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ملخص باللغة العربية

يهدف هذا البحث إلى دراسة بعض مسائل الحج وتضمن دراسة ست مسائل من مسائل الحج
 وقد أخذت آراء،)هـ966 المأخوذة من كتاب مختصر خالفيات البيهقي ألحمد بن فرح اللخمي (ت
ً وقد قدمت أوال. المذاهب السبعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية والزيدية واإلمامية
رأي الشافعية كون صاحب الكتاب شافعي المذهب ورجحت الرأي الفقهي لألدلة األقوى بعض النظر
: المسألة ثانيه،  الحج على الفور أم على التراخي: المسألة أولى: والمسائل هي، عن مذهبه وعقيدته
 اإلحرام: المسألة الرابعة، أفضل أنواع الحج: المسألة الثالثة.االحرام بالحج في غير أشهر الحج
. جمع الصالة في مزدلفة: المسألة السادسة، دخول الحرم بنسك: المسألة الخامسة.لمورد الحرم
 دراسة مقارنة،  خالفيات البيهقي،  مسائل في الحج:الكلمات المفتاحية

PROBLEMS OF AL-MISGIVING FROM THE BOOK OF
(MUKHTASAR KILAFIAT AL-BAYHAQI) BY AHMAD IBN
FARAH AL-LAKHMI (DEAD 699 A.H)
Ass. Prof. Dr. Abed M. Jawad
Mr. Muhammad T. Hmood
This research includes six issues of Hajj taken from a short book of the
controversies of al-Bayhaqi Ahmad bin Farah al-Lakhmi 699 e delegation took the
views of the seven schools of Hanafi, Malik, Shaafa'is, Hanbalis, Al-Dhahriya,
Zaidiyah and Imamiyah. The first view was presented by the Shaafa'is as the author
of the book is the Shafi'i doctrine and the jurisprudential view of the strongest
evidence has tended to give some consideration to his doctrine and doctrine. he
issues are as follows: The first issue: Hajj immediately or on the lax. The second
issue is: ihram in Hajj during the months of Hajj. The third issue: the best types of
Hajj. The fourth issue: Ihram for the source of the Haram. Question 5: Entering the
Haram with a penny Question 6: Gather prayer in Muzdalifah In conclusion, Praise
be to God, who guided us and we would not guide if not God, if this research right,
it is God has the credit and the purpose, and if it is not so I and the devil and ask
forgiveness of God Almighty and repent to him and prayers and peace on our
master Muhammad and his companions and peace.
Keywords: Problems of Al-Misgiving, Kilafiat Al-Bayhaqi, comparative study
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املقدمة

الحمد هلل الذي أمر بالعدل واإلحسان وأصلي وأسلم على سيدنا محمد عبداهلل

وعلى اله الطيبين وأصحابه االكرمين ...وبعد:
إن من أنبل ما يشتغل به المشتغلون ،وخير ما يعمل له العاملون ،نشر علم
ف ّ

أوجب اهلل على أهل
نافع تحتاج إليه األمة يهديها من الضاللة وينقذها من الغواية .و ّ
العلم نشره ،ونهاهم عن كتمانه ،فبنشر العلم تحقق الرفعة والمنزلة العظيمة .قال تعالى:

()1
فإن التفقه في
ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕّ . 

الدين أفضل األعمال وأجلها وأشرفها فهو يتضمن معرفة اهلل ومعرفة دينه وشرعه

بين رسول اهلل  وقال( :من يرد اهلل به خي ار يفقهه في الدين)(.)8
والعمل بموجب وقد ّ

وتظهر أهمية علم الفقه وشرفه في فرض اهلل تعالى طلبه وتحصيله على طائفة

من كل فرقة ليتفقهوا فيه ويعلّموا قومهم ذلك لقوله تعالى:

ﯧ ﯨ

ﯩ ﯪ

ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ .) 3( ولهذا أخترت البحث في (مسائل في الحج من خالل كتاب مختصر
خالفيات البيهقي للخمي) ،ومناقشة كل مذهب مع دليله ،وصوال إلى الراجح من اآلراء
في هذه المسائل .واقتضت طبيعة الموضوع تقسيمه إلى ثالثة مطالب:
المطلب األول :حياة اإلمامين البيهقي واللخمي.
المطلب الثاني :االستئجار للحج وفيه ثالثة مسائل.

( )1سورة المجادلة ،اآلية .11
( )8صحيح البخاري  36/1رقم  11مسلم  112/8رقم .1331
) )3سورة التوبة اآلية .188
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المسألة األولى :الحج عن المعضوب.
المسألة الثانية :من مات بعد وجوب الحج عليه.
المسألة الثالثة :الحج عن الغير لمن لم يحج حجة اإلسالم.
المطلب الثالث :في بعض أحكام الحج ،وفيه ثالثة مسائل:
المسألة األولى :الحج على الفور أم على التراخي.
المسألة الثانية :اإلحرام بالحج في غير أشهر الحج.
المسألة الثالثة :أفضل أنواع الحج.
ثم الخاتمة واهم النتائج.
وفي الختام فهذا جهدي ،فما كان فيه من صواب فمن اهلل تعالى وتوفيقه وحده
ال شريك له ،وما كان فيه من خطا فمني ،وأستغفر اهلل منه ،وأسأل اهلل سبحانه وتعالى
أن يمن علي بالقبول ،وأن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم ،إنه سميع مجيب.

وآخر دعوانا أنْ احلمد هلل رب العاملني
وأفضل الصالة وأمت التسليم على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني
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املطلب األول:

حياة اإلمامني البيهقي واللخمي

أوال :حياة اإلمام البيهقي

أسمه ومولده :هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبداهلل بن موسى بن عبداهلل
()8

الخسرو جردي( )1البيهقي

الخراساني(.)3

كنيته أبو بكر .ولقبه :الحافظ ( ،)4ولم يخالف في هذا إال حاجي خليفة ،انفرد

بأن لقبه شمس الدين(.)5

ولد اإلمام البيهقي في شعبان 324ه ،وعاش أربعا وسبعين سنة ،فنسب إلى

بيهق ،وهي إحدى نواحي نيسابور التي كانت محط رجال أهل العلم من شتى البقاع،
كانت نشأته في هذه البالد ،إذ اهتم بالحديث وغيره منذ سنواته األولى.

مذهب وعقيدة اإلمام البيهقي:

كان اإلمام البيهقي أشعري( )9العقيدة ،يعتقد بما اعتقد به أهل السنة والجماعة
من التمسك بكتاب اهلل عز وجل وسنة النبي  وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة
الحديث ،وما جاء به اإلمام أبو الحسن األشعري(.)1
(  )1الخسرو جردي :قرية من قرى مدينة بيهق وكانت قصبتها وهي مسقط راس البيهقي وقد خرج منها
جماعة من العلماء  .األنساب ،394/8 :معجم البلدان.313/8 ،
( )8البيهقي :نسبة إلى بيهق :بفتح الباء وسكون الياء وفتح الهاء ،وهي لفظ فارسي معناه :األجود ،وهي من
نواحي نيسابور ينظر :معجم البلدان.531/1 :
( )3الخراسان ي :إقليم كبير ضم أمهات المدن في المشرق مثل نيسابور والري وبيهق وطوس وغيرها ،ينظر:
معجم البلدان.353/8 :
( )4األنساب ،394/8 :معجم البلدان ،314/8 :وفيات األعيان ،15/1 :سير أعالم النبالء،193/12 :
طبقات الشافعية الكبرى ،19-2/4 :الكامل في التاريخ ،311/2 :شذرات الذهب.334/3 :
( )5كشف الظنون.53/1 :
( )9المذهب األشعري نسبة الى اإلمام أبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق االشعري اليماني البصري
المتوفي سنة 384ه  :.تبيين كذب المفتري البن عساكر 39/1 :وما بعدها.
( )1ينظر :رجال الفكر والدعوة في اإلسالم :أبو الحسن علي الندوي.143/1 :،
841
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أما مذهبه الفقهي :فهو المذهب الشافعي ،وقد أخذ اإلمام بهذا المذهب نتيجة ما
أداه إليه بحثه فقال( :فوجدت الشافعي –رحمه اهلل– أكثرهم اتباعاً وأقواهم إحتجاجاً
وأصحهم قياساً فلذا إتّخذ هذا المذهب منهجاً وسلوكاً وتعبداً)(.)1

وفاته:

انتقل إلى رحمة ربه بمدينة نيسابور في العاشر من شهر جمادى األولى سنة
452ه ،حمل إلى مدينة بيهق ودفن بها وقد ذكر وفاته عند ياقوت الحموي سنة
454ه والراجح سنة الوفاة 452ه(.)8
شيوخه :إن من أهم شيوخه الذين كان لهم األثر األكبر في تكوين علميته في
الحديث وعلومه والفقه وأصوله والعقيدة والتفسير وغيرها من العلوم ،و سنذكر بعضا
وي َكنى اإلمام أبو الحسن العلوي ( ،)3والحسين بن محمد بن
منهم :محمد بن الحسين ُ
محمد الطوسي ،ويكنى اإلمام أبو علي الروذباري( ،)4وأبو عبد اهلل الحاكم ،المعروف

