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:المستخلص
َّينحصر َّ فيَّمسألةَّبيانَّالحكمَّالشرعيَّالمتعلقَّبنذرَّاالعتكافَّ والصالةَّفيَّمسجدَّقباء
َّ
َّ إنَّ َّموضوعَّهذاَّالبحث
ََّّاألولَّفيَّتعريفَّمصطلحات،َّلذاََّّاقتضىَّتقسيمَّالبحثََّّالىَّمبحثين،َّوكذاَّنذرَّالمشيَّاليه،علىَّوجهَّالخصوص
َّي
َّ َّ والثانيََّّفيَّ بيانََّّأقوالَّ الفقهاءَّ الفضالءَّ فيَّ حكمَّ نذرَّ االعتكافَّ وَّالصالةَّ ف،ََّّوبيانَّ أهمَّ ماَّ يتعلقَّ به،البحث
.ََّّثمَّخِتمََّّالبحثَّبأهمَّماَّتوصلَّتَّاليهَّمنَّالنتائج،المشيَّاليه
مسجدَّقباءَّو
ُ

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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السالمَّعلىَّسيدناَّمحمدَّوعلىَّآلهَّوصحبهَّ
َّ
المقدمةَّ :الحمدَّهللَّربَّالعالمين َّ،والصالةَّ و

أجمعينَّ،وبعدَّ:فتشتملَّالمقدمةَّعلىَّماَّيليََّّ :
ُ

ُسسهَّ
أولا :التعريف بموضوع البحث :إنَّ مسجدَّ قباءَّ أولَّ مسجدَّ ُشيدَّ فيَّ اإلسالم َّ،وخطَّ أ ُ

اضحَّ
النبي) )وشاركَّفيَّبنائهَّمعَّالمسلمينَّ.ولقدَّكانتَّلهذهَّالبصمة َّالنبوية َّالشريفةَّاألثرَّالو َّ
َّ
الَّفيَّلفتَّنظرَّالفقهاءَّاألجالءَّالىَّاستنباطَّأحكامَّفقهيةَّخاصةَّوعامةَّ َّ.
َّ
والفع

تتعلقَّ
َّ
ثانيا :أهمية البحث :إنَََّّّهذاَّ البحثَّ جاءَّ ليجيبَّ عنَّ تساؤالتَّ فيَّ أحكامَّ فقهيةَّ مهمةََّّ
بمسجدَّقباءَّ،ومنَّتلكَّاألحكامَّ:حكمَّالنذرَّالمتعلقَّبمسجدَّقباءَّعلىَّوجهَّالخصوصَّ،فهلَّلهَّ

َّخاصَّأوَّأنهَّكغيرهَّمنَّالنذورَّالمتعلقةَّبعامةَّمساجدَّالدنيا؟َََّّّ .
اعتبار ٌ
ٌ
َّثالثا :أسباب اختيار موضوع البحثَّ:يعودَّاختياريَّلموضوعَّالبحثَّإلىَّماَّيليَّ :
 -1عدمَّ افرادَّ موضوعَّ البحثَّ بصورةَّ مستقلة َّ،متكاملةَّ الصورةََّّ،مجتمعةَّ فيَّ مكانَّ واحدََّّ،
بدراسةَّ فقهيةَّ مقارنة َّ،إذَّ المطلعَّ علىَّ هذهَّ الجزئيةَّ الفقهيةَّ يجدهاَّ منثورةَّ بينَّ الكتبَّ

المذهبَّالواحدَّ،فضالًَّعنَّكتبَّالفقهَّالمقارنَّ.

التيَّيجهلهاَّكثيرَّمنَّالناس.
َّ
 -2اظهارَّمكانةَّمسجدَّقباءَّمنَّالناحيةَّالفقهيةَّ،و
همَّومستندهمَّ
َّ
الَّالفقهاءَّوتتبعهاَّفيَّمظانهاَّ،ثمَّبيانَّوجهةَّنظر
َّ
رابعا :منهج البحثَّ:استقراءَّأقو
الشرعيَّ والعقلي َّ،ثمَّ وضعتهاَّ فيَّ ميزانَّ المناقشةَّ العلمية َّ،وخلصتَّ بعدهاَّ للرأيَّ الراجح َّ،وفقاًَّ
لمعاييرَّالترجيحَّالفقهيَّالقائمَّبينَّالعلماءََّّ .
َّ

وهيَّ
خامسا :خطة البحث َّ:جاءَّ البحثََّّمشتمالًَّ علىََّّمقدمةَّ ومبحثينَّ وخاتمةَّ بأهمَّ النتائجَّ َّ,

كالتاليَّ :
َّ

المبحثَّاألولَّ:التعريفَّبمصطلحاتَّعنوانَّالبحثَّوبيانَّأهمَّماَّيتعلقَّبهََّّ،وانقسمَّالىَّمطلبينَّ :

المطلبَّاألولَّ:تعريفَّالنذرَّلغةَّواصطالحاََّّ .
المطلبَّالثانيَّ:مشروعيةَّالنذرََّّ َّ.

المطلبَّالثالثَّ:التعريفَّبمسجدَّقباءََّّ .
َّ

المطلبَّالرابعَّ:حكمَّزيارةَّمسجدَّقباءََّّ .
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انقسمَّالىَّمطلبينَّ :
َّ
المبحثَّالثانيَّ:الحكمَّالشرعيَّالمتعلقَّبالنذرَّبمسجدَّقباءََّّ،و

المطلبَّاألولََّّ:حكمَّنذرَّاالعتكافَّوالصالةَّفيَّمسجدَّقباءَّ .
المطلبَّالثانيَّ:حكمَّنذرَّالمشيَّإلىَّمسجدَّقباءََّّ .
َّ

×××××××× َّ
َّ
×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
َّ

المبحث األول :التعريف بمصطلحات عنوان البحث وبيان ما يتعلق به
المطلب األول :تعريف النذر لغة واصطالحا.
ََََََّّّّّّ َّ
الن ْذر َّلغ اةَّ :هوَّالتز ٍ
امَّأمرَّماَّ،إماَّمطلقاًَّأوَّعلىَّشرطََّّ.جاءَّفيَّالقاموسَّالمحيطَّ(َّ:ونذرَّ
ِ
علىَّنفسهَّينذرَّوين ُذرَّنذ اًرَّونذو اًرَّ:أوجبهَّ،كانتذرَّونذرَّمالهَّونذرَّهللَّتعالىَّكذاَّ،أوَّالنذرَّماَّكانَّ
َّأنَّأتصدقَّبدينارَّ:ليسَّبنذر)َّ(َّ .)1
وعداًَّعلىَّشرطَّ،فعليَّانَّشفىَّهللاَّمر
يضيَّكذاَّ:نذرَّ،وعلي ْ
ٌ

ََََََّّّّّّوالنذر اصطالحاَّ :اختلفتَّتعريفاتَّالفقهاءَّللنذرَّتبعاًَّالختالفهم َّفيَّالموضوعَّالذيَّيتعلقَّ
بهَّ،فعرفهَّالحنفيةَّبأنه(َّ:التزامَّقربةَّلمَّتتعينَّعلىَّاإلنسان)َّ(َّ َّ.)2

اجب)(َّ .)3
وعرفهَّالمالكيةَّبأنهَّ(َّ:ماَّأوجبَّالرجلَّعلىَّنفسهَّفعلََّّماَّفعلهَّقربةَّهللَّوليسَّبو َّ
وعرفهَّالشافعيةَّبأنه(َّ:التزامَّقربةَّغيرَّواجبةَّعينَّاً)(َّ .)4
وعرفهَّالحنابلةَّبأنه(َّ:إلزامَّمكلفَّمختارَّنفسهَّهللَّتعالىَّشيئاًَّغيرَّمحالَّبكلَّقولَّيدلَّعليه)َّ(َّ .)5
َّوالتعريفَّالجامعَّلهاَّهو(َّ:إيجابَّالفعلَّالمشروعَّعلىَّالنفسَّبالقولَّتعظيمَّاًَّهللَّتعالى)(َّ .)6

المطلب الثاني :مشروعية النذر.
وجوب َّالوفاءََّّ
َّ
مشروعيةَّوصحةَّالنذر ََّّ ،وكذاََّّفيََّّ
َّ
ََََََّّّّّّلم َّيختلفَّأهلَّالعلمَّمنَّحيثَّالجملةَّفيََّّ
هللَّتعالىَّ(َّ َّ.)7
َّ
منَّطاعةَّ
ٍَّ
بماَّنذرهَّالمسلمَّالمكلفَّالمختارَّ
االجماعَّماَّيليََّّ :
َّ
وأهمَّماَّاستدلواَّبهَّعلىَّمشروعيةَّذلكَّمنَّالكتابَّوالسنةَّو
اإلنسان.َّ]7َّ:
َّ
قالَّتعالىَّ:ﱡﭐ ﲟ ﲠ ﱠ [الحجَّ،َّ]2٩َّ:وقالَّتعالىَّ:ﭐﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱠ [
َّ
-1
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النذرَّفيَّمعرضَّالمدحَّ؛َّحيثَّجعلهَّمنَّالصفاتَّالتيَّ
َّ
وجه الدللةََّّ:انَّهللاَّتعالىَّذكر َّالوفاء َّب

ُيمدحَّعليهاَّاألبرارَّ(َّ،َّ)8ومعلومَّأنَّالنذرَّلوَّلمَّيكنَّمرخصاًَّلماَّأُمرَّالمؤمنَّبالوفاءَّبهََّّ .

منَّ
 -2ما َّأخرجه َّالبخاريَّفيَّصحيحه َّعنَّعائشةَّرضيَّهللاَّعنهاَّأنَّرسولَّهللا ََّّ قالَّ (َّ :
نذرَّأنَّيطيعَّهللاَّفليطعهََّّ،ومنَّنذرَّأنَّيعصيهَّفالَّيعصه)(.)٩

عمرَّبنَّالخطابََّّ أنهَّقالَّللنبي ََّّ:ياَّرسولَّهللاََّّ،
َّ
َّوبماََّّأخرجه َّمسلمَّفيَّصحيحهَّعنََّّ
أوفَّبنذرك)(ََّّ .)10
إنيَّنذرتَّفيَّالجاهليةَّأنَّأعتكفَّليلةَّفيَّالمسجدَّالحرامََّّ.فقالَّالنبيََِّّ (َّ:
فيهَّداللةَّعلىَّمشروعيةَّالنذرَّاذاَّكانَّفيَّطاعةَّهللاَّتعالىَّ،إذَّلوَّمتعلقهَّمنهيَّ
َّ
وجه الدللةَّ :
عنهَّلماَّأمرَّالنبيََّّبالوفاء(َّ .َّ)11
َّ

 -3نقلَّاإلمامَّابنَّالقطانَّاإلجماعَّعلىَّصحةَّالنذرَّمنَّحيثَّالجملةَّووجوبَّالوفاءَّبه(َّ.)12

المطلب الثالث :التعريف بمسجد قباء:

َّويقصرَّ،يذكرَّويؤنثَّ،يصرفَّوالَّيصرف(َّ .)13
ََََََّّّّّّ ُقَباءَّ:بضمَّالقافَّعلىَّوزنَّ(ُفع
ال)َّ،يمد ُ
ُ

يق َّمكة َّمن َّالبصرةَّ ،وقباء َّآخر َّالمدينةَّ(ََّّ،)14
وتُطلقَّهذهَّالتسميةَّعلى َّموضعينَّ :موضع َّفي َّطر َّ
ادناَّومقصدناَّمنَّالبحثَّ .
َّ
واألخيرَّهوَّمر

منَّ
وقباءَّ:هي َّضاحيةَّمنَّضواحي َّعواليَّالمدينةَّالمنورةَّ،تقعَّفيَّالجهةَّالجنوبيةَّالغربية َّ َّ

المدينةَّالمنورةَّالمواليةَّلمكةَّالمكرمةَّ،علىَّطريقهاَّالمسمىَّطريقَّالهجرةَّ:وهوَّالطريقَّالذيَّسلكهَّ

َّ()15
َّ،وكانتَّقري ًةَّغني ًةَّ
اتجهَّصوبَّالمدينةَّمهاج اًرَّإليها
َّ
ج من مكة َّالمكرمة َّ،و
النبي)َّ)عندماَّخرَّ
َّ
ْ
العذبََّّومزارعَّ النخيلََّّوالفواكهَّ والخضارََّّ،وذاتََّّجوَّ لطيفَّ رطبَّ معتدل( َّ،)16ثمَّ امتدَّ
َّ
بالماءَّ

ةَّ .
العمرانَّفيهاَّفاتصلتَّببقيةَّأنحاءَّالمدينةَّ،وغدتَّاآلنَّمنَّأهمَّوأشهرَّأحياءَّالمدينةَّالمنور َّ

أبيَّ
السائب َّبن َّ َّ
َّ
كانتَّفي َّدار َّتوبة َّبن َّالحسن َّبن َّ
َّ
يت َّ ُقباءَّنسبةَّإلىَّالبئر َّالتي َّ
ََََََّّّّّّوإنما َّسم َّ

لبابةَّ،يقالَّلهاَّقباءَّ،وقيلَّ:نسبةَّإلىَّبئرَّيقالَّلهاُ َّ:قبارَّ،فتطيرَّالناسَّمنهاَّ،فسموهاُ َّ:قباء(َّ .)17

هوَّمسجدَّبنىَّعمروَّبنَّ
َّ
َّ:و
ََََََّّّّّّومنَّأهمَّ وأبرزَّالمعالمَّالدينيةَّفيَّهذهَّالمدينةَّهوََّّمسجد قباء َّ
ىَّ
عوفََّّ،أولَّ مسجدَّ أسسهَّ رسولََّّهللا ) ،)وشاركَّ فيَّ بنائهَّ بيدهَّ الشريفة ،وأولَّ مسجدَّ صل َّ

عنَّ
فيه )ََّّ)بأصحابهَّ جماعةَّ ظاه َّاًرََّّ،وأولَّ مسجدَّ َُّبنيَّ لجماعةَّ المسلمينَّ عامة َّ،وهوَّ يبعدَّ َّ

