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٣٢٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

  

  :ملخص البحث 

تدور مشكلة هذا البحث حول ما قد يعرض للحاج ومينعه من إمتام نسكه بعد 

 وهو يهدف إلجياد حل لذلك من خالل االشرتاط عند اإلحرام باحلج أو ،إحرامه

حرام ما بني مؤيد له  وقد تناول الفقهاء القدامى االشرتاط عند اإل،العمرة

 فتناوله هلم ال يتعدى كونه ، ومل يلق العناية اليت يستحق من احملدثني،ومعارض

 وقد جاء هذا البحث ليبني حقيقة ، أو الذكر ال غري،ًتناوال يف معرض الفتوى

 وقد ، من خالل ذكر أقوال الفقهاء وأدلتهم يف ذلك، وأثره، وحكمه،االشرتاط

روعية االشرتاط عند مجهور الفقهاء يف اجلملة، ملن كان خلص هذا البحث إىل مش

ّ وأن من فعل االشرتاط بشروطه احملددة مث حل ،له عذر صحيح من مرض وحنوه

  . أو خالفه، أو صوم، فال شيء عليه من هدي،حلدوث ما مينعه اإلمتام

  . أثر، يلزم، حبستين، حملي، اإلحرام،االشرتاط: الكلمات املفتاحية 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٣٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

  

Abstract: 

 The problem of this research revolves around what may be 

presented to the pilgrim and prevents him from completing 

his forgetfulness after his ihraam. He aims to find a solution to 

this through the requirement of ihraam on Hajj or 'Umrah. 

The ancient jurists dealt with the requirement of ihraam in 

their books between a supporter and an opponent. The 

research comes to show the truth of the requirement, its 

ruling, and its impact, through the mention of the sayings of 

the jurists and their evidence in it. This research concluded 

that the legality of the stipulation When the public of the 

fuqaha ', for those who have a valid excuse for sickness and the 

like The person who does the condition for his specific 

conditions and then is dissolved for what he is prevented from 

completing, has nothing to do with guidance, fasting or 

otherwise     

Keywords: Requirement, Ihraam, Local, Habstni, Needed, 

Impact  



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٣١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

  املقدمة

 ، وصـحبه، وعلـى آلـه، والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،احلمد هللا

  ،دـــــــــــوبع .......     ومن وااله 

 ، ونفـــي احلـــرج عـــنهم،فقـــد اعتـــىن اإلســـالم يف تـــشريعاته وأحكامـــه بالتيـــسري علـــى أتباعـــه

:  البق������رةَّ مخ  جخ مح جح مج حج مث هت   ًُّمــــــصداقا لقولــــــه تعــــــاىل 

  :وقوله تعاىل،١٨٥

ً حىت جاء ذلك شامال لكـل ، ٧٨:   الحجَّ حتجت هب مب خب حب  جب هئ  ُّ  

 وجتليتهــا ؛ لالســتفادة منهــا  ،ء علــى إبــراز تلــك األحكــام ولقــد عكــف العلمــا،اجلوانــب

وكان من مجلة املسائل اليت حتتاج إىل مزيد عناية ؛ لتوضيح جانب اليسر والسهولة فيهـا  

 والــيت ،مــا يطــرأ لإلنــسان بعــد تلبــسه بــاإلحرام علــى وجــه ال يــستطيع معــه إمتــام نــسكه: 

ًوحلاقا بركب الـسابقني يف إبـراز أحكـام عادة ما يقع كثريون  بسبه   يف الضيق واحلرج ؛ 

 جــاء هــذا البحــث ، ومــسامهة يف البحــث عــن حلــول لتلــك املــشكلة، وجتليتهــا،التيــسري

ًمـستمدا " االشرتاط عنـد اإلحـرام بـاحلج أو العمـرة وأثـره دراسـة فقهيـة " املتواضع بعنوان 

  : من اهللا تعاىل العون يف ذلك، فأقول

  :مشكلة البحث : أوالً 

  :شكلة هذا البحث حول األسئلة التالية تدور م

  . وما كيفيته ؟، هل يشرع االشرتاط عند اإلحرام باحلج أو العمرة– ١

ً هل يعد االشرتاط جائزا يف كل حال– ٢   . أم له أحوال وضوابط معينة ؟،ّ

  .ّ هل يلزم من حل الشرتاطه عند اإلحرام شيء ؟– ٣



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٣٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

  .ألسئلة السابقةومن هنا جاءت فكرة هذا البحث لإلجابة على ا

  :أمهية البحث : ثانياً 

  : يستمد هذا املوضوع أمهيته  من عدة جوانب، منها

ّ  أنه يتعلق جبانب اليسر والسماحة يف أحد أركان اإلسالم فكان ال بد من العمل - ١

  .على إبرازه

 . وحنوه،  املشكالت املانعة لكثري من احلجاج من إمتام النسك كاملرض-  ٢

  . املوضوع مل حيظ بالعناية اليت يستحق من املتخصصني يف هذا اجلانب  أن هذا-  ٣

  :أهداف البحــــث : ثالثاً 

 : يهدف هذا البحث إىل ما يلي

   . واألحكام املتعلقة به،ــ بيان حقيقة االشرتاط ومدى مشروعيته١

  .ــ توضيح األثر املرتتب على االشرتاط٢

 ومتنعه من ،تعرض لإلنسان عند أداء فريضة احلجــ  املسامهة يف حل املشكالت اليت قد ٣

  . إكمال نسكه

  :منهج البحث : رابعاً 

 : الباحث يف كتابة هذا البحث   يتبع

ّ املنهج التوثيقي  وإعادة تركيبها ،ٍ أو أجزاء موضوع علمي ما، وهو عبارة عن مجع أطراف،ّ

ّتركيبا علميا  . ومصادره، بعد ما كانت متناثرة بني مراجع العلم الشرعي،ً

  : إجراءات البحث : خامساً 

  :أقوم عند ذكر املسائل حمل البحث مبا يلي



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٣٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

 ومناقشة ما حيتاج منها ، وأدلتهم من املصادر األصيلة لكل مذهب، ذكر أقوال الفقهاء-  ١

  .إىل مناقشة

  . عزو آيات القرآن الكرمي إىل سورها– ٢

  . ختريج األحاديث من كتب احلديث املعتمدة– ٣

  . وعدم الوضوح،بيان وجه االستدالل من اآليات واألحاديث عند اخلفاء – ٤

  . ذكر القوال الراجح يف املسألة حمل البحث مع بيان أسباب الرتجيح– ٥

  :خطة البحث : سادساً 

 .  وخامتة، وثالثة مباحث،مقدمة: جعلنا هذا البحث يف 

  .جراءات املتبعة فيه واإل، وأهدافه، فقد بينت فيها أمهية البحث،ّأما المقدمة

 ، بيان معىن االشرتاط عند اإلحرام باحلج أو العمرة:المبحث األول فهو في وأما 

  :ومشروعيته  وحكمه  وفيه ثالثة مطالب 

  ً.املراد باالشرتاط لغة واصطالحا: املطلب األول

  .مشروعية االشرتاط: املطلب الثاين 

  .حكم االشرتاط: املطلب الثالث 

 ،صيغة االشرتاط عند اإلحرام باحلج أو العمرة:لثاني فهو في ّوأما المبحث ا

  : وفيه مطلبان،وشروطها

  .صيغة االشرتاط عند اإلحرام باحلج أو العمرة: املطلب األول 

  .الشروط املتعلقة باالشرتاط عند اإلحرام باحلج أو العمرة: املطلب الثاين 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٣٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

عند اإلحرام، واألثر املرتتب ما يكون منه االشرتاط :ّوأما المبحث الثالث فهو في

  : وفيه مطلبان ،عليه

  .ما يكون منه االشرتاط: املطلب األول 

  : وفيه ثالث مسائل ،األثر املرتتب على االشرتاط: املطلب الثاين 

  .ما حيصل به اإلحالل من اإلحرام عند االشرتاط: املسألة األوىل 

  .ما يلزم احملرم إذا حتلل بالشرط: املسألة الثانية 

  .لو شرط أن يقلب حجه عمرة عند املرض: املسألة الثالثة 

 فهي لبيان أهم النتائج والتوصيات اليت توصلت اليها من خالل هذا وأما الخاتمة

  .البحث

  : الدراسات السابقة : سابعاً 

 أو الفقه من التعرض ،ال يكاد خيلو مؤلف من مؤلفات احلديث:   كتب الرتاث -أ 

 إال أ�ا مل جتمع مبحث واحد ؛ لذا ،لتلميح ملسائل هذا املوضوعبالذكر الصريح أو ا

ٍكانت احلاجة ماسة إىل بذل اجلهد يف مجعها وترتيبها يف مؤلف واحد ٍ. 

 على دراسة -قدر جهدي–فلم أقف فيما أطلعت عليه :   الدراسات املعاصرة - ب 

 االشرتاط بصفة عامة ًيف هذا املوضوع وما ورد فيه ال يتعدى كونه فتاوى أو بيانا حلكم

  .من غري تناول له بشكل مفصل كما ورد يف هذا البحث

  

  



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٣٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

  :المبحث األول 

   ، وحكمه، ومشروعيته،بيان معنى االشتراط عند اإلحرام بالحج أو العمرة

  :وفيه ثالثة مطالب 

  ًالمراد باالشتراط لغة واصطالحا: المطلب األول

 ،شروط:  ومجعه ،ء والتزامه يف البيع وحنوهبسكون الراء إلزام الشي: الشرط يف اللغة 

ً وعليه كذا يشرط ويشرط شرطا واشرتط ، وقد شرط له،شرائط: وكذا الشريطة  ومجعها  ُ ُُ ْ َْ َِ

 أي ، ومنه أشراط الساعة، وجيمع على أشراط،العالمة، وبفتح الراء معناه )١(عليه 

 جنمم خم حم جمهل مل خل حل  جل مك لك  ُّ 8 7 ،عالما�ا

  ١٨:  محمدَّ مه جه  هن من خن حن

  : وفي االصطالح

  .)٢(لزم من وجوده وجود وال عدم لذاتهما يلزم من عدمه العدم وال ي: عرفه الفقهاء بأنه 

  .)٣( حبيث إذا وجد األول وجد الثاين ،تعليق شيء بشيء: ُوعرفه اجلرجاين فقال 

                                                           

، املصباح ) ١٦٣: ص(، خمتار الصحاح ) ٣٢٩/ ٧(، لسان العرب ) ٦٧٣: ص(القاموس احمليط )  ١(

 ) .٣٠٩/ ١(املنري 

ة الطحطـــاوي علـــى مراقـــي الفـــالح شـــرح نــــور ، حاشـــي) ٩٤/ ١) (رد احملتـــار(حاشـــية ابـــن عابـــدين )  ٢(

/ ١(الفواكه الـدواين ) ١٣١/ ١(،  بلغة السالك  ) ٦٩/ ١(، الذخرية للقرايف ) ٦١: ص(اإليضاح 

) ٦١/ ١(، �ايـة احملتـاج إىل شـرح املنهـاج ) ١٧٠/ ١(أسىن املطالب يف شرح روض الطالب ) ١٦٧

 ) .٨٣/ ١(ح املقنع ، املبدع شر) ٢٨/ ٩(، كشاف القناع عن منت اإلقناع 

 )١٢٥: ص(التعريفات )   ٣(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٣٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

ًوعرف أيضا بأنه  ً ويكون خارجا عن ماهيته، وال يكون ،ما يتوقف عليه وجود الشيء:ّ

  . ًمؤثرا يف وجوده

  .ًذكره الفقهاء يف بيان حقيقته أوالّ ولعل أقرب هذه التعريفات وأرجحها هو ما 

أن :  فقالوا هو ،ّ فقد بينه الفقهاء،   وأما املراد باالشرتاط عند اإلحرام باحلج أو العمرة

