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  "غیبوبة الحاج و األحكام الفقھیة المترتبة علیھا"سأتناول بین طیات ھذا البحث موضوع 

التعریف بمفردات البحث واأللفاظ ذات الصلة، والتأصیل الفقھي :  مبحث تمھیدي فیھ

الحكم فیما إذا دخل المسلم في غیبوبة بعد وجوب الحج : لغیبوبة الحاج، و المبحث األول

الحكم في إحرام الولي أو الرفقة عن من دخل في غیبوبة، المبحث :علیھ، المبحث الثاني
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Abstract: 

I will discuss among the folds of this research the topic " The 
coma of Hajj and its jurisprudential rulings" those 
jurisprudence judgments on it." 

An introductory topic in it: definition of the vocabulary of the 
research and the relevant terms, and the jurisprudential 
rooting of the coma of the pilgrim, and the first research: the 
ruling regarding the introduction of the pilgrim into a coma 
after the obligatory pilgrimage to it, the second research: the 
ruling on the prohibition of the guardian or companionship on 
the one who entered into a coma, the topic The third: the 
ruling regarding whether it is pleasant for someone who 
entered into a coma, the fourth topic: the ruling regarding the 
stopping of the pilgrim in Arafat and he is in a coma and then 
the conclusion and contains the results and that it is. 

Key words: coma, pilgrim coma, standing in Arafa, obligatory 
Hajj, entering ihram, governor, companionship, stopping Hajj, 
Arafa, rituals, meeqaat. 
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  املقدمة

الحم�د هللا رب الع�المین وال�صالة وال��سالم عل�ى أش�رف األنبی��اء و المرس�لین س�یدنا محم��د        
  : وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد

ولك�ل  شریعة غراء، كامل�ة وش�املة وف�وق ك�ل ذل�ك مرن�ة        إن شریعتنا اإلسالمیة  
ول�یس ھن�اك ش�اردة أو واردة إال ولھ�ا ف�ي ش�ریعتنا حكم�ًا ومنھج�ًا موافق�ًا          ، زمان ص�الحة  

للطبیعة اإلنسانیة وملجم�ًا لث�ورات ت�داخل الح�ضارات وتع�دد الن�وازل واألح�داث، فكان�ت                  
 إل��ى قی��ام ال��ساعة ، وش��مول ھ��ذه ال��شریعة خال��دة ومتج��ددة تج��دد اللی��ل والنھ��ار، محفوظ��ة

شریعتنا في شتى المجاالت م�ن عب�ادات ومع�امالت وغی�ر ذل�ك مم�ا ال غن�ى للم�سلم عن�ھ              
 ومن المعلوم بالضرورة أن الحج عبادة كسائر العبادات یشترط لھا           لتستقیم حیاتھ وتتزن،  

ذه ، وس�أتناول ف�ي ھ�   "العق�ل َمن�اُط التكلی�ف   "فك�ان  "العق�ُل  " ومنھ�ا ، شروط لصحة التكلیف  
  :، وتظھر أھمیة الموضوع فیما یلي"غیبوبة الحاج واألحكام المترتبة علیھا"الدراسة  

أن الحج عبادة فیھا مشقة شدیدة، فنج�د أن كثی�ر م�ن الحج�اج یتعرض�ون لإلعی�اء             -١
 طویل�ة  -الشدید و الذي یترتب علیھ في كثیر من األحیان إلى الدخول ف�ي غیبوب�ة        

ریضة، مما یدخلھم في الحرج الشرعي من حیث أثناء تأدیتھم لھذه الف-أو قصیره 
  .قبول عبادتھم ومصیرھا الشرعي، فنحتاج إلى بیان ذلك

 إنَّ الشریعة اإلسالمیَّة تتَِّسم بالسَّعة والشُّمول؛ بحیث تناولت جمیع ُشؤون المسلم        -٢
 . التي تتعلَّق بُدنیاه وآِخرتھ

 .  توضیح األحكام الفقھیة المتعلقة بحال الحاج المغیب -٣
لتكن لنا وقفة مع جھود وزارة الصحة في المملكة العربی�ة ال�سعودیة ف�ي التعام�ل       -٤

م��ع ح��االت اإلغم��اء الطارئ��ة عل��ى الح��اج ، و م��وقفھم م��ن تفعی��ل قواف��ل طبی��ة        
متخصصة لمساندة  الحجاج المتعرض�ین لمث�ل ھ�ذه الظ�روف الس�تكمال فری�ضة                

 .الحج بالرغم من الحالة الصحیة التي قد یمر بھا الحاج

   اث

اتبعت في ھذا البحث المنھج االستقرائي، والوصفي التحلیلي، حیث اس�تقراء موض�وعات         
  : البحث، وتحلیلھا، وبیان حكمھا، وذلك باتباع الخطوات اآلتیة

الرج��وع إل��ى الم��صادر األص��لیة، ف��ي الجم��ع، والتوثی��ق، ودراس��ة الم��سألة ال��واردة ف��ي -١
  . حدیثةالبحث، مع االستفادة من المراجع ال
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عزو اآلیات القرآنیة إلى مواطنھا في القرآن الكریم، بذكر اسم السورة، ورقم اآلیة في           -٢
  . الھامش

تخریج األحادیث النبویة الشریفة من مصادرھا األصلیة خصوصًا الكتب الت�سعة، وإذا           -٣
أذك��ر ك��الم أھ��ل الح��دیث فیھ��ا، م��ن حی��ث ) البخ��اري وم��سلم(كان��ت ف��ي غی��ر ال��صحیحین 

  . الضعفالصحة و

  . بیان وشرح معاني الكلمات والمصطلحات الغربیة الواردة في البحث-٤

عزو النصوص، وآراء العلماء إلى كتبھم، وتوثیق أقوال المذاھب م�ن الكت�ب المعتم�دة               -٥
  .من كل مذھب

   ط اث

ة، اقت�ضت طبیع��ة البح�ث أن یك��ون ف��ي مقدم�ة، مبح��ث تمھی��دي، وأربع�ة مباح��ث، وخاتم��    
  : وذلك كما یأتي

  :    في التعریف بالغیبویة، والتأصیل الفقھي لھا، وفیھ مطلبان: المبحث التمھیدي

  .التعریف بالغیبوبة في اللغة والطب، والمفردات ذات الصلة: المطلب األول     

  .  التأصیل الفقھي:        المطلب الثاني

ي غیبوب�ة بع�د وج�وب الح�ج علی�ھ، وفی�ھ             الحك�م فیم�ا إذا دخ�ل الم�سلم ف�          : المبحث األول 
  :مطلبان

  .بعد وجوب الحج على المسلم، ھل یلزم الحج على الفور أم التراخي: المطلب األول     

  .الحكم فیما إذا دخل في غیبوبة بعد وجوب الحج علیھ:     المطلب الثاني

ا ح��اذى الحك��م ف��ي إح��رام ال��ولي أو الرفق��ة عم��ن دخ��ل ف��ي غیبوب��ة إذ    : المبح��ث الث��اني
  .المیقات

  .الحكم فیما إذا طیف عمن دخل في غیبوبة: المبحث الثالث

  .الحكم فیما إذا وقف الحاج بعرفة و ھو في الغیبوبة: المبحث الرابع

  .وتحتوي على النتائج والتوصیات: الخاتمة
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  املبحث التمهيدي

  يف التعريف بالغيبوية، والتأصيل الفقهي هلا

 اطب اول

   واطب، واردات ذات ا او  اارف ظ

 َیغی��ب، ِغ��ْب، ِغیب��ًة، فھ��و غائ��ب، ).َغ��اَب: م��صدر] (غ ي ب[الغیبوب��ة ف��ي اللغ��ة َغْیُبوَب��ٌة 
  .والمفعول َمغیب

  .)١(فَقد إدراَكھ أو ِحسَّھ: غاب وعُیھ، غاب عن الوعي

سم فیھ��ا الح��ّس أو   الحال��ة یع��وز الج�� :) Coma: باإلنجلیزی��ة(الغیبوب��ة وف��ي الط��ب     
 ویمكن أن تحدث نتیجة عدة مشاكل مثل، إصابة شدیدة ف�ي     الشُّعور، وھي فقدان الوعي ،    

الدماغ، سكتة دماغیة، ورم دماغي، الت�سمم ال�دوائي أو الكح�ولي، أو م�رض غی�ر ظ�اھر                   
وھى حالة طبیة طارئة تحتاج للتدخل الف�وري للحف�اظ          . مثل مرض السكرى أو عدوى ما     

وظیف��ة الم��خ، وع��ادة م��ا یطل��ب األطب��اء عم��ل مجموع��ة م��ن تحالی��ل ال��دم،    عل��ى الحی��اة و
وتصویر الدماغ باألشعة المقطعی�ة لمعرف�ة س�بب ح�دوث الغیبوی�ة، ولب�دء طریق�ة الع�الج                    

  .)٢(الصحیحة

  :ومن المفردات ذات صلة

م��صدر فعل�ھ غم�ا ، الغ�ین و الم�یم و الح��رف المعت�ل ی�دل عل�ى تغطی��ة        : اإلغم�اء  لغ�ة   -
اإلغم�اء فت�ور   :")٤(جاء في تعریفھ عن�د الجرج�اني     )٣(منھ غمیت البیت إذا سقفتھ    وتغشیة، و 

غی��ر أص��لي ال بمخ��در یزی��ل عم��ل الق��وى، وق��د ب��ین ف��ي تعریف��ھ الح��االت الت��ي تع��رض     
" غی��ر أص��لي"لإلن��سان ویظ��ن أنھ��ا م��شابھة لإلغم��اء ظ��اھرًا، و لكنھ��ا تختل��ف عن��ھ بقی��ده  

                                                           

  م٢٠٠٨/ھـ١٤٢٩: صدر-أحمد مختار عمر وآخرون-اصرةالعربیة المع) (١
، موق�ع ك�ل ی�وم     م٢٠٠٨/ھ�ـ ١٤٢٩: ص�در -أحم�د مخت�ار عم�ر وآخ�رون    -العربیة المعاصرة: انظر ) (٢

  https://www.dailymedicalinfo.com/view-dis: معلومة طبیة
 ،Coma: Types, Causes, Treatments, Prognosis" ،www.webmd.com ،

Retrieved ٢٠١٨-١١-١٨. Edited.  
  . ١دار الكتب العلمیة، بیروت، ط/ ، ط٢/٣٠٢معجم مقاییس اللغة البن فارس ) (٣
  .٣ط ، دار الكتب العلمیة، بیروت/ ، ط٣٢ صالتعریفات) (٤
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ر بما یخدر العقل من األشربة و غیرھا ، وقید ال بمخدر یخرج الفتو"فیخرج النوم، وقیده 
  .)١(یخرج بھ العتھ"یزیل عمل القوى "

بأنھ آفة في القلب أو الدماغ تعطل القوى المدرك�ة     "وذكر ابن عابدین في تعریف اإلغماء       
حالة تتعطل فیھا الق�وى العقلی�ة المحرك�ة      ")٢(و المحركة عن أفعالھا مع بقاء العقل مغلوباً       

   )٣(لمدركة دون أن یزول العقللإلنسان أو ا

 لل��وعي یط��ول أو   بالغیبوب��ة  أو فق��دان) Syncope(وج��اء ف��ي تعری��ف اإلغم��اء طبی��ًا   
تك�ون حال�ة الَغ�ْشي م�صحوبة ب�سقوط          . یقصر ، بسبب انخف�اض ف�ي ت�دفق ال�دم ٍال�ى الم�خ              

  . )٤(المریض، ٍاذا كان واقفا أو جالسا،   في فتره قصیره أو طویلة

   .)٥(ینام من باب تعب نوما ومنامًا فھو نائم ،و الجمع منوم على األصلنام  : لغة النوم-

   . )٦( حالٌة طبیعّیٌة تتعّطل معھا القوى مع سالمتھا : عّرفھ الجرجانّي بأّنھ

وعرف طبیًا بأنھ حالة طبیعیة تصیب جمیع الكائنات الحیة، وتقل خاللھا الحركة اإلرادیة 
لمحیط، وال یعتبر النوم فقدانًا كامًال للوعي، بل ھو في الجسم، واإلحساس بما یحدث في ا    

تغیر لحالة الوعي، وھناك من یقول بأّن الن�وم ھ�و ظ�اھرة طبیعی�ة م�ن أج�ل إع�ادة تنظ�یم            
  . )٧(نشاط الدماغ، والنشاطات الحیویة األخرى

