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] أسماء ساملين محمد العرياني.[د

Unpermitted Hajj:
Its Provisions and Islamic Jurisprudence Effects
Dr. Asma Aleryani,
Assistant Professor of Jurisprudence and its Fundamentals,
College of Law, Ajman University, UAE
a.aleryani@ajman.ac.ae
Abstract:
The present study dealt with the unpermitted hajj artfulness, and the
pilgrim`s breach of his requisite. This research also elaborated on the juristic
judgements and effects related to this problem.The juristic judgements
discussed in the present study pivoted around the judgement on the pilgrim`s
unpermitted hajj, and on the pilgrim`s artfulness to get the hajj permission.
The effects of this phenomenon were viewed from two perspectives: firstly,
the effects of prohibiting the pilgrim from the unpermitted hajj subsequent to
the absolute Ihram (unconditioned by the removal of Ihram) and after the
Ihram that is conditioned by the removal of Ihram. Secondly, the effects of
the pilgrim`s unpermitted hajj––in which case he disregards his duty or
performs a forbidden act––are discussed .In the present study, the inductive
method, the referential method, and the comparative method were employed.
This study revealed a number of results, the paramount of which are that the
unpermitted hajj is forbidden, and the pilgrim can either artfully go on hajj or
is forbidden from doing so. In the former case, he is regarded as a sinner while
in the latter case, his Ihram is regarded as absolute, such that they are confined
and must be butchered and eliminated. On the other hand, if the pilgrim`s
Ihram is conditioned by the removal of Ihram, they will be absolved and not
offered.
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??????? ?????? ?????? ????? ??? ???? Al-Aryani:

[د .أسماء ساملين محمد العرياني]

احلج بال ترصيح أحكامه وآثاره الفقهية

*

أستاذ الفقه وأصوله املساعد – كلية القانون – جامعة عجامن  -اإلمارات العربية املتحدة
a.aleryani@ajman.ac.ae

ملخَّ ص البحث
عالج البحث مشكلة التحايل للحج بال ترصيح ،وخمالفة ويل األمر يف اشرتاطه ،وما يتعلق
هبهذه املشكلة م أحكا وآثار ققهية أما األحكا الفقهية الت تااواها البحث قكان حو حك
حج قاصد احلج بال ترصيح ،وحتايله للحصو عىل ترصيح احلج ،وأما اآلثار ققد ت تااواها
م زاويتني؛ األوىل ه آثار ماع قاصد احلج بال ترصيح بعد اإلحرا املطلق (غري املرشوط
بالتحلل) ،و بعد اإلحرا املرشوط بالتحلل ،وأما الثانية قه آثار حج قاصد احلج بال ترصيح
برتك واجب أو بفعل حمظور وقد سلك قيه املاهج االستقرائ  ،واملاهج االستاباط  ،وماهج
وخ ُلص البحث إىل مجلة م الاتائج ،م أبرزها حرمة احلج بال ترصيح وقاعله إنام
املقارنة َ
رشعا ،وإن ُماِع قإن كان إحرامه مطل ًقا قهو يف
يتمك م ذلك بالتحايل ،قإن قعل قهو آث
ً
حك املحصور وجب عليه الهذبح واحللق وال قضاء عليه ،وإن كان إحرامه مرشو ًطا بالتحلل
حتلل دون هدي
الكلامت املفتاحية :احلج – حتايل – بال ترصيح – حمصور – التحلل م اإلحرا
املقدمة :
احلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل ،وعىل آله وصحبه ومن وااله .أما بعد:
فإن من عظيم ما امتن اهلل تعاىل به عىل املسلمني هذه الرشيعة العظيمة ،ومن عظمتها أهنا
استوعبت املستجدات عىل اختالفها وتنوعها ،من لدن بعثة حممد  إىل أن يرث اهلل تعاىل
األرض ومن عليها.
 استُلم بتاريخ  2020/07/22و أجيز للنرش بتاريخ .2020/09/06
[العدد السابع والثمانون  -ذو الحجة  1442هـ يوليو ]2021
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ومن تلك املستجدات ما يتعلق باحلج الذي هو ركن من أركان اإلسالم اخلمسة ،والذي
كثيا من املسلمني يف العامل يسعون إىل مجع املال
يسعى كل مسلم ألدائه بسهولة ويرس ،بل إن ر
لسنوات طويلة من أجل أداء هذه الشعية ،وقد يتوفر املال إال أن احلج يتعذر لعدم احلصول

عىل ترصيح احلج إما من حكوماهتم أو من حكومة اململكة العربية السعودية التي هلا السيادة
عىل منطقة مكة املكرمة ومنطقة املدينة املنورة ال ينازعها يف هذا الفضل الذي اختصها اهلل به
أحد.
وملا كان موضوع اشرتاط احلصول عىل ترصيح احلج يرتبط باملقاصد الرشعية ،وتتعلق به
أحكام ،وتنشأ عنه آثار ،كان حر ريا عىل الباحثني يف الفقه اإلسالمي أن جيتهدوا يف الكشف عن
عالقة املقاصد باملوضوع ،واألحكام الفقهية املرتتبة عليه ،واآلثار الناشئة عنه .
أمهية البحث :يكتسب هذا املوضوع أمهيته ألسباب؛ منها:
 .1تعلقه بركن من أركان اإلسالم.
 .2ارتباطه بمقاصد الرشيعة.
 .3اتصاله بكثي من املسائل الفقهية التي ُيتا فيها إىل بيان حكم الرشع.
 .4احلاجة إىل الكثي من مسائل املوضوع يف الفتوى.
مشكلة البحث :تكمن مشكلة البحث يف جلوء كثي من املسلمني الراغبني بأداء فريضة احلج
وهم ال يمتلكون ترصيح احلج إىل التجرؤ عىل األنظمة ،وخمالفة والة األمر ،وذلك بالتحايل
بصور شتى ألداء فريضة احلج ،وقد يصل بعضهم إىل بغيته ،وخيفق بعضهم ،إال أن وجود تلك
الصور خيل بمقاصد الرشيعة يف اشرتاط ترصيح احلج،كام ترتتب عليها أحكام ،وتنشأ عنها
آثار .
تساؤالت البحث :جييب البحث عن التساؤالت اآلتية:
 .1ما عالقة ترصيح احلج بمقاصد الرشيعة؟
 .2ما هي أحكام قاصد احلج بال ترصيح؟
 .3ما هي آثار منع قاصد احلج بال ترصيح من احلج؟
276
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 .4ما هي آثار حج قاصد احلج بال ترصيح؟
أهداف البحث :هيدف بحثي هذا املوضوع إىل ما يأيت:
 .1بيان عالقة ترصيح احلج بمقاصد الرشيعة.
 .2بيان أحكام قاصد احلج بال ترصيح.
 .3معرفة آثار منع قاصد احلج بال ترصيح من احلج.
 .4معرفة آثار حج قاصد احلج بال ترصيح.
الدراسات السابقة:
من خالل تتبعي للدراسات ذات الصلة باملوضوع وقفت عىل دراستني قريبتني من
موضوعي مها:
 -1بحث "االستحسان األصويل وأثره يف نازلة الترصيح باحلج والعمرة" ،للدكتورة إيامن
بنت سامل قبوس ،منشور يف السجل العلمي لعام 143٨هـ  -امللتقى العلمي السابع عرش
ألبحاث احلج والعمرة والزيارة ،من صفحة  600إىل صفحة  ،611ويمثل البحث خطوة
علمية جيدة ،إال أنه يفرتق عن بحثي يف تركيزه عىل أثر االستحسان يف نازلة اشرتاط ترصيح
احلج ،وتوسعه يف احلديث عن االستحسان ،وإمجاله لكثي من املسائل الفقهية التي قمت
منهجا علم ريا ثابترا – ما استطعت – من حترير حمل النزاع ،ثم
بتفصيلها يف دراستي متبعة
ر
ذكراألقوال ،وأدلتها ،ومناقشتها ،ثم الرتجيح وسببه.
 – 2بحث "أحكا لبس املخيط بعد اإلحرا ألجل جتاوز امليقات" للباحثني  :يوسف بن
هزاع الرشيف ،وحممد عبد رب النبي سيد ،منشور يف السجل العلمي لعام 143٨هـ  -امللتقى
العلمي السابع عرش ألبحاث احلج والعمرة والزيارة من صفحة  636إىل صفحة . 645وقد
تناول البحث مسألة مهمة ذكرهتا يف املبحث األخي من دراستي ،وفارقته من جهة تفصيلها يف
مسألتني مسألة خاصة بتجاوز امليقات حمررة النزاع يف املسألة ،وذاكرة أقوال الفقهاء وأدلتهم،
والراجح فيها ،واملسألة األخرى خاصة بلبس املخيط للرجال ،حيث ذكرت صورهتا ،واحلكم
فيها ،ثم األثر املرتتب عليها.
[العدد السابع والثمانون  -ذو الحجة  1442هـ يوليو ]2021
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ماهج البحث :اتبعت املنهج االستقرائي يف تتبع واستقراء األقوال املختلفة من مصادرها،
ويف استقراء األدلة الرشعية ،واملنهج االستنباطي يف استنباط األحكام الرشعية من أدلتها،
ومنهج املقارنة يف الرتجيح بني اآلراء الفقهية املختلفة.
خطة البحث :يتكون البحث من مقدمة ،ومتهيد ،وثالثة مباحث رئيسة ،وخامتة ،عىل النحو
اآليت:
التمهيد :حقيقة ترصيح احلج وعالقته بمقاصد الرشيعة
املطلب األول :حقيقة ترصيح احلج
املطلب الثاين :عالقة ترصيح احلج بمقاصد الرشيعة
املبحث األو  :أحكا احلج بال ترصيح
املطلب األول :حكم اشرتاط ترصيح احلج
املطلب الثاين :حكم احلج لقاصد احلج بال ترصيح
املطلب الثالث :حكم من حج بال ترصيح
املبحث الثاين :آثار ماع قاصد احلج بال ترصيح م احلج
املطلب األول :آثار منع قاصد احلج بال ترصيح بعد اإلحرام املطلق
املطلب الثاين :آثار منع قاصد احلج بال ترصيح بعد اإلحرام املرشوط بالتحلل
املبحث الثالث :آثار حج قاصد احلج بال ترصيح
املطلب األول :أثر حج قاصد احلج بال ترصيح برتك واجب
املطلب الثاين :أثر حج قاصد احلج بال ترصيح بفعل حمظور
اخلامتة

278

6

[السنة الخامسة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss87/5

??????? ?????? ?????? ????? ??? ???? Al-Aryani:

[د .أسماء ساملين محمد العرياني]

التمهيد
حقيقة ترصيح احلج وعالقته بمقاصد الرشيعة
املطلب األو :
حقيقة ترصيح احلج
ترصيح احلج مصطلح مركب من كلمتني مها ( :ترصيح) و (احلج) ،وبياهنام عىل الوجه
اآليت:

واصطالحا
الفرع األو  :الترصيح لغة
ً
ر
الترصيح لغة :الت ْ ر
وَص رح ٌ
وصار رح :رأبداه
فالن بر رام ريف رن ْف رس ره
ر
رص ْيح :خالف الت ْع رر ْيض ،يقال :ر

و رأظهره (.)1

اصطالحا :وثيقة حمررة تتيح حلاملها احلق يف القيام بنشاط معني(.)2
الترصيح
ً
وقيل :اإلذن بعمل ممن يملك اإلذن(.)3
والعالقة بني املعنى اللغوي واالصطالحي أهنام داالن عىل البيان واإلظهار ،فالوثيقة
املحررة دالة عىل البيان ،كام أن لفظي (تتيح حلاملها) و (اإلذن) يؤكدان هذا البيان.