باإلمام الحاكم النيسابوري ( ،) 5والحسن بن محمد بن حبيب ويكنى أبو القاسم
النيسابوري ( ،) 9وأبو بكر محمد بن الحسين بن فورك ،ويكنى اإلمام ابن فورك
األصبهاني(.)1
( )1سير أعالم النبالء.196/12 :
(  )8سير أعالم النبالء،195/12 :وتذكرة الحفاظ  ،1138/3وطبقات الشافعية ،6/4والبداية والنهاية
،64/18ومعجم البلدان.532/1 ،
(  )3ينظر :سير أعالم النبالء ،62/11 :تذكرة الحفاظ ،1133/1 ،الوافي بالوفيات ،313/8 :طبقات
الشافعية الكبرى ،142/3 :شذرات الذهب.198/3 :

( )4ينظر :األنساب،123/9 :اللباب ،41/8:سير أعالم النبالء ،816/11:شذرات الذهب.192/3 :
( )5تاريخ بغداد :أبو بكر أحمد بن علي البغدادي  ،413/5األنساب ،813/8 :وفيات األعيان،823/4 :
البداية والنهاية ،355/11 :تذكرة الحفاظ.1133/3 ،

( )9ينظر :الوافي بالوفيات ،836/18 :طبقات المفسرين. 11/8 :هدية العارفين.814/1 :
( )1ينظر :وفيات األعيان ،818/4 :سير أعالم النبالء ،814/11 :طبقات الشافعية الكبرى.181/4 :
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تالميذه:
(محدث زمانه وشيخ السنة في وقته) قصده الطلبة من
لما أصبح اإلمام البيهقي
ّ

كل مكان ،إذ استقر في مدينة بيهق ،حيث طلب منه إسماع كتبه في نيسابور ،فأجاب
وحدث بكتابه ،معرفة السنن واآلثار ،وحضره االئمة ( .) 1وهم :إسماعيل بن أحمد بن
الحسين ،ويكنى أبو علي الخسروجردي :ابن اإلمام البيهقي ،كان فاضالً عالماً واعظاً
بليغ الوعظ كثير المحفوظ وعبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن النيسابوري ،يكنى أبو
نصر القشيري

() 8

وعبيد اهلل بن محمد بن أحمد الخسروجردي الشافعي حفيد اإلمام
()3

البيهقي ،ويكنى أبو الحسن
أبو الحسن النيسابوري

() 4

وعبد الجبار بن عبد الوهاب بن عبد اهلل الدهان ويكنى

وتميم بن أبي سعيد بن أبي العباس ،يكنى أبو القاسم

الجرجاني(.)5

مؤلفات اإلمام البيهقي
مؤلفاته تقارب ألف جزء ،مما لم يسبقه إليه أحد ومنها:
 -1األربعون الصغرى واألربعون الكبرى.
 -8األسرى :ذكره الذهبي هكذا بالتذكرة وفي السير باسم اإلسراء ،وسماه
البغدادي :اإلسرار(.)9
 -3األسماء والصفات.
( )1ينظر :طبقات الشافعية الكبرى . 365/4 :تبيين كذب المفتري.199/1 :
( )8ينظر :المنتظم ،883/6 :سير أعالم النبالء ،484/16 :طبقات الشافعية الكبرى.156/1 :
( )3ينظر :سير أعالم النبالء ،533/16 :شذرات الذهب.191/4 :
( )4ينظر :التحبير.433/1 :
( )5ينظر :سير أعالم النبالء ،915/16 :طبقات الشافعية الكبرى.199/9 :
(  )9ينظر :تذكرة الحفاظ ،1141/3 :وسير أعالم النبالء ،815/12 :وهدية العارفين، 12/1 :وطبقات
الشافعية .6/4
843
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 -4الخالفيات بين اإلمامين الشافعي وأبي حنيفة.
 -5الترغيب والترهيب :ذكره الذهبي وابن العماد والسبكي

()1

ثانيا :حياة اإلمام اللخمي
 -1اسمه ونسبه:
اسمه :هو شهاب الدين أحمد بن فرح بن أحمد بن محمد بن فرح ،ولقد تفاوت
المؤرخون في ذكر اسمه كامال ،فمنهم من وقف على جده األول أحمد

() 8

والبعض

اآلخر ذكر جده الثاني محمد( ،)3ومن العلماء من ذكر له جداً ثالثاً وهو (فرح) (.)4
نسبه :ينسب اإلمام ابن فرح إلى لخم ،فيقال اللخمي( ،)5والى اشبيلية ،فيقال
اإلشبيلي(.)9

 -2ثانيا :كنيته ولقبه:
أما كنيته ,فأبو العباس ،وأما لقبه ،فيلقب باألمام الحافظ شهاب الدين ،وقد
أجمعت المراجع التي تقدمت في نسبه على هذه الكنية ،وأما اللقب فتفاوتت في ذكره،
فمنهم من قال :اإلمام الحافظ ومنهم من زاد شهاب الدين(.)1

( )1سير أعالم النبالء ،199/12 :وشذرات الذهب، 335/3 :وطبقات الشافعية .6/4
( )8ينظر :تذكرة الحفاظ  1429/4وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي  81/2وطبقات الحفاظ .512161/1
( )3ينظر :الرسالة المستطرفة  812/1وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي .81/2
( )4ينظر :تاريخ اإلسالم تحقيق بشار عواد معروف .584/15
( )5اللخمي :هذه النسبة الى لخم  ،ولخم وجذام قبيلتان من اليمن نزلتا الشام  ،واللخم معناه :اللطم ،ينظر:
االنساب للسمعاني 86/1ولسان العرب  536/18مادة لخم.
(  )9االشبيلي  :هذه النسبة الى بلدة من بالد االندلس من المغرب يقال لها اشبيلية وهي أمهات البلدان
باالندلس ،ينظر :االنساب للسمعاني  ،191/1واللباب  ، 98-91/1ومعجم البلدان .165/1
( )1ينظر :المراجع التي تقدم ذكرها في اسمه ونسبه ونفخ الطيب .582-586/8
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 -3ومولده ووفاته:
مولده :ولد سنة  984هجرية ،بإشبيلية ،هكذا قال االمام الذهبي في التذكرة.
وفاته :انتقل ابن فرح إلى رحمة اهلل في جمادى اآلخرة ،سنة ( 966ه) ،وكانت
وفاته بدمشق ودفن في تربة أم الصالح(.)1

 -4شيوخه وتالميذه
شيوخه :لقد تتلمذ ابن فرح اللخمي على شيوخ عدة في رحلته إلى مصر
ودمشق ،ومن أبرز الذين أثروا في حياته العلمية:
العز بن عبدالسالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي عز الدين الملقب
بسلطان العلماء( ،)8وأحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي( ،)3واسماعيل بن إبراهيم بن
أبي اليسر شاكر بن عبداهلل بن محمد بن عبداهلل بن أبي المجد ،مسند الشام تقي الدين
شرف الفضالء ،أبو محمد التنوخي المعري( ،)4والكمال الضرير شيخ القراء أبو الحسن
علي بن شجاع بن سالم بن علي الهاشمي العباسي المصري الشافعي صاحب الشاطبي
وزوج بنته(.)5

( )1تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير  324/58وطبقات الشافعية الكبرى  89/2تاريخ اإلسالم تحقيق بشار
عواد معروف .264/15
(  )8ينظر :طبقات الشافعية  136/8والنجوم الزاهرة  832/1والبداية والنهاية  835/13وشذرات الذهب
338-331/5والعبر للذهبي .893/5
( )3ينظر :فوات الوفيات  186/1و شذرات الذهب 42/9والمعين في طبقات المحدثين .118/1
( )4ينظر :شذرات الذهب  813/4وعبر الذهبي .866/5
( )5ينظر :شذرات الذهب  339/5والنجوم الزاهرة . 818/1
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إسماعيل بن عزون :وهو إسماعيل بن عبد القوي بن عزون األنصاري المصري
خيرا ،توفي سنة 991هـ(.)1
الشافعي ،أخذ عن طائفة من أهل العلم ،وكان
ً
صالحا ً
تالميذه :ولقد تتلمذ على يديه كثر منهم الذهبي والدمياطي واليونيني والنابلسي
والبرزالي(.)8

مؤلفاته:
 -1مختصر خالفيات البيهقي في الخالف بين الشافعية والحنفية ،وهو موضوع
بحثنا.
 -8شرح األربعين النووية.
 -3غرامي صحيح.