والمالحظ من تعریف كل من اإلغماء و النوم  أن كل منھما یعطل العقل والقوى المدركة 
نسان،     بل إن اإلغماء أشد م�ن الن�وم، ألن الن�وم حال�ة طبیعی�ة، وفت�رة أص�لیة ال          في اإل 

یخلو منھا إنسان في حال صحتھ، وھو وإن كان عارضًا إال أنھ یمك�ن أن ی�زول بالتنبی�ھ،         
أما اإلغماء فلیس كذلك، ألن اإلنسان یمكن أن یخلو منھ طیلة عمره ، وھ�و م�ن الح�االت             

  .لتھ بالتنبیھ، ولذلك كان أثره أشد من النومالنادرة، وال یمكن إزا

                                                           

  . ٣٢التعریفات ص) (١
  .٣/٢٤٣حاشیة رد المحتار على الدر المختار ) (٢
  .٢٦٦ / ٢تیسیر التحریر ) (٣
  .، ویكبیدیا٩٤الموسوعة الطبیة الفقھیة ص) (٤
  . ٥٦):نام(المصباح المنیر للفیومي مادة ) (٥
  ).٢٤٨(التعریفات ) (٦
  ). ٦٤ـ ٥٣( ویكبیدیا، اضطرابات النوم موسوعة:  انظر) (٧
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طاب ا 

و ل اا  

بعد الوقوف على معنى الغیبوبة والذي توصلنا فیھ بأنھ ما ھو إال فقدان للوعي 
ة وھو معنى یجتمع فیھ معنى  الغیبوبة وفقدان إلدراك الحس مدة طویلة أو قصیر

واإلغماء وخاصة أن قد رأینا في تعریف اإلغماء طبیًا  بأن اإلغماء ما ھو إال غیبوبة 
جمع عارضة، : في اللغةوفقدان للوعي، ویعتبر فقدان الوعي من العوارض األھلیة وھي 

ن الموت من أحداث الدھر م: والعرض. )١(أي ظھر: وھي الحاجات، من عرض لھ كذا
  . )٢(والمرض ونحو ذلك أو ھو ما یعرض لإلنسان من الھموم واألشغال

ھي خصال أو آفات لھا تأثیر في األحكام بالتغییر أو اإلعدام، : في االصطالحو
سمیت بھا ؛لمنعھا األحكام المتعلقة بأھلیة الوجوب أو األداء كالنوم و اإلغماء، أو مغیرة 

فصالحیة اإلنسان ألن . )٣(لیة للوجوب واألداء كالسفرلبعض األحكام مع بقاء أصل األھ
ُیطالب باألحكام الشرعیة، تقتضي قوة في البدن بالبلوغ ، واكتمال العقل، وال بد من 
: توافر القوتین، وانخرام إحداھما مؤثر في األخرى، وال خالف أن األداء یتعلق بقدرتین

وقد یطرأ على العقل أو . )٤(ي بالبدنقدرة فھم الخطاب وذلك بالعقل، وقدرة العمل بھ وھ
  . )٥(البدن ما ُینقص من األھلیة أو یلغیھا، أو یكون لھ أثر في بعض األحكام

 :)٦(والعوارض األھلیة نوعان عند علماء أصول الفقھ

  .وھي التي لم یكن للشخص في إیجادھا اختیار واكتساب:  عوارض سماویة- ١

  .لشخص دخل واختیار في تحصیلھاوھي التي یكون ل:  وعوارض مكتسبة- ٢

والعوارض السماویة أكثر تغییرًا وأشد تأثیرًا، مثل الجنون والعتھ واإلغماء والنوم، 
 .     ومرض الموت

  .مثل السكر والسفھ والدین:  والعوارض المكتسبة

والذي یھمنا من ھذه العوارض اإلغماء وھو وصف حقیقي للغیبوبة سواء كانت مؤقتة أو 
، وقد اختلف الفقھاء في _ولذلك قد أعبر باإلغماء في تناول مسائل البحث_ دائمة 

                                                           

  .عرض: ، مادة٧/١٦٩لسان العرب ) (١
  .عرض: ، مادة٧/١٦٩لسان العرب ) (٢
  .    ٢/١٧٢التقریر والتحبیر ) (٣
  . ٤١١ / ٤البخاري، كشف األسرار  ، ٤٢٠الدبوسي، تقویم األدلة ) (٤
  . ٤٣٥ / ٤البخاري ، كشف األسرار ) (٥
  . ٢٥٨ / ٢تیسیر التحریر ) (٦
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، ومنھم من )٢(یغطیھ: ، ومنھم من قال)١(إنھ یزیل العقل: وصف اإلغماء ، فمنھم من قال
  والوصف الذي تطمئن إلیھ النفس ھو أن اإلغماء )٤(یستره: ، ومنھم من قال)٣(یغلبھ: قال

ذلك ما قالھ صاحب حاشیة الدسوقي من أن التعبیر باالستتار یستر العقل أو یغلبھ، ویؤید 
. )٥(أولى من التعبیر بالزوال؛ ألنھ لو زال حقیقة لم یعد حتى یقال لھ قد انتقض وضوؤك

وبذلك یظھر لنا أن الغیبوبة ما ھي إال عارض سماوي ال دخل لإلنسان باختیاره، وبناء 
أثر ھذه الغیبوبة على فریضة الحج _ بإذن اهللا_على ذلك سوف نتناول في ھذا البحث 

باعتبارھا ركن من أركان اإلسالم وباعتبار أن الغیبوبة طارئ وعارض صحي قد 
یعرض للحاج بعد احرامھ بالحج، ومن المعلوم أن من مناسك الحج ماھي واجبة تجبر 

تبة ، فحري أن نقف على أھم األحكام المتر)٦(بدم ومنھا ما ھي ركن ال یتم الحج إال بھا
  .في مثل ھذه الحال،كما سیأتي خالل ھذا البحث بإذن اهللا تعالى

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .١/١٢٥، شرح المنتھى ١/١٥٥األوسط ) ( ١
 .١/١٢٥، شرح المنتھى ١/١٢٥كشاف القناع ) ( ٢
 .١/٥٠الھدایة ) ( ٣
 .١/١١٨، حاشیة الدسوقي ٢/٥٧٣حاشیة ابن عابدین) ( ٤
 .المرجع السابق) ( ٥
م��ن اإلح��رام : اإلح��رام، الوق��وف بعرف��ھ، ط��واف الزی��ارة، ال��سعي، واجب��ات الح��ج      : أرك��ان الح��ج ) (٦

المیقات، الوقوف بعرفة إلى الغروب، المبیت بمنى، المبیت بمزدلفة، الرمي،الحل�ق أو التق�صیر، ط�واف         
، ٤٢٢ / ٢،  نھای�ة المحت�اج   ٢٦٩ / ٢، شرح الزرقاني   ١٢٧ - ١٢٥ / ٢بدائع الصنائع   :  انظر.الوداع  

  .٢٧٩ ،٢٧٨ ،  الروض المربع ٥٠٨ / ٣، والفروع ٤١٤ / ٣،  المغني ٤٩٦ / ١ومغني المحتاج 
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  املبحث األول

  احلكم فيما لو دخل املسلم يف غيبوبة بعد وجوب احلج عليه

 اطب اول

  زم  ا  اور أم اراد ووب ا  ام، ل 

  :ي لزوم الحج على مذھبین اختلف الفقھاء ف)١(إذا توافرت شروط وجوب الحج

أنھ یلزمھ الحج على الفور، وإلى ھذا ذھب اإلم�ام أب�و حنیف�ة ف�ي                 :المذھب األول 
أصح الروایتین عنھ، وأبو یوسف وھو المشھور ع�ن اإلم�ام مال�ك، وب�ھ ق�ال المزن�ي م�ن               

  .)٢(الشافعیة، وھو مذھب الحنابلة

 التراخ�ي، وإل�ى ھ�ذا     أنھ ال یلزمھ الحج عل�ى الف�ور ب�ل ھ�و عل�ى          :المذھب الثاني 
ذھب اإلمام أبو حنیفة في روایة عنھ، وبھ قال محمد من الحنفیة وروایة عن اإلمام مالك، 

  .)٣(وھو مذھب الشافعي

  :أدلة المذھب األول

  ، )٤(﴾َوِللَِّھ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْیِت﴿:  قول اهللا تعالى:أوًال

                                                           

ش�روط الوج��وب ھ��ي اإلس��الم والعق��ل والبل��وغ والحری�ة واالس��تطاعة وی��زاد ف��ي ح��ق الم��رأة وج��ود   ) (١
المحرم بال خالف بین األئمة األربعة، إال أن المالكیة والشافعیة والحنابل�ة عل�ى الم�ذھب ل�م یع�دوا ال�ولي             

ب�دائع ال�صنائع،    : انظ�ر . أمون�ة أو المحرم من شروط الوجوب بل یجب علیھا الحج إذا وج�دت الرفق�ة الم              
 ٢/٦٥٩( ، المھذب، لل�شیرازي   )١٢٨،١٢٧( ، القوانین الفقھیة، البن جزي  )١٢٣،١٢٠/ ٢(للكاساني  

  ، شرح منتھى اإلرادات، للبھوتي )٨٦ / ٧( ، المجموع، للنووي )
 )١/٥١٧،٥١٢ .(  
، منح��ة )١٩٩ / ٢( اني ، ب��دائع ال��صنائع، للكاس��)٢/٤٥٧،٤٥٦( ال��در المخت��ار، للح��صكفي : انظ��ر) (٢

 / ٢( ، البح�ر الرائ�ق، الب�ن نج�یم       )٤١٢ / ٢( ، الھدایة، للمرغیناني     )٣٣٣ / ٢( الخالق، البن عابدین    
روضة الط�البین،  ) ٣/١٧٧(، الذخیرة، للقرافي  )٢٨٢،٢٨١ / ٢( ، الخرشي على مختصر خلیل      )٣٣٣

، )٥١٩ / ١( ھ�ي اإلرادات، للبھ�وتي      ، ش�رح منت   )٢/٣٩٩( ، كشاف القناع، للبھوتي     )٣٣ / ٣( للنووي  
  ).٢٤٢ / ٣) ( األب( الفروع، البن مفلح 

، ال��ذخیرة )٣٣٣ / ٢( ، البح��ر الرائ��ق، الب��ن نج��یم   )١٩٩ / ٢( ب��دائع ال��صنائع، للكاس��اني  : انظ��ر) (٣
 / ٢( ، المھ����ذب، لل����شیرازي  )٢٨١ /  ٢( ، الخرش����ي عل����ى مخت����صر خلی����ل    )١٧٧ / ٣( للقراف����ي 

، )٤٦١ ، ٤٦٠ / ١( ، مغن��ي المحت��اج، لل��شربیني  )٣٣ / ٣( ط��البین، للن��ووي  ، روض��ة ال)٦٧٣،٦٧٢
  ).٣٢٢،٣٢١ / ٢( إعانة الطالبین، للسید البكري 

 . ٩٧: آل عمران) ( ٤
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 .   )٢( واألمر فیھما على الفور)١(﴾َرَة ِللَِّھَوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْم﴿: وقولھ تعالى

    .)٣("من أراد الحج فلیتعجل: "  حدیث:ثانیًا

 أن الحج أحد أركان اِإلسالم فكان واجًبا على الفور كالصیام ولو أخر الحج عن :ثالثًا
   .)٤(السنة األولى فقد یمتد بھ العمر وقد یموت فیفوت الفرض

  :أدلة المذھب الثاني

 مطل��ق فی��صح أداؤه ف��ي أي  )٥(﴾َوِللَّ��ِھ َعَل��ى النَّ��اِس ِح��جُّ اْلَبْی��تِ ﴿: ن األم��ر ف��ي اآلی��ة ب��أ/ أ 
 .)٦(وقت

 فتح مكة عام ثمان من الھجرة ولم یحج إال في - صلى اهللا علیھ وسلم -أن النبي / ب
 - صلى اهللا علیھ وسلم -السنة العاشرة ولو كان واجًبا على الفور لم یتخلف رسول اهللا 

   .)٧(ا فرض علیھعن م

یظھر من تتبع األدلة أن الحج یجب على الفور إذا تحققت شروطھ ولم :   الراجح
وأن الحج یجب على : یكن ھناك مانع یحول بین المسلم وأدائھ، وقد رجحھ شیخنا ابن باز