ات)ََّّ،أيََّّ:
المسجدَّ النبويََّّمسافةََّّتُقدرَّ بحواليَّ ثالثةَّ أميالَّ تقريباً َّ،أيَّ ماَّ يعادلََّّ3.5( َّ:كيلومتر َّ
بمقدارَّنصفَّساعةَّبالمشيَّالمعتدل(َّ .)18

المطلب الرابع :حكم زيارة مسجد قباء.
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(ََّّ)1٩
ٍ
َّعنَّنذرَّ
ةَّوفاء
َََََََّّّّّّّاتفقَّأهلَّالعلمََّّعلى مشروعية زيارة مسجد قباء –َّإذاَّلمَّتقعَّتلكَّالزيار ً

ٍ
ابنَّ
النبي) )الواردَّ ذكرهَّ فيَّ حديثَّ الصحيحينََّّعنَّ َّ
اقتداءَّ وتأسياًَّ بفعلَّ َّ
متعلقَّ بمسجدَّ َّ
قباءً ََّّ-

مسجدَّقباءَّكلَّسبتَّماشيَّاًَّوراكبَّاًَّ(َّ .)20
النبي )َّ)يأتيَّ َّ
عمر(َّ)قالَّ:كانَّ َّ
ََََََّّّّّّولكنهمَّاختلفواَّفيَّتوصيفَّهذهَّالمشروعيةَّعلىَّقولينَّ :

َّعنَّ
القول األولَّ:ذهبَّالجمهورَّإلىَّتوصيفَّهذهَّالزيارة َّبالستحبابَّ،وفيَّهذاَّيقول– َّ ُممثالً َّ
الجمهورَّ-اإلمام َّالعينيََّّمعقباًَّعلىَّحديثَّابنَّعمرَّالسابقََّّ(َّ:وفيهََّّاستحباب َّزيارةَّمسجدَّقباءَّ،
الصالةَّفيهَّاقتداءَّبالنبي)َّ .)21()َّ)
ًَّ
و

بالسنيةَّ،وفيَّ
َّ
القول الثانيَّ:ذهبَّالحنابلة َّ– َّوهيَّالسمةَّالبارز
ةَّفيَّأكثرَّكتبهمَّ -إلىَّتوصيفها َّ ُّ
وي َس ُّنَّأنَّيأتيَّمسجدَّقباءَّويصليَّفيهَّ)(َّ .)22
َّ
ذلكَّيقولَّاإلمامَّالبهوتيُ َّ(َّ:

أوَّ
َََََََّّّّّّّوقدَّ يسألَّ سائل َّ:هلَّ بينَّ التوصيفينَّ السابقينَّ اختالفََّّ–ََّّأي َّ:بينَّ قولناَّ بالسنةَّ َّ
باالستحبابََّّ-؟ َّ
َّ
ادفةَّبينَّهذينَّاللفظينَّ
َّ
اردَّباالستحبابَّعلىَّالسنيةَّبجامعَّالمر
َّ
َََََََّّّّّّّقلناَّ:يمكنََّّحملَّالوصفَّالو
ٍ
عيَّ
َّ،وحينئذَّالَّاختالفَّحاصلَّبينَّالفقهاءَّفيََّّالتوصيفَّالشر َّ
كماَّهوَّمذهبَّجمهورَّاألصوليين
َّ َّ

لحكمَّزيارةَّمسجدَّقباء.

بينهماَّفجعلَّوصفَّالسنةَّأعلىَّدرجةَّمنَّ
َّ
يق َّ
َّوإنَّقلناَّبماَّذهبَّاليهَّبعضَّاألصوليينَّمنَّالتفر َّ
اظبَّعليهَّالنبي) َّ،)والمستحبَّ:ماَّفعلهََّّ
َّ
وصفَّاالستحباب؛َّوذلكَّألنَّالسنةَّعندهَّهيَّ:ماَّ و

مرةَّأوَّمرتينَّ.ومنهمَّمنَّعرفَّالسنةَّبأنهَّ:ماَّواظبَّالنبي) )علىَّفعلهَّمظه اًرَّلهَّ(َّ ََََََّّّّّّ.)23

َّالفعلَّ
َّ
األليقَّعنديَّأنَّيستخدمَّوصف َّالسنة َّفيَّبيانَّحكمَّ زيارةَّمسجدَّقباء؛َّوذلكَّألن
ََََََّّّّّّو
ُ

فيَّطولَّحياتهَّ،
َّ
الصادرَّمنَّحضرةَّالنبي) )كانَّعلىَّوجهَّاالستم ارريةَّوالحدوثَّ،فهوَّدأبه))
ودأبَّأصحابه(ِ )م ْنَّبعدهَّ .

يةَّ
الحديث َّ،الدالَّ علىَّ االستم ارر َّ
َّ
ََََََّّّّّّوهذاَّ مستفادَّ منَّ لفظَّ الفعلَّ المضارعَّ (يأتي)َّ الواردَّ فيَّ
امَّسيدناَّعبدَّهللاَّبنَّعمر( )بذلك َّ،وكانَّ
َّ
والتجددَّ،كماَّيقولهَّعلماءَّالعربيةَّ(َّ.)24وكذاَّمنَّالتز

أيتَّأصحابيَّيصنعونَّ)َّ(َّ َََّّّ.)25
يقول(َّ:إنماَّأصنعَّكماَّر ُ
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َّعلىَّ
َّ
َّ
فإن قيلَّ:أوَّليستَّاالستم ارريةَّالمنقولةَّفيَّ زيار
ةَّالنبي)َّ)لمسجدَّقباءَّدليالًَّكافياً
االستحباب؟َّ َّ
َّ
الوجوبَّ،فلِمَّعدلتمَّعنَّالوجوبَّإلىَّالقولَّبالسنيةَّو
أيَّ:ماَّليسَّمعهَّدليلَّيدلَّعلىَّحكمَّ
َّ
َّ:إنَّالفعلَّالصادرَّعنَّالنبي) )بمجردهََّّ–
َّ
أُ ِجيب

أنهَّ
ها– َّيدلَّعلى َّ َّ
خاصَّ،وليسَّمعهَّدليلَّالخصوصيةَّ،وليسَّجبلياًَّ والَّمتردداًَّبينَّالجبليةَّوغير َّ

مأذونَّفيهَّ،إذَّالرسول) )الَّيفعلَّالحرامَّوالمكروهَّ .

ٍ
بةَّأوَّالَّ،فإنَّظهرَّفيهَّ
َّ
ص ُدَّالقر
ََََََّّّّّّوحينئذَّنقولَّ:إماَّأنَّيظهرَّفيَّهذاَّالفعلَّالمأذونَّفيهَّق ْ
ٍ
مندوبَّ،الَّ
َّ
وهوَّحينئذَّ إماَّ واجبَّ أوَّ
الً علىَّ رجحانَّفعلهَّعلىَّتركهَّ،
قصدَّ القربةَّ كانَّ ذلكَّ دلي َّ
إنَّلمَّيظهرَّ
َّ
جائزَّأنَّيكونَّ واجباً؛ََّّألنهَّلمَّيقمَّدليلَّالوجوبَّ،فكانَّمندوباً؛َّألنهَّالمتيقنَّبهَّفيه َّ،و

بةَّلمَّيحكمَّفيهَّإالَّباإلباحة؛َّألنهاَّالمتيقنةَّ(َّ َّ.)26
قصدَّالقر
ُ

فيَّ
َََََََّّّّّّّإضافةَّ إلىَّ أنَّ للوجوبَّ عندَّ األصوليينَّ عالماتَّ وأماراتَّ خاصة َّ،البدَّ منَّ توفرهاَّ َّ
الدليلَّالشرعيَّليتنزلَّالحكمَّعلىَّالوجوبَّ،ومنَّأبرزَّهذهَّاألماراتَّالدالةَّعلىَّكونَّالشيءَّواجباًَّ

اجبةَّ،بخالفَّماَّالَّيؤذنَّ
َّ
كالصالةَّباألذانَّ واإلقامة؛َّألنهَّثبتَّباستقراءَّالشريعةَّأنَّماَّيؤذنَّلهاَّ و

لهاَّكصالةَّالعيدينَّواالستسقاء(َّ .)27

المبحث الثاني :حكم تعلق النذر بمسجد قباءَّ :
ئيتينَّ،هماَّ:نذرَّاالعتكافَّ
َّ
َََََََّّّّّّّالنذرَّالمتعلقَّبمسجدَّقباءََّّتنحصر َّأحكامهَّبينَّالفقهاءَّفيَّجز
والصالةَّفيهَّ،ونذرَّخصوصَّالمشيَّإليهَّ،ولذاَّسيتجهَّحديثناَّعلىَّالنحوَّاآلتيَّ :

الفرع األول :حكم نذر العتكاف والصالة في مسجد قباء:
لََّّ–ََّّدونَّ الخوضََّّ
جمَّ ٍَّ
بشكلََّّ َُّم َّْ
َََََََّّّّّّّالبدَّ منَّ تمهيدَّ نقدمهَّ بينَّ يديَّ هذاَّ المطلبَّ نبينَّ فيهََّّ ٍَّ
بالتفصيلَّ والتدقيقََّّ-حكمََّّتعلقَّ النذرَّ بالمساجدَّ الثالثةََََّّّّ-المسجدَّ الحرامَّ والنبويَّ واألقصىَّ-
لتتضحَّمعالمَّالعللَّالمتفقةَّوالمختلفةَّفيماَّيخصَّتعلقَّالنذرَّبمسجدَّقباءَّ،وعليهَّفنقولَّ :
َََََََّّّّّّّاتفقت كلمة الفقهاءَّعلىَّأنَّم ْنَّنذرَّاالعتكافَّأوَّالصالةَّفيَّالمسجدَّالحرامَّأوَّالمسجدَّ
َّذلكَّيجزئهَّبالَّخالفَّ(َّ َّ.)28
َُّ
النبويَّأوَّالمسجدَّاألقصىَّ،فاعتكفَّفيهنَّأوَّصلىَّ،فإن
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َََََََّّّّّّّوإنماَّوقعَّالخالفَّفيَّم ْنَّنذرَّاالعتكافَّأوَّالصالةَّفيَّأحدَّهذهَّالمساجدَّالثالثةَّ:هلَّ

منَّ
يتعينَّ عليهَّ نفسَّ المسجدَّ الذيََّّنذرهَّ بعينهَّ بحيثَّ الَّ َُّيجزئهَّ االعتكافَّ أوَّ الصالةَّ فيَّ غيرهَّ َّ

المساجدَّأوَّعدمَّلزومَّتعينهَّلذلكَّ،علىَّثالثةَّأقوالَّ :
َّ

االعتكافَّ
َّ
القول األولَّ:قالَّجمهورَّالفقهاءَّ:إنَّالمساجدَّالثالثة َّمتعينةَّمنَّحيثَّنذرَّالصالةَّ و

فيها َّ،الَّ ُيجزئَّ غيرهاَّ عنهاََّّ،ولكنهاََّّمتفاضلةََّّفيَّ األولويةََََّّّّ.وعليهَّ فاالعتكافَّ أوَّ الصالةَّ فيََّّ
المسجدَّالفاضلَّيجزئَّاذاَّكانَّالمتعينَّبالنذرَّلالعتكافَّأوَّالصالةَّالمسجدَّالمفضولَّ .
َُّ
يقينَّ :
ولكنهمَّاختلفواَّفيَّأولويةَّالتفاضلَّبينَّهذهَّالمساجدَّالثالثةَّإلىَّفر َّ

َّنذرَّاالعتكافَّأوَّالصالةَّ
َّ
فيَّاألصحَّ،-والحنابلةَّ(َّ:)2٩إلىَّأنَّم ْن
َّ
الفريق األولَّ:ذهبَّالشافعيةَّ-
فيَّالمسجدَّالحرامَّخاصةَّفانهَّالَّيجزَّلهَّأنَّيعتكفَّأوَّيصليَّفيماَّسواه؛َّألنهَّأفضلَّالمساجدَّ

الثالثة َّ،وانَّ نذرَّ االعتكافَّ أوَّ الصالةَّ فيَّ المسجدَّ النبويَّ فانهَّ يجزئهَّ االعتكافَّ والصالةَّ فيََّّ
المسجدَّالحرامَّفقطَّدونَّغيره؛َّألنهَّدونهَّفيَّالفضل َّ،وانَّنذرَّاالعتكافَّأوَّالصالةَّفيَّالمسجدَّ
هماَّمنَّالمساجد؛َّ
َّ
األقصىَّفانهَّيجزئهَّاالعتكافَّفيَّالمسجدَّالحرامَّأوَّالمسجدَّالنبويَّدونَّغير
ألنهَّدونهماَّفيَّالفضلَّ .
َّ
ام؛َّألنهَّأفضلَّمنهَّ،
َّ
إلىَّتقديمَّالمسجدَّالنبويَّعلىَّالمسجدَّالحر
َّ
الفريق الثانيَّ:ذهبَّالمالكية(َّ )30
ىَّفيَّمسجدَّالمدينة؛َّ
َّ
وتقديمهماَّعلىَّمسجدَّاألقصىَّ،فإذاَّنذرَّالمدنيََّّالصالةَّفيَّمسجدَّمكةَّصل
َّمنهماَّالصالةَّفيَّ
َّ
احد
ألنهَّأفضلَّ،ولوَّنذرَّالمكيَّالصالةَّفيَّمسجدَّالمدينةَّأتاهَّ،ولوَّنذرَّكلَّ و ٌ
ىَّفيَّمسجدَّبلده؛َّألنهَّأفضلَّمنهَّ،وكذاَّالحكمَّفيَّنذرَّاالعتكافَّ .
َّ
بيتَّالمقدسَّصل

القول الثاني َّ:ذهبَّ الحنفية(ََّّ)31إلىَّ أنَّ م ْنَّ نذرَّ االعتكافَّ أوَّ الصالةَّ فيَّ أحدَّ هذهَّ المساجدَّ
الثالثةَّفإنهَّالَّيلزمهَّذلكَّ،ولهَّأنَّيعتكفَّأوَّيصلَّيَّفيَّغيرَّماَّعينَّ،ولوَّكانَّدونهَّفيَّالفضلَّ .
َُّ

القول الثالثَّ:ذهبَّاإلمامَّزفرَّمنَّالحنفيةَّ(َّ)32إلىَّأنَّم ْنَّنذرَّاالعتكافَّأوَّالصالةَّفيَّأحدَّهذهََّّ