اللهم إىن أريد النسك الفالين فيسره يل، وتقبله مين، وإن : يشرتط عند إحرامه فيقول

  .)١(حبسين حابس فمحلي حيث حبستين

ُإن حبسين مرض، أو انقطعت يف : هو أن يقول يف إحرامه :  وعرفه املاوردي بقوله 

 .)٢(نفقة، أو عاقين عائق من ضالل طريق أو خطأ يف عدو، حتللت

  

  مشروعية االشتراط: المطلب الثاني 

 فيكون ، أو العمرة هل هو مشروع،قهاء يف االشرتاط عند اإلحرام باحلجاختلف الف

 فال يفيد ، وجيوز له التحلل به ؟ أو ليس مبشروع،للمحرم االشرتاط عند اإلحرام

  :وال جيوز له التحلل به؟ إىل ثالثة أقوال، ًاشرتاطه شيئا 

ًوعا أصال، وال يفيد  أن االشرتاط عند اإلحرام باحلج أو العمرة ليس مشر:القول األول  ً

 وهو مروي ، وهو باق على إحرامهً، فمن أحرم واشرتط  فال يفيده ذلك شيئا،التحلل

                                                           

 ) ٢٤٤/ ١(، منار السبيل يف شرح الدليل ) ٢٩٥/ ١(كشف املخدرات )  ١(

 ) .٣٥٩/ ٤(احلاوي الكبري : انظر )  ٢(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٣٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

 وهو قول ، والزهري، وطاووس  وسعيد بن جبري- رضي اهللا عنه–عن ابن عمر 

ّ، والشافعية يف مقابل )٣( واملالكية)٢(، وإليه ذهب احلنفية )١( والثوري،النخعي، واحلكم

  . )٤(األصح 

 فمن اشرتط عند ، أن االشرتاط عند اإلحرام مشروع ويفيد التحلل:القول الثاني

 وقد روي هـذا القول عن مجاعة ، فإنه جيوز  له بذلك التحلل،أحرامه باحلج أو العمرة

  وذهب - همرضي اهللا عن-  وعمار، وابن مسعود، وعلي،عمر: من الصحابة منهم 

 ، واألسود  وشريح وسعيد بن املسيب، وعلقمة،عبيد السلماين: إليه  من التابعني 

، وبه قال الشافعي يف املذهب )٥( وعطاء بن يسار، وعكرمة ،وعطاء بن أيب رباح

   ،القدمي

                                                           

/ ٤(ال املعلــــــم ، إكمــــــ) ٤١٠/ ٤(، االســــــتذكار ) ١٣٢/ ٨(، شــــــرح النــــــووي ) ٢٦٦/ ٣(املغــــــين )  ١(

 ) ١٠٥/ ٥(، احمللى ) ٢٢٦

، املعتـــــصر مـــــن ) ٤٤٣/ ٤(، البنايـــــة ) ١٠٧/ ٤(، املبـــــسوط ) ٩٦/ ٢(خمتـــــصر اخـــــتالف العلمـــــاء ) ٢(

  ) .١٨٦/ ١(املختصر 

ح مرعاة املفاتي. وعن أيب حنيفة أن االشرتاط يفيد سقوط الدم، فأما التحلل فهو ثابت عنده بكل إحصار

)٤٤٢/ ٩. ( 

/ ٣(، التوضيح يف شرح خمتصر ابن احلاجب ) ١٩١/ ٣(الذخرية للقرايف )  ٧٧: ص(خمتصر خليل )  ٣(

ــــل ) ٣٩٤-٣٩٣/ ٢(شــــرح خمتــــصر خليــــل للخرشــــي ) ١٢٣ / ٢(، مــــنح اجلليــــل شــــرح خمتــــصر خلي

٤٠٠. ( 

 ) .٣١٠/ ٨(، ا�موع شرح املهذب ) ٤٢٨/ ٤(ب �اية املطلب يف دراية املذه)  ٤(

/ ٤(، االســتذكار ) ١٣٢/ ٨(، شــرح النــووي علــى صــحيح مــسلم ) ٢٦٦/ ٣(املغــين البــن قدامــة )  ٥(

 ) .١٠٥/ ٥(حمللى باآلثار ، ا) ٢٢٦/ ٤(، إكمال املعلم بفوائد مسلم ) ٤١٠



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٣٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

، وهو )٢(، وأمحد يف املشهور من مذهبه )١(وهو أصح القولني عنه يف املذهب اجلديد

  .)٣(مذهب الظاهرية

 وأما من ،ًأن االشرتاط مشروع يف حق من خياف مانعا من إمتام النسك: القول الثالث 

  .)٤( وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية،ّال خياف فالسنة تركه

  

  : ٍيرجع سبب اخلالف يف هذه املسألة إىل أسباب أمهها ما يلي  : لخالفسبب ا

 هل هي واردة يف حق كل ، االختالف يف تأويل النصوص الواردة يف هذه املسألة– ١

 فتكون ،ّ فتكون عامة ؟ أو واقعة يف عني،من حصل له مانع منعه من إمتام نسكه

  .ّخاصة ؟

                                                           

) ٤٠٨/ ٤(، البيــان يف مــذهب اإلمــام الــشافعي ) ٣١٠/ ٨(، ا�مــوع ) ٣٥٩/ ٤(احلــاوي الكبــري )  ١(

  ) ٣٦٤/ ٣(�اية احملتاج 

 مرض حتلـل فقـد نـص الـشافعي يف القـدمي علـى صـحة الـشرط أما إذا شرط يف احرامه أنه إذا: قال النووي 

وأمــا األصــحاب : مث قــال . حلـديث ضــباعة ونــص يف كتــاب املناســك مــن اجلديــد علــى انــه ال يتحلــل 

يصح االشرتاط يف : فلهم يف املسألة طريقان حكامها املصنف واألصحاب أشهرمها وبه قال األكثرون 

والطريـق الثـاين قالـه الـشيخ أبـو . املنـع : الصحة ، والثـاين : ما قوله القدمي ، ويف اجلديد قوالن أصحه

ًحامــد ، وآخــرون يــصح االشــرتاط قــوال واحــدا ؛ لــصحة احلــديث فيــه ، قــالوا  وإمنــا توقــف الــشافعي، : ً

لعدم وقوفه على صحة احلديث ، وقد صرح الـشافعي �ـذا الطريـق يف نـصه الـذي حكيتـه اآلن عنـه ، 

ه ا�مــوع .ا.وة مل أعــده فالــصواب اجلــزم بــصحة االشــرتاط لألحاديــث وهــو قولــه لــو صــح حــديث عــر

 )٣١٠/ ٨(شرح املهذب 

، منار ) ٧٢/ ٤(، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي ) ٢٦٦/ ٣(املغين البن قدامة )  ٢(

 ) .١١١: ص(لب دليل الطالب لنيل املطا) ٢٤٤/ ١(السبيل يف شرح الدليل 

 ) .١٠٥/ ٥(احمللى باآلثار البن حزم )   ٣(

 )١٠٧ -٢٦/١٠٦(جمموع الفتاوى )  ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٣٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

  .ادات االختالف يف تأثري الشرط يف العب– ٢

  : األدلة 

   :أدلة أصحاب القول األول: أوال 

  : والقياس ،استدل أصحاب القول األول ملا ذهبوا إليه بأدلة السنة

أليس :"  أنه قال ، عن ابن عمر رضي اهللا عنهما،  ما رواه البخاري: السنة منها – ١

حسبكم سنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن احلج، طاف 

ًلبيت، وبالصفا واملروة، مث حل من كل شيء، حىت حيج عاما قابال، فيهدي أو يصوم با ً

  .)١(ً"إن مل جيد هديا

أليس : أنه كان ينكر االشرتاط يف احلج، ويقول: " والدار قطين عنه ،ويف رواية الرتمذي

  .)٢(" بكم سنة نبيكم صلى اهللا عليه وسلمحس

حسبكم سنة نبيكم صلى اهللا عليه و سلم أنه مل يكن :"اية عند الدراقطين ويف رو

  .)٣(.." .يشرتط

ّ الروايات تدل داللة صرحية على عدم مشروعية االشرتاط عند االحرام :وجه الداللة 

  .)٤( له –اهللا عنهما  رضي – أو  إلنكار ابن عمر ،باحلج لعمرة

                                                           

  .١٨١٠كتاب احلج ، باب اإلحصار يف احلج ، حديث رقم ) ٩/ ٣(صحيح البخاري )   ١(

أبـــواب احلـــج عـــن رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ، بـــاب مـــا جـــاء يف ) ٢٧١/ ٢(ســـنن الرتمـــذي ) ٢(

/ ٣(واللفظ له ، سنن الـدارقطين . هذا حديث حسن صحيح :  وقال ٩٤٢االشرتاط يف احلج ، ح 

ِّ كتاب احلج ، حديث رقم - ١٢،) ٢٥٠ َْ ُ َ
ِ٢٤٩٠. 

  .٨١، حديث رقم )  كتاب احلج ١٢) ٢٣٤/ ٢(سنن الدارقطين )  ٣(

 )        ١٤٦/ ١٠(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ٤١٠/ ٤(االستذكار )  ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٤٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

  :  القياس - ٢

 ،ً قياسا على الصوم، فلم يفد االشرتاط فيها،أنه عبادة جتب بأصل الشرع:  وبيانه 

  .)١(والصالة 

  : أدلة أصحاب القول الثاني : ًنيا ثا

  :استدل أصحاب هذا القول ملا ذهبوا إليه بأدلة السنة واملعقول 

  : السنة منها 

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه :  قالت- رضي اهللا عنها- ما روي عن عائشة- ١

وكانت حتت املقداد بن " اللهم حملي حيث حبستين: وسلم على ضباعة بنت وقويل

  .)٢(األسود 

 أن ضباعة بنت الزبري بن عبداملطلب - رضي اهللا عنهما – ما روي عن ابن عباس -٢

إين امرأة ثقيلة وإين أريد : اهللا عنها أتت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقالت رضي 

ّأهلي باحلج واشرتطي أن حملى حيث حتبسين: "احلج فما تأمرين ؟ قال   : قال " َِّ

  .)٣(فأدركت 

                                                           

 ) .١٩١ / ٣ (-، الذخرية ) ٢٦٦/ ٣(املغين البن قدامة )  ١(

 ، صــحيح ٥٠٨٩كتــاب النكــاح ، بــاب األكفــاء يف الــدين حــديث رقــم ) ٧/ ٧(صــحيح البخــاري )  ٢(

 ١٥٤ باب جواز اشرتاط احملرم التحلل بعذر املرض وحنوه ح- ١٥كتاب احلج ، ) ٨٦٧/ ٢(مسلم 

-) ١٢٠٧ .( 

 بــاب جــواز اشــرتاط احملــرم التحلــل بعــذر املــرض - ١٥كتــاب احلــج  ، ) ٨٦٨ / ٢(صــحيح مــسلم )  ٣(

 ) ١٢٠٨ ( وحنوه حديث



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٤١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

ًاحلديثان يدالن داللة صرحية على مشروعية اشرتاط التحلل عند اإلحرام  : وجه الداللة ً

إذا ما حبس املرء مبرض، وحنوه حيث أن ضباعة ملا خافت هذا أقرها رسول اهللا ـ صلى 
ّ ُ ٍ

أن هلا التحلل حيث حبسها :  مث رخص هلا يف أن تشرتط ،اهللا عليه وسلم على ذلك

  . )١(مرضها 

ّ فإن العمرة يف معناه، فلو أحرم بعمرة ،أن احلديث وإن ورد يف احلج :واملعقول منه 

  .)٢(فشرط التحلل منها عند املرض كان كذلك 

   :ثأدلة أصحاب القول الثال:ًثالثا 

 والثاين ،استدل أصحاب هذا القول ملا ذهبوا إليه مبا استدل به أصحاب القول األول

  . فال داعي لتكرارها،من األدلة

ٌغري أن األدلة الدالة على مشروعية االشرتاط حممولة عندهم على ما إذا خشي أن  ّ

ٍيعرض له عارض من مرض أو حنوه ٌ.  