واصطالحا
الفرع الثاين :احلج لغة
ً
أصول أربعة :ال رقصد ،والسنرة ،و ر
َ
احل رجا ُ وهو الع ْظم املستدير رح ر
ٌ
ول
احلج لغة :احلاء واجليم
ْ
ال رعني ،واحلر ْج رحجة بمعنى النُّكوص ( .)4واملقصود من البحث هو األصل األول وهو القصد.
( )1تا العروس ،الزبيدي ،حتقيق جمموعة من املحققني ،دار اهلداية 535-534/6 ،و لسان العرب ،ابن منظور ،دار
صادر ،بيوت ،ط 1414 ،3هـ.511/2 ،
( )2معجم اللغة العربية املعاَصة ،أدمد خمتار عبد احلميد ،عامل الكتب ،ط1429 ،1هـ 200٨ -م.12٨6/2 ،
( )3املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة -إبراهيم مصطفى وآخرون.511/1 ،
( )4مقاييس اللغة ،ابن فارس ،حتقيق عبدالسالم حممد هارون ،دار الفكر ،بيوت1399 ،هـ 1979 -م.31-29/2 ،
[العدد السابع والثمانون  -ذو الحجة  1442هـ يوليو ]2021
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اصطالحا :قصد الكعبة بصفة خمصوصة ،يف زمن خمصوص ،برشوط خمصوصة(.)5
احلج
ً
وعليه قإن ترصيح احلج هو :اإلذن بدخو مكة ألداء قريضة احلج

املطلب الثاين:
عالقة ترصيح احلج بمقاصد الرشيعة
جعل اهلل تعاىل الرشيعة مبناها وأساسها عىل احلكم ومصالح العباد يف دنياهم وآخرهتم،
وأحكامها كلها تسي وفق ذلك ،ما علمنا من ذلك و ما مل نعلم؛ ومن ذلك ترصفات اإلمام
(احلاكم) التي أوجبت الرشيعة أن تكون منوطة باملصلحة ( ،)6وهي قاعدة جامعة يف شأن
احلكم ،وفيها مرونة واضحة ختول ألهل احلكم استحداث األجهزة والنظم التي تؤدي إىل
حتقيق املصالح ودرء املفاسد .
وما يصدر عن أويل األمر من أحكام وإجراءات منوطة باملصلحة فيام مل يرد بشأنه دليل
خاص متعني ،ومل يكن فيه خمالفة للرشيعة هو من باب السياسة الرشعية التي عىل األمة االلتزام
هبا؛ فيشمل ذلك كل ما يلزم سياس رة من فعل أو ترك ،سواء كانت عىل شكل أنظمة وقوانني،
أو فتاوى أو قرارات صادرة عىل شكل إجراءات تكون حمل فعل وتنفيذ ،وحركة وتدبي(.)7
واملصلحة هبذا املعنى يراد هبا املحافظة عىل مقصود الشارع ،ومقصود الشارع العام الذي
ينتظم حتته بقية املقاصد األخرى هو حفظ مصالح العباد يف الدنيا واآلخرة ،وهو ما يعرب عنه
بجلب املصالح وتكميلها ،ودفع املفاسد وتقليلها ،والذي يتحقق من خالل املحافظة عىل

( )5التعريفات ،اجلرجاين ،دار الكتب العلمية ،بيوت ،ط1403 ،1هـ 19٨3 -م ،ص ٨2والتوقيف عىل مهامت
التعاريف ،املناوي ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط1410 ،1هـ 1990-م ،ص.136
( )6األشباه والنظائر ،ابن نجيم ،دار الكتب العلمية ،بيوت ،ط1419 ،1هـ 1999 -م ،ص.104
( )7ينظر :التعليق عىل السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،حممد بن صالح العثيمني،
مدار الوطن ،الرياض ،ط1427 ،1هـ ،ص .9-٨
280
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الرضورات اخلمس ،التي تضمن حتقيق السعادة ،يف الدنيا واآلخرة( ،)8واإللزام بترصيح احلج
يتضمن حفظها ،وذلك من خالل ما يأيت:
ً
أوال :حفظ الدي م خال إلزا مريد احلج باستخراج الترصيح
وحفظ الدين من ناحية الوجود يكون بإقامة فريضة احلج ،وتصحيح عقيدة املسلم،
وتقويم ما اعو منها ،والقضاء عىل البدع فيه ،وتعليم الدين والدعوة إليه.
بدع
وقد أصاب احلج ما أصاب غيه من العبادات املختلفة يف اإلسالم حيث ُأحدثت فيه ٌ
خمتلفة ،وخمالفات شنيعة منذ زمن بعيد؛ حيث لبس إبليس عىل مجاعة من القاصدين إىل مكة،
فهم يضيعون الصلوات ،ويطففون إذا باعوا ،ويظنون أن احلج يدفع عنهم ،وقد لبس إبليس
عىل قوم منهم فابتدعوا يف املناسك ما ليس منها؛ فكانوا يتصنعون يف إحرامهم فيكشفون عن
كتف واحدة ،ويبقون يف الشمس أيا رما فتكشط جلودهم ،وتنتفخ رؤوسهم ،ويتزينون بني
الناس بذلك(.)9
وحتى تقوم اجلهات املخولة بدور تصحيح العقيدة ،والقضاء عىل البدع ،وحتى هينأ
احلجا بأداء مناسكهم دون أن يرتامى إىل أسامعهم وأبصارهم ما يفعله أهل البدع ،كان
دور ٌ
فعال يف تقنني أعداد احلجا القادمني من الدول التي تقع يف خمالفات بدعية
لترصيح احلج ٌ
كبية ،ومراقبة مساكنهم وخميامهتم ،ومتييزهم من بني املحرمني يف مشاعر احلج ،مما يستدعي

التدخل بإيقاف كل ما من شأنه أن يفسد الدين.

( )٨املوافقات ،الشاطبي ،حتقيق مشهور آل سلامن ،دار ابن عفان ،ط1417 ،1هـ 1997 -م.1٨/2 ،
( )9تلبيس إبليس ،ابن اجلوزي ،دار الفكر ،بيوت ،ط1421 ،1هـ 2001 -م ،ص .130ينظر يف صور االبتداع يف
احلج إىل  :األمر باالتباع والنهي عن االبتداع ،السيوطي ،حتقيق ذيب القحطاين ،مطابع الرشيد1409 ،هـ ،ص1٨5
والباعث عىل إنكار البدع واحلوادث ،أبو شامة املقديس ،حتقيق عثامن عنرب ،دار اهلدى ،القاهرة ،ط139٨ ،1هـ -
197٨م ،ص.93
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ثان ًيا :حفظ الافس م خال إلزا مريد احلج باستخراج الترصيح
ويرتبط موضوع البحث هبذا املقصد ارتبا رطا وثي رقا ،فالناظر يف تاريخ رحالت احلج يف
املايض جيده حمفو رفا باملخاطر ،حما رطا بالصعوبات ،يتسب فيه احلا نفسه وماله ،خير وهو ال
سليام أم ال ،فكان من خماطر رحلتهم؛ قطاع الطرق،
يدري أيصل أم ال ،وإذا وصل هل سيجع ر

والتيه يف الصحاري ،ونقص املياه والزاد ،ولدغ الثعابني السامة ،وانتشار األمراض الفتاكة،
وغيها.

ومن فضل اهلل تعاىل عىل األمة انخفاض معدل خوف الطريق الذي صاحب رحلة احلج عرب
كثيا من البالد اإلسالمية والعربية وخاصة اململكة
التاريخ ،ونعمة األمن التي أكرم اهلل تعاىل هبا ر

العربية السعودية حيث يوجد احلرمان الرشيفان واملشاعر املقدسة ،إال أن اخلوف من املوت أو

قائام فيام لو تم
الرضر أثناء شدة االزدحام يف أداء املناسك كرمي اجلمرات ،أو الطواف يظل ر
دورا تنظيم ريا
السامح بدخول مكة جلميع الراغبني باحلج يف عام واحد؛ لذا فإن لترصيح احلج ر

كبيا ،فمن خالله يتسنى للحجا أداء شعائرهم هبدوء وخشوع وأمان عىل أنفسهم ،وأهلهم،
ر

كام أنه يسهم يف القضاء عىل انتشار األوبئة التي يمكن أن تأيت من مفرتيش الطرق الذين ال يرعون
حق الطريق ،فيلقون بمخلفاهتم فيه مما يساعد عىل انتقال األمراض بني احلجا .
ثال ًثا :حفظ العقل م خال إلزا مريد احلج باستخراج الترصيح
وتظهر العالقة بني موضوع البحث وبني مقصد حفظ العقل يف أن حفظ العقل يكون من
جانب الوجود ،وذلك بتزكية العقل ،وتطويره بالتأمل والتفكر ،وتعلم العلم النافع ،ويظهر
ذلك من خالل التعارف بني علامء املسلمني وطالب العلم الذين ري رفدُ ون إىل مكة املكرمة من
أقطار األرض ليتدارسوا العلم ،ويطرحوا القضايا الفقهية التي حتتا إىل نظر واجتهاد وتبادل
اآلراء فيام بينهم ،فيكون يف ذلك إثراء لفقه الواقع ،حيث يذكر فقهاء كل بلد واقع جمتمعهم يف
القضايا الفقهية التي يتم بحثها( .)10ويف إلزام مريد احلج باستخرا الترصيح حفظ للعقل،
( )10بحث "من مقاصد احلج" ،عبد العزيز احلميدي ،ص ،36-35منشور عىل املوقع اإللكرتوين:
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فال يتسنى حتقيق مقصد احلج املذكور إال إذا كان هناك تنظيم للحجا  ،وأمان عىل أنفسهم،
وحسن إدارة ملناسك احلج وهو ما يصل باشرتاط الترصيح.
راب ًعا :حفظ العرض م خال إلزا مريد احلج باستخراج الترصيح
سبق أن ذكرت يف مقصد النفس أن احلج ساب رقا كانت تكتنفه خماطر ،ومن ضمنها تعرض
قافلة احلج لقطاع الطرق الذين يستبيحون أعراض النساء ،ومع تطور وسائل النقل أمن
احلجا عىل أعراضهم ،لكن قد يظهر حفظ هذا املقصد من خالل اشرتاط ترصيح احلج يف أن
التخفيف من االزدحام يفظ نساء املسلمني من ضعاف النفوس الذين قد تسول هلم أنفسهم
يف التعدي عىل أعراض النساء أثناء أداء احلج ،وهي حوادث يندر وقوعها جدر ا(.)11
خامسا :حفظ املا م خال إلزا مريد احلج باستخراج الترصيح
ً
ومن خماطر احلج؛ التعرض لقطاع الطرق الذي ينهبون أموال احلجا  ،وإن رسلرم احلجا

من التعرض للرسقة خالل طريقهم بتطور وسائل النقل ،إال أهنم قد ال يسلمون منها يف احلج
من رقبل ضعاف النفوس من السارقني الذين يساعدهم يف ذلك االزدحام الشديد ،وانشغال
احلا بأهله وأوالده ،والتلذذ بالعبادة .واشرتاط ترصيح احلج يقنن من أعداد اجلموع الغفية
التي رت رفدُ إىل مكة ،فكلام تم حتديد األعداد ،كان تركيز رجال األمن عىل قضايا الرسقة أكرب.

املبحث األو
أحكا احلج بال ترصيح
املطلب األو  :حك اشرتاط ترصيح احلج
سبق أن بينا عالقة ترصيح احلج بمقاصد الرشيعة ،وجيدر بنا يف هذا املطلب بيان حكم
اشرتاط ويل األمر هلذا الرشط ،وقبل امليض يف بيان احلكم أذكر أن األصل هو متكني املسلمني
من أداء احلج؛ ألن صدهم عنه من الظلم كام قال تعاىل ( :روم ْن رأ ْظ رلم رمم ْن من ررع مس ر
اجدر اهللر رأ ْن
ر ر ر
ُ
ر
https://ar.islamway.net
(11) arabia/1200890/a , http://www.google.ae/amp/s/www.eremnews.com/news/arab-world/saudi-
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ر
اس ُم ُه )( )12وهذا يف حق عموم املسلمني ،أما األفراد فإن املصلحة تقتيض تقييد أعداد
ُي ْذك ررر ف ريها ْ
احلجا سنو ريا وذلك أن ما يرتتب عىل كثرة أعدادهم من أرضار يسوغ هذا التقييد والتنظيم،

وم األدلة عىل ذلك(:)13
 .1ما ثبت عن عمر وعثامن ريض اهلل عنهام أهنام هنيا عن العمرة يف أشهر احلج

(.)14

وقد ذكر الطربي يف تارخيه املصلحة املرجوة من هذا النهي فقال " :ثم إن الناس كانوا يف
عهد أيب بكر وعمر ملا رأوا يف ذلك من السهولة صاروا يقترصون عىل العمرة يف أشهر احلج
ويرتكون سائر األشهر ال يعتمرون فيها من أمصارهم ،فصار البيت يعرى عن العامر من أهل
األمصار يف سائر احلول ،فأمرهم عمر بن اخلطاب بام هو أكمل هلم بأن يعتمروا يف غي أشهر
معمورا يف أشهر احلج وغي أشهر احلج"(.)15
احلج ،فيصي البيت مقصو ردا
ر
ووجه الداللة من األثر :مراعاة عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه للمصلحة من خالل أمر
الناس بأداء العمرة يف غي أشهر احلج؛ حتى يظل البيت مقصو ردا يف العام كله دال عىل جواز
أن يقيد اإلمام أداء الناس لفريضة احلج حتقي رقا ملصلحة مرجوة.
 .2بعض القواعد الفقهية ،منها:
أ .قاعدة (املشقة جتلب التيسري)(.)16
ووجه الداللة من القاعدة :أن حال احلجا دون تقييد ،فيه حصول لالزدحام الذي هو
من املشقة ،فالتيسي الذي جتلبه هذه املشقة هو العمل عىل ختفيف هذا الزحام باشرتاط ترصيح
( )12البقرة.114 :
( )13ينظر :بحث "االستحسان األصويل وأثره يف نازلة الترصيح باحلج والعمرة" ،إيامن بنت سامل قبوس ،منشور يف
السجل العلمي لعام 143٨هـ  -امللتقى العلمي السابع عرش ألبحاث احلج والعمرة والزيارة ،ص.350-34٨
( )14مصنف ابن أيب شيبة ،كتاب احلج ،باب العمرة يف أشهر احلج ،رقم احلديث (.159/3 ،)12035
( ) 15جمموع الفتاوى ،ابن تيمية ،حتقيق عبد الردمن بن حممد بن قاسم ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف،
املدينة النبوية1416 ،هـ 1995 -م.277-276/26 ،
( )16املنثور يف القواعد الفقهية ،الزركيش.169/3 ،
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احلج.
ب .قاعدة (درء املفاسد أوىل م جلب املصالح)(.)17
ووجه الداللة من القاعدة :أن فتح باب احلج لكل راغب فيه من األفراد فيه مصلحة ،ولكنه
ينطوي عىل مفاسد تلحق بالعموم من التزاحم ،واملشقة التي قد يتعذر معها إمتام احلج ،فكان
درء هذه املفاسد العامة ،أوىل من جلب املصالح لألفراد.
ت .قاعدة (ترصف اإلما عىل الرعية ماوط باملصلحة)(.)18
ووجه الداللة من القاعدة :أن قرار اشرتاط ترصيح احلج دعت إليه املصلحة العامة التي
تراها جهات االختصاص؛ فوجب االلتزام هبا.
رشعا ،وموافق
وبنا رء عىل ذلك ،فإن حكم اشرتاط ترصيح احلج من رقبل ويل األمر جائز ر

لفعل الصحابة رضوان اهلل عليهم ،وللقواعد الفقهية.

