نَةي سقْضِ في ذَا إذَا لَمهو ، ادإفْر انٍ َأوربِق
الِْإحرامِ والَْأداء فَفَعَل  4بِالذَّبحِ والْوقْتُ يسع ِلتَجديد 3)بعد التحلل ( زاَل الِْإحصار  2الِْإحصارِ، َأما إن
ع هلَيا عَل فَِإنَّمانِفَفَعرةُ الْقرِل 5مةُ الَْأصايرِو وا هلَى م6ع .  

  ) لُها: قَويده ثَ الْقَارِنعب رم)  فَِإنحالْم ابوخِ ،  7الصي النُّسف رذَا غَلَطٌ ظَاههالْقَارِنِ ، و كَانم
رِنِ ، وَأما ثَانيا َأما َأولًا ِلَأن هذَا الْحكْم لَا يخُص الْقَارِن فَالْحاجةُ إلَى بيانه مطْلَقًا لَا علَى خُصوصِ الْقَا

يمثُ بِدعبا يإنَّم الْقَارِن َأننِ فَل.  

  

 ) لُهإلَى آخره: قَو رِكدلَا ي كَان أنَّه)  فَِإن َألَةسالْم وهجُل واص1ح  ، ثعالْب دعب ارصاَل الِْإحإذَا ز
الْهدي فَقَطْ ،  3َأو بِحيثُ يدرِك الْهدي والْحج َأو لَا يدرِكُهما ، َأو يدرِك الْحج فَقَطْ" 2"فَِإما َأن يكُون 
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هامِ والَْأقْس كَامَأح ذَكَرنِّفُ وصالْم ها ذَكَريفَةَ رحمه اهللا  كَمنِل َأبِي حلَى قَوع يمذَا التَّقْسهةٌورظَاه 4ي.  

 ) لُهحلَّ: قَو؛ ِلي هجتَو ِإن5و ذَِلك لَه ةرماِل الْعي)  بَِأفْعف لَهَأنَّه و يةٌ هذَا فَاِئدي  6هةٌ فرمع هملْزلَا ي
 اءيَل . الْقَضق فَِإن : هلَيتْ عبجي والَّت ةرمبِالْع يْأتي بَأن هلَيع جِبي ي َأنغنْبقَارِنًا ي رصحالْم إذَا كَان

رقَاد انِ ؛ ِلَأنَّهري الْقوعِ فلَ 7بِالشُّرا عه8قُلْنَا إنَّه. ي  : وهو مهي التْزالَّذ هجلَى الْوا عاِئهلَى َأدع رقْدلَا ي
اتإذْ بِفَو جا الْحهلَيع تَّبتَري هجلَى وع نُه9كَو  فُوتُ ذَِلكي جالْح.  

 ) لُهقَو :هجالتَّو هلَّ)  لَزِمتَحي َأن لَه سلَيو قَدو جالْح اكرإد نع زِهج؛ ِلع كَان ذَِلك يِ ؛ ِلَأندَل بِالْه
  . 10قَدر علَيه فَلَا يجوز الْخَلَفُ مع الْقُدرة علَى الَْأصِل

 ) لُهقَو :فَرُل زقَو وهيفَةَ رحمهما اهللا)  ونَأبِي ح ننِ عسةُ الْحايرِو وه11و .  

  ) لُهقَو :اِلهلَى مفَكَذَا ع هجالتَّو هملْزلَا ي هلَى نَفْسخَافَ ع لَوو  ( نيرٍ مي كَثف عنَا الشَّرَأيفَِإنَّا ر
الْبداِئعِ ؛ ِلَأنَّه إذَا  وفي. الْماَل كَالنَّفْسِ حتَّى َأباح الْقتَاَل دونَه والْقَتُْل كَالنَّفْسِ  13َأنْزَل 12الْمواضعِ أنَّه

هدي قَد مضى كَان لَا يقْدر علَى إدراك الْهديِ صار كََأن الِْإحصار زاَل عنْه بِالذَّبحِ فَيحلُّ بِه ، وِلَأن الْ
الذَّبحِ فَصار كََأنَّه قَدر علَى الذَّهابِ بعدما ؛ ِلسبِيله بِدِليِل َأنَّه لَا يجِب الضمان علَى الْمبعوث معه بِ

 نْهع ذُبِح .ا الْتَزبِم الِْإيفَاء يهف ؛ ِلَأن هجتَوي ُل َأنالَْأفْضو ، ذَِلك نم ءشَي رالْخَاط جثْللَا يانتهى و هم
 هما الْتَزكَم.   
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  ]كة فهو محصر بم منع الطواف والوقوفمن [ 

) ]رصحم وفَه قُوفالْوو افالطَّو نع نُوعمم وهكَّةَ وبِم رصُأح نمو ( امالِْإتْم هلَيع ذَّرتَع ؛ ِلَأنَّه

علَى الطَّواف فَلَأن فَاِئتَ َأما ) وِإن قَدر علَى َأحدهما فَلَيس بِمحصرٍ(فَصار كَما إذَا ُأحصر في الْحلِّ 

في هذه الْمسَألَة  الْحج يتَحلَُّل بِه والدم بدٌل عنْه في التَّحلُِّل، وَأما علَى الْوقُوف فَلما بينَّا، وقَد قيَل

تَع ا اللَّهمهمحفَ روسَأبِي ييفَةَ ونَأبِي ح نيلَافٌ بخ اَللَّهيِل، والتَّفْص نتُك ملَما َأعم يححالصالَى و

لَمالَى َأعتَع[ .  

  ) لُهقَو :رصُأح نمو  ( َفَةربِع قُوفالْو دعب )ِقُوعا ؛ ِلورصحم كُون1لَا ي  اتالْفَو ننِ مالَْأم ( قُّقبِتَح
النَّقْض رِدِل فَلَا يعالْف قُّقا ؛  بِتَحارِ بِهصالِْإح قُّقتَح عا ميهقِّقٌ فتَحم اتالْفَو نم نالَْأم فَِإن ، ةرمبِالْع

، وسقَطَ بِه الْفَرض إذَا  ∗∗لَا يتَصور بعده فَساد ولَا فَواتٌ ∗ِلَأن الْمراد هنَا َأنَّه قَد وقَع الْفعُل بِحيثُ
مقْ ∗∗∗انْضدصي فَلَم ةرمي الْعف اتمِ الْفَودنَى ععم لَافمره ، بِخع ناتَّفَقَ م قْتو ي َأيافُ فالطَّو هإلَي 

اِله ، وهذَا قَد فَعَل ما لَه حكْم الْكُلِّ فَلَم الْحج ، فَِإن معنَاه الْمنْع عن َأفْع 2علَيه معنَى الِْإحصارِ على
عن كُلِّ محظُورٍ  يلْزم امتداد الِْإحرامِ الْموجِبِ ِللْحرجِ ؛ ِلَأنَّه متَمكِّن من الِْإحلَاِل بِالْحلْق يوم النَّحرِ

والْحاصُل َأنَّه لَم يتَحقَّقْ الْعذْر الْمجوز ِللِْإحلَاِل . حرمِ لَزِمه دم سوى النِّساء ، ثُم إن حلَقَ في غَيرِ الْ
الَْأصلي ، غَير َأنَّه يبقَى الْمنْع في يسيرٍ وهو  3علَى ذَِلك الْوجه ؛ ِلتَمكُّنه منْه علَى سنَنِ الْمشْروعِ

َأو نَهارٍ يجِد بِها فُرصةَ قَدرِ  4بِالطَّواف ، ولَا يعجِز الْمحصر عن ساعة من لَيٍل النِّساء يزوُل
  َل، والْمنْع من النِّساء في هذَا الْمقْدارِ لَا يستَلْزِم حرجا يبِيح الِْإحلَافيا في زمانٍ قَدر شَهرٍالطَّواف مخْتَ

  يلالَْأص رِ الطَّرِيقطْلَقًا بِغَيا ، هذا: مبِه رِمحم وهو ةرمارِ بِالْعصالِْإح لَافلْقَ ، بِخي الْحنِإذَا  5َأعو
؛ ِلتَْأخيرِ الْحلْق يِ ودمانِفَة ودم للرمتَحقَّقَ الِْإحصار بعد مجرد الْوقُوف كَان علَيه دم ؛ ِلوقُوف الْمزدِل
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واخْتُلفَ هْل لَه .  عن الْمكَانِ وتَْأخيرِ الطَّواف عنْد َأبِي حنيفَةَ إن َأخَّرهما ودم آخَر إن حلَقَ في الْحلِّ
رِ الْحي غَيف هكَاني مقَ فلحي َأن لَه سيَل لَيلَا ؟ ق َأم ذَِلكلَومِ ، و1ر  مِ تََأخَّرري الْحقَ فلحتَّى يح هَأخَّر

َأخَّره ؛ ِليحلقَ  2وقيَل لَه ، إذْ ربما لو. عن زمانه ، وتَْأخيره عن الزمانِ َأهون منْه في غَيرِ الْمكَانِ 
 تَاجحفَي ارصالِْإح تَدممِ يري الْحف انمالزو كَانفُوتُ الْملِّ فَيي الْحف لْقإلَى الْح.  

 ) لُهالْمسألة: قَو هذي هيَل فق قَدلَافٌ 3وه)  خا ذَكَرم وه4و دعالْج نب يلفَ قَاَل  5عوسَأبِي ي نع :
النَّبِي  9أن 8َألَيس: لَا يكُون محصرا ، فَقُلْت : فَقَاَل  7يحصر بِالْحرمِ 6سَألْت َأبا حنيفَةَ عن الْمحرِمِ

إن مكَّةَ كَانَتْ يومِئذ دار الْحربِ ، : صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ُأحصر بِالْحديبِية وهي من الْحرمِ ؟ فَقَاَل 
إذَا غَلَب الْعدو : َأما َأنَا فََأقُوُل : قَاَل َأبو يوسفَ . امِ لَا يتَحقَّقُ الِْإحصار فيها وَأما الْيوم فَهِي دار الِْإسلَ

رصحم وفَه تيالْب نيبو نَهيالُوا بتَّى حكَّةَ حلَى م10ع  .حالَْأصُل الْكُلِّ  11وقَو ذْكُوريَل الْمالتَّفْص َأن .  

وخَارِيالْب ها ذَكَرلَافُ مخ وهمِ ، ورالْح نةَ مبِييدالْح َأن يهنِّفُ  12فصالْم ها ذَكَرملِّ ، والْح نا مَأنَّه
الْمعنَى إذَا لَاحظْتَ وغَيره من مشَايخنَا َأن بعضها من الْحرمِ ، ولَو صحتْ هذه الروايةُ فَلَا خلَافَ في 
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اِإلمام، الحافظُ، الحجةُ، مسند بغْداد، . علي بن الجعد بنِ عبيد، البغْدادي ، َأبو الحسنِ، الجوهرِي، مولَى بني هاشمٍ 5

ة على مشتمل" الجعديات " كان يتجر بالجواهر، جمع عبد اهللا بن محمد البغَوي اثني عشر جزءاً من حديثه سماها 
والزركلي ، األعالم ، .  459\10الذهبي ،  السير ، : انظر . هـ  230تراجم شيوخه وشيوخهم توفي سنة 

4\269  . 
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يفَةَ رحمه اهللاتَعنيَل َأبِي حلَى لمِ عربِالْح ارصالِْإح هنْعِل ممح ننَا ما ذَكَرم حتَّضا يضَأي هظَتلَاحبِمو ،
بِشدة الْمرضِ في بعضِ الصورِ مع ما بِالْعذْرِ ، إذْ لَا يخْفَى إمكَان تَحقُّق الْعجزِ عن الذَّهابِ إلَى مكَّةَ 

قَاءارِ بِبرالِْإض قُّق1تَح  لَمَأع انَهحبس اَللَّهضِ ، ورالْم عامِ مرالِْإح.  

]يم2 تَقْس [رغَي َأو جفَاِئتُ الْح َأو رصحا مإم بِه مرا َأحاِل ممَل َأعلُِّل قَبتَحي الْمُل فلََّل الَْأوتَحا ، ومه
 نم عنم نكُلُّ م وهو همتَقَدي ءبِلَا شَي الثَّاِلثو ةرماِل الْعي بَِأفْعالثَّانمِ واِل بِالدا ؛ الْحعشَر يضالْم

زوجِ والْمولَى إذَا َأحرما بِغَيرِ إذْنٍ فَِإن ِللزوجِ ِلحقِّ الْعبد ، كَالْمرَأة والْعبد الْممنُوعينِ ؛ ِلحقِّ ال
ا فنْهع حذْبيٍ يدثَ بِهعتَب َأن َأةرلَى الْمع ؛ ثُم ءاِل بِلَا شَيي الْحا فملِّلهحي لَى َأنوالْممِ ، وري الْح

الِْإح يدقَ هتإذَا ُأع دبلَى الْععاوهِملَيعارِ ، و3ص  شَاء إن هامتَم نَذْكُرسو ، ةرمعو ةجح اءا قَضعم
ةنْثُوراِئِل الْمسي الْمالَى فتَع 4اللَّه .  

  

  

  ]من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج [ 

 ] اتالْفَو ابقُوفُ (بالْو فَاتَهو جبِالْح مرَأح نممِ النَّووي نم رالْفَج تَّى طَلَعفَةَ حربِع فَاتَه رِ فَقَدح

جالْح( هإلَي تَدمي قُوفقْتَ الْوو نَا َأنا ذَكَر؛ ِلم) نم جالْح يقْضيلََّل وتَحيى وعسيطُوفَ وي َأن هلَيعو

هلَيع ملَا دقَابٍِل و (ِله؛ ِلقَو -  لَامالسلَاةُ والص هلَيلَّ « -عحفَلْي جالْح فَاتَه ٍل فَقَدفَةُ بِلَيرع فَاتَه نم

                                                                                                                                                                                    

. هـ  256مات سنة . وهو أول من وضع في اإلسالم كتاباً على هذا النحو. اختار منها في صحيحه ما وثق برواته
  .   34\6والزركلي ، األعالم ، .  393- 392\12الذهبي ، السير ، : انظر 

  . شقاء ، وهو خطأ ) ب(في  1
 . قوله ) أ ، ج (في  2
 . وعليها ) ب(في  3
هذا األمر يحدث كثيراً وخصوصاً : هل هو  محصر ) أو من حدود بلده ( حكم من أعيد عن الجسر : مسألة  4

الحج عن الجسور والنقاط الحدودية بدعاوى أمنية أو ألهل فلسطين ، فكثيراً ما يعيد االحتالل الصهيوني من أراد 
وقد سئل فضيلة الدكتور حسام الدين عفانه حفظه اهللا عن هذه . فهل في هذه الحالة يكون المرء محصراً . غير ذلك 

ص فإن هذا الشخ. إن الحاج ال يكون محصراً إال إذا تلبس باإلحرام أي أنه ال إحصار قبل اإلحرام  :المسألة فأجاب 
األستاذ   -55: انظر . الذي منع من السفر وأعيد عن الجسر ال يعتبر محصراً حيث إنه لم يحرم فال شيء عليه 

  . 14: األولى ، عدد األجزاء: ، الطبعة 401\6فتاوى يسألونك ، : الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة 
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والْعمرةُ لَيستْ إلَّا الطَّوافَ والسعي ، وِلَأن الِْإحرام بعدما انْعقَد » بِعمرة وعلَيه الْحج من قَابٍِل

 لَا طَرِيقَ ِللْخُروجِ عنْه إلَّا بَِأداء َأحد النُّسكَينِ كَما في الِْإحرامِ الْمبهمِ، وهاهنَا عجز عن صحيحا

ي حقِّ فَاِئت الْحج  فالْحج فَتَتَعين علَيه الْعمرةُ ولَا دم علَيه؛ ِلَأن التَّحلَُّل وقَع بَِأفْعاِل الْعمرة فَكَانَتْ

حقِّ الْمي حمِ فالد نْزِلَةابِممنَهيب عمجرِ فَلَا يص[  

 )اتالْفَو ابب  ) ( لُهقَو : لَامالسلَاةُ والص هلَيع ِلهلَّ : " ِلقَوحيفَل جالْح فَاتَه ٍل فَقَدفَةُ بِلَيرع فَاتَه نوم
ةرمقَابٍِل  بِع نم جالْح هلَيع2) 1"و  يقُطْنارالد اهونِ ريثُ ابداسٍ ، فَحبنِ عابو رمنِ عاب يثدح نم

في  ، ورواه ابن عدي 4ضعيفٌ وقَد تَفَرد بِه: ، قَاَل الدارقُطْني  3عمر في سنَده رحمةُ بن مصعبٍ
  . ، وضعفَه عن جماعة  6وضعفَه بِمحمد بنِ عبد الرحمنِ بنِ َأبِي لَيلَى 5الْكَامِل

 يهاسٍ فبنِ عيثُ ابدحو∗ يشَلى النَّهيسع نى بيح7ي انبح ناب فَهعنِ [  1ضاب نع يفَهعتَض نَدَأسو
من خُصوصِ هذَا الْمتْنِ  6واعلَم َأن الْغَرض.  5روى لَه مسلم:  4وقَاَل صاحب التَّنْقيحِ. 3] 2معينٍ

                                                            
  .  2518ديث رقم ، ، كتاب الحج ، باب المواقيت ، ح 263\3سنن الدارقطني ، : ينظر  1
 . الطبراني ) ج(في  2
3  يخْسرس لُهَأص ، يطاسبٍ الْوعصو مى بن معين . َأبيحقال ي : يشرج وه ،ءبِشَي سبٍ لَيعصم نةُ بمحر

 يخْسرهـ322: وفىالمت(أبو جعفر، محمد بن عمرو بن موسى بن حماد ، المكي ، : العقيلي: انظر . س ( ،
: بيروت ، الطبعة  –دار المكتبة العلمية : ، الناشر 70\2عبد المعطي أمين قلعجي ، : الضعفاء الكبير ،  تحقيق

جمال الدين ، أبو الفرج ، عبد الرحمن بن علي : و ابن الجوزي .  4: م، عدد األجزاء1984 -هـ 1404األولى، 
دار الكتب : ، الناشر 283\1عبد اهللا القاضي ، : تروكون ، تحقيق، الضعفاء والم)هـ597: المتوفى(بن محمد ، 

    .  1406األولى، : بيروت ، الطبعة –العلمية
  . 2518، كتاب الحج ، باب المواقيت ، حديث رقم ،  263\3سنن الدارقطني ، : ينظر 4
  .  395\7ابن عدي ، الكامل في الضعفاء ، : ينظر  5
يراً د بن عبد الرحمنِ، اَألنْصارِي، الكُوفي، العالَّمةُ، اِإلمام، مفْتي الكُوفَة، وقَاضيها، وكَان نَظمحم: ابن َأبِي لَيلَى  6

قْهي الففَةَ فينامِ َأبِي حى. ِلِإلمورقَاَل : و ،نُسوبنِ ي دمَأح نمٍ، عاتو حَأب :نةُ اباِئدز لَى، فَقَاَل ذَكرَأبِي لَي : َأفْقَه كَان
مات سنة . كَان فَقيهاً، صاحب سنَّة، صدوقاً، جاِئز الحديث، وكَان قَارِئاً ِللْقُرآنِ، عاِلماً بِه : قَاَل العجلي. َأهِل الدنْيا

 .  189\6الم ، والزركلي ، األع.  311-310\6الذهبي ، السير ، : انظر . هـ 148
  ) . ج(ب من /  347) ق(نهاية  ∗
. لَيس بِالقَوِي : قَاَل النَّساِئي . التَّميمي، النَّهشَلي ، الكُوفي، الفَاخُورِي، الجرار، نَزِيُل الرملَة : يحيى بن عيسى  7

والعسقالني ، .  424-423\9الذهبي ، السير ، : انظر . ينِ وماَئتَينِ تُوفِّي سنَةَ اثْنَتَ. ضعيف : وقال ابن معين 
  .   263- 262\11تهذيب التهذيب، 
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نم اهوا سم مِ ، فَِإنومِ الدلَى نَفْيِ لُزلَال عدتتْنِ اِلاسلَافٌ  ∗الْما خيهف لَمعلَا ي ةذْكُوركَامِ الْمالَْأح .
ههجوكْ وِإلَّا نَافَى الْحكْمِ ، والْح نم ا لَهم يعمج ذْكُورالْم كَانو ، اتكْمِ الْفَوانِ حيي بف عشَر ةََأنَّهم∗∗ 

 هلَذَكَر هكْمح نم كَان مِ ، فَلَوالد ومذْكُورِ لُزالْم نم سلَيو ،.  

 ) لُهامِ : قَوري الِْإحا فمِكَمهبالْم  ( ، حصي ي فَِإنَّهلَبي امِ ثُمرالِْإح درجلَى مع ةي النِّيف زِيدلَا ي َأن وه
نيعي َأن لَهنِ ،  وكَيالنُّس دَأح اءإلَّا بَِأد نْهع جخْرلَا ي7و فَِإذَا شَر ، افي الطَّوف عشْري ا لَمم ا شَاءم ع

لَو لَم يعين حتَّى طَافَ َأقَلَّ الَْأشْواط ثُم َأحرم بِعمرة رفَضها : قَبَل التَّعيينِ تَعينَتْ الْعمرةُ وِلذَا قُلْنَا 
نَّه حينَِئذ صار جامعا بين ذَكَرنَاه في إضافَة الِْإحرامِ إلَى الِْإحرامِ ؛ ِلَأ 8ولَزِمه حكْم الرفْضِ علَى ما

                                                                                                                                                                                    
1  انبح نخُ : ابشَي ،دوجظُ، المافةُ، الحالَّمالع ،اممٍ، اِإلماتو حَأب ، يميالتَّم ،دمبنِ َأح انبح بن دمحم ، اناسقَاَل خُر

ماكاِل : الحجالر عقالَء نمو ،الوعظو ،ثيدالحو ،اللُّغةو ،قْهي الفلْمِ فالع َأوعية نم انبح ناب 354مات سنة . كَان 
  .  78\6والزركلي، األعالم ، .  93-92\16الذهبي ، السير ، : انظر . هـ 

2  ادنِ بنِ زِيوايحيى بن معين بنِ عكَرِيو زَأب ، طَامبنِ بِس : نيسخَمانٍ ونَةَ ثَمس ِلدو  ،نيثدحخُ المظُ، شَيافالح ،اماِإلم
 ماَئةومن . أعلمنا بالرجال : وقال ابن حنبل . إمام الجرح والتعديل: وقال العسقالني . نعته الذهبي بسيد الحفاظ . و
". الكنى واألسماء " و ". معرفة الرجال " التاريخ والعلل في الرجال، " له . ديثكتبت بيدي ألف ألف ح:  كالمه 

قرب األنبار، وكان أبوه على خراج الري، فخلف له ثروة كبيرة، فأنفقها " نقيا " أصله من سرخس، ومولده بقرية 
الذهبي ، : انظر. ـ ه 233وتوفي بالمدينة حاجاً، وصلى عليه أميرها سنة . في طلب الحديث ، وعاش ببغداد 

  . 172\8والزركلي ، األعالم ، .  123\9السير، 
، ميزان ) هـ748: المتوفى(شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز ، : الذهبي : انظر  3

 –والنشر، بيروت دار المعرفة للطباعة : ، الناشر 401\4علي محمد البجاوي ، : االعتدال في نقد الرجال ، تحقيق
  .4: م ، عدد األجزاء 1963 -هـ  1382األولى، : لبنان ، الطبعة

محمد بن أحمد بن عبد الهادي ، شمس الدين، أبو عبد اهللا، ابن قدامة، المقدسي، الجماعيلي : صاحب التنقيح هو  4
عارف بالرجال حافظ مقرئ، فقيه، أصولي، نحوي، محدث، حافظ، مفسر، لغوي، : األصل، ثم الدمشقي الصالحي

أخذ عن ابن تيمية . نسبة إلى جده األعلى " ابن عبد الهادي " يقال له . للحديث، عارف باألدب، من كبار الحنابلة 
تنقيح التحقيق في : من تصانيفه الكثيرة . هـ  744توفي سنة  . ومات قبل بلوغ األربعين . والذهبي وغيرهما

الزركلي ، األعالم، : انظر . دين، األحكام الكبرى، المحرر في األحكام أحاديث التعليق البن الجوزي في مجل
 .  287\8وكحالة، معجم المؤلفين، .  326\5
  . 552\3ابن عبد الهادي ، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ، : ينظر  5
  . العرض ) ب(في  6
 ) . ب(أ من /  343) ق(نهاية  ∗
  ) .أ(ب من /  145) ق(نهاية  ∗∗
  . بعض ) ب(في  7
  ) . ب(ليست في  8
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ِلَأن : بابِ الِْإحرامِ ، والْمراد بِالصحيحِ في قَوِله  1عمرتَينِ ، وقَد َأسلَفْنَا في الِْإحرامِ الْمبهمِ شَيًئا من
  .ما فَسد  2عبد والزوجةُ بِغَيرِ إذْنٍ لَا مقَابَِلالِْإحرام بعد ما انْعقَد صحيحا اللَّازِم ِليخْرج بِه الْ

)  لُهقَو :هلَيع ملَا دو  ( ادزِي نب نسقَاَل الْحو :مالد هلَي3ع يعِل الشَّاف4كَقَو اِلكم5و  ا اللَّهمهمحر.  

.  
، وما رواه ماِلك في  6ا ، وهو حجةٌ ؛ ِلَأن مسلما روى ِللنَّهشَليلَنَا فيه ما ذَكَرنَا من الْحديث آنفً 

ارِيالَْأنْص وبقَاَل ؛ ِلَأبِي َأي َأنَّه رمع نطَِّإ عو7الْم  جالْح فَاتَه ينا: " ح نَعصا يكَم نَعاص ثُم رتَمعلْم
  وكَذَا روِي عنْه َأنَّه.  8"َأدركَك الْحج من قَابٍِل فَاحجج وَأهد ما استَيسر من الْهديِ  ، فَِإذَاقَد حلَلْت

 دونِ الَْأسارِ بب9قَاَل ؛ ِله جالْح مفَاتَه ينح هعم نمنِ.  10واب نع1و اللَّه يضر َأبِيه نا عثُْل مم رمع 
اللَّه نْهع يعالشَّاف اهوا ، رمنْه2ع  لَّى اللَّهص فُوعِ َأنَّهرالْم يثدالْح ننَا مما قَدبِ ؛ ِلملَى النَّدوٌل عمحفَم

                                                            
  . في ) ب(في  1
 . بمقابل ) ب(في  2
 .  220\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر 3
 .  181\2الشافعي ، األم ، : انظر  4
، ) هـ463: المتوفى(أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري، : القرطبي : انظر  5

مكتبة الرياض : ، الناشر 401\1محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني ، : أهل المدينة ، تحقيق الكافي في فقه
  . 2: م ، عدد األجزاء1980/هـ1400الثانية، : الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية ، الطبعة

 . النهشلي ) ب(في  6
7  ،جِيربٍ ، الخَزبنِ كُلَي ديز بن خَاِلد النَّبِي هي خَصالَّذ ،رالكَبِي ديالس ،رِيدالب ،ارِيالنَّج -لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص -  هلَيِل عوبِالنُّز

الشَّرِي جِدسنَى المبةَ، ودوس نينْؤمالم ةُ ُأمرجح تْ لَهينب ارِ، ِإلَى َأني النَّجني بف هلَيشهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق .  فَع
عاش إلى أيام بني أمية وكان يسكن المدينة، فرحل إلى الشام . وكان شجاعاً صابراً تقياً محباً للغزو والجهاد . وسائر المشاهد 

غل به في ولما غزا يزيد القسطنطينية في خالفة أبيه معاوية، صحبه أبو أيوب غازياً، فحضر الوقائع ومرض فأوصى أن يو. 
: انظر . حديثاً، ماتَ َأبو َأيوب سنَةَ اثْنَتَينِ وخَمسين  155له . أرض العدو، فلما توفي دفن في أصل حصن القسطنطينية 

  . 402\2،  سيروالذهبي ، ال.  1606\4القرطبي ، االستيعاب ، 
  .  153: اتَه الْحج ، حديث رقم ، كتاب الحج ، باب هديِ من فَ 383\1موطأ مالك ، : ينظر  8

أخرجه مالك بِِإسنَاد صحيح ِإلَّا َأنه اخْتلف فيه علَى سلَيمان بن يسار هل هو عن أبي َأيوب َأو عن : قال العسقالني 
  .  46\2العسقالني ، الدراية ، : انظر . هبار بن الْأسود 

كان له قدر في . شاعر، من الصحابة : أسد بن عبد العزى، من قريش هبار بن األسود بن عبد المطلب بن 9
قرب مكة، في طريق " الجعرانة " وكان إسالمه عام الفتح، في " السند " ملوك " الهباريين " وهو جد . الجاهلية 
  .  70\8والزركلي ، األعالم ، .  1536\4االستيعاب ، : القرطبي : انظر . الطائف 

  . 154: ، كتاب الحج ، باب هديِ من فَاتَه الْحج ، حديث رقم  383\1مالك ، موطأ : ينظر  10
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اللَّه صلَّى اللَّه علَيه  بيانه ِلحكْمِ الْفَوات ، َأو لَم يعلَما فيه عن رسوِل 3اللَّه علَيه وسلَّم لَم يْأمر بِه حال
 لَّمسًئاوسيؤيدشَي4، و ةَ ِلفَاِئترمالْع َأن وهتَابِ وي الْكنَى فعالْم نم ها ذَكَرا  5بِمعلَتْ شَرعج جالْح

ِلَأن التَّحلَُّل إلَى آخره الْمراد َأن : وقَولُه . شَرطًا ِللتَّحلُِّل ، وكَانَتْ كَالدمِ في الْمحصرِ فَلَا يجمع بينَهما 
فَلَا يجِب علَيه  لُزوم الدمِ علَى الْمحصرِ ؛ ِلكَونه تَعجَل الِْإحلَاَل قَبَل الَْأعماِل ، وهذَا قَد حلَّ بِالَْأعماِل

رِ الْعظَاه نُل متَخَايا يلَا م معلىالد اهقْتَضم هلَيقَاَل ع؛ ِلي ةاري  6بةٌ فرمرِ عصحلَى الْمع جِبلَا ي َأن
 ينَِئذح ةجالْح اءقَض .  

  ]وقت أداء العمرة [ 

 ])ا فيهف هكْرامٍ يةَ َأيسإلَّا خَم نَةيعِ السمي جةٌ فاِئزج يهةُ لَا تَفُوتُ ورمالْعو موي يها ، ولُهع

التَّشْرِيق امَأيرِ، والنَّح مويفَةَ، وراِئشَةَ ) عع نع وِيا را  -ِلمنْهع اللَّه يضر-  ها كَانَتْ تَكْرَأنَّه

 - وعن َأبِي يوسفَ . كَانَتْ متَعينَةً لَه الْعمرةَ في هذه الَْأيامِ الْخَمسة؛ وِلَأن هذه الَْأيام َأيام الْحج فَ

 اللَّه همحاِل لَا : -روالز دعب جكْنِ الْحر قْتخُوَل ود اِل؛ ِلَأنوَل الزفَةَ قَبرمِ عوي يف ها لَا تُكْرَأنَّه

كن مع هذَا لَو َأداها في هذه الَْأيامِ صح ويبقَى محرِما بِها قَبلَه، والَْأظْهر من الْمذْهبِ ما ذَكَرنَاه، ولَ

وعالشُّر حصفَي لَه هقْتو يصتَخْلو جرِ الْحَأم يمظتَع وها ورِهةَ ِلغَياهالْكَر ا؛ ِلَأنيهف [ .  

  ) لُهاِئشَةَ: قَوع نع وِيا رِلم  (شْكالر زِيدي نةَ عبشُع نع يقهيالْب جاذَةَ 7َأخْرعم ناِئشَةَ  8عع نع
 3بعد ذَِلك 2، ويومانِ 1يوم عرفَةَ ، ويوم النحر: حلَّتْ الْعمرةُ في السنَة كُلِّها إلَّا َأربعةَ َأيامٍ : قَالَتْ

                                                                                                                                                                                    
  . بن ) ب(في  1
  . 995- 994: ، كتاب الحج ، باب من َأدرك لَيلَةَ النَّحرِ ، حديث رقم  270\2مسند الشافعي ، : ينظر  2
  . حين ) ط(في  3
 .وتأييد ) ط ، ب(في  4
 . الفائت ) ب(في  5
 ) . ب(ليست في  6
ية ، روى عنْه وَأبو الَْأزهر القسام ، يروي عن معاذَة العد: يزِيد بن أبي يزِيد، الرشك، من أهل الْبصرة ، كنيته  7

والمزي ، تهذيب .  631\7ابن حبان ، الثقات ، : انظر . ماتَ سنة ثَلَاثين وماَئة بِالْبصرة . شُعبة والبصريون 
  .  281- 280\32الكمال ، 

8 ةُ، العيدةُ، السرِيصةُ، البوِيدالع  ،اءبهالص اِهللا، ُأم دباذَةُ بِنْتُ ععم ةوالقُد ديةُ السجوةُ، زابِدةُ العاِلم : ملَةَ بنِ َأشْيص .
 نتْ عورٍ: رامشَامِ بنِ عهاِئشَةَ، وعبنِ َأبِي طَاِلبٍ، و يلاحِ . عحي الصف بِه تَجحا مثُهيدحا . وثَّقَهو : ى بنيحي
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وقَاَل الشَّيخُ تَقي . الْكَراهةَ كَراهةُ تَحرِيمٍ وفي كَلَامِ الْمصنِّف ما يفيده  5َأن 4إلَى وهو يشير. انتهى
قَاَل الْبحر يعني : عن إبراهيم ونَافع عن طَاوسٍ قَاَل  6روى إسماعيُل بن عياشٍ: الدينِ في الِْإمامِ 

بع نامٍ : (( اسٍ رضي اهللا عنهما ابةُ َأيسخَم :موفَةَ ويوم 7ير8ع  رتَماع امِ التَّشْرِيقثلَاثَةُ َأيرِ ، والنَّح
عن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه . هذَا وَأما َأفْضُل َأوقَاتها فَرمضان .  11انتهى 10))ما شْئت  9قَبلَها وبعدها

ع لَامالسلَاةُ والص هلَيع نْها عمةً ((  12)أنه قال( نْهجُل حدتَع انضمي رةٌ فرم13))ع   

  

 15]تَعدُل حجةً (( وفي رِواية ؛ ِلَأبِي داود  14))تقْضي حجةً َأو حجةٌ معي ((  وفي طَرِيق ؛ ِلمسلمٍ[ 
  .يسمونَها الْحج الَْأصغَر  1)رحمنا اللَّه تعالى بهم ( وكَان السلَفُ .  شَكمن غَيرِ  16))معي 

                                                                                                                                                                                    

في سنَة : وفَاتها . عجِبتُ ِلعينٍ تَنَام، وقَد علمتْ طُوَل الرقَاد في ظُلَمِ القُبورِ: يَل عبادةً، وتَقُوُل كَانَتْ تُحيي اللَّ. معينٍ
 نيانثَمو 508\4والذهبي ، السير ، .  308\35المزي ،  تهذيب الكمال ، : انظر . ثَالَث  .  

  ) . أ(ليست في  1
 . ين ، وهو خطأ يوم) أ(في  2
 . 8741: ، كتاب الحج ، باب الْعمرة في َأشْهرِ الْحج ، حديث رقم  565\4البيهقي ، السنن الكبرى ، : ينظر  3
  ) . ب(ليست في  4
 . أنها ) ب(في  5
امِ، بقيةُ اَألعالَمِ، َأبو عتْبةَ، وكَان من بحورِ ِإسماعيُل بن عياشِ بنِ سلَيمٍ، العنْسي ، الحافظُ، اِإلمام، محدثُ الشَّ 6

الذهبي ، : انظر . هـ  182توفي سنة  . العلْمِ، صادقَ اللَّهجة، متين الديانَة، صاحب سنَّة واتِّباعٍ، وجالَلَة ووقَارٍ
  . 320\1والزركلي ، األعالم ، .  313-312\8السير، 

  ) . ب(ليست في  7
  ) . أ(ليست في  8
 . أو بعدها ) ط(في  9

وقد بحثت عن هذا .  147\3الزيلعي ، نصب الراية ، : انظر . لم يعزه : قال الزيلعي تعليقاً على  هذا الحديث  10
  . الحديث فلم أجده في مظانه 

  ) . أ ، ط(ليست في  11
  ) . أ ، ب(ما بين القوسين ليس في  12
  .  1782: ، كتاب الحج ، باب عمرة في رمضان ، حديث رقم  3\3لبخاري ، صحيح ا: ينظر  13
) 221(-)1256(، كتاب الحج ، باب فضل العمرة في رمضان ، حديث رقم ،  917\2صحيح مسلم ، : ينظر  14
 . 
  ) . ب(ما بين المعكوفين ليس في  15
 .  1990: ث رقم ، كتاب المناسك ، باب العمرة ، حدي 205\2سنن أبي داود ، : ينظر  16
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  ] صلى اهللا عليه وسلمعدد عمرات النبي [ 

اعتَمر { قَد : عمراته علَيه الصلَاةُ والسلَام فَنَقُوُل  2هذَا وقَد قَدمنَا في َأواِئِل كتَابِ الْحج الْوعد بِعدد 
 ةرالْهِج دعب نكُلُّه اترمع عبَأر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي {تَمرعي لَم3، و  دعكَّةَ ببِم هقَامةَ مدم

ذَِلكًئا ، وشَي ةونَةً وعن النُّبةَ سشْرلًا  4ثَلَاثَ عاخَل ديفْع َأن ةرمي الْعنَّةَ فالس ى َأنعاد نى معذَا اده
 ِإنو ، موُل الْيفْعا يكَم رتَمعلِّ فَيكَّةَ إلَى الْحبِم يمقالْم جخْري ا، بَِأنكَّةَ لَا خَارِجإلَى مذَِلك كُني لَم 

اء بن ؛ ثُم الْمراد بِالَْأربعة ، إحرامه بِهِن ، فََأما ما تَم لَه منْها فَثَلَاثٌ ، وِلهذَا قَاَل الْبر ∗ممنُوعا
تحتَسب بِعمرة الْحديبِية اعتَمر النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عمرتَينِ قَبَل َأن يحج فَلَم : ((  5عازِبٍ

  .، كَذَا في الصحيحينِ وكُلُّهن في ذي الْقَعدة علَى ما هو الْحقُّ 6))

ى به ورجع إلَعمرةُ الْحديبِية سنَةَ ستٍّ فَصد بِها فَنَحر الْهدي بِها وحلَقَ هو وَأصحا] الُْأولَى [ 
ينَةدالْم.  

  

،  7مذْهب َأبِي حنيفَةَ ∗عمرةُ الْقَضاء في الْعامِ الْمقْبِِل ، وهي قَضاء عن الْحديبِية ، هذَا] الثَّانيةُ [ 
يعِ السلَف إياها بِعمرة ، وتَسميةُ الصحابة وجم 2لَا قَضاء عنْهما 1وذَهب ماِلك إلَى َأنَّها مستَْأنَفَةٌ

                                                                                                                                                                                    
 . رحمهم اهللا تعالى  ) ج(في  1
  .بعد ) أ ، ب(في  2
 . يعتبر ) أ(في  3
  . ومن ) أ(في  4
  ) . ج(أ من /  348) ق(نهاية  ∗
. ة، من َأعيانِ الصحابة البراء بن عازِبِ بنِ الحارِث، اَألنْصارِي، الحارِثي ، َأبو عمارةَ، الفَقيه الكَبِير، نَزِيُل الكُوفَ 5

 النَّبِي عةً مريكَث اتوغَز شَهِدراً، ويثاً كَثيدى حور-هلَيع لَّى اللَّهص  لَّمسو-  اءمقُد نم هوَأبرٍ ودب موي رغتُصاسو
خَمس عشْرةَ غَزوةً ، تُوفِّي سنَةَ ِإحدى  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم -غَزوتُ مع رسوِل اِهللا : عنِ البراء، قَاَل . اَألنْصارِ

انثَمعٍ وبِض نع ،نيعبسنَةً وس ن411\1والعسقالني ، اإلصابة ، .  195-194\3الذهبي ، السير ، : ينظر . ي  .  
: كَم اعتَمر النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم؟ ، حديث رقم : ، كتاب الحج ، باب 3\3صحيح البخاري ، : ينظر  6

وهو ليس موجوداً عند مسلم بهذا النص ، وأيضاً لم ، ) فلم تحتسب عمرة الحديبية ( إال أنه ليس فيه . 1781
  . يخرجه مسلم عن طريق البراء بن عازب 

 ) .ب(ب من /  343) ق(نهاية  ∗
  .  177\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر  7
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رظَاه اء3الْقَض  ، هلَافي خاتَّفَقَ على 4)وتسمية ( ف فَِإنَّه ، يهنْفلَا ي ةيةَ الْقَضرما عاهإي هِمضع5ب 
الْمقْبِِل فَيدخَُل مكَّةَ  ∗∗النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأهِل مكَّةَ علَى َأن يْأتي من الْعامِ 6الُْأولَى مقَاضاةُ
ةٌ كَانَتْ عن تلْك ثَلَاثًا ، وهذَا الَْأمر قَضيةٌ تَصح إضافَةُ هذه الْعمرة إلَيها ، فَِإنَّها عمر 7بِعمرة ويقيم بها

إلَى الْقَضية  8ةُالْقَضية فَهِي قَضاء عن تلْك الْقَضية فَتَصح إضافَتُها إلَى كُلٍّ منْهما فَلَا تَستَلْزِم الِْإضافَ
وَأيضا فَالْحكْم . بوته بِلَا معارِضٍ مفيد ثُ 9نَفْي الْقَضاء ، والِْإضافَةُ إلَى الْقَضاء يفيد ثُبوتَه فيثبت

نيم10الثَّابِتُ ف  بجفَو اءُل الْقَضتَمتَح هذهو يقْضي لَّ َأنارٍ فَحصِلِإح همتي فَلَم كامٍ بِنُسري إحف عشَر
لَاةُ والص هلَيع نَقِْل َأنَّه مدعو ، هلَيا علُهمذلكح يدفلَا ي اءبِالْقَض هعكَانُوا م ينالَّذ رَأم لَامْل  11السب ،

نَعم هو مما يْؤنَس بِه في عدمِ الْوقُوعِ ؛ ِلَأن الظَّاهر َأنَّه لَو كَان . الْمفيد لَه نَقُْل الْعدمِ لَا عدم النَّقِْل 
ذَِلك نَل ، لَكلَنُق  كْمالْح جِبومِ فَيملَى الْعع هثْلي مف اءالْقَض وجِبا يم الثَّابِت نم كُني لَم لَو رتَبعا يإنَّم

 هِملْمع ينِ طَرِيقيرِ تَعغَي نا ماِئهقَضو بِه هِملْمبِع.  

علَى ما َأسلَفْنَا إثْباتَه من َأنَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم حج قَارِنًا َأو  عمرتُه الَّتي قَرن مع حجته] الثَّاِلثَةُ [ 
سفَرِه ذَِلك علَى  الَّتي تَمتَّع بِها إلَى الْحج علَى قَوِل الْقَاِئلين بَِأنَّه حج متَمتِّعا ، َأو الَّتي اعتَمرها في

  .الْقَاِئلين بَِأنَّه َأفْرد واعتَمر ، ولَا عبرةَ بِالقَوِل الرابِعِ قَوِل 

                                                                                                                                                                                    
المدينة ، ، الحجة على أهل ) هـ189: المتوفى(أبو عبد اهللا ، محمد بن الحسن بن فرقد ، : الشيباني : انظر  1

، عدد  1403الثالثة، : بيروت ، الطبعة –عالم الكتب : ، الناشر 197\2مهدي حسن الكيالني القادري ، : تحقيق 
  . 4: األجزاء

  .عنها ) ط ، ب(في  2
 . ظهر ) ب(في  3
  . طمس ) أ(في  4
  . في ) ب ، ج(في  5
 . ماضاة ، وهو خطأ ) ب(في  6
 ) .أ(أ من /  146) ق(نهاية  ∗∗
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  7
 . لإلضافة ) ب(في  8
  .فثبت ) أ(في  9

 . فمن ) ب(في  10
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  11
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لَما خَرج صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إلَى حنَينٍ ودخََل بِهذه الْعمرة  2أنه 1عمرتُه من الْجِعرانَة] الرابِعةُ [ 
 4فَلَما َأصبح وزالَتْ الشَّمس خَرج في إلَى الْجِعرانَة فَباتَ بِها ، 3رج منْها لَيلًا راجعاًإلَى مكَّةَ لَيلًا وخَ

  .الطَّرِيق ، ومن ثَم خَفيتْ هذه الْعمرةُ علَى كَثيرٍ من النَّاسِ  6حتَّى جامع في 5بطْنِ سرِفَ 4في

ا َأنَأم7و نِكُلّهاباِئشَةَ وع نتَ عا ثَبمفَل ةدي الْقَعي ذف 8ن  منْهع اللَّه يضاسٍ ربوُل (( عسر رتَمعي لَم
 ةدي الْقَعي ذإلَّا ف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسَأنَسٍ.  9))ر يثدح ننِ مييححي الصا فا مَأم10و   

اعتَمر رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأربع عمر كُلُّهن في ذي الْقَعدة ، إلَّا الَّتي : ((  11)قال  أنه( 
 هتجح عم :نمز َأو ةبِييدالْح نةٌ مرم12ع الْع نةٌ  مرمعو ، ةدي الْقَعي ذف ةبِييدي الْحي ذقْبِِل فامِ الْم

                                                            
هي ماء بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب، نزلها النبي، صلى اهللا عليه وسلم، لما قسم غنائم هوازن مرجعه  1

شهاب الدين، أبو عبد اهللا : انظر . مسجد  مرجعه من غزاة حنين وأحرم منها، صلى اهللا عليه وسلم، وله فيها
دار صادر، بيروت : ،  الناشر 142\2، معجم البلدان، ) هـ626: المتوفى(،ياقوت بن عبد اهللا، الرومي، الحموي، 

 . 7: م ، عدد األجزاء 1995الثانية، : ، الطبعة
  ) .ط ، ب(ليست في  2
 ) . ط(ليست في  3
  . من ) ب(في  4
سبعة وتسعة واثني عشر، تزوج به : وله، وكسر ثانيه، وهو موضع على ستّة أميال من مكّة، وقيلبفتح أ: سرِفٌ  5

المرجع نفسه ، : انظر . رسول اهللا، صلّى اهللا عليه وسلّم، ميمونة بنت الحارث وهناك بنى بها وهناك توفّيت 
3\212  .  
  ) . أ ، ب(ليست في  6
 . أنهن ) ط(في  7
 . والبن ) أ(في  8
، كتاب المناسك ، باب الْعمرة في ذي الْقَعدة ، حديث  997\2وسنن ابن ماجه ، .  84\43مسند أحمد ، : ينظر  9

هذَا ِإسنَاد فيه ابن أبي ليلى واسمه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو : جاء في كتاب الزوائد .  2996: رقم 
أبو العباس،  شهاب الدين،  أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن : وصيري الب:  انظر . ضعيف 

محمد المنتقى : ، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ، تحقيق) هـ840: المتوفى(عثمان، الكناني، الشافعي، 
 .  4: ، عدد األجزاءهـ  1403الثانية، : بيروت ، الطبعة  –دار العربية : ،  الناشر 201\3الكشناوي ، 

- ادم رسوِل اِهللا َأنَس بن ماِلك بنِ النَّضرِ بنِ ضمضمٍ، اَألنْصارِي، َأبو حمزةَ ، الخَزرجِي، النَّجارِي، المدني، خَ 10
 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّها -صثُ، ردحقْرُِئ، المي، المفْتالم ،اماِإلم رآخو ،هعتَبو ،يذُهلْمتو ،اءالنِّس نم تُهابقَرالَمِ، وةُ اِإلسوِي

: انظر . سنَةَ ثَالَث وتسعين : وقيل . سنَةَ اثْنَتَينِ وتسعين : وقيل. ماتَ سنَةَ ِإحدى وتسعين . َأصحابِه موتاً 
  .  396-395\3والذهبي ، السير ، .  109\1القرطبي، االستيعاب، 

  ) . أ ، ب(ما بين القوسين ليس في  11
  . من ) ج(في  12
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هتجح عةٌ مرمعو ، ةدي الْقَعي ذنٍ فنَيح غَنَاِئم مثُ قَسيح انَةرالْجِع نةٌ مرمعو ، ةدي 1)) الْقَعنَاففَلَا ي؛ ه
ي ذي الْحجة فَصح طَرِيقَا الِْإثْبات ؛ ِلَأن مبدَأ عمرة الْقرانِ كَان في ذي الْقَعدة وفعلُها كَان فهينَافي

َأن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اعتَمر َأربعا إحداهن في رجبٍ ، : (( وَأما قَوُل ابنِ عمر . والنَّفْيِ 
 ا ذَِلكلَغَها باِئشَةُ رضي اهللا عنها  لَمقَالَتْ ع فَقَد:  وُل اللَّهسر رتَما اعنِ ممحالر دبا عَأب اللَّه محري

رواه  3وَأما ما . 2))صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عمرةً قَطُّ إلَّا وهو شَاهد ، وما اعتَمر في رجبٍ قَطُّ 
 4))خَرجتُ مع رسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في عمرة في رمضان (( الدارقُطْني عن عاِئشَةَ 

، وقَد عينَها َأنَس  َأربعٍ 6لَم تَزِد على 5فَقَد حكَم الْحفَّاظُ بِغَلَط هذَا الْحديث ، إذْ لَا خلَافَ َأن عمره كلها
الَّتي مع حجته ، وقَد جمع بِما  7َأنَس وعدها ولَيس فيما ذُكر شَيء منْها في غَيرِ ذي الْقَعدةَ سوى

ضمي رى فُأخْربٍ وجي رةٌ فرمع كَانَتْ لَه يحِ ، فَلَوحالص هجالْو نم نَاهذَكَر لَوا ، وتلَكَانَتْ س ان
   ∗كَانَتْ ُأخْرى في شَواٍل كَما هو في سنَنِ َأبِي داود

  

  

  .كَانَتْ سبعا  8))َأنَّه علَيه الصلَاةُ والسلَام اعتَمر في شَواٍل (( عن عاِئشَةَ رضي اهللا عنها 

                                                            
وصحيح .  4148: ، كتاب المغازي ، باب غزوة الحديبية ، حديث رقم  122\5صحيح البخاري ، : ينظر  1

- )1235: (، كتاب الحج ،  باب بيانِ عدد عمرِ النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وزمانهِن ، حديث رقم  917\2مسلم، 
)217 . ( 
كَم اعتَمر النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم؟ ، حديث : ، كتاب الحج ، باب 2\3البخاري ،  صحيح: ينظر . متفق عليه  2

، كتاب الحج ، باب بيانِ عدد عمرِ النَّبِي صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم وزمانهِن ،  917\2وصحيح مسلم، .  1776: رقم
  ) .  220(-)1255: (حديث رقم 

 ) . ب(ليست في  3
  .  2239: ، كتاب الصيام ، باب القبلة ، حديث رقم  162\3سنن الدارقطني ، : ينظر  4
 ) .أ ، ب ، ج(ليست في  5
 . عن ) ط(في  6
 . سورى ، وهو خطأ ) ب(في  7
  ) . ج(ب من /  348) ق(نهاية  ∗
  .  1991: ، حديث رقم ، كتاب المناسك ، باب العمرة  205\2سنن أبي داود ، : ينظر  8

ابتداء؛ وإال فهي كانت : في شوال؛ يعني: وقوله . إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقواه الحافظ : قال األلباني 
 ةدصحيح أبي داود ، ) هـ1420: المتوفى(أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، : األلباني : انظر . في ذي القَع ،
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فيه   3الجمع 2وجب ارتكَابه دفْعا ِللْمعارضة ، وما لَم يمكن 1ن الْجمع فيهوالْحقُّ في ذَِلك َأن ما َأمكَ 
الْجمع بِِإرادة عمرة الْجِعرانَة فَِإنَّه خَرج إلَى  4حكم بمقتضى الَْأصح والَْأثْبت ، وهذَا َأيضا يمكن فيه

الْقَعدة فَكَان مجازا ِللْقُربِ ، هذَا إن صح وحفظَ ، وِإلَّا  6الِْإحرام بِها في ذيفي شَواٍل و 5حنَينٍ
 لَمَأع اَللَّهالثَّابِتُ ، و هلَيُل عوعرضي اهللا عنه . فَالْم هرمع تَ َأنا ثَبلَمو  ةدي الْقَعي ذا فكَانَتْ كُلَّه

، فَفي رمضان ما  ∗ردد ِلبعضِ َأهِل الْعلْمِ في َأن َأفْضَل َأوقَات الْعمرة َأشْهر الْحج َأو رمضانوقَع تَ
 كَان جرِ الْحي َأشْهإلَّا ف قَعي ا لَملَم لَهعف نلَكو ، ةيللَى الَْأفْضلُّ عدا يمم نَاهمقَد ُل إذْ لَمَأفْض ا َأنَّهرظَاه

ِلنَبِي خْتَاري انَهحبس اللَّه كُنيالَْأفْض وا هإلَّا م ُله ، ) َأن 7)َأو  لَّى اللَّهص هيصُل بِتَنْصَأفْض انضمر
 لَى ذَِلكع لَّمسو هلَيتُّلًا . عتَب انضمي رى فُأخْر اتادببِع غَاِلهكَاشْت هخُصرٍ يبَِأم هانر؛ ِلاقْت ِلذَِلك كُهتَرو

ِإنَّه لَو اعتَمر فيه لَخَرجوا معه ولَقَد كَان بِهِم رحيما ، وقَد َأخْبر في بعضِ وَألَّا يشُقَّ علَى ُأمته ، فَ
يشُقَّ علَيهِم مع محبته لَه كَالْقيامِ في رمضان بِهِم ومحبته لََأن يسقي  8الْعبادات َأن تَركَه لَها كيال

  سقَايتهِم ، ولَم يعتَمر علَيه الصلَاةُ والسلَام  9فْسه مع سقَاة زمزم ثُم تَركَه كَي لَا يغْلبهم النَّاس علَىبِنَ

نَةي السةً  ∗فري. إلَّا مف يثدح نم مهضعا ظَنَّه بماِئشَةَ  10وع ند عاوَأ(( َأبِي د لَّى اللَّهص النَّبِي ن
ولَيس الْمراد ذكْر جميعِ ما  11))علَيه وسلَّم اعتَمر عمرتَينِ عمرةً في ذي الْقَعدة وعمرةً في شَواٍل 

                                                                                                                                                                                    

هـ  1423األولى، : أجزاء ، الطبعة 7: س للنشر والتوزيع، الكويت ، عدد األجزاءمؤسسة غرا: ، الناشر 232\6
  .م  2002 -
  ) . ب ، ج(ليست في  1
  . تكن )  أ(في  2
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  3
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  4
بينه وبين مكة : وقيل بينه وبين مكة ثالث ليال،: هو واد قبل الطائف، وقال الواقدي: واد قريب من مكة، وقيل 5

  .  313\2شهاب الدين الحموي ، معجم البلدان ، : انظر . بضعة عشر ميالً 
  ) . ب(ليست في  6
  ) .ب(أ من /  344) ق(نهاية  ∗
  .وأن ) ب(في  7
 .لئال ) ط ، ب(في  8
  . تكرار ) ب(في  9
 ) .أ(ب من /  146) ق(نهاية  ∗

  ) . ج(ليست في  10
 . قال األلباني حديث صحيح .  1991، كتاب المناسك ، باب العمرة ، حديث رقم  205\2: ينظر سنن أبي داود  11
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 ، َأكْثَر رتَماع لْمِ بَِأنَّه؛ ِللْع لَامالسلَاةُ والص هلَيع رتَماع جِبي نَةي سف ذَِلك لَه قَعو َأنَّه كْرذ ادرالْم فَكَان
ها َأربع ، ومعلُوم َأن يحكُم فيه بِالْغَلَط ، فَِإنَّه قَد تَظَافَر قَوُل عاِئشَةَ وابنِ عباسٍ وَأنَسٍ وغَيرِهم علَى َأنَّ

قَابٍِل سنَةَ سبعٍ سوى  2من 1الْقَعدة عام الْحديبِية سنَةَ ستٍّ ، ثُم لَم يعتَمر إلَّاَأن الُْأولَى كَانَتْ في ذي 
م في ذي الْقَعدة عمرة الْقَضاء ، ثُم لَم يخْرج إلَى مكَّةَ حتَّى فَتَحها سنَةَ ثَمانٍ في رمضان ولَ 3التي

ف رتَمعي الْفَتْحِيف خُوِلهي د ةرمبِع مرا فََأحنْهم عجر ثُم نَةالس لْكت ناٍل مي شَونٍ فنَيإلَى ح خرج ثُم ،
   .م في ذي الْقَعدة ، فَمتَى اعتَمر في شَواٍل ؟ واَللَّه سبحانَه وتَعالَى َأعلَم ، ولَا علْم إلَّا ما علَّ

  ]العمرة سنة [ 

الْعمرةُ « -علَيه الصلَاةُ والسلَام  -فَرِيضةٌ ِلقَوِله : -رحمه اللَّه  -وقَاَل الشَّافعي ) والْعمرةُ سنَّةٌ[ (

جالْح ةةٌ كَفَرِيضفَرِيض « لُهلَنَا قَوو-  لَامالسلَاةُ والص هلَيع- »الْحعةُ تَطَورمالْعةٌ وفَرِيض ؛ » ج

وتَْأوِيُل ما .  فْليةوِلَأنَّها غَير مَؤقَّتَة بِوقْت وتَتََأدى بِنية غَيرِها كَما في فَاِئت الْحج، وهذه َأمارةُ النَّ

وهي الطَّوافُ (قَاَل . تَثْبتُ الْفَرضيةُ مع التَّعارضِ في الْآثَارِرواه َأنَّها مقَدرةٌ بَِأعماٍل كَالْحج إذْ لَا 

يعالسو (لَمَأع اَللَّهتُّعِ، وابِ التَّمي بف نَاهذَكَر قَدو [ .  

  ) لُهنَّةٌ: قَوةُ سرمالْعو  (نم َأقَ 4َأي رِ فَقَدمي الْعةً فرا ما َأتَى بِهم رغَي قْتبِو دقَيم رنَّةَ غَيالس ام
رالْق َأن يهنَافا فَلَا يهدذَا إذَا َأفْرُل ، هَأفْض انضمي را فإلَّا َأنَّه ، يها فنْهع يتَ النَّهثَب ُل ؛ ِلَأنَأفْض ان  

  

فَالْحاصُل َأن من َأراد الِْإتْيان بِالْعمرة علَى وجه َأفْضَل . رة الْعم 5ذَِلك َأمر يرجِع إلَى الْحج لَا إلَى
قْرِني فَبَِأن يهَل فَأفْض هجلَى وع جالْح َأو انضمي را فَفيهةً  6فرمع هعم.  

 ) لُهقَو : يعقَاَل الشَّافةٌ: وِل 1) فَرِيضالْفَض نب دمحقَاَل مى  2وخَارخِ بشَايم نم : ، ةفَايك ضفَر
  والدارقُطْني  3وجه قَوِل الشَّافعي رحمه اللَّه تعالى ما رواه الْحاكم في المستَدرك. وقيَل هي واجِبةٌ 

                                                            
 .إلى ) ب(في  1
 ) . أ ، ب(ليست في  2
  ) . أ ، ب(ليست في  3
  . طمس ) ب(في  4
  ) . ب ، ج(ليست في  5
 . بقران ) ب(في  6
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نِ ثَابِتب ديز نالحج والعمرة فريضتان ال يضرك  صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا : قال (  4ع
  .) بأيهما بدأت 

                                                                                                                                                                                    
عبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن عباسٍ وجابِر بن عبد اللَّه ، ومن :  وإلى وجوب العمرة ذهب من الصحابة كل من  1

دمَأحو رِيالثَّو انفْيس اءالْفُقَه نمبِ ، ويسالْم نب يدعسرٍ ويبج نب يدعس ينوذهب إلى أن العمرة سنة . وإسحاق  التَّابِع
: وقد أخذت اللجنة الدائمة لإلفتاء برأي الشافعي وقالت . ابن مسعود والشعبي ومالك _ إلى أبي حنيفة _ إضافة 

ابن رشد ، بداية : انظر . العمرة في اإلسالم واجبة مرة في العمر على أهل مكة وغيرهم ؛ لعموم أدلة الوجوب 
و محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهللا، .  34-33\4والماوردي ، الحاوي الكبير ، .   87\2المجتهد ، 

عبد اهللا بن عبد : ، الفروع ، تحقيق ) هـ763: المتوفى(شمس الدين، المقدسي، الرامينى، ثم الصالحي، الحنبلي، 
مـ ، عدد  2003 -هـ  1424األولى : مؤسسة الرسالة ، الطبعة : ، الناشر 202-201\5المحسن التركي ، 

  .   316\11وفتاوى اللجنة الدائمة ، المجموعة األولى ، .  11: األجزاء
. سنَةَ نَيف وَأربعين وماَئة : وِلد. عارِم محمد بن الفَضِل، السدوسي، البصرِي، الحافظُ، الثَّبتُ، اِإلمام، َأبو النُّعمانِ  2

والذهبي ، .  288-287\26المزي ، تهذيب الكمال ، : انظر . سنَةَ مئتين وَأربعٍ وعشْرِين ، في صفَرٍ: وماتَ 
  .  266-265\10السير ، 

محمد بن عبد اهللا، : للشيخ، اإلمام، أبي عبد اهللا : والمستدرك على الصحيحين في الحديث . مستدرك ) أ(في  3
في عدد الحديث الصحيح، على ما في : ، اعتنى فيه  405سنة : المتوفَّى. سابوري، الحافظ بالحاكم الني: المعروف

، متساهل في التقاطه، كما ) الصحيح(وهو واسع الخطو، في شرط . ، مما رآه على شرط الشيخين ) الصحيحين(
م أنها صحاح على أنه جمع أحاديث، زع:  وذكر أبو بكر الخطيب عن أبي إسحاق األرموي . ذكره ابن صالح 

فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك، ولم يلتفتوا فيه إلى . شرط البخاري ومسلم، يلزمهما إخراجها في صحيحيهما 
وجمع منه  جزءاً من . الحافظ الذهبي : وقد بين ذلك . وفيه ضعيف، وموضوع أيضاً : وقال البلقيني. قوله

  .  59\2والبغدادي ، هدية العارفين ، .  1672\2حاجي خليفة، كشف الظنون ، : انظر . الموضوعات 
4  نييضالفَرو نقْرِِئيخُ المشَي ،رالكَبِي اماِإلم ، جِيرالخَز ،ديبنِ ز اكحبنِ الض ثَابِت بن ديثَ  زدح ،نَةيدي المفْتم ،

َأبو : حدثَ عنْه . وعن صاحبيه، وقَرَأ علَيه القُرآن بعضه َأو كُلَّه، ومنَاقبه جمةٌ  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-النَّبِي : عنِ 
، وكَان من  وابن عمر، وَأبو سعيد الخُدرِي، وَأنَس بن ماِلك، وسهُل بن سعد -وقَرآ علَيه  - هريرةَ، وابن عباسٍ 

نَةيدلَى المع جِإذَا ح فُهتَخْلسالخَطَّابِ ي بن رمع كَانو ،ةجالح لَةمح . كومرالي موةَ الغَنَاِئمِ يمسلَّى قي تَوالَّذ وهو .
 النَّبِي راجا هفَلَم ،اءياَألذْك دَأح كَانو-ع لَّى اللَّهصلَّمسو هلَي-  النَّبِي هرنَةً، فََأمةَ سشْرى عدِإح ناب وهو ،ديز لَمَأس-
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 3وفيه إسماعيُل بن مسلمٍ الْمكِّي.  2من قوله انتهى 1)الصحيح عن زيد بن ثابت : قال الحاكم  
 فُوهعض.  خَارِيقَاَل الْب :يثدالْح نْكَر4م  ،  

  

  

  

موقُوفًا  1عن محمد بنِ سيرِين 7الْبيهقي عن هشَامِ بنِ حسان 6حديثَه ، ورواه 5حدثنا: َأحمد وقَاَل 
يححالص وه2و  . نْهع اللَّه يضنِ الْخَطَّابِ رب رمع نع يقُطْنارالد جَأخْرلًا قَاَل (( وجر ا : َأني

                                                                                                                                                                                    

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَاَل  -ص ،مهكُتُب َأ لَهقْرِلي ،دوهخَطَّ الي لَّمتَعي َأن) :منُهانظر . هـ  45توفي سنة ) . فَِإنِّي الَ آم :
  .  2/426والذهبي، السير ، . 2/346األثير ، أسد الغابة ،  ابن

  ) . أ(ما بين القوسين ليس في  1
والحاكم ، المستدرك ، .  2718: ، كتاب الحج ، باب المواقيت ، حديث رقم  346\3سنن الدارقطني ، : ينظر  2
 .  1730: ، كتاب المناسك ، حديث رقم  643\1
وقد . سكن مكة ولكثرة مجاورته قيل له المكي وكان فقيهاً مفتياً. بن مسلم، المكي، أبو إسحاق، البصري " إسماعيل 3

  .  331\1والعسقالني ، تهذيب التهذيب ، .  198\2ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، : انظر . ضعفه أهل الحديث 
جُل وال يعرفُ متْنُه من غيرِ روايته، ال من الوجه الذي رواه منه، هو الحديث الذي ينفرد به الر: الحديثُ المنكر  4

 آخر وجه نوعرفه آخرون بقولهم . وال م : فحديثه منكَر ،قُهسف رأو ظَه ،تْ غَفْلَتُهَأو كَثُر ،شَ غلَطُهفَح نفَم .
دمين هو الحديث الذي انفرد به أحد الرواة خالف أو لم فعند المتق: والحديث المنكر عند أهل الحديث على قسمين 

فِإن كَان الْمنْفَرد عدالً ضابطاً لم يخَالف فَهو صحيح ، وعند المتأخرين هو ما رواه الضعيف . يخالف ولو كان ثقة 
بن عبد الرحمن،  عثمان: ابن الصالح : انظر . ويعتبرونه من أقسام الحديث الضعيف . مخالفاً ِلمن هو أقوى منه 
ماهر ياسين  -عبد اللطيف الهميم : ، مقدمة ابن الصالح ، تحقيق )هـ643: المتوفى(أبوعمرو، تقي الدين ، 

م ، عدد  2002/ هـ  1423: األولى ، سنة النشر: دار الكتب العلمية  ، الطبعة: ، الناشر 169\1الفحل، 
د بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد، شمس الدين، أبو الخير، محم: والسخاوي.  1: األجزاء

،  197\1أبو عائش عبد المنعم إبراهيم ، : ، الغاية في شرح الهداية في علم الرواية ، تحقيق ) هـ902: المتوفى(
 .   1: م ، عدد األجزاء2001األولى، : مكتبة أوالد الشيخ للتراث، الطبعة: الناشر

  .طأ خرقنا ، وهو خ) ب(في  5
  . ويرواه ، وهو خطأ ) ب(في  6
: عن  َأبو عبد اِهللا، اَألزدي، القُردوسي، البصرِي، اِإلمام، العاِلم، الحافظُ، محدثُ البصرة، حدثَ: هشَام بن حسانٍ  7

المزي ، تهذيب الكمال ، : انظر . هـ  147مات سنة . ين الحسنِ، وابنِ سيرِين، وُأخْته؛ حفْصةَ بِنْت سيرِ
 .  353\6والذهبي ، السير ، .  181-182\30
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َأن تَشْهد َأن لَا إلَه إلَّا اللَّه وَأن محمدا رسوُل اللَّه وَأن تُقيم الصلَاةَ : رسوَل اللَّه ما الِْإسلَام ؟ قَاَل 
 رتَمتَعو جتَح َأنكَاةَ والز يتُْؤت3))و  يقُطْنارقَاَل الد : يححص هنَادإس .اهورو  تَابِهي كف ماكالْح

 الْحديثُ مخَرج في الصحيحينِ لَيس فيه: قَاَل صاحب التَّنْقيحِ .  4الْمخَرجِ علَى صحيحِ مسلمٍ
رتَمتَعا شُذُوذٌويهةُ فاديالز هذهَأ 5، و فعض نم لَمتَس لَم يثُ ُأخَرادَأح يهفو ، لَالَةمِ ددع و . جَأخْرو

 ً لَيس َأحد من خَلْق اللَّه إلَّا وعلَيه حجةٌ وعمرةٌ واجِبتَانِ من ((  :عن ابنِ عمر  6الْحاكم أيضا
 ∗الْحج والْعمرةُ فَرِيضتَانِ: ((  وَأخْرج عن ابنِ عباسٍ. وعلَّقَه الْبخَارِي  7))استَطَاع إلَى ذَِلك سبِيلًا 

دلْي يمِ ثُموا إلَى التَّنْعجخْرفَلْي ، مافُهطَو متَهرمع كَّةَ فَِإنَل مإلَّا َأه لَى النَّاسِ كُلِّهِما عيثَ 8))خُلُوهدالْح ،
الشَّافعي رحمه اللَّه في منَاظَرة من َأنْكَر علَيه الْقَوَل  قَاَل: وقَاَل الْبيهقي. وقَاَل علَى شَرط مسلمٍ 

رموبِ الْعجةبِو∗∗  :  

ولَنَا ما َأخْرجه التِّرمذي عن حجاجِ بنِ َأرطَاةَ . بِالْحج  10َأشْبه بِظَاهرِ الْقُرآنِ ؛ ِلَأنَّه قرنها 9الوجوب
سِئَل رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن الْعمرة َأواجِبةٌ (( عن محمد بنِ الْمنْكَدرِ عن جابِرٍ قَاَل 

حديثٌ حسن صحيح ، هكَذَا وقَع في : قَاَل التِّرمذي  1))تَمر فَهو َأفْضُل يع 11)لَا ، وَأن ( هي ؟ قَاَل 

                                                                                                                                                                                    
1  نرِييس بن دمحِل اِهللا : موسمِ رخَاد ،اِلكلَى َأنَسِ بنِ موم ،رِيصالب ،ياَألنَس ،ارِيكْرٍ، اَألنْصو بَأب- هلَيع لَّى اللَّهص
ولَّمس- . رِيرٍ الطَّبرِيج بن دمحالَمِ، قَاَل مخُ اِإلسشَي ،اماِإلم : ريباً، كَثيرِعاً، َأداِلماً، وهاً، عيفَق نرِييس ناب كَان

المزي ، تهذيب : انظر . هـ  110مات سنة . الحديث، صدوقاً، شَهِد لَه َأهُل العلْمِ والفَضِل بِذَِلك، وهو حجةٌ 
  .  606\4والذهبي ، السير ، .  345- 344\25الكمال ، 

  .  8766: ، كتاب الحج ، باب من قال بوجوب العمرة ، حديث رقم  573\4البيهقي ، السنن الكبرى ، : ينظر  2
  .  2708: ، كتاب الحج ، باب المواقيت ، حديث رقم  341\3سنن الدارقطني ، : ينظر  3
  .  116\1الحاكم ، المستدرك ، : ينظر  4
  .  423\3ابن عبد الهادي ، تنقيح التحقيق ، : ينظر  5
  ) . أ ، ب(ليست في  6
،  644\1والحاكم ، المستدرك ، . ، كتاب الحج ، باب وجوب العمرة وفضلها  2\3صحيح البخاري ، : ينظر  7

 .   1723: كتاب المناسك ، حديث رقم 
 ) . ج(أ من /  349) ق(نهاية  ∗
  .  1729: ، كتاب المناسك ، حديث رقم  643\1الحاكم ، المستدرك ، : ينظر  8
  ) .ب(ب من /  344) ق(نهاية  ∗∗
  ) . ط(ليست في  9

  . فوتها ) أ(في  10
 . واألولى ) ب(في  11
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يخالْكَر ةايي رِو2ف  رِهغَي ةايي رِوف قَعوو ، :رلَا غَي نسيثٌ حديَل هو.  3ح4ق  فَِإن ، يححالص
م يهذَا فطَاةَ هَأر نب اججقَاٌل الْح . هيثدنِ حكَو نع نْزُِل بِهلَا ي َأنَّهو يها فانِ مرابِ الْقي بنَا فذَكَر قَدو

نسالْحنًا وس5ح  يقُطْنارقَاَل الد ِإنةٌ اتِّفَاقًا ، وجح :اتَّفَقَتْ  6إن فَقَد بِه تَجحطَاةَ لَا يَأر نب اججالْح
عن  8الْمنْكَدرِ عن التِّرمذي علَى تَحسينِ حديثه هذَا ، وقَد رواه ابن جريجٍ عن محمد بنِ 7ياتالروا

يانرالطَّب هجَأخْرابِرٍ ، ويرِ 9جغي الص10ف   

  

  .وضعفَه  12َأيوب فيه يحيى بن ، 11والدارقُطْني بِطَرِيق آخَر عن جابِرٍ

                                                                                                                                                                                    
 .  931: ، أبواب الحج ، باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم ال ، حديث رقم  262\2سنن الترمذي ، : ينظر  1
  . الكررخي ، وهو خطأ ) ب(في  2
  . غيره ) ب(في  3
  ) . أ(ليست في  4
5 نحديثاً :  الحديث الحس بالكَذبِ، والَ يكون متَّهي نم هفي إسناد الَ يكون أن ذلك نحو غيرِ وجه نى مروشاذّاً، وي .

