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إىداء
 إىل والديَّ الكزميني الذٌي أحاطاًً برتبٍتهوا ورعاٌتهوا ،وربٍاًً صغرياً،
وهاساال ٌنتظزاى هذا الٍىم.
 إىل سوجيت الغالٍت واليت طاملا حثتين على اجلهد والسري على هذا الطزٌق ،وصربث
علىَّ وأًا يف ههد دراسيت اجلاهعٍت العلٍا.
 إىل فلذة كبدي  ،وًىر عٍين ابنيت "رٌتال" ،اليت أسأل اهلل أى ٌنبتها ًباتناً حسناً.
 إىل إخىتً أساهت وابنتٍه :هها وآسٍت ،وسلواى وعبد الكزٌن وحمود ،وأخىاتً
شزٌي وشٍواء.
 إىل أحبائً وخالًً يف هٍداى الدعىة إىل اهلل تعاىل؛ اجلنىد األخفٍاء األتقٍاء الذٌي
ٌزهقىى إىل عش اإلسالم وًصزة املسلوني.

ت

شكر كتقدير
ﱢﱤﱥﱦﱧﱨﱠ(إبراىيـ.)ٚ:
ﱣ
قاؿ تعالى :ﱡ ﱠﱡ
عمي نعمو ظاىرة
فالحمد كالشكر هلل أكالً كآخ اًر ،كفي كل كقت كحيف ،الذؼ أسدؿ َّ
كباطنة ،ما عممت بيا كما لـ أعمـ ،فأحمده  عمى أف كفقني كسددني ك َّ
عمى كأكرمني
امتف َّ

بإكماؿ الدراسات العميا "الماجستير" فمو الحمد عمى أف كفقني إلتماـ ىذا البحث.

أستاذؼ :األستاذ الدكتكر /دمحم مصطفى نجـ(عميد كمية الشريعة)،
أخص بالشكر شيخي ك
كما
ُّ
ّ
ّ
كالدكتكر /بساـ حسف العف ،المذيف تفضبل بقبكؿ اإلشراؼ عمى رسالتي ،كعمى ما قدما مف جيد
كبذؿ ،كنصح كتكجيو ،كلـ يقص ار معي في النصح كالتكجيو ،كفي تصحيح مسار ىذا البحث.

كما أتقدـ بالشكر لعضكؼ لجنة المناقشة المذيف تفضبل بقبكؿ مناقشة أطركحتي كتسديدىا
كتقكيميا:

فضيمة االستاذ الدكتكر :مازف مصباح صباح ،حفظو هللا ،أستاذ الفقو كأصكلو بجامعة األزىر
غزة.

فضيمة الدكتكر :ناىض إسماعيل فرحات ..حفظو هللا.
كذلؾ أتقدـ بالشكر إلى جامعي الغراء جامعة األزىر التي أتاحت لنا فرصة التعمـ العالي

أخص بالذكر جميع أساتذتي في جامعة األزىر ،الذيف
فييا ،ممثم ًة برئيسيا كالعامميف فييا ،ك ُّ
شرفت بأخذ العمـ عنيـ ،كاإلدارييف كالمنسقيف في كمية الشريعة كالدراسات العميا ،عمى ما قدمكه
مف خدمة لنا منذ ِقدمنا إلى الجامعة حتى إكماؿ ىذا البحث.
كالشكر مكصكؿ إلى جميع إخكاني كزمبلئي الذيف قامكا معي خير قياـ في المقابمة

كالتصحيح ،كجمب المصادر ،كالكتب ،فممجميع أقدـ شكرؼ كتقديرؼ.
كهلل الحمد كالمنة عمى ما أنعـ كتفضل عمينا.

ث

ممخص البحث

 -يتألف ىذا البحث مف :مقدمة ،كثبلثة فصكؿ ،كخاتمة.

 أما المقدمة فتحدثت فييا عف :أىمية المكضكع ،كأسباب اختياره ،كمشكمة البحث ،كأىداؼالبحث ،كالدراسات السابقة ،كمنيج البحث كخطتو.