ًط يف احلج حممولة على ما إذا مل خيش عارضاّواألدلة الدالة على عدم مشروعية االشرتا ٌ.  

وإن حبسين حابس : ًوإن اشرتط على ربه خوفا من العارض فقال   : قال ابن تيمية 

ّفمحلي حيث حبستين كان حسنا فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم أمر ابنة عمه ضباعة  ً

اف أن يصدها ًبنت الزبري بن عبد املطلب أن تشرتط على ر�ا ملا كانت، شاكية فخ

  )٣(املرض عن البيت،ومل يكن يأمر بذلك كل من حج

                                                           

 ) .٥٥ / ١٠ (-املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )   ١(

 )٤٤٤/ ٩(مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )  ٢(

 ) ١٠٧ -١٠٦ / ٢٦ (-جمموع الفتاوى : انظر )   ٣(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٤٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

  : المناقشة 

  :مناقشة أدلة أصحاب القول األول : أوال 

رضي اهللا –ناقش أصحاب القول الثاين استدالل أصحاب القول األول بأثر ابن عمر 

  : مبا يلي - عنه

ّ وإمنا -  رضي اهللا عنه–يف األثر ليست من كالم ابن عمر " مل يشرتط : " أن مجلة– ١

  .من كالم غريه

إنه مل : "هذه الكلمة : قال أمحد: قال لنا عبيد بن رجال: : قال أبوجعفر الطحاوي 

ٍ ليس يقوهلا أحد غري معمر ،"يشرتط َ ْ َ
)١(.  

    :الجواب 

 وليست من كالم -رضي اهللا عنهما- من كالم ابن عمر " مل يشرتط :"ّ أن مجلة- أ 

حسبكم سنة نبيكم صلى اهللا عليه :"غريه كما قلتم  ففي رواية الدراقطين عنه أنه قال 

  .)٢(.." وسلم أنه مل يكن يشرتط

 أنكر ذلك إال بعد أن بلغه - رضي اهللا عنهما- أنه من احملال أن يكون  ابن عمر- ب 

  .)٣( أو ممن سواهم ،عمن كان حيدثه ممن ذكرنا

                                                           

 ) .١٥٥/ ١٥(شرح مشكل اآلثار )   ١(

- ، وذكـر الروايـة عـن ابـن عمـر٨١، حديث رقم ) ،  كتاب احلج ١٢) ٢٣٤/ ٢(سنن الدارقطين )  ٢(

 ).١٥٥/ ١٥( الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار -هللا عنهما رضي ا

 ) ١٥٥/ ١٥(شرح مشكل اآلثار )  ٣(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٤٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

 فإن غريه من أصحاب ، وإن كان قد دفع ذلك-  رضي اهللا عنهما- ّ أن ابن عمر- ٢

  .رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قد أطلقه، وأمر بالعمل به

ً كان واقفا بعرفة، إذ جاء رجل فقال -  رضي اهللا عنه–ّ فقد روي أن عثمان بن عفان 

  .)١(؟ "اشرتطت؟ أو هال اشرتطت"أما : له عثمان

قالت يل : قال، عن أبيه ،  فعن هشام بن عروة ً،أيضا- رضي اهللا عنها-وعن عائشة

ماذا أقول؟ : فقلت هلا" ثين إذا حججت؟ هل تست : " - رضي اهللا عنها- عائشة 

وإن حبسين ،  فإن يسرته فهو احلج ،قل اللهم احلج أردت وله عمدت: " فقالت

  .)٢(" حابس فهو عمرة 

  : الجواب 

ً مع ورعه وعلمه يدفع شيئا - رضي اهللا عنهما-ن  ابن عمر أنه من احملال أن يكو-أ 

 أو مبا ،يروى له عن النيب صلى اهللا عليه وسلم إال مبا جيب له دفعه به من نسخ له

  .)٣(سوى ذلك 

                                                           

روي عن رسول اهللا صـلى باب بيان مشكل ما ) ١٥٥/ ١٥(رواه الطحاوي يف شرح مشكل اآلثار )  ١(

اهللا عليــه وســلم يف أمــره ضــباعة بنــت الــزبري بــن عبــد املطلــب أن تــشرتط يف إحرامهــا أن حلهــا حيــث 

 . ، ومل أقف عليه عند غريه ٥٩١٦حتبس حديث 

، مـشكل اآلثــار للطحــاوي ١٠١٢١بــاب االسـتثناء يف احلــج ح ) ٥/٣٦٥(الـسنن الكــربى للبيهقـي )  ٢(

)١٥٦/ ١٥( 

 ) .١٥٥/ ١٥(شرح مشكل اآلثار )  ٣(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٤٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

 فإنه حديث منقطع اإلسناد، ال حيتج - رضي اهللا عنه–ّ وأما ما روي عن عثمان –ب 

  .)١(ديث مبثله أهل احل

خالف ما يف ، الذي ذكرمتوه- رضي اهللا عنها-  أن ما جاء يف حديث عائشة-جـ 

أن النيب صلى اهللا عليه "حديثها عن ضباعة ؛ ألن الذي يف حديثها يف قصة ضباعة 

ه من ، فذلك على إحالل خيرج ب"وسلم كان أمرها أن تشرتط أن حملي حيث حبستين

 والذي يف حديثها الذي أمرت به عروة مبا أمرته به فيه على خروج ،احلج، ال إىل عمرة

 وذلك حمتمل أن تكون تلك العمرة هي العمرة اليت ،منه إن حبس من حج إىل عمرة

 ففي حديث عروة هذا دليل ،جتب على من يفوته احلج حىت حيل �ا من ذلك احلج

  .)٢(الذي ذكرنا صحيح على نسخ ما يف حديث ضباعة 

 أنه لو بلغه حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ضباعة بنت الزبري مل ينكره -  ٣

  .)٣(كما مل ينكره أبوه فيما روينا عنه 

قول ألحد مع قول  فال - رضي اهللا عنهما-  أنه مع ثبوت ذلك عن ابن عمر-  ٤

 رضي اهللا - فكيف يعارض بقول ابن عمر ،- صلى اهللا عليه وسلم- رسول اهللا 

ِ ولو مل يكن فيه حديث لكان قول اخلليفتني الراشدين ،! ؟-عنهما ْ َ
 أي عمر وعلي –ِ

 أوىل من قول ابن ،  مع من قد ذكرنا قوله من فقهاء الصحابة- رضي اهللا عنهما–

  . )٤( -  رضي اهللا عنهما- عمر
                                                           

 ) .١٥٦/ ١٥(شرح مشكل اآلثار )  ١(

 ) .١٥٧-١٥٦/ ١٥(شرح مشكل اآلثار )  ٢(

 )٥٠٠/ ٧(معرفة السنن واآلثار )  ٣(

 ) .٢٦٦/ ٣(املغين البن قدامة )  ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٤٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

ٌ فقد نوقش بأنه قياس فاسد،وأما عن استداللهم بالقياس ٌ ألنه قياس يف مقابلة النص ،ٌ
  .خمالف له

ً أن ال يكون خمالفا للنص، - أي القياس–وإمنا شرطه : قال القاضي أبو يعلى الفراء 

  .)١(مع عدمه ًفإذا مل يكن خمالفا للنص صح القياس، مع وجود النص، و

ًروج منه بعذر فإنه جيوز إمجاعاًأن هذا يبطل أيضا بالصوم املنذور إذا شرط اخلكما 
)٢(.  

  :مناقشة استدالل أصحاب القول الثاني : ًثانيا 

رضي اهللا - ناقش أصحاب القول األول استدالل أصحاب القول الثاين حبديث ضباعة

   من وجوه -عنها

  ّمريضة أو ذات عذر، فخصها النيب ّأن ذلك خاص بضباعة ؛ أل�ا كانت  – ١

ِ كما خص أصحابه بفسخ احلج إىل العمرة لعلة ، بذلك- صلى اهللا عليه وسلم - 
ّ

  . )٣( فيكون االشرتاط واقعة عني يف حق ضباعة ،خمالفة اجلاهلية

 فإ�ا أرادت ،ً فأنه يكون حمموال على التحلل بالعمرة،ّإن سلمنا عدم اخلصوصية : -  ٢

أن رسول اهللا  صلى اهللا عليه :  وهو ،ًأن حتج ؛ كما جاء مفسرا من رواية ابن املسيب

                                                           

  ) ١٣٢٠ / ٤(العدة يف أصول الفقه :  انظر )   ١(

د أمحـــد بـــن علـــي بـــن ســـري املبـــاركي، األســـتاذ املـــشارك يف كليـــة الـــشريعة : حققـــه وعلـــق عليـــه وخـــرج نـــصه 

 ١٤١٠الثانية : بدون ناشر ، الطبعة :  الناشر - جامعة امللك حممد بن سعود اإلسالمية -بالرياض 

 . م ١٩٩٠ -هـ 

 ) .٨٥/ ٤(حبر املذهب للروياين : انظر )  ٢(

شـرح الزرقـاين علـى ) ١٤٧/ ١٠ (، عمـدة القـاري) ٩/ ٤(، فتح البـاري ) ٢٢٧/ ٤(إكمال املعلم )  ٣(

 ) .٦٠٤/ ٢(املوطأ 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٤٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

 وإال ، فإن تيسر،ردتاللهم احلج أ: (( وسلم أمر ضباعة أن تشرتط وتقول 

  . )١())رةفعم

 فإن قضيته فهو ، وله قصدت،للحج خرجت: (( أ�ا كانت تقول : وروي عن عائشة 

  . )٢())  وإن حال دونه شيء فهو العمرة ،احلج

ن امليت  وال خالف أ،املوت" وحملي حيث حتبسين:" أنه حيتمل أن تريد بقوهلا -  ٣

 وأبو الوليد ،إمام احلرمني اجلويين:  وممن قال �ذا التأويل ،ليس عليه إمتام نسكه

  .)٣(الباجي

وهذا تأويل باطل ظاهر الفساد وعجب من :  أجيب عنه مبا قاله النووي :الجواب 

 حكمه على أمرها باشرتاط كون وكيف يصح! جاللة إمام احلرمني كيف قال هذا ؟

  .)٤(! املوت قاطع اإلحرام ؟

                                                           

حبثــت عــن روايــة ابــن املــسيب يف كتــب احلــديث فلــم أقــف عليهــا فيمــا أطلعــت عليــه وقــد ذكــر هــذه )  ١(

) ١١٨ / ٤ (-  للقاضي عياض -الرواية  القاضي عياض يف كتابه إكمال املعلم شرح صحيح مسلم 

م ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، والقرطيب يف املفه) ٦٠٤/ ٢(، والزرقاين يف شرح على املوطأ 

-) ٥٥ / ١٠. ( 

 يف كتــب احلــديث فلــم أقــف عليهــا فيمــا أطلعــت عليــه - عائــشة رضــي اهللا عنهــا-حبثــت عــن روايــة )   ٢(

 للقاضـي عيـاض - الرواية  القاضي عياض يف كتابه إكمال املعلـم شـرح صـحيح مـسلم وقد ذكر هذه

، والزرقاين ) ٥٥ / ١٠ (-، والقرطيب يف املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) ١١٨ / ٤ (-

 ) .٦٠٤/ ٢(يف شرح على املوطأ 

 .،) ٢٧٧/ ٢(املنتقى شرح املوطأ : انظر )   ٣(

 )٣١٠/ ٨(ا�موع شرح املهذب )   ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٤٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