  . 113\1،  والقزويني ، مشيخة القزويني ،  99\1ابن الصالح ، مقدمة ابن الصالح ، : انظر 
  ) . أ ، ب(ليست في  6
  . الرواة ) ط(في  7
  . المنطرد ، وهو خطأ ) ب(في  8
اِإلمام، . نِ مطَيرٍ، اللَّخْمي، الشَّامي، الطَّبراني، صاحب المعاجِمِ الثَّالَثَة َأبو القَاسمِ، سلَيمان بن َأحمد بنِ َأيوب ب 9

ولد بعكا، . الحافظُ، الثِّقَةُ، الرحاُل، الجواُل، محدثُ اِإلسالَمِ، علم المعمرين، أصله من طبرية الشام، وإليها نسبته 
) التفسير(في الحديث، وله كتب في ) معاجم(ن ومصر والعراق وفارس والجزيرة، له ثالثة ورحل إلى الحجاز واليم

الذهبي، السير  ، : انظر . توفي سنة ستِّين وثَالَث ماَئة بَأصبهان. وغير ذلك ) دالئل النبوة(و ) األوائل(و 
  .  121\3والزركلي ، األعالم ، . 119\16
، ) هـ360: المتوفى(ان بن أحمد بن أيوب بن مطير، اللخمي الشامي، أبو القاسم، سليم: الطبراني : ينظر  10

،   1015: ، حديث رقم  193\2محمد شكور محمود الحاج أمرير ، : ،  تحقيق)المعجم الصغير(الروض الداني 
  . 2: ألجزاء، عدد ا 1985 – 1405األولى، : عمان ، الطبعة, بيروت  -دار عمار , المكتب اإلسالمي : الناشر

  . 2724: ، كتاب الحج ، باب المواقيت ، حديث رقم  348\3سنن الدارقطني ، : ينظر  11
12  بوَأي ى بنيحي : رِيصالم ،رالشَّهِي اِلمثُ، العدحالم ،اماِإلم ،  يقاسِ الغَافبو العمختلف في توثيقه . َأب . دمقَاَل َأح

وقَاَل . صاِلح : وقَاَل مرةً . ثقَةٌ : هو دون حيوةَ وسعيد بنِ َأبِي َأيوب، وهو سيُئ الحفْظ ، وعنِ ابنِ معينٍ  :بن حنْبٍل
. تُوفِّي سنَةَ ثَمانٍ وستِّين وماَئة . لقَوِي لَيس بِا: وقَاَل مرةً . لَيس بِه بْأس : وقَاَل النَّساِئي . الَ يحتَج بِه : َأبو حاتمٍ

  .  188\11والعسقالني ، تهذيب التهذيب ، .  5\8الذهبي ، السير ، : انظر 
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لَّى اللَّه علَيه قَاَل رسوُل اللَّه ص: عن َأبِي هريرةَ رضي اهللا عنه  قَاَل  1وروى عبد الْباقي بن قَانعٍ 
لَّمسو )) : عةُ تَطَورمالْعو ادجِه ج2))الْح نِ حُل ابقَوةٌ ، وجا حضَأي وهمٍ وز" : اهوٌل ،  رسرم أنَّه

عبد  6عنْه علَيه الصلَاةُ والسلَام ، وتَضعيفُ 5صاِلحٍ ماهان الْحنَفي 4عن َأبِي 3معاوِيةُ بن ِإسحاقَ
 اناهمي واقخُ  7"الْبالشَّي هضتَراع  

 امِ بَِأني الِْإمينِ فالد يتَقدبارِ 8عبك نعٍ مقَان ني باق9الْب  َأن عقَاتٌ ، مث نَادي الِْإساقبو فَّاظالْح
وتَضعيفُ ماهان غَير صحيحٍ ، فَقَد وثَّقَه : قَاَل . التَّنَزِل  1حجةٌ عنْدنَا ، وِإنَّما كَلَامنَا في 10الْمرسَل

                                                            
1 وِياُألم اثقبنِ و وقزرعِ بنِ مقَان ي بناقالب دبال, ع ارِعظُ البافالح اماِإلم ، يادغْدم البالَهوقُ مودو , صي َأبالقَاض

وِلد سنة خمس وستين . كَان يحفَظُ ، ولَكنَّه يخْطئ ويصر: صاحب كتَابِ معجمِ الصحابة ، قَاَل الدارقُطْني , الحسينِ
  .  272\3والزركلي ، األعالم ، .  526\15الذهبي ، السير، : انظر . هـ  351توفي سنة . ومائتين 

، ) هـ456: المتوفى(أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، األندلسي، القرطبي، الظاهري، : ابن حزم : ينظر  2
 . 12: بيروت ، عدد األجزاء –دار الفكر : ، الناشر 5\5المحلى باآلثار ، 

قال َأحمد بن . لف في توثيقه اخت. معاوية بن إسحاق بن طلحة بن عبيد اهللا، القرشي، التَّيمي، يكنى َأبا األزهر 3
وذكره ابن . ال بأس بِه : وقَال َأبو حاتم . شيخ واه : وقَال َأبو زرعة . ثقة : حنبل ، وأبو عبد الرحمنِ النَّسائي 

 .  274\2والذهبي ، الكاشف ، .  160\28المزي ، تهذيب الكمال ، : انظر " . الثقات"حبان في كتاب 
  . ابن ) ب(ي ف 4
َأبو صالح الحنفي : قال يحيى بن معين . َأبو صالح، الحنفي، الكوفي، أخو طليق بن قيس : عبد الرحمن بن قيس  5
: انظر. وأنكر النسائي وغيره أن يكون أبو صالح الحنفي هو نفسه ماهان  . الثقات "وذكره ابن حبان في كتاب . ثقة

 .   38\5والذهبي، السير ، .  361-360\17،  المزي، تهذيب الكمال
. المنهال بن عمرو، وسلَيمان الشَّيباني : روى عنه . سمع موالته، عن ُأم سلَمة . هو َأبو سالم، الحنَفي : وماهان 

تله ، رآه عمار الدهني وروي عن جماعة من الصحابة وروى عنه أهل الْكُوفَة ، صلبه الْحجاج بن يوسف وقَ
وقال البخاي  . ماهان َأبو صالح، وال يصح : وقَاَل بعضهم : وقال البخاري . مصلوباً على بابه، يعد في الكُوفيين 

دنَا كَذَِلك قَاَل علي بن المديني  ماهان َأبو سالم فَقلت ِإن َأحمد يقُول ماهان َأبو صالح قَاَل َأنا أخْبرت َأحمد وكَان عن
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم : والبخاري .  67\8البخاري ، التاريخ الكبير ، : انظر . حتَّى وجدنَاه ماهان َأبو سالم

،  228\1محمود إبراهيم زايد ، : ، التاريخ األوسط ، تحقيق ) هـ256: المتوفى(بن المغيرة ، أبو عبد اهللا ، 
  .األولى : القاهرة ، الطبعة , حلب  - دار التراث  مكتبة, دار الوعي : الناشر

  . وتضعيفه ) أ ، ب ، ج(في  6
  .  5\5ابن حزم ، المحلى ، : ينظر  7
 . عند ، وهو خطأ ) ب(في  8
  . كتاب ، وهو خطأ ) ب(في  9

هو حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعةً من الصحابة وجالسهم، كعبيد اهللا بن عدي بن : الحديث المرسل  10
واخْتَلَفُوا في قَبوِل الْخَبرِ . قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : الخيار، ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال
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ورينٍ وعم نابيرشَاهةٌ ماعمج نْهى ع∗ مهذَكَر2و  . هنَدي سفاسٍ وبنِ عاب يثدح نا مضَأي وِير قَدو
  . 3مجاهيُل

 هاجم نى ابورقُ 4وي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وَل اللَّهسر عمس َأنَّه اللَّه ديبنِ عةَ بطَلْح نوُل ع )) جالْح
 عةُ تَطَورمالْعو ادر 5))جِهمع يهفسٍ  6وقَي نامِ . بي الِْإمانتهى: قَاَل ف يهف تَكَلَّملَا .  7م رذَا الْقَدهو

خْرِج8ي  ةيجالْح طْلَقم ننْزُِل عنِ فَلَا يسالْح نع يثَهدح.  

  

عن  2عن َأبِي معشَرٍ 1عن سعيد بنِ َأبِي عروبةَ 9ي شَيبةَ من حديث َأبِي ُأسامةَوَأخْرج ابن َأبِ 
كَفَى و 4"الْحج فَرِيضةٌ والْعمرةُ تَطَوع : " عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنْه  3قال: إبراهيم قَاَل 

                                                                                                                                                                                    

ِإن كَان الْمرسُل : وَأما الشَّافعي فَِإنَّه قَاَل. اِلك وَأحمد بن حنْبٍل في َأشْهرِ الروايتَينِ عنْه فَقَبِلَه َأبو حنيفَةَ وم: الْمرسِل 
غَي نوِي عري اوٍ آخَرر لَهسَأر َأو هلسرم رغَي هنَدَأس لًا قَدسرم َأو ةابحيِل الصاسرم نم هدضع ِل، َأووخِ الَْأورِ شُي

يرسُل عمن فيه علَّةٌ من جهالَة قَوُل صحابِي، َأو قَوُل َأكْثَرِ َأهِل الْعلْمِ، َأو َأن يكُون الْمرسُل قَد عرِفَ من حاِله َأنَّه لَا 
وآل تيمية ، المسودة ، .  123\2اآلمدي ، اإلحكام ، : انظر. ، فَهو مقْبوٌل وِإلَّا فَلَا َأو غَيرِها، كَمراسيِل ابنِ الْمسيبِ

1\250  .  
  . على ) ط ، ب(في  1
 ) . أ(أ من /  147) ق(نهاية  ∗
  . 150\3الزيلعي ، نصب الراية ، : انظر  2
  .  5\5ابن حزم ، المحلى ، : ينظر  3
، صادقاً، واسع محمد بن يزِيد، َأبو عبد اِهللا، القَزوِيني، الحافظُ، الكَبِير، الحجةُ، المفَسر، ، وكَان نَاقداً: ابن ماجة  4

انظر ، . هـ  273: توفي سنة . عصرِه  ، وحافظُ قَزوِين في) التَّفْسيرِ(، و ) التَّارِيخِ(، و ) السنَنِ(العلْمِ ، مصنِّفُ 
 .  144\7والزركلي ، األعالم ، .  277\13الذهبي ، السير ، 

  .   2989: ، كتاب المناسك ، باب العمرة ، حديث رقم  995\2سنن ابن ماجة  ، : ينظر  5
و جعفر، المعروف المكي، أب:  عمر بن قيس : وهو . في جميع النسخ عمرو بن قيس ، والصحيح عمر بن قيس  6

: متروك الحديث ، وقال البخاري : ضعيف الحديث، وقال النسائي : بسندل، مولى آل بني أسد،  قال ابن معين 
ضعيف الحديث متروك : لين الحديث، وقال أبو حاتم : متروك وقال أبو زرعة : منكر الحديث، وقال أبو داود 

  .  320\7والعسقالني ، لسان الميزان ، .  490\7التهذيب ،  العسقالني ، تهذيب: انظر . الحديث منكر الحديث 
 .  150\3الزيلعي ، نصب الراية ، : ينظر  7
 . يجوز ) ب(في  8
قال َأحمد بنِ .  كَان من َأِئمة العلْمِ. حماد بن ُأسامةَ بنِ زيد، الكُوفي، الحافظُ، الثَّبتُ، مولَى بني هاشمٍ : َأبو ُأسامةَ  9

الذهبي ، : انظر . هـ  201توفي سنة . َأبو ُأسامةَ ثقَةٌ، كَان َأعلَم النَّاسِ بُِأمورِ النَّاسِ، وَأخْبارِ َأهِل الكُوفَة : حنْبٍل
  .  272-271\2والزركلي ، األعالم ، .  277\9السير، 
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طُرقه يرفَعه إلَى درجة  6إرخَاء الْعنَانِ في تَحسينِ حديث التِّرمذي بتعدد 5فَبعد. دوةًبِعبد اللَّه قُ
 بِها ، الصحيحِ علَى ما حقَّقْنَاه ، كَما َأن تَعدد طُرق الضعيف يرفَعه إلَى الْحسنِ ؛ ِلضعف اِلاحتماِل

الْمعارضة ؛ ِلَأن الْمعارضةَ تَمنَعه  الْمعارضة ، واِلافْتراض لَا يثْبتُ مع 7وقَد تَحقَّقَ ذَِلك فَقَام ركن
 وبجالْو وهو الظَّنِّي ضالْفَر يعِل الشَّافقَو نم ادرالْم خْفَى َأنلَا يو ، اهقْتَضم اتإثْب ننَا ، عنْدع

فَحاصُل . اه َأيضا ؛ ِللاشْتراك في موجِبِ الْمعارضة ومقْتَضى ما ذَكَرنَاه َأن لَا يثْبتَ مقْتَضى ما روينَ
فَلَا يثْبتُ ويبقَى مجرد فعله صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  8التَّقْرِيرِ حينَِئذ يعارض مقْتَضيات الْوجوبِ والنَّفَِل

ذَِلكو ، ينالتَّابِعو ابِهحَأصوتعالى و انَهحبس اَللَّها ، وةَ فَقُلْنَا بِهنِّيالس وجِب9ي  ، لَملَا ( َأعَل وولَا حو
 ةَ إلَّا بِاَللَّه10)قُو  .  

  

 ] وعفُر[  

لْوِجدانِ وهو ، فَِإن تَعدد الْمواقعِ يوسع باب ا 11وِإن اُستُفيد شَيء منْها مما تَقَدم فَِإنِّي لَا َأكْره تكرارها
ودقْصالْم.  

                                                                                                                                                                                    
بِي عروبةَ، َأبو النَّضرِ بن مهران، العدوِي، موالَهم، البصرِي ، اِإلمام، الحافظُ، عاِلم سعيد بن َأ: ابن َأبِي عروبةَ  1

 ثَّقَهةَ، ووِيالنَّب نَننَّفَ السص نُل مَأوو ،ةرصِل البةٌ : َأهاعمجو ،اِئيالنَّسنٍ، ويعم ى بنيحهـ  156نة توفي س. ي .
  .  98\3والزركلي ، األعالم، .  413\6الذهبي ، السير ، : انظر 

وقال أبو حاتم صالح . قال العجلي كان ثقة في الحديث . التميمي، الحنظلي، أبو معشر، الكوفي : زياد بن كليب  2
والعسقالني ، لسان .  382\3انظر ، العسقالني ، تهذيب التهذيب ، . مات سنة عشرين ومائة . وقال النسائي ثقة 

  .  222\7الميزان ، 
  ) . أ ، ب(ليست في  3
.  13684: ، كتاب الحج ، باب من قال أن العمرة تطوع ، حديث رقم  223\3مصنف بن أبي شيبة ، : ينظر  4

 . منقطع ، إبراهيم النخعي لم يسمع من عبد اهللا بن مسعود 
  .فيعيد ) ب(في  5
  .تعدد) ط ، ب(في  6
 . لكن  )أ(في  7
 . والنقل ) ب(في  8
  ) . أ ، ب ، ط (ليست في  9

 ) . ج(ما بين القوسين ليس في  10
  .تكررها ) ب(، وفي ) أ(ليست في  11
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بِي يوسفَ يصير إحرام فَاِئت الْحج حاَل التَّحلُِّل بِالْعمرة إحرام الْحج عنْد َأبِي حنيفَةَ ومحمد ، وعنْد َأ 
؛ ِلَأنَّه حين عجز عن  1د زفَر الْمفْعوُل َأيضا َأفْعاُل الْحج من الطَّواف والسعيإحرام عمرة ، وعنْ

  .  3يتَحلَُّل بِما يقْدر علَيه 2الْكُلِّ فإنه

 افلَُّل إلَّا بِطَولَا تَحو ، لَهلَا قَب قُوفالْو دعلُُّل با التَّحعالثَّابِتُ شَر مقَد فَلَو ، قُوفالْو قْتو اتفَو دعب
ذَةبإلَى الر جخَر ى ثُمعسفَطَافَ و ةجبِح رِمحلَّ  4محي َأن هلَيفَع جالْح تَّى فَاتَها حبِه رصثَلًا فَُأحم
، والْمسَألَةُ بِحاِلها لَا يجِب  6حتَّى لَو كَان قَارِنًا 5تَّحلُِّلبِعمرة ، ولَا يكْفيه طَوافُ التَّحية والسعيِ في ال

فَاتَه  ∗∗كَان قَارِنًا ولَم يطُفْ شَيًئا حتَّى ∗قَضاء عمرته الَّتي قَرنَها ؛ ِلَأنَّه َأداها ، وِإن 7يجِب عليه
طُوفُ الْآنا لَا تَ 8ي؛ ِلَأنَّه هترمي ِلعا إذَا َأخَذَ فهقْطَعا يِإنَّما ، وهنْدةَ عالتَّلْبِي قْطَعلَا يى ، وعسيفُوتُ و

نع لَُّل بِهتَحي يالَّذ افالطَّو جي الْحامِ فرالِْإح .  

  

دخَلَتْ َأشْهر الْحج من قَابٍِل فَتَحلََّل بِعمرة ثُم حج من عامه  10فَمكَثَ حراما حتى 9ومن فَاتَه الحج
عمرة كَان  13، وهذَا مما يدلُّ علَى َأن إحرام حجه باق ، إذْ لَو انْقَلَب إحرام 12لَا يكُون متَمتِّعا 11ذلك

                                                            
 ) . أ(ليست في  1
  ) .أ ، ب(ليست في  2
  .  175\4السرخسي  ، المبسوط ، : ينظر  3
من قرى المدينة على ثالثة أيام قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز إذا رحلت من فيد تريد مكّة، وبهذا  4

 .  24\3شهاب الدين الحموي ، معجم البلدان ، : انظر . الموضع قبر أبي ذر الغفاري، رضي اهللا عنه 
 . التحليل ) ب(في  5
  . قاناً ، وهو خطأ ) ب(في  6
  ) . أ(ليست في  7
  ) . ج(ب من /  349) ق(نهاية  ∗
  ) .ب(أ من /  345) ق(نهاية  ∗∗
  . إال أن ) ب(في  8
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  9

  . ثم  )  أ(في  10
 ) .أ ، ب ، ج(ليست في  11
 .  176\4والسرخسي ، المبسوط ، .  526\2الشيباني ، المبسوط ، : انظر  12
 . أحرم ) ب(في  13
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 نَعما إذْ لَا يتِّعتَممقَعَأو َأن دعب جرِ الْحلَى َأشْهع ةرمامِ الْعرإح متُّعِ تَقَدالتَّم نرِ َأفْ 1مي َأشْها فالَهع
جكَالْحم تَّى لَوح ، جامِ حرقَائه إحقُلْنَا بِب ِإنامِ ، ورالِْإح بِذَِلك جحي َأن جالْح ِلفَاِئت سلَيا  ثَ، ورِمحم

مِ حجه تَغَير إلَى قَابٍِل لَم يفْعْل َأفْعاَل عمرة التَّحلُِّل ، فَأراد َأن يحج لَيس لَه ذَِلك؛ ِلَأن موجِب إحرا
 علَى 2في اِلاستدلَاِل بِهذَاشَرعا بِالْفَوات فَلَا يتَرتَّب علَيه غَير موجِبِه ، فَلَا يتَمكَّن َأبو يوسفَ 

ةرمع امره إحتورريصاتنِ الْفَوكَو نيب ةرملُِّل بِعوبِ التَّحجي وقَ فلَا فَرا  3، ومدعب َأو ةحاَل الصح
اعِ  4أفسدبِالْجِم.  

 5؛ ِلَأنَّه قَبَل التَّحلُِّل بالعمرةرفَض الَّتي َأدخَلَهاتَة وسعى وولَو فَاتَه الْحج فََأهلَّ بُِأخْرى طَافَ ِللْفَاِئ 
  .  7حجتَينِ ، وعلَيه فيها ما علَى الرافضِ 6جامع بين إحرام

لَاِل شَيء سوى الَّتي هو فيها ؛ ِلَأن لَم يلْزمه بِهذَا الِْإه 8ولَو نَوى بِهذه الَّتي َأهلَّ بِها قَضاء الْفَاِئت
ما هو موجود لَغْو فَيتَحلَُّل بِالطَّواف والسعيِ ويقْضي الْفَاِئتَ  9يجادإإحرامه بعد الْفَوات باق ، ونيةُ 

ه جامع بين عمرتَينِ إحراما علَى قَوِل َأبِي يوسفَ فَقَطْ ، فَلَو كَان َأهلَّ بِعمرة رفَضها َأيضا ؛ ِلَأنَّ
  .وعملًا علَى قَوِلهِما 

؛ ِلَأنَّه بِالتَّرك  ولَو َأهلَّ رجٌل بِحجتَينِ فَقَدم مكَّةَ وقَد فَاتَه الْحج يتحلَّل بِعمرة واحدة لَا بِعمرتَينِ 
  . 10روعِ رفَض إحداهما ، والتَّحلُُّل بِالْعمرة إنَّما يجِب ِلغَيرِ ما رفَض وذَِلك واحدةٌوالشُّ

  ]الحج عن الغير [ 

                                                            
  . وقع ) ب(في  1
 .  بها) ب(في  2
  . الفوائت ) ب(في  3
 . أفسده ) ج(فسد ، وفي ) ط(في  4
 ) .أ(ليست في  5
  . إحرامي ) ط(في  6
  . الرفض ) ب(في  7
 . الفائتة ) ج(في  8
 . اتحاد ) أ(في  9

  .  177\4السرخسي ، المبسوط ، : انظر  10
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]  هلمع ابَل ثَوعجي َأن لَه انالِْإنْس ابِ َأنذَا الْبي هُل فرِ الَْأصالْغَي نع جالْح ابب لَاةً َأوص رِهِلغَي

 وِيا رِلم ،ةاعمالْجو نَّةِل السَأه نْدا عهرغَي قَةً َأودص ا َأوموص» النَّبِي نلَاةُ  -عالص هلَيع

 لَامالسو- ُأم نع الْآخَرو هنَفْس نا عمهدنِ َأحيلَحنِ َأمشَيى بِكَبحض َأنَّه اللَّه ةياندحبِو َأقَر نمم هت

  . ]جعَل تَضحيةَ إحدى الشَّاتَينِ ِلُأمته » تَعالَى وشَهِد لَه بِالْبلَاغِ

الِْإضافَة ،  إدخَاُل اللَّامِ علَى غَيرِ  واقعٍ علَى وجه الصحة بْل هو ملْزوم)  باب الْحج عن الْغَيرِ(  
  .ِلنَفْسه لَا ِلغَيرِه قَدم ما تَقَدم  ∗ولَما كَان الَْأصُل كَون عمِل الِْإنْسانِ

 لَا يراد بِه َأن)  عمله ِلغَيرِه صلَاةً َأو صوما عنْد َأهِل السنَّة والْجماعة 1قَولُه له َأن يجعَل ثواب( 
الْجعِل َأولًا بْل الْخلَافَ بينَنَا وبينَهم في َأن لَه ذَِلك َأو لَيس لَه كَما هو ظَاهره ، بْل في َأنَّه ينْجعُل بِ

لُهعلْغُو جي .  

 )لُها 2قَورِهغَي الَْأذْكَارِ )  َأوآنِ والْقُر ةلَاوكَت.  

 )نْدع لُهقَو ةاعمالْجو نَّةِل السخَاِلفَ)  َأهالْم َأن ادرالْم س3لَي  نَّةِل السَأه نع خَارِج ا ذَكَرِلم
، فَِإن ماِلكًا والشَّافعي رحمهما اهللا تعالى لَا يقُولَانِ بِوصوِل الْعبادات الْبدنية الْمحضة 4والجماعة

كَالصدقَة والْحج ، بْل الْمراد َأن َأصحابنَا لَهم كَماُل اِلاتِّباعِ والتَّمسك ما  5كَالصلَاة والتِّلَاوة بْل غَيرِها
  .وصفًا عبر عنْهم بِه ير َأن لَهمبِاسمِ َأهِل السنَّة فَكََأنَّه قَاَل عنْد َأصحابِنَا غَ 6لَيس ِلغَيرِهم ، فَعبر عنهم

بِه.  

                                                            
 ) . أ(ب من /  147) ق(نهاية  ∗
 ) . أ ، ب(ليست في  1
 ) . ب(ليست في  2
  . المخالفة ) ج(في  3
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  4
 . غيرهما ) ج(في  5
 ) . أ(ليست في  6
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 m Ô  Õ Ö × Ø Ùl3 تَعالَى 2بقَوِله 1وخَالَفَ في كُلِّ الْعبادات الْمعتَزِلَةُ وتمسكوا 
ِلما في صحف إبراهيم وموسى علَيهِما  4)مسوقَةً قَصا ( وسعي غَيرِه لَيس سعيه ، وهي وِإن كَانَتْ 

قَّبتَعي ثُ لَميفَح لَامرِفَ  5السا علَى مةً لَنَا عشَرِيع بِِإنْكَارٍ كَان.  

ةُ ، وقَد ثَبتَ ما يوجِب َأنَّها نُسخَتْ َأو مقَيد 6والْجواب َأنَّها وِإن كَانَتْ ظَاهرةً فيما قَالُوه لَكن يحتَمُل 
َأنَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ضحى (( في الصحيحينِ  7الْمصير إلَى ذَِلك وهو ما رواه الْمصنِّفُ وهو

 هتُأم نع الْآخَرو هنَفْس نا عمهدنِ َأحيلَحنِ َأمشَيلْ.  8))بِكَبالْماتٌويرشع هشُوبي اضيةُ ب9ح  ودس .
َأنَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كَان إذَا َأراد َأن (( وفي سنَنِ ابنِ ماجه بِسنَده عن عاِئشَةَ وَأبِي هريرةَ  

، فَذَبح َأحدهما عن ُأمته ممن  10ملَحينِ موجوءينِيضحي يشْتَرِي كَبشَينِ عظيمينِ سمينَينِ َأقَرنَينِ َأ
 دمحم نع الْآخَر حذَبلَاغِ ، وبِالْب شهد لَهتعالى بِالْتوحيد و ِللَّه شَهِد ) دمحآِل م12)) 11)و  دمَأح اهورو

ع طسي الَْأوف يانرالطَّبو ماكالْحةَ وريرَأبِي ه ن.  

                                                            
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  1
 . لقوله ) ب ، ج(في  2
  . 39آية : سورة النجم  3
  . مشوقة قضا ، وهو خطأ ) ب(في  4
  . يتعقبه ) ج(في  5
 . يحمل ) ب(في  6
  . وما ) ط(في  7
.  5558: ، كتاب األضاحي ، باب من ذَبح اَألضاحي بِيده ، حديث رقم  101\7صحيح البخاري ، : ينظر  8

  ) . 17(-)1966: (، كتاب الصيد ، باب استحبابِ الضحية ، حديث رقم  1556\3وصحيح مسلم ، 
  . شعرات ) ط(في  9

) . وجأ(، باب الواو مع الجيم ، مادة  152\5نهاية في غريب الحديث ، ابن األثير ، ال: انظر : أي خصيين  10
 ) . و ج ء(، مادة  333\1الرازي، مختار الصحاح ، 

  ) . ب(ما بين القوسين ليس في  11
، كتاب األضاحي ،  باب َأضاحي رسوِل اللَّه صلَّى  1043\2وسنن ابن ماجة ، .  66\43مسند أحمد ، : ينظر  12

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم : والطبراني.  3122: اُهللا علَيه وسلَّم ، حديث رقم
وعبد المحسن بن إبراهيم , طارق بن عوض اهللا بن محمد : حقيق ، المعجم األوسط ، ت) هـ360: المتوفى(

جاء في .  425\2ومستدرك الحاكم ، .  10: القاهرة ، عدد األجزاء –دار الحرمين : ، الناشر 84\6الحسيني ، 
رعة كَان لَا يضبط قَاَل َأبو ز. ذكره ابن أبي حاتم في الْعلَل فاضطرب فيه ابن عقيل : الدراية تعليقاً على الحديث

 .  48\2العسقالني ، الدراية، : انظر . حديثه 
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سمعت َأبا  5عن َأبِيه 4يحيى بنِ عبد اللَّه 3عنْه عن 2في تَرجمة ابنِ الْمبارك 1وَأخْرج َأبو نُعيمٍ 
َأملَحينِ  ∗∗بِكَبشَينِ َأقَرنَينِ ∗ضحى رسوُل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم(( هريرةَ رضي اهللا عنه يقول 

الْآيةَ، اللَّهم لَك ومنْك عن محمد وُأمتهm u  v  wl6  ، : فَلَما وجههما قَاَل  موجوءينِ
 حذَب ثُم ، رَأكْب اَللَّهو مِ اللَّه7))بِاس .  

                                                            
1  يانرهمٍ الميو نُعُل، : َأبواَألح ،يفوالص ،يانهباَألص ، انرهم ى بنوسم اقَ بنحبن ِإس دمَأح اِهللا بن دبع بن دمَأح

اِإلمام، الحافظُ، الثِّقَةُ، العالَّمةُ، شَيخُ اِإلسالَمِ، وكَان حافظاً ) .الحلْية(يوسفَ البنَّاء، وصاحب  سبطُ الزاهد محمد بنِ
سنَةَ ستٍّ وثَالَثين : ِلد و. مبرزاً عاِلي اِإلسنَاد، تَفَرد في الدنْيا بِشَيء كَثيرٍ من العواِلي، وهاجر ِإلَى لُقيه الحفَّاظُ 

 ماَئة ثَالَثعمل . ون، واِليحالرو نيثدحاء الملَمع نم هوَأب كَانم(وجعم ( تَابكخه، ووشُي)ةلْيالح ( و ،)تَخْرجسالْم (
نِ  ، ويحيحلَى الصان(عهبتَاريخ َأص (و ،)نَّةصفَة الج (تَاب ، وك) ةودالَِئل النُّب ( تَابكو ،)ةابحاِئل الصفَض ( ،

الذهبي ، السير ، : انظر . هـ  430توفي سنة . ومصنَّفَاتُه كَثيرةٌ جِداً ) . النِّفَاق(، وكتَاب ) علُوم الحديث(وكتَاب 
  . 157\1والزركلي، األعالم ، .  453-454\17

َأبو عبد الرحمنِ، الحنْظَلي، موالَهم، التُّركي، ثُم المروزِي، اِإلمام، شَيخُ : ن المبارك  بنِ واضحٍ عبد اِهللا ب 2
ِلدوالَمِ، ماَألع دظُ، الغَازِي، َأحافالح ،هقْتي وف اءياَألتْق ريَأمو ،هانمز اِلمالَمِ، عاِإلس ه : ماَئةةَ وشْرانِ عثَم نَةي سف .

. هـ  181مات سنة . وحديثُه حجةٌ بِاِإلجماعِ، وهو في المسانيد واُألصوِل . فَطَلَب العلْم وهو ابن عشْرِين سنَةً 
  .  115\4والزركلي ، األعالم ، .  379-378\8الذهبي ، السير ، : انظر 

  ) .أ(ليست في  3
عيينَة يحيى بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن موهب، القرشي، التَّيمي، المدني، نزل الْكُوفَة،  يروي عن َأبِيه ، كَان ابن  4

كرة لَا يعرف هو ولَا َأبوه َأحاديثه من: وقَاَل َأحمد . لَيس بِشَيء ولَا يكْتب حديثه : عيينَة شَديد الْحمل علَيه وقَاَل يحيى
وقَاَل ابن حبان يروي عن َأبِيه ما لَا أصل لَه وَأبوه ثقَة . وقَاَل النَّساِئي والدارقُطْني ضعيف . ، وقَاَل مرة لَيس بِثقَة 

 اج بِهجت449\31والمزي ، تهذيب الكمال ، .  199\3ابن الجوزية ، الضعفاء والمتروكون ، : انظر . فَسقط اِلاح. 
نه عبيد عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن موهب، المديني، الْقُرشي، والد يحيى ، سمع أبا هريرةَ، رضي اهللا عنْه، سمع م 5

ى بن عبيد اللَّه وهو لَا شَيء روى عنه ابنه يحي: ذكره ابن حبان في الثقات وقال . اِهللا بن عبد الرحمن بن موهب
وابن .  389\5البخاري ، التاريخ الكبير ، : انظر . وَأبوه ثقَة وِإنَّما وقع الْمنَاكير في حديث َأبِيه من قبل ابنه يحيى 

  .  72\5حبان ، الثقات، 
  ) . ب(ب من /  345) ق(نهاية  ∗
 ) .ج(أ من /  350) ق(نهاية  ∗∗
  .  79آية : نعام سورة األ 6
: المتوفى(أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران،  األصبهاني ،  : أبو نعيم : ينظر  7

 - هـ 1394بجوار محافظة مصر،  -السعادة : ، الناشر 178\8، حلية األولياء وطبقات األصفياء ، )هـ430
 . و ضعيف كما ذكر في ترجمته فيه يحيى بن عبد اهللا وه.  10: م ، عدد األجزاء1974
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ورواه ابن َأبِي شَيبةَ عن جابِرٍ .  2في الْمتْنِ 1صحيح علَى شَرط مسلمٍ بِنَقْصٍ: ورواه الْحاكم وقَاَل 
 ))عجنِ ، فََأضيوءجونِ منَينِ َأقَرييمظنِ عيلَحنِ َأمشَيَأتَى بِكَب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص قَاَل  َأنَّها ومهدَأح :
قَاَل بِسو الْآخَر عجَأض ثُم ، دمحآِل مو دمحم نع ماللَّه ، رَأكْب اَللَّهو مِ اللَّه : ، رَأكْب اَللَّهو مِ اللَّهبِاس

  .  3))اللَّهم عن محمد وُأمته ممن شَهِد لَك بِالتَّوحيد وشَهِد ِلي بِالْبلَاغِ 

  . 6في مسنَديهِما 5وَأبو يعلَى 4وكَذَا رواه ِإسحاقُ 

  

  

  

  

  
                                                            

  . بنقض ) ب(في  1
 .  253\4الحاكم ، المستدرك على الصحيحين ، : ينظر  2
، )هـ235: المتوفى(أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي، العبسي، : ينظر  3

: ،  الناشر 51\1بن فريد المزيدي ، عادل بن يوسف العزازي وأحمد : ، مسند ابن أبي شيبة ،  تحقيق)هـ235
  .2: م ، عدد األجزاء1997األولى، : الرياض ، الطبعة –دار الوطن 

إسحاق بن ِإبراهيم بن مخلد بن ِإبراهيم بن مطر، الحنظلي، أبو يعقوب، المروزي، المعروف بابن راهويه، نزيل  4
حديث، والفقه، والحفظ، والصدق، والورع، والزهد، ورحل نيسابور أحد أئمة المسلمين، وعلماء الدين، اجتمع له ال

إلى العراق، والحجاز، واليمن، والشام، وعاد إلى خراسان، فاستوطن نيسابور إلى أن مات بها، وانتشر علمه عند 
وله ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد ابن حنبل، ذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير ، مات سنة ثمان وثالثين . أهلها 

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن : والعسقالني .  373\2المزي ، تهذيب الكمال ، : انظر . اثنتان وسبعون
 –دار الرشيد : ، الناشر 99\1محمد عوامة ، : ، تقريب التهذيب ، تحقيق) هـ852: المتوفى(أحمد بن حجر، 
  . 1: ، عدد األجزاء 1986 – 1406األولى، : سوريا ، الطبعة

5 اماِإلم ،يلصوالم ،يميالٍَل التَّمى بنِ هسيى بنِ عيحثَنَّى بنِ يبنِ الم يلع بن دملَى َأحعو يالَمِ، َأبخُ اِإلسظُ، شَيافالح ،
 باحصِل، وصوثُ المدحالَمِ، ماِإلس)نَدسالم ( و)مجعالم . ( ِلدنَةَ: واٍل، سشَو ي ثَالثنِ  فماَئتَيشْرٍ وع . ماكقَاَل الح :

 نوْأمقَةٌ، مث وه . ماَئة ثَالَثعٍ وبنَةَ ساتَ س171\1والزركلي ، األعالم ، .  174\14الذهبي السير، : انظر . م  . 
، )هـ307: وفىالمت(أبو يعلى أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هالل، التميمي، الموصلي، : ينظر  6

: دمشق ، الطبعة  –دار المأمون للتراث : ،  الناشر 323\3حسين سليم أسد ، : ، مسند أبي يعلى ، تحقيق)هـ307
    . ولم أجده في مسند إسحق بن راهويه .  13: ، عدد األجزاء 1984 – 1404األولى، 



287 
 

ومن .  3والْحاكم 2رواه َأحمد وِإسحاقُ والطَّبراني والْبزار 1وروِي هذَا الْمعنَى من حديث َأبِي رافعٍ 
فَارِيالْغ دينِ ُأسفَةَ بذَيح يثداِئِل 4حي الْفَضف ماكالْح هج5َأخْر .  

ارِيةَ الَْأنْصَأبِي طَلْح يثدح نم6و يانرالطَّبلَى وعو يَأب اهور ، هطَرِيق نمةَ وبَأبِي شَي ناب اهو7ر  .
ا وضةَ َأيبَأبِي شَي ناب اهور اِلكنِ مَأنَسِ ب يثدح نمويقُطْنار8الد  نم ةدع نذَا عه وِير فَقَد ،
الْقَدر الْمشْتَرك وهو َأنَّه ضحى عن ُأمته  9الصحابة وانْتَشَرتْ مخْرِجوه ، فَلَا يبعد َأن يكُون هذا

عجي ا لَمبِم تَابِ بِهالْك يدتَقْي وزجا يورشْهمَأو ، هباحص 10لْه  يقُطْنارالد اهوا رِإلَى مو هإلَي نَنْظُر )) َأن
  كَان ِلي َأبوانِ َأبرهما حاَل حياتهِما فَكَيفَ ِلي بِبِرهما بعد : رجلًا سَألَه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَاَل 

                                                            
كَان . َأسلَم : وقيَل . اسمه ِإبراهيم : من قبط مصرَ يقَاُل  -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-مولَى رسوِل اِهللا : َأبو رافعٍ  1

 ِللنَّبِي هبهاسِ، فَوبداً ِللعبع-لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  النَّبِي شَّرب ا َأنفَلَم-لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهاسِ، -صبالَمِ العبِِإس 
تَقَهثَ . َأعيادةَ َأحدى عوٍل . رفَضلْمٍ وذَا ع كَانو ،قالخَنْدو ،دةَ ُأحوغَز شَهِد . فِّيتُو : يلع الَفَةي خَل . فيقو : فِّيتُو

 نيعبنَةَ َأرس فَةبِالكُو-نْهاُهللا ع يض16\2والذهبي ، السير، .  156\1ابن األثير ، أسد الغابة ، : انظر . - ر  .  
نَد الكَبِيرِ الشَّيخُ، اِإلمام، الحافظُ، الكَبِير َأبو بكْرٍ َأحمد بن عمرِو بنِ عبد الخَاِلق، البصرِي، صاحب المس: البزار  2

ثقَةٌ يخْطئ ويتَّكُل علَى : وقَد ذَكَره َأبو الحسنِ الدارقُطْني فَقَاَل. تَينِ وِلد سنَةَ نَيف عشْرة وماَئ. الَّذي تَكَلَّم علَى َأسانيده 
 هفْظح . ماكالح دمو َأحقَاَل َأبالمتن: ونَاد وي اِإلسئ فخْطي . نيعستنِ واثْنَتَي نَةي ساتَ فلَة َأجلُه فَممبِالر كَهرَأدو

نِ و189\1والزركلي ، األعالم ، .  532\10الذهبي ، السير ، : انظر . ماَئتَي  .  
أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن : والبزار.  23860: ، حديث رقم  258\39مسند أحمد ، : ينظر  3

محفوظ الرحمن زين : ، البحر الزخار ، تحقيق ) هـ292: المتوفى(خالد بن عبيد اهللا، العتكي المعروف بالبزار، 
مكتبة العلوم والحكم : ، الناشر 3867: ، حديث رقم  318\9اهللا،  وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق الشافعي  ، 

والحاكم ، .  311\1والطبراني ، المعجم الكبير، .  18: األولى، عدد األجزاء: المدينة المنورة، الطبعة  -
  .  425\2المستدرك على الصحيحين ، 

ونزل الكوفة، وتوفي بها، . ذيفة بن أسيد أبو سريحة الغفاري، وكان ممن بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان ح 4
وابن األثير ، أسد الغابة ، .  1667\4القرطبي ، االستيعاب ، : انظر . وصلى عليه زيد بن أرقم، وكبر عليه أربعا

1\703  .  
  .  686\3مستدرك الحاكم ، : ينظر  5
6  ارِيةَ اَألنْصو طَلْحِل اِهللا : َأبوسر باحص ،دوِل بنِ اَألسهس بن ديز-لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  ،اِلهي َأخْونب نمو

 ةقَبلَةَ العلَي شَرع االثْنَي اءالنُّقَب دَأحو ،نيرِيدانِ البيَأع دَأحاتَ بِ. وم نيثَالَثعٍ وبَأر نَةي سف انثْمع هلَيلَّى عصو ،نَةيدالم
-نْهاُهللا ع يض27\2والذهبي ، السير ، . 181\5ابن األثير ، أسد الغابة ، : انظر . -ر  .  
  .  106\5والطبراني ، المعجم الكبير ، .  11\3مسند أبي يعلى ، : ينظر  7
  .  513\5،  سنن الدارقطني: ينظر  8
  ) . أ ، ب ، ط(ليست في  9

  . أن ) ب(في  10
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إن من الْبِر بعد الْموت َأن تصلِّي لَهما مع صلَاتك ، وأن : لَه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم موتهِما ؟ فَقَاَل 
 كاميص عا مملَه ومتَص((أنه 1 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص نْهع يلع نا عضَأي اهوا رِإلَى مقَاَل  2و ))نم 

نَأ  مقَرقَابِرِ ولَى الْمع رمm قل  B  C  Dl3  اتوا ِللَْأمهرَأج بهو ةً ثُمرةَ مشْرى عدإح
 اتوالَْأم ددرِ بِعالَْأج نم يطُأع((ا  4ِإلَى مو )) افَقَاَل ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص َألَهس َأنَسٍ َأنَّه نع

نَعم ، إنَّه : رسوَل اللَّه إنَّا نَتَصدقُ عن موتَانَا ونَحج عنْهم ونَدعو لَهم فَهْل يصُل ذَِلك إلَيهِم ؟ قَاَل 
 6رواه َأبو حفْصٍ الْعكْبرِي 5))نَّهم لَيفْرحون بِه كَما يفْرح َأحدكُم بِالطَّبق إذَا ُأهدي إلَيه لَيصُل إلَيهِم وِإ

رِيكْب6الْع  . نْهعو  

                                                            
، كتاب الجنائز،  59\3مصنف ابن أبي شيبة ، : انظر . لم أجده عند الدارقطني ، وإنما وجدته عند ابن أبي شيبة  1

وورد في معناه عن أبي أسيد . وهو حديث مرسل .  12084: الجنائز، باب ما يتبع الميت بعد موته، حديث رقم 
يعة الساعدي قال بينما نحن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا مالك بن رب

رسول اهللا هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما قال نعم الصالة عليهما واالستغفار لهما وإنفاذ عهدهما 
اه أبو داود وابن ماجة وابن حبان، ووقع خالف من بعدهما وصلة الرحم التي ال توصل إال بهما وإكرام صديقهما رو

أخرجه أبو : بين أهل الحديث في حكم هذا الحديث فقد رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وقال الحافظ العراقي
داود وابن ماجة بإسناد حسن، والحديث ضعفه آخرون منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية في مجموع الفتاوى والعالمة 

حسام الدين عفانة ، فتاوى يسألونك . د: انظر . ي ضعيف سنن أبي داود وفي ضعيف سنن ابن ماجةاأللباني كما ف
 ،11\213  .  
  ) .  أ ، ب(ليست في  2
 .  1آية : سورة اإلخالص  3
، فضائل سورة ) هـ439: المتوفى(أبو محمد الحسن بن محمد بن الحسن بن علي البغدادي : الخَلَّال : ينظر  4

: دمنهور ، الطبعة –القاهرة  -مكتبة لينة : ، الناشر 101\1محمد بن رزق بن طرهوني ، : حقيق اإلخالص ، ت
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، : األلباني: انظر . حديث موضوع .  1: هـ ، عدد األجزاء1412األولى، 

 - دار المعارف، الرياض  :،  دار النشر 452\3، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة ، )هـ1420: المتوفى(
  . 14: م ، عدد األجزاء 1992/ هـ  1412األولى، : الممكلة العربية السعودية ، الطبعة

، الكالم على وصول القراءة ) هـ676: المتوفى(شمس الدين ابن أبي السرور، المقدسي، الحنبلي، : ينظر  5
األولى : الدار األثرية ، الطبعة: ، الناشر 223\1أبو عبد الرحمن شوكت بن رفقي شحالتوغ ، : للميت، تحقيق 

 .  1: م ، عدد األجزاء 2009 -هـ  1430
عمر بن َأحمد : والثاني . عمر بن محمد بن رجاء َأبو حفص العكبري : األول . وجدت أكثر من واحد بهذا اللقب  6

: انظر . ر بن ِإبراهيم، الْإمام َأبو حفص العكْبرِي عم: والثالث . َأحمد بن عبد اللَّه بن شهاب َأبو حفص العكبري 
شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان : و الذهبي.  96\13و  93\13الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، 

دار : الناشر،   618\8الدكتور بشار عواد معروف ، : ، تاريخ اإلسالم ، تحقيق ) هـ748: المتوفى(بن قَايماز ، 
 . 15: م ، عدد األجزاء 2003األولى، : الغرب اإلسالمي، الطبعة
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 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهيس (( ص تَاكُمولَى موا عءد  1))اقْراوو دَأب اهور .و الْآثَار هذي فَها فما ولَها قَبم
ا منوِهنَح نا مضَأي نَّةيرٍ قد 2الس3كَث  َأن وهالْكُلِّ ، و نيك بشْتَرر الْملُغُ الْقَدباِل الطُّوِل يِلح كْنَاهتَر

كتَابِ اللَّه من الَْأمرِ  ∗تُرِ ، وكَذَا ما فيمن جعَل شَيًئا من الصاِلحات ِلغَيرِه نَفَعه اللَّه بِه مبلَغَ التَّوا

ومن الِْإخْبارِ بِاستغْفَارِ  m  © ª « ¬ ® ¯ l4بِالدعاء ِللْواِلدينِ في قَوله تَعالَى 

 m  gf ihl5 m  b  c d eالْملَاِئكَة ِللْمْؤمنين قَاَل 

f g h il6 ي آيةالَى فقَاَل تَعى  7وُأخْرm ¡  ¢  £ ¤  ¥ 

¦  § ¨ © ª «  ¬ ®l8  متَهارباقَ عسوm ¯  ° ± 

± ² ³ ´  µ  ¶ ¸ ¹ ºl9  ِلهإلَى قَوmS  Tl10 

Tl10  ْا ، إذلُّوا بِهتَدي اسالَّت ةالْآي رخَاِلفُ ظَاهرِ فَيِل الْغَيمفَاعِ بِعوِل اِلانْتصي حف يقَطْع
يء لَا ينْفَع استغْفَار َأحد ِلَأحد بِوجه من الْوجوه ِلَأنَّه لَيس من سعيه فَلَا يكُون لَه منْه شَ 11ظَاهرها َأن

ادةإر فَاءنَا بِانْت12فَقَطَع دفَتَتَقَي هافَترلَى صا عرِهال 13ظَاه نلَى مَأو وهُل وامالْع بهها يلًا بِما َأوخِ ، َأمنَّس

                                                            
قال .  3121: ، كتاب الجنائز ، باب القراءة عند الميت ، حديث رقم  191\3سنن أبي داود ، : ينظر  1

يقُطْنارتْن : الدول الْمهجنَاد ميف الِْإسعيث ضد196\5لبدر المنير ، ابن الملقن ، ا: انظر . ِإنَّه ح  . 
 . عن ) ط(في  2
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  3
 ) . أ(أ من /  148) ق(نهاية  ∗
 .  24آية : سورة اإلسراء  4
  .  5آية : سورة الشورى  5
 .  5آية : سورة الشورى  6
  ) .أ ، ب ، ج(ليست في  7
 .  7آية : سورة غافر  8
  .  7آية : سورة غافر  9

  .  9آية : سورة غافر  10
  . أنه ) ط(في  11
  . إراة ، وهو خطأ ) أ(في  12
  . فتقيد ) ب(في  13
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لْخَبرِ لَم يبطُْل بعد الِْإرادة ، وَأما ثَانيا فَلَأنَّها من قَبِيِل الِْإخْبارات ولَا يجرِي النَّسخُ في ا 1فَلَأنَّه َأسهُل إذ
 مهتَوا يمرِ ، والْخَب  

َأن لَا يجعَل الثَّواب ِلغَيرِ الْعامِل ثُم جعلَه  2)وإبراهيم  موسى( ة َأخْبر في شَرِيعجوابا من َأنَّه تَعالَى 
يقَتُهقخِ إذْ حارِ لَا إلَى النَّسالِْإخْب يدإلَى تَقْي هجِعريقَةُ مقنَا حتِل شَرِيعَأه نم مهدعب ننَى ِلمعالْم ادري َأن 

م يرِد إرادتُه ، وهذَا تَخْصيص بِالِْإرادة بِالنِّسبة إلَى َأهِل تلْك الشَّراِئعِ ولَم يقَع نَسخٌ لَهم ، ولَ 3ثُم ترفع
ن ظَاهرِها ومن جعُل اللَّامِ في ِللِْإنْسانِ بِمعنَى علَى فَبعيد م 4وَأما. الِْإخْبار َأيضا في حقِّنَا ثُم نُسخَ 

، وقَد ثَبتَ في ضمنِ إبطَاِلنَا ِلقَوِل ∗سياق الْآية َأيضا ، فَِإنَّها وعظٌ ِللَّذي تَولَّى وَأعطَى قَليلًا وَأكْدى
، واَللَّه سبحانَه بدنية بِما في الْآثَارِات الْالْعباد ∗∗الْمعتَزِلَة انْتفَاء قَوِل الشَّافعي وماِلك رحمهما اللَّه في

  . 5هو الْموفِّقُ

                                                            
 . إذا ) أ(في  1
  . وموسى إبراهيم) ط(في  2
  . يرتفع ) أ ، ج(في  3
  . وما ) ب(في  4
  ) . ب(أ من /  346) ق(نهاية  ∗
  ) .ج(ب من /  350) ق(نهاية  ∗∗
ن الميت ؟ المشهور عند المالكية أنه ال تجوز اإلنابة  في العبادات البدنية عن العبادات البدنية هل تصح ع: مسألة  5

َأو غَيرِه ولَا َأن يتَطَوع بِه عن ميت ) مريض ( لَا ينْبغي ِلَأحد َأن يحج عن حي زمنٍ : قَاَل ماِلك. عن الميت 
تَطَولْيلَا ، و َأو كَان ةوررى صقَ انْتَهتعي قَ َأودتَصي َأو نْهع يدهي َأن ، إلَي بَأح رِ ذَِلكبِغَي نْهع ونٍ . عحفَر نقَاَل اب

 هحي شَرف : انِ بِاَللَّهاعِ كَالِْإيممةَ بِالِْإجابُل النِّيقْبا لَا يم اتادبالْع نةٌ مالَى  -فَاِئدتَع - و اءعا كَالداعما إجلُهقْبا يا منْهم
قال : وعند الشافعية . النِّيابةَ  والصدقَة ورد الديونِ والْوداِئعِ واخْتُلفَ في الصومِ والْحج والْمذْهب َأنَّهما لَا يقْبلَانِ

: من عود الثَّوابِ ِإلَى الميت، بفعل غيره، فما يفعل عنه علَى َأربعة َأقْسامٍ فإذا تَقَرر ما وصفْنَا : اإلمام الماوردي 
وذلك قضاء الديون، وَأداء الزكَاة، وفعُل ما وجب من حج َأو . ما يجوز َأن يفْعَل عنْه بَِأمرِه وغَيرِ َأمرِه : َأحدها

الدو ،ةرمي عالثَّان مسالْقو رِهقَب نْدةُ عاءرالْقو ،لَه اءع : رِهرِ َأملَا بِغَيو رِهبَِأم نْهع لُهعف وزجا لَا يم . ذَِلكا ال : وكُلُّ م
في صوم الفرض، إذا أناب عنْه  يرى جواز النِّيابة: تصح فيه النيابة من العبادات، كالصالة والصيام وكَان في الْقَديمِ 

ما يجوز َأن يفْعَل عنْه بَِأمرِه، ولَا : والْقسم الثَّاِلثُ. والْمشْهور عنْه خلَافُه : وفي نيابة الَْأجنَبِي عنْه وجهانِ . وارِثٌ 
تْقيفعل عنه بغير أمره، وهو النذر بِالْع َأن وزجي ةالْوِلَاي وقلُح نم يها فِلم ، . ابِعالرو : نْهَل عفْعي َأن وزجا لَا يم

قال ابن قدامة في . وذهب الحنابلة إلى جواز ذلك كله . وهو حج التطوع : بِغَيرِ بأمره، وفي فعله عنه فأمره قوالن
ا ِللْميت الْمسلمِ، نَفَعه ذَِلك، إن شَاء اللَّه، َأما الدعاء، واِلاستغْفَار، والصدقَةُ، وَأي قُربة فَعلَها، وجعَل ثَوابه: المغني 

: دلة على ذلك بعد أن ساق األوَأداء الْواجِبات، فَلَا َأعلَم فيه خلَافًا، إذَا كَانَتْ الْواجِباتُ مما يدخُلُه النِّيابةُ، وقال أيضا 
جالْحو موالص بِ؛ ِلَأناِئرِ الْقُربِس تيفَاعِ الْملَى انْتلَالَةٌ عا ديهفو ،اححيثُ صادَأح هذهاتٌ  وادبع غْفَارتاِلاسو اءعالدو
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  ]النيابة في العبادات [  

 ]اعاتُ َأنْوادبالْعو  : ،جا كَالْحمنْهةٌ مكَّبرمو ،لَاةةٌ كَالصضحةٌ ميندبو ،كَاةةٌ كَالزضحةٌ ماِليةُ مابالنِّيو

تَجرِي  تَجرِي في النَّوعِ الَْأوِل في حالَتَي اِلاخْتيارِ والضرورة ِلحصوِل الْمقْصود بِفعِل النَّاِئبِ، ولَا

في النَّوعِ الثَّاِلث عنْد  في النَّوعِ الثَّاني بِحاٍل ِلَأن الْمقْصود وهو إتْعاب النَّفْسِ لَا يحصُل بِه، وتَجرِي

النَّفْسِ، الْعجزِ ِللْمعنَى الثَّاني وهو الْمشَقَّةُ بِتَنْقيصِ الْماِل، ولَا تَجرِي عنْد الْقُدرة ِلعدمِ إتْعابِ 

، وفي الْحج النَّفِْل تَجوز الِْإنَابةُ حالَةَ والشَّرطُ الْعجز الداِئم إلَى وقْت الْموت ِلَأن الْحج فَرض الْعمرِ

نْهوجِ عجحالْم نع قَعي جالْح بِ َأنذْهالْم رظَاه ثُم ،عسالنَّفِْل َأو ابب ِلَأن ةرالْقُد  دتَشْه بِذَِلكو

مالْخَثْع يثدابِ كَحي الْبةُ فارِدالْو ارالَْأخْب فَِإنَّه ةي-  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص-  يهقَاَل ف» ني عجح

َأن الْحج يقَع عن الْحاج، وِللْآمرِ ثَواب النَّفَقَة ِلَأنَّه : -رحمه اللَّه  -وعن محمد . » َأبِيك واعتَمرِي

  . ]  عجزِ ُأقيم الِْإنْفَاقُ مقَامه كَالْفدية في بابِ الصومِعبادةٌ بدنيةٌ، وعنْد الْ

 )ودقْصوِل الْمصِلح لُه1المقصود)  قَو  لْمقَ الْعبا سم كَلَّفالْم نم رظْهِلي لَاءتاِلاب التَّكَاِليف نم يلالَْأص
 نم نْهم هقُوعبِو ِليلَى ماالَْأزرِ عبثَاِل بِالصت2اِلام َأم ةِلِإقَام هى نَفْسوتَارِكًا ه الَى أمر بِهتَع َ هبرِ ر

ثَابالَى اقْتَ. فَيتَع الَى فَِإنَّهتَع هفَاتص آثَار قَّقُ بِذَِلكفَيتَح اقَبعي َأو ، نْهفَى ععفَي خَالَفَةالْم تْ َأوض تُهكْمح
سيقَع من الْمخَالَفَة قَبَل ظُهورِه عن  4َأن لَا يعذِّب بِما علم َأنَّه 3)ِإحسانه وفَضله ( الْباهرةُ وكَماُل 

كَّبةٌ منْهما ، والْمشَقَّةُ في الْبدنية في ثُم من التَّكَاِليف الْعباداتُ وهي بدنيةٌ وماِليةٌ ومر. الْمكَلَّف 5اخْتيارِ
 ةمدقَامِ الْخي مف ةوصخْصاِل الْمالنَّفْسِ بِالَْأفْعارِحِ وود الْجوبِ . تَقَيبحاِل الْميصِ الْمي تَنْقف ةاِليي الْمفو

فَكُلُّ ما  6لَّة الْمحتَاجِ ، والْمشَقَّةُ فيها لَيس بِه بْل بالتنقيصِللنَّفْسِ ، وفيها مقْصود آخَر وهو سد خَ

                                                                                                                                                                                    

 فَكَذَِلك ،تيا إلَى الْمهَل اللَّه نَفْعصَأو قَدةٌ، ويندا باهوا سشمس الدين، أبو عبد اهللا، محمد بن : الرعيني : انظر . م
، ) هـ954: المتوفى(محمد بن عبد الرحمن، الطرابلسي، المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني،  المالكي ،  

، م 1992 - هـ 1412الثالثة، : دار الفكر ، الطبعة: ، الناشر 543\2مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، 
 .  423\2وابن قدامة ، المغني ، .   299\8والماوردي ، الحاوي ، .  6: عدد األجزاء 

  ) . أ(ليست في  1
  ) . أ(ليست في  2
  . فضله وإحسانه ) ط(في  3
 . أن ) ب(في  4
  . اختبار ) ب ، ج(في  5
  . للتَّنْقيصِ ) أ(في  6
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فَلذَا لَم  1اء واِلاخْتبارِتَضمن الْمشَقَّةَ لَا يخْرج عن عهدته إلَّا بِفعله بِنَفْسه إذْ بِذَِلك يتَحقَّقُ مقْصود اِلابتلَ
ابالنِّي زتَجبا بِالصاهوه خَالَفَةبِم هلَى نَفْسالِْإشْقاقُ ع قَّقُ بِهتَحلَا ي رِهَل غَيعف ِلَأن ةيندي الْبةُ ف هلَيرِ ع.  

م يجز فيه النِّيابةُ ولَا فيه الْمشَقَّةُ من َأحد مقْصوديها وهو تَنْقيص الْماِل بِِإخْراجِه لَ 2وَأما الْماِليةُ فَما 
 هإذْن نم دإذْ لَا ب هرغَي بِه قُومي . ودقْصُل الْمصحي بِهيرِ ، ولَةُ ِللْفَقنَاوإلَّا الْم سالنَّاِئبِ لَي نم عاقالْوو

 3وعلَى هذَا كَان مقْتَضى الْقياسِ َأن لَا تَجرِي. ِلك الْآخَر الَّذي هو من حيثُ هو لَا مشَقَّةَ بِه علَى الْما
 4لَكنَّه تَعالَى رخَّص في النِّيابةُ في الْحج ِلتَضمنه الْمشَقَّتَينِ الْبدنية والْماِلية ، والَْأولَى لَم تَقُم بِالْآمرِ

َأعني إخْراج الْماِل عنْد الْعجزِ الْمستَمر إلَى الْموت رحمةً وفَضلًا ، : ة الُْأخْرى إسقَاطه بِتَحمِل الْمشَقَّ
بَِأن ذَِلكإنَّه 5وف  ةراِل الْقُدح لَافبِخ ، نْهع جحي نإلَى م جنَفَقَةَ الْح فَعد6ي ف كَهتَر ِلَأن هذُرعي ا لَميه

فَ في طَرِيق لَيس إلَّا ِلمجرد إيثَارِ راحة نَفْسه علَى َأمرِ ربه ، وهو بِهذَا يستَحقُّ الْعقَاب لَا التَّخْفي
خطَابه ِلقيامِ الشُّروط ، فَحيثُ تَعلَّقَ بِه َأن الْحج فَرض الْعمرِالِْإسقَاط وِإنَّما شَرط دوامه إلَى الْموت ِل

 9بِنَفْسه 8بِنَفْسه في َأوِل َأعوامِ الِْإمكَانِ ، فَِإذَا لَم يفْعْل َأثم وتَقَرر الْقيام بِهما 7وجب علَيه َأن يقُوم به
روط ، فَِإذَا عجز عن ذَِلك بِعينه وهو َأن يعجِز في ذمته في مدة عمرِه وِإن كَان غَير متَّصف بِالشُّ

، فَحيثُ قَدر علَيه وقْتًا ما من عمرِه  10عنْه في مدة عمره رخَّص لَه اِلاستنَابةَ رحمةً وفَضلًا منه
غَيره ِلمرضٍ  12عنه 11، فَلذَا لَو حج ∗اء شَرط الرخْصةبعدما استَنَاب فيه ِلعجزٍ لَحقَه ظَهر انْتفَ

اتَ ظَهتَّى معِ حانالْم بِذَِلك رتَماس ى إناعرم هرَأم ا كَانوسبحم كَان َأو ال ، َأو الُهوى زجري َأنَّه ر

                                                            
 .االختيار ) أ ، ب(في  1
 .بما ) ب(في  2
  .  تجزي ) ج(في  3
 ) . ب(ليست في  4
  . بأنه ) ج(في  5
  ) .أ ، ب ، ج(ليست في  6
  . هو ) ط(في  7
  . بها ) ط(في  8
  . في نفسه ) ب(في  9

 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  10
  ) . أ(ب من /  148) ق(نهاية  ∗

 .أحج ) ط(في  11
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  12
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سجنِ ظَهر َأنَّه لَم يقَع مجزِيا وظَهر وجوب الْمباشَرة بِنَفْسه ، وقَع مجزِيا ، وِإن عوفي وخُلِّص من ال
يححالص وهو ي خَانى قَاضي فَتَاوكَذَا ف ، زِيهجلَا ي زجع ثُم هرغَي يححص جَأح لَوَل  1وقَب نَأذ ِلَأنَّه  

 ةخْصبِ الربس ودجتَ. ولَا يُلخوا ، قَاَل  2ايضى َأيي الْفَتَاوا فمذَا ملَافُ هٌل: خج3إذَا قَاَل ر  لَيع ِللَّه
 5ثَلَاثين نَفْسا في سنَة واحدة ، إن ماتَ قَبَل َأن يجِيء وقْتُ الْحج جاز 4علَي ثَلَاثُون حجةً فََأحج عنه

  جالْح قْتو جِيءم نْدع هبِنَفْس تُهرفْ قُدرتُع لَم الْكُلِّ ِلَأنَّه نع ) جقْتُ الْحو اءج ِإنو ، از6)فَج  وهو
  . 8هذه السنَة حجتُه ِلَأنَّه يقْدر بِنَفْسه علَيها فَانْعدم شَرطُ صحة الِْإحجاجِ في 7يقْدر بطَلَتْ

الْمرَأةُ إذَا لَم تَجِد محرِما لَا تَخْرج إلَى الْحج إلَى َأن تَبلُغَ الْوقْتَ  9وعلَى هذَا كُلُّ سنَة تَجِيء وفيها
ِلتَوهمِ وجود ِلك فَلَا يجوز فَحينَِئذ تَبعثَ من يحج عنْها ، َأما قَبَل ذَ 10الَّذي تَعجِز عن الْحج فيه

إذَا  ∗الْمحرِمِ إلَى َأن ماتَتْ فَذَِلك جاِئز كَالْمرِيضِ 13رجلًا إن دام عدم وجود 12بعثَتْ 11، فَِإنالْمحرِمِ
  .  16إلَى َأن ماتَ 15رجلًا ودام الْمرض 14َأحج عنه

                                                            
  . صحيح ) ط ، ب(في  1
 . حايل يت) أ ، ب(في  2
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  3
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  4
 . أجاز ) ط(في  5
  ) . ط(ما بين القوسين ليس في  6
 . بطلب ، وهو خطأ ) ب(في  7
  .  308\1قاضي خان ، فتاوى قاضي خان ، : ينظر  8
  . وفيما ) أ(في  9

 ) . أ ، ب(ليست في  10
 . فَِإذا ) أ(في  11
 . بعث ) ج(في  12
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  13
  ) . ب(ب من /  346) ق(نهاية  ∗

  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  14
  . المريض ) أ ، ج(في  15
  .المرجع نفسه : انظر  16
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ف ما تَقَدم َأن لَماعو نم جتَابِ الْحِل كي َأو ) طنِ شَر1)كَو  وهو قْتالْو جِيءم ةالْفَرِيض ناجِ عجالِْإح
. ا يصح وهو قَادر فَلَا يحج حتَّى يعرِض الْمانع ويدوم إلَى الْموت ، فَلَو َأوصى قَبَل الْوقْت فَماتَ لَ

  خْتلَاف زفَر ويعقُوب في نَصراني َأسلَم َأو صبِي بلَغَ فَماتَ قَبَل وقَدمنَا من ا

ِلما قُلْنَا ، وجاِئزةٌ علَى  ∗الِْإسلَام َأن الْوصيةَ باطلَةٌ علَى قَوِل زفَر 2)بحجة ( إدراك الْوقْت وَأوصيا 
في كَونه شَرط  4ِلَأن السبب تَقَرر في حقِّهِما والْوقْتُ شَرطُ الَْأداء ، وفيه نَظَر َأولًا 3قَوِل َأبِي يوسف

كَان هو الْبيتُ لَكن الْموصى بِه لَيس مطْلَقَ الْحج  5والسبب وِإن. شَرط الَْأداء بْل هو شَرطُ الْوجوبِ 
،  8إلَى َأن ماتَا 7الثُّلُثُ بْل الْحج الْفَرض وقَد تَحقَّقْنَا عدمه علَيهما 6)إن وسع ( زم الْورثَةَ الْحج ِليلْ

 َأنْظر فَرُل زفَقَو .الْم ِلَأن نْهع رِهغَي جح وزجنِ لَا يدالْب يححا صيرفَق كَان اِئعِ لَودي الْبفطُ واَل شَر
وهذَا  10) 9 ولَا واجِب حينَِئذ(الْوجوبِ ، فَِإذْ لَا ماَل لَا وجوب فَلَا ينُوب عنْه غَيره في َأداء الْواجِبِ ، 

نَاها ذَكَرم دَؤيذَا يه11و لَمَأع انَهحبس اَللَّه12، و.  

  ]حج النافلة [ 

النَّفَُل فَلَا يشْتَرطُ فيه الْعجز ِلَأنَّه لَم يجِب علَيه واحدةً من الْمشَقَّتَينِ ،  1] 14)أما الحج : (  13قوله[ 
فيه  5) 4فله اإلستنابة( َربه عز وجّل  3إحداهما تَقَربا إلَى اهللا 2فَِإذَا كَان لَه تَركُهما كَان لَه َأن يتَحمل

                                                            
 . شَرط كَونِ ) أ(في  1
 . طمس ) أ(في  2
  ) .ج(أ من /  351) ق(نهاية  ∗
  . حنيفة ) أ(في  3
  .إال ) ب(في  4
  . في إن ) ج(في  5
  .وهو خطأ . ويبيع ) ب(في  6
  ) . ج(عليها ، وهي ليست في ) أ(في  7
 . مات ) ب(في  8
  ) . ب ، ج(ليست في  9

 ) . أ(ما بين القوسين ليس في  10
 . ذكرنا ) ج(في  11
 .  213\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر  12
  ) . ط ، ب(ليست في  13
 ) . أ(ما بين القوسين ليس في  14
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م إن وجوب الِْإيصاء إنَّما يثْبتُ ابتداء إذَا كَان صحيح الْبدنِ عنْد َأبِي حنيفَةَ رحمه ثُ. فيه صحيحا 
  .يتَعلَّق بِه فَلَا يجِب علَيه الِْإحجاج  6اللَّه ، فَمن لَم يكُن صحيحه ال

 اٌل تَعم لَه ا إذَا كَانمهنْدع7لَّقَو  كَان ِإنو مبِه8نًاز  اِئطالشَّر نم َأن نلَفَ ما سلَى ما عفْلُوجم َأو
، وَأسلَفْنَا في َأوِل كتَابِ الْحج َأن قَولَهما رِوايةُ الْحسنِ عنْه وَأنَّها  9عنْده صحةَ الْجوارِحِ خلَافًا لَهما

  . 11فَلْيراجع 10كَرنَا الْوجه ثمَأوجه وذَ

فَعن محمد رحمه اهللا عن الْمْأمورِ بِنَاء .  ثُم اُخْتُلفَ في َأن نَفْس الْحج يقَع عن الْآمرِ َأو عن الْمْأمورِ 
ِل شَرعا كَالشَّيخِ الْفَاني حيثُ ُأقيم الِْإطْعام في حقِّه الْفع 13علَى الْحاج مقَام نَفْسِ 12علَى َأنَّه ُأقيم اإلنفَاقُ
بعض الْفُروعِ ظَاهرةٌ في هذَا وسيْأتي وعلَيه جمع من الْمتََأخِّرِين صدر  14إن: مقَام الصومِ ، قَالُوا 

شَيخُ الِْإسلَامِ هذَا ِلَأصحابِنَا فَقَاَل علَى قَوِل  2ى نسبوقَاضي خَان ، حتَّ 1واإلسبيجابي 15الِْإسلَامِ

                                                                                                                                                                                    
 ) . ج(طمس في ما بين المعكوفين  1
  . يتَحلل) أ(في  2
  ) . ط ، ب ، ج(ليست في  3
 .استنَابة ) أ(في  4
  . فإن االستنابة ) ج(في  5
  . لم ) ط(في  6
  . معلق ) ب(في  7
: زمنَى مثُْل من زمن من بابِ تَعب وهو مرض يدوم زمانًا طَوِيلًا ، مثل الذي به عاهة ،  والْقَوم : زمانَةً  8

، 256\1والفيومي ، المصباح المنير ، . الوجع في الجسد : ، باب  471\1المرسي ، المخصص ، : انظر. مرضى
  ).ز م ن ( مادة 

 .  417\2،  لبرهانيابن مازة ، المحيط ا: انظر  9
  . ثمة ) ج(في  10
  . فاليراجع ) ج(في  11
  . التفاق ) ب(االتفاق وفي ) أ(في  12
 . نفسه ) أ(في  13
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  14
15  وِيدزالب :ينَفخُ الحةُ، شَيالَّمالع ور، هدي الصبِالقَاض لَقَّبينِ ، ويسبنِ الح دمحم بن دمحرِ مسو اليَأب هيد َأخعة ب

كَان شيخ َأصحابنَا بِما وراء النَّهر وكَان ِإمام الَْأِئمة على : محمد النَّسفي الكَبِيرِ اِإلمام علي الْبزدوِي ، قَاَل عمر بن 
 الِْإطْلَاق والوفود ِإلَيه من الْآفَاق مأل الْمشرق والْمغْرب بتصانيفه في الُْأصول والْفُروع ، وكَان قَاضي الْقُضاة

والقرشي ، .  49\19الذهبي ، السير، : انظر . ة ثَلَاث وتسعين وَأربع ماَئة بسمرقند، توفّي ببخاري فى رجب سن
 .  270\2الجواهر المضية ، 
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ومخْتَار شَمسِ الَْأِئمة السرخْسي وجمع من الْمحقِّقين َأنَّه يقَع . َأصُل الْحج عن الْمْأمورِ : َأصحابِنَا 
  . 3ويشْهد بِذَِلك الْآثَار من السنَّة ومن الْمذْهبِ بعض الْفُروعِعن الْآمرِ وهو ظَاهر الْمذْهبِ ، 

ةيميثُ الْخَثْعدالْآثَارِ ح ن4فَم  وهقَالَتْ (( ، و مخَثْع نَأةً مرام ي : َأنف ةَ اللَّهفَرِيض إن وَل اللَّهسا ري
 م؟ قَاَل نَع نْهع جَأفََأح لَةاحلَى الرتُ عثْبا لَا يخًا كَبِيركَتْ َأبِي شَيرَأد هادبلَى عع ج5))الْح هلَيتَّفَقٌ عم ،

 ِل فَقَدجِللر لُهكَذَا قَوو ، نْهع نَهكَو جا الْحهلعلَى فَأطْلَقَ ع )) رتَماعو َأبِيك نع جد  6))حاوو دَأب اهور
 هححصو يذمالتِّرو اِئيالنَّسو .  

 7الِْإسلَامِ بِهذه الْحجة ، فَلَو كَانَتْ عنْه لَسقَطَتْ ، إذْوَأما الْفُروع فَِإن الْمْأمور لَا يسقطُ عنْه حجةَ 
يهفيرِ، والتَّقْد لَى ذَِلكةُ عتَلْغُو الْجِهو ةالنِّي ى بِِإطْلَاقلَامِ تَتََأدةَ الِْإسجح َأن ضٌل  الْفَرلَّ . تََأمتَدسي لَمو

 دعاِئعِ بدي الْبفةيمالْخَثْع يثدحجوج 8حإلَى الْم جالْح نَاداجِ النَّاِئبِ إلَى إسيتى بِاحو9س  ، ةي النِّيف نْهع
هتيإلَى ن تَجحي رِ لَمالْآم نع جالْح نَفْس قَعي لَم لَو10و  .  

                                                                                                                                                                                    
  .وهو خطأ . واإلستيجابي ) ب(في  1
  . لب ، وهو خطأ ) أ(في  2
  .   153-152\4السرخسي ، المبسوط ، : انظر  3
قبيلة من اليمن ،  كَانَتْ وما زالَتْ بين جرشٍ : و خَثْعمٍ . لم يذكر شراح الحديث اسم هذه المرأة وال اسم أبيها   4

قُولُوني ونابالنَّس كَانقًا، واضِ شَريِإلَى الْبو اةرالس وفبِيشَةَ فَِإلَى شُعو :ونقَاَل آخَرو ،لَتْهِل نَزبتْ بِجيمس مخَثْع :
: المتوفى(عاتق بن غيث بن زوير، البالدي، الحربي، : انظر . بِالدمِ ِلحلْف عقَدوه بينَهم  تَخَثْعموا َأي تَلَطَّخُوا

دار مكة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة ، : ، الناشر 25\1: ، معجم الْمعاِلمِ الْجغْرافية في السيرة النَّبوِية ) م2010
 . 1: م ، عدد األجزاء 1982 -هـ  1402األولى، : الطبعة

وصحيح .  1513: ، كتاب الحج ، باب وجوب الحج والعمرة ، حديث رقم  132\2صحيح البخاري ، : ينظر  5
 ) . 407(-)1334: (، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز ، حديث رقم  973\2مسلم، 

وسنن .  1810: ير ، حديث رقم ، كتاب المناسك ، باب الرجل يحج عن الغ 162\2سنن أبي داود ، : ينظر  6
والسنن الكبرى .   930: ، أبواب الحج، باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير ، حديث رقم  261\2الترمذي، 
  .  3603: ، كتاب المناسك ، باب العمرة عن الرجل ال يستطيع، حديث رقم  11\4للنسائي، 

  . إذا ) ب(في  7
  . الخثمعية ، وهو خطأ ) ط(في  8
  .المجموع ) أ(في  9

 .   212\2الكاساني ، البدائع ، : ينظر  10
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لَماعَأكْثَرِ ال ∗و نكَو اءزطَ الِْإجشَر ي َأنف إلَّا َأن اِلهم نالْكُلِّ م نكَو اسيالْقرِ ، واِل الْآمم نم نَّفَقَة
  د يحتَاج إلَىالْتزامِ ذَِلك حرجا بينًا ِلَأن الِْإنْسان لَا يستَصحب الْماَل لَيلًا ونَهارا في كُلِّ حركَة ، وقَ

 سكو اءم ةبالْكُلِّشَر كْمح إذْ لَه نَا الَْأكْثَررتَباعانًا وسحتيِل اسالْقَل اربتقَطْنَا اعفََأس غْتَةي بزٍ فخُب ةر،  
فيه ، إذْ قَد  إلَيه وفَاء ِلحجه رجع بِه 1فَِإن َأنْفَقَ الَْأكْثَر َأو الْكُلَّ من ماِل نَفْسه وفي الْماِل الْمدفُوعِ

تَلَى بِالِْإتفَاقبي 2ي3ف وزجا فَيراضاُل حالْم كُونلَا يو ةاجالْح غْتَةِلب هاِل نَفْسيِل  4مكالْوو يصكَالْو ، ذَِلك
يرجِع بِه في ماِل الْيتيمِ ، وحينَِئذ لَا يشْكُُل ما  5والْوكيِل يشْتَرِي ِللْيتيمِ ويعطي الثَّمن من ماِل نَفْسه ثم

: َأحجوا فُلَانًا حجةً ولَم يقُْل عنِّي ولَم يسم ، كَم يعطي ؟ قَاَل : لَو قَاَل  6ِللْحاكمِ الشهيد ∗في الْكَافي
قَاَل في .  10ج بِه إذَا َأخَذَه ويصرِفَه إلَى حاجة ُأخْرى، ولَه َأن لَا يح9به 8قَدر ما يحج 7يعطي

 اِل ، ثُمالْم نم بِه ى لَهصا َأواراً ِلميع جَل الْحعا جإنَّم بِذَِلك را ُأملَم ِلَأنَّه وطسبالْم جحي َأن هلَيع َأشَار
. لْوصيةُ صحيحةً ومشُورتُه غَير ملْزِمة ، فَِإن شَاء حج وِإن شَاء لَم يحج انتهى بِه عن نَفْسه فَكَانَتْ ا

بِه جحي لُغُ َأنباٍل يبِم ى لَهصا َأوإنَّم ُل َأنَّهاصالْحامِ 11والِْإم ديِللس ةايوي غَرِيبِ الرف12أبي ∗∗و 

                                                            
 ) . أ(أ من /  149) ق(نهاية  ∗
 . المرفوع ) ب(في  1
  . باإلنفاق ) ج(في  2
 . من ) ب ، ج (في  3
  . فجوز ) ب ، ج(في  4
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  5
 ) . ب(أ من /  347) ق(نهاية  ∗
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  6
 . يعطوا ) ب(في  7
 . يحجه ) أ ، ب ،  ج(في  8
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  9

 .  162\4الشيباني ، المبسوط ، : ينظر  10
 .  162\4السرخسي  ، المبسوط ، : ينظر  11
 ) .ج(ب من /  351) ق(نهاية  ∗∗
  . ابن ) ط(في  12
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   2ىجٌل َأوصى بَِأن يحج عنْه فَحج عنْه ابنُه ِليرجِع في التَّرِكَة ، فَِإنَّه يجوز كَالدينِ إذَا قَضر:  1شُجاعٍ

   2قَضى
هاِل نَفْسم نلَا ،م لَى َأنع جح لَوُل 3وتَخَاييو ،تيالْم نع وزجلَا ي جِعر4ي لَافَه5خ .   