ال�صواب  : (()٩(، وكذا قال اب�ن عثیم�ین ف�ي ال�شرح الممت�ع     )٨(الفور في أصح قولي العلماء 
  )لى الفورأنھ واجب ع

  

  

  

                                                           

 . ١٩٦:البقرة ) ( ١
 ).٣٦/ ٥(المغني البن قدامة ) ( ٢

 التج��ارة ف��ي ، وأب��و داود، كت��اب المناس��ك، ب��اٌب١٨٣٣، ورق��م ٢٨٦٧، ب��رقم ٥٨/ ٥م��سند أحم��د، ) ( ٣
، وح�سنھ األلب�اني   ٢٨٨٣، وابن ماجھ، كتاب المناسك، باب الخروج إلى الحج، ب�رقم      ١٧٣٢الحج، برقم   

 .١٦٨/ ٤، وفي إرواء الغلیل، ٥/ ٣،وفي صحیح سنن ابن ماجھ،٣٢٥/ ١في صحیح سنن أبي داود، 
 ".حج: "، والموسوعة الفقھیة مادة)٣٦/ ٥(المغني البن قدامة ) ( ٤
 . ٩٧: مرانآل ع) ( ٥
/ ٥(، والمغني الب�ن قدام�ة   )٤٧١/ ٢(، ومواھب الجلیل للخطاب )١٢٣/ ٢(فتح القدیر البن الھمام ) ( ٦
٣٦.( 
 ).١١٨/ ٢(األم للشافعي ) ( ٧
 . ٣٥٨، ٣٥٣، ٣٤٨، ١٢١، ٣٠/ ١٦مجموع الفتاوى البن باز، ) ( ٨
١٦/ ٧) ( ٩ . 
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ب اطا 

 وب اد و و  لإذا د  ما  

بعد وج�وب  _دخل في غیبوبة _ وقع الخالف عند الفقھاء فیما یلزم من زال عقلھ     
  : الحج علیھ ولھم في ذلك مذھبان

  . أن استطاعتھ ال تبطل، فیحج عنھ)١(ذھب الحنفیة والحنابلة :المذھب األول

أنھ ال یستناب عنھ إال إذا مات، فإنھ یح�ج عن�ھ، ذھ�ب إل�ى ذل�ك            :ثانيالمذھب ال 
ولم أقف للمذھبین على أدلة، إال أن الشافعیة عللوا ما ذھب�وا إلی�ھ م�ن ع�دم                 . )٣)(٢(الشافعیة

  .)٤(جواز االستنابة عنھ، ألنھ ربما یفیق فیحج بنفسھ

طب��اء ب��أن وتج��در اإلش��ارة ھن��ا، ب��أن للط��ب ف��ي ذل��ك رأي ووقف��ھ، ف��إذا حك��م األ    
غیبوبتھ ھذه دائمة، فھنا یدخل تحت حكم المریض الذي ال یرجى شفاؤه و یعجز أن یحج              
بنفسھ، وقد اتفق الفقھاء على أن المریض المأیوس من برئھ تج�وز النیاب�ة عن�ھ ف�ي الح�ج                

  . )٥(؛ألنھ مأیوس منھ فأشبھ الزمن والشیخ الكبیر

  

  

  

  

  

                                                           

، )٨٥ / ٣) ( االب��ن( ، المب��دع، الب��ن مفل��ح  )٦٠١ / ٢( حاش��یة رد المحت��ار، الب��ن عاب��دین  : انظ��ر) (١
، معونة أول�ي النھ�ي،   )٥١٧ / ١( ، شرح منتھي اإلرادات، للبھوتي  )٢/٣٧٨( كشاف القناع، للبھوتي      

  ).٣٣٥ / ١( ، اإلقناع، للحجاوي)١٧٣ / ٣( البن النجار 
، ف��تح العزی��ز، )١٣،١٢ / ٣( ، روض��ة الط��البین، للن��ووي )١١٦ / ٧( المجم��وع، للن��ووي : انظ��ر) (٢

  ).٤٠ /٧( للرافعي 
ھذا وقد ذكر ابن حجر في الف�تح أن م�ا ذك�ره ال�شافعیة ھ�و م�ذھب م�ن أج�از النیاب�ة ف�ي الح�ج فق�ال                     ) (٣
واتفق من أج�از النیاب�ة ف�ي الح�ج عل�ى أنھ�ا ال تج�زئ ف�ي الف�رض إال عن�د م�وت أو ع�ضب ف�ال ی�دخل                        "

  ).  ٤/٨٣". ( قتھ المریض، ألنھ یرجى برؤه، وال المجنون ألنھ ترجى إفا
، ف�تح الب�اري الب�ن    )٧/٤٠( ، فتح العزیز، للرافع�ي      )١٣-١٢ /٣( روضة الطالبین، للنووي    : انظر) (٤

  ).٤/٨٣(حجر مع صحیح البخاري 
، المغن�ي وال�شرح   ٤/٥٥، البی�ان  ٧/١١٣، المجم�وع  ٢/٢١٢، ب�دائع ال�صنائع   ١/٢٦٢،٢٦٣الت�اج  ) ( ٥

 .٣/١٧٧الكبیر 
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  املبحث الثاني

   عمن دخل يف غيبوبة إذا حاذى امليقات)١(ةحكم إحرام الويل أو الرفق

وق�د اختل�ف الفقھ�اء      . قد یتعرض من نوى الح�ج للغیبوب�ة إذا ح�اذى المیق�ات            
  : وفیھ ثالثة مذاھبفیمن ھذا حالھ في حكم إحرام غیره عنھ، كولیھ، أو من یرافقھ، 

ذھب المالكیة، وال�شافعیة، والحنابل�ة إل�ى أن�ھ ال یج�وز أن یح�رم          :المذھب األول 
  . )٢(عنھ غیره

ذھب اإلمام أبو حنیفة أنھ یجوز أن یحرم عنھ غیره س�واء ك�ان          :المذھب الثاني 
  . )٣(ولیا أم ال، وسواء أذن لھ بذلك أو لم یأذن

جواز إحرام رفیق�ھ عن�ھ إذا أم�ره ب�ذلك، أو ك�ان ولی�ًا ل�ھ، وإل�ى               :المذھب الثالث 
  .)٥)(٤(ھذا ذھب محمد، وأبو یوسف

دا  

   :ألولأدلة المذھب ا

) الغیبوب��ة(اس��تدل الق��ائلون بع��دم ج��واز إح��رام ال��ولي، أو الرفق��ة ع��ن المغم��ى علی��ھ          
  : بالمعقول، وذلك من وجھین

                                                           

  . ١/١٠٥) رفق ( مختار الصحاح، للرازي، مادة . رافقھم في سفركالجماعة ت: الرفقة) (١
، مواھ���ب الجلی���ل للحط���اب    )١/٣٢١( المدون���ة الكب���رى، لإلم���ام مال���ك روای���ة س���حنون      : انظ���ر) (٢
دار الفك�ر، حاش�یة الع�دوي عل�ى ش�رح           /ط) ١/٢٤٥،٢٤٤( ، الشرح الصغیر، لل�دردیر      )٢/٤٨١،٤٧٧(

، المجم����وع، للن����ووي  )٢/٢٣١(ى مخت����صر خلی����ل  ، ش����رح الزرق����اني عل����  )١/٤٥٤( أب����ي الح����سن  
مغن��ي المحت��اج،  ) ٣/٢٣٧) (االب��ن ( ، نھای��ة المحت��اج، للرمل��ي  )٢/١٦٤(، األم، لل��شافعي )٧/٣٨،٢٠(

، ال��شرح الكبی��ر، لعب��د ال��رحمن ب��ن قدام��ة    )٣/٣٥٥(، المغن��ي، لعب��د اهللا ب��ن قدام��ة   )١/٤٦٢(لل��شربیني 
  ).٤/٦٩(، المستوعب، للسامري )٢/٨٥(

( ، الدر المختار، للحصكفي  ) ٢/٥١٠(، الھدایة، للمرغیناني    )٤/١٦٠(المبسوط، للسرخسي   : رانظ) (٣
، البنای�ة ف�ي   )٢/١٦١(، ب�دائع ال�صنائع، للكاس�اني    )٢/٥٢٦(، حاشیة رد المحتار، البن عابدین  )٢/٥٢٦

  ).٤/١٦٩(شرح الھدایة، للعیني 
( ، فتح الق�دیر، الب�ن الھم�ام         )٤/١٦٠( سي  ، المبسوط، للسرخ  )٢/٥١٠(الھدایة، للمرغیناني   : انظر) (٤
  ).٢/٥٢٦( ، حاشیة رد المحتار، البن عابدین )٢/١٦١(، بدائع الصنائع، للكاساني )٢/٥١١،٥١٠

  ).٤/١٦٠( وقال في المبسوط عن قول محمد وابي یوسف إنھ القیاس، انظر ) (٥
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  : القیاس: الوجھ األول

قیاسًا عل�ى الن�ائم فكم�ا ال یك�ون الن�ائم محرم�ا ب�إحرام الغی�ر عن�ھ فك�ذلك المغم�ى                        -١
 . )١(علیھ

جوز اإلحرام عنھ إلمكان ش�فاؤه،  قیاسًا على المریض الذي یرجى برؤه فكما ال ی     -٢
 .)٢(فكذلك ال یجوز اإلحرام عن المغمى علیھ

ألن اإلح��رام ھ��و االعتق��اد الج��ازم  بالقل��ب لل��دخول ف��ي الن��سك      :النظ��ر: الوج��ھ الث��اني 
  . )٣(والعبادة، ھذا االعتقاد  ال ینوب فیھا أحد عن أحد

  : أدلة المذھب الثاني

  : ك من وجھیناستدل اإلمام أبو حنیفة بالمعقول وذل

  :القیاس: الوجھ األول

إنھ كما یجوز لمن أحدث الصالة بوضوء غیره لھ، بأن غسل لھ أع�ضاءه فك�ذلك            -١
 .)٤(احرام غیره لھ لیأتي بمناسك الحج، بجامع أن كالھما شرط

قیاسًا على من غطى عورة إنسان فإنھ یصیر مستوفیًا لشرط ستر الع�ورة فك�ذلك                -٢
بجامع أن كالھم�ا ش�رط و إن ك�ان اإلح�رام ف�ي ش�بھ             اإلحرام عنھ إلتیانھ بالحج،     

 .)٥(الركن وإنما دخلتھ النیابة لوجود نیة العبادة
قیاسًا على احرام األب ع�ن ابن�ھ ال�صغیر  فكم�ا یج�وز اح�رام األب عن�ھ، فك�ذلك                      -٣

 .)٦(یجوز أن یحرم الرفقة عن من أغمى علیھ

د الرفقة فقط استعان بھم ف�ي    أنھ لما عاقدھم عق   : "قال السرخسي    :النظر: الوجھ الثاني 
كل ما یعجز عن مباشرتھ بنفسھ، واإلذن داللة بمنزلة اإلذن إفصاًحا، كما ف�ي ش�رب م�اء     
السقایة، وكمن نصب القدر على الكانون، وجعل فیھ اللحم، وأوقد النار تحتھ فجاء إن�سان               

م نیتھ كما ل�و  وطبخھ لم یكن ضامًنا لوجود اإلذن داللة، وغذا ثبت اإلذن قامت نیتمھم مقا          
  . )٧("كان أمرھم بذلك نصا

                                                           

  ).٣/٢٥٦( ، المغني، لعبد اهللا بن قدامة )٧/٣٨(المجموع، للنووي : انظر) (١
، حاشیة العدوي على ش�رح أب�ي   )٢/٣(، حاشیة الدسوقي )٢/٤٨١(مواھب الجلیل، للحطاب    : انظر) (٢

  ) .٧/٣٨،٢٠(، المجموع، للنووي )١/٤٥٤(الحسن 
  ).٢/٤٨١(مواھب الجلیل ، للحطاب : انظر) (٣
  ).٤/١٦١،١٦٠(، المبسوط، للسرخسي )٢/٥١٢( فتح القدیر، البن الھمام : انظر) (٤
  ).٢/٥١٠( فتح القدیر، البن الھمام : انظر) (٥
   ).٥١٠ / ٢( ، شرح العنایة ، للبابرتي )٤/١٦٩(البنایة في شرح الھدایة، للعیني : انظر ) (٦
  ).٤/١٧١،١٧٠(البنایة في شرح الھدایة ، للعیني : ، وانظر) ٤/١٦٠(المبسوط ) (٧
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  : أدلة المذھب الثالث

