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 ُحْسُن اإِلْنَباِء  
 َعْن ُحْكِم َتَعلُِّق النَّْذِر بَمْسِجِد ُقَباء 

   –دراسة فقهية مقارنة  -
 ياسر داود سلمان حمزة العزير   

   مدرس الفقه وأصوله
    (18/4/2021قبل للنشر في   2021/ 2/2)قدم للنشر في 

 : صستخل الم
فيَّمسألةَّبيانَّالحكمَّالشرعيَّالمتعلقَّبنذرَّاالعتكافَّوالصالةَّفيَّمسجدَّقباءَََّّّينحصرَََّّّموضوعَّهذاَّالبحثََّّإن َّ 

تعريفَّمصطلحاتَََّّّالىَّمبحثين،َّاألولَّفيالبحثََََّّّّتقسيمََّّاقتضىعلىَّوجهَّالخصوص،َّوكذاَّنذرَّالمشيَّاليه،َّلذاََّّ
والثانيََََّّّّ،البحث به،َّ يتعلقَّ ماَّ أهمَّ بيانََّّوبيانَّ والَّفيَّ االعتكافَّ نذرَّ حكمَّ فيَّ الفضالءَّ الفقهاءَّ فأقوالَّ يََّّصالةَّ

  تَّاليهَّمنَّالنتائجَّ.البحثَّبأهمَّماَّتوصل َََّّّمسجدَّقباءَّوالمشيَّاليه،َّثمَُّخِتم َّ

good news 
On the Ruling of Vows Attachment to the Mosque of Quba 

Comparative jurisprudence study 
Yasser Dawood Salman Hamza Al-Uzayr 
teacher of jurisprudence and its origins 

Abstract:   
             The topic of this research is confined to the issue of explaining the legal 
ruling related to the vow of i'tikaaf and prayer in the Quba Mosque in particular, as 
well as the vow to walk to it, so it was necessary to divide the research into two 
parts, the first in defining the research terms and the most important thing related to 
it, and the second in the statement of statements The virtuous jurists in the ruling on 
a vow of observance of i'tikaaf and prayer in the Quba Mosque and walking to it, 
Then the research was concluded with the most important findings . 
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الحمدَّهللَّربَّالعالمين،َّوالصالةَّوالسالمَّعلىَّسيدناَّمحمدَّوعلىَّآلهَّوصحبهََََّّّّ:المقدمة      
َّ:َّفتشتملَّالمقدمةَّعلىَّماَّيليأجمعين،َّوبعُد:َّ

البحثأولا  بموضوع  التعريف  هَّ:  :  ُأُسس  ط َّ وخ  اإلسالم،َّ فيَّ ُشي دَّ مسجدَّ أولَّ قباءَّ مسجدَّ َّ إن 
لشريفةَّاألثرَّالواضحََّّاََّّالنبويةََّّوشاركَّفيَّبنائهَّمعَّالمسلمين.َّولقدَّكانتَّلهذهَّالبصمة(  (النبي َّ

ََّّ.فقهيةَّخاصةَّوعامةَّوالفع الَّفيَّلفتَّنظرَّالفقهاءَّاألجالءَّالىَّاستنباطَّأحكامَّ

البحث  أهمية  مهمةََََّّّّإن َّ:  ثانياا:  فقهيةَّ أحكامَّ فيَّ تساؤالتَّ ليجيبَّعنَّ البحثَّجاءَّ تتعلقََّّهذاَّ
بمسجدَّقباء،َّومنَّتلكَّاألحكام:َّحكمَّالنذرَّالمتعلقَّبمسجدَّقباءَّعلىَّوجهَّالخصوص،َّفهلَّلهَّ

َّ.َّمتعلقةَّبعامةَّمساجدَّالدنيا؟َّاعتباٌرَّخاٌصَّأوَّأنهَّكغيرهَّمنَّالنذورَّال

َّماَّيلي:َّوضوعَّالبحثَّإلى:َّيعودَّاختياريَّلم: أسباب اختيار موضوع البحثثالثاا َّ

متك -1 مستقلة،َّ بصورةَّ البحثَّ موضوعَّ افرادَّ الصورة،عدمَّ واحد،ََََّّّّاملةَّ مكانَّ فيَّ مجتمعةَّ
الكتبَّ بينَّ منثورةَّ يجدهاَّ الفقهيةَّ الجزئيةَّ هذهَّ علىَّ المطلعَّ إذَّ مقارنة،َّ فقهيةَّ بدراسةَّ

 المذهبَّالواحد،َّفضاًلَّعنَّكتبَّالفقهَّالمقارن.َّ
 الفقهية،َّوالتيَّيجهلهاَّكثيرَّمنَّالناس.َّاظهارَّمكانةَّمسجدَّقباءَّمنَّالناحيةَّ -2
وجهةَّنظرهمَّومستندهمََََّّّّتتبعهاَّفيَّمظانها،َّثمَّبياناستقراءَّأقوالَّالفقهاءَّوَََّّّ:: منهج البحثرابعاا 

وفقًاََّّ الراجح،َّ للرأيَّ بعدهاَّ وخلصتَّ العلمية،َّ المناقشةَّ ميزانَّ فيَّ وضعتهاَّ ثمَّ والعقلي،َّ الشرعيَّ
َّلمعاييرَّالترجيحَّالفقهيَّالقائمَّبينَّالعلماءَّ.َّ

البحثخامساا  البحثََّّ: خطة  جاءَّ على:َّ وهيََََّّّّمشتماًلَّ النتائج,َّ بأهمَّ وخاتمةَّ ومبحثينَّ مقدمةَّ
َّكالتالي:َّ

َّماَّيتعلقَّبهَّ،َّوانقسمَّالىَّمطلبين:َّأهمَّالمبحثَّاألول:َّالتعريفَّبمصطلحاتَّعنوانَّالبحثَّوبيان
َّالمطلبَّاألول:َّتعريفَّالنذرَّلغةَّواصطالحاَّ.

َّالمطلبَّالثاني:َّمشروعيةَّالنذرَّ.َّ
َّمسجدَّقباءَّ.بتعريفَّال:َّالمطلبَّالثالثَّ

َّ:َّحكمَّزيارةَّمسجدَّقباءَّ.الرابعالمطلبَّ
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َّالمبحثَّالثاني:َّالحكمَّالشرعيَّالمتعلقَّبالنذرَّبمسجدَّقباءَّ،َّوانقسمَّالىَّمطلبين:َّ
َّالمطلبَّاألول:ََّّحكمَّنذرَّاالعتكافَّوالصالةَّفيَّمسجدَّقباء.

َّالمطلبَّالثاني:َّحكمَّنذرَّالمشيَّإلىَّمسجدَّقباءَّ.َّ
َّ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××َّ××××××××َّ

 المبحث األول: التعريف بمصطلحات عنوان البحث وبيان ما يتعلق به  

 . المطلب األول: تعريف النذر لغة واصطالحا

هوَّالتزامَّأمٍرَّما،َّإماَّمطلقًاَّأوَّعلىَّشرطَّ.َّجاءَّفيَّالقاموسَّالمحيط:َّ)َّونذرَََّّّ:لغةا ََّّالنَّْذرََََََّّّّّّ
علىَّنفسهَّينِذرَّوينُذرَّنذرًاَّونذورًا:َّأوجبه،َّكانتذرَّونذرَّمالهَّونذرَّهللَّتعالىَّكذا،َّأوَّالنذرَّماَّكانَّ

َّأْنَّأتصدقَّبدينار:َّليسَّبنذر( َّانَّشفىَّهللاَّمريضيَّكذا:َّنذٌر،َّوعلي  َّ.(1)َّوعدًاَّعلىَّشرط،َّفعلي 

تبعًاَّالختالفهم:ََّّوالنذر اصطالحاا ََََََّّّّّّ فيَّالموضوعَّالذيَّيتعلقَََّّّاختلفتَّتعريفاتَّالفقهاءَّللنذرَّ
َّ.َّ(2)َّفعر فهَّالحنفيةَّبأنه:َّ)التزامَّقربةَّلمَّتتعينَّعلىَّاإلنسان(َّبه،

َّ.(3)(ماَّفعلهَّقربةَّهللَّوليسَّبواجبَََّّّوجبَّالرجلَّعلىَّنفسهَّفعل َّوعر فهَّالمالكيةَّبأن ه:َّ)َّماَّأ

َّ.(4)(وعر فهَّالشافعيةَّبأن ه:َّ)التزامَّقربةَّغيرَّواجبةَّعيناًَّ

َّ.(5)َّوعر فهَّالحنابلةَّبأنه:َّ)إلزامَّمكلفَّمختارَّنفسهَّهللَّتعالىَّشيئًاَّغيرَّمحالَّبكلَّقولَّيدلَّعليه(

َّ.(6)(هللَّتعالىَّتعظيماًَّإيجابَّالفعلَّالمشروعَّعلىَّالنفسَّبالقولَّهو:َّ)َّلهاَّوالتعريفَّالجامعَّ

 . المطلب الثاني: مشروعية النذر

الوفاءََََّّّّوجوبَّفيََّّوكذاََََّّّّ،ََّّصحةَّالنذرمشروعيةَّوَّيختلفَّأهلَّالعلمَّمنَّحيثَّالجملةَّفيََََّّّّلمََََََّّّّّّ
َّ.َّ(7)َّهللَّتعالىََّّمنَّطاعةٍََّّالمسلمَّالمكلفَّالمختارَّبماَّنذره

َّواالجماعَّماَّيليَّ:َّمنَّالكتابَّوالسنةَّعلىَّمشروعيةَّذلكَّوأهمَّماَّاستدلواَّبهَّ

 .َّ[7اإلنسان:ََّّ] َّ  ىن من خن حن  جن يم ىم ٱُّٱ[َّ،َّوقالَّتعالى:2٩َّالحج:َّ] َّ هب  مب ُّٱقالَّتعالى:ََّّ -1
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النذرَّفيَّمعرضَّالمدحَّ؛َّحيثَّجعلهَّمنَّالصفاتَّالتيََّّبََّّالوفاءََّّنَّهللاَّتعالىَّذكرا:ََّّوجه الدللة
َّ.َّالمؤمنَّبالوفاءَّبهلومَّأنَّالنذرَّلوَّلمَّيكنَّمرخصًاَّلماَُّأمرَّ،َّومعَّ(8)َّاألبرارُيمدحَّعليهاَّ

منََّّ)قال:ََََََّّّّّّعنَّعائشةَّرضيَّهللاَّعنهاَّأنَّرسولَّهللاََّّالبخاريَّفيَّصحيحهََّّأخرجهماََّّ -2
 .(٩)(نذرَّأنَّيطيعَّهللاَّفليطعهَّ،َّومنَّنذرَّأنَّيعصيهَّفالَّيعصه

:َّياَّرسولَّهللاَّ،َََّّّأنهَّقالَّللنبيََََّّّّعمرَّبنَّالخطابَّمسلمَّفيَّصحيحهَّعنََََّّّّأخرجهوبماَََّّّ
َّ.(10)َّ(بنذركَّأوفَّ):َّ.َّفقالَّالنبيََّّأعتكفَّليلةَّفيَّالمسجدَّالحرامإنيَّنذرتَّفيَّالجاهليةَّأنَّ

فيهَّداللةَّعلىَّمشروعيةَّالنذرَّاذاَّكانَّفيَّطاعةَّهللاَّتعالى،َّإذَّلوَّمتعلقهَّمنهيََّّ:ََّّوجه الدللة
َّ.َّ(11)بالوفاءَّعنهَّلماَّأمرَّالنبيََّّ

 َّ.(12)اإلجماعَّعلىَّصحةَّالنذرَّمنَّحيثَّالجملةَّووجوبَّالوفاءَّبهَّنقلَّاإلمامَّابنَّالقطان -3
 : مسجد قباءبتعريف ال: الثالثالمطلب 

َّوُيقصر،َّيذكرَّويؤنث،َّيصرفَّوالَّيصرفُقَباءََََََّّّّّّ َّ.(13):َّبضمَّالقافَّعلىَّوزنَّ)ُفع ال(،َُّيم د 
،ََّّ(14)َّالمدينةََّّآخرََّّوقباءََّّالبصرة،ََّّمنََّّمكةََّّطريقَََّّّفيََّّموضع:ََّّموضعينََّّوُتطلقَّهذهَّالتسميةَّعلى

َّواألخيرَّهوَّمرادناَّومقصدناَّمنَّالبحث.َّ
منََََّّّّ،َّتقعَّفيَّالجهةَّالجنوبيةَّالغربيةالمدينةَّالمنورةَّعواليََّّضاحيةَّمنَّضواحي:َّهيََّّوقباء    

ََّّوهوَّالطريقَّالذيَّسلكهَّ:،َّعلىَّطريقهاَّالمسمىَّطريقَّالهجرةلمكةَّالمكرمةَّالمواليةَّالمدينةَّالمنورة
إليهَّالمدينةَّ،َّواتجهَّصوبَّالمكرمةََّّمكة من  عندماَّخرجََّّ((النبيَّ ،َّوكانْتَّقريًةَّغنيًةََّّ(15)َّامهاجرًاَّ

العذبَّ النخيلََََّّّّبالماءَّ والخضار،ََّّومزارعَّ معتدلوذاتََّّوالفواكهَّ رطبَّ لطيفَّ َّ(16)جوَّ امتد  ثمَّ َّ،
َّالعمرانَّفيهاَّفاتصلتَّببقيةَّأنحاءَّالمدينة،َّوغدتَّاآلنَّمنَّأهمَّوأشهرَّأحياءَّالمدينةَّالمنورة.َّ

البئرََّّسم يتَََّّّوإن ماََََََّّّّّّ ََّّأبيَََّّّبنََّّالسائبَََّّّبنََّّالحسنََّّبنََّّتوبةََّّدارََّّكانتَّفيَََّّّالتيََُّّقباءَّنسبةَّإلىَّ
َّ.(17)قباء،َّوقيل:َّنسبةَّإلىَّبئرَّيقالَّلها:َُّقب ار،َّفتطي رَّالناسَّمنها،َّفسموها:َُّقباءَّلهاَّيقالََّّلبابة،

