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أثر

أثر

أت كتاب الرسالة على الشافعي
قال املزين" :قر ُ
مثانني مرة ،فما من مرة إال وكان يقف على خطأ،
فقال الشافعي :هيه ،أىب اهلل أن يكون كتاباً
صحيحاً غري كتابه" اهـ(.)1

) )1الدر المختار كحاشية ابف عابديف :البف عابديف(.)27 /1
ت

اإلهداء

اإلىداء
إلى مف أرسمو ربي رحمة لمعالميف بشي انر كنذي انر ،كداعيان إلى اهلل بإذنو كسراجان مني انر ،رسكلنا محمد ابف
عبداهلل (صمى اهلل عميو كسمـ).
إلى كرثة األنبياء عممائنا كمشايخنا الذيف سطركا بأقبلميـ نيضتنا كعزتنا كتقدمنا.
يمد في يعمرؾ لترل
إلى مف أحمؿ اسمو بكؿ افتخار ،كعممني العطاء دكف انتظار أرجك مف اهلل أف ي
ثما انر قد حاف قطافيا بعد طكؿ انتظار ،كستبقى كمماتؾ نجكمان أىتدم بيا اليكـ كفي الغد كالى األبد
(أبي العزيز)
كؿ االحتراـ كالتقدير ألجمؾ يا نبع العطاء ،يا مكافحان ألجمنا ،ك يا مناضبلن إلسعادنا ،كابدت مشاؽ
الحياة كي تخدمنا ،كذقت ألكاف الشقاء كي تربينا ،فزرعت البذكر ،كىا أنت تجني الثمار ،جيبلن طيبان
فيو الخير كالعطاء بإذف اهلل ،فكؿ الفخر لي أنؾ أبي ،أقكؿ لؾ رحمؾ اهلل كما ربيتني صغي انر ككفمتني
كبيرا ،أعانني اهلل عمى بًرؾ.
إلى معنى الحب كالحناف ،إلى بسمة الحياة كسر الكجكد ،إلى مف كاف دعاؤىا سر نجاحي كحنانيا
بمسـ جراحي إلى مف أتمنى رضاىا عني ست الحبايب كأغبلىـ
(أمي الحبيبة).
أقكؿ ً
لؾ أعانني اهلل عمى برؾ
إلى مف عشت معيـ أجمؿ سنكات عمرم
كاحتضنتني بيـ ذكريات بيت كاحد
األعزاء عمى قمبي ...كسندم كعزكتي في حياتي.
إخكتي :محمد ،حسيف.
كأخكاتي :ىبة ،فداء ،تحرير ،حنيف ،آية ،دينا ،منار.
إلى أىمي كربعي ...كعائمتي الجميمة.

ث
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إلى رفقاء الدرب كالمسيرة العممية ،كأخص منيـ
األخكة األفاضؿ :محمكد عبد المعطي مقاط ،محمد سعدم أبك شنب ،ببلؿ إبراىيـ أبك جممبك
كمصطفى محمد نجـ.
إلى الذيف كقفكا بجانبي في كؿ خطكة مف خطكات حياتي.
إلى أصدقائي كأحبائي طمبة العمـ ،كحممة القرآف ،كعشاؽ المجد.
إلى األسرل كالمكمكميف ...إلى الشيداء المياميف.
إلى ىؤالء جميعان أىدم ثمرة ىذا البحث العممي المتكاضع كفاء كتقدي انر ،سائبلن المكلى جؿ كعبل أف
يجعمو خالصان لكجيو الكريـ ،كأف يجعمو في مكازيف أعمالي يكـ القيامة إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو.
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شكر وتقدير
الحمد هلل عمى نعمائو ،كالشكر لو عمى تكفيقو كامتنانو ،كال إلو إال اهلل تعظيمان لشأنو ،القائؿ في
َ
ّ
ّ
ُ
محكـ تنزيموَ { ،و َوا ةِله ّوِي ج ِۡػ َىث ف ِى َي ٱللِه }[النحؿ ،]53:فممو الحمد أكالن كآخ انر.
ش ُكر َّ
ش ُك ُر المَّ َو}( ،)1كالتزامان بيذا المنيج
اس َل َي ْ
الن َ
كانطبلقان مف قكؿ الرسكؿ)َ { :)م ْف َل َي ْ ُ
الرباني في إسناد الفضؿ ألىمو ،فإنني أتقدـ بخالص شكرم كعظيـ تقديرم ،كامتناني ،كاحترامي
أستاذم األستاذ الدكتكر :مازف مصباح صباح ،أستاذ الفقو كأصكلو بجامعة األزىر حفظو اهلل
شيخي ك
ل
ٌ
ٌ
كأداـ ظمو ،كالدكتكر :بساـ حسف العؼ ،أستاذ الفقو المقارف بجامعة األقصى حفظو اهلل كأداـ ظمو،
سعدت بإشرافيما عمى ىذه الرسالة ،فقد رافقتيما في ىذه الرحمة العممية ،ففتحا لي قمكبيما،
كالذم
ي

كجادا عمي بإرشاداتيما السديدة ،كتكجيياتيما المفيدة ،كالذم عيدتيما كعاء يتدفؽ عممان ،معطاءيف ببل
عمي
نعـ المرشديف ،كالمعمميف ،كالمكجييف ،حيث لـ يبخبل
حدكد ،كمخمصيف ببل قيكد ،فكانا ى
ٌ
بجيدىما ،أك كقتيما ،أك تشجيعيما ،معمميف مدققيف منقحيف ،فجزاىـ اهلل عني خير الج ازء ،كبارؾ في
جيكدىما المعطاءة ،كنفع اهلل بيما اإلسبلـ كالمسمميف.
كما أتقدـ بجزيؿ الشكر كعظيـ االمتناف إلى فارسيف مف فرساف كمية الشريعة ،عضكم لجنة
المناقشة الدكتكر :نعيـ سمارة المصرم ،حفظو اهلل كأداـ ظمو ،أستاذ الفقو المقارف بجامعة األزىر،
كالدكتكر :زياد إبراىيـ مقداد ،حفظو اهلل كأداـ ظمو ،أستاذ الفقو المقارف في الجامعة اإلسبلمية،
لتفضميما برحابة صدر كطيب نفس ،بمناقشة رسالتي كاثرائيا بالتكجييات النافعة ،كاإلرشادات
الصائبة ،كاهلل أسأؿ أف يديـ عمييما الصحة كالعافية ،كأف ينفع بيما العمـ كأىمو ،كأف يجعؿ جيدىـ ىذا
في ميزاف حسناتيـ.
كأتقدـ كذلؾ بالشكر كالتقدير لجامعة األزىر ،كعمادة الدراسات العميا ،ككمية الشريعة ،يم ىمثمةن

بعميدىا :األستاذ الدكتكر :محمد نجـ ،كالتي احتضنتنا في رحابيا ،كجادت عمينا بخيرة عممائيا،

كأخص بالذكر مشايخنا كأساتذتنا الكراـ :األستاذ الدكتكر :محمد مصطفى نجـ ،كالدكتكر :نعيـ سمارة
المصرم ،كاألستاذ الدكتكر :سامي محمد أبك عرجة ،كالدكتكر القاضي الشرعي :إبراىيـ النجار،

) )1سنف الترمذم ،كتاب البر كالصمة ،باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ ،ح( ،)339/4(/)1954قاؿ األلباني:
صحيح ،في كتابو :صحيح الجامع الصغير كزيادتو ،ح(.)1122 /2(/)6601
ح
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كالدكتكر :زياد مقداد ،كالدكتكر :محمد العمكر ،كأتقدـ بالشكر كالتقدير لؤلستاذ :ناصر جكدة؛ عمى
جيكده الطيبة ،كعممو الدؤكب في كمية الشريعة ،فجزاىـ اهلل عنا كؿ خير ،كبارؾ فييـ ،كنفع بيـ
األمة ،كما أتقدـ بالشكر كالتقدير لمدكتكر :تكفيؽ المكح ،كالدكتكر :أحمد مسمح ،المذيف تفضبل بمراجعة
بياء كجماالن ،كال أنسى أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ لمكتبة منارة العمـ
البحث ،كتدقيقو المغكم ،فزادكه
ن
الشرعي متمثمة بالقائـ عمييا الحاج عبد المعطي مقاط ،كابنو األستاذ عبد اهلل مقاط ،كلكؿ مف أىدل
إلي معركفان ،أك شجعني عمى طمب العمـ.
إلى نصحان ،أك قدـ َّ
َّ
« واهلل ولي التوفيؽ»

خ
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ممخص البحث

الحمد هلل رب العالميف ،كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل األميف ،كعمى آلو كصحبو كمف تبعيـ

بإحساف إلى يكـ الديف ،أما بعد:

تعرض ىذه الدراسة "آلراء اإلماـ مالؾ بف أنس الفقيية الكاردة في كتاب المكطأ (كتاب الصياـ

كاالعتكاؼ)" ،دراسة فقيية مقارنة ،كقد تضمنت الرسالة مقدمة ،كفصبلن تمييديان ،كثبلثة فصكؿ،

كخاتمة.

 تناكلت الحديث في المقدمة :عف طبيعة المكضكع ،كأىميتو ،كأسباب اختياره ،كأىداؼ البحث ،مع
بياف مشكمتو ،كالجيكد السابقة ،كالصعكبات كالمعيقات ،كمنيج البحث.

 كأما الفصؿ التمييدي فكاف في ترجمة اإلماـ مالؾ ،كالتعريؼ بالمكطأ ،كتضمف مبحثيف ،المبحث
األكؿ فيو ترجمة اإلماـ مالؾ بف أنس ،كاشتمؿ عمى اسمو ،كنسبو ،كمكلده ،ككفاتو ،كنشأتو،
كصفاتو ،كأخبلقو ،كحياتو العممية ،كمؤلفاتو ،كثناء العمماء عميو ،كنبذه عف منيج اإلماـ مالؾ في

االجتياد.

كالمبحث الثاني كاف تعريفان عامان بكتاب المكطأ ،كفيو ثبلثة مطالب ،حيث تناكلت سبب تأليؼ

المكطأ ،كمكانتو ،كنبذة عف منيج اإلماـ مالؾ في المكطأ ،كأىمية كتاب المكطأ.

 أما الفصؿ األوؿ فتطرؽ لحقيقة الصياـ ،كحكمو ،كأركانو ،كشركطو ،كتضمف مبحثيف ،تناكلت في
المبحث األكؿ تعريؼ الصكـ ،كحكمو ،كحكمتو ،كفضمو ،كتعرضت في المبحث الثاني لشركط

كجكب الصياـ كأركانو.

 أما الفصؿ الثاني فتطرؽ لآلراء الفقيية لئلماـ مالؾ بف أنس في كتاب الصياـ ،كفيو أربعة
مباحث؛ تناكؿ المبحث األكؿ ما جاء في رؤية اليبلؿ كغركب الشمس لمصياـ كالفطر في

رمضاف ،كتضمف أربعة مطالب؛ حكـ الصياـ كالفطر لمف رأل ىبلؿ رمضاف أك شكاؿ لكحده،

كحكـ مف أكؿ أك شرب شاكان في غركب الشمس ،كحكـ صياـ يكـ الشؾ ،كحكـ قضاء صبلة العيد

إذا فات كقتيا.

كتعرضت في المبحث الثاني لما جاء فيما يبطؿ الصكـ ،كما يكره ،كما يستحب ،كتضمف ثبلثة

مطالب ،حكـ مف أكؿ أك شرب ناسيان في نيار رمضاف ،كحكـ الحجامة لمصائـ ،كحكـ السكاؾ
لمصائـ.

أما المبحث الثالث فكاف فيما جاء ما ييستحب كما يكره مف صكـ التطكع ،كتضمف أربعة مطالب،
حكـ صياـ الدىر ،كحكـ صياـ الستو مف شكاؿ ،كحكـ صياـ يكـ الجمعة ،كحكـ قطع صياـ التطكع.
كتناكلت في المبحث الرابع مطمبيف فيما جاء في أحكاـ صياـ الحامؿ كالمسافر ،كىي حكـ قضاء

الحامؿ التي تخاؼ عمى كلدىا ،كحكـ اإلمساؾ بقية النيار إذا قدـ المسافر مف السفر مفط انر.
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 أما الفصؿ الثالث فكاف في كتاب االعتكاؼ ،كقد تككف مف ثبلثة مباحث؛ تطرقت في المبحث
األكؿ لتعريؼ االعتكاؼ لغة كاصطبلحان كمشركعيتو ،كفي المبحث الثاني تناكلت شركط

ذكرت اآلراء الفقيية لئلماـ مالؾ ابف أنس في
االعتكاؼ ،كأركانو ،كآدابو ،كأما المبحث الثالث فقد
ي
كتاب االعتكاؼ ،كذلؾ في ثبلثة مطالب؛ حكـ اشتراط الصكـ لصحة االعتكاؼ ،كحكـ خركج
المعتكؼ مف معتكفو مف غير ضركرة ،كضابط المسجد الذم ييشرع فيو االعتكاؼ.
كختمت البحث بخاتمة اشتممت عمى أىـ النتائج كالتكصيات ،ككذلؾ بالفيارس الفنية ،كالمصادر

كالمراجع ،التي تـ االعتماد عمييا.
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Abstract
This research deals with an important topic related to the modern and
knowledgeable knowledge of the Hadith, which is the reason for the broad
general meaning of the modernists, which is called a reason if it is: a noninvasive phenomenon, a phenomenon that is subtle, hidden or unbridled, or
illness that is outside the scope of the problem in both private and public.
The research included: introduction, four chapters, and conclusion.
The introduction presented the importance of the subject, the reasons for
its selection, the difficulties encountered during the research, and my
methodology The first chapter examines the problem of both concerned, and
the separation of the two statements, and the sayings of scientists to each
other across the ages, and that the applicants were calling on both concerned,
aware that the reason in the private sense is the original explanation, and that
the modern after the son of righteousness were often limited to the special
meaning. The focus was more on the wisdom in the general sense; it was the
subject of the study.
As for the chapters two to six, The researcher studied 40 Hadiths chosen
from the Ibn Abi Hatem Al-Razi's explanation; to be applied models of the
problem in the general sense, with a title for all similar models or as
analogues in the vow; in order to prove that the modernists Both concerned both private and public – alike. Each Hadith has been studied separately
according to one approach, which is based on the following: The transmission
of the hadeeth from the book of 'Ulal Ibn Abi Hatem, and a strange statement
of its words, the fiqh section to which it belongs in the footnote, and its
translation according to need, and the translation of its narrators. Abu Zar'a the most - or both, or other, albeit infrequently, through the questions he was
asked N Abu Hatem to them.
And to search for other ailments in the support of the hadith or its text,
and the majority is sand; in order to add it to the main reason transmitted by
Ibn Abi Hatem in his book through his questions, with reference to the main
reason and who said it, and mentioned the ills that were reached and added By
expanding the study of Hadith. The conclusion is a statement of the degree of
attribution of the Hadith in terms of acceptance and response, and this is done
through the weakest ring or rings in the attribution of talk.
The conclusion included twenty-two recent scientific findings, in
addition to five recommendations for students and researchers.
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مقدمة
إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستغفره ،كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا ،كمف سيئات أعمالنا ،مف

أف
أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو ،كأشيد ٌ
ييده اهلل فبل مضؿ لو ،كمف يضمؿ فبل ىادم لو ،كأشيد ٌ
كشر األمكر
محمدان عبده كرسكلو ،فإف أصدؽ الحديث كتاب اهلل ،كخير اليدل ىدم محمد)َّ ،)

محدثاتيا ،ككؿ محدثة بدعة ،ككؿ بدعة ضبللة ،ككؿ ضبللة في النار ،أما بعد:
َ َ ُّ َ ّ ُ ّ ُ َ ّ ُ ُ ّ
َ ََ ُ
ل ْه و ِْي َج ْفس َواخ َِدة َو َخنَ َق وٌِْ َُا َز ْو َ
جُاَ
يقكؿ المكلى( ){:يا أحُا انلاس اتلِا ربله اَّلِي خنل
ٍ
ٍ
َّ ّ
َ ً َ ً َ َ ً ُّ
ََ َُ َ
ّ
ْ
َ َْْ َ َ ّ َّ َ َ ََ ُ
الل َكن غنيْل ْه
اءلِن ةٍِِ واْلرخام إِن
الل اَّلِي تص
اء َواتلِا
َوبَد وٌِ ُُ َىا رِجال كثِريا ون ِص
َرقِيتًا}[النساء.]1:
َ
َ ُ َ ْ َ ُ
الل َوكُِلُِا كَ ِْ ًل َشد ً
ِيي َ
آوٌُِا ّات ُلِا ّ َ
كيقكؿ المكلى( ){:يَا أ ُّح َُا ّاَّل َ
ِيدا ،يُ ْصن ِْح مل ْه أخ َىامل ْه

ََ ْ ْ َ ُ ْ ُُ َ ُ
ِل َف َل ْد فَ َ
ل ْه َو َو ْي يُعِعِ ّ َ
از فَ ِْ ًزا َغ ِظ ً
الل َو َر ُش َ ُ
يىا}[األحزاب.]71-70:
ويغفِر مله ذًِب

ِ
ِِ ِ
ِ
س ِط َل إِلَ َو إَِّل
كيقكؿ المكلى( )َ  :
ش ِي َد المَّ ُو أ ََّن ُو َل إِلَ َو إَِّل ُى َو َوا ْل َم ََل ئ َك ُة َوأُولُوا ا ْلع ْمـ قَائ ًما ِبا ْلق ْ
ِ
يـ [ آؿ عمراف :اآلية  ،]18فبدأ( ) ،بنفسو ،ثـ ثنى بمبلئكة قدسو ،ثـ ثمث بأىؿ
ُى َو ا ْل َع ِز ُ
يز ا ْل َحك ُ
العمـ ،كناىيؾ بيذا شرفان كفضبلن ،كنببلن ،كيقكؿ الرسكؿ)َ « :)م ْف ُي ِرد اهللُ ِب ِو َخ ْي ارً ُيفَقّْ ُو ِفي
ّْيف»( ،)1كركم عنو في حديث آخر« :إِ َّف العمَماء ُىـ ورثَ ُة األَ ْن ِبي ِ
الد ِ
اء»(.)2
َ
ُ َ َ ْ ََ
فإف عمـ الشريعة مف أفضؿ العمكـ كأشرفيا ،فيك يستمد أحكامو مف القرآف الكريـ كالسنة المطيرة؛

كلذلؾ فخيره عظيـ ،كنبعو ال ينضب ،فيك يسمؾ في شتى جكانب الحياة ،كال سيما ما اختص في أمكر
الفقو كتأصيبلتو ،فيك عمـ يبلمس جكانب الحياة كمشكبلتيا ،كيبحث في أفعاؿ المكمفيف؛ مف حيث

التأصيؿ كالبياف ،ككذلؾ ما استجدت مف حكادث كمممات؛ ليككف العبد عمى بصيرة في عبادتو ،فبل
ينخرـ عقدىا ،كال يذىب أجرىا سدل ،بسكء فعؿ صاحبيا أك جيمو ،كقد انبرل ليذا العمـ أفاضؿ الناس

مف العمماء؛ ليبينكا لمناس ما نزؿ اهلل عمى رسكلو لعميـ ييتدكف ،فجمعكا ،كأصمكا ،كبينكا ،ككاف مف
ضمف ىؤالء األعبلـ ،اإلماـ مالؾ بف أنس ،عميو رحمة اهلل تعالى ،ىذا اإلماـ الفذ ،الذم كاف لو

الفضؿ العظيـ في نشر الفقو اإلسبلمي ،كعمى مصنفاتو قاـ المذىب المالكي ،كلذلؾ قد ارتئى القائمكف

عمى قسـ الفقو المقارف في كمية الشريعة بجامعة األزىر لي كإلخكاني األفاضؿ كتابان قيمان يجمع بيف
الفقو كالحديث ،أال كىك كتاب المكطأ ،لئلماـ مالؾ عميو رحمة اهلل ،ليككف محؿ بحثنا؛ ألف الكتاب

( )1صحيح البخارم ،كتاب العمـ ،باب مف يرد اهلل بو خي ار يفقو في الديف ،ح(.)39/1(/)71

( )2سنف ابف ماجو ،باب فضؿ العمماء كالحث عمى طمب العمـ ،ح( ،)56/1(/)223قاؿ األلباني :صحيح ،في كتابو:
سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا ،ح(.)63 /6(/)2524
ز
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اخر ،و
ميـ بما يحتكيو مف و
عمـ ز و
كفقو جـ ،كلمكانة مؤلفو اإلماـ مالؾ(

) ،ذلؾ العالـ الفذ الجميؿ إماـ

دار اليجرة ،فقمنا أنا كاخكاني بدراسة الكتاب دراسة فقيية مقارنة ،كاستخمصنا أقكاؿ اإلماـ مالؾ رحمو
اهلل ،كقارناىا بآراء األئمة المجتيديف ،لمكصكؿ إلى الرأم الراجح ،حسب ما يظير لنا مف قكة الدليؿ؛
ألننا أمة دليؿ.

فت ألخدـ
كقد كقع االختيار عميو في دراستي ىذه ،كألبحث ما قرره كاختاره مف آراء ،كقد تشر ي
كتاب الصياـ كاالعتكاؼ ،في كتاب المكطأ ،حيث يمساف حياة كؿ مسمـ ،كفييما مسائؿ ال بد ليا مف

دراسة ،كذلؾ بعرضيا عمى المذاىب الفقيية المتَّىبعة ،لمكصكؿ إلى القكؿ الراجح ،كقد اخترنا البحث في
ىذه الدراسة تحت عنكاف( :آراء اإلماـ مالؾ بف أنس الفقيية الواردة في كتاب الموطأ كتاب الصياـ
والعتكاؼ) ،كاهلل أسأؿ أف يجعؿ جيدنا فيو خالصان لكجيو الكريـ ،كأف يجعمو في ميزاف حسناتنا يكـ

القيامة ،كأف يجعمو مف العمـ النافع الذم ينفع المسمميف ،كيككف لنا ذخ انر في اآلخرة ،إنو كلي ذلؾ
كالقادر عميو ،كىك حسبنا كنعـ الككيؿ.

أولً :طبيعة الموضوع:

المكضكع عبارة عف دراسة فقيية مقارنة ،كاستقراء كجمع آراء اإلماـ مالؾ بف أنس الفقيية ،مف

كتاب المكطأ ،كمقارنتيا بالمذاىب الفقيية األربعة ،ثـ مناقشتيا ،كترجيح ما دؿ عميو الدليؿ األقكل،
كفؽ مسكغات الترجيح.

ثانياً :أىمية الموضوع وأسباب اختياره:

تظير أىمية المكضكع كأسباب اختياره مف خبلؿ ما يمي:

 -1التقرب إلى اهلل عز كجؿ باالشتغاؿ بالعمـ الشرعي كزيادة التففو في الديف.

 -2مكانة اإلماـ مالؾ ،كعظمة قدره ،كعمك شأنو في العمـ ،حافز ميـ شجعني لمكتابة في ىذا
المكضكع.

 -3تكمف أىمية البحث ،في أنو يجمع آراء اإلماـ مالؾ بف أنس ،في كتاب الصياـ كاالعتكاؼ،
كدراستيا كمسكغات الترجيح فييا ،كمقارنتيا مع مذاىب الفقياء.

 -4تسميط الضكء عمى كتاب المكطأ ،كاظيار ما فيو مف األحكاـ الفقيية ،كطرؽ االستدالؿ المتنكعة
في كتاب الصياـ كاالعتكاؼ.

ركف مف
 -5أىمية الحديث عف عبادة الصياـ؛ لما ليا مف أىمية في فقو العبادات ،مف حيث إنو ه
أركاف اإلسبلـ.
 -6أىمية الحديث عف فقو االعتكاؼ؛ إذ بو يحيى القمب ،كتزكك النفس ،كيتكجو بو العبد إلى الخير
كاإلحساف ،كيتذكر بو عقيدة الثكاب كالعقاب ،كيككف في محاسبة ألعمالو ،ككاجباتو ،كلتأثيره العظيـ

في إصبلح الفرد.

س

مقدمة

 -7إثراء المكتبة اإلسبلمية ،بمرجع جديد ،يخدـ طمبة العمـ ،كلكؿ مف بحث في ىذا الشأف .

َّ -8
إف ىذا العمؿ يمكف أف يككف باككرةن لعمؿ جماعي ضخـ يخدـ الفقو بخدمة أحد أكعيتو النفيسة،
كىك كتاب المكطأ ،كما يخدـ طبلب ىذه الجامعة المعطاءة في جميع المراحؿ مف حيث الدراسة ،ليذه
األسباب اخترت الكتابة في ىذا المكضكع ،سائبلن اهلل التكفيؽ كالسداد.

ثالثاً :أىداؼ البحث:

 -1تناكؿ مسائؿ الصياـ كاالعتكاؼ مف كتاب المكطأ بالبحث ،كالكقكؼ عمى الرأم الراجح فييا مف
خبلؿ عرض أدلة الفقياء كمناقشتيا.

 -2التعرؼ عمى طرؽ االستدالؿ كالمناظرة ،مف خبلؿ دراسة مناقشات المذاىب الفقيية.

رابعاً :مشكمة البحث

تكمف مشكمة البحث في معالجة آراء اإلماـ مالؾ في مسائؿ الصياـ كاالعتكاؼ الكاردة في كتاب

المكطأ ،كذلؾ بدراستيا دراسة فقيية مقارنةه بالمذاىب األربعة.

خامساً :الجيود السابقة

بعد البحث كالسؤاؿ ،لـ أعثر عمى مف كتب في ىذا العنكاف بالتحديد ،كىك دراسة آراء اإلماـ مالؾ

بف أنس مف خبلؿ كتابو المكطأ ،فيما يتعمؽ بكتاب(الصياـ كاالعتكاؼ) ،كدراستو دراسة فقيية مقارنة

بالمذاىب األربعة ،فيذا لـ ييسبؽ إليو أحد ،كعسى أف يككف فاتحة خير ،لما ليذيف الكتابيف مف أىمية،
ككذلؾ ىذا العالـ الفذ العظيـ.

سادساً :الصعوبات والمعيقات

كاجيني في إعداد ىذا البحث العديد مف الصعكبات ،ككاف مف أىميا:

 -1صعكبة الكصكؿ لتكثيؽ آراء العمماء في بعض المسائؿ الدقيقة ،فكنت أمكث أكقاتان طكيمة أبحث
في أميات الكتب ،بحثان عف قكليـ في المسألة ،متحريان نقؿ القكؿ بدقة ،كما أراده قائمو.

 -2الظركؼ الصعبة التي يحياىا الشعب الفمسطيني مف حصار كتضييؽ بشكؿ مستمر ،ككذلؾ
انقطاع الكيرباء لفترات طكيمة مف شأف ذلؾ كمو أف يعيؽ المسيرة العممية مف بحث ككتابة.

سابعاً :منيجية البحث

تتمخص منيجية البحث التي سمكتيا في ىذه الدراسة في النقاط التالية:

أ -طريقة البحث:

 -1قرأت كتاب مكطأ اإلماـ مالؾ ،كجمعت آراء اإلماـ مالؾ بف أنس بما يتعمؽ بكتاب(الصياـ

كقمت ببياف
كاالعتكاؼ) ،كمف ثىَّـ عرضتيا عمى المذاىب الفقيية األربعة مكتفيان بيا ،كناقشت اآلراء،
ي
القكؿ الراجح.

 -2كانت منيجيتي في الترجيح تعتمد عمى قكة الدليؿ ،كلـ أتعصب ألم مذىب فقيي معيف.
ش
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 -3سرت في بحثي كفؽ ترتيب معيف ،كلـ أتقيد بترتيب اإلماـ في عرضو لممسائؿ في المكطأ ،فقدمت
أيت تقديمو ،تبعان لكحدة المكضكع.
ما ر ي
 -4الرجكع لممصادر األصمية لمذاىب الفقياء ،ككذلؾ االستعانة بالكتب الحديثة كاجتيادات أصحابيا.

ب -طريقة الباحث في عرض المسائؿ:

اتبعت المنيج الكصفي المقارف مستفيدان مف المنيجيف االستقرائي كاالستنباطي التحميمي كفؽ الخطكات

التالية:

 -1أذكر رأم اإلماـ مالؾ بف أنس(

) ،كما جاء في كتابو(المكطأ).

 -2أذكر عنكانان لممسألة ،ثـ أقكـ بتصكيرىا .

 -3أحرر محؿ النزاع ،بذكر مكاطف االتفاؽ كاالختبلؼ.

 -4أذكر مذاىب الفقياء في المسألة ،كأقتصر عمى المذاىب األربعة ،مبتدئان بالحنفية ،ثـ المالكية ،ثـ
الشافعية ،ثـ الحنابمة .

 -5أذكر سبب الخبلؼ ،فإف كجد منصكصان عميو في كتب الفقياء اقتبستو ،كاف لـ يكجد اجتيدت في
استنباطو ،كيككف ذلؾ مف فيمي كصياغتي لممسألة.

 -6أذكر أدلة المذاىب الفقيية ،مبتدئان( :بالقرآف ،فالسنة ،فاألثر ،فالقياس ،فاإلجماع ،فالمعقكؿ).

 -7أذكر كجو الداللة مف اآليات كاألحاديث كاآلثار ،فإف كجدت منصكصان عمييا اقتبستيا ،كاف لـ أجد
ككنت حريصان عمى مراعاة الصياغة
اجتيدت في استنباطيا ،كيككف ذلؾ مف فيمي كصياغتي،
ي
األصكلية في ذلؾ قدر اإلمكاف.

 -8أكرد مناقشة تكجيو أدلة المذاىب ،فإف كجدتيا في كتب الفقياء اقتبستيا ،كاف لـ أجد اجتيدت في
استنباطيا ،كيككف ذلؾ مف فيمي خاصة في رد القكؿ الضعيؼ ،حتى أتمكف مف الترجيح.

 -9أذكر الرأم الراجح ،مع ذكر مسكغات الترجيح.
 -10أقكـ بإيجاد ثمرة الخبلؼ قدر استطاعتي.

ت -طريقة التوثيؽ:

 -1اعتمدت التكثيؽ في الحاشية بذكر اسـ الكتاب ،أك شيرتو ،ثـ اسـ المؤلؼ ،أك شيرتو ،ثـ الجزء،
كرقـ الصفحة ،ثـ كثقت المراجع في نياية البحث تكثيقان كامبلن ،كرتبت المراجع ضمف أقساـ ،مثؿ:

القرآف الكريـ كعمكمو ،الحديث كعمكمو ،الفقو ...إلخ ،حيث تـ ترتيبيا في كؿ قسـ حسب الحركؼ

اليجائية.

عبرت عنو بقكؿ(انظر)،
 -2إف أردت اقتباس نص كما يكجد في المصدر كضعتو بيف قكسيف ،كاالٌ
ي
ليدؿ عمى اجتياد الباحث في إعادة صياغتو ،لتحرم األمانة العممية في البحث.

ص

خطةىالبحث

ث -عزو اآليات وتخريج األحاديث:

 -1عزكت اآليات إلى سكر القرآف الكريـ ،مع ذكر رقـ اآلية ،ككتابتيا بجانب النص.

ِّ
مظانيا ،كتخريجيا ،كالحكـ عمييا ،باستثناء الصحيحيف حيث اكتفيت بيما.
 -2عزكت األحاديث إلى
 -3تخريج اآلثار مف مصادرىا األصمية كالحكـ عمييا.

 -4أذكر في الحاشية ما يتعمؽ بتخريج الحديث ،اسـ الكتاب أك شيرتو ،ثـ اسـ المؤلؼ أك شيرتو ،ثـ

ذكر اسـ الكتاب ،ثـ اسـ الباب ،ثـ رقـ الحديث مسبكقان بحرؼ الحاء ،ثـ الجزء كالصفحة ،ثـ الحكـ
عمى الحديث مف حيث الصحة كالضعؼ إف كاف في غير الصحيحيف.

ج -توضيحات:

قمت بتعريؼ المصطمحات الكاردة في البحث ،ككذلؾ إيضاح الغمكض في بعض األلفاظ الكاردة
 -1ي
في المتف ،بالرجكع إلى المعاجـ ككتب الفقو المختصة.
ترجمت لؤلعبلـ غير المشيكريف.
-2
ي
ذيمت البحث بفيارس تخدـ الرسالة ،كتسيؿ االستفادة منيا.
 -3ي

خطة البحث
تتضمف خطة البحث عمى مقدمة كفصؿ تمييدم ،كثبلثة فصكؿ ،كخاتمة .

المقدمة

تشمؿ عمى:
 -1طبيعة المكضكع ،كأىميتو ،كأسباب اختياره.

 -2أىداؼ البحث ،مع بياف مشكمتو ،كالجيكد السابقة.
 -3الصعكبات كالمعيقات.
 -4منيج البحث.

ي صل يانًّآ :ت مجٕ إلمام مايك َ ياع ِف با ُطأ.

كتـ تقسيمو إلى مبحثيف:

المبحث األوؿ :ترجمة اإلماـ مالؾ بف أنس
كفيو أربعة مطالب:

المطمب األوؿ :اسمو ،كنسبو ،كمكلده ،ككفاتو.
المطمب الثاني :نشأتو ،كصفاتو ،كأخبلقو.

المطمب الثالث :حياتو العممية ،كمؤلفاتو ،كثناء العمماء عميو.
المطمب الرابع :نبذة عف منيج اإلماـ مالؾ في االجتياد.
ض
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المبحث الثاني :تعريؼ عاـ بكتاب الموطأ
كفيو ثبلثة مطالب:

المطمب األوؿ :سبب تأليؼ المكطأ كمكانتو.

المطمب الثاني :نبذة عف منيج اإلماـ مالؾ في المكطأ.
المطمب الثالث :أىمية كتاب المكطأ كمكانتو.

ي صل َل :كااب يصّام

كتـ تقسيمو إلى مبحثيف:

المبحث األوؿ :تعريؼ الصياـ ،وحكمو ،وحكمة مشروعيتو

كفيو ثبلثة مطالب:

المطمب األوؿ :تعريؼ الصياـ.

المطمب الثاني :حكـ الصياـ.

المطمب الثالث :حكمة مشركعية الصياـ.

المبحث الثاني :بياف شروط وجوب الصياـ وأركانو

كفيو مطمباف:

المطمب األوؿ :شركط كجكب الصياـ عند الفقياء.
المطمب الثاني :أركاف الصياـ عند الفقياء.

ي صل يثانْ :آل ء ي كًّٕ يإلمام مايك بو أنس يف كااب يصّام

كتـ تقسيمو إلى ثبلثة مباحث:

المبحث األوؿ :ما جاء في أحكاـ تتعمؽ برؤية اليَلؿ واألكؿ والشرب حاؿ الشؾ وقضاء
صَلة العيد

كفيو أربعة مطالب:

المطمب األوؿ :حكـ الصياـ كالفطر لمف رأل ىبلؿ رمضاف أك شكاؿ لكحده.

المطمب الثاني :حكـ مف أكؿ أك شرب شاكان في غركب الشمس.
المطمب الثالث :حكـ صياـ يكـ الشؾ.

المطمب الرابع :حكـ قضاء صبلة العيد.

المبحث الثاني :ما جاء فيما يبطؿ الصوـ وما يكره وما يستحب فيو
كفيو ثبلثة مطالب:

المطمب األوؿ :حكـ مف أكؿ أك شرب ناسيان في نيار رمضاف.
ط

خطةىالبحث

المطمب الثاني :حكـ الحجامة لمصائـ.

المطمب الثالث :حكـ استخداـ السكاؾ لمصائـ.

المبحث الثالث :ما جاء فيما ُيستحب وما يكره مف صوـ التطوع
كفيو أربعة مطالب:

المطمب األوؿ :حكـ صياـ الدىر.

المطمب الثاني :حكـ صياـ الستة مف شكاؿ.

المطمب الثالث :حكـ صياـ يكـ الجمعة.

المطمب الرابع :حكـ قطع صياـ التطكع.

المبحث الرابع :ما جاء في أحكاـ صياـ الحامؿ والعائد مف السفر
كفيو مطمباف:

المطمب األوؿ :حكـ قضاء الحامؿ التي تخاؼ عمى كلدىا.

المطمب الثاني :حكـ اإلمساؾ بقية النيار إذا قدـ مف السفر مفط انر.

ي صل يثايث :كااب العاكاف

كتـ تقسيمو إلى ثبلثة مباحث:

المبحث األوؿ :تعريؼ العتكاؼ ،ومشروعيتو ،والحكمة منو

كفيو مطمباف:

المطمب األوؿ :تعريؼ االعتكاؼ لغة كاصطبلحان.

المطمب الثاني :حكـ االعتكاؼ ،كمشركعيتو ،كالحكمة منو.
المبحث الثاني :أركاف العتكاؼ ،وشروطو ،وآدابو
كفيو ثبلثة مطالب:

المطمب األوؿ :أركاف االعتكاؼ .

المطمب الثاني :شركط االعتكاؼ.

المطمب الثالث :آداب االعتكاؼ.

المبحث الثالث :اآلراء الفقيية لإلماـ مالؾ بف أنس في كتاب العتكاؼ
كفيو ثبلثة مطالب:

المطمب األوؿ :حكـ اشتراط الصكـ لصحة االعتكاؼ.

المطمب الثاني :حكـ خركج المعتكؼ مف معتكفو مف غير ضركرة.
المطمب الثالث :ضابط المسجد الذم ييشرع فيو االعتكاؼ.

ظ

خطةىالبحث

الخاتمة :كتشتمؿ عمى:
أ -أىـ النتائج كالتكصيات.

ب -الفيارس كتحتكم عمى:

 فيرس اآليات القرآنية.

 فيرس األحاديث النبكية.
 فيرس اآلثار.

 فيرس المكضكعات.

ت -المصادر كالمراجع كالدكريات.

ع
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ي صل يانًّآ
ت مجٕ إلمام مايك َ ياع ِف با ُطأ
وينقسـ إلى مبحثيف:
المبحث األوؿ :ترجمة اإلماـ مالؾ بف أنس
كفيو أربعة مطالب:

المطمب األوؿ :اسمو ،كنسبو ،كمكلده ،ككفاتو.
المطمب الثاني :نشأتو ،كصفاتو ،كأخبلقو.
المطمب الثالث :حياتو العممية ،كمؤلفاتو ،كثناء العمماء عميو.
المطمب الرابع :نبذة عف منيج اإلماـ مالؾ في االجتياد.

المبحث الثاني :تعريؼ عاـ بكتاب الموطأ
كفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األوؿ :سبب تأليؼ المكطأ كمكانتو.
المطمب الثاني :نبذة عف منيج اإلماـ مالؾ في المكطأ.
المطمب الثالث :أىمية كتاب المكطأ.
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بحث َل
ت مجٕ إلمام مايك بو أنس ()973-39يةة
كفيو أربعة مطالب:
المطمب األوؿ :اسمو ،كنسبو ،كمكلده ،ككفاتو.
المطمب الثاني :نشأتو ،كصفاتو ،كأخبلقو.
المطمب الثالث :حياتو العممية ،كمؤلفاتو ،كثناء العمماء عميو.
المطمب الرابع :نبذة عف منيج اإلماـ مالؾ في االجتياد.
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المطمب األوؿ

أولً :اسمو ونسبو وكنيتو:

اسمو وكنيتو ونسبو ومولده ووفاتو

ىك شيخ اإلسبلـ ،حجة األمة ،إماـ دار اليجرة كالمدينة أبك عبد اهلل مالؾ بف أ ىىنس بف مالؾ بف
أىبي عامر بف عمرك بف حارث( )( ،)1حميؼ بني تيـ مف قريش( )(.)2
الر ٍح ىم ًف األ ٍىزًدَّيةي.
ت ىش ًرٍي وؾ ٍب ًف ىع ٍبًد َّ
 وأمو ىي :ىعالً ىيةي بً ٍن ي
 جده مالؾ بف أبي عامر :مف كبار التابعيف كعممائيـ ،يركم عف عمر ،كعثماف ،كطمحة،
كعائشة ،كأبي ىريرة ،كغيرىـ ،كىك مف األربعة الذيف حممكا نعش عثماف ليبلن إلى قبره ،كغسمكه،
كدفنكه ،يركم عنو :أنس كبو يكنى ،كأبك سييؿ نافع ،كالربيع ،مات سنة أربع كسبعيف عمى

الصحيح(.)3

 أبو جده – أبك عامر ،) (-صحابي جميؿ ،شيد المغازم كميا مع النبي) ،)خبل بد انر ،كقيؿ:
أبك عامر جد مالؾ األعمى ،كاف في زماف النبي) ،)كلـ يمقو ،سمع عثماف بف عفاف( ) ،فيك

تابعي مخضرـ ،قاؿ الحافظ الذىبي في التجريد :لـ أرل أحدان ذكره في الصحابة كنقمو في اإلصابة

كلـ يزد عميو(.)4

ثانياً :مولده:

اختمؼ في مكلده(

) ،اختبلفان كثي انر ،فقيؿ سنة تسعيف ،كقيؿ سنة ثبلث كتسعيف ،كقيؿ سنة أربع

كتسعيف ،كقيؿ سنة خمس كتسعيف ،كقيؿ سنة ست كتسعيف ،كقيؿ سنة سبع كتسعيف لميجرة ،كاألشير

في ذلؾ أنو كلد سنة ثبلث كتسعيف لميجرة(39ىػجرم) ،في المدينة النبكية ،كذلؾ العاـ الذم تكفى فيو

أنس خادـ رسكؿ اهلل).)5()

ثالثاً :وفاتو :اختمؼ أيضان في تاريخ كفاتو كالصحيح أنيا كانت يكـ األحد لتماـ اثنيف كعشريف يكمان
مف مرضو في ربيع األكؿ سنة تسع كسبعيف كمائة(179ىجرم) بالمدينة ،كدفف بالبقيع ،بجكار إبراىيـ

كلد النبي).)6()

) )1انظر :األعبلـ :لمزركمي(،)257 /5الطبقات الكبرل :البف سعد(.)433
) )2انظر التاريخ الكبير :لمبخارم( ،)310/7سير أعبلـ النببلء :لمذىبي(.)48/8
) )3انظر :شرح الزرقاني عمى المكطأ :لمزرقاني(.)53/1
) )4المرجع السابؽ(.)53/1

) )5انظر :تذكرة الحفاظ :لمذىبي( ،)157/1شرح الزرقاني عمى المكطأ :لمزرقاني(.)56/1
) )6انظر :كفيات األعياف :البف خمكاف( ،)137/4الطبقات :البف الخياط(.)479
3

الفصلىالتمكودي
ترجمةىاإلمامىمالكى

المطمب الثاني
نشأتو ،وصفاتو ،وأخَلقو

أولً :نشأتو" :نشأ اإلماـ مالؾ (

) ،في بيت اشتغؿ بعمـ األثر كالحديث ،كفي و
بيئة كمُّيا لؤلثر

كالحديث ،أما بيتو فقد كاف مشتغبلن بعمـ الحديث ،كاستطبلع اآلثار ،كأخبار الصحابة ،كفتاكييـ ،فجده
كما ذكرت مالؾ بف أبي عامر كاف مف كبار التابعيف كعممائيـ ،كقد ركل عف مجمكعة مف

الصحابة"( )(.)1

"أما أبكه أنس فمـ يكف اشتغالو بالحديث كثي انر؛ ألنو لك كاف لو شأف فيو لكاف مالؾ أكؿ مف ركل

أنس إذان مف المشتغميف بالعمـ كالحديث،
عنو ،إذ لـ يثبت عنو إال حديث يش ىؾ في صحتو ،فمـ يكف ه
كج ِّده غناء ،كيكفي مقاميـ في العمـ لتككف األسرة مف
كميما كاف حا يؿ أبيو مف العمـ ففي أعمامو ى
األسر المشيكرة بالعمـ ،كما كاف أخك مالؾ ،كىك النضر بف أنس مبلزمان لمعمماء يتمقى عمييـ كيأخذ
عنيـ"(.)2

كقد حفظ اإلماـ مالؾ القرآف الكريـ منذ الصغر ،ثـ اتجو بعد ذلؾ إلى حفظ الحديث ،كقد اقترح
عمى أىمو أف يذىب إلى مجالس العمماء؛ ليكتب العمـ كيدرسو ،فذكر ذلؾ ألمو ،قاؿ مالؾ :قمت ألمي

أذىب فأكتب العمـ؟ فقالت تعاؿ فالبس ثياب العمـ ،...ثـ قالت :اذىب فاكتب اآلف( ،)3كقاؿ(

"كانت أمي تعممني كتقكؿ لي :اذىب إلى ربيعة فتعمـ مف أدبو قبؿ عممو"(.)4

):

قاؿ ابف القاسـ" :أفضى بمالؾ طمب العمـ إلى أف نقض سقؼ بيتو فباع خشبو ،ثـ مالت عميو

الدنيا بعد"(.)5

ؼ ٍب يف ىع ٍبًد المَّ ًو اٍل ىي ىس ًارمُّ" :كاف مالؾ بف أنس(
ثانياً :صفاتو :قاؿ يمطىِّر ي
أصمع أبيض الرأس كالمحية أبيض شديد البياض إلى الشقرة"( ،)6ككصفو غير كاحد مف أصحابو ،منيـ

) ،طكيبلن عظيـ اليامة ،كىك

مطرؼ ،كاسماعيؿ ،كالشافعي ،كبعضيـ يزيد عمى بعض ،قالكا :كاف مالؾ بف أنس طكيبلن جسيمان،
عظيـ اليامة ،أبيض الرأس كالمحية ،شديد البياض إلى الصفرة ،أعيف ،حسف الصكرة ،أصمع ،أشـ،

عظيـ المحية تاميا ،تبمغ صدره ذات سعة كطكؿ ،ككاف يأخذ إطار شاربو ،كال يحمقو ،كال يحفيو ،كيرل

) )1مالؾ حياتو كعصره :لعبد الغني الدقر(.)30-29
) )2مالؾ حياتو كعصره :لعبد الغني الدقر(.)30-29
) )3انظر :ترتيب المدارؾ :لمقاضي عياض(.)131-130/1
) )4ترتيب المدارؾ :لمقاضي عياض(.)131-130/1
) )5المرجع السابؽ(.)131-130/1

) )6شرح الزرقاني عمى المكطأ :لمزرقاني(.)156/1
4
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حمقو مف المثؿ ،ككاف يترؾ لو سبمتيف كيحتج بفتمة عمر لشاربو ،إذا ىمو األمر ،ككصفو أبك حنيفة

أنو أزرؽ أشقر(.)1

ثالثاً :أخَلقو :أخبلؽ اإلماـ مالؾ ىي أخبلؽ العالـ الرباني ،كاإلماـ الكرع ،فقد كاف أحسف الناس خمقان
كأدبان؛ ينيؿ الناس مف أدبو قبؿ عممو ،قاؿ ابف كىب" :تعممنا مف أدب مالؾ أكثر مما تعممنا مف

عممو"(.)2

كقاؿ زياد بف يكنس "كاف كاهلل مالؾ أعظـ الخمؽ مركءة ،كأكثرىـ صمتان ،ككاف إذا جمس جمسة ال
(.)3

ينحؿ منيا حتى يقكـ ،كرأيتو كثير الصمت ،قميؿ الكبلـ ،متحفظان لمسانو"

) )1انظر :ترتيب المدارؾ :لمقاضي عياض(.)121-120/1
) )2ترتيب المدارؾ :لمقاضي عياض(.)121-120/1

) )3ترتيب المدارؾ :لمقاضي عياض( ،)127/1كانظر :منازؿ األئمة األربعة :لؤلزدم(ص.)181 :
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المطمب الثالث
حياتو العممية ومؤلفاتو وثناء العمماء عميو

أولً :حياتو العممية ومؤلفاتو:

عند الحديث عف حياة اإلماـ مالؾ العممية ،فبل بد مف ذكر شيكخو ،كتبلميذه ،كحضكره لمعمـ،

كمؤلفاتو.

أ -شيوخو" :أدرؾ اإلماـ مالؾ مف الشيكخ ما لـ يدركو أحد بعده ،فقد أدرؾ مف التابعيف نف انر كثي انر،
كأدرؾ مف تابعييـ نف انر أكثر ،كاختار منيـ مف ارتضاه لدينو كفيمو كقيامو بحؽ الركاية كشركطيا،
كسكنت نفسو إليو ،كترؾ الركاية عف أىؿ ًديف كصبلح ال يعرفكف الركاية ،فكاف مف أخذ عنيـ
تسعمائة شيخ؛ منيـ ثبلث مئة مف التابعيف ،كمف شيكخو :ابف ىرمز ،كنافع مكلى ابف عمر ،كزيد بف

أسمـ ،كابف شياب الزىرم ،كأبك الزناد ،كعبد الرحمف بف القاسـ بف محمد بف أبي بكر الصديؽ ،كىشاـ
بف عركة ،كيحيى بف سعد األنصارم ،كعائشة بنت سعد بف أبي كقاص ،كعامر بف عبد اهلل بف الزبير

بف العكاـ ،كغيرىـ"( ،)1كذكرىـ اإلماـ الذىبي مفصبلن القكؿ بعدد األحاديث التي ركاىا عف كؿ كاحد

منيـ كسطره في المكطأ(.)2

ب -تَلميذه ومف روى عنو :إف حياة اإلماـ مالؾ في المدينة ليا األثر الكبير في نشر مذىبو،
كبير ،ككاف مف أشير
كعممو ،كفقيو ،كلقد تتممذ عمى يده عدد كبير مف الخمؽ ،ككذلؾ ىرىكل عنو ه
عدد ه
تبلمذتو اإلماـ الشافعي ،كاإلماـ محمد بف الحسف الشيباني ،فأما مف حدث عنو مف شيكخو :عمو أبك
سييؿ ،كيحيى بف أبي كثير ،كابف شياب الزىرم ،كيحيى بف سعيد ،كيزيد بف الياد ،كزيد بف أبي

أنيسة ،كعمر بف محمد بف زيد ،كغيرىـ(.)3

كما حدث عنو مف أقرانو :أبك حنيفة ،كاألكزاعي ،كيحي بف يحي الميثي ،كشعبة ،كحماد بف زيد،

كاسماعيؿ بف جعفر ،كسفياف بف عيينة ،كعبد اهلل بف المبارؾ ،كابف عمية ،كعبد الرحمف بف القاسـ،
كعبد الرحمف بف ميدم ،كعبد اهلل بف كىب ،كيحيى بف يحيى الميثي ،كأبك جعفر النفيمي ،كمصعب بف

عبد اهلل الزبيرم ،كأما آخر أصحابو مكتان فيك راكم "المكطأ" أبك حذافة أحمد بف إسماعيؿ السيمي،

كقد عاش بعد مالؾ ثمانيف عامان ،كقد حج قديما(.)4

) )1مالؾ حياتو كعصره :لعبد الغني الدقر(.)62-61
) )2انظر :سير أعبلـ النببلء :لمذىبي(.)54-49/8
) )3انظر :سير أعبلـ النببلء :لمذىبي( ،)54-52/8طبقات الفقياء :لمشيرازم(ص.)146 :

) )4انظر :سير أعبلـ النببلء :لمذىبي( ،)54-52/8جميرة تراجـ الفقياء المالكية :قاسـ سعد(.)11 /1
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ت -جموسو لمتعميـ:
طمب مالؾ (

) ،العمـ كىك ابف بضع عشرة سنة ،كتأىؿ لمفتكل ،كجمس لئلفادة ،كلو إحدل

كعشركف سنة ،كحدث عنو جماعة ،كقصده طمبة العمـ مف اآلفاؽ في آخر دكلة أبي جعفر المنصكر،

كما بعد ذلؾ ،كازدحمكا عميو في خبلفة الرشيد ،كأصبح عالمان بعد أف نضج كاستكت رجكلتو في مسجد

رسكؿ اهلل ) ،)يفتي ،كيركم طبلب الحديث عنو حديث رسكؿ اهلل) ،)ككاف مجمسو في المسجد

النبكم الشريؼ؛ ىك المكاف الذم كاف يجمس فيو عمر بف الخطاب ( ) ،لمشكرل كالحكـ ،كلـ يفارقو

في دركسو حتى مرض بسمس البكؿ ،فبعد مرضو انتقؿ درسو إلى بيتو( ،)1قاؿ اإلماـ مالؾ(

)":

ليس كؿ مف أحب أف يجمس في المسجد لمحديث كالفتيا جمس ،حتى ً
أىؿ الصبلح كالفضؿ،
يشاكر فيو ى
فإف رأكه لذلؾ أىبلن جمس ،كما جمست حتى شيد لي سبعكف شيخان مف أىؿ العمـ أني مكضع لذلؾ"(.)2

ث -مؤلفاتو:

أكثر ما اشتير بو اإلماـ مالؾ(

) ،مف مؤلفاتو كتاب المكطأ ،حتى ظف كثير مف الناس بأنو ال

يكجد تأليؼ غيره لئلماـ مالؾ ،كفي الكاقع لو تأليؼ غير كتاب المكطأ ،كلو ركايات مركية عنو أكثرىا

بأسانيد صحيحة في غير فف مف العمـ؛ لكنيا لـ يشتير عنو منيا ،كال كاظب عمى إسماعو كركايتو
غير المكطأ مع حذفو منو ،كتمخيصو لو شيئان بعد شيء ،كسائر تآليفو إنما ركاىا عنو مف كتب بيا

إليو ،أك سألو إياىا ،فمف أشيرىا(:)3

 -1رسالتو في القدر ،كالرد عمى القدرية ،كىك خيار الكتب الدالة عمى سعة عممو إلى ابف كىب كما
يقكؿ القاضي عياض.

 -2كتابو في النجكـ ،كحساب مدار الزماف كمنازؿ القمر ،كىك كتاب جيد كمفيد جدان ،كقد اعتمد عميو
الناس في ىذا الباب ،كجعمكه أصبلن.

 -3رسالتو في األقضية ،كتب بيا إلى بعض القضاة عشرة أجزاء.

 -4رسالتو إلى أبي غساف ،محمد بف المطرؼ ،كىك ثقة مف كبراء أىؿ المدينة قرينان لمالؾ كىي في
الفتكل مشيكرة.

 -5رسالتو المشيكرة إلى ىاركف الرشيد في اآلداب كالمكاعظ ،حدث بيا في األندلس أكالن بف حبيب
عف رجالو عف مالؾ ،كحدث بيا آخ انر أبك جعفر بف عكف اهلل.

 -6رسالتو إلى الميث بف سعد في إجماع أىؿ المدينة( ) ،كىي مشيكرة متداكلة بيف العمماء.

) )1انظر :سير أعبلـ النببلء :لمذىبي(.)55/8

) )2مالؾ حياتو كعصره :ألبي زىرة( ،)50-49مالؾ حياتو كعصره :لمدقر(.)52-51
) )3انظر :الديباج :البف فرحكف(.)125-124/1
7

الفصلىالتمكودي
ترجمةىاإلمامىمالكى

 -7كتابو في التفسير لغريب القرآف الذم يركيو عنو خالد بف عبد الرحمف المخزكمي ،كقد يركم عف
أبي العباس السراج النيسابكرم أنو قاؿ" :ىذه سبعكف ألؼ مسألة لمالؾ" ،كأشار إلى كتب منضَّدة عنده
كتبيا.

 -8كقد نسب القاضي أبك الفضؿ عياض إلى اإلماـ مالؾ كتابان ييسمى كتاب " السيرة" مف ركاية
القاسـ عنو.
ثانياً :ثناء العمماء عمى اإلماـ الجميؿ مالؾ بف أنس:
لئلماـ مالؾ بف أنس(

) ،مكانة عظيمة القدر بيف أىمو كأقرانو ،حتى أصبح عممان مف أعبلـ األمة،

بؿ كمف أفقو عمماء األرض ،الذيف أسسكا المدارس الفقيية ،كالتي سارت بيا الركباف ،كعمييا يبنيت

االجتيادات الفقيية ،فرحـ اهلل اإلماـ مالؾ ،كجزاه اهلل خي انر بما جزل بو نبيان عف أمتو كرسكالن عف

دعكتو.

 ومف أقواؿ العمماء في اإلماـ مالؾ(

):

النبً ِّي) ،)قاؿ « :ي ِ
 -1ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرة ( ) ،ىع ًف َّ
ب
اف َم َّرةً :أ ْ
وش ُؾ أ ْ
َف َي ْ
َف تَ ْ
س ْف َي ُ
ض ِر َ
ُ
ض ِرُبوا َ -وقَا َؿ ُ
َّ
اد ِْ
َى ِؿ ا ْل َم ِدي َن ِة»(.)1
َعمَ َـ ِم ْف َعالِِـ أ ْ
اس  -أَ ْك َب َ
وف ا ْل ِع ْم َـَ ،ل َي ِج ُد َ
اإل ِب ِؿَ ،ي ْطمُ ُب َ
وف َعالِ ًما أ ْ
الن ُ
 -2وقاؿ اإلماـ الشافعي( ) " :العمـ يدكر عمى ثبلثة :مالؾ بف أنس ،كسفياف بف عيينة ،كالميث بف
سعد" ( ،)2كقاؿ" :جعمت مالكان حجة فيما بيني كبيف اهلل"( ،)3كقاؿ ":لكال مالؾ كسفياف ،يعنى ابف عيينة،

لذىب عمـ الحجاز"( ،)4كقاؿ"" :إذا جاء األثر فمالؾ النجـ"(.)5
 -3وقاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ(

)" :إذا ذكر الحديث فمالؾ أمير المؤمنيف"( ،)6كقاؿ " :مالؾ سيد

 -4وقاؿ عبد الرحمف بف ميدي(

)" :ما بقي عمى كجو األرض آمف عمى حديث رسكؿ اهلل)،)

مف سادات أىؿ العمـ ،كىك إماـ في العمـ كالفقو"(.)7
مف مالؾ بف أنس"(.)8

) )1سنف الترمذم ،أبكاب العمـ  ،باب ما جاء في عالـ المدينة ،ح( ،)47 /5(/)2680كقاؿ اإلماـ الترمذم ،حديث
حسف ،في المصدر نفسو.
) )2التمييد :البف عبد البر( ،)684/1شرح الزرقاني عمى المكطأ :لمزرقاني(.)55/1
) )3ترتيب المدارؾ :لمقاضي عياض(.)150/1
) )4تيذيب األسماء كالمغات :لمنككم(.)76/2
) )5صفكة الصفكة :البف الجكزم( ،)397/1التمييد :البف عبد البر(.)63/1
) )6تاريخ ابف خمدكف(.)684/7

) )7مالؾ حياتو كعصره :لمدقر(.)4
) )8شرح الزرقاني عمى المكطأ :لمزرقاني( ،)54/1الديباج :البف فرحكف(.)110/1
8

الفصلىالتمكودي
ترجمةىاإلمامىمالكى

 -5وقاؿ اإلماـ الذىبي (

) " :كقد اتفؽ لمالؾ مناقب ما عممتيا اجتمعت لغيره :أحدىا طكؿ

العمر ،كعمك الركاية ،كثانيتيا الذىف الثاقب ،كالفيـ ،كسعة العمـ ،كثالثتيا اتفاؽ األئمة عمى أنو حجة

صحيح الركاية ،كرابعتيا تجمعيـ عمى دينو ،كعدالتو ،كاتباعو السنف ،كخامستيا تقدمو في الفقو،

كالفتكل ،كصحة قكاعده"(.)1

) )1تذكرة الحفاظ :لمذىبي(.)157/1
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المطمب الرابع
نبذه عف منيج اإلماـ مالؾ في الجتياد

َّ
إف أصكؿ كؿ مذىب ىي :مصادر استنباطو ،كطرائؽ استداللو ،كقكة أدلتو الفقيية كمراتبيا،
ككيفية الترجيح بينيا عند تعارض ظكاىرىا ،فالبحث عف أصكؿ َّ
أم مذىب مف المذاىب الفقيية أحيانان
ما يكتبو اإلماـ بنفسو كما فعؿ اإلماـ الشافعي(

) ،الذم كتب في أصكؿ الفقو ،كبيف منيجيتو في

تقرير األحكاـ ،كأما إذا لـ يدكف إماـ المذىب أصكلو تجد مف يدكف لو أصكلو كما ىك الحاؿ بالنسبة
لئلماـ مالؾ بف أنس(

)َّ ،
فإنو غالبان ما تجد الحديث عف أصكلو في مكاضع مف كتب أتباعو ،ال

سيما شركح المذىب كبعض مقدماتيا ،كما عمؿ ابف القصار ،كالجبيرم كغيرىما ،أك في مدكنات

األتباع األصكلية ككتب أبي الكليد الباجي ،كالمازرم ،كابف العربي ،كغيرىـ(.)1
ىؿ رسـ اإلماـ مالؾ بف أنس (

) منيجية أصولية أـ ل()2؟

قد تعددت اآلراء في رسـ اإلماـ مالؾ (

) لنفسو منيجان أصكليان عمى ثبلثة اتجاىات ،كالتالي:

أف
التجاه األوؿ :ذىبكا إلى أف اإلماـ مالؾ ( ) لـ يضع منيجان خاصان بو في األصكؿ ،كمف أراد ٍ
يدرس أصكؿ الفقو المالكي يتطمب منو بحثان شامبلن في الكتب المعركفة بأميات المذىب.

التجاه الثاني :ذىبكا إلى أف اإلماـ مالؾ (

) ذكر منيجو إجماالن ،كلـ ينص إال عمى مسائؿ قميمة

التجاه الثالث :ذىبكا إلى أف اإلماـ مالؾ (

) رسـ لنفسو منيجية خاصة بو بيَّف معالميا كمسالكيا،

جدان.

كنص عمى جؿ أصكليا كقكاعدىا.

كىذا االتجاه ىك الذم أميؿ إليو بحسب استقرائي لكتب األصكؿ الخاصة بالمذىب المالكي؛ َّ
ألف

قائـ عمى أمياتو منيا(المدكنة ،المكازية ،كالعتيبية ،كالكاضحة).
المذىب المالكي المعركؼ في أيامنا ه
ما ىي األصوؿ التي بنى عمييا اإلماـ مالؾ بف أنس ( ) مذىبو()3؟
َّ
إف األصكؿ التي اعتمد عمييا اإلماـ مالؾ(

) ،كثيرة أذكر منيا:

) )1انظر :إيصاؿ السالؾ إلى أصكؿ مذىب مالؾ :محمد الكالتي(ص ،)13التخريج الفقيي عند األصكلييف :لمتميمي
(ص.)28

) )2انظر :ترتيب المدارؾ :لمقاضي عياض( ،)80/1التخريج عند الفقياء كاألصكلييف :يعقكب التميمي(ص،)28:
مالؾ حياتو كعصره :محمد أبك زىرة(ص ،)168 -220:منيجية اإلماـ مالؾ :محمد التمسماني(.)96-94
) )3انظر :المقدمة في األصكؿ :البف القصار( ،)114-41/1إحكاـ الفصكؿ في أحكاـ األصكؿ :لمباجي(-439/1
 ،)489أسيؿ المدارؾ :الكشناكم( ،)7 /1الذب عف مذىب اإلماـ مالؾ :البف أبي زيد القيركاني(،)267-259 /1
التكسط بيف مالؾ كابف القاسـ في المسائؿ التي اختمفا فييا مف مسائؿ المدكنة :لمجبيرم(ص.)20-17 :
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 -1الكتاب :كىك كما كضعو اهلل تعالى ،ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو ،قاؿ ( )َ « :ل
اط ُؿ ِم ْف ب ْي ِف ي َد ْي ِو وَل ِم ْف َخ ْم ِف ِو تَْن ِزي ٌؿ ِم ْف ح ِك ٍيـ ح ِم ٍ
يو ا ْلب ِ
يأ ِْت ِ
يد» [فصمت.]42 :
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
اع المَّ َو َو َم ْف
ُّ -2
السنة :سنة الرسكؿ) ،)أصميا في كتاب اهلل ،قاؿ( )َ « :م ْف ُي ِط ِع َّ
س َ
وؿ فَقَ ْد أَطَ َ
الر ُ
اؾ َعمَ ْي ِي ْـ َح ِفيظًا» [النساء.]80 :
س ْم َن َ
تََولَّى فَ َما أ َْر َ
 -3اإلجماع :أصمو في كتاب اهلل( ) ،قاؿ( )َ « :و َمنْ ُي َ
سول َ مِنْ َب ْع ِد َما َت َب َّينَ لَ ُه ا ْل ُهدَى
الر ُ
شاق ِِق َّ
يرا» [النساء.]115 :
اء ْت َمصِ ً
س َ
صلِ ِه َج َه َّن َم َو َ
يل ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ُن َولِّ ِه َما َت َولَّى َو ُن ْ
َو َي َّتبِ ْع َغ ْي َر َ
سبِ ِ
فأمر اهلل تعالى بإتباع سبيؿ المؤمنيف ،كحذر مف ترؾ إتباعيـ ،كما حذر مف ترؾ إتباع الرسكؿ).)

اعتَِب ُروا َيا
 -4القياس :دؿ الكتاب عمى االستنباط كاالستدالؿ في غير مكضع منو ،قاؿ اهلل( ) « فَ ْ
صِ
ار» [الحشر.]2 :
أُولِي ْاأل َْب َ
 -5الخصوص والعموـ :قد نص عميو اإلماـ مالؾ( ) ،في مسائمو ،حيث احتج بو في حكـ
اكفُ َ ِ
وى َّف وأَ ْنتُـ ع ِ
ِ
س ِ
ود المَّ ِو فَ ََل
اج ِد ِت ْم َؾ ُح ُد ُ
االعتكاؼ في المساجد ،في قكلو( )َ « :وَل تَُباش ُر ُ َ ْ َ
وف في ا ْل َم َ
وىا»[البقرة.]187 :
تَ ْق َرُب َ
قاؿ اإلماـ مالؾ(

مسجد"(.)1

فعـ اهلل سبحانو كتعالى المساجد كميا كلـ يخص مسجدان مف
) في المكطأَّ " :

 -6األوامر والنواىي :عند اإلماـ مالؾ( ) أن األمر على الوجوب إذا ورد من فروض الطاعة،
كقد احتج حينما يسئؿ عف تىتٍميـ ما يدخؿ فيو مف القيرب ،بقكلو تعالىَ « :وأ َِت ُّموا ا ْل َح َّج َوا ْل ُع ْم َرةَ
لِمَّ ِو»[البقرة ،]196 :فبل بد مف إطاعة األمر مف المأمكر ،كلـ يبقى إال إيجاب الفعؿ كانجازه؛ فدؿ عمى
َّ
أف األكامر عمى الكجكب إذا تجردت عف القرائف التي تدؿ عمى الندب كغيره.

 -7خبر الواحد العدؿ :كمذىب اإلماـ مالؾ قبكؿ خبر الكاحد العدؿ ،كاحتج اإلماـ مالؾ بذلؾ في
المتبايعيف بالخيار ما لـ

الكاحد قكلو( )َ « ،يا

يفترقا ،ككذلؾ غسؿ اإلناء مف كلكغ الكمب ،كالدليؿ عمى كجكب العمؿ بخبر
ؽ ِب َنبٍإ فَتَبيَّ ُنوا أ ْ ِ
ِ
يبوا قَ ْو ًما ِب َج َيالَ ٍة
ُّيا الَِّذ َ
َف تُص ُ
اء ُك ْـ فَاس ٌ َ َ
أَي َ
آم ُنوا إِ ْف َج َ
يف َ
يف» [الحجرات ،]6 :فدؿ عمى َّ
أف العدؿ ال ييتثبت في خبره إذا لك كاف
َن ِاد ِم َ

ص ِب ُحوا َعمَى َما فَ َع ْمتُ ْـ
فَتُ ْ
العدؿ كالفاسؽ سكاء لـ يكف لتخصيص الفاسؽ بالذكر فائدة.

 -8الخبر المرسؿَّ :
إف اإلماـ مالؾ يذىب لقبكؿ خبر المرسؿ إذا كاف مرسمو عدالن عارفان بما أرسؿ
المسند ،حيث أرسؿ الخبر في اليميف مع الشاىد كعمؿ بو ،كما أرسؿ الحديث في الشفعة
كما يقبؿ ي
كعمؿ بو.

 -9عمؿ أىؿ المدينة :يأخذ اإلماـ مالؾ بإجماع أىؿ المدينة فيما طريقو التكفيؽ مف الرسكؿ )،)

أف يككف الغالب منو َّأنو تكقيؼ منو) ،)كإسقاط الزكاة في الخضركات؛ َّ
ألنو معمكـ َّأنيا كانت
أك ٍ
) )1مكطأ مالؾ (.)450/3
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عمى عيده ) ،)كلـ يينقؿ عنو َّأنو أخذ منيا زكاة ،كاجماع أىؿ المدينة عمى ذلؾ ،فعمؿ عميو كا ٍف
خالفيـ غيرىـ.

 -11دليؿ الخطابَّ :
إف دليؿ الخطاب محككـ بو ،كقد احتج اإلماـ مالؾ بذلؾ في مكاضع منيا حيث
ِ
افع لَيـ وي ْذ ُكروا اسـ المَّ ِو ِفي أَي ٍ
قاؿَّ :
َّاـ
إف مف نحر ىديو بالميؿ لـ ييجزيو ،لقكلو( ) « لِ َي ْ
ش َي ُدوا َم َن َ ُ ْ َ َ ُ
َْ
ِ
معمُ ٍ
يم ِة ْاألَ ْن َع ِاـ» [الحج ،]28 :كدليمو َّأنو إذا نحره بالميؿ ال ييجزيو ذلؾ.
ومات َعمَى َما َرَزقَ ُي ْـ م ْف َب ِي َ
َْ َ
 -11األسباب الوارد عمييا الخطاب :كمذىب اإلماـ مالؾ قصر الحكـ عمى السبب الذم خرج المفظ

م( )َّ :أنو قي ىؿ
الخدر ِّ
عميو متى خبل مما يدؿ عمى اشتراؾ ما تناكلو المفظ معو ،كلو ما ركاه أبك سعيد ي
ً
ً
ض كلحـ الً ً
لرسكؿ اهلل) :)أنتكضَّأ مف ً
كبلب ك َّ
النتٍ يف-؟ فقاؿ
طريح فييا الح ىي ي
بئر يبضاعة -كىي ه
بئر يي ى
ي
يكر ال يي ِّ
شيء"( ،)1فحكـ لمماء َّأنو طيكر جنسو دكف الماء الذم يسئؿ
رسك يؿ اهلل):)
نج يسوي
ه
ي
"الماء طى ه
أف الماء كصفو ما ذكره؛ أم الطيارة؛ َّ
عنو ،فدؿ عمى َّ
ألنو يقتضي ذلؾ.

 -12الزائد مف األخبارَّ :
أف يركم الراكم أحد
إف مذىب اإلماـ مالؾ قبكؿ الزائد مف األخبار ،كىك ٍ
الركايتيف خب انر يفيد معنى مف المعاني كيركم أخر ذلؾ الخبر بزيادة لفظة فيو ،كىذه المفظة تدؿ عمى
معنى آخر في الحديث ،كتككف المفظة لك انفردت استيفيد منيا معنى فيصير الخبر مع زياداتو
كالخبريف ،فمف قبؿ خبر الكاحد لزمو قبكؿ ذلؾ؛ َّ
ألف الزيادة كخبر آخر فقبكليا كاجب.

 -13اختَلؼ األخبار :يرل اإلماـ مالؾ التخيير في فعؿ ما اختمفت األخبار فيو ،مثؿ ما ركاه يح ىذ ٍيفىةى
( ) ،أَّىنو صمَّى مع النَّبً ِّي ) ،)فى ىكاف يقيك يؿ ًفي ريك ً ً
اف رّْبي ا ْل َع ِظ ِيـ» ،كًفي يس يج ً
كد ًه:
ى ى
كعوُ « :
ي ى
ي
ىى
ى
س ْب َح َ َ َ
)
2
(
كع ًو ك يس يج ً
اف ىيقيك يؿ ًفي ريك ً
) ،أ َّ
كد ًه« :
َعمَى»  .كعف عائشة (
س ْب َح َ
اف َرّْب َي ْاأل ْ
ىف النَّبً َّي ) ،)ىك ى
«ُ
ي
ى
وح»( .)3كىذا مما اختمفت اإلخبار فيو عف النبي ) ،)فمـ تقـ الداللة
ُّوس َر ُّ
الر ِ
ب ا ْل َم ََل ِئ َك ِة َو ُّ
سب ٌ
ُّوح قُد ٌ
ُ
عمى قكة أحدىما عمى اآلخر ،كال يكجد ما يسقطيما كال أحدىما ،فكانا كالكفارة التي دخميا التخيير.
يعد اإلماـ مالؾ خبر الكاحد إذا اجتمع مع القياس كلـ يمكف
 -14اجتماع خبر الواحد والقياس :ي
استعماليما جميعان قيدـ القياس ،كحجتو َّ
أف خبر الكاحد لما جاز عمي النسخ ،كالغمط ،كالسيك ،كالكذب،
كالتخصيص ،كلـ يجز عمى القياس مف الفساد إال كجو كاحد ،كىك أف األصؿ معمكـ بيذه العمة أك ال،

أف ييقدـ عميو.
فصار أقكل مف خبر الكاحد ٍ

) )1سنف أبي داكد ،كتاب الطيارة ،باب بئر بضاعة ،ح( ،)49 /1(/)66قاؿ األلباني :صحيح ،في كتابو :إركاء
الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ،ح(.)45 /1(/)14
) )2سنف أبي داكد ،كتاب تفريع أبكاب الرككع كالسجكد ،باب ما يقكؿ الرجؿ في رككعو كسجكده ،ح(/1( /)871
 ،)230قاؿ األلباني :صحيح ،في كتابو :إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ،ح(.)39 /2()333

) )3سنف أبي داكد ،كتاب تفريع أبكاب الرككع كالسجكد ،باب ما يقكؿ الرجؿ في رككعو كسجكده ،ح(/1(/)872
 ،)230قاؿ األلباني :صحيح ،في كتابو :صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد ،ح(.)2 /1(/)872
12

الفصلىالتمكودي
ترجمةىاإلمامىمالكى

 -15الحؽ واحد مف أقاويؿ المجتيديف :كمذىب اإلماـ مالؾ َّ
أف الحؽ كاحد مف أقاكيؿ المجتيديف،
كذلؾ َّأنو قاؿ لما يسئؿ عف اختبلؼ أصحاب رسكؿ اهلل )" )ليس فيو سعةَّ ،إنما ىك خطأ أك
صكاب" ،قاؿ :قكالف مختمفاف ال يككناف جميعان حقان كما الحؽ إال كاحد.
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بحث يثانْ
تع ِف عام بكااب ُطأ
كفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األوؿ :سبب تأليؼ المكطأ.
المطمب الثاني :نبذة عف منيج اإلماـ مالؾ في المكطأ.
المطمب الثالث :أىمية كتاب المكطأ كمكانتو.
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المطمب األوؿ
سبب تأليؼ الموطأ

 -1ما ذكره ابف عبد البر في كتابو " التمييد" :مف أف مالكان(

) ،لما رأل تصنيؼ عبد العزيز بف

عبد اهلل بف أبي سممة ابف الماجشكف ،كذكر فيو ما اجتمع عميو أىؿ المدينة ،كلـ يذكر فيو شيئان مف
الحديث ،فأعجب بو مالؾ ،كقاؿ ما أحسف ما عمؿ ،كلك كنت أنا الذم عممتو لبدأت باآلثار ،ثـ

شددت ذلؾ بالكبلـ ،قاؿ ثـ إف مالكان عزـ عمى تصنيؼ المكطأ فصنفو(.)1

 -2ما ذكره ابف خمدوف في كتابو" التاريخ " :أف الخميفة المنصكر عبد العزيز بف عبد اهلل الماجشكف
طمب مف اإلماـ مالؾ(

) ،كتابان يكطئو لمناس فأجابو اإلماـ لذلؾ ،كقد ذكر ىذا السبب ابف خمدكف

حج أبك جعفر المنصكر ،كلقيو مالؾ بالمدينة ،فأكرمو كفاكضو ،ككاف فيما فاكضو:
في تاريخو ،فقاؿٌ " :
يا أبا عبد اهلل لـ يبؽ عمى كجو األرض أعمـ مني كمنؾ ،كقد شغمتني الخبلفة ،فضع أنت لمناس كتابا

عباس ،كشدائد ابف عمر ،ككطٌئو لمناس تكطئة،
ينتفعكف بوٌ ،
تجنب فيو شكاذ ابف مسعكد ،كرخص ابف ٌ
قاؿ مالؾ :فمقد عمٌمني التأليؼ ،فكانت ىذه كأمثاليا مف البكاعث لمالؾ عمى تصنيؼ ىذا الكتاب،

كسماه –المكطأ -أم المسيٌؿ"(.)2
ٌ
فصنفو ٌ

 -3ما ذكره الذىبي في كتابو "السير" ،واإلماـ ابف عبد البر في كتابو" النتقاء" :أف أمير المؤمنيف
الميدم ىك مف طمب مف اإلماـ مالؾ كتابان ليحمؿ الناس عميو كجاء في القكؿ:
قاؿ الزىرم ،سمعت مالكا (

عميو"(.)3

) ،يقكؿ :قاؿ لي الميدم " :ضع يا أبا عبد اهلل كتابا أحمؿ األمة

) )1انظر :التمييد :البف عبد البر( ،)86/1تاريخ ابف خمدكف(.)684/7

) )2تاريخ ابف خمدكف( ،)684/7كانظر :التعميؽ الممجد ،مقدمة عبد الفتاح أبكغدة :لمكنكم(.)12/1
) )3سير أعبلـ النببلء :لمذىبي( ،)78/8كشؼ المغطى :البف عساكر(.)25/1
15

الفصلىالتمكودي
ترجمةىاإلمامىمالكى

المطمب الثاني
منيج اإلماـ مالؾ في الموطأ

إف مما تميز بو اإلماـ مالؾ في كتابو المكطأ أنو جمع فيو بيف الفقو كالحديث ،كأف سبب تأليفو
ىك التيسير عمى الناس ،كىذا المنيج الذم تميز بو اإلماـ مالؾ في كتابو معتمدان عمى مكىبتو الفريدة
في الجمع بيف أصناؼ العمكـ ،كالتي لـ تجتمع إال َّ
لمن ٍزًر اليسير مف العمماء.

 فكؿ مف ق أر مف كتاب الموطأ يجد بأف منيجية اإلماـ مالؾ(

) ،فيو تتمثؿ باآلتي(:)1

 -1أنو صنؼ كتابو في الحديث عمى طريقة األبكاب الفقيية ،مثؿ كتاب الطيارة ،ثـ كتاب الصبلة،

ثـ كتاب الزكاة ،ثـ كتاب الصياـ ...،كىكذا ،بحسب ما يحتاج إليو المسممكف في عبادتيـ،

كمعاممتيـ ،كآدابيـ ،مف معرفة العمؿ فييا.
 -2كاف يضع عنكانان لكؿ باب يتضمف الحكـ الفقيي.
 -3يكرد األحاديث المرفكعة إلى رسكؿ اهلل ).)
 -4ثـ يعقبيا بأقكاؿ الصحابة ( ) ،ثـ ما كرد مف فتاكم التابعيف ،كالغالب أنيـ مف أىؿ المدينة.
 -5كيذكر في بعض المكاطف ما عميو العمؿ المجمع عميو عند أىؿ المدينة بقكلو ":كىذا ما أجمع
عميو أىؿ المدينة" ،كقد يذكر بعض اآلراء الفقيية لو.

 -6كاف يقدـ اإلماـ مالؾ عمؿ أىؿ المدينة كعمميـ عمى غيرىـ مف اآلراء كالفتاكم ،شأنو في ذلؾ
شأف بعض الصحابة كالتابعيف.

 -7كفي آخر الكتاب كضع بابان جامعان ،ذكر فيو ما ال يدخؿ في باب خاص مف األبكاب
المخصصة بفقو بعض األعماؿ ،قالكا :كمالؾ (

بكتاب الجامع.

) ،ىك أكؿ مف عنكف كتابان مف كتب مصنفة

 -8باإلضافة إلى ذلؾ أنو أضاؼ إليو ما استنبطو مف أحكاـ في مكاقع االجتياد مما يرجع إلى جمع
بيف متعارضيف ،أك ترجيح أحد خبريف ،أك تقديـ إجماع أك قياس ،أك عرض عمى قكاعد الشريعة،

فكاف بحؽ كتاب شريعة اإلسبلـ.

) )1انظر :كشؼ المغطى :البف عاشكر (ص.)28-27:
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المطمب الثالث
مزايا الموطأ ومكانتو

لكتاب "الموطأ" مكانة عظيمة ،ومزايا كثيرة تميز بيا عف سواه مف كتب الحديث الشريؼ ،أتعرض
ىنا إلى جممة منيا باختصار:

ؼ في الحديث كالفقو،
صنً ى
 -1حظي المكطأ بمكانة عظيمة بيف المسمميف ،حيث كاف مف أكائؿ ما ي
كمف أصحيا ،مع كجكد كتب كثيرة مصنفة في ذلؾ الكقت في السنف ،البف جريح ،كألبي قرة مكسى بف
طارؽ الزبيدم ،كمصنؼ عبد الرزاؽ بف ىماـ ،كغير ذلؾ ،ككاف كتاب مالؾ ،كىك "المكطأ" ،أجمٌيا

كأعظميا نفعان ،كاف كاف بعضيا أكبر حجمان منو كأكثر أحاديث(.)1

 -2كمما يميز المكطأ عف غيره ،أنو يجمع بيف الحديث كالفقو ،كقمَّما نجد مثؿ ذلؾ ،حيث مف برع في
عمـ ،عجز عف آخر ،كىذه ميزة المكطأ التي رفعت مف شأنو ،قاؿ الشيخ أبك غدة في مقدمتو لمشرح

الممجد" :تأليؼ الحديث كجمعو في كتاب عمى األبكاب الفقيية ال ينيض بو إال فقيو يدرم معاني

ِّ
المحدثيف
األحاديث ،كيفقو مداركيا كمقاصدىا ،كيميز بيف لفظ كلفظ فييا ،كىذا النمط مف العمماء

الفقياء يي ىع ُّد ىن ٍز انر يسي انر بالنظر إلى كثرة المحدثيف الركاة كالحفاظ األثبات"(.)2
تأليؼ إماـ فقيو ،محدث ،مجتيد ،متقدـ ،كبير ،متبكع ،شيد لو أئمة عصره كمف بعدىـ
 -3إنو
ي
باإلمامة في الفقو كالحديث دكف منازع(.)3

 -4أطبؽ العمماء عمى الثناء عميو كتبجيمو ،ككثر كبلميـ في مدحو كتقريظو ،كأكتفي ىنا بكممات
قاليا إماـ األئمة الفقيو المحدث المجتيد المتبكع اإلماـ الشافعي(

) ،كحسبؾ بو ككفى ،قاؿ" :ما

ُّ
أصح بعد كتاب اهلل مف كتاب مالؾ"( ،)4كلـ يكف صحيح البخارم كمسمـ
كتاب
عمى ظير األرض
ي
مصنفيف في ذلؾ الكقت ،ألنيما ىـ أصح كتابيف تمقتيما أمة محمد) )بالقبكؿ.
غير مسبكؽ بمثمو؛ إذ ىك َّأك يؿ كتاب
 -5إنو مف مؤلفات منتصؼ القرف الثاني مف اليجرة ،فيك
ه
سابؽ ه
الحديثي عمى أبكاب الفقو ،كاقتدل بو
التأليؼ
اإلماـ الذم ىس َّف
في بابو ،كلمسابؽ فضؿ كمزية ،إذ ىك
َّ
ى
ي
المؤتمكف مف كرائو مث يؿ عبد اهلل بف المبارؾ ،كالبخارمِّ ،كمسمـ ،كسعيد بف منصكر ،كأبي داكد،
ُّ
()5
كالترمذم ،كالنسائي ،كابف ماجو كسكاىـ .
) )1انظر :الباعث الحثيث :البف كثير(ص.)30:
) )2التعميؽ الممجد ،مقدمة عبد الفتاح أبكغدة :لمكنكم(.)18/1
) )3انظر :ترتيب المدارؾ :لمقاضي عياض(.)72/2( ،)41-38/1

) )4التعميؽ الممجد ،مقدمة عبد الفتاح أبكغدة :لمكنكم (.)26-25/1
) )5انظر :المرجع السابؽ :لمكنكم(.)27-26/1
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ي صل َل
كاةةةةةاب يصّةةةةةةةةةةةةام

وينقسـ إلى مبحثيف:

المبحث األوؿ :تعريؼ الصياـ ،وحكمو ،وحكمة مشروعيتو

كفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األوؿ :تعريؼ الصياـ.
المطمب الثاني :حكـ الصياـ.

المطمب الثالث :حكمة مشركعية الصياـ.

المبحث الثاني :بياف شروط وجوب الصياـ وأركانو
كفيو مطمباف:
المطمب األوؿ :شركط كجكب الصياـ عند الفقياء.
المطمب الثاني :أركاف الصياـ عند الفقياء .

18

الفصلىاألول
كتـــــابىالصوــــــــــــام

بحث َل
تع ِف يصّامَ ،حكنٌَ ،حكنٕ مص َعّاٌ
كفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األوؿ :تعريؼ الصياـ.
المطمب الثاني :حكـ الصياـ.

المطمب الثالث :حكمة مشركعية الصياـ.
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أولً :تعريؼ الصياـ لغ ًة:

المطمب األوؿ
تعريؼ الصياـ

ترجع األصكؿ المغكية لكممة الصياـ إلى االسـ الثبلثي(صكـ) ،قاؿ ابف فارس(" :صكـ) الصاد

كالكاك كالميـ أصؿ يدؿ عمى إمساؾ كرككد في مكاف ،مف ذلؾ صكـ الصائـ ،ىك إمساكو عف مطعمو،

كمشربو ،كسائر ما منعو ،كيككف اإلمساؾ عف الكبلـ صكمان"(.)1
يطمؽ الصياـ في المغة عمى ٍ
معاف عدة:

()2
اء فعبلن كاف أك قكالن( ،)3كيقاؿ:
 -1اإلمساؾ  :صاـ عف الشيء صكمان ،كصيامان أم أمسؾ عنو ،سك ن
صامت-الخيؿ :إذا أمسكت عف السير(.)4

 -2اٍل ىك ُّ
ؼ( :)5يقاؿ صامت الشمس في كبد السماء أم قامت في كسط السماء ممسكة عف الجرم في
مرأل العيف(.)6

()7
ش َرِبي َوقَّْري َع ْي ًنا فَِإ َّما تََرِي َّف ِم َف
 -3الصمت  :أم اإلمساؾ عف الكبلـ ،كمنو قكلو تعالى «:فَ ُكمِي َوا ْ
ش ِر أَح ًدا فَقُولِي إِ ّْني َن َذر ُ ِ
ص ْو ًما َفمَ ْف أُ َكمّْ َـ ا ْل َي ْوَـ إِ ْن ِسيِّا» [مريـ.]26 :
ا ْل َب َ َ
ت ل َّمر ْح َم ِف َ
ْ
 -4الترؾ( :)8يقاؿ :صاـ عف النكاح :أم تركو ،كىك أيضان ً
داخؿ في حد الصكـ الشرعي(.)9

ثانياً :تعريؼ الصياـ اصطَلحاً:

سنتعرض لتعريؼ الصياـ عند المذاىب األربعة ،ثـ نختار التعريؼ المختار ،كقد جاءت عمى

النحك التالي:

 -1تعريؼ الحنفية" :الصياـ ىك اإلمساؾ عف أشياء مخصكصة كىي :األكؿ ،كالشرب ،كالجماع،
بشرائط مخصكصة"(.)10

) )1مقاييس المغة :البف فارس(.)323 /3

( )2انظر :لساف العرب :البف منظكر( ،)351 /12تيذيب المغة :لميركم( ،)182 /12انيس الفقياء :لمقكنكم(ص:
.)47
( )3انظر :لساف العرب :البف منظكر(.)351/12
( )4انظر :مختار الصحاح :لمرازم(ص.)180 :
( )5انظر :أنيس الفقياء :لمقكنكم(ص.)47:
( )6انظر :المرجع السابؽ(ص.)48 :
( )7انظر :مختار الصحاح :لمرازم(ص ،)180:القامكس الفقيي :ألبك حبيب(ص.)218 :
( )8انظر :تيذيب المغة :لميركم( ،)182 /12لساف العرب :البف منظكر(.)351 /12
( )9انظر :تاج العركسَّ :
لمزبيدم(.)528 /32

) )10بدائع الصنائع :لمكاساني( ،)75 /2كانظر :المبسكط :لمسرخسي( ،)54/3تحفة الفقياء :لمسمرقندم(.)341/1
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 -2تعريؼ المالكية" :الصياـ ىك اإلمساؾ عف أشياء مخصكصة في أزماف معمكمة عمى كجكه

مخصكصة"(.)1

 -3تعريؼ الشافعية" :ىك إمساؾ مخصكص عف شيء مخصكص في زمف مخصكص مف شخص

مخصكص"(.)2

 -4تعريؼ الحنابمة" :ىك إمساؾ بنية عف أشياء مخصكصة في زمف معيف مف شخص

مخصكص"(.)3

تعقيب الباحث:

إذا نظرنا في التعريفات السابقة عند الفقياء ،نجد أنيا متقاربة ،كقد شممت ركف الصياـ المتفؽ

عميو ،كىك :اإلمساؾ عف المفطرات ،ككذلؾ شممت النية كاإلمساؾ ،ىؿ ىما ركناف أـ شرطاف لمصياـ؟

( )6

فالشافعية قالكا بأنيما مف أركاف الصياـ( ،)4كالمالكية قالكا فقط اإلمساؾ كالنية( ،)5كالحنفية

كالحنابمة( )7قالكا فقط اإلمساؾ عف المفطرات ،كالباقي شركط ،كلكف ٌأيان كاف التقسيـ ،فبل مشاحة فيو؛
ًإذ االختبلؼ فيو لفظان ،كالحكـ كاحد ،فمف ترؾ ركنان أك شرطان فقد فسد صكمو(.)8
تعريؼ الباحث لمصياـ ىو :اإلمساؾ عف المفطرات بنية التقرب إلى اهلل تعالى مف طمكع الفجر
الصادؽ إلى غركب الشمس.

شرح التعريؼ:

( -1اإلمساؾ عف المفطرات) :ىك ترؾ كؿ مفطر مف أكؿ ،كشرب ،كجماع.

( -2بنية التقرب إلى اهلل تعالى) :احت ار انز عف أم فعؿ اعتيادم ،كصائـ فقد الطعاـ ،مف أجؿ عبلج

كم ٍج ًزيان عند اهلل فبلبد مف عقد النية كقصد التقرب هلل تعالى.
أك غيره ،كحتى يككف العمؿ مقبكالن ى
( -3مف طموع الفجر الصادؽ) :فيو إشارة إلى ابتداء الصكـ خبلؿ النيار ،مف طمكع الفجر،
كقكلنا(الصادؽ) :احت ار انز عف الفجر الكاذب الذم يمكح في األفؽ ،ثـ يختفي ليترؾ ظبلمان دامسان،
َْ ْ ُ َ
َْ
ْ
ْ
َْ ُ
َ ُُ َ ْ َ ُ َ ّ َََّ َ َ ُ
جرِ ث ّه أح ُِّىِا
ّي مل ُه اْلَيْ ُط اْلبْيَض و َِي اْلَيْ ِط اْل ْش َِدِ و َِي امف
لقكلو تعالي« :وُكِا واْشبِا خّت يتت
ّ َ َ َ ّ
ام إِل النيْ ِل » [البقرة. ]187:
الصي
ِ
( -4إلى غروب الشمس) :كىذا ىح ُّد نياية اليكـ ،لقكلو)« :)إِ َذا أَق َْب َؿ المَّْي ُؿ ِم ْف َىا ُى َناَ ،وأ َْد َبر َّ
الن َي ُار
َ
ِم ْف َىا ُى َناَ ،و َغ َرَب ِت َّ
الص ِائ ُـ»(.)9
ط َر َّ
س فَقَ ْد أَ ْف َ
الش ْم ُ
))1
))2
))3
))4
))5
))6
))7
))8
))9

المقدمات :البف رشد ( ،)238/1كانظر :مكاىب الجميؿ :لمحطاب( ،)378/2الفكاكو الدكاني :لمنفراكم(.)303/1
المجمكع :لمنككم( ،)247/6كانظر :الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)394/3مغني المحتاج :لمشربيني(.)140/2
الركض المربع :لمبيكتي( ،)225كانظر :شرح الزركشي( ،)549/2اإلنصاؼ :لممرداكم(.)323 /7
مغني المحتاج :لمشربيني( ،)146/2كانظر :نياية المحتاج :لمرممي(.)158/3
انظر :الخبلصة الفقيية عمى مذىب السادة المالكية :لمحمد القركم(.)192
انظر :بدائع الصنائع :لمكاساني( ،)90/2األشباه كالنظائر :البف نجيـ(.)45
انظر :نيؿ المآرب شرح دليؿ الطالب :البف أبي تغمب(273/1ك.)274
انظر :شفاء الغميؿ :لمغزالي( ،)500-499الكجيز في أصكؿ الفقو :لمزحيمي(.)404/1
الصائًًـ ،ح((/)1954ص.)470:
ط ير َّ
صحيح البخارم ،كتاب الصكـ ،باب ىمتىى ىي ًح ُّؿ ًف ٍ
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المطمب الثاني
حكـ الصياـ

صكـ شير رمضاف فرض عيف ،كأنو ركف مف أركاف اإلسبلـ( ،)1كاألدلة عمى فرضيتو مف القرآف،
كالسنة ،كاإلجماع.

أ -القرآف الكريـ:

ٰ َ ُّ َ ّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ّ َ ُ َ َ ُ َ َ َ
َ
ُ َ ّ ُ
َع ّٱَّل َ
ِيي وِي قتْن ِل ْه م َػنل ْه
 -1قكلو تعالى«:يأحُا ٱَّلِيي ءاوٌِا كخِب غنيله ٱلصيام كىا كخِب
َ ُ َ
ت ّخلِن» [البقرة.]183:
َ ُْ ََ َ َ ّ
ُ َ
َ َ ّ َ ٰ ّ َ ُْ َ ٰ َ ُْ ْ َ َ
ُْ ْ ُ
آن َُ ًدى ل ّ ّ
ِ
ان ف َىي
ك
ر
ف
ٱم
و
ى
د
ُ
ٱل
ِي
و
ج
ـ
ٌ
ي
ب
و
اس
نٌ
ر
ل
ٱم
ٍ
ِي
ف
ل
ِ
ِ ٍ
ِ
 -2كقكلو تعالى« :شُر رمضان ٱَّلِى أًزِ
ّ َْ
َ
ُ
شُِ َد وٌِل ُه الش ُْ َر فنيَ ُص ْى ٍُ» [البقرة.]185:

وجو الدللة :ىاتاف اآليتاف فييما داللة صريحة عمى كجكب صكـ رمضاف؛ ألف األمر في الق آرف

لمكجكب ما لـ تأت قرينة تصرفو عف الكجكب(.)2

ب -السنة النبوية:

َّ ً
سَلَـ َعمَى َخ ْم ٍ
ِ ِ
َف لَ إِلَ َو إَِّل
اؿ :قى ى
 ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر( ) ،قى ى
سَ :
ش َيا َد ِة أ ْ
اؿ ىر يسك يؿ المو)ُ « :)بن َي اإل ْ ُ
اء َّ ِ
الصَلَ ِة ،وِايتَ ِ
اف»(.)3
المَّ ُو َوأ َّ
سو ُؿ المَّ ِوَ ،وِاقَ ِاـ َّ
ض َ
ص ْوِـ َرَم َ
الزَكاةَ ،و َ
الح ّْجَ ،و َ
َ
َف ُم َح َّم ًدا َر ُ
وجو الدللة :دؿ الحديث بعبارتو كبمنطكقو الصريح عمى أف اإلسبلـ يبني عمى ىذه الدعائـ

الخمس ،كال يرسك إال بيا ،كأف بقية خصاؿ اإلسبلـ إف ىي إال تتمة ليذا البنياف ،كيستمزـ مف الحديث
الذم يفيـ بطريؽ اإلشارة زكاؿ اإلسبلـ بنقض تمؾ الدعائـ ،كما ىذا إال دليؿ عمى فرضية كركنية
الصياـ(.)4

ت -اإلجماع:

فقد أجمع العمماء عمى كجكب صكـ رمضاف(.)5

( )1انظر :اإلقناع في مسائؿ اإلجماع :البف القطاف(.)226 /1
لمسبكي(.)5/2
) )2انظر :أحكاـ القرآف :لمجصاص( ،)224/1االبياج :ي

( )3متفؽ عميو :أخرجو البخارم ،كتاب اإليماف ،باب قكؿ النبي)«،)يبنًي ً
اإل ٍسبلىـ ىعمىى ىخ ٍم و
س» ،ح(،)11/1(/)8
ي
ى
ً ً
اإل ٍس ىبلـ ىعمىى ىخ ٍم و
س» ،ح(.)45/1/)20
كأخرجو مسمـ ،كتاب اإليماف ،باب قكؿ النبي) « ،)يبن ىي ٍ ي
( )4انظر :جامع العمكـ كالحكـ :البف رجب(.)144/1

) )5انظر :اإلقناع في مسائؿ اإلجماع :البف القطاف(.)226/1
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المطمب الثالث
حكمة مشروعية الصياـ

لمصكـ ًح ىكـ عظيمة كفكائد كثيرة ،تعكد بالنفع عمى صاحبيا ،كمف ىذه ً
الح ىكـ كالفكائد ما يمي:
ه
 -1غرس التقكل في نفس الصائـ؛ فإف النفس إذا امتنعت عف الحبلؿ طمعان في مرضاة اهلل تعالى
كخكفان مف عقابو ،فأكلى أف تنقاد إلى االمتناع عف الحراـ(.)1

 -2الصكـ سر بيف العبد كخالقو يتمثؿ فيو عنصر المراقبة الصادقة ،فيك يربي في المسمـ مراقبة اهلل
كخشيتو ،فبل يتطرؽ لو الرياء مطمقنا(.)2

 -3إف الصكـ كسيمة إلى شكر النعمة ،إذ ىك كؼ النفس عف األكؿ ،كالشرب ،كالجماع ،كانيا مف
أجؿ النعـ كأعبلىا ،كاالمتناع عنيا زمانان معتب انر يعرؼ قدرىا؛ إذ النعـ مجيكلة ،فإذا فقدت عرفت،
فيحممو ذلؾ عمى قضاء حقيا بالشكر ،كشكر النعـ فرض عقبلن كشرعان ،كاليو أشار الرب سبحانو
َ ّ ُ َْ ُ
كتعالى بقكلو في آية الصياـَ «:وم َػنل ْه تشك ُرون» [البقرة.)3(]185 :

 -4الصكـ مف أعظـ الطاعات التي يثاب عمييا المؤمف ثكابان ال حدكد لو؛ ألنو هلل ،كألنو قائـ عمى
الصبر الذم أجره بغير حساب ،ففيو الصبر عمى طاعة اهلل ،كالصبر عف معصية اهلل ،كالصبر عف
الشيكات ،كالصبر عمى أقدار اهلل(.)4

 -5إف الصكـ يشعر بكحدة المسمميف الحسية في مشارؽ األرض كمغاربيا ،فيـ جميعان يصكمكف
كيفطركف في عبادة كاحد؛ ألف معبكدىـ كاحد ،كعبادتيـ مكحدة(.)5

 -6الصكـ يجدد حياة اإلنساف ،كيريح المعدة كجياز اليضـ مف العمؿ المستمر ،كيخمِّص الجسـ مف
الفضبلت المترسبة ،كاألطعمة غير الميضكمة ،كيضيؽ مجارم الشيطاف الذم يؤز النفكس
لممعاصي(.)6

 -7إف الصكـ يعمِّـ الصائـ النظاـ كاالنضباط؛ ألنو في صيامو يتناكؿ الطعاـ كالشراب في كقت
كمكعد معيف.

 ىذه ىش ىذ ىرة يسيرة مف ًح ىكوـ عظيمة كفكائد جميمة قد حكاىا الصياـ في ثناياه ،كأفصح عف مكنكنيا
ؼ فىاغتنـ.
كغ ىر ى
كخ ىباياه ،فينيئان لمف عرؼ فالتزـ ،ى
ى

) )1انظر :المكسكعة الفقيية :ك ازرة األكقاؼ الككيتية(.)9/28
) )2الفقو الميسر :لمطيار كآخركف(.)12/3
) )3المكسكعة الفقيية :ك ازرة األكقاؼ الككيتية(.)8/28
) )4مكسكعة الفقو االسبلمي :لمتكيجرم(.)122/3
( )5انظر :الفقو اإلسبلمي :لمزحيمي(.)1618/3

) )6مكسكعة الفقو اإلسبلمي :لمتكيجرم(.)122/3
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بحث يثانْ
بّاى ش َط َجُب يصّام َأ كانٌ
كفيو مطمباف:
المطمب األوؿ :شركط كجكب الصياـ عند الفقياء.
المطمب الثاني :أركاف الصياـ عند الفقياء.
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(*)

شروط

المطمب األوؿ
وجوب الصياـ عند الفقياء

ذكر الفقياء العديد مف الشركط التي يجب أف تتكفر في المسمـ حتى يجب عميو الصياـ ،كىذه
الشركط ىي:
َ َ َ َ َ ُ ْ َْ
 -1اإلسَلـ :فبل يجب الصياـ عمى الكافر ،كال يصح منو إف فعمو ،لقكؿ اهلل( ) « :ووا وٌػُه أن
ََ
ّ َّ
ُْ َ ْ َََ ُ
ّ
تلتَل وٌِ ُُ ْه جفلات ُُ ْه إِل أج ُُ ْه كف ُروا ةِالل ِ َوب ِ َر ُش ِ
ِلِ»[التكبة ،]54:ثـ إف مصير أعماليـ كقرباتيـ
يكـ القيامة ىباء منثك ار ،لقكؿ اهلل تعالىَ « :وكَد ِْو ٌَا إ َل َوا َغىنُِا و ِْي َخ َىل فَ َ
ج َػن ْ ٌَاهُ ََتَ ً
اء
ِ
ِ
ن
ٍ
ن
َ ُْ ً
وٌثِرا»[الفرقاف ،]23:أم :أعماليـ التي رجكا أف تككف خي انر ليـ كتعبكا فييا ،جعميا باطبلن
مضمحبلن ،قد خسركه ،كحرمكا أجره ،كعكقبكا عميو؛ كذلؾ لفقده اإليماف ،كصدكره عف مكذب هلل
كرسمو ،فالعمؿ الذم يقبمو اهلل ما صدر عف المؤمف المخمص المصدؽ لمرسؿ المتبع ليـ فيو(.)1

 -2البموغ :فبل يجب عمى الصغير ،الذم لـ يبمغ حد التكميؼ(.)2

 -3العقؿ :ال يجب عمى المجنكف الذم ال يعقؿ شيئان ،كدليؿ ذلؾ :ىع ٍف ىعمً ٍّي(
ٍ
ِ
وب َعمَى َع ْقمِ ِوَ ،و َع ِف َّ
وف ا ْلم ْغمُ ِ
الن ِائِـ
قى ى
اؿُ « :رف َع ا ْل َقمَ ُـ َع ْف ثَََلثَ ،ع ِف ا ْل َم ْج ُن ِ َ
الص ِب ّْي َحتَّى َي ْحتَمِ َـ}( ،)3كفي ركاية « :وعف المعتوه( )4حتى يعقؿ»(.)5
َّ

) ،ىع ًف النَّبً ِّي)،)
ستَ ْي ِقظََ ،و َع ِف
َحتَّى َي ْ

(*) الشرط :الشرط في المغة إلزاـ الشيء كالتزامو ،القامكس المحيط :لمفيركز أبادم( ،)673/1كاصطبلحان" :ما يمزـ مف
عدمو العدـ ،كال يمزـ مف كجكده كجكد كال عدـ لذاتو" ،الفركؽ :لمقرافي( ،)60/1كانظر :الكجيز :لمصطفى الزحيمي (/1

.)403

) )1تفسير السعدم :لعبد الرحمف السعدم (ص.)581:
) )2انظر :الفقو الميسر :لمطيار كآخريف (.)151/1
) )3سنف أبي داكد ،كتاب الحدكد ،باب في المجنكف يسرؽ أك يصيب حدا ،ح( ،)454 -453/6(/)4401قاؿ
األرنؤكط :إسناده صحيح  ،في المصدر نفسو.