َّ َََََّّّّّ.
َّ
الَّيجزئهَّأنَّيعتكفَّأوَّيصليَّفيَّغيرَّماَّعينَّ،ولوَّكانَّفاضالًَّ
المساجدَّفإنهَّيتعينَّبتعيينهَّ،و َُّ
َّ

األدلة ومناقشتها:
 أدلة أصحاب القول األول (الجمهور) :عمدةَّماَّاستدلَّبهَّأصحابَّهذاَّالقولَّ:303
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أنَّ
عمر( َّ)قال َّ:ياَّ رسولَّ هللاَّ إنيَّ نذرتَّ فيَّ الجاهليةَّ َّ
َّ
 -1وردَّ فيَّ الحديثَّ الصحيحَّ أنَّ
ِ
(َّ:أوفَّبنذرك)(َّ.)33
أعتكفَّليل ًةَّفيَّالمسجدَّالحرامَّ،فقالَّلهَّرسولَّهللاَّ))

وجه الدللةَّ:إنَّرسولَّهللا )َّ)أمرَّعمر(َّ)بالوفاءَّبماَّنذرَّمنَّاالعتكافَّفيَّالمسجدَّالحرامَّ،
فيَّ
لبينهَّ له( َّ،)34كماَّ بينَّ ِلم ْنَّ نذرَّ الصالةَّ َّ
ولوَّ كانَّ يجزئَّ االعتكافَّ فيَّ غيرهَّ منَّ المساجدَّ َّ
المسجدَّاألقصىَّأنهَّيجزئهَّأنَّيصليَّماَّنذرهَّفيَّمسجدَّمكة؛َّلحديثَّجابرَّبنَّعبدَّهللاَّ(َّ)أنََّّ

رجالَّقامَّيومَّالفتحَّ،فقالَّ :ياَّرسولَّهللاَّ،إنيَّنذرتَّهللَّإنَّفتحَّهللاَّعليكَّمكةَّأنَّأصليَّفيَّبيتَّ

المقدسَّركعتينَّ،قالَّ:صلَّههناَّ،ثمَّأعادَّعليهَّ،فقال(ََّّ:صلَّههنا)َّ،ثمَّأعادَّعليهَّ،فقال(ََّّ:شأنكَّ

إذَّاً)(ََّّ .)35

امَّأنَّيعتكفَّأوَّ
َّ
فدلَّ َّهذاَّعلىَّأنهَّالَّيجزئَّالناذرَّلالعتكافَّأوَّالصالةَّفيَّالمسجدَّالحر
ََََََََّّّّّّّّ َّ
ِ
َّشأنهَّورْفعةَّمكانتهَّ .
هَّمنَّالمساجد؛َّلعلُو
يصليَّفيَّغير
ُ

خيرَّ منَّ ألفََّّ
 -2عنَّ أبيَّ هريرةَّ ( َّ)أنَّ رسولَّ هللاََّّ) َّ)قال( َّ:صالةَّ فيَّ مسجديَّ هذاَّ ٌ
ىَّمنَّحديثَّجابرَّ
َّ
صالةَّفيَّغيرهَّمنَّالمساجدَّإالَّالمسجدَّالحرام)(َّ،)36وفيَّروايةَّأخر

مائةَّألفَّصالةَّفيماَّ
َّ
بنَّعبدَّهللاَّ(َّ)بزيادة(َّ:وصالةَّفيَّالمسجدَّالحرامَّأفضلَّمن َّ
َّ
ا
سواه)(.)37

وجه الدللة :إنَّاالستثناءَّالواردَّفيَّقوله)(َّ: )إالَّالمسجدَّالحرام)َّيحتملَّأمو اًرَّثالثةَّ:أنَّيكونَّ

مساوياًَّلمسجدَّالرسول)َّ،)أوَّأفضلَّ،أوَّأدون
َّمنهَّ
َّمنهَّ،بأنَّيرادَّ:أنَّمسجدَّالمدينةَّليسَّخي اًر َّ
َُّ
ونحوهَّ .
َّ
بألفَّصالةَّبلَّخيرَّمنهَّبتسعمائةَّمثالًَّ

َََََََّّّّّّّوقدَّ قالَّ السادةَّ المالكيةََّّبالمساواةََّّحيثَّ فسرواَّ االستثناءَّ بأنَّ َّ:الصالةَّ فيَّ مسجدََّّ
امَّ،فإنَّالصالةَّفيَّ
َّ
الرسول)َّ)أفضلَّمنَّالصالةَّفيَّسائرَّالمساجدَّبألفَّصالةَّإالَّالمسجدَّالحر
؛َّمستدلينَّبظاهرَّحديثَّابنَّعباسَّاآلتيََّّ .
َّ
مسجدَّالنبي)َّ)أفضلَّمنَّالصالةَّفيهَّبدونَّاأللف
َّ

ََََََّّّّّّوقالَّالسادةَّالشافعيةَّوالحنابلةَّباألفضليةَّللمسجدَّالحرام؛َّبدليلَّحديثَّجابرَّالسابقَّ(َّ .)38
نَّ
لُصَّلَِّيَّ َّ
شفانيَّهللاَّألخرجنََّّف َّ
َّ
أةَّاشتكتَّشكوىَّ،فقالتَّ:إنَّ
َّْ
 -3وردَّعنَّابنَّعباس(َّ)أنَّامر

تسلمَّ
تََّّميمونةَّ زوجَّ النبي)َّ َّ)
تََّّتريدَّ الخروج َّ،فجاءَّ َّْ
تجهز َّْ
أتََّّثمَّ َّ
فيَّ بيتَّ المقدس َّ،فبر َّْ
تهاَّذلكَّ،فقالتَّ:اجلسيَّفكلِيَّماَّصنعتَّ،وصََّّلِيَّفيَّمسجدَّالرسولََّّ)َّ،َّ)
عليهاَّ،فأخبر
ُ
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فإنيَّ سمعتَّ رسولَّ هللاََّّ) َّ)يقول( َّ:صالةَّ فيهَّ أفضلَّ منَّ ألفَّ صالةَّ فيماَّ سواهَّ منَّ

المساجدَّإالَّمسجدَّالكعبة)َّ(.)3٩

أتهَّصالتهَّفيَّمسجدَّ
َّ
وجه الدللةَّ:أفادَّهذاَّالحديثَّأنَّمنَّنذرَّصالةَّفي َّالمسجدَّاألقصىَّأجز

ئهَّ
النبي)َّ)عنَّنذره؛َّوذلكَّألنهَّأفضلَّمنهَّ،فكذلكَّمنَّنذرَّاالعتكافَّفيَّالمسجدَّاألقصىَّيجز َّ
َّ
االعتكافَّفيَّمسجده)َّ)؛َّألنهَّأفضلَّ(َّ .)40
َّ

 أدلة أصحاب القول الثاني (الحنفية) :عمدةَّماَّاستدلَّبهَّأصحابَّهذاَّالقول: -1إنَّالمقصودَّمنَّالنذرَّهوََّّالتقربَّإلىَّهللا )َّ،)فالَّيدخلَّتحتَّالنذرَّإالَّ َّماَّكانَّقربةَّ،
عتكفَّفيهَّأوَّيصلىَّقربة؛َّألنهَّمحلَّتؤدىَّفيهَّالقربةَّ،فلمَّ
وليسَّفيَّعينَّالمكانَّالذيَّي
ُ
ُ

عنهَّ
يكنَّ بنفسهَّ قربة َّ،فالَّ يدخلَّ المكانَّ تحتَّ نذره َّ،فالَّ يتقيدَّ به َّ،فكانَّ ذكرهَّ والسكوتَّ َّ

بمنزلةَّواحدة(َّ .)41

اعتبارَّ
َّ
 -2إنَّ المعروفَّ منََّّالشرعَّ أنَّ التزامهَّ ماَّ هوَّ قربةَّ ُمو ِج ٌب َّ،ولمَّ يثبتَّ منَّ الشرعَّ
فَّذلكَّهللَّتعالىَّ،فالَّيتعدىَّلزومَّأصلَّالقربةَّ
تخصيصَّالعبدَّالعبادةَّبمكانَّ،بلَّإنماَّع ْر ُ
ُ

امهَّإلىَّلزومَّالتخصيصَّبمكانَّ،فكانَّملغىََّّ،وبقيَّالزماًَّبماَّهوَّقربةَّ(.)42
َّ
بالتز
ً
صاحبَّهذاَّالقول(َّ :)43
َّ
 -أدلة أصحاب القول الثالث ( زفر)َّ:عمدةَّماَّاستدلَّبهَّ

 -1إنَّالناذرَّقدَّأوجبَّعلىَّنفسهَّاالعتكافَّوالصالةَّفيَّموضعَّمخصوصَّ،فإذاَّاعتكفَّأوَّ
صلىَّفيَّغيرهَّ،لمَّيكنَّمؤدياًَّماَّوجبَّعليهَّبالنذرَّ،فالَّيخرجَّعنَّعهدةَّالواجبَّ .

َّماَّأوجبهَّالناذرَّعلىَّنفسهَّمعتبر َّبإيجابَّهللاَّتعالىَّمقيَّداًَّبمكانَّالَّيجوزَّأداؤهَّفيََّّ
ٌَّ
 -2إن
ح َِّر َّفيَّالحرمَّ والوقوفَّبعرفةَّ،وغيرَّذلكَّمنَّمواضعَّعيَّنهاَّالشارعَّللعباداتََّّ،
غيرهَّ،كالنَّ َّْ

دَّبهَّ .
فكذلكَّماَّأوجبهَّالعبدَّعلىَّنفسهَّبالنذرَّ،إذَّيجبَّعليهَّأنَّيتقيَّ َّ

المتعلقةَّ
َّ
تقدمَّ تبينَّ لناَّ مسلكَّ فقهاءَّ المذاهبَّ المعتبرةَّ فيَّ التعاملَّ معَّ النصوصَّ
منَّ خاللَّ ماَّ َّ
اضحةَّالمعالمَّ
َّ
بالمساجدَّالثالثة َّ،وأنَّ َّاألمرَّليسَّعلىَّوتيرةَّ واحدةَّ،مماَّيتيحَّلناَّوضعَّخارطةَّ و
للدخولَّإلىَّالفقرةَّالمتعلقةَّببيانَّالحكمَّالشرعيَّللنذرَّالمتعلقَّبمسجدَّقباءَّ،فنقولَّ َََّّّ:
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لصالةَّفيهَّأوَّلالعتكافَّمنَّغيرَّ
َّ
ََََََّّّّّّاتفقتَّكلمةَّالفقهاء(َّ)44علىَّأنَّإتيانَّمسجدَّقباءَّتطوعاًَّل
ٍ
)َّقالَّ:كانَّالنبي )َّ)يأتيَّمسجدَّقباءَّكلَّسبتَّماشياًَّ
َّ
َّفالَّبأسَّبذلك؛َّلحديثَّابنَّعمر(
َّ
نذر

وراكبَّاًَّ(َّ ََّّ.)45

ٍ
َّعلىَّنفسهَّأنَّيعتكفَّأوَّ
َّ
َّ،كأنَّنذرَّشخص
َّقصدَّمسجدَّقباءَّبنذر
َََََََّّّّّّّولكنهمَّاختلفواَّفيَّم ْن
ٌ
ََََََّّّّّّ
َّ
حَُّق َُّهََّّبالمساجدَّ الثالثةَّ
يصليَّ كذاَّ ركعةَّ فيَّ مسجدَّ قباء َّ،فهلَّ لمسجدََّّقباءَّ نوعَّ خصوصيةَّ ُتَّْل َِّ
هَّعلىَّوفقَّماَّالتزمهَّ
َّ
–َّالمسجدَّالحرامَّوالنبويَّواألقصىَّ–َّبحيثَّتوجبَّعلىَّالناذرَّأنَّيوفيَّبنذر
ى؟َّ َّ
أوَّأنهَّيستويَّفيَّحكمَّالنذرَّبمساجدَّالدنياَّاألخر َّ
َََََََّّّّّّّفيَّذلكَّاختلفَّأهلَّالعلمَّعلىَّأربعةَّأقوالَّ :
فيَّ
القول األول َّ:ذهبَّ جمهورَّ الفقهاءَّ منَّ الحنفية َّ،والشافعيةََّّ–ََّّفيَّ األصح َّ،-والحنابلةََّّ–ََّّ َّ
ئهَّأنَّيعتكفَّ
َّ
الراجحَّ:)46(َّ-إلىَّأنَّالناذرَّباالعتكافَّأوَّالصالةَّبمسجدَّقباءَّالَّيلزمهَّذلكَّ،ويجز
يةَّمنَّحيثَّ
َّ
أوَّيصليَّفيَّغيرهَّمنَّالمساجدَّ،سواءَّاحتاجَّإلىَّشدَّالرحالَّأوَّلمَّيحتج؛َّفالَّمز
النذورَّلمسجدَّقباءَّعنَّمساجدَّالدنياَّ،فهمَّفيهَّسواءَّ .
المعتمدََّّ)َّ47(َّ-إلىَّ أنَّ الناذرََّّباالعتكافَّ أوَّ الصالةَّ
َّ
القول الثاني َّ:ذهبَّ المالكيةََّّ–ََّّفيَّ الراجحَّ
ٍ
ثالثةَّ
َّ
مسجدَّ آخرَّ إنَّ كانَّ محلَّ إقامتهَّ قريباًَّ الَّ يبعدَّ عنَّ المسجدَّ مقدارَّ
بمسجدَّ قباءَّ أوَّ أيَّ
أميالَّ(َّ)48فإنهَّيلزمهَّذلكَّوإالََّّفالَّ .

اإلمامَّالليثَّبنَّسعد(َّ )50إلىَّأنَّم ْنَّنذرَّاالعتكافَّفيَّأيَّ
َّ
القول الثالثَّ:ذهبَّاإلمامَّ زفر(َّ َّ،)4٩و
ئ
َّالناذرَّأنَّيعتكفَّفيَّ
َّ
مسجدَّمنَّمساجدَّالدنياَّغيرَّالمساجدَّالثالثةَّفإنهَّيتعينَّبالنذر َّ،والَّيجز ُ
غيرهَّمنَّالمساجدَّولوَّكانَّمنَّالمساجدَّالثالثةَّ،وسواءَّاحتاجَّإلىَّشدَّالرحالَّأوَّلمَّيحتجَََّّّ .