هوَّمسجدَّبنىَّعمروَّبنََّّ:َّوَّمسجد قباءومنَّأهمَّوأبرزَّالمعالمَّالدينيةَّفيَّهذهَّالمدينةَّهوََََََََّّّّّّّّ
رسولََّّ،ََّّعوف أسسهَّ مسجدَّ الشريفة(،   (هللاأولَّ بيدهَّ بنائهَّ فيَّ صل ىََّّ،  وشاركَّ مسجدَّ وأولَّ

ظاهراًَََّّّ( (فيه جماعةَّ بَََُّّّ،بأصحابهَّ مسجدَّ عامةوأولَّ المسلمينَّ لجماعةَّ عنََّّنيَّ يبعدَّ وهوَّ َّ،
النبويََّّ )ََّّمسافةالمسجدَّ يعادل:َّ ماَّ أيَّ تقريبًا،َّ أميالَّ ثالثةَّ بحواليَّ أي:ََّّ،ََّّ(كيلومترات3.5َََُّّّتقدرَّ

َّ.(18)المعتدلمقدارَّنصفَّساعةَّبالمشيَّب
 . المطلب الرابع: حكم زيارة مسجد قباء 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
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إذاَّلمَّتقعَّتلكَّالزيارةَّوفاًءَّعنَّنذٍرَََّّّ–(1٩ََّّ)على مشروعية زيارة مسجد قباء اتفقَّأهلَّالعلمَََََََََّّّّّّّّّ
قباءَّ بمسجدَّ النبيَََّّّ-متعلٍقَّ بفعلَّ وتأسيًاَّ الصحيحينََّّ  ((اقتداًءَّ حديثَّ فيَّ ذكرهَّ ابنََّّالواردَّ عنَّ

َّ.(20)َّوراكباًََّّقباءَّكلَّسبتَّماشياًََّّمسجدََّّيأتيَّ( (النبيََّّكانَّ:قالَّ()عمر

َّولكنهمَّاختلفواَّفيَّتوصيفَّهذهَّالمشروعيةَّعلىَّقولين:ََََََّّّّّّ

الزيارةََّّالقول األول إلىَّتوصيفَّهذهَّ الجمهورَّ يقولبالستحباب:َّذهبَّ ُممثاًلَّعنََََّّّّ–،َّوفيَّهذاَّ
ََّّ،زيارةَّمسجدَّقباءََّّاستحبابوفيهََّّمعقبًاَّعلىَّحديثَّابنَّعمرَّالسابق:َّ)ََّّالعينيََََّّّّاإلمامََّّ-الجمهور

َّ.)َّ)(21)(بالنبيَّوالصالةَّفيهَّاقتداءًَّ

نيةإلىَّتوصيفهاََََّّّّ-وهيَّالسمةَّالبارزةَّفيَّأكثرَّكتبهمَََّّّ–:َّذهبَّالحنابلةََّّالقول الثاني ،َّوفيَّبالسُّ
َّ.(22)(َّأنَّيأتيَّمسجدَّقباءَّويصليَّفيهَّنُّ سَ ويُ ذلكَّيقولَّاإلمامَّالبهوتي:َّ)ََّّ

اختالفَََََََََّّّّّّّّّ السابقينَّ التوصيفينَّ بينَّ هلَّ سائل:َّ يسألَّ أوََََّّّّ–وقدَّ بالسنةَّ قولناَّ بينَّ أي:َّ
َّ؟َََّّّ-باالستحبابَّ

علىَّالسنيةَّبجامعَّالمرادفةَّبينَّهذينَّاللفظينََََّّّّحملَّالوصفَّالواردَّباالستحبابَّيمكنََََّّّّقلنا:َََََََّّّّّّّ
التوصيفَّالشرعيََّّ،َّوحينئٍذَّالَّاختالفَّحاصلَّبينَّالفقهاءَّفيََّّكماَّهوَّمذهبَّجمهورَّاألصوليين

َََّّّ.لحكمَّزيارةَّمسجدَّقباء

بينهماَّفجعلَّوصفَّالسنةَّأعلىَّدرجةَّمنََََّّّّإنَّقلناَّبماَّذهبَّاليهَّبعضَّاألصوليينَّمنَّالتفريقَّوَّ
النبيَّ َّالسنةَّعندهَّهي:َّماَّواظبَّعليهَّ (،َّوالمستحب:َّماَّفعلهََّّ(وصفَّاالستحباب؛َّوذلكَّألن 

َّ.ََََََّّّّّّ(23)َّعلىَّفعلهَّمظهرًاَّله ((مرةَّأوَّمرتين.َّومنهمَّمنَّعر فَّالسنةَّبأنه:َّماَّواظبَّالنبي

َّالفعلََََّّّّالسنةواألليقَّعنديَّأنَُّيستخدمَّوصفََََََََّّّّّّّّ فيَّبيانَّحكمَّزيارةَّمسجدَّقباء؛َّوذلكَّألن 
فيَّطولَّحياته،ََّّ ((كانَّعلىَّوجهَّاالستمراريةَّوالحدوث،َّفهوَّدأبه ((الصادرَّمنَّحضرةَّالنبي

َِّمْنَّبعده. (ودأبَّأصحابه)

ََََََّّّّّّ( المضارعَّ الفعلَّ لفظَّ منَّ مستفادَّ الحديثَّيأتيوهذاَّ فيَّ الواردَّ االستمراريةََّّ(َّ علىَّ الدالَّ َّ،
العربية يقولهَّعلماءَّ التزامَّسيدناَّعبدَّهللاَّبنَّعمر)َّ(24)َّوالتجدد،َّكماَّ بذلك،َّوكانَّ  (.َّوكذاَّمنَّ

َّ.َََّّّ(25)َّ(إنماَّأصنعَّكماَّرأيُتَّأصحابيَّيصنعونَّ)يقول:َّ
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َّليستَّاالستمراريةَّالمنقولةَّفيَّزيارةَّالنبيَّفإن قيل        (َّلمسجدَّقباءَّدلياًلَّكافيًاَّعلىََّّ(:َّأو 
َّالوجوب،َّفِلم َّعدلتمَّعنَّالوجوبَّإلىَّالقولَّبالسنيةَّواالستحباب؟ََّّ

أي:َّماَّليسَّمعهَّدليلَّيدلَّعلىَّحكمََّّ  –بمجردهََّّ  ((:َّإنَّالفعلَّالصادرَّعنَّالنبيَّيبجِ أُ        
أنهََََّّّّيدلَّعلىََّّ–خاص،َّوليسَّمعهَّدليلَّالخصوصية،َّوليسَّجبليًاَّوالَّمترددًاَّبينَّالجبليةَّوغيرهاَّ

َّالَّيفعلَّالحرامَّوالمكروه. ((مأذونَّفيه،َّإذَّالرسول

فيهََََََََّّّّّّّّ القربةَّأوَّال،َّفإنَّظهرَّ ق ْصُدَّ فيهَّ المأذونَّ الفعلَّ إماَّأنَّيظهرَّفيَّهذاَّ نقول:َّ وحينئٍذَّ
دليالًَّ ذلكَّ كانَّ القربةَّ مندوب،َّالََّّ  قصدَّ أوَّ إماَّواجبَّ فعلهَّعلىَّتركه،َّوهوَّحينئٍذَّ علىَّرجحانَّ

ألنهَّلمَّيقمَّدليلَّالوجوب،َّفكانَّمندوبًا؛َّألنهَّالمتيقنَّبهَّفيه،َّوإنَّلمَّيظهرََّّجائزَّأنَّيكونَّواجبًا؛ََّّ
َّ.َّ(26)َّقصدَّالقربةَّلمَُّيحكمَّفيهَّإالَّباإلباحة؛َّألنهاَّالمتيقنة

فيَََََََََّّّّّّّّّ توفرهاَّ منَّ البدَّ خاصة،َّ وأماراتَّ عالماتَّ األصوليينَّ عندَّ للوجوبَّ َّ أن  إلىَّ إضافةَّ
برزَّهذهَّاألماراتَّالدالةَّعلىَّكونَّالشيءَّواجبًاَّالدليلَّالشرعيَّليتنزلَّالحكمَّعلىَّالوجوب،َّومنَّأ

َّماَّيؤذنَّلهاَّواجبة،َّبخالفَّماَّالَّيؤذنََّّ كالصالةَّباألذانَّواإلقامة؛َّألنهَّثبتَّباستقراءَّالشريعةَّأن 
َّ.(27)لهاَّكصالةَّالعيدينَّواالستسقاء

َّ: : حكم تعلق النذر بمسجد قباءبحث الثاني الم

أحكامهَّبينَّالفقهاءَّفيَّجزئيتين،َّهما:َّنذرَّاالعتكافََََّّّّتنحصرالنذرَّالمتعلقَّبمسجدَّقباءَََََََََّّّّّّّّّ
َّوالصالةَّفيه،َّونذرَّخصوصَّالمشيَّإليه،َّولذاَّسيتجهَّحديثناَّعلىَّالنحوَّاآلتي:

 الفرع األول: حكم نذر العتكاف والصالة في مسجد قباء: 

فيهَََََََّّّّّّّ نبينَّ المطلبَّ هذاَّ يديَّ بينَّ نقدمهَّ تمهيدَّ منَّ الخوضََََّّّّ–ََّّلَّم َّجَّْمَََُّّّبشكلَََّّّالبدَّ دونَّ
والتدقيق الثالثةََّّحكمََََّّّّ-بالتفصيلَّ بالمساجدَّ النذرَّ واألقصىََّّ-تعلقَّ والنبويَّ الحرامَّ ََّّ-المسجدَّ

َّلتتضحَّمعالمَّالعللَّالمتفقةَّوالمختلفةَّفيماَّيخصَّتعلقَّالنذرَّبمسجدَّقباء،َّوعليهَّفنقول:

َّم ْنَّنذرَّاالعتكافَّأوَّالصالةَّفيَّالمسجدَّالحرامَّأوَّالمسجدَََّّّاتفقت كلمة الفقهاءَََََََّّّّّّّ علىَّأن 
َّذلكَّيَُّ ل ى،َّفإن  َّأوَّص  َّ.َّ(28)َّجزئهَّبالَّخالفالنبويَّأوَّالمسجدَّاألقصى،َّفاعتكفَّفيهن 
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الثالثة:َّهلََََََََّّّّّّّّ المساجدَّ أوَّالصالةَّفيَّأحدَّهذهَّ نذرَّاالعتكافَّ الخالفَّفيَّم ْنَّ وإنماَّوقعَّ
الذيََّّ المسجدَّ نفسَّ عليهَّ يَُّيتعينَّ الَّ بحيثَّ بعينهَّ منََّّنذرهَّ غيرهَّ فيَّ الصالةَّ أوَّ االعتكافَّ جزئهَّ

َّنهَّلذلك،َّعلىَّثالثةَّأقوال:المساجدَّأوَّعدمَّلزومَّتعي َّ

َّالمساجدَّالثالثةالقول األول متعينةَّمنَّحيثَّنذرَّالصالةَّواالعتكافََََّّّّ:َّقالَّجمهورَّالفقهاء:َّإن 
عنها، غيرهاَّ ُيجزئَّ الَّ األولويةََّّمتفاضلةولكنهاََََّّّّفيها،َّ فيََََّّّّ.ََّّفيَّ الصالةَّ أوَّ فاالعتكافَّ وعليهَّ

َّجزئَّاذاَّكانَّالمتعينَّبالنذرَّلالعتكافَّأوَّالصالةَّالمسجدَّالمفضول.المسجدَّالفاضلَّيَُّ

َّإلىَّفريقين:َّولكنهمَّاختلفواَّفيَّأولويةَّالتفاضلَّبينَّهذهَّالمساجدَّالثالثةَّ

َّم ْنَّنذرَّاالعتكافَّأوَّالصالةََّّ(2٩)َّ،َّوالحنابلة-فيَّاألصحَََّّّ-:َّذهبَّالشافعيةالفريق األول :َّإلىَّأن 
فيَّالمسجدَّالحرامَّخاصةَّفانهَّالَّيجزَّلهَّأنَّيعتكفَّأوَّيصليَّفيماَّسواه؛َّألنهَّأفضلَّالمساجدَّ

االعتكا يجزئهَّ فانهَّ النبويَّ المسجدَّ فيَّ الصالةَّ أوَّ االعتكافَّ نذرَّ وانَّ فيََّّالثالثة،َّ والصالةَّ فَّ
المسجدَّالحرامَّفقطَّدونَّغيره؛َّألنهَّدونهَّفيَّالفضل،َّوانَّنذرَّاالعتكافَّأوَّالصالةَّفيَّالمسجدَّ
المساجد؛ََّّ النبويَّدونَّغيرهماَّمنَّ المسجدَّ أوَّ الحرامَّ المسجدَّ فانهَّيجزئهَّاالعتكافَّفيَّ األقصىَّ

َّألنهَّدونهماَّفيَّالفضل.َّ

بويَّعلىَّالمسجدَّالحرام؛َّألنهَّأفضلَّمنه،ََّّإلىَّتقديمَّالمسجدَّالنَََّّّ(30):َّذهبَّالمالكيةالفريق الثاني
الصالةَّفيَّمسجدَّمكةَّصل ىَّفيَّمسجدَّالمدينة؛ََََّّّّوتقديمهماَّعلىَّمسجدَّاألقصى،َّفإذاَّنذرَّالمدني َّ

ألنهَّأفضل،َّولوَّنذرَّالمكيَّالصالةَّفيَّمسجدَّالمدينةَّأتاه،َّولوَّنذرَّكلَّواحٌدَّمنهماَّالصالةَّفيََّّ
َّبيتَّالمقدسَّصل ىَّفيَّمسجدَّبلده؛َّألنهَّأفضلَّمنه،َّوكذاَّالحكمَّفيَّنذرَّاالعتكاف.َّ