) )4العتو في المغة :نقصاف العقؿ مف غير جنكف أك دىش ،كىك عند الفقياء كاألصكلييف آفة تكجب خمبل في العقؿ
فيصير صاحبو مختمط الكبلـ ،فيشبو بعض كبلمو كبلـ العقبلء ،كبعضو كبلـ المجانيف ،ككذا سائر أمكره .
كالفرؽ بيف الجنكف كالعتو ،أف المعتكه قميؿ الفيـ ،مختمط الكبلـ ،فاسد التدبير ،لكف ال يضرب ،كال يشتـ بخبلؼ
المجنكف.

كصرح األصكليكف بأف حكـ المعتكه حكـ الصبي المميز ،إال أف الدبكسي قاؿ  :تجب عميو العبادات احتياطا ،كقاؿ

صدر اإلسبلـ :إف العتو نكع جنكف فيمنع أداء الحقكؽ جميعا ،المكسكعة الفقيية الككيتية( ،)104/17كانظر :الكجيز:
لمحمد الزحيمي (.)417 /1
) )5سنف الترمذم ،كتاب الحدكد ،باب ما جاء فيمف ال يجب عميو الحد ،ح( ،)32/4(/)1423قاؿ اإلماـ الترمذم:
اسناده ضعيؼ؛ ألف بو انقطاعان بيف الحسف البصرم كعمي(ط) ،كالحسف لـ يسمع مف عمي(ط) ،كقد يركم ىذا الحديث
مف غير كجو عف عمي(ط) ،في المصدر نفسو.
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ََ ْ َ َ َ ً َْ ََ
 -4الصحة :ال يجب الصكـ عمى المريض ،كاف صامو أج ازه ،لقكلو تعالى « :ووي َكن مرِيضا أو َع
َ َ
َ ُ َ
َشف ٍر فػِ ّدةٌ و ِْي أيّا ٍم أخ َر» [البقرة ،]185 :فإف برئ مف مرضو قضى ما أفطره مف أياـ(.)1
ً َ ََ
َ َ
 -5اإلقامة :فبل يجب الصكـ عمى المسافر ،كاف صامو أجزأه ،لقكلو تعالىَ « :و َو ْي َكن َمرِيضا أ ْو َع
َ َ
َ ُ َ
َشف ٍر فػِ ّدةٌ و ِْي أيّا ٍم أخ َر» [البقرة ،]185 :فإف عاد مف سفره قضى ما أفطره مف أياـ.
 -6الطيارة مف الحيض والنفاس :فالحائض كالنفساء ال يجب عمييف الصكـ ،كال يصح منيا( ،)2لما

ركاه أبك سعيد الخدرم ( ) عف النبي ) ،)في معرض رده عمى سؤاؿ النساء ،ما نقصاف عقميف
كدينيف؟ فأجاب« :أليس إذا حاضت لـ تصؿ ولـ تصـ» ،قمف :بمى ،قاؿ « :فذلؾ مف نقصاف

دينيا»(.)3

) )1انظر :الفقو الميسر :لمطيار كآخريف(.)152/1
) )2انظر :المجمكع :لمنككم(.)257/6

) )3صحيح البخارم ،كتاب الحيض ،باب ترؾ الحائض الصكـ ،ح((/)304ص.)84 :
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المطمب الثاني

(*)

أركاف

الصياـ عند الفقياء

لمصكـ ركناف :أحدىما متفؽ عميو بيف الفقياء ،كىك اإلمساؾ عف المفطرات ،كاآلخر مختمؼ فيو،

كىك النية ،ىؿ ىك شرط أـ ركف( ،)1عمى النحك التالي:

 -1المساؾ عف المفطرات مف طموع الفجر إلى غروب الشمس.
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ ْ َ َ ُ ُ
خ ّّت يَتَتَ ّ َ
اْشبُِا َ
وَ ّي َوابْخَ ُغِا َوا َكخَ َ
ب ُّ
ل ْه َوُكِا َو ْ َ
ّي مل ُه
الل م
اْش
 لقكؿ اهلل تعالى ....« :فاْلن ة ِ
َ
ّ َ َ َ
ْ
ّْ
َ ْ ُ
َْ ْ ْ َ ْ ُ
َْ ْ ْ َ ْ
الصيام إِل الني ِل [» ...البقرة.]187:
اْلي ُط اْلبيَض و َِي اْلي ِط اْلش َِدِ و َِي امفجرِ ث ّه أح ُِّىِا ِ
وجو الدللة :دلت اآلية عمى كجكب اإلمساؾ عف المفطرات مف طمكع الفجر الصادؽ إلى الميؿ،
مع إباحتيا طكاؿ الميؿ(.)2
 -2النية(.)3

ََ ُ ُ ّ
َّ ُْ
َ َُ ّ َ ُ َ َ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
 لقكؿ اهلل تعالى « :ووا أمِروا إِل ِِلػتدوا الل ُمن ِِصّي ل الِيي خٌفاء»[البينة.]5:
الني ً
وجو الدللة :أف ىذه اآلية تدؿ عمى كجكب ِّ
َّة في العبادات ،كالصكـ عبادة؛ ألف اإلخبلص

مف عمؿ القمب(.)4

الني ِ
الخطَّ ً
َع َما ُؿ ِب ّْ
َّاتَ ،وِانَّ َما
ت ىر يس ى
اب( ) قى ى
 كحديث يع ىم ىر ٍب ىف ى
كؿ المَّ ًو) ،)ىيقيك يؿ« :إِنَّ َما األ ْ
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ِ
ِ
ِ
ام ِر ٍ
ام َأر ٍَة َي ْن ِك ُح َيا ،فَ ِي ْج َرتُ ُو إِلَى َما
ئ َما َن َوى ،فَ َم ْف َكا َن ْت ى ْج َرتُ ُو إِلَى ُد ْن َيا ُيص ُ
يب َيا ،أ َْو إِلَى ْ
ل ُك ّْؿ ْ
اج َر إِلَ ْي ِو»(.)5
َى َ

يجبر ،كمثالو الرككع ،كىك ركف
(*) الركف :ىك جزء الماىية الذم ال تتحقؽ إال بكجكده ،كال يسقط عمدان كال سيكان ،كال ى
في الصبلة ،أفعاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كداللتيا عمى األحكاـ الشرعية :لمعتيبي(.)375/1
) ) 1اتفؽ الفقياء عمى أف اإلمساؾ عف المفطرات مف طمكع الفجر الصادؽ إلى غركب الشمس ،ركف مف أركاف
الصكـ ،كاختمفكا في النية :فذىب الحنفية كالحنابمة إلى أنيا شرط في صحة الصكـ ،كذىب المالكية كالشافعية إلى أنيا

ركف مع اإلمساؾ ،كسبب الخبلؼ فييا :ترددىا بيف أف تشغؿ حي انز مف العبادة فأشبيت الركف ،كبيف ككنيا يطمب
استصحابيا في كؿ العبادة فأشبيت الشرط ،لكف ىذا االختبلؼ ال يؤثر عمى الحكـ شيئان ،سكاء اعتبرناه ركنان أـ شرطان؛

ألنو ال يصح الصكـ إال بالنية مع اإلمساؾ ،انظر :بدائع الصنائع :لمكاساني ( ،)90/2األشباه كالنظائر :البف

نجيـ(ص ،)45:الخبلصة الفقيية عمى مذىب السادة المالكية :لمحمد القركم(ص ،)192:مغني المحتاج:
لمشربيني( ،)146/2نياية المحتاج :لمرممي ( ،)158/3نيؿ المآرب شرح دليؿ الطالب :البف أبي تغمب(.)274،273/1
) )2انظر :أحكاـ القرآف :لمجصاص(.)237 /1
) ) 3النية :ىي قصد الطاعة كالتقرب إلى اهلل تعالى في إيجاد الفعؿ ،األشباه كالنظائر :البف نجيـ(ص.)24:
) )4انظر :فتح القدير :لمشككاني(.)580/5

) )5صحيح البخارم ،كتاب اإليماف ،بدء الكحي ،كيؼ كاف بدء الكحي إلى رسكؿ اهلل))؟ ح((/)1ص.)7:
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وجو الدللة :دؿ الحديث عمى كجكب النية في العبادة ،كال يصح عمؿ إال بنية؛ ألف لفظ إنما

يفيد الحصر(.)1

 ممحوظة:

يجب تبييت النية كايقاعيا في أم جزء مف الميؿ حتى طمكع الفجر ،كذلؾ في الفرض ،سكاء عند
مف قاؿ بتبييتيا في كؿ يكـ مف أياـ الصياـ ،أك مرة كاحدة في أكؿ يكـ مف أياـ الصياـ ،لحديث

كؿ ً
ِ
) ،ىع ٍف رس ً
اـ لَ ُو»( ،)2دكف
صةى(
اؿَ « :م ْف لَ ْـ ُي َب ّْي ِت ّْ
اهلل) ،)قى ى
ىي
ىح ٍف ى
اـ قَ ْب َؿ ا ْلفَ ْج ِر ،فَ ََل ص َي َ
الص َي َ
ت :ىد ىخ ىؿ
النفؿ ،فإنو ال يشترط التبييت فيو ،كيجزئو إنشاء النية مف النيار؛ لحديث ىعائً ىشةى(
) ،قىالى ٍ
ص ِائ ٌـ» ثيَّـ أىتى ىانا ىي ٍك نما
ىعمى َّي النَّبً ُّ
ش ْي ٌء؟» فىيقٍم ىنا :ىال ،قى ى
ات ىي ٍكوـ فىقى ى
اؿَ « :ى ْؿ ِع ْن َد ُك ْـ َ
ي) ،)ىذ ى
اؿ « :فَِإ ّْني إِ َذ ْف َ
()3
كؿ ً
ِ ِ
اهلل ،أ ٍ ً
ص ِائ ًما» فىأى ىك ىؿ(.)4
م لىىنا ىح ٍي هس  ،فىقى ى
آخ ىر فى يقٍم ىنا :ىيا ىر يس ى
َص َب ْح ُ
ى
اؿ « :أ َِرينيوَ ،فمَقَ ْد أ ْ
ت َ
يىد ى

) )1انظر :فتح البارم :البف حجر العسقبلني(.)13،12/1
) )2السنف الكبرل :لمنسائي ،كتاب الصياـ ،باب ذكر اختبلؼ الناقميف لخبر حفصة ،ح( ،)170/3(/)2655اسناده
حسف؛ ألف فيو أحمد بف األزىر صدكؽ ،انظر :التقريب :البف حجر العسقبلني(ص.)77:
األقط كالسَّمف ،كقى ٍد ي ٍجعؿ ًعكض ً
) )3الحيس :ىك الطَّعاـ المتَّ ىخذ ًمف التَّمر ك ً
األقط َّ
يت ،النياية في غريب
الد ًقيؽ ،أ ًىك الفىتً ي
ٍ ى ي
ى
ى
ى
الحديث كاألثر :البف األثير(.)467/1
) )4صحيح مسمـ ،كتاب الصياـ ،باب جكاز صكـ النافمة بنية مف النيار ،ح(.)809/2(/)1154
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ي صل يثانْ
آل ء ي كًّٕ يإلمام مايك بو أنس يف كااب يصّام

وتـ تقسيمو إلى أربعة مباحث:

المبحث األوؿ :ما جاء في أحكاـ تتعمؽ برؤية اليَلؿ واألكؿ والشرب حاؿ

الشؾ وقضاء صَلة العيد
كفيو أربعة مطالب:

المطمب األوؿ :حكـ الصياـ كالفطر لمف رأل ىبلؿ رمضاف أك شكاؿ لكحده.
المطمب الثاني :حكـ مف أكؿ أك شرب شاكان في غركب الشمس.

المطمب الثالث :حكـ صياـ يكـ الشؾ.

المطمب الرابع :حكـ قضاء صبلة العيد.

المبحث الثاني :ما جاء فيما يبطؿ الصوـ وما يكره وما يستحب فيو
كفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األوؿ :حكـ مف أكؿ أك شرب ناسي نا في نيار رمضاف .
المطمب الثاني :حكـ الحجامة لمصائـ.

المطمب الثالث :حكـ استخداـ السكاؾ لمصائـ.

المبحث الثالث :ما جاء فيما ُيستحب وما يكره مف صوـ التطوع
كفيو أربعة مطالب:

المطمب األوؿ :حكـ صياـ الدىر.
المطمب الثاني :حكـ صياـ الستو مف شكاؿ.
المطمب الثالث :حكـ صياـ يكـ الجمعة.
المطمب الرابع :حكـ قطع صياـ التطكع.

المبحث الرابع :ما جاء في أحكاـ صياـ الحامؿ والعائد مف السفر
كفيو مطمباف:
المطمب األوؿ :حكـ قضاء الحامؿ التي تخاؼ عمى كلدىا.
المطمب الثاني :حكـ اإلمساؾ بقية النيار إذا قدـ مف السفر مفط انر.
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بحث َل
ما جاء يف أحكام تاع ل ب ؤِٕ هلالل َ كل َ يص ب
حال يصك َقضاء صالٔ يعّا
كفيو أربعة مطالب:
المطمب األوؿ :حكـ الصياـ كالفطر لمف رأل ىبلؿ رمضاف أك شكاؿ
لكحده.

المطمب الثاني :حكـ مف أكؿ أك شرب شاكان في غركب الشمس.
المطمب الثالث :حكـ صياـ يكـ الشؾ.

المطمب الرابع :حكـ قضاء صبلة العيد.
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المطمب األوؿ

حكـ صياـ أو إفطار مف رأى ىَلؿ رمضاف أو شواؿ لوحده

أولً :رأي اإلماـ مالؾ بف أنس( ) في المسألة:
ً
ً ًَّ
اؿ ي ْحيى :وس ِمع ُ ِ
كـ؛ ًألَّىنوي الى ىي ٍن ىب ًغي
ت َمالكاً َيقُو ُؿ « :في الذم ىي ىرل ىبلى ىؿ ىرىم ى
ض ى
قَ َ َ َ َ َ ْ
اف ىك ٍح ىدهي :أَّىنوي ىي ي
ص ي
ً
لىو أىف ي ٍف ًطر ،كىك يعمىـ أ َّ ً
اف ،كم ٍف أرىل ًىبلى ىؿ ىش َّك و
اؿ ىك ٍح ىدهي ،فىًإَّنوي الى يي ٍف ًط يرً ،أل َّ
ىف
ىف ذل ىؾ اٍل ىي ٍكىـ م ٍف ىرىم ى
ي ٍ ي
ض ى ىى ى
ى يى ى ٍ ي
()1
ً ً
َّ
ٍمكنان» .
كف ىعمىى أ ٍ
اس ىيتَّ ًي يم ى
الن ى
ىف يي ٍفط ىر م ٍنيي ٍـ ىم ٍف لى ٍي ىس ىمأ ي
ثانياً :صورة المسألة:
رأل رجؿ ىبلؿ رمضاف أك شكاؿ لكحده ،كأخبر بو اإلماـ ،أك أىؿ البمد ،فمـ يأخذكا بشيادتو ،فيؿ

يصكـ لكحده إذا رأل ىبلؿ رمضاف ،أكال يصكـ إال مع الناس؟ كىؿ يفطر لكحده إذا رأل ىبلؿ شكاؿ،
أـ يبقى صائماٌ مع الناس؟.
ثالثاً :تحرير محؿ النزاع:

اتفؽ الفقياء األربعة عمى أف كافة الناس إذا أخبرت برؤية اليبلؿ ،أف الصياـ كاإلفطار بذلؾ

كاجباف( ،)2كأف صكـ شير رمضاف يجب برؤية اليبلؿ ،أك إكماؿ شعباف ثبلثيف يكمان عند عدـ الرؤية،
كخمك المطمع عف حائؿ يمنع الرؤية( ،)3كاختمفكا في صياـ مف رأل ىبلؿ رمضاف كشكاؿ كحده ،كلـ

يأخذكا بشيادتو ،ىؿ يجب عميو الصكـ ،أـ يجكز لو الفطر؟(.)4

رابعا :مذاىب الفقياء:

المذىب األوؿ :أنو يعمؿ برؤية نفسو في أكؿ الشير ،فيجب صكمو منفردان ،كأما في آخر الشير،

فبل يعمؿ برؤية نفسو ،فبل يجكز لو الفطر منفردان ،كانما يفطر مع الناس ،كذلؾ عند عدـ قبكؿ

) )1مكطأ مالؾ :لم الؾ بف أنس ،كتاب الصياـ ،باب ما جاء في رؤية اليبلؿ ،لمصياـ ،كالفطر في رمضاف،
ح()409 /3(/)1005
) )2انظر :اإلقناع في مسائؿ اإلجماع :البف القطاف(.)228 /1
) )3انظر :اختبلؼ األئمة العمماء :البف ىبيرة(.)230 /1
) )4انظر :مختصر اختبلؼ العمماء :لمطحاكم(.)9 /2
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()2

()1

()3

الحنفية  ،كىك مذىب اإلماـ مالؾ  ،كاليو ذىب المالكية  ،كىك
شيادتو ،كىك مذىب الجميكر مف ى
المشيكر عند الحنابمة(.)4
المذىب الثاني :أنو يعمؿ برؤية نفسو في المكضعيف ،فيجب صكمو منفردان في أكؿ الشير،

كيجكز لو الفطر في آخره منفردان ،كذلؾ عند رد اإلماـ لشيادتو ،كىك مذىب الشافعية( ،)5كقكؿ

لمحنفية( ،)6كقكؿ لممالكية( ،)7كركاية ألحمد( ،)8كاشترطكا أف يفعؿ ذلؾ س انر حتى ال ييمعف بمخالفة
الناس ،كحتى ال يؤدم ذلؾ إلى إساءة الظف بو ،حيث يراه الناس مفط انر ،كىـ صائمكف.

المذىب الثالث :أنو ال يعمؿ برؤية نفسو في المكضعيف ،فبل يجب عميو الصكـ منفردان في أكؿ

الشير ،كال يجكز لو الفطر لكحده في آخره ،بؿ يصكـ كيفطر مع الناس ،عند رد اإلماـ لشيادتو ،كاليو
ذىب اإلماـ أحمد في ركاية( ،)9كاختاره شيخ اإلسبلـ ابف تيمية(" ،)10إال إذا رآه في مكضع ليس فيو
غيره ،فيمزمو الصكـ ركاية كاحدة عند اإلماـ أحمد"(.)11

خامساً :سبب الختَلؼ:

"سبب الخبلؼ في أصؿ المسألة مبني عمى أصؿ ،كىك أف اليبلؿ :ىؿ ىك اسـ لما طمع في

السماء ،كاف لـ يظير ،أك أنو ال يسمى ىبلالن إال بالظيكر كاالشتيار؟ كما يدؿ عميو الكتاب ،كالسنة،
) )1انظر :األصؿ المعركؼ بالمبسكط :لمشيباني( ،)149 /2مختصر القدكرم(ص ،)64-62 :تحفة الفقياء:
لمسمرقندم ( ،)346 /1كنز الدقائؽ :لمنسفي(ص.)219 :
) )2انظر :المدكنة :لمالؾ بف أنس(.)267 -266 /1
) )3انظر :المدكنة :لمالؾ بف أنس( ،)267 -266 /1الكافي في فقو أىؿ المدينة :البف عبد البر( ،)335 /1البياف
كالتحصيؿ :البف رشد( ،)351 /2جامع األميات :البف يكنس(ص.)170 :

) )4انظر :مسائؿ اإلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيو :لمككسج( ،)1203 /3مختصر الخرقي(ص ،)51 :المغني :البف
قدامة ( ،)163 /3منتيى اإلرادات :البف النجار(.)11 /2
) )5انظر :األـ :لمشافعي( ،)104 /2مختصر المزني( ،)153 /8الميذب :لمشيرازم( ،)330 /1نياية المطمب:
لمجكيني (.)19 /4

) )6انظر :المحيط البرىاني :لبرىاف الديف البخارم( ،)379 /2تبييف الحقائؽ :لمزيمعي( ،)318 /1البحر الرائؽ :البف
نجيـ (.)286 /2
) )7انظر :الكافي في فقو أىؿ المدينة :البف عبد البر( ،)335 /1جامع األميات :البف الحاجب(ص ،)170 :القكانيف
الفقيية :البف جزم(ص.)79 :

) )8انظر :المبدع في شرح المقنع :البف مفمح( ،)9 /3اإلنصاؼ :لممرداكم( ،)278-277 /3كشاؼ القناع:
لمبيكتي(.)306 /2
) )9انظر :اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد :لمكمكذاني(ص ،)156 :الجامع لعمكـ اإلماـ أحمد :لخالد الرباط(/7
 ،)344المغني :البف قدامة( ،)163 /3المحرر في الفقو :لممجد ابف تيمية(.)228 /1

) )10انظر :مجمكع الفتاكل :البف تيمية(.)114 /25
) )11شرح العمدة :البف تيمية(.)132 /1
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كاالعتبار ،فمف قاؿ إف اليبلؿ ىك اسـ لما طمع في السماء كاف لـ يظير ،قاؿ :بكجكب الصكـ منفردان
عند رؤيتو ،كجكاز اإلفطار عند رؤيتو ،كمف قاؿ إف اليبلؿ ال يسمى ىبلالن إال بالظيكر كاالشتيار،

قاؿ :بأنو ال يصكـ كال يفطر إال مع الناس"(.)1

سادساً :أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الجميكر القائؿ بأف الصائـ يعمؿ برؤية نفسو في أكؿ الشير ،بخبلؼ

آخر الشير عمى النحك التالي:

 أما استدل ليـ :بأف الصائـ يعمؿ برؤية نفسو في أكؿ الشير ،فقد استدلكا بالقرآف ،كالسنة،
كالمعقكؿ.

أ -القرآف الكريـ:

ش ِي َد ِم ْن ُك ُـ َّ
ص ْم ُو» [البقرة.]185 :
 قكلو تعالى « :فَ َم ْف َ
الش ْي َر َف ْم َي ُ
سببا لكجكب الصكـ عمى مف رآه ،كقد حصؿ شيكد
وجو الدللة :إف اهلل ( ) جعؿ شيكد الشير ن
الشير في حقو ،فكجب عميو الصكـ(.)2

ب -السنة النبوية:

اؿ« :صوموا لِر ْؤي ِت ِو وأَف ِ
ىف َّ
) أ َّ
ْط ُروا لُِر ْؤَي ِت ِو ،فَِإ ْف ُغ ّْم َي َعمَ ْي ُك ْـ فَأَ ْك ِممُوا
النبً َّ
ي) )قى ى
ُ ُ ُ َ َ

 -1ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى(
ا ْل َع َد َد»(.)3
 -2عف ع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف عمر( ) أى َّف رس ى َّ ً
وموا َحتَّى تََرُوا ا ْل ِي ََل َؿ،
اف فىقى ى
كؿ المو) )ىذ ىك ىر ىرىم ى
ىٍ ى
ض ى
اؿ« :لَ تَ ُ
ىي
ي ىى
ص ُ
()4
َولَ تُ ْف ِط ُروا َحتَّى تََر ْوهُ» .
وجو الدللة :دلت األحاديث بعبارتيا ،أف النبي) ،)قد عمَّؽ الصكـ في ىذه األحاديث عمى
يكما عند تعذر الرؤية ،فكجب أف يثبت الصكـ في حؽ مف
الرؤية أك إكماؿ العدد مف شعباف ثبلثيف ن
احدا أـ أكثر(.)5
رآه ،سكاء أكاف ك ن

) )1اإلنصاؼ :لممرداكم( ،)349 /7كانظر :كشاؼ القناع :لمبيكتي(.)306 /2
) )2انظر :تفسير ابف كثير( ،)503 /1البحر الرائؽ :البف نجيـ(.)286 /2

) ) 3صحيح مسمـ ،كتاب الصياـ ،باب كجكب صكـ رمضاف لرؤية اليبلؿ ،كالفطر لرؤية اليبلؿ ،ح(/2(/)1081
.)762
) )4صحيح البخارم ،كتاب الصياـ ،باب كجكب صكـ رمضاف لرؤية اليبلؿ ،كالفطر لرؤية اليبلؿ ،ح(/3(/)1906
.)27

) )5انظر :شرح صحيح البخارم :البف بطاؿ( ،)28-27 /4شرح مختصر الطحاكم :لمجصاص(،)450 /2
بداية المجتيد كنياية المقتصد :البف رشد(.)48 /2
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ت -المعقوؿ:

يمزىمو برؤيتو كىي متيقنة أىكلى كأحرل(.)1
 -1إنو يمزمو الصكـ برؤية غيره ،فأف ى
 -2ألف العبد إنما يعامؿ اهلل بعممو؛ فإذا لـ يكف لو عمـ قبؿ قكؿ غيره ،كىك يعمـ أف ىذا اليكـ مف
رمضاف فكجب صكمو(.)2

 -3ألنو تيقف أف ىذا اليكـ الذم رأل فيو اليبلؿ ىك مف رمضاف ،فمزمو صكمو ،كىذا اليقيف أبمغ مف
الظف الحاصؿ بالبينة ،بخبلؼ غيره مف الناس ،ككما لك حكـ بو الحاكـ أيضان(.)3

 وأما استدلليـ :بأف الصائـ ال يعمؿ برؤية نفسو في آخر الشير بالسنة ،كاآلثار ،كالمعقكؿ.

أ -السنة النبوية:

 -1ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى (
ُّوف»(.)4
ضح َ
َي ْوَـ تُ َ

وف ،و ِ
ىف َّ
) أ َّ
َض َحى
اؿَّ « :
النبً َّ
ي ) )قى ى
وفَ ،واأل ْ
الف ْط ُر َي ْوَـ تُ ْف ِط ُر َ
وم َ َ
الص ْوُـ َي ْوَـ تَ ُ
ص ُ

 -2كفي ركاية لعائشة (
َّ
اس»(.)5
الن ُ

ِ
َّ ً
الف ْطر َي ْوـ ُي ْف ِطر َّ
ض ّْحي
) قى ى
اسَ ،واأل ْ
َض َحى َي ْوَـ ُي َ
الن ُ
ُ
اؿ ىر يسك يؿ المو)َ ُ « )

وجو الدللة :دلت األحاديث بعبارتيا عمى أف معرفة كقت الفطر إنما يككف مع الجماعة ،كال

يككف باالنفراد ،كالفطر يكـ يفطر الناس ،أم أنو ال يتج أز ثبكت الفطر في حؽ البعض دكف البعض،
كالناس لـ يفطركا في ىذا اليكـ فكجب عميو مكافقتيـ(.)6

ب -اآلثار:

ً
ً
 ىع ٍف أىبًي ًق ىبل ىبةى ( ) أ َّ
ىخ ىب ىار
ىف ىريجمىٍي ًف ىأرىىيا اٍل ًي ىبل ىؿ ،ىك يى ىما ًفي ىسفى ور فىتى ىعج ى
ض نحى فىأ ٍ
َّبل ىحتَّى قىد ىما اٍل ىمد ىينةى ي
اؿ عمر ًأل ً ً
ً
يعمر بف اٍل ىخطَّ ً
اؿ:
اؿ :ىن ىع ٍـ قىا ىؿ« :لً ىـ؟» قى ى
ت؟» قى ى
ص ِائ ٌـ أَ ْن َ
اب( ) ،بً ىذل ىؾ ،فىقى ى ي ى ي ى
ىحدى ىما« :أَ َ
ىى
ً
ت؟»
ت اٍل ًخ ىبل ى
ؼ ىعمى ٍي ًي ٍـ ،فىقىا ىؿ لً ٍآل ىخ ًر« :فىأ ٍىن ى
اما ،ىكأ ىىنا يم ٍف ًطهر ،فى ىك ًرٍى ي
ًألِّىني ىك ًرٍى ي
ت أٍ
ىف ىي يك ى
كف النَّ ي
اس ص ىي ن

) )1انظر :المنتقى شرح المكطأ :لمباجي( ،)39 /2بتصرؼ يسير.
) )2انظر :شرح العمدة :البف تيمية ( ،)135 /1الجكىرة النيرة عمى مختصر القدكرم :لمزبيدم(.)137 /1
) )3انظر :البناية شرح اليداية :لمغيتابي( ،)31 /4المغني :البف قدامة( ،)163 /3الممتع في شرح المقنع:
لمتنكخي(.)10 /2

) )4سنف الترمذم ،كتاب الصياـ ،باب ما جاء في أف الفطر يكـ تفطركف ،كاألضحى يكـ تضحكف ،ح(/3(/)697
 ،)71قاؿ اإلماـ األلباني :صحيح ،في كتابو :إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ،ح(.)11 /4(/)905
) )5سنف الترمذم ،كتاب الصياـ ،باب ما جاء في أف الفطر يكـ تفطركف ،كاألضحى يكـ تضحكف ،ح(/3(/)802
 ،)156قاؿ اإلماـ األلباني :صحيح ،في كتابو :إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ،ح(.)14 /4(/)905

) )6انظر :التنكير شرح الجامع الصغير :لمصنعاني( ،)77 /7حاشية الركض المربع :لعبد الرحمف النجدم(،)365 /3
تبييف الحقائؽ :لمزيمعي(.)319 /1
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ط ىر« :
كـ ،فىقىا ىؿ لًمًَّذم أى ٍف ى
اؿ« :لِ َـ؟» قى ى
ت يم ٍف ًط نرا قى ى
قى ى
ت اٍل ًي ىبل ىؿ فى ىك ًرٍى ي
اؿً :ألِّىني ىأرٍىي ي
ىص ىب ٍح ي
ت ٍ
اؿ :أ ٍ
أف أ ي
ىص ى
ِ ِ
ْس َؾ ،ثُ َّـ أَمر َّ
ط ُروا َو َخ َر َج»(.)1
اس فَأَ ْف َ
اـ  -لَ َرَد ْد َنا َ
ش َي َ
الن َ
ادتَ َؾ َوَأل َْو َج ْع َنا َأر َ
لَ ْوَل َى َذا َ -ي ْعني الَّذي َ
ََ
صَ
وجو الدللة :دؿ األثر عمى أف عمر( ) ،كاف يرل أف مف يبشر برؤية اليبلؿ فإنو ال يفطر
حتى يراه الناس ،إلف اإلماـ إنما أراد ضربو إلفطاره برؤيتو كحده ،كدفع عنو الضرب لكماؿ الشيادة بو

كبصاحبو ،كلك جاز لو الفطر لما أنكر عميو ،كال تكعده(.)2

ت -المعقوؿ:

 -1إف اليكـ الذم رأل فيو الشخص ىبلؿ شكاؿ ،ىك يكـ محككـ بو مف رمضاف ،فمـ يجز الفطر فيو
كاليكـ الذم قبمو ،كفارؽ ما إذا قامت البينة ،كحتى ال يعرض نفسو لمتيمة(.)3

" -2الحتماؿ خطئو في رؤية ىبلؿ شكاؿ ،فكجب االحتياط ،ككما أنو ال يضحي كحده ،فبل يفطر
لكحده"(" ،)4ككذلؾ ألف ىبلؿ شكاؿ ال يثبت شرعان إال بشاىديف ،كىنا لـ يشيد بو إال كاحد ،فبل يككف
داخبلن شرعان فيمزمو الصكـ مع أنو رآه ،كأما ىبلؿ رمضاف فيثبت بشيادة كاحد ،كقد شيد بو فمزمو

الصكـ"(.)5

أدلة المذىب الثاني :استدؿ الشافعية ،كالمالكية في قكؿ ،كركاية ألحمد ،القائمكف بأف الصائـ

يعمؿ برؤية نفسو في المكضعيف عمى النحك التالي:

 أما استدلليـ :عمى كجكب صياـ مف رأل ىبلؿ رمضاف كحده :فيك ما استدؿ بو الحنفية،
كالمالكية ،كالحنابمة ،مف القرآف ،كالسنة ،كالمعقكؿ ،كقد سبؽ بيانو في أدلة المذىب األكؿ.

 وقدا استدلوا :عمى جكاز فطر مف رأل ىبلؿ شكاؿ كحده س انر عند رد اإلماـ لشيادتو ،بالسنة
كالمعقكؿ.

أ -السنة النبوية:

 ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى(
ا ْل َع َد َد»(.)6

اؿ« :صوموا لِر ْؤي ِت ِو وأَف ِ
ىف َّ
) أ َّ
ْط ُروا لِ ُر ْؤَي ِت ِو ،فَِإ ْف ُغ ّْم َي َعمَ ْي ُك ْـ فَأَ ْك ِممُوا
النبً َّي) )قى ى
ُ ُ ُ َ َ

) )1مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني ،كتاب الصياـ ،باب أصبح الناس صياما كقد رئي اليبلؿ ،ح(،)165 /4(/)7338
قاؿ ابف كثير :منقطع ،في كتابو :مسند الفاركؽ :البف كثير ،كتاب الصياـ(.)271 /1

) )2انظر :مسند الفاركؽ :البف كثير( ،)271 /1الشرح الكبير عمى المقنع :البف قدامة(.)349 /7
) )3انظر :المغني :البف قدامة( ،)167 /3شرح مختصر الطحاكم :لمجصاص(.)451 /2
) )4المبدع في شرح المقنع :البف مفمح(.)9 /3
) )5الشرح الممتع عمى زاد المستقنع :محمد ابف عثيميف(.)319 /6

) ) 6صحيح مسمـ ،كتاب الصياـ ،باب كجكب صكـ رمضاف لرؤية اليبلؿ ،كالفطر لرؤية اليبلؿ ح(/2(/)1081
.)762
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وجو الدللة :فظاىر ىذا الحديث يشير إلى أف النبي) ،)عمؽ اإلفطار عمى رؤية ىبلؿ شكاؿ،

فمتى رأل ىبلؿ شكاؿ جاز لو الفطر ،كقمنا بأف يفطر س انر ،لئبل يظير مخالفة الجماعة ،كحتى ال يتيـ
كيعاقب مف قبؿ السمطاف(.)1

ب -المعقوؿ:

 -1إنو تيقف أف ىذا اليكـ ىك أكؿ أياـ شكاؿ ،كأشبو اليكـ الذم بعده ،فجاز لو األكؿ ،كما لك قامت بو
بينة(.)2

" -2ألنو تيقف أنو يكـ عيد ،كىك منيي عف صكمو"(.)3

أدلة المذىب الثالث :استدؿ الحنابمة في ركاية ثالثة ليـ ،القائمكف بأف الصائـ ال يعمؿ برؤية

نفسو في المكضعيف ،عمى النجك التالي:

 أما استدلليـ بعدـ جكاز الفطر منفردان في آخر الشير عند رؤية ىبلؿ شكاؿ ،فيك ما استدؿ بو
الحنفية ،كالمالكية ،كالحنابمة مف السنة ،كاألثر ،كالمعقكؿ ،كسبؽ بيانو في أدلة المذىب األكؿ.

 وقدا استدلوا :بعدـ كجكب الصكـ منفردان عند رؤية ىبلؿ شكاؿ بالقرآف ،كالسنة ،كالمعقكؿ.

أ -القرآف الكريـ:

ِ
ِ
وؿ َوأُولِي ْاأل َْم ِر ِم ْن ُك ْـ»[ النساء :آية
يعوا َّ
س َ
ُّيا الَِّذ َ
 قكلو تعالى « :يا أَي َ
الر ُ
يعوا المَّ َو َوأَط ُ
آم ُنوا أَط ُ
يف َ
.]59

وجو الدللة :دلت اآلية الكريمة عمى كجكب طاعة كلي األمر العادؿ المسمـ ،كقاؿ عمماء الشرع

بكؿ أمر فيو طاعة هلل ( ) ،كعدـ جكاز مخالفة أمرىـ ،كالقكؿ بكجكب الصكـ لمف رأل ىبلؿ رمضاف

منفردان ،فيو مخالفة ألمر الجماعة المنيي عنو ،لذلؾ ال ينبغي لو الصكـ أك الفطر إال مع الجماعة(.)4

ب -السنة النبوية:

 -1ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى(
ُّوف»(.)5
ضح َ
َي ْوَـ تُ َ

وف ،و ِ
ىف َّ
) أ َّ
َض َحى
ي) )قالَّ « :
النبً َّ
وفَ ،واأل ْ
الف ْط ُر َي ْوَـ تُ ْف ِط ُر َ
وم َ َ
الص ْوُـ َي ْوَـ تَ ُ
ص ُ

وجو الدللة :دؿ الحديث عمى أف معرفة كقت الصكـ ،كالفطر ،كاألضحى ،إنما يككف مع

الجماعة كعظـ الناس ،أم كثرة الناس ،كال يككف باالنفراد ،كىذا اليكـ ليس بيكـ الصكـ في حؽ

) )1انظر :شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي :لمزركشي( ،)630 /2الشرح الممتع عمى زاد المستقنع :البف عثيميف
(.)320 /6
) )2انظر :شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي :لمزركشي(.)630 /2
) )3كشاؼ القناع :لمبيكتي(.)306 /2

) )4انظر :تفسير البيضاكم( ،)80 /2فتح الرحمف في تفسير القرآف :مجير الديف المقدسي الحنبمي(.)145 /2
) )5سبؽ تخريجو (ص ،)36 :حاشية (رقـ.)4:
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()1

الجماعة فكذلؾ في حؽ الكاحد  ،كفيو دليؿ "أف الشاىد الكاحد إذا رأل اليبلؿ كلـ يحكـ القاضي

بشيادتو أف ىذا ال يككف صكمان لو ،كما لـ يكف صكمان لمناس"(.)2
 -2ىك ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر( ) أ َّ
ُم َة ُم َح َّم ٍد)،)
اؿ :أ َّ
اؿ« :إِ َّف المَّ َو َل َي ْج َمعُ أ َّ
ُم ِتي  -أ َْو قَ َ
كؿ المَّ ًو) )قى ى
ىف ىر يس ى
ِ
عمَى َ ٍ
ش َّذ إِلَى َّ
الن ِ
ار»(.)3
ش َّذ َ
اع ِةَ ،و َم ْف َ
الج َم َ
ض ََل لَةَ ،وَي ُد المَّو َم َع َ
َ
وجو الدللة :دؿ الحديث بعبارتو أف اهلل سبحانو كتعالى ال يجمع عمماء أمة محمد) ،)عمى

ضبللة كمعصية؛ ألف العامة عنيا تأخذ دينيا ،كالييا تفزع في النكازؿ ،فاقتضت الحكمة حفظيا ،كيد

اهلل عمى الجماعة كناية عف الحفظ؛ أم الجماعة المتفقة مف أىؿ اإلسبلـ في كنؼ اهلل كرعايتو ،كالقكؿ
باالنفراد بالصكـ عند رؤية ىبلؿ رمضاف ،فيو مخالفة ألمر الجماعة ،لذلؾ ال ينبغي لو الصكـ كالفطر

إالٌ مع الجماعة(.)4

ت -المعقوؿ:

 -1إف ىذا اليكـ الذم انفرد بو الشخص في رؤيتو ليبلؿ رمضاف محككـ بو ،أنو مف أياـ شعباف في
حؽ الكافة ،فأشبو يكـ التاسع كالعشريف ،كبالتالي ال يمزمو شيئان مف أحكامو(.)5

" -2قد يجكز أف يككف عرض لو غمط في الرؤية؛ فبل ينفرد عف الجماعة بمجرد ذلؾ"(.)6

 -3قالكا بعدـ لزكـ الصكـ لمف رأل اليبلؿ منفردان؛ ألف اليبلؿ ما ىى َّؿ كاستيؿ ،كاشتير ،ال ما
يرئي(.)7
سابعاً :مناقشة األدلة:

أ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ :كىـ الجميكر القائمكف بأنو يعمؿ برؤية نفسو في أكؿ الشير ،فيجب

صكمو منفردان ،كأما في آخر الشير ،فبل يعمؿ برؤية نفسو.
ش ِي َد ِم ْن ُك ُـ َّ
ص ْم ُو»[البقرة:]185 :
 -1يناقش توجيو استدلليـ بقكلو تعالى « :فَ َم ْف َ
الش ْي َر َف ْم َي ُ
سببا لكجكب الصكـ عمى مف رآه ،لكف ربما يككف عرض لو غمط
 بأف اهلل ( ) جعؿ شيكد الشير ن
في الرؤية؛ فبل ينفرد عف الجماعة بمجرد ذلؾ.

) )1انظر :المنيؿ العذب المكركد شرح سنف أبي داكد :لمسبكي( ،)41 /10البحر الرائؽ :البف نجيـ(،)286 /2
الجامع لعمكـ اإلماـ أحمد :لخالد الرباط (.)344 /7
) )2تحفة األحكذم :لممباركفكرل ( ،)313 /3نيؿ األكطار :لمشككاني(.)370 /3

) )3سنف الترمذم ،كتاب الصياـ ،باب ما جاء في لزكـ الجماع ،ح( ،)466 /4(/)2167قاؿ اإلماـ األلباني :صحيح
دكف كمف شذ ،في كتابو :ضعيؼ سنف الترمذم ،ح((/)382ص.)246 :
) )4انظر :التنكير شرح الجامع الصغير :لمصنعاني( ،)354 /3شرح العمدة :البف تيمية(.)133 /1
) )5انظر :الشرح الكبير عمى المقنع :البف قدامة( ،)347 /7شرح العمدة :البف تيمية(.)134 /1
) )6شرح العمدة :البف تيمية(.)134 /1

) )7انظر :الشرح الممتع عمى زاد المستقنع :محمد ابف عثيميف( ،)319 /6بتصرؼ يسير.
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 -2ويناقش توجيو استدلليـ بحديث أىبًي ىرٍيرةى ( ) « صوموا لِر ْؤي ِت ِو وأَف ِ
ْط ُروا لِ ُر ْؤَي ِت ِو» ،كحديث
ُ ُ ُ َ َ
يى ى
وموا َحتَّى تََرُوا ا ْل ِي ََل َؿ»:
عبد اهلل ابف عمر ( ) «لَ تَ ُ
ص ُ

 بأف معرفة كقت الصكـ كالفطر إنما يككف مع الجماعة ،كال يككف باالنفراد ،كقمتـ بأف الفطر يككف
يكـ يفطر الناس ،كذلؾ الصكـ يككف يكـ يصكـ الناس؛ ألف كؿ مف الصكـ كالفطر ال يتج أز ثبكتو

في حؽ البعض دكف البعض.

 -3ويناقش قوليـ :بأنو يمزمو الصكـ برؤية غيره ،فإف يمزمو برؤيتو كىي متيقنة أكلى كأحرل:
 بأنو ربما ال يككف متيقنان مف الرؤية ،قياسا عمى قكلكـ بعدـ جكاز الفطر لمف رأل ىبلؿ شكاؿ
منفردان.

 -4ويناقش قوليـ :بأف العبد إنما يعامؿ اهلل بعممو؛ فإذا لـ يكف لو عمـ قبؿ قكؿ غيره:
 بأنو ربما يككف مخطأ في عممو ،فبل بد مف الرجكع لمجماعة.
 -5ويناقش قوليـ :بأف اليقيف الذم حصؿ لو ًمف رؤيتو ليبلؿ رمضاف أبمغ مف الظف الحاصؿ
بالبيِّنة:

 بأنو ربما يككف مخطأ في الرؤية ،فبل يتحقؽ اليقيف إال مع الجماعة.

 -6ويناقش قوليـ :بأف ىبلؿ رمضاف يثبت بشيادة كاحد ،كقد شيد بو فمزمو الصكـ:

 بأف العدد الذم يثبت بو ىبلؿ رمضاف مختمؼ فيو بيف العمماء ،كلك سممنا لذلؾ ،فربما يككف ىذا
الشخص قد أخطأ في رؤيتو فبل يصكـ منفردان إال مع جماعة المسمميف.

ب -مناقشة أدلة المذىب الثاني :كىـ الشافعية ،كالمالكية في قكؿ كركاية ألحمد القائميف بأف الصائـ
يعمؿ برؤية نفسو في المكضعيف.

 -1يناقش توجيو استدلليـ بحديث أىبًي ىرٍيرةى ( ) «صوموا لِر ْؤي ِت ِو وأَف ِ
ْط ُروا لِ ُر ْؤَي ِت ِو»:
ُ ُ ُ َ َ
يى ى
 بأف المفظ إنما يتناكؿ رؤية الجميع ،ال رؤية الكاحد ،كفطره منفردان فيو مخالفة ألمر الجماعة كتفكؾ
(.)1

سر
لكحدة المسمميف ،حتى كلك كاف ان

 -2ويناقش قوليـ :بأنو تيقف أف ىذا اليكـ ىك أكؿ أياـ شكاؿ ،كأشبو اليكـ الذم بعده ،كأنو يكـ عيد،
فجاز لو األكؿ ،كما لك قامت بو بينة:

 بأنو ال يحصؿ لو اليقيف برؤيتو منفردان؛ "ألنو يحتمؿ أف يككف الرائي خيؿ إليو ،كما ركم "أف رجبلن
في زمف عمر ،قاؿ :لقد رأيت اليبلؿ .فقاؿ لو :امسح عينؾ .فمسحيا ،ثـ قاؿ لو :تراه؟ قاؿ :ال

) )1انظر :شرح مختصر الطحاكم :لمجصاص(.)451 /2
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()1

قاؿ :لعؿ شعرة مف حاجبؾ تقكست عمى عينؾ فظننتيا ىبلالن ،أك ما ىذا معناه"  ،فاليقيف ال
يتحقؽ إال مع الجماعة ،كال يمكف أف نحكـ عميو بأنو يكـ عيد إال بعد التثبت مف ذلؾ(.)2

جػ -مناقشة أدلة المذىب الثالث :كىـ الحنابمة في ركاية ثالثة ليـ ،القائمكف بأف الصائـ ال يعمؿ
برؤية نفسو في المكضعيف.

ِ
ِ
يعوا  [ »...النساء:
ُّيا الَِّذ َ
 -1يناقش توجيو استدلليـ بقكلو تعالى « يا أَي َ
يعوا المَّ َو َوأَط ُ
آمنُوا أَط ُ
يف َ
آية :]59

 بأف طاعة كلي األمر أك عمماء الشريعة ىنا عامة ،كليس فييا ما يمنع مف كجكب الصياـ منفردان،
لمف رأل ىبلؿ رمضاف ،فضبلن أف ىناؾ نصكصان صريحة تكجب ذلؾ ،كعمبلن بالقكاعد األصكلية،
نقدـ داللة المنطكؽ عمى داللة المفيكـ ،كىذا كاضح في األدلة.

 -2ويناقش توجيو استدلليـ بحديث أىبًي يى ىرٍي ىرةى (
وف»:
تُ ْف ِط ُر َ

وف ،و ِ
الف ْط ُر َي ْوَـ
) « َّ
وم َ َ
الص ْوُـ َي ْوَـ تَ ُ
ص ُ

 بأف ذلؾ يثبت بحؽ العامة؛ ألنيا جاءت بصيغة الجمع ،كليس ىناؾ ما يمنع مف كجكب الصكـ

منفرداٌ عند رؤية اليبلؿ؛ ألنو بالرؤية يحصؿ لو اليقيف بذلؾ(.)3
ض ََل لَ ٍة»:
 -3ويناقش توجيو استدلليـ بحديث ٍاب ًف يع ىم ىر( ) « ،إِ َّف المَّ َو َل َي ْج َمعُ أ َّ
ُم ِتي َعمَى َ
 بأنو ليس فيو ما يدؿ عمى منع كجكب الصكـ منفردان ،كذلؾ عند التثبت مف رؤية اليبلؿ ،كيحمؿ
الحديث عمى مف يخالؼ أمر اإلماـ إذا كانكا مجمعيف عمى أمر كعندىـ يقيف بو ،كىنا لـ يتحقؽ

ليـ ذلؾ.

 -4ويناقش قوليـ :إف ىذا اليكـ الذم انفرد بو الشخص في رؤيتو ليبلؿ رمضاف ،محككـ بو أنو مف
أياـ شعباف في حؽ الكافة ،فأشبو يكـ التاسع كالعشريف ،فبل يجب عميو صكمو:

 ككنو محككما بو مف شعباف ظاىر في حؽ غيره ،كأما في الباطف فيك يعمـ أنو مف رمضاف ،فمزمو
صيامو كالعدؿ(.)4

 -5ويناقش قوليـ :بعدـ لزكـ الصكـ لمف رأل اليبلؿ منفردان؛ ألف اليبلؿ ما ىى َّؿ كاستيؿ ،كاشتير،
ال ما رئي:

 بأننا ال نسمـ لذلؾ؛ ألف مف الفقياء مف قاؿ بأف اليبلؿ ىك اسـ لما طمع في السماء ،كاف لـ يظير
كيشتير في السماء(.)5

) )1المغني :البف قدامة(.)167 /3
) )2انظر :المغني :البف قدامة( ،)167 /3كشاؼ القناع :لمبيكتي(.)306 /2
) )3انظر :شرح العمدة :البف تيمية(.)135 /1
) )4المغني :البف قدامة(.)163 /3

) )5اإلنصاؼ :لممرداكم( ،)349 /7كشاؼ القناع :لمبيكتي(.)306 /2
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ثامناً :الرأي الراجح:

بعد عرض اآلراء ،كاألدلة ،كمناقشتيا ،يظير لمباحث ترجيح المذىب الثالث ،كىـ الحنابمة في

ركاية ثالثة ليـ ،القائمكف :بأف العبد ال يعمؿ برؤية نفسو في المكضعيف ،فبل يجب عميو الصكـ منفردان

في أكؿ الشير ،كال ينبغي لو الفطر لكحده في آخره ،بؿ يصكـ كيفطر مع الناس عند رد اإلماـ

لشيادتو.

 مسوغات الترجيح:

 -1ألنو ربما يككف عرض لو غمط في الرؤية؛ فبل ينفرد عف الجماعة بمجرد ذلؾ ،مع كجكب
االحتياط.

 -2إف ىذا اليكـ الذم انفرد بو الشخص في رؤيتو ليبلؿ رمضاف محككـ بو أنو مف أياـ شعباف في
حؽ الكافة ،كبالتالي ال يمزمو شيء مف أحكامو ،كما لك شؾ في الذم رآه ىؿ ىك ىبلؿ أـ ال؟.

 -3ألف الناس لـ يفطركا في ىذا اليكـ الذم رأل فيو ىبلؿ شكاؿ ،فكجب عميو مكافقتيـ؛ ألف تفرده
بالفطر مع شدة حرص الناس عمى صيامو فيو اتياـ الناس لو بالفطر ،كتعريض نفسو لمتيمة ،كعقكبة

السمطاف ،كألف حفظ العرض كاجب كالنفس.

 -4إف القكؿ بكجكب الصكـ عمى مف رأل ىبلؿ شكاؿ كحده ،فيو سد لمذريعة عمى أف ال يدعي
الفساؽ أنيـ أركا اليبلؿ فيفطركف كىـ بعد لـ يركه ،كألف القكؿ باالنفراد بالصكـ فيو مخالفة ألمر

الجماعة ،كتفكؾ كحدة المسمميف ،كالعبد مأمكر باتباع الجماعة.
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المطمب الثاني

حكـ مف أفطر في شير رمضاف ظاناً غروب الشمس ،ثـ تبيف لو عدـ الغروب

أولً :رأي اإلماـ مالؾ بف أنس ( ) في المسألة:
ً
ً ً
ً
ىف يعمر ٍب ىف اٍل ىخطَّ ً
اف،
عف ىمالً ه
اب( ) ،أى ٍفطى ىر ىذ ى
ٍ
ات ىي ٍكوـ في ىرىم ى
ض ى
ؾ ،ىع ٍف ىزٍيد ٍب ًف أ ٍ
ىسمى ىـ ،ىع ٍف أىخيو؛ أ َّ ى ى
ً
ً
ًفي ىيكوـ ًذم ىغ ٍيوـ ،ك أرىل أَّىنوي قى ٍد أىم ىسى ،ك ىغ ىاب ًت ا َّ
يف ،اطَّمى ىع ًت
اءهي ىريج هؿ ،فىقى ى
اؿ :ىيا أىم ىير اٍل يم ٍؤ ًمن ى
لش ٍم يس ،فى ىج ى
ٍ
ىى
ٍ
ى
َّ
اجتىيى ٍد ىنا.
اؿ يع ىم ير :اٍل ىخ ٍ
الش ٍم يس ،قى ى
ب ىي ًس هير ،ىكقىًد ٍ
طي
طب ي ًسير ،اٍلقىض ً
ً
كنتً ًو،
اؿ َي ْح َيى ،قَ َ
قَ َ
اؿ َمالِ ٌؾ « :يي ًر ي
ىعمى يـ ،ىك ًخفَّةى ىم يؤ ى
يما ين ىرل ،ىكاهللي أ ٍ
ى ي
يد بًقى ٍكلًو :اٍل ىخ ٍ ي ى ه
اء ،ف ى
ً
كـ ىي ٍكمان ىم ىك ىانوي»(.)1
ىكىي ىس ىارتًو ،ىيقيك يؿ :ىي ي
ص ي
ثانياً :صورة المسألة:

مسمـ صائـ في نيار رمضاف ،ككانت السماء غائمة ،كأفطر ظانان أف الشمس قد غربت ،ثـ تبيف

لو عدـ الغركب.

ثالثاً :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء األربعة عمى أف الصكـ كقتو مف أكؿ طمكع الفجر الثاني إلى غركب الشمس ،كأف

الفجر الثاني الذم ال ظممة بعده ىك المحرـ لؤلكؿ ،كالشرب ،كالجماع( ،)2كاختمفكا فيمف أفطر في نيار
رمضاف ظانان غركب الشمس ،ثـ تبيف لو عدـ الغركب ىؿ يجب عميو قضاء ذلؾ اليكـ الذم أفطر فيو
أـ ال؟ (.)3

رابعاً :مذاىب الفقياء:
المذىب األوؿ :أف مف أفطر ظانان غركب الشمس ،ثـ تبيف لو عدـ الغركب ،كجب عميو أف

يمسؾ بقية يكمو ،تشبيان بالصائميف ،كعميو قضاء اليكـ الذم أفطر فيو ،كال إثـ عميو كال كفارة ،كىك

مذىب الحنفية( ،)4كمذىب اإلماـ مالؾ( ،)5كاليو ذىب المالكية( ،)6كىك مذىب الشافعية( ،)7كالحنابمة
) )1مكطأ مالؾ :لمالؾ بف أنس ،كتاب الصياـ ،باب ما جاء في قضاء رمضاف كالكفارات ،ح(/3(/)1072-1071
.)434
) )2انظر :اختبلؼ األئمة العمماء :البف يىبيرة ( ،)232 /1اإلقناع :البف المنذر(.)199 /1
) )3اختبلؼ الفقياء :لممركزم (ص ،)202 :اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء :البف المنذر(.)119 /3
) )4انظر :األصؿ :لمشيباني( ،)145 /2شرح مختصر الطحاكم :لمجصاص( ،)413 /2مختصر القدكرم :لمقدكرم
(ص ،)64 :كنز الدقائؽ :لمنسفي(ص.)223 :
) )5انظر :المدكنة :لمالؾ بف أنس(.)266/1
) )6انظر :المدكنة :لمالؾ بف أنس( ،)266 /1الكافي في فقو أىؿ المدينة :البف عبد البر( ،)351-350 /1مناىج
التحصيؿ :لمرجراجي( ،)60 /2القكانيف الفقيية :البف جزم(ص.)81 :
) )7انظر :األـ :لمشافعي( ،)105 /2الميذب :لمشيرازم( ،)333 /1نياية المطمب :لمجكيني( ،)20 /4بحر المذىب:
لمركياني (.)245 /3
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في المعتمد(.)1

المذىب الثاني :أف مف أفطر ظانان غركب الشمس ،ثـ تبيف لو عدـ الغركب ،كجب عميو أف

يمسؾ بقية يكمو ،كأف الصكـ يجزئو ،كال يجب عميو قضاء اليكـ الذم أفطر فيو ،كال إثـ عميو كال

كفارة ،كىك قكؿ لمحنفية( ،)2كقكؿ لمشافعية( ،)3كركاية لئلماـ أحمد ( ،)4كاختاره شيخ اإلسبلـ ابف

تيمية(.)5

خامساً :سبب الختَلؼ:

كيرجع سبب اختبلفيـ إلى أمريف:

 -1معارضة ظاىر اآلثار الكاردة عف عمر( )( ،)6كما سيأتي بيانيا.
 -2معارضة القياس لظاىر حديث النبي):)

 أما القياس :فيك تشبيو مخطئ الصكـ بمخطئ كقت الصبلة ،فمف شبيو بمخطئ كقت الصبلة،
أكجب عميو القضاء ككجكبو بالنص عمى مخطئ الصبلة.

 وأما الحديث المعارض بظاىره ليذا القياس :ما ركاه أىبًي ىذٍّر
ُم ِتي ا ْل َخطَأََ ،و ّْ
استُ ْك ِرُىوا
«إِ َّف المَّ َو قَ ْد تَ َج َاو َز َع ْف أ َّ
س َي َ
افَ ،و َما ْ
الن ْ
سادساً :أدلة المذاىب:

اؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو):)
اؿ :قى ى
اٍل ًغفى ًارمِّ ،قى ى
َعمَ ْي ِو»(.)8()7

أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الجميكر القائؿ بأنو مف أفطر ظانان غركب الشمس ،ثـ تبيف لو عدـ

الغركب ،كجب عميو أف يمسؾ بقية يكمو ،كعميو القضاء بالقرآف ،كالسنة ،كاآلثار ،كالقياس ،كالمعقكؿ.

أ -القرآف الكريـ:

اـ إِلَى المَّْي ِؿ»[البقرة.]187 :
 قكلو تعالى « :ثُ َّـ أ َِت ُّموا ّْ
الص َي َ

) )1انظر :مسائؿ اإلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل :ألحمد بف حنبؿ(ص ،)192 :مختصر الخرقي :لمخرقي(ص،)50 :
عمدة الفقو :البف قدامة(ص ،)42 :منتيى اإلرادات :البف النجار(.)25 /2

) )2انظر :تحفة الفقياء :لمسمرقندم( ،)366 /1التنبيو عمى مشكبلت اليداية :لعمي بف أبي العز(.)949 /2
) )3انظر :المجمكع :لمنككم( ،)307-306 /6النجـ الكىاج :ل َّمد ًميرم(.)311 /3
) )4انظر :مسائؿ اإلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيو :لمككسج( ،)1216 /3الجامع لعمكـ اإلماـ أحمد :لخالد الرباط(/7
.)425

اإلنصاؼ :لممرداكم( ،)438 /7المغني :البف قدامة(.)147 /3

) )5انظر :مجمكع الفتاكل :البف تيمية(.)573-572 /20
) )6حاشية ابف القيـ عمى سنف أبي داكد :البف القيـ()346 /6
) )7سنف ابف ماجو ،كتاب الطبلؽ ،باب طبلؽ المكره كالناسي ،ح( ،)659 /1(/)2043قاؿ األلباني :صحيح ،في

كتابو :إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ،ح(.)213 /4(/)1027

) )8انظر :التمييد في أصكؿ الفقو :لم ىك ٍم ىكىذاني( ،)333 /3بداية المجتيد :البف رشد(.)66-65 /2
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وجو الدللة :أف اهلل( ) ،أمر المكمؼ بإتماـ الصكـ حتى يدخؿ عميو الميؿ ،كيتيقف انقضاء

النيار ،كأف الصائـ ىنا لـ يتـ صكمو إلى الميؿ ،فكجب القضاء(.)1

ب -السنة النبوية:

ِّدي ً
اء بً ٍن ًت أىبًي ىب ٍك ور الص ِّ
ط ٍرىنا ىعمىى ىع ٍيًد َّ
طمى ىع ًت
النبً ِّي) )ىي ٍكىـ ىغ ٍيوـ ،ثيَّـ ى
ت :أى ٍف ى
ؽ( ) قىالى ٍ
 ىع ٍف أ ٍ
ىس ىم ى
ض ٍ
يمركا بًالقىض ً
الشمسً ،ق ى ً ً و ً
اء»(.)3()2
اء؟ قى ى
اؿ« :لَ ُب َّد ِم ْف قَ َ
ى
َّ ٍ ي
يؿ لي ىشاـ :فىأ ي
أف الشمس قد غربت يجب
وجو الدللة :دؿ الحديث بعبارتو أف مف أفطر قبؿ الغركب ظنان منو ٌ
عميو القضاء دكف الكفارة(.)4

ت -اآلثار:

ً ً
و
ً
ىف يعمر ٍب ىف اٍل ىخطَّ ً
ً
اف ًفي ىي ٍكًـ ىغ ٍيوـ ًفي
اب ( ) ىك ى
يـ ،أ َّ ى ى
 -1ىع ٍف أىبي ىحنيفىةى ( ) ،ىع ٍف ىح َّماد ،ىع ٍف إ ٍب ىراى ى
ىص ىح يابوي ،فىطىمى ىع ًت َّ
ىف َّ
اف ،ظى َّف أ َّ
اؿ يع ىم يرَ « :ما
الش ٍم يس ىب ٍع ىد ىذلً ىؾ ،فىقى ى
الش ٍم ىس قى ٍد ىغ ىاب ٍ
ىرىم ى
ض ى
ت فىأى ٍفطى ىر يى ىك ىكأ ٍ
(ِ ٍ ِ )5
وـ َي ْو ًما َم َكا َن ُو»(.)6
ص ْوَـ َى َذا ا ْل َي ْوِـَ ،وَن ُ
تَ َجا َن ْف َنا ِ ،إل ثْـُ ،نت ُّـ َ
ص ُ
جعمت المكضع مكضع
وجو الدللة :دؿ الحديث بعبارتو ،عمى "لزكـ القضاء ،كعدـ اإلثـ ،كاف
ي
بياف ما يجب في مثمو دؿ عمى عدـ الكفارة أيضا؛ ألف السككت في مكضع الحاجة إلى البياف
بياف"(.)7

ً
ً ً
ً
ىف يعمر ٍب ىف اٍل ىخطَّ ً
افً ،في ىي ٍكوـ ًذم
اب( ) أى ٍفطى ىر ىذ ى
ات ىي ٍكوـ في ىرىم ى
ض ى
 -2ىع ٍف ىزٍيد ٍب ًف أ ٍ
ىسمى ىـ ،ىع ٍف أىخيو؛ أ َّ ى ى
ً
ً
يف ،اطَّمى ىع ًت َّ
ىغ ٍيوـ ،ك أرىل أَّىنوي قى ٍد أىم ىسى ،ك ىغ ىاب ًت َّ
اؿ
الش ٍم يس ،قى ى
اءهي ىريج هؿ ،فىقى ى
اؿ :ىيا أىم ىير اٍل يم ٍؤ ًمن ى
الش ٍم يس ،فى ىج ى
ٍ
ىى
ى
()8
ِ
اجتَ َي ْد َنا» .
يرَ ،وقَِد ْ
يع ىم ير« :ا ْل َخ ْط ُ
ب َيس ٌ
وجو الدللة :أف اإلماـ مالؾ كالشافعي ،قامكا بتفسير قكلو" :الخطب يسير" أم :قضاء يكـ
مكانو(.)9

) )1انظر :مناىج التحصيؿ :لمرجراجي( ،)62 /2الفركع :البف مفمح(.)38 /5
) )2البد مف قضاء :أم ال يترؾ القضاء ،فتح البارم :البف حجر العسقبلني(.)200 /4
) )3صحيح البخارم ،كتاب الصكـ ،باب إذا أفطر في رمضاف ثـ طمعت الشمس ،ح(.)37 /3(/)1959
) )4انظر :المنيؿ العذب المكركد :لمسبكي( ،)82 /10كمنار القارم شرح صحيح البخارم :محمد قاسـ(.)227 /3
) )5الجنؼ :ىك الميؿ كالجكر ،النياية في غريب الحديث كاألثر :البف األثير(.)307 /1
) )6اآلثار :ألبي يكسؼ ،كتاب الصياـ ،ح((/)821ص ،)180 :إسناده صحيح.
) )7العناية شرح اليداية :لمبابرتي(.)373 /2
) )8سبؽ تخريجو (ص ،)43:حاشية (رقـ ،)1:كقاؿ ابف الممقف :إسناده صحيح ،في كتابو :البدر المنير ،كتاب
الصياـ ،ح(.)740 /5( )61

) )9المكطأ :لمالؾ بف أنس( ،)435- /3األـ :لمشافعي(.)105/2
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ث -القياس:

 -1القياس عمى األكؿ العمد:

عمدا بعد أكمو
 وجو القياس :أف مف أكؿ ظانان غركب الشمس ثـ تبيف ظيكرىا ،فيك كمف أكؿ ن
ناسيان(.)1

 -2القياس عمى المريض كالمسافر:

 وجو القياس :يجب القضاء عمى مف أفطر ظانا غركب الشمس ثـ تبيف ظيكرىا؛ ألنو حؽ
مضمكف بالمثؿ ،قياسان عمى المريض كالمسافر(.)2

 -3القياس عمى صبلة المغرب:

 وجو القياس" :أنو لك اجتيد فصمى المغرب فباف لو أف الشمس لـ تغرب لزمتو اإلعادة ،كذلؾ مف
أفطر ظانان غركب الشمس فتبيف عدـ غركبيا ،بجامع أف كؿ منيما عبادة عمى البدف مؤقتة بزماف
يصؿ إليو يقينان(.)3

 -4القياس عمى مف أفطر يكـ الشؾ:

 وجو القياس :يجب عميو القضاء " ،قياسان كما لك أكؿ يكـ الشؾ؛ معتقدان أنو مف شعباف ،ثـ تبيف
أنو مف رمضاف"(.)4

ج -المعقوؿ:

 -1يجب القضاء ،لفكات ركف الصكـ كىك اإلمساؾ(.)5

 -2إف األصؿ ىك بقاء النيار ،فبل يخرج عف ذلؾ بمجرد الظف ،كلك أكؿ فعميو القضاء ،عمبلن
باألصؿ(.)6
 -3يجب القضاء؛ ألنو مقصر ،كالخطأ ىنا يمكف االحتراز عنو بتيقف الغركب(" ،)7كاليقيف مقدـ عمى
الظف"(.)8

) )1انظر :كنز الدقائؽ :لمنسفي(ص ،)223 :تبييف الحقائؽ :لمزيمعي(.)342 /1

) )2انظر :اليداية :لممرغيناني( ،)126 /1اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ :لعبد الكىاب المالكي(.)430 /1
) )3انظر :اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ :لعبد الكىاب المالكي( ،)430 /1الحاكم الكبير :لمماكردم(.)416 /3
) )4كفاية النبيو في شرح التنبيو :البف الرفعة( ،)325 /6كانظر :المغني :البف قدامة(.)147 /3
) )5انظر :االختيار لتعميؿ المختار :لممكصمي( ،)132 /1اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ :لعبد الكىاب
المالكي(.)430 /1

) )6انظر :تبييف الحقائؽ :لمزيمعي( ،)342 /1شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي( ،)171 /1بحر المذىب:
لمركياني( )245 /3الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامة(.)439 /1
) )7انظر :العناية شرح اليداية :لمبابرتي( ،)372 /2بحر المذىب :لمركياني ( ،)245 /3المغني :البف قدامة(/3
.)147

) )8نياية المطمب :لمجكيني( ،)20 /4كانظر :الجامع لمسائؿ المدكنة :البف يكنس(.)1085 /3
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()1

 -4إنو أكؿ في نيار رمضاف مع التكميؼ ،مختا انر ذاك نار لصكمو ،فكجب القضاء .

أدلة المذىب الثاني :استدؿ الحنفية في قكؿ ،كالشافعية في قكؿ ،كالحنابمة في ركاية ،القائمكف بأف

مف أفطر ظانان غركب الشمس ،ثـ تبيف لو عدـ الغركب ،كجب عميو أف يمسؾ بقية يكمو ،كيجزئو

صكمو بالقرآف ،كالسنة ،كاآلثار ،كالقياس ،كالمعقكؿ.

أ -القرآف الكريـ:

 -1قكلو تعالى « :رَّب َنا َل تُ َؤ ِ
َخطَأْ َنا»[البقرة.]286 :
اخ ْذ َنا إِ ْف َن ِسي َنا أ َْو أ ْ
َ
ِ ِ
 -2كقكلو تعالى « :ولَ ْيس عمَ ْي ُكـ ج َن ِ
وب ُك ْـ»[األحزاب.]5 :
يما أ ْ
َخطَأْتُ ْـ ِبو َولَك ْف َما تَ َع َّم َد ْت ُقمُ ُ
َ َ َ ْ ُ ٌ
اح ف َ
وجو الدللة :دلت اآليات بعمكميا عمى عدـ المؤاخذة في النسياف كالخطأ ،لعدـ إمكاف التحرز

عنيما ،لذلؾ فإف ً
اإلنساف إذا فعؿ ما نيي عنو ناسيان أك مخطئان؛ كاف كجكد ذلؾ الفعؿ كعدمو في
()2

حقكؽ اهلل تعالى الخالصة

ب -السنة النبوية:

ت« :أَ ْفطَ ْرَنا َعمَى َع ْي ِد َّ
ِّدي ً
اء بًٍن ًت أىبًي ىب ٍك ور الص ِّ
الن ِب ّْي)َ ،)ي ْوَـ َغ ْيٍـ ،ثُ َّـ طَمَ َع ِت
ؽ( ) قىالى ٍ
 -1ىع ٍف أ ٍ
ىس ىم ى
َّ
س»(.)3
الش ْم ُ
وجو الدللة :دؿ الحديث عمى أنو ال ييستحب مع الغيـ التأخير إلى أف يتيقف الغركب ،فإنيـ لـ
يفعمكا ذلؾ ،كلـ يأمرىـ بو النبي) ،)4()ككذلؾ دؿ عمى عدـ كجكب القضاء ،فإف النبي) ،)لك أمرىـ

بالقضاء لشاع ذلؾ كلنقؿ كما نقؿ فطرىـ(.)5
ىس ىكىد
ض ،ىك ًعقى ن
ىخ ىذ ىعًدم ًعقى ن
 -2ىع ٍف ىعًدمٍّ ،قى ى
اؿ :أ ى
اال أ ٍىب ىي ى
اال أ ٍ
ت ًك ىس ًادم ًعقىالى ٍي ًف،
اؿ ىيا ىر يس ى
ىص ىب ىح قى ى
ت تى ٍح ى
كؿ المَّ ًو :ىج ىعٍم ي
أ ٍ
اد ِت َؾ»(.)7
َ
سَ
س َوُد تَ ْح َ
الخ ْيطُ األ َْب َي ُ
ضَ ،واألَ ْ
ت ِو َ

ظ ىر ىفمى ٍـ ىي ٍستىبً ىينا ،ىفمى َّما
ض المٍَّي ًؿ ىن ى
اف ىب ٍع ي
ىحتَّى ىك ى
()6
اف
قى ى
يض  ،أ ْ
اد َؾ إِ ًذا لَ َع ِر ٌ
سَ
َف َك َ
اؿ« :إِ َّف ِو َ

) )1انظر :المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة :لعبد الكىاب(ص ،)472 :العدة شرح العمدة :لممقدسي(ص.)169 :
) )2انظر :تفسير البيضاكم( ،)166 /1التنبيو عمى مشكبلت اليداية :لعمي بف أبي العز( )952 /2صحيح فقو السنة
كأدلتو :لكماؿ سالـ(.)104 /2
) )3سبؽ تخريجو (ص ،)45 :حاشية (رقـ.)3:

) )4انظر :التنبيو عمى مشكبلت اليداية :لعمي بف أبي العز( ،)951-950 /2مجمكع الفتاكل :البف تيمية(/25
.)231

) )5انظر :مجمكع الفتاكل :البف تيمية (.)231 /25

) )6كسادؾ إذان لعريض :الكساد ىك المخدة ،كىذا الكبلـ كناية عف الكصؼ بالغباكة إذ فيـ ىذا الفيـ كفعؿ ىذا الفعؿ،
كمثمو في الحديث اآلتي( :إنؾ لعريض القفا) :كىك مؤخرة الرأس كعرضو عنكاف الغباكة في المرء ،حاشية صحيح
البخارم ،ح()626/)4509

ً
الخ ٍي ًط
ض ًم ىف ى
َّف لى يك يـ ى
الخ ٍيطي األ ٍىبىي ي
) )7صحيح البخارم ،كتاب تفسير القرآف ،باب قى ٍكلًو تعالى « :ىك يكميكا ىكا ٍش ىريبكا ىحتَّى ىيتىىبي ى
ىس ىكًد ًم ىف الفى ٍج ًر» ،ح(.)26 /6(/)4509
األ ٍ
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وجو الدللة :أف النبي) )لـ يأمر عدم بالقضاء؛ ألنو جاىؿ بالحكـ ،كلـ يقصد مخالفة اهلل
كرسكلو ،بؿ رأل أف ىذا حكـ اهلل كرسكلو فى يعًذر(.)1

ت -اآلثار:

ً ً ً ً
ً
ِّمةه فى ىأرٍىي ىنا
 ىع ٍف ىزٍيًد ٍب ًف ىك ٍى وب ،قى ى
كس في ىم ٍس ًجد اٍل ىمد ىينة في ىرىم ى
ض ى
اؿ :ىب ٍي ىن ىما ىن ٍح يف يجمي ه
َّم ي
اء يمتى ىغي ى
اف ،ىكالس ى
ً
ً
ت لىىنا ًعس (ً )2
ىف َّ
أ َّ
ب
ت ،ىكأَّىنا قى ٍد أ ٍىم ىس ٍي ىنا ،فىأ ٍ
يخ ًر ىج ٍ
الش ٍم ىس قى ٍد ىغ ىاب ٍ
صةى ،فى ىش ًر ى
ى ه
اس  ،م ٍف لىىب وف م ٍف ىب ٍيت ىح ٍف ى
ض :ىن ٍق ً
اب كىب ىد ًت َّ
ض ىنا ىيقيك يؿ لً ىب ٍع و
ضي ىي ٍك ىم ىنا
يع ىم ير ىك ىش ًرٍب ىنا ىفمى ٍـ ىنٍم ىب ٍ
ث أٍ
الش ٍم يس ،فى ىج ىع ىؿ ىب ٍع ي
ب الس ى
ىف ىذ ىى ى
َّح ي ى
ض ِ
اهلل َل َن ْق ِ
اؿ« :و ِ
ً ً
يو َو َما تَ َجا َن ْف َنا ِِإل ثٍْـ»(.)3
ىى ىذا ،فى ىسم ىع ىذل ىؾ يع ىم ير فىقى ى َ
وجو الدللة :دؿ األثر بعبارتو عمى أف مف أفطر ظانان غركب الشمس ،ثـ تبيف لو خبلؼ ذلؾ،
عميو أف يمسؾ بقية يكمو ،كال إثـ عميو ،كال قضاء؛ لعدـ التعمد في الميؿ إلى ارتكاب اإلثـ(.)4

ث -القياس:

 القياس عمى مف أفطر ناسيان:

وجو القياس :أف مف أفطر ظانان الغركب ،فتبيف خبلفو ،لـ يقصد األكؿ في الصكـ ،فمـ يمزمو

القضاء ،قياسان عمى الناسي(.)5

ج -المعقوؿ:

 -1ألنو لـ يقصد األكؿ في الصكـ ،فمـ يمزـ القضاء(.)6
معذكر بذلؾ(.)7
 -2لـ يبطؿ صيامو ،ألنو
ه
سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب:

أ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ :كىـ الجميكر ،القائؿ :بأف مف أفطر ظانان غركب الشمس ،ثـ تبيف لو
عدـ الغركب ،كجب عميو أف يمسؾ بقية يكمو ،كعميو قضاء اليكـ الذم أفطر فيو ،كال إثـ عميو كال

كفارة.

) )1انظر :الشرح الممتع عمى زاد المستقنع :البف عثيميف(.)388 /6
)ً )2
الع ىساس :بكسر العيف ،كتخفيؼ السِّيف الميممتيف ،جمع يع ٍّس ،كىك القدح الضخـ ،يسع ثمانية أرطاؿ أك تسعة،
انظر :النياية في غريب الحديث كاألثر :البف األثير(.)236 /3
) ) 3السنف الكبرل :لمبييقي ،كتاب الصياـ ،باب مف أكؿ كىك يرل أف الشمس قد غربت ثـ باف أنيا لـ تغرب

ح( ،)367 /4( /)8016قاؿ زكريا الباكستاني :صحيح ،في كتابو :ما صح مف آثار الصحابة في الفقو ،كتاب
الصياـ ،باب الرجؿ يرل أف الشمس قد غربت(.)625 /2
) )4انظر :الفتح الرباني لترتيب مسند اإلماـ أحمد :ألحمد الساعاتي(.)64 /10
) )5انظر :المغني :البف قدامة(.)147 /3

) )6األسئمة كاألجكبة الفقيية :لعبد العزيز السمماف( ،)153 /2المحمى باآلثار :البف حزـ(.)358 /4
) )7انظر :المجمكع :لمنككم( ،)307 /6النجـ الكىاجَّ :
لمد ًميرم(.)311 /3
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اـ إِلَى المَّْي ِؿ»[البقرة:]187 :
ُ -1يناقش توجيو استدلليـ بقكلو تعالى « :ثُ َّـ أ َِت ُّموا ّْ
الص َي َ
 بأف ىذه اآلية عامة في كجكب إتماـ الصكـ إلى الميؿ ،كليس فييا إيجاب القضاء.
ويجاب عف ذلؾ :بأف الصائـ ىنا لـ يتـ صكمو إلى الميؿ بتقصير منو ،فكجب القضاء
ُ 

(.)1

ض ٍ
اء»:
اء بًٍن ًت أىبًي ىب ٍك ور( ) ،في قكؿ ىشاـ« :لَ ُب َّد ِم ْف قَ َ
ُ -2
ويناقش توجيو استدلليـ بحديث أ ٍ
ىس ىم ى
 بأف "ىشاـ قاؿ ذلؾ برأيو لـ يرك ذلؾ في الحديث"(.)2
اب( ) «ا ْل َخ ْط ِ
ويناقش استدلليـ بقكؿ يعمر ٍب ىف اٍل ىخطَّ ً
اجتَ َي ْد َنا»:
يرَ ،وقَِد ْ
ُ
ُ -3
ب َيس ٌ
ى
()3
اجتياد منو ،كليذا قاؿ :فيما نرم .
 بأف كبلـ عمر( ) ،ييحمؿ بأنو
ه
ب -مناقشة أدلة المذىب الثاني :كىـ الحنفية في قكؿ ،كالشافعية في قكؿ ،كركاية لمحنابمة ،القائمكف:
بأف مف أفطر ظانان غركب الشمس ،ثـ تبيف لو عدـ الغركب ،كجب عميو أف يمسؾ بقية يكمو ،كال

يجب عميو قضاء.

 -1يناقش توجيو استدلليـ بقكلو تعالى « :رَّب َنا َل تُ َؤ ِ
َخطَأْ َنا»[البقرة،]286 :
اخ ْذ َنا إِ ْف َن ِسي َنا أ َْو أ ْ
ُ
َ
ِ ِ
كقكلو تعالى« :ولَ ْيس عمَ ْي ُكـ ج َن ِ
وب ُك ْـ»[األحزاب:]5 :
َخ َ
يما أ ْ
طأْتُ ْـ ِبو َولَك ْف َما تَ َع َّم َد ْت ُقمُ ُ
َ َ َ ْ ُ ٌ
اح ف َ

 بأف ىذه اآليات عامة ،كمحمكلة عمى رفع اإلثـ كالمؤاخذة عمى ذلؾ ،كرفع اإلثـ ال ينافى كجكب
القضاء.
ط ْرَنا َعمَى َع ْي ِد َّ
الن ِب ّْي)َ ،)ي ْوَـ
) «أَ ْف َ

اء بً ٍن ًت أىبًي ىب ٍك ور(
ُ -2
ويناقش توجيو استدلليـ بحديث أ ٍ
ىس ىم ى
َغ ْيٍـ»:
يمركا بًالقىض ً
الشمسً ،ق ى ً ً و ً
ً
اؿ«:الى يب َّد
اء؟ قى ى
ى
 بأف ىذه الركاية ليا تابع ،كىي قكلو :ثيَّـ طىمى ىعت َّ ٍ ي
يؿ لي ىشاـ :فىأ ي
ًمف قىض و
اء»(.)4
ٍ ى
د:»...
َس َو َ
ويناقش توجيو استدلليـ بحديث ىعًد ٍّ
َخ َذ َع ِد ّّ
م «أ َ
ي ِعقَ ًال أ َْب َي َ
ُ -3
ضَ ،و ِعقَ ًال أ ْ
 بأف عديان كاف جاىبلن لمحكـ ،فمـ يأمره النبي) ،)بالقضاء ،كذلؾ بخبلؼ مف كاف عالمان بالحكـ،
كمتعمدان بالفطر مختا انر مقص انر ،دكف التثبت مف صحة الغركب.

ض ِ
اهلل َل َن ْق ِ
 -4ويناقش استدلليـ باألثر المركم عف ابف ك ٍى وب ،أف عمر( ) قاؿ« :و ِ
يو َو َما
ُ
َ
ى
تَ َجا َن ْف َنا ِِإل ثٍْـ»:
) )1انظر :مناىج التحصيؿ :لمرجراجي( ،)62 /2الفركع :البف مفمح(.)38 /5
) )2التنبيو عمى مشكبلت اليداية :لعمي بف أبي العز(.)951 /2
) )3انظر :المرجع السابؽ(.)949 /2

) )4سبؽ تخريجو (ص ،)45 :حاشية (رقـ.)3:
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أ -بأف قكلو :ال نقضيو تأكيمو قاؿ لو قائؿ :كأف الشمس طالعة ،كقد أثمنا فقاؿ ردان عميو :ال ،أم ليس
األمر كما ظننت ،أم نقضي ما ليس مكاف يكـ ليس عمينا غيره ،كمثمو قىكلو تىعالىىَ« :ل أُق ِ
ْس ُـ ِب َي ْوِـ
ى
ٍ
ِ
ام ِة»[القيامة ،]1 :فأراد مف أنكره البعث(.)1
ا ْلق َي َ

وـ َي ْو ًما
ب -إف ىذا األثر ركم بركايات متعددة ككثيرة ،كمنيا ركاية حماد ،أف عمر( ) قاؿَ « :وَن ُ
ص ُ
َم َكا َن ُو»(.)3()2
 -5ويناقش استدلليـ بالقياس عمى مف أفطر ناسيان:

 بأف ىذا ليس في معنى الناسي؛ ألف االحتراز عف ىذا الغمط ممكف في الجممة؛ ألنو أكؿ
باجتياده ،فتبيف خطأ اجتياده؛ بخبلؼ الناسي؛ فإنو ال يمكنو االحتراز"( ،)4كألف "النسياف خطأ في

الفعؿ ،كىذا خطأ في الكقت"(.)5

 -6وُيناقش قوليـ :بأنو معذكر ،كلـ يقصد الفطر ،فبل يجب القضاء:
 بأننا ال نسمـ لذلؾ ،ألف المفطر كاف متعمدان بفطره ،كمقص انر في التأكد كالتيقف مف صحة الغركب.
ثامناً :الرأي الراجح:

بعد عرض اآلراء ،كاألدلة ،كمناقشتيا ،يظير لمباحث ترجيح المذىب األكؿ ،كىك مذىب

الجميكر ،القائؿ :بأف مف أفطر ظانان غركب الشمس ،ثـ تبيف لو عدـ الغركب ،كجب عميو أف يمسؾ
بقية يكمو ،تشبيان بالصائميف ،كعميو قضاء اليكـ الذم أفطر فيو ،كال إثـ عميو ،كال كفارة.

 مسوغات الترجيح:

 -1لعدـ التسميـ بما أكرده الفريؽ الثاني مف أدلة كمناقشات.

 -2ألف أدلة الجميكر قكية ،ككاضحة ،كصريحة الداللة ،في إيجاب القضاء ،كمركية عف أكثر أىؿ
العمـ.

 -3يجب القضاء ،كذلؾ سدان لذريعة التساىؿ ،كألف الصكـ ييحتاط لو.
 -4ألف األصؿ ىك بقاء النيار ،فبل يخرج عف ذلؾ بمجرد الظف ،كلك أكؿ فعميو القضاء ،عمبلن
باألصؿ(.)6

) )1انظر :الشرح الكبير عمى المقنع :البف قدامة(.)439 /7
) )2سبؽ تخريجو (ص ،)45 :حاشية (رقـ.)6:

) )3انظر :البناية شرح اليداية :لمعيني( ،)102 /4الشرح الكبير عمى المقنع :البف قدامة(.)439 /7
) )4المبسكط :لمسرخسي( ،)55 /3الشرح الكبير عمى المقنع :البف قدامة(.)439 /7
) )5بحر المذىب :لمركياني(.)245 /3

) )6انظر :تبييف الحقائؽ :لمزيمعي( ،)342 /1شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي( ،)171 /1بحر المذىب:
لمركياني( )245 /3الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامة(.)439 /1
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المراد بيوـ الشؾ عند الفقياء:

المطمب الثالث
حكـ صياـ يوـ الشؾ

 -1عند الحنفية :ىك اليكـ الثبلثكف مف شير شعباف ،الذم تراءل الناس اليبلؿ ،كلـ يثبت ،حتى
جاكز كقت الرؤية ،إذا كاف في السماء عمة مف غيـ كنحكه ،أك رآه كاحد ،أك فاسقاف ردت شيادتيما(.)1

 -2وأما المالكية :فعندىـ تعريفاف:

أولىما :كىك المعتمد عندىـ ،فيك كالحنفية :أف يكـ الشؾ ىك صبيحة الثبلثيف ،إذا كاف في السماء
عمة مف غيـ كنحكه ،تمنع مف رؤية اليبلؿ(.)2

وثانييما :أف يكـ الشؾ ىك صبيحة الثبلثيف إذا كانت السماء صحكان ،كتحدث فييا بالرؤية مف ال يثبت
بو ،كالعبد كالمرأة(.)3

 -3وعند الشافعية :أنو يكـ الثبلثيف مف شير شعباف ،كذلؾ إذا تحدث الناس عف رؤيتو ،كلكف لـ
يقؿ عدؿ بأنو رآه ،كأما إذا لـ يقع في ألسنة الناس الحديث عف رؤيتو فميس بيكـ شؾ ،سكاء كانت

السماء مصحية أـ غير مصحية(.)4

 -4وعند الحنابمة في المعتمد :أنو يكـ الثبلثيف مف شير شعباف ،الذم يتحدث الناس برؤيتو كال
يثبت ،ككانت السماء صحكان ،كلـ يير اليبلؿ في ليمتو ،أك شيد بو مف ردت شيادتو(.)5
تعقيب الباحث:

 -1قد كافؽ المالكية ،األحناؼ ،في تعريفيـ األكؿ المعتمد ليكـ الشؾ ،كقد كافقكا الحنابمة في تعريفيـ
الثاني.

 -2قرر جميكر الفقياء مف الحنفية ،كالمالكية ،كالشافعية ،أنو إذا كاف يكـ الثبلثيف مف شير شعباف،

ككانت السماء صحكان ،كلـ يير ىبلؿ رمضاف ،كلـ يقع في ألسنة الناس أنيـ رأكه ،فإف يكـ الثبلثيف ىك

) )1انظر :المبسكط :لمسرخسي( ،)63/3االختيار لتعميؿ المختار :لممكصمي( ،)130 /1البحر الرائؽ :البف نجيـ (/2
 ،)284حاشية ابف عابديف(.)381/2
) )2انظر :المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة :لعبد الكىاب المالكي(ص ،)459 :مختصر خميؿ :لخميؿ بف
لمحاجة كككب
سحاؽ(ص ،)61 :المختصر الفقيي :البف عرفة( ،)62 /2فقو العبادات عمى المذىب المالكي:
ٌ
عبيد(ص.)306 :
) )3انظر :حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير :لمدسكقي(.)513/1
) )4انظر :نياية المطمب :لمجكيني( ،)32 /4البياف :لمعمراني( ،)560 /3المجمكع :لمنككم( ،)401 /6ركضة
الطالبيف :لمنككم(.)367 /2

) )5انظر :مسائؿ اإلماـ أحمد ركاية أبي داكد :ألبي داكد السجستاني(ص ،)128 :المغني :البف قدامة(،)109 /3
اإلنصاؼ :لممرداكم ( ،)269 /3منتيى اإلرادات :البف النجار(.)38 /2
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المكمؿ لشير شعباف كالمتمـ لو؛ ألف األصؿ بقاء الشير ككمالو ،فبل يترؾ ىذا األصؿ إال بيقيف عمى

األصؿ المعيكد ،أف ما ثبت بيقيف ال يزكؿ إال بيقيف مثمو ،كأما إذا كاف بالسماء عمة مف غيـ كنحكه،

كلـ يير اليبلؿ ،فإف يكـ الثبلثيف مف شعباف ىك يكـ الشؾ ،كقد خالفيـ في ذلؾ ،المالكية في قكؿ،
كالحنابمة في المعتمد عندىـ.

 -3سأسير في تقرير المسألة عمى تعريؼ الجميكر ليكـ الشؾ بحكـ أنو :ىك يكـ الثبلثيف مف شعباف،

الذم تككف السماء فيو غائمة ،كلـ يي ىر فيو اليبلؿ ،كىك ما يعرؼ بيكـ الغيـ(.)1
أولً :رأي اإلماـ مالؾ بف أنس( ) في المسألة:
ىى ىؿ اٍل ًعٍمًـ ي ٍنيكف عف أىف يصاـ اٍليكـ الًَّذم ي ىش ُّ ً ً ً
اف ،إً ىذا ىن ىكل بً ًو
عف َمالِ ٌؾ؛ أَّىنوي ىس ًمع أ ٍ
ي
ؾ فيو م ٍف ىش ٍع ىب ى
ى ىٍ ى ى ٍ ٍ ي ى ى ى ٍ ي
ً
و
ً
اف؛ أ َّ
اف ،ىكىي ىرٍك ىف أ َّ
ىف ىعمىٍي ًو
اء الثٍَّب ي
ت أَّىنوي م ٍف ىرىم ى
اـ ىرىم ى
ض ى
ض ى
اموي ،ىعمىى ىغ ٍي ًر يرٍؤىية ،ثيَّـ ىج ى
ىف ىعمىى ىم ٍف ى
صى
ص ىي ى
صي ً
ً
ت
اؿ ىي ٍح ىيى ،قَ َ
ام ًو تىطى ُّكعان ىبأٍسان ،قى ى
اؿ َمالِ ٌؾَ « :وى َذا ْاأل َْم ُر ِع ْن َد َناَ .والَِّذي أ َْد َرْك ُ
اءهي ،ىكالى ىي ىرٍك ىف بً ى
قى ى
ض ى
َى َؿ ا ْل ِع ْمِـ ِب َبمَِد َنا»(.)2
َعمَ ْي ِو أ ْ
ثانياً :صورة المسألة:

و
صحك ،كلـ يتمكف المسممكف مف رؤية ىبلؿ شير رمضاف ،بسبب العمة
إذا كانت السماء غير

المذككرة سابقان ،فما ىك حكـ صياـ ىذا اليكـ؟ أيقع ضمف النيي عف صياـ يكـ الشؾ؟ أـ يصاـ

احتياطان؟

ثالثاً :تحرير محؿ النزاع:

الصياـ أك اإلفطار بذلؾ
اتفؽ الفقياء األربعة عمى أىف الكافة إذا أخبرت بًيرٍؤىية اٍل ى
يبلؿ أىف ٌ
()3
يكما ،كأف صكـ شير رمضاف يجب
كاجباف  ،كأف "الشير يككف ثبلثيف يكمان ،كيككف تسعة كعشريف ن
برؤية اليبلؿ ،أك إكماؿ شعباف ثبلثيف يكما عند عدـ الرؤية كخمك المطمع عف حائؿ يمنع الرؤية(،)4
كاختمفكا فيما إذا حاؿ دكف مطمع اليبلؿ غيـ أك قتر( ،)5في ليمة الثبلثيف مف شعباف(.)6

) )1إنما اعتبرنا ىذا القكؿ ،كذلؾ لقكة أدلتو كرجحانو ،كقد ناصر ىذا القكؿ مف الحنابمة اإلماـ ابف القيـ ،مستعرضان
األدلة ،كمناقشتيا ،كلمزيد مف التفصيؿ ،انظر :زاد المعاد :البف القيـ(.)47-37/2

) )2مكطأ مالؾ :لمالؾ بف أنس ،كتاب الصياـ ،باب صياـ اليكـ الذم يشؾ فيو ،ح(.)443 /3(/)1096
) )3اإلقناع في مسائؿ اإلجماع :البف القطاف( ،)228-227/1مراتب اإلجماع :البف حزـ الظاىرم(ص.)40 :
) )4مراتب اإلجماع :البف حزـ الظاىرم(ص.)40 :

الغ ٍي يـ :ىك السحاب ،كالقىتىير :جمع قىتىىروة :كىي الغبار ،المطمع عمى ألفاظ المقنع :لمبعمي(ص.)183 :
) )5ى
) )6انظر :اختبلؼ األئمة العمماء :البف يىبيرة(.)231-230 /1
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رابعاً :مذاىب الفقياء:

المذىب األوؿ :ال يجكز صياـ يكـ الثبلثيف مف شعباف إال إذا كافؽ يكمان كاف يصكمو ،أك كاف

ىناؾ سبب لصيامو ،كىك مذىب :الحنفية( ،)1كمذىب اإلماـ مالؾ( ،)2كاليو ذىب المالكية(،)3

كالشافعية( ،)4كالحنابمة في أحد القكليف( ،)5إال أف الحنفية كالمالكية ،قالكا بجكاز صكمو تطكعان(،)6
ككذلؾ لك صامو ،كظير أنو مف رمضاف أجزأه عند الحنفية(.)7

المذىب الثاني :يجب صكمو ،كعميو أف ينكيو مف رمضاف حكمان ،كىك مذىب الحنابمة في

المعتمد عندىـ(.)8

خامساً :سبب الختَلؼ:

يرجع سبب اختبلفيـ إلى ما يمي(:)9

 -1تعدد األحاديث كاآلثار الكاردة عف الصحابة( ) ،في صيامو أك المنع منو.
 -2اختبلفيـ في تأكيؿ األحاديث ،كاآلثار الكاردة عف الصحابة( ).
 -3اختبلفيـ في تحديد يكـ الشؾ بناء عمى اختبلفيـ في معنى كممة (فاقدركا لو) ،الكاردة في حديث
الباب عف ابف عمر ( ) ،ىؿ ىي لمتضييؽ أـ ىي بمعنى قدركا لو تماـ العدد ثبلثيف يكمان.

) )1انظر :التجريد :لمقدكرم( ،)1457 /3تحفة الفقياء :لمسمرقندم( ،)343 /1كنز الدقائؽ :لمنسفي(ص.)219 :
) )2انظر :المدكنة :لمالؾ بف أنس(.)274 /1
) )3انظر :الرسالة :لمقيركاني(ص ،)59 :الجامع لمسائؿ المدكنة :البف يكنس( ،)1129 /3التبصرة :لمخمي(/2
 ،)775حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير(.)513/1

) )4انظر :اإلقناع :لمماكردم(ص ،)74 :الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)409 /3التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي :البف
الفراء ( ،)153 /3المجمكع :لمنككم(.)399/6
) )5انظر :الجامع لعمكـ اإلماـ أحمد :لخالد الرباط( ،)347 /7المغني :البف قدامة( ،)108/3الفركع :البف مفمح (/5
 ،)107الشرح الممتع عمى زاد المستقنع :البف عثيميف(.)478 /6

) )6انظر :التجريد :لمقدكرم( ،)1457 /3المبسكط :لمسرخسي( ،)63 /3الرسالة :لمقيركاني(ص ،)59 :حاشية
الدسكقي(.)513/1
) )7انظر :اليداية :لممرغيناني( ،)117 /1المحيط البرىاني :ألبك المعالي البخارم( ،)394 /2النير الفائؽ :البف
نجيـ(.)12 /2

) )8انظر :مسائؿ اإلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل :ألحمد بف حنبؿ(ص ،)194 :المغني :البف قدامة( ،)108/3شرح
الزركشي عمى مختصر الخرقي :لمزركشي( ،)553/2الشرح الممتع عمى زاد المستقنع :محمد بف عثيميف(.)479 /6
) )9قاؿ اإلماـ النككم( :كاختمؼ العمماء في معنى قكلو) ")فإف غـ عميكـ فأقدركا لو " فقاؿ أحمد ابف حنبؿ كطائفة
قميمة معناه :ضيقكا لو ،كقدركه تحت السحاب ،كأكجب ىؤالء صياـ ليمة الغيـ ،كقاؿ مطرؼ بف عبد اهلل كأبك العباس ابف

سريج كابف قتيبة كآخركف معناه قدركه بحساب المنازؿ ،كقاؿ مالؾ ،كأبك حنيفة ،كالشافعي ،كجميكر السمؼ كالخمؼ:
معناه قدركا لو تماـ العدد ثبلثيف يكمان ،انتيى) ،المجمكع :لمنككم(.)270/6
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سادساً :أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الجميكر القائؿ بعدـ جكاز صياـ يكـ الثبلثيف ،إف كاف بالسماء غيـ

كلـ ير اليبلؿ بالقرآف ،كالسنة ،كاآلثار ،كالمعقكؿ.

