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بحث بعنػػواف

اختيارات اإلمام حممد بن احلسن الشيباني الفقهية من خالل
روايته ملىطأ اإلمام مالك يف كتابي الصيام واالعتكاف
دراسة فقيية مقارنة

Imam Muhammad Al-Shaybani jurisprudential choices
through his version of Malik's Muwatta in book (Fasting,
I'tikaaf( comparative Doctrinal study
إعداد الطالب
دمحم إسماعيل أحمد سويداف
إشراؼ
األستاذ الدكتور
عمي رشيد النجار

أستاذ الحديث وعمومو بجامعة األزىر

الدكتور
بساـ حسف العف

أستاذ الفقو المقارف المساعد بجامعة األقصى

قدمت ىذه الرسالة استكماالً لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في الفقو المقارف مف كمية الشريعة في
جامعة األزىر  -غزة
ٖٔٗٛىػ ٕٓٔٙ-ـ


ب

اإلهداء
ً
ً
ً
ً
ً
إىل يٌ أرسوُ ريب رمحث لوػاهًني بشريا وٍذيرا ,وداغيا إىل اهلل ةإذٍُ ورساسا يَريا ,رسْنلا حمًد
اةٌ غتداهلل (

)

ً
ً
إىل يٌ ربياين صغريا ,وحفْين ةرطاًِا ودغْاحًّا لتريا ,وادلي المريًني حفظًّا ريب ويخػًّا
ةالصحث واهػافيث .
إىل إخْيت وأخْايت األغزاء ىلع قويب ,وسَدي يف حيايت .

ً
إىل زوسيت المريًث ,اهيت رطيج حياة غاهب اهػوى ,وحتًوج حوِْا وقسْحّا ,واكٍج غٍْا ىل يف
حيايت .
إىل فذلة لتدي ,وريحاٍث قويب ,اةنيت حاال .
إىل أصدقايئ وأحتايئ ورفقاء دريب .
ً
ً
ً
إىل ِؤالء مجيػا أِدي ِذا اهػًن اهًخْاطع ,سائال اهًْىل سن وغال أن جيػوُ خالصا لْسُّ
المريى ,وأن جيػوُ يف مْازيٌ أغًاىل يْم اهقيايث إٍُ وىل ذلك واهقادر غويُ .


ت

شكر وتقدير

الحمدهلل عمى نعمائو ,كالشكر لو عمى تكفيقو كامتنانو ,كال إلو إال هللا تعظيماً لشأنو ,القائل في محكـ تنزيمو,
َ
ّ
ُ
{ َو َيا ةِلى ّيٌِ ج ِۡػ ًَث ف ًِ ٌَ ٱهللِه} [النحل ,]ٖ٘:فممو الحمد أكالً كآخ اًر.
كانطبلقاً مف قكؿ الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص){ :م ْف َل َي ْش ُكُر َّ
ّللا}(ٔ) ,فإنني أتقدـ بالشكر كالعرفاف لشيخي
الن َ
اس َل َي ْش ُكُر َّ َ
َ
ّ
أستاذؼ :األستاذ الدكتكر :عمي رشيد النجار ,كالدكتكر :بساـ حسف العف ,المذيف قببل اإلشراؼ عمى
ك
ّ
رسالتي ,كحبياني بتكجيياتيما كتكصياتيما؛ فكاف ليما األثر البالغ في جكدتيا ,فجزاىما هللا عني كل خير,

كبارؾ فييما كفي عمميما ,كسدد عمى طريق الحق خطاىما.
كما أتقدـ بالشكر كالتقدير إلى:

األستاذ الدكتكر :مازف مصباح صباح  ..حفظو هللا ,أستاذ الفقو كأصكلو بجامعة األزىر غزة.

الدكتكر القاضي :إبراىيـ خميل النجار  ..حفظو هللا ,رئيس محكمة االستئناؼ.

عمى قبكليما مناقشة رسالتي ,كأرجك هللا أف ينفعني بتكجيياتيما كمبلحظاتيما ,كأف يجزييما عني خير

الجزاء.

كأتقدـ كذلؾ بالشكر كالتقدير لجامعة األزىر ,كعمادة الدراسات العميا ,ككمية الشريعةُ ,م َمثم ًة بعميدىا :األستاذ
الدكتكر :دمحم نجـ ,كالتي احتضنتنا في رحابيا ,كجادت عمينا بخيرة عممائيا ,كأخص بالذكر مشايخنا كأساتذتنا

الكراـ :األستاذ الدكتكر :مازف صباح ,كاألستاذ الدكتكر :سامي أبك عرجة ,كاألستاذ الدكتكر :نعيـ المصرؼ,
كالدكتكر :دمحم العمكر ,كال أنسى أف أتقدـ بالشكر كالتقدير لؤلستاذ :ناصر جكدة؛ عمى جيكده الطيبة كعممو

الدؤكب في كمية الشريعة ,فجزاىـ هللا عنا كل خير ,كبارؾ فييـ ,كنفع بيـ األمة.

كأتقدـ بالشكر كالتقدير لؤلستاذ :أميف طو عبد الغفكر؛ الذؼ تفضل بمراجعة البحث ,كتدقيقو لغكياً ,فازدانت

بياء كجماالً .
ً
إلي معركفاً ,أك شجعني عمى طمب العمـ.
إلى نصحاً ,أك قدـ َّ
كما أتقدـ بالشكر الجزيل لكل مف أىدػ َّ
كهللا كلي التكفيق

)ٔ) سنف الترمذؼ ,كتاب البر كالصمة ,باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ ,ح(ٗ٘ ,)ٖٖٜ/ٗ(/)ٜٔعف أبي ىريرة,
كاسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

ث

ملخص البحث

الحمدهلل رب العالميف ,كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ هللا األميف ,كعمى آلو كصحبو كمف تبعيـ باحساف
إلى يكـ الديف ,كبعد:

ىذه رسالة بعنكاف " :اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني الفقيية مف خالؿ روايتو لموطأ اإلماـ

مالؾ في كتابي الصياـ والعتكاؼ " دراسة فقيية مقارنة ,فقد قمت بتقسيميا إلى مقدمة كفصل تمييدؼ
كأربعة فصكؿ كخاتمة .

 فقد تناكلت الحديث في المقدمة عف طبيعة المكضكع كسبب اختياره كمنيجية البحث كخطتو.

عرفت باسـ ٍ
كل
 كتحدثت في الفصل التمييدؼ :عف ترجمة اإلماميف؛ مالؾ كدمحم بف الحسف؛ فقد َّ
منيما كنسبيما كنشأتيما كحياتيما العممية ,ثـ تحدثت عف تأليف المكطأ كسببو ,كأىمية ركاية دمحم بف
الحسف الشيباني كبما امتازت بو عف غيرىا.

 ثـ تحدثت في الفصل األكؿ :عف تعريف الصكـ كحكمو كأركانو كشركطو.

 كأما في الفصل الثاني :فقد تناكلت المسائل الفقيية التي اختارىا اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني,
فقدمت في المبحث األكؿ :الحديث عف مسائل الرؤية كالنية ,فرجحت جكاز اعتبار الشاىد الكاحد في
دخكؿ رمضاف ,ككذلؾ عدـ جكاز صكـ يكـ الغيـ؛ إال لمف كاف لو عادة فيجكز لو ,كأما في مسألة

النية فالراجح كجكب تبييت النية مف الميل لصياـ الفرض كال يشترط ذلؾ لمنفل.

 كأما المبحث الثاني :كالذؼ اختص بمسائل ما يجكز فعمو كما ُي ْكره كما يبطل الصكـ بو ,فقد رجحت
بأنو ليس عمى مف تعمد األكل كالشرب إال القضاء فقط ,كأنو يكره الكصاؿ في الصكـ كيستثنى ما
ٍ
حينئذ ,كأف األمر في الصياـ في
كاف إلى السحر ,كتجكز الحجامة لمصائـ إال مف ضعف فتكره
السفر كاسع ,يجكز فيو الصياـ كالفطر ,كاذا قدر عمى الصياـ كلـ يشق عميو كاستكػ عنده الصكـ
كالفطر ,فالصكـ لو أفضل ,كيجزئو.

 كأما الفصل الثالث :تحدثت فيو عف صكـ النكافل ,كافتتحت المبحث األكؿ :بالحديث عف صياـ يكـ
عرفة لمحاج ,كرجحت بأنو يسف لو الفطر يكـ عرفة ,ككذلؾ الحديث عف يكـ عاشكراء ,كأنو كاف

فرضاً ثـ نسخ برمضاف ,فيك اآلف مستحب صيامو ,كأما المبحث الثاني :فكاف عف حكـ صياـ أياـ

التشريق ,فرجحت جكاز صكمو لممتمتع الذؼ لـ يجد اليدؼ ,كلـ يصـ الثبلث أياـ قبل ذلؾ في األياـ

العشر ,كأما مف صاـ تطكعاً ثـ أفطر فميس عميو شيء.

 كأما الفصل الرابع :فكاف الحديث فيو عف االعتكاؼ ,كقدمت في المبحث األكؿ :تعريف االعتكاؼ
كمشركعيتو كأركانو كشركطو ,ثـ تحدثت في المبحث الثاني :عف مسألة خركج المعتكف مف معتكفو,

كأنو ال يجكز لو الخركج إال لحاجة اإلنساف كألكمو كشربو إف كاف ال يكجد ما يكفيو ,فأما إف كجد ما
ٍ
حينئذ؛ ألنو يمكف قضاء ىذه الحاجة في
يكفيو أك كاف مكجكداً في المسجد لـ يجز لو الخركج

المسجد فبل ضركرة إلى الخركج.


ج

Research Summary
Abstract All praise is due to Allah, the Lord of all that exists, and may peace
and blessings be upon Prophet Mohammed , upon his family, upon his
companions and upon his followers.
 In regard to the paper in hand, it carries the title " Imam Mohammed Bin AlHasan Ash-Shaybani's Fiqh (Jurisprudential) Selections through his
Narration to Muwatta Imam Malik in the books of Fasting and Retreat at
Masjed: comparative study" .
 This study comprises an introduction, preface, four chapters, and conclusion.
 In the introduction, the writer shows the nature of the topic, the reason
behind choosing it, and the research methods, and its plan.
 As for the preface, it is all about Imam Malek and Mohammed Bin AlHasan's biographies: their names, ancestries, and early as well as educational
lives.
 The preface, also, talks about Al-Muwata, the reason behind writing it, and
the importance of Mohammed Bin Al-Hasan Ash-Shaybani's narration as
well as its features.
 Regarding the first chapter, it talks about fasting: its definition, ruling,
pillars, and conditions.
 In the second chapter, which includes two parts, the researcher discusses the
Fiqh (Jurisprudential) issues selected by Imam Mohammed Bin Al-Hasan
Ash-Shaybani.
 The first part of this chapter discusses the intention of fasting and
observation of Ramadan, and it shows the researcher's opinion, that gives
more weight to the belief which accepts either of the previous ones as a
proof for starting Ramadan month وThis part, also, presents other opinions
by the researcher like starting to fast on a cloudy day.
 The second research that determine on questions what is allowed to be done
or what is hated and what is breaking fasting during the Ramadan fasting
day, who eat or drink in Ramadan day should repeat that day only. Its hated
to be fasting during travelling for whom Travelling is hard. And its
welcomed for anyone to fasten his breakfast as soon as the Moazen say el
Maghreb Azzan.also it is hated to contact Owens wife during fasting day but
its ok from elmaghreb time until Sahoor Its also allowed to make Hijamah
but it is not allowed for weak people,(getting what has eaten back) except its
aiming it caused damaging his fast day.
 On the subject of the third chapter, it is all about Nafela fasting ( voluntary
fasting). This chapter involves two parts: the first one talks about a pilgrim's
fasting on Arafat Day and about fasting on Ashora Day, while the other part
sheds light on the ruling on fasting during Days of Tashreeq.
 The fourth chapter lays focus on E'tekaf ( Retreat at Masjed). It includes two
parts: the first reflects the definition , ruling, pillars, and conditions of
E'tekaf, while the other talks about leaving the Masjed during E'tekaf .

ح

ُ
مقدمة

َّ
إف الحمد هلل ,نحمده كنستعينو كنستغفره ,كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا ,مف ييده هللا فبل
مضل لو ,كمف يضمل فبل ىادؼ لو ,كأشيد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريؾ لو ,كأشيد أف دمحماً عبده كرسكلو.
ّ
أما بعد:

فإف عمـ الفقو مف أفضل 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 أعماؿ المكمفيف؛ مف حيث التأصيل كالبياف ,ككذلؾ ما
استجدت مف حكداث كمممات؛ ليككف العبد عمى بصيرة في عبادتو ,فبل ينخرـ عقدىا ,كال يذىب أجرىا سدػ؛
بسكء فعل صاحبيا أك جيمو ,كلذلؾ انبرػ ليذا العمـ أفاضل الناس مف العمماء؛ ليبينكا لمناس ما نزؿ هللا عمى

رسكلو لعميـ ييتدكف ,فجمعكا كأصمكا كبينكا ,ككاف مف ضمف ىؤالء األعبلـ ,اإلماـ مالؾ بف أنس(
كاإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني (

)

) ىذا اإلماـ الفذ ,الذؼ كاف لو الفضل في نشر الفقو اإلسبلمي ,كعمى

مصنفاتو قاـ المذىب الحنفي ,كلذلؾ كقع االختيار عميو في دراستي ىذه ,كألبحث ما قرره كاختاره مف آراء,

قكؼ دليمو
ثـ أناقشيا ألرجح ما َّ
في باب الصياـ كاالعتكاؼ ,ثـ أعرضيا عمى المذاىب الفقيية المتََّبعة ,كمف َّ
كاستقامت مناقشتو ,كقد اخترت البحث في ىذه الدراسة تحت عنكاف( :اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف
الشيباني الفقيية مف خالؿ روايتو لموطأ اإلماـ مالؾ في كتابي الصياـ والعتكاؼ) .

أولً :طبيعة الموضوع:
المكضكع عبارة عف دراسة فقيية مقارنة ,الختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني(

) ,كمقارنتيا بالمذاىب

الفقيية األربعة ,ثـ مناقشتيا كترجيح ما دؿ عميو الدليل األقكػ.
ثانياً :أىمية الموضوع وأسباب اختياره:

تظير أىمية المكضكع كأسباب اختياره مف خبلؿ ما يمي:

ٔ -إف مكانة ىذا اإلماـ ,كعظمة قدره ,كعمك كعبو في العمـ ,كالرغبة الشديدة في التعرؼ عمى منيجو ,حافز
ميـ شجعني لمكتابة في ىذا المكضكع .

ٕ -تكمف أىمية البحث ,في أنو يجمع اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف ,في باب الصياـ كاالعتكاؼ ,كدراستيا
كمقارنتيا مع المذاىب الفقيية.

ٖ -إبراز دكر اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في الفقو االسبلمي كمكانتو بيف العمماء.

ٖ-أىمية الحديث عف الصياـ لما لو مف أىمية في فقو العبادات ,مف حيث ككنو ركناً مف أركاف اإلسبلـ,
كبحث مسائمو الفقيية التي اختارىا اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني(

).

ٗ -إثراء المكتبة اإلسبلمية ,خدم ًة لطمبة العمـ ,كلكل مف بحث في ىذا الشأف .
ليذه األسباب كغيرىا اخترت الكتابة في ىذا المكضكع  ,سائبلً المكلى( ) التكفيق كالسداد.


خ

ثالثاً :الجيود السابقة:

بعد البحث كالسؤاؿ ,لـ أعثر عمى مف كتب في ىذا العنكاف بالتحديد ,لكف ىناؾ مف تناكؿ مكطأ اإلماـ مالؾ

بركاية دمحم بف الحسف بالشرح كالتحقيق فقط ,كىك العبلمة عبد الحي المكنكؼ مف خبلؿ كتابو (التعميق الممجد

عمى مكطأ دمحم) ,أما دراسة اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف في مكطأ اإلماـ مالؾ بركايتو فيذه لـ ُن ْس َبق إلييا,
كعسى أف تككف فاتحة خير ,لما ليذا الكتاب مف أىمية ,ككذلؾ ىذا العالـ الفذ .
ىذا العمل جاء جزء مف مشركع اختارتو كمية الشريعة؛ لدراسة اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني مف

خبلؿ ركايتو لمكطأ اإلماـ مالؾ ,ككنت جزءاً مف ىذا العمل المبارؾ.

رابعاً :خطة البحث:

تتألف خطة البحث مف بعد المقدمة كالفصل التمييدؼ :مف أربعة فصكؿ ,كخاتمة .

كقد جاءت خطة البحث عمى النحك التالي:

المقدمة :كفييا أىمية المكضكع كأسباب اختياره ,كخطة البحث ,كمنيجو .

الفصل التمييدي

ترجمة اإلماميف مالؾ والشيباني والتعريف بالموطأ برواية الشيباني .

كفيو ثبلثة مباحث:

المبحث األوؿ :ترجمة اإلماـ مالؾ بف أنس.
كفيو أربعة مطالب:
المطمب األكؿ :اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو.
المطمب الثاني :نشأتو كصفاتو كأخبلقو.
المطمب الثالث :حياتو العممية كمؤلفاتو.
المطمب الرابع :ثناء العمماء عميو.

المبحث الثاني :ترجمة اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني.
كفيو أربعة مطالب:
المطمب األكؿ :اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو.
المطمب الثاني :نشأتو كصفاتو كأخبلقو.
المطمب الثالث :حياتو العممية كمؤلفاتو.
المطمب الرابع :ثناء العمماء عميو.

المبحث الثالث :تعريف عاـ بكتاب الموطأ برواية دمحم بف الحسف الشيباني.
كفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األكؿ :سبب تأليف المكطأ كمكانتو.

المطمب الثاني :نبذة عف منيجي اإلماميف مالؾ كدمحم في المكطأ.

المطمب الثالث :أىمية ركاية اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني مف بيف ركايات المكطأ.
د

الفصل األوؿ

حقيقة الصوـ ومشروعيتو.
كفيو مبحثاف:

المبحث األوؿ :تعريف الصوـ وحكمو وحكمة مشروعيتو.
المبحث الثاني :بياف شروط وجوب الصوـ وأركانو .
كفيو مطمباف:

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

الفصل الثاني

اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في كتاب الصياـ .
كفيو مبحثاف:

المبحث األوؿ :اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسائل الرؤية والنية.
كفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األكؿ :عدد شيكد ثبكت شير رمضاف .
المطمب الثاني :حكـ صياـ يكـ الغيـ .

المطمب الثالث :كجكب تبييت نية الصياـ مف الميل .

المبحث الثاني :اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسائل ما يبطل الصوـ وما يكره وما يستحب.
كفيو خمسة مطالب.

المطمب األكؿ :حكـ مف أكل أك شرب متعمداً في نيار رمضاف .
المطمب الثاني :حكـ الُقْبَمة لمصائـ .

المطمب الثالث :حكـ الكصاؿ في الصكـ .

المطمب الرابع :حكـ الحجامة لمصائـ .

المطمب الخامس:حكـ الصكـ في السفر.

الفصل الثالث

اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسائل صوـ النافمة والتطوع
كفيو ثبلثة مباحث:

المبحث األوؿ :اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسائل صوـ النافمة .
كفيو مطمباف:

المطمب األكؿ :صكـ يكـ عرفة.

المطمب الثاني :صكـ يكـ عاشكراء.

المبحث الثاني :اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسألة حكـ صياـ أياـ التشريق.
ذ

المبحث الثالث :اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسألة حكـ مف صاـ تطوعاً ثـ أفطر.

الفصل الرابع

اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسائل العتكاؼ.
كفيو مبحثاف:

المبحث األوؿ :تعريف العتكاؼ لغة واصطالحاً ومشروعيتو ,وأركانو وشروطو.
كفيو ثبلثة مطالب:

المطمب األكؿ :تعريف االعتكاؼ لغة كاصطبلحاً.

المطمب الثاني :حكـ االعتكاؼ ,كأدلة مشركعيتو.
المطمب الثالث :أركاف كشركط االعتكاؼ .

المبحث الثاني :اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسألة حكـ خروج المعتكف لحاجتو.
الخاتمة :كتشتمل عمى:
أ -أىـ النتائج كالتكصيات .

ب -الفيارس كتحتكؼ عمى:

ٔ -فيرس اآليات القرآنية.
ِٕ -فيرس األحاديث النبكية.
ِٖ -فيرس اآلثار.
ٗ -فيرس المصادر كالمراجع.
٘ -فيرس المكضكعات.
خامساً :منيجية البحث:

لقد اتبعت المنيج الكصفي التحميمي في ىذا البحث ,كسرت فيو كفق المنياج التالي:

ٔ -قرأت كتابي الصياـ كاالعتكاؼ مف كتاب مكطأ مالؾ بركاية اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني ,كجمعت
اختيارات اإلماـ دمحم في ىذيف الكتابيف ,كمف ثَ َّـ عرضتيا عمى المذاىب الفقيية األربعة مكتفياً بيا,
كناقشت اآلراء كرجحت ما قكؼ دليمو.

ٕ -الرجكع لممصادر األصمية لمذاىب الفقياء.

ٖ -عزك اآليات إلى سكر القرآف الكريـ مع ذكر رقـ اآلية ككتابتيا بجانب النص.
ٗ -عزك األحاديث إلى ِ
مظانيا كتخريجيا كالحكـ عمييا ,باستثناء ما كرد في الصحيحيف فسأكتفي بيما.
ّ
٘ -التعريف بالمصطمحات الكاردة في البحث ,ككذلؾ ايضاح الغمكض في بعض األلفاظ ,بالرجكع إلى
المعاجـ ككتب الفقو المختصة.

 -ٙبالنسبة لكجو الداللة ,كسبب االختبلؼ ,قمت بتكثيق المصادر التي أخذتيا منو ,كما لـ يكف ىناؾ
تكثيق كاف ىذا مف فيمي كصياغتي.

ر

 -ٚسأعتمد التكثيق في الحاشية بذكر اسـ الكتاب كاسـ مؤلفو ثـ الجزء كرقـ الصفحة ,ثـ في المراجع في
نياية البحث سيككف التكثيق كامبلً ,كقد رتبت المراجع ضمف أقساـ ,مثبلً :القرآف الكريـ كعمكمو-الحديث

كعمكمو -الفقو ...إلخ ,كرتبتيا في كل قسـ حسب كفاة المؤلف ترتيباً تصاعدياً.
 -ٛكسيككف منيجي في مناقشة المسائل الفقيية؛ عمى النحك التالي:
أ -كتابة الحديث في أكؿ المسألة.

ب -صكرة المسألة.

ت -تحرير محل النزاع.
ث -مذاىب الفقياء.

ج-اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني.
ح-سبب االختبلؼ.
خ-أدلة المذاىب.

د -مناقشة أدلة المذاىب.
ذ -الترجيح.

 -ٜكقد اقتصرت في بحثي عمى اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في كتابي الصياـ كاالعتكاؼ,
التي كانت فييا دراسة فقيية مقارنة بيف المذاىب ,كحذفت ما أجمعت عميو المذاىب األربعة؛ ألف طبيعة

البحث دراسة مقارنة ,كال حاجة لذكرىا ىنا.

ز

مقدمة في بياف المصطمحات الفقيية التي وردت عمى لساف اإلماـ دمحم بف الحسف في الكتاب

قد كردت عمى لساف اإلماـ دمحم بف الحسف بعض المصطمحات الفقيية ,كالتي أطمقيا عند الحكـ عمى

المسائل الفقيية ,فأحببت عرضيا في الجدكؿ التالي؛ تسييبلً عمى القارغ كايضاحاً لمغمكض:
ـ

المصطمح

ٔ

كبو نقكؿ

التفسير
ىذا داؿ عمى اختياره كاإلفتاء بو ,ككذلؾ فيما أشار إليو

كبو نأخذ

الحديث المذككر ,كيكافق المذىب الحنفي في الغالب(ٔ).

ٕ

العامة قبمنا

أؼ جميكر العمماء مف الصحابة كالتابعيف كمف بعدىـ

ٖ

العامة مف فقيائنا

ٗ

العامة

ٗ

ال بأس

يريد بو الجكاز(٘).

٘

ينبغي

استعماؿ دمحم "ينبغي" مبني عمى أنو أراد بو المعنى األعـ,
ّ
الشامل لمكاجب كالسنة المؤكدة ,كليس االستحباب كما في

ٙ

حسف

كيريد بالمصطمحات ىذه :معنى أعـ مقابل الكاجب بقرينة

جميل

أنو يقكؿ في بعض مكاضعو :ىذا حسف ,كليس بكاجب,

(ٕ)

يقصد بيا عامة مشايخيـ ,كقيل إنيـ فقياء العراؽ

كالككفة(ٖ).

جميكر عمماء أىل السنة مف الفقياء(ٗ).

عرؼ المتأخريف(.)ٙ

مستحسف

فيشمل السنة المؤكدة كغير المؤكدة( ,)ٚكلذلؾ ىذه األلفاظ

أفضل

ال تؤخذ عمى اطبلقيا كانما ينظر في قرائنيا ,كىذا ما عبر

عنو المكنكؼ في مقدمتو(فإياؾ أف تفيـ في كل أمر َك َس َم ُو

)ٔ) انظر :التعميق الممجد لمكنكؼ(ٔ ,)ٕٔٗ/مقدمة المحقق لكتاب المكطأ بركاية الشيباني عبدالكىاب عبدالمطيف(.)ٕٙ
)ٕ) التعميق الممجد لمكنكؼ(ٕٕٓٓ/ك.)ٕٜٓ
)ٖ)انظر :التعميق الممجد لمكنكؼ(ٔ.)ٕٔٗ/
)ٗ) انظر :المصدر السابق(ٕ.)ٕٓٗ/

)٘) انظر :مقدمة المحقق لكتاب المكطأ بركاية الشيباني عبدالكىاب عبدالمطيف(.)ٕٙ

) )ٙانظر :التعميق الممجد لمكنكؼ(ٔٔٗ٘/كٗ ,)ٔٛمقدمة المحقق لكتاب المكطأ بركاية الشيباني عبدالكىاب عبدالمطيف(.)ٕٙ
) )ٚانظر :التعميق الممجد لمكنكؼ(ٔ.)ٔٗ٘/


س

بو استحبابو كعدـ سنيتو)(ٔ).
ٚ

يريد باألثر

يريد معنى أعـ شامبلً لمحديث المرفكع كالمكقكؼ عمى

ٛ

كىك قكؿ أبي

يريد بذلؾ مكافقة اختياره لشيخو اإلماـ أبي حنيفة (ٖ).

الصحابة كمف بعدىـ(ٕ).

حنيفة

)ٔ) المصدر السابق(ٔ ,)ٔٗ٘/كممة أفضل أفادت نفس المعنى باالستقراء خبلؿ البحث ,كشرح المكطأ لمكنكؼ.

)ٕ) انظر :التعميق الممجد لمكنكؼ(ٔ ,)ٔٗٙ/مقدمة المحقق لكتاب المكطأ بركاية الشيباني عبدالكىاب عبدالمطيف()ٕٙ
)ٖ) التعميق الممجد لمكنكؼ(ٔ.)ٖٔٗ/


ش

الفصل التمييدي

وفيو ثالثة مباحث:

ترجمة اإلماميف مالؾ والشيباني والتعريف بالموطأ برواية الشيباني

المبحث األوؿ :ترجمة اإلماـ مالؾ بف أنس.
كفيو أربعة مطالب:
المطمب األكؿ :اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو.
المطمب الثاني :نشأتو كصفاتو كأخبلقو.
المطمب الثالث :حياتو العممية كمؤلفاتو.
المطمب الرابع :ثناء العمماء عميو.

المبحث الثاني :ترجمة اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني.

كفيو أربعة مطالب:
المطمب األكؿ :اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو.

المطمب الثاني :نشأتو كصفاتو كأخبلقو.
المطمب الثالث :حياتو العممية كمؤلفاتو.
المطمب الرابع :ثناء العمماء عميو.

المبحث الثالث :تعريف عاـ بكتاب الموطأ برواية دمحم بف الحسف الشيباني.

كفيو ثبلثة مطالب:

المطمب األوؿ :سبب تأليف المكطأ كمكانتو.

المطمب الثاني :نبذة عف منيجي اإلماميف مالؾ كدمحم في المكطأ.

المطمب الثالث :أىمية ركاية اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني مف بيف ركايات المكطأ.

1

المبحث األوؿ

ترجمة اإلماـ مالؾ بف أنس
كفيو أربعة مطالب:
المطمب األكؿ :اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو.
المطمب الثاني :نشأتو كصفاتو كأخبلقو.
المطمب الثالث :حياتو العممية كمؤلفاتو.
المطمب الرابع :ثناء العمماء عميو.

2

المطمب األوؿ

اسمو ونسبو ومولده ووفاتو

أولً :اسمو وكنيتو:
ىك شيخ اإلسبلـ ,حجة األمة ,إماـ دار اليجرة أبك عبد هللا مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر األصبحي
ِ
الح ْم َي ِرؼ المدني(ٔ).
ثانياً :نسبو:
 ىك اإلماـ مالؾ بف أ ََنس بف مالؾ بف أَبي عامر بف عمرك بف حارث بف َغيماف بف ُخثَيل بف عمرك بف
ِ
بف ُزرعة ,كىك ِحمير األصغر ِ
َص َب َح بف َعكؼ بف مالِ ِؾ بف َزيد ِ
الح ْم َي ِرؼ ,ثُ َّـ
بف َشداد ِ ْ َ
ْ َُ
ال َح ِارث كىك ذك أ ْ
مرة مف قريش ِإَلى عبد الرحمف بف عثماف بف ُع َب ْيِد هللا
َص َب ِحي ,المدنيَ ,ك ِع َد ُادهُ في بني تَ ْي ِـ بف َّ
األ ْ
التيمي(ٕ).

 كأمو ىيَ :عالَِي ُة ِب ْن ُت َش ِرْي ٍؾ األ َْزِدَّي ُة.
 كأعمامو ىـ :أبك ُس َي ْي ٍل نافع ,كأَُكْي ٌسَ ,كالربيع ,كالنضر ,أَكالَد أبي عامر(ٖ).
 جده مالؾ :مف كبار التابعيف كعممائيـ ,يركؼ عف عمر كعثماف كطمحة كعائشة كأبي ىريرة كحساف
كغيرىـ ,كىك مف األربعة الذيف حممكا نعش عثماف ليبلً إلى قبره كغسمكه كدفنكه .يركؼ عنو بنكه :أنس كبو

يكنى كأبك سييل نافع كالربيع ,مات سنة أربع كسبعيف عمى الصحيح(ٗ).

 أبك جده -أبك عامر" :-صحابي جميل ,شيد المغازؼ كميا مع النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) خبل بد اًر ,كذا قاؿ القاضي
عياض نقبلً عف القاضي بكر بف العبل القشيرؼ ,لكف قاؿ غيره :أبك عامر جد مالؾ األعمى ,كاف في

زماف النبي صمى هللا عميو كسمـ كلـ يمقو ,سمع عثماف بف عفاف فيك تابعي مخضرـ ,قاؿ الحافع الذىبي

في التجريد :لـ أر أحداً ذكره في الصحابة كنقمو في اإلصابة كلـ يزد عميو"(٘).

 أكالده :كاف لئلماـ مالؾ أربعة أكالد ىـ :يحيى ,كدمحم ,كحماد ,كفاطمة(.)ٙ
ثالثاً :مولده ووفاتو:

 مولده :اختمف في تاريخ مكلده ,قيل سنة تسعيف ,كقيل ثبلث كتسعيف كقيل أربع كتسعيف ,كقيل خمس
كتسعيف ,كقيل ست كتسعيف ,كقيل سبع كتسعيف لميجرة ,كالصحيح في سنة ثبلث كتسعيف

لميجرة(ٖٜىجرؼ) في المدينة النبكية ,عاـ مكت أنس خادـ رسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص)(.)ٚ
)ٔ) انظر التاريخ الكبير لمبخارؼ( ,)ٖٔٓ/ٚسير أعبلـ النببلء لمذىبي(.)ٗٛ/ٛ
)ٕ) الطبقات الكبرػ البف سعد(ٖٖٗ) ,سير أعبلـ النببلء لمذىبي(.)ٗٛ/ٛ
)ٖ) سير أعبلـ النببلء لمذىبي(.)ٜٗ/ٛ

)ٗ) شرح الزرقاني عمى المكطأ(ٔ.)ٖ٘/
)٘) المصدر السابق (ٔ.)ٖ٘/

) )ٙانظر :الديباج البف فرحكف(ٔ.)ٛٙ/

) )ٚانظر :سير أعبلـ النببلء لمذىبي(ٗٛ/ٛكٔ ,)ٚالديباج البف فرحكف(ٔ.)ٛٛ/
3

 وفاتو :اختمف في تاريخ كفاتو كالصحيح أنيا كانت يكـ األحد لتماـ اثنيف كعشريف يكماً مف مرضو في
ربيع األكؿ سنة تسع كسبعيف كمائة(ٜٔٚىجرؼ) بالمدينة ,كدفف بالبقيع ,بجكار إبراىيـ كلد النبي(صمى
هللا عميو كسمـ)(ٔ).

المطمب الثاني

نشأتو وصفاتو وأخالقو

أولً :نشأتو :نشأ اإلماـ مالؾ في بيت اشتغل بعمـ األثر ,كفي ٍ
بيئة كميا لؤلثر كالحديث ,أما بيتو فقد كاف
مشتغبلً بعمـ الحديث كاستطبلع اآلثار كأخبار الصحابة كفتاكييـ ,فجده مالؾ بف أبي عامر كاف مف كبار
التابعيف كعممائيـ ,كقد ركػ عف مجمكعة مف الصحابة ,كعمر بف الخطاب كعثماف بف عفاف كطمحة بف
عبيد هللا كعائشة أـ المؤمنيف ( ) ,أما أبكه أنس فمـ يكف اشتغالو بالحديث كثي اًر ,ألنو لك كاف لو شأف فيو

أنس إذاً مف المشتغميف
لكاف مالؾ أكؿ مف ركػ عنو ,إذ لـ يثبت عنو إال حديث ُش َؾ في صحتو ,فمـ يكف ٌ
كجِّده غناء ,كيكفي مقاميـ في العمـ لتككف األسرة
حاؿ أبيو مف العمـ ففي أعمامو َ
بالعمـ كالحديث ,كميما كاف ُ

مف األسر المشيكرة بالعمـ ,كما كاف أخك مالؾ كىك النضر بف أنس مبلزماً لمعمماء يتمقى عمييـ كيأخذ
عنيـ(ٕ).

فيذا البيت الذؼ نشأ فيو اإلماـ مالؾ ,الذؼ يكحي بالعمـ كالمعرفة ,كمكلده في المدينة النبكية عمى ساكنيا

(أفضل الصبلة كأتـ التسميـ) ,التي كاف ليا المكانة المرمكقة ,كالمنزلة العالية بيف الناس كخصكصاً العمماء,
فيي قبمة العمماء ,كميد السنف كمكطف الفتكػ ,كاجتماع الصحابة كالتابعيف ,فيي ٍ
بحق معيد العمماء ,فيذه
البيئة الغنية ,كاف ليا األثر الكبير في صقل شخصية اإلماـ ,كظيكره بالعمـ.

فقد حفع القرآف الكريـ منذ الصغر ,ثـ اتجو بعد ذلؾ إلى حفع الحديث ,كلقد 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 ,فألبستني ثياباً مشمرة ككضعت الطكيمة عمى رأسي كعممتني فكقيا ,ثـ قالت :اذىب

فاكتب اآلف.

كقاؿ رحمو هللا :كانت أمي تعممني كتقكؿ لي اذىب إلى ربيعة فتعمـ مف أدبو قبل عممو.

قاؿ ابف القاسـ :أفضى بمالؾ طمب العمـ إلى أف نقض سقف بيتو فباع خشبو ,ثـ مالت عميو الدنيا بعد"(ٖ).

ثانياً :صفاتو وأخالقو :عف مطرؼ بف عبد هللا كالشافعي كغيرىـ قالكا :كاف مالؾ بف أنس طكيبلً جسيماً

عظيـ اليامة أبيض الرأس كالمحية شديد البياض إلى الصفرة ,أعيف ,حسف الصكرة أصمع أشـ عظيـ المحية

)ٔ) انظر :الديباج البف فرحكف(ٔ ,)ٖٖٔ/الطبقات البف خياط( ,)ٜٗٚترتيب المدارؾ لمقاضي عياض(ٔ ,)ٜٔٔ/كفيات
األعياف البف خمكاف (ٗ)ٖٔٛ/

)ٕ) انظر :مالؾ ألبي زىرة(.)ٖٓ-ٕٜ

)ٖ) انظر :ترتيب المدارؾ لمقاضي عياض(ٔ.)ٖٔٔ-ٖٔٓ/
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تاميا ,تبمغ صدره ذات سعة كطكؿ ,ككاف يأخذ إطار شاربو كال يحمقو كال يحفيو كيرػ حمقو مف المثل ,ككاف
يترؾ لو سبمتيف كيحتج بفتمة عمر لشاربو ,إذا ىمو األمر ,ككصفو أبك حنيفة أنو أزرؽ أشقر.

قاؿ أبك عاصـ :ما رأيت محدثاً أحسف كجياً مف مالؾ.

كقاؿ عيسى بف عمر المديني :ما رأيت قط بياضاً كال حمرة أحسف مف كجو مالؾ ,كال أشد بياض ثكب

منو(ٔ).

كقد أُكِتي قكة في الحفع ,كسعة في العمـ ,كىيبة في المطمع ,كرجاحة في العقل ,كسداداً في الرأؼ ,كمحب ًة
َ
بيف الخمق.
وأما أخالقو :فيي أخبلؽ العالـ الرباني ,اإلماـ الكرع ,فقد كاف أحسف الناس خمقاً كأدباً؛ ينيل الناس مف أدبو

قبل عممو ,فقد قاؿ ابف كىب" :الذؼ تعممنا مف أدب مالؾ أكثر مما تعممنا مف عممو"(ٕ).

كقاؿ زياد بف يكنس كاف كهللا مالؾ أعظـ الخمق مركءة كأكثرىـ صمتاً ,ككاف إذا جمس جمسة ال ينحل منيا

حتى يقكـ كرأيتو كثير الصمت قميل الكبلـ متحفظاً لمسانو(ٖ).

المطمب الثالث

حياتو العممية ومؤلفاتو
عند التعرض لحياة اإلماـ مالؾ العممية ,فبلبد مف ذكر شيكخو ,كتبلميذه ,كجمكسو لمتعميـ ,كمؤلفاتو.

أولً :شيوخو :أدرؾ اإلماـ مالؾ مف الشيكخ ما لـ يدركو أحد بعده ,فقد أدرؾ مف التابعيف نف اًر كثي اًر ,كأدرؾ
مف تابعييـ نف اًر أكثر ,كاختار منيـ مف ارتضاه لدينو كفيمو كقيامو بحق الركاية كشركطيا ,كسكنت نفسو
إليو ,كترؾ الركاية عف أىل ِ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 الزىرؼ ,كأبك

الزناد ,كعبد الرحمف بف القاسـ بف دمحم بف أبي بكر الصديق ,كىشاـ بف عركة ,كيحيى بف سعد األنصارؼ,
(ٗ)

كعائشة بنت سعد بف أبي كقاص ,كعامر بف عبد هللا بف الزبير بف العكاـ ,كغيرىـ
الذىبي بالتفصيل بعدد األحاديث التي ركاىا عف كل كاحد منيـ كسطره في المكطأ](٘).

[فقد ذكرىـ اإلماـ

ثانياً :تالميذه ومف روى عنو :لقد كاف مككث اإلماـ مالؾ في المدينة لو األثر الكبير في نشر عممو كالتتممذ
عمى يديو كالركاية عنوِ ,ل َما كاف لممدينة مف أثر في قمكب الناس ,كقصدىا الحجاج كالمعتمركف كالزائركف,
كبير ,ككاف مف أشير تبلمذتو اإلماـ
فقد تتممذ عمى يد اإلماـ مالؾ خمق كثير ككذلؾ َرَكػ عنو ٌ
عدد ٌ

)ٔ) انظر :ترتيب المدارؾ لمقاضي عياض(ٔ ,)ٕٔٔ-ٕٔٓ/صفكة الصفكة البف الجكزؼ(ٔ.)ٖٜٙ/
)ٕ) ترتيب المدارؾ لمقاضي عياض(ٔ.)ٕٔٚ/
)ٖ) المصدر السابق(ٔ.)ٕٔٚ/

)ٗ) انظر :مالؾ لمدقر(ٖ.)ٙٛ-ٙ

)٘) انظر :سير أعبلـ النببلء لمذىبي( ,)٘ٔ-ٜٗ/ٛمالؾ لمدقر(ٔ.)ٕٙ-ٙ
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الشافعي ,كاإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني ,فأما مف حدث عنو مف شيكخو :عمو أبك سييل ,كيحيى بف أبي
كثير ,كابف شياب الزىرؼ ,كيحيى بف سعيد ,كيزيد بف الياد ,كزيد بف أبي أنيسة ,كغيرىـ.

كما حدث عنو مف أقرانو :أبك حنيفة ,كاألكزاعي ,كحماد بف زيد ,كاسماعيل بف جعفر ,كسفياف بف عيينة,
كعبد هللا بف المبارؾ ,كابف عمية ,كعبد الرحمف بف القاسـ ,كعبد الرحمف بف ميدؼ ,كعبد هللا بف كىب,

كيحيى بف يحيى الميثي ,كأبك جعفر النفيمي ,كمصعب بف عبد هللا الزبيرؼ ,كأما آخر أصحابو مكتاً فيك راكؼ

"المكطأ" أبك حذافة أحمد بف إسماعيل السيمي ,كقد عاش بعد مالؾ ثمانيف عاماً(ٔ).
ثالثاً :جموسو لمتعميـ:

جمس مالؾ لمتعميـ بعد أف نضج كاستكت رجكلتو في مسجد رسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) يفتي ,كيركؼ طبلب الحديث عنو

حديث رسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) ,ككاف مجمسو في المسجد النبكؼ الشريف؛ ىك المكاف الذؼ كاف يجمس فيو عمر بف

الخطاب لمشكرػ كالحكـ ,كلـ يفارقو في دركسو حتى مرض بسمس البكؿ ,فبعد مرضو انتقل درسو إلى بيتو,

ِ
أىل
قاؿ اإلماـ مالؾ ":ليس كل مف أحب أف يجمس في المسجد لمحديث كالفتيا جمس ,حتى
يشاكر فيو َ
الصبلح كالفضل ,فإف رأكه لذلؾ أىبلً جمس ,كما جمست حتى شيد لي سبعكف شيخاً مف أىل العمـ أني
مكضع لذلؾ"(ٕ).
رابعاً :مؤلفاتو:

مالؾ بكتاب أكثر شيرة مف كتابو المكطأ ,ككثير مف الناس ال يعمـ لو غيره ,كالكاقع أف لو
لـ ُيعرؼ
اإلماـ ٌ
ُ
تآليف غير المكطأ ,مف أشيرىا -غير المكطأ:-

ٔ -رسالتو في القدر ,كالرد عمى القدرية ,إلى ابف كىب كما يقكؿ القاضي عياض.

ٕ -كتابو في النجكـ ,كحساب مدار الزماف كمنازؿ القمر ,كىك كتاب جيد جداً ,كقد اعتمد عميو الناس في
ىذا الباب ,كجعمكه أصبلً.

ٖ -رسالتو في األقضية ,كتب بيا إلى بعض القضاة عشرة أجزاء.
ٗ -رسالتو المشيكرة في الفتكػ ,أرسميا إلى أبي غساف دمحم بف مطرؼ.
٘ -رسالتو المشيكرة إلى ىاركف الرشيد في اآلداب كالمكاعع.

 -ٙكتابو في التفسير لغريب القرآف الذؼ يركيو عنو خالد بف عبد الرحمف المخزكمي ,كقد ُركؼ عف أبي
العباس السراج النيسابكرؼ أنو قاؿ" :ىذه سبعكف ألف مسألة لمالؾ" ,كأشار إلى كتب َّ
منضدة عنده كتبيا.
ِ
الس َير" مف ركاية القاسـ عنو(ٖ).
 -ٚكقد ُنسب إلى مالؾ كتاب ُيسمى " ّ

)ٔ) انظر :سير أعبلـ النببلء لمذىبي(.)٘ٗ-ٕ٘/ٛ

)ٕ) انظر :مالؾ ألبي زىرة ( ,)٘ٓ-ٜٗمالؾ لمدقر(ٔ٘.)ٕ٘-
)ٖ) انظر :الديباج البف فرحكف(ٔ.)ٕٔ٘-ٕٔٗ/
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المطمب الرابع

ثناء العمماء عمى اإلماـ مالؾ بف أنس

ؼ لئلماـ مالؾ المكانة العممية بيف أقرانو كمريديو ,حتى أضحى عمماً مف أعبلـ األمة ,بل كمف أكبر
لقد ُع ِر َ
عمماء األرض ,الذيف أسسكا المدارس الفقيية المتبعة ,كالتي سارت بيا الركباف ,كعمييا قامت االجتيادات
ٍ
أرض إال كتستنير بآرائيـ ,كتقتدؼ باجتياداتيـ ,كتفتي بما جادت
الفقيية ,حتى كست األرض بحمتيا ,فما مف

بو قريحتيـ ,فرحـ هللا اإلماـ مالؾ رحم ًة كاسعة كأدخمو الفردكس األعمى.
كسأعرض في ىذه السطكر القميمة القادمة بعضاً مف أقكاؿ العمماء في اإلماـ مالؾ.

ٔ -فيذا اإلماـ الشافعي يقكؿ" :العمـ يدكر عمى ثبلثة :مالؾ كالميث كابف عيينة" ,كقاؿ" :مالؾ كسفياف قريناف
كمالؾ النجـ الثاقب" ,كقاؿ" :لكال مالؾ كابف عيينة لذىب عمـ الحجاز"(ٔ) ,كقاؿ" :إذا جاء األثر فمالؾ

(ٕ)
أيضا :مالؾ معممي ,كعنو أخذنا العمـ(ٖ).
النجـ"  ,كقاؿ ً
كمف مثل
ٕ -كقاؿ اإلماـ أحمد بف حنبل " :مالؾ سيد مف سادات أىل العمـ كىك إماـ في العمـ كالفقو ثـ قاؿ َ
مالؾ متبع آلثار مف تقدـ مع عقل كأدب؟ مسانيد مالؾ أشير مف أف تذكر كىك النجـ الثاقب في أىل

النقل"(ٗ).

ٖ -كقاؿ اإلماـ النككؼ " :أجمعت طكائف العمماء عمى إمامة مالؾ ,كجبللتو ,كعظيـ سيادتو ,كتبجيمو,
كتكقيره ,كاإلذعاف لو في الحفع ,كالتثبت كتعظيـ حديث رسكؿ هللا صمكات هللا كسبلمو عميو"(٘).

ٗ -كقاؿ اإلماـ الذىبي " :كقد اتفق لمالؾ مناقب ما عممتيا اجتمعت ألحد غيره:
أحدىا :طكؿ العمر كالركاية.

ثانييا :الذىف الثاقب كالفيـ كسعة العمـ.

ثالثيا :اتفاؽ األئمة عمى أنو حجة صحيح الركاية.

رابعيا :إجماع األئمة عمى دينو كعدالتو كاتباعو لمسنف.
خامسيا :تقدمو في الفقو كالفتكػ كصحة قكاعده"(.)ٙ

)ٔ) ترتيب المدارؾ لمقاضي عياض(ٔ.)ٔ٘ٓ/
)ٕ) الحمية ألبي نعيـ(.)ٖٔٛ/ٙ

)ٖ) تيذيب األسماء كالمغات لمنككؼ(ٕ.)ٚٙ/
)ٗ) صفكة الصفكة البف الجكزؼ(ٔ.)ٖٜٚ/
)٘) مالؾ لمدقر(ٗ).

) )ٙتذكرة الحفاظ لمذىبي(ٔ.)ٔ٘ٚ/
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المبحث الثاني

ترجمة اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني
كفيو أربعة مطالب:
المطمب األكؿ :اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو.
المطمب الثاني :نشأتو كصفاتو كأخبلقو.
المطمب الثالث :حياتو العممية كمؤلفاتو.

المطمب الرابع :ثناء العمماء عميو.
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المطمب األوؿ

اسمو ونسبو ومولده ووفاتو

أولً :اسمو وكنيتو ونسبو:
أبكعبدهللا ,دمحم بف الحسف بف فرقد الشيباني مكالىـ ,كقيل دمحم بف الحسف بف عبيد هللا بف مركاف ,كاف كالده
مف أىل حرستا قرية مشيكرة بظاىر دمشق ,أصمو دمشقي(ٔ) ,كقيل :إف أصمو مف الجزيرة(ٕ) ,كاف أبكه في
جند أىل الشاـ فقدـ كاسط(ٖ) ,ثـ قدـ العراؽ في آخر عيد بني أمية ,فكلد لو دمحم بكاسط سنة اثنتيف كثبلثيف
كمائة ,فحممو إلى الككفة فنشأ بيا(ٗ).

ك لعل الصكاب أف أصمو مف الجزيرة مف منتجع بني شيباف مف ديار ربيعة ,ثـ صار كالده في جند الشاـ,

كأَ ْث َرػ ,فأقاـ أىمو مرة في حرستا كمرة بقرية في فمسطيف ,ككمتاىما مف أرض الشاـ ,ك مف ىناؾ انتقمكا إلى
الككفة ,كفي أثناء إقامة أبكيو بكاسط ألجل ٍ
عمل كاف كالده تكاله بيا ,كلد دمحم ثـ عادكا إلى الككفة ,كبيا كانت
نشأتو ,كهللا أعمـ(٘).

كىك صاحب أبي حنيفة ,كىك الذؼ نشر عممو ,رحميـ هللا رحمة كاسعة(.)ٙ

ثانياً :مولده ووفاتو:

 مولده :كلد اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني سنة اثنتيف كثبلثيف كمائة لميجرة (ٕٖٔىجرؼ) ,بكاسط مف
مدف العراؽ(.)ٚ

الرؼ سنة تسع كثمانيف كمائة (ٜٔٛىجرؼ) ,كىك ابف
 وفاتو :تكفي اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني بمدينة َّ
ثماف كخمسيف سنةكدفف بجبل طبرؾ(.)ٛ

)ٔ) انظر :مناقب اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو لمذىبي(.)ٜٚ

)ٕ) الجزيرة :المراد بيا ( :جزيرة أقكر) بالقاؼ ,ىي التي بيف دجمة كالفرات ,كىي تجاكر الشاـ ,تشتمل عمى ديار مضر ,كديار
بكر ,سميت الجزيرة ,ألنيا بيف دجمة كالفرات ,كىما يقببلف مف ببلد الركـ كينحطاف متسامتيف ,حتى يمتقيا قرب البصرة ,ثـ

حراف ,كالرىا ,ك َّ
الرقة..
يصباف في البحر ,كىي صحيحة اليكاء ,بيا مدف جميمة ,كقبلع ,كحصكف كثيرة ,مف أميات مدنياَّ :

كغير ذلؾ[انظر :مراصد االطبلع عمى أسماء األمكنة كالبقاع لمبغدادؼ(ٔ.]ٖٖٔ/

)ٖ) انظر :الطبقات الكبرػ البف سعد(.)ٕٕٗ/ٚ

)ٗ) مناقب اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو لمذىبي(.)ٜٚ
)٘) بمكغ األماني لمككثرؼ(ٗ).

) )ٙانظر :تاج التراجـ البف قطمكبغا(.)ٕٖٚ

) )ٚانظر :الطبقات الكبرػ البف سعد( ,)ٕٕٗ/ٚمناقب اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو لمذىبي(.)ٜٚ
))ٛانظر :الطبقات الكبرػ البف سعد(.)ٕٕٗ/ٚ
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المطمب الثاني

نشأتو وصفاتو وأخالقو

أولً :نشأتو :بعد أف كلد اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني بمدينة كاسط حممو كالده إلى الككفة ,كبيا نشأ
كترعرع(ٔ) ,كيبدك أف كجكده في الككفة كاف خي اًر لو ,حيث تربى عمى مكائد العمماء ىناؾ كسمع مف كبارىـ

ضر
كتتممذ عمى أيدييـ ,فإنو لما بمغ سف التمييز تعمـ القرآف الكريـ كحفع منو ما تيسر لو حفظو ,كأخذ َي ْح ُ

دركس المغة العربية كالركاية ,ككانت الككفة إذ ذاؾ ميد العمكـ العربية ,كدار الحديث كالفقو منذ نزليا كبار
الصحابة كاتخذىا عمي بف أبي طالب(

) عاصمة الخبلفة ,كلما بمغ سنو أربع عشرة سنة حضر مجمس
)(ٕ) ,ثـ الزـ بعده أبا يكسف كأخذ عنو؛ ككذلؾ الزـ

أبي حنيفة فبلزمو أربعة سنيف حتى مات أبك حنيفة(

عمماء كثر فأخذ عنيـ الفقو كالحديث ,ثـ رحل إلى مكة كالمدينة فبلزـ َعالِ َم َيا اإلماـ مالؾ بف أنس ثبلث
سنيف ,ثـ أخذ عف كثيريف غيره ,حتى أصبح إماماً في العمـ ,حجة في المغة باتفاؽ أىل العمـ باستثناء
المتعصبيف ,تكلى القضاء زمف ىاركف الرشيد ,كانتيت إليو رياسة ِ
الفقو بالعراؽ بعد أبي يكسف(ٖ).
ثانياً :صفاتو وأخالقو:

 صفاتو :كاف دمحم بف الحسف(

) ذكياً متقد الذىف ,سريع الخاطر ,قكؼ الذاكرة ,ذا نفس كثابة إلى

ذكاء مفرط,
الخُمق لمغاية ,سميناً خفيف الركح ,ممتمئاً صحة كقكةُ ,ي َ
الخْم ِق ك ُ
المعالي ,جميل َ
حكى عنو ٌ
كس ْؤُدد ,ككثرةُ تبلكة ,كاف غزير العمـ ,فصيح المساف,
حتى قيل بأنو مف أذكياء العالـ ,كلو ٌ
عقل تاـُ ,

حتى قاؿ عنو الشافعي ذات يكـ ":لك أف دمحم بف الحسف كاف يكممنا عمى قدر عقمو ما فيمنا عنو ,لكنو

أخف ركحاً مف دمحم بف الحسف ,كما
أيت سميناً َّ
كاف يكممنا عمى قدر عقكلنا
فنفيم ُو" ,ككذلؾ قكلو ":ما ر ُ
ُ
أفصح منو ,كن ُت إذا رأيتو يق أر القرآف كأف القرآف نزؿ بمغتو" ,كقاؿ الشافعي( )" :حممت مف عمـ
رأيت
َ
دمحم كقر بعير"(ٗ).

 أما أخالقو :فحدث كال حرج ,فيك اإلماـ التقي الكرع ,صاحب الصدر الكاسع ,الحميـ عمى أقرانو
كمخالفيو ,صاحب الخمق الرفيع ,كالتكاضع رغـ عمك كعبو في العمـ ,كمنصبو في القضاء ,ككرمو

الفياض عمى الفقراء كالمحتاجيف ,كطمبة العمـ المشتغميف بو ,فقد ذكر المسطركف لسيرتو جزًء مف ىذه
المكاقف لئلماـ ,أذكر كاحدة منيا منعاً لئلطالة ,ما ذكره الككثرؼ عف أسد بف الفرات عندما قاؿ لو(" :إني
غريب ,قميل التفقو ,كالسماع منؾ نزر ,كالطمبة عندؾ كثير فما حيمتي؟) ,فقاؿ دمحم :اسمع مع العراقييف

)ٔ) انظر :الطبقات الكبرػ البف سعد( ,)ٕٕٗ/ٚالجكاىر المضية لعبد القادر القرشي(ٔ.)ٕ٘ٙ/
)ٕ) انظر :بمكغ األماني لمككثرؼ(٘).

)ٖ) انظر :تاريخ بغداد لمخطيب البغدادؼ(ٕ ,)ٜٔٙ/الجكاىر المضية لعبدالقادر القرشي(ٔ ,)ٕ٘ٙ/بمكغ األماني لمككثرؼ(,)ٙ
اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني لمندكؼ(ٕٗ.)ٕ٘-

)ٗ) انظر :تاريخ بغداد لمخطيب البغدادؼ(ٕ ,)ٕٔٚ/مناقب أبي حنيفة كصاحبيو(ٛٓ-ٜٚكٗ ,)ٜالجكاىر المضية لعبدالقادر
القرشي(ٔ ,)ٕ٘ٛ/طبقات الفقياء لمشيرازؼ(ٖ٘ٔ) ,بمكغ األماني لمككثرؼ(ٗ) ,مقدمة الشيخ أبي غدة عمى التعميق الممجد

لمكنكؼ(ٖٔ.)ٖٖ-ٖٕ-
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بالنيار ,ك قد جعمت لؾ الميل كحدؾ فتبيت عندؼ ك أسمعؾ ,كقاؿ أسد :ككنت أبيت عنده كينزؿ إلي
كيجعل بيف يديو قدحاً فيو الماء ,ثـ يأخذ في القراءة ,فإذا طاؿ الميل كرآني نعست مؤل يده كنضح بو

عمى كجيي فأنتبو ,فكاف ذلؾ دأبو كدأبي حتى أتيت عمى ما أريد مف السماع عميو ,ككاف دمحم بف الحسف

يتعيده بالنفقة بعد أف عمـ أف نفقتو نفدت ككاف في إحدػ المرات أعطاه ثمانيف دينا اًر حينما رآه يشرب

مف ماء السبيل ,كسعى في نفقتو عندما أراد أسد االنصراؼ"(ٔ).

)ٔ) انظر :بمكغ االماني لمككثرؼ(٘ٔ) ,اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني لمندكؼ(ٖٖٕ.)ٕٖٗ-
11

المطمب الثالث

حياتو العممية ومؤلفاتو
عند التعرض لحياة اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني العممية ,فبلبد مف ذكر شيكخو ,كتبلميذه ,كجمكسو لمتعميـ,
كمؤلفاتو.

أولً :شيوخو:
ُع ِرؼ عف اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني رحمتو لطمب العمـ ,كلذلؾ اجتمع لو مف الشيكخ الكثيريف الذيف أخذ
عنيـ العمـ ,ما بيف الككفة كمكة كالمدينة كغيرىا ,منيـ مف أخذ عنيـ الفقو كأبي حنيفة كأبي يكسف ,كمنيـ

مف أخذ عنو ركاية األحاديث عمى النحك التالي:

 فمف أىل الكوفة :أخذ بعض الفقو عف اإلماـ أبي حنيفة ,ثـ تممو عمى القاضي اإلماـ أبي يكسف بعد
مكت أبي حنيفة ,كقد أخذ الحديث منيما كمف غيرىما مثل :إسماعيل بف أبي خالد األحمسي ,كسفياف بف
سعيد الثكرؼ ,كمسعر بف كداـ ,كمالؾ بف مغكؿ ,كقيس بف الربيع ,كأبك األحكص سبلـ بف سميـ ,كسبلـ
بف سميماف ,كأبك معاكية الضرير دمحم بف خازـ ,كزفر بف اليذيل كغيرىـ.

 ومف أىل المدينة :أخذ عف اإلماـ مالؾ بف أنس ,كابراىيـ بف دمحم بف أبي يحيى ,كعبيد هللا بف عمر بف
حفص العمرؼ ,كأخكه عبد هللا ,كخارجة بف عبد هللا بف سميماف ,كدمحم بف ىبلؿ ,كالضحاؾ بف عثماف,
كاسماعيل بف رافع ,كعطاؼ بف خالد ,كاسحاؽ بف حازـ ,كىشاـ بف سعد ,كأسامة بف زيد الميثي ,كداكد

بف قيس الفراء ,كعيسى بف أبي عيسى الخياط ,كعبد الرحمف بف أبي الزناد ,كدمحم بف عبد الرحمف بف
أبي ذئب ,كخثيـ بف عراؾ.

 و مف أىل مكة :أخذ عف سفياف بف عيينة الككفي نزيل مكة ,كزمعة بف صالح ,كاسماعيل بف عبد
الممؾ ,كطمحة بف عمرك ,كسيف بف سميماف ,كابراىيـ بف يزيد األمكؼ ,كزكريا بف إسحاؽ ,كعبد هللا بف
عبد الرحمف بف يعمى الثقفي الطائفي.

 ومف البصرة :أخذ عف أبي العكاـ عبد العزيز بف الربيع البصرؼ ,كىشاـ بف أبي عبد هللا ,كالربيع بف
صبيح ,كأبك حرة كاصل بف عبد الرحمف ,كسعيد بف أبي عركبة ,كاسماعيل بف إبراىيـ البصرؼ ,كالمبارؾ
بف فضالة.

 ومف واسط :أخذ عف عباد بف العكاـ ,كشعبة بف الحجاج ,كأبك مالؾ عبد الممؾ النخعي.

 و مف أىل الشاـ :أخذ عف أبي عمرك عبد الرحمف األكزاعي ,كدمحم بف راشد المكحكلي ,كاسماعيل بف
عياش الحمصي ,كثكر بف يزيد الدمشقي.

 و مف خراساف :أخذ عف عبد هللا بف المبارؾ.
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 ومف أىل اليمامة :أخذ عف أيكب بف عتبة التيمي كغير ىؤالء مف أىل تمؾ الببلد غيرىا كلـ يزىد في
الركاية عف أقرانو كعمف ىك دكنو كما ىك شأف األكابر في ركايتيـ عف األصاغر(ٔ).

ثانياً :تالميذه:

كلما ذاع صيت دمحم بف الحسف في اآلفاؽ ,كسارت بتصانيفو الركباف قصده أناس مف أقاصي البمداف لمتفقو
عنده ,حيث كاف بمغ أعمى مراتب االجتياد ,كاف كاف يحافع عمى انتسابو ألبي حنيفة النعماف عرفاناً لجميل

يده عميو في الفقو ,ك لـ يضع استم ارره عمى انتسابو ىذا مف مرتبتو إال عند مف ال يعرؼ مراتب الرجاؿ.

كيصعب استقصاء مف تخرج بو فنكتفي ىنا بذكر جممة مف أصحابو ك تبلميذه ليعمـ أنو شيخ المجتيديف في

عصره:

 فمنيـ أبك حفص الكبير البخارؼ أحمد بف حفص العجمي ,كمنو كاف البخارؼ تمقى فقو أىل الرأؼ كجامع
الثكرؼ قبل رحبلتو.

 كأبك سميماف مكسى بف سميماف الجكزجاني ,كبو انتشرت الكتب الستة في مشارؽ األرض ك مغاربيا.
 كأبك عبدهللا دمحم بف إدريس الشافعي أحد األئمة األربعة.

 كأبك عبيد قاسـ بف سبلـ اليركؼ ذلؾ اإلماـ المجتيد الكبير.
 كعمرك بف أبي عمرك الحراني ,كدمحم بف سماعة التميمي ,كعمي بف معبد بف شداد الرقي مف جممة مف
ركػ الجامع الكبير كالجامع الصغير ,كمعمى بف منصكر الرازؼ.

 كأبك جعفر أحمد بف دمحم بف ميراف النسكؼ راكؼ المكطأ عنو ,كشعيب بف سميماف الكيساني راكؼ
الكيسانيات عنو ,كعمي بف صالح الجرجاني راكؼ الجرجانيات عنو ,كاسماعيل بف تكبة القزكيني راكؼ

السير الكبير عنو ,كأبك بكر إبراىيـ بف رستـ المركزؼ راكؼ النكادر عنو ,كأبك زكريا يحيى بف صالح

الكحاظي الحمصي مف شيكخ البخارؼ بالشاـ ,كأبك مكسى عيسى بف أباف البصرؼ راكؼ الحجج عمى
أىل المدينة عنو كمؤلف كتاب الحجج الكبير ك كتاب الحجج الصغير ك كتاب الرد عمى المريسي
كالشافعي في شركط قبكؿ األخبار ,كسفياف بف سحباف البصرؼ صاحب كتاب العمل كغيرىـ.

 كأبك بكر بف أبي مقاتل ,كأسد بف الفرات القيركاني مدكف مذىب مالؾ كشيخ سحنكف.

 كدمحم بف مقاتل الرازؼ شيخ ابف جرير ,ك يحيى بف معيف الغطفاني إماـ الجرح كالتعديل ,كعمي بف مسمـ
الطكسي ,كمكسى بف نصر الرازؼ ,كشداد بف حكيـ البمخي ,كالحسف بف حرب الرقي ,كابف جبمة ,كأبك
العباس حميد ,كأبك التكبة ربيع بف نافع الحطبي ,كعبيد هللا بف أبي حنيفة الدبكسي ,كأبك بريد عمرك بف
يزيد الجرمي ,كمصعب بف عبد هللا الزبيرؼ ,كأيكب بف الحسف النيسابكرؼ ,كخمف بف أيكب البمخي,
كعمي بف صبيح ,كعقيل بف عنبسة ,كعمي بف ميراف ,كعمرك بف ميير ,كيحيى بف أكثـ ,كأبك عبد

الرحمف المؤدب مؤدب آؿ شبيب ,كعمي بف الحسف الرازؼ ,كىشاـ بف عبيد هللا الرازؼ.

)ٔ) انظر :لساف الميزاف البف حجر العسقبلني( ,)ٙٓ/ٚبمكغ األماني لمككثرؼ( ,)ٛ-ٚاإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني
لمندكؼ(ٖٔ.)ٖ٘-
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 كدمحم بف عمر الكاقدؼ ركػ عنو كما ركػ ىك عف الكاقدؼ ك ذلؾ مف ركاية األقراف بعضيـ مف
بعض(ٔ).

ثالثاً :جموسو لمتعميـ ونشره لعمـ أبي حنيفة:
بعد ِجٍد كاجتياد في طمب العمـ ,كالتََّفُقو عمى يد كبار العمماء ,تككنت لئلماـ ممك ًة فقيية ,كعم ٍـ راسخ ,مما
أىمو لمجمكس مجمس العمماء في ٍ
سف مبكرة مف عمره ,قاؿ السمعاني عنو ":جمس لمتدريس في مسجد الككفة
كىك ابف عشريف سنة"(ٕ).

ثـ انتقل إلى بغداد عاصمة الدكلة العباسية ,فسكف بيا ,كاختمف إليو الناس كسمعكا منو الحديث كالرأؼ(ٖ),
كصنف الكتب الكثيرة كنشر عمـ أبي حنيفة(

)(ٗ).

فذاع صيتو حتى سارت لو الركباف ,كمف أشير مف سافر إليو كطمب العمـ عنده ىك اإلماـ الشافعي(

كغيره الكثير الكثير ممف اشتيركا بيف الناس بالعمـ ,أك لـ يشتيركا(٘).

),

رابعاً :مؤلفاتو:

الفقو الحنفي يديف لئلماـ دمحم بكل خير ,فيك ٍ
بحق ناشر المذىب ,كخادـ مخمص لمفقو اإلسبلمي عامة
كالحنفي خاصة ,فقد ألف كتباً كانت مداد خير لمف جاء بعده ,فيك اإلماـ الذؼ ألف في الفقو فأبدع ,كسطر

كتباً في العبلقات الدكلية فأدىش ,كفي شتى العمكـ فأفصح ,كانما كاف ىذا منو عف عمـ كدراية.

بناء كتفريعاً عمييا ,كىي عمى النحك
َف ُكتُ ُب اإلماـ دمحم حفظت المذىب الحنفي ,ككل ما جاء بعد ذلؾ كاف ً
التالي:

األوؿ :كتب ظاىر الرواية :كسميت بذلؾ ألنيا ركيت بطريق الشيرة ,أك التكاتر عف اإلماـ دمحم بف الحسف,
بخبلؼ الكتب األخرػ التي ركيت عنو بطريق اآلحاد ,كىي مف أشير كتبو؛ كىي ستة:

ٔ" -األصل" أك "المبسكط" ,كىك مف أكؿ تصانيفو ,كأجمعيا ألبكاب الفقو ,كفيو يسجل آراء أبي حنيفة كأبي
يكسف كآرائو ىك ,كيناقش كيعمل لؤلحكاـ كيستدؿ ليا ,كيقبل كيرفض مف اآلراء ,حسب منيجو الفقيي.

ٕ -الجامع الصغير" في الفقو.

ٖ -ك"الجامع الكبير" كىك كتاب جامع لجبلئل المسائل ,مشتمل عمى عيكف الركايات كمتكف الدرايات ,حتى
قاؿ بعضيـ :ما كضع في اإلسبلـ مثل جامع دمحم بف الحسف.

اكا لما فاتو فيو مف المسائل.
ٗ -الزيادات" ألفيا بعد الجامع الكبير ,استدر ً

)ٔ) انظر :لساف الميزاف البف حجر العسقبلني( ,)ٙٓ/ٚبمكغ األماني لمككثرؼ( ,)ٔٓ-ٛاإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني
لمندكؼ(ٗ٘.)ٜٔ-

)ٕ) األنساب لمسمعاني(.)ٕٓٔ/ٛ

)ٖ) انظر :تاريخ بغداد لمخطيب البغدادؼ(ٕ.)ٜٔٙ/
)ٗ) انظر :تاج التراجـ البف قطمكبغا(.)ٕٖٚ
)٘) انظر :طبقات الفقياء لمشيرازؼ(ٖ٘ٔ).
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٘ -السير الصغير -ٙ ,السير الكبير ,األكؿ :يركيو عف أبي حنيفة ,كالثاني مف آخر مؤلفاتو ,ككبلىما في
العبلقات الدكلية كأحكاـ الجياد.

الثاني :كتب تنزؿ منزلة ظاىر الرواية.
ٔ -مكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني.
ٕ -الحجة عمى أىل المدينة ,كفيو احتجاج عمى فقياء أىل المدينة في مسائل الفقو كمناقشتيا.
ٖ -ككتاب اآلثار ,كىك مسنده يركيو عف أبي حنيفة.
الثالث :كتب غير ظاىرة الرواية.

(الرّقيات) ك(الكيسانيات) ك(الجرجانيات) ك(الياركنيات) ك(النكادر)(ٔ).
المطمب الرابع

ثناء العمماء عمى اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني

ٍ
فضل عمى ٍ
كثير منيـ ,كانني ألنقل
حظي اإلماـ دمحم بمنزلة عالية بيف العمماء المنصفيف ,حتى غدا صاحب

كممات اإلماـ الشافعي فيو ,كالتي تعتبر شيادات غاليات نفيسات مف إماـ شيدت لو الدنيا بعممو ,فقاؿ(
" ما رأيت أفصح مف دمحم بف الحسف ,كنت إذا رأيتو يق أر كأف القرآف نزؿ بمغتو"(ٕ).

):

" كاف دمحم بف الحسف الشيباني إذا أخذ في المسألة كأنو قرآف ينزؿ عميو ال يقدـ حرفاً كال يؤخر".

 قاؿ الربيع بف سميماف" :كقف رجل عمى الشافعي فسألو عف مسألة فأجابو ,فقاؿ لو الرجل :يا أبا عبد
هللا ,خالفؾ الفقياء .فقاؿ لو الشافعي :كىل رأيت فقيياً قط َّ
الميـ إال أف تككف رأيت دمحم بف الحسف ,فإنو
كاف يمؤل العيف كالقمب ,كما رأيت مبدناً قط أذكى مف دمحم بف الحسف"(ٖ).
 كقاؿ " :أَ َمف الناس عمي في الفقو دمحم بف الحسف"(ٗ).
كأما مف شيد لو غير اإلماـ الشافعي فيـ كثر ,أنتقي منيـ األشير:

 كقاؿ إبراىيـ الحربي" :قمت ألحمد بف حنبل :مف أيف لؾ ىذه المسائل الدقيقة؟ قاؿ :ىي مف كتب دمحم بف
الحسف"(٘) .ىذه شيادة إماـ أىل السنة ,كقامع البدعة ,تغني عف كل شيادة بعدىا.

 قاؿ ابف حجر العسقبلني" :ككاف الشافعي يعظمو في العمـ ,ككذلؾ أحمد بف حنبل"(.)ٙ
 قاؿ أبك عبيد القاسـ بف سبلـ" :ما رأيت أعمـ بكتاب هللا مف دمحم بف الحسف"(.)ٚ
)ٔ) انظر :بمكغ األماني لمككثرؼ(ٔ ,)ٙٛ-ٙاإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني لمندكؼ(ٕ.)ٜٖ-ٜ
)ٕ) مناقب اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو لمذىبي(ٓ.)ٛ
)ٖ) تاريخ بغداد لمخطيب البغدادؼ(ٕ.)ٖٔٚ/
)ٗ) تاريخ بغداد لمخطيب البغدادؼ(ٕ.)ٖٔٚ/

)٘) مناقب اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو لمذىبي(.)ٛٙ
) )ٙتعجيل المنفعة البف حجر العسقبلني(ٕ.)ٔٚٙ/

) )ٚمناقب اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو لمذىبي(ٓ.)ٛ
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 قاؿ جعفر بف ياسيف" :كنت عند المزني ,فكقف عميو رجل فسألو عف أىل العراؽ ,فقاؿ لو :ما تقكؿ في
أبي حنيفة؟ قاؿ :سيدىـ ,قاؿ :فأبك يكسف؟ قاؿ :أتبعيـ لمحديث ,قاؿ :فدمحم بف الحسف؟ قاؿ :أكثرىـ

أحدىـ قياساً"(ٔ).
تفريعاً ,قاؿ :فزفر؟ قاؿّ :
 قاؿ الذىبي عنو" :العبلمة فقيو العراؽ"(ٕ).

 جزع ىاركف الرشيد يكـ مات اإلماـ دمحم بف الحسف كالكسائي فعزاىما قائبلً" :دفنت اليكـ المغة كالفقو"(ٖ).

فيذه شيادات سطرتيا كتب الفقياء كالتاريخ ألئمة عظاـ ,تشيد لئلماـ دمحم بالخير كاألفضمية كالعمـ ,فيي
غنية عف كل شيادة سكاىا ,كتدفع عنو سكء غيرىا ,فرحـ هللا اإلماـ دمحم كأدخمو الفردكس األعمى .

)ٔ) تاريخ بغداد لمخطيب البغدادؼ(ٗٔ.)ٕٜٗ/
)ٕ) سير أعبلـ النببلء لمذىبي(.)ٖٔٗ/ٜ

)ٖ) تاريخ بغداد لمخطيب البغدادؼ(ٕ.)ٔٚٛ/
16

المبحث الثالث

تعريف عاـ بكتاب الموطأ برواية دمحم بف الحسف الشيباني
كفيو ثبلثة مطالب:

المطمب األوؿ :سبب تأليف المكطأ كمكانتو.

المطمب الثاني :نبذة عف منيجي اإلماميف مالؾ كدمحم في المكطأ.

المطمب الثالث :أىمية ركاية اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني مف بيف ركايات المكطأ.
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المطمب األوؿ

أولً :سبب التأليف
يرجع سبب التأليف لعدة أسباب منيا:

سبب تأليف الموطأ ومكانتو

ٔ -أف الخميفة المنصكر طمب مف اإلماـ مالؾ كتاباً يكطئو لمناس فأجابو اإلماـ لذلؾ ,كقد ذكر ىذا السبب
حج أبك جعفر المنصكر ,كلقيو مالؾ بالمدينة ,فأكرمو كفاكضو ,ككاف
ابف خمدكف في تاريخو ,فقاؿّ " :
فيما فاكضو :يا أبا عبد هللا لـ يبق عمى كجو األرض أعمـ مني كمنؾ ,كقد شغمتني الخبلفة ,فضع أنت

طئو لمناس
عباس كشدائد ابف عمر كك ّ
لمناس كتابا ينتفعكف بوّ ,
تجنب فيو شكاذ ابف مسعكد كرخص ابف ّ
تكطئة ,قاؿ مالؾ :فمقد عّممني التأليف ,فكانت ىذه كأمثاليا مف البكاعث لمالؾ عمى تصنيف ىذا الكتاب,

المسيل"(ٔ).
كسماه –المكطأ -أؼ
ّ
ّ
فصنفو ّ
ٕ -ما ذكره ابف عبد البر :مف أف مالكاً لما رأػ تصنيف ابف الماجشكف ,كذكر فيو ما اجتمع عميو أىل
المدينة ,كلـ يذكر فيو شيئاً مف الحديث ,فأعجب بو مالؾ ,كقاؿ ما أحسف ما عمل كلك كنت أنا الذؼ
عممتو لبدأت باآلثار ,ثـ شددت ذلؾ بالكبلـ ,قاؿ ثـ إف مالكاً عزـ عمى تصنيف المكطأ فصنفو(ٕ).

