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مستخلص االبحث 
يـناقـش هـذا الـبحث مـوضـوع مـفردات اإلمـام أحـمد فـي الـحج والـعمرة وقـد كـان مـن أهـم األسـباب الـتي 
دفـعت الـباحـث الخـتيار هـذا املـوضـوع حـاجـة االمـة االسـالمـية لـتبني الـكثير مـن الـعبادات السـيما الـحج 
والــعمرة  لــقلة الــفقه فــيها وتــكمن أهــمية الــبحث فــي الــتوصــل ملــفردات اإلمــام أحــمد فــي الــحج والــعمرة 
وتـأصـيلها وجـمعها وتـرتـيبها ومـقارنـتها والـتعليق عـليها وبـيان األحـكام املـترتـبة عـلى ذلـك ، ومـن ثـم كـان 
مــن أهــم أهــداف هــذا الــبحث بــيان األحــكام الــفقهية فــي الــحج والــعمرة وجــمع مــفردات اإلمــام أحــمد 
فـي الـحج والـعمرة  ودراسـتها ، وقـد اعـتمد الـباحـث فـي هـذا الـبحث عـلى املـنهج الـوصـفي االسـتقرائـي  
، وبحسـب طـبيعة املـوضـوع تـم تـقسيم الـبحث الـى مـقدمـة وثـالثـة فـصول وخـاتـمة ، أفـرد الـفصل األول 
لـــترجـــمة اإلمـــام أحـــمد فـــتناولـــت عـــصره وحـــياتـــه الـــشخصية والـــعلمية ، وتـــم تـــخصيص الـــفصل الـــثانـــي 
لــدراســة املــفردات املــتعلقة بــما قــبل الــدخــول فــي عــبادة الــحج والــعمرة وهــي شــروط الــحج واإلحــرام ، 
وفـي الـفصل الـثالـث تـناول الـباحـث املـفردات املـتعلقة بـما بـعد الـدخـول فـي عـبادة الـحج والـعمرة وهـي 
املـفردات املـتعلقة بـاملحـظورات واملـفردات املـتعلقة بـالـطواف ثـم الـوقـوف بـعرفـة والـفوات واالحـصار ، وقـد 
اجـتمع لـلباحـث مـن خـالل الـبحث والتحـري احـدى وثـالثـني مـفردة ذكـرهـا أصـحاب املـذهـب الـحنبلي فـي 
كـتبهم املـعتمدة ، وبـعد الـبحث وسـرد األدلـة واألقـوال لـكافـة املـذاهـب األربـعة ومـناقشـتها مـناقـشة عـلمية 
متجـــردة تـــبني لـــلباحـــث أنـــه ال يـــوجـــد إال خـــمس مـــفردات لـــلحنابـــلة فـــي الـــحج والـــعمرة ، وبهـــذا يتجـــلى 
لـــلباحـــث أن ادعـــاء االنـــفراد فـــي مـــسألـــة إلمـــام مـــن األئـــمة تـــحتاج مـــنا إلـــى فـــحص ومـــتابـــعة بـــحيث إن 
انــفرد فــعالً فنحــمله عــلى أنــه نــوع اجــتهاد مــعذور فــيه أو مــأجــور وإن لــم يــكن كــذلــك فــهو مســبوق فــال 

يضاف إليه انفراد بال مبرر شرعي .

املقدمة 
قـبل الـبدء أضـع الـتعريـف االصـطالحـي لـلمفردة وهـي : انـفراد أحـد األئـمة األربـعة بـقول فـي مـسألـة لـم 

يقل به بقية األئمة الثالثة الباقني . 

لكن لو أتينا على مسألة االنفراد فإنه يمكن تقسيمها إلى ثالثة أقسام : 

األول : انـــفراد إمـــام مـــن األئـــمة األربـــعة بـــقول مـــا قـــال بـــه أحـــد ســـواء مـــن بـــقية الـــثالثـــة أو غـــيرهـــم مـــن 
عـــلماء املســـلمني املجتهـــديـــن ، وهـــذا الـــنوع نـــادر الحـــدوث والـــقول بـــه يـــعد شـــاذاً إن حـــدث بـــل هـــي مـــن 
أغـــلوطـــات املـــسائـــل لـــذا يـــجب الـــعنايـــة بـــمثل هـــذا الـــنوع والـــتثبت مـــن حـــيث نســـبته لـــإلمـــام ألنـــه يحـــمل 

محذورين خطيرين :

األول : أغلب هذا األقوال مخالفة للنصوص الشرعية والقواعد الفقهية واألصولية .
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الـــــثانـــــي : يتخـــــذهـــــا أصـــــحاب الـــــهوى والـــــذي لـــــم يـــــعطوا حـــــضاً مـــــن الـــــعلم والـــــتقوى مـــــركـــــباً لـــــلفتاوى 
الشيطانية التي تبيح ما حرم اهلل . 