غيرَّ
قلتََّّ:ومفهومَّ هذاَّ الكالمَّ أنَّ مسجدَّ قباءَّ يتعينَّ بالنذر؛َّ باعتبارهَّ مسجدَّ منَّ مساجدَّ الدنياَّ َّ

المساجدَّالثالثةََّّ .

ابنَّ
وبعضَّ الشافعيةََّّ–ََّّمنهم َّ:الزركشي(ََّّ)52و َّ
المالكيَّ(َّ،)51
َّ
القول الرابع َّ:ذهبَّ محمدَّ بنَّ مسلمةَّ
ُ
هَّمنَّمساجدَّالدنياَّمنَّحيثَّ
َّ
الدميريَّ(ََّّ:َّ -)54إلىَّإلحاقَّمسجدَّقباءَّخاص ًةَّدونَّغير
الملَّقنَّ(َّ )53و َّ
الصالةَّبنفسَّاألحكامَّالمتعلقةَّبالمساجدَّالثالثةَّ َّ.
َّ
أحكامَّنذرَّاالعتكافَّو
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َّاألدلة ومناقشتها:
 أدلة أصحاب القول األول :استدلَّأصحابَّالقولَّاألولَّبالسنةَّوالمعقولَّ،كماَّيلي:ةَّ(َّ)أنَّرسولَّهللاََّّ)َّ)قالَّ(َّ:الَّتُشدَّالرحالَّإالَّإلىَّثالثةَّمساجدَّ:مسجديَّ
 -1عنَّأبيَّهرير َّ
هذاَّ،ومسجدَّالحرامَّ،ومسجدَّاألقصىَّ)َّ(َّ.)55

احتاجَّ
َّ
وجه الدللةَّ :إنَّالمسجدَّالمعيَّنَّفيَّالنذرَّلوَّكانَّيتعينَّبالتعيينَّللزمَّالناذرَّالمضيَّإليهَّ و

إلىَّ شدَّ الرحالَّ إليه؛َّ لقضاءَّ نذرهَّ فيه َّ،وقدَّ نهىََّّالشارعَّ بهذاَّ النصَّ الصريحَّ الصحيحَّ عنَّ شدَّ
هاَّبالنذرَّ،للنهيَّ
َّ
الرحالَّ والسفرَّإالَّإلىَّالمساجدَّالثالثةَّالمذكورةَّ،فيلزمَّعلىَّهذاَّعدمَّتعينَّغير

عنَّشدَّالرحالَّإليهاَّ(.)56

 -2إنَّهللاَّتعالىَّلمَّيعينَّلعبادتهَّمكاناًَّمعيناًَّ،فالَّيتعينَّهذاَّالموضعَّبتعيينَّغيرهَّ،كماَّأنهَّالَّ

بعضهاَّ
َّ
لبعضََّّالمساجدَّ علىَّ بعضَّ باستثناءَّ المساجدَّ الثالثةَّ السابقة َّ،فالَّ يتعينَّ
َّ
مزيةَّ
بالتعيينَّ(َّ .)57

آثارَّالصحابةَّ،كماَّيلي:
َّ
 أدلة أصحاب القول الثاني :استدلَّأصحابَّالقولَّالثانيَّبالسنةَّو -1عنَّأبيَّهريرة(َّ)سمعتَّرسولَّهللا )َّ)يقولَّ(َّ:الَّتُعملَّالمطيَّإالَّإلىَّثالثةََّّمساجدَّ:

إلىَّالمسجدَّالحرامَّ،وإلىَّمسجديَّهذاَّ،وإلىَّمسجدَّبيتَّالمقدس)َّ(.)58

وجه الدللة َّ:إنَّ النهيَّ الواردَّ إنماَّ يلزمَّ فيَّ المسافةَّ التيَّ ُيحتاجَّ معهاَّ إلىَّ شدَّ الرحالَّ وإعمالَّ

المطيَّ،ومعلومَّأنَّشدَّالرحالَّوإعمالَّالمطيَّالَّيكون
َّلماَّقربَّمنَّاألماكنَّغالباًَّ،وأماَّماَّكانتَّ
ُ

إنَّكانَّالمسجدَّاألقربَّمنهَّ
َّ
مسافةَّمقصدهَّتبعدَّأمياالًَّيسيرةَّعنَّمسكنهَّفالَّحرجَّفيَّإتيانهَّإليهَّ،و
مثلهَّفيَّالفضلَّ(َّ َّ.)5٩

)َّيأتيَّمسجدَّ
َّ
كانَّالنبي )
َّ
ويدلَّعلىَّقوامةَّماَّذكرناَّماَّصحَّمنَّحديثَّابنَّعمر(َّ)قال(َّ :
قباءَّكلَّسبتَّماشياًَّوراكبَّاً)َّ(َّ َّ.)60
وجه الدللةَّ:إنه )َّ)كانَّيأتيََّّمسجدَّقباءَّماشياًَّ،ومعنىَّهذاَّ:انهَّليسَّفيَّإتيانهَّلمسجدَّقباءَّ
مشقةَّوكلفةَّومؤنةَّ،وهذاَّدليلَّعلىَّتخصيصَّمسجدَّقباءَّمنَّعمومَّالنهيَّالواردَّبإعمالَّالمطيَّ .
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ابنَّ
ة( َّ،)وحديثَّ َّ
َََََََّّّّّّّومنَّ خاللَّ ماَّ تقدمَّ يمكنناَّ إعمالَّ الحديثينََّّ–ََّّحديثَّ أبيَّ هرير َّ
فيَّ
فيعملَّ بحديثَّ أبيَّ هريرةَّ (ََّّ)فيَّ حقَّ البعيدَّ الذيَّ يحتاجَّ إلىَّ مشقةَّ وكلفةَّ َّ
عمر(ُ َّ،ََّّ-)

)َّفيعملَّفيَّحقَّالقريبَّالذيََّّ
إتيانَّمسجدَّقباءَّ،فينهىَّعنَّذلكَّبموجبهَّ،وأماَّحديثَّابنَّعمر(ُ 
ُ
الَّحرجَّعليهَّفيَّإتيانهَّلمسجدَّقباءَّ،فيؤمرَّباالمتثالَّلماَّنذرَّ .

جعلتَّ أمهاَّ علىَّ نفسهاََّّصالةًَّ بقباء َّ،فقال َّ:صليَّ
عمر( َّ)أمرَّ امرأةًَّ
َّ
ََََََّّّّّّ-2وردَّ أنَّ ابنَّ
ْ
عنهاَّ(َّ .)61

مسجدَّ
َّ
نذرتََّّ-علىَّ نفسهاَّ مشياًَّ إلىَّ
وردََّّعنَّ ابنَّ عباس( َّ)أنَّ امرأةًَّ جعلتََّّ–ََّّأيَّْ َّ:
َََََّّّّّ ََّّ-3
َّهللاَّبنَّعباس(َّ)ابنتهاَّأنَّتمشيَّعنهاَّ(َّ .)62
َّ
قباءَّ،فماتتَّولمَّتقضهَّ.فأفتىَّعبد
ُ

أةَّعلىَّ
َّ
تنبيهَّ:إنماَّيستقيمَّاالستداللَّبأثرَّابنَّعباس(ََّّ)ألصحابََّّهذاَّالقولَّاذاََّّحملناَّكالمَّالمر

أنَّمقصدهاَّهوَّالمشيَّإلىَّمسجدَّقباءَّبنيةَّالصالةَّفيهَّ،الَّخصوصَّالمشيَّفقطَّ(َّ .)63

السائلتينَّ
َّ
وجه الدللة من هذين األثرين َّ:انَّ الصحابيينَّ الجليلين( َّ)أفتياَّ للنساءَّ بذلك؛َّ ألنَّ
كانتاَّمنَّأهلَّالمدينةَّ،وليسَّفيَّقصدهماَّلمسجدَّقباءَّماَّيخالفَّشرعَّهللاَّ ،فليسَّهوَّمنَّالسفرَّ

المنهيَّعنهَّبدونَّمحرمَّأوَّيحتاجَّفيهَّإلىَّإعمالَّالمطي؛َّلقربَّمسافةَّمسجدَّقباءَّمنَّالمدينةَّ
المنورةَّ(َّ .)64
ةَّقولهَّبنفسَّاألدلةَّالعقليةَّالتيَّسقناهاَّ
َّ
 -أدلة أصحاب القول الثالثَّ :استدلَّاإلمامَّ زفرَّلنصر

سابقا؛َّلذاَّالَّحاجةَّإلعادتهاَّهناَّ(َّ .)65

علىَّالنحوَّاآلتيَّ :
َّ
 أدلة أصحاب القول الرابعَّ:استدلَّأصحابَّالقولَّالرابعَّبالسَّنَّ َِّةَّالنبي )ََّّ-)ي ِ
ََّّجاءَّ فيَّ حديثَّ أُس ْيدَّ ِعنَّ
حد ُثَّ َّ
ظه ْيرَّ األنصاريََّّ–ََّّوكانَّ منَّ أصحابَّ َّ
بنَّ ُ
ُ
()َّ66
ِ
َّالصالحَّ
َّ
َّابن
َّ
النبي ) )أنهَّقالَّ(َّ:الصالةَُّفيَّمسجدَّقباءَّكعمرٍة) َّ،وصحَّحَّالحديثَّاإلمامََّّا ِن ُ
والنوويَّ(َّ ََََّّّّ.)67
وجه الدللةَّ:إنَّالتضعيفَّالواردَّفيَّالمساجدَّالثالثةَّليسَّمنحص اًرَّفيهاَّفقطَّ،بلَّهذاَّمسجدَّقباءَّ

قدَّصحَّأنَّأجرَّصالةَّ واحدةَّفيهَّتعدلَّثوابَّ وأجرَّعملَّعمرةَّكاملةَّ،فإذاَّثبتَّلهَّذلكَّاألجرَّ

الجزيلَّصحَّإلحاقهَّبالمساجدَّالثالثةَّمنَّحيثَّتعينَّالنذرَّفيهَّلالعتكافَّأوَّالصالةَّ(َّ .)68
308

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

واعترضَّعليهَّ:بأنَّمسجدَّقباءَّلمَّيردَّذكرهَّفيَّالنصَّالواردَّفيَّتضعيفَّأجرَّالصالةَّالمقامةَّفيَّ

المساجدَّالثالثةَّ()6٩؛َّولهذاَّالَّيصحَّإلحاقهَّبهنََّّ .

الترجيح :الذيَّيظهرَّليَّمنَّخاللَّماَّتقدم َّترجيح القول الرابعَّ ،والذيَّينصَّعلىَّأنَّمسجدَّ
حكامَّالنذرَّبالمساجدَّالثالثة؛َّوذلكَّلماَّيليَّ :
َّ
قباءَّيلحقَّمنَّحيثَّأ

اجَّمسجدَّقباءَّمنَّإلحاقهَّبالمساجدَّالثالثةَّهوَّأنهَّلمَّ
َّ
 -1إنَّعمدةَّماَّاستدلَّبهَّالجمهورَّإلخر
َُّيذكرَّفيَّالسياقَّالمنصوصَّمنَّحديثَّأبيَّهريرةَََّّّ(َّ(َّ:َّ)الَّتشدَّالرحالََّّ.)...

اتفاقَّبينَّالفقهاء.
َّ
ولإلجابةَّعنهَّنقولَّ:إنَّهذاَّالحديثَّلمَّيقعَّمعناهَّمحلَّ

إنماَّهوَّمنَّبابَّ
َّ
اقعَّالمشاهدَّ-و
َّ
ص َّرَّالواردَّفيهَّليسَّحقيقيَّاًَّ(َّ–َّ)70بدليلَّالو
فأكثرَّالفقهاءَّيعتبرَّالقَّ َّْ

القصرَّاإلضافيَّ(َّ َّ.)71

فإنَّكانَّاألمرَّكذلكَّفهوَّالَّيمنعَّمنَّإلحاقَّمسجدَّقباءَّبالمساجدَّالثالثةَّبدليلَّخارجيَّ .
َّْ
 -2استدلَّالجمهورَّبأنَّالحديثَّقدَّخصَّالمساجدَّالثالثةَّبالتضعيفَّ،ويفتقرَّإلىَّذلكَّمسجدَّ
قباء.

فيهَّ
قلنا َّ:إنَّ الحديثَّ الصحيحَّ الواردَّ بأنَّ الصالةَّ فيَّ مسجدَّ قباءَّ تعادلَّ أجرََّّعمرةَّ كاملةَّ َّ،

محدودَّ والَّ معلن؛َّ ألنَّ أجرَّ العمرةَّ مماَّ استأثرهَّ هللاَّ فيَّ علمه؛َّ ليعطيَّ كلَّ واحدََّّ
تضعيفَّ غيرَّ َّ

َّمفضالًَّعلىَّالكمَّالمحددَّ،كماََّّ
َّ
بحسبَّنيتهَّوتوجههَّوقصدهَّ،ومعلومَّأنَّالكمَّغيرَّالمحددَّيكون ُ
ٍ
ينَّمنَّأجرَّغيرَّمحدودَّ،حيثَّقالَّتعالى :ﱡﭐ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﱠ
هوَّالحالَّبماَّوعدَّهللاَّ(َّ)الصابر

[الزمر]10َّ:

َّالعلةَّالتيَّمنَّأجلهاَّخصتَّبهاَّالمساجدَّالثالثةَّهيَّأنهاَّ:مساجدَّاألنبياءَّ(َّ.)72
 -3قالواَّ:إن
ُ

ببنائهاَّ
َّ
قلناَّ:إنَّالعلةَّالمذكورةَّمنطبقةَّعلىَّمسجدَّقباءَّفهوَّمنَّالمساجدَّالتيَّشاركَّالنبي ))
بَّذلكَّإليه؛َّفقدَّروىَّابنَّعبدَّالبرَّبسندهَّعنَّعبدَّهللاَّبنَّبريدةَّفيَّقولَّهللاَّ(َّ:)ﭐﱡﭐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ
س َّ
ون َِّ
َُّ
اهيمَّ
ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﱠ [النور ،]36:إنَّماَّ هيَّ أربعةَّ مساجدَّ لمَّ ي ْبِن ِهنَّ إالَََّّّنبيَّ َّ:الكعبةَّ بناهاَّ إبر َّ
سسََّّ
وإسماعيلَّ،وبيتَّأريحاَّببيتَّالمقدسَّبناهَّداودَّوسليمانَّ،ومسجدَّالمدينةَّ،ومسجدَّقباءَّالذيََّّأُ َِّ
علىَّالتقوىَّ،بناهماَّرسولَّهللا ).)73(َّ)
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 -4قدَّأجابَّالمحققونَّعنَّاللفظَّالواردَّفيَّحديثَّالجمهورَّبأنهَّ:الَّيرادَّمنهَّالنهيَّعنَّشدَّ
َّالرحالَّلهذهَّالمساجدَّالثالثةَّ
َّ
الرحالَّلغيرَّالمساجدَّالثالثةَّ،بلَّهوَّمساقَّلبيانَّفضيلةَّشد

فحسب.