  : استدل القائلون بعدم جواز إحرام الرفقة عن المغمى علیھ ما لم یأمرھم بذلك

   . )١(﴾ َوَأن لَّ���ْیَس ِلإلن���َساِن إالَّ َم���ا َس���َعى  ﴿  :   قول���ھ تع���الى :م���ن الكت���اب الك���ریم : أوًال
ق�ال  "وق�د  . )٢(لیس سعي منھ فھو لیس فعلھ في الحقیقة  أن إحرام غیره عنھ :وجھ الداللة 

  .)٣("ینفع أحد عمل أحدا: "أكثر أھل التأویل

  :وأما الدلیل العقلي فمن وجھین

 القیاس على س�ائر العب�ادات، فكم�ا ال تت�أدى ب�أداء األص�حاب عن�ھ، فك�ذلك            :الوجھ األول  
  .)٤(اإلحرام عنھ

ابھ بأن یحرموا عنھ وال  والیة علیھم منھ، ف�ال   من النظر أنھ لم یأمر أصح  :الوجھ الثاني 
، وكذلك اإلحرام ال ینعق�د إال بنی�ة، وق�د انع�دمت النی�ة م�ن        )٥(یصیر محرمًا بإحرامھم عنھ   

م�ع  _ ، إن أمرھم ب�اإلحرام ج�از ذل�ك ، ألن اإلح�رام ش�رط                )٦(المغمى علیھ حقیقة وحكما   
 .)٧(بمنزلة الوضوء وستر العورة_ الشبھ بالركنیة 

 ب�أن عق�د اإلح�رام عق�د الزم ،      :لوا بالمعقول لجواز إحرام الولي عن المغمى علیھ       واستد
  .)٨(وإلزام العقد على الغیر یكون بالوالیة

دا   

  . القائل بالجواز: مناقشة أدلة المذھب الثاني: أوًال

أم��ا اس��تداللھم بالقی��اس عل��ى م��ن أج��رى الم��اء عل��ى أع��ضاء م��ن ھ��و مح��دث            
أن�ھ قی�اس م�ع الف�ارق، ألن النیاب�ة ف�ي الوض�وء ب�أن یج�رى الم�اء عل�ى                       ب: فاعترض علیھ 

أعضاء العاجز عن الوضوء بنفسھ، فیصح لھ أن یصلي بذلك الوض�وء، أم�ا ھ�ذه الم�سألة       

                                                           

  ). ٣٩(  آیة  : سورة النجم) (١
  ).١٦١ / ٢( للكاساني بدائع الصنائع، : انظر) (٢
  ).١١٢ / ١٧( الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي ) (٣
  ).١٦٠ / ٤( المبسوط، للسرخسي : انظر) (٤
  .المرجع السابق: انظر) (٥
  ).١٦٠ / ٤(المبسوط، للسرخسي : انظر) (٦
  ).٢/٥١٠(شرح العنایة، للبابرتي : انظر) (٧
  ).٤/١٦٠( المبسوط، للسرخسي : انظر) (٨
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، وبمث��ل ھ��ذا الج��واب یج��اب  ع��ن القی��اس عل��ى تغطی��ة   )١(فیت��ولى النائ��ب اإلح��رام بنف��سھ 
  . العورة

بأن�ھ قی�اس م�ع    : رام عنھ فاعترض علی�ھ وأما القیاس على الصغیر في جواز اإلح  
  .  )٢(الفارق، ذلك أن اإلغماء یرجى زوالھ عن بخالف الصبا فإن مدت زوالھ تطول

أما استداللھم بأنھ لما عاقدھم عقد الرفقة فق�د اس�تعان بھ�م ف�ي ك�ل م�ا یعج�ز عن�ھ                
حرام، بل المرافقة إنما تراد ألمور السفر ال غیر فال تتعدى إلى اإل     "بأن  : ،فاعترض علیھ 

  .)٣("الظاھر منع غیره عنھ لیتواله بنفسھ فیحرز ثواب ذلك 

أما استداللھم أن اإلذن داللة بمنزلة اإلذن إفصاًحا، فیجاب عنھ بأنھ ول�و أذن ف�ي         
  .  )٥)(٤(لم یصح:اإلحرام عنھ وأجازه

  : مناقشة أدلة المذھب الثالث: ثالثًا

  :  علیھ بما یليأما قیاسھم بالنیابة على سائر المناسك، فاعترض

 أن النیابة عنھ في أداء سائر المناسك صحیح على األص�ح، إال أن األول�ى أن یقف�وا             –  أ  
  .)٦(بھ ویطوفوا بھ لیكون أقرب إلى ما لو كان مفیقًا، ولو أدوا عنھ جاز ذلك

أن النیابة تكون عن�د العج�ز، و العج�ز ع�ن اإلح�رام ب�سبب اإلغم�اء حاص�ل ھن�ا،                    _   ب  
حابھ، أما في أداء األعمال فنیابتھم لیست بحقیقة، وذلك ألنھم إذا أحضروه فینوب عنھ أص

 .  )٧(المواقف كان ھو الواقف، وإذا طافوا بھ كان ھو الطائف، فھو كمن طاف راكبا لعذر

  . )٨( أن اإلحرام بمنزلة الشرط، فتجزئ النیابة فیھ بخالف النیابة في األعمال- ج 

  : ا یليوقد نوقشت ھذه االعتراضات بم

_ إن النیاب�ة ف�ي أداء مناس�ك الح�ج ص�حیحة فغی�ر م�سلم ب�ھ؛ ألن الط�واف             : قولھم
  . )١(ال تدخلھ النیابة، حتى مع مرضھ یطاف عنھ محموًال_   وھو من مناسك الحج 

                                                           

  ).٥١١ / ٢( شرح العنایة، للبابرتي : انظر) (١
  ).٣٨ / ٧( المجموع، للنووي : انظر) (٢
  ).٥١١ / ٢( فتح القدیر، البن الھمام : انظر ) (٣
  ).٢٥٦ / ٣( المغني، لعبد اهللا بن قدامة : انظر ) (٤
  . وھذا أیضا مذھب المالكیة والشافعیة أنھ ال یصح أن یحرم عنھ غیره ولو أمره) (٥

  ).٣٨ / ٧( ، المجموع، للنووي )٤٨١ / ٢( اھب الجلیل، للحطاب مو: انظر 
  ).٥١١ / ٢( ، شرح العنایة، للبابرتي )١٦٠ / ٤( المبسوط، للسرخسي : انظر) (٦
  ).١٦٠ / ٤( المبسوط، للسرخسي : انظر) (٧
  ).١٦٠ / ٤( المبسوط، للسرخسي : انظر) (٨
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وأما استداللھم بأنھ لم یأمر أصحابھ، ولم یأذن باإلحرام عنھ ،فاعترض علیھ بأن     
  . )٢( مقام اإلذن الصریح إذا لم یخالفھا صریح اإلذن ثابت داللة والداللة تقوم

داللة اإلنابة فیھ إنم�ا تثب�ت إذا ك�ان معلوًم�ا عن�د الن�اس،          "وقد رد االعتراض بأن     
  .)٣("وصحة اإلذن باإلحرام عن غیره ال یعرفھ كثیر من المتفقھة فكیف بالعامي

علیھ�ا، وھ�و    بأن العلم بجواز النیاب�ة یثب�ت ب�دلیل الج�واز         - أ   :وقد أجیب عن ھذا   
 . )٤(كون اإلحرام شرطا والشرط تدخلھ  النیابة

 بما أن الدلیل الشرعي موجود فیقام وجوده مقام العلم بھ، فال یعذر بالجھل بھ وھو            – ب  
  .)٥(في دار اإلسالم

وأما قولھم إن الرفقة لیس لھم على المغم�ى علی�ھ والی�ة، فیج�اب ب�أن اإلح�رام ع�ن الغی�ر                    
 ﴿: ، وق����د ق����ال اهللا تع����الى   )٦( ھ����و م����ن ب����اب اإلعان����ة   ل����یس م����ن ب����اب الوالی����ة ب����ل    

   . )٧ (﴾اآلیة ... َواْلُعْدَواِن اْلِإْثِم َعَلى َتَعاَوُنوا َوالتَّْقَوىٰ َوَلا اْلِبرِّ َعَلى َوَتَعاَوُنوا… 

راھو القول بعدم جواز اإلحرام عن المغم�ى علی�ھ، وذل�ك لق�وة          _واهللا تعالى أعلم    _ وا

  . المعارضةاألدلة وسالمتھا من

  

   

                                                                                                                                                          

  ).٣٨ / ٧( المجموع، للنووي : انظر) (١
  ).٥١١ / ٢( فتح القدیر، البن الھمام : انظر) (٢
( ، الن��افع الكبی��ر م��ع الج��امع ال��صغیر، للكن��وي    )٥١٢،٥١١ / ٢( ف��تح الق��دیر، الن الھم��ام  : انظ��ر) (٣

١٤٤.(  
  ).٥١٢ / ٢( فتح القدیر، البن الھمام : انظر) (٤
  ).٥١٢ / ٢( فتح القدیر، البن الھمام : انظر) (٥
  ).٥١٢ / ٢( ، شرح العنایة، للبابرتي )٥١٠ / ٢( م فتح القدیر، البن الھما: انظر) (٦
  ).٢( آیة : سورة المائدة) (٧
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 املبحث الثالث 

 احلكم فيما إذا طيف مبن دخل يف غيبوبة يف املناسك

سبق أن تعرفنا في المبحث السابق على حكم إحرام الولي أو الرفقة عمن دخل في غیبوبة 
  : عند اإلحرام من المیقات، وتبین من خاللھ أن للفقھاء فیھ ثالث مذاھب

  . ھ، وثالث یقیده باإلذن بذلكمذھب یجیز اإلحرام عنھ، وآخر یمنع

 إذا طی��ف بم��ن دخ��ل ف��ي غیبوب��ة ف��ي المناس��ك ع��دا عرف��ھ، ف��اختلف الفقھ��اء ف��ي     
  : إجزاء حجھ على ھذه الحال ولھم في ذلك مذھبان

یذھب إلى أنھ یجزئ�ھ حج�ھ إذا طی�ف ب�ھ ف�ي المناس�ك، ق�ال ب�ذلك                    : المذھب األول 
ألنھ�م  _ كما سیأتي ف�ي المبح�ث الق�ادم    _، وھو ما أشار إلیھ من مذھب المالكیة         )١(الحنفیة

  . )٢(یرون صحة وقوف من أغمي علیھ بعرفة، ولم یفق حتى خرج وقت الوقوف بعرفة

إذا أغم��ي علی��ھ بع��د اإلح��رام فطی��ف ب��ھ المناس��ك فإن��ھ یجزئ��ھ عن��د   "ج��اء ف��ي ف��تح الق��دیر 
  .)٣(..."أصحابنا جمیعًا 

یف بھ ف�ي ك�ل المناس�ك،    یذھب أصحابھ أنھ ال یجزئھ حجھ إذا ط     : المذھب الثاني 
بل یشترط إفاقتھ عند اإلحرام والوقوف بعرف�ة، والط�واف وال�سعي، فأم�ا إن أغم�ي علی�ھ                 
فیما عداھا، كالمبیت بمزدلفة، ورمي الجمار، وغیرھا فال بأس بذلك ویجزئھ حجة، وھذا         

  .  )٤(مذھب الشافعیة والحنابلة

ن یحرم وھو یعقل، وی�دخل  أ: عمل الحج على ثالثة أشیاء: "قال الشافعي في األم 
عرفة في وقتھا، وھو یعقل، ویطوف بالبیت وبالصفا والمروة وھو یعقل، ف�إذا جم�ع ھ�ذه                

  الخصال، 

                                                           

/ ٢( ، األص�ل ، لمحم�د ب�ن ح�سن ال�شیباني       ) ١٦١،١٣٦ / ٢( ب�دائع ال�صنائع ، للكاس�اني     : انظر  ) (١
ی�ر،  ، الن�افع الكب  ) ٣٨٠ / ٢( ، البح�ر الرائ�ق، الب�ن نج�یم       )٥١٣ / ٢( ، فتح القدیر، البن الھم�ام       )٤٢٥

،  )١٦١،١٦٠ / ٤( ، المب��سوط، للسرخ��سي )٣٨٠ / ٢( ، منح��ة الخ��الق، الب��ن عاب��دین  )١٤( للكن��وي 
، حاشیة رد المحتار ، الب�ن عاب�دین   ) ٢٣٦ / ١( الفتاوى الھندیة، للشیخ نظام، وجماعة من علماء الھند        