تحدثت في المبحث
 كأما الفصل التمييدؼ -ترجمة اإلماـ الشيباني -فاشتمل عمى مبحثيف؛ُ
األكؿ عف حياة اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني ،كذكرت فيو اسمو كنسبو كمكلده ،كنشأتو كطمبو

كتحدثت
لمعمـ كرحبلتو ،كشيكخو كتبلميذه كمصنفاتو ،كثناء العمماء عميو ،ككبلميـ عنو ،ككفاتو،
ُ
في المبحث الثاني عف كتاب الحجة عمى أىل المدينة فقمت بتعريفو ،كذكرت في ىذا المبحث
منيجية اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في الكتاب.

تحدثت في المبحث األكؿ
 كأما الفصل األكؿ -مسائل الصياـ -فقد اشتمل عمى ستة مباحث،ُ
كتحدثت في
عف تعريف الصياـ لغ ًة كاصطبلحاً ،كحكمو ،كمشركعيتو كالحكمة منو ،كأركانو،
ُ

المباحث األخرػ في ىذا الفصل عف مسائل الصياـ التي كردت في كتاب الحجة عمى أىل

المدينة ،فاشتمل المبحث الثاني فيو عمى مسألتيف ،األكلى ىل يجزغ صياـ يكـ الشؾ عف

رمضاف ،كالثانية :حكـ قضاء صبلة العيد إذا فات كقتيا ،أما المبحث الثالث فاشتمل عمى

مسألتيف ،األكلى أييما أفضل لممسافر الفطر أك الصياـ ،كالثانية حكـ اإلمساؾ بقية النيار إذا
قدـ مف السفر مفط اًر ،أما المبحث الرابع فاشتمل عمى مسألتيف ،األكلى حكـ إفراد يكـ الجمعة
بالصكـ ،كالثانية حكـ قطع صياـ التطكع ،أما المبحث الخامس فتحدثت فيو عف مسألتيف ،األكلى

حكـ مف أكل أك شرب في رمضاف ناسياً ،كالثانية حكـ استعماؿ السكاؾ لمصائـ بعد الزكاؿ ،أما
المبحث السادس فاشتمل عمى أربع مسائل ،أما األكلى فحكـ صياـ الثبلثة أياـ في الحج بعد يكـ
النحر ،كالثانية حكـ تأخير قضاء رمضاف بغير عذر حتى دخكؿ رمضاف آخر ،كالثالثة حكـ

قضاء الحامل التي تخاؼ عمى كلدىا ،كالرابعة حكـ الكفارة عمى الشيخ الكبير.

تحدثت فيو
 كأما الفصل الثاني -مسائل االعتكاؼ -فاشتمل عمى مبحثيف ،أما المبحث األكؿُ
عف تعريف االعتكاؼ لغة كاصطبلحاً ،كحكمو ،كمشركعيتو كالحكمة منو ،كأركانو ،أما المبحث
الثاني فتناكلت فيو البحث في مسائل االعتكاؼ التي كردت في كتاب الحجة عمى أىل المدينة،

المعتكف مف غير ضركرة ،كالثانية حكـ المسجد
كىي ثبلث مسائل :أما األكلى فحكـ الخركج مف
َ
الذؼ يصح فيو االعتكاؼ ،كالثالثة حكـ اشتراط الصكـ لبلعتكاؼ.
 -كأما الخاتمة فاشتممت عمى أىـ النتائج كالتكصيات.

