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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد اهلل الصاحل وإبراهيه التنيني

استدراك الكطع يف أعنال احلج
دراسةٌ فكهيةٌ مكارىةٌ
أ .إبراهيه التنيني**

أ.د .عبد اهلل الصاحل*

تاريخ قبول البحث7218/2/11 :م

تاريخ وصول البحث7218/3/72 :م

ممخص

تناكلت ىذه الدراسة" :استدراؾ القطع في أعماؿ الحج -دراسةه فقييةه مقارنةه ،"-فجاءت ىذه الدراسة

ىادفة إلى:

أوالً :بياف معنى القطع كاالستدراؾ.

ثانياً :بياف كيفية استدراؾ القطع في أعماؿ الحج.

كمف خالؿ ىذه الدراسة ،تـ التعريؼ بمعنى القطع كاالستدراؾ ،ككيفية استدراؾ القطع في أعماؿ الحج.

كقد تكصمت الدراسة إلػى أف الفقيػاء اختمفػكا فػي كيفيػة اسػتدراؾ القطػع فػي أعمػاؿ الحػج ،فمػنيـ مػف ذىػب

إلى أف االستدراؾ يككف بالبناء عمى العمؿ السابؽ ،كمنيـ مف قاؿ استدراكو يككف بكجكب الفدية عميو.

Abstract
This study discussed the recantation cessation in pilgrimage (hajj) works. A comparative
juristic study. This study has come aiming at:
Firstly: Explaining the meaning of cessation in pilgrimage (hajj) works.
Secondly: Explaining how to manage recantation of cessation in hajj works.
Through this study, I have identified both the meaning and the means of recantation
cessation in hajj works.
The study has come to a conclusion that the jurists have disagreed in the means of
recantation cessation in hajj works as some of them see that the recantation should be
based on the previous work while others see that its recantation is by the obligation of
ransom on it.

املكدمة.

الحمد هلل الذم لكاله ما جرل قمـ ،كال تكمـ لساف ،كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد أفصح الناس لسانان ،كأكضحيـ
ي
بيانان ،كعمى آلو كصحبو كسمـ ،ثـ أما بعد:

فإف اإلسالـ يرتكز عمى أركاف خمسة ،تقكـ عمييا عبادة المسمـ ،كتبرز مف خالليا طاعتو ،كمف ىذه األركاف التي
ٌ
فرضيا اهلل تعالى عمى المكمؼ مرة كاحدة في العمر حسب االستطاعة :الحج.
فبينت شركطو كأركانو ككاجباتو كسننو كمحظكراتو ،كلـ تقتصر في بيانيا لتمؾ
كقد نظمت الشريعة اإلسالمية أحكاموٌ ،
األحكاـ عمى حالة القبكؿ كالصحة ،بؿ شممت حاالت البطالف كالفساد ،كأرشدت المكمؼ كبينت لو ما عميو فعمو؛ ليستدرؾ

* أستاذ ،قسـ الفقو كأصكلو ،جامعة اليرمكؾ.
** باحث.
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استدراك الكطع يف أعنال احلج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النقص أك الزيادة أك القطع ،سكاء أكاف عمدان أك خطأن عند أداء أعماؿ الحج.

ً
الكجو األكمؿ،
محؽ بالمكمؼ مف حرج ،إف كقع حجو عمى غير
كنظ انر لصعكبة إعادة الحج إف كقع بو خمؿ ،كما ىي ي
كاف ال بد مف معرفة كيفية استدراؾ القطع في أعماؿ الحج.
كجاء عنكاف البحث" :استدراؾ القطع في أعماؿ الحج :دراسةه فقييةه مقارنةه".

مُشكِمة الدراسة.

ُ -ما تعريؼ القطع كاالستدراؾ؟
ِ -كيؼ يتـ استدراؾ القطع في الركف؟

ّ -كيؼ يتـ استدراؾ القطع في الكاجب؟
أهنية الدراسة.

تظير أىمية ىذه الدراسة في اآلتي:

ُ -الحج عبادة تتكرر َّ
كؿ عاـ مرة ،كربما ال يقدر المسمـ عمى أداء الحج إال مرة كاحدة في العمر ،كيحصؿ فييا قضايا
ً
حاجة ماس و
و
الكقكؼ عمييا بشكؿ سيؿ كميسَّر ،كاستدراؾ الخمؿ
َّة إلى معرفة أحكاميا ،ك
المسمـ في
كحكادث ،مما يجعؿ
ى
الذم يحصؿ في أعماؿ الحج؛ حتى يقع الحج عمى أتـ كجو.
ِ -مسيس الحاجة لبحث ىذا المكضكع ،فمـ أجد في حد عممي كاطالعي بحثنا مستقالِّ متكامالن تطرؽ إلى "القطع في
محتاج إلى جمع
ىجؿ ىذا فيك
أعماؿ الحج :دراسةه فقييةه مقارنةه" ،بؿ
ه
كجدت مباحثىو مبثكثةن في بطكف الكتب ،كمف أ ٍ
ي
كدراسة المسائؿ دراسة عممية مقارنة .

أهداف الدراسة.

سعت الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:

ُ -بياف معنى القطع كاالستدراؾ.

ِ -بياف كيفية استدراؾ القطع في أركاف الحج.
ّ -بياف كيفية استدراؾ القطع في كاجبات الحج.
الدراسات الشابكة.

كقفت عمى عدد مف الدراسات السابقة ذات الصمة بالمكضكع ،ككجدت مف الرسائؿ ما كاف لو تعمؽ بمحؿ الدراسة ،لكف

ال يمنع مف اإلضافة عميو الشيء الكثير ،كفيما يأتي ذكرىا:
ُ)

رسالة جامعية بعنكاف( :القضاء في الصوم والحج) ،كأصؿ الدراسة رسالة ماجستير لمباحثة :عزيزة بنت سعد بنت معيض

القرني ،إشراؼ :أ.د فيد بف عبد الكريـ السنيدم ،جامعة األماـ محمد بف سعكد اإلسالمية ،قسـ الفقو كأصكلؤُّْ ،ىػ.