الثاني الحنفيةالقول  ذهبَّ المساجدَََّّّ(31):َّ هذهَّ أحدَّ فيَّ الصالةَّ أوَّ االعتكافَّ نذرَّ م ْنَّ َّ أن  إلىَّ
َّيَّفيَّغيرَّماَّعي ن،َّولوَّكانَّدونهَّفيَّالفضل.صل َّالثالثةَّفإنهَّالَّيلزمهَّذلك،َّولهَّأنَّيعتكفَّأوَّيَُّ

َّم ْنَّنذرَّاالعتكافَّأوَّالصالةَّفيَّأحدَّهذهََََّّّّ(32)َّ:َّذهبَّاإلمامَّزفرَّمنَّالحنفيةالقول الثالث إلىَّأن 
َّ.ََََََّّّّّّفاضاًلَّفيَّغيرَّماَّعي ن،َّولوَّكانَّجزئهَّأنَّيعتكفَّأوَّيصليَّتعيينه،َّوالَّيَُّالمساجدَّفإنهَّيتعينَّبَّ

 األدلة ومناقشتها: 

 عمدةَّماَّاستدلَّبهَّأصحابَّهذاَّالقول:َّ :أدلة أصحاب القول األول )الجمهور( -
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عمر)َّ -1 َّ أن  الصحيحَّ الحديثَّ فيَّ أنََّّوردَّ الجاهليةَّ فيَّ نذرتَّ إنيَّ هللاَّ رسولَّ ياَّ قال:َّ َّ)
 .(33)َّ:َّ)أوِفَّبنذرك(  ((أعتكفَّليلًةَّفيَّالمسجدَّالحرام،َّفقالَّلهَّرسولَّهللاَّ

َّرسولَّهللاوجه الدللة (َّبالوفاءَّبماَّنذرَّمنَّاالعتكافَّفيَّالمسجدَّالحرام،َّ(َّأمرَّعمر) (:َّإن 
لبي َّ المساجدَّ منَّ غيرهَّ فيَّ االعتكافَّ يجزئَّ كانَّ لهولوَّ فيََّّ(34)نهَّ الصالةَّ نذرَّ ِلم ْنَّ بي نَّ كماَّ َّ،

َّ(َّأن َّالمسجدَّاألقصىَّأنهَّيجزئهَّأنَّيصليَّماَّنذرهَّفيَّمسجدَّمكة؛َّلحديثَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّ)
ياَّرسولَّهللا،َّإنيَّنذرتَّهللَّإنَّفتحَّهللاَّعليكَّمكةَّأنَّأصليَّفيَّبيتَََّّّرجالَّقامَّيومَّالفتح،َّفقال:

َّههنا،َّثمَّأعادَّعليه،َّفقال:ََّّ َّههنا)المقدسَّركعتين،َّقال:َّصل  شأنكَّ)،َّثمَّأعادَّعليه،َّفقال:ََّّ(صل 
َّ.(35)َّ(إذاًَّ

هذاَّعلىَّأنهَّالَّيجزئَّالناذرَّلالعتكافَّأوَّالصالةَّفيَّالمسجدَّالحرامَّأنَّيعتكفَّأوََََّّّّل َّفد َََََََََّّّّّّّّّ
َّشأنهَّوِرْفعةَّمكانته.َّيصلي َّفيَّغيرهَّمنَّالمساجد؛َّلُعُلو 

2- ( هريرةَّ أبيَّ هللاََّّعنَّ رسولَّ َّ أن  َّ))ََّّألف منَّ خيٌرَّ هذاَّ مسجديَّ فيَّ )صالةَّ قال:َّ َّ)
ََّّ،َّوفيَّروايةَّأخرىَّمنَّحديثَّجابرَّ(36)صالةَّفيَّغيرهَّمنَّالمساجدَّإالَّالمسجدَّالحرام(

الحرامَّأفضلَّمنََّّبنَّعبدَّهللاَّ)َّا المسجدَّ بزيادة:َّ)وصالةَّفيَّ فيماََّّ(َّ مائةَّألفَّصالةَّ
 .(37)سواه(
َّاالستثناءَّالواردَّفيَّقولهوجه الدللة:   :َّ)إالَّالمسجدَّالحرام(َّيحتملَّأمورًاَّثالثة:َّأنَّيكونََّّ  ((إن 

راد:َّأنَّمسجدَّالمدينةَّليسَّخيرًاَّمنهََّّ(،َّأوَّأفضل،َّأوَّأدونَّمنه،َّبأنَّيَُّ(مساويًاَّلمسجدَّالرسول
َّونحوه.َّبألفَّصالةَّبلَّخيرَّمنهَّبتسعمائةَّمثاًلَّ

المالكيةَََََََََّّّّّّّّّ السادةَّ قالَّ بأن َََّّّبالمساواةوقدَّ االستثناءَّ فسرواَّ مسجدََّّحيثَّ فيَّ الصالةَّ َّ:
(َّأفضلَّمنَّالصالةَّفيَّسائرَّالمساجدَّبألفَّصالةَّإالَّالمسجدَّالحرام،َّفإنَّالصالةَّفيََّّ(الرسول

َّ؛َّمستدلينَّبظاهرَّحديثَّابنَّعباسَّاآلتيَّ.َّ(َّأفضلَّمنَّالصالةَّفيهَّبدونَّاأللف(مسجدَّالنبيَّ

َّ.(38)َّالسابقَّللمسجدَّالحرام؛َّبدليلَّحديثَّجابرَّباألفضليةوقالَّالسادةَّالشافعيةَّوالحنابلةَََََََّّّّّّّ

َّامرأةَّاشتكتَّشكوى،َّفقالت:َّإنَّوردَّعنَّابنَّعباس) -3 ََّّن َّي َّل َِّص َّفلَََُّّّن َّشفانيَّهللاَّألخرج َََّّّ(َّأن 
فبرأْتَّ المقدس،َّ بيتَّ تجهز َََّّّفيَّ فجاء َََّّّْتَّثمَّ الخروج،َّ النبيََّّْتَّتريدَّ زوجَّ تسلمََّّ(ميمونةَّ َّ)

(َّ،َّ(يَّفيَّمسجدَّالرسولََّّل َِّعليها،َّفأخبرتهاَّذلك،َّفقالت:َّاجلسيَّفُكِليَّماَّصنعت،َّوص َّ
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هللاََّّ رسولَّ سمعتَّ منَّ(فإنيَّ سواهَّ فيماَّ صالةَّ ألفَّ منَّ أفضلَّ فيهَّ )صالةَّ يقول:َّ َّ)
 .(3٩)َّالمساجدَّإالَّمسجدَّالكعبة(

المسجدَّاألقصىَّأجزأتهَّصالتهَّفيَّمسجدََّّ:َّأفادَّهذاَّالحديثَّأنَّمنَّنذرَّصالةَّفيََّّوجه الدللة
(َّعنَّنذره؛َّوذلكَّألنهَّأفضلَّمنه،َّفكذلكَّمنَّنذرَّاالعتكافَّفيَّالمسجدَّاألقصىَّيجزئهََّّ(النبيَّ

َّ.(40)َّ(َّ؛َّألنهَّأفضل(االعتكافَّفيَّمسجدهَّ

 عمدةَّماَّاستدلَّبهَّأصحابَّهذاَّالقول:: أدلة أصحاب القول الثاني )الحنفية( -

َّالمقصودَّمنَّالنذرَّهوََّّ -1 ماَّكانَّقربة،َََّّّ(،َّفالَّيدخلَّتحتَّالنذرَّإال َّ (التقربَّإلىَّهللاإن 
وليسَّفيَّعينَّالمكانَّالذيَُّيعتكفَّفيهَّأوَُّيصلىَّقربة؛َّألنهَّمحلَّتؤدىَّفيهَّالقربة،َّفلمَّ
عنهََّّ والسكوتَّ ذكرهَّ فكانَّ به،َّ يتقيدَّ فالَّ نذره،َّ تحتَّ المكانَّ يدخلَّ فالَّ قربة،َّ بنفسهَّ يكنَّ

َّ.(41)بمنزلةَّواحدة
منََّّ -2 المعروفَّ َّ اعتبارََّّإن  الشرعَّ منَّ يثبتَّ ولمَّ ُموِجٌب،َّ قربةَّ هوَّ ماَّ التزامهَّ أنَّ الشرعَّ

تخصيصَّالعبدَّالعبادةَّبمكان،َّبلَّإنماَُّعْرُفَّذلكَّهللَّتعالى،َّفالَّيتعدىَّلزومَّأصلَّالقربةَّ
 .(42)َّوبقيَّالزمًاَّبماَّهوَّقربةََّّ،بالتزامهَّإلىَّلزومَّالتخصيصَّبمكان،َّفكانَّملغىَّ

َّ:(43)هذاَّالقولََّّصاحبَّدةَّماَّاستدلَّبهَّ:َّعمزفر( أدلة أصحاب القول الثالث ) -

َّالناذرَّقدَّأوجبَّعلىَّنفسهَّاالعتكافَّوالصالةَّفيَّموضعَّمخصوص،َّفإذاَّاعتكفَّأوَّ -1 إن 
َّصل ىَّفيَّغيره،َّلمَّيكنَّمؤديًاَّماَّوجبَّعليهَّبالنذر،َّفالَّيخرجَّعنَّعهدةَّالواجب.

َّماَّأوجبهَّالناذرَّعلىَّنفسهَّمعتبرَّ -2 دًاَّبمكانَّالَّيجوزَّأداؤهَّفيََّّبإيجابَّهللاَّتعالىَّمقي َََّّّإن 
نهاَّالشارعَّللعبادات،ََّّفيَّالحرمَّوالوقوفَّبعرفة،َّوغيرَّذلكَّمنَّمواضعَّعي َََّّّرَّحَّْغيره،َّكالن َّ

َّدَّبه.َّماَّأوجبهَّالعبدَّعلىَّنفسهَّبالنذر،َّإذَّيجبَّعليهَّأنَّيتقي ََّّفكذلك
تقد َّ ماَّ خاللَّ المنَّ فيَّ المعتبرةَّ المذاهبَّ فقهاءَّ مسلكَّ لناَّ تبينَّ المتعلقةََّّمَّ النصوصَّ معَّ تعاملَّ

يتيحَّلناَّوضعَّخارطةَّواضحةَّالمعالمََََّّّّبالمساجدَّالثالثة،َّوأن َّ األمرَّليسَّعلىَّوتيرةَّواحدة،َّمماَّ
َّللدخولَّإلىَّالفقرةَّالمتعلقةَّببيانَّالحكمَّالشرعيَّللنذرَّالمتعلقَّبمسجدَّقباء،َّفنقول:َََّّّ
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َّإتيانَّمسجدَّقباءَّتطوعًاَّلََّّ(44)اتفقتَّكلمةَّالفقهاءََََََّّّّّّ لصالةَّفيهَّأوَّلالعتكافَّمنَّغيرََّّعلىَّأن 
يأتيَّمسجدَّقباءَّكلَّسبتَّماشيًاََََّّّّ( ((َّقال:َّكانَّالنبيَّنذٍرَّفالَّبأسَّبذلك؛َّلحديثَّابنَّعمر)َّ

َّ.ََّّ(45)َّوراكباًَّ

ولكنهمَّاختلفواَّفيَّم ْنَّقصدَّمسجدَّقباءَّبنذٍر،َّكأنَّنذرَّشخٌصَّعلىَّنفسهَّأنَّيعتكفَّأوَََََََََّّّّّّّّّ
لمسجدََّّ فهلَّ قباء،َّ مسجدَّ فيَّ ركعةَّ كذاَّ ُتلَّْيصليَّ خصوصيةَّ نوعَّ الثالثةَََّّّهَُّقَُّحَِّقباءَّ َََََََّّّّّّّبالمساجدَّ

َّبنذرهَّعلىَّوفقَّماَّالتزمهََّّبحيثَََّّّ–المسجدَّالحرامَّوالنبويَّواألقصىَََّّّ– توجبَّعلىَّالناذرَّأنَّيوفي 
َّأوَّأنهَّيستويَّفيَّحكمَّالنذرَّبمساجدَّالدنياَّاألخرى؟ََّّ

َّاختلفَّأهلَّالعلمَّعلىَّأربعةَّأقوال:فيَّذلكََََََََّّّّّّّّ

األول والشافعيةََّّالقول  الحنفية،َّ منَّ الفقهاءَّ جمهورَّ ذهبَّ األصحََّّ–:َّ والحنابلةََّّ-فيَّ فيََََّّّّ–،َّ
عتكافَّأوَّالصالةَّبمسجدَّقباءَّالَّيلزمهَّذلك،َّويجزئهَّأنَّيعتكفََّّ:َّإلىَّأنَّالناذرَّباال(46)َّ-الراجح

َّالر حالَّأوَّلمَّيحتج؛َّفالَّمزيةَّمنَّحيثََّّ أوَّيصليَّفيَّغيرهَّمنَّالمساجد،َّسواءَّاحتاجَّإلىَّشد 
َّالنذورَّلمسجدَّقباءَّعنَّمساجدَّالدنيا،َّفهمَّفيهَّسواء.