 أي مكان ،حملي:  وحيتمل أن تريد بقوهلا ، أنه حيتمل أن تريد حيث حتبسين بعدو– ٤

 ، فإذا زال املرض توجهت إليه،مقامي حيث حتبسين عن التوجه إىل البيت مبرض

وحملي من األرض حيث : "ى صحة هذا التأويل قوهلا  ويدل عل،وأكملت نسكي

 فيكون معىن ذلك الدعاء بالعون واالعرتاف -  واهللا أعلم - حتبسين فهذا ظاهره املكان 

 ، ملا خياف من عوائق املرض،بالعجز مع بذل اجلهد يف بلوغ الغرض من إمتام العبادة

 فإن حبستين دون ،يتريد إين يا رب خارجة رجاء عونك على البلوغ إىل قضاء نسك

 فإين إمنا أمسك عن التمادي حيث حبستين وسلبتين القوة على السعي إىل ،ذلك

  .)١(قضاء نسكي وهذا غري خارج عن صفة الباين على إحرامه إذا أحصر مبرض 

 فإنين ،عليها بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم واملناقشات اليت دارت :القول الراجح 

بأن االشرتاط : أرى أن القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث القائل 

ًمشروع يف حق من خياف مانعا من إمتام النسك ّ وأما من ال خياف مانعا فالسنة تركه،ٌ ً، 

  :وذلك ملا يلي 

  .ً أن فيه مجعا بني األدلة املثبتة واألدلة النافية– ١

تأمل واملدقق يف األدلة الدالة على جواز االشرتاط يرى أ�ا إمنا وردت  أن الناظر وامل– ٢

مع وجود العارض وعند طلب ضباعة رضي اهللا عنها الفتوى ومل يكن ذلك طلبا من 

ًعموم الصحابة أو أمرا هلم فيفهم منه أنه يشرع االشرتاط عند اخلوف من عارض كما 

رتاط عند عدم العارض خالف جاء يف حديث ضباعة رضي اهللا عنها ويكون االش

                                                           

 )٢٧٧/ ٢(املنتقى شرح املوطأ )   ١(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٤٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

األوىل مراعاة لألدلة الدالة على عدمه ولعدم فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم  والصحابة 

   . رضوان اهللا عليهم له إذ مل يأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم كل الصحابة به –

  

  حكم االشتراط: المطلب الثالث 

 يف - فيما بينهم– باحلج أو العمرة اختلف القائلون مبشروعية االشرتاط عند اإلحرام

ً؟ أو مستحب مطلقا ؟ -ًاجلواز مبعىن اإلباحة مطلقا –ٌحكم االشرتاط  هل هو جائز  ٌ
ّأو واجب؟ أو للخائف خاصة  ٌ

  :؟ إىل أقوال أمهها )١(

 وهو املشهور عند ،ٌلعمرة جائزّ أن االشرتاط عند اإلحرام باحلج أو ا:القول األول 

  .)٢(الشافعية

ٌرة مستحب وإليه ذهب اإلمام ّأن االشرتاط عند اإلحرام باحلج أو العم:القول الثاني
  )٣(أمحد

ٌ أن االشرتاط عند اإلحرام باحلج أو العمرة واجب ؟ وإليه ذهب ابن :القول الثالث  ّ

  .)٤(حزم الظاهري 

                                                           

 )٤٤٢/ ٩(مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )  ١(

فـتح البـاري ) ٣٧٦/ ٢(، الغـرر البهيـة يف شـرح البهجـة الورديـة )  ٣٥٣/ ٨(ا�موع شرح املهـذب )   ٢(

 )٩/ ٤( ابن حجر -

/ ١(دقـــائق أويل النهـــى لـــشرح املنتهـــى = ، شـــرح منتهـــى اإلرادات ) ٢٦٥/ ٣(مـــة املغـــين البـــن قدا)   ٣(

 ) ٣٠٤/ ٢(، مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى ) ٥٢٩

 )١٤٧/ ١٠) (١٠٦/ ٥(احمللى باآلثار )  ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٤٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

 ،ّ أن االشرتاط عند اإلحرام باحلج أو العمرة مستحب للخائف خاصة:القول الرابع 

  .)١(وإليه ذهب ابن تيمية 

  

  :األدلة 

  :أدلة أصحاب القول األول : ًأوال 

  .  )٢(استدل أصحاب هذا القول ملا ذهبوا إليه حبديث ضباعة بنت الزبري السابق 

ًإمنا كان االشرتاط جائزا ؛ ألن األمر باالشرتاط يف احلديث فيه ترخيص : وجه الداللة 

وتوسعة وختفيف ورفق وأنه يتعلق مبصلحة دنيوية وهي ما حيصل هلا من املشقة مبصابرة 

  .)٣ (اإلحرام مع املرض

  :ب القول الثاني أدلة أصحا: ًثانيا 

  .)٤(استدل أصحاب هذا القول ملا ذهبوا إليه حبديث ضباعة بنت الزبري السابق 

ًإمنا كان االشرتاط مستحبا ؛ ألن املصلحة فيه دينية وهي االحتياط : جه الداللة و

  .)٥(للعبادة فإ�ا بتقدير عدمه قد يعرض هلا مرض يشعث العبادة ويوقع فيها اخللل 

  :أدلة أصحاب القول الثالث : ًثالثا 

  .  )٦(استدل أصحاب هذا القول ملا ذهبوا إليه حبديث ضباعة بنت الزبري السابق 

                                                           

 )١٠٧-١٠٦/ ٢٦(جمموع الفتاوى )   ١(

  .٩ص : ر انظ) ٢(

 )١٧٠/ ٥(طرح التثريب يف شرح التقريب )  ٣ (

  .٩ص : انظر ) ٤(

 )١٧٠/ ٥(طرح التثريب يف شرح التقريب )  ٥(

  .٩ص : انظر ) ٦(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٥٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

  .)١(ّ أن األمر باالشرتاط يف احلديث حممول على حقيقته وهو الوجوب :وجه الداللة 

   :أدلة أصحاب القول الرابع: ًرابعا 

 ،ّاستدل أصحاب هذا القول ملا ذهبوا إليه مبجموع األدلة الدلة على مشروعية االشرتاط

 غري أن األدلة - فال داعي لتكرارها-  وقد سبق ذكرها ،،ّواألدلة الدالة على إنكاره

 فيكون االشرتاط ،ى حالة اخلوف من حصول العارضّالدالة على مشروعيته حممولة عل

ّ واألدلة الدالة على إنكاره حممولة على حالة عدم اخلوف من حصول ً،مستحبا

  . فيكون االشرتاط خالف األوىل،العارض

ًمجعا بني األدلة ، واستحب شيخنا االشرتاط للخائف خاصة : قال ابن مفلح 
)٢( .  

ّ فإنين أري أن القول الراجح هو ما ، بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم:القول الراجح 

  :ذهب إليه أصحاب القول الرابع وذلك ملا يلي 

ً أن فيه مجعا بني األدلة-  ١   . واجلمع أوىل من ترجيح أحدها ما أمكن،ّ

حالة عدم اخلوف من ً أنه بناء على القول به فال يرتتب على فعل االشرتاط يف -  ٢

  .العارض إمث على من فعل ؛ لكونه خالف األوىل

 

                                                           

 )١٧٠/ ٥(تثريب يف شرح التقريب طرح ال)  ١(

 )٣٢٩/ ٥(الفروع وتصحيح الفروع : انظر )  ٢( 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٥١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

  :المبحث الثاني 

   ، وشروطها،صيغة االشتراط عند اإلحرام بالحج أو العمرة

  :وفيه مطلبان 

  صيغة االشتراط عند اإلحرام بالحج أو العمرة: المطلب األول 

 ويبني يف هذا ،و العمرةّبني الباحث فيما سبق حكم االشرتاط عند اإلحرام باحلج أ

إن من أراد االشرتاط عند :  فيقول ،املطلب ما يقوله من أراد االشرتاط عند اإلحرام

 ، فليس له صيغة حمددة يلزمه اإلتيان �ا عند إرادته االشرتاط،اإلحرام باحلج أو العمرة

ه يل اللهم إين أريد النسك الفالين فيسر:  فله أن يقول ،فكيفما اشرتط جاز له ذلك

  .)١( فمحلي حيث حبستين ، وإن حبسين حابس،وتقبله مين

ّفلي إن أحل :  أو أن يقول 
)٢(.  

  .)٣(فأنا حالل :  يقول أو أن

اللهم إين أريد النسك الفالين إن :  كقوله،كما له أن يشرتط مبا يؤدي معىن االشرتاط

ّ وإال فال حرج علي ،تيسر يل
)٤(.  

اللهم إين أريد النسك الفالين : فإن اشرتط مبا يؤدي معىن االشرتاط كقوله: قال البهويت 

  .)٥(جاز: ّإن تيسر يل  وإال فال حرج علي

  

                                                           

 ).٣٥٠/ ١(، اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل ) ٢٦٥/ ٣(املغين البن قدامة )  ١(

 )٢٧٠/ ١(، منار السبيل يف شرح الدليل ) ٣٥٠/ ١(اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل )  ٢(

 )٣٠٥/ ٢(، مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى ) ٣٣٢/ ٣(املغين البن قدامة )  ٣(

/ ٢(، مطالــب أويل النهــى يف شــرح غايــة املنتهـــى) ٣٥٠/ ١(اإلقنــاع يف فقــه اإلمــام أمحــد بــن حنبــل)  ٤(

٣٠٥( 

 ) .٣٥٠/ ١(اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل : انظر )  ٥(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٥٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

   :واألصل يف جواز ذلك كله

دخل رسول اهللا صلى اهللا عليه :  قالت- رضي اهللا عنها- ما روي عن عائشة- ١

واهللا ال أجدين : قالت" لعلك أردت احلج؟: "وسلم على ضباعة بنت الزبري، فقال هلا

وكانت " اللهم حملي حيث حبستين:  وقويل،حجي واشرتطي: "إال وجعة، فقال هلا 

  .)١(حتت املقداد بن األسود 

، حج واشرتط : "  قال- رضي اهللا عنه– ما روي عن عبد اهللا يعين ابن مسعود - ٢

  .)٢(" مدت فإن تيسر وإال فعمرة  وله ع،اللهم احلج أردت: وقل

 ،إنك قد عرفت نييت وما أريد: " كان يشرتط يف احلج فيقولً، ما روي أن شرحيا-  ٣

  .)٣(" فال حرج ، وإن كان غري ذلك،ًفإن كان أمرا  أمتمه فهو أحب إيل

اللهم إين أريد العمرة إن تيسرت، :  فقال، ما روي عن علقمة أنه خرج يريد العمرة-  ٤

  .)٤(وإال فال حرج علي

يغ اليت ذكرت كلها؛ أل�ا يف معىن ما ورد يف حديث إمنا جازت تلك الص :وجه الداللة

  .)٥(ضباعة 

                                                           

 ،صــحيح ٥٠٨٩كتــاب النكــاح ، بــاب األكفــاء يف الــدين حــديث رقــم ) ٧/ ٧(خــاري صــحيح الب)  ١(

 بـــاب جـــواز اشـــرتاط احملـــرم التحلـــل بعـــذر املـــرض وحنـــوه ح -١٥كتـــاب احلـــج ، ) ٨٦٧/ ٢(مـــسلم 

)١٢٠٧ ( 

   .١٠١١٩حديث باب االستثناء يف احلج رقم ) ٣٦٥/ ٥(السنن الكربى للبيهقي ) ٢(

بلغـين أن أبـا معاويـة رجـع عـن : " ، وقـال ١٤٧٣٨: حديث رقـم ) ٣٤١/ ٣(يب شيبة مصنف ابن أ) ٣(

 .هذا احلديث 

 ) .٢٦٦/ ٣(املغين البن قدامة : انظر )٤(

 ).٣٠٥/ ٢(مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى )٥(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٥٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