كالحمد هلل رب العالميف

ج

Abstract
This research has been constructed into an introduction, three chapters and a conclusion.
For the introduction, the researcher discusses the importance of study theme, reasons for his
choice, study problem, study objectives, previous studies, and finally the study methodology
and plan.
For the introductory chapter, the researcher introduces a biography for the Imam al-Sheibani.
This chapter has been divided into two sections; In the first, the researcher provides a detailed
narration about the life of Imam Mohammed Bin Hassan al-Sheibani; He talks about his
name, descent and birth, his childhood, his academic life and seeking knowledge, his trips, his
teachers "Sheikhs" and his students, his books, scholars' appreciation for his deeds, and
finally his death. In the second section, the researcher addresses his book "the Affirmative
Argument onto the People of Al-Madina. He provides a general review of the book, and
identifies the methodology's of Imam al-Sheibani.
The first chapter, that is entitled by Fasting Themes, has consisted of six sections. In the first
section, researcher defines fasting in language and in Islamic sharia. He also discusses its
necessity and legality, its purpose, and its cornerstones. In the other sections, the researcher
discusses themes of fasting that have been mentioned in "the Affirmative Argument onto the
People of Al-Madina" book. Therefore, the second section has included two themes; the first
is shall fasting the day of doubt be counted as legal sufficient fasting of Ramadan according
to Sharia. And the second;( is) Sharia Judgment for making up for missed Eid Prayer if its
time is over. For the third section, has consisted two themes, the first, which is better for the
traveler to fast or to break fasting. And the second theme (is) the judgment for not eating the
rest of the day, if Muslim returned from travel breaking his fast. For the fourth section, has
included two themes. The first (is) the judgment in allocating Friday for fasting, and the
second (is) the judgment for breaking voluntarily fasting. For the fifth section, it has included
two themes, the first (is) the judgment for those who forget and eat or drink during fasting
time in Ramadan, and the second (is) the judgment for using tooth cleaner (miswaak) after
midday. For the sixth section, it has included four themes. The first (is) the judgment for
fasting three days in Hajj after the Day of Immolation, and the second (is) the judgment for
delaying making up the missed days of fasting in Ramadan without excuse until the coming
of the following Ramadan, the third theme (is) the judgment making up the missed days of
fasting in Ramadan for the pregnant who fears for her child's feeding, and the fourth (is) the
judgment of Fasting expiation for elderly elder.
The second chapter, which entitled by Seclusion in Mosque Themes, is consisted of two
sections. The first section, the researcher introduces the definition of seclusion in Mosque in
language and in Islamic Sharia. He also discusses its necessity and legality, its purpose, and
its cornerstones. For the second section, he discusses and studies seclusion in Mosque themes
that mentioned in the book "the Affirmative Argument onto the People of Al-Madina, which
summed up in three themes; the first ( is) the judgment for leaving Mosque during time of
seclusion without necessity, and the second (is) the conditions of Mosque that can be deemed
legal for seclusion according to Sharia, and the third (is) the judgment for requiring fasting for
the secluding person.
At the end of the research, the researcher concluded his research by a conclusion consists of
the most important findings and recommendations.
Praise to Allah, Lord of the Worlds
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الحمد هلل عمى آالئو ،كأشيد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريؾ لو في ممكو ،كأشيد أف دمحم

عبده كرسكلو كخاتـ أنبيائو ،صمى هللا عميو كعمى كآلو كأصحابو صبلة دائمة إلى يكـ لقائو كسمـ
تسميماً كثي اًر .أما بعد:
َّ
فإف الفقو اإلسبلمي العظيـ الذؼ يتناكؿ أحكاـ العبادات في ديف اإلسبلـ المستقيـ،
كشرع هللا القكيـ ،كالذؼ بو صاغ المسممكف حياتيـ في ضكء النصكص الشرعية ،فتكحدكا في

العبادة كالمعاممة كالسمكؾ ،ىذا الفقو يعد مف أشرؼ العمكـ جميعاً ،كأعظميا خي اًر كنفعاً ،كىك عمـ
أحكاـ أفعاؿ العبيد ،كقكاـ حياتيـ ،كيضع ليـ مخطط عمميـ في المستقبل.

كعظمة ىذا العمـ كشرفو تجل عف الكصف كاإلحاطة؛ ذلؾ أنيا أحكاـ تساير المسمـ كتبلزمو في
عمكـ مسالؾ حياتو فيما بينو كبيف ربو؛ كفيما بينو كبيف عباده ،فييا يشد حبل االتصاؿ بعبادة

ربو في عبلنيتو كسره؛ مف طيارة كصبلة ،كزكاة كصياـ كحج كنسائؾ.

كلعظيـ ىذه النعـ تسابق الفقياء في تدكيف ىذا العمـ فأصمكا األصكؿ ،ككضعكا القكاعد ،كصنفكا

األلكؼ المؤلفة مف الفركع في كتبيـ ،ككاف مف بيف ىؤالء اإلماـ المجتيد أبك عبد هللا دمحم بف
الحسف الشيباني الذؼ برع في عمـ الفقو ،تأصيبلً كتفريعاً كاستنباطاً ،فكانت كتبو نبراساً لمفقياء
مف بعده ،فأحببت أف يككف لي شرؼ المشاركة في البحث كالدراسة في مسائل الصياـ
كاالعتكاؼ مف خبلؿ كتابو الحجة عمى أىل المدينة ،فأككف مكمبلً لجيد مف سبقني في الكتابة

في ىذه السمسمة المباركة.