وهم كبار  8)فََأجاز ساِئر الْورثَة ( 7إذَا َأوصى َأن يحج عنْه بعض ورثَته: قَاَل  6عيونِ الْمساِئِلفي 
ة فَلَا تَجوز النَّفَقَكبار جاز ، وِإن كَانُوا صغَارا َأو غُيبا كبارا لَم يجز ِلَأن هذَا يشْبِه الْوصيةَ ِللْوارِث بِ

والنَّفَقَةُ الْمشْروطَةُ ما . فَيحمُل الَْأوُل علَى ما إذَا َأمره باقي الْورثَة بِذَِلك . إلَّا بِِإجازة الْورثَة انتهى 
 تيٌل ِللْمامع ي ذَِلكف ِلَأنَّه ابِهِإيو ابِهِلذَه يهتَكْف.  

حينَِئذ  12تَوطينه 11ماِل الْميت وألن 10بعد الْفَراغِ خَمسةَ عشَر يوما بطَلَتْ نَفَقَتُه في 9ن مكةَولَو تَوطَّ
ا إذَا َأقَامم لَافبِخ ، هنَفْس ةاج13ِلح  اِلهلَى حع رافسم أقل فَِإنَّه .  

الْحاجة إلَى الثَّلَاث ِللاستراحة  1ر من ثَلَاث فَهِي في ماِل نَفْسه ليحقّقإذَا َأقَام َأكْثَ: وقَاَل بعض الْمشَايخِ 
كَان يقْدر علَى الْخُروجِ متَى شَاء ، َأما في زماننَا  3هذَا في زمانهِم ، إذا: قَالُوا  2ِللاستراحة لَا لَْأكْثَرِ

                                                            
. أبو حفص السفكردي: اختصره . العلوي محمد بن أبي شجاع : للسيد اإلمام : غريب الرواية في فروع الحنفية  1

.  10\2القرشي ، الجواهر المضية ، : انظر . وأبو شجاع من فقهاء الحنفية ال يعرف له تاريخ والدة وال وفاة 
 .  1207\2وحاجي خليفة ، كشف الظنون ، 

  . قضاه ) ط(في  2
 ) . ب(ليست في  3
  . ويتحايل ) ج(في  4
  . 72\3الرائق ، ابن نجيم ، البحر : انظر  5
 وألبي.  ه376 سنة: المتوفى.  السمرقندي محمد بن نصر:  الليث ألبي:  الحنفية فروع في المسائل عيون 6

 كشف ، خليفة حاجي:  انظر.  ه319 سنة: المتوفى. مجلدات تسع:  في وهو.  البلخي أحمد بن اهللا عبد: القاسم
   1187\2 ، الظنون

 .  خطأ وهو ، ورويته) ب( في 7
 ) . ج ، ب ، أ( في ليس القوسين بين ما 8
 . وهو خطأ . ملة ) أ(في  9

  . من ) ج(في  10
 . ألنه ) ط(في  11
  . توطن ) ط ، ب(في  12
  . قام ) ط(في  13
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فَنَفَقَتُه في ماِل  4هذَا إذَا كَان مقَامه بِمكَّةَ َأو غَيرِها ِلانْتظَارِ قَافلَةزماننَا فَلَا إلَّا مع النَّاسِ ، فَعلَى 
ي فَلَم مهعوجِ إلَّا ملَى الْخُرع رقْدلَا ي ا ِلَأنَّهموي شَرةَ عسخَم نم َأكْثَر كَان ِإنو تيطِّنًا الْمتَوم كُن

  تْسه ، فَِإن َأقَام بعد خُروجِها فَنَفَقَتُه في ماِل نَفْسه ، فَِإن بدا لَه بعد ذَِلك َأن يرجِع رجعِلحاجة نَفْ

ا عادتْ إلَى نَفَقَتُه في ماِل الْميت ِلَأنَّه كَان استَحقَّ نَفَقَةَ الرجوعِ في ماِل الْميت ، وهو كَالنَّاشزة إذَ 
نَفْسه لَم ينْفقْ من  7ِلحاجة 6، والْمضارِبِ إذَا َأقَام في بلْدته َأو بلْدة ُأخْرى خَمسةَ عشَر يوماً 5الْمنْزِِل
  . 9الْمضاربة ، فَِإن خَرج مسافرا بعد ذَِلك عادتْ فيه 8ماِل

 11في ماِل الْميت ِلَأنَّه في الرجوعِ عامٌل 10وقَد روِي عن َأبِي يوسفَ رحمه اهللا َأنَّه لَا تَعود نفقته 
تيلَا ِللْم هنَّا قُلْنَا  12ِلنَفْسلَك ، :تْ ال 13إنيقب فَرالس ذَِلك يقا بفَم تيِللْم كَان فَرِهَل سي َأصنَّفَقَةُ كَذَا ف

وطسب14الْم  .إن َأنَّه لَافكْرِ خرِ ذغَي نم داحو رغَي ذَكَرقَطَتْ ،  15وا سموي شَرةَ عسةَ خَمى الِْإقَامنَو
ا سواء 16فَِإنطَّنَهتَو ِإنتْ، وادع اد17ع  ودلَا تَع كَثُر قَلَّ َأو .َأن يدفذَا يهو  ةين درجم رغَي طُّنالتَّو

حدا فَتَسقُطُ  والظَّاهر َأن معنَاه َأن يتَّخذَها وطَنًا ، ولَا يحد في ذَِلك.  18الِْإقَامة خَمسةَ عشَر يوماً

                                                                                                                                                                                    
  . لتحقيق ) ج(في  1
  . لألكثر ) ط(في  2
 . إذ ) ط(في  3
 . قافلته ) ط ، ب(في  4
 . الطاعة ) ج(في  5
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  6
 . لحاجته ) ج(في  7
  . ماله ) ب(في  8
  . 149 -148\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  9

  ) . أ(ليست في  10
 . عليل ، وهو خطأ ) ب(في  11
  .  88\2ابن نجيم  ، البحر الرائق ، : انظر  12
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  13
  . المرجع السابق : انظر  14
 ) . أ(ليست في  15
  . فإذا ) ب(في  16
  ) . أ ، ب ، ج(في  ليست 17
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  18
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بِه النَّفَقَةَ علَى الْميت ، واَللَّه  1)يستحق ( ومينِ فَلَا ثُم الْعود إنْشَاء سفَرٍ ِلحاجة نَفْسه ولَو بعد ي. النَّفَقَةُ
 لَمَأع انَهحبفَ فَقَاَل . سوسَأبِي ي نع ةايونَقِْل الر دعاِئعِ بدي الْبف حرصذَا إذَا: وهكَّةَ  2وذْ متَّخي لَم

ولَو كَان َأقَام بِها َأياما من غَيرِ نية  . 3ثُم عاد لَا تَعود النَّفَقَةُ بِلَا خلَاف دارا فََأما إذَا اتَّخَذَها دارا
  إن: الِْإقَامة قَالُوا 

 ةً لَمتَادعةً م4كَانَتْ إقَام  هاِل نَفْسي مف كَّةَ فَهِيَل إلَى مجتَع لَوقَطَتْ ، وس تَادعلَى الْمع ادز ِإنقُطْ، وتَس
طَرِيقًا َأبعد من الْمعتَاد  6)سلك ( ، ولَو  5نَفْسه إلَى َأن يدخَُل عشْر ذي الْحجة فَتَصير في ماِل الْآمرِ

سا يمم كَان إن تَادعاِلهالْمي مِإلَّا فَفرِ واِل الْآمي مفَف النَّاس 7لُكُه  جالْح دعب ةرمشْغُولًا بِالْعم اما دمو
ماِل الْميت ، ولَو كَان بدَأ بِالْعمرة  9ماِل نَفْسه ِلَأنَّه عامٌل ِلنَفْسه ، فَِإذَا فَرغَ عادتْ في 8فَنَفَقَتُه في

جح ثُم هقَالُوا  ∗ِلنَفْس تيالْم نالنَّفَقَ: ع يعمج نمضيرخَالَفَ الَْأم ِلَأنَّه ةنَذْكُرس11ذلك 10، و  اللَّه شَاء إن
  . 12تَعالَى

 ي خَانى قَاضي فَتَاوقَ : وفتَب لَم ا َأونْهبٍ مبِقُر كَّةَ َأوتْ النَّفَقَةُ بِماعض لَو : نتْ فََأنْفَقَ ميي فَننعي
را َأملَم ِلَأنَّه ، اءرِ قَضبِغَي لَهفَع ِإنو تياِل الْمي مف جِعري َأن لَه كَان هاِل نَفْسم فَقَد جبِالْح ه بَِأن هرَأم

نْهقَ عنْفيضعَأنْفَقَ ب قَدورِ وْأملَى الْمالطَّرِيقُ ع عطُرٍ إذَا قُطبَِأس هدعب ذَكَر ثُم ،∗∗  ي الطَّرِيقاِل فالْم

                                                            
  . طمس ) أ(في  1
 . إذ ) أ ، ج(في  2
  .  216\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر  3
  .ال ) ب(في  4
  . الميت ) ج(في  5
  . طمس ) أ(في  6
 . مل نفسه ) ط(في  7
 . من ) أ(في  8
  . من ) أ(في  9
 ) . أ(ب من /  149) ق(نهاية  ∗

  .  وسنذكره ) ج(في  10
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  11
 .  88\2الزيلعي  ، تبيين الحقائق ، : انظر  12
 ) .ب(ب من /  347) ق(نهاية  ∗∗
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سا فَلَا يعرتَبم كُوني هاِل نَفْسم نَأنْفَقَ مو جحى وضفَمتيالْم نع ج؛  1قُطُ الْح بِطَرِيق قُوطَهس ِلَأن
 ،ي كُلِّ الطَّرِيقاِل فالْم بِ بِِإنْفَاقبقَ [ التَّسلَا فَرالُْأولَى  3] 2)في ذلك ( و دقَي ى َأنَّهونِ ستَيورالص نيب

ها، لَكن الْمعنَى الَّذي علََّل بِه يوجِب اتِّفَاقَ الصورتَينِ في الُْأولَى بِكَونِ ذَِلك الضياعِ بِمكَّةَ َأو قَرِيبا منْ
و ازالَْأقَلَّ ج كَان إن ، بِه عرتَبو جِعري لَم فَِإن ، وعجالر تَ لَهثْبي َأن وهكْمِ والْح نامض وِإلَّا فَه

اِلهِلم ادرالْمو ،ثوبو هكُوبرو هابيثو هابشَرو ماللَّح نْهمامٍ وطَع نم هإلَي تَاجحا يم 4بِالنَّفَقَة  ، هامرإح  

دنَانيرِ إلَّا ولَا يصرِفَ الدراهم بِال ∗ولَيس لَه َأن يدعو َأحدا إلَى طَعامه ولَا يتَصدقَ بِه ولَا يقْرِض َأحدا
 اممخَُل الْحدلَا يو ممتَيْل يب وءضالْو اءا منْهم شْتَرِيلَا يو ، و إلَى ذَِلكعتَد ةاجى . ِلحي فَتَاوفو

 ي خَانقَاض : فارتَعا بِالْمخُلَهدي َأن ةَ ا: لَهرُأج يطعيانِ ، ومالز ني منعارِسِيرِ ،  5لْحاِل الْآمم نم
  .  6، ولَه َأن يخْلطَ دراهم النَّفَقَة مع الرفْقَة ويودع الْماَل

هامرِلِإح بِه نهدنًا يهشْتَرِي ديَل يقيَل لَا ، وانِ ، قهاِلاداجِ ورنِ السهد اءري شفَ فاخْتُلتًا  ويزو
ِللالْم هلَيع عسوي إلَّا َأن لَّاقةَ الْحري ُأجطعلَا يو تَجِمحلَا يو نْهى ماوتَدلَا ياحِ ، وبصتاس تُ َأوي

ا إذَا كَان ممن لَا وقياس ما في الْفَتَاوى َأن يعطي ُأجرةَ الْحلَّاق ولَا ينْفقَ علَى من يخْدمه إلَّ. 7الْوارِثُ
وساِئر الْآلَات ومهما فَضَل من الزاد  8يخْدم نَفْسه ، ولَه َأن يشْتَرِي دابةً يركَبها ومحملًا وقربةً وِإداوةً

رتَبي إلَّا َأن يصالْو َأو ثَةرلَى الْوع هدري ةعتالَْأمو ادذَا الزهتُ ، ويالْم بِه ى لَهصَأو ارِثُ َأوالْو بِه ع
 اجلْكًا ِللْحم يرالنَّفَقَةَ لَا تَص 9"ِلَأن " ِلَأنَّه ، تيالْم لْككْمِ ملَى حع ابِهِإيو ابِهي ذَهقُ فنْفا يِإنَّماجِ وجبِالِْإح

لَو َأوصى َأن : وعن هذَا قُلْنَا  . 11، ولَا يجوز اِلاستْئجار علَى الطَّاعات 10جارِلَو ملَكَه لَكَان بِاِلاستْئ
                                                            

  . 309\1قاضي خان ، فتاوى قاضي خان ، : انظر  1
  ) . أ ، ج(ما بين القوسين ليس في  2
  ) . ب(ما بين المعكوفين ليس في  3
 . وثوبي ) ج(ومولى ، وهو خطأ ، وفي ) ب(وثياب ، وفي ) ط(في  4
 ) .ج(أ من /  352) ق(نهاية  ∗
  .الجلوس ) ب(في  5
  . المرجع نفسه : ينظر  6
 .  88\2الزيلعي ، تبيين الحقائق ، : انظر  7
 .  42\1حاشية صحيح البخاري ، : انظر . إناء صغير من جلد : إداوة  8
  .وال) أ(ورد في   9

  .باإلستئجاب ، وهو خطأ ) ب(في  10
  .  73\3ابن نجيم ، البحر الرائق ، : انظر  11
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لَمو نْهع جحعنه 1ي جحي َأن يصِللْو كَان لَى ذَِلكع زِدإلَى  2ي هفَعد ارِثًا َأوو كُوني إلَّا َأن ، هبِنَفْس
جحِلي ارِثو جِيزي إلَّا َأن وزجلَا ي 3فَِإنَّه  ارِثِللْو حصاِل فَلَا يعِ بِالْمرذَا كَالتَّبه ِلَأن ، اربك مهثَةُ ورالْو

 يناقالْب ةازإلَّا بِِإج ارِثِللْو،  يصتُ ِللْويقَاَل الْم لَوو :جي نِّي لَمع جحي ناَل ِلمالْم فَعاد جحي َأن لَه ز
 هطْلَقًا" 4"بِنَفْس5م .  

  ِلهقَو نم ي خَانى قَاضي فَتَاوا فذَا فَمه ملِإذَا عةَ : وجح نْهع جحلًا ِليجر وسبحالْم رتَْأجإذَا اس
َأن  ، لَا جرم 7أجر مثْله مشْكٌل 6الِْإسلَامِ جازتْ الْحجةُ عن الْمحبوسِ إذَا ماتَ في الْحبسِ وِللْأجير

مِ الشَّهِيداكي ِللْحي الْكَافي فقَاَل  8الَّذ َألَةسالْم هذي هِل فةُ : َأبِي الْفَضاربالْع يه هثْلنَفَقَةُ م لَهو
يق الْعوضِ بْل بِطَرِيق وهذه النَّفَقَةُ لَيس يستَحقُّها بِطَرِ: احها في الْمبسوط فَقَاَل، وزاد إيض 9الْمحررةُ

نَّه لَما بطَلَتْ الِْإجازةُ بقي الْكفَاية ِلَأنَّه فَرغَ نَفْسه ِلعمٍل ينْتَفع الْمستَْأجِر بِه ، هذَا وِإنَّما جاز الْحج عنْه ِلَأ
هثْلنَفَقَةُ م لَه فتكُون جبِالْح رِإ.  10الَْأمو قُوُل لَهي النَّفَقَةابِ والثِّي نورِ مْأمَل ِللْما فَضم كُوني َأن ادذَا َأر

 :نَل مالْفَض بتَه كَّلْتُك َأنك وِلنَفْس هتَقْبِضك وقَاَل نَفْس تولَى مع كَان فَِإن ، :نِّي لَك وي ماقالْب
   .وصيةٌ

كَان ضامنًا ماَل الْميت والْحج  11و حج الْمْأمور بِالْحج ماشيا وَأمسك مُئونَةَ الْكرىلَ: وفي الْفَتَاوى 
لَةاحالرو ادبِالز وهو فارتَعإلَى الْم جرِ بِالْحالَْأم افرِلانْص ه12ِلنَفْس  .  

                                                            
  . ما ) ب(في  1
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  2
 . يجوز ) ب(في  3
  .انتهى ) أ(ورد في  4
  .  72\3المرجع نفسه ، : انظر  5
  .ولآلخر ) أ(في  6
  .  311\1قاضي خان ، فتاوى قاضي خان ، : ينظر  7
 ) . ب ، ج(ي ليست ف 8
 .  73\3المرجع نفسه ، : انظر  9

  .  159\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  10
وأكْراني . أخذته بأجرة : واكتريتُه . أجر المستأجر من دار أو دابة أو أرض ونحوها: والكرى . الكراء ) ط(في  11

 كْرِي إكراءداره ي .كْريك اإلبل : والكَرِيكاري . من يالدواب : والم كْريكالفراهيدي ، العين ، : انظر . من ي
5\403  .  
  .  215\2ائع ، الكاساني ، بدائع الصن: انظر  12
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هيرعب يطعي ى َأنصَأو لَوى ورَأنْفَقَ الْكُل وجالر اهفََأكْر نْهع جحٍل يجذَا إلَى ري  1هف هلَى نَفْسع
ملَك َأن يبِيعه ويحج بِثَمنه فَكَذَا  4جاز عن الْميت استحسانًا هو الْمخْتَار ألنه" 3"  2الطَّرِيق وحج ماشياً

 ، ويقَع الْحج عن فَكَذَا يملك َأن يَؤجره ، وِلَأنَّه لَو لَم يملك ذَِلك كَانَتْ الُْأجرةُ لَه ولَا يضمن كَالْغَاصبِ
مي َأن بجفَو تُ بِهيالْم ررتَضورِ فَيْأمالْم لْكم ِلَأنَّه ثَةرإلَى الْو يرعالْب يَؤدي ثُم تيا ِللْمةَ نَظَرارالِْإج كل

هِمثرو5م .  

 ثو اللَّيازِِل 6قَاَل َأبي النَّو7ف  :جي َأن يحنْدع8و  كُوني يرِ إلَّا َأنعالْب اننُقْص نمضيو هنَفْس نع
يالْمهرفَآج اَئةبِم هيرعب بِيعي لًا بَِأنجكََّل رلًا لو وجر ى َأن؛ َألَا ير ذَِلك هإلَي ضتُ فَو∗  وزجلَا ي اَئةبِم
  .هذَا انتهى  9فكذا

لَفَ الْمْأمور والْوارِثُ َأو ولَو اخْتَ. غَيره  10ولَو َأوصى َأن يحج عنْه فُلَان فَماتَ فُلَان َأحجوا عنه
هكَذَّبو جالْح نت معنم تياِل الْمم نَأنْفَقَ م قَدفَقَاَل و يصالْو∗∗  إلَّا َأن ، نمضيقُ ودصلَا ي الْآخَر

                                                            
  . الكراء ) ط(في  1
  ) . أ(ليست في  2
 . عن نفسه ) أ(ورد في   3
 ) . أ(ليست في  4
  .  486\2ابن مازة ، المحيط البرهاني ، : ينظر  5
6  ثو اللَّيَأب : ،هيالفَق ،اماِإلم ،ينَفالح ،يقَنْدرمالس ،مياهربنِ ِإب دمحم بن رالملقب بإمام الهدى نَص ،داهثُ، الزدحالم :

له تصانيف نفيسة منها ، تفسير القرآن، تنبيه الغافلين، خزانة . عالّمة، من أئمة الحنفية، من الزهاد المتصوفين: 
والنوازل في فروع الفقه الحنفي، توفي سنَةَ . الفقه على مذهب أبي حنيفة، وبستان العارفين في اآلداب الشرعية

   .  27\8والزركلي ، األعالم ، .  323-322\16انظر ، الذهبي ، السير ، . ه 393وقيل . ه 375
فرغ من . نصر بن محمد بن إبراهيم، السمرقندي، الحنفي : لإلمام أبي الليث : النوازل في فروع الفقه الحنفي  7

محمد بن شجاع الثلجي، : من كالم أنه جمع : ذكر فيها . ه 376يوم الجمعة ، من جمادى األولى، سنة : إمالئه
ومحمد بن مقاتل الرازي، ومحمد بن سلمة، ونصير بن يحيى، ومحمد بن سالم، وأبي بكر اإلسكافي، وعلي بن 

: انظر  . محمد بن عبد اهللا ؛ فإنهم وقفوا النظر، فيما وقع لهم من النوازل : أحمد الفارسي، والفقيه أبي جعفر
  .  1981\2وحاجي خليفة ، كشف الظنون ، . 91\13معجم المؤلفين ، : كحالة

  . أحج ) ط ،  ب(في  8
 ) . أ(أ من /  150) ق(نهاية  ∗
  . هكَذَا ) أ(في  9

 ) .أ ، ب ، ج(ليست في  10
 ) .ب(أ من /  348) ق(نهاية  ∗∗
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انِ قَدمالض ببس ِلَأن هقدلَى صع دشْها يرا ظَاهرَأم كُونإلَّا بأمرٍ ي هفْعي دقُ فدصفَلَا ي ررٍ 1ظَه2ظَاه 
   .يدلُّ علَى صدقه  2ظَاهرٍ

كَان الْقَوُل ِللْمْأمورِ مع يمينه ِلَأنَّه يدعي الْخُروج عن عهدة ما  3ولَو اخْتَلَفَا فَقَاَل حججت وكَذَّبه اآلخر
هدي يانَةٌ فَأم وا هلَى  ما عيمقي إلَّا َأن لَدرِ بِالْبالنَّح موي كَان َأنَّه يصالْو َأو ارِثنَةُ الْويُل بلَا تُقْبو ،
 جحي لَم َأنَّه ارِهإقْر.  

  

  هيرنَ: نَظيالْب ةيعدالْو بر َأقَامكَّةَ وك بِما إلَيتهفَعد عودقَاَل الْميهى فعي ادمِ الَّذوي الْيف كَان ةَ َأنَّه∗ 
 كَان َأنَّه ارِهلَى إقْرا عها إذَا َأقَامم لَافةُ ، بِخادالشَّه هذتجز ه لَم كَّةَ بِالْكُوفَةبِم فْعالد بِالْكُوفَة . ا لَوَأم

علَيه وباقي الْمسَألَة بِحاِلها فَِإنَّه لَا يصدقُ إلَّا  5يحج بِماِله الذي مديونًا ِللْميت وَأمره َأن 4كَان الحاج
نَةينِ  6بِبيالد اءي قَضعدي ِل . ِلَأنَّهالَْأكْم انَةزي خفو : طَاِلبم ثَةرِللْو كُوني إلَّا َأن ، هينمي عم ُل لَهالْقَو

   . 7دينِ الْميت فَِإنَّه لَا يصدقُ في حقِّ غَرِيمِ الْميت إلَّا بِالْحجةمطَاِلب بِ

قَنْدرمِل سى َأهي فَتَاوفى رجالً:  8وصشيئاً 9َأو يهف رقَدي لَمو نْهع جحي طَى  10َأنَأع إن يصالْوو
ي الَْأكْثَرالَْأقَلُّ و يهكْفٍل يمحي ما لَا فباكر نِ َأواَئتَيمو إلَى َألْف تَاجٍل احمحي مف جِللْح الثُّلُث نم جخْر

قَّنتَيالْم الَْأقَلُّ ِلَأنَّه جِب11ي .   

                                                            
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  1
 . بظاهر ) أ ، ب ، ج(في  2
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  3
 ) .ج(ب من /  352) ق(نهاية  ∗
  . الخارج ) أ(في  4
 ) . أ ، ب ،  ج(ليست في  5
 . بنية ) ب(في  6
  .  71\3ابن نجيم ، البحر الرائق ، : ينظر  7
: انظر . قد : برمز) الفصولين(، و ) التاتارخانية: (ذكر حاجي خليفة أنها مذكورة في : فتاوى أهل سمرقند  8

  .  1221\2حاجي خليفة ، 
  ) .، ب ، جأ (ليست في  9

  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  10
 . متيقن ) في ب 11
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ِليحج بِه ، إلَّا إذَا قَاَل لَه الدافع اصنَع ما  2فَلَيس لَه َأن يدفَع الْماَل لغَيرِه 1هولَو مرِض الْحاج عن غَيرِ
  .وتَكْميلًا ِلفَاِئدته 5هذه فَواِئد مهِمةٌ لَا يستَغْنَى عنْها قَدمنَاها َأمام ما في الْكتَابِ تَتْميما" 4: " 3ما شْئت
هتحِ  .ِلفَاِئدإلَى الشَّر جِعلْنَر6و .  

  

  ]بالحج عن أكثر من واحد  رممن ُأ[ 

اج ومن َأمره رجلَانِ بَِأن يحج عن كُلِّ واحد منْهما حجةً فََأهلَّ بِحجة عنْهما فَهِي عن الْح(قَاَل [ 

، وكُلُّ واحد منْهما ِلَأن الْحج يقَع عن الْآمرِ حتَّى لَا يخْرج الْحاج عن حجة الِْإسلَامِ) ويضمن النَّفَقَةَ

لَوِيمِ الَْأودا ِلعمهدَأح نع هإيقَاع نكملَا يو ،اكررِ اشْتغَي نم لَه جالْح صخْلي َأن هرَأم نع قَعفَي ة

اف ما إذَا حج عن َأبويه فَِإن لَه َأن يجعلَه الْمْأمورِ، ولَا يمكنُه َأن يجعلَه عن َأحدهما بعد ذَِلك، بِخلَ

ب ارِهيلَى خقَى عبا فَيملَه ا َأومهدِلَأح هلمابِ عِل ثَوعبِج عرتَبم ِلَأنَّه ا شَاءهِمَأي نا عببس هقُوعو دع

كْمِ الْآمُل بِحفْعنَا يهو ،ابِهِلثَونْهع قَعا فَيمهرخَالَفَ َأم قَدرِ، و [ .  

َأن يهِلَّ بِحجة عنْهما ، َأو عن : صور الِْإبهامِ هنَا َأربعةٌ  7)قَولُه ومن َأمره رجلَانِ إلَى آخره( 
يينٍ ِللْمحجوجِ عنْه ، َأو يحرِم عن َأحدهما بِعينه بِلَا َأو يهِلَّ بِحجة من غَيرِ تَع .َأحدهما علَى الِْإبهامِ 
 بِه مرا َأحينٍ ِلميالنَّفَقَةَ  .تَع نمضيو اجالْح نع يي الُْأولَى قَاَل هفَف. قَاَل إن ةيي الثَّانفلَى  وى عضم

إلَا ( الِْإحرام [ ا لَم يشْرع في الَْأعماِل فَالَْأمر موقُوفٌ لَم ينْصرِفْ م 8وحاصلُه أنَّه. ذَِلك إلَى آخره
 هَل الطواف  9 )لنَفْسا قَبمهدَأح نيع فَِإن ، رِينالْآم نم داحلَا إلَى وفَ  10ورانْص قُوف11]والْو  هإلَي

                                                            
  . عمرة ) ب(في  1
  . إلى غيره ) ط(في  2
  .   311\1قاضي خان ، فتاوى قاضي خان ، : انظر  3
  . قال )  أ(ورد في  4
 . تتميا ) ط(في  5
 . الشرع ) ب(في  6
 .  510\2المبسوط  ،الشيباني ، : ينظر في هذه المسألة  7
 ) . أ(ليست في  8
  . ال لنفسه ) ج(إلى نفسه ، وفي ) ط(في  9

 ) . ط(ليست في  10
 ) .ب(ما بين المعكوفين ليس في  11
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و هفَ إلَى نَفْسرِإلَّا انْصالنَّفَقَةَ و نمي  .ضي الْكَافقَاَل ف ي الثَّاِلثَةفو :يهف 1لَا نَص  حصي ي َأنغنْبيو ،
 خَالَفَةمِ الْمدا ِلعاعمنَا إجه ينيالتَّع حصي.  لَافبِلَا خ وزجي ةابِعي الرفو.  

  قَعإذَا و لَى َأنَّهع ةوِبنَى الَْأجبمإلَىو ذَِلك دعُل بوتَحورِ لَا يْأمنَفْس الْم نا  2عمدعب َأنَّهرِ ، والْآم
ى نَفْسه إلَّا إذَا صرفَ نَفَقَةَ الْآمرِ إلَى نَفْسه ذَاهبا إلَى الْوجه الَّذي َأخَذَ النَّفَقَةَ لَه لَا ينْصرِفُ الِْإحرام إلَ

قَّقَتْ الْمينِ تَحيالتَّع نا ععشَر زجع خَالَفَةُ َأو.  مرإذَا َأح خَالَفَةالْم قُّقي تَحذَا فَلَا إشْكَاَل ففْنَا هرإذَا ع
يغَن وها ومنْهع ةداحو ةجالِْإطْنَابِ  3بِح نع.  

بِحكْمِ  5مضمحلٌّ بَِأن الْكَلَام فيما إذَا كَان مْأمورا بِفعٍل 4َألبويهوما يتَخَايُل من جعَل الْحجةَ الْواحدةَ  
في اِلابتداء الْآمرِ علَى وزانه لَا فيما إذَا حج متَبرعا فَلَا يتَحقَّقُ الْخلَافُ في تَركه تَعيينِ َأحدهما 

يُل التَّعتَمحفَياءهي اِلانْتف نَقُوُل  6ينابِ وُل الثَّوعج يقَتَهقح ِلَأن:  نْهع جحي نِ َأنيوالَْأب نكُلٌّ م هرَأم لَو
ا إشْكَاَل َأن كَان الْجواب كَالْجوابِ الْمذْكُورِ في الَْأجنَبِيينِ، فَلَ 8عنهما مبهماً 7حجةَ الِْإسلَامِ فََأحرم بِها

ا لَممهدَأح نع ةجبِح مرا إذَا َأحيما فمنْهخَالَفَةَ كُلٍّ ما منهما 9مكُل ِلَأن ذَِلك درجقَّقْ بِم10يتَح  ةجبِح هرَأم
عام والْخَاص ، ولَا يمكن َأن بِحجة وَأحدهما صاِلح ِلكُلٍّ منْهما صادقٌ علَيه ، ولَا منَافَاةَ بين الْ

إذَا وجد  ِللْمْأمورِ ِلَأنَّه نَص علَى إخْراجِها عن نَفْسه بِجعلها ِلَأحد الْآمرينِ فَلَا ينْصرِفُ إلَيه إلَّا 11تصير
ِلَأن معه مكْنَةَ التَّعيينِ ما لَم يشْرع في الَْأعماِل ،  ذَكَرنَاهما ولَم يتَحقَّقْ بعد 12َأحد الَْأمرينِ الَلذينِ

 لَافا إذَا ( بِخ13)م  ثُم نْهع نٍ فَتَقَعيعرِ مِلغَي اَل لَا تَقَعمالَْأع طًا ِلَأنشَو لَوطَافَ وو عتَّى شَرح نيعي لَم
                                                            

  .  86\2الزيلعي ، تبيين الحقائق ، : انظر  1
  . إال ) ب (في  2
 . عنا وهو خطأ ) ب(في  3
  . عن أبويه ) ط(في  4
  . يفعل ) ط(في  5
  . انتهاء ) ب(في  6
 . بهما ) ج(، وفي ) أ(ليست في  7
 ) . ط ، ب ، ج(ليست في  8
 . ال ) أ(في  9

 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  10
  . وهو خطأ . يصوم ) أ(في  11
  . للذين ) ط(في  12
  . وهو خطأ . ماذا ) ب(في  13
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وحي َأن هعسي وف سلَي رِها إلَى غَيلَا السمع .لَهلَوابِ وي الثَّوف ذَِلك عالشَّر َل لَهعا جِإنَّم1و  بِه كُمحي لَم
 ولَا خَفَاء في َأن إحرامه بِحجة بِلَا زِيادة لَيس فيه مخَالَفَةُ َأحد ولَا يعذر التَّعيينِ .بِه في الثَّوابِ َأيضا 

  . 2ولَا يقَع عن نَفْسه ِلما قَدمنَاها

ولَو َأمره رجٌل بِحجة فََأهلَّ بِحجتَينِ إحداهما عن نَفْسه والُْأخْرى عن .  ∗الرابِع فََأظْهر من الْكُلِّ 3وَأما
جنِ الِْإذْنِ بِالْحمخَاِلفٌ ِلتَضم ورِ فَهالْآم نفَر  عالس ادإفْر ةحقِّقَةُ ِللصحالْم يفَرِ هالس نِ نَفَقَةكَو عم  

رِ كََأنَّهالْآم نةُ عياقتْ الْبازج هنَفْس ني عالَّت فَضر رِ ، فَلَوا وحدها ∗ِللْآمبِه مرإذْ 4َأح ، اءدتلَا  5اب
  . 7في ذَِلك بالْمقْصود بِالفرض 6إخْلَاف

  ]الحج عن الغير [ 

  شَاء إن رِهغَي نع اجالْح8"و " شَاء ِإنفُلَانٍ و نع كي9"قَاَل لَب " نْهع ةاكْتَفَى بِالنِّي . ُل َأنالَْأفْضو
كُونا ∗∗يوجلَامِ خُرةَ الِْإسجح هنَفْس نع جح الَى قَدتَع اللَّه شَاء إن هرنُقَرسو ، لَافالْخ نم.  

  ةرالْحو ةالَْأمو دبالْعو رالْح اججإح وزجيو . َأةرالْم ةاهلَى كَرع ِل نَصي الَْأصفو . وطسبي الْمف :
ن حج الْمرَأة َأنْقَص فَِإنَّه لَيس علَيها رمٌل ولَا سعي في بطْنِ فَِإن َأحج امرَأتَه جاز مع الْكَراهة ِلَأ

والَْأفْضُل إحجاج الْحر الْعاِلمِ بِالْمنَاسك الَّذي حج .  10الْوادي ولَا رفْع صوت بالتَّلْبِية ولَا الْحلْقُ انتهى

                                                            
 . الشرع ) أ(في  1
  . قدمنا ) ب(في  2
 . تكرار ) ب(في  3
 ) . أ(ب من /  150) ق(نهاية  ∗
 ) .ب(ب من /  348) ق(نهاية  ∗
  . ذكره ) ج(، وفي ) أ ، ب(ليست في  4
  . إذا ) ب(في  5
  . إخالل ) ط ، ب(في  6
 . بالرفض ) ب(في  7
 . اهللا ) ب(ورد في  8
 .اهللا ) ب(ورد في  9
 ) .ج(أ من /  353) ق(نهاية  ∗∗
  .  155\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  10
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 هنَفْس ن1)م حجة اإلسال( ع  .ةورراجِ الصجةَ إحاهاِئعِ كَردي الْبف ذَكَر2و  جض الْحفَر تَارِك ِلَأنَّه
رِهغَي نع هكْرفَي هنَفْس نضِ عالْفَر اءلًا ِلَأدَأه سلَي ِلَأنَّه دبالْع3و رْأمي ورِ َأنْأمِللْم سلَيا  4، وبِم رهغَي

رُأم  ينَِئذْئت فَحا شم نَعاص يَل لَهفْعِ ققْتَ الدو كُوني إلَّا َأن ي الطَّرِيقف رِضم ِإنرِ والْآم نع بِه
  صحيحا ،  6لَه َأن يْأمر غَيره بِه وِإن كان 5يكون

جَأح لَو يهف7و ُل َأنالَْأفْضى ، وَؤدم ارص ضالْفَر ِلَأن ازكَّةَ جبِم يمقي ثُم جحلًا يجر  ودعي ثُم جحي
هإلَي.  

  ]يضمن المأمور بالحج نفقة اآلمر إذا حج عن نفسه [ 

قَةَ الْآمرِ إلَى حج نَفْسه ، وِإن َأبهم الِْإحرام بَِأن ويضمن النَّفَقَةَ إن َأنْفَقَ من ماِلهِما ِلَأنَّه صرفَ نَفَ[ 

حدهما قَبَل نَوى عن َأحدهما غَير عينٍ، فَِإن مضى علَى ذَِلك صار مخَاِلفًا ِلعدمِ الَْأولَوِية، وِإن عين َأ

، وهو الْقياس ِلَأنَّه مْأمور بِالتَّعيينِ ، والِْإبهام -رحمه اللَّه  - الْمضي فَكَذَِلك عنْد َأبِي يوسفَ

 نيعي َأن لَه ثُ كَانيةً حرمع ةً َأوجح نيعي ا إذَا لَمم لَافبِخ ،هنَفْس نع قَعفَي خَاِلفُهي ِلَأن ا شَاءم

نَاكه ملْتَزقُّ  الْمالْح لَه نوُل مهجنَا الْماههوٌل وهجيلَةً  .مسو شُرِع امرالِْإح انِ َأنسحتاِلاس هجو

 ها بِنَفْسودقْصاِل لَا مإلَى الَْأفْع . لَافطًا، بِخشَر ينِ فَاكْتَفَى بِهيالتَّع طَةاسيلَةً بِوسو لُحصي مهبالْمو

خَاِلفًا مم ارفَص ينيُل التَّعتَمحى لَا يَؤدالْم امِ ِلَأنهلَى الِْإباَل عى الَْأفْعا إذَا َأد[  

هذه هي الصورةُ الرابِعةُ فيما ذَكَرنَاه من صورِ )  قَولُه بِخلَاف ما إذَا لَم يعين حجةً َأو عمرةً( 
علَيه فَدفَع الِْإيراد بِالْفَرق ِلَأن الْملْتَزِم فيها مجهوٌل دون الْملْتَزمِ لَه وما نَحن  8بهامِ تَوهمها وارِدةًالِْإ

 هقَلْب يهلُ. فعوٍل ِلمهجارِ بِمي الِْإقْررِفَ فا عِلم نَعلْتَزِمِ لَا تمالَةُ الْمهجو، انيالْب هملْزيو حصثُ ييومٍ ح  

                                                            
   ) .أ ، ب ، ج(ما بين القوسين ليس في  1
  . الضرورة ) ب(في  2
  .  213\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : ينظر  3
  . يأمره ) أ(في  4
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  5
  ) . أ(ليست في  6
 . حج ) ب(في  7
  . وارادة ) ب ، ج(في  8
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 هلَافوٍل 1بِخهجلُومٍ ِلمع2بِم لًا 3فإنَّهَأص حص4لَا ي .  

  ]الدم على المأمور إذا حج قارناً [ 

شُكْرا ِلما وفَقَّه اللَّه تَعالَى ِلَأنَّه وجب ) وِإن َأمره غَيره َأن يقْرن عنْه فَالدم علَى من َأحرم(قَاَل [ 

،نْهِل معيقَةَ الْفقح ِلَأن ةمالنِّع هذبِه خْتَصالْم وه ورْأمالْمنِ وكَيالنُّس نيعِ بمالْج نَألَةُ  مسالْم هذهو

 دمحم نع وِيرالْم ةحبِص دتَشْه-  اللَّه همحورِ -رْأمالْم نع قَعي جالْح َأن ) داحو هرَأم إن كَذَِلكو

  ] فَالدم علَيه ِلما قُلْنَا) بَِأن يحج عنْه والْآخَر بَِأن يعتَمر عنْه وَأذنَا لَه بِالْقرانِ

 )ِإنو لُهفَ 5قَو نْهع نقْري َأن هرغَي هرَأممرَأح نلَى مع مرِ )  الداِل الْآمي ملَا ف ورْأمالْم وهو .
 رنْصي رابِ نَصب نم نقْري نقَرو ) خْتَصالْم وه ورْأمالْمنِ ، وكَيالنُّس نيعِ بما ِللْجشُكْر بجو ِلَأنَّه

الْمروِي عن محمد رحمه اللَّه من َأن الْحج يقَع عن  7ه تَشْهد لصحةهذ 6إن: بِهذه النِّعمة قَالُوا 
لَا تلْزم هذه : وقَد يقَاُل . عن الْآمرِ شَرعا " 9" 8وِإنَّما ِللْآمرِ ثَواب النَّفَقَة يسقُطُ بِه الحج) الْمْأمورِ 
. لَا شَك في َأن الَْأفْعاَل إنَّما وجِدتْ من الْمْأمورِ حقيقَةً غَير َأنَّها تَقَع عن الْآمرِ شَرعا  10الشَّهادةُ إذْ

الْهديِ من  ووجوب هذَا الدمِ شُكْرا مسبب عن الْوجود الْحقيقي ، وِلَأن موجِب هذَا الْفعِل َأحد َأمرينِ
وَأحدهما بِتَقْديرِه  يجِب علَى الْمْأمورِ وهو الصوم  ، 11والصومِ غَير َأن كُلَّ واحد يجِب علَى تَقْديرٍ

  .  1موجِب واحد ِلهذَا الْعمِل 13الْآخَر ِلَأن كالهما 12فَكَذَا

                                                            
  . بخالف ) ب ، ج(في  1
  . المجهول ) ب(في  2
 ) . أ ، ج(ليست في  3
 .  475\4العيني ، البناية ، : ينظر ) . ج(ليست في  4
  . طمس ) ج(في  5
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  6
  . بصحة ) ط(في  7
  ) . أ(ليست في  8
  . النفقة ) أ ، ط(ورد في  9

 . أن ) ب(في  10
  . تقديره ) ج(في  11
 . فكذا ) ب(في  12
  . كليهما ) ط(في  13
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  ) هركَذَا إذَا َأمو لُهقَونْهع رتَمعي َأن الْآخَرو نْهع جحي بَِأن داحانِ 2وري الْقف نَا لَهَأذي )  ونعي
 اِلهي مف مالد كُونا قُلْنَا ( يِلم ( نفَقَر ْأذَنَا لَهي لَم ا لَومانِ ِلَأنَّهربِالْق ا لَههِمبِِإذْن دقَينْهما كان" 3"و4ع 

نَاهما قَدْل ِلما بهِمانرق نُل ما َأفْضمنْهكُلٍّ م ادإفْر ا ، لَا ِلَأنمنَفَقَتَه نمضخَاِلفًا فَيم رَأم َأن نرِ  5مالْآم
بِِإنْفَاق ماِله في جميعِ سفَرِه  بِالنُّسك يتَضمن إفْراد السفَرِ لَه بِه ِلمكَانِ النَّفَقَة َأعني تَضمن الَْأمرِ

ان مخَاِلفًا ، هذَا ويستَلْزِم زِيادةَ الثَّوابِ ، وفي الْقرانِ عدم إفْراد السفَرِ فَقَلَّت النَّفَقَةُ ونَقَص الثَّواب فَكَ
 نمض نْهع نفَقَر  جبِالْح هرَأم داحو كَان لَوا ، وملَافًا لَهيفَةَ خنَأبِي ح نْدالنَّفَقَةَ ع ) ا َأنم6)لَه  انرالْق

بَِأكْثَر اعيِل إذَا بكخَاِلفًا ، كَالْوم كُونفَلَا ي نسَأح هجلَى وع بِه ورْأمَل الْمفَع ُل ، فَقَدَأفْض ى لَهما سمم 
مفْرد ِللْحج وقَد خَالَفَ فَيقَع عن نَفْسه ويضمن  7نيفَةَ َأنَّه مْأمور بِِإنْفَاق الْماِل ِلسفَرٍوِلَأبِي ح. الْموكُِّل 

ذْن دلَالَةً ، الِْإ 8كَما لَو تَمتَّع ، ولَم ينْدفع بعد هذَا قَولُهما َأنَّه خلَافٌ إلَى خَيرٍ فَكَان صحيحا إذْ يثْبتُ
 فَرالس نمتَض جبِالْح رالَْأم ِلَأنو ، بِالذَّات ةرمِللْع قَعو فَرالس تُّعِ فَِإنالتَّم لَافبِخ نم هامرإح قُوعو لَه

 ِل الْآفَاقَأه يقَاتم.  

 تِّعتَمالْمكَّةَ 9وم فوج نم جبِالْح رِمح10ي  . نع تَقَع ةَ لَمرمالْع هذه َأن نم وطسبي الْما فم هجالَْأوو
هرْأمي لَم نْهع كي إيقَاعِ نُسف اجةَ ِللْحلَا وِلَايا وبِه هرْأمي لَم رِ ِلَأنَّه11الْآم 12بِه .  لَم لَو ى َأنَّهَألَا ير

لَم ءره بِشَيْأمفَكَذَا ي ، نْهع اُؤهَأد زجي∗ تيالْم نةُ عرمالْع تَكُن ِإذَا لَمو ، ةرمبِالْع هرْأمي إذَا لَم∗∗ 

                                                                                                                                                                                    
  .  152\3البابرتي ، العناية ، : ينظر  1
  ) . ج(ليست في  2
  ) . أ(ورد في  3
  ) . أ(ليست في  4
 ) . ب(ليست في  5
  .أن ) ج(أن لهما ، وفي ) ب(في  6
 .ليفر ، وهو خطأ ) ب(في  7
  . أثبت ) ب(في  8
  . والتمتع ) ب(في  9

  . 476\4العيني ، البناية ، : انظر  10
  . يأمر ) ب(في  11
  .  155\4السرخسي ، المبسوط ، : ظر ين 12
 ) .ب(أ من /  349) ق(نهاية  ∗
  ) .أ(أ من /  151) ق(نهاية  ∗∗
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ارصو هنَفْس نتْ عارص∗∗∗  ، اءدتاب هنَفْس نا عاهنَو كََأنَّه)هثْلقُ 1)أو بِممِ ودِلع تُّعالتَّم تَنَعام ةرموعِ الْع
تيالْم نع ةرماالْعم2، و  نمضي اِئعِ َأنَّهدي الْبف را ذُكلَى ميفَةَ عنَأبِي ح نْدع نفَقَر ةرمبِع هرإذَا َأم

فْسه لَا يجوز ويضمن اتِّفَاقًا بِالْحج فَقَرن معه عمرةً ِلنَ 4عنْده كَالْحج إذَا قَرن عنْده ، ولَو َأمره 3َأيضا
إلَّا َأنَّه ذَكَر ابن سماعةَ عن َأبِي يوسفَ َأنَّه وِإن نَوى الْعمرةَ عن : قَاَل في الْمبسوط . اتِّفَاقًا فَكَذَا هذَا 

رِ حبِقَد النَّفَقَة نم دري نلَكخَاِلفًا ، وم يرصلَا ي هنَفْس نْهع جيِل الْحصبِتَح ورْأمم ِلَأنَّه ةرمالْع ةص
 هإلَي مفَِإذَا ض ، يعِ النَّفَقَةمبِج  

  

هة نَفْسرمرٍ كالوكيل 5علَافٌ إلَى خَيخ وهو ضِ النَّفَقَةعبِب َل لَهصح 6فَقَد  اهإذَا اشْتَر بَِألْف دبع اءربِش
اَئةمس7بِخَم .  

رِيدبِتَج ورْأمم فَِإنَّه ءذَا بِشَيه سلَيو ةالَْأِئم س8قَاَل شَم  النَّفَقَة ابثَو تيُل ِللْمصحيو ، ثَم تيفَرِ ِللْمالس
 النَّفَقَة )ابالثَّو نْقُصا يهيصلَا إشْكَاَل 9) فَبِتَنْقو ، هلَيا عررلَافُ ضذَا الْخه فَكَان ، رِهَأ  10بِقَددإذَا ب َأنَّه

ةرمَأ بِعد11ب ه12ِلنَفْس  لَا تقَعو خَالَفَةِللْم نمضا " 13"يا َأقَلُّ م؛ ِلَأنَّه هنَفْس نلَامِ عالِْإس ةجةُ عن حجالح
ولَو حج عن الْميت ثُم اعتَمر ِلنَفْسه .  14ية وهو قَد صرفَها عنْه في النِّية ، وفيه نَظَرتقَع بِِإطْلَاق النِّ

                                                            
  ) .ج(ب من /  353) ق(نهاية  ∗∗∗

  . وبمثله ) ط ، ب(في  1
 . وأما ) ج(في  2
 ) . ج(ليست في  3
  . أمر ) ب(في  4
 .لنفسه ) ط(في  5
  ) . أ(ليست في  6
  . المرجع نفسه : انظر  7
 . بتحديد ) ب(في  8
  .وهو خطأ . فبتنقيص الثواب بتنقيصها ) ج(في  9

 . شك ) أ(في  10
  .لعمرة ) ب(في  11
  . بنفسه ) ب(في  12
  . عن ) أ(ورد في  13
  . المرجع نفسه : ينظر  14
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ة فَقَرن فَهو ، ولَو َأمره بِعمر 1بعد الْحج ، فَعنْد الْعامة لَا يكُون مخَاِلفًا علَى قَوِل َأبِي حنيفَةَ رحمه اهللا
الثَّلَاثَة نيب لَافلَى الْخع وةَ 2فَهيقا بِلهِملَى قَوع 3، إلَّا َأن اءَأد دعب جالْح نم يقا ب4" م"  تَكُون ةرمالْع

 هٌل ِلنَفْسامع ي ذَِلكف ِلَأنَّه هلَى نَفْسع يهف نَفَقَتُه تَكُون . هنَفْس نع ذَِلك دعب جبِالْح مرَأح ثُم رتَماع لَوو
بِالس ةرمالْع اءَأد وهو بِه را ُأمَل مفَع خَاِلفًا ِلَأنَّهم كُني لَم بِه غَالُهفَاشْت جالْح ذَِلك دعَل با فَعِإنَّمفَرِ ، و

 اِلهم نم جِللْح هقَامم ارقْدم نَفَقَتُها ورِهغَيو ةارالتِّج نم ٍل آخَرمبِع غَاِلهكَاشْت .  

  

وسعى ثُم  6بِالْحج عن الْميت فَطَافَ ِلحجة إذَا حج الْمْأمور:  5)عن محمد ( وروى ابن سماعةَ 
خَاِلفًا ِلَأنم كُني لَم هنَفْس نةً عرمافَ عا 7َأضهمدفْضِ فَكَانَتْ كَعةُ الراجِبةَ ورمالْع هذ8ه  كَان لَوو ،

عما  9جمنَهيب :طُفْ حي لَم ثُم نقَر َأي ذَِلك عم وهو ذَِلك هنْفَعي ةَ لَمرمالْع فَضرفَةَ ورقَفَ بِعتَّى و
يفَةَ فَونَأبِي ح نع نَاها ذَكَرلَى مخَاِلفًا عم ارص ا فَقَديعما جبِهِم مرا َأحلَم خَاِلفٌ ، ِلَأنَّهةُ مجتْ الْحقَع

تَمفَلَا يح هنَفْس نعةرمفْضِ الْعبِر ذَِلك دع10ُل النَّفََل ب .  

  ]دم اإلحصار على اآلمر ودم الجماع على الحاج [ 

ِلَأنَّه ) علَى الْحاج: وقَاَل َأبو يوسفَ (وهذَا عنْد َأبِي حنيفَةَ ومحمد ) ودم الِْإحصارِ علَى الْآمرِ[ (

ولَهما َأن الْآمر هو . عا ِلضررِ امتداد الِْإحرامِ، وهذَا راجِع إلَيه فَيكُون الدم علَيه وجب ِللتَّحلُِّل دفْ

 هخَلَاص هلَيفَع ةدهالْع هذي هف خَلَهي َأدالَّذ)اِل الْمي مف مفَالد رصفَُأح تيم نع جحي كَان فَِإنتي (

هو من ثُلُث ماِل الْميت ِلَأنَّه صلَةٌ كَالزكَاة : ، ثُم قيَل -رحمه اللَّه  -عنْدهما خلَافًا ِلَأبِي يوسفَ 
                                                            

  .  214\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر  1
.  495\4حاشية ابن عابدين ، : انظر ) . ف ومحمد أبو يوس( أبو حنيفة وصاحبيه : المقصود باألئمة الثالثة  2

  .  478\2ابن مازة ، المحيط البرهاني ، : ينظر في المسألة 
  . بنية ) ب(في  3
  . حج ) أ(ورد في  4
 ) . أ(ما بين القوسين ليس في  5
  . حجته ) ج(الحجة ، وفي ) ب(في  6
  . ألنه ) ب(في  7
  . لعدمها ) ب(في  8
  . يجمع ) ب(في  9

  . المرجع السابق : ينظر  10
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ِلَأنَّه ) اعِ علَى الْحاجودم الْجِم(وقيَل من جميعِ الْماِل ِلَأنَّه وجب حقا ِللْمْأمورِ فَصار دينًا . وغَيرِها 

إذَا جامع قَبَل الْوقُوف حتَّى فَسد حجه : معنَاه ) ويضمن النَّفَقَةَ(دم جِنَاية وهو الْجاني عن اخْتيارٍ 

. اتَه بِاخْتيارِهلَا يضمن النَّفَقَةَ ِلَأنَّه ما فَِلَأن الصحيح هو الْمْأمور بِه، بِخلَاف ما إذَا فَاتَه الْحج حيثُ 

وعلَيه الدم في . َأما إذَا جامع بعد الْوقُوف لَا يفْسد حجه ولَا يضمن النَّفَقَةَ ِلحصوِل مقْصود الَْأمرِ

  ]لْكَفَّارات علَى الْحاج ِلما قُلْنَا ماِله ِلما بينَّا، وكَذَِلك ساِئر دماء ا

الدماء الْواجِبةُ في الْحج إما دم الِْإحصارِ وهو علَى الْآمرِ عنْد َأبِي )  قَولُه ودم الِْإحصارِ إلَى آخره( 
ورِ ، فَِإنْأملَى الْمفَ عوسَأبِي ي نْدعو دمحميفَةَ ونح  ) وججحالْم ا 1)كَانمهنْدع اِلهي متًا فَفيم نْه2ع .

الْوجه من الْجانبينِ  3ثُم هْل هو من الثُّلُث َأو من كُلِّ الْماِل ؟ خلَافٌ بين الْمشَايخِ وتَقْدير. 2عنْدهما
رالْق ما دأمو هاِل نَفْسقَابٍِل بِم نم جالْح هلَيع جِبي ثُم ، يُل بِهتَابِ فَلَا نُطالْك نم ر4انِ وقدظَاه   ، مَتَقَد

وَأما كَون حج الْقَضاء من ماِل . نَا في دمِ الْقرانِ هذَا ودم الْقرانِ يشْهدانِ ِلمحمد ، وقَد تَكَلَّم: ، قَالُوا 
متي لَم َأنَّهفَل ه5نَفْس  قَعا يِإنَّمارِ ، وصبِ الِْإحباَل بِسقَّقْ  6)ما هو ( الَْأفْعتَحي لَمو نْهع جى الْحمسم .

و ديص اءزة كَججِنَاي ما دارٍ ، وأمياخْت ني عانالْج وه اتِّفَاقًا ِلَأنَّه اجاِل الْحي ماعٍ فَفجِمرٍ وشَعيبٍ وط
ا فَيهلعي فخَاِلفًا فم كُونا فَيهمدا عرظَاه منْتَظْل يةَ بالْجِنَاي منْتَظلَا ي جبِالْح رالَْأمواِلهي ما فهوجِبتُ مثْب 

 اءالْقَض هلَيعو خَالَفَةالنَّفَقَةَ ِللْم نمج ضالْح دتَّى فَسح قُوفَل الْوقَب اعالْجِم كَان إن ثُم ، نُهشْكُُل كَولَا ي
 جالْح فَاتَه لَوالنَّفَقَةَ، و نمضلَا يو دفْسلَا ي هدعب كَان ِإنو ، هاِل نَفْسي مف خَالَفَةمِ الْمدالنَّفَقَةَ ِلع نمضلَا ي

 هاِل نَفْسقَابٍِل بِم نم جالْح هلَيعرِ وصحكَالْم وفَه .عجفَر ةاريافَ الزإلَّا طَو جالْح َأتَم لَولَا  7و طُفْهي فلَم
بِنَفَقَة نَفْسه ِليقْضي ما بقي علَيه ِلَأنَّه جانٍ في  8نِّساء ويعودلَا يضمن النَّفَقَةَ ، غَير َأنَّه حرام علَى ال

عظَم ، وأما هذه الصورة ، َأما لَو ماتَ بعد الْوقُوف قَبَل الطَّواف جاز عن الْآمرِ ِلَأنَّه َأدى الركْن الَْأ

                                                            
  . تكرار ) ب(في  1
 . 156\4السرخسي ، المبسوط ، : انظر  2
  . وتقرير ) ط ، ب(في  3
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  4
  . يقم  ) ب(يقيم ، وفي ) أ ، ج(في  5
  ) . أ(ما بين القوسين ليس في  6
  . فيرجع ) ج(في  7
 . ويقود ) ب(في  8
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لَو فَرض َأنَّه َأمره َأن  2الْحاج ، ولَا يبعد أنه ∗∗إلَّا في ماِل ∗يتَحقَّقُ ذَِلك إذَا تَحقَّقَ ولَا 1دم رفْضِ نسك
هَأر لَمرِ ولَى الْآمع نُها كَوماهدتْ إحضتُفتَّى ارَل حا فَفَععنِ متَيجبِح رِمحي 3َأن   لَمَأع اَللَّهو ،.  

  ]ذا مات المأمور بالحج أو سرق ماله إ[ 

د َأنْفَقَ ومن َأوصى بَِأن يحج عنْه فََأحجوا عنْه رجلًا فَلَما بلَغَ الْكُوفَةَ ماتَ َأو سرِقَتْ نَفَقَتُه وقَ[ (

يقا بم بِثُلُث نْزِِلهم نم تيالْم نع جحفَ يالنِّص (ذَا عهيفَةَ ونَأبِي ح نْد-  اللَّه همحر- ) قَالَاو:  

َأما الَْأوُل . فَالْكَلَام هاهنَا في اعتبارِ الثُّلُث وفي مكَانِ الْحج ) يحج عنْه من حيثُ ماتَ الَْأوُل 

ا عنْد محمد يحج عنْه بِما بقي من الْماِل الْمدفُوعِ َأم. -رحمه اللَّه  -فَالْمذْكُور قَوُل َأبِي حنيفَةَ 

نه وعنْد َأبِي إلَيه إن بقي شَيء وِإلَّا بطَلَتْ الْوصيةُ اعتبارا بِتَعيينِ الْموصي إذْ تَعيين الْوصي كَتَعيي

وِلَأبِي . عنْه بِما بقي من الثُّلُث الَْأوِل ِلَأنَّه هو الْمحلُّ ِلنَفَاذ الْوصية يحج  -رحمه اللَّه  -يوسفَ 

الْم اهمي سالَّذ هجيمِ إلَى الْولإلَّا بِالتَّس حصاَل لَا يالْم لَهزعو يصةَ الْومسق يفَةَ َأننلَا ح ي ِلَأنَّهوص

ِلخَصزالْعازِ وَل الِْإفْرقَب لَكا إذَا هكَم ارفَص هجالْو إلَى ذَِلك يملالتَّس دوجي لَمو قْبِضِلي لَه م جحفَي 

 يقا بم يفَةَ . بِثُلُثنِل َأبِي حقَو هجي فَوا الثَّانَأمو-  اللَّه همحا -ر َأن اسيالْق وهو ودجوالْم رلْقَد

إذَا ماتَ ابن آدم انْقَطَع « -صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم  -من السفَرِ قَد بطََل في حقِّ َأحكَامِ الدنْيا، قَاَل 

ثَلَاث نإلَّا م لُهمع «قا فَبنْيكَامِ الدَأح نم ةيصيذُ الْوتَنْفيثَ، ودالْح دوجي لَم كََأن هطَنو نةُ ميصتْ الْوي

وجالَى .  الْخُرتَع ِلهطُْل ِلقَوبي لَم هفَرس َأن انسحتاِلاس وها وِلهِمقَو هجو} هتيب نم جخْري نمو

وِلهسرو ا ِإلَى اللَّهاجِرهقَاَل] 100: النساء[} مةَ، والْآي -  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهي « -صاتَ فم نم

نَةي كُلِّ سةٌ فورربةٌ مجح لَه بكُت جالْح طَرِيق « ذَِلك نةُ ميصتْ الْوتُبِراُع هفَرطُْل سبي ِإذَا لَمو

هبِنَفْس جحي يي الَّذف لَافُل اِلاخْتَأصكَانِ، والْم جبِالْح ورْأمالْم لَى ذَِلكي عننْبيو ،[ .  

لَا خلَافَ َأن إطْلَاقَ الْوصية بِالْحج إذَا كَان الثُّلُثَ )  بَِأن يحج عنْه إلَى آخره 1قَولُه ومن َأوصى( 
حاجا عن نَفْسه ماتَ في الطَّرِيق ولَم يعين الْمكَان  ∗يحتَمُل الْاحجاج من بلَده راكبا ولَم يكُن الْموصي

                                                            
 . النسك ) ط(في  1
 ) . ج(أ من /  354) ق(نهاية  ∗
  ) .ب(ب من /  349) ق(نهاية  ∗∗
  ) . أ ، ب(ليست في  2
 . يره ) أ(في  3
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( ر يوجِب تَعيين الْبلَد والركُوبِ ، وقَد قَدمنَا في مقَدمة الْبابِ َأنَّه لَو حج الَّذي ماتَ فيه ، َأو مكَانًا آخَ
 ، فََأما إذَا كَان الثُّلُثُ لَا 4ِلنَفْسه يقَع عن نَفْسه ويضمن النَّفَقَةَ 3وَأمسك مُئونَةَ الْكرى 2)الْمْأمور ماشيا 

عن محمد رحمه اهللا لَا يجزِيه ويحج .  5يبلُغُ إلَّا ماشيا فَقَاَل رجٌل َأنَا َأحج عنْه من بلَده ماشيا جاز
ثُ ييح نم نْهاعباكلُغُ رب .  

 م هلَدب نم نْهوا عجَأح يفَةَ إننَأبِي ح نع نسى الْحورو ، ازا جياش ) نا  6)أو مباكلُغُ ربثُ ييح
ازآخرج هجو نةً مادزِي هجو نا مي كُلٍّ نَقْصف لَا 7، ِلَأنتَدَل  8فَاعفَضلُغُ وبعٍ يضوم نوا مجَأح ؛ فلَو

َأبعد يضمن الْوصي ويحج عنْه من حيثُ يبلُغُ إلَّا إذَا كَان من الثُّلُث وتَبين َأنَّه يبلُغُ راكبا من موضعٍ 
ةوسوك  ادز نا ميرسًئا يُل شَياِئعِ 9الْفَاضدي الْبخَاِلفًا كَذَا فم كُون10لَا ي  . ةً ، فَِإنيكَم نيعي ذَا إذَا لَمه

جقَاَل َأح بَِأن نيلمع اِلي ، فَِإنم بِثُلُث َأو نِّي بَِألْفةً  11وا عداحلَغَ وب ِإنو ا قُلْنَاهم اءج هلَدب نلُغْ مبي
  . لَزِمتْ وِإن بلَغَ حججا كَثيرةً 

كُلَّ سنَة حجةً  14عنه 13الْوصي بِالْخيارِ إن شَاء دفَع: في الْمبسوط قَاَل  12فََأما مسَألَةُ الَْألْف فَذَكَرها
كَالْوصية  وِإن شَاء َأحج عنْه رِجالًا في سنَة واحدة ، وهو َأفْضُل ِلَأن الْوصيةَ بِالْحج بِماٍل مقَدرٍ

، بِه قدأبعد بِالتَّص ُل ِلَأنَّهجِيُل َأفْضالتَّعيرِ ، والتَّْأخيمِ والتَّقْد نيارِ بيبِالْخ يصالْو ي ذَِلكف15و  نم
                                                                                                                                                                                    

  . وصى ) ب(في  1
 ) .أ(ب من /  151) ق(نهاية  ∗
  . ما المأمور شيئاً ، وهو خطأ ) ب(في  2
  . الكراء ) ط(في  3
  .  215\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر  4
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  5
  . ومن ) ط ، ج(في  6
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  7
  .  1/428، تحفة الفقهاء ، السمرقندي : ينظر  8
  . أو كسوة ) أ(في  9

  .  2/222،  الكاساني ، بدائع الصنائع: انظر  10
 ) .أ ، ط(ليست في  11
  . فذكر ) ب(في  12
  . فع ، وهو خطأ ) ب(في  13
 ) .، ج أ ، ب(ليست في  14
  . بعد ) ط(في  15
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مسَألَة وَأما مسَألَةُ الثُّلُث فَذَكَرها في الْبداِئعِ ، وذَكَر الْجواب علَى نَحوِ . 1فَوات الْمقْصود بِهلَاك الْماِل
ذَكَر  3يعني الِْإسبِيجابِي قد: إن الْقَاضي :  2الَْألْف نَقْلًا عن الْقُدورِي ، إلَّا َأنَّه حكَى فيها خلَافًا ؛ فَقيَل

  في 

  

  

اوِيحِ الطَّح4شَر هطَنو نةً مداحةً وجح نْهع جحَأنه ي يهةُ الِْإ 5وجيعِحملَامِ ، إلَّا إذَا قَاَل بِج6س الثُّلُث .
ه: قَاَل . الثُّلُثا ذَكَرم7و بِالثُّلُثو يعِ الثُّلُثمةَ بِجيصالْو تُ ِلَأنَأثْب ورِييعِ  8الْقُدمِلج ماس ةٌ ِلَأنَّهداحو
ه إلَى الْحج إذَا لَم يقُْل حجةً ، ولَم يذْكُر خلَافًا ، ، وذَكَرها في الْمبسوط َأيضا وَأجاب بِصرف 9السهمِ
ث ، ِلَأنَّه جعَل الثُّلُثَ مصروفًا إلَى هذَا النَّوعِ من الْقُربة فَيجِب تَحصيُل مقْصوده في جميعِ الثُّلُ: قَاَل 

 11، ولَو ضم إلَى الْحج غَيره والثُّلُثُ يضيقُ عن الْجميع10ِاعةً ُأخْرىكَما لَو َأوصى َأن يفْعَل بِثُلُثه طَ
 كَاةالزو جي كَالْحوصالْم َأ بِهدا بَئ بِمدةً باوِيتَسكَانَتْ م ا . ، إنيهف ِلَأن كَاةالز يمفَ تَقْدوسَأبِي ي نعو

والزكَاةُ يقَدمانِ علَى الْكَفَّارات ، والْكَفَّاراتُ علَى صدقَة الْفطْرِ وهي علَى النَّذْرِ ،  والْحج. حقَّينِ 

                                                            
  .  149\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  1
  . نقل ) ب(في  2
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  3
كبيراً : ألفه . أحمد بن محمد الطحاوي، الحنفي : لإلمام أبي جعفر: مختصر الطحاوي في فروع الحنفية  4

جمعت في كتابي هذا أصناف الفقه التي : قال .  321سنة : وتوفي ) . مختصر المزني: (ورتبه كترتيب . وصغيراً
وقد أولع الناس في . بي يوسف ، ومحمد ال يسع اإلنسان جهلها، وبينت الجوابات عنها من قول أبي حنيفة، وأ

سنة : المتوفى . علي بن محمد السمرقندي ، اإلسبيجابي) : عالء الدين(شيخ اإلسالم ، بهاء الدين : فشرحه. شرحه 
  .  1627\2حاجي خليفة ، كشف الظنون ، : انظر .  535

  . وفي ) ب(في  5
  . يجمع ) ب(في  6
  . ذكر )  أ ، ب ، ج(في  7
 . وبما الثلث ) ب(في  8
 .  223\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : ينظر  9

  .  162\4،  السرخسي ، المبسوط: انظر  10
  . الجمع ) ب(في  11
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.  2تُ، والْواجِب علَى النَّفِْل ، والنَّوافُل يقَدم منْها ما بدَأ بِه الْمي 1)علَى الُْأضحيةَ ( وهو والْكَفَّاراتُ 
. َأعني الْمعين : ضِ وحكْم الْوصية بِالْعتْق إذَا لَم يعين عن كَفَّارة حكْم النَّفِْل والْوصيةُ ِلآدمي كَالْفَراِئ

الْمنْقُولَة َأوصى بِحجة الْفَرضِ وعتْق نَسمة ولَا يسعهما  3ومن الصورِ. فَِإن قَاَل ِللْمساكينِ فَهو كَالنَّفِْل 
ةجُأ بِالْحدبا الثُّلُثُ يمهعس4ي ما الثُّلُثُ قَسمهعسلَا يِلُأنَاسٍ وو ةجى بِالْحصَأو لَو5، و منَهيالثُّلُثَ ب  

يضرِب ِللْحج بَِأدنَى ما يكُون من نَفَقَة الْحج ثُم ما خَص الْحج يحج بِه من حيثُ يبلُغُ  6بِالْحصصِ 
نكمالْم وه َأ 7ِلَأنَّه ثُلُثُهو بَِألْف نْهع جحي َأنو ينِ بَِألْفاكسِللْمو ٍل بَِألْفجى ِلرصَأو لَوو ، مقْسلْفَانِ ي

بعد تَكْميِل الْحج بينَهم َأثْلَاثًا ثُم ينْظُر إلَى حصة الْمساكينِ فَيضافُ إلَى الْحجة فَما فَضَل فَهو ِللْمساكينِ 
اصتَحكَاةً فَيز كُوني إلَّا َأن ، ضفَر جالْحو عقَةَ تَطَودالص ِلَأن كَاةإلَى الز نْظُري ثُم ي الثُّلُثف ونص

بِه الْميتُ ، ولَو َأوصى بِكَفَّارة إفْساد رمضان ولَا تخْرج من الثُّلُث الْعتْقُ ولَم  8والْحج فَيبدُأ بِما بدَأ
 9َأن يكُون له( ما ما يرجِع إلَى تَعيينِ الْوطَنِ فَلَا يخْلُو من وَأ ∗هذَا. يجز الْورثَةُ يطْعم ستِّين مسكينًا 

خُراساني َأدركَه  12)ما عن محمد في  11ومن فُروعِ ، ∗∗اتَّحد تَعين 10وطَن واحد َأو َأوطَان ، فَِإذا

                                                            
  ) . ب(ما بين القوسين ليس في  1
، لسان ) هـ882: المتوفى(أحمد بن محمد بن محمد، أبو الوليد، لسان الدين ابن الشِّحنَة الثقفي، : الحلبي : انظر  2

،  1973 – 1393الثانية، : القاهرة ، الطبعة –البابي الحلبي : الناشر.  419\1لسان الحكام في معرفة األحكام ، 
  . 1: عدد األجزاء

 . تكرار ) ب(في  3
  .  المرجع السابق: انظر  4
 . يقسم ) ج(في  5
  . بالحصيص ) ب(في  6
  . المرجع نفسه : ينظر  7
  . يبدَأ ) أ(في  8
  ) . ب(أ من /  350) ق(نهاية  ∗
 ) . أ ، ج(ليست في  9

 . فإن ) ط(في  10
 ) .ج(ب من / 354) ق(نهاية  ∗∗
  . فروعه ) ط(في  11
  ) . ب(ما بين القوسين ليس في  12



318 
 

ع جحي ى َأنصكَّةَ فََأوتُ بِموالْماناسخُر نم نْهع جحي ، 2، 1نْه  مقَد كِّيي مفَ فوسَأبِي ي نا عمو
ي3الر   

 5َأما لَو َأوصى َأن يقْرن عنْه فإنَّه.  4فَحضره الْموتُ فََأوصى َأن يحج عنْه ،  يحج عنْه من مكَّةَ
، وِإن كَانَتْ لَه َأوطَان  7علَيه من حيثُ هو 6ه من الري ِلَأنَّه لَا قران ِلَأهِل مكَّةَ فَيحمُلحينَِئذ يقْرن عنْ

، وكَذَا إذَا عين  9إلَى مكَّةَ ، ولَو عين مكَانًا جاز منْه اتِّفَاقًا 8َأوطَان في بلْدانٍ يحج عنْه من َأقْربِها
سفَر الْحج فَهو علَى الْخلَاف  ∗إن كَان( مكَانًا ماتَ فيه ، فَلَو لَم يعين مكَان موته وقَد ماتَ في سفَرٍ 

 ِلهتَابِ بِقَوي الْكف ري ذُكالَّذ :نَفْس نع جحي يي الَّذف لَافُل الْخَأصو ه : ي الطَّرِيقاتَ في إذَا منعي
ا ممهنْدعالثُّلُثَ، و زجع إلَّا إن هنْدع هلَدب نم جالْح ملْزَأطْلَقَ يو نْهع جحي ى َأنصَأواتَوثُ ميح 10ن 

ن تَعيين مكَانِ موته في سفَرِ الْحج عنْدهما بِنَاء علَى ولَو كَان سفَر تجارة حج عنْه من بلَده اتِّفَاقًا ِلَأ. 