الـــثانـــي : أن يـــقول اإلمـــام بـــقول لـــم يـــوافـــقه أحـــد مـــن األئـــمة الـــثالثـــة لـــكن وافـــقه غـــيرهـــم ، وهـــذا ســـائـــغ 
الــوجــود فــي كــتب الــفقه املــعتمدة وهــذا يــرجــع الجــتهاد اإلمــام واعــتماده عــلى بــعض األصــول الــتي لــم 
يـعتمدهـا غـيره ، وهـذا الـنوع كـثير ويـحتاج إلـى عـنايـة مـن حـيث أنـه وسـيلة ملـعرفـة الـراجـح مـن املـرجـوح 
فــي املــسائــل الــفقهية فــربــما أصــاب صــاحــب االنــفراد لــوجــود نــص عــرفــه ولــم يــعرفــه غــيره أو وجــد فــي 

املسألة ما يرجح هذا القول من ناحية أصولية وتقعيديه .

الـثالـث : أن يـقول اإلمـام بـقول لـم يـوافـقه أحـد مـن أصـحاب املـذاهـب الـثالثـة الـباقـية بـغض الـنظر عـن 
مــوافــقة غــيرهــم ، ومــن هــنا أتــت قــضية املــفردات فــكان هــناك مــفردات لــإلمــام أبــي حــنيفة وكــذلــك مــالــك 

والشافعي وأحمد 

وهـذا الـنوع الـثالـث هـو مـا عـنيته فـي الـبحث الـذي قـدمـته لـنيل درجـة املـاجسـتير وهـو (( مـفردات اإلمـام 
أحـمد فـي الـحج والـعمرة )) وقـد اسـتعملت فـي ذلـك الـطريـقة االسـتقرائـية لـلوصـول الـى حـصر ومـعرفـة 
املـفردات تحـديـداً ثـم بـيان الـصحيح مـنها واملـثبت فـي كـتب الـحنابـلة ثـم مـن وافـقهم مـن األئـمة الـثالثـة 
الــباقــني ليخــلص لــدي فــي نــهايــة املــطاف املــفردات الــتي بــالــفعل قــالــها اإلمــام أحــمد ولــم يــوافــقه أحــد 
األئــمة الــثالثــة مــع تــرجــيح عــلمي لــلمفردة أو مــا يــضادهــا . عــلماً بــأنــني اعــتبرت املــفردة الــتي لــإلمــام 

أحمد فيها رواية أخرى بخالف املفردة ال تعد مفردة ألنه بذلك وافق إمام آخر في قوله . 

أأهھھھميیة االبحث 
حــصر املــفردات لــإلمــام أحــمد فــي الــحج والــعمرة وإثــبات مــا كــان صــحيحاً مــن حــيث قــواعــد االنــفراد 

ونفي ما لم يحمل شروط االنفراد .

صعوبة االبحث  
تحـــديـــد املـــفردة فـــي كـــتب الـــحنابـــلة األصـــلية واملـــعتمدة ومـــعرفـــة مـــقصود صـــاحـــب الـــكتاب فـــي مـــعنى 
املـفردة ،كـما أن هـناك صـعوبـة فـي الـوصـول إلـى مـوافـقة بـقية املـذاهـب لهـذه املـفردة إذ يـحتاج هـذا إلـى 
كــثرة مــراجــع فــي املــذهــب ،كــما أنــه ال يــوجــد كــتب أو أبــحاث ســابــقة طــرقــت مــثل هــذا الــباب بــالــكيفية 

التي سار عليها البحث .
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االمنهھجيیة  
أضـع صـيغة مـختارة لـلمفردة ليسهـل فـهمها ، ثـم أقـوم بـإثـبات وجـودهـا فـي كـتب الـحنابـلة املـعتمدة مـثل 
4املـــنح الـــشافـــيات  املـــبدع  اإلنـــصاف  والـــفروع  ثـــم بـــعد ذلـــك أورد املـــذاهـــب الـــثالثـــة األخـــرى عـــلى  3 2 1

الــترتــيب الــزمــني لــألئــمة أبــي حــنيفة ومــالــك والــشافــعي وأضــع أدلــة كــل مــذهــب ثــم أنــاقــش األدلــة قــبوالً 
ورداً ثــم اخــتار الــقول الــراجــح وأســباب الــترجــيح ومــا يــعضده مــن األدلــة الــنصية والــقواعــد األصــولــية 

والفقهية .

أأسبابب ااالنفراادد
 أـ األصـــول الـــتي يـــعتمدهـــا اإلمـــام فـــلو كـــان يـــرى قـــول الـــصحابـــي حـــجة انـــفرد بـــمسألـــة ال يـــرى غـــيره 

الحجية . 

ب ـ سعة اطالع وكثرة النصوص عند اإلمام لم يطلع عليها غيره وهذا من أعظم الدواعي .

ج ـ يجتهـد فـي املـسألـة بـنوع مـن االجـتهاد املـختلف عـن الـبقية لـشيء قـدح فـي نـفسه فـربـط بـني نـصني 
أو مسألتني . 

دـ أن تكون هذه املفردة ليست صحيحة عن هذا اإلمام .

هـ ـ أن يكون اإلمام قد رجع عن قوله باملفردة ولم ينقل ذلك عنه  .