أىمية المكضكع كأسباب اختياره:

َّٔ .
إف العمـ بأحكاـ الصياـ ىك العمـ بما أمرنا هللا -عز كجل -أف نمتزمو ،كأف نسمكو.

ٕ .تسميط الضكء عمى أىمية كتاب الحجة ،كاظيار ما فيو مف المناظرات الفقيية ،كطرؽ
االستدالؿ المتنكعة في كتاب الصياـ كاالعتكاؼ.

َّٖ .
إف دمحماً بف الحسف الشيباني (رحمو هللا) ،إماـ قد برع في العمـ ،كباألخص في عمـ الفقو،
فأحببت أف يككف لي شرؼ في البحث في مسائل الصياـ كاالعتكاؼ مف خبلؿ كتابو
الحجة.

أىداؼ البحث:

ٔ .تناكؿ مسائل الصياـ كاالعتكاؼ في كتاب الحجة عمى أىل المدينة بالبحث ،كدراستيا
دراسة فقيية مقارنة ،كمحاكلة الكقكؼ عمى ال أرؼ الراجح فييا مف خبلؿ عرض أدلة
الفقياء كمناقشتيا.

خ

ٕ .التعرؼ إلى طرؽ االستدالؿ كالمناظرة مف خبلؿ مناقشة اإلماـ دمحم بف الحسف لممذىب
األَخر.

الدراسات السابقة:
بعد البحث كالسؤاؿ لـ أعثر عمى حد اطبلعي عمى دراسة بحثية تناكلت مسائل الصياـ

كاالعتكاؼ في كتاب الحجة عمى أىل المدينة لئلماـ دمحم بف الحسف الشيباني.

منيج البحث:

ٔ .المسائل المتعمقة بمكضكع البحث جاءت منثكرة في كتاب الصياـ كاالعتكاؼ فقمت

بتتبعيا كجمعيا كدراستيا ،كاقتضى ذلؾ ذكرىا غير مرتبة كما كردت في كتاب الحجة

عمى أىل المدينة.

ٕ .اتبعت المنيج الكصفي مستفيداً مف المنيجيف االستقرائي كاالستنباطي التحميمي كفقاً
لمخطكات اآلتية:

أكالً -في تحرير المسألة:
ٔ .أذكر صكرة المسألة كما أكردىا اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في كتاب الحجة دكف
مناقشة.

ٕ .أحرر مكاطف النزاع بذكر مكاطف االتفاؽ كمكاطف االختبلؼ.
ٖ .أذكر أقكاؿ الفقياء في صكرة المسألة ،كأقتصر عمى أقكاؿ المذاىب األربعة.
ٗ .أذكر سبب الخبلؼ إف كجد في كتب الفقياء ،كاال أجتيد في استنباطو.

٘ .أذكر أدلة األقكاؿ كما كردت في المصادر األصيمة ،كبياف كجو الداللة منيا.

 .ٙأذكر المناقشة كما كردت في المصادر األصيمة ،كأُظير مناقشة اإلماـ دمحم بف الحسف
الشيباني.

 .ٚاذكر الرأؼ الراجح مف كجية نظرؼ مع مسكغات الترجيح.
ثانياً -عزك اآليات كتخريج األحاديث:

ٔ .عزك اآليات إلى مكاضعيا مف كتاب هللا تعالى ،حسب مصحف المدينة المنكرة.
ٕ .إذا كاف الحديث في الصحيحيف أك في أحدىما اكتفيت بإيراده دكف الحكـ عميو.

ٖ .أُقدـ في بياف درجة أسانيد األحاديث حكـ الشيخ األلباني (رحمو هللا) ،فإذا لـ أجد أبحث
عف غيره ما أمكف.

