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 باللغة العربيةملخص 
   عبد خملف جوادأ.م.د. 

محمد بن مقارنة آلراء علم من أعالم الفقه الحنفي: فقهية هذا البحث دراسة 
الجنائز، والصوم، ، في مسائل تتعلق بـأحكام (ـه266 -181البغدادي ) الثلجيشجاع 
وليس البلخي، وتبين أنه  جده،إلى ن لقبه الثلجي نسبة إ وكانت أبرز نتائجه:والحج، 
فقيه أهل العراق في وقته، والمقدم في الفقه "مكانته العلمية، إذ قيل عنه: فقيه له 

مي باالعتزال، العلم، ور  ، نقم عليه بعض أهل "والحديث وقراءة القرآن مع ورع وعبادة
أثبت البحث سعة أفقه واطالعه وقدرته على الترجيح، و ولعل هذا في بداية حياته، 
 فخالف أئمة مذهبه في مسائل.

 دراسة مقارنة  ، فقه، ابن شجاع: الكلمات المفتاحية
 

THE FIQH OF MUHAMMAD BIN SHUJA’A AL BAGHDADI IN 
FUNERALS، FASTING AND BIGRIMAGE  

Asst. Prof. Dr. Abed Mukhlif Jawad Al 
Fahdawi  

Summary 

This research is a comparative jurisprudential study of the 

opinions of one of the prominent figures of Hanafi jurisprudence: 

Muhammad ibn Shuja’ al-Thalji al-Baghdadi (181-266 AH). On 

issues related to the rulings on funerals, fasting, and pilgrimages, 

and the most prominent results of which were: His nickname Al-

Talji is related to his grandfather, not Al-Balkhi. And it turned out 

that he was a jurist of his scientific standing, as it was said about 

him: “The jurist of the people of Iraq in his time, and the one who 

preceded in jurisprudence, hadith and reading the Qur’an with 

piety and worship.” Some scholars reviled him, and he was 

accused of E'atezal, and perhaps this was at the beginning of his 

life. The research proved the breadth of his understanding, his 

knowledge and his ability to give preference, so he contradicted 

the imams of his doctrine in issues. 
Keywords: Ibn Shuja, jurisprudence, comparative study 
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 املقدمة
آله تم التسليم على سيدنا محمد وعلى أالصالة و  وأفضلهلل رب العالمين  الحمد

 .. وبعد:.وسلم تسليمًا كثيراً  وصحبه
في كل وقت وزمان وعلى مر  قد سخر لهذا الدين من يحفظه  ن اهللفإ
مة الذين ألماء هذه الحم اهلل عر ف ،وحفظهلخدمة دينه  وهذه من حكمة اهلل  ،العصور

ومنها  ،ختلف العلومخطت لنا سفرًا عظيمًا في م قالماً أو  ،انوا شموعًا تنير الطريقك
، من البغدادي الثلجيه محمد بن شجاع يمة الفقألومن علماء هذه ا العلم الشرعي،

ي أهل الر أه يفق، (ه266)حد أعالم المذهب الحنفي المتوفى سنة أفقهاء أهل العراق و 
الشخصية ولكثرة مسائله  وألهمية ،آنالفقه والحديث وقراءة القر با وكان عالمً  ،في وقته
فقه محمد بن ): لبحثي الموسوم سالمي تم اختيار هذه الشخصية عنواناً إلا في الفقه
  (.مقارنة دراسة ،والحج ،والصوم ،في الجنائز (ـه266ت)شجاع 
خ الفاضل األستاذ الدكتور محمد األكانت فكرة من فما سبب اختياري الموضوع أ

وكتب  ،افقته عليهاو سلمان محمود التدريسي في كلية العلوم اإلسالمية جامعة األنبار ف
 .هو عن نفس الشخصية في باب األحوال الشخصية

م ث ،النتائج بأهموخاتمة  ،ومبحثيناقتضت طبيعة البحث أن يشتمل على مقدمة 
 سيرة :المبحث األولما أو  ،بين يديك التي المقدمة فهيما أ ،والمراجع قائمة المصادر 

في  هعلى فقه ملشتاف :الثاني المبحثما أو  ،والعلمية الشخصية، شجاع بن محمد الفقيه
 .أهم النتائجو  الخاتمةثم  ،والحج ،والصوم ،الجنائز
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  :املبحث األول
 سرية الفقيه حممد بن شجاع الشخصية، والعلمية

  :املطلب األول
 حياته الشخصية

 .(1)الثلجيمحمد بن شجاع بن :ًاسمهً:أولًا

والراجح  (3)الثلجيب السيرصحاب أالكثير من ولقبه  ،(2)يبلخالبلقب :ًلقبهً:ثانياًا
تراجم الولم تشر كتب  (4)خفهي نسبة إلى بل يلخما البأ ،هالثلجي نسبة إلى جد لقبه أن

نسبة إلى بغداد حيث  :البغداديب أيضاً  لقبو  ،خأن محمد بن شجاع سكن مدينة بلإلى 
 .(5)فيها الفقيه محمد بن شجاع سكن

 .(6)بي عبداهللأالفقيه محمد بن شجاع الثلجي بيكنى كنيته:ًً:ثالثاًا
ً في الثالث والعشرين من شهر  الثلجيولد محمد بن شجاع ًمولده:رابعاا:
محمد بن نه محمد بن عبد اهلل الهروي صاحب ع نقله وهذا ما ،ـه181رمضان سنة 

ثالثة ولدت في " :يقول ،عبد اهلل محمد بن شجاع الثلجي أباسمعت  :قال ،شجاع
 .(7)"حدى وثمانين ومئةإمن شهر رمضان سنة  يوماً وعشرين 

توفي محمد بن شجاع وهو في صالة العصر ساجدًا هلل تعالى وفاته:ًخامساا:ً
 .(8)هـ، ودفن في بغداد266ألربع ليال خلون من شهر ذي الحجة سنة 

                                                           

 .579/ 3وميزان االعتدال  ،3/241ولسان الميزان  ،1/344( ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء 1)
 .  3/241ولسان الميزان  ،1/344( ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء 2)
 .3/577وميزان االعتدال  ،( ينظر: المصادر نفسها3)
 .1/347( بلخ: مدينه مشهوره بخرسان. ينظر: معجم البلدان 4)
 .3/571، وميزان االعتدال 3/241، ولسان الميزان 1/344( ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء 5)
 .1/344، وغاية النهاية في طبقات القراء 5/349( ينظر: تاريخ بغداد 6)
 .25/364( تهذيب الكمال 7)
 . 9/195وتهذيب التهذيب  ،1/19( تاج التراجم في طبقات الحنفية 8)
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 : املطلب الثاني
 حياته العلمية

محمد بن شجاع الثلجي البغدادي، من أصحاب ولا:ًمكانتهًورأيًالعلماءًفيه:ًأ
والمقدم في الفقه، والحديث، وقراءة القرآن،  ،وفقيه أهل العراق في وقته ،الحسن بن زياد

مع ورع وعبادة، طلب إلى القضاء، فقال: "إنما يصلح القضاء ألجل ثالثة، لمن يكتسب 
ن األمير ليوجه إلي بالمال  مااًل، أو جاهًا، أو ذكرًا،  فإما أنا فمالي وافر، وأنا غني، وا 

فقد سبق لي عند من يقصدنا من  ألفرقة، ولو احتجت إلى شيء منه ألخذته، أما الذكر 
 .(1)أهل العلم والفقه بما فيه الكفاية"

ورد محمد عبد الحميد اللكنوي على ما نقله ابن الجوزي عن ابن عدي قال: "إنه 
قلت: من جملة تصانيفه كتاب  ،كان يضع الحديث في التشبيه ونسبه إلى أهل الحديث
الحًا عابدًا فقيه أهل الرأي في الرد على المشبهة، فكيف يصح عنه، وكان دينًا ص

 .(2)وقته"

وقال محمد بن شجاع عنده موته: ادفنوني في هذا البيت فإنه لم يبق فيه طابق  
وألهل الحديث فيه مقال: فهو من المتهمين باالعتزال، . (3)إال ختمت عليه القرآن

 .(4)اهلل اوالقائلين بخلق القرآن، وكان يطعن في الشافعي وأحمد رحمهم
ولعل هذا هو ما حمل أهل الحديث إلى الطعن فيه، ومما يدل على تعبده، ما 

 .(5)قاله الذهبي رحمه اهلل: "كان مع هنأته ذا تالوته وتعبد"

                                                           

 .1/19( ينظر: تاج التراجم في طبقات الحنفية 1)
 .172( الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص2)
 ( ينظر: المصدر نفسه. 3)
 .6/405( ينظر: تاريخ اإلسالم 4)
 . 6/405( هامش تاريخ اإلسالم 5)
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فلما حضرته الوفاة، قال:  مام الشافعي فقد ثبت رجوعه عنه، إلأما قوله في ا
بخلق  أما قوله . و (1)""رحم اهلل الشافعي وذكر علمه، وقال: قد رجعت عما كنت أقول فيه