الثاني المالكيةََّّالقول  ذهبَّ المعتمدَََّّّ–:َّ الراجحَّ الناذرََّّ(47َّ)َّ-فيَّ َّ أن  الصالةَََّّّإلىَّ أوَّ باالعتكافَّ
ثالثةََّّ مقدارَّ المسجدَّ عنَّ يبعدَّ الَّ قريبًاَّ إقامتهَّ محلَّ كانَّ إنَّ آخرَّ مسجٍدَّ أيَّ أوَّ قباءَّ بمسجدَّ

َّفال.َّفإنهَّيلزمهَّذلكَّوإال ََّّ(48)َّأميال

َََّّّ(50)،َّواإلمامَّالليثَّبنَّسعدَّ(4٩)َّ:َّذهبَّاإلمامَّزفرالقول الثالث َّم ْنَّنذرَّاالعتكافَّفيَّأي  إلىَّأن 
مسجدَّمنَّمساجدَّالدنياَّغيرَّالمساجدَّالثالثةَّفإن هَّيتعينَّبالنذر،َّوالَّيجزُئَّالناذرَّأنَّيعتكفَّفيََّّ

َّالر حالَّأوَّلمَّيحتجَّغيرهَّمنَّالمساجدَّولوَّكانَّمنَّالمساجدَّالثالثة،َّوسواءَّاح َّ.َّتاجَّإلىَّشد 

بالن:ََّّقلت يتعينَّ قباءَّ مسجدَّ َّ أن  الكالمَّ هذاَّ غيرََّّومفهومَّ الدنياَّ مساجدَّ منَّ مسجدَّ باعتبارهَّ ذر؛َّ
َّ.َّثةالمساجدَّالثال

الرابع المالكيَّالقول  مسلمةَّ بنَّ ذهبَّمحمدَّ الشافعيةََّّ(51)َّ:َّ وبعُضَّ الزركشيََّّ–،َّ وابنََََّّّّ(52)منهم:َّ
:َّإلىَّإلحاقَّمسجدَّقباءَّخاصًةَّدونَّغيرهَّمنَّمساجدَّالدنياَّمنَّحيثََََّّّّ-(54)َّميريَّوالد َََّّّ(53)َّقنالمل َّ

َّأحكامَّنذرَّاالعتكافَّوالصالةَّبنفسَّاألحكامَّالمتعلقةَّبالمساجدَّالثالثة.ََّّ



 2021(، لسنة 4، العدد )17جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(4), (2021) 

 

307 
 

 األدلة ومناقشتها: َّ

 استدلَّأصحابَّالقولَّاألولَّبالسنةَّوالمعقول،َّكماَّيلي:أدلة أصحاب القول األول:  -    

َّالر حالَّإالَّإلىَّثالثةَّمساجد:َّمسجديَّ((َّأنَّرسولَّهللاََّّعنَّأبيَّهريرةَّ)َّ -1 (َّقال:َّ)َّالَُّتشد 
 .َّ(55)َّهذا،َّومسجدَّالحرام،َّومسجدَّاألقصىَّ(

ََّّإََّّوجه الدللة: َّإليهَّواحتاجََّّالمسجدَّالمعي َّن  نَّفيَّالنذرَّلوَّكانَّيتعينَّبالتعيينَّللزمَّالناذرَّالمضي 
نهىََّّ وقدَّ فيه،َّ نذرهَّ لقضاءَّ إليه؛َّ الرحالَّ َّ شد  َّإلىَّ شد  عنَّ الصحيحَّ الصريحَّ النصَّ بهذاَّ الشارعَّ

الرحالَّوالسفرَّإالَّإلىَّالمساجدَّالثالثةَّالمذكورة،َّفيلزمَّعلىَّهذاَّعدمَّتعينَّغيرهاَّبالنذر،َّللنهيََّّ
َّالرحالَّإليها  .(56)َّعنَّشد 

إنَّهللاَّتعالىَّلمَّيعينَّلعبادتهَّمكانًاَّمعينًا،َّفالَّيتعينَّهذاَّالموضعَّبتعيينَّغيره،َّكماَّأنهَّالَّ  -2
لبعضَّ بعضهاََََّّّّمزيةَّ يتعينَّ فالَّ السابقة،َّ الثالثةَّ المساجدَّ باستثناءَّ بعضَّ علىَّ المساجدَّ

َّ.(57)َّبالتعيين

 استدلَّأصحابَّالقولَّالثانيَّبالسنةَّوآثارَّالصحابة،َّكماَّيلي:َّأدلة أصحاب القول الثاني:   -   

َّإالَّإلىَّثالثةََّّ ((َّسمعتَّرسولَّهللاعنَّأبيَّهريرة)  -1    مساجد:َّ(َّيقول:َّ)َّالَُّتعملَّالمطي 
 .(58)َّإلىَّالمسجدَّالحرام،َّوإلىَّمسجديَّهذا،َّوإلىَّمسجدَّبيتَّالمقدس(

الدللة وإعمالَّوجه  الر حالَّ َّ شد  إلىَّ معهاَّ ُيحتاجَّ التيَّ المسافةَّ فيَّ يلزمَّ إنماَّ الواردَّ النهيَّ إنَّ َّ:
َّالر حالَّوإعمالَّالمطيَّالَّيكونَّلماَّقُربَّمنَّاألماكنَّغالبًا،َّوأماَّماَّكانتَّ َّشد  المطي،َّومعلومَّأن 

ةَّمقصدهَّتبعدَّأميااًلَّيسيرةَّعنَّمسكنهَّفالَّحرجَّفيَّإتيانهَّإليه،َّوإنَّكانَّالمسجدَّاألقربَّمنهََّّمساف
َّ.َّ(5٩)َّمثلهَّفيَّالفضل

(َّيأتيَّمسجدََّّ (كانَّالنبيَّ)(َّقال:ََّّويدلَّعلىَّقوامةَّماَّذكرناَّماَّصح َّمنَّحديثَّابنَّعمر)
َّ.َّ(60)َّ(قباءَّكلَّسبتَّماشيًاَّوراكباًَّ

مسجدَّقباءَّماشيًا،َّومعنىَّهذا:َّان هَّليسَّفيَّإتيانهَّلمسجدَّقباءَّ(َّكانَّيأتيََّّ (:َّإن هوجه الدللة
َّمشقةَّوكلفةَّومؤنة،َّوهذاَّدليلَّعلىَّتخصيصَّمسجدَّقباءَّمنَّعمومَّالنهيَّالواردَّبإعمالَّالمطي.
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الحديثينَََََََََّّّّّّّّّ إعمالَّ يمكنناَّ تقدمَّ ماَّ خاللَّ هريرة)َََّّّ–ومنَّ أبيَّ ابنََّّحديثَّ وحديثَّ َّ،)
)ََّّ-(عمر) أبيَّهريرةَّ بحديثَّ فُيعملَّ َّ،)ََََّّّّفي وكلفةَّ إلىَّمشقةَّ يحتاجَّ الذيَّ البعيدَّ فيَّحقَّ

(َّفُيعملَّفيَّحقَّالقريبَّالذيََّّإتيانَّمسجدَّقباء،َّفُينهىَّعنَّذلكَّبموجبه،َّوأماَّحديثَّابنَّعمر)
َّالَّحرجَّعليهَّفيَّإتيانهَّلمسجدَّقباء،َّفيؤمرَّباالمتثالَّلماَّنذر.

عمر)َََّّّ-2ََََّّّّ ابنَّ َّ أن  نفسهاََّّوردَّ علىَّ أم هاَّ جعلْتَّ امرأًةَّ َّ أم ر  صليَّ(َّ فقال:َّ بقباء،َّ صالًةَّ
َّ.(61)َّعنها

ابنَّعباس)ََّّوردَََّّّ-3ََََّّّّ امرأًةَّجعلتََّّعنَّ َّ أن  نذرْتَََّّّ–(َّ إلىَّمسجدََََّّّّ-أي:َّ نفسهاَّمشيًاَّ علىَّ
َّ.(62)َّ(َّابن ت هاَّأنَّتمشيَّعنهاقباء،َّفماتتَّولمَّتقضه.َّفأفتىَّعبُدَّهللاَّبنَّعباس)َّ

حملناَّكالمَّالمرأةَّعلىََّّهذاَّالقولَّاذاََّّألصحابََّّ(ََّّ:َّإنماَّيستقيمَّاالستداللَّبأثرَّابنَّعباس)تنبيه
َّمقصدهاَّهوَّالمشيَّإلىَّمسجدَّقباءَّبنيةَّالصالةَّفيه،َّالَّخصوصَّالمشيَّفقط َّ.(63)َّأن 

األثرين هذين  من  الدللة  الجليلين)وجه  الصحابيينَّ انَّ َّ:ََّّالسائلتين َّ ألن  بذلك؛َّ للنساءَّ أفتياَّ َّ)
فليسَّهوَّمنَّالسفرَّكانتاَّمنَّأهلَّالمدينة،َّوليسَّفيَّقصدهماَّلمسجدَّقباءَّماَّيخالفَّشرعَّهللا،ََّّ

المنهيَّعنهَّبدونَّمحرمَّأوَّيحتاجَّفيهَّإلىَّإعمالَّالمطي؛َّلقربَّمسافةَّمسجدَّقباءَّمنَّالمدينةَّ
َّ.(64)َّالمنورة

استدلَّاإلمامَّزفرَّلنصرةَّقولهَّبنفسَّاألدلةَّالعقليةَّالتيَّسقناهاََََّّّّأدلة أصحاب القول الثالث:  -   
َّ.(65)َّسابقا؛َّلذاَّالَّحاجةَّإلعادتهاَّهنا

َّعلىَّالنحوَّاآلتي:َََّّّةَِّن َّاستدلَّأصحابَّالقولَّالرابعَّبالس ََّّالقول الرابع: أدلة أصحاب -    

-ََََّّّّ األنصاري  ْيرَّ ُظه  بِنَّ ْيدَّ ُأس  حديثَّ فيَّ النبيَََّّّ–جاءَّ أصحابَّ منَّ عنََََّّّّ-( (وكانَّ ُثَّ ُيحدِ 
َّاإلمام َّ،َّوصح َّ(66َّ)أن هَّقال:َّ)َّالصالُةَّفيَّمسجِدَّقباءَّكعمرٍة(  ( (النبيَّ ِنَّابُنَّالصالحََّّاَّحَّالحديث 

َّ.ََََّّّّ(67)والنوويَّ

َّالتضعيفَّالواردَّفيَّالمساجدَّالثالثةَّليسَّمنحصرًاَّفيهاَّفقط،َّبلَّهذاَّمسجدَّقباءَّوجه الدللة :َّإن 
َّأجرَّصالةَّواحدةَّفيهَّتعدلَّثوابَّوأجرَّعملَّعمرةَّكاملة،َّفإذاَّثبتَّلهَّذلكَّاألجرَّ َّأن  قدَّصح 

َّإلحاقهَّبالمساجدَّالثالثةَّمنَّحيثَّتعينَّالنذرَّفيهَّ َّ.(68)َّلالعتكافَّأوَّالصالةالجزيلَّصح 
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َّمسجدَّقباءَّلمَّيردَّذكرهَّفيَّالنصَّالواردَّفيَّتضعيفَّأجرَّالصالةَّالمقامةَّفيَّ واعترضَّعليه:َّبأن 
.َّ(6٩)َّالمساجدَّالثالثة َّ؛َّولهذاَّالَّيصحَّإلحاقهَّبهن 

َّمسجدَََّّّترجيح القول الرابع،الذيَّيظهرَّليَّمنَّخاللَّماَّتقدمََّّ  :الترجيح والذيَّينصَّعلىَّأن 
َّحكامَّالنذرَّبالمساجدَّالثالثة؛َّوذلكَّلماَّيلي:َّقباءَّيلحقَّمنَّحيثَّأ

َّعمدةَّماَّاستدلَّبهَّالجمهورَّإلخراجَّمسجدَّقباءَّمنَّإلحاقهَّبالمساجدَّالثالثةَّهوَّأنهَّلمََّّ -1 إن 
 (َّ:َّ)َّالَّتشدَّالرحالَّ...(.َّ)َََّّّذكرَّفيَّالسياقَّالمنصوصَّمنَّحديثَّأبيَّهريرةيَُّ

َّهذاَّالحديثَّلمَّيقعَّمعناهَّمحلَّ  اتفاقَّبينَّالفقهاء.َّولإلجابةَّعنهَّنقول:َّإن 

وإنماَّهوَّمنَّبابََََّّّّ-بدليلَّالواقعَّالمشاهدَََّّّ–ََّّ(70)َّالواردَّفيهَّليسَّحقيقياًَََّّّر َّْصَّفأكثرَّالفقهاءَّيعتبرَّالق َّ
َّ.َّ(71)َّالقصرَّاإلضافي

َّكانَّاألمرَّكذلكَّفهوَّالَّيمنعَّمنَّإلحاقَّمسجدَّقباءَّبالمساجدَّالثالثةَّبدليلَّخارجي.َّفإنَّ

َّالمساجدَّالثالثةَّبالتضعيف،َّويفتقرَّإلىَّذلكَّمسجدَّ -2 َّالحديثَّقدَّخ ص  استدلَّالجمهورَّبأن 
 قباء.