وعـلى كـل حـال فـاملـفردة مـثلها مـثل غـيرهـا مـن املـسائـل االجـتهاديـة يـنظر فـيها بـطريـقة عـلمية اسـتداللـية 
فـما كـان مـنها مـبنية عـلى الـنص والـدلـيل والـقواعـد واألصـول الشـرعـية قـبل ومـا كـان بـخالف ذلـك ولـيس 

له حظ من النظر والدليل يرد . 

1 االمنح االشافيیاتت بشررحح مفررددااتت ااإلمامم أأحمدد : االبهھووتي ( تت 1051هھھھـ) تحقيیقق: أأ.دد/ عبددهللا محمدد االمططلقق / االططبعة ااألوولى / كنووزز أأشبيیليیا . 
االرريیاضض  

( 1427هھھھـ ــ 2006مم) .

2 االمبددعع : اابنن مفلح بررهھھھانن االدديینن ( تت 884هھھھـ) / االططبعة االثالثة / االمكتبب ااإلسالمي . بيیررووتت ( 1421هھھھـ ـ 2000مم) .

3 ااإلنصافف : عالء االدديینن أأبوو االحسنن علي بنن سليیمانن االمررددااوويي (817هھھھـ) / االططبعة ااألوولى / دداارر إإحيیاء االتررااثث . بيیررووتت (1419هھھھـ  1998مم ) .

4 االفررووعع  : اابنن مفلح ( تت762هھھھـ) تحقيیقق أأبوو االززهھھھررااء حاززمم االقاضي /االططبعة ااألوولى / دداارر االكتبب االعلميیة . بيیررووتت (1418هھھھـ ــ 1997مم)
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ترجمة اإلمام أحمد
ترجمة لإلمام أحمد يمكن أن نجعلها في نقاط كما يلي : 

املـــجتمع : عـــاش رحـــمه اهلل فـــي الـــفترة مـــا بـــني 164ه إلـــى 241ه أي فـــي عهـــد الـــدولـــة •
5العباسية (( الذي شهد تطورا رائعاً وحضارة راقية ) 

وقـــــــد عـــــــاش فـــــــي مـــــــجتمع تـــــــأثـــــــر ( بـــــــاملـــــــساجـــــــد ودورهـــــــا والـــــــتطور الـــــــعقلي والـــــــتأثـــــــر بـــــــثقافـــــــات األمـــــــم 
6الـــسابـــقة ))  ، وكـــان مـــن أبـــرز الـــنشاطـــات الـــعلمية االنـــفتاح عـــلى عـــلوم اآلخـــريـــن مـــن األمـــم األخـــرى 

وبـالـتالـي نشـطت الـترجـمة نـشاطـاً كـبيراً مـما أدى إلـى ظـهور تـوجـهات مـختلفة فـي املـجتمع اإلسـالمـي 
فظهـرت املـعتزلـة والـقدريـة والـجهمية وغـيرهـم وعـصف بـاألمـة الـقول بخـلق الـقرآن الـتي وقـف فـيها اإلمـام 

أحمد طوداً شامخاً أعز اهلل به أهل السنة وقمع اهلل به أهل البدعة .

حـياتـه الـخاصـة : اسـمه أبـوعـبداهلل أحـمد بـن محـمد بـن حـنبل بـن هـالل بـن أسـد .. ولـد •
ســنة 164ه وعــاش يــتيماً دفــعته أمــه إلــى طــلب الــعلم قــال رحــمه اهلل : "طــلبت الحَـــــِديــث 

7َوأَنا ابْن ِسّت عشرَة سنة"  

عـلمه ورحـلته : عـاش رحـمه مـحباً لـلسنة تـعلماً وعـمالً وتـعليماً لـها قـال عـنه الـشافـعي : •
أحـمد إمـام فـي ثـمان خـصال : إمـام فـي الحـديـث ، إمـام فـي الـفقه ، إمـام فـي الـلغة ، 
إمـــام فـــي الـــقرآن ، إمـــام فـــي الـــفقر ، إمـــام فـــي الـــزهـــد ، إمـــام فـــي الـــورع ، إمـــام فـــي 

8السنة ..."   وقد أثنى عليه جمع من كبار العلماء عصره .

5   النوازل الكبرى في التاريخ اإلسالمي (52)

6   النوازل الكبرى في التاريخ اإلسالمي(61)

7 سيرة اإلمام أحمد ج1ص31 .

8  - طبقات الحنابلة ج1ص 10 .
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وكــعادة أهــل زمــانــه مــن طــلبة الــعلم والــعلماء رحــل فــي طــلب الــعلم زار خــاللــها أهــم الــحواضــر الــعلمية 
فــي زمــانــه كــالــحجاز والــيمن وأخــذ مــن الــعلماء األجــالء الــكبار حــيث بــلغ عــددهــم مــئتني وثــمانــني ونــيفاً 

11منهم اإلمام الشافعي وعبدالرزاق  وسفيان بن عيينة  والقاضي أبو يوسف   ...  10 9

ومســـلم  وأبـــو  13وقـــد زكـــى رحـــمه اهلل عـــلمه عـــمالً وعـــطاء لـــطلبته وقـــد كـــان مـــن أعـــظم طـــالبـــه الـــبخاري 12

14داود  بل وقد أخذ عنه مشايخه كعبدالرزاق والشافعي 

مـؤلـفاتـه : قـد قـدم اإلمـام أحـمد لـلمكتبة اإلسـالمـية نـوعـية مـن الـكتب الـتي تـتسم بـالـقوة •
والــرصــانــة وثــقة االعــتماد عــليها وأعــظمها شــأنــاً كــتاب املــسند ولــه كــتب أخــرى كــكتاب 

الزهد والعلل وفضائل الصحابة وغيرها .