( )1ينظر :شذرات الذهب 384/5وفوات الوفيات  861/8وتذكرت الحفاظ .1424/4
( )8ينظر :تذكرة الحفاظ .1429/4
849
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املطلب الثاني:

االستئجار للحج
المسألة األولى :الحج عن المعضوب(.)1

اختلف الفقهاء في حكم النيابة في الحج عن المعضوب على قولين:

القول األول :تصح النيابة في الحج ٍ
لعذر كالعجز والمرض المزمن إذا كان

واجداً للمال وعليه أن يستأجر من يحج عنه(.)8

وبهذا قال :أبو حنيفة ،واإلمام مالك في رواية عنه ،والشافعية ،واإلمام أحمد،

والظاهرية ،والزيدية ،واإلمامية(.)3

أدلة القول األول:

 -1قال تعالى :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ.)4(
اجب على من يجد
أن الحج و ٌ
إن هذه اآلية تدل في ظاهر معناها ّ
وجه الداللةّ :

في نفسه االستطاعة المالية والبدنية ،فمن كان عاج اًز عن الوصول بجسمه فتصح

النيابة عنه ،وقد سئل النبي  ،يا رسول اهلل ما السبيل؟ قال( :الزاد والراحلة
واالستطاعة)(.)5
( )1المعضوب :وهو من كان عاج از عج از ال يرجى زواله ،وأصله الزمن الذي ال حراك به؛ كأنه قطع عن
كمال الحركة والتصرف ويقال له أيضا :المعصوب؛ كأنه قطع عصبه أو ضرب عصبه ،النهاية في
غريب الحديث واالثر ،مادة «عضب» .851/3
( )8ينظر :كتاب مختصر الخالفيات للخمي :ص.115
( )3ينظر :المبسوط ،153/1 :وحاشية ابن عابدين ،355/1 :ومواهب الجليل ،541/8 :واالم،136/8 :
 ،181ومغنى المحتاج ،492/1 :والمغني ،63/3 :وكشاف القناع ،361/8 :والمحلى ،59/1 :والسيل
الجرار ،198/8 :وشرائع اإلسالم.831/1 :
( )4سورة ال عمران من اآلية .61
(  )5المستدرك 488/1 :قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ،والترمذي 129/3 :برقم
( )213وقال :حديث حسن.
841

5
إن امرأةً من خثعم قالت :يا رسول اهلل( :إن فريضة اهلل
 -8عن ابن عباس ّ :

أفأحج
على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبي اًر ال يستطيع أن يثبت على الراحلة،
ّ
عنه؟ قال :نعم ،وذلك في حجة الوداع)(.)1

كبير ال يستطيع
إن أبي ٌ
 -3عن أبي رزين قال( :قلت يا رسول اهلل ّ :
شيخ ٌ
حج عن أبيك واعتمر)(.)8
الحج وال العمرة وال الظعن ،قالّ :

كبير
إن أبي ٌ
 -4عن أبي هريرة ( :أن رسول اهلل  أتاه رج ٌل فقالّ :
شيخ ٌ
أدرك اإلسالم ،ولم يحج ،وال يستمسك على الراحلة ،وان شددته بالحبل على الراحلة
خشيت أن أقتله ،فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :أحجج عن أبيك)(.)3

وجه الداللة لألحاديث:
إقرار النبي  للمرأة في الحج عن أبيها ،وأمره  للرجل في الحج عن أبيه ،دل
حجهما يقع عن أبويهما لما أمرهما
أن ّ
على جواز النيابة في الحج عن أبويهما ولوال ّ
ٍ
شيء من ذلك(.)4
نص ينهى عن
النبي  بالحج عنهما ،ثم لم يأت ٌ

القول الثاني :ال تصح النيابة في الحج ,فالعاجز يسقط عنه الحج.

وبهذا قال بعض الحنفية ،واإلمام مالك في الصحيح من مذهبه(.)5
( )1صحيح البخاري  551/8برقم  ،1448باب وجوب الحج وفضله ،وصحيح مسلم  613/8برقم ،1334
باب الحج عن العاجز.
(  )8سنن أبي داود 198/8 :برقم ( ،)1213باب الرجل يحج عن غيره ،وسنن الترمذي 896/3 :برقم
( ،)633باب ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت ،وقال حديث حسن صحيح والدارقطني:
 823/8برقم (.)836

(  )3المستدرك على الصحيحين ،954/1 :برقم ( ،)1192وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط
الشيخين ولم يخرجاه.
( )4ينظر :المحلى .312/5

( )5ينظر :المبسوط ،153/1 :وحاشية ابن عابدين ،355/1 :وبداية المجتهد ،336/1 :وحاشية الدسوقي:
.12/8
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وأدلتهم :قال تعالى :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ.)1(
ألن
إن اهلل تعالى أوجب الحج على المستطيع وهذا غير مستطي ٍع .و ّ
وجه الداللةّ :
هذه عبادةٌ ال تدخلها النيابة مع القدرة فال تدخلها مع العجز كالصوم والصالة وهي
أعما ٌل بدنيةٌ(.)8

الترجيح:

بعد عرض أراء الفقهاء وأدلتهم ،فالذي أميل إلى ترجيحه هو ما ذهب إليه

أصحاب القول األول الذين أجازوا الحج عن المعضوب ،وذلك لألحاديث الصحيحة
والصريحة في جواز الحج عن الشخص العاجز .واهلل أعلم.

المسألة الثانية :من مات بعد وجوب الحج عليه
اختلف الفقهاء في حكم من مات ولم يحج وهو مستطيع ،أيجوز الحج عنه
أمال؟ على قولين:

مستطيع ,قضى عنه ورثته من جميع تركته,
القول األول :من مات ولم يحج وهو
ٌ

أوصى بذلك أو لم يوص( .)3وبهذا قال :الشافعية ،والحنابلة ،والظاهرية ،واإلمامية(.)4

أدلة القول األول:
ٍ
عباس ( ،أن امرأةً من جهينة جاءت إلى النبي  فقالت :إ ّن
 -1عن ابن

حجي عنها ،أأريت
حج عنها؟ قال  :نعم ّ
تحج فلم تحج حتى ماتت ،أفا ّ
أمي نذرت أن ّ
دين ،أكنت قاضيته؟ ...أقضوا اهلل ،فاهلل أحق بالوفاء)(.)5
لو كان على أمك ٌ

( )1سورة آل عمران من اآلية .61
( )8ينظر :المبسوط ،153/1 :المغني.63/3 :
( )3كتاب مختصر الخالفيات للخمي :ص .112
( )4ينظر :المجموع 66/1 :مغني المحتاج 492/1 :حواشي الشرواني ،81/4 :كشاف القناع،363/8 :
المحلى ،96/1 :شرائع اإلسالم.886/1 :
( )5صحيح البخاري  959/8برقم ( ،)1154باب الحج والنذور عن الميت.
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وجه الداللة من الحديث:
الحج بالدين ،فكما أ ّن الدين يجب قضاؤه عن الميت ،فكذلك
تشبيه النبي 
ّ

يحج عنه من أرس ماله كما
الحج ،فمن مات وعليه ٌ
وليه أن يجهز من ّ
حج وجب على ّ

أ ّن عليه قضاء ديونه(.)1

جالس عند رسول الل ِه  إذ
 -8عن عبد الل ِه بن بريدةَ عن أبيه قال( :بينا أنا
ٌ

أتته امرأةٌ فقالتّ :إني تصدقت على أمي بجارية واّنها ماتت ،قال ،فقال :وجب أجرك
وردها عليك الميراث ،قالت يا رسول ِ
اهللّ :إنه كان عليها صوم ٍ
شهر ،أفأصوم عنها؟

أفأحج عنها ،قال :حجِّي عنها)(.)8
تحج قطّ،
ّ
قال :صومي عنها ،قالت :إنها لم ّ

إن أبي
 -3عن أبي الغوث بن الحصين الخثعمي قال( :قلت يا رسول اهللّ :

أحج
أدركته فريضة اهلل في الحج وهو ٌ
كبير ال يتمالك على الراحلة ،فما ترى أن ّ
شيخ ٌ
عنه؟ قال :نعم ،حجّ عنه ،قال يا رسول اهلل ،وكذلك من مات من أهلينا ،ولم يوص
فنحج عنه؟ قال :نعم ،وتؤجرون)(.)3
بحج،
ّ

وجه الداللة لهذه االحاديث:

إن رسول اهلل  عندما سئل عن الحج عن الميت كما تقدم في األحاديث
ّ

أن الميت أوصى أم ال ،ولو كان الحكم يختلف في ذلك الستفسر
السابقة ،لم يستفسر ّ

عنه(.)4

( )1ينظر :فتح الباري.443–436/4 :
( )8صحيح مسلم 235/8 :برقم ( ،)1146باب قضاء الصيام عن الميت.
( )3سنن البيهقي الكبرى  335/4برقم ( ،)2459باب الحج عن الميت ،قال اسناده ضعيف ،الدراية في
تخريج احاديث الهداية.53/8 ،
( )4ينظر :بدائع الصنائع.181/8 :
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القول الثاني :ال يجب عليه الحج ,وال يصح قضاء الحج عنه إذا لم يوص به إال
البنه ,فإن حج عنه رجوت أن يجزئه .وبهذا قال :الحنفية ،والزيدية(.)1

أدلة القول الثاني:
ارث(.)8
 -1فإ ّن النبي  قال في حق السائل ،هل أوصى أو لم يوص وهو و ٌ

 -8وحجة أصحاب هذا القول أ ّن الحج سقط بالموت كالصالة ،أما اشتراطهم
بأ ّن الحج يكون من ثلث التركة ،وذلك لتعلق حقوق الورثة بمال المورث(.)3

حج عن مورثه بغير إذنه ،فإّنه يجزيه
حج أو أ ّ
 -3إال أ ّن الحنفية استثنوا فيمن ّ
وتبر ذمة الميت إن شاء اهلل تعالى(.)4
أ

الترجيح:
بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم فالذي أميل إلى ترجيحه ما ذهب إليه أصحاب
ِ
يوصى ،واهلل أعلم.
القول األول القائلين من مات ولم يحج حج عنه أوصى أو لم

المسالة الثالثة :الحج عن الغير لمن لم يحج حجة اإلسالم
حج عن غيره ،ولم يحج عن نفسه ،هل يصح
اختلف الفقهاء في حكم من ّ