"أتيته ولمته، فقال: إنما أقول كالم  القرآن، فلم أقف عليه إال أن المروزي رحمه اهلل قال:
 .(2)اهلل، كما أقول سماء اهلل، وأرض اهلل"

وهذا القول ليس فيه صحة على ما قالوا، إال إذا أراد أن كالم اهلل مخلوق، كما 
ينفي هذا االحتمال رواية يرويها القاضي أبو جعفر  أن السماء واألرض مخلوقة.
عن محمد بن  ،اهلل السمناني الحسن بن رحمة الويمي السمناني عن الحسن بن عبد

ناظرت أبا حنيفة ستة  " شجاع الثلجي عن محمد بن سماعة عن أبي يوسف، قال:
 .(3)أشهر، حتى قال: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر"

عن شيوخه في المذهب إذا كان يقول بخالفه، ولو أنه  فكيف يعقل يروي هذا
؛ وال أن يسكت عنه دون رد ،شيع عنه لما جاز له أن يروي هذاأكان يقول بخالفه كما 

"وختم له  ويقول الدكتور بشار عواد:. (4)"ختم له بخير" لذلك يقول الذهبي رحمه اهلل:
 .(5)"وأناب عند الموت ،بخير إن شاء اهلل

ً:هشيوخ:ًثانياًا
 :ومن أشهرهم عصره،شيوخ محمد بن شجاع العلم على عدد من  خذ الشيخأ

                                                           

 . 3/578وميزان االعتدال  ،6/405( تاريخ اإلسالم 1)
 ( المصادر نفسها.2)
 .13/374( تاريخ بغداد وذيوله 3)
 . 3/578عتدال وميزان اال ،25/365( حاشية تهذيب الكمال 4)
 . 6/405سالم ( تاريخ اإل5)
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بيه أواسم  ،مهأ وعلية ،من أهل البصرة :مولى بني أسد هبن علي إسماعيل .1
 وتوفي سنة ،هـ110ولد سنة  ،كنيته أبو بشيرو سهم من مقسم  نإبراهيم ب

 .(1)ـه194 ل سنةيوق هـ 193
 ،الحافظ مولى بني هاشم ،أبو أسامة الكوفي :سكونيالماد بن أسامة ح .2

  .(2)هـ201 توفي سنة ،سنة ثمانون عاش
   اً جامع كان :قال العجلي ،زكريا ايكني أب :الكوفي يحيى بن آدم بن سليمان .3

توفي سنة  :وقيل ،هـ203توفي سنة  ،في الحديث اً ثبت قالً اللعلم ع
  .(3)هـ210

وصاحب أبي  ،قاضي الكوفة ،أبو علي الكوفي :يؤ لؤ لالالحسن بن زياد  .4
  .(4)هـ203توفي سنة  ،فقها في السً أر   كان ،حنيفة

متروك  ،ومعمر ،روى عن مالك ،قاضي بغداد :محمد بن عمر الواقدي .5
 .(5)هـ209ل سنة يقو  ،هـ207 توفي سنة ،الحديث

ً:ًتالميذه:ًاًالثثا
 :همأشهر من   عدد كبير من العلماء يده ىتلمذ علت 
الحافظ العالمة أبو يوسف  ،عصفورن صلت بلبن ا يبهيعقوب بن ش .1

 هوثق ،لالكبير المعل سندصاحب الم ،نزيل بغداد ،البصري وسيدالس

                                                           

 .1/161ومشاهير علماء األمصار  ،45-6/44( ينظر: ثقات ابن حيان 1)
 .1/588وميزان االعتدال  ،1/348( ينظر: من له رواية في الكتب الستة 2)
 .1/160وطبقات الحنابلة  ،1/38ينظر: معرفه الثقات  (3)
 .1/93وغاية النهاية في طبقات القراء  ،1/64العبر في خير من غبر : ( ينظر4)
 .1/178تاريخ الكبير وال ،1/104( ينظر: الضعفاء الصغير 5)
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في ربيع األول سنة  توفي  ،من كبار علماء الحديث وكان ،الخطيب
 .(1)هـ262

وراق  ،أبو القاسم ية،عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الوهاب بن أبي ح .2
  .(2)هـ319في شعبان من سنة  توفي، في روايته قاً و كان صد ،الجاحظ

شهر ربيع  ولد في  ،أبو القاسم البزاز ،اهلل بن أحمد بن ثابت بن سالم عبد .3
 .(3)هـ 329من شهر رجب سنة  24وتوفي ليلة السبت ، هـ238األول سنة 

عصفور بن شداد بن ت بن الصليبة بن محمد بن أحمد بن يعقوب بن ش .4
 . (4)هـ331سنة من توفي في شهر ربيع اآلخر  ،يدوسأبو بكر الس ،يانهم
ً:مروياته:ًرابعاًا

 :منها نموذجاً ألمحمد بن شجاع مرويات في الحديث الشريف نذكر 
ن محمد بن الحسن بن حنيفة عن جعفر بن عما رواه محمد بن شجاع  .1

من سب ": قال رسول اهلل : قال محمد عن أبيه عن جده عن الحسين بن علي 
 .(5)"وهفاضرب اصحابي  ومن سب ، فاقتلوه نبياً 

عمر  بنن محمد عن محمد بن شجاع ع ةما رواه عبد الوهاب بن أبي حي .2
لف آكنت " :قالت ،بي القين المزنيأ ةبناخته أم عبد اهلل أن ع ةبر سأبي عن الواقدي 

                                                           

 .14/281وتاريخ بغداد  ،1/49( ينظر: طبقات الحفاظ 1)
 .1/214وغاية النهاية في طبقات القراء  ،11/28( ينظر: تاريخ بغداد 2)
 .9/387( ينظر: تاريخ بغداد 3)
 .1/132والعبر في خبر من غبر  ،1/375( ينظر: تاريخ بغداد 4)
باب من سب األنبياء قتل،  266/ 2والجامع الصغير للطبراني  ،1/22998للسيوطي  ،( الجامع الكبير5)

وقال  ،1/17واألحاديث واآلثار التي تكلم عليها شيخ اإلسالم ابن تميمة  ،ومن سب أصحابي جلد
، وقال: الحديث رواه الطبراني في األوسط بسند 1/241ومناهل الصفا بتخريج أحاديث الشفا  ،ضعيف
 ضعيف.
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، وما كانت تسمع منهم ،عن قومها وكانت تحدثني ،صفية من بين أزواج النبي 
، أبي الحقيقبن  فأقمنا بخيبر، فتزوجني كنانة جالنا رسول اهلل أ: خرجنا حيث قالت

، وذبح جزرًا ودعا يهود وحولني في حصنه بأيام فأعرس بي قبيل قدوم رسول اهلل 
ل من يثرب يسير حتى وقع في حجري، فذكرت قبأفي النوم كان قمرًا  فرأيت، بساللم

حين دخلت عليه  ليها رسول اهلل إفنظر ، ، فلطم عيني فأخضرتذلك لكنانة زوجي
 .(1)"فأخبرته فسألني

، فلما نزل وجردوا حصون النطاة للمقاتلة ،وجعلت يهود ذراريها في الكتيبة قالت
أهل : قد فرغ محمد من فقالدخل على كنانة،  وافتتح حصون النطاةخيبر  رسول اهلل 

هل النطاة، وكذبتنا األعراب، أحيث قتل  ،، وقد قتلت يهودحد يقاتلأالنطاة وليس ههنا 
دخلني وبنت أفخرج حتى ، عندنا حصن ماأ: هو ى حصن النزار بالشق، قالتإلفحولني 

ن ألينا قبل الكتيبة فسبيت في النزار قبل إ ، فسار رسول اهلل عمي ونسيات معنا
، فجئت مسي فدعانيأ، ثم جاءنا حين إلى رحلهرسل بي أف ،الكتيبةلى إ ينتهي النبي 

ن اخترت ": أنا متقنعة حيية، فجلست بين يديه فقالو  إن أقمت على دينك لم أكرهك، وا 
فاعتقني رسول  ، قالت: أختار اهلل ورسوله،اإلسالم واخترت اهلل ورسوله فهو خير لك"

: صحابهأإلى المدينة، قال ن يخرج أراد أفلما  هري،وجعل عتقي م ،، وتزوجنياهلل 
ال فهي سريةو  ،امرأة فسيحجبهان كانت إف ،م سريةأ أزواجهاليوم نعلم   مرأفلما خرج  ،ا 

 ،رجلي عليها ألضعلي البعير وقدم فخذه إثم قدم  ،أني زوجةفعرف  ،بستر فسترت به
أزواجه يفخرن من  ىلقأفكنت  ،ووضعت فخذي على فخذه ثم ركبت ،ذلك فأعظمت
فدخل علي  ،يلطف بي ويكرمني رى رسول اهلل أ، وكنت بنت اليهودي : يانلعلي يق