                                                            
 منها البالد من أمهات على وتشتمل الهند يلي مما حدودها وآخر العراق يلي مما حدودها أول ، واسعة بالد:  خراسان 1

 معناه وسان كل،: خر معنى: الجرجاني قال معروف، قطر وهو وطالقان وبلخ قصبتها، كانت وهي ومرو، وهراة نيسابور
 ، فارس:  قالوا كله المشرق ذكرت إذا والعرب.  الشمس مطلع بالفارسية خراسان معنى: غيره وقال تعب، بال كل أي سهل،

 المنعم، عبد بن اهللا عبد بن محمد:  اهللا عبد أبو و.  350\2 ، البلدان معجم ، الحموي ياقوت:  انظر.  فارس من فخراسان
 مؤسسة: الناشر ، 214\1 ، عباس إحسان: تحقيق ، األقطار خبر في المعطار الروض ،) هـ900: المتوفى( الحميرى،

  .1: األجزاء عدد ، م 1980 ، الثانية: الطبعة ، السراج دار مطابع على طبع -  بيروت -  للثقافة ناصر
  .  222\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر  2
 بن عمر الثاني الخليفة عهد في الري فتحت.  إيران في طهران من بالقرب تقع تاريخية مدينة هي:  الري 3

 المسلمين علماء من عدد إليها ينسب كما.  منها خرج قد زرادشت أن ويقال ، مقرن بن نعيم بقيادة وذلك الخطاب،
 هارون العباسي والخليفة الرازي زكريا بن محمد والكيميائي, الغيب مفاتيح تفسير صاحب الرازي الدين فخر ومنهم
: انظر.  الرشيد

D8%A9_%D8%A7%Dhttp://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%
9%84%D8%B1%D9%8A  

  .  222\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر  4
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  5
  . فيجعل ) ب(في  6
  . المرجع نفسه : انظر  7
  . أقربهما ) ج(في  8
  .  261\1المال خسرو ، درر األحكام ، : انظر  9
  ) .أ(أ من /  152) ق(نهاية  ∗

  .  173\27للسرخسي ، : المبسوط : انظر  10
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ه، ولَا عبادةَ تَبطُُل عبادةُ سفَرِه من بلَده إلَى محلِّ موته، فَبِالسفَرِ منْه يتَحقَّقُ سفَر الْحج من بلَد 1َأنَّه لَا
ةارفَرِ التِّجي سف  لَدالْب نفَرِ مالس إنْشَاء جِبفَي يقي بضِ الَّذعالْب عةً مادبع ي قَطَعالَّذ ضعالْب تَبِرعِلي
ضا َأن فَِإن الْخطَاب يتَوجه علَيه وهو في بلَده بِالْخُروجِ إلَى الْحج وهو الْعادةُ َأي. تَحصيلًا ِللْواجِبِ 

حنيفَةَ في الْحاج الَّذي ماتَ  3 فَينْصرِفَ الْمطْلَقُ إلَيه وِلهذَا وافَقَا َأبا 2يخْرج الِْإنْسان من بلَده مجهزا
 4ثُم ماتَ فََأوصى مطْلَقًا َأنفي الطَّرِيق فيما لَو َأقَام في بعضِ الْبِلَاد في طَرِيقه حتَّى تَحولَتْ السنَةُ 

تلْك السنَة لَم يعتَد بِه  5يحج عنْه من بلَده ِلَأن ذَِلك السفَر لَما لَم يتَّصْل بِه الْحجةُ الَّتي خَرج لَها في
وجه انْصرفَتْ إلَى بلَده ولَم يعين مالًا فَفَعَل الْواجِب عن الْحج إذَا حصلْنَا علَى هذَا، فَلَو َأوصى علَى 

يحج عنْه ثَانيا : فََأحجوا منْها وماتَ في َأثْنَاء الطَّرِيق وقَد َأنْفَقَ بعضها َأو سرِقَتْ كُلُّها قَاَل َأبو حنيفَةَ
  ينْظُر إن بقي : وَأما في جانبِ الْماِل فَقَاَل محمد . من حيثُ ماتَ : وقَالَا. بقيمن بلَده من ثُلُث ما 

إن كَان الْمدفُوع تَمام الثُّلُث . وقَاَل َأبو يوسفَ . الْوصيةُ ( من الْمدفُوعِ شَيء حج بِه وِإلَّا بطَلَتْ 
ِل مطَلَتْكَقَوِإلَّا بو بِه جحا يم يهاقلَغَ بب ُل، فَِإنكَمي هضعب كَان ِإنو ،دميفَةَ  7. ) 6حنو حقَاَل َأبو : نم

َأربعةَ آلَاف دفَع  كَان الْمخَلَّفُ: ، مثَلًا10يبلُغُ فَحينَِئذ تَبطُُل 9يبقَى ما 8من ثُلُث ما بقي ثُم وثُم إلَى َأن لَا
 َألْفٌ، فَلَو وهو كُلِّه ي َأواقالْب ثُلُث نم يهكْفا يم هإلَي فَعدلَكَتْ يَألْفًا فَه يصالْو فَعد فَعةُ ديلَكَتْ الثَّانه

وعنْد َأبِي . ا يبقَى ما ثُلُثُه يبلُغُ الْحج فَتَبطُُلإلَيه من ثُلُث الْباقي بعدها هكَذَا مرةً بعد مرة إلَّا َأن لَ
ِإن كَفَتْ وِإلَّا يْأخُذُ ثَلَاثماَئة وثَلَاثَةً وثَلَاثين وثُلُثًا فَِإنَّها مع تلْك الَْألْف ثُلُثُ الَْأربعة الْآلَاف، فَ: يوسفَ

فَالْخلَافُ في موضعينِ . يبلُغُ وِإلَّا بطَلَتْ 11إن فَضَل من الَْألْف الُْأولَى ما: محمد وعنْد. بطَلَتْ الْوصيةُ

                                                            
  . لم ) ب ، ج(في  1
  .متجهزاً ) ب ، ج(في  2
  .أبي ) ب(في  3
 . أنه ) ج(في  4
 . من ) ج(في  5
 .  87\2الزيلعي ، تبيين الحقائق ، : انظر  6
 ) . ج(ما بين القوسين ليس في  7
  ) . ب ، ج(ليست في  8
 . ما ال ) ج(في  9

 . 161\4المبسوط ،  السرخسي ،: ينظر  10
 . لم ) ب(ورد في  11
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كَتَعيينِ  َأما الَْأوُل فَلمحمد َأن تَعيين الْوصي. فيما يدفَع ثَانيا وفي الْمحلِّ الَّذي يجِب الِْإحجاج منْه ثَانيا
يصالْو نيةُ، فَكَذَا إذَا عيصطَلَتْ الْولَكَتْ بالًا فَهي موصالْم نيع لَوي، ووص1الْم .  

ِلَأن محلُّ الْوصية الثُّلُثُ فَتَعيين الْوصي إياه صحيح وتَعيينُه فيه غَير صحيحٍ :  وَأبو يوسفَ يقُوُل
يهف ةيصيذُ الْوتَنْف جِبي نْهم ءشَي يقا بفَم ،ةيصلُّ الْوحم الثُّلُث يعمقُوُل .  2جيفَةَ ينو حَأباُل : والْم

" 6"ن هذَا الْمقْصود صار التَّعيي 5فَِإذَا لَم يفد هذَا. بِه " 4"بْل مقْصوده الْحج  3لَيس بِمقْصود ِللْموصي
"6 "كََأن اِل كَانالْم نم لَكا همو ،همدةٌ 7كَعياقةُ بيصالْوازِ وذَا الِْإفْرَل هقَب لَكا إذَا هم نْزِلَةبِم كُني لَم  

  اري إذَا صاقالْب رِفُ إلَى ثُلُثنْصطْلَقًا فَياجِ مجبِالِْإح دعب كُونفَي ةيصَل الْوقَب كُني لَم كََأن اِلكالْه
ا ثُلُثَهلُّهح8م .  

َل نَعم وهو قياس، وَأما الثَّاني فَمبنَاه علَى َأن السفَر هْل بطََل بِالْموت َأو لَا فَقَالَا لَا وهو استحسان، وقَا
ي الَْأوف لُهقَوا ومهو هج9"ِل َأو " هجنَا َأوه.  

  لُهقَو لَه -  لَامالسلَاةُ والص هلَيع–  ))ثَلَاث نإلَّا م لُهمع انْقَطَع مآد ناتَ ابإذَا م∗  .قَةد10ص  ،ةارِيج
و لَهعداِلحٍ يص لَدو َأو ،بِه نْتَفَعلْمٍ يع 11)) ∗∗َأو  اِئيالنَّسد واوو دَأبو ملسم اهوي .را فملَه12و  لَم َأنَّه

                                                            
  .  483\2ابن مازة ، المحيط البرهاني ، : ينظر  1
  . مرجع السابق ال: ينظر  2
 . الموصي ) أ ، ط(في  3
  . الموصى )  ج(ورد في  4
  ) . ج(ليست في  5
  . الموصى ) ج(ورد في  6
 ) . ب ،  ج(ليست في  7
  .  161\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  8
  . ها ) ج(ورد في  9
 ) . ب(ب من /  350) ق(نهاية  ∗

 . قد ) ب(ورد في  10
 ) .ج(أ من /  355) ق(نهاية  ∗∗
 :، كتاب الهبات ،  باب ما يلْحقُ الِْإنْسان من الثَّوابِ بعد وفَاته ، حديث رقم  3/1255صحيح مسلم ، : ينظر  11
، كتاب الوصايا ، باب ما جاء في الصدقَة عنِ الْميت ، حديث رقم ،  117\3وسنن أبي داود ، ) . 14(-)1631(

 . 6445: ، كتاب الوصايا ، باب فضل الصدقة عن الميت ، حديث رقم  162\6والسنن الكبرى للنسائي ، .  2880
  . طمس ) ب(في  12
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طسي الَْأوف يانرالطَّب هجا َأخْرطُْل مبانِ 1يبِ الِْإيمي شُعف يقهيالْبلَى وعو يَأبةَ قَاَل 2وريرَأبِي ه نع  :
 : وُل اللَّهسلَّى ال - قَاَل رص لَّمسو هلَيع مِ ((  –لَّهوإلَى ي اجالْح رَأج لَه باتَ كُتا فَماجح جخَر نم

  يا في سبِيِل الْقيامة، ومن خَرج معتَمرا فَماتَ كُتب لَه َأجر الْمعتَمرِ إلَى يومِ الْقيامة، ومن خَرج غَازِ

  

رواه َأبو يعلَى من رِواية :  4قَاَل الْحافظُ الْمنْذرِي 3))تَ كُتب لَه َأجر الْغَازِي إلَى يومِ الْقيامة اللَّه فَما
   . 7ثقَاتٌ 6 وبقيةُ رواته 5رِواية محمد بنِ ِإسحاقَ،

                                                            
سليمان بن أحمد : لإلمام أبي القاسم . لكبير، والصغير، واألوسط في الحديث ا: المعجم . الوسط ) ج(في  1

نحو خمسة : الصحابة على الحروف مشتمال على ) الكبير(رتب في .  360سنة  : المتوفى . الطبراني ، الحافظ 
 ،فةحاجي خلي: انظر . الحروف أيضا شيوخه على ) الصغير(، و ) األوسط(ورتب في . وعشرين ألف حديث 

  .   1737\2كشف الظنون ، 
. ه 458سنة : المتوفى . أحمد بن حسين، البيهقي، الشافعي : لإلمام أبي بكر: الجامع المصنف في شعب اإليمان  2

مختصر شمس الدين القونوي ، ومختصر اإلمام معين : وله مختصرات منها . وهو كبير؛ من الكتب المشهورة . 
 .  574\1وحاجي خليفة ،  . 206\1كحالة ، معجم المؤلفين، : انظر . محمد بن حمويه : الدين 

أحمد بن الحسين ، أبو : والبيهقي.  282\5والطبراني ، المعجم األوسط ، .  238\11مسند أبي يعلى ، : ينظر  3
مكتبة : ، الناشر 15\6الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد ، : ، شعب اإليمان ، تحقيق ) هـ458: المتوفى (بكر، 

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ، : األلباني : انظر . صحيح .  14: د األجزاء األولى،  عد: الرشد ، الطبعة
مكتبة المعارف : ، الناشر 2553: ، حديث رقم  116\6، سلسلة األحاديث الصحيحة ، ) هـ1420: المتوفى(

 . 6: ، عدد األجزاء) لمكتبة المعارف(األولى، : للنشر والتوزيع، الرياض ، الطبعة
اِإلمام، العالَّمةُ، الحافظُ، المحقِّقُ، شَيخُ . عبد العظيمِ، َأبو محمد، الشَّامي اَألصل، المصرِي، الشَّافعي :المنذري  4

 ِلدالَمِ، واِإلس : سِ ماَئةخَمو نيانثَمى ودنَة ِإحان، سبة شَعي غُرلتكملة لوفيات ا" و " الترغيب والترهيب " له . ف
مات سنة . مولده ووفاته بمصر " مختصر سنن أبي داود " و " مختصر صحيح مسلم " و " شرح التنبيه " و " النقلة 
  .  30\4والزركلي ، األعالم ، .  319\23الذهبي ، السير ، : انظر . هـ  656

ابن كُوثَان، العالَّمةُ، الحافظُ، صاحب : اَألخْبارِي ، وقيَل محمد بن ِإسحاقَ بنِ يسارِ بنِ خيارٍ، : ابن ِإسحاقَ  5
)ةوِيالنَّب ةرياقَ ) . السحِإس ناب ِلدو : نياننَةَ ثَمَأى . سربِ: ويسالم بن ديعسو ،نَةيدبِالم اِلكم بن َأنَس . نُل مَأو وهو

 نواجاً دجراً عحلْمِ بي العف كَانو ،هذَوِيو اِلكَل مقَب ذَِلكو ،نَةيدبِالم لْمالع .ماَئةو نيسنَةَ خَماقَ سحِإس ناتَ ابوقيل .م :
 ماَئةو نيسخَمى ودنَةَ ِإحاتَ سوقيل . م : ماَئةو نيسخَمنِ ونَةَ اثْنَتَيابن سعد ، الطبقات الكبرى ، : ر انظ. س

  .  33\7والذهبي ، السير ، . 450\5
  . رواية ) ب(في  6
، الترغيب ) هـ656: المتوفى(عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا، أبو محمد، زكي الدين، : المنذري : ينظر  7 

الْحج التَّرغيب في الْحج ، كتاب  111\2إبراهيم شمس الدين ، : الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ، تحقيق 
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َأنْتَ قَدقَةٌ أيضاً  1وث اقَ َأنَّهحنِ ِإسي ابقَّ فالْح نَاك َأنعمَأس)ا ثُمم اهوا رلُّ إنَّمدلَى يطَاعِ عِل انْقمالْع 
الْكَلَامي وطْلَانِ فرِ بي الْقَدالَّذ جِدي وكْمِ فح ةادبابِ الْعالثَّوو وهو هرغَي رغَيو ،هلَازِم ِلَأن طَاعانْق 

d  c  b  a  `e    f ( تَعالَى وقَاَل اللَّه، سبِيِل في وجِد قَد كَان ما يستَلْزِم لَا الْعامِل ِلفَقْد الْعمِل

 j  i   h  g (2 ايمف ا كَانتَدعم بِه ينح جِدو َأ ثُمطَر نْعالْم  نْهم. ابوجيفَةَ َأبِي ونح َأن 
ادرمِ الْمدطَاعِ بِعي اِلانْقكَامِ فَأح ةرطَاعِ الْآخاِلانْقي وكَامِ فا َأحنْيالد وهي والَّذ هوجِبنَا يه نكَم امإلَى ص 
فصارِ ني النَّهف انضمر ثُم هرضتُ حوالْم جِبي َأن يوصي ةيدبِف مِ ذَِلكوالْي ِإنو كَان ابثَو اكسإم 
م ذَِلكوا 3الْيياقب .  

 5اِلابنَينِ َأحد فََأنْكَر تسعماَئة وتَرك بِثَلَاثماَئة عنْه يحج َأن وَأوصى 4ابنَينِ وتَرك ماتَ )فرع (  
 بَِأمرِ حج كَان فَِإن الْآخَر، اعتَرفَ ثُم 7 بِها 6 يحج ِلمن وخَمسين ماَئةً حصته من فَدفَع الْآخَر واعتَرفَ
يصْأخُذُ 8الْوي رق9الْم نم داحةً الْجسخَم ينعبسو ِلَأنَّه ازج نع تيالْم اَئةبِم ينسخَمتْ ويقباَئةٌ وم 
ونسخَماثًا ويرا، ممنَهيب ِإنو جرِ حرِ بِغَيَأم يص10الْو جحةً يرى م11ُأخْر اَئةمبِثَلَاث .  

  ]الحج عن األبوين [ 

                                                                                                                                                                                    

 4: ، عدد األجزاء 1417األولى، : بيروت ، الطبعة –دار الكتب العلمية : ،  الناشر 1711: والْعمرة ، حديث رقم 
 .  
 . فقد ) ج(في  1
 .  143آية : سورة البقرة  2
 . القدر ) ب ، ج(في  3
  . اثنين ) ب(في  4
  . االثنين ) ب(في  5
  . حج ) ب(في  6
  ) . ج(ليست في  7
 . القاضي ) ب ، ج(في  8
  ) . ب(طمس في  9

  . القاضي ) ب ، ج(في  10
 ) . أ ، ط(ليست في  11



323 
 

ِلَأن من حج عن غَيرِه بِغَيرِ إذْنه ) ومن َأهلَّ بِحجة عن َأبويه فله َأن يجعلَها عن َأحدهما(قَاَل [ 

حصو ،اِئهَل َأدقَب تُهيفَلَغَتْ ن جالْح اءَأد دعب ذَِلكو ،لَه هجح ابُل ثَوعجا يا  فَِإنَّممهدِلَأح هابثَو لُهعج

 لَمالَى َأعتَع اَللَّهُل، وقَب نقْنَا ما فَرلَى مورِ عْأمالْم لَافبِخ ،اءالَْأد دعب [ .  

) لُهقَو نملَّ وَأه ةجبِح نع هيوَأب فَلَه ا َأنلَهعجي نا عمهدنَا ) َأحتَفَدَأ فَاسلَّ إذَا نَّهَأه نا عمهدلَى َأحع 
 َأنَّه بِسببِ تَلْغُو لَهما نيتَه َأن علَى ومبنَاه َأولَى، بِطَرِيق بِعينه َأحدهما عن يجعلَها َأن لَه 1 َأن الِْإبهامِ
رورٍ غَيْأمم نا مهِملبق ا َأومهدَأح وفَه عرتَبم اُل فَتَقَعمالَْأع نْهتَّةَ، عا َألْبِإنَّمُل وعجا يم2لَه ابالثَّو 

هتُّبتَرو دعب اءفَتَلْغُو الَْأد تُهين لَهقَب حصفَي لُهعج دعب ا ذَِلكمهدِلَأح ا، َأوملَا لَهي إشْكَاَل وف إذَا ذَِلك كَان 

 بِه َأوصى فَِإن لَا، َأو بِه َأوصى 3)يكُون  َأن(  فَِإما الْفَرضِ، حج َأحدهما علَى كَان فَِإن عنْهما، متَنَفِّلًا

4 بِه عرارِثُ فَتَبالْو نْهاِل عبِم هقُطُ لَا نَفْسسي نع ،ثروالْم ِإنو وصِ لَمي عرفَتَب نْهاجِ عجبِالِْإح َأو 
جالْح هو قَاَل.  بِنَفْسيفَةَ َأبنح  .زِيهجي إن شَاء الَى اللَّهتَع »ِلهِلقَو  - هلَيلَاةُ عالص لَامالسو  - ةيمِللْخَثْع   

  
 ))تَأيَأر لَو لَى كَانع َأبِيك  نييثَ، 5))ددالْح ههنِ شَبيبِد ادب6الْع  .يهفو 7 َأنَّه ى لَوارِثُ قَضالْو نم 
نرِ مغَي ةيصو زِيهجذَا فَكَذَا يه رغَيو ذَِلك نالْآثَارِ م الَّةلَى الدع َأن عر8 تَب ارِثثُْل الْوم ذَِلك رتَبعم 

 يوجِب لَا الْواحد خَبر ِلَأن:  قُلْنَا الْحديثُ؟ صح بعدما بِالْمشيَئة الْجواب قَيد فَلماذَا:  قيَل فَِإن.  شَرعا
ينقْل الْيب ،ا الظَّنفَم كَان نورِ مي الُْأما الَّتُل طَرِيقُهملَا الْع تَاجحكْرِ إلَى يذ يَئةشالْم يهف ِلَأن الظَّن 
طَرِيقُه قَا فَقَدقُوطُ ، تَطَابسضِ والْفَر نع تيالْم اءبَِأد ثَةرالْو طَرِيقُه ،لْمالْع فَِإنَّه رَأم دشْهي لَى بِهع اللَّه 
  . بِه قَيده فَلهذَا بِه الذِّمة بِشَغِْل الْقَطْعِ بعد تَعالَى
لَماعو َل َأنعف لَدالْو 9ذَِلك وبنْدم ها إلَيا جِدِلم جَأخْر يقُطْنارالد ننِ عاسٍ اببع  - يضر ا اللَّهمنْهع 

 - نْه1قَاَل صلى اهللا عليه وسلم  – ع  ))نم جح نع هيوَأب ى َأوا قَضمنْها عمغْرثَ معب موي ةاميالْق 

                                                            
  ) . ج(ليست في  1
 . عنهما ) ب(في  2
  .إن ) ج(وفي . لو ) ب(في  3
 ) . ب ، ج(ليست في  4
.  2909: ، كتاب المناسك ، باب الْحج عنِ الْحي، ِإذَا لَم يستَطع ، حديث رقم  971\2سنن ابن ماجة ، : ينظر  5

  .   262\3األلباني، إرواء الغليل ، : انظر , حديث صحيح 
  .  511\2الشيباني ، المبسوط ، : ينظر  6
  ) . ب ، ج(ليست في  7
 . يتبرع ) ج(في  8
  . ذاك ) ب(في  9
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عارِ مرالَْأب ((2 جَأخْرا وضَأي نابِرٍ عج قَاَل - صلى اهللا عليه وسلم   - َأنَّه  ))نم جح نع َأبِيه هُأمو 
فَقَد يقُض نْهع تُهجح كَانو ُل لَهشْرِ فَضجٍ عج3))ح جَأخْرا وضَأي نع دينِ زب قَمقَاَل 4 َأر  :  

  

  

  

 5)واستَبشَرتْ( ومنْهما∗ منْه تُقَبَل واِلديه عن الرجُل حج إذَا«صلى اهللا عليه وسلم    اللَّه رسوُل قَاَل
  . 7 الْوعد سبقَ وقَد هذَا 6))برا اللَّه عنْد وكُتب َأرواحهما

 عن يحج لَم الَّذي بِه يراد والصرورةُ . الْغَيرِ عن الصرورة حج مسَألَة بِتَقْرِيرِ 8)فروع تتعلق ( 
هنَفْس هنَعفَم يعالشَّاف  - همحر ا - اللَّهِلم وِير ننِ عاسٍ اببع  - يضر ا اللَّهمنْهع –  ))َأن النَّبِي  - 
 َأو ∗∗ِلي َأخٌ: قَاَل ؟ شُبرمةُ من:  فَقَاَل شُبرمةَ، عن لَبيك:  يقُوُل رجلًا سمع - وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى

                                                                                                                                                                                    
 ) . ب ، ج(ليست في  1
: انظر . ضعيف جداً . 2608: ، كتاب الحج ، باب المواقيت ، حديث رقم  299\3سنن الدارقطني ، : ينظر  2

 .  1435: ، حديث رقم  628\3األلباني، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة ، 
: انظر. حديث موضوع .  2610: ، حديث رقم ، كتاب الحج ، باب المواقيت  300\3سنن الدارقطني ، : ينظر  3

 .  4584: ، حديث رقم  90\10األلباني ، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة ، 
. غَيرها غَزوةَ مْؤتَةَ، و: شَهِد . اَألنْصارِي، نَزِيُل الكُوفَة، من مشَاهيرِ الصحابة : زيد بن َأرقَم بنِ زيد بنِ قَيسٍ  4

 لَهثَ : ويادةُ َأحدانظر . مات بعد قتل الحسين رضي اللَّه عنه بقليل : توفي بالكوفة سنة ثمان وستين، وقيل . ع :
  .  166\3والذهبي ، السير ، .  342\2ابن األثير ، أسد الغابة ، 

  ) . ب(أ من /  351) ق(نهاية  ∗
 . أواستبشرت ) أ ، ب(في  5
: انظر . ضعيف .  2607: ، كتاب الحج ، باب المواقيت ، حديث رقم  299\3سنن الدارقطني ، : ينظر  6

 . 1434: ، حديث رقم  626\3األلباني ، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة ، 
  ) . ج(طمس في  7
  ) . أ ، ب ، ط(ما بين القوسين ليس في  8
  ) .ج(ب من /  355) ق(نهاية  ∗∗
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تَ: قَاَل ِلي، قَرِيبججح ن؟ عكقَاَل لَا، قَاَل نَفْس :جح نع كنَفْس ثُم جح نةَ عمر1)) شُب اهوو رَأب 
 يجوز لَم هذَا وعن.  3منْه َأصح الْبابِ 2هذا في لَيس إسنَاد هذَا: الْبيهقي قَاَل  . ماجه وابن داود

يعالنَّفََل الشَّاف ةوررذَا: قُلْنَا . 4ِللصيثُ هدالْح بطَرضي مف هقْفلَى ونِ عاسٍ اببع ،هفْعراةُ ووالرو 
مقَاتٌ، كُلُّهث هفَعةُ فَردبع نب انملَي5س  .  

  
  
 اللَّه عبد بن محمد وتَابعه ، 8 عروبةَ 7 َأبِي بنِ سعيد 6 في النَّاسِ َأثْبتُ عبدةُ: معينٍ ابن قَاَل

ارِي9 الَْأنْص دمحمو نرٍ بسيو 10 مَأبفَ ووسي يالْقَاض مكُلُّه نع ،يدع11 س قَفَهوو ر12غُنْد نع ،يدعس 

                                                            
وسنن ابن .  1811: ، كتاب المناسك ، باب الرجل يحج عن غيره ، حديث رقم  162\2داود ،  سنن أبي: ينظر  1

: انظر . ِإسنَاده صحيح علَى شَرط مسلم : قال ابن الملقن . ، كتاب المناسك ، باب الحج عن الغير  969\2ماجة ، 
  .  45\6ابن الملقن ، البدر المنير ، 

 ) . ب(ليست في  2
 .  549\4بيهقي ، السنن الكبرى ، ال: ينظر  3
وبِهذَا قَاَل ابنِ عباسٍ والَْأوزاعي، وِإسحاقُ والمشهور عند أحمد ، وإلى قول أبي حنيفة ذهب مالك ورواية عند  4

سه أنه ال يجوز للمرء أن يحج عن غيره ما لم يحج عن نف: وقد أخذت اللجنة الدائمة لإلفتاء برأي الشافعي . أحمد 
وابن قدامة المغني ، .  21-20\4والماوردي ، الحاوي ، .  85\2ابن رشد بداية المجتهد ، : انظر . حجة اإلسالم

 .  48\10وفتاوى اللجنة الدائمة ، المجموعة الثانية ، .  236-237\3
هو ثقَةٌ ثقَةٌ وزِيادةٌ ، : دوةُ، قَاَل َأحمد بن حنْبٍل َأبو محمد الكالبي، الكُوفي،  الحافظُ، الحجةُ، القُ: عبدة بن سليمان  5

 ءشَي راوِي كَبِيقَةٌ الَ تُسةٌ خَلوفَر هلَيفَقرٍ، ع ةدشالَحٍ وص عجلي . مالع دمقَاَل َأحو : آنٍ، كَانقُر باحص ،اِلحقَةٌ، صث
  .  511\8الذهبي، السير ، : انظر . رجبٍ، سنَةَ ثَمانٍ وثَمانين وماَئة، بِالكُوفَةتُوفِّي في ثَاِلث . يقرئ 

  . من ، وهو خطأ ) ج(في  6
  ) . ب(ليست في  7
  .  416\6الذهبي ، السير ، : ينظر  8
9  ارِيثَنَّى اَألنْصاِهللا بنِ الم دبع بن دمحاِهللا م دبو عَأب : رِيصالب ،ارِيالنَّج ثُم ،جِيرةُ، . الخَزالَّمالع ،اماِإلم

 شَاب وهو لْمالع طَلَبو ،ةرصي البثُ، الثِّقَةُ، قَاضدحالم .ي رف ،ةرصاتَ بِالبنَةَ مبٍ، سانظر . هـ  215ج :
  .  221\9والزركلي ، األعالم ، .  532\9الذهبي، السير ، 

قال . أبو سعد، الصاغاني، البلخي، الضرير، نزيل بغداد، وهو محمد بن َأبي زكريا : محمد بن ميسر الجعفي  10
المزي ، : انظر . متروك الحديث : ل النَّسائي وقَا. فيه اضطراب : وقَال البخارِي  . ضعيف : يحيى بن معين 
  .  226\2والذهبي ، الكاشف ، .  535\26تهذيب الكمال، 

 .  280، تم ترجمته ص سعيد بن أبي عروبة  11
12  راِهللا ،: غُنْد دبو عتُ، َأبالثَّب ،دوجظُ، المافالح ، مالَهوم ، ذَِليفَرٍ الهعج بن دمحعالم بالحديث، متعبد، من أهل  م

أراد بعض الناس أن يخطئوه : وكان أصح الناس كتابة للحديث. عاما 70عاش نحو . كان يرمى بالغفلة. البصرة
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اهورا وضَأي يدعس نورٍ بنْصثَنَا . مدح انفْي1س نع وب2 َأي نةَ َأبِي علَاب3 ق عمس ناسٍ اببلًا عجر 
 من 5والْوقْف الرفْعِ تَعارضِ في مرة غَير ذَكَرنَاه ما مثُْل هذَا ولَيس 4موقُوفًا فَذَكَره شُبرمةَ عن يلَبي
  ،  7)الْوجود في 6 واقعة قصة عن مجرد حكْمٍ في ذَِلك فَِإن الثِّقَة من تُقْبُل زِيادةٌ ِلَأنَّه الرفْعِ تَقْديمِ

  
"8 "هفَعير ابِيحالص نع داحو اهونه نَفْسه فَقَطْ 9رع آخَرقُوفَ  ووالْم ِلَأن فْعالر يهف متَقَدذَا يه فَِإن ،

ذَكَره ابتداء علَى وجه إعطَاء حكْمٍ شَرعي َأو جوابا ِلسَؤاٍل، ولَا تنَافي هذَا كَون ما  10حاصلُه َأنَّه قد
من هنْدا عْأثُورم ه11ذَكَر  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ثِْل. النَّبِيي ما ف12َأم ةُ قضيةكَايح يهو هذ13ه  : يه

ن عباس سمع من ن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم سمع من يلَبي عن شُبرمةَ فَقَاَل لَه ما قَاَل ، َأو َأن ابَأ
ه وقَع في ذَِلك ، فَهو حقيقَةُ التَّعارضِ في شَيء وقَع في الْوجود َأنَّذَِلك 14يلَبي عن شُبرمةَ فَقَاَل له

                                                                                                                                                                                    

.  98\9لذهبي ، السير ، ا: انظر  .هـ  193وتحداهم، فلم يجدوا فيه خطأ توفي سنة ) كتابا(فأخرج لهم 
  .  69\6، األعالم ، والزركلي

 .  190، تم ترجمته ص  بن عيينهسفيان  1
2  يانيخْتالس بوسيد فقهاء عصره : َأي ،اءلَمالع ديظُ، سافالح ،امم اِإلمالَهوم ،نَزِيكْرٍ، العو بتابعي، من النساك . َأب

عام تُوفِّي ابن عباسٍ، سنَةَ ثَمانٍ : وِلده م. عداده في صغَارِ التَّابعين . كان ثابتا ثقة . الزهاد، من حفاظ الحديث 
 نتِّيسُل. وقُوي كَانو ،نيالتَّابِع نم نيانثَمتَّةً ونَةَ سيين عاب يلَق : بوثَْل َأيتُ مَأيا رانظر . هـ  131توفي سنة . م :

  .  38\2م ، والزركلي ، األعال.  16-15\6الذهبي ، السير ، 
3  يمرةَ الجالَبو قرِو : َأبمنِ عاب ديز اِهللا بن دبرِ  -عامع ةَ  -َأوالَبو قالَمِ، َأبخُ اِإلسشَي ،اماِإلم ،اِلكِل  بنِ مبنِ نَات

 رِيصالب ،يمرى . الجداله ةَأِئم نم 468\4الذهبي ، السير ، : انظر .  مات بالشام سنة أربع ومائة. كَان  .
 .  225-224\5والعسقالني، تهذيب التهذيب ، 

، كتاب الحج ، باب تَقْديمِ فَرضِ الرجِل علَى نَذْرِه وعلَى فَرضِ غَيرِه ، حديث  240\2مسند الشافعي ، : انظر  4
  .  925: رقم 

 . الوقوف ) أ ، ط(الوقت ، وفي ) ب(في  5
  . واقعية ) أ ، ط(في  6
 ) . أ(ما بين القوسين ليس في  7
 . إن كَان في الوجود ) أ(ورد في  8
 . رفعه ) ب(في  9

  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  10
 . عن ) ط(في  11
  .سلم ، وهو خطأ ) ب(في  12
 . قصة ) ط(في  13
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  14
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يجوزو ، رِهغَي َأو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ةرضبِح نٍ آخَرمز نِ َأوم1الز  هنمي زف قَعو كُوني َأن
من  2خَر يلَبي عن شُبرمةَ فَقَاَل لهعلَيه الصلَاةُ والسلَام ثُم وقَع بِحضرة ابنِ عباسٍ سماعه رجلًا آ

يمتَنع عقْلًا لَكنَّه بعيد جِدا في الْعادة فَلَا  4َأو قَرِيب يعين ذَِلك ، فَهو وِإن لَم يكن 3شُبرمةُ ؟ فَقَاَل َأخٌ لي
َأو يرجح وقُوعه في زمنِ ابنِ .  5اِلبا ِلحكْمه فَيتَهاتَرانِفَلَا ينْدفع بِه حكْم التَّعارضِ الثَّابِت ظَاهرا طَ

الْخَطَُأ ف قَعتَّى وح لَامالسلَاةُ والص هلَيع هنمي زةً فيكَانَتْ خَف جالْح كَامَأح اسٍ ِلَأنبكَامٍ عيبِ َأحتي تَر
، وِإنَّما تَركُوا السَؤاَل وكَثير 7))فَقَاَل رجٌل لَم َأشْعر فَحلَقْت قَبَل َأن َأذْبح ((  6كَثيرة فَسَألُوه عنها
  لَيستْ َأركَانًا ِلعلْمهِم َأن  9بَِأن لَا تَرتيب معينًا في هذه فَِإنَّها 8ابتداء ظَنا منهم

  
نْهفَةَ عرع ج10الْح افُ بِنَصالطَّوو لَامالسلَاةُ والص هلَيا 11عَأوا رتَابِ فَلَم12الْك 13َأن لَهي فَع14الَّذ  هلَيع

 ، قْتالْو ي ذَِلكِل فهبِالْج مهذَرَؤاِل فَعوا إلَى السيبِ فَزِعتالتَّر لَافُ ذَِلكخ لَامالسلَاةُ والصجا حفََأم 
جوازه إذَا خَلَّى والنَّظَر في مقْصود  15الِْإنْسانِ عن غَيرِه فََأمر يْأباه الْقياس فَِإن الْعقَْل لَا يقْتَضي

اٍل ، ثُم يتَّفقُ َأن النَّبِي َأول الْبابِ فَلَم يكُن يقْدم علَيه ذَِلك الرجُل بِلَا سَؤ 16التَّكَاِليف علَى ما قَدمنَاه في
ه قَد ظَهرتْ الَْأحكَام صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم يطَّلع علَيه فَيخْبِره بِالْحكْمِ ، بِخلَافه في زمنِ ابنِ عباسٍ فَِإنَّ

                                                            
 . وتجويز ) ط(في  1
  ) . أ(ليست في  2
  ) . ط ، ب ، ج(ليست في  3
 ) . ط ، ب ، ج(ليست في  4
والمعنى . لَتْ الرجلَانِ إذَا ادعى كُلُّ واحد علَى الْآخَرِ باطلًا ثُم قيَل تَهاتَرتْ الْبينَاتُ إذَا تَساقَطَتْ وبطَ تَهاتَر: يقال  5

 .  633\2الفيومي ، المصباح المنير ، : انظر . يتساقطان 
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  6
، كتاب العلم ، باب الفتيا وهو واقف على الدابة ، حديث رقم ،  28\1صحيح البخاري ، : انظر . متفق عليه  7

- )1306(، كتاب الحج ، باب من حلَقَ قَبَل النَّحرِ، َأو نَحر قَبَل الرميِ ، حديث رقم ، 948\2وصحيح مسلم ، . 83
)327(  .  
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  8
 . ألنها ) ج(في  9

  ) . ب(ليست في  10
  . ببض ، وهو خطأ ) ب(في  11
  . رأى ) ب(في  12
  ) . ب(ليست في  13
  . فعليه ، وهو خطأ ) ب(في  14
  .  ينقضي ) ب(في  15
  ) . أ ، ب ، ط(ليست في  16



328 
 

تَكْرار ذَِلك فَهو  3النَّاسِ لَه وصح 2مية وغَيرِه بِعلْمكجواز النِّيابة بِاشْتهارِ حديث الْخَثْع 1وعرفَ
قَوُل ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنْهما رْأيا  4مظنَّةُ َأن يعلَم َأصَل جوازِ النِّيابة فَيفْعَل بِلَا سَؤاٍل فَيكُون ذلك

ضعفَ هذَا الْحديثَ بَِأن سعيد بن َأبِي  7في كتَابِه َأن بعض الْعلَماء 6ذَكَر 5رْأيا منْه وِلَأن ابن الْمغلسِ
  وفَة يسنده إلَى َأبِي عروبةَ كَان يحدثُ بِه بِالْبصرة فَيجعُل هذَا الْكَلَام من قَوِل ابنِ عباسٍ ثُم كَان بِالْكُ

  
  
  
ونُسب إلَيه تَدِليس  8اشْتباه الْحاِل علَى سعيد وقَد عنْعنَه قَتَادةُ ∗ي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم وهذَا يفيدالنَّبِ

ي وهو هنَفْس نع جَأ بِالْحدبي بَِأن رُأم لُهاصفَح ملس لَوو ، نَتُهنْعُل عفَلَا تُقْب هلَيُل عمحفَي بُل النَّدتَمح
 لَامالسلَاةُ والص هلَيع إطْلَاقُه وهِليٍل وبِد.  

 )لُه9قَو  ةيمِللْخَثْع :َأبِيك ني عججتها)  حح نا عارِهخْبترِ اسغَي ن10م  َل ذَِلكا قَبهِلنَفْس . كتَرو
وحديثُ . ا اِلاستفْصاِل في وقَاِئعِ الَْأحواِل ينْزُِل منْزِلَةَ عمومِ الْخطَابِ فَيفيد جوازه عن الْغَيرِ مطْلَقً

                                                            
  . وعرفوا ) ج(في  1
  . يغلل ، والصحيح بعلم ) ج(بعلك ، وهو خطأ ، وفي ) ط(في  2
 ) . ب(ليست في  3
 ) . ط(ليست في  4
راق، صاحب عبد اِهللا بن َأحمد بنِ محمد، البغْدادي ، الداوودي، الظَّاهرِي،  اِإلمام، العالَّمةُ، فَقيه الع: ابن الْمغلسِ  5

في الفقْه، ) الموضح(، وكتَاب ) َأحكَام القُرآن(كتَاب : وكَان من بحور العلْم له من التَّصانيف. صانيفصاحب التَّ
. ث ماَئة في سنَة َأربعٍ وعشْرِين وثَالَ: ماتَ . في الرد علَى من خَالفه وغَير  ذَِلك ) الدامغ(، وكتَاب )الْمبهِج(وكتَاب 
 . 77\15الذهبي ، السير ، : انظر

  . ذكره ) ب(في  6
  . العماء ، وهو خطأ ) ب(في  7
  ) . ب(ب من /  351) ق(نهاية  ∗
رِ، قُدوةُ المفسرِين قَتَادةُ بن دعامةَ بنِ عكَابةَ، حافظُالعص: بن دعامةَ بنِ قَتَادةَ بنِ عزِيزٍ،  السدوسي، وقيَل : قَتَادةُ  8

 هاَألكْم ،ررِيالض ،رِيصالب ،يسودو الخَطَّابِ السَأب ،نيثدحالمي . وثَُل فالم بِه بضري نمملْمِ، والع ةيعَأو نم كَانو
 فظالح ةوكان مع علمه بالحديث، رأساً في العربية  .قتادة أحفظ أهل البصرة : قال اإلمام أحمد ابن حنبل . قُو

والزركلي ، . 269\5الذهبي ، السير ، : انظر . هـ  118توفي سنة . ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب 
 .   189\5األعالم ، 

  . بقوله ) ج(في  9
  . حجها ) ط ، ب(في  10
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بِذَِلكو هنَفْس ةجيمِ حتَقْد اببحتاس يدفةَ يمرُل ∗∗شُبصحضِ ييمِ الْفَرةَ تَقْدلَوِيثْبِتُ َأويو عملَى  1الْجع
ازِهوج عالنَّفِْل م . هلَيوبِ عجالْو يققتَح دعب كَان إن رِهغَي نع ةوررالص جح َأن النَّظَر يهقْتَضي ياَلَّذو

ِلَأنَّه يتَضيقُ علَيه والْحالَةُ هذه في َأوِل  2هو مكْروه كَراهةَ تَحرِيمٍ عليهبِملْك الزاد والراحلَة والصحة فَ
يس لَعينِ الْحج َأوِل سنَى الِْإمكَانِ فَيْأثَم بِتَركه، وكَذَا لَو تَنَفََّل ِلنَفْسه ومع ذَِلك يصح ِلَأن النَّهي لَ

فَعلَى هذَا يحمُل . خَشْيةُ َأن لَا يدرِك الْفَرض ، إذْ الْموتُ في سنَة غَير نَادرٍ  3ِل بْل ِلغَيرِه وهوالْمفْعو
 لَامالسلَاةُ والص هلَيع لُهُل قَومحةَ (( يمرشُب نع ثُم كنَفْس نع جلَ)) ح ذَِلك عموبِ ، وجلَى الْوا ع

 4سها أوالًينْفي الصحةَ ويحمُل تَرك اِلاستفْصاِل في حديث الْخَثْعمية علَى علْمه بَِأنَّها حجتْ عن نَفْ
عنْد الِْإمكَانِ وحديث َأعني دِليَل التَّضييق : وِإن لَم يرو لَنَا طَرِيقَ علْمه بِذَِلك جمعا بين الَْأدلَّة كُلِّها

 لَمَأع انَهحبس اَللَّهو ، ةيمالْخَثْعةَ ومرشُب.   

  

                                                            
 ) .ج(أ من /  356) ق(نهاية  ∗∗
  . طمس ) ب(في  1
  ) . ط ، ج(ليست في  2
 . وهي ) ج(في  3
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  4
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  )ابيِ بدالْه (  

  ]ابيِ بدالْه)يدالْه نَاها) شَاةٌ َأدِلم وِير »لَّى - َأنَّهص اللَّه هلَيع لَّمسِئَل - وس نيِ عدفَقَاَل الْه  :

نَاهقَاَل »شَاةٌ َأد )وهو نم اعٍ ثَلَاثَةقَرِ الِْإبِِل:  َأنْوالْبالْغَنَمِ وو (لَّى - ِلَأنَّهص اللَّه هلَيع لَّمسا - ولَم 

 الْحرمِ إلَى يهدى ما الْهدي وِلَأن والْجزور، الْبقَر وهو َأعلَى لَه يكُون َأن بد فَلَا َأدنَى الشَّاةَ جعَل

بتَقَرِلي بِه ،يهنَافُ فالَْأصالثَّلَاثَةُ و اءوي سذَا فنَى هعلَا( الْمو وزجي يا فايدا إلَّا الْهم ازي جف 

 كُلِّ في جاِئزةٌ والشَّاةُ( واحد بِمحلٍّ فَيتَخَصصانِ كَالُْأضحية الدمِ بِِإراقَة تَعلَّقَتْ قُربةٌ ِلَأنَّه) الضحايا

ءي إلَّا شَينِ فيعضوم  :نافَ طَافَ مطَو ةاريا الزنُبج  .نمو عامج دعب قُوففَةَ الْوربِع لَا فَِإنَّه 

وزجا ييهِمنَةُ إلَّا فدالْب (قَدنَّا وينَى بعا الْميمقَ فبس [  

 صيد جزاء َأو إحصارٍ َأو 3) قرانٍ َأو(  2ِلمتْعة إما الْهدي فَِإن ، السابِقَةُ الَْأبواب 1بِه تَتَعلَّقُ الْباب هذَا
َأو ةكَفَّار∗ ةى جِنَايُأخْر ، ها فََأخَّرنْهع رِفَةَ ِلَأنعيِ مده ةتْعانِ الْمرالْقو عفَر رِفَةعم ةتْعانِ الْمرالْقو 

 وتَصديقَات متَعلِّقَاتها مفْهومات تَصورِ سبقَ تَستَدعي 4حالَات ضمنتت َأنَّه والْمقْصود ، الْباقي وكَذَا
  . منْها َأحكَامٍ بِبعضِ

  ]الهدي أدناه شاة [ 

 )لُهقَو نَاهشَاةٌ َأد  (يدفي َأن لَى لَهنَا . 5َأعنْدعا ولُهالِْإبُِل َأفْض ثُم قَرالْب ثُم الْغَنَم .  

 )لُها قَوِلم وِير َأنَّه هلَيلَاةُ عالص لَامالسذَا)  وذَا هبِه فُ لَا اللَّفْظرعإلَّا ي نكَلَامِ م طَاءع ،   

  

  

  
                                                            

 ) . ج(ليست في  1
  .المتعة ) ب(في  2
  . إقران ) ب(في  3
  ) . أ(ب من /  152) ق(نهاية  ∗
 . حواالت ) ب ، ج(في  4
  . على ) ب(في  5
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هجَأخْر يعثَنَا:  قَاَل الشَّاف ملسم نب 1خَاِلد نْجِي2الز ننِ عجٍ ابير3ج ن4ع طَاءنَى" :  قَاَل 5أنَّه عا َأدم 
 الْحج إلَى بِالْعمرة تَمتَّع فَمن بابِ 7في الْبخَارِي في وما .6" شَاةٌ وغَيرِه الْحج في الدماء من يهراقُ ما

جالْح نةَ َأبِي عرمرِ 8جنِ نَصب انرمع يعبَألْت" :  قَاَل 9الضس ناسٍ اببع ن10ع ةتْعي الْما فََأفْتَانبِه 
 فَخَاص الْحديثَ 12" دمٍ في شرك َأو شَاةٌ َأو بقَرةٌ َأو جزور 11فيه:  فَقَاَل الْهديِ عن وسَألْته ، بِها

  . الْمتْعة بِهديِ

  

  

  

  

  

                                                            
 . خال ) ج(في  1
2 نْجِيو:  الزَأب خَاِلد ملسم بن خَاِلد ،يموخْزالم ،نْجِيالز ،كِّيلَى الموي منمٍ  بوخْزم .،اماِإلم هيكَّةَ، فَقمن تابعي، م 

 سنة توفي .لبياضه  الضد، على أو لحمرته، بالزنجي لقب. الشام  من أصله. مكة  أهل إمام كان. الفقهاء  كبار
  .  222\7والزركلي ، األعالم ، .  176\8الذهبي ، السير ، : انظر  . هـ 179

3 نجٍ ابيرج وِياُألم  :دبع كلالم بن دبزِ عزِيجٍ، بنِ العيرو جَأب ،و خَاِلدَأبو دِليالو ،يشالقُر ،امةُ، اِإلمالَّمظُ، العافالح 
: عن  حدثَ. بِمكَّةَ  العلْم دون من وَأوُل  العلْمِ بحورِ من وكَان التَّصانيف، صاحب المكِّي، اُألموِي، الحرمِ، شَيخُ
طَاءاحٍ َأبِي بنِ عبر - فََأكْثَر دوجنِ  – وعنِ: وكَةَ، َأبِي ابلَيعٍ منَافلَى وونِ ماب ،رمسٍ عوطَاوهـ 150 سنة توفي و. 
  .  326-325\6، الذهبي ، السير ،  338\18تهذيب الكمال ، : المزي : انظر 

  .أن ) ب ، ج(في  4
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  5
  .رجاله ثقات .  160\3الزيلعي ، : انظر . عزاه صاحب نصب الراية إلى كتاب المعرفة للبيهقي  6
 . من ) ط(في  7
  .  وهو خطأ . حمزة ) ب(في  8
 من ثبت ثقة بكنيته مشهور خراسان نزيل. الثِّقَات  اَألِئمة َأحد البصرِي، الضبعي، عمران، بن نَصر:  جمرةَ َأبو 9

  . 561\1،  سقالني  ، تقريب التهذيبوالع.  243\5الذهبي ، السير ، : انظر  . ومئة وعشرين ثمان سنة مات الثالثة
  . من ) ب(في  10
  . فيها ) ب ، ج(في  11
 .  1688: ، كتاب الحج ، باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ، حديث رقم  167\2صحيح البخاري ، : ينظر  12
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  )لُهي إلَّا قَونِ فيعضوم  (مثَاِلثٌ تَقَد ، وها وا 1امرأة طَافَتْ إذَا ماِئضح َأو اء2نُفَس .  

 ] )لُهقَو دعب قُوففَةَ الْوري)  بِعنعَل يقَب لْقلَى الْحا عم لَفَهَأس نم َأن اعالْجِم هدعب يه3] شَاةٌ ف .  

 )لُها قَويمقَ فبي)  سنعي لَهقَو ِلَأنةَ وَأغْلَظُ الْجِنَاي نم ثد4الْح .  

لُهقَوو  )ِلَأنَّهو ( ينعي اعالْجِم  )لَىاعِ 5َأعاالرتفاقات َأنْو  ) (لُهقَو قَدو حص  (مي تَقَدف يثدابِرٍ حج 
 فَجعلَتْ بِبضعة بدنَة كُلِّ من َأمر ثُم فيه قَاَل فَِإنَّه ، الْكُلِّ من َأكََل والسلَام الصلَاةُ علَيه َأنَّه((  الطَّوِيِل

 رجحه ما علَى َأزواجه وكَذَا ، قَارِنًا كَان َأنَّه ومعلُوم ، إلَيه فَارجِع ، الْحديثَ 6)) فَطُبِخَتْ قدرٍ في
مهضعب ، يدهانِ ورتَغْرِقُ لَا الْقساَئةَ يم نَةدب ، ملفَع َأكََل َأنَّه نيِ مدانِ هرعِ الْقالتَّطَوإلَّا و ا َأنَّهإنَّم   

  

                                                            
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  1
 المرأة طواف حرمة على العلماء اتفق.  الطهر بعد العود أو المكث عليها يتعذر التي الحائض طواف:  مسألة 2

 العود أو القافلة بسبب المكث تستطيع ال وهي ، اإلفاضة تطف ولم حاضت إذا فيما واختلفوا ، حائض وهي بالبيت
 اإلفاضة طواف جواز بعدم األربعة األئمة رأسهم وعلى العلماء جمهور فذهب.  المسافة بعد بسب الطهر بعد

 طواف لتطوف تطهر أن بعد ديارها إلى سافرت إذا الرجوع أو تطهر حتى المكث عليها يجب وإنما ، للحائض
 الحالة بهذه كانت إذا أنها: وابن عثيمين  باز ابن المعاصرين ومن القيم ابن وتلميذه تيمية ابن وذهب.  اإلفاضة
 إن الراجح هو القول وهذا ، الحرم ال تدنس بحيث باألسباب وتأخذ تتحفض أن عليها ولكن تطوف أن لها فيجوز
) . وسعها إال نفساً اهللا يكلف ال: ( وقال). العسر بكم يريد وال اليسر بكم اهللا يريد: ( يقول تعالى اهللا فإن.  اهللا شاء
 عليه اهللا صلى اهللا رسول وقال) . استطعتم ما اهللا فاتقوا: ( وقال) . حرجٍ من الدين في عليكم جعل وما: ( وقال
والنووي ، المجموع ، .  49\1ابن رشد ، بداية المجتهد ، : انظر ) .استطعتم ما منه فائتوا بأمر أمرتكم إذا: ( وسلم
 السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس، أبو الدين، تقي: تيمية ، وابن 422\3وابن قدامة ، المغني ، .  356\2
تيمية،  البن الكبرى الفتاوى ،) هـ728: المتوفى( الدمشقي، الحنبلي، الحراني، محمد، بن القاسم أبي بن اهللا عبد بن
 القيم وابن .  6: األجزاء عدد ، م1987 - هـ1408 األولى،: الطبعة ، العلمية الكتب دار: ، الناشر 472- 449\1
 عن الموقعين إعالم ،) هـ751: المتوفى( ، الجوزية قيم ابن  الدين، شمس ، سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد: 
 األولى،: الطبعة ، ييروت – العلمية الكتب دار: الناشر ، 19\3،  إبراهيم السالم عبد محمد: تحقيق ، العالمين رب

  . 4:األجزاء عدد ، م1991 - هـ1411
 ) . ط(ما بين المعكوفين ليس في  3
  . الحدث ) ب(في  4
 . أصل ) ج(في  5
- )1218: (لَّم ، حديث رقم وس علَيه اُهللا صلَّى النَّبِي حجة ، كتاب الحج ، باب 886\2صحيح مسلم ، : انظر  6
)147( .  
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 فَلَا الطَّرِيق في ذَبحه َأو عطب 2بَِأن يبلُغْ لَم إذَا َأما ، الْحرمِ إلَى صار بعدما التَّطَوعِ هديِ من 1أكل
وزجي الَْأكُْل لَه نْهم ي ِلَأنَّهمِ فرالْح مةُ تَتبالْقُر يه3ف اقَةي ، بِالِْإرفرِ ومِ غَيرُل لَا الْحصحي ْل بِهب 

قدفَلَا بِالتَّص دب نم قدَل التَّصصح4المقصود ِلي ، لَوَأكََل و نْهم َأو نم رِها غَيملُّ لَا محي الَْأكُْل لَه نْهم 
نْهم نما ضم َأكَلَه ، بِهقَاَل ∗و يعالشَّاف دمَأحقَاَل ، وو اِلكم  :ةً َأكََل لَولُقْم نَهمض كُلَّه سلَيو لَه عيب 
ءشَي نومِ ما لُحايدالْه ِإنو ا كَانم5" م" وزجي الَْأكُْل لَه نْهم ، فَِإن اعًئا بشَي طَى َأوَأع ارزالْج هرَأج 
نْهم هلَيفَع قَ َأندتَصي هتيما ، بِقثُميحو ازي الَْأكُْل جدهِللْم ازج ْأكَُل َأن6ي اءيا 7الَْأغْنض8َأي .  

] بتَحسالَْأكُْل ي نيِ مدعِ  هالتَّطَو[  

) ]وزجيالَْأكُْل و نيِ مدعِ هالتَّطَو ةتْعالْمانِ ورالْقو (ِلَأنَّه مد كنُس وزجا الَْأكُْل فَينْهم نْزِلَةبِم 

 »الْمرقَة من وحسا هديه لَحمِ من َأكََل - وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى - النَّبِي َأن« صح وقَد الُْأضحيةَ،

بتَحسيو لَه ْأكَُل َأنا ينْها منَا، ِلميور كَذَِلكو بتَحسي قَ َأندتَصلَى يع هجي الْورِفَ الَّذي عف 

 علَيه اللَّه صلَّى -  النَّبِي َأن« صح وقَد ،كَفَّارات دماء ِلَأنَّها) الْهدايا بقية من الَْأكُْل يجوز ولَا( الضحايا

لَّمسا - ولَم رصُأح ةبِييدثَ بِالْحعبا وايدلَى الْهع يدةَ ينَاجِي يلَمقَاَل الَْأس َأنْتَ تَْأكُْل لَا: لَه فْقَتُكرا ونْهًئا مشَي«  [  

 )لُهقَو بتَحسوي قَ َأندتَصلَى يع هجي الْورِفَ الَّذي عا فايحالض  (وهو قَ َأندتَصا يهبِثُلُث يدهيو 
 الْكَلَامِ وجملَةُ،  9بِه الْقُربة ِلتَمامِ الذَّبحِ بعد التَّصدقُ علَيه يجِب لَا(  منْه الَْأكُْل لَه يجوز دمٍ وكُلُّ ثُلُثَها
يهف َأن اءمانِ الدعا:  نَوم وزجي بِهاحالَْأكُْل ِلص نْه10) م وهو مد ةتْعانِ الْمرالْقو ةيحالُْأضيِ ودهو   

                                                            
 . يأكل ) أ(في  1
  . بعد أن ) ب(في  2
  ) . ج(ليست في  3
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  4
  ) . ب(أ من /  352) ق(نهاية  ∗
 .ال ) ب(ورد في  5
  . يؤكل ) ط ، ب(في  6
 . ألغنياء ) ب(في  7
 . 462\3وابن قدامة ، المغني ، .  369\8النووي ، المجموع ، و.  410\1المدونة ، :  مالك: يراجع في هذه المسألة  8
3\462 . 
  ) . ج(ليست في  9
 ) . ب(ما بين القوسين تكرار في  10
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 3لَه يجوز دمٍ وكُلُّ ، 2والِْإحصار والْكَفَّارات النَّذْرِ دم وهو ∗يجوز 1لَا وما ، محلَّه بلَغَ إذَا التَّطَوعِ
 دمٍ وكُلُّ ، بِالَْأكِْل الْفُقَراء حقُّ 5بطََل وجب لَو ِلَأنَّه ( ، الذَّبحِ بعد بِه التَّصدقُ علَيه يجِب 4لَا منْه الَْأكُْل
 علَيه ضمان لَا الذَّبحِ بعد هلَك ولَو ، 6) الذَّبحِ بعد بِه التَّصدقُ علَيه يجِب منْه يْأكَُل َأن لَه يجوز لَا دمٍ

هلَيي عنِ فيعالنَّو لَا ِلَأنَّه نْعص ي لَهف لَاكالْه ، ِإنو لَكَهتَهاس دعحِ بالذَّب ، فَِإن ا كَانمم جِبي هلَيع 
 لَم ِلَأنَّه شَيًئا يضمن لَا يجِب لَا مما 7كَان وِإن ، حقِّهِم علَى ِلتَعديه ِللْفُقَراء قيمتَه يضمن بِه التَّصدقُ

دتَعي .  

لَوو اعب ماللَّح وزج8له ي هعيي بنِ فيعامِ النَّوي9ِلق هلْكإلَّا م ا َأن10لَا م وزجي لَه َأكْلُه هلَيقُ عدالتَّص 
هني كَذَا بِثَماِئعِ فد11الْب .  

  )لُهقَو قَدو حص َأن لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسى)  وور ابحنَنِ َأصالس ةعبالَْأر نةَ عنَاجِي 
ياع12الْخُز )) وَل َأنسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسثَ وعب هعيٍ مدقَاَل بِهو 13لَه  :إن بطع هرفَانْح ثُم   

  

  

                                                            
  . ألن ) ب(في  1
  ) .ج(ب من /  356) ق(نهاية  ∗
  . اإلحصارات ) أ(في  2
  ) . ب ، ج(ليست في  3
  ) . ب(ليست في  4
  . لبطل ) ط(في  5
 ) . ب(ما بين القوسين ليس في  6
 ) . ج(ليست في  7
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  8
  . القيام ) ب(في  9
 ) . ب(ليست في  10
 .  226\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : ينظر  11
 كان. صحبة لَه. وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسول بدن صاحب الخزاعي، اَألسلمي،:  جندب بن كعب بن ناجية 12

: انظر .  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبي عن روى ، قريش من نجا إذ ناجية؛:  اللَّه رسول فسماه ذكوان، اسمه ناجية
  .  399\10والعسقالني ، تهذيب التهذيب ، .  252\29المزي ، تهذيب الكمال ، 

  ) . ب ، ج(ليست في  13
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 ولَيس ، صحيح حسن 3حديثُ:  التِّرمذي قَاَل 2)) النَّاسِ وبين 1)خل بينه (  ثُم دمه في نَعلَه اُصبغْ
سلَيو يهلَا َأنْتَ تَْأكُْل لَا (( فو فْقَتُكر ((  .  

قَدو نَدَأس يداقي 4الْوِل فَأو ةوغَز ةبِييدةَ الْحصا الْقيه ، بِطُوِلهف5و )) َأنَّه هلَيلَاةُ عالص لَامالسَل ومتَعاس 
 ، بدنَةً سبعين وكَانَتْ:  قَاَل ، 6بِها يتَقَدمه َأن وَأمره الَْأسلَمي جنْدبٍ بن نَاجِيةَ هديه علَى استَعمَل
هإلَى فَذَكَر قَاَل:  قَاَل َأنةُ و7)بن جندب (  نَاجِي  :بطي ععم يرعب نيِ مدوَل فَجِْئتُ الْهسر اللَّه 
 ولَا َأنْتَ تَْأكُْل ولَا دمها في قَلَاِئدها واصبغْ انْحرها:  ∗فَقَاَل ، فََأخْبرتُه بِالَْأبواء وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى
دَأح نم كفْقَتا رنْهًئا مخَلِّ شَيا ونَهيب نيب8)) النَّاسِ و   

  

  
                                                            

 . دخل بيته ) أ(في  1
.  1762: يبلُغَ ، حديث رقم  َأن قَبَل عطب ِإذَا الْهديِ في ، كتاب المناسك ، باب 248\2سنن أبي داود ، : ر ينظ 2

.  910: ه ، حديث رقم بِ يصنَع ما الهدي عطب ِإذَا جاء ما ، أبواب الحج ، باب 245\2وسنن الترمذي ، 
.  4123حديث رقم ، فَنُحرتْ ،  زحفَتْ ِإذَا بِالْبدنِ يفْعُل ، كتاب المناسك ، كَيفَ 208\4، السنن الكبرى ، والنسائي

  .  3106: ، كتاب المناسك ، باب إذا عطب الهدي ، حديث رقم  1036\2، وسنن ابن ماجة
 ) . ب ، ج(ليست في  3
 التَّصانيف صاحب القَاضي، المديني، اِهللا، عبد َأبو موالَهم، اَألسلَمي، واقد، بنِ عمر بن محمد: الواقدي  4

 وكان المدينة، في. وماَئة  العشْرِين بعد:  وِلد. علَيه  المتَّفَق ضعفه علَى العلْمِ َأوعية َأحد اِإلمام، العالَّمةُ، والمغَازِي،
 صغَارِ:  من وسمع.  الرشيد أيام في هـ 180 سنة العراق إلى فانتقل ثروته، وضاعت بها،) حنطة تاجر( حناطاً
نيالتَّابِع نم، فَمهدعازِ، بجالشَّامِ، بِالحرِ وغَيو ومن أشهرهم، ومن اإلسالم، في المؤرخين أقدم من ويعتبر.  ذَِلك 
 207 سنة توفي.  كثير ذلك غير و) مكة أخبار( و ،) إفريقية فتح( و) النبوية المغازي( كتبه من. الحديث  حفاظ
  .  311\6والزركلي ، األعالم ، .  454\9الذهبي ، السير ، : انظر  . هـ

 . فيه ) أ(في  5
  ) . ج(ليست في  6
 ) . أ ، ب ، ج(ما بين القوسين ليس في  7
  ) .أ(أ من /  153) ق(نهاية  ∗
 ،) هـ207: المتوفى( اهللا، عبد أبو المدني، بالوالء، األسلمي السهمي، واقد، بن عمر بن محمد: الواقدي : ينظر  8

. 1409/1989 - الثالثة: الطبعة ، بيروت – األعلمي دار: ، الناشر 578\2 ، جونس مارسدن: تحقيق ، المغازي
  . 3: األجزاء عدد
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جَأخْرو ملسم نابو هاجم نةَ عقَتَاد ننَانِ عنِ س1سلمة ب ننِ عاسٍ اببع ا َأنبذَُؤي ياعا الْخُزَأب 
 عطب إن:  يقُوُل ثُم معه بِالْبدنِ 3يبعث كَان وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوَل َأن (( حدثَه 2قَبِيصةَ
 طْعمهاي ولَا صفْحتَها بِه اضرِب ثُم دمها في نَعلَها فانحرها ثم اغمس 4موتًا علَيه فَخَشيتَ شَيء منْها
 وابنِ مسلمٍ في معنْعن والْحديثُ . سنَانًا يدرِك 6لَم قَتَادةَ بَِأن وُأعلَّ 5)) رفْقَتك َأهِل من َأحد ولَا َأنْتَ
هاجإلَّا ، م ا َأنملسم ذَكَر لَه داهشَو لَمو مسا يبْل ذَُؤيقَاَل ب لًا إنجا ، رِإنَّمى وةَ نَهنَاجِي نمو رذُك نع 
 اللَّه صلَّى نَّهِلَأ الْمدعي علَى نَاجِيةَ ِلحديث دلَالَةَ لَا:  7الْكَنْزِ شَارِح قَاَل . َأغْنياء كَانُوا ِلَأنَّهم الَْأكِْل
هلَيع لَّمسقَاَل و ا ذَِلكيمف بطا عنْهي مف 8الطَّرِيق ، الْكَلَاما ويملَغَ إذَا فب مرْل الْحه وزجي الَْأكُْل لَه 
   . نتهىا لَا َأو 9منه

                                                            
 أبو: ويقال الرحمن، عبد أبو: هو  الهذلي، الْمحبق، بن سلمة بن وسنان. ورد في جميع النسخ مسلم وهو خطأ  1

 اللَّه لرسول كَان حرب يوم ولدت:  سلمة بن سنان عن.  سلمة بن موسى أخو البصرِي بشر، َأبو: ويقال جبير،
 وابن والنَّسائي، داود، وَأبو مسلم، له روى. الفرسان األبطال الشجعان من وكَان. سنانا فسماني وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى
 الطبقة في سعد بن وذكره ثقة تابعي هو:  العجلي وقال.  حنين يوم ولد فقال الصحابة في حبان ابن وذكره. ماجه 
المزي ، تهذيب : انظر  .الحديث  قليل معروفا كان فقال آخر موضع في وذكره البصرة أهل تابعي من األولى

  .  241\4والعسقالني ، تهذيب التهذيب ، .  150-149\12الكمال ، 
 صلَّى اللَّه رسول بدن صاحب هذا ذؤيب كان .الكعبي  الخزاعي كليب، بن عمرو بن حلحلة بن حبيب بن ذؤيب 2

اللَّه هلَيع ،لَّمسوبينه  الناس بين ويخلي ينحره أن محله قبل شيء منه عطب إن ويأمره الهدى، معه يبعث كان و. 
 إلى وعاش بالمدينة، دار وله ،)   مكة قرب مكاناً( قديداً يسكن وكان وسلَّم، عليه اهللا صلى اهللا رسول مع الفتح شهد
القرطبي ، االستيعاب : انظر  . ورواية صحبة له ذؤيب بن قبيصة والد ذؤيب: معين  بن يحيى قَاَل. معاوية  زمن

  .   351\2وابن األثير ، اإلصابة في معرفة الصحابة ، .  464\2في معرفة األصحاب ، 
 . بعث ) أ(في  3
  .  فاغمسها ثم ) أ(ورد في  4
: ، كتاب الحج ، باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق ، حديث رقم  663\2صحيح مسلم ، : ينظر  5
 .  3105: ، كتاب المناسك ، باب في الهدي إذا عطب ، حديث رقم  1036\2وسنن بن ماجة ، ) . 378(-)1326(
  ) . ب(ليست في  6
 الزيلَعي، محمد َأبو الْعالمة، اِإلمام الدين، فَخر الملقب عمرو، َأبو يونُس، بن محجن بن علي بن عثْمان:  الزيلعي 7

 تبيين له"  الْفقْه ونشر بِه النَّاس وانتفع وصنف وأفْتى ودرس بها ورأس فَاضالً ماَئة وسبع خمس سنة فى الْقَاهرة قدم
 فى ماتَ" .  الكبير الجامع شرح"  و"  األحكام أحاديث على الكالم تركة"  و ،"  الدقائق كنز شرح في الحقائق
الزركلي ، األعالم ، .  354\1القرشي ، الجواهر المضية ، : انظر  . هـ 743 سنة مصر بقرافة رمضان

4\210 .  
  .  91\2الزيلعي ، تبيين الحقائق ، : انظر  8
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  9
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قَدنَا ودجي 1َأويِ فدعِ هإذَا التَّطَو ي ذُبِحف الطَّرِيق نَاعت2األكل ام نْهم هازوجْل و3ب هاببحتلَغَ إذَا اسب 
  .بِالْمطْلُوبِ يستَقلُّ كَفَّارات دماء َأنَّها 4من الْمصنِّفُ ذَكَره الَّذي والْمعنَى .محلَّه بلَغَ

 ]يدعِ هانِ يذبح يوم النحر  التَّطَورالْقو ةتْعالْمو[  

 وفي( الضعيفُ الْعبد قَاَل) النَّحرِ يومِ في إلَّا والْقرانِ والْمتْعة التَّطَوعِ هديِ ذَبح يجوز ولَا[ ( 

 ِلَأن) حالصحي هو وهذَا َأفْضُل النَّحرِ يوم وذَبحه النَّحرِ، يومِ قَبَل التَّطَوعِ دمِ ذَبح يجوز الَْأصِل

 ذَبحها جاز ذَِلك وجِد فَِإذَا الْحرمِ، إلَى بِتَبليغها يتَحقَّقُ وذَِلك هدايا َأنَّها بِاعتبارِ التَّطَوعات في الْقُربةَ

 هدي َأما َأظْهر، فيها الدمِ إراقَة في الْقُربة معنَى ِلَأن َأفْضُل النَّحرِ َأيامِ وفي النَّحرِ، يومِ غَيرِ في

ةتْعانِ الْمرالْقو ِلهقَوالَى فَلا فَكُلُوا{ تَعنْهوا ممَأطْعو اِئسالْب ير{] 28: الحج[} الْفَقوا ثُمقْضلْي متَفَثَه {

  ] كَالُْأضحية النَّحرِ بِيومِ فَيخْتَص نُسك دم وِلَأنَّه النَّحرِ، بِيومِ يخْتَص التَّفَث وقَضاء] 29: الحج[

 )لُهلَا قَوو وزجي حُل)  إلَى آخره ذَباصالْح َأن مالنَّذْرِ د اتالْكَفَّاريِ ودهعِ والتَّطَو وزجَل يامِ قَبَأي 
 حنيفَةَ َأبِي قَوِل في يجوز الِْإحصارِ ودم ، فيها إلَّا والُْأضحية والْقرانِ الْمتْعة دم يجوز ولَا النَّحرِ،
  . 5محمد عنْد ∗يجوز ولَا قَبلَها يوسفَ وَأبِي

 )لُها قَو6هدي َأم ةتْعانِ الْمرالْقو ِلهقَوالَى فَلتَع mw  vl7 َةإلَى ، 8الْآي ِلهقَو  m  }  |

 ~l 9 ( نَّا قَديب  )ينِ  ف10)كَو قْتو افقْتَ الطَّوحِ وا الذَّبم يدفي ثْلُهم هجنِ وكَو قْتحِ والذَّب 
  . تََأملْه فَارجِع التَّفَث قَضاء وقْتَ

                                                            
  وجدنا ) ب(في  1
 . أكله ) ط(في  2
  ) .ب(ليست في 3
 . في ) ط(في  4
  ) . ب(أ من /  352) ق(نهاية  ∗
  .  225\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر  5
 . دم ) ط(في  6
  .  28آية : سورة الحج  7
  ) . ب ، ج(ليست في  8
  .  29آية : سورة الحج  9
 . لكونه ) ب(في  10
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 كَونَه 3يفيد ذَكَرنَاه وما ، بِالِْإجماعِ وبعدها قَبلَها الْجواز 2يبقى َأن فَطَرِيقُه اِلاخْتصاص 1وجه وَأما
 علَى الْوجوب حيثُ من اِلاخْتصاص والْمراد ، النَّحرِ بَِأيامِ اِلاخْتصاص ذَِلك مجموعِ من فَيلْزم فيها
 ، بِالِْإجماعِ يجزُِئ لَا وقَبلَها ِللْواجِبِ تَارِك َأنَّه إلَّا َأجزَأ بعدها ذَبح لَو وِإلَّا ،رحمه اهللا  حنيفَةَ َأبِي قَوِل
 علَيه شَيء لَا بِالْحلْق 4التَّحلُِّل بعد ذَبح لَو حتَّى ، السنَّةُ هو فيها وكَونُه الْقبلية في كَذَِلك قَوِلهِما وعلَى
 في الْجوازِ عدمِ 7في 6الخالففَ هذَا عرفْت وِإذَا . ذَِلك تَفْصيُل وتَقَدم ، دم علَيه وعنْده ، 5عنْدهما
ِلهلَا قَوو وزجي حيِ ذَبده ةتْعانِ الْمرالْقي إلَّا ومِ فورِ يالنَّح يهف عامٍإب نَو8ه .  

  ]ال تذبح الهدايا إال في الحرم [ 

 ])وزجيو حذَب ةيقا بايدي الْهف َأي قْتو قَاَل) شَاءو يعالشَّاف - همحر لَا: - اللَّه وزجي إلَّا يمِ فوي 

 فَلَا كَفَّارات دماء هذه َأن ولَنَا.  عنْده جبرٍ دم واحد كُلَّ فَِإن والْقرانِ، الْمتْعة بِدمِ اعتبارا النَّحرِ

مِ تَخْتَصورِ بِيا النَّحا ِلَأنَّهتْ لَمبجرِ وبانِ ِلجالنُّقْص جِيُل كَانا التَّعلَى بِهفَاعِ َأوتانِ ِلارالنُّقْص بِه نم 

) الْحرمِ في إلَّا الْهدايا ذَبح يجوز ولَا( قَاَل . نُسك دم ِلَأنَّه والْقرانِ الْمتْعة دمِ بِخلَاف تَْأخيرٍ، غَيرِ

ِلهالَى ِلقَوي تَعف اءزج ديا{ الصيداِلغَ هب ةب95: المائدة[} الْكَع [ارلًا فَصي َأصمٍ كُلِّ فد وةٌ، هكَفَّار 

ِلَأنو يدالْه ما اسى ِلمدهكَان إلَى يم كَانُهمو مرلَّى - قَاَل.  الْحص اللَّه هلَيع لَّمسنًى« - وا مكُلُّه 

،رنْحم اججفكَّةَ وا مكُلُّه رنْحم«)وزجيو قَ َأندتَصا يلَى بِهينِ عاكسمِ مرالْح مرِهغَيلَافًا) وخ 

عِللشَّافي - همحر اللَّه - قَةَ ِلَأندةٌ الصبقُولَةٌ، قُرعقَةُ مدالصلَى ويرٍ كُلِّ عةٌ فَقبقُر  .[  

 )لُهقَو وزجيو∗ حذَب ةيقا بايدالْه  (يهو يده اتالنَّذْرِ الْكَفَّارارِ وصالِْإحلَى وع ِلهقَو ، هجالْوو 
ري ظَاهتَابِ فالْك .  

                                                            
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  1
  . ينفي ) ط(في  2
 . مفيد ) ج(في  3
  . التحليل ) ج(في  4
 ) . ب ، ج(ليست في  5
 . فإطالق ) ط(في  6
  ) . أ ، ب ، ط (ليست في  7
  .  90\2الزيلعي ، تبيين الحقائق ، : ينظر  8
  ) . ج(أ من /  357) ق(نهاية  ∗
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 )لُهلَا 1قَوو وزجي حا ذَبايدي إلَّا الْهمِ فرالْح  (اءوس ا كَانعتَطَو َأو هرالَى قَاَل ، غَيي تَعف اءزج 

ديالص  m  Æ  Å  Äl2 لًا فَكَاني َأصمٍ كُلِّ فد بجةً 3وقَاَل ، كَفَّارالَى وي تَعمِ فاالحصار د  m  ¯

µ   ́    ³  ²   ±  °  ¯l 4 قَاَلي وا فايدطْلَقًا الْهم  ml    k    j  i  hl 5 ِلَأنو 
يدالْه ما اسى ِلمدهكَان إلَى يافَةُ مي ثَابِتَةٌ فَالِْإضف هومفْهم وهو مراعِ الْحمبِالِْإج ، وزجي6و حي الذَّبف 
عٍ َأيضوم شَاء نمِ مرلَا الْحو خْتَصنًى يبِم . نمالنَّاسِ و نلَا:  قَاَل م وزجنًى إلَّا يبِم ، يححالصو 
 وكُلُّ ، موقفٌ الْمزدِلفَة وكُلُّ ، منْحر منًى وكُلُّ موقفٌ عرفَةَ كُلُّ (( والسلَام الصلَاةُ علَيه قَاَل ، قُلْنَا ما

  . جابِرٍ حديث من ماجه وابن داود َأبو رواه 7)) ومنْحر طَرِيقٌ مكَّةَ فجاجِ

  . فَقَطْ بِالْمكَانِ يخْتَص وما 8والْمكَانِ بِالزمانِ خْتَصتَ ما قسمانِ الدماء َأن فَتَحصَل 

  ]بالهدايا ال يجب التعريف [ 

 لَا فيه دمه بِِإراقَة ِليتَقَرب مكَان إلَى النَّقِْل عن ينْبُِئ الْهدي ِلَأن) بِالْهدايا التَّعرِيفُ يجِب ولَا( قَاَل[ 

نع رِيففَلَا التَّع ،جِبي رِفَ فَِإنيِ عدبِه ةتْعالْم نسفَح قَّتُ ِلَأنَّهتَومِ يورِ بِيى النَّحسفَع لَا َأن جِدي نم 

كُهسمي تَاجحإلَى فَي فَ َأنرعي ،بِه ِلَأنَّهو مد كنُس كُونفَي نَاهبلَى مالتَّشْهِيرِ ع لَافبِخ اءمد اتالْكَفَّار 

ِلَأنَّه وزجا يهحَل ذَبمِ قَبورِ يلَى النَّحا عنَا ما ذَكَرهببسةُ ويقُ الْجِنَايلا فَيبِه تْرالس . [  

  )لُهلَا قَوو جِبرِيفُ يا التَّعايدبِالْه  (اءوس ُأرِيد رِيفبِالتَّع ابا الذَّهإلَى بِه فَاترع َأو التَّشْهِير 
يدارِ بِالتَّقْلالِْإشْعكُلُّ و لَا ذَِلك جِبي .  