 )٥٢٦ / ٢.(   
  . ٢٢انظر ص  ) (٢
  ).٥١٣ / ٢( ابن الھمام ) (٣
( ، شرح العمدة، الب�ن تیمی�ة    )٢١ / ٧( ، المجموع، للنووي    )٢١٩،١٦٤/ ٢(  للشافعي   األم،: انظر) (٤
٢٦٠ / ٢.(  
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  .)١("وذھب عقلھ فیما بینھا فعمل عنھ أجزأ عنھ إن شاء اهللا 

لك�ن ھ�و ف�ي    : " ... _في بیانھ لحكم من ج�ن بع�د أحرام�ھ         _ وقال شیخ اإلسالم ابن تیمیة      
نزل��ة المغم��ى علی��ھ ف��ال ی��صح من��ھ أرك��ان الح��ج األربع��ة م��ن اإلح��رام،          ھ��ذه الح��ال بم 

والط��واف، وال��سعي، والوق��وف، فأم��ا المبی��ت بالمزدلف��ة ورم��ي الجم��ار فی��صح ف��ي ھ��ذه     
  .)٢("الحال

دا   

   :أدلة المذھب األول

استدل أصحاب المذھب األول القائل بأن من طیف بھ في المناسك، وھو مغمى علیھ ف�إن                
  : ھ بالمعقول، وذلك من وجھینذلك یجزئ

  : وقالوا فیھ: القیاس: الوجھ األول

إن��ھ یق��اس عل��ى م��ن س��ھى ف��ي ص��التھ بع��د أن ن��وى ال��صالة ف��ي ابت��دائھا، فإن��ھ        -١
 . )٣(یجزئھ

 .)٤(أن الحج عبادة تجزئ فیھا النیابة في حال العجز كاستنابة الزمن -٢
ب�ھ ك�ان ھ�و الط�ائف،     قالوا إنھ إذا ُأحضر المواقف ك�ان ھ�و الواق�ف، وإذا ط�افوا                -٣

 .)٥(فھو بمنزلة من طاف راكبا لعذر

  :النظر: الوجھ الثاني

، وق�د  )٦(إن النی�ة ش�رط ل�صحة ال�شروع ف�ي اإلح�رام، ال لك�ل واح�د م�ن أفع�ال الح�ج            -١ 
  .)٧(سبقت منھ النیة

 .)٨(إن أفعال الحج یتحقق فعلھا من المغمى علیھ كتحققھ من غیره -٢
ش��ھد ب��ھ رفیق��ھ المناس��ك ص��ح حج��ھ ؛ ألن��ھ ھ��و     إذا أح��رم ، ث��م أغم��ي علی��ھ ، و   -٣

 . )٩(الفاعل

                                                           

١٦٤ / ٢) ( (١.(  
  ).٢٦٠ / ٢( شرح العمدة ) (٢
  ).٢/٣٨٠( ، منحة الخالق، البن عابدین )٢/٥١٣(فتح القدیر ، البن الھمام : انظر) (٣
  ).٣٨٠ / ٢( البحث الرائق ، البن نجیم : انظر) (٤
  ).٥٢٧ / ٢( ، حاشیة رد المحتار، البن عابدین )١٦١ / ٤( المبسوط ، للسرخسي : انظر) (٥
  ).١٤٤( النافع الكبیر، للكنوي : انظر) (٦
  ).٥١٣ / ٢( فتح القدیر، البن الھمام : انظر) (٧
  ).١٤٤( النافع الكبیر ، للكنوي : انظر) (٨
  ).٣٨٠ / ٢( البحث الرائق ، البن نجیم : انظر) (٩
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 .)١(إنھ قد ُوجد بتلك المواضع ؛ فصح حجھ -٤

 فل�م أق�ف عل�ى أدل�ة لھ�م وإنم�ا فھ�م رأیھ�م م�ن ھن�ا م�ن ق�ولھم ف�ي              :أما المذھب الثاني 
  .المجمل، واهللا أعلم

ة وتج��در اإلش��ارة ھن��ا إل��ى القواف��ل الطبی��ة الت��ي تق��وم بھ��ا وزارة ال��صحة ف��ي المملك��    
العربیة السعودیة، الستكمال مثل ھذه الحاالت حجھم   في حال التع�رض لإلعی�اء ال�شدید          
أو فقدان الوعي القصیر أو الدائم أثناء تأدیة الفریضة، وقد وقفت على دراسة تمثل خدمة              

التي تقوم بھا مدینة المل�ك عب�د اهللا الطبی�ة بالعاص�مة             ) ھـ    ١٤٣٦_ ه١٤٣٥( قافلة الحج   
ي تت��یح للمرض��ى المن��ومین و المغیب��ین ألداء فری��ضة الح��ج ب��الوقوف ف��ي      المقدس��ة والت�� 

عرفات وفق معاییر صحیة وسرسریة صارمة، و ق�د بل�غ ع�دد المرض�ى الم�ستفیدین م�ن          
 ٥٥ ھ�ـ، و   ١٤٣٥ م�ریض ف�ي قافل�ة ح�ج          ٣٣(الخدمة ثمانیة وثمانین خالل تل�ك الع�امین         

عل��ى الجھ��ود المقدم��ة خ��الل  لتك��ون ھ��ذه الدراس��ة ش��اھداً   )  ھ��ـ١٤٣٦م��ریض ف��ي قافل��ة 
مواسم الحج، وما تقوم بھ مدینة الملك عبداهللا الطبیة إنما ھو أنموذج�ًا لم�ا تق�وم ب�ھ بع�ض             
المؤس��سات ال��صحیة بمنطق��ة مك��ة المكرم��ة لم��ساعدة الحج��اج الس��تكمال حجھ��م بواس��طة    

ة الباصات والسیارات المجھزة تجھیزًا ك�امًال وبرفق�ة فری�ق طب�ي م�ع اإلم�دادات واألدوی�                 
  . )٢(الطبیة الالزمة حسب تقدیر ما قد یكون المرضى في حاجة إلیھ أثناء الرحلة

  

  

  

  

  

  

                                                           

  ).١٦١ / ٢( بدائع الصنائع ، للكاساني : انظر) (١
بحث تجربة مدینة الملك عبداهللا الطبی�ة ف�ي إدارة المرض�ى بقافل�ة الح�ج، م�ن أبح�اث الملتق�ى          : انظر) (٢

 . ھـ ، جامعة أم القرى١٤٣٧العلمي ألبحاث الحج والعمرة خالل عام 
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  املبحث الرابع

  ف احلاج بعرفة و هو يف الغيبوبةاحلكم فيما إذا وق

اتفق الفقھاء على أن من وقف بعرفة نائم�ًا، ول�م ی�ستیقظ حت�ى دف�ع م�ن عرف�ة                 
ق�ف بھ�ا، وق�د اس�تتر باإلغم�اء ول�م یف�ق         واختلف�وا فیم�ا إذا و     . )١(فإن وقوفھ ذلك یجزئ�ھ    

  :  فیھا مطلقًا، حتى دفع من عرفة على مذھبین

أن من وقف بعرفة، وقد زال عقلھ أو اس�تتر ف�إن وقوف�ھ مج�زئ،               : المذھب األول 
  .)٢(ذھب إلى ھذا الحنفیة، والمالكیة، ووجھ عند الشافعیة. وال دم علیھ

ھ�ارب، وطال�ب غ�ریم، ون�ائم     صح وقوف مجتاز، و"جاء في كتاب الدر المختار   
ف�ي س�اعة م�ن    ) أي عرف�ة ( متى ح�صل إتیانھ�ا      : "وعند الكاساني . )٣("ومجنون، وسكران 

ھذا الوقت تأدى فرض الوق�وف س�واء ك�ان عالم�ا بھ�ا أو ج�اھًال نائم�ا أو یقظ�ان مفیق�ا أو                
  .)٤("مغمى علیھ

وللح���ج ح��ضور ج���زء عرف��ة ول���و م��ر إن ن���واه أو    :"وج��اء ف��ي مخت���صر خلی��ل   
  .)٥("بإغماء

  .)٦("ومثل اإلغماء ھنا الجنون والنوم :"وجاء في شرح الزرقاني على مختصر خلیل

                                                           

، المب�سوط ،  )١٢٧ / ٢( ائع ، للكاس�اني    ، بدائع الصن  ) ٥٠٦ / ٢( الدر المختار، للحصكفي    : انظر) (١
، ) ١٥٦ / ١( ، المختار للفتوى ، لعبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي      ) ٦٣/ ٤( للسرخسي  

 / ١( ، بلغة ال�سالك ، لل�صاوي        ) ٢/٤٠٦( ، تحفة الفقھاء، للسمرقندي     ) ٥١٠ / ٢( الھدایة للمرغیناني   
( ، الخرشي على مختصر خلیل  ) ٢٦٩ / ٢( على مختصر خلیل    ، دار الفكر ، شرح الزرقاني        ) ٢٥٩

،  ) ٢٩٨ / ٣( حاش�یة المغرب�ي م�ع نھای�ة المحت�اج            ) ٩٥ / ٣( ، روضة الطالبین، للنووي     ) ٣٢١ / ٢
( ، المجم�وع ، للن�ووي    )٣٢٥ / ٢( ، فتح المعین ، للعن�اتي  ) ٣٢٥ / ٢( إعانة الطالبین، للسید البكري    

 / ٣) ( االب�ن  ( المبدع ، البن مفل�ح   ) ٤١٦ / ٣(  ، المغني، لعبد اهللا بن قدامة   )١٠٤ / ٨( ،  ) ٩٥ / ٣
  ) .٣٠ / ٤( ، اإلنصاف، للمرداوي ) ١٢٧ / ٢( ، كشاف القناع ، للبھوتي  )٢٣٤

، الھدای�ة    ) ١٢٧ / ٢( ، ب�دائع ال�صنائع ، للكاس�اني         ) ٦٣،٥٦ / ٤( المبسوط ، للسرخ�سي     : انظر  ) (٢
، الج�امع ال�صغیر ، لمحم�د ب�ن ح�سن            ) ٥٠٦ / ٢( ، الدر المختار، للحصكفي     ) ٥١٠  /٢( للمرغیناني  

، )٢٦٩ / ٢( ، ش�رح الزرق�اني عل�ى مخت�صر خلی�ل      ) ٢٥٧ / ٣( ، الذخیرة، للقرافي    ) ١٤٤( الشیاني  
، روض�ة الط�البین،     ) ٣٢١ / ٢( ، الخرشي عل�ى مخت�صر خلی�ل         ) ١٦٧ / ١٣( التمھید، البن عبد البر     

  ).٢٩٨ / ٣( ، حاشیة أبي الضیاء مع نھایة المحتاج ) ٩٥ / ٣( للنووي 
  ).٥٠٦ / ٢( للحصكفي ) (٣
  ).١٢٧ / ٢( بدائع الصنائع ) (٤
٢٦٩،٢٦٨ / ٢) ( (٥.(  
٢/٢٦٩) ((٦(  
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... وجھ�ان  ) أي بعرف�ة  ( إذا وقف مغمى علیھ ، ففي ص�حة وقوف�ھ   :" وجاء في المجموع 
   )٢)(١("یصح 

ال یجزئ�ھ الوق�وف ، ذھ�ب        :یرى أن من وقف بعرفة مغمى علیھ        : المذھب الثاني 
ة وم�ذھب ال�شافعیة ، والحنابل�ة ، وب�ھ ق�ال إس�حاق ، وأب�و ث�ور  ،             إلى ذلك مالك في روای    

  .)٣(وابن عبد البر من المالكیة

ل�م یجزئ�ھ   :فإن وقف مغمى علیھ ، فلم یف�ق حت�ى طل�ع الفج�ر        " .. ذھب القرافي     
واب��ن .)٥("األص��ح عن��د الجمھ��ور ال ی��صح وق��وف مغم��ى علی��ھ   " ج��اء عن��د الن��ووي  .)٤("

ولو لحظة وھ�و   ) أي وقت عرفة    ( في شيء من ھذا الوقت      فمتى حصل بعرفة    :" المفلح  
مسلم بالغ عاقل فقط تم حجھ ، سواء كان جالسا أو قائما ، أو راكبا ، أو راجال ول�و نائم�ا     