 ، يقوم مقامه ؛ ألن املقصود املعىن، مما يؤدي معناه،وغري هذا اللفظ: قال ابن قدامة 

 .)١(والعبارة إمنا تعترب لتأدية املعىن 

  :المطلب الثاني 

  الشروط المتعلقة باالشتراط عند اإلحرام بالحج أو العمرة

 فمن هذه ،ًلقد ذكر الفقهاء شروطا لصحة االشرتاط عند اإلحرام باحلج أو العمرة

  :الشروط 

  .التلفظ باالشتراط عند اإلحرام: الشرط األول 

 بالقول شرط  وكونه،وأن يشرتط، ألن االشرتاط مستحب: " قال الرحيباىن 

  .)٢("لصحته

وقد اختلف الفقهاء القائلون جبواز االشرتاط يف التلفظ باالشرتاط عند اإلحرام هل ال 

  : أو تكفي فيه النية إىل قولني ،ّبد منه

قلبه ومل يتلفظ به مل  فلو نواه ب،ّأنه ال بد أن ينوي االشرتاط مع التلفظ به:القول األول 

  .)٤( ، وبه قال أكثر احلنابلة يف الصحيح من املذهب)٣( وهو ظاهر كالم الشافعية ،يفد

 وهو قول بعض ، إن نوى االشرتاط، ومل يتلفظ به، فإنه يصح:القول الثاني 

  .)٥(احلنابلة

                                                           

 .)٢٦٦/ ٣(املغين البن قدامة ) ١(

 )٣٠٤/ ٢(مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى )٢(

 )١٧٣/ ٥(طرح التثريب يف شرح التقريب ) ٣(

، اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بـن حنبـل ) ٤٣٤/ ٣(اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي )٤(

)٣٥٠/ ١( 

 )٤٣٤/ ٣(، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي ) ٢٦٦/ ٣(املغين البن قدامة )  ٥(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٥٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

  :األدلة 

  :ًأوال أدلة أصحاب القول األول 

   : والقياس، استدل أصحاب القول األول ملا ذهبوا إليه بأدلة من السنة

دخل رسول اهللا صلى اهللا :  قالت- رضي اهللا عنها- ما روي عن عائشة: السنة منها 

واهللا ال : ؟ قالت"لعلك أردت احلج: "عليه وسلم على ضباعة بنت الزبري، فقال هلا

" اللهم حملي حيث حبستين: حجي واشرتطي، وقويل"أجدين إال وجعة، فقال هلا 

  )١(وكانت حتت املقداد بن األسود

ّ احلديث يدل داللة صرحية على أنه البد من التلفظ باالشرتاط لقوله :وجه الداللة 
، وهو صريح )٢(" اللهم حملي حيث حبستين: وقويل"ليه وسلم يف احلديث صلى اهللا ع

  .يف األمر بالتلفظ عند االشرتاط

 ، والوقف، كاالشرتاط يف النذر، فاعترب فيه القول،أنه اشرتاط: وبيانه : القياس 

  .)٣(واالعتكاف 

  :أدلة أصحاب القول الثاني : ًثانيا 

إنه إن نوى :  فقالوا ، استدل أصحاب القول األول ملا ذهبوا إليه بدليل من املعقول

 واإلحرام ينعقد بالنية، ،االشرتاط، ومل يتلفظ به، فإنه يصح ؛ ألنه تابع لعقد اإلحرام

  .)٤(فكذلك تابعه 

                                                           

 ، صــحيح ٥٠٨٩كتــاب النكــاح ، بــاب األكفــاء يف الــدين حــديث رقــم ) ٧/ ٧(حيح البخــاري صــ)  ١(

 ١٥٤ باب جواز اشرتاط احملرم التحلل بعذر املرض وحنوه ح- ١٥كتاب احلج ، ) ٨٦٧/ ٢(مسلم 

-) ١٢٠٧( 

 )١٧٣/ ٥(طرح التثريب يف شرح التقريب )  ٢(

 )١٧٣/ ٥(، طرح التثريب يف شرح التقريب ) ٢٦٦/ ٣(املغين البن قدامة )  ٣(

، طـرح التثريـب يف شـرح التقريـب ) ٢٦٦/ ٣(، املغـين البـن قدامـة ) ٤٣٤/ ٣(إلنصاف للمـرداوي ا)  ٤(

)١٧٣/ ٥. ( 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٥٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

 فإنين أرى أن القول ، بعد عرض أراء الفقهاء وأدلتهم يف هذه املسألة:القول الراجح 

  :الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول األول؛ وذلك ملا يلي 

، فباإلضافة إىل رواية )١( حديث ضباعة يف أغلب رواياته أنه ما يدل عليه ظاهر-  ١

 ، كذلك–رضي اهللا عنها -  جاءت رواية أم سلمة - رضي اهللا عنها السابقة–عائشة 

أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضباعة :  قالت - رضي اهللا عنها-فعن أم سلمة

" أال خترجني معنا يف سفرنا هذا ؟ : " د املطلب وهي شاكية، فقالبنت الزبري بن عب

. يا رسول اهللا، إين شاكية، وأخشى أن حتبسين شكواي: قالت. وهو يريد حجة الوداع

  .)٢(" اللهم حملي حيث حتبسين: فأهلي باحلج، وقويل: " قال

– فعن ابن عباس، عند الرتمذي كذلك- رضي اهللا عنهما–ابن عباس وجاءت رواية 

يا : أن ضباعة بنت الزبري أتت النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقالت: - رضي اهللا عنهما

قويل :" كيف أقول؟ قال :  قالت ،"نعم:"  أفأشرتط ؟ قال ، إين أريد احلج،رسول اهللا

  .)٣(" ين لبيك حملي من األرض حيث حتبس،لبيك اللهم لبيك

 به  فيكون التلفظ، واالشرتاط تابع للنية، مشروعاإلحرامّ  أن التلفظ بالنية عند -  ٢

ًمشروعا تبعا للتلفظ �ا ً.  

                                                           

 ) .١٧٣/ ٥(طرح التثريب يف شرح التقريب )  ١(

  .٢٦٥٩٠حديث رقم ) ٢١٢/ ٤٤(مسند أمحد ط الرسالة )   ٢(

 ٩٧أبواب احلج عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، ) ٢٧١ - ٢/٢٧٠(سنن الرتمذي ت بشار )  ٣(

حـديث ابـن عبـاس حـديث حـسن :  ، وقال ٩٤١ باب ما جاء يف االشرتاط يف احلج حديث رقم -

 .صحيح 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٥٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

  .ًأن يكون االشتراط مقترنا باإلحرام: الشرط الثاني 

فقد ذهب الفقهاء القائلون جبواز االشرتاط إىل أنه إمنا ينفع الشرط،  وجيوز التحلل به 

  .)١("  فإن تقدمه أو تأخر عنه مل ينعقد الشرط بال خالف،ًإذا كان مقرتنا بإحرامه

 فإن شرط قبل إحرامه أو ،ال ينعقد الشرط حىت يكون مقرتنا بإحرامه: "قال املاوردي

  .)٢(" بعده مل ينعقد الشرط

 أن رسول اهللا صلى اهللا - رضي اهللا عنهما- مبا روي عن ابن عباس: واستدلوا لذلك 

اشرتطي عند : "  الزبري وهي تريد احلج، فقال هلا عليه وسلم دخل على ضباعة ابنة

  .)٣(" وحملي حيث حبستين فإن ذلك لك : إحرامك، وقويل

 لقوله صلى اهللا ،ًاللة ظاهرة كون االشرتاط مقرتنا باإلحراماحلديث يدل د: وجه الداللة 

  ."اشرتطي عند إحرامك" عليه وسلم يف احلديث 

  .أن يكون االشتراط لغرض صحيح: الشرط الثالث 

: ّفاالشرتاط عند اإلحرام بأحد النسكني ال جيوز إال إذا كان لغرض صحيح كأن يقول 

إن :  أو يشرتط فيقول ، أو أنا حالل،ت أحلل، أو انقطعت يب نفقة،إن حبسين مرض

 كان حجي ، ففاتين احلج، أو عاقين عائق، أو ضللت عن الطريق،أخطأت العدد

 فإذا كان لغرض ،،ملا فيها من الغرض الصحيح:  فهذه الشروط كلها منعقدة ،عمرة

 ،مىت شئت خرجت منه:  بأن قال يف إحرامه ، بأن شرط التحلل بال عذر،غري صحيح

                                                           

 )٣١٨/ ٨(هذب ا�موع شرح امل)  ١(

 )٣٦٠/ ٤(احلاوي الكبري : انظر )  ٢(

) ٣٤٠/ ٣( وابـــن أيب شـــيبة يف مـــصنفه - ٣٣٠٢حـــديث) ٣٣٠/ ٥(رواه اإلمـــام أمحـــد يف مـــسنده )  ٣(

  .١٤٧٢٩كتاب احلج ، باب االشرتاط يف احلج حديث رقم 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٥٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

 أو أفسدته مل ،مىت شئت أحللته:  أو إن قال، وحنو ذلك، أو كسلت،دمتأو إن ن

  .)١( وال جيوز له التحلل،أقضه ـ مل يصح اشرتاطه

جيوز له التحلل به إن كان لغرض غري  وال ،ّإمنا مل يصح اشرتاطه هذا: ووجه ذلك 

  .)٢(صحيح ؛ ألنه ال عذر له فيه 

 فإن ،أنا حمرم حبج:  مثل قوله ،وإن مل يكن يف الشروط غرض صحيح:"قال املاوردي 

 من الشروط ٌأحببت اخلروج منه خرجت، وإن مل يساعدين زيد قعدت، فهذا وما أشبهه

  .)٣(فاسدة ال تنعقد، وال جيوز اإلحالل

  .)٤(" أو أفسدته مل أقضه ـ مل يصح،مىت شئت أحللته: وإن قال: "وقال البهويت 

  

                                                           

، اإلقنـــاع يف فقـــه اإلمـــام أمحـــد بـــن )٣٦٠/ ٤(، احلـــاوي الكبـــري ) ٣١٧/ ٨(ا�مـــوع شـــرح املهـــذب )  ١(

 ) .٣٥٠/ ١(حنبل 

 ) .٣٠٥/ ٢(مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى )  ٢(

 )٣٦٠/ ٤(احلاوي الكبري : انظر )  ٣(

 ) .٣٥٠/ ١(اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل : انظر )  ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٥٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

  المبحث الثالث 

 ، واألثر المترتب عليه، اإلحرام ما يكون منه االشتراط عند

  

  :وفيه مطلبان 

  ما يكون منه االشتراط: المطلب األول 

اتفق القائلون جبواز االشرتاط عند اإلحرام بأحد النسكني على أنه يكون يف عذر 

  املرض

  : هل جيوز االشرتاط لغرض صحيح غري املرض ؟ إىل قولني ،، ولكنهم اختلفوا

لتحلل لغرض آخر غري املرض كضالل الطريق، وفراغ النفقة، أنه لو شرط ا:القول األول 

ّ وإليه ذهب الشافعية ، فله حكم اشرتاط التحلل باملرض،واخلطأ يف العدد وحنو ذلك
  )٢(، واحلنابلة)١(فيما عليه املذهب

 وفراغ ،أنه لو شرط التحلل لغرض آخر غري املرض كضالل الطريق: القول الثاين 

 ً، ويعترب الشرط الغيا، فليس له التحلل بذلك، وحنو ذلك، واخلطأ يف العدد،النفقة

ّمن الشافعية)٣(وإليه ذهب الشيخ أبو حممد اجلويين
)٤(.  