املطلب الثاين:
حك احلج لقاصد احلج بال ترصيح
صورة املسألة :فيام لو توفرت يف شخص االستطاعة املالية والبدنية ،ومل يمنح ترصيح احلج،
إما لعدم اختياره من خالل القرعة ،وإما لتحديد دولته سنرا معينرا للحج ،أو لتأخره يف استخرا
معذورا ولكن هل يج عنه من
ترصيح احلج ،ومع كل هذه األسباب إذا مات ومل يج يكون
ر

تركته أم ال؟

أقول ،إن مسألة اشرتاط استخرا ترصيح احلج ملريد احلج ،هي من النوازل الفقهية التي
مل يتحدث عنها الفقهاء املتقدمون ،إال أهنم أشاروا إىل مسألة تشبهها يمكن التخريج عليها
وهي مسألة (ختلية الطريق) أي أن يكون الطريق إىل بيت اهلل احلرام متاح را مفتوح را سائغ را ليس
( )17األشباه والنظائر ،ابن نجيم ،ص.7٨
( )1٨املنثور يف القواعد الفقهية ،الزركيش.309/1 ،
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هناك عدو يمنع أو سلطان يول بني اإلنسان وبني بيت اهلل احلرام ،وعدم احلصول عىل
الترصيح الشك أنه من عدم ختلية الطريق ،فمن مل يمتلك الترصيح لن يستطيع ركوب طائرة
احلجا  ،ولن يستطيع دخول املشاعر املقدسة ،فاجلامع بني مسألتنا وبني ختلية الطريق أن من
ممنوعا من احلج( ،)19ومسألة ختلية
مل يصل عىل ترصيح احلج لن خيلو له الطريق ،وسيكون
ر
الطريق هي حمل خالف بني الفقهاء ،وسبب خالفهم يف اعتبار ختلية الطريق رشط وجوب ،أو
رشط أداء فجاءت أقواهلم وأدلتهم كاآليت:
القو األو  :إن ختلية الطريق رشط من رشوط وجوب احلج .وهو رواية عن أيب حنيفة،
وأكثر املالكية ،ومذهب الشافعية ،والصحيح من مذهب أدمد( .)20وأدلته :
ر
هلل رع رىل الن ر ر
 .1قوله تعاىل ( :رو ر
اع إر رل ْي ره رسبر ريال )(. )21
استر رط ر
اس ح ُّج ا ْل رب ْيت رم رن ْ
ووجه الداللة م اآلية :أن اهلل تعاىل إنام فرض احلج عىل املستطيع ،ومن االستطاعة خلو
الطريق؛ وعليه فإن من مل يمنح ترصيح احلج مل ُ
خيل له الطريق فال يعد مستطي رعا(.)22
 .2وألن الذي مل خيل له الطريق يتعذر عليه فعل احلج ،فكان رش رطا ،كالزاد والراحلة(،)23
فيقاس عليه من مل يمنح ترصيح احلج.
 .3إن فريضة احلج قيل إهنا نزلت سنة ست ،ومل يج النبي  وال أحد من أصحابه؛ ألن
املرشكني كانوا يصدوهنم عن البيت ،ويقيمون املوسم يف غي وقته فلم يتمكنوا من فعله قبل
الفتح ،مع قدرة أكثرهم عىل الزاد والراحلة ،فلو كان الوجوب ثاب رتا يف الذمة لوجب أن يج
( )19نوازل احلج ،عبد اهلل السكاكر ،دار كنوز إشبيليا ،الرياض ،ط1436 ،1هـ 2015 -م ،ص.17-13
( )20املبسوط ،الرسخيس ،دار املعرفة ،بيوت1414 ،هـ 1993 -م 163/4 ،و الذخية ،القرايف ،حتقيق حممد بو
خبزة ،دار الغرب اإلسالمي ،بيوت ،ط1994 ،1م 179/3 ،و احلاوي الكبي ،املاوردي ،حتقيق عيل حممد معوض و
عادل أدمد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية ،بيوت ،ط 1419 ،1هـ 1999-م  13/4و املغني ،ابن قدامة ،مكتبة
القاهرة.214/3 ،
( )21آل عمران.97 :
( )22املغني ،ابن قدامة.214/3 ،
( )23املغني ،ابن قدامة.214/3 ،
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عمن مات يف تلك السنني منهم ،ولبني النبي  وجوب ذلك يف تركاهتم ،أو سأله أحد منهم،
كام سألوه عمن أدركته فريضة احلج وهو معضوب(.)25()24
 .4إنه لو صد عن البيت بعد اإلحرام مل يلزمه إمتام احلج ،وال جيب القضاء يف ذمته مع أن
إمتامه بعد الرشوع أوكد من ابتداء الرشوع فيه بعد وجوبه ،فإذا مل جيب القضاء يف ذمة املصدود
عنه بعد اإلحرام فإنه ال جيب األداء يف ذمة املصدود قبل اإلحرام من باب أوىل(.)26
القو الثاين :أن ختلية الطريق رشط يف لزوم األداء ،وهو قول بعض احلنفية ،ورواية عن
اإلمام أدمد( ،)27وأدلته :
 .1عن ابن عمر قال :جاء رجل إىل النبي  فقال :يا رسول اهلل ،ما يوجب احلج؟ قال:
"الزاد والراحلة"(.)28
ووجه الداللة م احلديث :أن االستطاعة مفرسة بالزاد والراحلة ،فيجب املصي إىل تفسيه
 ،كام مل يذكر أمن الطريق( ،)29والفرق بينه وبني الزاد والراحلة ،أنه يتعذر مع فقده األداء
دون القضاء ،وفقد الزاد والراحلة يتعذر معه اجلميع ،فافرتقا(.)30
ونوقش م ثالثة أوجه:
الوجه األو  :هذا احلديث ضعفه مجع من أهل العلم( ،)31كام نقل الرتمذي ذلك يف
( )24معضوب :ر
زمن ال حراك به ،كأن الزمانة عضبته ومنعته احلركة .املصباح املني يف غريب الرشح الكبي ،الفيومي،
املكتبة العلمية ،بيوت.414/2 ،
( ) 25رشح عمدة الفقه ،أدمد بن عبد احلليم ابن تيمية ،حتقيق سعود العطيشان ،مكتبة العبيكان ،الرياض ،ط،1
1413هـ.170/2 ،
( )26املرجع السابق.
( )27املبسوط ،الرسخيس163/4 ،و املغني ،ابن قدامة.214/3 ،
( )2٨أخرجه الرتمذي يف سننه ،أبواب احلج ،باب ما جاء يف إجياب احلج بالزاد والراحلة ،برقم (.16٨/3 ،)٨13
( )29بدائع الصنائع ،الكاساين ،دار الكتاب العريب ،بيوت19٨2 ،م.123/2 ،
( )30املغني ،ابن قدامة.214/3 ،
( )31نصب الراية ،الزيلعي ،حتقيق حممد عوامة ،مؤسسة الريان-بيوت ،دار القبلة – جدة ،ط141٨ ،1هـ 1997 -م.7/3 ،
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سننه.)32(".
الوجه الثاين :كام مل يذكر أمن الطريق مل يذكر صحة اجلوارح ،وزوال سائر املوانع احلسية،
وذلك رشط وجوب ،واملمنوع عن الوصول إىل البيت ال زاد له وال راحلة ،فكان رشط الزاد،
طا ألمن الطريق رضورة(.)33
والراحلة رش ر
الوجه الثالث :أنه خر خمر الغالب فال مفهوم له ،أو أنه فهم عن السائل أنه ال قدرة له
إال بذلك(.)34
 .2الوجوب يف الذمة إنام يعتمد القدرة عىل الفعل يف احلال ،أو يف املآل بنفسه ،أو بنائبه
كوجوب الدين يف الذمة .وهذا جيب يف ذمته احلج ليفعله فيام بعد بنفسه إن أمكن ،وإال بنائبه
كاملعضوب ،إال أن املعضوب يمكنه اإلحجا عنه يف احلال بخالف املصدود لعدم حصوله
عىل ترصيح احلج(.)35
ونوقش  :بأن من مل خيل له الطريق أعجز من أن يقدر عىل امليش واكتساب املال ،وأعجز من
املعضوب؛ ألنه ال يقدر أن يج ال بنفسه وال بنائبه بوجه من الوجوه – كام سيأيت  ،-فكيف
يبقى احلج يف ذمته؟( )36فيكون يف حكمه من مل يصل عىل ترصيح احلج.
 .3التمكن من فعل العبادة ليس رش رطا لوجوهبا يف الذمة ،بدليل أن صوم رمضان والزكاة
جيبان عىل احلائض واملريض؛ ألن كل من أمكنه قضاء العبادة وجبت يف ذمته إذا انعقد سبب
وجوهبا ،والزاد والراحلة بمنزلة شهود الشهر يف رمضان ،وبمنزلة حوالن احلول يف الزكاة،

( ) 32سنن الرتمذي ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،مطبعة مصطفى البايب احللبي ،مرص ،ط 1395 ،2هـ  1975 -م،
.225/5
( )33بدائع الصنائع ،الكاساين.123/2 ،
( )34مواهب اجلليل ،احلطاب ،دار الكتب العلمية1995 ،م.492/2 ،
( )35رشح عمدة الفقه ،ابن تيمية.170/2 ،
( )36رشح عمدة الفقه ،ابن تيمية.16٨/2 ،
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فمن ملك ذلك وأمكن فعل احلج أدا رء أو قضا رء وجب عليه(.)37
الراجح :والذي يبدو يل – واهلل تعاىل أعلم – رجحان القول األول وهو أن ختلية الطريق
رشط من رشوط وجوب احلج ؛ لقوة أدلتهم.
ثمرة اخلالف :يظهر الفرق بني القولني يف أننا لو قلنا بأن ختلية الطريق رشط وجوب ،فإن
العاجز عن احلصول عىل ترصيح احلج إذا استمر عجزه حتى مات سقط عنه فرض احلج ،وال
يلزم ورثته يشء ،أما لو قلنا بأن ختلية الطريق رشط أداء تعني عليه أن يويص به قبل موته ،وعىل
ورثته احلج عنه بأنفسهم أو إنابة من يقوم به من ماله قبل توزيع تركته .

املطلب الثالث
حك م حج بال ترصيح
قد يتمكن قاصد احلج بال ترصيح من أداء احلج عن طريق صور عديدة يتحايل هبا ،وحتايله
يكون إما باحلصول عىل الترصيح بشكل غي نظامي ،أو بدخول مكة يف موسم احلج دون
ترصيح ،أو بدخوله مكة قبل موسم احلج ومكوثه فيها إىل موسم احلج دون ترصيح ،وغي
ذلك من الصور ،وذلك عىل النحو اآليت:
الصورة األوىل :التحايل باحلصو عىل ترصيح احلج بشكل غري نظام
ومن صور هذا النوع من التحايل؛ رشاء التصاريح ممن يمتلكها ،أو رشاء التصاريح املزورة
حيث ينشط خالل موسم احلج الوسطاء الذين يطلق عليهم " سامرسة" ،والذين يمثلون حلقة
وصل بني املهربني وباعة التصاريح من جهة ،واحلجا املخالفني من جهة أخرى ،مروجني
لنشاطاهتم عن طريق نرش إعالناهتم يف مواقع إلكرتونية متخصصة بالوساطة ،وبيع السيارات،
واألجهزة املستعملة(.)38
( )37رشح عمدة الفقه ،ابن تيمية ،2 ،ص.171-170
( )3٨صحيفة (الوطن أونالين) ،السعودية ،اخلميس -17سبتمرب2015-م ،عىل املوقع اإللكرتوين:
https://www.alwatan.com.sa/
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الصورة الثانية :التحايل بدخو مكة يف موس احلج دون ترصيح
وتتمثل صورة ذلك يف الداخلني إىل مكة دون ترصيح إما بالتسلل أو انتهاز فرص االزدحام
الشديد ،كام يلجأ بعضهم إىل التحايل بعبور املواقيت ومراكز الضبط األمني دون لبس
اإلحرام ،ثم يرمون بعد دخوهلم مكة ،كام يقوم بعضهم ممن أحرم من امليقات ثم رأى التشدد
يف نقاط التفتيش إىل خلع إحرامه ولبس ثوبه ،ثم يعود حمر رما ملب ريا بعد ضامنه دخوله مكة ،ثم
يقوم بذبح فدية(.)39
الصورة الثالثة :التحايل بدخو مكة قبل موس احلج ومكوثه قيها إىل موس احلج دون
ترصيح
ويلجأ إىل هذه الصورة املعتمرون الذين دخلوا السعودية بترصيح عمرة فقط ،فيتخلفون
عن االلتحاق بحمالهتم حتى يؤدوا فريضة احلج؛ إذ إن ترصيح العمرة ال يمكنهم من املكث
ر
وفضال عن خمالفتهم للنظام ،فإن الكثي منهم قد ال جيد من
يف السعودية حتى موسم احلج،
ماله ما يسد حاجة مسكنه ،ومأكله ،ومرشبه ،فيفرتش الطرق ،ويعيش عالة عىل غيه بام جتود
به عليه أنفسهم ،وقد يضطر بعضهم إىل الرسقة ليقتات منها.
وعليه ،قإذا متك قاصد احلج بال ترصيح م أداء احلج ،مع توقر الرشوط وانتفاء املوانع،
قإن حجه صحيح مع اإلث ملخالفته األنظمة الت ساّها ويل األمر ملصالح الااس(.)40