                                                            
  ) . ب(ليست في  1
  .  95آية : سورة المائدة  2
  . وجبت ) ب(في  3
  .  196آية : سورة البقرة  4
 .  33آية : سورة الحج  5
  . ونحو ) ج(في  6
وسنن ابن ماجة ، .  1937: ، كتاب المناسك ، باب الصالة بجمع ، حديث رقم  193\2سنن أبي داود ، : ينظر  7
 محمد الرحمن، عبد أبو األلباني،: انظر. صحيح .  3048: ، باب الذبح ، كتاب المناسك ، حديث رقم  1013\2

 والتوزيع، للنشر غراس مؤسسة: ، الناشر 184\6 ، داود أبي صحيح ،) هـ1420: المتوفى( ، الدين ناصر
  . م 2002 - هـ 1423 األولى،: الطبعة ، أجزاء 7: األجزاء عدد ، الكويت

  ) . ج(ليست في  8
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لُهقَوى(  وسفَع لَا َأن جِدي نم كُهسمي  (يرشِل إلَى يالَْأو لُهقَوو  )كُونفَي نَاهبلَى مإلَى)  التَّشْهِيرِ ع 
  .الثَّاني

  ]البدن تنحر والبقر والغنم تذبح [ 

: الكوثر[} وانْحر ِلربك فَصلِّ{ تَعالَى ِلقَوِله) الذَّبح والْغَنَمِ الْبقَرِ وفي النَّحر الْبدنِ في والَْأفْضُل( قَاَل[ 

 تَعالَى اللَّه وقَاَل] 67: البقرة[} بقَرةً تَذْبحوا َأن{ تَعالَى اللَّه وقَاَل الْجزور، تَْأوِيله في قيَل] 2

}نَاهيفَدحٍ وبيمٍ بِذظ107: الصافات[} ع [حالذِّبا وم دحِ، ُأعِللذَّب قَدو حص »َأن لَّى - النَّبِيص اللَّه 

هلَيع لَّمسو - رالِْإبَِل نَح حذَبو قَرالْب الْغَنَمو« ثُم إن شَاء ري الِْإبَِل نَحا فايدا الْهاميا، قهعجَأضو 

َأيو َل ذَِلكفَع وفَه ،نسُل حالَْأفْضو ا َأنهرنْحا ياميا قِلم وِير »لَّى - َأنَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو  - 

را نَحايدا الْهاميق« ، هابحَأصو - يضر الَى اللَّهتَع منْها كَانُوا - عونَهرنْحا ياميقُولَةَ قعم دالْي 

سى،الْيلَا رو حذْبي قَرالْب الْغَنَما واميق ي ِلَأنف الَةاعِ حجطاِلاض حذْبالْم نيَأب كُونفَي حالذَّب رسَأي 

حالذَّبو ونَّةُ ها السيهِمف ) .لُهُل قَوالَْأفْضا) إلَخْ وَأم ريثُ الِْإبِِل نَحدابِرٍ فَحالطَّوِيِل ج يهف »رثَلَاثًا فَنَح 

تِّينسو هديث »بِيدا.  الْحَأمو حقَرِ ذَبالْغَنَمِ الْبي ونِ فَفييححالص ناِئشَةَ عخََل« عنَا فَدلَيع مورِ يالنَّح 

 وَأخْرج »َأزواجِه عن - وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى - اللَّه رسوُل ذَبح: قَالُوا هذَا؟ ما فَقُلْتُ بقَرٍ بِلَحمِ

 الصلَاةُ علَيه - ذَبحه« حديثَ سمعتُ قَرِيبٍ ومن. الذَّبح يفيد بِما بِالْغَنَمِ التَّضحية حديثَ الستَّةُ

لَامالسنِ - وشَينِ الْكَبيلَحا.  »الَْأمَأمو َأنَّه را الِْإبَِل نَحاميق ،هابحَأصي ونِ فَفييححالص ننِ عاب رمع 

- يضر ا اللَّهمنْهع -  "َأنَّه رٍل مجبِر رنْحنَةً يدب يهارِكَةٌ وا:  فَقَاَل بثْهعا اباميةً قدقَينَّةَ مس دمحم 

 الظُّهر صلَّى - وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى - َأنَّه« َأنَسٍ عن َأيضا وفيهِما"  - وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى -

ينَةدا بِالْمعبَأر رصالْعي وبِذ فَةلَينِ الْحتَيكْعر ننَحو ،هعإلَى م قَاَل َأن  :رنَحوُل وسر لَّى - اللَّهص 

اللَّه هلَيع لَّمسو - عبس نَاتدا باميق« جَأخْرو ود َأباود ننِ عجٍ ابيرج نرِ َأبِي عيبالز نابِرٍ عج 

 كَانُوا وَأصحابه - وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى - النَّبِي َأن« سابِطٌ بن الرحمنِ عبد وَأخْبرني:  قَاَل

ونرنْحنَةَ يدقُولَةَ الْبعم دى الْيرسةً الْيلَى قَاِئما عم يقب نا مهاِئمقَو« دعُأبو نذَا قَاَل ميثُ هدالْح 

 في هو كَما سابِط بنِ الرحمنِ عبد عن مرةً قَاَل جريجٍ ابن كَان وِإن جابِرٍ عن مسنَد هو بْل مرسٌل

ةاينِ رِوةَ َأبِي اببشَي نْهذَا.  عا هِإنَّمو نس لَّى - النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسو - را النَّحاميلًا قمع 

 الْقيامِ حاِل في وتَحقُّقُه ،السقُوطُ والْوجوب] 36: الحج[} جنُوبها وجبتْ فَِإذَا{ تَعالَى قَوله بِظَاهرِ

رَأظْه[  
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 )لُهُل قَوالَْأفْضإلَى آخره و  (اَأم ريثُ الِْإبِِل نَحدابِرٍ فَحالطَّوِيِل ج يهف )) رثَلَاثًا فَنَح تِّينسو هد1)) بِي 
 بقَرٍ بِلَحمِ النَّحرِ يوم علَينَا فَدخََل (( عاِئشَةَ عن الصحيحينِ فَفي والْغَنَمِ الْبقَرِ ذَبح وَأما . الْحديثَ
 حديثَ الستَّةُ وَأخْرج 3)) َأزواجِه عن وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل ذَبح:  قَالُوا ؟ ∗هذَا ما 2فَقُلْتُ
 والسلَام الصلَاةُ علَيه ذَبحه (( حديثَ سمعتُ قَرِيبٍ ومن . الذَّبح يفيد بِما بِالْغَنَمِ التَّضحية حديثَ
 َأنَّه((  عمر ابنِ عن الصحيحينِ فَفي ، وَأصحابه قياما الِْإبَِل 4نَحر َأنَّه وَأما . )) الَْأملَحينِ الْكَبشَينِ

رٍل مجبِر رنْحنَةً يدب يهارِكَةٌ وا:  فَقَاَل بثْهعا اباميةً قدقَينَّةَ مس دمحلَّى مص اللَّه هلَيع لَّمس5)) و 
 َأربعا بِالْمدينَة الظُّهر 8) وسلَّم علَيه اللَّه صلى اهللا رسوُل صلَّى(  (( 7أنَّه َأنَسٍ عن َأيضا 6وفيهِما

رصالْعي وبِذ فَةلَينِ الْحتَيكْعر ننَحو ،هعإلَى م قَاَل َأن  :رنَحوُل وسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو عبس 
نَاتدا بامي9)) ق جَأخْرو ود َأباود ننِ عجٍ ابيرج نرِ َأبِي عيبالز نابِرٍ عي:  قَاَل جنرَأخْبو دبع 

 الْيد معقُولَةَ الْبدنَةَ ينْحرون كَانُوا وَأصحابه وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي َأن((  10سابِطٌ بن الرحمنِ
   11)) قَواِئمها من بقي ما علَى قَاِئمةً الْيسرى

                                                            
- )1218: (وسلم ، حديث رقم  ، كتاب الحج ، باب حجة النبي صلى اهللا عليه 886\2صحيح مسلم ، : ينظر  1
)147( . 
 . فقلنا ) ج(في  2
 ) . أ(ب من /  153) ق(نهاية  ∗
: َأمرِهن ، حديث رقم  غَيرِ من نساِئه عن البقَر الرجِل ذَبحِ ، كتاب الحج ، باب 171\2صحيح البخاري ، : ينظر  3
  ) . 125(-)1211: (الِْإحرامِ، حديث رقم  وجوه بيانِ ، كتاب الحج ، باب 876\2وصحيح مسلم ، .  1709: 
  . تجزء ) ب(في  4
وصحيح مسلم ، .  1713: ، كتاب الحج ، باب نحر اإلبل مقيدة ، حديث رقم  171\2صحيح البخاري ، : ينظر  5
  ) . 358(-)1320: (، كتاب الحج ، باب نحر اإلبل قياماً مقيدة ، حديث رقم  956\2
 . وفيها ) ج ب ،(في  6
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  7
 . صلى اهللا عليه وسلم صلى ) ط(في  8
وصحيح مسلم ، .  1714: ، كتاب الحج ، باب نحر البدن قائمة ، حديث رقم  171\2صحيح البخاري ، : ينظر  9
 ) . 10(-)690: (، كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب صالة المسافرين وقصرها ، حديث رقم  480\1
 عنِ أرسل تابعي،.  المكي الجمحي القرشي سابط، بن اللَّه عبد بن الرحمنِ عبد: ويقال ، سابط بن الرحمن عبد 10

عليه اهللا صلى النَّبِي لَّمن.  وسن يحيى عين، بعة وأبو معرن ويعقوب ،  والعجلي ،  زائي، ، سفيان بوالنَّس 
  .  180\6والعسقالني ، تهذيب التهذيب ، .  123\17المزي ، تهذيب الكمال ، : انظر  .ثقة: والدارقطني 

. صحيح .  1767: ، حديث رقم ، كتاب المناسك ، باب كيف تنحر اإلبل  149\2سنن أبي داود ، : ينظر  11
 .  1550: ، حديث رقم  15\6األلباني ، صحيح أبي داود، : انظر
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عأبود نذَا قَاَل ميثُ هدٌل 1الْحسرْل مب وه نَدسم نابِرٍ 2عج ِإنو كَان نجٍ ابيرةً(   جر3)قال  م نع 
نع دبنِ عمحنِ الرب ابِطا سكَم وي هف ةاينِ رِوةَ َأبِي اببشَي نْهذَا . 4عا هِإنَّمو نس لَّى النَّبِيص اللَّه 

هلَيع لَّمسو را النَّحاميرِ 5عمالً قله بِظَاهالَى قَوتَع  m¨   §  ¦l6 وبجالْوقُوطُ والس ، قُّقُهتَحو 
قُّقُهتَحي واِل فامِ حيأ الْقر7ظْه .  

  ]يستحب أن يذبح الهدي بنفسه [ 

 علَيه اللَّه صلَّى - النَّبِي َأن« روِي ِلما) ذَِلك يحسن كَان إذَا بِنَفْسه ذَبحها يتَولَّى َأن والَْأولَى( قَاَل[ 

لَّمساقَ - واَئةَ سم نَةدي بف ةجاعِ حدالْو رفًا فَنَحنَي تِّينسو ،هلَّى بِنَفْسوو ياقا الْبيلع - يضر اللَّه 

نْهع - «، ِلَأنَّهةٌ وبلِّي قُرالتَّوي وف اتبلَى الْقُرا َأوِلم يهف نم ةادإلَّا الْخُشُوعِ، زِي َأن انالِْإنْس لَا قَد 

 ُأجرةَ يعطي ولَا وخطَامها بِجِلَاِلها ويتَصدقُ( قَاَل.  غَيره تَوِليتَه فَجوزنَا يحسنُه ولَا ِلذَِلك يهتَدي

 بِجِلَاِلها تَصدقْ - عنْه اللَّه رضي - ِلعلي - وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى - ِلقَوِله«) منْها الْجزارِ

 عن استَغْنَى وِإن ركبها، ركُوبِها ىإلَ فَاضطُر بدنَةً ساقَ ومن(»منْها الْجزارِ َأجر تُعط ولَا وبِخَطْمها

ذَِلك ا لَمهكَبري (ا ِلَأنَّهلَهعةً جخَاِلص الَى، ِللَّها تَعي فَمغنْبي رِفَ َأنصًئا يشَي نا مهنيع ا َأوهعنَافإلَى م 

هإلَى نَفْس لُغَ َأنبي ،لَّهحإلَّا م َأن تَاجحا إلَى يكُوبِها رِلم وِير »َأن لَّى - النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسو - 

 فَانْتَقَص ركبها ولَو محتَاجا عاجِزا كَان َأنَّه وتَْأوِيلُه »ويلَك اركَبها فَقَاَل بدنَةً يسوقُ رجلًا رَأى

كُوبِهبِر هلَيفَع انما ضم نَقَص نم ذَِلك  [  

 )لُهفًا قَونَي تِّينسنَا)  وفًا ذَكَرآن نم يثدابِرٍ حا جثَلَاثٌ َأنَّه تُّونسفُ ، والنَّيو نم داحإلَى و 8ثَلَاث  .  

  

                                                            
  . حديث ) ج(في  1
  ) . ب ، ج(ليست في  2
 . قال مرة ) ط(في  3
 .  13558: ، كتاب الحج ، كيف يعقل البدن ، حديث رقم  214\3مصنف ابن أبي شيبة ، : ينظر  4
 . عنه ال وهو خطأ ) أ(في  5
  .  36آية : سورة الحج  6
  . الظهر ) أ(في  7
  . ناس ) ب(في  8
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 )لُهإلَّا 1قَو َأن انالِْإنْس  (نيفَةً َأبِي عنت:  حرنَةً نَحدةً بت قَاِئمدأ فَككلقياماً  هنا النَّاسِ متْ ِلَأنَّهنَفَر 
 وفي . 4منِّي علَيه ∗َأقْوى هو 3بِمن وَأستَعين معقُولَةً بارِكَةً إلَّا ذَِلك بعد 2اإلبل َأنْحر لَا َأن فَاعتَقَدتُ
 اللَّه اسمِ مع يذْكُر َأن ينْبغي ولَا ، جاز ذَبحه فَِإن ، نَصراني ولَا يهودي يذْبحه َأن ُأحب 5ولَا: الَْأصِل
الَى اللَّهتَع هرغَي قُوَل كََأني  :مْل اللَّهتَقَب نفُلَانٍ م ِلهِلقَو هلَيلَاةُ عالص لَامالسوا (( ودرةَ جيم6)) التَّس 
كْفييو نذَا عه َأن هنْوِيي َأو هذْكُرَل يكْرِ قَبذ ةيمالتَّس قُوَل ثُممِ يبِاس اللَّه اَللَّهو ري 7كَذَا ، َأكْبف 

وطسب8الْم .  

  )لُهقَو ِلهِلقَو هلَيلَاةُ عالص لَامالسو يلِلع  (ىوةُ راعمإلَّا الْج يذمالتِّر نع يلقَاَل ع )) ينرَأم 
 ُأعطي لَا َأن وَأمرني ، وجِلَالَها جلُودها وَأقْسم بدنه علَى َأقُوم َأن وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل
ارزا الْجنْهقَاَل ،9شيئاً مو  :ننَح يهطنُع ننَا منْدع (( يفو لَفْظ∗∗ )) َأنقَأت ودا 10صهلُودا بِججِلَاِلهو 

(( لَمقُْل وي يهف خَارِيالْب  ))ننَح يهطنُع ننَا منْدع (( يفو لَفْظ  ))هرَأم َأن مقْسي نَهدا با كُلَّههوملُح 
  . 11)) شَيًئا منْها جِزارتها في يعطي ولَا الْمساكينِ في وجلُودها وجِلَالَها

                                                            
  ) . ب(ليست في  1
 )  . أ ، ب ، ج(ليست في  2
  . بما  ) ب(في  3
 ) . ب(أ من /  353) ق(نهاية  ∗
 .  79\5الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر  4
  . وإال ) ب(في  5
والعسقالني  ، .  184\4، الزيلعي ، نصب الراية : انظر . لم أجده : وقال ابن الملقن . غريب : قال الزيلعي  6

  .  206\2، الدراية
  ) . ب(ليست في  7
  . 146\4رخسي ،  المبسوط ، الس: ينظر  8
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  9
 ) .ج(ب من /  357) ق(نهاية  ∗∗
  . يتصدق ) أ ، ج(في  10
وصحيح .  1717: ، حديث رقم  الهديِ بِجلُود يتَصدقُ: ، كتاب الحج ، باب 172\2: صحيح البخاري : ينظر  11

) . 349(-)1317: (وجِلَاِلها ، حديث رقم  وجلُودها الْهديِ بِلُحومِ الصدقَة في ، كتاب الحج ، باب 954\2، مسلم
وسنن ابن ماجة ، .  1769: ، كتاب المناسك ، باب كيف تنحر اإلبل، حديث رقم  149\2وسنن أبي داود ، 

 .  ، كتاب األضاحي ، باب جلود األضاحي  1054\2
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 والرجلَينِ ِللْيدينِ اسم وبِالضم ، الْمصدر فَبِالْكَسرِ وكَسرِها الْجِيمِ بِضم جِزارتُها:  السرقُسطي قَاَل 
نُقالْع1و ، كَانو ونارزا الْجْأخُذُونَهي يف هِمترُأج .  

  )لُها قَوِلم وِير  (ينِ فييححالص نم يثدةَ َأبِي حريره يضر اللَّه نْهع )) َأن  )لَّى 2)اهللا  نَّبِيص 
اللَّه هلَيع لَّمسَأى [ ولًا رجوقُ رسنَةً يدا 3له فَقَاَل بهكَبا:  قَاَل ، ارنَةٌ إنَّهدا قَاَل ، بهكَبقَاَل ، ار  :

تُهَأيا فَرهباكر رايسي لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمس5] 4)) و   

 ؛ الْمهداة الْبدنَة ركُوبِ في اُخْتُلفَ وقَد . الْمبهمِ هذَا اسم نَر لَم:  الْعمدة شَرحِ في 6الْعطَّارِ ابن قَاَل
نفَع هِمضعب َأنَّه اجِبو ذَا ِلِإطْلَاقرِ هالَْأم عا مم يهف نم خَالَفَةم ةيرس ةيلاهالْج يهةُ وانَبجم  )ةاِئبالس 

يلَةصالْوي وامالْح7) و . درذَا وه بَِأنَّه هلَيلَاةُ عالص لَامالسو لَم كَبري هيده لَمو هكَبرلَا يو رَأم النَّاس   

                                                            
 غريب في الدالئل ،) هـ302: المتوفى( محمد، أبو ، العوفي حزم بن ثابت بن قاسم: السرقسطي : ينظر  1

 األولى،: الطبعة ، الرياض العبيكان، مكتبة: ، الناشر  565\2 ، القناص اهللا عبد بن محمد. د: تحقيق الحديث،
 . 3: األجزاء عدد ، م 2001 - هـ 1422

 . النبي ) ط(في  2
 ) . أ ، ج(ليست في  3
وصحيح مسلم ، .  1706: ، كتاب الحج ، باب تقليد النعل ، حديث رقم  170\2البخاري ، صحيح : ينظر  4
2\960 ابازِ ، كتاب الحج ، بوكُوبِ جر نَةدالْب اةدهنِ الْمِلم تَاجا ، حديث رقم  احه373(- )1323: (ِإلَي . (  
  ) .  ب(ما بين المعكوفين  ليس في  5
 عالء الحسن، أبو سليمان، بن سلمان بن داود بن إبراهيم بن علي:  العطَّار وابن. خطأ  القطان وهو ) ج(في  6

 سنة وفلج سنة 30 مدة النورية المدرسة مشيخة باشر.  طبيباً وجده عطاراً أبوه كان.  دمشق أهل من فاضل الدين،
 من الخالص االعتقاد"  و"  المجموعة الوثائق"  منها مصنفات، له. مدة بشماله وكتب. محفة في يحمل فكان 701
 في نبغوا الذين األقران مثل بالماهر يكن ولم: حجر ابن قال"  األحكام عمدة شرح أحكام"  و"  واالنتقاد الشك

  .  251\4الزركلي ، األعالم ، : انظر  . هـ 724:  سنة توفي. عصره
) الوصيلة(و .ذلك  يفعل أن منزله بلغه أو مرض من اهللا سلّمه إن الرجل على يكون بنذر يسيب البعير) السائبة( 7

 وإن .والنساء  الرجال منه فأكل. ذبح  ذكرا السابع كان فإن: نظروا أبطن سبعة الشاة ولدت إذا كانوا. الغنم  من
 حراماً لحومها وكانت .لمكانها  تذبح فلم. أخاها  وصلت قد: قالوا  وأنثى ذكراً كان وإن .الغنم  في تركت أنثى كان
 الفحل) : الحام(و .والنساء الرجال فيأكله شيء منهما يموت أن إال. النساء  على حراماً األنثى ولبن. النساء  على
 كالء من يمنع وال يركب فال ظهره حمى قد: قالوا . أبطن  عشرة صلبه من نتج إذا: ويقال . ولده ولد ركب الذي
:  تحقيق ، الحديث غريب ،)هـ276: المتوفى( الدينوري، مسلم، بن اهللا، عبد محمد، أبو: قتيبة ابن: انظر .ماء  وال
: األجزاء عدد ، 1397 األولى،: الطبعة ، بغداد – العاني مطبعة: الناشر .  129-128\1،  الجبوري اهللا عبد. د
3 .  
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 . 3هذَا هبِِإطْلَاق تَمسكًا 2)من غير حاجة (  مطْلَقًا يركَبها َأن لَه:  قَاَل من 1ومنْهم . هداياهم بِركُوبِ
 كَان َأنَّه علَى ، الْمذْكُورِ ِللَْأمرِ حملًا الْحاجة عنْد إلَّا يركَبها لَا:  اللَّه رحمهم والشَّافعي َأصحابنَا وقَاَل
 6الْحاجةَ فَاحتَمَل حاٍل واقعة في َأنَّه شَك ولَا ، ذَِلك إلَى الرجِل حاجة من 5)عليه السالم (  4رَأى لَما

 يفيده ما الْمعنَى من وجد وقَد علَيه حمَل َأحدهما يفيد دِليٌل وجِد فَِإن ، عدمها واحتَمَل بِه 6الْحاجةَ
وهو ا َأنَّهلَهعا جكُلَّه ي فَلَا ِللَّهغنْبي رِفَ َأنصا ينْهًئا مشَي ةنْفَعِلم هَل نَفْسعجَل فَيمح7تلك م اقالْوةع . ثُم 
نَا ثُمَأياطَ رراشْت ةاج9نسبةبِال 8ثَابِتًا الْح وها وي ميحِ فحمٍ صلسم نرِ 10َأبِي (( عيبتُ:  قَاَل الزعمس 

 اللَّه صلَّى النَّبِي سمعتُ:  قَاَل الْهديِ ركُوبِ عن يسَأُل عنْه اللَّه رضي 11 اللَّه عبد بن جابِر سمعتُ
هلَيع لَّمسقُوُل وا يهكَبار وفرعا ُألْجِْئتَ إذا بِالْمهنَى 12)) ∗إلَيعفَالْم يدفي نْعكُوبِ مطْلَقًا الرم عمالسو 
درو هبِِإطْلَاق طبِشَر ةاجةً الْحخْصقَى ربا فَييمف هاءرلَى ونْعِ عالْم يلي الَْأصالَّذ وى هقْتَضنَى معلَا الْم 

  . الشَّرط بِمفْهومِ
                                                            

  . تكرار ) ب(في  1
  ) . أ ، ج(ما بين القوسين ليس في  2
 ومنهم ضرورة، غَيرِ ومن ضرورة من جاِئز ركُوبه َأن ِإلَى الظَّاهرِ َأهُل ذَهب  حيث ؛ الظاهر أهل مذهب وهذا 3

 ِللْجمهورِ والْحجةُ .ضرورة  غَيرِ من ركُوبها  والحنابلة والشافعية المالكية من الفُقَهاء جمهور وكَرِه ذَِلك، َأوجب من
 - وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى - اللَّه رسوَل سمعتُ: فَقَاَل -  الْهديِ ركُوبِ عن سِئَل وقَد جابِرٍ، عن داود َأبو خَرجه ما

 ِإلَى الْقربةُ بِه قُصد بِما اِلانْتفَاع َأن الْمعنَى طَرِيق ومن".  »ظَهرا تَجِد حتَّى ِإلَيها ُألْجِْئتَ ِإذَا بِالْمعروف اركَبها«: يقُوُل
الَى اللَّهتَع هنْعم ومفْهم نم  ةةُ .الشَّرِيعجحِل ورِ َأها الظَّاهم اهور اِلكم نَأبِي ع نَادنِ الزجِ عرالَْأع نةَ َأبِي عريره 
»وَل َأنسر لَّى - اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسَأى - ولًا رجوقُ رسنَةً، يدا: فَقَاَل بهكَبا: فَقَاَل! اروَل يسر ،ا اللَّهِإنَّه يده !

والماوردي ، .  141\2، ابن رشد ، بداية المجتهد : انظر  .»الثَّاِلثَة في َأو الثَّانية في ويلَك...  اركَبها: فَقَاَل
  .  446\3وابن قدامة ، المغني ، .  377- 376\4، الحاوي

 . روي ) ب(في  4
 ) . أ ، ب ، ج(ما بين القوسين ليس في  5
  . لحاجة ) ب(في  6
 . ذلك ) أ ، ب ، ج(في  7
  . ثابت ) ب ، ج(في  8
  . بالسنة ) ب ، ج(في  9
  . ابن ) ب ، ج(في  10
  . ينبغي ، وهو خطأ ) أ(ورد في  11
  ) . أ(أ من /  154) ق(نهاية  ∗
: ِإلَيها ، حديث رقم  احتَاج ِلمنِ الْمهداة الْبدنَة ركُوبِ جوازِ ، كتاب الحج ، باب 961\2صحيح مسلم ، : ينظر  12
)1324(-)375. ( 
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 إن يعني:  ذَِلك 1نَقَصها ما ضمن ِللضرورة علَيها متَاعه حمَل َأو ركبها فَِإن:  ِللْحاكمِ الْكَافي وفي 
  . 3ضمنَه ذَِلك 2)شيء من (  نَقَصها

  ] ساق الهدي فعطب [

 ) ]ِإنو ا كَانلَه نلَب ا لَمهلُبحي (ِلَأن ناللَّب لِّدتَوا منْهفَلَا م رِفْهصإلَى ي ةاجح هنَفْس )حنْضيو 

 منْه بعيدا كَان فَِإن الذَّبحِ وقْت من قَرِيبا كَان إذَا هذَا ولَكن) اللَّبن ينْقَطع حتَّى الْبارِد بِالْماء ضرعها

 بِقيمته َأو بِمثْله تَصدقَ نَفْسه حاجة إلَى صرفَه وِإن بِها، ذَِلك يضر لَا كَي بِلَبنها ويتَصدقُ يحلُبها

ِلَأنَّه ونمضم هلَيع )نماقَ وا سيده ،بطفَع فَِإن ا كَانعتَطَو سفَلَي هلَيع هرغَي (ةَ ِلَأنبلَّقَتْ الْقُرتَع 

 ذمته في باق الْواجِب ِلَأن) مقَامه غَيره يقيم َأن فَعلَيه واجِبٍ عن كَان وِإن( فَاتَ وقَد الْمحلِّ بِهذَا

)ِإنو هابَأص بيع كَبِير يمقي هرغَي هقَامم (ِلَأن يبعالْم هثْلى لَا بِمتََأدي بِه اجِبفَلَا الْو دب نم رِهغَي 

)نَعصيبِ وعا بِالْمم شَاء (قَ ِلَأنَّهاِئرِ اُلْتُحبِس هلَاكَأم . [  

 )لُه4قَو حنْضيا وهعرض  (َأي شُّهري اءبِالْم وهرِ وبِكَس اد5المعجمة الض نابِ مب برض  .  

 )لُه6قَو ةَ ِلَأنبلَّقَتْ الْقُرذَا تَعلِّ بِهحالْم قَدفَاتَ و  (درَأو هلَيع لَا ِلم كُوني  ةيحيرِ كَُأضا الْفَقفَِإنَّه 
عتَطَو هلَيِإذَا ، عا واهاشْتَر ةيحِللتَّض نيتَعي هلَيع دعا ِللْولَا م نيتَعلَى يع يتَّى ، الْغَنح إن يإذَا الْغَن 
 شَاء، بَِأيهِما يضحي َأن لَه كَان النَّحرِ َأيامِ في الُْأولَى وجد ثُم ُأخْرى فَاشْتَرى فَضلَّتْ 7أضحية اشْتَرى
،شَاء لَوو ا كَانرسعم اجِبفَالْو هلَيع َأن يحضا يبِهِم . ُأجِيب بَِأن ا ذَِلكيمإذَا ف بجَأو ير8بلسانه الْفَق 
 شَيء عليهفال يجب  بِلسانه 10علَيه يوجِب لَم لَو َأما ، ِللُْأضحية اشْتَراها بعدما الشَّاتَينِ من كُلٍّ 9في

                                                            
  . ينقصها ) ب(في  1
 ) . أ ، ب ، ج(ما بين القوسين ليس في  2
  .  78\3ابن نجيم ، البحر الرائق ، : ينظر  3
 ) . ب(ليست في  4
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  5
  ) . ب(ليست في  6
  ) . أ(ليست في  7
  . بل أنه ) أ ، ج(في  8
  ) . أ ، ج(ليست في  9
  ) . ط ، ب ، ج (ليست في  10
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درجبِم اءالشِّر ، هي ذَكَرف ةايالنِّه . هحضتَواسو َألَةسبِم نى مي فَتَاوقَاض خَان  :ى لَواشْتَر يرالْفَق 
 في ذَكَروا َأنَّهم الِْإيراد معنَى َأن واعلَم . ضلَّتْ لَو وكَذَا ، ُأخْرى تَلْزمه لَا باعها َأو فَماتَتْ الُْأضحيةَ

 لَم وِإلَّا ، 2الزم بِه التَّقْييد إلَى فَردها بِلسانه 1الِْإيجابِ عن مطْلَقَةً الْفَقيرِ ُأضحية مسَألَةَ موضعٍ غَيرِ
كُني نًى لَهعورِ ممِ ِلظُهدوبِ عجابٍ بِلَا الْوإيج نعِ مالشَّر َأو دبالْع ، لَوكَانَتْ و هذنَةُ هدالْب ناجِبٍ عو 
كَان هلَيع َأن يمقا يهرمقامها  غَيِلَأن اجِبالْو ي كَان3ف هتمشَاةٌ ذ رغَي نَةيعم ، اءربِشو شَاة قَاطلَا ِللِْإس 
 الِْإيجابِ َأهليةَ الْآدمي في تثبت عنْه ما والذِّمةُ عنْه ∗تُذْبح لَم ما الْواجِبِ ذَِلك عن تَتَعين لَا

  .4واِلاستيجابِ

 )لُهقَو ِإنت واب5َأص بيع كَبِير  (بَِأن بذَه َأكْثَر نم ثَلًا الُْأذُنِ ثُلُثلَى مِل عيفَةَ َأبِي قَونلَى ، حعو 
 اللَّه شَاء إن الُْأضحيةَ كتَابِ في يعرفُ ما علَى النِّصف من َأكْثَر ذَهب إذَا:  ومحمد يوسفَ َأبِي قَوِل
  .  6تَعالَى

  ]إذا عطب هدي التطوع فال يأكل منه إال الفقراء [ 

 صفْحةَ بِها وضرب بِدمها نَعلَها وصبغَ نَحرها تَطَوعا كَان فَِإن الطَّرِيق، في الْبدنَةُ عطبتْ وِإذَا[ (

 -  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى - اللَّه رسوُل َأمر بِذَِلك منْها) الَْأغْنياء من غَيره ولَا هو يْأكُُل ولَا سنَامها

 هدي َأنَّه النَّاس يعلَم َأن ذَِلك وفَاِئدةُ قلَادتُها، بِالنَّعِل والْمراد ،- عنْه اللَّه رضي - الَْأسلَمي نَاجِيةَ

 لَا َأن فَينْبغي ،محلَّه بلُوغه بِشَرط معلَّقٌ بِتَنَاوِله الِْإذْن ِلَأن وهذَا.  الَْأغْنياء دون الْفُقَراء منْه فَيْأكُُل

 نَوع وفيه ِللسباعِ، جزرا يتْركَه َأن من َأفْضُل الْفُقَراء علَى التَّصدقَ َأن إلَّا َأصلًا، ذَِلك قَبَل يحلَّ

  ] الْمقْصود هو والتَّقَرب تَقَربٍ

  

                                                            
 .إيجاب ) ب(في  1
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  2
 ) .ب(ليست في  3
  ) . ب(ب من /  353) ق(نهاية  ∗
 .واالستحباب ) ج(في  4
  . أصابه ) ط ، ب ، ج(في  5
 .  166\3البابرتي ، العناية ، : انظر  6
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  )لُهِإذَا ∗قَوتْ وبطنَةُ عدالْب  (تْ َأيب1قَر نطَبِ متَّى الْعيفَ حا خهلَيتُ عو2إذا الْم تَنَعا امهلَيع ريالس 
ِلَأن رالنَّح دعب يقَةقح لَاكلَا الْه كُونُل . ياصالْحو َأن ادرطَبِ الْمِل بِالْعالَْأو يقَتُهقي 3حبِالثَّانو بالْقُر 
نْه4" ، م "هانِ ذَكَريا ِلبم عشَر يهلَغَ إذَا فب هذالَةَ هالْح .  

  )لُهقَو بِذَِلك روُل َأمسر اللَّه هلَيلَاةُ عالص لَامالسو  (ما 5تَقَدقَرِيب .  

  )لُهةُ قَوفَاِئدو ذَِلك  (ةُ َأيغِ فَاِئدبا صهلا 6نَعهمبِ بِدرضا وهتفْحص بِه لَمعِلي َأنَّه يده .  

 )لُها 7قَورزاعِ جبِللس  (رزنِ الْجتَيبِفَتْح  :مي اللَّحي الَّذْأكُلُه اعبالس .  

  :  8الشَّاعر قَاَل 

كْتُهتَرو رزاعِ جبالس نُشْنَها..........  يم نيب قُلَّة  )هْأسمِ  رصعالْم9)و  .  

  

  

  

                                                            
 ) .ج(أ من /  358) ق(نهاية  ∗
  . قريب ) ب(في  1
 . أو ) ط ، ب(في  2
  . حقيقة ) ج(في  3
 . ما ) ب(ورد في  4
  . بقدم ) ب(في  5
 . بعقلها ) ب(في  6
  ) . ب(ليست في  7
  ) . ب ، ج(ليست في  8
 الجراوي السالم عبد بن أحمد العباس أبو: انظر . وهذا البيت لعنترة بن شداد ) . ب(ما بين القوسين ليس في  9

 – المعاصر الفكر دار: الناشر ، الداية رضوان محمد:  تحقيق ، المغربية الحماسة ،) هـ609: المتوفى(التادلي، 
  . 2: األجزاء عدد ، م1991 األولى،: ةالطبع ، بيروت
 بن القادر عبد: البغدادي : انظر  .الذِّراع  من السوار موضع: والمعصم . أعاله : قلة رأسه . أي يتناولنه : ينشنه 
 ، 166\9،  هارون محمد السالم عبد: تحقيق  ، العرب لسان لباب ولب األدب خزانة ،) هـ1093: المتوفى( عمر
  . 13: األجزاء عدد ، م 1997 -  هـ 1418 الرابعة،: الطبعة ، القاهرة الخانجي، مكتبة: الناشر
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  : " 1" وقَاَل

لَا إنفْعي كْت فَلَقَدا تَرماهَأب   ...........رز2السباع ج رنَسمِ و3قَشْع  .  

  ]الهدي الواجب إذا عطب لزمه غيره [ 

) ]ةً كَانَتْ فَِإناجِبو ا َأقَامهرا غَيهقَامم نَعصا وا بِهم شَاء (ِلَأنَّه قَ لَمبا ياِلحا صِلم نَهيع وهو لْكُهم 

 وتَشْهِيره إظْهاره التَّقْليد وفي نُسك، دم ِلَأنَّه) والْقرانِ والْمتْعة التَّطَوعِ هدي ويقَلِّد( َأملَاكه كَساِئرِ

 ودم بِها، َألْيقُ والستْر الْجِنَايةُ سببها ِلَأن) الْجِنَايات دم ولَا الِْإحصارِ دم يقَلِّد ولَا( بِه فَيليقُ

 يسن ولَا.  عادةً الشَّاةَ يقَلِّد لَا ِلَأنَّه الْبدنَةُ ومراده الْهدي ذَكَر ثُم.  بِجِنْسها فَيلْحقُ جابِر الِْإحصارِ

  . ]  َأعلَم واَللَّه تَقَدم، ما علَى التَّقْليد فَاِئدة ِلعدمِ عنْدنَا تَقْليدها

 )لُه4قَو نَعصا وا بِهم شَاء  (نعٍ ميب رِهغَيو .  

 )لُهقَو مدارِ وصالِْإح ابِرقُ جلْحا فَيهبِجِنْس  (بِجِنْسِ َأي اءمالد ةابِرالْج يهو اءمالجن  داتفَلَا اي  قَلِّدي
  . الْجِنَايات 5داياه قَلِّدي لَا كَما الِْإحصارِ هدي

  

                                                            
  . آخر )  ط(ورد في  1
 نشوان: انظر . الضبع : والخامعة . جزر السباع : والصحيح .  ورد في جميع النسخ جزر الْخَامعة ، وهو خطأ  2

 د: تحقيق ، الكلوم من العرب كالم ودواء العلوم شمس ،) هـ573: المتوفى( اليمني الحميرى سعيد بن نشوان
 الفكر دار: الناشر ، 1919\3،  اهللا عبد محمد يوسف د -  اإلرياني علي بن مطهر -  العمري اهللا عبد بن حسين

: األجزاء عدد م، 1999 - هـ 1420 األولى،: الطبعة ،) سورية - دمشق( الفكر دار ،)لبنان - بيروت( المعاصر
  .مجلد 11

 أشعار جمهرة ،) هـ170: المتوفى( ، الخطاب أبي بن محمد زيد أبو:  القرشي: انظر . البيت لعنترة بن شداد  3
: األجزاء عدد ، والتوزيع والنشر للطباعة مصر نهضة: ، الناشر 374\1 ، يالبجاو محمد علي: العرب ، تحقيق

1.  
:  المتوفى( ، اهللا عبد أبو ، حسين بن أحمد بن حسين:  الزوزني: انظر . المسن والكبير في العمر : القشعم 
 - هـ1423 األولى: الطبعة ، العربي التراث احياء دار: الناشر  ،  165\1،  السبع المعلقات شرح ،) هـ486
  . 1: األجزاء عدد ، م 2002

 ) . ب(ليست في  4
 .هدي ) ط ، ب(في  5
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 )لُهقَو هادرمي ) 1ونعي َأن لَهقَو قَلِّدي يدعِ هالتَّطَو ةتْعالْمانِ ورالْقو امع ُأرِيد بِه وصالْخُص وهو 
  . الشَّاة دون الْبقَر فَيدخُُل الْبدنَةُ

 )لُهلَى قَوا عم متَقَد  (رِيدا يم هَل ذَكَرابِ قَبانِ برالْق نم ِلهقَو يدتَقْلو الشَّاة رغَي تَادعم ، لَمو ذْكُري 
نَاكه مدع ةي الْفَاِئدالَّت يه مداعِ عيالض ، فَِإن الْغَنَم يعإذَا تَض لَم كُنا يهعا مهباحص .   

  ]االشتراك في الهدي [ 

 ]2فُرع نرِ مظَاه ةايوالر نِل مةٌ الَْأصوحشْري مف وطسبكُلُّ]  الْم نم بجو هلَي3دم ع نم كنَاسالْم 
از4له ج َأن شَارِكتَّةَ ينَفَرٍ س قَد بجو اءمالد هِملَيع ِإنا اخْتَلَفَتْ وهنَاسَأج نمِ مد ةتْعارٍ مصِإحو 

اءزج5و ديرِ صغَيو ذَِلك . لَوو الْكُلُّ كَان نجِنْسٍ م داحو كَان بَأح إلَي ، ى فَِإننَةً اشْتَردب ةتْعِلم 
 واجِبا الْكُلُّ صار َأوجبها لَما ِلَأنَّه 7ذلك يسعه لَا خَاصةً ِلنَفْسه َأوجبها 6ما بعد ستَّةٌ فيها اشْتَرك ثُم مثَلًا
 . بِِإيجابِه وجب ذَِلك علَى زاد وما ، علَيه واجِبا كَان الْمتْعة 8هديِ في يجزِي ما قَدر علَيه واجِبا

 َأن نَوى كَان وِإن ، 11بِالثَّمنِ يتَصدقَ َأن 10فَعلَيه فَعَل فَِإن ، 9هديا َأوجبه مما شَيًئا يبِيع َأن لَه لَيسف
شْتَرِكا 12معه ييهتَّةُ فنَفَرٍ س َأتْهز13َأج ا ِلَأنَّهم بجلَى الْكُلَّ َأوع هنَفْس اءبِالشِّر ، فَِإن ي لَمكُن ةٌ لَهين 
نْدع اءالشِّر نلَكو ا لَمهوجِبتَّى يح كتَّةَ 14َأشْرالس ازج ،                                  

                                                            
 . ومراد ) ج(في  1
  . فروع ) ج(في  2
  ) . أ(ليست في  3
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  4
  . وإجزاء ) ب(في  5
  ) . ب(ليست في  6
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  7
  . هذه ) ب(في  8
  . ، وهو خطأ ) هيا(في  9
 . تكرار ) ب(في  10
 . تكرار ) ب(في  11
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  12
 . أجزأه ) ج(في  13
  . شرك ، وهو خطأ ) ب(في  14
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 اِلابتداء، في الشَّرِكَةُ تَثْبتَ حتَّى الْباقين بَِأمرِ َأحدهم من َأو منْهم الشِّراء ابتداء يكُون َأن ∗والَْأفْضُل
 جزء والْولَد 2خَاِلصاً تَعالَى ِللَّه جعلَها ِلَأنَّه معها ولَدها ذَبح 1لهديه اشْتَراها بعدما الْبدنَةُ ولَدتْ وِإذَا
 قيمتُه، فَعلَيه الْولَد باع ولَو . 5معها يذْبحه َأن فَعلَيه تَعالَى اللَّه حقُّ 4إلَيه سرى بعدما 3انفصل ثُم منْها

،تُهيمق ى فَِإنا اشْتَرا بِهيده نسفَح ، ِإنقَ ودا تَصبِه نسا فَحاربتاع ةيمِللْق لَدبِالْو ، َل فَِإنالَْأفْض َأن 
،حذْبلَ يوقَ ودتَص بِه َأ كَذَِلكزلفَ َأجذَِلك ةيمِإذَا ، بِالْقاتَ وم دَأح كَاءالشُّر يضفَر ارِثُهو ا َأنهرنْحي  )
نع تيالْم مهع6) م مَأهزانًا َأجسحتي اسفاسِ ويزِ لَا الْقجئهيم تَ ِلَأنيالْم وصِ لَمي بِه فَقَد قُّ انْقَطَعح 

ةبالْقُر نع يبِهنَص اراثًا فَصيرم ، ب 7اهذوب التَّقَرتَقَر بِطَرِيق الِْإتْلَاف ذَِلكلَا و وزجي نع تيإلَّا الْم 
رِهبَِأم تْقكَالْع نَّهلَكو نستَحفَقَاَل اس  :وزجي ِلَأن ودقْصالْم وقُ هدالتَّص بتَقَرو ارِثالْو قدبِالتَّص نع 
تيالْم يححإ بِلَا صاءفَكَذَا ، يص هبتَقَر قَاءا 8بِِإبم دثُ قَصروفي  الْميبِهنَص اقَةمِ بِِإرقُ الددالتَّص9و بِه 
بِه كُونا ييححص ، لَوو كَان دَأح كَاءا الشُّرر10كَاف ا َأوملسم رِيدي بِه م11اللَّح ونيِ ددالْه لَم مزِهجي 
اقَةَ ِلَأنةٌ الِْإرداحفَلَا ، و روتَصي َأن عتَمجا ييهةُ فبا 12الْقُرهمدعو ، َأيو كَاءا الشُّرهرنَح مورِ يالنَّح 
   . 14الْكُلِّ 13عن َأجزَأ

                                                            
  ) . أ(ب من /  154) ق(نهاية  ∗
  . هدية ) أ(في  1
 . خالصة ) ط(في  2
 . الفصل ) أ(في  3
 ) . ب ، ج(ليست في  4
 ) . ج(ليست في  5
 . معهم عن الميت ) ط(في  6
  . وبهذا ) أ(في  7
  . بِِإيفاء ) أ ، ج(في  8
  . والصدق ) ب(في  9
  . فراً ، وهو خطأ ) ب(في  10
 . للحم ) ط(في  11
 ) . ب(ت في ليس 12
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  13
   . 143\4والسرخسي مبسوط ، .  496\2الشيباني ، المبسوط ، : ينظر في هذه المسألة  14
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 مْأمورٍ غَير كُلا ِلَأن الْقياسِ في لَا استحسانًا َأجزَأهما ∗صاحبِه هدي 1كُّل منهما فَذَبح رجلَانِ غَلطَ وِإذَا
 صاحب ِلَأن دلَالَةً صنَع فيما مْأذُون كُلٌّ:  فَقَاَل اُستُحسن لَكنَّه ، ضامنًا 2كانفَ الْآخَرِ جِهة من مْأمورٍ
  . 5صاحبِه من هديه 4منهما كُلٌّ ويْأخُذُ بِالِْإذْنِ كَالِْإفْصاحِ فَكَان عادةً 3∗∗واحد بِكُلِّ يستَعين الْهديِ

نعفَ َأبِي ووسارِ 6منها كُلٌّ:  ييبِالْخ نيب ْأخُذَ َأني نم بِهاحص هيده ، نيبو َأن نَهمضي شْتَرِيفَي 
ةيما بِالْقيده آخَر هحذْبي يامِ فرِ َأيالنَّح ِإنو ا كَانهدعقَ بدتَص ةيمبِالْق ، يعمجا وم نَاهي ذَكَريِ فدالْه 
ثْلُهي مة فيح7الُْأض .  

 نمى وا اشْتَريدلَّ هى فَضفَاشْتَر كَانَهم آخَر هبجَأوو ثُم دجَل وف 8قال ، الَْأوا ِإنمهرنَح وُل، فَهَأفْض 
ِإنو رَل نَحالَْأو اعبو يالثَّان ازج ِلَأن يالثَّان لَم كُنا ياجِبو هلَيع ، ِإنو اعَل بالَْأو حذَبو يالثَّان َأهزَأج 
 صارا ِلَأنَّهما سواء هذَا في والتَّطَوعِ الْمتْعة وهدي . بِالْفَضِل فَيتَصدقُ َأكْثَر الَْأوِل قيمةُ كُوني َأن إلَّا
الَى ِللَّها إذْ تَعملَهعا 9جيدي هنِ فيهجا الْويعمج ِإناقَ ونَةً سدنْوِي لَا با يبِه يدقَاَل الْه  :إن ا كَاناقَهس 

 فَكَان بِالْهديِ إلَّا عادةً يفْعُل لَا هذَا ِلَأن وساقَها قَلَّدها إذَا بِهذَا وَأراد ، هدي 10وفَه مكَّةَ إلَى ساقَها
   . 12هديا بِلسانه إياها  11فعله بِمنْزِلَة علَيها الْهديِ علَامة إظْهارِ بعد سوقُها

  

  

                                                            
 ) . أ ،  ب ، ج(ليست في  1
  ) . ب(أ من /  354) ق(نهاية  ∗
 . فصار ) ط(في  2
  ) .ج(ب من /  358) ق(نهاية  ∗∗
 . أحد ) ط(في  3
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  4
  .  498- 497\2الشيباني ، المبسوط ، : ينظر  5
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  6
  .  145\4المبسوط ، : السرخسي : ينظر  7
 ) . ط(ليست في  8
  ) . جعلها (في  9
  . فهي ) ط(في  10
  .   جعله) ط(في  11
 .  142\4المرجع نفسه ، : انظر  12
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 ]قُوفقْت الْوفَةَ ورهو الوقُت الذي يقُف فيه النَّاُس  بِع[  

 والْقياس) َأجزَأهم النَّحرِ يوم وقَفُوا َأنَّهم قَوم وشَهِد يومٍ في وقَفُوا إذَا عرفَةَ َأهُل( منْثُورةٌ مساِئُل[ 

لَا َأن مهزِيجا ياربتا اعقَفُوا إذَا بِمو موي ،ةوِيذَا التَّرهو ةٌ ِلَأنَّهادبع انٍ تَخْتَصمكَانٍ بِزمفَلَا و قَعي 

 ِلَأن الْحكْمِ تَحتَ يدخُُل لَا َأمرٍ وعلَى النَّفْيِ علَى قَامتْ شَهادةٌ هذه َأن اِلاستحسانِ وجه دونَهما عبادةٌ

ودقْصا الْمنْهم نَفْي ،هِمجح جالْحخُُل لَا ودتَ يكْمِ تَحُل، فَلَا الْحتُقْب ِلَأنو يهى فلْوا بامذُّرِ عِلتَع 

 عنْد بِه يكْتَفي َأن فَوجب بين حرج بِالِْإعادة الَْأمرِ وفي ممكنٍ، غَير والتَّدارك عنْه اِلاحترازِ

،اهباِلاشْت لَافا بِخقَفُوا إذَا مو موي ةوِيالتَّر ِلَأن كارالتَّد نكمي مف لَةمالْج وَل بَِأنزي اهباِلاشْت موي 

 هذه يسمع لَا َأن ِللْحاكمِ ينْبغي:  قَالُوا . الْمقَدمِ جواز كَذَِلك ولَا نَظير لَه الْمَؤخَّرِ جواز وِلَأن عرفَةَ،

 عشيةَ شَهِدوا إذَا وكَذَا.  الْفتْنَة إيقَاع إلَّا فيها لَيس ِلَأنَّه فَانْصرِفُوا النَّاسِ حج تَم قَد ويقُوَل الشَّهادةَ

 الشَّهادة بِتلْك يعمْل لَم َأكْثَرِهم َأو النَّاسِ مع اللَّيِل بقية في الْوقُوفُ يمكنُه ولَا الْهِلَاِل، بِرْؤية عرفَةَ

. [  

 الْمساِئِل من منْها شَذَّ ما الَْأبوابِ 2عقيب يذْكُروا َأن الْمصنِّفين عادة من)  منْثُورةٌ مساِئُل "1" (
يراِئُل فَتَصسم نابٍ موَأب قَةتَفَرم مجةً فَتُتَراِئَل تَارسبِم ةنْثُورةً متَاراِئَل وسشَتَّى بِم .  

 )لُهقَو شَهِدو ما)  قَوتُهورص وا َأندشْهي ما َأنَّهَأولَاَل ري هذ ةجي الْحف لَةم كَذَا لَيو3لي كُوني موي 
قُوفالْو نْهم راش4الْع . ذَكَرانِ وسحتاسه ِللجا:  5َأوهدا َأحتْ َأنَّهلَى قَامالنَّفْيِ 6ع  :ازِ نَفْيِ َأيوج 
قُوفالْو خُُل لَا 7ماودتَ يكْمِ تَحالْح ، سلَيذَا وه ءا بِشَيتْ ِلَأنَّهلَى قَامع اتيقَةً الِْإثْبقهو حةُ 8وْؤير 
  الْحكْمِ إلَى حاجةَ ولَا ، وقُوفهِم جوازِ عدم يستَلْزِم هو ثُم ، الْموقف َأهِل رْؤية قَبَل "9" لَيلَة في الْهِلَاِل

                                                            
 .هذه ) ج(ورد في  1
  . عست ، وهو خطأ ) ب(في  2
 .اليوم ) أ(في  3
  . للعاشر ) ب(في  4
  . أوجهاً ) ط(في  5
 . تكرار ) ب(في  6
  ) . أ(ليست في  7
  . وهي ) أ ، ج(في  8
 .وهي ) أ(ورد في  9
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 لَو كَما وصار 1هنَا الْمراد هو سقُوطه وعدم ، بِه ( فَيخَاطَب الْفَرضِ سقُوط عدم تُفيد الْفَتْوى بْل 
آهُل رَأه فقوالْم كَذَِلك وا ثُمقُوفَ َأخَّرا . الْوهي3) : 2ثَان  َأن متَهادولَةٌ شَهقْبا منَا ِلمذَكَر ، نلَا لَك 

تَلْزِمسي مدع ةحص قُوفمِ الْودِلع هقُوعي وف هقْتْل 4وب قَد قَعي وف هقْتا وعشَر ، وهو موي الْيقَفَ الَّذو 
 يوم صومكُم (( قَاَل أنَّه  والسلَام الصلَاةُ علَيه 6عنه روِي ِلما التَّاسع َأنَّه 5اعتقَاد علَى النَّاس فيه وقَفَ
موي ونومتَص كُمطْرفو موي ونرتُفْط فَتُكُمرعو موي رِفُونتَع اكُمحَأضو موي ونح7)) تُض َأي قْت  8أنو

 . عرفَةَ يوم َأنَّه ورَأى اجتهاد عن النَّاس فيه يقفُ الَّذي الْيوم تَعالَى اللَّه عنْد بِعرفَةَ الْوقُوفوقْت 
 عنْه التَّحرز 10يمكن ولَا يغْلب مما اِلاشْتباه من النَّوع هذَا 9نَأل جاِئز وقُوفَهم لَكن مقْبولَةٌ َأنَّها:  ثَاِلثَها
نْهع ، فَلَو 11لَم كُمحازِ يوبِالْج دعب ادهتاِلاج لَزِم جرالْح يدالشَّد قَدو نَفَاه هلبِفَض يالْغَن نع ينالَمالْع . 
 لَا الشَّهادةُ هذه كَانَتْ وِإذَا قَبلَه، فيما الْمذْكُورالسمعي  الدِليل 12)حكْمة  بيان(  يصلُح ∗الْوجه وهذَا

   ِلَأن يسمعها فَلَا ِللِْإمامِ سماعها في فَاِئدةَ فَلَا الْوقُوف صحة عدم علَيها تَرتَّبت

                                                            
 . ههنا ) ط(في  1
  . ثَانيهما ) أ(في  2
  ) . ب(ما بين القوسين ليس في  3
 . رقبة ، وهو خطأ ) ب(في  4
  . اعتقادهم ) ط(في  5
 . أنه ) ط ، ب(في  6
، تُضحون يوم واَألضحى تُفْطرون، يوم الْفطْر َأن في جاء ما ، أبواب الصيام ، باب 72\2سنن الترمذي ، : ينظر  7

ونحوالبيهقي.  2180: ، كتاب الصيام ، حديث رقم  114\3،  وسنن الدراقطني ،  697: ، حديث رقم تُض  ،
: قال الترمذي .  8208: الْهِلَاِل ، حديث رقم  رْؤية في يخْطُئون الْقَومِ ، كتاب الصيام ، باب 422\4، السنن الكبرى

 .تعالى اهللا شاء إن صحيح طرقه بمجموع الحديث أن القول وجملة: وقال األلباني .  »غَرِيب حسن حديثٌ هذَا«
  .  905: حديث رقم .  14\4لغليل ، ، إرواء ااأللباني: انظر 

  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  8
 . أن ) أ(في  9
  . يكن ) ب(في  10
  ) . ط(ليست في  11
  ) . أ(أ من /  155) ق(نهاية  ∗
 . بياناً لحكمة ) ط(في  12
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 وتَتَكَدر" 3" الْفتْنَةُ وتَثُور فيها والْقَاُل الْقيُل 2فَيكْثُر الْموقف َأهِل من النَّاسِ عامة بين يشْهِرها 1سماعها
رتَتَكَدو قُلُوب ينملسالْم ي بِالشَّكف ةحص هِمجح دعطُوِل ب نَاِئهِموا فَِإذَا ، عاءوا جدشْهقُوُل ِليي ملَه 
 محمد عن هشَام روى ؟ الشُّهود وقُوف يجوز وهْل . النَّاسِ حج تَم قَد الشَّهادةَ هذه نَسمع لَا انْصرِفُوا

َأنَّه وزج4ي مقُوفُهو مهجحقَاَل . 5و دمحم همحر ِإذَا:  اللَّهو كَان نَأى مقَفَ الْهِلَاَل رو موفَةَ يرع  :
 َأن(  جاز النَّحرِ يوم ِلَأن الِْإمامِ مع 7الْوقُوفَ يعيد َأن وعلَيه وقُوفُه يجزِ لَم شَهِد الَّذي الْيوم 6في يعني
َأن كُوني (8 موي جي الْحقِّ فح ةاعمقْتُ ، الْجوو قُوفلَا الْو وزجي خْتَلَفَ َأنفَلَا 9فيه ي تَدعي  )ابِم لَهفَع 
لَهفَع (10 ،هادركَذَا بِانْفإذَا و َأخَّر امقُوفَ الِْإمنًى الْوعغُ ِلموسي يهف ادهتاِلاج  )لَم زجقُوفُ 11) يو نم 
 فَوقَفَ بِالسماء علَّةَ لَا ∗∗ِلَأنَّه شَهادتُهما فَردتْ ∗الْحجة ذي 12بِهِلَاِل شَاهدانِ شَهِد فَِإن . قَبلَه وقَفَ

 الشَّرعِ في علَيه الْعمُل يجوز بِسببٍ 14َأخَّر ِلَأنَّه وقُوفُهم يجز لَم الِْإمام . 13قَبَل قَوم بِشَهادتهِما
ارا 15فَصكَم لَو 16َأخَّر اهباشْت17ِلل  .  

                                                            
 . سماعهم ) ج(في  1
  .فيكبر ، وهو خطأ ) ب(في  2
 . فيها ) ج(ورد في  3
  . جوز ) ب(في  4
   . 126\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : ينظر  5
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  6
  . للوقوف ) ب(في  7
 ) . أ ، ب ، ج(ما بين القوسين ليس في  8
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  9
 ) . ب(ما بين القوسين تكرار في  10
 . ال يجوز ) أ(في  11
  . هالل ) ب(في  12
 ) . ج(أ من /  359) ق(نهاية  ∗
  ) .ب(ب من /  354 )ق(نهاية  ∗∗
 .قبله ) أ(في  13
  .أخره ) ط(في  14
  . فَيجوز ) أ(في  15
 . أخره ) ط(في  16
  .  127-126\2المرجع نفسه ، : ينظر  17
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 )لُه1قَو لَافا بِخقَفُوا إذَا مو موي ةوِيالتَّر ِلَأن كار2التَّد نكمي)  منعإذَا ي رظَه مؤخَطَ لَهم3ه الْكَلَامو 
الْكَلَامي ووِيرِ ف4تَص لَا ، ذَِلكو شَك َأن مقُوفَهو موي ةوِيلَى التَّرع َأنَّه علَا التَّاس هارِضعةُ يادشَه نم 
شَهِد َأنَّه نالثَّام ِلَأن هقَادت5أنَّه اع نا الثَّامإنَّم كُوني لَى بِنَاءع َل َأني 6َأوذ ةجتَ الْحاِل ثَببِِإكْم ةدي عذ 
 . الِْإثْبات علَى شَهادةٌ فَهذه الْقَعدة ذي من الثَّلَاثين قَبَل ؤير َأنَّه علَى بِنَاء التَّاسعِ واعتقَاده عدةالْقَ ذي

الْقَاِئلُونو إنَّه نُل الثَّاماصا حم مهنْدع نَفْي ضحم ، وهو مَأنَّه ا لَمورلَةَ يلَي ينالثَّلَاث ني مذ ةدالْقَع 
ر7أوهو ينوا الَّذشَهِد ةٌ فَهِيادلَا 8مقبولة شَه ارِضعا ملَه .  

 )لُهكَذَا 9قَووا إذَا وةَ شَهِديشفَةَ عرع  (وا بَِأني شَهِدف لَةي اللَّيالَّت ما هي بِهنًى فم هِينجتَوإلَى م 
فَاترع َأن موي الْينَا الَّذج10فيه خَر نكَّةَ مى ممسمِ الْموبِي ةوِيالتَّر كَان علَا التَّاس نلَا ، الثَّامو 
نُهكمقُوفُ 11يالْو بَِأن يرسإلَى ي فَاتري عف لْكت لَةفَ اللَّيقلَةَ ِليرِ لَيبِالنَّاسِ النَّح َأو مهَأكْثَر ْل لَممعا يبِه 
 اللَّيِل من بقي فيما الْوقُوفُ تَعذَّر لَما لَكن عرفَةَ عشيةَ شَهِدوا وِإن ِلَأنَّهم الزواِل بعد الْغَد من ويقفَ
ارص هِمتادكَشَه دعب قْتالْو ، ِإنو كَان امالِْإم نُهكمقُوفُ يي الْوِل فاللَّي عالنَّاسِ م َأو ملَا َأكْثَرِهو 
 مع وقْته في الْوقُوف ِلتَرك حجه فَاتَ يقفْ لَم فَِإن ، 13ثانياً الْوقُوفُ لَزِمه النساء ضعفَةُ 12يدركه
ةرالْقُد هلَي14ع .  

  

                                                            
  ) . ب(ليست في  1
  . التدراك ) ب(في  2
  . خطأ وهم ) أ(في  3
  .تصير ) ب(في  4
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  5
  . األول ) ج(في  6
 . ورواه  ) ب(ورآه ، وفي ) ط(في  7
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  8
  ) .  ب(ليست في  9
 . به ) ط(في  10
  . بمكة ) ب(في  11
  . يمكنه  )أ(في  12
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  13
 . 57\4السرخسي ، المبسوط ، : انظر  14
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  ] من السنة الترتيب في رمي الجمرات [

 ثُم الُْأولَى رمى فَِإن الُْأولَى، يرمِ ولَم والثَّاِلثَةَ الْوسطَى الْجمرةَ الثَّاني الْيومِ في رمى ومن( قَاَل [

 تَدارك ِلَأنَّه) َأجزَأه وحدها الُْأولَى رمى ولَو( الْمسنُون التَّرتيب راعى ِلَأنَّه) فَحسن الْباقيتَينِ

وكتْري الْمف ،هقْتا وِإنَّمو كتَر يبتقَاَل.  التَّرو يعالشَّاف - همحر لَا: - اللَّه زِيهجا يم لَم دعالْكُلَّ ي 

ِلَأنَّه عا شَرتَّبرم ارا فَصى إذَا كَمعَل سقَب افالطَّو َأ َأودب ةورَل بِالْمفَا قَبلَنَا.  الصو كُلَّ َأن ةرمج 

 تَابِع ِلَأنَّه السعيِ بِخلَاف الْبعضِ، علَى الْبعضِ بِتَقْديمِ الْجواز يتَعلَّقُ فَلَا بِنَفْسها مقْصودةٌ قُربةٌ

افِللطَّو ِلَأنَّه ،ونَهةُ دورالْمرِفَتْ وع ىميِ نْتَهعالس لَّقُ فَلَا بِالنَّصا تَتَعةُ بِهاءدالْب   [ .  

  )لُهلَنَا 1قَوو كُلَّ َأن ةرمةٌ جبةٌ قُرودقْصا مهلَّقُ فَلَا)  بِنَفْستَعي ازويِ جماهم رديِ 2اإحمى بِرُأخْر ، 
 قُلْنَا بِالتَّرتيبِ الْفَواِئت قَضاء في النَّص 3ورود ولَولَا . الرتَبِ الْمتَساوِية الْقُربِ في الَْأصُل هو هذَا ،
 عقيب إلَّا يشْرع لَا حتَّى تَبعا اُعتُبِر ِلَأنَّه الطَّواف علَى السعيِ تَرتيبِ بِخلَاف ، َأيضا فيها يلْزم لَا

،افطَو لَافبِخو ةورالْم اءةَ فَِإندالْب نفَا متَ 4قد الص5ثَب بِالنَّص وهو لُهلَّى قَوص اللَّه هلَيع لَّمسو )) 
 صلَّى منْه فعلًا الْواقع فَالتَّرتيب ، تَخْرِيجِه من قَدمنَاه ما علَى الَْأمرِ بِصيغَة 6)) به اللَّه بدَأ بِما ابدءوا
اللَّه هلَيع لَّمسوٌل ومحلَى مع نَّةإذْ الس درجِل معلَا الْف يدفي َأكْثَر نم ذَِلك . قَدذَا تضمن وه التَّقْرِير 
نْعا ميَل مق نِل مبق يعرحمه اهللا  الشَّافإن يمارِ رةٌ الْجِمبةٌ قُرداحِليِل وومِ بِدمٍ لُزد داحي وف كتَر 
 عنْه الْخُروج يوجِب حتَّى معه الْبقَاء فَيجِب التَّعدد في ظَاهر مخْتَلفَة َأماكن في إقَامتُها:  7قلنا . كُلِّها

وجِباثُُل ، متَماِل وملَا الَْأع هوجِبْل يب يلَى هَأو ددبِالتَّع نابِيعِ مالَْأس ةددتَعالْم نم افا الطَّوِلَأنَّه 8تُقَام   

                                                            
  ) . ب(ليست في  1
 . إحداها ) ط(في  2
  . ورد ) ج(في  3
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  4
 . ثبتت ) ط(في  5
وسنن الدارقطني ، .  142\4، كتاب المناسك ، الدعاء على الصفا ،  142\4النسائي ، السنن الكبرى ، : ينظر  6
، ، كتاب الطهارة 137\1ن الكبرى ، والبيهقي ، السن.  2577: ، كتاب الحج ، باب المواقيت ، حديث رقم  288\3

 الدين، ناصر محمد الرحمن عبد أبو: األلباني: انظر . ضعيف .  700: الوضوء ، حديث رقم  باب الترتيب في
  . اإلسالمي  المكتب: الناشر ،  36: ، حديث رقم  7\1،  وزيادته الصغير الجامع ضعيف ،) هـ1420: المتوفى(
  . فلنا ) أ ، ج(في  7
  . مقام ) ب(في  8
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 في الْجِنْسِ اتِّحاد عنْد التَّعدد مع يثْبتُ بْل شَرعا الْحقيقية ِللْوحدة لَيس الدمِ واتِّحاد ، واحد محلٍّ في
 كُلُّها 2ثَبتَ إذَا مرارا الْمحصنِ غَير اوزن الْخَمرِ شُربِ 1من عرِفَ ما علَى وفَضلًا رحمةً لْجِنَاياتا

ملْزي وجِبم داحفَكَذَا ، و مالد 3ِلَأن هوملُز وجِبةً مجِنَاي . لَوو ملا سهاربتةً اعداحي وقِّ فكْمٍ حلَا ح 
ملْزا يهاربتاع ي كَذَِلكقِّ فكْمٍ كُلِّ حح عامِ ميق ددالتَّع∗ ييققْل الْحي بوصِ فخُص لِّ ذَِلكحذَا ، الْمه عم 
قُوَل َأنعي الْملِّ فحا مارِهبتةً اعداحو وهو عضوم ةالْجِنَاي كْما الْحهاخُللًا بِتَدفَض وهو نْتَفي مف كتَر 

  . 4التَّرتيبِ

  ]نذر أن يحج ماشياً [ 

 الَْأصِل وفي) الزيارة طَوافَ يطُوفَ حتَّى يركَب لَا فَِإنَّه ماشيا يحج َأن نَفْسه علَى جعَل ومن( قَاَل[ 

هرخَي نيكُوبِ بشْيِ، الرالْمذَا وهةٌ ووبِ إلَى إشَارجالْو ، وهُل والَْأص ِلَأنَّه مةَ الْتَزبالْقُر فَةاِل بِصالْكَم 

همفَتَلْز لْكبِت ،فَةا الصإذَا كَم مِ نَذَروا بِالصتَتَابِعاُل مَأفْعو جتَنْتَهِي الْح افبِطَو ةاريي الزشمإلَى فَي َأن 

طُوفَهي  .يَل ثُمُئ:  قتَدبي شْيالْم نينِ مح ،رِمحيَل يقو نم هتيب ِلَأن رالظَّاه َأنَّه وه ،ادرالْم لَوو 

 وِإذَا الْمشْي، علَيه وشَقَّ الْمسافَةُ بعدتْ إذَا يركَب إنَّما قَالُوا فيه، نَقْصا َأدخََل ِلَأنَّه دما َأراقَ ركبا

  ] يركَب لَا َأن ينْبغي علَيه يشُقُّ ولَا الْمشْي يعتَاد ممن والرجُل قَربتْ

 )لُه5قَو نمَل وعلَى جع هنَفْس َأن جحا يياشم لَا فَِإنَّه كَبرتَّى يطُوفَ حافَ يطَو ةاريذَا 6) الزهو 
ِلَأنَّه مةَ الْتَزبالْقُر فَةاِل بِصالْكَم همفَتَلْز لْكبِت فَةامِ الصزعِ كَالْتي التَّتَابمِ فوي(  الصفِل والَْأص هرخَي نيب 

                                                            
  . في ) ط ، ب(في  1
  . ثبتت ) ط(في  2
 . ال ) ب(في  3
 ) . أ(ب من /  155) ق(نهاية  ∗
 وذهب.   اهللا رحمه حنيفة أبو قال وبه. التَّرتيب يجِب لَا: وعطَاء الْحسن، قَاَل:  الجمرات رمي في الترتيب حكم 4

 علَيه اللَّه صلَّى - النَّبِي أن:  رأيهم على واحتجوا.  الجمرات رمي في الترتيب وجوب إلى وأحمد والشافعي مالك
لَّمسا -  وهتَّبي ريِ، فمقَاَل الرنِّي خُذُوا: (وع كَكُمنَاسم (ِلَأنَّهو كنُس ،رتَكَرفَاشْتُرِطَ م يبتالتَّر ،يهيِ   فعانظر  .كَالس :

 .  400-399\3وابن قدامة ، المغني ، .   239\8والنووي ، المجموع ، .  51\2الدسوقي ، حاشية الدسوقي ، 
  ) .ب(ليست في  5
  .  15-14\10وابن قدامة ، المغني ، .  489\8النووي ، المجموع ، : يراجع في هذه المسألة  6 
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َأن كَبر1أو ي يشمذَا ، يهو  (ينا َأعي معِ فامالْج وهو لُهلَا قَو كَبرتَّى يطُوفَ ح2ي  )ٌةإلَى إشَار 
  . الْحج َأعماِل 4منْتَهى ِلَأنَّه 3بِالطَّواف الْمشْي انْتَهى وِإنَّما ؛ قُلْنَا ِلما الظَّاهر وهو)  الْوجوبِ

 يَل فَِإنق  :5فَقَد و ∗كَرِهيفَةَ َأبنح جا الْحياشفَ مفَكَي كُونفَةَ ياٍل صا قُلْنَا ؟ كَمإنَّم هإذَا كَرِه كَان 
 سببا 6) فَيكُون الْمشْي(  يطيقُ لَا ممن َأو الْمشْيِ مع صاِئما يكُون كََأن لَه الْفَاعِل خُلُق سوء ∗∗مظنَّةَ
 9إلى َأقْرب ِلَأنَّه نَفْسه في َأفْضُل الْمشْي َأن 8في شَك فَلَا وِإلَّا ،7والْخُصومة الرفيق مجادلَة من ِللْمْأثَمِ
 كََأسفي شَيء علَى َأسفْت ما" :  بصره كُفَّ لَما قَاَل َأنَّه عباسٍ ابنِ وعن . 10ذللوالتَّ التَّواضعِ 9إلى

 m  _  ~   }   |  {l11  تَعالَى فَقَاَل الْمشَاةَ قَدم تَعالَى اللَّه فَِإن ، ماشيا َأحج لَم َأن علَى
"12  .  