ٖ -كقيل أف الميدؼ ىك مف طمب مف اإلماـ كتاباً ليحمل الناس عميو ,عف "الزىرؼ ,قاؿ سمعت مالكاً يقكؿ:
قاؿ لي الميدؼ :ضع يا أبا عبد هللا كتاباً أحمل األمة عميو"(ٖ).
ثانياً :مكانة الموطأ

ٔ -حظي المكطأ بمكانة عظيمة بيف المسمميف ,حيث كاف مف أكائل ما ِ
ف في الحديث كالفقو ,كمف
صن َ
ُ
(ٗ)
أصحيا ,فقد مدحو اإلماـ الشافعي فقاؿ" :ال أعمـ كتاباً في العمـ أكثر صكاباً مف كتاب مالؾ" .
ٕ -لمكانة المكطأ العالية كأىميتو بيف العمماء ,أكبكا عميو بالشرح كالتفسير كالبياف كالركاية ,فقد بمغت
الركايات عنو ما يزيد عف الثمانيف ,فقد قاؿ الشيخ عبد الفتاح أبك غدة بعد أف عرض سمسمة األسانيد

التي أ ِ
المعركؼ بابف ناصر
ُج َيز بيا مف شيخو الككثرؼ " ,كقد أكصل الحافع دمحم بف عبد هللا الدمشقي
ُ
ٍ
ثبلثة كثمانيف راكياً ,في كتابو "إتحاؼ السالؾ بركاة المكطأ عف مالؾ"(٘).
الديف رك َاة المكطأ ,إلى

ٖ -كمما يزيد المكطأ مكانة ,ىك جمعو الحديث كالفقو ,كىذا قميل بيف العمماء ,حيث مف برع في عمـ ,عجز

تأليف الحديث كجمعو في كتاب
عف آخر ,كىذه ميزة المكطأ التي رفعت مف شأنو ,قاؿ الشيخ أبكغدة" :
ُ
عمى األبكاب الفقيية ,ال ينيض بو إال فقيو يدرؼ معاني األحاديث ,كيفقو مداركيا كمقاصدىا ,كيميز بيف
ِ
المحدثيف الفقياء ُي َعد َن ْز اًر يسي اًر بالنظر إلى كثرة المحدثيف الركاة
لفع كلفع فييا ,كىذا النمط مف العمماء
ّ

)ٔ) تاريخ ابف خمدكف(.)ٙٛٗ/ٚ

)ٕ) انظر :التمييد البف عبد البر(ٔ ,)ٛٙ/تاريخ ابف خمدكف(.)ٙٛٗ/ٚ
)ٖ) سير أعبلـ النببلء لمذىبي(.)ٚٛ/ٛ
)ٗ) الباعث الحثيث البف كثير(ٖٓ).

)٘) انظر :التعميق الممجد ,مقدمة الشيخ عبدالفتاح أبك غدة(ٔ.)ٖٓ/
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أمي ُز منو كأشرؼ ,كأىـ كأنفع ,فإف الفقو ِدَّق ُة الفيـ
كالحفاظ األثبات؛ إذ الحف ُ
آخر َ
ع شيء كالفقو شيء ُ
لمنصكص مف الكتاب ك َّ
السنة  -عبارًة أك إشارًة ,صراح ًة أك كناي ًة  -كتنزيميا منازليا في مراتب األحكاـ,
كس كال شطط ,كال تيكر كالجمكد ,كىذه األكصاؼ عزيزةُ الكجكد في العمماء قديماً فضبلً عف شدة
ال َك َ
عزتيا في الخمف المتأخر"(ٔ).

)ٔ) المصدر السابق(ٔ.)ٔٛ/
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المطمب الثاني

نبذة عف منيجي اإلماميف مالؾ بف أنس ودمحم بف الحسف في الموطأ
أولً :منيج اإلماـ مالؾ في الموطأ:
مما يميز اإلماـ مالؾ في كتابو المكطأ أنو جمع فيو بيف الفقو كالحديث ,كأف سبب تأليفو ىك التيسير عمى

الناس ,كىذا المنيج الذؼ تميز بو اإلماـ مالؾ في كتابو معتمداً عمى مكىبتو الفريدة في الجمع بيف أصناؼ
العمكـ ,كالتي لـ تجتمع إال َّ
لمن ْزِر اليسير مف العمماء.

ٔ -فقد صنف كتابو في الحديث عمى طريقة األبكاب الفقيية ,مثل كتاب الطيارة ,ثـ كتاب الصبلة ,ثـ كتاب
الزكاة ,ثـ كتاب الصياـ ... ,كىكذا.

ٕ -يضع عنكاف الباب الذؼ يتضمف الحكـ الفقيي.
ٖ -ثـ يكرد األحاديث المرفكعة إلى الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص).

ٗ -ثـ يعقبيا بأقكاؿ الصحابة ,ثـ ما كرد مف فتاكػ التابعيف ,كالغالب عمييـ أنيـ مف أىل المدينة.

٘ -كفي بعض األحياف يذكر ما عميو العمل المجمع عميو عند أىل المدينة ,كقد يذكر بعض اآلراء الفقيية

لو ,كمف المعركؼ عف مالؾ أنو كاف يقدـ عمل أىل المدينة كعمميـ عمى غيرىـ مف اآلراء كالفتاكػ؛
شأنو في ذلؾ شأف بعض مف الصحابة كالتابعيف(ٔ).

 -ٙكفي آخر الكتاب كضع باباً جامعاً ,ذكر فيو ما ال يدخل في باب خاص مف األبكاب المخصصة بفقو
بعض األعماؿ ,قالكا :كمالؾ رحمو هللا ىك أكؿ مف عنكف كتاباً مف كتب مصنفة بكتاب الجامع.
 -ٚكأضاؼ إلى ذلؾ ما استنبطو مف األحكاـ في مكاقع االجتياد مما يرجع إلى جمع بيف متعارضيف ,أك
ترجيح أحد خبريف ,أك تقديـ اجماع أك قياس ,أك عرض عمى قكاعد الشريعة ,فكاف بحق كتاب شريعة

االسبلـ(ٕ).

ثانياً :منيج اإلماـ دمحم بف الحسف في الموطأ:

ٔ -يذكر عنكاف الباب ,ثـ يذكر حديث أك حديثيف مف طريق اإلماـ مالؾ (

) سكاء كاف مرفكعاً أك مكقكفاً

أك مقطكعاً ,مثل :أخبرنا مالؾ ,حدثنا نافع ,أف ابف عمر( ) ....كيذكر الحديث.

ٕ -بعد ذكر األحاديث يعقب ببياف مذىبو فيما دلت عميو األحاديث ,كفي بعض منيا يذكر إف كاف مكافقاً
لشيخو أبي حنيفة.

ٖ -يذكر في ركايتو لممكطأ اجتياده مخالفاً أك مكافقاً لئلماـ مالؾ أك غيره؛ مف عمماء الحجاز كالعراؽ ,معب اًر
عف ذلؾ بقكلو ( :كبو نأخذ -كعميو الفتكػ – كبو يفتى – كعميو االعتماد – كعميو عمل األمة – كىك
)ٔ) انظر :ترتيب المدارؾ لمقاضي عياض(ٔ ,)ٕٚ/ٕ( ,)ٗٔ-ٖٛ/فقد قاؿ مالؾ ":فإف في كتابي حديث رسكؿ هللا صمى هللا
عميو كسمـ كقكؿ الصحابة كقكؿ التابعيف كرأياً ىك إجماع أىل المدينة لـ أخرج عنيـ" ,كانظر :كشف المغطى البف

عاشكر(.)ٕٚ

)ٕ) انظر :كشف المغطى البف عاشكر(.)ٕٛ
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الصحيح – كىك الظاىر – كىك األشير) كنحك ذلؾ ,كلكثرة ما ذكره مف غير ركايات مالؾ كما اجتيد
فيو اشتير بمكطأ دمحم .

ٗ -يقكؿ فيما يركيو عف شيكخو( :أخبرنا) كال يذكر في ركايتو عنيـ ( :سمعت) كال (حدثنا).
٘ -لـ يذكر مذىب أبي يكسف في مكطئو ,كال في كتاب اآلثار ,كليس معنى ذلؾ مخالفة أبي يكسف لو أك
مكافقتو في المسألة ,كانما كانت عادتو في كتاب الجامع الصغير أنو يريد مكافقتو لو عند عدـ ذكره .

 -ٙيريد بقكلو( :البأس) الجكاز ,كبقكلو( :ينبغي كذا ككذا) المعنى األعـ الشامل لمكاجب كالسنة المؤكدة ,كما
يريد باألثر :أيضاً األعـ مف المرفكع كالمكقكؼ عمى الصحابة كمف بعدىـ.
 -ٚفيو بعض أحاديث ضعيفة ,كبعضيا ينجبر بكثرة الطرؽ ,لكف كجكدىا ال يطعف في عمـ دمحم كال في
ركايتو(ٔ).

)ٔ) انظر :مقدمة الشيخ عبدالكىاب عبد المطيف لكتاب مكطأ اإلماـ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني(.)ٕٙ
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المطمب الثالث

أىمية رواية اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني لمموطأ مف بيف روايات الموطأ
لكتاب المكطأ بركاية اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني مزايا كثيرة ,تميز بيا عف سكاه مف كتب الحديث

الشريف؛ كركايات المكطأ األخرػ عمى كجو الخصكص ,أتعرض ىنا إلى جممة منيا باختصار:

أولً :مزية الموطأ:
تأليف إماـ فقيو محدث مجتيد متقدـ كبير متبكع شيد لو أئمة عصره كمف بعدىـ باإلمامة في الفقو
ٔ -أنو
ُ
كالحديث دكف منازع.

ٕ -أنو أطبق 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 عمى ظير

كتاب أصح بعد كتاب هللا مف كتاب مالؾ.
األرض ٌ
غير مسبكؽ بمثمو؛ إذ ىك َّأك ُؿ كتاب في
ٖ -أنو مف مؤلفات منتصف القرف الثاني مف اليجرة ,فيك
ٌ
سابق ُ
الحديثي عمى أبكاب الفقو ,كاقتدػ بو
التأليف
اإلماـ الذؼ َس َّف
بابو ,كلمسابق فضل كمزية ,إذ ىك
َّ
َ
ُ
مثل عبد هللا بف المبارؾ ,كالبخارِّؼ ,كمسمـ ,كسعيد بف منصكر ,كأبي داكد,
المؤتمكف مف كرائو ُ
كالترمذؼ ,كالنسائي ,كابف ماجو كسكاىـ.

ثانياً :مزية الرواية عف غيرىا:
ِ
ِ
اإلماـ دمحم
باإلمامة في الفقو كالحديث كالعربية,
محدث مجتيد كبير متبكع ,مشيكد لو
ٔ -أنو بركاية إماـ فقيو ّ
ُ
كن َيل
شيخو مالكاً ثبلث سنيف ,كسمع منو الكتاب بمفظو ,فتمؤلَ َّ
بف الحسف الشيباني ,حيث َ
كتركػَ ,
الزَـ َ
ِ
كفقاىة النفس كالبدف.
كع َّب مف فقيو كعممو كركايتو ,مع ما كاف عميو مف الذكاء النادر ,كالفطنة التامة,
َ
ٕ -أنو مف ركاية اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني ,تمميذ اإلماميف أبي حنيفة كأبي يكسف ,كشيخ اإلماـ
الشافعي ,كقد أتقف ركايتَو عف شيخو مالؾ ,كأضاؼ بعد رك ِ
بياف مذىبو في المسألة
ايت ِو
َ
َ
أحاديث الباب َ
ُ
كبياف مذىب شيخة اإلماـ أبي حنيفة فييا ,كمكاَفَقتَ ُو لو أك مخالفتَو ,كبياف مذىب شيخو
مكافقاً أك مخالفاً,
َ
عام ِة فقيائنا أيضاً.
اإلماـ مالؾ أحياناً ,كمذىب َّ
كيعِّق ُب في كثير مف األبكاب ببياف معنى الحديث ,كتكجييو ,كما يستحسنو أك يستحبو أك يكرىو مف كجكه
ُٖ -
ِ
فص ُل تفصيبلً كافياً األقكاؿ كالفركؽ بيف مذىبو كمذىب شيخو اإلماـ أبي حنيفة ,أك مذىب
المسألة ,كقد ُي ّ
ِ
شيخ ِو اإلماـ مالؾِ ُ ,
أحكاميا ,كقد يسك ُؽ تأييداً لما ذىب إليو مخالفاً جمم َة أحاديث
كي َبّي ُف أحك َ
اؿ المسألة ك َ
في الباب  -عف غير مالؾ  -عف أبي حنيفة كغيره ,كلكثرة ما ركاه مف األحاديث فيو ,مف غير طريق
اجتياده كفق ِي ِوِ ,
ِ
ِ
كمذاىب
مالؾ ,كلكثرة ما ذكره فيو أيضاً مف
كفقو أبي حنيفة كغيره في كل باب تقريباً
بعض الصحابة في بعض األبكاب ,اشتَ َير ىذا الكتاب باسـ (مكطأ اإلماـ دمحم) ,كال غرابة في ذلؾ ,إذ لـ
ركػ بحركفو ,كما َس ِم َع ُو راكيو مف مؤلفو دكف زيادة أك تعميق أك استدراؾ,
يكف (مكطأ دمحم) َّ
مجرَد كتاب ُي َ
عام ِة الحنفية قب َل اإلماـ دمحم,
كفقو َّ
كفقو شيخو اإلماـ أبي حنيفةُ ,
فقو اإلماـ دمحمُ ,
بل ىك كتاب فيو ُ
غيره.
كمذاىب بعض الصحابة ,كمناَق َشتُ ُو أيضاً لما ذىب إليو مالؾ أك ُ
ُ
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مدكنةٌ مف ِ
فقو أىل الحديث كاالجتياد كالرأؼ ,في الحجاز كالعراؽ ,مع المكازنة بيف تمؾ اآلراء
ٗ -فيك َّ َ
كيعرؼ قيمتيا ,فبل غرابة أف ُيضاؼ
كالمذاىب في المسألة ,كىذه ميزة غالية جداً عند مف يدركيا
ُ

ركػ ,كألنو
أضاؼ إليو أحاديث كثيرة ,كأدخل فيو عمماً زائداً
َ
(المكطأ) ىذا ,إلى راكيو ,ألنو مف طريقو ُي َ
غير قميل ,يتصل بفقو الحديث ,كأحكا ِـ الباب ,كمقابمة االجتياد بمثمو(ٔ) ,قمت :كلكف اضافة المكطأ إلى
َ
راكيو ىذا لـ يشتير إال عف بعض الحنفية ,كمف باب اإلنصاؼ أف يسمى باسـ مؤلفو ,حتى كاف أدخل

عميو اإلماـ دمحم ركايات أك تعميقات ,فيي تُ ْؤخذ مف باب الشرح كالتعميق الذؼ ُي ْث ِرؼ الكتاب كال يؤثر عمى
الش َّراح.
األصل شيئاً؛ سكػ االيضاح كالبياف ,كىذا معركؼ كمتداكؿ بيف المؤلفيف كالمحققيف ك ُ

)ٔ) انظر :مقدمة الشيخ عبد الفتاح أبك غدة عمى التعميق الممجد(ٔ.)ٕٚ-ٕ٘/
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الفصل األوؿ

حقيقة الصياـ ومشروعيتو وفضمو
كفيو مبحثاف:

المبحث األوؿ :تعريف الصياـ وحكمو وحكمة مشروعيتو.
المبحث الثاني :بياف شروط وجوب الصياـ وأركانو .
كفيو مطمباف:

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

تعريف الصياـ وحكمو وحكمة مشروعيتو
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تعريف الصياـ وحكمو وحكمة مشروعيتو

أولً :تعريف الصياـ لغ ًة
الصياـ مصدر :صاـ يصكـ صكماً كصياماً ,كىك :ترؾ الطعاـ كالشراب كالنكاح كالكبلـ(ٔ) ,وكذلؾ ىو:
ِْ
اف(ٕ).
اإل ْم َساؾ َعف أَؼ فعل أَك َقكؿ َك َ
كيطمق الصياـ في المغة عمى ٍ
معاف عدة ,منيا:
ٔ -اإلمساؾ المطمق :كىك اإلمساؾ عف أؼ شيء كاف ,كيسمى الفرس الممسؾ عف العمف صائماً ,قاؿ
الشاعر:

خيل صياـ كخيل غير صائمة  ...تحت العجاج كأخرػ تعمؾ المجما .
ٌ
(ٖ)
أؼ :ممسكة عف العمف ,كغير ممسكة .
ٕ -الصمت :قاؿ هللا تعالىِ{ :إِّني نذرت لمرحمف صوماً َفَم ْف أكمـ اْلَي ْوـ إنسياً} ,أؼ :صمتاً(ٗ).
كيقاؿ :صامت الشمس في كبد السماء أؼ :قامت في كسط السماء ممسكة عف الجرؼ في مرأػ
ٖ -القياـُ :
العيف(٘).
ٗ -التَ ْرؾ :صاـ عف النكاح أؼ :تركو(.)ٙ
ثانياً :تعريف الصياـ اصطالحاً

سنتعرض لتعريف الصياـ عند المذاىب األربعة ,ثـ نختار التعريف المختار منيا أك مف غيرىا ,كقد جاءت
عمى النحك التالي:

ٔ -عند الحنفية" :الصياـ ىك اإلمساؾ عف أشياء مخصكصة كىي :األكل ,كالشرب ,كالجماع ,بشرائط
()ٚ

مخصكصة"

.

ٕ -المالكية" :الصياـ ىك اإلمساؾ عف أشياء مخصكصة في أزماف معمكمة عمى كجكه مخصكصة ,فيك
إمساؾ عف الطعاـ كالشراب كالجماع مف طمكع الفجر إلى غركب الشمس ,مع اقتراف النيات بو عمى
اقتراف كجكىيا مف فرض كاجب أك تطكع غير الزـ أك كفارة يميف أك غيره"(.)ٛ

ٖ -الشافعية" :ىك إمساؾ مخصكص عف شيء مخصكص في زمف مخصكص مف شخص مخصكص"(ٔ).
مخصكص"(ٔ).

)ٔ) لساف العرب البف منظكر(ٕٔ.)ٖ٘ٓ/
)ٕ) المعجـ الكسيط (ٔ.)ٕٜ٘/

)ٖ) انظر :بدائع الصنائع لمكاساني(ٕ.)ٚ٘/
)ٗ) تاج العركس لمزبيدؼ(ٕٖ.)ٕ٘ٛ/
)٘) انيس الفقياء لمقكنكؼ(.)ٗٚ

) )ٙتاج العركس لمزبيدؼ(ٕٖ.)ٕ٘ٛ/

) )ٚبدائع الصنائع لمكاساني(ٕ ,)ٚ٘/ثـ انظر :المبسكط لمسرخسي(ٖ ,)٘ٗ/تحفة الفقياء لمسمرقندؼ(ٔ.)ٖٗٔ/

) )ٛالمقدمات البف رشد(ٔ ,)ٕٖٛ/ثـ انظر :مكاىب الجميل لمحطاب(ٕ ,)ٖٚٛ/الفكاكو الدكاني لمنفراكؼ(ٔ.)ٖٖٓ/
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ٗ -الحنابمة" :ىك إمساؾ بنية عف أشياء مخصكصة في زمف معيف مف شخص مخصكص"(ٕ).
إذا نظرنا في التعاريف السابقة عند الفقياء ,نجد أنيا متقاربة كقد شممت ركف الصياـ المتفق عميو ,كىك:
اإلمساؾ عف المفطرات ,ككذلؾ الركنيف اآلخريف المختمف فييما ,ىل ىما ركناف أـ شرطاف لمصياـ؟ كىما

(٘)

النية كالصائـ ,فالشافعية قالكا بأنيما أركاف لمصياـ(ٖ) ,كالمالكية قالكا فقط اإلمساؾ كالنية(ٗ) ,كالحنفية
()ٙ

كالحنابمة

قالكا فقط اإلمساؾ عف المفطرات كالباقي شركط ,كلكف ّأياً كاف التقسيـ ,فبل مشاحة فيو؛ ِإذ

االختبلؼ فيو لفظاً كالحكـ كاحد ,فمف ترؾ ركناً أك شرطاً فقد فسد صكمو(.)ٚ
تعريف الباحث لمصياـ ىو :اإلمساؾ عف المفطرات بنية التقرب إلى هللا تعالى مف طمكع الفجر الصادؽ إلى
غركب الشمس.

شرح التعريف:

ٔ( -اإلمساؾ عف المفطرات) :ىك ترؾ كل مفطر مف أكل كشرب كجماع كغيره مما يعد طعاماً.

ٕ( -بنية التقرب إلى هللا تعالى) :احت ار اًز عف أؼ فعل اعتيادؼ ,كصائـ مف فقد الطعاـ ,أك مف أجل عبلج
كم ْج ِزياً عند هللا فبلبد مف عقد النية كقصد التقرب هلل تعالى.
أك غيره ,كحتى يككف العمل مقبكالً َ
ٖ( -مف طموع الفجر الصادؽ) :فيو اشارة إلى ابتداء الصكـ خبلؿ النيار ,مف طمكع الفجر,
كقكلنا(الصادؽ) :احت ار اًز عف الفجر الكاذب الذؼ يمكح في األفق ,ثـ يختفي ليترؾ ظبلماً دامساً ,لقكلو
َْ ْ ُ َ
ّ َ َ َ
َْ ْ ْ َ ْ ُ
َ ََ َ َ ُ
َْ ْ ْ َ ْ
تعاليَ {:و ُُكُْا َو ْ َ
ام إِىل
الصي
اْشبُْا حيت يتتَني هل ُى اْلي ُع األبيَض ي ٌَِ اْلي ِع األس َْدِ ي ٌَِ اهفشرِ ثى أح ًُِّْا ِ
الويْ ِن }[البقرة]ٔٛٚ:

ٗ( -إلى غروب الشمس) :كىذا حد نياية اليكـ ,لقكلو (ملسو هيلع هللا ىلص)ِ{ :إ َذا أَ ْقَبل َّ
المْي ُل ِم ْف َىا ُىَناَ ,وأ َْدَبَر َّ
الن َي ُار ِم ْف
َ
َ
ِ ()ٛ
َىا ُىَناَ ,و َغَرَب ِت َّ
الصائ ُـ} .
طَر َّ
س َفَق ْد أَ ْف َ
الش ْم ُ
ثالثاً :حكـ الصياـ

صكـ رمضاف ركف مف أركاف ِ
اإلسبلـ ,كفرض مف فرائضو ,كقد ثبت ذلؾ بالكتاب كالسنة كاإلجماع.
َ
َ َُ ْ ُ َ َ َْ ُ ُ ّ َ ُ َ َ ُ َ ََ
َ
ُ
ىلع ٱَّل َ
ِيٌ يٌِ قتْو ِل ْى
 أما الكتاب :فقكلو تعالى { :يٰأ ُّح َّا ٱَّلِيٌ ءايَْا لخِب غويلى ٱلصيام لًا لخِب
َ
ُ َ ُ َ
ه َػول ْى تخقْن } [البقرة.]ٖٔٛ:

)ٔ) المجمكع لمنككؼ( ,)ٕٗٚ/ٙثـ انظر :الحاكؼ الكبير لمماكردؼ(ٖ ,)ٖٜٗ/مغني المحتاج لمشربيني(ٕ.)ٔٗٓ/
)ٕ) الركض المربع لمبيكتي(ٕٕ٘) ,ثـ انظر :شرح الزركشي(ٕ ,)ٜ٘ٗ/االنصاؼ لممرداكؼ(ٖ.)ٕٜٙ/
)ٖ) انظر :مغني المحتاج لمشربيني(ٕ ,)ٔٗٙ/نياية المحتاج لمرممي(ٖ.)ٔ٘ٛ/
)ٗ) انظر :الخبلصة الفقيية عمى مذىب السادة المالكية لدمحم القركؼ(ٕ.)ٜٔ

)٘) انظر :بدائع الصنائع لمكاساني(ٕ ,)ٜٓ/األشباه كالنظائر البف نجيـ(٘ٗ).
) )ٙانظر :نيل المآرب شرح دليل الطالب البف أبي تغمب (ٕٖٔٚ/كٗ.)ٕٚ

) )ٚانظر :شفاء الغميل لمغزالي( ,)٘ٓٓ-ٜٜٗالكجيز في أصكؿ الفقو لمزحيمي(ٔ.)ٗٓٗ/
ٛ
الص ِائ ِـ ,ح(ٗ٘.)ٗٚٓ(/)ٜٔ
) ) صحيح البخارؼ ,كتاب الصكـ ,باب َمتَى َي ِحل ِف ْ
ط ُر َّ
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ّ
ُ َ
َ َ ّ َ ٰ ّ َ ُْ َ ٰ َ ُْ ْ َ َ
َ
َ
َ َ
ُْ ُ
 كقاؿ أيضاً{:ش ّْ ُر َر َمظان ٱَّلِى أٍزِل فِيُِ ٱهق ْرآن ُِ ًدى لوَ ِ
ان ف ًٌَ شِّ َد
اس وبيَِـ ٍ
ج يٌِ ٱلّدى وٱهفرق ِ
َْ
ُ
يَِل ُى الش ّْ َر فويَ ُص ًْ ُُ} [البقرة.]ٔٛ٘:
وجو الدللة :ىاتاف اآليتاف فييما داللة صريحة عمى كجكب صكـ رمضاف؛ ألف األمر في القراف لمكجكب ما

لـ تأت قرينة تصرفو عف الكجكب(ٔ).

ِ
 وأما السنة :فعف ابف عمر( ) قاؿ :قاؿ رسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص)ُ{ :بِني ِ
َف لَ ِإَل َو ِإَّل
اإل ْسالَ ُـ َعَمى َخ ْم ٍ
سَ :ش َي َادة أ ْ
َ
(ٕ)
اء َّ ِ
َف مح َّمدا رسوؿ َّ ِ
يت ِ
اف} .
ّللاَ ,واِ َقاـِ َّ
الصالَ ِةَ ,واِ َ
الح ِّجَ ,و َص ْوـِ َرَم َض َ
الزَكاةَ ,و َ
ّللا َوأ َّ ُ َ ً َ ُ ُ
َّ ُ
وجو الدللة :دؿ ىذا الحديث عمى أف صكـ رمضاف فرض عمى كل مسمـ ,كأنو ركف مف أركاف اإلسبلـ.

 وأما اإلجماع :فقد أجمع العمماء عمى كجكب صكـ رمضاف(ٖ).

رابعاً :الحكمة مف مشروعية الصياـ
لمصكـ ِح َكـ عظيمة كفكائد كثيرة ,تعكد بالنفع عمى صاحبيا؛ إف اتقى هللا كعمل بما ير ِ
ضيو ,كمف ىذه ِ
الح َكـ
ُْ
ٌ
كالفكائد ما يمي:

ٔ -غرس التقكػ في نفس الصائـ؛ فإف النفس إذا امتنعت عف الحبلؿ طمعاً في مرضاة هللا تعالى كخكفاً مف
عقابو؛ فأكلى أف تنقاد إلى االمتناع عف الحراـ.

ٕ -الصكـ سر بيف العبد كخالقو يتمثل فيو عنصر المراقبة الصادقة ,فيك يربي في المسمـ مراقبة هللا
كخشيتو ,فبل يتطرؽ لو الرياء مطمًقا(ٗ).

ٖ -الصكـ مدرسة خمقية كبرػ ,يتدرب فييا المؤمف عمى مكارـ األخبلؽ ,كضبط النفس ,ككبح جماحيا,
كمقاكمة األىكاء ,كمحاربة نزغات الشيطاف ,كالكرـ كالبذؿ ابتغاء كجو هللا تعالى(٘).

ٗ -خمك الجكؼ إلذالؿ النفس ككفيا عف شيكاتيا( ,)ٙفيك يربييا عمى اجتناب اليكػ كترؾ المعاصي ,كذلؾ
ألف الصياـ يضيق عمى الشيطاف مجاريو في البدف ,كاذا خبل البطف مف الطعاـ كالقمب مف االشتغاؿ بو؛
مييأة لمعبادة ,ككذلؾ فإف الشعكر بالجكع كالعطش ُي َس ِّكف النفس كيحد مف غمكائيا.
النفس
ً
صارت ُ
٘ -الصكـ ُي ْش ِع ُر بحاؿ الفقراء كالمساكيف؛ مما يستكجب الرحمة كالعطف عمييـ؛ ألف اإلنساف إذا جاع بطنو
عمـ حاؿ الفقراء في جكعيـ فيرحميـ كيعطف عمييـ؛ كيعطييـ ما يسد بو جكعيـ.

 -ٙالصكـ ُيشعر المسمميف كافة بطعـ األخكة ك ِ
الكحدة في مشارؽ األرض كمغاربيا؛ ألنيـ جميعاً يصكمكف
رمضاف في كقت كاحد ,كيصكمكف كيفطركف في كل بمد في كقت كاحد(ٔ).
)ٔ) انظر :االبياج لمسبكي(ٕ.)٘/

)ٕ) صحيح البخارؼ ,كتاب اإليماف ,باب دعاؤكـ إيمانكـ ,ح(.)ٕٔ(/)ٛ

)ٖ) انظر :التمييد البف عبد البر(ٕٕ ,)ٔٗٛ/اإلقناع في مسائل اإلجماع البف القطاف(ٔ.)ٕٕٙ/
)ٗ) الفقو الميسر لمطيار كآخركف(ٖ.)ٕٔ/

)٘) مكسكعة الفقو االسبلمي لمتكيجرؼ(ٖ.)ٕٕٔ/
) )ٙحاشية البجيرمي(ٕ.)ٖٖٛ/
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 -ٚالصكـ يجدد حياة اإلنساف ,كيريح المعدة كجياز اليضـ مف العمل المستمر ,كيخّمِص الجسـ مف
الفضبلت المترسبة ,كاألطعمة كالعفكنات غير الميضكمة ,كيضيق مجارؼ الشيطاف الذؼ يؤز النفكس
لممعاصي(ٕ).

 -ٛإيثار هللا تعالى بحع النفس مف شيكتي البطف كالفرج ,كال يتغير اإليثار إال بالترؾ في جممة اليكـ ,ألف
ِ
ص ْك ٍـ ِم َف التَّ ْرِؾ ِفي بعض اليكـ(ٖ).
اإلنساف ال بد لو مف تَ َميز َ
 -ٜأف الصكـ كسيمة إلى شكر النعمة ,إذ ىك كف النفس عف األكل كالشرب كالجماع ,كانيا مف أجل النعـ
كأعبلىا ,كاالمتناع عنيا زمانا معتب اًر يعرؼ قدرىا ,إذ النعـ مجيكلة ,فإذا فقدت عرفت ,فيحممو ذلؾ عمى

قضاء حقيا بالشكر ,كشكر النعـ فرض عقبلً كشرعاً ,كاليو أشار الرب سبحانو كتعالى بقكلو في آية
َ
ُ َْ ُ
الصياـَ { :وه َػول ْى تشم ُرون}(ٗ).
ٓٔ -الصكـ مف أعظـ الطاعات التي يثاب عمييا المؤمف ثكاباً ال حدكد لو؛ ألنو هلل ,كألنو قائـ عمى
الصبر الذؼ أجره بغير حساب ,ففيو الصبر عمى طاعة هللا ,كالصبر عف معصية هللا ,كالصبر عف

الشيكات ,كالصبر عمى أقدار هللا(٘).
كخ َباياه ,فينيئاً
ىذه َش َذ َرة يسيرة مف ِح َك ٍـ عظيمة كفكائد جميمة قد حكاىا الصياـ في ثناياه ,كأفصح عف مكنكنيا َ
ؼ َفاغتنـ.
لمف عرؼ فالتزـَ ,
كغ َر َ

)ٔ) مكسكعة الفقو االسبلمي لمتكيجرؼ(ٖ.)ٕٕٔ/
)ٕ) المصدر السابق(ٖ.)ٕٕٔ/
)ٖ) الذخيرة لمقرافي(.)ٔٚٗ/ٜ

)ٗ) المكسكعة الفقيية الككيتية(.)ٛ/ٕٛ

)٘) مكسكعة الفقو االسبلمي لمتكيجرؼ(ٖ.)ٕٕٔ/
29

المبحث الثاني

بياف شروط وجوب الصياـ وأركانو
كفيو مطمباف:
المطمب األكؿ :شركط كجكب الصياـ عند الفقياء.
المطمب الثاني :أركاف الصياـ عند الفقياء .
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(ٔ)

شروط

المطمب األوؿ

وجوب الصياـ عند الفقياء

يجب الصياـ عمى مف تكفرت فيو الشركط التالية:

َْ ُْ َ
ٔ -اإلسالـ :ألنو ال يجب الصياـ عمى الكافر ,كال يصح منو إف فعمو ,لقكؿ هللا( )َ {:و َيا َيََ َػ ُّ ْى أن تقتَن
َ ُ ْ ََ
ْ َََ ُ
ُ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
يَِ ُّ ْى جفقات ُّ ْى إِال أجّى كفروا ةِاهلل ِ وبِرسْل}[التكبة ,]٘ٗ:ثـ إف مصير أعماليـ كقرباتيـ يكـ القيامة

ىباء منثك ار ,لقكؿ هللا تعالىَ { :وقَد ِْي ََا إ َىل َيا َغًوُْا ي ٌِْ َخ ًَن فَ َ
اء َيَْرُ ً
ش َػو ْ ََاهُ َِتَ ً
ْرا} [الفرقاف ,]ٕٖ:أؼ:
ِ
ِ
ً
ٍ
ً

أعماليـ التي رجكا أف تككف خي اًر ليـ كتعبكا فييا ,جعميا باطبلً مضمحبلً ,قد خسركه كحرمكا أجره كعكقبكا
عميو؛ كذلؾ لفقده اإليماف ,كصدكره عف مكذب هلل كرسمو ,فالعمل الذؼ يقبمو هللا ,ما صدر عف المؤمف

المخمص المصدؽ لمرسل المتبع ليـ فيو(ٕ).

ٕ -البموغ :فبل يجب عمى الصغير ,الذؼ لـ يبمغ حد التكميف(ٖ).

ٖ -العقل :فبل يجب عمى المجنكف كالمعتكه الذؼ ال يعقل شيئاً ,كدليل ذلؾَ :ع ْف َعمِ ٍي( )َ ,ع ِف النَِّب ِي
ّ
ّ
ِ
(ملسو هيلع هللا ىلص) َقاؿُ { :رِف َع اْلَقَمـ َع ْف َث َال ٍثَ ,ع ِف اْلم ْجُنو ِف اْلم ْغُم ِ
وب َعَمى َعْقمِ ِوَ ,و َع ِف َّ
عَ ,و َع ِف
الن ِائ ِـ َح َّتى َي ْس َتْيق َ
َ
ُ
َ
َ
()ٙ
(٘)
ِ (ٗ)
الص ِب ِي َح َّتى َي ْحَتم َـ}  ,كفي ركاية{:وعف المعتوه حتى يعقل } .
َّ ّ
َ
ََ َ
َ َ
ً
ٗ -الصحة :ال يجب الصكـ عمى المريض ,كاف صامو أجزأه ,لقكلو تعالىَ {:و َي ٌْ َكن َمرِيظا أ ْو ىلع َسف ٍر
َ
َ ُ َ
فػِدةٌ ي ٌِْ أيا ٍم أخ َر}[البقرة ,]ٔٛ٘ :فإف برغ مف مرضو قضى ما أفطره مف أياـ(.)ٚ
)ٔ) الشرط :الشرط في المغة إلزاـ الشيء كالتزامو[ ,القامكس المحيط لمفيركز أبادؼ(ٔ ,])ٖٙٚ/كاصطبلحاً" :ما يمزـ مف عدمو
العدـ ,كال يمزـ مف كجكده كجكد كال عدـ لذاتو"[.الفركؽ لمقرافي(ٔ])ٙٓ/
)ٕ) تفسير السعدؼ(ٔ.)٘ٛ

)ٖ) انظر :الفقو الميسر لمطيار كآخريف(ٔ.)ٔ٘ٔ/

)ٗ) المستدرؾ لمحاكـ ,كتاب الطيارة ,باب حديث عبد الرحمف بف ميدؼ ,ح( ,)ٖٜٛ/ٔ(/)ٜٜٗاسناده صحيح؛ ألف ركاتو
ثقات.

)٘) العتو في المغة  :نقصاف العقل مف غير جنكف أك دىش  .كىك عند الفقياء كاألصكلييف آفة تكجب خمبل في العقل فيصير
صاحبو مختمط الكبلـ  ,فيشبو بعض كبلمو كبلـ العقبلء  ,كبعضو كبلـ المجانيف  ,ككذا سائر أمكره .

كالفرؽ بيف الجنكف كالعتو ,أف المعتكه قميل 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(.])ٔٓٗ/ٔٚ

) )ٙسنف الترمذؼ ,كتاب الحدكد ,باب ما جاء فيمف ال يجب عميو الحد ,ح(ٖٕٗٔ) ,)ٖٕ/ٗ(/اسناده ضعيف؛ ألف بو انقطاع

بيف الحسف البصرؼ كعمي(
سنف الترمذؼ(ٗ.])ٖٕ/

) ,كالحسف لـ يسمع مف عمي( ) ,كقد ُركؼ ىذا الحديث مف غير كجو عف عمي(

) )ٚانظر :الفقو الميسر لمطيار كآخريف(ٔ.)ٕٔ٘/
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)[انظر:

ً َ ََ َ
َ َ
٘ -اإلقامة :فبل يجب الصكـ عمى المسافر ,كاف صامو أجزأه ,لقكلو تعالىَ {:و َي ٌْ َكن َمرِيظا أ ْو ىلع َسف ٍر
َ
َ ُ َ
فػِدةٌ ي ٌِْ أيا ٍم أخ َر} [البقرة ,]ٔٛ٘ :فإف عاد مف سفره قضى ما أفطره مف أياـ.
 -ٙالطيارة مف الحيض والنفاس :فالحائض كالنفساء ال يجب عمييف الصكـ ,بل يحرـ(ٔ) ,لما ركاه أبك

سعيد الخدرؼ( ) عف النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) :في معرض رده عمى سؤاؿ النساء ,ما نقصاف عقميف كدينيف؟

فأجاب{ :أليس إذا حاضت لـ تصل ولـ تصـ} قمف :بمى ,قاؿ{ :فذلؾ مف نقصاف دينيا}(ٕ) ,كعمييا

قضاء ما أفطرتو بعد رمضاف ,لقكؿ عائشة( ){ :كانت إحدانا تحيض عمى عيد رسوؿ هللا صمى هللا
عميو وسمـ ,ثـ ل تؤمر بقضاء}(ٖ).

أركاف

(ٗ)

المطمب الثاني

الصياـ عند الفقياء

لمصكـ ركناف أحدىما متفق عميو بيف الفقياء كىك اإلمساؾ عف المفطرات ,كاآلخر مختمف فيو كىك النية,
ىل ىك شرط أـ ركف(٘) ,عمى النحك التالي:

ٔ -المساؾ عف المفطرات ,مف طموع الفجر إلى غروب الشمس.
َ ْ َ َ ُ ُ َ َْ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ َ ُُ َ ْ َ ُ َ َََ َ َ ُ ْ
ني هل ُى اْلَيْ ُع
اْشوٌِ وابخغْا يا لخب اهلل هلى وُكْا واْشبْا حيت يتت
 لقكؿ هللا تعالى ....{ :فاْلن ة ِ
َْ ْ ُ َ
َْ ْ ْ َ
ّ َ َ َ
ََْْ ُ
ْ
ْ
ُّ
َ
َ
َ
الصيام إِىل الوي ِن [ } ...البقرة.]ٔٛٚ:
األبيض يٌِ اْلي ِع األسْدِ يٌِ اهفشرِ ثى أح ًِْا ِ

وجو الدللة :دلت اآلية عمى كجكب اإلمساؾ عف المفطرات مف أكل أك شرب مف طمكع الفجر الصادؽ إلى

الميل ,مع إباحتيا طكاؿ الميل.

)ٔ) انظر :المجمكع لمنككؼ(.)ٕ٘ٚ/ٙ

)ٕ) صحيح البخارؼ ,كتاب الحيض ,باب ترؾ الحائض الصكـ ,ح(ٖٗٓ).)ٛٗ(/

)ٖ) صحيح مسمـ ,كتاب الحيض ,باب كجكب قضاء الصكـ عمى الحائض دكف الصبلة ,ح(ٖٖ٘).)ٕٙ٘/ٔ(/

ٗ
يجبر ,كمثالو الرككع ,كىك ركف في
) ) الركف :ىك جزء الماىية الذؼ ال تتحقق إال بكجكده ,كال يسقط عمداً كال سيكاً ,كال َ
الشرِعي ِ
َّة لمعتيبي(ٔ.])ٖٚ٘/
اؿ َّ
َح َكا ِـ َّ ْ
الرُسكؿ صمى هللا عميو كسمـ َكَدالََلتَ َيا َعَمى األ ْ
الصبلة[أَ ْف َع ُ
)٘) اتفق 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 تشغل حي اًز مف العبادة فأشبيت الركف ,كبيف ككنيا يطمب استصحابيا في كل
العبادة فأشبيت الشرط ,لكف ىذا االختبلؼ ال يؤثر عمى الحكـ شيئاً ,سكاء اعتبرناه ركناً أـ شرطاً ,ألنو ال يصح الصكـ إال

بالنية مع اإلمساؾ [ انظر :بدائع الصنائع لمكاساني(ٕ ,)ٜٓ/األشباه كالنظائر البف نجيـ(٘ٗ) ,الخبلصة الفقيية عمى مذىب

السادة المالكية لدمحم القركؼ(ٕ ,)ٜٔمغني المحتاج لمشربيني(ٕ ,)ٔٗٙ/نياية المحتاج لمرممي(ٖ , )ٔ٘ٛ/نيل المآرب شرح دليل

الطالب البف أبي تغمب (ٕٖٔٚ/كٗ.])ٕٚ
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َ
َ ُ
َ َََ َ َ ُ
ِ
ِ
ني هل ُى اْلَيْ ُع األبْيَض ي ٌَِ اْلَيْ ِع األ ْس َْدِ} [البقرة:
اؿَ :ل َّما َن َزَل ْت{ :حيت يتت
َ ع ْف َعد ِّؼ ْب ِف َحات ٍـ( )َ ,ق َ
ِ
ظر ِفي َّ
ِ ٍ
ِ ِ ٍ
الم ْي ِلَ ,فبلَ
َس َكَدَ ,كاَِلى عَقاؿ أ َْب َي َ
ضَ ,ف َج َعْمتُ ُي َما تَ ْح َت ِك َس َادتيَ ,ف َج َعْم ُت أ َْن ُ ُ
َ ]ٔٛٚع َم ْد ُت إَلى عَقاؿ أ ْ
يف لِيَ ,ف َغ َدك ُت عَمى رس ِ
ّللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص)َ ,ف َذ َكر ُت َل ُو َذِل َؾ َفَقاؿِ{ :إَّنما َذلِ َؾ سو ُاد َّ
اض َّ
الن َي ِار}(ٔ).
كؿ َّ
المْي ِل َوَبَي ُ
َي ْستَِب ُ
ََ
ْ
َ
َ
ْ َ َُ
ٕ -النية(ٕ).
ََ ُ
َ ُْ
َ َُ ّ َ ُ َ َ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
 لقكؿ هللا تعالى { :ويا أمِروا إِال ِِلػتدوا اهلل ُمو ِِصني ل ادلِيٌ حَفاء } [البينة.]٘:

الني ِ
ِ
َّة في العبادات كالصكـ عبادة؛ ألف اإلخبلص مف عمل
وجو الدللة :أف ىذه اآلية تدؿ عمى كجكب ّ
القمب(ٖ).
ّللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص) يُقكؿِ{ :إَّنما األَعم ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
 عف ُعمر ْب َف َ َّ ِ
ِئ َما
كؿ َّ
امر ٍ
ََ
اؿ بالّنَّياتَ ,واَِّن َما ل ُك ّل ْ
َْ ُ
َ ُ
اؿَ :سم ْع ُت َرُس َ
الخطاب( ) َق َ
َ
ِ (ٗ)
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اجَر ِإَلْيو} .
امَأَر ٍة َيْنك ُح َياَ ,ف ِي ْجَرُت ُو ِإَلى َما َى َ
َن َوىَ ,ف َم ْف َكاَن ْت ى ْجَرُت ُو إَلى ُدْنَيا ُيص ُيب َيا ,أ َْو إَلى ْ
وجو الدللة :دؿ الحديث عمى كجكب النية في العبادة ,كال يصح عمل إال بنية ,ألف لفع إنما يفيد
الحصر(٘).

 كيجب تبييت النية كايقاعيا في أؼ جزء مف الميل حتى طمكع الفجر ,كذلؾ في الفرض دكف النفل فإنو ال
ِ ِ
{م ْف
ص َة( )َ ,ع ْف َرُسكؿ هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) َق َ
اؿَ :
يشترط التبييت فيو ,كيجزئو إنشاء النية مف النيار ,لحديث َحْف َ
ِ
ِ ِ
اـ َل ُو}(.)ٙ
َل ْـ ُيَبِّيت ّ
اـ َقْب َل اْل َف ْج ِرَ ,ف َال صَي َ
الصَي َ

ٔ
ِ
ِ
َسَكِد ِم َف
اب َق ْك ِؿ َّ
الخ ْي ُ
ّللاِ تَ َعاَلىَ { :كُكُمكا َك ْ
ض م َف َ
َّف َل ُك ُـ َ
اش َرُبكا َحتَّى َيتََبي َ
ط األ َْبَي ُ
) ) صحيح البخارؼ ,كتاب الصكـَ ,ب ُ
الخ ْيط األ ْ
ِ
ِ
الصياـ ِإَلى َّ
َ ِ
الم ْي ِل} ,ح(.)ٗٙٔ(/)ٜٔٔٙ
الف ْجر ثُ َّـ أَتمكا ّ َ َ

)ٕ) النية :ىي قصد الطاعة كالتقرب إلى هللا تعالى في إيجاد الفعل[ ,األشباه كالنظائر البف نجيـ(ٕٗ)].
)ٖ) انظر :فتح القدير لمشككاني(٘.)٘ٛٓ/

)ٗ) صحيح البخارؼ ,كتاب اإليماف ,بدء الكحي,كيف كاف بدء الكحي إلى رسكؿ هللا (ملسو هيلع هللا ىلص)؟ح(ٔ).)ٚ(/
)٘) انظر :فتح البارؼ البف حجر(ٕٔٔ/كٖٔ).

) )ٙالسنف الكبرػ لمنسائي ,كتاب الصياـ ,باب ذكر اختبلؼ الناقميف لخبر حفصة ,ح(٘٘ ,)ٔٚٓ/ٖ(/)ٕٙاسناده حسف؛ ألف
فيو أحمد بف األزىر صدكؽ [انظر :التقريب البف حجر(.])ٚٚ
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الفصل الثاني

وفيو مبحثاف:

اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في كتاب الصياـ

المبحث األوؿ :اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسائل الرؤية والنية.
وفيو ثالثة مطالب:

المطمب األكؿ :عدد شيكد ثبكت شير رمضاف .
المطمب الثاني :حكـ صياـ يكـ الغيـ .

المطمب الثالث :كجكب تبييت نية الصياـ مف الميل .

المبحث الثاني :اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسائل ما يبطل الصياـ وما يكره وما يستحب.
وفيو خمسة مطالب:

المطمب األكؿ :حكـ مف أكل أك شرب متعمداً في نيار رمضاف .
المطمب الثاني :حكـ الُقْبَمة لمصائـ .

المطمب الثالث :حكـ الكصاؿ في الصكـ .
المطمب الرابع :حكـ الحجامة لمصائـ .

المطمب الخامس :حكـ الصكـ في السفر.
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المبحث األوؿ

اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسائل الرؤية والنية
وفيو ثالثة مطالب:
المطمب األكؿ :عدد شيكد ثبكت شير رمضاف .
المطمب الثاني :حكـ صياـ يكـ الغيـ .

المطمب الثالث :كجكب تبييت نية الصياـ مف الميل .

35

المطمب األوؿ

عدد شيود ثبوت شير رمضاف
ّللاِ بف ِدينار ,ع ِف اب ِف عمر ,أَف رسكؿ َّ ِ
ِ
ِ
اؿ{ :ل
أْ
ؾَ ,حَّدثََنا َناف ٌعَ ,ك َع ْبُد َّ ْ ُ َ
َخ َب َرَنا َمال ٌ
ضَ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص) َذ َك َر َرَم َ
افَ ,فَق َ
َ ْ ُ ََ ّ َ ُ َ
الؿَ ,ول ُت ْف ِطُروا َح َّتى َتَرْوُهَ ,فِإ ْف ُغ َّـ َعَمْي ُك ْـ َفا ْقُدُروا َل ُو}(ٔ) .
وموا َح َّتى َتَرُوا اْل ِي َ
َت ُص ُ
حديث الباب يتضمف مسألتيف:
األكلى :عدد شيكد ثبكت شير رمضاف ,الثانية :حكـ صياـ يكـ الغيـ .

المسألة األولى :عدد شيود ثبوت شير رمضاف.

أولً :صورة المسألة
إذا تراءػ الناس اليبلؿ ,فجاء رجل أك مجمكعة رجاؿ؛ ليخبركا برؤيتيـ اليبلؿ ,فما نصاب الشيادة لمحكـ
بدخكؿ شير رمضاف كخركجو ,كىل يشترط عدد معيف مف الشيكد ,أـ ال يشترط؟

ثانياً :تحرير محل النزاع

أجمع العمماء عمى أف الشير العربي يككف تسعاً كعشريف كيككف ثبلثيف ,كعمى أف االعتبار في تحديد شير

رمضاف ىك الرؤية(ٕ).

كأجمعكا أيضاً ,عمى أف صكـ شير رمضاف ,يجب برؤية اليبلؿ ,أك إكماؿ شعباف ثبلثيف يكماً عند عدـ
(ٖ)

الرؤية ,كخمك المطمع عف حائل يمنع الرؤية

.

كاتفقكا عمى أف خركج رمضاف كاستقباؿ شكاؿ ال يككف إال بشاىدؼ عدؿ ,عدا أبي ثكر(ٗ) ,كاختمفكا في عدد

الشيكد الذيف يثبت بيـ دخكؿ الشير ,عمى ثبلثة مذاىب.

)ٔ) مكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني ,أبكاب الصياـ ,باب الصكـ لرؤية اليبلؿ كاإلفطار لرؤيتو ,ح(,)ٕٕٔ(/)ٖٗٙ
كىك في صحيح البخارؼ ,كتاب الصياـ ,باب قكؿ النبي(ملسو هيلع هللا ىلص){ :إذا رأيتـ اليبلؿ فصكمكا ,كاذا رأيتمكه فأفطركا},

ح(.)ٜٗ٘(/)ٜٔٓٙ

)ٕ)انظر :اإلقناع في مسائل اإلجماع البف القطاف(ٔ ,)ٕٕٚ/بداية المجتيد البف رشد

(ٕ .)ٗٙ/

)ٖ) انظر :االقناع في مسائل الجماع البف القطاف(ٔ ,)ٕٕٛ/اختبلؼ األئمة العمماء البف ىبيرة (ٔ ,)ٕٖٓ/كىك إذا كاف يكـ
التاسع كالعشريف مف شير شعباف ,كجب عمى الناس ترائي ىبلؿ رمضاف ,فإف شيد عدكؿ عند القاضي برؤية ىبلؿ رمضاف
أمر بالصياـ ,كاف تعذرت رؤية اليبلؿ كلـ يشيد أحد برؤيتو ككانت السماء صافية؛ أكمل عدة شعباف ثبلثيف يكماً.

)ٗ) انظر :اليداية في شرح بداية المبتدؼ لممرغيناني(ٔ ,)ٜٔٔ/بداية المجتيد البف رشد(ٕ ,)ٗٛ/شرح الزرقاني عمى
المكطأ(ٕ ,)ٕٕٙ/الحاكؼ الكبير لمماكردؼ (ٖ ,)ٕٗٔ/المغني البف قدامة (ٖ. )ٔٙ٘/
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ثالثاً :مذاىب الفقياء

المذىب األوؿ :تثبت رؤية ىبلؿ شير رمضاف ,بشيادة الجمع الغفير ,إذا كانت السماء صافية ليس بيا
غيـ ,أك قتر ,أك دخاف ,كأما إذا كاف بالسماء عمة ,كغيـ مثبلً ,فإف اإلماـ يقبل شيادة العدؿ الكاحد ذك اًر كاف

أك أنثى ,ح اًر كاف أك عبداً ,كىك مذىب الحنفية(ٔ) .
المذىب الثاني :تثبت رؤية ىبلؿ شير رمضاف ,بشيادة عدليف ,كىك مذىب المالكية(ٕ) ,كالشافعية في القكؿ
الثاني(.)3

المذىب الثالث :تثبت رؤية ىبلؿ شير رمضاف ,سكاء كانت السماء صحكاً أك متغيمة؛ بشيادة عدؿ كاحد,
(ٗ)

كىك مذىب الشافعية

كالحنابمة في المعتمد عندىـ(٘).

رابعاً :اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف

فقد جاء اختياره بما يكافق مذىبو الحنفي ,كما ىك مفصل في المذىب األكؿ )ٙ(,ككما يفيـ مف قكلو" :كبيذا

"كبيذا نأخذ ,كىك قكؿ أبي حنيفة(

()ٚ

)"

كقاؿ في األصل" :إذا شيد رجل كاحد كبالسماء عمة قبمت شيادتو

شيادتو كحده إذا كاف عدالً ,كأما عمى الفطر فبل تقبل إال شيادة رجميف إذا كاف بالسماء عمة ,كاف لـ يكف
بالسماء عمة لـ أقبل شيادة رجل حتى يككف أم اًر ظاى اًر"(. )ٛ

خامساً :سبب الختالؼ

يرجع سبب اختبلفيـ إلى :اختبلؼ اآلثار في ىذا الباب ,كتردد الخبر في ذلؾ بيف أف يككف مف باب

الشيادة ,أك مف باب العمل باألحاديث التي ال يشترط فييا العدد(.)ٜ

فمنيـ مف حمل الرؤية كاإلخبار بيا عمى الشيادة ,فألزـ بالشاىديف مف باب قياس الشيادة عمى الحقكؽ,
كمنيـ مف حممو عمى الركاية ,فمـ يشترط فيو عدداً معيناً ,كمنيـ مف التزـ العمل باألحاديث الكاردة في قبكؿ

شيادة الكاحد بالرؤية مرجحاً ليا ,ككل منيـ لو كجيتو المعتبرة .

)ٔ) انظر :األصل لمشيباني(ٕ ,)ٖٔٓ-ٖٜٓ/المبسكط لمسرخسي (ٖ ,)ٙٗ/تحفة الفقياء لمسمرقندؼ (ٔ ,)ٖٗٙ-ٖٗ٘/بدائع
الصنائع في ترتيب الشرائع لمكاساني (ٕ ,)ٛٓ/التجريد لمقدكرؼ (ٖ. )ٔٗٙٚ/

)ٕ) انظر :مختصر خميل (ٔ ,)ٙبداية المجتيد البف رشد (ٕ. )ٗٛ/

)ٖ) انظر :التجريد لمقدكرؼ (ٖ ,)ٔٗٙٚ/تحفة األحكذؼ لممباركفكرؼ(ٖ. )ٖٓٗ/

)ٗ) انظر :الحاكؼ الكبير لمماكردؼ (ٖ ,)ٗٔٔ/المجمكع لمنككؼ( ,)ٕٕٛ/ٙقاؿ الشافعي(
رأيت أف أقبمو لؤلثر فيو كاالحتياط [الحاكؼ الكبير لمماكردؼ (ٖ.])ٗٔٔ/

)":كلك شيد عمى رؤيتو عدؿ كاحد

)٘) انظر :المغني البف قدامة (ٖ ,)ٔٙٗ/كىي الركاية المشيكرة عف أحمد ,كما صح عف الشافعي ,شرح الزركشي عمى
مختصر الخرقي (ٕ. )ٕٙ٘/

) )ٙانظر :المبسكط لمسرخسي (ٖ , )ٙٗ/تحفة الفقياء لمسمرقندؼ (ٔ , )ٖٗٙ-ٖٗ٘/بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
لمكاساني (ٕ. )ٛٓ/
) )ٚمكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني ( ٕٕٔ).
) )ٛاألصل لمشيباني(ٕ.)ٖٕٛ/

) )ٜبداية المجتيد البف رشد (ٕ. )ٗٛ/
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سادساً :أدلة المذاىب

أ -أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الحنفية القائمكف بشيادة الجمع الغفير ليبلؿ شير رمضاف إذا كانت السماء
صافية ,كشاىد عدؿ كاحد إذا كاف بيا عمة ,بالسنة كالمعقكؿ.

أولً :السنة
ِ
ٔ -عف أبي ُىرْيرَة( ) ,قاؿَ :قاؿ َِّ
وموا لُِر ْؤَي ِت ِو َوأَ ْف ِطُروا لُِر ْؤَي ِت ِو,
اؿ أَُبك الَقاس ِـ(ملسو هيلع هللا ىلص)ُ :
ََ
اؿَ :ق َ
النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) :أَ ْك َق َ
َ
{ص ُ

)
ٕ
(
(ٔ)

ِ
ِ ِ
يف} .
اف َثالَ ث َ
َفِإ ْف ُغِّبي َعَمْي ُك ْـ َفأَ ْكمُموا عَّد َة َش ْعَب َ
وجو الدللة  :ظاىر النص يدؿ عمى أنو البد مف شيادة الجمع الغفير عمى الرؤية ,وقد ذكر ابف عبد البر
في تعميقو عمى الحديث" :كأنو ال يصح اعتقاد رمضاف إال برؤية فاشية ,أك شيادة عادلة ,أك إكماؿ شعباف

ثبلثيف يكماً ,كما قاؿ رسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) "(ٖ)  ,كعقب العيني بعد أف نقل ىذا الكبلـ فقاؿ " :كىذا عمى ىذا مذىب
مذىب جميكر فقياء األمصار بالحجاز كالعراؽ كالشاـ كالمغرب ,منيـ مالؾ كالشافعي كاألكزاعي كالثكرؼ كأبك
(ٗ)

حنيفة كأصحابو"

ٕ -كاستَدؿ اْلح َن ِفَّي ُة عَمى َقبكؿ َشياد ِة اْلع ْدؿ اْلك ِ
احِد في حاَل ِة َ ِ
ٍ
َع َارِبي ِإَلى
ْ َ
اء أ ْ
َ
ُ
َ
ََ َ
َ
َ
الغي ِـ ,ب َما َرَكاهُ ْاب ُف َعبَّاس َقاؿَ :ج َ
النِب ِي(ملسو هيلع هللا ىلص) َفَقاؿ :أَبصرت اْل ِيبلَؿ َّ
المْيَم َةَ ,قاؿ{ :أ ََت ْش َيُد أ ْ ِ ِ
َّ
َف ُم َح َّمًدا َعْبُد ُه َوَر ُسوُل ُو؟} َقاؿ:
ّللا َوأ َّ
َُْْ
َف لَ إَل َو إلَّ َّ ُ
ّ
ِ
ِ ِ َّ ِ
وموا َغًدا}(٘).
َن َع ْـَ ,قاؿَ {:يا بالَ ؿ أَ ّذ ْف في الناس َفْمَي ُص ُ
وجو الدللة :أف الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) قبل شيادة الكاحد عمى ىبلؿ رمضاف ,كلنا في رسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) أسكة حسنة(.)ٙ

ثانياً :المعقوؿ

ٔ -قالكا " :كاذا لـ تكف بالسماء عمة لـ تقبل الشيادة حتى يراه جمع كثير يقع العمـ بخبرىـ " ألف التفرد
بالرؤية في مثل ىذه الحالة يكىـ الغمط فيجب التكقف فيو حتى يككف جمعاً كثي اًر "

()ٚ

.

(غبي) بضـ الغيف ككسر الباء ,معناه خفي عميكـ[,انظر :النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير(ٖ.])ٖٕٗ/
)ٔ) قكلوُ :
األثير(ٖ.])ٖٕٗ/
ِ
ِ
)ٕ) صحيح البخارؼ ,كتاب الصياـ ,باب َقك ِؿ َِّ
كمكاَ ,كِا َذا َأرَْيتُ ُمكهُ َفأَ ْف ِط ُركا} ,ح(.)ٜٗ٘(/)ٜٜٔٓ
ْ
ص ُ
النب ِّي(ملسو هيلع هللا ىلص){:إ َذا َأرَْيتُ ُـ اليبلَ َؿ َف ُ
ح(.)ٜٗ٘(/)ٜٜٔٓ
)ٖ) انظر :االستذكار البف عبد البر (ٖ. )ٕٚٛ/
)ٗ) عمدة القارؼ لمعيني(ٓٔ.)ٕٚٔ/

)٘) سنف أبي داكد ,كتاب الصكـ ,باب في شيادة الكاحد عمى رؤية ىبلؿ رمضاف ,ح(ٖٕٓٗ) ,)ٕٛ/ٗ(/اسناده ضعيف؛ ألف

ألف فيو سماؾ كىك صدكؽ كركايتو عف عكرمة خاصة مضطربة كقد تغير بآخرة فكاف ربما يمقف[انظر :التقريب البف
حجر(ٕ٘٘)].
) )ٙبدائع الصنائع لمكاساني (ٕ. )ٛٔ/

) )ٚانظر :اليداية في شرح بداية المبتدؼ لممرغيناني(ٔ.)ٜٔٔ/
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ٕ -أف مطالع اليبلؿ متفاكتة ,كاألبصار غير متفاكتة ,كأغراض الناس في طمب اليبلؿ متفقة ,فإذا اجتمعكا
كال مانع ىناؾ ,فانفراد الكاحد بو دكنيـ ,كلـ يبينو ليـ كال أراه إياه ,فالظاىر أنو غمط ,كأخبار اآلحاد مف

شرطيا حسف الظف بمخبرىا ,فإذا قارنو ما يمنع مف صحتو لـ يقبل ,كليذا رجع النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) إلى

الصحابة( ) في خبر ذؼ اليديف(ٔ)؛ ألنو أخبر عما شاىدتو الجماعة ,فاعتبر النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) أخبار غيره
معو
ٖ-

(ٕ)

.

كاستدلكا عمى قبكؿ خبر الكاحد إذا كاف بالسماء عمة؛ بأف الرؤية ليست بشيادة بل إخبار ,بدليل أف

حكمو يمزـ الشاىد كىك الصكـ كحكـ الشيادة ال يمزـ الشاىد ,كاإلنساف ال يتيـ في إيجاب شيء عمى

الديف
نفسو ,فدؿ أنو ليس بشيادة بل ىك إخبار ,كالعدد ليس بشرط في اإلخبار ,إال أنو إخبار في باب ّ

فيشترط فيو اإلسبلـ ,كالعقل ,كالبمكغ ,كالعدالة كما في ركاية اإلخبار(ٖ).

ب -أدلة المذىب الثاني :استدؿ المالكية القائمكف بثبكت رؤية ىبلؿ رمضاف بشيادة عدليف ,بالسنة كاألثر
كالقياس.

أولً :مف السنة
اب ِفي اْليك ِـ َّالِذؼ يشؾ ِف ِ
ِ
الرحم ِف بف َزيِد ب ِف اْلخ َّ
ِ
ط ِ
يو,
اؿَ :خ َ
َُ
َ
ط َب َع ْبُد َّ ْ َ ْ ُ ْ ْ
َٔ -ع ْف ُح َس ْي ِف ْب ِف اْل َح ِارث اْل َج َدل ِّيَ ,ق َ
َْ
ِ
َفَقاؿ :أ ََال ِإِّني َق ْد جاَلس ُت أَصحاب رس ِ
كؿ هللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص)َ ,ك َسأَْلتُ ُي ْـ ,أ ََال َكِاَّن ُي ْـ َحَّدثُكِني ,أ َّ
اؿ{ :
كؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) َق َ
َف َرُس َ
َ
َ ْ
ْ َ َ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يفَ ,واِ ْف َش ِي َد َشاى َد ِ
اف
وموا لُر ْؤَيتوَ ,وأَ ْفطُروا لُر ْؤَيتوَ ,وأَْنس ُكوا َل َياَ ,فِإ ْف ُغ َّـ َعَمْي ُك ْـ َفأَت ُّموا َث َال ث َ
ُص ُ
(ٗ) 
ِ ِ
وموا َوأَ ْف ِطُروا} .
ُم ْسم َمافَ ,ف ُص ُ
ٕ -عف حسيف بف الحارث الجدلي مف جديمة قيس ,أف أمير مكة خطب ,ثـ قاؿ{ :عيد إلينا رسوؿ هللا
(ملسو هيلع هللا ىلص) أف ننسؾ لمرؤية ,فإف لـ نره ,وشيد شاىدا عدؿ نسكنا بشيادتيما}(٘) .

وجو الدللة :دؿ الحديثاف بمفيكميما عمى عدـ االكتفاء بشيادة الكاحد بل الحد األدنى إلثبات الدخكؿ
()ٙ

كالخركج ىك شاىداف

.

)ٔ) صحيح البخارؼ ,كتاب األذاف ,باب ىل يأخذ اإلماـ إذا شؾ بقكؿ الناس؟ ح(ٗٔ,)ٔٚٛ(/)ٚعف أبي ىريرة( ) "أ َّ
َف
ّللاِ؟ َفَقاؿ رسكؿ َّ ِ
ِ
ّللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص) ْانصر ِ
َص َد َؽ
كؿ َّ
كؿ َّ
ص َر ِت َّ
الصبلَةُ ,أ َْـ َنس َ
ََ َ
اؿ َل ُو ُذك َ
َ َُ ُ
يت َيا َرُس َ
ؼ م َف ا ْثَنتَْي ِفَ ,فَق َ
َرُس َ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص)[ :أ َ
الي َد ْي ِف :أََق ُ
ّللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص)َ ,ف َّ
ُخرَي ْي ِف ,ثُ َّـ سَّمـ ,ثُ َّـ َكبَّرَ ,فسج َد ِم ْثل سج ِ
اؿ َّ
طَك َؿ".
كؿ َّ
كد ِه أ َْك أَ ْ
ُذك َ
َ ُُ
َ ََ
صمى ا ْثَنتَْي ِف أ ْ َ
الن ُ
اسَ :ن َع ْـَ ,فَق َاـ َرُس ُ
الي َد ْي ِف] َفَق َ
َ
َ َ
)ٕ) انظر :التجريد لمقدكرؼ (ٖ. )ٔٗٙٚ/
.

))3بدائع الصنائع لمكاساني (ٕ)ٛٔ/
اب رس ِ
ِ
كؿ هللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص)  ,ح(٘ ,)ٜٔٓ/ٖٔ(/)ٜٔٛٛاسناده ضعيف؛ ألف فيو حجاج بف
)ٗ) مسند اإلماـ أحمد ,باب َح ِد ُ
يث أ ْ
َص َح َ ُ
أرطأة كىك صدكؽ كثير الخطأ كالتدليس[انظر :التقريب البف حجر(ٕ٘ٔ)].
)٘) سنف أبي داكد ,كتاب الصكـ ,باب شيادة رجميف عمى ىبلؿ شكاؿ ,ح( ,)ٖٓٔ/ٕ(/)ٕٖٖٛاسناده حسف؛ ألف فيو الحسيف
الحسيف بف الحارث الجدلي صدكؽ ,كباقي رجالو ثقات[انظر :التقريب البف حجر(.])ٔٙٙ

) )ٙانظر :تحفة األحكذؼ لممباركفكرؼ (ٖ.)ٖٓ٘-ٖٓٗ/
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ٖ -عف ربعي بف حراش ,عف رجل مف أصحاب رسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) قاؿ{ :اختمف الناس في آخر يوـ مف
رمضاف ,فقاـ أعرابياف فشيدا عند النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) ألىال(ٔ)اليالؿ أمس عشية ,فأمر رسوؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) الناس

أف يفطروا وأف يعودوا إلى المصمى}

(ٕ) .

وجو الدللة  :دؿ الحديث عمى لزكـ الشاىديف لثبكت الشير ,بدليل قبكؿ النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) شيادة األعرابييف.

ثانياً :األثر

ِ
ِ
َ ع ْف َعمِ ِي ْب ِف أَِبي َ ِ ٍ
اؿ{:إ َذا َش ِي َد َر ُج َال ِف م ْسمِم ِ
اؿ
اف َعَمى ُر ْؤَية اْل ِي َال ؿَ ,ف ُ
وموا أ َْو َق َ
طالب( ) َق َ
ص ُ
ُ َ
ّ
(ٖ)
َفأَ ْف ِطُروا} .
وجو الدللة :دؿ ىذا األثر عمى أنو يمزـ لرؤية ىبلؿ رمضاف شاىداف اثناف.

ثالثاً :القياس

 قاس المالكية الشيادة لرؤية اليبلؿ عمى الشيادة عمى سائر الحقكؽ(ٗ) .

ج -أدلة المذىب الثالث :كاستدؿ الشافعية كالحنابمة القائمكف بثبكت رؤية ىبلؿ شير رمضاف بشيادة عدؿ
كاحد مف السنة المطيرة.

ٔ -كاستدلكا عمى مذىبيـ ,بالحديث الذؼ استدؿ بو الحنفية عمى جكاز قبكؿ خبر الكاحد ,كذلؾ ِب َما َرَكاهُ ْاب ُف
النِب ِي (ملسو هيلع هللا ىلص) َفَقاؿ :أَبصرت اْل ِيبلَؿ َّ
المْيَم َةَ ,قاؿ{ :أ ََت ْش َيُد أ ْ ِ ِ
ٍ
َع َارِبي ِإَلى َّ
َف
ّللا َوأ َّ
َُْْ
اء أ ْ
َف لَ إَل َو إلَّ َّ ُ
َعبَّاس َقاؿَ :ج َ
ّ
ِ
ِ ِ َّ ِ
وموا َغًدا}(٘) .
ُم َح َّمًدا َعْبُد ُه َوَر ُسوُل ُو؟} َقاؿَ :ن َع ْـَ ,قاؿَ {:يا بالَ ؿ أَ ّذ ْف في الناس َفْمَي ُص ُ
وجو الدللة :أف الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) قبل شيادة الكاحد عمى رؤية ىبلؿ رمضاف(.)ٙ
َخبرت رسوؿ َّ ِ
ِ
اـ َوأَمَر َّ
اءى َّ
اس
اؿَ :
الن َ
الن ُ
اس اْل ِي َال َؿَ ,فأ ْ َ ْ ُ َ ُ َ
{تَر َ
َٕ -ع ْف ْاب ِف ُع َم َر( )َ ,ق َ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص) أَّني َأرَْي ُت ُوَ ,ف َص َ َ
ِ
الصَياـِ}(.)ٚ
ِب ّ
وجو الدللة :أف النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) ,قبل شيادة عدؿ كاحد ,فصاـ كأمر الناس بالصياـ(.)8



سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب

)ٔ) ألىبل :يعني أنيما رأياه[انظر :عكف المعبكد لمعظيـ آبادؼ(.])ٖٖٖ/ٙ
)ٕ) سنف أبي داكد ,كتاب الصكـ ,باب شيادة رجميف عمى ىبلؿ شكاؿ ,ح( ,)ٖٓٔ/ٕ(/)ٕٖٖٜاسناده صحيح؛ ألف ركاتو
ثقات.
)ٖ) المدكنة (ٔ.)ٕٙٛ/

)ٗ) انظر :بداية المجتيد البف رشد(ٕ.)ٜٗ/
)٘) سبق تخريجو ص(.)ٖٛ

) )ٙانظر :بدائع الصنائع لمكاساني(ٕ.)ٛٔ/
) )ٚسنف الدارمي ,كتاب الصكـ ,باب الشيادة عمى رؤية ىبلؿ رمضاف ,ح(ٖٖ ,)ٕٔٓ٘/ٕ(/)ٔٚاسناده حسف ,ألف فيو
اسناده يحيى بف عبدهللا كىك صدكؽ ,كباقي رجالو ثقات[انظر :التقريب البف حجر(ٖ.])ٜ٘

) )ٛانظر :كشاؼ القناع لمبيكتي (ٕ.)ٖٓٗ/
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ٔ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ :وىـ الحنفية القائميف بشيادة الجمع الغفير ليالؿ شير رمضاف إذا كانت
السماء صحواً ,وشاىد عدؿ واحد إذا كاف بيا عمة:

وموا لُِر ْؤَي ِت ِو} ,عمى أف ثبكت الرؤية في اليكـ
 ال نسمـ لكـ استداللكـ بعمكـ المفع الكارد في األحاديثُ { ,ص ُ
الصحك ,البد لو مف رؤية فاشية ,كىك الجمع الغفير ,مستنديف فيو عمى العقل ,كيجاب عمييـ بأف عمكـ
المفع في األحاديث التي ساقكىا ,قد خصصتيا أحاديث أُخرػ ,مما جاء عف ابف عمر كابف عباس ,في

قبكؿ شيادة الكاحد .

" ككذلؾ الشيادة عمى رؤية اليبلؿ ,ال يشترط فييا االستفاضة ,كسائر األحكاـ ,ككل شيادة يحكـ بيا إذا
كانت السماء متغيمة ,يحكـ بيا إذا كانت مصحية ,مثل :سائر الشيادات"

(ٔ)

.

 ككذلؾ الدليل العقمي الذؼ أكردكه فإف عمكـ األحاديث يعارضو في قبكؿ شيادة الكاحد؛ إذ إف المؤمف
(ٕ)

مؤتمف كغير متيـ

.

 كأما األدلة التي ساقكىا عمى قبكؿ خبر الكاحد إذا كاف بالسماء عمة ,كيجاب عمييا بأننا نسمـ لكـ ىذا
االستدالؿ ,لكف ال نسمـ لكـ تقييده؛ حيث ال دليل عمى التقييد ,كىك معارض بفعل النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) في قبكؿ

شيادة ابف عمر( ) .

 كأما حمميـ الشيادة عمى الخبر أك الركاية ,بدليل :أف الشاىد ال يمزـ بالعمل ,كالخبر ممزـ لصاحبو,
فكذلؾ رؤية اليبلؿ خبر يمزـ صاحبو بالصياـ ,كفي ىذا ُب ْعداً عف التيمة ,ألف الطبيعة البشرية ال تقبل

أف تمزـ نفسيا ,كعميو كاف خبر الكاحد مقبكالً ,ككذلؾ عند اعتبار الشيادة خبر ,فإنو ال يشترط فيو عدد,
كلذلؾ بأؼ عدد يصل الخبر عمل بو(ٖ).

 كفي ىذا أيضاً كقفة؛ إذ ىك معارض لؤلحاديث التي اشترطت الشيادة عند الحاكـ ,كعميو فإف النص
مقدـ عمى الرأؼ العقمي إف كاف يعارضو(ٗ).

ٕ -مناقشة أدلة المذىب الثاني :وىـ المالكية القائميف باشتراط ال ثنيف في قبوؿ الشيادة في رؤية ىالؿ
رمضاف .

 فإف األحاديث التي استدلمتـ بيا عامة كقد كرد ما يخصصيا ,كىي األحاديث التي قبمت شيادة الكاحد.


ككذلؾ فإف ىذه األحاديث لـ تصرح باشتراط الشاىديف ,كانما كاف االستدالؿ بيا ,بداللة المفيكـ(٘) ,أؼ

ض بصريح المفع  ,في األحاديث النبكيةِ ,إ ْذ كاف
أف دكف الشاىديف ال تقبل شيادتو ,كىذا ُم َع َار ْ

)ٔ) التجريد لمقدكرؼ (ٖ. )ٔٗٚٓ/

)ٕ) انظر :سبل السبلـ لمصنعاني(ٔ.)٘ٙٔ/

)ٖ) انظر :المغني البف قدامة(ٖٔٙٗ/ك٘.)ٔٙ

)ٗ) انظر :إعبلـ المكقعيف البف القيـ(ٔ.)ٔٚٗ-ٔٚٔ/
)٘) داللة المفيكـ ىي :ما د َّؿ عَمي ِو َّ
ط ِ
اف أ َْكَلى
ع َال ِفي َم َح ِّل الن ْ
طك َؽ َف ُم َكاَفَق ُة َف ْح َكػ اْل ِخ َ
ط ِق َفِإ ْف َكا َف َق ُح ْك ُم ُو اْل َم ْن ُ
المْف ُ
اب ْ
إف َك َ
َ َ َْ
ِِ
اف ُم َس ِاكًيا( ,فيك معنى دؿ عميو المفع ال فى محل النطق)[األصل الجامع لمسيناكؼ(ٔ.])ٖ٘/
َكَل ْحنو ْ
إف َك َ
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(ٔ)
االستدالؿ بيا بداللة المنطكؽ  ,كلذلؾ نقدـ العمل باألحاديث التي صرحت بقبكؿ شيادة الكاحد عمبلً
بالقاعدة األصكلية ( تقديـ داللة المنطكؽ عمى داللة المفيكـ عند تعارض النص )(ٕ) .
(ٖ)

 كفي حالة التعارض الظاىرؼ لؤلدلة ,فإننا نعمل فييا بأحد المرجحات المعركفة عند عمماء األصكؿ

كالتي مف ضمنيا الجمع بيف األدلة إف أمكف الجمع ,كىنا باإلمكاف حمل األدلة التي تشترط الشاىديف
عمى الكماؿ كاألكلى ,بمعنى أنو يجكز قبكؿ شيادة الكاحد إعماالً لحديثي ابف عباس ,كابف عمر ,لكف

مف باب أكلى كأكمل قبكؿ خبر الشاىديف االثنيف عمبلً بحديثي عبد الرحمف بف زيد ,كأمير مكة الحارث
(ٗ)

بف حاطب ,كالجمع بيف األدلة كاعماليا أكلى مف إىماؿ بعضيا

.