( )39صحيفة الرياض ،السعودية ،العدد ( ،)16551اخلميس  12ذو احلجة 1434هـ –  17أكتوبر2013 -م ،عىل
املوقع اإللكرتوينhttp://www.alriyadh.com/ ٨76232 :

( )40جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صالح بن عثيمني.357-356/21 ،
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املبحث الثاين
آثار ماع قاصد احلج بال ترصيح م احلج
املطلب األو
آثار ماع قاصد احلج بال ترصيح بعد اإلحرا املطلق
صورة املسألة :إذا قدم احلا املحرم باحلج إحرا رما ر
مطلقا وهو ال يمتلك ترصيح احلج ،وعند

نقطة التفتيش متت معرفة أمره ،فعوقب باملنع من احلج وهو متلبس باإلحرام املطلق  -دون
اشرتاط التحلل عند اإلحرام  ،-فام األثر املرتتب عىل منعه من احلج؟ بيان ذلك يف فرعني:

الفرع األو :
إحراما مطل ًقا
حتلل املحرص املحر
ً
حترير حمل الازاع :اتفق الفقهاء عىل أن من ُمنع بعد إحرامه من دخول مكة ،وتأكد أنه ال
سبيل له إىل الدخول ،ومل يكن قد اشرتط التحلل حني إحرامه فإنه يعد
حمرصا( ،)41فيتحلل
ر
حتلل املحرص ،لكنهم اختلفوا يف كيفية حتلل املحرص املحرم إحرا رما مطل رقا عىل ثالثة أقوال:
القو األو  :إن املحرص يتحلل بمجرد ذبح اهلدي وال يشرتط احللق للتحلل ،وهو قول
أيب حنيفة وحممد بن احلسن( ،)42وأدلته :
ر
ر
ر
رس رم رن ْاهلردْ ري رو رال ر ْحتلر ُقوا
رصت ُْم رف رام ْ
 .1قوله تعاىل ( :رو رأمتُّوا ْ ر
اس رتيْ ر ر
احلج روا ْل ُع ْم رر رة هللر رفإ ْن ُأ ْح ْ
وسك ُْم رحتى ري ْب ُل رغ ْاهلردْ ُي ر رحمل ُه)(.)43
ُر ُء ر

( )41ينظر :بدائع الصنائع ،الكاساين175/2 ،والتا واإلكليل ،املواق ،دار الكتب العلمية ،ط1416 ،1هـ1994-م،
290/4ومغني املحتا  ،اخلطيب الرشبيني ،دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ 1994 -م 313/2 ،وكشاف القناع،
البهويت ،دار الكتب العلمية ،بيوت.524/2 ،
( )42البناية رشح اهلداية ،العيني ،دار الكتب العلمية ،بيوت ،ط 1420 ،1هـ  2000 -م.449/4 ،
( )43البقرة.196 :
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ووجه الداللة م اآلية  :أن اهلل تعاىل جعل ذبح اهلدي يف حق املحرص إذا أراد احلل(.)44
وأما عدم اشرتاط احللق؛ فألن احللق إنام عرف قربة مرت ربا عىل أفعال احلج فال يكون نس ركا
قبلها(.)45
واعرتض عليه :بفعل النبي  وأمره أصحابه رضوان اهلل عليهم أن يلقوا عندما أحرصوا
يف احلديبية (.)46
 .2أنه باإلحصار سقط عنه مجيع مناسك احلج ،وذلك مما يل به املحرم من إحرامه ،كام
سقط عنه الطواف والسعي والرمي ،فكذلك يسقط عنه احللق باعتباره نسكرا (.)47
واعرتض عليه :بأن الطواف والسعي والرمي قد صد عنه املحرم ،وحيل بينه وبينه فسقط
عنه أن يفعله ،واحللق مل يل بينه وبينه وهو قادر عىل فعله ،فام كان يصل إىل فعله فحكمه فيه
يف حال اإلحصار كحكمه يف غي حال اإلحصار ،وما ال يستطيع أن يفعله يف حال اإلحصار
فهو الذي يسقط عنه(.)48
القو الثاين :إن املحرص يتحلل بنية التحلل فقط ،وال جيب عليه ذبح هدي وال حلق بل
مها سنة ،وهو قول املالكية( ،)49وأدلته :
 .1أن النبي  نحر يوم احلديبية هد ريا كان أشعره وقلده حني أحرم بعمرة ،فلام مل يبلغ ذلك
( )44تفسي الطربي ،أدمد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط 1420 ،1هـ  2000 -م.21/3 ،
( )45اهلداية يف رشح بداية املبتدي ،املرغيناين ،حتقيق طالل يوسف ،دار إحياء الرتاث العريب.176/1 ،
( )46البناية رشح اهلداية ،العيني .449/4 ،فعن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام قال« :خرجنا مع النبي صىل اهلل عليه
وسلم معتمرين ،فحال كفار قريش دون البيت ،فنحر رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بدنه وحلق رأسه» .أخرجه
البخاري يف صحيحه ،كتاب احلج ،باب النحر قبل احللق يف احلرص ،رقم احلديث ( ،9/3 ،)1٨12ومسلم يف صحيحه،
كتاب احلج ،باب بيان جواز التحلل باإلحصار ،...رقم احلديث ( ،904/2 ،)1230واللفظ للبخاري.
( )47التوضيح لرشح اجلامع الصحيح ،ابن امللقن ،حتقيق دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث ،دار النوادر،
دمشق ،ط1429 ،1هـ 200٨ -م.292/12 ،
( )4٨املرجع السابق.
( )49منح اجلليل ،حممد عليش ،دار الفكر ،بيوت1409 ،هـ19٨9-م.394/2 ،
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اهلدي حمله للصد ،أمر به رسول اهلل فنحره؛ ألنه كان هد ريا وجب بالتقليد واإلشعار ،وخر
هلل فلم جيز الرجوع فيه ،ومل ينحره رسول اهلل  من أجل الصد ،فلذلك ال جيب عىل من صد
عن البيت هدي(.)50
واعرتض عليه :بأن اهلدي الذي ساقه النبي  كان هدي متعة أو قران ،فلام منع عن
البيت سقط عنه دم القران فجاز له أن جيعله من دم اإلحصار(.)51
 .2ألنه حتلل مأذون له فيه غي منسوب إىل تفريط وال إدخال نقص ،فلم يلزمه فيه هدي
أشبه من أتم حجه (.)52
واعرتض عليه :بأنه ال خالف بني أهل التفسي أن هذه اآلية نزلت يف حرص احلديبية؛ وألنه
أبيح له التحلل قبل إمتام نسكه ،فكان عليه اهلدي ،كالذي فاته احلج ،وهبذا فارق من أتم
حجه(.)53
 .3وألنه ملا خفف بإجازة التحلل من إحرام قد عقده كان بأن خيفف عنه من إجياب هدي
أوىل(.)54
واعرتض عليه :بأن الدم قد جيب يف حمل التخفيف كام جيب يف حمل التغليط ،فاملتمتع يلزمه
دم ،وإن كان املتمتع حمل ختفيف(.)55
القو الثالث :إن املحرص يتحلل بالذبح واحللق ،وهو قول أيب يوسف و الشافعية يف

( )50تفسي القرطبي ،أدمد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املرصية ،القاهرة ،ط13٨4 ،2هـ  1964 -م،
.373/2
( )51بدائع الصنائع ،الكاساين.17٨/2 ،
( )52املعونة ،عبد الوهاب البغدادي ،دميش عبد احلق ،املكتبة التجارية ،مكة املكرمة ،ص.590
( )53املغني ،ابن قدامة.326/3 ،
( )54املرجع السابق.
( )55احلاوي الكبي ،املاوردي.350/4 ،
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األصح ،ومذهب احلنابلة( ،)56وأدلته :
 .1أهنا نزلت باحلديبية حني أحرص رسول اهلل  عن العمرة هو وأصحابه حني حال
املرشكون بينه وبني البيت ،فنحر ،ثم حلق ،فإذا جاز التحلل من العمرة بالنحر واحللق،
فجوازه من احلج من باب أوىل(.)57
 .2عن أيب هريرة ،قال :قال رسول اهلل « : اللهم اغفر للمحلقني» ،قالوا :يا رسول اهلل
وللمقرصين؟ ،قال« :اللهم اغفر للمحلقني» قالوا :يا رسول اهلل ،وللمقرصين؟ ،قال« :اللهم
اغفر للمحلقني» ،قالوا :يا رسول اهلل ،وللمقرصين؟ قال« :وللمقرصين»(.)58
ووجه الداللة م احلديث :أنه لو مل يكن احللق نس ركا ملا دعا هلم رسول اهلل  ،وإذا كان
نس ركا وجب فعله كام جيب عند القضاء لغي املحرص.
ر
وسك ُْم رحتى ري ْب ُل رغ ْاهلردْ ُي ر رحمل ُه )(.)59
 .3وقوله تعاىل ( :رو رال ر ْحتل ُقوا ُر ُء ر
ووجه الداللة م اآلية :أن التعبي بالغاية يقتيض " أن يكون حكم الغاية بضد ما قبلها،
فيكون تقديره وال حتلقوا رءوسكم حتى يبلغ اهلدي حمله فإذا بلغ فاحلقوا ،وذلك يقتيض
وجوب احللق(.)60
الراجح :واهلل تعاىل أعلم هو القول الثالث وهو أن املحرص يتحلل بالذبح واحللق؛ وذلك
لقوة أدلتهم ،وسالمتها من االعرتاض .وعليه ،فإن قاصد احلج بال ترصيح يكون حكمه حكم
املحرص إذا ُمنع من احلج ،فيجب عليه الذبح واحللق ليتحلل من إحرامه.
( )56بدائع الصنائع ،الكاساين 1٨0/2 ،و كفاية النبيه يف رشح التنبيه ،ابن الرفعة ،جمدي باسلوم ،دار الكتب العلمية،
ط ،1م  31/٨ ،2009و كشاف القناع ،البهويت.526/2 ،
( )57كفاية النبيه يف رشح التنبيه ،ابن الرفعة.31/٨ ،
( ) 5٨أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب احلج ،باب احللق أو التقصي عند اإلحالل ،رقم احلديث (،)1727
 ، 174/2ومسلم يف صحيحه ،كتاب احلج ،باب تفضيل احللق عىل التقصي وجواز التقصي ،رقم احلديث (،)1302
 ،946/2واللفظ ملسلم.
( )59البقرة.196 :
( )60حاشية البجيمي عىل رشح منهج الطالب ،البجيمي ،مطبعة احللبي1369 ،هـ 1950 -م.163/2 ،
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الفرع الثاين:
حك القضاء بعد التحلل م اإلحرا املطلق
حترير حمل الازاع :اتفق الفقهاء عىل أنه جيب عىل املحرص قضاء النسك الذي أحرص عنه إذا
كان واج ربا؛ كحجة اإلسالم ،واحلج والعمرة املنذورين ،وال يسقط هذا الواجب عنه بسبب
اإلحصار()61؛ ألن احلجة لو متت ألجزأت عن الواجب فكذلك قضاؤها؛ ألنه يقوم مقام
األداء( ،)62لكنهم اختلفوا فيمن أحرص عن نسك التطوع عىل قولني:
القو األو  :ال جيب القضاء عىل من أحرص عن نسك التطوع ،وهو قول مجهور الفقهاء
من املالكية ،والشافعية ،ورواية عن اإلمام أدمد( ،)63وأدلته :
ر
ر
رس رم رن ْاهلردْ ري)(.)64
رصت ُْم رف رام ْ
اس رت ْي ر ر
 .1قوله تعاىل ( :رفإ ْن ُأ ْح ْ
ووجه الداللة م اآلية :أهنا ذكرت اإلحصار ،وبينت حكمه وهو اهلدي ،فدل عىل أنه ال
موجب له غيه(.)65
 .2إن النبي  حني رجع عن البيت يف عام احلديبية مل يأمر أحدر ا من أصحابه وال ممن كان
معه أن يقضوا شي رئا وال أن يعودوا ليشء ،وال حفظ ذلك عنه بوجه من الوجوه ،وال قال يف
العام املقبل  :إن عمريت هذه قضاء عن العمرة التي حرصت فيها( .)66ومل ينقل ذلك عنه،
وتسميتها عمرة القضية نسبة إىل القضية التي اصطلحوا عليها ،ولو أرادوا غي ذلك لقالوا:
( )61حتفة الفقهاء ،السمرقندي ،دار الكتب العلمية ،بيوت ،ط 1414 ،2هـ  1994 -م.ص ،41٨التا واإلكليل،
املواق ،292/4 ،املجموع رشح املهذب ،النووي ،دار الفكر ،306/٨ ،املغني ،ابن قدامة.329/3 ،
( )62الكايف يف فقه اإلمام أدمد ،ابن قدامة ،دار الكتب العلمية ،ط 414 ،1هـ  1994 -م.534/1 ،
( )63حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبي ،الدسوقي ،دار الفكر 95/2 ،و احلاوي الكبي ،املاوردي 352/4 ،و الكايف
يف فقه اإلمام أدمد ،ابن قدامة.534/1 ،
( )64البقرة.196 :
( )65احلاوي الكبي ،املاوردي.352/4 ،
( )66احلاوي الكبي ،املاوردي.352/4 ،
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عمرة القضاء(.)67
 .3إن الذين صدوا كانوا ألف را وأربعامئة ،والذين اعتمروا معه يف القضاء كانوا نفر را يسي را،
ومل يأمر الباقني بالقضاء (.)68
 .4روي عن ابن عمر وابن عباس ريض اهلل عنهام أهنام أفتيا بأن ال قضاء عىل املحرص ،ومل
إمجاعا(.)69
يعرف هلام خمالف ،فكان
ر
 .5وألنه حتلل من نسكه بسبب عام ،مل ينسب إىل التفريط ،فوجب أن ال يلزمه القضاء،
كاملتحلل بعد كامل احلج(.)70
القو الثاين :جيب القضاء عىل من أحرص عن نسك التطوع ،وهو قول احلنفية ،ورواية عن
اإلمام أدمد( ،)71وأدلته :
 .1ألن النبي  قىض عمرة احلديبية ،وسميت الثانية عمرة القضية(.)72
واعرتض عليه :بأن الذين صدوا كانوا ألف را وأربعامئة ،والذين اعتمروا معه يف القضاء كانوا
نفر را يسي را ،ومل يأمر الباقني بالقضاء ،والقضية هي الصلح الذي جرى بينهم ،وهو غي القضاء،
ويفارق الفوات ،فإنه بتفريطه(.)73
 .2وألنه حل من إحرامه قبل إمتامه ،فلزمه القضاء كمن فاته احلج(.)74
( )67املبدع يف رشح املقنع ،ابن مفلح ،دار الكتب العلمية ،بيوت ،ط141٨ ،1هـ1997 -م.24٨/3 ،
( )6٨الكايف فقه اإلمام أدمد ،ابن قدامة.536/1 ،
( ) 69معرفة السنن واآلثار ،البيهقي ،حتقيق عبد املعطي أمني قلعجي ،جامعة الدراسات اإلسالمية وآخرون ،كراتيش،
ط1412 ،1هـ 1991 -م.4٨9/7 ،
( )70احلاوي الكبي ،املاوردي.352/4 ،
( )71املبسوط ،الرسخيس 107/4 ،و الكايف يف فقه اإلمام أدمد ،ابن قدامة.534/1 ،
( )72تبيني احلقائق ،الزيلعي ،املطبعة الكربى األميية ،القاهرة ،ط 1313 ،1هـ ،٨0/2،الكايف يف فقه اإلمام أدمد،
ابن قدامة.536/1 ،
( )73املرجع السابق.
( )74املغني ،ابن قدامة.327/3 ،
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واعرتض عليه :أنه تطوع جاز التحلل منه ،مع صالح الوقت له ،فلم جيب قضاؤه ،كام لو
دخل يف الصوم يعتقده واجب را ،فلم يكن(.)75
 .3ما رواه عن عكرمة ،قال :حدثني احلجا بن عمرو قال :قال رسول اهلل « :من كرس
أو عر فقد حل وعليه حجة أخرى» ،فذكرت ذلك أليب هريرة ،وابن عباس ،فقاال:
صدق(.)76
الراجح :واهلل تعاىل أعلم هو القول األول وهو أن املحرص ال جيب عليه القضاء إذا أحرص
عن نسك التطوع؛ وذلك لقوة أدلتهم ،وسالمتها من االعرتاض.
وعليه ،فإن قاصد احلج بال ترصيح إذا ُمنع من حج النفل ،جيب عليه الذبح واحللق ليتحلل