وفــــاتــــه : تــــوفــــي عــــليه رحــــمة اهلل فــــي الــــعاشــــر مــــن ربــــيع األول ســــنة 241هـ ولــــه ثــــمان •
وســــبعون ســــنة ، وقــــد كــــان يــــوم جــــنازتــــه يــــومــــاً مــــهيباً ظهــــر فــــيه وتجــــلى مــــقام الــــعلماء 

الصادقني الربانيني . 

9 ابن نافع الحافظ الكبير عالم اليمن أبو بكر الحميري موالهم الصنعاني الثقة  توفي سنة أحدى عشر ومئتني . سير أعالم النبالء ( ج9ـ 

ص563)

10 سفيان بن عيينة : ابن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم ، أخي الضحاك بن مزاحم اإلمام الكبير حافظ العصر ، شيخ 

اإلسالم أبو محمد الهاللي الكوفي ، ثم املكي . [ ص: 455 ] مولده : بالكوفة في سنة سبع ومائة وتوفي سنة مائة وثمانية وتسعون( سير 
أعالم النبالء 8/454) .

11 هو اإلمام املجتهد العالمة املحدث قاضي القضاة ، أبو يوسف ، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية 

األنصاري الكوفي . وسعد بن بجير له صحبة ، وهو سعد بن حبتة ، وهي أمه ، وهو بجلي [ ص: 536 ] من حلفاء األنصار ، شهد 
الخندق وغيرها . مولد أبي يوسف في سنة ثالث عشرة ومائة . توفي أبو يوسف يوم الخميس خامس ربيع األول سنة اثنتني وثمانني 

ومائة(سير أعالم النبالء ج/8 ـ ص535)

12 محمدد بنن إإسماعيیلل بنن إإبررااهھھھيیمم بنن االمغيیررةة بنن بررددززبهھ ٬، ووقيیلل بذذددززبهھ ٬، ووهھھھي لفظظة بخارريیة ٬، معناهھھھا االززررااعع وولدد أأبوو عبدد هللا في شوواالل سنة أأرربع 
ووتسعيینن وومائة صاحبب االصحيیح تووفي سنة ستت ووخمسيینن وومئتيینن . سيیرر أأعالمم اااالنبالء ( جج12ــ 392)

13 هھھھوو ااإلمامم االكبيیرر االحافظظ االمجوودد االحجة االصاددقق أأبوو االحسيینن مسلمم بنن االحجاجج بنن مسلمم بنن وورردد بنن كووشاذذ االقشيیرريي االنيیسابوورريي صاحبب 
االصحيیح وولدد سنة أأرربع وومئتيینن ووتووفي سنة إإحددىى ووستوونن وومئتيینن ) سيیرر أأعالمم االنبالء ( جج12ــ صص557)

14 سليیمانن بنن ااألشعثث بنن شدداادد بنن عمرروو بنن عامرر . كذذاا أأسماهه عبدد االررحمنن بنن أأبي حاتمم .. ووززاادد : اابنن عمرروو بنن عمرراانن . ااإلمامم ٬، شيیخ االسنة ٬، 
مقددمم االحفاظظ أأبوو ددااوودد ٬، ااألززدديي االسجستاني ٬، محددثث االبصررةة وولدد سنة ااثنتيینن وومائتيینن ووتووفي أأبوو ددااوودد في ساددسس عشرر شوواالل ٬، سنة خمسس ووسبعيینن 

وومائتيینن . سيیرر أأعالمم االنبالء (جج13ــ صص203)
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املفردات 
بـعد الـتتبع لـلمفردات وجـدت عـددهـا احـدى وثـالثـني مـفردة تـتوزع عـلى املـناسـك ، وسـوف أسـرد صـيغ 
املـــفردات الـــتي وافـــق اإلمـــام غـــيره مـــن األئـــمة الـــثالثـــة أو كـــان لـــه فـــيها روايـــة أخـــرى تـــوافـــقهم ثـــم أورد 

املفردات التي لم يوافقه أحد األئمة وليس له رواية أخرى معتبرة توافقهم : 

أأووالً : االمفرددااتت االتي وواافقهھ فيیهھا أأحد ااألئمة أأوو أأنن لإلمامم أأحمد رروواايیة أأخرىى بخالفف االمفرددةة 
1ـ صـــيغة املـــفردة : ( أن مـــن مـــات ولـــم يـــحج لـــزم الـــورثـــة اخـــراج نـــفقة الـــحج أو الـــعمرة أو كـــليهما مـــن 

 . 15جميع املال ليحج عن امليت ويعتمر عنه ) وافقه الشافعي 

2ـ صـيغة املـفردة : ( نـفقة الـصبي فـي الـحج تـؤخـذ مـن مـالـه ال عـلى ولـيه ) .هـي روايـة واألخـرى أنـها 
من مال الولي . 