حجه؟ على ثالثة أقوال:
ّ

القول األول :من لم يحج حجة اإلسالم ال يصح حجه عن غيره ,وإذا أحرم عن

واجب(.)5
حج
غيره وقع عن فرضه ,وكذلك من كان عليه ٌ
ٌ

( )1ينظر :تحفة الفقهاء  ،951-953/1حاشية ابن عابدين ،934/8 :والبحر الزخار. 412/1 :
( )8صحيح البخاري ،91/8 :برقم ( ،)1155باب الحج عمن ال يستطيع الوثوب على الراحلة.
( )3ينظر :تحفة الفقهاء.894/3 :
( )4ينظر :حاشية ابن عابدين.931–934/8 :
( )5ينظر :كتاب مختصر الخالفيات للخمي :ص .116
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روي ذلك عن األوزاعي ( ،) 1وبهذا قال الشافعية ،والحنابلة ،والظاهرية،
والزيدية(.)8

أدلة القول األول:
ٍ
أن رسول اهلل  سمع رجالً يقول ،لبيك
-1عن ابن
عباس رضي اهلل عنهماّ ،

أخ لي أو قرابةٌ ،قال :هل حججت
عن شبرمة ،فقال رسول اهلل ( :من شبرمه؟ قالٌ :

قط؟ قال :ال ،قال :فأجعل هذه عن نفسك ثم أحجج عن شبرمه)(.)3

ألنه  أمره
يحج عن نفسهّ ،
يحج عن غيره من لم ّ
وجه الداللةّ :أنه ال يصح أن ّ

أن يجعله عن نفسه بعد أن لبى عن شبرمة ،فد ّل على ّأنها لم تنعقد النية عن غيره،

واال ألوجب عليه المضي فيه(.)4

حج عن نفسه،
أن األفضل أن يكون قد ّ
وأجيب :بأن الحديث محمول على ّ

توفيقاً بين األدلة(.)5

-1عن ز ٍيد بن جبير قال( :سمعت إمرأة سألت ابن عمر ،قالتّ :إني نذرت أن

أحج ،فقال :ابدئي بحجة اإلسالم ،فقالتّ :إني فقيرةٌ مسكينةٌ فأدع اهلل لي،
أحج ،فلم ّ
ّ
فدعا اهلل أن ييسر لها)(.)9

( )1ينظر :المغني.138/3 :
(  )8ينظر :األم ،189–183/8 :والمجموع ،66/1 :والمغني ،133–138/3 :وكشاف القناع،369/8 :
المحلى ،891/1 :وسبل السالم.124/8 :
( )3سنن أبي داود 198/8 :برقم ( ،)1211وسنن ابن ماجه ،696/8 :وسنن البيهقي الكبرى339/4 :
وقال البيهقي :إسناده صحيح ليس في الباب اصح منه ،نصب الراية.155/3 :
( )4ينظر :سبل السالم.124/8 :
( )5ينظر :بدائع الصنائع.813/8 :
( )9سنن الكبرى للبيهقي 336/4 :برقم ( ،)2414باب الرجل ينذر الحج وعليه حجة اإلسالم ،لم أجد له
حكماً.
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 -8عن أبي سليمان أنه سمع أنس بن ٍ
يحج
يحج ولم ّ
مالك يقول فيمن نذر أن ّ

()1
يحج عن نفسه ،فلم يقع عن
قط ،قال(:ليبدأ بالفريضة  ،و ّ
حج عن غيره قبل أن ّ
ألنه ّ

غيره كما لو كان صبياً)(.)8

القول الثاني :يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه ,ومن كان قد حج
أفضل .وهو قول الحسن البصري ،والنخعي ،وأيوب السختياني ،وجعفر بن محمد،
والحنفية(.)3
حج عن نفسه ،وان لم يقدر
وقال الثوري :إن كان يقدر على الحج عن نفسهّ ،

على الحج عن نفسه حج عن غيره(.)4

أدلة القول الثاني:
إن امرأة من خثعم قالت  :يا رسول اهلل ( :إن فريضة اهلل
عن ابن عباس ّ :

أفأحج
على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبي اًر ال يستطيع أن يثبت على الراحلة،
ّ
عنه؟ قال :نعم ،وذلك في حجة الوداع)(.)5

وجه الداللة:
أن النبي  قال لها( :حجي عن أبيك) ،ولم يستفسر إن كانت حجت عن
أّ -

نفسها أو ال ،ولو كان الحكم يختلف الستفسر منها(.)9

( )1سنن البيهقي الكبرى 336/4 :برقم ( ،)2415باب الرجل ينذر الحج وعليه حجة اإلسالم ،لم أجد له
حكماً.
( )8المغني.133/3 :
( )3ينظر :مشكل اآلثار 315/3 :المبسوط 151/4 :بدائع الصنائع 813/8 :فتح القدير 11/3 :المغني:
.133-138/3
( )4ينظر :المغني.133/3 :
( )5صحيح البخاري 551/8 :برقم ( ،)1448وصحيح مسلم 613/8 :برقم (.)1334
( )9ينظر :بدائع الصنائع.813/8 :
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الحج مما تدخله النيابة فجاز أن يؤديه عن غيره ،من لم يسقط فرضه
ب -أن
ّ

عن نفسه كالزكاة (.)1

ج -وألن األداء عن نفسه لم يجب في وقت معين ،فالوقت كما يصلح لحجه
عن نفسه يصلح لحجه عن غيره ،فإذا عينه لحجه عن غيره وقع عن غيره(.)8

القول الثالث :من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه ,يقع الحج باطالً ,وال يصح
ذلك عنه وال عن غيره .وهو قو ٌل روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما ،وأبي بكر عبد
العزيز(.)3

أدلة القول الثالث:
(أل نه لما كان من شرط طواف الزيارة تعيين النية ،فمتى نواه لغيره لم ينو لنفسه،
لم يقع لنفسه ،كذا الطواف حامالً لغيره لم يقع عن نفسه)(.)4

الترجيح:
بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم فالذي أميل إلى ترجيحه هو ما ذهب إليه
أصحاب القول األول الذين قالوا :ال يصح حجه عن غيره ،ويقع حجه عن نفسه ،وذلك
لصحة حديث شبرمة ،وهو نص في المسألة ،ولوال أن الحكم يختلف لما كان لسؤاله 
فائدة .واهلل أعلم.

( )1ينظر :المغني.133/3 :
( )8ينظر :بدائع الصنائع.813/8 :
( )3ينظر :المغني.133/3 :
( )4المغني.133/3 :
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املطلب الثالث:

يف أحكام احلج

المسألة األولى :الحج على الفور أم على التراخي
أختلف الفقهاء في حكم من وجب عليه الحج ،هل هو على الفور أم على
التراخي؟ على قولين:
القول األول :الحج موسع الوقت ,يجوز تأخيره بعد وجوبه(.)1
ٍ
عباس ،وأنس ،وجابر بن عبد اهلل (رضي اهلل عنهم) ،وعطاء،
وبهذا قال :ابن
وطاووس ،وهو قول الثوري ،واألوزاعي ومحمد بن الحسن وهو مذهب الشافعية (.)8

أدلة القول األول:
ر في قوله :ﭑ
 -1عن أبي هري ة

ﭒ

ﭓ

ﭔ .)3(قال( :لما قفل رسول اهلل

 من حنين ،اعتمر من الجعرانة ،ثم أمر أبا ٍ
بكر على تلك الحجة)(.)4
أن النبي  بعث أبا بكر رضي اهلل عنه فأقام الناس الحج سنة
وجه الداللةّ :
تسع ،ورسول اهلل  هو وأزواجه وعامة أصحابه قادرين على الحج غير منشغلين ٍ
بقتال
وال غيره(.)5

( )1مختصر الخالفيات للخمي :ص.181
( )8حاشية ابن عابدين ،451–459/8 :والمهذب ،834/1 :ونهاية المحتاج ،835/3 :والمجموع ،29/1
اسنى المطالب.112/1 :
( )3سورة التوبة اآلية .1
(  )4صحيح ابن حبان ،81/6 :رواه ابن حبان واللفظ له ،باب ذكر االباحة للمرء ان يؤخر أداء الحج،
وأخرجه شعيب األرنؤوط وقال :إسناده صحيح ،وصحيح ابن خزيمة  ،398/4باب اباحة العمرة من
الجعرانة.
( )5المجموع ،11/1 :وزاد المعاد البن القيم.131/8 :
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 -8لم يحج علية الصالة والسالم بعد فرض الحج ،إال حجة اإلسالم ،وهي
حجة الوداع(.)1

القول الثاني :أن من أمكنه الحج وجب عليه على الفور.
وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ،ومالك وأحمد ،والمزني من الشافعية،
والظاهرية ،والزيدية(.)8

أدلة القول الثاني:
 -1قوله تعالى  :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ.)3(
 -8وقوله تعالى  :ﯓ ﯔ ﯕ.)4(
أمر ،واألمر يقتضي أن يكون على الفور (.)5
وجه الداللة :إ ّن هذا ٌ