من إحرامه ،ولكن ال جيب عليه القضاء.

املطلب الثاين:
آثار ماع قاصد احلج بال ترصيح بعد اإلحرا املرشوط بالتحلل
صورة املسألة :إذا قدم احلا املحرم باحلج إحرا رما مرشو رطا بالتحلل( )77وهو ال يمتلك

ترصيح احلج ،وعند نقطة التفتيش متت معرفة أمره ،فعوقب باملنع من احلج وهو متلبس
باإلحرام املرشوط بالتحلل ،فام األثر املرتتب عىل منعه من احلج؟ بيان ذلك يف فرعني:

( )75املبدع يف رشح املقنع ،ابن مفلح.24٨/3 ،
( ) 76أخرجه الرتمذي يف سننه ،أبواب احلج ،باب ما جاء يف الذي هيل باحلج فيكرس أو يعر  ،رقم احلديث (،)940
 .26٨/3قال الرتمذي" :حديث حسن".
( )77وهو أن يشرتط يف ابتداء إحرامه أن يل متى مرض ،أو ضاعت نفقته ،أو نفدت ،أو نحوه ،أو يقول" :إن حبسني
حابس ،فمحيل حيث حبسني" .املغني ،ابن قدامة.332/3 ،
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الفرع األو :
حك اشرتاط التحلل عاد اإلحرا
اختلف الفقهاء يف هذه املسألة عىل ثالثة أقوال:
القو األو  :اليصح اشرتاط التحلل عند اإلحرام ،وال ينفعه ،وهو قول احلنفية
واملالكية(.)78
دليله  :ما روي عن ابن عمر ريض اهلل عنهام ،أنه يقول" :أليس حسبكم سنة رسول اهلل
؟ إن حبس أحدكم عن احلج ،طاف بالبيت ،وبالصفا واملروة ،ثم حل من كل يشء ،حتى
يج عا رما قاب ر
ال ،فيهدي أو يصوم إن مل جيد هد ريا"( .)79وزاد الرتمذي يف أوله " :عن سامل ،عن
أبيه أنه كان ياكر االشرتاط يف احلج ،ويقول " :أليس حسبكم .)80("...
ووجه الداللة م احلديث :أنه دال َصاحة عىل إنكار الصحايب لالشرتاط يف احلج.
واعرتض عليه م وجهني:
الوجه األو  :أن ابن عمر ريض اهلل عنهام ما بلغه حديث ضباعة يف االشرتاط ،ولو بلغه
لقال به( .)81الوجه الثاين :إذا مل يعرفه ابن عمر ريض اهلل عنهام ،فقد عرفه غيه من الصحابة؛
كعمر ،وعثامن وعيل ،وعائشة ،وابن مسعود ،وعامر ،وابن عباس ،وأخذوا به ،وهذا مما خالفوا
فيه مجهور الصحابة بل ليس البن عمر هاهنا خالف؛ ألنه مل يقل بإبطاله ،وإنام قال :ال
أعرفه(.)82
( )7٨بدائع الصنائع 17٨/2 ،و حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبي.97/2 ،
( )79أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب احلج ،باب اإلحصار يف احلج ،رقم احلديث (.9/3 ،)1٨10
( )٨0قال أبو عيسى" :هذا حديث حسن صحيح" .أخرجه الرتمذي يف سننه ،أبواب احلج ،باب ما جاء يف االشرتاط
يف احلج ،رقم احلديث (.270/3 ،)942
( )٨1فتح الباري ،ابن حجر العسقالين ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،دار املعرفة ،بيوت1379 ،هـ.٨/4 ،
( )٨2املحىل ،ابن حزم ،دار الفكر ،بيوت.110/5 ،
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القو الثاين :يصح اشرتاط التحلل عند اإلحرام ،وينفعه ،وهو قول الشافعية واحلنابلة(،)83
وأدلته :
 .1ما روي عن عائشة ،قالت :دخل رسول اهلل  عىل ضباعة بنت الزبي ،فقال هلا:
«لعلك أردت احلج؟» قالت :واهلل ال أجدين إال وجعة ،فقال هلا" :حجي واشرتطي ،وقويل:
اللهم حميل حيث حبستني "(.)84
واعرتض عليه :بأنه خاص بضباعة ،وقيل معناه حميل حيث حبسني املوت إذا أدركتني
الوفاة انقطع إحرامي(.)85
 .2لو نذر صوم يوم أو أيام برشط أن خير منه بعذر صح الرشط وجاز اخلرو منه بذلك
العذر بال خالف ،فكذا االشرتاط يف النسك(.)86
شهرا
تأثيا يف العبادات بدليل قوله" :إن شفى اهلل مرييض صمت
 .3ألن للرشط
ر
ر
ونحوه"(.)87
القو الثالث :وهو قول متوسط بني القولني السابقني حيث يرى استحباب االشرتاط يف
حال اخلوف من احلرص أو احلبس عن أداء النسك وإال فال ،وهو قول ابن تيمية ردمه اهلل(.)88
ودليله :إن النبي  أمر ابنة عمه ضباعة بنت الزبي بن عبد املطلب أن تشرتط عىل رهبا ملا
كانت شاكية فخاف أن يصدها املرض عن البيت ومل يكن يأمر بذلك كل من حج(.)89

( )٨3املجموع رشح املهذب ،النووي ،31٨/٨ ،الكايف يف فقه اإلمام أدمد ،ابن قدامة.477/1 ،
( )٨4أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب النكاح ،باب األكفاء يف الدين ،رقم احلديث ( ،7/7 ،)50٨9صحيح
مسلم ،كتاب احلج ،باب جواز اشرتاط املحرم التحلل بعذر املرض ونحوه ،رقم احلديث (.٨67/2 ،)1207
( )٨5عمدة القاري ،العيني ،دار إحياء الرتاث العريب ،بيوت.147/10 ،
( )٨6املجموع رشح املهذب ،النووي.31٨/٨ ،
( )٨7كشاف القناع ،البهويت.529/2 ،
( )٨٨جمموع الفتاوى ،ابن تيمية.106/26 ،
( )٨9املرجع السابق.
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الراجح :واهلل تعاىل أعلم هو القول الثالث وهو أنه يستحب االشرتاط حال اخلوف من احلرص
أو احلبس عن أداء النسك وإال فال؛ وذلك لقوة ما استدلوا به .وعليه ،فإن قاصد احلج بال ترصيح
يرم عليه احلج ،فإن كان ر
فاعال ذلك فيستحب االشرتاط الحتامل منعه من دخول مكة.

الفرع الثاين:
أثر االشرتاط يف التحلل م اإلحرا
تبني يف الفرع األول أن القائلني بجواز االشرتاط هم الشافعية واحلنابلة ،وأن االشرتاط
ينفع املحرم املشرتط ،أما كيفية التحلل فقد اختلفوا فيها عىل قولني:
القو األو  :ال يلزم اهلدي للتحلل من اإلحرام املرشوط بالتحلل ،وهو الرواية املعتمدة
عند الشافعية ،ومذهب احلنابلة( ،)90وأدلته :
 .1إنه إذا رشط التحلل بالعذر فإحرامه مل يتضمن من األفعال إال إىل وقت العذر ،فإذا وجد
ذلك العذر فقد انتهت أفعال نسكه ،فخروجه عن اإلحرام هو بعد انتهاء أفعال النسك ،فجرى
جمرى غي املحرص إذا أكمل أفعال النسك وخر منها ،ال هدي عليه(.)91
 .2لقوله  لضباعة« :أحرمي واشرتطي أن حميل حيث حبستني» ومل يأمرها باهلدي ،وهذا
وقت حاجتها إىل البيان ،فلام مل يبني علم أنه ليس بواجب.
القو الثاين :التحلل عائد إىل نية املحرم عند االشرتاط ،فإن رشطه بال هدي مل يلزمه هدي،
وإن رشطه هبدي لزمه ،أما عند اإلطالق -أي مل يتعرض لنفي اهلدي وال إلثباته – فال هدي
عليه ،وهو رواية عند الشافعية( ،)92ودليله :

( )90البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ،العمراين ،حتقيق قاسم حممد النوري ،دار املنها  ،جدة ،ط 1421 ،1هـ-
 2000م 409/4 ،و املغني ،ابن قدامة.332/3 ،
( )91البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ،العمراين.409/4 ،
( ) 92روضة الطالبني ،النووي ،حتقيق زهي الشاويش ،املكتب اإلسالمي ،بيوت ،ط1412 ،3هـ 1991 -م،
.174/3
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إذا رشط اهلدي لزمه أو مل يرشطه مل يلزمه ر
عمال برشطه ،أما عند اإلطالق فال يلزمه هدي؛
لعدم رشطه(.)93
الراجح :واهلل تعاىل أعلم هو القول األول وهو أنه ال يلزم اهلدي للتحلل من اإلحرام
املرشوط بالتحلل ؛ وذلك لقوة ما استدلوا به .وعليه ،فإن قاصد احلج بال ترصيح يرم عليه
احلج ،فإن كان ر
فاعال ذلك فيستحب االشرتاط الحتامل منعه من دخول مكة ،فإن اشرتط و ُمنع
حتلل دون هدي.