: قالت ،أزواجك يفخرن علي ويقلن: بنت اليهودي: " فقلت؟لك ما": أبكي فقالنا أو  ،يوماً 

                                                           

 .24/67والمعجم الكبير للطبراني  ،وقال األلباني: حسن ،11/607( صحيح ابن حبان 1)
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غضب، ثم قال: "إذا قالوا لك أو فاخروك، فقولي: أبي هارون،   رسول اهلل فرأيت
  .(1)وعمي موسى"
ًمؤلفاته::ًخامساًا

 ،البغدادي يمحمد بن شجاع الثلج فقيهللمن المؤلفات  اً عدد مذكرت كتب التراج
 :وهي أجد في كتب التراجم ما يشير الى طباعة هذه المؤلفات،ولم 

 .كتاب المناسك .1
 .كتاب تصحيح اآلثار .2
 .كتاب النوادر .3
  .كتاب المضاربة .4
 .كتاب الرد على المشبهة .5

  

                                                           

 . 1/99( األربعين في مناقب أمهات المؤمنين 1)
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 : املبحث الثاني
 يف اجلنائز، والصوم، واحلج فقه حممد بن شجاع

 املطلب األول: 
 فقهه يف اجلنائز

ً:تجريدًالميتًعندًغسلهً:أولًا
في وجوب ستر عورة الميت عنده  اً ال نعلم بين أهل العلم خالف :قدامةقال ابن 

، (1)النظر إلى العورة باقية بعد الموت وحرمة ،وميتاً  ألن اآلدمي محترم حياً  ،غسيلهت
 .(2)"وال ميت فخذ حيخذك وال تنظر إلى فال تبرز :" لعلي  لقوله 

 من و يجردأ هفي قميص غسلهل ي ،الميت غسللكن الفقهاء اختلفوا في كيفية 
 :على ثالثة أقوال ؟هخرقبوتستر عورته  همالبس

وينبغي  ،هخرقبر عورته تيجرد الميت من مالبسه عند غسله وتستً :األولالقولً
وبه . (3)محمد بن شجاع :وبهذا قال .ما بين السرة إلى الركبة ساترة ةأن تكون الخرق

 .(4)قول األمامية في ، ةزيديالو  ،في قول  والشافعية، الحنفية في ظاهرة الرواية عنهم :قال
إذا  جرديتوالحي  ،له وأبلغ في تطهيرهغسيلتمكن أ هتجريد أنً:لهمًةوالحج

وقد ال يطهر   ،ما يخرجبتنجس الثوب يفي ثوبه  غسلإذا نه وأل ،كذلك الميتف ،غتسلا
 .(5)الميت، فيتنجس عليه ءماال بصب

                                                           

، 2/314، والمغني 1/179وروضة الطالبين  ،1/192وبداية المجتهد  ،3/214( ينظر بدائع الصنائع 1)
 . 1/59، وفقه الرضا 1/131واألحكام ليحيى بن الحسين 

وسنن ابن  ،باب ستر الميت عند غسله 3/165. سنن أبي داود ةداود وقال: هذا حديث فيه نكار بو أ( رواه 2)
 باب ما جاء في غسل الميت.  4/471ماجة 

 . 3/214( ينظر: بدائع الصنائع 3)
واألحكام  ،5/161والمجموع بشرح المهذب  ،1/179وروضة الطالبين  ،3/214( ينظر: بدائع الصنائع 4)

 . 1/59وفقه الرضا  ،1/131ن، ليحيى بن الحسي
 . 2/314( ينظر: المغنى 5)
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ًالثاني إذا أراد  هل في حياتيفعكما كان  إزار سابغبزر الميت ؤ يً:القول
الصحيح من   والحنابلة في ،والمالكية، اإلمام أبي حنيفة :وبهذا قال .لاغتسالا

 .(1)المذهب
باقية بعد  ةالنظر إلى العور  وحرمة ،وميتاً  محترم حياً  دميآلألن اً:والحجةًلهم

 .(2)الموت
ًالثالث  :وبهذا قال .إرادة غسله عند  هيغسل الميت في قميص يلبسً:القول

 .(3)قولفي  واألمامية، واإلمام أحمد في رواية ،الصحيح من المذهبفي  ةالشافعي

إذ عائشة حفصة وعنده  ثقللما  أن النبي ": عن ابن عباس ً:لهمًوالحجة
فلم يزل عنده حتى ، ستند إليهفأ منين دأ :ثم قال  ،سهأفلما رآه رفع ر  ،دخل علي 

عبد  وومعه بن فجاء العباس  ،وأغلق الباب قام علي  قضىفلما  ،توفي 
 ميتاً  وطيباً  حياً  اً بي أنت طيبأب :يقول ،علي  فجعل ،على الباب وافقام ،المطلب

ادخلوا علي الفضل بن عباس : فقال علي  ،مثلها قط دوايج لم  طيبة ريحوسطعت 
: له فادخلوا رجال منهم يقال ،باهلل في نصيبنا من رسول اهلل  ماألنصار نشدناكفقالت 

رسول اهلل  واال تجرد :في البيت اً صوت وافسمع، بإحدى يديه هوس بن خولي يحمل جر أ
  علي فغسله  ،ه كما هو في قميصهو غسلاو، والفضل  ،يدخل يده تحت القميص

 .(4)"خل يدهيدرقة و خ علي  وعلى يداألنصاري ينقل الماء و  ،عنه وبثيمسك ال
                                                           

 . 2/314، والمغنى 1/192وبداية المجتهد  ،5/405، ومواهب الجليل 3/214( ينظر: بدائع الصنائع 1)
 . 3/214( ينظر: بدائع الصنائع 2)
، وفقه الرضا 2/314، والمغني 5/161، المجموع بشرح المهذب 1/179( ينظر: روضه الطالبين 3)

1/59 . 
باب أوس بن خولي االنصاري ...، وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد،  1/229( المعجم الكبير للطبراني 4)

حديث على ضعفه، وبقية رواه الطبراني في األوسط والكبير، وفيه يزيد بن أبي زياد، وهو حسن ال: وقال
 . 8/612رجاله تقات. مجمع الزوائد 
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ه كما دنجر  :ال ترى أنهم قالواأله فداك خاص  ،سل النبي غ بأنً:وأجيب
 ن تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهوراً أالظاهر ف :قدامه ابن قال ،جرد موتانات

 .(1)أمرهبنه كان أالظاهر بل  على النبي  ليخفىولم يكن هذا ، عندهم
هو ما ذهب إليه  ترجيحهإلى  ليمأفالذي ، دلتهمأبعد عرض آراء الفقهاء و 

عورته  روتست ،هالميت من مالبسه عنده غسل يجرد قالوا:أصحاب المذهب األول الذين 
مكن أده ريجن تأل ،ما بين السرة إلى الركبة ةتر ارقة سالخوينبغي أن تكون   ،بخرقة

بدليل ما سمعه من  ،خاص بهبقميصه  أن غسل النبي و  ،تطهيأبلغ في و  غسيلهلت
كما هو في  اغسلوهو  ،رسول اهلل  واال تجرد ،من صوت في البيت ل النبي غس

الصوت  لسماعلما كان  ،به معموالً  تغسيلهالميت عند  تجريد يكن لم ولو ،قميصه
 .علمأواهلل  ،فائدةكما هو في قميصه  وغسلوه  ،رسول اهلل  ردواال تج :قال ،الذي

ً:الموتبنجاسةًاآلدميًًثانياا:
 :قولينعلى بعد الموت  دمياآل نجاسةاختلف الفقهاء في 

ًاألول  ئهجزاأفي  سفوحمالتشرب الدم بالموت ب ينجس أن اآلدمي الً:القول
 .(2)ل محمد بن شجاعو ق وهو .له امةر ك

 ،ئرالب سقبل الغسل يوجب تنج ئرن الميت لو وقع في البأ :محمد وروي عن
غسله ولكن وجب يتنجس بالموت، نه لم أعلم ، فسهجب تنجو ولو وقع بعد الغسل ال ي

 .(3)لحدثل
في الصحيح  ةالشافعيو  ،والمالكية في المشهور من المذهب ،الزيدية :وبهذا قال

 .(1)أيضاً  الحنابلة في الصحيح من المذهبو  ،من المذهب

                                                           

 . 365-4/364( ينظر: المغني 1)
 . 3/902( ينظر: بدائع الصنائع 2)
 .3/902( ينظر: المصدر نفسه 3)
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ًً:لهمًةوالحج
 .(2)لك اك يق ىققال تعالى:  .1

 .(3)يحكم بنجاستهأن ال  وهالتكريم ه جوو ً:وجهًالدللة
ن المسلم إفموتاكم  جسواال تن" :قال رسول اهلل  :قال  عن ابن عباس .2

 .(4)"اً وال ميت اً حي بنجسليس 
لما كان كذلك  نجس العين كسائر الميتات، ولوالموت لكان ب نجس ونه لألو  .3