 ككذلؾ يمكف حمل حديثي ابف عباس ,كابف عمر( ) عمى رؤية ىبلؿ رمضاف النتفاء التيمة ,كحمل
حديثي عبدالرحمف بف زيد ,كأمير مكة عمى رؤية ىبلؿ شكاؿ لمفطر ,إعماالً لؤلدلة دكف اىماليا(٘).
 ككذلؾ قياس اإلماـ مالؾ الشيادة عمى الحقكؽ باشتراط االثنيف ,فيذا مما ال نسمـ بو أيضاً؛ ألف قياس

الركاية عمى الشيادة في ىذا المقاـ قياس مع الفارؽ لكجييف ,أحدىما :أف اشتراط العدد في ىذا المقاـ

أمر متعبد بو بخبلؼ الركاية ,أما الثاني :فإف الشيادة عمى الحقكؽ تفتقر إلى النصاب ببل خبلؼ
لمكضع التنازع كلمقاـ االحتياط (.)ٙ

ٖ -مناقشة أدلة المذىب الثالث :وىـ الشافعية والحنابمة ومف تبعيـ القائميف بثبوت رؤية ىالؿ شير
رمضاف بشيادة عدؿ واحد:

 فقد اعترض عمى حديث ابف عباس( ) بأنو ضعيف()ٚ؛ ألف في اسناده سماؾ كىك صدكؽ كركايتو عف
()ٛ

عف عكرمة خاصة مضطربة

كقد تغير بآخرة فكاف ربما يمقف ,كعميو فإنو ال يقكػ عمى معارضة

األحاديث التي تشترط الشاىديف(ٔ).

)ٔ) انظر :المغني البف قدامة(ٖ.)ٔٙٗ/
)ٕ) انظر :اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ لآلمدؼ(ٗ ,)ٕ٘ٗ/البحر المحيط في أصكؿ الفقو لمزركشي(٘ ,)ٗٛ/حاشية العطار
عمى شرح الجبلؿ المحمي عمى جمع الجكامع لمعطار(ٕ .)ٜٙ/

)ٖ) كىك ما يعرؼ بإزالة التعارض الظاىرؼ بأحد الطرؽ التالية ( إما الجمع بيف األدلة  ,أك ترجيح أحدىما عمى اآلخر ,إف
عدـ الجمع ,أك يعمل بالناسخ كالمنسكخ إف عمـ تاريخيما ,أك التساقط ,أك التكقف إف تعذرت الطرؽ السابقة ) ,انظر(التعارض
بيف األدلة النقمية كأثره في المعامبلت ,لمباحث :محمكد الجزار ,رسالة ماجستير بالجامعة اإلسبلمية غزة ,سنة ٕ٘ٗٔق-
ٕٗٓٓـ ,ص( ٕٖ.)ٖٗ-

)ٗ) انظر :بداية المجتيد البف رشد(ٕٜٗ/كٓ٘).
)٘) انظر :المصدر السابق(ٕٜٗ/كٓ٘).
) )ٙانظر :المصدر السابق(ٕ.)ٜٗ/

) )ٚانظر :عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ[تيذيب السنف](ٖٖٗ/ٙكٖٖ٘).

) )ٛالحديث المضطرب ىك :الذؼ تختمف الركاية فيو فيركيو بعضيـ عمى كجو  ,كبعضيـ عمى كجو آخر مخالف لو  ,كانما

نسميو مضطربا إذا تساكت الركايتاف ,أما إذا ترجحت إحداىما بحيث ال تقاكميا األخرػ ,بأف يككف راكييا أحفع كأكثر صحبة
لممركؼ عنو ,أك غير ذلؾ مف كجكه الترجيحات المعتمدة ,فالحكـ لمراجحة ,كال يطمق عميو حينئذ كصف المضطرب ,كقد يقع
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كلكف يجاب عف ىذا اإلعتراض؛ بأف حديث ابف عباس قد صححو غير كاحد مف أىل العمـ(ٕ).

 فحديث ابف عباس فقد ركاه أبك داكد كالنسائي في سننو ,كىك حديث حسف لغيره ,كىذا سند رجالو ثقات

إال أف سماكاً في ركايتو عف عكرمة اضطراب(ٖ) ,كقد اختمفكا عميو في ىذا الحديث ,فركؼ عنو مرسبلً,
كرجحو غير ك ٍ
احد مف األئمة ,كقد صححو الحاكـ فقاؿ" :قد احتج البخارؼ بعكرمة ,كاحتج مسمـ ِب ِس َماؾ,
َّ
ُ
كىذا حديث صحيح اإلسناد متداكؿ بيف الفقياء ,كلـ يخرجاه"(ٗ) .

 كأيضاً يشيد لو حديث ابف عمر ,كالذؼ ركاه الدارمي في سننو ,كاسناده حسف(٘).
ثامناً :الترجيح

بعد عرض األدلة كمناقشتيا يظير لمباحث رجحاف مذىب الشافعية كالحنابمة في قبكؿ شيادة عدؿ كاحد

إلثبات رؤية ىبلؿ رمضاف ,سكاء كانت السماء صحكاً أـ غير صحكاً.

وذلؾ لألسباب التالية:

ٔ -عمبلً بالقكاعد األصكلية ,بتقديـ داللة المنطكؽ عمى داللة المفيكـ ,كىذا كاضح في األدلة؛ إذ إف داللة

حديثي ابف عباس ,كابف عمر( ) منطكقة ,كأما داللة حديثي عبدالرحمف بف زيد ,كأمير مكة فيي

بالمفيكـ.

ٕ -سبلمة الشاىد مف التيمة ,إذ إف المخبر عف رؤية اليبلؿ ,ال يتيـ بشيادتو ,حيث إنو يقر بالصكـ عمى
نفسو بخبلؼ الفطر .

ذلؾ مف راك كاحد ,كقد يقع مف ركاة لو جماعة ,كاالضطراب مكجب ضعف الحديث إلشعاره بأنو لـ يضبط [ ُمقدمة ابف
الصبلح(ٕٗٓ)].

)ٔ) انظر :التقريب البف حجر(ٕ٘٘).

)ٕ) المستدرؾ لمحاكـ (ٔ.)ٖٗٚ/
ٖ
الركاية ِف ِ
ٍ
ِ
مخالف َل ُو[أثر اختبلؼ
يو ,فيركيو بعضيـ عمى كجو ,كبعضيـ َعَمى كجو آخر
) ) المضطرب ىك :الذؼ تَ ْخ َتمف ِّ َ َ
األسانيد كالمتكف في اختبلؼ الفقياء(ٕٕٕ)].
)ٗ) المصدر السابق (ٔ.)ٖٗٚ/

)٘) انظر :تخريجو في حاشية صفحة (ٓٗ) .
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المطمب الثاني

حكـ صياـ يوـ الغيـ

يوـ الغيـ :ىك اليكـ الثبلثكف مف شير شعباف إذا كاف في السماء يكـ الرؤية عمة مف غيـ ,أك دخاف ,يمنع
رؤية ىبلؿ شير رمضاف .

كحتى يككف الحديث مكتمل األركاف ,البد مف التعرض لتعريف يكـ الشؾ عند العمماء .

أولً :المراد بيوـ الشؾ عند الفقياء
ٔ -يكـ الشؾ عند الحنفية(ٔ) كالمالكية(ٕ) :ىك اليكـ الثبلثكف مف شير شعباف إذا كاف في السماء عمة مف غيـ
كنحكه ,كزادت الحنفية :أك رآه كاحد ,أك فاسقاف ردت شيادتيما .
(ٖ)

ٕ -كعند الشافعية

أنو يكـ الثبلثيف مف شير شعباف ,كذلؾ إذا تحدث الناس عف رؤيتو ,كلكف لـ يقل عدؿ

بأنو رآه ,كأما إذا لـ يقع في ألسنة الناس الحديث عف رؤيتو فميس بيكـ شؾ ,سكاء كانت السماء مصحية

أـ غير مصحية.

ٖ -كعند الحنابمة في المعتمد(ٗ) :أنو يكـ الثبلثيف مف شير شعباف ,ككانت السماء صحكاً ,كلـ ُير اليبلؿ ,أك
شيد بو مف ردت شيادتو .

خبلصة اآلراء :عند جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالشافعية ,أنو إذا كاف يكـ الثبلثيف مف شير
شعباف ,ككانت السماء صحكاً ,كلـ ُير ىبلؿ رمضاف ,كلـ يقع في ألسنة الناس أنيـ رأكه ,فإف يكـ الثبلثيف
ىك المكمل لشير شعباف كالمتمـ لو ,كأما إذا كاف بالسماء عمة مف غيـ كنحكه ,كلـ ُير اليبلؿ ,فإف يكـ
الثبلثيف مف شعباف ىك يكـ الشؾ ,كقد خالفيـ الحنابمة في المعتمد عندىـ .

كبتبايف اآلراء في التعريف بيكـ الشؾ فمف الطبيعي أف تتبايف اآلراء بالنسبة لصياـ يكـ الغيـ ,كىذا ما سأقكـ

ببيانو كتفصيمو اآلف ,كسأسير في اعتبار المسألة عمى تعريف الجميكر ليكـ الشؾ بحكـ أف يكـ الغيـ الذؼ

لـ ُي َر فيو اليبلؿ ىك يكـ الشؾ(٘) .

)ٔ) انظر :المبسكط لمسرخسي (ٖ ,)ٖٙ/حاشية رد المحتار البف عابديف (ٕ. )ٖٛٔ/

)ٕ) انظر :حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير (ٔ ,)ٖ٘ٔ/متف كفاية الطالب مف كتاب( :حاشية العدكؼ عمى شرح كفاية
الطالب الرباني ) لمعدكؼ(ٔ. )ٗٗٗ/

)ٖ) المجمكع لمنككؼ(.)ٗٓٔ/ٙ

)ٗ) انظر :المغني البف قدامة (ٖ ,)ٜٔٓ/شرح منتيى اإلرادات لمبيكتي (ٔ ,)ٗٚٓ/الشرح الكبير لممقدسي(ٖ.)ٔٓٛ/

)٘) إنما اعتبرنا ىذا القكؿ ,لقكة أدلتو كرجحانو ,كقد ناصر ىذا القكؿ مف الحنابمة اإلماـ ابف القيـ ,مستعرضاً األدلة,
كمناقشتيا ,كلمزيد مف التفصيل ,راجع :زاد المعاد البف القيـ (ٕ. )ٗٚ-ٖٚ/
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ثانياً :حكـ صياـ يوـ الغيـ
أولً :صورة المسألة
ٍ
صحك ,كلـ يتمكف المسممكف مف رؤية ىبلؿ شير رمضاف ,بسبب العمة المذككرة آنفاً,
إذا كانت السماء غير
ٍ
خبلؼ بيف
فما ىك حكـ صياـ ىذا اليكـ؟ أيقع ضمف النيي عف صياـ يكـ الشؾ؟ أـ يصاـ احتياطاً؟ عمى
العمماء في المسألة.

ثانياً :تحرير محل النزاع

اختمف الفقياء في حكـ صياـ يكـ الثبلثيف مف شعباف ,إذا حاؿ دكف مطمع اليبلؿ في ليمة الثبلثيف حائل كلـ
ُير ,ىل يجكز صيامو أـ ال ؟ عمى مذىبيف.
ثالثاً :مذاىب الفقياء

المذىب األوؿ :ال يجكز صياـ يكـ الثبلثيف مف شعباف إال إذا كافق يكماً كاف يصكمو ,أك كاف ىناؾ سبب
(ٖ)

لصيامو ,كىك مذىب :الحنفية(ٔ)كالمالكية(ٕ)كالشافعية

 ,كالحنابمة في أحد القكليف(ٗ) ,إال أف الحنفية

كالمالكية ,قالكا بجكاز صكمو تطكعاً(٘) ,ككذلؾ لك صامو ,كظير أنو مف رمضاف أجزأه عند الحنفية(.)ٙ
المذىب الثاني :يجب صكمو ,كعميو أف ينكيو مف رمضاف حكماً ,كىك مذىب الحنابمة في المعتمد عندىـ(.)ٚ
عندىـ(.)ٚ

رابعاً :اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني

فقد جاء اختياره بما يكافق مذىبو الحنفي كما ىك مفصل في القكؿ األكؿ( ,)ٛككما يفيـ مف قكلو" :كبيذا

نأخذ ,كىك قكؿ أبي حنيفة(

)"(.)ٜ

خامساً :سبب الختالؼ

يرجع سبب اختبلفيـ إلى ما يمي:

ٔ -تعدد األحاديث كاآلثار الكاردة عف الصحابة في صيامو أك المنع منو.
ٕ -اختبلفيـ في تأكيل األحاديث ,كاآلثار الكاردة عف الصحابة( ).

)ٔ) انظر :المبسكط لمسرخسي (ٖ. )ٖٙ/

)ٕ) انظر :حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير (ٔ. )ٖ٘ٔ/
)ٖ) انظر :المجمكع لمنككؼ (. )ٖٜٜ/ٙ
)ٗ) المغني البف قدامة (ٖ. )ٔٓٛ/

)٘) التجريد لمقدكرؼ (ٖ , )ٔٗ٘ٚ/حاشية الدسكقي (ٔ. )ٖ٘ٔ/
) )ٙانظر :الحجة عمى أىل المدينة لمشيباني (ٔ)ٗٓ٘/

) )ٚالمغني البف قدامة (ٖ , )ٔٓٛ/شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي (ٕ. )ٖ٘٘/
) )ٛانظر :الحجة عمى أىل المدينة لمشيباني (ٔ. )ٗٓ٘-ٗٓٗ/
) )ٜمكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني ( ٕٕٔ).
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ٖ -اختبلفيـ في تحديد يكـ الشؾ بناء عمى اختبلفيـ في معنى كممة (فاقدركا لو)

(ٔ)

الكاردة في حديث الباب

عف ابف عمر( ) ,ىل ىي لمتضييق أـ ىي بمعنى قدركا لو تماـ العدد ثبلثيف يكماً.

سادساً :أدلة المذاىب

أ -أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الجميكر القائمكف بعدـ جكاز صياـ يكـ الثبلثيف ,إف كاف بالسماء غيـ كلـ ير
اليبلؿ بالكتاب كالسنة كاآلثار.

أولً :الكتاب

َ ُْ َ َ ُْ ْ َ َ
َ
َ ُْ ََ َ َ
ان اَّلِي ُأٍْز َل فِيُِ اهقرآن ُِ ًدى ل ِوَ ِ َ َ ّ َ
ان ف ًَ ٌْ شِّ َد
عمكـ قكلو تعالى{ :شّر رمظ
اس وبيَِ ٍ
ات يٌِ الّدى واهفرق ِ
ِ
َْ
ْ ُ
يَِل ُى الش ّْ َر فويَ ُص ًْ ُُ [ } ...البقرة.]ٔٛ٘:
وجو الدللة :إف هللا أمر بالصياـ لمف شيد الشير ,كىذا لـ يشيد الشير ,كاذا صامو كاف متعدياً لحدكد هللا,
كلذلؾ ال يجب الصكـ إال برؤية اليبلؿ.

ثانياً :السنة

اف
ٔ -عف أبي ىريرة( ) ,قاؿ :قاؿ رسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص)َ :
اف ِب َص ْوـِ َي ْو ٍـ َوَْل َي ْو َمْيف ِإل َر ُجل َك َ
{ل َتَقَّد ُموا َرَم َض َ
َي ُص ْوُـ َص ْوماًَ ,فْمَي ُص ْمو}(ٕ) .
ٕ -عف عبد هللا بف عمر( ) ,أف رسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) ,قاؿَّ :
{الش ْيُر ِت ْسع َو ِع ْشُرو َف ليمة ,فال تصوموا حتى
تروه ,فإف غـ عميكـ فأكمموا العدة ثالثيف }(ٖ) .
وجو الدللة :النيى عف صكـ يكـ الثبلثيف إف غـ دكف رؤية اليبلؿ ,كذلؾ لكركد الحديث بصيغة النيي عف

الصياـ دكف الرؤية ,كاألمر بإكماؿ العدة ثبلثيف يكماً في حاؿ عدـ الرؤية ,كاألمر لمكجكب كالنيي لمتحريـ,
مالـ ِ
تأت قرينة تصرفيما عف الكجكب كالتحريـ(ٗ) ,فإذا كجب إكماؿ شعباف ثبلثيف يكماً ,حرـ صكـ يكـ

الشؾ ,كاستثني ما كاف عادةً.
وموا لُِر ْؤَي ِت ِو َوأَ ْف ِطُروا لُِر ْؤَي ِت ِو,
وموا َقْب َل َرَم َض َ
ٖ -عف ابف عباس( ) قاؿ :قاؿ رسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص)َ { :ل َت ُ
افُ ,ص ُ
ص ُ
(٘)
ِ
ِ
يف َي ْو ًما}(ٔ).
َفِإ ْف َحاَل ْت ُدوَن ُو َغَي َاية َ ,فأَ ْكمُموا َث َال ث َ
)ٔ) قاؿ اإلماـ النككؼ في المجمكع ( :كاختمف العمماء في معنى قكلو(ملسو هيلع هللا ىلص)" فإف غـ عميكـ فأقدركا لو " فقاؿ أحمد ابف حنبل
كطائفة قميمة معناه ضيقكا لو كقدركه تحت السحاب كأكجب ىؤالء صياـ ليمة الغيـ كقاؿ مطرؼ بف عبد هللا كأبك العباس ابف

سريج كابف قتيبة كآخركف معناه قدركه بحساب المنازؿ كقاؿ مالؾ كأبك حنيفة كالشافعي كجميكر السمف كالخمف :معناه قدركا لو

تماـ العدد ثبلثيف يكماً ,انتيى ) ,المجمكع لمنككؼ(.)ٕٚٓ/ٙ

)ٕ) صحيح مسمـ ,كتاب الصياـ ,باب ال تقدمكا رمضاف بصكـ يكـ كال يكميف ,ح(ٕ.)ٕٚٙ/ٕ(/)ٔٓٛ

)ٖ) صحيح البخارؼ ,كتاب الصكـ ,باب قكؿ النبي(ملسو هيلع هللا ىلص){ :إذا رأيتـ اليبلؿ فصكمكا ,كاذا رأيتمكه فأفطركا},ح(.)ٜٗ٘(/)ٜٔٓٚ
ح(.)ٜٗ٘(/)ٜٔٓٚ

)ٗ) انظر :اإلبياج لمسبكي(ٕ.)ٙٛ-ٙٙ/

)٘) غياية :غمامة أك سحابة [انظر :النياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير(ٖ.])ٗٓٗ/
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وجو الدللة :يدؿ الحديث بمفيكمو عمى النيي عف صياـ يكـ الثبلثيف في حالة الغيـ ,كعدـ تقدـ رمضاف

بصياـ يكـ أك يكميف.
ٗ -عف ع ِائ َش َة( ) تَُقكؿَ { :كاف رسوؿ َّ ِ
ع ِم ْف ِى َال ِؿ َشعباف ما َل ي َتح َّف ُ ِ
ِ
وـ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص) َي َت َح َّف ُ
َ َ
َ
َ َُ ُ
ُ
ع م ْف َغْي ِرهُ ,ث َّـ َي ُص ُ
َْ َ َ
(ٕ)
ِ
ِ ِ
ِ
اـ} .
افَ ,فِإ ْف ُغ َّـ َعَمْيو َعَّد َث َال ث َ
لُر ْؤَية َرَم َض َ
يف َي ْو ًماُ ,ث َّـ َص َ
وجو الدللة:أف النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) كاف إذا حاؿ دكف رؤيتو لميبلؿ غيـ أك نحكه أتـ شعباف ثبلثيف يكماً ,كلـ يصمو.

٘ -كاستدؿ الحنفية عمى جكاز صكـ يكـ الغيـ تطكعاً ,بحديث عمراف بف حصيف( ) ,عف النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) :أنو
(ٖ)

سألو ,أك سأؿ رجبلً كعمراف يسمع ,فقاؿ{ :يا أبا فالف ,أما صمت سرر

ىذا الشير؟} قاؿ :أظنو قاؿ:

يعني رمضاف ,قاؿ الرجل :ال يا رسكؿ هللا ,قاؿ{ :فإذا أفطرت فصـ يوميف} ,لـ يقل الصمت :أظنو يعني

رمضاف ,قاؿ أبك عبد هللا :كقاؿ ثابت :عف مطرؼ ,عف عمراف ,عف النبي(ملسو هيلع هللا ىلص){ :مف سرر شعباف}(ٗ).

وجو الدللة :يفيـ مف ظاىر الحديث إباحة صياـ آخر شعباف ,كأف الصكـ فيو أفضل مف الفطر ,كذلؾ في

سائر أيامو(٘).
ثالثاً :اآلثار

 عف عمار(

) قاؿ{ :مف صاـ يوـ الشؾ فقد عصى أبا القاسـ(ملسو هيلع هللا ىلص)}(. )ٙ

وجو الدللة :النيي عف صياـ يكـ الشؾ ,كاال كاف عاصياً لمنبي(ملسو هيلع هللا ىلص) ,فيو داللة عمى عدـ جكاز صكمو(.)ٚ

ب -أدلة المذىب الثاني :استدؿ الحنابمة عمى كجكب صكـ يكـ الثبلثيف مف شعباف إف غـ كلـ ير اليبلؿ
احتياطاً لرمضاف بالسنة كاآلثار .

أولً :السنة
ّللاِ بف ِدين ٍار ,ع ِف اب ِف عمر ,أَف رسكؿ َّ ِ
ِ
ِ
وموا َح َّتى
ٔ -عف َناف ٍعَ ,ك َع ْبد َّ ْ ُ َ
ضَ
ّللا (ملسو هيلع هللا ىلص) َذ َك َر َرَم َ
افَ ,فَق َ
َ ْ ُ ََ ّ َ ُ َ
اؿ{ :ل َت ُص ُ
الؿَ ,ول ُت ْف ِطُروا َح َّتى َتَر ْوُهَ ,فِإ ْف ُغ َّـ َعَمْي ُك ْـ َفا ْقُدُروا َل ُو}(. )ٛ
َتَرُوا اْل ِي َ
)ٔ) سنف الترمذؼ ,كتاب الصياـ ,باب ما جاء أف الصكـ لرؤية اليبلؿ كاإلفطار لو ,ح( ,)ٖٙ/ٖ(/)ٙٛٛاسناده ضعيف؛ ألف
فيو سماؾ ,كىك صدكؽ كركايتو عف عكرمة خاصة مضطربة كقد تغير بآخرة فكاف ربما يمقف[,انظر :التقريب البف

حجر(ٕ٘٘)]

)ٕ) سنف أبي داكد ,كتاب الصكـ ,باب إذا أغمي الشير ,ح (ٕٖٕ٘) ,)ٔٚ/ٗ(/اسناده حسف؛ ألف فيو معاكية بف صالح
صدكؽ ,كباقي رجالو ثقات[انظر :التقريب البف حجر(.])ٖ٘ٛ

)ٖ) سرر :آخر الشير سمي بذلؾ الستسرار القمر فيو أؼ استتاره ,كقيل ىك كسط الشير كسرر كل شيء كسطو كالمراد األياـ
البيض الثالث عشر كالرابع عشر كالخامس عشر[ ,انظر :حاشية صحيح البخارؼ (صٖ.])ٗٔ/

)ٗ) صحيح البخارؼ ,كتاب الصياـ ,باب الصكـ مف اخر الشير ,ح(ٖ. )ٗٚٚ(/)ٜٔٛ
)٘) التجريد لمقدكرؼ(ٖ. )ٔٗ٘ٛ/

) )ٙركاه صحيح البخارؼ ,كتاب الصياـ ,باب قكؿ النبي(ملسو هيلع هللا ىلص){ :إذا رأيتـ اليبلؿ فصكمكا ,كاذا رأيتمكه فأفطركا} .)ٜٗ٘(/
) )ٚانظر :فتح البارؼ البف حجر(ٗ.)ٕٔٓ/

) )ٛصحيح البخارؼ ,كتاب الصياـ ,باب قكؿ النبي(ملسو هيلع هللا ىلص){ :إذا رأيتـ اليبلؿ فصكمكا ,كاذا رأيتمكه فأفطركا} ,ح(.)ٜٗ٘(/)ٜٔٓٙ
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وجو الدللة :دؿ الحديث عمى كجكب صكـ يكـ الغيـ إف لـ ير اليبلؿ ,كذلؾ ألف معنى فاقدركا :ضيقكا لو

العدد ,كالتضييق ىنا :ىك أف يجعل شعباف تسعة كعشريف يكماً(ٔ).

ٕ -عف عمراف بف حصيف( ) ,عف النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) :أنو سألو ,أك سأؿ رجبلً كعمراف يسمع ,فقاؿ{:يا أبا فالف,

أما صمت سرر ىذا الشير؟} قاؿ :أظنو قاؿ :يعني رمضاف ,قاؿ الرجل :ال يا رسكؿ هللا ,قاؿ{ :فإذا

أفطرت فصـ يوميف} ,لـ يقل الصمت :أظنو يعني رمضاف ,قاؿ أبك عبد هللا :كقاؿ ثابت :عف مطرؼ,
عف عمراف ,عف النبي(ملسو هيلع هللا ىلص){ :مف سرر شعباف}(ٕ).

وجو الدللة" :سرر الشير :آخره لياؿ يستتر اليبلؿ فبل يظير ,كألنو شؾ في أحد طرفي الشير لـ يظير فيو

أنو مف غير رمضاف ,فكجب الصكـ كالطرؼ اآلخر"(ٖ).
ثانياً :اآلثار

ٔ -عف نافع قاؿ :كاف ابف عمر( ) إذا كاف شعباف تسعاً كعشريف نظر لو ,فإف ُرئي فذاؾ ,كاف لـ ير ,كلـ
يحل دكف منظره سحاب ,كال قترة أصبح مفط اًر ,فإف حاؿ دكف منظره سحاب ,أك قترة أصبح صائماً(ٗ) .
وجو الدللة :أف ابف عمر( ) يرػ كجكب صكـ يكـ الثبلثيف إذا حاؿ دكف مطمعو غيـ أك قتر ,كىك راكؼ
تفسير لو(٘) ,كىك أعمـ بو .
الحديث كعممو بو
اً

ٕ -ككذلؾ ما ركؼ عف جمع مف الصحابة كالتابعيف كعمر بف الخطاب ,كعمي بف أبي طالب ,كأبي ىريرة,
كعائشة( ) ,كغيرىـ؛ أنيـ صامكا يكـ الثبلثيف مف شعباف ككانت السماء متغيمة ,كما أثر عف َعِمي ْب ِف
ِ
ِ
ِ
اف}(. )ٙ
أَِبي َ
َح ُّب ِإَل َّي ِم ْف أ ْ
طالِ ٍب( ) َقكلوَ{ :أل ْ
َف أُ ْفطَر َي ْو ًما م ْف َرَم َض َ
وـ َي ْو ًما م ْف َش ْعَب َ
اف أ َ
َف أ ُ
َص َ
وجو الدللة مف ىذه اآلثار :كجكب الصكـ حيث أُِث َر ذلؾ عف كبار الصحابة كالتابعيف ,كىـ ركاة األحاديث,
ظف بيـ مخالفة النصكص.
كمعاصرك النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) ,كشاىدك الكحي كالتشريع ,فبل ُي َ
ٖ -إف في صكمو احتياطاً لصكـ شير رمضاف(. )ٚ
سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب

)ٔ) انظر :شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي (ٕ. )٘٘ٗ/
)ٕ) سبق تخريجو ص (.)ٗٚ

)ٖ) المغني البف قدامة(ٖ.)ٜٔٓ/

)ٗ) سنف أبي داكد ,كتاب الصكـ ,باب الشير يككف تسعاً كعشريف ,)ٕٜٚ/ٕ(/اسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
)٘) انظر :الكافي البف قدامة (ٔ.)ٖٗٚ/

) )ٙانظر :زاد المعاد البف القيـ (ٕ ,)ٗٔ-ٗٓ/كالذيف أثر عنيـ القكؿ بالصياـ ىـ :عمر بف اْلخ َّ
ط ِ
طالِ ٍب,
ابَ ,ك َعمِي ْب ُف أَِبي َ
ُ َُ ْ ُ َ
ّللاِ ْب ُف ُعم َر ,كأََن ُس ْب ُف م ِال ٍؾ ,كأَُبك ُى َرْي َرَة ,كمعاكية ,ك َع ْم ُرك ْب ُف اْل َع ِ
اص ,كالحكـ بف أيكب الغفارؼ ,كعائشة كأسماء ْابَنتَا
َك َع ْب ُد َّ
َ
َ
َ
َ َ
أبي بكر كسالِـ بف عب ِد َّ ِ
ِ
الش ِّخ ِ
اف َّ
افَ ,كَب ْك ُر ْب ُف َع ْب ِد
الن ْي ِدؼَ ,ك ُم َ
ؼ ْب ُف ِّ
يرَ ,ك َم ْي ُمك ُف ْب ُف م ْي َر َ
ّللا ,كمجاىد ,كطاككسَ ,كأَُبك ُع ْث َم َ
طِّر ُ
َ ُ ْ ُ َْ
ِ
ِ
ِ
ّللاِ اْلم َ ِزني ,كِاماـ أ ْ ِ
َح َم ُد ْب ُف َح ْنَب ٍل.
َىل اْل َحديث َكالسَّنة أ ْ
َّ ُ
َُ
) )ٚانظر :المغني البف قدامة (ٖ.)ٔٙٙ/
48

ٔ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ :وىـ الحنفية والمالكية والشافعية ,القائميف بعدـ جواز صوـ يوـ الثالثيف

ىاللو:
مف شعباف إف غـ ولـ ُيَر
ُ
 فإنيـ استدلكا بأحاديث صريحة في النيي عف صياـ يكـ الغيـ ,كىك ما يعرؼ بيكـ الشؾ أيضاً ,كاعترض
عمى بعضيا بضعف اإلسناد ,كيجاب عف اعتراضيـ بما قالو ابف القيـ عف ذلؾ بأف ىذا االعتراض ال

يقدح في أدلتيـ شيئاً ,فقد قاؿ" :كاف كاف قد أعل بعضيا بما ال يقدح في صحة االستدالؿ بمجمكعيا,

كتفسير بعضيا ببعض ,كاعتبار بعضيا ببعض ,ككميا يصدؽ بعضيا بعضاً ,كالمراد منيا متفق
عميو"(ٔ).

 إف داللة األحاديث ليست عمى سبيل المنع ألجل يكـ الشؾ نفسو ,إنما النيي عف االستفتاح كاالستقباؿ

لمشير ,بمعنى أف النيي ليس خاصاً بيكـ الشؾ ,كلكف النيي عف تقدـ رمضاف بيكـ أك يكميف عمى سبيل
االستقباؿ أك استفتاح الشير بصياـ يكـ قبمو ,بغض النظر عف قصد تقدـ الصياـ سكاء لتعظيـ الشير أـ

غيره ,كدلمكا عمى كبلميـ بأنو كرد في بعض األحاديث {ل تقدموا رمضاف بصياـ يوـ ول يوميف},
كالشؾ ال يقع في يكميف ,كىذا دليل عمى أف المنع ليس مف أجل يكـ الشؾ(ٕ).

 أما أثر عمار( ) في النيي عف صياـ يكـ الشؾ ,فإنو معارض بفعل كثير مف الصحابة كعمى رأسيـ
أمير المؤمنيف عمر ,كابنو عبدهللا ,كعمي بف أبي طالب ,كعائشة كأسماء كغيرىـ( ) .

(ٖ)
 كالجكاب عمييـ بأمريف :أوليما :بأف أثر عمار يعتبر مرفكعاً حكماً إذ ال يعقل أف نتصكر أف صحابياً
كؿ عمى رسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) شيئا لـ يسمعو منو ,فاعتُِب َر ىذا الحكـ تكقيفياً يجب العمل
جميبلً يمكف أف َيتََق َ
بو(ٗ) .

 والثاني :أف ما أكردكه مف اآلثار غير سالمة مف حيث اإلسناد ,أك حتى التأكيل ,كىذا ما سيظير جميا
في مناقشة أدلتيـ.

 كأما استدالؿ الحنفية عمى جكاز صياـ يكـ الثبلثيف إف ُغ َّـ تطكعاً بحديثي عمراف بف حصيف ,كأسامة
ابف زيد ,كالجكاب عنو بأف داللة الحديثيف عمى العمكـ ( أؼ :عمكـ صياـ شير شعباف) كلكنو ُخصص
بأحاديث كثيرة نيت عف صياـ يكـ الثبلثيف إف غـ كلـ ُي َر اليبلؿ ,كىك ما يعرؼ بيكـ الشؾ كحديث ابف
عمر ,كابف عباس ,كعائشة( ) ,إذاً فيما ال يصمحاف لبلستدالؿ عمى جكاز صكـ يكـ الغيـ تطكعاً .

ٕ -مناقشة أدلة المذىب الثاني :وىـ الحنابمة القائميف في المعتمد عندىـ بوجوب صوـ يوـ الثالثيف إف
غـ احتياطاً لرمضاف:

)ٔ) زاد المعاد البف القيـ (ٕ. )ٗٓ/

)ٕ) انظر :التجريد لمقدكرؼ (ٖ. )ٔٗٙٓ-ٜٔٗ٘/

)ٖ) الحديث المرفكع :ىك ما أضيف إلى النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) خاصة مف قكؿ أك فعل أك تقرير سكاء أكاف متصبلً أـ منقطعاً[الباعث
الحثيث البف كثير(٘ٗ)].

)ٗ) انظر :فتح البارؼ البف حجر(ٗ. )ٕٔٓ/
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فإف حديث ابف عمر الذؼ استدلكا فيو عمى مذىبيـ ,فيك عمييـ ال ليـ؛ ألف الحديث أمر بإكماؿ عدة
شعباف ثبلثيف يكماً ,كليس بصياـ يكـ الثبلثيف ,مستنديف عمى تفسير خالفكا فيو جماىير العمماء ,فجعمكا
مف كممة {فاقدروا لو} الكاردة في الحديث ,بأنو ضيقكا لو ,كالتضييق في الشير أؼ جعمو تسعة كعشريف
يكماً ,كىذا تفسير مرجكح ,كالصكاب ما قاؿ بو جميكر العمماء بأف اقدركا لو العدد ثبلثيف يكماً(ٔ).

 كأما استدالليـ بحديث عمراف بف حصيف ,كالذؼ ذكر فيو سؤاؿ النبي لمرجل ىل صاـ مف سرر الشير,
اف ِبَي ْو ٍـ َوَْل َي ْو َمْيف{
ض بحديث أبي ىريرة( )}َْل َي َتَقَّد َم َّف أَ َحُد ُك ْـ َرَم َض َ
فيجاب عمييـ ,بأنو ُم َع َار ْ
 كأما استدالليـ بأقكاؿ الصحابة كأفعاليـَ ,فُي َرُد عمييـ بما يمي(ٖ):

(ٕ)

.

 أف الركاية عف عمر كعمي( ) منقطعة(ٗ).

 ثـ كاف كانت الركاية صحيحة فإف مقكلتو التي قاليا (قاؿ أصكـ يكماً مف شعباف أحب إلي مف أف أفطر

يكماً مف رمضاف) ,جاءت في معرض رده عمى مف أنكر عميو األخذ بخبر الكاحد عندما شيد عنده رجل
برؤية اليبلؿ ,كعمل بقكلو.

 ثـ إنو مف المعركؼ عف عمر كعمي خبلؼ ذلؾ ففي مصنف ابف أبي شيبة عف كل منيما أنيما كانا
ِ
َّ ِ
كمكاَ ,كاِ َذا َأرَْيتُ ُـ اْل ِي َبل َؿ
ص ُ
يخطباف إذا حضر رمضاف فيقكالف{ :أ ََال َال تََقَّد ُمكا الش ْي َر إ َذا َأرَْيتُ ُـ اْلي َبل َؿ َف ُ
َفأَْف ِط ُركاَ ,فِإ ْف ُغ َّـ َعَم ْي ُك ْـ َفأَِتمكا اْل ِعَّد َة}(٘) ,كما ركػ عف عبد العزيز بف حكيـ الحضرمي قاؿ :سمعت ابف
عمر يقكؿ( :لك صمت السنة كميا ألفطرت اليكـ الذؼ يشؾ فيو)(.)ٙ

 كأما صياـ ابف عمر فؤلنو كافق يكماً كاف يصكمو ,بدليل ما ركؼ عنو أنو قاؿ لك صمت الدىر ألفطرت
يكـ الشؾ ,كما ذكره مف االحتياط فغير صحيح؛ ألنو دخكؿ في العبادة مع الشؾ .

فيـ مف فعمو
 ككذلؾ لـ ُي ْؤثَ ْر عف ابف عمر القكؿ بكجكب صكـ يكـ الثبلثيف في حالة الغيـ ,كانما كاف ُي َ
الجكاز ,كليس الكجكب بدليل أنو كاف يصكمو بمفرده كلـ يكف يأمر أىمو بالصياـ ,كلـ يفت بو بل كاف

إذا سئل عف صياـ يكـ الشؾ ,أجاب بالمنع :فقد ركػ اإلماـ أحمد عف عبد العزيز بف حكيـ قاؿ" :سألكا

)ٔ) انظر :زاد المعاد البف القيـ(ٕ.)ٚٗ-ٖٚ/

)ٕ) انظر :الدر المختار كحاشية ابف عابديف(ٕ.)ٖٕٛ/

)ٖ) انظر :طرح التثريب في شرح التقريب لمحافع أبي الفضل العراقي (ٗ ,)ٔٔٔ-ٔٔٓ/زاد المعاد البف القيـ (ٕ,)ٚٗ-ٖٚ/

الحاكؼ الكبير لمماكردؼ (ٖ ,)ٗٔٔ-ٗٔٓ/فإنني قد اقتبست مناقشة اآلثار مف ىذه الكتب ثـ تصرفت بيا تصرفاً يسي اًر .
ِ
التابعي رٍاك َلـ يسمع ِمف الذؼ فكَقو ,ك ِ
ِ
ٍ
مذككر ال ُمعيَّناً كال
غير
الكصكؿ إلى
قبل
)ٗ) المنقطع:
الساق ُ
ط َ
ُ
ْ َ َْ َ
ُ
بين ُيما ُ
اإلسناد الذؼ فيو َ
ِّ
ِ ِ
ِِ ٍ
مفع م ْبيـٍ ,نحك :رج ٍل أك َش ْي ٍخ أك ِ ِ
[مقدمة ابف الصبلح(ٕٖٔ)].
كمنو:
ُ
اإلسناد الذؼ ُذك َر فيو ُ
ُم ْبيماًُ ,
ُ َُ
غيرىما ُ
بعض ُركاتو ب ُ َ
)٘) مصنف ابف أبي شيبة ,حديث عمي ح( ,)ٜٕٜٓكعمر(ٖٓٓ ,)ٜكتاب الصياـ ,باب مف كره أف يتقدـ رمضاف بصكـ
(ٕ. )ٕٛ٘/

) )ٙمصنف ابف أبي شيبة ,كتاب الصياـ ,باب ما يقاؿ في اليكـ الذؼ يشؾ بصياـ ,ح(ٔ ,)ٖٕٕ/ٕ(/)ٜٜٗاسناده صحيح؛

ألف ركاتو ثقات ,غير أف عبد العزيز بف حكيـ مختمف فيو ,ككثقو ابف معيف كأبك داكد كابف حباف ,كركػ عنو الثكرؼ[انظر:
لساف الميزاف البف حجر(ٗ.])ٕٜ/
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ابف عمر .قالكا :نسبق قبل رمضاف حتى ال يفكتنا منو شيء؟ فقاؿ :أؼ  -أؼ ,صكمكا مع الجماعة"(ٔ).
معركؼ عنو باألخذ باالحتياط ,كالتشدد في العبادة كالتي يخالفو فيو عامة الصحابة
 ثـ إف ابف عمر
ٌ
رضكاف هللا عمييـ أجمعيف.

 حتى أف ابف عباس كاف يقكؿ{ :عجبت ممف يتقدـ الشير بيكـ أك يكميف ,كقد قاؿ رسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) {:ل
تقدموا رمضاف بيوـ ول يوميف}

(ٕ)

كأنو ينكر عمى ابف عمر.

 كأما ما ركؼ عف عائشة( ) فالحديث الذؼ ركتو يخالفو ,كأقل ما يقاؿ عمى أف فعميا محمكؿ عمى
االحتياط كليس الكجكب.

 ككذلؾ ركايتيـ عف أبي ىريرة ,فالجكاب عميو مف أمريف ,األوؿ :أف راكؼ األثر{ :ألف أصكـ الذؼ يشؾ
فيو مف شعباف أحب إلي مف أف أفطر يكما مف رمضاف) كىك اإلماـ البييقي قاؿ :كركاية أبي سممة عف

أبي ىريرة ,عف النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) في النيي عف التقدـ إال أف يكافق صكماً أصح مف ذلؾ (أؼ أصح مف األثر
المركؼ عف أبي ىريرة)(ٖ) ,أما الثاني :فالعمل بالحديث مقدـ عمى اجتياد الصحابي إف صحت الركاية
عنو(ٗ).

 ثـ إف سممنا بصحة بعض اآلثار ,فإنو ليس فيما ذكر عف الصحابة أثر صالح صريح في كجكب
صكمو ,حتى يككف فعميـ مخالفاً ليدؼ رسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) ,كانما غاية المنقكؿ عنيـ صكمو احتياطاً(٘).
ثامناً :الترجيح

بعد عرض األدلة كمناقشتيا يظير لمباحث ترجيح مذىب الجميكر ,كىك عدـ جكاز صكـ يكـ الثبلثيف مف

شير شعباف إذا لـ تكف السماء صحكاً ,كحالت دكف رؤية اليبلؿ باعتباره يكـ شؾ ,كاستثني مف النيى ما

كاف عادة لمصائـ أك سبباً كالكفارات كنحكىا.

وذلؾ لألسباب التالية:

ٔ -داللة األدلة صريحة في النيي عف صياـ يكـ الغيـ ,كاألمر بإكماؿ عدة شعباف ثبلثيف يكماً.

ٕ -أف العبادة قائمة عمى اليقيف كالجزـ كعدـ الشؾ ,كالنيي عف صياـ ىذا اليكـ أبعد عف التردد كالشؾ .
ٖ -القكؿ بإيجاب صكـ يكـ الغيـ فيو مشقة كحرج ,كالشريعة جاءت برفع الحرج كالمشقة عمى المكمفيف.

ألنيـ كانكا يزيدكف في
مما فعمو أىل الكتاب؛ ّ
ٗ -كفي منع تقدـ رمضاف بصياـ يكـ أك يكميف ,فيو احتراز ّ
صكميـ عمى ما فرض هللا عمييـ َّأكالً ِ
العبادة ,فميذا ال يجكز استقباؿ رمضاف كال
كآخ اًر ,حتّى َّبدُلكا
َ
َ
ُ
تشييعو مف أجمو(ٔ).
)ٔ) زاد المعاد البف القيـ (ٕ. )ٕٗ/

)ٕ) مسند اإلماـ أحمد ,مسند عبدهللا بف عباس بف عبدالمطمب,ح(ٖٔ ,)ٗٓٙ-ٗٓ٘/ٖ(/)ٜٔاسناده ضعيف؛ ألف فيو دمحم بف
حنيف مقبكؿ[انظر :التقريب البف حجر(٘.])ٗٚ

)ٖ) انظر :السنف الكبرػ لمبييقي (ٗ ,)ٖ٘ٙ/في التعميق عمى حديث أبي ىريرة ح(ٕ.)ٜٚٚ
)ٗ) انظر :المحصكؿ البف العربي (.)ٜٛ
)٘) انظر :زاد المعاد البف القيـ (ٕ.)ٖٗ/
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المطمب الثالث

تبييت(ٕ) نية الصياـ مف الميل
عف اب ِف عمرَ ,قاؿ{ :ل يصوـ ِإل م ْف أ (ٖ) ِ
اـ َقْب َل اْل َف ْج ِر}(ٗ).
َ ْ
َج َم َع ّ
ْ ُ ََ
َ
الصَي َ
َُ ُ
كفيو مسألة كاحدة كىي :حكـ تبييت النية مف الميل.

أولً صورة المسألة
إذا أراد المسمـ الصياـ ,فإنو يجب عميو استحضار النية ,كلكف ىل يشترط عميو تبييتيا مف الميل ,أـ ال
يشترط التبييت ,كيجزئو في أؼ ساعة مف النيار.

ثانياً :محل النزاع

أجمع العمماء عمى كجكب النية لمصكـ المفركض في شير رمضاف أك غيره مف نذر أك كفارات أك التطكع

في غيره ,كأنو ال يجكز صكـ إال بنية(٘).

كأجمعكا عمى أف مف نكػ الصياـ كل ليمة مف الصياـ شير رمضاف ,فصاـ :أف صكمو تاـ(.)ٙ

قضاء ,عمى ثبلثة مذاىب
اء كاف الصياـ فرضاً أـ تطكعاً أـ نذ اًر أـ
ً
كاختمفكا في تحديد كقت النية لمصياـ ,سك ً
لمفقياء.
ثالثاً :مذاىب الفقياء

المذىب األوؿ :كجكب تبييت النية كايقاعيا في أؼ جزء مف الميل حتى طمكع الفجر ,كذلؾ في الفرض
كالنفل ,كىك مذىب المالكية(.)ٚ

المذىب الثاني :كجكب تبييت النية كايقاعيا في أؼ جزء مف الميل حتى طمكع الفجر ,كذلؾ في الفرض دكف

النفل ,كىك مذىب الشافعية()ٛكالحنابمة(ٔ).

)ٔ) المسالؾ في شرح مكطأ مالؾ البف العربي(ٗ.)ٖٔٙ/

)ٕ) تبييت النية :إيقاع النية في الميل ,ما بيف غركب الشمس إلى طمكع الفجر[المكسكعة الفقيية الككيتية(.])ٕٖ/ٕٛ
ٖ
ِ
ص ُد َل ُو[ ,انظر :المنتقى لمباجي(ٕ.])ٗٓ/
) ) قكلو أجمع ُى َك :اْل َع ْزُـ َعَم ْيو َكاْلَق ْ
)ٗ) مكطأ مالؾ ركاي ة دمحم بف الحسف الشيباني ,أبكاب الصياـ ,باب النية في الصكـ مف الميل ,ح(ٕ ,)ٖٔٓ(/)ٖٚاسناده

صحيح مكقكؼ؛ ألف ركاتو ثقات ,كالحديث المكقكؼ ىك :مطمقو يختص بالصحابي ,فيمف دكنو إال مقيداً ,كقد يككف إسناده

متصبلً كغير متصل ,كىك الذؼ يسميو كثير مف الفقياء كالمحدثيف أيضاً :أث اًر ,كعزاه ابف الصبلح إلى الخراسانييف :أنيـ
يسمكف المكقكؼ أث اًر[.الباعث الحثيث البف كثير(٘ٗ)].
)٘) انظر :اختبلؼ األئمة العمماء البف ىبيرة(ٔ ,)ٕٕٛ/المجمكع لمنككؼ(.)ٖٓٓ/ٙ
) )ٙاإلجماع البف المنذر(.)ٜٗ

) )ٚانظر :االستذكار البف عبد البر(ٖ ,)ٕٛ٘/المنتقى لمباجي(ٕ ,)ٗٔ/شرح الزرقاني عمى المكطأ(ٕ.)ٕٖٔ/
) )ٛانظر :األـ لمشافعي(ٕ ,)ٔٓٗ/كقاؿ الشافعي( :فقاؿ بعض أصحابنا َال يجزِؼ صكـ رمضاف َّإال ِبِني ٍ
َّة َك َما َال تُ ْجزِؼ َّ
الص َبلةُ
َ ُْ ََ َ َ
َّ ِِ ٍ
َف ابف عمر َقاؿَ :ال يصكـ إ َّال مف أَجمع ِ
َّة ك ْ ِ ِ ِ
اف
اف َى َذا َكَ َّ
ّللاُ أ ْ
ضَ
َعَم ُـ َعَمى َش ْي ِر َرَم َ
الصَي َاـ َق ْب َل اْلَف ْج ِرَ ...ف َك َ
احتُ َّج فيو بأ َّ ْ َ ُ َ َ َ
َْ ََْ ّ
إال بني َ
َُ ُ
ِ ِ
ِِ ِ
الزك ِ
َّ
اؿ َما
َف َي ْن ِك َؼ َّ
ص ْكـٍَ ,فأ َّ
َخ َّ
َما التَّ َ
ْس أ ْ
طكعُ َف َبل َبأ َ
الص ْكَـ َق ْب َل َ
اص ًة َك َعَمى َما أ َْك َج َب اْل َم ْرُء َعَمى َنْفسو م ْف َن ْذ ٍر أ َْك َك َج َب َعَم ْيو م ْف َ

ْك ْل َكَل ْـ َي ْش َر ْب).
َل ْـ َيأ ُ
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المذىب الثالث :إنو ال يشترط تبييت النية مف الميل ,كيجزئو النية حتى قبل منتصف النيار كذلؾ في الفرض
كالنفل ,إال في الصكـ الكاجب في الذمة(القضاء كالنذر كالكفارات) فإنو يجب فيو التبييت ,كىك مذىب

الحنفية(ٕ).

رابعاً :اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني
ِ
الني ِار َفيك ص ِائـ ,كَق ْد ركػ َذلِؾ َغير ك ِ
الص َيا ِـ َق ْب َل ِن ْ ِ َّ
احٍد َك ُى َك َق ْك ُؿ
َج َم َع أ َْي ً
اؿ ُم َح َّمٌدَ :ك َم ْف أ ْ
َق َ
ضا َعَمى ّ
َ ُْ َ
َُ َ ٌ َ َ َ
صف َ
ام ِة َقْبَم َنا(ٖ).
أَِبي َحِن َيف َةَ ,كاْل َع َّ
كقد ركؼ عنو في كتابو المبسكط قكلو( :قمت[أبكسميماف الجكزجاني]َ :فِإف أصبح َي ْن ِكؼ ِْ
طار ِفي أكؿ َي ْكـ
اإل ْف َ
شع َباف فاستباف َل ُو قبل انتصاؼ
ضاف َك ُى َك ّ
ضاف َك ُى َك َال يعمـ أَنو مف شير َرَم َ
مف شير َرَم َ
يظف أَنو مف ْ
َّ
اؿ[اإلماـ دمحم] :نعـ ِإف لـ يكف أكل أَك شرب قبل أَف
الن َيار أَنو مف شير َرَم َ
ضاف فصامو َىل يجزػ َع ُ
نو َق َ
ِ
ِ
ِ
نو اْل َكَّف َارة ِألَنَّ ُو لـ ْينك
اف أكل أَك شرب َف َعَميو َق َ
يستبيف َل ُو َفِإف َك َ
ضاء َذلؾ اْل َي ْكـ َكَال َكَّف َارة َعَم ْيو َكاَِّن َما َسَقطت َع ُ
ِ
ِ
شع َباف قمت َفِإف عمـ أَف َذلِؾ اْل َي ْكـ مف شير
أَف يككف ُمفط اًر في شير َرَم َ
ضاف ِإَّن َما نكػ أَف يككف ُمفط اًر في ْ
ِِ
ِ
ِ
ضاف بعد انتصاؼ َّ
ضاء َذلِؾ اْل َي ْكـ)(ٗ).
اؿ فميصـ َبقيَّة َي ْكمو َذلؾ َك َعميو َق َ
َرَم َ
الن َيار َق َ
خامساً :سبب الختالؼ

يرجع سبب اختبلفيـ إلى :تعارض اآلثار في ذلؾ ,كاختبلفيـ في تأكيميا ,فمف ذىب مذىب الترجيح أخذ

بحديث حفصة فقاؿ :بكجكب تبييت النية في الصياـ مف الميل فرضاً كاف أك نفبلً ,كمف ذىب مذىب الجمع
حمل حديث حفصة عمى الفرض ,كحديث عائشة كمعاكية عمى النفل ,كانما فرؽ أبك حنيفة بيف الكاجب
المعيف كالكاجب في الذمة ,ألف الكاجب المعيف لو كقت مخصكص يقكـ مقاـ النية في التعييف ,كالذؼ في

الذمة ليس لو كقت مخصكص ,فأكجب إذف التعييف بالنية(٘).
سادساً :أدلة المذاىب

أ -أدلة المذىب األوؿ :استدؿ المالكية عمى مذىبيـ بكجكب تبييت النية مف الميل مطمقاً بالسنة كاآلثار.

أولً :السنة
ص َة( )َ ,ع ْف
َٔ -ع ْف َحْف َ
ص َة ( ) ,أ َّ
َف
َٕ -ع ْف َحْف َ

رس ِ
كؿ
َُ

كؿ
َرُس َ

ِ
اؿ:
هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) َق َ
َّ ِ
اؿ:
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص) َق َ

{م ْف
َ
{ َم ْف

َل ْـ
َل ْـ

ِ
ِ ِ
اـ َل ُو}(.)ٙ
ُيَبِّيت ّ
اـ َقْب َل اْل َف ْج ِرَ ,ف َال صَي َ
الصَي َ
ِ
ِ
ِ
اـ َل ُو}(ٔ) .
ُي ْجم ِع ّ
اـ َقْب َل اْل َف ْج ِرَ ,ف َال صَي َ
الصَي َ

)ٔ) انظر :كشاؼ القناع لمبيكتي(ٕ ,)ٖٔٚ/المغني البف قدامة(ٖ.)ٔٔٓ/
)ٕ) انظر :األصل لمشيباني(ٕ.)ٜٔٛ/

)ٖ) مكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني(ٖٓٔ).
)ٗ) األصل لمشيباني(ٕ.)ٜٔٛ/

)٘) انظر :بداية المجتيد البف رشد(ٕ.)٘ٙ/

) )ٙسنف النسائي ,كتاب الصياـ ,باب ذكر اختبلؼ الناقميف لخبر حفصة ,ح(ٖٖٕٔ) ,)ٜٔٙ/ٗ(/اسناده ضعيف؛ ألف فيو

يحيى بف أيكب صدكؽ ربما أخطأ[انظر :التقريب البف حجر(.])٘ٛٛ
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وجو الدللة :دؿ الحديثاف عمى أف مف لـ يبيت النية مف الميل كقبل طمكع الفجر فإف صيامو غير معتبر,
مما يدؿ عمى كجكب تبييت النية مف الميل ,كىذا عاـ في الفرض كالنفل(ٕ).

ثانياً :اآلثار
ِ
اـ َقْب َل اْل َف ْج ِر}(ٖ).
وـ ِإل َم ْف أ ْ
َج َم َع ّ
اؿ{ :ل َي ُ
 عف ْاب ِف ُع َم َرَ ,ق َ
الصَي َ
ص ُ
وجو الدللة :دؿ ىذا األثر عمى كجكب تبييت النية ليبلً كقبل الفجر.

ب -أدلة المذىب الثاني :استدؿ الشافعية كالحنابمة عمى مذىبيـ بكجكب تبييت النية مف الميل فرضاً دكف
النفل ,بالسنة كاآلثار.

أولً :السنة
ٔ -استدلكا بما استدؿ بو أصحاب المذىب األكؿ مف أدلة ,إال أنيـ حممكىا عمى صياـ الفرض ,فقالكا

بكجكب تبييت النية مف الميل في صياـ الفرض دكف التطكع ,كسبب تخصيصو ىك كركد أحاديث أخرػ

تجيز لممتطكع إنشاء النية لمصكـ نيا اًر.
ِ
ِ
يفَ ,قاَل ْتَ :د َخ َل َعَم َّي َّ
اؿ:
َٕ -ع ْف َع ِائ َش َة أ ِّ
اؿَ :
النِبي(ملسو هيلع هللا ىلص) َذ َ
ُـ اْل ُم ْؤ ِمن َ
{ى ْل عْن َد ُك ْـ َش ْيء؟} َفُقْم َناَ :الَ ,ق َ
ات َي ْك ٍـ َفَق َ
(ٗ)
ِ ِ
{ َفِإِّني ِإ َذف ص ِائـ} ثُ َّـ أَتَانا يكما آخر َفُقْمنا :يا رسكؿ هللاِ ,أ ِ
َصَب ْح ُت
ْ
اؿ{ :أ َِرينيوَ ,فَمَق ْد أ ْ
ْ َ
ُىد َؼ َل َنا َح ْي ٌس َفَق َ
َ َْ ً َ َ َ َ َ ُ َ
َك َل(٘) .
َص ِائ ًما} َفأ َ
ِ
اىا,
ط ِّوِع َم َث ُل َّ
الر ُج ِل ُي ْخ ِر ُج ِم ْف َمالِ ِو َّ
اؿِ{:إَّن َما َم َث ُل َص ْوـِ اْل ُم َت َ
َم َض َ
اء أ ْ
الص َد َقةََ ,فإ ْف َش َ
ٖ -كزاد النسائي :ثُ َّـ َق َ
اء َحَب َس َيا}(. )ٙ
َواِ ْف َش َ
اشكراء عاـ ح َّج عَمى ِ
ِ
الم ْن َب ِر
ٗ -عف ُح َم ْيِد ْب ِف َع ْبِد َّ
الر ْح َم ِف ,أََّن ُو َسم َع ُم َع ِاكَي َة ْب َف أَِبي ُسْف َي َ
اف( )َ ,ي ْكَـ َع ُ َ َ َ َ َ َ
يُقكؿ :يا أَىل المِدين ِة أَيف عَمماؤكـ؟ س ِمعت رسكؿ َّ ِ
ِ
ّللا
{ى َذا َي ْوُـ َع ُ
كؿَ :
اش َ
اء َوَل ْـ َي ْك ُتب َّ ُ
ور َ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص)َ ,يُق ُ
َ ُ َ ْ َ َ َ َْ ُ َ ُُْ َ ْ ُ َ ُ َ
ِ
ِ
اءَ ,فْمُي ْف ِطْر}(.)ٚ
اءَ ,فْمَي ُص ْـ َو َم ْف َش َ
ام ُوَ ,وأََنا َصائـَ ,ف َم ْف َش َ
َعَمْي ُك ْـ صَي َ
)ٔ) سنف أبي داكد ,كتاب الصكـ باب النية في الصكـ ,ح(ٕٗ٘ٗ) ,)ٖٕٜ/ٕ(/اسناده حسف؛ كفيو ابف لييعة ,صدكؽ لكنو

خمط بعد احتراؽ كتبو ,كالذؼ يقكؼ سند ىذا الحديث ركاية عبدهللا بف كىب عنو ,كابف كىب مف العبادلة الثبلثة الذيف يقبل=
=حديثيـ إذا حدثكا عف ابف لييعة؛ ألنيـ حدثكا عنو قبل احتراؽ كتبو كخمطو ,قاؿ عبد الغني بف سعيد األزدؼ" :إذا ركػ

العبادلة عف ابف لييعة فيك صحيح بف المبارؾ كابف كىب كالمقرؼ"[انظر :تيذيب التيذيب البف حجر(٘ ,)ٖٚٛ/التقريب البف

حجر(.])ٖٜٔ

)ٕ) انظر :االستذكار البف عبد البر(ٖ.)ٕٛٙ/

)ٖ) سبق تخريجو ص(ٕ٘).
ٗ
الد ِقيق ,أ َِك َ ِ
ِ
َّ
السمف ,كَق ْد يجعل ِعكض ِ
ِ
األقط َّ
يت [,النياية في غريب
الفت ُ
) ) الحيس ُى َك :الطعاـ المتَّ َخذ م َف التَّمر كاألقط ك َّ ْ َ ُ ْ
َ
الحديث كاألثر البف األثير(ٔ.])ٗٙٚ/

)٘) صحيح مسمـ ,كتاب الصياـ ,باب جكاز صكـ النافمة بنية مف النيار ,ح(ٗ٘ٔٔ).)ٜٛٓ/ٕ(/
ٙ
طْمح َة ِفي خب ِر ع ِائش َة ِف ِ
ِ ِ
النَّي ُة ِفي ِ
يو,
ؼ َعَمى َ
ََ َ َ
) ) سنف النسائي ,كتاب الصياـ ,باب ِّ
الصَيا ِـ َكاال ْخت َبل ُ
طْم َح َة ْب ِف َي ْحَيى ْب ِف َ َ
ّ
ح(ٕٕٖٕ) ,)ٜٖٔ/ٗ(/اسناده ضعيف؛ ألف فيو طمحة بف يحيى كىك صدكؽ يخطئ[انظر :التقريب البف حجر(ٖ.])ٕٛ
) )ٚصحيح البخارؼ ,كتاب الصكـ ,باب صياـ يكـ عاشكراء ,ح(ٖٕٓٓ).)ٗٛٓ(/
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وجو الدللة مف األحاديث :دلت األحاديث عمى عدـ كجكب تبييت النية مف الميل لصياـ النكافل ,كأنو جائز

عقد النية أثناء النيار ,كىذا يفيـ مف سياؽ النصكص السابقة ,حيث طمب الغداء ال يككف إال نيا اًر ,كصكـ

عاشكراء لـ يرد الخبر فيو إال نيا اًر ,فعزـ النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) الصكـ نيا اًر كأمره الصحابة بالصكـ في يكـ عاشكراء

كذلؾ ,داللة كاضحة عمى جكاز النية لصكـ النكافل نيا اًر.
صياـ ِفي حِد ِ
ِ
يث اْلب ِ
اب َن ِك َرةٌ ِفي ِس َي ِ
اؽ َّ
قاؿ صاحب تحفة األحكذؼَ " :كتَْق ِر ُير ِاال ْسِت ْد َال ِؿ ِبأ َّ
النْف ِي
َ
َ
َف َق ْكَل ُو(ملسو هيلع هللا ىلص) َال َ َ
ط ِف ِ
ِ
صيا ٍـ كَال ي ْخرج ع ْنو ِإ َّال ما َقاـ َّ ِ
يو ِإ ْج َماعُ الصياـ قبل الفجر كقد قاـ
يل َعَمى أََّن ُو َال ُي ْشتَ َر ُ
َف َي ُعـ ُك َّل َ َ َ ُ ُ َ ُ
الدل ُ
َ َ
ط ِف ِ
الدليل عَمى أ َّ ِ
يو ِْ
كر في الباب
طكِع َال ُي ْشتَ َر ُ
اـ التَّ َ
اإل ْج َماعُ َق ْب َل اْلَف ْج ِر َك ُى َك َحِد ُ
َ
يث حفصة اْل َم ْذ ُك ُ
َف ص َي َ
ِ (ٔ)
ِ
الذ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ات أَك متَك ِجو ِإَلى َنْف ِي َّ
ات َّ
ِ
الش ْرِعيَّة" .
الص َّحة؛ ألََّن َيا أَْق َر ُب اْل َم َج َازْي ِف ِإَلى الذ ْ ُ َ ّ ٌ
كالظاىر أف النفي متكجو إَلى ّ
ثانياً :اآلثار

الدرد ِاء يُقكؿِ :
ُـ َّ ِ
ِ
اؿَ { :فِإِّني َص ِائـ َي ْو ِمي َى َذا}
 عف أ ِّ
{عْن َد ُك ْـ َ
الد ْرَداء قالتَ :ك َ
ط َعاـ؟} َفإ ْف ُقْم َنا :الََ ,ق َ
اف أَُبك َّ ْ َ َ ُ
طْم َح َة ,كأَُبك ُى َرْي َرةَ ,ك ْاب ُف َعب ٍ
َّاسَ ,ك ُح َذ ْيَف ُة( )(ٕ).
َكَف َعَم ُو أَُبك َ
َ
َ
وجو الدللة :يدؿ فعل الصحابة عمى جكاز إنشاء النية لمنكافل أثناء النيار ,كعدـ اشتراط تبييتيا مف الميل.

ث -أدلة المذىب الثالث :استدؿ الحنفية عمى مذىبيـ بعدـ كجكب تبييت النية مف الميل إال في الصكـ البلزـ

في الذمة بالكتاب كالسنة.

أولً :الكتاب

ُ
ُ
َ ُ ْ َََْ ّ َ ِ َ ُ
ُ
ُ
ل ْى َوأٍَخُ ْى ِلِ َ ٌ
ل ْىۚ ٌُِ ِلِ َ ٌ
د إ َ ٰىل ن َ
اس ل ٌُّ  ....ثى
اس ه
ان
ِس
ف
الر
ام
ي
الص
ث
و
ِل
ى
ل
ه
ِن
ح
 قاؿ هللا تعالى{ :أ
ِ
ِ
ِ
َ
ّ َ َ َ
ام إِىل الويْ ِن [ } ...سكرة البقرة]ٔٛٚ:
الصي
أح ًُِّْا ِ
وجو الدللة مف اآلية :أف هللا أباح األكل كالشرب كالجماع طكاؿ الميل حتى طمكع الفجر ,كأمر بالصياـ

عنيا بعد ذلؾ ,ثـ عبر بكممة ثـ ,كىي تدؿ عمى التعقيب مع التراخي ,فكاف ىذا أم اًر بالصكـ متراخياً عف
أكؿ النيار ,كاألمر بالصكـ أمر بالنية؛ إذ ال صحة لمصكـ شرعاً بدكف النية ,فكاف أم اًر بالصكـ بنية متأخرة
عف أكؿ النيار؛ كقد أتى بو فقد أتى بالمأمكر بو فيخرج عف العيدة ,كفيو داللة أف اإلمساؾ في أكؿ النيار

يقع صكماً كجدت فيو النية أك لـ تكجد(ٖ).
ثانياً :السنة
ِ
ِ
يفَ ,قاَل ْتَ :د َخ َل َعَم َّي َّ
اؿ:
َٔ -ع ْف َع ِائ َش َة أ ِّ
اؿَ :
النِبي(ملسو هيلع هللا ىلص) َذ َ
ُـ اْل ُم ْؤ ِمن َ
{ى ْل عْن َد ُك ْـ َش ْيء؟} َفُقْم َناَ :الَ ,ق َ
ات َي ْك ٍـ َفَق َ
{ َفِإِّني ِإ َذ ْف َص ِائـ}(ٗ).

)ٔ) تحفة األحكذؼ لممباركفكرؼ(ٖ.)ٖ٘ٗ/

)ٕ) صحيح البخارؼ ,كتاب الصكـ ,باب إذا نكػ بالنيار صكماً(ٕ.)ٗٙ
)ٖ) انظر :بدائع الصنائع لمكاساني(ٕ. )ٛٙ/

)ٗ) صحيح مسمـ ,كتاب الصياـ ,باب جكاز صكـ النافمة بنية مف النيار ,ح(ٗ٘ٔٔ).)ٜٛٓ/ٕ(/
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ِ
اشكر ِ
ِ ِ ِ ِِ ِ
ِ
ص ِارَّ ,الِتي َح ْك َؿ
اءَ ,قاَل ْت :أ َْرَس َل َرُس ُ
اء إَلى ُق َرػ ْاأل َْن َ
كؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) َغ َد َاة َع ُ َ َ
َٕ -عف الرَبّي ِع ب ْنت ُم َع ّكذ ْابف َعْف َر َ
ِ ِ
ِ
ِ
َصَب َح ُم ْف ِطًراَ ,فْمُي ِت َّـ َب ِقَّي َة َي ْو ِم ِو}(ٔ) .
َصَب َح َصائ ًماَ ,فْمُيت َّـ َص ْو َم ُوَ ,و َم ْف َك َ
{م ْف َك َ
اف أ ْ
اف أ ْ
اْل َمد َينةَ :
وجو الدللة مف األحاديث :دلت األحاديث عمى عدـ كجكب تبييت النية مف الميل ,كجكازىا بعد طمكع

الشمس ,كىذا عاـ في الفرض كالنفل ,بدليل أمره بالصياـ نيا اًر يكـ عاشكراء ,ككاف كاجباً يكميا(ٕ).
سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب

ٔ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ:وىـ المالكية القائميف بوجوب تبييت النية مف الميل فرضاً كاف أو نفالً.
 فقد استدلكا بحديث حفصة( ) عمى كجكب تبييت الصكـ ,كيجاب عميو بأف الحديث :مف اآلحاد فبل
{ل َصال َة لِ َج ِار اْل َم ْس ِج ِد ِإل
يصمح ناسخاً لمكتاب لكنو يصمح مكمبلً لو فيحمل عمى نفي الكماؿ كقكلوَ :
ِفي اْل َم ْس ِج ِد}(ٖ) ليككف عمبلً بالدليميف بقدر اإلمكاف(ٗ).

 كقالكا أيضاً :بأف ىذا الحديث ال يرفعو الحفاظ الذيف يرككنو عف ابف شياب ,كيختمفكف عنو فيو اختبلفاً
ٍّ
خاص مف الصكـ كىك صكـ
يجب اضطراب الحديث بما ىك دكنو ,كلكف مع ذلؾ نثبتو كنجعمو عمى
الفرض الذؼ ليس في أياـ بعينيا ,مثل الصكـ في الكفارات ,كقضاء رمضاف كما أشبو ذلؾ(٘).

ٕ -مناقشة أدلة المذىب الثاني :وىـ الشافعية والحنابمة القائميف بوجوب تبييت النية لصياـ الفرض دوف
صياـ النفل.

 فقد استدلكا بحديث حفصة كميمكنة( ) عمى كجكب تبييت الصكـ في الفرض ,فقد أكردنا االعتراض
عمييا عند مناقشة أدلة المذىب األكؿ.
 كأما ما استدلكا بو مف حديث عائشة( ) عف النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) ,بعدـ كجكب تبييت النية في النفل ,فالجواب
عنو :أنو أَ َعـ مف أف يككف َبَّي َت الصكـ أك ال فيحمل عمى التبييت؛ ألف المحتمل يرد إلى العاـ كنحكه
صب ْح ُت َص ِائماً} ,كالحاصل أف األصل عمكـ حديث
عمى أف في بعض ركايات حديثيا {ِإّني ُك ُ
نت أَ َ
التبييت كعدـ الفرؽ بيف الفرض كالنفل كالقضاء كالنذر كلـ يقـ ما يرفع ىذيف األصميف فتعيف البقاء
عمييما(.)ٙ

 كأما استدالليـ بآثار الصحابة( ) ,عمى عدـ كجكب تبييت النية مف الميل ,يجاب عميو ,بأنو معارض
بحديث حفصة( ) ,كقكؿ النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) مقدـ عمى ما سكاه .

ٔ
ف َبِقَّي َة َي ْك ِم ِو ,ح(.)ٜٚٛ/ٕ(/)ٖٔٔٙ
اء َفْمَي ُك َّ
اب َم ْف أ َ
َك َل ِفي َع ُ
اش َ
) ) صحيح مسمـ ,كتاب الصياـَ ,ب ُ
كر َ
)ٕ) انظر :عمدة القارؼ لمعيني(ٖٓٔٓ٘/ك.)ٖٓٙ

)ٖ) السنف الكبرػ لمبييقي ,كتاب الصبلة ,بابما جاء مف التشديد في ترؾ الجماعة مف غير عذر ,ح(٘ٗ,)ٛٔ/ٖ(/)ٜٗ
اسناده ضعيف؛ ألف فيو سميماف بف داكد اليمامي كىك ضعيف[انظر :لساف الميزاف البف حجر(ٖ.])ٖٛ/

)ٗ) بدائع الصنائع لمكاساني(ٕ. )ٛٙ/
)٘) نخب األفكار لمعيني(.)ٕٚٗ/ٛ

) )ٙسبل السبلـ لمصنعاني(ٔ. )ٕ٘ٙ/
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ٖ -مناقشة أدلة المذىب الثالث :وىـ الحنفية القائميف بعدـ وجوب تبييت النية ليالً ويجوز نيا اًر في
الفرض والنفل.
َ
ّ َ َ َ
ُ
ام إِىل الويْ ِن [ } ...سكرة البقرة ]ٔٛٚ:بعدـ
الصي
 فقد استدلكا عمى مذىبيـ بالقرآف الكريـ{ ..ثى أح ًُِّْا ِ
كجكب تبييت النية مف الميل ,كأجيب عمييـ ,بأف اآلية التي استندكا عمييا ال تدؿ عمى ما ذىبكا إليو مف
محظكر قبل ذلؾ
عدـ كجكب تبييت النية ليبلً ,كانما تتحدث عف أحكاـ خاصة بالصكـ كاباحة ما كاف
اً
كىك الرفث إلى النساء ليبلً ,كليس فييا ما يدؿ عمى كقت النية كلك فيـ ذلؾ فإف منطكؽ حديث حفصة
يدؿ صراحة عمى كجكب التبييت لمنية ليبلً ,كالمنطكؽ مقدـ عمى المفيكـ

(ٔ)

.

 كأما استدلكا بو مف حديث عائشة( ) فقد أكردنا االعتراض عميو عند مناقشة أدلة المذىب الثاني .
 كأما ما استدلكا بو مف حديث الربيع الخاص بيكـ عاشكراء ,بعدـ كجكب تبييت النية في الفرض ,كأجيب:
ٍ
مساك لصكـ رمضاف حتى يقاس عميو ,فإنو(ملسو هيلع هللا ىلص) ألزـ اإلمساؾ لمف قد أكل كلمف
بأف صكـ عاشكراء غير

لـ يأكل فعمـ أنو أمر خاص ,كألنو إنما أج أز عاشكراء بغير تبييت لتعذره فيقاس عميو ما سكاه كمف ناـ
حتى أصبح ,عمى أنو ال يمزـ مف تماـ اإلمساؾ ككجكبو أنو صكـ مجزغ؛ كانما لحرمة اليكـ(ٕ).

ثامناً :الترجيح

بعد عرض األدلة كمناقشتيا يظير لمباحث ترجيح المذىب الثاني القائل :بكجكب تبييت النية كايقاعيا في أؼ

جزء مف الميل حتى طمكع الفجر ,كذلؾ في الفرض دكف النفل فإنو ال يشترط التبييت في النفل ,كيجزئو
إنشاء النية مف النيار ,كىك مذىب الشافعية كالحنابمة .
وذلؾ لألسباب التالية:

ٔ -داللة حديث حفصة صريحة ال تحتمل التأكيل في كجكب تبييت النية مف الميل في صكـ الفريضة .

جمع بيف األدلة ,كالجمع بيف األدلة أكلى مف
ٕ -القكؿ بكجكب تبييت النية مف الميل في صكـ الفريضة ,فيو ٌ
إىماؿ بعضياَ ,فُي ْح َمل حديث حفصة عمى صياـ الفرض ,كحديث عائشة( )عمى صياـ النكافل.

ٖ -القكؿ بكجكب تبييت النية ليبلً أك بجكاز تأخيرىا إلى ما بعد طمكع الفجر مطمقاً فرضاً كاف أك نفبلً ,ال
دليل عميو ,كغاية ما استندكا عميو تأكيبلت ضعيفة ال تقكػ إلى قكة استدالالت الشافعية كالحنابمة.
طْم َح َة ,كأَُبك ُى َرْي َرَة ,ك ْاب ُف َعب ٍ
َّاس,
ٗ -قد ثبت إنشاء النية نيا اًر عف عدد مف الصحابة منيـ أبك الدرداء كأَُبك َ
َ
َ
َك ُح َذ ْيَف ُة( )(ٖ).

)ٔ) عمبلً بالقاعدة األصكلية ( تقديـ داللة المنطكؽ عمى داللة المفيكـ عند تعارض النص) انظر:اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ
لآلمدؼ(ٗ ,)ٕ٘ٗ/البحر المحيط في أصكؿ الفقو لمزركشي(٘ ,)ٗٛ/حاشية العطار عمى شرح الجبلؿ المحمي عمى جمع
الجكامع لمعطار(ٕ .)ٜٙ/

)ٕ) سبل السبلـ لمصنعاني(ٔ. )ٕ٘ٙ/

)ٖ) صحيح البخارؼ ,كتاب الصكـ ,باب إذا نكػ بالنيار صكماً.)ٕٗٙ(/
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٘ -ثبت في شرعنا أف النكافل أخف مف الفرائض ,فكما أنو يجكز الصبلة قاعداً في النفل كيمنع في الفرض,

فكذلؾ ىذا التخفيف ينسحب عمى عبادة الصكـ ,فيخفف في صكـ النكافل إنشاء النية ليبلً ,كابقاء بابيا
كاسعاً ,كىذه حكمة ربانية مف شأنيا أف تُ ْس ِي َـ في التشجيع عمى صياـ النكافل.

المبحث الثاني
اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسائل ما يبطل الصوـ ,وما يكره وما يستحب

وفيو خمسة مطالب.

المطمب األكؿ :حكـ مف أكل أك شرب متعمداً في نيار رمضاف .

المطمب الثاني :حكـ الُقْبَمة لمصائـ .
المطمب الثالث :حكـ الكصاؿ في الصكـ .
المطمب الرابع :حكـ الحجامة لمصائـ .