كقػ ػد تحدثت ىػ ػذه الدراسة عف الصكـ ،كالحج في ثماني ػة مباحث ،كتطرقت الباحثة في المبحث الثالػ ػث :إلى ذكر األعماؿ
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التي تككف سببنا في قضاء الحج تحت أربعة مطالب :ترؾ ركف ،كترؾ كاجب ،كالجماع قبؿ التحمؿ كالفكات ،كاالحصار ،ثـ
تكممت في المبحث الرابع :عف حكـ قضاء الحج ،كفي المبحث الخامس :عف الفكرية في قضاء الحج ،كفي المبحث السابع:
عف النيابة في قضاء الحج ،كفي المبحث الثامف :عف مسقطات قضاء الحج ،كفي المبحث التاسع :عف قضاء العمرة ،كفي
المبحث العاشر :عف قضاء حج المرأة دكف محرـ.
كيضيؼ البحث بياف المراد بمصطمح القطع كاالستدراؾ ،كبياف كيفية استدراؾ القطع في أعماؿ الحج.
ِ)

أحكام اإلعادة في العبادة :كأصؿ ىذه الدراسة رسالة ماجستير لمباحثة :سناء عثماف شبير ،مف كمية الدراسات العميا

في الجامعة األردنية عاـ ََُِـ ،كقد تحدثت ىذه الدراسة عف حقيقة اإلعادة ،كالمسائؿ المتعمقة بيا مع كضع القكاعد
كالضكابط الفقيية التي تضبط عممية اإلعادة ،كتكممت الباحثة في الفصؿ الخامس عف المسائؿ الفقيية في الحج ،التي تتـ فييا
اإلعادة في خمسة مباحث :المبحث األكؿ :إعادة اإلحراـ :كتكممت عف إعادة اإلحراـ بسبب البمكغ ،كعف إعادة الطكاؼ بسبب
انتقاض الكضكء ،كاعادة السعي بسبب ترؾ الترتيب ،كعف إعادة الرمي بسبب النسياف ،كلـ تتعرض الدراسة لبياف حقيقة
القطع كاالستدراؾ ،ككيفية استدراؾ القطع في أعماؿ الحج ،كىك مكضكع البحث.
ميهجُ الدراسة.
اتبعت المناىج اآلتية:
ُ -منهج االستقراء :كذلؾ باستقراء كتتبع ما يتعمؽ بالمكضكع مف المراجع لممذاىب الفقيية المعركفة.
ِ -منهج التحميل :دراسة ما جمع مف مادة عممية كتحميميا؛ لمعرفة مكاطف االتفاؽ كاالختالؼ ،كعرض األدلة ،كتكجيييا،
كمناقشتيا.
خطة الدراسة.
كقد اقتضت طبيعة البحث أف يككف عمى النحك اآلتي:
المبحث األول :بياف معنى القطع كاالستدراؾ :لغةن كاصطالحان.
المطمب األول :القطع :لغةن كاصطالحان.

المطمب الثاني :االستدراؾ :لغةن كاصطالحان.

المبحث الثاني :استدراؾ القطع في أعماؿ الحج.

المطمب األول :قطع الطكاؼ حكؿ الكعبة ،ككيفية استدراكو.
المطمب الثاني :قطع السعي بيف الصفا كالمركة ،ككيفية استدراكو.
المطمب الثالث :قطع المبيت بالمزدلفة ،ككيفية استدراكو.
المطمب الرابع :قطع المبيت بمنى ،ككيفية استدراكو.
الخاتمة :كتتضمف أىـ النتائج كالتكصيات
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املبحث األول:

ة واصطالح ًا.
الكطع واالستدراك :لغ ً
الحكـ عمى الشيء فرع عف تصكره(ُ) ،فقبؿ الشركع في مكضكع البحث ينبغي التعريؼ بمصطمحي القطع كاالستدراؾ،
كبياف ذلؾ كتفصيمو في مطمبيف ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
المطمب األول :القطع :لغةن كاصطالحان.

المطمب الثاني :االستدراؾ :لغةن كاصطالحان.

المطمب األول :القطع :لغةن كاصطالحان.

املطمب األول :الكطع :لغة واصطالح ًا.
الفرع األول :القطع لغ ًة.

جاء في معجـ مقاييس المغة( :قطع) :القاؼ كالطاء كالعيف أصؿ صحيح كاحد ،يدؿ عمى صرـ كابانة شيء مف

شيء .يقاؿ :قطعت الشيء أقطعو قطعا(ِ).

كجاء في لساف العرب :إبانة بعض أجزاء الجرـ مف بعض فصالن ،قطعو يقطعو قطعان كقطيعة كقطكعان(ّ).

كمف التعريفات المغكية لمقطع يمكف القكؿ :إف القطع ىك اإلبانة ،كفصؿ الشيء عما ىك مف جنسو ،كذلؾ بنفسو أك
بنفكذ جسـ آخر فيو.
الفرع الثاني :القطع :اصطالحاً.

لـ أجد في كتب الفقياء تعريفان مستقالن لمقطع ،مع استعماليـ ليذا المصطمح.

كبعد االطالع عمى استعماؿ كممة القطع في الحج عند الفقياء ،يمكف تعريفو بأنو :الفصؿ الذم يحصؿ مف المكمؼ،
أثناء قيامو في أعماؿ الحج؛ لمراحة ،أك لقضاء حاجتو ،أك لمساعدة إنساف عاجز ،أك مريض ،فيمنع مف المتابعة بيف أركاف
العبادة الكاحدة.
شرح التعريف:
الفصل هو :الحاجز الذم يعترض المكمؼ أثناء أدائو أعماؿ الحج ،فيتكقؼ عف إتماـ عممو دفعة كاحدة ،فيحدث تكقفان

بيف بداية العمؿ كنيايتو.

ة واصطالح ًا.
املطمب الثاىي :االستدراك :لغ ً
الفرع األول :االستدراك :لغ ًة.

يرجع ىذا المصطمح إلى المادة المغكية "درؾ" فػ "الداؿ كالراء كالكاؼ أصؿ كاحد ،كىك لحكؽ الشيء بالشيء ككصكلو

إليو ،يقاؿ :أدركت الشيء أدركو إدراكان"(ْ).

كجاء في لساف العرب" :استدرؾ الشيء بالشيء :إذا حاكؿ إدراكو بو"(ٓ) ،كقد ىع َّد ابف منظكر -أف تدارؾ التي أخذ منيا

استدرؾ بمعنى كاحد في المغة ،فقاؿ" :استدركت ما فات ،كتداركتو بمعنى"(ٔ).
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كأدرؾ صاحب تاج العركس معنى آخر فقاؿ" :استدرؾ ما فات ،كتداركو بمعنى ،كاستدرؾ عميو قكلو :أصمح خطأه"(ٕ).
فاالستدراؾ في معناه المغكم ىك :تدارؾ خطأ يحتمؿ الصكاب ،بأم كسيمة مف كسائؿ االستدراؾ تنقمو مف الخطأ إلى
الصكاب ،كاالستدراؾ كتدارؾ معناىما كاحد ،كقد استعمؿ كؿ كاحد منيما بمعنى اآلخر ،في كتب المغة كالمعاجـ.
الفرع الثاني :االستدراك في االصطالح.
أما عف المراد بمصطمح "االستدراؾ" في كتب االصطالحات األصكلية كالفقيية ،فقد تباينت تعريفاتيـ لالستدراؾ إال
أنيـ يتفقكف في معنى قريب مف بعضو ،رغـ تداخؿ المعنى مع غيره.
كفسره المحققكف برفع التكىـ الناشئ عف الكالـ السابؽ،
فقد جاء في البحر المحيط" :كمعنى االستدراؾ ،أم :التدارؾٌ ،
أيضا ،بناء عمى مخالطة كمالبسة بينيما"(ٖ).
مثؿ :ما جاءني زيد لكف عمرك ،كذلؾ إذا تكىـ المخا ى
ب عدـ مجيء عمرك ن
طي
كجاء في التعريفات بأنو :رفع ُّو
تكلٌ ىد مف كالـ سابؽ(ٗ).
تكىـ ى
كىذا التعريؼ يقترب مف المعنى المغكم إال أنو يتناكؿ نكعان مف االستدراؾ ،كىك ما يستدرؾ في األقكاؿ التعبدية،