أ -القرآف الكريـ:

اس وب ّْي َن ٍ
ِ
اف الَِّذي أُْن ِز َؿ ِف ِ
ات ِم َف ا ْل ُي َدى
 عمكـ قكلو تعالىَ « :
يو ا ْلقُ ْر ُ
ض َ
ش ْي ُر َرَم َ
آف ُى ًدى ل َّمن ِ َ َ
ش ِي َد ِم ْن ُك ُـ َّ
َوا ْلفُ ْرقَ ِ
ص ْم ُو»[،البقرة.]185:
اف فَ َم ْف َ
الش ْي َر َف ْم َي ُ
وجو الدللة :أف اهلل( ) ،أمر بالصياـ لمف شيد الشير ،كىنا لـ يشيد الشير بسبب كجكد الغيـ،

كالقكؿ بكجكب الصكـ في ىذه الحالة ،فيو تعديان عمى حدكد اهلل( )(.)1

ب -السنة النبوية:

-1عف عبد اهلل بف عمر( ) أف رسكؿ اهلل) ،)قاؿِ َّ « :
وف ليمة ،فَل تصوموا حتى
سع َو ِع ْ
ش ُر َ
الش ْي ُر ت ْ
تروه ،فإف غـ عميكـ فأكمموا العدة ثَلثيف»(.)2
وجو الدللة :دؿ الحديث بعبارتو أف صياـ شير رمضاف ،ال يككف إال عند رؤية اليبلؿ ،كفي حالة

تعذر رؤية اليبلؿ بسبب الغيـ ،أمر النبي ) ،)بإكماؿ عدة شعباف ثبلثيف يكما ،كلـ يأمر بصياـ يكـ

الغيـ(.)3

ص ْوِـ َي ْوٍـ َوَ ْل َي ْو َم ْيف إِل َر ُج ٌؿ
ض َ
َّموا َرَم َ
اف ِب َ
 -2عف أبي ىريرة( ) قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل)َ« :)ل تَقَد ُ
ص ْمو»(.)4
ص ْوماًَ ،ف ْم َي ُ
ص ْوُـ َ
َكا َف َي ُ
اف ،صوموا لِر ْؤي ِت ِو وأَف ِ
ْط ُروا
وموا قَ ْب َؿ َرَم َ
ض َ ُ ُ ُ َ َ
 -3عف ابف عباس( ) قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل)َ« :)ل تَ ُ
ص ُ
()5
يف َي ْو ًما»(.)6
لِ ُر ْؤَي ِت ِو ،فَِإ ْف َحالَ ْت ُدوَن ُو َغ َي َاي ٌة  ،فَأَ ْك ِممُوا ثَََل ِث َ
وجو الدللة :دؿ الحديثاف عمى عدـ جكاز صكـ يكـ الثبلثيف إف غـ دكف رؤية اليبلؿ ،كعدـ

تقدـ رمضاف بيكـ ،أك يكميف ،كذلؾ لكركد الحديث بصيغة النيي عف الصياـ دكف الرؤية ،كاألمر
بإكماؿ العدة ثبلثيف يكمان في حاؿ عدـ الرؤية ،كاألمر لمكجكب ،كالنيي لمتحريـ ،مالـ ً
تأت قرينة

) )1انظر :تفسير ابف كثير( ،)503 /1نيؿ المراـ مف تفسير آيات األحكاـ :ألبك الطيب القنكجي(ص.)35 :
) )2صحيح البخارم ،كتاب الصكـ ،باب قكؿ النبي){ :)إذا رأيتـ اليبلؿ فصكمكا ،كاذا رأيتمكه فأفطركا}،

ح(.)27/3(/)1907

) )3انظر :شرح صحيح البخارم :البف بطاؿ( ،)27 /4نيؿ األكطار :لمشككاني(.)225 /4
) )4صحيح مسمـ ،كتاب الصياـ ،باب ال تقدمكا رمضاف بصكـ يكـ كال يكميف ،ح(.)762/2(/)1082
) )5غياية :غمامة أك سحابة ،انظر :النياية في غريب الحديث كاألثر :البف األثير(.)404/3

) )6سنف الترمذم ،كتاب الصياـ ،باب ما جاء أف الصكـ لرؤية اليبلؿ كاإلفطار لو ،ح( ،)63/3(/)688قاؿ اإلماـ
األلباني :صحيح ،في كتابو :صحيح الجامع الصغير كزيادتو ،ح(.)1228 /2(/)7354
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()1

تصرفيما عف الكجكب كالتحريـ ،كما يقتضي عمـ األصكؿ  ،فإذا كجب إكماؿ شعباف ثبلثيف يكمان،

حرـ صكـ يكـ الشؾ ،كاستيثني مف ذلؾ مف اعتاد عمى الصكـ(.)2
اف َما َل َيتَ َحفَّظُ ِم ْف َغ ْي ِرِه،
 -4عف ىعائً ىشةى (
سو ُؿ المَّ ِو)َ ،)يتَ َحفَّظُ ِم ْف ِى ََل ِؿ َ
ش ْع َب َ
) قالتَ « :ك َ
اف َر ُ
اـ »(.)3
اف ،فَِإ ْف ُغ َّـ َعمَ ْي ِو َع َّد ثَََل ِث َ
ض َ
وـ لُِر ْؤَي ِة َرَم َ
يف َي ْو ًما ،ثُ َّـ َ
ثُ َّـ َي ُ
صَ
ص ُ
وجو الدللة :أف النبي) )كاف إذا حاؿ دكف رؤيتو لميبلؿ غيـ أك نحكه أتـ شعباف ثبلثيف يكمان،
كلـ يصمو(.)4

ت -اآلثار:

 عف عمار (

) قاؿ« :مف صاـ يوـ الشؾ فقد عصى أبا القاسـ).)5(»)

وجو الدللة :دؿ األثر عمى عدـ جكاز صياـ يكـ الشؾ ،كأف مف يصكمو يككف عاصيان

لمنبي) ،)كفيو داللة أيضان عمى عدـ جكاز صكمو؛ ألف الصحابي ال يقكؿ ذلؾ مف قبؿ رأيو ،فيككف
مف قبيؿ المرفكع(.)6

ث -المعقوؿ:

 إف في صياـ يكـ الشؾ تشبو بأىؿ الكتاب؛ ألنيـ زادكا في مدة صكميـ ،كذلؾ يكجب الكراىة(.)7
 واستدؿ الحنفية والمالكية عمى جواز صوـ يوـ الغيـ تطوعاً بالسنة النبكية.
ً
اؿَ « :يا أ ََبا
اف ىي ٍس ىمعي ،فىقى ى
ص ٍي وف( ) ىع ًف النَّبً ِّي) )أَّىنوي ىسأىلىوي ،أ ٍىك ىسأ ى
ىؿ ىريج نبل ىك ًع ٍم ىر ي
 -1عف ع ٍم ىر ى
اف ٍب ًف يح ى
اؿ :أىظيُّنو قى ى ً
س َرَر(َ )8ى َذا َّ
كؿ المَّ ًو،
اؿ َّ
الريج يؿ :الى ىيا ىر يس ى
اف ،قى ى
الش ْي ِر؟» قى ى
ص ْم َ
اؿ :ىي ٍعني ىرىم ى
ي
ض ى
ت َ
فَُلَ ٍف ،أَ َما ُ

) )1انظر :المكافقات :لمشاطبي ( ،)26 /1البحر المحيط في أصكؿ الفقو :لمزركشي(.)294 /3
) )2انظػ ػػر :المحػ ػػيط البرىػ ػػاني فػ ػػي الفقػ ػػو النعمػ ػػاني :ألبػ ػػك المعػ ػػالي البخػ ػػارم( ،)394 /2شػ ػػرح الرسػ ػػالة :لعبػ ػػد الكىػ ػػاب
الم ػػالكي( .)174 /1التي ػػذيب ف ػػي فق ػػو اإلم ػػاـ الش ػػافعي :الب ػػف الفػ ػراء( ،)154 /3كفاي ػػة النبي ػػو ف ػػي ش ػػرح التنبي ػػو :الب ػػف

الرفعة(.)244 /6

) )3سنف أبي داكد ،كتاب الصياـ ،باب إذا أغمي الشير ،ح( ،)17/4(/)2325قاؿ األرنؤكط :إسناده صحيح ،في
المصدر نفسو.
) )4انظر :شرح مختصر الطحاكم :لمجصاص (.)401-400 /2

) )5صحيح البخارم ،كتاب الصياـ ،باب قكؿ النبي) ،)إذا رأيتـ اليبلؿ فصكمكا ،كاذا رأيتمكه فأفطركا(.)27/3
) )6انظر :فتح البارم :البف حجر العسقبلني(.)120/4
) )7انظر :العناية شرح اليداية :لمبابرتي((/)316 /2بتصرؼ يسير).
) ) 8سرر :بفتح السيف ككسرىا كحكى القاضي ضميا ،كقاؿ ىك جمع سرة ،قاؿ األكزاعي كأبك عبيد كجميكر العمماء
مف أىؿ المغة كالحديث كالغريب المراد بالسرر آخر الشير سميت بذلؾ السترار القمر فييا ،انظر :حاشية صحيح

مسمـ(.)820 /2
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اؿ« :فَِإ َذا أفطرت فصـ َي ْو َم ْي ِف» ،لى ٍـ ىي يق ًؿ َّ
قى ى
الصٍم ي
ت :أىظيُّنوي
ً
عف م ى و
اف( ) ،ىع ًف النَّبً ِّي)ً « ،)م ٍف ىس ىرًر
طِّرؼ ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
ىٍ ي

ً
ت:
اؿ أيىبك ىع ٍبًد المَّ ًو :ىكقى ى
اف ،قى ى
اؿ ثىابً ه
ىي ٍعني ىرىم ى
ض ى
اف»(.)1
ىش ٍع ىب ى

وجو الدللة :دؿ الحديث بظاىره عمى إباحة صياـ آخر شعباف ،كأف الصكـ فيو أفضؿ مف

الفطر ،كذلؾ في سائر أيامو(.)2
َّ ً
صكـ ىشي ار ًم ىف ُّ
الشيي ً
كـ ًم ٍف
امةي ٍب يف ىزٍيود ،قى ى
اؿ :يقٍم ي
كر ىما تى ي
 -2عف أ ى
ت :ىيا ىر يسك ىؿ المو ،لى ٍـ أ ىىر ىؾ تى ي ي ٍ ن
يس ى
ص ي
شير تُرفَع ِف ِ
ِ
ش ْير َي ْغ ُف ُؿ َّ
ب
َع َما ُؿ إِلَى َر ّْ
اف ،قى ى
ض َ
يو ْاأل ْ
اس َع ْن ُو َب ْي َف َر َج ٍب َو َرَم َ
افَ ،و ُى َو َ ْ ٌ ْ ُ
ىش ٍع ىب ى
الن ُ
اؿَ « :ذل َؾ َ ٌ
ِ
يف ،فَأ ِ
ص ِائ ٌـ»(.)3
ُح ُّ
ب أْ
ا ْل َعالَ ِم َ
َف ُي ْرفَ َع َع َممي َوأََنا َ
وجو الدللة :دؿ الحديث عمى فضؿ الصياـ في شعباف ،كأنو صيامو أفضؿ مف إفطاره ،لما فيو
مف األجر كالثكاب العظيـ(.)4

أدلة المذىب الثاني :استدؿ الحنابمة في المعتمد عندىـ عمى كجكب صكـ يكـ الثبلثيف مف

شعباف ،إف غـ كلـ ير اليبلؿ احتياطان لرمضاف بالسنة ،كاآلثار.

أ -السنة النبوية:

 -1عف ع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف عمر( ) ،أىف رس ى َّ ً
وموا َحتَّى تََرُوا
اف ،فىقى ى
كؿ المو) ،)ىذ ىك ىر ىرىم ى
ىٍ ى
ض ى
اؿ« :ل تَ ُ
ٌ ىي
ي ىى
ص ُ
()6
()5
َلؿَ ،ول تُ ْف ِط ُروا َحتَّى تََر ْوهُ ،فَِإ ْف ُغ َّـ َعمَ ْي ُك ْـ فَاق ُْد ُروا لَ ُو» .
ا ْل ِي َ
وجو الدللة :دؿ الحديث عمى كجكب صكـ يكـ الغيـ إف لـ ير اليبلؿ؛ كذلؾ ألف معنى فاقدركا:

ضيقكا لو العدد ،كالتضييؽ ىنا :ىك أف يجعؿ شعباف تسعة كعشريف يكمان(.)7
ً
اؿَ « :يا أ ََبا
اف ىي ٍس ىمعي ،فىقى ى
ص ٍيف( ) ىع ًف النَّبً ِّي) )أَّىنوي ىسأىلىوي ،أ ٍىك ىسأ ى
ىؿ ىريج نبل ىك ًع ٍم ىر ي
 -2عف ع ٍم ىر ى
اف ٍب ًف يح ى
ً
س َرَر َى َذا َّ
كؿ المَّ ًو،
اؿ َّ
الريج يؿ :الى ىيا ىر يس ى
اف ،قى ى
اؿ :أىظينُّوي قى ى
الش ْي ِر؟» قى ى
ص ْم َ
اؿ :ىي ٍعني ىرىم ى
ض ى
ت َ
َما ُ
فَُلَ ٍف ،أ َ
ً
ت:
ص ْـ َي ْو َم ْي ِف» ،لى ٍـ ىي يق ًؿ َّ
اؿ أيىبك ىع ٍبًد المَّ ًو :ىكقى ى
اف ،قى ى
قى ى
اؿ ثىابً ه
اؿ« :فَِإ َذا أَ ْفطَ ْر َ
الصٍم ي
ت :أىظيُّنوي ىي ٍعني ىرىم ى
ض ى
ت فَ ُ
ً
ً
عف م ى و
اف»(.)8
اف( ) ،ىع ًف النَّبً ِّي)«،)م ٍف ىس ىرًر ىش ٍع ىب ى
طِّرؼ ،ىع ٍف ع ٍم ىر ى
ىٍ ي
) )1صحيح البخارم ،كتاب الصياـ ،باب الصكـ مف اخر الشير ،ح(.)41/3(/)1983
) )2انظر :التجريد لمقدكرم(.)1458/3
) )3سنف النسائي ،كتاب الصياـ ،باب صكـ النبي بأبي ىك كأمي ،ح( ،)201 /4(/)2357قاؿ األلباني :حسف ،في
كتابو :تماـ المنة في التعميؽ عمى فقو السنة ،كتاب صياـ التطكع ،ح((/)248ص.)412 :

) )4انظر :المنيؿ العذب المكركد شرح سنف أبي داكد :لمسبكي( ،)55 /10التجريد :لمقدكرم(.)1458 /3
) )5أم ستر كغطي بالغيـ أك غيره ،بحيث يمنع الغيـ مف ظيكره ،انظر :حاشية صحيح البخارم(.)26 /3
) )6صحيح البخارم ،كتاب الصياـ ،باب قكؿ النبي){:)إذا رأيتـ اليبلؿ فصكمكا ،كاذا رأيتمكه فأفطركا}،
ح(.)27 /3(/)1906

) )7انظر :شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي :لمزركشي(.)554/2
) )8صحيح مسمـ ،كتاب الصياـ ،باب صكـ سرر شعباف ،ح(.)820 /2(/)1161
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فمما لـ يصـ
وجو الدللة :أنو ال معنى ليذا الحديث إال أف يككف أمر بصكـ السرار مع الغيـٌ ،
ذلؾ الرجؿ السرار ،أمره النبي) ،)بالقضاء(.)1

ب -اآلثار:

ً ً
ىؿ ىعائً ىشةى(
كسى( ) أَّىنوي ىسأ ى
 -1ىع ٍف ىع ٍبد اهلل ٍب ًف أىبًي يم ى
َف أُف ِ
ْط َر َي ْو ًما ِم ْف
َح ُّ
وـ َي ْو ًما ِم ْف َ
ب إِلَ َّي ِم ْف أ ْ
«َأل ْ
ش ْع َب َ
اف أ َ
َف أ ُ
َص َ
 -2عف نافع قاؿ« :كاف ابف عمر( ) إذا كاف شعباف تسعاً وعشريف نظر لو ،فإف ُرئي فذاؾ ،واف
لـ ير ،ولـ يحؿ دوف منظره سحاب ،ول قترة أصبح مفط ارً ،فإف حاؿ دوف منظره سحاب ،أو قترة
)

ؾ ًف ً
ىع ًف اٍل ىيكًـ الًَّذم ىي يش ُّ
يو َّ
ت:
اس فىقىالى ٍ
الن ي
ٍ
()2
اف» .
ض َ
َرَم َ

أصبح صائماً»(.)3

وجو الدللة :دلت اآلثار عمى كجكب صكـ يكـ الغيـ ،حيث أيثً ىر ذلؾ عف كبار الصحابة
ظ ُّف بيـ
كالتابعيف( ) ،كىـ ركاة األحاديث ،كمعاصرك النبي) ،)كشاىدك الكحي كالتشريع ،فبل يي ى

مخالفة النصكص(.)4

سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب:

أ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ :كىـ الحنفية ،كالمالكية ،كالشافعية ،كالحنابمة في أحد القكليف ،القائمكف
بعدـ جكاز صكـ يكـ الشؾ.

ُ -1يناقش ما استدؿ بو الجميور باألحاديث التي تنيى عف صياـ يكـ الشؾ ،كىك ما يعرؼ بيكـ
الغيـ:

اف،
ض َ
وموا قَ ْب َؿ َرَم َ
 بأف منيا ما ىك ضعيؼ اإلسناد ،كمف ذلؾ حديث ابف عباس( ) «َل تَ ُ
ص ُ
صوموا لِر ْؤي ِت ِو وأَف ِ
يف َي ْو ًما» ،فقد ضعفو بعض
ْط ُروا لِ ُر ْؤَي ِت ِو ،فَِإ ْف َحالَ ْت ُدوَن ُو َغ َيا َي ٌة ،فَأَ ْك ِممُوا ثَََل ِث َ
ُ ُ ُ َ َ
المحدثيف( )5كقاؿ اإلماـ الذىبي" :إف ركاية سماؾ بف حرب ،عف عكرمة ،عف ابف عباس :نسخو
عدة أحاديث ،فبل ىي عمى شرط مسمـ؛ إلعراضو عف عكرمة ،كال ىي عمى شرط البخارم؛

إلعراضو عف سماؾ ،كال ينبغي أف تعد صحيحة؛ ألف سماكا إنما تكمـ فيو مف أجميا"(.)6
) )1انظر :شرح العمدة :البف تيمية(.)112 /1

) ) 2السنف الكبرل :لمبييقي ،كتاب الصياـ ،باب مف رخص مف الصحابة في صكـ يكـ الشؾ ،ح(،)356 /4(/)7971
قاؿ زكريا الباكستاني :صحيح ،في كتابو :ما صح مف آثار الصحابة في الفقو ،كتاب الصياـ ،باب صياـ يكـ الشؾ(/2

.)682

) )3سنف أبي داكد ،كتاب الصكـ ،باب الشير يككف تسعان كعشريف ،ح( ،)13 /4(/)2320قاؿ األرنؤكط :إسناده
صحيح ،في المصدر نفسو.

) )4انظر :الفتح الرباني لترتيب مسند اإلماـ أحمد :لمساعاتي(.)256 /9
) )5كمنيـ حسيف سميـ أسد ،في مسند أبي يعمى المكصمي(.)243 /4
) )6انظر :سير أعبلـ النببلء :لمذىبي(.)248 /5
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) ،عف ذلؾ بأف ىذا االعتراض ال يقدح في أدلتيـ شيئان،

ويجاب عف ذلؾ :بما قالو ابف القيـ(
ُ 
فقد قاؿ" :كاف كاف قد أعؿ بعضيا بما ال يقدح في صحة االستدالؿ بمجمكعيا ،كتفسير بعضيا
ببعض ،كاعتبار بعضيا ببعض ،ككميا يصدؽ بعضيا بعضان ،كالمراد منيا متفؽ عميو"(.)1

ويناقش بأف النيي الوارد في األحاديث:
ُ -2
 ليس خاصان بيكـ الشؾ :كانما جاء عف تقدـ رمضاف بيكـ أك يكميف عمى سبيؿ االستقباؿ ،أك
استفتاح الشير بصياـ يكـ قبمو ،بغض النظر عف قصد تقدـ الصياـ سكاء لتعظيـ الشير أـ غيره.

ويجاب عف ذلؾ :أف الشؾ ال يقع في يكميف ،كأف النيي عف الصكـ عمى طريؽ االستفتاح لمشير
ُ 
كاالستقباؿ لو ،ال عبلقة لو بيكـ الغيـ(.)2
 -3ويناقش توجيو استدلليـ باألثر الذم كرد عف عمار بف ياسر( ) في النيي عف صياـ يكـ

الشؾ ،في قكلو «مف صاـ يوـ الشؾ فقد عصى أبا القاسـ):»)
 بأف قكؿ عمار معارض بفعؿ كثير مف الصحابة ،كعمى رأسيـ أمير المؤمنيف عمر ،كابنو عبداهلل،
كعمي بف أبي طالب ،كعائشة ،كأسماء ،كغيرىـ( ) أنيـ كانكا يصكمكف يكـ الشؾ تطكعاٌ(.)3
()4

حكمان ،إذ ال يعقؿ أف نتصكر أف صحابيان

ويجاب عف ذلؾ :بأف ما أيثر عف عمار يعد مرفكعان
ُ 
فع ٌد ىذا الحكـ تكقيفيان يجب العمؿ
جميبلن يمكف أف ىيتىقى ى
كؿ عمى رسكؿ اهلل) )شيئا لـ يسمعو منو ،ي
بو(.)5

ويرد عمى ذلؾ :بأف ىذا األثر ال أصؿ لو ،كما ركل إال عف قكؿ عمار ،كعمى فرض صحتو ،فإف
ُ 
النيي محمكؿ عمى عمكمو ،كألف عما ار لـ يسألو ىؿ صاـ قبمو أـ ال ،فدؿ أنو أراد بالمنيي :إذا
صاـ عف رمضاف(.)6

ويجاب عف الرد :بأف األثر قد صححو كثير مف المحدثيف( ،)7كالحديث صريح الداللة في النيي

ُ
عف ذلؾ.

) )1زاد المعاد :البف القيـ(.)40/2
) )2انظر :التجريد :لمقدكرم(.)1459 /3
) )3انظر :المرجع السابؽ(.)1461 /3

) )4الحديث المرفكع :ىك ما أضيؼ إلى النبي) ،)خاصة مف قكؿ أك فعؿ أك تقرير سكاء أكاف متصبلن أـ منقطعان،
الباعث الحثيث :البف كثير(ص.)45:

) )5انظر :فتح البارم :البف حجر العسقبلني(.)120/4
) )6انظر :التجريد :لمقدكرم(.)1461 /3

) )7كيكفي أف اإلماـ البخارم قد أخرجو في صحيحو ،كتاب الصياـ ،باب إذا رأيتـ اليبلؿ فصكمكا ،كاذا رأيتمكه
فأفطركا(.)27/3
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ً
اف ٍب ًف
ُ -4
ويناقش ما استدؿ بو الحنفية :عمى جكاز صياـ يكـ الثبلثيف إف يغ َّـ تطكعان ،بحديث ع ٍم ىر ى
ىف َّ
ص ٍي وف( ) أ َّ
س َرَر
اف ىي ٍس ىمعي ،فىقى ى
النبً ِّي) )ىسأىلىوي ،أ ٍىك ىسأ ى
ص ْم َ
ىؿ ىريج نبل ىك ًع ٍم ىر ي
ت َ
َما ُ
يح ى
اؿَ « :يا أ ََبا فَُلَ ٍف ،أ َ
ت « :يا رس َ ِ
َى َذا َّ
ش ْي ًار ِم َف
امةي ٍب يف ىزٍيود( ) قى ى
وـ َ
اؿ :يقٍم ي
وؿ المَّو ،لَ ْـ أ ََر َؾ تَ ُ
َ َ ُ
الش ْي ِر؟ ،»...كحديث أ ى
يس ى
ص ُ
ُّ
الش ُي ِ
اف.»...
وـ ِم ْف َ
ش ْع َب َ
ور َما تَ ُ
ص ُ
 بأف داللة الحديثيف عمى العمكـ(أم :عمكـ صياـ شير شعباف).

ويجاب عف ذلؾ :بأف ىذه األحاديث قيدت بأحاديث كثيرة نيت عف صياـ يكـ الثبلثيف إف غـ كلـ
ُ 
يي ىر اليبلؿ ،كىك ما يعرؼ بيكـ الشؾ كحديث ابف عمر ،كابف عباس ،كعائشة( ) ،إذان فيما ال
يصمحاف لبلستدالؿ عمى جكاز صكـ يكـ الغيـ تطكعان.

ب -مناقشة أدلة المذىب الثاني :كىـ الحنابمة في المعتمد عندىـ القائمكف بكجكب صكـ يكـ الثبلثيف
إف غـ احتياطان لرمضاف.

 -1يناقش توجيو استدلليـ بأىف رس ى َّ ً
َلؿ،
وموا َحتَّى تََرُوا ا ْل ِي َ
اف فىقى ى
كؿ المو) ،)ىذ ىك ىر ىرىم ى
ُ
ض ى
اؿ« :ل تَ ُ
ٌ ىي
ص ُ
()1
َول تُ ْف ِط ُروا َحتَّى تََر ْوهُ ،فَِإ ْف ُغ َّـ َعمَ ْي ُك ْـ فَاق ُْد ُروا لَ ُو»:

 بأنو حجة عمييـ ال ليـ؛ ألف الحديث أمر بإكماؿ عدة شعباف ثبلثيف يكمان ،كليس بصياـ يكـ
الثبلثيف ،مستنديف عمى تفسير خالفكا فيو جماىير العمماء ،فجعمكا مف كممة «فاقدروا لو» ،الكاردة

في الحديث ،بأنو ضيقكا لو ،كالتضييؽ في الشير أم جعمو تسعة كعشريف يكمان ،كىذا تفسير
مرجكح ،كالصكاب ما قاؿ بو جميكر العمماء ،بأف اقدركا لو العدد ثبلثيف يكمان(.)2

ويناقش توجيو استدلليـ بأف َّ
ت
اف ىي ٍس ىمعي ،فىقى ى
النبً ِّي) )ىسأ ى
ص ْم َ
ُ -2
ىؿ ىريج نبل ىك ًع ٍم ىر ي
َما ُ
اؿَ « :يا أ ََبا فَُلَ ٍف ،أ َ
س َرَر َى َذا َّ
الش ْي ِر...؟»:
َ

ال ىي ٍك ىم ٍيف»(.)3
اف بًىي ٍكوـ ىكى ٍ
ض بحديث أبي ىريرة( ) « ،ى ٍ
 بأنو يم ىع ىار ٍ
ىح يد يك ٍـ ىرىم ى
ال ىيتىقى َّد ىم َّف أ ى
ض ى
ويناقش استدلليـ :بأقواؿ الصحابة وأفعاليـ بما يمي:)4(:
ُ -3
أ -إف الركاية عف عمر ،كعمي( ) منقطعة(.)5

) )1أم ستر كغطي بالغيـ أك غيره ،بحيث يمنع الغيـ مف ظيكره ،انظر :حاشية صحيح البخارم(.)26 /3
) )2انظر :زاد المعاد :البف القيـ(.)70-37/2
) )3انظر :حاشية ابف عابديف :البف عابديف(.)382/2

) )4انظر :طرح التثريب في شرح التقريب :لمحافظ أبي الفضؿ العراقي ( ،)111-110/4زاد المعاد :البف القيـ
( ،)74-37/2الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)411-410/3فإنني قد اقتبست مناقشة اآلثار مف ىذه الكتب ثـ تصرفت
بيا تصرفان يسي انر .

) ) 5المنقطع :اإلسناد الذم فيو قبؿ الكصكؿ إلى التابعي راك لـ يسمع مف الذم فكقو ،كالساقط بينيما غير مذككر ال

معينا ،كال مبيما ،كمنو :اإلسناد الذم ذكر فيو بعض ركاتو بمفظ مبيـ ،نحك :رجؿ أك شيخ أك غيرىما ،مقدمة ابف

الصبلح(ص.)132 :
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ب -ثـ كاف كانت الركاية صحيحة ،فإنيا محمكلة عمى صياـ التطكع ،كتحمؿ عمى مكافقتو و
ليكـ كاف
يصكمو ،كما ذكره مف االحتياط فغير صحيح؛ ألنو دخكؿ في العبادة مع الشؾ(.)1

ت -ثـ إنو مف المعركؼ عف عمر ،كعمي( ) خبلؼ ذلؾ ،ففي مصنؼ ابف أبي شيبة عف كؿ منيما

َّموا َّ
ومواَ ،وِا َذا
الش ْي َر إِ َذا َأر َْيتُ ُـ ا ْل ِي ََل َؿ فَ ُ
ص ُ
أنيما كانا يخطباف إذا حضر رمضاف فيقكالف« :أََل َل تَقَد ُ
أر َْيتُـ ا ْل ِي ََل َؿ فَأَف ِ
ْط ُروا ،فَِإ ْف ُغ َّـ َعمَ ْي ُك ْـ فَأ َِت ُّموا ا ْل ِع َّدةَ»(.)2
َ ُ
ث -كقد جاء عف ابف عمر ،فيما يركيو ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
ت ٍاب ىف يع ىم ىر( )
ض ىرًم ِّي ،قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
يز ٍب ًف ىح ًك ويـ اٍل ىح ٍ
ش ُّؾ ِف ِ
اف»(.)3
ت َّ
الس َن َة ُكمَّ َيا َألَ ْف َ
ت َذلِ َؾ ا ْل َي ْوَـ الَِّذي ُي َ
ط ْر ُ
ص ْم ُ
ض َ
يو ِم ْف َرَم َ
ىيقيك يؿ « :لَ ْو ُ
 لذلؾ فإف صياـ ابف عمر ( ) كاف يكافؽ يكمان كاف يصكمو ،بدليؿ ما ركم عنو في الحديث
السابؽ ،كما ذكر مف أنو كاف يصكمو احتياطان فغير صحيح؛ ألنو دخكؿ في العبادة مع الشؾ.

 كلـ يي ٍؤثىٍر عف ابف عمر ( ) القكؿ بكجكب صكـ يكـ الثبلثيف في حالة الغيـ ،كانما كاف ييفيىـ مف
فعمو الجكاز ،كليس الكجكب ،بدليؿ أنو كاف يصكمو بمفرده ،كلـ يكف يأمر أىمو بالصياـ ،كلـ ييفت
بو ،بؿ كاف إذا سئؿ عف صياـ يكـ الشؾ ،أجاب بالمنع :فقد ركل اإلماـ أحمد عف عبد العزيز بف

حكيـ قاؿ « :سألكا ابف عمر( ) ،قالكا :نسبؽ قبؿ رمضاف حتى ال يفكتنا منو شيء؟ فقاؿ :أؼ

معركؼ عنو باألخذ باالحتياط ،كالتشدد في
أؼ ،صوموا مع الجماعة»( ،)4ثـ إف ابف عمر
ه
العبادة ،كالتي يخالفو فيو عامة الصحابة( ).

ت ًم َّم ٍف ىيتىقى َّدـ َّ
ج -كركم ىع ٍف ٍاب ًف ىعب و
اؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو)« :)إِ َذا َأر َْيتُ ُـ
الش ٍي ىر ،ىكقى ٍد قى ى
َّاس( ) قى ى
اؿ :ىع ًج ٍب ي
ي
ا ْل ِي ََل َؿ فَصوموا ،وِا َذا أر َْيتُموه فَأَف ِ
يف»( ،)5ككأنو كاف ينكر عمى
ْط ُروا ،فَِإ ْف ُغ َّـ َعمَ ْي ُك ْـ فَأَ ْك ِممُوا ا ْل ِع َّدةَ ثَََل ِث َ
ُ ُ َ َ ُ ُ
ابف عمر( ).
ويناقش توجيو استدلليـ بقكؿ عائشة (
ُ -4
وما مف رمضاف»:
أفطر َي ً

َف
َح ُّ
وـ َي ْو ًما ِم ْف َ
ب إِلَ َّي ِم ْف أ ْ
) «َأل ْ
ش ْع َب َ
اف أ َ
َف أ ُ
َص َ

) )1انظر :مختصر المزني :لممزني( ،)152 /8الحاكم الكبير :لمماكردم(.)411 /3
) )2مصنؼ ابف أبي شيبة ،حديث عمي ح( ،)9029كعمر ،ح( ،)9030كتاب الصياـ ،باب مف كره أف يتقدـ رمضاف
بصكـ(.)285/2

) ) 3السنف الكبرل :لمبييقي ،كتاب الصياـ ،باب النيي عف استقباؿ شير رمضاف بصكـ يكـ أك يكميف،

ح( ،)352 /4(/)7958قاؿ زكريا الباكستاني :صحيح ،في كتابو :ما صح مف آثار الصحابة في الفقو ،كتاب الصياـ،
باب الفصؿ بيف شعباف كرمضاف (.)682 /2
) )4زاد المعاد :البف القيـ(.)46/2

) ) 5سنف النسائي ،كتاب الصياـ ،باب ذكر االختبلؼ عمى عمرك بف دينار في حديث ابف عباس فيو ،ح(/4(/)2125
 ،)135قاؿ ابف حجر العسقبلني :إسناده صحيح ،في كتابو :التمخيص الحبير ،كتاب الصياـ ،ح(.)357 /2(/)876
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 بأنو محمكؿ عمى االحتياط كليس عمى الكجكب ،كيحتمؿ أنيا كانت تصكـ بنية النفؿ ،ال بنية
الكجكب(.)1

 ثـ إف سمّمنا بصحة بعض اآلثار :فإنو ليس فيما ذكر عف الصحابة( ) ،أثر صالح صريح في
كجكب صكمو ،حتى يككف فعميـ مخالفان ليدم رسكؿ اهلل) ،)كانما غاية المنقكؿ عنيـ صكمو

احتياطان(" ،)2كاالحتياط ليس مف مقتضيات الكجكب"(.)3
ثامناً :الرأي الراجح:

بعد عرض اآلراء ،كاألدلة ،كمناقشتيا ،يظير لمباحث ترجيح المذىب األكؿ ،كىك مذىب
الجميكر ،القائؿ :بعدـ جكاز صكـ يكـ الثبلثيف مف شير شعباف إذا لـ تكف السماء مصحية ،كحالت

دكف رؤية اليبلؿ باعتباره يكـ شؾ ،كاستثني مف النيى ما كاف عادة لمصائـ ،أك سببان كالكفارات،

كنحكىا.

مسوغات الترجيح:
 -1لعدـ التسميـ بما أكرده الحنابمة مف أدلة كمناقشة.
 -2ألف داللة األدلة صريحة في النيي عف صياـ يكـ الغيـ ،كاألمر بإكماؿ عدة شعباف ثبلثيف يكمان.
 -3إف العبادة قائمة عمى اليقيف ،كالجزـ ،كعدـ الشؾ ،كالنيي عف صياـ ىذا اليكـ أبعد عف التردد
كالشؾ.
ألنيـ كانكا
مما فعمو أىؿ الكتاب؛ ٌ
" -4كفي منع تقدـ رمضاف بصياـ يكـ أك يكميف ،فيو احتراز ٌ
يزيدكف في صكميـ عمى ما فرض اهلل عمييـ َّأكالن ك ً
آخ انر ،حتٌى َّ
بدليكا العبادةى ،فميذا ال يجكز استقباؿ
ى ي

رمضاف كال تشييعو مف أجمو"( ،)4كليذا فإف استقباؿ الشير بيكـ ،أك بيكميف يكىـ الزيادة عمى الشير،

خبلفان إذا كافؽ صكما كاف يصكمو قبؿ ذلؾ؛ ألنو لـ يستقبؿ الشير ،كليس فيو كىـ الزيادة"(.)5

) )1انظر :المبسكط :لمسرخسي( ،)60 /3بدائع الصنائع :لمكاساني(.)78 /2
) )2انظر :زاد المعاد :البف القيـ(.)43/2
) )3اإلبياج في شرح المنياج :لمسبكي( ،)66 /2نفائس األصكؿ في شرح المحصكؿ :لمقرافي(.)1334 /3
) )4المسالؾ في شرح مكطأ مالؾ :البف العربي( ،)163/4كانظر :اليداية في شرح بداية المبتدم :لممرغيناني(/1
.)117

) )5بدائع الصنائع :لمكاساني(.)79 /2
59

الفصلىالثاني
اآلراءىالفقكوةىلإلمامى

المطمب الرابع
حكـ قضاء صَلة العيد بعد فوات وقتيا

أولً :رأي اإلماـ مالؾ بف أنس(

) في المسألة:

ً
اؿ ي ْحيى :وس ِمع ُ ِ
اـ َّ
اف،
اس ىي ٍكىـ اٍل ًف ٍ
كف أىنَّوي م ٍف ىرىم ى
ض ى
ط ًر ،ىك يى ٍـ ىيظينُّ ى
قَ َ َ َ َ َ ْ
الن ي
ت َمالكاً َيقُو ُؿ :إً ىذا ى
صى
ً
ت( )1أ َّ ً
كمكا بًىي ٍكوـ ،ىكأ َّ
كف ،فىًإَّنيي ٍـ
اء يى ٍـ ثىٍب ه
م قىٍب ىؿ أ ٍ
ىف ىبلى ىؿ ىرىم ى
ىف ىي ٍك ىميي ٍـ ذل ىؾ كا ىح هد ىكثىبلىثي ى
ض ى
ىف ىي ي
اف قى ٍد يرًؤ ى
فى ىج ى
ص ي
ي ٍف ًطركف ًمف ذلً ىؾ اٍليكًـ أَّىيةى ساع وة جاءىـ اٍل ىخبر ،ىغ ٍير أىنَّيـ الى يصمُّكف صبلىةى اٍل ًع ًيد ،إًف ىك ً
اء يى ٍـ
ي ي ى ٍ
ٍ ى
اف ذل ىؾ ىج ى
ى يٍ ي ى ى ى
ى ى ى ى ي ي ىي
ىٍ
()2
ىب ٍع ىد ىزك ً
اؿ َّ
الش ٍم ً
س .
ى
ثانياً :صورة المسألة:

صاـ الناس أكؿ أياـ عيد الفطر ظنان منيـ أنو مف رمضاف ،ثـ عممكا بعد الزكاؿ أنو أكؿ أياـ

الفطر ،فيؿ تصمى صبلة العيد ضحى اليكـ الثاني أـ ال؟.
ثالثاً :تحرير محؿ النزاع:

اتفؽ الفقياء األربعة عمى كجكب الفطر إف جاءىـ الثبت أف ىبلؿ شكاؿ قد ً
رؤم البارحة ،أك
ىبلؿ رمضاف قد رؤم قبؿ أف يصكمكا بيكـ ،كأف يكميـ ىذا يكـ فطر كاحد كثبلثكف يكمان ،فإنيـ

يفطركف أم ساعة جاءىـ الثبت ،كاختمفكا إف جاءىـ الثبت بعد الزكاؿ ،ىؿ تصمى صبلة العيد ضحى

اليكـ الثاني أـ ال؟(.)3

رابعاً :مذاىب الفقياء:
المذىب األوؿ :إف جاء الثبت بعد الزكاؿ عمى رؤية ىبلؿ شكاؿ باألمس ،خرجكا إلى مصبلىـ

مف الغد لصبلة العيد ،كىك مذىب الحنفية( ،)4كاألصح عند الشافعية( ،)5كمذىب الحنابمة(.)6

) )1الثبت :بمعنى الحجة كالبرىاف ،انظر :الصحاح تاج المغة :لمجكىرم الفارابي(.)245 /1
) )2مكطأ مالؾ :لمالؾ بف أنس ،كتاب الصياـ ،باب ما جاء في رؤية اليبلؿ لمصياـ ،ح(.)409 /3(/)1000
) )3انظر :األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ :لمنيسابكرم(.)295 /4

) )4انظر :الحجة عمى أىؿ المدينة :محمد الشيباني( ،)377 /1مختصر القدكرم :لمقدكرم(ص ،)41 :تحفة الفقياء:
لمسمرقندم( ،)166 /1كنز الدقائؽ :لمنسفي(ص.)191 :
) )5انظر :الميذب :لمشيرازم( ،)226 /1نياية المطمب :لمجكيني( ،)629 /2بحر المذىب :لمركياني(،)482 /2
البياف :لمعمراني(.)650 /2

) )6انظر :مسائؿ اإلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل :ألحمد بف حنبؿ(:ص ،)176 :الكافي :البف قدامة(،)339 /1
اإلنصاؼ :لممرداكم( ،)319 /5منتيى اإلرادات :البف النجار (.)366 /1
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المذىب الثاني :إف جاء الثبت بعد الزكاؿ عمى رؤية ىبلؿ شكاؿ باألمس ،فبل قضاء لصبلة

العيد؛ كذلؾ ألنيا ال تيصمى إال في اليكـ األكؿ قبؿ الزكاؿ ،كىك مذىب اإلماـ مالؾ( ،)1كاليو ذىب
المالكية( ،)2كقكؿ لمشافعية(.)3
خامساً :سبب الختَلؼ:
يرجع سبب اختبلفيـ في المسألة إلى أمريف:
ش ِي ُدوا أ ََّن ُي ْـ َأر َْوا ا ْل ِي ََل َؿ ِب ْاأل َْم ِ
س»(،)4
 -1االختبلؼ في ثبكت حديث أبي عمير « أ َّ
اءوا فَ َ
َف َرْكباً َج ُ
الكارد في المسألة ىؿ يثبت أـ ال؟ قاؿ اإلماـ الشافعي « :كلك ثبت أف رسكؿ اهلل) ،)خرج بالناس
مف الغد إلى عيدىـ قمنا بو ،كقمنا أيضا فإف لـ يخرج بيـ مف الغد خرج بيـ مف بعد الغد ،كقمنا يصمي

في يكمو بعد الزكاؿ إذا جاز أف يزكؿ فيو ثـ يصمي جاز في ىذه األحكاؿ كميا ،كلكنو ال يثبت عندنا،
كاهلل تعالى أعمـ»(.)5

 -2الخبلؼ في جكاز قضاء الركاتب()6؛ ألف صبلة العيد تعد مف السنف المؤكدات ،فالشاىد في ذلؾ
أف حكـ قضاء صبلة العيد تقكـ مقاـ السنف الركاتب في القضاء ،ال سيما أنيا صبلة جماعة ،كأكلى

بالقضاء مف غيره مف السنف الركاتب.
سادساً :أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الجميكر القائؿ بجكاز صبلة العيد في ضحى اليكـ الثاني مف العيد
إذا ثبت رؤية ىبلؿ شكاؿ بعد الزكاؿ في اليكـ األكؿ بالقرآف ،كالسنة ،كالقياس.

أ -القرآف الكريـ:

وف»[الحج.]77 :
 استدلكا بقكلو تعالى « َواف َْعمُوا ا ْل َخ ْي َر لَ َعمَّ ُك ْـ تُ ْفمِ ُح َ

) )1انظر :المدكنة :لمالؾ بف أنس( ،)245 /1النكادر كالزيادات عمى ما في المدكنة :لمقيركاني(.)500 /1
) )2انظر :التبصرة :لمخمي( ،)633 /2عيكف المسائؿ :لعبد الكىاب المالكي(ص )157 :البياف كالتحصيؿ :البف
رشد( ،)318 /2التاج كاإلكميؿ :لممكاؽ(.)570 /2

) )3انظر :األـ :لمشافعي( ،)263 /1مختصر المزني :لممزني( ،)126 /8التيذيب :البف الفراء( ،)385 /2النجـ
الكىاجَّ :
لمد ًميرم(.)538 /2
( ) 4سنف أبي داكد ،كتاب الصياـ ،باب إذا لـ يخرج اإلماـ لمعيد مف يكمو يخرج مف الغد ،ح( ،)300 /1(/)1157قاؿ
ابف حجر :صحيح ،في كتابو :بمكغ المراـ ،كتاب الصبلة ،باب صبلة العيديف ،ح((،)486ص.)205 :

( )5األـ :لمشافعي( ،)263 /1كانظر :بداية المجتيد :البف رشد(.)230 /1
( )6انظر :المكسكعة الفقيية :لك ازرة األكقاؼ الككيتية(.)338/2
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وجو الدللة :دلت اآلية بعمكميا عمى األمر بالتقرب بجميع أنكاع القربات إلى اهلل( ) ،فيندب

قضاء صبلة العيد في اليكـ الثاني؛ ألنيا مف جممة القربات التي ييستحب القياـ بيا ،مثؿ غيرىا مف
العبادات في غير ىذا المكضع(.)1

ب -السنة النبوية:

ً
س ،عف عم و
ىص ىح ً
ً
اب
كمة لىوي م ٍف أ ٍ
 ىع ٍف أىبي يع ىم ٍي ًر ٍب ًف أ ىىن و ى ٍ ي ي ى
َّ
وف أ ََّن ُي ْـ َأر َُوا ا ْل ِي ََل َؿ ِب ْاأل َْم ِ
َف
الن ِب ّْي)َ ،)ي ْ
َم َرُى ْـ أ ْ
ش َي ُد َ
س ،فَأ َ
ص ََّل ُى ْـ»(.)2
ُم َ

رس ً
اءوا إِلَى
كؿ المَّ ًو)« )أ َّ
َف َرْك ًبا َج ُ
ىي
ِ
َف َي ْغ ُدوا إِلَى
َص َب ُحوا أ ْ
ُي ْفط ُرواَ ،وِا َذا أ ْ

وجو الدللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى جكاز قضاء صبلة العيد في ضحى اليكـ الثاني إذا
انكشؼ العيد بعد زكاؿ اليكـ األكؿ لخركج كقت الصبلة في ذلؾ اليكـ ،كظاىر الحديث اإلطبلؽ

بالنظر في كقت أداء الصبلة(.)3

ت -القياس:
 -1القياس عمى صبلة الفرائض:
()4

وجو القياس :إف صبلة العيد مف الصمكات الركاتب

كقتيا كصبلة الفرائض(.)5

ليا كقت ،فكجب أف ال تسقط بفكات

 -2القياس عمى صبلة الكتر:
وجو القياس" :أنيا صبلة أصؿ ،فجاز أف يقضييا ،كالكتر"(.)6
أدلة المذىب الثاني :استدؿ المالكية ،كالشافعية في قكؿ ،القائمكف بعدـ جكاز الصبلة في ضحى
اليكـ الثاني مف العيد إذا خرجت عف كقتيا بالقياس ،كالمعقكؿ.

( (1انظر :تفسير القرطبي :لمقرطبي( ،)98 /12فتح القدير :لمشككاني(.)556 /3
) )2سبؽ تخريجو :ص ،64حاشية (رقـ.)4:

( )3انظر :سبؿ السبلـ :لمصنعاني( ،)426 /1البناية شرح اليداية :لمعيني( ،)107 /3الممتع :لمتنكخي(.)564 /1
السنف التابعة لمفرائض عمى المشيكر ،كقيؿ ٌإنيا المكقٌتة بكقت مخصكص؛ كالتعريؼ
( )4الركاتب :جمع راتبة كىي ٌ
الثاني ىك األنسب لصبلة العيد ،فالعيد ،كالضحى ،كالتراكيح راتبة عمى الثاني ال عمى األكؿ كذا في شرح المنياج في
باب صبلة النفؿ ،انظر :كشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمكـ :لمتيانكم(.)875/1

( (5انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)450 /3الشرح الكبير عمى المقنع :البف قدامة(.)320 /5
) )6التجريد :لمقدكرم(.)998 /2
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أ -القياس:

 -1القياس عمى صبلة الخكؼ(:)1

وجو القياس :إف صبلة العيد ال تيقضى؛ ألنيا صبلة نافمة يسف ليا الجماعة فإذا فات كقتيا كجب
أف تسقط بالفكات كصبلة الخكؼ(.)2

 -2القياس عمى صبلة الجمعة:

وجو القياس :أنيا صبلة شرع ليا االجتماع كالخطبة ،فبل تقضى بعد فكات كقتيا ،كصبلة

الجمعة(.)3

ب -المعقوؿ:

 -1إف صبلة العيد عبادة ليا كقتيا ،فإذا فات ذلؾ الكقت فبل تيصمى في غيره؛ لخركجيا عف كقتيا(.)4
 " -2إف النبي) ،)سف صبلة العيد بعد طمكع الشمس ،كسف مكاقيت الصبلة ،ككاف فيما سف داللة
عمى أنو إذا جاء كقت صبلة مضى كقت التي قبميا فمـ يجز أف يككف آخر كقتيا إال إلى كقت الظير؛
ألنيا صبلة تجمع فييا ،كأنو لـ يثبت أف الرسكؿ) ،)خرج بالناس في ضحى اليكـ الثاني ،كلك ثبت

أف رسكؿ اهلل) ،)خرج بالناس مف الغد إلى عيدىـ قمنا بو"(.)5

 " -3إنو لك جاز القضاء مف الغد ،لجاز اليكـ بعد الزكاؿ؛ ألنو أقرب إلى الكقت؛ كألنو لك جاز مف

الغد ،لجاز بعد شير(.)6

سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب:

أ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ :كىـ الجميكر ،القائؿ :بجكاز صبلة العيد في ضحى اليكـ الثاني مف
العيد إذا ثبت رؤية ىبلؿ شكاؿ بعد الزكاؿ في اليكـ األكؿ.

وف»[الحج:]77 :
ُ -1يناقش توجيو استدلليـ بقكلو تعالىَ « :واف َْعمُوا ا ْل َخ ْي َر لَ َعمَّ ُك ْـ تُ ْفمِ ُح َ
 بأنو دليؿ عاـ ليس فيو ما يدؿ عمى الجكاز ،فبل بد مف دليؿ خاص يدؿ عمى جكاز صبلة العيد
في ضحى اليكـ الثاني حتى تيقضى بو.
) )1تعريؼ صبلة الخكؼ" :ىي الصبلة المكتكبة ،يحضر كقتيا كالمسممكف في مقاتمة العدك أك في حراستيـ " ،صحيح
فقو السنة كأدلتو كتكضيح مذاىب األئمة :كماؿ سالـ(.)497 /1
الصبلة المكتكبة ،يحضر كقتيا كالمسممكف في مقاتمة العدك أك في حراستيـ

( )2انظر :التجريد :لمقدكرم( ،)450/3الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)502 /2الجامع لمسائؿ المدكنة :البف يكنس(/3
.)953
) )3انظر :البياف كالتحصيؿ :البف رشد(.)319 /2
( (4انظر :األـ :لمشافعي(.)263 /1
) )5المرجع السابؽ(.)263/1

) )6التيذيب :البف الفراء( ،)385 /2المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة :لعبد الكىاب المالكي(ص.)463 :
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 -2ويناقش توجيو استدلليـ بحديث أىبًي يع ىم ٍي ًر ٍب ًف أ ىىن و
ص ََّل ُى ْـ» مف
َص َب ُحوا أ ْ
س « َوِا َذا أ ْ
َف َي ْغ ُدوا إِلَى ُم َ
كجييف:

أولً :أف الحديث فيو نظر ،كال يقبؿ حتى تثبت عدالة أبي عمير  ،...كال ييعرؼ مف حاؿ أبي
عمير ما ييكجب قبكؿ ركايتو أك ردىا ،كفيو مف الجيؿ مف حاؿ أبي عمير؛ ككف عمكمتو لـ يسمكا،

فالحديث جدير أف يقاؿ فيو غير صحيح(.)1

ويجاب عف ذلؾ :بأف الحديث صحيح ،كأف أبا عمير مف عمكـ الصحابة ،كمعمكـ أف الصحابة
ُ 
كميـ عدكؿ ال تضر جيالة أعيانيـ(.)2

قاؿ الخطابي" :سنة رسكؿ اهلل) ،)أكلى ،كحديث أبي يعمير صحيح ،فالمصير إليو كاجب"(.)3
ثانياً :إف الحديث محمكؿ عمى أف الخركج لمجرد الزينة ،كلك كاف الخركج إلى المصمى حتى
تقضى الصبلة لقضيت بعد الزكاؿ في نفس اليكـ كىك أقرب(.)4

ويناقش استدلليـ بالقياس عمى صبلة الفريضة كالكتر مف كجييف ذكرىما المزني(:)5
ُ -3
أولً :لك جاز أف تقضى في الغد لجاز في يكمو ىك أقرب.
ثانياً :فمك جاز في ضحى الغد لجاز بعد شير.

ويجاب عف ذلؾ :أنو أجيز لحدكث اإلشكاؿ في رؤية اليبلؿ أم لمضركرة(.)6
ُ 
ب -مناقشة أدلة المذىب الثاني :كىـ المالكية ،كالشافعية في قكؿ ،القائمكف بعدـ جكاز قضاء صبلة
العيد إذا فات كقتيا.

ُ -1يناقش استدلليـ بالقياس عمى صبلة الخكؼ:
استحب قضاؤىا عمى الصحيح ،كذلؾ بخبلؼ
 بأف صبلة العيد مف السنف الركاتب ،إذا فاتت ي
صبلة الخكؼ التي مرتبطة بحالة كليس مف الركاتب(.)7

ويناقش استدلليـ بالقياس عمى صبلة الجمعة:
ُ -2
قياس مع الفارؽ؛ ألف صبلة الجمعة معدكؿ بيا عف الظير بشرائط ،منيا الكقت ،فإذا فات
 بأنو ه
كاحد منيا رجع إلى األصؿ ،بخبلؼ صبلة العيد(.)8

( (1انظر :شرح سنف أبي داكد :لمعيني( ،)509 /4البياف كالتحصيؿ :البف رشد(.)319 /2
( )2انظر :خبلصة األحكاـ :لمنككم(.)839 /2
) )3معالـ السنف :لمخطابي(.)252 /1

( )4انظر :الذخيرة :لمقرافي( ،)424 /2شرح التمقيف :لممازرم(.)1061 /1
) )5انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم(.)451 /3
( )6انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)451/3التيذيب :البف الفراء(.)385 /2

) )7انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)450 /3الشرح الكبير عمى المقنع :البف قدامة(.)320 /5
) )8انظر :التجريد :لمقدكرم( ،)998 /2الشرح الكبير عمى المقنع :البف قدامة(.)320 /5
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ويناقش قوليـ :بأف صبلة العيد عبادة ليا كقتيا؛ فإذا فات ذلؾ الكقت فبل تيصمى في غيره:
ُ -3
 بأف صبلة العيد مف السنف الركاتب ،إذا فاتت استحب قضاؤىا(.)1
ويناقش قوليـ :بأف النبي) ،)سف صبلة العيد بعد طمكع الشمس ،كسف مكاقيت الصبلة:
ُ -4
 بأف حديث أبي عمير قد ثبتت صحتو ،كأف النبي) ،)قضاىا في ضحى اليكـ الثاني(.)2

ويناقش قوليـ :إنو لك جاز القضاء مف الغد ،لجاز اليكـ بعد الزكاؿ؛ ألنو أقرب إلى الكقت:
ُ -5
 بأف النبي) ،)قضاىا في ضحى اليكـ الثاني ،كقد صح الحديث(.)3
ثامناً :الرأي الراجح:

بعد عرض اآلراء ،كاألدلة ،كمناقشتيا ،يظير لمباحث ترجيح المذىب األكؿ ،كىك مذىب الجميكر،

القائؿ :بجكاز قضاء صبلة العيد في اليكـ الثاني إذا فات كقتيا.

 مسوغات الترجيح:

 -1لعدـ التسميـ بما أكرده أصحاب المذىب الثاني مف أدلة كمناقشات.

 -2ألف أدلة الجميكر قكية ،ككاضحة ،كصريحة الداللة في جكاز قضاء صبلة العيد الفائتة.

 -3ألف أدلة المذىب الثاني ىي أدلة عقبلنية ،كال تقكل عمى مكاجية حديث أبي عمير كىك حديث
صحيح الثبكت ،صريح الداللة.

 -4ألف اإلماـ الشافعي(

) ،قاؿ « :كلك ثبت أف رسكؿ المَّو ) ،)خرج بالناس مف الغد إلى عيدىـ

يقمنا بو»( ،)4كقد ثبتت صحة الحديث.

( (1انظر :المجمكع :لمنككم(.)29 /5
) )2انظر :معالـ السنف :لمخطابي(.)252 /1
) )3انظر :التجريد :لمقدكرم(.)999 /2
( )4األـ :لمشافعي(.)263/1
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بحث يثانْ
ما جاء فّنا ِبطل يصُمَ ،ما ِك ٍَ ،ما ِساحب فٌّ
كفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األوؿ :حكـ مف أكؿ أك شرب ناسيان في نيار رمضاف.
المطمب الثاني :حكـ الحجامة لمصائـ.

المطمب الثالث :حكـ استخداـ السكاؾ لمصائـ.
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المطمب األوؿ

حكـ مف أكؿ أو شرب ناسياً(*) في نيار رمضاف
) في المسألة:

أولً :رأي اإلماـ مالؾ بف أنس(
ً
ً
ت مالِكاً يقُو ُؿ « :مف أى ىك ىؿ ،أىك ىش ًر ً
اف
قَ َ
ىٍ
ب في ىرىم ى
ى
َ
اف ،ىساىيان ،أ ٍىك ىناسيان ،أ ٍىك ىما ىك ى
ض ى
اؿ َي ْح َيىَ ،و َ
ٍ
س َم ْع ُ َ
ً
ًمف ً
ص ىي واـ ك ً
اج وب ىعمىٍي ًو؛ أ َّ
اء ىي ٍكوـ ىم ىك ىانوي»(.)1
ٍ
ىف ىعمى ٍيو قى ى
ض ى
ى
ثانياً :صورة المسألة:

مف أكؿ أك شرب ناسيان في نيار رمضاف أك مف صياـ كاجب فيؿ يفسد ذلؾ صكمو؟ كيجب عميو

قضاء ذلؾ اليكـ ،أـ أف ذلؾ ال يفسد الصكـ ،كال يكجب قضاء؟

ثالثاً :تحرير محؿ النزاع:

اتفؽ الفقياء األربعة عمى أف مف أكؿ أك شرب عامدان متعمدان في نيار رمضاف ،أك مف صياـ

كاجب ،أف عميو قضاء ذلؾ اليكـ( ،)2كاختمفكا فيمف أكؿ أك شرب ناسيان في نيار رمضاف أك مف صياـ
كاجب ،ىؿ يجب عميو القضاء ،أـ يجزئو صكمو؟(.)3

رابعاً :مذاىب الفقياء:

المذىب األوؿ :أف األكؿ كالشرب في حاؿ النسياف ال يفسد الصكـ ،فرضان كاف أـ نفبلن ،كعميو أف

يتـ صكـ ذلؾ اليكـ ،كال قضاء عميو ،كىك مذىب الحنفية( ،)4كقكؿ لممالكية( ،)5كمذىب الشافعية(،)6

كالحنابمة(.)7

(*) النسياف :ىك عدـ استحضار الشيء عند الحاجة ،كقيد بالناسي لبلحتراز عف المخطئ :كىك الذاكر لمصكـ غير
القاصد لمفطر ،بأف لـ يقصد األكؿ كال الشرب بؿ قصد المضمضة ،حاشية الطحطاكم عمى مراقي الفبلح :ألحمد
الطحطاكم(ص.)657 :
) )1مكطأ مالؾ :لمالؾ بف أنس ،كتاب الصياـ ،باب ما جاء في قضاء رمضاف كالكفارات ،ح(.)437 /3(/)1078
) )2انظر :اإلقناع في مسائؿ اإلجماع :البف القطاف(.)236 /1

) )3انظر :المعاني البديعة في معرفة اختبلؼ أىؿ الشريعة :محمد الريمي(.)339-328 /1
) )4انظر :األصؿ المعركؼ بالمبسكط :لمشيباني( ،)201 /2مختصر القدكرم :لمقدكرم(ص ،)62 :المبسكط:
لمسرخسي( ،)65 /3كنز الدقائؽ :لمنسفي(ص.)221 :

) )5انظر :البياف كالتحصيؿ :البف رشد( ،)317 /2إرشاد السالؾ إلى أشرؼ المسالؾ :لعبد الرحمف البغدادم(ص:
.)39
) )6انظر :األـ :لمشافعي( ،)106 /2الميذب :لمشيرازم( ،)335 /1المجمكع :لمنككم( ،)324 /6كفاية األخيار :ألبك
بكر الحصني (ص.)199 :

) )7انظر :مسائؿ اإلماـ أحمد ركاية أبي داكد السجستاني :ألبي داكد(ص ،)133 :مختصر الخرقي :لمخرقي(ص:
 ،)49المغني :البف قدامة( ،)131 /3منتيى اإلرادات :البف النجار(.)23 /2
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المذىب الثاني :أف مف أكؿ أك شرب ناسيان مف صياـ الفرض دكف النفؿ فعميو القضاء ،كعميو أف

يمسؾ بقية اليكـ حرمة لمزمف ،كىك مذىب اإلماـ مالؾ( ،)1كاليو ذىب المالكية(.)2

خامساً :سبب الختَلؼ:

يرجع سبب اختبلفيـ إلى معارضة القياس لظاىر الحديث:

اؿ« :إِ َذا
 أما الحديث :فما أخرجو البخارم كمسمـ ،مف طريؽ أىبًي يى ىرٍي ىرةى( ) ،ىع ًف النَّبً ِّي) ،)قى ى
ِ
سقَاهُ»( ،)3كيشيد لما يدؿ عميو ىذا الحديث
َن ِس َي فَأَ َك َؿ َو َ
ش ِر َ
ص ْو َم ُو ،فَِإنَّ َما أَ ْط َع َم ُو المَّ ُو َو َ
بَ ،ف ْم ُيت َّـ َ
طأََ ،و ّْ
استُ ْك ِرُىوا َعمَ ْي ِو»(.)4
ُم ِتي ا ْل َخ َ
عمكـ قكلو عميو السبلـ« :إِ َّف المَّ َو قَ ْد تَ َج َاو َز َع ْف أ َّ
س َي َ
افَ ،و َما ْ
الن ْ
 وأما القياس المعارض ليذا األثر ،كىك قياس الصكـ عمى الصبلة ،كىك قياس الشبو( ،)5فمف شبو
ناسي الصكـ بناسي الصبلة :أكجب القضاء لكجكبو بالنص عمى ناسي الصبلة(.)6

سادساً :أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الجميكر القائؿ بأف األكؿ كالشرب في حاؿ النسياف ال يفسد الصكـ ،فرضان
كاف أـ نفبلن بالقرآف ،كالسنة ،كاآلثار ،كالقياس ،كالمعقكؿ.

أ -القرآف الكريـ:

 -1قكلو تعالى « :رَّب َنا َل تُ َؤ ِ
طأْ َنا» [البقرة.]286 :
َخ َ
اخ ْذ َنا إِ ْف َن ِسي َنا أ َْو أ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
وب ُك ْـ» [األحزاب.]5 :
َخ َ
يما أ ْ
طأْتُ ْـ ِبو َولَك ْف َما تَ َع َّم َد ْت ُقمُ ُ
س َعمَ ْي ُك ْـ ُج َن ٌ
 -2كقكلو تعالىَ « :ولَ ْي َ
اح ف َ
 -3كقكلو تعالىَ « :و َما َج َع َؿ َعمَ ْي ُك ْـ ِفي الد ِ
ّْيف ِم ْف َح َر ٍج» [الحج.]78 :

وجو الدللة :دلت اآليات بعمكميا عمى عدـ جكاز المؤاخذة في النسياف كالخطأ ،لعدـ إمكاف

التحرز عنيما ،لذلؾ فإف ً
اإلنساف إذا فعؿ ما نيي عنو ناسيان؛ كاف كجكد ذلؾ الفعؿ كعدمو في حؽ اهلل

) )1انظر :المدكنة :لمالؾ بف أنس(.)277 /1
) )2انظر :المدكنة :لمالؾ بف أنس( ،)277 /1الرسالة :لمقيركاني(ص ،)61 :جامع األميات :البف يكنس(ص:
 ،)174الذخيرة :لمقرافي(.)520 /2

) )3صحيح البخارم ،كتاب الصكـ ،باب الصائـ إذا أكؿ أك شرب ناسيان ،ح( ،)31 /3(/)1933صحيح مسمـ ،كتاب
الصياـ ،باب أى ٍك يؿ َّ
اعوي ال يي ٍفطر ،ح(.)809 /2(/)1155
الناسي ىك يش ٍربو ىك ًج ىم ي
) )4سبؽ تخريجو ص ،44حاشية رقـ (.)7
أف كؿ منيما
) )5قياس الشبو :ىك أف يقاس الفرع عمى األصؿ بنكع شبو ،كىك مثؿ قياس الطيارة عمى الصبلة ،كذلؾ ٌ
عبادة تبطؿ بالحدث ،فكاف بينيما ضرب شبو كاف كانا قد اختمفا في معاف كثيرة مف طريؽ الحكـ كمف طريؽ المشاىدة،
كىك مختمؼ فيو بيف األصكلييف ىؿ ىك حجة أـ ال ،انظر :التمييد في أصكؿ الفقو :لم ىك ٍم ىكىذاني(.)29 /1

كقد اختمؼ أصحابنا في قياس الشبو فمنيـ مف قاؿ ليس بحجة كذىب إلى أنو ليس بمستند إلى كتاب اهلل كال إلى سنة

رسكلو كال

) )6انظر :مناىج التحصيؿ :لمرجراجي( ،)144 /2بداية المجتيد :البف رشد(.)65 /2
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تعالى( ،)1كالقكؿ بكجكب القضاء لمف أفطر ناسيان ،فيو حرهج كمخالؼ لسماحة الشريعة كالرحمة
بالمؤمنيف(.)2

ب -السنة النبوية:

ِ
ص ْو َم ُو ،فَِإنَّ َما أَ ْط َع َم ُو
 -1ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ( ) ،ىع ًف النَّبً ِّي) ،)قى ى
اؿ« :إِ َذا َن ِس َي فَأَ َك َؿ َو َ
ش ِر َ
بَ ،ف ْم ُيت َّـ َ
سقَاهُ»»(.)3
المَّ ُو َو َ
وجو الدللة :دؿ الحديث بعبارتو داللةن كاضحة عمى أف مف أكؿ أك شرب ناسيان فصكمو صحيح
ال نقص فيو ،كال إثـ عميو؛ إذ ال قصد لو في ذلؾ كال إرادة ،كلما أمره بإتماـ صكمو دؿ عمى أنو لـ
يفطر ،كليذا أضاؼ الرسكؿ) ،)إطعامو كسقيو إلى اهلل تعالى ،كما يككف مضافان إلى اهلل تعالى ال
يؤاخذ عميو العبد(.)4

اء َعمَ ْي ِو»(.)5
 -2كفي ركاية « :فَِإ َّن َما ُى َو ِرْز ٌ
ساقَ ُو المَّ ُو إِلَ ْي ِو َوَل قَ َ
ض َ
ؽ َ
وجو الدللة :دلت ىذه الركاية بمنطكقيا الصريح عمى عدـ كجكب القضاء لمف أكؿ أك شرب
رزؽ ساقو اهلل لمصائـ ،كلك كاف القضاء كاجبان لبينو النبي) ،)إذ ال يجوز تأخير
ناسياي ،كأف ذلؾ ه
البيان عن وقت الحاجة (.)6
طأَ،
ُم ِتي ا ْل َخ َ
اؿ ىر يسك يؿ المَّ ًو)« :)إِ َّف المَّ َو قَ ْد تَ َج َاو َز َع ْف أ َّ
اؿ :قى ى
 -3ىع ٍف أىبًي ىذٍّر اٍل ًغفى ًارمِّ( ) ،قى ى
َو ّْ
استُ ْك ِرُىوا َعمَ ْي ِو»(.)7
س َي َ
افَ ،و َما ْ
الن ْ
وجو الدللة :دؿ الحديث بمفيكمو عمى لطؼ اهلل( ) بعباده ،كالتيسير عمييـ ،كرفع الحرج
كالمشقة عنيـ ،كمف تيسير اهلل عمى عباده أف جعؿ النسياف مكجب لسقكط القضاء ،لعدـ إمكاف

التحرز منو ،كيككف ذلؾ في الفرض كالنفؿ(.)8

) )1انظر :تفسير البيضاكم( ،)166 /1شرح العمدة :البف تيمية( ،)461 /1نبذ في الصياـ :البف عثيميف(ص.)3 :
) )2انظر :المباب في عمكـ الكتاب :ألبك حفص النعماني( ،)561 /15مجمع األنير :لداماد أفندم (.)244 /1
) )3سبؽ تخريجو (ص ،)70 :حاشية (رقـ.)3:
) )4انظر :شرح مختصر الطحاكم :لمجصاص( ،)413 /2كفاية النبيو في شرح التنبيو :البف الرفعة( ،)317 /6شرح
الزركشي عمى مختصر الخرقي :لمزركشي( ،)584 /2المحمى باآلثار :البف حزـ(.)357 /4

سناد صحيح ككميـ ثقات ،في المصدر نفسو.
) )5سنف الدار قطني ،كتاب الصياـ ،ح( ،)141 /3(/)2242كقاؿ :إً ه
) )6انظر :شرح مختصر الطحاكم :لمجصاص( ،)413 /2الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)431 /3شرح العمدة :البف
تيمية ( ،)458 -457 /1الصياـ في اإلسبلـ :لسعيد القحطاني(ص.)205 :
) )7سبؽ تخريجو (ص ،)44حاشية (رقـ.)7:

) )8انظر :بداية المجتيد :البف رشد( ،)66 /2الشرح الممتع عمى زاد المستقنع :البف عثيميف(.)385 /6
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ت -اآلثار:

يد المقبرم قاؿ أ َّ
ىف ىريج نبل
 -1ىع ٍف ىس ًع ه
ش ْي َء
ص ِائ ٌـ قَ َ
قَ َ
اؿ َل َ
اؿ َ
ش ِرْب ُ
ت َوأََنا َ
اـ»(.)1
ّْ
الص َي َ

ت َوأََنا
ىؿ أبا ىريرة( ) ،فىقى ى
ىسأ ى
اؿ« :أَ َك ْم ُ
ص ِائ ٌـ
َعمَ ْي َؾ قَ َ
اؿ فَأَ َك ْم ُ
ت َك َذا َو َك َذا َوأََنا َ

ش ْي َء َعمَ ْي َؾ
ص ِائ ٌـ قَ َ
اؿ َل َ
َ
ت لَ ْـ تَ ْعتَِد
قَ َ
اؿ َيا ُب َن َّي أَ ْن َ

وجو الدللة :دؿ األثر عمى أف مف أكؿ أك شرب ناس نيا ،فميس عميو قضاء ،كليتـ صكمو؛ ألنو لـ
يكف متعمدان بذلؾ؛ كىذا ال يمكف التحرز منو(.)2
مركم عف عمي ،كابف عمر ،كزيد بف ثابت ،كأبي ىريرة ،كجمع مف الصحابة
 -2إف ىذا القكؿ
ه
كالتابعيف( ) ،ولم يُعرف لهم مخالف فكان إجماعا ً سكوتيا ً(.)3

ث -القياس:
 -1قياس الصكـ عمى الصبلة في حالة النسياف:
وجو القياس :إف الصياـ عبادة يفسدىا األكؿ عامدان ،فكجب أف ال يفسدىا األكؿ ناسيا قياسان عمى

الصبلة ،إذا أكؿ فييا لقمة ناسيا(.)4

 -2قياس الصكـ عمى مف ذرعو القيء:
وجو القياس :أف الفطر كقع في أثناء الصكـ ،يختص عمده بإفساد الصكـ ،فكجب أف ال يفسد

بسيكه قياسان عمى مف ذرعو القيء ،كىك صائـ فميس عميو قضاء(.)5

ج -المعقوؿ:
 -1إف الصكـ عبارة عف اإلمساؾ مقركنان بالنية ،كضده األكؿ مع النية كلـ يكجد(.)6
" -2ألنيا عبادة ذات تحميؿ كتحريـ فكاف في محظكراتيا ما يختمؼ عمده كسيكه"(.)7
) )1المطالب العالية :البف حجر العسقبلني ،كتاب الصياـ ،باب مف أكؿ ناسيان لـ بفطر ،ح( ،)143 /6(/)1075قاؿ
ابف حجر :إسناده صحيح ،في المصدر نفسو.

) )2انظر :التكضيح لشرح الجامع الصحيح :البف الممقف(.)223 /13

) )3انظر :بدائع الصنائع :لمكاساني ( ،)90 /2الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف قدامة المقدسي( ،)41 /3المحمى
باآلثار :البف حزـ(.)357 /4
) )4الحاكم الكبير :لمماكردم(.)431 /3
) )5انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)431 /3الممتع في شرح المقنع :لمتنكخي(.)26 /2
) )6التنبيو عمى مشكبلت اليداية :لعمي بف أبي العز(.)952 /2

) )7المغني :البف قدامة( ،)131 /3كانظر :الحاكم الكبير :لمماكردم(.)431 /3
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 -3إف األصؿ ىك أف ال يمزـ الناسي قضاء حتى يدؿ الدليؿ عمى ذلؾ ،كليس ىناؾ دليؿ صريح

كصحيح يكجب القضاء عمى مف أفطر ناسيان ،كاف قمنا :إف األصؿ ىك إيجاب القضاء حتى يدؿ

الدليؿ عمى رفعو عف الناسي ،فقد دؿ الدليؿ في حديث أبي ىريرة( ) عمى رفعو عف الناسي(.)1

" -4ألف النسياف في باب الصكـ مما يغمب كجكده كال يمكف دفعو إال بحرج ،فجعؿ عذ انر دفعان
لمحرج"(.)2

 -5كألف مف شرط فساد الصكـ أف يككف الصائـ ذاك انر لصكمو ،كىك مفقكد في النسياف(.)3

أدلة المذىب الثاني :استدؿ المالكية القائمكف بأف مف أكؿ أك شرب ناسيان مف صياـ الفرض ،فعميو
القضاء دكف النفؿ بالقرآف ،كالقياس ،كالمعقكؿ.

أ -القرآف الكريـ:

ِ
َّف لَ ُكـ ا ْل َخ ْيطُ ْاأل َْبي ُ ِ
َس َوِد ِم َف ا ْلفَ ْج ِر ثُ َّـ أ َِت ُّموا
 -1قكلو تعالى « َو ُكمُوا َوا ْ
َ
ض م َف ا ْل َخ ْيط ْاأل ْ
ش َرُبوا َحتَّى َيتََبي َ ُ
اـ إِلَى المَّْي ِؿ» [البقرة.]187 :
ّْ
الص َي َ
وجو الدللة :دلت اآلية الكريمة "بأف الصياـ ىنا ىك اإلمساؾ عف األكؿ كالشرب بطمكع الفجر؛

فكجب إذا أكؿ في تضاعيؼ اليكـ أال يككف صائما؛ ألف إتماـ الصكـ لـ يحصؿ منو؛ ألف األكؿ
ينافي اإلمساؾ؛ فمـ يحصؿ منو إتماـ الصكـ(.)4

ب -القياس:
 -1قياس ركف اإلمساؾ عمى ركف النية في الصكـ:
وجو القياس :أف كؿ ما يفسد الصكـ عمى كجو العمد ،فإنو يفسده عمى كجو النسياف كالنية(.)5
 -2قياس مف أفطر ناسيان مف صياـ فرض عمى المريض:
وجو القياس" :أف القضاء إذا كجب عمى المريض مع ككنو أعذر مف الناسي ،كاف يجب عمى

الناسي أكلى"( ،)6كىك ما يعرؼ بقياس األكلى(.)7

) )1انظر :بداية المجتيد :البف رشد(.)66 /2
) )2بدائع الصنائع :لمكاساني( ،)90 /2كانظر :التنبيو عمى مشكبلت اليداية :لعمي بف أبي العز(.)952 /2
) )3انظر :الممتع في شرح المقنع :لمتنكخي(.)26 /2
) )4شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي(.)278 /1
) )5انظر :المنتقى شرح المكطأ :لمباجي( ،)65 /2شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي(.)278 /1
) )6انظر :اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ :لعبد الكىاب المالكي(.)435 /1

) )7ىك "إلحاؽ المسككت بالمنطكؽ في الحكـ ،الجتماعيما في المقتضى" ،ركضة الناظر كجنة المناظر :البف
قدامة(.)112 /2
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 -3قياس مف أفطر ناسيان مف صياـ فرض عمى األكؿ العمد:
وجو القياس :أنو أكؿ في نيار صكـ ،فكجب أف يككف مفط انر بأكمو ،قياسان عمى األكؿ العمد(.)1
 -4قياس مف أفطر ناسيان مف صياـ فرض عمى الحدث في الطيارة كالصبلة:
وجو القياس" :أف كؿ عبادة لـ تصح مع جنس فعؿ مف األفعاؿ إذا كقع فييا عمدان عمى كؿ

كجو؛ فمذلؾ أفسدىا سيكه ،قياسان عمى الحدث في الطيارة كالصبلة؛ ألف الطيارة كالصبلة ال يصحاف

مع عمد الحدث عمى كؿ كجو؛ فمذلؾ أفسدىما سيكه ،كذلؾ الصكـ لما لـ يصح مع عدـ األكؿ عمى
كجو لـ يصح مع سيكه"(.)2

ت -المعقوؿ:
 -1إف الصكـ ال يمكف أف يكجد مع ضده كىك اإلفطار؛ ألنو متى لـ يكجد اإلمساؾ ،كىك الركف
األساس في الصكـ فمـ تكجد حقيقتو ،كلـ يكف ىناؾ امتثاؿ لؤلمر باإلمساؾ(.)3

" -2ألف صكرة الصكـ قد عدمت ،كحقيقتو باألكؿ قد ذىبت ،كالشيء ال بقاء لو مع ذىاب حقيقتو،
كالحدث يبطؿ الطيارة سيكان جاء أك عمدان ،كىذا األصؿ العظيـ ال يرده ظاىر محتمؿ التأكيؿ"(.)4

 -3ألف الصكـ قد فات ركنو ،كىك مف باب المأمكرات ،كالقاعدة تقتضي أف النسياف ال يؤثر في طمب
المأمكرات(.)5

" -4كألنو ليس بيف أف يككف اإلنساف صائمان أك مفط انر منزلة ثالثة"(.)6
سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب:
أ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ :كىـ الجميكر ،القائؿ :بأف األكؿ كالشرب في حاؿ النسياف ال يفسد
الصكـ ،فرضان كاف أـ نفبلن ،كعميو أف يتـ صكـ ذلؾ اليكـ ،كال قضاء عميو.
 -1ويناقش توجيو استدلليـ بالقرآف الكريـ:
أ -بقكلو تعالى« :ربَّ َنا َل تُ َؤ ِ
َخطَأْ َنا» [البقرة.]286 :
اخ ْذ َنا إِ ْف َن ِسي َنا أ َْو أ ْ
َ

) )1انظر :شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي ( ،)276 /1بداية المجتيد :البف رشد (.)65 /2
) )2شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي( ،)277 /1كانظر :مناىج التحصيؿ :لمرجراجي(.)144 /2
) )3انظر :شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي(.)276 /1
) )4القبس في شرح مكطأ مالؾ :البف العربي(ص.)520 :
) )5شرح الزرقاني عمى المكطأ :لمزرقاني(.)278 /2
) )6شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي(.)278 /1
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ِ ِ
ب -كقكلو تعالى « :ولَ ْيس عمَ ْي ُكـ ج َن ِ
وب ُك ْـ»[األحزاب.]5 :
َخ َ
يما أ ْ
طأْتُ ْـ ِبو َولَك ْف َما تَ َع َّم َد ْت ُقمُ ُ
َ َ َ ْ ُ ٌ
اح ف َ
ج -كقكلو تعالىَ « :و َما َج َع َؿ َعمَ ْي ُك ْـ ِفي الد ِ
ّْيف ِم ْف َح َر ٍج» [الحج.]78 :
 بأف ىذه اآليات عامة ،كألف الحكـ ليس بمذككر في المفظ  ،كمسألتنا مستثناه مف عمكـ ىذه
اآليات(.)1

ويجاب عف ذلؾ :بأف األصؿ في العاـ أف يككف شامبلن لجميع أفراده ،كال بد مف دليؿ يخصص
ُ 
ىذا العمكـ(.)2

سقَاهُ»:
ُ -2
ويناقش توجيو استدلليـ بحديث أىبًي يى ىرٍي ىرةى ( ) ...« ،فَِإ َّن َما أَ ْط َع َم ُو اهللُ َو َ
 بأنو ي"يحتمؿ أف يككف الراكم نقمو عمى معنى قكلو" :اهلل أطعمؾ كسقاؾ" معتقدان أنو يقتضي سقكط
القضاء"(.)3
مركم عف النبي) )كما جاء في بقية
ويجاب عف ذلؾ :بأف ىذا االحتماؿ ضعيؼ؛ ألف ذلؾ
ُ 
ه
األحاديث(.)4
ِ
ص ْو َم ُو»:
ُ -3
ويناقش توجيو استدلليـ بحديث أىبًي يى ىرٍي ىرةى( )َ ...« ،ف ْم ُيت َّـ َ
 معناه :اإلمساؾ ،تشبيان بالحائض إذا طيرت(.)5

ويجاب عف ذلؾ مف وجييف:
ُ 
أ -بأف "أمره بإتماـ صكمو ،كباإلمساؾ تشبيا :ال يتـ بو صكمو ،كالمأمكر بو ىك اإلتماـ لمصكـ،
اسيا أىك ىش ًرب ىن ً
ً ً
ً
ؽ ىساقىوي المَّوي إًلى ٍي ًو ىكىال
اسنيا فىًإَّن ىما يى ىك ًرٍز ه
ى
كالذم يؤيد ىذا المعنى قىكلو)«:)إ ىذا أى ىك ىؿ الصَّائ يـ ىن ن ٍ
اء ىعمى ٍي ًو»(.)7()6
قى ى
ض ى
ب-ألف عمـ األصكؿ يقتضي بأف المفظ إذا دار بيف الحقيقة كالمجاز تقدـ الحقيقة عمى المجاز
ألصالتيا ،كالمفظ ىنا حقيقي في إتماـ الصكـ ،كال يمكف حممو عمى المجاز إال بقرينة ،كال قرينو ىنا

سكل ذلؾ(.)8

طأَ:»...
ُم ِتي ا ْل َخ َ
ويناقش توجيو استدلليـ بحديث أىبًي ىذٍّر اٍل ًغفى ًارمِّ« ،إِ َّف المَّ َو تَ َج َاو َز َع ْف أ َّ
ُ -4

) )1انظر :شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي(.)279 /1
) )2انظر :الشرح الممتع عمى زاد المستقنع :البف عثيميف(.)386 /6
) )3شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي(.)279 /1

) )4انظر :اإلعبلـ بفكائد عمدة األحكاـ :البف الممقف(.)205 /5
) )5انظر :شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي(.)280 /1

سناد
) )6سنف الدار قطني ،كتاب الصياـ ،باب إذا أكؿ أك شرب ناسيان ،ح( ،)141 /3(/)2242قاؿ الدار قطنيً :إ ه
صحيح ك يكمُّييـ ثقات ،في المصدر نفسو.
ه
) )7منحة السمكؾ في شرح تحفة الممكؾ :لبدر الديف العيني(ص ،)260 :تبييف الحقائؽ :لمزيمعي(.)322 /1
) )8انظر :مكسكعة القكاعد الفقيية :لمحمد آؿ بكرنك( ،)21 /2 /1األشباه كالنظائر :لمسيكطي(ص.)63 :
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()1

" بأف النسياف ،مفيكمو :رفع المأثـ كالحرج دكف غيره" .

ويجاب عف ذلؾ :بأف مف تيسير اهلل عمى عباده أف جعؿ النسياف مكجب لسقكط القضاء كاإلثـ
ُ 
معان ،لعدـ إمكاف التحرز منو(.)2
ويناقش توجيو استدلليـ :إف ذلؾ مكضع البياف؛ كلك كاف القضاء كاجبا لذكره ،إذ ال يجكز
ُ -5
تأخير البياف عف السؤاؿ:

" إنو ليس في الخبر ذكر لمحكـ الذم سأؿ عنو ،كيحتمؿ أف يككف قد سأؿ عف حكـ مخصكص،
فأجابو بجكاب مخصكص ،فسقط ما قالكه"(.)3

ويجاب عف ذلؾ :بأف ىذا االحتماؿ ضعيؼ كمردكد ،ألف الحديث إنما كرد في سياؽ الجكاب
ُ 
اء
عمف أكؿ أك شرب ناسيان كما جاء في قكلو) «:)فَِإ َّن َما ُى َو ِرْز ٌ
ساقَ ُو المَّ ُو إِ َل ْي ِو َوَل قَ َ
ض َ
ؽ َ
ِ (.)4
َعمَ ْيو»
ويناقش استدلليـ بالقياس :بأف الصياـ عبادة يفسدىا األكؿ عامدان ،فكجب أف ال يفسدىا األكؿ
ُ -6
ناسيان قياسان عمى الصبلة إذا أكؿ فييا لقمة ناسيان:

 بأننا ال نسمـ لكـ ذلؾ عمى اإلطبلؽ؛ فإف األكؿ سيكان في الصبلة ال يفسدىا؛ ألنو إف كثر فييا
أفسدىا(.)5

ويجاب عف ذلؾ :بأف النصكص الشرعية جاءت عامة في رفع القضاء عمف أكؿ ناسيان ،قؿ
ُ 
الطعاـ أـ كثر(.)6
ويناقش استدلليـ بالقياس :لمف أكؿ ناسيان ،عمى مف ذرعو القيء كىك صائـ ،فميس عميو
ُ -7
قضاء:
 بأننا ال نسمـ لكـ بأف النسياف ال يفسد الصكـ ،كالقيء مختمؼ بو بيف أصحابنا ىؿ يفسد الصكـ أـ
ال(.)7

) )1شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي(.)279 /1
) )2انظر :الشرح الممتع عمى زاد المستقنع :البف عثيميف(.)385 /6
) )3شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي(280 /1

سناد صحيح ككميـ ثقات ،في
) )4سنف الدار قطني ،كتاب الصياـ ،ح( ،)141 /3(/)2242قاؿ الدار قطني :إً ه
المصدر نفسو.
) )5انظر :شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي(.)280 /1

) )6انظر :كفاية األخيار :ألبك بكر الحصني(ص.)199 :
) )7انظر :المرجع السابؽ(ص.)199:
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ويجاب عف ذلؾ :بأف الراجح ،كىك قكؿ أكثر العمـ بأف مف ذرعو القيء كىك صائـ فميس عميو
ُ 
اء َعمَ ْي ِو»(.)1
قضاء ،لقكؿ النبي)َ «:)م ْف َذ َر َع ُو ا ْلقَ ْي ُء فَ ََل قَ َ
ض َ
ب -مناقشة أدلة المذىب الثاني :كىـ المالكية ،القائميف :بأف مف أكؿ أك شرب ناسيان مف صياـ

الفرض ،فعميو القضاء دكف النفؿ ،كعميو أف يمسؾ بقية اليكـ حرمة لمزمف.

ض[»...البقرة:
ُ -1يناقش توجيو استدلليـ بقكلو تعالىَ « :و ُكمُوا َوا ْ
َّف لَ ُك ُـ ا ْل َخ ْيطُ ْاأل َْب َي ُ
ش َرُبوا َحتَّى َيتََبي َ
:]187

 بأف استداللكـ ييحمؿ عمى مف أفطر متعمدان فعميو القضاء؛ ألف النيار كالميؿ أصبحا كاضحيف
بالنسبة لو ،كمسألتنا تتعمؽ بمف أفطر ناسيان ،كقكلكـ :لـ يتـ الصكـ ،مخالؼ ألحاديث النبي))
التي تقتضي بإتمامو(.)2

ويناقش استدلليـ بالقياس :لركف اإلمساؾ عمى ركف النية في الصكـ:
ُ -2
قياس مع الفارؽ؛" ألف النية مأمكر بيا ،كاألكؿ منيي عنو ،فاختمفا كما في الصبلة لك تكمـ
 بأنو ه
ناسيا أبطؿ"(.)3
ناسيا ال تبطؿ ،كاف ترؾ الرككع ن
ن
ويناقش استدلليـ بالقياس :لمف أكؿ أك شرب ناسيان ،عمى األكؿ العمد؛ ألنو أكؿ في نيار
ُ -3

صكـ ،مف وجييف:

أ" -بأننا ال نقيس عمى المخصكص إال أف تككف عمتو مذككرة في الخبر ،كليس في خبر األكؿ ناسيان
عمة تكجب القياس"(.)4

قياس مع الفارؽ ،ألف األكؿ أك الشرب عامدان يمكف االحتراز عنو ،كذلؾ بخبلؼ مف أكؿ
ب -بأنو ه
ناسيان(.)5

 -4ويناقش استدلىـ بالقياس :لمف أكؿ أك شرب ناسيان عمى مف تكمـ أك أكؿ ناسيان في الصبلة

فعميو القضاء ،مف وجييف:

قياس مع الفارؽ " ،ألف المصمي مشتغؿ بأقكاؿ كأفعاؿ تذكره أنو في الصبلة ،فيندر كقكع ذلؾ
أ -بأنو ه
منو بخبلؼ الصائـ"(.)6
) )1سنف ابف ماجو ،كتاب الصياـ ،باب ما جاء في الصائـ يقيء ،ح( ،)581 /2(/)1676قاؿ األرنؤكط :إسناده
صحيح ،كرجالو ثقات ،في المصدر نفسو.

) )2انظر :الممخص الفقيي :لصالح الفكزاف(.)383 /1
) )3النجـ الكىاج في شرح المنياجَّ :
لمد ًميرم( ،)304 /3كانظر :الحاكم الكبير :لمماكردم(.)431 /3
) )4شرح مختصر الطحاكم :لمجصاص(.)414 /2
) )5انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)431 /3المحمى باآلثار :البف حزـ(.)357 /4
) )6النجـ الكىاج في شرح المنياجَّ :
لمد ًميرم( ،)304 /3كانظر :الجكىرة النيرة عمى مختصر القدكرم :ألبك بكر
َّ ً
م( ،)138/1بداية المجتيد :البف رشد(.)66 /2
الزبًيد ٌ
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ب -ما داـ أف "األكؿ كالشرب ينافي الصبلة ،كأنتـ تقكلكف :إف ذلؾ ال يبطؿ الصبلة إذا كاف بنسياف،

فظير تناقضكـ"(.)1

ويناقش استدلليـ بالقياس :بفساد صكـ مف أكؿ ناسيان ،لكجكد ضد الركف كىك اإلمساؾ:
ُ -5
 بأف ذلؾ يككف عند األكؿ متعمدان ،كليس ناسيان ،لعدـ كجكد القصد في الفطر(.)2
 -6ولو سممنا لكـ بصحة قياسكـ:

 إال أف اتباع األثر أكلى مف النظر ،إذ ال محؿ لمعمؿ بالنظر في ظؿ كجكد النص ،لذلؾ:


قاؿ اإلماـ أبو حنيفة(

) :كلكال قكؿ الناس لقمت يقضي؛ أم :لكال قكؿ الناس إف أبا حنيفة

خالؼ األمر لقمت :يقضي ،لكنا تركنا القياس ،لكجكد النصكص الصحيحة التي تنفي القضاء عمى

مف أفطر ناسيان(.)3

ويناقش قوليـ :بأف الصكـ قد فات ركنو كىك مف باب المأمكرات ،كالنسياف ال يؤثر في طمب
ُ -7
المأمكرات:
 بأف ىذه قاعدة عامة ،كالحديث الذم ينفي القضاء عمف أفطر ناسيان خاص ،كيمكف الجمع بينيما،

بالقكؿ :بأف عمكـ القاعدة مخصصة بالخبر الخاص ،كبيذا نككف قد جمعنا بيف قاعدة عامة كدليؿ

الخاص.

ثامناً :الرأي الراجح:

بعد عرض اآلراء ،كاألدلة ،كمناقشتيا ،يظير لمباحث ترجيح المذىب األكؿ ،كىك مذىب

الجميكر ،القائؿ :بأف األكؿ كالشرب في حاؿ النسياف ال يفسد الصكـ ،فرضا كاف أـ نفبلن ،كعميو أف
يتـ صكمو ،كال قضاء عميو.

مسوغات الترجيح:

 -1لعدـ التسميـ بما أكرده المالكية مف أدلة كمناقشة.
 -2ألف أدلة الجميكر قكية ،ككاضحة ،كصريحة الداللة في عدـ كجكب القضاء عمف أفطر ناسيان.

 -3إف األصؿ ىك أف ال يمزـ الناسي قضاء حتى يدؿ الدليؿ عمى ذلؾ ،كليس ىناؾ أم دليؿ صريح
يكجب ذلؾ.

 -4ألف أدلة الجميكر مف األثر ،كأدلة المالكية مف النظر" ،كاألثر مقدـ عمى النظر"(.)4

) )1المحمى باآلثار :البف حزـ(.)357 /4
) )2انظر :بدائع الصنائع :لمكاساني(.)90 /2
) )3انظر :بدائع الصنائع :لمكاساني( ،)90 /2السيؿ الجرار :لمشككاني(ص.)285 :

) )4انظر :الفصكؿ في األصكؿ :ألبك بكر الرازم( ،)89 /3معالـ أصكؿ الفقو عند أىؿ السنة كالجماعة:
لمجيزاني(ص.)219 :
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َّ -5
ألف القياس الذم عكلكا عميو الشؾ أنو قياس فاسد ،إذ يشترط في صحة القياس أف ال يككف
مصادمان َّلنص مف كتاب أك سنة ،سكاء كانت متكاترة أك آحاد ،كحكـ عمى قياسيـ بأنو فاسد مف ىذا

القبيؿ(.)1

 -6ألف القكؿ بكجكب القضاء لمف أفطر ناسيان فيو حرج كمشقة عمى العباد؛ ألف ذلؾ ال يمكف التحرز
منو( ،)2كمنافي لسماحة الشريعة ،ألنيا ما جاءت إالٌ لرفع الحرج كالمشقة كالتيسير عمى العباد(.)3

 -7ألف مف القكاعد المسمـ بيا " ما ال يمكف التحرز منو يككف عفكا"(.)4

) )1انظر :الكجيز في أصكؿ الفقو اإلسبلمي :لمحمد الزحيمي( ،)441 /2أصكؿ الشاشي :ألحمد الشاشي (ص:
.)314
) )2انظر :بدائع الصنائع :لمكاساني( ،)90 /2التنبيو عمى مشكبلت اليداية :لعمي بف أبي العز(.)952 /2

) )3انظر :نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي :ألحمد الريسكني(ص ،)132 :المكافقات :لمشاطبي(.)212 /2
) )4القكاعد كالضكابط الفقيية المتضمنة لمتيسير :لعبد الرحمف عبد المطيؼ(.)381 /1
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تعريؼ الحجامة:

المطمب الثاني
حكـ الحجامة لمصائـ

 -1الحجامة لغ ًة :مأخكذة مف الحجـ ،أم المص ،يقاؿ حجـ الصبي ثدم أمو إذا مصو ،كالحاجـ

المصاص ،كالحجامة صناعتيا ،كالمحجـ يطمؽ عمى اآللة التي يجمع فييا الدـ(.)1

 -2الحجامة اصطَلحا :مص الدـ مف الجرح أك القيح مف القرحة بالفـ أك بآلة كالكأس(.)2
أولً :رأي اإلماـ مالؾ بف أنس( ) في المسألة:
َّ
ً ًً ً
قَ َ ِ
ؼ ،ىكلى ٍكالى ذلً ىؾ لى ٍـ تي ٍك ىرٍه»(.)3
ض يع ى
ىف ىي ٍ
امةي ،إًال ىخ ٍش ىيةن أ ٍ
اؿ َمال ٌؾ« :الى تي ٍك ىرهي لمصَّائـ اٍلح ىج ى
ثانياً :صورة المسألة:
صائـ أراد أف يحتجـ في نيار رمضاف ،فيؿ يبطؿ صكمو بالحجامة ،أـ ال يبطؿ؟

ثالثاً :تحرير محؿ النزاع

اتفؽ الفقياء األربعة عمى إباحة الحجامة( ،)4كاختمفكا في حكـ الحجامة لمصائـ ،ىؿ تبطؿ صكمو أـ
ال؟(.)5

رابعا :مذاىب الفقياء:

المذىب األوؿ :مف احتجـ كىك صائـ فصكمو صحيح ،كتكره لمف خاؼ عمى نفسو الضعؼ

كالفطر ،كىك مذىب الحنفية( ،)6كمذىب اإلماـ مالؾ( ،)7كاليو ذىب المالكية( ،)8كىك مذىب الشافعية(.)9

المذىب الثاني :مف احتجـ كىك صائـ عامدان ذاك انر لصكمو مختا انر فسد صكمو كعميو القضاء ،كىك

مذىب الحنابمة(.)10

) )1انظر :لساف العرب :البف منظكر(.)117/12
) )2انظر :معجـ لغة الفقياء :لقمعجي(.)175
) )3مكطأ مالؾ :لئلماـ مالؾ بف أنس ،كتاب الصياـ ،باب حجامة الصائـ ،ح(.)427 /3(/)1050
) )4انظر :اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء :البف المنذر( ،)257 /3األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ :البف
المنذر(.)177 /1
) )5انظر :اختبلؼ الفقياء :لممركزم(ص ،)205 :اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء :البف المنذر(.)130 /3
) )6انظر :األصؿ المعركؼ بالمبسكط :لمشيباني( ،)146 /2المبسكط :لمسرخسي( ،)57 /3بدائع الصنائع :لمكاساني
( ،)107 /2النير الفائؽ :البف نجيـ(.)17 /2
) )7انظر :المدكنة :لمالؾ بف أنس(.)270 /1
) )8انظر :شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي( ،)205 /1الجامع لمسائؿ المدكنة :البف يكنس( ،)1111 /3التاج
كاإلكميؿ :لممكاؽ(.)333 /3
) )9انظر :األـ :لمشافعي( ،)106 /2مختصر المزني :لممزني( ،)154 /8الحاكم الكبير :لمماكردم(،)461 /3
المجمكع :لمنككم(.)349 /6
) )10انظر :مختصر الخرقي :لمخرقي(ص ،)49 :المغني :البف قدامة ( ،)120 /3منتيى اإلرادات :البف النجار(/2
.)23
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خامساً :سبب الختَلؼ:

يرجع سبب اختبلفيـ إلى :التعارض الظاىرم بيف األحاديث الكاردة في ذلؾ ،كاختبلفيـ في تأكيميا،

كذلؾ أنو كرد في ذلؾ حديثاف:

ِ
الحديث األوؿ :ما ركاه أىبًي يى ىرٍي ىرةى ( ) ،عف َّ
وـ»(.)1
النبً َّي ) ،)قى ى
اؿ« :أَ ْفطَ َر ا ْل َحاج ُـ َوا ْل َم ْح ُج ُ
والحديث الثاني :ما ركاه ٍاب ًف ىعب و
َّاس( ) ،أ َّ
ص ِائ ٌـ»(.)2
ىف ىر يس ى
كؿ المَّو)ْ « )
احتَ َج َـ َو ُى َو َ
فمف ذىب مذىب الترجيح قاؿ بحديث أبي ىريرة(

) ،كحكـ بفطر الحاجـ كالمحجكـ ،كمف قاؿ

بالنسخ ،قاؿ بصحة صكمو ،عمى أف حديث ابف عباس(
يككف منسكخان(.)3

) ،محتم هؿ أف يككف ناسخان كيحتمؿ أف

سادساً :أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الجميكر القائؿ بجكاز الحجامة لمصائـ بالسنة ،كاآلثار ،كالقياس،
كالمعقكؿ.

أ -السنة النبوية:

احتَ َجـ َّ
و
ص ِائ ٌـ»(.)4
الن ِب ُّي)َ ،)و ُى َو َ
 -1ىع ًف ٍاب ًف ىعبَّاس( ) قىا ىؿَ ْ « :
ِ ()5
َف َّ
ائـ» .
 -2كفي ركاية« :أ َّ
احتَ َج َـ َو ُى َو ُم ْح ِرٌـَ ،و ْ
الن ِب َّي)ْ )
احتَ َج َـ َو ُى َو َ
ص ٌ

وجو الدللة :دلت األحاديث بعبارتيا عمى جكاز الحجامة لمصائـ ،كذلؾ بدليؿ فعؿ النبي) )ليا

كىك صائـ ،كأنيا ال تفطر فاعميا ،كلك كاف االحتجاـ يفطر لما فعمو النبي محمد).)6()
ً ً
عف أ ىىن ً
احتى ىج ىـ
س ٍب ًف ىمالً وؾ( ) قى ى
امةي لًمصَّائًًـ أى َّف ىج ٍعفى ىر ٍب ىف أىبًي طىالً وب( ) ٍ
ٍ -3
اؿ :أ َّىك يؿ ىما يك ًرىىت اٍلح ىج ى
ً
ً
اؿ« :أَ ْفطَ َر َى َذ ِ
ص َّ
ام ًة لًمصَّائًًـ،
النبً ُّ
صائًهـ ،فى ىم َّر بً ًو النَّبً ُّ
ي) )فىقى ى
اف» ،ثيَّـ ىرَّخ ى
ىك يى ىك ى
ي) )ىب ٍع يد في اٍلح ىج ى
صائًهـ(.)7
ىك ىك ى
اف أ ىىن هس بف مالؾ( ) ،ىي ٍحتى ًج يـ ىك يى ىك ى

) )1سنف ابف ماجو ،كتاب الصياـ ،باب ما جاء في الحجامة لمصائـ ،ح( ،)583 /2(/)1679قاؿ اإلماـ األرنؤكط:
إسناده ضعيؼ ،لضعؼ بقية ،كىك ابف الكليد ،كلضعؼ الزبيدم ،كاسمو سعيد بف عبد الجبار ،في المصدر نفسو،
كانظر :تقريب التيذيب :البف حجر العسقبلني(ص.)238 :
) )2صحيح البخارم ،كتاب الصياـ ،باب الحجامة كالقيئ لمصائـ ،ح(.)33 /3(/)1939
) )3انظر :بداية المجتيد :البف رشد(.)54-53/2

) )4سبؽ تخريجو في الصفحة ذاتيا ،حاشية رقـ (.)2
) )5صحيح البخارم ،كتاب الصياـ ،باب الحجامة كالقيئ لمصائـ ،ح(.)33 /3(/)1938
) )6انظر :بدائع الصنائع :لمكاساني( ،)107 /2التاج كاإلكميؿ :لممكاؽ( )333 /3المجمكع :لمنككم(.)349 /6

) )7سنف الدار قطني ،كتاب الصياـ ،باب القبمة لمصائـ ،ح( ،)149 /3(/)2260قاؿ الدارقطني في المصدر نفسو:
(كميـ ثقات كال أعمـ لو عمو).
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وجو الدللة :دؿ الحديث عمى جكاز الحجامة لمصائـ ،كعدـ فساد صكمو ،كأصبح المنع منسكخان

بالرخصة(.)1
ً
ً
ىص ىح ً
وؿ المَّ ِو))
اب النَّبً ِّي)« :)أ َّ
 -4ىع ٍف ىع ٍبًد َّ
س َ
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف أىبًي لىٍيمىى( ) ،ىح َّدثىني ىريج هؿ ،م ٍف أ ٍ
َف َر ُ
الحجام ِة وا ْلمو ِ
َنيى ع ِف ِ
َص َحا ِب ِو.)2(») (...
َ َ
اء َعمَى أ ْ
اصمَة َولَ ْـ ُي َحّْرْم ُي َما إِ ْبقَ ً
َ َ َ َُ َ

وجو الدللة" :دؿ الحديث عمى جكاز الحجامة لمصائـ ،كانما النيي عف الحجامة في الصكـ

لمكراىة رفقان باألمة كشفقةن عمييا"(.)3

ب -اآلثار:

ً
َّاس( ) أىنَّو قى ى ً
 -1ىع ٍف ٍاب ًف ىعب و
ام ًة
ي
اؿ في اٍلح ىج ى
الب ىنانً َّي،
 -2عف يش ٍع ىبةي ،قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ت ثىابًتنا ي
َج ِؿ الضَّع ِ
ؼ»(.)5
لًمصَّائًًـ؟ قى ى
اؿ« :لَ ،إَِّل ِم ْف أ ْ
ْ

لًمصَّائًًـ« ،ا ْل ِف ْط ُر
اؿ :يسئً ىؿ أ ىىن يس
قى ى

ِ
س ِم َّما َي ْخ ُر ُج»(.)4
م َّما َد َخ َؿَ ،ولَ ْي َ
ً
ً
امةى
ٍب يف ىمالؾ( ) :أى يك ٍنتي ٍـ تى ٍك ىريى ى
كف الح ىج ى

 -3عف ُّ
ص ِائ َم ِ
س ْع ًداَ ،و ْاب َف ُع َم َر ( )َ ،كا َنا َي ْحتَ ِج َم ِ
اف ويعزلف»(.)6
م« ،أ َّ
الزٍى ًر ٌ
اف َو ُى َما َ
َف َ
وجو الدللة مف اآلثار :دلت ىذه اآلثار عمى جكاز الحجامة لمصائـ ،كعدـ فساد صكمو ،كىذا
يفيـ مف فتاكل الصحابة كفعميـ ،كما كاف لصحابي أف يفتي بغير عمـ ،أك ىيتىقى ٍك ىؿ عمى رسكؿ اهلل))
شيئان لـ يسمعو منو ،كانما تكره الحجامة لمصائـ إذا كانت تضعفو عف الصكـ ،أما إذا كاف ال يخافو فبل
بأس بو(.)7

ت -القياس:

 قياس الحجامة عمى الفصد كالرعاؼ:

) )1انظر :المبسكط :لمسرخسي( ،)57 /3المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب :لممنبجي(.)404 /1
) )2سنف أبي داكد ،كتاب الصياـ ،باب الرخصة في الحجامة لمصائـ ،ح( ،)52/4(/)2374قاؿ اإلماـ أللباني:
صحيح ،في كتابو :صحيح كضعيؼ سنف أبي داكد ،ح(.)2/1(/)2374

) )3المنيؿ العذب المكركد شرح سنف اإلماـ أبي داكد :لمسبكي(.)101/10
) )4مصنؼ ابف أبي شيبة ،كتاب الصياـ ،باب مف رخص لمصائـ أف يحتجـ ،ح( ،)308 /2(/)3919قاؿ األلباني:
ىذا سنده صحيح كرجالو ثقات رجاؿ الشيخيف ،كأبك ظبياف اسمو حصيف بف جندب ،في كتابو :إركاء الغميؿ ،تحت

حديث(.)79 /4(/)933

) )5صحيح البخارم ،كتاب الصياـ ،باب الحجامة كالقيئ لمصائـ ح(.)33 /3(/)1940
) )6مكطأ مالؾ ركاية محمد بف الحسف الشيباني ،كتاب الصياـ ،باب الحجامة لمصائـ ،ح((/)356ص ،)126 :قاؿ
زكريا الباكستاني :صحيح ،في كتابو :ما صح مف أثار الصحابة في الفقو ،كتاب الصياـ ،باب الحجامة

لمصائـ(.)643/2

) )7انظر :حاشية الطحاكم عمى مراقي الفبلح :لمطحاكم(ص.)660 :
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وجو القياس :إً َّف الحجامة كالفصد في خركج الدـ مف العركؽ ،كالفصد ال يفسد الصكـ ،فكذلؾ

الحجامة( ،)1ككذلؾ الرعاؼ(.)2

ث -المعقوؿ:

 -1إف الحجامة ليست إال إخراج شيء مف الدـ كالفطر مما يدخؿ ،ال مما يخرج(.)3

 -2إف خركج الدـ مف البدف ال يفكت بو ركف الصكـ ،كال يحصؿ بو اقتضاء الشيكة ،كتبقى العبادة
ببقاء ركنيا(.)4

" -3إف الحجامة في معنى الجراح ،فإذا كانت الجراحة ال تفطر؛ كذلؾ الحجامة"(.)5
 -4في حاؿ تعارض األخبار ،كاف ما تشيد لو األصكؿ أكلى باالستعماؿ ،كاألصكؿ شاىدة بنفي
اإلفطار بالحجامة ،كذلؾ ألنو ال خبلؼ أف الفصد كالجراحة ال تكجب اإلفطار ،فكجب أف تككف

الحجامة مثمو(.)6

أدلة المذىب الثاني :استدؿ الحنابمة القائمكف بعدـ جكاز الحجامة لمصائـ كأنيا مفسدة لمصياـ ،بالسنة
كاآلثار.