المطمب الخامس:حكـ الصكـ في السفر.
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المطمب األوؿ

حكـ مف أكل أو شرب متعمداً في نيار رمضاف
َف رجبلً أَْف َ ِ
ِ
ِ
َمَر
ؾَ ,حَّدثََنا الزْى ِرؼَ ,ع ْف ُح َم ْيِد ْب ِف َع ْبِد َّ
أْ
َخ َب َرَنا َمال ٌ
ضَ
ط َر في َرَم َ
الر ْح َم ِفَ ,ع ْف أَبي ُى َرْي َرَة ,أ َّ َ ُ
افَ { ,فأ َ
رسوؿ َّ ِ
َف ي َك ِّفر ِب ِع ْت ِق رَقبةٍ ,أَو ِصياـِ َشيري ِف م َت َتا ِبعي ِف ,أَو ِإ ْطعاـِ ِس ِّت ِ ِ
اؿ :ال أَ ِجُد,
َ
ْ َ ْ ُ َْ
َ َ ْ َ
ْ َ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص) أ ْ ُ َ
يف م ْسكيًنا} َ ,ق َ
َُ ُ
ّللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص)ِ ,بعر ٍؽ ِمف تم ٍرَ ,فَقاؿُ { :خ ْذ ى َذا َف َتصَّدؽ ِب ِو} َ ,فَقاؿ :يا رسكؿ َّ ِ
ِ
ِ
َح َك َج
كؿ َّ
َ
َ ْ
َحًدا أ ْ
ّللاَ ,ما أَجُد أ َ
ََ
َ َ َُ َ
َ
َفأُت َي َرُس ُ
ْ َْ
ِ ِ ِِ
اؿُ { :كْم ُو}(ٔ).
إَل ْيو مّنيَ ,ق َ
حديث الباب فيو مسألة واحدة ,وىي :حكـ مف أكل أك شرب متعمداً في نيار رمضاف.
أولً :صورة المسألة
رجل تعمد األكل كالشرب في نيار رمضاف ,فإف صكمو يفسد كعميو قضاء ذلؾ اليكـ ,كاختمفكا في كفارتو.
ثانياً :تحرير محل النزاع

أجمع فقياء المذاىب الفقيية األربعة عمى أف مف أكل أك شرب أك جامع زكجو في نيار رمضاف متعمداً,
فإنو يأثـ كيبطل صكمو(ٕ) ,كأجمعكا عمى أف مف جامع زكجو في نيار رمضاف متعمداً ,فإنو يجب عميو
القضاء كالكفارة(ٖ).
كاختمفكا فيمف أكل أك شرب متعمداً في نيار رمضاف ىل عميو قضاء ذلؾ اليكـ ككفارتو؟ أـ القضاء ببل

كفارة؟ عمى مذىبيف.

ثالثاً :مذاىب الفقياء

ط َل صكمو كعميو القضاء كاإلمساؾ بقية اليكـ
المذىب األوؿ :أف مف أكل أك شرب في نيار رمضاف عمداً َب ُ
كليس عميو كفارة ,كىك مذىب الشافعية(ٗ)كالحنابمة(٘).

المذىب الثاني :أف مف أكل أك شرب في نيار رمضاف عمداً بطل صكمو كعميو القضاء كالكفارة ,كىك
مذىب الحنفية()ٙكالمالكية(. )ٚ

)ٔ) مكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني ,باب مف أفطر متعمداً في رمضاف ,ح( ,)ٕٕٔ(/)ٖٜٗكىك في صحيح
البخارؼ مطكالً ,كتاب الصكـ ,باب إذا جامع في رمضاف ,كلـ يكف لو شيء ,فتصدؽ عميو فميكفر ,ح(.)ٗٙٙ(/)ٜٖٔٙ
)ٕ) انظر :مراتب اإلجماع البف حزـ( ,)ٖٜالمغني البف قدامة (ٖٜٔٔ/كٖٗٔ).

)ٖ)انظر :بدائع الصنائع لمكاساني(ٕ ,)ٜٚ/التجريد لمقدكرؼ(ٖ ,)ٔٗٚٙ/التمقيف في الفقو المالكي لمقاضي عبدالكىاب(ٔ,)ٚٗ/

بداية المجتيد البف رشد(ٕ ,)ٙ٘/المجمكع لمنككؼ ()ٖٗٗ/ٙالمغني البف قدامة (ٖٜٔٔ/كٖٗٔ).
)ٗ) المجمكع لمنككؼ (.)ٖٕٓ/ٙ

)٘) انظر :المغني البف قدامة (ٖ ,)ٜٔٔ/شرح الزركشي (ٕ.)٘ٚٓ-ٜ٘ٙ/

) )ٙانظر :المبسكط لمسرخسي (ٖ ,)٘ٙ/اليداية لممرغيناني(ٔ ,)ٕٕٔ/بدائع الصنائع لمكاساني (ٕ.)ٜٛ/
) )ٚانظر :بداية المجتيد البف رشد (ٕ.)ٙ٘/
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رابعاً :اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني

إذا أفطر الرجل متعمداً في شير رمضاف بأكل ,أك شرب ,أك جماع فعميو قضاء يكـ مكانو ,ككفارة الظيار

أف يعتق رقبة ,فإف لـ يجد ,فصياـ شيريف متتابعيف ,فإف لـ يستطع ,أطعـ ستيف مسكيناً ,لكل مسكيف نصف
صاع مف حنطة ,أك صاع مف تمر ,أك شعير(ٔ) ,كىك مكافق لمذىبو الحنفي.

خامساً :سبب الختالؼ

يرجع سبب اختبلفيـ إلى:

اختبلفيـ في جكاز قياس المفطر باألكل كالشرب عمى المفطر بالجماع ,فمف رأػ أف شبييما فيو كاحد كىك

انتياؾ حرمة الصكـ جعل حكميما كاحداً.
اختمفكا ىل القياس يجرؼ في الكفارة أـ ال؟ فمف قاؿ إف القياس يجرؼ في الكفارة قاؿ بكجكب الكفارة في
األكل كالشرب ,كمف قاؿ إف القياس ال يجرؼ في الكفارات قاؿ بعدـ كجكب الكفارة في األكل كالشرب
عمداً(ٕ).

سادساً :أدلة المذاىب

أ -أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الشافعية كالحنابمة كمف معيـ عمى مذىبيـ بكجكب القضاء فقط كعدـ كجكب
الكفارة عمى مف أكل أك شرب عمداً في نيار رمضاف ,بالسنة كالقياس.
أولً :السنة
اء
اء َعا ِمداً َف َعَمْي ِو اْلَق َضاءَ ,و َم ْف َذَر َع ُو اْلَق ْيء َف َ ْ
 عف أبي ىريرة ,أف رسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) قاؿَ {:مف ْ
ال َق َض َ
اس َتَق َ
َعَمْيو}(ٖ).
وجو الدللة :دؿ الحديث بمفيكمو عمى أف مف تعمد اإلفطار في نيار رمضاف كجب عميو القضاء ,كىذا
ينطبق عمى مف تعمد األكل كالشرب في نيار رمضاف(ٗ).

ثانياً :القياس

ٔ -كجكب القضاء عميو قياساً عمى المريض ,فإف هللا تعالي أكجب القضاء عمي المريض كالمسافر مع كجكد
العذر فؤلف يجب مع عدـ العذر أكلى(٘).

ٕ -كأما عدـ كجكب الكفارة ,فإنو ال دليل عمى كجكب الكفارة ,كال يصح قياس األكل كالشرب عمداً عمى

الجماع ,كذلؾ؛ ألف النص كىك حديث األع اربي الذؼ كقع عمى امرأتو في رمضاف ,كرد في الجماع,
كما سكاه ليس في معناه ,ألف الجماع أغمع(.)ٙ

)ٔ) مكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني (ٕٕٔ) .
)ٕ) انظر :بداية المجتيد البف رشد (ٕ. )ٙ٘/

)ٖ) سنف الدارقطني ,كتاب الصياـ ,باب القبمة لمصائـ ,ح(ٖ ,)ٖٔ٘/ٖ(/)ٕٕٚاسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
)ٗ) انظر :المجمكع لمنككؼ( ,)ٖٕٛ/ٙشرح الزركشي عمى مختصر الخرقي(ٕ.)ٕ٘ٛ/
)٘) المصدر السابق(.)ٖٕٛ/ٙ

) )ٙانظر :الميذب لمشيرازؼ(ٔ ,)ٖٖٚ/تحفة المحتاج لمييثمي(ٖ ,)ٗٗٚ/شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي(ٕ.)٘ٛٚ/
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ب -أدلة المذىب الثاني :استدؿ الحنفية كالمالكية عمى مذىبيـ القائل بكجكب القضاء كالكفارة عمى مف أكل
أك شرب عامداً في نيار رمضاف ,مف السنة كالقياس.

أولً :مف السنة
طر ِفي رمضافَ { ,فأَمر رسوؿ َّ ِ
َٔ -ع ْف أَِبي ُى َرْي َرَة ,أ َّ
َف ُي َك ِّفَر ِب ِع ْت ِق َرَقَبةٍ ,أ َْو ِصَياـِ َش ْيَرْي ِف
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص) أ ْ
ََ َ َ
َف َرُجبلً أَْف َ َ
ََ َ ُ ُ
م َت َتا ِبعي ِف ,أَو ِإ ْطعاـِ ِس ِّتيف ِمس ِكيًنا}َ ,قاؿ :ال أَ ِجدَ ,فأُِتي رسكؿ َّ ِ
ِ ٍ ِ
اؿُ { :خ ْذ َى َذا
ُ
ُ َْ
ْ َ
َ ْ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص) ,ب َع َرؽ م ْف تَ ْم ٍرَ ,فَق َ
َ َُ ُ
َ
(ٔ)
َف َتصَّدؽ ِب ِو}َ ,فَقاؿ :يا رسكؿ َّ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
اؿُ { :كْم ُو} .
َ ْ
َحًدا أ ْ
ّللاَ ,ما أَجُد أ َ
َح َك َج إَل ْيو مّنيَ ,ق َ
َ َ َُ َ

وجو الدللة :دؿ عمكـ الحديث أف الكفارة متعمقة باإلفطار ,كبأؼ طريقة كقع اإلفطار كجبت الكفارة ,فعمكـ
لفع الراكؼ ُي ْد ِخ ُل فيو اإلفطار باألكل كالشرب(ٕ).
ٕ -عف مج ِ
ِ
َف النَِّب َّي(ملسو هيلع هللا ىلص){ :أَمر َّال ِذي أَ ْف َ ِ
اىٍد أ َّ
ظ َي ِار}(ٖ).
اف ِب َك َّف َارِة ال ِّ
اف َي ْو ًما م ْف َرَم َض َ
طَر في َرَم َض َ
ََ
َْ َُ
(ٗ)
وجو الدللة :أف "عمى المظاىر الكفارة بنص الكتاب ,فكذا عمى المفطر متعمدا" .
ثانياً :القياس

ٔ " -االستدالؿ بالمكاقعة ,كالقياس عمييا ,أما االستدالؿ بيا فيك أف الكفارة في المكاقعة كجبت لككنيا إفساداً
لصكـ رمضاف مف غير عذر كال سفر عمى ما نطق بو الحديث ,كاألكل ,كالشرب إفساد لصكـ رمضاف

متعمداً مف غير عذر كال سفر فكاف إيجاب الكفارة ىناؾ إيجاباً ىينا داللة "(٘).
سابعاً :مناقشة األدلة

ٔ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ :وىـ الشافعية والحنابمة ومف وافقيـ القائميف بوجوب القضاء فقط ,عمى
مف أكل أو شرب متعمداً في نيار رمضاف.

 استدلكا عمى مذىبيـ بعدـ كجكد دليل عمى عدـ الكفارة عمى مف تعمد األكل كالشرب في نيار رمضاف,
كىذا استدالؿ مردكد؛ "ألف الحكـ فيو ثابت بالنص ال بالتعميل ,كالقياس كهللا أعمـ ,كجو القياس عمى
المكاقعة فيك أف الكفارة ىناؾ كجبت لمزجر عف إفساد صكـ رمضاف صيانة لو في الكقت الشريف؛ ألنيا

تصمح زاجرة ,كالحاجة مست إلى الزاجر؛ فؤلف مف تأمل أنو لك أفطر يكماً مف رمضاف لزمو إعتاؽ رقبة,
فإف لـ يجد فصياـ شيريف متتابعيف فإف لـ يستطع فإطعاـ ستيف مسكينا المتنع منو ,كأما الحاجة إلى

الزجر فمكجكد الداعي الطبيعي إلى األكل ,كالشرب ,كالجماع ,كىك شيكة األكل ,كالشرب ,كالجماع ,كىذا
في األكل ,كالشرب أكثر ألف الجكع ,كالعطش يقمل الشيكة ,فكانت الحاجة إلى الزجر عف األكل,

)ٔ) مكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني ,باب مف أفطر متعمداً في رمضاف ,ح( ,)ٕٕٔ(/)ٖٜٗاسناده صحيح؛ ألف
ركاتو ثقات.

)ٕ) انظر :شرح الزرقاني(ٕ.)ٕٖ٘/

)ٖ) السنف الكبرػ لمبييقي ,كتاب الصياـ ,باب التغميع عمى مف أفطر يكماً مف رمضاف ,ح( ,)ٖٛٙ/ٗ(/)ٜٛٓٙاسناده
ضعيف؛ ألف فيو يحيى الحماني متيـ بسرقة الحديث[انظر :التقريب البف حجر(ٖ.])ٜ٘

)ٗ) بدائع الصنائع لمكاساني (ٕ.)ٜٛ/
)٘) المصدر السابق(ٕ.)ٜٛ/
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كالشرب أكثر ,فكاف شرع الزاجر ىناؾ شرعا ىينا مف طريق األكلى ,كعمى ىذه الطريقة يمنع عدـ جكاز

إيجاب الكفارة بالقياس ,ألف الدالئل المقتضية لككف القياس حجة ال تفصل بيف الكفارة كغيرىا"(ٔ).

 ككذلؾ فإف الشارع أكجب الكفارة زج اًر لمنفس عما ارتكبتو مف جرـ في حق العبادة ,كانتياكاً لحرمة
الشير ,إذ "إف االنتياؾ عبارة عف عدـ المباالة بالحرمة كىذا متأت في الكصكؿ مف األنف كاألذف كالعيف

فمذا عمل بعضيـ بقكلو؛ ألف ىذا ال تتشكؼ إليو النفكس كأصل الكفارة إنما شرعت لزجر النفس عما
تتشكؼ إليو"(ٕ).

 كيجاب عمييـ بأنو ال اجتياد في مكرد النص ,ألف الرسكؿ ملسو هيلع هللا ىلص إنما أكجب القضاء فقط عمى مف تعمد
اء َعمداً َف َعَمْي ِو اْلَق َضاء}(ٖ) ,فحمل األكل كالشرب عمى ىذا
اإلفطار ,كما جاء في الحديث { َمف ْ
اس َتَق َ
الحديث أكلى مف حممو عمى الجماع ,لمفارؽ الكبير بيف الجرميف ,ككذلؾ لتظافر األحاديث التي تكضح
حقيقة الفطر المتعمد الكارد في حديث المسألة بأنو محمكؿ عمى الجماع ,الذؼ أكجب فيو الرسكؿ (ملسو هيلع هللا ىلص)

الكفارة(ٗ).

 قمت :مف لـ يردعو الشرع كال ضميره عف اقتراؼ المعصية ,كاإلفطار في نيار رمضاف ,فمف تردعو
الكفارة ,فإنو سييمل الكفارة كلف يؤدييا ,كما أىمل الصكـ في شير رمضاف كتعمد اإلفطار فيو ,إذا فيي

لف تحقق لو الزجر كالردع المطمكب.

 ككذلؾ مف اقترؼ معصية الفطر في رمضاف فإف الشيطاف قد استيكاه كجثـ عمى كتفيو ,فأعمى بصيرتو,
فحينيا لف تزجره الكفارة ,كانما الذؼ ينفع معو ىي النصيحة كالتذكير كترغيبو بما أعده هللا لمصائميف,
كتحذيره مف تضييع ىذه الفضيمة.

ٕ -مناقشة أدلة المذىب الثاني :وىـ الحنفية والمالكية القائميف بوجوب القضاء والكفارة عمى مف أكل أو
شرب عمداً في نيار رمضاف.

 استدلكا بحديث المسألة عمى كجكب القضاء كالكفارة عمى مف أفطر في نيار رمضاف ,قمت :ىذا حديث

عاـ ُخصص بأحاديث َف َّس َر ْت المراد منو ,كبينت أف المراد بكممة {أفطر} ىك الجماع ,فقد جاء عند
البخارؼ كمسمـ ما يؤيد ما قمتو ,كىذا كاضح مف استغاثة الرجل برسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) ,أنو ىمؾ ,احترؽ ,فعندما
سألو المصطفى(ملسو هيلع هللا ىلص) عف حالو ,فقاؿ كقعت عمى زكجتي ,كلذلؾ فإف الحديث الذؼ أكردكه يحمل عمى

الجماع ,كليس عمى اإلفطار باألكل كالشرب عمداً.

 كأما استدالليـ بحديث مجاىد ,فالجكاب عميو مف أمريف ,األوؿ :أف الحديث ضعيف ,حيث يقكؿ ابف
حجر " :كالمحفكظ :عف ىشيـ ,عف إسماعيل بف سالـ ,عف مجاىد ,مرسبلً .كعف ليث ,عف مجاىد ,عف

)ٔ) بدائع الصنائع لمكاساني (ٕ.)ٜٜ/

)ٕ) حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير (ٔ.)ٕ٘ٛ/
)ٖ) سبق تخريجو (ٓ.)ٙ

)ٗ) انظر :شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي(ٕ.)ٕ٘ٛ/
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أبي ىريرة .كليث ليس بالقكؼ ,كقاؿِ :
الحماني ليس بالقكؼ"

(ٔ)

 ,كقاؿ عنو اإلماـ الزيمعي بأنو غريب بيذا

المفع(ٕ) ,واألمر الثاني :أف الحديث ال يحمل إال عمى الجماع ,كأنو لـ يثبت عف النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) في الفطر
باألكل كالشرب شيء(ٖ).

 كأما االستدالؿ بالمكاقعة كالقياس عمييا ,فيك استدالؿ مردكد ,ألف الشرع لـ يكجب الكفارة إال في الجماع,
كما سكاه ليس في معناه ,ألف الجماع أغمع كليذا يجب بو الحد في ممؾ الغير ,كال يجب فيما سكاه فبقى
عمى األصل(ٗ).

ثامناً :الترجيح

بعد عرض األدلة كمناقشتيا ,يظير لمباحث أف الراجح مذىب الشافعية كالحنابمة كمف معيـ بكجكب القضاء

فقط عمى مف أكل أك شرب متعمداً في نيار رمضاف.
وذلؾ لألسباب التالية:
ٔ -ألنو لـ يثبت دليل صريح يكجب الكفارة عمى مف تعمد األكل كالشرب في نيار رمضاف.

ٕ -كحيث إف العبادات كقفية ,فبل يجكز فعل شيء دكف دليل ,كحيث ال دليل ىنا عمى الكفارة فيمف تعمد
األكل كالشرب في نيار رمضاف.

ٖ -ككذلؾ فإف افساد العبادات َي ْجبرىا قضاؤىا.
ٗ -ككذلؾ القياس في القضاء عمى مف أفطر بعذر ,فمف باب أكلى يقضي الذؼ ال عذر لو مع االستغفار
كالتكبة.

)ٔ) اتحاؼ الميرة البف حجر (٘ٔ. )ٜٕٗ/
)ٕ) نصب الراية لمزيمعي (ٕ.)ٜٗٗ/

)ٖ) انظر :السنف الكبرػ لمبييقي(ٗ.)ٖٛٙ/
)ٗ) انظر :الميذب لمشيرازؼ(ٔ.)ٖٖٚ/
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المطمب الثاني
حكـ الُقْبَم ِة لمصائـ
ِ
َف رجبل َقبَّل ام أرَة كىك ِ
األوؿ :عف ع َ ِ
ِ ِ
َؿ
َْ َ
طاء ْب ِف َي َس ٍار ,أ َّ َ ُ
ام َأرَتَ ُو تَ ْسأ ُ
صائ ٌـَ ,ف َك َج َد م ْف َذل َؾ َك ْجًدا َشد ًيداَ ,فأ َْرَس َل ْ
َ ْ َ ً َ َُ َ
َف رسكؿ َّ ِ
ِ
ُـ سَمم َة َزْك ِج َّ
اف {ُيَقِّب ُل َو ُى َو
النِب ِّي(ملسو هيلع هللا ىلص)َ ,فأ ْ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص) َك َ
َخ َب َرْت َيا أُـ َسَم َم َة ,أ َّ َ ُ َ
َل ُو َع ْف َذل َؾَ ,ف َد َخَم ْت َعَمى أ ِّ َ َ
ِ
ِ
َخبرْتو ِب َذلِ َؾَ ,ف َزَاده َذلِ َؾ َش ًّراَ ,فَقاؿِ :إَّنا َلس َنا ِم ْثل رس ِ
ّللاُ لِ َرُسكلِ ِو َما
ّللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص)ُ ,ي ِحل َّ
كؿ َّ
َصائـ} َ ,ف َر َج َع ْت ِإَل ْيو َفأ ْ َ َ ُ
َ
ُ
ْ
َ َُ
ّللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص)َ ,قاؿ رسكؿ َّ ِ
ِ
اؿ َى ِذ ِه اْل َمْ أر َِة؟{
كؿ َّ
اءَ ,ف َر َج َع ِت اْل َم ْ أرَةُ ِإَلى أ ِّ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص)َ } :ما َب ُ
َ َُ ُ
ُـ َسَم َم َةَ ,ف َك َج َد ْت ع ْن َد َىا َرُس َ
َش َ
ِ
اؿ} :أَل أ ْ
َخ َب ْرتُ َياَ ,ف َذ َى َب ْت ِإَلى َزْك ِج َياَ ,فأ ْ
َخَبْرِت َيا أَّني أَ ْف َع ُل َذلِ َؾٍ؟} َقاَل ْتَ :ق ْد أ ْ
َخ َب َرْت ُوَ ,ف َزَادهُ
َفأَ ْخ َب َرْت ُو أُـ َسَم َم َةَ ,فَق َ
ّللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص) ,ي ِحل َّ ِ ِ ِ
ّللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص) ,كَقاؿ{ :و َّ ِ
ِ
َذلِ َؾ َش ًّرا ,كَقاؿِ :إَّنا َلس َنا ِم ْثل رس ِ
ّللا
كؿ َّ
كؿ َّ
َ َ َ
ُ
اءَ ,ف َغض َب َرُس ُ
َ َ
ْ
َ َُ
ّللاُ ل َرُسكلو َما َش َ
ِ (ٔ)
ِ
ِإِّني ألَ ْتَق ُ ِ
َعَمم ُكـ ِب ُحُد ِ
وده} .
اك ْـ َّّلِلَ ,وأ ْ ُ ْ
َف ع ِائش َة ابن َة َ ٍ
النض ِر مكَلى عمر ب ِف عبيِد َّ ِ
َخ َب َرْت ُو ,أََّن َيا َك َان ْت ِع ْن َد َع ِائ َش َة( )
طْم َحة أ ْ
ّللا ,أ َّ َ َ ْ َ
ُ َ َ ْ ُ َْ
الثاني :عف أَُبي َّ ْ َ ْ
َزْك ِج َّ
الر ْح َم ِف ْاب ِف أَِبي َب ْك ٍرَ ,فَقاَل ْت َل ُو َع ِائ َش ُةَ { :ما
النِب ِي(ملسو هيلع هللا ىلص)َ ,ف َد َخ َل َعَم ْي َيا َزْك ُج َيا ُى َنالِ َؾ َك ُى َك َع ْبُد َّ
ّللاِ ْاب ُف َع ْبِد َّ
ّ
ِ
ِ
َف َت ْدُن َو ِإَلى أ ْ ِ ِ
ص ِائ ٌـ؟ َقاَل ْتَ {:ن َع ْـ }(ٕ).
َي ْمَن ُع َؾ أ ْ
َىم َؾ ُتَقّبُم َيا َوُتالعُب َيا؟}َ ,ق َ
اؿ " :أَُقّبُم َيا َكأ ََنا َ
ِ
مص ِائـِ}(ٖ).
اشَرِة لِ َّ
اف {َيْن َيى َع ِف الُقْبَم ِةَ ,واْل ُمَب َ
الثالث :عف َناف ٍعَ ,ع ِف ْاب ِف ُع َم َر ,أََّن ُو َك َ
أحاديث الباب تحتكؼ عمى مسألة كاحدة :كىي حكـ الُقْبَمة لمصائـ .
أولً :صورة المسألة
َّل فأنزؿ أك
َّل زكجو في نيار رمضاف كىك يأمف عمى نفسو مف الجماع فبل شيء عميو ,أما مف َقب َ
رجل َقب َ
أمذػ أك لـ يأمف عمى نفسو مف الجماع ,فالعمماء في ىذه المسألة ما بيف مجيز كمانع.
ثانياً :تحرير محل النزاع

أجمع العمماء عمى كراىية الُقْبَمة ليست لنفسيا ,لكف لما قد يككف عنيا مف اإلنزاؿ؛ كأقل ذلؾ المذؼ ,كلـ
أحدا أرخص فييا إال كىك يشترط
يختمفكا أف مف قبل كسمـ مف قميل ذلؾ ككثيره أنو ال شيء عميو ,كال أعمـ ً

ٔ
القبمة لمصائـ ,ح(ٕٖ٘) ,)ٕٔٗ(/اسناده صحيح كلكنو
) ) مكطأ مالؾ ركاية دمحم بف الحسف الشيباني ,أبكاب الصياـ ,باب ُ
مرسل؛ ألف ركاتو ثقات ,كالحديث المرسل ىك :ما قاؿ عنو ابف الصبلح :كصكرتو التي ال خبلؼ فييا :حديث التابعي الكبير

الذؼ قد أدرؾ جماعة مف الصحابة كجالسيـ ,كعبيد هللا بف عدؼ بف الخيار ,ثـ سعيد بف المسيب ,كأمثاليما ,إذا قاؿ " :قاؿ

رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ "[الباعث الحثيث البف كثير(.])ٗٚ

)ٕ) مكطأ مالؾ ركاية دمحم بف الحسف الشيباني ,أبكاب الصياـ ,باب الُقبمة لمصائـ ,ح(ٖٖ٘) ,)ٕٔ٘(/اسناده صحيح؛ ألف
ركاتو ثقات.

)ٖ) مكطأ مالؾ ركاية دمحم بف الحسف الشيباني ,أبكاب الصياـ ,باب الُقبمة لمصائـ ,ح(ٖٗ٘) ,)ٕٔ٘(/اسناده صحيح مكقكؼ؛
ألف ركاتو ثقات.
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السبلمة مما يتكلد منيا(ٔ) ,كالخبلؼ في ىذا غير معتبر ,إال أنني كباحث سأعرض قكؿ مف خالف مف
العمماء في ىذه المسألة كأناقش مذىبيف منيا فقط(ٕ).

ثالثاً :مذاىب الفقياء

المذىب األوؿ :أجازكا الُقْبَم َة لمصائـ إف أمف عمى نفسو مف الجماع ,كاف نظر فأمنى لـ ينتقض صكمو ,كاف
قبل فأمنى أفطر ,كىك مذىب الحنفية(ٖ)كالشافعية(ٗ) كالحنابمة(٘) ,إال أف الحنابمة قالكا بفطر مف نظر ككرر

النظر فأمنى(.)ٙ

المذىب الثاني :كراىة الُقْبَم َة لمصائـ مطمقاً ,فإف َقَّب َل في رمضاف فأنزؿ فعميو القضاء كالكفارة فإف نظر إلى
امرأتو في رمضاف كتابع النظر فأمنى فعميو القضاء كال كفارة عميو ,كىك مذىب المالكية(.)ٚ

رابعاً :اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني
ِ
ض ُلَ ,ك ُى َك َق ْك ُؿ أَِبي
مص ِائ ِـ ِإ َذا َمَم َؾ َنْف َس ُو َع ِف اْل ِج َم ِ
ْس ِباْلُقْبَم ِة لِ َّ
اؼ أ ْ
َف ال َي ْمم َؾ َنْف َس ُوَ ,فاْل َكف أَْف َ
اعَ ,فِإ ْف َخ َ
ال َبأ َ
ام ِة َقْبَم َنا(.)ٛ
َحِن َيف َة( ) َكاْل َع َّ
خامساً :سبب الختالؼ
يرجع سبب االختبلؼ إلى ما يمي:

ٔ -تعارض األدلة الكاردة في ىذه المسألة ما بيف مجيز كمانع ,ككذلؾ ما أثر عف الصحابة مف اختبلفيـ في
فتاكييـ.

فالذيف نظركا في أحاديث عطاء بف يسار كعائشة كجابر بف عبدهللا كعمر بف الخطاب كغيرىـ( ) اختمفكا
في تأكيميا ,فمنيـ مف حمميا عمى الجكاز ,كمنيـ مف خص النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) بيذا الحكـ لذلؾ كرىيا ,كمنيـ مف

أجازىا لمشيخ الكبير كمنعيا عف الشاب.

)ٔ) االقناع في مسائل االجماع البف القطاف (ٔ. )ٖٖٛ-ٖٖٚ/

)ٕ) اختمف العمماء في ىذه المسألة عمى خمسة مذاىب ,األكالف سأعرضيما بأدلتيما ,كالباقي سأذكرىا ىنا عمى النحك التالي:

اء شاباً كاف أك كيبلً أك شيخاً ,كال يبالكف أكاف معيا إنزاؿ مقصكد إليو أك لـ
أما المذىب الثالث :جكاز ُ
القْبَمة لمصائـ مطمقاً سك ً
يكف ,بل ذىبكا إلى أبعد مف ذلؾ فقالكا باستحبابيا ,كىك مذىب الظاىرية[انظر :المحمى البف حزـ (ٗ ,])ٖٖٛ/كالمذىب الرابع:

تحريـ الُقْبَمة مطمقاًَّ ,
َّل امرأتو في رمضاف فعميو قضاء ذلؾ اليكـ  .كىك قكؿ ابف شبرمة[انظر :مختصر اختبلؼ
فإف مف َقب َ
العمماء لمطحاكؼ (ٕ ,])ٖٔ/المذىب الخامس :قالكا بالتفصيل ,يكره لمشاب كيباح لمشيخ ,كىك مذىب ابف عباس ( ) [انظر:
فتح البارؼ البف حجر العسقبلني(ٗ.])ٔ٘ٓ/

)ٖ) انظر :مختصر اختبلؼ العمماء لمطحاكؼ (ٕ. )ٖٔ/
)ٗ) انظر :المجمكع لمنككؼ (. )ٖٕٔ-ٖٕٕ/ٙ
)٘) انظر :المغني البف قدامة (ٖ. )ٕٔٚ/

) )ٙانظر :كشاؼ القناع لمبيكتي (ٕ. )ٖٜٔ/

) )ٚانظر :البياف كالتحصيل البف رشد (ٕ ,)ٖٖٔ/االستذكار البف عبد البر (ٖ. )ٕٜٙ/
) )ٛمكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني(ٕ٘ٔ) .
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ٕ -األخذ بقاعدة سد الذرائع(ٔ) ,فمف العمماء الكارىيف لمُقْبَمة لمصائـ حمميا عمى ىذا المبدأ ,ألف مف حاـ
حكؿ الحمى يكشؾ أف يقع فيو ,كالُقْبَمة مقدمة الجماع كمثيرة الشيكة ,كعميو فالبعد أسمـ(ٕ).
سادساً :أدلة المذاىب

أ -أدلة المذىب األوؿ :استدؿ القائمكف بجكاز الُقْبَمة لمصائـ إف أمف عمى نفسو مف الجماع بالسنة كاآلثار .
السَّن ِة
أولًُّ :

ٔ -استدؿ الجميكر عمى رأييـ بحديثي عطاء بف يسار كأبي النضر الكارديف في حديثي المسألة .
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ؾ(ٖ).
َٕ -ع ْف َعائ َش َة ( )َ ,قاَل ْتَ { :ك َ
وؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) ُيَقِّب ُل ِإ ْح َدى ن َسائوَ ,و ُى َو َصائـ} ثُ َّـ تَ ْ
ض َح ُ
اف َر ُس ُ
إلي النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) ليقبمني فقمت إني صائمة ,فقاؿ وأنا صائـ
ٖ -ما ركتو عائشة( ) قالت { :أىوى َّ
فقبمني}(ٗ).

ٗ -عف عمر ب ِف أَِبي سَمم َة ,أَنَّو سأَؿ رسكؿ هللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص) :أَيَقِبل َّ ِ
كؿ هللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص)َ } :س ْل َى ِذ ِه ِأل ُّـِ
َ ْ ُ ََ ْ
اؿ َل ُو َرُس ُ
الصائ ُـ؟ َفَق َ
ُ ُّ
ُ َ َ َُ َ
َ َ
ِ
ِ
َخ َب َرْت ُو :أ َّ
كؿ هللاَِ ,ق ْد َغَف َر هللاُ َل َؾ َما تََقَّد َـ ِم ْف َذ ْنِب َؾ َك َما
َسَم َم َة{ َفأ ْ
اؿَ :يا َرُس َ
ص َن ُع َذل َؾَ ,فَق َ
َف َرُس َ
كؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) َي ْ
ِ
اكـ َِّ ِ
ِ ِِ
تَأ َّ
اك ْـ َل ُو{(٘).
ّلِلَ ,وأ ْ
َخ َش ُ
َما َوهللا ,إّني َألَ ْتَق ُ ْ
اؿ َل ُو َرُس ُ
َخ َرَ ,فَق َ
كؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص)} :أ َ
وجو الدللة :جكاز الُقْبَمة لمصائـ ,بدليل فعل النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) ليا ,كافتاء أـ المؤمنيف عائشة( ) بذلؾ(.)ٙ
()ٚ

٘ -عف عمر بف الخطاب( ) أنو قاؿ :ىششت

إلى أىمي ثـ أتيت رسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) فقمت :إني عممت اليكـ

عمبل عظيما إني قبمت كأنا صائـ فقاؿ {:أرأيت لو تمضمضت بماء أكاف يضرؾ؟ قمت :ل ,قاؿ :فصـ

إذاً}

()ٛ

.

)ٔ) قاعدة سد الذرائع :ىي

قاعدة أصكلية معناىا :منع الكسائل المؤدية إلى الفساد  ,كقطع الطرؽ المكصمة إليو ,فما يؤدؼ إلى
ِ
ِ ِ
السالِ ُـ َع ْف اْل َمْف َس َد ِة َ ,كِسيَم ًة
اف اْلِف ْع ُل َّ
اإلماـ القرافيَ ":ح ْس ُـ َم َّادة َك َسائ ِل اْلَف َساد ؛ َد ْف ًعا َل َيا َ ,ف َمتَى َك َ
ِ ِ
ؾ اْلِف ْع ِل"[ الفركؽ لمقرافي(ٕ.])ٖٕ/
م ْف َذل َ

محظكر فيك محظكر ,قاؿ
ِ
ِ
ِ
ؾ
لْم َمْف َس َدة َ :مَن َع اإلماـ َمال ٌ
)ٕ) انظر :فتح البارؼ البف حجر(ٗ.)ٕٔ٘/

)ٖ) صحيح مسمـ ,كتاب الصياـ ,باب َبَي ِ
اف أ َّ
الص ْك ِـ َل ْي َس ْت ُم َحَّرَم ًة َعَمى َم ْف َل ْـ تُ َحِّر ْؾ َش ْيَكتَ ُو,
َف اْلُقْبَم َة ِفي َّ
ح(.)ٚٚٙ/ٕ(/)ٔٔٓٙ
ٗ
الص ِائ َم َة ,ح(ٕٗٓٓ) ,)ٕٗٙ/ٖ(/اسناده صحيح؛
الص ِائ ِـ اْل َم ْ أرَةَ َّ
ص ِة ِفي ُقْبَم ِة َّ
) ) صحيح ابف خزيمة ,كتاب الصياـ ,باب الر ْخ َ
ألف ركاتو ثقات.
)٘) صحيح مسمـ ,كتاب الصياـ ,باب َبَي ِ
اف أ َّ
الص ْك ِـ َل ْي َس ْت ُم َحَّرَم ًة َعَمى َم ْف َل ْـ تُ َحِّر ْؾ َش ْيَكتَ ُو,
َف اْلُقْبَم َة ِفي َّ
ح(.)ٜٚٚ/ٕ(/)ٔٔٓٛ
) )ٙانظر :فتح البارؼ البف حجر(ٗ.)ٔ٘ٔ/
ٚ
يف اْلمعجم ِة بعدىا ِشيف معجم ٌة س ِ
اكَن ٌة
) ) ىششتَ :ى ِش ْشت ِبَف ْت ِح اْل َي ِاء َكَك ْس ِر ِّ
الش ِ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ
ٌ ُْ ََ َ
لمصنعاني(ٔ.])٘ٙٛ/
النِب ِي(ملسو هيلع هللا ىلص) ُقبَم َة َّ ِ
) )ٛصحيح ابف خزيمة ,كتاب الصياـ ,باب تَمِث ِ
يل َّ
ض ِة
الصائ ِـ ِباْل َم ْ
ض َم َ
ْ
ْ
ّ
اسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
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َم ْعَناهُ ْارتَ ْحت َك َخَّفْفت[,سبل السبلـ
ِم ْن ُو ِباْل َم ِاء ,ح(,)ٕٗ٘/ٖ(/)ٜٜٜٔ

وجو الدللة :دؿ الحديث عمى جكاز الُقْبَمة لمصائـ بدليل تشبيييا بالمضمضة ,كحيث إف الممنكع منو الصائـ
إنما ىك الشرب ال مقدمتو كىك كضع الماء في الفـ ,فكذلؾ الذؼ منع إنما ىك الجماع ال مقدمتو كىي

الُقْبَمة(ٔ).

كقاؿ الخطابي" :كفيو إثبات القياس ,كالجمع بيف الحكميف في الحكـ الكاحد؛ الجتماعيما في الشبو ,كذلؾ أف

المضمضة بالماء ذريعة لنزكلو إلى الحمق كالجكؼ فيككف بو فساد الصكـ ,كما أف الُقْبَمة ذريعة إلى الجماع
المفسد لمصكـ ,نقكؿ :فإذا كاف أحد األمريف منيما غير مفطر؟ فاآلخر بمثابتو"(ٕ).
ثانياً :اآلثار

ٔ -عف عطاء قاؿ{:سمعت ابف عباس( )ُي ْسأؿ عف الُقْبَمة لمصائـ ,فقاؿ :ل بأس بيا إف انتيى إلييا}(ٖ).
إلييا}(ٖ).
ٕ -عف أبي ىريرة( ) ,أنو سأؿ عف الُقْبَمة لمصائـ فقاؿ{:ل بأس إني أحب أف أرشفيا وأنا صائـ}(ٗ).

وجو الدللة مف اآلثار :جكاز الُقْبَمة لمصائـ ,بدليل فتكػ ابف عباس كأبي ىريرة المبيحة لمقبمة ,كىذاف األثراف
في حكـ المرفكع ,إذ ال يعقل أف يفتي الصحابي بغير عمـ أك يقكؿ شيئاً لـ يسمعو مف رسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص).

ب -أدلة المذىب الثاني :استدؿ القائمكف بكراىية الُقْبَمة لمصائـ بالسنة كاآلثار كالقياس.
أولً :السنة

ٔ -عف عبد هللا بف عمر قاؿ :كنا عند النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) فجاء شاب فقاؿ يا رسكؿ هللا  -أَُقِّب ُل كأنا صائـ؟ قاؿ{:ل},
فجاء شيخ فقاؿ :أَُقِّب ُل كأنا صائـ؟ قاؿ{:نعـ} ,فنظر بعضنا إلى بعض ,فقاؿ رسكؿ هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) {:قد عممت
لـ نظر بعضكـ إلى بعض؟ إف الشيخ يممؾ نفسو }(٘).

ِ
اف
ٕ -عف يحيى بف عبيد هللا بف عمر قاؿ سمعت القاسـ بف دمحم يحدث َع ْف َع ِائ َش َة { ,أ َّ
وؿ هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) َك َ
َف َر ُس َ
وؿ ِ
ِ
ِِ
اف أَمَم َؾ ِِإلْربِ ِو ِم ْف َرس ِ
ِ
هللا(ملسو هيلع هللا ىلص)}(. )ٙ
ُ
ُيَقّب ُل ,أ َْو ُيَقّبُمنيَ ,و ُى َو َصائـَ ,وأَُّي ُك ْـ َك َ ْ
اء
وجو الدللة مف الحديثيف :دؿ الحديثاف بمفيكمييما عمى كراىة الُقْبَمة لمصائـ خكفاً مف فساد الصكـ سك ً
باإلنزاؿ أك الجماع ,كىذا يفيـ مف منعيا عف الشباب ,ألف مظنة الشيكة عنده أقكػ بخبلؼ الشيخ الكبير(.)ٚ
ٖ -عف أَِبي ىريرة َقاؿَ} :نيى رسوؿ َّ ِ
الر ُج ُل َو ُى َو َص ِائـ{(ٔ).
َف ُيَقِّب َل َّ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص) أ ْ
َْ
َ َُ ُ
َُ ْ َ َ َ
)ٔ) انظر :بدائع الفكائد البف القيـ (ٗ. )ٕٜٔ/
)ٕ) نخب األفكار لمعيني(.)ٜٕٗ/ٛ

ٖ
مص ِائ ِـ ,ح(ٖٔٗ ,)ٔٛٗ/ٗ(/)ٚاسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
اب اْلُقْبَم ِة لِ َّ
) ) مصنف عبد الرزاؽ ,كتاب الصياـَ,ب ُ
)ٗ) مصنف ابف أبي شيبة ,كتاب الصياـ ,باب مف رخص في القبمة لمصائـ ,ح( ,)ٖٔٗ/ٕ(/)ٜٖٜٛاسناده صحيح؛ ألف

ركاتو ثقات.

)٘) مسند أحمد ,مسند عبدهللا بف عمرك بف العاص(

) ,ح( ,)ٕٖٛ/ٙ(/)ٖٜٙٚاسناده ضعيف؛ ألف فيو ابف لييعة ,كىك

صدكؽ لكنو خمط بعد احتراؽ كتبو [انظر :التقريب البف حجر(.])ٖٜٔ

) )ٙمسند أحمد ,مسند الصديقة عائشة بنت الصديق( ) ,ح(ٗ ,)ٕٓ٘/ٗٓ(/)ٕٗٔٚاسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
) )ٚانظر :المنتقى شرح المكطأ لمباجي(ٕ.)ٗٚ/
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وجو الدللة :كراىة الُقْبَمة لمصائـ ,ألف األصل في النيي التحريـ ,إال أف تأتي قرينة تصرفيا عنو(ٕ) ,كالقرينة
ىنا :أنو قد ثبت عف النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) أنو قبل كىك صائـ (فجمعاً بيف األدلة حممت عمى الكراىة).

ثانياً اآلثار
ّللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص) ِفي اْلم َنا ِـ َف َأرَْيتُ ُو َال َي ْن ُ ِ
ّللاِ,
كؿ َّ
كؿ َّ
ظ ُرنيَ ,فُقْم ُتَ :يا َرُس َ
اؿ ُع َم ُر( )َ :أرَْي ُت َرُس َ
اؿَ :ق َ
َٔ -ع ِف ْاب ِف ُع َم َر َق َ
َ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص ِائ ٌـ(ٖ).
َما َشأْني؟ َق َ
اؿ} :أََل ْس َت الذي ُتَقّب ُل َوأَْن َت َصائـ؟{ُ ,قْم ُتَ :كالذؼ َب َعثَ َؾ باْل َح ِّق َال أَُقّب ُل َب ْع َد َىا َكأ ََنا َ
ٕ -ذكر مالؾ في ىذا الباب عف ىشاـ بف عركة ,قاؿ عركة بف الزبير :لـ أر الُقْبَمة لمصائـ تدعك إلى
خير(ٗ).

(٘)

.

ٖ -ذكر عف نافع أف عبد هللا بف عمر كاف ينيى عف الُقْبَمة كالمباشرة لمصائـ
وجو الدللة مف اآلثار :دلت اآلثار عمى كراىة الُقْبَمة لمصائـ ,لما تؤكؿ إليو مف فساد الصكـ.
ثالثاً :القياس

ٔ -قياس الصكـ عمى اإلحراـ( ,)ٙألف الصكـ عبادة تمنع الكطء ,فكذلؾ يمنع مقدماتو مف قبمة كغيرىا
كاإلحراـ.

سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب

ٔ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ :القائميف بجواز الُقْبَمة لمصائـ إف أمف عمى نفسو مف الجماع

 أف األدلة التي استندكا عمييا ال تخمكا مف أمريف ,أحدىا :أنيا أفعاؿ خاصة بالنبي(ملسو هيلع هللا ىلص) كالدليل عميو قكؿ
عائشة" :كأيكـ كاف أممؾ إلربو مف رسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) " فبل تجكز لغيره حتى لك قبَّل كىك صائـ ينقض

صكمو( ,)ٚكالثانية :أف الرخصة خاصة بالشيخ الكبير ممنكعة عف الشاب لقكة شيكتو كلخكؼ افساد
صكمو(.)ٛ

ٔ
ِ ِِ
َّة مف أََّكؿ ِ ِ ِ
كسى] ,ح(,)ٔٛٔ/ٛ(/)ٖٖٛٚ
يـ َم ِف ْ
) ) المعجـ األكسط لمطبراني ,باب مف اسمو محمكد[م ْف َبقي َ ْ ُ ْ
اسمو م ٌ
اس ُم ُو ُم َ
اسناده ضعيف؛ ألف فيو الحارث بف نبياف كىك متركؾ[انظر :التقريب البف حجر(.])ٔٗٛ

)ٕ) انظر :اإلبياج لمسبكي(ٕ.)ٙٛ-ٙٙ/

)ٖ) مصنف بف أبي شيبة ,كتاب اإليماف كالرؤيا ,باب مع عبره عمر(

) ,ح(ٖٗٓ٘ٓ) ,)ٔٛٓ/ٙ(/اسناده ضعيف؛ ألف فيو

عمرك بف حمزة كىك ضعيف[انظر :التقريب البف حجر(ٔٔٗ)].
ٗ
مص ِائ ِـ ,ح( ,)ٗٔٛ/ٖ(/)ٕٔٓٚاسناده صحيح؛ ألف ركاتو
اء ِفي التَّ ْش ِد ِيد ِفي اْلُقْبَم ِة لِ َّ
) ) مكطأ مالؾ ,كتاب الصياـ ,باب َما َج َ
ثقات.
)٘) سبق تخريجو ص(ٗ.)ٙ

) )ٙانظر :شرح الرسالة لمقاضي عبدالكىاب(ٔ.)ٕٜٜ/
) )ٚانظر :نخب األفكار لمعيني(.)ٕ٘ٔ/ٛ
) )ٛانظر :المحمى البف حزـ (ٗ. )ٖٖٜ/
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 كيجاب عمى اعتراضيـ بما يمي :أولً" :ال نسمـ دعكػ الخصكصية ,كقكؿ عائشة ذلؾ ال يدؿ عمييا ,بل
إنما قالت ذلؾ ,ألنيا ما كانت تأمف عمييـ لككنيـ غير محفكظيف ,فبل يأمنكف عمى أنفسيـ ,بخبلؼ

ظا"(ٔ).
رسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) فإنو كاف محفك ً

 ككذلؾ ىي معارضة بصريح قكؿ النبي ملسو هيلع هللا ىلص الكارد في حديث عطاء بف يسار كحديث عمر بف أبي سممة
المخزكمي ,عندما ادعى الرجل خصكصية الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) بالحكـ ,فغضب كقاؿ كهللا إني ألخشاكـ هلل

كأتقاكـ لو كأعممكـ بحدكده ,ثـ في ثنايا الحديث قد أمر أـ سممة أف تجيب السائمة بما كاف يصنعو(ملسو هيلع هللا ىلص),

فمك كاف ذلؾ مف خصكصياتو فما أمر زكجتو باإلخبار عف فعمو(ٕ).

 ثانياً :كيجاب عف دعكػ خصكصية األدلة بالشيخ الكبير فيي أيضاً مردكدة ,فالنبي(ملسو هيلع هللا ىلص) أجاب السائل

كىك عمر بف أبي سممة ككاف شاباً ,ككذلؾ إفتاء عائشة ( ) البف أخييا عبدهللا بجكاز الُقْبَمة كىك صائـ

ككاف شاباً(ٖ)(ٗ).

 إذاً ليست العبرة بالكبر كالصغر كانما العبرة بمف يممؾ نفسو كيأمف مف الكقكع في الجماع .

ٕ -مناقشة أدلة المذىب الثاني :القائميف بالكراىة مطمقاً
 احتج القائمكف بالكراىية بحديثي ابف عمر كعائشة( )؛ كيرد عمييـ بأنو قد كرد عف عائشة أحاديث تدؿ
عمى االباحة ,كأف النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) كاف يقبل زكجاتو في نيار رمضاف ,ككذلؾ ركؼ عنيا بأنيا أفتت بجكاز

الُقْبَمة لمصائـ كلـ تربط حكـ التقبيل بتحريؾ الشيكة أك عدمو ,كذلؾ بما ركتو عائشة بنت طمحة زكجة
عبدهللا بف عبدالرحمف بف أبي بكر الصديق(٘).

الر ُج ُل َو ُى َو َص ِائـ{ فيك ضعيف ال يصمح
َّ
كفيو الحارث بف نبياف قاؿ ابف عدؼ :لو

اؿَ}:ن َيى َّ
َف ُيَقِّب َل
الن ِب ُّي(ملسو هيلع هللا ىلص) أ ْ
 كما ركؼ عف أبي ىريرة( ) َق َ
لبلحتجاج بو كقد قاؿ الييثمي" :ركاه الطبراني في األكسط,
أحاديث ِحساف ,كىك ممف ُيكت ُب حديثُ ُو ,كضعفو األئمة"(.)ٙ
 كما ركؼ عف عمر ضعيف االسناد كال يحتج بو؛ لتفرد عمر بف حمزة بركايتو؛ كقد ضعفو عمماء

السيما كقد أفتى رسكؿ
الحديث ,كعمى فرض صحتو فقد قاؿ ابف حزـ" :الشرائع ال تؤخذ بالمنامات
َّ
هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) عمر في اليقظة حيًّا بإباحة الُقْبَمة لمصائـ ,فمف الباطل أف ينسخ ذلؾ في المناـ ,ككفى مف ىذا
كمو أف عمرك بف حمزة ضعيف(.)ٛ(")ٚ

)ٔ) نخب األفكار لمعيني(.)ٕ٘ٔ/ٛ

)ٕ) انظر :المغني البف قدامة(ٕ.)ٕٜٚ/

)ٖ) انظر الدليل ص(ٗ )ٙمف ىذا البحث.
)ٗ) انظر :المغني البف قدامة(ٕ.)ٕٜٚ/

)٘) انظر :الدليل ص(ٗ )ٙمف ىذا البحث.

) )ٙمجمع الزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي(ٖ.)ٔٙٙ-ٔٙ٘/
) )ٚانظر :التقريب البف حجر(ٔٔٗ).

) )ٛانظر :المحمى البف حزـ (ٗ. )ٖٖٜ/
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 كأما ما جاء عف عركة بف الزبير كابف عمر( ) ,مف النيي عف الُقْبَمة لمصائـ كأنيا ال تأتي بخير ,فيك
مف باب سد الذرائع ,كالخكؼ مف فساد الصكـ ,فإذا أمف الرجل عمى نفسو زاؿ المانع ,ككذلؾ ىك

معارض باألحاديث التي تبيح الُقْبَمة لمصائـ(ٔ).
 كأما قياسيـ عمى الحج فبل يصح؛ "ألنو يمنع مف العقد كالطيب فجاز أف يمنع مف الُقْبَمة ,كليس كذلؾ
الصكـ"(ٕ).
ثامناً :الترجيح

بعد عرض األدلة يظير لمباحث أف الراجح ىك المذىب األكؿ القائل :بجكاز الُقْبَمة لمصائـ إف أمف عمى نفسو
مف الجماع ,كاف قبل فأمنى أفطر .
وذلؾ لألسباب التالية:

ٔ -قكة أدلتيـ ككضكحيا .

ٕ -استفاضت األخبار الكاردة عف النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) بأنو كاف يقبل كىك صائـ كيفتي بذلؾ ,ككذلؾ استفاض عف
أصحابو( ) كالتابعيف كالعمماء الربانيف الفتكػ بذلؾ .

ٖ " -قاؿ ابف عبد البر في }تقبيل النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) أىمو كىك صائـ{ :إف مف أمف فمو ذلؾ ,كمف خاؼ عمى أمة
دمحم(ملسو هيلع هللا ىلص) ما لـ يخفو عمييا نبييا؛ فقد باء مف التعسف بما ال يخفى ,كلما كاف التأسي بو مندكباً إليو
(ٖ)

استحاؿ أف يأتي منو خصكصاً لو كيسكت عميو"

.

ٗ -ككذلؾ فإف مف قبل فأ َْم َنى عميو القضاء؛ ألنو المتسبب بفساد صكمو ,كأما عدـ كجكب الكفارة فؤلف
الشيكة ناقصة ,كلـ يرد دليل عمى الكفارة إال بالجماع ,كاألصل فييا التكقف.

)ٔ) انظر :فتح البارؼ البف حجر(ٗ.)ٕٔ٘/
)ٕ) الحاكؼ الكبير لمماكردؼ (ٖ.)ٗٗٓ/
)ٖ) التمييد البف عبد البر(ٕٗ.)ٕٙٚ/
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المطمب الثالث

حكـ الوصاؿ(ٔ)في الصوـ
ّللاِ ب ِف عمر ,أَف رسكؿ َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اؿِ{ :إِّني َل ْس ُت
يل َل ُو :إَّن َؾ تَُكاص ُلَ ,ق َ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص)َ{:ن َيى َع ِف اْل ِو َصاؿ}َ ,فق َ
األوؿَ :ع ْف َع ْبد َّ ْ ُ َ َ ّ َ ُ َ
ِ ِ
ُسَقى}(ٕ).
َك َيْيَئت ُك ْـ ِإّني أُ ْط َع ُـَ ,وأ ْ
الثاني :عف أَِبي ىريرة ,أَف رسكؿ َّ ِ
ِ
ِ
كؿ
اؿِ ,إَّي ُ
اؿِ{ :إَّي ُ
َْ
اؿ}َ ,قالُكا :إَّن َؾ تَُكاص ُل َيا َرُس َ
اك ْـ َواْل ِو َص َ
اك ْـ َواْل ِو َص َ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص) َق َ
َُ ْ َ َ ّ َ ُ َ
(ٖ)
َّ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َعم ِ
طا َقة} .
اؿ َما َل ُك ْـ ِب ِو َ
اؿِ{ :إّني َل ْس ُت َك َيْيَئت ُك ْـ ,أَِب ُ
ّللا؟ َق َ
يت ُي ْطع ُمني َرّبِي َوَي ْسقينيَ ,فا ْكَم ُفوا م َف األ ْ َ
حديثا الباب يحتكياف عمى مسألة كاحدة كىي :حكـ الكصاؿ في الصكـ .

أولً :صورة المسألة
لك استمر اإلنساف صائماً يكميف أك أكثر ,فما حكمو؟ أيجكز لو ذلؾ أـ يكره أـ يحرـ؟ .
ثانياً :تحرير محل النزاع

جماىير العمماء عمى أف الكصاؿ في الصكـ مف خصكصيات النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) ,كأنو جائز في حقو(ٗ) ,كاختمفكا في
غيره مف أمتو ,ىل يجكز ليـ الكصاؿ أـ يكره أـ يحرـ؟ عمى خبلؼ بيف العمماء.

ثالثاً :مذاىب الفقياء

المذىب األوؿ :يحرـ الكصاؿ في الصكـ ,كىك مذىب الشافعية في المعتمد(٘).

المذىب الثاني :يكره الكصاؿ في الصكـ ,كىك مذىب جميكر العمماء مف الحنفية( )ٙكالمالكية( )ٚكأحد الكجييف
الكجييف عند الشافعية()ٛكالحنابمة في المعتمد(.)ٜ

(ٔ)

المذىب الثالث :يجكز الكصاؿ في الصكـ إلى السحر ,كىك مذىب بعض المالكية(ٓٔ)كقكؿ عند الحنابمة

.

ٔ
يكما كالذؼ يميو مف غير أكل كال شرب بينيما ال عند المغرب كال أثناء الميل كال عند السحر بل
) ) الكصاؿ :ىك أف يصكـ ً
يكما بيكـ[ ,شرح كتاب الصكـ مف صحيح البخارؼ لمعتيبي(ٓ])ٔٙ
يصل ً

)ٕ) مكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني ,أبكاب الصياـ ,باب الكصاؿ في الصكـ ,ح( ,)ٜٔٙ(/)ٖٙٚكىك في صحيح
البخارؼ ,كتاب الصكـ ,باب الكصاؿ كمف قاؿ ليس في الميل صياـ ,ح(ٕ.)ٕٗٚ(/)ٜٔٙ

)ٖ) مكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني ,أبكاب الصياـ ,باب الكصاؿ في الصكـ ,ح( ,)ٜٔٙ(/)ٖٙٛكىك في صحيح
مسمـ ,كتاب الصياـ ,باب النيي عف الكصاؿ في الصكـ ,ح(ٖٓٔٔ).)ٚٚ٘/ٕ(/

)ٗ) انظر :بدائع الصنائع لمكاساني(ٕ ,)ٜٚ/مختصر خميل(٘ ,)ٜالمجمكع لمنككؼ( ,)ٖ٘ٛ/ٙالمغني البف قدامة(ٖ.)ٔٚ٘/

)٘) انظر :نياية المطمب في دراية المذىب لمجكيني(ٗ ,)ٕٚ/حمية العمماء في معرفة مذاىب الفقياء لمشاشي(ٖ,)ٔٚٙ/
المجمكع لمنككؼ(.)ٖ٘ٚ/ٙ

) )ٙانظر :تحفة الفقياء لمسمرقندؼ(ٔ ,)ٖٗٗ/تبييف الحقائق لمزيمعي(ٔ.)ٖٖٕ/

) )ٚانظر االستذكار البف عبد البر (ٖ ,)ٖٖ٘/مكاىب الجميل لمحطاب(ٕ.)ٖٜٜ/
) )ٛانظر :حمية العمماء في معرفة مذاىب الفقياء لمشاشي(ٖ.)ٔٚٙ/

) )ٜانظر :المغني البف قدامة(ٖ ,)ٔٚ٘/الفركع البف مفمح(٘ ,)ٜٙ-ٜ٘/كشف المثاـ شرح عمدة األحكاـ لمسفاريني(ٖ.)ٖ٘ٚ/
لمسفاريني(ٖ.)ٖ٘ٚ/

)ٓٔ) انظر :مكاىب الجميل لمحطاب(ٕ ,)ٖٜٜ/المختصر الفقيي البف عرفة(ٕ.)ٜٚ/
71

رابعاً :اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني
َقاؿ مح َّمٌد :كبِي َذا نأْخ ُذ ,اْل ِكصاؿ م ْكركه ,كىك أَف يك ِ
ْكل ِفي َّ
الم ْي ِل
اص َل َّ
الرُج ُل َب ْي َف َي ْك َم ْي ِف ِفي َّ
َ َ َ ُ
َ َُ
الص ْكـِ ,ال َيأ ُ ُ
َ ُ َ ُ ٌ َ ُ َ ْ َُ
ِ (ٕ)
امة .
َش ْيًئاَ ,ك ُى َك َق ْك ُؿ أَِبي َحِن َيف َة( )َ ,كاْل َع َّ
خامساً :سبب الختالؼ
يرجع سبب اختبلفيـ إلى:

ٔ -تعارض اآلثار الكاردة في ىذه المسألة.
ٕ -كاختبلفيـ في الكصاؿ ىل ىك مف خصكصيات الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) أـ ال؟
سادساً :أدلة المذاىب

أ -أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الشافعية عمى مذىبيـ بتحريـ الكصاؿ في الصكـ بالسنة
ّللاِ ب ِف عمر ,أَف رسكؿ َّ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اؿِ{ :إِّني َل ْس ُت
يل َل ُو :إَّن َؾ تَُكاص ُلَ ,ق َ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص)َ{:ن َيى َع ِف اْل ِو َصاؿ}َ ,فق َ
َٔ -ع ْف َع ْبد َّ ْ ُ َ َ ّ َ ُ َ
ِ ِ
ُسَقى(ٖ)}(ٗ).
َك َيْيَئت ُك ْـ ِإّني أُ ْط َع ُـَ ,وأ ْ
ٕ -عف أَِبي ىريرة ,أَف رسكؿ َّ ِ
ِ
ِ
كؿ
اؿِ ,إَّي ُ
اؿِ{ :إَّي ُ
َْ
اؿ}َ ,قالُكا :إَّن َؾ تَُكاص ُل َيا َرُس َ
اك ْـ َواْل ِو َص َ
اك ْـ َواْل ِو َص َ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص) َق َ
َُ ْ َ َ ّ َ ُ َ
()ٙ
)
٘
(
َّ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َعم ِ
طا َقة} .
اؿ َما َل ُك ْـ ِب ِو َ
اؿِ{ :إّني َل ْس ُت َك َيْيَئت ُك ْـ ,أَِب ُ
ّللا؟ َق َ
يت ُي ْطع ُمني َرّبِي َوَي ْسقينيَ ,فا ْكَم ُفوا م َف األ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َٖ -ع ْف أ ََن ٍ
َح ٍد ِمْن ُك ْـ ِإِّني أُ ْط َع ُـ,
اؿَ{ :ل ْس ُت َكأ َ
اؿ{ :لَ ُت َواصُموا} َقاُلكا :إَّن َؾ تَُكاص ُلَ ,ق َ
س( )َ ,ع ِف النَّب ِّي(ملسو هيلع هللا ىلص)َ ,ق َ
ِ
ُسَقى}(. )ٚ
ُسَقى ,أ َْو ِإّني أَِب ُ
يت أُ ْط َع ُـ َوأ ْ
َوأ ْ
ٗ -عف أَِبي ىريرة( )َ ,قاؿَ{ :نيى رسوؿ َّ ِ
ِِ
ِ
الوص ِ
يف:
اؿ ِفي َّ
َُ ْ َ َ
الم ْسمم َ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص) َع ِف ِ َ
الص ْوـِ} َفَق َ
َ َُ ُ
َ
اؿ َل ُو َرُج ٌل م َف ُ
اصل يا رسكؿ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
يت ُي ْط ِعمِني َرّبِي َوَي ْس ِق ِ
َف َي ْنتَ ُيكا َع ِف
اؿَ { :وأَُّي ُك ْـ ِم ْثمِيِ ,إّني أَِب ُ
يف}َ ,فَم َّما أ ََب ْكا أ ْ
ّللاَ ,ق َ
إَّن َؾ تَُك ُ َ َ ُ َ
ُ
ِ
َخر َل ِزْد ُت ُكـ} َكالتَّْن ِك ِ
الك ِ
ِ
ِِ
ِ
يف أ ََب ْكا أ َْف
يل َل ُي ْـ ح َ
اؿَ{ :ل ْو َتأ َّ َ
ْ
اص َل بي ْـ َي ْك ًما ,ثُ َّـ َي ْك ًما ,ثُ َّـ َأرَُكا اْلي َبل َؿَ ,فَق َ
صاؿَ ,ك َ
َ
َي ْنتَ ُيكا(.)ٛ

)ٔ) انظر :كشف المثاـ شرح عمدة األحكاـ لمسفاريني(ٖ.)ٕ٘ٛ/
)ٕ) مكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني(. )ٜٔٙ

)ٖ) قاؿ الخطابي" :قكلو إني لست كييئتكـ إني أطعـ كأسقى يحتمل معنييف أحدىما أني أعاف عمى الصياـ كأقكػ عميو فيككف
ذلؾ بمنزلة الطعاـ كالشراب لكـ .كيحتمل أف يككف قد يؤتى عمى الحقيقة بطعاـ كشراب يطعميما فيككف ذلؾ خصيصا كرامة ال

يشركو فييا أحد مف أصحابو كهللا أعمـ[ ".معالـ السنف لمخطابي(ٕ.])ٔٓٛ-ٔٓٚ/
)ٗ) سبق تخريجو ص(ٔ. )ٚ

)٘) كقكلو" :فاكمفكا " قاؿ صاحب األفعاؿ :كمف كجيو كمفا ,ككمفت بالشيء كبلفة :تحممت كبو أكلِ ْع ُت ,المعمـ بفكائد صحيح
مسمـ لممازرؼ(ٕ.)ٜٗ/
) )ٙسبق تخريجو ص(ٔ.)ٚ

) )ٚصحيح البخارؼ ,كتاب الصكـ ,باب الكصاؿ كمف قاؿ ليس في الميل صياـ ,ح(ٔ.)ٕٗٚ(/)ٜٔٙ
) )ٛصحيح البخارؼ ,كتاب الصكـ ,باب التنكيل لمف أكثر الكصاؿ ,ح(٘. )ٕٗٚ(/)ٜٔٙ
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وجو الدللة مف األحاديث :دلت األحاديث عمى حرمة الكصاؿ في الصكـ ,لنيي النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) عنو ,كالنيي
يفيـ منو التحريـ عند عمماء األصكؿ(ٔ) ,ككذلؾ مكاصمة النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) الصكـ مع الصحابة كتنكيل ليـ عمى

اعتراضيـ عمى النيي ,كال يككف الزجر كالعقكبة إال عمى شيء محرـ.
ّللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص)ِ{ :إ َذا أَ ْقَبل َّ
٘ -عف ُعمر ْب ِف َ َّ ِ
المْي ُل ِم ْف َىا ُىَناَ ,وأ َْدَبَر َّ
الن َي ُار ِم ْف َىا
كؿ َّ
َ
اؿ َرُس ُ
اؿَ :ق َ
الخطاب( ) َق َ
َ
ِ (ٕ)
ِ
ُىَناَ ,و َغَرَبت َّ
الصائ ُـ} .
طَر َّ
س َفَق ْد أَ ْف َ
الش ْم ُ

وجو الدللة :المراد بالحديث قد صار مفط اًر ,فيككف ذلؾ داللة عمى أف زماف الميل يستحيل الصكـ فيو شرعاً

كلذلؾ مف أراد التقرب هلل( ) بمكاصمة الصياـ ,فيذا ليس مكضع القربة ,ألف الميل ليس مكضع صياـ(ٖ).
 -ٙأف في الكصاؿ مخالفة الظاىر كالتشبو بأىل الكتاب ,قاؿ(ملسو هيلع هللا ىلص)ِ{ :إ َّف َفصل ما بيف ِصي ِ
َى ِل
امَنا َو ِصَياـِ أ ْ
ْ َ َ َْ َ َ
اْل ِك َت ِ
الس َح ِر}(ٗ) .
اب أَ ْكَم ُة َّ
وجو الدللة :دؿ الحديث بمفيكمو عمى تحريـ الكصاؿ لِ َما فيو مف تشبو بأىل الكتاب .
ب -أدلة المذىب الثاني :استدؿ الجميكر عمى مذىبيـ بكراىة الكصاؿ في الصكـ بالسنة كاآلثار كالعقل.
أولً :السنة
ٔ -استدلكا بما استدؿ بو أصحاب المذىب األكؿ مف أحاديث عف ابف عمر كأبي ىريرة( ).

وجو الدللة مف األحاديث :دلت األحاديث عمى النيي عف مكاصمة الصياـ ,فمما كاصل بيـ النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) تنكيبلً

ليـ ,فيـ منو الكراىة ,ألنو لك كاف محرماً ما كاصل بيـ النبي(ملسو هيلع هللا ىلص)(٘).

قاؿ ابف ىبيرة" :أنو يفيـ مف النيي عف الكصاؿ كراىية التجكع ككل ما ييضـ مف قكػ اإلنساف التي يعبد

هللا( ) بيا"(.)ٙ
ٕ -عف ع ِائ َش َة ( )َ ,قاَلتَ{ :نيى رسوؿ َّ ِ
ِ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص) َع ِف ِ ِ
ِ
اؿِ{ :إِّني
ْ
َْ َ
الو َصاؿ َر ْح َم ًة َل ُي ْـ}َ ,فَقاُلكا :إنَّ َؾ تَُكاص ُلَ ,ق َ
َ َُ ُ
()ٚ
َل ْس ُت َك َيْيَئ ِت ُك ْـ ِإِّني ُي ْط ِعمِني َرّبِي َوَي ْس ِق ِ
يف} .
ُ
()ٛ
وجو الدللة :أف النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) نيى عف الكصاؿ رفقاً كرحمة ,كلذلؾ ال يحرـ الكصاؿ .
َف رسوؿ َّ ِ
ِ
الرحم ِف ْب ِف أَِبي َلْيَمى ,حَّدثَِني رجلِ ,م ْف أَصح ِ
اب َِّ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص) َن َيى َع ِف
ٌَُ
ْ َ
َ
النب ِّي(ملسو هيلع هللا ىلص){ :أ َّ َ ُ َ
َٖ -ع ْف َع ْبد َّ ْ َ
الحجام ِة واْلمو ِ
ِ
ِ
َص َحا ِب ِو}(.)ٜ
اء َعَمى أ ْ
َ َ َ َُ َ
اصَمة َوَل ْـ ُي َحِّرْم ُي َما إْبَق ً
)ٔ) انظر :اإلبياج لمسبكي(ٕ.)ٙٛ-ٙٙ/

ٕ
الص ِائ ِـ ,ح(ٗ٘.)ٗٚٓ(/)ٜٔ
) ) صحيح البخارؼ ,كتاب الصكـ ,باب َمتَى َي ِحل ِف ْ
ط ُر َّ
)ٖ) انظر :المسالِؾ في شرح مك َّ
طأ مالؾ البف العربي(ٗ.)ٖٔٚ/
َُ

)ٗ) صحيح مسمـ ,كتاب الصياـ ,باب فضل السحكر كتأكيد استحبابو ,ح(.)ٚٚٓ/ٕ(/)ٜٔٓٙ
)٘) انظر :سبل السبلـ لمصنعاني(ٔ.)٘ٙ٘/
) )ٙاإلفصاح البف ىبيرة (ٗ. )ٖٔٛ/

) )ٚصحيح البخارؼ ,كتاب الصكـ ,باب الكصاؿ كمف قاؿ ليس في الميل صياـ ,ح(ٖ. )ٕٗٚ(/)ٜٔٙ
) )ٛانظر :شرح الزرقاني(ٕ.)ٕٙٛ/

) )ٜسنف أبي داكد ,كتاب الصكـ ,باب الرخصة في ذلؾ ,ح(ٗ ,)ٖٜٓ/ٕ(/)ٕٖٚاسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
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ِ
َف ُنو ِ
ِ
يم ِة}
اص َل ِفي َش ْي ِر َّ
وؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) أ ْ َ
اؿَ{ :ن َياَنا َر ُس ُ
َٗ -ع ْف َس ُم َرَةَ ,ق َ
الص ْوـَِ ,ي ْكَرُى ُوَ ,وَلْي َس ْت باْل َع ِز َ
وجو الدللة مف الحديثيف :دؿ الحديثاف داللة صريحة عمى كراىة الكصاؿ .

(ٔ)

.

ثانياً :اآلثار

 ثبت أف بعض الصحابة( ) كاف يكاصل في الصكـ مثل عبدهللا بف الزبير(ٕ) ,كأخت أبي سعيد
الخدرؼ

(ٖ)

.

وجو الدللة :فيو دليل أف المكاصمة في الصياـ لك كاف عمى التحريـ لـ يخالفكه بالمكاصمة(ٗ).
ثالثاً :المعقوؿ

 أنو ترؾ األكل كالشرب المباح ,فمـ يكف محرماً ,كما لك تركو في حاؿ الفطر(٘).
ت -أدلة المذىب الثالث :استدؿ بعض المالكية كبعض الحنابمة عمى جكاز المكاصمة إلى السحر بالسنة.
اصلَ ,فْميو ِ
ِ
ٔ -عف أَِبي س ِع ٍيد( ) ,أََّنو س ِمع النَِّب َّي(ملسو هيلع هللا ىلص) ,يُقكؿ{ :لَ ُتو ِ
اص ْل َح َّتى
اصُمواَ ,فأَُّي ُك ْـ ِإ َذا أََرَاد أ ْ
َْ
َف ُي َو َ ُ َ
َ
َ ُ
ُ َ َ
َ
اصل يا رسكؿ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اؽ
َّ
يت لِي ُم ْط ِعـ ُي ْط ِع ُمِنيَ ,و َس ٍ
اؿِ{ :إّني َل ْس ُت َك َيْيَئت ُك ْـ ِإّني أَِب ُ
الس َح ِر}َ ,قاُلكاَ :فِإَّن َ
ّللا َق َ
ؾ تَُك ُ َ َ ُ َ
َي ْس ِق ِ
يف}(.)ٙ
وجو الدللة :دؿ الحديث عمى عدـ حرمة الكصاؿ ,كأنو جائز مف السحر حتى السحر(.)ٚ

سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب

ٔ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ :وىـ الشافعية القائميف بتحريـ الوصاؿ ,فقد استدلكا بأحاديث عف أبي
ىريرة كأنس كابف عمر كعمر كعائشة( ) عمى تحريـ الكصاؿ ,يجاب عف استدالليـ :بأف النيي الكارد
في االحاديث ليس لمتحريـ ,لكجكد قرينة تصرفيا عنو كىي مكاصمتو الصياـ ككذلؾ مكاصمتو بالصحابة,

فمك كاف الكصاؿ حراماً ما فعمو النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) ,كألتى بكسيمة أخرػ ليعمميـ بيا كينكل بيـ ,ككذلؾ اباحتو
الكصاؿ حتى السحر ,فكل ىذه قرائف تصرؼ النيي عف التحريـ إلى الكراىة(.)ٛ

 كقد نقل اإلماـ القرطبي قكؿ مف اعترض فقالكا" :إنما كاف النيي عف الكصاؿ؛ ِألنيـ كانكا حديثي عيد
اف أنفع منو
َف يتكمفكا الكصاؿ كأعمى المقامات فيفتركا أك
فخشي رسكؿ َّ
باإلسبلـَ ,
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص) أ ْ
يضعُفكا َع َّما َك َ
ُ
)ٔ) المعجـ الكبير لمطبراني ,باب سميماف بف سمرة عف أبيو ,ح(ٕٔٓ ,)ٕٜٗ/ٚ(/)ٚاسناده ضعيف؛ ألف فيو جعفر بف سعد
ليس بالقكؼ كخبيب بف سميماف بف سمرة كىك مجيكؿ [انظر :التقريب البف حجر(ٓٗٔكٕ.])ٜٔ

)ٕ) مصنف ابف أبي شيبة ,كتاب الصياـ ,باب مف رخص في الكصاؿ لمصائـ ,ح( ,)ٖٖٔ/ٕ(/)ٜٜٜ٘اسناده صحيح؛ ألف
ركاتو ثقات.

)ٖ) مسند أحمد ,مسند أبي سعيد الخدرؼ(

) ,ح(ٓ ,)ٕٔٓ/ٔٛ(/)ٔٔ٘ٚاسناده ضعيف؛ ألف فيو بشر بف حرب كىك

ضعيف[انظر :التقريب البف حجر(ٕٕٔ)].

)ٗ) انظر :المسالؾ في شرح مكطأ مالؾ البف العربي(ٗ.)ٕٔ٘/
)٘) المغني البف قدامة (ٖ.)ٔٚ٘/

) )ٙصحيح البخارؼ ,كتاب الصكـ ,باب الكصاؿ كمف قاؿ ليس في الميل صياـ ,ح(ٖ.)ٕٗٚ(/)ٜٔٙ
) )ٚانظر :نيل األكطار لمشككاني(ٗ.)ٕٜ٘/
) )ٛانظر :المغني البف قدامة(ٖ.)ٔٚٙ/
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خاصة نفس ِو الكصاؿ
اف ىك يمتزـ في َّ
مف الجياد كالقكة عمى العدك ,كمع حاجتيـ في ذلؾ الكقت ,كك َ
كأَعمى مقامات الطاعات ,فمما سألكه عف كصاليـ أبدػ ليـ فارقا بينو كبينيـ ,كأَعمميـ أف حالتو في ذلؾ
ِ
يت ُي ْط ِعمِني َرّبِي َوَي ْس ِق ِيني}(ٔ) فم َّما َكمل ِ
اإليماف في قمكبيـ
غير حاالتيـ فقاؿَ{:ل ْس ُت ِم ْثَم ُك ْـ ِإّني أَِب ُ
َُ
ُ
كاستَح َكـ في صدكرىـ كرسخ ,ككثَُر المسممكف
ّللا كألزمكا أنفسيـ
كظيركا عمى عدكىـ ,كاصل أكلياء َّ
َ
َ

ّللاُ أَعمـ. )ٕ(" .
أَعمى المقامات ,ك َّ

 كأما ما استدلكا بو مف "حديث أبي ىريرة :فكاصل بيـ يكماً ثـ يكماً ,ثـ أركا اليبلؿ ,فقاؿَ { :ل ْو َتأ َّ
َخَر
ِّ
كالمنكل ليـ حيف أبكا أف ينتيكا ,ىذا يدؿ عمى أف الكصاؿ صحيح جائز ,لكف
اْل ِي َال ُؿ َل ِزْد ُت ُك ْـ } ...
مكركه منيي عنو ,كليس بحراـ؛ ألنو كاصل بيـ ,فمك كاف حراماً ما كاصل بيـ ,كال أكقعيـ في اإلثـ,
لكف يدؿ عمى أنو مكركه رفقاً بيـ ,كرحم ًة ليـ ,فبل ينبغي ليـ أف يكاصمكا ,كيكره ليـ أف يكاصمكا ليذا
الحديث الصحيح ,الذؼ فيو النيي عف ذلؾ ,كالزجر عف ذلؾ ,رحم ًة لمعباد ,كاحساناً إلييـ ,كرفقاً بيـ,
ّللا( )"(ٖ).
كتيسي اًر عمييـ مف َّ

 كأما استدالليـ بحديث عمر( ) ,كقالكا بأف الميل ليس محبلً لمصياـ ,فيجاب عمييـ بأمريف ,األوؿ :ليس

فيو دليل عمى تحريـ الكصاؿ ,كانما يتكمـ عف كقت الصكـ ,الثاني :معارض بحديث أبي سعيد الخدرؼ

الذؼ ركػ فيو اإلذف بمكاصمة الصياـ إلى السحر.
 كأما استدالليـ بحديث {ِإ َّف َفصل ما بيف ِصي ِ
َى ِل اْل ِك َت ِ
الس َح ِر}(ٗ) عمى التحريـ,
اب أَ ْكَم ُة َّ
امَنا َو ِصَياـِ أ ْ
ْ َ َ َْ َ َ
يجاب عميو بثبلثة أمكر ,األوؿ :ليس فيو داللة عمى حرمة كصاؿ الصكـ ,كانما استحباب السحكر
كفضمو ,ثانياً :فعل النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) ,بمعنى لك أف عمة التحريـ كانت قائمة عمى مخالفة أىل الكتاب ,لحرـ

الكصاؿ عمى النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) ,ثالثاً :ىذا الحديث فيو داللة عمى يسر ديننا ,بخبلؼ أىل الكتاب فقد شدد
عمييـ ,فمك ناـ أحدىـ حرـ عميو األكل بعد ذلؾ.