فإنه ،قد يمرض
 -3وحديث النبي ّ أنه قال( :من أراد الحج فليتعجلّ ،

المريض ،وتضل الضالة ،وتعرض الحاجة)(.)9

 -4وعن علي  قال :قال رسول اهلل ( :من ملك زاد وراحلة تبلغه بيت اهلل
ولم يحج ،فال عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً)(.)1
( )1زاد المعاد البن القيم.131/8 :
( )8تحفة الفقهاء ،512/1 :وفتح القدير ،411/8 :وحاشية ابن عابدين ،451-459/8 :ومواهب الجليل:
 ،411/8والمغني ،133/3 :والفروع ،843/3 :والمحلى ،813/1 :ونيل االوطار.1/5 :
( )3سورة ال عمران ،اآلية .61
( )4سورة البقرة اآلية.169 ،
( )5المغني.133/3 :
( )9مسند احمد ،814/1 :برقم ( ،)1234وسنن ابي داود ،141/8 :برقم ( ،)1188باب ال صرورة في
االسالم ،قال ابن القطان :حديث حسن ،بيان الوهم وااليهام في كتاب االحكام.814/4 :
( )1سنن الترمذي ،119/3 :برقم ( ،)218باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج ،وقال ابو عيسى :غريب
وال نعرفه اال من هذا الوجه وفي اسناده مقال.
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 -5قوله ( :من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل)(.)1
يعين العام القابل(.)8
وجه الداللةّ :أنه لو كان على التراخي لم ّ
ٍ
عاص،
أخره ،إما أن يقال :يموت عاصياً ،واما غير
ألنه إذا لزمه الحج و ّ
( -9و ّ
ٍ
ٍ
عاص فإما أن يقال:
بعاص ،خرج الحج عن كونه واجباً ،وان قيل ّأنه
فإن قيل ليس
عصى بالموت ،أو بالتأخير ،وال يجوز أن يعصي بالموت إذ ال صنع له فيه ،فثبت ّأنه

بالتأخير ،فد ّل على وجوبه على الفور)(.)3

الترجيح:

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ،فالذي أميل إلى ترجيحه :هو ما ذهب إليه

أخر حجه
أصحاب المذهب األول الذين قالوا :يجب عليه الحج موسعاً لما صح ّأنه ّ 
أخره  ،ومن باب رفع الحرج
إلى السنة التاسعة ،ولو كان يجب على الفور لما ّ
والضيق على األمة ،واهلل أعلم.

المسألة الثانية :اإلحرام بالحج في غير أشهر الحج

أختلف الفقهاء في جواز اإلحرام بالحج قبل أشهره ،على قولين:

القول األول :اإلحرام بالحج في غير أشهر الحج ال يصح ,وينعقد عمرةً لمن
أحرم قبل أشهر الحج(.)4
وبهذا قال :ابن عمر ،وابن عباس ،وجابر ،وهو قول عطاء ،وطاووس ،وأبو
ثور ،واليه ذهب الشافعية ،والظاهرية ،والزيدية واالمامية(.)5
( )1سنن ابن ماجه 1382/8 :برقم ( ،)3312باب المحصر ،وسنن الترمذي ،811/3 :برقم ( ،)643باب
ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج ،وقال ابو عيسى :حديث حسن صحيح ،وسنن النسائي:
 321/8برقم ( )3244باب فيمن أحصر بغير عدو.
( )8نيل االوطار.331/4 :
( )3المجموع ،29/1 :والمحلى.813/1 :
( )4كتاب مختصر الخالفيات للخمي.131/3 :
( )5األم ،155-154/8 :ومغنى المحتاج ،411/1 :والمجموع ،133/1 :والمحلى ،99/1 :ونيل االوطار:
 ،86/5وشرائع االسالم.116/1 :
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أدلة القول األول :قال تعالى :ﭑ ﭒ ﭓ.)1(
وجه الداللة :إ ّن ظاهر التقدير وهو وقت الحج أشهر معلومات ،فخصصه بها

من بين سائر شهور السنة ،فد ّل على ّأنه ال يصح قبلها ،كميقات الصالة(.)8

فإن
 .1عن ابن كريب عن ابن عباس  قال( :ال يحرم إال في أشهر الحجّ ،

من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج) (.)3

 .8عن أبي إسحاق قال( :كان بن أبي نعيم يهل بالحج في غير أشهر الحج،
فقال عمرو بن ميمون لو أدرك هذا أصحاب محمد لرجموه)(.)4
 .3روى الشافعي عن أبي الزبير ( ّأنه سمع جابر بن عبد اهلل يسأل عن الرجل،

أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال ال)(.)5

 .4عن عطاء قال( :إنّما قال اهلل تعالى :ﭑ

ﭒ

ﭓ ،)9(لئال

يفرض الحج في غيرهن)(.)1

 .5عن عطاء قال( :من أحرم بالحج في غير أشهر الحج جعلها عمرة)(.)2

( )1سورة البقرة ،اآلية .161
( )8المهذب.833/1 :
( )3صحيح البخاري 595/8 :معلق على ابن عباس صحيح ابن خزيمة 198 -191/4 :وقال الحاكم في
المستدرك 442/1 :حديث صحيح وقال الحاكم روى هذا الحديث مرتين مرة عن شعبة ومرة عن
الحجاج.
( )4مصنف ابن أبي شيبة 383/3 :برقم ( ،)14984المحلى.95/1 :
( )5مسند الشافعي.181/1 :
( )9سورة البقرة اآلية .161
( )1سنن البيهقي الكبرى 343/4 :برقم ( ،)2534مصنف ابن أبي شيبة 383/3 :برقم (.)14983
( )2سنن البيهقي الكبرى 343/4 :برقم ( ،)2535مصنف ابن أبي شيبة 383/3 :برقم (.)14981
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أما حجة قولهم :إنها تنعقد عمرةً بأنها عبادةٌ مؤقتةٌ ،فإذا عقدها في غير
ّ .9
وقتها انعقد غيرها من جنسها ،كصالة الظهر إذا أحرم بها قبل الزوال ،فإنه ينعقد
إحرامه بالنفل(.)1

القول الثاني :يصح اإلحرام بالحج قبل أشهره
وهو قول :إبراهيم النخعي ،وسفيان الثوري ،واليه ذهب :الحنفية ،والمالكية،
والحنابلة(.)8

أدلة القول الثاني:
 .1استدلوا بما استدل به أصحاب الرأي األول:
قال تعالى :ﭑ ﭒ ﭓ.)3(
وجه الداللة :إ ّن التقدير ..يكون اإلحرام بالحج في هذه األشهر أكمل من

()4
ألنه أحد نسكي القران ،فجاز اإلحرام به
اإلحرام فيما عداها ،وان كان ذلك صحيحا  .و ّ

كأنه أحد الميقاتين ،فصح اإلحرام قبله كميقات المكان(.)5
في جميع السنة كالعمرة ،أو ّ

فإنه من الشرائط ال من األركان
 .8وا ّن اإلحرام للحج بمنزلة الطهارة للصالةّ ،

ألنه ال
حتى يكون مستداما إلى الفراغ منه ،وهذا حد شرط العبادة ال حد ركن العبادة ،و ّ
يتصل به أداء األفعال ،فاإلحرام يكون عند الميقات ،وأداء األفعال بمكة ،ولو أحرم في

أول يوم من أشهر الحج يصح ،وأداء األفعال بعد ذلك بزمان فعرفنا أنه بمنزلة الشرط،

( )1المهذب. 833/1 :
( )8تحفه الفقهاء 563/1 :المبسوط 52/4 :بدائع الصنائع 116/8 :حاشية العدوي 138/1 :مطالب أولى
النهى 331/8 :المغني.116/3 :
( )3سورة البقرة اآلية .161
( )4الشرح الكبير مع حاشية ،88/8 :وبدائع الصنائع.116/8 :
( )5المغني.116/3 :
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فإن أداء األركان هناك يتصل بالتكبير،
فال يستدعي صحة الوقت ،بخالف الصالةّ ،
فإذا حصل قبل دخول الوقت ال يتصل أداء األركان به (.)1

الترجيح:
بعد عرض آراء الفقهاء ،فالذي أميل إلى ترجيحه ،هو ما ذهب إليه أصحاب
القول األول ،بأنه ال يصح اإلحرام بالحج قبل أشهره ألنه عبادةٌ مؤقتةٌ كسائر العبادات،
ودليله :قال تعالى :ﭑ ﭒ ﭓ.)8(
فالحج عبادة معلومة الوقت ،كالصيام فوقته معلوم بدخول شهره ،والصالة معلوم
وقتها ،لصحة ما استدلوا به من قول ابن عباس ( :ال يحرم بالحج إال في أشهر
الحج )(.)3

المسألة الثالثة :أفضل أنواع الحج
أختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثالثة أقو ٍ
ال :
القول األول :اإلفراد أفضل من القران والتمتع ثم التمتع أفضل من القران(.)4
مروي عن الصحابة الكرام :عمر ،وعثمان ،وعلي ،وعبداهلل بن مسعود،
وهو
ٌ

وعبداهلل بن عمر ،رضي اهلل عنهم جميعا ،وبه قال األوزاعي ،وأبو ثور .واليه ذهب:
المالكية ،والشافعية ،والزيدية ،وبعض الظاهرية(.)5