املبحث الثالث
آثار حج قاصد احلج بال ترصيح
املطلب األو
أثر حج قاصد احلج بال ترصيح برتك واجب
صورة املسألة :أن يمتنع قاصد احلج عن اإلحرام من امليقات خشية أن يمنع من احلج لعدم
حصوله عىل الترصيح ،أو أن يتسلل من الرب قاصدر ا مكة فيتجاوز امليقات دون إحرام ،ثم يرم
بعد أن جتاوزه إذا تيقن من دخوله مكة ،وجتاوز نقاط التفتيش.
حترير حمل الازاع :اتفق الفقهاء عىل أن قاصد احلج إذا جتاوز امليقات ومل يرم ،ثم رجع إليه
فأحرم ال دم عليه()94؛ ألنه تالىف املرتوك يف وقته ومكانه فصار يف احلكم كأنه مل جياوز امليقات
إال حمر رما ،فإن الواجب عليه أداء احلج بإحرام يبارشه من امليقات وقد أتى بذلك( ،)95وإنام

اخلالف فيام لو جتاوز امليقات وأحرم ،ومل يتلبس بيشء من أفعال احلج ،فكان خالفهم عىل

قولني:

( )93أسنى املطالب ،ابن زكريا األنصاري ،دار الكتاب اإلسالمي.525/1 ،
( )94املبسوط ،الرسخيس ،170/4 ،التا واإلكليل ،56/4 ،مغني املحتا  ،2٨9/2 ،املغني.24٨/3 ،
( )95املرجع السابق.
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القو األو  :إن رجع إىل امليقات ملب ريا فال دم عليه ،وإن رجع غي ملب فعليه دم ،وهو
قول احلنفية(،)96

وأدلته :

 .1جاء رجل إىل ابن عباس ريض اهلل عنهام ،فقال :إين جاوزت امليقات من غي إحرام،
فقال :ارجع إىل امليقات ولب وإال فال حج لك فإين سمعت رسول اهلل  يقول« :ال جياوز
أحد ذات رعرق حتى ُيرم»(.)97
ووجه الداللة م احلديث :أنه دال عىل أن من جاوز امليقات دون أن يلبي ال حج له ،فيجب
عليه دم نظي جماوزته.
مرفوعا.
ويعرتض عليه :بأنه موقوف عىل ابن عباس ريض اهلل عنهام ،وليس
ر
 .2إن لبى فقد أتى بجميع ما هو املستحق عليه فيسقط عنه الدم ،وإن مل يلب فلم يأت
بجميع ما استحق عليه ،فوجب عليه دم(.)98
القو الثاين :عليه دم سواء رجع إىل امليقات أو مل يرجع ،وهو قول املالكية واحلنابلة(،)99
وأدلته :
 .1ما رواه جابر  أنه سمع  يقول يف حجة الوداع" :لتأخذوا مناسككم ،فإين ال أدري
لعيل ال أحج بعد حجتي هذه"(.)100
ووجه الداللة م احلديث :أنه أم ٌر للمسلمني باتباع سنة النبي  يف احلج ،ومل يكن من

هديه  جتاوز امليقات دون إحرام.

 .2عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال" :من نيس من نسكه شي رئا ،أو تركه ،فليهرق
د رما"(.)101
( )96املرجع السابق.
( )97مصنف ابن أيب شيبة ،كتاب احلج ،باب من قال ال جياوز أحد الوقت إال حمرم ،رقم احلديث (.411/3 ،)15464
( )9٨املبسوط ،الرسخيس.171/4 ،
( )99بداية املجتهد ،ابن رشد ،دار احلديث ،القاهرة1425 ،هـ  2004 -م 136/2 ،و املغني ،ابن قدامة.249/3 ،

( )100أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب احلج ،باب استحباب رمي مجرة العقبة  ...رقم احلديث (.943/2 ،)1297
( )101موطأ مالك ،كتاب احلج ،ما يفعل من نيس من نسكه شيئرا ،رقم احلديث (.615/3 ،)15٨3
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ووجه الداللة م احلديث :أنه دال عىل أن تارك النسك جيب عليه دم ،ومن جتاوز امليقات
هو ٌ
تارك للنسك ،فال يربئه إال إراقة الدم كسائر الواجبات(.)102
واعرتض عليه :بأنه موقوف عىل ابن عباس ريض اهلل عنهام ،ولو صح مسندر ا مل يكن دلي ر
ال؛
ألنه ما ترك نس ركا(.)103
 .3وألن الدم وجب هبتك حرمة امليقات حيث أحرم من دونه وهذا ال يرتفع برجوعه ،وإذا
أحرم منه فلم هيتكه(.)104
واعرتض عليه :بالقياس عىل من أحرم من دويرة أهله ،بجامع اإلحرام من امليقات قبل
التلبس بنسك ،فال دم عليه(.)105
القو الثالث :إن رجع إىل امليقات وأحرم قبل أن يتلبس بنسك فال دم عليه ،وهو قول
الشافعية( ،)106وأدلته :
 .1ألنه حصل حمر رما يف ميقاته قبل التلبس بيشء من أفعال حجه ،فوجب أن ال يلزمه دم
قياسا عليه إذا ابتدأ إحرامه من دويرة أهله(.)107
ألجله ،ر

 .2وألن دم جماوزة امليقات إنام وجب ألجل ترك اإلحرام من امليقات ،وأنه أحل بقطع

مسافة كان يلزمه قطعها باإلحرام ،وهو إذا أحرم دون امليقات ثم عاد إليه حمر رما ،مل يكن برتك

اإلحرام مرتفها ،بل زاد نفسه مشقة ،وصار كمن أحرم من دويرة أهله ،فوجب أن ال يلزمه

الدم ،لعدم موجبه(.)108

( )102الذخية ،القرايف.20٨/3 ،
( )103احلاوي الكبي ،املاوردي.74/4 ،
( )104العدة رشح العمدة ،عبد الردمن املقديس ،دار احلديث ،القاهرة1424 ،هـ 2003 -م ،ص.1٨3
( )105احلاوي الكبي ،املاوردي.73/4 ،
( )106هناية املطلب ،اجلويني ،عبد العظيم الديب ،دار املنها  ،ط142٨ ،1هـ2007-م.20٨/4 ،
( )107احلاوي الكبي ،املاوردي.73/4 ،
( )10٨املرجع السابق.
[العدد السابع والثمانون  -ذو الحجة  1442هـ يوليو ]2021

31

303

Published by Scholarworks@UAEU, 2021

Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 87 [2021], Art. 5

[الحج بال تصريح أحكامه وآثاره الفقهية]

الراجح :والذي يبدو يل واهلل تعاىل أعلم رجحان القول الثالث ،وهو أنه إذا رجع إىل
امليقات وأحرم قبل أن يتلبس بنسك فال دم عليه ،لقوة ما استدلوا به ،وسالمته من االعرتاض،
ولكن الغالب ممن ال يملك ترصيح احلج أن ال يرجع إىل امليقات ،فيجب عليه دم ،يذبحه يف
مكة ويوزعه عىل فقراء احلرم؛ لرتكه واج ربا من واجبات احلج وهو اإلحرام من امليقات ،وهو
وخمالف لويل األمر الذي أمرنا
بفعله يكون متعد ريا حلدود اهلل تعاىل برتك اإلحرام من امليقات،
ٌ
اهلل تعاىل بطاعته يف غي معصية.

املطلب الثاين:
أثر حج قاصد احلج بال ترصيح بفعل حمظور
البسا املخيط – املحظور عىل
صورة املسألة :أن يرم قاصد احلج بال ترصيح من امليقات ،لكنه يبقى ر
مها نقاط التفتيش أنه غي قاصد احلج؛ ليسهل عليه دخول مكة(.)109
الرجل ا ُملحرم  -مو ر
حمظورا من حمظورات اإلحرام باتفاق
واحلك يف ههذه املسألة :أن لبس املخيط للمحرم يعد
ر
الفقهاء(.)110
ودليله  :ما روي عن عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام ،قال :قام رجل فقال :يا رسول اهلل
ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب يف اإلحرام؟ فقال النبي « :ال تلبسوا القميص ،وال
الرساويالت ،وال العامئم ،وال

الربانس()111

إال أن يكون أحد ليست له نعالن ،فليلبس

الو ْر ُس( ،)112وال
اخلفني ،وليقطع أسفل من الكعبني ،وال تلبسوا شي رئا مسه زعفران ،وال ر

ظهورا من املرأة.
( )109الذي أراه أن الرجل هو من يلجأ إىل هذه احليلة ألن أمر إحرامه أكثر
ر

( )110بدائع الصنائع ،الكاساين ،1٨3/2 ،بداية املجتهد ،ابن رشد ،91/2 ،احلاوي الكبي ،املاوردي،96/4 ،
املغني ،ابن قدامة.257/3 ،
( ) 111الربانس :مجع برنس ،كل ثوب رأسه منه ملتزق به من ذراعه ،أو جبة أو ممطر أو غيه .عمدة القاري ،العيني،
.161/9
( )112الورس :نبت أصفر يكون باليمن تصبغ به الثياب ويتخذ منه الغمرة للوجه .عمدة القاري ،العيني.222/2 ،
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تنتقب املرأة املحرمة ،وال تلبس القفازين» (.)113
ووجه الداللة م احلديث :أنه دال عىل حتريم لبس الرجل املحرم للمخيط من الثياب،
وحتريم لبس املرأة املحرمة للنقاب والقفازين.
واألثر املرتتب عىل لبس املخيط هو :وجوب الفدية والتي خيي فيها بني صيام ثالثة أيام أو
إطعام ستة مساكني ،أو نسك وهو دم يذبحه ويوزعه يف مكة ( ،)114وأدلة ذلك:
 .1قوله تعاىل ( :رف رمن ك ر
يضا رأ ْو بر ره رأ رذى من ر ْأ رس ره رف رفدْ ري ٌة من رص ريا ٍم رأ ْو رصدر رق ٍة رأ ْو
ران رمنكُم م رر ر
ن ُُس ٍك)(.)115

 .2وملا ورد عن كعب بن عجرة  ،قال :أتى عيل النبي  زمن احلديبية ،والقمل يتناثر

عىل وجهي ،فقال« :أيؤذيك هوام رأسك؟» قلت :نعم ،قال« :فاحلق ،وصم ثالثة أيام ،أو
أطعم ستة مساكني ،أو انسك نسيكة»(.)116
ووجه الداللة م الدليلني السابقني :أهنام داالن عىل أن املحرم إذا اضطر إىل ارتكاب أحد
حمظورات اإلحرام؛ كاحللق بسبب أذى جيده من هوام رأسه فإن عليه فدية من صيام أو صدقة
أو نسك ،ويقاس عليه لبس املخيط للرجل.
مما سبق يبدو يل أن قاصد احلج بال ترصيح إذا لبس املخيط بغية التحايل عىل جهات
التفتيش فإنه جيب عليه الفدية سابقة الذكر.

( ) 113أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب جزاء الصيد ،باب ما ينهى من الطيب للمحرم واملحرمة ،رقم احلديث
(.15/3 ،)1٨3٨
( )114املبسوط ،الرسخيس ،75/4 ،بداية املجتهد ،ابن رشد ،129/2 ،احلاوي الكبي ،املاوردي ،227/4 ،املغني،
ابن قدامة.46٨/3 ،
( )115البقرة.196 :
( )116أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب املغازي ،باب غزوة احلديبية ،رقم احلديث( ،129/5 ،)4190ومسلم يف
صحيحه ،كتاب احلج ،باب جواز حلق الرأس للمحرم ،...رقم احلديث (.٨59/2 ،)1201
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اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم عىل خي اخللق ،وسيد ولد آدم
نبينا حممد  وبعد:
فبعد أن من اهلل تعاىل عيل باالنتهاء من هذا البحث؛ جيدر يب أن أذكر أهم النتائج التي
توصلت إليها؛ والتوصيات ،وذلك عىل النحو اآليت:
ً
أوال :الاتائج
 -1اإللزام بترصيح احلج يتضمن حفظ مقاصد الرشيعة ،وذلك من خالل حفظ
الدين ،والنفس ،والعقل ،والعرض ،واملال.
 -2ختلية الطريق رشط من رشوط وجوب احلج ،والعاجز عن احلصول عىل ترصيح
احلج إذا استمر عجزه حتى مات سقط عنه فرض احلج ،وال يلزم ورثته يشء.
رشعا.
 -3حترم مجيع صور التحايل للحصول عىل ترصيح احلج ،وفاعلها آثم ر
 -4قاصد احلج بال ترصيح يكون حكمه حكم املحرص إذا ُمنع من احلج ،فيجب عليه

الذبح واحللق ليتحلل من إحرامه ،وال قضاء عليه إذا أحرص عن نسك التطوع.
 -5قاصد احلج بال ترصيح يرم عليه احلج ،فإن كان ر
فاعال ذلك فيستحب االشرتاط
الحتامل منعه من دخول مكة ،فإن اشرتط و ُمنع حتلل دون هدي.

 -6قاصد احلج بال ترصيح إذا ترك واج ربا من واجبات احلج؛ كاإلحرام من امليقات،
وجب عليه دم.
حمظورا؛ كلبس املخيط ،وجب عليه فدية ،خيي
 -7قاصد احلج بال ترصيح إذا ارتكب
ر
فيها بني صيام ثالثة أيام أو إطعام ستة مساكني ،أو نسك(ذبح شاة).

