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٣٦٩

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

 ا ا ا 

  : مقدمةال: أوال

شرور أنفسنا وسيئات  ونعوذ باهللا من ونستغفره،احلمد هللا، حنمده ونستعينه  إن    

 له، ومن يضلل فال هادي له. اهللا فال مضل يهدهأعمالنا، من 

أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله صلى اهللا  وأشهد

  عليه وآله وسلم :

)١(﴾أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حّق تقـاته وال تموتن إال وأنتم مسلمون  يا﴿
  

أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها    يا﴿

وبّث منهما رجاال كثيرا ونساء واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا  

  )٢(﴾كان عليكم رقيبا
أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا و قولوا قوال سديدا يصلح لكم أعمالكم    يا﴿

 إن ،)٣(﴾ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فـاز فوزا عظيما  ويغفر لكم

اهللا عليه وآله  صلى حممد نبينااهلدي هدي  خريو  ،كتاب اهللا تعاىل  احلديث أحسن

وسلم، وشر األمور حمدثا�ا، وكل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف 

       النار.

  ،،، بعـــد أما  

العال كواكبها شرفا،  وتطّلع يف مساء ،وإن كانت تتعاظم منازهلا قدرا ومالعل فإن

لفقه واسطة عقدها؛ ورابطة حّلها وعقدها، به يعرف احلالل واحلرام، ا علمفال ريب أن 

فهو عماد احلق ونظام اخللق، وهو املنوط ببيان ما للعباد من حقوق وما عليهم من 

                                                 

 ).١٠٢) سورة آل عمران آية رقم (١(

 ).١) سورة النساء آية رقم (٢(

 ).٧٠،٧١األحزاب اآليتني رقم () سورة ٣(



       
  

 
 

 

  

  
٣٧٠

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

نفر من كل طائفة    فـلوال﴿ واجبات جتاه اخلالق جل جالله واخللق، قال تعاىل :

جعوا إليهم لعلهم  ولينذروا قومهم إذا ر   دينمنهم أمة ليتفقهوا في ال

به شرفا قول املصطفى صلى اهللا عليه وسلم : "من يرد اهللا به خريا  وكفى ﴾يحذرون

تعاىل نبيه باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين   اهللا) فقد أرسل ١"( الدينيفّقه يف 

هاديا ومبشرا ونذيرا، ومبينا لكل ما جاء يف هذه الرسالة السماوية اخلالدة  فبعثهكله، 

سعادة وصالح وكمال  بهونعماء، فأكمل به هذا الدين العظيم، الذي  ةمنّ من 

أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي    اليوم﴿: كما قال تعاىل  شرية،الب

بالفقه الذي هو باملنزلة العلية، فتلقاه منه  فجاء )،٢(﴾يناورضيت لكم اإلسالم د

على �ج من سبقهم باإلميان فساروا  ،أصحابه وعلموه ملن جاء من بعدهم التابعني

والعلم والفضل، فربعوا يف نشره وبناء أصوله وفروعه، فأنشأوا علم الفقه ليكون سنا برق 

 ذهالنبوة، فأخذ كل منهم بفرع من هذه الشجرة الطيبة، وكان من مثارها الطيبة ه

يام املدارس الفقهية، اليت �ل الفقهاء من رحيقها الصايف، الذي مل ولن ينضب إىل ق

لتطورات حياة البشرية املكانية والزمانية، فجاء  مواكبة اإلسالمية لشريعةالساعة، ألن ا

خالقهم  بنيواجبات اخللق فيما بينهم؛ وفيما و  حقوقالفقه باألحكام اليت تضبط 

مبا يتالءم مع مقاصد التشريع ومصاحله، واستمر يقنن هلا يف كل حادثة  ،تبارك وتعاىل

 خذ كل فقيه حبظه من اإلرث الفقهي. فأ ذا،إىل وقتنا ه

جل  مور� داملالية اليت بني العبي ةذلك فقه أثر التداخل يف العبادات البدني ومن       

 ،أثر واحد عند اجتماع أمرين أو أكثر ترتب: "هوواملراد من مفهوم التداخل  ،جالله

وكان  ،شرعي لدليل جنسني، منمن جنس واحد؛ أو  ني،أو خمتلف ؛سواء كانا متفقني

                                                 

متفق عليه ، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب العلم / باب من يرد اهللا به خريا ، وأخرجه مسلم  -١

 ."ال تزال طائفة من أمتي ..."يف صحيحه كتاب اإلمارة / باب قوله صىل اهللا عليه وسلم 

 ).٣) سورة املائدة من اآلية رقم (٢(



       
  

 
 

 

  

  
٣٧١

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

يكون لكل أمر منهما حكم خاص به" أو " كفاية حكم شرعي عن  ناألصل أ

ويف حق شخص واحد،  حد،حكمني فأكثر عند االجتماع املطلق ألمرين؛ يف جملس وا

وكذا تعدد األسباب يف جملس واحد قبل أن يرتتب على السبب األول حكمه؛ فال 

 ية حتصيال لثواب العبادات.الن بشرطيرتتب على تداخلها إال حكم واحد، 

صالح أمورهم يف  يهلعباده من األحكام ما ف شرعالرحيم الذي  الربِّ هللا  فاحلمد   

رمحة للعاملني نبينا  املبعوث ورسوله اهللامعاشهم ومعادهم، والصالة والسالم على عبد 

يوم حممد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتّبع هديه وسار على �جه وشريعته إىل 

  الدين وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني .

  

    أھمیة البحث:

 وھي مستمدة مما سبق ذكره في المقدمة، وتكمن في اآلتي:

الصورة احلقيقية لوسطية اإلسالم، من خالل ما سيتم  إظهارإىل  احلاجة إن

ساير�ا وهي: م ميزا�اتعترب من أهم  زةمي وإبراز ؛الشريعة اإلسالمية مساحةعرضه من 

 فحاجةلكل العصور واألحوال واألقاليم، وأ�ا مبنية على السماحة واليسر ورفع احلرج، 

املشتغلني بالعلم الشرعي للوقوف على معرفة أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

حياتنا؛ وما من شأنه تنمية وتغذية  شؤونملا هلما من مساس مباشر يف  ،واضحة جلية

 .انية اليت �ا قوام الدينالروح اإلمي

 أسباب اختیاره:

بينه وبني  بالعبدبأثر التداخل فيما يتعلق  تعلقةامل املسائلهذا البحث  يتناول  - ١

 ،وخالقه تبارك وتعاىل من فعل مأمور أو ترك حمذور من العبادات البدنية املالية



       
  

 
 

 

  

  
٣٧٢

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

لى حيث إن األحكام الشرعية يتوارد بعضها على بعض، ويرتبط بعضها ببعض ع

 حنو يوجب بيان حقيقة هذا االرتباط. 

موضوع البحث باملقاصد الضرورية اخلمسة من مقاصد التشريع اإلسالمي  يتعلق - ٢

اليت رعتها الشريعة اإلسالمية ودعت إىل محايتها وحثت على صيانتها واحملافظة 

  عليها. 

عة والتخارج يف التصرفات الشرعية يف الشري التداخل أثراختياري لبحث " بعد  - ٣

من قسم  دكتوراةلنيل درجة ال ،دراسة فقهية مقارنة" -اإلسالمية والقانون الكوييت

األستاذ الدكتور/  إشرافدار العلوم جبامعة املنيا حتت  كليةالشريعة اإلسالمية يف  

حممد شرف الدين خطاب رئيس قسم الشريعة اإلسالمية، كان من توجيهاته 

ث (السيمينار) أن أجعل حبث التداخل السديدة أثناء مرحلة اعتماد خطة البح

مستقل عن أطروحة  - سواء كانت البدنية احملضة أو املشوبة باملال  - يف العبادات 

 وذلك يف البحوث اليت سأنشرها يف جملة الكلية. ،الدكتوراة

  



       
  

 
 

 

  

  
٣٧٣

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

 منهج البحث:

 املنهج االستقرائي التحليلي، علىاليت سرت عليها يف هذا البحث  طريقيت            

  وهي على النحو اآليت:

 عنوقد أذكر بعض ما ورد  ،على فقـه املذاهب اإلسالمية األربعة اقتصرت -١

  .بعنيوالتا الصحابة

األقوال اليت أنقلها من مصادرها األصلية ما أمكن، وإال ذكرت الكتب  أوثق -٢

 اليت أنقل منها.

ولن  ؛حثيف كتب الفقهاء فيما يتعلق �ذا الب ةالدقيق التفاصيلأتطرق إىل  لن -٣

أقوم بتعريف ما هو مشتهر من املصطلحات كالصالة وغري ذلك، بل أوجز ما 

رأيت أمهية بيانه، لذا أورد جممل ما فهمته من كالمهم رمحهم اهللا تعاىل، من 

عند متأخريهم، أو اليت  فتوىيف ال املعتمدةغري متييز بني كتب املذهب الواحد 

ما رأيت احلاجة إىل  إالجه الداللة ساقت أدلنهم واختالفا�م، وكذلك بيان و 

 املطلوب مين. باالختصار تقيدابيانه، 

فهرس املصادر واملراجع كي ال أثقل  إىل الكتببيانات طبعات  ذكر أحيل -٤

 احلاشية. 

 يف هذا البحث لعدم اإلطالة. كورينأترجم لألئمة العلماء املذ  لن -٥

 والتخريج: العزو -٦

م اآليات، واألحاديث إىل إىل سورها مع بيان أرقا آلياتعزو ا   -  أ

 أرقامها وكتبها .

على منهج التخريج اإلمجايل لألحاديث، وإذا كان احلديث  اقتصرت- ب

  يف الصحيحني أو يف أحدمها فإين أكتفي به لتحقق املقصود .



       
  

 
 

 

  

  
٣٧٤

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

وهذا هو مضمون البحث، فما كان فيه من إصابة فهي من اهللا عز وجل،      

باهللا السميع العليم  أعوذ–الشيطان الرجيم نفسي ومن  فمنوما كان فيه من خطأ 

-العاملني رب اهللاوكال أن أنسبه إىل  حاشاو  ،- منه ومن نزغه ومهزه ونفخه ونفثه

ويف اخلتام أسأل اهللا  ،- اهللا عليه وآله وسلم صلى- ورسوله نبينا حممد  - جالله جل

مين علي الكرمي رب العرش العظيم أن يرزقين التوفيق ويلهمين السداد والرشاد و 

باإلخالص يف األقوال واألعمال، وأن جيعل هذا البحث يف موازين احلسنات، 

وآخر دعوانا أن احلمد هللا  وتابعيهم،وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه 

 رب العاملني .

  خطة البحث:

  :وخامتة وفصلنيهذا البحث على مقدمة وفصل متهيدي  يشتمل

  اختياره، ومنهجه: بابع، وأسأمهية املوضو  وفيها: املقدمة

  الفصل التمهيدي: حقيقة التداخل:

  :مبحثنيعلى  ويشتمل

 للتداخل: اللغوي التعريف: األول المبحث

  :التداخل االصطالحي التعريف: الثاني المبحث

  الفصل األول: التداخل يف أفعال احلج والعمرة:

  :مبحثنيعلى  ويشتمل

   يف الطواف: التداخل: األول المبحث

  ثالثة مطالب: وفيهاحلج والعمرة:  أفعاليف حج القارن بني  التداخل: الثاني مبحثال

  ثالث مسائل: وفيه إدخال احلج على العمرة: األول: المطلب



       
  

 
 

 

  

  
٣٧٥

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

  إدخال العمرة على احلج:  الثاني: المطلب

 تداخل طواف وسعي القارن: الثالث: المطلب

  : املناسك فدية يف التداخل: الثاني الفصل

 لى مبحثني: ع ويشتمل

  : مطالب ثالثة وفيه: احلج فدية يف التداخل: األول املبحث

  يف فدية الصيد الربي: التداخل األول: المطلب

  يف فدية تكرار اجلماع حال اإلحرام: التداخل الثاني: المطلب

  :فرعان وفيهيف فدية بقية حمظورات اإلحرام:  التداخل الثالث: المطلب

  دية الرتكاب حمظورات من نوع واحد: وفيه أربع مسائل:األول: أن تكون الف الفرع

  الثاين: أن تكون الفدية الرتكاب حمظورات من نوعني خمتلفني فأكثر: الفرع

  

 :احلج جلربان الواجبة الدماء يف التداخل: الثاني املبحث

   :مطلبان وفيه

  أسباب وجو�ا من نوعني:  اختالفدماء واجبة مع  اجتماعاألول:  المطلب

  دماء واجبة مع اختالف أسباب وجو�ا من نوع واحد: اجتماع الثاني: مطلبال



       
  

 
 

 

  

  
٣٧٦

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

  : التداخل حقيقة: التمهيدي الفصل

 على مبحثني:  ويشتمل
  : معنيني على يطلق : اللغة يف التداخلاألول:  املبحث

 والتقاتل التواعد: مثل فأكثر، شخصني من الفعل وحدوث املشاركة - ١

 ..والتماثل

 .باآلخر بعضها والتباس املختلفة، األعداد أو املتساوية؛ موراأل بني التشابه - ٢

 وأصل ،)١(الولوج وهو مقاس مطرد أصل والالم واخلاء الدال: فارس ابن قال

 والتاء باأللف املزيد الثالثي الفعل من مشتق وهو املشاركة، على دلي اللغة يف التداخل

 شخصني من لفعلا حدوث على تدل تفاعل وصيغة ،)دخل( وأصله ،"تداخل"

 وادََّخَل، واْنَدَخلَ  َوَتدخَّلَ  دخوًال، يدخل ودخل اخلروج، ضد: والدخول فأكثر،

: واملدخل قليًال، قليالً  دخل أي: الشيء وتدخل َخرََج، نَِقيضُ  َذِلك كلّ  كافْـتَـَعل