ٕ -مناقشة أدلة المذىب الثاني :وىـ الحنفية والمالكية ورواية عف الشافعية والحنابمة القائميف بالكراىة,
فقد استدلكا بأحاديث أبي ىريرة كأنس كابف عمر( ) ,عمى كراىة الكصاؿ لمصائـ ,كاعترضكا عمييـ,
ير بل تقريعاً ِ
كتنكيبلً ,كاحتمل ذلؾ منيـ ألَجل مصمحة
"بأف مكاصمتو(ملسو هيلع هللا ىلص) بيـ بعد نييو ليـ لـ يكف تقر اً

النيي في تأكيد زجرىـ؛ ألنيـ إذا باشركا ظيرت ليـ حكمة النيي ,ككاف ذلؾ أدعى إلى قبكليـ لما يترتب
عميو مف الممل في العبادة كالتقصير فيما ىك أىـ منو كأرجح"(٘).

 كأما استدالليـ بحديث عائشة( ) بأف النيي ليس لمتحريـ كانما شفقة كرحمة ,فقد اعترضكا عميو :بأنو ال
يمنع قكليا رحمة مف التحريـ ,فإنو ما حرميا عمييـ إال رحمة بيـ ,كىذا غالب األحكاـ التكميفية حيث
)ٔ) سبق تخريجو ص(ٖ. )ٚ

)ٕ) تفسير القرطبي(ٕ. )ٖٖٓ/

)ٖ) اإلفياـ في شرح عمدة األحكاـ البف باز(.)ٗٔٚ
)ٗ) سبق تخريجو ص(ٖ.)ٚ

)٘) نيل األكطار لمشككاني (ٗ.)ٕ٘ٛ/
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َ
ُ َْ
َ ُّ
اهلل جف ًسا إِال ُو ْس َػ َّا} [البقرة ,]ٕٛٙ:حتى رسالتو التي بعث بيا كانت
قاؿ هللا تعالى{ :ال يُلو ِف
َ َ َْ َ َْ َ
اك إال َر ْمحَ ًث ل ِو ْ َػالًَ َ
ني} [األنبياء. ]ٔٓٚ:
ِ
رحم ًة قاؿ هللا تعالى{ :ويا أرسوَ ِ
 كأما حديث سمرة فإنو ضعيف ال يصمح لبلحتجاج بو(ٔ).
 كأما حديث عبد الرحمف ,فقد اعترض عميو بأنو معارض باألحاديث التي تنيى عف الكصاؿ كتحرمو.

 كأما االستدالؿ بآثار الصحابة( ) ,يجاب عميو مف كجييف ,األوؿ :فإنو معارض لظاىر النص ,كعند

(ٕ)

التعارض يؤخذ بالنص الشرعي ,والثاني :كجو مف فعل ذلؾ إف شاء هللا تعالى عمى طمب الخمكصة

البر هلل بفعمو(ٖ) ,ككذلؾ األثر المركؼ عف أخت أبي سعيد فيك ضعيف(ٗ).
لنفسو كالقكة ال عمى طمب ّ
ٖ -مناقشة أدلة المذىب الثالث :وىـ بعض المالكية وقوؿ عند الحنابمة القائميف بجواز الوصاؿ حتى
السحر ,فقد استدلكا بحديث أبي سعيد الخدرؼ عمى جكاز الكصاؿ حتى السحر ,كاعترضكا عمييـ بأنو قد

كردت أحاديث كثيرة تدؿ عمى النيي عف الكصاؿ ليكميف متتابعيف ,كال صارؼ ليذا النيي عف التحريـ
إلى الجكاز ,ككذلؾ فإف الحديث ليس صريحاً في جكاز الكصاؿ ,كال يعتبر تأخير األكل كالشرب حتى
السحر كصاالً في الصياـ(٘) ,قمت :فإف حديث أبي سعيد الخدرؼ صريح في إباحة الكصاؿ في الصكـ
إلى السحر ,كلـ يأت دليل آخر لينسخو أك يقيده ,بل ىك الذؼ قيد األحاديث السابقة ,كصرؼ النيي فييا

إلى الكصاؿ الكامل بيف اليكميف بدكف سحكر كال افطار ,ككذلؾ فإف النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) قد سماه كصاالً ,فقاؿ:
اصلَ ,فْميو ِ
ِ
{لَ ُتو ِ
الس َح ِر}(.)ٙ
اص ْل َح َّتى َّ
اصُمواَ ,فأَُّي ُك ْـ ِإ َذا أََرَاد أ ْ
َف ُي َو َ ُ َ
َ
ثامناً :الترجيح
بعد عرض األدلة كمناقشتيا يظير لمباحث رجحاف المذىب الثاني القائل بكراىية الكصاؿ في الصكـ ,ككذلؾ
ٍ
حينئذ.
يرجح جكاز الكصاؿ إلى السحر لمف لـ يشق عميو الكصاؿ ,كاال حرـ

وذلؾ لألسباب التالية:

ٔ -جمعاً بيف النصكص المتعارضة ,فقد جاءت اآلثار بالتحريـ كأخرػ بالكراىة كغيرىا بالجكاز ,فالنصكص
المجيزة لمكصاؿ تصرؼ النيي الكارد فييا عف التحريـ إلى الكراىة .

ٕ -كضكح داللة حديث أبي سعيد الخدرؼ في النيي عف المكاصمة كاستثناء الكصاؿ حتى السحر.
لمسَّنة.
لمس َحر ,نقكؿ بأف تعجيل الفطر لمصائـ أفضل كأقرب ُ
ٖ -إال أننا مع قكلنا بجكاز المكاصمة َ

)ٔ) انظر :ىامش ص(ٖ )ٚمف ىذا البحث.

)ٕ) الخمكصة :خمص بطنو أؼ خبل مف َّ
كضمر[ ,معجـ المغة العربية المعاصرة(ٔ.])ٜٙٛ/
الطعاـ
ُ
)ٖ) تفسير الطبرؼ(ٖ.)ٖ٘٘/
)ٗ) انظر :ىامش ص(ٗ )ٚمف ىذا البحث.
)٘) انظر :المجمكع لمنككؼ(.)ٖ٘ٚ/ٙ
) )ٙسبق تخريجو ص(ٗ.)ٚ
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ٗ -في النيي عف الكصاؿ مكافقة لقكاعد الشريعة السمحة كالتي جاءت بالتيسير كرفع الحرج كالمشقة عف
المكمفيف ,كانما قمنا بالكراىة جمعاً بيف األدلة ,فإذا ما تيقنت المشقة كاف الحكـ بالتحريـ .
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المطمب الرابع

حكـ الحجامة(ٔ)لمصائـ
ِ
اف َي ْح َت ِج ُـ َب ْع َد ما َت ْغُر ُب َّ
س}(ٕ).
األوؿ :عف َن ِاف ٍع{ :أ َّ
اف َي ْح َت ِج ُـ َو ُى َو َصائـُ ,ث َّـ ِإَّن ُو َك َ
َف ْاب َف ُع َمَر َك َ
الش ْم ُ
َ
اف َو ُىما َص ِائم ِ
َف َس ْعًداَ ,و ْاب َف ُعمَرَ ,كاَنا َي ْح َت ِجم ِ
اف}(ٖ).
الثاني :عف الزْى ِر ّؼ{ :أ َّ
َ
َ
َ
َ
الثالث :عف ِى َشاـ ب ُف عركَة َقاؿ { :ما أَرْي ُت أَِبي َق ُّ
اح َت َج َـِ ,إل َو ُى َو َص ِائـ}(ٗ).
ط ْ
َ َ
ُ ْ ُْ َ َ
أحاديث الباب تحتكؼ عمى مسألة كاحدة كىي :حكـ الحجامة لمصائـ .
أولً :صورة المسألة
إذا احتجـ الصائـ في نياره ,ىل يبطل صكمو ,أـ ال يبطل؟ عمى خبلؼ بيف الفقياء.
ثانياً :تحرير محل النزاع

ال خبلؼ بيف الفقياء في إباحة الحجامة ,كلكف اختمفكا في حكـ الحجامة لمصائـ عمى مذىبيف ,منيـ مف

ككل لو دليمو الذؼ استند عميو.
أجازىا كمنيـ مف منعيا كقاؿ بفطر مف احتجـٌ ,
ثالثاً :مذاىب الفقياء

المذىب األوؿ :أف مف احتجـ كىك صائـ فصكمو صحيح ,كتكره لمف خاؼ عمى نفسو الضعف كالفطر ,كىك

مذىب الحنفية(٘)كالمالكية()ٙكالشافعية(.)ٚ

المذىب الثاني :أف مف احتجـ كىك صائـ فسد صكمو كعميو القضاء ,كىك مذىب الحنابمة(.)ٛ

رابعاً :اختيار اإلماـ
ال بأ ِ ِ
ام ِة
َ َ
ْس باْلح َج َ
()ٜ
َحِن َيف َة( ) .

دمحم بف الحسف الشيباني
مص ِائـِ ,كاَِّنما ُك ِرى ْت ِمف أَج ِل َّ ِ ِ ِ ِ
ْسَ ,ك ُى َك َق ْك ُؿ أَِبي
لِ َّ
َ
ْ ْ
الض ْعفَ ,فإ َذا أُم َف َذل َؾَ ,فبل َبأ َ
َ َ

خامساً :سبب الختالؼ

يرجع سبب اختبلفيـ إلى:

)ٔ) الحجامة :مص الدـ مف الجرح أك القيح مف القرحة بالفـ أك بآلة كالكأس[ ,انظر :معجـ لغة الفقياء لقمعجي(٘.])ٔٚ

)ٕ) مكطأ مالؾ ركاية دمحم بف الحسف الشيباني ,أبكاب الصياـ ,باب الحجامة لمصائـ ,ح(ٖ٘٘) ,)ٕٔ٘(/اسناده صحيح؛ ألف
ركاتو ثقات.

)ٖ) مكطأ مالؾ ركاية دمحم بف الحسف الشيباني ,أبكاب الصياـ ,باب الحجامة لمصائـ ,ح( ,)ٕٔٙ(/)ٖ٘ٙاسناده منقطع؛ لكف لو
شكاىد بمعناه[.انظر :التقريب البف حجر(.])٘ٓٙ

)ٗ) مكطأ مالؾ ركاية دمحم بف الحسف الشيباني ,أبكاب الصياـ ,باب الحجامة لمصائـ ,ح( ,)ٕٔٙ(/)ٖ٘ٚاسناده صحيح؛ ألف
ركاتو ثقات.

)٘) انظر :مختصر اختبلؼ العمماء لمطحاكؼ(ٕ ,)ٕٔ/تحفة الفقياء لمسمرقندؼ(ٔ ,)ٖٙٛ/بدائع الصنائع لمكاساني(ٕ.)ٔٓٚ/
) )ٙانظر:التاج كاإلكميل لمختصر خميل البف المكاؽ(ٖ ,)ٖٖٖ/بداية المجتيد البف رشد(ٕ.)ٖ٘/
) )ٚانظر :األـ لمشافعي(ٕ ,)ٔٓٙ/المجمكع لمنككؼ(.)ٖٜٗ/ٙ

) )ٛانظر :مختصر الخرقي( ,)ٜٗالمغني البف قدامة(ٖ.)ٕٔٓ/
) )ٜمكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني(. )ٕٔٙ
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تعارض اآلثار الكاردة في ذلؾ ,كاختبلفيـ في تأكيميا ,كذلؾ أنو كرد في ذلؾ حديثاف:

طَر اْل َح ِ
اج ُـ َواْل َم ْح ُج ْوـ}(ٔ).
أحدىما :ما ركؼ مف طريق ثكباف كمف طريق رافع بف خديج أنو(ملسو هيلع هللا ىلص) قاؿ{ :أَ ْف َ
اح َت َج َـ َو ُى َو َص ْا ِئـ}(ٕ).
والحديث الثاني :حديث عكرمة عف ابف عباس{ :أَ َّف َر َس ْو َؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) ْ
فذىب العمماء في ىذيف الحديثيف ثبلثة مذاىب:

أحدىا :مذىب الترجيح ,والثاني :مذىب الجمع ,والثالث :مذىب اإلسقاط عند التعارض كالرجكع إلى البراءة
األصمية إذا لـ يعمـ الناسخ مف المنسكخ.
فمف ذىب مذىب الترجيح قاؿ بحديث ثكباف ,كحكـ بفطر الحاجـ كالمحجكـ ,كمف قاؿ بالنسخ ,قاؿ بصحة
محتمل أف يككف ناسخاً كيحتمل أف يككف منسكخاً ,كمف راـ الجمع بينيما
صكمو ,عمى أف حديث ابف عباس
ٌ
حمل حديث النيي عمى الكراىية كحديث االحتجاـ عمى رفع الحظر ,كمف أسقطيما لمتعارض قاؿ بإباحة
االحتجاـ لمصائـ(ٖ).

سادساً :أدلة المذاىب

أ -أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الجميكر القائمكف بجكاز الحجامة لمصائـ بالسنة كاآلثار كالقياس.

أولً :السنة
َٔ -ع ِف ْاب ِف َعَّب ٍ
َف َّ
اح َت َج َـ َو ُى َو َص ِائـ}(ٗ).
اس( ){ :أ َّ
اح َت َج َـ َو ُى َو ُم ْح ِرـَ ,و ْ
الن ِب َّي(ملسو هيلع هللا ىلص) ْ
ِ
اح َت َج َـ َو ُى َو ُم ْح ِرـ َص ِائـ}(٘).
ٕ -كفي ركاية{:أ َّ
وؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) ْ
َف َر ُس َ

وجو الدللة :جكاز الحجامة لمصائـ ,بدليل فعل النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) ليا كىك صائـ ,كأنيا ال تفطر فاعميا .
َف رسوؿ َّ ِ
ِ
الرحم ِف ْب ِف أَِبي َلْيَمى ,حَّدثَِني رجلِ ,م ْف أَصح ِ
اب َِّ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص) َن َيى َع ِف
ٌَُ
ْ َ
َ
النب ِّي(ملسو هيلع هللا ىلص){ :أ َّ َ ُ َ
َٖ -ع ْف َع ْبد َّ ْ َ
الحجام ِة واْلمو ِ
ِ
ِ
َص َحا ِب ِو}(.)ٙ
اء َعَمى أ ْ
َ َ َ َُ َ
اصَمة َوَل ْـ ُي َحِّرْم ُي َما إْبَق ً
وجو الدللة :جكاز الحجامة لمصائـ ,كعدـ فساد صكمو ,كانما كاف غاية الكراىة ليا خكفاً مف الضعف

كاالضطرار إلى الفطر.
ٍِ
ِ ِ ِ
َٗ -ع ْف أ ََن ِ
مص ِائ ِـ أ َّ
َف َج ْعَف َر
ام ُة لِ َّ
س ْب ِف َمالؾ َ ,ق َ
اؿ :أ ََّك ُؿ َما ُكرَىت اْلح َج َ
ِِ ِ
طَر َى َذ ِ
ص النَِّبي(ملسو هيلع هللا ىلص) َب ْعُد
اؿ{ :أَ ْف َ
اف} ,ثُ َّـ َرَّخ َ
َف َم َّر بو النَّبي(ملسو هيلع هللا ىلص)َ ,فَق َ
ِ
ص ِائ ٌـ(.)ٚ
َي ْحتَج ُـ َك ُى َك َ

ْب َف
ِفي

أَِبي َ ِ ٍ
ص ِائ ٌـ ,
طالب ْ
احتَ َج َـ َك ُى َك َ
اْل ِحجام ِة لِ َّ ِ
اف أ ََن ٌس
مصائ ِـ َ ,كَك َ
َ َ

)ٔ) سنف أبي داكد ,كتاب الصكـ ,باب في الصائـ يحتجـ ,ح( ,)ٖٓٛ/ٕ(/)ٕٖٙٚاسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
)ٕ) صحيح البخارؼ ,كتاب الصياـ ,باب الحجامة كالقيء لمصائـ ح(.)ٗٙٚ(/)ٜٖٔٛ
)ٖ) انظر :بداية المجتيد البف رشد(ٕ.)٘ٗ-ٖ٘/

ٗ
ِ
مص ِائ ِـ(.)ٗٙٚ
ام ِة َكالَق ْي ِء لِ َّ
) ) صحيح البخارؼ ح( ,)ٜٖٔٛكتاب الصياـَ ,ب ُ
اب الح َج َ
)٘) سبق تخريجو في ىذه الصفحة.

) )ٙسبق تخريجو ص(ٖ.)ٚ

) )ٚسنف الدارقطني ,كتاب الصياـ ,باب القبمة لمصائـ ,ح(ٓ ,)ٜٔٗ/ٖ(/)ٕٕٙاسناده ضعيف؛ ألف فيو عبدهللا بف المثني كىك

كىك صدكؽ كثير الغمط [انظر :التقريب البف حجر(ٕٖٓ)].
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وجو الدللة :دؿ الحديث عمى جكاز الحجامة لمصائـ ,كعدـ فساد صكمو.

ثانياً :اآلثار
الحجام َة لِ َّ ِ
ِ
ٔ -عف ثَاِبت ِ
ِ
ٍِ
َك ْنتُـ تَ ْكرىك َف ِ
َج ِل
اؿ{ :لَِ ,إَّل م ْف أ ْ
اؿُ :سئ َل أ ََن ُس ْب ُف َمالؾ( ) :أ ُ ْ َ ُ
ُ
مصائـِ؟ َق َ
الب َنان ّيَ ,ق َ
َ َ
الضع ِ
ف}(ٔ) .
َّ ْ
ِ
اف َي ْح َت ِج ُـ َب ْع َد ما َت ْغُر ُب َّ
س}(ٕ).
ٕ -عف َن ِاف ٍع{:أ َّ
اف َي ْح َت ِج ُـ َو ُى َو َصائـُ ,ث َّـ ِإَّن ُو َك َ
َف ْاب َف ُع َمَر َك َ
الش ْم ُ
َ
اف َو ُىما َص ِائم ِ
َف َس ْعًداَ ,و ْاب َف ُعمَرَ ,كاَنا َي ْح َت ِجم ِ
اف}(ٖ).
ٖ -عف الزْى ِر ّؼ{:أ َّ
َ
َ
َ
َ
ٗ -عف ِى َشاـ ب ُف عركَةَ {:قاؿ :ما أرَْي ُت أَِبي َق ُّ
اح َت َج َـِ ,إل َو ُى َو َص ِائـ}(ٗ).
ط ْ
َ َ َ
ُ ْ ُْ َ
وجو الدللة مف اآلثار :جكاز الحجامة لمصائـ ,كعدـ فساد صكمو ,كىذا يفيـ مف فتكػ الصحابياف كفعميـ,

كما كاف لصحابي أف يفتي بغير عمـ أك َيتََق ْك َؿ عمى رسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) شيئاً لـ يسمعو منو.
ثالثاً :القياس

 قاسكا الحجامة عمى الفصد كالرعاؼ(٘) ,حيث اشتركا في عمة خركج الدـ مف الجسد .

ب -أدلة المذىب الثاني :استدؿ الحنابمة القائمكف بعدـ جكاز الحجامة لمصائـ بالسنة كاآلثار.

أولً :السنة
ِ
ِ
وـ}(. )ٙ
اؿ{ :أَ ْف َ
ْٔ -
عف ثَ ْكَب َ
افَ ,ع ِف النَّب ِّي (ملسو هيلع هللا ىلص) َق َ
طَر اْل َحاج ُـ َواْل َم ْح ُج ُ
سَ ,قاؿ :بي َنما أََنا أَم ِشي مع رس ِ
كؿ هللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص) ِفي َب ْع ِ
َٕ -ع ْف َشَّد ِاد ْب ِف أ َْك ٍ
ط ُر ِؽ اْلمِد َين ِة لِثَم ِ
ض ْت
ض ُ
اف َع ْش َرَة َم َ
ْ
َ
َ
ََ َُ
َ َْ َ
ِ ِِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
وـ}(.)ٚ
كؿ هللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص) {:أَ ْف َ
ضَ
م ْف َرَم َ
اؿ َرُس ُ
افَ ,ك ُى َك آخ ٌذ ب َيدؼَ ,ف َم َّر َعَمى َرُجل َي ْحتَج ُـَ ,فَق َ
طَر اْل َحاج ُـ َواْل َم ْح ُج ُ
وـ}(.)ٚ
َواْل َم ْح ُج ُ

وجو الدللة :دؿ الحديثاف بصريح المفع عمى فطر مف احتجـ كىك صائـ ,كذلؾ الحاجـ قد يصل شيء مف

ف عف مكاصمة الصكـ(.)ٛ
الدـ إلى جكفو بسبب المص ,فيفطر بذلؾ ,كالمحجكـ َي ْ
ض ُع ُ
َّاسَ ,قاؿ{ :اح َتجـ رسوؿ ِ
ِ
َٖ -ع ِف ْاب ِف َعب ٍ
هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) َو ُى َو َص ِائـ م ْح ِرـَ ,ف ُغ ِشي َعَمْي ِو َفَن َيى َّ
َف
اس َي ْو َمئ ٍذ أ ْ
الن َ
ْ ََ َ ُ ُ
َ
ُ
ِ
يح َت ِجـ َّ ِ
الضع ِ
ف}(.)ٜ
الصائ ُـ َكَراىَي َة َّ ْ
َْ َ
)ٔ) صحيح البخارؼ ,كتاب الصياـ ,باب الحجامة كالقيء لمصائـ ,ح(ٓٗ.)ٗٙٚ(/)ٜٔ
)ٕ) سبق تخريجو ص(.)ٚٛ
)ٖ) سبق تخريجو ص(.)ٚٛ
)ٗ) سبق تخريجو ص(.)ٚٛ

)٘) انظر :المجمكع لمنككؼ(.)ٖ٘ٔ/ٙ
) )ٙسبق تخريجو ص(.)ٜٚ

) )ٚمسند أحمد ,مسند الشامييف ,حديث شداد بف أكس ,ح(ٕٗٔ ,)ٖ٘ٔ/ٕٛ(/)ٔٚاسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
) )ٛانظر :شرح الزركشي(ٕ ,)ٜ٘ٚ/االنصاؼ لممرداكؼ(ٖ ,)ٖٕٓ/الشرح الممتع البف عثيميف(.)ٖٛٔ/ٙ

) )ٜالمعجـ الكبير لمطبراني ,باب عطاء عف ابف عباس ,ح(ٕٖٓٔٔ) ,)ٔٗٛ/ٔٔ(/اسناده ضعيف؛ ألف فيو حفص بف أبي
داكد متركؾ الحديث[انظر :التقريب البف حجر(ٕ.])ٔٚ
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اء ذلؾ.
وجو الدللة :دؿ الحديث عمى عدـ جكاز الحجامة ,خكفاً مف الضعف كاالضطرار إلى الفطر َّ
جر َ
ثانياً :اآلثار
ِ
وـ}(ٔ).
َٔ -ع ْف َع ِائ َش َةَ ,قاَل ْت{ :أَ ْف َ
طَر اْل َحاج ُـ َواْل َم ْح ُج ُ
ِ
وـ} ,ككذلؾ ركؼ عف جمع مف الصحابة مثل ىذا
اؿ َعمِي{ :أَ ْف َ
اؿَ :ق َ
َٕ -ع ِف اْل َح َس ِفَ ,ق َ
طَر اْل َحاج ُـ َواْل َم ْح ُج ُ
القكؿ(ٕ).

وجو الدللة مف اآلثار :عدـ جكاز الحجامة لمصائـ كفساد صكمو ,إف احتجـ ,كىذا يفيـ مف فتاكػ

الصحابة( ) ,كقكؿ الصحابي مرفكع حكماً ,ألنو ال يعقل أف يككف أفتى بغير عمـ ,أك أف يقكؿ عمى رسكؿ
هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) شيئا لـ يسمعو منو(ٖ).

سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب

ٔ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ :وىـ الحنفية والمالكية والشافعية القائميف بالجواز ,فقد استدلكا بحديث ابف
عباس عمى جكاز الحجامة لمصائـ ,كاعترضكا عمييـ فقالكا ال حجة ليـ في ىذا عمى جكاز الحجامة
لمصائـ ,كقالكا إنما احتجـ النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) صائماً محرماً كىك مسافر ألنا ال نعممو كاف محرماً كىك مقيـ
كلممسافر أف يفطر عمى ما شاء مف طعاـ كجماع كحجامة كغيرىا(ٗ).

 كأجاب الجميكر عف ىذا االعتراض :بأف ىذا تأكيل باطل ,ألنو قاؿ احتجـ كىك صائـ فأثبت لو الصياـ
مع الحجامة كلك بطل صكمو بيا لقاؿ أفطر بالحجامة كما يقاؿ أفطر الصائـ بأكل الخبز كال يقاؿ أكمو
كىك صائـ(٘).

 قاؿ اإلماـ النككؼ( :كألف السابق إلى الفيـ مف قكؿ ابف عباس " احتجـ كىك صائـ " اإلخبار بأف
الحجامة ال تبطل الصكـ كيؤيده باقي االحاديث المذككرة كهللا أعمـ)(.)ٙ

ٕ -مناقشة أدلة المذىب الثاني :وىـ الحنابمة القائميف بعدـ الجواز ,فقد استدلكا بحديث شداد كثكباف عمى

عدـ جكاز الحجامة لمصائـ ,كاعترضكا عمييما مف عدة كجكه :أحدىما :أنو منسكخ يدؿ عمى ذلؾ حديث

أنس كأبي سعيد ,ألف ىذا الخبر[حديث شداد كثكباف] كرد عاـ الفتح سنة ثماف ,كخبرنا[حديث أنس كأبي

)ٔ) مصنف ابف أبي شيبة ,كتاب الصياـ ,باب مف كره أف يحتجـ الصائـ ,ح(ٖٓٔ ,)ٖٓٚ/ٕ(/)ٜإسناد ضعيف؛ ألف فيو
الميث بف أبي سميـ كىك صدكؽ اختمط جدا كلـ يتميز حديثو فترؾ[انظر :التقريب البف حجر(ٗ.])ٗٙ

)ٕ) مصنف ابف أبي شيبة ,كتاب الصياـ ,باب مف كره أف يحتجـ الصائـ ,ح(ٖ٘ٓ ,)ٖٓٚ/ٕ(/)ٜاسناده ضعيف؛ ألف فيو

مطر الكراؽ ,كىك صدكؽ كثير الخطأ كحديثو عف عطاء ضعيف[انظر :التقريب البف حجر(ٖٗ٘)].

)ٖ) انظر :الغيث اليامع البف العراقي(ٕ٘ ,)ٙمعالـ أصكؿ الفقو لمجيزاني( ,)ٕٔٙالشرح الكبير لمختصر األصكؿ مف عمـ
األصكؿ لممنياكؼ(.)ٜٗٓ

)ٗ) معالـ السنف لمخطابي(ٕ.)ٔٔٔ/
)٘) المجمكع لمنككؼ(.)ٖٖ٘/ٙ
) )ٙالمجمكع لمنككؼ(.)ٖٖ٘/ٙ
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سعيد] في حجة الكداع سنة عشر ,كالمتأخر أكلى ,كذلؾ حديث أبي سعيد الخدرؼ أيضاً فيو لفع
الترخيص ,كغالب ما يستعمل الترخيص بعد النيي(ٔ).

 والجواب الثاني :إف قكلو(ملسو هيلع هللا ىلص) " أفطر الحاجـ كالمحجكـ " يعني بغير الحجامة كأنو عمـ تََقكـ فطرىما ,أك
رآىما يغتاباف فقاؿ :أفط ار بمعنى أنو سقط ثكابيما ,أك عمـ بيما ضعفاً عمـ أنيما يفطراف معو ,كانما
تأكلناه بيذا ,ألنو ضـ الحاجـ إليو(ٕ).

ثامناً :الترجيح

بعد عرض األدلة كمناقشتيا ,يرػ الباحث أف الراجح ىك المذىب األكؿ القائل بجكاز الحجامة لمصائـ ,كأف
مف احتجـ كىك صائـ فصكمو صحيح ,كتكره لمف خاؼ عمى نفسو الضعف.

وذلؾ لألسباب التالية:

ٔ -إف أدلة المانعيف منسكخة بحديث ابف عباس ,حيث كردت أحاديثيـ عاـ الفتح في سنة ثمانية لميجرة,
كحديث ابف عباس سنة عشرة في حجة الكداع .

ٕ -الرخصة في الحجامة لمصائـ ,فقد جاء في حديث أبي سعيد الترخيص فييا.

ٖ -تحمل أحاديث النيي عف الحجامة لمصائـ عمى رفع الضرر عف الصائـ ,كحتى ال يضطره الضعف إلى
الفطر.

ٗ -ثبكت جكاز الحجامة لمصائـ عف جمع مف الصحابة( ) ,ككذلؾ جميكر التابعيف كالفقياء .

٘ -فائدة :بترجيحنا لممذىب األكؿ القائل :بعدـ فطر مف احتجـ كىك صائـ ,يقاس عمييا كل دـ أُ ْخ ِرَج مف
ٍ
لغرض ما ,مثل:
الجسد
أ -أخذ عينة مف الدـ لمتحميل الطبي ,فيذا جائز.

ب -ككذلؾ التبرع بالدـ ,إال إف خاؼ التعب كاإلرىاؽ فيكره لو ,كاألفضل تأخيره إلى ما بعد اإلفطار.

ت -الجراح بأنكاعيا التي يخرج معيا الدـ مف البدف ,فيذه ال تفطر ,كيبقى الصائـ عمى حالو مالـ يستعمل
في عبلجيا المحاليل الطبية ,أك اإلبر المغذية ,أك أية أدكية أخرػ يفطر بيا المريض(ٖ).

)ٔ) انظر :االستذكار البف عبد البر(ٖ ,)ٖٕٗ/المجمكع لمنككؼ(ٖ٘ٔ/ٙكٕٖ٘).
)ٕ) انظر :الحاكؼ الكبير لمماكردؼ(ٖ)ٗٙٔ/

)ٖ) انظر :فتاكػ د .حساـ عفانة(ٖٔ/ٜكٖ٘).
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المطمب الخامس
حكـ الصوـ في السفر
األوؿ :عف َن ِاف ٍع ,أ َّ
َف ْاب َف
الثانيَ :ع ِف ْاب ِف َعب ٍ
َّاس(

اف {ل
ُع َم َر َك َ
كؿ
) ,أ ّ
َف َرُس َ

طَر َّ
اف َف ْت ُح
طَرَ ,فأَ ْف َ
أَ ْف َ
اس َم َع ُوَ ,وَك َ
الن ُ
رس ِ
ّللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص)(ٖ).
كؿ َّ
َُ

الس َف ِر}(ٔ).
وـ ِفي َّ
َي ُص ُ
َّ ِ
ِ
افَ ,ف َصا َـ َح َّتى َبَم َغ اْل ُك َدْي َد(ٕ) ُث َّـ
اـ َف ْت ِح َم َّك َة في َرَم َض َ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص) { َخَر َج َع َ
م َّك َة ِفي رم َضاف}َ ,قاؿ :كَكانكا يأْخ ُذكف ِباأل ِ
َح َد ِث ِم ْف أ َْم ِر
َ َ ُ َ ُ َ
ََ َ
َح َدث َفاأل ْ
ْ
َ

حديثا الباب فييما مسألة كاحدة كىي :حكـ الصكـ في السفر .

ٍ
حينئذ,
أولً :صورة المسألة :إذا سافر المسمـ خارج بمده ,ككافق ىذا السفر دخكؿ رمضاف ,فما حكـ صيامو
كأييما أفضل لو؟
ثانياً :تحرير محل النزاع

معتبر شرعاً يجكز لو الفطر في نيار رمضاف ,كعميو قضاء ما أفطره بعد
اتفق الفقياء عمى أف المسافر سفر
اً

رمضاف(ٗ).

ككذلؾ اتفقكا عمى أف المسافر إذا كاف صائماً كشق عميو الصكـ ,فإف الفطر لو أفضل(٘).
كاختمفكا فيمف قدر عمى الصياـ كلـ يشق عميو ,كاستكػ عنده الفطر كالصكـ ,أييما أفضل لو الصياـ أـ

الفطر؟ عمى مذىبيف لمفقياء.
ثالثاً :مذاىب الفقياء

المذىب األوؿ :األمر فيو كاسع ,يجكز فيو الصياـ كالفطر ,كاذا قدر عمى الصياـ كلـ يشق عميو كاستكػ

()ٙ

عنده الصكـ كالفطر ,فالصكـ لو أفضل ,كيجزئو صكمو ,كىك مذىب جميكر الفقياء مف الحنفية

كالمالكية()ٚكالشافعية(ٔ).

)ٔ) مكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني ,أبكاب الصياـ ,باب الصكـ في السفر ,ح( ,)ٕٔٙ(/)ٖٜ٘اسناده صحيح

مكقكؼ؛ ألف ركاتو ثقات.

)ٕ) الكديد :مكضع بيف مكة كالمدينة كىك الماء الذؼ بيف قديد كعسفاف ,انظر :شرح الزرقاني عمى المكطأ (ٕ. )ٕٗٙ-ٕٗ٘/
)ٖ) مكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني ,أبكاب الصياـ ,باب الصكـ في السفر ,ح(ٓ ,)ٕٔٙ(/)ٖٙكىك في صحيح
البخارؼ ,كتاب الصياـ ,باب ِإ َذا صاـ أَي ِ
اف ثُ َّـ َسا َف َر ,ح(ٗٗ.)ٖٗ/ٖ(/)ٜٔ
ضَ
َّاما م ْف َرَم َ
َ ُ
َ َ ً
)ٗ) انظر :مراتب االجماع البف حزـ(ٓٗ) ,المغني البف قدامة(ٖ.)ٔ٘ٚ/
)٘) انظر :تبييف الحقائق لمزيمعي(ٔ ,)ٖٖٖ/منح الجميل شرح مختصر خميل لعميش(ٕ ,)ٜٔٔ/المجمكع لمنككؼ(,)ٕٙٔ/ٙ

كشاؼ القناع لمبيكتي(ٕ.)ٖٔٔ/

) )ٙانظر :الحجة عمى أىل المدينة لدمحم بف الحسف(ٔ ,)ٖٚٛ/المباب في شرح الكتاب عبدالغني الميداني(ٔ.)ٜٔٙ/

) )ٚانظر :منح الجميل شرح مختصر خميل لعميش(ٕ ,)ٜٔٔ/فقو العبادات عمى المذىب المالكي لمحاجة كككب عبيد
(ٕٖٔ)ِ ,
اىج التَّ ِ
حص ِ
يل لمرجراجي(ٕ. )ٛٓ/
َ
من ُ
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(ٕٖٔ),

المذىب الثاني :إذا شق عميو الصكـ ,فالفطر لو أفضل ,كاذا صامو أجزأه ,كىك مذىب الحنابمة(ٕ).

رابعاً :اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني
اؿ م َح َّمٌد :م ْف َشاء صاـ ِفي َّ ِ
ض ُل لِ َم ْف َق ِك َؼ َعَم ْي ِوَ ,كِاَّن َما َبَم َغ َنا أ َّ
َف
ط َرَ ,ك َّ
اء أَْف َ
الص ْكُـ أَْف َ
َ
َق َ ُ
السَفرَ ,ك َم ْف َش َ
َ َ َ
النِب َّي(ملسو هيلع هللا ىلص) أَْف َ ِ
َّ
ط َر لِ َذلِ َؾَ ,كَق ْد َبَم َغ َنا أ َّ
يف َساَف َر ِإَلى َم َّك َة ,أل َّ
َف
اس َش َك ْكا ِإَل ْي ِو اْل َج ْي َد ِم َف َّ
الص ْكـَِ ,فأَْف َ
ط َر ح َ
َف النَّ َ
ِ
ِ
السَف ِرَ ,فَق ِ ِ
ْخ ُذَ ,ك ُى َك َق ْك ُؿ
الص ْك ِـ ِفي َّ
َح ْم َزَة األ َْسَم ِم َّي َسأََل ُو َع ِف َّ
ص ْـَ ,كاِ ْف ش ْئ َت َفأَْفط ْرَ ,فِب َي َذا َنأ ُ
َ
اؿ :إ ْف ش ْئ َت َف ُ
ام ِة ِم ْف َقْبَم َنا(ٖ).
أَِبي َحِن َيف َة َرِح َم ُو َّ
ّللاَُ ,كاْل َع َّ
خامساً :سبب الختالؼ
يرجع سبب اختبلفيـ إلى:

معارضة المعقكؿ مف ظاىر القرآف بالمنقكؿ مف حديث النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) كذلؾ أف هللا تعالى قاؿَ { :وأَ ْن حَ ُص ُ
ْمْا

ْ
َ ْ َ ُ
َ ٌْ َ ُ
اْلَ ْ َ
لْ
ات}[البقرة ,]ٔٗٛ:فكأف ىذا يقتضي أف الصكـ
استتِقْا
أيضا{ :ف
كقاؿ
,
]
ٗٔٛ
ة:
ر
البق
[
}
ى
خري ه
ري ِ
ً
أفضل ,كيعارضو ما ركػ عنو(ملسو هيلع هللا ىلص) أنو قاؿَ } :لي ِ
الس َف ِر{(ٗ) ,كمفيكمو أف الفطر
الص ْوـ ِفي َّ
َْ
س م َف اْل ِبر ّ
أحسف ,كمف َقَّدـ ظاىر القرآف عمى مفيكـ الخبر يقكؿ :الصكـ أفضل؛ ألف مفيكـ الكتاب مقدـ عمى مفيكـ
الخ َبر عمى مفيكـ الكتاب
الخبر ,فكاف المصير إليو أكلى ,كيشيد لصحتو األثر ,كالنظرَ ,ك َم ْف َقَّد َـ مفيكـ َ
يقكؿ :إف الفطر أحسف؛ ألف الخبر نص في أف الصكـ في السفر ليس بطاعة(٘).
سادساً :أدلة المذاىب

أ -أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الجميكر القائمكف بجكاز الصكـ في السفر كأنو أفضل لمف قدر عميو بالكتاب
كالسنة .

أولً :الكتاب
َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ً َْ ََ َ َ َ ٌ ْ َ ُ َ َ َ ََ
َ
َ ُ ُ
يقٍَْ ُُ ف ِْديَ ٌث َغ َػا ُم م ْ
ِني ف ًَ ٌْ
م
ِس
ػ
ي
ِيٌ
اَّل
ىلع
...{ فًٌ َكن يَِلى مرِيظا أو ىلع سف ٍر فػِدة يٌِ أيا ٍم أخر و
ِ
ٍ
َ َ َ َ ًْ َ ُ َ َ ٌْ َُ ََ ْ َ ُ ُ َ ٌْ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ
ري هل ْى إِن لَخُ ْى ت ْػو ًُْن} [البقرة.]ٔٛٗ:
تػْع خريا فّْ خري ل وأن حصْمْا خ
وجو الدللة مف اآلية :دلت اآلية بمنطكقيا عمى جكاز الفطر لمصائـ ,كعميو قضاؤه بعد رمضاف ,كأف

الصكـ أفضل(. )ٙ

)ٔ) انظر :نياية المطمب في دراية المذىب لمجكيني(ٗ ,)٘ٔ/البياف في مذىب اإلماـ الشافعي لمعمراني(ٖ,)ٜٗٙ-ٗٙٛ/
المجمكع لمنككؼ(.)ٕٙٔ/ٙ

)ٕ) انظر :مسائل اإلماـ أحمد ركاية أبي داكد السجستاني(ٖ٘ٔ) ,الفركع الف مفمح(ٗ.)ٗٗٓ/
)ٖ) مكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني(.)ٕٔٙ

)ٗ) صحيح البخارؼ ,كتاب الصياـ ,باب مف أفطر في السفر ليراه الناس ,ح(.)ٖٗ/ٖ(/)ٜٔٗٙ
)٘) انظر :من ِ
اى ُج التحصيل لمرجراجي(ٕ.)ٕٛ-ٛٓ/
َ
) )ٙانظر :المصدر السابق(ٕ.)ٛٓ/
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ثانياً :السنة
ِ
ِ
ٔ -ع َّف حم َزَة ْب َف َعم ٍرك األَسَم ِم َّي َق ِ َِّ
اؿِ{ :إ ْف
كـ ِفي َّ
السَف ِر؟ َ -كَك َ
الص َيا ِـ َ ,-فَق َ
َ
ْ
ْ
َْ
اف َكث َير ّ
اؿ لمنب ِّي(ملسو هيلع هللا ىلص) :أَأ ُ
َص ُ
ِ (ٔ)
ِشْئ َت َف ُص ْـَ ,وِا ْف ِشْئ َت َفأَ ْفطْر} .
كؿ َّ ِ
ِ
ِ ِ
ٕ -كفي ركاية عنو ,أَنَّو َقاؿ لِرس ِ
اؿ:
الص َيا ِـ ِفي َّ
السَف ِرَ ,ف َي ْل َعَم َّي ُج َن ٌ
اح؟ َق َ
ّللا (ملسو هيلع هللا ىلص) :أَجُد ف َّي ُق َّكًة َعَمى ّ
ُ َ َُ
ِ (ٕ)
{ىي ر ْخصة ِمف َّ ِ
ِ
اح َعَمْيو} .
ّللا( )َ ,ف َم ْف أ َ
َح َّب أ ْ
َ
وـ َف َال ُجَن َ
َخ َذ ِب َيا َف َح َسفَ ,و َم ْف أ َ
َ ُ َ
َف َي ُص َ
وجو الدللة :دؿ الحديث عمى جكاز الصياـ ,كأنو مباح لمف لـ يشق عميو ,كرفع الجناح إنما ىك لئلباحة
كاجزائو عف يكمو(ٖ).

ٍِ
كر َعَم ْي ِوَ ,فَم َّما تََف َّر َؽ َّ
اس َع ْن ُوُ ,قْم ُتِ :إِّني َال
اؿ :أَتَْي ُت أ ََبا َسعيد اْل ُخ ْد ِر َّؼ( )َ ,ك ُى َك َم ْكثُ ٌ
الن ُ
ٖ -عف َق َزَعةَ ,ق َ
السَف ِر؟ َفَقاؿ :ساَفرَنا مع رس ِ
كؿ هللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص) ِإَلى َم َّك َة
الص ْك ِـ ِفي َّ
َسأَُل َؾ َع َّما َي ْسأَُل َؾ َى ُؤَال ِء َع ْن ُو َسأَْلتُ ُوَ :ع ِف َّ
أْ
َ َ ْ ََ َُ
ِ
كؿ هللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص)ِ{ :إَّن ُك ْـ َق ْد َدَن ْوُت ْـ ِم ْف َعُد ِّوُك ْـَ ,واْل ِف ْطُر أَ ْق َوى َل ُك ْـ}
اؿ َرُس ُ
اؿَ :ف َن َ ْزل َنا َم ْن ًِزالَ ,فَق َ
اـَ ,ق َ
َكَن ْح ُف ص َي ٌ
ِ َّ
اؿِ{:إَّن ُك ْـ ُم َصِّب ُحو َعُد ِّوُك ْـَ ,واْل ِف ْطُر
اـَ ,ك ِمَّنا َم ْف أَْف َ
ط َر ,ثُ َّـ َن َ ْزل َنا َم ْن ًِزال َ
آخ َرَ ,فَق َ
ص ًةَ ,فمنا َم ْف َ
َف َك َان ْت ُر ْخ َ
صَ
ِ
طرَنا ,ثُ َّـ َقاؿَ :لَق ْد أرَيتَُنا َنصكـ ,مع رس ِ
كؿ هللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص) َب ْع َد َذلِ َؾِ ,في
َْ
أَ ْق َوى َل ُك ْـَ ,فأَ ْفطُروا} َكَك َان ْت َع ْزَم ًةَ ,فأَْف َ ْ
َ
ُ ُ ََ َُ
السَف ِر(ٗ).
َّ
وجو الدللة :ظاىر الحديث يفيد أف الصكـ في السفر أفضل ,كأف الصحابة لـ يفطركا إال بعد َع ْزِـ

النبي(ملسو هيلع هللا ىلص)(٘).

ِ
الن ِب ِي(ملسو هيلع هللا ىلص) َفَمـ ي ِع ِب َّ ِ
ِ
َٗ -ع ْف أ ََن ٍ
افُر م َع َّ
اؿَّ ُ :
الص ِائـِ}(.)ٙ
الم ْف ِطُر َعَمى َّ
ْ َ
س َق َ
الم ْفط ِرَ ,ولَ ُ
الصائ ُـ َعَمى ُ
{كنا ُن َس َ
ّ
وجو الدللة :فيو داللة عمى جكاز الصكـ كالفطر في السفر ,كذلؾ حسب حاؿ الصائـ ,فمف قدر عميو
صاـ ,كاال أفطر ,كما كاف حاؿ األصحاب( )(.)ٚ

ب -أدلة المذىب الثاني :استدؿ الحنابمة القائمكف بتقديـ الفطر عمى الصكـ في السفر بالسنة ,القائميف بعدـ
جكاز الصياـ بالسنة كاآلثار كالعقل.

أولً :السنة
ٔ -استدؿ الحنابمة عمى مذىبيـ بما ُركؼ َع ِف ْاب ِف َعب ٍ
َّاس( ) أ َّ
{خَر َج ِإَلى َم َّك َة ِفي
كؿ َّ
ّللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص)َ :
َف َرُس َ
ّللاِ " :ك َ ِ
رم َضافَ ,فصاـ ح َّتى بَم َغ َ ِ
ط َر َّ
اف
اؿ أَُبك َع ْبِد َّ
طَر}َ ,فأَْف َ
يد ,أَ ْف َ
الكد َ
ََ َ
اء َب ْي َف ُع ْسَف َ
َ َ َ َ
الن ُ
اسَ ,ق َ
الكد ُيدَ :م ٌ
َ
)ٔ) صحيح البخارؼ ,كتاب الصياـ ,باب الصكـ في السفر كاإلفطار ,ح(ٖٗ. )ٗٙٚ(/)ٜٔ

)ٕ) صحيح مسمـ ,كتاب الصكـ ,باب التخيير في الصكـ كالفطر في السفر ,ح(ٕٔٔٔ).)ٜٚٓ/ٕ(/
)ٖ) انظر :نيل األكطار لمشككاني(ٗ.)ٕٙ٘/

)ٗ) صحيح مسمـ ,كتاب الصياـ ,باب أجر المفطر في السفر إذا تكلى ,ح(ٕٓٔٔ).)ٜٚٛ/ٕ(/
)٘) انظر :المبسكط لمسرخسي(ٖ.)ٜٕ/

ٙ
ِ
النِب ِي(ملسو هيلع هللا ىلص) بعضيـ بع ِ
الصك ِـ ك ِ
اب َّ
ط ِار ,ح(.)ٗٙٛ(/)ٜٔٗٚ
اإل ْف َ
َْ ُ ُْ َْ ً
) ) صحيح البخارؼ ,كتاب الصياـَ ,ب ٌ
َص َح ُ
اب َل ْـ َيع ْب أ ْ
ضا في َّ ْ َ
ّ
ح(.)ٗٙٛ(/)ٜٔٗٚ

) )ٚانظر :الفكاكو الدكاني لمنفراكؼ(ٔ.)ٖٖٔ/
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ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
كُقديٍد(ٔ)َ .قاؿ الزى ِرؼ :كَكاف اْل ِف ْ ِ
اؿ
َ َ
َ ْ
َ َْ
ط ُر آخ َر ْاأل َْم َرْي ِفَ ,كاَِّن َما ُي ْؤ َخ ُذ م ْف أ َْم ِر َرُسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) ب ْاآلخ ِر َف ْاآلخ ِرَ ,ق َ
(ٕ)
ِ
ِ
ِ
ِ
اف .
ضَ
كؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) َم َّك َة لثَ َبل َث َع ْش َرَة َلْيَم ًة َخَم ْت ,م ْف َرَم َ
صب َ
َّح َرُس ُ
الزْىرؼَ :ف َ

وجو الدللة :دؿ الحديث عمى أف الفطر في السفر أفضل مف الصياـ بدليل فعل النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) .
ِ
اؿ:
َٕ -ع ْف َع ْبِد َّ
كـ ِفي َّ
َؿ َس ِع َيد ْب َف اْل ُم َسِّي ِب :أُِتـ َّ
السَف ِر؟ َق َ
الر ْح َم ِف ْب ِف َح ْرَمَم َة ,أََّن ُو َسم َع َرُج ًبل َي ْسأ ُ
الص َبل َة َكأ ُ
َص ُ
َالَ ,قاؿَ :فِإِني أَْقكػ عَمى َذلِؾَ ,قاؿ :كاف رسكؿ َّ ِ
ِ
السَف ِر
الص َبل َة ِفي َّ
ص ُر َّ
َ ّ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص) أَْق َكػ م ْن َؾَ ,ك َ
َ
َ َ
َ َ َ َُ ُ
اف َيْق ُ
(ٖ)
ِ
طَر} .
كؿ َّ
ّللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص)ِ { :خَي ُارُك ْـ َم ْف َق َصَر َّ
الس َف ِر َوأَ ْف َ
الص َال َة ِفي َّ
اؿ َرُس ُ
َكُيْفط ُرَ ,كَق َ

ص َر الصبلة كأفطر في السفر ,يدؿ عمى أف الفطر في السفر أفضل مف
وجو الدللة :كصف الخيرية لمف َق َ
الصياـ .
ثانياً :اآلثار
 عف َن ِاف ٍع ,أ َّ
الس َف ِر}(ٗ).
وـ ِفي َّ
َف ْاب َف ُع َم َر َك َ
اف {ل َي ُص ُ
ؼ عنو مف شدة
وجو الدللة :فيو داللة عمى أف الفطر في السفر أفضل؛ كاال لصامو ابف عمر( )؛ لما ُع ِر َ
اتباعو لمسنة .
ثالثاً :المعقوؿ

 ألف في الفطر خركجاً مف الخبلؼ ,فكاف أفضل ,كالقصر(٘).
سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب

ٔ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ :وىـ الحنفية والمالكية والشافعية القائميف :بجواز الصياـ في السفر وأنو
األفضل لمف قدر عميو.

ََ َ ُ ُ َ ٌ ُ
ري هل ْى}[البقرة ,]ٔٛٗ:عمى أفضمية الصكـ لممسافر ,كقد
 فقد استدلكا باآلية الكريمة{ :وأن حصْمْا خ
اعترضكا عمييـ بأف ىذا استدالؿ خاطئ كليس في مكضعو ,إذ إف نزكؿ ىذه اآلية كاف في معرض

الصكـ المنسكخ ,كذلؾ كاف بداية األمر بالصياـ ,مف شاء صاـ كمف شاء أطعـ ككاف الصكـ أفضل,
ىذا ىك نص اآلية كليس لمصكـ فييا مدخل ,كبيذا جاءت السنف ,فعف سممة بف األككع قاؿ :كنا في

)ٔ) صحيح البخارؼ ,كتاب الصياـ ,باب ِإ َذا صاـ أَي ِ
اف ثُ َّـ َساَف َر ,ح(ٗٗ.)ٗٙٛ(/)ٜٔ
ضَ
َّاما م ْف َرَم َ
َ ُ
َ َ ً
ٍ
)ٕ) صحيح مسمـ ,كتاب الصياـ ,باب جكاز الصكـ كالفطر في شير رمضاف لممسافر في غير مع ِ
صَية,..
َْ

ح(ٖٔٔٔ).)ٚٛ٘/ٕ(/

)ٖ) مصنف ابف أبي شيبة ,كتاب الصبلة ,باب مف كاف يقصر الصبلة ,ح(ٓ ,)ٕٓٗ/ٕ(/)ٛٔٚاسناده ضعيف؛ ألف فيو عبد
الرحمف بف حرممة صدكؽ ربما يخطئ [ ,انظر التقريب البف حجر(.])ٖٖٜ

)ٗ) سبق تخريجو ص(ٖ.)ٛ

)٘) المغني البف قدامة(ٖ.)ٔ٘ٛ/
86

رمضاف عمى عيد رسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) مف شاء صاـ كمف شاء أفطر فافتدػ بطعاـ مسكيف حتى نزلت ىذه
َْ
َ
َ
ُ
اآلية{ :ف ًٌَ شِّ َد يَِل ُى الش ّْ َر فويَ ُص ًُْ} [البقرة.)ٔ(]ٔٛ٘ :
 كأما حديث حمزة بف عمرك األسممي قاؿ يا رسكؿ هللا إني رجل أسرد الصكـ أفأصكـ في السفر؟ قاؿ:
} ُص ْـ ِإف ِشْئت{ ,اعترضكا عميو فقالكا :ليس في الحديث ما يثبت أنو في رمضاف أصبلً ,كاقحاـ ما ليس
في الخبر مجانب لمصكاب ,كقد يمكف أف يككف تطكعاً فبل ننكره(ٕ).
 كأما حديث أبي سعيد فطريق معاكية بف صالح ال يحتج بيا؛ ثـ عمى فرض أنيا صحيحة فيك حجة
عمييـ؛ ألف فيو :أف آخر أمر رسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) كاف الفطر ,ىذا إف صح أنو كاف في رمضاف(ٖ).

 كمف يحتج {بقوؿ أبي سعيد ثـ لقد رأيتنا نصوـ بعد ذلؾ في السفر مع رسوؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص)} فيذا غير مسمـ
بو؛ ألنو ال دليل فيو عمى أنو كاف في رمضاف ,كليس في الخبر أنو(ملسو هيلع هللا ىلص) عمـ بذلؾ فأقره .
 كانما في حديث أبي سعيد إباحة الصكـ في السفر كنحف ال ننكره تطكعاً أك فرضاً غير رمضاف؛ كمما
يبيف ىذا أنو ال ُيعمـ أنو(ملسو هيلع هللا ىلص) سافر في رمضاف بعد عاـ الفتح.
 كأما خبر حمزة فبياف جمي في أنو إنما سألو(ملسو هيلع هللا ىلص) عف التطكع لقكلو في الخبر {إني امرؤ أسرد الصكـ
أفأصكـ في السفر}؟ ككاف كثير الصياـ فبطل كل ما تأكلكه ,كبطل أف يككف ليـ في شيء مف ىذه
األخبار حجة(ٗ).

ٕ -مناقشة أدلة المذىب الثاني :وىـ الحنابمة القائميف بأف الفطر أفضل في السفر .
 استدلكا بو مف حديث ابف عباس أف النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) أفطر في سفره عند الكديد ,كقالكا بأفضمية الفطر لممسافر,

والجواب عميو :بأف ىذا الحديث ليس حج ًة ليـ ,بل ىك محمكؿ عمى مف بمغتو الشدة كالتعب فالفطر لو
أفضل ,بدليل أف النبي ملسو هيلع هللا ىلص كاف صائماً ,كلك كاف الفطر أفضل ما صامو النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) ,كما أفطر إال لما
بمغو أف الناس قد شق عمييـ الصكـ ككرىكا أف يفطركا ,حينيا دعا بإناء فشرب منو ,شفقة كرأفة بيـ(٘).

 كأما ما ركاه مسمـ عف الزىرؼ بأف الفطر كاف آخر األمريف ,فيذا غير صحيح ,فقد كاف حديث ابف
عباس في رمضاف عاـ الفتح ,كقد صح عف النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) أنو سافر بعد الفتح ككاف يصكـ فقد ركؼ عف
()ٙ

.

أبي سعيد( ) قكلو {:ثـ لقد رأيتنا نصوـ بعد ذلؾ في السفر مع رسوؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص)}
الس َف ِر
 أما ما استدلكا بو مف حديث عبدالرحمف بف حرممة قكؿ النبي(ملسو هيلع هللا ىلص)ِ {:خَي ُارُك ْـ َم ْف َق َصَر َّ
الصالة ِفي َّ
طر} ,عمى أف األفضل لممسافر الفطر ,كقد اعترضكا عمييـ بأف ىذا الحديث ضعيف كال يصح
َوأَ ْف َ
االحتجاج بو(ٔ) ,كعمى فرض صحتو فإننا نحممو عمى مف شق عميو الصكـ في السفر.

)ٔ) انظر المحمى البف حزـ(ٗ.)ٖٜٖ/

)ٕ) انظر :المحمى باآلثار البف حزـ(ٗ.)ٖٜٚ/
)ٖ) المحمى باآلثار البف حزـ(ٗ.)ٖٜٚ/
)ٗ) انظر :المحمى البف حزـ(ٗ.)ٖٜٛ/

)٘) انظر :نيل األكطار لمشككاني(ٗ.)ٕٙٙ/
) )ٙسبق تخريجو ص(٘.)ٛ
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ثامناً :الترجيح

بعد عرض األدلة كمناقشتيا يظير لمباحث رجحاف المذىب األكؿ :بأف األمر في الصياـ كاسع ,يجكز فيو

الصياـ كالفطر ,كاذا قدر عمى الصياـ كلـ يشق عميو كاستكػ عنده الصكـ كالفطر ,فالصكـ لو أفضل,
كيجزئو صكمو ,كىك مذىب جميكر العمماء .

وذلؾ لألسباب التالية:

ٔ -قكة أدلتيـ ككضكحيا.

ٕ -تضافر األحاديث كاآلثار بصكـ النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) في السفر كفطره أيضاً .
ٖ -بيذا الترجيح نككف قد جمعنا بيف األدلة التي كردت في حكـ الصكـ في السفر ,كالجمع بيف األدلة أكلى
مف اىماؿ بعضيا.

اء لذمة المسمـ ,كأكلى مف اشغاليا بديف لربما لف يستطيع قضاءه بعد ذلؾ .
ٗ -كأف الصكـ لمف قدر عميو إبر ً
٘ -بيذا الترجيح يككف الباحث قد كافق قكاعد الشريعة كالتي جاءت بالتيسير كرفع الحرج كالمشقة عف
المكمفيف .

)ٔ) انظر :لساف الميزاف البف حجر(ٕ.)ٖٜٖ/
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الفصل الثالث

وفيو ثالثة مباحث:

اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسائل صوـ النافمة

المبحث األوؿ :اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسائل صوـ النافمة .
كفيو مطمباف:
المطمب األكؿ :صكـ يكـ عرفة.

المطمب الثاني :صكـ يكـ عاشكراء.

المبحث الثاني :اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسألة حكـ صياـ أياـ التشريق.

المبحث الثالث :اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسألة حكـ مف صاـ تطوعاً ثـ أفطر.
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المبحث األوؿ

وفيو مطمباف:

اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسائل صوـ النافمة

المطمب األكؿ :صكـ يكـ عرفة .
المطمب الثاني :صكـ يكـ عاشكراء .
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المطمب األوؿ

ض ِل ْاب َن ِة
َع ْف أ ِّ
ُـ اْلَف ْ
س
اؿ آ َخُرو َفَ :لْي َ
َوَق َ

حكـ صوـ يوـ عرفة لمحاج
وؿ َّ ِ
ِ
َف َناسا َتم َار ْوا ِفي ص ْوـِ َرس ِ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص) َي ْوَـ
َ
ُ
اْل َح ِارث { ,أ َّ ً َ
ِب َص ِائ ٍـَ ,فأَْر َسَم ْت أ ُُّـ اْل َف ْض ِل ِبَق َد ٍح ِم ْف َلَب ٍف َو ُى َو َو ِاقف ِب َعَرَف َة

حديث الباب فيو مسألة كاحدة كىي :حكـ صياـ يكـ عرفة لمحاج.

ض ُي ْـَ :ص ِائـ,
اؿ َب ْع ُ
َعَرَفةََ ,فَق َ
َف َش ِرَب ُو}(ٔ).

أولً :صورة المسألة
إذا صاـ الحاج يكـ التاسع مف شير ذؼ الحجة كالذؼ يصادؼ يكـ عرفة فما حكـ صيامو ,أيحرـ صيامو ,أـ
يكره ,أـ يستحب؟ عمى خبلؼ بيف العمماء .

ثانياً :تحرير محل النزاع

اتفق الفقياء عمى استحباب صكـ يكـ عرفة لغير الحاج(ٕ) ,أما صكمو لمحاج ,فقد اختمف فيو العمماء ,ما

بيف ,كاره كمبيح لو ,عمى مذىبيف .

ثالثاً :مذاىب الفقياء
المذىب األوؿ :أَّنو ال بأس بصيامو إذا لـ يضعفو عف الدعاء كاال ُك ِره صكمو ,كىك مذىب الحنفية(ٖ),
كالشافعية في القديـ(ٗ) ,كالحنابمة في قكؿ(٘).
المذىب الثاني :أنو يستحب فطره كيكره صكمو ,كىك مذىب المالكية( ,)ٙكالصحيح عند الشافعية( ,)ٚكالمعتمد
عند الحنابمة(.)ٛ

)ٔ) مكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني ,أبكاب الصياـ ,باب صكـ يكـ عرفة ,ح( ,)ٕٜٔ(/)ٖٜٙكىك في صحيح
مسمـ ,كتاب الصياـ ,باب استحباب الفطر لمحاج بعرفات يكـ عرفة ,ح(ٖٕٔٔ).)ٜٚٔ/ٕ(/

)ٕ) انظر :تحفة الفقياء لمسمرقندؼ(ٔ ,)ٖٖٗ/بدائع الصنائع لمكاساني(ٕ ,)ٜٚ/المقدمات البف رشد(ٔ ,)ٕٕٗ/متف
العشماكية( ,)ٜٔاالقناع لمماكردؼ(ٓ ,)ٛحمية العمماء لمشاشي(ٖ ,)ٔٚٙ/الفركع البف مفمح(٘ ,)ٛٛ/يستحب صياـ يكـ عرفة
ِ
َحتَ ِس ُب
اـ َي ْك ِـ َع َرَف َة أ ْ
لما فيو مف األجر العظيـ لمف صامو ,فعف أبي قتادة( ) أف النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) قاؿ في صياـ يكـ عرفة {:صَي ُ
ِ
اب ِ
السَن َة َّالِتي ب ْع َده} [,ركاه صحيح مسمـ ,كتاب الصياـ ,باب اسِت ْحب ِ
صَيا ِـ ثَ َبلثَ ِة أَيَّا ٍـ ِم ْف ُك ِّل
السَن َة َّالِتي َقْبَم ُو َك َّ
َف ُي َكِّف َر َّ
َعَمى هللا أ ْ
َ ُ ْ َ
َ ُ
كراء ك ِاال ْثَن ْي ِف كاْل َخ ِم ِ
يس ,ح(ٕ.])ٛٔٛ/ٕ(/)ٔٔٙ
ص ْك ِـ َي ْك ِـ َع َرَف َة َك َع ُ
َ
اش َ َ َ
َش ْي ٍر َك َ
)ٖ) انظر :البحر الرائق البف نجيـ(ٕ ,)ٕٚٛ/منحة الخالق البف عابديف[حاشية البحر الرائق](ٖ ,)ٖٙ٘/الفتاكػ
اليندية(ٕٔٓٔ/كٕٕٓ).

)ٗ) انظر :المجمكع لمنككؼ(.)ٖٛٓ/ٙ

)٘) انظر :معالـ السنف لمخطابي(ٕ ,)ٖٔٔ/المجمكع لمنككؼ( ,)ٖٛٓ/ٙفتح البارؼ البف حجر العسقبلني(ٗ ,)ٕٖٛ/المغني
َّ ِ
ِ
ض ِّعُف ُو,
البف قدامة(ٖ ,)ٗٔٚ/االنصاؼ لممرداكؼ(ٖ ,)ٖٗٗ/كقاؿَ :ك ْ
اف ِب َع َرَف َة إال ل َم ْف ُي َ
اختَ َار ْاآل ُجّرِؼ :أََّن ُو ُي ْستَ َحب ل َم ْف َك َ
َّ
َح َم َد ِم ْثَم ُو .
َك َح َكى اْل َخطاِبي َع ْف أ ْ
) )ٙانظر :المقدمات البف رشد(ٔ ,)ٕٕٗ/شرح مختصر خميل لمخرشي(ٕ.)ٕٗٓ/

) )ٚانظر :مختصر المزني( ,)ٔ٘ٙ/ٛنياية المطمب في دراية المذىب لمجكيني(ٗ ,)ٖٚ/المجمكع لمنككؼ(.)ٖٛٓ/ٙ

) )ٛانظر:الشرح الكبير عمى المقنع لعبد الرحمف المقدسي(ٖ ,)ٖٖٗ/الفركع البف مفمح(٘ ,)ٛٛ/االنصاؼ لممرداكؼ(ٖ.)ٖٗٗ/
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رابعاً :اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني

اؿ
َق َ
َع ِف

طكعٌَ ,فِإف َكاف ِإ َذا صامو ي ِ ِ
م َح َّمٌد :م ْف َشاء صاـ َي ْكـ َع َرَف َةَ ,كم ْف َشاء أَْف َ ِ َّ
ؾ
ص ْك ُم ُو تَ َ
َ َُ ُ ْ
ْ َ
ضعُف ُو َذل َ
ط َر ,إن َما َ
َ
َ
ُ
َ
َ َ َ َ
(ٔ)
الدع ِ
اء ِفي َذلِ َؾ اْل َيكـَِ ,ف ِ
الص ْكـ .
ض ُل ِم َف َّ
اإل ْف َ
ط ُار أَْف َ
َ
ْ

خامساً :سبب الختالؼ

يرجع سبب اختبلفيـ إلى:
تعارض اآلثار الكاردة في ىذه المسألة ,حيث إف ظاىر حديث أبي قتادة يدؿ عمى استحباب صكـ يكـ عرفة

مطمقاً ,كظاىر حديث عقبة بف عامر يدؿ عمى كراىة صكمو مطمقاً ,لجعمو قريباً في الذكر ليكـ النحر كأياـ
التشريق ,كتعميل ذلؾ بأنيا عيد كأنيا أياـ أكل كشرب ,كظاىر حديث أبي ىريرة أنو ال يجكز صكمو بعرفات,

فمف جمع بيف األحاديث قاؿ بأف صكـ ىذا اليكـ مستحب لكل أحد ,مكركه لمف كاف بعرفات حاجاً(ٕ).

سادساً :أدلة المذاىب

أ -أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الحنفية كبعض الحنابمة عمى مذىبيـ بجكاز صكـ يكـ عرفة لمف قدر عميو
كاال كره في حق مف ضعف ,بالسنة كاآلثار .

أولً :السنة
ِ
ِ
َف ُي َك ِّفَر
َح َت ِس ُب َعَمى هللا أ ْ
اـ َي ْوـِ َعَرَف َة أ ْ
 عف أبي قتادة( ) أف النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) قاؿ في صياـ يكـ عرفة {:صَي ُ
السَن َة َّال ِتي َب ْع َد ُه}(ٖ).
السَن َة َّال ِتي َقْبَم ُو َو َّ
َّ
وجو الدللة :دؿ الحديث بعمكمو عمى استحباب صياـ يكـ عرفة لما فيو مف فضيمة كعظـ األجر كذلؾ
يشمل الحاج كغيره ,مالـ يضعفو الصياـ عف الذكر كالدعاء المطمكب لمحاج ,فإف أضعفو كأثر عميو كره لو

ذلؾ ,بدليل كقكؼ النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) بعرفة مفط اًر؛ ألف كراىة صكمو إنما ىي معممة بالضعف عف الدعاء ,فإذا قكؼ
عميو ,كلـ يضعف ,تزكؿ الكراىة(ٗ).

ثانياً اآلثار
ٍ
َف ع ِائ َش َة أ َُّـ اْلمؤ ِمِنيف َكانت تَصكـ يكـ عرَف َةَ ,قاؿ اْلَق ِ
ِ
اس ُـَ :كَلَق ْد َأرَْيتُ َيا َع ِشيَّ َة
َ ع ِف اْلَقاس ِـ ْب ِف ُم َح َّمد؛ أ َّ َ
ُ ْ َ َ ْ ُ ُ َْ َ َ َ
َ
ض ,ثُ َّـ تَ ْد ُعك ِب َشر ٍ
ِ
اإلماـ ,ثُ َّـ تَِق ُ َّ
اس ِم َف ْاأل َْر ِ
الن ِ
ض ما َب ْي َنيا َكَب ْي َف َّ
ابَ ,فتُْف ِط ُر(٘).
َ
فَ ,حتى َي ْب َي َّ َ َ
َع َرَف َةَ ,ي ْدَف ُع ْ َ ُ
وجو الدل لة :يدؿ عمى جكاز صكـ يكـ عرفة لمحاج ,كاال لك كاف مكركىاً أك محرماً ما فعمتو أـ المؤمنيف
عائشة( ).

ب -أدلة المذىب الثاني :استدؿ الجميكر عمى مذىبيـ باستحباب الفطر لمحاج يكـ عرفة كيكره صكمو
بالسنة .
)ٔ) مكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني(. )ٕٜٔ
)ٕ) انظر :نيل األكطار لمشككاني(ٗ.)ٕٛٗ/

)ٖ) صحيح مسمـ ,كتاب الصياـ ,باب استحباب صياـ ثبلثة أياـ مف كل شير  ....ح(ٕ. )ٛٔٛ/ٕ(/)ٔٔٙ
)ٗ) انظر :المغني البف قدامة(ٖ ,)ٜٔٚ/فتح البارؼ البف حجر العسقبلني(ٗ.)ٕٖٛ/

)٘)مكطأ مالؾ ,كتاب الحج ,باب صياـ يكـ عرفة ,ح(ٓ ,)٘٘ٓ/ٖ(/)ٖٜٔاسناده صحيح مكقكؼ؛ ألف ركاتو ثقات.
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ُـ اْلَف ِ ِ
وؿ َّ ِ
ِ
َف َناسا َتماَر ْوا ِفي ص ْوـِ َرس ِ
ض ُي ْـَ :ص ِائـ,
اؿ َب ْع ُ
َٔ -ع ْف أ ِّ ْ
َ
ُ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص) َي ْوَـ َعَرَفةََ ,فَق َ
ضل ْاب َنة اْل َح ِارث { ,أ َّ ً َ
س ِب َص ِائـٍَ ,فأَْر َسَم ْت أ ُُّـ اْل َف ْض ِل ِبَق َد ٍح ِم ْف َلَب ٍف َو ُى َو َو ِاقف ِب َعَرَف َة َف َش ِرَب ُو}(ٔ).
اؿ آ َخُرو َفَ :لْي َ
َوَق َ
وؿ ِ
اس َش ُّكوا ِفي ِصَياـِ َرس ِ
كن َة َزْك ِج النَِّب ِي(ملسو هيلع هللا ىلص) ,أََّنيا َقاَل ْتِ{ :إ َّف َّ
هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) َي ْوَـ َعَرَفةََ ,فأَْر َسَم ْت
َٕ -ع ْف َم ْي ُم َ
الن َ
ُ
َ
ّ
المب ِف ,وىو و ِاقف ِفي اْلموِق ِ
ِإَلْي ِو مْيموَن ُة ِب ِح َال ِب(ٕ) َّ
فَ ,ف َش ِر َب ِمْن ُو َو َّ
ظُرو َف ِإَلْي ِو}(ٖ).
اس َيْن ُ
َْ
الن ُ
َ َ َُ َ
َ ُ
وجو الدللة مف الحديثيف :أف النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) كقف مفط اًر يكـ عرفة ,كىذا يدؿ عمى استحباب الفطر لمحاج يكـ
عرفة اتباعاً لمنبي(ملسو هيلع هللا ىلص) .
الن ِب َّي(ملسو هيلع هللا ىلص) ص ِائما ِفي الع ْش ِر َق ُّ
َٖ -ع ْف َع ِائ َش َة َقاَل ْت{ :ما َأرَْي ُت َّ
ط}(ٗ).
َ
َ ً
َ
وجو الدللة :دؿ الحديث بمفيكمو عمى استحباب الفطر ,بدليل ترؾ النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) صياـ ىذه األياـ بما فييا يكـ

عرفة ,كاالنشغاؿ بغيره مف العبادات.
ِ
ِ
{ح َج ْج ُت م َع َّ
الن ِب ِي(ملسو هيلع هللا ىلص) َفَم ْـ َي ُص ْم ُو}َ ,ك َم َع أَِبي َب ْك ٍر َفَم ْـ
اؿَ :
ص ْك ِـ َي ْك ِـ َع َرَف َة ب َع َرَف َةَ ,فَق َ
َ
ُٗ -سئ َل ْاب ُف ُع َم َر َع ْف َ
ّ
آم ُر ِب ِوَ ,كَال أ َْن َيى َع ْن ُو(٘).
ص ْم ُوَ ,ك َم َع ُع ْث َم َ
كم ُوَ ,كَال ُ
َص ُ
ص ْم ُوَ ,كأ ََنا َال أ ُ
اف َفَم ْـ َي ُ
ص ْم ُوَ ,ك َم َع ُع َم َر َفَم ْـ َي ُ
َي ُ
وجو الدللة :أنو نص صريح في أف النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) كصحابتو كقفكا بعرفة مفطريف ,فمك كاف صكمو مستحباً ما
ترككه مع ما جاء فيو مف الفضل العظيـ لمف صامو ,كىذا يدؿ عمى عدـ مشركعية صيامو لمحاج(.)ٙ
َف رسوؿ َّ ِ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص) َن َيى َع ْف َص ْوـِ َي ْوـِ َعَرَف َة ِب َعَرَف َة}(. )ٚ
٘ -عف أبي ىريرة( ){:أ َّ َ ُ َ
وجو الدللة :أف النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) نيى عف صياـ يكـ عرفة كذلؾ لمحاج ,كي ال يضعف عف العبادة كالدعاء في

ىذا اليكـ ,كىك نيي استحباب ال نيي ايجاب(.)ٛ
الت ْش ِر ِ ِ
ِ
َى َل ِْ
كؿ هللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص)َ { :ي ْوُـ َعَرَف َة َوَي ْوُـ َّ
اـ َّ
اإل ْس َالـِ,
يدَنا أ ْ
يق ,ع ُ
اؿ َرُس ُ
اؿَ :ق َ
ُ -ٙعْق َب َة ْب َف َعام ٍرَ ,ق َ
الن ْح ِر َوأََّي ُ
اـ أَ ْك ٍل َو ُشْر ٍب}(.)ٜ
َو ُى َّف أََّي ُ

)ٔ) صحيح مسمـ ,كتاب الصياـ ,باب استحباب الفطر لمحاج بعرفات يكـ عرفة ,ح(ٖٕٔٔ).)ٜٚٔ/ٕ(/

)ٕ) بحبلب :ىك اإلناء الذؼ يحمب فيو كيسمى أيضا المحمب[انظر :شرح النككؼ عمى صحيح مسمـ(.])ٗ/ٛ
)ٖ) صحيح مسمـ ,كتاب الصياـ ,باب استحباب الفطر لمحاج بعرفات يكـ عرفة ,ح(ٕٗٔٔ).)ٜٚٔ/ٕ(/

)ٗ) سنف الترمذؼ ,كتاب الصكـ ,باب ما جاء في صياـ العشر ,ح( ,)ٕٔٓ/ٖ(/)ٚ٘ٙاسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات,
[انظر :التقريب البف حجر(ٗ٘ٚك٘ٗٚكٕٗ٘كٜ٘كٔٔٔ)].