وإن وقف وھو مغمي علی�ھ  :"   ،وقال النووي )٦("فال یصح من سكران ومغمي علیھ   ... 
   .)٧("أو مجنون ولم یفق حتى خرج منھا لم یجزئھ 

  دا

  : أدلة المذھب األول

اس��تدل أص��حاب الم��ذھب األول القائ��ل ب��أن م��ن وق��وف بعرف��ة، وق��د فق��د اإلدراك إلغم��اء  
  :أجزأه حجھ بالسنة، والمعقول

 صلى -أتیت رسول اهللا : قال: فما رواه عروة بن مضرس بن أوس بن حارثة الطائي -١
س�ول اهللا إن�ي جئ�ت م�ن      بالمزدلفة حین خرج إلى الصالة فقلت ی�ا ر         –اهللا علیھ وسلم    

راحلتي وأتعبت نفسي واهللا ما تركت من جبل إال وفقت علی�ھ فھ�ل    )٨(جبل طیئ أكللت  

                                                           

  ).١٠٤ / ٨( النووي ) (١
  .  المرجع السابق: وھذا ما رجحھ البغوي والرافعي، انظر) (٢
، نھای����ة المحت����اج، للرمل����ي   )٢/١٦٤(، األم ، لل����شافعي  )٣/٢٥٧( ال����ذخیرة ، للقراف����ي : انظ����ر) (٣
، حاشیة الشیخ إب�راھیم   )٨/١٠٤(، المجموع ، للنووي    ) ٣/٩٥(، روضة الطالبین ، للنووي      )٣/٢٩٨(

، المغن�ي، لعب�د اهللا ب�ن    ) ٢/٣٢٥( ، إعانة الط�البین، لل�سید البك�ري      )١/٥٩٩(البیجوري على ابن القاسم     
، ) ٢/٤١٦(، ك��شاف القن��اع ، للبھ��وتي   )١/٥٨٠(تھ��ي اإلرادات، للبھ��وتي  ، ش��رح من)٣/٤١٦( قدام��ة 

( ، المب�دع ، الب�ن مفل�ح    )٢/٤٩٤(، ك�شاف القن�اع ، للبھ�وتي     )١/٥٨٠(شرح منتھ�ى اإلرادات، للبھ�وتي       
، التمھی��د ،  )٢٩ / ٤( ، اإلن��صاف، للم��رداوي )٣/٥٧٨(، ش��رح العم��دة، الب��ن تیمی��ة )٣/٢٣٤) (االب��ن 

  ).١٣/١٦٧(الن عبد البر 
  ).٣/٢٥٧(الذخیرة ) (٤
  ).٣/٩٥(المجموع ) (٥
  ).٣/٢٣٤(المبدع ) (٦
  ).٣/٤١٦(المغني ) (٧
( المعج�م الوس�یط، الطبع�ة الثانی�ة، م�ادة        : انظ�ر .أكل فالن فرسھ، جعلھ كل�یالً     : كل فالن تعب  : أكللت) (٨
  . ٢/٧٩٦) كل
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م��ن ش��ھد ص��التنا ھ��ذه، : "– ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم -ل��ي م��ن ح��ج ؟ فق��ال رس��ول اهللا  
ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرف�ة ل�یال أو نھ�ارا، فق�د ت�م حج�ھ وق�ضي                     

 .)١("تفثھ

  . ، حیث یشمل كل من وقف بعرفة ولو فاقد للوعي)٢( عموم الحدیث:ةوجھ الدالل

  :فمن القیاس: أما المعقول

قیاسًا عل�ى ال�صوم  إذا وج�د بع�د النی�ة فی�صح ال�صوم م�ن المغم�ى علی�ھ، فك�ذلك                          -١
 . )٣(الوقوف

 .)٤(قیاسًا على النائم، فكما یصح وقوف النائم فكذلك یصح وقوف المغمى علیھ -٢

غم��اء إذا ط��رأ عل��ى اإلح��رام ال یف��سده باإلجم��اع، وق��د دخل��ت نی��ة      إن اإل:وم��ن النظ��ر   
  . )٥(الوقوف في نیة اإلحرام

ال یجزئھ :  استدل القائلون بأن من وقوف بعرفة وفقد اإلدراك إلغماء: أدلة المذھب الثاني
  :حجھ، بالمعقول من وجھین

ر ق�صد إل�ى   إن الوقوف بعرفة فرض فی�ستحیل أن یت�أدى م�ن غی�            : "القیاس :الوجھ األول 
أدائ��ھ ، ك��اإلحرام س��واء وك��سائر الف��روض الت��ي ال ت��سقط إال بالق��صد إل��ى أدائھ��ا بالنی��ة       

  .)٦("والعمل

إن المغمى علیھ فاق�د العق�ل غی�ر مخاط�ب ، واهللا تع�الى أم�ر عب�اده        : النظر: الوجھ الثاني 
ق�ول  )٧(باإلخالص في العبادة ، واإلخالص القصد بالنیة إلى أداء ما افترض علیھ ویؤك�ده             

  .)٨("إنما األعمال بالنیات : " – صلى اهللا علیھ وسلم -

                                                           

) ٢٩٨ / ٥( ب م�ن ل�م ی�درك عرف�ة     رواه أبو داود في سننھ مع عون المعبود ، كت�اب المناس�ك ، ب�ا      ) (١
وقال عنھ حسن صحیح ، والترمذي في سننھ مع تحف�ة األح�وذي، أب�واب الح�ج، ب�اب م�ا ج�اء م�ن أدرك             

حسن صحیح، سنن النسائي بشرح : واللفظ لھ، وقال عنھ أیضا) ٥٤٢ / ٣( اإلمام بجمع فقد أدرك الحج    
، وابن )٢٦٣ / ٥( ح مع الغمام بالمزدلفة  السیوطي، كتاب مناسك الحج، باب فیمن لم یدرك صالة الصب         

، والح�اكم ف�ي الم�ستدرك    ) ١٠٠٤ / ٢( ماجھ، كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفج�ر لیل�ة جم�ع         
  ).١/٤٦٣( على الصحیحین ، كتاب المناسك ، باب من أتى عرفات ولم یدرك اإلمام 

  ).٤١٦ / ٣( المغني، لعبد اهللا بن قدامة : انظر) (٢
  ).٥١٠ / ٢( ، الھدایة، للمرغیناني )٥٦ / ٤( المبسوط، للسرخسي : ظران) (٣
  ).٢٥٧ / ٣( الذخیرة، للقرافي : انظر) (٤
  ).٢٥٧ / ٣( ، الذخیرة، للقرافي )٢٦٩ / ٢( شرح الزرقاني على مختصر خلیل : انظر) (٥
   ).١٢/١٦٧( التمھید، البن عبد البر  ) (٦
  ).٤١ / ١٣( ر االستذكار، البن عبد الب: انظر ) (٧
رواه البخاري في صحیحھ، كتاب ب�دء ال�وحي ب�اب كی�ف ك�ان ب�دء ال�وحي أل�ي الرس�ول ص�لى اهللا                 ) (٨

إنم�ا األعم�ال   "ومسلم ف�ي ص�حیحھ كت�اب اإلم�ارة، ب�اب قول�ھ ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم               ) ١/١٥(علیھ وسلم   
  )٥٨ ـ١٣/٥٧" (بالنیات
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  :مناقشة األدلة

مناقشة أدل�ة الم�ذھب األول القائ�ل ب�أن م�ن وق�ف بعرف�ھ وق�د اس�تتر باإلغم�اء أج�زأه ذل�ك                
من شھد صالتنا ھذه وقوف معنا حتى ندفع، وقد وق�ف  ... الوقوف أن استداللھم بالحدیث  

   :علیھ یعترض فیمكن أن.. قبل ذلك 

بأنھ ال حجة فیھ على أن من وقف بھا مغمیا علیھ فق�د ت�م حج�ھ، ألن العق�ل ش�رط ل�صحة                    
وبھ�ذا یعم�ل   . العبادة، والنیة أساس العمل في اإلسالم، وال یمكن أن توجد ممن ال عقل لھ             
إنم�ا األعم�ال    "بالنصوص جمیعھ�ا م�ا دل منھ�ا عل�ى اش�تراط النی�ة لقب�ول العم�ل كح�دیث                     

  .روة بن المضرس السابق وھو الشك أولىوحدیث ع" بالنیات

  : وأما استداللھم بالقیاس على وجود ركن الصوم، فاعترض علیھ بما یلي

الصوم ت�رك، والت�روك ال یتوق�ف الخ�روج ع�ن            : "بأنھ قیاس مع الفارق، قال القرافي      -١
عھدتھا على الشعور بھا وال القصد إلیھا بدلیل الخروج عن عھدة ك�ل قت�ل ف�ي الع�الم            

 .)١("مر وإن لم تشعر بذلك النفوسوشرب خ
  

أن الصوم إنما یكون فعًلا عند ابتداء ال�دخول فی�ھ، ف�إذا أغم�ي علی�ھ حینئ�ذ بط�ل بینم�ا            -٢
 . )٢(الحج فعل حقیقي فیتعین فیھ الشعور والقصد

وأما القیاس على النائم، فھو قیاس مع الفارق، ألن النائم في حك�م المنتب�ھ، ول�یس       
  . كذلك المغمى علیھ

 والذي جاء فیھ أن اإلغم�اء ال یف�سد اإلح�رام، وأن نی�ة            : استداللھم بالمعقول  وأما
  : الوقوف دخلت في نیة اإلحرام، ُیعترض علیھ

بأنھ قولھم أن اإلغماء ال یفسد اإلحرام مسلم ، وأما قولھم إن نی�ة الوق�وف دخل�ت             
ب��أن النی��ة وح��دھا ال تكف��ي، ب��ل یج��ب الق��صد م��ن   : ف��ي نی��ة اإلح��رام فیج��اب عن��ھ 

  . الوقوف أثناء فعلھ

را   

ال�ذي أرجح��ھ ھ��و إج��زاء الح��ج لم��ن وق��ف بعرف��ة وھ��و مغی��ب اإلدراك وال��وعي،  
المك�ان ق�د ح�صل و فق�دان وعی�ھ خ�ارج ع�ن إرادت�ھ، ف�ال          ألني أرى ب�أن وقوف�ھ ب      

یكل��ف اهللا نف��سًا إال وس��عھا، فأج��د أن ف��ي الم��سألة س��عة حت��ى ال یغل��ق الب��اب أم��ام  
الحاج المتكبد لحجھ مشقة ومال من بالد بعیدة وقد تعرض لھذا العارض الذي قد        

  . م یحرمھ الحج، وقدومھ للحج قد ال یتیسر لھ مرة أخرى، واهللا تعالى أعل

                                                           

   ).٢٥٧ / ٣( الذخیرة ، للقرافي  ) (١
  .مرجع السابقانظر ال ) (٢
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  اخلامتة

  :الحمد هللا الذي ھداني ووفقني على إتمام ھذا البحث و الذي توصلت فیھ إلى عدة نتائج

  .شمول الشریعة اإلسالمیة لكل نواحي الحیاة وجوانبھا ومستجداتھا -١

إن رفع الحرج والیسر في اإلسالم شامل لجمیع أحكام الشریعة، ف�اهللا س�بحانھ وتع�الى     -٢
سعھا، ویظھر ذلك في أحكام من فق�د وعی�ھ و زال عقل�ھ وم�ا الغیبوب�ة                ال یكلف نفسًا إال و    

  .إال فقد للوعي مؤقت أو دائم

 اإلغم��اء م��ن الع��وارض ال��سماویة الت��ي ال ت��سقط الوج��وب ألن��ھ ال یخ��ل بالذم��ة أو         -٣
 .اإلسالم، و إنما یؤخر أھلیة األداء إلى زوال العارض

 یجع��ل ھن��اك س��عة ف��ي الت��رجیح  إن اخ��تالف الفقھ��اء ف��ي األحك��ام ال��واردة ف��ي البح��ث  -٤
خاصة في األحكام الفقھیة الخاصة بالحاج المغیب و الذي توجھ إلى مكة المكرمة من 
بالد بعیدة تكبد في سفره ھ�ذا العن�اء و الم�ال، وھ�و األم�ر ال�ذي ق�د ال یتی�سر ل�ھ م�رة                 

  .أخرى طوال حیاتھ
ة ال�صحة بتجھی�ز   عظم الجھ�ود المبذول�ة م�ن المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة ممثل�ة ب�وزار           -٥