( )1المبسوط 452/4 :حاشية ابن عادين.418- 411/8 :
( )8سورة البقرة اآلية.161 ،
( )3صحيح البخاري ،595/8 :باب قوله تعالى ،الحج اشهر معلومات.
( )4كتاب مختصر الخالفيات للخمي.141/3 :
( )5حاشية العدوي 463/8 :االم ،133/8 :المهذب 831/1 :مغني المحتاج ،1 :البحر الزخار،113/3 :
المحلى. 514-323/1 :
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أدلة القول األول:
استدل القائلون بأفضلية اإلفراد بما يأتي:
 -1ما روي عن عائشة رضي اهلل عنها قالت( :خرجنا مع رسول اهلل  عام
بحج ،وأه ّل
ومنا من أه ّل ٍ
ومنا من أه ّل ٍ
بحج وعمرٍةّ ،
فمنا من أه ّل بعمرٍةّ ،
حجة الوداعّ ،
رسول اهلل  بالحج)(.)1

 -8عن ابن ُع َم َر في ِرَو َاي ِة يحيى قال( :أَهلَل َنا مع رسول الل ِه  بِال َح ِّج ُمف َرًدا
ِ
ِ
َهل بِال َح ِّج ُمف َرًدا)(.)8
وفي ِرَو َاية بن َعو ٍن أَن َر ُسو َل الله  أ َ

 -3عن زيد بن أسلم وغيره أن رجالً أتى ابن عمر رضي اهلل عنهما فقال( :بم

أه ّل رسول اهلل ؟ قال ابن عمر :أه ّل بالحج فأنصرف ،ثم أتاه من العام المقبل فقال:
بم أه ّل رسول اهلل ؟ قال :ألم تأتني عام أول؟ قال بلى ولكن أنس بن مالك يزعم ّأنه

أنس بن مالك كان يدخل على النساء وهن مكشفات
قرن ،قال بن عمر  :إن ّ
الرؤوس ،واّني كنت تحت ناقة رسول اهلل  يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج)(.)3
 -4عن عطاء عن جابر قال( :أه ّل النبي  هو وأصحابه بالحج)(.)4

 -5عن جابر  في حديث طويل قال( :خرجنا مع رسول اهلل  لمناسك
الحج ،وذكر الحديث إلى أن قال :حتى إذا كان آخر طواف على المروة ،قال النبي :
(لو استقبلت من أمري ما استدبرت ،لم أسق الهدي ،ولجعلتها عمرةً .فمن كان منكم
ليس معه هدي فليتحلل وليجعلها عمرةً)(.)5

( )1صحيح البخاري 181/1:برقم ( ،)318باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة ،وصحيح مسلم213/8 :
برقم ( ،1811باب بيان وجوه االحرام وانه يجوز افراد الحج والتمتع والقران.
( )8صحيح مسلم 634/8 :برقم ( ،)1831باب االفراد والقران بالحج والعمرة.
( )3سنن البيهقي 6/5 :برقم ( ،)2918باب من اختار القران.
( )4صحيح البخاري 8948/9 :برقم  ،9233باب لو استقبلت من امري ما استدبرت.
( )5صحيح مسلم 222/8 :برقم  ،1812باب حج النبي .
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 -9عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال( :أه ّل رسول اهلل  بالحج ،فقدم
بع مضين من ذي الحجة ،وصلى الصبح ،وقال لما صلى الصبح :من شاء أن
ألر ٍ
يجعلها عمرةً ،فليجعلها عمرةً )(.)1

 -1عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال ( :صلى رسول اهلل  الظهر بذي

الحليفة ،ثم دعا بناقته ،فأشعرها في صفحة سنامها األيمن ،وسلت الدم وقلدها نعلين ثم
ركب راحلته فلما استوت به على البيداء ،أه ّل بالحج)(.)8
 -2عن علي  أّنه قال البنه( :يا بني أفرد الحج فإّنه أفضل) واسناده عن

ابن مسعود أّنه أمر بأفراد الحج(.)3

 -6عن عبد الرحمن بن األسود عن أبيه قال( :حججت مع أبي ٍ
بكر  فجرد،

ومع عمر  فجرد ،ومع عثمان  فجرد) (.)4

القول الثاني :إن القران أفضل ,ثم التمتع ,ثم اإلفراد.
وهو قول سفيان الثوري وابن المنذر واليه ذهب :الحنفية ،والمزني من
الشافعية(.)5

أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

( )1صحيح مسلم 613/8 :برقم  ،1843باب حج النبي .
( )8صحيح مسلم 618/8 :برقم ( ،)1843باب تقليد الهدي واشعاره عند االحرام.
( )3سنن البيهقي الكبرى 5/5 :برقم ( ،)2933باب من اختار االفراد ورآه افضل.
( )4سنن البيهقي الكبرى 5/5 :برقم ( ،)2562باب من اختار االفراد ورآه افضل.
( )5تحفة الفقهاء ،914–936/1 :وحاشية ابن عابدين ،586/8:والبحر الرائق ،323/8 :وكفاية االخيار:
.483/1
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 -1عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال( :تمتع رسول اهلل  في حجة الوداع
بالعمرة إلى الحج وأهدى ،فساق معه الهدي من ذي الحليفة ،وبدأ رسول اهلل  فأه ّل
بالعمرة ،ثم أه ّل بالحج)(.)1

 -2عن نافع عن ابن عمر رضي اهلل عنهما (أّنه قرن الحج إلى العمرة وطاف

لهما طوافاً واحداً ،ثم قال :هكذا فعل رسول اهلل .)8()

ٍ
مجاهد قال :سئل ابن عمر :كم اعتمر رسول اهلل ؟ فقال( :مرتين،
 -3عن

فقالت عائشة :لقد علم ابن عمر أن رسول اهلل  اعتمر ثالثاً ،سوى التي قرن
بحجته)(.)3
 -4عن ٍ
حجج ،حجتين قبل أن
جابر بن عبداهلل( :أ ّن رسول اهلل  حج ثالث
ٍ

يهاجر ،وحجةً بعدما هاجر ومعها عمرة)(.)4

 -5عن عكرمة عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال( :اعتمر رسول اهلل 
أربع عمر ،عمرة الحديبية ،والثانية حين تواطئوا على عمرٍة من قابل ،والثالثة من
الجعرانة ،والرابعة التي قرن مع حجته)(.)5

(  )1صحيح البخاري 931/8 :برقم ( ،)1939باب من ساق البدن معه ،وصحيح مسلم 631/8 :برقم
( ،)1881باب وجوب الدم على المتمتع.
( )8صحيح مسلم 633/8 :برقم ( ،)1833باب جواز التحلل باإلحصار وجواز القران.
( )3اخرجه أبو داود 835/8 :برقم ( ،)1668في المناسك (باب العمرة) رجاله ثقات ،والحديث له شاهد عند
الترمذي ووثقه يحيى بن معين ،نصب الراية.141/3 :
( )4سنن الترمذي ،112/3 :برقم ( ،)215باب ما جاء في حج النبي  ،وقال :حديث غريب.
( )5اخرجه أبو داود ،835/8 :برقم ( )1663في المناسك باب العمرة ،والترمذي 123/3 :برقم (،)219
باب كم اعتمر النبي  ،وقال :حسن غريب ،وسنن ابن ماجه ،666/8 :برقم ( ،)3333باب كم
اعتمر النبي  ،واسناده صحيح.
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 -9عن مروان بن الحكم قال( :كنت جالساً عند عثمان ،فسمع علياً يلبي بعمرٍة

ٍ
وحجة ،فقال :ألم تكن تنهى عن ذلك؟ قال بلى ،لكن سمعت رسول اهلل  يلبي بهما
جميعا ،فلم أدع قول رسول اهلل  لقولك)(.)1

مطرف قال :قال لي عمران بن حصين( :إني ِ
ٍ
ألحدثك بالحديث اليوم،
 -1عن

أن رسول اهلل ( )قد أعمر طائفةً من أَهله في العشر،
ينفعك اهلل به بعد اليوم ،وأعلم َ

فلم تَنزل آيةٌ تنسخ ذلك ،ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ،ارتأى كل امرئ بعد ما شاء
أن يرتئي)(.)8

القول الثالث :إن التمتع أفضل من القران.
روى ذلك عن ابن عمر وابن العباس وابن الزبير وعائشة ، ،وهو
مروي أيضاً
ٌ

عن الحسن وطاووس ومجاهد ،وهذا ما ذهب اليه الحنابلة واألمامية وهو أحد قولي
الشافعي(.)3

أدلة القول الثالث:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
نعيم حدثنا أبو شهاب قال :قدمت متمتعا مكةَ بعمرة فدخلنا قبل
 -1حدثنا أبو َ
التروية بثالثَة أيام ،فقال لي أناس من أهل مكة ،تصير اآلن حجتك مكية ،فدخلت على
حج مع النبي
عطاء أستفتيه ،فقال( :حدثني جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما ّأنه ّ

أهلوا بالحج مفردا ،فقال لهم :أحلوا من إحرامكم بطواف البيت،
يوم ساق البدن معه وقد َ
وبين الصفا والمروة وقصروا ،ثم أقيموا حالال ،حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالح ِج،

( )1اخرجه النسائي في المجتبى 142/5 :برقم (.)1188
(  )8صحيح البخاري ،339/3 :باب التمتع واالقران واالفراد في الحج ،وصحيح مسلم 262/8 :برقم
( )1883باب جواز التمتع.
( )3المغني ،319/3 :وكشف القناع ،411/8 :والمجموع ،154/1 :وشرائع االسالم.113/1 :
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واجعلوا التي قدمتم بها متعةً .فقالوا :كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال :افعلوا ما
أمرتكم ،فلوال ِّأني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ،ولكن ال يحل مني حرام حتى
يبلغ الهدي محله ،ففعلوا)(.)1
 -8عن ابن عمر قال( :تمتع رسول اهلل  في حجه بالعمرة إلى الحج واهدى،
فساق معه الهدي من ذي الحليفة ،وبدأ رسول اهلل  فأه ّل بالعمرة ثم أه ّل بالحج،