 .(5)عيان النجسةاأل كسائر غسلهب مرأ

 سهولهذا إذا وقع في البر يوجب تنج، الموتب يتنجسأن اآلدمي ً:القولًالثاني
الطهارة عند بفي الحكم  ةامر فكانت الك ،له امةر رته كاطهبيحكم  غسلهو إال أنه إذا 

 .ال في المنع من حلول النجاسة بالموت ،لغسهو الو وجود السبب المطهر في الجملة 
اإلمام و  ،في قول ةوالشافعي ،في قول ،ةوالمالكي، واألمامية، عامة الحنفية :وبهذا قال

 (6).ةأحمد في رواي

 .(7)الحيوانات نجس بالموات كسائريسائلة، فنه حيوان له نفس ألً:ملهًةوالحج

                                                                                                                                                                 

 .1/76، وشرح األزهار 1/72، والمغني 1/162، وشرح الوجيز 1/4الثمر الداني : ( ينظر1)
 . 70من اآلية ،سراء( سورة اإل2)
 .1/163( ينظر: شرح الوجيز 3)
، وقال: كذلك روي من وجه آخر غريب عن ابن عيينة، والمعروف أنه 1/306( السنن الكبرى للبيهقي 4)

 موقوف.
 .1/163، وشرح الوجيز 3/209( ينظر: بدائع الصنائع 5)
، ودر 1/72، والمغني 1/162، وشرح الوجيز 1/10شرف المسالك أو  ،3/210( ينظر: بدائع الصنائع 6)

 . 484/.1المنضود 
 . 3/210( ينظر: بدائع الصنائع 7)
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هو ما ذهب إليه  ه،يحإلى ترج ليمالذي أف ،دلتهمأالفقهاء و  بعد عرض آراء 
 ىققال تعالى:  ،الموتب سأن اآلدمي ال ينج :أصحاب القول األول الذين قالوا

 . علمأواهلل  ،بنجاستهوتكريمه يقتضي عدم الحكم  ،(1)لك اك يق
 املطلب الثاني: 

 فقهه يف الصوم
ً.لمنًأفطرًفيًرمضاناإلمساكًعنًالطعامًوالشرابً

ًالمسألة ل اوز  ،بعذر أو من غير عذر ،في يوم من رمضان طرمن أفً:صورة
يطهرن بعد طلوع  النفساءالحائض و و المرأة كعذره في أول النهار أو وسطه أو آخره 

أو خطأ  والمريض يبرأ والمسافر يقدم بعد الزوال والمفطر عمداً  ،والمجنون يفيق ،الفجر
م أ بالصائم أسوة ،هل يجب عليه اإلمساك بقية النهار ،هفمن كان هكذا حال ،مكرهاً أو 

في أول النهار ثم زال  اً نه كان معذور أمعنى ب ، ؟األكل والشرب أثناء النهاريباح له 
 :اختلف الفقهاء في ذلك إلى عدة أقوال ،عذره

ًاألول وبهذا  .سوة بالصائمأيستحب له اإلمساك عن الطعام والشراب ً:القول
 .(3)واألمامية في قول، والزيدية ،ةالشافعي :وهو قول ،(2)محمد بن شجاع :قال

شهر  لحرمة وقتالطعام والشراب  يستحب له اإلمساك عنً:لهمًةوالحج
 .(4)عن المفطراتالكف  هفكيف يجب علي ،مفطر هنألو  ،رمضان

 ال :في بعض النهار رطهت ئضقال أبو حنيفة رحمه اهلل في الحاً:القولًالثاني
 .(1)كل وتشرب والناس صيامأن تألها يحسن 

                                                           

 . 70من اآلية  ،( سورة اإلسراء1)
 .3/331( ينظر: العناية شرح الهداية 2)
سالم في مسائل الحالل وشرائع اإل ،4/49وشرح األزهار  ،6/255( يظهر: المهذب بشرح المجموع 3)

 . 1/458والحرام 
 .4/49، وشرح األزهار 6/255، والمهذب بشرح المجموع 3/331 ( ينظر: العناية شرح الهداية4)
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وترك  ،منها بحيق :بمعنى ،لها سنال يح :أبي حنيفة وفسر صاحب العناية قول 
 .(2)من الواجبات شرعاً القبيح 

 .يجب عليه اإلمساك عن الطعام والشرابً:القولًالثالث
ليه ذهب، (3)يوالعنبر  ،والحسن بن صالح، واألوزاعي ،الثوريً:يًذلكًعنًوًر  : وا 
مامية في اإل، و ، والحنابلة في القولاإلمام مالكو  ،الصحيح من المذهب في الحنفية

 .(4)قول
ً:لهمًةوالحج 

، ب تعظيم هذا الوقت بالقدر الممكنجيف ،شريف تن زمان رمضان وقأل -1
 الصائمين قضاءً ب بالتشبه هيجب تعظيم ،هفي صومالتعظيمه بتحقيقه ذا عجز عن إف

 .(5)تعريض نفسه للتهمةل اً ونفي ،لتشبهل الممكن إذا كان أهالً  لحقه بالقدر
وجب أر فجبعد الرأ فإذا ط ،وجب الصيامأقبل الفجر  دجو  لو  ىنه معنألو  -2
 .(6)الرؤيةبة ينقيام البك ،اإلمساك

جابر : ي ذلك عنو ر  .مساك عن طعام والشراباإلال يجب عليه ً:القولًالرابع
ليه ذهب، (7)وعبد اهلل بن مسعود ، بن زيد  ،لكية في قولاوالم، بعض الحنفية :وا 

 .(1)أيضاً  الحنابلة في قولو 
                                                                                                                                                                 

 . 3/331( ينظر: العناية شرح الهداية 1)
 .3/331( ينظر: العناية شرح الهداية 2)
 .3/74( ينظر: المغني 3)
 ،3/74، والمغني 3/199كليل ، والتاج واإل4/273، وبدائع الصنائع 3/331( ينظر: العناية شرح الهداية 4)

 .1/219ة والمقنع
 .4/374( ينظر: بدائع الصنائع 5)
 . 3/74( ينظر: المغني 6)
 .3/74المغني ( ينظر: 7)
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وزوال العذر بعد ، اليوم حالبمع العلم  لهماطر مباح فألن ال"ً:لهمًةوالحج
 .(2)"الترخيص ال يؤثر

هو ما ذهب إليه  ترجمهيل إلى مالذي أف، دلتهمأبعد عرض آراء الفقهاء و 
وذلك ألن   ،يستحب له اإلمساك عن الطعام والشراب :الذين قالوا ،أصحاب القول األول

نما  ،اإلفطاربمجوز له ال ذرالوجوب سقط عنه بالع ستحب له اإلمساك عن الطعام اوا 
  .واهلل أعلم ،ومه حرمة لوقت شهر رمضاني من والشراب لما تبقى

 املطلب الثالث: 
 فقهه يف احلج

ً:الستطاعةًللحجً:أولًا
يؤجرها، وال  ،يسكنها الدار  هول ،للحج اً لم يكن مستطيع مناختلف الفقهاء في

 :لينعلى قو  ؟به يحجو أن يبيعه  هيجب علي لفه، يستخدمه الوعبد ، ال يمتهنهومتاع 
ًاألولً إذا بلغ الزكاة خذ أوحرم عليها ، والحج بها بيعهايجب عليه ً:القول
في الصحيح من  ةوالشافعي ،المالكية :قال به، و (3)وهو قول محمد بن شجاع ًا.نصاب

 .(4)والظاهرية، الحنابلةو  ،المذهب
ً:لهمًةوالحج

 ،والعبد ال يستخدمه ،يمتهنه ال والمتاع ،وال يؤجرها ،ألنه إذا كان ال يسكنها .1
 .(5)الحج فليزمه فرض ،اً وكان مستطيع، حاجته كسائر األموال نع كان فاضالً 

                                                                                                                                                                 

 .3/74والمغني  ،3/199كليل والتاج واإل ،3/331( ينظر: العناية شرح الهداية 1)
 .  3/74وينظر: المغني  ،5/346( أسنى المطالب 2)
 .4/359بدائع الصنائع : ( ينظر3)
 ،1/463، والكافي في فقه أحمد بن حنبل 7/13، والشرح الكبير للرافعي 1/499المجتهد ( ينظر: بداية 4)

 .7/53والمحلى 
 .4/359( ينظر: بدائع الصنائع 5)
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 .(1)امهو واجد له، و زاد وراحلةبال ،بررة في الخفسن استطاع مألو  .2
 ةوالشافعي، الحنفية :قالوبهذا ، وال العبد ،ال يجب عليه بيع الدارً:القولًالثانيً
 .(2)اإلماميةو  ،في قول

عن  فاضالً  ،راحلةوالدر به على الزاد قنه يشترط أن يكون ما يألً:والحجةًلهم
 ،موكسوته  ،وخدمه ،عياله ةونفق ،هوأثاث ،هيابثو  ،سالحهو  ،هسوفر  ،وخادمة ،مسكنة

  .(3)وقضاء ديونه
الذي أميل إلى ترجمة هو ما ذهب إليه ف ،دلتهمأبعد عرض آراء الفقهاء و 