ٗ .أذكر اسـ الكتاب مع مصنفو ،ثـ أذكر الكتاب الذؼ كرد فيو ،ثـ الباب ،ثـ رقـ المجمد،
ثـ رقـ الصفحة ،ثـ رقـ الحديث مسبكقاً بحرؼ الحاء.

د

٘ .أكضح معاني بعض األلفاظ الغامضة الكاردة في متف الرسالة ،مستعيناً بكتب المعاجـ
كالمغة.

 .ٙكضعت فيارس تسيل االستفادة مف الرسالة.

ثالثاً -التكثيق:

أذكر اسـ المصنف حسب شيرتو ،ثـ اسـ الكتاب حسب شيرتو ،ثـ رقـ المجمد كرقـ

الصفحة.

خطة البحث:

يشتمل البحث عمى مقدمة ،كثبلثة فصكؿ ،كخاتمة ،كفيارس فنية:
أما المقدمة فتشتمل عمى:
ٔ .أىمية المكضكع كأسباب اختياره.
ٕ .أىداؼ البحث.

ٖ .الدراسات السابقة.
ٗ .منيج البحث.

الفصل التمييدي :ترجمة دمحم بف الحسف اإلماـ الشيباني ،كالتعريف بكتابو الحجة
عمى أىل المدينة.
كفيو مبحثاف:

المبحث األكؿ :حياة اإلماـ دمحم بف الحسف.
كفيو خمسة مطالب:

المطمب األكؿ :اسمو كنسبو كمكلده.
المطمب الثاني :نشأتو كطمبو لمعمـ كرحبلتو.

المطمب الثالث :شيكخو كتبلميذه كمصنفاتو.
المطمب الرابع :مكانتو العممية.

المطمب الخامس :ثناء العمماء عميو ككبلميـ عنو.

المطمب السادس :كفاتو.

المبحث الثاني :التعريف بكتاب الحجة عمى أىل المدينة.
كفيو مطمباف:

المطمب األكؿ :التعريف بكتاب الحجة عمى أىل المدينة.

المطمب الثاني :منيجية اإلماـ الشيباني في كتاب الحجة.
ذ

الفصل األكؿ :مسائل الصياـ.
كفيو ستة مباحث:

المبحث األكؿ :تعريف الصياـ كحكمو كالحكمة مف مشركعيتو كأركانو.
كفيو ثبلثة مطمباف:

المطمب األكؿ :تعريف الصياـ لغة كاصطبلحاً.

المطمب الثاني :حكـ الصياـ ،كمشركعيتو كالحكمة منو ،كركنو.
المبحث الثاني :مسائل تتعمق برؤية اليالؿ.
كفيو مطمباف:
جزء صياـ يكـ الشؾ عف رمضاف.
المطمب األكؿ :حكـ إ ا
المطمب الثاني :حكـ قضاء صبلة العيد إذا فات كقتيا.
المبحث الثالث :مسائل تتعمق بالصياـ في السفر.
كفيو مطمباف:
المطمب األكؿ :أييما أفضل لممسافر الفطر أك الصياـ؟

المطمب الثاني :حكـ اإلمساؾ بقية النيار إذا قدـ مف السفر مفط اًر.
المبحث الرابع :مف أحكاـ صياـ التطكع.
كفيو مطمباف:

المطمب األكؿ :إفراد يكـ الجمعة بالصكـ.
المطمب الثاني :حكـ قطع صياـ التطكع.

المبحث الخامس :ما يباح لمصائـ فعمو كما يكره.
كفيو مطمباف:

المطمب األكؿ :مف أكل أك شرب في رمضاف ناسياً.
المطمب الثاني :استعماؿ السكاؾ لمصائـ بعد الزكاؿ.

المبحث السادس :أحكاـ قضاء الصكـ ككفارتو.
كفيو أربعة مطالب:

المطمب األكؿ :صياـ األياـ الثبلثة في الحج بعد يكـ النحر.
المطمب الثاني :تأخير قضاء رمضاف بغير عذر حتى دخكؿ رمضاف آخر.

المطمب الثالث :قضاء الحامل التي تخاؼ عمى كلدىا.
المطمب الرابع :الكفارة عمى الشيخ الكبير.