كنستطيع أف نقكؿ :إف ىذا تعريؼ األصكلييف كالنحكييف.
كأسيب صاحب كشاؼ اصطالحات الفنكف كالعمكـ في الحديث عف االستدراؾ فقاؿ" :االستدراؾ يطمؽ عمى ذكر
شيئيف ،يككف األكؿ منيما مغنيان عف اآلخر ،سكاء كاف ذكر اآلخر أيضان مغنيان عف األكؿ ،كما إذا كاف الشيئاف متساكييف ،أك
العاـ
العاـ ،كما تقكؿ في تعريؼ اإلنساف الناطؽ :الحيكاف ،بخالؼ ذكر
لـ يكف ،كما إذا ذكر أكالن
ٌ
ٌ
الخاص بعد ٌ
الخاص ثـ ٌ
فإنو ليس باستدراؾ؛ إذ األكؿ ليس مغنيان عف الثاني"(َُ).
كىنا يكضح ما اتفؽ عميو النحاة في االستدراؾ ،بأف أحد المعنيف مغنيان عف صاحبو كال يمتقياف في المدلكؿ ،كما فات
فيك تعريؼ النحاة ،كتعريؼ األصكلييف ،كىك يعني بالجممة دفع التكىـ ،كاصالح الخطأ.
أما في كتب السادة الفقياء فمـ أجد تعريفان مستقالن لالستدراؾ ،مع استعماليـ ليذا المصطمح كمف خالؿ كالـ السادة
حدث مف الخمؿ في أداء العبادة ،سكاء أكاف الخمؿ في النقص،
الفقياء في االستدراؾ في الحج ،يمكف تعريفو بأنو:
إصالح ما ى
ي
أك الزيادة ،أك القطع ،أك الخطأ في أعماؿ الحج.
شرح التعريف:
طييره مف الخمؿ ،إما بالقضاء أك اإلعادة أك الفدية.
اعًكجاج ،كتى ٍ
اإلصالح هو :تىٍقكيـ كتعديؿ ما كقع في أعماؿ الحج مف ىن ٍقص ك ٍ
الخمل هو :النقص في أعماؿ الحج ،أك الزيادة فييا ،أك قطعيا.
الفرع الثالث :العالقة بين المعنى المغوي واالصطالحي.
العالقة بيف المعنى المغكم كالمعنى االصطالحي ،فيي أف المعنى المغكم في االستدراؾ كىك" :تدارؾ خطأ الرأم
بالصكاب ،كىذا مكجكد في المعنى االصطالحي؛ كذلؾ أف االستدراؾ إصالح الخمؿ الحاصؿ في العبادة ،فالمعنى االصطالحي
أعـ كأشمؿ.
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املبحث الثاىي:

الكطع يف أعنال احلج ،وكيفية استدراكه.
قد يقطع المكمؼ طكافو أك سعيو؛ لمراحة ،أك لقضاء حاجتو ،أك لمساعدة إنساف عاجز ،أك مريض ،أثناء أدائو عمؿ
مف أعماؿ الحج ،كفي ىذا المبحث سأبيف كيفية استدراؾ القطع عند حصكلو ،في المطالب اآلتية:
المطمب األول :قطع الطكاؼ ،ككيفية استدراكو.
المطمب الثاني :قطع السعي بيف الصفا كالمركة ،ككيفية استدراكو.
المطمب الثالث :قطع المبيت بمزدلفة ،ككيفية استدراكو.

المطمب الرابع :قطع المبيت بمنى ليالي التشريؽ ،ككيفية استدراكو.
املطمب األول :قطع الطواف ،وكيفية استدراكه.

(ُّ)

اتفؽ الفقياء مف الحنفية(ُُ) ،كالمالكية(ُِ) ،كالشافعية

 ،كالحنابمة

(ُْ)

 :عمى أف الحاج اذا قطع طكافو لحاجة،

كالصالة المكتكبة أك رعاؼ أك تجديد لمكضكء ،فإنو يبني عمى طكافو.
واستدلوا باآلتي:

(ُٓ)

أوالً :جاء في األثر عف ابف عباس -رضي اهلل عنيما :-أنو خرج لجنازة ثـ عاد ،فبنى عمى الطكاؼ.

ثانياً :أنو ليس كالصالة في األحكاـ؛ فاالشتغاؿ في خاللو بعمؿ ال يمنع البناء عميو(ُٔ).
كلكنيـ اختمفكا في المكاالة

أوالً :قكؿ الحنفية(ُٖ) ،كالشافعية

(ُٕ)

(ُٗ)

بيف األشكاط كفؽ اآلتي:

 :إف المكاالة ليست بشرط ،فإف طاؿ الفصؿ فال إعادة عميو.

واستدلوا باآلتي:

أوالً :الكتاب :قكلو تعالى :وْل َي َّ
ط َّوفُوا ِبا ْل َب ْي ِت ا ْل َع ِتي ِ
ق :ِٗ[الحج].
َ
(َِ)
وجه الداللة :ىذ ىكر الطكاؼ مطمقان عف شرط المكاالة. .

ثانياً :لما جاء في األثر السابؽ عف ابف عباس -رضي اهلل عنيما -أنو قطع طكافو ،ثـ بنى عميو .أف الطكاؼ يخالؼ الصالة
في كثير مف األحكاـ ،فال يشترط فيو المكاالة كالصالة(ُِ).