وال  ،ال يسكنها كاننه إذا أل، ها والحج بهاعيبيجب  :واقالالذين  ،أصحاب القول األول
 ،كسائر االموالحاجته  اًل عنكان فاض، والعبد ال يستخدمه ،متهنهي ال متاعوال ،يؤجرها
 .علمأواهلل  .فرض الحج ، فليزمهاً ستطيعوكان م

ً:الطريقًفيًالحجًنأم:ًثانياًا
 ؟هل هو من شرائط الوجوب أوال ،اختلف الفقهاء في أمن الطريق بالنسبة للحاج

 :ثالثة أقوالعلى 
ليه ، (4)لوجوب الحج شرطمن الطريق أن أيرى محمد بن شجاع ً:األولًالقول وا 

 .(5)وبعض الحنابلة ،وهو قول بعض الحنفية ،والزيدية ،والشافعي ،المالكية :ذهب
ًً:لهمًةوالحج

                                                           

 .7/13( ينظر: الشرح الكبير للرافعي 1)
وشرائع  ،7/13والشرح الكبير للرافعي  ،4/358وبدائع الصنائع  ،3/396( ينظر: العناية شرح الهداية 2)

 .1/493سالم في مسائل الحالل والحرام اإل
 . 7/13والشرح الكبير للرافعي  ،4/358( ينظر: بدائع الصنائع 3)
 2/338( ينظر: البحر الرائق شرح كنز الرقائق 4)
المبدع في شرح المقنع  ،2/13الحاوي الكبير  ،2/82، بداية المجتهد 2/417( ينظر: شرح فتح القدير 5)

 .1/239شرح الدرر البهية والروضة الندية  ،4/99
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 .(1)هت مت خت حت  جت هب مب خب حب قال تعالى:. 1
لى أن الحج ال يجب ع "سبيال هيلإمن استطاع " :دل قوله تعالى:ًوجهًالدللة

وال  ،رضوالسالمة من الم ،الطريق منأو  ،راحلةالالزاد و  :هوالسبيل و  ،قد السبيلاعلى ف
 .(2)السبيل من األمنل ب ،راحلةوالسبيل إلى قصر السبيل على الزاد 

 .(3)حئ جئ يي ىي نيقال تعالى:  .2
ً ًالدللة: الذي  اجكان الحف ،دلت اآلية الكريمة على وجوب حفظ النفسوجه

ألن اهلل تعالى فرض الحج على  تهلكه،في  هبنفس ىألق قد ،ن الطريقمأ عدم يقنت
مع  ،الحج فعللتعذر  ،ستطيعم غيرهو ف ،طر متيقنخومن كان في طريقه  ،المستطيع
 .(4)راحلةالزاد و كال شرطاً كان ف ،عدم األمن
لوجوب الحج  شرطالطريق من أن أهناك بعض الفتاوي التي تدل على  .1

 اإلسكاف: بو بكرأوقول  ،سنة اذكو  اكذ مذعلى أهل خراسان حج  ليس" :قول الثلجيك
عن أهل  سقطإن الحج  :الرازي بكربو أوافتى  ...ريضة في زمانناج فحالأقول  ال

 .(5)"بغداد

ما قاله الصفار و  ،في الطريق خوفوال ،النهب ةبلكان وقت غبأن هذا ًوأجيب:
الفتوى في  به للعوما  ،القرامطةالحج فرضًا من حين خرجت ال أرى  ينمن أ
 فتكون الطاعة ،غيرهمو لقرامطة لبالرشوة  إال جج ال يتوصل إلى الحابأن الح ة،يريهالظ
 اكانو  ،الخوارجألنهم طائفة من  شأنهم،هذا لم يكن من  أنب ،لمعصية مردودل سبياً 

                                                           

 .97من اآلية  ،( سورة آل عمران1)
 .1/239، والروضة الندية شرح الدرر البهية 2/82( ينظر: بداية المجتهد 2)
 .195آية  ،( سورة البقرة3)
 .4/302( ينظر: المغني 4)
 .2/418، وشرح فتح القدير 2/340( ينظر: تبيين الحقائق 5)
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على في مثله  فاإلثمخذهم الرشوة أ ير تقدعلى و موالهم أوأخذ  ،قتل المسلمين ستحلوني
ترك ي الو  ،عرف في تقسيم الرشوة في كتاب القضاءا المعطي على م على ال ذاآلخ

  .(1)الفرض لمعصية عاص

وجوب ل طريق ليس شرطاً المن أ أنيرى أصحاب هذا المذهب ً:الثانيًالقول
نما هو شرط  ،الحج والحنابلة  ،بعض الحنفية وهو قول .ألداءللزوم السعي أو شرط لوا 

 .(2)في الصحيح من المذهب
ًً:والحجةًلهم

يا رسول اهلل ما  :فقال ،جاء رجل إلى النبي  :قال ،ابن عمر  وىما ر  .1
 .(3)"راحلةالالزاد و " :قال ،جيوجب الح

ًالدللة ولو  ،ةلوالراح دل الحديث على وجوب الحج على من ملك الزاد ً:وجه
فال تجوز  ،نه موضوع الحاجة إلى البيانأل ؛لبينه  ستطاعةاالمن الطريق من أ كان

 .(4)بالرأيالزيادة في شرط العبادة 
 ،كالعضبفلم يمنع الوجوب  ،داءاألنفس  يمنع «األمن» ذرألن هذا الع .2

 .(5)ليس بشرط في وجوب العبادات داءمكان األأ نوأل

كان الغالب  نبي التفرقةعليه االعتماد عندهم و يرى بعض الحنفية ً:الثالثًالقول
 ،وجب الحج منألكان الغالب في الطريق اان ف ،فالخو الب غأو ال منفي الطريق األ
ن لم يكن  والذي يظهر أن  :قال الكمال ابن الهمام ،فال يجب ،فيه السالمة الغالبوا 

                                                           

 .2/338( ينظر: البحر الرائق 1)
 . 2/27ي ق، وشرح الزركشي على مختصر الخر 2/240( ينظر: تبين الحقائق شرح كنز الرقائق 2)
(، 813رقم )بيجاب الحج بالزاد والراحل، إ( رواه الترمذي وقال: "حديث حسن"، سنن الترمذي، باب 3)

2/169. 
 .2/240( تبين الحقائق 4)
 .4/303ينظر: المغني  (5)
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على القلوب من  غلب الخوفحتى إذا  ،الخوف ةلبغالسالمة عدم  غلبةيعتبر مع 
لها و عرضت للطريق إن طائفة ت واوسمع ،منهم مراراً  ةلبغوال ،المحاربين لوقوع النهب

 .(1)عنهم ال يجيبنفسهم أيستضعفون شوكة والناس 
فالذي أميل الى ترجيحه هو ما دلتهم أو  عد عرض مذاهب الفقهاءبً:الترجيح

 وليس للوجوب ألداءلمن الطريق شرط أأن  الذين يرون ذهب إليه أصحاب القول الثاني
الزاد )عليه الصالة والسالم  هقولببين االستطاعة  ألن الرسول  ،شرط للزومنه أو أ
سبب بلكنه قد يمنع  الزاد والراحلة، من ملكوجوب الحج على ما يدل على م (راحلةالو 

عدم  ألن ؛ ن مات وجب الحج عنها  و    ،القادم في يجب عليه الحجف ،الطريقعدم أمن 
 لفع ،يتعذر معه فقد الزاد والراحلةما أ ،األداء دون القضاء الفقدالطريق سبب من أ

 .واهلل اعلم ،(2)(األداء والقضاء)الجميع 
ًالتراخي؟علىًمًأًالفورفريضةًالحجًعلىًً:ًثالثاًا

م غهل يجب على الفور أم على التراخي ر  ،الحج لزمه مناختلف الفقهاء في
 قوالن:ديميه وكان لهم قعلى أن األولى ت اتفاقهم

 :قال هبو . (3)أن الحج على التراخييرى محمد بن شجاع ً:األولًالقولً
 .(4)وهو قول متأخري المالكية ،محمد بن الحسنو  راوية،في  أبو حنيفة ،ةالشافعي

ي ر و ثالو  ،وزاعيألوا ،طاووسو  ،اءعطو  ،وابن عباس  ،جابر :وهو مروي عن
 .(5)رحمهم اهلل

                                                           

 . 2/338، البحر الرائق 2/418وشرح فتح القدير  ،2/240الحقائق ( ينظر: تبين 5)
 .4/303( ينظر: المغني 2)
 .1/380( ينظر: تحفه الفقهاء 3)
 . 4/26، والحاوي الكبير 2/86وبداية المجتهد  ،1/380وتحفه الفقهاء  ،2/119( ينظر: بدائع الصنائع 4)
 .2/86( ينظر: بداية المجتهد 5)
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ً:لهمًوالحجة
 .(1)هت مت خت حت  جت هب مب خب حبقال تعالى:  .1
قال  ،وقت الحجثم بين  ،وقتعن الفرض الحج مطلقا ً  اهلل  نإً:لةلالدًجهًو
فصار المفروض  ،معلومات أشهر ي وقت الحجأ ،(2)ىل مل خلتعالى: 