  

  

                                                            
 . وبين أن ) ط(في  1
 .  490\2ابن مازة ، المحيط البرهاني ، : انظر  2
  . بطواف ) ج(في  3
 .  ينتهي ) ب(في  4
  ) . ب(طمس في  5
  ) . ج(ب من /  359) ق(نهاية  ∗
  ) .ب(أ من /  355) ق(نهاية  ∗∗
 . فيكون المشي ) ط(في  6
  .  93\2السرخسي ، المبسوط ، : انظر  7
  ) . أ ، ج(ليس في  8
  ) . أ(ليست في  9
  . والتدلك ، وهو خطأ ) أ(في  10

 عليه اهللا صلى النبي ألن أفضل ؛ راكباً الحج أن والشافعي مالك ذهب ؟ راكباً أم ماشياً الحج أفضل أيهما:  مسألة
:  روي بما رأيهم على الحنابلة واستدل.  أفضل الحج في المشي أن إلى وأحمد حنيفة أبو وذهب.  راكباً حج وسلم

»َأن لَّى - النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسو - لَم كَبري يف يدلَا عو ةوالراجح في هذه المسألة أيهما كان أيسر على  » جِنَاز
 . 14\10وابن قدامة ، المغني ، .  91\7النووي ، المجموع ، : انظر . الحاج فهو األفضل 

  . 27: آية : سورة الحج  11
 ِفيِه َيْحَتِسُب َماِشًيا َفَيُحجُّ َوَراِحَلًة َزاًدا َيِجُد الرَُّجِل َباُب، آتاب الحج ،  542\4البيهقي ، السنن الكبرى ، : ينظر  12

  .  8644: ، حديث رقم  اْلَأْجِر ِزَياَدَة
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 نْهعلَّى وص اللَّه هلَيع لَّمسو قَاَل َأنَّه  :)) نم جا حياشم بكُت بِكُلِّ لَه ةنَةٌ خُطْوسح نم نَاتسح 
  . 1)) بِسبعماَئة حسنَة كُلُّ:  قَاَل ؟ الْحرمِ حسنَاتُ ما قيَل الْحرمِ،

 الْمنْذُورِ جِنْسِ من يكُون َأن النَّذْرِ صحة 2شَرط ومن ، الْواجِبات في ِللْمشْيِ نَظير لَا:  يقَاُل لَا 
  . الصومِ كتَابِ في ذَكَرته ما علَى 3واجِباً

 يجِب فَِإنَّه ، الْمشْيِ علَى قَادر وهو الراحلَةَ يجِد لَا الَّذي الْمكِّي مشْي وهو ، نَظير لَه بْل:  نَقُوُل ِلَأنَّا
هلَيع َأن جحا يياشم نَفْسو افا الطَّوضَأي . خُ اخْتَلَفَ ثُمشَايي الْملِّ فحوبِ(  مجو اءدتشْيِ 4) ابالْم 
ا ِلَأندمحم لَم هذْكُريَل . يق نم يقَاتالْم ، حالَْأصو َأنَّه نم هتيب ِلَأنَّه ادرفًا الْمرلُّ ، عديو هلَيع نم 

ةايوا الرم نيفَةَ َأبِي عنح  :لَو ا َأنيادغْدقَاَل ب  :ت إنفُلَانًا كَلَّم لَيفَع َأن جا َأحياشم هيفَلَق بِالْكُوفَة 
هفَكَلَّم هلَيفَع َأن يشمي نم ادغْد5ب ، لَوو مرَأح نم هتيلَى فَاقُتفَالِْإ بع ي َأنَّهشمي نم هتيب ، قَدرِفَ وع 
نذَا مه قَ لَا َأني فَروبِ فجالْو نيب َأن نْجِزي النَّذْر َأو لِّقَهعي شَفَى كَِإن ي اللَّهرِيضم َأو مقَد ديز لَيفَع 
 الْمشْي علَي قَاَل ولَو ، الِْإيجابِ في حجةٌ علَي َأو" 6" علَي ِللَّه قَوِله بين فَرقَ ولَا ، عمرةٌ َأو حجةٌ
 وفي ، استحسانًا عمرةٌ َأو حجةٌ النُّسكَينِ َأحد فَعلَيه فَحنثَ عمرةً ولَا 7حجةً يذْكُر ولَم اللَّه بيت إلَى

 10كَقَوِله فَكَان ، اللَّفْظ بِهذَا النُّسك إيجاب تُعورِفَ 9قد َأنَّه اِلاستحسانِ وجه . 8علَيه شَيء لَا الْقياسِ
لَيع دنِ َأحكَيالنُّس ، ا فَِإنلَهعةَ ججشْيٍ حم لَم كَبرتَّى يطُوفَ حي ةَ َأورمشْيٍ عتَّى مقَ حلحي ، لَوو  

                                                            
، كتاب المناسك،  244\4بن خزيمة ، وصحيح ا.  4745: ، حديث رقم  52\11البزار ، البحر الزخار ، : ينظر  1

: ، حديث رقم  105\12والطبراني ، المعجم الكبير ، .  2791: ، باب فضل الحج ماشياً ، حديث رقم المناسك
، كتاب الحج ،  542\4والبيهقي ، السنن الكبرى ، .  1692: ، حديث رقم  631\1ومستدرك الحاكم ، .  12606

ابِل بجالر جِدا يادلَةً زاحرو جحفَي اشا ، حديث رقم مذَا: وقال الحاكم .  8646: ييثٌ هدح يححص ،نَادالِْإس لَمو 
اهجخَري "  .  

  . شرطه ) ج(في  2
 . واجب ) ط(في  3
 .ابتداء الوجوب ) ط(في  4
  .  81\3ابن نجيم ، البحر الرائق ، : ينظر  5
  . حجة ) ج(ورد في  6
  . حجاً ) ب ،ج(في  7
 . 489\2مازة ، المحيط البرهاني ، ابن : انظر  8
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  9
 . لقوله ) ب(في  10
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 ماشيا حجةً نَذَر ولَو ، واجِبا تَرك ِلَأنَّه الْقرانِ دمِ مع دم فَعلَيه ركب فَِإن . جاز الِْإسلَامِ بِحجة 1قَرنَها 
 وهو ِلعمرته 2يطُفْ لَم ما َأجزَأه الْحجةَ إلَيها َأضافَ ثُم تَطَوعا بِعمرة الْميقَات من َأحرم ثُم ماشيا
قَارِن ، لَوو مرا َأحمدعطَافَ ب هترمِلع لَم زجي هلَيعو مكُلُّ ، دو نم قَاَل نَذَرو إن شَاء لًا اللَّهتَّصم لَم 
هملْزي ءشَي . لَماعو ى َأنقْتَضِل مالَْأص لَا َأن جخْري نع ةدهإذَا النَّذْرِ ع بكا ركَم لَو نَذَر موالص 
 عباسٍ ابنِ عن ما وهو ، بِه الْعمُل فَوجب 3) نَصا الْحج في(  ذَِلك ثَبتَ ولَكن ، التَّتَابع فَقَطَع متَتَابِعا
يضر ا اللَّهمنْهع )) ةَ ُأخْتَ َأنقْبنِ عرٍ بامتْ عنَذَر َأن يشإلَى تَم تيا ، الْبهرفََأم لَّى النَّبِيص اللَّه 
هلَيع لَّمسو َأن كَبتَر يدتُها ويده ((4 اهوو رد  َأباودهنَدسةٌ وجح .  )امي وف ةايم 5) رِولسم قَاَل َأنَّه 
 7فَمحموٌل ، ذَِلك علَى الرواية هذه في يزِد ولَم 6)) وِلتَركَب ِلتَمشِ (( فيها وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى قَاَل

 في الركُوبِ إطْلَاقُ ثُم ، الُْأخْرى الروايةُ بِه صرحتْ ما بِدِليِل 8الْمروِي بعضِ ذكْرِ علَى 7فَمحموٌل
 ابنِ عن داود ِلَأبِي الُْأخْرى 9وايةالر في ما بِدِليِل الْمشْيِ عن بِعجزِها علْمه علَى محموٌل الروايتَينِ
 صلَّى النَّبِي فَقَاَل ، 10المشي تُطيقُ لَا وِإنَّها ماشيةً تَحج َأن نَذَرتْ عامرٍ بنِ عقْبةَ ُأخْتَ َأن (( عباسٍ
اللَّه هلَيع لَّمسو  :إن اللَّه يلَغَن نشْيِ عم كُأخْت ، كَبفَلْتَر دلْتُهنَةً "11" ودإلَّا 12)) ب َل َأنَّهمع بِِإطْلَاق 

 اللَّه بيت إلَى الْمشْيِ بِنَذْرِ النُّسك إيجاب َأن عرِفَ وِإذَا . رِوايتها ِلقُوة بدنَة تَعيينِ غَيرِ من الْهديِ
فارِلتَع ةادإر رِفَ ذَِلكع   

                                                            
  . قربها ، وهو خطأ ) ب(في  1
  . يطوف ) ط(في  2
 . نصاً في الحج ) ب ، ج(في  3
معصية ، حديث  يف كَان ِإذَا كَفَّارةً علَيه رَأى من ، كتاب األيمان والنذور ، باب 234\3سنن أبي داود ، : ينظر  4

 .  3296: رقم
  . رواه ) أ(في  5
- )1644: (عبة ، حديث رقم الْكَ ِإلَى يمشي َأن نَذَر من ، كتاب النذر ، باب 1264\3صحيح مسلم ، : ينظر  6
)11( . 
  . فحمول ) ب(في  7
  . الروي ، وهو خطأ ) ب(في  8
 . رواية ) أ ، ب ، ط(في  9
 ) . أ ، ب ،ج(ليست في  10
  . به ) أ ، ج(ورد في  11
معصية ،  في كَان ِإذَا كَفَّارةً علَيه رَأى من ، كتاب األيمان والنذور ، باب 2335\3سنن أبي داود ، : ينظر  12

 .  220\8األلباني ، إرواء الغليل ، : انظر . حديث صحيح .  3303: حديث رقم
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َأنَّه دقَيا مإذَا بِم لَم تَكُن ةٌ لَهين هرغَي ، ى فَلَونَو بِه شْيإلَى الْم جِدسم ينَةدالْم∗ ةمكَرالْم َأو جِدسم تيب 
 بيوتُ كُلُّها الْمساجِد إذْ ِللَفْظه فَلمطَابقَتها نيته صحةُ َأما . شَيء يلْزمه لَم غَيرِهما مسجِد َأو ∗∗الْمقْدسِ

الَى اللَّهِإذَا ، تَعتْ وحص لَم هملْزي ءشَي ِلَأن اِئرس اجِدسالْم وزجخُوُل يا الديهامٍ بِلَا ∗∗∗فرفَلَا إح يرصي 
ا بِهلْتَزِمامِ مر1ِللِْإح لُهقَوو لَيشْيا عكَّةَ إلَى لْمم  )َأو ةب2) الْكَع وفَه ِلهإلَى كَقَو تيب اللَّه . لَوقَاَل و 

لَيع شْيمِ إلَى الْمرالْح َأو جِدسامِ الْمرلَا الْح ءشَي هلَيع نْديفَةَ َأبِي عنمِ حدِلع فري الْعامِ فزالْت كالنُّس 
قَالَا ، بِهو  :هملْزي كَأخْذًا النُّس اطيتبِاِلاح ُل لَا ِلَأنَّهصتَومِ إلَى يرلَا الْحو جِدسامِ الْمرامِ إلَّا الْحربِالِْإح 

فَكَان ا بِذَِلكلْتَزِمامِ مري كَذَا ، 3ِللِْإحف وطسب4الْم . لُهقَوو هجَأو إن لَم كُنف ير6" 5َفَِإن ع" امز7اِلالْت 
امز7اِلالْت كذَا ِللنُّسبِه اللَّفْظ سلُولًا 8لَيدا ميعضْل وا 9بيفريكفَ ، عنِل 10وصي التَّوِل الْخَارِجِ فعإلَى بِالْف 
 كَون وَأما . قَليلًا تََأملْت إذَا 11فيدهي اللَّفْظ نَفْس َأن يوجِب لَا بِالِْإحرامِ إلَّا لَيس الْحرامِ الْمسجِد إلَى

 الْحرمِ في مكَانًا إلَّا الْآفَاقي ينْوِ لَم لَو ِلَأنَّه بِصحيحٍ فَلَيس الِْإحرام يستَدعي َأيضا الْحرمِ إلَى التَّوصِل
ةاجلَاَأو  12ِلح.  

                                                            
  ) . ب(ب من /  355) ق(نهاية  ∗
  ) .أ(أ من /  156) ق(نهاية  ∗∗
  ) .ج(أ من /  360) ق(نهاية  ∗∗∗
  .  131\4السرخسي ، المبسوط ، : انظر  1
  . والكعبة ) ب(في  2
  . اإلحرام ) ب(في  3
  .  132\4المرجع نفسه ، : ينظر  4
 ) . ب(ليست في  5
 . يكن  لم) أ(ورد في  6
 . فاإللتزام ) ب(في  7
 ) . ب(ليست في  8
 ) . ب(ليست في  9
 .فكون ) ط  ، ب(في  10
  . مفيده ) أ ، ج(في  11
 . بحاجة ) ب(في  12
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 ازج وُل لَهصالْو هامٍ بِلَا إلَيراتَّفَقُوا . إحلَى وع لَا َأن وملُز فَا 1إلَى قَاَل لَوالص َأو ةور2الْم قَامِ َأوم   

يماهرإب هلَيلَاةُ عالص لَامالسو ، عم ُل لَا َأنَّهصتَوا 3يهِل إلَيعامِ إلَّا بِالْفرا بِالِْإحعفَ ، شَررفَع َأن اردالْم 
 علَي كَقَوِله يلْزم لَا بِحاِله والْباقي غَيره الْمشْيِ مكَان قَاَل لَو وكَذَا ، الْخَاص بِاللَّفْظ الِْإيجابِ تَعارفُ
ابإلَى الذَّه تيب اللَّه َأو وجالْخُر َأو فَرلَا الس ءشَي هلَي4ع . لَافبِخ ِلهقَو ِللَّه لَيع َأو لَيع امرثُ إحيح 
 قَاَل 7إذَا 6وكَذَا ، وضعا الِْإحرامِ الْتزامِ ِلِإفَادته 5به الِْإيجاب يتَعارفْ لَم وِإن النُّسكَينِ َأحد يلْزم حيثُ
 إلَى الْمشْي علَي قَاَل لَو 8ذَاكو ، والْهرولَةُ الشَّد وكَذَا ، فيه شَيء لَا الِْإتْيان َأو الركُوب علَي قَاَل

 اللَّه صلَّى اللَّه رسوِل 11) 10أو مسجد(  9) مزدِلفَةأو  عرفَاتأو (  ميزابِها َأو بابِها َأو الْكَعبة َأستَارِ
هلَيع لَّمسمِ ودِلع فارابِ تَعإيج كالنُّس ي ، 12بِهفعٍ وضورِ إلَى مجالْح دوقَامِ إلَى الَْأسم يماهرإلَى إب 
 عدمِ من إبراهيم مقَامِ في آنفًا قَدمنَاه وما ، هيلْزم 13ال زمزم َأو الْبيت ُأسطُوانَة وِإلَى ، يلْزمه الركْنِ
 يوسفَ َأبِي وعن . محمد عنْد حجةٌ فَعلَيه حجة نصفُ علَي قَاَل ولَو . 14الْمبسوط في مذْكُور اللُّزومِ
يهتَانِ فايي . رِوفو وطسبالْم  :قَاَل لَو  :لْت إنفََأنَا كَذَا فَع رِمُأح ى فَِإننَو ةَ بِهدفَلَا الْع ءشَي هلَيع َأو 

ابالِْإيج هَل إذَا لَزِمفَع ةٌ ذَِلكجح ةٌ َأورمع ِإنو لَم كُني ةٌ لَهين اسيفَالْق لَا َأن هملْزي ءي . شَيفو 
  . 1َأشْهد والشَّاهد الْمَؤذِّنِ 16كَقَوِل 15ِللْحاِل ِلمثْله التَّحقيق إرادة في ِللْعرف يلْزمه اِلاستحسانِ

                                                            
 ) . ب(ليست في  1
  . المراة ، وهو خطأ ) ب(في  2
  ) . ج(ليست في  3
  . المرجع نفسه : ينظر  4
 ) . أ(ليست في  5
  . ولذا ) ب(في  6
 ) . ب(ليست في  7
  . ولذا ) أ ، ب(في  8
  . وعرفات  ومزدلفة )  أ ، ب ، ج(في  9
 . محمد ) أ(في  10
 .ومسجد ) ب ، ج(في  11
  .  386\4ابن نجيم ، البحر رائق ، : انظر  12
  . لم ) ط(في  13
  .  131\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  14
 . الحاِل  في) أ(في  15
  . لقَوِل ) أ ، ب(في  16
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 ثْلُهما وم رذُك يهف ي َأنَا قَاَل لَوشإلَى َأم تيب اللَّه ى إنةَ نَودلَا الْع ءشَي هلَيع نلَك2و بنْدي فَاءالْو 
دع3بِالْو .  

 ِإنى ونَو النَّذْر ا كَانكَذَا ، نَذْر4إذَا و لَم كُني ةٌ لَهين وفَه نَذْر ةادذَا . نتهىا ِللْعهقَّفُ وتَولَى يع وتثُب 
فري الْعالنَّذْرِ ف بِذَِلك ، اَللَّهو انَهحبس لَمي . 5َأعفو ةالْخُلَاص  :َأنَا قَاَل لَو جلَا َأح جح هلَيع ، لَوقَاَل و 

خَلْت إنفََأنَا د جَأح هملْزي نْدع طالشَّر  )كََأنَّه لَّقَه6) ع فَ ِلَأنارابِ تَعالِْإيج ا بِهإنَّم وي هف يقل7التَّع . 
لَوقَاَل و ي إنافَانع اللَّه ني مضرذَا مه لَيةٌ فَعجرَِئ حفَب تْهفَِإذَا ، 8لَزِم جح ازج ذَِلك نع ةجح 

 مرِض حتَّى الْفَرضِ في فَرطَ الَّذي الْمرِيض بِه يرِيد َأن الْغَاِلب ِلَأن ، غَيرها ينْوِي َأن إلَّا الِْإسلَامِ
ي . ذَِلكفضِ وعقَ الْكُتُبِ بفَر نيب ِلهقَو لَيةٌ فَعجثُ حيح هملْزةٌ يجى حو9س ةجلَامِ حإلَّا ، الِْإس َأن 
ينعا 10به يم بجو هلَيع نيبو ِلهقَو لَيفَع َأن جثُ َأحيزِي حجي نع ةجلَامِ حإلَّا الِْإس َأن نْوِيا يهرغَي 
 من حج ثُم حجةً الْتَزم قَاَل بينَهما مثْله في خلَافًا حكَى من ومنْهم . 11الْخُلَاصة في قَبُل ذَكَرنَاه وما ،

هامة عجلَامِاإل 12حقَطَ سس نْها عم مالْتَز نْدفَ َأبِي عوسلَافًا يخ دمحِلم . نمو اَئةَ نَذَرم ةجا حهونَحو 
  . فيه 13تلفاخْ

                                                                                                                                                                                    
 .  133\4المرجع نفسه ، : انظر  1
  . وإال ) أ(في  2
  . بالعدة ) ج(في  3
 . إن ) ب ، ج(في  4
  .  132\4، السرخسي ، المبسوط : انظر  5
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  6
  . 234\2ابن نجيم ، البحر الرائق ، : ينظر  7
  . ألزمته ) ب(في  8
  ) . ب(ليست في  9
  ) . أ ، ط(ليست في  10
 شرح وهو. الرازي  المكي، أحمد، بن علي الدين، حسام:  مكي البن:  المسائل تنقيح في الدالئل خالصة 11

الزركلي ، األعالم ، : انظر  . ه598 سنة: وتوفي . نافع  مختصر، مفيد، شرح: وهو ، القدوري لمختصر
  .  1631\2وحاجي خليفة ، كشف الظنون ، . 256\4
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  12
 . اختلفوا ) ط(في  13
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   . 1الْكُلِّ لُزومِ علَى نَص الْخُلَاصة فَفي ؟ عاشَ ما قَدر يلْزمه َأو بِها الِْإيصاء فَيلْزمه كُلُّها ∗تَلْزمه هْل 

.   
ذَكَرر وغَيه نفَ َأبِي عوسي دمحمي والثَّان هاخْتَارو∗∗ وجِيرقَب السولَه ادقَ . 2شَدا ُألْحبِم 3" قَاَل لَو "
لَيع َأن جنَةَ َأحس شْرِيناتَ عا فَملَهلَا قَب هملْزي ءشَي . قَدو كِّرعي هلَيا عم نفَ َأبِي عوسي  :قَاَل لَو 
 لُزوم َأن والْحقُّ . حجةٌ 5لَزِمتْه الْحج َأشْهرِ قَبَل فَماتَ الْحج َأشْهرِ غَيرِ في وذَِلك َأحج َأن علَي 4هللا

 عشْرِ في عشْر لَزِمه السنَة هذه في حججٍ عشْر قَاَل ولَو . ∗∗∗وِإضافَته ابتداء اِلالْتزامِ بين ِللْفَرق الْكُلِّ
يننس ، نمقَاَل و ينةً ثَلَاثجا حهونَحو ج6عنه فََأح ينلًا ثَلَاثجي رف نَةس ازا ، جكُلَّماشَ وع رالنَّاذ دعب 
دعب نَةً ذَِلكطَلَتْ سا بنْهةٌ مجح هلَيفَع ا َأنهجحي هبِنَفْس ِلَأنَّه ر7عليها قَد هبِنَفْس رفَظَه مدع ةحص 

 سنَة في يحج َأن نَذَر ومن . 8الِْإحجاجِ بعد من عاشَ ما بِقَدرِ الِْإيصاء لَزِمه يحج لَم فَِإن ، إحجاجِها
 نَذْرِ في قَدمنَاه بِما َأقْيس 10) يوسفَ َأبِي وقَوُل ( ،9ِلمحمد خلَافًا يوسفَ َأبِي عنْد جاز قَبلَها فَحج كَذَا

                                                            
  ) . ب(أ من /  356) ق(نهاية  ∗
  .  234\2ابن نجيم ، البحر الرائق ، : انظر  1
  ) .ج(ب من /  360) ق(نهاية  ∗∗
القرشي ، الجواهر المضية ، : انظر  . ه120 سنة مات زفر َأصحاب من القاضي، حكيم  البلخي، بن شَداد 2
 .  83واللكنوي ، الفوائد البهية، ص.  256\1
  . هللا ) ج(ورد في  3
  . اهللا ) ب(في  4
 . لزمه ) ج(في  5

  ) .أ(ب من /  156) ق(نهاية  ∗∗∗
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  6
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  7
  .  491\2ابن مازة ، المحيط البرهاني ، : انظر  8
  .  81\3ابن نجيم ، البحر الرائق ، : انظر  9
 . وقال أبو يوسف ) ب(في  10
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 نَذْرِ في ذَكَرنَا ما علَى الِْإسلَامِ حجةَ 1هقَصد يكُن لَم إن الْمنْذُورِ نية من بد ولَا إلَيه فَارجِع الصومِ
  . الْمرِيضِ

 حجة عن هشَام وقَاَل ، يوسفَ َأبِي 3عن تَطَوع 2هيفَ لَه نيةَ ولَا فَحج يحج َأن نَذَر:  الْمنْتَقَى في وما
ةجلَامِ حلَا:  الِْإس تَلْزِمسلَافًا يلَافَ لَا إذْ ، خي خي فضِ تََأدفَر جالْح بِِإطْلَاق ةنَا النِّينْدا ، عمو نَأبِي ع 
 علَى اتَّفَقَا فَقَد بِالضرورة علَيه كَان إذَا فيما هشَامٍ عن وما ، الِْإسلَامِ حجةُ علَيه يكُن لَم إذَا فيما يوسفَ

فَ لَا َأنرتَصنْذُورِ إلَى 4يبِلَا الْم ةين . نمقَاَل و ت إنفُلَانًا كَلَّم لَيةٌ فَعجح موي هُأكَلِّم هلَا فَكَلَّم يرصي 
 بِها يحرِم ذمته في 5تَلْزمه إنَّما الْيوم حجةٌ علَي قَاَل لَو كَما ، شَاء متَى يفْعلُها لَزِمتْه بْل بِها محرِما
 ، فَشَاء فُلَان شَاء 9إن وكَذَا ، 8لَزِمتْه 7) شْئت فَقَاَل ( شْئت إن حجةٌ علَي ِلرجٍل قَاَل ولَو . 6شَاء متَى
ْل ، فَشَاءهو ريَئةُ تَقْتَصشلَى فُلَانٍ مسِ علجم هلُوغرِ 10ذلك بفَ ؟ الْخَباُخْتُل يهف ، حالَْأصو لَا َأن 

 فَكَان ِللْحاِلف مملُوكًا كَان إذَا التَّمليك 12يقْبُل الطَّلَاقَ ِلَأن 11بِمشيَئته الطَّلَاق تَعليق بِخلَاف ، قْتَصري
 ولَيس الْمجلسِ في جوابا ستَدعيي التَّمليكَات ِلَأن الْمجلسِ في جوابه فَاستَدعى الْمشيَئة ذي من تَمليكًا
 ، بِفُلَانٍ َأحج َأن فَعلَي 13كذا فَعلْت إن:  قَاَل ومن . علَيه اِلاقْتصارِ موجِب فَانْتَفَى ذَِلك من فيه نَحن ما

                                                            
 .  قصد) ، ج أ(في  1
  . فهو ) ط(في  2
  . عند ) ج(في  3
  . ينصرف ) ط ، ب(في  4
 . يلزم ) ج(في  5
  .  133\4السرخسي ، المبسوط ، : انظر  6
 ) . ب(ما بين القوسين ليس في  7
  .  486\2الشيباني ، المبسوط ، : انظر  8
  . إذا ) ج(في  9
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  10
  . بمشيئة ) ج(في  11
 . قبل ) أ(في  12
  ) . أ ، ب(ليست في  13
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ى فَِإننَو جَأح  وه1معي و هلَيفَع َأن جحي سلَيو هلَيع َأن جحي بِه ، ِإنى ونَو َأن هجحي هلَيفَع َأن 
هجحي ِلَأن اء2الْب اقِللِْإلْص قَ فَقَدب فُلَانًا َألْصهج3ح .   

 والْتزام ، الْماِل من بِه يحج ما فُلَانًا يعطي وَأن الطَّرِيق في معه فُلَان يحج َأن 4معنَيينِ يحتَمُل وهذَا
 في هذَا فَكَان الَْأداء من 5الْيْأسِ عنْد بِالْماِل دىيَؤ الْحج ِلَأن صحيح والثَّاني صحيحٍ غَير بِالنَّذْرِ الَْأوِل
 نَوى فَِإذَا ، بِالَْأصِل الْتزامه يصح كَما بِالْبدِل الْتزامه فَيصح الَْأصِل حكْم الْبدِل وحكْم الْبدِل حكْمِ
هجَل الْولَتْ الَْأوم6ع تُهياِل 7نمتِلاح هكَلَام ، نلَكو نْوِيلَا الْم حصي هامزفَلَا بِالنَّذْرِ الْت هملْزي ء8" شَي "

 َأو بِه يحج ما الْماِل من يعطيه َأن فَِإما لَزِمه الثَّاني نَوى وِإن . خَاصةً بِنَفْسه يحج َأن علَيه وِإنَّما" 8"
 َأن علَيه ولَيس يحج َأن فَعلَيه َأصلًا نيةٌ لَه يكُن لَم فَِإن ، بِالنَّذْرِ الْوفَاء ِليحصَل نَفْسه مع 9)يحج به ( 
وقد (  النِّيةُ إلَّا لَيس فيه ِللْوجوبِ والْمعين ، وعدمه الْوجوب يحتَمُل فُلَانٍ حقِّ في لَفْظَه ِلَأن فُلَانًا جيح

 َأن نَذَر ومن . 13صحيح بِه 12) والنَّذْر محكَم(  11فهذا  فُلَانًا ُأحج َأن فَعلَي قَاَل كَان ولَو .10)فقدت 
 ، الِْإعادةُ علَيه وقيَل ، قَاعدا يصلِّي َأن نَذَر لَو كَما ، شَيء يلْزمه لَا قيَل كَذَِلك فَطَافَ زحفًا 14فيطُو
فَِإن عجَل رقَب َأن يدعي هلَيفَع مذَا ، دهو هجَأو لَاةَ ِلَأنالص هِدا عتَهيعا(  شَرداو قَاعلًا 15) قَاِئمعي فف 

 الْمشْيِ علَى الْقُدرة حالَةَ فَالْتزامه النَّفِْل الطَّواف ∗بِخلَاف ، صنْفَيها َأحد الْتزام قَاعدا فَالْتزامها اِلاخْتيارِ

                                                            
 ) . أ ، ج(ليست في  1
  . وهو خطأ . أباء ) ب(في  2
 . الحجة  ) ب(لحجه وفي ) أ(في  3
  . تعتين ، وهو خطأ ) ب(في  4
  . الناس ) ب(في  5
  . حلت ، وهو خطأ ) ب(في  6
  ) . ب(ليست في  7
  .بالنذر ) ج(ورد في  8
 . يحجه ) ط(في  9
 ) . أ(ما بين القوسين ليس في  10
  . فهو ) ب(في  11
 . يحكم والنذر  ) ب(، وفي  النَّذْر ذا الحكم) أ(في  12
  . 133\4السرخسي ، المبسوط ، : انظر  13
 . يطول ) أ(في  14
 . قائماً وقاعداً ) ط(في  15
  ) . ب(ب من /  356) ق(نهاية  ∗
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 والْمجاورة الْهديِ نَذْرِ في خَاتمةً وسنَذْكُر . 1والسجود الركُوعِ علَى الْقُدرة حالَةَ إيماء الصلَاة كَالْتزامِ
ةراوجالْمو ةارزِيرِ وصلى اهللا عليه وسلم سيدنا رسول اهللا  قَب .   

  ]الجارية وهي محرمة إذا بيعت  [

 ) ]نمو اعةً بارِيةً جرِمحم قَد نا َأذا لَهلَاهوي مف شْتَرِي ذَِلكلْمفَل ا َأنلِّلَهحا يهعامجيقَاَل) وو فَرز :

سلَي لَه ذَِلك ذَا ِلَأنه قْدقَ عبس لْكَهفَلَا م كَّنتَمي نم هخا فَسى إذَا كَمةً اشْتَرارِيةً جنْكُوحلَنَا.  مو َأن 

شْتَرِيالْم قَاِئم قَاماِئعِ مالْب قَدو اِئعِ كَانِللْب ا، َأنلِّلَهحشْتَرِي فَكَذَا يإلَّا الْم َأنَّه هكْري اِئعِ ذَِلكا ِللْبِلم يهف 

نم خَلْف ،دعذَا الْوهنَى وعالْم لَم دوجي يقِّ فشْتَرِي، حالْم لَافالنِّكَاحِ بِخ ا ِلَأنَّهم اِئعِ كَانِللْب َأن 

خَهفْستْ إذَا ياشَرب هلَا فَكَذَا بِِإذْن كُوني شْتَرِي، ذَِلكِإذَا ِللْمكَ وان لَه ا َأنلِّلَهحلَا ي كَّنتَمي نا مهدر 

) يجامعها َأو النُّسخِ بعضِ في( ذُكر) و(غَشَيانها عن ممنُوع ِلَأنَّه يتَمكَّن زفَر وعنْد عنْدنَا، بِالْعيبِ

 َأنَّه علَى يدلُّ والثَّاني يجامع، ثُم ظُفْرٍ بِقَلْمِ َأو شَعرٍ بِقَص الْجِماعِ بِغَيرِ يحلِّلُها َأنَّه علَى يدلُّ والَْأوُل

 الْمجامعة بِغَيرِ يحلِّلَها َأن والَْأولَى التَّحلُُّل، بِه يقَع مس تَقْديمِ عن يخْلُو لَا ِلَأنَّه بِالْمجامعة يحلِّلُها

  ] َأعلَم واَللَّه الْحج، ِلَأمرِ تَعظيما

 )لُهقَو نمو اعةً بارِيةً جرِمحم لها قَد نُل)  إلَى آخره 2َأذالَْأص َأن دبةَ الْعالَْأمإذَا و مرا َأحمهدَأح 
 بِالِْإحرامِ علَيه يحرم ما َأدنَى بِه يصنَع بَِأن وذَِلك ، هديٍ بِلَا ويحلِّلَه يمنَعه َأن فَلَه الْمولَى إذْنِ بِغَيرِ
 وِإن ، بِحجة الِْإحرام كَان إن وعمرةٌ وحجةٌ الِْإحصارِ هدي الْعتْق بعد وعلَيه ، ونَحوِه ظُفْرِه كَقَلْمِ
مرلَى بِِإذْنِ َأحوالْم كُرِه لَه يلُهلتَح ، لَوو لَّلَهلَّ ∗حح ، لَوو رصلَى ُأحلَى فَعو3الْم ثَ َأنعبي مارِ دصالِْإح 

 بابِ في خلَافًا فيه وقَدمنَا "4" ، علَيه كَالنَّفَقَة فَكَان فيه مْأذُونٍ إحرامٍ عن وجب ِلَأنَّه ويتَحلََّل الِْإحصارِ
 وتَحليلُهما منْعهما وِللْمشْتَرِي الْبيع نَفَذَ باعهما ثُم الْمولَى بِِإذْنِ 5) الَْأمةُأو(  الْعبد َأحرم ِإذَاف الِْإحصارِ،
 هذَا وعلَى ، 1بِالْعيبِ ∗∗الرد فَلَه ذَِلك ( لَه لَيس:  قَاَل ِلزفَر خلَافًا بِالْعيبِ الرد لَه لَيسف وتَحليلُهما

                                                            
  .  49\4السرخسي ، المبسوط ، : انظر  1
 ) . أ(ليست في  2
 ) . ج(أ من /  361) ق(نهاية  ∗
 . الولي ) ب(في  3
 . وقد ) ط(ورد في  4
  . واألمة ) أ(في  5
  ) .أ(أ من /  157) ق(نهاية  ∗∗
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لَافتْ إذَا الْخمرةُ َأحرالْح جنَفٍْل بِح تْ ثُمجوجِ تَزوِللز ا َأنلِّلَهحنَا ينْدلَافًا عخ 2) لَه . هجو ِلها قَوم 
هنِّفُ ذَكَرصالْم ِلهبِقَو  )ذَا ِلَأنه قْدقَ عبس لْكَهبِ)  مبِنَص هلْكولًا مفْعقَ مبلَس  :قَ َأيبس هودجو لْكم 

 الْمعنَى ِلهذَا نكَاحها يفْسخَ َأن لَه لَيس)  منْكُوحةً جارِيةً اشْتَرى إذَا كَما(  ينْقُضه َأن لَه فَلَيس الْمشْتَرِي
هنيشْتَرِي:  قُلْنَا 3هنا فَكَذَا بِعي الْمف لْكم ةقَبالر قَاِئم قَاماِئعِ مالْب لَمو كُناِئعِ يةُ ِللْبطَاِل وِلَايالنِّكَاحِ إب لَهو 

 خَلْف مكَانِل الْباِئعِ حقِّ في ِلَأنَّها الْمشْتَرِي علَى كَراهةَ لَا َأنَّه إلَّا ، الْمشْتَرِي فَكَذَا كَرِه وِإن التَّحليُل
دعالْو وهو نْتَفي مشْتَرِي فالْم . ي ثُمِل فَأص َألَةسلَافُ الْمخ يعالشَّاف ، هنْدفَع سلَي دييُل ِللسلالتَّح دعب 
 َأحرمتْ إذَا ذَِلك لَه وِإنَّما ، بِِإذْنه بِنَفٍْل َأحرمتْ إذَا الزوجة تَحليُل ِللزوجِ لَيس َأن علَى واتَّفَقْنَا ، الِْإذْنِ
  فَقَاس إذْنٍ بِلَا

 يعلَى الشَّافع عِ ذَِلكامقُطُ الِْإذْنِ بِجسفَي قُّها ، حاسيقلَى وطَاِل عِل إبمع هعِ نَفْساما بِجضالر طَةاسبِو 
 الزوجة في كَما حقٍّ مجرد الثَّابِتُ كَان إن بْل ، مطْلَقًا السقُوط في الِْإذْنِ عمَل نَمنَع ونَحن ، هنَا الِْإذْنِ
لَا فَِإنَّه كلمام يهعا ، 4نَافِإنَّمو قٌّ لَها حيهقُطُ فسا . بِالِْإذْنِ فَيَأم إن يقَةَ الثَّابِتُ كَانقح لْكلَا إذْ فَلَا الْم 
ي شَكف َأن لْكقُطُ لَا الْمسي ا . بِهِإنَّمو لُهمي ععِ فرالتَّب هعنَافبِم ذَِلكلَا و ملْزا ياِئمي دِل فتَقْبسْل الْمب 
لُهمي عفْعِ فر خَالَفَةالْم شَاقَقَةالْما ويمف تَى ، َأتَاهنَ فَماهه كَان ى ذَِلكنْتَهِل مما الِْإذْنِ عقُلْنَا ِلم إنَّه لَم 
 لَه الزوجِ مع وكَتَبوَِئتها ِلغَيرِه الْعبد استخْدامِ في كَالِْإذْنِ وصار الْمستَقْبِل في السقُوط دوامِ 5في يعمْل
 الْملْك َأسقَطَ 8جالله جلَّ َأنَّه علَى دِليَل ِلَأنَّه لَا 7وهذا ، فيه َأذن 6مما والْمنْعِ اِلاستخْدامِ إلَى الرد فيهِما
هآثَارامِ بِالِْإذْنِ 9وربِالِْإح يقلَى فَبا عم هِدع لَه نازِمِ مْل ، اللَّوب هِدع لَّ َأنَّهج هكْرذ مقَّ قَدح دبلَى الْعع 

                                                                                                                                                                                    
  .  81\3ابن نجيم ، البحر الرائق ، : ينظر  1
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قِّهح نْدضِ عارالتَّع نَى ِلفَقْرِهغزِيزِ ويمِ الْعظذَا . الْعِإذَا هتْ ومرةُ َأحرضِ الْحبِالْفَر سفَلَي لَه ا َأنلِّلَهحي 
إن ا كَانلَه رِمحنَا منْدع ، فَِإن لَم كُن1لَه ي ا فَلَههنْعم ، تْ فَِإنمرَأح ةٌ فَهِيرصحقِّ معِ ِلحالشَّر .   

 َأن لَه 4إذْنٍ بِلَا بِنَفٍْل َأحرمتْ لَو ما بِخلَاف ، بِالْهديِ إلَّا تَحلَُّلت لَا 3فإنّها  تَحليلَها الزوج َأراد إذَا 2فَلذَا
ا َأنلِّلَهحلَا يو تََأخَّري يلُهلا تَحاهحِ إلَى إييِ ذَبدْل الْها بلِّلُهحي نم هتاعا ∗سهلَيعو يدجِيِل هلَاِل ِلتَعالِْإح 

  . محرِما وجدتْ 5لَو منْعها في ِللزوجِ حقَّ لَا هنَاك ِلَأن وعمرةٌ وحجةٌ

  

  

 ِلحقِّ الْخُروج تَعذَّر 6قد وهنَا ، بِالْهديِ إلَّا تَحلَُّلت فَلَا شَرعا الْمحرِمِ ِلفَقْد الْخُروج علَيها تَعذَّر وِإنَّما 
 من الِْإحصارِ بابِ في كَذَا ، تَُؤخِّره َأن 7أيضاً لَها لَيس حقَّه تُبطَل َأن لَها يكُون لَا فَكَما . الزوجِ

وطسب8الْم .  

 من َأولَى وهو ، معانَقَة َأو وتَقْبِيٍل ظُفْرٍ كَقَص بِالِْإحرامِ يحرم ما َأدنَى بِها ويفْعَل ينْهاها َأن والتَّحليُل
 ، الْحج ِلَأمرِ تَعظيما يفْعلُه فَلَا الْفَساد بِه تَعلَّقَ حتَّى الِْإحرامِ محظُورات َأعظَم ِلَأنَّه جِماعِإلبِا التَّحليِل

 وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى ِلَأنَّه (( بَِأمرِه كَاِلامتشَاط بَِأمرِه بِفعلها َأو 9بِفعله بْل حلَلْتُك بِقَوِله التَّحليُل يقَع ولَا
لَّمساِئشَةَ قَاَل وي:  ِلعطتَشي امفُضارو تَكرمع ينتْ حاضي حف ةرم(  . 10)) الْعلَوو عام1) ج 

                                                            
 . لها ) ب ،ج(في  1
  . فكذا ) ج(في  2
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  3
 . بِاإلذْن ) أ(في  4
  ) . ب(أ من /  357) ق(نهاية  ∗
 . أو ) ب(في 5
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  6
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  7
  .  112\4السرخسي ، المبسوط ، : انظر  8
  . يفعله ) ب(في  9
المحيضِ ،  من غُسلها عنْد المرَأة امتشَاط ، كتاب الحيض ، باب 70\1صحيح البخاري ، : ينظر . متفق عليه  10

- )1211: (رامِ ، حديث رقم الِْإح وجوه انِبي ، كتاب لحج ، باب 872\2وصحيح مسلم ، .  316: حديث رقم 
)115(  . 
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تَهجوز َأو تَهةَ َأمرِمحلَا الْمو لَمعا يهامربِِإح لَم كُنيلًا يلتَح دفَسا وهجح ، ِإنو هملع يلًا كَانلتَح ، لَوو 
 علَيها يكُن لَم ذَِلك عامها من ∗جامعها بعدما ولَو بِالْحج فََأحرمتْ فََأذن لَها يْأذَن َأن لَه بدا ثُم حلَّلَها
  . 2الْحج مع عمرةٌ علَيها كَان السنَة مضي بعد لَها َأذن ولَو ، الْقَضاء نيةُ ولَا عمرةٌ

 عن تَخْرج فَلَا الْحج بِرفْضِ ذمتها في تَقَررا 3اِلَأنَّهم الْقَضاء ونيةُ فيهِما الْعمرةُ علَيها:  زفَر وقَاَل 
 عامِ بين فَرقَ لَا هذَا وفي ، الْعهدة عن تَخْرج لَم تَنْوِ لَم فَلَو ، الْقَضاء نية مع بِهِما إلَّا عهدتهِما
   . منَعنَاه 5تَقَرر 4التَّحليِل بِمجرد قُلْت إن:  قُلْنَا . الْقَابِِل والْعامِ الِْإحلَاِل

  

 وهو مثْلُها لَزِمه حينَِئذ فيه إيقَاعٍ بِلَا مضى فَِإذَا . الْوقْتُ يمضِ لَم ما الْحجة تلْك 6عين اللَّازِم بْل
اءالْقَض ِلَأنَّه اءثِْل َأداجِبِ مالْو ذَِلكقَّقُ لَا وتَحإلَّا ي دعوجِ بخُر قْتالْو ، ارصا وإذَا كَم عي شَرف لَاةص 

 لَم الْواجِبِ 8عين السنَةُ تَتَحوْل لَم ما اللُّزوم كَان 7∗وإذافيه أيضاً  َأداها ثُم فيه قَطَعها ثُم وقْتها في
همةٌ 9تَلْزرملَا عنْوِي وي اءالْقَض . نعذَا وقُلْنَا ه  :ا لَولَّلَهتْ حمرا فََأحلَّلَهتْ فَحمركَذَا فََأحا هاررم ثُم 
 قَابٍِل من إلَّا التَّحليلَات بعد تَحج لَم ولَو الْواحدةُ، الْحجةُ تلْك التَّحلُّلَات كُلِّ نع َأجزَأها عامها من حجتْ
ا كَانهلَييٍل ِلكُلِّ علةٌ تَحرمذَا.  عنَا همقَدي 10وابِ فارِ بصالِْإح إذَا َأنَّه كَان ارصي الِْإحف ةجلَامِ حالِْإس 
 قَضاء ِلتَصير الْوقْتُ يخْرج ولَم يَؤدها لَم ما ذمته في باقيةٌ السنَةُ ِلَأنَّها تَحولَتْ ولَو.  الْقَضاء ينْوِي لَا

                                                                                                                                                                                    
 . أو الجامع ، وهو خطأ ) ب(في  1
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ا ِلَأنقْتَه1و رمقُ الْعيالتَّضي وِل  فنَى( َأولَا 3)اإلمكان  2س يهنْفا يقَّقْنَا ِلمي حِل فتَابِ َأوك جالْح نم َأن 
َأن ذَِلك وبجو اطيتاضٍ لَا 4احرافْت  .قَدوا وعمَأج َأن اءبِالَْأد دعيرِ بذْرٍ بِلَا التَّْأخِل عمتَحالِْإثْمِ و قَعي 

،اءِإذَا َأدو نَأذ هتِلَأم ةجوتَزي الْمف جالْح سا فَلَيجِهوا ِلزهنْعم ا ِلَأنهعنَافم ديِللس.   

هذهةُ ومةُ الْخَاتودعوا الْميهف5ثَلَاثَةُ و دقَاصم :  

 ]دقْصُل الْمي الَْأوابِ فيِ إيجدا الْهم6يتبعه و [   

 إلَّا يكُون لَا ِلَأنَّه هدي علَي َأو علَي ِللَّه قَوِله بين فَرقَ ولَا ، وتَعليقًا تَنْجِيزا بِنَذْرِه الْهديِ لُزوم يثْبتُ
لَا ، ِللَّهو ملْزا إلَّا ييمف كلم7ي ، قَاَل فَلَو لْت إنذَا فَعفَه يدرِ هِلغَي لُوكمم َل لَهلَا فَفَع ءشَي هلَيإلَّا ع َأن 

كُوني ذَِلك شَارالْم هإلَي نَهاب يهفَف اسيالْق انسحتاِلاسلَى وا عس مي 8نَذْكُرحِ نَذْرِ فذَب لَدكَذَا الْوو قَاَل لَو 
 )ذَِلك لُوكمِلم (9 لَه هاعفَب َل ثُمفَع ،  )لَوذَا قَاَل وفَه رح موي َل َأشْتَرِيهفَفَع ثُم اهتَقَ اشْتَرع ، لَوو 

اهَل اشْتَرِل قَبعالْف َل ثُمتَقُ لَا 10) فَععي ، لَوقَاَل و لْت 11إني فََأنَا فَعدكَذَا ُأه هَل إذَا لَزِمفَع ، هملْزيو 
نم إطْلَاق يِ لَفْظدانِ الْهرَأم  :ازوا جزِي مجي يةَ فيحالُْأض ن12م ْأنِ الشَّاةالض زِ َأوعالْم الِْإبِِل َأو  )
قَرِ َأوالْب (إلَّا  13 َأن نْوِيا ييرعب ةً َأوقَرب هملْزفَي ذَِلك ، َأنلَا و حذْبي إلَّا يمِ فرالْح ، ) فَِإن ي كَانف 
 َأن علَي قَاَل ولَو . 14) الْحرمِ َأرضِ من شَاء حيثُ يذْبحه َأن ولَه ، مكَّةَ فَفي وِإلَّا بِمنًى ذَبحه فَالسنَّةُ النَّحرِ َأيامِ
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يدا ُأهورزج نيالِْإبُِل تَع مرالْحو ، لَوقَاَل و ورزفَقَطْ 1ج ازي جرِ فمِ غَيرر الْحصالشَّامِ كَمو ِلَأنَّه لَم 
ذْكُري∗ يدالْه ، لَونَةٌ قَاَل ودفَقَطْ ب ازةُ جقَر2الْب يرعالْبثُ ويح إلَّا شَاء َأن نْوِينًا ييعم ننِ مدالْب. نعو 
 إلَّا اِلاستعماِل مشْهورِ في يذْكَر لَا الْبدن اسم بَِأن الْجزورِ وبين بينَه فَرقَ . 3الْحرم يتَعين يوسفَ َأبِي
 يزِيد َأن إلَّا خلَافُه الْمذْهبِ وظَاهر ، الْبدنَةُ فَكَذَا الْحرم 5يتعين 4بِالْهديِ صرح ولَو ، الْمهداة معنَى في
زِيدقُوَل  ينَةٌ "6"فَيدب ناِئرِ مشَع اللَّه ، نَعنمو َأن يها 7نَقْلًا فيعشَر ا َأويفرْل عا كُلٌّ بمنْهم شْتَرِكا ميهِإذَا ، فو حذَب 
يدي الْهمِ فرقُ الْحدتَصي لَى بِهينِ عاكسمِ مرالْح ، ِإنقَ ودتَص لَى بِهع مرِها غَيضَأي ازج نَى ِلَأنعمِ ميِ اسدلَا الْه 
نيعي اءلٍّ فُقَرحلًا مْل َأصا بنْبُِئ إنَّم8ي   

نكَان إلَى النَّقِْل 9عم ذَِلكو وه مرا الْحاعمإج ، نيفَتَع مرا الْحإنَّم وه ةِلِإفَاد ْأخَذمِ مالنَّقِْل اس ، ثُم نيتَع 
كَانتَابِ الْماعِ بِالْكمالِْإجو يني10فَتَع اءمِ فُقَررٌل الْحِليٍل بِلَا قَوذَا ، دهو ةَ ِلَأنبالْقُر اءدت 11بِالِْإهمِلقْبِالنَّ ت 
 . 12لَحما ويصير مدلُولُه انْتَهى وبِذَِلك غَيره يلْزمه لَم سرِقَ لَو وِلذَا ، لَه تَعظيما بِه والذَّبحِ الْحرمِ إلَى
هجو ةب13" الْقُر "يهف ءشَي آخَر وقُ هدي ، 14∗التَّصفذَا وه يناكسمِ مرالْح مرِهغَيو اءوس .  

                                                            
 .حزوراً ) ج(في  1
  ) . ب(ب من /  357) ق(نهاية  ∗
 . البقر ) ج(في  2
   . 216\2عابدين ، حاشية الدر المختار ، ابن : انظر  3
  . بالبدن ) ب(في  4
 . بغير ) أ ، ب ، ج(في  5
 . به ) ب(ورد في  6
 .وهو خطأ . نَفْلًا ) أ(في  7
  .يبتني ) أ ، ج(في  8
  . على ) ج(في  9
 . فتعين ) ج(في  10
  .بالهدي ) ب(في  11
  .كما ، وهو خطأ ) ب(في  12
  . به ) ج(ورد في  13
  ) . ج(أ من /  362) ق(نهاية  ∗
  . التصديق ) ب(في  14
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 َأن يجوز 2سلَيمان َأبِي رِواية في ؟ هدي الشَّاةُ هذه يقُوَل كََأن نَذر الْهديِ في الْحرمِ في بِالْقيمة التَّصدقُ 1يجوز وهْل 
َأن يدها يتَهيمي ، قفو ةايفْصٍ َأبِي رِولَا "4" 3ح وزج5ي . هجالُْأولَى و اربتا النَّذْرِ اعبِم رَأم لَّ اللَّهج هكْرذ بِه نم 

 فَالْقُربةُ ، الذَّبح وهو اسمِ الشَّاة مجرد علَى زِيادةً الْهديِ اسمِ في َأن حفْصٍ َأبِي رِواية وجه . الزكَاة في والِْإبِِل الْغَنَمِ
يهلَّقُ فحِ تَتَعبِالذَّب قُ ثُمدالتَّص دعب ذَِلك عتَب ، لَافبِخ كَاةالز ةَ فَِإنبا الْقُري 6تعلقت إنَّمف الشَّاة قَةدبِالص وهي ثَابِتٌ وف 

ةيمالْق وزجفَي ،  )سلَيو حي ثَابِتًا الذَّبف ةيميِ قدفَلَا الْه وزجذَا 7) يهو نسح . نمو ى شَاةً نَذَردا فََأهكَانَها مورزج 

 َأن علَي ِللَّه قَاَل إذَا:  وقَالُوا . كَالَْأصِل الَْأعلَى الْبدل في الِْإراقَة ِلثُبوت الْقيمة من(  هذَا ولَيس ، فََأحسن 8فقد
يدُأه   

 النَّقَْل يقْبُل 11فيما ∗يذْبح لَا 10مما الْهدي عين فَلَو ، يجزِه لَم قيمةً شَاتَينِ تُساوِي شَاةً فََأهدى شَاتَينِ 9)
بِيدو كَالْعالْقُدابِ 12روالثِّيفَقَاَل و لْت إنبِي فَعذَا فَثَوه يده ذَا َأوالْق هد13ر 14هدي ذَا َأوه دبالْع ازج  ،
 َأو بِه تَصدقَ وِإن ، فُقَراء كَانُوا إذَا الْبيت ِلحجبة يعطي َأن ويجوز عينه، َأو مكَّةَ إلَى قيمته 15أهدى

                                                            
  ) . ج(ليست في  1
2 يانجزوو:  الجَأب ،انملَيى سسوم بن ،انملَيس ،يانجزوالج ،ينَفةُ، الحالَّمالع ،اماِإلم باحفَ َأبِي صسوي  دمحمو. 

) . الفتاوي نوادر( و) الرهن( و) الصالة( و) الصغير السير( منها تصانيف له. المبارك  ابنِ: وعنِ عنْهما،: حدثَ
والزركلي ، .  186\2والقرشي ، الجواهر المضية ، .  194\10الذهبي ، السير ، : انظر  . هـ 200 بعد توفي

  .  323\7األعالم ، 
3 ننٍ ابيو:  شَاهفْصٍ، َأبح رمع بن دمبنِ َأح ،انثْمع ،يادغْدخُ، البقُ، الشَّيودظُ، الصافالح ،اِلمخُ العشَي ،اقرالع 

احبصرِ( ويرِ التَّفْسظُ   ،) الكَبِياعالتفسير"  و"  المسند"  أو"  السنَّة"  كتاب منها مصنف، ثالثمائة نحو له. الو  "، 
 .  40\5والزركلي ، األعالم ، .  431\16الذهبي  ،السير ، :  انظر . هـ 385 سنة توفي.  كثير وغيرها

 .الكبير ) ط(ورد في  4
  .  224\2الكاساني ، بدائع الصنائع ، : انظر  5
 . تتعلق ) ط(في  6
  ) . ج(ما بين القوسين ليس في  7
  ) . أ(ليست في  8
  ) . ب(ما بين القوسين ليس في  9
  . ما ) ب ، ج(في  10
 ) . أ(أ من /  158) ق(نهاية  ∗
 .  فأما ما ) ج(فأما ، وفي )  ب(في  11
 . والقدوم ) أ ، ج(في  12
 . القدوم ) أ  ، ب ، ج(في  13
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  14
 . إهداء ) ط ، ج(في  15
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هتيمي بِقرِ فكَّةَ غَيم كَالْكُوفَة رصمو ازج نَى ِلَأنعم ةبي الْقُرف ةعتالَْأم سقُ إلَّا لَيدالتَّص وهي وقِّ فح 
 تُعرفْ ولَم بِالِْإراقَة فيه الْقُربة معنَى ِلَأن ذَبحه يشْرع 1بِما الْهديِ بِخلَاف سواء وغَيرِهم مكَّةَ َأهِل
 وذَِلك ، غَيرِه في فَتَصدقَ مكَان في التَّصدقَ نَذَر َأنَّه فيه ما وغَايةُ ، الْحرم فَيتَعين الْحرمِ في إلَّا قُربةً
اِئزنَا جنْدع ِلَأن ا النَّذْربِم وةٌ هبةُ قُربالْقُرا وإنَّم يه قدبِالتَّص دقنْعفَي النَّذْر درج2م قدالتَّص ، ِإنو 
ا 3كَانمنْقَُل لَا مارِ يضِ كَالدالَْأرو نيةُ تَتَعيمإذَا 4الْق اداَل َأركَّةَ إلَى الِْإيصم . لُهقَوو هذالشَّاةُ فَه يده 
 علَى الْحرامِ الْمسجِد َأو الْحرمِ إلَى قَاَل ولَو ، موجِب 6)أو بمكة (  5) الْكَعبة َأو(  مكَّةَ َأو الْبيت إلَى
 . 7لَا حنيفَةَ َأبِي وعنْد موجِب ماعنْده الْحرام والْمسجِد ، الْحرمِ إلَى الْمشْيِ الْتزامِ في الْخلَاف علَى
لُهقَوو يدفَا إلَى هالص ةورالْملَا و جِبلَى اتِّفَاقًا يا عقَ مب8)في المشي (  س . يَل فَِإني:  قغنْبي َأن 
ملْزنَا يلَى هع ِلها قَوضَأي ِلَأن درجكْرِ ميِ ذدالْه وجِبةُ مادكْرِ فَزِيمِ ذري لَا الْحفَعر وبجالْو دعب 

وتالثُّب ، لَافشْيِ بِخمِ إلَى الْمرالْح ِلَأن درجم ِلهقَو لَيع شْيالْم روجِبٍ غَيْل مب عا مي مشمي هإلَي .  

(  الْحرمِ علَى نَص فَِإذَا ، الْعرف بِدلَالَة مضمرا مكَّةَ ذكْرِ بِاعتبارِ يوجِب إنَّما الْهديِ اسم بَِأن ُأجِيب 
َأو جِدس9) الْم ذَّرا تَعمكَّةَ 10رإضي مف هإذْ ، كَلَام قَد حرص هادرفَلَا بِم جِبي ءشَي بِه. لُهقَوبِي وفَثَو 
 كُلُّ قَاَل ولَو .هديه اللَّفْظ بِهذَا يراد ِلَأنَّه ، استحسانًا ملْزِم الْبيت 11حطيم بِه بَأضر َأو ِللْبيت ستْر هذَا
 ما بِقَدرِ تَصدقَ مالًا َأفَاد فَِإذَا ، قُوته قَدر منْه ويمسك كُلَّه ∗مالَه يهدي َأن فَعلَيه هدي جميعه َأو ماِلي

                                                            
  . إنما ) ج(في  1
 . بمجرد  ) ج(لمجرد ، وفي ) ب(في  2
 ) . ج(ليست في  3
  . قيمته ) ط(في  4
 . والكعبة ) ب(في  5
 ) . ط(ما بين القوسين ليس في  6
   . 489\2الشيباني ، المبسوط  ، : انظر  7
  ) . أ(ما بين القوسين ليس في  8
 . والمسجد ) ب(في  9
 . اضمان ) أ(في  10
. بحجر إسماعيل الْغَربِي، وهو ما يعرف  الْكَعبة جانبِ ِإلى الْمستَديرِ هو حجر مكة ، وهو الْحاِئط: حطيم البيت  11

  .170\4، لسان العرب ، ابن منظور: انظر 
  ) . ب(أ من /  358) ق(نهاية  ∗
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كسَأم . درَأوو هذَألَةَ هسي الْمتَابِ فك ة1 الْهِب َل َأنا الَْأصيماِلي 2قَاَل إذَا فقَةٌ مدي فَقَاَل صاسِ فيالْق 
 خَاصةً الزكَاة ماِل إلَى ينْصرِفُ اِلاستحسانِ وفي . زفَر قَوُل وهو . 3) لَه ماٍل(  كُلِّ إلَى ينْصرِفُ
لَافا بِخقَاَل إذَا م يعما جم كل4َأم . نخِ فَمشَايالْم نا قَاَل مم هنَا ذَكَره ابواسِ جيالْق ِلَأن امزالْت 
 بِِإيجابِ معتَبر الْعبد إيجاب بَِأن الْفَرقُ والَْأصح . ماٍل كُلِّ في 6الصدقَة 5كَالْتزامِ ماٍل كُلِّ في الْهديِ
الَى اللَّها ، تَعمو هبجَأو الَى 7اللَّهتَع بِلَفْظ قَةدالص خْتَصاِل 8يبِم كَاةا فَكَذَا ، الزم هوجِبي دبلَى الْعع 
هنَا ، نَفْسها وإنَّم بجَأو يِ بِلَفْظدا(  ، الْهبه اهللا ومجالَى 10) 9َأويِ 11بلفظ تَعدلَا الْه خْتَصاِل يبِم 
كَاةي . الزفرِ وادنِ نَوةَ اباعمس ِللَّه لَيع َأن حَأذْب لَمقُْل وقَةً يدلَا ص ءشَي هلَيي . عنْدعو يهف نَظَر 
ِلَأنَّه ما الْتَزبِم نم هجِنْس اجِبإلَّا و َأن دقْصي حالذَّب هبِنَفْس .  

 نمقَاَل ∗و ِللَّه لَيع َأن ري 12َأنْحلَدي 13واسِ فَفيلَا الْق ءشَي ،هلَيي عفانِ وسحتاِلاس هملْزشَاةٌ ي ، لَوو 
كَان لَه لَادَأو هلَزِم كَانكُلِّ م لَدكَذَا ، شَاةٌ وإذَا و نَذَر حذَب هدبع نْديفَةَ َأبِي عنرحمه اهللا ح نْدعو دمحم 
هملْزي الشَّاةُ 14يف لَدلَا الْو دبالْع ، نْدعفَ َأبِي ووسلَا ي هملْزي 15يف داحا ومنْه16م .   

 ]دقْصي الْمي الثَّانف ةراوج1] الْم  
                                                            

 . من األصل ) ج(ورد في  1
  . كالم ، وهو خطأ ) ب(في  2
 . ماله ) ج(في  3
  .  135\4السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  4
  .كالزكاة ) ج(وفي . كَإلْزامِ ) أ(في  5
 . والصدقة ) ج(في  6
  ) . ب ، ج(ليست في  7
  . مختص ) ب ، ج(في  8
  ) . ج(ليست في  9
 . وأما أوجب ) أ ، ب(في  10
 ) . أ ، ط ، ج(ليست في  11
 ) .ج(ب من /  362) ق(نهاية  ∗

  . أذبح ) ج(في  12
 . والذي ) ب(في  13
 . يلزم ) ب(في  14
  . يلزم ) ب(في  15
   . 139\8، السرخسي ، المبسوط : ينظر  16
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 استحبابها الْمخْتَار َأن الشَّافعية بعض فَذَكَر . )3وعدمها( بِمكَّةَ الْمجاورة 2كَراهة في الْعلَماء اخْتَلَفَ
 وذَهب . 4اللَّه رحمهما ومحمد يوسفَ َأبِي قَوُل وهذَا ، الْمحذُورِ في الْوقُوع ظَنِّه علَى يغْلب َأن إلَّا
 وقَد ماِلك وقَاَل ، 5هجرة بِدارِ لَيستْ إنَّها:  يقُوُل حنيفَةَ َأبو وكَان ، كَراهتها إلَى وماِلك حنيفَةَ َأبو
 وهذَا ، َأعجب وهو والرجوعِ الْحج 7ةني علَى إلَّا 6)يرحلون إليها (  النَّاس كَان ما:  ذَِلك عن سِئَل
   11توارد من والْملَُل التَّبرم الِْإنْسانِ طَبع 10إذْ الْخَطَرِ علَى النَّفْسِ تَعرِيضِ 9من خلَافه 8في ِلما َأحوطُ

  

  

 تَكَرره يكْثُر 14) ِلما 13هاحترام(  من 12يجِب بِما الْمخلِّ اِلانْبِساط وزِيادة الْمعيشَة في هواه يخَاِلفُ ما
هلَيةُ عماودمو نَظَرِه ها . إلَيضَأيو انلُّ الِْإنْسحا الْخَطَأ مقَاَل كَم هلَيلَاةُ عالص لَامالس15ابن كُلُّ (( و مآد 
ي 16)) ∗خَطَّاءاصعالْمفٌ واعلَى تَضا عم وِير ننِ عاب ودعسم إن حِإلَّا ، صفَلَا و ا شَكي َأنَّهمِ فرح 

                                                                                                                                                                                    
 حاشية ،)هـ1241: المتوفى( المالكي، الخلوتي، محمد، بن أحمد العباس، أبو: الصاوي: ينظر في هذه المسألة  1

  .  477\3وابن قدامة ، المغني ، .  4:األجزاء عدد ، المعارف دار: الناشر ،  266\2الصاوي، 
  . إكراهه ) ب(في  2
 . طمس ) أ(في  3
  .  115\3السرخسي ، المبسوط ، : ينظر  4
  . المرجع نفسه : ينظر  5
 ) . أ ، ب ، ج(ما بين القوسين ليس في  6
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  7
 ) . ج(ليست في  8
  . في ) ب(في  9
  . إذا ) ب(في  10
 . نوادر ) أ ، ج(في  11
 . يوجب ) ج(في  12
  . االحترام ) ط ، ب(في  13
  .احترام ما ) ج(في  14
 . بني ) ط(في  15
  ) . أ(ب من /  158) ق(نهاية  ∗
: والْورعِ ، حديث رقم  والرقَاِئق الْقيامة صفَة ، َأبواب 240\4وسنن الترمذي ، .  344\20مسند أحمد ، : ينظر  16

  .قَتَادةَ عن مسعدةَ بنِ علي حديث من ِإالَّ نَعرِفُه الَ غَرِيب، حديثٌ هذَا: وقال الترمذي .   2499
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شُ اللَّهَأغْلَظُ َأفْحو ضا فَتَنْهبب1س لَظوجِبِ ِلغالْم وهو قَابالْع . نكميو نذَا كَوه وُل همح2م وِيرالْم 

نم فاعالتَّض لَا كَي ضارعله يالَى قَوتَع  m  k  j   i  h    g  f  el3 ين4َأع َأن 

 إلَى يصَل َأن إلَى الْحرمِ غَيرِ في عنْها مقْدارِه من َأكْثَر هو الْعقَابِ من ِلمقْدارٍ سببا فيه تَكُون السيَئةَ
 وِإذَا تَعالَى، اللَّه ِلمقْت سبب الُْأمورِ هذه من وكُلٌّ . َأعلَم واَللَّه ، غَيرِه في 5عنها سيَئات عقَابِ مقْدارِ
 الْبراءة دعواها في نَفْسه إلَى يطْمِئن من وقَلَّ ، ساحته عن النُّزوح فَالسبِيُلالبشر  سجِيةَ هذَا كَان وِإذَا
نم هذورِ هإلَّا الُْأم وهي وف ذَِلك ورغْرى َألَا . مرن 6إلى ياسٍ اببع نابِ محوِل َأصسر لَّى اللَّهص 
اللَّه هلَيع لَّمسو بِينبحالْم هإلَي وعدالْم فَ لَها الطَّاِئفَ اتَّخَذَ كَيارقَاَل دو :  

  

  

  

 " لََأن ب7" ُأذْن "ينسا خَمذَنْب ةكْب8بِر وهو عضوبِ مبِقُر الطَّاِئف بَأح إلَي نم َأن با ُأذْنا ذَنْبداحو 
 وتَلَا ،11" مكَّةُ إلَّا الْعمِل قَبَل 10بِالْهِمة فيها الْعبد يَؤاخَذُ بلْدة من ما" :  مسعود ابنِ وعن . 9" بِمكَّةَ

                                                            
  . سبا ، وهو خطأ ) ب(في  1
  . المحمل ) ج(في  2
  .  160سورة األنعام ، آية  3
 . عني ) ب(في  4
  . منها ) ط  ، ب(في  5
 .إال أن ) ب(في  6
  . ونبئا ) ب(ورد في  7
  . تركبة ، وهو خطأ ) ب(في  8
 مرقاة ،) هـ1014: المتوفى(،  القاري المال الدين، نور الحسن، أبو محمد،) سلطان( بن علي:  الهروي:انظر  9

 -  هـ1422 األولى،: الطبعة ، لبنان – بيروت الفكر، دار: ، الناشر 1869\5 المصابيح، مشكاة شرح المفاتيح
 علوم إحياء ،) هـ505: المتوفى( الطوسي، محمد، بن محمد حامد أبو: والغزالي.  9: األجزاء عدد م،2002
 . 4: األجزاء عدد ، بيروت – المعرفة دار: الناشر ، 243\1الدين، 

  . بالتهمة ) ب(في  10
 .   243\1والغزالي ، إحياء علوم الدين ، .  1869\5الهروي ، مرقاة المفاتيح ، : انظر  11
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هذةَ هالْآي  md  c  b  a   `  _  ^  ]  \l1 قَاَلو يدعس نبِ بيسي 2الْمِللَّذ 

اءج نِل مَأه ينَةدالْم طْلُبي لْمالْع  : "جِعإلَى ار ينَةدفَِإنَّا الْم عم3نَس َأن ناككَّةَ سوتُ لَا ممتَّى يح كُوني 
كُوني مرالْح هنْدع نْزِلَةلِّ بِما الْحلُّ ِلمتَحسي نر م4"متهاح . نعو رمع يضر اللَّه نْه5قال ع  : "
  . 7" بِغَيرِها خَطيَئةً سبعين من علَي َأعز بِمكَّةَ 6ُأصيبها خَطيَئةٌ

  

  

 منَع ادَأفْر نم ادبع اللَّه مهتَخْلَص8اهللا اس مهخَلَّصو نم اتيقْتَضاعِ مالطِّب فَُأولَِئك مُل ه9جوارالْ َأه 
ونالْفَاِئز يلَة10∗بِفَض نم اعفيض نَاتسالْح اتلَوالصو نرِ ما غَيا مبِطُهحي ن11الخطيئات م 

 فيما صلَاة َألْف من َأفْضُل هذَا مسجِدي في صلَاةٌ (( والسلَام الصلَاةُ علَيه عنْه الْحديث في السيَئاتو

                                                            
 .  25آية : سورة الحج  1
2 ديعس بِ بنيسنٍ  بنِ المزح: ،يشالقُر موخْزالم،ي ،اماِإلم ،لَمالع اِلمِل عَأه ،نَةيدالم ديسو نيي التَّابِعف ،هانموأحد ز 

. عطاءاً  يأخذ ال بالزيت، التجارة من يعيش وكان والورع، والزهد والفقه الحديث بين جمع.  بالمدينة السبعة الفقهاء
: انظر  . هـ 94 سنة بالمدينة توفي. عمر راوية سمي حتى وأقضيته، الخطاب ابن عمر ألحكام الناس أحفظ وكان

  .  102\3والزركلي ، األعالم ، .  218-217\4الذهبي ، السير ، 
  . سمع ) ب(في  3
 وما مكة أخبار ،)هـ250: المتوفى( الغساني، محمد، بن أحمد بن اهللا عبد بن محمد الوليد أبو: األزرقي: انظر  4

هذا األثر  . بيروت – للنشر األندلس دار: الناشر ، ملحس الصالح رشدي:  تحقيق ،  134\2 األثار، من فيها جاء
  . ضعيف 

  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  5
  . أصبتها ) ب(في  6
هذا األثر رواه ميمون المكي عن عمر بن الخطاب ؛ وميمون لم يدرك .  134\2األزرقي ، أخبار مكة ، : ينظر  7

 . عمر رضي اهللا عنه 
 ) . ط ، ب(ليست في  8
 . الجواز ) أ ، ب ، ط(في  9
 ) . ب(ب من /  358) ق(نهاية  ∗
  . بفضله ) ج(في  10
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  11
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اهوس نم اجِدسإلَّا الْم جِدسالْم امرلَاةٌ ، الْحصي وف جِدسامِ الْمرُل الْحَأفْض نم اَئةي مف جِدس1))ي م 
 ُأسبوعا طَافَ من (( يقُوُل وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي يعني:  سمعته عمر ابنِ عن ِلَأحمد رِواية وفي

 وضعها ولَا قَدما رجٌل رفَع ما (( 5يقول سمعته وقَاَل 4)) رقَبة 3كَعدِل كَان ركْعتَينِ وصلَّى 2بالبيت
  . 6)) درجات عشْر لَه ورفَع سيَئات عشْر عنْه وحطَّ حسنَات عشْر لَه اللَّه كَتَب إلَّا وضعها

 وقَام فَصامه بِمكَّةَ رمضان َأدرك من (( والسلَام الصلَاةُ علَيه عنْه عباسٍ ابنِ عن ماجه ابن وروى
نْها مم رستَي بكُت اَئةُ لَهم رِ َألْفشَه انضما ريما فاهوس ، كَتَبو اللَّه مٍ بِكُلِّ 7لَهوتْقَ يع ةقَبر ، 
   السلَامة مع بِهذَا الْفَاِئز ولَكن 8))تعالى  اللَّه سبِيِل في فَرسٍ حملَان يومٍ وكُلِّ ، رقَبة عتْقَ لَيلَة وبِكُلِّ

ن9م هاطبيِل َأقَلُّ إحنَى فَلَا ، الْقَلبي قْهالْف مارِهبتلَا بِاعو ذْكُري مالُها حدي قَيازِ فوارِ ج10الْجِو ِلَأن شَْأن∗ 
 11إلَيه تَتَوجه فيما يشْتَرِطُ ما علَى والْقُدرة الْملَكَة دعوى إلَى والْمبادرةُ الْكَاذبةُ الدعوى النُّفُوسِ
،هتَطْلُبا وِإنَّهو ا لََأكْذَبت ملَفْت إذَا كُونفَ حتْ إذَا فَكَيعاد ، اَللَّهو لَمَأع .  

                                                            
 ، كتاب الحج ، باب 404\5والبيهقي ، السنن الكبرى ، .  16117: ، حديث رقم  42\26مسند أحمد ، : ينظر  1

 محمد:  األلباني: انظر . صحيح .  10278: وسلَّم ، حديث رقم  علَيه اُهللا صلَّى اِهللا رسوِل مسجِد في الصلَاة فَضِل
 مكتبة: الناشر ،  1172: ، حديث رقم  21\2 ، والترهيب الترغيب صحيح ،) هـ1420: المتوفى( الدين ناصر

 . 3: األجزاء عدد ، الخامسة: الطبعة  ، الرياض – المعارف
  . يحصيه ) ج(في .  بحصية  ) ب(عصية ، وفي ) أ(في  2
  . يعدل ) ج(في  3
أللباني ، صحيح الترغيب ا: انظر . صحيح لغيره .  4462، حديث رقم ،  31\8مسند أحمد ، : ينظر  4

  .  12\2، والترهيب
  ) . أ ، ب(ليست في  5
، صحيح الترغيب والترهيب ،  األلباني: انظر . صحيح .  4462: ، حديث رقم  31\8مسند أحمد ، :  ينظر  6
2\12 .  
  ) . ب(ليست في  7
.  3117: بمكة ، حديث رقم  ، كتاب المناسك ، باب صيام شهر رمضان 1041\2سنن ابن ماجة ، : ينظر  8

  .  832: ، حديث رقم  232\2األلباني ، سلسلة األحاديث الضعيفة ، : انظر . موضوع
 . مع ) ب(في  9
  ) . ب(ليست في  10
 ) . ج(أ من /  363) ق(نهاية  ∗
  ) . ج(ليست في  11
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 فُقد ِإن تَعاظُمها َأو السيَئات تَضاعفَ فَِإن كَذَِلك، الْمشَرفَة الْمدينَة في جوارالْ كَون فَيجِب هذَا وعلَى 
 مانع َأيضا وهو . قَاِئم والِْإجلَاِل التَّوقيرِ 1واجِبِل الِْإخْلَاِل إلَى الْمفْضي الَْأدبِ وقلَّة السآمة فَمخَافَةُ فيها
عانإلَّا م ادذَوِي ِللَْأفْر لَكَاتالْم فَِإن مهقَامم متَهوما ويهةُ 2هي فادعلَةُ السي . الْكَاميحِ فحمٍ صلسلَا (( م 
بِرصلَى يع اءلَْأو ينَةدا الْمهتدشو دَأح ني متكُنْتُ إلَّا ُأم ا لَهيعشَف موي ةاميالْق ا َأو3)) شَهِيد  .  

جَأخْرو يذمالتِّر هرغَيو ننِ عاب رمنْ علَّى 4هعص اللَّه هلَيع لَّمسو )) نم تَطَاعاس وتَ َأنمي ينَةدبِالْم 
   . 5)) بِها يموتُ ِلمن َأشْفَع فَِإنِّي فَلْيمتْ

  

  

 ]دقْصي:  الثَّاِلثُ الْمف ةارر  زِيلَّى  6)سيدنا رسول اهللا(ِقَبص اللَّه هلَيع لَّمسو [  

 َأنَّها 1الْمخْتَارِ وشَرحِ الْفَارِسي منَاسك وفي الْمنْدوبات َأفْضِل من 7هي اللَّه رحمهم مشَايخُنَا قَاَل 
 زار من (( والسلَام الصلَاةُ علَيه عنْه والْبزار الدارقُطْني روى .سعةٌ لَه ِلمن الْوجوبِ من قَرِيبةٌ
  . 2)) شَفَاعتي لَه وجبتْ قَبرِي

                                                            
 . بواجب ) ط ، ب(في  1
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  2
 ) . 484(-)1378: (، كتاب الحج ، باب فضل المدينة ، حديث رقم  1004\2صحيح مسلم ، : ينظر  3
 . عن النبي ) ط(في  4
ما جاء في فضل المدينة ، حدث ، أبواب المناقب ، باب  202\6ذي ، وسنن الترم.  80\10مسند أحمد ، : ينظر  5

  .السخْتياني  َأيوب حديث من غَرِيب صحيح حسن حديثٌ هذَا: قال الترمذي .  3917: حدث رقم
 علَى يغْلب َأن ِإالَّ الشَّرِيفَينِ بِالْحرمينِ الْمجاورة استحبابِ: هو ) مجاورة الحرمين ( القول الراجح في هذه المسألة 

الظَن قُوعي الْوف ،اتظُورحالْم َأو قُطَ َأنا تَسمتُهمرا ، حِلم درو نم فَةاعضل مماِلحِ الْعا الصيهِمقَاَل.  ف دمفَ َأحكَي 
 ُأخْرِجت َأنِّي ولَولَا وجلَّ، عز اللَّه إلَى الْبِقَاعِ لََأحب إنَّك«: -  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى -  بِيالنَّ قَاَل بِمكَّةَ، بِالْجِوارِ لَنَا
 بِمكَّةَ، جاور اللَّه عبد بن وجابِر منْها، هاجر ِلمن بِمكَّةَ الْجِوار كُرِه وِإنَّما:  قدامة ابن وقال.  »خَرجت ما منْك

يعمجِل وَأه الْبِلَاد نمو كَان نِل منِ َأهمالْي سلَي نْزِلَةبِم نم جخْري اجِرهيو .لَا َأي ْأسب  بِه .نابو رمع كَان يمقي 
 صلَّى - النَّبِي وقَاَل. الْمسلمين  مهاجر ِلَأنَّها علَيه؛ قَوِي ِلمن بِمكَّةَ الْمقَامِ من إلَي َأحب بِالْمدينَة والْمقَام: قَاَل . بِمكَّةَ
اللَّه هلَيع لَّمسلَا «: - و بِرصي دلَى َأحا عاِئها لَْأوهتدشكُنْت إلَّا و ا لَهيعشَف موي  ةاميالمغني: قدامة ابن : انظر  » .الْق ،
36\126  .  