 دخل ودخاال مداخلة األشياء وداخلت أمره، باطن: الرجل وداخلة الدخول، موضع

 بعض، يف بعضها ودخول والتباسها، تشا�ها،: األمور وتداخل بعض، يف بعضها

 العمرة دخلت: "احلديث ومنه ،)٢(بعض يف بعضها دخول: ودخاهلا املفاصل وتداخل

                                                 

 ).٢/٣٣٥() معجم مقاييس اللغة ١(

منها: العيب والريبة، واملكر واخلديعة،  -دخل-) وقد وردت عدة معاين من فروع الباب هلذه املادة ٢(

ودخيل الرجل الذي يداخله يف أموره وخيتص به، والدخيل كل ما أدخل يف كالم العرب وليس 

لسان العرب منه، والدخالء من ينتسبون إىل أقوام ليسوا منهم. انظر يف معنى التداخل لغة: 

بريوت، -وما بعدها) تأليف: مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور، ط: دار الفكر ١١/٢٣٩(

)، ٢٨/٤٧٧)، وتاج العروس للزبيدي (٥/١٣٩واملحكم واملحيط األعظم البن سيده (

 ).١/٢٧٥واملعجم الوسيط (



       
  

 
 

 

  

  
٣٧٧

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

 احلج بوجوب فرضها سقط معناه: "األثري ابن قال ،)١"(القيامة يوم إىل احلج يف

 معناه: فقال أوجبها من فأما واجبة، يرها مل من رأي على التأويل وهذا فيه، ودخلت

 واحد إحرام من أكثر القارن على يرى فال  احلج، عمل يف دخل قد العمرة عمل أن

 ال كانوا أل�م وشهوره، احلج وقت يف دخلت قد أ�ا معناه: وقيل. وسعي وطواف

 ).٢"(وأجازه ذلك اإلسالم فأبطل احلج، أشهر يف يعتمرون

 يف التفاعل وزن إن حيث حبثنا، وضوعم يف املقصودان مها األخريان واملعنيان

 .والتماثل والتقاتل، التواعد،: مثل أمرين، بني املشاركة يقتضي: اللغة

  

                                                 

لعمرة يف أشهر ): كتاب احلج/باب جواز ا١٢١٨) أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه رقم احلديث(١(

 ).٨/١٣٤صحيح مسلم(احلج، وانظر رشح اإلمام النووي عىل 

 ) مادة (دخل).٢/١٠٨) النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري (٢(



       
  

 
 

 

  

  
٣٧٨

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

  :االصطالح يف التداخلالثاني:  املبحث

يل أن الوصول  تبنيحبثي عن تعريف ملصطلح التداخل يف الكتب الفقهية،  أثناء      

وع هذا املصطلح يف كتب الفقهاء على من شي لرغما وعلى ،إليه ليس باألمر اليسري

 حدا له وضعمل أقف على أحد منهم  إال أين سنتهم،دورانه على أل وكثرةاختالفها، 

اليت قد  ،ومييزه عن غريه من املصطلحات ته؛عن معناه ودالل ويكشف ؛يعرف به

  مها: بأمرينبه، ولعل السبب يف ذلك يكمن  لطأو ختت ؛تتشابه معه

يف الشرع عن  االشرعية اليت تغريت دالال� صطلحاتامل التداخل ليس من أن -١

 .واحلج ،والصيام ،والزكاة الصالة،: مثلداللتها يف اللغة 

الفقهاء اكتفوا بوضوح املعىن اللغوي للتداخل، الذي ال يبعد كثريا عن  أن -٢

 كما هو الشأن عندهم يف مصطلحي العقد والعرف.  ،معناه االصطالحي

 من ه،نتصدى لتحديد أنفإننا البد  ،حبثنا باعتباره رئيسا يف املصطلحهذا  وألمهية

خالل تلمس تعريف جامع لكل مفرداته ومعانيه، مانع لغريه من التشابك به أو 

 ).١(مشا�ته

سوف أعرض هلا، وأناقشها،  ،وقفت على بعض التعريفات ألهل العلم وقد

 الراجح منها. التعريف نبنيل

بأنه: "عبارة عن دخول شيء يف  التداخلاألول: عرف اجلرجاين  التعريف

على هذا التعريف التعميم الشديد،  ويالحظ ،)٢حجم ومقدار"( ةشيء بال زياد

 إنه يقرب من عبارات اللغويني اليت سبق سوقها يف تعريف التداخل لغة. يثحب

                                                 

) مباحث حقيقة احلد/رشوط صحة احلد، تأليف: بدر ١/٧١) انظر: البحر املحيط يف أصول الفقه(١(

دار الكتب العلمية بريوت، حتقيق: د.  -ط األوىلهـ) ٧٩٤الدين حممد بن هبادر الزركيش (ت:

 حممد تامر.

 ).٩٣. ونقله بنصه املناوي يف التوقيف عىل مهامت التعاريف (ص٥٤) التعريفات، ص ٢(



       
  

 
 

 

  

  
٣٧٩

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

يوجد سببان مسبِّبهما واحد، فيرتتب عليهما مسبٌَّب  أنالثاين: " التعريف

  واحد، مع 

لإلمام  التعريفكل واحد منهما يقتضي سببا من ذلك النوع". وهذا   أن

 .امانع جامعاتعريف جيد، وأراه تعريفا  وهو ،)١القرايف(

الثالث: تداخل العددين هو: "أن يعد أقلهما األكثر، أي يفنيه،  التعريف

أن هذا التعريف حيدد التداخل بصورة من صوره:  ويالحظ ،)٢مثل: ثالثة وتسعة"(

انضواء األدىن حتت األعلى، وهو املفهوم من عبارته: "أي يفنيه، مثل: ثالثة  وهي

وتسعة"، فإن الثالثة قابلة للتداخل عدديًا يف التسعة، وهي ما يسميه العلماء 

وهذا التعريف مع  ،غري جامع ملفهوم التداخل التعريفباالندراج، وبالتايل يكون هذا 

وسوعة الفقهية الكويتية على أ�ما التعريف تعريف اجلرجاين السابق أورد�ما امل

)، ومجعت بينهما على أساس: أن األول: ميثل التداخل ٣االصطالحي ملفهوم التداخل(

 يف األمور املتساوية، والثاين: ميثل التداخل يف األعداد املختلفة.

استعراض بعض التعريفات اليت وقفت عليها ملصطلح  بعداملختار:  التعريف

  التداخل، 

                                                 

) وهبامشه هتذيب الفروق والقواعد السنية يف األرسار الفقهية ٢/٢٩) انظر: الفروق للقرايف (١(

يف البحر الرائق  -من فقهاء احلنفية-ذكر ابن نجيم للاملكي، ط: عامل الكتب، بريوت، وقد 

أثناء تناوله ملسألة رشاء ما مل يره –) نحوه؛ يف باب خيار الرؤية من كتاب البيع فقال ٦/٢٩(

وال مانع من اجتامع األسباب عىل ": -مثل: بيع األعمى؛ وما اشرتاه بعد رؤيته فوجده متغريا

من فقهاء - )، وقد ورد عن النووي٤/٥٩٥اشيته(ونقله عنه ابن عابدين يف ح "مسبب واحد

) كتاب احلج/باب حمرمات ٣/١٧٢نحوه يف روضة الطالبني وعمدة املفتني ( -الشافعية

، "إن احتد السبب تداخل وإال فال"اإلحرام يف فصل حمظورات االستهالك واالستمتاع، فقال: 

) ٣/٦١تصحيحه للمرداوي (يف الفروع وهبامشه  -من فقهاء احلنابلة–وأيضا حممد بن مفلح 

وجود "كتاب الصوم/فصل من جامع يف صوم رمضان بال عذر لزمه القضاء والكفارة، فقال: 

 ."السبب الثاين قبل أداء موجب األول ونية التعيني ال تتغري فتلغوه وتصري كنية مطلقة

 .٥٤) التعريفات للجرجاين ص ٢(

 تداخل).) مصطلح (١١/٨١) املوسوعة الفقهية الكويتية (٣(



       
  

 
 

 

  

  
٣٨٠

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

ميكن صوغ تعريف  ههو أفضلها وأدقها، وبناء علي ايفاإلمام القر  يفتعر  أن الحظنا

هذا البحث، فنقول: إن التداخل هو: "ترتب حكم واحد من  يفللتداخل املراد 

وإذا أضفنا  ،اجتماع أمرين أو أكثر، لو انفرد كل منها لرتتب عليه حكم خاص به"

القول  ميكننا) ١كالتماثل واالندراج والتكرار(  إليه األلفاظ ذات الصلة مبصطلح التداخل

: " ترتب حكم واحد من اجتماع أمرين أو أكثر متماثلني أو متشا�ني، أنهعام  بشكل

فبتكررمها يندرج أحدمها يف اآلخر، مع حتقق اإلجزاء عنهما حبكم واحد، وحصول 

 األجر يف القربات ملن نوامها".

ة على التداخل يف بعض األبواب ذكر اإلمام القرايف أمثلة جممل وقد

  ). ٢الفقهية(
                                                 

) التامثل هو: اشرتاك مجيع املوجودين يف مجيع صفات الذات. الكليات أليب البقاء ١(

)، واالندراج هو: دخول أمر يف أمر آخر أعم منه، كاحلدث األصغر مع اجلنابة ٢/٩٦الكفوي(

)، والتكرار: هو ذكر اليشء مرتني، أو اجتامع ١/٢٧١يف الطهارة. املنثور يف القواعد للزركيش(

مرين متفقني أو حصول أمر مرة بعد أخرى، فهو مقدمة للتداخل. الكليات أليب أ

 )، املوسوعة الفقهية الكويتية مصطلح (تكرار).٢/٧٦البقاء(

) األول منها: الطهارات كالوضوء والغسل إذا تكررت أسباهبام املختلفة، كاحليض واجلنابة، أو ٢(

، فإنه جيزئ وضوء واحد وغسل واحد، ودخل أحد املتامثلة كاجلنابتني واملالمستني يف الوضوء

السببني يف اآلخر، فلم يظهر له أثر، وكالوضوء مع الغسل، فإن سبب الوضوء الذي هو 

املالمسة اندرج يف اجلنابة، فلم يرتتب عليه وجوب وضوء، وأجزأه الغسل، الثاين: الصلوات 

ل دخول املسجد الذي هو سبب كتداخل حتية املسجد مع صالة الفرض، مع تعدد سببهام، فيدخ

التحية يف الزوال الذي هو سبب الظهر مثال، فيقوم سبب الزوال مقام سبب الدخول فيكتفى 

به، مع حصول أجرمها إن نوامها، الثالث: الصيام كصيام رمضان مع صيام االعتكاف، فإن 

رمضان، االعتكاف سبب لتوجه األمر بالصوم، ورؤية هالل رمضان سبب توجه األمر بصوم 

فيدخل سبب االعتكاف يف سبب رؤية اهلالل، ويتداخل االعتكاف ورؤية اهلالل، الرابع: 

الكفارات يف األيامن عىل املشهور يف حل األيامن عىل التكرار دون اإلنشاء، بخالف تكرار 

الطالق حيمل عىل اإلنشاء حتى يريد التكرار، ويف كفارة إفساد رمضان إذا تكرر الوطء منه يف 

يوم الواحد عندنا عىل اخلالف، وعند أيب حنيفة يف اليومني، وله قوالن يف الرمضانني، اخلامس: ال

احلدود املتامثلة وإن اختلفت أسباهبا كالقذف ورشب اخلمر، أو متاثلت كالزنى مراًرا والرسقة 

= مرارا والرشب مرارا قبل إقامة احلد عليه، وهي من أوىل األسباب بالتداخل؛ ألن تكررها 



       
  

 
 

 

  

  
٣٨١

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

  الفصل األول: التداخل يف أفعال احلج والعمرة:

   :مبحثنيعلى  ويشتمل

 ): ١األول: التداخل يف الطواف( املبحث

الوداع، فإنه  افالفقهاء إىل: أن من طاف الطواف الركن؛ ونوى به طو  مجهور ذهب

بالبيت، ألنه تداخل  هحىت يكون آخر عهدإذا أّخره  ،ويكفيه عن طواف الوداع ؛جيزئه

واحد، فقد شرع طواف الوداع: ليكون  دمهامقصو  ألن وباندراج األدىن يف األعلى؛ 

  ).٢آخر عهد املسلم بالبيت؛ وقد حصل يف طواف اإلفاضة(

  ).٣األحناف إىل: عدم تداخلهما؛ الختالف مقصودمها( وذهب

                                                                                                                     

مهلك، السادس: األموال كالواطئ بالشبهة املتحدة إذا تكرر الوطء فإن كل وطأة لو انفردت =

ا من صداق املثل، وال جيب يف ذلك إال صداق واحد، وكدية األطراف مع  أوجبت مهًرا تام�

النفس، فإنه إذا قطع أطرافه، ورسى ذلك لنفسه اكتفى صاحب الرشع بدية واحدة للنفس، مع 

ب قبل الرسيان نحو عرش ديات بحسب تعدد العضو املجني عليه، ومع ذلك يسقط أن الواج

 ).٣٠-٢/٢٩اجلميع وال يلزم إال دية واحدة. انظر هذه األمثلة يف الفروق للقرايف (

) الطواف ثالثة أنواع عند الفقهاء: النوع األول: طواف اإلفاضة؛ وهو طواف يوم النحر؛ ويسـمى  ١

الفقهاء، والنوع الثاين: طواف القدوم: فهـو سـنة عنـد مجهـور الفقهـاء،  بالركن: هو ركن باتفاق

وذهب املالكية إىل القول بوجوبه، والنوع الثالث: طواف الوداع؛ ويسمى بطواف الّصدر، وهو 

رجوع املسافر إىل بلده؛ ومغادرته مكة حرسها اهللا تعاىل: فهو واجب عنـد الفقهـاء، و سـنة عنـد 

لنذر فهو واجب. انظر تفصيل ذلك مع أدلتهم و وجوه اسـتدالهلم: بـدائع املالكية. وأما طواف ا

)، روضـة ١/٣٦٥وما بعدها)، املدونة الكـربى لإلمـام مالـك ( ٢/١٢٧الصنائع لـ الكاساين(

 ).١/٤٥٠)، الكايف لـ ابن قدامة (٣/٧٦الطالبني لـ النووي (

)، ٢/٢٩٣و املنتقـى لــ البـاجي ( )٢/٤٠) انظر املراجع السابقة، والرشح الصـغري لــ الـدردير ( ٢

) و األشباه والنظائر لـ ١/٢٧٠) و املنثور يف القواعد لـ الزركيش (٨/١٢املجموع لـ النووي (

 . ٢٤، القواعد الفقهية لـ ابن رجب احلنبيل صـ  ٢٣السيوطي صـ 

و األشـباه  )٢/٤٩٦وما بعدها) و حاشية ابن عابدين ( ٢/٤٥٧) فتح القدير لـ الكامل ابن اهلامم ( ٣

 . ١٣٢والنظائر لـ ابن نجيم صـ 



       
  

 
 

 

  

  
٣٨٢

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

حقق املقصود منهما، وألن يف القول به هو ما ذهب إليه اجلمهور لت الراجح: الرتجيح

 ؛وضيق املكان ؛هذه األيام من شدة الزحام دهعلى احلاج مع ما نشه يسريحتقيق للت

  وكثرة احلجاج واملعتمرين.