ر

الفصل الثاني :مسائل االعتكاؼ.
كفيو مبحثاف:

المبحث األكؿ :تعريف االعتكاؼ كحكمو كالحكمة مف مشركعيتو كأركانو.
كفيو ثبلثة مطالب:

المطمب األكؿ :تعريف االعتكاؼ لغة كاصطبلحاً.

المطمب الثاني :حكـ االعتكاؼ ،مشركعيتو كالحكمة منيا.
المطمب الثالث :أركاف االعتكاؼ.

المبحث الثاني :مسائل االعتكاؼ في كتاب الحجة.
كفيو ثبلثة مطالب:

المعتكف مف غير ضركرة.
المطمب األكؿ :الخركج مف
َ
المطمب الثاني :المسجد الذؼ يصح فيو االعتكاؼ.
المطمب الثالث :اشتراط الصكـ لبلعتكاؼ.

الخاتمة كتشتمل عمى :أىـ النتائج كالتكصيات.
أما الفيارس الفنية فعمى النحك اآلتي:
ٔ .فيرس المصادر المراجع.
ٕ .فيرس اآليات القرآنية.

ٖ .فيرس األحاديث النبكية.
ٗ .اآلثار.

٘ .فيرس المكضكعات.

ز

الفصل التمييدي :ترجمة اإلماـ ُمحمد بف الحسف الشيباني،
كتعريف بكتابو الحجة عمى أىل المدينة
كفيو مبحثاف:
 المبحث األكؿ :حياة اإلماـ دمحم بف الحسف.
 المبحث الثاني :التعريف بكتاب الحجة عمى أىل المدينة.

المبحث األكؿ :حياة اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني
كفيو خمسة مطالب:

(ٕٖٔ)ٜٔٛ-

 المطمب األكؿ :اسمو كنسبو كمكلده.
 المطمب الثاني :نشأتو كطمبو لمعمـ كرحالتو.
 المطمب الثالث :شيكخو كتالميذه كمصنفاتو.
 المطمب الرابع :مكانتو العممية.
 المطمب الخامس :ثناء العمماء عميو ككالميـ عنو.
 المطمب السادس :كفاتو.
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المطمب األكؿ :اسمو كنسبو كمكلده
أكالً -اسمو:
ىك اإلماـ المجتيد العبلمة أبك عبد هللا دمحم بف الحسف بف فرقد الشيباني كالء(ٔ) ،صاحب
(ٕ)

أبي حنيفة كتمميذه ،أصمو
ثانياً -نسبو:

مف غكطة دمشق مف قرية تسمى حرستا(ٖ).

الشيباني :ىذه النسبة لئلماـ دمحم بف الحسف تعكد إلى شيباف بف ذىل بف ثعمبة بف عكابة

ابف صعب بف عمي بف بكر بف كائل بف قاسط بف ىنب بف أفصى بف دعمى بف جديمة بف أسد
بف ربيعة بف نزار بف معد بف عدناف(ٗ).

ثالثاً -مكلده:
(٘)

كاسط

ككاف أبكه في جند أىل الشاـ فقدـ كاسطاً ،فكلد اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في
سنة اثنتيف كثبلثيف كمائة ،كقد اتفق كبلـ المؤرخيف عمى أف كالدتو كانت بكاسط(.)ٙ
المطمب الثاني :نشأتو كطمبو لمعمـ كرحالتو.

أكالً -نشأتو:
نشأ اإلماـ دمحم بف الحسف بالككفة ،حيث كلد بكاسط ثـ لـ يمبث كالده طكيبلً حتى عاد
إلى الككفة كاستقر فييا؛ كألف إقامة كالده بكاسط كانت ألداء بعض الميمات كاألعماؿ التي كمف

(ٔ) اختمف أىل العمـ في نسبة اإلماـ دمحم بف الحسف إلى شيباف ىل نسباً أك كالء؟ كغالب أىل العمـ عمى أنو

شيباني كالء ال نسباً كهللا أعمـ .انظر الككثرؼ ،بمكغ األماني.ٗ:

اختمف في أصل مكطف أسرتو فقيل مف حرستا بغكطة دمشق ،كقيل مف أرض الجزيرة ،كقيل مف قرية مف
( ٕ) ُ
فمسطيف قرب الرممة .انظر :الدسكقي ،اإلماـ الشيباني كأثره الفقو في اإلسبلمي ،ٕٚ:كالندكؼ ،اإلماـ الشيباني
نابغة الفقو اإلسبلمي.ٕٗ :