وتمتع الناس مع رسول اهلل  بالعمرة إلى الحج)(.)8

 -3في حديث علي (أنه اختلف هو وعثمان في المتعة بعسفان ،فقال علي :ما
تريد إلى أ ٍ
مر فعله رسول اهلل  تنهى عنه)(.)3
ٍ
أن العمرة في أشهر
 -4عن ابن
عباس رضي اهلل عنهما قال( :كانوا يرون ّ

بر الدبر وعفا
الحج من أفجر الفجور في األرض ،ويجعلون المحرم صف اًر ،ويقولون :إذا أ
األثر وانسلخ صفر ،حلت العمرة لمن أعتمر ،قدم النبي  وأصحابه صبيحة رابعة
أي
مهلّين
ِ
بالحج ،فأمرهم أن يجعلوها عمرةً ،فتعاظم ذلك عندهم ،فقالوا :يا رسول اهللّ ،
الحل؟ قال :ح ٌل كله)(.)4
هذه األدلة هي للقائلين بأفضلية التمتع ،ويمكن الرد عليها باآلتي:

اي األمرين أفضل؟ أن يسوق ويقرن؟ أو يترك
إ ّن مسألة األفضل من النسك ،و ّ
السوق ويتمتع؟ كما ورد عن النبي  أّنه فعله .نقول :قد تعارض في هذه المسألة

أمران:

( )1صحيح البخاري 592/8 :برقم (.)1463
( )8صحيح البخاري 931/8 :برقم ( ،)1939باب من ساق البدن معه.
( )3سنن الترمذي 125/3 :وقال حديث حسن صحيح.
(  )4صحيح البخاري 591/8 :برقم ( ،)1426باب التمتع واالقران واالفراد في الحج ،وصحيح مسلم:
 636/8برقم ( ،)1843باب جواز العمرة في اشهر الحج.
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أحدهما :أّنه  ،قرن وساق الهدي ،ولم يكن سبحانه ليختار له اال أفضل
هديه .
الوحي به من ربه تعالى ،وخير
األمور ،والسيما قد جاءه
الهديّ ،
ّ
ّ
الثاني :قوله ( :لو استقبلت من أمري ما استدبرت ،لما سقت الهدي ولجعلتها
عمرةً)(.)1

الترجيح:
أن األنواع الثالثة في الفضل
بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ،وعلى الرغم من ّ

فإن الذي أميل إلى ترجيحه هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث القائل :بأن
سواءّ ،
التمتع أفضل ،وذلك للتيسير على الناس ،وهذا هو المعمول به اليوم لصعوبة سوق

الهدي ،لشدة الزحام وكثرة الحجاج والمعتمرين .واهلل أعلم.
ّ

( )1صحيح مسلم 222/8 :برقم ( ،)1812باب حجة النبي .
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اخلامتة

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،وانار بالعلم طريق الدعاة ،والصالة

والسالم على حبيب رب األرض والسموات سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم...وبعد:
أهم النتائج التي توصلت اليها من خالل بحثي هذا:

أوالً :فيما يخص الحياة الشخصية لإلمامين البيهقي واللخمي:

 -1اإلمام البيهقي هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبداهلل بن موسى بن
عبداهلل الخسرو جردي البيهقي الخرساني كنيته أبو بكر ولقبه الحافظ ولد

اإلمام البيهقي في شعبان 324ه.

 -8اإلمام اللخمي هو شهاب الدين أحمد بن فرح بن أحمد بن محمد بن فرح،
وكنيته أبو العباس ويلقب باإلمام الحافظ.

ثانياً :فيما يخص المسائل الفقهية والتي ترجح لي منها:

 -1الحج عن الغير لمن لم يحج حجة اإلسالم ،ال يصح حجه عن غيره ،ويقع

حجه عن نفسه.

 -8جواز الحج عن المعضوب.

 -3وجوب الحج من مات بعد وجوب الحج عليه اوصى او لم يوصي.
 -4يصح الحج على التراخي.

 -5ال يصح اإلحرام بالحج في غير أشهر الحج.
 -9التمتع أفضل أنواع الحج للتيسير على الناس.

وختاما :أرجو من اهلل سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في دراسة المسائل
ً
الفقهية ،فإن عملي هذا هو جهد بشري متواضع ال أدعي له الكمال ،فإن أحسنت فمن
أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان ،وأستغفر اهلل منه.
توفيق اهلل عز وجل ،وان
ُ
وآخر دعوانا أنْ احلمد هلل رب العاملني

والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني
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القرآن الكريم

املصادر واملراجع

 -1أسنى المطالب في شرح روض الطالب :زكريا بن محمد بن زكريا
األنصاري (ت 689ه) ،دار الكتاب اإلسالمي.
 -8األم :محمد بن إدريس الشافعي (ت 834ه) ،تحقيق محمد زهري النجار،
دار المعرفة ،بيروت1615 ،م.
 -3األنساب :أبو سعد عبد الكريم بن محمد (ت 598ه) ،تحقيق عبد اهلل عمر
البارودي ،دار الجنان ،بيروت1625 ،م.
 -4البحر الرائق شرح كنز الدقائق :زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،المعروف
بابن نجيم المصري (ت 613ه) دار الكتب اإلسالمي ،ط.8
 -5بداية المجتهد ونهاية المقتصد :أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي (ت
565ه) ،دار المعرفة ،بيروت ،ط1623 ،1م.
 -9البداية والنهاية :عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت
114ه) ،مطبعة السعادة ،القاهرة ،مطبعة دار الكتب العلمية بيروت،
1625م.
 -1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :أبو بكر بن مسعود الكاساني (ت
521ه) ،تحقيق علي محمد معوض ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط،8
1484ه8333-م.
 -2بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام :علي بن محمد بن عبد الملك
الكتامي الحميري الفاسي ،أبو الحسن ابن القطان (ت 982هـ) ،تحقيق  :د.
الحسين آيت سعيد ،دار طيبة ،الرياض ،ط1412 ،1هـ1661-م.

892

5
 -6تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد
بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي (ت 142هـ) ،تحقيق :الدكتور بشار

عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،ط8333 ،1م.
ّ
 -13تاريخ بغداد :أبو بكر أحمد بن علي البغدادي (ت 493ه) ،دار الكتاب
العربي ،بيروت.
 -11تبيين كذب المفتري فيما ُنسب للشيخ أبي الحسن األشعري ،أبو القاسم علي
بن الحسين بن هبة اهلل المعروف بابن عساكر (ت 511ه) ،دار الكتاب

العربي ،بيروت1434 ،ه.
 -18التحبير في المعجم الكبير :أبو سعد عبد ا لكريم بن محمد (ت 598ه)،
تحقيق :منيرة ناجي سالم ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد1615 ،م.
 -13تذكرة الحفاظ وتبصرة األيقاظ  :يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد
الهادي الصالحي ،جمال الدين ،ابن ِ
المب َرد الحنبلي (ت 636هـ) ،دار
النوادر ،سوريا1438 ،هـ.