 بطوافاملبحث: أن طواف القدوم يندرج بطواف العمرة؛ و  هذااملسائل املتعلقة يف  ومن

كما جتزئ الصالة املفروضة   ،اج أو املعتمروحيصل ثوا�ما وأجرمها؛ إن نوامها احل نذر،ال

إن نوامها، فإن تأدية طواف القدوم بالفرض؛ أو  وا�ما؛وحيصل له ث جد،عن حتية املس

فقد أجزأ طواف واحد  ة،النذر، يتخرّج على نظرية التداخل يف العبادات البدنية املالي

ا: طواف الركن أو النذر؛ يف األدين ومه ألعلىالحتاد املقصود؛ والندراج ا ؛عن طوافني 

 يف طواف القدوم، مع حصوله على أجرمها؛ إن نوامها.

فصالة الفريضة تكفيه عن ركعيت  ة؛أقيمت الصال وقدمن طوافه  هىمن انت وكذلك

 الطواف. 

  

  



       
  

 
 

 

  

  
٣٨٣

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

احلج  أفعاليف حج القارن بني  التداخلالثاني:  املبحث

  )١(والعمرة

  ويشتمل على ثالثة مطالب: 
روع يف بيان هذا املبحث، جتدر اإلشارة إىل ما وقع من الش قبل: تمهيد

 فيمنالفقهاء  اختلففقد  ذلك،اخلالف بني الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل يف 

هل يكون قارنا، وكذلك فيمن  ؛احلج عليها؛ أو العكس لبالعمرة وأدخ مأحر 

وسعي واحد، أو  طوافهل يلزمه  واحد،قرن بني احلج والعمرة يف إحرام 

 يف هذه املطالب الثالثة.  سيأيتوافان وسعيان، وبيان ذلك يلزمه ط

 األول: إدخال الحج على العمرة: المطلب

  هذه املسائل:  يفهذا املطلب بـإذن اهللا تعاىل  وبيان

  في طوافها:  شروعاألولى: إدخال الحج على العمرة قبل ال المسألة

                                                 

) األنساك ثالثة أنواع: النوع األول: حج التمتع: وهو أن حيرم باحلج والعمرة ؛ مـن ميقـات بلـده؛  ١

لدخول مكة معتمرا يف أشهر احلج؛ وبعد فراغه من أفعال العمرة يتحلل؛ ثم حيرم باحلج من مكة 

ام لتمتعه، وسـمي متمتعـا ألنـه: يتمتـع بمحظـورات يوم الرتوية؛ وعليه هدي من هبيمة األنع

مجهور الفقهاء عـىل عـدم التفريـق بـني -اإلحرام؛ بني احلج والعمرة، والنوع الثاين: حج القران: 

وهو أن حيرم باحلج والعمرة معا بنينة واحدة؛ وسفر واحد؛ يف أشـهر  -اآلفاقي واملكي (امليقايت)

هذا إذا أحرم بالعمرة واحلج معـا يف وقـت واحـد؛ -احلج احلج، وتندرج أفعال العمرة يف أفعال 

، وهو عند األحناف خاص لآلفـاقي دون املكـي، إذا مجـع بـني -وهي الصورة األصلية للقران

احلج والعمرة؛ قبل أكثر طواف العمرة، مع تأديته للعمرة يف أشـهر احلـج، فإنـه يلزمـه طوفـان 

تب عليه: إحتاد امليقات والفعل فـيهام، فيكفـي عندهم؛ وسعيان، كام سيأيت يف هذا املبحث، ويرت

هلام ميقات واحد، وإحرام واحد، وتلبية واحدة، وحلق واحد؛ باتفاق الفقهاء، والنـوع الثالـث: 

 حج اإلفراد: وهو أن حيرم باحلج وحده. 

)، املدونـة الكـربى لــ ٢/٥٣٠)، حاشية ابن عابـدين(٢/٥١٨انظر: فتح القدير لـ الكامل ابن اهلامم(

)، ٧/١٧١)، املجموع لـ النـووي(١/٢٤٥)، بداية املجتهد لـ ابن رشد (١/٣١٥اإلمام مالك(

ــبيني( ـــ الرش ــاج ل ــي املحت ــة(١/٥١٣مغن ــن قدام ـــ اب ــي ل ـــ ٣/٣٧٦)، املغن ــاف ل )، اإلنص

 ).٣/٤٣٤املرداوي(



       
  

 
 

 

  

  
٣٨٤

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

أن يطوف  بلق-مجهور الفقهاء إىل: أن من أدخل احلج على العمرة  ذهب

غري تفريق بني  من ،يصري قارنا، وتتداخل أفعال احلج والعمرة نهفإ -لعمرةل

 ،)١(يقايتاآلفاقي واملكي، خالفا للحنفية فإ�م قالوا به لآلفاقي؛ دون امل

 جاء يف حديث عائشة رضي اهللا عنها يف حجتها مع النيب مبا واستدلوا

ومل  ،كان يوم عرفة  حىت فلم أزل حائضا ،: "فقدمت مكة وأنا حائضقالت

 ،رسول اهللا: "فقال: انقضي رأسك إىلفشكوت ذلك  ،بعمرة الإ أُْهِلل

وجه الداللة منه :  و)، ٢باحلج، و دعي العمرة" ففعلت"( ِهلِّيوأَ  امتشطي،و 

ومل تطف  ؛وبقيت كذلك حىت يوم عرفة ،أن عائشة كانت حمرمة بعمرة

 عليه وآله وسلم أن تدخل اهللا صلىفأمرها النيب  ،بالبيت بسبب حيضها

قبل  ؛احلج على العمرة، فدل ذلك على جواز إدخال احلج على العمرة

 الطواف هلا.

هو قول اجلمهور يف هذه املسألة، من غري تفريق بني اآلفاقي واملكي،  والراجح

التفاق األحناف معهم على اآلفاقي؛ بأنه يصري قارنا على الصفة املتقدمة، 

النقل ال يعين نقل العدم،  مف فال عربة به؛ ألن عدوأما ختصيص األحنا

وكذلك ال مقيد له؛ فيبقى على  كليهما،وأيضا استصحابا ألصل اجلواز ل

  ).٣إطالقه؛ حىت يرد دليل التقييد"(

 الشروع في طوافها:  بعدالثانية: إدخال الحج على العمرة  المسألة

هو الشروع يف طواف  فاملعتربأو أكثره فال فرق،  ؛أدى بعض الطواف سواء

  :نيعلى قول ااختلف الفقهاء فيه فقدالعمرة، 
   هذا منه ويصحقارنا؛  يصريمجهور الفقهاء إىل: أنه  ذهب: ألولا القول

                                                 

 )، واملراجع السابقة. ٢/٢٥٧)، حاشية الدسوقي(٢/١٦٧) بدائع الصنائع ( ١

 مسلم .) أخرجه البخاري و ٢

 ) انظر املراجع السابقة. ٣



       
  

 
 

 

  

  
٣٨٥

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

  ).١(طوافهااحلج على العمرة بعد الشروع يف  بــإدخال الفعل؛

الثاين: ذهب الشافعية وبعض املالكية إىل: أنه ال يصح إدخال احلج  القول

 ).٢بعد الشروع بطواف العمرة؛ ولو خبطوة واحدة( رةلعمعلى ا

أعظم  - يف أفعاهلا والشروع-مبقصود العمرة  اإلحرام اتصال: أن ودليلهم

 غريها.  إىلفال ينصرف بعد ذلك  ،أفعاهلا

ما ذهب إليه اجلمهور؛ من غري تفريق بني اآلفاقي املكي، ألنه بأدائه  والراجح

الشروع يف  فرفيغت ،أوقع الطواف كامالال يكون قد  ؛جزءا من الطواف

  الطواف إذا مل يتمه.

 الثالثة: إدخال الحج على العمرة بعد إكمال طوافها: المسألة

إىل:  الفقهاء مجهور ذهبأدخل احلج على العمرة بعد إكمال طوافها، ف إذ

فيكون  ؛ألنه مل يكن من أركا�ا إال السعي ،)٣وال يصبح قارنا( ؛ال يصح نهأ

  ).  ٤أكثرها، وألنه قد أخذ يف التحلل، وألنه أتى مبقصود العمرة(قد مت 

فيصح؛  عليهو  فحسب، لآلفاقياألحناف إىل: أن ذلك جائز  وذهب

 ).٥ويصبح قارنا(

                                                 

 ) انظر املراجع السابقة، وكام سبق فهو قول األحناف يف اآلفاقي؛ دون املكي. ١

وإن وقف عند احلجر األسود؛ للرشوع يف الطواف ومل يمسـه، ") قال احلافظ النووي رمحه اهللا تعاىل:  ٢

 ).٧/١٧٢. املجموع ("افثم أحرم باحلج صح؛ وصار قارنا، ألنه مل يتلبس بيشء من الطو

) عىل تفصيل عندهم يف هذه املسألة: فمذهب املالكية عىل: أنه بعد الرشوع يف ركعتي الطواف، مـع  ٣

) وما سبق من ٢/٣٥الكراهة قبل الرشوع يف ركعتي الطواف. انظر الرشح الصغري لـ الدردير (

 ).١/٣٩٤ن قدامة (املراجع، ومذهب احلنابلة: إذا مل يسق اهلدي. انظر الكايف لـ اب

) مع ما سبق مـن ١/٢٠١)، املهذب لـ الشريازي (١/٣١١) انظر: املدونة الكربى لـ اإلمام مالك ( ٤

 املراجع.

 ) واملراجع السابقة.٢/٥٣٠) حاشية ابن عابدين ( ٥



       
  

 
 

 

  

  
٣٨٦

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

مبقصودها؛ وعمل من أعماهلا؛ وهو  شروعه: هو قول اجلمهور؛ لوالراجح

 التحلل،شرع يف سبب  وألنه؛  أفعاهلاأتى مبعظم  وألنه ،الطواف وهو فرض

  غريها. إيلفال يتقاضها 

  

 

  الثاني: إدخال العمرة على الحج:  المطلب

وال يكون  احلج،يصح إدخال العمرة على  ال: أنه إىل فقهاءمجهور ال ذهب

�ا، وإمنا مل تردف  هلّ وال يلزمه دم القران؛ وال قضاء العمرة اليت أ ؛قارنا

 فقالوالك األحناف وخالف يف ذ ،)١العمرة علي احلج، لضعفها وقّوته(

احلج على  إدخالالسنة  نفإ السنة،مع كراهيته ملخالفة  ؛قارنا ويكونجبوازه، 

  ).٢القران أحسن يف هذه احلالة( وعدم ،العمرة

 بنيف املوطأ عن املقداد  مالك اإلمامرواه  اهو قول اجلمهور: مل والراجح

فخرج عليٌّ  ان،القر أن عثمان ينهى عن  رضي اهللا عنه: أنه أخرب عليا�  األسود

و وجه الداللة منه:  ،بعمرة وحج معا" لهمال لبيكيقول: " وهو ،مغضبا

على جواز إرداف احلج على  ليلوذلك د ،تقدميه العمرة يف اللفظ؛ والنية

)، وألنه مل يرد بذلك أثر، وألن إحرامه �ا ال يزيده ٣العمرة، ال العكس(

ترتيبه، خبالف إدخال احلج على  احلج، وال يغري بإحراملزمه  ماعمال على 

 ).٤العمرة(

                                                 

) وقال الدردير: (ال يصح إرداف عمرة عىل حج؛ لقوتـه، فـال يقبـل غـريه) ا.هــ الرشـح الصـغري  ١

ي أن ذلك ال يتخرج عىل التداخل؛ الندراج األعىل يف األدنى. وانظر مغني املحتـاج )، أ٢/٣٥(

 ).١/٥٦٧)، رشح العمدة لـ شيخ اإلسالم ابن تيمية (١/٥١٤لـ الرشبيني (

 )، واملراجع السابقة.٤/١٨٠) انظر املبسوط لـ الرسخيس (٧

 ).٢/٢١٣) انظر املنتقى لـ الباجي ( ٣

 ).٣/٣٩٥دامة () انظر الكايف لـ ابن ق ٤



       
  

 
 

 

  

  
٣٨٧

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

  