ثالثاً :قول المالكية( ،)77والحنابمة( :)73المكاالة شرط ،فإف طاؿ الفصؿ ،فإنو يستدركو باإلعادة.
االستدراك:

بعد عرض أقكاؿ كأدلة الفقياء في المسألة ،يتبيف أنو ال يمزـ االستدراؾ عند الحنفية كالشافعية ،كيمزـ االستدراؾ عند

المالكية كالحنابمة ،بإعادة الطكاؼ عند عدـ المكاالة عمى ما تقدـ ذكره مف كالـ الفقياء.
الراجح:

بعد عرض أقكاؿ كأدلة الفقياء ،يتبيف رجحاف قكؿ الحنفية كالشافعية :إف المكاالة ليست بشرط؛ كذلؾ :أف الطكاؼ ال

يشترط فيو كؿ شركط الصالة ،فالطكاؼ يجكز فيو الكالـ كالطعاـ كالشراب فال يؤخذ جميع أحكاـ الصالة ،كالمكاالة بيف
أشكاط الطكاؼ أيضان كالكالـ ،فيك مستثنى مف شركط الطكاؼ ،لقكلو تعالىَ  :وْل َيطَّ َّوفُوا ِبا ْل َب ْي ِت ا ْل َع ِتي ِ
ق :ِٗ[الحج].
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املطمب الثاىي :قطع الشعي بني الصفا واملروة ،وكيفية استدراكه.
(ِْ)

اتفؽ الفقياء

فيما إذا قطع الحاج سعيو بيف الصفا كالمركة كلـ يطؿ الفصؿ ،فإنو يبني عمى سعيو كال استد ارؾ فييا،

أما إذا طاؿ الفصؿ فقد اختمفكا عمى قكليف:
القول األول :قول الجمهور من الحنفية( ،)75والشافعية( ،)76والحنابمة( ،)77عمى أنو يبني عمى سعيو كاف طاؿ الفصؿ.
واستدلوا باآلتي :أف السعي بيف الصفا كالمركة نسؾ ال يتعمؽ بالبيت ،فمـ تشترط لو المكاالة ،كالرمي كالحمؽ ،كال يصح

قياسو عمى الطكاؼ؛ ألف الطكاؼ يتعمؽ بالبيت ،كىك صالة تشترط لو الطيارة كالسترة ،فاشترطت لو المكاالة ،بخالؼ

السعي(ِٖ).

القول الثاني :قول المالكية( :)79إف طاؿ فعميو إعادة السعي.

واستدلوا باآلتي :أف الحاج صار كالتارؾ لما كاف عميو ،فميبتدئ كال يبني(َّ).
االستدراك:

بعد عرض أقكاؿ كأدلة الفقياء في المسألة ،يتبيف أنو ال يمزـ االستدراؾ عند الحنفية كالشافعية كالحنابمة ،كيمزـ االستدراؾ

عند المالكية باإلعادة عند عدـ المكاالة ،عمى ما تقدـ ذكره عند الفقياء.
الراجح:

بعد عرض أقكاؿ كأدلة الفقياء ،يتبيف رجحاف قكؿ الحنفية كالشافعية كالحنابمة :إف المكاالة ليست بشرط؛ كذلؾ لمسكغيف:

أوالً :أف السعي كالطكاؼ ،ال يشترط فيو كؿ شركط الصالة ،فالسعي يجكز فيو الكالـ كالطعاـ كالشراب ،فال يؤخذ جميع
أحكاـ الصالة ،كالمكاالة بيف أشكاط الطكاؼ أيضان كالكالـ فيك مستثنى مف شركط السعي؛ لعدـ األدلة عمى ذلؾ.

ثانياً :التكسعة عمى المكمفيف ،كعدـ المشقة عمييـ .

املطمب الثالث :قطع املبيت مبزدلفة ،وكيفية استدراكه.
المسألة ترجع لحكـ المبيت الذم نص عميو الفقياء كمقداره.

اختمؼ الفقياء في مقدار المبيت بمزدلفة ،ككيؼ يستدرؾ مف فاتو المبيت بمزدلفة عمى أقكاؿ:
القول األول :قول الحنفية :مقدار المبيت ما بيف طمكع الفجر مف يكـ النحر إلى طمكع الشمس ،كيحصؿ كلك بالمركر بعد
طمكع الفجر كاف كاف نائما أك مغمى عميو(ُّ).

واستدلوا باآلتي :البيتكتة بالمزدلفة ليست بنسؾ مقصكد ،كلكف المقصكد ،الكقكؼ بالمشعر الحراـ بعد طمكع الفجر كقد أتى
بما ىك المقصكد(ِّ).
االستدراك:

بناء عمى كالـ فقياء الحنفية ،إف الكقكؼ ما بيف طمكع الفجر إلى طمكع الشمس ،فإف قطع الكقكؼ بمغادرة مزدلفة قبؿ
ن

ىذا الكقت ،فيستدركو بالفدية.

القول الثاني :قول المالكية :النزكؿ يككف بمقدار حط الرحاؿ ،كىك كاجب ،كاف لـ ينزؿ فعميو دـ(ّّ).
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واستدلوا باآلتي:

ًو
َّ ً
كسى ٍب ًف يع ٍقىبةى ،ىع ٍف يكىرٍي وب ،ىم ٍكلىى ٍاب ًف ىعب و
امةى اٍب ًف
َّاس ىع ٍف أ ى
 السنة النبوية :عف ىعٍب يد المو ٍب يف ىم ٍسمى ىمةى ،ىع ٍف ىمالؾ ،ىع ٍف يم ى
يس ى
ً
َّ ً
ً
و
اف بً ِّ
ً
الش ٍع ًب ىن ىز ىؿ فىىبا ىؿ ،ثيَّـ تى ىك َّ
ت:
كء فىقي ٍم ي
الك ي
ىزٍيد ،أَّىنوي ىسم ىعوي ىيقيك يؿ :ىدفى ىع ىر يسك يؿ المو  م ٍف ىع ىرفىةى ىحتَّى إً ىذا ىك ى
ض ى
ضأى ىكلى ٍـ يي ٍسب ًغ ي
ً
ً
الم ٍزىدلًفىةى ىن ىز ىؿ فىتى ىك َّ
الصالىةي،
يم ًت َّ
الصالىةى ىيا ىر يسك ىؿ المَّ ًو ،فىقىا ىؿَّ « :
َّ
ام ى
الك ي
ؾ» فى ىرك ى
ضأى ،فىأ ٍ
ض ى
ب ،ىفمى َّما ىج ى
كء ،ثيَّـ أيق ى
اء ي
ىم ى
الصالىةي أ ى
ىسىب ىغ ي
(ّْ)
الع ىشاء فى َّ
اف ب ًعيره ًفي م ٍن ًزلً ًو ،ثيَّـ أ ًيقيم ًت ً
فى َّ
ص ِّؿ ىب ٍيىنيي ىما .
ب ثيَّـ أىىن ى
الم ٍغ ًر ى
اخ يك ُّؿ إً ٍن ىس و ى ى ي
صمى ،ىكلى ٍـ يي ى
ي ى
ى
ى
ى
ص مى ى
وجه الداللة :النزكؿ الكاجب يحصؿ بحط الرحؿ كاالستمكاف مف المبث ،أما لك حصؿ المبث ،كلـ تحط الرحاؿ فالظاىر :أف
ذلؾ كاؼ ،كما يفعمو كثير مف أىؿ مكة كغيرىـ ،فإنيـ ينزلكف كيصمكف كيتعشكف كيمقطكف الجمار ،كينامكف ساعة،

كشقادفيـ(ّٓ)عمى ظيكر الجماؿ ،نعـ ال يجكز ذلؾ؛ لما فيو مف تعذيب الحيكاف ،كاهلل أعمـ(ّٔ).
االستدراك:

بناء عمى كالـ فقياء المالكية ،إف الكقكؼ يككف بمقدار حط الرحاؿ ،فإف قطع الكقكؼ بمغادرتو مزدلفة قبؿ ىذا الكقت،
ن
فيستدركو بالفدية.