 . النبي ) ط ، ج(في  6
 ) . ط(ليست في  7
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جَأخْرو يقُطْنارالد نْهع هلَيلَاةُ عالص لَامالسو )) نني ماءا 3جاِئرلَا ز لُهمةٌ تَعاجي إلَّا حتارزِي كَان 
  .  5)) الْقيامة يوم ∗شَفيعا 4لَه َأكُون َأن علَي حقا

جَأخْرو يقُطْنارا الدضَأي )) نم جح ارزرِي وقَب دعي بتوم كَان ني كَمناري زي فاتيذَا 6)) حه 
جالْحو إن ا كَانضفَر نسفَالَْأح َأ َأندبي 7بِه ي ثُمثْني ةاريبِالز ، ِإنو ا كَانعتَطَو ارِ كَانيِإذَاو ، بِالْخ 
  : الْمسجِد زِيارةَ معه فَلْينْوِ الْقَبرِ زِيارةَ نَوى

 إلَيها تُشَد الَّتي الثَّلَاثَة الْمساجِد َأحد 11نَّهأل 10) وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوِل(  9مسجِد 8أي 
 ، هذَا ومسجِدي الْحرامِ، الْمسجِد ، مساجِد ِلثَلَاثَة إلَّا 12الرحال تُشَد لَا (( الْحديث في .الرحاُل

                                                                                                                                                                                    
: المتوفى  الحنفي الموصلي، مودود بن محمود بن اهللا عبد: الدين مجد الفضل، ألبي:  الحنفية فروع في المختار 1

: سماه . مختصراً  شبابه في جمع أنه: فيه  ذكر) . المختار شرح االختيار: (وسماه شرحه ثم.  ه 683 سنة
 أشار شرحاً فشرحه شرحا، منه فطلبوا األيدي، فتداولته حنيفة، أبي: اإلمام  قول: فيه  واختار) . للفتوى المختار(
 أهمها من كثيرة شروح وعليه. عليها  النقل في ويعتمد إليها، يحتاج فروعاً وذكر ومعانيها، المسائل علل إلى فيه

وكحالة ، معجم المؤلفين ، .  1622\2حاجي خليفة ، كشف الظنون ، : ر انظ . المختار شرح وسماه الزيلعي شرح
6\147 . 
. ولم أجده عند البزار .  2695: ، كتاب الحج ، باب المواقيت ، حديث رقم  334\3سنن الدارقطني ، : ينظر  2

  .  336\4األلباني ، إرواء الغليل ، : انظر . ضعيف 
  .جاء ) أ(في  3
  ) . ب(ليست في  4
  ) . أ(أ من /  159) ق(نهاية  ∗
: ، حديث رقم 291\12معجم الكبير ، الطبراني ، ال: انظر . لم أجده عند الدارقطني ، وإنما وجدته عند الطبراني  5

األلباني ، سلسلة : انظر . ضعيف جداً .  4546: ، حديث رقم  16\5والطبراني ، المعجم األوسط ، .  13149
  .  5732: ، حديث رقم  520\12األحاديث الضعيفة ، 

: انظر . موضوع .  2693: ، كتاب الحج ، باب المواقيت ، حديث رقم  333\3سنن الدارقطني ، : ينظر  6
  .  47: ، حديث رقم  120\1األلباني ، سلسلة األحاديث الضعيفة، 

  ) . ب(ليست في  7
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  8
  . مسجده ) أ ، ب ، ج(في  9
 . عليه السالم ) ج(في  10
  . فإنه ) ط(في  11
 ) . أ(ليست في  12
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جِدسالْمى وِإذَا 1)) الَْأقْصو هجإلَى تَو ةاريالز ركْثي نم لَاةلَامِ الصالسلَى وع لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع 
لَّمسةَ ودم لَى ، الطَّرِيقالَْأوا ويمف قَعي نْدع دبالْع يفعالض رِيدتَج ةالنِّي ةاررِ ِلزِيلَّى 2هقَبص اللَّه هلَيع 
لَّمسو صل ثُملَ 3يحإذَا ه مةَ قَدارزِي جِدسالْم َأو حتَفْتسَل يفَض اللَّه انَهحبي وتعالى س4ف ةرى مُأخْر 

 من ذَكَرنَاه ما ظَاهر ويوافقُ ، وِإجلَاِله وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى تَعظيمه 5زِيادةَ ذَِلك في ِلَأن فيها ينْوِيهِما
نم ِلهقَو هلَيلَاةُ عالص لَامالست لَا (( ولُهمةٌ عاجي إلَّا حتارِإذَا )) زِيَل وصإلَى و ينَةدَل الْماغْتَس 

 وما ، 7) َأفْضُل والْجديد(  ثيابِه نَظيفَ ولُبس ، َأفْضُل والْغُسُل 6تَوضَأي َأو يدخُلَها َأن قَبَل بِظَاهرِها
لُهفْعي ضعالنَّاسِ ب نوِل مبِ النُّزبِالْقُر نم ينَةدشْيِ الْمالْمإلَى  8)على أقدامه( و ا َأنخُلَهدي نسح ، 
  . حسنًا كَان والِْإجلَاِل الَْأدبِ ∗في َأدخََل كَان ما وكُلُّ

 رحمتك َأبواب ِلي افْتَح اللَّهم ، الْآيةَ}  صدق مدخََل َأدخلْني 9اللهم{  اللَّه بِاسمِ:  قَاَل دخَلَها وِإذَا 
 ِلي واغْفر ، طَاعتك وَأهَل َأوِلياءك رزقْت ما وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى رسوِلك زِيارة من وارزقْني
(  علَى الصلَاة عن يفْتُر لَا ِلحرمتها معظِّما متَخَشِّعا متَواضعا ولْيكُن ، مسُئوٍل خَير يا وارحمني

 نَبِيه هجرة دار تَعالَى اللَّه اخْتَارها الَّتي بلْدتُه َأنَّها مستَحضرا وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى 10)رسول اهللا 
 : عنْها اللَّه رضي عاِئشَةُ قَالَتْ . الشَّرعية والَْأحكَامِ 2) 1يمانِلإل ومنْبعا(  والْقُرآنِ ِللْوحيِ 11ومهبِطًا

   . 4" رآنِبِالْقُ اُفْتُتحتْ فَِإنَّها الْمدينَةَ إلَّا بِالسيف اُفْتُتحتْ 3)كل البالد " (  :

                                                            
، كتاب الجمعة  ، باب فضل الصالة في مسجد مكة والمدينة ،  60\2صحيح البخاري ، : انظر . متفق عليه  1

، كتاب الحج ، باب ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد ، حديث  1014\2وصحيح مسلم ، .  1189: حديث رقم 
  ) .  511(-)1397: (رقم 

 . قبر النبي ) ط(في  2
 . إذا حصل ) ط(في  3
 ) . ج(ليست في  4
 ) . ج(ليست في  5
  . توضأ ) ط ، ب(في  6
  ) . ج(ليست في  7
 ) . أ ، ب ،  ج(ما بين القوسين ليس في  8
  ) . ب(أ من /  359) ق(نهاية  ∗
  . رب ) ب(في  9
 . النبي ) ط(في  10
  . ويهبط ) ب(في  11



383 
 

رضحلْي5و هقَلْب ا َأنَّهمبفَ رادص )عضو6م همِلذَا ، 7) قَدو كَان اِلكم همحر لَا اللَّه كَبري يف ق8طُر 
ينَةدقُوُل 9وكان ، الْمي " : يتَحَأس نم اللَّه ةً َأطََأ َأنبا تُريهوُل فسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسرِ وافبِح 
ةاب10" د .  

 ِلي اغْفر اللَّهم:  12ويقول 11اليمين تَقْديمِ من الْمساجِد دخُوِل في السنَّةُ هو ما فَعَل الْمسجِد دخََل وِإذَا 
 الشَّرِيفَةَ الروضةَ ويقْصد ، غَيرِه َأو 13جِبرِيَل بابِ من ويدخُُل ، رحمتك َأبواب ِلي وافْتَح ذُنُوبِي
يهو نيرِ بنْبرِ الْمالْقَب14و لِّي ، الشَّرِيفصةَ فَييتَح جِدستَقْبِلًا الْمسةَ مارِيي السا الَّتتَهوقُ تَحنْدالص 
  ، 15َأمكَن إن الَْأيمنِ منْكبِه حذَاء الْمنْبرِ عمود يكُون بِحيثُ

 تَكُونةُ ويني 16الْحي الَّتف∗ لَةبق جِدسالْم  )نيب هنَييع ، فُ فَذَِلكقووِل مسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو 
 الصلَاةُ علَيه مقَامه في الْمسجِد تَحيةَ يصلِّي:  الْمنَاسك بعضِ وفي . 1) الْمسجِد يغَير َأن قَبَل قيَل فيما

                                                                                                                                                                                    
 . اإليمان ) أ(في  1
 .ومنبع اإليمان ) ج(في  2
 ) . أ(ما بين القوسين ليس في  3
 . لم أجد هذا األثر  4
 . كلمة غير مفهومة ) ب(في  5
  . موقع  )أ ، ب ، ج(في  6
  ) . ج(ما بين القوسين تكرار في  7
 .طريق ) ج(في  8
 . وقال ) أ(في  9
  .  20\1، مرقاة المفاتيح ، يأبو الحسن الهرو: ينظر  10
 ) . أ(ليست في  11
  . وقول ) أ ، ب ، ج(في  12
:  انظر.  النساء بباب اليوم يعرف 13

http://www.alharamain.gov.sa/index.cfm?do=cms.conarticle&contentid=4118&categoryi
d=251 

 ) . ب( في ليست 14
 .  منكبه) ط( في 15
 في َأي) حنْواء( و) حنْياء( وامرَأةٌ الظَّهرِ) َأحنَى( ورجٌل عطَفْتُه الْعود وحنَيتُ ظَهرِي) حنَيتُ( و الْقَوس) الْحنيةُ( 16

 وأصبحت التجويف أو البناء في الفارغ المكان على أيضاً وتطلق. انْعطَفَ  الشَّيء) انْحنَى( و. احديداب  ظَهرِها
 الفتح أبي بن محمد:  الدين و شمس.  83\1الرازي ، مختار الصحاح ، : انظر  . المسجد في المحراب على تطلق
 األرناؤوط محمود:  تحقيق ، المقنع ألفاظ على المطلع ،) هـ709: المتوفى( اهللا، عبد أبو البعلي، الفضل، أبي بن
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 النِّعمة هذه علَى شُكْرا ِللَّه ويسجد:  اِلاخْتيارِ وصاحب الْكَرماني قَاَل . الْحفْرةُ وهو والسلَام الصلَاةُ
َألُهسيا وهاموَل تَمالْقَبيَل . 2وقو عا ذَرم نيرِ بنْبالْم هفقوم3و هلَيلَاةُ عالص لَامالسي والَّذ لِّي كَانصي 
يهةَ فعبَأر شْرا 4عاعرذ ربشا ، ومو نيرِ 5بنْبرِ الْمالْقَبثَلَاثة و ونسخَما واعرذ ربشو ، ي ثُمْأتي رالْقَب 

 في الْقَبرِ رْأسِ عنْد الَّتي السارِية من َأذْرعٍ َأربعة نَحوِ علَى الْقبلَةَ ويستَدبِر جِداره فَيستَقْبُِل الشَّرِيفَ
ةاوِيز ارِها . جِدمو نَأبِي ع ثفُ 6أنَّه اللَّيقتَقْبَِل يسم لَةبالْق وددرا مى بِموو ريفَةَ َأبني حف هنَدسم نع 
 وتَجعَل الْقبلَة قبِل من وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى رسول اهللا قَبر ْأتيي َأن السنَّةَ من" :  قَاَل عمر ابنِ

 ، 8" وبركَاتُه اللَّه ورحمةُ النَّبِي َأيها علَيك السلَام:  تَقُوَل ثُم بِوجهِك الْقَبر 7وتَستَقْبَِل الْقبلَة إلَى ظَهرك
 الشَّرِيف الْقَبرِ في والسلَام الصلَاةُ علَيه َأنَّه وذَِلك ، 10القبلة 9استقْباِل من ما نَوعٍ علَى يحمَل َأن إلَّا

  . الْقبلَة مستَقْبَِل نِالَْأيم شقِّه علَى الْمكَرمِ

 فَِإنَّه رْأسه قبِل من لَا الْمتَوفَّى رِجِل قبِل من الزاِئر يْأتي َأن الَْأولَى:  مطْلَقًا الْقُبورِ زِيارة في وقَالُوا
برِ َأتْعصِلب تيالْم ، لَافِل بِخالَْأو ِلَأنَّه كُونقَابِلًا ي11م هرص12ب∗ ِلَأن هرصب رإلَى نَاظ ة13جِه هيمقَد 

                                                                                                                                                                                    

 2003 - هـ1423 األولى الطبعة: الطبعة  ، للتوزيع السوادي مكتبة: الناشر ،  128\1،  الخطيب محمود وياسين
  . 1: األجزاء عدد ، م
  ) . ج(ب من /  363) ق(نهاية  ∗
  ) . ب(ما بين القوسين ليس في  1
   . 175\1الموصلي ، االختيار ، : انظر  2
  . ووقفه ) ب(في  3
  ) . ب(ليست في  4
 . تين ، وهو خطأ ) ب(في  5
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  6
 . كلمة غير مفهومة ) ب(في  7
لم أجد له .  201\1وسلم ،  عليه اهللا صلى النبي قبر زيارة الهروي ، شرح مسند أبي حنيفة ، حديث: ينظر  8

  . اًإسناد
  . االستقبال ) ب ، ج(في  9
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  10
 )  . ج(ليست في  11
  ) . ج(تكرار في  12
  ) . أ(ب من /  159) ق(نهاية  ∗
 ) . ج(ليست في  13
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(  والسلَام الصلَاةُ علَيه قَدميه جِهة من الْواقف 2يسارِ 1عن الْقبلَةُ تَكُون هذَا فَعلَى جنْبِه علَى كَان إذَا
 كُلَّ لَا والسلَام الصلَاةُ علَيه إلَيه اِلاستقْباَل َأكْثَر فَِإذَا ، الْكَرِيمِ وجهِه جِهة من كَان إذَا 3)بخالف ما 
 . اِلاستقْباِل من ونَوع(  اِلاستدبار فَيصدقُ جِهتها إلَى َأخْذه من َأكْثَر 4الْقبلَة استدبارِه كَونِب اِلاستقْباِل
 اللَّه صلَّى واستقْباِله 6) الْقبلَة استدبارِ تَمامِ بِخلَاف ، 5ذَكَرنَا ما علَى الزاِئرِ وقُوفُ يكُون َأن وينْبغي
هلَيع لَّمسو 7يصير فَِإنَّه رصا الْبرنْبِ إلَى نَاظج فاقلَى ، الْوعا ونَا مذَكَر كُونفُ ياقتَقْبِلًا الْوسم 
ههجو هلَيلَاةُ عالص لَامالسو هرصب8و كُونلَى فَيَأو ، قُوُل ثُمي يف هفقوم  :لَامك السلَيا عوَل يسر ،اللَّه 
لَامك السلَيا عي رخَي خَلْق ،اللَّه لَامك السلَيا عي ةيرخ اللَّه نيعِ مم9ج هخَلْق ، لَامك السلَيا عي بِيبح اللَّه 
اللَّه ، لَامك السلَيا عي ديس لَدو مآد ، لَامك السلَيا عهَأي ةُ النَّبِيمحرو اللَّه كَاتُهربا ووَل يسر اللَّه ،   

  

 11قَد 10) اللَّه رسوَل يا َأنَّك ( َأشْهد ورسولُه عبده وَأنَّك لَه شَرِيك لَا وحده اللَّه إلَّا إلَه لَا َأن َأشْهد إنِّي
 اللَّه 12جازاك ، خَيرا عنَّا اللَّه فَجزاك ، الْغُمةَ وكَشَفْت الُْأمةَ ونَصحت الَْأمانَةَ وَأديت الرسالَةَ بلَّغْت
  . ُأمته عن نَبِيا جازى ما َأفْضَل عنَّا

 ماللَّه طنَا َأعديك(  سدبولَك ∗عسرا ودمحيلَةَ 13) مسيلَةَ الْوالْفَضةَ ، وجرالدةَ واِليةَ الْعيعفالر ، ثْهعابو 
قَامالْم ودمحي الْمته الَّذدعو ، َأنْزِلْهنْزَِل والْم بقَرك الْمنْدانَك إنَّك ، عحبِل ذُو ( سيمِ  1) الْفَضظالْع . 

                                                            
  . على ) ج(في  1
  . يساره ) أ(في  2
 ) . أ ، ب ، ج(ما بين القوسن ليس في  3
 . للقبلة ) ج(في  4
  . ذكرناه ) ج(في  5
 ) . ب(ما بين القوسين ليس في  6
 . يكون ) ط(في  7
  . ونصره ، وهو خطأ ) ب(في  8
  . خير ) ج(في  9
  . يا رسول اهللا أنك ) ج(في  10
 ) . ب ، ج(ليست في  11
 . جزاك ) ج(في  12
 ) . ب(ب من /  359) ق(نهاية  ∗
 . محمدا عبدك ورسولك ) ب(في  13
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 وَأعظَم(  . والسلَام الصلَاةُ علَيه 3نَبِيه حضرة في 2)إلى اهللا (  متَوسلًا حاجتَه تَعالَى اللَّه ويسَأُل .
   5) وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي يسَأُل ثُم ، والْمغْفرة 4والرضوان الْخَاتمة حسنِ سَؤاُل وَأهمها الْمساِئِل

  

  

  

  

  

  

  

  

 اللَّه إلَى بِك وَأتَوسُل الشَّفَاعةَ َأسَألُك اللَّه رسوَل يا ، 6الشَّفَاعةَ َأسَألُك اللَّه رسوَل يا  فَيقُوُل الشَّفَاعةَ
 ، 1ترفقوال اِلاستعطَاف قَبِيِل من كَان ما كُلَّ ويذْكُر ، وسنَّتك ملَّتك علَى مسلما َأموتَ َأن في تعالى
يتجنوالَّةَ الَْألْفَاظَ 2بلَى الدلَاِل عبِ الِْإدالْقُرو نخَاطَب مالْم فَِإنَّه وءبٍ سَأد .   

                                                                                                                                                                                    
  . والفضل ) ب(في  1
 ) . أ ، ب ، ج(ما بين القوسين ليس في  2
  . تكرار ) ب ، ج(في  3
 ) . أ ، ب(ليست في  4
 ) . ج(ما بين القوسين ليس في  5
 طلب يجوز هل وحديثاً قديماً فيها اخْتُلف مسألة هذه.   قبره زيارة عندصلى اهللا عليه وسلم الرسول  من الشفاعة طلب:  مسألة 6

 َأنْفُسهم ظَلَموا ِإذْ َأنَّهم ولَو : (بقوله تعالى  استدلوا الفعل هذا أجازوا فالذين ؟ قبره زيارة عند صلى اهللا عليه وسلمالرسول  من الشفاعة

وكاءوا جتَغْفَرفَاس اللَّه تَغْفَراسو موُل لَهسوا الردجلَو ا اللَّهابا  تَويمحر (صلى اهللا عليه وسلم  الرسول وأنا«:  قال حيث قبره في حيم 

نم دَأح لِّمسي لَيع نْدرِي، عإلَّا قَب در اللَّه لَيع ،يوحتَّى رح دَأر عهلَي لَاموحديث »الس »نم اررِي زتْ قَببجو ي لَهتفي وجد وبما »شَفَاع 

 اللَّه، رسوَل يا علَيك السلَام: فَقَاَل َأعرابِي، فَجاء -  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى -  النَّبِي قَبرِ عنْد جاِلسا كُنْت: قَاَل:  العتبي عن الفقه كتب

 مستَغْفرا جِْئتُك وقَد} رحيما تَوابا اللَّه لَوجدوا الرسوُل لَهم واستَغْفَر اللَّه فَاستَغْفَروا جاءوك َأنْفُسهم ظَلَموا ِإذْ َأنَّهم ولَو{: يقُوُل اللَّه سمعت

َأنْتَ  ِلقَبرِ الْفداء نَفْسي. والَْأكَم  الْقَاع طيبِهِن من فَطَاب...  َأعظُمه بِالْقَاعِ دفنَتْ من خَير يا :يقُوُل َأنْشََأ ثُم ربي، إلَى بِك مستَشْفعا ِلذَنْبِي،

نُهاكس  ...يهفَافُ فالْع يهفو ودالْج  مالْكَرو .فَ ثُمرانْص ،ابِيرالَْأع يفَحلَتْني، منيت، عمت فَنَأيفَر لَّى - النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسي - وف 
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نعنِ وَأبِي اب كيت" :  قَاَل 3فُدعمس ضعب نكْت مرقُوُل َأدلَغَنَا:  يب َأنَّه نقَفَ مو نْدرِ عقَب النَّبِي 

:  قَاَل ثُم ، الْآيةَ mg  f   e  d  c  bl4 الْآيةَ هذه فَتَلَا وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى

 .6"حاجةٌ لَه تَسقُطْ ولَم فُلَان يا علَيك5اللَّه صلَّى ملَك نَاداه ، مرةً سبعين محمد يا وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى
                                                                                                                                                                                    

 البدعية األمور من هذه وقالوا ، األمر هذا فمنعوا الثاني الفريق أما .لَه  غَفَر قَد اللَّه َأن فَبشِّره الَْأعرابِي، الْحقْ عتْبِي، يا: فَقَاَل النَّومِ،

 يدعو أن األصل وأن صلى اهللا عليه وسلم محمد النبي كان ولو األموات من الشفاعة طلب يجوز ال ألنه ؛ الشرك أبواب في وتدخل

 الشَّرعية الزيارة في لَيس: "  بقوله األول الفريق على ورد تيمية ابن اإلسالم شيخ الفريق هذا رأس وعلى ، وتعالى سبحانه ربه المسلم

 وِإحسانه هذَا بِدعاء هذَا يرحم تَعالَى واَللَّه ، علَيه كَالصلَاة ِللْميت الْحي منْفَعةُ فيها بْل ؛ بِه تَوسلُه ولَا مسَألَتُه ولَا الْميت إلَى الْحي حاجةُ

هإلَي يبثيذَا ولَى هع هلمدعائهم مثل ماتوا الذين والصالحين كاألنبياء أو كالمالئكة المخلوقين دعاء من يفعلونه وما:"   أيضاً وقال"  ع 

 والصاِلحين الَْأنْبِياء من الْغَاِئبِ َأو ِللْميت يقَاَل وما"  األنبياء من أحد به يبعث لم اهللا عند لهم الشفاعة األموات من وطلبهم وغيرها مريم

 :عاُد ِلي اللَّه َأو عك لَنَا اُدبر َأْل َأواس ا لَنَا اللَّهى تَقُوُل كَمارالنَّص ميرا ِلمرِهغَيذَا ، وا فَهضلَا َأي تَرِيبسي اِلمع َأنَّه راِئزٍ غَيج َأنَّهو نم 

 عمر ابن َأن ماِلك موطَِّأ وفي.  غَيره ولَا دعاء لَا الَْأموات من يطْلَب َأن الْمشْروعِ من فلَيس ، الُْأمة سلَف من دَأح يفْعلْها لَم الَّتي الْبِدعِ

قُوُل كَاني  " :لَامك السلَيا عوَل يسر اللَّه لَامك السلَيا عا يكْرٍ َأبب لَامك السلَيا عي تَأب  "رِفُ ثُمنْصي  .نعو دبع نِ اللَّهينَارٍ بت:  قَاَل دَأير 

دبع اللَّه نب رمفُ عقلَى يرِ عقَب لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسلِّي وصلَى فَيع لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسو وعديكْرٍ ِلَأبِي وب رمعو  .كَذَِلكو 

َأنَس نب اِلكم هرغَيَل ونُق منْهع مكَانُوا َأنَّه ونلِّمسلَى يع لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسوا فَِإذَا ، وادَأر اءعلُوا الدتَقْبلَةَ اسبالْق ونعدي اللَّه 

لَا الَىتَع ونعدي يتَقْبِلسم ةرجالْح .بذْهمو ةالَْأِئم ةعبالَْأر - اِلكَأبِي ميفَةَ ونح يعالشَّافو دمَأحو  - مرِهغَيو نم ةلَامِ َأِئمالِْإس َل َأنجإذَا الر 

لَّملَى سع لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسو ادَأرو َأن وعدي هِلنَفْس تَقْبُِل فَِإنَّهسلَةَ يبألحد يجوز ال"  : اهللا رحمه باز ابن الشيخ وقال  انتهى"  الْق 

 الشَّفَاعةُ ِللَّه قُْل: (  تعالى قال كما ، منه إال تطلب فال ، سبحانه اهللا ملك ألنها ؛ الشفاعة وسلم عليه اهللا صلى الرسول من يطلب أن

.  ذلك ونحو, "  أفراطي في شفع اللهم ، المؤمنين وعبادك ، مالئكتك في شفع اللهم ، نبيك في شفع اللهم: "  تقول أن ، فلك ) جميعا

 غير أو أنبياء كانوا سواء ، غيرها وال الشفاعة ال ، شيء منهم يطلب فال األموات وأما. وعال  جل اهللا من طلب ألنه به؛ بأس ال فهذا

 ؛ عنها غنى في هو أمور في هلختد قد التي األمور هذه عن يبتعد أن للمسلم واألحوط فاألسلم المسألة هذه في الراجح القول أما .أنبياء 

 ، وتعالى سبحانه اهللا إلى بالدعاء يتوجه أن المسلم في واألصل يريبك ، ال ما إلى يريبك ما دع: صلى اهللا عليه وسلم  الرسول قال حيث

شيء ، بل وافق فعله فعل السلف الصالح من  اإلثم من يلحقه لن قبره عند صلى اهللا عليه وسلم الرسول من الشفاعة يطلب لم إذا وأنه

 قال ما أجمل وما ، الشبهات عن يبتعد أن المسلم في واألصل الشبهات ، في نفسه أدخل ذلك فعل إذا أما الصحابة والتابعين وتابعيهم ، 

 . أعلم واهللا.  وهكذا نبيك في شفع اللهم :المسلم  يقول بأن المعاصرين العلماء من وغيره الخالف هذا من للخروج اهللا رحمه باز ابن

 ،) هـ728: المتوفى( الحراني الحليم عبد بن أحمد العباس، أبو الدين، تقي:  تيمية ، ابن 478-477\3ابن قدامة ، المغني ، : انظر 

 المدينة الشريف، المصحف لطباعة فهد الملك مجمع: ، الناشر 352\1 ، قاسم بن محمد بن الرحمن عبد: تحقيق ، الفتاوى مجموع

 ،) هـ1420: المتوفى( اهللا عبد بن العزيز عبد: باز  وابن .  م1995/هـ1416: النشر عام ، السعودية العربية المملكة النبوية،

  . جزءاً  30: األجزاء  عدد ، الشويعر سعد بن محمد: وطبعه  جمعه على أشرف ، 105\16،  باز ابن فتاوى مجموع
 . الرفق ) ط(في  1
   . ويجتنب ) ط(في  2
 المدني، موالَهم، الديلي - دينَار واسمه - فُديك َأبِي بنِ مسلمِ بنِ ِإسماعيَل بن محمد ِإسماعيَل، َأبو: أبو فديك هو  3

،امثُ، الثِّقَةُ، اِإلمدحالم ْل لَمحري يطلب ف ،ثيدالح كَانقاً، وودص باحص رِفَةعطَلَبٍ  مو .قَدو تَجنِ احَأبِي بِاب كيفُد 
والذهبي ، السير ، .  485\24المزي ، تهذيب الكمال ، : انظر  . ه200 سنة توفي.  واحد غَير ووثَّقَه الجماعةُ،

9\486 -487  .  
  .  56آية : سورة األحزاب  4
 . عليه وسلم ) ط(ورد في  5
  . لم أجده  6
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 َأو فُلَانٍ بنِ فُلَانِ من اللَّه رسوَل يا علَيك السلَام: فَيقُوُل سلَامه بِتَبليغِ 2َأوصاه من سلَام 1ولْيبلِّغْ هذَا
فُلَان نفُلَانٍ ب لِّمسك يلَيا عوَل يسر اللَّه .  

 الشَّرِيفَة الْمدينَة إلَى الشَّامِ من الْبرِيد ويرسُل بِذَِلك يوصي ∗كَان 3الْعزِيزِ عبد بن عمر َأن يروى
4بِذَِلك، نماقَ وض قْتُها ومع نَاهذَكَر رلَى اقْتَصا عم نُهكمي . نعو ةاعمج نم لَفالس ازي 5الِْإيجف 
ا ذَِلكجِد ، ثُم تََأخَّري نع هينمإذَا ي تَقْبِلًا كَانساعٍ 6درقَ مرذ لِّمسلَى فَيكْرٍ َأبِي عب يضر اللَّه نْهع ، فَِإن 
فَِإن هْأساَل ريبِ حنْكم لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسلَى ، وعا ونَا مذَكَر كُون7ي هإلَى تََأخُّر اِئهرو بِهانبِج 

   ، الصديق بكْرٍ َأبا الْغَارِ في وثَانيه ، وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوِل خَليفَةَ يا علَيك السلَام:  فَيقُوُل

 عمر علَى فَيسلِّم ذراعٍ قَدر كَذَِلك يتََأخَّر ثُم ، خَيرا صلى اهللا عليه وسلم محمد ُأمة عن 8اللَّه جزاك
يضر اللَّه نْهع ، 9ِلَأن هْأسر نم يقدْأسِ الصكَر يقدالص نم لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسقُوُل وفَي  :
لَامك السلَيا عي ير10َأم يننْؤمالْم رموقَ عي الْفَارالَّذ زَأع اللَّه بِه لَاماك ، الِْإسزج اللَّه نع ةُأم دمحم 

 ويثْني اللَّه فَيحمد وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي وجه حياِل إلَى يرجِع ثُم خَيرا، صلى اهللا عليه وسلم
هلَيلِّي عصيلَى 11ويسلم و12ع هو نَبِيعديو عتَشْفسيو لَه هياِلدِلوو نِلمو بَأح ، مخْتيو هاءعد ينبِآم 

لَاةالصيمِ ولالتَّسيَل . وقا وم رذُك نم دوْأسِ إلَى الْعرِ رالْقَب الشَّرِيف نْقَْل لَمي نع ةابحلَا الصو 
                                                            

 . ولم يبلغ ، وهو خطأ ) ب(في  1
 . أوصاف ، وهو خطأ ) ب(في  2
3 رمع بن دبزِ عزِيبنِ الع  انورم :،وِينِ اُألمكَمِ اباصِ َأبِي بنِ الحالع ، ،امظُ، اِإلمافةُ، الحالَّمالع ،تَهِدجالم ،داهالز 

،ابِدالع ،ديالس ريَأم نينْؤمقّاً، المو حفْصٍ َأبح ،يشالقُر ،وِياُألم ،يندالم ثُم ،رِيصفَةُ، الميالخَل ،داهالز ،داشالر َأشَج 
: انظر  . هـ 101 سنة توفي. - علَيه اِهللا رحمةُ - الراشدين الخُلَفَاء ومن االجتهاد، َأِئمة من وكَان.  ُأميةَ بني

  .  50\5والزركلي ، األعالم ، .  114\5الذهبي ، السير ، 
 ) . ج(أ من /  364) ق(نهاية  ∗
  . لذلك ) ب ، ج(في  4
  . اإليجار ) ج(اإلجاز ، وفي ) ب(في  5
  . قيد ) ط(في  6
 ) .ج(ليست في  7
  ) . ب(ليست في  8
 ) . ب(تكرار في  9
 . مير ، وهو خطأ ) ب(في  10
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  11
 ) . ب(ليست في  12
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ينالتَّابِع. جَأخْرو ود َأباود نمِ عخَلْت((  : 2) 1بن محمد قال(  الْقَاسلَى داِئشَةَ عا:  فَقُلْت عي ُأم 
يننْؤمي الْمفِلي اكْش نرِ عوِل قَبسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو هيباحصفَكَشَفَتْ و نع لَا 4قبور 3ثَلَاثَة 

 فَرَأيتُ ((:  وزاد . الْحاكم ∗رواه ، 5)) الْحمراء الْعرصة بِبطْحاء مبطُوحة لَاطَئة ولَا مشْرِفَة لَا
 وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوِل كَتفَي بين رْأسه بكْرٍ وَأبا ، مقَدما وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوَل

، رمعو هْأسر نْدِل عرِج لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمس6)) و ، هححص ماكِإذَا . الْحغَ وفَر نم ةاريالز 
   . الصلَاةُ فيه تُكْره وقْتٌ يكُن لَم إن والدعاء الصلَاة من 7فيها فَيكْثر الروضةَ يْأتي

  

  

 ومنْبرِي قَبرِي (( رِواية وفي 9)) الْجنَّة رِياضِ من روضةٌ ومنْبرِي بيتي بين ما (( 8الصحيحينِ فَفي
 11)) الْجنَّة في رواتب منْبرِي قَواعد (( الْحديث فَفي ، ويدعو الْمنْبرِ عنْد ويقفُ 10)) ومنْبرِي

                                                            
 ) . ب ، ج(ليست في  1
  ) . أ(ما بين القوسين ليس في  2
  .  ثالث) ج(في  3
 . أمور ) أ(في  4
  .  3220: ، كتاب الجنائز ، باب في تسوية القبور ، حديث رقم  215\3سنن أبي داود ، : ينظر  5
  ) . أ(أ من /  160) ق(نهاية  ∗
. قال ابن الملقن هذا الحديث صحيح .  1368: ، كتاب الجنائز ، حديث رقم  524\1مستدرك الحاكم ، : ينظر  6

 .  319\5: ، البدر المنير ابن الملقن : انظر 
 ) . ب(تكرار في  7
 . الصحيح ) أ ، ج(في  8
.  1195: ، كتاب الجمعة ، باب فضل ما بين القبر والمنبر ، حديث رقم  61\2صحيح البخاري ، : ينظر  9

: الجنة ، حديث رقم ، كتاب الحج ، باب ما بين قبري وروضتي روض من رياض  1010\2وصحيح مسلم ، 
)1390(-)500( .  

: ، حديث رقم  154\18حمد ، ومسند أ.  31659: ، حديث رقم  305\6مصنف بن أبي شيبة ، : ينظر  10
  . 10281: ، كتاب الحج ، باب في الروضة ، حديث رقم  404\5والبيهقي ، السنن الكبرى ، . 11610

: ، حديث رقم  78\44،  أحمدومسند .  31734: ، حديث رقم  318\6مصنف بن أبي شيبة ، : ينظر  11
 وسلَّم علَيه اُهللا صلَّى النَّبِي مسجِد ، كتاب المساجد ، باب فَضُل 386\1والنسائي ، السنن الكبرى ، . 26476
لَاةالصحديث رقم  و ، يهاأللباني: انظر . صحيح .  6286: ، حديث رقم 612\3ومستدرك الحاكم ، .  777: ف  :

  .  812\2 ، وزياداته الصغير الجامع صحيح ،) هـ1420:  المتوفى( الدين، ناصر محمد رحمن،ال عبد أبو
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1عنهو هلَيلَاةُ عالص لَامالسرِي (( ونْبلَى مع ةعتُر نعِ متُر نَّة2)) الْج كَانلَ وفُالس ونبتَحس3ي َأن 
عض4أحدهم ي  هدلَى يع انَةمرِ رنْب5الْم وِيي النَّبالَّت كَان  )هلَيلَاةُ عالص لَامالس6) و عضي هدا يهلَيع 
نْدع ةالْخُطْب ، نَاكهو ةٌ الْآنطْعُلي قخد النَّاس مهيدَأي∗ نم ي طَاقَةرِ فنْبا الْمهإلَي كُونرتَبا يقَاُل بِها يإنَّه 
نا مقَايب رِهنْبم هلَيلَاةُ عالص لَامالسو ، 7يجتهدو 8لَا َأن فُوتَهةَ يدم هقَاملَاةٌ مي صف جِدسالْم . تَ فَقَدثَب 
لَاةً َأني 9صف هجِدسُل مدتَع   

  

 َأيضا 12النَّفِْل في وقيَل . بِالْفَراِئضِ مخْتَص التَّفْضيُل 11هذاو ، 10قَدمنَا ما علَى غَيرِه في صلَاة َألْفَ
 صلَاة َأفْضَل (( َأن والسلَام الصلَاةُ علَيه عنْه اُشْتُهِر وقَد الصلَاة، كتَابِ في 13ينْفيه ما قَدمنَا ولَعلَّنَا ،

 الْمسجِد في عنْده الْحاضرِين بِه يشَافه الْمدينَة في وهو قَالَه هذَاف ، 14)) الْمكْتُوبةَ إلَّا منْزِِله في الرجِل
الْغَاِئبِينو ، ثُم ولَّى هص اللَّه هلَيع لَّمسو لَم ْؤثَري نْهي التَّنَفَُّل عف جِدسْل الْمي بف هتيب نم دجالتَّه 

                                                            
 . عله ) أ(في  1
: ، حديث  رقم  338-337\14ومسند أحمد ، .  13927: ، حديث رقم  317\6مصنف بن أبي شيبة ، : ينظر  2

: ، حديث رقم  صلى اهللا عليه وسلم، كتاب الحج ، باب منبر رسول اهللا  405\5والبيهقي ، السنن الكبرى ، .  8721
   . اإلسالمي المكتب: شرالنا .  1125\2،  الجامع صحيح:  األلباني: انظر . صحيح .  10286

  . يستحيون ) ج(في  3
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  4
  ) . ج(ليست في  5
  . النبي عليه السالم ) ج(في  6
  ) . ب(أ من /  360) ق(نهاية  ∗
 . ويشترط ) أ(في  7
  ) . ب(ليست في  8
  . الصالة ) ج(في  9
 . قدمناه ) ج(في  10
 . وهو ) أ(في  11
  . النقل ) ب(في  12
  . يقضيه ) ج(في  13
وصحيح .  731: ل ، حديث رقم ، كتاب األذان ، باب صالة اللي 147\1صحيح البخاري ، : نظر ا. متفق عليه  14

- )781: (يته، حديث رقم ب في النَّافلَة صلَاة استحبابِ ، كتاب صالة المسافرين وقصرها ، باب 539\1، مسلم
)213( .  
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تَيكْعررِ وا، الْفَجرِهغَيو لَوو كَان كَذَِلك لِّ لَمصلَةً يي إلَّا نَافف جِدسالْم ، َأو كُوني ذَِلك وه الَْأكْثَر ، 
لَافُهخيٌل وي قَلينِ 1بعض فايا 2الَْأحوصخُص نمو تُهيإلَى ب جِدسا َلنَق الْممةً 3قَدداحو . قَدقَاُل وي 
 الْحضور سَألَتْه الَّتي الْمرَأةَ َأمر وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى ِلَأنَّه الرجاِل حقِّ في هو إنَّما ذَِلك إن 4َأيضا

 هذَا تَخْرِيج وقَدمنَا" 5" ، ذَاك إذْ مباحا كَان لَهن الْخُروج َأن مع بيتها في تُصلِّي َأن معه والصلَاةَ
يثدي الْحابِ فب ةامتَابِ 6من الِْإمك لَاةالص. ملفَع وجِ 7إطْلَاقَ َأنالْخُر نإذْ لَه ذَاك كَان نلَّمتَعا 8ِليم 
نَهدشَاهي نابِ مآد لَاةنِ الصسحو اءرِ النَّاسِ َأدغَيو ذَِلك نلْمِ مدو الْعوتَعيوةَ 9ناظَبولَا الْمو لْنتَثْقس10ي 
لْنتَثْقسلَاةَ 10يي الصف تيرِ الْبغَيو ذَِلك ناِلحِ 11مصالْم اَللَّهو لَم12". َأع "  

 يوم خُصوصا بِها الَّتي الْقُبور فَيزور ،  14الْغَرقَد بقيعِ الْبقيعِ إلَى يومٍ كُلَّ يخْرج َأن 13ويستحب
،ةعمالْج كِّربيو لَا كَي لَاةُ تَفُوتَهرِ صالظُّه عامِ مي الِْإمف جِدسالْم ، فَقَد لَّى كَانص اللَّه هلَيع لَّمسو 
هورزقَاَل (( يو  )سٍ ِلُأمقَي نٍ بِنْتصح15م (ا 1لَم  )َا َأخَذهدا  بِيبفَذَه  هإلَي  :ني2) تَر هذةَ هرقْب؟ ∗الْم 

                                                            
  .  )أ ، ب ، ج(ليست في 1
 . األحان ، وهو خطأ ) ب(في  2
  . قدم ) ج(في  3
 ) . ب(ليست في  4
  . وقد ) ب ، ط(ورد في  5
  . في ) أ ، ج(في  6
  . الطالق ) ب(في  7
 . لتعلمهن ) أ(في  8
  . ويتعودن ) ج(في  9
  . يسقلن ، وهو خطأ ) ب(في  10
  ) . ب(ليست في  11
 . قوله ) أ(ورد في  12
 ) . أ(ليست في  13
: والغرقد  الغرقد، بقيع سمى وبه شجر، أروم فيه موضع: األرض  من والبقيع.  المدينة مقبرة:  الغرقد بقيع 14

: المتوفى( البكري، محمد، بن العزيز عبد بن اهللا عبد عبيد، أبو: األندلسي : انظر  .هناك  ينبت كان شجر
 الثالثة،: الطبعة ، بيروت الكتب، عالم: الناشر ،  265\1،  والمواضع البالد أسماء من استعجم ما معجم ،) هـ487
  . 4: األجزاء عدد هـ، 1403

. المدينة  إلى وهاجرت بمكة، قديماً أسلمت. صحبة  لها األسدي، محصن بن عكاشة أخت :محصن  بِنْت قَيس أم 15
 نَعلَم فَال قالوا حتى كثيراً فعمرت العمر بطول  اهللا رسول لها ودعا.  وسلَّم علَيه اللَّه صلى النبي: عن  روت
 .  527\2والذهبي ، الكاشف ، .  379\35المزي ، تهذيب الكمال  ، : انظر   .عمرت  ما عمرت امرَأةً
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 حسابٍ بِغَيرِ الْجنَّةَ يدخُلُون الْبدرِ لَيلَةَ الْقَمرِ صورة علَى َألْفًا سبعون منْها يبعثُ:  قَاَل .نَعم قُلْتُ ؟
 اغْفر اللَّهم ، لَاحقُون بِكُم اللَّه شَاء إن وِإنَّا ، مْؤمنين قَومٍ دار علَيكُم السلَام:  قَاَل إلَيه انْتَهى وِإذَا 3))

   . ولَهم لَنَا اغْفر اللَّهم ، الْغَرقَد بقيعِ ِلَأهِل

ورزيو ورةَ الْقُبورشْهرِ  الْمكَقَب انثْمنِ عب فَّانع يضر اللَّه نْهرِ عقَباسِ وب4الْع وهي و5ف هتقُب 
،ةورشْها الْميهفانِ ورقَب بِيا الْغَرمنْهم راسِ قَببالْع يقالشَّرو رنِ قَبسنِ الْحب يلعنهمرضي اهللا 6ع   

 نيزو ينابِد7الْع هلَدوو دمحم راق8الْب نُهابو فَرعقُ جاد1الص يضر اللَّه منْهع مي كُلُّهرٍ فقَب ،داحو 
نْدعابِ ويعِ بقالْب نارِ عسالْخَارِجِ ي رةَ قَبيفص رِ ُأميبةُ 2الزموِل عسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو ، 

                                                                                                                                                                                    
  ) . ج(ما بين القوسين طمس في  1
  . أخذها قد هنا إلى برين ، وهو خطأ ) ب(في  2
  ) . ج(ب من /  364) ق(نهاية  ∗
.  6934: ، حديث رقم  77\4ومستدرك الحاكم ، .  445: ، حديث رقم  181\25الطبراني ، المعجم الكبير ، : ينظر  3

  .  5491: ، حديث رقم  849\11األلباني، سلسلة األحاديث الضعيفة ، : انظر . منكر 
 َأسلَم ِإنَّه: قيَل.  بابنه الفضل، أبا يكنى أبيه، وصنو وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسول عم: هاشم  بن المطلب عبد بن العباس  4

 اللَّه صلَّى النَّبِي ِإلَى هاجر ثم.  َأعلَم فَاُهللا مسلم، َأنَّه فَادعى يومِئذ، فَُأسر بدرٍ، ِإلَى قَومه مع وخَرج ِإسالَمه، وكَتَم الهِجرة، قَبَل
هلَيع لَّمسول مع وثبت حنينًا، وشهد الهجرة، وانقطعت مكة، فتح معه وشهد وسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسالناس انهزم لما و 
والذهبي ، .  163\3ابن األثير ، أسد الغابة ، : انظر . بِالبقيعِ ودفن عثْمان، علَيه فَصلَّى وثَالَثين، اثْنَتَينِ سنَةَ: ماتَ .  بحنين

  .  78\2السير ، 
 ) . ج(ليست في  5
6 نسالح بن يلبنِ طَاِلبٍ َأبِي بنِ ع دببِ عطَّلالم  ،اماِإلم ،ديانَةُ السحيِل روسلَّى- اِهللا رص اللَّه هلَيع لَّمسو  - 

،طُهبسو ديسابِ وِل شَبَأه ،نَّةو الجَأب دمحم ،يشالقُر ،يماشاله ،يندالم  دلَّى النبي  قال. الشَّهِيص اللَّه هلَيوسلم ع  :
 .وَأربعين تسعٍ سنَةَ ماتَ .المسلمين  من عظيمتين فئتين بين به يصلح حتى يبقيه أن اهللا وعسى سيد، هذا ابني إن

  .  246-245\3والذهبي ، السير ، .  383\1القرطبي ، االستيعاب في معرفة األصحاب ، : انظر 
7 يلع نِ بنيسنِ:  الحامِ اباِإلم يلطَاِلبٍ َأبِي بنِ ع يماشنِ الهاب دببِ عطَّلالم ، ،ديالس ،اماِإلم نيز نيابِدال الع،يماشه 

 سنَةً، وعشْرون ثَالَثٌ ولَه كَربالَء، كَاِئنَة يوم معه وكَان الشَّهِيد، الحسينِ َأبِيه؛:  عن وحدثَ. الحسينِ  َأبا: يكْنَى 
كَانو ِئذموكاً، يوعوم ْل، فَلَمقَاتالَ يوا وضرتَع ،ْل لَهب هورضَأح عم شْقَ، ِإلَى آِلهمد همفََأكْر ،دزِيي هدرو عم ِإلَى آِله 

 نَةيد277\4واألعالم للزركلي ، .  386\4الذهبي ، السير ، : انظر  . هـ 94 سنة مات. الم .  
8 دمحم فَرٍ بنعج قادبنِ الص دمحرِ، ماقالب ديي سنمٍ باشي هف هانمز كَانداً، ويباً، سهِيالً، ماقاعاً، فَارِساً، عشُج 

لُحصي ،ةامِلِإلم لَهةُ ودع  ةِإخْو .كَانو موصماً، يوي رفْطيماً  وواتَّفَقَ. يو تُهوم ،انجري بِجرِ فشَه ،انب275 سنة شَع 
الذهبي ، السير ، : انظر  . سنين من قُطعتْ رحم هذه: وقَاَل  لَحده، في بِنَفْسه ونَزَل المْأمون، لَيهع فَصلَّى.  هـ
 .  69\6والزركلي ، األعالم ، .  120\13
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يهفو رةَ قَبمبِنْتُ فَاط د3َأس ُأم يلع يضر اللَّه نْهلِّي ، عصيي وف جِدسةَ ممفَاط وِل بِنْتسر صلى  اللَّه
 5) الصنْدوق في(  بْل وقيَل ، فيه قَبرها وقيَل ، الَْأحزانِ بِبيت الْمعروفُ وهو بِالْبقيعِ 4اهللا عليه وسلم

 بيتها في قَبرها إن وقيَل . الْعلَماء بعض واستَبعده ، الشَّرِيفَة الروضة في الِْإمامِ مصلَّى َأمام هو الَّذي
وهي وكَانِ فابِ مرحي الْخَشَبِ الْمخَلْفَ الَّذ ةرجالْح َل الشَّرِيفَةاخزِينِ دبارقَاَل 6الد  :وهو رالَْأظْه .   

   .1طَاِلبٍ َأبِي بنِ جعفَرِ بنِ اللَّه عبد َأخيه وابنِ 7طَاِلبٍ َأبِي بنِ عقيِل قَبر فيها إن يقَاُل فيه وبِالْبقيعِ

                                                                                                                                                                                    
1 فَرعج بن دمحبنِ م يلع يشالقُر يماشاله ، دالَمِ َأحأخذ.  العلم في رفيعة منزلة وله.  التابعين أجالء من كان اَألع 

 الخلفاء مع أخبار له.  قط الكذب عنه يعرف لم ألنه بالصادق ولقب.  ومالك حنيفة أبو اإلمامان منهم جماعة، عنه
الذهبي ، السير ، : انظر  . هـ 148 سنة بالمدينة ووفاته مولده. بالحق  صداعاً عليهم جريئاً وكان العباس بني من
  .  126\2والزركلي ، األعالم ، .  255\6
 وهي.  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اهللا رسول عمة الهاشمية، القرشية، مناف، عبد بن هاشم بن المطلب عبد بنت صفية 2
 وجدت حمزة أخوها قتل ولما.   وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبي عمات من إسالمها في يختلف لم العوام، بن الزبير أم

 وسبعون ثالث ولها الخطاب، بن عمر خالفة في عشرين سنة توفيت. عظيماً  صبراً وصبرت شديداً، وجداً عليه
  .  201\1المزي ، تهذيب الكمال ، .  171\7ابن  األثير ، أسد الغابة ، : انظر  . بالبقيع ودفنت ، سنة

 ِلهاشمي ولَدتْ هاشمية َأوُل هي: الزبير  قَاَل طَاِلبٍ َأبِي بن علي أم مناف، عبد بن هاشم بن أسد بنت فاطمة 3
 وشَهِدها وسلَّم، علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي حياة في بِالْمدينَة وماتَتْ ورسوِله، اللَّه ِإلَى وهاجرتْ َأسلَمتْ وقَد: قَاَل  هاشميا
وابن األثير ، .  1891\4القرطبي ، االستيعاب في معرفة األصحاب ، : انظر . وسلَّم  علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل

  .  212\7أسد الغابة ، 
 أم وأختها هي كانت.  السالم وعليها أبيها علَى العالمين، نساء سيدة وسلَّم، عليه اهللا صلى اهللا رسول بنت فاطمة 4

 بن علي وسلَّم علَيه اهللا صلى اهللا رسول أنكحها أبيها أم تكنى.  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسول بنات أصغر كلثوم
. ماتت  حتى غيرها عليها علي يتزوج ولم وزينب كلثوم وأم والحسين الحسن له فولدت. أحد  وقعة بعد طالب َأبي
قَدو كَان لَّى- النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسا - وهبحا يهكْرِميو رسيا  وها. ِإلَيهبنَاقمةٌ وركَانَتْ.  غَزِيةً، وابِرنَةً، صيةً، درخَي 

 َأو َأربعاً وعاشَتْ . نَحوِها َأو َأشْهرٍ، بِخَمسة - وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى- النَّبِي بعد تُوفِّيتْ. ِهللا  شَاكرةً قَانعةً، صينَةً،
والذهبي ، .  216\7أسد الغابة ، : وابن األثير .  1893\4القرطبي ، االستيعاب ، : انظر  .سنَةً  وعشْرِين خَمساً

  .   216\7السير ، 
 .وق بالصند) ج(في  5
  . الدبرازين ، وهو خطأ ) ب(في  6
 وأخو وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسول عم ابن الهاشمي، القرشي، هاشم، بن المطلب عبد بن طالب َأبِي بن عقيل 7

فَر من أكبر وكان أكبرهما، وهو ألبويهما، وجعفر عليعمن أكبر وجعفر سنين، بعشر ج وكان.  سنين بعشر علي 
 قبل مسلما أتى ثُم الْعباس، عمه ففداه لَه مال ال وكان يومئذ فأسر مكرها، بدر ِإلَى المشركين مع خرج ممن عقيل

القرطبي ، :  انظر .ه60 سنة توفي مؤتة غزوة وشهد ثمان، سنة وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النَّبِي ِإلَى وهاجر الحديبية،
 .  61\4وابن األثير ، أسد الغابة ، . 1078\3االستيعاب ، 



394 
 

 من قُبور 3فيها إن 2يقَاُل بِالْحجارة مبنيةٌ مستَهدمةٌ حظيرةٌ وفيه ، ∗دارِه في عقيٍل قَبر َأن والْمنْقُوُل
نفد ناجِ مولَّى 4هَأزص اللَّه هلَيع لَّمسف ويضر ننْهع ، يهفو رقَب يماهرنِ إبنَا ابديوِل سسر لَّى اللَّهص 
اللَّه هلَيع لَّمسو وهو فُوندإلَى م 5بِنج انثْمنِ عونٍ بظْع6م ، نفدنْبِ إلَى وج انثْمنِ عونٍ بظْعم دبع 

  . ورضي عنا بهم  َأجمعين علَيهِم اللَّه رِضوان 7عوف بن الرحمنِ

 انثْمعذَا وُل ه8َأو نم نفيعِ دقي بِالْبف انبلَى ∗شَعْأسِ عر ينا ثَلَاثرشَه نم ةري . الْهِجْأتيا ودُأح موي 
 حمزةَ بِقَبرِ(  ويبدُأ ، دأح شُهداء قُبور فَيزور بِالْمسجِد 9) الظُّهرِ جماعةُ(  تَفُوتُه لَا كَي مبكِّرا الْخَميسِ

                                                                                                                                                                                    
 الحبشة، بأرض عميس بِنْت َأسماء أمه ولدته. جعفَر َأبا يكنى الهاشمي، القرشي، طالب، أبي بن جعفر بن اهللا عبد 1

وهمع وقدم الحبشة، بأرض اإلسالم في ولد مولود أول و وحفظ المدينة، َأبِيه نوسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول ع 
 يكن لم إنه: ويقال الجود، بحر يسمى سخياً عفيفاً خليقاً ظريفاً، جواداً كريماً، جعفَر بن اللَّه عبد وكَان. عنْه وروى
: انظر .سنة  تسعين ابن وهو ثمانين، سنة بالمدينة وتوفي. بأسا  الغناء بسماع يرى ال وكَان منه، أسخى اإلسالم في

 .  456\3والذهبي ، السير ، .  880\3القرطبي ، االستيعاب ، 
  ) . أ(ب من /  160) ق(نهاية  ∗
  .تعالى ) ب(في  2
  . فيه ) ب(في  3
  . أزواج رسول اهللا ) ط(في  4
  .جانب ) أ(في  5
 مظعون بن عثْمان أسلم. السائب  َأبا الْجمحي، يكنى القرشي، حذافة، بن وهب بن حبيب بن مظعون بن عثمان 6

 بن عثْمان كَان الصحابة، فضالء من مجتهداً عابداً وكان. بدراً  وشهد الهجرتين، وهاجر رجالً، عشر ثالثة بعد
 منِّي، َأدنَى هو من بِي ويضحك عقْلي يذْهب شَرابا َأشْرب ال: وقَالَ  الْجاهلية، في الْخَمر حرم من َأحد مظْعونٍ
 من رجع ما بعد المهاجرين من بالمدينة مات رجل أول مظعون بن عثْمان وكَان. كَرِيمتي  َأنْكح َأن علَى ويحملُني

: انظر  .مات  ما بعد مظعون بن عثْمان قبل وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسول أن وغيرها عاِئشَة عن.  بدر
  .  589\3وابن األثير ، ٍأسد الغابة ، .  1053\3، االستيعاب ، القرطبي

 رسول يدخل أن قبل وأسلم سنين، بعشر الفيل بعد ، ولد الحارث بن عبد بن عوف عبد بن عوف بن الرحمن عبد 7
لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسأرض إلى هاجر:  جميعاً الهجرتين جمع األولين، المهاجرين من وكان األرقم، دار و 

 الربيع، بن سعد وبين بينه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وآخى المدينة، إلى وهاجر الهجرة، قبل قدم ثم الحبشة،
. وثالثين  إحدى سنة عوف بن الرحمن عبد توفي.  وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع كلها والمشاهد بدراً وشهد
وابن .  844\2القرطبي ، االستيعاب ، : انظر  .بالمدينة  سنة وسبعين خمس ابن وهو وثالثين، اثنتين سنة وقيل

  .  475\3األثير ، أسد الغابة، 
  . أولى ) ب(في  8
  ) . ب(ب من /  360) ق(نهاية  ∗
 . بالظُّهرِ  الجماعةُ) أ ، ب ، ج(في  9
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(1 مع لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسو ورزيَل وبج دُأح هي ، نَفْسيحِ فَفحالص نْهلَّى عص اللَّه هلَيع لَّمسو  )
 الْجنَّة تُرعِ من تُرعة علَى َأنَّه (( ماجه ِلابنِ رِواية وفي 3)) ونُحبه يحبنَا جبٌل ُأحد (( 2)أنه قال ( 
َأنا وريلَى عع ةعتُر نعِ مالنَّارِ تُر ((4 نعنِ واب رمع )) روُل مسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسو 

 فَواَلَّذي ، علَيهِم وسلِّموا فَزوروهم اللَّه عنْد َأحياء َأنَّكُم َأشْهد:  وقَاَل علَيه فَوقَفَ عميرٍ بنِ بِمصعبِ
  . 7)) الْقيامة يومِ إلَى  6السالم علَيه ردواو إلَّا 5أحد علَيهِم يسلِّم لَا بِيده نَفْسي

 في يْأتيه كَان (( ِلَأنَّه وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى بِه اقْتداء السبت يوم قُباء مسجِد يْأتي 9َأن ويستحب" 8"
 فيه وضع من وَأوُل ، الِْإسلَامِ في وضع مسجِد َأوُل وهو ،علَيه  متَّفَقٌ 10)) وماشيا راكبا سبت كُلِّ

 11) -  عنْهم اللَّه رضي -  عثْمان ثُم(  عمر ثُم بكْرٍ َأبو ثُم وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل حجرا
 2)) كَعمرة 1فيه الصلَاةَ َأن (( وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى عنْه صح 13فقد ، 12فيه والصلَاةَ زِيارتَه وينْوِي

                                                            
 له يقال وكان.  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى النبي عم هاشم، بن المطلب عبد بن حمزة: وهو . بِحمزةَ ) أ ، ب ، ج(في  1

 وكان المبعث من الثانية السنة في أسلم.  ويعلى عمارة بابنيه أيضا يعلى وأبا عمارة أبا يكنى رسوله، وأسد اهللا، أسد
 رضي حمزة، وكان اإلسالم، تدرك ولم ثويبة أرضعتهما الرضاعة، من وسلم عليه اهللا صلَّى اهللا رسول أخا حمزة
 عليه اللَّه صلَّى اهللا رسول أعمام من أسلم فما بسنتين وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسول من أسن وأرضاه، عنه اللَّه
لَّمسول وآخى الشهداء، سيد وهو. والعباس  حمزة إال وسر لَّى اللَّهص اللَّه هلَيع لَّمسن زيد وبين بينه وحارثة  ب.  

 ) . أ ، ب ، ج(ما بين القوسين ليس في  2
.  1482: ، كتاب الزكاة ، باب خرص الثمر، حديث رقم  125\2صحيح البخاري ، : انظر . متفق عليه  3

  ) . 503(–) 1392: (،  كتاب الحج ، باب جبل أحد يحبنا ونحبه ، حديث رقم  1011\2وصحيح مسلم ، 
. ضعيف جداً .  3115: ، باب فضل المدينة ، كتاب المناسك ، حديث رقم  1040\2سنن ابن ماجة ، : ينظر  4

  .  1820: ، حديث رقم  298\4األلباني ، سلسلة األحاديث الضعيفة ، : انظر 
 ) . أ(ليست في  5
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  6
األلباني ، سلسلة األحادي : انظر . ضعيف .  850: ، حديث رقم  364\20الطبراني ، المعجم الكبير ، : ينظر  7

 .    476\9الضعيفة ، 
  . قوله   )أ(د في ور 8
  )  . ب(ليست في  9
وصحيح مسلم ، .  1191: قم ، كتاب الجمعة ، باب مسجد قباء ، حديث ر 60\2صحيح البخاري ، : ينظر  10
 ) . 521(- )1399: (، كتاب الحج ، باب فضل مسجد قباء ، حديث رقم 1017\2
  ) . أ ، ب ، ج(ما بين القوسين ليس في  11
  ) . ب(ليست في  12
 ) . أ ، ب ، ج(ت في ليس 13
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 -  خَاتَمه سقَطَ وفيها وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسوُل فيها تَفََل الَّتي 4َأرِيسٍ 3بِْئر  قُباء في ويْأتي 2))

 لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص- نم انثْمع يضر اللَّه نْهُأ ، عضتَوفَي بشْريو ورزيو جِدسالْفَتْحِ م وهلَى وع 
ةطْعق نِل مبلْعٍ جس نم ةبِ جِهالْغَر كَعرفَي يهو فعديو .  

 الَْأربِعاء يوم لَه 5فَاستُجِيب الَْأحزابِ علَى َأيامٍ ثَلَاثَةَ فيه دعا وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى َأنَّه (( جابِر روى 
نينِ بلَاتَي6)) الص . اجِدسالْمي والَّت نَاكا هنْهم جِدسقَاُل مي لَه جِدسي من7ظُفْرٍ ب يهف رجح لَسج هلَيع 
لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسقَاُل ، ويا وتْ ملَسج هلَيَأةٌ عرام تُرِيد لَدبِلَتْ إلَّا الْوقَاُل ، حيو إن يعمج 

اجِدسالْم دشَاهالْمو لَةفَضي الْمالَّت ينَةدبِالْم ا ثَلَاثُونرِفُهعُل يَأه ينَةدالْم ، دقْصيو اري الْآبالَّت لَّى كَانص 
اللَّه هلَيع لَّمسُأ وضتَوا ينْهم بشْريو يهو بةٌسا عنْهم ةَ 8بِْئراعض10)واهللا أعلم (  9ب .  

 بِما بعدها ويدعو بِصلَاة الْمسجِد يودع َأن لَه يستَحب َأهله إلَى الرجوعِ علَى عزم وِإذَا ) فَصٌل( 
بَأح ، َأنو يْأتي رالْقَب الْكَرِيم لِّمسفَي وعديا وبِم بَأح لَه هياِلدِلوو هانِإخْوو هلَادَأوو هلَأهو اِلهمو ، 

                                                                                                                                                                                    
  ) . أ ، ج(ليست في  1
. 780: اء والصالة فيه ، حديث رقم ، كتاب المساجد ، فضل مسجد قب 387\1النسائي ، السنن الكبرى ، : ينظر  2

 .  1412: قُباء، حديث رقم  مسجِد في الصلَاة في جاء ما ، كتاب إقامة الصالة ، باب 453\1وسنن ابن ماجة ، 
  . بين ) ب(في  3
  ) . ب(ليست في  4
  . فاستحبت ) ب(في  5
األلباني ، صحيح الترغيب والترهيب ، : انظر . حسن .  14563، حديث رقم ،  425\22مسند أحمد ، : ينظر  6
  . 1185، حديث رقم  24\2
 من طريقه البقيع، شرقي في الشرقية الحرة بطرف وهو البغلة، بمسجد اليوم ويعرف األوس، من ظفر بني مسجد 7

 اهللا عبد بن علي: السمهودي: انظر . البقيع  بأقصى عنهما اهللا رضي علي أم أسد بنت بفاطمة المعروفة القبة عند
 ، المصطفى دار بأخبار الوفاء وفاء ،) هـ911: المتوفى(،  الحسن أبو الدين نور الشافعي، الحسني أحمد بن
    .  4: األجزاء عدد ، 1419 – األولى: الطبعة ، بيروت – العلمية الكتب دار: الناشر. 36\3
  . بين ) ب(في  8
 ما طهور الماء بأن وسلم، عليه اهللا صلى النبي، أفتى فيها معروفة، وبئرها بالمدينة ساعدة بني دار :هي  بضاعة 9
 الخبر وفي بالمدينة، نخل لبضاعة: القعنبي  تفسير البخاري كتاب وفي أموالهم، من المدينة ألهل مال وبها يتغير، لم
 مائها، من وشرب فيها وبصق البئر إلى وردها الدلو من فتوضأ بضاعة بئر أتى وسلم، عليه اهللا صلى النبي، أن

ياقوت : انظر  . عقال من أنشط فكأنما فيغسل بضاعة، ماء من اغسلوني: يقول  أيامه في المريض مرض إذا وكان
  .  442\1الحموي  ، معجم البلدان  ، 

 ) . أ ، ب ، ج(ما بين القوسين ليس في  10
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 غَير:  ويقُوَل والْآخرة الدنْيا بليات من عافية في 1غَانما ساِلما َأهله إلَى يوصلَه َأن تَعالَى اللَّه ويسَأَل
 3ولْيكْثر . عافية في نَبِيه وحرمِ حرمه إلَى يرده َأن تَعالَى اللَّه شَاء إن 2ويسَأَل ، اللَّه رسوَل يا مودعٍ
ركْثلْي3و هاءعد ي بِذَِلكف ةضوالر الشَّرِيفَة يبقع اتلَو4الص نْدعرِ والْقَب ، تَهِدجيي ووجِ فعِ خُرمالد 
فَِإنَّه نم اتاروِل َأمي ، الْقَبغنْبيو قَ َأندتَصي ءلَى بِشَيانِ عجِير∗ لَّى النَّبِيص اللَّه هلَيع لَّمسو ثُم 

 الرجوعِ سنَنِ ومن . منْها والْقُربِ النَّبوِية 6الشريفة الْحضرة 5مفارقة علَى متَحسرا متَباكيا ينْصرِفَ
 8ِلربنَا 7ساجِدون عابِدون تَاِئبون آيبون ويقُوَل الَْأرضِ من شَرف كُلِّ علَى يكَبر َأن : (( الرجوعِ
وندامقَ ، حدص اللَّه هدعو ، رنَصو هدبع ، مزهو ابزالَْأح هدحذَا.  9)) وهتَّفَقٌ وم  هلَيعنْهلَّى عص 

 الْحذَرِ كُلَّ ولْيحذَرme  j  i  h  g    fk    o  n     m    ll10 . .  وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى

 12هِلغَيرِِ وقَولُه . الْعود عدمِ علَى والْعزمِ 11السفَرِ علَى التَّنَدمِ إظْهارِ من الْجهلَة بعضِ من يصدر مما
ذَراح َأن ودتَع ونَحو ذَا ذَِلكفَه كُلُّه ضرتَع قْتْل ِللْمِليُل بمِ ددوِل عالْقَب قْتالْمي واِل فِإذَا . الْحو 
 علَيه َأنَّه (( النَّساِئي 14وروى . ى آخرهإلَ 13أيضاً آيبون:  ويقُوُل دابتَه حرك بلَده علَى َأشْرفَ
،   َأظْلَلْن وما السبعِ السموات رب اللَّهم:  يراها حين قَاَل إلَّا دخُولَها يرِيد قَريةً ير لَم والسلَام الصلَاةُ

                                                            
  ) . ج(ليست في  1
  . ويسأله ) ج(في  2
  . وأن يكثر ) ج(في  3
  . الصالة ) ب(في  4
  ) . ج(أ من /  365) ق(نهاية  ∗
 . فراق ) ط(في  5
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  6
 . ماجرون ، وهو خطأ ) ب(في  7
  ) . ب ، ج(ليست في  8
.  2995: ، كتاب الجهاد والسير ، باب التكبير إذا عال شرفاً ، حديث رقم  57\4صحيح البخاري ، : ينظر  9

- )1344: (وغَيرِه ، حديث رقم  الْحج سفَرِ من قَفََل ِإذَا يقُوُل ما ، كتاب الحج ، باب 980\2وصحيح مسلم ، 
)428 .(  

 .  88آية : سورة القصص  10
  ) . ج(ليست في  11
 . لغير ) أ(في  12
 ) . أ ، ب ، ج(ليست في  13
  . طمس ) ج(في  14
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برو ينضعِ الَْأربا السمو َأقْلَلْن ، برينِ واطا الشَّيمو لَلْنَأض ، براحِ ويا الرمو نيفَِإنَّا . ذَر َألُكنَس 
رخَي هذه∗ ةيالْقَر رخَيا وهلَأه رخَيا وا ميهوذُ ، فنَعو بِك نا مهشَر شَرا وهلَأه شَرا وا ميهقُوُل ، فيو 
 :مْل اللَّهعا ِلي اجيها فارقًا 1قَررِزنًا وس2)) ح   

 بدَأ دخَلَها وِإذَا ، ذَِلك عن نَهى فَِإنَّه ، علَيهِم داخلًا 3بِمجِيِئه يبغَتُهم ولَا يخْبِرهم من ∗َأهله إلَى ويرسُل
جِدسلَّى بِالْمفَص يهنِ فتَيكْعر إن لَم كُنقْتُ يو ةاهكَر ، خُُل ثُمدي نْزِلَهلِّيو  مصي(  ينِ 4)بيته  فتَيكْعر 
 حمده ويديم ، بِالسلَامة والرجوعِ الْعبادة إتْمامِ 7من َأولَاه ما 6على ويشْكُره 5تعالى اللَّه ويحمد ركْعتَينِ
هدمح هشُكْرةَ ودم هاتيح ، تَهِدجيي وف ةانَبجا مم وجِباطَ يبي الِْإحي فاقب رِهمةُ . علَامعو جالْح 

  . 8قبل كَان مما خَيرا يعود َأن الْمبرورِ

 ربعِ من الضعيف ِلعبده سبحانَه اللَّه يسر ما تَمام وهذَا رحمه اهللا تعالى ورضي عنه الْمصنِّفُ قَاَل( 
اتادبَأُل . الْعَأس اللَّه بر ينالَم9ذا الْع وديمِ الْجمالْع قِّقَ َأنح10ِلي ي يهف الِْإخْلَاص لَهعجيا وع11ِلي نَاف 

موي ةاميالْق . لَى إنَّها عم شَاءي يرقَد  )ةاببِالِْإجو يرد13) 12واآلن . ج عَأشْررِيًئا وب نِل موالْح ةالْقُوو 

                                                            
  ) .ب(أ من /  361) ق(نهاية  ∗
  إقراراً) ط(في  1
دخُولَها ،  يرِيد الَّتي الْقَرية رْؤية عنْد ، كتاب السير ، باب الدعاء 117\8النسائي ، السنن الكبرى ، : ينظر   2

 الدمشقي، الحنبلي، الحراني، الحليم، عبد بن أحمد ، الدين تقي:  تيمية ابن: صحيح ، انظر .  8775حديث رقم 
 – اإلسالمي المكتب: الناشر،  147\1 ، األلباني الدين ناصر محمد: تحقيق ، الطيب الكلم ،)هـ728: المتوفى(

  .1: األجزاء عدد ، 1977 – الثالثة: الطبعة ، بيروت
 ) .أ(أ من /  161) ق(نهاية  ∗

  . طمس ) ب(في  3
 . فيه ) ط(في  4
 ) . أ ، ب ، ط(ليست في  5
  ) . أ(ليست في  6
  .ممن ) ط(في  7
  ) . أ ، ب ، ج(ليست في  8
 . ذو ) أ(في  9
  ) . ج(ليست في  10
 . إلي ) ب(في  11
 ) . أ ، ب(ليست في  12
  ) . ج(ما بين القوسن ليس في  13



399 
 

 مقَاصده وِإكْماِل الثَّاني الربعِ بِخَتْمِ يمن َأن 2آمين تَعالَى فَضله من ساِئلًا . 1) النِّكَاحِ كتَاب(  مفْتَتحا
 علَى اللَّه وصلَّى الْعظيمِ الْعلي بِاَللَّه إلَّا قُوةَ ولَا وَلح ولَا ، عبده عن بِه ويرضى يرضاه وجه علَى
   . الْمستَقيمِ والصراط الْقَوِيمِ الشَّرعِ صاحبِ 5عبده ورسوله4) 3]آله وصحبه [ محمد (  سيدنَا

  

                                                            
  ) . ج(ما بين القوسين ليس في  1
 ) . ط(ليست في  2
 ) . ج(ما بين المعكوفين ليس في  3
 ) . أ(ما بين القوسين ليس في  4
  . محمد ) أ(ورد في  5
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  الخاتمة 

وأسأل اهللا سبحانه  ،تاب فتح القديرق هذا الجزء من كيحقأن يسر لي تأحمد اهللا سبحانه وتعالى 
  . وتعالى أن يكون عملي خالصاً لوجهه الكريم وأن يتم علي نعمته وسائر المسلمين 

ثم أتبعتها  ،وفي النهاية هذه جملة من النتائج التي توصلت إليها من خالل تحقيقي لهذا الجزء
  . ببعض التوصيات 

 . صحة نسبة الكتاب إلى ابن الهمام  - 1

 . كان البن الهمام مكانة علمية كبيرة بين أقرانه في ذلك العصر  - 2

إن االسم الصحيح للكتاب هو فتح القدير ، وليس شرح فتح القدير كما هو عنوان النسخة  - 3
 . المطبوعة من الكتاب 

 . كتاب نصب الراية للزيلعي في تخريج األحاديث  اعتماد ابن الهمام بشكل كبير على - 4

شخصية ابن الهمام كانت بارزة بشدة في الشرح من خالل تعليقاته على المسائل التي  - 5
 . كان يطرحها 

أكثر ابن الهمام بذكر األدلة النقلية وخصوصاً األحاديث النبوية وهذا خالف ما يشاع عن  - 6
 . ل كبير وإنما اعتمادهم على العقل األحناف بأنهم ال يعتمدون على النقل بشك

كان ابن الهمام مجتهداً محققاً ومرجحاً في كثير من المسائل ، ولم يكن مقلداً متقيداً    - 7
 . بترجيحات صاحب الهداية أو غيره 

، وهذا ظاهر من  بتأليف هذا الكتاب خدم ابن الهمام المذهب الحنفي خدمة عظيمة  - 8
 . تاب فتح القدير اعتماد الحنفية بشكل كبير على ك

 . احتوى الكتاب على كمية كبيرة من األحاديث النبوية واآلثار عن الصحابة والتابعين  - 9