3ـ صــيغة املــفردة: ( اإلمــام أحــمد يــرى لــوجــوب الــحج وجــود محــرم لــلمرأة ويــقول املحــرم مــن الســبيل) 
 . 16وافقه األحناف 

 . 417 ـ صيغة املفردة : ( عند أحمد أن الكافر ال يعد محرماً للمسلمة). وبه قال األحناف في رواية 

5ـ صـيغة املـفردة : ( مـتى أحـرمـت املـرأة تـطوعـاً بـغير إذن الـزوج وكـذلـك الـعبد أحـرم تـطوعـاً بـغير إذن 
السيد فليس للزوج وال السيد تحليلهما .. ) ، هناك قول بالتحليل عند الحنابلة . 

6ـ صـيغة املـفردة : ( لـو حـدث وأنـابـه اثـنان فـي نـسك فـأحـرم الـنائـب عـن أحـدهـما ولـم يـعني وقـع لـه ولـم 
 . 18يقع عن واحد منهما  ) .وهو قول عند الشافعية 

7ـ صـيغة املـفردة : ( املـعضوب وهـو : املـريـض مـرضـاً ال يـرجـى بـرؤه إذا أنـاب فـي الـحج فـُحج عـنه ثـم 
 . 19أنه عوفي لم يجب عليه حج آخر ) . وهو قول عند الشافعية 

15 ااألمم جج5 صص29 .

16 ووفتح االقدديیرر جج2 صص302 .

17 مجمع االبحرريینن ووملتقى االنيیرريینن  صص 217 .

18 االمجمووعع جج3 صص103 .

19 االمجمووعع جج7 صص 69 .
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8ـ صــيغة املــفردة : ( اخــتيار الــتمتع أفــضل مــن الــقران واإلفــراد عــند عــدم ســوق الهــدي ) وهــي روايــة 
20للشافعي . 

9ـ صـيغة املـفردة : ( فـي حـال قـام الـحاج بـسوق الهـدي فـإن الـقران لـه أفـضل )  ووافـقه األحـناف فـي 
تفضيل القران مطلقاً . 

10ـ صـــيغة املـــفردة : ( مـــن أوقـــع اإلحـــرام لـــلعمرة فـــي غـــير أشهـــر الـــحج لـــم يـــكن مـــتمتعاً وإن وقـــعت 
 . 21أفعالها في أشهر الحج ) ، وهو قول للشافعي 

11ـ صـيغة املـفردة : ( يـضمن الـصيد والشجـر فـي حـرم املـديـنة وجـزاء ذلـك سـلب الـجانـي  بـأخـذ مـن 
22وجده ما عليه من الثياب ) ، وهي رواية للشافعي ، وهناك رواية ألحمد بعدم الضمان . 

12ـ صـيغة املـفردة : (املحـرم إذا سـاعـد مـثله بـالـداللـة عـلى صـيد أو مـساعـدة لـه بـحيث كـان سـببا فـي 
23الصيد فالضمان بينهما بالتساوي ) ، وهو وجه عند الشافعية . 

13ـ صـــيغة املـــفردة : ( أن لـــكل مـــن شـــعر الـــبدن وشـــعر الـــرأس حـــكم مســـتقل فـــلو حـــلقهما لـــكان لـــكل 
واحد منهما فدية ) ، لكن هناك رواية ألحمد أنها فدية واحدة . 

14ـ صـيغة املـفردة : ( يـجوز دهـن الـرأس بـالـزيـت والشحـم وسـائـر األدهـان الـغير مـطيبة ) وفـي روايـة 
باملنع ويفدي إن فعل . 

15ـ صــــيغة املــــفردة : (املحــــرم إذا لــــم يجــــد نــــعلني فــــله لــــبس الــــخفني وال يــــلزمــــه قــــطعهما دون الــــكعبني 
وليس عليه فدية والحال هذه ) ، وهناك رواية ألحمد بالقطع . 

16ـ صيغة ملفردة : ( أن الرجعة في اإلحرام ال تصح )، وهناك رواية بالصحة . 

17ـ صــيغة املــفردة : ( إذا قــام املحــرم بــالــلمس لــشهوة أو قــبََّل أو وطء دون الــفرج فــأمــنى فــعليه بــدنــة 
كفارة لهذا املحظور ) ، وهناك رواية أنها شاة . 

18ـ صــيغة املــفردة ( مــن نــظر المــرأة وأعــاد الــنظر فــأمــنى فــعليه فــديــة ألنــه يــمكنه االمــتناع ) وبــه قــال 
 . 24أبو حنيفة 

20 االعززيیزز شررحح االووجيیزز  جج 3  صص 342 .