أ -السنة النبوية:

ِ
وـ»(.)7
اف( ) ،ىع ًف النَّبً ِّي) )قى ى
ٍ -1
عف ثىٍكىب ى
اؿ« :أَ ْفطَ َر ا ْل َحاج ُـ َوا ْل َم ْح ُج ُ
وجو الدللة :دؿ الحديث بمنطكقو الصريح الذم ال يحتمؿ التأكيؿ عمى فطر مف احتجـ كىك
ؼ
ض يع ي
صائـ ،كذلؾ الحاجـ قد يصؿ شيء مف الدـ إلى جكفو بسبب المص ،فيفطر بذلؾ ،كالمحجكـ ىي ٍ
عف مكاصمة الصكـ(" ،)8كركاه عف النبي) )أحد عشر نفسا"(.)9
ِ
ص ِائـ م ْح ِرـ ،فَ ُغ ِشي َعمَ ْي ِو فَ َن َيى َّ
 -2ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
اس
َّاس( ) قى ى
اؿْ « :
الن َ
احتَ َج َـ َر ُ
سو ُؿ اهلل)َ ،)و ُى َو َ ٌ ُ ٌ
اىي َة الضَّع ِ
ِ
َف ي ْحتَ ِجـ َّ ِ
ٍِ
ؼ»(.)10
الصائ ُـ َك َر َ
ْ
َي ْو َمئذ أ ْ َ َ
) )1انظر :العناية شرح اليداية :لمبابرتي(.)376 /2
) )2انظر :المجمكع :لمنككم( ،)351/6البناية شرح اليداية :لمعيني(.)109 /4
) )3بدائع الصنائع :لمكاساني(.)107 /2

) )4انظر :المبسكط :لمسرخسي(.)57 /3
) )5شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي(.)207 /1
) )6انظر :شرح مختصر الطحاكم :لمجصاص(.)437 /2

) )7سنف أبي داكد ،كتاب الصكـ ،باب الصائـ يحتجـ ،ح( ،)47-46 /4(/)2367قاؿ األرنؤكط :حديث صحيح ،كقد
نسخو ،في المصدر نفسو.
صححو غير كاحد مف األئمة ،لكف ثبت عف النبي) ،)ي
) )8انظر :العدة شرح العمدة :لبياء الديف المقدسي(ص ،)168 :شرح منتيى اإلرادات :لمبيكتي(.)482 /1
) )9المغني :البف قدامة(.)120 /3

) )10المعجـ الكبير :لمطبراني ،باب عطاء عف ابف عباس ،ح( ،)148 /11( ،)11320قاؿ ابف حجر :اسناده
ضعيؼ ،ألف فيو حفص بف أبي داكد متركؾ الحديث ،انظر :التقريب البف حجر(ص.)172 :
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وجو الدللة :دؿ الحديث عمى عدـ جكاز الحجامة لمصائـ ،كذلؾ خكفان مف الضعؼ كاالضطرار إلى

الفطر(.)1

ب -اآلثار:

 -1ىع ًف

اؿ :قى ى ً
ِ
وـ»(.)2
اٍل ىح ىس ًف ،قى ى
اؿ ىعمي ( )« :أَ ْفطَ َر ا ْل َحاج ُـ َوا ْل َم ْح ُج ُ
ِ
وـ »(.)3
ىعائً ىشةى ( ) ،قىالى ٍ
ت« :أَ ْفطَ َر ا ْل َحاج ُـ َوا ْل َم ْح ُج ُ

 -2ىع ٍف
وجو الدللة مف اآلثار :إف فييما دليبلن عمى أف الحجامة تفطر الصائـ مف حاجـ كمحجكـ لو(.)4
سابعاً :مناقشة األدلة:

أ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ :كىـ الحنفية ،كالمالكية ،كالشافعية ،القائمكف :بصحة صياـ مف احتجـ
كىك صائـ ،كبكراىة ذلؾ لمف خاؼ عمى نفسو الضعؼ كالفطر.

ُ -1يناقش توجيو استدلليـ بحديث ابف عباس( ) أف النبي)« )احتجـ وىو صائـ» مف عدة
أكجو:
 أوليما :فقد طعف فيو اإلماـ أحمد (

) في ركاية األثرـ فقاؿ :ىك ضعيؼ؛ ألف[ راكيو محمد بف

عبد اهلل] األنصارم ذىبت كتبو (في الفتنة) ،فكاف يحدث مف كتب غبلمو أبي حكيـ(.)5

ويجاب عف ذلؾ :بأننا ال ينسمـ لكـ بذلؾ ،فقد أخرجو اإلماـ البخارم في صحيحو(.)6
ُ 
 ثانييما :ثـ إف صح ،فإنو منسكخ بحديثنا بدليؿ ما ركل ابف عباس( ) أنو قاؿ :احتجـ رسكؿ
اهلل) ،)بالقاحة بقرف كناب كىك محرـ صائـ ،فكجد لذلؾ ضعفان شديدان فنيى رسكؿ اهلل) )أف
يحتجـ الصائـ ،ككاف ابف عباس( ) كىك راكم حديثيـ ال يحتجـ إال بعد غركب الشمس ،كىذا

يدؿ عمى أنو عمـ نسخ الحديث الذم ركاه(.)7

) )1انظر :شرح العمدة :البف تيمية(.)442 /1

) )2مصنؼ ابف أبي شيبة ،كتاب الصياـ ،باب مف كره الحجامة لمصائـ ،ح( )307 /2(/)9305قاؿ ابف حجر:
اسناده ضعيؼ ،ألف فيو مطر الكراؽ ،كىك صدكؽ كثير الخطأ كحديثو عف عطاء ضعيؼ ،في كتابو :التقريب البف
حجر(ص.)534 :
) )3مصنؼ ابف أبي شيبة ،كتاب الصياـ ،باب مف كره أف يحتجـ الصائـ ،ح( ،)307/2(/)9310قاؿ ابف حجر:

إسناده ضعيؼ ،ألف فيو الميث بف أبي سميـ كىك صدكؽ اختمط جدا كلـ يتميز حديثو فترؾ ،في كتابو :التقريب البف

حجر(ص.)464 :
) )4انظر :سبؿ السبلـ :لمصنعاني(.)570 /1
) )5انظر :شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي :لمزركشي( ،)577 /2كشاؼ القناع :لمبيكتي(.)20-319 /2
) )6سبؽ تخريجو (ص ،)81 :حاشية (رقـ.)4:

) )7انظر :الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف قدامة( ،)40 /3شرح منتيى اإلرادات :لمبيكتي(.)482 /1
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ويجاب عف ذلؾ :بأف النسخ ال بد لو مف دليؿ ،كال دليؿ يدؿ عمى قكلكـ ،كاحتجاـ ابف عباس بعد
ُ 
الغركب كاف خشية الضعؼ الذم يؤدم إلى الفطر كما جاء في األحاديث.
 ثالثيما :أيضان كاف لك صح فبل حجة فيو؛ ألنو كاف محرمان ،فيك مسافر ،إذ لـ يثبت أنو كاف
محرمان مقيمان قط ،كالمسافر يجكز لو الفطر ،كيجكز أف يككف صكمو تطكعان ،كيجكز أف يككف بو
عذر ،ككبلىما مبيح لئلفطار(" ،)1كيحتمؿ أف النبي) )احتجـ فأفطر"(.)2

ويجاب عف ذلؾ :بأف ىذا تأكيؿ باطؿ ،ألنو قاؿ احتجـ كىك صائـ فأثبت لو الصياـ مع الحجامة
ُ 
كلك بطؿ صكمو بيا لقاؿ أفطر بالحجامة كما يقاؿ أفطر الصائـ بأكؿ الخبز كال يقاؿ أكمو كىك
صائـ(.)3

 رابعيما :كلك سمـ التساكم ،فأحاديثنا أكثر ،كاعتضدت بعمؿ الصحابة( )(.)4
ويجاب عف ذلؾ :بأف عمؿ الصحابة ليس صريحان في ككنيـ يركف الفطر بالحجامة.
ُ 
 خامسيما :كلك سمـ لكـ ،فحديثكـ فعؿ ،كذلؾ قكؿ ،كىك مقدـ لعدـ عمكـ الفعؿ ،كاحتماؿ أنو
خاص بو ،كنسخ حديثكـ أكلى؛ ألنو مكافؽ لحكـ األصؿ ،فنسخو يمزـ منو مخالفة األصؿ مرة

كاحدة بخبلؼ نسخ حديثنا؛ ألنو يمزـ مخالفة األصؿ مرتيف(.)5

ويجاب عف ذلؾ :بأف ىذا ترجيح ،كال ييصار إليو إال عند عدـ إمكاف الجمع ،كعدـ ثبكت النسخ،
ُ 
كال نسمـ لكـ بأف نسخ حديثكـ أكلى؛ ألنو معارض لقكؿ جماعة مف العمماء أف الخبر المبقى
لمبراءة األصمية مقدـ عمى الرافع ليا.

 -2وُيناقش قوليـ :بأف عمة النيي الكاردة في الحديث ىي ضعؼ الصائـ ،فبل يقتضي ذلؾ الفطر،
كانما يقتضي الكراىة ،كمعنى قكلو " افطر الحاجـ كالمحجكـ " أم أكشؾ أف يقتربا مف الفطر:

 بأف ىذا تأكيؿ يحتاج إلى دليؿ ،مع أنو ال يصح في حؽ الحاجـ؛ ألنو ال يضعفو"(.)6

ويجاب عف ذلؾ :بأننا قمنا بذلؾ جمعان بيف األدلة ،كاال فقد ثبت نسخ أدلتكـ بأحاديثنا الصحيحة(.)7
ُ 
ويناقش توجيو استدلليـ بحديث أنس( ) « بأف الرخصة بالحجامة لمصائـ جاءت بعد النيي
ُ -3

عنو» ،فدؿ ذلؾ عمى جكاز الحجامة:

) )1انظر :شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي :لمزركشي( ،)578 /2المبدع :البف مفمح(.)24 /3
) )2المغني :البف قدامة( ،)120 /3كانظر :الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف قدامة(.)41 /3
) )3المجمكع :لمنككم(.)353/6

) )4انظر :المبدع :البف مفمح( ،)25-24 /3كشاؼ القناع :لمبيكتي(.)320 /2
) )5انظر :المبدع :البف مفمح( ،)25 /3كشاؼ القناع  :لمبيكتي(.)320 /2
) )6الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف قدامة( ،)41 /3كانظر :شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي :لمزركشي(/2
.)575

) )7االستذكار :البف عبد البر( ،)324/3المجمكع :لمنككم(.)352-351/6
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 بأنو ضعيؼ ،فإف الذم جكده الدار قطني ،كقاؿ أحمد :لو أحاديث منكرة ،كلعؿ ىذا مف
[أنكرىا](.)1

بأحاديث صحيحة.
ويجاب عف ذلؾ :بأننا لك سممنا لكـ ،فإف القكؿ بالجكاز ثبت
ه
ُ 
ب -مناقشة أدلة المذىب الثاني :كىـ الحنابمة القائمكف بعدـ جكاز الحجامة لمصائـ.
ُ -1يناقش توجيو استدلليـ بحديث شداد كثكباف( ) ،بأف النبي) )قضى بإفطار كؿ مف يحتجـ
كىك صائـ بقكلو« :أفطر الحاجـ والمحجوـ» ،مف عدة كجكه:

 أوليما :أنو منسكخ يدؿ عمى ذلؾ حديث أنس كأبي سعيد؛ ألف ىذا الخبر "حديث شداد كثكباف"
كرد عاـ الفتح في السنة الثامنة لميجرة ،كخبرنا "حديث أنس كأبي سعيد" في حجة الكداع ،في

السنة العاشرة لميجرة ،كالمتأخر أكلى ،كذلؾ حديث أبي سعيد الخدرم أيضان فيو لفظ الترخيص،
كغالب ما يستعمؿ الترخيص بعد النيي(.)2

 ثانييما :إف قكلو)" )أفطر الحاجـ كالمحجكـ " يعني بغير الحجامة ،كأنو عمـ اقترابيما مف

الفطر ،أك رآىما يغتاباف فقاؿ :أفط ار بمعنى أنو سقط ثكابيما ،أك عمـ بيما ضعفا(" ،)3كقيؿ
الصحيح أنو غشي عمى المحجكـ فصب الحاجـ الماء في حمقو فقاؿ)":)أفطر الحاجـ
كالمحجكـ" ،أم فطره بما صنع بو ،فكقع عند الراكم أنو قاؿ :أفطر الحاجـ كالمحجكـ"(.)4

 ثالثيما :كذلؾ ليس في ىذا الحديث داللة عمى اإلفطار بالحجامة؛ ألنو إنما أشار بو إلى عيف،
كذلؾ ركم في الخبر أنو مر عمى رجؿ يحجمو آخر في شير رمضاف فقاؿ" :أفطر الحاجـ
كالمحجكـ" ،فكاف ذكر الحجامة فيو لتعريؼ العيف ،ال أنو عمؽ الحكـ بيا ،كىك كقكلؾ :أفطر

القائـ ،كأفطر القاعد :إذا أشرت بو إلى شخص بعينو ،لـ يعد إيجاب اإلفطار ألجؿ القياـ كالقعكد،

كمثؿ قكلؾ :أفطر زيد(.)5

ثامناً :الرأي الراجح:

بعد عرض اآلراء ،كاألدلة ،كمناقشتيا ،يظير لمباحث ترجيح المذىب األكؿ ،كىك مذىب الجميكر

القائؿ :بجكاز الحجامة لمصائـ ،كأف مف احتجـ كىك صائـ فصكمو صحيح ،كتكره لمف خاؼ عمى
نفسو الضعؼ.

 مسوغات الترجيح:
 -1قكة األدلة التي استدؿ بيا الجميكر عمى قكليـ.
) )1انظر :شرح العمدة :البف تيمية(.)447 /1
) )2انظر :االستذكار :البف عبد البر( ،)324/3المجمكع :لمنككم(.)352-351/6
) )3انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)461/3شرح مختصر الطحاكم :لمجصاص(.)436 /2
) )4المبسكط :لمسرخسي(.)57 /3

) )5انظر :شرح مختصر الطحاكم :لمجصاص(.)435 /2
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 -2إف أدلة المانعيف -كىـ الحنابمة -منسكخة بحديث ابف عباس( ) ،حيث كردت أحاديثيـ عاـ الفتح
في السنة الثمانية لميجرة ،كحديث ابف عباس( ) في السنة العاشرة لميجرة في حجة الكداع.
 -3كركد الرخصة في الحجامة لمصائـ ،فقد جاء في حديث أبي سعيد(

) ،الترخيص فييا.

 -4تيحمؿ أحاديث النيي عف الحجامة لمصائـ عمى رفع الضرر عف الصائـ ،كحتى ال يضطره
الضعؼ إلى الفطر.
 -5ثبكت جكاز الحجامة لمصائـ عف جمع مف الصحابة( ) ،ككذلؾ جميكر التابعيف كالفقياء.
 -6إف ىذا القكؿ فيو كسطية كتيسير عمى الناس ،كرفع المشقة عنيـ عند الضركرة.
ممحوظو:

يخ ًرىج مف
بترجيحنا لممذىب األكؿ القائؿ :بعدـ فطر مف احتجـ كىك صائـ ،ييقاس عمييا كؿ دـ أ ٍ
الجسد لغرض ما مثؿ:

أ -أخذ عينة مف الدـ لمتحميؿ الطبي ،فيذا جائز.

ب -ككذلؾ التبرع بالدـ ،إال إف خاؼ التعب كاإلرىاؽ فيكره لو ،كاألفضؿ تأخيره إلى ما بعد اإلفطار.

ت -الجراح بأنكاعيا التي يخرج معيا الدـ مف البدف ،فيذه ال تفطر ،كيبقى الصائـ عمى حالو ما لـ
يستعمؿ في عبلجيا المحاليؿ الطبية ،أك اإلبر المغذية ،أك أية أدكية أخرل يفطر بيا المريض(.)1

) )1انظر :فتاكل د .حساـ عفانة(.)35-31/9
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المطمب الثالث
حكـ استخداـ السواؾ لمصائـ

تعريؼ السواؾ اصطَلحا :ىك استعماؿ عكد مف أراؾ أك زيتكف أك نحكه في األسناف كالمثة ،ليذىب ما

عمؽ بيما مف صفرة كرائحة كغيرىا(.)1
أولً :رأي اإلماـ مالؾ بف أنس(

) في المسألة:

ً
ؾ؛ أَّىنو س ًمع أ ٍ ً ً
ؾ لًمصَّائًًـ ًفي
ِّكا ى
ىى ىؿ اٍلعٍمـ الى ىي ٍك ىريى ى
عف ىمال ه ي ى ى
كف الس ى
ً
ً
ً
ً
َّ
ىحدان ًم ٍف
ىس ىم ٍع أ ى
النيى ًار ،الى في أ َّىكلًو ىكالى في آخ ًرًه ،قاؿ مالؾ « :ىكلى ٍـ أ ٍ
ىع ٍنوي»(.)2

رمضاف ًفي ساع وة ًمف ساع ً
ات
ى ى ٍ ى ى
ىى ى ى
ىى ًؿ اٍل ًعٍمًـ ىي ٍك ىرهي ذلً ىؾ ،ىكالى ىي ٍنيىى
أٍ

ثانياً :صورة المسألة:
صائـ استاؾ في نيار رمضاف فما ىك حكـ استياكو؟ يأيستحب لو ذلؾ أـ يكره؟
ثالثاً :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء األربعة عمى أف السكاؾ لغير الصائـ حسف ،كاختمفكا فيو لمصائـ؟ أيستحب لو ذلؾ

أـ يكره؟(.)3

رابعاً :مذاىب الفقياء:
المذىب األوؿ :استحباب استخداـ السكاؾ لمصائـ ،كأنو ال يكره لو ذلؾ مطمقان ،سكاء كاف قبؿ الزكاؿ أـ
بعده ،برطب أـ يابس ،كىك مذىب الحنفية( ،)4كقكؿ لمشافعية( ،)5كقكؿ لمحنابمة(.)6

) )1انظر :الممخص الفقيي :لصالح بف فكزاف( ،)35 /1نيؿ األكطار :لمشككاني(.)133 /1
) )2مكطأ مالؾ :لمالؾ بف أنس ،كتاب الصياـ ،باب جامع الصياـ ،ح(.)447 /3(/)1102

) )3انظر :مراتب اإلجماع :البف حزـ(ص ،)165 :المعاني البديعة في معرفة اختبلؼ أىؿ الشريعة :لمحمد
الريمي(.)28 /1
) )4انظر :األصؿ :لمشيباني( ،)172 /2شرح مختصر الطحاكم :لمجصاص( ،)459 /2بدائع الصنائع :لمكاساني(/2
،)106

كنز الدقائؽ :لمنسفي(ص.)221 :
) )5انظر :المجمكع :لمنككم( ،)276 /1التدريب في الفقو الشافعي :لمبمقيني( ،)346 /1كفاية األخيار :ألبك بكر
الحصني (ص ،)21 :تحفة المحتاج :البف حجر الييثمي(.)434 /3

) )6انظر :مسائؿ اإلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيو :لمككسج( ،)1243 /3المسائؿ الفقيية مف كتاب الركايتيف
كالكجييف :البف الفراء( ،)266 /1الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامة( ،)53 /1الفركع :البف مفمح(.)145 /1
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()1

المذىب الثاني :استحباب استخداـ السكاؾ لمصائـ قبؿ الزكاؿ ،ككراىيتو لو بعد الزكاؿ  ،سكاء كاف

السكاؾ رطبان أـ جاؼ( ،)2كىك المذىب عند الشافعية( ،)3كالحنابمة( ،)4إال أف اإلماـ الشافعي عبر
بالكراىة عشيان.

كيكره
المذىب الثالث :استحباب استخداـ السكاؾ اليابس لمصائـ مطمقان ،قبؿ الزكاؿ كبعده ،ي

استخداـ السكاؾ الرطب المبمكؿ بالماء لو مطمقان ،سكاء قبؿ الزكاؿ كبعده ،كىك قكؿ أبي يكسؼ مف

الحنفية( ،)5كىك مذىب اإلماـ مالؾ( ،)6كاليو ذىب المالكية( ،)7كىك قكؿ ثالث لمحنابمة(.)8
خامساً :سبب الختَلؼ:

يرجع سبب اختبلفيـ إلى التعارض الظاىرم لؤلحاديث الكاردة في المسألة ،فالقائمكف بجكاز

السكاؾ بعد الزكاؿ لمصائـ أخذكا بعمكـ األحاديث الدالة عمى فضيمة السكاؾ ،كأحاديث أخرل تقكؿ :إف

النبي) )كاف يستاؾ طكاؿ اليكـ ،كالذيف قالكا بكراىة السكاؾ أخذكا بحديث عمى( ) ،الذم ينيى عف
السكاؾ بعد العشي لمصائـ(.)9
سادساً :أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الجميكر القائؿ :باستحباب استخداـ السكاؾ لمصائـ مطمقان ،بالسنة،
كاآلثار ،كالقياس ،كالمعقكؿ.

) )1قكليـ :قبؿ الزكاؿ ،أم :قبؿ زكاؿ الشمس ،كبعد الزكاؿ ،أم :بعد زكاؿ َّ
الشمس ،كيككف زكالييا إًذا مالت إلى جية
المغرب؛ ألنيا أكؿ ما تطمع مف ناحية الشرؽ ،فًإذا تكسطت السماء ثـ زالت عنو فقد زالت ،كعبلمة الزكاؿ أف تنصب
ظر إًليو فما داـ ًظمُّو ينقص َّ
فالشمس لـ تىيز ٍؿ ،فًإذا بدأ يزيد كلك شعرة فقد زالت ،كزكاليا
شاخصان؛ أم :شيئان مرتفعان ،كتىٍن ي
يككف عند اقتراب صبلة الظير ،انظر :الشرح الممتع :البف عثيميف(.)148 /1

)" ) 2كالفرؽ بيف الرطب كاليابس :أف الرطب لو أجزاء تتحمؿ كاليابس ليس لو أجزاء تتحمؿ" ،حاشية الركض المربع":
لعبد الرحمف بف قاسـ(.)151 /1
) )3انظر :األـ :لمشافعي( ،)111 /2مختصر المزني( ،)155 /8اإلقناع :لمماكردم(ص ،)79 :الميذب :لمشيرازم(/1
.)33

) )4انظر :مسائؿ اإلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل :ألحمد بف حنبؿ(ص ،)183 :المغني :البف قدامة(،)72 /1
اإلنصاؼ :لممرداكم( ،)117 /1منتيى اإلرادات :البف النجار(.)40 /1
) )5انظر :المبسكط :لمسرخسي( ،)99 /3تحفة الفقياء :لمسمرقندم( ،)367 /1تبييف الحقائؽ :لمزيمعي(،)332 /1
البناية شرح اليداية :لبدر الديف العيني(.)73 /4

) )6انظر :المدكنة :لمالؾ بف أنس(.)272 /1

) )7انظر :المدكنة :لمالؾ بف أنس( ،)272 /1الرسالة :لمقيركاني(ص ،)60 :الكافي في فقو أىؿ المدينة :البف عبد
البر ( ،)352 /1مختصر خميؿ :لخميؿ ابف اسحاؽ(ص.)63 :
) )8انظر :الجامع لعمكـ اإلماـ أحمد :خالد الرباط( ،)196 /5الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف قدامة(،)72 /3
شرح العمدة :البف تيمية( ،)483 /1المبدع :البف مفمح(.)79 /1

) )9انظر :المجمكع :لمنككم(.)279 /1
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أ -السنة النبوية:

ُم ِتي أ َْو َعمَى َّ
الن ِ
 -1ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى( ) :أ َّ
ش َّ
َم ْرتُ ُي ْـ
ؽ َعمَى أ َّ
كؿ المَّ ًو) )قى ى
ىف ىر يس ى
َف أَ ُ
اؿ « :لَ ْولَ أ ْ
اس َأل َ
ِب ّْ ِ
صَلَ ٍة»(.)1
الس َواؾ َم َع ُك ّْؿ َ
وجو الدللة :دؿ الحديث بإطبلقو عمى أف السكاؾ يدخؿ في عمكـ كؿ صبلة؛ صبلة الظير،

كالعصر ،كالمغرب ،مطمقان لمصائـ كالمفطر؛ ألف( يكؿ) مف ألفاظ العمكـ تشمؿ ما قبؿ الزكاؿ كما بعده،
كال تتـ دعكل الكراىة إال بدليؿ يخصص ىذا العمكـ(.)2
السو ِ
ىف َّ
) أ َّ
اؾ»(.)3
 -2ىع ٍف ىعائً ىشةى(
النبً َّ
ي)َ « )ك َ
اف إِ َذا َد َخ َؿ َب ْيتَ ُو َب َدأَ ِب ّْ َ
وجو الدللة :أف الحديث عاـ في أم كقت دخؿ ،سكاء كاف صائمان أك غير صائـ ،قبؿ الزكاؿ أك
بعد الزكاؿ كعمى كؿ حاؿ(.)4
يح ً
ً
ت َّ
صي(.)5
النبً َّ
يعةى ( ) ،قى ى
ص ِائ ٌـ» ىما الى أ ٍ
اؿ :ىأرٍىي ي
ي)َ « )ي ْ
ستَا ُؾ َو ُى َو َ
 -3ىع ٍف ىعام ًر ٍب ًف ىربً ى
وجو الدللة :دؿ الحديث بعمكمو عمى "استحباب االستياؾ لمصائـ قبؿ الزكاؿ كبعده ،رطبا كاف
السكاؾ أـ يابسا"(.)6

ب -اآلثار:

ت:
 -1ىع ٍف ىع ٍبًد َّ
صائًهـ؟ قى ى
ت يم ىعا ىذ ٍب ىف ىجىب وؿ( )":أىتىت ىس َّك ي
الر ٍح ىم ًف ٍب ًف ىغ ٍنوـ ،قى ى
اؿ :ىن ىع ٍـ ،يقٍم ي
ؾ ىكأ ٍىن ى
اؿ :ىسأىٍل ي
ت ى
ت :فىًإ َّف َّ
ىم َّ
اؿ :أ َّ
أ َّ
ؾ؟ قى ى
ىم ا َّلنيى ًار أىتى ىس َّك ي
اس ىي ٍك ىريى ى
ت ىع ًشَّيةن ،يقٍم ي
ت يغ ٍد ىكةن ،ىكًا ٍف ًش ٍئ ى
ت ،إً ٍف ًش ٍئ ى
النيى ًار ًش ٍئ ى
كنوي
الن ى
طيب ًع ٍن ىد ً
كؿ ً
ًً
اؿ« :لى يخمي ي ً
اهلل ىم ٍف ًري ًح
اهلل) )قى ى
كف إً َّف ىر يس ى
ىع ًشَّيةن ،قى ى
اؿ :ىكلً ىـ؟ يقٍم ي
كؼ فىـ الصَّائـ أى ٍ ى ي
ت :ىيقيكلي ى
السو ِ
ِ
اؿ« :س ْبح َ ِ
َف
اٍل ًم ٍس ًؾ» فىقى ى
َم َرُى ْـَ ،و ُى َو َي ْعمَ ُـ أ ََّن ُو َل ُب َّد أ ْ
اؾ ِح َ
ُ َ
سو ُؿ اهلل)ِ ،)ب ّْ َ
َم َرُى ْـ َر ُ
يف أ َ
اف اهلل ،لَقَ ْد أ َ
اؾ ،وما َك َ َِّ
اى ُي ْـ َع ْم ًدا»(.)7
وف ِبفَِـ َّ
الص ِائِـ ُخمُ ٌ
َف ُي ْن ِت ُنوا أَف َْو َ
ْم ُرُى ْـ أ ْ
َي ُك َ
وؼ َوِا ِف ْ
اف ِبالذي َيأ ُ
استَ َ َ َ
وجو الدللة" :دؿ األثر عمى جكاز السكاؾ لمصائـ مطمقان في كؿ كقت ،سكاء أكاف ذلؾ بالغداة أك

العشي"(.)8

) )1صحيح البخارم ،كتاب الجمعة ،باب السكاؾ يكـ الجمعة ،ح(.)4 /2(/)887
) )2انظر :شرح صحيح البخارم :البف بطاؿ( ،)63/4البحر الرائؽ :البف نجيـ(.)302 /2
) )3صحيح مسمـ ،كتاب الطيارة ،باب السكاؾ ،ح(.)220 /1(/)253
) )4انظر :فتح المنعـ شرح صحيح مسمـ :لمكسى الشيف( ،)161 /2الكككب الكىاج :محمد األميف(.)291 /5
) )5صحيح البخارم ،كتاب الصكـ ،باب سكاؾ الرطب كاليابس لمصائـ ،عقب ح(.)31 /3(/)1933

) )6المنيؿ العذب المكركد شرح سنف أبي داكد :لمسبكي( ،)90 /10كانظر :االستذكار :البف عبد البر(.)378 /3
) ) 7المعجـ الكبير :لمطبراني ،باب عبادة بف نسي ،عف عبد الرحمف بف غنـ :عف معاذ ،ح( ،)70 /20(/)133قاؿ
الحافظ ابف حجر :إسناده جيد ،في كتابو :التمخيص الحبير ،تحت ح(.)443 /2(/)908

) )8الفتح الرباني لترتيب مسند اإلماـ أحمد :لمساعاتي( ،)48-47 /10كانظر :تحفة األحكذم :لممباركفكرل(/3
.)346
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اؾ لًمصَّائًًـ؟ فىقى ى ِ
َّاس( ) ،ع ًف السِّك ً
َّ
اؿ :يسئً ىؿ ٍاب يف ىعب و
استَ ْؾ
 -2ىع ٍف ىش ٍي ير ٍب يف ىح ٍك ىش وب ،قى ى
ى
ور ْ
اؿ« :ن ْع َـ الط ُي ُ
ى
َعمَى ُك ّْؿ َح ٍ
اؿ»(.)1
وجو الدللة :دلت اآلثار عمى استحباب السكاؾ لمصائـ ،قبؿ الزكاؿ كبعده لعمكـ األدلة الكاردة

في ذلؾ(.)2

 -3ركيت الرخصة فيو عف عمر ،كابف عباس ،كأبك ىريرة ،كعائشة ،كجمع مف الصحابة( ) ،كليس
عف كاحد منيـ فرؽ بيف أكؿ النيار كآخره ،كال بيف السكاؾ الرطب كاليابس(.)3

ت -القياس:
 -1القياس عمى المضمضة:
وجو القياس :بأف السكاؾ تطيير لمفـ ال يكره أكؿ النيار ،فبل يكره آخره ،قياسان عمى

المضمضة(.)4

ث -المعقوؿ:
" -1إف النبي) )عمٌـ أمتو ما يستحب كما يكره ليـ في الصياـ ،كلـ يجعؿ السكاؾ مف المكركه"(.)5
" -2ألف ما ال يكره لمصائـ فعمو قبؿ الزكاؿ ال يكره بعده"(.)6
أدلة المذىب الثاني :استدؿ الشافعية ،كالحنابمة القائمكف :باستحباب استخداـ السكاؾ لمصائـ قبؿ
الزكاؿ ،ككراىيتو لو بعد الزكاؿ مطمقان سكاء كاف رطبان أـ يابسان بالسنة ،كاآلثار ،كالقياس.

أ -السنة النبوية:
 -1ىع ٍف
ِع ْن َد المَّ ِو

وؼ ،فَِـ َّ ِ ِ
أىبًي يى ىرٍي ىرةى( ) أ َّ
ب
كؿ المَّ ًو) )قى ى
ىف ىر يس ى
اؿَ ...« :والَِّذي َن ْف ِسي ِب َي ِد ِه لَ ُخمُ ُ
الصائـ أَ ْط َي ُ
تَعالَى ِم ْف ِر ِ ِ
س ِؾ»(.)7
يح الم ْ
َ

) )1مصنؼ ابف أبي شيبة ،كتاب الصياـ ،باب مف رخص في السكاؾ لمصائـ ،ح( ،)295 /2(/)9153قاؿ زكريا
الباكستاني :حسف ،في كتابو :ما صح مف آثار الصحابة في الفقو (.)641 /2
) )2انظر :التكضيح لشرح الجامع الصحيح :البف الممقف( ،)237 /13نيؿ األكطار :لمشككاني(.)136 /1
) )3انظر :التمييد :البف عبد البر( ،)58 /19المجمكع :لمنككم( ،)279 /1المغني :البف قدامة(.)73 /1

) )4انظر :التجريد :لمقدكرم( ،)1550 /3المجمكع :لمنككم( ،)279 /1المسائؿ الفقيية مف كتاب الركايتيف:البف
الفراء()267 /1
) )5زاد المعاد :البف القيـ(.)297 /4

) )6التجريد :لمقدكرم( ،)1551 /3المسائؿ الفقيية مف كتاب الركايتيف كالكجييف :البف الفراء(.)267 /1
) )7صحيح البخارم ،كتاب الصكـ ،باب فضؿ الصكـ ،ح(.)24-23 /3(/)1894
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الخمكؼ
وجو الدللة :أف النبي) )قد بيف أف خمكؼ فـ الصائـ أطيب عند اهلل مف ريح المسؾ ،ك ي

ىك رائحة الفـ المتغيرة مف أثر الجكع ،كال يككف ذؾ إال بعد الزكاؿ غالبا ،كالسكاؾ يزيمو فكجب أف

يكره(.)1

ِ
ِ
 -2ىع ٍف ىخب و
س
َّاب ( ) ىع ًف النَّبً ِّي) )قى ى
استَا ُكوا ِبا ْل َغ َداة َوَل تَ ْ
ص ْمتُ ْـ فَ ْ
ستَا ُكوا ِبا ْل َعش ّْي؛ فَِإ َّن ُو لَ ْي َ
اؿ« :إِ َذا ُ
ِ
ِ
ِم ْف ِ ٍ
ام ِة»(.)2
شفَتَاهُ ِبا ْل َع ِش ّْي إَِّل َكا َن ْت نُ ًا
َّس َ
صائـ تََيب ُ
َ
ور َب ْي َف َع ْي َن ْيو َي ْوَـ ا ْلق َي َ
السكاؾ في ً
العشي يبدأ بزكاؿ
وجو الدللة :دؿ الحديث بعبارتو أف النبي) )نيى عف ِّ
العش ِّي ،ك ُّ
الشمس؛ فد ٌؿ عمى أنو ال ييستاؾ بعد الزكاؿ ،كالجكاز قبمو(.)3

ب -اآلثار:

ِ
ستَا ُكوا ِبا ْل َع ِش ّْي»(.)4
 -1ىع ٍف ىعًم ٍّي ( ) قى ى
استَا ُكوا ِبا ْل َغ َداة َوَل تَ ْ
ص ْمتُ ْـ فَ ْ
اؿ« :إِ َذا ُ
وجو الدللة :دؿ قكؿ اإلماـ( ) عمى استحباب السكاؾ قبؿ الزكاؿ ككراىيتو بعد الزكاؿ(.)5
مركم عف جمع مف الصحابة كالتابعيف( )(.)6
 -2إف ىذا القكؿ
ه

ت -القياس:

 -1القياس عمى دـ الشييد:

وجو القياس " :أف الخمكؼ أثر عبادة الصياـ؛ فبل تيشرع إزالتو بالسكاؾ بعد الزكاؿ؛ كما ال تيشرع
إزالة أثر الشيادة بغسؿ دـ الشييد بجامع ككف و
و
محمكد شرعان"(.)7
كؿ منيما أثر عبادة

 -2القياس عمى المضمضة كاالستنشاؽ:

تأثير في منعيا كالمبالغة في
وجو القياس :إف السكاؾ عبادة تعمقت بالفـ ،فجاز أف يككف لمصكـ
ان

المضمضة كاالستنشاؽ ،بجامع أف كبلن منيما لو تأثير عمى الصكـ(.)8

) )1انظر :نيؿ األكطار :لمشككاني( ،)140/1المبسكط :لمسرخسي( ،)99 /3األـ :لمشافعي(.)111 /2
) )2سنف الدار قطني ،كتاب الصياـ ،باب السكاؾ لمصائـ ،ح( ،)192 /3(/)2373إسناده ضعيؼ ،ألف فيو كيساف
القصار أبك عمر ،كىك ضعيؼ ،كمف بينو كبيف عمي غير معركؼ ،انظر :تقريب التيذيب :البف حجر العسقبلني(ص:

.)463

) )3انظر :التنكير شرح الجامع الصغير :لمصنعاني( ،)128 /2شرح زاد المستقنع :لمشنقيطي(ص.)128 :
) ) 4السنف الكبرل :لمبييقي ،كتاب الصياـ ،باب مف كره السكاؾ بالعشي إف كاف صائما ،ح( ،)455 /4(/)8336قاؿ
األلباني :ضعيؼ ،ألنو أخرج مف طريؽ كيساف القصار أبك عمر ،كىك ضعيؼ ،كمف بينو كبيف عمي غير معركؼ،

في كتابو :سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة( ،)577 /1كانظر :تقريب التيذيب :البف حجر العسقبلني(ص:
.)463
) )5انظر :التنكير شرح الجامع الصغير :لمصنعاني( ،)128 /2بحر المذىب :لمركياني(.)298 /3
) )6انظر :بحر المذىب :لمركياني( ،)298 /3المغني :البف قدامة(.)72 /1

) )7شرح زاد المستقنع :لمشنقيطي(ص )129 :كانظر :المجمكع :لمنككم(.)275 /1
) )8الحاكم الكبير :لمماكردم(.)467 /3
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أدلة المذىب الثالث :استدؿ أبك يكسؼ مف الحنفية ،كالمالكية ،كالحنابمة في ركاية ،القائمكف :باستحباب
كيكره استخداـ السكاؾ الرطب لو مطمقان ،سكاء قبؿ
استخداـ السكاؾ اليابس لمصائـ قبؿ الزكاؿ كبعده ،ي
الزكاؿ كبعده عمى النحك التالي:
أما استدلليـ :عمى استحباب السكاؾ اليابس لمصائـ مطمقاي ،فيك ما استدؿ بو المذىب األكؿ،

كىك مذىب الجميكر مف السنة ،كاألثار ،كالقياس ،كالمعقكؿ.

وقد استدلوا :عمى كراىة استخداـ السكاؾ الرطب لمصائـ مطمقان بالقياس كالمعقكؿ.

أ-القياس:

 القياس عمى المبالغة في المضمضة:

وجو القياس :قالكا بكراىة السكاؾ الرطب قياسان عمى المبالغةي في المضمضة ،بجامع أف كبلن

منيما يمكف أف يصؿ إلى الحمؽ فكره ذلؾ(.)1

ب -المعقوؿ:

 قمنا بكراىة ذلؾ؛ لما فيو مف إدخاؿ الماء في الفـ مف غير ضركرة؛ كألف لو طعمان كح اررة ال ينقطع
في ًخ َّؿ بصيامو؛ كألنو
فيخشى أف َّ
طعـ يصؿ إلى الحمؽ ي
ذلؾ منو بعد فراغو مف سكاكو ،ي
يتسرب منو ه
ِ
شاؽ ،إل
يطكؿ مكثو في فمو ،فكره ذلؾ؛ كليذا قاؿ
ُّ
الس ِت ْن َ
صبًرة «:وبال ْغ في ْ
النبي ) )لمقيط بف ى
ص ِائماً»(.)3( )2
أف تكوف َ
سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب:

أ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ :كىـ الجميكر ،القائؿ :باستحباب السكاؾ لمصائـ مطمقان.
ش َّ
ُم ِتي ألمرتيـ بالسواؾ»
ؽ َعمَى أ َّ
َف أَ ُ
ُ -1يناقش توجيو استدلليـ بحديث أىبًي يى ىرٍي ىرةى ( ) « :لَ ْولَ أ ْ
ُح ِ
ت َّ
صي»
ص ِائ ٌـ َما لَ أ ْ
يعةى ( ) ،ىأرٍىي ي
النبً َّي )َ « )ي ْ
ستَا ُؾ َو ُى َو َ
 -2وتوجيو استدلليـ بحديث ٍاب ًف ىربً ى

 بأف ىذه األحاديث محمكلة عمى ما قبؿ الزكاؿ ،كليس فييا ما يدؿ عمى أف النبي) )فعؿ ذلؾ
بعد الزكاؿ ،بدليؿ ما جاء مف األحاديث التي تنيى عف السكاؾ بعده ،كأحاديثنا أكلى باألخذ؛ ألنيا

تقتضي الكراىة مع ما فييا مف التعميؿ(.)4

) )1انظر :التكضيح في شرح مختصر ابف الحاجب :لخميؿ بف سحاؽ( ،)407 /2الشرح الكبير :لمدردير(.)534 /1

يص ُّ
ب عميو الماء مف العطش كيبالغ في االستنشاؽ ،ح(/4(/)2366
) )2سنف أبي داكد ،كتاب الصكـ ،باب الصائـ ي
 ،)46قاؿ األرنؤكط :إسناده صحيح ،في المصدر نفسو.
) )3انظر :المبسكط لمسرخسي( ،)99 /3الجامع لمسائؿ المدكنة :البف يكنس( ،)1120 /3الشرح الكبير :البف
قدامة(.)72 /3

) )4انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)467 /3شرح منتيى اإلرادات :لمبيكتي (.)42 /1
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ويجاب عف ذلؾ :بأف األحاديث التي جاءت عف النبي ) )في فضؿ السكاؾ لمصائـ عامة في
ُ 
جميع األكقات ،سكاء قبؿ الزكاؿ أـ بعده ،رطب أـ يابس ،كالعاـ يبقى عمى عمكمو ما لـ يرد دليؿ

يخصصو ،كليس ىناؾ ما يخص استحباب السكاؾ قبؿ الزكاؿ دكف بعده ،أك أف النبي ) )كره

ذلؾ بعد الزكاؿ(.)1

ويناقش استدلليـ بالقياس عمى المضمضة:
ُ -3
قياس مع الفارؽ؛ َّ
ألف المضمضة ال تزيؿ خمكؼ فـ الصائـ ،بينما السكاؾ يزيمو ،فافترقا في
 بأنو ه
الحكـ (.)2

منشؤه مف الجكؼ بسبب الجكع ،كالعطش ،كليس مف الفـ،
ويجاب عف ذلؾ" :بأف خمكؼ الصائـ
ُ 
ي
فإزالة كسخ األسناف ال يؤثر في الخمكؼ ،كال يزيمو ،كليس لو بو عبلقة"(.)3

ب -مناقشة أدلة المذىب الثاني :كىـ الشافعية ،كالحنابمة ،القائمكف :باستحباب السكاؾ لمصائـ قبؿ
الزكاؿ ككراىتو بعد الزكاؿ.

الص ِائِـ أطيب عف اهلل مف ريح
وؼ فَِـ َّ
ُ -1يناقش توجيو استدلليـ بحديث أىبًي يى ىرٍي ىرةى ( ) « لَ ُخمُ ُ
المسؾ»،
 مف ستة أوجو(:)4

أ  -إف المضمضة أبمغ مف السكاؾ في قطع خمكؼ الفـ ،كقد أجمع عمى مشركعيتيا لمصائـ.
ب  -إف رضكاف اهلل أكبر مف استطابتو لخمكؼ فـ الصائـ.

ت  -إف محبتو لمسكاؾ أعظـ مف محبتو لبقاء خمكؼ فـ الصائـ.
ث -إف السكاؾ ال يمنع طيب الخمكؼ الذم يزيمو السكاؾ عند اهلل يكـ القيامة .

ج  -إف الخمكؼ ال يزكؿ بالسكاؾ؛ ألف سببو قائـ ،كىك خمك المعدة مف الطعاـ .

ح -كأف النبي) )عمـ أمتو ما يستحب كما يكره ليـ في الصياـ  ،كلـ يجعؿ السكاؾ مف المكركه.
ويناقش توجيو استدلليـ بحديث ىخب و
ستَا ُكوا ِبا ْل َع ِش ّْي»:
ُ -3
َّابَ ..« ،وَل تَ ْ

) )1انظر :النير الفائؽ :البف نجيـ( ،)27 /2بحر المذىب :لمركياني ( ،)299 /3الشرح الكبير :البف قدامة(/1
.)100

) )2انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)467 /3المجمكع :لمنككم( ،)279 /1المسائؿ الفقيية مف كتاب الركايتيف
كالكجييف :البف الفراء(.)267 /1
) )3شرح زاد المستقنع" لمشنقيطي ،كانظر :التجريد :لمقدكرم (.)1551 /3

) )4انظر :التجريد :لمقدكرم( ،)1551 /3شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي( ،)203 /1زاد المعاد :البف القيـ(/4
 ،)297المحمى باآلثار :البف حزـ(.)351 /4
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 بأف إسناد ىذا الحديث ضعيؼ ،ألف فيو كيساف القصار أبك عمرك كىك ضعيؼ ،كمف بينو كبيف
عمي( ) ،غير معركؼ(.)2()1

ويناقش استدلليـ بالقياس عمى دـ الشييد:
ُ -3
قياس مع الفارؽ؛ "ألف دـ الشييد يمنع مف إزالتو؛ ليككف عبلمة عميو في اآلخرة ،كىذا المعنى
 بأنو ه
ال يكجد في الخمكؼ؛ ألف الدـ مف آثار عبادة ظاىرة فجاز أف تشرع تبقيتوي ،كالخمكؼ أثر عبادة
باطنة فمـ تشرع تبقيتو أثرىا"(.)3

ويناقش استدلليـ بالقياس عمى المضمضة:
ُ -4
 بأنو "ال يمنع الصكـ مف أصميا كالمضمضة ،أك نقكؿ :فإذا أمف منيا إفساد الصكـ لـ يمنع
منيا"(.)4

جػ -مناقشة أدلة المذىب الثالث :كىك مذىب أبي يكسؼ مف الحنفية ،كالمالكية ،كالحنابمة في ركاية،
القائمكف :باستحباب استخداـ السكاؾ اليابس لمصائـ ،ككراىة استخدامو لمسكاؾ الرطب مطمقان ،سكاء

قبؿ الزكاؿ أـ بعده.

ُ يناقش قوليـ :بكراىة السكاؾ الرطب مطمقان لما فيو مف إدخاؿ الماء في فمو مف غير ضركرة؛
كذلؾ يكره:
مف أربعة وجوه(:)5

 -1بأف األحاديث التي جاءت عف النبي) )في فضؿ السكاؾ لمصائـ كغيره عامة في جميع
األكقات ،سكاء قبؿ الزكاؿ أـ بعده ،رطب أـ يابس ،كالعاـ يبقى عمى عمكمو ما لـ يرد دليؿ يخصصو،
كليس ىناؾ ما يخص استحباب الرطب دكف اليابس.

 -2كألف كؿ مف استحب لو السكاؾ بالعكد اليابس ،استحب لو السكاؾ بالعكد الرطب كغير الصائـ.

 -3كألف السكاؾ ليس أقكل في تأثيره عمى الصائـ مف المضمضة؛ ألف ما يبقى مف الرطكبة بعد
المضمضة أكثر مما يبقى بعد السكاؾ ،كمع ذلؾ لـ يمنع الصائـ منيا.

) )1انظر :تقريب التيذيب :البف حجر العسقبلني(ص.)463 :
) ) 2ككيساف ىك أبك عمركا ،الذم ينسب إليو الكيسانية ،كىك مشيكر بالكفر ،كقاتؿ محمد بف عمار بف ياسر بالسيؼ؛

ألنو قدـ عمييـ ككذبكا عمى رسكؿ اهلل) ،)أحاديث كقالكا لو :تركييا عف أبيؾ ،عف النبي) ،)فأبى ،فقالكا :فنركييا

كأنت حاضر ،فتمسؾ فامتنع ،فقاـ لو كيساف بالسيؼ فقتمو ،فكيؼ يستحسف ذكر ىذا في كتاب العمماء؟ كلكال خكفي أف
يغتر بو مف ال يعرفو لـ أتشاغؿ بذكره لشيرة حالو انظر :التجريد لمقدكرم( ،)1552 /3بتصرؼ يسير.
) )3التجريد لمقدكرم( ،)1553 /3كانظر :الذخيرة :لمقرافي(.)509 /2
) )4التجريد :لمقدكرم(.)1553 /3

) )5انظر :النير الفائؽ :البف نجيـ( ،)27 /2بحر المذىب :لمركياني( ،)299 /3زاد المعاد :البف القيـ(.)298 /4
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 -4إف ذلؾ مخالؼ لما ركم عف النبي) ،)كجمعه مف الصحابة الكراـ( ) ،كمف ذلؾ ما ركم ىع ًف
اؾ الصَّائًـ بًالسِّك ً
ط ًب كاٍل ىيابً ً
س»(.)1
اؾ َّ
ىف ىي ٍستى ى
ٍاب ًف يع ىم ىر( ) ،أنوي قى ى
ٍس أ ٍ
اؿ « :ىال ىبأ ى
ي
الر ٍ ى
ى
ثامناً :الرأي الراجح:
بعد عرض اآلراء ،كاألدلة ،كمناقشتيا ،يظير لمباحث ترجيح المذىب األكؿ ،كىك مذىب

الجميكر ،القائؿ :باستحباب السكاؾ لمصائـ مطمقان ،سكاء قبؿ الزكاؿ أـ بعده ،بعكد يابس أـ رطب.
مسوغات الترجيح:

 -1لعدـ التسميـ بما أكرده الشافعية ،كالحنابمة مف أدلة كمناقشة.
 -2ألف األحاديث التي جاءت عف النبي) )في فضؿ السكاؾ لمصائـ عامة في جميع األكقات،
سكاء قبؿ الزكاؿ أـ بعده ،رطب أـ يابس ،كالعاـ يبقى عمى عمكمو ما لـ يرد دليؿ يخصصو ،كليس

ىناؾ ما يخص استحباب السكاؾ قبؿ الزكاؿ دكف بعده ،كلك ثبت ذلؾ لبينو النبي) ،)إذ ال يجكز

تأخير البياف عف كقت الحاجة(.)2

 -3قمنا باستحباب السكاؾ لمصائـ مطمقان؛ كذلؾ عمبلن بالبراءة األصمية ،لعدـ كركد النيي عف ذلؾ،
ككؿ ما استدؿ بو الشافعية كالحنابمة ،إما ضعيؼ ،أك تخصيص لعمكـ األحاديث الدالة عمى السكاؾ

في كؿ األكقات بغير مخصص(.)3

 قاؿ ابف تيمية" :كلـ يقـ عمى كراىية السكاؾ بعد الزكاؿ دليؿ شرعي يصمح أف يخص عمكميات
نصكص استحباب السكاؾ"(.)4

 -4ألف االستدالؿ بحديث خمكؼ الصائـ ال يقكل عمى تخصيص األحاديث القاضية باستحباب
السكاؾ عمى العمكـ ،كال عمى معارضة تمؾ الخصكصيات.

مركم عف عمر ،كابف عباس ،كأبك ىريرة ،كعائشة ،كجمع مف الصحابة( ) ،كليس عف
 -5ألف ذلؾ
ه
كاحد منيـ فرؽ بيف أكؿ النيار كآخره ،كال بيف السكاؾ الرطب كاليابس.

) )1مصنؼ ابف أبي شيبة ،كتاب الصياـ ،باب ما ذكر في السكاؾ الرطب لمصائـ ،ح( ،)296 /2(/)9137اسناده
صحيح ،ألف ركاتو ثقات.

) )2انظر :النير الفائؽ :البف نجيـ( ،)27 /2بحر المذىب :لمركياني( ،)299 /3زاد المعاد :البف القيـ (،)298/4
شرح زاد المستقنع :لمشنقيطي(.)4 /10
) )3انظر :تماـ المنة في التعميؽ عمى فقو السنة :لؤللباني(ص ،)89 :المكسكعة الفقيية الميسرة :لحسيف العكايشة(/1
.)100

) )4مجمكع الفتاكل :البف تيمية(.)266 /25
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ممحوظو:

كيمحؽ بذلؾ جكاز االستياؾ بمعجكف األسناف لمصائـ فيك كالسكاؾ ال يفطر بو الصائـ ،كعميو التحرز
ي
مف ذىاب شيء منو إلى جكفو ،فإف غمبو شيء مف ذلؾ بدكف قصد فبل قضاء عميو ،إال أف األفضؿ
أف يتسكؾ بالسكاؾ المعركؼ ألف فيو الكفاية كالخير(.)1

) )1انظر :مجمكع فتاكم الشيخ ابف باز(.)260/15
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بحث يثايث
ما جاء فّنا ُِساحب َما ِك ٍ مو صُم ياطُع
كفيو أربعة مطالب:
المطمب األوؿ :حكـ صياـ الدىر.
المطمب الثاني :حكـ صياـ الستو مف شكاؿ.
المطمب الثالث :حكـ صياـ يكـ الجمعة.

المطمب الرابع :حكـ قطع صياـ التطكع.
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المطمب األوؿ
حكـ صياـ الدىر

أبدا ،بؿ يصكـ النيار ،كيفطر الميؿ ،كيسمى بصكـ
تعريؼ صياـ الدىر :ىك سرد الصكـ بأف ال يفطر ن
األبد(.)1
) في المسألة:

أولً :رأي اإلماـ مالؾ بف أنس(
ىى ىؿ اٍل ًعٍمًـ يقيكليكف« :الى بأٍس بً ً
ص ىي ًاـ َّ
الد ٍى ًر،
عف َمالِ ٌؾ؛ أَّىنوي ىس ًم ىع أ ٍ
ى ى
ى ى
ىضحى ،كاٍل ًف ٍ ً
اميا ،كًىي أىي ً
ً ً
يما
ط ًر ،ف ى
) )ىع ٍف ص ىي ى ى ى ي
َّاـ مننى ،ىكىي ٍكيـ ٍاأل ٍ ى ى
ذلِ َؾ»(.)2

َّاـ الَّتًي ىنيىى ىر يسك يؿ
ًإ ىذا أى ٍف ى
ط ىر ٍاألىي ى
ِ
ت إِلَ َّي
َح ُّ
س ِم ْع ُ
ىبمى ىغ ىنا َوذل َؾ أ َ
ب َما َ

ً
اهلل
ِفي

ثانياً :صورة المسألة:

شخص أراد أف يصكـ الدىر ،فما ىك حكـ صيامو؟ أيجكز لو ذلؾ أـ يكره؟

ثالثاً :تحرير محؿ النزاع:

اتفؽ الفقياء األربعة عمى أف التطكع بصياـ يكـ كافطار يكـ حسف إذا أفطر األياـ التي نيي عف

صياميا( ،)3كاختمفكا في حكـ صياـ الدىر(.)4
رابعاً مذاىب الفقياء:

المذىب األوؿ :كراىة صياـ الدىر مطمقان ،كىك مذىب الحنفية( ،)5كقكؿ لممالكية( ،)6كقكؿ لمشافعية(،)7
كقكؿ عند الحنابمة(.)8

المذىب الثاني :استحباب صياـ الدىر ،كىك مذىب اإلماـ مالؾ( ،)9كاليو ذىب جميكر المالكية(،)10
) )1انظر :شرح كتاب الصكـ مف صحيح البخارم :لمعتيبي(ص ،)178 :البياف كالتحصيؿ :البف رشد(.)20 /17

) )2مكطأ مالؾ :لمالؾ بف أنس ،كتاب الصياـ ،باب صياـ يكـ الفطر ،كاألضحى ،كالدىر ،ح(.)429 /3(/)1057
) )3انظر :اإلقناع في مسائؿ اإلجماع :البف القطاف( ،)232 /1مراتب اإلجماع :البف حزـ(ص.)41 :
) )4انظر :المجمكع شرح الميذب :لمنككم(.)389 /6

) )5انظر :فتح القدير :لمكماؿ ابف اليماـ( ،)350 /2تحفة الفقياء :لمسمرقندم( ،)344 /1تبييف الحقائؽ :لمزيمعي (/1
 ،)332حاشية ابف عابديف :البف عابديف(.)376 /2

) )6انظر :التبصرة :لمخمي( ،)818 /2عقد الجكاىر الثمينة :لمسعدم( ،)260 /1القكانيف الفقيية :البف جزم(ص:
 ،)78الدر الثميف كالمكرد المعيف :لمياره(ص.)455 :

) )7انظر :التيذيب :البف الفراء( ،)188 /3كفاية األخيار :لمحصني (ص.)207 :

) )8انظر :الجامع لعمكـ اإلماـ أحمد :لخالد الرباط( ،)464 /7الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف قدامة(،)110 /3
شرح العمدة :البف تيمية( ،)538 /1اإلنصاؼ :لممرداكم (.)516 -515 /7

) )9انظر :النكادر كالزيادات :لمقيركاني(.)77 /2

) )10انظر :النكادر كالزيادات :لمقيركاني( ،)77 /2البياف كالتحصيؿ :البف رشد( ،)20 /17جامع األميات :البف
يكنس (ص ،)178 :الذخيرة :لمقرافي(.)532 /2
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()2

()1

كىك مذىب الشافعية في الصحيح  ،كالحنابمة في المعتمد  ،إال أف المالكية كالشافعية ،قد صرحا
باالستحباب ،كأما الحنابمة فنصكصيـ جاءت بمفظ الجكاز ،كاالستحباب مقيد عند الجميع بأمريف:

 -1أف يفطر األياـ التي نيى اهلل( ) عف صياميا ،كىي أياـ العيديف ،كالتشريؽ ،كاال فيحرـ الصياـ
عندىـ.
 -2أالٌ يؤدم صكـ الدىر إلى تقصير في أداء الحقكؽ كالكاجبات ،أك يخاؼ الصائـ ضر انر عمى
نفسو ،فإف أدل لذلؾ يكره حينئذ عند الشافعية كالحنابمة ،كيجكز عند المالكية.

خامساً :سبب الختَلؼ:

يرجع سبب اختبلفيـ إلى ما يمي:

 -1تعدد األحاديث كاآلثار الكاردة عف الصحابة ( ) في جكاز صياـ الدىر ،أك المنع منو.
 -2اختبلفيـ في تأكيؿ األحاديث ،كاآلثار الكاردة عف الصحابة( ).
سادساً :أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الجميكر القائؿ بكراىة صياـ الدىر مطمقان بالسنة ،كاآلثار ،كالمعقكؿ.

أ -السنة النبوية:

 -1عف ىع ٍب ىد
وـ
الد ْ
َّى َرَ ،وتَقُ ُ

اؿ ًلي رسك يؿ ً
ً
اهلل) « :)يا ع ْب َد ِ
اهلل ْب َف
اؿ :قى ى
اهلل ٍب ىف ىع ٍم ورك( ) قى ى
َ َ
ىي
()3
المَّْي َؿ ،وِا َّن َؾ إِ َذا فَع ْم َ ِ
اـ َم ْف
ت َذل َؾَ ،ى َج َم ْت لَ ُو ا ْل َع ْي ُف َ ،وَن َي َك ْتَ ،ل َ
َ
َ
صَ

وـ
َع ْم ٍرو إِ َّن َؾ لَتَ ُ
ص ُ
اـ ْاأل ََب َد.)4(»...
َ
صَ

وجو الدللة :دؿ الحديث بعبارتو كبمنطكقو الصريح عمى أف مف يصكـ الدىر فميس لو صياـ؛ لما في

ذلؾ مف مشقة ،كيحتمؿ أنو دعاء عميو ،كىذا يقتضي كراىة صياـ الدىر(.)5
ً
اص( ) « :صـ يوما وأَف ِ
الع ً
 -2ما ركم أف َّ
ْط ْر َي ْو ًما ،فَ َذلِ َؾ
النبً ُّ
ُ ْ َْ ً َ
لع ٍب ىد اهلل ٍب ىف ىع ٍم ورك ٍب ًف ى
ي) )قىا ىؿ ى
ت :إًِّني أ ً
ِ
اؿ َّ
اـ َد ُاوَد َعمَ ْي ِو َّ
ْض ُؿ ّْ
ي))؟ «لَ
النبً ُّ
ض ىؿ ًم ٍف ىذلً ىؾ ،فىقى ى
يط ي
الص َي ِاـ» ،فى يقٍم ي
السَلَ ُـَ ،و ُى َو أَف َ
يؽ أى ٍف ى
ص َي ُ
ْض َؿ ِم ْف َذِل َؾ»(.)6
أَف َ

) )1انظر :الميذب :لمشيرازم( ،)345 /1الكسيط في المذىب :لمغزالي( )555 /2البياف :لمعمراني(،)553 /3
المجمكع :لمنككم(.)388 /6

) )2انظر :مسائؿ اإلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل :ألحمد بف حنبؿ(ص ،)180 :الفركع :البف مفمح( ،)93 /5اإلقناع
في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ :لمحجاكم( ،)319 /1كشاؼ القناع :لمبيكتي(.)342 /2
) )3أم غارت كدخمت في مكضعيا بالكمؿ كالعياء ،انظر :النياية في غريب الحديث كاألثر :البف األثير(.)100 /5
) )4صحيح مسمـ ،كتاب الصياـ ،باب النيي عف صكـ الدىر لمف تضرر فيو ،ح(.)815/2(/)1159
) )5انظر :التبصرة :لمخمي(.)819 /2

) )6صحيح البخارم ،كتاب الصكـ ،باب صكـ الدىر ،ح (.)40 /3(/)1976
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وجو الدللة :دؿ الحديث بمنطكقو عمى فضؿ صياـ داكد عميو السبلـ ،كأنو أفضؿ الصياـ ،كدؿ

كذلؾ عمى كراىة صياـ الدىر ،لما فيو مف المشقة ،كمخالفة ىدم النبي محمد ).)1()
شا ُك ْـ لِمَّ ِو َوأَتْقَا ُك ْـ لَ ُو،
َما َوالمَّ ِو إِ ّْني َأل ْ
 -3عف أ ىىن ىس ٍب ىف ىمالً وؾ ( ) أف ىر يسك يؿ المَّ ًو) )قى ى
َخ َ
اؿ ...« :أ َ
النساء ،فَم ْف رِغب ع ْف ِ
ِ
ِ
س ِم ّْني»(.)2
س َّنتي َفمَ ْي َ
ُصمّْي َوأ َْرقُ ُدَ ،وأَتََزَّو ُج ّْ َ َ َ َ َ َ ُ
وـ َوأُفْط ُرَ ،وأ َ
لَك ّْني أ ُ
َص ُ
وجو الدللة :فدؿ قكلو ) « )لكني أصكـ كأفطر ...فمف رغب عف سنتي فميس مني» ،عمى أف

صياـ الدىر مخالؼ لسنة كىدم النبي ) ،)كأف فيو تشديدان عمى النفس ،كديننا يسر(.)3
كؿ ً
اهلل ،ىك ٍي ى ً
صكـ َّ
اـ
الد ٍى ىر يكمَّوي؟ قى ى
اؿ :ىيا ىر يس ى
 -4عف يع ىم ير بف الخطاب( ) ،قى ى
اؿ)َ« :)ل َ
صَ
ؼ ب ىم ٍف ىي ي ي
ط َر.)4(»...
َوَل أَ ْف َ

وجو الدللة" :يعني لـ يكتب لو أجر الصياـ ،فكأنو لـ يصـ ،كامتنع عف الطعاـ كالشراب في

النيار ،فيك لـ يفطر كقيؿ :إف الجممة دعاء عميو بعدـ استطاعة الصكـ ،كعدـ القدرة عمى األكؿ

كالشرب"(.)5

ب -اآلثار:

 -1ىع ٍف أىبًي ىعم ورك َّ
صكـ َّ
الد ٍى ىر ،فى ىع ىبلهي بً ِّ
اؿ :ىبمىغى يع ىمر( )ى أ َّ
الد َّرًة ،ىك ىج ىع ىؿ ىيقيك يؿ:
الش ٍي ىبانً ِّي ،قى ى
ٍ
ىف ىريج نبل ىي ي ي
()6
« ُك ْؿ َيا َد ْى ُر ُك ْؿ َيا َد ْى ُر» .
 -2عف ي ٍحيى ٍبف عم ًرك ٍب ًف سمىمةى عف أىبً ً
اؿ :يسئً ىؿ ٍاب يف م ٍس يع و
ص ٍكًـ َّ
اؿ:
الد ٍى ًر فى ىك ًرىىوي ،ىكقى ى
يو ،قى ى
ى ى ىٍ
كد ،ىع ٍف ى
ىٍ ى ى ي ىٍ
ى
«صوـ ثَََل ثَ ِة أَي ٍ
ش ْي ٍر»(.)7
َّاـ ِم ْف ُك ّْؿ َ
َْ ُ
()8
 -3عف س ًع ًيد ٍب ًف جب ٍي ور( ) «أ ََّن ُو ِ
َّى ِر فَ َك ِرَى ُو» .
ص ْوِـ الد ْ
يى
سئ َؿ َع ْف َ
ُ
ىٍ ى

) )1انظر :فتح السبلـ شرح عمدة األحكاـ :البف حجر العسقبلني ( ،)248 /4المقدمات كالمميدات :البف رشد(/1
.)243
) )2صحيح البخارم ،كتاب الصكـ ،باب الترغيب في النكاح ،ح (.)2 /7(/)5063

) )3انظر :فتح البارم :البف حجر العسقبلني ( ،)514 /10نيؿ األكطار :لمشككاني(.)123 /6
) )4صحيح مسمـ ،كتاب الصياـ ،باب استحباب صياـ ثبلثة أياـ مف كؿ شير ،ح(.)818 /2(/)1162
) )5فتح المنعـ شرح صحيح مسمـ :لمكسى الشيف( ،)29 /5كانظر :التبصرة :لمخمي( ،)819 /2البياف :لمعمراني(/3
 ،)554الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف قدامة(.)110 /3

) )6مصنؼ ابف أبي شيبة ،كتاب الصياـ ،باب مف كره صكـ الدىر ،ح( ،)328 /2(/)9556قاؿ ابف حجر
العسقبلني :إسناده صحيح ،في كتابو :فتح البارم(.)222 /4
) )7المعجـ الكبير :لمطبراني ،باب ما جاء في خطبة ابف مسعكد ،كمف كبلمو ،ح( ،)201 /9(/)8983قاؿ زكريا
الباكستاني :صحيح ،في كتابو :ما صح مف آثار الصحابة في الفقو(.)680 /2

) )8مصنؼ ابف أبي شيبة ،كتاب الصياـ ،باب مف كره صكـ الدىر ،ح ( ،)328 /2(/)9558إسناده ضعيؼ ،ألف
فيو يحيى بف يماف العجمي ،كىك كثير الخطأ ،انظر :تقريب التيذيب :البف حجر العسقبلني(ص.)598 :
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وجو الدللة :دلت اآلثار عمى كراىية الصحابة كالتابعيف( ) لصكـ الدىر ،كالنيي عنو لما جاء

فيو مف المشقة كالعنت(.)1

ت -المعقوؿ:
 -1إف سرد صياـ الدىر لك لـ يكف مكركىا لمزـ أحد ثبلثة أمكر ممتنعة :أف يككف أحب إلى اهلل( )
ب
َح َّ
مف صكـ يكـ كافطار يكـ ،كأفضؿ منو؛ ألنو زيادة عمؿ ،كىذا مردكد بالحديث الصحيح« :إِ َّف أ َ
ِ ِ
ّْ ِ ِ
اـ َد ُاوَد ،)2(» ...كاما أف يككف مساكيان في الفضؿ ،كىك ممتنع أيضا ،كاما أف
الص َياـ إلَى اهلل ،ص َي ُ
يككف مباحا متساكم الطرفيف ال استحباب فيو ،كال كراىة ،كىذا ممتنع ،إذ ليس ىذا شأف العبادات ،بؿ
إما أف تككف راجحة أك مرجكحة(.)3

 -2النظر الصحيح لما في صياـ الدىر مف المشقة عمى النفس ،كالضعؼ عف أداء العبادات ،كعف
الكسب الذم يحتاج إليو المسمـ ،أك يصير طبعان لو ،كمبنى العبادة عمى مخالفة العادة ،كفيو التشبو

بالتبتؿ المنيي عنو ،كىذا يتعارض كمو مع التشريع مف التخفيؼ كالتيسير(.)4

أدلة المذىب الثاني :استدؿ المالكية ،كالشافعية في الصحيح ،كالحنابمة في المعتمد عمى استحباب

صياـ الدىر بالقرآف ،كالسنة ،كاآلثار ،كالمعقكؿ.

أ -القرآف الكريـ:

ش ُر أ َْمثَالِ َيا»[األنعاـ.]160 :
س َن ِة َفمَ ُو َع ْ
اء ِبا ْل َح َ
 قكلو تعالى « َم ْف َج َ

و
بحسنة كاحدة جكزم عنيا بعشر
وجو الدللة :دلت اآلية بعمكميا عمى أنو مف جاء يكـ القيامة
و
حسنات أمثاليا فضبلن مف اهلل ككرمان كىك ُّ
أقؿ المضاعفة لمحسنات ،فقد تنتيي إًلى سبعمائة أك أزيد،
كصكـ الدىر فيو مضاعفةه لمحسنات(.)5

) )1انظر :سمسمة اآلثار الصحيحة :ألبك عبد اهلل الداني( ،)301 /2ذخيرة العقبى في شرح المجتبى :محمد
اإلثيكبي(.)287 /21

) ) 2صحيح مسمـ ،كتاب الصياـ ،باب النيي عف صكـ الدىر لمف تضرر بو أك فكت بو حقا ،ح(.)816 /2(/)1159
) )3انظر :زاد المعاد في ىدم خير العباد :البف القيـ( ،)77 /2بتصرؼ يسير ،شرح مختصر خميؿ :لمخرشي(/2
.)260
) )4انظر :تحفة الفقياء :لمسمرقندم( ،)344 /1التبصرة :لمخمي( ،)819 /2البياف :لمعمراني( ،)554 /3المغني:

البف قدامة (.)172 /3

) )5انظر :تفسير ابف كثير( ،)378 /3صفكة التفاسير :محمد عمي الصابكني(.)399 /1
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ب -السنة النبوية:

ِ
س ِب ِ
ت َّ
يؿ المَّ ِوَ ،ب َّع َد
النبً َّ
الخ ٍد ًرمِّ( ) ،قى ى
 -1ىع ًف أىبًي ىس ًع ويد ي
اؿ :ىس ًم ٍع ي
اـ َي ْوماً في َ
ي) )ىيقيك يؿَ « :م ْف َ
صَ
المَّ ُو َو ْج َي ُو َع ِف َّ
الن ِ
يف َخ ِريفًا»(.)1
س ْب ِع َ
ار َ
وجو الدللة :دؿ الحديث بعمكمو عمى فضيمة الصياـ في سبيؿ اهلل ،كىك محمكؿ عمى مف ال
يتضرر بو ،كال يفكت بو حقان ،كمعناه المباعدة عف النار ،كالمعافاة منيا ،كالخريؼ السنة ،كالمراد

سبعيف سنة ،كىذا صياـ يكـ ،فكيؼ بمف صاـ الدىر ،فإف لو مف األجكر المضاعفة عند اهلل( )(.)2
ض ّْيقَ ْت َعمَ ْي ِو َج َي َّن ُـ.)3(»..
كسى ٍاألى ٍش ىع ًر ِّ
م ( ) ،ىع ًف النَّبً ِّي) )قى ى
اـ الد ْ
َّى َر ُ
اؿَ «:م ْف َ
 -2ىع ًف أ ىىبي يم ى
صَ
وجو الدللة " :قكؿ النككم( ) :كمعنى« :ضيقت عميو» أم  :عنو  ،فمـ يدخميا ،أك ضيقت
عميو؛ أم ال يككف لو فييا مكضع"(" ،)4كألنو لما ضيؽ عمى نفسو مسالؾ الشيكات بالصكـ ،ضيؽ اهلل

عميو النار ،فبل يبقى لو فييا مكاف؛ ألنو ضيؽ طرقيا بالعبادة"(.)5
) ،أ َّ
ىؿ
 -3ىع ٍف ىعائً ىشةى (
ىسمى ًم َّي( ) ،ىسأ ى
ىف ىح ٍم ىزةى ٍب ىف ىع ٍم ورك ٍاأل ٍ
ت،
كـ ًفي السَّفى ًر؟ قى ى
ص ْـ إِ ْف ِش ْئ َ
إًِّني ىريج هؿ أ ٍ
اؿُ « :
َّكىـ ،أىفىأ ي
ىس يريد الص ٍ
ىص ي

كؿ ً
رسك ىؿ ً
اهلل،
اؿ :ىيا ىر يس ى
اهلل) ،)فىقى ى
ىي
()6
وأَف ِ
ت» .
ْط ْر إِ ْف ِش ْئ َ
َ

وجو الدللة " :في ىذا الحديث" داللة لمذىب الشافعي كمكافقيو أف صكـ الدىر كسرده غير

مكركه لمف ال يخاؼ منو ضر انر ،كال يفكت بو حقان بشرط فطر يكمي العيديف كالتشريؽ؛ ألنو أخبر
بسرده ،كلـ ينكر عميو ،بؿ أقره عميو ،كأذف لو فيو في السفر ،ففي الحضر أكلى"(.)7

ت -اآلثار:

ت ع ٍب ىد المَّ ًو ٍبف عمر( ) عف ً
ص ىي ًاـ َّ
الد ٍى ًر ،فىقىا ىؿُ « :ك َّنا َن ُع ُّد أُولَ ِئ َؾ
ىٍ
 -1ىع ٍف يزٍرىعةى ٍب ىف ثىٍك وب قىا ىؿ :ىسأىٍل ي ى
ى ي ىى
يف.)8(»...
ِفي َنا ِم َف َّ
السا ِب ِق َ

) )1صحيح البخارم ،كتاب الجياد كالسير ،باب فضؿ الصكـ في سبيؿ اهلل ،ح(.)26 /4(/)2840

) )2انظر :شرح النككم عمى مسمـ :لمنككم ( ،)33 /8شرح صحيح البخارم :البف بطاؿ(.)48 /5
) ) 3صحيح ابف خزيمة ،كتاب الصياـ ،باب فضؿ صياـ الدىر إذا أفطر األياـ التي زجر عنيا ،ح(/3(/)2154
 ،)313قاؿ األعظمي :إسناده صحيح ،في المصدر نفسو.
) )4المجمكع :لمنككم(.)389 /6

) )5شرح الزرقاني عمى المكطأ :لمزرقاني(.)266 /2
) )6صحيح مسمـ ،كتاب الصياـ باب التخيير في الصكـ كالفطر في السفر ،ح(.)789 /2(/)1121
) )7شرح النككم عمى مسمـ( ،)237 /7كانظر :المجمكع  :لمنككم(.)389 /6
) ) 8صحيح ابف خزيمة ،كتاب الصياـ ،باب فضؿ صياـ الدىر إذا أفطر األياـ التي زجر عف الصياـ فييا،

ح( ،)314 /3(/)2156قاؿ األلباني :إسناده فيو ضعؼ؛ ألف يزرعة بف ثكب أكرده ابف أبي حاتـ ،كلـ يذكر فيو جرحا
كال تعديبل ،في المصدر نفسو.
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وجو الدللة :دؿ قكؿ ابف عمر( ) عمى جكاز صياـ الدىر ،كأف ذلؾ مف فعؿ صحابة

النبي).)1()

صوـ َعمَى َع ْي ِد َّ
َج ِؿ ال َغ ْز ِو،
 -2ىع ٍف أ ىىن ىس ٍب ىف ىمالً وؾ ( ) ،قى ى
اؿَ « :ك َ
الن ِب ّْي)ِ ،)م ْف أ ْ
اف أ َُبو طَ ْم َح َة لَ َي ُ ُ
ض َّ
َض َحى»(.)2
الن ِب ُّي) ،)لَ ْـ أ ََرهُ ُم ْف ِط ارً إَِّل َي ْوَـ ِف ْط ٍر أ َْو أ ْ
َفمَ َّما قُِب َ
وجو الدللة :دؿ األثر عمى بياف فضؿ الجياد ،كأنو مقدـ عمى سائر أعماؿ التطكع ،كفضؿ
الجمع بينو كبيف الصياـ ،ككذلؾ فيو داللو عمى جكاز صياـ الدىر(.)3
 -3ىع ٍف يع ٍرىكةى أ َّ
ضر»(.)4
ىف ىعائً ىشةى(
َّى َر ِفي َّ
وـ الد ْ
السفَ ِر َوا ْل َح َ
)َ « ،كا َن ْت تَ ُ
ص ُ
وجو الدللة :دؿ األثر عمى أف عائشة ( ) كانت تصكـ الدىر ،كىذا يدؿ عمى فضؿ صيامو،
كيستثنى مف ذلؾ أياـ العيديف كالتشريؽ لكركد النص بحرمة ذلؾ(.)5

ث -المعقوؿ:

 -1ييستحب صكـ الدىر عمبلن بالقاعدة الفقيية« :ما كاف أكثر فعبلن ،كاف أكثر فضبلن»(.)6
 -2إف ىناؾ "إجماعان عمى لزكـ صكـ الدىر إف نذره ،كلك كاف مكركىان أك ممنكعان لما لزـ الكفاء
بو"(.)7

 " -3ألف صكـ الدىر مف عبادات األبداف المبتدئة فجاز سرده في أكقات جكازه كالصبلة"(.)8

) )1انظر :المنيؿ العذب المكركد شرح سنف أبي داكد :لمسبكي( ،)175 /10الميذب :لمشيرازم(.)345 /1
) )2صحيح البخارم ،كتاب الجياد كالسير ،باب مف اختار الغزك عمى الصكـ ،ح(.)24 /4(/)2828
) )3انظر :التكضيح لشرح الجامع الصحيح :البف الممقف( ،)451-450 /17شرح صحيح البخارم :البف بطاؿ(/5
.)42

) ) 4السنف الكبرل لمبييقي ،كتاب الصياـ ،باب مف لـ ير بسرد الصياـ بأسا إذا لـ يخؼ عمى نفسو ضعفا كأفطر األياـ
المنيي عنيا ،ح( ،)496 /4(/)8483قاؿ زكريا الباكستاني :حسف ،في كتابو :ما صح مف آثار الصحابة في الفقو(/2
.)679

) )5انظر :المنيؿ العذب المكركد شرح سنف أبي داكد :لمسبكي(.)176 -175 /10
) )6األشباه كالنظائر :لمسيكطي(ص ،)143 :القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة :محمد الزحيمي(/2
.)731
) )7شرح الزرقاني عمى مختصر خميؿ :لمزرقاني( ،)378 /2فقو العبادات عمى المذىب المالكي :لمحاجة كككب(ص:
.)322

) )8المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة :لعبد الكىاب المالكي(ص.)487 :
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سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب:

أ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ :كىـ الجميكر ،القائؿ :بكراىة صياـ الدىر مطمقان كالمنع منو.
ً
اـ ْاأل ََب َد» ،مف عدة أكجو(:)1
اـ َم ْف َ
ُ -1يناقش توجيو استدلليـ بحديث ىع ٍب ىد اهلل ٍب ىف ىع ٍم ورك «َل َ
صَ
صَ
(أحدىا) :جكاب عائشة(

) ،كتابعيا عميو خبلئؽ كثير مف العمماء أف المراد مف صاـ الدىر

حقيقة بأف يصكـ معو العيد كالتشريؽ ،كىذا منيي عنو باإلجماع ،كالدليؿ عمى صحة ذلؾ:
قكؿ اإلماـ أحمد(

) في ركاية صالح :إف صاـ رجؿ كأفطر أياـ التشريؽ كالعيديف ،رجكت أف

ال يككف بذلؾ بأس ،كليس بصائـ الدىر ،كقاؿ في ركاية حنبؿ :إذا أفطر العيديف  ...فميس ذلؾ صكـ
الدىر.

(والثاني) :أنو محمكؿ عمى أف معناه أنو ال يجد مف مشقتو ما يجد غيره؛ ألنو يألفو كيسيؿ عميو

فيككف خب ار ال دعاء ،كمعناه ال صاـ صكما يمحقو فيو مشقة كبيرة كال أفطر بؿ ىك صائـ لو ثكاب
الصائميف.

(والثالث) :أنو محمكؿ عمى مف تضرر بصكـ الدىر ،أك فكت بو حقان ،كيؤيده أنو في حديث عبد

اهلل بف عمرك بف العاص( ) ،كاف النيي خطابان لو ،كقد ثبت عنو في الصحيح أنو عجز في آخر
عمره ،كندـ عمى ككنو لـ يقبؿ الرخصة ،ككاف يقكؿ يا ليتي قبمت رخصة رسكؿ اهلل) ،)فنيى

النبي) )ابف عمرك بف العاص( ) ،لعممو بأنو يضعؼ عف ذلؾ ،كأقر حمزة بف عمرك( ) لعممو
بقدرتو عمى ذلؾ ببل ضرر.

 -2ويناقش توجيو استدلليـ بحديث عب ىد ً
ِ ِ
اهلل ٍب ىف ىع ٍم ورك ٍب ًف ى ً
اـ َد ُاوَد»:
ىٍ
ُ
العاص( ) ... « ،فَ َذل َؾ ص َي ُ
 بأنو يدؿ عمى أف صياـ داكد عميو السبلـ أفضؿ الصياـ ،كليس فيو تصريح يمنع مف صياـ الدىر.
 -3ويناقش توجيو استدلليـ بحديث أ ىىنس ٍبف مالً وؾ( ) « ،لَ ِك ّْني أَصوـ وأُف ِ
ْط ُر:»...
ُ
ُ ُ َ
ى ى ى
 بأنو إف كاف عثماف بف مظعكف أحد ىؤالء الثبلثة رىط ،فيذا ىك نص الكبلـ الذم قالو لو ،كاف لـ
يكف ىك فالكبلـ الذم قالو لو ىك ما كاف في معناه ،كيدؿ عمى ذلؾ تأكيؿ مالؾ(

) لو بأف رسكؿ

اهلل) )كاف يعمؿ األشياء ليكسع عمى الناس ،كىك تأكيؿ جيد؛ ألف معناه أف رسكؿ اهلل) )كاف يصكـ
كيفطر ،كاف كاف األفضؿ أف يسرد الصياـ مخافة أف يسرده الناس ،فبل يقدركف عمى ذلؾ ،فيذا معنى

س َر»[البقرة:
س َر َول ُي ِر ُ
ما ذىب إليو مالؾ ،يشيد بصحتو قى ٍكلو تى ىعالىىُ « :ي ِر ُ
يد ِب ُك ُـ ا ْل ُع ْ
يد المَّ ُو ِب ُك ُـ ا ْل ُي ْ
ِ
ىف َّ
) ،أ َّ
وف ،فَِإ َّف المَّ َو لَ َي َم ُّؿ
 ،]185كما ركتو ىعائً ىشةى(
النبً ُّ
الع َم ِؿ َما تُ ِطيقُ َ
ي) )قاؿُ « :خ ُذوا م َف َ
()3( )2
َحتَّى تَ َممُّوا» . ،
) )1انظر :المجمكع :لمنككم( ،)390 /6المغني :البف قدامة(.)172 /3

) )2صحيح البخارم ،كتاب الصكـ ،باب صكـ شعباف ،ح(.)39 /3(/)1970
) )3انظر :البياف كالتحصيؿ :البف رشد(.)21 /17
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ط َر» ،مف عدة أكجو:
اـ َوَل أَ ْف َ
ُ -4
ويناقش توجيو استدلليـ بحديث يع ىم ير بف الخطاب «َل َ
صَ
أ -قالكا بأنو ال حجة ليـ في ىذا الحديث؛ ألف قكلو فيو" :ال صاـ كال أفطر" ليس معناه الدعاء عميو،

فيقتضي ذلؾ النيي عف صياـ الدىر ،كانما معناه :ما صاـ كما أفطر؛ ألف الحركؼ قد يبدؿ بعضيا
مف بعض ،أم :ما صاـ الصياـ الذم أعمى مراتب الصكـ ،إذ ال يؤمف أف يضعؼ عمى التمادم عمى

ذلؾ ،أك عمى سائر ما كاف يفعمو مف أعماؿ البر ،كالصبلة كقراءة القرآف ،كما أشبو ذلؾ مف األعماؿ

التي قد يضعؼ عنيا بمكاالة الصياـ(.)1

ويجاب عف ذلؾ :بأف البلـ ىنا نافيو ،يعني لـ يكتب لو أجر الصياـ ،فكأنو لـ يصـ ،كامتنع عف
ُ 
الطعاـ كالشراب في النيار ،فيك لـ يفطر(.)2

ب -كقيؿ إف النيي الكارد في الحديث محمك هؿ عمى مف صاـ األياـ المنيي عنيا(.)3

ويجاب عف ذلؾ :بأنو لك كاف المقصكد مف النيي الذم جاء في األحاديث ىك صياـ األياـ المنيي
ُ 
عنيا ،لما كاف لتخصيص األياـ الستة بالنيي معنى أك فائدة ،كلما خص األياـ الستة بالنيي ،دؿ
عمى أف صكـ الباقي جائز ،ما لـ يرد دليؿ عمى خبلؼ ذلؾ ،كىنا قد كرد الدليؿ بكراىة صياـ

الدىر ،فيؤخذ بمكجب ىذه األدلة(.)4
 قاؿ ابف تيمية(

)" :مف حمؿ ذلؾ عمى أف المراد صكـ األياـ الخمسة فقد غمط ،فإف صكـ

الدىر ال يراد بو صكـ خمسة أياـ فقط ،كتمؾ الخمسة صكميا محرـ"(.)5

 وقاؿ ابف القيـ( )" :كليس مراده بيذا مف صاـ األياـ المحرمة ،فإنوي ذكر ذلؾ جكابان لمف قاؿ:
أرأيت مف صاـ الدىر؟ كأيضان فإف أياـ التحريـ مستثناة بالشرع غير قابمة لمصكـ شرعا فيي بمنزلة
الميؿ شرعا"(.)6

ت -كقيؿ إف النيي الكارد في الحديث محمكؿ عمى أشخاص يمعيَّنيف ،أك عمى مف يضعفو ىذا
الصكـ(.)7

) )1البياف كالتحصيؿ :البف رشد(.)21 /17
) )2انظر :التبصرة :لمخمي( ،)819 /2البياف :لمعمراني( ،)554 /3الشرح الكبير عمى متف المقنع :البف قدامة(/3
.)110

) )3انظر :الذخيرة :لمقرافي( ،)532 /2البياف :لمعمراني( ،)554 /3نياية المحتاج :لمرممي(.)210/3
) )4انظر :بحر المذىب :لمركياني(.)308 /3
) )5مجمكع الفتاكل :البف تيمية(.)302 /22
) )6زاد المعاد في ىدم خير العباد :البف القيـ(.)76 /2

) )7انظر :التنبيو عمى مبادئ التكجيو :لمتنكخي( ،)760 /2البياف :لمعمراني( ،)554 /3نياية المحتاج :لمرممي(/3
.)210
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ويجاب عف ذلؾ :بأف األدلة عامة في كراىة صياـ الدىر ،كلـ يرد دليؿ يدؿ عمى التخصيص،
ُ 
عمبلن بالقاعدة األصكلية "بأف العاـ يبقى عمى عمكمو ما لـ دليؿ يخصصو"(.)1
ويناقش توجيو استدلليـ بحديث ىع ٍب ىد المَّ ًو ٍب ىف ىع ٍم ورك« :أفضؿ الصياـ صياـ داود»:
ُ -5
 بأنو محمكؿ عمى مف سأؿ :أم عمى مف جيؿ صكمو ،كليس فيو ما يشير إلى كراىة صكـ
الدىر ،كقيؿ :إف ىذا الحديث قالو النبي) ،)في حق بعض أصحابه؛ ألن صوم داود كان
يناسبهم(.)2

ويجاب عف ذلؾ :بأف سياؽ الحديث جاء في السؤاؿ عف صكـ الدىر ،كلك كاف صكمو جائ انز لبينو
ُ 
النبي) ،)إذ ال يجكز تأخير البياف عف كقت الحاجة ،بؿ كرىو) ،)كعبر بأف صكـ داكد(عميو
السبلـ) ،ىك أفضؿ الصياـ ،كليس ىناؾ دليؿ بالتخصيص.
ويناقش بما استدلوا بو مف اآلثار بأف بعض الصحابة كالتابعيف( ) كرىكا صياـ الدىر:
ُ -6
 بأف ذلؾ ييحمؿ عمى مف صاـ األياـ المنيي عنيا ،أك مف خاؼ عميو المشقة( ،)3كقد أجبنا عف
ذلؾ.

ب -مناقشة أدلة المذىب الثاني :كىـ المالكية ،كالشافعية ،كالحنابمة ،القائمكف باستحباب صياـ الدىر.
ش ُر أ َْمثَالِ َيا» [األنعاـ.]160 :
س َن ِة َفمَ ُو َع ْ
اء ِبا ْل َح َ
ُ -1يناقش توجيو استدلليـ بقكلو تعالىَ « :م ْف َج َ
ِ
س ِب ِ
يؿ المَّ ِو :» ...
وتوجيو استدلليـ ،بحديث أبي سعيد ي
اـ َي ْو ًما في َ
الخ ٍد ًرمِّ( )َ « ،م ْف َ
صَ
عاماف في كؿ صياـ ،كقد جاءت األدلة السابقة بتخصيص صياـ الدىر مف عمكـ
 بأنيما َّ
االستحباب.

ض ّْيقَ ْت َعمَ ْي ِو
ويناقش توجيو استدلليـ ،بحديث أبك مكسى ٍاألى ٍش ىع ًر ِّ
اـ الد ْ
َّى َر ُ
ُ -2
م( )َ « ،م ْف َ
صَ
َج َينـ»:


"بأنو قد اختمؼ في معنى ىذا الحديث ،فقيؿ :ضيقت عميو حص ار لو فييا ،لتشديده عمى نفسو،
وقاؿ آخروف :بؿ ضيقت عميو ،فبل يبقى لو فييا مكضع ،كرجحت ىذه الطائفة ىذا التأكيؿ ،بأف

الصائـ لما ضيؽ عمى نفسو مسالؾ الشيكات بالصكـ ضيؽ اهلل عميو النار ،فبل يبقى لو فييا

) )1أثر االختبلؼ في القكاعد األصكلية :محمد الغفار( ،)5 /5شرح القكاعد كاألصكؿ الجامعة :ألحمد الحازمي(/14
.)15

) )2انظر :مكاىب الجميؿ :لمحطاب( ،)443 /2شرح مختصر خميؿ :لمخرشي(.)260 /2
) )3انظر :حاشية ابف عابديف( ،)376 /2البياف :لمعمراني( ،)554 /3نياية المحتاج :لمرممي(.)210 /3
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مكاف ،ورجحت الطائفة األولى تأويميا :ألنو لك أراد ىذا المعنى لقاؿ :ضيقت عنو ،كأما التضييؽ
عميو فبل يككف إال كىك فييا"(.)1

ت ،وأَف ِ
ِ
ت»:
ويناقش توجيو استدلليـ بحديث ىعائً ىشةى (
ْط ْر إِ ْف ِش ْئ َ
ُ -3
ص ْـ إِ ْف ش ْئ َ َ
)ُ « ،
 بأف سؤاؿ حمزة إنما كاف عف الصكـ في السفر ال عف صكـ الدىر ،كال يمزـ مف سرد الصياـ صكـ
الدىر ،ككذلؾ فإف سرد الصكـ ىنا ليس ىك صياـ الدىر كمو ،كانما ىك متابعة الصياـ ألشير طكيمة،
كلكف ليس صياـ العاـ كمو( ،)2كىذا ما تشيد لو قكاعد المغة بأف السرد يعني" :المتابعة كالمكاالة"(.)3

 -4ويناقش استدلليـ باألثر أف صكـ الدىر قد صامو صحابة النبي( ) مف كجييف:
أ -بأف منيـ مف استحب ذلؾ كرأكه أفضؿ مف صكـ يكـ كفطر يكـ ،كمنيـ مف لـ يركهي أفضؿ بؿ
جعمكه سائغان ببل كراىة ،كجعمكا صكـ شطر الدىر أفضؿ منو ،كحممكا ما كرد في ترؾ صكـ الدىر
عمى مف صاـ أياـ النيي ،وأكثرىـ وىو الصواب :مف جعؿ ذلؾ تركان لؤلكلى ،أك كره ذلؾ؛ ألف األدلة

جاءت صريحة في كراىة ذلؾ(.)4

ب -ييحمؿ صكـ عائشة كعمر كغيرىـ مف الصحابة( ) ،عمى تتابع الصياـ كليس صكـ الدىر(.)5
 -5ويناقش قوليـ :إف ىناؾ إجماعان عمى لزكـ صكـ الدىر إف نذره ،كلك كاف مكركىان لما لزـ الكفاء
بو:

 بأنو لـ ينعقد اإلجماع عمى ذلؾ ،فقد كقع الخبلؼ بيف الفقياء ،ىؿ نستثني العيديف كأياـ التشريؽ
مف نذر صكـ الدىر أـ ال؟ كاف استيثنيت ىؿ يجب قضاؤىا فيما بعد أـ ال؟(.)6
ثامناً :الرأي الراجح:
بعد عرض اآلراء ،كاألدلة ،كمناقشتيا ،يظير لمباحث ترجيح المذىب األكؿ ،كىك مذىب الجميكر،

القائؿ :بكراىة صياـ الدىر مطمقان كالمنع منو.

) )1زاد المعاد في ىدم خير العباد :البف القيـ( ،)78 /2كانظر :تحفة المحتاج :البف حجر الييثمي(.)115 /2
) )2انظر :فتح البارم :البف حجر( ،)223 /4تحفة المحتاج :البف الممقف( ،)116 /2المحمى باآلثار :البف حزـ(/4
.)433

) )3لساف العرب ،مادة سرد :البف منظكر( ،)211 /3تاج العركس ،مادة سردَّ :
لمزبيدم(.)187 /8
) )4انظر :مجمكع الفتاكل :البف تيمية(.)303 -301 /22
) )5انظر :المحمى باآلثار :البف حزـ الظاىرم(.)435 -434 /4

) )6انظر :شرح الزرقاني عمى مختصر خميؿ :لمزرقاني( ،)386 -385 /2التيذيب في فقو الشافعي :البف الفراء(/3
.)190
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مسوغات الترجيح:

 -1لعدـ التسميـ باالستدالؿ الذم أكرده أصحاب القكؿ الثاني.
 -2ألف أدلةي النيي قكية كصريحة في كراىة صياـ الدىر ،كالمحظكر مقدـ عمى المبيح.
 -3ألف أدلة النيي مف داللة المنطكؽ ،كأدلة الجكاز مف داللة المفيكـ( ،)1كداللة المنطكؽ مقدمةه عمى
داللة المفيكـ(.)2

 -4ألف النبي) ،)قد بيف أف الراجح مف صكـ الدىر كىك إضاعة ما ىك أكلى مف الصكـ ،كحصكؿ
المفسدة راجحة ىنا ،فيككف قد فكت مصمحة راجحة كاجبة أك مستحبة مع حصكؿ مفسدة راجحة عمى

مصمحة الصكـ(.)3

 -5كألف العمة المنكطة بالجكاز كالضعؼ أك غيره ال تتخمؼ عف شخص.

) ) 1فالمنطكؽ :ىك المعنى المستفاد مف صريح المفظ ،كقد يقاؿ :ما دؿ عميو المفظ في محؿ النطؽ ،كتحريـ التأفيؼ

مف قى ٍكلو تى ىعالىى{ :فى ىبل تىيق ٍؿ لىيي ىما أ ٍّ
يؼ}[،اإلسراء ،]23 :كالمفيكـ :ىك المعنى البلزـ لمفظ كلـ يصرح بو فيو ،كقد يقاؿ :ما
دؿ عميو المفظ ال في محؿ النطؽ ،كتحريـ الضرب المبلزـ لآلية السابقة ،انظر :إرشاد الفحكؿ مف عمـ األصكؿ:
لمشككاني(.)36 /2

) )2أصكؿ الفقو الذم ال يسع الفقيو جيمو :لمقاضي عياض(ص.)438 :
) )3انظر :مجمكع الفتاكم :البف تيمية(.)302/22
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المطمب الثاني
حكـ صياـ الستة مف شواؿ

أولً :رأى اإلماـ مالؾ بف أنس ( ) في المسألة:
ِ ِ
اؿ ي ْحيى :س ِمع ُ ِ
صي ِاـ ِستَّ ِة أَي ٍ
ىحدان ًم ٍف
ض َ
َّاـ َب ْع َد ا ْل ِف ْط ِر ِم ْف َرَم َ
اف« :إًَّنوي لى ٍـ ىي ىر أ ى
ت َمالكاً َيقُوؿ في َ
قَ َ َ َ
َ ْ
ً
السمى ً
ً ً
أًٍ ً ً ً ً
ؼ ،كًا َّف أ ٍ ً ً
كف
ىحود ًم ىف َّ
كميىا ،ىكلى ٍـ ىيٍبمي ٍغني ذل ىؾ ىع ٍف أ ى
كف ذل ىؾ ،ىكىي ىخافي ى
ىى ىؿ اٍلعٍمـ ىي ٍك ىريى ى
ىىؿ اٍلعٍمـ ىكاٍلف ٍقو ىي ي
ص ي
ى
ً ً
ً
ً
ىى ًؿ اٍل ًعٍمًـ،
بً ٍد ىعتىو ،ىكأى ٍف ييٍم ًح ى
صةن ًع ٍن ىد أ ٍ
اف ىما لى ٍي ىس ًم ٍنوي ،أ ٍ
ؽ بً ىرىم ى
ض ى
ىى يؿ اٍل ىجيىالىة ىكاٍل ىجفىاء ،لى ٍك ىأر ٍىكا في ذل ىؾ ير ٍخ ى
كف ذلً ىؾ»(.)1
ىكىأر ٍىك يى ٍـ ىي ٍع ىممي ى
ثانياً :صورة المسألة:

رجؿ أنيى صياـ شير رمضاف ،كأراد أف يتبعو بستة مف شكاؿ ،فما ىك حكـ صياـ ىذه األياـ؟

ثالثاً :تحرير محؿ النزاع:

اتفؽ الفقياء األربعة عمى استحباب الصكـ متطكعان ما لـ يكف يكـ الشؾ ،كال اليكـ الذم بعد

النصؼ مف شعباف ،كال يكـ جمعة ،كال أياـ التشريؽ الثبلثة بعد يكـ النحر( ،)2كاختمفكا في صياـ الستة

مف شكاؿ بعد الفطر ،ىؿ ييستحب صكميا أـ ال؟(.)3
رابعاً :مذاىب الفقياء:

المذىب األوؿ :ييسف صياـ الستةي أياـ مف شكاؿ ،كىك مذىب الحنفية( ،)4كالمالكية(،)5
كالشافعية( ،)6كالحنابمة( ،)7إال أنو كقع الخبلؼ بيف أصحاب ىذا القكؿ في كيفية صياميا ،ىؿ تصاـ

متتابعة في أكؿ شير شكاؿ ،أـ متفرقة.