وهو ال يجوز  ،لمطلقل دييقت بالفور قييدهتف ،الحج مطلقا من العمر هو الحج في اشهر
 .(3)إال بدليل

 ،لىو أ وروالحمل على الف ،اخيالتر  ويحتمل  ،الفوربأن المطلق يحتمل ً:واعترض
 القولدلة أوقد قام الدليل كما سيأتي في  ،عند قيام الدليل قالمطل دييقيجوز تنه أل

 .(4)الثاني
سنة خمس من  إلى النبي  دوقد وف ،بن ثعلبة  ضمامي عن و ما ر  .2
 :قال ،تحج هذا البيت أن مركأاهلل  :قال نهأمما سأله  كانف ،عن أشياء هلأالهجرة وس

 .(5)نعم
ًالدللة  وال ،نزلت قبل سنة عشرفريضة الحج  أندل هذا الخبر على ً:وجه

 وأسنة تسع   "(6)هت مت خت حت  جت هب مب خب حبقوله تعالى:  ينكر نزول
م دن تقأ بعد سنة عشر استقر مانإض الحج ر ل فيفإن ق ،بعشر على وجه تأكيد الوجو 

                                                           

 .97آية  ،ل عمرانآ( سورة 1)
 .197من اآلية  ،( سورة البقرة2)
 .2/119( ينظر: بدائع الصنائع 3)
 .2/120( ينظر: بدائع الصنائع 4)
سناد إ :، مسند عبداهلل بن عباس، قال الشيخ شعيب األرنؤوط(2254)رقم ب 1/250مام أحمد ( مسند اإل5)

 حسن، وهو ليس بهذا النص بل أنه سأل عن الفرائض ومنها الحج.
 . 97آية  ،سورة آل عمران( 6)
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 قال في حجة الوداع  ،أن رسول اهلل  عن أنس  صح ابدليل م ،وجوبه سنة ست
قيل  ، (1)"خلق اهلل السماوات واألرضيوم  قد استدار كهيئته أن الزمان إال"سنة عشر 
 :(2)تأويالنالمراد بهذا 

 ذيه إلى و ألنهم ربما كانوا قدم ،حجةال يذ الحج فيحصول  رادأنه أً:امأحده
 .إلى المحرم وهربما أخر  وأالقعدة 

إلى ما كان عليه  حريمهعاد تشهر الحرم األتحريم القتال في  رادأنه أً:والثاني
  .بعد أن كان مباحا

في سنة كان  وحج الرسول  ،سنة ثمان من الهجرةل انفتح مكة ك أنقالوا  .3
 .(3)التأخير منهحتمل لما اكان وجوبه على الفور  وول ،عشر

يكون لعذر  قد ،مكاناإلالحج عن أول وقت  تأخير الرسول  بأنً:واعترض
 ،يل أفضلجخالف في أن التعال  هوهذا يدل على أن ،وال كالم في حال العذر ،له

ولم  ،تاو خير احتمال الفأأن المانع من الت إال لعذر علىال يترك األفضل   والرسول
 هب: قال تعالى، (4)قبل موته يحجنه أطريق الوحي ب لعلمه واتله ف تأخيرهيكن في 
  جس مخ جخ مح جح  مج حج مثهت مت خت حت جت

 النشغالهكان  التأخيرو أن أ، (5)
 .(6)المشركينعلى المسلمين من  خوفهو  ،بالحرب

                                                           

 3/1305باب النظر حتى تدفن، وصحيح مسلم  (،3197)رقم ب 4/107صحيح البخاري  ،( متفق عليه1)
 باب تغليظ تحريم الدماء واألعراض. (1679)رقم ب

 .4/26( ينظر: الحاوي 2)
 .4/119( ينظر: بدائع الصنائع 3)
 .4/119( ينظر: بدائع الصنائع4)
 .27من اآلية ،( سورة الفتح5)
 . 4/27( ينظر: الحاوي 6)
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حتى خر الحج أف حول البيت، راةالمشركين ع رؤية هأو لعدم االستطاعة أو كر 
 .(1)"وال يطوف بالبيت عريان ،بعد هذا العام مشرك حجي ن ال"أ :ينادي أبوبكر  بعث

تدار فيها اسالوداع في السنة التي حجة  تهتكون حجلنه آخره بأمر اهلل أو أ
 ،دينهاهلل  كملوي ،الجمعة  وقفة ويوافق ،زمان كهيئته يوم خلق اهلل السماوات واألرضال

 (2).وال بعده ،تمع قبلهجولم ي ،دين كل عيادأ يومئذ عويقال أنه اجتم

 ن رسول اهلل أل ،التأويلهذا  ما يدفع بأنه نقل إلينا من سيرته ًجيب:أًو
سنة  عمرةقضي العلى أن ي أهل مكةثم صالح  ،حلأف ،عام الحديبية سنه ستر صأح

ثم فتح مكة سنة  ،القضية عمرةولذلك سمية  ،ها سنة تسعاقضفويقيم بمكة ثالث  ،سبع
أبا ثم بعث  ،الناسب وحج فيها ،سيد أعتاب بن  مرأو  ،سالمدار اإل  فصارت ،ثمان
ن مف ئخا وال ربمشغول بح غير رسول اهلل  وتخلف ،بالناس حجف ،سنه تسعبكر 
ن كان  فإن كان معذورًا، ،ةءبقراءة سورة برايأمره   اذ علي  فنأثم  ،وعد فلم أنفذه، وا 

كان  ولو ، لكان ممنوعَا من العمرة،ولو كان ممنوعًا من الحج ،خرهأ غير معذور، فلم
بين في ،ونالمسلم ليتكامل خرهأفإن قيل إنما  ،أبي بكر  هم معذفنأصحابه لم أعلى  اً خائف

خر الحج آهذا ظن وقد يكون  :، قيلوهذا معنى يختص به دون غيره ،جميعهمالحج ل
 .(3)سكهمنلهم  نيوليب التراخيعلى  جلبيان أن الح

لو و  ،قاضياً  ال اديمؤ الحج في السنة الثانية أو الثالثة يكون  دىأن إه نألو   .4
 ،ًا ال مؤدياً اضيقينبغي أن يكون ف ،وقته فقد فات ،رفات الفو  وقد ،الفور على اً جباو  كان

 .(4)وقته نوصوم رمضان ع ،وقتها عنكما لو فاتت صالة الظهر 
                                                           

باب  (،1347)رقم ب 2/982كتاب بدء الوحي، وصحيح مسلم  (،369)رقم ب 1/103( صحيح البخاري 1)
 ال يحج بالبيت مشرك وال يطوف. 

 .4/341، والمغني 4/27( ينظر: الحاوي 2)
 .4/27( ينظر: الحادي الكبير3)
 .4/27ي ، والحاو 2/219( ينظر: بدائع الصنائع 4)
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في  ب على الفور عمالً و وجال ثرأألن  ،كان مؤدياً  ال قاضياً نه إنما أبً:واعترض
خراج السنة الثانية أو الثالثة إ ال فين اكمعن أول الوقت في اإلبالتأخير  ثماإلاحتمال 

نما كان إجيل عن وجوب التوهذا أل ،لوجوب كما في باب الصالةلمن أن يكون وقت 
 وحصل ،واتالف لتماحزال افقد  ،السنة الثانية والثالثةالى  شاع ذافا ،واتفعن ال محرزاً  

 .(1)في باب الصالة كما األداء في وقته
ًواعترضًأيضا  ،(2)خب حب جب قوله تعالى كما في نه سمي قضاءً أ:

آخرها ال  وور ولفتجب على ال اةكز فإن ال ،قضاءً  تسميه رمن الوجوب على الفو  وال يلزم
 ولو غلب ،ضاءقال قضاء يسمى ال خرهإذا أ ،والقضاء الواجب على الفور ،قضاءً  ىيسم

خره ال يسمى أ فلو ،يرهختأ  نه ال يعيش إلى سنة أخرى لم يجز لهأعلى ظنه في الحج 
 .(3)قضاء

 المالكيةو  ،والزيدية ،الحنابلة :وبه قال .على الفور يجب الحج نإ:ًالثانيًالقول
 .(4)أبي حنيفة رحمه اهللمام اإل ورواية عن ،وهو قول أبو يوسف ،في قول

ً  

                                                           

 .4/27، والحاوي الكبير 2/220( ينظر: بدائع الصنائع 1)
 .29من اآلية  ،( سورة الحج2)
 . 4/341( ينظر: المغني 3)
، 1/240، والروضة الندية 4/340، والمغني 2/86، وبداية المجتهد 2/119( ينظر: بدائع الصنائع 4)

 .2/257والمبسوط الطوسي 
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ً:لهمًةوالحج
 .(1)هت مت خت حت  جت هب مب خب حبقال تعالى:  .1