 -14حاشية ابن عابدين :محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي
الحنفي (ت1858ه) ،دار الفكر ،بيروت ،ط1418 ،8ه.
 -15حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :محمد عرفه الدسوقي تحقيق محمد
عليش ،دار الفكر ،بيروت.
 -19حاشية العدوي :علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي (ت 1126ه)،
تحقيق :يوسف الشيخ محمد البقاعي ،دار الفكر ،بيروت1414 ،ه-
1664م.
 -11حواشي الشرواني والعبادي :عبد الحميد المكي الشرواني (ت 1331هـ)،
وأحمد بن قاسم العبادي (ت 668هـ).
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 -12الدراية في تخريج أحاديث الهداية :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن
أحمد بن حجر العسقالني (ت 258هـ) ،تحقيق  :السيد عبد اهلل هاشم
اليماني المدني ،دار المعرفة ،بيروت.
 -16رجال الفكر والدعوة في اإلسالم :أبو الحسن علي الندوي ،دار ابن كثير،
دمشق1434 ،ه.
 -83الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرقة :محمد بن جعفر
الكتاني (ت 1345ه) ،دار الفكر ،دمشق ،ط1323 ،3ه1694-م.
 -81زاد المعاد في هدي خير العباد :محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس
الدين ابن قيم الجوزية (ت 151هـ) ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،مكتبة المنار
اإلسالمية ،الكويت ،ط1415 ،81هـ1664-م.
 -88سبل السالم :محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني الكحالني ثم
الصنعاني أبو إبراهيم عز الدين المعروف باألمير (ت 1128ه) ،دار
الحديث ،د.ت.
 -83سنن ابن ماجه :محمد بن يزيد القزويني (ت 815ه) ،تحقيق :محمد فؤاد
عبد الباقي ،مطبعة عيسى الحلبي ،القاهرة1318 ،ه.
 -84سنن أبي داود :سليمان بن األشعث السجستاني (ت 815ه) ،تحقيق:
محمد محي الدين عبد الحميد ،دار إحياء التراث العربي ،القاهرة ،د.ت.
 -85سنن البيهقي الكبرى :أحمد بن الحسين البيهقي (ت 452ه) ،دائرة
المعارف ،حيدر آباد ،الهند1344 ،ه.
 -89سنن الترمذي :محمد بن موسى الترمذي (ت 816ه) ،تحقيق أحمد محمد
شاكر ،مطبعة مصطفى الحلبي1361 ،ه.
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 -81سنن الدارقطني :علي بن محمد الدارقطني (ت 325ه) ،تحقيق :عبد اهلل
هاشم يماني ،دار المحاسن للطباعة ،القاهرة1329 ،ه.
 -82السنن الكبرى :أحمد بن شعيب النسائي (ت 333ه) ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،ط1411 ،1ه.
 -86سير أعالم النبالء :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن
قايماز الذهبي (ت 142ه) ،دار الحديث ،القاهرة1481 ،ه8339-م.
 -33السيل الجرار :محمد بنعلي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني (ت
1853ه) ،دار ابن حزم ،ط.1
 -31شذرات الذهب في أخبار من ذهب :عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد
العسكري الحنبلي ،أبو الفالح (ت 1326ه) ،تحقيق :محمود األرناؤوط،
دار ابن كثير ،دمشق ،بيروت ،ط1439 ،1ه.
 -38شرائع اإلسالم :المحقق الحلي المجموعة فقه الشيعة إلى القرن الثامن
تحقيق السيد صادق الشيرازي ،ط ،8أمير -قم ،انتشارات استفالل طهران.
 -33شرح معاني اآلثار :أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بنعبد الملك بن
سلمة األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت 381ه) ،تحقيق:
محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق ،عالم الكتب ،ط1414 ،1ه-
1664م.
 -34صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان المؤلف :محمد بن حبان بن أحمد بن
البستي (ت 354هـ)،
حبان بن معاذ بن َمع َ
بد ،التميمي ،أبو حاتم ،الدارميُ ،
المحقق :شعيب األرنؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1414 ،8ه–
1663م.
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 -35صحيح البخاري :محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري (ت 859ه)،
عالم الكتب ،بيروت1439 ،ه ،وطبعة دار اآلفاق العربية ،القاهرة
8333م.
 -39صحيح مسلم :مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت 891ه) ،تحقيق :محمد
فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،القاهرة1315 ،ه،1655-
وطبعة دار الكتب العلمية8313 ،م .ط1434 ،1ه.
 -31طبقات الحفاظ :جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت
611ه) ،دار الكتب العلمية ،بيروت1661 ،م.
 -32طبقات الشافعية الكبرى :تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت
111ه) ،تحقيق :عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي ،مطبعة عيسى البابي
الحلبي ،ط1323 ،1ه.
 -36طبقات الشافعية :جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن األسنوي (ت 118ه)،
تحقيق عبد اهلل الجبوري ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد1363 ،ه.
 -43طبقات المحدثين :أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن جعفر بن حيان
األنصاري المعروف بأبِي الشيخ األصبهاني (ت 396هـ) ،المحقق :عبد
الغفور عبد الحق حسين البلوشي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط،8
1418ه–1668م.
 -41فتح الباري شرح صحيح البخاري :أحمد بن علي بن حجر العسقالني (ت
258ه) ،دار السالم ،الرياض ،دار الفيحاء ،دمشق ،ط1481 ،3ه-
8333م.
 -48فتح القدير :محمد بن عبد الواحد السيواسي الحنفي (ت 921ه) ،دار
إحياء التراث العربي ،بيروت ،د.ت.
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 -43الفروع وتصحيح الفروع :محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج ،أبو عبد اهلل
شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي الحنبلي (ت193ه) ،تحقيق:
عبد اهلل بن عبد المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة ،ط1484 ،1ه-
8333م.
 -44كشاف القناع عن متن اإلقناع :منصور بن يونس بن صالح الدين ابن
حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (ت 1351ه) ،تحقيق :هالل مصيلحي
مصطفى هالل ،دار الفكر ،بيروت1438 ،ه.
 -45كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون :مصطفى بن عبد اهلل الشهير
بحاجي خليفة (ت 1391ه) ،مكتبة المثنى ،بغداد ،عن طبعة استانبول،
1651م.
 -49كفاية األخيار في حل غاية االختصار :أبو بكر محمد بن عبد المؤمنبن
حريز بن معلي الحسيني الحصني تقي الدين الشافعي (ت 286ه)،
تحقيق :علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان ،دار الخير ،دمشق،
ط1664 ،1م.
 -41اللباب في شرح الكتاب :عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي
الدمشقي الميداني الحنفي (ت 1862ه) ،المكتبة العلمية ،بيروت.
 -42المبسوط :محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي (ت
423هـ) ،دار المعرفة ،بيروت1414 ،هـ1663-م.
 -46المجموع شرح المهذب :أبو زكريا يحيى بن شرف النووي (ت919ه)،
المكتبة العالمية ،مصر ،وطبعة دار الكتب العلمية ،بيروت ،تحقيق:
مجموعة من العلماء8332 ،م.
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 -53المحلى :أبو محمد علي بن محمد بن حزم (ت459ه) ،المكتب التجاري،
بيروت.
 -51مختصر خالفيات البيهقي :أحمد بن فرح بن أحمد بن محمد بن فرح
اللخمي األشبيلي ،نزيل دمشق ،أبو العباس ،شهاب الدين الشافعي (ت
966ه) ،تحقيق :د .ذياب عبد الكريم ذياب عقل ،مكتبة الرشد ،السعودية،
الرياض1411 ،ه1661-م.
 -58المستدرك على الصحيحين :أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل الحاكم
النيسابوري (ت 435ه) ،دار المعرفة ،بيروت ،بال ت.
 -53مسند أحمد :أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد
الشيباني (ت 841ه) ،تحقيق :السيد أبو المعاطي النووي ،عالم الكتب،
بيروت ،ط1416 ،1ه1662-م.
 -54مسند الشافعي :أبو عبد اهلل محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن
شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت 834هـ)،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.
 -55مصنف ابن أبي شيبة :أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة العبسي
الكوفي (ت 835ه) ،تحقيق :عمار العمري األعظمي ،دار عالم الكتب،
بيروت ،ط1432 ،1ه.
 -59مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى  :مصطفى بن سعد بن عبده
السيوطي شهرة ،الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي (ت 1843هـ)،
المكتب اإلسالمي ،ط1415 ،8هـ1664-م.
 -51معجم البلدان :شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي
(ت 989هـ).
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 -52المعين في طبقات المحدثين  :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن
عثمان بن قَايماز الذهبي (ت 142هـ) ،المحقق :د .همام عبد الرحيم سعيد،
دار الفرقان ،عمان ،األردن.

 -56مغني المحتاج :شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي
(ت611ه) ،دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1ه1664-م.

 -93المغني :عبد اهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت 983ه) ،مكتبة الرياض
الحديثة ،القاهرة1363 ،ه1623-م.

 -91المهذب في فقه اإلمام الشافعي :أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (ت
419ه) ،دار المعرفة ،بيروت ومطبعة الحلبي ،القاهرة ،ط1316 ،1ه.

 -98مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل  :شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن
الرعيني (ت
محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ،المعروف بالحطاب ُّ
654هـ) ،المحقق :زكريا عميرات ،دار عالم الكتب1483 ،هـ .دار صادر،
بيروت ،ط1665 ،8م.

 -93النجوم الزاهرة في اخبار مصر والقاهرة :يوسف بن تغري بردي االتابكي
(ت214ه).

 -94نصب الراية :جمال الدين أبو محمد عبد اهلل بن يوسف بن محمد الزيلعي
(ت 198ه) ،تحقيق :محمد عوامة ،مؤسسة الريان للطباعة والنشر،
بيروت ،لبنان.

 -95نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،وذكر وزيرها لسان الدين بن
الخطيب :شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت 1341هـ)،

المحقق :إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت ،لبنان.

 -99نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج :شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد
بن حمزة شهاب الدين الرملي (ت 1334ه) ،دار الفكر ،بيروت ،ط أخيرة،

1434ه.
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 -91النهاية في غريب الحديث واألثر :المبارك بن محمد بن األثير الجزري (ت
983ه) ،تحقيق :محمود الطناحي وطاهر أحمد ،المكتب اإلسالمي،
بيروت.

 -92نيل األوطار :محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني
(ت1853ه) ،تحقيق :عصام الدين الصبابطي ،دار الحديث ،مصر،
1413ه1663-م.
 -96الوافي بالوفيات :صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت 194ه) ،دار
صادر.

 -13وفيات األعيان :أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي
بكر بن خلطان البرمكي األربلي (ت 621ه) ،تحقيق إحسان عباس ،دار

صادر ،بيروت.

 -11الوهم واإليهام في كتاب األحكام  :علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي
الحميري الفاسي ،أبو الحسن ابن القطان (ت 982هـ) ،المحقق :د .الحسين

آيت سعيد ،دار طيبة ،الرياض ،ط1412 ،1هـ1661-م.
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