القوافل الطبیة المتكامل�ة الس�تكمال الحج�اج مناس�ك الح�ج ف�ي ح�ال التع�رض لإلعی�اء           
الشدید أو فقدان ال�وعي الق�صیر أو ال�دائم، فأج�د أنھ�ا أكب�ر ق�صة إح�سان حینم�ا یفی�ق                       
الح��اج فیج��د أن ال��وزارة قام��ت بت��صعیده إل��ى عرف��ات ورم��ي الجم��رات عن��ھ وإكم��ال 

  .  حجھ
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 فھرس المصادر والمراجع
 الق���اھرة -مطبع���ة الحلب���ي االختی���ار لتعلی���ل المخت���ار لعب���داهللا ب���ن محم���ود الحنف���ي   . ١

 ١٩٣٧  - ھـ ١٣٥٦  :تاریخ النشر) بیروت، وغیرھا-وصورتھا دار الكتب العلمیة (
زھی�ر ال�شاویش   :  إش�راف -إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل ، لأللباني         . ٢

 م١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥الثانیة : الطبعة- بیروت –مكتب اإلسالمي  ال-
دار الكتب   : الناشرسالم محمد عطا، محمد علي معوض ،  :االستذكار البن عبد البر . ٣

  .م٢٠٠٠ –ھـ١٤٢١األولى،  : ،الطبعة بیروت–العلمیة 
 دار الكت����اب -أس����نى المطال����ب ف����ي ش����رح روض الطال����ب، لزكری����ا األن����صاري  . ٤

  .   اإلسالمي
 دار الفك�ر للطباع�ة والن��شر   - الط�البین عل�ى ح�ل ألف�اظ ف�تح المع�ین، للبك�ري        إعان�ة  . ٥

 .م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨األولى، : الطبعة-والتوریع 
 .اضطرابات النوم للدكتور سراج عمر ولي ، الطبعة األولى . ٦
 أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عب�د         األم للشافعي،  . ٧

دار  : الناش��ر)ھ��ـ٢٠٤: المت��وفى(ن��اف المطلب��ي القرش��ي المك��ي  المطل��ب ب��ن عب��د م
 م١٩٩٠/ھـ١٤١٠ :سنة النشربدون طبعة  : الطبعة بیروت–المعرفة 

عالء الدین أب�و الح�سن عل�ي ب�ن           :المؤلفاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف        . ٨
دار إحی�اء    :الناش�ر )ھـ٨٨٥: المتوفى(سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي      

 .الثانیة :الطبعةالتراث العربي ، 
موسى بن أحمد ب�ن موس�ى ب�ن س�الم     : اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل ،المؤلف    . ٩

ب��ن عی��سى ب��ن س��الم الحج��اوي المقدس��ي، ث��م ال��صالحي، ش��رف ال��دین، أب��و النج��ا        
دار : عب��د اللطی��ف محم��د موس��ى ال��سبكي، الناش��ر     : ، المحق��ق)ھ��ـ٩٦٨: المت��وفى(

  .بنان ل–المعرفة بیروت 
محمد بن إب�راھیم ب�ن   : المؤلف ، طیبة. األوسط في السنن واإلجماع واالختالف  ط     . ١٠

دار : الناش�ر  ، صغیر بن أحمد بن محمد حنیف أب�و حم�ا  : المحقق ،  المنذر أبو بكر
 . األولى م،   الطبعة١٩٨٥ –ھـ١٤٠٥: سنة النشر ، الریاض–طیبة 

-دار الكت��اب اإلس��المي : الناش��ر -البح��ر الرائ��ق ش��رح كن��ز ال��دقائق ، الب��ن نج��یم    . ١١
 .الثانیة: الطبعة

بحث تجربة مدینة الملك عبداهللا الطبیة في إدارة المرضى بقافلة الحج، من  .١٢
  . ھـ، جامعة أم القرى١٤٣٧أبحاث الملتقى العلمي ألبحاث الحج و العمرة خالل عام 

الثانی�ة،  : طبع�ة  ال - دار الكتب العلمیة     -بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، للكاساني       . ١٣
 . م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦

البدر المنیر في تخریج أحادیث لألحادیث واألثار الواقع�ة ف�ي ال�شرح الكبی�ر، الب�ن                . ١٤
 دار -مصطفى أبو الغ�یط وعب�د اهللا ب�ن س�لیمان ویاس�ر ب�ن كم�ال                 :  المحقق -الملقن  

 م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥االولى، :  الطبعة-السعودیة - الریاض-الھجرة للنشر والتوزیع 
أب�و محم�د محم�ود ب�ن أحم�د ب�ن موس�ى ب�ن أحم�د ب�ن ح�سین                      :ایة شرح الھدای�ة   البن . ١٥

 -دار الكت�ب العلمی�ة     : الناش�ر  )ھ�ـ ٨٥٥: المت�وفى (الغیتابى الحنفي بدر ال�دین العین�ى        
 .م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠األولى،  :الطبعةبیروت، لبنان 



 - ١٥٣٨ -

ب��و یح�ي ب��ن أب�ي الخی��ر ب�ن س��الم العمران�ي أ    : المؤل��ف البی�ان ف�ي م��ذھب ال�شافعي ،    . ١٦
، س�نة   دار المنھ�اج : الناش�ر  ، قاسم محمد الن�وري : حسین الشافعي الیمني ، المحقق

 .م٢٠٠٠ –ھـ١٤٢١: النشر
محمد بن یوسف بن أبي القاس�م ب�ن یوس�ف    : التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ،المؤلف   . ١٧

دار : ، الناش�ر  )ھ�ـ ٨٩٧: المت�وفى (العبدري الغرناطي، أبو عب�د اهللا الم�واق الم�الكي           
 . م١٩٩٤-ھـ١٤١٦األولى، : لمیة، الطبعةالكتب الع

محم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي أحم��د، أب��و بك��ر ع��الء ال��دین          :المؤل��فتحف��ة الفقھ��اء ،   . ١٨
  لبن��ان–دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت   :الناش��ر)ھ��ـ٥٤٠نح��و : المت��وفى(ال��سمرقندي 

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤الثانیة،  :،الطبعة
: المت�وفى (شریف الجرج�اني    علي بن محم�د ب�ن عل�ي ال�زین ال�           : المؤلف،التعریفات   . ١٩

دار الكت�ب العلمی�ة   : الناش�ر ، ضبطھ وص�ححھ جماع�ة م�ن العلم�اء      : المحقق)ھـ٨١٦
 .م١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣األولى : الطبعة، لبنان–بیروت 

أبو زید عبد اهللا بن عمر بن عیسى الّدبوسّي : تقویم األدلة في أصول الفقھ ، المؤلف . ٢٠
دار الكت�ب   : یي الدین الم�یس، الناش�ر     خلیل مح : ،المحقق) ھـ٤٣٠: المتوفى(الحنفي  

 .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١األولى، : العلمیة، الطبعة
أب�و عم�ر یوس�ف ب�ن عب�د اهللا ب�ن       :التمھید لم�ا ف�ي الموط�أ م�ن المع�اني واألس�انید               . ٢١

: ، تحقی��ق) ھ��ـ٤٦٣: المت��وفى(محم��د ب��ن عب��د الب��ر ب��ن عاص��م النم��ري القرطب��ي      
وزارة عم��وم : بك��ري ،الناش��ر محم��د عب��د الكبی��ر ال  ، م��صطفى ب��ن أحم��د العل��وي    
 . ه١٣٨٧:  المغرب ،عام النشر–األوقاف والشؤون اإلسالمیة 

محمد أم�ین ب�ن محم�ود البخ�اري المع�روف ب�أمیر بادش�اه               : تیسیر التحریر، المؤلف   . ٢٢
 - ھ�ـ    ١٣٥١( م�صر    -م�صطفى الب�ابي اْلحَلِب�ي       : الناش�ر ) ھـ ٩٧٢: المتوفى(الحنفي  
، ودار )م١٩٨٣ - ھ���ـ ١٤٠٣( بی���روت -دار الكت���ب العلمی��ة  : وص��ورتھ ) م١٩٣٢
 )م١٩٩٦ - ھـ ١٤١٧( بیروت -الفكر 

ب�دون طبع�ة   :  دار الفك�ر الطبع�ة  -حاشیة الجمل عل�ى ش�رح م�نھج الط�الب، للجم�ل            . ٢٣
  .وبدون تاریخ

ب�دون  :  مطبع�ة الحلب�ي الطبع�ة      -حاشیة البجیرمي عل�ى م�نھج الط�الب ، للبجیرم�ي             . ٢٤
 .م ١٩٥٠ -ھـ ١٣٦٩: طبعة تاریخ النشر

 تاریخ -بدون طبعة: الطبعة- دار الفكر- البجیرمي على الخطیب ، للبجیرمي حاشیة . ٢٥
  . م١٩٩٥-ھـ١٤١٥: النشر

:  الطبع�ة  - بی�روت    – دار الفك�ر للطباع�ة       -حاشیة الع�دوي عل�ى ش�رح أب�ي الح�سن             . ٢٦
 . بدون طبعة وبدون تاریخ

د ابن عابدین، محمد أمین بن عمر ب�ن عب�        :المؤلف ، رد المحتار على الدر المختار     . ٢٧
 بی��روت-دار الفك��ر :الناش��ر)ھ��ـ١٢٥٢: المت��وفى(العزی��ز عاب��دین الدم��شقي الحنف��ي  

 م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة،  :الطبعة
:  الطبع��ة- بی��روت – دار الفك��ر للطباع��ة -حاش��یة أب��ي ال��ضیاء م��ع نھای��ة المحت��اج   . ٢٨

 .بدون طبعة وبدون تاریخ 



 - ١٥٣٩ -

مفھرس : ة الفھرسة حاشیة المغربي ، أحمد بن عبد الرزاق المغربي الرشیدي حال        . ٢٩
 ٢٠٠٣ – ١٤٢٤: دار الكتب العلمیة سنة النشر: على العناوین الرئیسیة الناشر

أحم��د : المؤل��ف: حاش��یة الدس��وقي عل��ى ال��شرح الكبی��ر م��ع تقری��رات ال��شیخ عل��یش  . ٣٠
 عیسى البابي الحلبي: الناشر.   محمد علیش- محمد عرفة الدسوقي -الدریر 

: الطبع��ة-اب��ن القاس��م، دار الكت��ب العلمی��ة حاش��یة ال��شیخ إب��راھیم البیج��وري عل��ى  . ٣١
 .م  ٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣األولى، 

المكتب���ة : ط -ھن���داوي :  تحقی���ق–الج���امع ألحك���ام الق���رآن للقرطب���ي أب���و عب���داهللا    . ٣٢
 .العصریة

 -محم�د ب�ن الح�سن ال�شیباني أب�و عب�د اهللا              : الجامع الصغیر مع شرحھ النافع الكبی�ر       . ٣٣
: س��نة الن��شر  ق��رآن والعل��وم اإلس��المیة  عب��د الح��ي اللكن��وي أب��و الح��سنات ،إدارة ال    

 .م١٩٩٠ –ھـ١٤١١
عبد المنعم :   المحقق-الدر المختار شرح تنویر األبصار وجامع البحار ، للحصكفي  . ٣٤

  .م٢٠٠٢ -ھـ١٤٢٣األولى، : الطبعة- دار الكتب العلمیة -خلیل إبراھیم 
ار  د-محمد حجي، وسعید ع�راب، ومحم�ود ب�و خب�زة            :  لمحقق -الذخیرة ، للقرافي     . ٣٥

  .م١٩٩٤األولى، : الطبعة- بیروت -الغرب اإلسالمي
- دار الفك�ر -، الب�ن عاب�دین   )حاشیة اب�ن عاب�دین      (  رد المحتار على الدر المختار       . ٣٦

  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، :  الطبعة -بیروت 
:  الناش��ر-زھی��ر ال��شاویش  :  تحقی��ق-روض��ة الط��البین وعم��دة المفت��ین ، للن��ووي     . ٣٧

 .م١٩٩١/ ھـ ١٤١٢الثالثة، : الطبعة- عمان - دمشق-تالمكتب اإلسالمي، بیرو
دار المع��ارف، :  دار الن��شر-سل��سلة األحادی��ث ال��ضعیفة والموض��وعة ، لأللب��اني      . ٣٨