القول الثالث :قول الشافعية :الكقكؼ لحظة بعد منتصؼ الميؿ ،فإف لـ يقؼ فعميو دـ ،سكاء بعذر أك بغير عذر(ّٕ).
واستدلوا باآلتي:

ت سكىدةي رسك ىؿ ً
الن ً
ط ىم ًة َّ
اس ،
اهلل  لىٍيمىةى اٍل يمٍزىدًلفى ًة ،تى ٍدفى يع قىٍبمىوي ،ىكقىٍب ىؿ ىح ٍ
 السنة النبوية :ىع ٍف ىعائً ىشةى ،أَّىنيىا قىالى ٍ
تٍ :
"استىٍأ ىذىن ٍ ى ٍ ى ي
ًً
ً
ً
ً
ً
ىصىب ٍحىنا فى ىدفى ٍعىنا بً ىد ٍف ًع ًو"
ام ىأرىةن ثىبًطىةن – ىيقيك يؿ ا ٍلقىاس يـ :ىكالثَّبًطىةي الثَّقيمىةي  -قىا ىؿ :فىأىذ ىف لىيىا ،فى ىخ ىرىج تٍقىٍب ىؿ ىد ٍفعو ،ىك ىحىب ىسىنا ىحتَّى أ ٍ
ىك ىك ىانت ٍ
ً
ب إًلى َّي ًم ٍف م ٍفر و
ًً
ىح ُّ
كحبً ًو(ّٗ).
استىٍأ ىذ ٍن ي
ىكىأل ٍ
كف أ ٍىدفىعي بًًإ ٍذنو ،أ ى
استىٍأ ىذىنتٍوي ىس ٍكىدةي ،فىأى يك ى
ت ىر يسك ىؿ اهلل  ،ىك ىما ٍ
كف ٍ
ىف أى يك ى
ىي
(ّٖ)

وجه الداللة :لـ يأمرىا بدـ ،كال النفر الذيف نفركا معيما"(َْ).
االستدراك:

بناء عمى كالـ فقياء الشافعية ،إف الكقكؼ بعد منتصؼ الميؿ كلك لمحظة ،فإف قطع الكقكؼ بمغادرتو مزدلفة قبؿ ىذا
ن
الكقت ،فيستدركو بالفدية.

القول الرابع :قول الحنابمة :الكقكؼ بمزدلفة كاجب ،فإف دفع قبؿ نصؼ الميؿ فعميو دـ(ُْ).
واستدلوا باآلتي:


(ِْ)

أف النبي  بات بيا ،كقاؿ " :لتأخذكا مناسككـ ،فإني ال أدرم لعمي ال أحج بعد حجتي ىذه"
(ّْ)

وجه الداللة :أبيح الدفع بعد نصؼ الميؿ ،بما كرد مف الرخصة فيو

.

.

االستدراك:

بناء عمى كالـ فقياء الحنابمة إف المبيت يككف بعد منتصؼ الميؿ ،فإف قطع المبيت بمغادرتو مزدلفة قبؿ ىذا الكقت،
ن
فيستدركو بالفدية.

الراجح:

بعد عرض أقكاؿ كأدلة الفقياء ،يتبيف رجحاف قكؿ الشافعية :إف المبيت بمزدلفة يككف لحظة بعد منصؼ الميػؿ؛ كذلؾ
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لمسكغيف:
أوالً :ألف بيذه المحظة يسمى مبيت ،كال يشترط اإلطالة.

ثانياً :التكسعة عمى المكمفيف.

املطمب الثالث :قطع املبيت مبيى ليالي التشريل ،وكيفية استدراكه.

ىذه المسألة ترجع لحكـ المبيت الذم نص عميو الفقياء كمقداره ،كفيما يأتي أقكاؿ الفقياء:

أوالً :قول الحنفية :إف البيتكتة بمنى أياـ التشريؽ يككف بالمكث أكثر مف نصؼ الميؿ(ْْ) ،فإف ترؾ المبيت بمنى ،فال
(ْٓ)

شيء عميو كيككف بذلؾ مسيئان.
االستدراك:

بناء عمى كالـ فقياء الحنفية ،فإف قطع المبيت بأف خرج منيا قبؿ أكثر الميؿ ،فال شيء عمى الحاج ،كال استدراؾ
ن
في ذلؾ.
(ْٔ)

ثانياً :قول المالكية :إف المبيت بمنى يككف جؿ الميؿ ،فإف ترؾ المبيت بمنى ليمة كاممة أك جميا
جاء في بمغة السالؾ :كاف ترؾ جؿ ليمة كىك ما زاد عمى النصؼ مف الغركب لمفجر(ْٖ).

فعميو دـ(ْٕ).

االستدراك:

بناء عمى كالـ فقياء المالكية ،فإف قطع المبيت بأف خرج منيا قبؿ جؿ الميؿ ،مف غير عذر كمرض أك نحكه مف أىؿ
ن
السقاية ،فيستدركو بالفدية.

ثالثاً :قول الشافعية :مقدار المبيت بمنى يككف معظـ الميؿ(ْٗ) ،فمف ترؾ المبيت ليالي منى عميو دـ(َٓ).
واستدلوا باآلتي:

أوالً :إنما اشترط معظـ الميؿ في مبيت منى لكركد التعبير بالمبيت

ثانياً :أنو لك حمؼ ال يبيت بمكاف ،ال يحنث إال بمعظـ الميؿ(ِٓ).

(ُٓ)

.

االستدراك:

بناء عمى كالـ فقياء الشافعية ،فإف قطع المبيت ليمة منى بأف خرج منو قبؿ معظـ الميؿ فال يسمى مبيتان كيستدركيا
ن
بالفدية.
رابعاً :قول الحنابمة :جاء في شرح دقائؽ أكلي النيى(ّٓ) :لعؿ المراد ال يجب استيعاب الميمة بالمبيت ،بؿ كمزدلفة(ْٓ)،
كالمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصؼ الميؿ.
االستدراك:

بناء عمى كالـ فقياء الحنابمة ،فإف قطع المبيت بأف خرج منو قبؿ نصؼ الميؿ ،مف غير عذر كمرض أك نحكه كأىؿ
ن
السقاية ،فيستدركو بالفدية عمى ما تقدـ ذكره عند الفقياء.
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الراجح:

بعد عرض أقكاؿ كأدلة الفقياء ،يتبيف رجحاف قكؿ الحنفية :بأف المبيت بمنى سنة ،كال استدراؾ فيو؛ كذلؾ لمسكغيف:

أوالً :ألف النبي  رخص ألىؿ السقاية ،كلك كاف المبيت كاجبان لما رخص ليـ .