                                                           

/ ٨(الــشرح الكبـري للرافعــي = فـتح العزيــز بـشرح الـوجيز ) ١٧٤/ ٣(روضـة الطـالبني وعمــدة املفتـني )   ١(

١٠( 

 )٣٣٢/ ٣(املغين البن قدامة )   ٢(

ن يوسف بن حممد بن حيوية الشيخ أبو حممد اجلويين ، والد إمام عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا ب)   ٣(

احلرمني أوحد زمانه علما ودينا وزهدا وتقشفا زائدا وحتريا يف العبادات ومن تصانيفه الفروق والسلسلة 

طبقـــات الـــشافعية الكـــربى  . ٤٣٨والتبـــصرة والتـــذكرة وخمتـــصر املختـــصر وشـــرح الرســـالة ، تـــويف ســـنة 

 )٥٢٠/ ١(طبقات الفقهاء الشافعية )٧٥- ٧٣/ ٥(للسبكي 

 )٣١١/ ٨(، ا�موع شرح املهذب ) ٤٢٩/ ٤(�اية املطلب يف دراية املذهب )   ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٥٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

  :األدلة 

  : أدلة أصحاب القول األول : ًأوال 

  :استدل أصحاب هذا القول ملا ذهبوا إليه بدليل القياس 

اغ النفقة، واخلطأ يف العدد، وحنوها، على املرض قياس األعذار املذكورة من فر: وبيانه

ّجبامع املشقة احلاصلة عن عدم التحلل يف كل، فيحل كل عذر منها حمل املرض الثقيل 

  .)١(عند املشقة احلاصلة باإلحرام

  :ين أدلة أصحاب القول الثا: ًثانيا 

  : ّاستدل أصحاب القول الثاين بأدلة السنة واملعقول 

دخل رسول اهللا صلى :  قالت-رضي اهللا عنها-  ما روي عن عائشة: السنة منها - ١

واهللا ال : قالت» لعلك أردت احلج؟«: اهللا عليه وسلم على ضباعة بنت الزبري، فقال هلا

" للهم حملي حيث حبستينا:  وقويل،حجي واشرتطي: "أجدين إال وجعة، فقال هلا 

  .)٢(وكانت حتت املقداد بن األسود 

 ،ند اإلحرام بالنسك  يف  احلديث ورد يف خصوص املرضّأن االشرتاط ع: وجه الداللة 

  . )٣( وال يقاس غريه عليه ،ًفيكون مقصورا عليه

                                                           

 ٣١١/ ٨(ا�موع شرح املهذب ) ٤٢٩/ ٤(�اية املطلب يف دراية املذهب )   ١(

 ، صــحيح ٥٠٨٩كتــاب النكــاح ، بــاب األكفــاء يف الــدين حــديث رقــم ) ٧/ ٧(صــحيح البخــاري )  ٢(

 ١٥٤ باب جواز اشرتاط احملرم التحلل بعذر املرض وحنوه ح- ١٥كتاب احلج ، ) ٨٦٧/ ٢(مسلم 

-) ١٢٠٧( 

 )٣١١/ ٨(ا�موع شرح املهذب ) ٤٢٩/ ٤(�اية املطلب يف دراية املذهب )   ٣(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٦٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

ً فال يكون قياسا معتربا ،أنه ال جمال لألقيسة يف هذه املضايق:  املعقول منه – ٢  ً
)١(.  

  : القول الراجح 

ّ فإنين أرى أن القول الراجح هو ما ذهب إليه ،بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم

  : أصحاب القول األول  وذلك ملا يأيت 

ّقوة األدلة اليت استدلوا �ا يف قياس األعذار املذكورة على املرض جبامع املشقة احلاصلة 

  ً.كون لالشرتاط يف ذلك تأثريا في،يف كل

  : وفيه ثالث مسائل ،األثر المترتب على االشتراط: المطلب الثاني 

  ما يحصل به اإلحالل من اإلحرام عند االشتراط: المسألة األولى 

ّمل خيتلف القائلون جبواز االشرتاط عند اإلحرام  يف أن للمحرم عقد الشرط يف اإلحرام 

ٌه ال يشرتط له لفظ معني ّ وأن،على الوصف الذي شاء ٌ
)٢(.  

ً هل يصري احملرم حالال بنفس الشرط إذا وجد ؟ أم ال يصري حالال حىت ،لكن اختلفوا ً

  ينوي التحلل ؟

إن حبسين مرض حتللت، أو فلي أن أحل، : ينظر يف صيغة الشرط، فإن كان قال: فقالوا 

قاء على اإلحرام، فإنه ال يصري حالال بنفس الشرط حىت فهو باخليار بني احلل وبني الب

  )٣(ينوي التحلل واخلروج من إحرامه 

                                                           

 )٤٢٩/ ٤(ة املطلب يف دراية املذهب �اي)  ١(

 )٣٦٠/ ٤(احلاوي الكبري )  ٢(

 )٣٣٢/ ٣( املغين البن قدامة )٣٦٠/ ٤ (احلاوي الكبري)  ٣(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٦١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

 ،ٌإن حبسين مرض فأنا حالل: - أي عند إنشاء النطق بصيغة الشرط – وإن كان قال 

  :فقد وقع االختالف يف ذلك إىل قولني 

 فمرض ،إن مرضت فأنا حالل:  فقال ،ّ أن من اشرتط عند إحرامه:ألول القول ا

 ، وإىل هذا القول ذهب الشافعية يف األصح،ًصار حالال بالشرط من غري نية

  .)١(واحلنابلة

ًأنه ال يصري حالال حىت ينوي التحلل واخلروج منه، فيصري حينئذ   : ثانيالقول ال

ّحالال، وإىل هذا القول ذهب الشافعية يف مقابل األصح  ً
)٢(.  

  :األدلة 

 ذهبو إليه بأدلة ّاستدل أصحاب القول األول ملا : أدلة أصحاب القول األول: ًأوال 

  :ّالسنة واملعقول 

: ما روي عن احلجاج بن عمرو األنصاري رضي اهللا عنهما، قال: ّ السنة منها -  ١

من كسر، أو عرج فقد حل، وعليه احلج من : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه  وسلم

  .)٣(صدق:  فقاال-رضي اهللا عنهم- فسألت أبا هريرة، وابن عباس : قال عكرمة". قابل

                                                           

مطالــب أويل ) ٣٣٢/ ٣(، املغــين ) ٣٦١/ ٤(، احلــاوي الكبــري ) ٣١٥/ ٨(ا�مــوع شــرح املهــذب )  ١(

 ).٤٥٩/ ٢(النهى 

 ) .٣٦١/ ٤(، احلاوي الكبري ) ٣١٥/ ٨(ا�موع شرح املهذب )   ٢(

ــــو داود يف ســــننه )   ٣( ــــاب اإلحــــصارحديث رقــــم ) ١٧٣/ ٢(أخرجــــه أب  ، ١٨٦٢كتــــاب املناســــك ، ب

هـذا حـديث صـحيح :  ، وقـال ١٧٢٥حـديث )  ٦٤٢/ ١(واحلاكم يف املستدرك على الـصحيحني 

 .على شرط البخاري، ومل خيرجاه



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٦٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

 قد أي وكان-  ، أن احلديث يدل داللة ظاهرة على أن من كسر أو عرج:وجه الداللة 

ً فإنه يكون بذلك حالال أي مبا شرطه من غري حاجة إىل ،ّ فقد حل- ًاشرتط أوال

  .)١("فقد حل : "- صلى اهللا عليه وسلم- لقوله ،شيء

    : المعقول منه - ٢

 ًعتبارا مبوجب اللفظً أنه يصري حالال بوجود الشرط من غري حاجة إىل شيء ؛ ا- أ 

  .)٢(فيه

  .)٣( أنه شرط صحيح، فكان على ما شرط -ب 

استدل أصحاب القول الثاين ملا ذهبو إليه بدليل : أدلة أصحاب القول الثاني : ُثانيا 

  : فقالوا ،املعقول

ًإنه ال يصري حالال حىت ينوي التحلل واخلروج منه، فيصري حينئذ حالال ؛ ألن اإلحالل  ً ّ

بإحصار العدو أقوى من اإلحالل باملرض، فلما مل يتحلل بوجود اإلحصار، حىت ينوي 

  .)٤(اإلحالل، فاملرض أوىل 

ّ فإنين أرى أن القول ،اء وأدلتهم يف املسألة بعد عرض أقوال الفقه:القول الراجح 

  : وذلك ملا يلي ،الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول األول

                                                           

 ) .٣٦١/ ٤(احلاوي الكبري ) ٣١٦/ ٨(ا�موع شرح املهذب )  ١(

 ) .٣٦١/ ٤(احلاوي الكبري )   ٢(

 ) .٥٢٩/ ٢(كشاف القناع عن منت اإلقناع ) ٣٣٢/ ٣(املغين البن قدامة )  ٣(

 )٣٦١/ ٤(احلاوي الكبري )   ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٦٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

أن القائلني جبوا االشرتاط عند اإلحرام بالنسكني أو أحدمها مل جيعلوا النعقاده صيغة 

  . فال معىن للتفريق فيما حيصل به التحلل،ّ وإمنا أجازوه بكل ما يدل عليه،حمددة

  ما يلزم المحرم إذا تحلل بالشرط: المسألة الثانية 

 وإن كان قد شرط ،،ّإن احملرم إذا كان قد شرط التحلل بال هدي مل يلزمه اهلدي

 أو ال ؟ إىل ، واختلفوا فيما إذ أطلق هل يلزمه اهلدي، فإنه يلزمه اهلدي،التحلل باهلدي

  : قولني 

 فليس ، وال عدمهً، ومل يشرتط هدياّ أن من حتلل من إحرامه بالشرط:القول األول 

ّ وإىل هذا القول ذهب الشافعية يف أصح ، وال غريه، وال قضاء، وال صوم،عليه هدي

  .)١ ( واحلنابلة،الوجهني

ّ وإىل هذا القول ذهب الشافعية مقابل ،زمه دم كاإلحصار بالعدوّ أنه يل:القول الثاني 

  .)٢(األصح 

  :األدلة 

استدل أصحاب القول األول ملا ذهبوا إليه بأدلة : أدلة أصحاب القول األول : ًأوال 

  :ّالسنة واملعقول 

دخــل رســول اهللا : ، قالــت -رضــي اهللا عنهــا–عــن عائــشة مــا روي : الــسنة منهــا  - ١

: قالـت" لعلـك أردت احلـج؟: "صلى اهللا عليه وسـلم علـى ضـباعة بنـت الـزبري، فقـال هلـا
                                                           

اإلقنـاع يف فقـه اإلمـام أمحـد ) ٣٣٢/ ٣(، املغـين ) ٣١١/ ٨(، ا�مـوع ) ٣٦١/ ٤(احلاوي الكبري )   ١(

)٤٠١/ ١( 

 )٣١١/ ٨(ا�موع شرح املهذب ) ٣٦١/ ٤(احلاوي الكبري )   ٢(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٦٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

اللهـــم حملـــي حيـــث :  وقـــويل،حجـــي واشـــرتطي: "واهللا ال أجـــدين إال وجعـــة، فقـــال هلـــا 

  .)١(وكانت حتت املقداد بن األسود " حبستين

 احلـديث يـدل داللـة ظـاهرة علـى أنـه ال جيـب علـى مـن حتلـل مـن إحرامـه :وجه الداللة 

صــــلى اهللا علــــي وســــلم -ّ إذ لــــو كــــان لبينــــه النــــيب، وال غــــريه، وال قــــضاء،بالــــشرط صــــوم

ّ فلما مل يذكره دل على عدم وجوبه ،لضباعة ّ
)٢(.  