الحرمينَّ
َّ
وفيَّ بيانَّ هذاََّّيقولَّ اإلمامَّ النووي( َّ:والصحيحَّ عندَّ أصحابناَّ وهوَّ الذيَّ اختارهَّ إمامَّ

والمحققون
َّالفضيلةَّالتامةَّإنماَّهيَّفيَّ
َّ
الَّيكرهََّّ–َّأيَّ:شدَّالرحالَّ،-قالواَّ:والمرادَّأن
َُّ
َّأنهَّالَّيحرمَّو َُّ

شدَّالرحالَّإلىَّهذهَّالثالثةَّخاصةَّ،وهللاَّأعلم)(.)74

)َّ:الَّتشدَّالرحالَّإالَّإلىَّثالثةَّمساجدَّ،فيحملَّ
َُّ
ويقولَّاإلمامَّابنَّقدامةَّالحنبلي َّ(َّ:وأماََّّقوله )
علىَّنفيَّالتفضيلَّالَّعلىَّالتحريم)َّ(َّ َّ.)75
ادَّأنَّالفضيلةَّ
َّ
ويقولَّالحافظَّابنَّحجرَّالعسقالني َّ(َّ:وأجابواَّعنَّالحديثَّبأجوبةَّمنهاَّ:إنَّالمر

التامةَّإنماَّهيَّفيَّشدَّالرحالَّإلىَّهذهَّالمساجدَّبخالفَّغيرهاَّفإنهَّجائز)َّ(َّ .)76

َّالرحالَّلغيرَّهذهَّالمساجدَّالثالثةَّمنَّمساجدَّالدنياَّ
َّ
وعليهَّفالَّحرجَّوالَّإشكالَّوالَّاعتراضَّفيَّشد
هَّمنَّمساجدَّالدنياَّ .
َّ
عموماًََّّ،ومنَّمسجدَّقباءَّعلىَّوجهَّالخصوصَّ،بلَّهوَّأولىَّمنَّغير
الءَّاألعالمَّهوَّماَّيليََّّ :
َّ
والذيَّيؤيدَّماَّذكرهَّهؤ
بتَّ إليهَّ
أ -صحَّ منَّ حديثَّ جابر( َّ)عنَّ رسولَّ َّ
هللا ) َّ)أنهََّّقال َّ( َّ:إنَّ خيرَّ ماَّ رك ْ
احلَّ:مسجديَّهذاَّ،والبيتَّالعتيقَّ)(َّ .)77
الرو ُ

َّ()78
َّ،وهوَّماَّ
َّ
وجه الدللةَّ:إنَّسياقَّالحديثَّباللفظَّالمرويَّههناَّ،سياقَّظاهرَّفيَّغيرَّالتحريم
)َّالسابقَّ .
َّ
س َُّرَّالمرادَّمنَّاللفظَّالواردَّفيَّحديثَّأبيَّهريرة(
َُّيَِّف َِّ

بَّ -روىَّعبدَّالرزاقَّالصنعانيَّوعمرَّبنَّشبهَّبسندهماَّعنَّعمرَّبنَّالخطاب(َّ)أنهَّقالَّ:
(لوَّكانَّمسجدَّقباءَّفيَّأفقَّمنَّاآلفاقَّ،ضربناَّإليهَّأكبادَّالمطي)(.)7٩

تَّ -روىَّعمرَّبنَّشبهَّبسندهَّعنَّسعدَّبنَّأبيَّوقاص(َّ)أنهَّقال(ََّّ:ألنَّأصليَّفيَّمسجدَّ
قباءَّركعتينَّ،أحبَّإليَّمنَّأنَّآتيَّبيتَّالمقدسَّمرتينَّ،ولوَّيعلمونَّماَّفيَّقباءَّلضربواَّ

إليهَّأكبادَّاإلبل)(َّ.)80قالَّابنَّحجرَّعنه(َّ:إسنادهَّصحيحَّ)(َّ .)81

ثَّ -روىَّالفاكهيَّفيَّأخبارَّمكةَّبسندهَّعنَّسعدَّبنَّأبيَّوقاص(َّ)أنهَّقال(ََّّ:لوَّكنتَّمنَّ
أهلَّمكةَّماَّأخطأنيَّجمعةَّالَّأصليَّفيَّمسجدَّالخيفَّ،ولوَّيعلمَّالناسَّماَّفيهَّلضربواَّ
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بيتَّ
إليهَّ أكبادَّ اإلبل َّ،وألنَّ أصليَّ فيَّ مسجدَّ الخيفَّ ركعتينَّ أحبَّ إليَّ ِم ْنَّ أنَّ آتيَّ َّ

المقدسَّمرتينَّفأصليَّفيه)َّ(َّ َّ.)82

بمسجدَّ
َّ
وجه الدللة من هذه اآلثارَّ:فيهاَّ داللةَّ واضحةَّ وصريحةَّ علىََّّمزيدَّاالهتمامَّالحاصلَّ

الثالثةَّ
َّ
قباءَّ منَّ لدنَّ الصحابةَّ َّ(ََّّ)بماَّ يلفتَّ نظرناَّ الىََّّجوازَّ شدَّ الرحالَّ لغيرَّ المساجدَّ
أَّأعمدةَّالصحابةَّعلىَّالتلفظَّ
َّ
وخصوصاًَّمسجدَّقباءَّ والخيفَّ،ولوَّكانَّذلكَّممنوعاًَّشرعاًَّلماَّتجر
بهذاَّالقول؛َّمماَّيشعرناَّبالخصوصيةَّالتيَّحباهاَّالشارعَّلمسجدَّقباء َّدونَّغيرهَّمنَّمساجدَّالدنياََّّ

ليترقىَّإلىَّمصافَّالمساجدَّالثالثةَّفيَّهذهَّالجزئيةَََّّّ .
َّجعلتَّأمهاَّعلىَّنفسهاَّصالةًَّبقباءَّ،فقالَّ:
ْ
جَّ -وردَّفيَّالصحيحَّأنَّابنَّعمر(َّ)أمرَّامرأةً
َّ()83
َّ.ووردَّعنَّابنَّعباس(َّ)أنَّامرأةًَّجعلتَّعلىَّنفسهاَّمشياًَّإلىَّمسجدَّ
َّ
(صليَّعنها)
َّهللاَّبنَّعباس(َّ)ابنتهاَّأنَّتمشيَّعنهاَّ(.)84
َّ
هَّ.فأفتىَّعبد
قباءَّ،فماتتَّولمَّتقض
ُ

األحكامَّ
َّ
وجه الدللة َّ:إنهاَّ فتوىَّ صريحةَّ منَّ عمالقةَّ مفتييَّ الصحابةَّ َّ(ََّّ)وهيَّ تحاكيَّ نفسَّ
هَّفيهَّإلحاقَّمسجدَّقباءَّبالمساجدَّالثالثةَّ
َّ
المتعلقةَّبالنذرَّفيماَّيخصَّالمساجدَّالثالثةَّ،وهذاَّبظاهر

فيَّأحكامَّالنذرَّ .
َّ
مذهبَّ
َّ
ماَّقربَّ منزلهَّ منَّمسجدَّ قباءَّ،كماََّّهوَّمستندَّ
فإن قيلَّ:قدَّ ُيحملَّقولهماَّ علىَّ َُّ

السادةَّالمالكيةَّ .

قلناَّ:ذلكَّتخصيصَّمنَّغيرَّدليلَّصريحَّ،واذاَّانعدمَّالتخصيصَّبقيَّالعملَّبعمومَّاللفظَّ

إلىَّحينَّورودَّالمخصصَّ ََّّ.

َّتطلبَّذلكَّمنهَّ
َّ
إن
وخالصة الترجيجَّ:انَّالناذرَّباالعتكافَّأوَّالصالةَّبمسجدَّقباءَّيلزمهَّذلك َّ،و ْ
َّذلكَّيكفيهَّويجزئه؛َّألنَّ َّه َّ–َّ
َُّ
أهبةَّالسفرَّ.فإنَّأوقعَّماَّنذرَّبأحدَّالمساجدَّالثالثةَّفإن
شدَّالرحالَّ و
ْ

ئه؛َّ
الَّيجز َّ
أيَّ:مسجدَّقباءَّ-دونهمَّرتب ًةَّ،وانَّأوقعهَّفيَّغيرهَّمنَّمساجدَّالدنياَّفإنَّذلكَّالَّيكفيهَّو َُّ
َّ،وهللاَّأعلمََّّ .
َّ
ألنهَّ–َّأيَّ:مسجدَّقباءَّ-أعالهمَّرتب ًة

ََّّالفرع الثاني :حكم نذر المشي إلى مسجد قباء:
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ٍ
َّنذرَّ
الَّبدَّلناَّههناَّمنَّتمهيدَّعلىَّغرارَّماَّسبق َّلنبينَّوجهةَّنظرَّالفقهاءَّفيَّحكمَّم ْن َّ
َّ

عرجَّعلىَّالمقصودَّلتكتملَّالصورةَّلدىَّالقارئَّالكريمَّ،وذلكََّّ
المشيَّإلىَّأحدَّالمساجدَّالثالثةَّ،ثمَّن َّ
َُّ
علىَّالنحوَّاآلتيَّ :
َّ

ذهبَّجمهورَّالفقهاءَّومنهمَّالمذاهبَّاألربعةَّ(َّ)85إلىَّأنَّم ْنَّنذرَّالمشيَّبخصوصهَّدونَّ
َّ
َّ-

أنَّينويَّمعهَّصالةَّأوَّاعتكافاًَّإلى َّالمسجد الحرام خاص اةَّ،لزمهَّبماَّقالَّ :المشي إلى المسجد

بحج أو عمرٍةَّ،وقالَّابنَّقدامة(َّ:الَّنعلمَّفيهَّخالفَّاً)َّ(َّ َّ.)86
الحرامَّبشرط تلبسه ٍ

واستدلوا على ذلك بقولهمَّ:إنَّم ْنَّنذرَّالمشيَّإلىَّبيتَّهللاَّالحرامَّالَّيجزئهَّالمشيَّإليهَّإالَّ

فيَّحجَّأوَّعمرة؛َّوذلكَّألنَّالمشيَّالذيَّتتعلقَّبهَّأحكامَّالشرعَّهوَّالمشيَّفيَّحجَّأوَّعمرةَّ،فإذاَّ
إليهَّ
أطلقَّ الناذرَّ المشيَّ إلىَّ المسجدَّ الحرامَّ ُح ِملَّ ذلكَّ علىَّ المعهودَّفيَّ الشرع َّ،ويلزمهَّ المشيَّ َّ
لنذرهَّ( َّ،)87وإنَّن ْذرَّالمشيَّإلىَّبيتَّهللاَّالحرامَّنَّ ْذٌرَّفيَّطاعةَّهللاَّتعالىَّ،فيلزمَّالناذرَّالوفاءَّ،لماََّّ
َّرسولَّهللا )َّ)قال(َّ:م ْنَّنذرَّأنَّيطيعَّهللاَّفليطعه)(َّ .)88
َّ
رضيَّهللاَّعنهاََّّ-أن
َّ
وردَّعنَّعائشةََّّ-

اختلفَّالفقهاءَّفيَّ
َّ
َََََََََّّّّّّّّّ-وأماَّ م ْنَّنذرَّ المشيَّ إلىََّّالمسجد النبوي أو المسجد األقصىََّّفقدَّ
ذلكَّعلىَّقولينَّ :
َّ

القول األولَّ:ذهبَّالسادةَّالحنفيةَّ والشافعيةَّ(َّ )8٩إلىَّأنهَّالَّيلزمهَّفعلَّذلك؛َّألنَّم ْنَّنذرَّالمشيَّ
إلىَّمسجدَّالمدينةَّأوَّالمسجدَّاألقصىَّفقدَّأوجبَّعلىَّنفسهَّالتحولَّمنَّمكانَّإلىَّمكانَّ،وذلكَّ

بةَّ .
ليسَّبقربةَّمقصودة؛َّألنهَّالَّقربةَّفيَّالمشيَّبذاتهَّ،والَّيصحَّالنذرَّبماَّليسَّبقر َّ
إلىَّلزومَّذلكَّعليهَّ .
َّ
القول الثانيَّ:ذهبَّالمالكيةَّوالحنابلةَّ(َّ)٩0
هَّبالمشيَّإلىَّهذينَّالمسجدينَّنيةَّ
َّ
اَّعلىَّالناذرَّأنَّينويَّأوَّيذكرَّمعَّنذر
ولكنَّالمالكيةَّاشترطو
ْ

الصالةَّفيهماَّأوَّيسميهماَّوإالََّّفال(َّ َّ.)٩1

القصدَّبالنذرَّهوَّ
َّ
وألزمَّالحنابلةَّالناذرَّبهذاََّّالنذرَّأنَّيصليَّفيَّالموضعَّالذيَّيأتيهَّركعتين؛َّألنَّ َّ

الَّ
القربةَّ والطاعة َّ،وتحصيلَّ هذاَّ إنماَّ يصدقَّ بالصالةَّ فيها؛َّ ألنَّ المساجدَّ غيرَّ المسجدَّ الحرامَّ َّ
تُقصدَّإالَّلغرضَّالصالةَّفيها(َّ،َّ)٩2وألنَّهذينَّالمسجدينَّيشتركانَّفيَّعظمَّالفضيلةَّوزيادةَّثوابَّ
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الصالةَّفيهاَّعنَّغيرهاَّمنَّالمساجدَّ،فيلزمَّالمشيَّإليهماَّبالنذرَّكماَّهوَّالحالَّبنذرَّالمشيَّإلىََّّ
َّ