(ٖ) قرية كبيرة عامرة كسط بساتيف دمشق عمى طريق حمص بينيا كبيف دمشق أكثر مف فرسخ[ياقكت بف عبد
هللا الحمكؼ ،معجـ البمداف.]ٕٗٔ/ٕ:
(ٗ) انظر :ابف األثير ،المباب في تيذيب األنساب ،ٕٜٔ/ٕ:كالسمعاني ،األنساب.ٖٗٛ/ٖ :
(٘) مدينة كبيرة يقسميا دجمة إلى نصفيف كعميو جسر ،كفى كل نصف منيا منبر ،كىى طيبة اليكاء كأكثر مدف
العراؽ مف حيث كفرة نعميا ،كترتفع منيا األكسية كالتكؾ كاألصكاؼ الممكنة ،سميت بكاسط لتكسطيا بيف

المصريف :البصرة كالككفة ،كالمدائف ،بينيا كبيف كل كاحدة منيا أربعكف فرسخاً ،كقد بناء الحجاج كاسط في سنة

ثبلث كثمانيف .انظر :ابف الفقيو ،البمداف ،ٕٙٓ/ٔ :إسحاؽ المنجـ ،آكاـ المرجاف.ٗٔ/ٔ :

( )ٙانظر :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد ،ٕ٘ٙ/ٕ:كابف عساكر ،تاريخ دمشق ، ،ٖٗٙ/ٖٔ :كابف خمكاف،
كفيات األعياف ،ٔٛٗ/ٗ :كالذىبي ،تاريخ اإلسبلـ ،ٜ٘ٗ/ٗ :كالذىبي ،سير أعبلـ النببلء ،ٖٔٗ/ٜ :كابف

ُقطُمكبغا ،تاج التراجـ ،ٕٖٚ/ٔ:كالقرشي ،الجكاىر المضية ،ٕٗ/ٕ :كحاجي خميفة ،سمـ الكصكؿ إلى طبقات
الفحكؿ.ٕٖٔ/ٖ :
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بيا ،حيث عاش اإلماـ دمحم بف الحسف طفكلتو كيفاعتو كشبابو ،كقد كانت الككفة إذ ذاؾ ميد

العمكـ المتنكعة؛ كالمغة العربية ،كالحديث ،كالفقو ،منذ نزؿ بيا كبار الصحابة  ،كاتخذىا عمي
بف أبي طالب  عاصمة الخبلفة ،لقد كانت الككفة تمكج بالعمـ كالعمماء ،ككانت مساجدىا

تغص بحمقات الفقو كالحديث كالنحك كاألدب كالمغة كاألخبار ،كبالجممة كانت الككفة مجمع لمعمـ

كالعمماء.

كفي ىذه البيئة العممية نشأ اإلماـ دمحم بف الحسف كترعرع منذ طفكلتو في حمقات العمـ المتنكعة،

بيف عمكـ القرآف كالحديث كالفقو كالمغة العربية(ٔ).

ثانياً -طمبو لمعمـ:

سمع العمـ مف أبي حنيفة كمسعر

(ٕ)

كسفياف الثكرؼ ككتب أيضاً عف مالؾ كأبي يكسف

القاضي كسكف بغداد َّ
فحدث بيا كركػ عنو دمحم بف إدريس الشافعي كأبك سميماف الجكزجاني كأبك
عبيد كغيرىـ(ٖ) ،كالمبلحع َّ
أف العمماء الذؼ أخذ عنيـ اإلماـ دمحم بف الحسف أصحاب قدـ في

العمـ كالفقو ،مما كاف ليذا أثر كبير في شخصيتو العممية كنباغتو.
ِ
يكتف اإلماـ دمحم بف الحسف بسماع العمـ مف شيكخو ،كانما كاف يشارؾ غيره في حمقة اإلماـ
كلـ

أبي حنيفة في تحقيق المسائل ،بل كاف يدكف ما سمعو كعقمو ،كيحرص عمى ىذا حرصاً شديداً،

ككاف ليذا التدكيف أثٌر في فقو كعمـ اإلماـ دمحم بف الحسف في حياتو الباكرة ،كأصبحت مدكناتو
كمصنفاتو نبراساً لمعمماء كالفقياء ،إذ كاف منيج اإلماـ أبي حنيفة في حمقتو يقكـ عمى الشكرػ
كالمناقشة كيربي ممكة التفكير كاالجتياد كالبحث كالمناظرة في نفكس تبلميذه(ٗ).