 الثالث: تداخل طواف وسعي القارن: المطلب

 يلزمه هلواحد؛  إحرامالفقهاء فيمن: قرن بني احلج والعمرة يف  اختلف

 :قولني إىل ،يلزمه طوافان وسعيان أم ،طواف وسعي واحد

 ؛حداالقارن يطوف طوافا وا أن: ذهب مجهور الفقهاء إىل: األول القول

وهو مذهب  التابعني،الصحابة و  بعض قالوبه  حدا،سعيا وا ويسعى

واستدلوا حبديث عائشة والشاهد فيه قوهلا رضي اهللا عنها:"وأما  ،)١الظاهرية(

)، و وجه الداللة ٢الذين كانوا مجعوا احلج والعمرة، فإمنا طافوا طوافا واحدا"(

 كذلكو  ،ال طواف واحدإ يلزمهالقارن ال  نصريح الداللة على أ نهمنه: أ

استدلوا حبديث عائشة الذي سبق ذكره يف املطلب األول من املبحث الثاين، 

اهللا عليه وآله وسلم هلا لتصري قارنة؛  صلىالنيب  مرمنه: أن أ الداللةو وجه 

يف أن القارن يكفيه طواف واحد؛ حلجه وعمرته، كما فعلت  واضحصريح و 

يطف النيب  ملجابر أنه قال:" ديثلوا حباستد وكذلك ،عائشة رضي اهللا عنها

إال طوافا  ؛اهللا عليه وآله وسلم وال أصحابه بني الصفا واملروة صلى

)، و وجه الداللة منه: أنه نص على أن النيب صلى اهللا عليه وآله ٣واحد"(

                                                 

)، املسـائل الفقهيـة لــ أيب يعـىل ٨/٦١، املجموع لـ النووي ( ١٥١) انظر الكايف لـ ابن عبدالرب صـ  ١

 ).٧/١٧٣)، املحىل لـ ابن حزم (١/٢٨٤احلنبيل (

هذا دليل عىل أن القارن يكفيه طواف واحد؛ عن طواف ") أخرجه البخاري ومسلم، وقال النووي:  ٢

عىل أفعال احلج، وتندرج أفعـال العمـرة كلهـا يف أفعـال احلـج. ا.هــ رشح  الركن، وأنه يقترص

)، وانظر فتح الباري رشح صحيح البخاري لـ ابـن حجـر العسـقالين ٨/١٤١صحيح مسلم (

ال رضورة إىل تأويل الطواف بالسعي، بل املراد الطواف عـىل ")، وقال ابن الرتكامين: ٣/٤٩٤(

عىل أهنم طافوا، طوافا واحدا؛ وسعوا سعيا واحدا، عمال  ظاهره؛ وهو الطواف بالبيت، وحيمل

 ).٥/١٠٦. اجلوهر النقي عىل السنن الكربى لـ البيهقي ("باللفظني

) أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبداهللا ريض اهللا عنهام يف صفة حجـة النبـي صـىل اهللا عليـه وآلـه  ٣

 وسلم.



       
  

 
 

 

  

  
٣٨٨

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

وسلم مل يطف بني الصفا واملروة إال طوافا واحدا، وهو أسلوب يفيد احلصر، 

استدلوا حبديث حديث  وكذلكالقارن إال سعي،   ىلفدل على أنه ليس ع

:"من أحرم باحلج الابن عمر أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم ق

) ١حىت حيل منها مجيعا"(  ،والعمرة، أجزأه طواف واحد؛ وسعي واحد عنهما

واحد؛ وسعي واحد للقارن،  افنص على إجزاء طو  أنهو وجه الداللة منه: 

 على االكتفاء �ما. وهو صريح الداللة

 طوافنييطوف  أنهالثاين: ذهب احلنفية وهو رواية عن احلنابلة إىل أن:  القول

 ليسواستدلوا بأدلة  ،)٢(والتابعنيسعيني، وبه قال بعض الصحابة  ويسعى

  .)٣وأجيب عنها، فانظرها يف مظا�ا( ؛هذا حمل بسطها؛ وقد نوقشت

حد؛ وسعي واحد للقارن، وذلك اجلمهور بلزوم طواف وا مذهب هو: الراجح

اليت استدل �ا املخالفون  حاديثولضعف األ ،األحاديث املستدل �ا صحةل

 هلم.

قال: بأن القارن يلزمه طوافان  منف ،مثرة اخلالف: فيمن قتل صيدا وتظهر

وسعيان، يلزمه جزاءان، أل�ما نسكان، فوجب لكل نسك جزاء ، ومن 

 ) ١جزاء واحد( فيلزمه ،دقال: يلزمه طواف واحد؛ وسعي واح

                                                 

وصححه الشيخ األلباين، وأصـله يف الصـحيحني، ) أخرجه الرتمذي يف جامعه وابن ماجه يف سننه،  ١

) وقال حينام أورد حديث جابر املتقدم وفيه مرفوعـا: ٥/١٠٧ورواه البيهقي يف السنن الكربى (

، قال: ومعناه دخلت يف أجزاء أفعال احلـج؛ فاحتـدتا يف "دخلت العمرة يف احلج إىل يوم القيامة"

وكذلك السعي، كـام ال حيـرم هلـام إال إحرامـا العمل، فال يطوف القارن أكثر من طواف واحد؛ 

 ا.هـ."واحدا 

 ).٣/٤٦٦)، املغني لـ ابن قدامة (٢/٥٣٢) انظر حاشية ابن عابدين ( ٢

، زاد املعاد لـ ابن  ١٢٩) انظر املراجع السابقة، و القرى لقاصد أم القرى لـ حمب الدين الطربي صـ  ٣

)، سبل السالم رشح بلوغ املـرام لــ ٣/١١١( )، نصب الراية لـ الزيلعي٢/١٤٤قيم اجلوزية (

 ).٢/٤٤٤الصنعاين (



       
  

 
 

 

  

  
٣٨٩

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

أي من الصحابة الكرام رضي اهللا  –ينقل أحد منهم  ومل"تيمية:  ابن وقال

ومن املعلوم أن  ى،، أن أحدا طاف وسعى، مث طاف وسع-عنهم وأرضاهم 

: مما تتوافر اهلمم والدواعي على نقله، فلما مل ينقله أحد من ذامثل ه

  ).٢("الصحابة، علم أنه مل يكن

                                                                                                                     

، املنثـور يف  ١٢٧، األشباه والنظائر لـ السيوطي صـ  ١٣٣) انظر األشباه والنظائر لـ ابن نجيم صـ  ١

 . ٢٣)، القواعد الفقهية لـ ابن رجب احلنبيل صـ ١/٢٧٢القواعد للزركيش (

 ).٢٦/٧٧ن تيمية () جمموع الفتاوى لـ شيخ اإلسالم اب ٢



       
  

 
 

 

  

  
٣٩٠

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

  

  : املناسك فدية يف التداخل: الثاني الفصل

 على مبحثني:  ويشتمل
  : مطالب ثالثة وفيه: احلج فدية يف التداخل: األول املبحث

  الصيد الربي: فديةيف  التداخل األول: المطلب

  يف فدية تكرار اجلماع حال اإلحرام: التداخل الثاني: المطلب

  :فرعان وفيه حرام:يف فدية بقية حمظورات اإل التداخل الثالث: المطلب

األول: أن تكون الفدية الرتكاب حمظورات من نوع واحد: وفيه أربع  الفرع

  مسائل:

  الثاين: أن تكون الفدية الرتكاب حمظورات من نوعني خمتلفني فأكثر: الفرع

 الواجبة الدماء في التداخل: الثاني المبحث
   :مطلبان وفيه :الحج لجبران

   أسباب وجو�ا من نوعني: اختالفاجبة مع دماء و  اجتماع األول: المطلب

دماء واجبة مع اختالف أسباب وجو�ا من نوع  اجتماع الثاني: المطلب

  :واحد

  



       
  

 
 

 

  

  
٣٩١

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

  :املناسك فدية يف التداخل: الثاني الفصل

   يف فدية احلج: التداخلاألول:  املبحث

  : البثالثة مط وفيه

بسبب  فدية: ألولفا ،إىل ثالثة أقسام رئيسة )١(فدية احلج تنقسم :تمهيد

بسبب اجلماع حال اإلحرام،  فدية: الثاينجزاء الصيد الربي حال اإلحرام، و 

  حمظورات اإلحرام.  من فعلهارتكاب ما حيرم على احملرم  بببس فدية: الثالثو 

 هذه األقسام يف املطالب التالية: وبيان

 ىلعامة الفقهاء إ ذهب :البري الصيد فديةفي  التداخل: ألولا المطلب

 ليهفيجب ع ،مرة بعد مرة؛ قبل التكفري؛ أو بعده الصيدقتل  إذااحملرم  أن

                                                 

) اصطلح فقهاء األحناف عىل التعبري عنها بلفظ (اجلنايات)، وفدية احلج: هي ذاهتا الكفارة، واجلـزاء  ١

الذي جيب من جراء ارتكاب املحرم شيئا من حمظورات اإلحرام، أو احلرم يف احلج عىل اخـتالف 

ا باملثل يف جزاء الصيد، أم هديا أنواعها، سواء كانت عىل التخيري أم الرتتيب، وسواء أكانت ضامن

ودما، وهو الذي جتزيء فيه الشاة؛ أو البدنة للمجامع، عىل تفصيل: فيام لو جامع بعد الوقـوف 

بعرفة، أو قبل التحلل األول، وهذا متعلق بـاملحرم قبـل حتللـه مـن إحرامـه، أم كانـت لسـائر 

 املحظورات كمن تطيب؛ أو لبس خميطا؛ نحو ذلك.

أيضا عىل الكفارة املخرية للنوع األخري، والتي وردت يف القـران الكـريم؛ جـزاء حلـق وتطلق الفدية 

الرأس ملن كان مريضا؛ أو به أذى، وهي: صيام ثالثة أيام؛ أو صدقة: وهي إطعام ستة مساكني، 

نصف صاع من قمح؛ أو صاع من شعري؛ أو متر، أو نسك وهو: ذبح شاة، ويطلق عليه دم، كـام 

لَّـُه َفَمـن َكـاَن  َوال قال تبارك وتعاىل:  يطلق هدي أيضا، لُِقوا ُرُءوَسُكْم َحتَّى َيْبُلَغ اهلَـْدُي َحمِ َحتْ

ن ِصَياٍم َأْو َصـَدَقٍة َأْو ُنُسـٍك  ْأِسِه َفِفْدَيٌة مِّ ن رَّ ِريضًا َأْو بِِه َأًذًى مِّ ) ، وملـا ١٩٦(البقـرة :  ِمنُكم مَّ

حـني -قال له  ريض اهللا عنه أن رسول اهللا  أخرجاه يف الصحيحني من حديث كعب بن عجرة

احلق رأسك، وصم ثالثـة أيـام، أو  ": -اشتكى له القمل يف رأسه، فأذن له أن حيلق شعر رأسه

)، الرشح الصـغري لــ ٢/٥٤٣، انظر: حاشية ابن عابدين ("أطعم ستة مساكني، أو انسك بشاة

 ).٣/٢٥٥ابن قدامة ( )، املغني لـ٧/٣٦٤)، املجموع لـ النووي (٢/٧٤الدردير (



       
  

 
 

 

  

  
٣٩٢

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

 يـَُّهاأَ  يَا"قوله تعاىل:  لعموم )١اجلزاء كما قتل، وال تداخل يف جزاء الصيد(

ُتمْ الصَّْيد  تـَْقتـُُلوا الَ الَِّذيَن آَمُنوا  قـَتَـَلُه ِمنُكم مُّتَـَعمِّدًا َفَجَزاٌء  َوَمنُحُرٌم  َوأَنـْ

دائم مستمر عليه ما دام  هي] فالن٩٥املائدة : سورة[ مِّْثُل َما قـََتَل ِمَن النـََّعِم"

بتكرر الصيد  حمرما، فمىت قتله فاجلزاء من أجل ذلك الزم له، فيتكرر اجلزاء

 ت،فإ�ا إن تكرر  ،فأشبه إتالف األموال مضمون؛وهو حمرم، وألنه إتالف 

ويتكرر اجلزاء بتكرر  ،وعليه، فال تداخل يف جزاء الصيد ،فيتكرر الضمان

 ).٢الصيد للمحرم(

وتداخلت احلرمتان  ،يف احلرم، كان عليه جزاء واحد إن قتل احملرم صيداً  وأما

أل�ما من جنس واحد، قياسا علي  ،رمة اإلحراميف حقه: حرم احلرم؛ وح

حرمة احلج  كقد انته نهيلزمه جزاء واحدا، مع أ دا،القارن، فإنه إذا قتل صي

حرمة احلرم  درجتفان ،اإلحرام أقوي من حرمة احلرم حرمةمعا؛ وألن  ةوالعمر 

  ).٣يف حرمة اإلحرام(

   :مراحال اإلح الجماع تكرار فديةفي  التداخل: الثاني لمطلبا

أم  ،الفدية خلاحملرم لزوجته مرة بعد مرة، فهل تتدا عالفقهاء يف مجا  اختلف

  تتكرر الفدية بتكرر اجلماع، فقد اختلفوا يف ذلك على أربعة أقوال: 

                                                 

)، ٣/٧٢) هو قول: مجهور الفقهاء؛ والراجح عند احلنابلة. انظر: العناية مع فتح القدير لـ البابريت ( ١

)، املغني لـ ابن ٣/١٤٩)، روضة الطالبني لـ النووي (٢/١٠٧الرشح الصغري لـ الدردير (

يتداخل يف حقه، وبه قال:  )، ويف رواية مرجوحة عند احلنابلة: أن جزاء الصيد٣/٤٩٦قدامة (

 بعض الصحابة منهم ابن عباس ريض اهللا عنهم؛ وبعض التابعني منهم جماهد رمحه اهللا تعاىل.