ثانياً :لمتكسعة عمى المكمفيف ،كعدـ المشقة عمييـ.

اخلامتة.

تتـ الصالحات ،أحمده كأثني عميو بما ىك أىمو أف يسر لي إتماـ ىذه الدراسة ،سائالن المكلى
الحمد هلل الذم بنعمتو ٌ
محمد رسكؿ
العظيـ أف يجعمو عمالن خالصان لكجو الكريـ ،كأف ينفع بو كؿ مف قرأه أك اطمع عميو ،كالصالة كالسالـ عمى سيدنا ٌ
اهلل ،كعمى آلو كصحبو كمف كااله ،كبعد:

ففي ختاـ ىذا العرض ،أضع بيف يدم القارئ الكريـ نتائج الدراسة كتكصياتيا ،كفؽ اآلتي:


نتائج الدراسة:

تكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

ُ -إف تعريؼ القطع في الحج ىك :الفصؿ الذم يحصؿ مف المكمؼ ،أثناء قيامو في أعماؿ الحج؛ لمراحة ،أك لقضاء
حاجتو ،أك لمساعدة إنساف عاجز ،أك مريض ،فيمنع مف المتابعة بيف أركاف العبادة الكاحدة.
حدث مف الخمؿ في أداء العبادة ،سكاء أكاف الخمؿ في النقص أك الزيادة
ِ -إ ٌف تعريؼ االستدراؾ في الحج ىك:
إصالح ما ى
ي
أك القطع أك الخطأ ،في أعماؿ الحج.

ّ -إذا حدث قطع في أعماؿ الحج أركانو أك كاجباتو ،فإنيا تستدرؾ إما بالبناء عميو كاما باإلعادة أك بالفدية.


التوصيات:

في ختاـ البحث ،يكصي الباحث بما يأتي:

ُ -تدريس كسائؿ االستدراؾ في الحج ،باعتبارىا تعالج الخمؿ الحاصؿ في ىذه العبادة العظيمة.
ِ -يكصي الباحث بالبحث في أسباب االستدراؾ التي تؤثر في صحة الحج ،كالزيادة كالنقصاف في أعماؿ الحج ،كبياف
كيفية استدراكيا.
اهلوامش.
(ُ) ابف النجار ،تقي الديف أبك البقاء محمد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمي الفتكحي (ت ِٕٗق) ،شرح الكوكب المنيرر ،تحقيػؽ:

محمػػد الزحيمػػي ،كنزيػػو حمػػاد ،مكتبػػة العبيكػػافُُْٖ ،ى ػػُٕٗٗ/ـ( ،طِ) ،جُ ،صَٓ .كالحمػػكم ،أحمػػد بػػف محمػػد مكػػي ،أبػػك
العبػػاس ،شػػياب الػػديف الحسػػيني الحمػػكم الحنفػػي (ت َُٖٗى ػػ) ،غمررز عيررون البصررائر فرري شرررح األشرربا والنظررائر ،دار الكتػػب
العمميةَُْٓ ،ىػُٖٗٓ/ـ (طُ) ،جِ ،صُّْ.

(ِ) ابف فارس ،أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا (ت ّٓٗقََُْ-ـ) ،معجم مقاييس المغرة ،تحقيػؽ :عبدالسػالـ محمػد ىػاركف،
دار الفكرُّٗٗ ،ىػُٕٗٗ/ـ ،جٓ ،صَُُ.
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(ّ) ابف منظكر ،محمد بف مكرـ بف عمي ،أبك الفضؿ ،جماؿ الديف ابف منظػكر األنصػارم الركيفعػي اإلفريقػي (ت ُُٕىػػ) ،لسران
العرب ،دار صادر ،بيركتُُْْ ،ق( ،طّ) ،جٖ ،صِٕٔ.

(ْ) ابف فارس ،معجم مقاييس المغة ،جِ ،صِٗٔ.
(ٓ) ابف منظكر ،لسان العرب ،جَُ ،صُِْ.
(ٔ) المرجع السابق ،جَُ ،صَِْ.

الرزاؽ الحسيني (ت َُِٓىػ) ،تاج العروس من جواهر القراموس ،تحقيػؽ :مجمكعػة
محمد بف عبد ٌ
محمد بف ٌ
(ٕ) المرتضى الزبيدمٌ ،
مف المحققيف ،دار اليداية ،جِٕ ،صُّٖ.

(ٖ) الزركشي ،بدر الديف محمد بف بيادر بػف عبػد اهلل الزركشػي (ت ْٕٗق) ،البحرر المحريط فري أصرول الفقره ،تحقيػؽ :محمػد محمػد
تامر ،دار الكتبيُُْْ ،ىػُْٗٗ/ـ ،جِ ،صْٖ .

(ٗ) الجرجاني ،عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ (ت ُٖٔق) ،التعريفات ،تحقيؽ :جماعة مف العمماء ،الكتػب العمميػة ،بيػركت –
لبنافَُّْ ،ىػُّٖٗ/ـ (طُ) ،جُ ،صُِ.

محمد صابر الفاركقي الحنفي (ت بعد ُُٖٓىػػ) ،كشراف اصرطالحات
(َُ) التيانكم ،محمد بف عمي ابف القاضي محمد حامد بف ٌ
الفنون والعموم ،تحقيؽ :عمي دحركج ،مكتبة لبناف ناشركف ،بيركتُٗٗٔ ،ـ( ،طُ) ،جُ ،صَِٖ.
(ُُ) السرخسػػي ،محمػػد بػػف أحمػػد بػػف أبػػي سػػيؿ (ت ّْٖى ػػ) ،المبسرروط ،دار المعرفػػة ،بيػػركت( ،د.ط)ُُْْ ،ى ػػُّٗٗ/ـ ،جْ،
صْٖ.

(ُِ) الخرشي ،محمد بف عبد اهلل الخرشي المالكي أبك عبداهلل (ت َُُُىػػ) ،شرح مختصرر خميرل لمخرشري ،دار الفكػر لمطباعػة،
بيركت ،جِ ،صُّٔ.

(ُّ) الشافعي ،محمد بػف إدريػس بػف العبػاس بػف عثمػاف بػف شػافع بػف عبػد المطمػب (ت َِْق) ،األم ،دار المعرفػة ،بيػركت( ،د.ط)،
َُُْىػَُٗٗ-ـ ،جِ ،صُٓٗ.

(ُْ) أبك النجا ،مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ بف عيسى بف سالـ الحجاكم المقدسي ،ثماؿ صالحي ،شػرؼ الػديف ،أبػك النجػا
(ت ٖٔٗىػ) ،اإلقنراع فري فقره اإلمرام أحمرد برن حنبرل ،تحقيػؽ :عبػد المطيػؼ محمػد مكسػى السػبكي ،دار المعرفػة بيػركت –
لبناف ، ،جُ ،صِّٖ.