)٘) سنف الترمذؼ ,كتاب الصكـ ,باب كراىية صكـ يكـ عرفة بعرفة ,ح(ٔ٘ ,)ٔٔٙ/ٖ(/)ٚاسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
) )ٙانظر :عكف المعبكد كحاشية ابف القيـ(.)ٚٚ/ٚ

))ٚسنف أبي داكد ,كتاب الصكـ ,باب في صكـ يكـ عرفة بعرفة ,ح(ٕٓٗٗ) ,)ٖٕٙ/ٕ(/اسناده ضعيف ,ألف فيو ميدؼ
اليجرؼ مقبكؿ[انظر :التقريب البف حجر(.])٘ٗٛ

) )ٛانظر :معالـ السنف لمخطابي(ٕ.)ٖٔٔ/

) )ٜسنف الترمذؼ ,كتاب الصكـ,باب ما جاء في كراىية الصكـ في أياـ التشريق ,ح(ٖ ,)ٖٔٗ/ٖ(/)ٚٚاسناده ضعيف؛ ألف
فيو مكسى بف عمي المخمي صدكؽ ربما أخطأ[انظر :التقريب البف حجر(ٖ٘٘)].
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وجو الدللة :دؿ الحديث عمى عدـ مشركعية صكـ يكـ عرفة لمحاج ,ألنو في حقو يكـ عيد كأكل كشرب,

قاؿ ابف القيـ( )( :قاؿ شيخنا :كانما يككف يكـ عرفة عيداً في حق أىل عرفة الجتماعيـ فيو ,بخبلؼ أىل
األمصار فإنيـ إنما يجتمعكف يكـ النحر ,فكاف ىك العيد في حقيـ)(ٔ) .
سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب

ٔ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ :القائل بجواز صوـ يوـ عرفة لمف قدر عميو وال كره في حق مف ضعف.

 فقد استدلكا بعمكـ حديث أبي قتادة عمى جكاز صكـ يكـ عرفة لمحاج ,كيجاب عمييـ بأف ىذا الحديث

المراد منو غير الحاج ,كأما الحاج فبل يشرع في حقو الصياـ ,بدليل فعل النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) كبما ركؼ عنو مف

حديثي أـ الفضل كميمكنة(

)(ٕ).

 كأما ما ركؼ عف عائشة( ) ,فيك اجتياد منيا ,يعارضو حديث النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) ,كاتباع النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) أكلى مف
(ٖ)

اتباع الصحابي كمقدـ عمى اجتياده

.

ٕ -مناقشة أدلة المذىب الثاني :القائل باستحباب فطر يوـ عرفة لمحاج ويكره صومو.
 فقد استدلكا بحديث أـ الفضل كميمكنة( ) عمى استحباب الفطر لمحاج يكـ عرفة ,كاعترض عميو بأف
فعمو المجرد ال يدؿ عمى نفي استحباب الصياـ؛ إذ قد يترؾ الشيء المستحب لبياف الجكاز ,كيككف في
حقو أفضل لمصمحة التبميغ(ٗ).

 كاستدلكا بحديث عائشة( ) عمى عدـ صكـ يكـ عرفة ,يجاب عميو بأف المراد بأنو لـ يصميا لعارض
مرض أك سفر أك غيرىما ,أك أف عدـ رؤيتيا لو صائماً ال يستمزـ العدـ ,عمى أنو قد ثبت مف قكلو ما
يدؿ عمى مشركعية صكميا ,فبل يقدح في ذلؾ عدـ الفعل(٘).

 كأما استدالليـ بحديث أبي ىريرة( ) في النيي عف صياـ يكـ عرفة لمحاج ,فقد اعترضكا عميو بأف
الحديث ال يصمح لبلحتجاج بو ألنو ضعيف(.)ٙ

ثامناً :الترجيح

بعد عرض األدلة كمناقشتيا يظير لمباحث رجحاف مذىب الجميكر باستحباب الفطر يكـ عرفة لمحاج كيكره

صكمو.

وذلؾ لألسباب التالية:

ٔ -قكة أدلتيـ ككضكح استدالليـ .

ٕ -القكؿ بيذا المذىب فيو جمع بيف األدلة ,كالجمع بيف األدلة أكلى مف اىماؿ بعضيا .
)ٔ) زاد المعاد البف القيـ(ٔ. )ٕٙ/

)ٕ) انظر :المجمكع لمنككؼ(. )ٖٛٓ/ٙ

)ٖ)انظر :المحصكؿ البف العربي (.)ٜٛ

)ٗ) انظر :إرشاد السارؼ لمقسطبلني(ٖ. )ٗٔٙ/
)٘) انظر :نيل األكطار لمشككاني(ٗ.)ٕٖٛ/
) )ٙانظر :سبل السبلـ لمصنعاني(ٔ.)ٜ٘ٓ/
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ٖ -إف النيي عف صياـ يكـ عرفة ,فيو تخفيف عف الحجاج كرفع لممشقة عنيـ ,كالمساعدة عمى االنشغاؿ
بالعبادة كالذكر كالدعاء.

ٗ -إف القكؿ باستحباب الفطر لمحاج يكـ عرفو يعضده دليل بقكؿ النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) كفعمو ,فيك ثابت بالنصكص
الشرعية

٘ -كىك فعل النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) كفعل أصحابو الكراـ ,كخمفائو الراشديف.

 -ٙقاؿ اإلماـ الشافعي" :كيستحب لو ترؾ صكـ يكـ عرفة؛ ألنو حاج مضح مسافر كلترؾ النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) صكمو
في الحج كليقكػ بذلؾ عمى الدعاء ,كأفضل الدعاء يكـ عرفة"(ٔ).

)ٔ) مختصر المزني (. )ٔ٘ٙ/ٛ
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المطمب الثاني

صياـ يوـ عاشوراء

ِ
ِ
ٍ
كؿ:
عف ُح َم ْيِد ْب ِف َع ْبِد َّ
الر ْح َم ِف ْب ِف َع ْكؼ ,أََّن ُو َسم َع ُم َع ِاكَي َة ْب َف أَِبي ُسْف َي َ
اـ َح ٍّج َك ُى َك َعَمى اْلم ْن َب ِر َيُق ُ
اف َع َ
اْلمِدين ِة ,أَيف عَمماؤكـ؟ س ِمعت رسكؿ َّ ِ
ِ
ّللا
{ى َذا َي ْوُـ َع ُ
كؿ لِ َي َذا اْل َي ْك ِـَ :
اش َ
اء َل ْـ َي ْك ُتب َّ ُ
ور َ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص) َيُق ُ
َ َ َْ ُ َ ُُْ َ ْ ُ َ ُ َ
ِ (ٔ)
ِ
ِ
اء َفْمُي ْفطْر} .
اء َفْمَي ُص ْـَ ,و َم ْف َش َ
ام ُو ,أََنا َصائـَ ,و َم ْف َش َ
صَي َ
أولً :صورة المسألة

َى َل
َيا أ ْ
َعَمْي ُك ْـ

إذا كافق المسمـ يكـ العاشر مف شير هللا المحرـ ,كىك يكـ عاشكراء عند المسمميف ,فما حكـ صيامو ,كىل

فرض صيامو أـ عمى التخيير؟
ىك ٌ
ثانياً :تحرير محل النزاع

اتفق العمماء عمى استحباب صكـ يكـ عاشكراء(ٕ) ,كاختمفكا ىل كاف صكـ ذلؾ اليكـ كاجباً أك مستحباً؟ عمى
مذىبيف لمعمماء .

ثالثاً :مذاىب الفقياء

شير رمضاف ,كىذا مذىب جميكر
المذىب األوؿ :أف صكـ يكـ عاشكراء كاف كاجباً ,ثـ نسخ بعد أف ُف ِر َ
ض ُ
العمماء مف الحنفية(ٖ) كالمالكية(ٗ) ككجو عند الشافعية(٘) كالحنابمة في األصح(.)ٙ

المذىب الثاني :أف صكـ يكـ عاشكراء كاف ُسَّنة كما زاؿ ُسَّنة ,كىك األظير عند الشافعية( ,)ٚكقكؿ عند
الحنابمة(. )ٛ

رابعاً :اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني
ِ
اف ك ِ
ض
اـ َي ْك ِـ َع ُ
اجًبا َق ْب َل أ ْ
َف ُيْفتَ َر َ
اش َ
َق َ
اء َك َ َ
كر َ
اؿ ُم َح َّمٌد :ص َي ُ
ص ْم ُوَ ,ك ُى َك َق ْك ُؿ أَِبي َحِن َيف َة( ),
اء َل ْـ َي ُ
صَ
اء َ
ام ُو َك َم ْف َش َ
َش َ

طكعٌ َم ْف
افَ ,ف ُي َك تَ َ
ضَ
اف ثُ َّـ َن َس َخ ُو َش ْي ُر َرَم َ
ضُ
َرَم َ
ام ِة َقْبَم َنا(.)ٜ
َكاْل َع َّ

)ٔ) مكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني ,أبكاب الصياـ ,باب صكـ عاشكراء ,ح(ٗ ,)ٖٔٔ(/)ٖٚكىك في صحيح
البخارؼ ,كتاب الصكـ ,باب صياـ يكـ عاشكراء ,ح(ٖٕٓٓ). )ٗٛٓ(/

)ٕ) انظر :اختبلؼ األئمة العمماء(ٔ ,)ٕ٘ٛ/البحر الرائق البف نجيـ(ٕ ,)ٕٚٚ/النكادر البف أبي زيد القيركاني(ٕ,)ٚ٘/القكانيف
الفقيية البف جزؼ( ,)ٚٛالمجمكع لمنككؼ( ,)ٖٕٛ/ٙالمغني البف قدامة(ٖ.)ٔٚٚ/

)ٖ) انظر :المبسكط لمسرخسي(ٖ.)ٙٚ/

)ٗ) انظر :البياف كالتحصيل البف رشد( ,)ٖٕٗ/ٔٚالمسالؾ البف العربي(ٗ.)ٕٖٓ/
)٘) انظر :الشافي البف األثير(ٖ ,)ٕٗٓ/الحاكؼ الكبير لمماكردؼ(ٖ.)ٖٗٚ/
) )ٙشرح الزركشي(ٕ ,)٘ٙٗ/الفتاكػ الكبرػ البف تيمية(ٔ.)ٕٕٓ/
) )ٚالمجمكع لمنككؼ(.)ٖٖٛ/ٙ

) )ٛانظر :االنصاؼ لممرداكؼ(ٖ ,)ٖٗٙ/مطالب أكلي النيى لمرحيباني(ٕ.)ٕٔ٘/
) )ٜمكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني(ٖٔٔ) .
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خامساً :سبب الختالؼ

يرجع سبب اختبلفيـ إلى:
تعارض اآلثار الكاردة ,حيث جاءت أحاديث تدؿ عمى فرضو كحديث ابف عباس كالربيع كسممة كعائشة( ),

كأخرػ تدؿ عمى استحباب صيامو كحديث معاكية( ).
سادساً :أدلة المذاىب

أ -أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الجميكر عمى مذىبيـ القائل بأف صكـ يكـ عاشكراء كاف فرضاً قبل فرض
شير رمضاف بالسنة.

النِبي(ملسو هيلع هللا ىلص) ِ
َٔ -ع ِف ْاب ِف َعب ٍ
اؿَ :قِدـ َّ
{ما َى َذا؟},
كـ َي ْكَـ َع ُ
الي ُي َ
المد َين َة َف َأرَػ َ
اش َ
اءَ ,فَق َ
َّاس( )َ ,ق َ
اؿَ :
كد تَ ُ
َ
كر َ
ص ُ
َ
ِِ
ّللا بِني ِإسرِائ ِ
َقاُلكا :ى َذا يكـ ِ
َح ُّ ِ
وسى
كسىَ ,قا َؿَ { :فأََنا أ َ
صال ٌح َى َذا َي ْكٌـ َن َّجى َّ ُ َ
ق ب ُم َ
َْ َ
ام ُو ُم َ
صَ
يل م ْف َعُد ّكى ْـَ ,ف َ
َ َْ ٌ َ
ِ ِ ِ (ٔ)
ِ
َم َر ِبص َيامو .
ام ُوَ ,كأ َ
صَ
مْن ُك ْـ}َ ,ف َ
وجو الدللة :دؿ الحديث عمى كجكب صكـ يكـ عاشكراء ,ألف أمره ألصحابو بالصياـ داللة عمى الكجكب .
ِ ِ ِ ٍِ
اشكر ِ
َِّ
ِ
َصَب َح ُم ْف ِطًراَ ,فْمُي ِت َّـ
{م ْف أ ْ
ص ِارَ :
اء إَلى ُق َرػ األ َْن َ
َٕ -عف الرَبّي ِع ب ْنت ُم َع ّكذَ ,قاَل ْت :أ َْرَس َل النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) َغ َد َاة َع ُ َ َ
ب ِقَّي َة يو ِم ِو وم ْف أَصبح ص ِائماَ ,فميصـ}َ ,قاَلتَ :ف ُكنَّا نصكمو بعد ,كنص ِكـ ِ
ص ْب َي َان َناَ ,كَن ْج َع ُل َل ُي ُـ الم ْع َب َة
ْ
َُْ
ََْ َ ً
َ َْ َ َ
َ ُ ُ ُ َُْ َُ َ ّ ُ
(ٕ)
ِ ِ
َّ
اؾ حتَّى َي ُكك َف ِع ْن َد ِ
ِ
ط ِار .
اإل ْف َ
َع َ
َحُد ُى ْـ َعَمى الط َعا ِـ أ ْ
ط ْي َناهُ َذ َ َ
م َف الع ْي ِفَ ,فإ َذا َب َكى أ َ
وجو الدللة :دؿ الحديث عمى أف عاشكراء كاف فرضاً قبل أف يفرض رمضاف(ٖ).
الن ِ
َف أَِّذ ْف ِفي َّ
ِ
اؿ :أَم َر َّ
َف
اس :أ َّ
النِبي(ملسو هيلع هللا ىلص) َرُج ًبل ِم ْف أ َْسَم َـ{ :أ ْ
َٖ -ع ْف َسَم َم َة ْبف األَ ْك َكِع( )َ ,ق َ َ
ِ
ِ
اء}(ٗ) .
الي ْوَـ َي ْوُـ َع ُ
َفْمَي ُص ْـ َبقَّي َة َي ْو ِموَ ,و َم ْف َل ْـ َي ُك ْف أ ََك َل َفْمَي ُص ْـَ ,فِإ َّف َ
اش َ
ور َ
وجو الدللة :دؿ الحديث عمى أف صكـ يكـ عاشكراء كاف فرضاً ,بدليل األمر باإلمساؾ لمف

اف أ ََك َل
َم ْف َك َ
أكل ,كىذا ال

يككف إال في صياـ الفرض(٘).
اىمَِّي ِة ,وَكاف رسوؿ َّ ِ
اشوراء َتصومو ُقريش ِفي الج ِ
ٗ -أ َّ
وم ُو,
َف َع ِائ َش َة( )َ ,قاَل ْتَ :
{ك َ
َ
اف َي ْوُـ َع ُ َ َ ُ ُ ُ َ ْ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص) َي ُ
َ َ َُ ُ
ص ُ
َفَم َّما َق ِدـ الم ِديَن َة صامو ,وأَمر ِب ِصي ِ
ام ُوَ ,و َم ْف
اف َتَر َؾ َي ْوَـ َع ُ
ام ِوَ ,فَم َّما ُف ِر َ
ض َرَم َض ُ
َ
اش َ
َ َ ُ َ ََ
اءَ ,ف َم ْف َش َ
ور َ
اء َص َ
َ َ
اء َتَرَك ُو}(.)ٙ
َش َ
وجو الدللة :دؿ الحديث عمى أف يكـ عاشكراء كاف صيامو فرضاً ثـ نسخ بفرض شير رمضاف(.)ٚ

)ٔ) صحيح البخارؼ ,كتاب الصكـ ,باب صياـ يكـ عاشكراء ,ح(ٕٗٓٓ).)ٗٛٓ(/
)ٕ) صحيح البخارؼ ,كتاب الصكـ ,باب صكـ الصبياف ,ح(ٓ.)ٖٚ/ٖ(/)ٜٔٙ
)ٖ) نيل األكطار لمشككاني(ٗ.)ٕٖ٘/

)ٗ) صحيح البخارؼ ,كتاب الصكـ ,باب صياـ يكـ عاشكراء ,ح(. )ٗٛٔ(/)ٕٓٓٚ
)٘) انظر :البياف كالتحصيل البف رشد(.)ٖٕٗ/ٔٚ

) )ٙصحيح البخارؼ ,كتاب الصكـ ,باب صياـ يكـ عاشكراء ,ح(ٕٕٓٓ). )ٗٛٓ(/
) )ٚانظر :البياف كالتحصيل البف رشد(.)ٖٕٗ/ٔٚ
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ب -أدلة المذىب الثاني :استدؿ بعض الشافعية كبعض الحنابمة عمى أف عاشكراء كاف سنة كال زاؿ كذلؾ,
بالسنة.

اشكراء عاـ ح َّج عَمى ِ
ِ
الم ْن َب ِر
َ ع ْف ُح َم ْيِد ْب ِف َع ْبِد َّ
الر ْح َم ِف ,أََّن ُو َسم َع ُم َع ِاكَي َة ْب َف أَِبي ُسْف َي َ
اف( )َ ,ي ْكَـ َع ُ َ َ َ َ َ َ
يُقكؿ :يا أَىل المِدين ِة أَيف عَمماؤكـ؟ س ِمعت رسكؿ َّ ِ
ِ
ّللا َعَمْي ُك ْـ
{ى َذا َي ْوُـ َع ُ
كؿَ :
اش َ
اء َوَل ْـ َي ْك ُتب َّ ُ
ور َ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص)َ ,يُق ُ
َ ُ َ ْ َ َ َ َْ ُ َ ُُْ َ ْ ُ َ ُ َ
ِ (ٔ)
ِ
ِ
اءَ ,فْمُي ْفطْر} .
اءَ ,فْمَي ُص ْـ َو َم ْف َش َ
ام ُوَ ,وأََنا َصائـَ ,ف َم ْف َش َ
صَي َ
وجو الدللة :دؿ الحديث عمى عدـ َف ْرض عاشكراء عمى األمة ,بدليل تخيير مف شاء بالفطر أك الصكـ ,كلك
كاف كاجباً ما جاز لو التخيير(ٕ).
سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب

ٔ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ القائل بأف صوـ يوـ عاشوراء كاف فرضاً قبل فرض شير رمضاف.

 استدلكا باألحاديث السابقة عمى أف صكـ يكـ عاشكراء كاف فرضاً قبل أف يفرض شير رمضاف,
كاعترضكا عمييـ بعدة كجكه ,أوليا :بأنو لك كاف كاجباً لـ ُيِبح النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) أف ُيفطر فيو المسمـ ,كما جاء
اء َفْمَي ْفطُْر}.
اء أَ ْف َي ُص ْوَـ َو َم ْف َش َ
{م ْف َش َ
في حديث معاكية َ
 ثانياً{ :أف النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) أمر مف لـ يأكل بالصوـ} ,كالنية في الميل شرط في الكاجب.
 والثالث :أنو لـ يأمر مف أكل بالقضاء ,كىذا يدؿ عمى عدـ فرضو(ٖ).

ٕ -مناقشة أدلة المذىب الثاني القائل بأف يوـ عاشوراء كاف سنة ول زاؿ كذلؾ .

 فقد استدلكا بحديث معاكية ,كاعترضكا عميو بعدة أمكر ,أوليا :حديث معاكية محمكؿ عمى أنو أراد :ليس
ىك مكتكباً عميكـ اآلف(ٗ).

 ثانياً :بأف حديث معاكية كاف لمحث عمى صياـ يكـ عاشكراء كبياف سنيتو ,كىذا يدؿ مف سياؽ الكبلـ,
حيث كقف في الناس خطيباً ليحثيـ كيرشدىـ.

 كأما اعتراضيـ عمى أنو لك كاف فرضاً ما جاز تصحيح الصكـ بنية مف النيار ,كترؾ األمر بقضائو,
فيحتمل أف نقكؿ :مف لـ يدرؾ اليكـ بكمالو لـ يمزمو قضاؤه ,كما قمنا في مف أسمـ كبمغ في أثناء يكـ مف

رمضاف ,عمى أنو قد ركػ أبك داكد {أف أسمـ أتت النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) فقاؿ{ :صمتـ يومكـ ىذا؟} قالكا :ال .قاؿ:
{فأتموا بقية يومكـ ,واقضوه} ,قاؿ أبو داود{ :يعني يوـ عاشوراء}(٘)(. )ٙ

ثامناً :الترجيح

)ٔ) صحيح البخارؼ ,كتاب الصكـ ,باب صياـ يكـ عاشكراء ,ح(ٖٕٓٓ). )ٗٛٓ(/
)ٕ) انظر :المجمكع لمنككؼ(.)ٖٛٗ/ٙ

)ٖ) انظر :المغني البف قدامة(ٖ. )ٔٚٛ/
)ٗ) انظر :المغني البف قدامة(ٖ. )ٔٚٛ/

)٘) سنف أبي داكد ,كتاب الصكـ ,باب في فضل صكمو ,ح( ,)ٖٕٚ/ٕ(/)ٕٗٗٚاسناده ضعيف؛ ألف فيو عبد الرحمف بف
مسممة كىك مقبكؿ[انظر :التقريب البف حجر(ٖٔٗ)].

) )ٙانظر :المغني البف قدامة(ٖ. )ٔٚٛ/
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بعد عرض األدلة كمناقشتيا ,يظير لمباحث رجحاف مذىب الجميكر بأف صياـ يكـ عاشكراء كاف فرضاً ثـ

نسخ بفرض شير رمضاف ,فيك اآلف مستحب صيامو.

وذلؾ لألسباب التالية:

ٔ -قكة استدالىـ ككضكحو .

ٕ -ثبكت األحاديث الشريفة التي تدؿ عمى كجكب صكـ يكـ عاشكراء ,ثـ كردت أحاديث أخرػ تدؿ عمى
وم ُو ُقَرْيش ِفي
اف َي ْوُـ َع ُ
نسخو بفرض شير رمضاف ,كالذؼ دؿ عمى ذلؾ حديث عائشةَ :
{ك َ
اش َ
ور َ
اء َت ُص ُ
اىمَِّي ِة ,وَكاف رسوؿ َّ ِ
الج ِ
ّللا (ملسو هيلع هللا ىلص) يصوموَ ,فَم َّما َق ِدـ الم ِديَن َة صامو ,وأَمر ِب ِصي ِ
اف
ام ِوَ ,فَم َّما ُف ِر َ
َ ُ ُُ
ض َرَم َض ُ
َ
َ
َ َ ُ َ ََ
َ َ َُ ُ
َ َ
(ٔ)

اء َتَرَك ُو}
َتَر َؾ َي ْوَـ َع ُ
اش َ
ام ُوَ ,و َم ْف َش َ
اءَ ,ف َم ْف َش َ
ور َ
اء َص َ

.

)ٔ) صحيح البخارؼ ,كتاب الصكـ ,باب صياـ يكـ عاشكراء ,ح(ٕٕٓٓ). )ٗٛٓ(/
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المبحث الثاني

اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسألة حكـ صياـ أياـ التشريق
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(ٔ)

حكـ صياـ أياـ التشريق
ّللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص)َ{ :ن َيى َع ْف ِصَياـِ أََّياـِ ِمًنى}(ٕ).
كؿ َّ
اف ْب ِف َي َس ٍار ,أ ّ
األوؿَ :ع ْف ُسْم َي َم َ
َف َرُس َ
اص :دخل عَمى أَِب ِ
َف عبد َّ ِ
الثاني :عف أَِبي م َّرة مكَلى عَقي ِل ب ِف أَِبي َ ِ
يو ِفي أَيَّا ِـ
طال ٍب ,أ َّ َ ْ َ
َْ
ّللا ْب َف َع ْم ِرك ْب ِف اْل َع ِ َ َ َ َ
ُْ ْ
ُ َ َْ
طعاماَ ,فَقاؿ :كلَ ,فَقاؿ عبد َّ ِ ِ ِ
يوِ :إِني ِ
التَّ ْش ِر ِ
َما َعمِ ْم َت أ َّ
ّللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص)
كؿ َّ
َ َ ُْ
َ ُْ
َف َرُس َ
صائ ٌـَ ,ق َ
اؿُ :ك ْل ,أ َ
ّللا ألَب ّ َ
يقَ ,فَق َّر َب َل ُو َ َ ً
ْمُرَنا ِباْل ِف ْط ِر ِفي َى ِذ ِه األََّياـِ}(ٖ).
{ َك َ
اف َيأ ُ
حديثا الباب فييما مسألة كاحدة كىي :حكـ صياـ أياـ التشريق .

أولً :صورة المسألة
لك أراد مسمـ أف يصكـ أياـ التشريق ,أك أراد الحاج أف يصكـ ىذه األياـ كذلؾ ,فيل يجكز؟

ثانياً :تحرير محل النزاع :اتفق العمماء عمى تحريـ صياـ أياـ التشريق تطكعاً دكف سبب(ٗ).

كاختمفكا في حكـ صياـ أياـ التشريق لمحاج عمى ثبلثة مذاىب ,منيـ مف منعيا مطمقاً ,كمنيـ مف أجازىا
مطمقاً ,كمنيـ مف أجازىا لممتمتع كالمح ِ
صر.
ُْ
ثالثاً :مذاىب الفقياء

المذىب األوؿ :أنو ال يجكز صياـ أياـ التشريق مطمقاً ,كىك مذىب الحنفية(٘)كالمعتمد عند الشافعية(.)ٙ
المذىب الثاني :يجكز صكـ أياـ التشريق مطمقاً ,كىك مذىب أبك إسحاؽ المركزؼ مف الشافعية(.)ٚ

المذىب الثالث :يجكز لممتمتع الذؼ لـ يجد اليدؼ أك القارف ,كلـ يصـ الثبلث أياـ قبل ذلؾ في األياـ
()ٛ

العشر ,كىك مذىب المالكية

كالشافعية في القديـ كاختارىا اإلماـ النككؼ()ٜكالحنابمة(ٓٔ).

)ٔ) أَيَّاـ التَّ ْش ِريق ىي :أياـ الحادؼ عشر كالثاني عشر كالثالث عشر مف شير ذؼ الحجة ,كسميت بذلؾِ :ألَف ُلحكـ ْاألَض ِ
احي
َ
ُ
ُ
تشرؽ ِفييا ,أَؼ :تنشر ِفي َّ
الش ْمس ,كاضافتيا ِإَلى منى ِألَف اْل َحاج ِفييا ِفي منى .كقيلِ :ألَف اْلي ْدؼ َال ْين َحر َحتَّى تشرؽ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ؽ
ؼ
ص َبلة اْلعيد ع ْند شرك الش ْمس أكؿ َي ْكـ م ْن َيا[ ,عمدة القار لمعيني(ٔٔ.])ٖٔٔ/
الش ْمسَ ,كقيل :ألَف َ
)ٕ) مكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني ,أبكاب الصياـ ,باب األياـ التي يكره فييا الصكـ ,ح(ٓ ,)ٕٜٔ(/)ٖٚقاؿ ابف
عبد البر :فمـ ُي ْخ َتمف عف مالؾ في إرسالو في المكطأ ,كقاؿ ابف ميدؼ :أنو أثبت حديثاً ,انظر[ :االستذكار البف عبد
البر(ٕٖٗٙ/ك.])ٕٖٚ

)ٖ) مكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني ,أبكاب الصياـ ,باب األياـ التي يكره فييا الصكـ ,ح(ٔ)ٖٔٓ(/)ٖٚاسناده
صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.

)ٗ) انظر :المبسكط لمسرخسي(ٖ ,)ٛٔ/الكافي البف عبد البر(ٔ ,)ٖٗٚ/المجمكع لمنككؼ(ٗٗٔ/ٙكٖٗٗ) ,عمدة الفقو البف
قدامة(ٖٗ) ,المغني البف قدامة(ٖ.)ٜٔٙ/

)٘) انظر :المبسكط لمسرخسي(ٖ ,)ٛٔ/منحة السمكؾ لمعيني( ,)ٕٚٚمراقي الفبلح لمشرنببللي(.)ٕٖٙ

) )ٙانظر :فتح العزيز لمرافعي( ,)ٜٗٓ/ٙالمجمكع لمنككؼ( ,)ٖٗٗ/ٙإعانة الطالبيف لمدمياطي(ٕ.)ٖٜٓ-ٖٓٛ/
) )ٚانظر :المجمكع لمنككؼ( ,)ٖٗٗ/ٙعمدة القارؼ لمعيني(ٔٔ.)ٖٔٔ/

) )ٛانظر :المدكنة لئلماـ مالؾ(ٔ ,)ٗٔٗ/الكافي البف عبد البر(ٔ,)ٖٗٙ/التاج كاإلكميل البف المكاؽ(ٖ.)ٖٜٕ/
) )ٜانظر :المجمكع لمنككؼ(ٖٗٗ/ٙكٗٗٗك٘ٗٗ).

)ٓٔ) انظر :مسائل اإلماـ أحمد كاسحاؽ بف راىكيو(٘ ,)ٕٕٔ٘-ٕٕٔٗ-ٕٕٖٔ/عمدة الفقو البف قدامة(ٖٗ) ,المحرر في الفقو
لمجد الديف ابف تيمية(ٔ.)ٕٖٔ/
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رابعاً :اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني
ِ
َف ُيصاـ أَي َّ ِ
يق لِم ْت َع ٍةَ ,كال لِ َغ ْي ِرَىا ,لِما َج ِ َّ
ص ْك ِم َيا
اؿ ُم َح َّمٌدَ :كبِ َي َذا َنأ ُ
َق َ
اء م َف الن ْي ِي َع ْف َ
َ
َّاـ الت ْشر ِ ُ
َ
ْخ ُذ ,ال َي ْن َبغي أ ْ َ َ ُ
ِ
ع ِف النَِّب ِي (ملسو هيلع هللا ىلص) ,كىك َقكؿ أَِبي حِن َيف َة( ) ,كاْلع َّ ِ ِ ِ
ٍ
كم َيا اْل ُمتَ َمِتّ ُع َّالِذؼ ال
اؿ َمال ُ
َ
َ َ
َ
امة م ْف َقْبم َناَ ,كَق َ
َ َُ ْ ُ
ص ُ
ؾ ْب ُف أ ََنسَ :ي ُ
ّ
(ٔ)
َي ِجُد اْلي ْد َؼ ,أ َْك َفاتَ ْت ُو األَيَّاـ الثَّبلثَ ُة َق ْب َل َي ْك ِـ َّ
الن ْح ِر .
َ
ُ
خامساً :سبب الختالؼ

يرجع سبب اختبلفيـ إلى:

ٔ -تعارض اآلثار الكاردة في المسألة ,فمنيا ما ينيى عف صياـ أياـ التشريق نيياً مطمقاً ,كأحاديث ُن َب ْي َش َة
اْل ُي َذلِ ِي ,كابف كعب ,كسميماف بف يسار ,كعبدهللا بف عمرك بف العاص ,كمنيا ما يجيزىا مطمقاً ,كأثر
ّ
عائشة ,كمنيا ما يخصصو فيجيزىا لممتمتع الذؼ لـ يجد اليدؼ ,كحديثي عائشة كابف عمر( ).
ٕ -مبنى الخبلؼ عمى أف إباحتيا لممتمتع لمحاجة أك لككنو سبباً كفيو خبلؼ بيف العمماء ,فمف عمل بالحاجة
خصو بالتمتع فمـ يجكزىا لغيره ,كمف عمل بالسبب جكز صكميا عف كل صكـ لو سبب دكف ماال سبب
لو(ٕ).

سادساً :أدلة المذاىب

أ -أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الحنفية كالشافعية عمى مذىبيـ بتحريـ صكـ أياـ التشريق بالسنة.
اص :دخل عَمى أَِب ِ
َف عبد َّ ِ
ٔ -عف أَِبي م َّرة مكَلى عَقي ِل ب ِف أَِبي َ ِ
يو ِفي أَيَّا ِـ
طال ٍب ,أ َّ َ ْ َ
َْ
ّللا ْب َف َع ْم ِرك ْب ِف اْل َع ِ َ َ َ َ
ُْ ْ
ُ َ َْ
ّللاِ ألَِب ِ
يوِ :إِني ِ
التَّ ْش ِر ِ
َما َعمِ ْم َت أ َّ
كؿ
اؿ َع ْبُد َّ
يقَ ,فَق َّر َب َل ُو َ
َف َرُس َ
صائ ٌـَ ,ق َ
اؿُ :ك ْلَ ,فَق َ
اماَ ,فَق َ
اؿُ :ك ْل ,أ َ
ّ َ
ط َع ً
َّ ِ
ْمُرَنا ِباْل ِف ْط ِر ِفي َى ِذ ِه األََّياـِ}(ٖ).
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص) َك َ
اف {َيأ ُ
ّللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص)َ{:ن َيى َع ْف ِصَياـِ أََّياـِ ِمًنى}(ٗ).
كؿ َّ
اف ْب ِف َي َس ٍار ,أ ّ
َٕ -ع ْف ُسْم َي َم َ
َف َرُس َ
وجو الدللة مف الحديثيف :تحريـ صياـ أياـ التشريق بدليلالنيي عف صياميا؛ ألف أصل النيي التحريـ(٘).
ِ
ِ
اـ َّ
الت ْش ِر ِ
اـ أَ ْك ٍل َو ُشْر ٍب}(.)ٙ
اؿ َرُس ُ
اؿَ :ق َ
َٖ -ع ْف ُن َب ْي َش َة اْل ُي َذل ِّيَ ,ق َ
يق أََّي ُ
كؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص){ :أََّي ُ
ٗ -ع ِف اب ِف كع ِب ب ِف مالِ ٍؾ ,عف أَِب ِ
كؿ هللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص) َب َعثَ ُو كأ َْك َس ْب َف اْل َح َدثَ ِ
اف أَيَّاـ التَّ ْش ِر ِ
يو ,أََّن ُو َحَّدثَ ُو أ َّ
يق,
َْ
َف َرُس َ
َ
َ ْ َْ ْ َ
َ
()ٚ
َفنادػ {أََّنو َل ي ْد ُخل اْلجَّن َة إَِّل م ْؤ ِمف وأََّي ِ
اـ أَ ْك ٍل َو ُشْر ٍب} .
ََ
ُ َ ُ َ
اـ مًنى أََّي ُ
َ ُ
ُ
الت ْش ِر ِ ِ
اف ْب ِف َيس ٍارَ ,ع ْف َع ْبِد هللاِ ْب ِف ح َذاَف َة ,أ َّ ِ
َف ُيَن ِاد َي ِفي أََّياـِ َّ
اـ
َمَرُه أ ْ
َ٘ -ع ْف ُسَم ْي َم َ
ُ
َف النَّب َّي(ملسو هيلع هللا ىلص){أ ْ
يق إَّن َيا أََّي ُ
َ
أَ ْك ٍل َو ُشْر ٍب}(ٔ).
)ٔ) مكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني(ٖٓٔ).
)ٕ) انظر :المجمكع لمنككؼ(ٖٗٗ/ٙكٗٗٗ).
)ٖ) سبق تخريجو ص (ٔٓٔ) .
)ٗ) سبق تخريجو ص (ٔٓٔ).

)٘) انظر :سبل السبلـ لمصنعاني(ٔ.)٘ٛ٘/

) )ٙصحيح مسمـ ,كتاب الصياـ ,باب تحريـ صكـ أياـ التشريق ,ح(ٔٗٔٔ).)ٛٓٓ/ٕ(/
) )ٚصحيح مسمـ ,كتاب الصياـ ,باب تحريـ صكـ أياـ التشريق ,ح(ٕٗٔٔ).)ٛٓٓ/ٕ(/
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 -ٙسمع عقبة بف عامر ,قاؿ :قاؿ رسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) { :يوـ عرفة ,ويوـ النحر ,وأياـ التشريق عيدنا أىل
اإلسالـ ,وىي أياـ أكل وشرب}(ٕ).

وجو الدللة مف األحاديث :دلت األحاديث بمجمكعيا عمى تحريـ صكـ أياـ التشريق ,ألف أصل النيي

التحريـ ,كأنيا أياـ أكل كشرب ,كىي أياـ عيد ,فما ينطبق عمى العيد مف أحكاـ ينطبق عمييا(ٖ).

قاؿ الطحاكؼ :فمما ثبت بيذه اآلثار عف رسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) ,النيي عف صياـ أياـ التشريق ,ككاف نييو عف ذلؾ

بمنى ,كالحجاج مقيمكف بيا ,كفييـ المتمتعكف كالقارنكف ,كلـ يستثف منيـ متمتعاً كال قارناً ,دخل المتمتعكف
كالقارنكف في ذلؾ(ٗ).

ب -أدلة المذىب الثاني :استدؿ أبك اسحاؽ المركزؼ عمى مذىبو بجكاز صياـ أياـ التشريق مطمقاً باآلثار.
ِ
َخبرِني أَِبيَ ,كانت ع ِائ َش ُة( ){ :تَصكـ أَيَّاـ التَّ ْش ِر ِ ِ
كم َيا}(٘).
يق ِبمًنىَ ,كَك َ
اف أَُب َ
َْ َ
اؿ :أ ْ َ َ
َٔ -ع ْف ى َشا ٍـ َق َ
ص ُ
كىا َي ُ
ُ ُ َ
ٍ
ِ
ِ
ٍ ِ
ص ِائ ٌـ}(.)ٙ
اؿَ :أ
َٕ -ع ْف أَبي َم ْخَمد َق َ
{رَْي ُت ْاب َف َعبَّاس َي ْرمي اْلج َم َار َك ُى َك َ
وجو الدللة مف األثريف :دؿ األثراف عمى جكاز صكـ أياـ التشريق ,بدليل فعل الصحابة( ) .

ت -أدلة المذىب الثالث :استدؿ الجميكر عمى مذىبيـ بجكاز الصكـ لممتمتع الذؼ لـ يجد اليدؼ أك القارف
كلـ يصـ في أياـ العشر ,بالكتاب كالسنة.

أولً :الكتاب

َ
َ َ ْ ََ َ ُْ ْ َ ْ
س ي ٌَِ ال ْ َّ ْدي َف ًَ ٌْ ل َ ْى َجي ْد فَصيَ ُ
اْل ّز َف ًَا ْ
اسخَي ْ َ َ
ام ذَ َالذَثِ أيا ٍم ِيف ْ َ
اْل ِ ّز
ِ
 قكلو تعالى { :فًٌ تًخع ةِاهػً َرة ِ إِىل َ ِ
ِ
ِ
َو َستْ َػث إذَا َر َ
س ْػخُ ْى} [البقرة. ]ٜٔٙ :
ٍ ِ

وجو الدللة :دلت اآلية بعمكميا عمى جكاز صكـ أياـ التشريق لمف لـ يجد اليدؼ(.)ٚ

ثانياً :السنة

ٔ -عف عائشة كابف عمر( ) قاال {:لـ ُيَر َخص في أياـ التشريق أف ُي َص ْم َف إل لمف لـ يجد اليدي}(.)ٛ
الن ِاقمِيف لِْمخب ِر ِفي َذلِؾ ِاال ْخِت َبل ِ
يق ,كِذ ْكر ْ ِ ِ
ِ
)ٔ) السنف الكبرػ لمنسائي ,كتاب الصياـَّ ,
ؼ َعَمى
َ
اخت َبلؼ َّ َ َ َ
الن ْي ُي َع ْف صَيا ِـ أَيَّا ِـ التَّ ْش ِر ِ َ ُ
اف ْب ِف َي َس ٍار ,ح( ,)ٕٗٗ/ٖ(/)ٕٜٛٛاسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
ُسَم ْي َم َ
)ٕ) سنف أبي داكد ,كتاب الصكـ ,باب صياـ أياـ التشريق ,ح( ,)ٖٕٓ/ٕ(/)ٕٜٗٔاسناده ضعيف؛ ألف في اسناده مكسى ابف
عمي صدكؽ ربما أخطأ [انظر :التقريب البف حجر(ٖ٘٘)].

)ٖ) انظر :سبل السبلـ لمصنعاني(ٔ.)٘ٛ٘/
)ٗ) عمدة القارؼ لمعيني(ٔٔ.)ٔٔ٘/

)٘) صحيح البخارؼ ,كتاب الصكـ ,باب صياـ أياـ التشريق ,ح(.)ٜٗٚ(/)ٜٜٔٙ

) )ٙمصنف ابف أبي شيبة ,كتاب الصياـ ,باب مف رخص في صكـ أياـ التشريق ,ح(ٕٖ ,)ٖٗ٘/ٖ(/)ٔ٘ٚاسناده صحيح؛
ألف ركاتو ثقات ,إال أنو قد كرد في سند الحديث أبي مخمد كالصكاب أنو أبك مجمز الحق بف حميد ,كىك ثقة[انظر :تيذيب
الكماؿ لممزؼ(ٖٕٗٙٛ/ك ,)ٕٜٙالتقريب البف حجر(ٔ.])ٙٚ

) )ٚانظر :تفسير آيات األحكاـ لمسايس(٘ٔٔ).

) )ٛصحيح البخارؼ ,كتاب الصكـ ,باب صياـ أياـ التشريق ,ح(.)ٜٗٚ(/)ٜٜٔٚ
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كد ْب ِف اْلح َك ِـ الزرِق ِي َ ,ع ْف رج ٍل ِم ْف أَصح ِ
اب َِّ
َٕ -ع ْف مسع ِ
ّللاِ ْب َف
ّللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص) َع ْب َد َّ
كؿ َّ
ْ َ
َُ
َ
َْ ُ
َم َر َرُس ُ
النب ِّي(ملسو هيلع هللا ىلص) َ ,ق َ
اؿ :أ َ
َ ّ
يق{:أََل ِإ َّف ى ِذ ِه أََّي ِ
ِ
ُح َذاَف َة َف َن َادػ ِفي أَيَّا ِـ التَّ ْش ِر ِ
وم ُي َّف ِإَّل ُم ْح َصر ,أ َْو
َ
اـ عي ٍد َوأَ ْك ٍل َو ُشْر ٍب َوذ ْك ٍر َف َال َي ُ
ُ
ص ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ص ْم ُي َّف}(ٔ).
ُم َت َم ّتع َل ْـ َي ِج ْد َى ْدًياَ ,و َم ْف َل ْـ َي ُص ْم ُي َّف في أََّياـِ اْل َح ِّج اْل ُم َت َتاب َعة َفْمَي ُ
وجو الدللة :دؿ الحديثاف عمى جكاز صياـ أياـ التشريق لممتمتع الذؼ لـ يجد اليدؼ ,بدليل الترخيص فييما

في الحديثيف.

سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب

ٔ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ :القائل بحرمة صياـ أياـ التشريق مطمقاً .
 فقد استدلكا بأحاديث ِعَّدة عمى النيي عف صياـ أياـ التشريق ,كيجاب عمييا بأنيا جاءت عامة ,كقد

خصصت باألحاديث التي جاءت بالترخيص لمف تمتع بالعمرة الى الحج أك القارف ,كلـ يجد اليدؼ,
بصياـ ىذه األياـ ,اعماالً لمقاعدة األصكلية ( :عند التعارض بيف النصكص يجب حمل العاـ عمى

الخاص كالمطمق عمى المقيد)(ٕ).

كيَقيده ,أف اآلية صريحة في جكاز صياـ ثبلثة أياـ في
 كذلؾ مما يضعف اطبلؽ النيي عف الصياـ ُ
الحج لمف لـ يجد اليدؼ(ٖ).
ٕ -مناقشة أدلة المذىب الثاني :القائل بجواز صياـ أياـ التشريق مطمقاً.

 فقد استدلكا باألثر عف عائشة كأبييا( ) ,بأنيما كانا يصكماف أياـ التشريق ,كاعترض عمى استدالليـ
بأمريف ,األوؿ :بأنو معارض بحديث عائشة( ) الذؼ كرد فيو النيي عف صكميا إال لممتمتع الذؼ لـ

يجد اليدؼ ,والثاني :ما قالو العيني في عمدة القارؼ" :بأنو يجكز أف تككف عائشة عدت أياـ التشريق مف

أياـ الحج ,كخفي عمييا ما كاف مف نيي النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) عف الصياـ في ىذه األياـ ,الذؼ يدؿ عمى أنيا ال
تدخل فيما أباح هللا( ) صكمو مف ذلؾ .فإف قمت :كيف يخفى عمييا ىذا المقدار مع مكانتيا في العمـ
كقربيا مف رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ؟ قمت :ىذا منيا اجتياد ,كالمجتيد قد يخفى عميو ما ال يخفى
عمى غيره"(ٗ).

 كأما ما استدلكا بو بأف ابف عباس( ) كاف يصكـ أياـ التشريق ,يجاب عميو بأنو ربما لـ يبمغو النيي
عف صياميا ,كاال لك بمغو النيي ما صامو(٘).

(ٔ)

 ككذلؾ فإف األحاديث التي أكردىا أصحاب المذاىب األخرػ ترد عميو فيي جاءت بالمنع

.

)ٔ) سنف الدارقطني ,كتاب الصياـ ,باب القبمة لمصائـ ,ح(ٓ ,)ٔٙٓ/ٖ(/)ٕٕٜاسناده ضعيف؛ ألف فيو سميماف بف داكد كىك
ضعيف[انظر :سنف الدارقطني(ٖ ,)ٔٙٓ/لساف الميزاف البف حجر(ٖ.])ٜٓ/

)ٕ) انظر :البياف كالتحصيل البف رشد(ٖٕٗٓ/كٕٔٗ) المغني البف قدامة(ٖٗٔٛ/ك..)ٜٗٔ

)ٖ) انظر :العدة في أصكؿ الفقو البف الفراء(ٕ ,)ٙٔ٘/التبصرة في أصكؿ الفقو لمشيرازؼ(ٔ٘ٔ) ,صفة الفتكػ البف
حمداف( ,)ٜٜاالبياج في شرح المنياج لمسبكي(ٕ.)ٔٙٛ/

)ٗ) عمدة القارؼ لمعيني(ٔٔ.)ٔٔٗ/

)٘) انظر :المغني البف قدامة(ٖ.)ٔٚٓ/
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ٖ -مناقشة أدلة المذىب الثالث :القائل بجواز صومو لممتمتع أو القارف الذي لـ يجد اليدي.
َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َْ ّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ
صي
ام ذالذثِ
جيد ف ِ
 فقد استدلكا باآلية الكريمة{:فًٌ تًخع ةِاهػًرة ِ إِىل اْل ِز فًا اسخيس يٌِ الّد ِي فًٌ لى ِ
َ
ْ
اْل ّز َو َستْ َػث إذَا َر َ
س ْػخُ ْى} [البقرة ,]ٜٔٙ :عمى جكاز الصكـ لممتمتع ,كأجيب عميو بأف اآلية عامة
أيا ٍم ِيف َ ِ
ٍ ِ
خصصتيا األحاديث التي تنيى عف صكـ أياـ التشريق(ٕ).

 كاستدلكا بالحديث الذؼ ركاه الدارقطني عف مسعكد بف الحكـ الزَرِق ِي أف النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) أمر حذافة أف ينادؼ
ّ
في الناس بعدـ صياـ أياـ التشريق إال لقارف أك محصر لـ يجد اليدؼ ,فقد اعترضكا عمى ىذا الحديث
بأف فيو سميماف بف أبي داكد كىك ضعيف(ٖ) ,كأجابكا عف ىذا االعتراض بأف ضعف الحديث ال يضر

المذىب شيء؛ ألنو يقكيو اآلية الكريمة كالحديث الصحيح عف عائشة كابف عمر( ) كىما في حكـ

المرفكع(ٗ).

ثامناً :الترجيح

بعد عرض األدلة كمناقشتيا يظير لمباحث رجحاف المذىب الثالث كىك مذىب المالكية كالشافعية في القديـ

كالحنابمة ,القائل بجكاز الصكـ لممتمتع الذؼ لـ يجد اليدؼ ,كلـ يصـ الثبلث أياـ قبل ذلؾ في األياـ العشر.

وذلؾ لألسباب التالية:
َ
َ َ ْ ََ َ ُْ َْ َ ْ
س ي ٌَِ ال ْ َّ ْدي َف ًَ ٌْ ل َ ْى َجي ْد فَصيَ ُ
اْل ّز َف ًَا ْ
اسخَي ْ َ َ
ام ذَ َالذَثِ أيا ٍم ِيف ْ َ
َ
اْل ِ ّز
ٔ -اآلية الكريمة{فًٌ تًخع ةِاهػًرة ِ إِىل
ِ
ِ
ِ
ِ
َو َستْ َػث إذَا َر َ
س ْػخُ ْى}[البقرة ,]ٜٔٙ :كحديثا عائشة كابف عمر( ) فييما داللة صريحة عمى جكاز صياـ
ٍ ِ
ىذه األياـ لممتمتع الذؼ لـ يجد اليدؼ.

قكة أدلة ىذا المذىب
ٕ -ىذا الترجيح قاؿ بو اإلماـ النككؼ رغـ أنو شافعي ,فقد خالف مذىبو َّ
لما ظير لو َ
فقاؿ" :كاألرجح في الدليل صحتيا لممتمتع كجكازىا لو؛ ألف الحديث في الترخيص لو صحيح كما بيناه
كىك صريح في ذلؾ فبل عدكؿ عنو"(٘).

)ٔ) انظر :نيل األكطار لمشككاني(ٗ.)ٖٔٔ/
)ٕ) انظر :سبل السبلـ لمصنعاني(ٔ.)٘ٛٙ/

)ٖ) انظر :ىامش ص(ٗٓٔ) مف ىذا البحث.
)ٗ) انظر :المجمكع لمنككؼ(.)ٕٗٗ/ٙ
)٘) انظر :المجمكع لمنككؼ(.)ٗٗ٘/ٙ
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حكـ مف صاـ تطوعاً ثـ أفطر
ط ِكعتَي ِفَ ,فأ ِ
َف ع ِائ َش َة ,كحَفص َة( ) أَصبحتَا ِ
ط َرتَا َعَم ْي ِوَ ,ف َد َخ َل
اـ َفأَْف َ
ُىد َؼ َل ُي َما َ
َحَّدثََنا الزْى ِرؼ ,أ َّ َ
صائ َمتَْي ِف ُمتَ َ ّ َ ْ
ط َع ٌ
ْ ََ َ
َْ َ
(ٕ)
عَمي ِيما رسكؿ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ (ٔ)ِ
ّللاِِ ,إِّني
كؿ َّ
ييا َ :يا َرُس َ
َ ْ َ َُ ُ
ص ُةَ :ب َد َرْتني باْل َكبلـَِ ,كَك َانت ْاب َن َة أَب َ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص)َ ,قاَل ْت َعائ َش ُةَ :فَقاَل ْت َحْف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص){ :ا ْقضَيا
كؿ َّ
اـَ ,فأَْف َ
ُىد َؼ َل َنا َ
صائ َمتَْي ِف ُمتَ َ
ط ِّك َعتَْي ِفَ ,فأ ْ
اؿ َل ُي َما َرُس ُ
ط ْرَنا َعَم ْيوَ ,فَق َ
أْ
ط َع ٌ
َص َب ْح ُت أ ََناَ ,ك َعائ َش ُة َ
َي ْو ًما َم َكاَن ُو}(ٖ).

حديث الباب فيو مسألة كاحدة كىي :حكـ مف صاـ تطكعاً ثـ أفطر .
أولً :وصف المسألة

مف شرع في صياـ تطكع ىل يمزمو اتمامو أـ ال يمزمو؟ كاذا أفطره ىل عميو قضاؤه أـ ال؟

ثانياً :تحرير محل النزاع

أجمع العمماء عمى أف مف دخل في صياـ فقطعو؛ ألجل عذر لـ يكف لو فيو سبب ,فإنو ال شيء عميو كال

قضاء(ٗ).

كاختمفكا فيمف شرع في صياـ التطكع ,ىل يجب اتمامو أـ ال؟ كبالتالي لك أفطره عامداً كمف غير عذر ,ىل

يجب عميو القضاء أـ ال يجب؟ عمى مذىبيف لمفقياء .
ثالثاً :مذاىب الفقياء

المذىب األوؿ :مف شرع في صكـ التطكع يستحب اتمامو كال يمزمو ,كاذا أفطره ال يجب عميو القضاء ,كىذا

مذىب الشافعية(٘)كالحنابمة(.)ٙ

المذىب الثاني :مف شرع في صكـ التطكع يمزمو اتماـ صكمو ,كاذا أفطره يجب عميو قضاء يكـ مكانو ,كىذا
()ٚ

مذىب الحنفية

كالمالكية(.)ٛ

)ٔ) بدرتني :أؼ سابقتني كغمبتني[ ,انظر :التعميق الممجد لممكنكؼ(ٕ.)ٕٕٓ/
)ٕ) قكليا :ابنة ,أؼ عمى ُخُمق كالدىا مف ِ
الحَّدة كالغمبة ,فإنو كاف مف مظاىر الجبلؿ ,كأنا عمى طينة أبي مف الحمـ كالسكينة,
فإنو كاف مف مظاىر الجماؿ[ ,انظر :التعميق الممجد لممكنكؼ(ٕ.)ٕٕٓ/

)ٖ) مكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني ,أبكاب الصياـ ,باب مف صاـ تطكعاً ثـ أفطر ,ح(ٖ ,)ٕٔٚ(/)ٖٙاسناده
ضعيف؛ ألف بو مكضع انقطاع بيف دمحم بف شياب الزىرؼ كعائشة كحفصة( ).
)ٗ) انظر :المبسكط لمسرخسي(ٕٜٙ/كٓ ,)ٚبداية المجتيد البف رشد(ٕ ,)ٚٗ/االستذكار البف عبد البر(ٖ ,)ٖ٘٘/ركضة
الطالبيف لمنككؼ(ٕ ,)ٖٛٙ/المجمكع لمنككؼ( ,)ٖٜٖ/ٙمغني المحتاج لمشربيني(ٕ ,)ٔٛٙ/المغني البف قدامة(ٖ.)ٜٔ٘/

)٘) انظر :ركضة الطالبيف لمنككؼ(ٕ ,)ٖٛٙ/مغني المحتاج لمشربيني(ٕ.)ٔٛٙ/
) )ٙانظر :المغني البف قدامة(ٖ.)ٜٔ٘/

) )ٚانظر :األصل لمشيباني(ٕ ,)ٕٖٓ/المبسكط لمسرخسي(ٖ.)ٙٛ/
) )ٛانظر :االستذكار البف عبد البر(ٖ.)ٖ٘٘/
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رابعاً :اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني
ِ
اءَ ,ك ُى َك َق ْك ُؿ أَِبي َحِن َيف َة(
طك ًعا ,ثُ َّـ أَْف َ
اـ تَ َ
اؿ ُم َح َّمٌدَ :كبِ َي َذا َنأ ُ
ط َر َف َعَم ْيو اْلَق َ
َق َ
ْخ ُذَ ,م ْف َ
ضُ
صَ
خامساً :سبب الختالؼ

ام ِة َقْبَم َنا(ٔ).
)َ ,كاْل َع َّ

يرجع سبب اختبلفيـ إلى:

زكجي النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) أفطرتا فأمرىما
ٔ -اختبلؼ اآلثار في ذلؾ ,كذلؾ أف مالكاً ركػ أف حفصة كعائشة
َْ
النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) بالقضاء ,كعارضو حديث أـ ىانئ عندما أفطرت مف صكميا التطكع فقاؿ ليا{:فال يضرؾ إف
كاف تطوعا} ,ككذلؾ حديث عائشة عندما أفطر النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) عمى حيس أُىدؼ ليـ كقد كاف صائماً.

ٕ -اختبلفيـ في القياس ,كىك تردد الصكـ لمتطكع بيف قياسو عمى صبلة التطكع أك عمى حج التطكع(ٕ).
سادساً :أدلة المذاىب

أ -أدلة المذىب األوؿ :استدؿ القائمكف بعدـ كجكب إتماـ صكـ التطكع ,كاذا أفطره ال يجب عميو القضاء,
بالسنة.

ِ
ِ
يفَ ,قاَل ْتَ :د َخ َل َعَم َّي َّ
اؿ:
َٔ -ع ْف َع ِائ َش َة أ ِّ
اؿَ :
النِبي(ملسو هيلع هللا ىلص) َذ َ
ُـ اْل ُم ْؤ ِمن َ
{ى ْل عْن َد ُك ْـ َش ْيء؟} َفُقْم َناَ :الَ ,ق َ
ات َي ْك ٍـ َفَق َ
ِ ِ
{ َفِإِّني ِإ َذف ص ِائـ} ثُ َّـ أَتَانا يكما آخر َفُقْمنا :يا رسكؿ هللاِ ,أ ِ
َصَب ْح ُت
ْ
اؿ{ :أ َِرينيوَ ,فَمَق ْد أ ْ
ْ َ
ُىد َؼ َل َنا َح ْي ٌس َفَق َ
َ َْ ً َ َ َ َ َ ُ َ
َك َل(ٖ).
َص ِائ ًما} َفأ َ
وجو الدللة :أف النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) أفطر مف صياـ التطكع ,ككذلؾ تخيير المتطكع بيف الفطر كالصياـ ,دليل عمى
(ٗ)

.

عدـ كجكب اتماـ صياـ التطكع كجكاز فطر الصائـ نفبلً مف غير عذر
ِِ
النِبي(ملسو هيلع هللا ىلص) بيف سْمماف ,كأَِبي َّ ِ
ِ
ِ
آخى َّ
اف أ ََبا
اؿَ :
الد ْرَداءَ ,ف َزَار َسْم َم ُ
َٕ -ع ْف َع ْكف ْب ِف أَبي ُج َح ْيَف َةَ ,ع ْف أَبيوَ ,ق َ
َْ َ َ َ َ َ
الدرد ِاء متَبِّذَل ًةَ ,فَقاؿ َليا :ما َشأْن ِؾ؟ َقاَلت :أَخكؾ أَبك َّ ِ
َّ ِ
اجةٌ ِفي الد ْن َيا,
َ َ َ ُ
ْ ُ َ ُ
الد ْرَداءَ ,ف َأرَػ أ َُّـ َّ ْ َ ُ َ
الد ْرَداء َل ْي َس َل ُو َح َ
َفجاء أَبك َّ ِ
طعاماَ ,فَقاؿُ :كل؟ َقاؿَ :فِإِّني ص ِائـَ ,قاؿ :ما أَنا ِب ِ
اؿ:
آك ٍل َحتَّى تَأ ُ
َ ٌ َ َ َ
َ ْ
َ َ ُ
ْك َلَ ,ق َ
َ
ص َن َع َل ُو َ َ ً
الد ْرَداء َف َ
ِ
ِ
َكلَ ........ ,فَقاؿ َلو سْممافِ :إ َّف ِلرِبؾ عَميؾ حًّقا ,كلِ َنْفسؾ عَميؾ حًّقا ,كِأل ِ
َعط ُك َّل
َىم َؾ َعَم ْي َؾ َحًّقاَ ,فأ ْ
َ ََْ َ َ ْ
َ ُ َ َ ُ
َفأ َ َ
َّ َ َ ْ َ َ َ
ِ
ِ
َّ
ِ
اؿ َّ
اف}(٘).
ؽ َسْم َم ُ
{ص َد َ
النِبي(ملسو هيلع هللا ىلص)َ :
ذؼ َح ٍّق َحق ُوَ ,فأَتَى النَّب َّي(ملسو هيلع هللا ىلص)َ ,ف َذ َك َر َذل َؾ َل ُوَ ,فَق َ
وجو الدللة :دؿ الحديث عمى عدـ كجكب اتماـ صياـ التطكع كجكاز الفطر فيو ,بدليل فعل الصحابة كاقرار
النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) لفعميـ(.)ٙ
ِ
ٖ  -عف أ ِ ِ
اطم ُةَ ,فجَمس ْت ع ْف يس ِار رس ِ
َّ
ّللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص) َكأُـ
كؿ َّ
ُـ َىان ٍئَ ,قاَل ْتَ :ل َّما َك َ
َ ََ َ ُ
َ َ
اء ْت َف َ
َْ ّ
اف َي ْكُـ اْلَف ْت ِح َف ْت ِح َمك َةَ ,ج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
ٍِ
ابَ ,ف َن َاكَل ْت ُو َف َش ِر َب ِم ْن ُو ,ثُ َّـ َن َاكَل ُو أ َُّـ َىان ٍئَ ,ف َش ِرَب ْت
اءت اْل َكلِ َيدةُ ِبِإ َناء فيو َش َر ٌ
َىانئ َع ْف َيمينوَ ,قاَل ْتَ :ف َج َ
)ٔ) مكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني(.)ٕٔٛ
)ٕ) انظر :بداية المجتيد البف رشد(ٕ.)ٚ٘/

)ٖ) صحيح مسمـ ,كتاب الصياـ ,باب جكاز صكـ النافمة بنية مف النيار ,ح(ٗ٘ٔٔ).)ٜٛٓ/ٕ(/
)ٗ) انظر :شرح مسمـ لمنككؼ( ,)ٖٖ/ٛنيل األكطار لمشككاني(ٗ.)ٖٓٙ/

)٘) صحيح البخارؼ ,كتاب الصكـ ,باب مف أقسـ عمى أخيو ليفطر في التطكع ,كلـ ير عميو قضاء ,..ح(.)ٖٗٚ(/)ٜٔٙٛ
) )ٙانظر :فتح البارؼ البف حجر(ٗ.)ٕٕٔ/
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ِمنوَ ,فَقاَلت :يا رسكؿ َّ ِ
طرت ,كُك ْنت ص ِائم ًةَ ,فَقاؿ َليا{:أ ُ ِ ِ
اؿ:
َكْنت َت ْقض َ
ُْ
يف َشْيًئا؟}َ ,قاَل ْتَ :الَ ,ق َ
ْ َ َُ َ
َ َ
ّللاَ ,لَق ْد أَْف َ ْ ُ َ ُ َ َ
(ٔ)
ِ
ط ُّو ًعا} .
اف َت َ
{ َف َال َي ُضُّرؾ ِإ ْف َك َ

وجو الدللة :دؿ الحديث عمى جكاز االفطار مف صكـ التطكع ,كال قضاء عمييا بدليل اباحة النبي(ملسو هيلع هللا ىلص)
لفعميا كرفع الحرج عنيا(ٕ).

ب -أدلة المذىب الثاني :استدؿ القائمكف بكجكب اتماـ صياـ التطكع لمف شرع فيو كاذا افطره فعميو القضاء,
بالكتاب كالسنة كالقياس.

أولً :الكتاب
َ
َ ُ ُ ْ َ ُ
ٔ -قولو تعالىَ { :وال تتْ ِػوْا أخ ًَاهل ْى} [دمحم. ]ٖٓ:
وجو الدللة :دلت اآلية بمفيكميا عمى كجكب اتماـ العبادة سكاء كانت صكماً أـ غيره ,فرضاً كاف أـ نفبلً(ٖ).

ثانياً :السنة
َٔ -ع ْف َع ِائ َش َة َقاَل ْت :أ ْ ِ ِ ِ
ط َع ٌ َّ
ّللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص)َ ,فُقْم َنا َل ُوَ :يا
كؿ َّ
ص ِائ َمتَْي ِف َفأَْف َ
ص َة َ
ط ْرَنا ,ثُ َّـ َد َخ َل َرُس ُ
اـَ ,كُكنا َ
ُىد َؼ لي َكل َحْف َ
رسكؿ َّ ِ
وما َم َكاَن ُو َي ْو ًما
كؿ َّ
اىا َفأَْف َ
ّللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص)َ :
ُىِد َي ْت َل َنا َىِدَّي ٌةَ ,ف ْ
ّللاِ ,إَّنا أ ْ
اشتَ َي ْي َن َ
اؿ َرُس ُ
ط ْرَناَ ,فَق َ
َُ َ
{ل َعَمْي ُك َما ُص َ

آخَر}(ٗ).
َ
ُـ اْلمؤ ِمِنيفَ ,قاَلت :دخل عَمي رسكؿ َّ ِ
ِ
ُىِد َؼ َل ُو َح ْي ٌس ,
اؿِ{ :إِّني أ ُِر ُيد َّ
الص ْوَـ}َ ,كأ ْ
َٕ -ع ْف َعائ َش َة أ ِّ ُ ْ َ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص)َ ,فَق َ
ْ َ َ َ َ َّ َ ُ ُ
وـ َي ْو ًما َم َكاَن ُو}(٘).
اؿِ{ :إِّني ُ
آك ُل َوأ ُ
َفَق َ
َص ُ
وجو الدللة مف الحديثيف :دؿ الحديثاف عمى كجكب القضاء عمى مف أفطر مف صياـ التطكع .
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
اف ُم ْف ِطًار
َحُد ُك ْـ ِإَلى َ
ط َع ٍ
اـ َفْمُي ِج ْبَ ,فِإ ْف َك َ
كؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص)ِ{ :إ َذا ُدع َي أ َ
اؿ َرُس ُ
اؿَ :ق َ
َٖ -ع ْف َع ْبد هللا ْب ِف َم ْس ُعكد َق َ
اف َص ِائ ًما َفْمَي ْد ُع ِباْلَبَرَك ِة}(.)ٙ
َفْمَيأ ُْك ْلَ ,واِ ْف َك َ
وجو الدللة :لك كاف الفطر في التطكع حسناً لكاف أفضل ذلؾ كأحسنو في إجابة الدعكة التي ىي سنة
فمما لـ يكف ذلؾ كذلؾ ُعمِ َـ َّ
أف الفطر في التطكع ال يجكز(.)ٚ
مسنكنةَّ ,
)ٔ) سنف أبي داكد ,كتاب الصكـ ,باب في الرخصة في ذلؾ ,ح( ,)ٖٕٜ/ٕ(/)ٕٗ٘ٙاسناده ضعيف؛ ألف فيو يزيد بف أبي
زياد كىك ضعيف[ انظر :التقريب البف حجر(ٔٓ.])ٙ

)ٕ) انظر :مرعاة المفاتيح لعبيد هللا المباركفكرؼ(.)ٔٔٔ/ٚ

)ٖ) انظر :الميذب في عمـ أصكؿ الفقو المقارف لعبد الكريـ النممة(ٕٔ٘ٓ/كٕٔ٘).

)ٗ) سنف أبي داكد ,كتاب الصكـ ,باب مف رأػ عميو القضاء ,ح( ,)ٖٖٓ/ٕ(/)ٕٗ٘ٚاسناده ضعيف؛ ألف فيو ُزَم ْيل بالتصغير
بالتصغير كىك مجيكؿ[انظر :التقريب البف حجر(.])ٕٔٚ
)٘) سنف الدارقطني ,كتاب الصياـ ,باب ,..ح( ,)ٖٔٛ/ٖ(/)ٕٕٖٚاسناده ضعيف؛ ألف فيو طمحة بف يحيى صدكؽ يخطئ

[انظر :التقريب البف حجر(ٖ.])ٕٛ

) )ٙالمعجـ الكبير لمطبراني ,باب العيف ,,ح(ٖ ,)ٕٖٔ/ٔٓ()ٔٓ٘ٙاسناده حسف؛ ألف في اسناده يحيى بف دمحم القرشي كىك
صدكؽ [انظر :التقريب البف حجر(.])ٜ٘ٙ

) )ٚالتمييد البف عبد البر(ٕٔ.)ٛٓ/
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ثالثاً :القياس :قاسكا الصياـ عمى الحج كالعمرة أنو ليس ألحد الخركج منيما بعد الدخكؿ فييما كأف مف خرج
(ٔ)

منيما قضاىما

.

سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب

ٔ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ القائل بعدـ وجوب اتماـ صياـ التطوع لمف شرع فيو ومف أفسده فميس
عميو قضاء.

 استدلكا بحديث عائشة( ) بعدـ كجكب اتماـ الصياـ مف تطكع ,كيجاب عميو بأف قكلو كنت أصبحت
صائماً ,ال يدؿ عمى صيامو ,كانما يدؿ عمى إرادة كانت في قمبو لكف لـ يم ِ
ض َيا.
ُْ
 كاستدلكا ب حديث أـ ىانئ بعدـ كجكب اتماـ الصكـ كالقضاء عمى مف أفسد صكمو في التطكع ,يجاب
(ٕ)

عميو بعدة أمكر ,أوليا :فإف كاف حديث عائشة (الذؼ أمرىا النبي فيو بقضاء يكماً مكانو)

المكجب

لمقضاء ,بعد حديث أـ ىانئ كاف ناسخاً لو ,ثانييما :كاف كاف قبمو فتبيف بو أف المراد بقكلو إف شئت

فاقضيو ,كاف شئت فبل تقضيو تأخير القضاء كتعجيمو ,ثالثيما :يراد بو الخصكص يتبيف بو أف
النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) خص أـ ىانئ بإسقاط القضاء عنيا بقصدىا التبرؾ بسؤر رسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) فكأنيا غفمت عف

الصكـ لفرط قصدىا إلى التبرؾ ,رابعاً :كألنو باشر فعل قربة مقصكدة فيجب عميو إتماميا كيمزمو القضاء
باإلفساد كمف أحرـ بحج التطكع(ٖ) ,خامساً :حديث أـ ىانئ ضعيف(ٗ).

ٕ -مناقشة أدلة المذىب الثاني القائل بوجوب اتماـ صياـ التطوع لمف شرع فيو ومف أفسده فعميو
القضاء.

ُ ُ َ ْ َ ُ
 استدلكا باآلية القرآنية { وال تتْ ِػوْا أخ ًَاهلى} [دمحم ,]ٖٓ:عمى كجكب اتماـ الصكـ ,يجاب عميو بأف
مف استدؿ بيذه اآلية فيك جاىل بأقكاؿ أىل العمـ فييا ,كذلؾ أف لمعمماء في تفسيرىا قكليف ,أوليما :ال
ُ ُ َ ْ َ ُ
تبطمكىا بالرياء أخمصكىا هلل ,كىك قكؿ أكثر أىل السنة ,ثانييما{:وال تتْ ِػوْا أخ ًَاهلى}[دمحم ,]ٖٓ:
أؼ :بارتكاب الكبائر كممف ركػ عنو ذلؾ أبك العالية(٘).
 كأما ما استدلكا بو مف حديثي عائشة عمى كجكب اتماـ الصياـ كالقضاء عمى مف أفسده ,فيجاب عميو
بأف الحديثيف ضعيفاف كال يصمح االحتجاج بيما(.)ٙ

 كأما ما استدلكا عميو بحديث ابف مسعكد عمى كجكب اتماـ الصكـ ,فيجاب عميو بأنو معارض بحديث
النبي(ملسو هيلع هللا ىلص){ إذا ُد ِع َّي أحدكـ إلى طعاـ وىو صائـ تطوعاً فميفطر}.
)ٔ) انظر :المبسكط لمسرخسي(ٖ.)ٜٙ/

)ٕ) انظره في أدلة المذىب الثاني ص(ٕٗٔ).
)ٖ) انظر :المبسكط لمسرخسي(ٖ.)ٜٙ/

)ٗ) انظر :ىامش ص( )ٔٓٛمف ىذا البحث.

)٘) انظر :االستذكار البف عبد البر(ٖ.)ٖ٘ٛ/
) )ٙانظر :ىامش ص( )ٜٔٓمف ىذا البحث
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 استدلكا بالقياس عمى الحج كالعمرة بكجكب القضاء عمى مف أفسدىما ,يجاب عمييـ :بأف ىذا قياس مع
الفارؽ؛ ألف مف أفسد صبلتو أك صيامو ال يجكز لو أف يمضي فييا ,كيككف عاصياً إف أكمميما ,بخبلؼ
الحج؛ فإف مف أفسده ال يجكز لو الخركج منو حتى يتمو عمى فساده ثـ يقضيو بعد ذلؾ(ٔ).

ثامناً :الترجيح

بعد عرض األدلة كمناقشتيا يظير لمباحث رجحاف مذىب الشافعية الحنابمة ,القائل :مف شرع في صكـ

التطكع يستحب اتمامو كال يمزمو ,كاذا أفطره ال يجب عميو القضاء.
وذلؾ لألسباب التالية:

ٔ -ضعف أدلة المذىب الثاني التي استندكا عمييا في بناء قكليـ ,كقكة أدلة المذىب األكؿ كصحتيا.
ِ
ٕ -ك َّ
ضاء كا ِجًبا(ٕ) ,بمعنى آخر ,أف حكـ
يتب ُع
ألف
المقض َّي عنو ,فإذا لـ ُ
يك ْف ك ً
القضاء َ
اجبا ,لـ يكف الَق ُ
َ
القضاء يتبع األصل ,كذلؾ :أنو إذا كاف األصل فرضاً كاف القضاء فرضاً ,كاذا كاف نفبلً كاف القضاء
نفبلً.

ٖ -أف القكؿ باستحباب اتماـ الصكـ كعدـ كجكبو عمى مف تطكع ,فيو يسر عمى الناس كعدـ النفكر مف
الطاعة.

ٗ -القكؿ بيذا الرأؼ ,مكافق لفعل النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) كفتكاه كاقراره كما فعل مع سمماف كأبي الدرداء( ).

)ٔ) انظر :االستذكار البف عبد البر(ٖٖ٘ٚ/ك.)ٖ٘ٛ
)ٕ) كشاؼ القناع لمبيكتي(ٕ.)ٖٖٗ/
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الفصل الرابع

وفيو مبحثاف:

اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسائل العتكاؼ

المبحث األوؿ :تعريف العتكاؼ لغة واصطالحاً ومشروعيتو.
كفيو ثبلثة مطالب:

المطمب األكؿ :تعريف االعتكاؼ لغة كاصطبلحاً.
المطمب الثاني :حكـ االعتكاؼ ,كأدلة مشركعيتو.

المطمب الثالث :أركاف االعتكاؼ كشركطو.

المبحث الثاني :اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسألة حكـ خروج المعتكف لحاجتو.
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المبحث األوؿ

كفيو ثبلثة مطالب:

تعريف العتكاؼ لغة واصطالحاً ومشروعيتو

المطمب األكؿ :تعريف االعتكاؼ لغة كاصطبلحاً.
المطمب الثاني :حكـ االعتكاؼ ,كأدلة مشركعيتو.

المطمب الثالث :أركاف االعتكاؼ كشركطو.
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المطمب األوؿ

تعريف العتكاؼ لغة واصطالحاً

َ
أولً :تعريف العتكاؼ لغة :المبث كالحبس كالمبلزمة عمى الشيء خي اًر كاف أك ش اًر ,قاؿ تعالىَ {:وال
َْ َ
ُ
َُ ُ ُ ََ ُْ ْ َ ُ َ
َ
َْ َ
س ِد}[البقرة , ]ٔٛٚ :كقاؿ تعالىَ  { :يا ِ ِذه ِ اتل ًَاث ِين اه ِيت أجخُ ْى ل َّا
تت ِ
اْشوٌِ وأجخى علِفْن ِيف الًسا ِ
ُ َ
َعلِفْن}[األنبياء.)ٔ(]ٕ٘ :

وىو :مصدر ع َكف عَمى َّ ِ
ِ
كع ُككفاً :أقبل عميو مكاظباً ال يصرؼ عنو كجيو,
ف َع ْكفاً ُ
كي ْعك ُ
الش ْيء َي ْع ُك ُ
َ
َ
ف َ
َ
َ
َ
َ ْ ُُ َ
ْن َىلع أ ْ
صََا ٍم ل ُّ ْى} [األعراؼ ,]ٖٔٛ:أؼ يقيمكف؛ كمنو قكلو تعالى:
كقيل :أقاـ؛ كمنو قكلو تعالى{ :حػمف
َ ْ َ ََ
ً
ج غويُِْ َعلِفا} [ طو ,]ٜٚ:أؼ مقيـ(ٕ) ,كالعككؼ كىك :اإلقباؿ عمى الشيء كمبلزمتو(ٖ).
{اَّلِي ظو
والعتكاؼ في المغة يطمق عمى عدة معاف منيا:
َ ْ ُ ُ َ ََ
َ
ىلع أ َ ْ
صََا ٍم ل ُّ ْى} [األعراؼ ,]ٖٔٛ:أؼ :يقيمكف عمى عبادتيا(ٗ).
ٔ -أقاـ أك يقيـ ,قاؿ هللا تعالى{حػمفْن
ٕ -أقبل ,عكفت الخيل بقائدىا إذا أقبمت عميو(٘).

ٖ -االستدارة حكؿ الشيء ,كعكفكا حكؿ الشيء :استداركا(.)ٙ
ُ ً َ ْ َُ َ
ٗ -صرفو كحبسو ,قاؿ هللا تعالىَ {:وال ْ َّ ْد َ
ي َي ْػمْفا أن َحتْوؼ حم ِو ُُ}[الفتح ,]ٕ٘:أؼ محبكساً( ,)ٚكيقاؿ :إنؾ
لتعكفني عف حاجتي أؼ تصرفني عنيا ,كقد عكفت القكـ عف كذا أؼ حبستيـ (.)ٛ

٘ -الجكار ,لقكؿ عائشة( ) عف اعتكاؼ رسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص){ :وىو مجاور في المسجد}(.)ٜ
ثانياً :تعريف العتكاؼ في الصطالح:

سنتعرض لتعريف االعتكاؼ عند المذاىب األربعة ,ثـ نختار التعريف المختار ,كقد جاءت عمى النحك
التالي:

ٔ -الحنفية :ىك اإلقامة في المسجد كالمبث فيو مع الصكـ كالنية(ٓٔ).
)ٔ) مغني المحتاج لمشربيني(ٕ.)ٔٛٛ/

)ٕ) لساف العرب البف منظكر(.)ٕ٘٘/ٜ
)ٖ) مجمل المغة البف فارس(ٕٗ.)ٙ
)ٗ) تفسير الجبلليف(ٕٕٔ).