ثان ًيا :التوصيات

 -1تسخي وسائل التواصل االجتامعي لبيان وجوب طاعة ويل األمر يف اشرتاط
ترصيح احلج ،وبيان املصلحة املرجوة منه.
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 -2مراقبة أسعار دمالت حج الداخل ،ووضع حد أعىل لألسعار ال يصح جتاوزه،
إسها رما يف التحاق حجا الداخل باحلمالت النظامية ،وعدم جلوئهم إىل احلج بال
ترصيح.

 -3إلزام كفالء املقيمني بعدم السامح ملكفوليهم باحلج بال ترصيح ،مع وضع عقوبات
صارمة عند جتاوز ذلك ،تتضمن :غرامة عىل الكفيل إن كان عا رملا ،وغرامة عىل
املكفول مع عدم جتديد اإلقامة ،ثم الرتحيل.
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قهرس املراجع
ً
أوال :الكتب والبحوث الرشعية واللغوية
.1

"االستحسان األصويل وأثره يف نازلة الترصيح باحلج والعمرة" ،إيامن بنت سامل قبوس ،منشور يف
السجل العلمي لعام 143٨هـ  -امللتقى العلمي السابع عرش ألبحاث احلج والعمرة والزيارة.

.2

أساى املطالب ،زكريا بن حممد بن زكريا األنصاري ،دار الكتاب اإلسالمي.

.3

األشباه والاظائر ،زين الدين بن إبراهيم بن حممد ابن نجيم ،دار الكتب العلمية ،بيوت ،ط،1
1419هـ 1999 -م.

.4

األمر باالتباع والاه ع االبتداع ،عبد الردمن بن أيب بكر ،جالل الدين السيوطي ،حتقيق ذيب
القحطاين ،مطابع الرشيد1409 ،هـ.
الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث ،عبد الردمن بن إسامعيل بن إبراهيم أبو شامة املقديس ،حتقيق
عثامن عنرب ،دار اهلدى ،القاهرة ،ط139٨ ،1هـ 197٨ -م.

.6

بداية املجتهد وهناية املقتصد ،حممد بن أدمد بن حممد (ابن رشد احلفيد) ،دار احلديث ،القاهرة،
1425هـ  2004 -م.

.7

بدائع الصاائع يف ترتيب الرشائع ،أبو بكر بن مسعود بن أدمد ،دار الكتاب العريب ،بيوت،
19٨2م.

.٨

البااية رشح ااهداية ،حممود بن أدمد بن موسى العيني ،دار الكتب العلمية ،بيوت ،ط1420 ،1
هـ  2000 -م.

.9

البيان يف مهذهب اإلما الشاقع  ،ييى بن أيب اخلي بن سامل العمراين ،حتقيق قاسم حممد النوري،
دار املنها  ،جدة ،ط 1421 ،1هـ 2000 -م.

.10

تاج العروس م جواهر القاموس ،حممد بن حممد الزبيدي ،حتقيق جمموعة من املحققني ،دار
اهلداية.

 .11التاج واإلكليل ملخترص خليل ،حممد بن يوسف بن أيب القاسم املواق ،دار الكتب العلمية ،ط،1
1416هـ1994-م.
.12

تبيني احلقائق رشح كاز الدقائق ،عثامن بن عيل الزيلعي ،املطبعة الكربى األميية ،القاهرة ،ط،1
 1313هـ.

 .13حتفة الفقهاء ،السمرقندي ،دار الكتب العلمية ،بيوت ،ط 1414 ،2هـ  1994 -م.
 .14التعريفات  ،عيل بن حممد بن عيل الزين الرشيف اجلرجاين ،دار الكتب العلمية ،بيوت ،ط،1
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1403هـ 19٨3 -م.
.15

التعليق عىل السياسة الرشعية يف إصالح الراع والرعية لشيخ اإلسال اب تيمية ،حممد بن صالح
العثيمني ،مدار الوطن ،الرياض ،ط1427 ،1هـ.

 .16تفسري الطربي -جامع البيان يف تأويل القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد الطربي ،أدمد حممد شاكر،
مؤسسة الرسالة ،ط 1420 ،1هـ  2000 -م.
 .17تفسري القرطب  -اجلامع ألحكا القرآن ،حممد بن أدمد بن أيب بكر القرطبي ،أدمد الربدوين
وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املرصية ،القاهرة ،ط13٨4 ،2هـ  1964 -م.
.1٨

تلبيس إبليس ،عبد الردمن بن عيل بن حممد اجلوزي ،دار الفكر ،بيوت ،ط1421 ،1هـ -
2001م ،ص.130

 .19التوضيح لرشح اجلامع الصحيح ،عمر بن عيل بن أدمد ابن امللقن ،حتقيق دار الفالح للبحث
العلمي وحتقيق الرتاث ،دار النوادر ،دمشق ،ط1429 ،1هـ 200٨ -م.
 .20التوقيف عىل مهامت التعاريف ،عبد الرؤوف بن تا العارفني بن عيل املناوي ،عامل الكتب،
القاهرة ،ط1410 ،1هـ 1990-م.
 .21حاشية البجريم عىل رشح ماهج الطالب ،سليامن بن حممد بن عمر البجيمي ،مطبعة احللبي،
1369هـ 1950 -م.
 .22حاشية الدسوق عىل الرشح الكبري ،حممد بن أدمد بن عرفة الدسوقي ،دار الفكر.
 .23احلاوي الكبري  ،عيل بن حممد املاوردي ،حتقيق عيل حممد معوض و عادل أدمد عبد املوجود ،دار
الكتب العلمية ،بيوت ،ط 1419 ،1هـ 1999-م.
 .24الهذخرية ،أدمد بن إدريس القرايف ،حتقيق حممد بو خبزة ،دار الغرب اإلسالمي ،بيوت ،ط،1
1994م.
 .25روضة الطالبني وعمدة املفتني ،ييى بن رشف النووي ،حتقيق زهي الشاويش ،املكتب اإلسالمي،
بيوت ،ط1412 ،3هـ 1991 -م.
 .26سا الرتمهذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى بن رس ْورة الرتمذي ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي (جـ

 )3وإبراهيم عطوة ( جـ  ،)5رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي ،مرص ،ط 1395 ،2هـ
 1975 -م.

 .27رشح عمدة الفقه ،أدمد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن تيمية ،حتقيق سعود العطيشان ،مكتبة
العبيكان ،الرياض ،ط1413 ،1هـ.
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 .2٨صحيح البخاري ،حممد بن إسامعيل بن إبراهيم البخاري ،حتقيق حممد زهي الناَص ،دار طوق
النجاة ،ط1422 ،1هـ.
 .29صحيح مسل  ،مسلم بن احلجا القشيي النيسابوري ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء
الرتاث العريب ،بيوت.
 .30العدة رشح العمدة ،عبد الردمن بن إبراهيم بن أدمد املقديس ،دار احلديث ،القاهرة1424 ،هـ
 2003م.
 .31عمدة القاري ،حممود بن أدمد بن موسى بدر الدين العيني ،دار إحياء الرتاث العريب ،بيوت.
 .32قتح الباري  ،أدمد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،دار
املعرفة ،بيوت1379 ،هـ.
 .33الكايف يف ققه اإلما أمحد ،عبد اهلل بن أدمد بن قدامة ،دار الكتب العلمية ،ط 414 ،1هـ 1994 -
م.
.34

كشاف القااع ع مت اإلقااع ،منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهويت،
دار الكتب العلمية ،بيوت.

 .35كفاية الابيه يف رشح التابيه ،أدمد بن حممد بن عيل األنصاري ابن الرفعة ،جمدي باسلوم ،دار الكتب
العلمية ،ط ،1م .2009
 .36لسان العرب ،حممد بن مكرم بن عيل ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي
اإلفريقي ،دار صادر ،بيوت ،ط 1414 ،3هـ.
 .37املبدع يف رشح املقاع ،إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد بن مفلح ،دار الكتب العلمية ،بيوت،
ط141٨ ،1هـ1997 -م.
 .3٨املبسوط ،حممد بن أدمد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس ،دار املعرفة ،بيوت1414 ،هـ -
1993م.
 .39جمموع الفتاوى ،أدمد بن عبد احلليم ابن تيمية ،حتقيق عبد الردمن بن حممد بن قاسم ،جممع امللك
فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة النبوية1416 ،هـ 1995 -م.
 .40املجموع رشح املههذب ،حميي الدين ييى بن رشف النووي ،دار الفكر.
.41

جمموع قتاوى ورسائل قضيلة الشيخ حممد ب صالح ب عثيمني ،دار الثريا للنرش والتوزيع ،ط،1
1424هـ.

 .42املحىل باآلثار ،عيل بن أدمد بن سعيد بن حزم الظاهري ،دار الفكر ،بيوت.
 .43املصباح املاري يف غريب الرشح الكبري ،أدمد بن حممد بن عيل الفيومي ،املكتبة العلمية ،بيوت.
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 .44مصاف اب أيب شيبة ،الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار ،عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن أيب
شيبة ،حتقيق كامل يوسف احلوت ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ط1409 ،1هـ.
 .45معج اللغة العربية املعارصة ،أدمد خمتار عبد احلميد ،عامل الكتب ،ط1429 ،1هـ 200٨ -م.
 .46املعج الوسيط ،جممع اللغة العربية بالقاهرة -إبراهيم مصطفى و أدمد الزيات وحامد عبد القادر
و حممد النجار.
 .47مقاييس اللغة ،أدمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ،أبو احلسني ،حتقيق عبدالسالم حممد
هارون ،دار الفكر ،بيوت1399 ،هـ 1979 -م.
 .4٨معرقة السا واآلثار ،أدمد بن احلسني بن عيل بن موسى البيهقي ،حتقيق عبد املعطي أمني قلعجي،
جامعة الدراسات اإلسالمية وآخرون ،كراتيش ،ط1412 ،1هـ 1991 -م.
 .49املعونة عىل مهذهب عامل املدياة ،عبد الوهاب بن عيل البغدادي املالكي ،دميش عبد احلق ،املكتبة
التجارية ،مكة املكرمة.
 .50مغا املحتاج ،حممد بن أدمد اخلطيب الرشبيني ،دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ 1994 -م.
 .51املغا  ،عبد اهلل بن أدمد بن حممد بن قدامة املقديس ،مكتبة القاهرة.
 .52املاثور يف القواعد الفقهية ،حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش ،وزارة األوقاف الكويتية ،ط،2
1405هـ 19٨5 -م.
 .53ماح اجلليل ،حممد بن أدمد بن حممد عليش ،دار الفكر ،بيوت1409 ،هـ19٨9-م.
 .54املواققات ،إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطبي ،حتقيق مشهور آل سلامن ،دار ابن عفان،
ط1417 ،1هـ 1997 -م.
 .55مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل ،حممد بن حممد احلطاب ،دار الكتب العلمية1995 ،م.
 .56موطأ اإلما مالك ،مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ،حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي ،دار
إحياء الرتاث العريب ،بيوت ،لبنان 1406 ،هـ 19٨5 -م.
 .57نصب الراية ،أبو حممد عبد اهلل بن يوسف بن حممد الزيلعي ،حتقيق حممد عوامة ،مؤسسة الريان-
بيوت ،دار القبلة – جدة ،ط141٨ ،1هـ 1997 -م.
 .5٨هناية املطلب يف دراية املهذهب ،عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف اجلويني (إمام احلرمني) ،عبد
العظيم الديب ،دار املنها  ،ط142٨ ،1هـ2007-م.
 .59نواز احلج ،عبد اهلل بن دمد السكاكر ،دار كنوز إشبيليا ،الرياض ،ط1436 ،1هـ 2015 -م.
 .60ااهداية يف رشح بداية املبتدي ،عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل املرغيناين ،حتقيق طالل يوسف ،دار
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.إحياء الرتاث العريب

 مواقع الشبكة اإللكرتونية:ثان ًيا
: منشور عىل املوقع اإللكرتوين، عبد العزيز احلميدي،"بحث "من مقاصد احلج
https://ar.islamway.net
2- arabia/1200890/a http://www.google.ae/amp/s/www.eremnews.com/news/arabworld/saudi-

 عىل املوقع،م2015-سبتمرب-17  اخلميس، السعودية، صحيفة الوطن أونالين-3
https://www.alwatan.com.sa :اإللكرتوين

– هـ1434  ذو احلجة12  اخلميس،)16551(  العدد، السعودية، صحيفة الرياض-4
http://www.alriyadh.com : عىل املوقع اإللكرتوين،م2013 - اكتوبر17
References:
Al quran Al kareem" Holy Quran":
1)