) )1مكطأ مالؾ :لمالؾ بف أنس ،كتاب الصياـ ،باب جامع الصياـ ،ح(.)447 /3(/)1103
) )2انظر :مراتب اإلجماع :البف حزـ الظاىرم(ص ،)42-41 :كانظر :اإلقناع في مسائؿ اإلجماع :البف القطاف
(.)231 /1

) )3انظر :اختبلؼ األئمة العمماء :البف يىبيرة(.)257 /1

) )4انظر :بدائع الصنائع :لمكاساني( ،)78 /2البحر الرائؽ :البف نجيـ( ، ،)278 /2المحيط البرىاني :لبرىاف الديف
البخارم ( ،)393 /2فتح القدير :لمكماؿ ابف اليماـ(.)349 /2

) )5انظر :النكادر كالزيادات :لمقيركاني( ،)82 /2التبصرة :لمخمي( ،)815 /2الذخيرة :لمقرافي(،)530 /2التاج
كاإلكميؿ :لممكاؽ(.)329 /3
) )6انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)475 /3الميذب :لمشيرازم( ،)344 /1بحر المذىب :لمركياني(،)306 /3
مغني المحتاج :لمشربيني(.)184 /2

) )7انظر :مسائؿ اإلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل :ألحمد بف حنبؿ(ص ،)193 :المغني :البف قدامة(،)176 /3
منتيى اإلرادات :البف النجار( ،)38-37 /2كشاؼ القناع :لمبيكتي(.)337 /2
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 عمى ثَل ثة أقواؿ سأذكرىا باختصار ألنيا ليست محؿ بحثنا:

القوؿ األوؿ :قالكا بكراىة صياـ ىذه األياـ متتابعة في أكؿ شكاؿ ،كجكاز صياميا متفرقة عمى

مدار الشير ،كىذا ما ذىب إليو أبك يكسؼ مف الحنفية( ،)1كالمالكية(.)2

أخرىا عف
القوؿ الثاني :قالكا باستحباب صكـ ىذه األياـ متتابعة في أكؿ شكاؿ ،فإف فرقيا أك ٌ
أكؿ شكاؿ جاز صكمو ،كىذا ما ذىب إليو محمد بف الحسف مف الحنفية( ،)3كالشافعية( ،)4كقكؿ

لمحنابمة(.)5

فرؽ بيف أف يتابعيا أك يفرقيا مف الشير كمو ،كتحصؿ فضيمتيا متتابعة
القوؿ الثالث :قالكا إنو ال ى
كمتفرقة ،كىك قكؿ عامة الحنابمة ،كىك ظاىر كبلـ اإلماـ أحمد ،كىك الراجح في المذىب(.)6

المذىب الثاني :ييكره صياـ الستةي مف شكاؿ بعد الفطر ،متتابعان أـ متفرقان ،كىك قكؿ اإلماـ أبك
حنيفة( ،)7كمذىب اإلماـ مالؾ(.)8

خامساً :سبب الختَلؼ:

يرجع سبب اختبلفيـ إلى :أف ىناؾ مف األئمة ربما لـ يصمو أحاديث استحباب صياـ الستة مف

شكاؿ بعد الفطر ،لذلؾ قالكا بكراىيتيا خكفان مف اعتقادىا أنيا مف رمضاف ،كعمى فرض كصكليا ،فمف

ضعؼ ىذه
قاؿ بصحة ىذه األحاديث ،قاؿ :باستحباب صكميا ،لما فييا مف األجر العظيـ ،كمف ٌ

) )1انظر :تحفة الفقياء :لمسمرقندم( ،)343 /1فتح القدير :لمكماؿ ابف اليماـ( ،)349 /2البحر الرائؽ :البف
نجيـ(.)278 /2
) )2انظر :مكاىب الجميؿ :لمحطاب( ،)414 /2الشرح الكبير :لمدردير( ،)517 /1فقو العبادات عمى المذىب المالكي:
لمحاجة كككب عبيد(ص.)323 :
ٌ
) )3انظر :بدائع الصنائع :لمكاساني( ،)78 /2منحة السمكؾ :لبد الديف العيني(ص ،)277 :ممتقى األبحر :إلبراىيـ
الحمبي (ص ،)375 :حاشية ابف عابديف(.)435 /2
) )4انظر :الميذب :لمشيرازم( ،)344 /1المجمكع  :لمنككم( ،)379 /6مغني المحتاج :لمشربيني(.)184 /2
) )5انظر :شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي :لمزركشي( ،)639 /2اإلنصاؼ :لممرداكم( ،)518 /7منتيى
اإل اردات :البف النجار(.)38/2

) )6انظر :المغني :البف قدامة( ،)176 /3الفركع :البف مفمح( ،)85 /5اإلنصاؼ :لممرداكم(.)518 /7
) )7انظر :تحفة الفقياء :لمسمرقندم( ،)344 /1تبييف الحقائؽ :لمزيمعي( ،)332 /1البحر الرائؽ :البف نجيـ
( ،)278 /2حاشية ابف عابديف (.)435 /2

) )8انظر :الكافي في فقو أىؿ المدينة :البف عبد البر( ،)350 /1بداية المجتيد :البف رشد( ،)71-70 /2جامع
األميات :البف يكنس(ص ،)178 :مختصر خميؿ :لخميؿ بف إسحاؽ(ص.)61 :
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()1

األحاديث ،أك قاؿ بأنيا مكقكفو  ،قاؿ بكراىيتيا ،كعدـ استحباب صكميا ،خكفان مف أف يمحؽ الناس

برمضاف ما ليس في رمضاف(.)2

سادساً :أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الجميكر القائؿ باستحباب صياـ الستة مف شكاؿ بالسنة ،كاآلثار ،كالمعقكؿ

أ -السنة النبوية:

ىف رسك ىؿ ً
اف ثُ َّـ أَتْ َب َع ُو
ص ًار ِّ
اهلل) ،)قى ى
ض َ
اـ َرَم َ
 -1ىع ٍف أىبًي أىي ى
اؿَ « :م ْف َ
م( ) أَّىنوي ىح َّدثىوي أ َّ ى ي
ُّكب ٍاأل ٍىن ى
صَ
اف َك ِ
َّى ِر»(.)3
ِستِّا ِم ْف َ
ص َي ِاـ الد ْ
ش َّو ٍاؿَ ،ك َ
وجو الدللة :دؿ الحديث بعبارتو كبمنطكقو الصريح عمى استحباب صياـ الستة مف شكاؿ؛ لما

يترتب عمى ذلؾ مف األجر كالثكاب العظيـ(.)4
ً َّ ً
ً َّ ً
اؿ« :م ْف صاـ ِستَّ َة أَي ٍ
َّاـ َب ْع َد ا ْل ِف ْط ِر
 -2ىع ٍف ثى ٍكىب ى
اف ،ىم ٍكلىى ىر يسكؿ المو) ،)ىع ٍف ىر يسكؿ المو) ،)أَّىنوي قى ى َ َ َ
اف تَماـ َّ ِ
ش ُر أ َْمثَالِ َيا»(.)5
س َن ِة َفمَ ُو َع ْ
اء ِبا ْل َح َ
الس َنةَ ،م ْف َج َ
َك َ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
صياـ ِستَّ ِة أَي ٍ
اـ
ش َرِة أَ ْ
ش َّو ٍاؿ ِب َ
َّاـ ِم ْف َ
اف ِب َع َ
اـ َ
ض َ
ش ْي ِر َرَم َ
ش ْي َرْي ِف فَ َذل َؾ ص َي ُ
ش ُي ٍر َو َ ُ
كفي ركاية « :ص َي ُ
س َن ٍة»(.)6
َ
وجو الدللة :دلت األحاديث عمى سنية صياـ الستة مف شكاؿ ،كأنيا تعادؿ صكـ السنة؛ ألف
الحسنة بعشرة أمثاليا فرمضاف بعشرة أشير ،كالستة بشيريف(.)7

ب -اآلثار:


إف ىذه األياـ قد استحب صياميا جمعه كبير مف الصحابة كالتابعيف ،كابف عباس كابف
مسعكد( )(.)8

) ) 1الحديث المكقكؼ " :ىكما أضيؼ إلى الصحابي مف قكؿ ،أكفعؿ ،أك تقرير ،أك صفة ،كلـ يتجاكزه" ،تحرير عمكـ
الجديع (.)39 /1
الحديث :لعبدهلل ي
) )2انظر :لطائؼ المعارؼ :البف رجب(ص ،)218 :بداية المجتيد :البف رشد(.)71 /2
) )3صحيح مسمـ ،كتاب الصياـ ،باب استحباب صكـ ستة أياـ مف شكاؿ إتباعا لرمضاف ،ح(.)822 /2(/)1164
) )4انظر :شرح النككم عمى مسمـ :لمنككم( ،)56 /8المجمكع :لمنككم(.)379 /6
) )5سنف ابف ماجو ،كتاب الصياـ ،باب صياـ ستة أياـ مف شكاؿ ،ح( ،)547 /1(/)1715قاؿ األلباني :صحيح ،في

كتابو :صحيح الجامع الصغير كزيادتو ،ح(.)1084 /2(/)6328

) )6السنف الكبرل :لمنسائي ،كتاب الصياـ ،باب صياـ ستة أياـ مف شكاؿ ،ح( ،)239 /3(/)2873قاؿ األلباني:
اسناده صحيح ،في كتابو :إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ :لؤللباني ،ح(.)107 /4(/)950
) )7انظر :الذخيرة :لمقرافي( ،)530 /2نياية المحتاج :لمرممي( ،)208 /3المغني :البف قدامة(.)177 /3

) )8انظر :نيؿ األكطار :لمشككاني( ،)282 /4لطائؼ المعارؼ :البف رجب(ص ،)218 :المغني :البف قدامة
(.)176 /3
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ت -المعقوؿ:

إف صياـ ستة أياـ مف شكاؿ بعد رمضاف يستكمؿ بيا أجر صياـ َّ
الدىر كمو(.)1
ٌ -1
ى
الركاتب قبؿ الصَّبلة المفركضة كبعدىا ،فيكمؿ بذلؾ ما
إف صياـ شكاؿ كشعباف ،كصبلة السنف َّ
ٌ -2

حصؿ في الفرض مف خمؿ كنقصَّ ،
يكـ القيامة(.)2
فإف الفر ى
ائض تجبر أك تكمؿ بالنكافؿ ى
ألف صياـ رمضاف يكجب مغفرةى ما تقدـ مف ُّ
َّ -3
الذنكب ،كىذه نعمة ،فيككف معاكدةي الصياـ بعد الفطر
ى
ى
كر ليذه النعمة ،كقد كاف النبي) ،)يقكـ حتى تتكرـ قدماه ،فيقاؿ لو :أتفعؿ ىذا كقد غفر اهلل لؾ ما
يش نا

تقدـ مف ذنبؾ كما َّ
َّ
ورا؟!»(.)4(،)3
وف َع ْب ًدا َ
تأخر؟! فيقكؿ« :أَفََلَ أَ ُك ُ
ش ُك ً
أدلة المذىب الثاني :استدؿ اإلماـ أبك حنيفة ،كاإلماـ مالؾ القائمكف بكراىة صياـ الستة مف شكاؿ،

سكاء كانت متتابعا بيكـ الفطر أك متفرقة باألثار كالمعقكؿ.

أ -اآلثار:


ت معم ار ،عف ً
الرَّاز ً
ص ىي ًاـ الس ِّ
ط ًر
اؿ ىع ٍب يد َّ
اـ ىب ٍع ىد اٍل ًف ٍ
ِّت الَّتًي ىب ٍع ىد ىي ٍكًـ اٍل ًف ٍ
قى ى
ؽ :ىك ىسأىٍل ي ى ٍ ى ن ى ٍ
ط ًر ،ىكقىاليكا لىوي :تي ى
صي
اؿ« :معا َذ المَّ ِو إِنَّما ِىي أَي ِ ٍ
َّاـ قَْب َؿ أَي ِ
شر ٍب ،ولَ ِك ْف تُصاـ ثَََل ثَ ُة أَي ٍ
َّاـ ا ْل ُغّْر ،أ َْو
َّاـ عيد َوأَ ْك ٍؿ َو ُ ْ َ
بًىي ٍكوـ ،فىقى ى َ َ
َ ُ
َ َ ُ
ِ
ش َر» ،ىك ىسأىٍل ىنا ىع ٍب ىد
س َة َع َ
ش َرَ ،وأ َْرَب َع َة َع َ
َّاـ ا ْل ُغّْر ثَََل ثَ َة َع َ
ش َرَ ،و َخ ْم َ
ثَََل ثَ ُة أَيَّاـ ا ْل ُغّْر أ َْوَب ْع َد َىاَ ،وأَي ُ
ِ
َّ ً
الرَّاز ً
يدا»(.)5
َّ
اء َ
ش ِد ً
كـ ىي ٍكىـ الثاني؟ فَ َك ِرهَ َذل َؾَ ،وأ ََباهُ إِ َب ً
ؽ « :ىع َّم ٍف ىي ي
ص ي

وجو الدللة :دؿ األثر عمى أف معم انر كاف يستنكر صياـ ىذه األياـ استنكا انر شديدان.

ب -المعقوؿ:

 -1إف صياـ ىذه األياـ ،كىي الستة مف شكاؿ لـ ييؤثر عف السمؼ كأىؿ العمـ بأنيـ صامكىا ،بؿ
كرىكا صياميا ،خكفان مف أف تمحؽ برمضاف(.)6
 -2أنو كقع ما خافو اإلماـ مالؾ في بعض ببلد خرساف ،إذ كانكا يقكمكف لسحكرىا عمى عادتيـ في
()7

رمضاف

 -3إف صياـ ىذه األياـ فييا مشابية ألىؿ الكتاب؛ لككنيـ زادكا في صياميـ ما لـ يشرع ،ككذا مف
يصكـ ىذه الست ،فيخشى عمى العامة أف يقع منيـ الزيادة عمى رمضاف(.)8

) )1انظر :المغني :البف قدامة(.)176 /3
) )2انظر :لطائؼ المعارؼ :البف رجب(ص.)222-220 :

) )3صحيح البخارم ،كتاب الرقاؽ ،باب الصبر عف محارـ اهلل ،ح(.)99 /8(/)6471
) )4انظر :لطائؼ المعارؼ :البف رجب(ص.)222-220 :
) )5مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني ،كتاب الصياـ ،باب صكـ الستة التي بعد رمضاف ،ح(.)316 /4(/)7922
) )6انظر :تبييف الحقائؽ :لمزيمعي(.)332 /1
) )7انظر :تفسير القرطبي(.)332 /2

) )8انظر :تبييف الحقائؽ :لمزيمعي( ،)332 /1حاشية ابف عابديف :البف عابديف(.)435 /2
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سابعاً :مناقشة األدلة:

أ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ :كىـ الحنفية ،كالمالكية ،كالشافعية ،كالحنابمة ،القائمكف باستحباب
صياـ الستة مف شكاؿ:

اف ثُ َّـ أَتْ َب َع ُو ِستِّا
ص ًار ِّ
ض َ
اـ َرَم َ
ُ -1يناقش توجيو استدلليـ بحديث أىبًي أىي ى
م( )َ « ،م ْف َ
ُّكب ٍاأل ٍىن ى
صَ
اف َك ِ
َّى ِر» ،كحديث ثىكباف( ) « ،م ْف صاـ ِستَّ َة أَي ٍ
اـ
ِم ْف َ
ص َي ِاـ الد ْ
َّاـ َب ْع َد ا ْل ِف ْط ِر َك َ
ش َّو ٍاؿَ ،ك َ
ٍى ى
َ
اف تَ َم َ
َ َ
الس َن ِة» ،مف وجييف:
َّ
 -1إف بعض أىؿ العمـ قد تكمـ في ىس ٍعًد ٍب ًف ىس ًع ويد ( ) ًم ٍف ًقىب ًؿ ًح ٍف ًظو(.)1
ويجاب عف ذلؾ :بأف تضعيؼ سعد بف سعيد :فقد تباينت أقكاؿ العمماء في ىذا الراكم بيف
ُ 
التعديؿ كالتجريح ،كأف المكثقيف لسعد أكثر مف المجرحيف لو(.)2

 -2بأف ىذه األحاديث ال تدؿ عمى فضيمة ىذه األياـ؛ ألنو شبو صياميا بصياـ الدىر ،كصياـ الدىر

َّى َر»(.)3
مكركه ،كقد كرد عف النبي) ،)أنو قى ى
اـ الد ْ
اـ َم ْف َ
اؿ « ...لَ َ
صَ
صَ
ويجاب عف ذلؾ :بأف ذلؾ تأكيؿ بعيد كغريب ،كانما كره صكـ الدىر؛ لما فيو مف الضعؼ،
ُ 
كالتشبيو بالتبتؿ ،لكال ذلؾ لكاف ذلؾ فضبلن عظيمان ،الستغراقو الزماف بالعبادة كالطاعة ،كالمراد
بالخبر التشبيو بو في حصكؿ العبادة بو ،عمى كجو ال مشقو فيو(" ،)4كما أف اإلماـ مالكان نفسو

نقؿ عف أىؿ العمـ جكاز صياـ الدىر ،إذا استثنيت األياـ المنيي عنيا"(.)5

ب -مناقشة أدلة المذىب الثاني :كىك قكؿ اإلماـ أبك حنيفة ،كاإلماـ مالؾ ،القائميف بكراىة صياـ
الستة مف شكاؿ ،سكاء كانت متتابعا بيكـ الفطر أـ ال.

ُ -1يناقش ما استدلوا بو مف األثر المركم عف معمر ،بقكلو « :معاذ اهلل إنما ىي أياـ عيد وأكؿ
وشرب»:

 إنو لـ يرد عف النبي) )أنو قاؿ بأف ىذه األياـ التي تمي عيد الفطر ىي أياـ أكؿ كشرب ،كانما
كرد ذلؾ في أياـ التشريؽ التي تمي عيد األضحى ،كما أف معمر لـ ينكر صياـ الست مف شكاؿ،

كانما رأل تأخيرىا لميكـ العاشر مف شكاؿ ،أك لمثالث عشر؛ لتحصيؿ فضيمتيف :صياـ األياـ

البيض ،كست مف شكاؿ ،كىذا معنى كبلمو ،كما جاء في األثر(.)6

ويناقش قوؿ اإلماـ مالؾ(
ُ -2

) في الموطأ :أنو ما رأل أحدان مف أىؿ العمـ يصكميا:

) )1انظر :سنف الترمذم ،حاشية حديث(.)125 /2(/)759
) )2انظر :خبلصة البدر المنير :البف الممقف( ،)99 /2مف تكمـ فيو كىك مكثؽ :لمذىبي(ص.)215 :
) )3أخرجو البخارم ،كتاب الصكـ ،باب صكـ داكد عميو السبلـ ،ح(.)40 /3(/)1979
) )4انظر :المغني :البف قدامة( ،)177 /3الفركع :البف مفمح (.)84 /5

) )5مكطأ مالؾ :مالؾ بف أنس ،كتاب الصياـ ،باب صياـ يكـ الفطر كاألضحى كالدىر ،ح(.)429 /3(/)1057
) )6سبؽ تخريجو (ص ،)113:حاشية (رقـ.)4:
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 بأف عدـ العمـ بالشيء ال يعني عدمو ،كاذا صح الحديث كجب األخذ بو ،فقد نقؿ عف الحافظ ابف

رجب( ) ،أنو قاؿ" :الكاجب عمى كؿ مف بمغو أمر الرسكؿ) ،)كعرفو أف يبينو لؤلمة ،كينصح
و
أحؽ أف
ٍم
عظيـ مف األمة ،فإف أ ٍىم ىر رسكؿ اهلل)ٌ ،)
ليـ ،كيأمرىـ باتباع أمره كاف خالؼ ذلؾ أر ى
أم معظـ قد خالؼ أمره في بعض األشياء خطأ ...كال يمنع مف ذلؾ
كيقتدل بو ًم ٍف أر ً
ييعظـ ي
ٍم ٌ
تعظيـ مف خالؼ أمره ،كاف كاف مغفك انر لو ،بؿ ذلؾ المخالؼ المغفكر لو ال يكره أف يخالىؼ أمره

إذا ظير أمر الرسكؿ) ،)بخبلفو"(.)1

 كقد اعتذر ابف عبد البر عف اإلماـ مالؾ(

) ،بقكلو " :لـ يبمغ مالكان حديث أبي أيكب ،عمى أنو

حديث مدني ،كاإلحاطة بعمـ الخاصة ال سبيؿ إليو ،ككاف متحفظا كثير االحتياط لمديف ،كأما
صياـ الستة أياـ مف شكاؿ عمى طمب الفضؿ كعمى التأكيؿ الذم جاء بو ثكباف( ) ،فإف
مالكان(

) ال يكره ذلؾ إف شاء اهلل؛ ألف الصكـ جنة كفضمو معمكـ لمف رد طعامو ،كشرابو،

كشيكتو هلل تعالى ،كىك عمؿ بر كخير ،فمك بمغو ىذا الحديث لعاد عف رأيو؛ ألنو مف أشد الناس

كرعان كتمسكان باآلثار"(.)2

 كذىب أبك عبد اهلل العبدرم (

) أحد فقياء المالكية إلى تأكيؿ آخر لقكؿ مالؾ كىك" :أف مالكان

أف مالكا كاف
إنما كره صكميا لسرعة أخذ الناس بقكلو ،فيظف الجاىؿ كجكبيا ،كزعـ العبدرم ٌ
َّ
الرشيد( ) عمى صياميا"( )3كما قاؿ القرطبي ( )" :كركم مطرؼ( )
كحض مالؾ
يصكميا،
ى
عف مالؾ أنو كاف يصكميا في خاصة نفسو"(.)4

"كميما يكف قصد اإلماـ مالؾ( ) فإنو يمعارض باألحاديث الصحيحة التي ثبت صحتيا ،كلـ
يرد ما يعارضيا عف النبي) ،)أك عف أحد مف الصحابة"( ،)5كالقاعدة الفقيية تقكؿ" :المثبت مقدـ

عمى النافي"( ،)6كألننا أمةه مطالبكف باتباع الدليؿ ،فنقؿ عف اإلماـ أحمد(

تقمد مالكا ،كال الشافعي ،كال األكزاعي ،كال الثكرم ،كخذ مف حيث أخذكا"(.)7

) قكلو" :ال تقمدني ،كال

) )1مجمكع رسائؿ ابف رجب(.)245 /1
) )2االستذكار :البف عبد البر( ،)380 /3كانظر :المجمكع :لمنككم( ،)379 /6حاشية الركض المربع  :لمنجدم
(.)448 /3

) )3التاج كاإلكميؿ :لممكاؽ (.)329 /3
) )4تفسير القرطبي(.)332 /2
) )5سبؿ السبلـ :لمصنعاني(.)582 /1
) )6البحر المحيط في أصكؿ الفقو :لمزركشي( ،)154 /4إيثار اإلنصاؼ في آثار الخبلؼ :البف الجكزم
(ص.)401 :

) )7إعبلـ المكقعيف :البف القيـ(.)139 /2
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()1

وقاؿ النووي ( )" :كاذا ثبتت السنة ال تيترؾ لترؾ بعض الناس أك أكثرىـ أك كميـ ليا" .
وقاؿ الشوكاني ( ) " :كال يخفى أف الناس إذا ترككا العمؿ بسنة لـ يكف تركيـ دليبلن ترد بو

السنة"(.)2

ويناقش قوليـ :بأف صياـ ىذه األياـ فييا مشابية ألىؿ الكتاب؛ لككنيـ زادكا في صياميـ ما لـ
ُ -3
يشرع:

" بأنو إذا ثبتت السنة ،فيسقط أماميا أم رأم ،أك اجتياد ،أك تأكيؿ ،أك تشبيو ،كىذا مذىب األئمة

األربعة ،فقد كرد عنيـ ما معناه" :إذا صح الحديث فيك مذىبي ،كاضربكا بقكلي عرض الحائط"(،)3

"كما أف السنة ال تقضي بذلؾ ،كقد كقع الفصؿ بيكـ الفطر ،فمـ يمزـ التشبو بأىؿ الكتاب"(.)4

كجكبيا:
ويناقش قوليـ :بكراىة صياـ ىذه األياـ خكفان مف العامة بأف يعتقدكا
ى
ُ -4
ب النبي))
 بأف ذلؾ باطؿ ،في مقابمة السنة الصحيحة الصريحة ،كينتقض بصكـ األياـ التي ىرَّغ ى
بصياميا؛ كيكـ عرفة ،كيكـ عاشكراء ،كاألياـ البيض ،كيكـ اإلثنيف ،كغير ذلؾ مف الصياـ
المندكب ،كاذا قمنا بقكليـ يمزـ ترؾ صياـ ىذه األياـ جميعان ،كجميع أنكاع صياـ التطكع المرٌغب

فيو خشية أف يظف كجكبيا ،كىذا لـ يقؿ بو أحد مف أىؿ العمـ(.)5

ثامناً :الرأي الراجح:

بعد عرض آراء الفقياء ،كأدلتيـ ،كمناقشتيا ،يظير لمباحث ترجيح المذىب األكؿ ،كىك مذىب

جميكر الفقياء القائؿ بسنية كاستحباب صياـ الستة مف شكاؿ بعد يكـ الفطر ،كذلؾ يحصؿ فض يؿ
صكميا بصكميا مفرقة أك متتابعة ،في أكؿ الشير ،أك كسطو ،أك آخره ،كاألفضؿ المبادرة بيا؛ أل َّ
ىف

ذلؾ مف المسارعة في الخيرات.
مسوغات الترجيح:

 -1لقكة األدلة التي استدؿ بيا جميكر الفقياء ككجاىتيا.

 -2لعدـ التسميـ بما أكرده اإلماـ أبك حنيفة كمالؾ مف أدلة كداللة.

 -3داللة األدلة التي استدؿ بيا الجميكر صريحة في استحباب صياـ الستة مف شكاؿ.
 -4قمنا بذلؾ عمبلن بالقكاعد األصكلية ،بتقديـ داللة المنطكؽ عمى داللة المفيكـ ،كىذا كاضح في
األدلة؛ إذ إف داللة أدلة الجميكر منطكقة ،كأما داللة أدلة اإلماـ أبك حنيفة كمالؾ فيي مف المفيكـ

كالمعقكؿ.
) )1شرح النككم عمى مسمـ :لمنككم(.)56 /8
) )2نيؿ األكطار :لمشككاني( ،)282 /4عكف المعبكد :لمعظيـ آبادم(.)62 /7
) )3البداية كالنياية :البف كثير( ،)213 /12الفقو اإلسبلمي كأدلتو :لمزحيمي(.)51 /1

) )4فتح القدير :لمكماؿ ابف اليماـ( ،)349 /2شرح منتيى اإلرادات :لمبيكتي(.)493 /1
) )5انظر :نيؿ األكطار :لمشككاني( ،)282 /4حاشية الركض المربع :عبد الرحمف النجدم(.)448 /3
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 -5إف العبادة قائمة عمى الدليؿ ،كقد ثبت مشركعية ذلؾ عند المحدثيف كالفقياء.

 -6إف ىذه األياـ قد استحب صياميا أكثر العمماء ،كجميكر أىؿ العمـ؛ لما فييا مف ثكاب صياـ أجر
صياـ َّ
الدىر ،كتعكيض ما نقص مف الشير العظيـ.
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المطمب الثالث
حكـ إفراد يوـ الجمعة بالصياـ
) ،في المسألة:

أولً :رأي اإلماـ مالؾ بف أنس(
اؿ ي ْحيى :وس ِمع ُ ِ
ىى ًؿ
ىحدان ًم ٍف أ ٍ
ىس ىم ٍع أ ى
ت َمالكاً َيقُو ُؿ « :لى ٍـ أ ٍ
قَ َ َ َ َ َ ْ
ً
ً
ً ً ً
ىى ًؿ اٍل ًعٍمًـ
ض أٍ
اموي ىح ىس هف ،ىكقى ٍد ىأرٍىي ي
ت ىب ٍع ى
ص ىياـ ىي ٍكـ اٍل يج يم ىعة ،ىكص ىي ي
ثانياً :صورة المسألة:

اٍل ًعٍمًـ ىكاٍل ًف ٍق ًو ،ىك ىم ٍف يي ٍقتى ىدل بً ًو ،ىي ٍنيىى ىع ٍف
اف ىيتى ىح َّراهي»(.)1
كموي ،ىكأ ىراهي ىك ى
ىي ي
ص ي

شخص أراد أف يفرد يكـ الجمعة بالصياـ فما ىك حكـ صيامو؟

ثالثاً :تحرير محؿ النزاع:

اتفؽ الفقياء األربعة عمى مشركعية صياـ التطكع(" ،)2كاختمفكا في صكـ يكـ الجمعة منفردان ،ىؿ

يجكز ذلؾ أـ يكره"؟(.)3

رابعاً :مذاىب الفقياء:

المذىب األوؿ :جكاز إفراد يكـ الجمعة بالصكـ مف غير كراىة ،كاف لـ يكافؽ ذلؾ صيامان كاف يعتادهي،
كىك مذىب الحنفية( ،)4كمذىب اإلماـ مالؾ( ،)5كاليو ذىب المالكية(.)6
المذىب الثاني :ييكره إفراد يكـ الجمعة بالصكـ ،إذا صامو المسمـ لخصكصيتو ،إال أف يكافؽ ذلؾ
صكمان كاف يصكمو ،مثؿ :مف يصكـ يكمان كيفطر يكمان ،فيكافؽ صكمو يكـ الجمعة فيجكز ذلؾ ،كىك

قكؿ لمحنفية( ،)7كقكؿ لممالكية( ،)8كىك مذىب الشافعية( ،)9كالحنابمة(.)10

) )1مكطأ مالؾ :لئلماـ مالؾ بف أنس ،كتاب الصياـ ،باب جامع الصياـ ،ح(.)447 /3(/)1104
) )2انظر :اإلقناع في مسائؿ اإلجماع :البف القطاف(.)232-231 /1
) )3اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء :البف المنذر( ،)154 /3كانظر :اختبلؼ األئمة العمماء :البف يىبيرة(.)256 /1
) )4انظر :الحجة عمى أىؿ المدينة :محمد الشيباني( ،)407 /1تحفة الفقياء :لمسمرقندم( ،)344/1البحر الرائؽ:
البف نجيـ( ،)278/2الدر المختار شرح تنكير األبصار :لمحصكفي(.)142/1
) )5انظر :المقدمات كالمميدات :البف رشد(.)243/1
) )6انظر :المقدمات كالمميدات :البف رشد( ،)243/1جامع األميات :البف يكنس( ،)179-178/1الكافي في فقو
أىؿ المدينة :البف عبد البر ،التاج كاإلكميؿ :لممكاؽ(.)376-3
) )7انظر :تحفة الفقياء :لمسمرقندم( ،)344/1البحر الرائؽ :البف نجيـ( ،)278/2المباب في الجمع بيف السنة
كالكتاب :لممنبجي( ،)408/1نكر اإليضاح كنجاة األركاح :لمشرنببللي(.)327/1

) )8انظر :التبصرة :لمخمي(.)812 /2

) )9انظر :الميذب :لمشيرازم( ،)346 /1الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)477 /3كفاية األخيار في حؿ غاية االختصار:
لمحصني(ص ،)208 :بحر المذىب :لمركياني(.)283 /3

) )10مسائؿ اإلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيو :لمككسج( ،)1238 /3منتيى اإلرادات :البف النجار( ،)38 /2اإلقناع في
فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ :لمحجاكم( ،)319 /1المغني :البف قدامة(.)170/3
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خامساً :سبب الختَلؼ:
يرجع سبب اختبلفيـ إلى :التعارض الظاىرم لؤلحاديث الكاردة في صياـ يكـ الجمعة كمنيا:
وؿ المَّ ِو)ُ )ي ْف ِط ُر َي ْوَـ ا ْل ُج ُم َع ِة»(.)1
س َ
 -1ىع ٍف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف ىم ٍس يعكد( )،و قى ى
اؿَ «:قمَّ َما َأر َْي ُ
ت َر ُ
ت َّ
الج ُم َع ِة ،إَِّل َي ْو ًما
النبً َّ
 -2ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ( ) ،قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
َح ُد ُك ْـ َي ْوَـ ُ
وم َّف أ َ
ي) ،)ىيقيك يؿ« :لَ َي ُ
ص َ
قَ ْبمَ ُو أ َْو َب ْع َدهُ»(.)2
فمف أخذ بظاىر حديث ابف مسعكد ،أجاز صياـ يكـ الجمعة مف غير كراىة ،كمف أخذ بظاىر

حديث أبك ىريرة كرىو إال أف يصكـ يكمان قبمو أك بعده (.)3
سادساً :أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الحنفية ،كالمالكية ،القائمكف بجكاز إفراد يكـ الجمعة بالصكـ ،كاف لـ يكافؽ
ذلؾ صكمان كاف يعتادهي ،بالسنة كالمعقكؿ.

أ -السنة النبوية:
وؿ المَّ ِو)ُ ،)ي ْف ِط ُر َي ْوَـ ا ْل ُج ُم َع ِة»(.)4
س َ
 -1ىع ٍف ىع ٍبًد المَّ ًو ٍب ًف ىم ٍس يعكود ( ) قى ى
اؿَ « :قمَّ َما َأر َْي ُ
ت َر ُ
كاف رسو ُؿ المَّ ِو) ،)يص ِ
شي ٍر ثَََل ثَ َة أَي ٍ
اف ُي ْف ِط ُر َي ْوَـ
َّاـَ ،وَقمَّ َما َك َ
وـ م ْف ُغ َّرِة ُك ّْؿ َ ْ
 -2كفي ركايةُ َ َ « :
َ ُ ُ
الج ُم َع ِة»(.)5
ُ
م( ) ،أَّىنوي ىس ًم ىع َّ
س َم ْف َع ِممَ ُي َّف ِفي َي ْوٍـ َكتََب ُو المَّ ُو ِم ْف
 -3ىع ٍف أىبًي ىس ًع ويد اٍل يخ ٍد ًر ِّ
النبً َّ
ي) )ىيقيك يؿَ « :خ ْم ٌ
ِ
ِ
ؽ َرقَ َب ًة»(.)6
اح إِلَى ا ْل ُج ُم َع ِةَ ،و َ
أْ
َعتَ َ
ش ِي َد َج َن َازةًَ ،وأ ْ
اـ َي ْوَـ ا ْل ُج ُم َعةَ ،و َر َ
َى ِؿ ا ْل َج َّنةَ :م ْف َ
صَ

وجو الدل لة :كفي ىذه األحاديث الداللة عمى جكاز صياـ يكـ الجمعة ،كعدـ كراىة إفراده

بالصكـ ،كأف صيامو فيو أجر لعظـ ىذا اليكـ ،كأف ذلؾ مف فعؿ النبي).)7()

) )1سنف ابف ماجو ،كتاب الصياـ ،باب في صياـ يكـ الجمعة ،ح( ،)549 /1(/)1725قاؿ األلباني :حسف ،في
كتابو :صحيح الجامع الصغير كزيادتو ،ح(.)890 /2(/)4972

) )2صحيح البخارم ،كتاب الصكـ ،باب صكـ يكـ الجمعة ،ح(. )42 /3(/)1985
) )3انظر :بداية المجتيد :البف رشد(.)72 /2

) )4سبؽ تخريجو في الصفحة ذاتيا ،حاشية رقـ (.)1

) )5سنف الترمذم ،كتاب الصكـ ،باب في صكـ يكـ الجمعة ،ح( ،)110 /3(/)742قاؿ األلباني :حسف ،في كتابو:
صحيح الجامع الصغير كزيادتو ،ح(.)890 /2(/)4972
) )6مسند أبي يعمى المكصمي ،كتاب مف مسند أبي سعيد الخدرم ،ح( ،)312 /2(/)1044قاؿ حسيف سميـ أسد:
رجالو ثقات ،في المصدر نفسو.

) )7انظر :مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :لعمي بف محمد القارم( ،)1422 /4الفتح الرباني لترتيب مسند اإلماـ
أحمد بف حنبؿ الشيباني :ألحمد الساعاتي(.)154 /10
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ب -المعقوؿ:

 -1إف "األصؿ في صكـ يكـ الجمعة أنو عمؿ بر ال يمتنع منو إال بدليؿ ال معارض لو"(.)1

 -2إ نو يكـ ال يكره صكمو إذا صاـ قبمو أك بعده ،فمـ يكره إفراده بالصكـ ،كسائر األياـ ،كعكسو األياـ
التي نيي عف صياميا(.)2

 -3ألف النبي) ،)قد داكـ عمى صكـ شعباف ،كمعمكـ أنو فيو جمعات كاف يصكميا ،كذلؾ
رمضاف(.)3

" -4ألف ليذه األياـ فضيمة فكاف تعظيميا بالصكـ مستحبان ،كانما يكره إذا كاف فيو تشبو بغير أىؿ
القبمة ،كلـ يكجد في ىذه الصيامات"(.)4

أدلة المذىب الثاني :استدؿ جميكر الفقياء ،القائؿ بكراىة إفراد يكـ الجمعة بالصكـ ،إذا صامو المسمـ

لخصكصيتو ،إال أف يكافؽ ذلؾ صكمان كاف يصكمو بالسنة ،كاآلثار ،كالمعقكؿ.

أ -السنة النبوية:

ت َّ
الج ُم َع ِة ،إَِّل َي ْو ًما
النبً َّ
 -1ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى ( ) ،قى ى
اؿ :ىس ًم ٍع ي
َح ُد ُك ْـ َي ْوَـ ُ
وم َّف أ َ
ي) ،)ىيقيك يؿ« :لَ َي ُ
ص َ
قَ ْبمَ ُو أ َْو َب ْع َدهُ»(.)5
وجو الدللة :دؿ الحديث بمنطكقو الصريح عمى كراىة التنفؿ بصكـ يكـ الجمعة منفردان ،كعمى

جكاز صكـ يكميا لمف صاـ قبمو أك بعده(.)6

اؿ رسك يؿ ً
صوا لَ ْيمَ َة ا ْل ُج ُم َع ِة ِب ِق َي ٍاـ ِم ْف َب ْي ِف المَّ َيالِي،
اهلل)َ« :)ل تَ ْختَ ُّ
 -2ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى( ) ،قى ى
اؿ :قى ى ى ي
َف ي ُك َ ِ
ِ ِ ٍ ِ
ِ
َح ُد ُك ْـ»(.)7
َوَل تَ ُخ ُّ
وم ُو أ َ
صوا َي ْوَـ ا ْل ُج ُم َعة ِبص َياـ م ْف َب ْي ِف ْاألَيَّاـ ،إَِّل أ ْ َ
ص ْوٍـ َي ُ
وف في َ
ص ُ
وجو الدللة" :كفي ىذه األحاديث الداللة الظاىرة لقكؿ جميكر أصحاب الشافعي كمكافقييـ أنو

يكره إفراد يكـ الجمعة بالصكـ إال أف يكافؽ عادة لو ،فإف كصمو بيكـ قبمو ،أك بعده ،أك كافؽ عادة لو

) )1االستذكار :البف عبد البر(.)382 /3

) )2البياف :لمعمراني( ،)561 /3كانظر :التاج كاإلكميؿ :لممكاؽ(.)376 /3
) )3انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم(.)478 /3
) )4تحفة الفقياء :لمسمرقندم( ،)344 /1كانظر :بدائع الصنائع :لمكاساني(.)79 /2
) )5سبؽ تخريجو ص ،119:حاشية رقـ (.)2

) )6انظر :مرعاة المفاتيح :لممباركفكرل ( ،)73/7رياض األفياـ في شرح عمدة األحكاـ :لمخمي(.)477 /3
) )7صحيح مسمـ ،كتاب الصياـ ،باب كراىة صياـ يكـ الجمعة منفردان ،ح(.)801/2(/)1144
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()1

بأف نذر أف يصكـ يكـ شفاء مريضو أبدان فكافؽ يكـ الجمعة لـ يكره ليذه األحاديث" " ،كاذا أصبح

صائمان يكـ الجمعة فعميو أف يفطر ،يعنى إذا لـ يصـ قبمو ،كال يريد أف يصكـ بعده"(.)2
ِ
ً
َف َّ
اؿ:
) ،أ َّ
الح ًار ًث(
ص ِائ َم ٌة ،فَقَ َ
الن ِب َّي)َ ،)د َخ َؿ َعمَ ْي َيا َي ْوَـ ُ
 -3ىع ٍف يج ىكٍي ًرىيةى بًٍنت ى
الج ُم َعة َو ِى َي َ
اؿ« :فَأَف ِ
اؿ« :تُ ِر ِ
َص ْم ِت أ َْم ِ
ْط ِري»(.)3
صو ِمي َغ ًدا؟» قَالَ ْت :لَ ،قَ َ
س؟» ،قَالَ ْت :لَ ،قَ َ
يف أ ْ
يد َ
َف تَ ُ
«أ ُ
وجو الدللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى أف المكركه ىك إفراد صكـ يكـ الجمعة كخصكصيتو؛ ألف
نييو معمؿ بككنيا لـ تصـ األمس كال غدا ،أما لك كافؽ ذلؾ صكمان كانت تعتادهي ،مثؿ :تصكـ يكمان
كتفطر يكمان ،فيكافؽ صكميا يكـ الجمعة فيجكز ذلؾ(.)4

ب -اآلثار:

ط ّْو ًعا
ِم ْن ُك ْـ ُمتَ َ
شر ٍ
ابَ ،وِذ ْك ٍر
َو َ َ

ِم َف َّ
الش ْي ِر
فَ َي ْج َمعُ المَّ ُو

اف
 -1ىع ٍف ىح ًك ًيـ ٍب ًف ىس ٍعود ،ىع ٍف ىعمً ِّي ٍب ًف أىبًي ى
طالً وب( ) ،قى ى
اؿَ « :م ْف َك َ
ص ْو ُم ُو َي ْوـ ا ْل َخ ِم ِ
ط َع ٍاـ
وـ َي ْوَـ ا ْل ُج ُم َع ِة ،فَِإ َّن ُو َي ْوُـ َ
يسَ ،وَل َي ُ
َّاماَ ،ف ْم َي ُك ْف َ
أَي ً
ص ُ
َ
ام ِو ويوـ ُن ِ ِ
ِ ِ
يوم ْي ِف ِ
يف»(.)5
سمِ ِم َ
سكو َم َع ا ْل ُم ْ
صال َح ْي ِف َي ْوَـ ص َي َ َ ْ َ ُ
َ
َْ َ
ً
ىص ىح ً
 -2ىع ٍف قى ٍي ً
اب ىع ٍبًد المَّ ًو ،ىعمىى أىبًي ىذٍّر( ) ،ىي ٍكىـ يج يم ىع وة ،ىك يى ٍـ
س ٍب ًف ىس ىك وف ،قى ى
اؿ :ىم َّر ىن ه
اس م ٍف أ ٍ
ت عمَ ْي ُكـ لِتَ ْفطُر َّف فَِإ َّن ُو يوـ ِع ٍ
ً
يد»(.)6
اـ ،فىقى ى
اؿ« :أَق َ
ص ىي ه
ُ
ْس ْم ُ َ ْ
َْ ُ
وجو الدللة مف اآلثار :دلت أقكاؿ الصحابة( ) عمى ك ارىة انفراد يكـ الجمعة بالصياـ؛ كذلؾ

ألنو يكـ طعاـ ،كشراب ،كذكر كعيد األسبكع لممسمميف كما قاؿ) )لما خصو اهلل تعالى مف المزايا
دكف أياـ األسبكع ،فقد فرض فيو صبلة الجمعة الجتماع الناس كاجتماعيـ يكـ العيد ،كشرع فيو

أمكر أخرل كالغسؿ ،كالطيب ،ككثرة الصبلة عمى النبي) )في يكمو،
الخطبة ليتعظ الناس ،كشرع فيو نا
كليمتو ،كقراءة سكرة الكيؼ لمشخص في نفسو ،فاستحب لو اإلفطار حتى يتقكل عمى أداء العبادة(.)7

) )1شرح النككم عمى مسمـ :لمنككم( ،)19 /8كانظر :رياض األفياـ في شرح عمدة األحكاـ :لمخمي(،)477 /3
الميذب :لمشيرازم( ،)346 /1شرح العمدة :البف تيمية(.)652-650 /2

) )2شرح صحيح البخارم :البف بطاؿ( ،)130 /4فتح السبلـ شرح عمدة األحكاـ :البف حجر العسقبلني(.)274 /4
) )3صحيح البخارم ،كتاب الصكـ ،باب صكـ يكـ الجمعة ،ح(.)42 /3(/)1986
) )4انظر :شرح كتاب الصكـ مف صحيح البخارم :لعبد اهلل العتيبي(ص ،)196 :كشؼ المثاـ شرح عمدة األحكاـ:
لشمس الديف السفاريني( ،)615 /3الحاكم الكبير :لمماكردم ( ،)477 /3المغني :البف قدامة(.)171 /3

) )5مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني ،كتاب الصياـ ،باب صياـ يكـ الجمعة ،ح( ،)282 /4(/)7813قاؿ الباكستاني:
حسف ،في كتابو :ما صح مف آثار الصحابة في الفقو ،باب صياـ يكـ الجمعة(.)681 /2
) )6مصنؼ ابف أبي شيبة ،كتاب الصياـ ،باب ما ذكر في صكـ الجمعة كما جاء فيو ،ح(،)302 /2(،)9244
قاؿ زكريا الباكستاني :صحيح ،في كتابو :ما صح مف أثار الصحابة في الفقو ،باب صياـ يكـ الجمعة(.)681/2

) )7انظر :الفتح الرباني لترتيب مسند اإلماـ أحمد :لمساعاتي( ،)148 /10المسالؾ في شرح مكطأ مالؾ :البف
العربي( ،)212 /4التنكير شرح الجامع الصغير :لمصنعاني(.)586 /10
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ت -المعقوؿ:

 -1إف الدعاء فيو مستحب ،كىك أرجى ،فيك يكـ دعاء ،كذكر ،كعبادة مف الغسؿ كالتبكير إلى
الصبلة ،كانتظارىا ،كاستماع الخطبة ،كاكثار الذكر بعدىا لقكلو تعالى « فَِإ َذا قُ ِ
الص ََلةُ فَا ْنتَ ِش ُروا
ض َي ِت َّ
ِفي ْاأل َْر ِ
وف»([)10الجمعة ،]10 :فاستحب لو
ض ِؿ المَّ ِو َوا ْذ ُك ُروا المَّ َو َك ِث ًا
ض َو ْابتَ ُغوا ِم ْف فَ ْ
ير لَ َعمَّ ُك ْـ تُ ْفمِ ُح َ
الفطر فيو ليككف أعكف عمى ىذه الطاعات ،كأدائيا بنشاط ،كانشراح ،كالتمذذ بيا مف غير ممؿ كال

سآمة ،كىك نظير الحاج يكـ عرفة فإف السنة لو الفطر(.)1

 -2إنما يكره انفراد يكـ الجمعة بالصكـ؛ ألنو يكـ عيد كالفطر كاألضحى ،كالعيد ال ييصاـ(.)2
" -3ألنو إذا صاـ يكمان قبمو ،قكم عميو ،فمـ يجيده يكـ الجمعة"(.)3
سابعاً :مناقشة األدلة:

أ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ :كىـ الحنفية كالمالكية ،القائمكف بجكاز إفراد يكـ الجمعة بالصكـ ،كاف
لـ يكافؽ ذلؾ صيامان كاف يعتادهي:
ىى ًؿ اٍل ًعٍمًـ ىكاٍل ًف ٍق ًو،
ىحدان ًم ٍف أ ٍ
ىس ىم ٍع أ ى
ُ -1يناقش توجيو استدلليـ بقوؿ اإلماـ مالؾ في الموطأ « :لى ٍـ أ ٍ
ً
ً
ًً
ت بعض أ ٍ ً ً ً
ً ً ً
كموي،
اموي ىح ىس هف ،ىكقى ٍد ىأرٍىي ي ى ٍ ى
ىىؿ اٍلعٍمـ ىي ي
ص ي
ىك ىم ٍف يي ٍقتى ىدل بو ،ىي ٍنيىى ىع ٍف ص ىياـ ىي ٍكـ اٍل يج يم ىعة ،ىكص ىي ي
اف ىيتى ىح َّراهي»(:)4
ىكأ ىيراهي ىك ى
" فيذا الذم قالو ىك الذم رآه كقد رأل غيره خبلؼ ما رأل ىك ،كالسنة مقدمة عمى ما رآه ىك
كغيره ،كقد ثبت النيي عف صكـ يكـ الجمعة فيتعيف القكؿ بو ،كمالؾ معذكر فإنو لـ يبمغو

"()5

الحديث
"كقاؿ الداكدم مف أصحاب مالؾ لـ يبمغ مالكان الحديث ،كلك بمغو لـ يخالفو ،يريد لـ يبمغو
ي
بالمنع"(.)6
وؿ المَّ ِو)ُ ،)ي ْف ِط ُر َي ْوَـ
س َ
ويناقش توجيو استدلليـ بحديث ابف مسعكد( )َ « ،قمَّ َما َأر َْي ُ
ُ -2
ت َر ُ
ا ْل ُج ُم َع ِة»:
 بأنو ليس بحجو عمى قكليـ؛ ألنو يحتمؿ أنو كاف ال يتعمد فطره ،إذا كقع في األياـ التي كاف
يصكميا ،كيحتمؿ أنو كاف يصكـ الخميس فكصؿ الجمعة بو ،كىذا ال كراىة فيو ببل خبلؼ،

كيحتمؿ أنو خاص بو) ،)لؤلدلة األخرل التي تنيى عف صكمو(.)7
) )1انظر :المجمكع :لمنككم(.)438 /6

) )2انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)477 /3بحر المذىب :لمركياني(.)284 /3
) )3البياف :لمعمراني(.)561 /3
) )4مكطأ مالؾ :لئلماـ مالؾ بف أنس ،كتاب الصياـ ،باب جامع الصياـ ،ح(.)447 /3(/)1104
) )5شرح النككم عمى مسمـ :لمنككم( ،)19 /8كانظر :المجمكع :لمنككم(.)439 /6

) )6التبصرة  :لمخمي( ،)815 /2كانظر :جامع األميات :البف يكنس(ص.)179 :
) )7انظر :المجمكع :لمنككم( ،)438 /6الفتح الرباني لترتيب مسند اإلماـ أحمد :لمساعاتي(.)154 /10
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س َم ْف َع ِممَ ُي َّف ِفي َي ْوٍـ َكتََب ُو
ويناقش توجيو استدلليـ بحديث أىبًي ىس ًع ويد اٍل يخ ٍد ًر ِّ
ُ -3
م( )َ « ،خ ْم ٌ
ِ
اـ َي ْوَـ ا ْل ُج ُم َع ِة:»...
المَّ ُو ِم ْف أ ْ
َى ِؿ ا ْل َج َّنةَ :م ْف َ
صَ
 بأنو ييحمؿ صياـ يكـ الجمعة بصياـ يكـ ما قبمو أىك بعده ،فبل ينافي كراىة إفراده بالصكـ(.)1
ويناقش قوليـ :بأف األصؿ في صكـ يكـ الجمعة أنو عمؿ بر:
ُ -4
 بأننا نقكؿ بذلؾ في حالة عدـ كجكد نص صريح يدؿ عمى كراىة اختصاص يكـ الجمعة بالصكـ،
لكنو كرد ىنا نص صريح كرد في الصحيحيف يدؿ عمى كراىة ذلؾ.

ويناقش قوليـ :بأف النبي) ،)قد داكـ عمى صكـ شعباف ،كمعمكـ أنو فيو جمعات كاف يصكميا:
ُ -5
 بأنو ييحمؿ صياـ يكـ الجمعة بصياـ يكـ ما قبمو أىك بعده ،فبل ينافي صحة قكلنا(.)2

ب -مناقشة أدلة المذىب الثاني :كىـ جميكر الفقياء ،القائؿ بكراىة إفراد يكـ الجمعة بالصكـ ،إذا
صامو المسمـ لخصكصيتو:

الج ُم َع ِة ،إَِّل َي ْو ًما قَ ْبمَوُ
َح ُد ُك ْـ َي ْوَـ ُ
وم َّف أ َ
ُ -1يناقش توجيو استدلليـ بحديث ابف مسعكد( )«،لَ َي ُ
ص َ
أو َب ْع َده»
 بأف ىذا الحديث الكارد في النيي عف اختصاص يكـ الجمعة بالصياـ ،ييحمؿ عمى مف كاف الصكـ
يضعفو ،كيمنعو عف أداء الطاعة يكـ الجمعة ،كاال فبل بأس في ذلؾ.
ويجاب عف ذلؾ :بأف األحاديث التي تـ االستدالؿ بيا صريحة الداللة في كراىة انفراد يكـ الجمعة
ُ 
بالصكـ ،كاحتمالكـ ال بد لو مف دليؿ(.)3

 -2وُيناقش قوليـ :بأنو ييكره صياـ يكـ الجمعة ،إال إذا صاـ يكمان قبمو أىك بعده:
 بأف الكراىة لـ تزؿ باقية بصياـ قبمو أك بعده ،لبقاء المعنى الذم نيى بسببو.

ويجاب عف ذلؾ " :أنو يحصؿ لو بفضيمة الصكـ الذم قبمو أك بعده ما يجبر ما قد يحصؿ مف
ُ 
فتكر أك تقصير في كظائؼ يكـ الجمعة بسبب صكمو"(.)4
ثامناً :الرأي الراجح:

بعد عرض اآلراء ،كاألدلة ،كمناقشتيا ،يظير لمباحث ترجيح المذىب الثاني ،كىك مذىب جميكر

الفقياء ،القائؿ بكراىة إفراد يكـ الجمعة بالصكـ ،إذا صامو المسمـ لخصكصيتو ،إال أف يكافؽ ذلؾ

صكمان كاف يصكمو.

) )1انظر :المجمكع :لمنككم( ،)438 /6كشؼ المثاـ شرح عمدة األحكاـ :لشمس الديف السفاريني(.)616 /3
) )2انظر :المجمكع :لمنككم(.)438 /6

) )3انظر :المجمكع :لمنككم( ،)437 /6البياف :لمعمراني(.)561 /3
) )4المجمكع :لمنككم(.)438 /6
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 مسوغات الترجيح:

 -1لعدـ التسميـ بما أكرده أصحاب المذىب األكؿ مف أدلة كمناقشات.

 -2إف أدلة المذىب الثاني قكية ،ككاضحة ،كصريحة الداللة في كراىة إفراد يكـ الجمعة بالصكـ.
" -3ألف السنة مقدمة عمى ما رآه اإلماـ مالؾ(

) ىك كغيره ،كقد ثبت النيي عف صكـ يكـ الجمعة،

فيتعيف القكؿ بو ،كمالؾ معذكر ،فإنو لـ يبمغو الحديث بالمنع ،كلك بمغو لـ يخالفو"(.)1

 -4إف يكـ الجمعة يكـ دعاء ،كذكر ،كعبادة ،مف الغسؿ ،كالتبكير إلى الصبلة ،كانتظارىا ،كاستماع
الخطبة ،كاكثار الذكر بعدىا ،فاستحب لو الفطر فيو؛ ليككف أعكف عمى ىذه الطاعات كأدائيا بنشاط
كانشراح مف غير ممؿ.

 -5إنما يكره صياـ يكـ الجمعة؛ "ألنو يكـ عيد كالفطر كاألضحى ،كالعيد ال يصاـ"(.)2

) )1شرح النككم عمى مسمـ :لمنككم( ،)19 /8كانظر :المجمكع :لمنككم(.)439 /6
) )2الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)477 /3بحر المذىب :لمركياني (.)284 /3
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المطمب الرابع
حكـ قطع صياـ التطوع

) في المسألة:

أولً :رأي اإلماـ مالؾ بف أنس(
اىيان ًفي ً
اسيان أىك س ً
ت مالِكاً يقُو ُؿ :مف أى ىك ىؿ أىك ىش ًرب ىن ً
اؿ ي ْحيى :و ِ
ص ىي ًاـ تىطى ُّكوع ،ىفمى ٍي ىس ىعمى ٍي ًو
ىٍ
ى
َ
ٍ ى
قَ َ َ َ َ َ
ٍ
سم ْع ُ َ
ً
ًً
ًَّ
ً
اء ،ىكٍلييت َّـ ىي ٍك ىموي الذم أى ىك ىؿ فيو أ ٍىك ىش ًر ى
قى ى
َص َاب ُو أ َْمٌر َي ْقطَعُ
ضه
س َعمَى َم ْف أ َ
ب ىك يى ىك يمتىطى ِّكعه ،ىكالى يي ٍفط ٍرهيَ ،ولَ ْي َ
ِ
ط َر ِم ْف ُعذ ٍ
ْرَ ،غ ْي َر ُمتَ َع ّْم ٍد لِ ْم ِف ْط ِر(.)1
اف ،إِ َّن َما أَ ْف َ
ام ُو َو ُى َو ُمتَ َ
اء ،إِ َذا َك َ
ط ّْوعٌ قَ َ
ض ٌ
ص َي َ
ثانياً :صورة المسألة:
مسمـ كاف صائمان يكمان تطكعان في غير الفريضة كالقضاء كأراد أف يفطر.

ثالثاً :تحرير محؿ النزاع

اتفؽ الفقياء األربعة عمى عدـ لزكـ إتماـ بعض المندكبات كالصدقة ،كقراءة القرآف ،كاألذكار(،)2

كاختمفكا فيما عدا ذلؾ مف المندكبات ،كالصياـ ىؿ يمزـ الشركع في إتمامو أـ ال؟ كاف أفسده فيؿ يمزمو

القضاء أـ ال؟(.)3

رابعاً :مذاىب الفقياء:

المذىب األوؿ :أنو يجب عمى مف شرع كدخؿ في صكـ تطكع أف يتمو ،كاف أفطر فعميو القضاء

مطمقان ،سكاء كاف بعذر أـ بغير عذر ،إال أنو يباح لو الفطر ،كال إثـ عميو إف كاف بعذر ،كىك مذىب

الحنفية(.)4

المذىب الثاني :أنو يجب عمى مف شرع كدخؿ في صكـ تطكع أف يتمو ،كال يجكز لو الفطر ،كاف

أفطر فيك آثـ ،كعميو القضاء إف كاف بغير عذر ،أما إف كاف بعذر كالمرض ،كالنسياف ،كنحكه ،فبل

إثـ عميو ،كال قضاء ،كىك كمذىب اإلماـ مالؾ( ،)5كاليو ذىب المالكية(.)6

) )1مكطأ مالؾ :لمالؾ بف أنس ،كتاب الصياـ ،باب قضاء التطكع ،ح(.)440 /3(/)1085

) )2انظر :البحر الرائؽ :البف نجيـ( ،)309 /2الذخيرة :لمقرافي( ،)529 /2النجـ الكىاجَّ :
لمد ًميرم( ،)363 /3الشرح
الكبير عمى المقنع :البف قدامة()549 /7
) )3انظر :اختبلؼ الفقياء :لممركزم(ص ،)203 :المعاني البديعة في معرفة اختبلؼ أىؿ الشريعة :محمد الريمي
(.)337 /1

) )4انظر :األصؿ :لمشيباني( ،)151 /2مختصر القدكرم :لمقدكرم(ص ،)64 :كنز الدقائؽ :لمنسفي(ص،)222 :
الدر المختار :لمحصكفي(ص.)150 :
) )5انظر :المدكنة :لمالؾ بف أنس(.)274 /1

) )6انظر :المدكنة :لمالؾ بف أنس( ،)274 /1البياف كالتحصيؿ :البف رشد( ،)316 /2جامع األميات :البف
يكنس(ص ،)174 :الذخيرة لمقرافي.)528 /2(:
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المذىب الثالث :أنو ال يجب عمى مف شرع كدخؿ في صكـ تطكع أف يتمو ،كاف أفطر بعذر أـ

بغير عذر ،فبل إثـ عميو ،كال قضاء ،كلكف يستحب اإلتماـ ،خركجان مف خبلؼ مف أكجب إتمامو،

كيكره لو الخركج بغير عذر ،لما فيو مف تفكيت األجر ،كىك مذىب الشافعية( ،)1كمذىب الحنابمة(.)2
ي
خامساً :سبب الختَلؼ:
يرجع سبب اختبلفيـ إلى أمريف:

 -1كجكد التعارض الظاىرم بيف األحاديث المركية في المسألة ،فركم ىع ًف ٍاب ًف ًشي و
اؿ :ىبمى ىغنًي أ َّ
ىف
اب قى ى
ى
ً
عائً ىشةى ،كح ٍفصةى( ) ،أىصبحتىا صائًمتىٍي ًف متىطى ِّكعتىٍي ًف فىأ ٍ ً
اؿ ىر يسك يؿ
اـ فىأى ٍف ى
م لىيي ىما ى
ط ىرتىا ىعمىٍيو ،...فىقى ى
ي ى
ٍى ى
ى
يىد ى
ىى ى
ط ىع ه
ى ى
)
3
(
َّ ً
اف ىي ٍكيـ
صوما مكا َنو يوماَ آخر»  ،كعارض ىذا حديث أ ِّيـ ىىانً وئ ،قىالى ٍ
ت :لى َّما ىك ى
المو)«:)ل عميكماُ ،
ت فى ً
َّ
ت ىع ٍف ىيس ًار رس ً
اء ًت
كؿ المَّ ًو ) ،)ىكأ ُّيـ ىىانً وئ ىع ٍف ىي ًمينً ًو ،قىالى ٍ
اط ىمةي ،فى ىجمى ىس ٍ
اء ٍ
ت :فى ىج ى
ى ىي
اٍلفىتٍ ًح فىتٍ ًح ىمكةى ،ىج ى
اء ًف ً
يدةي بًًإ ىن و
كؿ المَّ ًو ،لىقى ٍد
ت :ىيا ىر يس ى
ت ًم ٍنوي ،فىقىالى ٍ
ب ًم ٍنوي ،ثيَّـ ىن ىاكلىوي أ َّيـ ىىانً وئ ،فى ىش ًرىب ٍ
اٍل ىكلً ى
يو ىش ىر ه
اب ،فىىن ىاكلىتٍوي فى ىش ًر ى
اؿ لىيا" :أَ ُك ْن ِت تَ ْق ِ
ً
اف
أى ٍف ى
ت :ىال ،قى ى
يف َ
ش ْي ًئا؟ " ،قىالى ٍ
ض ُّرِؾ إِ ْف َك َ
ض َ
اؿ" :فَ ََل َي ُ
ت ،ىك يك ٍن ي
ط ٍر ي
ت ى
صائ ىمةن ،فىقى ى ى
ط ُّو ًعا"(.)4
تَ َ
 -2كجكد القياس ،فمف قاس صكـ التطكع عمى الحج كالعمرة متطكعان ،قاؿ بكجكب القضاء؛ ألف ىناؾ

إجماعان عمى أف مف دخؿ في الحج كالعمرة متطكعان ،فخرج منيما أف عميو القضاء ،كمف لـ يقس عمى
ذلؾ لـ يقؿ بكجكب القضاء(.)5
سادساً :أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الحنفية القائمكف بكجكب إتماـ الصكـ عمى مف شرع في صكـ التطكع،

كأف مف أفطر فيو فعميو القضاء مطمقان ،سكاء كاف بعذر أـ بغير عذر بالقرآف ،كالسنة ،كاألثار،
كالقياس ،كالمعقكؿ.

) )1انظر :األـ :لمشافعي( ،)112 /2الميذب :لمشيرازم( ،)345 /1بحر المذىب :لمركياني( ،)299 /3المجمكع:
لمنككم
(.)392 /6
) )2انظر :مسائؿ اإلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيو :لمككسج( ،)1238 /3مختصر الخرقي :لمخرقي(ص ،)51 :عمدة
الفقو :البف قدامة(ص ،)42 :منتيى اإلرادات :البف النجار(.)39 /2

) )3سنف أبي داكد ،كتاب الصكـ ،باب مف رأل عميو القضاء ،ح( ،)116 /4(/)2457إسناده ضعيؼ ،لجيالة يزىميؿ،

األسدم مكلى عركة بف الزبير ،انظر :تقريب التيذيب :البف حجر العسقبلني(ص.)217 :
كىك ابف عباس ى
) )4سنف أبي داكد ،كتاب الصكـ ،باب في الرخصة في ذلؾ ،ح( ،)329/2(/)2456قاؿ األلباني :صحيح ،في كتابو:
صحيح أبي داكد – األـ ،كتاب الصكـ ،باب في الرخصة في ذلؾ ،ح(.)215 /7(/)2120

) )5انظر :بداية المجتيد :البف رشد(.)75 -74 /2
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أ -القرآف الكريـ:

اـ إِلَى المَّْي ِؿ»[البقرة.]187 :
 -1قكلو تعالى« :ثُ َّـ أ َِت ُّموا ّْ
الص َي َ
وجو الدللة :دلت اآلية الكريمة ،عمى كجكب إتماـ الصكـ ،سكاء كاف في الفرض أـ النفؿ(.)1
َع َمالَ ُك ْـ»[محمد.]33 :
 -2كقكلو تعالىَ « :وَل تُْب ِطمُوا أ ْ
وجو الدللة :دلت اآلية بظاىرىا عمى كجكب حفظ المؤدل ،إف كاف قربة هلل( ) ،ككجكب
صيانتو بالمضي عف اإلبطاؿ ،كالنيي عف اإلبطاؿ يكجب اإلتماـ ،فإذا ترؾ اإلتماـ الكاجب عميو،
كجب عميو القضاء(.)2

ب -السنة النبوية:

دخؿ رسك يؿ
طعاـ ،ككنا صائمتيف ،فأفطرنا ،ثـ
يىًدم لًي كلحفصةى
ى
 -1ىع ٍف ىعائً ىشةى ( ) ،قالت :أ ٍ
ه
رسكؿ اهلل ،إنا أ ً
فقاؿ رسك يؿ اهلل)« :)ل
اهلل) ،)فقمنا لو :يا
ييناىا ،فأفطرنا ،ى
ى
يىد ىي ٍ
ت لنا ىديةه ،فاشت ى
صوما مكا َنو يوماَ آخر»(.)3
عميكماُ ،
وجو الدللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى أف مف شرع في صياـ التطكع ثـ أفطر ،فعميو القضاء
كجكبان(.)4

 -2ىع ٍف طىٍم ىحةى ٍب ىف يع ىب ٍيًد المَّ ًو(
َّ ً
س
فىقى ى
اؿ ىر يسك يؿ المو)َ « :)خ ْم ُ
تَطَّ َّوعَ»(.)5

اؿ :ىجاء ريج هؿ إًلىى رس ً
كؿ المَّ ًو) ،)فىًإ ىذا يىك ىي ٍسأىليوي ىع ًف ً
اإل ٍسبلىًـ،
) ،قى ى
ىي
ى ى
ى
ٍ ِ
َف
اؿ :ىى ٍؿ ىعمى َّي ىغ ٍي يرىىا؟ قى ى
الي ْوِـ َوالمَّْيمَ ِة» ،فىقى ى
اؿ« :لَ ،إَِّل أ ْ
صمَ َوات في َ
َ

عمي غير ىذه الفركض ،فأجابو
وجو الدللة :دؿ الحديث عمى سؤاؿ الرجؿ لمنبي) )بقكلو :ىؿ ٌ
الرسكؿ) :)بأنو ال يمزمو شيء إال أف يتطكع ،كبما أف االستثناء مف النفي إثبات ،فيككف التقدير في

ذلؾ إال أف تطكع فيمزمؾ ذلؾ  ،فيفيـ منو أف الندب يمزـ بالشركع فيو(.)6
ً
ِ
ص ِائ ًما،
اؿ :قى ى
 -3ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى( ) ،قى ى
َح ُد ُك ْـَ ،ف ْم ُي ِج ْب ،فَِإ ْف َك َ
اؿ ىر يسك يؿ اهلل)« :)إِ َذا ُدع َي أ َ
اف َ
اف ُم ْف ِط ًراَ ،ف ْم َي ْط َع ْـ»(.)7
ص ّْؿَ ،وِا ْف َك َ
َف ْم ُي َ

) )1انظر :تبييف الحقائؽ :لمزيمعي(.)339 /1
) )2انظر :أحكاـ القرآف :لمجصاص( ،)522/3المبسكط :لمسرخسي ( ،)69 /3البناية شرح اليداية :لمعيني(.)88 /4
) )3سبؽ تخريجو(ص ،)126 :حاشية رقـ(.)5

لمسبكي(.)222 /10
) )4انظر :المنيؿ العذب المكركد شرح سنف أبي داكد :ي

) )5صحيح البخارم ،كتاب الشيادات ،باب كيؼ يستحمؼ ،ح(.)179 /3(/)2678
) )6انظر :الكاشؼ عف حقائؽ السنف :لمطيبي( ،)459 /2التجريد :لمقدكرم( ،)1555 /3تبييف الحقائؽ :لمزيمعي(/1
.)339

) )7صحيح مسمـ ،كتاب النكاح ،باب األمر بإجابة الداعي إلى دعكة  ،ح(.)1054 /2(/)1431
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وجو الدللة :دؿ قكلو)()فميصؿ) عمى كجكب إتماـ مكاصمة الصكـ ،كلك كاف الفطر جائ انز لكاف

األفضؿ ،لما فيو مف إجابة الدعكة التي ىي السنة(.)1

ت -اآلثار:

 -1ىع ٍف أ ىىن ً
س ٍب ًف ًس ً
ت ،فسألت ابف عباس وابف
يف( ) ،قى ى
ت فَأَ ْفطَ ْر ُ
ُج ِي ْد ُ
ص ْم ُ
ت َي ْو ًما فَأ ْ
ير ى
اؿُ « :
وـ َي ْو ًما َم َكا َن ُو»(.)2
عمر( ) ،فأمراني أ ْ
َف أ ُ
َص َ
َّ ً
 -2ىعف ىسالً يـ ٍب يف ىع ٍبًد المَّ ًو ،أ َّ
الصياـ
صةى بًٍن ى
ت يع ىم ىر( ) ،قىاالَ « :م ْف عزـ ّ
ىف ىع ٍب ىد المو ٍب ىف يع ىم ىر ،ىك ىح ٍف ى
َف ُي ْف ِط َر َحتَّى المَّْي ِؿ»(.)3
صمُ ُح أ ْ
أصبح ُمتَطَ ّْو ًعا فََل َي ْ
فَ ْ
وجو الدللة مف اآلثار :دلت اآلثار عمى أف مف دخؿ كشرع في صكـ التطكع ،فبل يحؿ لو الفطر

بغير عذر ،كاف أفطر فعميو القضاء.

مركم عف أبي بكر ،كعمر ،كعمي ،كابف عباس ،كغيرىـ مف الصحابة الكراـ( )(.)4
 -3إف ىذا القكؿ
ه

ث -القياس:

 -1قياس صكـ التطكع عمى الحج كالعمرة:

وجو القياس :أف صكـ التطكع عبادة مقصكدة لنفسيا ،فكجب إذا دخؿ في نفميا أف يمزمو إتمامو،

قياسان عمى الحج كالعمرة(.)5

 -2قياس الشركع في صكـ التطكع عمى النذر:

وجو القياس :أف الشركع في العبادة التزاـ ليا ،فمزـ الكفاء بيا ،قياسان عمى النذر(.)6

ج -المعقوؿ:

 -1يجب عميو حفظ المؤدل لككنو قربة؛ كألف التحرز عف إبطاؿ العمؿ كاجب(.)7

" -2إنو بالشركع تعيف ىذا اليكـ ألداء الصكـ المشركع فيو ،كلو كالية التعييف ،فيتعيف بتعيينو"(.)8
" -3إف المؤدل قربة كعمؿ فتجب صيانتو بالمضي عف اإلبطاؿ ،كاذا كجب المضي كجب القضاء
بتركو"(.)9

) )1انظر :تبييف الحقائؽ :لمزيمعي( ،)338 /1منحة السمكؾ :لبدر الديف العيني(ص.)282 :
) )2أحكاـ القرآف :لمجصاص( ،)291 /1قاؿ زكريا الباكستاني :حسف ،في كتابو :ما صح مف آثار الصحابة في الفقو،
كتاب الصياـ ،باب الرجؿ يصكـ تطكعان ثـ يبدك لو أف يفطر(.)661 /2
) )3التاريخ األكسط :لمبخارم ،كتاب قصة حفصة في الصكـ ،ح(.)134 /1(/)587
) )4انظر :تبييف الحقائؽ :لمزيمعي( ،)338 /1المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب :لممنبجي(.)284 /1
) )5انظر :التجريد :لمقدكرم( ،)1556 /3تبييف الحقائؽ :لمزيمعي( ،)338 /1المبسكط :لمسرخسي(.)69 /3
) )6انظر :التجريد :لمقدكرم( ،)1556 -1555 /3البناية شرح اليداية :لبدر الديف العيني(.)88 /4
) )7انظر :المبسكط :لمسرخسي( ،)69 /3العناية شرح اليداية :لمبابرتي(.)360 /2
) )8المبسكط :لمسرخسي(.)69/3
) )9العناية شرح اليداية :لمبابرتي( ،)360 /2كانظر :تبييف الحقائؽ :لمزيمعي(.)338 /1
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أدلة المذىب الثاني :استدؿ المالكية القائمكف بكجكب إتماـ الصكـ عمى مف شرع في صكـ

التطكع ،كأف مف أفطر فيو فيك آثـ كعميو القضاء ،إف كاف بغير عذر ،كأما إف كاف بعذر ،فبل إثـ

عميو ،كال قضاء عمى النحك التالي:

 أما استدلليـ :عمى كجكب إتماـ الصكـ لمف شرع في صياـ التطكع ،كأف مف يفطر فيو فيك آثـ،
كعميو القضاء ،إف كاف بغير عذر :فيك ما استدؿ بو الحنفية عمى مذىبيـ.

 وقد استدلوا :عمى نفي اإلثـ كالقضاء لمف أفطر بعذر :بالسنة كالمعقكؿ.

أ -السنة النبوية:

ت فى ً
َّ
ت ىع ٍف ىيس ًار رس ً
كؿ
اط ىمةي(
 ىع ٍف أ ِّيـ ىىانً وئ(
) ،فى ىجمى ىس ٍ
اء ٍ
) ،قىالى ٍ
ت :لى َّما ىك ى
ى ىي
اف ىي ٍكيـ فىتٍ ًح ىمكةى ىج ى
ً
اء ًف ً
يدةي بًًإ ىن و
ب ثيَّـ ىن ىاكلىوي أ َّيـ ىىانً وئ
اهلل ) ،)ىكأ ُّيـ ىىانً وئ ىع ٍف ىي ًمينً ًو ،قى ى
اء ًت اٍل ىكلً ى
يو ىش ىر ه
اب فىىن ىاكلىتٍوي فى ىش ًر ى
اؿ :فى ىج ى
ت يا رس ى ً
اؿ لىيا « :أَ ُك ْن ِت تَ ْق ِ
ت ً
فى ىش ًرب ٍ ً
ش ْي ًئا»؟ "
يف َ
ض َ
كؿ اهلل :لىقى ٍد أى ٍفطى ٍر ي
ى
ت ىك يك ٍن ي ى
ت م ٍنوي ،فىقىالى ٍ ى ى ي
صائ ىمةن ،فىقى ى ى
()1
اف تَطَ ُّو ًعا» .
ت :ىال .قى ى
قىالى ٍ
ض ُّرِؾ إِ ْف َك َ
اؿ« :فَ ََل َي ُ
وجو الدللة :دؿ الحديث عمى عدـ كجكب القضاء عمى مف أفطر مف صكـ تطكع ،كقد ثبت أف

ذلؾ ال يككف إال عند كجكد العذر ،كنفى النبي عنيا القضاء؛ ألنو عمـ بأنيا معذكرة بذلؾ(.)2

ب -المعقوؿ:

 -1إف بيذا القكؿ نجمع بيف األحاديث المتعارضة في الظاىر؛ ألف الجمع بيف األحاديث أكلى مف
طرح بعضيا ،كاعماؿ بعضيا ،فأسقطنا القضاء مع العذر ،كأكجبناه في حالة عدـ كجكد العذر(.)3

" -2البد أف يككف لمفرض مزية عمى النفؿ في اإليجاب ،كلك قمنا :إف المتطكع يمزمو القضاء بنفس
اإلفطار مف عذر كغير عذر أللحقناه :بالكاجب ،كلـ يكف بينيما فرؽ"(.)4

 -3إف الصائـ قد التزـ الصكـ ،إال أنو قطع عميو قاطع بغير صنعو كال اختياره ،كالقكؿ بكجكب
القضاء ىنا مخالؼ لسماحة الشريعة في رفع الحرج كالمشقة ،بخبلؼ مف كاف متعمدان بذلؾ(.)5

أدلة المذىب الثالث :استدؿ الشافعية ،كالحنابمة القائمكف بعدـ كجكب إتماـ الصكـ عمى مف شرع

في صكـ التطكع ،كأف مف أفطر فيو فبل إثـ عميو كال قضاء ،سكاء كاف بعذر أـ بغير عذر ،كأنو
يستحب إتماـ الصكـ ،كيكره الخركج منو ببل عذر بالسنة ،كاآلثار ،كالقياس ،كالمعقكؿ.
) )1سبؽ تخريجو (ص ،)126 :حاشية رقـ(.)6

) )2انظر :شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي( ،)201 /1اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ :لعبد الكىاب
المالكي(.)449 /1
) )3انظر :ركضة المستبيف في شرح كتاب التمقيف :البف بزيزة (.)528 /1
) )4شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي ( ،)201 /1اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ :لعبد الكىاب المالكي
(.)449 /1

) )5انظر :المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة :لعبد الكىاب المالكي(ص.)485 :
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أ -السنة النبوية:

ً
ش ْي ٌء؟»
ت :قى ى
ش ُةَ ،ى ْؿ ِع ْن َد ُك ْـ َ
ات ىي ٍكوـ « َيا َع ِائ َ
 -1ىع ٍف ىعائً ىشةى( ) ،قىالى ٍ
اؿ لًي ىر يسك يؿ اهلل) :)ىذ ى
ً
كؿ ً
ت لىىنا
اهلل ،ىما ًع ٍن ىد ىنا ىش ٍي هء قى ى
ت :ىيا ىر يس ى
يىًد ىي ٍ
ص ِائ ٌـ» قىالى ٍ
ت :فى ىخ ىرىج ىر يسك يؿ اهلل) ،)فىأ ٍ
فى يقٍم ي
اؿ« :فَِإ ّْني َ
()1
اهلل ) ،)يقٍمت :يا رس ى ً
ت :ىفمى َّما رجع رسك يؿ ً
ت لىىنا ىىًدَّيةه ،أ ٍىك
يىًد ىي ٍ
اء ىنا ىزٍكهر قىالى ٍ
كؿ اهلل ،أ ٍ
ي ى ىي
ىىى ىي
أ ٍىك ىج ى
اؿَ « :ى ِات ِ
اؿ« :قَ ْد
ت بً ًو فىأى ىك ىؿ ،ثيَّـ قى ى
ت :ىح ٍي هس ،قى ى
ٍت لى ىؾ ىش ٍينئا ،قى ى
يو» ،فى ًج ٍئ ي
اؿَ « :ما ُى َو؟» يقٍم ي
ىزٍكهر ،ىكقى ٍد ىخ ىبأ ي
ص ِائ ًما»(.)2
َص َب ْح ُ
ُك ْن ُ
تأ ْ
ت َ

ت:
قىالى ٍ
ىىًدَّيةه،
اء ىنا
ىج ى

وجو الدللة :دؿ الحديث داللة كاضحة عمى أف مف دخؿ في صكـ التطكع ،فمو أف يقطع صيامو

باألكؿ كالشرب ،كال إثـ عميو ،كال قضاء ،كأف ذلؾ مف فعؿ النبي) ،)كلك كاف القضاء كاجبان لبيف

النبي) ،)ذلؾ(.)3
ت فى ً
َّ
ت ىع ٍف ىيس ًار رس ً
كؿ
اط ىمةي(
 -2ىع ٍف أ ِّيـ ىىانً وئ(
) ،فى ىجمى ىس ٍ
اء ٍ
) ،قىالى ٍ
ت :لى َّما ىك ى
ى ىي
اف ىي ٍكيـ فىتٍ ًح ىمكةى ىج ى
ً
اء ًف ً
يدةي بًًإ ىن و
ب ثيَّـ ىن ىاكلىوي أ َّيـ ىىانً وئ
اهلل ) ،)ىكأ ُّيـ ىىانً وئ ىع ٍف ىي ًمينً ًو ،قى ى
اء ًت اٍل ىكلً ى
يو ىش ىر ه
اب فىىن ىاكلىتٍوي فى ىش ًر ى
اؿ :فى ىج ى
ت يا رس ى ً
اؿ لىيا « :أَ ُك ْن ِت تَ ْق ِ
ً
فى ىش ًرب ٍ ً
ش ْي ًئا»؟ "
يف َ
ض َ
ت ىك يك ٍن ي
كؿ اهلل :لىقى ٍد أى ٍفطى ٍر ي
ى
ت ى
ت م ٍنوي ،فىقىالى ٍ ى ى ي
صائ ىمةن ،فىقى ى ى
()4
اف تَطَ ُّو ًعا» .
ت :ىال .قى ى
قىالى ٍ
ض ُّرِؾ إِ ْف َك َ
اؿ « :فَ ََل َي ُ
وجو الدللة :دؿ الحديث بظاىره عمى جكاز إفطار المتطكع ،كأنو مخير في اإلتماـ أك اإلفطار،

كمخير بيف القضاء إذا أفطر(.)5
ه
()6
ِ
ِ
ِ
ِ
اء أَ ْفطَ َر» .
 -3كفي ركاية أخرل قاؿ ليا)َّ « :)
اـَ ،وِا ْف َ
ير َن ْفسو ،إِ ْف َ
ش َ
اء َ
ش َ
الصائ ُـ ا ْل ُمتَطَ ّْوعُ أَم ُ
صَ
وجو الدللة :دلت الركاية بصريح لفظيا عمى عدـ كجكب القضاء عمى مف أفطر مف صكـ
تطكع ،سكاء كاف بعذر أـ بغير عذر ،لعمكـ المفظ ،كأف الشركع في العبادة ال يستمزـ إتماميا إذا كانت
()7

نافمة ،كالمتطكع مخير في ذلؾ ،كىذا التخيير يتضح منو عدـ كجكب القضاء .

) )1الزكر :ىـ الزكار ،كيقع الزكر عمى الكاحد كالجماعة ،القميمة كالكثيرة ،كقكليا جاءنا زكر ،كقد خبأت لؾ معناه:
جاءنا زائركف كمعيـ ىدية فخبأت لؾ منيا ،حاشية صحيح مسمـ(.)808 /2
) )2صحيح مسمـ ،كتاب الصياـ ،باب جكاز فطر الصائـ نفبل مف غير عذر ،ح(.)808 /2(/)1154
) )3نظر :شرح النككم عمى مسمـ :لمنككم ( ،)35 /8األـ :لمشافعي(.)112 /2
) )4سبؽ تخريجو (ص ،)126 :حاشية رقـ (.)6
) )5انظر :نيؿ األكطار :لمشككاني(.)306/4
) ) 6مسند اإلماـ أحمد ،كتاب الممحؽ المستدرؾ مف مسند األنصار ،باب حديث أـ ىانئ بنت أبي طالب(ؿ)،
ح( ،)463 /44(/)26892قاؿ العجمكني :إسناده صحيح ،في كتابو :كشؼ الخفاء :لمعجمكني ،ح(.)20 /2(/)1587

) )7انظر :فتح البارم :البف حجر العسقبلني( ،)107 /1فتح الكىاب بشرح منيج الطبلب :زيف الديف السنيكي (/1
.)146
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َّ ً
الر ُج ِؿ ُي ْخ ِر ُج ِم ْف
 -4ىع ٍف ىعائً ىشةى (
ص ْوِـ ا ْل ُمتَ َ
ط ّْوِع َمثَ ُؿ َّ
ت :قى ى
) ،قىالى ٍ
اؿ ىر يسك يؿ المو)« :)إِ َّن َما َمثَ ُؿ َ
س َيا»(.)1
َمالِ ِو َّ
اىاَ ،وِا ْف َ
الص َدقَ َة ،فَِإ ْف َ
ض َ
اء أ َْم َ
اء َح َب َ
ش َ
ش َ
وجو الدللة :دؿ الحديث بأف النفؿ أمره كاسع لئلنساف ،فمو أف يصمو ،كلو أف يقطعو ،كاف كاف
()2

الكصؿ أفضؿ

.

ب -اآلثار:

اف َل يرى ِب ِو بأْسا أ ْ ِ
ىف ٍاب ىف ىعب و
اء ،أ َّ
ع»(.)3
اف التَّطَ ُّو َ
سٌ
 -1ىع ًف ىعطى ه
َف ُي ْفط َر إِ ْن َ
َ ً
َّاس( )َ « ،ك َ َ َ
ً
ىف أي ٍف ًط ىر،
ىؿ أ ىىن ىس بف مالؾ( ) ،قى ى
ت ىريج نبل ىسأ ى
َّر ي
اف ،قاؿ :ىس ًم ٍع ي
ت ثيَّـ ىب ىدا لي أ ٍ
 -2ىع ٍف أىبًي يس ٍف ىي ى
اؿ تى ىسح ٍ
اؿ« :أَف ِ
ش ْي ٌء فَِإ َذا قَالُوا ل قاؿ فإني
ْط ْر ،ثُ َّـ قَ َ
قى ى
َىمَ ُو فَ َيقُو ُؿ ِع ْن َد ُك ْـ َ
اف أبو طمحة( )َ ،يأ ِْتي أ ْ
اؿَ :ك َ
ص ِائ ٌـ»(.)4
َ
()5
ار ما ب ْي َن ُو وب ْي َف ِنص ِ
ِ
 -3ع ًف ٍاب ًف عمر( ) ،قىا ىؿِ َّ « :
ؼ َّ
الن َي ِ
ار» .
الصائ ُـ ِبا ْلخ َي ِ َ َ َ َ
ى
ْ
ي ىى
وجو الدللة :دلت اآلثار عمى أف الصائـ المتطكع بالخيار بيف إتماـ الصكـ مف عدمو ،كأف مف
اء كاف بعذر ،أـ بغير عذر لعمكـ ذلؾ(.)6
أفطر فبل إثـ عميو ،كال قضاء ،سك ن
مركم عف عمر ،كجابر ،كابف عمر ،كابف عباس ،كابف مسعكد( ) أنيما كانا ال
 -4إف ىذا القكؿ
ه
يرياف باإلفطار في صكـ التطكع بأسا(.)7

ت -القياس:

 -1قياس صكـ التطكع عمى االعتكاؼ:

وجو القياس :أف كبلن منيما عبادة دخؿ فييا تطكعان ،فإذا أفسدىا ال يمزمو القضاء قياسان عمى

االعتكاؼ(.)8

 -2قياس صكـ التطكع ،عمى الكضكء:
) )1سنف النسائي ،كتاب الصياـ ،باب النية في الصياـ ،ح( ،)193 /4(/)2322قاؿ األلباني :صحيح ،في كتابو:
إركاء الغميؿ ،كتاب الصياـ ،باب قكؿ عائشة :قمت " :يا رسكؿ اهلل أىديت لنا ىدية ،ح(.)136 /4(/)965
) )2انظر :الشرح الممتع عمى زاد المستقنع :البف عثيميف(.)485 /6
) ) 3مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني ،كتاب الصياـ ،باب إفطار التطكع كصكمو إذا لـ يبيتو ،ح(،)271 /4(/)7767
قاؿ زكريا الباكستاني :صحيح ،في كتابو :ما صح مف آثار الصحابة في الفقو ،كتاب الصياـ ،باب الرجؿ يصكـ تطكعان
ثـ يبدك لو أف يفطر(.)660 /2
) ) 4المطالب العالية :البف حجر العسقبلني ،كتاب الصكـ ،باب اشتراط النية لمصائـ مف الميؿ في الفرض دكف
التطكع ،ح( ،)49 /6(/)1014قاؿ ابف حجر :إسناده صحيح ،في المصدر نفسو.
) ) 5مصنؼ ابف أبي شيبة ،كتاب الصياـ ،باب مف قاؿ :الصائـ بالخيار في التطكع  ،ح( ،)289 /2(/)9081قاؿ:
الباكستاني :صحيح ،في كتابو :ما صح مف آثار الصحابة في الفقو ،كتاب الصياـ ،باب الرجؿ يصكـ تطكعان ثـ يبدك
لو أف يفطر(.)663 /2
) )6انظر :الشرح الكبير عمى المقنع :البف قدامة(.)545 /7
) )7انظر :مختصر المزني :لممزني( ،)155 /8الشرح الكبير عمى المقنع :البف قدامة(.)545 /7
) )8انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)469 /3كفاية النبيو في شرح التنبيو :البف الرفعة(.)406 /6
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وجو القياس :أف كبلن منيما عبادة يخرج منيا ً
باإلفساد ،فمـ يجب قضاؤىا إذا أفسدىا ،قياسان عمى

الكضكء(.)1

ث -المعقوؿ:

 -1إف يكؿ مف أتـ صكـ النافمة كاف متطكعان ،فإذا خرج منو لـ يجب قضاؤه ،كما لك اعتقد أنو مف
رمضاف ،فباف أنو مف شعباف(.)2
 -2إف المتنفؿ متبرع بما ليس عميو ،فبل يمزمو ما لـ يتبرع بو ،كلكنو مخير في آخره ،كما كاف مخي انر
في أكلو لقكلو تعالى« :ما عمَى ا ْلم ْح ِس ِن َ ِ
س ِب ٍ
يؿ» [التكبة ،]91 :كىك محسف فيما يفعؿ ،فمك كجب
َ َ
يف م ْف َ
ُ
عميو القضاء ،يككف عميو سبيؿ ،ىذا كمف أخرج درىميف؛ ليتصدؽ بيما فتصدؽ بأحدىما ،ال يمزمو
التصدؽ باآلخر(.)3

" -3إف الرجؿ إذا أصبح صائمان لـ يكجد منو إال مجرد النية كالقصد ،كالنية المجردة ال يجب بيا
ِ
شيء ،لقكلو)« :)إِ َّف المَّ َو تَجاو َز ِأل َّ ِ
س َياَ ،ما لَ ْـ تَ ْع َم ْؿ ِب ِو ،أ َْو تَ َكمَّ ْـ ِب ِو»"(.)5(")4
ُمتي َع َّما َح َّدثَ ْت ِبو أَ ْنفُ َ
ََ
سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب:
أ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ :كىـ الحنفية ،القائمكف :بكجكب إتماـ مف دخؿ في صكـ تطكع ،كأف
مف أفطر ،فعميو القضاء مطمقان ،سكاء كاف بعذر أـ بغير عذر ،إال أنو يباح لو الفطر ،كال إثـ عميو إف
كاف بعذر.

اـ إِلَى المَّْي ِؿ»[البقرة:]187 :
ُ -1يناقش توجيو استدلليـ بقكلو تعالى «:ثُ َّـ أ َِت ُّموا ّْ
الص َي َ
 بأف ىذه اآلية محمكلة عمى كجكب إتماـ صكـ الفرض ،كليس التطكع ،فإف إتماـ صكـ التطكع
مستحب عندنا كليس بكاجب(.)6

َع َمالَ ُك ْـ»[محمد:]33 :
ويناقش توجيو استدلليـ بقكلو تعالىَ « :وَل تُْب ِطمُوا أ ْ
ُ -2
أ -أم ال تبطمكىا بالنفاؽ ،كال تحبطكىا بالكبائر كالذنكب(.)7

ب -كقيؿ إف ذلؾ :محمكؿ عمى الفرض ،فيحرـ قطعو ،أك النيي فيو لمتنزيو ،بخبلؼ النفؿ"(.)8
) )1انظر :شرح العمدة :البف تيمية(.)627 /2
) )2انظر :المغني :البف قدامة()160 /3
) )3انظر :شرح العمدة :البف تيمية(.)628 /2

) )4سنف ابف ماجو ،كتاب الطبلؽ ،باب مف طمؽ في نفسو كلـ يتكمـ بو ،ح( ،)197 /3(/)2040قاؿ األرنؤكط:
إسناده صحيح ،في المصدر نفسو.
) )5شرح العمدة :البف تيمية(.)627 /2
) )6انظر :كفاية النبيو في شرح التنبيو :البف الرفعة(.)406 /6
) )7انظر :النجـ الكىاج في شرح المنياجَّ :
لمد ًميرم(.)364 /3
لمبجيرمي( ،)407 /2شرح المقدمة الحضرمية :لمحضرمي(ص.)587 :
البجيرمي عمى الخطيب :ي
) )8انظر :حاشية ي
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ً
صوما مكا َنو يوماً آخر»:
ُ -3
ويناقش توجيو استدلليـ ،بحديث ىعائ ىشةى( )...« ،ل عميكماُ ،
أ -بقكؿ اإلماـ الشافعي" :بأف الحديث ليس بثابت ،إنما حدثو الزىرم عف رجؿ ال نعرفو ،كلك كاف

ثابتان كاف يحتمؿ أف يككف إنما أمرىما عمى معنى إف شاءتا"( ،)1بدليؿ أنو قد ركم أنو قاؿ ليما" :

اقضيا يكمان مكانو إف شئتما "عمى أف معنى قكلو يكمان مكانو؛ أم مثمو ،كمثمو تطكع ال كاجب"(.)2
فيحمؿ الصكـ فيو عمى االستحباب ،كنحف نقكؿ بوع(.)3
ب -كلك سممنا لكـ بصحة الحديث ،ي
ع»:
ويناقش توجيو استدلليـ ،بحديث ى
طٍم ىحةى ٍب ىف يع ىب ٍيًد المَّ ًو( ) ...« ،لَ ،إَِّل أ ْ
َف تَطَّ َّو َ
ُ -4

أ -بأف الحديث حجة عميكـ ال لكـ؛ ألف األعرابي لما سأؿ عما فرض اهلل عميو ،لـ يقؿ لو) ،)في
جكاب ذلؾ :كصياـ التطكع إذا دخمت فيو ،كانما اكتفى) ،)بذكر ما أكجبو اهلل عميو(.)4

كيحمؿ أيضان" :أف معناه لكف لؾ أف تطكع ،كيككف االستثناء منقطعان ،كىك إف كاف خبلؼ
ب -ي
األصؿ ،لكف يتعيف تأكيمو ليجمع بينو كبيف األحاديث التي ذكرناىا"(.)5

ج -إف النبي) )سماه في الحديث تطكعان ،كالتطكع ىك ما يتبرع بو ،فبل يككف كاجبان بالشركع(.)6
اف ِ
ص ّْؿ»:
ُ -5
صائ ًماَ ،ف ْم ُي َ
ويناقش توجيو استدلليـ بحديث أىبًي يى ىرٍي ىرةى( ) ،...« ،فَِإ ْف َك َ َ
 أنيـ اختمفكا في معنى فميصؿ ،كالراجح ما ذىب إليو الجميكر :معناه فميدعي ألىؿ الطعاـ بالمغفرة،

ص ّْؿ َعمَ ْي ِي ْـ »[التكبة:
كالبركة ،كنحك ذلؾ ،كأصؿ الصبلة في المغة الدعاء ،كمنو قكلو تعالى « َو َ
 ،]103كقيؿ المراد الصبلة الشرعية بالرككع كالسجكد؛ أم يشتغؿ بالصبلة ،ليحصؿ لو فضميا،
كثكابيا ،كلمحاضريف بركتو(.)7

ويناقش توجيو استدلؿ أبي يوسؼ بحديث ىعائً ىشةى(
ُ -6
ِ
وـ َي ْو ًما َم َكا َن ُو»:
َّ
الص ْوَـ َولَك ْف أ ُ
َص ُ

ت
) ...« ،فَأَ َك َؿَ ،وقَ َ
ت أ ََرْد ُ
اؿ :إِ ّْني قَ ْد ُك ْن ُ

 بأف اإلماـ مسمـ قد ركل ىذا الحديث كما أخرجناه سابقان ،لكف بدكف لفظ" أصكـ يكمان مكانو" كقاؿ
النسائي:

ىذا المفظ خطأ ،فقد ركل ىذا الحديث جماعة عف طمحة ،فمـ يذكر أحد منيـ «كلكف أصكـ يكما

مكانو»(.)8

) )1األـ :لمشافعي(.)112 /2
) )2الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)470 /3كانظر :بحر المذىب :لمركياني(.)300-299 /3
) )3انظر :المجمكع :لمنككم(.)398 /6

) )4انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم(.)469 /3
) )5المجمكع :لمنككم(.)396 /6
) )6انظر :تشنيؼ المسامع بجمع الجكامع :لمزركشي(.)170 /1
) )7انظر :حاشية صحيح مسمـ( ،)1054 /2ح(.)1431
) )8السنف الكبرل :لمنسائي ،ح(.)364 /3(/)3286
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 -7وُيناقش توجيو استدلليـ باألثر المركم عف ٍاب ًف ًس ً
وـ َي ْو ًما َم َكا َن ُو»:
يف ،قاؿ «:فأمراني أ ْ
ير ى
َف أ ُ
َص َ
 بأنو ييحمؿ ذلؾ عمى صياـ كاجب قد أفطر فيو ،كليس فيو ما يدؿ عمى قضاء صكـ النفؿ.
ويناقش استدلليـ بالقياس عمى الحج ،مف كجييف(:)1
ُ -8
أ -إنو ال يخرج مف الحج بالفساد ،كيخرج مف غيره بالفساد.

ب -إف فرض الحج كنفمو يستكم في كجكب الكفارة باإلفساد ،كيخالؼ غيره مف الصبلة ،كالصياـ.
ويناقش استدلليـ بالقياس عمى النذر:
ُ -9
 بأف الكفاء بالنذر قد ثبت بنصكص صحيحة ،بخبلؼ كجكب القضاء عمى مف أفطر مف صياـ
تطكع.

ب -مناقشة أدلة المذىب الثاني :كىـ المالكية ،القائمكف :بكجكب إتماـ الصكـ عمى مف شرع في
صكـ التطكع ،كأف مف أفطر فيو فيك آثـ ،كعميو القضاء إف كاف بغير عذر؛ كأما إف كاف بعذر ،فبل
إثـ عميو كال قضاء.

ط ُّو ًعا»:
 -1وُيناقش توجيو استدلليـ بحديث أ ِّيـ ىىانً وئ(
اف تَ َ
ض ُّرِؾ إِ ْف َك َ
) ...« ،فَ ََل َي ُ
فرؽ
 بأف الحديث صريح كعاـ في نفي اإلثـ كالقضاء ،لمف أفطر مف صكـ تطكع ،كليس فيو ما يي ٌ
بيف أف يككف ذلؾ بعذر أـ بغير عذر.
 -2وُيناقش قوليـ :بأننا لك قمنا بذلؾ فنككف قد جمعنا بيف األحاديث المتعارضة في الظاىر:
 بأنو ال يكجد تعارض بيف األحاديث ،فكؿ ما استدؿ بو اآلخركف مف أحاديث عمى كجكب القضاء
لمف أفطر متطكعان ،فقد أثبتنا ضعفيا ،كاف صحت فقد أثبتنا مناقشتيا.

ت -مناقشة أدلة المذىب الثالث :كىـ الشافعية كالحنابمة ،القائمكف :بعدـ كجكب إتماـ الصكـ عمى مف
شرع في صكـ التطكع ،كأف مف أفطر فيو فبل إثـ عميو ،كال قضاء ،سكاء كاف بعذر أـ بغير عذر.
ت
ت ِب ِو فَأَ َك َؿ ،ثُ َّـ قَ َ
َص َب ْح ُ
اؿ :قَ ْد ُك ْن ُ
ُ -1يناقش توجيو استدلليـ بحديث ىعائً ىشةى( ) « ...فَ ِج ْئ ُ
ت أ ْ
ص ِائ ًما»:
َ

 بأف ىذا الحديث غير صحيح عند أىؿ النقؿ بيذا المفظ؛ قاؿ مكسى بف ىاركف :ىذا حديث منكر،
كطمحة بف يحيى ىذا يركم أحاديث منكرة عف النبي) ،)كلك سممنا بصحتو ،فيحتمؿ أف يككف

تعذر إباحة اإلفطار ،أك أفطر ناسيا ،أك ظف أف عميو صكما كلـ يكف عميو(.)2

ويجاب عف ذلؾ :بأف الحديث ركاه اإلماـ مسمـ ،كما سبؽ تخريجو ،كجاء في ركايات متعددة ثبتت
ُ 
صحتيا(.)3
) )1انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)470 /3بحر المذىب :لمركياني(.)300 /3
) )2انظر :شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي(.)195-194 /1
) )3انظر :شرح العمدة :البف تيمية(.)619 /2
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ويناقش توجيو استدلليـ بحديث أ ِّيـ ىىانً وئ(
ُ -2
كجييف:

ط ُّو ًعا» ،مف
اف تَ َ
ض ُّرِؾ إِ ْف َك َ
) ... « ،فَ ََل َي ُ

أ -بأف ىذا الخبر مضطرب في إسناده كمتنو ،كقد ركاه سماؾ بف حرب ،كقد اختمؼ عميو ،كليس ىك
ممف يعتمد عميو إذا انفرد في الحديث؛ ألنو كاف يقبؿ التمقيف(.)1

ويجاب عف ذلؾ :بأف اإلماـ األلباني صحح ىذه الركاية في صحيح أبي داكد ،كما سبؽ تخريجو،
ُ 
كأنو جاء بركايات متعددة قد ثبتت صحتيا ،كلـ ينفرد بو سماؾ( )(.)2

ب -إف في الحديث دليبلن عمى إسقاط اإلثـ ،كليس فيو دليؿ عمى إسقاط القضاء(.)3

ويجاب عف ذلؾ :بأف الحديث صريح في سقكط اإلثـ كالقضاء معان ،كليس فيو ما يكجب القضاء.
ُ 
ِ
)ِ َّ « ،
ير َن ْف ِس ِو ،»...مف ثبلثة
ويناقش توجيو استدلليـ بحديث أ ِّيـ ىىانً وئ(
ُ -3
الصائ ُـ ا ْل ُمتَطَ ّْوعُ أَم ُ
كجكه:

أ -بأف ىذا الخبر مضطرب في إسناده ،فيو سماؾ بف حرب ،كقد اختمؼ عميو ،كليس ىك ممف يعتمد
عميو إذا انفرد في الحديث(.)4

ويجاب عف ذلؾ :بأف اإلماـ العجمكني قد صحح ىذه الركاية في كتابو :كشؼ الخفاء ،كما سبؽ
ُ 
تخريجو.

ب -ثـ إف سمىمنا بصحة الحديث ،فإف في قكلو)" )إف شاء صاـ" :يقتضي ابتداء الصكـ ،فنحف
نحمؿ المفظ عمى المريد لمصكـ؛ ألف المريد لصكـ النافمة ىك بالخيار بيف أف يصكـ ،أك ال يصكـ عمى
كجو سكاء ،كمف دخؿ في النفؿ ال يخير بيف البقاء عميو كالخركج منو عمى كجو كاحد؛ ألف البقاء

أفضؿ منو بإجماع(.)5

ويجاب عف ذلؾ :بأف ىذا تأكيؿ بعيد ،كمخالؼ لما عميو أكثر أىؿ العمـ ،بأف المراد بو ىك تخيير
ُ 
الصائـ.

ج -ككذلؾ ي"يحمؿ ىذا الحديث عمى عدـ كجكب القضاء عمى الفكر"(.)6
ويجاب عف ذلؾ :بأنو ليس في الحديث ما يكجب القضاء عمى مف صاـ متطكعان.
ُ 
الص ِائ ُـ ِبا ْل ِخ َي ِ
ار َما َب ْي َن ُو َوَب ْي َف
ويناقش توجيو استدلليـ ،باألثر المركم ىع ًف ٍاب ًف يع ىمر( )َّ « ،
ُ -4
ِنص ِ
ؼ َّ
الن َيار»:
ْ
) )1انظر :التجريد :لمقدكرم(.)1562 -1559 /3
) )2انظر :شرح العمدة :البف تيمية(.)620 /2
) )3انظر :التجريد :لمقدكرم( ،)1562 -1559 /3البناية شرح اليداية :لبدر الديف العيني(،)88 /4

) )4التجريد :لمقدكرم( ،)1559 /3كانظر :التكضيح في شرح مختصر ابف الحاجب :لخميؿ بف اسحاؽ(.)423 /2
) )5انظر :التجريد لمقدكرم( ،)1562 /3شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي(.)196 -195 /1
) )6البناية شرح اليداية :لبدر الديف العيني(.)88 /4
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أ -بأف "جعفر بف الزبير متركؾ ،ككاف رجبلن صالحان ذكره القرطبي ،فمك كاف ثابتان لكاف بيانان لصحة
الشركع في الصكـ؛ ألنو ال يصح شركعو بعد نصؼ النيار"(.)1

ويجاب عف ذلؾ :بأف بعض العمماء المعاصريف قد صححكا ىذه الركاية(.)2
ُ 
ب" -ألنو قد خيره في بعضو ،كمنعو التخيير في باقيو؛ فمـ يكف ليـ التعمؽ بالتخيير"(.)3

ويجاب عف ذلؾ :بأف ىذا التأكيؿ بعيد ،ألف الركاية صريحة في تخير الصائـ المتنقؿ بيف الصكـ
ُ 
كالفطر.

ويناقش قوليـ ،بأف كؿ مف أتـ صكـ النافمة كاف متطكعان ،فإذا خرج منو لـ يجب قضاؤه:
ُ -5
 بأف "خركجو منيا بالفساد ال يمنع كجكبيا بالدخكؿ ،كما ال يمنع بالنذر(.)4

ويجاب عف ذلؾ :بأنو ليس ىناؾ أم دلي هؿ صريح كصحيح يكجب القضاء عمى مف دخؿ في
ُ 
صكـ التطكع.

ويناقش قوليـ ،بأف المتنفؿ متبرع بما ليس عميو ،فبل يمزمو ما لـ يتبرع بو:
ُ -6
" بأنو قبؿ الشركع لـ يؤد شيئان فجاز لو تركو ،أما بعد الشركع فقد أدل بعض القربة ،فيجب عميو
حفظو"(.)5

ويجاب عف ذلؾ :بأنو ليس ىناؾ دليؿ صحيح يكجب ذلؾ ،إال أنو ييستحب لو ذلؾ لما فيو مف
ُ 
إتماـ األجر.
ثامناً :الرأي الراجح:

بعد عرض اآلراء ،كاألدلة ،كمناقشتيا ،يظير لمباحث ترجيح المذىب الثالث ،كىك مذىب الشافعية

كالحنابمة ،القائؿ :بأنو ال يجب عمى مف شرع كدخؿ في صكـ تطكع أف يتمو ،كاف أفطر بعذر أـ بغير

كيكره لو
عذر ،فبل إثـ عميو ،كال قضاء ،كلكف يستحب اإلتماـ ،خركجان مف خبلؼ مف أكجب إتمامو ،ي
الخركج بغير عذر ،لما فيو مف تفكيت األجر.

 مسوغات الترجيح:

 -1لعدـ التسميـ بما أكرده الحنفية كالمالكية مف أدلة كمناقشة.

 -2ألف أدلة الشافعية كالحنابمة قكية ،ككاضحة ،كصريحة الداللة في عدـ كجكب إتماـ صكـ التطكع،
ككذلؾ عدـ كجكب القضاء لمف أفطر فيو.
) )1شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي(.)197 /1
) )2قاؿ :زكريا الباكستاني :صحيح ،في كتابو :ما صح مف آثار الصحابة في الفقو ،كتاب الصياـ ،باب الرجؿ يصكـ
تطكعان ثـ يبدك لو أف يفطر(.)663 /2

) )3شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي(.)197 /1
) )4التجريد :لمقدكرم(.)1563 /3
) )5الغرة المنيفة في تحقيؽ بعض مسائؿ اإلماـ أبي حنيفة :لمغزنكم(ص.)69 :
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 -3ألف مناقشة المذىب اآلخر ال يقكل عمى نقض أدلة المذىب الراجح.