  التوصيات

 .يوصي الباحث باستكمال تحقيق هذا الكتاب وإخراجه مطبوعاً بشكل كامل  

ويوصي الباحث باالهتمام بعلم المخطوطات وتحقيقها ، لما له فائدة من إخراج آالف  

 . بهذه المخطوطات القيمة  اتتبسالمية إلى النور ، وإثراء المكالمخطوطات اإلمن 
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 الصفحة  السورة ورقم اآلية  اآلية 
 mf  e  d  c  b    a  `  _  ~g l   146   194آية  –سورة البقرة  

 mµ   ́   ³  ²   ±  °  ¯l   249  196آية  –سورة البقرة   

m Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ¸l   133  196آية  - سورة البقرة   

 mÇ  Æ  Å   Ä  Ã  Â   Á l   69  196آية  - سورة البقرة  

 m ¬  «     ª  ©  ¨  §l   254  196آية  –سورة البقرة  

 mì  ë   ê   é  è  ç   æ  å l   229  196آية  - سورة البقرة  

 mQ  Pl   255  239آية  –سورة البقرة  

 m   p  o  n  m  l  kl   244  273آية  –سورة البقرة  

 ma  `    _l   181  25آية  –سورة النساء  

 m®  ¬  «  ª  ²  ±   °  ¯ l   216  95آية  –سورة المائدة  

 m²  ±   °  ¯  ®³  l   181  95آية  –سورة المائدة  

 m  ¹  ¸  ¶  µ  ´l   147  95آية  –سورة المائدة  

m  اثُْل مم اءزا فَجدمتَعم نْكُمم قَتَلَه نموl   186  95آية  –سورة المائدة  

 m¾  ½  ¼  »  º  ¹    l   143  95آية  –سورة المائدة   

 mÎ  Í  Ì  Ë  Ê   É        È  Çl   147  95آية  –سورة المائدة  

 mÃ  Â  Á  À  ¿l   147  95آية  –سورة المائدة  

m Æ  Å  Ä l   147   95آية  –سورة المائدة   

 mH  G  F  E     D  C  B  Al   132   96آية  –سورة المائدة  

 mP  O  N  M  L  K   JQ  l   181  96آية  –سورة المائدة   

 mw  v  ul   285  79آية  –سورة األنعام  

 m  k  j   i  h    g  f  el   376  160آية  –سورة األنعام  

m   ¯   ®  ¬  «  ª  ©l   289   24آية  –سورة اإلسراء  

m  c  b  a   `  _  ^  ]  \l   377   25آية  –سورة الحج  

 m  _  ~   }   |  {l   358  27آية  –سورة الحج  
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mw  vl   336  28آية  –سورة الحج  

 m ~  }  |l   336  29آية  –سورة الحج  

 ml    k    j  i  hl   249  33آية  –سورة الحج   

 m¨   §  ¦l   341   36سورة الحج ، آية  

me  j  i  h  g    fk    o  n     m    ll   397   88آية  –سورة القصص  

mf   e  d  c  b  gl   387  56آية  –سورة األحزاب  

 m     ¨  §   ¦  ¥  ¤      £  ¢  ¡l   289   7آية  –سورة غافر  

m      µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯ l   289  7آية  –سورة غافر  

 mT  Sl   289  9آية  –سورة غافر  

 mi   h  g  fl   289   5آية  –سورة الشورى  

 m  e  d  c  bl   289  5آية  –سورة الشورى  

m    y   x   wl   243   33آية  –سورة محمد  

m  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ôl   284  39آية _ سورة النجم  

 mD  C  B  Al   288   1آية  –سورة اإلخالص  



402 
 

  مسرد األحاديث النبوية

 
  طرف الحديث

  الصفحة

  356  ابدأوا بما بدأ اهللا 
دٌلُأحبنَا جبحي هبنُح394  و  
  57  الشَّوارِبَأحفُوا
  324 ومنْهما منْهتُقَبَلواِلديه عن الرجُلحجإذَا

  320 من ثَلَاثإذَا ماتَ ابن آدم انْقَطَع عملُه إلَّا
تَأيَأرلَو لَى كَانع َأبِيكني323 د  
  344 إلَيهاُألْجِْئتَ إذا بِالْمعروفاركَبها
دَأشْهَأنَّكُم اءيَأح نْدع اللَّهموهوروافَزلِّمسوهِملَي395 ع  
  390 الْمكْتُوبةَإلَّامنْزِِله في الرجِل صلَاةَأفْضَل

جرلَا حْل و123  افْع  
  289 اقْرءوا علَى موتَاكُم يس

  101 بِالْبيتتَطُوفيلَاَأنغَير الْحاج يقْضي مااقْضي
  79 هديا واهديا حجكُمااقْضيا
  100 عريانبِالْبيتيطُوفُولَامشْرِك الْعامِ بعد يحجنلَاَألَا

  369 امتشطي وارفضي عمرتك
رِمحالْم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر ر161 َأم  

  342  وجِلَالَها جلُودهاوَأقْسمبدنهعلَىَأقُومَأنوسلَّمعلَيهاللَّهصلَّى اللَّه رسوُلَأمرني
  187 َأمنْكُم َأحد َأمره َأن يحمَل علَيها َأو َأشَار إلَيها

َأن)لَّى) اهللا  نَّبِيص اللَّههلَيعلَّمسَأى[ولًارجوقُرسنَةًيدا فَقَاَل لهبهكَب343  ار  
 بعالص لَّ)بن جثامة ( َأنص وِل اللَّهسى ِلردارٍَأهمح زجع لَّمسو هلَيع 192  ى اللَّه  

لَاةََأنالص ةرم395  فيه كَع  
إناللَّهيلَغَن نشْيِ عم كُأخْت،كَبفَلْتَردلْتُه360 و  

  229 َأن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأمر ِلرفْضها الْعمرةَ بِدمٍ
َأنلَّى النَّبِيص اللَّه هلَيعلَّمسوهابحَأصكَانُواوونرنْحنَةَيدقُولَةَالْبع340  م  

  296 يا رسوَل اللَّه إن فَرِيضةَ اللَّه في الْحج:َأن امرَأةً من خَثْعم قَالَتْ
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لَّى اللَّهص َألَهلًا سجر فَقَاَلَأن لَّمسو هلَيا:عمهرانِ َأبوِلي َأب 287 كَان  
  276 يا رسوَل اللَّه ما الِْإسلَام: َأن رجلًا قَاَل 

وَلَأنسر لَّى اللَّهص اللَّههلَيعلَّمسثَوعبهعيٍمد333 بِه  
وَلَأنسر لَّى اللَّهص اللَّههلَيعلَّمسوثكَاننِيبعدبِالْبهعمقُوُلثُم335 ي  

  193  َأن رسول اهللا علَيه الصلَاةُ والسلَام خَرج حاجا فَخَرجوا معه فَصرفَ
َأنركَبلَىيكُلِّ ع فشَرنضِمقُوَلالَْأريوونبآيونتَاِئبونابِدعسون397  اجِد  

ةبِييدالْح امع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر ع193 انْطَلَقْنَا م  
  199 َأنَّه َأهدى ِللنَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَحم حمارٍ

  286 َأملَحينَِأنَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم َأتَى بِكَبشَينِ
لَّىَأنَّهص اللَّه هلَيع لَّمساوعديهامٍثَلَاثَةَفلَىَأيابِعز396 الَْأح  

هتُأم نع الْآخَرو هنَفْس نا عمهدنِ َأحيلَحنِ َأمشَيى بِكَبحض لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص 284 َأنَّه  
نَِأنَّهييمظنِ عشَيكَب شْتَرِيي يحضي َأن ادإذَا َأر كَان لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه284  ص  
لَىَأنَّهعةعتُر نعِ متُر نَّةالْجَأناوريلَىععةعتُرنعِم414 النَّارِتُر  

  128  بِالْحديبِية في الْحلِّ وكَان يصلِّي في الْحرمِ َأنَّه علَيه الصلَاةُ والسلَام نَزَل
َأنَّههلَيلَاةُعالص لَامالسَل ومتَعلَىاسعهيدةَهنَاجِينبٍبنْدجيلَمالَْأسهرَأمو َأن همتَقَدا ي334  بِه  
َأنَّههلَيلَاةُعالص لَامالسَأكََل ون331 الْكُلِّم  

ها اللَّهمرح لَدذَا الْبه الْفَتْحِ إن موقَاَل ي لَامالسلَاةُ والص هلَيع 207 َأنَّه  
  130 َأنَّه علَيه الصلَاةُ والسلَام وقَفَ في حجة الْوداعِ فَقَاَل رجٌل

  288 هم ليفرحون بهإنه ليصل إليهم وإن
  190 َأهديتُ ِلرسوِل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَحم حمار وحش

اءحوالر ضِ َأفْنَاءعبِب لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وِل اللَّهسر عم يرنَس نا نَحنَمي193  ب  
 ديالص منَا لَحتَذَاكَرنَاِئم لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِيو رِمحالْم ْأكُلُه185 ي  

عةُ تَطَورمالْعو ادجِه ج278 الح  
جفَةَالْحر108  ع  

رتَماعو َأبِيك نع ج296  ح  
جحنعكنَفْس ثُم جح نةَعمر324 شُب  
جالحعةُ تَطَورمالْعةٌ و294 فَرِيض  
  275 فريضتان والعمرةالحج
  69  وجهِيعلَىيتَنَاثَروالْقَمُلوسلَّمعلَيهاللَّهصلَّى اللَّه رسوِل إلَىحملْتُ
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نَّاءالحيب31  ط  
  116  منَاسكَكُم عنِّيخُذُوا

 وِل اللَّهسر عنَا مجعمرةخَر َأو ةجي حف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّه168 ص  
هِني قَتْلرِمِ فحلَى الْمع سلَي ابوالد نم س160 خَم  

سخَمنم ةطْر57  الْف  
  160 خَمس من الْفَواسق يقْتَلْن في الْحلِّ والْحرمِ

حوُلذَبسر لَّى اللَّهص اللَّههلَيعلَّمسونعاجِهو357 َأز  
يةٌ هاجِبَأو ةرمالْع نع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسِئَل ر277 س  
  145 سَألْتُ رسوَل اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم عن الضبعِ َأصيد هي

  378 سواهفيماصلَاةَألْفمنَأفْضُل هذَا مسجِدي فيصلَاةٌ
  340 َأربعابِالْمدينَةالظُّهروسلَّمعلَيهرسوُل اللَّه صلى اهللاصلَّى

كُمموصموي ونومتَص كُمطْرفومويونر353 تُفْط  
هابفَِإذَا َأص ، ديص عبْؤكَُلالضيو نسشٌ مكَب يهفَف رِمح176 الْم   

  144  الضبع صيد وفيه شَاةٌ
  145 الضبع صيد، فَِإذَا َأصابه الْمحرِم فَفيه كَبشٌ مسن ويْؤكَُل

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسى رح285 ض  
  94  صلَاةٌ بِالْبيتطَّوافُال

  267 عمرةٌ في رمضان تَعدُل حجةً
  304  عن َأنَسٍ َأنَّه سَألَه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فَقَاَل يا رسوَل اللَّه إنَّا نَتَصدقُ عن موتَانَا

  360 هدياتَركَب وتُهديَأنوسلَّمعلَيه اللَّه صلَّى النَّبِيفََأمرها
  69  فأمره أن يطعم فرقا 

َلفَِإنَأهككَانُوا الشِّر ونفَعدينذَامعِهضو119 كَانَتْإذَاالْم  
  253 فَلَا ُأحلُّ حتَّى ُأحلَّ منْهما جميعا

رثَلَاثًافَنَح تِّينسو هد340  بِي  
داعرِيقَونْبم باتوي رفنَّة389 الْج  
كَانيهْأتي يكُلِّ ف تبا سباكارياشم395 و  

  376  خَطَّاء آدمكُلُّ ابن
  338 منْحرمنًى وكُلُّ موقفٌ عرفَةَكُلُّ
  381 مساجِد ِلثَلَاثَة إلَّا تُشَد الرحاللَا
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 دَأح اوِزجيقَاتَلَا ي221  الْم  

  379 ُأمتيمنَأحدوشدتهاالْمدينَة لَْأواء علَى يصبِرلَا

لَكُم ادصي َأو وهيدتص ا لَمم مرح َأنْتُمو لَاٌل لَكُمح ديالص م185 لَح  

هلَيع لَّى اللَّهص وِلهسلَى رع اللَّه ا فَتَحكَّةَلَمم لَّمس194 و  

ماللَّهبر اتومعِ السباالسموَأظْلَلْنبرو  ،ينضعِالَْأرباالسمو397  َأقْلَلْن  

لَابِكك نا مكَلْب هلَيلِّطْ عس م171 اللَّه  

  389 الْجنَّةرِياضِمنروضةٌ ومنْبرِي بيتيبينما

  378  سيَئات عشْر عنْهوحطَّحسنَاتعشْرلَهاللَّهكَتَبإلَّاوضعها ولَا قَدما رجٌلرفَعما

نمكرَأد انضمكَّةَ ربِمهامفَصقَاماوم نْهمرستَيبكُت378 لَه  

نمتَطَاعاس وتَ َأنمي ينَةدتْبِالْممفَِإنِّيفَلْيَأشْفَعنوتُِلمماي379 بِه  

ننيماءا جاِئرلَا ز لُهمةٌتَعاجيإلَّاحتار380 زِي  

نمجحنع هيوَأب ى َأواقَضمنْهاعمغْرثَمعبمويةاميالْقعارمر323  الَْأب  

نمجحنع َأبِيه هُأمو فَقَديقُضنْهعتُهجحكَانوُللَهشْرِفَضجٍعج323  ح  

نمجاحياشم بكُت بِكُلِّ لَهةنَةٌخُطْوسحنمنَاتسمِحر359 الْح  

نمجذَاحتَ هيالْب كُنفَلْيرآخهدهعتيافَبِالْب123 الطَّو  

نمجحارزرِي وقَب دعيبتومكَاننيكَمناريزيفاتي380 ح  

ةاميمِ الْقوإلَى ي اجالْح رَأج لَه باتَ كُتا فَماجح جخَر ن320 م  
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نماررِيزتْ قَببجو يلَهت380 شَفَاع  

نا طَافَموعبلَّى بالبيت ُأسصنِوتَيكْعرِلكَاندكَع ةقَب378 ر  

  132 من قَدم شَيًئا من حجه َأو َأخَّره فَلْيهرِقْ دما

مد هلَيفَع كلَى نُسكًا عنُس مقَد ن131 م  

  246 من كُسر َأو عرِج فَعلَيه الْحج من قَابٍِل

  mD  C  B  Al  288 من مر علَى الْمقَابِرِ وقَرَأ 

نقَفَمفَةَ وربِع فَقَد تَم هج87 ح  

  389 الْجنَّةتُرعِ من تُرعة علَىمنْبرِي

  32 بِالْحنَّاءوالْخضابِوالدهنِالتَّكَحِل عن الْمعتَدةَنَهى

 نْكُمْل ماههإلَي َأشَار ا َأوهلَيَل عمحي َأن هرَأم د137 َأح  

ادعٍ عبكُلُّ س181  و  

ةرملَّ بِعحيفَل جالْح فَاتَه ٍل فَقَدفَةُ بِلَيرع فَاتَه ن263 وم  

  391  حسابٍ بِغَيرِالْجنَّةَيدخُلُونالْبدرِلَيلَةَالْقَمرِصورةعلَى َألْفًا سبعون منْهايبعثُ

  160 الْحيةَ والْعقْرب يقْتُُل المحرم
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  مسرد اآلثار

  الصفحة األثر
جِعإلَىار ينَةدفَِإنَّا الْم َأن عمنَسناككَّةَسوتُلَاممتَّىيحكُونيمر377  الْح  

  330 أدنى ما يهراق من الدماء شاة

  382 وسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىاللَّهرسوُلفيهاتُربةً َأطََأ َأن اللَّه منَأستَحي

  265 اصنَع كَما يصنَع الْمعتَمر ثُم قَد حلَلْت

جحي َل َأننِ قَبتَيرمع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي رتَم268 اع  

رتَماعةدي الْقَعي ذف نكُلُّه رمع عبَأر لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهس271  ر  

  271 َأن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم اعتَمر َأربعا إحداهن في رجبٍ

اع لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نَِأنتَيرمع ر273 تَم  

ةادرج نم  رةٌ خَيرلَتَم ، ماهرالد 169 إنَّك لَتَجِد  

ِئَلَأنَّهسنٍل عجر قَعو هلبَِأهوهنًىوَلبِمقَبَأنيضفيهرفََأمَأنرنْحنَةً يد87  ب  

 لَامالسلَاةُ والص هلَيع اٍلَأنَّهي شَوف رتَم272 اع  

َأنَّهرٍلمجبِر رنْحنَةً يدب يهارِكَةٌوا:فَقَاَلبثْهعااباميةًقدقَي340 م  

  82 لَاقَاَل؟فَيقْعدالساِئُل لَه قَاَل ، حجهبطَل

ةادرج نم رةٌ خَير169  تَم  

هلَيع ثُمذَِلك دعةٌ برم262  ع  

عةُ تَطَورمالْعةٌ وفَرِيض ج280 الْح  

  276 الْحج والْعمرةُ فَرِيضتَانِ علَى النَّاسِ

  267 حلَّتْ الْعمرةُ في السنَة كُلِّها إلَّا َأربعةَ َأيامٍ

  271 اللَّه علَيه وسلَّم في عمرة في رمضانخَرجتُ مع رسوِل اللَّه صلَّى

  377 بِغَيرِهاخَطيَئةًسبعينمنعلَيَأعز ُأصيبها بِمكَّةَخَطيَئةٌ

  267 يوم عرفَةَ ويوم النَّحرِ ، وثلَاثَةُ َأيامِ التَّشْرِيق: خَمسةُ َأيامٍ 

  388  اللَّهرسوِلقَبرِعنِلياكْشفيالْمْؤمنينُأميا: فَقُلْت عاِئشَةَ علَىدخَلْت
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  88   وقَع حتَّىالْبيتَيزرلَمَأنَّهغَيركُلَّهاالْمنَاسكقَضىرجٍل عن عباسٍابنسِئَل

  347 بِهافََأفْتَانيالْمتْعة عن عباسٍ ابنسَألْت

  88 قَابٍِل من وحج عليك بدنَةٌ

  143 في النَّعامة يقْتُلُها الْمحرِم بدنَةٌ من الِْإبِِل

  156  في بيض النعامة قيمته

نُهثَم رِمحالْم هيبصامِ يضِ النَّعيي ب155 ف  

ورزج ةامي النَّعفو ، مهرنِ دتَيضيي بفمِ شَاةٌ ، ورالْح ةاممي ح144 ف  

  155 في كُلِّ بيضتَينِ درهم وفي كُلِّ بيضة نصفُ درهمٍ

  330 فيه جزور أو بقرة أو شاة

  382 بِالْقُرآنِاُفْتُتحتْفَِإنَّهاالْمدينَةَإلَّابِالسيف اُفْتُتحتْ كل البالد

 قُورالْع الْكَلْب :د172  الَْأس  

"لََأنبُأذْن  ينسا خَمذَنْبةكْب377 بِر  

ةدي الْقَعي ذإلَّا ف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص وُل اللَّهسر رتَمعي 270 لَم  

  276 لَيس َأحد من خَلْق اللَّه إلَّا وعلَيه حجةٌ وعمرةٌ

  358 ماشياَأحجلَمَأنعلَىكََأسفي شَيء علَىَأسفْتما

  377 مكَّةُإلَّاالْعمِلقَبَلبِالْهِمةفيها الْعبد يَؤاخَذُ بلْدةمنما

ننَّةَمالس َأن ييْأت رلَّىرسول اهللا قَبصاللَّههلَيعلَّمسونِلمبقلَةب383  الْق  

  124 من قَدم شَيًئا من حجه َأو َأخَّره فَلْيهرِقْ دما

مد هلَيفَع كلَى نُسكًا عنُس مقَد ن124 م  

  247 ويواعد َأصحابه موعدا ، فَِإذَا نُحر عنْه حلَّيبعثُ بِهديٍ 

  162 يقْتُُل الْمحرِم الذِّْئب وكُلَّ عدو لَم يذْكَر في الْكتَابِ

  81 حالالًيرجِعانِ ثُم حجهمايقْضيانِ
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  مسرد األلفاظ الغريبة

  رقم الصفحة  اللفظ
رم22 ُأج  
  301 اإلداوة
  194 الِْإذْخر
  34 اآلس

  57 اِلاستحداد
  34 األشنان
37 الَْأفَاويه  
ار36 الَْأنْو  
  133 الْبازِي
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  36 الْبانِ
  30 البدنة
  18 البنفسج
  60 التَفَث
45 التِّكَّة  
  53 التنوير
ذَام78 ج  
  143 الْجذَع
  18 الجنايات
  361 الحام
َأةد133 الْح  
  40 الْحرضِ
  374 حطيم البيت
  383 الْحنيةُ
  348 الخامعة
تَان57 الْخ  
  30 خضب
  19 الخطمي
  26 خلوق

يينصار37 الد  
لَق166 الد  
  189 الربِيَئة
  20 الريحان
  18 الزعفران
  295 زمنًا
  343 السائبة
قُوجر47 الس  

اجكْبالسفَر37 الَْأص  
  166 السمور
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رنَّو131 الس  
جر36 الشَّي  
  177 الصائل
  24 صاع

ةورر320 الص  
  186 الصفيف
  53 الصلْبِ
ب166 الض  

  89 طواف الزيارة
  107 طواف الصدر
انلَس44 الطَّي  
ي131 الظَّب  

  48 عارِضال
انَة53 الْع  
  19 العصفر
  19 الغالية

  134 فُسطَاطال
  160 الْفُويسقَة
  44 الْقَباء
  19 القسط
  347 قلة راسه
ةو41 قَلَنْس  
يرثب ير148 كَث  
  302 الْكرى
  203 المدبر
  347 المعصم
  284 موجوءينِ
امو61 الْه  
  19 الورس
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  32 الوسمة
  343 الوصيلة
  143 الْيربوع
  347 ينشنه
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  في النص المترجم لها مسرد الكتب 

  رقم الصفحة الكتاب

  43 والفروعاألصول األسرار في

  64  األصل في الفروع

  250  الَْأماِلي

  97 األحكامأحاديث في:   اإلمام

  110  الِْإيضاح

  47 الشرائعترتيب في الصنائعبدائع

  83 بالغات اإلمام مالك

  55  الصغيرِ الْجامعِ

  72 خَانِلقَاضي الصغيرِ الْجامعِ

  154 الجامع الكبير والصغير في فروع الحنفية

  320 الجامع المصنف في شعب اإليمان

  55  جامع فخر اإلسالم

  33  الجوامع

انَةزِل خ43  الَْأكْم  
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  363 المسائلتنقيح في الدالئل خالصة

اتقَي91  الر  

  139  السير

  55  الْآثَارِ شَرحِ

  58  الْكَنْزِ شَرحِ

  80  الرواية ظَاهرِ

  298  عيون الْمساِئِل

  33  الغاية

  297 غريب الرواية في فروع الحنفية

  25  الفتاوى

  174  الفتاوى العتابية 

قَنْدرمِل سى َأه304  فَتَاو  

  40  خَان قَاضي فَتَاوى

  27 الكافي في فروع الحنفية

245  الْكَشَّاف  

  25  المبسوط 
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  93 )البكريمبسوط( أو الْكَبِير الْمبسوطَ

  23 المجرد في فروع الحنفية

يطح64  الْم  

  380 الحنفية فروع في المختار

  316 مختصر الطحاوي في فروع الحنفية

  183  مختصر الكرخي

  78  الْمراسيِل

  274 المستدرك على الصحيحين

  320 الكبير، والصغير، واألوسط في الحديث: المعجم 

كنَاسم ي53  الْفَارِس  

يانمالْكَر كنَاس132  م  

  24 المنتقى في فروع الحنفية

  82  ماِلك موطَّأ

  74 الْهِداية شرح في النِّهاية

  245 النهاية في غريب الحديث
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  28  النوادر 

  49  سماعةَ ابنِ نَوادر

  303 النوازل في فروع الفقه الحنفي

 

  مسرد البلدان والمواضع والمياه

ةَ بِْئراعض396  ب  

  220  الْبستَان

  285  بطْنِ سرِفَ

  391  الْغَرقَدبقيعِ

  270  الْجِعرانَة

ةبِييد252  الْح  

  272  حنين

  317  خراسان

قر231  ذَاتُ ع  

  281  الربذَة

  377  ركبة

  317  الري

  270  سرف

جِدسي من396  ظُفْرٍ ب  
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 قائمة المراجع والمصادر

إبراهيم بن موسى بن أيوب، برهان الدين أبو إسحاق ، ثم القاهري، الشافعي :  األبناسي - 1
: الناشر،  صالح فتحي هلل:  ، تحقيقالشذا الفياح من علوم ابن الصالح ،  )هـ802: المتوفى(

  .  2: عدد األجزاء،  الطبعة األولى ،  مكتبة الرشد
 الكريم عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن المبارك ،السعادات أبو ،الدين مجد:  ابن األثير - 2

 عبد:  الرسول ، تحقيق أحاديث في األصول ، جامع )هـ606:  المتوفى(،  الجزري الشيباني
 مكتبة -  المالح مطبعة -  الحلواني مكتبة:  عيون ، الناشر بشير تحقيق التتمة -  األرنؤوط القادر
 . األولى :  الطبعةالبيان ،  دار

 الكريم، عبد ابن محمد بن محمد بن محمد بن المبارك السعادات ، أبو الدين، مجد: ابن األثير  - 3
 المكتبة: واألثر ، الناشر الحديث غريب في ، النهاية )هـ606: المتوفى(،  الجزري الشيباني،
، الطناحي محمد محمود -  الزاوي أحمد طاهر: م ، تحقيق1979 -  هـ1399 بيروت، - العلمية
 .  5: األجزاء عدد

 ،الواحد عبد بن الكريم عبد بن محمد بن محمد ،الكرم أبي بن علي ،الحسن أبو: ابن األثير - 4
: الصحابة ، تحقيق معرفة في الغابة ، أسد )هـ630: المتوفى( الدين عز الجزري ، ،الشيباني

األولى ، : العلمية ، الطبعة الكتب دار: الموجود ، الناشر عبد أحمد عادل -  معوض محمد علي
 . 8: األجزاء م ، عدد 1994 -  هـ1415: النشر سنة

: المتوفى( ،الشيباني ،أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد ،اهللا عبد أبو: أحمد بن حنبل  - 5
وآخرون ،  مرشد، عادل -  األرنؤوط شعيب: تحقيقحنبل ،  بن أمحد اإلمام مسند،  )هـ241
  م 2001 -  هـ 1421 األولى،: الرسالة ، الطبعة مؤسسة: الناشر

: المعاصرة ، الناشر العربية اللغة ، معجم) هـ1424: المتوفى(،  عمر الحميد عبد مختار أحمد - 6
 .  4: األجزاء م ، عدد 2008 -  هـ 1429 األولى،: الكتب ، الطبعة عالم

 ، أخبار)هـ250: المتوفى( الغساني، ،محمد بن أحمد بن اهللا عبد بن محمد ،الوليد أبو: األزرقي - 7
 – للنشر األندلس دار: ملحس ، الناشر الصالح رشدي: ثار،  تحقيق اآل من فيها جاء وما مكة

  . بيروت 
: المتوفى( ،مهران بن موسى بن إسحاق بن أحمد بن اهللا عبد بن أحمد نعيم أبو: األصبهاني  - 8

 – الكوثر مكتبة: الفاريابي ، الناشر محمد نظر: حنيفة ، تحقيق أبي اإلمام ، مسند )هـ430
 .  1: األجزاء هـ ، عدد 1415 األولى،: الرياض ، الطبعة

الطبري  جرير ابن اإلمام لرواة الصغير األثري ، المعجم ،الفالوجي ،زيادة محمد بن أكرم - 9
 .  2: األجزاء القاهرة ، عدد عفان، ابن دار - األردن األثرية، الدار: الناشر
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 دار: الحميد ، الناشر عبد الدين محيي محمد: المحقق الفقه ، أصول في المسودة: تيمية  آل -10
 .  1: األجزاء العربي ، عدد الكتاب

 منار أحاديث تخريج في الغليل ، إرواء )هـ1420:  المتوفى( الدين، ناصر محمد:  األلباني -11
  . الثانية: بيروت ، الطبعة – اإلسالمي المكتب: السبيل ، الناشر

 الضعيفة األحاديث ، سلسلة)هـ1420: المتوفى( الدين، ناصر محمد الرحمن، عبد أبو: األلباني  -12
 األولى،: السعودية ، الطبعة العربية الممكلة -  الرياض المعارف، دار: النشر والموضوعة ، دار

 . 14: األجزاء م ، عدد 1992/  هـ 1412
سلسلة األحاديث ،  )هـ1420: المتوفى(محمد ناصر الدين،  ،أبو عبد الرحمن:  األلباني -13

لمكتبة (األولى، :  الطبعة، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض: الناشر، الصحيحة
  . 6: عدد األجزاء،  )المعارف

،  داود أبي ، صحيح )هـ1420: المتوفى( الدين ، ناصر محمد ،الرحمن عبد أبو: األلباني  -14
 األولى،: أجزاء ، الطبعة 7: األجزاء الكويت ، عدد والتوزيع، للنشر غراس مؤسسة: الناشر
  . م  2002 - هـ 1423

صحيح الجامع الصغير ،  )هـ1420: المتوفى(محمد ناصر الدين،  ،أبو عبد الرحمن:  األلباني -15
 .  المكتب اإلسالمي: الناشر،  وزياداته

: والترهيب ، الناشر الترغيب ، صحيح )هـ1420: المتوفى( الدين، ناصر محمد: األلباني  -16
  .  3: األجزاء الخامسة ، عدد: الرياض ، الطبعة – المعارف مكتبة

 الصغير الجامع ، ضعيف )هـ1420: المتوفى( الدين، ناصر محمد ،الرحمن عبد أبو: األلباني  -17
  . اإلسالمي  المكتب: وزيادته ، الناشر

: المتوفى( ،الثعلبي ،علي بن أبي علي بن محمد بن سالم ،سيد الدين ،أبو الحسن:  اآلمدي -18
المكتب : الناشر،  عبد الرزاق عفيفي: ، تحقيق  اإلحكام في أصول األحكام،  )هـ631

 .  4: عدد األجزاء،  لبنان - دمشق - اإلسالمي، بيروت
 ما ، معجم )هـ487: المتوفى( ،البكري محمد بن العزيز عبد بن اهللا عبد ،عبيد أبو: األندلسي  -19

، هـ 1403 الثالثة،: بيروت ، الطبعة الكتب، عالم: والمواضع ، الناشر البالد أسماء من استعجم
  .  4: األجزاء عدد

العناية  ، )هـ786: المتوفى(، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد اهللا :  البابرتي -20
  . 10 : عدد األجزاء،  وبدون تاريخبدون طبعة : الطبعة،  دار الفكر: الناشر،  شرح الهداية

 على ، أشرف باز ابن فتاوى ، مجموع )هـ1420: المتوفى(، اهللا عبد بن العزيز عبد: ابن باز  -21
  .  جزء 30: األجزاء الشويعر ، عدد سعد بن محمد:  وطبعه جمعه
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 بن زهير محمد: البخاري ، تحقيق  الجعفي ، صحيح، عبداهللا أبو ،إسماعيل بن محمد: البخاري  -22
 عبد فؤاد محمد ترقيم بإضافة السلطانية عن مصورة( النجاة طوق دار: الناصر ، الناشر ناصر
  .  9: األجزاء هـ ، عدد1422 األولى،: ، الطبعة )الباقي

،  )هـ256: المتوفى( ،اهللا عبد أبو ، المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد: البخاري  -23
: مراقبة تحت الدكن  ، طبع – آباد حيدر العثمانية، المعارف دائرة: الكبير ، الطبعة التاريخ
 .  8: األجزاء خان ، عدد المعيد عبد محمد

،  )هـ256: المتوفى(، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ، أبو عبد اهللا :  البخاري -24
 - مكتبة دار التراث , دار الوعي : الناشر،  محمود إبراهيم زايد: ، تحقيق  التاريخ األوسط

 .األولى: الطبعة،  القاهرة, حلب
: المتوفى( ،العتكي ،اهللا عبيد بن خالد بن الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بكر أبو: البزار  -25

 عبد سعد وصبري بن وعادل  اهللا، زين الرحمن محفوظ: الزخار ، تحقيق  ، البحر )هـ292
 بدأت( األولى،: المنورة ، الطبعة المدينة - والحكم العلوم مكتبة: ، الناشر  الشافعي الخالق
  .  18: األجزاء ، عدد )م2009 وانتهت م،1988

، الحديث ، غريب )هـ224: المتوفى( ،الهروي ،اهللا عبد بن سالّم بن القاسم عبيد أبو: البغدادي  -26
الدكن ،  - آباد حيدر العثمانية، المعارف دائرة مطبعة: خان ، الناشر المعيد عبد محمد. د: تحقيق
  .  4: األجزاء م ، عدد 1964 -  هـ 1384 األولى،: الطبعة

هدية العارفين ،  )هـ1399: المتوفى( ،الباباني ،إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم:  البغدادي -27
طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة في مطبعتها البهية : الناشر،  أسماء المؤلفين وآثار المصنفين

 .  2: عدد األجزاء،   1951 استانبول
العرب ،  لسان لباب ولب األدب ، خزانة )هـ1093: المتوفى( ،عمر بن القادر عبد: البغدادي -28

 1418 الرابعة،: القاهرة ، الطبعة الخانجي، مكتبة: هارون ، الناشر محمد السالم عبد: تحقيق
 .  13: األجزاء م ، عدد 1997 -  هـ

: المتوفى( ،الحنبلى ،صالح الدين بن حسن بن إدريسمنصور بن يونس بن :  البهوتى -29
 -هـ 1414األولى، : الطبعة،  عالم الكتب: الناشر،  منتهى اإلرادات ، شرح)هـ1051
 .  3: عدد األجزاء، م1993

 بن قايماز بن سليم بن إسماعيل بن بكر أبي بن أحمد الدين،  شهاب العباس،  أبو: البوصيري  -30
: ماجه ، تحقيق ابن زوائد في الزجاجة ، مصباح )هـ840: المتوفى( الشافعي، الكناني، عثمان،
 هـ ، عدد 1403 الثانية،: بيروت ، الطبعة – العربية دار: الكشناوي ، الناشر المنتقى محمد

  .  4: األجزاء
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 :المتوفى( ،بكر أبو الخراساني، ، الخُسروجِردي ، موسى بن علي بن الحسين بن أحمد: البيهقي -31
 بيروت العلمية، الكتب دار: عطا ، الناشر القادر عبد محمد: الكبرى ، تحقيق ، السنن )هـ458

  . م  2003 - هـ 1424 الثالثة،: لبنان ، الطبعة –
: المتوفى(الخراساني، أبو بكر  ،الخُسروجِردي ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى: البيهقي -32

مكتبة الرشد : الناشر:  الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد: ، تحقيق  شعب اإليمان،  )هـ458
هـ  1423األولى، : الطبعة،  للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند

 .  14: عدد األجزاء،  م 2003 - 
،  )هـ741: المتوفى( الدين، ولي اهللا، عبد أبو العمري، الخطيب اهللا عبد بن محمد: التبريزي  -33

بيروت  – اإلسالمي المكتب: األلباني ، الناشر الدين ناصر محمد: المصابيح ، تحقيق  مشكاة
  . 3: األجزاء ، عدد 1985 الثالثة،: الطبعة

،  )هـ279: المتوفى( ،عيسى أبو  الضحاك، بن موسى بن سورة بن عيسى بن محمد: الترمذي  -34
 بيروت ، عدد – اإلسالمي الغرب دار: الناشرمعروف ،  عواد بشار: الترمذي ، تحقيق  سنن

 . 6: األجزاء
 ،)هـ728: المتوفى( ،الدمشقي ،الحنبلي ،الحراني ،أحمد بن عبد الحليم ،تقي الدين :  تيميةابن  -35

،  بيروت –المكتب اإلسالمي : الناشر،  محمد ناصر الدين األلباني:  تحقيق،  الكلم الطيب
  . 1: ألجزاءعدد ا،  1977 –الثالثة : الطبعة

 ، مجموع )هـ728: المتوفى( ،الحراني الحليم عبد بن أحمد العباس، أبو الدين، تقي: ابن تيمية  -36
 المصحف لطباعة فهد الملك مجمع: قاسم ، الناشر بن محمد بن الرحمن عبد: الفتاوى ، تحقيق

  . م 1995/هـ1416: النشر السعودية ، عام العربية المملكة النبوية، المدينة الشريف،
 القاسم أبي بن اهللا عبد بن السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس، أبو الدين، تقي :ابن تيمية  -37

تيمية ،  البن الكبرى ، الفتاوى )هـ728: المتوفى( الدمشقي، الحنبلي، الحراني، محمد، بن
  .  6: األجزاء م ، عدد1987 -  هـ1408 األولى،: العلمية ، الطبعة الكتب دار: الناشر

مؤسسة الريان للطباعة والنشر : الناشر،  تحرير علوم الحديث: عبد اهللا بن يوسف :  الجديع -38
  2: األولى، عدد األجزاء: الطبعة،  لبنان –والتوزيع، بيروت 

 عادل: الرجال ، تحقيق ضعفاء في ، الكامل )هـ365: المتوفى( ،عدي بن أحمد أبو: الجرجاني  -39
: لبنان ، الطبعة- بيروت -  العلمية الكتب: معوض ، الناشر محمد علي- الموجود عبد أحمد

  .   م 1997هـ1418 األولى،
: الناشر ،التعريفات ، )هـ816: المتوفى( ،الشريف ،الزين ،علي بن محمد بن علي:  الجرجاني -40

  .  1: عدد األجزاء،  م1983- هـ 1403األولى : الطبعة،  لبنان–دار الكتب العلمية بيروت 
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: المتوفى( ،الغرناطي ،الكلبي ،أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا، :  جزيابن  -41
 .  1: عدد األجزاء،  القوانين الفقهية،  )هـ741

،  )هـ597: المتوفى(،  محمد بن علي بن الرحمن ، عبد الفرج ، أبو الدين جمال: ابن الجوزي  -42
: بيروت ، الطبعة – العلمية الكتب دار: القاضي ، الناشر اهللا عبد: والمتروكون ، تحقيق الضعفاء
  1406 األولى،

،  )هـ597:  المتوفى( ، محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج، أبو الدين، جمال: ابن الجوزي  -43
 الكتب دار:  السعدني ، الناشر محمد الحميد عبد مسعد:  الخالف ،  تحقيق أحاديث في التحقيق
 .2:   األجزاء ، عدد 1415 ، األولى:  الطبعةبيروت ،  – العلمية

،  )هـ597: المتوفى( محمد، بن علي بن الرحمن عبد الفرج، أبو الدين، جمال: ابن الجوزي  -44
: الذهبي ، الناشر حسين محمد مصطفى/ د: ، تحقيق   األماكن أشرف إلى الساكن الغرام مثير
 .  1: األجزاء م ، عدد 1995 - هـ 1415 األولى،: القاهرة ، الطبعة الحديث، دار

: المتوفى( الدين، ركن المعالي، أبو محمد، بن يوسف بن اهللا عبد بن الملك عبد: الجويني  -45
 دار: عويضة ، الناشر بن محمد بن صالح: الفقه ، تحقيق  أصول في ، البرهان )هـ478
: األجزاء م ، عدد 1997 -  هـ 1418 األولى الطبعة: لبنان ، الطبعة – بيروت العلمية الكتب

2.  
 الحنظلي، التميمي، المنذر بن إدريس بن محمد بن الرحمن عبد محمد أبو: أبو حاتم الرازي  -46

 بحيدر -  العثمانية المعارف دائرة مجلس طبعة: والتعديل ، الناشر ، الجرح )هـ327: المتوفى(
  . م 1952 هـ 1271 األولى،: بيروت ، الطبعة – العربي التراث إحياء الهند ، دار – الدكن آباد

 ، كشف )هـ1067: المتوفى( ، القسطنطيني جلبي كاتب اهللا عبد بن مصطفى : حاجي خليفة  -47
م ، ، 1941: النشر العراق ، تاريخ – بغداد -  المثنى والفنون ، مكتبة الكتب أسامي عن الظنون
 . 6: األجزاء عدد

،  )هـ405: المتوفى(،  النيسابوري محمد، بن اهللا عبد بن محمد ، اهللا عبد أبو: الحاكم  -48
 – العلمية الكتب دار: عطا ، الناشر القادر عبد مصطفى: الصحيحين ، تحقيق على المستدرك

  .  4: األجزاء ، عدد 1990 – 1411 األولى،: بيروت ، الطبعة
: المتوفى( البستي الدارمي، حاتم، أبو التميمي، معبد، بن معاذ بن أحمد بن محمد: ابن حبان  -49

بيروت ،  – الرسالة مؤسسة: األرنؤوط ، الناشر شعيب: ، تحقيق  حبان ابن صحيح،  )هـ354
 . 18: األجزاء ، عدد 1993 – 1414 الثانية،: الطبعة
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 الدارمي، حاتم، أبو التميمي، معبد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد: ابن حبان  -50
الهند ،  الدكن آباد بحيدر العثمانية المعارف دائرة: ، الثقات ، الناشر )هـ354: المتوفى( البستي
  .  9: األجزاء ، عدد 1973=   ه 1393 األولى،: الطبعة

 الدارمي، حاتم، أبو التميمي، معبد، بن معاذ بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد: ابن حبان  -51
 مرزوق: األقطار ، تحقيق فقهاء وأعالم األمصار علماء ، مشاهير )هـ354: المتوفى( البستي ،

 األولى: المنصورة ، الطبعة – والتوزيع والنشر للطباعة الوفاء دار: إبراهيم ، الناشر علي
 .  1: األجزاء م ، عدد 1991 - هـ 1411

: المتوفى( حجر، بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل، أبو: العسقالنيابن حجر  -52
 الطبعة: الهند ، الطبعة النظامية، المعارف دائرة مطبعة: التهذيب ، الناشر ، تهذيب)هـ852

  .  12: األجزاء ، عددهـ1326 األولى،
 الباري ، فتح) هـ852: المتوفى(العسقالني، الشافعي ،  الفضل، أبو علي، بن أحمد: ابن حجر  -53

 . 13: األجزاء هجري ، عدد1379 بيروت، -  المعرفة دار: ، الناشر البخاري صحيح شرح
،  )هـ852: المتوفى( أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل أبو: العسقالني  ابن حجر -54

: معوض ، الناشر محمد وعلى الموجود عبد أحمد عادل:  تحقيق الصحابة، تمييز في اإلصابة
 .  8: األجزاء هـ ، عدد 1415 - األولى: بيروت ، الطبعة – العلمية الكتب دار

:  المتوفى( حجر، بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل، أبو: العسقالني ابن حجر  -55
المدني ،  اليماني هاشم اهللا عبد السيد:  الهداية ، تحقيق أحاديث تخريج في ، الدراية )هـ852
 . 2:  األجزاء بيروت ، عدد – المعرفة دار:  الناشر

: المتوفى( ،الظاهري ،القرطبي ،األندلسي ،سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو: ابن حزم  -56
  . 12: األجزاء بيروت ، عدد – الفكر دار: باآلثار ، الناشر ، المحلى )هـ456

: المتوفى( الثقفي، الشِّحنَة ابن الدين لسان الوليد، أبو محمد، بن محمد بن أحمد: الحلبي  -57
 الثانية،: القاهرة ، الطبعة – الحلبي البابي: األحكام ، الناشر معرفة في الحكام ، لسان )هـ882

  .  1: األجزاء ، عدد 1973 – 1393
 ،المكي ،األسدي ،القرشي ،اهللا عبيد بن عيسى بن الزبير بن اهللا عبد بكر أبو: الحميدي  -58

 السقا، دار: الداراني ، الناشر أسد سليم حسن: الحميدي ، تحقيق ، مسند )هـ219: المتوفى(
 .  2: األجزاء م ، عدد 1996 لى،األو: سوريا ، الطبعة – دمشق
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 أبي بن اهللا عبد أبو ،الميورقي ،األزدي ،حميد بن فتوح بن اهللا عبد بن فتوح بن محمد: الحميدي  -59
 :ومسلم ، تحقيق  البخاري الصحيحين في ما غريب ، تفسير )هـ488: المتوفى( ،نصر

: مصر ، الطبعة – القاهرة -  السنة مكتبة: العزيز  ، الناشر عبد سعيد محمد زبيدة: الدكتورة
  1: األجزاء ، عدد 1995 – 1415 األولى،

 من العرب كالم ودواء العلوم ، شمس )هـ573: المتوفى( اليمني ، سعيد، بن نشوان: الحميري  -60
 عبد محمد يوسف د -  اإلرياني علي بن مطهر -  العمري اهللا عبد بن حسين د: الكلوم ، تحقيق 
: ، الطبعة )سورية - دمشق( الفكر دار ،)لبنان - بيروت(المعاصر ،  الفكر دار: اهللا ، الناشر

 .  11: األجزاء م عدد 1999 -  هـ 1420 األولى،
 رواية حنيفة أبي ، مسند )هـ150: المتوفى(،  ماه بن زوطي بن ثابت بن النعمان أبو حنيفة -61

  . مصر  – اآلداب: محمود ، الناشر حسن الرحمن عبد: الحصكفي ،  تحقيق
شرح مختصر خليل ،  )هـ1101: المتوفى( ،المالكي أبو عبد اهللا ،محمد بن عبد اهللا: الخرشي -62

عدد ،  بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة،  بيروت –دار الفكر للطباعة : الناشر،  للخرشي
  .  8: األجزاء

،  سابوريالني السلمي بكر بن صالح بن المغيرة إسحاق بن بن محمد بكر أبو: ابن خزيمة  -63
: األعظمي ، الناشر مصطفى محمد. د: خزيمة ، تحقيق ابن ، صحيح )هـ311: المتوفى(

  .  4: األجزاء بيروت ، عدد – اإلسالمي المكتب
،  )هـ458: المتوفى(أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر : الخُسروجِردي  -64

جامعة الدراسات : الناشرون،  أمين قلعجيعبد المعطي : ، تحقيق  معرفة السنن واآلثار
، ) دمشق - حلب (، دار الوعي ) بيروت- دمشق (، دار قتيبة ) باكستان -كراتشي (اإلسالمية 
 .  15: عدد األجزاء،  م1991 -هـ 1412األولى، : الطبعة،  )القاهرة - المنصورة (دار الوفاء 

،  )هـ463: المتوفى( مهدي بن حمدأ بن ثابت بن علي بن أحمد بكر أبو: الخطيب البغدادي  -65
بيروت ، لبنان ،  – العلمية الكتب دار: عطا ، الناشر القادر عبد مصطفى: ، تحقيق  بغداد تاريخ
 .  24: األجزاء هـ ، عدد 1417 األولى،: الطبعة

 ، فضائل )هـ439: المتوفى( البغدادي علي بن الحسن بن محمد بن الحسن محمد أبو: الخَلَّال -66
 – القاهرة -  لينة مكتبة: طرهوني ، الناشر بن رزق بن محمد: اإلخالص ، تحقيق سورة

  .  1: األجزاء هـ ، عدد1412 األولى،: دمنهور ، الطبعة
،  )هـ387: المتوفى( البلخي الكاتب اهللا، عبد أبو يوسف، بن أحمد بن محمد: الخوارزمي  -67

 الثانية ، عدد: العربي ، الطبعة الكتاب دار: األبياري ، الناشر إبراهيم: تحقيق : العلوم  مفاتيح
  .  1: األجزاء
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،  المطَرزِى الدين برهان الفتح ، أبو علي ، بن المكارم أبى السيد، عبد بن ناصر: الخوارزمي  -68
: األجزاء العربي ، عدد الكتاب دار: الناشر: ، المغرب في ترتيب المعرب  )هـ610: المتوفى (
1  .  

 دينار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو: الدارقطني  -69
 شعيب: عليه وعلق نصه وضبط الدارقطني ، حققه ، سنن )هـ385: المتوفى( ،البغدادي

 مؤسسة: برهوم ، الناشر أحمد اهللا، حرز اللطيف عبد شلبي، المنعم عبد حسن رنؤوط،األ
  .  5: األجزاء عدد األولى،: لبنان ، الطبعة – بيروت الرسالة،

 التميمي ، الصمد عبد بن بهرام بن الفضل بن الرحمن عبد بن اهللا عبد محمد أبو: الدارمي  -70
: الداراني ، الناشر أسد سليم حسين: الدارمي ، تحقيق ، سنن )هـ255: المتوفى(،  السمرقندي

، م 2000 -  هـ 1412 األولى،: السعودية ، الطبعة العربية المملكة والتوزيع، للنشر المغني دار
  .   4: األجزاء عدد

 ،جِستانيالس ،األزدي ،عمرو بن شداد بن بشير بن إسحاق بن األشعث بن سليمان: أبو داود  -71
 – الرسالة مؤسسة: األرناؤوط ، الناشر شعيب: ، المراسيل ، تحقيق  )هـ275: المتوفى(

  1: األجزاء ، عدد 1408 األولى،: بيروت ، الطبعة
 ،السَجِستاني ،األزدي ،عمرو بن شداد بن بشير بن إسحاق بن األشعث بن سليمان : أبو داود -72

 المكتبة: الحميد ، الناشر عبد الدين محيي محمد: داود ، تحقيق  أبي ، سنن )هـ275: المتوفى(
 .  4: األجزاء بيروت ، عدد – صيدا العصرية،

 على الدسوقي ، حاشية )هـ1230: المتوفى( ،المالكي عرفة بن أحمد بن محمد: الدسوقي  -73
  .  4:األجزاء تاريخ ، عدد وبدون طبعة بدون: الفكر ، الطبعة دار: الكبير ، الناشر الشرح

،  )هـ748: المتوفى( ،قَايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدين شمس: الذهبي  -74
: اإلسالمي ، الطبعة الغرب دار: ، الناشرمعروف  عواد بشار الدكتور: ، تحقيق  اإلسالم تاريخ
  .  15: األجزاء م ، عدد 2003 األولى،

،  )هـ748: المتوفى(،  قَايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدين شمس: الذهبي  -75
، م1998 -هـ1419األولى ، : لبنان ، الطبعة- بيروت العلمية الكتب دار: الحفاظ ، الناشر تذكرة
 .  4: األجزاء عدد

،  )هـ748: المتوفى ( ،  شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز: الذهبي  -76
: الناشر ،  مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط: سير أعالم النبالء ، تحقيق 

 . 25 :عدد األجزاء ،  م 1985/ هـ  1405الثالثة ، : الطبعة ،  مؤسسة الرسالة
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،  )هـ748: المتوفى( ،قَايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدين شمس: الذهبي   -77
 نمر محمد أحمد، و عوامة محمد: الستة ، تحقيق  الكتب في رواية له من معرفة في الكاشف

 األولى،: جدة ، الطبعة القرآن، علوم مؤسسة -  اإلسالمية للثقافة القبلة دار: الخطيب ، الناشر
  م 1992 - هـ 1413

 ، )هـ748: المتوفى( ،شمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز:  الذهبي -78
دار المعرفة للطباعة : الناشر،  علي محمد البجاوي: تحقيق،  ميزان االعتدال في نقد الرجال

  .  4: عدد األجزاء،  م 1963 - هـ  1382األولى، : الطبعة،  لبنان –والنشر، بيروت 
،  )هـ748:  المتوفى( ،قَايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدين شمس: الذهبي -79

: عجيب ، الناشر الحي عبد الغيط أبو مصطفى:  تحقيقالتعليق ،  أحاديث في التحقيق تنقيح
  .  األولى:  الرياض ، الطبعة – الوطن دار

، )هـ666: المتوفى( ، الحنفي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد اهللا عبد أبو الدين زين: الرازي  -80
 النموذجية ، الدار -  العصرية المكتبة: محمد ، الناشر الشيخ يوسف: الصحاح ، تحقيق مختار
 . 1: األجزاء م ، عدد1999/  هـ1420 الخامسة ،: صيدا ، لبنان ، الطبعة – بيروت

 ، معجم )هـ395: المتوفى( الحسين أبو ، القزويني زكرياء، بن فارس بن أحمد: الرازي -81
 -  هـ1399: النشر الفكر ، عام دار: هارون ، الناشر محمد السالم عبد: اللغة ، تحقيق  مقاييس
  .  6: األجزاء م  ، عدد1979

 ثم  المقدسي، الدين، شمس اهللا، عبد أبو مفرج، بن محمد بن مفلح بن محمد: الرامينى  -82
التركي ،  المحسن عبد بن اهللا عبد: ، الفروع ، تحقيق  )هـ763: المتوفى( الصالحي، الحنبلي،

  . 11: األجزاء مـ ، عدد 2003 -  هـ 1424 األولى: الرسالة ، الطبعة مؤسسة: الناشر
والتحصيل ،  ، ، البيان )هـ520: المتوفى( أحمد، بن محمد الوليد أبو: القرطبي  ابن رشد -83

: لبنان ، الطبعة – بيروت اإلسالمي، الغرب دار: الناشروآخرون ،  حجي محمد د: تحقيق 
 .  20: األجزاء م ، عدد 1988 -  هـ 1408 الثانية،

 ، شرح )هـ894: المتوفى( المالكي التونسي اهللا، عبد أبو األنصاري، قاسم بن محمد: الرصاع  -84
: األجزاء ، عددهـ 1350 األولى،: العلمية ، الطبعة المكتبة: للرصاع،  الناشر عرفة ابن حدود

1  .  
   المغربي، الطرابلسي، الرحمن، عبد بن محمد بن محمد اهللا، عبد أبو الدين، شمس: الرعيني  -85

الفكر ،  دار: خليل ،  الناشر مختصر شرح في الجليل ، مواهب )هـ954: المتوفى( المالكي ، 
  .  6: األجزاء م ، عدد1992 -  هـ1412 الثالثة،: الطبعة
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86-  يبِيدهـ800: المتوفى( الحنفي، اليمني، العبادي، الحدادي، محمد، بن علي بن بكر أبو: الز(  ،
 .  2: األجزاء هـ ، عدد1322 األولى،: الخيرية ، الطبعة المطبعة: النيرة ، الناشر الجوهرة
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: النشر والتوزيع ، عام والنشر للطباعة الفكر دار: العمروي ، الناشر غرامة بن عمرو: تحقيق 
  . م  1995 - هـ 1415

،  )هـ852: المتوفى( حجر ، بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل، أبو: العسقالني  - 140
 اهللا ضيف بن اهللا عبد: األثر ، تحقيق  أهل مصطلح في الفكر نخبة توضيح في النظر نزهة

  .بالرياض  سفير مطبعة: الرحيلي ، الناشر
،  )هـ852: المتوفى( حجر، بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل، أبو: العسقالني  - 141

 1406 األولى،: سوريا ، الطبعة – الرشيد دار: عوامة ، الناشر محمد: ، تحقيقالتهذيب  تقريب
 .  1: األجزاء ، عدد 1986 –

،  )هـ852: المتوفى( حجر، بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد الفضل، أبو: العسقالني  - 142
 الطبعة: بعةالعلمية ، الط الكتب دار: الكبير ، الناشر الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التلخيص
 .  4: األجزاء عدد .م1989. هـ1419 األولى

 ، الضعفاء )هـ322: المتوفى( المكي، حماد، بن موسى بن عمرو بن محمد جعفر أبو: العقيلي  - 143
: بيروت ، الطبعة – العلمية المكتبة دار: قلعجي ، الناشر أمين المعطي عبد: الكبير ، تحقيق

  4: األجزاء م ، عدد1984 -  هـ1404 األولى،
 شرح ، البناية)هـ855: المتوفى( الدين، بدر ،الحنفى، أحمد بن محمود محمد أبو: العيني   - 144

م ،  2000 -  هـ 1420 األولى،: لبنان ، الطبعة بيروت، - العلمية الكتب دار: الهداية، الناشر
 .  13: األجزاء عدد

،  الدين بدر الحنفى الغيتابى حسين بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو: العيني  - 145
 حسن محمد: اآلثار ، تحقيق معاني رجال أسامي شرح في األخيار ، مغاني )هـ855: المتوفى(

 هـ 1427 األولى،: لبنان ، الطبعة – بيروت العلمية، الكتب دار: إسماعيل ، الناشر حسن محمد
  .  3: األجزاء م ، عدد 2006 - 
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: الدين ، الناشر علوم ، إحياء )هـ505: المتوفى( الطوسي، محمد، بن محمد حامد أبو: الغزالي  - 146
  .  4: األجزاء بيروت ، عدد – المعرفة دار

 محمد: تحقيق ،، المستصفى )هـ505: المتوفى( الطوسي، محمد، بن محمد حامد أبو: الغزالي  - 147
م ، 1993 - هـ1413 األولى،: العلمية ، الطبعة الكتب دار: الشافي ، الناشر عبد السالم عبد
  .  1:األجزاء عدد

الصحاح تاج اللغة ،  )هـ393: المتوفى( ،الجوهري ،إسماعيل بن حماد، أبو نصر: الفارابي  - 148
،  بيروت –دار العلم للماليين : الناشر،  أحمد عبد الغفور عطار: تحقيق،  وصحاح العربية

  .  6: عدد األجزاء،  م 1987 -   هـ 1407الرابعة : الطبعة
 ، مجمل )هـ395: المتوفى( الحسين ، الرازي ، ، أبو القزويني زكريا بن أحمد ،ابن فارس  - 149

 بيروت ، الطبعة – الرسالة مؤسسة: النشر سلطان ، دار المحسن عبد زهير: ، تحقيق اللغة
 .  2: األجزاء م ، عدد 1986 -  هـ 1406 - الثانية

،  )هـ170: المتوفى( ،يم البصريأبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تم:  الفراهيدي - 150
:  دار ومكتبة الهالل: الناشر،  د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي: ، تحقيق  كتاب العين
 . 8: عدد األجزاء

 إبراهيم، بن بكر أبي بن الرحمن عبد بن الحسين بن الرحيم عبد الدين، زين:  أبو الفضل - 151
 عبد: ، تحقيق  )العراقي ألفية=  والتذكرة التبصرة( ، شرح )هـ806: المتوفى( العراقي، 
: لبنان ، الطبعة – بيروت العلمية، الكتب دار: فحل ، الناشر ياسين ماهر - الهميم اللطيف
  .  2: األجزاء م ، عدد 2002 -  هـ 1423 األولى،

المحيط ،  ، القاموس )هـ817: المتوفى( يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد:  الفيروزآبادي - 152
 والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة: الرسالة ، الناشر مؤسسة في التراث تحقيق مكتب: تحقيق 

 .  1: األجزاء م ، عدد 2005 -  هـ 1426 الثامنة،: لبنان ، الطبعة – بيروت والتوزيع،
الفقهاء أنيس ،  )هـ978: المتوفى( ،الحنفي ،الرومي ،علي القونوي :قاسم بن عبد اهللا بن أمير - 153

دار الكتب : الناشر،  يحيى حسن مراد: ، تحقيق  في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء
 .  1: عدد األجزاء،  هـ1424- م2004: الطبعة،  العلمية

قاضي خان ، حسن بن منصور ، األزوجندي ، فتاوى قاضي خان ، مطبوع بهامش الفتاوى  - 154
 . ر صادر ، بيروت ، لبنان ، داه 1310الهندية ، الطبعة الثانية ، 

 اصطالحات في العلوم جامع ( العلماء ، دستور نكري األحمد الرسول عبد بن النبي عبد القاضي - 155
م ، 2000 - هـ1421 األولى،: بيروت ، الطبعة/  لبنان -  العلمية الكتب دار: ، الناشر) الفنون 
  .  4: األجزاء عدد
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، غريب القرآن،  )هـ276: المتوفى( ،الدينوري ،بن قتيبةأبو محمد عبد اهللا بن مسلم : ابن قتيبة  - 156
 . سعيد اللحام: تحقيق

الحديث ،  ، غريب)هـ276: المتوفى( الدينوري، مسلم، بن اهللا، عبد محمد، أبو: ابن قتيبة  - 157
 ، عدد 1397 األولى،: بغداد ، الطبعة – العاني مطبعة: الجبوري ، الناشر اهللا عبد. د: تحقيق 
 .  3: األجزاء

 ،المقدسي ،الجماعيلي ،عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة ،موفق الدين ،أبو محمد: ابن قدامة  - 158
: الناشر، روضة الناظر وجنة المناظر ،  )هـ620: المتوفى( ،الحنبلي، المقدسي ،ثم الدمشقي

عدد ،  م2002- هـ1423الطبعة الثانية : الطبعة،  مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع
 .  2: األجزاء

 ثم المقدسي، الجماعيلي، محمد، بن أحمد بن اهللا عبد الدين، موفق محمد، أبو: ابن قدامة  - 159
،  10: األجزاء القاهرة ، عدد مكتبة: ، المغني ، الناشر )هـ620: المتوفى( الحنبلي، الدمشقي،
 . م 1968 - هـ1388: النشر تاريخ

 شمس الفرج، أبو الحنبلي، ،الجماعيلي ،المقدسي أحمد بن محمد بن الرحمن عبد: ابن قدامة  - 160
 للنشر العربي الكتاب دار: المقنع ، الناشر متن على الكبير ، الشرح )هـ682: المتوفى( ،الدين

  . والتوزيع 
: المتوفى( ، المالكي الرحمن، عبد بن إدريس بن أحمد الدين، شهاب العباس، أبو: القرافي  - 161

  . م  1994 األولى،: بيروت ، الطبعة - اإلسالمي الغرب دار: ، الذخيرة ، الناشر )هـ684
: المتوفى(  المالكي الرحمن، عبد بن إدريس بن أحمد الدين، شهاب العباس، أبو: القرافي  - 162

  .  4: األجزاء الكتب ، عدد عالم: ، الناشر ، الفروق )هـ684
: ، تحقيق مجهرة أشعار العرب ، )هـ170: المتوفى( ،أبو زيد محمد بن أبي الخطاب : القرشي  - 163

 .  1: عدد األجزاء،  نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع: الناشر،  علي محمد البجادي
: المتوفى(، محيي الدين الحنفي  عبد القادر بن محمد بن نصر اهللا ، أبو محمد:  القرشي - 164

،  كراتشي –مير محمد كتب خانه : رالناش،  الجواهر المضية في طبقات الحنفية ، )هـ775
 .  2: عدد األجزاء

 ،الشهير بابن رشد الحفيد ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد : القرطبي - 165
تاريخ ،  القاهرة –دار الحديث : الناشر،  بداية المجتهد ونهاية المقتصد،  )هـ595: المتوفى(

  .  4 :عدد األجزاء،  م 2004 - هـ 1425: النشر
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: المتوفى( ،النمري ،عاصم بن البر عبد بن محمد بن اهللا عبد بن يوسف ،عمر أبو: القرطبي  - 166
 الجيل، دار: البجاوي ، الناشر محمد علي: األصحاب ، تحقيق معرفة في ، االستيعاب )هـ463

  .  4: األجزاء م ، عدد 1992 - هـ 1412 األولى،: بيروت ، الطبعة
: المتوفى( النمري ،  عاصم بن البر عبد بن محمد بن اهللا عبد بن يوسف عمر أبو: القرطبي  - 167

,  العلوي أحمد بن مصطفى: واألسانيد ، تحقيق المعاني من الموطأ في لما ، التمهيد )هـ463
 المغرب ، عام – اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم وزارة: البكري ، الناشر الكبير عبد محمد
  .  24: األجزاء هـ ، عدد 1387: النشر

:  المتوفى( ،الحسن أبو الفاسي، الحميري الكتامي الملك عبد بن محمد بن علي:  ابن القطان - 168
:  سعيد ، الناشر آيت الحسين. د:  األحكام ، تحقيق كتاب في واإليهام الوهم ، بيان )هـ628
 .6:  األجزاء م ، عدد1997-هـ1418 ، األولى:  الرياض ، الطبعة – طيبة دار

 ، تاج )هـ879: المتوفى( الحنفي الجمالي  السودوني قاسم العدل أبو الدين زين: ابن قطلوبغا  - 169
دمشق ،  القلم، دار: يوسف ، الناشر رمضان خير محمد: الحنفية ، تحقيق  طبقات في التراجم
  .  3: األجزاء م ، عدد 1992 -  هـ 1413 األولى،: الطبعة

: المتوفى( الجوزية ، قيم ابن الدين،  ، شمس سعد بن وبأي بن بكر أبي بن محمد: ابن القيم  - 170
 دار: إبراهيم ، الناشر السالم عبد محمد: العالمين ، تحقيق رب عن الموقعين ، إعالم )هـ751
  .  4:األجزاء م ، عدد1991 -  هـ1411 األولى،: يروت ، الطبعةب – العلمية الكتب

 الصنائع ، بدائع )هـ587: المتوفى( الحنفي أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدين، عالء: الكاساني  - 171
 م ، عدد1986 -  هـ1406 الثانية،: العلمية ، الطبعة الكتب دار: الشرائع ، الناشر ترتيب في

  .  7: األجزاء
: المتوفى( ،  اإلدريسي الحسني إدريس بن جعفر الفيض أبي بن محمد اهللا عبد أبو: الكتاني  - 172

 بن المنتصر محمد: المشرفة ،  تحقيق السنة كتب مشهور لبيان المستطرفة الرسالة:  )هـ1345
 م عدد2000- هـ1421 السادسة: اإلسالمية ، الطبعة البشائر دار: الزمزمي ، الناشر محمد

 .  1: األجزاء
 الحي بعبد المعروف اإلدريسي، الحسني محمد ابن الكبير عبد بن الحي عبد محمد: الكتاني  - 173

 اإلسالمي الغرب دار: عباس ، الناشر إحسان: الفهارس ، تحقيق ، فهرس )هـ1382: المتوفى(
 .  2: األجزاء ، عدد 1982 ،2: ، الطبعة 113/5787: ب. ص بيروت - 

: المتوفى( ،الدمشقي ثم البصري القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو: ابن كثير  - 174
: العربي ، الطبعة التراث إحياء دار: الناشرشيري ،  علي: والنهاية ، تحقيق  ، البداية )هـ774
  .م  1988 -  هـ ،1408 األولى
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،  )هـ774: المتوفى( الدمشقي، ثم البصري، القرشي، عمر، بن إسماعيل الفداء، أبو: ابن كثير  - 175
 – بيروت العلمية، الكتب دار: شاكر ، الناشر محمد أحمد: الحديث ، تحقيق  علوم اختصار
 .  1: األجزاء الثانية ، عدد: ، الطبعةلبنان

 ، معجم )هـ1408: المتوفى( الدمشق الغني عبد بن راغب محمد بن رضا بن عمر: كحالة  - 176
: األجزاء بيروت ، عدد العربي التراث إحياء دار بيروت، -  المثنى مكتبة: المؤلفين ، الناشر

13. 
،  )هـ398: المتوفى( ،البخاري نصر أبو الحسن، بن الحسين بن محمد بن أحمد: الكالباذي  - 177

 – المعرفة دار: الليثي ، الناشر اهللا عبد: والسداد ، تحقيق الثقة أهل معرفة في واإلرشاد الهداية
  1407 األولى،: بيروت ، الطبعة

: وترتيب جمع: الثانية  المجموعة -  الدائمة اللجنة فتاوى: واإلفتاء  العلمية للبحوث الدائمة اللجنة - 178
 العامة اإلدارة -  واإلفتاء العلمية البحوث إدارة رئاسة: الدويش ، الناشر الرزاق عبد بن أحمد
  .    11: األجزاء الرياض ، عدد – للطبع

الجامع الصغير ،  )هـ1304: المتوفى(الهندي، ، محمد عبد الحي  ، أبو الحسنات: اللكنوي  - 179
: الطبعة،   بيروت –عالم الكتب : الناشر،  وشرحه النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير

  .  1: عدد األجزاء،  هـ 1406األولى، 
: تحقيق ، ماجة ابن سنن ، )هـ273: المتوفى( القزويني ، يزيد بن محمد اهللا عبد أبو :ابن ماجة  - 180

  .2: األجزاء ، عدد العربية الكتب إحياء دار: الباقي ، الناشر عبد فؤاد محمد
 البخاري، عمر، بن العزيز عبد بن أحمد بن محمود الدين، برهان المعالي، أبو: ابن مازةَ  - 181

: الجندي ، الناشر سامي الكريم عبد: ، تحقيق   البرهاني ، المحيط )هـ616: المتوفى(،  الحنفي
  . 9: األجزاء م ، عدد 2004 - هـ 1424 األولى،: لبنان ، الطبعة – بيروت العلمية، الكتب دار

مالك ،  اإلمام ، موطأ )هـ179: المتوفى( المدني األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك - 182
 التراث إحياء دار: الباقي ، الناشر عبد فؤاد محمد: عليه وعلق أحاديثه وخرج ورقمه صححه
  . لبنان  – بيروت العربي،

: ، المدونة  ، الناشر )هـ179: المتوفى(،  المدني األصبحي، عامر، بن مالك بن أنس بن مالك - 183
  .  4: األجزاء م ، عدد1994 - هـ1415 األولى،: ، الطبعةالعلمية  الكتب دار

: المتوفى( البغدادي، البصري، حبيب، بن محمد بن محمد بن علي الحسن، أبو: الماوردي  - 184
الموجود ،  عبد أحمد عادل الشيخ -  معوض محمد علي الشيخ: ، الحاوي ، تحقيق )هـ450
 م ، عدد 1999-  هـ 1419 األولى،: عةلبنان ، الطب – بيروت العلمية، الكتب دار: الناشر
  .  19: األجزاء
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: المتوفى( الدين جمال الحنفي ، الظاهري اهللا عبد بن بردي تغري بن يوسف: أبو المحاسن  - 185
 محمد محمد دكتور: حواشيه ووضع الوافي ،حققه بعد والمستوفى الصافي ، المنهل )هـ874

 .  7: األجزاء عددللكتاب ،  العامة المصرية الهيئة: أمين ، الناشر
: المتوفى( الدين جمال الحنفي، الظاهري، اهللا، عبد بن بردي تغري بن يوسف: أبو المحاسن  - 186

 القومي، واإلرشاد الثقافة وزارة: والقاهرة ، الناشر مصر ملوك في الزاهرة ، النجوم )هـ874
  16: األجزاء مصر ، عدد الكتب، دار

المكتب اإلسالمي ، : لناشر ، ا 97-94الحديث ، لمحات في أصول : محمد أديب صالح  - 187
 . 1: عدد األجزاء  .، لبنان، الطبعة الثالثة  بيروت

 المقدسي السرور، أبي ابن الدين، شمس اهللا، عبد أبو علي، بن الواحد عبد بن إبراهيم بن محمد  - 188
 الرحمن عبد أبو: للميت ، تحقيق  القراءة وصول على ، الكالم )هـ676: المتوفى( الحنبلي،
م ،  2009 -  هـ 1430 األولى: ، الطبعة األثرية الدار: شحالتوغ ، الناشر رفقي بن شوكت
  .  1: األجزاء عدد

 المعروف ، األصل )هـ189: المتوفى( الشيباني،  اهللا،  عبد فرقد ، أبو بن الحسن بن محمد - 189
كراتشي ،  – اإلسالمية والعلوم القرآن إدارة: األفغاني ،  الناشر الوفا أبو: بالمبسوط ، تحقيق

  .  5: األجزاء عدد
 الشامية الدار القلم، دار: والسيرة  الناشر السنة في األثيرة المعالم: شُراب  حسن محمد بن محمد - 190

  1: األجزاء هـ ، عدد 1411 - األولى: بيروت ، الطبعة - دمشق - 
: تحقيق ،  المخصص،  )هـ458: المتوفى( ،سيده بن إسماعيل بن علي الحسن أبو :المرسي   - 191

 هـ1417 األولى،: بيروت ، الطبعة – العربي التراث إحياء دار: جفال ، الناشر إبراهم خليل
  5: األجزاء م ، عدد1996

 الحنفي ،التميمي ،السمعاني أحمد ابن الجبار عبد بن محمد بن منصور المظفر، أبو: المروزى  - 192
 حسن محمد حسن محمد: األصول ، تحقيق  في األدلة ، قواطع )هـ489: المتوفى( الشافعي ثم
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35  .  



447 
 

 األشراف ، تحفة )هـ742: المتوفى( ،الرحمن عبد بن يوسف الحجاج أبو الدين المزي ، جمال - 194
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 -  والتوزيع للنشر الهجرة دار: كمال ، الناشر بن وياسر سليمان بن اهللا وعبد الغيط أبو مصطفى
  .  9: األجزاء م ، عدد2004-هـ1425 االولى،: السعودية ، الطبعة- الرياض

،  )هـ656: المتوفى(، أبو محمد، زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا:  المنذري - 201
دار الكتب : الناشر،  إبراهيم شمس الدين: ، تحقيق  الترغيب والترهيب من الحديث الشريف
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 1414 - الثالثة : الطبعة،  بيروت –دار صادر : الناشر،  لسان العرب ، )هـ711: المتوفى(
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 الحنفي الفضل أبو الدين مجد البلدحي، الموصلي مودود بن محمود بن اهللا عبد: المودودي  - 203
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 وتخطيط المعاصرة ، إشراف واألحزاب والمذاهب األديان في الميسرة الموسوعة: اإلسالمي 
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 مصر، محافظة بجوار -  السعادة: األصفياء ، الناشر وطبقات األولياء ، حلية )هـ430
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 صحيح شرح ، المنهاج )هـ676: المتوفى( ،شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو: النووي  - 210
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 األسماء ، تهذيب )هـ676: المتوفى( شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو: النووي   - 211
 .  4: األجزاء لبنان ، عدد – بيروت العلمية، الكتب دار: ، الناشرواللغات

التنبيه ،  ألفاظ ، تحرير )هـ676: المتوفى(،  شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو: النووي  - 212
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 الطالبين ، روضة)هـ676: المتوفى( النووي، شرف بن يحيى الدين محيي زكريا، أبو: النووي - 214
عمان ،  - دمشق - بيروت اإلسالمي، المكتب: الشاويش ، الناشر زهير: المفتين ،تحقيق وعمدة
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،  )هـ1014: المتوفى( القاري، المال الدين، نور الحسن أبو محمد،) سلطان( بن علي: الهروي  - 215
 األولى،: لبنان ، الطبعة – بيروت دار الفكر،: المصابيح ، الناشر مشكاة شرح المفاتيح مرقاة
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ح رش،  )هـ1014: المتوفى( ،المال ،نور الدين ،محمد، أبو الحسن) سلطان(علي بن :  الهروي - 216
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  25   للمحرم التطيبكفارة
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  40 ال يجوز لبس المخيط للمحرم
  43 اعتبار المدة في لبس المخيط

  45  تغطية الرأس
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  72  الجماع يفسد الحج
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  93 ال تشترط الطهارة للطواف
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نافَ طَافَمرِ طَودثًاالصدحمهلَيقَةٌ أو شاةفَعد105 ص  
  110 أربعة أشواطأقل ما يجزئ من الطواف
  112 ال تشترط الطهارة للسعي
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  117  السعي واجب يجبر بدم
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  122 ترتيب أعمال يوم النحر واجبة
  126 تعلق الحلق بالزمان والمكان

 اءزي جٌل ففَصدي129  الص  
  129 حرمة صيد البر وحلُّ صيد البحر
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  130 يجوز قتل الفواسق الخمس
  136 جزاء قتل الصيد أو الدل عليه

  141  مقدار جزاء الصيد
  145 المماثلة تكون في الصورة والمعنى

  150  الْهدي لَا يذْبح إلَّا بِمكَّةَ
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  175  الضبع صيد وفيهِ شَاةٌ

  177 ال شيء في قتل السبع الصائل
  179  ح ما ليس بصيودبذ

  182 يحرم على المحرم ذبح الصيد
  194  في صيد الحرم غرامة

  198 دخول الحرم بالصيد وهو حالل
  200 حكم من أحرم وفي ملكه صيد
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  211 تعدد الجزاء بتعدد الجناية
  214 من الحرم الصيد بعد اإلخراج
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ابارِبص240  الِْإح  
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  291  النيابة في العبادات
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  312 دم اإلحصار على اآلمر ودم الجماع على الحاج
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  356 الترتيب في رمي الجمرات من السنة

  357  نذر أن يحج ماشياً
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  418 مسرد المسائل الفقهية المعلق عليها

  420  مسرد األلفاظ الغريبة 
  423 الكتب الواردة في النصمسرد

  426 مسرد البلدان والمواضع والمياه
  427 قائمة المصادر والمراجع

  450  مسرد الموضوعات 
 