 ). ٦/١٩٩) و (٢/٦٨٢) انظر اجلامع ألحكام القرآن لـ أيب بكر ابن العريب القرطبي ( ٢

، بداية  ١٣٢نجيم صـ )، األشباه والنظائر لـ ابن ٢/٢٠٨) انظر بدائع الصنائع لـ الكاساين ( ٣

)، املنثور يف القواعد لـ الزركيش ٤/٢٠٩)، الفروق لـ القرايف (١/٢٦٢املجتهد لـ ابن رشد (

)، ١/٣٠٠، املسائل الفقهية لـ أيب يعىل ( ١٢٦)، األشباه والنظائر لـ السيوطي صـ ١/٢٧٢(

 ).٢/٣٨٤رشح العمدة لـ ابن تيمية (



       
  

 
 

 

  

  
٣٩٣

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

و هو وجه مرجوح عند الشافعية إىل: أن فدية  احلنفية؛األول: ذهب  القول

 واستدل ،واحدةأكثر من مرة فدية  ماعويكفي عن اجل ،اجلماع تتداخل

األحناف: بأن ا�لس الواحد دليل جامع ملرات اجلماع؛ ولو أنه جامع مرارا، 

على خالف  سانهنا استح والتداخل ،واختلف ا�لس، لتكررت الفدية

واحد،  جنسمن  ؛القياس، ألن أسباب الوجوب اجتمعت يف جملس واحد

املتفرقة؛ كما جيمع األفعال  جيمعألن ا�لس الواحد  ؛فيكتفى بكفارة واحدة

األقوال املتفرقة، كإيالجات يف مجاع واحد، فإ�ا ال توجب إال كفارة واحدة، 

 ).١أوجبت الكفارة،كذا هنا( نفردت؛كان كل إيالجة ا  نوإ

و حممد بن احلسن إىل: أن فدية اجلماع تتداخل  ؛املالكية ذهب: الثاين القول

كرر مجاع امرأة واحدة؛ أو مطلقا، سواء احتد ا�لس؛ أم اختلف، و سواء  

عدد من النساء، فليس عليه إال كفارة ودم واحد، واستدلوا: بأن اجلماع 

 حدة؛األول أفسد اإلحرام، وقد ترتب عليه كفارة، ومبا أن حرمة اإلحرام وا

رمضان مرة  �اركا�امع يف   ،وقد انتهكت مرة، فال يتصور انتهاكها مرة ثانية

وال أثر بعد ذلك  ،فإنه تكفيه كفارة واحدة ،بعد مرة؛ يف جملس واحد

 ).٢الفدية، سواء احتد ا�لس؛ أو اختلف( فتتداخل ،للجماع الثاين

                                                 

ظورات اإلحرام، وهو مفسد للحج؛ وعليه القضـاء مـن قابـل. ) جتدر اإلشارة إىل: أن اجلامع من حم١

وأما قول احلنفية فهو: برشط احتاد املجلس؛ وبرشط أن ال يقصد بـاجلامع رفـض اإلحـرام، فـإن 

قصد رفض اإلحرام؛ والتحليل منه، فعليه كفارة واحدة مطلقا، احتد املجلس؛ أو اختلـف، ألن 

)، بـدائع ٣/٤٤ر فتح القدير لـ الكامل ابن اهلامم (القصد من الرفض، هو تعجيل اإلحالل. انظ

)، حاشـية ابـن عابــدين ٤/١٢٢)، املبسـوط لـــ الرسخيسـ (٢/٢١٧الصـنائع لــ الكاسـاين (

)٢/٥٥٨.( 

، الدسوقي عىل  ١٦٠)، الكايف لـ ابن عبدالرب صـ ١/٣٠٥) انظر املدونة الكربى لـ اإلمام مالك ( ٢

)، واملراجع السابقة للحنفية يف القول ٢/٣٠٧خليل ()، الزرقاين عىل ٢/٦٩الرشح الكبري (

 األول.



       
  

 
 

 

  

  
٣٩٤

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

الثالث : ذهب الشافعية؛ و هو رواية عند احلنابلة إىل: أن فدية اجلماع  القول

تتكرر بتكرر اجلماع، واستدلوا: بأن اجلماع هو سبب الفدية، وقد تكرر؛ 

  ).١سببها( اربتكر فتتكرر الفدية، 

: ذهب احلنابلة إىل: أن فدية اجلماع تتداخل؛ إن مل يكفر عن الرابع القول

 موجبوإال وجبت عليه كفارة أخرى، واستدلوا: بأن اجلماع  ،اجلماع األول

 ثانية،مل يوجب كفارة  ،قبل التكفري عن اجلماع األول كررفإذا ت ،للكفارة

ام الفاسد كالصحيح يف سائر وألن اإلحر  ؛قياسا على كفارة الصيام

  فكذلك الوطء؛ وألنه مل يكفر عن األول، فتتداخل كفاراته،  ،الكفارات

  ).٢(احلديتداخل حكم املهر و  كما

األول ،  عإذا مل يكفر عن اجلما  ،القول بأن فدية اجلماع تتداخل هو: الراجح

ع احلنفية متفقون م وهم ،أوىل يف هذه املسالة هوعدم ،ألن االعتداد بالتكفري

يف أنه إن حصل اجلماع يف جملس واحد؛ فإنه تلزمه كفارة واحد؛ ألن األصل 

وهو اجلماع، وقد تعددت اجلناية، فيتعدد  جبها،أن تتكرر الفدية بتكرر مو 

 تحدةحقيقة م ،يوجب جعل اجلنايات املتعددة دليلاحلكم، ولكنه قام 

  حكما، وهو احتاد ا�لس.

 

                                                 

) جيب عىل الصحيح من مذهب الشافعية يف اجلامع األول: بدنة؛ وهي البعري ذكرا أو أنثى، ويف اجلامع  ١

الثاين شاة، وكلام كرر جتب شاة، وعند الشافعية تدخل فدية مقدمات اجلامع عمدا؛ يف فدية اجلامع 

، ألن األدنى يندرج يف األعىل، خترجيا عىل أن املحدث إذا أجنـب؛ فينـدرج عىل الصحيح عندهم

)، هناية املحتـاج لــ ١/٥٢٣احلدث يف اجلنابة، ويكفيه الغسل. انظر مغني املحتاج لـ الرشبيني (

)، حليـة الفقهـاء لــ الشـايش ١/٣٠٤)، حاشية البيجوري عىل رشح الغـزي (٣/٣٤١الرميل (

)، اإلنصـاف لــ ٣/٣٣٦)، املغنـي لــ ابـن قدامـة (١/٢٧١ركيشـ ()، املنثور لـ الز٣/٢٦٥(

 ).٢/٢٥٤)، رشح العمدة لـ ابن تيمية (٣/٥٢٦املرداوي (

 ) انظر مراجع احلنابلة السابقة يف القول الثالث. ٢



       
  

 
 

 

  

  
٣٩٥

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

فقياس مع الفارق:  ،على كفارة ا�امع �ار رمضانقياس الكفارة  وأما     

 وافراهنا إمنا وجبت جربا للجناية على اإلحرام، وليس هذا املعىن مت ةالفدي نأل

على الصوم، بل النتهاك  لجنايةالصوم مل جتب جربا ل رةفإن كفا ،يف الصوم

فكلما كانت  ،حرمة الشهر، وترتب عليه: أن اإلحرام الصحيح كالفاسد

  التكفري، كان مبناها على التداخل، وإال فال. بلاية علي اإلحرام قاجلن

  



       
  

 
 

 

  

  
٣٩٦

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

بقية محظورات اإلحرام: وفيه  فديةفي  التداخل: الثالث لمطلبا

 فرعان:
رأسه بسبب  لقفيمن ح ؛فيها القياس على مقدار الفدية واألصل :تمهيد
ُلَغ الَهْدُي َمِحلَُّه رُُءوَسُكْم َحتَّى يـَبْـ  َتْحِلُقوا َوالَ "لقوله تعاىل:  ،)١األذى(

َفَمن َكاَن ِمنُكم مَّرِيضًا َأْو ِبِه َأًذى مِّن رَّْأِسِه َفِفْديٌَة مِّن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو 
حديث كعب بن عجرة رضي اهللا  يفجاء  ماو  ،]١٩٦: قرةالب سورة[ ُنُسٍك"

خبصوص حلق الرأس؛ بسبب األذى؛  ،ينص على مقدار الفدية والذي ه،عن
وجه القياس: إحلاق سائر الصور السابقة، حبلق الرأس؛ جبامع  و ،املرضو 

غري اجلماع  فديةمقدار  يف فاالختالف ،حصول الرتفه، أو االرتفاق يف كلٍ 
وصيد الرب، واالختالف يف تعددها وتداخلها؛ مع تعدد أسبا�ا، غري 

 قيقمن االختالف يف حت عمنصوص عليه، واختالف أهل العلم فيه: نو 
  ).٢ملناط(ا

                                                 

 ) وقد سبقت اإلشارة إىل ما يتعلق بالفدية يف أول هذا املبحث، والذي يعنينا يف هذا املطلب هو:  ١

صيد الرب واجلامع، أي جزاء ما يرتكبه املحرم من حمظورات غريمها، وهـي: اللـبس، وتغطيـة فدية غري 

الرأس، واالدِّهان، واستعامل الطيب، وحلق الشعر، وتقلـيم األظفـار، وهـي مـا يطلـق عليهـا 

فُّه"الفقهاء  َ  . انظر املراجع السابقة ففيها: تعداد وذكر ملحظورات اإلحرام."حمظورات الرتَّ

): ومعناه: أي اختالف الفقهـاء يف ٥/٤٨٩ل الشنقيطي يف تفسري سورة احلج من أضواء البيان () قا ٢

التحقق من توافر العلة، ورشوطها، وهي: الرتفه؛ أو االرتفاق، يف كل فعل من األفعال األخرى 

تي غري حلق الرأس، فتحقيق املناط : هو النظر يف معرفة وجود العلة؛ يف آحاد الصور الفرعية؛ ال

يراد قياسها عىل أصل، فإقامة الدليل عىل أن تلك العلة موجـودة يف الفـرع، هـو حتقيـق املنـاط، 

واملناط : الوصف الذي يراد التحقق من وجـوده يف الفـرع، هـذا بخـالف تنقـيح املنـاط فهـو: 

االجتهاد يف تعيني السبب الذي ناط الشارع به احلكم، وختريج املنـاط: هـو النظـر واالجتهـاد يف 

استنباط الوصف املناسب؛ ليجعل علة للحكم، عن طريق مسلك من مسالك العلـة املعروفـة. 

) بـاب ٣/٥٦٣انظر كشف األرسار رشح أصول البزدوي لـ عـالء الـدين البخـاري احلنفـي (

حكم العلة؛ وما بعده، إحكام األصول يف الفصول لـ الباجي املـالكي()، اإلحكـام لــ اآلمـدي 

رشوط علة األصل، الكوكب املنري رشح التحرير لــ ابـن النجـار  ) مباحث٣/٢٢٣الشافعي(

فقـد  ٣٧٥) يف مسالك العلة من باب القياس، إرشاد الفحول لـ الشوكاين صــ ٤/١٣٧احلنبيل(



       
  

 
 

 

  

  
٣٩٧

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

   محظورات من نوع (جنس) واحد: رتكاباألول: أن تكون فدية ال الفرع
تطيب مرة بعد مرة، أو كرر قص  إذا :على أن احملرم الفقهاء يف اجلملة اتفق 

 ؛حمظور تكرر لكل يكفيهالفدية تتداخل، و  فإنأظفاره، أو لبس مرة بعد مرة، 
 ،)١ى تفصيل عندهم(واحد، وإن تكرر موجبها، عل يةمن جنس واحد؛ فد

  سيأيت بيانه يف هذه املسائل األربع: 
 إذا تتداخلالنوع الواحد  فديةفقهاء احلنفية إىل أن:  ذهب األولى: فالمسألة

   ؛احتد ا�لس
 اإذ وأما ،على خالف القياس استحسانا ،)٢عدم قصد رفض اإلحرام( بشرط

أيب يوسف؛  فتتعدد الكفارة عند أيب حنيفة و  ،كانت يف جمالس متعددة
: ال تتعدد إال إذا كّفر عن د) إذا احتد ا�لس، وقال حمم٣كسجدة التالوة(

                                                                                                                     

ذكره يف مسالك العلـة بالفصـل الرابـع مـن املقصـد اخلـامس يف القيـاس ومـا يتصـل بـه مـن 

 االستدالل.

)، األشباه والنظائر لـ ابن نجيم صـ ٢/٥٤٥حاشية ابن عابدين ( )،٢/١٩٥) انظر بدائع الصنائع ( ١

ومـا  ٣/٢٥)، فتح القدير لـ ابن اهلامم مـع حواشـيه (٣/٢٦٥، حلية الفقهاء لـ الشايش ( ١٣٢

يتقيد التداخل  "بعدها) وقال البابريت يف العناية يف بيان املسوغ للتداخل باحتاد املجلس ما نصه: 

ذا كان املجلس واحد، واملقصود واحد، واملَحـالُّ خمتلفـة: فرجحنـا احتـاد باحتاد املجلس؛ ألنه إ

املقصود، بوجود اجلامع، وهو املجلس، وأما إذا اختلفـت املجـالس: فيـرتجح جانـب اخـتالف 

املحال، ويلزم لكل واحد دم؛ عمال بالوجهني، فان قليل: اجلنايات إذا كانت من جنس واحـد ال 

ق رأسه يف جمالس خمتلفة، فإن عليه كفارة واحدة لذلك، فـاجلواب: أن تتعدد الكفارة، كام إذا حل

ههنا احتاد املقصود، واحتاد املحل، وكذا اختالفهام، فمتى احتد اجلميع: لزمه كفـارة واحـدة؛ بـال 

خالف بينهم، ومتى اختلف اجلميع: لزمه كفارة متعددة، ومتى احتد املقصود؛ واختلف املحـال: 

ى جانب االحتاد، فلزمه كفارة واحدة، ومتى اختلف املجلس تقّوى جانب فإن احتد املجلس تقوّ 

االختالف؛ وتعددت الكفارة، فإذا عرفت هذا، ظهر لزوم التعدد فيام نحـن فيـه عنـد اخـتالف 

 املجلس، ولزوم الَوحدة عند احتاده ا.هـ.