المسجدَّالحرام(َّ .)٩3

َََََََّّّّّّّ وبعدَّهذاَّالسردَّالمختصرَّالموضحَّلتوجهَّالفقهاءَّفيَّحكمَّالنذرَّبالمشيَّإلىَّأحدَّالمساجدََّّ
الفقهاءَّ
َّ
الثالثةَّ،نعرجَّاآلن َّلبيانَّالحكمَّالشرعيَّفيَّم ْنَّنذر َّالمشيَّإلىَّمسجدَّقباءَّ،وقدَّاختلف َّ
فيَّبيانَّهذاَّالحكمَّالشرعيَّعلىَّأربعةَّأقوالَّ :

َّ:ذهبَّجمهورَّالفقهاءَّمنَّالحنفيةَّوبعضََّّالمالكيةََّّ–َّفيَّأحدَّاحتماليَّقولَّالمدونةَّ-
َّ
القول األول
والشافعيةَّ والحنابلةَّ(ََّّ)٩4إلىَّ أنَّ ذلكَّ الَّ يلزمهَّ والَّ ينعقدَّ بهَّ نذرهَّ مطلقاًََّّ–ََّّسواءَّ كانَّ المشيَّ إلىَّ

مسجدَّقباءَّأوَّغيرَّهَّ .ََّّ-

َّ:ذهبَّالليثَّبنَّسعدَّ(َّ )٩5إلىَّأنَّذلكَّيلزمهَّالمشيَّمطلقاًَّ– َّسواءَّأكانَّالمشيَّإلىَّ
َّ
القول الثاني
مسجدَّقباءَّأوَّغيرَّهَّ .َّ-

بعضَّالمالكيةََّّ–َّفيَّاالحتمالَّالثانيَّمنَّقولَّالمدونةَّ)٩6(َّ-إلىَّأنَّالناذرَّاذاَّ
َّ:ذهبَّ َّ
َّ
القول الثالث
نذرَّ المشيَّ لمسجدَّ غيرَّ المساجدَّ الثالثةََّّ–ََّّومفهومَّ كالمهَّ ي ِ
أوَّ
قباءََّّ-ألجلَّ صالةَّ َّ
دخ ُلَّ مسجدَّ َّ
ُ
إنَّكانَّقريباًَّفيلزمهَّذلكَّ .
َّ
صومَّأوَّاعتكافَّ،فإنَّكانَّبعيداًَّفالَّيلزمهَّالمشيَّ،و ْ
القول الرابعَّ:ذهبَّمحمدَّبنَّمسلمةَّالمالكيَّ(َّ)٩7إلىَّأنَّذلكَّيلزمهَّالمشيَّإلىَّمسجدَّقباءَّخاص ًةَّ
هَّمنَّمساجدَّالدنياَّ .
َّ
دونَّغير
األدلة ومناقشتها:
 -1استدلََّّأصحاب القول األول َّبنفسَّأدلتهمَّالتيَّساقوهاَّلتدعيمَّقولهمَّفيَّعدمَّلزومَّالناذرَّ
بالمشيَّللمسجدَّالنبويَّأوَّمسجدَّاألقصىَّ.

بةَّ،بلَّهوَّوسيلةَّ
َّ
وخالصة ما قالوهَّ:إنَّالمشيَّإلىَّأحدَّهذينَّالمسجدينَّبحدَّذاتهَّليسَّفيهَّقر
لتعلقَّ
َّ
الحرامَّ
إلىَّ قربة َّ،فاذاَّ انتفتَّ القربةَّ انتفىَّ النذرَّ ولغى َّ،وهذاَّ بخالفَّ المشيَّ إلىَّ المسجدَّ َّ

أعمالَّالنسكَّبهَّ،ولورودَّبعضَّالرواياتَّالتيَّتفيدَّجزيلَّالثوابَّلمنَّحجَّأوَّاعتمرَّماشيَّاًَّ(َّ .)٩8

هيَّ
فإذاَّ كانَّ هذاَّ حكمَّ هذينَّ المسجدينَّ العظيمين َّ،فمنَّ بابَّ أولىَّ أنَّ المساجدَّ األخرىَّ التيَّ َّ
دونهماَّفيَّالرتبةَّوالفضيلةَّينتفيَّفيهاَّالنذرَّويلغىَّ .
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 -2استدلََّّصاحب القول الثانيََّّبماَّ يفهمَّ منَّ قوله َّ:بأنَّ الناذرَّ قدَّ أوجبَّ علىَّ نفسهَّ أم اًرَّ
مخصوصاً َّ،فإذاَّ فعلَّ غيره َّ،لمَّ يكنَّ مؤدياًَّ ماَّ وجبَّ عليهَّ بالنذر َّ،فالَّ يخرجَّ عنَّ عهدةَّ

الواجبَّ.

وردَّ:بأنَّالمشيَّعلىَّهذاَّالوصفَّقدَّيكونَّمتعلقاًَّبمسجدَّبعيدَّ،فبالتاليَّسيدخلَّتحتَّالنهي(َّ)َّ٩٩
ُ

الواردَّ فيَّ حديثَّ أبيَّ هريرةَّ ( َّ)أنََّّالنبي ) َّ)قال( َّ:الَّ تشدَّ الرحالَّ إالَّ إلىَّ ثالثةَّ مساجدَّ:
المسجدَّالحرامَّ،ومسجديَّهذاَّ،والمسجدَّاألقصى)(َّ .)100
 -3استدلَّأصحاب القول الثالث بماَّيلي:

َّ()101
ِ
َّ،ومنَّ
َّ
اكب
هَّجاءَّفيَّالمشيَّإلىَّالمسجدَّمنَّالفضلَّماَّلمَّيأتَّمثلهَّفيَّالر َّ
أ -إن
المعلومَّبداهةَّأنَّالمشيَّيكون ِ
َّلماَّق ُرب ْتَّمسافتهَّدونَّماَّب ُعدت.
َّقربَّمنهَّ،فمنَّ
َّ
بَّ -قالَّالباجي(ََّّ :الَّخالفَّفيَّكونَّالمشيَّإلىَّمسجدَّقباءَّقربةَّلم ْن

كانَّبالمدينةَّونذرَّمشياًَّإلىَّمسجدَّقباءَّ،لزمهَّالوفاء)(َّ.)102

ماَّيلي:
َّ
 -4استدلَّصاحب القول الرابعَّبماَّيفهمَّمنَّكالمهَّ

أَّ-ثبتَّأنَّابنَّعمر(َّ)قالَّ:كانَّالنبي )َّ)يأتيَّمسجدَّقباءَّكلَّسبتَّماشياًَّوراكبَّاًَّ(.)103

)َّ،كماَّهوَّ
َّ
َّالمشيَّإلىَّمسجدَّقباءَّهوَّأمرَّمندوب؛َّلثبوتَّفعلهَّمنَّالنبي )
َّ
وجه الدللةَّ:إن

تعلقهَّ
َّ
مذكورَّ فيَّ هذاَّ الحديث َّ،ولماََّّكانَّ النذرَّ عندَّ السادةَّ المالكيةَّ َّمندوبَّ وفاؤه( َّ،)104صحَّ

تأكدَّ
تقدمَّ ََّّ-
حيثََّّذاتهََّّ–ََّّكماَّ َّ
بالمشيَّ إلىَّ مسجدَّ قباءَّ عموماً َّ،ولورودَّ الفضائلَّ الكثيرةَّ فيهَّ منَّ َّ
تعلقهَّبهَّمنَّحيثَّالخصوصَّ .

ب -ثبتَّعنَّابنَّعباس(َّ)أنَّامرأةًَّكانتَّجعلتَّعلىَّنفسهاَّمشياًَّإلىَّمسجدَّقباءَّ،فماتتََّّ

َّهللاَّبنَّعباس(َّ)ابنتهاَّأنَّتمشيَّعنهاَّ(.)105
َّ
ولمَّتقضهَّ.فأفتىَّعبد
ُ

وجه الدللة :يحتملَّأنَّيكون
َّابنَّعباس(َّ)قدَّأوجبَّعلىَّهذهََّّالمرأةَّالوفاءَّبنذرَّالمشي؛َّوذلكََّّ
َّ

لخصوصيةَّمسجدَّقباءَّالذاتيةَّ–َّكماَّتقدم.َّ-

؛َّلقوةَّأدلتهَّ،وثبوتَّالقولَّبهَّمنَّابنَّ
َّ
الترجيح :الذيَّيظهرَّليَّمماَّتقدمَّهو َّترجيح القول الرابع
)َّ .
عباس(َّ 
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عباس( َّ)علىَّ منَّ قربَّ منزلهَّ منَّ مسجدَّ قباء َّ،كأهلَّ
َّ
فإن قيل َّ:قدَّ يحملَّ كالمَّ عبدَّ هللاَّ بنَّ

المدينةَّالمنورةَّكماَّسبقَّ .

َّ:هذاَّالحملَّلكالمَّابنَّعباس(َّ)يقتضيَّالتخصيصَّ،وليسَّفيَّنصَّفتواهَّماَّيقتضيَّذلكَّ،
َّ
قلت
يَّللذمةَّ،وهللاَّاعلمَّ .
َّ
فإذاَُّف ِقدَّالتخصيصَّبقيَّالعملَّبالعمومَّهوَّالمجز
َََّّّ -َّ-َّ-َّ-ََّّ-َّ-َّ-َّ-َّ-َّ-َّ-َّ-َّ-َّ-ََّّ-َّ-َّ-َّ-َّ-َّ-
ََّّ -َّ-َّ-َّ-هذاَّالعرضَّالمسهبَّفيَّبيانَّحكمَّالنذرَّالمتعلقَّبمسجدَّقباءَّعلىَّ
َّ
خاتمة البحث :وبعد َّ

ماَّيليَّ :
َّ
وجهَّالخصوصَّ،يمكنَّاجمالَّأهمَّالنتائجَّالتيَّتوصلتَّاليهاَّمنَّخاللَّهذاَّالبحثَّب
َّ-1اتيانَّمسجدَّقباءَّهوَّمنَّاألمورَّالمسنونةَّالمؤكدَّفعلهاَّ.

َّ.
َّ-2مسجدَّقباءَّيلحقَّبالمساجدَّالثالثةَّمنَّحيثَّأحكامَّالنذرَّاعتكافاًَّوصالةً َّ
َّ-3منَّنذرَّالمشيَّالىَّمسجدَّقباءَّخاصةَّفانَّذلكَّيلزمهَّدونَّغيرهَّمنَّمساجدَّالدنياََّّ .
اناَّأنَّالحمدَّهللَّربَّالعالمينَّ َّ
َّ
وآخرَّدعو
السالمَّعلىَّسيدناَّمحمدَّوعلىَّآلهَّوصحبهَّأجمعينََّّ .
َّ
والصالةَّو

ثبت الهوامش
(َّ)1القاموسَّالمحيطََّّ،مجدَّالدينَّمحمدَّبنَّيعقوبَّالفيروزآباديَّ(ت817ه)َّ،راجعهَّواهتنىَّبهَّ:أنسَّالشاميَّوزكرياَّجابرَّ،دارَّالحديثَّ–َّالقاهرةَّ:ص.َّ15٩8
الكتبَّالعلميةَّ،بيروتَّ–َّلبنانَّ،طََّّ،1
َّ
( ََّّ)2فتحَّالقديرَّشرحَّالهدايةَّ،محمدَّعبدَّالواحدَّالمعروفَّبابنَّالهمامَّالحنفيَّ،اعتنىَّبهَّ:الشيخَّعبدَّالرزاقَّغالبَّالمهديَّ،دارَّ
1424هَّ–َّ2003مََّّ.َّ24/4َّ:
(َّ)3التاجَّواإلكليلَّ،أبوَّعبدَّهللاَّالمواقَّمحمدَّبنَّيوسفَّبنَّأبيَّالقاسمَّبنَّيوسفَّ،دارَّالكتبَّالعلميةَّ،ط1416َّ،1هـ1٩٩4-مََّّ.َّ310/3َّ:
(َّ)4الغررَّالبهيةَّفيَّشرحَّمنظومةَّالبهجةَّالورديةَّ،لإلمامَّأبيَّزكرياَّاألنصاريَّ(ت٩26هـ)َّ،تحقيقَّ:محمدَّعبدَّالقادرَّعطاَّ،دارَّالكتبَّالعلميةَّ،بيروتََّّ–َّلبنانَّ،طَّ،َّ 1
1418هَّ–َّ1٩٩7مََّّ.َّ133/10َّ:
(َّ)5الروضَّالمربعَّبشرحَّزادَّالمستقنعَّ،شرفَّالدينَّأبيَّالنجاَّموسىَّالحجاويَّ،المطبعةَّالسلفيةَّ–َّالقاهرةَّ،ط13٩2َّ،َّ7هـَّ.َّ364/2َّ:
(َّ)6معجمَّلغةَّالفقهاءَّ،أَّ.دَّ.محمدَّرواسَّقلعهَّجيَّ،دارَّالنفائسَّ،ط1٩88،َّ2مَََّّّ.َّ25/2َّ:
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(َّ)7ينظرََّّ:فتحَّالقديرَّ،البنَّالهمام َّ،َّ 26/4ََّّ:والتاجَّ واإلكليلَّ،للمواقَّ،َّ 318/3ََّّ:وروضةَّالطالبينَّوعمدةَّالمفتينَّ،أبوَّزكرياَّيحيىَّالنوويَّ،تحقيقَّ:عادلَّعبدَّالموجودََّّ
وعليَّمعوضَّ،دارَّالكتبَّالعلميةََّّ،بيروتََّّ–َّلبنان1423ََّّ،هـََّّ2003َّ-مَّ، َّ300/3ََّّ:المغنيَّفيَّمذهبَّاالمامَّأحمدَّ،أبوَّمحمدَّعبدَّهللاَّابنَّأحمدَّبنَّقدامةَّالمقدسيََّّ،
دارَّالفكرَّ-بيروتَّ،طَََّّّ.َّ2/٩َّ:َّ1405َّ،1
انَّ،محمدَّاألمينَّبنَّمحمدَّبنَّالمختارَّالجكنيَّالشنقيطيَّ،دارَّالفكرَّ،بيروتَّ–َّلبنان1٩٩5َّ-َّ1415َّ،مَََّّّ.3٩4/8َّ:
َّ
(َّ) 8ينظرَّ:أضواءَّالبيانَّفيَّايضاحَّالقرانَّبالقر
(َّ)٩صحيحَّالبخاريَََّّّ.َّ142/8َّ:
(َّ)10صحيحَّمسلمَََّّّ.َّ1277/3َّ:
(َّ)11ينظرَّ:تحفةَّاألحوذيَّبشرحَّجامعَّالترمذيَّ،أبوَّالعالَّمحمدَّبنَّعبدَّالرحمنَّالمباركفوريَّ،دارَّالكتبَّالعلميةَََّّّ-بيروتَََّّّ.َّ103/5َّ:
(ََّّ)12ينظر ََّّ:االقناعَّفيَّمسائلَّاالجماعَّ،لإلمامَّأبيَّالحسنَّابنَّالقطانَّ(ت628ه)َّ،تحقيقَّ:حسنَّالصعيديَّ،الفاروقَّالحديثةَّللطباعةَّوالنشرَّ،القاهرةََّّ–َّمصرَّ،طََّّ،َّ1
1424هَّ–َّ2004مََّّ.َّ374/1َّ:
(َّ)13ينظرَّ:تاجَّالعروسَّمنَّجواهرَّالقاموسََّّ َّ.َّ267/3٩َّ:
)َّ(14ينظرَّ:لسانَّالعربَّ،محمدَّبنَّمكرمَّبنَّمنظورَّاألفريقيَّالمصريَّ،دارَّصادرَّ-بيروتَّ،طَّ.َّ16٩/15َّ:َّ1
(َّ)15ينظرَّ:اإلصابةَّفيَّمعرفةَّمساجدَّطابةَّ،خالدَّبنَّعليَّبنَّحسينَّصباغَّ،مطابعَّالرشيدَّ-المدينةَّالمنورةَّ،ط1421َّ،1هََّّ:صَّ.َّ76
(َّ)16ينظرَّ:فصولَّمنَّتاريخَّالمدينةَّالمنورةَّ،عليَّحافظََّّ،ط1417َّ،3ه1٩٩6-مَََّّّ:صَّ َّ.َّ136-135