21 االمجمووعع جج7 صص٬110، االحاوويي ٬4/28، نهھايیة االمططلبب 4/168 ٬، منهھاجج االططالبيینن صص193 .

22 االمجمووعع جج7 صص٬400، االووجيیزز صص271 ٬، االمنهھاجج صص 207 ٬، االووسيیطط صص 702 ٬، نهھايیة االمططلبب  جج4 صص419 .

23 ررووضة االططالبيینن  جج3 صص 149

24 االهھدداايیة جج2 صص405 ٬، االكافي جج2 صص 843 .
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19ـ صــيغة املــفردة : ( يــندب لــلمتمتع إذ دخــل مــكة لــيطوف طــواف الــزيــارة أن يــطوف لــلقدوم قــبله) ، 
وهناك قول ألحمد بعدم االستحباب . 

20ـ صـيغة املـفردة : ( مـن كـان قـادراً عـلى املـشي فـي الـطواف فـركـب أو حُــــمل لـم يجـزئـه هـذا الـطواف 
. 25) ، وبه قال مالك في رواية 

21ــ صــيغة املــفردة : ( ال يجــزئ طــواف الــحامــل إال إذا نــوى عــن نــفسه فــقط دون املحــمول  أو نــوى 
هو واملحمول عنه) ، وفي قول عند الحنابلة أنه لو نوى كل واحد عن نفسه صح لكليهما . 

22ـ صـيغة املـفردة : ( يـمكن نـفالً أن يـطوف سـبعة أشـواط ثـم سـبعة أخـرى ثـم سـبعة أخـرى ثـم سـبعة 
 . 26أخرى فإذا فرغ ركع لكل سبعة أشواط ركعتني ) ، وبه قال الشافعي 

23ـ صـــيغة املـــفردة : ( يـــبدأ الـــوقـــوف بـــعرفـــة مـــن فجـــر يـــوم عـــرفـــة فـــمن وقـــف قـــبل الـــزوال ودفـــع فـــوقـــوفـــه 
صحيح )  والرواية الثانية عند أحمد أنه بعد الزوال . 

24ـ صــيغة املــفردة : ( مــن طــلع عــليه فجــر يــوم النحــر ، ولــم يــتمكن مــن الــوقــوف بــعرفــة ســواء بــعذر أو 
بـــغير عـــذر ، فـــقد فـــاتـــه الـــحج ، ويـــنقلب إحـــرامـــه عـــمرة ، ويتحـــلل بـــها إن لـــم يـــختر الـــبقاء عـــلى إحـــرامـــه 

ليحج من قابل وهي رواية ألحمد ) والرواية األخرى ال ينقلب . 

25 ـ صـيغة املـفردة : ( إذا أحـصر املحـرم ذبـح هـديـاً فـإن لـم يجـد الهـدي أو ثـمنه صـام عشـرة أيـام )، 
27وهو قول للشافعي . 

26ـ صـــيغة املـــفردة : ( ال ينحـــر املـــحصر هـــديـــه إال بـــالحـــرم فـــي روايـــة ) ، وهـــناك روايـــة انـــه فـــي محـــل 
الحصر.

فهـذه املـفردات ال تـعد مـفردات بـاملـعنى الـحقيقي طـاملـا قـال بـها إمـام آخـر أو كـان لـإلمـام أحـمد روايـة 
توافق املذاهب األخرى . 

ثانيیاً : االمفرددااتت االتي لم يیواافقهھ فيیهھا أأحد االمذااهھھھب االثالثة وولم يیكن لهھ رروواايیة معتبرةة بخالفهھا   
  1ـ صــيغة املــفردة : ( مــن أحــرم مــفرداً أو قــارنــاً ولــم يــسق هــديــاً يــندب أن يــفسخ نــية الــحج ويــجعله 

عمرة ) .

2ـ صـيغة املـفردة : ( مـن أحـرم بـالـعمرة ثـم أنـه قـام بـالـسفر ثـم أنـه ملـا أحـرم بـالـحج كـان هـذا اإلحـرام 
من مسافة تبعد عن مكة مسافة قصر فال هدي تمتع عليه أي أنه انقطع تمتعه ) .

25 جامع ااألمهھاتت ضض 194 ٬، فتح االبررللتمهھيیدد 8/498 ٬، االذذخيیررةة 3/246 .

26 االمجمووعع جج8 صص 59 ٬، ررووضة االططالبيینن 3/83 .

27 االمجمووعع  جج 8 صص229 ٬، ااألمم ٬5/198، االحاوويي 4/354 ٬، نهھايیة االمططلبب 4/434 ٬، مختصرر االمززني صص104 ٬، االووسيیطط 2/707 ٬، ررووضة 
االططالبيینن 3/174 .
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3ـ صيغة املفردة : ( إذا دل غير املحرم مثله على صيد الحرم فقتله فالضمان مشترك بينهما) .

4ـ صيغة املفردة : ( يشترط في طواف اإلفاضة أن يعينه بالنية فإن لم يفعل لم يصح ) .

5ـ صـيغة املـفردة : ( فـي سـابـع ذي الـحجة لـم يـرد سـنة بـالخـطبة فـي هـذا الـيوم عـن الـنبي صـلى اهلل 
عليه وسلم ) .