-4ألف األصؿ ىك أف ال يمزـ مف أفطر متطكعان قضاء حتى يدؿ الدليؿ ،كليس ىناؾ أم دليؿ صريح
يكجب ذلؾ.

مخير في آخره ،كما كاف مخي انر
 -5ألف المتنفؿ متبرع بما ليس عميو ،فبل يمزمو ما لـ يتبرع بو ،كلكنو
ان
في أكلو.
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بحث ي بع
ما جاء يف أحكام صّام حلامل َ ساف
كفيو مطمباف:
المطمب األوؿ :حكـ قضاء الحامؿ التي تخاؼ عمى كلدىا.

المطمب الثاني :حكـ اإلمساؾ بقية النيار إذا قدـ مف السفر مفطرا.
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المطمب األوؿ
حكـ قضاء الحامؿ التي تخاؼ عمى ولدىا

أولً :رأي اإلماـ مالؾ بف أنس( ) في المسألة:
ىف عب ىد ً
اهلل ٍبف عمر( ) سئً ىؿ ع ًف اٍلم أرًىة اٍلح ً
ت ىعمىى ىكلىًد ىىا،
عف ىمالً ه
ام ًؿ إً ىذا ىخافى ٍ
ؾ؛ أَّىنوي ىبمى ىغوي ،أ َّ ى ٍ
ٍ
ى
ي ى
ىٍ
ى ي ىى
اؿ :تي ٍف ًطر ،كتي ٍ ً
اف يك ِّؿ ىي ٍكوـ ًم ٍس ًكينان ،يم ٌدان ًم ٍف ًح ٍنطى وة بً يم ِّد َّ
النبً ِّي).)
اـ؟ فىقى ى
ىكا ٍشتى َّد ىعمىٍييىا الص ى
طع يـ ىم ىك ى
ِّي ي
ي ى
اف ِم ْن ُك ْـ
اء ،ىك ىما قى ى
قَ َ
اؿ َمالِ ٌؾَ «:وأ ْ
اؿ اهللي سبحانو كتعالى« :فَ َم ْف َك َ
َى ُؿ ا ْل ِع ْمِـ َي َر ْو َف َعمَ ْي َيا ا ْلقَ َ
ض َ
اض ،مع اٍل ىخك ً
ً
ً
يضا أَو عمَى سفَ ٍر فَ ِع َّدةٌ ِم ْف أَي ٍ
ؼ
َّاـ أ َ
َم ِر ً ْ َ
َ
ُخ َر»[البقرة ،]184 :ىكىي ىرٍك ىف ذل ىؾ ىم ىرضان م ىف ٍاأل ٍىم ىر ً ى ى ٍ
ىعمىى ىكلىًد ىىا»(.)1
ثانياً :صورة المسألة:
امرأة خافت عمى كلدىا ،كاشتد عمييا الصياـ ،كأرادت أف تفطر.

ثالثاً :تحرير محؿ النزاع:

اتفؽ الفقياء األربعة عمى أف الحامؿ إذا خافت عمى ما في بطنيا ،كالمرضع إذا خافت عمى

كلدىا ،ليما اإلفطار كعمييما القضاء( ،)2كاختمفكا في كجكب الفدية عمى الحامؿ ،إذا خافت عمى كلدىا

فقط فأفطرت(.)3

رابعاً :مذاىب الفقياء:

المذىب األوؿ :أف المرأة الحامؿ إذا خافت عمى ىكلىًد ىىا ،ليا أف تفطر كتقضي ،كال إطعاـ عمييا ،كىي
بمنزلة المريض يفطر كيقضي ،كىك مذىب الحنفية( ،)4كقكؿ اإلماـ مالؾ في ركاية سحنكف( ،)5كىك
المشيكر عند المالكية( ،)6كىك قكؿ لمشافعية(.)7

) ) 1مكطأ مالؾ :لمالؾ بف أنس ،كتاب الصياـ ،باب فدية مف أفطر مف رمضاف مف عمو ،ح(/3()1090-1089
.)442

( )2انظر :اإلقناع في مسائؿ اإلجماع :البف القطاف( ،)230 /1اختبلؼ األئمة العمماء :البف ىبيرة(.)239 /1
) )3انظر :مختصر اختبلؼ العمماء :لمطحاكم( ،)17 /2اختبلؼ األئمة العمماء :البف يىبيرة(.)240 /1

) )4األصؿ :لمشيباني( ،)172 /2مختصر القدكرم :لمقدكرم(ص ،)64-63 :تحفة الفقياء :لمسمرقندم(،)358 /1
كنز الدقائؽ :لمنسفي(ص.)222 :

) )5انظر :المدكنة :لمالؾ بف أنس(.)278 /1
) )6انظر :الرسالة :لمقيركاني(ص ،)60 :التبصرة :لمخمي( ،)757 /2مناىج التحصيؿ :لمرجراجي(،)113 /2
الذخيرة :لمقرافي (.)515 /2

) )7انظر :مختصر المزني :لممزني( ،)153 /8الميذب :لمشيرازم( ،)328 /1بحر المذىب :لمركياني(،)264 /3
نياية المطمب :لمجكيني(.)43 /4
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المذىب الثاني :أف المرأة الحامؿ إذا خافت عمى ىكلىًد ىىا ،ليا أف تفطر كتقضي ،كعمييا الفدية ،كىك
قكؿ اإلماـ مالؾ في ركاية يحي كابف كىب( ،)1كاليو ذىب بعض المالكية( ،)2كىك مذىب الشافعية في
األظير( ،)3كمذىب الحنابمة(.)4
خامساً :سبب الختَلؼ:
كيرجع سبب اختبلفيـ في ىذه المسألة إلى التشابو بيف الحامؿ كالمريض كالشيخ الكبير ،فمف

ألحؽ الحامؿ بالمريض أكجب عمييا القضاء فقط ،كمف ألحؽ الحامؿ بالشيخ الكبير كالمريض ،قاؿ
بالقضاء كالفدية(.)5

سادساً :أدلة المذاىب:
أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الجميكر القائؿ بأف المرأة الحامؿ إذا خافت عمى ىكلىًد ىىا أفطرت
كقضت ،كال فدية عمييا بالقرآف ،كالسنة ،كاآلثار ،كالقياس ،كالمعقكؿ.

أ -القرآف الكريـ:

 قكلو تعالى « :فَم ْف َك َ ِ
يضا أَو عمَى سفَ ٍر فَ ِع َّدةٌ ِم ْف أَي ٍ
ُخ َر»[البقرة.]184 :
َّاـ أ َ
اف م ْن ُك ْـ َم ِر ً ْ َ
َ
َ

وجو الدللة :دلت اآلية بعبارتيا كبمنطكقيا الصريح عمى أف لممريض كما في معناه الفطر ،كارجاء
صكمو إلى أياـ أيخر ،كلـ تتعرض اآلية إلى كجكب الفدية أك استحبابيا ،كفي اآلية دليؿ عمى كجكب

كلما
القضاء عمى المريض ،فمف ضـ الفدية إلى القضاء فقد زاد عمى النص ،كىذا ال يجكز إال بدليؿٌ ،
لـ يكجب غير القضاء ،دؿ أف لكؿ حادثة حكـ؛ ألف تأخير البياف عف كقت الحاجة ال يجكز(.)7()6

) )1انظر :المدكنة :لمالؾ بف أنس(.)279 /1

) )2انظر :النكادر كالزيادات :لمقيركاني( ،)33 /2عيكف المسائؿ :لعبد الكىاب المالكي(ص ،)219 :عقد الجكاىر
لمحاجة كككب عبيد(ص.)312 :
الثمينة :لجبلؿ الديف السعدم( ،)258 /1فقو العبادات عمى المذىب المالكي:
ٌ
) )3انظر :األـ :لمشافعي( ،)114 -113 /2الكسيط في المذىب :لمغزالي( ،)553 /2البياف :لمعمراني(،)473 /3
متف أبي شجاع :ألحمد األصفياني(ص.)19 :

) )4انظر :الجامع لعمكـ اإلماـ أحمد :لخالد الرباط( ،)367 /7عمدة الفقو :البف قدامة(ص ،)41 :اإلنصاؼ:
لممرداكم ( ،)381 /7منتيى اإلرادات :البف النجار(.)15 /2

( )5انظر :بداية المجتيد :البف رشد( ،)63/2مناىج التحصيؿ :لمرجراجي(.)114 /2

( )6البياف :كىك إخراج المعنى مف اإلبياـ إلى الكضكح ،كمعنى كقت الحاجة :أم كقت العمؿ ،انظر :الكجيز :لمزحيمي

( ،)132-124/2كقد اتفؽ األصكليكف عمى عدـ جكاز تأخير البياف عف كقت الحاجة سكل القائميف بتكميؼ ما ال

يطاؽ ،انظر :أصكؿ الفقو :البف مفمح( ،)1025 /3المستصفى :لمغزالي(ص ،)192 :العدة في أصكؿ الفقو :البف
الفراء(.)724 /3

( )7انظر :بدائع الصنائع :لمكاساني( ،)97 /2الشرح الكبير :لمدردير(.)536 /1
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ب -السنة النبوية:

ضع ع ْف ا ْلمس ِ
م عف أ ىىن ً
س ٍب ًف ىمالً وؾ( ) ،ىع ٍف َّ
ش ْط َر
النبً ِّي) )أنو قاؿَّ « :
اف ِر َ
إف المَّ َو تَ َعالَى َو َ َ َ
ُ َ
 يرًك ى
ام ِؿ وا ْلمر ِ
ِ
الص ْوَـ»(.)1
ض ِع َّ
الص ََل ِة َو َّ
َّ
الص ْوِـ َو َع ْف ا ْل َح َ ُ ْ
وجو الدللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى جكاز الفطر لمحامؿ؛ حتى ال يؤدم صياميا لضرر يمحؽ

بيا أك بكلدىا الذم في بطنيا ،كليس فيو ما يدؿ عمى كجكب الفدية ،كأف حكـ الحامؿ كحكـ المريض

كالمسافر ،فيمزميـ القضاء دكف الفدية(.)2

ت -اآلثار:

ضي ِ ِ
ِ
ام ُؿ وا ْلمر ِ
اؿ« :تُ ْف ِطر ا ْلح ِ
 -1ىع ًف ٍاب ًف ىعب و
اماَ ،وَل
َّاس( ) ،قى ى
ض َ
ضعُ ِفي َرَم َ
افَ ،وتَ ْق َ
ُ َ
َ ُْ
اف ص َي ً
تُ ْط ِع َم ِ
اف»(.)3
وجو الدللة :دؿ األثر عمى كجكب القضاء عمى المرأة الحامؿ إذا أفطرت في رمضاف ،كليس

عمييا فديةه مع القضاء(.)4

مركم عف عمي كابف
 -2إف القكؿ بعدـ كجكب الفدية عمى الحامؿ التي أفطرت خكفان عمى كلدىا،
ه
عباس ،كجمعه مف الصحابة كالتابعيف( )(.)5

ث -القياس:

 -1القياس عمى مف استقاء عامدان:

وجو القياس :فقد قاسكا الحامؿ التي أفطرت خكفان عمى كلدىا عمى مف استقاء عامدان ،فعميو

القضاء دكف الكفارة ،ألف مف استقاء عمدان أخاؼ عمى نفسو مف اليبلؾ كالمشقة فأراد أف يريح نفسو
بالقيئ ،ككذلؾ الحامؿ خافت عمى كلدىا فأرادت أف تحميو بالفطر بتناكؿ الطعاـ كالشراب (.)6

 -2القياس عمى مف أفطر متعمدان:

( )1سنف ابف ماجو ،كتاب الصياـ ،باب ما جاء في اإلفطار لمحامؿ كالمرضع ،ح( ،))575-574/2(/)1667قاؿ
حديث حسف ،في المصدر نفسو.
األرنؤكط:
ه
( )2انظر :شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي( ،)214 /1كفاية النبيو في شرح التنبيو :البف الرفعة(.)290 /6

) )3مصنؼ عبد الرزاؽ الصنعاني ،كتاب الصياـ ،باب الحامؿ كالمرضع ،ح( ،)218 /4(/)7564قاؿ زكريا
الباكستاني :صحيح ،في كتابو :ما صح مف آثار الصحابة في الفقو ،كتاب الصياـ ،باب :الحامؿ كالمرضع ال
يستطيعاف الصياـ(.)688 /2
) )4انظر :المجمكع :لمنككم(.)267 /6

) )5انظر :المبسكط :لمسرخسي( ،)99 /3بدائع الصنائع :لمكاساني(.)97 /2
( )6انظر :مختصر المزني :لممزني(.)153/8
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وجو القياس :فقد قاسكا الحامؿ التي تخاؼ عمى كلدىا عمى مف لـ يبح لو األكؿ ،فأكؿ متعمدان

فبل فدية عميو فمف باب أكلى أالٌ تجب عمى الحامؿ صاحبة العذر(.)1

 -3القياس عمى المريض كالمسافر:

وجو القياس :أف المرأة الحامؿ التي تخاؼ عمى كلدىا مفطرة بعذر ،يرجى لو القضاء ،فبل يمزميا

الفدية كالمريض كالمسافر ،كالجامع بينيما دفع الحرج كالضرر(.)2

ج -المعقوؿ:

 -1إف الحامؿ إذا صامت أدل بيا الصياـ إلى ضرر عمييا كعمى ما في بطنيا ،كالمريض ،فجاز ليا
الفطر ،فتقضي ما أفطرتو ،كال تطعـ عف ذلؾ؛ ألنيا معذكرة في فطرىا ،كلـ ترتكب محذك انر حتى تجب

عمييا الفدية(.)3

 -2إف الفدية إنما شرعت خمفان عف الصكـ فإذا أكجبناىا مع القضاء ،جمعنا بيف األصؿ كالخمؼ ،كىذا
مخالؼ لؤلصكؿ(.)4
ه
 -3إف الفدية تجب لجبر النقص ،كما كقع مف فطر في الصياـ ،كىذا يجبره القضاء ،فبل تجب الفدية
حينئذ ،كالمريض كالمسافر(.)5

أدلة المذىب الثاني :استدؿ بعض المالكية ،كالشافعية ،الحنابمة ،القائمكف بأف المرأة الحامؿ إذا
خافت عمى ىكلىًد ىىا أفطرت كقضت ،كأطعمت عف كؿ يكـ أفطرت فيو بالقرآف ،كاآلثار ،كالقياس،
كالمعقكؿ.

أ -القرآف الكريـ:

يف ي ِطيقُوَن ُو ِف ْدي ٌة طَع ِ
ِ
س ِك ٍ
يف»[البقرة.]184 :
 قكلو تعالىَ « :و َعمَى الَّذ َ ُ
اـ م ْ
َ َُ
وجو الدللة :دلت اآلية بطريؽ اإلشارة عمى كجكب الفدية عمى الحامؿ؛ ألنو لزـ دخكليا في
كنسخ ذلؾ في غير
عمكـ اآلية ،كدؿ ظاىر اآلية عمى أف الذيف يطيقكنو إذا لـ يصكمكا أطعمكا ،ي
الحامؿ كالمرضع ،كىي في حقيما ظاىرة ،كقد أخذ كجكب القضاء مف دليؿ آخر(.)6

( )1انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم(.)437 /3
) )2انظر :المبسكط :لمسرخسي( ،)99 /3التاج كاإلكميؿ :لممكاؽ( ،)383 /3النجـ الكىاجَّ :
لمد ًميرم(.)340 /3
( )3انظر :المبسكط :لمسرخسي( ،)99/3التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي :البف الفراء(.)171 /3
( )4انظر :المبسكط :لمسرخسي( ،)100 /3بدائع الصنائع :لمكاساني(.)97/2
( )5انظر :بدائع الصنائع :لمكاساني(.)97 /2
( )6انظر :المجمكع :لمنككم( ،)267 /6شرح العمدة :البف تيمية( ،)246 /1الصكـ جنة :لخالد الجريسي(ص:
.)107
141

الفصلىالثاني
اآلراءىالفقكوةىلإلمامى

ب -اآلثار:

ىف ع ٍب ىد المَّ ًو ٍبف عمر( ) ،سئً ىؿ ع ًف اٍلم أرًىة اٍلح ً
ًو
ت ىعمىى ىكلىًد ىىا
ام ًؿ ،إً ىذا ىخافى ٍ
ي ى ىٍ ى
 -1ركل اإلماـ ىمالؾ( ) ،أ َّ ى
ى ي ىى
ِ ِ
اف ُك ّْؿ يوٍـ ِم ِ
ط ٍة ِبم ّْد َّ
الن ِب ّْي).)1(»)
اـ؟ قى ى
اؿ« :تُ ْف ِط ُرَ ،وتُ ْط ِع ُـَ ،م َك َ
ىكا ٍشتى َّد ىعمىٍييىا الص ى
ْ
َْ
سكي ًنا؛ ُمدِّا م ْف ح ْن َ ُ
ِّي ي
وجو الدللة :دؿ األثر داللة كاضحة عمى كجكب الفدية عمى الحامؿ إذا أفطرت خكفان عمى

كلدىا ،كجاء في ىذا األثر أف اإلماـ مالؾ جعؿ الحامؿ التي خافت عمى كلدىا بمنزلة المريض غير

أنيا تقضي كتطعـ(.)2

مركم عف ابف عمر ،كابف عباس،
 -2إف كجكب الفدية عمى الحامؿ التي أفطرت خكفان عمى كلدىا
ه
ككثير مف التابعيف( ) ،كال مخالؼ ليـ(.)3

ت -القياس:

 – 1قياس الحامؿ عمى الشيخ الكبير:

وجو القياس :أف الحامؿ مقيمة صحيحة باشرت الفطر بعذر معتاد ،خشية كقكع الضرر عمى

عذر يبح الفطر ،فكجب الفدية عمييا قياسان عمى الشيخ الكبير(.)4
كلدىا ،كىذا ه
 -2قياس الحامؿ عمى الحج:

وجو القياس :إف الصكـ عبادة يجتمع فييا القضاء كالكفارة العظمى ،فجاز أف يجتمع فييا

القضاء كالكفارة الصغرل قياسان عمى الحج(.)5

ث -المعقوؿ:

قسـ ثبت
فطر بعذر،
ه
 -1إف الفطر نكعاف :ه
كفطر بغير عذر ،كالفطر بغير عذر ينقسـ إلى قسميف ،ه
فيو القضاء ،كىك األكؿ ،كاآلخر ثبت فيو القضاء كالكفارة كىك الجماع ،ككذلؾ يتنكع الفطر بعذر
نكعيف ،نكعه يجب بو القضاء ،كنكعه يجب بو القضاء كالكفارة(.)6
" -2إف الفطر يرتفؽ بو ىنا شخصاف :الحامؿ كجنينيا ،فكاف القضاء عنيا كالفدية عف جنينيا"(.)7

) ) 1مكطأ مالؾ :لمالؾ بف أنس :كتاب الصياـ ،باب فدية مف أفطر في رمضاف مف عمة ،ح( ،)442 /3(/)1089قاؿ
زكريا الباكستاني :صحيح ،في كتابو :ما صح مف آثار الصحابة في الفقو ،كتاب الصياـ ،باب الحامؿ كالمرضع ال
يستطيعاف الصياـ (.)688 /2
( )2انظر :شرح الزرقاني عمى المكطأ :لمزرقاني( ،)284 /2كفاية النبيو في شرح التنبيو :البف الرفعة(.)290 /6

) )3انظر :الجامع لمسائؿ المدكنة :البف يكنس( ،)1153 /3كفاية النبيو في شرح التنبيو :البف الرفعة(،)290 /6
الشرح الممتع عمى زاد المستقنع :البف عثيميف(.)348 /6

( )4انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)437 /3التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي :البف الفراء( ،)171 /3اإلحكاـ شرح
أصكؿ األحكاـ :البف قاسـ(.)227 /2
( )5انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم(.)437/3
( )6المرجع السابؽ(.)437/3

) )7شرح العمدة :البف تيمية(.)250 /1
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سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب:

أ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ :كىـ الجميكر ،القائؿ :بأف المرأة الحامؿ إذا خافت عمى ىكلىًد ىىا،
أفطرت كقضت ،كال فدية عمييا:

سفَ ٍر[»...البقرة:]184 :
ُ -1يناقش توجيو استدلليـ بقكلو تعالى « :فَ َم ْف َك َ
اف ِم ْن ُك ْـ َم ِر ً
يضا أ َْو َعمَى َ
 بأ ف الفدية كجبت؛ ألف الفطر في مسألتنا ىذه يقع في شخصيف ،أحدىما يطيؽ الصياـ فكجب
عميو القضاء ،كآخر لـ يطؽ الصكـ فأكجبنا الفدية ،بخبلؼ المريض كالمسافر الذم يختص

بنفسو(.)1

ويجاب عف ذلؾ" :بأف اآلية كردت في عدـ الفدية فيما إذا أفط ار خكفان عمى أنفسيما ،فبل فرؽ بيف
ُ 
أف يككف الخكؼ مع غيرىما أك ال"(.)2
ام ِؿ وا ْلمر ِ
ِ
ًو
ويناقش توجيو استدلليـ بحديث أ ىىن ً
الص ْوَـ»:
ض ِع َّ
ُ -2
س ٍب ًف ىمالؾ( )َ ... « ،و َع ْف ا ْل َح َ ُ ْ
 بأنو ليس في الحديث ما يدؿ عمى عدـ كجكب الفدية ،كأف المقصكد بكضع الصكـ كضعو في
مدة(.)3

ويجاب عف ذلؾ :بأف األصؿ ىك عدـ كجكد الفدية ،كلك كانت الفدية كاجبة لبينيا النبي).)4()
ُ 
ويناقش استدلليـ بالقياس عمى المريض كالمسافر:
ُ -3

 بأف المعنى في المريض ارتفؽ بشخص كاحد ،فكجب عميو القضاء فحسب ،أما في الحامؿ فقد
ارتفؽ بشخصيف ،الحامؿ ككلدىا ،فالقضاء عمى األـ ،كالفدية ألجؿ كلدىا(.)5

ويجاب عف ذلؾ :بأنو "ال فرؽ بيف الفطر لعذر في نفسو أك غيره ،بداللة :مف أكره بقتؿ نفسو عمى
ُ 
الفطر فأكؿ بنفسو ،أك أكره بقتؿ كلده ،لـ تجب عمى كؿ كاحد منيما فدية؛ كألف الفدية ال يجكز أف
تجب ألجؿ الصبي ،كالصكـ ال يصح منو ،كلك كجبت ألجمو كجبت في مالو ،أك في ماؿ مف
يمزمو نفقتو"(.)6

ويناقش استدلليـ بالقياس عمى مف استقاء كأفطر متعمدان:
ُ -4

( )1انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)438 /3شرح العمدة :البف تيمية(.)250 /1
) )2مغني المحتاج :لمشربيني(.)174 /2
( )3انظر :المغني :البف قدامة(.)150 /3
( )4انظر :شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي( ،)214 /1كفاية النبيو في شرح التنبيو :البف الرفعة(.)290 /6
) )5انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)438 /3شرح العمدة :البف تيمية(.)250 /1
) )6التجريد :لمقدكرم(.)1506 /3
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 بأن الكفارات ليس العبرة فيها كثرة اآلثام والمعاصي ،ولكن الكفارات شرعها اهلل( ) لحكمة هو
أعمم بها بدليل أن الردة أعظم من الوطء في شهر رمضان المبارك ،فأوجب الكفارة عمى الوطء،
ولم يوجبها عمى الردة(.)1

 ويُجابُعنُذلك :بأننا لو سممنا لكم بذلك ،إال أن العذر ال يجتمع فيه الفدية مع القضاء(.)2

 -5ويُناقش ُقولهم :بأن الفدية إنما شرعت خمفا عن الصوم ،وهذا جمع بين األصل والخمف،

فيتناقض:

 بأننا ال نسمم لكم أن في إجماعهما مخالفة لألصول؛ ألنه إنما يكون مخالفا لألصول إن وافق
معنى األصول ،وخالفها في الحكم ،أما إذا خالفها في المعنى فيجب أن يخالفها في الحكم ،كما أن

المعنى في المسح عمى الخفين لما كان مخالفا لمعنى المسح عمى العمامة ،والقفازين أوجب

اختالف الحكم فيهما (.)3

 ويُجابُعنُذلكُ:بأنه "خمف غير معقول ،بل هو ثابت بالنص في حق من ال يطيق الصوم ،فال
يجوز في حق من يطيق الصوم ،وال يجوز أن يجب باعتبار الولد؛ ألنه ال صوم عمى الولد فكيف

يجب عمى ما هو خمف عنه"(.)4

بُ-مناقشةُأدلةُالمذهبُالثانيُ:وهم بعض المالكية ،والشافعية ،الحنابمة ،القائمون بأن المرأة الحامل
إذا خافت عمى َولَِد َها أفطرت وقضت ،وأطعمت عن كل يوم أفطرت فيه:
ينُي ِطيقوَنهُُ ِف ْديةُُطَع ُ ِ
س ِكينُ»[البقرة،]184 :
ُ-1يُناقشُتوجيهُاستداللهم بقوله تعالىَ «ُ:و َعمَىُالَِّذ َُ
امُم ْ
َ َ
من ثالثةُأوجه:

ينُ
أ -بأن اآلية نسخت بما جاء في الصحيحين عن سممة بن األكوع قال " :لما نزلت « ُ َو َعمَى ُالَِّذ َُ
ي ِطيقوَنهُ ُ ِف ْدي ُة ُطَع ُ ِ
ين» ،كان من أراد أن يفطر ويفتدي ،حتى نزلت اآلية التي بعدها
س ِك ُ
َ
ام ُم ْ
َ
()6()5
فنسختها» .

 وأجيبُعنُذلك :بأن النسخ إنما نسخ التخيير فيما عدا الحامل ،فبقيت عمى حكم األصل(.)7

( )1انظر :التجريد :لمقدوري (.)6051/3
) )2انظر :شرح مختصر الطحاوي :لمجصاص(.)439 /2
) )3انظر :الحاوي الكبير :لمماوردي (.)438 /3
) )4المبسوط :لمسرخسي(.)100 /3
( )5صحيح البخاري ،كتاب الصوم ،باب" فمن شهد منكم الشهر فميصمه" ح(.)25/6(/)4507
) )6انظر :شرح مختصر الطحاوي :لمجصاص( ،)438 /2شرح الرسالة :لعبد الوهاب المالكي( ،)215 /1مغني
المحتاج :لمشربيني(.)174 /2

( )7انظر :الحاوي الكبير :لمماوردي(.)437 /3
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وموا َخ ْيٌر لَ ُك ْـ»
ويرد عمى ذلؾ :بأف "الحامؿ كالمرضع لـ يدخبل في اآلية؛ ألنو قاؿَ « :وأ ْ
ُ 
َف تَ ُ
ص ُ
[البقرة ،]184 :كالحامؿ إذا خافت أثمت بالصكـ ،كالفطر خير ليا؛ كألف الحامؿ إذا خافت ال
تخير بيف الصكـ كالفطر ،كانما يتحتـ الفطر ،كاآلية تناكلت مف يخير بيف األمريف"(.)1

ب" -ما ركم أف اآلية نزلت في الشيخ الكبير ،ق أر ابف عامر ،كعائشة( ) « كعمى الذيف يطيقكنو»
يعني :مف طكقو بالماؿ ،كىك غير مطيؽ بدنو(.)2

إف (ال) مضمرة في اآلية ،كمعناه :كعمى الذيف ال يطيقكنو ،كانو
ج" -كقيؿ في بعض كجكه التأكيؿ ٌ
جائز في المغة"(.)3
اف ُك ّْؿ َي ْوٍـ
ويناقش توجيو استدلليـ ،باألثر المركم عف ابف عمر( ) « ،تُ ْف ِط ُرَ ،وتُ ْط ِع ُـَ ،م َك َ
ُ -2
ِ
س ِكي ًنا:»...
مْ

 بأف ما ركم عنو ( ) الفدية دكف القضاء ،كالخبلؼ في مسألتنا ىذه في الجمع بينيما(.)4

مركم عف جمعه مف الصحابة ،ال مخالؼ ليـ:
ويناقش قوليـ :بأف ىذا
ُ -3
ه
مركم "عف الحسف إبراىيـ النخعي ،كعطاء ،كالضحاؾ ،كقد ذكر أف
 بأف نفي الفدية عف الحامؿ
ه
التابعي إذا عاصر الصحابة كاف لو االجتياد معيـ"(.)5

ويناقش استدل ليـ بالقياس عمى الشيخ الكبير:
ُ -4
قياس مع الفارؽ؛ "ألف الشيخ يجب عميو الصكـ ،ثـ ينتقؿ إلى الفدية لعجزه عنو ،كالطفؿ ال
 بأنو ه
يجب عميو الصكـ ،كانما يجب عمى أمو ،كىي قد أتت ببدلو ،كىك القضاء ،فبل يجب عمييا
غيره"(.)6

ويناقش استدلليـ بالقياس عمى الحج:
ُ -5
 بأف القضاء في الحج عندنا( )7ال يجتمع مع الفدية؛ كألف الحج يجكز أف تجب الفدية فيو ،كاف فعؿ
النسؾ في كقتو؛ فجاز أف تجب بتأخيره عف كقتو ،كالفدية ال تجتمع مع الصكـ في كقتو ،فمـ يجز
أف تجتمع مع القضاء بعد الكقت(.)8

) )1التجريد :لمقدكرم(.)1507 /3
) )2التجريد :لمقدكرم( ،)1508 /3كانظر :شرح مختصر الطحاكم :لمجصاص(.)438 /2
) )3بدائع الصنائع :لمكاساني( ،)97 /2كانظر :مغني المحتاج :لمشربيني(.)174 /2

( )4انظر :المبسكط :لمسرخسي( ،)99 /3شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي(.)216 /1
) )5شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي(.)216 /1
) )6تبييف الحقائؽ :لمزيمعي( ،)337 /1كانظر :شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي(.)216 /1
) )7المراد بو :المذىب الحنفي.

) )8انظر :التجريد :لمقدكرم( ،)1510 /3شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي(.)217 /1
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ثامناً :الرأي الراجح:

بعد عرض اآلراء ،كاألدلة ،كمناقشتيا ،يظير لمباحث ترجيح المذىب األكؿ ،كىك مذىب
الجميكر ،القائؿ :بأف المرأة الحامؿ إذا خافت عمى ىكلىًد ىىا ،أفطرت كقضت ،كال فدية عمييا.
 مسوغات الترجيح:
 -1لعدـ التسميـ بما أكرده أصحاب المذىب الثاني مف أدلة كمناقشات.
 -2ألف أدلة الجميكر قكية ،ككاضحة ،كصريحة الداللة ،في عدـ كجكب الفدية عمى الحامؿ.
 -3ألنيا معذكرة في فطرىا ،كلـ ترتكب محذك انر حتى تجب عمييا الفدية(.)1
 -4ألف ىذا قكؿ أكثر أىؿ العمـ ،كخاصة األئمة الكبار كاإلماـ أبي حنيفة ،كركاية عف اإلماـ مالؾ،
كاإلماـ الشافعي ،كالحسف البصرم ،كعطاء بف رباح ،كأبي ثكر ،كغيرىـ مف كبار الفقياء.

 -5ألف ىذا القكؿ يتكافؽ مع مقاصد الشريعة التي ما شرعت إال لمتيسير عمى العباد ،كرفع الحرج
عنيـ ،فمك أكجبنا الفدية مع القضاء لربما شؽ عمى الحامؿ كأكقعناىا في حرج ،كال سيما أف النساء

يعترييف كثير مف األعذار كالحيض ،كالنفاس ،كالحمؿ.

( )1انظر :المبسكط :لمسرخسي( ،)99/3التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي :البف الفراء(.)171 /3
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المطمب الثاني

حكـ اإلمساؾ بقية النيار إذا قدـ مف السفر مفط ارً
أولً :رأي اإلماـ مالؾ بف أنس(

) في المسألة:

الرج ًؿ ي ٍق ىدـ ًمف سفى ور ،كىك م ٍف ًطر ،كام أرىتيو م ٍف ًطرةهً ،حيف طىير ٍ ً ً
ً
قَ َ ِ
يضتًيىا
ت م ٍف ح ى
اؿ َمال ٌؾ « :في َّ ي ى ي ٍ ى
ى يى
ى يى ي ه ى ٍ ى ي ي ى
ً
ًفي رمضاف :أ َّ ً
اء»(.)1
ىف ل ىزٍك ًجيىا أ ٍ
ىى ى ى
ىف ييص ىيبيىا ،إً ٍف ىش ى
ثانياً :صورة المسألة:
خص باإلفطار بعذر السفر ،قدـ إلى بيتو في بعض النيار ،كأكؿ،
مسافر في رمضاف متر ه
كشرب ،كجامع زكجتو عندما طيرت مف حيضتيا في باقي النيار.
ثالثاً :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء األربعة عمى كجكب صكـ شير رمضاف عمى الحائض ،كالنفساء ،كالمرضع،

كالمسافر ،كالمريض ،إال أنو ال يتحتـ عمييـ فعمو مع قياـ أعذارىـ ،بؿ يجب عمييـ القضاء مع

زكاليا( ،)2كاتفقكا عمى عدـ كجكب الفدية عمى المسافر الذم قدـ مف سفره كىك مفطر( ،)3كاختمفكا فيمف
قدـ مف سفره كىك مفطر ،كقد ذىب بعض النيار ،فيؿ لو أف يأكؿ ،كيشرب ،كيجامع زكجتو إذا

طيرت مف حيضيا باقي النيار أك ال؟(.)4
رابعاً :مذاىب الفقياء:

المذىب األوؿ :أف مف قدـ مف سفره كىك مفطر ،يجب عميو اإلمساؾ عف المفطرات ،كىك

مذىب الحنفية( ،)5كالحنابمة في المعتمد(.)6

) ) 1مكطأ مالؾ :لمالؾ بف أنس ،كتاب الصياـ ،باب ما يفعؿ مف قدـ مف سفر ،أك أراده في رمضاف ،ح(/3(/)1041
.)423
) )2انظر :مراتب اإلجماع :البف حزـ(ص ،)40 :اختبلؼ األئمة العمماء :البف يىبيرة(.)228 /1
( )3انظر :بداية المجتيد :البف رشد(.)59 /2

) )4انظر :مختصر اختبلؼ العمماء :لمطحاكم( )24 /2اختبلؼ األئمة العمماء :البف يىبيرة(.)254 /1

) )5انظر :األصؿ المعركؼ بالمبسكط :لمشيباني( ،)195 /2مختصر القدكرم :لمقدكرم(ص ،)64 :كنز الدقائؽ:
لمنسفي (ص ،)223 :حاشية ابف عابديف :البف عابديف(.)408 /2

) )6انظر :مسائؿ اإلماـ أحمد ركاية ابنو عبد اهلل :ألحمد بف حنبؿ(ص ،)184 :المسائؿ الفقيية مف كتاب الركايتيف
كالكجييف ( :)262 /1البف الفراء ،المقنع :البف قدامة(ص ،)102 :اإلنصاؼ :لممرداكم(.)283 /3
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المذىب الثاني :أف مف قدـ مف سفره كىك مفطر ،ال يجب عميو اإلمساؾ عف المفطرات ،فمو أف

يأكؿ ،كيشرب ،كيطأ زكجتو المفطرة التي طيرت مف الحيض ،كىك مذىب اإلماـ مالؾ( ،)1كاليو ذىب

المالكية( ،)2كالشافعية( ،)3كقكؿ لمحنابمة( ،)4إالٌ أف الشافعية استحبكا اإلمساؾ.
خامساً :سبب الختَلؼ:

ويرجع سبب اختَلفيـ ،فيمف قدـ مف سفره أثناء النيار كىك مفطر إلى تشبييو بمف يط أر عميو في

يكـ شؾ فأفطر فيو ،ثـ تيقف أىؿ الثبكت أنو مف رمضاف ،فمف شبيو بو قاؿ :يمسؾ عف األكؿ ،كمف
لـ يشبيو بو قاؿ :ال يمسؾ عف األكؿ؛ ألف مف أكؿ يكـ الشؾ أكؿ مكضع الجيؿ ،كىذا أكؿ لسبب

مبيح أك مكجب لؤلكؿ ،فالحنفية تقكؿ :كبلىما سبباف مكجباف لئلمساؾ عف المفطرات باقي النيار بعد

إباحة األكؿ أكلو(.)5

سادساً :أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الحنفية كالحنابمة القائمكف بكجكب اإلمساؾ بالقرآف ،كالسنة ،كالقياس،
كالمعقكؿ.

أ -القرآف الكريـ:

 قكلو تعالى « :فَم ْف َك َ ِ
يضا أَو عمَى سفَ ٍر فَ ِع َّدةٌ ِم ْف أَي ٍ
ُخ َر»[البقرة.]184 :
َّاـ أ َ
اف م ْن ُك ْـ َم ِر ً ْ َ
َ
َ
مكمؼ كغيره مف المكمفيف،
وجو الدللة :دلت اآلية عمى أف الصياـ كاجب عمى المسافر؛ ألنو
ه
كلكف يرخص لو الفطر بسبب السفر ،فدلت اآلية بداللة إشارة النص( )6الذم ييفيـ مف سياقيا لزكـ ما
إذا رجع مف سفره عاد إلى األصؿ ،كأمسؾ عف المفطرات؛ ألنو بعد قدكمو مف سفره ليس عمى سفر،

فميتمسؾ باألصؿ كىك اإلمساؾ(.)7

) )1انظر :المدكنة :لمالؾ بف أنس(.)276 /1
) )2انظر :الرسالة :لمقيركاني(ص ،)59 :التبصرة :لمخمي( ،)767 /2جامع األميات :البف يكنس(ص،)171 :
الذخيرة :لمقرافي(.)522 /2

) )3انظر :األـ :لمشافعي( ،)111 /2مختصر المزني :لممزني( ،)153 /8الميذب :لمشيرازم( ،)328 /1البياف:
لمعمراني (.)472 /3
) )4انظر :مسائؿ اإلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيو :لمككسج( ،)1205 /3المسائؿ الفقيية مف كتاب الركايتيف

كالكجييف :البف الفراء( ،)262 /1المغني :البف قدامة( ،)146 /3المبدع :البف مفمح(.)12 /3
( (5انظر :بداية المجتيد :البف رشد(.)60 /2

تبعا ،كلكنو معنى
( )6يقصد بإشارة النص :ىي المعنى الذم ال يتبادر فيمو مف ألفاظو ،كال يقصد مف سياقو أصالة كال ن
الزـ لممعنى المتبادر مف ألفاظو ،فالداللة باإلشارة ثبتت مف المفظ أك النص لغة ،كلكنيا بطريؽ االلتزاـ لممعنى المتبادر
انظر :الكجيز :محمد الزحيمي ( ،)14./ 2عمـ أصكؿ الفقو :لعبد الكىاب خبلؼ(ص.)145 :

( )7انظر :أحكاـ القرآف :لمطحاكم( ،)398 /1أحكاـ القرآف :لمجصاص(.)218 /1
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ب -السنة النبوية:


ِ
َف أ َّْذ ْف ِفي َّ
الن ِ
اف
اس :أ َّ
َمر
ىع ٍف ىسمى ىمةى ٍب ًف األى ٍك ىكًع( ) ،قى ى
َسمَ َـ أ ْ
َف َم ْف َك َ
النبي)َ ،)ر ُج ًَل م ْف أ ْ
اؿ« :أ َ
َ
ِ
ِ
اء»(.)1
الي ْوَـ َي ْوُـ َعا ُ
ص ْـ ،فَِإ َّف َ
ور َ
ص ْـ َبقيَّ َة َي ْو ِموَ ،و َم ْف لَ ْـ َي ُك ْف أَ َك َؿ َف ْم َي ُ
أَ َك َؿ َف ْم َي ُ
ش َ

وجو الدللة :دؿ قكلو) « )أ َّ
ص ٍـ ىب ًقَّيةى ىي ٍك ًم ًو » بداللة النص( ،)2عمى كجكب
ىف ىم ٍف ىك ى
اف أى ىك ىؿ ىفٍم ىي ي
اإلمساؾ باقي النيار إذا زاؿ العذر المانع مف الصياـ ،كاف أكؿ أكؿ النيار؛ ألف يكـ عاشكراء كاف
فرضان يكمئذ عمى الراجح ،فالعذر مف أكؿ مف الناس أكؿ النيار يكـ عاشكراء في الحديث ىك جيؿ
بو ،كعذر القادـ مف سفره ىك السفر ،فاشترككا كؿ منيما في اإلفطار أكؿ النيار بعذر ،كزكاؿ ذؾ

العذر آخره(.)3
ت -القياس:

 القياس عمى مف أكؿ أك شرب يكـ الشؾ ،ثـ ثبت أنو مف رمضاف لزـ اإلمساؾ:

وجو القياس :أنو إذا ثبت شير رمضاف قبؿ الزكاؿ مف يكـ الشؾ لـ يجز األكؿ بقية النيار؛ ألنو

يكـ ثبت مف رمضاف ،فبل يجكز األكؿ فيو مف غير عذر ،ككذلؾ المسافر(.)4

ث -المعقوؿ:

 -1إف زماف رمضاف كقت شريؼ ،فيجب تعظيـ ىذا الكقت ،فإذا عجز عف تعظيمو بتحقيؽ الصكـ
فيو يجب تعظيمو بالتشبو بالصائميف(.)5

 -2البد لمقادـ مف سفره اإلمساؾ بقية يكمو قضاء لحؽ الكقت بالقدر الممكف كدفعان لمتيمة(.)6
أدلة المذىب الثاني :استدؿ الجميكر القائؿ بعدـ كجكب اإلمساؾ باآلثار كالمعقكؿ.

أ -اآلثار:

ار َف ْميأْ ُك ْؿ ِ
 -1عف عبد المَّو بف مسعكد( ) ،قاؿ« :م ْف أَ َك َؿ أ ََّو َؿ َّ
آخ َرهُ»(.)7
الن َي ِ َ
َ
( )1صحيح البخارم ،كتاب الصياـ ،باب صياـ يكـ عاشكراء ،ح(.)44 /3(/)2007

( ) 2يقصد بداللة النص :ىي داللة المفظ عمى ثبكت حكـ المنطكؽ بو لممسككت عنو الشتراكيما في عمة الحكـ التي
يمكف فيميا عف طريؽ المغة ،كيسمى عند الشافعية مفيكـ المكافقة ،انظر :الكجيز :محمد الزحيمي( ،)140/2عمـ
أصكؿ الفقو :لعبد الكىاب خبلؼ(ص.)148 :
) )3انظر :شرح مختصر الطحاكم :لمجصاص( ،)432 /2بدائع الصنائع :لمكاساني(.)103 /2

( )4انظر :تحفة الفقياء :لمسمرقندم( ،)364 /1الشرح الكبير عمى المقنع :البف قدامة(.)360 /7
( )5انظر :بدائع الصنائع :لمكاساني( ،)103 /2منحة السمكؾ :لمعيني(ص.)274 :
( )6انظر :البناية شرح اليداية :لمعيني( ،)91 /4االختيار لتعميؿ المختار :لممكصمي(.)135 /1
) )7مصنؼ ابف أبي شيبة ،كتاب الصياـ ،باب في المسافر يقدـ أكؿ النيار مف رمضاف ،ح( ،)310 /2(/)9343قاؿ
زكريا الباكستاني :صحيح ،في كتابو :ما صح مف آثار الصحابة في الفقو ،كتاب الصياـ ،باب المسافر يقدـ أكؿ النيار

مف رمضاف(.)640 /2
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وجو الدللة :دؿ األثر بظاىر عبارتو عمى عدـ لزكـ اإلمساؾ عمى القادـ مف سفره كىك مفطر،

كقد بقي مف النيار بقية(.)1
ِ ِ
و
اف فَ َو َج َد امرأتو قد طيرت فأصابيا»(.)2
ض َ
سفَ ِرِه ِفي َرَم َ
 -2ىع ٍف ىجابً ًر ٍب ًف ىزٍيد( )« ،أ ََّن ُو قَد َـ م ْف َ
وجو الدللة :دؿ األثر بمنطكقو الصريح عمى عدـ لزكـ اإلمساؾ عمى القادـ مف سفره كقد أفطر

في سفره ،ككذلؾ عمى الحائض ،كقد طيرت مف حيضيا ،كقد بقي مف النيار بقية ،كفي ىذا األثر

حجة لمف رأل عدـ لزكـ اإلمساؾ(.)3

ب -المعقوؿ:

 -1إف القكؿ بكجكب اإلمساؾ ال دليؿ عميو ،فقد أمركا بالقضاء كلـ يؤمركا باإلمساؾ ،كقد ثبت منيـ
و
حينئذ مف أمرىـ باإلمساؾ في آخره إال تكميؼ المكمؼ بأمر ال فائدة
الفطر في أكؿ النيار ،فبل فائدة
لو منو(.)4

 -2كألنو أبيح لو فطر أكؿ النيار ظاى انر كباطنان ،فإذا أفطر كاف لو أف يستديمو إلى آخر النيار ،كما
لك داـ العذر ،كألف كجكب اإلمساؾ في يكـ كاحد ال يتج أز ككجكب الصكـ(.)5
سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب:

أ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ :كىـ الحنفية كالحنابمة ،القائمكف بكجكب اإلمساؾ.
سفَ ٍر[»...البقرة:]184 :
ُ -1يناقش توجيو استدلليـ بقكلو تعالى « :فَ َم ْف َك َ
اف ِم ْن ُك ْـ َم ِر ً
يضا أ َْو َعمَى َ
 بأننا ال نسمـ لكـ بيذا؛ ألنو ليس في اآلية ما يدؿ عمى كجكب اإلمساؾ عمى القادـ مف سفره ،كأف
القادـ مف سفره كاف كاف مساف انر كقد زاؿ عذره فإنو أفطر أكؿ نياره ،كالصكـ ال يتجزأ ،كاآلية إنما
دلت عمى كجكب العدة عمى المسافر كالمريض بعد رمضاف.

ويناقش توجيو استدلليـ بحديث ىسمى ىمةى
ُ -2
 بأف صكـ عاشكراء كاف تطكعان ،كانما

ص ْـ َب ِق َّي َة َي ْو ِم ِو:»...
ٍب ًف األى ٍك ىكًع « أ َّ
َف َم ْف َك َ
اف أَ َك َؿ َف ْم َي ُ
أمرىـ رسكؿ اهلل) ،)استحبابان كليس كجكبان ،كلك كاف

كجكبان فميس فيو ما يدؿ عمى كجكب اإلمساؾ؛ ألنيـ عممكا كجكبو مف قبؿ فأمسككا(.)6

ويناقش استدلليـ بالقياس عمى مف أكؿ أك شرب يكـ الشؾ ثـ ثبت أنو مف رمضاف لزـ
ُ -3
اإلمساؾ:

( )1انظر :االستذكار :البف عبد البر( ،)309 /3الممتع :لمتنكخي(.)14 /2
) )2لـ أقؼ عمى تخريج لو في حد اطبلعي ،ككجدتو في كتاب االستذكار :البف عبد البر(.)309/3
( )3انظر :االستذكار :البف عبد البر( ،)309/3المغني :البف قدامة(.)146 /3
( )4انظر :شرح زاد المستقنع :لمحمد بف عبد اهلل الحمد(.)13 /10

( )5انظر :شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي( ،)185 /1البياف :لمعمراني( ،)472 /3المغني :البف قدامة(.)146 /3
( (6انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)447 /3شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي(.)186 /1
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 بأننا ال نسمـ بذلؾ؛ ألف الفرؽ بينيما أف المسافر لو الفطر ،كأما مف أكؿ يكـ الشؾ جاىبلن بدخكؿ
الشير فإف جيمو ال يرفع عنو الكاجب عميو إذا عممو لزكاؿ جيمو بذلؾ ،كىذا بخبلؼ المسافر كما

فعمو مف فطره(.)1

ويناقش قوليـ :بأف زماف رمضاف كقت شريؼ فيجب تعظيـ ىذا الكقت:
ُ -4
 بأننا ينسمـ بيذا ،كلكنو في ىذه الحالة قد تـ الفطر ،ككجب القضاء ،كال غاية في كجكب اإلمساؾ،
كاألفضؿ أف ييحمؿ اإلمساؾ عمى االستحباب(.)2
ويناقش قوليـ :بأف اإلمساؾ بقية يكمو قضاء لحؽ الكقت بالقدر الممكف كدفعان لمتيمة:
ُ -5

 بأننا نحمؿ ذلؾ عمى االستحباب ،أما دفعو لمتيمة فيتحقؽ عف طريؽ الستر إذا ما أكؿ أك
شرب(.)3

ب -مناقشة أدلة المذىب الثاني :كىـ الجميكر القائؿ بعدـ كجكب اإلمساؾ.

ُ -1يناقش أدلة الجميور إجمالً:
 بأف قكؿ اإلماـ أبي حنيفة(رحمو اهلل) ،أحسف كأشبو باألثر الذم ركم عف النبي) ،)أنو بعث إلى
أىؿ العكالي في يكـ عاشكراء مف لـ يطعـ فميصـ بقية يكمو ،فينبغي أف مف قدـ مف سفره في شير

رمضاف أف يدع الطعاـ كالشراب كالجماع بقية يكمو ،فإف الصكـ في شير رمضاف أحرل أف يتـ

إمساكو؛ ألنو أكجب الصكـ كىك ركف مف أركاف اإلسبلـ؛ فكيؼ برجؿ مقيمان بيف أىمو في شير

رمضاف يأكؿ كيشرب كيجامع(.)4

ويجاب عف ذلؾ :بأف صكـ عاشكراء كاف تطكعان ،كانما أمرىـ رسكؿ اهلل) ،)استحبابان كليس
ُ 
كجكبان ،كلك سممنا لكـ بأف ذلؾ كاف كجكبان فميس فيو ما يدؿ عمى كجكب اإلمساؾ ،ألنيـ عممكا
كجكبو مف قبؿ فأمسككا(.)5

ويناقش توجيو استدلليـ باألثر المركم عف عبدهلل ابف مسعكد( )« ،م ْف أَ َك َؿ أ ََّو َؿ َّ
الن َي ِ
ار
ُ -2
َ
َف ْميأْ ُك ْؿ ِ
آخ َرهُ»:
َ

 بأف الصكـ إذا كجب عمى عامة الناس ،فإف الفطر مع عدـ المكانع يمحؽ بنفسو تيمة(.)6

( )1انظر :الذخيرة :لمقرافي( ،)522 /2التيذيب :البف الفراء( ،)179 /3الممتع :لمتنكخي(.)14 /2
) )2انظر :التيذيب :البف الفراء(.)179 /3
) )3انظر :التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي :البف الفراء(.)179 /3
( )4انظر :الحجة عمى أىؿ المدينة :محمد الشيباني(.)382-381 /1
( (5انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم(.)447 /3
) )6انظر :التجريد :لمقدكرم(.)1517 /3
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ويجاب عف ذلؾ :بأنو ليس ىناؾ غاية في كجكب اإلمساؾ بعد الفطر ،ما داـ أنو أفطر ،ككجب
ُ 
عميو القضاء ،كاألفضؿ أف ييحمؿ اإلمساؾ عمى االستحباب ،كدفع التيمة يككف باألكؿ أك الشرب
س انر(.)1

ويناقش قوليـ :بأنو أبيح لو فطر أكؿ النيار ظاى انر كباطنان ،فإذا أفطر كاف لو أف يستديمو إلى
ُ -3
آخر النيار:

 بأف سقكط لزكـ الصكـ في الظاىر ال يمنع كجكب القضاء ،كبالتالي ال يمنع مف كجكب
اإلمساؾ(.)2

ويجاب عف ذلؾ :بأنو ليس ىناؾ دلي هؿ صريح كصحيح يكجب اإلمساؾ كما أكجب القضاء.
ُ 
ثامناً :الرأي الراجح:

بعد عرض اآلراء ،كاألدلة ،كمناقشتيا ،يظير لمباحث ترجيح المذىب الثاني ،كىك مذىب

الجميكر ،القائؿ :بأف مف قدـ مف سفره كىك مفطر ال يجب عميو اإلمساؾ عف المفطرات ،فمو أف
يأكؿ ،كيشرب ،كيطأ زكجتو المفطرة التي طيرت مف الحيض ،إال أنني أرل أف يفعؿ ذلؾ س انر دفعان

لمتيمة كبعدان عف مكاطف الشبيات.
مسوغات الترجيح:

 -1لعدـ التسميـ بما أكرده أصحاب المذىب األكؿ مف أدلة كمناقشات.
 -2ألف أدلة الجميكر قكية ،ككاضحة ،كصريحة الداللة في عدـ كجكب اإلمساؾ.
 -3لعدـ كجكد أدلة صحيحة ،كصريحة الداللة في كجكب اإلمساؾ.

 -4ألف أدلة القائميف بالكجكب عامة ،كليس فييا ما يدؿ عمى اإلمساؾ.
 -5ألف إعماؿ األدلة أكلى مف إىماؿ أحدىما ،فنحمؿ أدلة القائميف بالكجكب عمى االستحباب.

) )1انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم(.)447 /3
) )2انظر :المرجع السابؽ (.)1517/3
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ي صل يثايث
كاةةاب العاةةةةةكاف
وينقسـ إلى ثَلثة مباحث:
المبحث األوؿ :تعريؼ العتكاؼ ،ومشروعيتو ،والحكمة منو.
كفيو مطمباف:

المطمب األوؿ :تعريؼ االعتكاؼ لغة كاصطبلحان.

المطمب الثاني :مشركعية االعتكاؼ ،كحكمو ،كالحكمة منو.
المبحث الثاني :أركاف العتكاؼ ،وشروطو ،وآدابو.
كفيو ثبلثة مطالب:

المطمب األوؿ :أركاف االعتكاؼ .

المطمب الثاني :شركط االعتكاؼ
المطمب الثالث :آداب االعتكاؼ

المبحث الثالث :اآلراء الفقيية لإلماـ مالؾ بف أنس في كتاب العتكاؼ.
كفيو ثبلثة مطالب:

المطمب األوؿ :حكـ اشتراط الصكـ لصحة االعتكاؼ.
المطمب الثاني :حكـ خركج المعتكؼ مف معتكفو مف غير ضركرة.
المطمب الثالث :ضابط المسجد الذم ييشرع فيو االعتكاؼ.
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بحث َل
تع ِف العاكافَ ،مص َعّاٌ َ ،حلكنٕ مهٌ
كفيو مطمباف:
المطمب األوؿ :تعريؼ االعتكاؼ لغة كاصطبلح نا.

المطمب الثاني :مشركعية االعتكاؼ ،كحكمو ،كالحكمة منو.
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المطمب األوؿ
تعريؼ العتكاؼ لغة واصطَلحاً

أولً :تعريؼ العتكاؼ لغة :مصدر ىع ىكؼ ىعمىى َّ
كع يككفان :أقبؿ عميو
كي ٍع ًك ي
الش ٍي ًء ىي ٍع يك ي
ؼ ىع ٍكفان ي
ؼ ى
َ
َ
َ ْ ُُ َ
ِن ََع أ ْ
صٌَا ٍم
مكاظبان ال يصرؼ عنو كجيو ،كقيؿ :أقاـ؛ كمنو قكلو تعالى« :حػكف
ّ
َ
َ ْ َ ََ
ً
ج غنيٍِْ ََعكِفا» [طو ]97:أم مقيـ(،)1
ل ُُ ْه»[األعراؼ ]138:أم يقيمكف؛ كمنو قكلو تعالى« :اَّلِي ظن
كالعككؼ كىك :اإلقباؿ عمى الشيء كمبلزمتو(.)2

والعتكاؼ في المغة يطمؽ عمى عدة معاف منيا:
َ
َ
ُ
َ
َ ْ ُ َ
ِن َع أ ْ
صٌَا ٍم
 -1اإلقامة :يقاؿ ،ىعكؼ بالمكاف :إذا أقاـ بو( ،)3كمنو قكلو تعالى« :حػكف
َ
ل ُُ ْه»[األعراؼ ]138:أم :يقيمكف عمى عبادتيا(.)4
ُ ً َْ َُ َ ّ
 -2االحتباس ،قاؿ اهلل تعالىَ « :وال ْ َُ ْد َ
ي َو ْػكِفا أن َحتْنؼ َم ِن ٍُ »[الفتح ،]25:أم محبكسان( ،)5كيقاؿ:
إنؾ لتعكفني عف حاجتي؛ أم تصرفني عنيا ،كقد عكفت القكـ عف كذا؛ أم حبستيـ(.)6

 -3الجكار ،لقكؿ عائشة(

) عف اعتكاؼ رسكؿ اهلل) «:)وىو مجاور في المسجد»(.)7

 -4االستدارة حكؿ الشيء ،كعكفكا حكؿ الشيء :استداركا(.)8
 -5اإلقباؿ ،ييقاؿ :عكفت الخيؿ بقائدىا إذا أقبمت عميو(.)9
ثانياً :تعريؼ العتكاؼ في الصطَلح:

سنتعرض لتعريؼ االعتكاؼ عند المذاىب األربعة ،ثـ نختار التعريؼ المختار ،كقد جاءت عمى النحك

التالي:

 -1عند الحنفية" :ىك اإلقامة في المسجد ،كالمبث فيو مع الصكـ كالنية"(.)10

) )1لساف العرب :البف منظكر( ،)255/9مقاييس المغة :البف فارس(.)108 /4
) )2مجمؿ المغة :البف فارس( ،)624الصحاح تاج المغة :لمجكىرم(.)1406 /4

( )3انظر :لساف العرب :البف منظكر( ،)255 /9تاج العركسَّ :
لمزبيدم(.)179 /24
) )4انظر :تاج العركسَّ :
لمزبيدم( ،)179 /24تيذيب المغة :لميركم(.)209 /1

) )5انظر :مختار الصحاح :لمرازم(ص ،)216 :تيذيب المغة :لميركم(.)209 /1
) )6لساف العرب :البف منظكر( ،)255/9مقاييس المغة :البف فارس(.)108 /4
) )7صحيح البخارم ،كتاب االعتكاؼ ،باب الحائض ترجؿ رأس المعتكؼ ،ح(.)48/3(/)2028
) )8لساف العرب :البف منظكر( ،)255/9الصحاح تاج المغة :لمجكىرم(.)1406 /4
) )9انظر :مقاييس المغة :البف فارس(.)108 /4

) )10تبييف الحقائؽ :لمزيمعي( ،)347/1كانظر :اليداية :لممرغيناني(.)129/1
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 -2عند المالكية" :ىك لزكـ مسجد مباح لقربة ناجزة بصكـ معزكـ عمى دكامو يكمان كليمة ،سكل كقت

خركجو لجمعة أك لمعينو الممنكع فيو"(.)1

 -3عند الشافعية" :ىك المبث في المسجد مف شخص مخصكص بنية"(.)2

 -4عند الحنابمة" :ىك لزكـ المسجد لطاعة المٌو تعالى عمى صفة مخصكصة ،مف مسمـ طاىر مما
غسبل"(.)3
يكجب ن

 تعقيب الباحث:

وبالنظر في التعريفات السا ِبقة يظير منيا ما يمي:

أ -إف المذاىب األربعة متفقة أف االعتكاؼ ىك لزكـ كاقامة في المسجد بنية الطاعة هلل تعالى.

ب -أنيـ اختمفكا في اشتراط الصكـ في االعتكاؼ عمى مذىبيف(.)4

كعمى ىذا :فإنو يبدك لي أف أشمؿ تعريؼ ما عرفو الحنابمة« :كىك لزكـ المسجد لطاعة المٌو

تعالى عمى صفة مخصكصة ،مف مسمـ طاىر» ،كليذا سنتناكؿ مفردات ىذا التعريؼ بالشرح.

شرح التعريؼ:

قيد في التعريؼ خرج بو لزكـ الدار ،كليزكـ المدرسة ،كليزكـ الرباط؛ فإنو ال
( -1لُزوـ المسجد) :ه
ييسمى اعتكافان(.)5
( -2لطاعة المَّو تعالى) :البلـ ىنا لمتعميؿ ،أم :أنو لزـ المسجد لطاعة اهلل ،ال مف أجؿ أف يأتيو
عز كجؿ ،كال مف أجؿ الراحة كالنكـ في
أصحابو ،كرفقاؤه يتحدثكف عنده ،بؿ لمتفرغ لطاعة اهلل ٌ
المسجد(.)6
ؤد عمى الصفة الشرعية(.)7
( -3عمى صفة مخصوصة) :ه
قيد في التعريؼ خرج بو كؿ اعتكاؼ لـ يي ى
قيد في التعريؼ خرج بو الكافر؛ ألف االعتكاؼ عبادة هلل فبل تقبؿ منو ،كخرج
( -4مف مسمـ طاىر) :ه
بو كؿ مف تمبث بجنابة ،أك حيض ،أك نفاس(.)8

) )1المختصر الفقيي :البف عرفة( ،)100/2كانظر :مكاىب الجميؿ :لمحطاب(.)454/2
) )2مغني المحتاج :لمشربيني( ،)188/2كانظر :كفاية النبيو :البف الرفعة(.)418/6
( )3اإلنصاؼ :لممرداكم ( ،)358/3كانظر :شرح العمدة البف تيمية :كتاب الصياـ(.)707 /2

( )4سيأتي الكبلـ عمى ىذه المسالة في بحثنا ىذا (ص ،)143كباختصار فقد ذىب األحناؼ كالمالكية :إلى اشتراط
الصكـ في االعتكاؼ ،كذىب الشافعية كالحنابمة :إلى عدـ اشتراطو فيو.
( )5انظر :الشرح الممتع :البف عثيميف(.)500-499/6
( )6انظر :المرجع السابؽ(.)500/6

( )7انظر :المبدع :البف مفمح(.)60/3
( )8انظر :المرجع السابؽ(.)60/3
155

الفصلىالثالث
كتــابىاالعتـــــكاف

أولً :مشروعية العتكاؼ:

المطمب الثاني
مشروعية العتكاؼ وحكمو والحكمة منو

ثبت مشركعية االعتكاؼ بالقرآف ،كالسنة ،كاجماع األمة.

أ -القرآف الكريـ:

َ َ ْ
َ َ ُّ ّ
َْ
ْ
َ
ُ
َ
ُّ
ّ
ّ
َ
َ
َ
 -1قكلو تعالى« :أن ظ ُِرا ةي ِّت ل ِنعانِفِّي وامػاكِفِّي والركعِ الصجِدِ» [البقرة.]125 :

وجو الدل لة :دلت اآلية داللة كاضحة عمى مشركعية االعتكاؼ بذكره ضمف القربات التي ييطير
ًً
ً ً َّ ًً
ُّجكد» ،فيو داللة ال
يف ىك ُّ
الرَّك ًع الس ي
يف ىكاٍل ىعاكف ى
البيت ليا  ،فإف ظاىر قى ٍكلو تى ىعالىى« :طىيِّ ىار ىب ٍيت ىي لمطائف ى
خفاء فييا عمىى جك ًاز ًفعؿ ًاال ٍعتً ىك ً
اؼ ًفي البيت ،كىذا ما كاف ييفعؿ في األمـ السابقة(.)1
ٍ
ْ
ََ َُ ُ ُ ّ ََ ُْ ْ َ ُ َ
َ
َ
ج ِد»[البقرة.]187 :
 -2كقكلو تعالى« :ول تت ِ
اْشوَي وأجخه َعكِفِن ِف الىصا ِ
وجو الدللة : :دلت اآلية عمى إضافة االعتكاؼ إلى المساجد المختصة بالقربات ،كترؾ الكطء

المباح ألجمو ،عمى أنو قربة هلل تعالى(.)2

ب -السنة النبوية:

شر األَو ِ
َف َّ
اف َحتَّى تََوفَّاهُ المَّ ُو ،ثُ َّـ
)« ،أ َّ
 -1عف عائشة (
اف َي ْعتَ ِك ُ
ض َ
الن ِب َّي)َ ،)ك َ
اخ َر ِم ْف َرَم َ
الع ْ َ َ
ؼ َ
اج ُو ِم ْف َب ْع ِد ِه»(.)3
اعتَ َك َ
ْ
ؼ أ َْزَو ُ
شرةَ أَي ٍ
ضٍ
اف َّ
اـ
النبً ُّ
 -2ىع ٍف أىبًي يى ىرٍي ىرةى( ) ،قى ى
ي )َ «،)ي ْعتَ ِك ُ
َّاـَ ،فمَ َّما َك َ
ؼ ِفي ُك ّْؿ َرَم َ
اؿ :ىك ى
اف َ
اف َع َ َ
الع ُ
ض ِف ِ
يف َي ْو ًما»(.)4
ؼ ِع ْ
اعتَ َك َ
الَِّذي قُِب َ
ش ِر َ
يو ْ
وجو الدللة :دلت األحاديث بظاىرىا أف االعتكاؼ قربة هلل تعالى ،كأنو مف األعماؿ التي

يرضاىا اهلل عز كجؿ ،كفييا دليؿ عمى االستحباب المطمؽ في االعتكاؼ ،كاستحبابو في رمضاف
خاصة ،كفي العشر األكاخر عمى و
كجو أخص ،كما ىذا إال دليؿ عمى تأكيد االستحباب الذم يظير

مف لفظ المداكمة(.)5

قاؿ الزىري" :عجبان مف الناس كيؼ ترككا االعتكاؼ كرسكؿ اهلل ) )كاف يفعؿ الشيء كيتركو،

كما ترؾ االعتكاؼ حتى قبض"(.)6

( )1انظر :أحكاـ القرآف :لمجصاص( ،)91/1الفقو الميسر :لمطيار كآخريف(.)167/1
( )2انظر :الفقو اإلسبلمي :لمزحيمي( ،)1751/3المبسكط :لمسرخسي(.)114/3

) ) 3صحيح البخارم ،كتاب االعتكاؼ ،باب االعتكاؼ في العشر األكاخر ،كاالعتكاؼ في المساجد كميا،
ح(.)48 /3(/)2026
) )4صحيح البخارم ،كتاب االعتكاؼ ،باب االعتكاؼ في العشر األكسط مف رمضاف ،ح(.)51 /3(/)2044
( )5انظر :شرح صحيح مسمـ :لمنككم(.)40/2
) )6المبسكط :لمسرخسي(.)145-144/3
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ج -اإلجماع:

أجمع فقياء األمة مف السمؼ كالخمؼ عمى مشركعية االعتكاؼ ،كأنو قربة هلل تعالى(.)1

ثانياً :حكـ العتكاؼ:

اتفؽ الفقياء عمى سنية االعتكاؼ ،كأجمعكا عمى أنو ال يجب عمى المكمؼ إال أف يكجبو عمى

نفسو بالنذر( ،)2كىذا عمى خبلؼ في مرتبة سنيتو(.)3

ثالثاً :الحكمة مف مشروعيتو:

 -1في االعتكاؼ صفاء القمب بمراقبة الرب ،كاإلقباؿ ،كاالنقطاع إلى العبادة في أكقات الفراغ،
متجردان ليا ،كهلل تعالى مف شكاغؿ الدنيا كأعماليا ،كمسمِّمان النفس إلى المكلى بتفكيض أمرىا إلى
عزيز ،كاالعتماد عمى كرمو ،كالكقكؼ عمى بابو ،كمبلزمة عبادتو في بيتو سبحانو كتعالى ،كالتقرب

إليو ليقرب مف رحمتو ،كالتحصف بحصنو عز كجؿ ،فبل يصؿ إليو عدكه بكيده كقيره ،لقكة سمطاف اهلل
كقيره كعزيز تأييده كنصره ،فيك مف أشرؼ األعماؿ كأحبيا إلى اهلل تعالى ،فإذا انضـ إليو الصكـ عند

مف اشترطو لصحة االعتكاؼ

()4

القمكب ،كصفاء النفكس(.)5

ازداد المؤمف قربان مف اهلل بما يفيض عمى الصائميف مف طيارة

 -2االعتكاؼ فيو حضكر القمب ،كاإلقباؿ بالكمية إلى عبادة اهلل تعالى مف أجؿ طمب الزلفى ،كتجنب
النفس ىمكـ الدنيا التي ىي حاجب عما يطمبو العبد مف القربى ،كفيو استغراؽ المعتكؼ أكقاتو في
الصبلة إما حقيقة أك حكمان؛ ألف المقصد األساسي مف تشريع االعتكاؼ انتظار الصبلة في

الجماعات ،كتشبيو المعتكؼ نفسو بالمبلئكة الذيف ال يعصكف اهلل ما أمرىـ كيفعمكف ما يؤمركف،
كيسبحكف الميؿ كالنيار ال يفتركف(.)6

 -3فيو تصفية مرآة العقؿ ،كحبس النفس عف الشيكات ،ككؼ المساف عما ال ينبغي(.)7
( )1انظر :اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء :البف المنذر( ،)158 /3اإلقناع في مسائؿ اإلجماع :البف القطاف(/1
.)242

) )2انظر :اإلجماع :البف المنذر( ،)50العناية :لمبابرتي( ،)389/2الشامؿ في فقو اإلماـ مالؾَّ :
لمد ًميرم(،)204/1
المحتاج :لمشربيني( ،)189-188/2اإلنصاؼ :لممرداكم(.)358/3
( )3اختمؼ الفقياء في مرتبة سنية االعتكاؼ ،فقاؿ الحنفية  :إنو سنة مؤكدة في العشر األكاخر مف رمضاف ،كمستحب
فيما عدا ذلؾ ،كالمشيكر عند المالكية أنو مندكب مؤكد كليس بسنة ،كذىب الشافعية إلى أنو سنة مؤكدة ،في جميع

األكقات ،كفي العشر األكاخر مف رمضاف ،كقاؿ الحنابمة  :إنو سنة في كؿ كقت ،كآكده في رمضاف ،كآكده في العشر
األكاخر منو ،انظر :المكسكعة الفقيية :لك ازرة األكقاؼ الككيتية(.)208/5
( )4كىك مذىب الحنفية كالمالكية.
( )5انظر :الفقو اإلسبلمي كأدلتو :لمزحيمي(.)1751/3

) )6انظر :المكسكعة الفقيية :لك ازرة األكقاؼ الككيتية(.)207 /5
) )7انظر :المرجع السابؽ(.)208 /5
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بحث يثانْ
أ كاى العاكافَ ،ش َطٌَ ،آا بٌ
كفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األوؿ :أركاف االعتكاؼ
المطمب الثاني :شركط االعتكاؼ
المطمب الثالث :آداب االعتكاؼ
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المطمب األوؿ
أركاف العتكاؼ

لكؿ عبادة في اإلسبلـ أركاف ال تستقيـ كال تصح العبادة إال بيا ،ككذلؾ شركط كآداب ال تتـ إال
بيف ،كىنا نكضح تمؾ األركاف.

أركاف االعتكاؼ عند الجميكر( ،)1أربعة خبلفان لمحنفية ،كىي:
 -1المعتكؼ :كىك المكمؼ الذم أراد االعتكاؼ.

 -2النية :ىي القصد ،كىنا أف يقصد التقرب إلى اهلل باالعتكاؼ.

 -3المعتكؼ فيو :كىك المكضع كالمكاف الذم يعتكؼ فيو ،كىي المساجد بإجماع الفقياء(.)2
 -4المبث في المسجد :كىك اإلقامة في المسجد.

 وزاد المالكية :عمى ىذه االركاف ركنان خامسان ،كىك :الصكـ ،كسيأتي الحديث عف ىذه المسألة
بالتفصيؿ(.)3

 وذىب الحنفية :إلى أف ركف االعتكاؼ ىك المبث في المسجد فقط ،كالباقي شركط كأطراؼ ال
أركاف(.)4

) )1انظر :مغني المحتاج :لمشربيني( ،)189/2كفاية األخيار :لمحصني(ص ،)298:الكافي :البف قدامة(-454/1
 ،)455كشاؼ القناع :لمبيكتي(.)347/2
( )2انظر :بداية المجتيد :البف رشد(.)77/2
) )3حاشية العدكم :لمعدكم( ،)465/1الخبلصة الفقيية :لمحمد القركم(ص ،)257:الدر الثميف :محمد

ميارة(.)492/1

) )4انظر :بدائع الصنائع :لمكاساني( ،)113/2تحفة الفقياء :لمسمرقندم(.)373/1
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المطمب الثاني
شروط العتكاؼ

لبلعتكاؼ شركط يجب أف تتحقؽ كاال بطؿ ،كىي:
الم ْعتَ ِكؼ مسمماً ،عاقَلً ،ممي ازً :فبل يصح مف كافر كال صبي غير مميز ،كال
 -1يجب أف يكوف ُ
ََ َََُ ْ َ ْ ََُْ
مجنكف ،النعداـ التكميؼ عنيـ ،كال يشترط الذككرية كال البمكغ ،قاؿ اهلل تعالى« :ووا وٌػُه أن تلتل
ُْ ْ ََ َ ُُ ْ ّ َُّ ْ َ َ
ّ
()1
ُ
َ
َ
ُ
وٌُِه جفلاتُه إِل أجُه كفروا ةِالل ِ وبِرش ِ
ِلِ»[التكبة. ]54:
ُ
ّ
َ
الل ُُمْن ِص َ
ّي ُل ّ
 -2النية :ألنو ال يصح عمؿ بدكف نية ،لقكؿ اهلل تعالىَ « :و َوا أم ُِروا إل ِِلَ ْػتُ ُدوا ّ َ
ال َ
ِيي
ِ
ِ
ََُ َ
الخطَّ ً
َع َما ُؿ
ت ىر يس ى
اب( ) قى ى
خٌفاء» [البينة ،]5:كعف يع ىم ىر ٍب ىف ى
كؿ المَّ ًو) ،)ىيقيك يؿ« :إِ َّن َما األ ْ
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ِ
ِ
ِ
ِب ّْ ِ
ام ِر ٍ
ام َأرَ ٍة َي ْن ِك ُح َيا ،فَ ِي ْج َرتُ ُو
ئ َما َن َوى ،فَ َم ْف َكا َن ْت ى ْج َرتُ ُو إِلَى ُد ْن َيا ُيص ُ
يب َيا ،أ َْو إِلَى ْ
النيَّاتَ ،وِا َّن َما ل ُك ّْؿ ْ

اج َر إِلَ ْي ِو»(.)3()2
إِلَى َما َى َ
َ
ْ
َ ُْ ْ َ ُ َ
َ َ
جد»[البقرة،]187 :
 -3أف يكوف العتكاؼ في مسجد :لقكلو تعالى« :وأجخه َعكِفِن ِف الىصا ِ
كلفعمو) ،)حيث كاف يعتكؼ في المسجد ،كلـ ينقؿ عنو أنو اعتكؼ في غيره(.)4

مختمؼ فيو( ،)5كسيأتي
 -4أف يكوف المسجد الذي يعتكؼ فيو تقاـ فيو صَلة الجماعة :كىذا الشرط
ه
بياف حكـ المسألة بالتفصيؿ.

 -5الطيارة مف الحدث األكبر :فبل يصح اعتكاؼ الجنب ،كال الحائض ،كال النفساء؛ لعدـ جكاز مكث
ىؤالء في المسجد(.)6

 -6الصوـ :كىذا الشرط مختمؼ فيو ( ،)7كسيأتي بياف حكـ المسألة بالتفصيؿ.

) )1انظر :الفقو الميسر :لطيار كآخريف(.)101 /3
) )2صحيح البخارم ،كتاب بدء الكحي ،باب كيؼ كاف بدء الكحي إلى رسكؿ اهلل) ،)ح(.)6 /1(/)1
) )3ممحوظو :اتفؽ الفقياء عمى كجكب النية لممعتكؼ ،لكنيـ اختمفكا ىؿ ىي ركف أـ شرط ،فعند الحنفية أنيا شرط،

كمذىب المالكية كالشافعية كالحنابمة أنيا ركف ،بغض النظر عف االختبلؼ فإف مؤدل القكليف كاحد ،كىك كجكب النية،

كال يصح االعتكاؼ إال بيا ،انظر :االختيار لتعميؿ المختار :لممكصمي( ،)137/1بداية المجتيد :البف رشد(،)79/2

مغني المحتاج :لمشربيني( ،)189/2عمدة الطالب :لمبيكتي(.)111/1

) )4انظر :اإلقناع في مسائؿ اإلجماع :البف المنذر( ،)242 /1بداية المجتيد :البف رشد(.)77 /2
) )5انظر :مختصر اختبلؼ العمماء :لمطحاكم( ،)48 /2حمية العمماء في معرفة مذاىب الفقياء :لمشاشي(.)181 /3
) )6انظر :بدائع الصنائع :لمكاساني( ،)108/2الثمر الداني :لؤلزىرم(ص ،)317:فتح الكىاب :لمسنيكي(،)151/1
المغني :البف قدامة(.)206/3

) )7انظر :اختبلؼ الفقياء :لممركزم(ص ،)186 :اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء :البف المنذر(.)158 /3
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المطمب الثالث
آداب العتكاؼ

ىناؾ آداب لَلعتكاؼ لبد لممعتكؼ أف يتحمى بيا ،ومف ذلؾ(:)1
 -1ييستحب لممعتكؼ التشاغؿ بالصبلة كاإلكثار منيا ،فيي أفضؿ العبادات كأعظميا أج انر.
 -2اإلكثار مف تبلكة القرآف الكريـ كتدبر معانيو ،فيك أعظـ الذكر ،كتبلكتو ترطب القمكب كتمنحيا
االطمئناف.

 -3اإلكثار مف ذكر اهلل سبحانو تعالى ،مف تحميد ،كتسبيح ،كتيميؿ ،كتكبير ،كاستغفار ،كتفكر،
كالصبلة عمى النبي) ،)كالتفقو في الديف ،كنحك ذلؾ مف الطاعات المحضة ،كليس المقصكد مف

االعتكاؼ كثرة الثكاب فحسب ،بؿ صفاء مرآة القمب الذم بو سعادة الدنيا كاآلخرة.

سيما في العشر األكاخر مف
 -4الحرص عمى االعتكاؼ في رمضاف؛ ألنو مف أفضؿ الشيكر ،ال ٌ
رمضاف؛ ألف فييا ليمة القدر التي ىي خير مف ألؼ شير.
 -5يستحب لممعتكؼ المكث في المسجد ليمة العيد ،كيكاصؿ اعتكافو حتى يخرج منو إلى المصمى.

 -6ييندب لممعتكؼ أف يجتنب كؿ ماال ييعنيو مف األقكاؿ كاألفعاؿ ،كال يكثر الكبلـ؛ ألف مف كثر
كبلمو كثر ىسقطو ،كيتجنب كذلؾ الجداؿ ،كالمراء ،كالسباب ،كالفحش ،كال يتكمـ المعتكؼ إال بخير،
كال بأس بالكبلـ لحاجتو.

 -7االلتزاـ باليدكء ،كمحاسف األخبلؽ ،كعدـ إزعاج باقي المعتكفيف برفع الصكت مما يقمؽ نكميـ،
كالخشكع في الصبلة.

َّم ًر مع بعض أصدقائو أك مف يقكـ
مكانا
ً
 -8ينبغي لممعتكؼ أف ال يتخذ االعتكاؼ ن
لبلجتماع كالس ى
بزيارتو كذلؾ بتبادؿ أطراؼ الحديث معيـ ،لفترة طكيمة مف الكقت ،ألف ىذا كمو مخالؼ لمحكمة
ع االعتكاؼ.
التي مف أجميا يش ًر ى

) )1انظر :الفقو اإلسبلمي كأدلتو :لمزحيمي(.)1774 ،1772 /3
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بحث يثايث
آل ء ي كًّٕ يإلمام مايك بو أنس يف كااب العاكاف
كفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األوؿ :حكـ اشتراط الصكـ لصحة االعتكاؼ.
المطمب الثاني :حكـ خركج المعتكؼ مف معتكفو مف غير ضركرة.
المطمب الثالث :ضابط المسجد الذم ييشرع فيو االعتكاؼ.
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المطمب األوؿ
حكـ اشتراط الصوـ لصحة العتكاؼ

أولً :رأي اإلماـ مالؾ بف أنس(

) في المسألة:

ً
اؼ إًالَّ
ىف اٍلقى ً
ؾ؛ أَّىنوي ىبمى ىغوي أ َّ
عف ىمالً ه
اعتً ىك ى
كن ًافعان ىم ٍكلىى ىع ٍبًد اهلل ٍب ًف يع ىم ىر ،قىاالى :الى ٍ
اس ىـ ٍب ىف يم ىح َّمود ى
ض ِم َف َ ِ
بً ً
َس َوِد
ش َرُبوا َحتَّى َيتََب ْي َف لَ ُك ُـ َ
ص ىي واـ ،قاؿ اهللي تى ىعالىى ًفي ًكتىابً ًوَ « :و ُكمَوا َوِا ْ
الخ ْيطُ األ َْب َي ُ
الخ ْيط األ ْ
اكفُ َ ِ
وى َّف وأَ ْنتُـ ع ِ
ِ
س ِ
اج ِد »[البقرة .]187 :فىًإَّن ىما
ِم َف الفَ ْج ِر ثُ َّـ أ َِت ُّموا ّْ
اـ إِلَى المَّْي ِؿ َول تَُباش ُر ُ َ ْ َ
الم َ
وف في َ
الص َي َ
ِّي ًاـ.
ىذ ىك ىر اهللي ًاال ٍعتً ىك ى
اؼ ىم ىع الص ى
اؼ إًالَّ بً ً
ص ىي واـ»(.)1
اؿ َي ْح َيى ،قَ َ
قَ َ
اعتً ىك ى
اؿ َمالِ ٌؾ « :ىك ىعمىى ذلً ىؾ ٍاأل ٍىم ير ًع ٍن ىد ىنا ،أَّىنوي الى ٍ

ثانياً :صورة المسألة:
رجؿ أراد أف يعتكؼ ،فيؿ يشترط لصحة اعتكافو الصكـ؟
ثالثاً :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء األربعة عمى مشركعية االعتكاؼ مع الصكـ( ،)2كاختمفكا في اشتراط الصكـ لصحة

االعتكاؼ(.)3

رابعاً :مذاىب الفقياء:
المذىب األوؿ :أنو ال اعتكاؼ إال بصكـ ،كىك مذىب الحنفية( ،)4كمذىب اإلماـ مالؾ( ،)5كاليو ذىب

المالكية( ،)6كىي ركاية عف اإلماـ أحمد(.)7

) )1مكطأ مالؾ :لمالؾ بف أنس ،كتاب االعتكاؼ ،باب ما ال يجكز االعتكاؼ إال بو ،ح(/3(/)1122-1121
.)453/452

) )2انظر :اختبلؼ األئمة العمماء :البف بف يىىب ٍي ىرة(.)260 /1

) )3انظر :اختبلؼ الفقياء :لممركزم(ص ،)186 :اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء :البف المنذر(.)158 /3
) )4انظر :األصؿ :لمشيباني( ،)196 /2مختصر القدكرم :لمقدكرم(ص ،)65 :بداية المبتدم :لممرغيناني(ص،)42 :
كنز الدقائؽ :لمنسفي(ص.)225 :

) )5انظر :المدكنة :لمالؾ بف أنس(.)290 /1
) )6انظر :الرسالة :لمقيركاني(ص ،)63 :مناىج التحصيؿ :لمرجراجي( ،)151 /2جامع األميات :البف يكنس(ص:
 ،)181الذخيرة :لمقرافي(.)534 /2

) )7انظر :مسائؿ اإلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيو :لمككسج( ،)1258 /3المسائؿ الفقيية :البف الفراء(،)268 /1
المغني :البف قدامة( ، )188 /3اإلنصاؼ :لممرداكم(.)358 /3
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المذىب الثاني :ال يشترط لصحة االعتكاؼ الصكـ ،فيصح االعتكاؼ بدكنو ،كمعو يككف أفضؿ ،كىك
مذىب الشافعية( ،)1كالحنابمة في المعتمد(.)2
خامساً :سبب الختَلؼ:
كيرجع سبب اختبلفيـ إلى أمريف:
 -1إف اعتكاؼ النبي) )قد تزامف مع صكـ رمضاف ،كما أنو) )ما اعتكؼ إال في رمضاف ،فمف
رأل أف اقتراف االعتكاؼ بالصكـ ىك مقصكد لو جعؿ الصكـ شرطان في صحة االعتكاؼ ،كمف رأل

أف الصكـ اقترف باالعتكاؼ في صكـ النبي) ،)كقع تكافقان ،كليس مقصكدان ،فرأل أف الصكـ ليس
شرطان في صحة االعتكاؼ(.)3

 -2اقتراف الصكـ كاالعتكاؼ في آية كاحدة ،مما أدل إلى القكؿ :إف الصكـ شرط في صحة
االعتكاؼ عند بعض الفقياء(.)4

سادساً :أدلة المذاىب:
أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الحنفية ،كالمالكية ،كأحمد في ركاية ،القائمكف باشتراط الصكـ لصحة
االعتكاؼ بالقرآف ،كالسنة ،كاألثر ،كالمعقكؿ.

أ -القرآف الكريـ:

اكفُ َ ِ
وى َّف وأَ ْنتُـ ع ِ
ِ
س ِ
اج ِد»[البقرة:
 قكلو تعالى « :ثُ َّـ أ َِت ُّموا ا ّْ
اـ إِلَى المَّْيؿ َوَل تَُباش ُر ُ َ ْ َ
وف في ا ْل َم َ
لص َي َ
.]187
وجو الدللة :إف الخطاب الكارد في ىذه اآلية ىك خطاب لمصائميف؛ ألف أكؿ اآلية استفتح بيا

الخطاب لمصائميف؛ كما بعد ذلؾ مف الخطاب يعطؼ عميو؛ فيستمزـ مف ذلؾ أف ال اعتكاؼ إال
بصكـ(.)5

) )1انظر :األـ :لمشافعي( ،)118 /2مختصر المزني :لممزني( ،)156 /8الميذب :لمشيرازم( ،)350 /1نياية
المطمب :لمجكيني(.)80 /4

) )2انظر :مسائؿ اإلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيو :لمككسج( ،)1258 /3المقنع :البف قدامة(ص ،)107 :الفركع:
البف مفمح ( ،)142 /5منتيى اإلرادات :البف النجار(.)43 /2
( )3انظر :بداية المجتيد :البف رشد( ،)79 /2مناىج التحصيؿ :لمرجراجي(.)152 /2
( )4انظر :ركضة المستبيف في شرح كتاب التمقيف :البف بزيزة(.)547 /1

) )5انظر :المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة :لعبد الكىاب المالكي(ص ،)491 :المقدمات المميدات :البف رشد(/1
.)257
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ب -السنة النبوية:

تك ِ
السن ُة عمى المع ِ
ش َي َد جنازة ،ول
 -1عف عائشةى(
) ،أنيا قالتُّ « :
ود مريضاً ،ول َي ْ
ؼ أف ل َي ُع َ
ُْ
ِ
ِ
اعتكاؼ إل
ص ْوٍـ ،ول
اج ٍة إل لِما ل ُب َّد منو ،ول
َي َم َّ
َ
َ
س ام أرةً ،ول ُيباش َرَىا ،ول َي ْخ ُر َج ل َح َ
اعتكاؼ إل ِب َ
ٍ
امع»(.)1
في
مسجد َج ِ
وجو الدللة :إف قكؿ عائشة (

االعتكاؼ ،كأنو ال يصح إال بصكـ(.)2

) دلي هؿ كاضح ،كصريح عمى أف الصكـ شرطه في صحة

ً
أف عمر( ) جع ىؿ عميو أف ً
 -2عف ً
ابف عمر( ) َّ
الكعبة،
ؼ في الجاىمية ليمة أك يكمان عند
يعتك ى
ىى
وص ْـ»(.)3
فسأؿ
َّ
اعت ِك ْ
ى
النبي) ،)فقاؿْ « :
ؼ ُ
وجو الدللة :إف ًفي أ ٍىم ًره) )لعمر ابف الخطاب( ) باالعتكاؼ ،كاقترانو بصياـ ليمة أك يكمان
يدؿ داللة كاضحة ،كحجة عمى اشتراط الصكـ في صحة االعتكاؼ(.)4
ت -اآلثار:

مركم عف عمي ،كابف عباس ،كابف عمر ،كعائشة ،كال
 إف القكؿ باشتراط الصكـ لصحة االعتكاؼ
ه
مخالؼ ليما مف الصحابة( )(.)5

ث -المعقوؿ:

 -1إف اإلمساؾ أحد ركني الصكـ ،كاإلمساؾ عف الجماع شرط لصحة االعتكاؼ ،ككذلؾ الركف
اآلخر ،كىك اإلمساؾ عف األكؿ كالشرب الستكاء كؿ كحد منيما في ككنو ركنان لمصكـ(.)6

 -2إف االعتكاؼ يمزـ بالنذر ،كالنذر ال يمزـ إال إذا كاف لو أصؿ في الشريعة ،كال نجد أصؿ
لبلعتكاؼ في الشريعة ،إال إذا اقترف بالصكـ؛ فيدؿ ذلؾ عمى كجكب الصكـ في االعتكاؼ(.)7

) )1سنف أبي داكد ،كتاب الصكـ ،باب المعتكؼ يعكد المريض ،ح( ،)130 /4(/)2473قاؿ ابف حجر العسقبلني:
اسناده حسف ،في كتابو :بمكغ المراـ مف أدلة األحكاـ(ص.)202 :

( )2انظر :نيؿ األكطار :لمشككاني(.)316 /4

) )3سنف أبي داكد ،كتاب الصكـ ،باب المعتكؼ يعكد المريض ،ح( ،)132 /4(/)2474قاؿ األرنؤكط :إسناده
ضعيؼ؛ ألف في سنده عبد اهلل بف يبديؿ ،كىك الخزاعي ،كيقاؿ :الميثي المكي ،كىك ضعيؼ ،كقد ذكر ابف عدم كالدار
قطني أنو تفرد بذلؾ عف عمرك بف دينار ،في المصدر نفسو.

( )4انظر :شرح مختصر الطحاكم :لمجصاص( ،)467 /2شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي(.)308 /1

) )5انظر :البناية شرح اليداية :لمعيني( ،)122 /4الجامع لمسائؿ المدكنة :البف يكنس( ،)1196 /3الشرح الكبير
عمى المقنع :البف قدامة(.)566 /7
) )6انظر :التجريد :لمقدكرم( ،)1589 /3بدائع الصنائع :لمكاساني(.)109 /2

( )7انظر :شرح مختصر الطحاكم :لمجصاص( ،)468 /2اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ :لعبد الكىاب
المالكي(.)453 /1
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" -3إنو لك جاز االعتكاؼ بغير صكـ ،لبينو النبي) )قكالن أك فعبلن ،كلـ ينقؿ ،فدؿ عمى أنو غير
جائز"(.)1

أدلة المذىب الثاني :استدؿ الشافعية ،الحنابمة في المعتمد ،القائمكف بعدـ اشتراط الصكـ لصحة

االعتكاؼ ،فيصح الصكـ بدكنو بالقرآف ،كالسنة ،كاآلثار ،كالقياس ،كالمعقكؿ.

أ -القرآف الكريـ:

اكفُ َ ِ
وى َّف وأَ ْنتُـ ع ِ
ِ
س ِ
اج ِد»[البقرة.]187 :
 قكلو تعالىَ « :وَل تَُباش ُر ُ َ ْ َ
وف في ا ْل َم َ
وجو الدللة :إف ذكر االعتكاؼ عقب الصكـ كتعقبو ليس فيو ما يدؿ عمى تبلزميما ،كاال لزـ أف
ال صكـ إال باالعتكاؼ كال قائؿ بو(.)2

ب -السنة النبوية:

ِ ِ ِ
َف َي ْج َعمَ ُو َعمَى
اـ إَِّل أ ْ
 -1عف ابف عباس ( ) أف النبي) )قاؿ « :لَ ْي َ
س َعمَى ا ْل ُم ْعتَكؼ ص َي ٌ
َن ْف ِس ِو»(.)3
وجو الدللة :دؿ الحديث بعبارتو كبمنطكقو الصريح عمى صحة االعتكاؼ بدكف صكـ ،كليس

شرطان في صحتو ،إال إذا نذر المعتكؼ أف يصكـ كىك معتكؼ(.)4
ً
َّة أىف يعتى ًك ى ً
ًً ً
ً
 -2ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر( ) أ َّ
اؿ
اؿ :أ ىيراهي قى ى
الح ىرًاـ -قى ى
الم ٍس ًجد ى
ىف يع ىم ىر( ) ىن ىذ ىر في ى
الجاىمي ٍ ى ٍ
ؼ في ى
اؿ لىو رسك يؿ المَّ ًو )« :)أَو ِ
ؼ ِب َنذ ِ
ْر َؾ»(.)5
ْ
لىٍيمىةن ،-قى ى ي ى ي
وجو الدللة :دؿ الحديث عمى جكاز االعتكاؼ بغير صكـ ،كىذا يتبيف مف أمره) )لعمر( )

كمعمكـ أف الميؿ ليس مكضعان لمصياـ(.)6
بأف يكفي نذره،
ه
ؼ إًلىى الم ىك ً ً
ىف َّ
) أ َّ
ؼ إً ىذا
 -3ىع ٍف ىعائً ىشةى(
النبً َّ
ىف ىي ٍعتى ًك ى
ص ىر ى
ىف ىي ٍعتى ًك ى
اف الَّذم أ ىىر ىاد أ ٍ
ي) )أ ىىر ىاد أ ٍ
ؼ ،ىفمى َّما ٍان ى
ى
()7
ً
ً
ً
ً
ؼ ،ىفمى ٍـ
ب ،فىقى ى
أٍ
ص ىر ى
اؿ« :أَْل ِب َّر تَقُولُ َ
اء ىزٍي ىن ى
وف ِب ِي َّف»  ،ثيَّـ ٍان ى
صةى ،ىكخ ىب ي
اء ىح ٍف ى
اء ىعائ ىشةى ،ىكخ ىب ي
ىخبًىيةه خ ىب ي
ؼ ىع ٍش ار ًم ٍف ىش َّك و
اؿ(.)8
ىي ٍعتى ًك ٍ
اعتى ىك ى
ؼ ىحتَّى ٍ
ن
) )1االختيار لتعميؿ المختار :لممكصمي( ،)137 /1الجامع لمسائؿ المدكنة :البف يكنس(.)1196 /3
( )2انظر :نيؿ األكطار :لمشككاني( ،)318 /4شرح العمدة :البف تيمية(.)755 /2
( )3سنف الدارقطني ،كتاب الصياـ ،باب االعتكاؼ ،ح( ،)183/3(/)2355قاؿ الذىبي :إسناده صحيح ،في كتابو:
تنقيح التحقيؽ ،كتاب الصياـ(.)401 /1

( )4انظر :التنكير شرح الجامع الصغير :لمصنعاني( ،)247 /9بحر المذىب :لمركياني( ،)320 /3الممتع:
لمتنكخي(.)54 /2
) )5صحيح البخارم ،كتاب االعتكاؼ ،باب إذا نذر في الجاىمية أف يعتكؼ ثـ أسمـ ،ح(.)51 /3(/)2034
( )6انظر :اإلعبلـ بفكائد عمدة األحكاـ :البف الممقف( ،)433 /5اإلحكاـ شرح أصكؿ األحكاـ :البف قاسـ(.)309 /2
) )7يعني أف ىذا ليس مف البر ،الكككب الكىاج شرح صحيح مسمـ :محمد األميف(.)231 /13
) )8صحيح البخارم ،كتاب االعتكاؼ ،باب األخبية في المسجد ،ح(.)49/3(/)2034
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وجو الدللة :دؿ الحديث داللة كاضحة عمى صحة االعتكاؼ دكف أف يقترف بصكـ ،كيتبيف ىذا

باعتكافو) ،)أياـ الفطر(.)1

ت -اآلثار:

اؼ ثى ىبلثى ًة أىي و
ت يع ىم ىر ٍب ىف
 -1ىع ٍف أىبًي يسيىٍي وؿ ،قى ى
اعتً ىك ي
َّاـ ًفي اٍل ىم ٍس ًجًد اٍل ىح ىرًاـ ،فى ىسأىٍل ي
ام ىأرىتًي ٍ
اؿ :ىك ى
اف ىعمىى ٍ
اؼ إً َّال بً ً
ً
ً
اؿ ٍاب يف ًشي و
يز ،ك ًع ٍن ىدهي ٍاب يف ًشي و
ص ىي واـ،
اـ ،قى ى
اب ،قى ى
اعتً ىك ه
كف ٍ
اؿ :يقٍم ي
اب :ىال ىي يك ي
ت ىعمى ٍييىا ص ىي ه
ى
ى
ىع ٍبد اٍل ىع ًز ً ى
اؿ لىوي يع ىم ير ٍب يف ىع ٍبًد اٍل ىع ًز ً
ىع ًف َّ
اؿ :فى ىع ٍف يع ىم ىر؟
اؿ :ىال؟ قى ى
اؿ :فى ىع ٍف أىبًي ىب ٍك ور؟ قى ى
اؿ :ىال .قى ى
النبً ِّي))؟ قى ى
فىقى ى
يز :أ ى
ً
اء
اؿ :ىال ،قى ى
اف؟ قى ى
اؿ :ىال ،قى ى
قى ى
ت فى ىك ىج ٍد ي
اما ،فى ىخ ىر ٍج ي
اؿ :فى ىع ٍف يعثٍ ىم ى
اكسان ىك ىعطى ى
اؿ يع ىم ير :ىما أ ىىرل ىعمى ٍييىا ص ىي ن
ت طى ي
ِ
اف ٍاب يف ىعب و
َف تَ ْج َعمَ ُو
َّاس(
ٍب ىف أىبًي ىرىب و
اؿ ى
اح ،فى ىسأىٍلتييي ىما ،فىقى ى
اما إَِّل أ ْ
اك هس :ىك ى
)َ« ،ل َي َرى َعمَ ْي َيا ص َي ً
طي
اء :ىذلً ىؾ ىٍأريًي(.)2
اؿ ىع ى
اؿ :ىكقى ى
َعمَى َن ْف ِس َيا» ،قى ى
طه
وجو الدللة :دؿ األثر داللة كاضحة عمى جكاز االعتكاؼ بدكف صكـ ،إال أف ينذره المعتكؼ

عمى نفسو.

مركم عف عمي ،كابف مسعكد ،كجمعه مف
 -2إف القكؿ بعدـ اشتراط الصكـ لصحة االعتكاؼ
ه
الصحابة كالتابعيف( )(.)3

ث -القياس:

 -1القياس عمى الطكاؼ:

وجو القياس :إف االعتكاؼ عبادة مف شرط صحتو المسجد ،فكجب أف ال يفتقر إلى الصكـ،

كالطكاؼ(.)4

 -2القياس عمى الصبلة:

وجو القياس :إف كؿ ما كاف عبادة عمى البدف مقصكدة في نفسيا لـ يكف شرطان في عبادة أخرل،

كالصبلة(.)5

ج -المعقوؿ:

 -1إف إيجاب الصكـ لصحة االعتكاؼ حكـ ال يثبت إال بالشرع ،كلـ يصح فيو نص ،كال إجماع(.)6

) )1انظر :اإلعبلـ بفكائد عمدة األحكاـ :البف الممقف( ،)432 /5شرح العمدة :البف تيمية(.)761 /2

) )2سنف الدارمي ،المقدمة ،باب الفتيا كما فيو مف الشدة ،ح( ،)263 /1(/)164قاؿ حسيف سميـ أسد :إسناده صحيح،
في المصدر نفسو.
) )3انظر :البياف :لمعمراني( ،)578 /3المغني :البف قدامة(.)188 /3
( )4انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم(.)487 /3

) )5الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)487/3المبدع :البف مفمح(.)61 /3
) )6انظر :اإلحكاـ شرح أصكؿ األحكاـ :البف قاسـ( ،)309 /2المغني :البف قدامة(.)188 /3
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 -2إف االعتكاؼ عبادة ليس مف شرطو ابتدائو الصكـ ،فكجب أف ال يككف مف شرط استدامتو الصكـ،
مثؿ :الصبلة كالحج كعكسو المسجد ،لما كاف شرطان في ابتدائو ،كاف شرطان في استدامتو(.)1

" -3إف كؿ عبادة مقصكدة في نفسيا لـ تكف شرطان في صحة عبادة أخرل كالصبلة مع الصكـ
كالصكـ مع الحج"(.)2

سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب:

أ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ :كىـ الحنفية ،كالمالكية ،كالحنابمة ،القائمكف باشتراط الصكـ لصحة
االعتكاؼ.