 .م١٩٩٢/  ھـ ١٤١٢األولى، : الطبعة- المملكة العربیة السعودیة -الریاض 
دار : رالناش� -محمد فؤاد عبد الباقي  :  تحقیق -سنن ابن ماجھ ، البن ماجھ القزویني         . ٣٩

  .– فیصل عیسى البابي الحلبي -إحیاء الكتب العربیة 
 -محمد محی�ي ال�دین عب�د الحمی�د      :  المحقق -سنن أبي داود ، ألبي داود السجستاني         . ٤٠

  .- بیروت –المكتبة العصریة، صیدا 
محمد محیي الدین عبد الحمید :  المحقق-سنن الترمذي ، لمحمد بن عیسى الترمذي   . ٤١

 .- بیروت –صریة، صیدا المكتبة الع: الناشر-
دار المغن��ي : الناش��ر-ح��سین س��لیم أس��د ال��داراني : س��نن ال��دارمي، لل��دارمي، تحقی��ق . ٤٢

  .م٢٠٠٠ - ھـ ١٤١٢األولى، : الطبعة-للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة 
 دار الكت��ب العلمی��ة، -محم��د عب��د الق��ادر عط��ا :  المحق��ق-ال��سنن الكب��رى ، للبیھق��ي  . ٤٣

 . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة-  لبنات–بیروت 
:  ض�بطھ وص�ححھ وخ�رج آیات�ھ        -شرح الزرقاني عل�ى مخت�صر خلی�ل ، للزرق�اني             . ٤٤

األول��ى، : الطبع��ة- لبن��ان – دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت -عب��د ال��سالم محم��د أم��ین  
 . م٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٢

أب�و عب�د اهللا   محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین : العنایة شرح الھدایة ، المؤلف    . ٤٥
: المت���وفى(اب���ن ال���شیخ ش���مس ال���دین اب���ن ال���شیخ جم���ال ال���دین الروم���ي الب���ابرتي   

 .  دار الفكر: الناشر)ھـ٧٨٦



 - ١٥٤٠ -

 م٢٠٠٨/ھـ١٤٢٩: صدر-أحمد مختار عمر وآخرون-العربیة المعاصرة . ٤٦
م��صطفى كم��ال ، دار :أحم��د ب��ن محم��د الع��دوي، تحقی��ق :ال��شرح ال��صغیر لل��دردیر  . ٤٧

 الفكر 
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي    : قنع ،المؤلف الكبیر على متن الم    . ٤٨

دار الكت�اب   : الناش�ر )ھ�ـ ٦٨٢: المتوفى(الجماعیلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین       
  .العربي للنشر والتوزیع

تق�ي ال�دین أب�و العب�اس أحم�د ب�ن       :   المؤل�ف - شرح العمدة لشیخ اإلسالم ابن تیمی�ة      . ٤٩
بن عبد اهللا ب�ن أب�ي القاس�م ب�ن محم�د اب�ن تیمی�ة الحران�ي         عبد الحلیم بن عبد السالم     

خال��د ب��ن عل��ي ب��ن محم��د الم��شیقح  : المحق��ق) ھ��ـ٧٢٨: المت��وفى(الحنبل��ي الدم��شقي 
 ١٤١٨األول�ى،   : دار العاصمة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة الطبع�ة       : الناشر

 . م١٩٩٧ -ھـ 
الخرشي الم�الكي أب�و عب�د     محمد بن عبد اهللا     : شرح مختصر خلیل للخرشي المؤلف     . ٥٠

 .  بیروت–دار الفكر للطباعة : الناشر) ھـ١١٠١: المتوفى(اهللا 
محم�د زھی�ر ب�ن ناص�ر        :  المحق�ق  -صحیح البخاري، لمحم�د ب�ن إس�ماعیل البخ�اري          . ٥١

ت�رقیم محم�د ف�ؤاد عب�د      مصورة عن ال�سلطانیة بإض�افة  ( دار طوق النجاة -الناصر 
  .ھـ١٤٢٢األولى، : الطبعة-) الباقي

 دار -محمد فؤاد عبد الب�اقي :  المحقق - مسلم، لمسلم بن الحجاج النیسابوري       صحیح . ٥٢
 .- بیروت–إحیاء التراث العربي 

دار الفك�ر  : لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي الناش�ر : الفتاوى الھندیة المؤلف    . ٥٣
  .ھـ١٣١٠الثانیة، : الطبعة

:  كتبھ وأبوابھ وأحادیثھرقم-١٣٧٩ بیروت، - دار المعرفة -فتح الباري، البن حجر . ٥٤
مح�ب ال�دین   : ق�ام بإخراج�ھ وص�ححھ وأش�رف عل�ى طبع�ھ        -محمد ف�ؤاد عب�د الب�اقي        

 .عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز: علیھ تعلیقات العالمة.الخطیب
وھ��و ش�رح لكت��اب ال�وجیز ف��ي الفق��ھ   [ال�شرح الكبی��ر  = ف�تح العزی��ز ب�شرح ال��وجیز    . ٥٥

عب�د الك��ریم ب�ن محم��د   : المؤل��ف)] ھ�ـ ٥٠٥: المت��وفى(ال�شافعي ألب�ي حام��د الغزال�ي    
 .دار الفكر: الناشر)ھـ٦٢٣: المتوفى(الرافعي القزویني 

ھ��و ش��رح للمؤل��ف عل��ى كتاب��ھ ھ��و (ف��تح المع��ین ب��شرح ق��رة الع��ین بمھم��ات ال��دین   . ٥٦
زین الدین أحمد بن عبد العزیز ب�ن زی�ن          : المؤلف)المسمى قرة العین بمھمات الدین    
دار : الناش�ر )ھ�ـ ٩٨٧: المت�وفى ( الملیب�اري الھن�دي      الدین بن علي بن أحمد المعبري     

 . األولى:  الطبعة-بن حزم
كم��ال ال��دین محم��د ب��ن عب��د الواح��د ال��سیواسي المع��روف ب��ابن الھم��ام  : ف��تح الق��دیر  . ٥٧

  . بدون طبعة وبدون تاریخ: دار الفكر الطبعة: الناشر)ھـ٨٦١: المتوفى(
 - مؤسسة الرس�الة -محسن التركي عبد اهللا بن عبد ال:  المحقق -الفروع ، البن مفلح      . ٥٨

  مـ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤األولى : الطبعة
أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا، ابن جزي : القوانین الفقھیة المؤلف . ٥٩

 .، دار الفكر)ھـ٧٤١: المتوفى(الكلبي الغرناطي 



 - ١٥٤١ -

 –ت  دار الكت�ب العلمی�ة، بی�رو       -المبدع في شرح المقنع ، لبرھ�ان ال�دین اب�ن مفل�ح               . ٦٠
 . م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨األولى :  الطبعة-لبنان

زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بك�ر ب�ن عب�د الق�ادر      : مختار الصحاح، المؤلف   . ٦١
المكتب�ة  : یوسف ال�شیخ محم�د ،الناش�ر   : ، المحقق )ھـ٦٦٦: المتوفى(الحنفي الرازي   

 .  صیدا– الدار النموذجیة، بیروت -العصریة 
محمد بن أحمد بن عبد العزی�ز ب�ن عل�ي    : المؤلف نتھى،معونة أولي النھى شرح الم . ٦٢

عب�د المل�ك ب�ن عب�د اهللا ب�ن دھ�یش، مكتب�ة         : المحق�ق  الفتوحي تقي ال�دین اب�ن النج�ار       
 .األسدي

) ھ�ـ ١٧٩: المت�وفى (مال�ك ب�ن أن�س ب�ن مال�ك ب�ن ع�امر األص�بحي الم�دني              : المدونة . ٦٣
  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، : دار الكتب العلمیة الطبعة: الناشر

عب�د  : محمد بن عبد اهللا السامري الحنبلي نصیر الدین المحقق        : المؤلف المستوعب، . ٦٤
 -ھ��ـ١٤٢٤: س��نة الن��شر ، مكتب��ة األس��دي: ،الناش��ر المل��ك ب��ن عب��د اهللا ب��ن دھ��یش

 . م٢٠٠٣
أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد  :المؤلف المستدرك على الصحیحین  . ٦٥

 ال�ضبي الطھم�اني النی�سابوري المع�روف ب�ابن البی�ع             بن حمدویھ بن ُنعیم بن الحك�م      
 –دار الكت�ب العلمی�ة     : الناش�ر  مصطفى عبد الق�ادر عط�ا      :تحقیق)ھـ٤٠٥: المتوفى(

 . م١٩٩٠ –ھـ١٤١١األولى،  : الطبعةبیروت
أب�و اس�حاق إب�راھیم ب�ن عل�ي ب�ن یوس�ف              : المھذب في فق�ھ اإلم�ام ال�شافعي المؤل�ف          . ٦٦

 . دار الكتب العلمیة: شرالنا) ھـ٤٧٦: المتوفى(الشیرازي 
منحة الخالق البن عابدین ، محمد أمین بن عمر بن عبدالعزیز عابدین الدمشقي  ط       . ٦٧

 .ھـ١٤١٢دار الفكر، :  ، بیروت٢
: المت�وفى (محمد بن أحمد بن أبي س�ھل ش�مس األئم�ة السرخ�سي            : المبسوط المؤلف  . ٦٨

: الن���شرب���دون طبع���ة ت���اریخ  :  بی���روت الطبع���ة–دار المعرف���ة : الناش���ر) ھ���ـ٤٨٣
 م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤

طبع��ة كامل��ة معھ��ا تكمل��ة ال��سبكي  ( دار الفك��ر - المجم��وع ش��رح المھ��ذب، للن��ووي  . ٦٩
  .-)والمطیعي

- الریاض– مكتبة الرشد-كمال یوسف الحوت :  المحقق-المصنف، البن أبي شیبة  . ٧٠
 . ھـ١٤٠٩األولى، : الطبعة

دار الكت�ب العلمی�ة    -مغني المحتاج إلى تصحیح ألفاظ المنھاج ، للخطیب ال�شربیني    . ٧١
 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، : الطبعة-

أب�و محم�د موف�ق ال�دین عب�د اهللا ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن قدام�ة                 : المغني البن قدامة     . ٧٢
: المت��وفى(الجم��اعیلي المقدس��ي ث��م الدم��شقي الحنبل��ي، ال��شھیر ب��ابن قدام��ة المقدس��ي 

 -ھ��ـ ١٣٨٨: رب��دون طبع��ة، ت��اریخ الن��ش  : مكتب��ة الق��اھرة الطبع��ة : الناش��ر)ھ��ـ٦٢٠
 . م١٩٦٨

 .دار النفائس: الموسوعة الطبیة الفقھیة ألحمد كنعان، النشر . ٧٣
من�صور ب�ن ی�ونس ب�ن ص�الح ال�دین اب�ن        : كشاف القن�اع ع�ن م�تن اإلقن�اع المؤل�ف         . ٧٤

 .دار الكتب العلمیة: الناشر)ھـ١٠٥١: المتوفى(حسن بن إدریس البھوتي الحنبلي 



 - ١٥٤٢ -

 .دار الكتب العلمیة: الناشر ،١: طالنافع الكبیر مع الجامع الصغیر للكنوي ، . ٧٥
شمس الدین محم�د ب�ن أب�ي العب�اس أحم�د          : نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج المؤلف      . ٧٦

دار الفك�ر، بی�روت     : ، الناش�ر  )ھ�ـ ١٠٠٤: المت�وفى (بن حم�زة ش�ھاب ال�دین الرمل�ي          
 .م١٩٨٤/ھـ١٤٠٤ -ط أخیرة : ،الطبعة

عب��د الجلی��ل الفرغ��اني   عل��ي ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن     : الھدای��ة ف��ي ش��رح بدای��ة المبت��دي     . ٧٧
ط��الل یوس��ف : المحق��ق)ھ��ـ٥٩٣: المت��وفى(المرغین��اني، أب��و الح��سن برھ��ان ال��دین  

 . لبنان– بیروت -دار احیاء التراث العربي : ،الناشر

 .معجم مقاییس اللغة البن فارس، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى . ٧٨

د ب��ن محم��د ب��ن عل��ي أحم��: الم��صباح المنی��ر ف��ي غری��ب ال��شرح الكبی��ر ،المؤل��ف  . ٧٩
 -المكتب�ة العلمی�ة   : الناش�ر )ھ�ـ ٧٧٠نح�و  : المت�وفى (الفیومي ث�م الحم�وي، أب�و العب�اس       

  .بیروت
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