فهـــذه هـــي املـــفردات لـــإلمـــام أحـــمد فـــي الـــحج والـــعمرة عـــلى الـــصورة املـــعتبرة الـــتي يـــمكن فـــيها نســـب 
االنفراد لإلمام 

الخاتمة 
بهــذا املــلخص نجــد أن املــفردات تــحتاج إلــى مــزيــد مــن الــعنايــة خــاصــة فــي املــسائــل الــتي تــمس حــياة 
الـناس بـصورة مـتكررة حـتى ال يحـدث لـلناس تـشويـش فـي عـبادتـهم ، ومـنع كـل حـاقـد وحـاسـد وزنـديـق 

من التطاول على األئمة الكرام بنشر وترويج األقوال الشاذة الغريبة عنهم . 

ولعل مما يجمل في هذا املقام أن أضع بعض التوصيات في نقاط ليسهل األخذ بها ومن ذلك : 

أوالً : يــجب الــنظر فــي املــفردات عــلى أســاس أنــها ليســت روايــة وحــيده فــي املــذهــب بــل قــد يــكون  لــها 
روايـــات أخـــرى فـــي املـــذاهـــب األخـــرى وبـــذلـــك ســـوف نجـــد تـــقلص أعـــداد املـــفردات ، كـــما يـــجب األخـــذ 

الرواية االشهر في املذهب.

ـثانـياً : يـجب عـند دراسـة املـفردة مـن شـدة التحـري عـنها ألنـها فـي الـغالـب أنـها غـير صـحيحة ، وذلـك 
بالرجوع إلى الكتب األصلية في املذهب والتحقق من خاللها . 

ـ ثـــالـــثاً : االنـــفراد لـــيس عـــيب فـــي حـــد ذاتـــه إذ قـــد نجـــد أن املـــفردة مـــبنية عـــلى دلـــيل لـــم يـــطلع عـــليه إال 
صاحب االنفراد ، وهذا وإن كان نادراً لكنه ممكن الحصول وعليه فال نشنع على االنفراد. 

ـ رابـــعاً : االعـــتذار لـــإلمـــام صـــاحـــب املـــفردة إذ يـــعتريـــه الخـــطأ والـــنسيان ويـــغمس الخـــطأ فـــي مـــحيط 
حسناته . 

ـ خـامـساً : إعـادة تـوجـيه أصـحاب املـذاهـب إلـى مـنهجية املـفردات لـكي تـسقط كـمفردة إن لـم يـكن لـها 
وجه . 

ـ ســـــادســـــاً : إقـــــامـــــة دورات عـــــلمية مـــــتخصصة بـــــعنوان رفـــــع املـــــالم عـــــن أئـــــمة اإلســـــالم لـــــبيان بـــــعض 
االغلوطات التي تدور حول علمهم وشخصياتهم . 

ـ سـابـعاً : طـرح اطـروحـات تـبحث فـي مـسائـل الـخالف بـأسـلوب مـنهجي عـلمي مـتفق عـليه يـكون قـاعـدة 
لجميع طلبة العلم .
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هـــذه الـــورقـــة الـــعلمية هـــي مـــلخص لـــرســـالـــة املـــاجســـتير الـــتي قـــدمـــتها لـــجامـــعة الـــنيلني بـــالـــسودان لـــنيل 
الـدرجـة الـعلمية وقـد وفـقت فـي ذلـك وسـوف تـطبع الـرسـالـة عـلى صـورة كـتاب بـعد الـتعديـل والـترتـيب إن 

شاء اهلل. 

املراجع 
املــنح الــشافــيات بشــرح مــفردات اإلمــام أحــمد : الــبهوتــي ( ت 1051هـ) تــحقيق: أ.د/ 1.

ــ  عــــــبداهلل محــــــمد املــــــطلق / الــــــطبعة األولــــــى / كــــــنوز أشــــــبيليا . الــــــريــــــاض ( 1427هـ 
2006م) .

املــبدع : ابــن مــفلح بــرهــان الــديــن ( ت 884هـ) / الــطبعة الــثالــثة / املــكتب اإلســالمــي . 2.
بيروت ( 1421هـ ـ 2000م) .

اإلنـــصاف : عـــالء الـــديـــن أبـــو الـــحسن عـــلي بـــن ســـليمان املـــرداوي (817هـ) / الـــطبعة 3.
األولى / دار إحياء التراث . بيروت (1419هـ  1998م ) .

الـفروع  : ابـن مـفلح ( ت762هـ) تـحقيق أبـو الـزهـراء حـازم الـقاضـي /الـطبعة األولـى / 4.
دار الكتب العلمية . بيروت (1418هـ ــ 1997م)

الـنوازل الـكبرى فـي الـتاريـخ اإلسـالمـي /د: فـتحي زغـروت / الـطبعة األولـى / األنـدلـس 5.
الجديدة /مصر (1430ــ 2009) .