اكفُ َ ِ
وى َّف وأَ ْنتُـ ع ِ
ِ
س ِ
اج ِد» [البقرة:
ُ -1يناقش توجيو استدلليـ بقكلو تعالىَ « :وَل تَُباش ُر ُ َ ْ َ
وف في ا ْل َم َ
 ،]187مف كجييف:

أ -بأننا ال نسمـ لكـ بذلؾ؛ إذ لك كجب بيا الصياـ عمى كؿ معتكؼ لذكر االعتكاؼ فييا مع الصياـ،

كلكجب فييا أيضا االعتكاؼ عمى كؿ صائـ لذكر الصياـ فييا مع االعتكاؼ ،كىذا لـ يرد ،كلـ يقؿ بو

قائؿ(.)3

ب -إف مف المالكية مف صرح بعدـ صحة االستدالؿ بيذه اآلية كاإلماـ ابف رشد ،كاإلماـ
الرجراجي(.)4

ويناقش توجيو استدلليـ ،بحديث عائشةى(
ُ -2
كجكه:

ص ْوٍـ» ،مف ثبلثة
) ... « ،ول
َ
اعتكاؼ إل ِب َ

السنة " إال عبد الرحمف بف
أ -بأف ابف عبد البر مف المالكية قاؿ :لـ يقؿ أحد في حديث عائشة ىذا " ي
إسحاؽ ،كال يصح ىذا الكبلـ عندىـ إال مف قكؿ الزىرم ،كاف كاف األمر ىكذا بطؿ أف يجرم مجرل
المسند(.)5

ب -إف في إسناده سكيد بف عبد العزيز ،كىك ضعيؼ باتفاؽ المحدثيف(.)7()6
ج -كاف سممنا ليـ بصحة ذلؾ ،فإنو ييحمؿ عمى نفي الكماؿ كالفضيمة ،أك لمف نذر اعتكافا بصكـ،
كذلؾ جمعان بيف األحاديث(.)8
( )1انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)487 /3الممتع :لمتنكخي(.)54 /2
) )2المسائؿ الفقيية مف كتاب الركايتيف كالكجييف :البف الفراء(.)267 /1

) )3انظر :انظر :نيؿ األكطار :لمشككاني( ،)318 /4شرح العمدة :البف تيمية(.)755 /2
) )4انظر :المقدمات المميدات :البف رشد( ،)258 /1مناىج التحصيؿ :لمرجراجي(.)153 /2
) )5انظر :بداية المجتيد :البف رشد( ،)80 /2كفاية النبيو :البف الرفعة( ،)430 /6المبدع :البف مفمح(.)62 /3
) )6قاؿ ابف حجر العسقبلني عنو :ضعيؼ جدان ،في كتابو :تقريب التيذيب(ص.)260 :
) )7انظر :المجمكع :لمنككم( ،)487 /6المغني :البف قدامة(.)188 /3

) )8انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)487 /3بحر المذىب :لمركياني( ،)320 /3المجمكع :لمنككم(.)488 /6
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 وأُجيب عف ذلؾ :بأنو ال يجكز أف ييحمؿ عمى نفي االستحباب كالفضيمة؛ ألف ظاىر النفي عندنا
يقتضي نفي الجكاز ،كانما ييحمؿ عمى نفي الفضيمة إذا كانت العادات بانتفاء النفي ناقصة كعندىـ
االعتكاؼ بغير صكـ ليس بناقص(.)1

ويرد عمى ذلؾ :بأننا قمنا بذلؾ جمعان بيف األدلة ،كاال فكؿ ما استدلمتـ بو فيك ضعيؼ ،كال يؤخذ
ُ 
بو.
اع ِ
ويناقش توجيو استدلليـ بحديث ً
وص ْـ»:
ابف عمر( ) أف َّ
تك ْ
النبي) )قاؿ لعمر( ) « ْ
ُ -3
ؼ ُ
 بأف الحديث ليس بصحيح ،كانما الصحيح ما ركيناه أنو نذر اعتكاؼ ليمة ،كانما تفرد بتمؾ الركاية
عبد اهلل بف يزيد عف عمرك بف دينار ،كىك ضعيؼ( ،)2كلك صحت لحممناىا عمى االستحباب،

كحممنا ركايتنا عمى الجكاز(.)3

مركم عف عمي ،ابف عباس ،كابف عمر ،كعائشة ،كال مخالؼ
ويناقش استدلليـ باألثر بأف ذلؾ
ُ -4
ه
ليما:
 بأننا ال نسمـ لكـ بذلؾ ،فالمسألة مختمؼ بيا بيف الصحابة( ) ،كأف قكليـ ييحمؿ عمى الفضيمة
كالكماؿ(.)4
ويناقش قوليـ :إف اإلمساؾ أحد ركني الصكـ ،كاإلمساؾ عف الجماع شرط لصحة االعتكاؼ:
ُ -5
 بأننا ينسمـ بصحة ذلؾ ،لكف ال يعني بذلؾ أف الصكـ شرط لصحة االعتكاؼ.
ويناقش قوليـ :بأف االعتكاؼ يمزـ بالنذر ،كالنذر ال يمزـ إال إذا كاف لو أصؿ في الشريعة:
ُ -6
 بأنو يبطؿ بالعمرة عمى أصميـ فإنيا تمزـ بالنذر ،كليس ليا عندىـ أصؿ كاجب في الشرع(.)5

ويناقش قوليـ :أنو لك جاز االعتكاؼ بغير صكـ ،لبينو النبي) )كلـ ينقؿ ،فدؿ عمى أنو غير
ُ -7
جائز:

 بأف إيجاب الصكـ لصحة االعتكاؼ حكـ ال يثبت إال بالشرع ،كلـ يصح فيو نص ،كال إجماع،

كاألصؿ في العبادات الحظر كالتكقؼ حتى يرد الدليؿ ،كال دليؿ يكجب الصياـ لصحة

االعتكاؼ(.)6

ب -مناقشة أدلة المذىب الثاني :كىـ الشافعية ،كالحنابمة ،القائمكف بعدـ اشتراط الصكـ لصحة
االعتكاؼ.
) )1انظر :التجريد :لمقدكرم(.)1588 /3
) )2قاؿ ابف حجر العسقبلني عنو :صدكؽ يخطئ ،في كتابو :تقريب التيذيب(ص.)296 :
) )3انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)487 /3الشرح الكبير عمى المقنع :البف قدامة(.)568 /7
) )4انظر :المجمكع :لمنككم( ،)487 /6المغني :البف قدامة(.)188 /3
) )5انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم(.)487 /3

) )6انظر :اإلحكاـ شرح أصكؿ األحكاـ :البف قاسـ( ،)309 /2المغني :البف قدامة(.)188 /3
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اكفُ َ ِ
وى َّف وأَ ْنتُـ ع ِ
ِ
س ِ
اج ِد»[البقرة:
ُ -1يناقش توجيو استدلليـ بقكلو تعالىَ « :وَل تَُباش ُر ُ َ ْ َ
وف في ا ْل َم َ
:]187

 بأف الخطاب الكارد في ىذه اآلية ىك خطاب لمصائميف؛ ألف أكؿ اآلية استفتح بيا الخطاب
لمصائميف؛ كما بعد ذلؾ مف الخطاب يعطؼ عميو؛ فيستمزـ مف ذلؾ أنو ال اعتكاؼ إال بصكـ(.)1
ويجاب عف ذلؾ :بأف ذكر االعتكاؼ عقب الصكـ كتعقبو ليس فيو ما يدؿ عمى تبلزميما(.)2
ُ 

ِ ِ ِ
َف َي ْج َعمَ ُو
اـ إَِّل أ ْ
ُ -2
ويناقش توجيو استدلليـ بحديث ابف عباس( ) « ،لَ ْي َ
س َعمَى ا ْل ُم ْعتَكؼ ص َي ٌ
َعمَى َن ْف ِس ِو»:

 بأف الدارقطني قد ذكره دكف أف يرفعو إلى الشيخ الذم ركاه عنو ،كالصحيح أنو مكقكؼ ،كاذا لـ
ييعرؼ سنده فإنو ال ييمتفت إلى قكلو(.)3
ويجاب عف ذلؾ مف وجييف:
ُ 

أ -إف الدارقطني ذكر بأف ىناؾ مف المحدثيف مف رفعو لمنبي) )كحكـ بصحة إسناده( ،)4كمنيـ مف
لـ يرفعو ،كقاؿ عنو بأنو مكقكؼ(.)5

ب -إف الحديث الذم يركيو بعض الثقات مرفكعان ،كبعضو مكقكفان يحكـ بأنو مرفكع؛ ألنيا زيادة ثقة،
كحذاؽ المحدثيف(.)6
ىذا ىك الصحيح الذم سار عميو المحققكف ،كبو قاؿ الفقياء ،كأصحاب األصكؿ ،ي

 -3ويناقش توجيو استدلليـ بحديث ٍاب ًف عمر ،أف النبي) )قاؿ لعمر حينما نذر االعتكاؼ «أَو ِ
ؼ
ُ
ْ
ي ىى
ِب َنذ ِ
ْر َؾ»:

يكما
يكما" ،كقاؿ بعضيـ" :ليمة" ،كقاؿ بعضيـ " :ن
 بأف الحديث اختمؼ في لفظو ،فقاؿ بعضيـ " :ن
يكما كليمة"(.)7
كليمة" ،كالجمع بيف ىذه األخبار يكجب أف يككف " :ن

) )1انظر :شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي( ،)310 /1المقدمات المميدات :البف رشد(.)257 /1
( )2انظر :نيؿ األكطار :لمشككاني( ،)318 /4شرح مختصر الطحاكم :لمجصاص( ،)467 /2شرح العمدة :البف

تيمية (.)755 /2

) )3انظر :التجريد :لمقدكرم(.)1590 /3
) )4قاؿ النيسابكرم :إسناده صحيح ،في كتابو :المستدرؾ عمى الصحيحيف ،كتاب الصكـ ،ح(.)605 /1(/)1603
) )5سنف الدارقطني ،كتاب الصياـ ،باب االعتكاؼ ،ح(.)183/3(/)2355
) )6انظر :المجمكع :لمنككم( ،)488 /6الفركع :البف مفمح(.)143 /5

) )7انظر :شرح مختصر الطحاكم :لمجصاص( ،)468 /2شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي(.)311 /1
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()1

 وُيجاب عف ذلؾ مف وجييف :
أ -بأف ركاية البخارم صريحة بأنو اعتكؼ ليمة ،كأما الركاية األخرل فإنيا ضعيفة؛ ألف الثقات مف
أصحاب عمرك ابف دينار لـ يذكركه ،منيـ :ابف جريج ،كابف عيينة ،كحماد بف سممة ،كحماد بف زيد،
كابف بديؿ ضعيؼ

ب -كلك سممنا لكـ بصحة الركاية ،فيجكز أف يككف نذر نذريف ،فيستعمؿ الخبريف.
ش َّو ٍاؿ»:
ويناقش توجيو استدلليـ بحديث ىعائً ىشةى(
ؼ َع ْ
ش ًار ِم ْف َ
اعتَ َك َ
) أف النبي)ْ « ،)
ُ -4
 بأف النبي) )اعتكؼ العشر األكاخر بعد يكـ الفطر(.)2
ويجاب عف ذلؾ :بأنو ليس ىناؾ ما يدؿ عمى أف النبي) )اعتكؼ بعد الفطر(.)3
ُ 
ويناقش استدلليـ بالقياس عمى الطكاؼ:
ُ -5

 بأننا ال نسمـ لكـ بصحة الكصؼ؛ ألف اعتكاؼ المرأة يصح في بيتيا(.)4

ويجاب عف ذلؾ :بأننا لك سممنا لكـ بصحة ذلؾ ،فإف اعتكاؼ الرجؿ ال يصح إال في المسجد(.)5
ُ 
ويناقش استدلليـ بالقياس عمى الصبلة:
ُ -6

 بأف العبادة عندنا ىي الصكـ ،كاالعتكاؼ تابع لو ،كصفة مف صفاتو ،فيك كالتابع مع الصكـ(.)6

ويجاب عف ذلؾ :بأنو ليس ىناؾ أم دليؿ صريح يكحي بأف االعتكاؼ تابع لمصكـ ،أك أنو صفو
ُ 
مف صفاتو ،فكؿ منيما عبادتاف مستقمتاف(.)7

ويناقش قوليـ :إف إيجاب الصكـ لصحة االعتكاؼ حكـ ال يثبت إال بالشرع ،كلـ يصح فيو
ُ -7
نص:

 بأنو كرد ما يدؿ عمى اشتراط الصكـ لصحة االعتكاؼ مف السنة كاألثر(.)8

ويجاب عف ذلؾ :بأننا ال نسمـ لكـ بصحة ما ذكرتمكه مف أدلة ،كقمنا بمناقشتيا.
ُ 

) )1انظر :المغني :البف قدامة( ،)188 /3شرح العمدة :البف تيمية(.)760 /2
) )2انظر :التجريد :لمقدكرم( ،)1592 /3شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي(.)312 /1
) )3انظر :شرح العمدة :البف تيمية(.)761 /2

) )4انظر :التجريد :لمقدكرم( ،)1594 /3شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي(.)313 /1
) )5انظر :اإلقناع في مسائؿ اإلجماع(.)242 /1
) )6انظر :التجريد :لمقدكرم( ،)1594 /3شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي(.)313 /1
) )7انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)487/3المبدع :البف مفمح(.)61 /3

) )8انظر :البناية شرح اليداية :لمعيني( ،)122 /4الجامع لمسائؿ المدكنة :البف يكنس( ،)1196 /3الشرح الكبير
عمى المقنع :البف قدامة(.)566 /7
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ثامناً :الرأي الراجح:

بعد عرض اآلراء ،كاألدلة ،كمناقشتيا ،يظير لمباحث ترجيح المذىب الثاني ،كىك مذىب الشافعية

كالحنابمة ،القائؿ :بعدـ اشتراط الصكـ لصحة االعتكاؼ ،كاف كاف األكلى كاألفضؿ أف يتخمؿ
االعتكاؼ صكـ.

 مسوغات الترجيح:
 -1لعدـ التسميـ بما أكرده أصحاب المذىب األكؿ مف أدلة كمناقشات.

 -2إف أدلة المذىب الثاني قكية ،ككاضحة ،كصريحة الداللة ،في عدـ اشتراط الصكـ لصحة
االعتكاؼ.

 -3إف االعتكاؼ عبادة مستقمة بذاتيا ،ال تتكقؼ صحتيا عمى غيرىا مف العبادات ،إال ما أثبتو
الشرع ،كاإلقامة في المسجد(.)1

 -4إف اشتراط الصكـ لصحة االعتكاؼ ليس فيو أم نص صحيح أك صريح الداللة ،أك إجماعه يدؿ
عميو.
 -5إف االعتكاؼ عبادة تستغرؽ كقت الميؿ كالنيار ،فمك قمنا أف الصكـ شرط ،فكيؼ سيستغرؽ الشرط
جميع كقت االعتكاؼ ،كاستغراؽ شرط الطيارة جميع كقت الصبلة ،كمعمكـ بأف الصياـ متعذر كقت

الميؿ(.)2

 -6لمجمع بيف أدلة المذاىب ،كلمخركج مف عقدة الخبلؼ ،كذلؾ بحمؿ أدلة المذىب األكؿ عمى
االستحباب.

ممحوظو:

 يترتب عمى الخبلؼ الفقيي األحكاـ التالية(:)3

 -1يترتب عمى القكؿ باشتراط الصكـ لصحة االعتكاؼ :أنو ال يصح اعتكاؼ ليمة مفردة ،كال بعض
يكـ مف مفطر.

 -2كيترتب عمى القكؿ بعدـ اشتراط الصكـ لصحة االعتكاؼ :أنو يصح اعتكاؼ ليمة مفردة ،كبعض
يكـ مطمقا.

) )1انظر :المسائؿ الفقيية مف كتاب الركايتيف كالكجييف :البف الفراء(.)267 /1
) )2انظر :بحر المذىب :لمركياني( ،)320 /3الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامة(.)455 /1

) )3انظر :الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامة( ،)455 /1شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي :لمزركشي(/3
.)6
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المطمب الثاني
حكـ خروج المعتكؼ مف معتكفو لحاجة
) في المسألة:

أولً :رأي اإلماـ مالؾ بف أنس(
اجةن ،ىكالى ىي ٍخ يريج لىيىا ،ىكالى
قَ َ
اؿ َمالِ ٌؾ« :الى ىيأٍتًي اٍل يم ٍعتى ًك ي
ؼ ىح ى
كلىك ىكاف ىخ ًارجان لًحاج ًة أ و
ىح َّ
ؽ ىما يي ٍخ ىريج إًلىٍي ًو،
اف أ ى
ى ى ى
ىحد ،لى ىك ى
ى
ىٍ
()1
اعيىا» .
ىكاتِّىب ي
ثانياً :صورة المسألة:

َّ
ً
ً
اج ًة ًٍ
اإل ٍن ىس ً
اف،
ىحدان ،إًال أ ٍ
ىف ىي ٍخ يرىج ل ىح ى
يف أ ى
ييع ي
ادةي اٍل ىم ًر ً
الصبلىةي ىعمىى اٍل ىج ىنائً ًز
يض ،ىك َّ
ًع ىي ى

مسمـ شرع في اعتكافو ،كخرج لقضاء حاجتو مف طعاـ أك شراب كنحكه.

ثالثاً :تحرير محؿ النزاع:

اتفؽ الفقياء األربعة عمى أىف مف خرج مف يم ٍعتىكفو ًفي المسجد لغير حاجة ،كال ضركرة ،كال بر
أىمر بو ،أىك ندب إليو ،فاف اعتكافو قد بطؿ( ،)2كاتفقكا عمى أف مف خرج مف معتكفو لصبلة الجمعة
كغ ٍس وؿ ،فإف اعتكافو صحيح( ،)3كاتفقكا عمى أف مف احتاج لؤلكؿ
كلقضاء حاجتو مف بكؿ ،كغائط ،ي
اء
كالشرب ،كلـ يكف لو مف يأتيو بيما ،فمو الخركج لئلتياف بالمأككؿ كالمشركب متى احتاج إلييما سك ه
كاف ذلؾ بالذىاب لمنزلو كاإلتياف بيما ،أك بشرائيما( ،)4كاختمفكا فيمف خرج مف معتكفو إلى أكؿ أك

شرب ،ككاف متكف انر لو داخؿ المسجد ،أك كاف ىناؾ مف يأتيو بو ،ىؿ يصح اعتكافو أـ يبطؿ؟(.)5
رابعاً :مذاىب الفقياء:

المذىب األوؿ :عدـ جكاز خركج المعتكؼ لحاجة األكؿ إذا كاف ىناؾ مف يأتي بو إليو ،أك يككف

األكؿ مكجكدان بالمسجد ،كىك مذىب الحنفية( ،)6كمذىب اإلماـ مالؾ( ،)7كاليو ذىب المالكية( ،)8كىك
مذىب الحنابمة(.)9

) )1مكطأ مالؾ :لمالؾ بف أنس ،كتاب االعتكاؼ ،باب ذكر االعتكاؼ ،ح(.)449 /3(/)1110
) )2مراتب اإلجماع :البف حزـ(ص.)41 :
) )3انظر :االقناع في مسائؿ االجماع :البف القطاف( ،)243/1اختبلؼ األئمة العمماء :البف يىىب ٍي ىرة(.)265-261/1
) )4انظر :حاشية ابف عابديف :البف عابديف( ،)449 /2التاج كاالكميؿ :لممكاؽ( ،)405/3المجمكع لمنككم(،)505/6
المغني :البف قدامة(.)192/3
) )5انظر :اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء :البف المنذر(.)162 /3
) )6انظر :األصؿ المعركؼ بالمبسكط :لمشيباني( ،)273 /2كنز الدقائؽ :لمنسفي(ص ،)225 :البناية:
لمعيني( ،)130 ،129/4مجمع األنير :لداماد أفندم(.)257/1
) )7انظر :المدكنة :لمالؾ بف أنس(.)292 /1
) )8انظر :التبصرة :لمخمي( ،)843 /2البياف كالتحصيؿ :البف رشد( .)312/2الذخيرة :لمقرافي( ،)535 /2التاج
كاالكميؿ :لممكاؽ (.)405/3
) )9انظر :الجامع لعمكـ اإلماـ أحمد :لخالد الرباط( ،)490 /7المغني :البف قدامة( ،)192 /3المبدع :البف مفمح(/3
 ،)70كشاؼ القناع :لمبيكتي(.)356 /2
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المذىب الثاني :جكاز خركج المعتكؼ ألجؿ حاجة األكؿ ،كاف كاف ىناؾ مف يأتي بو إليو ،أك يككف

األكؿ مكجكدان بالمسجد ،كىك مذىب الشافعية(.)1
خامساً :سبب الختَلؼ:

كيرجع سبب اختبلفيـ إلى أمريف(:)2

 -1اختبلفيـ في تقدير الضركرة كالحاجة ،فمف نظر إلى مف كجد مف يكفيو االتياف بالطعاـ كالشراب
بأنو غير مضطر منعو مف الخركج ،كمف نظر إلى أنو مضطر كغير ممزـ األكؿ في المسجد بؿ منع

األكؿ فيو ،عده مضط انر ،كأباح لو الخركج.

 -2اختبلفيـ في خركج المعتكؼ كما يترتب عميو مف نفي حقيقة االعتكاؼ كالحكمة منو ،كىك المبث
في المسجد ،فمف قاؿ بعدـ جكاز الخركج؛ قاؿ ألنو ينفي حقيقة االعتكاؼ؛ كانما أجازكه لمضركرة.

سادساً :أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الجميكر القائؿ بعدـ جكاز خركج المعتكؼ لحاجة األكؿ كالشرب ،إذا

كاف ىناؾ مف يأتي بو إليو بالسنة كالمعقكؿ.

أ -السنة النبوية:

ِ
اف َّ
اف َل َي ْد ُخ ُؿ
 ىع ٍف ىعائً ىشةى(
اعتَ َك َ
) قىالى ٍ
ْس ُو فَأ َُر ّْجمُ ُوَ ،و َك َ
تَ « :ك َ
الن ِب ُّي) )إِ َذا ْ
ؼُ ،ي ْدني إِلَ َّي َأر َ
ِ
اج ِة ِْ
سِ
اف»(.)3
ا ْل َب ْي َ
ت إَِّل ل َح َ
اإل ْن َ
وجو الدللة :أف األصؿ لممعتكؼ عدـ الخركج مف معتكفو إال لحاجة ،كلما كاف األكؿ كالشرب
اء في المسجد ،أك مف تكفؿ بإحضاره لو ،أصبح ال حاجة لو بالخركج كال ضركرة ،كلذلؾ
متكف انر لو سك ن
لـ يجز لو الخركج مف المسجد(.)4

ب -المعقوؿ:

 -1إنو متى تمكف مف األكؿ أك الشرب داخؿ المسجد ،فبل ضركرة إلى الخركج(.)5

 -2ألف النبي) )لـ يكف لو مأكل في غالب أحكالو إال المسجد ،فيمزـ مف ذلؾ أف يككف أكمو فيو
حينئذ(.)6

) )1انظر :األـ :لمشافعي( ،)115 /2الميذب :لمشيرازم( ،)353 /1بحر المذىب :لمركياني( ،)326 /3البياف:
لمعمراني (.)587 /3

( )2انظر :بدائع الصنائع :لمكاساني( ،)114 /2بداية المجتيد :البف رشد(.)81 /2
) )3صحيح مسمـ ،كتاب الحيض ،باب جكاز غسؿ الحائض رأس زكجيا كترجيمو ،ح(.)244 /1(/)297
) )4انظر :شرح المشكاة :لمطيبي( ،)1630 /5تكضيح األحكاـ مف بمكغ المراـ :لمتميمي(.)578 /3
) )5انظر :العناية :لمبابرتي( ،)397 /2اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخبلؼ :لعبد الكىاب المالكي( ،)454 /1الشرح
الكبير عمى المقنع :البف قدامة(.)602 /7

) )6انظر :العناية :لمبابرتي( ،)397/2الكافي في فقو اإلماـ أحمد :البف قدامة(.)461 /1
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أدلة المذىب الثاني :استدؿ الشافعية القائمكف بجكاز خركج المعتكؼ لحاجة األكؿ سكاء كاف

األكؿ مكجكدان في المسجد أك غير مكجكد بالمعقكؿ.

 -1إف األكؿ في المسجد ينقص المركءة ،فمـ يمزمو أف يأكؿ فيو كىك مأمكر بالصيانة ،كلذلؾ يجكز لو
الخركج إلى بيتو لؤلكؿ ثـ الرجكع إلى معتكفو(.)1

 -2ألف طمب الطعاـ مكركه ،فمذلؾ جاز لو الخركج مف المسجد ألكمو(.)2

 -3إنو ربما كاف في طعامو قمة ،فاستحى مف إظياره ،فجاز لو الخركج إلى منزلو لؤلكؿ(.)3
سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب:

أ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ :كىـ الجميكر ،القائؿ بعدـ جكاز خركج المعتكؼ لحاجة األكؿ
كالشرب إذا كاف مكجكدان في المسجد ،أك كاف ىناؾ مف يكفيو ذلؾ.
ِ
اج ِة ِْ
سِ
اف»:
 -1يناقش توجيو استدلليـ بحديث ىعائً ىشةى(
اف َل َي ْد ُخ ُؿ ا ْل َب ْي َ
) «َ ...و َك َ
ت إَِّل ل َح َ
اإل ْن َ
 بأف الحديث فيو داللة عمى جكاز الخركج لممضطر ،كخركج المعتكؼ ألكمو ىذا مف الضركرات
التي ال يستغنى عنيا؛ ألف األكؿ في المسجد يي ٍذىب المركءة ،كىك مما يي ٍستىحيى منو ،ككذلؾ
نم طمب الطعاـ كلذلؾ ال يمزمو األكؿ فيو(.)4
االستطعاـ مكركه ،أ ٍ

اء كاف في المسجد ،أك مف تكفؿ

ُ
ويجاب عف ذلؾ :بأف األكؿ كالشرب لما كاف متكف انر لو سك ن
بإحضاره لو ،أصبح ال حاجة لو بالخركج ،كال ضركرة ،كلذلؾ لـ يجز لو الخركج مف المسجد.

 -2وُيناقش قوليـ :بأنو متى تمكف مف األكؿ كالشرب داخؿ المسجد ،فبل ضركرة إلى الخركج:
 بأنو ليس ىناؾ أم دليؿ صريح يمنع ذلؾ.

ويجاب عف ذلؾ :بأف األصؿ لممعتكؼ عدـ الخركج مف معتكفو إال لحاجة كما جاء في حديث
ُ 
اء في المسجد ،أك مف تكفؿ بإحضاره لو،
عائشة(
كلما كاف األكؿ كالشرب متكف انر لو سك ن
)ٌ ،
أصبح ال حاجة لو بالخركج ،كال ضركرة ،كلذلؾ لـ يجز لو الخركج مف المسجد(.)5

) )1انظر :الميذب :لمشيرازم( ،)353 /1المجمكع :لمنككم(.)504/6
) )2انظر :نياية المطمب :لمجكيني( ،)87 /4المجمكع :لمنككم(.)505/6
) )3انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)493/3بحر المذىب :لمركياني(.)327 /3
) )4انظر :الحاكم الكبير :لمماكردم( ،)492/3المجمكع :لمنككم(.)504/6
) )5انظر :تكضيح األحكاـ مف بمكغ المراـ :لمتميمي(.)578 /3
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ب -مناقشة أدلة المذىب الثاني :كىـ الشافعية ،القائمكف بجكاز خركج المعتكؼ لحاجة األكؿ كالشرب
إذا كاف األكؿ مكجكدان في المسجد أك مف يكفيو ذلؾ.

ُ -1يناقش قوليـ :بأف األكؿ في المسجد ينقص المركءة فمـ يمزمو أف يأكؿ فيو:
 بأف النبي) )كأصحابو كانكا يأكمكف في المسجد ،كىذا يرد ادعاء نقص المركءة ،كحاشا رسكؿ
اهلل) ،)كأصحابو ذلؾ كاالٌ ما فعمكه(.)1

ويناقش قوليـ :بأف في أكمو في المسجد بذلة كحشمة كىك مأمكر بالصيانة:
ُ -2
 بأف ذلؾ ال ييسمـ لكـ فيو؛ ألف تناكؿ الطعاـ في المسجد ال يزيؿ الحشمة ،ككذلؾ ال يييدر صيانة
المسجد.
ويناقش قوليـ :بأف طمب الطعاـ مكركه ،فمذلؾ جاز لو الخركج مف المسجد ألكمو:
ُ -3
 بأف ذلؾ محمكؿ عمى مف يسأؿ الناس ،أك ممف يطمب مف عامة الناس ممف ىـ ليسكا بأقاربو ،أك

ليس ليـ صمة و
بر بو ،أما إف تكفر مف يتطكع بإحضار األكؿ كالشرب فيذا حسف ،كىؿ كاف
و
الصحابة ال يفعمكف ذلؾ؟ المتتبع ً
حينئذ ،كال نحممو إال
لس ىي ًرىـ يجد ذلؾ مميان ،فانتفى عذر الكراىة
عمى السؤاؿ ،أك تحميؿ اآلخريف ما ال طاقة ليـ بو ،أك عمى الكثرة التي تجمب التذمر.

ويناقش قوليـ :أف األكؿ في المسجد فيو استحياء مف قمة الطعاـ أك فساده إذا نقؿ لممسجد:
ُ -4
و
حينئذ لؤلكؿ خارج المسجد ،كفي ىذا يككف
 بأنو إذا كاف الطعاـ قميبلن أك يفسد ،جاز لو الخركج

معذك انر ،أما فساد الطعاـ ،ىذا ممكف تبلفيو بأف يقتني طعامان ال يفسد سريعان ،ثـ ىذه المشكمة في
ىذه األياـ لـ تعد مكجكدة لكجكد أكاني لحفظ األطعمة ،كالثبلجات ،كغيرىا ،مما يحؿ مف مشكمة

فساد األطعمة.

ثامناً :الرأي الراجح:

بعد عرض اآلراء ،كاألدلة ،كمناقشتيا ،يظير لمباحث ترجيح المذىب األكؿ ،كىك مذىب

الجميكر ،القائؿ :بعدـ جكاز خركج المعتكؼ لحاجة األكؿ كالشرب إذا كاف مكجكدان في المسجد ،أك
كاف ىناؾ مف يكفيو ذلؾ.

 مسوغات الترجيح:

 -1لعدـ التسميـ بما أكرده أصحاب المذىب الثاني مف أدلة كمناقشات.

 -2ألف أدلة الشافعية مف المعقكؿ ،كال تقكل عمى معادلة الحديث الصحيح كالصريح الداللة الذم
استدؿ بو الجميكر عمى قكليـ.
) ) 1انظر :صحيح ابف حباف ،كتاب الصبلة ،باب المساجد ،ذكر اإلباحة لممرء أكؿ الخبز كالمحـ في
الزىب ٍي ًدمَّ ،ىيقيك يؿ « :يكَّنا ىن ٍأ يك يؿ ىعمىى ىعي ًد رس ً
المساجد( ،)539/4(/)1657ما ركم عف ىع ٍب ىد المَّ ًو ٍب ىف ا ٍل ىح ًار ًث ٍب ًف ىج ٍزوء ُّ
كؿ
ٍ ىي
المَّ ًو)ً ،)في ا ٍل ىم ٍس ًج ًد ا ٍل يخ ٍب ىز ىكالمَّ ٍح ىـ » ،قاؿ ابف حجر :إسناده حسف؛ ألف فيو حرممة بف يحيى كىك صدكؽ ،انظر:
تقريب التيذيب :البف حجر العسقبلني(.)156
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 -3ألنو متى يك ًج ىد مف يتكفؿ بإحضار الطعاـ كالشراب لممعتكؼ ،يككف بذلؾ قد ارتفعت الضركرة
عنو ،كلـ يكف لو عذر بالخركج ،كاذا ط أر عميو نقص أك عارض ،كاف ىذا خارج عف ارادتو ،كال حرج
عميو لمضركرة.

 -4ألنو ثبت في السنة أف النبي) )اعتكؼ ،كأكؿ ،كشرب في المسجد ،كلـ يكف يدخؿ بيتو إال
لحاجة اإلنساف كما ركت ذلؾ عنو عائشة(

).
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المطمب الثالث
ضابط المسجد الذي يصح فيو العتكاؼ

أولً :رأي اإلماـ مالؾ بف أنس( ) في المسألة:
ؼ ًف ً
اؼ ًفي يك ِّؿ ىم ٍس ًجود
اؿ َي ْح َيى ،قَ َ
قَ َ
اؿ َمالِ ٌؾٍ « :األ ٍىم ير ًع ٍن ىد ىنا ،الًَّذم الى ٍ
يو ،أَّىنوي الى يي ٍك ىرهي ًاال ٍعتً ىك ي
اختًبلى ى
َّ ً
ً
اؼ ًفي اٍلمس ً ً ً
يج َّمع ًف ً
ؼ ًم ٍف
ىف ىي ٍخ يرىج اٍل يم ٍعتى ًك ي
يو ،ىكالى أ ىيراهي يك ًرهى ًاال ٍعتً ىك ي
اجد الَّتي الى يي ىج َّمعي فييىا ،إًال ىك ىراى ىيةى أ ٍ
ىى
يى ي
ًً
ً
اعتى ىك ى ً ً
ب ىعمىى
ىم ٍس ًجًد ًه الًَّذم ٍ
اف ىم ٍس ًجدان الى تي ىج َّمعي فيو اٍل يج يم ىعةي ،ىكالى ىي ًج ي
ؼ فيو ،إًلىى اٍل يج يم ىعة أ ٍىك ىي ىد يعيىا ،فىًإ ٍف ىك ى
اؼ ًف ً
احبً ًو إًتٍياف اٍلجمع ًة ًفي مس ًجود ًسكاه ،فىًإِّني الى أىرل بأٍسان بً ًاال ٍعتً ىك ً
ص ً
يو»(.)1
ى ى
ىٍ
ىي
ى ي ييى
ى
ثانياً :صورة المسألة:
رجؿ أراد أف يعتكؼ العشر األكاخر مف رمضاف ،ففي أم المساجد يصح فيو اعتكافو؟
ثالثاً :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء األربعة عمى أف االعتكاؼ مشركع ،كأنو قربة( ،)2كاتفقكا عمى أف األفضؿ في

االعتكاؼ أف يككف في المسجد الحراـ ،كمسجد النبي) ،)كالمسجد األقصى(" ،)3كاتفقكا عمى أف

االعتكاؼ ال يككف إال في المسجد"(" ،)4كاتفقكا عمى أف كؿ مسجد يقاـ فيو الجماعات فإنو يصح فيو

االعتكاؼ"( ،)5كاختمفكا في المساجد األخرل ىؿ يجكز فييا االعتكاؼ؟(.)6
رابعاً :مذاىب الفقياء:

المذىب األوؿ :ال يصح االعتكاؼ إال في مسجد تيقاـ فيو الجماعة( ،)7كىك مذىب الحنفية(،)8
كالحنابمة( ،)9كاشترط الحنابمة لصحة االعتكاؼ في المسجد أف تيقاـ الجماعة في زمف االعتكاؼ الذم
ىك فيو ،كال يضر عدـ إقامتيا في الكقت الذم ال يعتكؼ فيو(.)10

) )1مكطأ مالؾ :لمالؾ بف أنس ،كتاب االعتكاؼ ،باب ذكر االعتكاؼ ،ح(.)450 /3(/)1113
) )2انظر :اختبلؼ األئمة العمماء :البف يىبيرة(.)259 /1
) )3انظر :اإلجماع :البف المنذر(ص ،)50 :اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء :البف المنذر(.)160 /3
) )4اإلقناع في مسائؿ اإلجماع :البف القطاف(.)242 /1
) )5اختبلؼ األئمة العمماء :البف يىبيرة(.)268 /1
) )6انظر :مختصر اختبلؼ العمماء :لمطحاكم( ،)48 /2حمية العمماء في معرفة مذاىب الفقياء :لمشاشي(.)181 /3
) )7انظر :المبسكط :لمسرخسي( ،)115/3تبييف الحقائؽ :لمزيمعي(.)350/1
) )8انظر :األصؿ :لمشيباني( ،)183 /2اليداية :لممرغيناني( ،)129 /1االختيار لتعميؿ المختار :لممكصمي(/1
 ،)137فتح القدير :لمكماؿ ابف اليماـ(.)393 /2
) )9انظر :مسائؿ اإلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيو :لمككسج( ،)1255 /3مختصر الخرقي :لمخرقي(ص ،)52 :عمدة
الفقو :البف قدامة(ص ،)43 :منتيى اإلرادات :البف النجار(.)45 /2
) )10انظر :الفركع :البف مفمح( ،)137 /5اإلنصاؼ :لممرداكم(.)575 /7
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()1

المذىب الثاني :يصح االعتكاؼ في أم مسجد كاف ،كاذا كاف في مسجد جامع

فيك أكلى ،كىك قكؿ

اإلماـ مالؾ في ركاية يحيى( ،)2كاليو ذىب المالكية في المشيكر عندىـ( ،)3كىك مذىب الشافعية(.)4

المذىب الثالث :ال يصح االعتكاؼ إال في مسجد تيقاـ فيو صبلة الجمعة ،كىك قكؿ اإلماـ مالؾ في
ركاية ابف عبد الحكـ( ،)5كىك قكؿ الشافعي في القديـ(.)6

خامساً :سبب الختَلؼ:

كيرجع سبب اختبلفيـ في ىذه المسألة إلى تخصيص بعض المساجد أك تعميميا ،فمف رجح

العمكـ قاؿ :في كؿ مسجد عمبلن بظاىر اآلية ،كمف انقدح لو تخصيص بعض المساجد مف ذلؾ
العمكـ اشترط أف يككف مسجدان تقاـ فيو الجماعة ،كمف أخذ بحديث (ال اعتكاؼ إال في مسجد جامع)،
اشترط أف تقاـ فيو جمعة؛ لئبل ينقطع عمؿ المعتكؼ بالخركج إلى الجمعة(.)7

سادساً :أدلة المذاىب:

أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الحنفية كالحنابمة القائمكف بأنو ال يصح االعتكاؼ إال في مسجد تيقاـ
فيو الجماعة بالقرآف ،كالسنة ،كاآلثار ،كالمعقكؿ.

أ -القرآف الكريـ:

اكفُ َ ِ
وى َّف وأَ ْنتُـ ع ِ
ِ
س ِ
اج ِد»[البقرة.]187 :
 قولو تعالىَ « :وَل تَُباش ُر ُ َ ْ َ
وف في ا ْل َم َ
وجو الدللة :دلت اآلية بعمكميا عمى صحة االعتكاؼ في سائر المساجد دكف تخصيص ،كقد

خصصتيا السنة النبكية كاآلثار المركية بالمساجد التي تقاـ فييا الجماعة(.)8

) )1المسجد الجامع :كىك ما تقاـ فيو صبلة الجمعة ،مغني المحتاج :لمشربيني(.)190 /2
) )2انظر :المدكنة :لمالؾ بف أنس(.)298 /1

) )3انظر :التبصرة :لمخمي( ،)837 /2مناىج التحصيؿ :لمرجراجي( ،)167 /2بداية المجتيد :البف رشد(،)77 /2
الذخيرة :لمقرافي(.)535 /2
) )4انظر :األـ :لمشافعي( ،)115 /2مختصر المزني :لممزني( ،)157 /8الميذب :لمشيرازم( ،)350 /1منياج
الطالبيف :لمنككم(ص.)80 :

) )5انظر :النكادر كالزيادات :لمقيركاني( ،)88 /2بداية المجتيد :البف رشد( ،)77 /2مناىج التحصيؿ :لمرجراجي(/2
.)167
) )6انظر :البياف :لمعمراني(.)576 /3

( )7انظر :بداية المجتيد :البف رشد( ،)77/2مناىج التحصيؿ :لمرجراجي(.)167 /2
) )8تكضيح األحكاـ مف بمكغ المراـ :لمتميمي( ،)585 /3الشرح الكبير عمى المقنع :البف قدامة(.)578 /7
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ب -السنة النبوية:

اؼ ِف ِ
كؿ المَّ ًو) ،)يقيك يؿُ « :ك ُّؿ م ِ ٍ
ّْ
يو
ت ىر يس ى
 -1ىع ٍف يح ىذ ٍيفىةى ( ) قى ى
اـ فَ ِال ْع ِت َك ُ
اؿ :ىس ًم ٍع ي
ى
َ ْ
سجد لَ ُو ُم َؤذ ٌف َوِا َم ٌ
صمُ ُح»(.)1
َي ْ
وجو الدللة :دؿ الحديث بظاىره عمى صحة االعتكاؼ في مسجد الجماعة ،كفي الحديث إشارة
تدؿ عمى أف المساجد التي تقاـ فييا الجماعة ىي التي يصح فييا االعتكاؼ فحسب ،كليس أم مسجد

كاف؛ ألنو جعؿ المسجد الذم لو مؤذف كاماـ ىك الذم يصح فيو االعتكاؼ ،كليس غير ذلؾ(.)2
شر ْاألَو ِ
َف َّ
اف َحتَّى تََوفَّاهُ اهللُ َع َّز
) « أ َّ
 -2عف عائشة(
اف َي ْعتَ ِك ُ
ض َ
الن ِب َّي)َ )ك َ
اخ َر ِم ْف َرَم َ
ؼ ا ْل َع ْ َ َ
ِ
الس َّن ُة ِفي ا ْلمعتَ ِك ِ
اج ِة الَِّتي َل ُب َّد ِم ْن َيا َوَل
اج ُو ِم ْف َب ْع ِد ِهَ ،و ُّ
اعتَ َك َ
ؼ أْ
َو َج َّؿ ثُ َّـ ْ
َف َل َي ْخ ُر َج إَِّل ل ْم َح َ
ؼ أ َْزَو ُ
ُْ
اؼ إَِّل ِفي م ِ
س ام أرَةً وَل يب ِ
اع ٍة »(.)3
اع ِت َك َ
َي ُع ُ
اش ُرَىا َوَل ْ
ود َم ِر ً
س ِجد َج َم َ
يضا َوَل َي َم ُّ ْ َ َ ُ َ
َ ْ

وجو الدللة :دؿ الحديث بعبارتو عمى صحة االعتكاؼ في كؿ مسجد تقاـ فيو الجماعة ،كال

يجكز في غيره ،كال يشترط مسجد الجمعة ،كاف كاف ىك أفضؿ(.)4

ت -اآلثار:

ً ً
يـ النخعي ،أ َّ
ب ًم ٍف قى ٍكوـ ىب ٍي ىف ىد ًار ىؾ ،ىكىد ًار أىبًي
ىف يح ىذ ٍيفىةى قى ى
اؿ ًال ٍب ًف ىم ٍس يعكد( ) :أ ىىال تى ٍع ىج ٍ
 -1ىع ٍف إ ٍب ىراى ى
ً
َّ
َما أََنا
ىخ ى
اؿ« :أ َّ
يت»  ،قى ى
كف ،قى ى
ىص يابكا ،ىكأ ٍ
ٍت أ ٍىك ىح ًفظيكا ،ىكىن ًس ى
طأ ى
كف أَّىنيي ٍـ يم ٍعتىكفي ى
كسى ىي ٍزيع يم ى
اؿ «:ىفمى ىعميي ٍـ أ ى
يم ى
اؼ إَِّل ِفي م ِ
اع ٍة»(.)5
اع ِت َك َ
فَقَ ْد َعمِ ْم ُ
ت أَنَّ ُو َل ْ
س ِجد َج َم َ
َ ْ
تك ِ
السن ُة عمى المع ِ
ش َي َد جنازة ،ول
 -2عف عائشةى (
) ،أنيا قالتُّ « :
ود مريضاً ،ول َي ْ
ؼ أف ل َي ُع َ
ُْ
ِ
ِ
اعتكاؼ إل
ص ْوٍـ ،ول
اج ٍة إل لِما ل ُب َّد منو ،ول
َي َم َّ
َ
َ
س ام أرةً ،ول ُيباش َرَىا ،ول َي ْخ ُر َج ل َح َ
اعتكاؼ إل ِب َ
ٍ
امع»(.)6
في
مسجد َج ِ

) )1سنف الدار قطني ،كتاب الصياـ ،باب االعتكاؼ ،ح( ،)185 /3(/)2357كالحديث ضعيؼ االسناد ،ألف
الضحاؾ لـ يسمع مف حذيفة ،انظر :التحقيؽ في مسائؿ الخبلؼ :لمجكزم(.)109 /2
) )2انظر :الممتع في شرح المقنع :لمتنكخي(.)56 /2
) )3السنف الكبرل :لمبييقي ،كتاب االعتكاؼ ،باب المعتكؼ يخرج مف المسجد لبكؿ أك غائط ،ح(،)526 /4(/)8593
قاؿ األلباني :إسناده صحيح ،في كتابو :إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ،ح(.)139 /4(/)966

( )4انظر :مرعاة المفاتيح :لممباركفكرل( ،)165 /7اليداية :لممرغيناني(،)129 /1
) )5المعجـ الكبير :لمطبراني ،ح( ،)301 /9(/)9509قاؿ ابف حجر العسقبلني :إسناده صحيح ،في كتابو :الدراية في
تخريج أحاديث اليداية ،ح(.)288 /1(/)386

( )6سنف أبي داكد  ،كتاب الصياـ ،باب المعتكؼ يعكد المرض ،ح( ،)130 /4(/)2473قاؿ األرنؤكط :إسناده حسف،
في المصدر نفسو.
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اؼ إَِّل ِفي م ِ ٍ
 -3عف ٍاب ىف ىعب و
جمعُ فيو الصموات» .
َّاس( ) ،قى ى
اع ِت َك َ
اؿَ« :ل ْ
َ ْ
سجد تُ َ
وجو الدللة مف اآلثار :دلت ىذه اآلثار بأنو ال يصح االعتكاؼ إال في مسجد تقاـ فيو الجماعة،
()1

اء كانت ىذه اآلثار مرفكعة إلى النبي) )أـ ال؟ فإف الصحابة( ) ،كاف مرجعيـ كمصدر أقكاليـ
كسك ن
كأفعاليـ مف النبي) )كخاصة في أمكر العبادات(.)2

ث -المعقوؿ:

" -1إف المعتكؼ ينتظر الصبلة ،فيختص بمكاف تؤدل فيو الجماعة ،فكمما كاف المسجد أعظـ
فاالعتكاؼ فيو أفضؿ"(.)3

 -2كاستدؿ الحنابمة عمى صحة االعتكاؼ في المساجد التي تقاـ فييا الجماعة دكف غيرىا بأف

الجماعة كاجبة ،فاعتكاؼ الرجؿ في مسجد ال تقاـ فيو الجماعة يفضى إلى أحد أمريف؛ إما ترؾ
الجماعة الكاجبة ،كاما خركجو إلييا ،فيتكرر ذلؾ منو كثيرا ،مع إمكاف التحرز منو ،كذلؾ مناؼ

لبلعتكاؼ ،إذ ىك لزكـ اإلقامة في المسجد عمى طاعة اهلل(.)4

أدلة المذىب الثاني :استدؿ المالكية ،كالشافعية ،القائمكف بصحة االعتكاؼ في أم مسجد

كاف ،كاف كاف في مسجد جامع فيك أكلى بالقرآف كالمعقكؿ.

أ -القرآف الكريـ:

اكفُ َ ِ
وى َّف وأَ ْنتُـ ع ِ
ِ
س ِ
اج ِد»[البقرة.]187 :
 استدلكا بقكلو تعالىَ « :وَل تَُباش ُر ُ َ ْ َ
وف في ا ْل َم َ
وجو الدللة :دلت اآلية بعمكميا عمى إباحة االعتكاؼ في سائر المساجد لعمكـ المفظ ،كمف
اقتصر عمى االعتكاؼ في بعضيا فعميو إقامة الدليؿ ،كتخصيصو بمساجد الجماعات ال داللة عميو،
كما أف التخصيص بمساجد األنبياء لما لـ يكف عميو دليؿ كسقط اعتباره(.)5

ب -المعقوؿ:

 -1يجكز االعتكاؼ في جميع المساجد ،كالمسجد الجامع أفضؿ؛ حتى ال يحتاج إلى الخركج لصبلة
الجمعة()6؛ كألف رسكؿ اهلل) )اعتكؼ في المسجد الجامع؛ كألف الجماعة في صبلتو أكثر ،كلمخركج
مف خبلؼ مف أكجبو(.)7

) ) 1ما صح مف آثار الصحابة في الفقو :لزكريا الباكستاني ،كتاب االعتكاؼ ،باب االعتكاؼ في أم المساجد يككف،
( ،)694 /2قاؿ زكريا الباكستاني :صحيح ،في المصدر نفسو.

) )2انظر :اليداية :لممرغيناني( ،)129 /1الشرح الكبير عمى المقنع :البف قدامة(.)576 /7
) )3االختيار لتعميؿ المختار :لممكصمي( ،)137 /1تبييف الحقائؽ :لمزيمعي(.)350 /1
( )4انظر :الممتع في شرح المقنع :لمتنكخي( ،)56 /2الشرح الكبير عمى المقنع :البف قدامة(.)576 /7
( )5انظر :االستذكار :البف عبد البر( ،)385 /3بحر المذىب :لمركياني(.)318 /3
) )6انظر :اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع :لمشربيني(.)247 /1

) )7انظر :الميذب :لمشيرازم( ،)350 /1شرح الرسالة :لعبد الكىاب المالكي(.)316 /1
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()1

" -2كألنو مسجد بني لمصبلة ،فجاز االعتكاؼ فيو ،كالجكامع" .
أدلة المذىب الثالث :استدؿ اإلماـ مالؾ(

) في ركاية ابف الحكـ عنو ،كالشافعي في القديـ،

القائمكف بعدـ صحة االعتكاؼ إال في مسجد فيو جمعة باآلثار كالمعقكؿ:

أ -األثار:

ٍ
امع»(.)2
اعتكاؼ إل في
) أنيا قالت ...« :ول
 -1عف عائشةى (
مسجد َج ِ
َ
وجو الدللة :دؿ األثر داللة كاضحة بأف االعتكاؼ ال يككف إال في المسجد الجامع الذم يتخممو
صبلة الجمعة كالجماعة(.)3

مركم عف جماعة مف الصحابة كالتابعيف( ) كانكا ال يعتكفكف إال في المسجد الذم
 -2إف ىذا القكؿ
ه
يتخممو صبلة الجمعة كالجماعة(.)4
ب -المعقوؿ:

 قمنا باشتراط االعتكاؼ في المسجد الذم تقاـ فيو جمعة؛ لئبل ينقطع عمؿ المعتكؼ بالخركج إلى
الجمعة(.)5

سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب:

أ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ :كىـ الحنفية كالحنابمة القائمكف بأنو ال يصح االعتكاؼ إال في مسجد
الجماعة.

اكفُ َ ِ
وى َّف وأَ ْنتُـ ع ِ
ِ
س ِ
اج ِد»[البقرة:
ُ -1يناقش توجيو استدلليـ بقكلو تعالىَ « :وَل تَُباش ُر ُ َ ْ َ
وف في ا ْل َم َ
:]187

 بأف اآلية دلت بعمكميا عمى صحة االعتكاؼ في سائر المساجد دكف تخصيص مسجد معيف(.)6

ويجاب عف ذلؾ :بأف اآلية كاف دلت بعمكميا عمى صحة االعتكاؼ في سائر المساجد دكف
ُ 
تخصيص ،إال أف السنة النبكية كاآلثار المركية قد خصصت العمكـ بالمساجد التي تقاـ فييا
الجماعة(.)7

) )1البياف :لمعمراني( ،)576 /3كانظر :الحاكم الكبير :لمماكردم(.)485 /3
) )2سنف أبي داكد ،كتاب الصكـ ،باب المعتكؼ يعكد المريض ،ح( ،)130 /4(/)2473قاؿ األرنؤكط :إسناده حسف،
في المصدر نفسو.
) )3انظر :شرح المشكاة :لمطيبي(.)1633 /5
) )4انظر :االستذكار :البف عبد البر( ،)385 /3المقدمات المميدات :البف رشد( ،)256 /1البياف :لمعمراني(/3
.)576
( )5انظر :بداية المجتيد :البف رشد( ،)77/2مناىج التحصيؿ :لمرجراجي( ،)167 /2اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي
شجاع :لمشربيني(.)247 /1
) )6انظر :بحر المذىب :لمركياني(.)318 /3
) )7تكضيح األحكاـ مف بمكغ المراـ :لمتميمي(.)585 /3
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ويناقش توجيو استدلليـ باألحاديث واآلثار:
ُ -2
 بأف النفي فييا يدؿ عمى نفي الفضيمة كالكماؿ ،كليس نفي صحة االعتكاؼ ،كىذا فضبلن عف
النقاش في صحتيا(.)1

ويجاب عف ذلؾ :بأف األحاديث كاآلثار صريحة الداللة في أف االعتكاؼ ال يككف إال في مساجد
ُ 
الجماعة.

ب -مناقشة أدلة المذىب الثاني :كىـ المالكية ،كالشافعية ،القائمكف بصحة االعتكاؼ في أم مسجد

كاف ،كاف كاف في مسجد جامع فيك أكلى.

اكفُ َ ِ
وى َّف وأَ ْنتُـ ع ِ
ِ
س ِ
اج ِد»[البقرة:
ُ -1يناقش توجيو استدلليـ بقكلو تعالىَ « :وَل تَُباش ُر ُ َ ْ َ
وف في ا ْل َم َ
:]187

 بأننا نسمـ لكـ بأف اآلية دلت بعمكميا عمى صحة االعتكاؼ في سائر المساجد دكف تخصيص،
إال أف السنة النبكية كاآلثار المركية قد خصصت العمكـ بالمساجد التي تقاـ فييا الجماعة(.)2

ويناقش قوليـ :بأنو يجكز االعتكاؼ بجميع المساجد ،كالمسجد الجامع أفضؿ:
ُ -2
 بأننا نتفؽ معكـ عمى أفضمية االعتكاؼ في المسجد الجامع ،لما فيو مف مضاعفة األجر ،إال أننا
ال نتفؽ معكـ بصحة االعتكاؼ بجميع المساجد؛ لكركد األحاديث التي تنفي صحة االعتكاؼ إال

في مساجد الجماعات.

جػ -مناقشة أدلة المذىب الثالث :كىك مذىب اإلماـ مالؾ(

) في ركاية ابف الحكـ عنو ،كالشافعي

في القديـ ،القائمكف بعدـ صحة االعتكاؼ إال في مسجد فيو جمعة:

ُ -1يناقش توجيو استدلليـ باألثر المركم عف عائشةى(
امع»:
َج ِ

ٍ
مسجد
اعتكاؼ إل في
) قالت ...«:ول
َ

 بأف النفي فييا يدؿ عمى نفي الفضيمة كالكماؿ ،كليس نفي صحة االعتكاؼ(.)3

مركم عف جماعة مف الصحابة كالتابعيف( ):
 -2وُيناقش توجيو استدلليـ :بأف ىذا القكؿ
ه
 بأف اعتكاؼ الصحابة كالتابعيف في المسجد الجامع ال يعني عدـ صحة االعتكاؼ في المسجد

الذم تيقاـ فيو الجماعة ،بدليؿ ما كرد في صحة ذلؾ ،بؿ ييحمؿ اعتكافيـ عمى األفضؿ بأف يككف
في المسجد الجامع.

) )1انظر :معالـ السنف :لمخطابي( ،)142 /2شرح المصابيح :البف الممؾ(.)566 /2
) )2تكضيح األحكاـ مف بمكغ المراـ :لمتميمي(.)585 /3

) )3انظر :معالـ السنف :لمخطابي( ،)142 /2شرح المصابيح :البف الممؾ(.)566 /2
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ثامناً :الرأي الراجح:

بعد عرض اآلراء ،كاألدلة ،كمناقشتيا ،يظير لمباحث ترجيح المذىب األكؿ ،كىك مذىب الحنفية،

كالحنابمة ،القائمكف :بتعييف المساجد التي تيقاـ فييا الجماعة لصحة االعتكاؼ ،كأرل إف كاف في مسجد
تقاـ فيو صبلة الجمعة أكلى مف غيره ،كذلؾ جمعان بيف األدلة كالمذاىب.

 مسوغات الترجيح:

 -1لقكة ككجاىة أدلة المذىب األكؿ في االستدالؿ عمى قكليـ.

 -2إف المالكية ممف يقكلكف بصحة االعتكاؼ في أم مسجد ،يكجبكف االعتكاؼ في مسجد الجامع

عمى المعتكؼ الذم يستغرؽ اعتكافو الجمعة ،كيقكلكف ببطبلف مف خرج مف معتكفو مف الجمعة(،)1

فاألحرل كاألكلى أف يشترطكا المساجد التي تيقاـ فييا الجماعة لصحة االعتكاؼ.
فجدير بالمعتكؼ حتى يحقؽ المقصد كالغاية مف االعتكاؼ أال يكثر
 -3كجاىة ما استدؿ بو الحنابمة،
ه
خركجو مف معتكفو سكاء لصبلة الجماعة أك لغيرىا ،كأف يحافظ عمى صبلة الجماعة؛ ألنيا صمة

العبد بربو ،فبلبد أف نقكـ بيا عمى أكمؿ كجو.

 -4إف االعتكاؼ في المسجد الجامع أكلى حتى ال تنقطع عبادتو ألداه فريضة الجمعة.

) )1انظر :الذخيرة :لمقرافي( ،)536 /2القكانيف الفقيية :ابف جزم(ص.)85 :
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وتشمؿ عمى:

خلامتٕ

أولً :أىـ النتائج التوصيات.

 المسائؿ التي كافؽ فييا اإلماـ مالؾ جميكر الفقياء. المسائؿ التي خالؼ فييا اإلماـ مالؾ جميكر الفقياء. المسائؿ التي كافؽ فييا المالكية اإلماـ مالؾ. -المسائؿ التي خالؼ فييا المالكية اإلماـ مالؾ.

ثانياً :قائمة المصادر والمراجع.
ثالثاً :الفيارس

وتحتوي عمى:
 -1فيرس اآليات القرآنية.

 -2فيرس األحاديث النبوية.
 -3فيرس اآلثار.
 -4فيرس الموضوعات.
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الحمد هلل عمى فضمو ،ككرمو ،كمنتو ،كالصبلة كالسبلـ عمى معمـ الناس الخير محمد) ،)كبعد:

في نياية رحمتي الممتعة كالشاقة التي عشتيا في إطار ىذا البحث ،كقبؿ أف أضع عف كاىمي

ىذا الحمؿ الممتع ،كاف ال بد لي أف ألخص ىذه الرحمة في سطكر مف النتائج كالتكصيات الميمة.

أولّ :النتائج:

 -1إف اإلماـ مالؾ بف أنس ،قامة عممية فريدة ،كنابغة الزماف ،الذم جاد بنفسو ،ككقتو ،كعممو لخدمة
الفقو اإلسبلمي ،كيظير ىذا جميان مف خبلؿ كتابو المكطأ مف استدالؿ كمناظرة ،إذ جمع بيف دفتيو

كي ٍح ىسب لو الفضؿ في قياـ المذىب المالكي.
الفقو كالحديث ،ي
 -2إف اتباع المالكية لمذىب إماميـ مالؾ( ) ال يمنعيـ ذلؾ مف مخالفتو كما مر معنا ،كىذا

يعطينا نتيجة ميمة مفادىا أنو ال مانع لمعالـ كطالب العمـ أف يتبع مذىبان مف المذاىب المتبعة يستفيد

مف عمميـ ،كيبني عميو قكاعد فقو ،كمع ذلؾ فيمكف أف يخالؼ مذىبو عند كجكد الدليؿ األقكل.

 -3إف ىناؾ أصكالن اعتمد عمييا اإلماـ مالؾ حينما كاف يصدر آراءه الفقيية فبل بد مف معرفتيا
كدراستيا.

 -4ظير مف خبلؿ البحث أف منيج اإلماـ مالؾ بف أنس في العبادات ىك الميؿ إلى الدليؿ كليس إلى
الرأم.

 -5مف خبلؿ دراستي في البحث ،كالتي كانت تبحث في اآلراء الفقيية لئلماـ مالؾ في كتابي الصياـ
كاالعتكاؼ ،فقد تبيف لي مكافقتو لجميكر العمماء في تسعة مسائؿ ،كمخالفتو ليـ في سبعة مسائؿ
عمى النحك اآلتي:

أولً :المسائؿ التي وافؽ فييا اإلماـ مالؾ جميور الفقياء وترجيح الباحث:

أ -حكـ صياـ أك إفطار مف رأل ىبلؿ رمضاف أك شكاؿ لكحده.

ب -حكـ صياـ يكـ الشؾ.

ت -حكـ مف أفطر ظانان غركب الشمس.
ث -حكـ الحجامة لمصائـ.
ج -حكـ السكاؾ لمصائـ.

ح -حكـ قضاء الحامؿ التي تخاؼ عمى كلدىا.

خ -حكـ اإلمساؾ بقية النيار إذا قدـ مف السفر مفط انر.

د -حكـ خركج المعتكؼ مف معتكفو مف غير ضركرة.
ذ -ضابط المسجد الذم يصح فيو االعتكاؼ.
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ثانياً :المسائؿ التي خالؼ فييا اإلماـ مالؾ جميور الفقياء وترجيح الباحث:

أ -حكـ قضاء صبلة العيد.

ب -حكـ مف أكؿ أك شرب ناسيان في نيار رمضاف.
ت -حكـ صياـ الدىر.

ث -حكـ صياـ الستة مف شكاؿ.
ج -حكـ صياـ يكـ الجمعة.

ح -حكـ قطع صياـ التطكع.

خ -حكـ اشتراط الصكـ لصحة االعتكاؼ.
 -6تبيف لي مف خبلؿ البحث أف المالكية كافقكا مذىب إماميـ مالؾ(

) في جميع المسائؿ الكاردة،

كلـ يخالفكه إال في مسألةن كاحدة كىي(حكـ صياـ الستة مف شكاؿ).

تكصمت إلى أف التعريؼ الفقيي األقرب لمصكاب
 -7بعد دراستي لمذاىب الفقياء في تعريؼ الصياـ،
ي
ؾ عف المفطرات بنية التقرب إلى اهلل تعالى مف طمكع الفجر الصادؽ إلى
ىك ،أف الصياـ" :إمسا ه
غركب الشمس".

 -8أظيرت الدراسة اختبلؼ الفقياء في مسألة حكـ صياـ أك إفطار مف رأل ىبلؿ رمضاف أك شكاؿ
لكحد ،فظير أف الراجح بأف العبد ال يعمؿ برؤية نفسو في المكضعيف ،فبل يجب عميو الصكـ منفردان
في أكؿ الشير ،كال ينبغي لو الفطر لكحده في أخره ،بؿ يصكـ كيفطر مع الناس ،عند رد اإلماـ

لشيادتو.

 -9تكصمت الدراسة فيما يتعمؽ باختبلؼ الفقياء في مسألة حكـ صياـ يكـ الشؾ ،إلى أف الراجح عدـ
جكاز صكـ يكـ الثبلثيف مف شير شعباف إذا لـ تكف السماء مصحية ،كحالت دكف رؤية اليبلؿ

باعتباره يكـ شؾ ،كاستثني مف النيى ما كاف عادة لمصائـ أك سببان كالكفارات كنحكىا.

 -10بينت الدراسة اختبلؼ الفقياء في مسألة حكـ مف أفطر ظانان غركب الشمس ،فظير أف الراجح

بأف مف أفطر ظانان غركب الشمس ،ثـ تبيف لو عدـ الغركب ،كجب عميو أف يمسؾ بقية يكمو ،تشبيان
بالصائميف ،كعميو قضاء اليكـ الذم أفطر فيو ،كال إثـ عميو كال كفارة.

 -11ذكرت اختبلؼ الفقياء في مسألة قضاء صبلة العيد عند فكات كقتيا ،فظير أف الراجح جكاز
قضاء صبلة العيد إذا فات كقتيا.

 -12أظيرت الدراسة اختبلؼ الفقياء في مسألة حكـ مف أكؿ أك شرب ناسيان في نيار رمضاف،
فظير أف الراجح بأف األكؿ كالشرب في حاؿ النسياف ال يفسد الصكـ ،فرضان كاف أـ نفبلن ،كعميو أف
يتـ صكمو ،كال قضاء عميو.
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 -13بينت الدراسة اختبلؼ الفقياء في مسألة حكـ الحجامة لمصائـ ،فظير أف الراجح جكاز الحجامة
لمصائـ ،كأف مف احتجـ كىك صائـ فصكمو صحيح ،كتكره لمف خاؼ عمى نفسو الضعؼ.

 -14تكصمت الدراسة فيما يتعمؽ باختبلؼ الفقياء في مسألة حكـ السكاؾ لمصائـ ،إلى أف الراجح
استحباب السكاؾ لمصائـ مطمقان ،سكاء قبؿ الزكاؿ أـ بعده ،بعكد يابس أـ رطب.

 -15ذكرت اختبلؼ الفقياء في مسألة حكـ صياـ الدىر ،فظير أف الراجح كراىة صياـ الدىر مطمقان
كالمنع منو.

 -16بينت الدراسة اختبلؼ الفقياء في مسألة حكـ صياـ الستة مف شكاؿ ،فظير أف الراجح سنية

كاستحباب صياـ الستة مف شكاؿ بعد يكـ الفطر ،كذلؾ يحصؿ فض يؿ صكميا بصكميا مفرقة أك
متتابعة ،في أكؿ الشير ،أك كسطو ،أك آخره ،كاألفضؿ المبادرة بيا؛ أل َّ
ىف ذلؾ مف المسارعة في

الخيرات.

 -17أظيرت الدراسة اختبلؼ الفقياء في مسألة حكـ صياـ يكـ الجمعة ،فظير أف الراجح كراىة إفراد
يكـ الجمعة بالصكـ ،إذا صامو المسمـ لخصكصيتو ،إال أف يكافؽ ذلؾ صكمان كاف يصكمو.

 -18تكصمت الدراسة فيما يتعمؽ باختبلؼ الفقياء في مسألة حكـ قطع صياـ التطكع ،إلى أف الراجح

عدـ كجكب عمى مف شرع كدخؿ في صكـ تطكع أف يتمو ،كاف أفطر بعذر أـ بغير عذر ،فبل إثـ

كيكره لو الخركج بغير
عميو ،كال قضاء ،كلكف يستحب اإلتماـ ،خركجان مف خبلؼ مف أكجب إتمامو ،ي
عذر ،لما فيو مف تفكيت األجر.
 -19ذكرت اختبلؼ الفقياء في مسألة حكـ قضاء الحامؿ التي تخاؼ عمى كلدىا ،فظير أف الراجح
أف المرأة الحامؿ إذا خافت عمى ىكلىًد ىىا ،أفطرت كقضت ،كال فدية عمييا.
 -20أظيرت الدراسة اختبلؼ الفقياء في مسألة حكـ اإلمساؾ بقية النيار إذا قدـ مف السفر مفط انر،
فظير أف الراجح أف مف قدـ مف سفره كىك مفطر ،ال يجب عميو اإلمساؾ عف المفطرات ،فمو أف يأكؿ
كيشرب كيطأ زكجتو المفطرة التي طيرت مف الحيض.

تكصمت إلى أف التعريؼ الفقيي األقرب
 -21بعد دراستي لمذاىب الفقياء في تعريؼ االعتكاؼ،
ي
لمصكاب ،أف االعتكاؼ" :ىك لزكـ المسجد لطاعة المٌو تعالى عمى صفة مخصكصة ،مف مسمـ
طاىر".

 -22بينت الدراسة اختبلؼ الفقياء في مسألة حكـ اشتراط الصكـ لصحة االعتكاؼ ،فظير أف الراجح
عدـ اشتراط الصكـ لصحة االعتكاؼ ،كاف كاف األكلى كاألفضؿ أف يتخمؿ االعتكاؼ صكـ.

 -23تكصمت الدراسة فيما يتعمؽ باختبلؼ الفقياء في مسألة حكـ خركج المعتكؼ مف معتكفو مف
غير ضركرة ،إلى أف الراجح عدـ جكاز خركج المعتكؼ لحاجة األكؿ كالشرب إذا كاف مكجكدان في

المسجد ،أك كاف ىناؾ مف يكفيو ذلؾ.
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 -24أظيرت الدراسة اختبلؼ الفقياء في مسألة حكـ ضابط المسجد الذم يصح االعتكاؼ فيو،
فظير أف الراجح تعييف المساجد التي تيقاـ فييا الجماعة لصحة االعتكاؼ ،كأف االعتكاؼ في المسجد
الذم يتخممو صبلة الجمعة أفضؿ مف غيره.

ثانياً :التوصيات:

توصمت إلييا ،فإنني أوصي ببعض التوصيات
في ضوء الدراسة التي قمت بيا ،والنتائج التي
ُ
اآلتية:
 -1أكصي بدارسة أكسع لفقو اإلماـ مالؾ بف أنس ،كطريقة استنباطو كاجتياده ،كدراسة األصكؿ التي
اعتمد عمييا اإلماـ مالؾ لمقكؿ بآرائو الفقيية ،فيك بحؽ مدرسة عممية ،كغيره مف األئمة الكراـ ،كأف

يتـ تناكؿ فقييـ دراسة مقارنة في رسائؿ دكتكراه ،لما لذلؾ مف قيمة عممية يينتفع بيا.
 -2أكصي طمبة العمـ أف يبذلكا جيدان كبي انر في تحقيؽ المسائؿ الفقيية ،ألنيا تحتاج لدقة بالغة.

 -3أكصي طمبة العمـ الشرعي بضركرة االىتماـ بجمع فقو السمؼ ،كمعرفة اجتياداتيـ المدفكنة في
بطكف أميات الكتب ،كربطيا بالمسائؿ المعاصرة.

 -4أكصي الجيات المختصة بجمع كؿ الرسائؿ العممية التي جمعت فقو أئمة السمؼ ،كاخراجيا في
مكسكعة فقيية متكاممة لفقو ىؤالء المجتيديف الكراـ.

 -5ضركرة اىتماـ قسـ المناىج في ك ازرة التربية كالتعميـ باإلشارة إلى مثؿ ىؤالء الفقياء مف خبلؿ
تضمينيـ في المناىج المدرسية ،كالقاء الضكء عمى سيرتيـ كفقييـ.

 -6عمؿ دراسة مقارنة لآلراء التي خالؼ فييا المالكية إماميـ مالؾ(

).

 -7أكصي بالتكسع في دراسة أحاديث األحكاـ ،فيي تكسع مدارؾ الباحثيف إلى فيـ النصكص كطريقة
االستنباط السميـ ،كخصكصان إذا اقترنت الدراسة بشخصية فذة كاإلماـ مالؾ(

).

 -8النظر لممسائؿ المستحدثة بركح الشريعة كمقاصدىا العظيمة ،كالبعد عف التقكقع داخؿ النصكص،
حيث يجب عمى الباحث أف ينظر لممسألة بميزاف المقاصد العامة لمتشريع في ضكء قكة الدليؿ ،كعدـ

التعصب.

 -9خدمة كتب التراث ،كتحقيقيا ،كدراستيا لما فييا مف كنكز ،كفكائد عظيمة ،تثرم مكتبتنا
اإلسبلمية.

 -10أف تككف أبرز ىذه المسائؿ مقررة عمى طبلب البكالكريكس ضمف خطة مساؽ الفقو المقارف.

 -11أف ييتـ طمبة العمـ الشرعي عند كتابتيـ لرسائؿ الماجستير كالدكتكراه بالخبلؼ الذم يدكر داخؿ
المذىب الكاحد ،كىذا ما ييسمى بمصطمح (الحراؾ الفقيي).
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كممة ختامية:

الحمد هلل الذم بو تتـ النعـ كتكتمؿ الصالحات ،أما بعد:

فإف ما تـ مف عمؿ فيك بتكفيؽ مف اهلل كحده ،كقد يككف أصابو بعض السقطات كالسيكات أحيانان،
سعيت فيما تكفر لي مف جيد كفراغ ،عمى أف أجمع أكبر
كلكنو جيد المقؿ ،فالكماؿ هلل كحده ،كقد
ي
قدر مف المعمكمات التي تفيد ىذا البحث ،كالبناء عمييا في األحكاـ المستحدثة في مكضكع البحث ،كال
يسعني في النياية إال أف أسير عمى درب أسبلفي بقكليـ ما كاف في ىذا العمؿ مف تكفيؽ فيك مف اهلل

كحده ،كما كاف فيو مف زلؿ أك نسياف فمني كمف الشيطاف ،كاهلل كرسكلو منو براء ،فعف القاضي

أيت أنو ال
الفاضؿ عبد الرحيـ البيساني العسقبلني في رسالتو لمعماد األصفياني أنو قاؿ .....":إني ر ي
إنساف كتابو في يكمو إال قاؿ في غده :لك يغير ىذا لكاف أحسف ،كلك زيد لكاف ييستحسف ،كلك
يكتب
ه
قيدـ ىذا لكاف أفضؿ ،كلك ترؾ ىذا لكاف أجمؿ ،كىذا مف أعظـ العبر ،كىك دليؿ عمى استيبلء النقص
عمى جممة البشر" ،كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف.

«تـ البحث بحمد اهلل وتوفيقو».
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ي ًا س يعامٕ
أولً :فيرس اآليات القرآنية.
ثانياً :فيرس األحاديث النبكية.
ثالثاً :فيرس اآلثار.
رابعاً :المصادر كالمراجع.
خامساً :فيرس المكضكعات.
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فيرس اآليات القرآنية
طرؼ اآلية
الرقـ
َ
َ ْ
َ َ ُّ ّ
ّت ل ّ
{أ ْن َظ ّ ُِ َرا ةَيْ ِ َ
ّي َوام َػاكِفِّي و
الركعِ
ِنعانِفِ
1
ُ
ُّ
الصجِدِ}
ٰ َ ُّ َ ّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ
ب غنيْل ُه
{ يأحُا ٱَّلِيي ءاوٌِا كخ ِ

2

ٱلص َي ُ
ّ
ام}...
ّ َْ
َ
َ
ُ
{ف َىي ش ُِ َد وٌِل ُه الش ُْ َر فن َي ُص ْى ٍُ}....
َ
ً َ ََ َ َ
َ َ
{ َو َو ْي َكن َم ِريضا أ ْو َع َشف ٍر فػِ ّدةٌ و ِْي أيّا ٍم
ُ َ
أخ َر}

5

{رب ىَّنا ىال تيؤ ً
طأ ىٍنا}
ىخ ى
اخ ٍذ ىنا إً ٍف ىن ًس ىينا أ ٍىك أ ٍ
ى
ى
{ ىش ًي ىد المَّوي أَّىنوي ىال إًلىوى إً َّال يى ىك ىكاٍل ىم ىبلئً ىكةي ىكأيكليكا

3
4

6
7
8
9
10
11
12
13
14

اٍل ًعٍمًـ}

اس اتَّقيكا ىرَّب يك يـ الًَّذم ىخمىقى يك ٍـ ًم ٍف
{ ىيا أىيُّيىا النَّ ي
سكً
و
اح ىد وة}
ىن ٍف ى
َّ ً
ً
ًَّ
يعكا
{ ىيا أىيُّيىا الذ ى
يعكا الموى ىكأىط ي
آمينكا أىط ي
يف ى

كؿ ىكأيكلًي ٍاأل ٍىم ًر}
َّ
الر يس ى
اء بًاٍل ىح ىس ىن ًة ىفمىوي ىع ٍش ير أ ٍىمثىالًيىا}
{ ىم ٍف ىج ى
َ ْ ُ ُ َ ََ
َ
َع أَ ْ
ص ٌَا ٍم ل ُُ ْه}
{حػكفِن
َ ْ ُْ َ ْ َََ ُ ّ َّ
{ َو َوا َو ٌَ َػ ُُ ْه أن تل َتل وٌِ ُُ ْه جفلات ُُ ْه إِل أج ُُ ْه
َ َ
كف ُروا}..
{ ىك ىما بً يك ٍـ ًم ٍف نً ٍع ىم وة فى ًم ىف المَّ ًو}
{فى يكمًي ىكا ٍش ىربًي ىكقىِّرم ىع ٍيننا فىًإ َّما تىىريً َّف ًم ىف
ىح ندا}
اٍل ىب ىش ًر أ ى
ّ
َ ْ َ ََ
ً
ج غنيٍِْ ََعكِفا}
{اَّلِي ظن

192

السورة

رقـ آلية

رقـ الصفحة

البقرة

125

156

البقرة

184

22

البقرة

185

52 ،37 ،33 ،22

البقرة

185

26 ،26

البقرة

286

72 ،68 ،47 ،45

18

ز

آؿ
عمراف
النساء

1

ز

النساء

59

39 ،36

األنعاـ

160

105 ،100

األعراؼ

138

154

التكبة

54

160 ،25

النحؿ

53

ح

مريـ

26

20

طو

97

154

الفكارسىالعامة

الرقـ
15
16
17
18
19
20
21
22

طرؼ اآلية

ً
َّ
كف }
{ ىكا ٍف ىعميكا اٍل ىخ ٍي ىر لى ىعم يك ٍـ تيٍفم يح ى
الد ً
{ ىك ىما ىج ىع ىؿ ىعمى ٍي يك ٍـ ًفي ِّ
يف ًم ٍف ىح ىروج}
{ َوكَد ِْو ٌَا إ َل َوا َغىنُِا و ِْي َخ َىل فَ َ
ج َػنْ ٌَاهُ ََ َت ً
اء
ِ
ِ
ٍ
َوٌْ ُث ً
ِرا}
{كلى ٍيس عمى ٍي يكـ ج ىن ه ً
ىخطىأٍتي ٍـ بً ًو ىكلى ًك ٍف ىما
يما أ ٍ
ى ى ى ٍ ي
اح ف ى
كب يك ٍـ}
تى ىع َّم ىد ٍ
ت يقمي ي

ًَّ
آمينكا اتَّقيكا المَّوى ىكقيكليكا قى ٍكنال
{ ىيا أىيُّيىا الذ ى
يف ى
يدا}
ىسًد ن
ََ ُْ ُ َ ْ َ َ ُ
ْ
{ول تت ِعنِا أخىامله}
ىف ىيٍبمي ىغ ىم ًحمَّوي}
م ىم ٍع يككفنا أ ٍ
{ ىكاٍليى ٍد ى
الل ُُمْن ِص َ
ّي َ ُل ّ
{ َو َوا أُم ُِروا إ ّل ِِلَ ْػ ُت ُدوا ّ َ
ال َ
ِيي
ِ
ِ
ُخ ٌَ َف َ
اء}
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ً
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ِّي ى
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187

25

{كعمىى الًَّذيف ي ًطيقي ى ً
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يف}
ى ي
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كنوي ف ٍد ىيةه طى ىع ي
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26
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فيرس األحاديث
الرقـ
1
2
3
4

طرؼ الحديث

احتىجـ رسك يؿ ً
صائًهـ يم ٍح ًرهـ...،
اهلل (صمى اهلل عميو
كسمـ)ك يى ىك ى
ٍ ىى ى ي
ى
صائًهـ ..
ٍ
احتى ىج ىـ ىك يى ىك يم ٍح ًرهـ ى
اعتى ىك ى ً
ت...
اف ال ىي ٍد يخ يؿ اٍل ىب ٍي ى
إً ىذا ٍ
ٍسوي فىأ ىيرِّجميوي ،ىك ىك ى
ؼ يي ٍدني ًإلى َّي ىأر ى
اسيا أىك ىش ًرب ىن ً
ً ً
َّ
ً
اسنيا فىًإَّن ىما يى ىك ًرٍز ه
ؽ ىساقىوي الموي
ى
إ ىذا أى ىك ىؿ الصَّائ يـ ىن ن ٍ
إًلى ٍي ًو.

5

ب ،فىًإف ىكاف ً
ً
ص ِّؿ...
إً ىذا يدع ىي أ ى
صائ نما ،ىفٍميي ى
ىح يد يك ٍـ ،ىفٍميي ًج ٍ ٍ ى ى
استىا يككا بًاٍل ىغ ىد ًاة ىكىال تى ٍستىا يككا بًاٍل ىع ًش ِّي...
ص ٍمتي ٍـ فى ٍ
إً ىذا ي
ً
ً
ط ىع ىموي المَّوي ىك ىسقىاهي...
ص ٍك ىموي ،فىًإَّن ىما أى ٍ
إً ىذا ىنس ىي فىأى ىك ىؿ ىك ىش ًر ى
ب ،ىفٍمييت َّـ ى
ً
ىص ٍم ًت أ ٍىم ً
صك ًمي ىغ ندا؟...
ت :الى ،قى ى
س؟» ،قىالى ٍ
يف أ ٍ
اؿ :تيًريد ى
ىف تى ي
أ ي

10

ً
كـ ...
أى ٍفطى ىر اٍل ىحاج يـ ىكاٍل ىم ٍح يج ي
ط ٍرىنا ىعمىى ىع ٍيًد َّ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ ىي ٍكىـ ىغ ٍيوـ...
أى ٍف ى
النبً ِّي ى
ً
ً
ت :ىال...
يف ىش ٍينئا؟» ،قىالى ٍ
أى يك ٍنت تى ٍقض ى

14

أليس إذا حاضت لـ تصؿ كلـ تصـ ...

6
7
8
9
11
12
13

ص ٍـ...
اعتى ًك ٍ
ٍ
ؼ ىك ي

كف بً ًي َّف...
أىٍلبًَّر تىقيكلي ى

الن ً
أ ِّىذ ٍف ًفي َّ
اس :أ َّ
ص ٍـ ىب ًقَّيةى ىي ٍك ًم ًو...
ىف ىم ٍف ىك ى
اف أى ىك ىؿ ىفٍم ىي ي
طأى...
المَّوى قى ٍد تى ىج ىاكىز ىع ٍف أ َّ
يمتًي اٍل ىخ ى
يمتًي...
المَّوى ىال ىي ٍج ىمعي أ َّ
َّ
الع ٍش ىر...
اف ىي ٍعتى ًك ي
النبً َّي (صمى اهلل عميو كسمـ) ،ىك ى
ؼ ى

15
16

ىف
أٍ

إً َّف

17

إً َّف

18

أ َّ
ىف

19

أ َّ
صائًهـ فمر بو النبي فقاؿ أفطر ىذاف ...
ىف ىج ٍعفى ىر ٍ
احتى ىج ىـ ىك يى ىك ى
الحج ً
ً
ىف رس ى َّ ً
اصمى ًة
امة ىكاٍل يم ىك ى
أ َّ ى ي
كؿ المو صمى اهلل عميو كسمـ ىنيىى ىع ًف ى ى

20
21
22

ىكلى ٍـ يي ىحِّرٍميي ىما ..
ً َّ
النبً ِّي َّ
اءكا إًلىى َّ
أ َّ
كف...
صمى اهللي ىعمى ٍيو ىك ىسم ىـ ىي ٍشيى يد ى
ى
ىف ىرٍكنبا ىج ي
ت...
ت ىكأى ٍف ًط ٍر ًإ ٍف ًش ٍئ ى
ص ٍـ ًإ ٍف ًش ٍئ ى
ي
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الرقـ

طرؼ الحديث

23

يض...
ًإ َّف ًك ىس ى
اد ىؾ إً نذا لى ىع ًر ه
ىعما يؿ بً ِّ ً
ً ِّ
ام ًر و
ً
ئ ىما ىن ىكل ...
النيَّات ،ىكًاَّن ىما ل يكؿ ٍ
إَّن ىما األ ٍ ى
ً
كـ ىي ٍك نما ىم ىك ىانوي...
ت أ ىىرٍد ي
ًإِّني قى ٍد يك ٍن ي
َّكىـ ىكلىك ٍف أ ي
ت الص ٍ
ىص ي
س :ىشي ى ً
يبنًي ً
اإل ٍسبلىـ ىعمىى ىخ ٍم و
ىف الى إًلىوى إً َّال المَّوي ..
ادة أ ٍ
ى
ي
ى
ىى ًؿ اٍل ىجَّن ًة...
ىخ ٍم هس ىم ٍف ىع ًممىيي َّف ًفي ىي ٍكوـ ىكتىىبوي المَّوي ًم ٍف أ ٍ

29

33

ىذلً ىؾ ىش ٍيهر ىي ٍغ يف يؿ َّ
اف...
اس ىع ٍنوي ىب ٍي ىف ىر ىج وب ىكىرىم ى
ض ى
الن ي
ت َّ
صائً هـ»...
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ « ىي ٍستىا ي
ىأرٍىي ي
ؾ ىك يى ىك ى
النبً َّي ى
يرًف ىع اٍل ىقمى يـ ىع ٍف ثى ىبل وث ...
ً ً
يضا...
ىف ىال ىي يع ى
السَُّّنةي ىعمىى اٍل يم ٍعتىكؼ :أ ٍ
كد ىم ًر ن

الشير تسع كعشركف ليمة ،فبل تصكمكا حتى تركه...

34

ًً
ً
ً
ط ىر...
اء أى ٍف ى
اـ ،ىكًا ٍف ىش ى
اء ى
الصَّائ يـ اٍل يمتىطى ِّكعي أىم يير ىن ٍفسو ،إً ٍف ىش ى
صى
ً
الصَّكـ يكـ تىصكمكف ،ك ً
كف...
الف ٍ
ط ير ىي ٍكىـ تي ٍفط ير ى
ٍ ي ىٍ ى ي ي ى ى

24
25
26
27
28

30
31
32

35
36

ىد ىخ ىؿ ىعمى َّي َّ
اؿ :ىى ٍؿ
ات ىي ٍكوـ فىقى ى
النبً ُّي صمى اهلل عميو كسمـ ىذ ى
ًع ٍن ىد يك ٍـ...

كمكا لً يرٍؤىيتً ًو ىكأى ٍف ًط يركا لً يرٍؤىيتً ًو ...
ي
ص ي

37
39

ً
ط ير ىي ٍكىـ يي ٍف ًط ير َّ
اس...
الف ٍ
الن ي
ت رس ى َّ ً
َّ
صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ يي ٍف ًط ير ىي ٍكىـ اٍل يج يم ىع ًة...
كؿ المو ى
ىقم ىما ىأرٍىي ي ى ي
ىكاف ًإ ىذا ىد ىخ ىؿ ب ٍيتىو ب ىدأى بًالسِّك ً
اؾ
ى يى
ى
ى
ً ً
َّ ً
اف
اف ىر يسك يؿ المو (صمى اهلل عميو كسمـ) ىيتى ىحفَّظي م ٍف ى ىبل ًؿ ىش ٍع ىب ى
ىك ى

40
41
42
43
44

45
160 ،27
131
22
121 ،117
28
54
91 ،88
25
180 ،165
52
133 ،128
39 ،36 ،34
،38 ،38 ،35 ،33
55 ،52

ً
ً
صياـ ًستَّ ًة أىي و
َّاـ ًم ٍف ىش َّك و
ض ى ً ً
اؿ...
اـ ىش ٍي ًر ىرىم ى
اف ب ىع ىش ىرة أى ٍشيي ور ىك ى ي
ص ىي ي

38

الصفحة

صـ يكما كأى ٍف ًطر يكما ،فى ىذلً ى ً
السبلى يـ...
اـ ىد ياكىد ىعمى ٍي ًو َّ
ي ٍ ىٍ ن ى ٍ ىٍ ن
ؾ صىي ي

ىما ىال ىيتى ىحفَّظ ...
كانت إحدانا تحيض عمى عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ.
يك ُّؿ مس ًجود لىو مؤِّذ هف كًاماـ فى ًاال ٍعتً ىك ي ً ً
صمي يح...
اؼ فيو ىي ٍ
ىٍ
ي يى ى ى ه
195

103 ،98
34
120 ،117
88
53

180
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الرقـ

46

طرؼ الحديث
ً
ً
ًً ً
ت ىن ىذر ي ً
الح ىرًاـ،
ىعتى ًك ى
ىف أ ٍ
الجاىميَّة أ ٍ
الم ٍس ًجد ى
ت في ى
يك ٍن ي ٍ
ؼ لىٍيمىةن في ى
اؿ« :أىك ً
ؼ بًىن ٍذ ًر ىؾ»...
قى ى ٍ
ىال

47

ال

48

ىال

49

ال تقدمكا رمضاف بصكـ يكـ كال يكميف إال رجؿ كاف يصكـ...

50

اـ ٍاأل ىىب ىد...
اـ ىم ٍف ى
ىال ى
صى
صى

52

آخ ىر ...
كما ىم ىك ىانوي ىي ٍك نما ى
ىال ىعمىٍي يك ىما ي
ص ى
ىح يد يك ٍـ ىي ٍكىـ اٍل يج يم ىع ًة...
ص ٍـ أ ى
ىال ىي ي
الج يم ىع ًة ،إً َّال ىي ٍك نما قىٍبمىوي أ ٍىك ىب ٍع ىدهي...
ىح يد يك ٍـ ىي ٍكىـ ي
كم َّف أ ى
الى ىي ي
ص ى
ع...
ىف تىطَّ َّك ى
الى ،إً َّال أ ٍ

45

51
53
54
55

صكا لىٍيمىةى اٍل يج يم ىع ًة بًًق ىي واـ ًم ٍف ىب ٍي ًف المَّىيالًي...
تى ٍختى ُّ
بلؿ ...
كمكا ىحتَّى تىىريكا اٍل ًي ى
تى ي
ص ي
كمكا لً يرٍؤىيتً ًو ...
كمكا قىٍب ىؿ ىرىم ى
ض ى
اف ،ي
تى ي
ص ي
ص ي

ط ىر...
اـ ىكىال أى ٍف ى
ىال ى
صى

65

ىم ٍف

59
60
61
62
63

ً
لىـ يبي ً
اـ لىوي ...
ِّت ِّ
ٍ يى
اـ قىٍب ىؿ اٍلفى ٍج ًر ،فى ىبل ص ىي ى
الص ىي ى
الد ً
يي ًرًد المَّوي بً ًو ىخ ٍي نار ييفىقِّ ٍيوي ًفي ِّ
يف...

64

ىم ٍف

66

صمَّى اهللي ىعمى ٍي ًو
ىنيىى النَّبً ُّي ى
كؼ
ىكالًَّذم ىن ٍف ًسي بًىيًد ًه لى يخمي ي
يح ً
الم ٍس ًؾ...
ًر ً

67

118
57 ،54 ،38 ،33
55 ،52
52
104 ،99

56
58

170 ،166

103 ،98

اس ىألىمرتييـ بًالسِّك ً
ىف أى يش َّ
يمتًي أ ٍىك ىعمىى َّ
اؾ...
ؽ ىعمىى أ َّ
لى ٍكالى أ ٍ
الن ً ى ٍ ي ٍ
ى
ً ً ً
ىف ىي ٍج ىعمىوي ىعمىى ىن ٍف ًس ًو...
اـ إً َّال أ ٍ
لى ٍي ىس ىعمىى اٍل يم ٍعتىكؼ ص ىي ه
صاـ َّ
ت ىعمى ٍي ًو ىجيىَّن يـ ىى ىك ىذا...
ضيِّقى ٍ
الد ٍى ىر ي
ىم ٍف ى ى
اؿ ،ىكاف ىك ً
اف ثيَّـ أىتٍىبعوي ًستًّا ًم ٍف ىش َّك و
ص ىي ًاـ َّ
الد ٍى ًر.
اـ ىرىم ى
ى
ض ى
ى
ىم ٍف ى
صى
م ٍف صاـ ًستَّةى أىي و
اـ الس ىَّن ًة...
َّاـ ىب ٍع ىد اٍل ًف ٍ
ط ًر ىك ى
اف تى ىم ى
ى ىى
ًإ َّف العمىماء ىـ كرثىةي األ ٍىنبًي ً
اء
ى
ي ى ى يٍ ىى
ً
م ٍف صاـ ىيكما ًفي سبً ً
َّد المَّوي ىك ٍجيىوي ىع ًف َّ
يف...
يؿ المَّ ًو ،ىبع ى
الن ًار ىس ٍبع ى
ى
ى ى ى ٍن
ىم ٍف ىال ىي ٍش يك ير َّ
اس ىال ىي ٍش يك ير المَّوى...
الن ى

57

الصفحة

َّ
الج يم ىع ًة...
ص ٍكًـ ىي ٍكًـ ي
ىك ىسم ىـ ىع ٍف ى
ب ًع ٍن ىد المَّ ًو تى ىعالىى ًم ٍف
فىًـ الصَّائًًـ أى ٍ
ط ىي ي
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112 ،110
112 ،110
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105 ،101
ح
28
ز
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الرقـ
68
69

طرؼ الحديث

ىخ ىشا يك ٍـ لًمَّ ًو ىكأىتٍقىا يك ٍـ لىوي...
ىكالمَّ ًو ًإِّني ىأل ٍ
ام ًؿ كاٍلمر ً
َّبل ًة كالصَّكًـ كعف اٍلح ً
ض ًع
ىع ًف اٍل يم ىس ًاف ًر ىش ٍ
ط ىر الص ى ى ٍ ى ى ٍ ى
ى يٍ
َّكىـ
الص ٍ

70

يا أبا فبلف ،أما صمت سرر ىذا الشير ...

71

ً
ي ً
الم ٍس ًجًد...
ي ٍ
صغي إًلى َّي ىأر ى
ٍسوي ىك يى ىك يم ىج ًاكهر في ى
يعتى ًك ي ً
اف ع ىشرةى أىي و
َّاـ ...
ؼ في يك ِّؿ ىرىم ى
ىٍ
ضو ى ى

72

197
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99
139
57 ،54 ،53
154
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فيرس اآلثار
ـ

طرؼ األثر

1

اؿ :ىن ىع ٍـ...
صائً هـ؟ قى ى
أىتى ىس َّك ي
ؾ ىكأ ٍىن ى
ت ى
استىا يككا بًاٍل ىغ ىد ًاة ىكىال تى ٍستىا يككا بًاٍل ىع ًش ِّي
ص ٍمتي ٍـ فى ٍ
إً ىذا ي
ً
كـ.
أى ٍفطى ىر اٍل ىحاج يـ ىكاٍل ىم ٍح يج ي

4

ت ىعمى ٍي يك ٍـ لًتى ٍفطييرَّف فىًإَّنوي ىي ٍكيـ ًع ويد.
أى ٍق ىس ٍم ي
اؿ ىال ىش ٍي ىء ىعمى ٍي ىؾ...
صائً هـ قى ى
أى ىكٍم ي
ت ىكأ ىىنا ى
ً
اؿ :الى ،إً َّال ًم ٍف
امةى لًمصَّائًًـ؟ قى ى
أى يك ٍنتي ٍـ تى ٍك ىريى ى
كف الح ىج ى
ىج ًؿ الضَّع ً
ؼ.
أٍ
ٍ
اؼ إً َّال ًفي ىم ٍس ًجًد
أ َّ
اعتً ىك ى
ت أَّىنوي ىال ٍ
ىما أ ىىنا فىقى ٍد ىعمً ٍم ي
اع وة.
ىج ىم ى
ىف ىس ٍع ندا ،ىك ٍاب ىف يع ىم ىر ،ىك ىانا ىي ٍحتى ًج ىم ً
أ َّ
اف ىك يى ىما
صائً ىم ً
اف.
ى
ىف يعمر ٍب ىف اٍل ىخطَّ ً
ات ىي ٍكوـ ًفي...
اب( ) ،أى ٍفطى ىر ىذ ى
أ َّ ى ى
اجتىيى ٍد ىنا
اٍل ىخ ٍ
ب ىي ًس هير ،ىكقىًد ٍ
طي
ً
ص ٍكًـ َّ
الد ٍى ًر فى ىك ًرىىوي.
أَّىنوي يسئ ىؿ ىع ٍف ى
ً
ً ً
اف فى ىك ىج ىد امرأتو قد
أَّىنوي قىد ىـ م ٍف ىسفى ًرًه في ىرىم ى
ض ى
طيرت فأصابيا.
ضع ًفي رمضاف ،كتى ٍق ً
ً
ً
ً
ض ىي ً
اف
تي ٍفط ير اٍل ىحام يؿ ىكاٍل يم ٍر ي
ىى ى ى ى
ً
اما...
ص ىي ن
تي ٍف ًطر ،كتي ٍ ً
اف يك ِّؿ ىي ٍكوـ ًم ٍس ًك نينا؛ يم ًّدا ًم ٍف
طع يـ ،ىم ىك ى
ي ى
ًح ٍنطى وة...
ت ثيَّـ ىب ىدا لًي
ىؿ أ ىىن ىس بف مالؾ( ) ،قى ى
ىسأ ى
َّر ي
اؿ تى ىسح ٍ
اؿ :أى ٍف ًط ٍر...
ىف أي ٍف ًط ىر ،قى ى
أٍ
الصَّائًـ بًاٍل ًخي ًار ما ب ٍي ىنو كب ٍيف نًص ً
ؼ َّ
النيى ًار.
ى ى ى ي ىى ى ٍ
ي
ت...
ت فىأى ٍف ى
ط ٍر ي
يج ًي ٍد ي
ت ىي ٍك نما فىأ ٍ
ص ٍم ي
ي
صكـ ثى ىبلثى ًة أىي و
َّاـ ًم ٍف يك ِّؿ ىش ٍي ور...
ىٍي
ىع ٍف أىبًي ًق ىبل ىبةى( ) ،أ َّ
ىف ىريجمى ٍي ًف ىأرىىيا اٍل ًي ىبل ىؿ،

2
3
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ىك يى ىما...
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معاذ بف جبؿ

عمي بف أبي طالب

عائشة بنت أبي بكر
الصديؽ

الصفحة
88
90
82

أبك ذر الغفارم

119

أنس بف مالؾ

80

حذيفة ابف اليماف

180

أبك ىريرة

سعد بف أبي كقاص
كعبداهلل بف عمر

70

80

عمر بف الخطاب

43 ،41

سعيد ابف يجبير

99

عمر بف الخطاب

47 ،43 ،41

جابر ابف زيد

149

عبد اهلل ابف عباس

139

عبد اهلل ابف عمر

،141 ،137
144

أنس ابف مالؾ

129

عبد اهلل ابف عمر

133 ،129

عبد اهلل ابف مسعكد

99

أبك قبلبة

34

أنس ابف سيريف
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ـ

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

طرؼ األثر

ً و ً
كـ.
ص ٍكىـ ىى ىذا اٍل ىي ٍكًـ ،ىكىن ي
ىما تى ىج ىان ٍف ىنا ًإلثٍـ ،ينت ُّـ ى
ص ي
ط ير ًم َّما ىد ىخ ىؿ ،ىكلى ٍي ىس ًم َّما ىي ٍخ يريج.
اٍل ًف ٍ

كاف ابف عمر( ) إذا كاف شعباف تسعان كعشريف..
كـ ىعمىى ىع ٍيًد َّ
النبً ِّي)ً ،)م ٍف
ىك ى
اف أيىبك طىٍم ىحةى الى ىي ي
ص ي
الغ ٍزًك..
ىج ًؿ ى
أٍ
ً
ع.
اف التَّطى ُّك ى
ىف يي ٍف ًط ىر إً ٍن ىس ه
ٍسا أ ٍ
ىك ى
اف ىال ىي ىرل بًو ىبأ ن
ت تىصكـ َّ ً
ضر.
الد ٍى ىر في السَّفى ًر ىكاٍل ىح ى
ىك ىان ٍ ي ي
يك ٍؿ ىيا ىد ٍى ير يك ٍؿ ىيا ىد ٍى ير.
ً
ً ً ً
يف...
يكَّنا ىن يع ُّد أيكلىئ ىؾ ف ىينا م ىف السَّابًق ى
ًو
اعتً ىك ى ً َّ ً
جمعي فيو الصمكات.
ىال ٍ
اؼ إال في ىم ٍسجد تي ى
ً
ىف تى ٍج ىعمىوي ىعمىى ىن ٍف ًسيىا.
اما إً َّال أ ٍ
ىال ىي ىرل ىعمىٍييىا ص ىي ن
ً
ً
ىح ُّ
ىف أي ٍف ًط ىر
ب إًلى َّي م ٍف أ ٍ
ىأل ٍ
اف أ ى
كـ ىي ٍك نما م ٍف ىش ٍع ىب ى
ىف أ ي
ىص ى
ىي ٍك نما...
ً
َّ ً ً
َّاـ ًع ويد ىكأى ٍك وؿ ىك يش ٍر وب ،ىكلى ًك ٍف
ىم ىعا ىذ المو إَّن ىما ى ىي أىي ي
اـ ثى ىبلثىةي ...
تي ى
صي
الني ًار ىفٍمي ٍأ يك ٍؿ ً
آخ ىرهي.
ى
ىم ٍف أى ىك ىؿ أ َّىك ىؿ َّ ى
مف صاـ يكـ الشؾ فقد عصى أبا القاسـ(صمى اهلل

عميو كسمـ).

ىف
صمي يح أ ٍ
أصبح يمتىطى ِّك نعا فىبل ىي ٍ
الصياـ فى ٍ
ىم ٍف عزـ ٌ
يي ٍف ًط ىر ىحتَّى المٍَّي ًؿ.

ىم ٍف
ىي ٍكىـ

ً
َّ
اف ًمٍن يك ٍـ يمتى ى
ص ٍك يموي
ىك ى
َّاما ،ىفٍمىي يك ٍف ى
ط ِّك نعا م ىف الش ٍي ًر أىي ن
اٍل ىخ ًم ً
كـ ىي ٍكىـ اٍل يج يم ىع ًة...
يس ،ىكىال ىي ي
ص ي

َّ
استى ٍؾ ىعمىى يك ِّؿ ىح و
اؿ
كر ٍ
نعـ الطيي ي
و
مسجد ىجام ًع
اعتكاؼ إال في
كال
ى

صاحب األثر

عمر بف الخطاب

47 ،46 ،43

عبدهلل بف عمر

55

عبدهلل بف عباس

80

أبك طمحة

102

عبدهلل ابف عباس

129

عائشة بنت أبي بكر

102

عبدهلل ابف عمر

101

عمر ابف الخطاب
عبدهلل ابف عباس

عبداهلل ابف عباس

عائشة بنت أبي بكر
الصديؽ

99

181
167
58 ،55

معم ار

112 ،111

عبدهلل ابف مسعكد

150 ،148

عمار بف ياسر

56 ،53

ىع ٍب ىد المَّ ًو ٍب ىف يع ىم ىر،
ت يع ىم ىر
صةى بًٍن ى
ىك ىح ٍف ى

126

عمي ابف أبي طالب

119

عبدهلل ابف عباس

89

عائشة بنت ابي بكر

199
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 -1أحكاـ القرآف :أحمد بف عمي الرازم الجصاص الحنفي (المتكفى370 :ىػ) ،المحقؽ :محمد
صادؽ القمحاكم عضك لجنة مراجعة المصاحؼ باألزىر الشريؼ ،دار إحياء التراث العربي
– بيركت1405 ،ىػ.

 -2أضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف :محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر
الجكني الشنقيطي (المتكفى 1393 :ىػ) ،دار الفكر لمطباعة ك النشر كالتكزيع بيركت –
لبناف1415 ،ىػ 1995 -ـ.

 -3أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ :ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم
البيضاكم (المتكفى685 :ىػ) ،المحقؽ :محمد عبد الرحمف المرعشمي ،دار إحياء التراث

العربي – بيركت ،الطبعة األكلى1418 ،ىػ.

 -4تفسير القرآف العظيـ :إسماعيؿ بف عمر كثير القرشي(المتكفى774 :ىػ) ،المحقؽ :سامي بف
محمد سبلمة ،دار طيبة لمنشر كالتكزيع ،الطبعة الثانية 1420ىػ 1999 /ـ.

 -5تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كَلـ المناف :عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل
السعدم(المتكفى1376 :ىػ) ،المحقؽ :عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ ،مؤسسة الرسالة،

الطبعة :األكلى1420 ،ىػ 2000-ـ.

 -6الجامع ألحكاـ القرآف :تفسير القرطبي ،أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح
األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي(المتكفى671 :ىػ) ،تحقيؽ :أحمد البردكني كابراىيـ

أطفيش ،دار الكتب المصرية -القاىرة ،الطبعة الثانية1384 ،ىػ 1964 -ـ.

 -7أحكاـ القرآف الكريـ :أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدم
الحجرم المصرم المعركؼ بالطحاكم(المتكفى 321 :ىػ) ،تحقيؽ :الدكتكر سعد الديف أكناؿ،

مركز البحكث اإلسبلمية التابع لكقؼ الديانة التركي  ،استانبكؿ ،الطبعة األكلى.

 -8صفوة التفاسير :محمد عمي الصابكني ،دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع – القاىرة،
الطبعة األكلى1417 ،ىػ 1997 -ـ.

 -9فتح الرحمف في تفسير القرآف :مجير الديف بف محمد العميمي المقدسي الحنبمي(المتكفى:
كزرة
إصدارات ىا
 927ىػ) ،اعتنى بو تحقيقا كضبطا كتخريجا :نكر الديف طالب ،دار النكادر( ى
اإل ً
كف ً
األكقاؼ كال يش يؤكف ً
سبلمٌية  -ىإد ىارةي ال يش يؤ ً
اإلسبلى ًمٌي ًة) ،الطبعة األكلى1430 ،ىػ -
2009ـ.
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 -10فتح القدير :محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني(المتكفى1250 :ىػ) ،دار
ابف كثير ،دار الكمـ الطيب ،دمشؽ -بيركت ،الطبعة األكلى 1414 -ىػ.

 -11المباب في عموـ الكتاب :أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي
النعماني (المتكفى775 :ىػ) ،المحقؽ :الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد
معكض ،دار الكتب العممية  -بيركت  /لبناف ،الطبعة األكلى1419 ،ىػ 1998-ـ.

 -12نيؿ المراـ مف تفسير آيات األحكاـ :أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف
لطؼ اهلل الحسيني البخارم ً
القنَّكجي(المتكفى1307 :ىػ) ،تحقيؽ :محمد حسف إسماعيؿ -
أحمد فريد المزيدم ،دار الكتب العممية ،تاريخ النشر2003/01/30 :ـ.