(ُٓ) أشار إليو السرخسي ،المبسوط ،جْ ،صْٖ .كلـ أجده في كتب التخريج.
(ُٔ) ينظر :المرجع السابق ،جْ ،صْٖ.

(ُٕ) المكاالة :ضد المعاداة ،كيقػاؿ( :كالػى) بينيمػا (كالء) بالكسػر أم :تػابع ،كافعػؿ ىػذه األشػياء عمػى الػكالء أم :متتابعػة .الػرازم،
زيػػف الػػديف أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف عبػػد القػػادر الحنفػػي (ت ٔٔٔى ػػ) مختررار الصررحاح ،تحقيػػؽ :يكسػػؼ الشػػي

محمػػد ،المكتبػػة العص ػرية ،الػػدار النمكذجيػػة ،بيػػركت – صػػيداَُِْ ،ى ػػُٗٗٗ/ـ ،جُ ،صّْٓ .كاصػػطالحان :أال يشػػتغؿ
الحػػاج بػػيف أشػكاط الطػكاؼ بعمػػؿ لػػيس منػػو ،مسػػتفاد مػػف تعريػػؼ المػكاالة فػػي الكضػػكء .السػػمرقندم ،محمػػد بػػف أحمػػد ،تحفررة

الفقهاء ،دار الكتب العممية ،بيركت( ،طِ)ُُْْ ،ق ،جُ ،صُّ.

(ُٖ) الكاساني ،عالء الديف ،أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي (ت ٕٖٓىػػ) ،بدائع الصنائع فري ترتيرب الشررائع ،دار
الكتب العمميةَُْٔ ،ىػُٖٗٔ/ـ( ،طِ) ،جِ ،صَُّ.

(ُٗ) النككم ،يحيى بف شرؼ المتكفى (ٕٔٔق) ،المجموع شرح المهذب ،دار الفكر ،جٖ ،صْٕ.ْٗ-
(َِ) الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،جِ ،صَُّ.
(ُِ) ينظر :السرخسي ،المبسوط ،جْ ،صْٖ.
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(ِِ) الخرشي ،شرح مختصر خميل ،جِ ،صُّٔ .

(ِّ) أبك النجا ،اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ،جُ ،صِّٖ.
(ِْ) ينظر :ابف عابديف ،محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز الحنفي (ت ُِِٓق) ،رد المحتار عمرى الردر المخترار ،دار الفكػر،
بي ػػركتُُِْ ،ىػ ػػُِٗٗ/ـ( ،طِ) ،جِ ،صْٕٗ .كاب ػػف البراذع ػػي ،خم ػػؼ ب ػػف أب ػػي القاس ػػـ محم ػػد األزدم القيركان ػػي (ت

ِّٕق) ،التهذيب فري اختصرار المدونرة ،د ارسػة كتحقيػؽ :محمػد األمػيف كلػد محمػد سػالـ بػف الشػي  ،دار البحػكث لمد ارسػات

اإلسالمية كاحياء التراث ،دبيُِّْ ،ىػََِِ/ـ( ،طُ) ،جُ ،صّٓٓ .كالنككم ،المجموع شررح المهرذب ،جٖ ،صّٕ.

كابف قدامة المقدسي ،أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بػف محمػد بػف قدامػة الجمػاعي ليػاؿ مقدسػي ثػـ الدمشػقي الحنبمػي( ،ت
َِٔىػ) ،المغني ،مكتبة القاىرة( ،د.ط)ُّٖٖ ،ىػُٖٗٔ/ـ ،جّ ،صّٕٓ.

(ِٓ) ينظر :ابف عابديف ،رد المحتار عمى الدر المختار ،جِ ،صْٕٗ.
(ِٔ) النككم ،المجموع شرح المهذب ،جٖ ،صّٕ.
(ِٕ) ابف قدامة المقدسي ،المغني ،جّ ،صّٕٓ.
(ِٖ) المرجع السابق نفسه.

(ِٗ) ابف البراذعي ،التهذيب في اختصار المدونة ،جُ ،صّٓٓ.
(َّ) المرجع السابق نفسه.

(ُّ) الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،جِ ،صُّٔ.
(ِّ) السرخسي ،المبسوط ،جْ ،صّٔ.

(ّّ) الحطاب ،أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسػي المغربػي (ت ْٓٗق) ،مواهرب الجميرل فري شررح مختصرر
خميررل ،دار الفكػػرُُِْ ،ى ػػُِٗٗ/ـ( ،طّ) ،جّ ،صُُٗ .كالنف ػراكم ،أحمػػد بػػف غػػانـ (أكغنػػيـ) بػػف سػػالـ ابػػف مينػػا (ت

ُُِٔق) ،الفواكه الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،دار الفكرُُْٓ ،ىػُٗٗٓ/ـ ،جُ ،صِّٔ.

(ّْ) البخػػارم ،صررحيح البخرراري ،كتػػاب الكضػػكء ،بػػاب إسػػباغ الكضػػكء ،رقػػـ الحػػديث ،ُّٗ :دار طػػكؽ النجػػاة ُِِْق( ،طُ)،
جُ ،صْٕ.

(ّٓ) كىك مركب معركؼ بالحجاز ،يركبو الحجاج إلى بيت اهلل الحراـ ،كىك أكسع مف العمارم ،كأعظػـ جرمػا ،المرتضػى الزبيػدم،
تاج العروس ،جِّ ،صِٓٓ.

(ّٔ) الحطاب ،مواهب الجميل في شرح مختصر خميل ،جّ ،صُُٗ.
(ّٕ) األنصارم ،زكريا بف محمد بف زكريا األنصػارم (ت ِٔٗق) ،أسنى المطالب فري شررح روا الطالرب ،دار الكتػاب اإلسػالمي،

جُ ،صْٖٖ .كابف حجر الييتمي ،أحمد بف محمد بف عمػي بػف حجػر (ت ّٕٗق) ،تحفرة المحتراج فري شررح المنهراج ،تحقيػؽ:
لجنة مف العمماء ،دار المكتبة التجارية الكبرل بمصرُّٕٓ ،ىػ ُّٖٗ/ـ ،جْ ،صُُّ.

(ّٖ) قكلو( :قبؿ حطمة الناس) بفتح الحاء أم :زحمتيـ .النككم ،زكريا محيي الديف يحيى بف شػرؼ ،المنهاج شرح صحيح مسرمم
ابن الحجاج ،دار أحياء التراث العربي_ بيركتُِّٗ ،ق (طِ) ،جٗ ،صّٖ.

(ّٗ) مسمـ ،صحيح مسمم ،كتاب الحج ،باب استحباب تقديـ دفع الضعفة مف النساء كغيرىف مف مزدلفة إلى منى فػي أكاخػر الميػؿ
قبؿ زحمػة النػاس ،كاسػتحباب المكػث لغيػرىـ حتػى يصػمكا الصػبح بمزدلفػة ،رقػـ ،ُِٕٗ :دار إحيػاء التػراث العربػي ،بيػركت،

جِ ،صّْٗ.