)َّ(17ينظرَّ:لسانَّالعربََّّ َّ.َّ16٩/15َّ:
(َّ)18ينظرَّ:فتحَّالباريَّشرحَّصحيحَّالبخاريَّ،للحافظَّشهابَّالدينَّابنَّحجرَّالعسقالنيَّ،دارَّالمعرفةَّللطباعةَّوالنشرَّ،بيروتَّ-لبنانَّ،طَّ،َّ245/7َّ:َّ2وتحفةَّاألحوذيََّّ:
ََّّ،َّ273/3والموسوعةَّالفقهيةَّالكويتيةَّ،و ازرةَّاألوقافَّوالشئونَّاإلسالميةََّّ ََّّ.َّ308/38َّ:
حَّمسلمَّ،اإلمامَّالنوويَّ،دارَّالكتابَّالعربيَّ،بيروتَّ–َّلبنان1407َّ،هـَّ1٩87َّ-مََّّ.َّ170/٩َّ:
َّ
(َّ)1٩ينظرَّ:شر
(َّ)20صحيحَّالبخاريَّ،َّ75/2َّ:صحيحَّمسلمَّ.َّ127/4َّ:
(َّ)21عمدةَّالقاريَّشرحَّصحيحَّالبخاريَّ،أبوَّمحمدَّمحمودَّبنَّأحمدَّبنَّموسىَّبنَّأحمدَّبنَّحسينَّالحنفيَّالعينيَّ،دارَّإحياءَّالتراثَّالعربيَّ-بيروتََّّ.46٩/11َّ:

(َّ)22إرشادَّأوليَّالنهىَّلدقائقَّالمنتهىَّ،منصورَّبنَّيونسَّبنَّصالحَّالبهوتيََّّ،دارَّخضرَّللطباعةَّوالنشرَّ،بيروتَّ–َّلبنانَّ،ط1421َّ،1هَّ–َّ2000مََّّ َّ.71/4َّ:
(َّ) 23ينظرَّ:البحرَّالمحيطَّبدرَّالدينَّمحمدَّبنَّبهادرَّالزركشيَّ،حققهَّ:عبدَّالقادرَّالعانيَّ،و ازرةَّاألوقافَّالكويتيةَّ،ط1413َّ،2هَّ1٩٩2-مَّ.َّ284/1َّ:

(َّ)24ينظرَّ:شرحَّمختصرَّالمعانيَّ،سعدَّالدينَّالتفتازانيَّ،منشوراتَّدارَّالحكمةَّ،ايرانََّّ:صَّ.78
(َّ)25ينظرَّ:صحيحَّالبخاريَّ.61/2:
(َّ)26ينظرَّ:اإلحكامَّفيَّأصولَّاألحكامَّ،عليَّبنَّأحمدَّبنَّحزمَّاألندلسيَّ،دارَّالحديثَّ–َّالقاهرةَّ،طَّ،َّ234-233/1َّ:َّ1404َّ،1وشرحَّالعضدَّعلىَّمختصرَّالمنتهىََّّ،
عضدَّالدينَّعبدَّالرحمنَّاإليجيَّ،دارَّالكتبَّالعلميةَّ،بيروتَّ–َّلبنانَّ،ط1424َّ،1هَّ–َّ2004مََّّ.َّ23/2َّ:
حَّتنقيحَّالفصولَّ،شهابَّ
َّ
(َّ) 27ينظرَّ:حاشيةَّالعطارَّعلىَّشرحَّالمحليَّعلىَّجمعَّالجوامعََّّ،الشيخَّحسنَّالعطارَّ،دارَّالكتبَّالعلميةَّ،بيروتََّّ–َّلبنانََّّ،َّ130/2ََّّ:وشر
الدينَّأبوَّالعباسَّالقرافيَّ،دارَّالفكرَّ،بيروتَّ–َّلبنان1424َّ،هَّ–َّ2004مََّّ:صَّ َّ.َّ228
(َّ)28ينظرَّ:رحمةَّاألمةَّفيَّاختالفَّاألئمةَّ،أبوَّعبدَّهللاَّمحمدَّبنَّعبدَّالرحمنَّالدمشقيَّ،مطابعَّقطرَّالوطنيةَّ،الدوحةَّ–َّقطر1401َّ،هـَّ1٩81َّ-مَّ:صَّ .153
(َّ)2٩ينظرَّ:المجموعَّشرحَّالمهذبَّ،َّ،لإلمامَّأبيَّزكرياَّمحيَّالدينَّبنَّشرفَّالنوويَّ،دارَّالفكرَّ،َّ47٩،481/6َّ:والمغنيََّّ ََّّ.َّ155/3َّ:
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(َّ )30ينظرَّ:المفهمَّلماَّأشكلَّمنَّتلخيصَّمسلمَّ،أبوَّالعباسَّأحمدَّبنَّعمرَّبنَّإبراهيمَّالقرطبي َّ،حققهَّ:محييَّالدينَّديبَّميستوَّوآخرونَّ،دارَّابنَّكثيرَّ،دمشق َّ–َّ
حَّالكبيرَّالبيَّالبركاتَّسيدىَّ
َّ
بيروتَّ،طَّ 1417ََّّ،1هـَََّّّ 1٩٩6َّ-مََّّ،َّ507/3ََّّ:وحاشيةَّالدسوقيَّعلىَّالشرح َّ الكبيرَّ،شمسَّالدينَّالشيخَّمحمدَّعرفهَّالدسوقيَّعلىَّالشر
أحمدَّالدرديرَّ،طبعَّبدارَّإحياءَّالكتبَّالعربيةَّ،عيسىَّالبابىَّالحلبيَّوشركاهََّّ،َّ547/1َّ:والتاجَّواإلكليلَّ ََّّ.َّ460/2َّ:
(َّ)31ينظرَّ:فتحَّالقديرَّ،َّ104/2ََّّ:والفتاوىَّالهنديةَّ،الشيخَّنظامَّوجماعةَّمنَّعلماءَّالهندَّ،ضبطهَّ:عبدَّاللطيفَّحسنَّعبدَّالرحمنَّ،دارَّالكتبَّالعلميةَّ،بيروتََّّ–َّلبنانَّ،
ط1421َّ،1هَّ–َّ2000مَّ َََّّّ.َّ214/1َّ:

(َّ)32ينظرَّ:بدائعَّالصنائعَّفيَّترتيبَّالشرائعَّ،عالءَّالدينَّأبوَّبكرَّبنَّمسعودَّالكاسانيََّّ،دارَّالكتبَّالعلميةَّ،بيروتَّ–َّلبنانَّ،ط1406َّ،َّ2هـَّ1٩86َّ-مَََّّّ.104/2َّ:
(َّ)33رواهَّالبخاريَََّّّ.َّ142/8َّ:
(َّ)34ينظرَّ:فتحَّالباريََّّ.َّ583/11َّ:
(َّ)35رواهَّأبوَّداودَّ،َّ233/3َّ:وإسنادهَّصحيح.
(َّ)36رواهَّالبخاريََّّ،َّ63/3:ومسلمَّ َّ.َّ1012/2َّ:
(َّ)37رواهَّابنَّماجهَّ،َّ451/1َّ:وقالَّالبوصيريَّ:هذاَّإسنادَّصحيحَّرجالهَّثقاتََّّ .

َّ

(َّ)38ينظرَّ:شرحَّالبخاريَّالبنَّبطال ،ابنَّبطالَّأبوَّالحسنَّعليَّبنَّخلفَّبنَّعبدَّالملكَّ،تحقيقَّ:أبوَّتميمَّياسرَّبنَّإبراهيمََّّ،مكتبةَّالرشدَََّّّ-السعوديةَّ،الرياضَّ،طَّ،َّ2
1423هـَّ2003َّ-مََّّ ََّّ.َّ182َّ–َّ181/3َّ:
(َّ)3٩رواهَّمسلمََّّ.َّ1014/2َّ:
(َّ)40ينظرَّ:المصدرَّالسابقَََّّّ.
(َّ)41ينظرَّ:الفتاوىَّالهنديةَّ ََّّ.َّ214/1َّ:
(َّ)42ينظرَّ:حاشيةَّابنَّعابدينَّ،محمدَّأمينَّبنَّعمرَّالشهيرَّبابنَّعابدينَّ،دارَّالثقافةَّوالتراثَّ،دمشقَّ–َّسورياَّ،ط1421َّ،1هَّ–َّ2000مَّ ََّّ.َّ71َّ/3َّ:
(َّ)43ينظرَّ:بدائعَّالصنائعََّّ َّ.َّ330/2ََّّ:
سالمَّمحمدَّعطاَّ،محمدَّعليَّمعوضَّ،دارَّالكتبَّ
َّ
(ََّّ)44ينظرَّ:االستذكارَّالبنَّعبدَّالبرَّ،أبوَّعمرَّيوسفَّبنَّعبدَّهللاَّبنَّمحمدَّبنَّعبدَّالبرَّبنَّعاصمَّالنمريَّ،تحقيقََّّ:
العلميةَّ–َّبيروتَّ،طَّ1421َّ،1هـَّ–ََّّ2000مََّّ.َّ262/2ََّّ:

(َّ)45صحيحَّالبخاريَّ،َّ75/2َّ:صحيحَّمسلمَّ َّ.َّ127/4َّ:
(َّ)46ينظرَّ:فتحَّبابَّالعنايةَّفيَّشرحَّكتابَّالنقايةَّ،َّ،المالَّعليَّالقاريَّ،علقَّعليهَّ:أحمدَّعزوَّعنايةَّ،دارَّإحياءَّالتراثَّالعربيَّ،بيروت َّ– َّلبنانَّ،ط1426َّ ،1ه َّ–َّ
َّ،دارَّ
َّ
2005مََّّ، َّ18٩/3ََّّ:وتحفةَّالمحتاجَّبشرحَّالمنهاجَّ،شهابَّالدينَّأبوَّالعباسَّأحمدَّبنَّمحمدَّبنَّعليَّبنَّحجرَّالهيتميَّ،دراسةَّوتحقيقَّ:عبدَّهللاَّمحمودَّعمرَّمحمد
الكتبَّالعلميةَّ،بيروتَّ–َّلبنانََّّ،123َّ/14َّ:والمغنيَّالبنَّقدامةََّّ.َّ155َّ/3َّ:
(َّ)47ينظرَّ:التاجَّواإلكليلَّلمختصرَّخليل.َّ121/5َّ:
(َّ)48يساويََّّ3.5َّ:كمَّتقريباًَّ[َّ،ينظرَّ:الموسوعةَّالفقهيةَّالكويتيةََّّ َّ.َّ]308/38َّ:

(َّ)4٩ينظرَّ:فتحَّالقديرَّ َّ.َّ104/2َّ:
(َّ)50ينظرَّ:شرحَّمسلمَّللنوويَّ،َّ110/18َّ:والمغنيَّالبنَّقدامةَّ.428/5َّ:
(َّ)51ينظرَّ:إكمالَّالمعلمَّبفوائدَّمسلمَّ،عياضَّبنَّموسىَّبنَّعياضَّبنَّعمرونَّاليحصبيَّالسبتيَّ،المحققَّ:الدكتورَّيحيىَِّإسم ِ
اعيلَّ،دارَّالوفاءَّللطباعةَّوالنشرَّوالتوزيعَّ
ْ
ْ
–َّمصرَّ،طَّ141٩َّ1هـََّّ1٩٩8َّ-مََّّ،َّ233/4َّ:والمفهمَّلماَّأشكلَّمنَّتلخيصَّمسلمََّّ.َّ8/11:
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حَّروضَّالطالبَّ،أبوَّيحيىَّزكرياَّاألنصاريَّ،المطبعةَّاليمنيةَّبمصر1313َّ،هـََّّ َّ.432/5َّ:
(َّ)52ينظرَّ:أسنىَّالمطالبَّشر َّ