بأقلنا الواردَّ الصحيحَّ الحديثَّ إنَّ أجر:َّ تعادلَّ قباءَّ مسجدَّ فيَّ الصالةَّ فيهََََّّّّنَّ كاملة،َّ عمرةَّ
محدَّ غيرَّ واحدََّّتضعيفَّ كلَّ ليعطيَّ علمه؛َّ فيَّ هللاَّ استأثرهَّ مماَّ العمرةَّ أجرَّ َّ ألن  معلن؛َّ والَّ ودَّ

اًلَّعلىَّالكمَّالمحدد،َّكماََّّبحسبَّني َّ تهَّوتوجههَّوقصده،َّومعلومَّأنَّالكمَّغيرَّالمحددَّيكونَُّمفض 
 َّ  هث  مث   هت  مت   هب  مب  ُّٱ  (َّالصابرينَّمنَّأجٍرَّغيرَّمحدود،َّحيثَّقالَّتعالى:هوَّالحالَّبماَّوعدَّهللاَّ)

 [10]الزمر:َّ

تَّبهاَّالمساجدَّالثالثةَّهيَّأنها:َّمساجدَّاألنبياء -3 َّالعلةَّالتيَّمنَّأجلهاَُّخص   .َّ(72)َّقالوا:َّإن 
َّالعلةَّالمذكورةَّمنطبقةَّعلىَّمسجدَّقباءَّفهوَّمنَّالمساجدَّالتيَّشاركَّالنبيقلنا ببنائهاََّّ  ( (:َّإن 
  خن  حن   جن  مم  ُّٱٱ (:ذلكَّإليه؛َّفقدَّروىَّابنَّعبدَّالبرَّبسندهَّعنَّعبدَّهللاَّبنَّبريدةَّفيَّقولَّهللاَّ)َََّّّب َّسَّونَُّ

إال َّإن َّ ،[36]النور:  َّ  ٰه  مه  جه   هن  من َّ ي ْبِنِهن  لمَّ مساجدَّ أربعةَّ هيَّ إبراهيمََّّنبي َََّّّماَّ بناهاَّ الكعبةَّ َّ:
ََّّس َّس َّالمدينة،َّومسجدَّقباءَّالذيَّأَُّوإسماعيل،َّوبيتَّأريحاَّببيتَّالمقدسَّبناهَّداودَّوسليمان،َّومسجدَّ

 .)َّ(73) (علىَّالتقوى،َّبناهماَّرسولَّهللا



 2021(، لسنة 4، العدد )17جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(4), (2021) 

 

310 
 

قدَّأجابَّالمحققونَّعنَّاللفظَّالواردَّفيَّحديثَّالجمهورَّبأنه:َّالَّيرادَّمنهَّالنهيَّعنَّشد َّ -4
َّالرحالَّلهذهَّالمساجدَّالثالثةََّّ الرحالَّلغيرَّالمساجدَّالثالثة،َّبلَّهوَّمساقَّلبيانَّفضيلةَّشد 

 فحسب.
هذاََّّ بيانَّ الحرمينََّّوفيَّ إمامَّ اختارهَّ الذيَّ وهوَّ أصحابناَّ عندَّ )والصحيحَّ النووي:َّ اإلمامَّ يقولَّ

َّالرحالََّّ–كرهََّّحرمَّوالَّيَُّوالمحققونَّأنهَّالَّيَُّ َّالفضيلةَّالتامةَّإنماَّهيَّفيََّّ-أي:َّشد  ،َّقالوا:َّوالمرادَّأن 
َّالرحالَّإلىَّهذهَّالثالثةَّخاصة،َّوهللاَّأعلم(  .(74)شد 

حملَّ(:َّالَّتشدَّالرحالَّإالَّإلىَّثالثةَّمساجد،َّفيَُّ (قولهويقولَّاإلمامَّابنَّقدامةَّالحنبلي:َّ)َّوأماََّّ
َّ.َّ(75)َّعلىَّنفيَّالتفضيلَّالَّعلىَّالتحريم(

الفضيلةََّّ المرادَّأنَّ بأجوبةَّمنها:َّإنَّ الحديثَّ العسقالني:َّ)َّوأجابواَّعنَّ ابنَّحجرَّ الحافظَّ ويقولَّ
َّالرحالَّإلىَّهذهَّالمساجدَّبخالفَّغيرهاَّفإنهَّجائز( َّ.(76)َّالتامةَّإنماَّهيَّفيَّشد 

َّالرحالَّلغيرَّهذهَّالمساجدَّالثالثةَّمنَّمساجدَّالدنياََّّ وعليهَّفالَّحرجَّوالَّإشكالَّوالَّاعتراضَّفيَّشد 
َّومنَّمسجدَّقباءَّعلىَّوجهَّالخصوص،َّبلَّهوَّأولىَّمنَّغيرهَّمنَّمساجدَّالدنيا.َّ،َّعمومًاَّ

َّوالذيَّيؤيدَّماَّذكرهَّهؤالءَّاألعالمَّهوَّماَّيليَّ:َّ

جابر) -أ حديثَّ منَّ هللاَّصح َّ رسولَّ عنَّ َّ)) ََّّأنه إليهَّ(َّ ر ك بْتَّ ماَّ خيرَّ َّ إن  َّ( قال:َّ
َّ.(77)الرواحُل:َّمسجديَّهذا،َّوالبيتَّالعتيقَّ(

باللفظَّالمرويَّههنا،َّسياقَّظاهرَّفيَّغيرَّالتحريموجه الدللة َّسياقَّالحديثَّ ،َّوهوَّماََّّ(78)َّ:َّإن 
َّ(َّالسابق.َّالمرادَّمنَّاللفظَّالواردَّفيَّحديثَّأبيَّهريرة)َّرَّس َّفَِّيَُّ

(َّأنهَّقال:َّروىَّعبدَّالرزاقَّالصنعانيَّوعمرَّبنَّشب هَّبسندهماَّعنَّعمرَّبنَّالخطاب)َّ -ب
 .(7٩)(لوَّكانَّمسجدَّقباءَّفيَّأفقَّمنَّاآلفاق،َّضربناَّإليهَّأكبادَّالمطي)

ألنَّأصليَّفيَّمسجدَّ)(َّأنهَّقال:ََّّروىَّعمرَّبنَّشب هَّبسندهَّعنَّسعدَّبنَّأبيَّوقاص)َّ -ت
َّمنَّأنَّآتيَّبيتَّالمقدسَّم رتين،َّولوَّيعلمونَّماَّفيَّقباءَّلضربواَّقباءَّركعتين،َّأحبَّإلي 

َّ.(81)(َّإسنادهَّصحيح).َّقالَّابنَّحجرَّعنه:َّ(80)(إليهَّأكبادَّاإلبل
لوَّكنتَّمنَّ)(َّأنهَّقال:ََّّروىَّالفاكهيَّفيَّأخبارَّمكةَّبسندهَّعنَّسعدَّبنَّأبيَّوقاص)َّ -ث

أهلَّمكةَّماَّأخطأنيَّجمعةَّالَّأصليَّفيَّمسجدَّالخيف،َّولوَّيعلمَّالناسَّماَّفيهَّلضربواَّ
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بيتََّّ آتيَّ أنَّ ِمْنَّ َّ إلي  أحبَّ ركعتينَّ الخيفَّ مسجدَّ فيَّ أصليَّ وأل  نَّ اإلبل،َّ أكبادَّ إليهَّ
َّ.َّ(82)َّ(المقدسَّمرتينَّفأصليَّفيه

الدللة من داللةَّواضحةَّوصريحةَّعلىاآلثار   هذه  وجه  فيهاَّ االهتََّّ:َّ بمسجدََّّمزيدَّ الحاصلَّ مامَّ
َّ( الصحابةَّ لدنَّ منَّ الىََََّّّّ(قباءَّ نظرناَّ يلفتَّ الثالثةََّّبماَّ المساجدَّ لغيرَّ الر حالَّ َّ شد  جوازَّ

وخصوصًاَّمسجدَّقباءَّوالخيف،َّولوَّكانَّذلكَّممنوعًاَّشرعًاَّلماَّتجرأَّأعمدةَّالصحابةَّعلىَّالتلفظََّّ
َّدونَّغيرهَّمنَّمساجدَّالدنياَََّّّبهذاَّالقول؛َّمماَّيشعرناَّبالخصوصيةَّالتيَّحباهاَّالشارعَّلمسجدَّقباء

َّ.َّفيَّهذهَّالجزئيةََّّليترقىَّإلىَّمصافَّالمساجدَّالثالثة

َّابنَّعمر)َّ -ج  َّامرأًةَّجعلْتَّأم هاَّعلىَّنفسهاَّصالًةَّبقباء،َّفقال:َّوردَّفيَّالصحيحَّأن  (َّأم ر 
َّامرأًةَّجعلتَّعلىَّنفسهاَّمشيًاَّإلىَّمسجدَّ.َّووردَّعنَّابنَّعباس)َّ(83)َّ(صليَّعنها) (َّأن 

 .(84)َّ(َّابن ت هاَّأنَّتمشيَّعنهاه.َّفأفتىَّعبُدَّهللاَّبنَّعباس)َّقباء،َّفماتتَّولمَّتقض
الدللة )َّوجه  الصحابةَّ مفتييَّ عمالقةَّ منَّ صريحةَّ فتوىَّ إنهاَّ َّ:)ََََّّّّاألحكام نفسَّ تحاكيَّ وهيَّ

المتعلقةَّبالنذرَّفيماَّيخصَّالمساجدَّالثالثة،َّوهذاَّبظاهرهَّفيهَّإلحاقَّمسجدَّقباءَّبالمساجدَّالثالثةََّّ
َّفيَّأحكامَّالنذر.َّ

قيل         قرَُّفإن  ماَّ قولهماَّعلىَّ ُيحملَّ قدَّ منزل:َّ قباء،َّكماََّّبَّ َّهوَّمستندَّمذهبَّهَّمنَّمسجدَّ
َّالسادةَّالمالكية.

غيرَّدليلَّصريح،َّواذاَّانعدمَّالتخصيصَّبقيَّالعملَّبعمومَّاللفظَََّّّ:َّذلكَّتخصيصَّمنقلنا        
َّإلىَّحينَّورودَّالمخصص.ََّّ

َّالناذرَّباالعتكافَّأوَّالصالةَّبمسجدَّقباءَّيلزمهَّذلك،َّوإْنَّتطلبَّذلكَّمنهََّّالترجيج  خالصةو  :َّان 
َّذلكَّيكفيهَّويَُّ َّالرحالَّوأهبةَّالسفر.َّفإْنَّأوقعَّماَّنذرَّبأحدَّالمساجدَّالثالثةَّفإن  ََّّ–ََّّهَّجزئه؛َّألن َّشد 

َّذلكَّالَّيكفيهَّوالَّيَََُّّّ-أي:َّمسجدَّقباء جزئه؛ََّّدونهمَّرتبًة،َّوانَّأوقعهَّفيَّغيرهَّمنَّمساجدَّالدنياَّفإن 
َّأعالهمَّرتبًة،َّوهللاَّأعلمَّ.ََّّ-أي:َّمسجدَّقباءَّ–ََّّألنه

 الفرع الثاني: حكم نذر المشي إلى مسجد قباء: ََّّ
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لناَّههناَّمنَّتمهيٍدَّعلىَّغرارَّماَّسبقَََّّّ       بدَّ الفقهاءَّفيَّحكمَّم ْنَّنذرََّّالَّ لنبينَّوجهةَّنظرَّ
،َّوذلكََّّلدىَّالقارئَّالكريمََّّجَّعلىَّالمقصودَّلتكتملَّالصورةعر َّالمشيَّإلىَّأحدَّالمساجدَّالثالثة،َّثمَّنَُّ

َّعلىَّالنحوَّاآلتي:َّ

َّم ْنَّنذرَّالمشيَّبخصوصهَّدونََََّّّّ(85)َّرَّالفقهاءَّومنهمَّالمذاهبَّاألربعةذهبَّجمهوَََّّّ-       إلىَّأن 
المشي إلى المسجد ،َّلزمهَّبماَّقال:ََّّالمسجد الحرام خاصةا أنَّينويَّمعهَّصالةَّأوَّاعتكافًاَّإلىََّّ

َّ.َّ(86)َّ(الَّنعلمَّفيهَّخالفاًَّ)،َّوقالَّابنَّقدامة:َّبشرط تلبسه بحٍج أو عمرةٍ َّالحرام

َّم ْنَّنذرَّالمشيَّإلىَّبيتَّهللاواستدلوا على ذلك بقولهم        َّالحرامَّالَّيجزئهَّالمشيَّإليهَّإالَّ:َّإن 
َّالمشيَّالذيَّتتعلقَّبهَّأحكامَّالشرعَّهوَّالمشيَّفيَّحجَّأوَّعمرة،َّفإذاَّ فيَّحجَّأوَّعمرة؛َّوذلكَّألن 
إليهََّّ المشيَّ ويلزمهَّ الشرع،َّ المعهودَّفيَّ ذلكَّعلىَّ ُحِملَّ الحرامَّ المسجدَّ إلىَّ المشيَّ الناذرَّ أطلقَّ

َّالمشيَّإلىَّبيتَّهللاَّالحرامَّن َّ(87)َّلنذره َّن ْذر  ْذٌرَّفيَّطاعةَّهللاَّتعالى،َّفيلزمَّالناذرَّالوفاء،َّلماََّّ،َّوإن 
َّرسولَّهللاََّّ-رضيَّهللاَّعنهاَََّّّ-وردَّعنَّعائشةَّ َّ.(88)(َّقال:َّ)م ْنَّنذرَّأنَّيطيعَّهللاَّفليطعه( (أن 

إلىََََّّّّ-َََََََّّّّّّّ المشيَّ نذرَّ م ْنَّ المسجد األقصىوأماَّ أو  النبوي  الفقهاءَّفيََََّّّّالمسجد  اختلفَّ فقدَّ
َّذلكَّعلىَّقولين:َّ

َّم ْنَّنذرَّالمشيَََّّّ(8٩)َّ:َّذهبَّالسادةَّالحنفيةَّوالشافعيةالقول األول إلىَّأنهَّالَّيلزمهَّفعلَّذلك؛َّألن 
إلىَّمسجدَّالمدينةَّأوَّالمسجدَّاألقصىَّفقدَّأوجبَّعلىَّنفسهَّالتحولَّمنَّمكانَّإلىَّمكان،َّوذلكَّ

َّ،َّوالَّيصحَّالنذرَّبماَّليسَّبقربة.َّليسَّبقربةَّمقصودة؛َّألنهَّالَّقربةَّفيَّالمشيَّبذاته

َّإلىَّلزومَّذلكَّعليه.ََّّ(٩0)َّ:َّذهبَّالمالكيةَّوالحنابلةالقول الثاني

الناذرَّأْنَّينويَّأوَّيذكرَّمعَّنذرهَّبالمشيَّإلىَّهذينَّالمسجدينَّنيةََّّ المالكيةَّاشترطواَّعلىَّ َّ ولكن 
َّ.َّ(٩1)فالَّالصالةَّفيهماَّأوَّيسميهماَّوإال َّ

القصدَّبالنذرَّهوََََّّّّالنذرَّأنَّيصليَّفيَّالموضعَّالذيَّيأتيهَّركعتين؛َّألن َّوألزمَّالحنابلةَّالناذرَّبهذاََّّ
الََّّ الحرامَّ المسجدَّ غيرَّ المساجدَّ َّ ألن  فيها؛َّ بالصالةَّ يصدقَّ إنماَّ هذاَّ وتحصيلَّ والطاعة،َّ القربةَّ