 يف الصالة. ) انظر بحثي: أثر التداخل يف العبادات البدنية، أثناء مباحث أثر التداخل ٢

) أي اخلروج من العمرة، ورفض العمل فيها؛ وإمتام أفعاهلا: من طواف؛ وسعي؛ وحلق أو تقصـري،  ٣

وليس معنى رفض العمرة: إبطاهلا بالكلية واخلروج منها؛ ألن العمرة ال يصح اخلروج منها بعـد 



       
  

 
 

 

  

  
٣٩٨

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

 ؛جتب �تك اإلحرام لكفارةوألن ا ،الواحدة كاجلناية ،قبل فعل الثاين ول؛األ
 وهتك املهتوك ال يتصور. ؛األول حملظورا بارتكابحرمته  انتهكوقد 

يلزمه كفارة  ،أو أياماً  ؛احداً يومًا و  ،قميصًا وسرواًال وخفني بسل أنه فلو

وينزعه بالليل، فإن كان بنية  ؛ولو كان يلبسه يف النهار ع،واحدة عند اجلمي

 باتفاق، ىفعليه كفارة أخر  ؛كفر عن األول  إنف ؛مث لبسه مرة أخرى ؛الرتك

فيلزمه   ،ألنه ملا كفر لألول، فقد أصبح اللبس الثاين لبسًا مستأنفًا جديداً 

فعليه كفارتان يف قول أيب حنيفة وأيب يوسف،  ؛ن مل يكفروإ ،كفارة ثانية

سواء ختللهما  ،اللبستني يف احلكم اختالفألن العزم على الرتك يوجب 

أل�ما يف حكم  حدة؛وعند حممد: تلزمه كفارة وا ،يتخلله أو مل ؛التكفري

 رمضان قبل التكفري. �اريف يومني  امعقبل التكفري، كا� ؛اللبس الواحد

من  ؛حمظور ارتكابكرر   إذاذهب فقهاء املالكية إىل: أنه  :لثانيةا سألةالم

: تداخلت فعلوالفعل بالقرب من ال ؛فإن كان وقت فعلها متقاربا ،نوع واحد

  ) ١إىل العرف( راجعوتقدير القرب  ،فلزمت فدية واحدة ؛الفدية

س ثوبا ما نفعه أعم، كمن لب الفعلإذا مل ينو التكرار، ولكن قدم يف  وحمله

 ،وتتداخل الفدية ،فيدخل فيه ،أعم نفعا من السروال بفإن الثو  ،سرواال

أن ال يكون  بشرط ى،يف األعل األدىن اندراجوتكفي فدية واحدة، وهو من 

حصل له  ،كمن إذا أطال السروال طوال زائدا  ألول،املؤخر أعم نفعا من ا

وال يصح  ؛د الفديةفتتعد ،لدفع برد أو حر وأ ،أعظم من الثوب نفسه انتفاع

                                                                                                                     

لفقهـاء تقتيضـ: اإلحرام بينة اخلروج، بل يكمل أعامهلا، والرفض للعمرة واحلج له صـور عنـد ا

 ).٨/١٣٨عدم اجلمع بينهام، أو رفض إحدامها. انظر رشح صحيح مسلم لـ النووي (

) انظر بحثي: أثر العـرف بأحكـام الطـوارئ يف عقـد اإلجـارة، ففيـه بيـان لتعريـف العـرف لغـة  ١

) من قرارات جممع الفقه اإلسـالمي املنعقـد يف دورة ٩واصطالحا، وما نص عليه القرار رقم (

ديسـمرب  ١٥هــ املوافـق ١٤٠٩ره اخلامس بدولة الكويـت يف أوائـل شـهر مجـادى األوىل مؤمت

 م بشأنه. ١٩٨٨



       
  

 
 

 

  

  
٣٩٩

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

 بأي الثوب، فيج ؛مث يلبس األقل منه ،السروال يلبسالعكس كأن: 

  ).١(توإال تعدد ،إخراج فدية األول عدمهذا بشرط  ،فديتان

إىل: حمظورات  عندهم قسيمهاإىل: ت الشافعيةذهب  الثالثة: المسألة

 و استمتاعوحمظورات  ،مرتني ارهأو قلم أظف ؛حلق مرتني كمن: استهالك

كان قد   ذاالبحث هنا: فيما إ وحمل ،أو لبس مرتني ؛تطيب مرتني كمن: تـََرفُّه

 . استمتاعاأو  استهالكاسواء كان  ،من نوع واحد مرتني ؛حمظورا ارتكب

كمن حلق مرارا:   ،نوعها واحتد االستهالك؛فإذا كانت من حمظورات  وعليه

يف وقت  يء،عد شكمن حيلق رأسه شيئا ب  ،الوقت احتدفتتداخل الفدية، إذا 

 مرة إالال يأكل يف اليوم  أنفمثله كمن حيلف  ،ولو طال الفصل ،واحد

فال  ،العصر من بكرة إىل ،وأكل لقمة بعد لقمة ،فوضع الطعام ،واحدة

  حينث.

أو يف مكان  ،يف أمكنة خمتلفة ،مرارا فارهأو قلم أظ ،حلق شعره مرارا وإذا

ان: األول: وهو األصح، يلزمه ففيه عندهم طريق ،يف أوقات متفرقة ،واحد

يف  فاألولالقدمي و اجلديد:  يفقولني  سألة: أن يف املالثاين ،بكل مرة فدية

  ) .٢(التعدديف  الثاينو  التداخل،

                                                 

وما بعـدها)، الرشـح  ١/٣٠٥، املدونة الكربى ( ١٥٤) الكايف يف الفقه املالكي لـ ابن عبدالرب صـ  ١

 عـىل )، رشح الزرقاين٢/٦٢)، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري (٢/٨٩الصغري لـ الدردير (

وما بعدها)، ومما هو جدير بالـذكر:  ٤/٢١٠وما بعدها)، الفروق لـ القرايف ( ٢/٣٠٠خليل (

أنه أحيانا يصعب عىل الباحث يف الفقه املالكي؛ وجود بعض املسائل يف مظاهنا، خصوصا يف مجع 

 . املتفرق واملتناثر حتت باب واحد، فهم يذكرون مسائل الزكاة يف أبواب كتاب البيع، وهكذا

) عند الشافعية: أن من حلق يف كل مرة ثالث شعرات فأكثر، فعليـه فديـة لكـل مـرة، وإن كانـت  ٢

، ويف الشعرتني: مدان، والثـاين: يف  شعرة أو شعرتني، ففيها أربعة أقوال: األول: يف الشعرة: مدٌّ

= دم،  الشعرة درهم، ويف الشعرتني درمهان، والثالث: يف شعره ثلث دم، ويف الشـعرتني: ثلثـا

الرابع: دم كامل، والصحيح عند مجهـورهم هـو: األول وإن حلـق ثـالث شـعرات يف ثالثـة =

أمكنة؛ أو ثالثة أزمنة متفرقة، فطريقان األول: وهو األصـح : أنـه لكـل شـعرة كفـارة، وفيهـا 



       
  

 
 

 

  

  
٤٠٠

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

أو  ؛تطيب مرارا مننوعها، ك احتدو  االستمتاع؛إذا كانت من حمظورات  أما

 ،وسروالوقميص  مةكعما  ؛أو لبس أنواعا من الثياب ،تطيب بأكثر من نوع

لزمته كفارة ثانية، كما  ؛عن األول كّفر: فإن  ىمرة بعد أخر  روالأو لبس الس

 ؛فتتداخل الفدية ؛وإن مل يكفر ى،كفارة أخر   فعليه مث زىن ،مث حد لو زىن

  ألنه كالفعل الواحد. ؛متواليا فعلأن يكون ال شرطب ،ويلزمه فدية واحدة

وختلله  ،أو جملسني أو أكثر ،متفرقني اننيأو زم ؛كان ذلك يف مكانني  فإن

وإن  ،فيلزمه فديتان ،عن األول رفإن كفّ  ،من غري توايل األفعال ؛زمان طويل

أو  ،للربد مرتنيأو  لحر؛السبب: كمن لبس يف املرتني ل احتدو  ؛مل يكفر

والثاين:  ،: األصح: أنه يلزمه فديتان وهو اجلديدفقوالن ،تطيب ملرض واحد

السبب   اختلفواحدة عنهما، وإن  فدية تلزمهف ،القول بالتداخل وهو القدمي

وعشية للحر، فطريقان أحدمها: جتب فديتان قطعا؛  ،كمن لبس بكرة للربد

   اعتباروالثاين: وهو  ،ألن اختالف السبب كاختالف اجلنس، فتعدد الفدية

 كفارة واحدة.  يكفيهو  تتداخلوعليه: ف ،السبب اعتباراجلنس دون  اختالف

جنس  منمن فعل حمظورا  أنهذهب فقهاء احلنابلة إىل:  ة:الرابع المسألة

الفدية، وإن  تداخلفعليه فدية واحدة، وت ارا،كمن حلق مر   تكرارا،واحد 

مث  لحر،مث لبس ل ،كمن لبس لشدة الربد  ،تعددت األسباب للنوع الواحد

                                                                                                                     

األقوال األربعة السابقة، والثاين: التفريع عىل التداخل، فتلزمه فدية واحدة؛ ألنـه يف حكـم مـن 

قطع الشعرات يف وقت واحد، وعدمه، وهو الصحيح، فلكل شعره فدية، عىل األقوال األربعة م

السابقة، وإذا حلق شعر رأسه؛ وبدنه، فوجهان مشهوران، والصـحيح مـنهام القـول بالتـداخل، 

ومـا  ٧/٣٧٠)، املجموع (١/٢١٤والثاين، رّده النووي. انظر مراجعهم: املهذب لـ الشريازي (

وما بعدها)، مغني  ١/١٢٥)، الوجيز لـ الغزايل (٣/١٣٦الطالبني لـ النووي ( بعدها)، روضة

 ). ١/٢٧٢)، املنثور لـ الزركيش (١/٥٢١املحتاج لـ الرشبيني (

 



       
  

 
 

 

  

  
٤٠١

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

مل  اكل ذلك إذ  ،لبس للمرض، سواء أكان ذلك يف جملس أم يف جملسني

  ).١(فكفارتان ؛ور األول، فإذا كفر للمحظور األوليكفر عن احملظ

مث  ،بأسباب خمتلفة: كمن لبس للربد ؛عن أمحد: إن فعل حمظورا واحدا ورواية

وإن كان لسبب  ه،الكفارة يف حق تعددفت ،مث لبس للمرض ،لبس للحر

  ).٢لبس ملرض مرات، فكفارة واحدة( منواحد: ك

ظورات من نوعين (جنسين) الثاني: أن تكون فدية الرتكاب مح الفرع

   مختلفين:

ثالثة أقوال:  إىل اره،وقص أظف ق؛وحل ؛الفقهاء فيمن تطيب اختلف فقد

أسباب الفدية، فإ�ا  اختلفتاألول: ذهب مجهور الفقهاء إىل: أنه إذا  القول

أم يف  ؛ويلزمه لكل حمظور كفارة، سواء أكان يف جملس واحد ،تتعدد

  ،ظورات خمتلفة األجناس، فلم تتداخل أجزاؤهاحم بأ�ا استدلواو  ،)٣جملسني(

  املختلفة. ميانواأل ؛املختلفة دودكاحل
                                                 

) ودليلهم يف ذلك: أن املحظورات التي من جنس واحد، إذا تكـرر بعضـها عقـب بعـض، جيـب أن  ١

ر؛ كاحلد ود؛ واأليامن، وألن اهللا أوجب يف حلـق الـرأس تتداخل، وإن كانت متفرقة قبل أن يكفِّ

فدية واحدة، ومل يفرق بني ما وقع يف دفعة واحدة؛ أو يف دفعـات. انظـر الكـايف لــ ابـن قدامـة 

)، وقـال ١/٢٠٥)، الروض املربـع لــ البهـويت (٥٢٥/  ٣)، اإلنصاف لـ املرداوي (١/٤١٦(

اممة؛ ورساويل؛ وخفني، مل يكـن عليـه ): إذا لبس قميصًا؛ وع٣/٤٩٥املوفق ابن قدامة املغني (

إال فدية واحدة، ألنه حمظور من جنس واحد، فلم جيب فيه إال فدية واحـدة، كالطيـب يف بدنـه؛ 

 ورأسه؛ ورجليه ا.هـ.

-): ذلك أن االتصال واالنفصال ال يغري موجب اليشـء ٢/٣٨٣) قال ابن تيمية يف رشح العمدة ( ٢

اخلـة عنـد االتصـال: متداخلـة عنـد االنفصـال، وألن لذلك كانـت األفعـال املتد –أي حكمه

الكفارات كاحلدود: إنام رشعت للزجز؛ وحمي الذنب، فإن احلدود كفارات ألهلها، والكفـارات 

 حدود عن املحظورات، فوجب أن تتداخل كاحلدود ا.هـ.

ار ) وأما صفة األجناس فإن: الطيب كله جنس واحد، واللباس كلـه جـنس واحـد، وتقلـيم األظفـ ٣

جنس واحد، وحلق الشعر جنس واحد، واملبارشة كلها جـنس واحـد، إذا احتـد موجبهـا. انظـر: 

)، املغنــي لـــ ابــن ٣/٣٨) والعنايــة مــع فــتح القــدير لـــ البــابريت (٢/١٩٤بــدائع الصــنائع (

)، رشح العمــدة لـــ ابــن ٣/٥٢٧ومابعــدها)، اإلنصــاف للمــرداوي( ٣/٥٠٠قدامــة(
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 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

أسباب الفدية تتداخل، فيكفي عند  أناملالكية إىل  ذهبالثاين:  القول

   بابأس اجتماع

 حوالأ ثالثوذلك يف  ،وحلق ؛وتطيب ؛فدية واحدة، كمن لبس خمتلفة،

  ). ١(ذكروها

                                                                                                                     

). وقيل لإلمام مالـك: (أرأيـت لـو أن رجـًال ١/٢٠٤بهويت()، الروض املربع لل٢/٣٩٢تيمية(

أهلَّ باحلج، ولبس الثياب مرة بعد مرة، يف جمالس شتى، وحلق لألذى مـرة بعـد مـرة.... قـال 

اإلمام مالك: عليه لكل يشء أصاب مما وصفت الدم بعد الدم، للطيب كلـام تطيـب بـه؛ فعليـه 

لثيـاب مـرة بعـد مـرة؛ فكـذلك) املدونـة الكـربى الفدية وإن بلغ عددًا من الفدية، وإن لـبس ا

ومابعدها)، وقال بـه املالكيـة: إذا مـا تباعـدت املحظـورات، إذا مل ينوهـا، ومل يظـن  ١/٣٠٥(

)، تقريـرات ٢/٨٩، الرشح الصغري لـ الـدردير( ١٥٤إباحتها. انظر: الكايف لـ ابن عبدالرب صـ 

يت تفصيلهم يف القول الثاين من هذا )، وسيأ٤/٢١٠)، الفروق (١/٥١٤عليش مع منح اجلليل(

 الفرع.