(َّ)53ينظرَّ:عمدةَّالمحتاجَّالىَّشرحَّالمنهاجَّ،عمرَّبنَّأبيَّالحسنَّابنَّالملقنَّ،تحقيقَّ:دارَّالفالحَّ،دارَّابنَّحزمَّ،بيروتَّ–َّلبنانَّ،طَّ.42/15َّ:َّ2018َّ–َّ143٩َّ،1
(َّ)54ينظرَّ:النجمَّالوهاجَّفيَّشرحَّالمنهاجَّ،كمالَّالدينَّأبيَّالبقاءَّمحمدَّبنَّموسىَّالدميريَّ،دارَّالمنهاجَّ،بيروتَّ–َّلبنانَّ،ط1425َّ،1هـَّ–َّ2004مََّّ َََّّّ.123/10َّ:
(َّ)55صحيحَّالبخاريَّ،َّ60/2َّ:وصحيحَّمسلمَّ.1014/2َّ:
(َّ)56ينظرََّّ:فتحَّالقديرَّ،َّ104/2َّ:وحاشيةَّابنَّعابدينََّّ،َّ71/3َّ:وشرحَّالزرقانيَّعلىَّمختصرَّخليلَّ،عبدَّالباقيَّبنَّيوسفَّالزرقانيَّالمصريَّ،ضبطهَّوصححهَّ:عبدَّ
السالمَّمحمدَّأمينَّ،دارَّالكتبَّالعلميةَّ،بيروتَّ–َّلبنانَّ،ط1422َّ،1هَّ–َّ2002مَََّّّ ََّّ.َّ105/3َّ:
(َّ)57ينظرَّ:المغنيَّالبنَّقدامةَََّّّ.َّ214/3َّ:

(َّ)58رواهَّاإلمامَّمالكَّفيَّالموطأَّبسندَّصحيحَّ،َّ108َّ/1َّ:والنسائيَّ.َّ60/3َّ:
(َّ)5٩ينظرَّ:إكمالَّالمعلمََّّ.َّ233/4َّ:

(َّ)60تقدمَّتخريجهَّصَّ َّ.َّ٩

(َّ)61رواهَّالبخاريَّ َّ.142/8َّ:
(َّ)62رواهَّمالكَّفيَّالموطأَّ ََّّ.672/3َّ:
(َّ)63ينظرَّ:االستذكارَّ َّ.َّ167/5َّ:
َّ

َّ

( )64ينظرَّ:المنتقى شرحَّموطأَّاإلمامََّّمالكَّ،أبوَّالوليدَّسليمانَّبنَّخلفَّبنَّسعدَّالباجيَّ،مطبعةَّالسعادةَّ،سنةَََّّّ1332هـََّّ،َّ 82/3ََّّ:وأوجزَّالمسالكَّإلىَّموطأَّمالكََّّ،

محمدَّزكرياَّالكاندهلويَّالمدنيَّ،علقَّعليهَّ:دَّ.تقيَّالدينَّالندويَّ،دارَّالقلمَّ–َّدمشقَّ،ط1424َّ،1هَّ–َّ2003مََّّ َّ.52٩-528/٩َّ:
(َّ)65ينظرَّ:ص.َّ٩َّ–َّ8
(َّ)66رواهَّابنََّّماجهَّ،َّ453/1ََّّ:والترمذيََّّ، 145/2ََّّ:وقالَّعنه(َّ:حديثَّأسيدَّحديثَّحسنَّغريبَّ،والَّنعرفَّألسيدَّبنَّظهيرَّشيئاَّيصحَّغيرَّهذاَّالحديثَّ،والَّنعرفهَّإالَّ
منَّحديثَّأبيَّأسامةَّعنَّعبدَّالحميدَّبنَّجعفر)َّ ََّّ.

(َّ)67ينظرَّ:أسنىَّالمطالبََّّ َّ.432/5َّ:
(َّ)68ينظرَّ:النجمَّالوهاجَّللدميريََّّ،َّ123/10َّ:وعمدةَّالمحتاجَّالبنَّالملقنََّّ ََّّ.َّ42/15:
الدعوةَّواإلفتاء ََّّ -الجامعةَّالسلفية ََّّ-
َّ
(َّ)6٩ينظرَّ:مرعاةَّالمفاتيحَّشرحَّمشكاةَّالمصابيحَّ،أبوَّالحسنَّعبيدَّهللاَّبنَّمحمدَّعبدَّالسالمَّالمباركفوريَّ،إدارةَّالبحوثَّالعلميةَّ و
بنارسَّالهندَّ،طَّ1404َّ،َّ3هـََّّ1٩84َّ-مََّّ ََّّ.َّ11َّ/5َّ:
(َّ)70القصرَّلغةَّ:الحبسََّّ.وفيَّاصطالحَّالبالغيينَّ:هوَّتخصيصَّشيءَّبشيءَّبطر ٍ
يقَّمخصوصََّّ.وينقسمَّباعتبارَّالحقيقةَّوالواقعَّإلىَّقسمينَّ-1َّ:قصرَّحقيقيَّ:وهوَّ
قصرَّإضافيَّ:وهوَّأنَّيختصَّالمقصورَّبالمقصورَّ
َّ
أنَّيختصَّالمقصورَّبالمقصورَّعليهَّبحسبَّالحقيقةَّ والواقعَّ،بأالَّيتعداهَّإلىَّغيرهَّأصالًَّ،نحوَّ:الَّالهَّإالََّّهللاََّّ-2ََّّ.
عليهَّبحسبَّاإلضافةَّوالنسبةَّإلىَّشيءَّآخرَّمعينَّ،الَّلجميعَّماَّعداهَّ،نحوَّ:ماَّخليلَّإالَّمسافرَّ.فانكَّتقصدَّقصرَّالسفرَّعليهَّبالنسبةَّلشخصَّغيرهَّكمحمودَّمثالَّ،وليسَّ
قصدكَّأنهَّالَّيوجدَّمسافرَّغيرهَّ،إذَّالواقعَّيشهدَّببطالنهَّ[َّ.ينظرَّ:جواهرَّالبالغةَّ،السيدَّأحمدَّالهاشميَّ،علقَّعليهَّ:سليمانَّالصالحَّ،دارَّالمعرفةَّ،بيروتََّّ–َّلبنانَّ،طَّ،3
1431ه2010-مََّّ:صَّ َّ.َّ]َّ167-164
(َّ) 71ينظرَّ:نيلَّاألوطارَّشرحَّمنتقىَّاألخبارَّمنَّأحاديثَّسيدَّاألخيارَّ،محمدَّبنَّعليَّبنَّمحمدَّالشوكانيَّ،مكتبةَّالدعوةَّاإلسالميةَّشبابَّاألزهرََّّ َّ.َّ332/8ََّّ:

(َّ)72ينظرَّ:فتحَّالباريََّّ.َّ65/3َّ:
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(َّ)73يُنظرَّ:التمهيد لماَّفيَّالموطأَّمنَّالمعانيَّ واألسانيدَّ،أبوَّعمرَّيوسفَّبنَّعبدَّهللاَّبنَّعبدَّالبرَّالنمريَّ،تحقيقَّ:مصطفىَّبنَّأحمدَّالعلويََّّ,محمدَّعبدَّالكبيرَّ
َّ
البكريَّ،و ازرةَّعمومَّاألوقافَّ والشؤونَّاإلسالميةَََّّّ-المغربَّ1387ََّّ،ه ََّّ,َّ 268/13ََّّ:وتفسيرَّالقرطبيََّّ(الجامعَّألحكامَّالقرآن)َّ،أبوَّعبدَّهللاَّمحمدَّبنَّأحمدَّبنَّأبيَّبكرََّّ

بنَّفرحَّالقرطبيَّ،تحقيقَّ:أحمدَّالبردونيَّوإبراهيمَّأطفيشَّ،دارَّالكتبَّالمصريةَّ–َّالقاهرةَّ،ط1384َّ،2هـَّ1٩64َّ-مََّّ َّ.َّ260/8َّ:
(َّ)74شرحَّمسلمَّللنوويَّ ََّّ.َّ106/٩َّ:
(َّ)75المغنيَّالبنَّقدامةَّ َََّّّ.َّ134/8َّ:
(َّ)76فتحَّالباريَّ َََّّّ.َّ65َّ/3َّ:
نؤوطَّفيَّتحقيقهَّ:إسنادهَّصحيحَّعلىَّشرطَّمسلمََّّ َّ.
َّ
(َّ)77رواهَّاإلمامَّأحمدَّ،َّ24٩/10َّ:وابنَّحبانَّوصححهَّ،َّ14٩/4َّ:وقالَّشعيبَّاألر
(َّ)78ينظرَّ:فتحَّالباريَّ َََّّّ.َّ65/3َّ:

(َّ)7٩مصنفَّعبدَّالرزاقَّالصنعانيَّ،َّ133/5َّ:وأخبارَّالمدينةَّالمنورةَّ،أبوَّزيدَّعمرَّبنَّشبهَّالنميريَّالبصريَّ،دارَّالعليانَّ َّ.َّ4٩/1َّ:
(َّ)80أخبارَّالمدينةَّالمنورةَّ ََََّّّّ.َّ42/1َّ:
(َّ)81فتحَّالباريَََّّّ.َّ6٩َّ/3َّ:
أخبارَّمكةَّفيَّقديمَّالدهرَّوحديثهَّ،أبوَّعبدَّهللاَّمحمدَّبنَّإسحاقَّبنَّالعباسَّالمكيَّالفاكهيَّ،المحققَّ:دَّ.عبدَّالملكَّعبدَّهللاَّدهيشَّ،دارَّخضرََّّ–َّبيروتَّ،طَّ،2
َّ
(ََّّ)82
َّ1414هـََََّّّّ.َّ23٩/4َّ:

(َّ)83رواهَّالبخاريَّ َّ.142/8َّ:

(َّ)84رواهَّمالكَّفيَّالموطأَّ ََّّ.672/3َّ:
(َّ)85ينظرَّ:المبسوطَّلشمسَّالدينَّالسرخسيَّ،دارَّالمعرفةََّّ،بيروت َّ– َّلبنانََّّ،233َّ/4َّ :وحاشيةَّالدسوقيَّعلىَّالشرحَّالكبير َّ،َّ 356/3َّ :وأسنىَّالمطالبََّّ،327/7َّ :
والمبدعَّشرحَّالمقنعََّّ،ابنَّمفلحَّالمقدسيَّ،المكتبَّاإلسالميََّّ،َّ108/10َّ:والمجموعَّ َََّّّ.َّ476/8َّ:
(َّ)86المغنيَّالبنَّقدامةَّ ََّّ.َّ428/5َّ:
(َّ)87ينظرَّ:المصدرَّنفسهَّ ََّّ.َّ423/4:

(َّ)88رواهَّالبخاريَّ.َّ142/8َّ:
(َّ)8٩ينظرَّ:بدائعَّالصنائعَّ،َّ242/7َّ:وتحفةَّالمحتاجَّ َََّّّ.َّ147/10َّ:
(َّ)٩0ينظرَّ:الفواكهَّالدوانيَّعلىَّرسالةَّابنَّأبيَّ زيدَّالقيروانيَّ،أحمدَّبنَّغنيمَّبنَّسالمَّالنفراويََّّ،المحققَّ:رضاَّفرحاتَّ،مكتبةَّالثقافةَّالدينيةََّّ ،َّ 34َّ/5َّ :والمبدعَّشرحَّ
المقنعَّ ََّّ.َّ110/10َّ:
(َّ)٩1ينظرَّ:حاشيةَّالدسوقيَّعلىََّّالشرحَّالكبيرَََّّّ.َّ356/3َّ:
َّ))٩2ينظرَّ:شرحَّالزركشيَّعلىَّمختصرَّالخرقيَّ َّ.َّ356/3ََّّ:
(َّ) ٩3ينظرَّ:شرحَّمنتهىَّاإلراداتَّ،منصورَّبنَّيونسَّالبهوتيَّ،المحققَّ:عبدَّهللاَّبنَّعبدَّالمحسنَّالتركيَّ،دارَّالرسالةََّّ،ط1421َّ،1هَّ2000-مََّّ ََّّ.َّ101/7ََّّ:
(َّ)٩4ينظرَّ:بدائعَّالصنائعَّ،َّ242/7َّ:وحاشيةَّالدسوقيَّعلىَّالشرحَّالكبيرَّ،َّ357/3َّ:والمجموعََّّ،َّ477َّ/8َّ:والمغنيََّّ.َّ427/5:
(َّ)٩5ينظرَّ:نفسَّالمصادرَّأعالهََّّ َّ.
(َّ)٩6ينظرَّ:حاشيةَّالدسوقيَّعلىَّالشرحَّالكبيرَّ ََّّ.َّ357/3َّ:
(َّ)٩7ينظرَّ:المجموعَّ،َّ477/8َّ:وأوجزَّالمسالكََّّ.َّ527/٩َّ:
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حَّمختصرَّخليلَّ،محمدَّعليشَّ،دارَّالفكرَّ–َّبيروت140٩َّ،هـَّ1٩8٩َّ-مََّّ،47٩/5َّ:وشرحَّالزرقانيَّعلىَّمختصرَّخليلَّ ََّّ.َّ185/3َّ:
َّ
(َّ)٩8ينظرَّ:منحَّالجليلَّشر
(َّ)٩٩ينظرَّ:المغنيَّالبنَّقدامةَّ ََّّ.َّ428/5َّ:

(َّ)100تقدمَّتخريجهَّصَّ.َّ10
(َّ)101ينظرَّ:حاشيةَّالدسوقيَّعلىَّالشرحَّالكبيرَََّّّ.َّ357/3َّ:
(َّ)102المنتقىَّللباجيَّ َّ.َّ230َّ/3َّ:
(َّ)103تقدمَّتخريجهَّصَّ ََّّ.َّ٩

(َّ)104ينظرَّ:حاشيةَّالعدويَّعلىَّكفايةَّالطالبَّالربانيَّ،الشيخَّعليَّالعدويَّ،المطبعةَّاألميريةَّببوالقَّمصرَّ،ط1317َّ،2هـََّّ َّ.َّ24/2َّ:
(َّ)105رواهَّمالكَّفيَّالموطأَّ َّ.672/3َّ:
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