َّهذينَّالمسجدينَّيشتركانَّفيَّعظمَّالفضيلةَّوزيادةَّثوابَََّّّ،ََّّ(٩2)ُتقصدَّإالَّلغرضَّالصالةَّفيها وألن 
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هاَّمنَّالمساجد،َّفيلزمَّالمشيَّإليهماَّبالنذرَّكماَّهوَّالحالَّبنذرَّالمشيَّإلىََّّالصالةَّفيهاَّعنَّغيرَّ
َّ.(٩3)المسجدَّالحرام

وبعدَّهذاَّالسردَّالمختصرَّالموضحَّلتوجهَّالفقهاءَّفيَّحكمَّالنذرَّبالمشيَّإلىَّأحدَّالمساجدَََََََََّّّّّّّّّ
الفقهاءََََّّّّالمشيَّإلىَّمسجدَّقباء،َّوقدَّاختلفلبيانَّالحكمَّالشرعيَّفيَّم ْنَّنذرََّّالثالثة،َّنعر جَّاآلنََّّ

َّفيَّبيانَّهذاَّالحكمَّالشرعيَّعلىَّأربعةَّأقوال:

َّ-فيَّأحدَّاحتمال يَّقولَّالمدونةََّّ–المالكيةََّّبعضََّّ:َّذهبَّجمهورَّالفقهاءَّمنَّالحنفيةَّوَّالقول األول
والحنابلة مطلقًاََََّّّّ(٩4)َّوالشافعيةَّ نذرهَّ بهَّ ينعقدَّ والَّ يلزمهَّ الَّ ذلكَّ َّ أن  إلىَََّّّ–إلىَّ المشيَّ كانَّ سواءَّ
َّ.ََّّ-مسجدَّقباءَّأوَّغيرهَّ

َّذلكَّيلزمهَّالمشيَّمطلقًاََََّّّّ(٩5)َّ:َّذهبَّالليثَّبنَّسعدَّالقول الثاني سواءَّأكانَّالمشيَّإلىَََّّّ–إلىَّأن 
َّ.َّ-مسجدَّقباءَّأوَّغيرهَّ

َّالناذرَّاذاَََّّّ(٩6)َّ-فيَّاالحتمالَّالثانيَّمنَّقولَّالمدونةََّّ–المالكيةََََّّّّبعضَََّّّ:َّذهبَّالقول الثالث إلىَّأن 
الثالثةََّّ المساجدَّ لمسجدَّغيرَّ المشيَّ قباءَََّّّ–نذرَّ ُيدِخُلَّمسجدَّ أوََََّّّّ-ومفهومَّكالمهَّ ألجلَّصالةَّ

َّعتكاف،َّفإنَّكانَّبعيدًاَّفالَّيلزمهَّالمشي،َّوإْنَّكانَّقريبًاَّفيلزمهَّذلك.صومَّأوَّاَّ

َّذلكَّيلزمهَّالمشيَّإلىَّمسجدَّقباءَّخاصًةََََّّّّ(٩7)َّ:َّذهبَّمحمدَّبنَّمسلمةَّالمالكيالقول الرابع إلىَّأن 
َّدونَّغيرهَّمنَّمساجدَّالدنيا.َّ

 األدلة ومناقشتها: 

بنفسَّأدلتهمَّالتيَّساقوهاَّلتدعيمَّقولهمَّفيَّعدمَّلزومَّالناذرَََّّّأصحاب القول األول استدلََّّ -1
 بالمشيَّللمسجدَّالنبويَّأوَّمسجدَّاألقصى.َّ

:َّإنَّالمشيَّإلىَّأحدَّهذينَّالمسجدينَّبحدَّذاتهَّليسَّفيهَّقربة،َّبلَّهوَّوسيلةََّّوخالصة ما قالوه
الحرَّ المسجدَّ إلىَّ المشيَّ بخالفَّ وهذاَّ ولغى،َّ النذرَّ انتفىَّ القربةَّ انتفتَّ فاذاَّ قربة،َّ لتعلقََّّإلىَّ امَّ
َّ.(٩8)َّأعمالَّالنسكَّبه،َّولورودَّبعضَّالرواياتَّالتيَّتفيدَّجزيلَّالثوابَّلمنَّحجَّأوَّاعتمرَّماشياًَّ

هيََّّ التيَّ األخرىَّ المساجدَّ َّ أن  أولىَّ بابَّ فمنَّ العظيمين،َّ المسجدينَّ هذينَّ حكمَّ هذاَّ كانَّ فإذاَّ
َّدونهماَّفيَّالرتبةَّوالفضيلةَّينتفيَّفيهاَّالنذرَّويلغى.
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الثانياستدلََّّ -2 القول  يفََّّصاحب  أمرًاَّبماَّ نفسهَّ علىَّ أوجبَّ قدَّ الناذرَّ َّ بأن  قوله:َّ منَّ همَّ
عهدةَّ عنَّ يخرجَّ فالَّ بالنذر،َّ عليهَّ وجبَّ ماَّ مؤديًاَّ يكنَّ لمَّ غيره،َّ فعلَّ فإذاَّ مخصوصًا،َّ

 الواجب.َّ
َّالمشيَّعلىَّهذاَّالوصفَّقدَّيكونَّمتعلقًاَّبمسجدَّبعيد،َّفبالتاليَّسيدخلَّتحتَّالنهي :َّبأن  َّ(٩٩َّ)وُرد 

( هريرةَّ أبيَّ حديثَّ فيَّ ََّّالواردَّ أن  مساجد:َّ (النبي(َّ ثالثةَّ إلىَّ إالَّ الرحالَّ تشدَّ )الَّ قال:َّ َّ)
َّ.(100)المسجدَّالحرام،َّومسجديَّهذا،َّوالمسجدَّاألقصى(

   بماَّيلي: أصحاب القول الثالث استدلَّ -3
الراكبَّ -أ يأِتَّمثلهَّفيَّ لمَّ الفضلَّماَّ المسجدَّمنَّ إلىَّ المشيَّ ،َّومنََّّ(101)َّإن هَّجاءَّفيَّ

اَّق ُرب ْتَّمسافت َّالمشيَّيكونَِّلم   هَّدونَّماَّب ُعدت.المعلومَّبداهةَّأن 
الَّخالفَّفيَّكونَّالمشيَّإلىَّمسجدَّقباءَّقربةَّلم ْنَّقربَّمنه،َّفمنََّّ)َّقالَّالباجي:َََّّّ -ب

 .(102)َّ(كانَّبالمدينةَّونذرَّمشيًاَّإلىَّمسجدَّقباء،َّلزمهَّالوفاء
 ماَّيلي:َّكالمهََّّبماَّيفهمَّمنَّصاحب القول الرابعاستدلَّ -4

َّابنَّعمر)َّ-أ  .(103)َّكلَّسبتَّماشيًاَّوراكباًَّ(َّيأتيَّمسجدَّقباءَّ ((َّقال:َّكانَّالنبيثبتَّأن 
النبيَّوجه الدللة َّالمشيَّإلىَّمسجدَّقباءَّهوَّأمرَّمندوب؛َّلثبوتَّفعلهَّمنَّ (،َّكماَّهوََّّ (:َّإن 

ولم اََّّ الحديث،َّ هذاَّ فيَّ مَّمذكورَّ المالكيةَّ السادةَّ عندَّ النذرَّ وفاؤهكانَّ تعلقهََّّ(104)ندوبَّ َّ صح  َّ،
فيهَّمنَّحيثَّ الكثيرةَّ الفضائلَّ ولورودَّ قباءَّعمومًا،َّ إلىَّمسجدَّ تقدمَََّّّ–ذاتهََََّّّّبالمشيَّ تأكدََََّّّّ-كماَّ

َّتعلقهَّبهَّمنَّحيثَّالخصوص.

َّامرأًةَّكانتَّجعلتَّعلىَّنفسهاَّمشيًاَّإلىَّمسجدَّقباء،َّفماتتََّّثبتَّعنَّابنَّعباس)  -ب     (َّأن 
 .(105)َّ(َّابن ت هاَّأنَّتمشيَّعنهاولمَّتقضه.َّفأفتىَّعبُدَّهللاَّبنَّعباس)َّ

المرأةَّالوفاءَّبنذرَّالمشي؛َّوذلكََّّ(َّقدَّأوجبَّعلىَّهذهََّّيحتملَّأنَّيكونَّابنَّعباس)َّوجه الدللة:  
 .َّ-كماَّتقدمَّ–لخصوصيةَّمسجدَّقباءَّالذاتيةَّ

؛َّلقوةَّأدلته،َّوثبوتَّالقولَّبهَّمنَّابنََّّترجيح القول الرابعالذيَّيظهرَّليَّمم اَّتقدمَّهوََّّ:  الترجيح
َّ(.َّعباس)
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قيل عباس)َّفإن  بنَّ هللاَّ عبدَّ كالمَّ يحملَّ قدَّ َّ:َّكأهل قباء،َّ مسجدَّ منَّ منزلهَّ قربَّ منَّ علىَّ َّ)
َّمنورةَّكماَّسبق.المدينةَّال

(َّيقتضيَّالتخصيص،َّوليسَّفيَّنصَّفتواهَّماَّيقتضيَّذلك،َّ:َّهذاَّالحملَّلكالمَّابنَّعباس)َّقلت
َّالتخصيصَّبقيَّالعملَّبالعمومَّهوَّالمجزيَّللذمة،َّوهللاَّاعلم.َّ َّفإذاَُّفِقد 

-َّ-ََّّ-َّ-ََّّ-َََّّّ-َّ-ََّّ-ََّّ-َّ-ََّّ-ََّّ-ََّّ-َّ-ََّّ-ََّّ-َّ-ََّّ-ََّّ-َّ-ََّّ-ََّّ-ََّّ-َّ-ََّّ-َّ

هذاَّالعرضَّالمسهبَّفيَّبيانَّحكمَّالنذرَّالمتعلقَّبمسجدَّقباءَّعلىََََّّّّوبعد:  خاتمة البحث
َّماَّيلي:َّبأهمَّالنتائجَّالتيَّتوصلتَّاليهاَّمنَّخاللَّهذاَّالبحثَّوجهَّالخصوص،َّيمكنَّاجمالَّ

 .َّالمؤكدَّفعلهاَّاتيانَّمسجدَّقباءَّهوَّمنَّاألمورَّالمسنونةَّ-1
 مسجدَّقباءَّيلحقَّبالمساجدَّالثالثةَّمنَّحيثَّأحكامَّالنذرَّاعتكافًاَّوصالًةَّ.ََّّ-2
َّذلكَّيلزمهَّدونَّغيرهَّمنَّمساجدَّالدنياَّ.َّ-3 َّمنَّنذرَّالمشيَّالىَّمسجدَّقباءَّخاصةَّفان 

َّوآخرَّدعواناَّأنَّالحمدَّهللَّربَّالعالمينََّّ

َّوالصالةَّوالسالمَّعلىَّسيدناَّمحمدَّوعلىَّآلهَّوصحبهَّأجمعينَّ.َّ
 

 الهوامش ثبت 
 .15٩8َّالقاهرة:َّصَّ–ه(،َّراجعهَّواهتنىَّبه:َّأنسَّالشاميَّوزكرياَّجابر،َّدارَّالحديث817َّالقاموسَّالمحيطَّ،َّمجدَّالدينَّمحمدَّبنَّيعقوبَّالفيروزآباديَّ)ت(1َّ)

،1ََّّلبنان،َّطَّ–الكتبَّالعلمية،َّبيروتََّّفتحَّالقديرَّشرحَّالهداية،َّمحمدَّعبدَّالواحدَّالمعروفَّبابنَّالهمامَّالحنفي،َّاعتنىَّبه:َّالشيخَّعبدَّالرزاقَّغالبَّالمهدي،َّدارََّّ(2َّ)

 .4/24ََّّمَّ:2003ََّّ–ه1424َّ

 َََّّّ.3/310َّم:1٩٩4َّ-هـ1َّ،1416التاجَّواإلكليل،َّأبوَّعبدَّهللاَّالمواقَّمحمدَّبنَّيوسفَّبنَّأبيَّالقاسمَّبنَّيوسف،َّدارَّالكتبَّالعلمية،َّطَّ(3)

،1َََّّّلبنان،َّطََّّ–هـ(،َّتحقيق:َّمحمدَّعبدَّالقادرَّعطا،َّدارَّالكتبَّالعلمية،َّبيروت٩26ََّّ(َّالغررَّالبهيةَّفيَّشرحَّمنظومةَّالبهجةَّالوردية،َّلإلمامَّأبيَّزكرياَّاألنصاريَّ)ت4)

 َََّّّ.10/133َّم:1٩٩7ََّّ–ه1418َّ

 ََّّ.2/364َّهـ:7ََّّ،13٩2َّالقاهرة،َّطَّ–فيةَّ(َّالروضَّالمربعَّبشرحَّزادَّالمستقنع،َّشرفَّالدينَّأبيَّالنجاَّموسىَّالحجاوي،َّالمطبعةَّالسل5)

 .2/25َََّّّمَّ:2َّ،1٩88َّ(َّمعجمَّلغةَّالفقهاء،َّأ.َّد.َّمحمدَّرواسَّقلعهَّجي،َّدارَّالنفائس،َّط6)
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،َّوروضةَّالطالبينَّوعمدةَّالمفتين،َّأبوَّزكرياَّيحيىَّالنووي،َّتحقيق:َّعادلَّعبدَّالموجود3/318ََََّّّّ:ََّّ،َّللمواق،َّوالتاجَّواإلكليل4/26ََّّ:ََّّر،َّالبنَّالهمامفتحَّالقدي(َّينظر:7ََّّ)