)٘) لساف العرب البف منظكر(.)ٕ٘٘/ٜ
) )ٙلساف العرب البف منظكر(.)ٕ٘٘/ٜ
) )ٚتفسير الجبلليف(ٖ.)ٙٛ

) )ٛلساف العرب البف منظكر(.)ٕ٘٘/ٜ

) )ٜصحيح البخارؼ ,كتاب اإلعتكاؼ ,باب الحائض ترجل رأس المعتكف ,ح(.)ٗٛ/ٖ(/)ٕٕٓٛ
)ٓٔ) تبييف الحقائق لمزيمعي(ٔ.)ٖٗٚ/
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ٕ -المالكية :االعتكاؼ لزكـ مسجد مباح لقربة ناجزة بصكـ معزكـ عمى دكامو يكماً كليمة سكػ كقت خركجو
لجمعة أك بمعينو الممنكع فيو(ٔ).

ٖ -الشافعية :المبث في المسجد مف شخص مخصكص بنية(ٕ).
(ٖ)

ٗ -الحنابمة :كىك لزكـ المسجد لطاعة هللا تعالى فيو

.

الناظر في التعاريف السابقة يتبيف لو :أنيا أفادت معنى االعتكاؼ الشرعي ,فيي تناكلت األركاف كالشركط

جامع لمذىبو .
التي كضعيا كل مذىب لصحة االعتكاؼ ,كلذلؾ فكل تعريف ىك
ٌ
فتعريف الحنفية كالمالكية اشترط لصحة االعتكاؼ الصكـ مع اإلقامة في المسجد ,بخبلؼ الشافعية كالحنابمة
فإنيـ لـ يشترطكا الصكـ لصحة االعتكاؼ.

التعريف المختار :المبث في المسجد مف شخص مخصكص بنية ,كىك تعريف الشافعية.
شرح التعريف:

 قكلو (المبث في المسجد) :المككث كاإلقامة في المسجد ,احت ار اًز عف غيره مف األماكف؛ لعدـ تكفر شرائط
العبادة فيو.

ِ
ف مف اسبلـ كتمييز كعقل كطيارة
بالم ْعتَك ْ
 قكلو(مف شخص مخصوص) :كىذا يتضمف الشركط الخاصة ُ
إذ ال يصح مف غيرىـ(ٗ).
ُ
 قكلو(بنية) :ألف االعتكاؼ عبادة كاألصل في العبادة تحقيق النية ,لقكؿ هللا تعالىَ { :و َيا أم ُِروا إِال
اهلل ُُمْو ِص َ
ِيٌ ُ
ني َ ُل ّ
ِِلَ ْػتُ ُدوا َ
ادل َ
حََ َف َ
اب( ) َقاؿ :س ِ
اء} [البينة ,]٘:كعف عمر بف الخ َّ
ط ِ
كؿ
س
ر
ت
ع
م
ِ
َ
ُ
ُ ََ ْ َ
َ َ ْ َُ َ
ّللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص) يُقكؿِ { :إَّنما األَعم ِ ِ ِ
ِ ِ
ِئ َما َن َوىَ ,ف َم ْف َكاَن ْت ِى ْجَرُت ُو ِإَلى ُدْنَيا ُي ِص ُيب َيا ,أ َْو
َّ
امر ٍ
اؿ بالّنَّياتَ ,واَِّن َما ل ُك ّل ْ
َْ ُ
َ ُ
َ
ِ
ِ
اجَر ِإَلْي ِو}(٘).
امَأَر ٍة َيْنك ُح َياَ ,ف ِي ْجَرُت ُو ِإَلى َما َى َ
إَلى ْ

)ٔ) المختصر الفقيي البف عرفة(ٕ ,)ٔٓٓ/مكاىب الجميل لمحطاب(ٕ.)ٗ٘ٗ/
)ٕ) مغني المحتاج لمشربيني(ٕ.)ٔٛٛ/
)ٖ) عمدة الفقو البف قدامة(ٖٗ).

)ٗ) انظر :المطمب الثالث :شركط االعتكاؼ ص( )ٔٔٚمف ىذا البحث.
)٘) سبق تخريجو ص(ٖٖ).
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المطمب الثاني

حكـ العتكاؼ وأدلة مشروعيتو

أولً :حكـ العتكاؼ:
أجمع الفقياء عمى مشركعية االعتكاؼ كأنو سنة؛ إال ما أكجبو مسمـ عمى نفسو بأف ينذره(ٔ).
ثانياً :أدلة مشروعيتو:

َ
ني َواه ْ َػالِف َ
يت ل ِوػانف َ
الس ُ
الرلعِ ُّ
ني َو ُّ
ٔ -قاؿ هللا ( ){ :أ ْن َغ ّ ِّ َرا ةَي ْ ِ َ
شْدِ} [البقرة ,]ٕٔ٘ :وجو الدللة :ىذه
ِ
ِِ
اآلية دليل عمى مشركعية االعتكاؼ حتى في األمـ السابقة(ٕ).
ََ َُ ُ ُ ََُْ ْ َ ُ َ
َْ َ
س ِد} [البقرة ,]ٔٛٚ :وجو الدللة :إضافة
ٕ -كقكلو تعالى{ :وال تت ِ
اْشوٌِ وأجخى علِفْن ِيف الًسا ِ
االعتكاؼ إلى المساجد المختصة بالقرب كترؾ الكطء المباح ألجمو
ِ
ف الع ْشر األَو ِ
َف َّ
اخَر ِم ْف
ٖ -كعف عائشة( ){:أ َّ
الن ِب َّي(ملسو هيلع هللا ىلص)َ ,ك َ
اف َي ْع َتك ُ َ َ َ
اج ُو ِم ْف َب ْع ِد ِه}(ٗ).
أ َْزَو ُ

دليل عمى أنو قربة(ٖ).
َّ
ف
اع َت َك َ
ّللاُ ,ث َّـ ْ
َرَم َض َ
اف َح َّتى َت َوف ُ
اه َّ ُ

ٗ -ككذلؾ ركػ البخارؼ عف ابف عمر مثمو(٘).

ِ
ِ
اـ َّال ِذي
ف ِفي ُك ِّل َرَم َض ٍ
اف َع َشَرَة أََّي ٍ
اف النَِّبي(ملسو هيلع هللا ىلص) {َي ْع َتك ُ
اـَ ,فَم َّما َك َ
اؿَ :ك َ
اف َ
َ٘ -ع ْف أَبي ُى َرْي َرَة( )َ ,ق َ
الع ُ
ض ِف ِ
يو اع َت َك ِ
يف َي ْو ًما}(.)ٙ
ُق ِب َ
ْ َ
ف ع ْش ِر َ
وجو الدللة :دؿ الحديثاف عمى مشركعية االعتكاؼ؛ كأنو قربة هلل ( )؛ لـ يتركو النبي(ملسو هيلع هللا ىلص)حتى ُقِبض.
قاؿ الزىرؼ :عجباً مف الناس كيف ترككا االعتكاؼ كرسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) كاف يفعل الشيء كيتركو كما ترؾ
االعتكاؼ حتى قبض)(.)ٚ

)ٔ) انظر :اإلجماع البف المنذر(ٓ٘) ,المحيط البرىاني البف مازة(ٕ ,)ٗٓ٘/العناية لمبابرتي(ٕ ,)ٖٜٛ/المختصر الفقيي البف
عرفة(ٕ ,)ٖٔٓ/الشامل َّ
لمد ِميرؼ(ٔ ,)ٕٓٗ/مغني المحتاج لمشربيني(ٕ ,)ٜٔٛ-ٔٛٛ/اإلنصاؼ لممرداكؼ(ٖ ,)ٖ٘ٛ/الركض
الندؼ لمبعمي(.)ٜٔٙ

)ٕ) الفقو الميسر لمطيار كآخريف(ٔ.)ٔٙٚ/
)ٖ) المبسكط لمسرخسي(ٖ.)ٔٔٗ/

)ٗ) صحيح البخارؼ ,كتاب االعتكاؼ ,باب االعتكاؼ في العشر األكاخر ,كاالعتكاؼ في المساجد كميا ,ح(.)ٗٛٚ(/)ٕٕٓٙ
)٘) صحيح البخارؼ ,كتاب االعتكاؼ ,باب االعتكاؼ في العشر األكاخر ,كاالعتكاؼ في المساجد كميا ,ح(ٕٕ٘ٓ).)ٗٛٚ(/
ح(ٕٕ٘ٓ).)ٗٛٚ(/

) )ٙصحيح البخارؼ ,كتاب االعتكاؼ ,باب االعتكاؼ في العشر األكسط مف رمضاف ,ح(ٕٗٗٓ).)ٜٗٔ(/
) )ٚالمبسكط لمسرخسي(ٖ.)ٔٗ٘-ٔٗٗ/
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المطمب الثالث

أركاف العتكاؼ وشروطو

أولً :أركاف العتكاؼ
(ٔ)
ِ
الم ْعتَ َكف فيو ,كالمبث في المسجد(ٕ).
الم ْعتَكف ,كالنية ,ك ُ
أركاف االعتكاؼ عند الجميكر أربعة  :كىي ُ
كزاد المالكية ركناً آخر كىك :الصكـ(ٖ).

كذىب الحنفية إلى أف ركف االعتكاؼ ىك المبث في المسجد فقط ,كالباقي شركط كأطراؼ ال أركاف(ٗ).

ثانياً :شروط العتكاؼ

لبلعتكاؼ شركط يجب أف تتحقق؛ كاال بطل ,كىي:
ٔ -يجب أف يكوف
الم ْع َت ِكف مسمماً ,عاقالً ,ممي اًز :فبل يصح مف كافر كال صبي غير مميز ,كال مجنكف,
ُ
َْ ُْ َ ْ َََ ُ
النعداـ التكميف عنيـ ,كال يشترط الذككرية كال البمكغ ,قاؿ هللا تعالىَ { :و َيا َيََ َػ ُّ ْى أن تقتَن يَِ ُّ ْى جفقات ُّ ْى
َ
ََ
إِال أج ُّ ْى كف ُروا ةِاهلل ِ َوب ِ َر ُس ِ
ْلِ} [التكبة.]٘ٗ:
اهلل ُُمْو ِص َ
ٕ -النية(٘) :ألنو ال يصح عمل بدكف نية ,لقكؿ هللا تعالىَ { :و َيا أُم ُِروا إال ِِلَ ْػتُ ُ
ني َ ُل ّ
َ
ادل َ
ِيٌ
وا
د
ِ
ِ
ُ
حََ َف َ
اب( ) َقاؿ :س ِمعت رسكؿ َّ ِ
اء }[البينة ,]٘:كعف عمر بف الخ َّ
ط ِ
اؿ
كؿِ{ :إَّن َما األ ْ
ُ ََ ْ َ َ
َع َم ُ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص) َيُق ُ
َ َ ْ ُ َُ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
امَأَر ٍة َيْن ِك ُح َياَ ,ف ِي ْجَرُت ُو
امر ٍ
ِئ َما َن َوىَ ,ف َم ْف َكاَن ْت ى ْجَرُت ُو إَلى ُدْنَيا ُيص ُيب َيا ,أ َْو إَلى ْ
بالّنَّياتَ ,واَِّن َما ل ُك ّل ْ
اجَر ِإَلْي ِو}(.)6
ِإَلى َما َى َ
ََ ُْ ْ َ ُ َ
ْن يف ال ْ ًَ َ
سد} [البقرة ,]ٔٛٚ :كلفعمو
ا
س
ٖ -أف يكوف العتكاؼ في مسجد :لقكلو تعالى{ :وأجخى علِف
ِ
ِ
(ملسو هيلع هللا ىلص) حيث كاف يعتكف في المسجد ,كلـ ينقل عنو أنو اعتكف في غيره.

)ٔ) المكسكعة الفقيية الككيتية(٘.)ٕٜٓ/

)ٕ) انظر :مغني المحتاج لمشربيني(ٕ ,)ٜٔٛ/كفاية األخيار لمحصني( ,)ٕٜٛالكافي البف قدامة(ٔ ,)ٗ٘٘-ٗ٘ٗ/كشاؼ
القناع لمبيكتي(ٕ.)ٖٗٚ/

)ٖ) حاشية العدكؼ(ٔ ,)ٗٙ٘/الخبلصة الفقيية لدمحم القركؼ(.)ٕ٘ٚ
)ٗ) انظر :بدائع الصنائع لمكاساني(ٕ.)ٖٔٔ/

)٘) اتفق الفقياء عمى كجكب النية لممعتكف ,لكنيـ اختمفكا ىل ىي ركف أـ شرط ,فعند الحنفية أنيا شرط ,كمذىب المالكية
كالشافعية كالحنابمة أنيا ركف ,بغض النظر عف االختبلؼ فإف مؤدػ القكليف كاحد ,كىك كجكب النية ,كال يصح االعتكاؼ إال
بيا[انظر :االختيار البف مكدكد(ٔ ,)ٖٔٚ/بداية المجتيد البف رشد(ٕ ,)ٜٚ/مغني المحتاج لمشربيني(ٕ ,)ٜٔٛ/عمدة الطالب
لمبيكتي(ٔ.])ٔٔٔ/

) )ٙسبق تخريجو ص(ٖٖ).
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ٗ -أف يكوف المسجد الذي يعتكف فيو تقاـ فيو صالة الجماعة :كذلؾ إذا كانت مدة االعتكاؼ تتخمميا
صبلة مفركضة ,ككاف المعتكف ممف تجب عميو الجماعة ,ألف االعتكاؼ ,في مسجد ال تقاـ فيو صبلة
الجماعة يقتضي ترؾ الجماعة ,أك تكرار خركج المعتكف كل كقت ,كىذا ينافي المقصكد مف االعتكاؼ,
أما المرأة فيصح اعتكافيا في كل مسجد سكاء أقيمت فيو الجماعة أـ ال ,ىذا إذا لـ يترتب عمى اعتكافيا

ف فيو تقاـ فيو الجمعة ,لكف
فتنة ,فإف ترتب عمى ذلؾ فتنة منعت ,كاألفضل أف يككف المسجد الذؼ ُي ْعتَ َك ُ
ذلؾ ليس شرطاً لبلعتكاؼ(ٔ).

٘ -الطيارة مف الحدث األكبر :فبل يصح اعتكاؼ الجنب ,كال الحائض ,كال النفساء؛ لعدـ جكاز مكث ىؤالء
في المسجد(ٕ).

 -ٙالصوـ :كىذا الشرط مختمف فيو(ٖ) ,كالراجح أنو

ال يشترط لصحة االعتكاؼ الصكـ ,بدليل ما ركؼ َع ِف
ِِ ِ
ِ
َّة أَف أ ِ
ِ
الم ْس ِجِد
الجاىمي ْ ْ
َعتَك َ
ُك ْن ُت َن َذ ْر ُت في َ
ف َلْيَم ًة في َ
شرطاً لما صح اعتكافو في الميل ,ألنو ال صياـ فيو,

َف ُعمر سأَؿ َِّ
اؿ:
النب َّي(ملسو هيلع هللا ىلص)َ ,ق َ
ْاب ِف ُع َم َر( ) ,أ َّ َ َ َ َ
الح ارـَِ ,قاؿَ {:فأَو ِ
ؼ ِبَن ْذ ِر َؾ}(ٗ) ,فمك كاف الصكـ
َ ْ
ََ
(٘)
كألنيما عبادتاف منفصمتاف ,فبل يشترط إلحداىما كجكد األخرػ .

)ٔ) الفقو الميسر لمطيار كآخريف(ٔ.)ٔٙٛ/

)ٕ) انظر :بدائع الصنائع لمكاساني(ٕ ,)ٔٓٛ/الثمر الداني لؤلزىرؼ( ,)ٖٔٚفتح الكىاب ألبي يحيى السنيكي(ٔ,)ٔ٘ٔ/
المغني البف قدامة(ٖ.)ٕٓٙ/

)ٖ) اختمف الفقياء عمى اشتراط الصكـ لصحة االعتكاؼ ,فقد ذىب الحنفية كالمالكية إلى اشتراط الصكـ في االعتكاؼ ,كذىب
الشافعية كالحنابمة إلى عدـ اشتراطو ,كسبب اختبلفيـ :أف اعتكاؼ رسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) إنما كقع في رمضاف فمف رأػ أف الصكـ

المقترف باعتكافو ىك شرط في االعتكاؼ كاف لـ يكف الصكـ لبلعتكاؼ نفسو قائبلً :ال بد مف الصكـ مع االعتكاؼ ,كمف رأػ

أنو إنما اتفق ذلؾ اتفاقاً ال عمى أف ذلؾ كاف مقصكداً لو(ملسو هيلع هللا ىلص) في االعتكاؼ قاؿ :ليس الصكـ مف شرطو ,كلذلؾ أيضاً سبب

آخر :كىك اقترانو مع الصكـ في آية كاحدة[ انظر :الحجة لمشيباني(ٔ ,)ٕٗٓ/المبسكط لمسرخسي(ٖ ,)ٔٔ٘/بداية المجتيد
البف رشد(ٖ ,)ٜٚ/البياف البف أبي الخير العمراني(ٖ ,)ٜ٘ٚ/عمدة الطالب لمبيكتي(ٔ.])ٔٔٔ/
)ٗ) صحيح البخارؼ ,كتاب االعتكاؼ ,باب االعتكاؼ ليبلً ,ح(ٕٖٕٓ).)ٗٛٛ(/
)٘) انظر :الفقو الميسر لمطيار كآخريف(ٔ.)ٔٙٛ/
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المبحث الثاني

اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسألة الخروج مف المعتكف لحاجة
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الخروج مف المعتكف لحاجة
األوؿ :عف ع ِائ َش َة ,أََّنيا َقاَلتَ { :كاف رسوؿ َّ ِ
ِ
اف ل َي ْد ُخ ُل اْلَبْي َت
ْ
اع َت َك َ
ف ُي ْدني ِإَل َّي َ ْأر َس ُو َفأَُرِّجُم ُوَ ,وَك َ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص) ِإ َذا ْ
َْ َ
َ َُ ُ
َ
(ٔ)
ِ
اج ِة ِ
اإل ْن َس ِ
اف} .
ِإل ل َح َ
ٍِ
ّللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص) يعتَ ِكف اْلع ْشر اْلكس َ ِ
ِ
ف
كؿ َّ
افَ ,ف ْ
ضَ
ط م ْف َش ْي ِر َرَم َ
اؿَ :ك َ
اعتَ َك َ
اف َرُس ُ
الثانيَ :ع ْف أَبي َسعيد اْل ُخ ْد ِرِّؼَ ,ق َ
َْ ُ َ َ ُ َ
الميَم ُة َّالِتي يخرج ِفييا ِمف ِ ِ ِ
َّ
ف َم ِعي
َع ًّ
اع َت َك َ
اف ْ
{م ْف َك َ
َ ُْ ُ َ َ ْ
اف َلْيَم َة ِإ ْح َدػ َك ِع ْش ِر َ
اما َحتَّى ِإ َذا َك َ
يفَ ,ك ُى َي ْ
اعت َكافو َق َ
اؿَ :
َ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
اخر ,وَق ْد أرَْي ُت َى ِذ ِه َّ
يف,
َس ُجُد ِفي َم ٍ
اء َو ِط ٍ
المْيَمةَُ ,ث َّـ أُْن ِس ُ
َفْمَي ْع َتكف اْل َع ْشَر األ ََو َ َ َ
يت َياَ ,وَق ْد َأرَْي ُتني م ْف ُصْب َحت َيا أ ْ
َّ ِ
ٍِ
السم ِ ِ
ِ ِ
ِ
وىا ِفي اْلع ْش ِر األَو ِ
اخ ِرَ ,واْل َت ِمس َ ِ ِ
اف
َفاْل َتم ُس َ
اء م ْف تْم َؾ المْيَمةَ ,كَك َ
َ
َ
ُ
وىا في ُك ّل ِوْت ٍر}َ ,ق َ
اؿ أَُبك َسعيدَ :ف ُمط َرت َّ َ ُ
اْلمس ِجد سْقُفو ع ِريشا َفككف اْلمس ِجدَ ,قاؿ أَبك س ِع ٍيدَ :فأَبصرت عيناؼ رسكؿ َّ ِ
ؼ َعَم ْي َناَ ,ك َعَمى
ص َر َ
ْ َ َ ْ َ َْ َ َ ُ َ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص) ْان َ
َْ ُ َ ُ َ ً ََ َ َْ ُ َ ُ َ
ِ
ِِ ِِ
اء كال ِّ ِ ِ
ِ
يف(ٕ).
ص ْب ِح َلْيَمة ِإ ْح َدػ َك ِع ْش ِر َ
َج ْب َيتو َكأ َْنفو أَثَُر اْل َم َ
طيف م ْف ُ
ف ي ْذىب لِح ِ ِ
ٍ
ِِ
ِ
اب الزْى ِرِؼ ع ِف َّ ِ
ؾ { ,سأَْل ُت ْاب َف ِشي ٍ
اؿ :ال
الثالث :أ ْ
َخ َب َرَنا َمال ٌ
ّ َ
الرُجل اْل ُم ْعتَك َ َ ُ َ َ
اجتو تَ ْح َت َسْقف؟ َق َ
َ
َ
ْس ِب َذلِ َؾ}(ٖ).
َبأ َ
أحاديث الباب فييا مسألة كاحدة كىي :ما حكـ خركج المعتكف لحاجتو ؟

أولً :صورة المسألة
إذا شرع المسمـ في اعتكافو ,فما حكـ خركجو لقضاء حاجتو مف بكؿ كغائط ,ككذلؾ خركجو ألكل كشرب؟
ثانياً :تحرير محل النزاع

ِ
ِ
كرة َكَال بر أَمر ِب ِو أَك ندب إليو فاف
اجة َكَال َ
ض ُر َ
اتفق العمماء عمى أَف مف خرج مف ُم ْعتَكفو في اْل َم ْسجد لغير َح َ
اعِت َكافو قد َبطل(ٗ).
ْ
كغ ْس ٍل فإف اعتكافو
كاتفقكا عمى أف مف خرج مف معتكفو لصبلة الجمعة كلقضاء حاجتو مف بكؿ كغائط ُ
صحيح(٘).
كاتفقكا عمى أف مف احتاج لؤلكل كالشرب ,كلـ يكف لو مف يأتيو بيما ,فمو الخركج لئلتياف بالمأككؿ كالمشركب

اء كاف ذلؾ بالذىاب لمنزلو كاإلتياف بيما أك بشرائيما(.)ٙ
متى احتاج إلييما سك ٌ
كاختمفكا فيمف خرج مف معتكفو إلى أكل أك شرب ككاف متكف اًر لو داخل المسجد ,أك كاف ىناؾ مف يأتيو بو,
ىل يصح اعتكافو أـ يبطل؟ عمى مذىبيف لمفقياء.

)ٔ) مكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف ,أبكاب الصياـ ,باب االعتكاؼ ,ح( ,)ٖٔٔ(/)ٖٚٚاسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
)ٕ) مكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف ,أبكاب الصياـ ,باب االعتكاؼ ,ح( ,)ٖٕٔ(/)ٖٚٛاسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
)ٖ) مكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف ,أبكاب الصياـ ,باب االعتكاؼ ,ح( ,)ٖٕٔ(/)ٖٜٚاسناده صحيح؛ ألف ركاتو ثقات.
)ٗ) مراتب االجماع البف حزـ(ٔٗ).

)٘) انظر :مراتب اإلجماع البف المنذر(ٓ٘) ,االقناع في مسائل االجماع البف القطاف(ٔ ,)ٕٖٗ/اختبلؼ األئمة العمماء البف
ُىَب ْي َرة(ٕٔٙٔ/ك٘ ,)ٕٙنيل األكطار لمشككاني(ٗ.)ٖٔ٘/

) )ٙانظر :البحر الرائق البف نجيـ(ٕ)ٖٕٙ/حاشية ابف عابديف(ٕ ,)ٜٗٗ/التاج كاالكميل البف المكاؽ(ٖ ,)ٗٓ٘/الشرح الكبير
لمدردير(ٔ ,)٘ٗٛ/المجمكع لمنككؼ( ,)٘ٓ٘/ٙالمغني البف قدامة(ٖ ,)ٜٕٔ/كشاؼ القناع لمبيكتي(ٕ.)ٖ٘ٙ/
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ثالثاً :مذاىب الفقياء

المذىب األوؿ :عدـ جكاز خركج المعتكف لحاجة األكل ,إذا كاف ىناؾ مف يأتي بو إليو ,أك يككف األكل

مكجكداً بالمسجد ,كىك مذىب الحنفية(ٔ) ,كالمالكية(ٕ),كالحنابمة(ٖ).

المذىب الثاني :جكاز خركج المعتكف ألجل حاجة األكل ,إذا كاف ىناؾ مف يأتي بو إليو ,أك يككف األكل

مكجكداً بالمسجد ,كىك مذىب الشافعية(ٗ).

رابعاً :اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني

قاؿ دمحم :كبيذا نأخذ ,ال يخرج الرجل إذا اعتكف إال لمغائط ,أك البكؿ ,كأما الطعاـ ,كالشراب فيككف في
معتكفو(٘) ,كىك قكؿ أبي حنيفة(

)(.)ٙ

قاؿ دمحم :بيذا نأخذ ,ال بأس لممعتكف إذا أراد أف يقضي الحاجة مف الغائط ,أك البكؿ أف يدخل البيت ,أك أف
يمر تحت السقف ,كىك قكؿ أبي حنيفة(

)(.)ٚ

خامساً :سبب الختالؼ

يرجع سبب اختبلفيـ إلى:

اختبلف يـ 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 األكل في المسجد بل منع األكل فيو ,عده

مضط اًر كأباح لو الخركج .

سادساً :أدلة المذاىب

أ -أدلة المذىب األوؿ :استدؿ الجميكر عمى عدـ جكاز خركج المعتكف لحاجة األكل كالشرب ,إذا كاف
ىناؾ مف يأتي بو إليو ,بالسنة.
ٔ -عف ع ِائش َة ,أََّنيا َقاَلت :كاف رسكؿ َّ ِ
ِ
اف ل َي ْد ُخ ُل اْلَبْي َت ِإل
َْ َ َ
اع َت َك َ
ف ُي ْدني ِإَل َّي َ ْأر َس ُو َفأَُرِّجُم ُوَ ,وَك َ
ّللا(ملسو هيلع هللا ىلص) {ِإ َذا ْ
ْ َ َ َُ ُ
َ
ِ
اج ِة ِ
اإل ْن َس ِ
اف}(.)ٛ
ل َح َ
)ٔ) انظر :البناية لمعيني(ٕٜٗٔ/كٖٓٔ) ,مجمع األنير لداماد أفندؼ(ٔ.)ٕ٘ٚ/

)ٕ) انظر :التاج كاالكميل البف المكاؽ(ٖ ,)ٗٓ٘/البياف كالتحصيل البف رشد(ٕ.)ٖٕٔ/
)ٖ) شرح الزركشي(ٖ.)ٛ/

)ٗ) انظر :المجمكع لمنككؼ(٘ٓٗ/ٙك٘ٓ٘).

)٘) كأما الطعاـ كالشراب فيككف في معتكفو؛ ألنو يمكف قضاء ىذه الحاجة في المسجد فبل ضركرة إلى الخركج[انظر :اليداية
لممرغيناني(ٔ.])ٖٔٓ/

) )ٙمكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني(ٖٔٔ) ,قكلو :ال يخرج الرجل ,يعني إلى بيتو َق ُرب أك َب ُعد ,كأما لمكضكء كالغسل
كالغسل مف دكف ضركرة فبل ,ككذا في عيادة المريض كنحك ذلؾ .كيشيد لو ما أخرجو أبك داكد أف رسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) كاف ال يسأؿ
مار في اعتكافو[ ,انظر :التعميق الممجد لمكنكؼ(ٕ.])ٕٕٙ/
عف المريض إالّ ّاً

) )ٚالمصدر السابق(ٕٖٔ).

) )ٛسبق تخريجو ص(ٕٓٔ).
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وجو الدللة :أف األصل لممعتكف عدـ الخركج مف معتكفو إال لحاجة ,كلما كاف األكل كالشرب متكف اًر لو

اء في المسجد أك مف تكفل بإحضاره لو ,أصبح ال حاجة لو بالخركج كال ضركرة ,كلذلؾ لـ يجز لو الخركج
سك ً
مف المسجد .

ب -أدلة المذىب الثاني :استدؿ الشافعية القائمكف بجكاز خركج المعتكف لحاجة األكل سكاء كاف األكل
مكجكداً في المسجد أك غير مكجكد بالمعقكؿ.

ٔ -أف األكل في المسجد ينقص المركءة فمـ يمزمو أف يأكل فيو كلذلؾ يجكز لو الخركج إلى بيتو لؤلكل ثـ
(ٔ)

الرجكع إلى معتكفو

.

ٕ -إف في أكمو في المسجد بذلة كحشمة كىك مأمكر بالصيانة(ٕ).

(ٖ)

ٖ -كألف طمب الطعاـ مكركه ,فمذلؾ جاز لو الخركج مف المسجد ألكمو

.

ٗ -إنو ربما كاف في طعامو قمة فاستحيى مف إظياره أك كاف يفسد إف أخرج إلى المسجد فمذلؾ جاز لو
الخركج إلى منزلو لؤلكل(ٗ).

سابعاً :مناقشة أدلة المذاىب

ٔ -مناقشة أدلة المذىب األوؿ القائل بعدـ جواز خروج المعتكف لحاجة األكل والشرب إذا كاف مف يكفيو
ذلؾ .

 فقد استدلكا بحديث عائشة( ) عمى عدـ جكاز خركج المعتكف لحاجة األكل كالشرب إذا كاف مف يكفيو
ذلؾ ,يجاب عميو :بأف الحديث فيو داللة عمى جكاز الخركج لممضطر ,كخركج المعتكف ألكمو ىذا مف
الضركرات التي ال يستغنى عنيا ,ألف األكل في المسجد ُي ْذىب المركءة ,كىك مما ُي ْستَحيى منو ,ككذلؾ
ًؼ طمب الطعاـ كلذلؾ ال يمزمو األكل فيو(٘).
االستطعاـ مكركه ,أ ْ

ٕ -مناقشة أدلة المذىب الثاني القائل بجواز خروج المعتكف لحاجة األكل والشرب إذا كاف األكل موجوداً
في المسجد أو مف يكفيو ذلؾ.

 فقد استدلكا بجممة مف األدلة العقمية عمى جكاز خركج المعتكف لحاجة األكل كالشرب إذا كاف مف يكفيو
ذلؾ ,يجاب عمييا بما يمي:

)ٔ) انظر :المجمكع لمنككؼ(.)٘ٓٗ/ٙ

)ٕ) الحاكؼ الكبير لمماكردؼ(ٖ.)ٜٕٗ/
)ٖ) انظر :المجمكع لمنككؼ(.)٘ٓ٘/ٙ

)ٗ) الحاكؼ الكبير لمماكردؼ(ٖ.)ٜٖٗ/

)٘) انظر :الحاكؼ الكبير لمماكردؼ(ٖ ,)ٜٕٗ/المجمكع لمنككؼ(.)٘ٓٗ/ٙ
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 قكليـ أف األكل في المسجد ينقص المركءة كمما يستحيى منو ,يجاب عميو بأف النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) كأصحابو كانكا
يأكمكف في المسجد ,كىذا يرد ادعاء نقص المركءة ,كحاشا رسكؿ هللا(ملسو هيلع هللا ىلص) كأصحابو ذلؾ كاال ما فعمكه(ٔ).

 أما مف حيث إ ف طمب الطعاـ مكركه ,فيذا محمكؿ عمى مف يسأؿ الناس أك ممف يطمب مف عامة الناس

ممف ىـ ليسكا بأقاربو أك ليس ليـ صمة ٍ
بر بو ,أما إف تكفر مف يتطكع بإحضار األكل كالشرب فيذا
حسف ,كىل كاف الصحابة ال يفعمكف ذلؾ؟ المتتبع ِلسي ِرىـ يجد ذلؾ ممياً ,فانتفى عذر الكراىة ٍ
حيئذ ,كال
َ
نحممو إال عمى السؤاؿ أك تحميل اآلخريف ما ال طاقة ليـ بو ,أك عمى الكثرة التي تجمب التذمر.

 أما االستحياء مف قمة الطعاـ أك فساده إذا نقل لممسجد ,يجاب عميو بأنو إذا كاف الطعاـ قميبلً أك يفسد,
جاز لو الخركج ٍ
حيئذ لؤلكل خارج المسجد ,كفي ىذا يككف معذك اًر ,أما فساد الطعاـ ,ىذا ممكف تبلفيو
بأف يقتني طعاماً ال يفسد سريعاً ,ثـ ىذه المشكمة في ىذه األياـ لـ تعد مكجكدة لكجكد أكاني لحفع

األطعمة كالثبلجات كغيرىا ,مما يحل مف مشكمة فساد األطعمة .

ثامناً :الترجيح

بعد عرض األدلة كمناقشتيا يظير لمباحث رجحاف مذىب الجميكر بعدـ جكاز خركج المعتكف لحاجة األكل

كالشرب إذا كاف مكجكداً في المسجد ,أك كاف ىناؾ مف يكفيو ذلؾ.
وذلؾ لألسباب التالية:

ٔ -إذا ُك ِج َد مف يتكفل بإحضار الطعاـ كالشراب لممعتكف ,يككف بذلؾ قد ارتفعت الضركرة عنو ,كلـ يكف لو
عذر بالخركج .
ٕ -ثبت في السنة أف النبي(ملسو هيلع هللا ىلص) اعتكف كأكل كشرب في المسجد ,كلـ يكف يدخل بيتو إال لحاجة االنساف كما
ركت ذلؾ عنو عائشة( ).

ٖ -كألف المعتكف كاف لزاماً عميو قبل االعتكاؼ احضار ما يمزمو كتجييز كل شيء ,كاذا ط أر عميو نقص
أك عارض ,كاف ىذا خارج عف ارادتو ,حينيا يستعيف بغيره في حل االشكاؿ أك يخرج مف معتكفو كال

حرج عميو لمضركرة .

)ٔ) انظر :صحيح ابف حباف ,كتاب الصبلة ,باب المساجد,ذكر اإلباحة لممرء أكل الخبز كالمحـ في المساجد
ح( ,)ٖٜ٘/ٗ(/)ٔٙ٘ٚما ركؼ عف عبد َّ ِ
ِ
ِ
ْكل َعَمى َعي ِد رس ِ
ّللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص) ِفي
كؿ َّ
َ َْ
كؿُ { :كَّنا َنأ ُ ُ
ّللا ْب َف اْل َح ِارث ْب ِف َج ْزٍء الزَب ْيد َّؼَ ,يُق ُ
ْ َُ
اْلمس ِج ِد اْل ُخب َز ك َّ
الم ْح َـ} ,اسناده حسف؛ ألف فيو حرممة بف يحيى كىك صدكؽ [انظر :التقريب البف حجر(.])ٔ٘ٙ
َْ
ْ َ
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الخاتمة
كتشتمل عمى أىـ النتائج كالتكصيات:

أولً :أىـ النتائج:
ٔ -أف اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني ,قامة عممية فريدة ,كنابغة الزماف ,الذؼ جاد بنفسو ككقتو كعممو

لخدمة الفقو اإلسبلمي ,ككاف مف أصحاب اإلماـ أبي حنيفة ,لكنو أشيرىـ عمماً ,كأحسنيـ تصنيفاً,

كي ْح َسب لو الفضل بنشر المذىب الحنفي.
كأكثرىـ تفريعاًُ ,
ٕ -مف خبلؿ دراستي في البحث ,كالتي كانت عف اختياراتو الفقيية في كتابي الصياـ كاالعتكاؼ مف خبلؿ
ركايتو لمكطأ مالؾ ,فقد تبيف لي مكافقتو لجميكر العمماء في اختياره كذلؾ في غالب المسائل ,كىذا إف

دؿ فإنما يدؿ عمى أصالة اجتياده التي لـ تخالف جماىير عمماء األمة ,كلـ تشذ عنو ,فمذلؾ ُقِب َل عممو,
كارتفع شأنو.

ص لديو مف الترجيح ما كافق اإلماـ دمحم بف
ٖ -مف خبلؿ مناقشة الباحث آلراء الفقياء كأدلتيـ؛ فقد َخُم َ
بعة منيا ,كجزء مف أر ٍ
الحسف الشيباني في اختياره في غالب المسائل ,إال في أر ٍ
بعة أخرػ عمى النحك
التالي:

أ -عدد شيكد ثبكت شير رمضاف ؟ فقد تبيف لو ترجيح ما كافق اإلماـ في اختياره بقبكؿ شيادة العدؿ
الكاحد ,إذا كاف بالسماء عمة مف غيـ كنحكه ,كخالفو فيما إذا كانت السماء صحكاً .

ب -حكـ صياـ يكـ الغيـ ,فقد رجح ما كافق اإلماـ في اختياره بعدـ صكـ يكـ الغيـ احتياطاً لرمضاف,
كخالفو بعدـ إجازة صياـ التطكع في ىذا اليكـ ,كاجزائو عف رمضاف إف كافقو.

ت-حكـ تبييت النية مف الميل ,فقد رجح ما كافق اإلماـ في عدـ كجكب تبييت النية ليبلً في صياـ النكافل,
كخالفو بإيجابيا في صكـ الفريضة .

ث-حكـ مف أكل أك شرب متعمداً في نيار رمضاف ,فقد رجح ما خالف اإلماـ في اختياره بكجكب كفارة
الظيار عميو ,كرجح عدـ كجكبيا.

ج-حكـ الكصاؿ في الصكـ ,فقد رجح ما كافق اإلماـ في اختياره كىك كراىة الكصاؿ في الصكـ بيف يكميف,
كخالفو بجكاز المكاصمة حتى السحر.

ح-حكـ صياـ أياـ التشريق ,فقد رجح ما خالف اإلماـ في اختياره بعدـ جكاز صكميا مطمقاً ,كرجح جكاز
الصكـ لممتمتع الذؼ لـ يجد اليدؼ ,كلـ يصـ الثبلث أياـ قبل ذلؾ في األياـ العشر.

خ-حكـ صياـ يكـ عرفة لمحاج ,فقد رجح كافق اإلماـ في اختياره ,حيث ال إثـ عمى مف صاـ يكـ عرفة
كتركو أفضل لمحاج الذؼ شق عميو ,كخالفو بعدـ التخيير بيف الصكـ كالفطر.

د -حكـ مف صاـ تطكعاً ثـ أفطر ,فقد رجح ما خالف اإلماـ في اختياره بأف عميو قضاء يكـ مكانو ,كرجح
عدـ كجكب القضاء.

 أما ما رجحو الباحث فيما يكافق اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في اختياره بالنسبة لممسائل الفقيية,
باإلضافة إلى الجزء المكافق في المسائل األربعة السابقة ,فقد جاءت عمى النحك التالي:
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ٔ -حكـ الُقْبَم ِة لمصائـ ,جكازىا لمصائـ إف أمف عمى نفسو مف الجماع ,كاف نظر فأمنى لـ ينتقض صكمو,
كاف قبل فأمنى أفطر .
ٕ -حكـ الحجامة لمصائـ ,جكازىا لو ,كأف مف احتجـ كىك صائـ فصكمو صحيح ,كتكره لمف خاؼ عمى
نفسو الضعف.

ٖ -حكـ الصكـ في السفر ,األمر فيو كاسع ,يجكز فيو الصياـ كالفطر ,كاذا قدر عمى الصياـ كلـ يشق عميو
كاستكػ عنده الصكـ كالفطر ,فالصكـ لو أفضل ,كيجزئو صكمو.

ٗ -صياـ يكـ عاشكراء ,كاف فرضاً ثـ نسخ برمضاف ,فيك اآلف مستحب صيامو.

٘ -الخركج مف المعتكف لحاجة ,جكاز خركج المعتكف لحاجتو مف بكؿ أك غائط ,كلؤلكل كالشرب إذا لـ
يكف ىناؾ مف يأتيو بو.

ٍ
جممة مف القكاعد كالضكابط التالية:
 -ٙمف خبلؿ دراستي في البحث فإنني خمصت إلى
أ -العبرة بدخكؿ الشير أك خركجو الرؤية ,فإف تعذرت فإتمامو بدالً ,كجكاز الشاىد الكاحد في دخكؿ الشير

لفعل الرسكؿ(ملسو هيلع هللا ىلص) ,كالنتفاء التيمة ,كالعبرة بإتماـ الشير ثبلثيف يكماً عند الغيـ.
ب -دائرة التطكع أكسع مف دائرة الفرض ,كىذا يستمزـ أف يككف التيسير في شأف النكافل أكسع ,مف باب
التساىل ببعض األركاف كالشركط ,كعدـ كجكب تبييت النية مف الميل لصياـ النكافل ككجكبيا في الفرض,
كلممتطكع الخيار في اكماؿ صكمو أك قطعو ,كال شيء عميو مف قضاء أك كفارة.

ت-األصل عدـ اشغاؿ ذمة المسمـ إال بدليل ,كالكفارة في مفسدات الصياـ ,ألف العبادات تكقيفية ,كالصياـ
مف جممة العبادات؛ فبل يثبت شيء بخصكص فساده أك الكفارة إال بدليل شرعي ,ككذلؾ العتبار براءة

الذمة أصال ًة ,كمف تعمد افساد صكمو ,فكجبت الكفارة عمى مف أفسده بالجماع بالدليل الشرعي ,كلـ
تجب عمى مف أكل أك شرب عامداً؛ كاف كجب فيو القضاء؛ لعدـ الدليل الشرعي عمى الكفارة.

ث-مف جاز لو الفطر في الصياـ ألجل العذر؛ جاز لو أف يفعل أيسرىما ,كذلؾ في باب الصياـ في السفر
فإنو يجكز لممسمـ ِ
الفطر أك الصياـ إف استطاعو.
ج-ضابط القدرة كاالستطاعة يختمف مف شخص آلخر ,كعميو كاف الحكـ بجكاز القبمة لمصائـ لمف استطاع
ضبط نفسو عف الكقاع أك االنزاؿ ,كاال ُمِن َع منيا ,ككذلؾ الحجامة جائزة لمف عمـ مقدرتو عمى الصياـ
بعدىا ,كاال منع منيا؛ إذاً فحكـ الجكاز فييما ىنا ليس عمى اطبلقو ,كانما يختمف مف شخص آلخر بقدر
استطاعتو.

ح-أف الشارع عمق الفطر بتعمد إدخاؿ ما فيو قكاـ لمبدف مف الطعاـ كالشراب كبإخراج ما فيو قكامو مف
القيء كاستفراغ المني ,كال شيء عمى مف غمبو شيء منيا ,سكاء نسياف أك اكراه أك خطأ.

خ-ما جاز لمنبي(ملسو هيلع هللا ىلص) فعمو ليس بالضركرة جكازه لعامة المسمميف؛ كذلؾ الختصاصو ببعض األحكاـ؛
كالتزكج بأكثر مف أربع؛ كالكصاؿ في الصكـ ,كىذا ُي ْع َرؼ بالدليل الشرعي كليس باالجتياد.
د -أياـ التحريـ كصياـ أياـ التشريق؛ غير قابمة لمصكـ شرعاً في الغالب ,كيزكؿ التحريـ فيما ُن ِيي عنو مف
الصكـ كصياـ أياـ التشريق الثبلثة لمف لـ يجد اليدؼ كلـ يصميا قبل ذلؾ.
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ثانياً :أىـ التوصيات:

ٔ -أكصي بدارسة أكسع لشخصية اإلماـ دمحم ,كطريقة استنباطو كاجتياده ,فيك بحق مدرسة عممية.

ٕ -أكصي بإكماؿ الدراسة في مكطأ مالؾ بركايتو ,لما ليذا الكتاب مف أىمية في الفقو ,فيك يحتكؼ عمى فقو
عالميف كبيريف كاماميف جميميف.

ٖ -أكصي بالتكسع في دراسة أحاديث األحكاـ ,فيي تكسع مدارؾ الباحثيف إلى فيـ النصكص كطريقة
االستنباط السميـ ,كخصكصاً إذا اقترنت الدراسة بشخصية فذة كاإلماـ دمحم(

).

أسأؿ هللا العظيـ أف يكفقنا لما فيو الصكاب ,كأف يغفر لنا ما زلت بو األقبلـ ,كأف يرينا الحق حقاً كيرزقنا

اتباعو ,كيرينا الباطل باطبلً كيرزقنا اجتنابو ,كصل الميـ عمى سيدنا دمحم كعمى آلو كصحبو كسمـ تسميماً

كثي اًر ,كالحمد هلل رب العالميف.

تم بحمد هللا
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فيرس اآليات

ـ

اآلية

َ

ني َواه ْ َػالِف َ
يت ل ِوػانف َ
الرلعِ ُّ
ني َو ُّ
ٔ {أ ْن َغ ّ ِّ َرا ةَي ْ ِ َ
الس ُشْدِ}
ِ
ِِ
َ

َ َُ ْ ُ َ ََْ ُ
ل ُى ّ
ٱلصيَ ُام}...
ٕ { يٰأ ُّح َّا ٱَّلِيٌ ءايَْا لخِب غوي
ُ

ّ
َ
َ
َ َ
ُْ ُ
ٖ {ش ّْ ُر َر َمظان ٱَّلِى أٍزِل فِيُِ ٱهق ْرآن ُِ ًدى لوَ ِ
اس}...
َْ
َ
َ
ُ
َِل ُى الش ّْ َر فويَ ُص ًْ ُُ}....
ٗ {ف ًٌَ ش ِّ َد ي
َ

َ

ُ

ََ
َ
ََ ْ َ َ َ ً
٘
يظا أ ْو ىلع َس َف ٍر فػِدةٌ ي ٌِْ أيا ٍم أ َخ َر}
{ويٌ َكن مرِ

{ ٙأحن هلى ِلوث الصيام الرفد إىل نسائلى}..
{ ٚوال حتاْشوٌٍّ وأٍخى علفْن يف اهًساسد}
َ

َ ْ ُ ُ َ ََ
َ
ْن ىلع أ ْصََا ٍم ل ُّ ْى}
{ ٛحػمف
َ

َ

ْ ُْ َ ْ َََ ُ
ُ ْ َ
ك َف ُروا}..
َ { ٜو َيا َيََ َػ ُّ ْى أن تقتَن يَِ ُّ ْى جفقات ُّ ْى إِال أجّى

ْ
َ
ٓٔ {اَّلِي َظو َج َغويُِْ َعل ًِفا}
َ

ُ
ُْ ْ ََ َ ُ َ
َ
ْن}
ٔٔ { َيا ِ ِذه ِ اتل ًَاث ِين اه ِيت أجخى لّا علِف

ٕٔ { َوقَد ِْيََا إ َىل َيا َغًوُْا ي ٌِْ َخ ًَن فَ َ
اء َيَْرُ ً
ش َػوََْاهُ َِتَ ً
ْرا}
ِ
ِ
ٍ
َ

ََ ُْ ُ ْ َ َ ُ
ل ْى}
ٖٔ {وال تت ِػوْا أخًاه
ُ

اهلل ُُمْو ِص َ
ِيٌ ُ
ني َ ُل ّ
ٗٔ { َو َيا أم ُِروا إال ِِلَ ْػتُ ُدوا َ
ادل َ
حََ َف َ
اء }
ِ
ِ
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السورة

اآلية

الصفحة

البقرة

ٕ٘ٔ

ٔٔٙ

البقرة

ٗٔٛ

ٕٛ

البقرة

٘ٔٛ

ٗٙ-ٕٛ

البقرة

٘ٔٛ

ٛٚ

البقرة

٘ٔٛ

ٖٔ

البقرة

ٔٛٚ

٘٘

البقرة

ٔٛٚ

ٕٔٔ-ٔٔٚ

األعراؼ

ٖٔٛ

ٖٔٔ

التكبة

ٗ٘

ٔٔٚ-ٖٙ

طو

ٜٚ

ٗٔٔ

األنبياء

ٕ٘

ٗٔٔ

الفرقاف

ٖٕ

ٖٔ

دمحم

ٖٓ

ٜٔٓ

البينة

٘

ٖٖ-ٔٔ٘-
ٔٔٚ

فيرس األحاديث

ـ

طرؼ الحديث

ٔ

ِإ َذا أَْقبل َّ
الم ْي ُل ِم ْف َىا ُى َناَ ,كأ َْد َب َر َّ
الن َي ُار ِم ْف َىا ُى َنا ...
ََ
ِ
ِ ِ
اإلسبلَـ َعَمى َخم ٍ
ّللاُ ..
َف الَ ِإَل َو ِإ َّال َّ
سَ :ش َي َادة أ ْ
ْ
ُبن َي ْ ُ
ُرِف َع اْلَقَم ُـ َع ْف ثَ َبل ٍث ...
أليس إذا حاضت لـ تصل كلـ تصـ ...

٘

كانت إحدانا تحيض عمى عيد رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ,ثـ ال تؤمر بقضاء...
ِ
َّ ِ
اض َّ
الن َي ِار ...
ِإَّن َما َذل َؾ َس َك ُاد الم ْيل َكَب َي ُ
ِإَّنما األَعماؿ ِب ِ ِ
ِ ِ
ام ِرٍغ َما َن َكػ ...
َْ ُ ّ
النيَّاتَ ,كاَِّن َما ل ُك ّل ْ
َ

ٛ

ِ
ِِ ِ
ِ
اـ َل ُو ...
َم ْف َل ْـ ُي َبّيت ّ
اـ َق ْب َل اْلَف ْجرَ ,ف َبل ص َي َ
الص َي َ
ِ
َّ
بلؿ ...
كمكا َحتى تَ َرُكا اْلي َ
ص ُ
ال تَ ُ
كمكا لِ ُرْؤَيِت ِو َكأَْف ِط ُركا لِ ُرْؤَيِت ِو ...
ص ُ
ُ
َّ
ّللاُ َكأ َّ
َف ُم َح َّمًدا َع ْبُدهُ َكَرُسكلُ ُو ...
َف الَ ِإَل َو ِإال َّ
أَتَ ْش َيُد أ ْ
كمكا لِ ُرْؤَيِت ِوَ ,كأَْف ِط ُركا لِ ُرْؤَيِت ِوَ ,كأ َْن ِس ُككا َل َيا ...
ص ُ
ُ
ِ
ِ
أ َّ
ؼ م َف ا ْث َنتَْي ِف...
كؿ َّ
ص َر َ
َف َرُس َ
ّللا (ملسو هيلع هللا ىلص) ْان َ
عيد إلينا رسكؿ هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) أف ننسؾ لمرؤية...

ٕ
ٖ
ٗ
ٙ
ٚ

ٜ
ٓٔ
ٔٔ
ٕٔ
ٖٔ
ٗٔ
٘ٔ

اختمف الناس في آخر يكـ مف رمضاف...
إ َذا َش ِي َد َرُج َبل ِف م ْسمِم ِ
اف َعَمى ُرْؤَي ِة اْل ِي َبل ِؿ...
ُ َ
جاء أَع ارِبي ِإَلى النَِّب ِي (ملسو هيلع هللا ىلص) َفَقاؿ :أَبصرت اْل ِيبلَؿ َّ
المْيَم َة...
َُْْ
َ َ َْ
ّ
تَ َراءػ َّ
ّللاِ (ملسو هيلع هللا ىلص) ...
كؿ َّ
اس اْل ِي َبل َؿَ ,فأ ْ
الن ُ
َخ َب ْر ُت َرُس َ
َ
ال تقدمكا رمضاف بصكـ يكـ كال يكميف إال رجل كاف يصكـ صكماً...
الشير تسع كعشركف ليمة ,فبل تصكمكا حتى تركه...
كمكا لِ ُرْؤَيِت ِو ...
ضَ
كمكا َق ْب َل َرَم َ
ص ُ
افُ ,
ص ُ
َال تَ ُ
ّللاِ (ملسو هيلع هللا ىلص) يتَحَّف ُ ِ ِ
اف َما َال َيتَ َحَّفع ...
كؿ َّ
ع م ْف ى َبل ِؿ َش ْع َب َ
{ َك َ
َ َ
اف َرُس ُ
يا أبا فبلف ,أما صمت سرر ىذا الشير ...

ٕٗ

عجبت ممف يتقدـ الشير بيكـ أك يكميف ...
ِ
اـ َق ْب َل اْلَف ْج ِر ...
كـ ِإال َم ْف أ ْ
َج َم َع ّ
ال َي ُ
الص َي َ
ص ُ
الصياـ قبل الفجر 128 ...
َم ْف لـ يجمع َّ َ
َد َخ َل َعَم َّي َّ
{ى ْل ِع ْن َد ُك ْـ َشي ٌء ...
النِبي ملسو هيلع هللا ىلص َذ َ
اؿَ :
ات َي ْك ٍـ َفَق َ
ْ

ٔٙ
ٔٚ
ٔٛ
ٜٔ
ٕٓ
ٕٔ
ٕٕ
ٖٕ
ٕ٘
ٕٙ
ٕٚ

الصفحة
ٖٚ-ٕٚ
ٕٛ
ٖٔ
ٕٖ
ٕٖ
ٕٖ
ٖٖ-ٔٔ٘-
ٔٔٚ

ٖٖٖ٘-
ٖٙ
ٗٚ-ٖٛ
ٖٛ
ٖٜ
ٖٜ
ٖٜ
ٖٜ
ٓٗ
ٓٗ
ٓٗ
ٗٙ
ٗٙ
ٗٙ
ٗٚ
ٗٛ-ٗٚ
ٗٚ
ٕ٘٘ٗ-
ٖ٘
ٗ٘٘٘-

ٕٛ
ٕٜ
ٖٓ
ٖٔ
ٕٖ
ٖٖ
ٖٗ
ٖ٘
ٖٙ
ٖٚ
ٖٛ
ٖٜ
ٓٗ

ِ َّ
الرُج ِل ُي ْخ ِرُج مف َمالِ ِو ...
ط ِّكِع َمثَ ُل َّ
ص ْك ِـ اْل ُمتَ َ
إن َما َمثَ ُل َ
ِ
ام ُو ...
اء َكَل ْـ َي ْكتُ ِب َّ
َى َذا َي ْكُـ َع ُ
اش َ
ّللاُ َعَم ْي ُك ْـ ص َي َ
كر َ
ِ
مف َكاف أَصبح ِ
ص ْك َم ُو ...
صائ ًماَ ,فْمُيت َّـ َ
َْ َ ْ ََ َ

ال صبلة لجار المسجد إال في المسجد ...
{َفأَمر رسكؿ َّ ِ
َف ُي َكِّف َر ِب ِع ْت ِق َرَق َب ٍة ...
ّللا (ملسو هيلع هللا ىلص) أ ْ
ََ َ ُ ُ
مف استقاء عامدا فعميو القضاء ,كمف ذرعو القيء فبل قضاء عميو ...
ِ
أَمر َّالِذؼ أَْف َ ِ
اف ِب َكَّف ِ
ظ َيار ...
ارة ال ِّ
ضَ
اف َي ْك ًما م ْف َرَم َ
ضَ
ط َر في َرَم َ
َ
ََ
أ َّ
ص ِائ ٌـَ ,ف َك َج َد ِم ْف َذلِ َؾ َك ْجًدا َشِد ًيدا ...
َف َرُجبل َقب َ
َّل ْ
ام َأرًَة َك ُى َك َ
ما يمنعؾ أَف تَدنك ِإَلى أَىِمؾ تَُقِبُميا كتُ ِ
بلعُب َيا ...
ْ َ َّ َ
َ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َُ
ِ ِِ
ِ
ِ ِ
ص ِائ ٌـ}...
َك َ
اف َرُس ُ
كؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُيَقّب ُل إ ْح َدػ ن َسائوَ ,ك ُى َك َ
إلي النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) ليقبمني فقمت إني صائمة ,فقاؿ ....
أىكػ َّ
أََّنو سأَؿ رسكؿ هللاِ (ملسو هيلع هللا ىلص) :أَيَقِبل َّ ِ
كؿ هللاِ (ملسو هيلع هللا ىلص) ...
اؿ َل ُو َرُس ُ
الصائ ُـ؟ َفَق َ
ُ ُّ
ُ َ َ َُ َ
أرأيت لك تمضمضت بماء أكاف يضرؾ؟ قمت :ال ,قاؿ :فصـ إذاً ...

ٔٗ

سمعت ابف عباس ( ) ُي ْسأؿ عف الُقْبَمة لمصائـ ...
ال بأس إني أحب أف أرشفيا كأنا صائـ ...

ٖٗ

قد عممت لـ نظر بعضكـ إلى بعض؟ إف الشيخ يممؾ نفسو ...
ِ
أ َّ
اف ُيَقِّب ُل ,أ َْك ُيَقِّبُمِني ...
كؿ هللا (ملسو هيلع هللا ىلص) َك َ
َف َرُس َ
نيى رسكؿ َّ ِ
ص ِائ ٌـ...
َف ُيَقِّب َل َّ
ّللا (ملسو هيلع هللا ىلص) أ ْ
ََ َ ُ ُ
الرُج ُل َك ُى َك َ
َّ ِ
ِ
ص ِائ ٌـ...
أََل ْس َت الذؼ تَُقّب ُل َكأ َْن َت َ
َنيى ع ِف اْل ِكص ِ
اؿ ...
َ َ
َ

ٕٗ
ٗٗ
٘ٗ
ٗٙ
ٗٚ
ٗٛ
ٜٗ
ٓ٘
ٔ٘
ٕ٘
ٖ٘
ٗ٘
٘٘
٘ٙ
٘ٚ

اؿِ ,إي ُ ِ
ِإي ُ ِ
اؿ ...
ص َ
ص َ
َّاك ْـ َكاْلك َ
َّاك ْـ َكاْلك َ
ِ
ِ
ِ
ط َع ُـ,
َحٍد ِم ْن ُك ْـ ِإِّني أُ ْ
اؿَ :ل ْس ُت َكأ َ
الَ تَُكاصُمكا َقاُلكا :إَّن َؾ تَُكاص ُلَ ,ق َ
نيى رسكؿ َّ ِ
الكص ِ
ِ ِ
الص ْك ِـ
اؿ ِفي َّ
ََ َ ُ ُ
ّللا (ملسو هيلع هللا ىلص) َعف َ
ِ
ِ ِ
َى ِل اْل ِكتَ ِ
ِ
الس َح ِر
اب أَ ْكَم ُة َّ
ص َل َما َب ْي َف ص َيام َنا َكص َيا ِـ أ ْ
إ َّف َف ْ
الحج ِ
َف رسكؿ َّ ِ
ِ ِ
اصَم ِة َكَل ْـ ُي َح ِّرْم ُي َما ..
أ َّ َ ُ َ
امة َكاْل ُم َك َ
ّللا ملسو هيلع هللا ىلص َن َيى َعف َ َ
نيانا رسكؿ هللاِ (ملسو هيلع هللا ىلص) أَف نك ِ
الص ْك ِـ ...
اص َل ِفي َش ْي ِر َّ
ََ َ َ ُ ُ
ْ َُ
اصلَ ,فْميك ِ
ِ
ِ
الس َح ِر ...
اص ْل َحتَّى َّ
الَ تَُكاصُمكاَ ,فأَي ُك ْـ ِإ َذا أ ََرَاد أ ْ
َف ُي َك َ ُ َ
َف َّ
أ َّ
ص ِائ ٌـ ...
احتَ َج َـ َك ُى َك ُم ْح ِرٌـَ ,ك ْ
النِب َّي (ملسو هيلع هللا ىلص) ْ
احتَ َج َـ َك ُى َك َ
ِ
ص ِائ ٌـ ...
ْ
احتَ َج َـ َك ُى َك ُم ْحرٌـ َ
رَّخص رسكؿ َّ ِ
ِ
مص ِائ ِـ ...
ام َة لِ َّ
َ َ َُ ُ
ّللا (ملسو هيلع هللا ىلص) اْلح َج َ
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ٗ٘
ٗ٘
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٘ٙ
ٙٔ-ٜ٘
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ٓٙ
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ٙٙ
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ٙٙ
ٙٚ
ٙٚ
ٙٚ
ٙٚ
ٜٙ-ٙٚ
ٙٛ
ٕٔٚ-ٚ
ٕٔٚ-ٚ
ٕٚٗ-ٚ
ٕٚ
ٖٚ
ٖٚٛ-ٚ
ٗٚ
ٗٚ
ٜٚ
ٜٚ
ٜٚ

٘ٛ
ٜ٘
ٓٙ
ٔٙ
ٕٙ
ٖٙ
ٗٙ
٘ٙ
ٙٙ
ٙٚ
ٙٛ
ٜٙ
ٓٚ
ٔٚ
ٕٚ
ٖٚ
ٗٚ
٘ٚ
ٚٙ
ٚٚ
ٚٛ
ٜٚ
ٓٛ
ٔٛ
ٕٛ
ٖٛ
ٗٛ
٘ٛ
ٛٙ
ٛٚ

أ َّ
ص ِائ ٌـ فمر بو النبي فقاؿ أفطر ىذاف ...
َف َج ْعَف َر ْ
احتَ َج َـ َك ُى َك َ
ِ
كـ ...
أَْف َ
ط َر اْل َحاج ُـ َكاْل َم ْح ُج ُ
ِ
ص ِائ ٌـ ُم ْح ِرٌـَ ,ف ُغ ِشي َعَم ْي ِو ...
ْ
احتَ َج َـ َرُس ُ
كؿ هللا ( َ
ملسو هيلع هللا ىلص)ك ُى َك َ
ِ
اـ َحتَّى َبَم َغ اْل ُك َد ْي َد ...
ضَ
اـ َف ْت ِح َم َّك َة في َرَم َ
افَ ,ف َ
صَ
َخ َرَج َع َ
السَف ِر؟  -كَك ِ
ِ ِ
ِ
ص ْـ ...
كـ ِفي َّ
َ َ
الص َيا ِـ َ ,-فَق َ
اف َكث َير ّ
اؿ{ :إ ْف ش ْئ َت َف ُ
أَأ ُ
َص ُ
ِ
ِ ِ
اؿِ :ىي ُرخصة ...
الص َيا ِـ ِفي السف ِر ,فيل عمي جناح ق
أَجُد ف َّي ُق َّكًة َعَمى ّ
َّ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ٌ َ َ َ
ط ُر أَْق َكػ َل ُك ْـ ...
ِإَّن ُك ْـ َق ْد َد َن ْكتُ ْـ ِم ْف َعُد ِّكُك ْـَ ,كاْل ِف ْ
ُكَّنا ُنس ِاف ُر م َع َّ
الص ِائ ُـ ...
النِب ِّي (ملسو هيلع هللا ىلص) َفَم ْـ َي ِع ِب َّ
َ
َ
ِ
ِ
ط َر ...
الكد َيد ,أَْف َ
اـ َحتَّى َبَم َغ َ
ضَ
َخ َرَج ِإَلى َم َّك َة في َرَم َ
افَ ,ف َ
صَ
ِ
ط َر ...
الص َبل َة ِفي َّ
ص َر َّ
السَف ِر َكأَْف َ
خ َي ُارُك ْـ َم ْف َق َ
َف َناسا تَماركا ِفي صك ِـ رس ِ
ّللاِ (ملسو هيلع هللا ىلص) َي ْكَـ َع َرَف َة ...
كؿ َّ
أ َّ ً َ َ ْ
َ ْ َُ
َف رسكؿ َّ ِ
ص ْك ِـ َي ْك ِـ َع َرَف َة ِب َع َرَف َة ...
أ َّ َ ُ َ
ّللا (ملسو هيلع هللا ىلص) َن َيى َع ْف َ
ِ ِ
صيا ِـ رس ِ
ِإ َّف َّ
كؿ هللاِ (ملسو هيلع هللا ىلص) َي ْكَـ َع َرَف َة ...
الن َ
اس َشككا في َ َ ُ
النِب َّي (ملسو هيلع هللا ىلص) ِ ِ
ما َأرَْي ُت َّ
الع ْش ِر َقط ...
صائ ًما في َ
َ
َ
َِّ
ص ْم ُو ...
َح َج ْج ُت َم َع النب ِّي (ملسو هيلع هللا ىلص) َفَم ْـ َي ُ
النح ِر كأَيَّاـ التَّ ْش ِر ِ ِ
َىل ِْ
َّ
اإل ْس َبل ِـ ...
يق ,ع ُيد َنا أ ْ َ
َي ْكُـ َع َرَف َة َكَي ْكُـ ْ َ ُ
النِبي (ملسو هيلع هللا ىلص) ِ
َقِدـ َّ
اء ...
كـ َي ْكَـ َع ُ
الي ُي َ
المد َين َة َف َأرَػ َ
اش َ
كد تَ ُ
َ
كر َ
ص ُ
َ
الن ِ
َف أَِّذ ْف ِفي َّ
اس :أ َّ
ص ْـ َب ِقَّي َة َي ْك ِم ِو ...
اف أ َ
أْ
َف َم ْف َك َ
َك َل َفْم َي ُ
اىمِي ِ
ش ِفي الج ِ
َّة ...
اف َي ْكُـ َع ُ
كم ُو ُق َرْي ٌ
َك َ
َ
اش َ
ص ُ
اء تَ ُ
كر َ
نيى عف ِ
ص َيا ِـ أَيَّا ِـ ِمًنى ...
ََ َ ْ
ِ
َد َخ َل َعَمى أَِبيو ِفي أَيَّا ِـ التَّ ْش ِر ِ
اما ...
يقَ ,فَق َّر َب َل ُو َ
ط َع ً
ِ ِ
َّ ِ ِ ِ َّ
َّاـ أَ ْك ٍل َك ُش ْر ٍب ...
أ َْم َرهُ أ ْ
َف ُي َناد َؼ في أَيَّا ِـ الت ْشريق إن َيا أَي ُ
ص ْم َف إال لمف لـ يجد اليدؼ ...
لـ ُي َر َخص في أياـ التشريق أف ُي َ
ِ َّ
أ ََال ِإ َّف ىِذ ِه أَي ِ ٍ ٍ
ٍ ِ ٍ
صٌر ...
َ
كم ُي َّف إال ُم ْح َ
ص ُ
َّاـ عيد َكأَ ْكل َك ُش ْرب َكذ ْكر َف َبل َي ُ
ُ
ا ْق ِ
ض َيا َي ْك ًما َم َك َان ُو ...
َد َخ َل َعَم َّي َّ
{ى ْل ِع ْن َد ُك ْـ َشي ٌء؟} َفُقْم َناَ :ال ...
النِبي ملسو هيلع هللا ىلص َذ َ
اؿَ :
ات َي ْك ٍـ َفَق َ
ْ
أُ ِ ِ
يف َش ْيًئا ...
َك ْنت تَْقض َ
آخ َر ...
كما َم َك َان ُو َي ْك ًما َ
ص َ
َال َعَم ْي ُك َما ُ
كـ َي ْك ًما َم َك َانو ...
ِإِّني أ ُِر ُيد َّ
ُىِد َؼ َل ُو َح ْي ٌسِ{ ...إِّني ُ
الص ْكَـ}َ ,كأ ْ
آك ُل َكأ ُ
َص ُ
ِ ِ
ط َعا ٍـ َفْمُي ِج ْب ...
َحُد ُك ْـ ِإَلى َ
إ َذا ُدع َي أ َ
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ٜٚ
ٛٓ-ٜٚ
ٓٛ
ٖٛ
٘ٛ
٘ٛ
٘ٛ
٘ٛ
٘ٛ
ٛٙ
ٜٔ
ٖٜ
ٖٜ
ٖٜ
ٖٜ
ٖٜ
ٜٚ
ٜٚ
ٜٜ-ٜٚ
ٕٔٓٔٔٓ-
ٕٔٓٔٔٓ-
ٖٓٔ
ٖٓٔ
ٗٓٔ
ٔٓٚ
ٔٓٛ
ٔٓٛ
ٜٔٓ
ٜٔٓ
ٜٔٓ

ٛٛ
ٜٛ
ٜٓ
ٜٔ

النِب َّي (ملسو هيلع هللا ىلص)َ ,كاف يعتَ ِكف الع ْشر األَك ِ
َف َّ
أ َّ
اخ َر ...
َ َْ ُ َ َ َ
يعتَ ِك ِ
ضٍ
اف َع َش َرَة أَيَّا ٍـ ...
ف في ُك ِّل َرَم َ
َْ ُ
ِ ِ
اعتَ َك َ ِ ِ
اج ِة ...
ْس ُو َفأ َُرِّجُم ُوَ ,كَك َ
ِإ َذا ْ
اف ال َي ْد ُخ ُل اْل َب ْي َت إال ل َح َ
ف ُي ْدني إَل َّي َأر َ
مف َكاف اعتَ َكف م ِعي َفْميعتَ ِك ِ
ف اْلع ْشر األَك ِ
اخ َر ...
َ ْ َ ْ َ َ َ َْ
َ َ َ
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ٔٔٙ
ٔٔٙ
ٕٕٓٔٔٔ-
ٕٓٔ

ِفيرس اآلثار

ـ

اآلثار

ٔ

ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
كمكا أ َْك ...
ص ُ
{إ َذا َشي َد َرُج َبلف ُم ْسم َماف َعَمى ُرْؤَية اْلي َبلؿَ ,ف ُ

ٕ

مف صاـ يكـ الشؾ فقد عصى أبا القاسـ(ملسو هيلع هللا ىلص)

صاحب األثر

الصفحة

عمي بف أبي طالب

ٓٗ

عمار بف ياسر

ٗٚ

ٖ

كاف ابف عمر( ) إذا كاف شعباف تسعاً كعشريف نظر لو ,فإف..

عبد هللا بف عمر

ٗٛ

ٗ

ِ
ِ
َف أُْف ِط َر َي ْك ًما ِم ْف..
َحب ِإَل َّي م ْف أ ْ
كـ َي ْك ًما م ْف َش ْع َب َ
اف أ َ
َأل َْف أ ُ
َص َ

عمي بف أبي طالب

ٗٛ

٘

ِ
َّ ِ
كمكاَ ,كاِ َذا َأرَْيتُ ُـ اْل ِي َبل َؿ
ص ُ
أ ََال َال تََقَّد ُمكا الش ْي َر إ َذا َأرَْيتُ ُـ اْلي َبل َؿ َف ُ
َفأَْف ِط ُركاَ ,فِإ ْف ُغ َّـ َعَم ْي ُك ْـ َفأَِتمكا اْل ِعَّد َة

عمر بف الخطاب

ٓ٘

كعمي بف أبي طالب

ٙ

لك صمت السنة كميا ألفطرت اليكـ الذؼ يشؾ فيو

عمر بف الخطاب

ٓ٘

ٚ

عجبت ممف يتقدـ الشير بيكـ أك يكميف

عبدهللا بف عباس

ٔ٘

ٛ

ِ
اـ َق ْب َل اْلَف ْج ِر
كـ ِإال َم ْف أ ْ
َج َم َع ّ
ال َي ُ
الص َي َ
ص ُ

عبد هللا بف عمر

ٕ٘٘ٗ-

ٜ

الدرد ِاء يُقكؿِ :
ِ
اؿَ{ :فِإِّني
{ع ْن َد ُك ْـ َ
َك َ
اـ؟} َفإ ْف ُقْم َنا :الََ ,ق َ
اف أَُبك َّ ْ َ َ ُ
ط َع ٌ
ص ِائ ٌـ َي ْك ِمي َى َذا
َ

أبك الدرداء

٘٘

ٓٔ

ما يمنعؾ أَف تَدنك ِإَلى أَىمِؾ تَُقِبُميا كتُ ِ
بلعُبيا
ْ َ َّ َ
َ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َُ

عائشة بنت أبي

ٗٙ

بكر الصديق

ٔٔ

ِ
مص ِائ ِـ
اش َرِة لِ َّ
َي ْن َيى َع ِف الُقْبَمةَ ,كاْل ُم َب َ

عبد هللا بف عمر

ٗٙ

ٕٔ

سمعت ابف عباس( ) ُي ْسأؿ عف الُقْبَمة لمصائـ ...

عبد هللا بف عباس

ٙٚ

ٖٔ

ال بأس إني أحب أف أرشفيا كأنا صائـ

أبك ىريرة

ٙٚ

ٗٔ

ظ ُرِنيَ ,فُقْم ُت.. :
كؿ َّ
ّللاِ(ملسو هيلع هللا ىلص) ِفي اْل َم َنا ِـ َف َأرَْيتُ ُو َال َي ْن ُ
َأرَْي ُت َرُس َ

عمر بف الخطاب

ٙٛ
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٘ٔ

َف ابف عمر َكاف يحتَ ِجـ كىك ِ
اف َي ْحتَ ِج ُـ َب ْع َد ..
صائ ٌـ ,ثُ َّـ ِإنَّ ُو َك َ
أ َّ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ

ٔٙ

اف ك ُىما ص ِائم ِ
ِ ِ
أ َّ
اف
َف َس ْعًداَ ,ك ْاب َف ُع َم َرَ ,ك َانا َي ْحتَج َم َ َ َ َ

عبد هللا بف عمر

ٛٓ-ٚٛ

سعد بف أبي كقاص

ٛٓ-ٚٛ

كعبدهللا بف عمر

ٔٚ

ِ
ص ِائ ٌـ
َما َأرَْي ُت أَِبي َقط ْ
احتَ َج َـ ,إال َك ُى َك َ

ىشاـ بف عركة

ٛٓ-ٚٛ

ٔٛ

ِ
كـ
أَْف َ
ط َر اْل َحاج ُـ َكاْل َم ْح ُج ُ

عائشة بنت أبي

ٔٛ

بكر الصديق

ٜٔ

ِ
كـ
أَْف َ
ط َر اْل َحاج ُـ َكاْل َم ْح ُج ُ

عمي بف أبي طالب

ٔٛ

ٕٓ

السَف ِر
كـ ِفي َّ
كاف ال َي ُ
ص ُ

عبد هللا بف عمر

ٖٛ

ٕٔ

تَصكـ أَيَّاـ التَّ ْش ِر ِ ِ
كم َيا
يق ِبمًنىَ ,كَك َ
اف أَُب َ
ص ُ
كىا َي ُ
ُ ُ َ

عائشة بنت أبي

ٖٓٔ

بكر الصديق

ٕٕ

ِ
ٍ ِ
ص ِائ ٌـ
َأرَْي ُت ْاب َف َعبَّاس َي ْرمي اْلج َم َار َك ُى َك َ

عبدهللا بف عباس

ٖٓٔ

ٖٕ

ِِ
ِ
اب الزْى ِرِؼ ع ِف َّ ِ
سأَْل ُت ْاب َف ِشي ٍ
اجِت ِو تَ ْح َت
ّ َ
الرُجل اْل ُم ْعتَكف َي ْذ َى ُب ل َح َ
َ
َ
ٍ
ِ
ؾ
ْس ِب َذل َ
اؿ :ال َبأ َ
َسْقف؟ َق َ

ابف شياب الزىرؼ

ٕٓٔ

133

أولً :القرآف الكريـ وعمومو:
 القرآف الكريـ .

قائمة المصادر والمراجع

 تفسير الطبري :جامع البياف في تأكيل القرآف ,دمحم بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي ,أبك
جعفر الطبرؼ (تٖٓٔىػ) ,تحقيق :أحمد دمحم شاكر ,نشر :مؤسسة الرسالة ,الطبعة األكلى ٕٔٗٓ ,ىػ
 ٕٓٓٓ -ـ.

 أحكاـ القرآف :القاضي دمحم بف عبد هللا أبك بكر بف العربي(تٖٗ٘ىػ) ,تحقيق :دمحم عبد القادر عطا,
نشر :دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,الطبعة الثالثة ٕٔٗٗ ,ىػ  ٕٖٓٓ -ـ.

 تفسير القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف ,أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارؼ
الخزرجي شمس الديف القرطبي (تٔٙٚىػ) ,تحقيق :أحمد البردكني كابراىيـ أطفيش ,نشر :دار الكتب

المصرية – القاىرة ,الطبعة الثانيةٖٔٛٗ ,ىػ  ٜٔٙٗ -ـ.

 تفسير ابف كثير :تفسير القرآف العظيـ ,أبك الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير القرشي البصرؼ ثـ
الدمشقي (تٗٚٚىػ) ,تحقيق :دمحم حسيف شمس الديف ,نشر :دار الكتب العممية ,منشكرات دمحم عمي
بيضكف – بيركت ,الطبعة األكلى  ٜٔٗٔ -ىػ.

 تفسير الجالليف :جبلؿ الديف دمحم بف أحمد المحمي (تٗٛٙىػ) ,كجبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر
السيكطي (تٜٔٔىػ) ,نشر :دار الحديث – القاىرة ,الطبعة األكلى.

 تفسير السعدي :تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف ,عبد الرحمف بف ناصر بف عبد هللا
السعدؼ (تٖٔٚٙ :ىػ) ,تحقيق :عبد الرحمف بف معبل المكيحق ,نشر :مؤسسة الرسالة ,الطبعة :األكلى
ٕٓٗٔىػ  ٕٓٓٓ-ـ.

ثالثاً :كتب الحديث وعمومو:
ٔ -متوف الحديث

 موطأ مالؾ برواية دمحم بف الحسف الشيباني :مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني
(تٜٔٚىػ) ,تعميق كتحقيق :عبد الكىاب عبد المطيف ,نشر :المكتبة العممية ,الطبعة :الثانية .