ويحتمل  ،رو يحتمل الف ،وقت مطلقالحج في بأن اهلل تعالى أمر ً:وجهًالدللة
 نه إذا حمل عليه يأتي بالفعل على الفور ظاهراً أل ،طوالحمل على الفور أحو   ،تراخيال

 ،ررالض منفأفقد أتى بما أمر به  ،به الفور يدن أر فأ ،تأخيرالب ثماإلأو غالبا خوفا من 
 ولو ،الخير إلىه تعر اسبل ينفعه لم  ن أريده به التراخي ال يضره العمل على الفورا  و 

 ،الثانية والثالثةبه على الفور بل يؤخر الى السنة  أتيعلى التراخي ربما ال ي حمل
 فكان الحمل ،ريد به التراخيأن إن كان ال يلحقه ا  و  ،الفور بهأريد ن إتلحقه المضرة ف

 .(2)أولى فكان ،الوجهينحوط أالفور حماًل على على 
فإنه قد  ،تعجليأراد الحج فل من: "قال أنه  عن العباس  يو ر ما  .2

 .(3)"تعرض الحاجةو  الضالة، لضوت ،يمرض المريض
عرض تخشية أن ي ،دل الحديث الشريف على وجوب المبادرة بالحجً:وجهًالدللة

 .ما يمنعه من الحجلالمسلم 
فال  ،حجي فلم ،وراحلة تبلغه إلى بيت اهلل الحرام ًا،ملك زادمن " :قوله  .3

 .(4)"أو نصرانيا عليه يموت يهودياً 

                                                           

 .97آية  ،( سورة آل عمران1)
 .2/257، والمبسوط للطوسي 2/119ينظر: بدائع الصنائع ( 2)
حديث العباس ابن عبدالمطلب قال الشيخ شعيب األرنؤوط:  (1834)رقم ب 1/214( مسند اإلمام أحمد 3)

 باب الخروج الى الحج وقال األلباني: حسن. (،2883)رقم ب 2/662حسن، وسنن ابن ماجة 
ماجا في التغليظ في ترك الحج، وقال أبو عيسى: حديث باب  (،812)رقم ب 3/167( سنن الترمذي 4)

 غريب. 
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ًالدللة  خر الحج عن أول أوقاتأمن بالحق الوعيد  رسول اهلل الأن ً:وجه
 عقب يحجأي لم  ،فصل بال للتعقيب اءفلاو حج فلم ي ،كذا قال من ملكنه أل ،مكانإلا

 .(1)الفورالحج على  أنوهو يدل على  ،فصل بالوالراحة زاد ال ملك
ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض  الحج حاجةعن لم يمنعه  من " :قوله  .4

 .(2)"نصرانياوأن شاء  ،إن شاء يهودياً  فليمت ،مات ولم يحجف ،بسحا
ال  ،الحج على الفور أن على دل الحديث الشريفً:وجهًالدللة رسول  ذكر لماوا 

 .هذا الوعيد لمن مات ولم يحج اهلل 
وجوبه  نوأل ،الصيامكعلى الفور  اً واجب فكان ،ركان اإلسالمأحد أنه ألو  .5

بالموت أثم وال ي   ،خر إلى غير غايةيؤ نه أل ،رتبة الواجبات عن رجهخصفة التوسع يب
مارة يقدر بعدها على إوليس على الموت  ،لكونه فعل ما يجوز له فعله ،فعله قبل
 .(3)فعله

فقدان ذلك الوقت، بمن السنة يفوت عن تلك السنة  معيناً  حج وقتاً لل أنقالوا  .6
 ان التأخيرفك ،وقد ال يعيش ،الثانية الى السنةوقد يعيش  ،السنة األولى خره عنأفلو 

وقت الحج  ءلحال إلى أن يجيل داءاأل نه ال يمكنهأل ،لحالتًا لويفعن السنة األولى ت
 ،لحال بالشكلثابت ال واتفال يرتفع الف ،في إدراكه السنة الثانية شكو  ،السنة الثانيةمن 

 .(4)حرام تالتفويو 
  

                                                           

 .2/119( ينظر: بدائع الصنائع 1)
سناده ضعيف، إسد: أ، باب من مات ولم يحج قال حسين سليم (1785)رقم ب، 2/45( سنن الدارمي 2)

ن كان إ، باب (86060)رقم ب، 4/546والسنن الكبرى للبيهقي  سناده غير قوي، فله إمكان الحج، وقال وا 
 .شاهد من قول عمر بن الخطاب 

 .4/341( ينظر: المغني 3)
 .2/86، وبداية المجتهد 2/119( ينظر: بدائع الصنائع 4)
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ًالترجيح:
فالذي أميل الى ترجيحه هو ما ذهب إليه  دلتهمأالفقهاء و  أقوالبعد عرض 

للعبادة  االحتياطنه فيه أل ،على الفوريجب أن الحج  قالوا: نالثاني الذي أصحاب القول
وقد  ،فالسإن الحال قد يتغير بمرض أو وأل ،ن الحج أحد أركان اإلسالمأو  ،خاصة

 .علمأواهلل  ،وهو لم يؤد فريضة الحج ،يموت اإلنسان
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 اخلامتة
له آمحمد وعلى نا تم التسليم على سيدأالصالة و فضل أو  ،هلل رب العالمين الحمد

فقه محمد بن » :الموسومكمال بحثي إبفضل اهلل تعالى وحمده تم  ،أجمعينوصحبه 
قد  رحلتي وبهذا تكون ،«ةدراسة مقارن ،، والحجوالصوم ،في الجنائز (ـه266)ت شجاع
، والبد من ، وشيخًا من شيوخ المذهب الحنفيفي العراقأعالم الفقه مع علم من  انتهت
 :ليها في هذا البحثإج التي توصلت هم النتائأذكر 

ما أ، هو الثلجي البغدادي، ن نسب الفقيه محمد بن شجاعأ يترجح لد .1
عاصمة العراق لى بغداد إ ةنسبف: ما البغداديأى جده، و إلالثلجي: فنسبه 

أن محمد بن ى إليشير  جد ماأ: فلم أما البلخي، كان يسكن فيهاكونه 
 .شجاع سكن أو عاش فيها

سماعيل إأعالم منهم جالء و أمحمد بن شجاع على يد مشايخ  الفقيه تتلمذ .2
 .خرينآآدم، والحسن بن زياد و ، ويحيى ابن سامةأبن عليه، وحماد بن 

، أعالم المذهب الحنفيحد أكان  ،محمد بن شجاعه ين الفقأثبت البحث أ .3
آن، مع لفقه والحديث وقراءة القر ، والمقدم في االعراق في وقته هلأوفقيه 

 ورع وعبادة.
  .ى طباعتهاإلولم أجد ما يشير  له مؤلفات قيمة، .4
، فوجدته يروي مناظرة آن، وبالقول بخلق القر باالعتزالتهم محمد بن شجاع ا .5

: من قال أشهر، حتى قال ةست أبا حنيفةناظرت " :أبي يوسف قالعن 
لما  ،ن كما نقل عنهآبخلق القر  :فلو كان يقول "،فهو كافر ،ن مخلوقآالقر 

له ولعله قاأن يرد عليه، ن يسكت دون أولما جاز له  ،روى هذا عن شيوخه
، ختم له بخير: فقد قال الذهبي رحمه اهلل ثم رجع الى طريق الحق والهداية،
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ناب عند أو  ،ن شاء اهللإ: وختم له بخير قال الدكتور بشار عوادوكذلك 
  .الموت

، وتستر عورته لهيغستقوله بتجريد الميت من مالبسه عند  يترجيح لد .6
بلغ في أو  أمكن لتغسيله،ن تجريده ، ألبين السرة الى الركبة ما بخرقة
  .تطهيره

 ىق :تعالىيس الميت في الموت، لقوله كذلك ترجح لدي قوله بعدم تنج .7
 .وتكريمه يقتضي عدم الحكم بنجاسته   لك اك يق

لمن افطر في  ،مساك عن الطعام والشراباإل باستحبابقوله  يوترجح لد .8
أة كالمسافر يقدم والمر  ،و وسطهأول النهار أرمضان بعذر وزال عذره في 

ن الوجوب سقط عنه بالعذر المجوز له ، ألالحائض والنفساء يطهرن
 .لوقت شهر رمضان ةمساك حرمله اإل واستحب ،باإلفطار
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 قائمة املصادر واملراجع
و الحسن علي بن أحمد بن أبي أبليحيى بن الحسين، تحقيق:  األحكام: .1

 م. 1990-هـ1410 ،1طحريصة، 
شرف المسالك في فقه اإلمام مالك: عبد الرحمن بن أى إلرشاد السالك إ .2

شهاب الدين المالكي: و زيد أو أبو محمد أبمحمد بن عسكر البغدادي، 
 .3ط ،مصر ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده

سنى المطالب في أحاديث مختلف المراتب: محمد بن درويش بن محمد، أ .3
 دار الكتب العلمية. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين ابن نجيم الحنفي، ابن عابدين،  .4
 م. 1997-هـ1418 ،1طالعلمية،  تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن  .5
 م.1986-هـ1406 ،2ط ،أحمد الكاساني، دار الكتب العلمية

بداية المجتهد ونهاية المقتصد: أبو الوليد، محمد بن أحمد بن محمد بن  .6
 م. 2004-هـ1425 ،اهرةالق ،أحمد بن رشد القرطبي األندلسي، دار الحديث

تاج التراجم في طبقات الحنفية: أبو الفداء زين الدين، أبو العدل قاسم بن  .7
-هـ1413 ،1طدمشق،  ،قطلو بغا، تحقيق: محمد خير رمضان، دار القلم

 م. 1992
كليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف إلالتاج وا .8

 م. 1994-هـ1416 ،1ط ،بيروت ،العلمية، دار الكتب الغرناطيالعبدري 
: تحسماعيل بن إبراهيم، أبو عبد اهلل البخاري، إمحمد بن  الكبير:التاريخ  .9

 دار الفكر. ،السيد هاشم الندوي
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ريخ بغداد: الخطيب البغدادي، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب أت .10
 م. 2001-هـ1422 ،1طسالمي، إلا

الدقائق: عثمان بن علي الزيلعي، المطبعة األميرية تبيين الحقائق شرح كنز  .11
 هـ.1314 ـ1طبوالق،  ،الكبرى

الفقهاء: محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر، عالء الدين  ةتحف .12
 م. 1994-هـ1414 ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،السمرقندي

دار  ،تهذيب التهذيب: شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقالني .13
 م.1984-هـ1404 ،1ط ،الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

تحق: د. تهذيب الكمال: يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي،  .14
 م.1980، 1ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة، بشار عواد معروف

ثقات ابن حيان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد  .15
 ،1طحيدرآباد الركن، ، لمعارف العثمانيةالتميمي، أبو حاتم الدارمي، دار ا

 م.1973-هـ1393
بي زيد القيرواني: الشيخ أابن  ةالثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسال .16

 لبنان. ،بيروت ،صالح عبد السميع األبي األزهري، مكتبة الثقافة
 بيروت.  ،الحاوي الكبير: العالمة أبو الحسن الماوردي، دار الفكر .17
 هـ. 1416، 1طدار المنضود: السيد الكلبايكاني،  .18
روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبو زكريا، محيي الدين يحيى بن شرف  .19

-هـ1412 ،3ط ،عمان ،دمشق ،بيروت ،سالميإلالنووي، المكتب ا
 م.1991

الروضة الندية شرح الدرر البهية: أبو الطيب، محمد بن صديق خان بن  .20
 الحسيني البخاري القنوجي، دار المعرفة. حسن بن علي بن لطف اهلل 
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سنن أبي داود: أبو داود، سليمان بن األشعث السجستاني، دار الكتاب  .21
  .بيروت ،العربي

سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي، أبو عيسى،  .22
 م.1998 ،بيروت ،سالميبشار عواد معروف، دار الغرب اإل د.تح: 

 بن عبد الرحمن، أبو محمد الدارمي، تح: فواز أحمد سنن الدارمي: عبد اهلل .23
 هـ.1407 ،1طبيروت،  ،زمرلي، وخالد السبع العلمي، دار الكتاب العربي

 ،1طالسنن الكبرى للبيهقي: أبو بكر، أحمد بن الحسين بن علي البيهقي،  .24
 هـ. 1344

عبد تح: محمد فؤاد : محمد بن يزيد، أبو عبد اهلل القزويني، ةبن ماجاسنن  .25
 بيروت.  ،دار الفكر ،الباقي

سالم في مسائل الحالل والحرام: المحقق الحلي، تح: السيد صادق إلشرائع ا .26
 هـ.1409 ،2طالشيرازي، 

 شرح األزهار: اإلمام أحمد المرتضى، في الفقه الزيدي. .27
مختصر الخرقي: محمد بن عبد اهلل الزركشي، تح:  ىشرح الزركشي عل .28

 م. 2002-هـ1423 ،1طدار الكتب العلمية،  براهيم،إعبد المنعم خليل 
شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدي: محمد بن عبد الواحد  .29

السيواسي السكندري كمال الدين ابن الهمام، تح: عبد الرزاق غالب المهدي، 
 م. 2003-هـ1424 ،1ط ،دار الكتب العلمية

محمد : لبخاري، تحسماعيل، أبو عبد اهلل اإصحيح البخاري: محمد بن  .30
 . هـ1422 ،1طزهير بن ناصر، دار طوق النجاة، 

: مسلم بن الحجاج، أبو الحسين القشيري النيسابوري، تح: صحيح مسلم .31
 بيروت.  ،حياء التراث العربيإمحمد فؤاد عبد الباقي، دار 
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تح: محمود سماعيل، أبو عبد اهلل البخاري، إمحمد بن : الضعفاء الصغير .32
 هـ.1396، 1ط ،حلب ،دار الوعي ،براهيم زايدإ

عبدالرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي، دار الكتب : طبقات الحفاظ .33
 هـ. 1403 ،1ط ،بيروت ،العلمية

محمد بن أبي يعلي الفراء البغدادي الحنبلي، أبو الحسن، : طبقات الحنابلة .34
تح: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، األمانة العامة لالحتفال بمرور مئة 

 م. 1999-هـ1414سنة على تأسيس المملكة، 
العبر في خبر من غبر: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، تح:  .35

 م. 1985-هـ1405 ،1طالعلمية،  محمد بن بسيوني زغلول، دار الكتب
العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير: عبد الكريم الرافعي، تحقيق:  .36

 ،بيروت ،علي محمد، وعوض عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية
 م.1997-هـ1417 ،1ط ،لبنان

العناية شرح الهداية: الشيخ اكمل الدين، محمد بن محمد بن محمود  .37
 م.1971 ،لبنان ،بيروت ،الحنفي، دار الكتب العلميةالبابرتي 

غاية النهاية في طبقات القراء: لإلمام شمس الدين أبي الخير محمد بن  .38
، لبنان ،بيروت ،محمد بن محمد بن علي ابن الجوزي، دار الكتب العلمية

 م.1971
مؤسسه آل البيت عليهم السالم إلحياء : لإلمام الرضا، تحقيق: فقه الرضا .39

 التراث.
الفؤاد البهية في تراجم الحنفية: محمد عبد الحي اللكنوي، تحقيق: محمد بدر  .40

 هـ. 1324 ،1طالدين، أبو فراس النعساني، مطبعة السعادة، 
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الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: شمس الدين أبو عبد اهلل  .41
ه أحمد محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، تحقيق: محمد عوام

 ة،جد ،مؤسسة علوم القرآن اإلسالمية،نمر الخطيب، دار القبلة للثقافة 
 م.1992-هـ1413 ،1ط

دائرة  :تحلسان الميزان: ألحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني،  .42
 ،.3ط ،بيروت ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،الهند ،المعارف النظامية

، د محمد تقي الكشفيالمبسوط للطوسي: الشيخ الطوسي، تح: السي .43
 هـ. 1387

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار  .44
 هـ.1412 ،بيروت ،الفكر

مام أبي زكريا، محي الدين بن شرف النووي، دار المجموع شرح المهذب: اإل .45
 الفكر. 

سد أمام أحمد: أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن مسند اإل .46
وعادل مرشد وآخرون، مؤسسة الرسالة، ، الشيباني، تح: شعيب األرنؤوط

 م. 2001-هـ1421 ،1ط
مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب: ابن كثير  .47

-هـ1430 ،1طسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: إمام علي إمام، إ
 م.2009

حاتم التميمي بو أمشاهير علماء األمصار: محمد بن حبان بن أحمد،  .48
 .م1959 ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،فاليشهمر: تحالبستي، 
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تح: حمدي المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب، أبو القاسم الطبراني،  .49
-هـ1404 ،2طالموصل،  ،مكتبة العلوم والحكم ،عبد الحميد السلفي

 م.1983
ألحمد بن عبد اهلل بن صالح، أبو الحسن العجلي الكوفي : معرفة الثقات .50

 ،1ط ،المدينة المنورة ،تح: عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار
 م. 1985-هـ1405

 ،المغني: عبد اهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي، أبو محمد، دار الفكر .51
 هـ.1405 ،1ط ،بيروت

 هـ. 1410 ،2طسالمي، اإل المقنعة: الشيخ المفيد، تح: مؤسسة النشر .52
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: شمس الدين، أبو عبد اهلل، محمد  .53

 م.1992-هـ1412 ،3طبن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي، دار الفكر، 
ميزان االعتدال في نقد الرجال: شمس الدين أبو عبداهلل محمد بن أحمد بن  .54

لبنان،  ،بيروت ،الذهبي، دار المعرفة للطباعة والنشر عثمان بن قايماز
 .هـ1382 ،1ط

 
 