،َّالمغنيَّفيَّمذهبَّاالمامَّأحمد،َّأبوَّمحمدَّعبدَّهللاَّابنَّأحمدَّبنَّقدامةَّالمقدسيَّ،3/300َََّّّم:2003ََََّّّّ-هـ1423ََّّلبنان،ََََّّّّ–وعليَّمعوض،َّدارَّالكتبَّالعلميةَّ،َّبيروتََّّ

 .1َّ،5140ََّّ:٩/2ََََّّّّبيروت،َّطَّ-دارَّالفكر

 .8/3٩4َََّّّم:1٩٩5ََّّ-1415َّلبنان،ََّّ–(َّينظر:َّأضواءَّالبيانَّفيَّايضاحَّالقرانَّبالقران،َّمحمدَّاألمينَّبنَّمحمدَّبنَّالمختارَّالجكنيَّالشنقيطي،َّدارَّالفكر،َّبيروت8ََّّ)

 .8/142َََّّّ(َّصحيحَّالبخاريَّ:٩َّ)
 .3/1277َََّّّ(َّصحيحَّمسلمَّ:10َّ)

 .5/103َََّّّبيروتَّ:َََّّّ-(َّينظر:َّتحفةَّاألحوذيَّبشرحَّجامعَّالترمذي،َّأبوَّالعالَّمحمدَّبنَّعبدَّالرحمنَّالمباركفوري،َّدارَّالكتبَّالعلمية11َّ)

،1ََََّّّّمصر،َّطََّّ–ه(،َّتحقيق:َّحسنَّالصعيدي،َّالفاروقَّالحديثةَّللطباعةَّوالنشر،َّالقاهرة628ََّّاالقناعَّفيَّمسائلَّاالجماع،َّلإلمامَّأبيَّالحسنَّابنَّالقطانَّ)تينظر:ََّّ(12ََّّ)

 .1/374َََّّّم:2004ََّّ–ه1424َّ

َّ.3٩/267ََّّ(َّينظر:َّتاجَّالعروسَّمنَّجواهرَّالقاموسَّ:13َّ)

 .1ََّّ:15/16٩ََّّبيروت،َّطَّ-ينظر:َّلسانَّالعرب،َّمحمدَّبنَّمكرمَّبنَّمنظورَّاألفريقيَّالمصري،َّدارَّصادرَّ)14(

 .76ََّّهَّ:َّص1َّ،1421لمدينةَّالمنورة،َّطاَّ-ينظر:َّاإلصابةَّفيَّمعرفةَّمساجدَّطابة،َّخالدَّبنَّعليَّبنَّحسينَّصباغ،َّمطابعَّالرشيدَّ(15)

َّ.136ََّّ-135:َّصَّم1٩٩6َّ-ه3َّ،1417عليَّحافظَّ،َّطينظر:َّفصولَّمنَّتاريخَّالمدينةَّالمنورة،ََّّ(16)

َّ.15/16٩َََّّّينظر:َّلسانَّالعربَّ:ََّّ)17(
،َّوتحفةَّاألحوذي:2ََّّ:7/245ََََّّّّلبنان،َّطَّ-(َّينظر:َّفتحَّالباريَّشرحَّصحيحَّالبخاري،َّللحافظَّشهابَّالدينَّابنَّحجرَّالعسقالني،َّدارَّالمعرفةَّللطباعةَّوالنشر،َّبيروت18)

َّ.38/308َََّّّ،ََّّوالموسوعةَّالفقهيةَّالكويتية،َّوزارةَّاألوقافَّوالشئونَّاإلسالميةَّ:3/273ََّّ

 .٩/170ََّّمَّ:1٩87ََّّ-هـ1407َّلبنان،ََّّ–وي،َّدارَّالكتابَّالعربي،َّبيروتَّينظر:َّشرحَّمسلم،َّاإلمامَّالنوََّّ(1٩)

 .4/127ََّّ،َّصحيحَّمسلم:2/75ََّّ(َّصحيحَّالبخاري:20َّ)
 .11/46٩َّبيروتَّ:ََّّ-(َّعمدةَّالقاريَّشرحَّصحيحَّالبخاري،َّأبوَّمحمدَّمحمودَّبنَّأحمدَّبنَّموسىَّبنَّأحمدَّبنَّحسينَّالحنفيَّالعيني،َّدارَّإحياءَّالتراثَّالعربي21)
َّ.4/71َّمَّ:2000ََّّ–ه1َّ،1421َّلبنان،َّطَّ–،َّبيروتَّدارَّخضرَّللطباعةَّوالنشرَّلدقائقَّالمنتهى،َّمنصورَّبنَّيونسَّبنَّصالحَّالبهوتي،ََّّإرشادَّأوليَّالنهى(22َّ)
 .1/842َّمَّ:1٩٩2َّ-ه2َّ،1413َّ(َّينظر:َّالبحرَّالمحيطَّبدرَّالدينَّمحمدَّبنَّبهادرَّالزركشي،َّحققه:َّعبدَّالقادرَّالعاني،َّوزارةَّاألوقافَّالكويتية،َّط23)

 ََّّ.78(َّينظر:َّشرحَّمختصرَّالمعاني،َّسعدَّالدينَّالتفتازاني،َّمنشوراتَّدارَّالحكمة،َّايرانَّ:َّص24)
 ََّّ.2/61(َّينظر:َّصحيحَّالبخاري:25)
ى،ََّّ،َّوشرحَّالعضدَّعلىَّمختصرَّالمنته234َّ-1َّ،1404َََّّّ:1/233القاهرة،َّطَّ–(َّينظر:َّاإلحكامَّفيَّأصولَّاألحكام،َّعليَّبنَّأحمدَّبنَّحزمَّاألندلسي،َّدارَّالحديث26َّ)

 .2/23ََّّمَّ:2004ََّّ–ه1َّ،1424َّلبنان،َّطَّ–عضدَّالدينَّعبدَّالرحمنَّاإليجي،َّدارَّالكتبَّالعلمية،َّبيروتَّ

،َّوشرحَّتنقيحَّالفصول،َّشهاب2/130ََََّّّّلبنانَّ:ََََّّّّ–(َّينظر:َّحاشيةَّالعطارَّعلىَّشرحَّالمحليَّعلىَّجمعَّالجوامع،ََّّالشيخَّحسنَّالعطار،َّدارَّالكتبَّالعلمية،َّبيروت27ََّّ)

َّ.228ََّّمَّ:َّص2004َّ–ه1424َّلبنان،ََّّ–القرافي،َّدارَّالفكر،َّبيروتَّالدينَّأبوَّالعباسَّ

َّ.153م:َّص1٩81َّ-هـ1401َّقطر،ََّّ–(َّينظر:َّرحمةَّاألمةَّفيَّاختالفَّاألئمة،َّأبوَّعبدَّهللاَّمحمدَّبنَّعبدَّالرحمنَّالدمشقي،َّمطابعَّقطرَّالوطنية،َّالدوحة28َّ)

َََّّّ.3/155ََّّ،َّوالمغنيَّ:6/481،47٩ََّّرفَّالنووي،َّدارَّالفكر:َّ(َّينظر:َّالمجموعَّشرحَّالمهذب،َّ،َّلإلمامَّأبيَّزكرياَّمحيَّالدينَّبنَّش2٩)
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ابنَّكثََّّ(30) دارَّ الدينَّديبَّميستوَّوآخرون،َّ حققه:َّمحييَّ القرطبي،َّ إبراهيمَّ العباسَّأحمدَّبنَّعمرَّبنَّ أبوَّ تلخيصَّمسلم،َّ لماَّأشكلَّمنَّ المفهمَّ َّ–ير،َّدمشقََّّينظر:َّ

الكبير،َّشمسَّالدينَّالشيخَّمحمدَّعرفهَّالدسوقيَّعلىَّالشرحَّالكبيرَّالبيَّالبركاتَّسيدىََََّّّّ،َّوحاشيةَّالدسوقيَّعلىَّالشرح3/507ََّّمَّ:1٩٩6ََََََّّّّّّ-هـ1ََّّ،1417ََََّّّّبيروت،َّط

َََّّّ.2/460ََّّ،َّوالتاجَّواإلكليل:1/547َََّّّأحمدَّالدردير،َّطبعَّبدارَّإحياءَّالكتبَّالعربية،َّعيسىَّالبابىَّالحلبيَّوشركاهَّ:َّ

لبنان،َََّّّ–اءَّالهند،َّضبطه:َّعبدَّاللطيفَّحسنَّعبدَّالرحمن،َّدارَّالكتبَّالعلمية،َّبيروتََّّ،َّوالفتاوىَّالهندية،َّالشيخَّنظامَّوجماعةَّمنَّعلم2/104ََّّ(َّينظر:َّفتحَّالقدير:31ََّّ)

َََّّّ.1/214َََّّّم:2000ََّّ–ه1َّ،1421َّط

 َََّّّ.2/104َّم:1٩86ََّّ-هـ2ََّّ،1406َّلبنان،َّطَّ–(َّينظر:َّبدائعَّالصنائعَّفيَّترتيبَّالشرائع،َّعالءَّالدينَّأبوَّبكرَّبنَّمسعودَّالكاسانيَّ،َّدارَّالكتبَّالعلمية،َّبيروت32َّ)
 ََّّ.8/142َََّّّرواهَّالبخاريَّ:َّ(33َّ)

 ََّّ.11/583ََّّينظر:َّفتحَّالباريَّ:ََّّ(34)

 ،َّوإسنادهَّصحيح.3/233َّ(َّرواهَّأبوَّداود:35َّ)

َََّّّ.2/1012َّ،َّومسلم:3/63ََّّ(َّرواهَّالبخاريَّ:36)

َّ،َّوقالَّالبوصيري:َّهذاَّإسنادَّصحيحَّرجالهَّثقاتَّ.1/451ََّّرواهَّابنَّماجه:ََّّ(37)

،2َََّّّالسعودية،َّالرياض،َّطََّّ-ابنَّبطالَّأبوَّالحسنَّعليَّبنَّخلفَّبنَّعبدَّالملك،َّتحقيق:َّأبوَّتميمَّياسرَّبنَّإبراهيمَّ،َّمكتبةَّالرشدََََّّّّ(َّينظر:َّشرحَّالبخاريَّالبنَّبطال،38)

َََّّّ.182ََََّّّّ–3/181َّمَّ:2003ََّّ-هـ1423َّ

 ََّّ.2/1014ََّّ(َّرواهَّمسلم:3٩َّ)

 (َّينظر:َّالمصدرَّالسابقَّ.40ََّّ)

َََّّّ.1/214َََّّّ(َّينظر:َّالفتاوىَّالهندية:41َّ)

ََّّ.3َّ/71ََّّم:2000ََّّ–ه1َّ،1421َّسوريا،َّطَّ–بنَّعابدين،َّمحمدَّأمينَّبنَّعمرَّالشهيرَّبابنَّعابدين،َّدارَّالثقافةَّوالتراث،َّدمشقَّ(َّينظر:َّحاشيةَّا42)

َََّّّ.2/330ََّّ(َّينظر:َّبدائعَّالصنائعَّ:43ََّّ)

سالمَّمحمدَّعطا،َّمحمدَّعليَّمعوض،َّدارَّالكتبََّّينظر:َّاالستذكارَّالبنَّعبدَّالبر،َّأبوَّعمرَّيوسفَّبنَّعبدَّهللاَّبنَّمحمدَّبنَّعبدَّالبرَّبنَّعاصمَّالنمري،َّتحقيق:ََّّ(44ََّّ)

 .2/262ََّّمَّ:2000ََََّّّّ–هـ1َّ،1421ََّّبيروت،َّطَّ–العلميةَّ

َّ.4/127ََّّ،َّصحيحَّمسلم:2/75ََّّ(َّصحيحَّالبخاري:45َّ)
َّ–ه1ََّّ،1426ََّّلبنان،َّطََّّ–ََّّ(َّينظر:َّفتحَّبابَّالعنايةَّفيَّشرحَّكتابَّالنقاية،َّ،َّالمالَّعليَّالقاري،َّعلقَّعليه:َّأحمدَّعزوَّعناية،َّدارَّإحياءَّالتراثَّالعربي،َّبيروت46)

،َّدارََّّ،َّوتحفةَّالمحتاجَّبشرحَّالمنهاج،َّشهابَّالدينَّأبوَّالعباسَّأحمدَّبنَّمحمدَّبنَّعليَّبنَّحجرَّالهيتمي،َّدراسةَّوتحقيق:َّعبدَّهللاَّمحمودَّعمرَّمحمد3/18٩ََّّمَّ:2005ََّّ

 .3َّ/155ََّّ،َّوالمغنيَّالبنَّقدامةَّ:14َّ/123َّلبنانَّ:ََّّ–الكتبَّالعلمية،َّبيروتَّ

 .5/121َّكليلَّلمختصرَّخليل:َّ(َّينظر:َّالتاجَّواإل47)

َّ[َّ.38/308َّكمَّتقريبًا،َّ]َّينظر:َّالموسوعةَّالفقهيةَّالكويتيةَّ:3.5ََّّ(َّيساويَّ:48َّ)

َّ.2/104ََّّ(َّينظر:َّفتحَّالقدير:4٩َّ)
 ََّّ.5/428،َّوالمغنيَّالبنَّقدامة:18/110ََّّينظر:َّشرحَّمسلمَّللنووي:َّ(50َّ)

ءَّللطباعةَّوالنشرَّوالتوزيعَّ(َّينظر:َّإكمالَّالمعلمَّبفوائدَّمسلم،َّعياضَّبنَّموسىَّبنَّعياضَّبنَّعمرونَّاليحصبيَّالسبتي،َّالمحقق:َّالدكتورَّيْحي ىَِّإْسم اِعيل،َّدارَّالوفا51)

 ََّّ.11/8ََّّ،َّوالمفهمَّلماَّأشكلَّمنَّتلخيصَّمسلم:4/233ََّّمَّ:1٩٩8َََّّّ-هـ1َّ141٩ََّّمصر،َّطَّ–
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َّ.5/432َّهـَّ:1313َّوضَّالطالب،َّأبوَّيحيىَّزكرياَّاألنصاري،َّالمطبعةَّاليمنيةَّبمصر،َّ(َّينظر:َّأسنىَّالمطالبَّشرحَّر52َّ)