) انظر املراجع السابقة، واحلالة األوىل التي ذكرها فقهاء املالكية هي: أن يكون فعل هذه األسـباب:  ١

يف وقت واحد بال تراخ أو بعضها قريب من بعض، كمن لبس وتطيب وحلق يف وقـت واحـد؛ 

أما احلالة الثانيـة: أن ينـوي فعـل مجيـع مـا فعليه فدية واحدة للجميع، فإن تراخت؛ تعددت. و

حيتاج إليه، ولو اختلف املوجب، كأن ينوي احللق واللبس، سواء اقرتب الزمان أو ابتعد، فعليـه 

كفارة واحدة، ونية التكرار تتحقق عندهم بثالث صور: الصورة األوىل: أن ينوي فعل كـل مـا 

ية: أن ينوي فعـل كـل مـا احتـاج إليـه منهـا. أوجب الفدية، فيفعل اجلميع، أو بعضًا منه. والثان

والثالثة: أن ينوي متعددا معينا، فعليه فدية واحدة يف كل ذلك. وأما احلالة الثالثة: أن يكرر فعـل 

حمظورات من أنواع ظانا أنه يباح له فعلها، ففعلها بسبب الظن باإلباحة، أي بظنه أنه خارج مـن 

، فارتكب املحظورات، كالذي يطـوف لإلفاضـة -بخالف الشك؛ فإنه يوجب التعدد–إحرامه 

قبل الرمي، أو للعمرة عىل غري وضوء، ثم يسعى، وحيل باعتقاده أنه حالل، ويفعـل حمظـورات 

= متعددة، ثم تبني له فسادمها؛ وأنه ما زال حمرما، فعليه كفارة واحدة هلا، وكمن يرفض إحرامه 

، فيفعل بعد رفضه عدة حمظورات، وأنـه –اأي دون إمتام أفعاهل–ظانا أن اإلحرام يصح رفضه =

حل من إحرامه، وكالذي أفسد إحرامه باجلامع، وفعل عدة حمظورات ظنا منه أن اإلحرام تسقط 

حرمته بالفساد، وظن أنه ال جيب عليه إمتام املفَسد؛ أو املرفوض، فليس عليه إال كفارة واحـدة، 

اته، أو يمنعه من بعضها، وعنـد بعضـهم: وعند بعضهم: من ظن أن اإلحرام ال يمنعه من حمظور

 ال ينفعه ظنه.



       
  

 
 

 

  

  
٤٠٣

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

الفدية إذا كان أحدمها  إنية إىل التفصيل فقالوا: الثالث: ذهب الشافع القول

أسباب متعددة: تعددت  إىل استندتفإن  لالستهالك، واألخرى لالستمتاع

 تعددسبب واحد: فت إىل استندتوإذا  ،الفدية، كمن حلق ولبس القميص

كمن شج رأسه وحلق جوانبها وسرتها   ،الفدية على الصحيح من املذهب

سبب واحد وهو حصول  مستند إىل ماسبق طيب، فإن كل فيهبضماد 

 اجلرح.

أي ليس فيها صيد له -وال يقابل أحدمها مبثله لالستهالك،كانت   إن وأما

 ؛فإن الفدية تتعدد ؛ولبس ؛وتطيب ؛، وتعدد نوعها، كمن حلق- ةفدية مثلي

 ،أو يف مكانيني ؛يف مكان ،أو مل يفرق ؛سواء فرق بينهما ،بتعدد السبب

 لفان.أل�ما جنسان خمت

وتطيب يف جملس  سلب كمن ،نوعها واختلف لالستمتاع؛كانت   إن وأما

ففيه ثالثة أوجه مشهورة:  ،عن األول، أو فعلهما معا رواحد، قبل أن يكفِّ 

: أ�ما الثاين الوجهو  ،الشافعي: تعدد الفدية منصوصوهو  ؛أصحها

 ،الواحد أل�ما مبنزلة اجلنس االستمتاع،أل�ما لغرض واحد وهو  ؛يتداخالن

تداخلت الفدية  االستمتاع؛سبب  احتد: فإن لتفصيلبا قالوا: الثالث الوجهو 

 يف مداوا�ا إىل واحتاج ،كمن أصابته شجة  ،وكفته كفارة واحدة ه،يف حق

تعددت  االستمتاعسبب  اختلفوإن  ،لزمه فدية واحدة ،وسرتها ؛طيب

  ). ١(ديةالف

القول: بعدم التداخل يف فدية  من الفقهاءذهب إليه مجهور  ماهو:  والراجح

حبرمة  االستهانة مفسدةودرء  ؛لقوة مستندهم ،اجلنس يف اختلفتاحلج، إذا 
                                                 

) ولو لبس ثوبًا مطيَّبًا، فوجهان عند الشافعية؛ والصحيح املنصوص عليـه هـو: القـول بالتـداخل،  ١

)، املهـذب ١/١٢٧وتكفيه فدية واحدة؛ الحتاد الفعل؛ وتبعية الطيب. انظر: الوجيز لـ الغزايل (

)، املنثـور يف ٣/١٧٠)، روضة الطالبني لـ النووي (٧/٣٨٢) املجموع(١/٢١٤لـ الشريازي (

 )، .١/٢٧٣القواعد لـ الزركيش (



       
  

 
 

 

  

  
٤٠٤

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

وألن يف  ،فإن الفدية تتداخل ؛ظن احملرم إباحة فعل احملظور إذاإال  ،اإلحرام

ذلك  فيناسباحلاج  قيهاجيب مراعاته وهو: كثرة املشاق اليت يال احلج معىن

  .التخفيف
  
  
  
  
  
  



       
  

 
 

 

  

  
٤٠٥

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

 احلج: جلربانالواجبة  الدماءيف  التداخل: الثاني ملبحثا

 إىل تنقسماحلج  جلربانالواجبة  الدماءفعلى مطلبين:  مشتمل وهو

  يف هذين املطلبني: بيا�ما سيأيت ،قسمني

أسباب  اختالف عم ؛دماء واجبة اجتماعيتعلق ب قسم األول: المطلب

وترك  ؛وترك املبيت مبىن ؛وجو�ا من نوعني: كمن ترك اإلحرام من امليقات

 ؛وجوب الدم اترك أحده ىترتب عل ،فهذه أسباب خمتلفة ،طواف الوداع

 ).١حتديدها( يفخالف بني الفقهاء  ىعل ،لرتك واجب من واجبات احلج
   

                                                 

) اختلف الفقهاء يف تعيني واجبات احلج؛ التي جترب بدم حال تركها، فواجبات احلج عند احلنفية هـي:  ١

 السعي؛ والوقوف بمزدلفة ولو للحظة يف النصف الثاين مـن الليـل؛ ورمـي اجلـامر؛ واحللـق أو

التقصري؛ وطواف الوداع، وعند املالكية هي: طواف القدوم عىل األصح؛ والوقـوف بمزدلفـة؛ 

ورمي اجلامر؛ واحللق أو التقصري عىل املشهور؛ واملبيت بمنى، وعند الشافعية هـي: اإلحـرام مـن 

امليقات؛ ورمي جلامر؛ واملبيت بمزدلفـة؛ وطـواف الـوداع، وعنـد احلنابلـة هـي: اإلحـرام مـن 

ت؛ والوقوف بعرفة هنارًا إىل الغروب؛ واملبيت بمزدلفة ملا بعـد منتصـف الليـل؛ واملبيـت امليقا

بمنى؛ ورمي اجلمرات مرتبا؛ واحللق أو التقصري؛ وطواف الوداع. انظر مراجع كتب األحنـاف: 

)، فتح القدير لـ ابن اهلامم ٢/١٣٣)، بدائع الصنائع لـ الكاساين (١/١٤٧االختيار لـ املوصيل (

)، وانظر مراجع كتب ٢/٥٥٠)، حاشية ابن عابدين (٤/٥٠)، املبسوط لـ الرسخيس (٣/٥٢(

)، املنتقـى لــ ١/٢٧٢)، بداية املجتهد لـ ابن رشد (٢/٢٨٧املالكية: رشح الزرقاين عىل خليل (

)، حاشــية الدســوقي عــىل الرشــح ٢/١١٩)، الرشــح الصــغري لـــ الــدردير (٣/٤٥البــاجي (

)، مغني املحتـاج ١/٢٢٧ع كتب الشافعية: املهذب لـ الشريازي ()، وانظر مراج٢/٤٦الكبري(

)، هنايـة ٣/١١٩)، روضة الطـالبني لــ النـووي (٨/١٧٩)، املجموع (١/٤٩٨لـ الرشبيني (

)، ١/٤٥١)، وانظر مراجع كتب احلنابلـة: الكـايف لــ ابـن قدامـة (٣/٣٠٠املحتاج لـ الرميل (

ــي ( ــرداوي (٣/٤٤٤املغن ـــ امل ــاف ل ــبيل ٤/٥٩)، اإلنص ــىل احلن ـــ أيب يع ــة ل ــائل الفقهي )، املس

)١/٢٨٥.( 
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 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

 ؛تركها دم واحد ىعل ترتب ،احلج كلها جمتمعة واجباتترك احلاج  إذا فهل
تتعدد الدماء  مأ ؟الواجب تالفباخهل تتداخل الدماء  أي ؟متعددة دماء أم

   ؟بتعدد السبب املوجب

  :لاعلى هذا السؤ  اوابج نقولف

إذا تعددت أسباب وجوب  ؛الواجبة الدماء تعدد: إىل الفقهاءأكثر  ذهب

كرتك املبيت   دم، احلجواجبات  من واجبفيجب برتك كل  ،الدم يف احلج

  ).١تني مكانا(الختالف املبي النحر،وترك املبيت مبزدلفة ليلة  ؛مبىن

  

دماء واجبة مع اختالف  باجتماع تعلقاآلخر ي القسم :الثاني المطلب

مث ترك رمي يوم آخر، أو  ؛يوم ميكمن ترك ر   احد،أسباب وجو�ا من نوع و 

فهل تتعدد الدماء بتعدد  ك،مث كرر ذل ؛ليلة من ليايل مىن يف غري مىن اتب

الفقهاء  اختلف  ؟واحد الدماء فيكفي عنها جمتمعة دم داخلأو تت ؟السبب

 يف ذلك إىل قولني:
 فإننوع واحد  منكانت   إذا أ�امجهور الفقهاء إىل:  ذهباألول:  القول

رمي اجلمار كلها،  ترك كمن: ومثالهفيكفي هلا دم واحد،  تتداخل، اأسبا�

عنه  قطوهو آخر أيام الرمي، فيس ؛حىت غربت مشس آخر أيام التشريق

  فكانت  واحدواستدلوا بأ�ا: من جنس  ،)٢احد(وجيب عليه دم و  الرمي،

                                                 

) انظر املراجع السابقة، وللشافعية قوالن يف هـذه املسـألة أحـدمها: جيـب عليـه دم واحـد للمبيـت  ١

بمزدلفة؛ ومنى، والقول الثاين: دم لكل واحد منهام، أي دم جربا لرتك املبيت بمزدلفة؛ ودم جـربا 

 لرتك املبيت بمنى.

كم فيام لو ترك رمي اجلامر كلها؛ وأما إن ترك من مجار يوم النحـر حصـاة؛ أو حصـاتني؛ أو ) هذا احل ٢

)، ٢/١٣٩ثالثا فإنه يتصدق لكل حصاة بنصف صاع، وال دم عليـه. انظـر: بـدائع الصـنائع (

)، الكـايف لــ ابـن ١/٢٣١)، املهذب لـ الشريازي (٢/٤٩حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري (

 ).١/٤٥١قدامة (



       
  

 
 

 

  

  
٤٠٧

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

أي مثلية   –من جهة غري متقومة  ،حظرها إحرام واحد ،الواحدة ابةكاجلن

أو طيب أعضاء، ال يلزمه  ؛كمن لبس أثوابا  احد،فيكفيها دم و  ،–كالصيد 

وألنه جنس واحد كاحللق، فال  ،إال دم واحد، ولكون الرمي كله نسكا واحدا

 .حدةكفارة وا  فيلزمه ه،فلو حلق شعر البدن كل كفارة،تتعدد ال

األسباب من نوع واحد ال  أنقول إىل:  احلنفية يف ذهبالثاين :  القول

  تتداخل، ويلزمه بكل 

عند  قول وهو ،كل يوم من أيام الرمي  ترك بتعدددم، فتتعدد الكفارة  يوم

علت يف : اجلنايات إذا كانت من جنس واحد، وفبأنواستدلوا  ،)١الشافعية(

يف  ورجليه؛جمالس متعددة، وجب لكل جملس دم، كمن قص أظفار يديه 

جمالس خمتلفة، فكذلك الدماء الواجبة لرتك عدة أسباب موجبة للدماء من 

  نوع واحد.

إذا   ؛: بتداخل الدماء الواجبةالقولذهب إليه اجلمهور من  ماهو:  الراجح

إذا كانت من جنس  ،إلحرامكانت من جنس واحد، أل�ا كفدية حمظورات ا

تتداخل، وألن رمي اجلمرات نسك واحد، واملبيت مبىن نسك  إ�اواحد ف

  واحد، فيكفي لرتك أبعاضها دم واحد. 