 ســيرة اإلمــام احــمد : صــالــح ابــن اإلمــام أحــمد ( ت265هـ) تــحقيق : فــؤاد عــبداملــنعم 6.
أحــــــــمد /الــــــــطبعة الــــــــثالــــــــثة / دار الســــــــلف للنشــــــــر والــــــــتوزيــــــــع . الــــــــريــــــــاض ( 1415هـ ـ 

1995م ) . 

 شجـــــرة الـــــنور الـــــزكـــــية فـــــي طـــــبقات املـــــالـــــكية : مخـــــلوف / املـــــطبعة الســـــلفية . الـــــقاهـــــرة 7.
( 1349هـ) .

األم : اإلمــام محــمد بــن إدريــس الــشافــعي ( ت 204) د/ أحــمد بــدر الــديــن حــسون / 8.
الطبعة األولى / دار قتيبة . بيروت ( 1416هـ ـ 1996م) .

فـــتح الـــقديـــر : ابـــن هـــمام ( ت 681هـ) / الـــطبعة األولـــى / املـــطبعة الـــكبرى األمـــيريـــة . 9.
بوالق ( 1315هـ ) 

مجـــمع البحـــريـــن ومـــلتقى الـــنيريـــن : ابـــن الـــساعـــاتـــي ( ت694هـ) / تـــحقيق : إلـــياس 10.
قبالن / الطبعة األولى / دار الكتب العلمية . بيروت ( 1426هـ ــ 2005)

املجـموع : الـنووي ( ت 676هـ ) د/ محـمود مـطرحـي  / الـطبعة األولـى / دار الـفكر . 11.
بيروت ( 1421ه ــ 2000م ) .
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الـعزيـز شـرح الـوجـيز املـعروف بـالشـرح الـكبير : الـرافـعي ( ت 623هـ) تـحقيق : عـلي 12.
محـمد مـعوض وعـادل أحـمد عـبداملـوجـود / الـطبعة األولـى / دار الـكتب الـعلمية . بـيروت 

( 1417هـ ـ 1997) 

الـــحاوي الـــكبير شـــرح مـــختصر املـــزنـــي : أبـــو الـــحسن عـــلي بـــن محـــمد بـــن محـــمد بـــن 13.
حــبيب ا املــاوردي ( ت 450) عــلي محــمد مــعوض وعــادل أحــمد عــبداملــوجــود / الــطبعة 

األولى / دار الكتب العلمية . بيروت ( 1419هـ ـ 1999م) .

نــهايــة املــطلب فــي درايــة املــذهــب : الــجويــني ( ت 478) تــحقيق : عــبدالــعظيم محــمود 14.
الديب / الطبعة األولى / دار املنهاج . جدة ( 1428هـ ــ 2007م) .

روضـــة الـــطالـــبني : الـــنووي ( ت676هـ) إشـــراف : زهـــير الـــشاويـــش/ الـــطبعة الـــثالـــثة/15.
املكتب اإلسالمي . بيروت (1412هـ ــ 1991م ) .

الهـــدايـــة شـــرح بـــدايـــة املـــبتدي : املـــرغـــينانـــي ( ت593هـ ) تـــحقيق : نـــعيم أشـــرف نـــور 16.
أحـــــمد / الـــــطبعة األولـــــى / إدارة الـــــقرآن والـــــعلوم اإلســـــالمـــــية . كـــــراتـــــشي ( 1417هـ ـ 

1997م ) .

الــــــكافــــــي فــــــي الــــــفقه الــــــحنفي ج2 ص754 ، بــــــدائــــــع الــــــصنائــــــع 2/364 ، الهــــــدايــــــة 17.
2/309 ، مجمع البحرين  2/221 ، فتح القدير 2/134 .

جــامــع األمــهات : جــمال الــديــن أبــو عــمرو عــثمان بــن عــمر ابــن أبــي بــكر بــن الــحاجــب 18.
( ت 646هـ ) تـــــــحقيق : أبـــــــو عـــــــبدالـــــــرحـــــــمن األخـــــــضر األخـــــــضري / الـــــــطبعة األولـــــــى/ 

اليمامة . دمشق (1419هـ ــ 1998م 

فــــتح الــــبر فــــي الــــترتــــيب الــــفقهي لــــتمهيد ابــــن عــــبدالــــبر : املــــغراوي / الــــطبعة األولــــى / 19.
مجموعة تحف النفائس الدولية . الرياض ( 1416هـ ــ 1996م) .

الـــــذخـــــيرة : الـــــقرافـــــي ( ت 684هـ) تـــــحقيق د/ محـــــمد حـــــجي / الـــــطبعة األولـــــى / دار 20.
الغرب اإلسالمي . بيروت ( 1414هـ ـ 1994م ) .

مـختصر املـزنـي فـي فـروع الـشافـعية : املـزنـي ( ت 264) تـحقيق : محـمد عـبدالـقادر 21.
شاهني / الطبعة األولى / دار الكتب العلمية . بيروت ( 1419هـ ــ 1998م) .

الـوسـيط : الـغزالـي ( ت 505) تـحقيق : أحـمد محـمود إبـراهـيم / الـطبعة األولـى / دار 22.
السالم . القاهرة ( 1417هـ ــ 1997م) .
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