 َّ.2018ََّّ:15/42َّ–1َّ،143٩َّلبنان،َّطَّ–ينظر:َّعمدةَّالمحتاجَّالىَّشرحَّالمنهاج،َّعمرَّبنَّأبيَّالحسنَّابنَّالملق ن،َّتحقيق:َّدارَّالفالح،َّدارَّابنَّحزم،َّبيروتََّّ(53)
َّ.10/123َََّّّمَّ:2004ََّّ–هـ1َّ،1425َّلبنان،َّطَّ–كمالَّالدينَّأبيَّالبقاءَّمحمدَّبنَّموسىَّالدميري،َّدارَّالمنهاج،َّبيروتَّ(َّينظر:َّالنجمَّالوهاجَّفيَّشرحَّالمنهاج،54َّ)

 ََّّ.2/1014،َّوصحيحَّمسلم:2/60ََّّ(َّصحيحَّالبخاري:55َّ)

،َّوشرحَّالزرقانيَّعلىَّمختصرَّخليل،َّعبدَّالباقيَّبنَّيوسفَّالزرقانيَّالمصري،َّضبطهَّوصححه:َّعبد3/71ََّّ،َّوحاشيةَّابنَّعابدينَّ:2/104ََّّ(َّينظر:ََّّفتحَّالقدير:56َّ)

َّ.3/105َََّّّمََّّ:2002ََّّ–ه1َّ،1422َّلبنان،َّطَّ–السالمَّمحمدَّأمين،َّدارَّالكتبَّالعلمية،َّبيروتَّ

 َََّّّ.3/214ََّّ:َّالبنَّقدامةَّ(َّينظر:َّالمغني57)

 ََّّ.3/60َّ،َّوالنسائي:1َّ/108ََّّ(َّرواهَّاإلمامَّمالكَّفيَّالموطأَّبسندَّصحيح:58َّ)
 ََّّ.4/233ََّّ(َّينظر:َّإكمالَّالمعلم:5٩َّ)

َّ.٩ََّّ(َّتقدمَّتخريجهَّص60)
َََّّّ.8/142رواهَّالبخاري:ََّّ(61)
َََّّّ.3/672رواهَّمالكَّفيَّالموطأ:ََّّ(62)
َََّّّ.5/167َّينظر:َّاالستذكار:ََّّ(63)
،َّوأوجزَّالمسالكَّإلىَّموطأَّمالك،3/82ََََّّّّهـَّ:1332ََََّّّّمالك،َّأبوَّالوليدَّسليمانَّبنَّخلفَّبنَّسعدَّالباجي،َّمطبعةَّالسعادة،َّسنةََّّشرحَّموطأَّاإلمامََََّّّّينظر:َّالمنتقىََّّ(64)

َََّّّ.52٩-٩/528مَّ:2003ََّّ–ه1َّ،1424َّدمشق،َّطََّّ–محمدَّزكرياَّالكاندهلويَّالمدني،َّعلقَّعليه:َّد.َّتقيَّالدينَّالندوي،َّدارَّالقلمَّ
 .٩ََّّ–8َّ(َّينظر:َّص65)

،ََّّوقالَّعنه:َّ)حديثَّأسيدَّحديثَّحسنَّغريب،َّوالَّنعرفَّألسيدَّبنَّظهيرَّشيئاَّيصحَّغيرَّهذاَّالحديث،َّوالَّنعرفهَّإال2/145َّ،َّوالترمذي:1/453ََََّّّّماجه:ََّّ(َّرواهَّابن66ََّّ)

ََّّمنَّحديثَّأبيَّأسامةَّعنَّعبدَّالحميدَّبنَّجعفر(.َّ

َّ.5/432َّينظر:َّأسنىَّالمطالبَّ:ََّّ(67)
َََّّّ.15/42َََّّّ،َّوعمدةَّالمحتاجَّالبنَّالملقنَّ:10/123َّ(َّينظر:َّالنجمَّالوهاجَّللدميريَّ:68َّ)

َّ-الجامعةَّالسلفيةََََّّّّ-اإلفتاءََّّ(َّينظر:َّمرعاةَّالمفاتيحَّشرحَّمشكاةَّالمصابيح،َّأبوَّالحسنَّعبيدَّهللاَّبنَّمحمدَّعبدَّالسالمَّالمباركفوري،َّإدارةَّالبحوثَّالعلميةَّوالدعوةَّو6٩َّ)

َََّّّ.5َّ/11ََّّمَّ:1٩84َََّّّ-ـَّه3ََّّ،1404َّبنارسَّالهند،َّط

قصرَّحقيقي:َّوهوَََّّّ-1(َّالقصرَّلغة:َّالحبسَّ.َّوفيَّاصطالحَّالبالغيين:َّهوَّتخصيصَّشيءَّبشيءَّبطريٍقَّمخصوصَّ.َّوينقسمَّباعتبارَّالحقيقةَّوالواقعَّإلىَّقسمين:70َّ)

قصرَّإضافي:َّوهوَّأنَّيختصَّالمقصورَّبالمقصورََََّّّّ-2هللاَّ.ََّّأنَّيختصَّالمقصورَّبالمقصورَّعليهَّبحسبَّالحقيقةَّوالواقع،َّبأالَّيتعداهَّإلىَّغيرهَّأصاًل،َّنحو:َّالَّالهَّإالََّّ

يرهَّكمحمودَّمثال،َّوليسَّعليهَّبحسبَّاإلضافةَّوالنسبةَّإلىَّشيءَّآخرَّمعين،َّالَّلجميعَّماَّعداه،َّنحو:َّماَّخليلَّإالَّمسافر.َّفانكَّتقصدَّقصرَّالسفرَّعليهَّبالنسبةَّلشخصَّغ

،3َّلبنان،َّطََّّ–:َّجواهرَّالبالغة،َّالسيدَّأحمدَّالهاشمي،َّعلقَّعليه:َّسليمانَّالصالح،َّدارَّالمعرفة،َّبيروتََّّقصدكَّأنهَّالَّيوجدَّمسافرَّغيره،َّإذَّالواقعَّيشهدَّببطالنه.َّ]َّينظر

َََّّّ[َّ.167َّ-164مَّ:َّص2010-ه1431

َََّّّ.8/233َّ:َََّّّ(َّينظر:َّنيلَّاألوطارَّشرحَّمنتقىَّاألخبارَّمنَّأحاديثَّسيدَّاألخيار،َّمحمدَّبنَّعليَّبنَّمحمدَّالشوكاني،َّمكتبةَّالدعوةَّاإلسالميةَّشبابَّاألزهر71)

 ََّّ.3/65َّينظر:َّفتحَّالباريَّ:ََّّ(72)
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التمهيد73) ُينظر:َّ الكبيََّّ(َّ العلويَّ,َّمحمدَّعبدَّ النمري،َّتحقيق:َّمصطفىَّبنَّأحمدَّ البرَّ أبوَّعمرَّيوسفَّبنَّعبدَّهللاَّبنَّعبدَّ المعانيَّواألسانيد،َّ الموطأَّمنَّ رَّلماَّفيَّ

)الجامعَّألحكامَّالقرآن(،َّأبوَّعبدَّهللاَّمحمدَّبنَّأحمدَّبنَّأبيَّبكرََّّ,َّوتفسيرَّالقرطبي13/268ََََّّّّ:ََََّّّّه1387المغربَّ،ََََّّّّ-البكري،َّوزارةَّعمومَّاألوقافَّوالشؤونَّاإلسالميةََّّ

ََّّ.8/260ََّّ:َّم1٩64ََّّ-هـ2َّ،1384َّالقاهرة،َّطَّ–بنَّفرحَّالقرطبي،َّتحقيق:َّأحمدَّالبردونيَّوإبراهيمَّأطفيش،َّدارَّالكتبَّالمصريةَّ
َََّّّ.٩/106َّشرحَّمسلمَّللنووي:َّ(74َّ)

ََََّّّّ.8/134َّالمغنيَّالبنَّقدامة:َّ(75َّ)

ََََّّّّ.3َّ/65َّفتحَّالباري:َّ(76َّ)

َّ،َّوقالَّشعيبَّاألرنؤوطَّفيَّتحقيقه:َّإسنادهَّصحيحَّعلىَّشرطَّمسلمَّ.4/14٩َََّّّ،َّوابنَّحبانَّوصححه:10/24٩َََّّّرواهَّاإلمامَّأحمد:َّ(77َّ)

ََََّّّّ.3/65َّينظر:َّفتحَّالباري:َّ(78َّ)

َّ.1/4٩ََّّب هَّالنميريَّالبصري،َّدارَّالعليان:َّ،َّوأخبارَّالمدينةَّالمنورة،َّأبوَّزيدَّعمرَّبنَّش5/133ََّّمصنفَّعبدَّالرزاقَّالصنعاني:ََّّ(7٩)
ََََّّّّ.1/42ََّّأخبارَّالمدينةَّالمنورة:َّ(80َّ)

 َََّّّ.3َّ/6٩َّفتحَّالباري:َّ(81َّ)

،2َّبيروت،َّطََّّ–ضرََّّأخبارَّمكةَّفيَّقديمَّالدهرَّوحديثه،َّأبوَّعبدَّهللاَّمحمدَّبنَّإسحاقَّبنَّالعباسَّالمكيَّالفاكهي،َّالمحقق:َّد.َّعبدَّالملكَّعبدَّهللاَّدهيش،َّدارَّخَّ(82ََّّ)

 .4/23٩َََََّّّّّهـَّ:1414ََّّ

َََّّّ.8/142رواهَّالبخاري:ََّّ(83)
َََّّّ.3/672رواهَّمالكَّفيَّالموطأ:ََّّ(84)
الدسوقيَّعلىَّالشرحَّالكبير:4َّ/233ََّّلبنانَّ:ََََّّّّ–ي،َّدارَّالمعرفة،ََّّبيروتََّّ(َّينظر:َّالمبسوطَّلشمسَّالدينَّالسرخس85) ،7/327ََّّ،َّوأسنىَّالمطالب:3/356ََََّّّّ،َّوحاشيةَّ

َََّّّ.8/476َََّّّ،َّوالمجموع:10/108َََّّّوالمبدعَّشرحَّالمقنعَّ،َّابنَّمفلحَّالمقدسي،َّالمكتبَّاإلسالميَّ:َّ

َََّّّ.5/428ََّّ:َّالبنَّقدامةََّّ(َّالمغني86)

ََّّ.4/423ََّّ(َّينظر:َّالمصدرَّنفسه:87)

 ََّّ.8/142َّرواهَّالبخاري:ََّّ(88)
َّ.10/147ََََّّّّ،َّوتحفةَّالمحتاج:7/242ََّّ(َّينظر:َّبدائعَّالصنائع:8٩َّ)

والمبدعَّشرحَََّّّ،5َّ/34ََّّينيةَّ:ََّّ(َّينظر:َّالفواكهَّالدوانيَّعلىَّرسالةَّابنَّأبيَّزيدَّالقيرواني،َّأحمدَّبنَّغنيمَّبنَّسالمَّالنفراوي،ََّّالمحقق:َّرضاَّفرحات،َّمكتبةَّالثقافةَّالد٩0)

َََّّّ.10/110ََّّالمقنع:َّ

 .3/356ََََّّّّ(َّينظر:َّحاشيةَّالدسوقيَّعلىََّّالشرحَّالكبير:٩1َّ)

َّ.3/356ََّّ(َّينظر:َّشرحَّالزركشيَّعلىَّمختصرَّالخرقي:ََّّ(٩2

َََّّّ.7/101ََّّمَّ:2000ََّّ-ه1َّ،1421َّ(َّينظر:َّشرحَّمنتهىَّاإلرادات،َّمنصورَّبنَّيونسَّالبهوتي،َّالمحقق:َّعبدَّهللاَّبنَّعبدَّالمحسنَّالتركي،َّدارَّالرسالةَّ،َّط٩3)

 .5/427َََّّّ،ََّّوالمغني:8َّ/477َّ،َّوالمجموع:3/357ََّّ،َّوحاشيةَّالدسوقيَّعلىَّالشرحَّالكبير:7/242ََّّينظر:َّبدائعَّالصنائع:ََّّ(٩4)

ََّّالمصادرَّأعالهَّ.َّ(َّينظر:َّنفس٩5)

َََّّّ.3/357ََّّ(َّينظر:َّحاشيةَّالدسوقيَّعلىَّالشرحَّالكبير:٩6َّ)

 ََّّ.٩/527ََّّ،َّوأوجزَّالمسالك:8/477ََّّ(َّينظر:َّالمجموع:٩7َّ)
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َّ.3/185َََّّّ،َّوشرحَّالزرقانيَّعلىَّمختصرَّخليل:5/47٩َّمَّ:1٩8٩ََّّ-هـ140٩َّبيروت،ََّّ–(َّينظر:َّمنحَّالجليلَّشرحَّمختصرَّخليل،َّمحمدَّعليش،َّدارَّالفكر٩8ََّّ)

َََّّّ.5/428ََّّ:َّالبنَّقدامةَّينظر:َّالمغني(٩٩َّ)

 َّ.10َّتقدمَّتخريجهَّصَّ(100)
 .3/357ََََّّّّ(َّينظر:َّحاشيةَّالدسوقيَّعلىَّالشرحَّالكبير:101َّ)

َََّّّ.3َّ/230َّ:َّللباجيَّ(َّالمنتقى102)

َََّّّ.٩ََّّ(َّتقدمَّتخريجهَّص103)

َّ.2/24ََّّهـَّ:2َّ،1317َّببوالقَّمصر،َّطينظر:َّحاشيةَّالعدويَّعلىَّكفايةَّالطالبَّالرباني،َّالشيخَّعليَّالعدوي،َّالمطبعةَّاألميريةََّّ(104)
ََّّ.3/672رواهَّمالكَّفيَّالموطأ:ََّّ(105)

َّ