ً إمنــا مل يلزمــه اهلــدي والقــضاء ؛ ألنــه إذا شــرط شــرطا كــان إحرامــه : المعقــول منــه - ٢

  .)٣(الذي فعله إىل حني وجود الشرط، فصار مبنزلة من أكمل أفعال احلج 

  

  :اين أدلة أصحاب القول الث: ًثانيا 

  :استدل أصحاب القول الثاين بدليل القياس

ً فأنـه يلزمـه دم قياسـا علـى الـدم الواجـب علـى ،ّ أن من حتلل من إحرامه بالشرط:وبيانه  ّ

فكمـا  ،١٩٦:  البقرةَّ جخمح جح مج حج مث هت  ُّاحملصر بالعدو يف قوله تعاىل 

ن إحرامـه  فكذلك مـن حتلـل مـ،أن احملصر بالعدو يلزمه دم إذا أحصر عن البيت فتحلل

  .)٤(بالشرط 

                                                           

  . ٩: سبق خترجيــه ص )   ١(

 )٥٢٩/ ٢ (كشاف القناع عن منت اإلقناع)٣١١/ ٨(ا�موع شرح املهذب )   ٢(

 )٥٢٩/ ٢(كشاف القناع عن منت اإلقناع ) ٣٣٢/ ٣(املغين البن قدامة )   ٣(

 ).٣١١/ ٨(ا�موع شرح املهذب ) ٣٦١/ ٤(احلاوي الكبري )    ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٦٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

نوقش استدالل أصحاب القول الثاين بالقياس بأنه قيـاس مـع الفـارق ؛ ألن : المناقشة 

ًموجب الشرط أن يكون إحرامه منتهيا إىل حني وجود الشرط، فلـم يلزمـه بعقـد اإلحـرام 

 خبالف احملصر بالعدو فقد كان إحرامه ، األفعال، فلم يلزمه دمأن يأيت مبا بعد ذلك من

ًموجبا لإلتيان جبميع أفعال احلج، فإذا أحل باإلحصار فقد ترك اإلتيان بفعل مـا وجـب 

  .)١(باإلحرام؛ فلذلك لزمه دم 

 واملناقـشات الـيت دارت ، الفقهـاء وأدلـتهم يف املـسألةبعد عـرض أقـوال: القول الراجح  

 وذلك لقوة ،ّ فإنين أرى أن القول الراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول األول،عليها

ّ باإلضافة إىل أن بيان النيب صلى اهللا عليه ،األدلة اليت استدلوا �ا ومناقشتهم ألدلة الغري

ّ يــدل علــى عــدم ، دون ذكــر شــيء آخــر،وســلم لــضباعة يف احلــديث مــا عليهــا أن تفعلــه

  .وجوب غري ما ذكر

  لو شرط أن يقلب حجه عمرة عند المرض: المسألة الثالثة 

ّ فقد ذهب الشافعية ،إن احملرم إذا شرط أن يقلب حجه عمرة عند املرض
 إىل القطع )٢(

  .)٣(بصحته فيما عليه املذهب عندهم 

ولو شرط أن يقلب حجه عمرة عند املرض نص الشافعي على : قال النووي 

  ).٤(صحته

                                                           

 ) .٣١١/ ٨(ا�موع شرح املهذب ) ٣٦١/ ٤(احلاوي الكبري )    ١(

 .مل أقف على من قال ذلك غريهم )   ٢(

 )٣١٢/ ٨(موع شرح املهذب ا�)    ٣(

 )٣١٢/ ٨(ا�موع شرح املهذب : انظر )   ٤(



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٦٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

وحكي الرافعي أنه أوىل بالصحة من شرط املرض، فيقتضي إثبات خالف : مث قال 

واستدلوا ملا عليه املذهب بأدلة .)١(ضعيف فيه واملذهب القطع بالصحة كما نص عليه 

  :من السنة منها

: - رضي اهللا عنها-قالت يل عائشة :  ما روي عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال– ١

اللهم احلج أردت، : قل: ماذا أقول؟ قالت: يابن أخيت هل تستثين إذا حججت؟ قلت

  ما روي عن - ٢.)٢( وإن حبسين حابس فهو عمرة ، فهو احلجوله عمدت فإن يسرته

اللهم احلج أردت وله عمدت : وقل، حج واشرتط : " قال، عبد اهللا يعين ابن مسعود 

  .)٣(فإن تيسر وإال فعمرة 

 إذا ما ،لى صحة شرط التحلل بالعمرةاحلديثان يدالن داللة صرحية ع: وجه الداللة 

  .اشرتط التحلل �ا عند إحرامه

  

  

  

                                                           

 )٣١٣ -٣١٢/ ٨(ا�موع شرح املهذب : انظر )  ١(

كتــاب احلــج ،بــاب االشــرتاط يف النيــة ، حــديث رقــم ) ١٩٦/ ٢( ترتيــب ســنجر -مــسند الــشافعي )  ٢(

 ، قـال ١٠١٢١، باب االستثناء يف احلج ،حديث رقم ) ٣٦٥/ ٥(  ،السنن الكربى للبيهقي ٨١٦

ا�مـوع شـرح املهـذب . بخـاري ومـسلم رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح على شـرط ال: النووي 

)٣٠٩/ ٨ . ( 

  .١٠١١٩حديث رقم ) ٣٦٥/ ٥(السنن الكربى للبيهقي )   ٣



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٦٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

 امتةــاخل

ًاحلمد أوال آخرا كما محدناه أوال  وعلى آله وصحبه ومن ، والصالة على النيب ا�تىب،ًً

  وااله 

  ..دـــــــوبع

ّفقد من اهللا علي بإمتام هذا البحث  ،ت وقد توصلت إىل جمموعة من النتائج والتوصيا،ّ

  : أمهها 

  :أهم النتائج : ًأوال 

 وأما من ال ،ً أن االشرتاط مستحب يف حق من خياف مانعا مينعه من إمتام نسكه– ١

  .ًخياف مانعا  فاألوىل له تركه

 فكيفما اشرتط ، أنه ليس له هناك صيغة حمددة يلزم من أراد االشرتاط اإلتيان �ا-  ٢

  .جاز له ذلك

 فلو نواه بقلبه ومل يتلفظ به مل ،شرتاط أن ينويه مع التلفظ بهّ أنه ال بد ملن أراد اال-  ٤

  .يفد

ً أنه ال بد يف االشرتاط أن يكون مقرتنا باإلحرام- ٥  فإن تقدمه أو تأخر عنه مل ينعقد ،ّ

  .الشرط

 فال ، فإذا كان لغري غرض صحيح،ّ ال جيوز االشرتاط إال إذا كان لغرض صحيح- ٦

  .جيوز له التحلل



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٦٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

 واخلطأ يف ،شرتاط يكون لعذر املرض وحنوه كضالل الطريق، وفراغ النفقةّ أن اال-  ٧

  .العدد وحنو ذلك

 وإن كان قد شرط ،ّإن احملرم إذا كان قد شرط التحلل بال هدي مل يلزمه اهلدي – ٨

  . وإن أطلق مل يلزمه اهلدي على الراجح،التحلل باهلدي  فإنه يلزمه اهلدي

ّ فقد ذهب الشافعية إىل ،ب حجه عمرة عند املرض إن احملرم إذا شرط أن يقل-  ٩

  .القطع بصحته

  :أهم التوصيات 

ّ واحلد من املشكالت اليت قد حتدث ،لتعظيم االستفادة من االشرتاط عند اإلحرام

 فإنين أوصي بعمل توعية كبرية ،نتيجة ملا يعرض للحاج أو املعتمر وقت إحرامه

 وذلك من خالل املراكز اليت تقوم بتوعية ،ئدتهّللحجاج واملعتمرين بأمهية االشرتاط وفا

 ، والعمل على نشر ذلك والتأكيد عليه يف صفوف كبار السن،احلجاج قبل سفرهم

 .ّ باإلضافة إىل إفراد مساحات تعليمية وإعالمية أوسع للتوعية بذلك، وحنوهم،واملرضى

 

  

  



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٦٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

 :املراجع واملصادر

دار الكتب : الناشر) هـ٤٦٣ت(لرب يوسف بن عبد اهللا بن عبد ا، االستذكار- ١

سامل حممد عطا، :م، حتقيق ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١األوىل :  الطبعة ،بريوت–العلمية 

 حممد علي معوض 

دار الكتاب : الناشر) هـ٩٢٦: ت( زكريا بن حممد األنصاري ، أسىن املطالب- ٢

   . د ط،اإلسالمي

دار املعرفة ) هـ٩٦٨( موسى بن أمحد احلجاوي ، اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد-  ٣

  لبنان، عبد اللطيف حممد موسى السبكي-بريوت

ِ إكمال املعلم بفوائد مسلم-  ٤ ِ ِ
ْ ُ

ِ
َ َ

ِ ُْ ُ َ
الناشر دار ) هـ٥٤٤: ت(عياض بن موسى اليحصيب،ِ

:  احملقق،م١٩٩٨-هـ ١٤١٩األوىل: الطبعة،الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر

ِحيىي إمساعيل . د
َْ ِ َ ْ  

(  أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي ،عرفة الراجح من اخلالف اإلنصاف يف م-  ٥

  . بدون تاريخ-الثانية :  الطبعة،دار إحياء الرتاث العريب:  الناشر،)هـ٨٨٥: ت

ت ( عبد الواحد بن إمساعيل الروياين، حبر املذهب يف فروع املذهب الشافعي-  ٦

:  الطبعة،العلميةدار الكتب :  الناشر،طارق فتحي السيد:  احملقق،) هـ٥٠٢

  . م٢٠٠٩األوىل، 

: الناشر) هـ١٢٤١:ت( بلغة السالك ألقرب املسالك، أمحد بن حممد الصاوي -  ٧

   .دار املعارف د ط

:  الناشر،)هـ٨٥٥: ت(  حممود بن أمحد بن موسى العيىن ، البناية شرح اهلداية- ٨

  . م٢٠٠٠ -  هـ ١٤٢٠األوىل، :  الطبعة، بريوت، لبنان- دار الكتب العلمية 

:  الناشر،)هـ٥٥٨: ت(  حيىي بن سامل العمراين ، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي- ٩

قاسم حممد :  احملقق، م٢٠٠٠ -  هـ١٤٢١األوىل، :  الطبعة، جدة–دار املنهاج 

  .النوري



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٧٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

دار الكتب العلمية : الناشر) هـ٨١٦: ت( علي بن حممد اجلرجاين ، التعريفات-  ١٠

مجاعة من العلماء :  احملقق ،م١٩٨٣- هـ ١٤٠٣األوىل : عة الطب،لبنان–بريوت 

  .بإشراف الناشر

 ،)هـ٧٧٦: ت( خليل بن إسحاق اجلندي ، التوضيح شرح خمتصر ابن احلاجب- ١١

: ط،مركز جنيبويه للمخطوطات:  الناشر،أمحد بن عبد الكرمي جنيب. د: احملقق

  م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩األوىل، 

دار الغرب : الناشر) هـ٢٧٩ت (سى الرتمذي  حممد بن عي، سنن الرتمذي-  ١٢

  بشار عواد معروف :  احملقق،م١٩٩٨ بريوت –اإلسالمي 

دار : الناشر)هـ٤٥٠: ت( علي بن حممد بن حبيب املاوردي ، احلاوي الكبري- ١٣

علي :م،حتقيق١٩٩٩- هـ ١٤١٩األوىل، :  لبنان،ط–الكتب العلمية، بريوت 

  حممد معوض، عادل عبد املوجود  

: ت(  منصور بن يونس بن إدريس البهوتى  ، دقائق أويل النهى-  ١٤

  م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤األوىل، :  الطبعة،عامل الكتب: الناشر)هـ١٠٥١

: الناشر) هـ١٠٣٣: ت ( مرعي بن يوسف الكرمى ، دليل الطالب لنيل املطالب-  ١٥

نظر : م، احملقق٢٠٠٤هـ،١٤٢٥األوىل، : ط،دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض

  .حممد الفاريايب

م حتقيق ١٩٩٤ ، بريوت– الناشر دار الغرب ، أمحد بن إدريس القرايف، الذخرية-  ١٦

  .حممد حجي

 ،)هـ١٢٥٢: ت( ابن عابدين، حممد أمني بن عمر ، رد احملتار على الدر املختار- ١٧

  .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الثانية، :  الطبعة،بريوت- دار الفكر: الناشر

: الناشر) هـ٦٧٦: ت(  حيىي بن شرف النووي ،ني وعمدة املفتني روضة الطالب-  ١٨

زهري : م حتقيق١٩٩١- هـ ١٤١٢الثالثة، :  الطبعة،املكتب اإلسالمي، بريوت

  .الشاويش



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٧١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

ْ أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين ، سنن أيب داود-  ١٩
ِ  ،)هـ٢٧٥: ت( ِّ

  . حميي الدين عبد احلميدحممد:  احملقق، بريوت– صيدا ،املكتبة العصرية: الناشر

: الناشر) هـ٣٨٥: ت( أبو احلسن علي بن عمر الدارقطين ، سنن الدارقطين-  ٢٠

 ، م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤األوىل، :  الطبعة، لبنان–مؤسسة الرسالة، بريوت 

  . شعيب االرنؤوط، وآخرون: حققه

 ،)هـ٤٥٨: ت( أمحد بن احلسني بن علي بن موسى البيهقي ، السنن الكربى-  ٢١

- هـ ١٤٢٤الثالثة : لبنات، الطبعة–دار الكتب العلمية، بريوت : الناشر

  حممد عبد القادر عطا : احملقق،م٢٠٠٣

–دار الفكر للطباعة ) هـ١١٠١:ت( حممد بن عبد اهللا اخلرشي ،  شرح اخلرشي- ٢٢

  . بريوت

:  الناشر، حممد بن عبد الباقي الزرقاين، شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك- ٢٣

:  حتقيق ،م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤األوىل، :  الطبعة، القاهرة–مكتبة الثقافة الدينية 

  .طه عبد الرءوف سعد

–دار إحياء الرتاث العرب)هـ٦٧٦(شرح صحيح مسلم، حيىي بن شرف النووي- ٢٤

  بريوت،الطبعة الثانية

 الناشر ،)هـ ٣٢١(  أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي ، شرح مشكل اآلثار- ٢٥

 حتقيق شعيب ،م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨بريوت -  الرسالة مكان النشر لبنانمؤسسة

  .األرنؤوط

صحيح البخاري، حممد بن إمساعيل البخاري، دار طوق النجاة،ط - ٢٦

  حممد زهري:هـ،ت١٤٢٢األوىل،

دار إحياء الرتاث العريب )هـ٢٦١(صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القشريي-  ٢٧

  حممد فؤاد :بريوت ت



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٧٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

) هـ٧٧١: ت(افعية الكربى، عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي  طبقات الش- ٢٨

حممود الطناحي . د: هـ،احملقق١٤١٣الثانية :  ط،هجر للطباعة والنشر: الناشر

  عبد الفتاح حممد احللو . د

 ،)هـ٦٤٣: ت( ابن الصالح ، عثمان بن عبد الرمحن، طبقات الفقهاء الشافعية- ٢٩

حميي :  احملقق،م١٩٩٢األوىل، :  ط،بريوت–دار البشائر اإلسالمية : الناشر

  الدين علي جنيب 

دار )هـ٨٠٦( طرح التثريب يف شرح التقريب،عبد الرحيم بن احلسني العراقي -  ٣٠

  .إحياء الرتاث العريب

ت ( حممد بن احلسني بن حممد بن خلف ابن الفراء ،، العدة يف أصول الفقه-  ٣١

د أمحد  :  حققه، م١٩٩٠ -  هـ ١٤١٠الثانية :  الطبعة ،بدون ناشر) هـ٤٥٨

  .بن علي بن سري املباركي

دار إحياء الرتاث ) هـ٨٥٥ت ( عمدة القاري، حممود بن أمحد، بدر الدين العيىن-  ٣٢

  .  بريوت–العريب

 د ،املطبعة امليمنية: الناشر) هـ٩٢٦ت ( زكريا بن حممد األنصاري، ، الغرر البهية- ٣٣

  .ط، ت: 

 بريوت، - دار املعرفة ،بن علي بن حجر العسقالين أمحد ، فتح الباري- ٣٤

  .ه١٣٧٩

) هـ٦٢٣: ت( عبد الكرمي بن حممد الرافعي ، فتح العزيز بشرح الوجيز- ٣٥

  . دار الفكر:الناشر

 ١٤١٥: الطبعة،دار الفكر) هـ١١٢٦( أمحد بن غامن النفراوي ، الفواكه الدواين-  ٣٦

  م١٩٩٥ -هـ 

مؤسسة : الناشر) هـ٨١٧ت (عقوب الفريوزآبادى  حممد بن ي، القاموس احمليط- ٣٧

مكتب حتقيق :  حتقيق،م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ ط الثامنة، ، لبنان–الرسالة بريوت 

  .الرتاث يف مؤسسة الرسالة



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٧٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

: الناشر) هـ٧٦٣ت ( حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج املقدسي ، الفروع-  ٣٨

 اهللا بن عبد عبد: مـ  احملقق٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤األوىل :  ط،مؤسسة الرسالة

  احملسن الرتكي

) هـ٢٣٥: ت(  عبد اهللا بن حممد ابن أيب شيبة ،، املصنف يف األحاديث واآلثار- ٣٩

كمال يوسف : هـ احملقق١٤٠٩األوىل :  الطبعة، الرياض–مكتبة الرشد : الناشر

  .احلوت

دار الكتب : الناشر)هـ١٠٥١: ت( منصور بن يونس البهويت، كشاف القناع-  ٤٠

   .العلمية

دار : الناشر) هـ١١٩٢: ت( كشف املخدرات، عبد الرمحن بن عبد اهللا البعلي-  ٤١

: احملقق،م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣األوىل، : الطبعة،بريوت-  لبنان–البشائر اإلسالمية 

  حممد بن ناصر العجمي 

:  بريوت ط–دار صادر ) هـ٧١١ت( لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور- ٤٢

  .هـ١٤١٤الثالثة 

دار :  الناشر،)هـ٨٨٤ت ( إبراهيم بن حممد ابن مفلح، ،بدع يف شرح املقنع امل-  ٤٣

  . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨األوىل :  الطبعة، لبنان–الكتب العلمية، بريوت 

هـ ١٤١٤بريوت –دار املعرفة ) هـ٤٨٣:ت( املبسوط، حممد بن أمحد السرخسي-  ٤٤

  .م١٩٩٣ - 

: الناشر)هـ٧٢٨: ت(ية احلراين أمحد بن عبد احلليم بن تيم، جمموع الفتاوى- ٤٦

عبد : احملقق،م١٩٩٥- هـ١٤١٦جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، 

  الرمحن بن حممد بن قاسم

  .دار الفكر:  الناشر،)هـ٦٧٦ت ( حيىي بن شرف النووي ، ا�موع شرح املهذب- ٤٧

دار الفكر للطباعة والنشر ) هـ٤٥٦: ت( علي بن حزم الظاهري ،  احمللى- ٤٨

  .التوزيعو



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٧٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

املكتبة :  الناشر،)هـ٦٦٦:ت( حممد بن أيب بكر الرازي ، خمتار الصحاح- ٤٩

:  احملقق،م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠اخلامسة، :  الطبعة، صيدا–العصرية بريوت 

  يوسف الشيخ حممد  

دار : الناشر) هـ٣٢١: ت (الطحاوي ، أمحد بن حممد، خمتصر اختالف العلماء- ٥٠

عبد اهللا نذير . د: ، حتقيق١٤١٧الثانية، :  ط ، بريوت–البشائر اإلسالمية 

  .أمحد

 ،القاهرة-دار احلديث) هـ٧٧٦: ت( خليل بن إسحاق اجلندي ، خمتصر خليل-  ٥١

  .أمحد جاد: مـ احملقق٢٠٠٥هـ،١٤٢٦األوىل، : الطبعة

اجلامعة : الناشر) هـ١٤١٤ت ( عبيد اهللا بن حممد املباركفوري ، مرعاة املفاتيح-  ٥٢

  . م١٩٨٤ هـ، ١٤٠٤ - الثالثة : ارس اهلند، الطبعة بن- السلفية

) هـ٤٠٥: ت(حممد بن عبد اهللا النيسابوري احلاكم، املستدرك على الصحيحني-  ٥٣

: ط، بريوت، دار الكتب العلمية،مصطفى عبد القادر عطا: حتقيق

  .م١٩٩٠ –هـ ١٤١١األوىل،

 ،)هـ٢٤١: ت(ين  أمحد بن حممد بن حنبل الشيبا، مسند اإلمام أمحد بن حنبل-  ٥٤

 - هـ ١٤٢١األوىل، :  الطبعة،مؤسسة الرسالة، وآخرون،شعيب األرنؤوط: احملقق

  . م٢٠٠١

شركة : الناشر) هـ٢٠٤ت ( حممد بن إدريس الشافعي ،  مسند اإلمام الشافعي-  ٥٥

 ،) م٢٠٠٤ -  هـ ١٤٢٥األوىل، :  الطبعة،غراس للنشر والتوزيع، الكويت

  ماهر ياسني فحل : حققه

 –املكتبة العلمية : الناشر) هـ٧٧٠ت( أمحد بن حممد الفيومي ،  املصباح املنري-  ٥٦

  .بريوت

املكتب اإلسالمي )ه١٢٤٣ت(مطالب أويل النهى، مصطفى السيوطي الرحيباين-  ٥٧

  م ١٩٦١دمشق 



        
 

 

    

 

 

 
 

 

  
 

٣٧٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من الثامن املجلد

 دراسة وأثره العمرة، أو  بالحج اإلحرام عند االشتراط 

 ّفقھیة

 –عامل الكتب ) هـ٨٠٣ت( يوسف بن موسى بن حممد ، املعتصر من املختصر-  ٥٨

  .بريوت

) هـ٤٥٨: ت( أمحد بن احلسني بن علي البيهقي ،آلثار معرفة السنن وا-  ٥٩

- هـ ١٤١٢األوىل: وآخرون، ط)  القاهرة- املنصورة (دار الوفاء : الناشرون

  عبد املعطي أمني قلعجي : م  احملقق١٩٩١

بريوت، الطبعة –دار الفكر: عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي،الناشر، املغين- ٦٠

  .ه١٤٠٥األوىل 

ت ( إبراهيم بن حممد بن سامل بن ضويان ،،لسبيل يف شرح الدليل منار ا-  ٦١

 ،م١٩٨٩-  هـ١٤٠٩السابعة :  الطبعة،املكتب اإلسالمي: الناشر) هـ١٣٥٣

  زهري الشاويش: احملقق

: الطبعة- مطبعة السعادة )هـ٤٧٤( املنتقى شرح املوطأ،سليمان بن خلف الباجي-  ٦٢

  .ه١٣٣٢األوىل

هـ ١٤٠٩ ، دار الفكر بريوت،خليل، حممد عليش منح اجلليل على خمتصر – ٦٣

  .م١٩٨٩

 ،بريوت–هـ،دار الفكر للطباعة ١٠٠٤حممد بن أمحد الرملي ، �اية احملتاج-  ٦٤

  . م١٩٨٤- هـ١٤٠٤

: ت( عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين، �اية املطلب يف دراية املذهب- ٦٥

. د:  حتقيق ،م٢٠٠٧- هـ١٤٢٨األوىل، :  الطبعة،دار املنهاج: الناشر) هـ٤٧٨

  .ّعبد العظيم الديب

 