.aljam la'hkam alqara'an, mohmad bin ahmad alqurtbi , tahqiq ahmad albarduni
wa'ibrahim atfish, dar alkutub almasrya, alqahra, ta 2, 1384 ha - 1964.
2) 19. tafsīr aṭṭabrī = jāmʿ albayān fī taʾwīl alqaraʾān, moḥmad bin jarīr bin
yazīd aṭṭabrī , ʾaḥmd moḥmad šākr, maʾssa arrasāla, ṭa1, 1420 ha - 2000.
3) alʾamr belilātbāʿ w annahī ʿan alābtdāaʿ, ʿabd arraḥmn bin ʾabī bakr, jalāl
addayn assayūṭī, taḥqīq ḏayb alqaḥṭānī, maṭābeaʿ arrašīd, 1409 ha
4) alʾašbāh w annaḓāʾir, zayn addayn bin ʾibrāhīm bin moḥmad ibn najīm, dār
alkutub alʿilmya , bayrūt, ṭa 1, 1419ha - 1999.
5) albaa'th 'alaa 'inkaar albeda' wa alhawaadeth, 'abd arrahmn bin 'ismaa'eel bin
'ibraaheem 'abou shaama almaqdsee, tahqeeq 'athmaan 'anbr, daar alhadaa,
alqaahra, ta1, 1398 ha – 1978.
6) albayān fī maḏhb alʾimām aššāfʿī, yaḥyā bin ʾabī alḳayr bin sālim alʿamrānī ,
taḥqīq qāsm moḥmad annawrī, dār almanhāj , jada, ṭa1, 1421 ha- 2000.
7) albinaya sharh alhadaya, mahmud bin ahmad bin musa bin ahmad bin hasin
alghaytaba alhanfa badr addayn alayni, dar alkutub alalmya, bayrut, ta1, 1420 ha
- 2000.
8) alhawi alkabir, ali bin mohamad almawrdi, tahqiq ali mohamad maud wa adl
ahmad abd almawjud, dar alkutub alalmya, bayrut, ta 1, 1419 ha -1999.
9) alhedaya fi sharh bedaya almubtdi, ali bin abi bakr bin abd aljalil almarghinani,
, tahqiq talal yousf, , dar ihya' atturath alarb.
10) alkāfī fī faqh alʾimām ʾaḥmd, ʿabd Allah bin ʾaḥmd abn qadāma , dār alkutub
alʿilmya , ṭa1, 414 ha - 1994.
11) alluwbāb fī aljamiaʿ bayn assuna walkatāb, ʿalī bin ʾabī yaḥyā zakryā bin
masʿūd alʾanṣārī , taḥqīq moḥmad faḍl, dār alqalm - addār aššāmya , sawryā labnān , ṭa2, 1414 ha – 1994
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12) almabsut, mohamad bin ahmad bin abi sahl shams al'a'ma assarkhsi, dar almarfa,
bayrut, 1414 ha – 1993.
13) almajmūʿ šarḥ almahḏb, maḥyī addayn yaḥyā bin šarf annawwī, dār alfikr
14) almanṯhūr fī alqawāʿd, moḥmad bin abd Allah bin bahādr azzarkšī, wazāra
alʾawqāf alkawītya, ṭa 2, 1405 ha – 1985.
15) almaʿūna ʿalā maḏhb ʿālm almadīna, ʿabd alwahāb bin ʿalī albaġdādī almālkī ,
ḥamīš ʿabd alḥaq, almaktba attajārya, maka almukrma.
16) almawāfqāt, ʾibrāhīm bin mawsā bin moḥmad allaḳmī aššāṭbī, taḥqīq mašhūr ʾāl
salmān, dār abn ʿafān, ṭa1, 1417ha - 1997.
17) almiṣbāḥ almunīr fī ġarīb aššarḥ alkabīr, ʾaḥmd bin moḥmad bin ʿalī alfayūmī,
almaktb alʿilmya , bayrūt.
18) almubdiʿ fī šarḥ almaqniʿ, ʾibrāhīm bin moḥmad bin ʿabd Allah bin moḥmad
abn maflḥ, dār alkutub alʿilmya , bayrūt, ṭa1, 1418ha- 1997ma..
19) almuġnī, ʿabd Allah bin ʾaḥmd bin moḥmad bin qadāma almaqdsī, maktba
alqāhra.
20) almuḥlā belaʾāṯhār, ʿalī bin ʾaḥmd bin saʿīd bin ḥazm aḓḓāhrī , dār alfikr ,
bayrūt..
21) almuʿjm alwasīṭ, majmʿ allaġa alʿarbya bālqāhra- ʾibrāhīm maṣṭfā wa ʾaḥmad
azzayāt waḥāmd ʿabd alqādr wa maḥmad annajār.
22) alʿoda šarḥ alʿomda, ʿabd arraḥmn bin ʾibrāhīm bin ʾaḥmad almaqdsī , dār alḥadīṯ,
alqāhra, 1424 ha 2003.
23) āltūḍīḥ lešrḥ aljāmeaʿ aṣṣaḥīḥ, ʿamr bin ʿalī bin ʾaḥmd abn almalqn, taḥqīq dār
alfalāḥ lalbḥṯ alʿalmī watḥqīq attarāṯ, dār annawādr, damšq, ṭa1, 1429ha - 2008.
24) asna almatalb fi sharh rawd attalb, zakrya bin mohamad bin zakrya al'ansari,
dar alkatab al'islami.
25) attaj wali'iklil lamkhtsr khalil, mohamad bin yoosuf almawaq almalki, dar
alkutub alalmya, ta 1, 1416 ha-1994..
26) atta'leeq 'alaa assayaasa ashshar'ya fee 'islaah arraa'ee warra'ya lasheekh
al'islaam abn taymya, mohmad bin saalh al'utheemeen, daar alwatn, arrayaad, ta1,
1427ha.
27) attaʿrīfāt, ʿalī bin moḥmad bin ʿalī azzayn aššarīf aljarjānī, dār alkutub alʿilmya,
bayrūt, ṭa1, 1403 ha – 1983
28) attawqīf ʿalā muhmāt attaʿārīf, ʿabd arraʾūf bin tāj alʿārfīn bin ʿalī almanāwī,
ʿālm alkatb, alqāhra, ṭa1, 1410 ha -1990.
29) azhzhakhira, ahmad bin idris alqarafi, tahqiq mohamad Baw khabza, dar algharb
al'islami, bayrut, ta 1, 1994.
30) bada'i assana'i fi tartib ashshara'i, abu bakr bin masud bin Ahmad alkasani, dar
alkatab alarbi, bayrut, 1982.
31) bedāya almujtahed wa nihāya almuqtṣd, moḥmad bin ʾaḥmd bin moḥmad (abn
rušhd alḥafīd) , dār alḥadīṯ, alqāhra, 1425ha - 2004.
32) fatḥ albār šharḥ sahih albukhari, ʾaḥmd bin ʿalī bin ḥajr ʾabū alfaḍl alʿasqlānī,
taḥqīq maḥmd faʾād ʿabd albāqī, dār almaʿrfa, bayrūt, 1379ha
33) ḥāšya addusūqī ʿalā aššarḥ alkabīr, moḥmad bin ʾaḥmd bin ʿarfa addasūqī ,
dār alfikr
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34) ḥāšya albejīrmī ʿalā šarḥ manhj aṭṭulāb, salīmān bin moḥmad bin ʿamr
albajīrmī, maṭbʿa alḥalbī, 1369ha - 1950..
35) irshadu alfuhul, mohamad bin ali bin mohamad bin abd Allah ashshawkani,
tahqiq ahmad azu anaya, dar alkatab alarbi, ta1 1419 ha – 1999.
36) kašhāf alqenāʿ ʿan matn alʾiqnāʿ, manṣūr bin yawns bin ṣalāḥ addayn bin ḥasn
bin ʾidrīs albahūtī , dār alkutub alʿilmya , bayrūt.
37) kefāya annabīh fī šarḥ attanbīh, ʾaḥmad bin moḥmad bin ʿalī alʾanṣārī abn
arrafʿa, majdī bāslūm, dār alkutub alʿilmya , ṭa1, 2009.
38) lisan alarb, mohamad bin makrm bin alaa, jamal addayn abn mandhur dar sadr,
bayrut, ta 3, 1414 ha
39) maġnī almuḥtāj, maḥmad bin ʾaḥmad alḳaṭīb ašhirbīnī, dār alkatb alʿalmya, ṭa1,
1415 ha – 1994
40) majla albaḥūṯh alfiqhya almuʿāṣra, alʿadd (98). (qarār raqm 21/17 – sa) bašaʾn
attadābīr alḳāṣa batnḓīm watḥdīd ʾaʿdād alwāfdīn ʾilā alʾamākn almaqdsa laʾdāʾ
farīḍa alḥaj wa (qarār raqm 187 batārīḳ 26/3/1418ha).
41) majmūʿ alfatāw, ʾaḥmd bin ʿabd alḥalīm abn taymya , taḥqīq ʿabd arraḥmn bin
moḥmad bin qāsm, majmʿ almalk fahd laṭbāʿa almaṣḥf aššarīf, almadīna
annabūya, 1416ha - 1995.
42) maʿrifa assunn wā laʾāṯār, ʾaḥmd bin alḥasīn bin ʿalī bin mawsā albayhqī,
taḥqīq ʿabd almaʿṭī ʾamīn qalʿjī, jāmʿa addarāsāt alʾislāmya waʾāḳrūn , karāchī ,
ṭa1, 1412 ha – 1991
43) mawahb aljalil fi sharh makhtsr khalil, mohamad bin mohamad alhatab, dar
alkutub alalmya, 1995.
44) menh aljalil sharh makhtsr khalil, mohamad bin ahmad bin mohamad alish,
dar alfikr , bayrut, 1409 ha-1989.
45) muʿjm alluġha alʿarbya almuʿāṣra, ʾaḥmd maḳtār ʿabd alḥamīd, ʿālm alkatb,
ṭa1, 1429 ha – 2008..
46) muʿjm maqāyīs alluġha, ʾaḥmad bin fars bin zakryā alqazwīnī arrāzī, ʾabū
alḥasīn, taḥqīq ʿabdussalām moḥmad hārūn, dār alfikr , bayrūt, 1399ha - 1979.
47) muṣnf ibn ʾabī šhayba = alkitāb almuṣanf fī alʾaḥādīṯh w ālaʾāṯār, ʿabd Allah
bin moḥmad bin ʾibrāhīm bin ʾabī šhayba, taḥqīq kamāl yawsf alḥawt, maktba
arrašd, arrayāḍ, ṭa1, 1409ha..
48) muwṭaʾ alʾimām mālik, mālik bin ʾans bin mālik bin ʿāmr alʾaṣbḥī, taḥqīq
moḥmad faʾād ʿabd albāqī, dār ʾiḥyāʾ attarāṯ alʿarbī, bayrūt, labnān, 1406 ha 1985.
49) naṣb arrāya, ʾabū moḥmad ʿabd Allah bin yusuf bin moḥmad azzaylʿī, taḥqīq
moḥmad ʿawāma, maʾssa arrayān-bayrūt, dār alqabla – jada, ṭa1, 1418 ha – 1997.
50) nawāzl alḥaj, ʿabd Allah bin ḥamd assakākr, dār kanūz ʾišbīlyā, arrayāḍ, ṭa1, 1436
ha – 2015.
51) nihāya almaṭlb fī darāya almaḏhb, ʿabd almalk bin ʿabd Allah bin yawsf
aljawīnī (ʾimām alḥarmīn) , ʿabd alʿaḓīm addayb, dār almanhāj, ṭa1, 1428 ha-2007
52) ʿomda alqārī šharḥ sahih albukhari maḥmad bin ʾaḥmad bin mawsā badr
addayn alʿaynī, dār ʾiḥyāʾ attarāṯ alʿarbī, bayrūt.
53) rawdat attalbin wa umda almaftin, yahya bin sharf annawwi, tahqiq zahir
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ashshawish, almaktb al'islami, bayrut, damshq, ta 3, 1412 ha – 1991.
54) sahih albukhari, mohamad bin ismail bin ibrahim albukhari, tahqiq mohamad
zahir annasr, dar tawq annaja, ta 1, 1422 ha.
55) sahih muslem, muslem bin alhajaj alqashiri annaysaburi, tahqiq mohamad fa'ad
abd albaqi, dar ihya' atturath alarbi, bayrut.
56) šarḥ ʿumda alfiqh, ʾaḥmad bin ʿabd alḥalīm bin ʿabdesalaām ibn taymya, taḥqīq
saʿūd alʿaṭīšān, maktba alʿabīkān, arrayāḍ, ṭa1, 1413 ha.
57) sunn annasāʾī, ʾaḥmad bin šaʿīb bin ʿalī annasāʾī, taḥqīq ʿabd alfatāḥ ʾabū ġada,
maktb almaṭbūʿāt alʾislāmya, ḥalb, ṭa2, 1406 ha – 1986 ma.
58) sunn attarmzhi, mohamad bin aysa bin sawra bin musa bin addahak, attarmzhi,
tahqiq mohamad fa'ad abd albaqi, matba mastfa albabi alhalbi, masr, ta 2, 1395
ha - 1975.
59) tabyīn alḥaqāʾiq šarḥ kanz addaqāʾiq, ʿuṯhmān bin ʿalī azzaylʿī, almaṭbʿa
alkabrā alʾamīrya, alqāhra, ṭa1, 1313 ha
60) taj alarus men jawahr alqamus, mohamad bin mohamad azzubidi, tahqiq
majmua man almahqqin, dar alhadaya.
61) talbīs ʾiblīs, ʿabd arraḥmn bin ʿalī bin moḥmad aljawzī , dār alfikr , bayrūt, ṭa1,
1421ha - 2001.
62) tuwḥfa alfuqhāʾ, assamrqndī, dār alkutub alʿilmya , bayrūt, ṭa2, 1414 ha - 1994
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