ثانياً :كتب الحديث وعمومو:

أ -متوف الحديث:

 -1تماـ المنة في التعميؽ عمى فقو السنة :أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ،بف الحاج نكح
بف نجاتي بف آدـ ،األشقكدرم األلباني(المتكفى1420 :ىػ) ،دار الراية ،الطبعة الخامسة.
 -2سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء مف فقييا وفوائدىا :أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف،
بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ ،األشقكدرم األلباني (المتكفى1420 :ىػ) ،مكتبة المعارؼ
لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،الطبعة األكلى(لمكتبة المعارؼ) ،عاـ النشر :جػ 1415 :4 - 1ىػ
  1995ـ ،جػ  1416 :6ىػ 1996 -ـ ،جػ  1422 :7ىػ 2002 -ـ. -3سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيئ في األمة :أبك عبد الرحمف محمد
ناصر الديف ،بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ ،األشقكدرم األلباني(المتكفى1420 :ىػ) ،دار

المعارؼ ،الرياض  -المممكة العربية السعكدية ،الطبعة األكلى1412 ،ىػ 1992 /ـ.

 -4سنف ابف ماجو :ابف ماجة أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ،كماجة اسـ أبيو
يزيد(المتكفى273 :ىػ) ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية  -فيصؿ
عيسى البابي الحمبي.

 -5سنف أبي داود :أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم
الس ً
ِّج ٍستاني (المتكفى275 :ىػ) ،المحقؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد ،المكتبة العصرية،
صيدا بيركت.

 -6سنف الترمذي :محمد بف عيسى بف ىس ٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ ،الترمذم ،أبك
عيسى(المتكفى279 :ىػ) ،تحقيؽ كتعميؽ :أحمد محمد شاكر كمحمد فؤاد عبد الباقي كابراىيـ
عطكة عكض المدرس في األزىر الشريؼ ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي –

مصر ،الطبعة الثانية1395 ،ىػ 1975 /ـ.
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 -7سنف الدارقطني :أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف بف
دينار البغدادم الدارقطني(المتكفى385 :ىػ) ،حققو كضبط نصو كعمؽ عميو :شعيب
االرنؤكط ،حسف عبد المنعـ شمبي ،عبد المطيؼ حرز اهلل ،أحمد برىكـ ،مؤسسة الرسالة،
بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى 1424 ،ىػ 2004 /ـ.

 -8السنف الكبرى :أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني ،النسائي(المتكفى:
303ىػ) ،حققو كخرج أحاديثو :حسف عبد المنعـ شمبي ،أشرؼ عميو :شعيب األرناؤكط ،قدـ

لو :عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ،مؤسسة الرسالة – بيركت ،الطبعة األكلى 1421 ،ىػ /
.2001

الخ ٍس ىرٍك ًجردم الخراساني ،أبك بكر
 -9السنف الكبرى :أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ي
البييقي(المتكفى458 :ىػ) ،المحقؽ :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية ،بيركت –
لبنات ،الطبعة الثالثة 1424 ،ىػ 2003 -ـ.

 -10صحيح ابف خزيمة :أبك بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة بف المغيرة بف صالح بف بكر
السممي النيسابكرم (المتكفى311 :ىػ) ،المحقؽ :د .محمد مصطفى األعظمي ،المكتب
اإلسبلمي – بيركت.

 -11صحيح أبي داود  -األـ :أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ،بف الحاج نكح بف نجاتي بف
آدـ ،األشقكدرم األلباني (المتكفى1420 :ىػ) ،مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع ،الككيت،
الطبعة :األكلى1423 ،ىػ 2002 -ـ.
 -12صحيح البخاري :محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي ،المحقؽ :محمد زىير بف
ناصر الناصر ،الناشر :دار طكؽ النجاة (مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد فؤاد
عبد الباقي) ،الطبعة األكلى1422،ىػ.

 -13صحيح الجامع الصغير وزياداتو :أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ،بف الحاج نكح بف
نجاتي بف آدـ ،األشقكدرم األلباني(المتكفى1420 :ىػ) ،المكتب اإلسبلمي ،بدكف تاريخ.
 -14صحيح مسمـ :مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم(المتكفى261 :ىػ) ،المحقؽ:
محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي – بيركت.

 -15صحيح وضعيؼ سنف أبي داود :محمد ناصر الديف األلباني(المتكفى1420 :ىػ) ،مصدر
الكتاب :برنامج منظكمة التحقيقات الحديثية  -المجاني  -مف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ
ألبحاث القرآف كالسنة باإلسكندرية ،قاـ بإعادة فيرستو كتنسيقو :أحمد عبد اهلل عضك في

ممتقى أىؿ الحديث.
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 -16ضعيؼ سنف الترمذي :محمد ناصر الديف األلباني(المتكفى1420 :ىػ) ،المكتب االسبلمي –
بيركت ،الطبعة األكلى1411 ،ىػ 1991 -ـ.
 -17المجتبى مف السنف = السنف الصغرل لمنسائي :أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي
الخراساني ،النسائي(المتكفى303 :ىػ) ،تحقيؽ :عبد الفتاح أبك غدة ،مكتب المطبكعات
اإلسبلمية – حمب ،الطبعة الثانية.1986 – 1406 ،

 -18المستدرؾ عمى الصحيحيف :أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف
ينعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع(المتكفى405 :ىػ) ،تحقيؽ:
مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة األكلى1990 – 1411 ،ـ.

 -19مسند أبي يعمى :أبك يعمى أحمد بف عمي بف المثينى بف يحيى بف عيسى بف ىبلؿ التميمي،

المكصمي (المتكفى307 :ىػ) ،المحقؽ :حسيف سميـ أسد ،دار المأمكف لمتراث – دمشؽ،

الطبعة األكلى.1984 – 1404 ،

 -20مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني(المتكفى:
241ىػ) ،المحقؽ :شعيب األرنؤكط  -عادؿ مرشد ،كآخركف ،إشراؼ :د عبد اهلل بف عبد

المحسف التركي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكلى 1421 ،ىػ 2001 /ـ.

 -21مسند الدارمي المعركؼ بػ (سنف الدارمي) :أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف
ىبيراـ بف عبد الصمد الدارمي ،التميمي السمرقندم(المتكفى255 :ىػ) ،تحقيؽ :حسيف سميـ
أسد الداراني ،دار المغني لمنشر كالتكزيع ،المممكة العربية السعكدية ،الطبعة األكلى1412 ،ىػ
2000 -ـ.

 -22مسند أمير المؤمنيف أبي حفص عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو كأقكالو عمى أبكاب العمـ:
أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي(المتكفى774 :ىػ)،
المحقؽ :عبد المعطي قمعجي ،دار النشر :دار الكفاء – المنصكرة ،الطبعة األكلى1411 ،ىػ
1991 -ـ.

 -23المصنؼ في األحاديث واآلثار :أبك بكر بف أبي شيبة ،عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف
عثماف بف خكاستي العبسي(المتكفى235 :ىػ) ،المحقؽ :كماؿ يكسؼ الحكت ،مكتبة الرشد –

الرياض ،الطبعة األكلى.1409 ،

 -24المصنؼ :عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني(المتكفى211 :ىػ)،
المحقؽ :حبيب الرحمف األعظمي ،الناشر :المجمس العممي -اليند ،المكتب اإلسبلمي –
بيركت ،الطبعة الثانية1403 ،ق.
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 -25المعجـ الكبير :سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي ،أبك القاسـ
الطبراني(المتكفى360 :ىػ) ،المحقؽ :حمدم بف عبد المجيد السمفي ،مكتبة ابف تيمية –

القاىرة ،الطبعة الثانية ،بدكف تاريخ.

 -26موطأ اإلماـ مالؾ :مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني(المتكفى179 :ىػ)،
صححو كرقمو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي،
بيركت – لبناف 1406 ،ىػ 1985 /ـ.

 -27موطأ مالؾ برواية محمد بف الحسف الشيباني :مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي
المدني (المتكفى179 :ىػ) ،تعميؽ كتحقيؽ :عبد الكىاب عبد المطيؼ ،المكتبة العممية،
منقحة ،بدكف تاريخ.
الطبعة :الثانية ،ىم ًزىيدة ى

ب -شروح الحديث:

 -1الستذكار :أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي
(المتكفى463 :ىػ) ،تحقيؽ :سالـ محمد عطا ،محمد عمي معكض ،دار الكتب العممية –
بيركت ،الطبعة األكلى2000 –1421 ،ـ.

 -2تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي :أبك العبل محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ
المباركفكرل(المتكفى1353 :ىػ) ،دار الكتب العممية – بيركت ،بدكف تاريخ.

 -3التعميؽ الممجد عمى موطأ محمد(شرح لمكطأ مالؾ بركاية محمد بف الحسف) :محمد عبد
الحي بف محمد عبد الحميـ األنصارم المكنكم اليندم ،أبك الحسنات(المتكفى1304 :ىػ)،
تعميؽ كتحقيؽ :تقي الديف الندكم أستاذ الحديث الشريؼ بجامعة اإلمارات العربية المتحدة،

دار القمـ -دمشؽ ،الطبعة الرابعة 1426 ،ىػ 2005 -ـ.

 -4التمييد لما في الموطأ مف المعاني واألسانيد :أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف
عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي (المتكفى463 :ىػ) ،تحقيؽ :مصطفى بف أحمد العمكم ،
محمد عبد الكبير البكرم ،ك ازرة عمكـ األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية – المغرب1387 ،ىػ.
شرح الج ِ
الص ِغ ِ
ير :محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسني ،الكحبلني ثـ
امع َّ
نوير َ ْ ُ َ
 -5التَّ ُ
الصنعاني ،أبك إبراىيـ ،عز الديف ،المعركؼ كأسبلفو باألمير(المتكفى1182 :ىػ) ،المحقؽ:
محمد إبراىيـ الناشر :مكتبة دار السبلـ ،الرياض ،الطبعة األكلى1432 ،ىػ
محمد إسحاؽ َّ
دَّ .
2011 -ـ.

 -6التوضيح لشرح الجامع الصحيح :ابف الممقف سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد
الشافعي المصرم (المتكفى804 :ىػ) ،المحقؽ :دار الفبلح لمبحث العممي كتحقيؽ التراث،
دار النكادر ،دمشؽ – سكريا الطبعة األكلى1429 ،ىػ 2008 -ـ.
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 -7جامع العموـ والحكـ في شرح خمسيف حديثا مف جوامع الكمـ :زيف الديف عبد الرحمف بف
السبلمي ،البغدادم ،ثـ الدمشقي ،الحنبمي(المتكفى795 :ىػ)،
أحمد بف رجب بف الحسف ،ى
المحقؽ :شعيب األرناؤكط  -إبراىيـ باجس ،مؤسسة الرسالة – بيركت ،الطبعة السابعة،
1422ىػ 2001 -ـ.

 -8رياض األفياـ في شرح عمدة األحكاـ :أبك حفص عمر بف عمي بف سالـ بف صدقة المخمي
اإلسكندرم المالكي ،تاج الديف الفاكياني(المتكفى734 :ىػ) ،تحقيؽ كدراسة :نكر الديف

طالب ،دار النكادر -سكريا ،الطبعة األكلى1431 ،ىػ 2010 -ـ.

 -9سبؿ السَلـ :محمد بف إسماعيؿ بف صبلح بف محمد الحسني ،الكحبلني ثـ الصنعاني ،أبك
إبراىيـ ،عز الديف ،المعركؼ كأسبلفو باألمير(المتكفى1182 :ىػ) ،دار الحديث ،الطبعة
بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.

 -10شرح الزرقاني عمى موطأ اإلماـ مالؾ :محمد بف عبد الباقي بف يكسؼ الزرقاني المصرم
األزىرم ،تحقيؽ :طو عبد الرؤكؼ سعد ،مكتبة الثقافة الدينية – القاىرة ،الطبعة األكلى،
1424ىػ 2003 /ـ.

 -11شرح الطيبي عمى مشكاة المصابيح المسمى بػ (الكاشؼ عف حقائؽ السنف) :شرؼ الديف
الحسيف بف عبد اهلل الطيبي(743ىػ) ،المحقؽ :د .عبد الحميد ىنداكم ،مكتبة نزار مصطفى
الباز(مكة المكرمة  -الرياض) ،الطبعة األكلى1417 ،ىػ 1997 -ـ.

 -12شرح سنف أبي داود :أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابي
الحنفي بدر الديف العيني(المتكفى855 :ىػ) ،المحقؽ :أبك المنذر خالد بف إبراىيـ المصرم،
مكتبة الرشد – الرياض ،الطبعة األكلى 1420 ،ىػ 1999-ـ.

 -13شرح سنف النسائي المسمى «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» :محمد بف عمي بف آدـ بف
الكلَّ ًكم ،دار المعراج الدكلية لمنشر[جػ  ،]5 - 1دار آؿ بركـ لمنشر
مكسى اإلثيكبي ى
كالتكزيع[جػ  ،]40 - 6بدكف تاريخ.
 -14شرح صحيح البخاري :ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ(المتكفى449 :ىػ)،
تحقيؽ :أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ ،مكتبة الرشد  -السعكدية ،الرياض ،الطبعة الثانية،
1423ىػ 2003 /ـ.

 -15شرح كتاب الصوـ مف صحيح البخاري :أبك محمد ،عبد اهلل بف مانع بف غبلب الغبيكم
الركقي العتيبي أعتنى بو :بندر بف تركي بف سعد البقمي ،مكتبة العمكـ كالحكـ ،الطبعة
األكلى1431 ،ىػ 2010 -ـ.
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يف ً
عبد المطيؼ ً
الد ً
عز ِّ
بف ِّ
بف عبد العزيز بف
 -16شرح مصابيح السنة لإلماـ البغويَّ :
محم يد ي
الديف ً
أميف ِّ
الممىؾ(المتكفى 854 :ىػ)،
رماني،
بف ًف ًر ٍشتىاُّ ،
ُّ
الر ُّ
الحنفي ،المشيكر بػ ابف ى
كمي ال ىك ٌ
تحقيؽ كدراسة :لجنة مختصة مف المحققيف بإشراؼ :نكر الديف طالب ،إدارة الثقافة

اإلسبلمية ،الطبعة األكلى1433 ،ىػ 2012 -ـ.

 -17طرح التثريب في شرح التقريب(المقصكد بالتقريب :تقريب األسانيد كترتيب المسانيد) :أبك
الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف إبراىيـ
العراقي(المتكفى806 :ىػ) ،أكممو ابنو :أحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف الكردم ال ارزياني ثـ

المصرم ،أبك زرعة كلي الديف ،ابف العراقي (المتكفى826 :ىػ) ،الطبعة المصرية القديمة -
كصكرتيا دكر عدة منيا(دار إحياء التراث العربي ،كمؤسسة التاريخ العربي ،كدار الفكر

العربي) ،بدكف تاريخ.

 -18عوف المعبود شرح سنف أبي داود ،كمعو حاشية ابف القيـ :تيذيب سنف أبي داكد كايضاح
عممو كمشكبلتو :محمد أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر ،أبك عبد الرحمف ،شرؼ الحؽ،

الصديقي ،العظيـ آبادم (المتكفى1329 :ىػ) ،دار الكتب العممية – بيركت ،الطبعة الثانية،
1415ىػ.

 -19فتح الباري شرح صحيح البخاري :أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي،
دار المعرفة  -بيركت1379 ،ق ،رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو :محمد فؤاد عبد الباقي ،قاـ
بإخراجو ،كصححو ،كأشرؼ عمى طبعو :محب الديف الخطيب ،عميو تعميقات العبلمة :عبد

العزيز بف عبد اهلل بف باز.

 -20الفتح الرباني لترتيب مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني كمعو بمكغ األماني مف أسرار
الفتح الرباني :أحمد بف عبد الرحمف بف محمد البنا الساعاتي(المتكفى 1378 :ىػ) ،دار إحياء
التراث العربي ،الطبعة الثانية ،بدكف تاريخ.

 -21فتح السَلـ شرح عمدة األحكاـ :لمحافظ ابف حجر العسقبلني مأخكذ مف كتابو فتح البارم،
جمعو كىذبو كحققو :أبك محمد عبد السبلـ بف محمد العامر ،بدكف تاريخ.

 -22فتح المنعـ شرح صحيح مسمـ :األستاذ الدكتكر مكسى شاىيف الشيف ،دار الشركؽ ،الطبعة:
األكلى (دار الشركؽ)1423 ،ىػ 2002 -ـ.

 -23القبس في شرح موطأ مالؾ بف أنس :القاضي محمد بف عبد اهلل أبك بكر بف العربي
المعافرم االشبيمي المالكي(المتكفى543 :ىػ) ،المحقؽ :الدكتكر محمد عبد اهلل كلد كريـ ،دار
الغرب اإلسبلمي ،الطبعة األكلى1992 ،ـ.
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 -24كشؼ المثاـ شرح عمدة األحكاـ :شمس الديف ،أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني
الحنبمي (المتكفى1188 :ىػ) ،اعتنى بو تحقيقان ،كضبطان كتخريجان :نكر الديف طالب ،ك ازرة

األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية  -الككيت ،دار النكادر – سكريا ،الطبعة األكلى1428 ،ىػ -
2007ـ.

المسمى :الكككب َّ
البيَّاج في شرح
الكىاج ك َّ
 -25الكوكب الوىاج شرح صحيح مسمـ ( َّ
الركض ى
العمىكم اليى ىررم الشافعي ،نزيؿ
صحيح مسمـ بف الحجاج) :محمد األميف بف عبد اهلل األ ىيرمي ى
مكة المكرمة كالمجاكر بيا مراجعة :لجنة مف العمماء برئاسة البرفسكر ىاشـ محمد عمي
ميدم المستشار برابطة العالـ اإلسبلمي  -مكة المكرمة ،دار المنياج  -دار طكؽ النجاة،

الطبعة األكلى1430 ،ىػ 2009 -ـ.

 -26مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :أبك الحسف عبيد اهلل بف محمد عبد السبلـ بف خاف
محمد بف أماف اهلل بف حساـ الديف الرحماني المباركفكرم(المتكفى1414 :ىػ) ،إدارة البحكث

العممية كالدعكة كاإلفتاء  -الجامعة السمفية  -بنارس اليند ،الطبعة الثالثة 1404 -ىػ،
1984ـ.

 -27مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح :عمي بف (سمطاف) محمد ،أبك الحسف نكر الديف المبل
اليركم القارم (المتكفى1014 :ىػ) ،دار الفكر ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى1422 ،ىػ -

2002ـ.
 -28المسالِؾ في شرح ُم َوطَّأ مالؾ :القاضي محمد بف عبد اهلل أبك بكر بف العربي المعافرم
االشبيمي المالكي (المتكفى543 :ىػ) ،قرأه كعمٌؽ عميو :محمد بف الحسيف السُّميماني كعائشة
بنت الحسيف السُّميمانيَّ ،
الغرب اإلسبلمي ،الطبعة األكلى،
ضاكم ،ىدار ى
قدـ لو :يكسؼ القى ىر ى
1428ىػ 2007 -ـ.

 -29معالـ السنف ،كىك شرح سنف أبي داكد :أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب
البستي المعركؼ بالخطابي(المتكفى388 :ىػ) ،المطبعة العممية – حمب ،الطبعة األكلى
1351ىػ 1932 -ـ.

 -30منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري :حمزة محمد قاسـ ،راجعو :الشيخ عبد القادر
األرناؤكط ،عني بتصحيحو كنشره :بشير محمد عيكف ،مكتبة دار البياف ،دمشؽ  -الجميكرية
العربية السكرية ،مكتبة المؤيد ،الطائؼ  -المممكة العربية السعكدية1410 ،ىػ 1990 -ـ.

 -31المنتقى شرح الموطأ :أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي
القرطبي الباجي األندلسي (المتكفى474 :ىػ) ،مطبعة السعادة  -بجكار محافظة مصر،
الطبعة األكلى 1332 ،ىػ( ،ثـ صكرتيا دار الكتاب اإلسبلمي ،القاىرة  -الطبعة الثانية،
بدكف تاريخ).
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 -32المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ
النككم(المتكفى676 :ىػ) ،دار إحياء التراث العربي – بيركت ،الطبعة الثانية.1392 ،

 -33المنيؿ العذب المورود شرح سنف اإلماـ أبي داود :محمكد محمد خطاب السبكي ،عني
بتحقيقو كتصحيحو :أميف محمكد محمد خطاب( ًمف بعد الجزء  ،)6مطبعة االستقامة ،القاىرة
– مصر ،الطبعة األكلى1353 - 1351 ،ىػ.

 -34نيؿ األوطار :محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني(المتكفى1250 :ىػ)،
تحقيؽ :عصاـ الديف الصبابطي ،دار الحديث ،مصر ،الطبعة األكلى1413 ،ىػ 1993 /ـ.

ت -عموـ الحديث:

 -1اختصار عموـ الحديث :أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي
(المتكفى774 :ىػ) ،المحقؽ :أحمد محمد شاكر ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة
الثانية ،بدكف تاريخ.

 -2تحرير عموـ الحديث :عبد اهلل بف يكسؼ الجديع ،مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
بيركت – لبناف الطبعة األكلى1424 ،ىػ 2003 -ـ.

 -3كشؼ المغطا في فضؿ الموطأ :ثقة الديف ،أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة اهلل المعركؼ
بابف عساكر (المتكفى571 :ىػ) ،المحقؽ :محب الديف أبي سعيد عمر العمركم ،دار الفكر –
بيركت ،بدكف تاريخ.

 -4مقدمة ابف الصَلح :عثماف بف الصبلح عبدالرحمف بف مكسى بف أبي النصر الشافعي(577
ىػ  643 -ىػ) ،المحقؽ :د عائشة عبد الرحمف(بنت الشاطئ) أستاذ الدراسات العميا ،كمية

الشريعة بفاس ،جامعة القركيف ،دار المعارؼ ،بدكف طبعة أك تاريخ.

ث -كتب التخريج :
-1

إرواء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ :محمد ناصر الديف األلباني(المتكفى :
1420ىػ) ،إشراؼ :زىير الشاكيش ،المكتب اإلسبلمي – بيركت ،الطبعة الثانية 1405ىػ -

-2

1985ـ.

البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير :ابف الممقف سراج الديف
أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرم(المتكفى804 :ىػ) ،المحقؽ :مصطفى
أبك الغيط كعبد اهلل بف سميماف كياسر بف كماؿ ،دار اليجرة لمنشر كالتكزيع  -الرياض-
السعكدية ،الطبعة االكلى1425 ،ىػ2004-ـ.
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-3

بياف الوىـ واإليياـ في كتاب األحكاـ :عمي بف محمد بف عبد الممؾ الكتامي الحميرم
الفاسي ،أبك الحسف ابف القطاف(المتكفى 628 :ىػ) ،المحقؽ :د .الحسيف آيت سعيد ،دار

-4

طيبة – الرياض ،الطبعة األكلى1418 ،ىػ1997-ـ.

تحفة المحتاج إلى أدلة المنياج(عمى ترتيب المنياج لمنككم) :ابف الممقف سراج الديف أبك

حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرم(المتكفى804 :ىػ) ،المحقؽ :عبد اهلل بف

-5

سعاؼ المحياني ،دار حراء  -مكة المكرمة ،الطبعة األكلى.1406 ،

التحقيؽ في أحاديث الخَلؼ :جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد

الجكزم(المتكفى 597 :ىػ) ،المحقؽ  :مسعد عبد الحميد محمد السعدني ،دار الكتب العممية
-6

– بيركت ،الطبعة األكلى1415 ،ىػ.

التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف
أحمد بف حجر العسقبلني(المتكفى852 :ىػ) ،دار الكتب العممية ،الطبعة :الطبعة األكلى

-7

1419ىػ1989 .ـ.

خَلصة األحكاـ في ميمات السنف وقواعد اإلسَلـ :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ
النككم(المتكفى676 :ىػ) ،المحقؽ  :حققو كخرج أحاديثو :حسيف إسماعيؿ الجمؿ ،مؤسسة
الرسالة  -لبناف – بيركت ،الطبعة االكلى 1418 ،ىػ 1997 -ـ.

-8

المنير :ابف الممقف سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي
خَلصة البدر ُ

-9

الدراية في تخريج أحاديث اليداية :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر

المصرم (المتكفى804 :ىػ) ،مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى1410 ،ىػ1989-ـ.

العسقبلني (المتكفى852 :ىػ) ،المحقؽ  :السيد عبد اهلل ىاشـ اليماني المدني ،دار المعرفة –
بيركت ،بدكف تاريخ.

 -10سمسمة اآلثار الصحيحة أك الصحيح المسند مف أقكاؿ الصحابة كالتابعيف :أبك عبد اهلل الداني
بف منير آؿ زىكم ،راجعو :عبد اهلل بف صالح العبيبلف ،دار الفاركؽ ،الطبعة األكلى (جػ :1
 1424ىػ  2003 -ـ ،جػ  1427 :2ىػ  2006 -ـ).

 -11كشؼ الخفاء ومزيؿ اإللباس عما اشتير مف األحاديث عمى ألسنة الناس :إسماعيؿ بف
محمد العجمكني الجراحي(المتكفى1162 :ىػ) ،مكتبة القدسي ،لصاحبيا حساـ الديف القدسي
– القاىرة1351 ،ىػ.

 -12ما صح مف آثار الصحابة في الفقو :زكريا بف غبلـ قادر الباكستاني ،دار الخراز -جدة ،دار
ابف حزـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع – بيركت ،الطبعة األكلى1421 ،ىػ 2000 -ـ.
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 -13المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف
حجر العسقبلني (المتكفى852 :ىػ) ،المحقؽ )17( :رسالة عممية قدمت لجامعة اإلماـ محمد

بف سعكد ،تنسيؽ :د .سعد بف ناصر بف عبد العزيز الشثرم ،دار العاصمة ،دار الغيث –

السعكدية ،الطبعة األكلى1419 ،ىػ.

 -14نظـ المتناثر مف الحديث المتواتر :أبك عبد اهلل محمد بف أبي الفيض جعفر بف إدريس
الحسني اإلدريسي الشيير بػ الكتاني (المتكفى1345 :ىػ) ،المحقؽ :شرؼ حجازم ،دار الكتب

السمفية – مصر ،الطبعة :الثانية المصححة ذات الفيارس العممية ،بدكف تاريخ.

ج -العمؿ والسؤلت:

 المصنؼ في العمؿ ومعرفة الرجاؿ :أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد
الشيباني (المتكفى241 :ىػ) ،المحقؽ :كصي اهلل بف محمد عباس ،دار الخاني  ،الرياض ،الطبعة

الثانية1422 ،ىػ 2001 -ـ.

ثالثاً :كتب أصوؿ الفقو والقواعد الفقيية:

 -1اإلبياج في شرح المنياج (منياج الكصكؿ إلي عمـ األصكؿ لمقاضي البيضاكم المتكفي سنو
785ىػ) :تقي الديف أبك الحسف عمي بف عبد الكافي بف عمي بف تماـ بف حامد بف يحيي

السبكي ككلده تاج الديف أبك نصر عبد الكىاب ،دار الكتب العممية –بيركت1416 ،ىػ -
1995ـ.

 -2أثر الختَلؼ في القواعد األصولية في اختَلؼ الفقياء :محمد حسف عبد الغفار ،مصدر
الكتاب :دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية).)http://www.islamweb.net

 -3الجتياد (مف كتاب التمخيص إلماـ الحرميف) :عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد
الجكيني ،أبك المعالي ،ركف الديف ،الممقب بإماـ الحرميف(المتكفى478 :ىػ)،المحقؽ :د .عبد

الحميد أبك زنيد ،دار القمـ  ،دارة العمكـ الثقافية  -دمشؽ  ،بيركت ،الطبعة :األكلى.1408 ،

 -4إحكاـ الفصوؿ في أحكاـ األصوؿ :أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب بف كارث
الباجي(ت474ق) ،تحقيؽ :عبد المجيد تركي ،نشر :دار الغرب اإلسبلمي ،الطبعة األكلى:
1407ق1986 /ـ.
 -5إرشاد الفحوؿ إلي تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصوؿ :محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل
الشككاني اليمني (المتكفى1250 :ىػ) ،المحقؽ :الشيخ أحمد عزك عناية ،دمشؽ  -كفر بطنا،
قدـ لو :الشيخ خميؿ الميس كالدكتكر كلي الديف صالح فرفكر ،دار الكتاب العربي ،الطبعة
األكلى 1419ىػ 1999 -ـ.
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 -6األشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة ال ُنعماف :زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد ،المعركؼ
بابف نجيـ المصرم(المتكفى970 :ىػ) ،كضع حكاشيو كخرج أحاديثو :الشيخ زكريا عميرات ،دار

الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى1419 ،ىػ 1999 -ـ.

 -7األشباه والنظائر :عبد الرحمف بف أبي بكر ،جبلؿ الديف السيكطي(المتكفى911 :ىػ) ،دار
الكتب العممية الطبعة األكلى1411 ،ىػ 1990 -ـ.

 -8أصوؿ الشاشي :نظاـ الديف أبك عمي أحمد بف محمد بف إسحاؽ الشاشي(المتكفى344 :ىػ)،
دار الكتاب العربي – بيركت ،بدكف تاريخ.
فقو الذي ل يسع الفَ ِق ِ
 -9أصوؿ الِ ِ
يو َجيمَ ُو :عياض بف نامي بف عكض السممي ،دار التدمرية،
ََُ
الرياض  -المممكة العربية السعكدية ،الطبعة األكلى1426 ،ىػ 2005 -ـ.

 -10أصوؿ الفقو :محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج ،أبك عبد اهلل ،شمس الديف المقدسي ال ارمينى
ثـ الصالحي الحنبمي(المتكفى763 :ىػ) ،حققو كعمؽ عميو كقدـ لو :الدكتكر فيد بف محمد

َّد ىحاف ،مكتبة العبيكاف ،الطبعة األكلى1420 ،ىػ 1999 -ـ.
الس ى
الشرِعي ِ
الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وَدلَ لَتَيا عمَى األ ْ ِ
َّة :محمد بف سميماف بف
َ َ
َ
ْعا ُؿ َّ ُ
 -11أَف َ
َح َكاـ َّ ْ
عبد اهلل األشقر العتيبي(المتكفى1430 :ىػ) ،مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيرت –
لبناف ،الطبعة السادسة 1424 ،ىػ 2003 -ـ ،أصؿ الكتاب :رسالة دكتكراه  -كمية الشريعة -

جامعة األزىر.

 -12إيثار اإلنصاؼ في آثار الخَلؼ :يكسؼ بف قزأكغمي  -أك قزغمي  -ابف عبد اهلل ،أبك
المظفر ،شمس الديف ،سبط أبي الفرج ابف الجكزم(المتكفى654 :ىػ) ،المحقؽ :ناصر العمي
الناصر الخميفي ،دار السبلـ – القاىرة ،الطبعة األكلى.1408 ،

 -13إيصاؿ السالؾ إلى أصوؿ مذىب مالؾ :محمد بف يحي بف مختار الكالتي(ت1330:ق)،
تحقيؽ :مراد بكضايو ،نشر :دار بف حزـ ،الطبعة األكلى1427 :ق2006/ـ.
 -14البحر المحيط في أصوؿ الفقو :أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي
(المتكفى794 :ىػ) ،دار الكتبي ،الطبعة األكلى1414 ،ىػ 1994 -ـ.

 -15تخريج الفروع عمى األصوؿ :محمكد بف أحمد بف محمكد بف بختيار ،أبك المناقب شياب
الديف َّ
الزٍنجاني(المتكفى656 :ىػ) ،المحقؽ :د .محمد أديب صالح ،مؤسسة الرسالة – بيركت،

الطبعة :الثانية.1398 ،

 -16التخريج الفقيي عند األصولييف :يعقوب التميمي ،بدكف طبعة كتاريخ.
 -17تشنيؼ المسامع بجمع الجوامع لتاج الديف السبكي :أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد
اهلل بف بيادر الزركشي الشافعي(المتكفى794 :ىػ) ،دراسة كتحقيؽ :د سيد عبد العزيز  -د عبد
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اهلل ربيع ،المدرساف بكمية الدراسات اإلسبلمية كالعربية بجامعة األزىر ،مكتبة قرطبة لمبحث
العممي كاحياء التراث  -تكزيع المكتبة المكية الطبعة األكلى1418 ،ىػ 1998 -ـ.

 -18التمييد في أصوؿ الفقو :محفكظ بف أحمد بف الحسف أيىبك الخطاب ال ىكٍم ىكىذاني
الحنبمي(المتكفى 510 :ىػ) ،المحقؽ :مفيد محمد أبك عمشة (الجزء  )2 - 1كمحمد بف عمي
بف إبراىيـ(الجزء  ،)4 - 3مركز البحث العممي كاحياء التراث اإلسبلمي  -جامعة أـ

القرل( ،)37الطبعة األكلى1406 ،ىػ 1985 -ـ.

 -19روضة الناظر وجنة المناظر في أصوؿ الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ :أبك محمد
مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي،

الشيير بابف قدامة المقدسي (المتكفى620 :ىػ) ،مؤسسة الرٌياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
الطبعة الثانية 1423ىػ2002-ـ.

 -20شرح القواعد واألصوؿ الجامعة والفروؽ والتقاسيـ البديعة النافعة :أبك عبد اهلل ،أحمد بف
عمر بف مساعد الحازمي ،مصدر الكتاب :دركس صكتية قاـ بتفريغيا مكقع الشيخ

الحازمي).)http://alhazme.net

 -21شفاء الغميؿ في بياف الشبو والمخيؿ ومسالؾ التعميؿ :أبك حامد محمد بف محمد الغزالي
الطكسي(المتكفى 505 :ىػ) ،المحقؽ :د .حمد الكبيسي ،أصؿ الكتاب :رسالة دكتكراه ،مطبعة
اإلرشاد – بغداد ،الطبعة األكلى1390 ،ىػ 1971 -ـ.

 -22العدة في أصوؿ الفقو :القاضي أبك يعمى  ،محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ ابف الفراء
(المتكفى 458 :ىػ) ،حققو كعمؽ عميو كخرج نصو  :د أحمد بف عمي بف سير المباركي،
األستاذ المشارؾ في كمية الشريعة بالرياض  -جامعة الممؾ محمد بف سعكد اإلسبلمية ،بدكف
ناشر ،الطبعة الثانية 1410ىػ 1990 -ـ.

 -23عمـ أصوؿ الفقو :عبد الكىاب خبلؼ(المتكفى 1375 :ىػ) ،مكتبة الدعكة  -شباب األزىر
(عف الطبعة الثامنة لدار القمـ) ،الطبعة الثامنة لدار القمـ.

 -24فتح القدير :كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ(المتكفى:
861ىػ) ،دار الفكر ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

 -25فتح القدير :محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني(المتكفى1250 :ىػ) ،دار
ابف كثير ،دار الكمـ الطيب  -دمشؽ ،بيركت ،الطبعة األكلى 1414 -ىػ.

 -26الفروؽ = أنوار البروؽ في أنواء الفروؽ :أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد
الرحمف المالكي الشيير بالقرافي(المتكفى684 :ىػ) ،عالـ الكتب ،الطبعة :بدكف طبعة كبدكف
تاريخ.
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 -27الفصوؿ في األصوؿ :أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي(المتكفى370 :ىػ)،
ك ازرة األكقاؼ الككيتية ،الطبعة الثانية1414 ،ىػ 1994 -ـ.

 -28الفقيو و المتفقو :أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم الخطيب البغدادم
(المتكفى463 :ىػ) ،المحقؽ :أبك عبد الرحمف عادؿ بف يكسؼ الغرازم ،دار ابف الجكزم –
السعكدية ،الطبعة :الثانية1421 ،ق.

 -29القواعد الفقيية وتطبيقاتيا في المذاىب األربعة :د .محمد مصطفى الزحيمي ،عميد كمية
الشريعة كالدراسات اإلسبلمية  -جامعة الشارقة ،دار الفكر – دمشؽ ،الطبعة األكلى1427 ،ىػ
2006 -ـ.

 -30المستصفى :أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي(المتكفى505 :ىػ) ،تحقيؽ :محمد
عبد السبلـ عبد الشافي ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكلى1413 ،ىػ 1993 -ـ.

سف الجيزاني ،دار ابف
 -31معالـ أصوؿ الفقو عند أىؿ السنة والجماعةَّ :
حس ٍيف بف ىح ٍ
محمد ٍ
بف ى
الجكزم ،الطبعة الخامسة1427 ،ىػ.
 -32المقدمة في األصوؿ :أبك الحسف عمي بف عمر بف القصار المالكي(ت397 :ق) ،تحقيؽ:
محمد السميماني ،نشر :دار الغرب اإلسبلمي ،الطبعة األكلى1996 :ـ.
 -33منيجية اإلماـ مالؾ األصولية الخصائص واآلثار :محمد بف حمادم التمسماني ،بدكف طبعة
كال تاريخ.
 -34الموافقات :إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي(المتكفى:
790ىػ) ،المحقؽ :أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف ،دار ابف عفاف ،الطبعة األكلى
1417ىػ1997 /ـ.

 -35موسوعة القواعد الفقيية :محمد صدقي بف أحمد بف محمد آؿ بكرنك أبك الحارث الغزم،
مؤسسة الرسالة ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى1424 ،ىػ 2003 -ـ.

 -36نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي :أحمد الريسكني ،الدار العالمية لمكتاب اإلسبلمي،
الطبعة الثانية  1412 -ىػ 1992 -ـ.

 -37نفائس األصوؿ في شرح المحصوؿ :شياب الديف أحمد بف إدريس القرافي(ت 684ىػ)،
المحقؽ :عادؿ أحمد عبد المكجكد ،عمي محمد معكض ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،الطبعة
األكلى1416 ،ىػ 1995 -ـ.

 -38الوجيز في أصوؿ الفقو اإلسَلمي :األستاذ الدكتكر محمد مصطفى الزحيمي ،دار الخير
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،دمشؽ – سكريا ،الطبعة الثانية1427 ،ىػ 2006 -ـ.
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رابعاً :كتب الفقو:

أ -الفقو الحنفي:
-1

الختيار لتعميؿ المختار :عبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي البمدحي ،مجد الديف أبك

الفضؿ الحنفي (المتكفى683 :ىػ) ،مطبعة الحمبي  -القاىرة 1356 ،ىػ 1937 /ـ.

-2

اسة:
األ ْ
در ى
َص ُؿ :أبك عبد اهلل محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني(المتكفى 189 :ىػ) ،تحقيؽ ىك ى
محمد بكينككالف ،دار ابف حزـ ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى1433 ،ىػ -
الدكتكر
َّ

-3

البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ :زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد ،المعركؼ بابف نجيـ

2012ـ.

المصرم (المتكفى970 :ىػ) ،كفي آخره :تكممة البحر الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي
الطكرم الحنفي القادرم (ت بعد  1138ىػ) ،كبالحاشية :منحة الخالؽ البف عابديف ،دار

-4
-5

الكتاب اإلسبلمي ،الطبعة الثانية  -بدكف تاريخ.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :عبلء الديف ،أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي

(المتكفى587 :ىػ) ،دار الكتب العممية ،الطبعة الثانية1406 ،ىػ 1986 /ـ.

البناية شرح اليداية :أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى

الحنفي بدر الديف العيني(المتكفى855 :ىػ) ،دار الكتب العممية  -بيركت ،لبناف ،الطبعة
-6

األكلى 1420 ،ىػ 2000 /ـ.

تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ وحاشية ّْ
الش ْم ِب ّْي :عثماف بف عمي بف محجف البارعي ،فخر

الديف الزيمعي الحنفي (المتكفى 743 :ىػ) ،المطبعة الكبرل األميرية  -بكالؽ ،القاىرة ،الطبعة
-7

األكلى 1313 ،ىػ.

التجريد لمقدوري :أحمد بف محمد بف أحمد بف جعفر بف حمداف أبك الحسيف القدكرم(المتكفى:
428ىػ) ،المحقؽ :مركز الدراسات الفقيية كاالقتصادية :أ .د محمد أحمد سراج ،أ .د عمي

-8
-9

جمعة محمد ،دار السبلـ – القاىرة ،الطبعة الثانية1427 ،ىػ 2006 -ـ.

تحفة الفقياء :محمد بف أحمد بف أبي أحمد ،أبك بكر عبلء الديف السمرقندم (المتكفى :نحك
540ىػ) ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة الثانية 1414 ،ىػ 1994 /ـ.

عمي ابف أبي العز الحنفي(المتكفى 792
التنبيو عمى مشكَلت اليداية :صدر الديف عم ٌي بف ٌ
ىػ) ،تحقيؽ كدراسة :عبد الحكيـ بف محمد شاكر(جػ  - )3 ،2 ،1أنكر صالح أبك زيد(جػ ،4
 ،)5أصؿ الكتاب :رسالة ماجستير -الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة ،مكتبة الرشد ناشركف
 -المممكة العربية السعكدية الطبعة األكلى1424 ،ىػ 2003 -ـ.
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 -10الجوىرة النيرة :أبك بكر بف عمي بف محمد الحدادم العبادم َّ ً
م اليمني الحنفي (المتكفى:
الزبًيد ٌ
800ىػ) ،المطبعة الخيرية ،الطبعة األكلى1322 ،ىػ.
 -11حاشية الطحطاوي عمى مراقي الفَلح شرح نور اإليضاح :أحمد بف محمد بف إسماعيؿ
الطحطاكم الحنفي (المتكفي 1231ىػ) ،المحقؽ :محمد عبد العزيز الخالدم ،دار الكتب
العممية بيركت – لبناف ،الطبعة :الطبعة األكلى 1418ىػ 1997 -ـ.

 -12الحجة عمى أىؿ المدينة :أبك عبد اهلل محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني (المتكفى189 :ىػ)،
المحقؽ :ميدم حسف الكيبلني القادرم ،عالـ الكتب – بيركت ،الطبعة الثالثة1403 ،ق.
ً
صني
 -13الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار :محمد بف عمي بف محمد الح ٍ
المعركؼ بعبلء الديف الحصكفي الحنفي(المتكفى1088 :ىػ) ،المحقؽ :عبد المنعـ خميؿ
إبراىيـ ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكلى1423 ،ىػ2002 -ـ.

 -14رد المحتار عمى الدر المختار :ابف عابديف ،محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف
الدمشقي الحنفي (المتكفى1252 :ىػ) ،دار الفكر-بيركت ،الطبعة الثانية1412 ،ىػ /
1992ـ.

 -15شرح مختصر الطحاوي :أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي(المتكفى370 :ىػ)،
المحقؽ :د .عصمت اهلل عناية اهلل محمد  -أ .د .سائد بكداش  -د محمد عبيد اهلل خاف  -د
زينب محمد حسف فبلتة ،أعد الكتاب لمطباعة كراجعو كصححو :أ .د .سائد بكداش ،دار
البشائر اإلسبلمية  -كدار السراج ،الطبعة األكلى 1431ىػ 2010 -ـ.

 -16العناية شرح اليداية :محمد بف محمد بف محمكد ،أكمؿ الديف أبك عبد اهلل ابف الشيخ شمس
الديف ابف الشيخ جماؿ الديف الركمي البابرتي(المتكفى786 :ىػ) ،دار الفكر ،بدكف طبعة
كبدكف تاريخ.

 -17الغرة المنيفة في تحقيؽ بعض مسائؿ اإلماـ أبي حنيفة :عمر بف إسحؽ بف أحمد اليندم
الغزنكم ،سراج الديف ،أبك حفص الحنفي(المتكفى773 :ىػ) ،مؤسسة الكتب الثقافية ،الطبعة

األكلى 1986-1406ىػ.

 -18كنز الدقائؽ :أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ الديف النسفي(المتكفى710 :ىػ)،
المحقؽ :أ .د .سائد بكداش ،دار البشائر اإلسبلمية ،دار السراج ،الطبعة األكلى1432 ،ىػ -
2011ـ.

 -19المباب في الجمع بيف السنة والكتاب :جماؿ الديف أبك محمد عمي بف أبي يحيى زكريا بف
مسعكد األنصارم الخزرجي المنبجي(المتكفى686 :ىػ) ،المحقؽ :د .محمد فضؿ عبد العزيز
المراد ،دار القمـ  -الدار الشامية  -سكريا  /دمشؽ  -لبناف  /بيركت ،الطبعة الثانية،
1414ىػ 1994 /ـ.
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 -20المباب في شرح الكتاب :عبد الغني بف طالب بف حمادة بف إبراىيـ الغنيمي الدمشقي الميداني
الحنفي (المتكفى1298 :ىػ) ،حققو ،كفصمو ،كضبطو ،كعمؽ حكاشيو :محمد محيي الديف عبد
الحميد ،المكتبة العممية ،بيركت – لبناف ،بدكف تاريخ.

 -21المبسوط :محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي (المتكفى483 :ىػ) ،دار
المعرفة – بيركت ،بدكف طبعة1414 ،ىػ 1993/ـ.

 -22متف بداية المبتدي في فقو اإلماـ أبي حنيفة :عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني
المرغيناني ،أبك الحسف برىاف الديف (المتكفى593 :ىػ) ،مكتبة كمطبعة محمد عمي صبح –

القاىرة ،بدكف تاريخ.

 -23مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر :عبد الرحمف بف محمد بف سميماف المدعك بشيخي زاده،
يعرؼ بداماد أفندم(المتكفى1078 :ىػ) ،دار إحياء التراث العربي ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

 -24المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلماـ أبي حنيفة رضي اهلل عنو :أبك المعالي برىاف
الديف محمكد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمر بف ىم ىازةى البخارم الحنفي (المتكفى616 :ىػ)،
المحقؽ :عبد الكريـ سامي الجندم ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى،
 1424ىػ 2004 /ـ.

 -25مختصر القدوري في الفقو الحنفي :أحمد بف محمد بف أحمد بف جعفر بف حمداف أبك
الحسيف القدكرم (المتكفى428 :ىػ) ،المحقؽ :كامؿ محمد محمد عكيضة ،الناشر :دار الكتب
العممية ،الطبعة األكلى1418 ،ىػ1997 -ـ.

 -26مراقي الفَلح شرح متف نور اإليضاح :حسف بف عمار بف عمي الشرنببللي المصرم الحنفي
(المتكفى1069 :ىػ) ،اعتنى بو كراجعو :نعيـ زرزكر ،المكتبة العصرية ،الطبعة األكلى،
1425ىػ 2005 -ـ.

 -27منحة السموؾ في شرح تحفة المموؾ :أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف
حسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف العينى(المتكفى855 :ىػ) ،المحقؽ :د .أحمد عبد الرزاؽ
الكبيسي ،ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية – قطر ،الطبعة األكلى1428 ،ىػ 2007 -ـ.

 -28النير الفائؽ شرح كنز الدقائؽ :سراج الديف عمر بف إبراىيـ بف نجيـ الحنفي(المتكفي:
1005ىػ) ،المحقؽ :أحمد عزك عناية ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكلى1422 ،ىػ -
2002ـ.

 -29نور اإليضاح ونجاة األرواح في الفقو الحنفي :حسف بف عمار بف عمي الشرنببللي المصرم
الحنفي (المتكفى1069 :ىػ) ،المحقؽ :محمد أنيس ميرات ،المكتبة العصرية ،الطبعة
1246ىػ2005 -ـ.
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 -30اليداية في شرح بداية المبتدي :عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني المرغيناني ،أبك
الحسف برىاف الديف (المتكفى593 :ىػ) ،المحقؽ :طبلؿ يكسؼ ،دار احياء التراث العربي -
بيركت ،بدكف سنة.

ب -الفقو المالكي:

السالؾ إلى أَشرؼ المسالؾ في فقو اإلماـ مالؾ :عبد الرحمف بف محمد بف عسكر
شاد َّ
ْ -1إر ُ
البغدادم ،أبك زيد أك أبك محمد ،شياب الديف المالكي(المتكفى732 :ىػ) ،كبيامشو :تقريرات
مفيدة إلبراىيـ بف حسف ،شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده ،مصر -الطبعة
الثالثة ،بدكف تاريخ.

 -2أسيؿ المدارؾ «شرح إرشاد السالؾ في مذىب إماـ األئمة مالؾ» :أبك بكر بف حسف بف عبد
اهلل الكشناكم(المتكفى 1397 :ىػ) ،دار الفكر ،بيركت – لبناف ،الطبعة الثانية ،بدكف تاريخ.
 -3اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخَلؼ :القاضي أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر البغدادم
المالكي (422ىػ) ،المحقؽ :الحبيب بف طاىر ،دار ابف حزـ ،الطبعة األكلى1420 ،ىػ -
1999ـ.

 -4بداية المجتيد ونياية المقتصد :أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبي
الشيير بابف رشد الحفيد(المتكفى595 :ىػ) ،دار الحديث – القاىرة ،بدكف طبعة1425 ،ىػ /
2004ـ.

 -5البياف والتحصيؿ كالشرح كالتكجيو كالتعميؿ لمسائؿ المستخرجة :أبك الكليد محمد بف أحمد بف
رشد القرطبي (المتكفى520 :ىػ) ،حققو :د محمد حجي كآخركف ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت
– لبناف ،الطبعة الثانية 1408 ،ىػ 1988 /ـ.

 -6التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ :محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ العبدرم الغرناطي،
أبك عبد اهلل المكاؽ المالكي (المتكفى897 :ىػ) ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكلى1416 ،ىػ-
1994ـ.

 -7التبصرة :عمي بف محمد الربعي ،أبك الحسف ،المعركؼ بالمخمي(المتكفى478 :ىػ) ،دراسة
كتحقيؽ :الدكتكر أحمد عبد الكريـ نجيب ،ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،قطر ،الطبعة
األكلى1432 ،ىػ 2011 -ـ

 -8التنبيو عمى مبادئ التوجيو  -قسـ العبادات :أبك الطاىر إبراىيـ بف عبد الصمد بف بشير
التنكخي الميدكم(المتكفى :بعد 536ىػ) ،المحقؽ :الدكتكر محمد بمحساف ،دار ابف حزـ ،بيركت
– لبناف ،الطبعة األكلى1428 ،ىػ 2007 -ـ.
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 -9التوسط بيف مالؾ وابف القاسـ في المسائؿ التي اختمفا فييا مف مسائؿ المدونة :قاسـ بف
خمؼ بف فتح بف عبد اهلل بف جبير ،أبك عبيد الجبيرم (المتكفى378 :ىػ) ،المحقؽ :باحُّك
مصطفى ،دار الضياء ،مصر ،الطبعة األكلى 1426 ،ىػ 2005 -ـ.
 -10التوضيح في شرح المختصر الفرعي لبف الحاجب :خميؿ بف إسحاؽ بف مكسى ،ضياء الديف
الجندم المالكي المصرم (المتكفى776 :ىػ) ،المحقؽ :د .أحمد بف عبد الكريـ نجيب ،الناشر،

مركز نجيبكيو لممخطكطات كخدمة التراث ،الطبعة األكلى1429 ،ىػ 2008 -ـ.

 -11الثمر الداني شرح رسالة ابف أبي زيد القيرواني :صالح بف عبد السميع اآلبي
األزىرم(المتكفى1335 :ىػ) ،المكتبة الثقافية – بيركت ،بدكف تاريخ.

 -12جامع األميات :عثماف بف عمر بف أبي بكر بف يكنس ،أبك عمرك جماؿ الديف ابف الحاجب
الكردم المالكي(المتكفى646 :ىػ) ،المحقؽ :أبك عبد الرحمف األخضر األخضرم ،اليمامة
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الطبعة الثانية1421 ،ىػ 2000 -ـ.

 -13الجامع لمسائؿ المدونة :أبك بكر محمد بف عبد اهلل بف يكنس التميمي الصقمي(المتكفى:
 451ىػ) ،المحقؽ :مجمكعة باحثيف في رسائؿ دكتكراه ،معيد البحكث العممية كاحياء التراث

اإلسبلمي  -جامعة أـ القرل (سمسمة الرسائؿ الجامعية المكصى بطبعيا) ،تكزيع :دار الفكر
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى1434 ،ىػ 2013 -ـ.

 -14حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير :محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي(المتكفى:
1230ىػ) ،دار الفكر ،الطبعة :بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.

 -15حاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني :أبك الحسف ،عمي بف أحمد بف مكرـ
الصعيدم العدكم (نسبة إلى بني عدم ،بالقرب مف منفمكط)(المتكفى1189 :ىػ) ،المحقؽ:
يكسؼ الشيخ محمد البقاعي ،دار الفكر – بيركت ،بدكف طبعة1414 ،ىػ 1994 /ـ.

 -16الخَلصة الفقيية عمى مذىب السادة المالكية :محمد العربي القركم ،دار الكتب العممية –
بيركت ،بدكف تاريخ.

 -17الدر الثميف والمورد المعيف(شرح المرشد المعيف عمى الضركرم مف عمكـ الديف) ،محمد بف
أحمد ميارة المالكي ،المحقؽ :عبد اهلل المنشاكم ،دار الحديث القاىرة1429 ،ىػ 2008 -ـ.

 -18الذب عف مذىب اإلماـ مالؾ :أبك محمد عبد اهلل بف(أبي زيد) عبد الرحمف النفزم ،القيركاني،
المالكي (المتكفى 386 :ىػ) ،المحقؽ :د .محمد العممي ،مراجعة :د .عبد المطيؼ الجيبلني ،د.
مصطفى عكمي ،المممكة المغربية  -الرابطة المحمدية لمعمماء  -مركز الدراسات كاألبحاث
كاحياء التراث  -سمسمة نكادر التراث ( ،)13الطبعة :األكلى 1432 ،ىػ 2011 -ـ.
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 -19الذخيرة :أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير
بالقرافي(المتكفى684 :ىػ) ،المحقؽ :محمد حجي كآخركف ،دار الغرب اإلسبلمي -بيركت،

الطبعة األكلى1994 ،ـ.

 -20روضة المستبيف في شرح كتاب التمقيف :أبك محمد ،كأبك فارس ،عبد العزيز بف إبراىيـ بف
أحمد القرشي التميمي التكنسي المعركؼ بابف بزيزة(المتكفى 673 :ىػ) ،المحقؽ :عبد المطيؼ
زكاغ ،دار ابف حزـ ،الطبعة األكلى1431 ،ىػ 2010 -ـ.

 -21الشامؿ في فقو اإلماـ مالؾ :بيراـ بف عبد اهلل بف عبد العزيز بف عمر بف عكض ،أبك
الدمي ً
البقاء ،تاج الديف السممي َّ
الد ًم ً
اط ٌي المالكي(المتكفى805 :ىػ) ،ضبطو كصححو :أحمد
م ِّ ٍ ى
ير ٌ
بف عبد الكريـ نجيب ،مركز نجيبكيو لممخطكطات كخدمة التراث ،الطبعة األكلى1429 ،ىػ -
2008ـ.

 -22شرح التمقيف :أبك عبد اهلل محمد بف عمي بف عمر التَّ ًميمي المازرم المالكي(المتكفى:
محمد المختار ال ٌسبلمي ،دار الغرب ً
اإلسبلمي ،الطبعة
536ىػ) ،المحقؽ :سماحة الشيخ
َّ
األكلى2008 ،ـ.

 -23شرح الرسالة :أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادم المالكي(المتكفى:
 422ىػ) ،اعتنى بو :أبك الفضؿ الدمياطي أحمد بف عمي ،دار ابف حزـ ،الطبعة األكلى،
1428ىػ 2007 -ـ.

 -24شرح ُّ
الزرقاني عمى مختصر خميؿ ومعو :الفتح الرباني فيما ذىؿ عنو الزرقاني ،عبد الباقي
بف يكسؼ بف أحمد الزرقاني المصرم(المتكفى1099 :ىػ) ،ضبطو كصححو كخرج آياتو :عبد

السبلـ محمد أميف ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى1422 ،ىػ 2002 -ـ.

 -25شرح مختصر خميؿ :محمد بف عبد اهلل الخرشي المالكي أبك عبد اهلل (المتكفى1101 :ىػ)،
دار الفكر لمطباعة – بيركت ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.

 -26عقد الجواىر الثمينة في مذىب عالـ المدينة :أبك محمد جبلؿ الديف عبد اهلل بف نجـ بف
شاس بف نزار الجذامي السعدم المالكي(المتكفى616 :ىػ) ،دراسة كتحقيؽ :أ .د .حميد بف
محمد لحمر ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى1423 ،ىػ 2003 -ـ.

ُ -27ع ُيوف المسائؿ :أبك محمد عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادم المالكي(المتكفى:
محمد إبراىيـ بكركيبة ،دار ابف حزـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
422ىػ) ،دراسة كتحقيؽ :عمي َّ
بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى1430 ،ىػ 2009 -ـ.

الحاجة كككب عبيد ،مطبعة اإلنشاء ،دمشؽ – سكريا،
 -28فقو العبادات عمى المذىب المالكي:
ٌ
الطبعة األكلى 1406ىػ 1986 -ـ.
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 -29الفواكو الدواني عمى رسالة ابف أبي زيد القيرواني :أحمد بف غانـ (أك غنيـ) بف سالـ ابف
مينا ،شياب الديف النفراكم األزىرم المالكي(المتكفى1126 :ىػ) ،دار الفكر ،بدكف طبعة،
1415ىػ 1995 /ـ.

 -30القوانيف الفقيية :أبك القاسـ ،محمد بف أحمد بف محمد بف عبد اهلل ،ابف جزم الكمبي ،بدكف
طبعة ،كبدكف تاريخ.

 -31الكافي في فقو أىؿ المدينة :أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ
النمرم القرطبي (المتكفى463 :ىػ) ،المحقؽ :محمد محمد أحيد كلد ماديؾ المكريتاني ،مكتبة
الرياض الحديثة ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية ،الطبعة الثانية1400 ،ىػ1980/ـ.

 -32كفاية األخيار في حؿ غاية الختصار :أبك بكر بف محمد بف عبد المؤمف بف حريز بف معمى
الحسيني الحصني ،تقي الديف الشافعي(المتكفى829 :ىػ) ،المحقؽ :عمي عبد الحميد بمطجي
كمحمد كىبي سميماف ،دار الخير – دمشؽ ،الطبعة األكلى1994 ،ـ.

 -33متف الرسالة :أبك محمد عبد اهلل بف (أبي زيد) عبد الرحمف النفزم ،القيركاني،
المالكي(المتكفى386 :ىػ) ،دار الفكر ،بدكف تاريخ.

 -34مختصر العَلمة خميؿ :خميؿ بف إسحاؽ بف مكسى ،ضياء الديف الجندم المالكي
المصرم(المتكفى776 :ىػ) ،المحقؽ :أحمد جاد ،دار الحديث/القاىرة ،الطبعة األكلى،
1426ىػ2005/مػ.

 -35المختصر الفقيي لبف عرفة :محمد بف محمد ابف عرفة الكرغمي التكنسي المالكي ،أبك عبد
اهلل(المتكفى 803 :ىػ) ،المحقؽ :د .حافظ عبد الرحمف محمد خير ،مؤسسة خمؼ أحمد الخبتكر

لؤلعماؿ الخيرية ،الطبعة األكلى1435 ،ىػ 2014 -ـ.

 -36المدونة :مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني(المتكفى179 :ىػ) ،دار الكتب
العممية الطبعة األكلى1415 ،ىػ 1994 -ـ.

 -37المعونة عمى مذىب عالـ المدينة «اإلماـ مالؾ بف أنس» :أبك محمد عبد الكىاب بف عمي
الحؽ ،المكتبة
بف نصر الثعمبي البغدادم المالكي(المتكفى422 :ىػ) ،المحقؽ :حميش عبد
ٌ
التجارية ،مصطفى أحمد الباز  -مكة المكرمة ،كأصؿ الكتاب :رسالة دكتكراه بجامعة أـ القرل
بمكة المكرمة ،بدكف طبعة كبدكف كتاريخ.

 -38المقدمات المميدات :أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد القرطبي (المتكفى520 :ىػ) ،دار
الغرب اإلسبلمي ،الطبعة األكلى 1408 ،ىػ 1988 /ـ.
اىج التَّ ِ
ِ
حص ِ
كح ِّؿ
ش ِ
يؿ ونتائج لطائؼ التَّأ ِْويؿ في َ
رح َ
المد َّونة ى
 -39م َن ُ
بف سعيد الرجراجي (المتكفى :بعد 633ىػ) ،اعتنى بو :أبك الفضؿ
دار ابف حزـ ،الطبعة األكلى1428 ،ىػ 2007 -ـ.
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 -40منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ :محمد بف أحمد بف محمد عميش ،أبك عبد اهلل المالكي
(المتكفى1299 :ىػ) ،دار الفكر– بيركت ،بدكف طبعة1409 ،ىػ1989/ـ.

 -41مواىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد
الرعيني المالكي(المتكفى954 :ىػ) ،دار الفكر،
الرحمف الطرابمسي المغربي ،المعركؼ بالحطاب ُّ

الطبعة الثالثة1412 ،ىػ 1992 /ـ.

المد َّونة مف غيرىا مف األ ً
َّ -42
النوادر و ّْ
يميات :أبك محمد عبد اهلل بف (أبي
الزيادات عمى َما في َ
زيد) عبد الرحمف النفزم ،القيركاني ،المالكي (المتكفى386 :ىػ) ،تحقيؽ :مجمكعة مف
المحققيف ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت ،الطبعة األكلى1999 ،ـ.

ت -الفقو الشافعي:
-1
-2
-3
-4

أسنى المطالب في شرح روض الطالب :زكريا بف محمد بف زكريا األنصارم ،زيف الديف أبك
يحيى السنيكي(المتكفى926 :ىػ) ،دار الكتاب اإلسبلمي ،الطبعة :بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.

اإلقناع في الفقو الشافعي :أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم،
الشيير بالماكردم(المتكفى450 :ىػ) ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.

اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع :شمس الديف ،محمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي

(المتكفى977 :ىػ) ،المحقؽ :مكتب البحكث كالدراسات  -دار الفكر – بيركت ،بدكف تاريخ.

األـ :الشافعي أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب
بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي (المتكفى204 :ىػ) ،دار المعرفة – بيركت ،بدكف

-5
-6

طبعة1410 ،ىػ1990/ـ.

بحر المذىب في فروع المذىب الشافعي :الركياني ،أبك المحاسف عبد الكاحد بف إسماعيؿ

(ت  502ىػ) ،المحقؽ :طارؽ فتحي السيد ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكلى2009 ،ـ.

البياف في مذىب اإلماـ الشافعي :أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني
الشافعي (المتكفى558 :ىػ) ،المحقؽ :قاسـ محمد النكرم ،دار المنياج – جدة ،الطبعة
األكلى1421 ،ىػ2000 -ـ.

-7

تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب = حاشية البجيرمي عمى الخطيب ،سميماف بف محمد بف

-8

تحفة المحتاج في شرح المنياج :أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي ،ركجعت

الب ىج ٍي ىرًم ٌي المصرم الشافعي(المتكفى1221 :ىػ) ،دار الفكر ،بدكف طبعة ،تاريخ النشر:
عمر ي
1415ىػ 1995 -ـ.
كصححت :عمى عدة نسخ بمعرفة لجنة مف العمماء ،المكتبة التجارية الكبرل بمصر لصاحبيا
مصطفى محمد ،بدكف تاريخ.
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-9

التدريب في الفقو الشافعي المسمى بػ «تدريب المبتدم كتيذيب المنتيي» ،كمعو «تتمة
التدريب» :لعمـ الديف صالح ابف الشيخ سراج الديف البمقيني  -رحمو اهلل [-كتبدأ التتمة مف
كتاب النفقات إلى آخر الكتاب] :سراج الديف أبي حفص عمر بف رسبلف البمقيني الشافعي،

حققو كعمؽ عميو :أبك يعقكب نشأت بف كماؿ المصرم ،دار القبمتيف ،الرياض  -المممكة

العربية السعكدية ،الطبعة األكلى1433 ،ىػ 2012 -ـ.

 -10التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي :محيي السنة ،أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف
الفراء البغكم الشافعي(المتكفى 516 :ىػ) ،المحقؽ :عادؿ أحمد عبد المكجكد ،عمي محمد
معكض ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكلى1418 ،ىػ 1997 -ـ.

 -11حاشيتا قميوبي وعميرة :أحمد سبلمة القميكبي كأحمد البرلسي عميرة ،دار الفكر – بيركت،
بدكف طبعة1415 ،ىػ1995-ـ.

 -12الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىك شرح مختصر المزني :أبك الحسف عمي بف
محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم ،الشيير بالماكردم (المتكفى450 :ىػ) ،المحقؽ:

الشيخ عمي محمد معكض ،كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ،دار الكتب العممية ،بيركت –
لبناف ،الطبعة األكلى 1419 ،ىػ 1999-ـ.

 -13حمية العمماء في معرفة مذاىب الفقياء :محمد بف أحمد بف الحسيف بف عمر ،أبك بكر
قي ،الممقب فخر اإلسبلـ ،المستظيرم الشافعي(المتكفى507 :ىػ)،
الشاشي القفاؿ الفار ٌ
المحقؽ :د .ياسيف أحمد إبراىيـ درادكة ،مؤسسة الرسالة  /دار األرقـ  -بيركت  /عماف،
الطبعة األكلى1980 ،ـ.

 -14روضة الطالبيف وعمدة المفتيف :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم(المتكفى:
676ىػ) ،تحقيؽ :زىير الشاكيش ،المكتب اإلسبلمي ،بيركت -دمشؽ -عماف ،الطبعة الثالثة،
1412ىػ 1991 /ـ.

مي
َ -15
سمى يبشرل الكريـ ب ىشرح ىم ىسائؿ التَّعميـ :ىسعيد بف محمد ىب ى
الم ٌ
المقَ ّد َمة الحضرمية ي
شرح ُ
اع ٌ
ب ً
اعشف َّ
الد ٍك ىعنً ُّي الرباطي الحضرمي الشافعي(المتكفى1270 :ىػ) ،دار المنياج لمنشر
ى
كالتكزيع ،جدة ،الطبعة األكلى1425 ،ىػ 2004 -ـ.

 -16فتح الوىاب بشرح منيج الطَلب(ىك شرح لممؤلؼ عمى كتابو ىك منيج الطبلب الذم
اختصره المؤلؼ مف منياج الطالبيف لمنككم) :زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم،
زيف الديف أبك يحيى السنيكي (المتكفى926 :ىػ) ،دار الفكر لمطباعة كالنشر ،الطبعة
1414ىػ1994/ـ.
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 -17كفاية األخيار في حؿ غاية الختصار :أبك بكر بف محمد بف عبد المؤمف بف حريز بف معمى
الحسيني الحصني ،تقي الديف الشافعي(المتكفى829 :ىػ) ،المحقؽ :عمي عبد الحميد بمطجي
كمحمد كىبي سميماف ،بدكف طبعة ،كبدكف كتاريخ.

 -18كفاية النبيو في شرح التنبيو :أحمد بف محمد بف عمي األنصارم ،أبك العباس ،نجـ الديف،
المعركؼ بابف الرفعة(المتكفى710 :ىػ) ،المحقؽ :مجدم محمد سركر باسمكـ ،دار الكتب
العممية ،الطبعة األكلى2009 ،ـ.

 -19متف أبي شجاع المسمى الغاية والتقريب :أحمد بف الحسيف بف أحمد ،أبك شجاع ،شياب
الديف أبك الطيب األصفياني(المتكفى593 :ىػ) ،عالـ الكتب ،بدكف تاريخ.

 -20المجموع شرح الميذب(مع تكممة السبكي كالمطيعي) ،أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ
النككم (المتكفى676 :ىػ) ،دار الفكر ،بدكف تاريخ.

 -21مختصر المزني(مطبكع ممحقا باألـ لمشافعي) :إسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ ،أبك إبراىيـ
المزني (المتكفى264 :ىػ) ،دار المعرفة – بيركت1410 ،ىػ1990/ـ.

 -22مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج :شمس الديف ،محمد بف أحمد الخطيب
الشربيني الشافعي (المتكفى977 :ىػ) ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكلى1415 ،ىػ -
1994ـ.

 -23منياج الطالبيف وعمدة المفتيف في الفقو :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم
(المتكفى676 :ىػ) ،المحقؽ :عكض قاسـ أحمد عكض ،دار الفكر ،الطبعة األكلى،
1425ىػ2005/ـ.

 -24الميذب في فقو اإلماـ الشافعي :أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الشيرازم(المتكفى:
476ىػ) ،دار الكتب العممية ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.

 -25النجـ الوىاج في شرح المنياج :كماؿ الديف ،محمد بف مكسى بف عيسى بف عمي َّ
الد ًميرم
أبك البقاء الشافعي(المتكفى808 :ىػ) ،دار المنياج(جدة) ،المحقؽ :لجنة عممية ،الطبعة:
األكلى1425 ،ىػ 2004 -ـ.

 -26نياية المحتاج إلى شرح المنياج :شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب
الديف الرممي (المتكفى1004 :ىػ) ،دار الفكر ،بيركت1404 ،ىػ1984/ـ.

 -27نياية المطمب في دراية المذىب :عبد الممؾ بف عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الجكيني ،أبك
المعالي ،ركف الديف ،الممقب بإماـ الحرميف (المتكفى478 :ىػ) ،حققو كصنع فيارسو :أ .د.

الديب ،دار المنياج ،الطبعة األكلى1428 ،ىػ2007-ـ.
عبد العظيـ محمكد ٌ
 -28الوسيط في المذىب :أبك حامد محمد بف محمد الغزالي الطكسي (المتكفى505 :ىػ) ،المحقؽ:
أحمد محمكد إبراىيـ  ،محمد محمد تامر ،دار السبلـ – القاىرة ،الطبعة األكلى1417 ،ق.
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ث -الفقو الحنبمي:
-1
-2

األسئمة واألجوبة الفقيية :أبك محمد عبد العزيز بف محمد بف عبد الرحمف بف عبد المحسف

السمماف (المتكفى1422 :ىػ) ،بدكف طبعة ،كبدكف تاريخ.

اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ :مكسى بف أحمد بف مكسى بف سالـ بف عيسى بف سالـ
الحجاكم المقدسي ،ثـ الصالحي ،شرؼ الديف ،أبك النجا (المتكفى968 :ىػ) ،المحقؽ :عبد

-3

المطيؼ محمد مكسى السبكي ،دار المعرفة بيركت – لبناف ،بدكف تاريخ.

اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخَلؼ :عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكم

الدمشقي الصالحي الحنبمي(المتكفى885 :ىػ) ،دار إحياء التراث العربي ،الطبعة الثانية -
-4

بدكف تاريخ.

الجامع لعموـ اإلماـ أحمد ،أبك عبد اهلل أحمد بف حنبؿ :لخالد الرباط ،سيد عزت عيد[بمشاركة
الباحثيف بدار الفبلح] ،دار الفبلح لمبحث العممي كتحقيؽ التراث ،الفيكـ  -جميكرية مصر

-5
-6

العربية ،الطبعة األكلى 1430 ،ىػ 2009 -ـ.

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع :عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي الحنبمي
النجدم (المتكفى1392 :ىػ) ،بدكف ناشر ،الطبعة األكلى 1397 -ىػ.

دقائؽ أولي النيى لشرح المنتيى المعركؼ بشرح منتيى اإلرادات :منصكر بف يكنس بف

صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى الحنبمى(المتكفى1051 :ىػ) ،عالـ الكتب ،الطبعة
-7

األكلى1414 ،ىػ 1993 /ـ.

الروض المربع شرح زاد المستقنع :منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس
البيكتى الحنبمى(المتكفى1051 :ىػ) ،كمعو :حاشية الشيخ العثيميف كتعميقات الشيخ السعدم،

-8
-9

خرج أحاديثو :عبد القدكس محمد نذير ،دار المؤيد  -مؤسسة الرسالة ،بدكف تاريخ.

شرح الزركشي :شمس الديف محمد بف عبد اهلل الزركشي المصرم الحنبمي (المتكفى:
772ىػ) ،دار العبيكاف ،الطبعة األكلى 1413 ،ىػ 1993 /ـ.

الشرح الكبير عمى متف المقنع :عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة المقدسي
الجماعيمي الحنبمي ،أبك الفرج ،شمس الديف (المتكفى682 :ىػ) ،دار الكتاب العربي لمنشر
كالتكزيع ،بدكف تاريخ.

 -10الشرح الممتع عمى زاد المستقنع :محمد بف صالح بف محمد العثيميف (المتكفى1421 :ىػ)،
دار ابف الجكزم ،الطبعة األكلى 1428 - 1422 ،ىػ.

 -11شرح زاد المستقنع :حمد بف عبد اهلل بف عبد العزيز الحمد ،بدكف دار نشر ،كبدكف تاريخ.

 -12شرح زاد المستقنع :محمد بف محمد المختار الشنقيطي ،مصدر الكتاب  :دركس صكتية قاـ
بتفريغيا مكقع الشبكة اإلسبلمية ،بدكف تاريخ.
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 -13العدة شرح العمدة :عبد الرحمف بف إبراىيـ بف أحمد ،أبك محمد بياء الديف المقدسي(المتكفى:
624ىػ) ،دار الحديث ،القاىرة ،بدكف طبعة ،تاريخ النشر1424 :ىػ 2003ـ.

 -14عمدة الطالب لنيؿ المآرب «في الفقو عمى المذىب األحمد األمثؿ مذىب اإلماـ أحمد بف
محمد بف حنبؿ» :لمنصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى
الحنبمى(المتكفى1051 :ىػ) ،حققو كاعتنى بو :مطمؽ بف جاسر بف مطمؽ الفارس الجاسر،
مؤسسة الجديد النافع لمنشر كالتكزيع ،الككيت ،الطبعة األكلى1431 ،ىػ 2010 -ـ.

 -15عمدة الفقو :أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي
ثـ الدمشقي الحنبمي ،الشيير بابف قدامة المقدسي(المتكفى620 :ىػ) ،المحقؽ :أحمد محمد
عزكز ،المكتبة العصرية ،الطبعة 1425ىػ 2004 -ـ.

 -16الفروع وتصحيح الفروع :محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج ،أبك عبد اهلل ،شمس الديف
المقدسي الرامينى ثـ الصالحي الحنبمي (المتكفى763 :ىػ) ،المحقؽ :عبد اهلل بف عبد المحسف
التركي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكلى  1424ىػ 2003 /ـ.

 -17الكافي في فقو اإلماـ أحمد :أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة
الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي ،الشيير بابف قدامة المقدسي (المتكفى620 :ىػ)،

دار الكتب العممية ،الطبعة األكلى1414 ،ىػ 1994 /ـ.

 -18كتاب الصياـ مف شرح العمدة :تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف
عبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي(المتكفى728 :ىػ)،

المحقؽ :زائد بف أحمد النشيرم ،تقديـ :عبد اهلل بف عبد الرحمف السعد ،دار األنصارم،
الطبعة األكلى1417 ،ىػ 1996 -ـ.

 -19كشاؼ القناع عف متف اإلقناع :منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس
البيكتى الحنبمى (المتكفى1051 :ىػ) ،دار الكتب العممية ،بدكف طبعة كتاريخ.

 -20المبدع في شرح المقنع :إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف مفمح ،أبك إسحاؽ ،برىاف
الديف (المتكفى884 :ىػ) ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة األكلى 1418 ،ىػ /
1997ـ.

 -21متف الخرقي عمى مذىب ابي عبد اهلل أحمد بف حنبؿ الشيباني :أبك القاسـ عمر بف الحسيف
بف عبد هلل الخرقي(المتكفى334 :ىػ) ،دار الصحابة لمتراث1413 ،ىػ1993-ـ.

 -22مجموع الفتاوى :تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني (المتكفى:
728ىػ) ،المحقؽ :عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ ،مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ
الشريؼ ،المدينة النبكية ،المممكة العربية السعكدية1416 ،ىػ1995/ـ.

225

الفكارسىالعامة

 -23المحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ :عبد السبلـ بف عبد اهلل بف الخضر بف
محمد ،ابف تيمية الحراني ،أبك البركات ،مجد الديف (المتكفى652 :ىػ) ،مكتبة المعارؼ-
الرياض ،الطبعة الثانية 1404ىػ 1984-ـ.

 -24مسائؿ أحمد بف حنبؿ رواية ابنو عبد اهلل :أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف
أسد الشيباني (المتكفى241 :ىػ) ،المحقؽ :زىير الشاكيش ،المكتب اإلسبلمي – بيركت،

الطبعة األكلى1401 ،ىػ 1981ـ.

 -25مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ واسحاؽ بف راىويو :إسحاؽ بف منصكر بف بيراـ ،أبك يعقكب
المركزم ،المعركؼ بالككسج(المتكفى251 :ىػ) ،عمادة البحث العممي ،الجامعة اإلسبلمية
بالمدينة المنكرة ،المممكة العربية السعكدية ،الطبعة األكلى1425 ،ىػ 2002 -ـ.

 -26مسائؿ اإلماـ أحمد رواية أبي داود السجستاني :أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف
بشير بف شداد بف عمرك األزدم الس ً
ِّج ٍستاني(المتكفى275 :ىػ) ،تحقيؽ :أبي معاذ طارؽ بف

عكض اهلل بف محمد مكتبة ابف تيمية ،مصر ،الطبعة األكلى1420 ،ىػ 1999 -ـ.

 -27المسائؿ الفقيية مف كتاب الروايتيف والوجييف :القاضي أبك يعمى ،محمد بف الحسيف بف
محمد بف خمؼ المعركؼ بػ ابف الفراء(المتكفى458 :ىػ) ،المحقؽ :د .عبد الكريـ بف محمد
البلحـ ،مكتبة المعارؼ ،الرياض الطبعة األكلى(1405ىػ 1985 -ـ).

 -28مطالب أولي النيى في شرح غاية المنتيى :مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي شيرة،
الرحيبانى مكلدا ثـ الدمشقي الحنبمي (المتكفى1243 :ىػ) ،المكتب اإلسبلمي ،الطبعة الثانية،
1415ىػ 1994 /ـ.

 -29المغني :أبك محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ
الدمشقي الحنبمي ،الشيير بابف قدامة المقدسي (المتكفى620 :ىػ) ،مكتبة القاىرة ،بدكف
طبعة1388 ،ىػ 1968 /ـ.

 -30المقنع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني رحمو اهلل تعالى :مكفؽ الديف أبك محمد عبد
اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة المقدسي(المتكفى 620 :ىػ) ،قدـ لو كترجـ لمؤلفو :عبد
القادر األرناؤكط ،حققو كعمؽ عميو :محمكد األرناؤكط ،ياسيف محمكد الخطيب ،مكتبة
السكادم لمتكزيع ،جدة  -المممكة العربية السعكدية ،الطبعة األكلى1421 ،ىػ 2000 -ـ.

 -31الممخص الفقيي :صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف ،دار العاصمة ،الرياض ،المممكة
العربية السعكدية الطبعة األكلى1423 ،ىػ.

الم ىنجَّى بف عثماف بف أسعد ابف المنجى التنكخي
 -32الممتع في شرح المقنع :زيف الديف ي
الحنبمي695 - 631،ىػ) ،دراسة كتحقيؽ :عبد الممؾ بف عبد اهلل بف دىيش ،مكتبة األسدم،
مكة المكرمة 1424ىػ 2003 -ـ.
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 -33منار السبيؿ في شرح الدليؿ :ابف ضكياف ،إبراىيـ بف محمد بف سالـ(المتكفى1353 :ىػ)،
المحقؽ :زىير الشاكيش ،المكتب اإلسبلمي ،الطبعة السابعة  1409ىػ1989-ـ.

 -34منتيى اإلرادات :تقي الديف محمد بف أحمد الفتكحي الحنبمي الشيير بابف النجار(972ىػ)،
المحقؽ :عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكلى1419 ،ىػ -
1999ـ.

 -35نيؿ المآرب بشرح دلِيؿ الطَّالِب :عبد القادر بف عمر بف عبد القادر ابف عمر بف أبي تغمب
بف سالـ التغمبي َّ
الش ٍي ىباني(المتكفى1135 :ىػ) ،المحقؽ :الدكتكر محمد يسميماف عبد اهلل األشقر
 -رحمو اهلل  -مكتبة الفبلح ،الككيت ،الطبعة األكلى1403 ،ىػ 1983 -ـ.

 -36اليداية عمى مذىب اإلماـ أبي عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني :محفكظ بف أحمد
بف الحسف ،أبك الخطاب الكمكذاني ،المحقؽ :عبد المطيؼ ىميـ  -ماىر ياسيف الفحؿ،

مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى 1425 ،ىػ 2004 /ـ.

ج -الفقو الظاىري:

 المحمى باآلثار :أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي القرطبي الظاىرم(المتكفى:
456ىػ) ،دار الفكر – بيركت ،بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

خامساً :كتب الفقو العاـ:
-1

-2

-3

الشيباني ،أبك المظفر،
اختَلؼ األئمة العمماء :يحيى بف ( يى ىب ٍي ىرة بف) محمد بف ىبيرة الذىمي
ٌ
عكف الديف (المتكفى560 :ىػ) ،المحقؽ :السيد يكسؼ أحمد ،دار الكتب العممية  -لبناف /
بيركت ،الطبعة األكلى1423 ،ىػ2002 -ـ.

الم ٍرىكًزم(المتكفى294 :ىػ)،
اختَلؼ الفقياء :أبك عبد اهلل محمد بف نصر بف الحجاج ى
الد ٍكتيكر مح َّمد طى ً
اىر ىح ًك ٍيـ ،األستاذ المساعد بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد
المحقؽ ٍ ُّ :ي ى
اإلسبلمية ،أضكاء السمؼ -الرياض ،الطبعة األكلى1420 ،ىػ 2000-ـ.

اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء :أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم(المتكفى:
319ىػ) ،المحقؽ :صغير أحمد األنصارم أبك حماد ،مكتبة مكة الثقافية ،رأس الخيمة -

-4

اإلمارات العربية المتحدة ،الطبعة األكلى1425 ،ىػ2004 -ـ.

اإلعَلـ بفوائد عمدة األحكاـ :ابف الممقف سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد
الشافعي المصرم (المتكفى804 :ىػ) ،المحقؽ :عبد العزيز بف أحمد بف محمد المشيقح ،دار

العاصمة لمنشر كالتكزيع ،المممكة العربية السعكدية ،الطبعة األكلى1417 ،ىػ 1997 -ـ.
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-5

اإلقناع في مسائؿ اإلجماع :عمي بف محمد بف عبد الممؾ الكتامي الحميرم الفاسي ،أبك
الحسف ابف القطاف (المتكفى628 :ىػ) ،المحقؽ :حسف فكزم الصعيدم ،الفاركؽ الحديثة

-6
-7

لمطباعة كالنشر ،الطبعة األكلى1424 ،ىػ 2004 -ـ.

اإلقناع لبف المنذر :أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم(المتكفى319 :ىػ)،
تحقيؽ :الدكتكر عبد اهلل بف عبد العزيز الجبريف ،الطبعة األكلى1408 ،ىػ.

األوسط في السنف واإلجماع والختَلؼ :أبك بكر محمد بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرم
(المتكفى319 :ىػ) ،تحقيؽ :أبك حماد صغير أحمد بف محمد حنيؼ ،دار طيبة  -الرياض –

-8

السعكدية ،الطبعة األكلى 1405 -ىػ1985 ،ـ.

بموغ المراـ مف أدلة األحكاـ :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر

العسقبلني (المتكفى852 :ىػ) ،تحقيؽ كتخريج كتعميؽ :سمير بف أميف الزىرم ،دار الفمؽ –
-9

الرياض ،الطبعة السابعة1424 ،ىػ.
ِ
توضيح األحكاـ مف بموغ المراـ :أبك عبد الرحمف عبد اهلل بف عبد الرحمف بف صالح بف حمد

بف محمد بف حمد بف إبراىيـ البساـ التميمي(المتكفى1423 :ىػ) ،مكتىبة األسدم ،م ٌكة
ً
الخام ىسة1423 ،ىػ2003 -ـ.
المكرمة ،الطبعة
ٌ

 -10زاد المعاد في ىدي خير العباد :محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ
الجكزية (المتكفى751 :ىػ) ،مؤسسة الرسالة ،بيركت  -مكتبة المنار اإلسبلمية ،الككيت،
الطبعة السابعة كالعشركف1415 ،ىػ 1994/ـ.

 -11السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار :محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني
اليمني (المتكفى1250 :ىػ) ،دار ابف حزـ ،الطبعة األكلى ،بدكف تاريخ.

 -12صحيح فقو السنة وأدلتو وتوضيح مذاىب األئمة :أبك مالؾ كماؿ بف السيد سالـ ،مع
تعميقات فقيية معاصرة ،فضيمة الشيخ /ناصر الديف األلباني ،كفضيمة الشيخ /عبد العزيز بف
باز ،كفضيمة الشيخ /محمد بف صالح العثيميف ،المكتبة التكفيقية ،القاىرة – مصر2003 ،ـ.
َّ
ُّ َّ
أىـ َّ
النظريات الفقيية كتحقيؽ
الفقو
-13
ُ
اإلسَلمي وأدلتُ ُو(الشامؿ لؤلدلٌة ال ىشرعية كاآلراء المذىبية ك ٌ
النبكيَّة كتخريجيا) :أ .د .ك ٍى ىبة بف مصطفى ُّ
األحاديث َّ
الز ىحٍيمً ٌي ،دار الفكر  -سكريَّة – دمشؽ،
ى
الطبعة الرابعة المنقحة ،بدكف تاريخ.

محمد بف
محمد المطمؽ ،دَّ .
المي َّ
سر :أ .د .عبد اهلل بف محمد ٌ
 -14الفقو َ
الطيار ،أ .د .عبد اهلل بف ٌ
الكطف َّ
لمنشر ،الرياض  -المممكة العربية السعكدية ،الطبعة :جػ 7ك11
إبراىيـ
ى
المكسى ،ىم ىد يار ى
 :13 -األكلى  ،2011 /1432باقي األجزاء :الثانية1433 ،ىػ 2012 -ـ.
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 -15مجموع الفتاوى :تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني(المتكفى:
728ىػ) ،المحقؽ :عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ ،مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ

الشريؼ ،المدينة النبكية ،المممكة العربية السعكدية1416 ،ىػ1995/ـ.

 -16مختصر اختَلؼ العمماء :أبك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة
األزدم الحجرم المصرم المعركؼ بالطحاكم(المتكفى321 :ىػ) ،المحقؽ :د .عبد اهلل نذير

أحمد ،دار البشائر اإلسبلمية –بيركت ،الطبعة الثانية.1417 ،

 -17المدخؿ إلى دراسة المذاىب الفقيية :عمى جمعة كمحمد عبد الكىاب ،دار السبلـ – القاىرة،
الطبعة الثانية 1422 -ىػ 2001 /ـ.

 -18مراتب اإلجماع في العبادات والمعامَلت والعتقادات :أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف
حزـ األندلسي القرطبي الظاىرم(المتكفى 456 :ىػ) ،دار الكتب العممية – بيركت ،بدكف
تاريخ.

 -19مصطمحات المذاىب الفقيية كأسرار الفقو المرمكز في األعبلـ كالكتب كاآلراء كالترجيحات:
مريـ محمد صالح الظفيرم ،رسالة ماجستير  -جامعة األزىر  -كمية الدراسات اإلسبلمية
كالعربية (مصر) ،دار ابف حزـ ،الطبعة :األكلى 1422 ،ىػ  2002 -ـ.

 -20المعاني البديعة في معرفة اختَلؼ أىؿ الشريعة :محمد بف عبد اهلل بف أبي بكر الحثيثي
الصردفي الريمي ،جماؿ الديف(المتكفى792 :ىػ) ،تحقيؽ :سيد محمد مينى ،دار الكتب
العممية – بيركت ،الطبعة األكلى(1419ىػ 1999 -ـ).

 -21موسوعة الفقو اإلسَلمي :محمد بف إبراىيـ بف عبد اهلل التكيجرم ،بيت األفكار الدكلية،
الطبعة األكلى1430 ،ىػ 2009 -ـ.

 -22الموسوعة الفقيية الكويتية :صادر عف :ك ازرة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية –
الككيت1427 - 1404(،ىػ).

 -23الموسوعة الفقيية الميسرة في فقو الكتاب والسنة :حسيف بف عكدة العكايشة ،المكتبة
اإلسبلمية ،عماف  -األردف ،دار ابف حزـ ،بيركت  -لبناف ،الطبعة األكلى ،مف - 1423
1429ىػ.

 -24إعَلـ الموقعيف عف رب العالميف :محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ
الجكزية (المتكفى751 :ىػ) ،تحقيؽ :محمد عبد السبلـ إبراىيـ ،دار الكتب العممية – بيركت،

الطبعة األكلى1411 ،ىػ1991 -ـ.

 -25اإلحكاـ شرح أصوؿ األحكاـ :عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ العاصمي القحطاني الحنبمي
النجدم (المتكفى1392 :ىػ) ،الطبعة الثانية1406 ،ىػ.
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سادساً :كتب المغة والمصطمحات:
-1

أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداكلة بيف الفقياء :قاسـ بف عبد اهلل بف أمير عمي
القكنكم الركمي الحنفي (ت978ىػ) ،تحقيؽ :يحيى حسف مراد ،نشر :دار الكتب العممية،

-2
-3
-4

الطبعة 2004ـ1424-ىػ.

الرزاؽ الحسيني،
محمد بف عبد
محمد بف
تاج العروس مف جكاىر القامكس:
ٌ
ٌ
ٌ
َّ
الزبيدم(ت1205ىػ) ،تحقيؽ :مجمكعة مف المحققيف ،دار اليداية ،بدكف تاريخ.

تيذيب المغة :محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم ،أبك منصكر(المتكفى370 :ىػ) ،المحقؽ:

محمد عكض مرعب ،دار إحياء التراث العربي – بيركت ،الطبعة األكلى2001 ،ـ.

الصحاح تاج المغة وصحاح العربية :أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي(المتكفى:
393ىػ) ،تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر عطار ،دار العمـ لممبلييف – بيركت ،الطبعة الرابعة

-5
-6

-7
-8

1407ىػ 1987 -ـ.

القاموس الفقيي لغة واصطَلحا :الدكتكر سعدم أبك حبيب ،دار الفكر ،دمشؽ – سكرية،
الطبعة الثانية 1408ىػ 1988 -ـ.

القاموس المحيط :مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركز آبادم(المتكفى817 :ىػ)،
قسكسي ،مؤسسة
تحقيؽ :مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة ،بإشراؼ :محمد نعيـ العر ي
الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت – لبناف ،الطبعة الثامنة1426 ،ىػ 2005 -ـ.

لساف العرب :محمد بف مكرـ بف عمى أبك الفضؿ ،جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم
الركيفعى اإلفريقى(ت711ىػ) ،دار صادر – بيركت ،الطبعة الثالثة 1414 -ىػ.

مجمؿ المغة لبف فارس :أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم ،أبك الحسيف(المتكفى:
395ىػ) ،دراسة كتحقيؽ :زىير عبد المحسف سمطاف ،دار النشر :مؤسسة الرسالة – بيركت،

-9

الطبعة الثانية 1406 -ىػ 1986 -ـ.

مختار الصحاح :زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم

(ت666ىػ) ،تحقيؽ :يكسؼ الشيخ محمد ،نشر :المكتبة العصرية  -الدار النمكذجية ،بيركت
– صيدا ،الطبعة الخامسة1420 ،ىػ 1999 /ـ.

 -10معجـ المغة العربية المعاصرة :د أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت1424ىػ) بمساعدة فريؽ
عمؿ ،عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى1429 ،ىػ 2008 -ـ.

 -11معجـ لغة الفقياء :محمد ركاس قمعجي  -حامد صادؽ قنيبي ،دار النفائس لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،الطبعة الثانية1408 ،ىػ 1988 -ـ.

 -12معجـ مقاييس المغة :أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم ،أبك الحسيف(المتكفى:
395ىػ) ،المحقؽ :عبد السبلـ محمد ىاركف ،دار الفكر1399 ،ىػ 1979 -ـ.
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 -13موسوعة كشاؼ اصطَلحات الفنوف والعموـ :محمد بف عمي ابف القاضي محمد حامد بف
محمد صابر الفاركقي الحنفي التيانكم(المتكفى :بعد 1158ىػ) ،تقديـ كاشراؼ كمراجعة :د.
ٌ
رفيؽ العجـ ،تحقيؽ :د .عمي دحركج ،نقؿ النص الفارسي إلى العربية :د .عبد اهلل الخالدم،
الترجمة األجنبية :د .جكرج زيناني ،مكتبة لبناف ناشركف – بيركت ،الطبعة األكلى -
1996ـ.

 -14النياية في غريب الحديث واألثر :مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف
محمد ،ابف األثير(ت606 :ىػ) ،تحقيؽ :طاىر أحمد الزاكل  -محمكد محمد الطناحي،
المكتبة العممية ،لمنشر كالتكزيع  -بيركت1399 ،ىػ 1979 -ـ.

سابعاً :كتب األعَلـ والت ارجـ والطبقات:
-1
-2
-3

األعَلـ :خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس ،الزركمي الدمشقي(المتكفى:
1396ىػ) ،دار العمـ لممبلييف ،الطبعة :الخامسة عشر  -أيار  /مايك 2002ـ.

اإلماـ مالؾ بف أنس – إماـ دار اليجرة :عبد الغني الدقر ،طبعة دار القمـ -دمشؽ ،الطبعة
الثانية 1419ق1998-ـ.

النتقاء في فضائؿ الثَلثة األئمة الفقياء مالؾ ،كالشافعي ،كأبي حنيفة رضي اهلل عنيـ :أبك

عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي (المتكفى:
-4

463ىػ) ،دار الكتب العممية – بيركت ،بدكف تاريخ.

التاريخ األوسط (مطبكع خطأ باسـ التاريخ الصغير) :محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف
المغيرة البخارم ،أبك عبد اهلل(المتكفى256 :ىػ) ،المحقؽ :محمكد إبراىيـ زايد ،دار الكعي،

-5
-6

مكتبة دار التراث – حمب ،القاىرة ،بدكف تاريخ.

تاريخ الثقات :أبك الحسف أحمد بف عبد اهلل بف صالح العجمى الككفي(المتكفى261 :ىػ) ،دار

الباز الطبعة األكلى 1405ىػ1984-ـ.

التاريخ الكبير :محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم ،أبك عبد اهلل(المتكفى:
256ىػ) ،طبعة دائرة المعارؼ العثمانية ،حيدر آباد – الدكف ،طبع تحت مراقبة :محمد عبد

-7
-8

المعيد خاف ،بدكف تاريخ.

تذكرة الحفاظ :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز الذىبي(المتكفى:
748ىػ) ،دار الكتب العممية بيركت-لبناف ،الطبعة األكلى1419 ،ىػ1998 -ـ.
ترتيب المدارؾ وتقريب المسالؾ :أبك الفضؿ القاضي عياض بف مكسى اليحصبي(ت:
544ىػ) ،تحقيؽ :جزء  :1ابف تاكيت الطنجي 1965 ،ـ ،كاألجزاء  :4 ،3 ،2عبد القادر
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الصحراكم1970 -1966 ،ـ ،كالجزء الخامس :محمد بف شريفة ،كاألجزاء  :8 ،7 ،6سعيد

-9

أحمد أعراب 1983-1981ـ ،مطبعة فضالة  -المحمدية ،المغرب ،الطبعة األكلى.

تقريب التيذيب :أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسقبلني(ت:
852ىػ) ،تحقيؽ :محمد عكامة ،نشر :دار الرشيد – سكريا ،الطبعة األكلى1406 ،ق –
1986ـ.

 -10تيذيب األسماء والمغات :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم(المتكفى676 :ىػ)،
عنيت بنشره كتصحيحو كالتعميؽ عميو كمقابمة أصكلو :شركة العمماء بمساعدة إدارة الطباعة
المنيرية ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،بدكف تاريخ.

 -11تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ :يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ ،أبك الحجاج ،جماؿ
الديف ابف الزكي أبي محمد القضاعي الكمبي المزم(المتكفى742 :ىػ) ،المحقؽ :د .بشار عكاد
معركؼ ،مؤسسة الرسالة – بيركت ،الطبعة األكلى.1980 – 1400 ،

 -12جميرة تراجـ الفقياء المالكية :د .قاسـ عمي سعد ،دار البحكث لمدراسات اإلسبلمية كاحياء
التراث ،دبي الطبعة األكلى1423 ،ىػ 2002 -ـ.

 -13الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب :إبراىيـ بف عمي بف محمد ،ابف فرحكف،
برىاف الديف اليعمرم(المتكفى799 :ىػ) ،تحقيؽ كتعميؽ :الدكتكر محمد األحمدم أبك النكر،
دار التراث لمطبع كالنشر ،القاىرة ،بدكف تاريخ.

 -14سير أعَلـ النبَلء :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز
الذىبي(المتكفى748 :ىػ) ،دار الحديث -القاىرة1427 ،ىػ2006-ـ.

 -15طبقات الفقياء :أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي الشيرازم (المتكفى476 :ىػ) ،ىذبوي :محمد بف
مكرـ ابف منظكر (المتكفى711 :ىػ) ،المحقؽ :إحساف عباس ،دار الرائد العربي ،بيركت –
لبناف ،الطبعة األكلى1970 ،ـ ،بدكف تاريخ.

 -16الطبقات الكبرى :أبك عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء ،البصرم ،البغدادم
المعركؼ بابف سعد (المتكفى230 :ىػ) ،تحقيؽ :محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية –
بيركت ،الطبعة األكلى1410 ،ىػ 1990 -ـ.

 -17طبقات خميفة بف خياط :أبك عمرك خميفة بف خياط بف خميفة الشيباني العصفرم البصرم
(المتكفى240 :ىػ) ،ركاية :أبي عمراف مكسى بف زكريا بف يحيى التسترم (ت ؽ  3ىػ) ،
محمد بف أحمد بف محمد األزدم (ت .ؽ  3ىػ) ،المحقؽ :د سييؿ زكار ،دار الفكر لمطباعة
كالنشر كالتكزيع ،سنة النشر1414 :ىػ = 1993ـ.

 -18مالؾ ،حياتو وعصره -آراؤه وفقيو :محمد أبك زىرة ،طبعة دار الفكر العربي ،الطبعة الثانية،
بدكف تاريخ.
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 -19مف تكمـ فيو وىو موثوؽ أو صالح الحديث :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف
قى ٍايماز الذىبي(المتكفى748 :ىػ) ،المحقؽ :عبد اهلل بف ضيؼ اهلل الرحيمي ،الطبعة األكلي
1426ىػ 2005 -ـ.

 -20منازؿ األئمة األربعة أبي حنيفة ومالؾ والشافعي وأحمد :أبك زكريا يحيى بف إبراىيـ بف أحمد
بف محمد أبك بكر بف أبي طاىر األزدم السمماسي(المتكفى550 :ىػ) ،المحقؽ :محمكد بف
عبد الرحمف قدح ،مكتبة الممؾ فيد الكطنية ،الطبعة األكلى1422 ،ىػ2002/ـ.

 -21ميزاف العتداؿ في نقد الرجاؿ :شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قى ٍايماز
الذىبي (المتكفى748 :ىػ) ،تحقيؽ :عمي محمد البجاكم ،دار المعرفة لمطباعة كالنشر ،بيركت
– لبناف ،الطبعة األكلى1382 ،ىػ 1963 -ـ.

 -22وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف :أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف
أبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي(المتكفى681 :ىػ) ،المحقؽ :إحساف عباس ،دار صادر
– بيركت ،بدكف تاريخ.

ثامناً :كتب التاريخ:

 -1البداية والنياية :أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي(المتكفى:
774ىػ) ،المحقؽ :عمي شيرم ،دار إحياء التراث العربي ،الطبعة :األكلى  ،1408ىػ -
1988ـ

 -2ديواف المبتدأ والخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف األكبر :عبد
الرحمف بف محمد بف محمد ،ابف خمدكف أبك زيد ،كلي الديف الحضرمي اإلشبيمي(المتكفى:
808ىػ) ،المحقؽ :خميؿ شحادة ،دار الفكر ،بيركت ،الطبعة :الثانية1408 ،ىػ 1988 -ـ.

تاسعاً :الرقاؽ واآلداب واألذكار:

 -1صفة الصفوة :جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم(المتكفى:
597ىػ) ،المحقؽ :أحمد بف عمي ،دار الحديث ،القاىرة ،مصر ،الطبعة 1421ىػ2000/ـ.

 -2لطائؼ المعارؼ فيما لمواسـ العاـ مف الوظائؼ :زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب
السبلمي ،البغدادم ،ثـ الدمشقي ،الحنبمي(المتكفى795 :ىػ) ،دار ابف حزـ
بف الحسف ،ى
لمطباعة كالنشر ،الطبعة األكلى1424 ،ىػ2004/ـ.

عاش ارً :بحوث ومسائؿ:

 -1أبحاث ىيئة كبار العمماء :ىيئة كبار العمماء بالمممكة العربية السعكدية ،بدكف طبعة كتاريخ.

 -2الصوـ جنة :د خالد بف عبد الرحمف بف عمي الجريسي ،تقديـ :العبلمة الشيخ د /عبد اهلل بف
عبد الرحمف الجبريف ،بدكف طبعة كتاريخ.
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كخصائص،
ائد،
 -3الصياـ في اإلسَلـ في ضوء الكتاب والسنة -
مفيكـ ،كفضائ يؿ ،كفك ي
ي
ه
أحكاـ ،د .سعيد بف عمي بف كىؼ القحطاني،
كشركط ،كأركاف ،كمسائؿ ،كآداب،
كحكـ ،ك ه
ه
مركز الدعكة كاإلرشاد بالقصب ،الطبعة :الثانية 1431 ،ىػ 2010 -ـ.

ُ -4ن َب ٌذ في الصياـ :محمد بف صالح بف محمد العثيميف(المتكفى1421 :ىػ) ،بدكف طبعة كتاريخ.

الحادي عشر :الجوامع والمجَلت ونحوىا:

 -1التعارض بيف األدلة النقمية وأثره في المعامَلت :رسالة ماجستير بالجامعة اإلسبلمية غزة،
إعداد الطالب :محمكد لطفي الجزار ،إشراؼ الدكتكر محمد حماد يكنس ،سنة 1425ق-
2004ـ.

 -2مجموع رسائؿ الحافظ ابف رجب الحنبمي :زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف
السبلمي ،البغدادم ،ثـ الدمشقي ،الحنبمي(المتكفى795 :ىػ) ،المحقؽ :أبك مصعب
الحسف ،ى
طمعت بف فؤاد الحمكاني ،الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر ،الطبعة :جػ  /2 ،1الثانية،
1424ىػ 2003 -ـ ،جػ  /3األكلى 1424 ،ىػ 2003 -ـ ،جػ  /4األكلى1425 ،ىػ -
2004ـ.

الثاني عشر :قسـ الفتاوي:

 -1فتاوى د حساـ عفانة  :حساـ الديف بف مكسى محمد بف عفانة( ،ىذا الكتاب ىك أرشيؼ
لمفتاكل المطركحة عمى مكقع الشيخ ،حتى ذك القعدة  1431ىػ = فبراير2010ـ).
).) http://yasaloonak.net
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