 الموطأ :مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني (تٜٔٚىػ) ,تحقيق :دمحم مصطفى
األعظمي ,نشر :مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف لؤلعماؿ الخيرية كاإلنسانية  -أبك ظبي – اإلمارات,

الطبعة األكلى ٕٔٗ٘ ,ىػ  ٕٓٓٗ -ـ.

 المصنف :أبك بكر عبد الر ازؽ بف ىماـ بف نافع الحميرؼ اليماني الصنعاني (تٕٔٔىػ) ,تحقيق :حبيب
الرحمف األعظمي ,نشر :المجمس العممي -اليند ,تكزيع :المكتب اإلسبلمي – بيركت ,الطبعة الثانية,
ٖٓٗٔق.

 المصنف في األحاديث واآلثار :أبك بكر بف أبي شيبة ,عبد هللا بف دمحم بف إبراىيـ العبسي (تٖٕ٘ىػ),
تحقيق :كماؿ يكسف الحكت ,نشر :مكتبة الرشد – الرياض ,الطبعة األكلى.ٜٔٗٓ ,
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 مسند اإلماـ أحمد بف حنبل :أبك عبد هللا أحمد بف دمحم بف حنبل(تٕٔٗىػ),تحقيق :شعيب األرنؤكط -
عادؿ مرشد ,كآخركف ,نشر :مؤسسة الرسالة ,الطبعة األكلى ٕٔٗٔ ,ىػ  ٕٓٓٔ -ـ.

 سنف الدارمي :أبك دمحم عبد هللا بف عبد الرحمف بف الفضل الدارمي( ,تٕ٘٘ىػ) ,تحقيق :حسيف سميـ
أسد الداراني ,نشر :دار المغني لمنشر كالتكزيع ,المممكة العربية السعكدية ,الطبعة األكلى ٕٔٗٔ ,ىػ -
ٕٓٓٓ ـ.

 صحيح البخاري :دمحم بف إسماعيل أبك عبدهللا البخارؼ(تٕ٘ٙق) ,طبعة :دار ابف كثير -دمشق –
بيركت ,الطبعة األكلى ٖٕٗٔقٕٕٓٓ ,ـ.

 صحيح مسمـ :المسند الصحيح المختصر بنقل العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ,

مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرؼ النيسابكرؼ (تٕٔٙىػ) ,تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ,نشر :دار
إحياء التراث العربي – بيركت.

 سنف ابف ماجو :ابف ماجة أبك عبد هللا دمحم بف يزيد القزكيني(تٖٕٚىػ) ,تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي,
نشر :دار إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحمبي.

ِ
الس ِج ْستاني
 سنف أبي داود :أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدؼ ّ
(تٕ٘ٚىػ) ,تحقيق :دمحم محيي الديف عبد الحميد ,نشر :المكتبة العصرية ,صيدا – بيركت.

 سنف الترمذي :أبك عيسى دمحم بف عيسى بف َس ْكرة الترمذؼ(تٕٜٚىػ) ,تحقيق :كتعميق :أحمد دمحم شاكر
(جػ ٔ ,)ٕ ,كدمحم فؤاد عبد الباقي (جػ ٖ) ,كابراىيـ عطكة عكض(جػ ٗ ,)٘ ,نشر :شركة مكتبة كمطبعة
مصطفى البابي الحمبي – مصر ,الطبعة الثانية ٖٜٔ٘ ,ىػ  ٜٔٚ٘ -ـ.

 سنف النسائي :أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني ,النسائي (تٖٖٓىػ) ,تحقيق :عبد
الفتاح أبك غدة ,نشر :مكتب المطبكعات اإلسبلمية – حمب ,الطبعة الثانية ٔٗٓٙ ,ق– ٜٔٛٙـ.

 السنف الكبرى :أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني ,النسائي (تٖٖٓىػ) ,تحقيق :حسف
عبد المنعـ شمبي ,نشر :مؤسسة الرسالة بيركت ,الطبعة األكلى ٕٔٗٔ ,ىػ  ٕٓٓٔ -ـ.

 مسند أبي يعمى :أبك يعمى أحمد بف عمي بف المثُنى بف يحيى التميمي ,المكصمي (تٖٓٚىػ) ,تحقيق:
حسيف سميـ أسد ,نشر :دار المأمكف لمتراث – دمشق ,الطبعة األكلىٜٔٛٗ – ٔٗٓٗ ,ـ.
 صحيح ابف خزيمة :أبك بكر دمحم بف إسحاؽ بف خزيمة(تٖٔٔىػ) ,تحقيق :د .دمحم مصطفى األعظمي,
نشر :المكتب اإلسبلمي – بيركت.

 شرح معاني اآلثار :أبك جعفر أحمد بف دمحم بف سبلمة المصرؼ المعركؼ بالطحاكؼ (تٕٖٔىػ),
تحقيق :دمحم زىرؼ النجار كدمحم سيد جاد الحق ,راجعو كرقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو :د يكسف عبد الرحمف

المرعشمي ,نشر :عالـ الكتب ,الطبعة األكلى  ٔٗٔٗ -ىػ ٜٜٔٗ ,ـ.

 المعجـ األوسط :سميماف بف أحمد بف أيكب ,أبك القاسـ الطبراني (تٖٓٙىػ) ,تحقيق :طارؽ بف عكض
هللا بف دمحم  ,عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني ,نشر :دار الحرميف – القاىرة.
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 المعجـ الكبير :سميماف بف أحمد بف أيكب ,أبك القاسـ الطبراني (تٖٓٙىػ) ,تحقيق :حمدؼ بف عبد
المجيد السمفي ,نشر :مكتبة ابف تيمية – القاىرة ,الطبعة الثانية .

 سنف الدارقطني :أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد البغدادؼ الدارقطني (تٖ٘ٛىػ) ,تحقيق :شعيب
األرنؤكط ,كآخركف ,نشر :مؤسسة الرسالة ,بيركت – لبناف ,الطبعة األكلى ٕٔٗٗ ,ىػ  ٕٓٓٗ -ـ.

 المستدرؾ عمى الصحيحيف :أبك عبد هللا الحاكـ دمحم بف عبد هللا ,المعركؼ بابف البيع (تٗٓ٘ :ىػ),
تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ,نشر :دار الكتب العممية -بيركت ,الطبعة األكلىٜٜٔٓ–ٔٗٔٔ ,ـ.

 حمية األولياء وطبقات األصفياء :أبك نعيـ أحمد بف عبد هللا بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف
األصبياني (تٖٗٓ :ىػ) ,نشر :السعادة  -بجكار محافظة مصرٖٜٔٗ ,ىػ ٜٔٚٗ -ـ.

الخ ْس َرْك ِجردؼ الخراساني ,أبك بكر البييقي
 السنف الكبرى :أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ُ
(تٗ٘ٛىػ) ,تحقيق :دمحم عبد القادر عطا ,نشر :دار الكتب العممية ,بيركت – لبنات ,الطبعة الثالثة,
ٕٗٗٔ ىػ  ٕٖٓٓ -ـ.

الخ ْس َرْك ِجردؼ الخراساني ,أبك بكر البييقي
 الخالفيات لمبييقي :أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ُ
(تٗ٘ٛىػ) ,تحقيق :مشيكر بف حسف آؿ سمماف ,نشر :دار الصميعي ,الطبعة األكلى ,المجمد األكؿ
ٗٔٗٔ ىػ  ٜٜٔٗ -ـ ,المجمد الثاني ٘ٔٗٔ ىػ  ٜٜٔ٘ -ـ ,المجمد الثالث  ٔٗٔٚىػ  ٜٜٔٚ -ـ.

البستي (تٖٗ٘ىػ),
 اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف :دمحم بف حباف بف أحمد بف حباف ,الدارميُ ,
ترتيب :األمير عبلء الديف عمي بف بمباف الفارسي (المتكفى ٖٜٚ :ىػ) ,تحقيق :شعيب األرنؤكط ,نشر:
مؤسسة الرسالة ,بيركت ,الطبعة األكلى ٔٗٓٛ ,ىػ  ٜٔٛٛ -ـ.

ٕ -الشروح والتخريج

 معالـ السنف :أبك سميماف حمد بف دمحم بف إبراىيـ بف الخطاب البستي المعركؼ بالخطابي (تٖٛٛىػ),
نشر :المطبعة العممية – حمب ,الطبعة األكلى ٖٔ٘ٔ ىػ  ٜٖٕٔ -ـ.

 التمييد لما في الموطأ مف المعاني واألسانيد :أبك عمر يكسف بف عبد هللا بف دمحم بف عبد
البر(تٖٗٙىػ) ,تحقيق :مصطفى بف أحمد العمكؼ  ,دمحم عبد الكبير البكرؼ ,نشر :ك ازرة عمكـ األكقاؼ
كالشؤكف اإلسبلمية – المغرب ,عاـ النشر ٖٔٛٚ :ىػ.

 الستذكار :أبك عمر يكسف بف عبد هللا بف دمحم بف عبد البر (تٖٗٙىػ) ,تحقيق :سالـ دمحم عطا ,دمحم
عمي معكض ,نشر :دار الكتب العممية – بيركت ,الطبعة األكلىٕٔٗٔ ,قٕٓٓٓ-ـ.

 المنتقى شرح الموطأ :أبك الكليد سميماف بف خمف بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي القرطبي الباجي
األندلسي (تٗٗٚىػ) ,نشر :مطبعة السعادة  -بجكار محافظة مصر ,الطبعة األكلى ٖٖٕٔ ,ىػ .
الم ْعمـ بفوائد مسمـ :أبك عبد هللا دمحم بف عمي بف عمر التَّ ِميمي المازرؼ المالكي (تٖ٘ٙىػ) ,تحقيق:
ُ 
المؤسسة الكطنية لمكتاب بالجزائر,
فضيمة الشيخ دمحم الشاذلي النيفر ,نشر :الدار التكنسية لمنشر,
ّ
الدراسات بيت الحكمة ,الطبعة الثانية ٜٔٛٛ ,ـ ,كالجزء الثالث
المؤسسة الكطنية لمترجمة كالتحقيق ك ّ
ّ
صدر بتاريخ ٜٜٔٔـ.
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 المسالِؾ في شرح مو َّ
طأ مالؾ :القاضي دمحم بف عبد هللا أبك بكر بف العربي(تٖٗ٘ىػ) ,قرأه كعّمق عميو:
َُ
الغرب اإلسبلمي ,الطبعة األكلى,
دمحم بف الحسيف السميماني كعائشة بنت الحسيف السميماني ,نشرَ :دار َ
 ٕٔٗٛىػ  ٕٓٓٚ -ـ.

 اإلفصاح عف معاني الصحاح :يحيى (بف ُى َب ْي َرة) بف دمحم بف ىبيرة الذىمي الشيباني ,أبك المظفر ,عكف
ّ
الديف (تٓ٘ٙىػ) ,تحقيق :فؤاد عبد المنعـ أحمد ,نشر :دار الكطف ,سنة النشرٔٗٔٚ :ىػ .
الش ِ
الش ِ
افي في َشْرح م ْسَند َّ
َّ 
افعي :مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف دمحم بف دمحم بف دمحم ابف عبد
ُ
ْ
الكريـ الشيباني الجزرؼ ابف األثير (تٙٓٙىػ) ,تحقيق :أحمد بف سميماف  -أبي تميـ َياسر بف إبراىيـ,
نشرَ :مكتَب َة الرْشِد ,الرياض  -المممكة العربية السعكدية ,الطبعة األكلي ٕٔٗٙ ,ىػ  ٕٓٓ٘ -ـ.
 المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككؼ (تٙٚٙىػ),
نشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت ,الطبعة الثانية. ٖٜٕٔ ,

 إحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ :ابف دقيق العيد(,تٕٓٚق) نشر :مطبعة السنة الدمحمية ,بدكف طبعة
كبدكف تاريخ .

 الميذب في اختصار السنف الكبير :لئلماـ أبك عبدهللا دمحم بف أحمد بف عثماف الذىبي
الشافعي(ت ,)ٚٗٛتحقيق :دار المشكاة لمبحث العممي ,طبعة دار الكطف لمنشر ,الطبعة األكلى,
ٕٕٗٔقٕٕٓٓ-ـ.

 نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي :جماؿ الديف أبك دمحم عبد هللا
بف يكسف بف دمحم الزيمعي (تٕٚٙىػ) ,تحقيق :دمحم عكامة ,نشر :مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر -
بيركت -لبناف /دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية -جدة – السعكدية ,الطبعة األكلىٔٗٔٛ ,ىػٜٜٔٚ/ـ.

 اختصار عموـ الحديث :أبك الفداء إسماعيل بف عمر بف كثير القرشي البصرؼ ثـ الدمشقي(تٗٚٚىػ),
تحقيق :أحمد دمحم شاكر ,نشر :دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,الطبعة الثانية .

 البدر المنير في تخريج األحاديث كاألثار الكاقعة في الشرح الكبير ,ابف الممقف سراج الديف أبك حفص
عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرؼ (تٗٓٛىػ) ,تحقيق :مصطفى أبك الغيط كعبد هللا سميماف
كياسر كماؿ ,نشر :دار اليجرة لمنشر كالتكزيع الرياض ,الطبعة األكلىٕٔٗ٘ ,ىػٕٓٓٗ-ـ.

 اإلعالـ بفوائد عمدة األحكاـ :ابف الممقف سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي
المصرؼ(تٗٓٛىػ) ,تحقيق :عبد العزيز بف أحمد بف دمحم المشيقح ,نشر :دار العاصمة لمنشر كالتكزيع,

المممكة العربية السعكدية ,الطبعة األكلى ٔٗٔٚ ,ىػٜٜٔٚ-ـ.

 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي بكر بف سميماف الييثمي (تٛٓٚىػ),
تحقيق :حساـ الديف القدسي ,نشر :مكتبة القدسي ,القاىرة ,عاـ النشر ٔٗٔٗ :ىػ ٜٜٔٗ ,ـ.

 طرح التثريب في شرح التقريب :أبك الفضل زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف بف أبي
بكر بف إبراىيـ العراقي (تٛٓٙىػ) ,أكممو ابنو :أحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف الكردؼ ال ارزياني ثـ

المصرؼ ,أبك زرعة كلي الديف ,ابف العراقي (تٕٛٙىػ) ,نشر :الطبعة المصرية القديمة.
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 إتحاؼ الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة :أبك العباس شياب الديف أحمد بف أبي بكر بف إسماعيل
البكصيرؼ الكناني الشافعي (تٓٗٛىػ) ,تحقيق :دار المشكاة لمبحث العممي ,دار النشر :دار الكطف
لمنشر ,الرياض ,الطبعة األكلى ٕٔٗٓ ,ىػ ٜٜٜٔ -ـ.

 فتح الباري شرح صحيح البخاري :أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضل العسقبلني الشافعي ,نشر :دار
المعرفة  -بيركت ,ٖٜٔٚ ,ترقيـ :دمحم فؤاد عبد الباقي.

 إتحاؼ الميرة بالفوائد المبتكرة مف أطراؼ العشرة :أبك الفضل أحمد بف عمي بف دمحم بف أحمد بف حجر
العسقبلني (تٕ٘ٛىػ) ,تحقيق :مركز خدمة السنة كالسيرة ,نشر :مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحف

الشريف (بالمدينة) ,كمركز خدمة السنة كالسيرة النبكية (بالمدينة) ,الطبعة األكلى  ٔٗٔ٘ ,ىػ ٜٜٔٗ -ـ

 الدراية في تخريج أحاديث اليداية :أبك الفضل أحمد بف عمي بف دمحم بف أحمد بف حجر العسقبلني
(تٕ٘ٛىػ) ,تحقيق :السيد عبد هللا ىاشـ اليماني المدني ,نشر  :دار المعرفة – بيركت .

 نخب األفكار في تنقيح مباني األخبار في شرح معاني اآلثار :أبك دمحم محمكد بف أحمد بف مكسى بف
أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفي بدر الديف العينى (ت٘٘ٛىػ) ,تحقيق :أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ ,نشر:
ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية – قطر ,الطبعة األكلى ٕٜٔٗ ,ىػ  ٕٓٓٛ -ـ.

 عمدة القاري شرح صحيح البخاري :أبك دمحم محمكد بف أحمد بف مكسى الغيتابى الحنفي بدر الديف
العينى (ت٘٘ٛىػ) ,نشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت.

 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري :أحمد بف دمحم بف أبى بكر بف عبد الممؾ القسطبلني القتيبي
المصرؼ ,أبك العباس ,شياب الديف (تٖٕٜىػ) ,نشر :المطبعة الكبرػ األميرية ,مصر ,الطبعة

السابعة ٖٕٖٔ ,ىػ .

 شرح الزرقاني عمى موطأ اإلماـ مالؾ :دمحم بف عبد الباقي بف يكسف الزرقاني المصرؼ األزىرؼ,
تحقيق :طو عبد الرءكؼ سعد ,نشر :مكتبة الثقافة الدينية – القاىرة ,الطبعة :األكلىٕٔٗٗ ,ىػ -
ٖٕٓٓـ.

 سبل السالـ :دمحم بف إسماعيل بف صبلح الصنعاني(تٕٔٔٛىػ) ,نشر :دار الحديث ,بدكف طبعة
كبدكف تاريخ.

 كشف المثاـ شرح عمدة األحكاـ :شمس الديف ,أبك العكف دمحم بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي
(ت ٔٔٛٛىػ) ,تحقيق :نكر الديف طالب ,نشر :ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية  -الككيت ,دار
النكادر – سكريا ,الطبعة األكلى ٕٔٗٛ ,ىػ  ٕٓٓٚ -ـ.

 نيل األوطار :دمحم بف عمي بف دمحم بف عبد هللا الشككاني اليمني (تٕٓ٘ٔىػ) ,تحقيق :عصاـ الديف
الصبابطي ,نشر :دار الحديث ,مصر ,الطبعة األكلىٖٔٗٔ ,ىػ ٜٜٖٔ -ـ.

 التعميق الممجد عمى موطأ دمحم :عبد الحي بف دمحم عبد الحميـ األنصارؼ المكنكؼ اليندؼ ,أبك الحسنات

(ت ٖٗٓٔىػ) ,تعميق كتحقيق :تقي الديف الندكؼ ,نشر :دار القمـ ,دمشق ,الطبعة الرابعة ٕٔٗٙ ,ىػ -
ٕ٘ٓٓ ـ.
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 عوف المعبود شرح سنف أبي داود ,ومعو حاشية ابف القيـ :دمحم أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر ,أبك
عبد الرحمف ,شرؼ الحق ,الصديقي ,العظيـ آبادؼ (تٖٕٜٔىػ) ,نشر :دار الكتب العممية – بيركت,
الطبعة الثانية ٔٗٔ٘ ,ىػ.

 تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي :أبك العبل دمحم عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرػ
(تٖٖ٘ٔىػ) ,نشر :دار الكتب العممية – بيركت ,بدكف طبعة كال تاريخ.

 كشف المغطى مف المعني واأللفاظ الواردة في الموطأ :دمحم الطاىر ابف عاشكر ,ضبط نصو كعمق عميو
كخرج أحاديث ,د .طو السكيرحي ,طبعة :دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة ,الطبعة الثانية

ٕٔٗٛق ٕٓٓٚـ.

 اإلفياـ في شرح عمدة األحكاـ :عبد العزيز بف عبد هللا بف باز (تٕٓٗٔىػ) ,حققو كاعتنى بو كخرج
أحاديثو :د .سعيد بف عمي بف كىف القحطاني ,نشر :تكزيع مؤسسة الجريسي.

رابعاً :كتب أصوؿ الفقو والقواعد الفقيية:

 العدة في أصوؿ الفقو :القاضي أبك يعمى  ,دمحم بف الحسيف بف دمحم بف خمف ابف الفراء (تٗ٘ٛىػ),
تحقيق :د أحمد بف عمي بف سير المباركي ,الطبعة الثانية ٓٔٗٔ ىػ ٜٜٔٓ-ـ.

 التبصرة في أصوؿ الفقو :أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسف الشيرازؼ (تٗٚٙىػ) ,تحقيق :د .دمحم
حسف ىيتك ,نشر :دار الفكر – دمشق ,الطبعة األكلىٖٔٗٓ ,ق.

 شفاء الغميل في بياف الشبو والمخيل ومسالؾ التعميل :أبك حامد دمحم بف دمحم الغزالي الطكسي (ت٘ٓ٘
ىػ) ,تحقيق :د .حمد الكبيسي ,نشر :مطبعة اإلرشاد – بغداد ,الطبعة األكلى ٖٜٔٓ ,ىػ  ٜٔٚٔ -ـ.

 المحصوؿ في أصوؿ الفقو :القاضي دمحم بف عبد هللا أبك بكر بف العربي(تٖٗ٘ىػ) ,تحقيق :حسيف
عمي اليدرؼ  -سعيد فكدة ,نشر :دار البيارؽ – عماف ,الطبعة األكلىٕٔٗٓ ,ىػ ٜٜٜٔ -ـ.

 اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ :أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي اآلمدؼ (تٖٔٙىػ) ,تحقيق :عبد
الرزاؽ عفيفي ,نشر :المكتب اإلسبلمي ,بيركت -دمشق -لبناف.

الحراني
 صفة الفتوى والمفتي والمستفتي :أبك عبد هللا أحمد بف حمداف بف شبيب بف حمداف النميرؼ ّ
الحنبمي (تٜ٘ٙىػ) ,تحقيق :دمحم ناصر الديف األلباني ,نشر :المكتب اإلسبلمي – بيركت ,الطبعة
الثالثةٖٜٔٚ ,ق.

 اإلبياج في شرح المنياج :تقي الديف أبك الحسف عمي بف عبد الكافي السبكي ككلده تاج الديف أبك نصر
عبد الكىاب ,نشر :دار الكتب العممية –بيركت ,عاـ النشرٔٗٔٙ :ىػ  ٜٜٔ٘ -ـ.

 البحر المحيط في أصوؿ الفقو :أبك عبد هللا بدر الديف دمحم بف عبد هللا بف بيادر الزركشي (تٜٗٚىػ),
نشر :دار الكتبي ,الطبعة األكلىٔٗٔٗ ,ىػ ٜٜٔٗ -ـ.

 الغيث اليامع شرح جمع الجوامع :كلي الديف أبي زرعة أحمد بف عبد الرحيـ العراقي (تٕٛٙ :ىػ),
تحقيق :دمحم تامر حجازؼ ,نشر :دار الكتب العممية ,الطبعة األكلىٕٔٗ٘ ,ىػ ٕٓٓٗ -ـ.
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الن ْعم ِ
ظ ِائُر َعَمى م ْذ َى ِب أَِبي َحِنْي َف َة ُّ
اه َو َّ
اف :زيف الديف بف إبراىيـ بف دمحم ,المعركؼ بابف نجيـ
الن َ
ْ األ ْ
َشَب ُ
َ
َ
ْ
المصرؼ (تٜٓٚىػ) ,كضع حكاشيو كخرج أحاديثو :الشيخ زكريا عميرات ,نشر :دار الكتب العممية,
بيركت – لبناف ,الطبعة األكلى ٜٔٗٔ ,ىػ  ٜٜٜٔ -ـ .

 حاشية العطار عمى شرح الجالؿ المحمي عمى جمع الجوامع :حسف بف دمحم بف محمكد العطار الشافعي
(تٕٓ٘ٔىػ) ,نشر :دار الكتب العممية ,بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

 الوجيز في أصوؿ الفقو اإلسالمي :األستاذ الدكتكر دمحم مصطفى الزحيمي ,نشر :دار الخير لمطباعة
كالنشر كالتكزيع ,دمشق – سكريا ,الطبعة الثانية ٕٔٗٚ ,ىػ  ٕٓٓٙ -ـ.

سف الجيزاني ,نشر :دار ابف
 معالـ أصوؿ الفقو عند أىل السنة والجماعةَّ :
حس ْيف بف َح ْ
محمد ْ
بف َ
الجكزؼ ,الطبعة الخامسة ٕٔٗٚ ,ىػ.
 الشرح الكبير لمختصر األصوؿ مف عمـ األصوؿ :أبك المنذر محمكد بف دمحم بف مصطفى بف عبد
المطيف المنياكؼ ,نشر :المكتبة الشاممة ,مصر ,الطبعة األكلى ٖٕٔٗ ,ىػ  ٕٓٔٔ -ـ.

خامساً :كتب الفقو:
ٔ -الفقو الحنفي:

 األصل المعروؼ بالمبسوط :أبك عبد هللا دمحم بف الحسف بف فرقد الشيباني (تٜٔٛىػ) ,تحقيق :أبك الكفا
األفغاني ,نشر :إدارة القرآف كالعمكـ اإلسبلمية – كراتشي.

 الحجة عمى أىل المدينة :أبك عبد هللا دمحم بف الحسف بف فرقد الشيباني (المتكفىٜٔٛ :ىػ) ,تحقيق:
ميدؼ حسف الكيبلني القادرؼ ,نشر :عالـ الكتب – بيركت ,الطبعة الثالثةٖٔٗٓ ,ق.

 التجريد لمقدوري :أحمد بف دمحم بف أحمد بف جعفر بف حمداف أبك الحسيف القدكرؼ (ت ٕٗٛىػ) ,تحقيق:
مركز الدراسات الفقيية كاالقتصادية ,أ .د دمحم أحمد سراج  -أ .د عمي جمعة دمحم ,نشر :دار السبلـ –
القاىرة ,الطبعة الثانية ٕٔٗٚ ,ىػ  ٕٓٓٙ -ـ.

 المبسوط :دمحم بف أحمد بف أبي سيل شمس األئمة السرخسي (تٖٗٛىػ) ,نشر :دار المعرفة – بيركت,
بدكف طبعة ,تاريخ النشرٔٗٔٗ :ىػ ٜٜٖٔ -ـ.

 تحفة الفقياء :دمحم بف أحمد بف أبي أحمد ,أبك بكر عبلء الديف السمرقندؼ (تٓٗ٘ىػ) ,نشر :دار
الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,الطبعة الثانية ٔٗٔٗ ,ىػ  ٜٜٔٗ -ـ.

 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع :عبلء الديف ,أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي
(ت٘ٛٚىػ) ,نشر :دار الكتب العممية ,الطبعة الثانيةٔٗٓٙ ,ىػ ٜٔٛٙ -ـ.

 اليداية في شرح بداية المبتدي :عمي بف أبي بكر بف عبد الجميل الفرغاني المرغيناني ,أبك الحسف
برىاف الديف (تٖٜ٘ىػ) ,تحقيق :طبلؿ يكسف ,نشر :دار احياء التراث العربي  -بيركت – لبناف .

 اليداية في شرح بداية المبتدي :عمي بف أبي بكر بف عبد الجميل الفرغاني المرغيناني ,أبك الحسف
برىاف الديف (تٖٜ٘ىػ) ,تحقيق :طبلؿ يكسف ,نشر :دار احياء التراث العربي  -بيركت – لبناف.
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 المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلماـ أبي حنيفة رضي هللا عنو ,أبك المعالي برىاف الديف محمكد
بف َم َازَة البخارؼ الحنفي (تٙٔٙىػ) ,تحقيق :عبد الكريـ سامي الجندؼ ,نشر :دار الكتب العممية,
بيركت -لبناف ,الطبعة األكلى ٕٔٗٗ,ىػ ٕٓٓٗ -ـ.

 الختيار لتعميل المختار :عبد هللا بف محمكد بف مكدكد المكصمي البمدحي ,مجد الديف أبك الفضل الحنفي
(تٖٙٛىػ) ,عمييا تعميقات :الشيخ محمكد أبك دقيقة (مف عمماء الحنفية كمدرس بكمية أصكؿ الديف
سابقا) ,نشر :مطبعة الحمبي  -القاىرة ,تاريخ النشر ٖٔ٘ٙ :ىػ  ٜٖٔٚ -ـ.
 تبييف الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية ِ
الشْم ِب ِي :عثماف بف عمي بف محجف البارعي ,فخر الديف
ّ ّ
الزيمعي الحنفي (تٖٗ ٚىػ) ,الحاشية :شياب الديف أحمد بف دمحم بف أحمد بف يكنس بف إسماعيل بف
الشْمِبي (تٕٔٓٔ ىػ) ,نشر :المطبعة الكبرػ األميرية  -بكالؽ ,القاىرة ,الطبعة األكلىٖٖٔٔ ,
يكنس ِّ
ىػ .

 البناية شرح اليداية :أبك دمحم محمكد بف أحمد بف مكسى الغيتابى الحنفي بدر الديف العينى (ت٘٘ٛىػ),
نشر :دار الكتب العممية  -بيركت ,لبناف ,الطبعة األكلى ٕٔٗٓ ,ىػ  ٕٓٓٓ -ـ.

 منحة السموؾ في شرح تحفة المموؾ :أبك دمحم محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى
الحنفي بدر الديف العينى (ت٘٘ٛىػ) ,تحقيق :د .أحمد عبد الرزاؽ الكبيسي ,نشر :ك ازرة األكقاؼ
كالشؤكف اإلسبلمية – قطر ,الطبعة األكلىٕٔٗٛ ,ىػ ٕٓٓٚ -ـ.

 فتح القدير :كماؿ الديف دمحم بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ (تٔٛٙىػ) ,نشر :دار
الفكر ,بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

 البحر الرائق شرح كنز الدقائق :زيف الديف بف إبراىيـ بف دمحم ,المعركؼ بابف نجيـ المصرؼ
(تٜٓٚىػ) ,نشر :دار الكتاب اإلسبلمي ,الطبعة الثانية  -بدكف تاريخ.

 مراقي الفالح شرح متف نور اإليضاح :حسف بف عمار بف عمي الشرنببللي المصرؼ الحنفي
(تٜٔٓٙىػ) ,اعتنى بو كراجعو :نعيـ زرزكر ,نشر :المكتبة العصرية ,الطبعة األكلى ٕٔٗ٘ ,ىػ -
ٕ٘ٓٓ ـ.

 مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر :عبد الرحمف بف دمحم بف سميماف المدعك بشيخي زاده ,يعرؼ
بداماد أفندؼ (تٔٓٚٛىػ) ,نشر :دار إحياء التراث العربي.

 رد المحتار عمى الدر المختار :ابف عابديف ,دمحم أميف بف عابديف الدمشقي الحنفي (تٕٕ٘ٔىػ) ,نشر:
دار الفكر-بيركت ,الطبعة الثانيةٕٔٗٔ ,ىػ ٜٜٕٔ -ـ.

 المباب في شرح الكتاب :عبد الغني بف طالب بف حمادة بف إبراىيـ الغنيمي الدمشقي الميداني
الحنفي(تٕٜٔٛىػ) ,تحقيق :دمحم محيي الديف عبد الحميد ,نشر :المكتبة العممية ,بيركت – لبناف.

ٕ -الفقو المالكي:

 المدونة :مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني (تٜٔٚىػ) ,نشر :دار الكتب العممية,
الطبعة األكلىٔٗٔ٘ ,ىػ ٜٜٔٗ -ـ.
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الزيادات عمى ما في المد َّونة مف غيرىا مف األ ِ
َّ 
النوادر و ِّ
ُميات :أبك دمحم عبد هللا بف (أبي زيد) عبد
َ
َ
الرحمف النفزؼ ,القيركاني ,المالكي (تٖٛٙىػ) ,تحقيق :الدكتكر :عبد الفتّاح دمحم الحمك ,كآخركف ,نشر:
دار الغرب اإلسبلمي ,بيركت ,الطبعة األكلى ٜٜٜٔ ,ـ.

 التمقيف في الفقو المالكي :أبك دمحم عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادؼ المالكي (تٕٕٗىػ),
تحقيق :أبي أكيس دمحم بك خبزة الحسني التطكاني ,نشر :دار الكتب العممية ,الطبعة األكلى ٕ٘ٗٔىػ-
ٕٗٓٓـ.

 شرح الرسالة :أبك دمحم عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادؼ المالكي (تٕٕٗ ىػ) ,اعتنى بو:
أبك الفضل الدمياطي أحمد بف عمي ,نشر :دار ابف حزـ ,الطبعة األكلى ٕٔٗٛ ,ىػ ٕٓٓٚ -ـ.

 الجامع لمسائل المدونة :أبك بكر دمحم بف عبد هللا بف يكنس التميمي الصقمي (تٔ٘ٗ ىػ) ,تحقيق:
مجمكعة باحثيف في رسائل دكتكراه ,نشر :معيد البحكث العممية كاحياء التراث اإلسبلمي  -جامعة أـ
القرػ ,تكزيع :دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,الطبعة األكلى ٖٔٗٗ ,ىػ  ٕٖٓٔ -ـ.

 الكافي في فقو أىل المدينة :أبك عمر يكسف بف عبد هللا بف دمحم بف عبد البر بف عاصـ النمرؼ
القرطبي (تٖٗٙىػ) ,تحقيق :دمحم دمحم أحيد كلد ماديؾ المكريتاني ,نشر :مكتبة الرياض الحديثة,
الرياض ,المممكة العربية السعكدية ,الطبعة الثانيةٔٗٓٓ ,ىػٜٔٛٓ/ـ.

 المقدمات المميدات :أبك الكليد دمحم بف أحمد بف رشد القرطبي (تٕٓ٘ىػ) ,تحقيق :الدكتكر دمحم حجي,
نشر :دار الغرب اإلسبلمي ,بيركت – لبناف ,الطبعة األكلى ٔٗٓٛ ,ىػ  ٜٔٛٛ -ـ.

 البياف والتحصيل كالشرح كالتكجيو كالتعميل لمسائل المستخرجة :أبك الكليد دمحم بف أحمد بف رشد القرطبي
(تٕٓ٘ىػ) ,تحقيق :د دمحم حجي كآخركف ,نشر :دار الغرب اإلسبلمي ,بيركت – لبناف ,الطبعة الثانية,
 ٔٗٓٛىػ  ٜٔٛٛ -ـ.

 بداية المجتيد ونياية المقتصد :أبك الكليد دمحم بف أحمد بف دمحم بف أحمد بف رشد القرطبي الشيير بابف
رشد الحفيد (تٜ٘٘ىػ) ,نشر :دار الحديث – القاىرة ,بدكف طبعة ,تاريخ النشرٕٔٗ٘ :ىػ  ٕٓٓٗ -ـ.
 مَن ِ
الت ِ
يل كنتائج لطائف التَّأ ِْكيل في َشرِح المد َّكنة كح ِل م ِ
حص ِ
اى ُج َّ
شكبلتيا :أبك الحسف عمي بف سعيد
َ
َّ ُ
مياطي  -أحمد بف عمي ,نشر :دار ابف
الرجراجي (المتكفى :بعد ٖٖٙىػ) ,اعتنى بو :أبك الفضل ّ
الد َ
ّ
حزـ ,الطبعة األكلى ٕٔٗٛ ,ىػ  ٕٓٓٚ -ـ.
 جامع األميات :عثماف بف عمر بف أبي بكر بف يكنس ,أبك عمرك جماؿ الديف ابف الحاجب الكردؼ
المالكي (تٙٗٙىػ) ,تحقيق :أبك عبد الرحمف األخضر األخضرؼ ,نشر :اليمامة لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ,الطبعة الثانيةٕٔٗٔ ,ىػ ٕٓٓٓ -ـ.

 الذخيرة :أبك العباس شياب الديف أحمد المالكي الشيير بالقرافي (تٙٛٗ :ىػ) ,تحقيق :دمحم حجي
كآخركف ,نشر :دار الغرب اإلسبلمي -بيركت ,الطبعة األكلى ٜٜٔٗ ,ـ.

 القوانيف الفقيية :أبك القاسـ ,دمحم بف أحمد ,ابف جزؼ الكمبي الغرناطي (تٔٗٚىػ) بدكف طبعة كال
تاريخ.
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 مختصر العالمة خميل :خميل بف إسحاؽ ,المالكي المصرؼ (تٚٚٙىػ) ,تحقيق :أحمد جاد ,نشر :دار
الحديث/القاىرة ,الطبعة األكلىٕٔٗٙ ,ىػٕٓٓ٘/ـ.

 المختصر الفقيي لبف عرؼ :دمحم بف دمحم ابف عرفة(تٖٓ ٛىػ) ,تحقيق :د .حافع عبد الرحمف دمحم
خير ,نشر :مؤسسة خمف أحمد الخبتكر لؤلعماؿ الخيرية ,الطبعة األكلى ٖٔٗ٘ ,ىػ  ٕٓٔٗ -ـ.

 التاج واإلكميل لمختصر خميل :دمحم بف يكسف بف أبي القاسـ ,أبك عبد هللا المكاؽ المالكي (تٜٛٚىػ),
نشر :دار الكتب العممية ,الطبعة األكلىٔٗٔٙ ,ىػٜٜٔٗ-ـ.

 مواىب الجميل في شرح مختصر خميل :شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف دمحم ,المعركؼ بالحطاب
الرعيني المالكي (تٜٗ٘ىػ) ,نشر :دار الفكر ,الطبعة الثالثةٕٔٗٔ ,ىػ ٜٜٕٔ -ـ.

 متف العشماوية في مذىب اإلماـ مالؾ :عبد البارؼ بف أحمد بف عبد الغني ,أبك النجا العشماكؼ
القاىرؼ األزىرؼ المالكي (ت ؽ ٓٔىػ) ,نشر :شركة الشمرلي لمطبع كالنشر كاألدكات الكتابية ,مصر.

 شرح مختصر خميل لمخرشي:دمحم بف عبد هللا الخرشي المالكي أبك عبد هللا(تٔٓٔٔىػ) ,نشر :دار الفكر
لمطباعة – بيركت ,بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

 حاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني :أبك الحسف ,عمي بف أحمد بف مكرـ الصعيدؼ

العدكؼ(تٜٔٔٛىػ) ,تحقيق :يكسف الشيخ دمحم البقاعي ,نشر :دار الفكر – بيركت ,تاريخ النشر:
ٗٔٗٔىػ ٜٜٔٗ -ـ.

 حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير :دمحم بف أحمد بف عرفة الدسكقي المالكي (تٖٕٓٔىػ) ,نشر :دار
الفكر ,بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

 منح الجميل شرح مختصر خميل :دمحم بف أحمد بف دمحم عميش ,أبك عبد هللا المالكي (تٕٜٜٔىػ) ,نشر:
دار الفكر – بيركت ,بدكف طبعة ,تاريخ النشرٜٔٗٓ :ىػٜٜٔٛ/ـ.

 الخالصة الفقيية عمى مذىب السادة المالكية :دمحم العربي القركؼ ,نشر :دار الكتب العممية – بيركت,
بدكف طبعة كال تاريخ.

 الثمر الداني شرح رسالة ابف أبي زيد القيرواني :صالح بف عبد السميع اآلبي األزىرؼ (تٖٖ٘ٔىػ),
نشر :المكتبة الثقافية – بيركت.

الحاجة كككب عبيد ,نشر :مطبعة اإلنشاء ,دمشق – سكريا,
 فقو العبادات عمى المذىب المالكي:
ّ
الطبعة األكلى  ٔٗٓٙىػ  ٜٔٛٙ -ـ.
ٖ -الفقو الشافعي:

 األـ :الشافعي أبك عبد هللا دمحم بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد المطمب بف عبد مناؼ
المطمبي القرشي المكي (تٕٗٓىػ) ,نشر :دار المعرفة  -بيركت ,سنة النشرٔٗٔٓ :ىػٜٜٔٓ/ـ.

 مختصر المزني :إسماعيل بف يحيى بف إسماعيل ,أبك إبراىيـ المزني (تٕٗٙىػ) ,نشر :دار المعرفة –
بيركت ,سنة النشرٔٗٔٓ :ىػٜٜٔٓ/ـ.
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 الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي كىك شرح مختصر المزني :أبك الحسف عمي بف دمحم بف دمحم
بف حبيب البصرؼ البغدادؼ ,الشيير بالماكردؼ (تٓ٘ٗىػ) ,تحقيق :الشيخ عمي دمحم معكض  -الشيخ
عادؿ أحمد عبد المكجكد ,نشر :دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,الطبعة األكلى ٜٔٗٔ,ىػٜٜٜٔ-ـ

 اإلقناع في الفقو الشافعي :أبك الحسف عمي بف دمحم بف دمحم بف حبيب البصرؼ البغدادؼ ,الشيير
بالماكردؼ (تٓ٘ٗىػ) ,بدكف طبعة كال تاريخ نشر.

 الميذب في فقة اإلماـ الشافعي :أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسف الشيرازؼ (تٗٚٙىػ) ,نشر :دار
الكتب العممية ,بدكف طبعة كال تاريخ.

 نياية المطمب في دراية المذىب :عبد الممؾ بف عبد هللا بف يكسف بف دمحم الجكيني ,الممقب بإماـ
الديب ,نشر :دار المنياج ,الطبعة األكلى,
الحرميف (تٗٚٛىػ) ,تحقيق :أ .د /عبد العظيـ محمكد ّ
ٕٔٗٛىػٕٓٓٚ-ـ.

 فتح العزيز بشرح الوجيز :ألبي حامد الغزالي (ت٘ٓ٘ ىػ) ,عبد الكريـ بف دمحم الرافعي القزكيني
(تٖٕٙىػ) ,نشر :دار الفكر.

 الوسيط في المذىب :أبك حامد دمحم بف دمحم الغزالي الطكسي (ت٘ٓ٘ىػ) ,تحقيق :أحمد محمكد إبراىيـ ,
دمحم دمحم تامر ,نشر :دار السبلـ – القاىرة ,الطبعة األكلى.ٔٗٔٚ ,
مشكل الو ِس ِ
ِ
يط :عثماف بف عبد الرحمف ,أبك عمرك ,ابف الصبلح (تٖٗٙىػ) ,تحقيق :د .عبد
رح
َ ش ُ
َ
المنعـ خميفة أحمد ببلؿ ,نشر :دار كنكز إشبيميا لمنشر كالتكزيع ,المممكة العربية السعكدية ,الطبعة
األكلى ٖٕٔٗ ,ىػ  ٕٓٔٔ -ـ.

 حمية العمماء في معرفة مذاىب الفقياء :دمحم بف أحمد ,أبك بكر الشاشي القفاؿ الفارقي( ,ت٘ٓٚىػ),
ّ
تحقيق :د .ياسيف أحمد إبراىيـ درادكة ,نشر :مؤسسة الرسالة  /دار األرقـ  -بيركت  /عماف ,الطبعة
األكلىٜٔٛٓ ,ـ.

 التيذيب في فقو اإلماـ الشافعي :أبك دمحم الحسيف بف مسعكد بف دمحم بف الفراء البغكؼ الشافعي (ت٘ٔٙ
ىػ) ,تحقيق :عادؿ أحمد عبد المكجكد ,عمي دمحم معكض ,نشر :دار الكتب العممية ,الطبعة األكلى,
 ٔٗٔٛىػ  ٜٜٔٚ -ـ.

 البياف في مذىب اإلماـ الشافعي :أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني الشافعي
(ت٘٘ٛىػ) ,تحقيق :قاسـ دمحم النكرؼ ,نشر :دار المنياج – جدة ,الطبعة األكلىٕٔٗٔ,ىػٕٓٓٓ -ـ.

 المجموع شرح الميذب :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككؼ (تٙٚٙ :ىػ) ,نشر :دار الفكر.

 روضة الطالبيف وعمدة المفتيف :أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككؼ (تٙٚٙىػ) ,تحقيق:
زىير الشاكيش ,نشر :المكتب اإلسبلمي ,بيركت -دمشق -عماف ,الطبعة الثالثةٕٔٗٔ ,ىػ ٜٜٔٔ /ـ.

 كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار :أبك بكر بف دمحم الحسيني الحصني ,تقي الديف الشافعي
(تٕٜٛىػ) ,تحقيق :عمي عبد الحميد بمطجي كدمحم كىبي سميماف ,نشر :دار الخير – دمشق ,الطبعة
األكلىٜٜٔٗ ,ـ.
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 أسنى المطالب في شرح روض الطالب :زكريا بف دمحم بف زكريا األنصارؼ ,زيف الديف أبك يحيى السنيكي
(تٜٕٙىػ) ,نشر :دار الكتاب اإلسبلمي ,بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

 فتح الوىاب بشرح منيج الطالب :زكريا بف دمحم بف أحمد بف زكريا األنصارؼ ,زيف الديف أبك يحيى
السنيكي (تٜٕٙىػ) ,نشر :دار الفكر لمطباعة كالنشرٔٗٔٗ ,ىػٜٜٔٗ/ـ.

 تحفة المحتاج في شرح المنياج :أحمد بف دمحم بف عمي بف حجر الييتمي ,نشر :المكتبة التجارية
الكبرػ بمصر لصاحبيا مصطفى دمحم ,عاـ النشرٖٔ٘ٚ:ىػٜٖٔٛ-ـ.

 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج :شمس الديف ,دمحم بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي
(تٜٚٚىػ) ,نشر :دار الكتب العممية ,الطبعة األكلىٔٗٔ٘ ,ىػ ٜٜٔٗ -ـ.

 نياية المحتاج إلى شرح المنياج :شمس الديف دمحم بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف الرممي
(تٔٓٓٗ :ىػ) ,نشر :دار الفكر ,بيركت ,الطبعة :ط أخيرة ٔٗٓٗ -ىػٜٔٛٗ/ـ.

الب َج ْي َرِمي المصرؼ الشافعي (تٕٕٔٔ :ىػ),
 تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب :سميماف بف دمحم بف عمر ُ
ّ
نشر :دار الفكر ,الطبعة :بدكف طبعة ,تاريخ النشرٔٗٔ٘ :ىػٜٜٔ٘-ـ.
 إعانة الطالبيف عمى حل ألفاظ فتح المعيف :أبك بكر (المشيكر بالبكرؼ) عثماف بف دمحم شطا الدمياطي
الشافعي (تٖٓٔٔىػ) ,نشر :دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكريع ,الطبعة األكلىٔٗٔٛ,ىػ ٜٜٔٚ -ـ.

ٗ -الفقو الحنبمي:

 مسائل اإلماـ أحمد رواية أبي داود السجستاني :أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف
ِ
الس ِج ْستاني(تٕ٘ٚىػ) ,تحقيق :أبي معاذ طارؽ بف عكض هللا بف دمحم ,نشر:
شداد بف عمرك األزدؼ ّ
مكتبة ابف تيمية ,مصر ,الطبعة األكلى ٕٔٗٓ,ىػ  ٜٜٜٔ -ـ.
 مسائل اإلماـ أحمد بف حنبل واسحاؽ بف راىويو :ركاية إسحاؽ بف منصكر بف بيراـ ,أبك يعقكب
المركزؼ ,المعركؼ بالككسج (تٕٔ٘ىػ) ,نشر :عمادة البحث العممي ,الجامعة اإلسبلمية بالمدينة

المنكرة ,المممكة العربية السعكدية ,الطبعة األكلىٕٔٗ٘ ,ىػ ٕٕٓٓ -ـ.

 متف الخرقى عمى مذىب ابي عبد هللا أحمد بف حنبل الشيباني :أبك القاسـ عمر بف الحسيف بف عبد هللا
الخرقي (تٖٖٗىػ) ,نشر :دار الصحابة لمتراث ,الطبعةٖٔٗٔ :ىػٜٜٖٔ-ـ.

 الكافي في فقو اإلماـ أحمد :أبك دمحم مكفق الديف عبد هللا بف أحمد بف دمحم بف قدامة الجماعيمي المقدسي
ثـ الدمشقي الحنبمي ,الشيير بابف قدامة المقدسي (تٕٓٙىػ) ,نشر :دار الكتب العممية ,الطبعة األكلى,
ٗٔٗٔ ىػ  ٜٜٔٗ -ـ.

 المغني لبف قدامة :أبك دمحم مكفق الديف عبد هللا بف أحمد بف دمحم بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ
الدمشقي الحنبمي ,الشيير بابف قدامة المقدسي (تٕٓٙىػ) ,نشر :مكتبة القاىرة ,بدكف طبعة ,تاريخ

النشرٖٔٛٛ :ىػ ٜٔٙٛ -ـ.
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 عمدة الفقو :أبك دمحم مكفق الديف عبد هللا بف أحمد بف دمحم بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي
الحنبمي ,الشيير بابف قدامة المقدسي (تٕٓٙىػ) ,تحقيق :أحمد دمحم عزكز ,نشر :المكتبة العصرية,
ٕ٘ٗٔىػ ٕٓٓٗ -ـ.

 المحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبل :عبد السبلـ بف عبد هللا بف الخضر بف دمحم ,ابف
تيمية الحراني ,أبك البركات ,مجد الديف (تٕ٘ٙىػ) ,نشر :مكتبة المعارؼ -الرياض ,الطبعة الثانية
ٗٓٗٔىػ ٜٔٛٗ-ـ.

 الشرح الكبير عمى متف المقنع :عبد الرحمف بف دمحم بف أحمد بف قدامة المقدسي الجماعيمي الحنبمي,
أبك الفرج ,شمس الديف (تٕٙٛىػ) ,نشر :دار الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع ,أشرؼ عمى طباعتو :دمحم
رشيد رضا صاحب المنار.

 كتاب الصياـ مف شرح العمدة :تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ ابف تيمية الحراني الحنبمي
الدمشقي (ت ٕٚٛىػ) ,تحقيق :زائد بف أحمد النشيرؼ ,نشر :دار األنصارؼ ,الطبعة األكلى ٔٗٔٚ ,ىػ
 ٜٜٔٙ -ـ.

 مجموع الفتاوى :تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني(تٕٚٛىػ) ,تحقيق :عبد
الرحمف بف دمحم بف قاسـ ,نشر :مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحف الشريف ,المدينة النبكية ,المممكة

العربية السعكدية ,عاـ النشرٔٗٔٙ:ىػٜٜٔ٘/ـ.

 كتاب الفروع ومعو تصحيح الفروع :عبلء الديف عمي بف سميماف المرداكؼ ,دمحم بف مفمح بف دمحم بف
مفرج(تٖٚٙىػ) ,تحقيق :عبد هللا بف عبد المحسف التركي ,نشر :مؤسسة الرسالة ,الطبعة األكلى
ٕٗٗٔ ىػ  ٕٖٓٓ -ـ.

 شرح الزركشي :شمس الديف دمحم بف عبد هللا الزركشي المصرؼ الحنبمي (تٕٚٚىػ) ,نشر :دار
العبيكاف ,الطبعة األكلى ٖٔٗٔ ,ىػ  ٜٜٖٔ -ـ.

 المبدع في شرح المقنع :إبراىيـ بف دمحم بف عبد هللا بف دمحم ابف مفمح ,أبك إسحاؽ ,برىاف الديف
(تٗٛٛىػ) ,نشر :دار الكتب العممية ,بيركت – لبناف ,الطبعة األكلى ٔٗٔٛ ,ىػ  ٜٜٔٚ -ـ.

 اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ :عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكؼ الدمشقي
الصالحي الحنبمي (ت٘ٛٛىػ) ,نشر :دار إحياء التراث العربي ,الطبعة الثانية  -بدكف تاريخ .

 الروض المربع شرح زاد المستقنع :منصكر بف يكنس البيكتى الحنبمي (تٔ٘ٓٔىػ) ,خرج أحاديثو:
عبد القدكس دمحم نذير ,نشر :دار المؤيد  -مؤسسة الرسالة.
بشرح َدلِيل َّ
الم ِ
الطالِب :عبد القادر بف عمر بف عبد القادر ابف عمر بف أبي تغمب بف سالـ
آرب َ
ُ
َ نْي ُل َ
التغمبي َّ
الش ْي َباني (تٖٔٔ٘ :ىػ) ,تحقيق :الدكتكر دمحم ُسميماف عبد هللا األشقر ,نشر :مكتبة الفبلح-
الككيت ,الطبعة األكلى ٖٔٗٓ ,ىػ  ٜٖٔٛ -ـ .

 كشاؼ القناع عف متف اإلقناع :منصكر بف يكنس البيكتى الحنبمى(تٔ٘ٓٔىػ) ,نشر :دار الكتب
العممية ,بدكف طبعة كال تاريخ .

146

 دقائق أولي النيى لشرح المنتيى المعروؼ بشرح منتيى اإلرادات :منصكر بف يكنس البيكتى
الحنبمى(تٔ٘ٓٔىػ) ,نشر :عالـ الكتب ,الطبعة األكلىٔٗٔٗ ,ىػ ٜٜٖٔ -ـ.

 عمدة الطالب لنيل المآرب :منصكر بف يكنس البيكتى الحنبمى(تٔ٘ٓٔ ىػ) ,تحقيق :مطمق بف جاسر
بف مطمق الفارس الجاسر ,نشر :مؤسسة الجديد النافع لمنشر كالتكزيع ,الككيت ,الطبعة األكلىٖٔٗٔ ,ىػ
 ٕٓٔٓ -ـ.

 مطالب أولي النيى في شرح غاية المنتيى :مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي شيرة ,الرحيبانى مكلدا
ثـ الدمشقي الحنبمي (تٖٕٗٔىػ) ,نشر :المكتب اإلسبلمي ,الطبعة الثانيةٔٗٔ٘ ,ىػ ٜٜٔٗ -ـ.

 الشرح الممتع عمى زاد المستقنع :دمحم بف صالح بف دمحم العثيميف (تٕٔٗٔىػ) ,دار النشر :دار ابف
الجكزؼ ,الطبعة األكلى ٕٔٗٛ - ٕٕٔٗ ,ىػ.

٘ -الفقو الظاىري:

 المحمى باآلثار :أبك دمحم عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي القرطبي الظاىرؼ (تٗ٘ٙىػ) ,نشر:
دار الفكر – بيركت ,بدكف طبعة كبدكف تاريخ.

سادساً :كتب الفقو العاـ:

 اإلجماع :أبك بكر دمحم بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرؼ (تٖٜٔىػ) ,تحقيق :فؤاد عبد المنعـ أحمد,
نشر :دار المسمـ لمنشر كالتكزيع ,الطبعة األكلى ٕ٘ٗٔىػٕٓٓٗ /ـ.

 مختصر اختالؼ العمماء :أبك جعفر أحمد بف دمحم بف سبلمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدؼ الحجرؼ
المصرؼ المعركؼ بالطحاكؼ (تٕٖٔىػ) ,تحقيق :د .عبد هللا نذير أحمد ,نشر :دار البشائر اإلسبلمية
– بيركت ,الطبعة الثانيةٔٗٔٚ ,ق.

 اختالؼ األئمة العمماء :يحيى بف ( ُى َب ْي َرة بف) دمحم بف ىبيرة الذىمي الشيباني ,أبك المظفر ,عكف الديف
ّ
(تٓ٘ٙىػ) ,تحقيق :السيد يكسف أحمد ,نشر :دار الكتب العممية  -لبناف  /بيركت ,الطبعة األكلى,
ٖٕٗٔىػ ٕٕٓٓ -ـ.

 مراتب اإلجماع في العبادات كالمعامبلت كاالعتقادات :أبك دمحم عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي
القرطبي الظاىرؼ (تٗ٘ٙىػ) ,نشر :دار الكتب العممية – بيركت.

 صفة الصفوة :جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف دمحم الجكزؼ (تٜ٘ٚ :ىػ) ,تحقيق :أحمد
بف عمي ,نشر :دار الحديث ,القاىرة ,مصر ,الطبعةٕٔٗٔ :ىػٕٓٓٓ/ـ.

 اإلقناع في مسائل اإلجماع :عمي بف دمحم بف عبد الممؾ ,ابف القطاف(تٕٙٛىػ) ,تحقيق :حسف فكزؼ
الصعيدؼ ,نشر :الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر ,الطبعة األكلى ٕٔٗٗ ,ىػ  ٕٓٓٗ -ـ.
ِ
السبلَـ :ضياء الديف أبك عبد هللا دمحم بف عبد الكاحد
الصبلَة ك َّ
ضل َّ
صَ
ُّ 
السَن ُف َو ْ
طَفى َعَميو أَْف َ
الم ْ
األح َك ُ
اـ َعف ُ
اشة ,نشرَ :دار م ِ
سي ِرؼ ,المممكة العربية
المقدسي(تٖٗٙىػ) ,تحقيق :أَبي َعبد هللا ُح َسيف ْبف ُع َك َ
اجد َع ْ
ُ َ
السعكدية ,الطبعة األكلى ٕٔٗ٘ ,ىػ  ٕٓٓٗ -ـ.
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 الفتاوى الكبرى لبف تيمية :تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد هللا ,ابف
تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي (تٕٚٛىػ) ,نشر :دار الكتب العممية ,الطبعة األكلىٔٗٓٛ ,ىػ -
ٜٔٛٚـ.

 زاد المعاد في ىدي خير العباد :دمحم بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية
(تٔ٘ٚىػ) ,نشر :مؤسسة الرسالة ,بيركت  -مكتبة المنار اإلسبلمية ,الككيت ,الطبعة السابعة
كالعشركف ٔٗٔ٘ ,ىػ ٜٜٔٗ/ـ.

 بدائع الفوائد :دمحم بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية(تٔ٘ٚىػ) ,نشر :دار
الكتاب العربي ,بيركت ,لبناف.

 ديواف المبتدأ والخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكؼ الشأف األكبر :عبد الرحمف بف دمحم
بف دمحم ,ابف خمدكف أبك زيد(ت ٛٓٛىػ) ,تحقيق :خميل شحادة ,نشر :دار الفكر ,بيركت ,الطبعة الثانية,
 ٔٗٓٛىػ ٜٔٛٛ-ـ.

 موسوعة الفقو اإلسالمي :دمحم بف إبراىيـ بف عبد هللا التكيجرؼ ,نشر :بيت األفكار الدكلية ,الطبعة
األكلى ٖٔٗٓ ,ىػ  ٕٜٓٓ -ـ.

 الموسوعة الفقيية الكويتية :صادر عف :ك ازرة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية – الككيت ,الطبعة( :مف
ٗٓٗٔ  ٕٔٗٚ -ىػ) ,األجزاء ٔ  :ٕٖ -الطبعة الثانية ,دار السبلسل – الككيت ,األجزاء ٕٗ :ٖٛ -

الطبعة األكلى ,مطابع دار الصفكة – مصر ,األجزاء  :ٗ٘ - ٖٜالطبعة الثانية ,طبع الك ازرة.

 الفقو الميسر في ضوء الكتاب والسنة :مجمكعة مف المؤلفيف ,نشر :مجمع الممؾ فيد لطباعة
المصحف الشريف ,سنة الطبع ٕٔٗٗ :ىػ.

 فتاوى المجنة الدائمة-المجمكعة األكلى ,المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء ,جمع كترتيب :أحمد بف
عبد الرزاؽ الدكيش ,نشر :رئاسة إدارة البحكث العممية كاإلفتاء  -اإلدارة العامة لمطبع – الرياض.

سابعاً :كتب المغة والمصطمحات:

 كتاب العيف :أبك عبد الرحمف الخميل بف أحمد الفراىيدؼ البصرؼ(تٓٔٚىػ) ,تحقيق :د ميدؼ
المخزكمي ,د إبراىيـ السامرائي ,نشر :دار كمكتبة اليبلؿ.

 الصحاح تاج المغة وصحاح العربية :أبك نصر إسماعيل بف حماد الجكىرؼ الفارابي(تٖٖٜىػ) ,تحقيق:
أحمد عبد الغفكر عطار ,نشر :دار العمـ لممبلييف– بيركت ,الطبعة الرابعة  ٔٗٓٚىػ  ٜٔٛٚ -ـ.

 مجمل المغة لبف فارس :أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازؼ(تٖٜ٘ىػ) ,دراسة كتحقيق :زىير
عبد المحسف سمطاف ,دار النشر :مؤسسة الرسالة – بيركت ,الطبعة الثانية  ٔٗٓٙ -ىػ  ٜٔٛٙ -ـ .

 طمبة الطمبة :عمر بف دمحم بف أحمد بف إسماعيل ,أبك حفص ,نجـ الديف النسفي (تٖ٘ٚىػ) ,نشر:
المطبعة العامرة ,مكتبة المثنى ببغداد ,تاريخ النشرٖٔٔٔ :ىػ.

 الفائق في غريب الحديث واألثر :أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد ,الزمخشرؼ جار هللا(تٖ٘ٛىػ),
تحقيق :عمي دمحم البجاكؼ -دمحم أبك الفضل إبراىيـ ,نشر :دار المعرفة – لبناف ,الطبعة الثانية.
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 النياية في غريب الحديث واألثر :مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف دمحم بف دمحم بف دمحم ,ابف

األثير(تٙٓٙ :ىػ) ,تحقيق :طاىر أحمد الزاكػ  -محمكد دمحم الطناحي ,نشر :المكتبة العممية -
بيركتٖٜٜٔ ,ىػ ٜٜٔٚ -ـ.

 مختار الصحاح :زيف الديف أبك عبد هللا دمحم بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازؼ (تٙٙٙىػ),
تحقيق :يكسف الشيخ دمحم ,نشر :المكتبة العصرية  -الدار النمكذجية ,بيركت – صيدا ,الطبعة
الخامسةٕٔٗٓ ,ىػ ٜٜٜٔ /ـ.

 المطمع عمى ألفاظ المقنع :دمحم بف أبي الفتح بف أبي الفضل البعمي ,أبك عبد هللا ,شمس الديف
(تٜٚٓىػ) ,تحقيق :محمكد األرناؤكط كياسيف محمكد الخطيب ,نشر :مكتبة السكادؼ لمتكزيع ,الطبعة
األكلى ٖٕٗٔىػ  ٕٖٓٓ -ـ.

 لساف العرب :دمحم بف مكرـ بف عمى ,أبك الفضل ,جماؿ الديف ابف منظكر األنصارؼ الركيفعى
اإلفريقى(تٔٔٚىػ) ,نشر :دار صادر – بيركت ,الطبعة الثالثة ٔٗٔٗ -ىػ.

 أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداولة بيف الفقياء :قاسـ بف عبد هللا بف أمير عمي القكنكؼ
الركمي الحنفي (تٜٚٛىػ) ,تحقيق :يحيى حسف مراد ,نشر :دار الكتب العممية ,الطبعة ٕٗٓٓـ-
ٕٗٗٔىػ.

الرزاؽ الحسينيَّ ,
الزبيدؼ(تٕ٘ٓٔىػ),
محمد بف عبد ّ
محمد بف ّ
 تاج العروس مف جواىر القاموسّ :
تحقيق :مجمكعة مف المحققيف ,نشر :دار اليداية.
 المعجـ الوسيط :مجمع المغة العربية بالقاىرة (إبراىيـ مصطفى  /أحمد الزيات  /حامد عبد القادر  /دمحم
النجار) ,نشر :دار الدعكة.

ثامناً :كتب التراجـ والطبقات:
 الطبقات الكبرى :أبك عبد هللا دمحم بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء ,البصرؼ ,البغدادؼ المعركؼ بابف
سعد(تٖٕٓىػ) ,تحقيق :دمحم عبد القادر عطا ,نشر :دار الكتب العممية – بيركت ,الطبعة األكلى,
ٓٔٗٔ ىػ  ٜٜٔٓ -ـ.

 طبقات خميفة بف خياط :أبك عمرك خميفة بف خياط بف خميفة الشيباني العصفرؼ البصرؼ(تٕٗٓ :ىػ),
ركاية أبي عمراف مكسى بف زكريا بف يحيى التسترؼ (ت ؽ ٖ ىػ) ,دمحم بف أحمد بف دمحم األزدؼ (ت ؽ
ٖ ىػ) ,تحقيق :سييل زكار ,نشر :دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ,سنة النشرٔٗٔٗ :ىػٜٜٖٔ -ـ.

 التاريخ الكبير :دمحم بف إسماعيل بف إبراىيـ بف المغيرة البخارؼ ,أبك عبد هللا (تٕ٘ٙىػ) ,طبعة دائرة
المعارؼ العثمانية ,حيدر آباد–الدكف.

 تاريخ بغداد وذيولو :أبك بكر أحمد بف عمي ,الخطيب البغدادؼ(تٖٗٙىػ) ,نشر :دار الكتب العممية–
بيركت ,تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ,الطبعة األكلى ٔٗٔٚ ,ىػ.
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 األنساب :عبد الكريـ بف دمحم بف منصكر التميمي السمعاني المركزؼ ,أبك سعد (تٕ٘ٙىػ) ,تحقيق :عبد
الرحمف بف يحيى المعممي اليماني كغيره ,نشر :مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ,حيدر آباد ,الطبعة
األكلى ٖٕٔٛ ,ىػ  ٜٕٔٙ -ـ.

ىذبو :دمحم بف مكرـ ابف منظكر
 طبقات الفقياء :أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي الشيرازؼ (تٗٚٙ :ىػ),
ُ
(تٔٔٚىػ) ,تحقيق :إحساف عباس ,نشر :دار الرائد العربي ,بيركت – لبناف ,الطبعة األكلى.ٜٔٚٓ ,

 ترتيب المدارؾ وتقريب المسالؾ :أبك الفضل القاضي عياض بف مكسى اليحصبي (ت٘ٗٗ :ىػ),
تحقيق :جزء ٔ :ابف تاكيت الطنجي ٜٔٙ٘ ,ـ ,جزء ٕ :ٗ ,ٖ ,عبد القادر الصحراكؼ- ٜٔٙٙ ,
ٓ ٜٔٚـ ,جزء ٘ :دمحم بف شريفة ,جزء  :ٛ ,ٚ ,ٙسعيد أحمد أعراب ٜٖٔٔٛ-ٜٔٛـ ,نشر :مطبعة

فضالة  -الدمحمية ,المغرب ,الطبعة :األكلى.

 وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف :أبك العباس شمس الديف أحمد بف دمحم بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف
خمكاف البرمكي اإلربمي(تٙٛٔ:ىػ) ,تحقيق :إحساف عباس ,نشر :دار صادر بيركتٜٜٔٗ ,ـ.

 لساف العرب :دمحم بف مكرـ بف عمى ,أبك الفضل ,جماؿ الديف ابف منظكر األنصارؼ الركيفعى اإلفريقى
(تٔٔٚىػ) ,نشر :دار صادر – بيركت ,الطبعة الثالثة ٔٗٔٗ -ىػ.
 مراصد الطالع عمى أسماء األمكنة والبقاع :عبد المؤمف بف عبد الحق ,ابف شمائل القطيعي البغدادؼ,
الحنبمي ,صفي الديف (تٖٜٚ :ىػ) ,نشر :دار الجيل ,بيركت ,الطبعة األكلىٕٔٗٔ ,ىػ.
ّ
 تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ :يكسف بف عبد الرحمف بف يكسف ,أبك الحجاج ,جماؿ الديف ابف
الزكي أبي دمحم القضاعي الكمبي المزؼ (تٕٚٗ :ىػ) ,تحقيق :د .بشار عكاد معركؼ ,نشر :مؤسسة

الرسالة – بيركت ,الطبعة األكلىٜٔٛٓ – ٔٗٓٓ ,ـ.

 سير أعالـ النبالء :شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف َق ْايماز الذىبي(تٚٗٛىػ),
تحقيق :مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط ,نشر :مؤسسة الرسالة ,الطبعة الثالثة ,
٘ٓٗٔ ىػ  ٜٔٛ٘ /ـ.

 تذكرة الحفاظ :شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف َق ْايماز الذىبي (تٚٗٛىػ) ,نشر:
دار الكتب العممية بيركت-لبناف ,الطبعة األكلىٜٔٗٔ ,ىػٜٜٔٛ -ـ.
 مناقب اإلماـ أبي حنيفة وصاحبيو :شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف َق ْايماز
الذىبي(تٚٗٛىػ) ,تحقيق :دمحم زاىد الككثرؼ ,أبك الكفاء األفغاني ,نشر :لجنة إحياء المعارؼ النعمانية,
حيدر آباد الدكف باليند ,الطبعة الثالثة ٔٗٓٛ ,ىػ.

 الجواىر المضية في طبقات الحنفية :عبد القادر بف دمحم بف نصر هللا القرشي ,أبك دمحم ,محيي الديف
الحنفي (ت٘ٚٚىػ) ,نشر :مير دمحم كتب خانو – كراتشي.

 الديباج المذىب في معرفة أعياف عمماء المذىب :إبراىيـ بف عمي بف دمحم ,ابف فرحكف ,برىاف الديف
اليعمرؼ(تٜٜٚ :ىػ) ,تحقيق :الدكتكر دمحم األحمدؼ أبك النكر ,نشر :دار التراث لمطبع كالنشر ,القاىرة.
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 لساف الميزاف :أبك الفضل أحمد بف عمي بف دمحم بف أحمد بف حجر العسقبلني (تٕٛ٘ :ىػ) ,تحقيق:
عبد الفتاح أبك غدة ,نشر :دار البشائر اإلسبلمية ,الطبعة األكلى ٕٕٓٓ ,ـ.

 تقريب التيذيب :أبك الفضل أحمد بف عمي بف دمحم بف أحمد بف حجر العسقبلني (تٕٛ٘ :ىػ) ,تحقيق:
دمحم عكامة ,نشر :دار الرشيد – سكريا ,الطبعة األكلىٔٗٓٙ ,ق – ٜٔٛٙـ.

 تعجيل المنفعة بزوائد رجاؿ األئمة األربعة :أبك الفضل أحمد بف عمي بف دمحم بف أحمد بف حجر
العسقبلني (تٕ٘ٛىػ) ,تحقيق :د .إكراـ هللا إمداد الحق ,نشر :دار البشائر ػ بيركت ,الطبعة األكلى
ٜٜٔٙـ.

 تاج التراجـ :أبك الفداء زيف الديف أبك العدؿ قاسـ بف ُقطُمكبغا السكدكني(تٜٛٚىػ) ,تحقيق :دمحم خير
رمضاف يكسف ,الناشر :دار القمـ – دمشق ,الطبعة األكلىٖٔٗٔ ,ىػٜٜٕٔ-ـ.

 بموغ األماني في سيرة اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني رضي هللا عنو :دمحم زاىد بف الحسف الككثرؼ,
ككيل المشيخة اإلسبلمية في الخبلفة العثمانية سابقا ,نشر :المكتبة األزىرية لمتراث  ٜٔٗٔق ٜٜٜٔـ.

 مالؾ حياتو وعصره -آراؤه وفقيو :دمحم أبك زىرة ,طبعة دار الفكر العربي ,الطبعة الثانية.

 اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني –نابغة الفقو اإلسالمي :الدكتكر عمي أحمد الندكؼ ,طبعة دار القمـ
دمشق ,الطبعة األكلى ٗٔٗٔقٜٜٔٗ-ـ .

 اإلماـ مالؾ بف أنس – إماـ دار اليجرة :عبد الغني الدقر ,طبعة دار القمـ دمشق ,الطبعة الثانية
ٜٔٗٔقٜٜٔٛ-ـ.

 معجـ المغة العربية المعاصرة :د أحمد مختار عبد الحميد عمر (تٕٗٗٔىػ) بمساعدة فريق عمل ,نشر:
عالـ الكتب ,الطبعة األكلى ٕٜٔٗ ,ىػ  ٕٓٓٛ -ـ.

 معجـ لغة الفقياء :دمحم ركاس قمعجي  -حامد صادؽ قنيبي ,نشر :دار النفائس لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ,الطبعة الثانية ٔٗٓٛ ,ىػ  ٜٔٛٛ -ـ.

تاسعاً :البحوث والمجالت:

 التعارض بيف األدلة النقمية وأثره في المعامالت :رسالة ماجستير بالجامعة اإلسبلمية غزة ,اعداد
الطالب :محمكد لطفي الجزار ,اشراؼ الدكتكر دمحم حماد يكنس ,سنة ٕ٘ٗٔقٕٓٓٗ-ـ.
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ـ
ٔ

الموضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع
اإلىداء

الصفحة
ت

الشكر كالتقدير

ث

ممخص البحث

ج

ممخص البحث English

ح

ٕ

المقدمة

خ

ٖ

الفصل التمييدي :ترجمة اإلماميف مالؾ والشيباني والتعريف بالموطأ برواية الشيباني

ٔ

ٗ

المبحث األوؿ :ترجمة اإلماـ مالؾ بف أنس

ٕ

٘

المطمب األكؿ :اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو

ٖ

ٙ

المطمب الثاني :نشأتو كصفاتو كأخبلقو

ٗ

ٚ

المطمب الثالث :حياتو العممية كمؤلفاتو

٘

ٛ

المطمب الرابع :ثناء العمماء عميو

ٚ

ٜ

المبحث الثاني :ترجمة اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني

ٛ

خ

أ -طبيعة المكضكع

ب-أىمية المكضكع كأسباب اختياره

خ

ت-الجيكد السابقة

د

ج-منيج البحث

ر

د

ث-خطة البحث

ح -مقدمة في بياف المصطمحات الفقيية التي كردت عمى لساف اإلماـ دمحم بف
الحسف في الكتاب

س

ٓٔ المطمب األكؿ :اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو

ٜ

ٔٔ المطمب الثاني :نشأتو كصفاتو كأخبلقو

ٓٔ

ٕٔ المطمب الثالث :حياتو العممية كمؤلفاتو

ٕٔ

ٖٔ المطمب الرابع :ثناء العمماء عميو

٘ٔ

ٗٔ المبحث الثالث :تعريف عاـ بكتاب الموطأ برواية دمحم بف الحسف الشيباني

ٔٚ

٘ٔ المطمب األوؿ :سبب تأليف المكطأ كمكانتو

ٔٛ

 ٔٙالمطمب الثاني :نبذة عف منيج اإلماـ مالؾ في المكطأ

ٕٓ

 ٔٚالمطمب الثالث :أىمية ركاية اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني مف بيف ركايات المكطأ

ٕٕ
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 ٔٛالفصل األوؿ :حقيقة الصوـ ومشروعيتو

ٕٗ

 ٜٔالمبحث األوؿ :تعريف الصوـ وحكمو وحكمة مشروعيتو

ٕ٘

ٕٓ تعريف الصياـ كحكمو كحكمة مشركعيتو.

ٕٙ

ٕٔ المبحث الثاني :بياف شروط وجوب الصوـ وأركانو

ٖٓ

ٕٕ المطمب األكؿ :شركط كجكب الصياـ عند الفقياء

ٖٔ

ٖٕ المطمب الثاني :أركاف الصياـ عند الفقياء

ٕٖ

ٕٗ الفصل الثاني :اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في كتاب الصياـ

ٖٗ

ٕ٘ المبحث األوؿ :اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسائل الرؤية والنية

ٖ٘

 ٕٙالمطمب األكؿ :عدد شيكد ثبكت شير رمضاف

ٖٙ

 ٕٚالمطمب الثاني :حكـ صياـ يكـ الغيـ

ٗٗ

 ٕٛالمطمب الثالث :كجكب تبييت نية الصياـ مف الميل

ٕ٘

 ٕٜالمبحث الثاني :اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسائل ما يبطل الصوـ وما يكره

٘ٛ

ٖٓ المطمب األكؿ :حكـ مف أكل أك شرب متعمداً في نيار رمضاف

ٜ٘

وما يستحب

ٖٔ المطمب الثاني :حكـ الُقْبَمة لمصائـ
ٕٖ المطمب الثالث :حكـ الكصاؿ في الصكـ

ٔٚ

ٖٖ المطمب الرابع :حكـ الحجامة لمصائـ

ٚٛ

ٖٗ المطمب الخامس :حكـ الصكـ في السفر

ٖٛ

ٖ٘ الفصل الثالث :اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسائل صوـ النافمة والتطوع

ٜٛ

 ٖٙالمبحث األوؿ :اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسائل صوـ النافمة

ٜٓ

 ٖٚالمطمب األكؿ :صكـ يكـ عرفة

ٜٔ

 ٖٛالمطمب الثاني :صكـ يكـ عاشكراء

ٜٙ

 ٖٜالمبحث الثاني :اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسألة األياـ التي يكره فييا صياـ

ٓٓٔ

ٓٗ حكـ صياـ أياـ التشريق

ٔٓٔ

ٔٗ المبحث الثالث :اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسألة قضاء صياـ النوافل

ٔٓٙ

ٕٗ حكـ مف صاـ تطكعاً ثـ أفطر

ٔٓٚ

التطوع

ٗٙ

ٖٗ الفصل الرابع :اختيارات اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسائل العتكاؼ

ٕٔٔ

ٗٗ المبحث األوؿ :تعريف العتكاؼ لغة واصطالحاً ومشروعيتو

ٖٔٔ

٘ٗ المطمب األكؿ :تعريف االعتكاؼ لغة كاصطبلحاً
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ٗٔٔ

 ٗٙالمطمب الثاني :حكـ االعتكاؼ ,كأدلة مشركعيتو

ٔٔٙ

 ٗٚالمطمب الثالث :أركاف االعتكاؼ كشركطو

ٔٔٚ

 ٗٛالمبحث الثالث :اختيار اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في مسألة التتابع في العتكاؼ ,وعدـ

ٜٔٔ

 ٜٗالخركج مف المعتكف لحاجة

ٕٓٔ

ٓ٘ الخاتمة

ٕٗٔ

ٔ٘ فيرس اآليات

ٕٔٚ

ٕ٘ فيرس األحاديث
ٖ٘ ِفيرس اآلثار

ٕٔٛ
ٕٖٔ

ٗ٘ قائمة المصادر كالمراجع

ٖٗٔ

٘٘ فيرس المكضكعات

ٕ٘ٔ

الخروج إل لحاجة
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