  مقصود النوع والسبب.  ادسوغ التداخل ههنا هو: احت والذي

                                                 

)، الـوجيز لــ ٣/٦٠)، العناية مع فـتح القـدير لــ البـابريت (٢/٥٥٤) انظر: حاشية ابن عابدين (  ١

)، وعنـد الشـافعية ٣/١٠٥)؛ وقال النووي بشذوذه كام يف روضة الطـالبني (١/١٢٢الغزايل (

ية قول ثالث وهو: أنه يلزمه دمان؛ دم جلمرة العقبة؛ ودم أليام منى. وأظهر األقوال عند الشـافع

، والثـاين: بـدرهم، والثالـث: بثلـث دم، وإن تـرك  فيمن ترك املبيت ليلة يف منى، أهنا جترب بُِمـدٍّ

ليلتني، فعىل هذا القياس. وإن ترك الليايل األربـع فقـوالن: أظهرمهـا: دمـان؛ دم ملزدلفـة؛ ودم 

ها لعـذر؛ للباقي، والثاين: دم للجميع، هذا كله يف حق من كان بمنى وقت الغروب، أما من ترك

كالرعاة؛ والسقاة، فال يشء علـيهم، وانظـر: املراجـع السـابقة و مغنـي املحتـاج لــ الرشـبيني 

)١/٥٠٦.( 



       
  

 
 

 

  

  
٤٠٨

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

  اخلـامتـة
  والصالة والسالم على خري األنام، أما بعد:، احلمد هللا  

  :اليت توصلت إليها، وهيبحث ال فهذا ملخص نتائج

التعريف املختار للتداخل: ترتب حكم واحد من اجتماع أمرين أو أكثر  - 

متماثلني، فبتكررمها يندرج أحدمها يف اآلخر، مع حتقق اإلجزاء عنهما حبكم 

  واحد، وحصول األجر يف القربات ملن نوامها.

مفهوم التداخل له صلة وثيقة مبقاصد الشريعة؛ فله دور كبري يف اإلسهام  - 

  بتحقيقها واحملافظة عليها.

يكتفى بطواف اإلفاضة ويتداخل يف طواف الوداع إذا أخره وكان هو آخر - 

 عهده باملسجد احلرام.

يكتفى بفعل واحد لصفة حج القارن، فيكفي له نية وسفر وإحرام وميقات - 

 وحلق واحد، وال تتداخل العمرة على احلج. وطواف وسعي

 يكتفى بفدية واحدة للحرم واإلحرام إذا قتل احملرم صيدا يف احلرم.- 

  يكتفى بفدية واحدة للمحرم إذا جامع أكثر من مرة ومل يُكفِّر عنه.- 

يكتفى بفدية واحدة عن حمظورات اإلحرام غري صيد الرب واجلماع إذا ارتكبها - 

  نس واحد واحتد ا�لس.احملرم وكانت من ج

يكتفى بفدية واحدة عن حمظورات غري الصيد واجلماع اليت ارتكبها إذا كانت - 

  بشرط ظن احملرم إباحتها. ؛من جنسني

يكتفى بفدية واحدة للدماء الواجبة يف احلج وتتداخل أسبا�ا؛ وإن اختلفت أسبا�ا إذا  -

ن نوعني فإن الدماء الواجبة تتعدد كانت من نوع واحد، وأما إذا كانت الدماء الواجبة م

  باختالف األنواع.



       
  

 
 

 

  

  
٤٠٩

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

    املراجع:

  

١. أ   :ا ا ،ل اأ  ا    
وت:  –)، ا: دار اب ا ٥٥١اي (ت:

  ا .، ا او ،: د.١٤٠٤
   :  إرد ال إ   ال، .٢

 وت: –)، ا او: دار ا ١٢٥٠ام (ت:
١٤١٢/ري. ١٩٩٢ا  : ، 

٣. أ   ه واا  ا :ا ن، اا 
 ا ز ا ت:ا) اإ دار  ٩٧٠ :ا ،(

ا وت:  -ا١٤٠٠/١٩٨٠ . 
٤.   ل ا : ،ا  وعو ا  ه واا

 –) دار ا  : ا ا ٩١١اط (ت:
 :١٣٧٨/١٩٥٩. 

٥.   :ا ا ، آن آنح اإ  ناء اأ
ا ر اا    ا دار ا :دار ا ،

 : ، اث ١٩٩٥/١٤١٥  وا ،وت:
 وارات.

امف   اا  اف، ا ا: اداوي  .٦
 - ) ا او: دار إء ااث ا٨٨٥ا (ت:

    : ، ا. ١٩٥٧/ ١٣٧٧وت: 



       
  

 
 

 

  

  
٤١٠

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

٧. أمأ :ا وق، ااء اأم  وقار ا    س أا
ا إدر،   ت:ا) ادار  ٦٨٤ا :ط (

 ا وت:  –ا١٤١٨ ر١٩٩٨ا  : ، ،
: ع  ا ا :ا وق، اا  وقإدرار ا

وا ،وق واا  ا ،ار اا  ا ا
  :اا.ا      

٨.   ا ا ز :ا ا ،ا  ح اا ا
 ١٤١٨وت -) ا او: دار ا ا٩٧٠(ت

١٩٩٧ .  
 ا ا  أل ا : ،ر ا   در .٩

وت:  –) ا او: دار ا ا٧٩٤ار (ت:
١٤٢١ /د.٢٠٠٠ : ،  .   

١٠.  ر  أ   :ا ا ،ا وم ا ا
 وت. –) ا: دار ا ٥٩٥اط (ت:

١١. ء ا :ا ا ،اا   ا ا  د 
وت،  –) ا: دار اب ا٥٨٧ أ ام (ت:

 :١٤٠٢ا/١٩٨٢. 
،  ّ  ّ : ا ج اوس  ا اس .١٢

أ ،ّزاق اا  ) يا ، ا ،تا :
 وت. -ا  : ،( ا، دار ا١٢٠٥

١٣.  :ا ا ،وع ا    ح ج واا
أ     اقري، (ت:  اا دار  ٨٩٧ا (

دار ا :ا-  :ما وت، ا١٤١٢ ١٩٩٢ ع ،
 اه   :ا ا ،   ا 
أ :ت) ا ا ١١٠٢،( و  ويا 

 ،ا :ا وي اي اا أ  
  ). ١١١٢(ت:



       
  

 
 

 

  

  
٤١١

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

١٤.   ن ا  :ا ا ،ا  ح ا 
 -) ا او: دار ا ا٧٤٣ ا (ت:

  .٢٠٠٠/ ١٤٢٠ وت:
ا ا     : ام (ت:  ات، .١٥

٨١٦ب ادار ا :ا ،(–  :وت١٤٠٥ ا ،
 او ،: إا اري.

ا  ت ار ا ا  :اؤوف  .١٦
ا-  وت -)، ا: دار ا١٠٣١اوي (ت: 

:و١٤١٠ا.د : ،  .اان ار   
، ا ا«    : اي«  اي .١٧

أ اث اء ادار إ :ا ،ي اا - 
 وت، : أ   وآون.

١٨.  ا ا ا   :ا آن، اا أ  ا
ن، -  :: دار ا  وااط، دار ا

 . درا  
١٩.  ا ،ردا    ح اا  ا 

)، ١٢٣٠ا : ا    ا (ت:
دار ا :ا-  .  :ات ،وت 

٢٠. " رر اا  ررد ا :ا ا ،" ا 
)، ا ام: دار ١٢٥٢ أ    ا (ت:

اث اء اوت -إ- ١٤٠٧ ١٩٨٧. 
٢١.  م  ر :ا ا ،ح زاد ا وض اا

 ض اا  :دار ا ،ض:  –ا١٣٩٠ا. 
ز  ا    وة ا، ا ا: أرو ا .٢٢

وت، ا-  )، ا: ا ا٦٧٦اوي (ت:
 :م١٤٠٥ا   



       
  

 
 

 

  

  
٤١٢

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

٢٣.  :ا ا ،ا أد  اغ ا ح ا   
اث اء ادار إ :دار ا ،ا ما إ- 

وت ،١٣٧٩ ا  : ،اا :ا ،
.ا  

٢٤. أ :ا ى، اا ا   ا     
أ   زدار ا  :دار ا ،ا - ا ، 

١٤١٤/ ١٩٩٤  : ، . درا 
٢٥.   : ،ا ح ا ا ا أ 

) ا ام ، أ  ٩٧٢اوف  ا ار (ت: 
 ،   : د.١٤١٣ اث ا:  –اى 

 ا ود. م د. 
٢٦. أ ا    ح   ف   ا  ز

–دار ا ا، ا او، ا: ٦٧٦اوي، ت: 
 .١٩٢٩ /١٣٤٧وت:

٢٧.    اا   ل ا :ا ا ،ا  ح
 ،وت -) ا ام: دار ا٦٨١ا ا (ت:

  عاح ا ا -اح ا   أ  
  ل ا ، ا ا- :)٥٩٣ام (ت: 

 ي   ا ح ، و)٧٨٦ ا (ت:
اا، ا ا : ا    أ ن 

 ).٩٤٥(ت:
٢٨.  ا م  ر :ا ادات، اا  ح

 .١٩٩٦وت -) ا ام : ا١٠٥١ا (ت:
٢٩. ا  ةا  اإ  إ   ريا 

ت: أ ،ا ا ٢٥٦ دار ا :ا ،-  ،وت
 :ا د.١٤٠٧ا : ، .ا  



       
  

 
 

 

  

  
٤١٣

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

٣٠. ي أج اا   ا    ريا ا
وت، :  -ا: دار إء ااث ا٢٦١ ،(ت: (

.ا اد  ا 
٣١.  ا م  :ا ا ،م  ا  

م١٤٢٠(ت: ازوا  رفا  :ا ،(- 
 اض.

٣٢. ما ا م  :ا ي، اا    :ت)
١٤٢٠ رفا  :ا ،(زوا - .ضا 

٣٣.  ل ا :ا ا ،ا    ا اا 
ب ادار ا :س، ا    ا-  ،وت

 :وا د.١٤١٥ا : ، أ   ،ناوآ . 
٣٤. أ :ا ري، اا  ح ريا       

أ   دار ا :دار ا ،ا ما ا- 
.ا ا  : ،وت 

٣٥.  :ا داوي، ا وعا  وع وا ا 
أ ا    ا  دار ٧٦٣(ت:ا ،(

ا دار ا :وت:  -ا١٤١٨ا ، ،وا :
أ :  .ا ز اءا 

اا ا ا ا: ز ا ا ر ا (ت:  .٣٦
، ا–  )، دار ا : مار  از ٧٩٥

 :م١٩٩٩ا. 
٣٧.  ا ا :ا ا ،  أ ا ا   ا

أ ا ا  ا ا :دار ا ،–  ،د
 :ا ١٤٠٨ا/١٩٨٨.وا ز : ، 

٣٨.   ء ا :ا دوي، ال اأ  ارا 
 ري (ت: ااا أ ٧٣٠ ا دار ا :ا ،(

  . : ،ا د ١٩٩٧/١٤١٨وت:  –



       
  

 
 

 

  

  
٤١٤

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

٣٩. أ ا   بأ :ا ت، اا   ،ء اا
 ا  :دار ا–  :ما وت، ا١٤١٣ . 

٤٠. أ ا  ور وي و ع    س أا
) دار ا : ا ٧٢٨ا   اام (ت:

 – ض، اا   ا : ،ما :
  اي. 

٤١.  أ :ا ع، اا   ا  ف   ز
 . ١٩٩٧وت:  -)، ا: دار ا٦٧٦اوي (ت:

٤٢. أ :ا ر، ا ا     أ   
دار اق )، ا او: دار ا و٤٥٦اي (ت: 

  وت،   إء ااث ا. -اة
اوم اى، ا ا: ا   أم ا، اة:  .٤٣

  وت. –، دار ا: دار در ١٧٩
٤٤.  وي، اا  ج ا ظأ م  ج إا 

) ا اا: ٩٧٧ ا : ا ا (ت:
 . ١٩٥٥:  –ا ار اى 

٤٥.   :ا ا ،ا ا  ا  ح ا
أ ت:  ا ا ا ا ٦٢٠دار ا :ا ،- 

 :وا وت، ا١٤٠٥.  
٤٦. أ :ا ا ،ا    أ ا ز  رس 

دار ا :ازي، دار اوت:  -ا١٤٢٠/١٩٩٩ :ا ،
 ام : ،ا  رون.

٤٧. أ :ا ا ،طح ا ا    ن ا ا
 -)، دار ا : ادة٤٧٤ا اط ا(ت:

وا ا ، :١٣٣٢ . 



       
  

 
 

 

  

  
٤١٥

 ندرية حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكنيوالثالث الثاينمن العدد  األولاملجلد 
 (احلج والعمرة) أثر التداخل يف العبادات البدنية املالية 

٤٨. أ ر ا :ا ا ،اا  ردر  ا   ا
)، دار ا: وزارة اوف وان ٧٩٤ار ا (ت:

ا -  :١٤٠٥ا ، .د : ،ما ا  
. 

٤٩.  اإ :ا ا ،ا ا   با   
أ    :ازي (تق ا٤٧٦إ دار ا :دار ا ،(– 

  وت.
٥٠.  و ون اف واوار وزارة اإ ،ا ا

 :وا ا ،١٤١٢ا ١٩٩٢  ةدار ا  ،
.زوا وا 

٥١.  :ا ا ،اا د اا ما    
أ دار ا :دار ا ،ا ا - ، 

١٣٥٧ريا   : ، 
٥٢.    ا  :ا ج، اح ا ج إا م

ت:  أ) س ا١٠٠٤ا  دار ا :دار ا ،(– 
 . ١٩٨٤/١٤٠٤وت: 

٥٣.  ا أ :ا ا ،وا ا    ركدات اا
ا ا :دار ا ،ا ا  ري اا  - 

 ،: ط أ ااوى، د ١٩٧٩/١٣٩٩وت: 
.ا   