(َْ) الرافعي ،عبدالكريـ بف محمد الرافعي القزكيني (ت ِّٔ) ،فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبير) ،دار الفكر ،جٕ ،صّٖٔ.

(ُْ) بياء الديف المقدسي ،عبد الرحمف بف إبراىيـ بف أحمد (ت ِْٔق) ،العدة شرح العمدة ،دار الحديث ،القاىرةُِْْ ،ىػََِّ/ـ،
748ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجملمة األردىية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1441 ،)4ه2019/و

12

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol15/iss4/11

" Alsaleh and Al-Tamimi: etraction Cessation in pilgrimage (Hajj) works " A Comparative Jurisprudence Study

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد اهلل الصاحل وإبراهيه التنيني
جُ ،صِِٕ .كابف تيمية ،عبد السالـ بف عبد اهلل بف الخضر بػف محمػد (ت ِٓٔ) ،المحررر فري الفقره ،مكتبػة المعػارؼ،

الريػػاضَُْْ ،قُْٖٗ/ـ (طِ) ،جُ ،صِِْ .كعبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف أحمػػد (ت ِٖٔ) ،الشرررح الكبيررر عمررى مررتن المقنررع،
دار الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع ،أشرؼ عمى طباعتو :محمد رشيد رضا صاحب المنار ،جّ ،صُْْ.

(ِْ) مسمـ ،صحيح مسمم ،كتاب الحج ،باب استحباب رمي جمرة العقبة يكـ النحر راكبان ،رقـ الحديث ،ُِٕٗ :جّ ،صّْٗ.
(ّْ) ابف قدامة المقدسي ،المغني ،جّ ،صّٕٕ .

(ْْ) الممطي ،يكسؼ بف مكسى بف محمػد (ت َّٖق) ،المعتصرر مرن المختصرر مرن مشركل اآلثرار ،عػالـ الكتػب ،بيػركت ،جُ،
صُّٖ.

(ْٓ) الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،جِ ،صُٗٓ .كالرازم ،محمد بف أبي بكر بف عبد القادر (ت ٔٔٔق) ،تحفة
الممرروك ،تحقيػػؽ :عبػػد اهلل نػػذير أحمػػد ،دار البشػػائر اإلسػػالمية – بيػػركتُُْٕ ،ق (طُ) ،جُ ،صُٓٓ .كالزبيػػدم ،أبػػك بكػػر ابػػف
عمػ ػػي بػ ػػف محمػ ػػد الحػ ػػدادم العبػ ػػادم اليمنػ ػػي (ت ََٖق) ،الجرررروهرة النيرررررة ،المطبعػ ػػة الخيريػ ػػةُِِّ ،ق (طُ) ،جُ ،صُُٔ.

كالممطي ،المعتصر من المختصر من مشكل اآلثار ،جُ ،صُِٖ.
(ج ُّؿ) َّ
الش ٍي ًء يم ٍعظى يمو .الرازم ،زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بػف عبػد القػادر الحنفػي (ت ٔٔٔىػػ) ،مخترار الصرحاح،
(ْٔ) ي
تحقيؽ :يكسؼ الشي محمد ،المكتبة العصرية ،الدار النمكذجية ،بيركت – صيداَُِْ ،ىػُٗٗٗ/ـ ،جُ ،صٗٓ.
(ْٕ) ينظر :مالؾ بف أنػس بػف مالػؾ بػف عػامر األصػبحي المػدني (ت ُٕٗى ػ) ،المدونرة ،دار الكتػب العمميػةُُْٓ ،قُْٗٗ/ـ( ،طُ)،
جُ ،صِْٗ .كينظر :ابف عبد البر ،يكسؼ بف عبد اهلل بػف محمػد بػف عبػد البػر بػف عاصػـ النمػرم القرطبػي (ت ّْٔىػػ) الكرافي فري

فقرره أهررل المدينررة ،تحقيػػؽ :محمػػد محمػػد أحيػػد كلػػد ماديػػؾ المكريتػػاني ،مكتبػػة الريػػاض الحديثػػة ،الريػػاض ،المممكػػة العربيػػة السػػعكدية،
ََُْىػَُٖٗ/ـ (طِ) ،جُ ،صّٕٔ.

(ْٖ) الصاكم ،أحمد بف محمد الخمكتي (ت ُُِْق) ،بمغة السالك ألقرب المسالك ،دار المعارؼ ،جِ ،صْٔ.

(ْٗ) الجكيني ،عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد (ت ْٖٕىػ) (نهاية المطمرب فري درايرة المرذهب) ،تحقيػؽ :عبػد العظػيـ

محمػ ػػكد الػ ػ ٌػديب ،دار المنيػ ػػاجُِْٖ ،ىػ ػ ػََِٕ/ـ (طُ) ،جْ ،صّّّ .كالغ ازلػ ػػي ،محمػ ػػد بػ ػػف محمػ ػػد الغ ازلػ ػػي الطكسػ ػػي (ت

َٓٓق) ،الوسرريط فرري المررذهب ،تحقيػػؽ :أحمػػد محمػػكد إب ػراىيـ  ،محمػػد محمػػد تػػامر ،دار السػػالـ – القػػاىرةُُْٕ ،ق( ،طُ)،
جِ ،صٓٔٔ.

(َٓ) الماكردم ،عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم( ،ت َْٓىػػ) ،الحاوي الكبير (شرح مختصر المزنري) ،تحقيػؽ:
الشي عمي محمد معكض – الشي عادؿ أحمػد عبػد المكجػكد ،دار الكتػب العمميػة ،بيػركت  -لبنػافُُْٗ ،ى ػُٗٗٗ/ـ( ،طُ)،

جْ ،صِِٕ .كالعمراني ،يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني (ت ٖٓٓق) ،البيانفي مذهب اإلمام الشرافعي ،تحقيػؽ :قاسػـ
محمد النكرم ،دار المنياج  -جدة ُُِْ ،ىػَََِ/ـ ،جْ ،صّٔٓ.

(ُٓ) الشػربيني ،محمػػد بػػف أحمػػد الخطيػػب (ت ٕٕٗق) ،مغنرري المحترراج إلررى معرفررة معرراني ألفرراظ المنهرراج ،دار الكتػػب العمميػػة،
ُُْٓقُْٗٗ/ـ (طُ) ،جِ ،صِْٔ .

(ِٓ) الشربيني ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،جِ ،صِْٔ.

(ّٓ) ينظر :البيكتي ،منصكر بف يكنس ،دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (شرح منتهى اإلرادات) ،جُ ،صٔٗٓ.
(ْٓ) ينظر :المرجع السابق ،جُ ،صَٗٓ .
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