ثالثاً -رحالتو:

لما صنف اإلماـ مالؾ المكطأ كانتشر خبره في كثير مف البمداف كاألمصار ،أخذ طبلب

العمـ بالترحاؿ إليو حيث ىناؾ مدينة رسكؿ هللا  ،ككاف ممف رحل إلى اإلماـ مالؾ اإلماـ
دمحم بف الحسف الشيباني ،فرحب اإلماـ مالؾ بيذا الضيف بل خصو بالعناية ،كالزمو اإلماـ دمحم

(ٔ) انظر :الدسكقي ،اإلماـ الشيباني كأثره في الفقو اإلسبلمي :ص.ٜٚ
(ٕ( ىك اإلماـ الحافع أبك سممة مسعر بف كداـ اليبللي الككفي األحكؿ الحنفي ،المتكفى سنة خمس كخمسيف

كمائة كلو  ...ككاف زاىداً عابداً متقناً ،قد جمع العمـ كالكرع لكنو كاف يرمى باإلرجاء ،قاؿ ككيع :شؾ مسعر

كيقيف غيره ،كقاؿ شعبة :كنا نسمي مسع اًر المصحف مف إتقانو .انظر :حاجي خميفة ،سمـ الكصكؿ إلى طبقات
الفحكؿ.ٖٕٚ/ٖ :

(ٖ) انظر :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد ،ٕ٘ٙ/ٕ:ابف عساكر ،تاريخ دمشق ،ٖٗٙ/ٖٔ :كابف خمكاف ،كفيات
األعياف ،ٔٛٗ/ٗ :الذىبي ،تاريخ اإلسبلـ ،ٜ٘ٗ/ٗ :الذىبي ،سير أعبلـ النببلء ،ٖٔٗ/ٜ :ابف ُقطمُكبغا ،تاج

التراجـ ،ٕٖٚ/ٔ:القرشي ،الجكاىر المضية.ٕٗ/ٕ :

(ٗ) انظر :الدسكقي ،اإلماـ الشيباني كأثره في الفقو اإلسبلمي :ص.ٜٚ
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بف الحسف ثبلث سنيف كبضعة أشير ،كجممة ما سمعو اإلماـ دمحم مف لفع اإلماـ مالؾ مف

الحديث نحك سبعمائة حديث مسند كما صح ذلؾ بطريق عنو.

كسمع مف سائر شيكخ المدينة في ىذه الرحمة زيادة عمى ما كاف سمعو منيـ في رحبلتو السابقة.

كلمكطأ اإلماـ مالؾ ركايات بمغ عددىا تسعاً كسبعيف تختمف زيادة كنقصاً ،كركاية اإلماـ دمحم

لممكطأ تعد مف أجكد المكطآت إف لـ يكف أجكدىا مطمقاً(ٔ) ،ألنو سمعو مف لفظو بترك في مدة
ثبلث سنكات ،كألنو يذكر بعد أحاديث األبكاب ما إذا كانت تمؾ األحاديث مما أخذ بو فقياء

العراؽ أك خالفكه مع سرد األحاديث التي خالفكا بيا تمؾ األحاديث ،كىذه ميزة عظيمة يمتاز بيا
مكطأ دمحم عف باقي المكطآت(ٕ).

كعندما انتقمت عاصمة الخبلفة مف الككفة إلى بغداد ،لـ يمبث مف الكقت طكيبلً حتى سميت
بغداد بمدينة العمـ ،كأنفق عمييا العباسيكف ،كشجعكا العمماء كالشعراء بالنزكح إلييا؛ فتضاءلت

منزلة الككفة ،التي كانت مجمع لمعمـ كالعمماء قبل بناء المدينة الجديدة ،فرحل اإلماـ دمحم بف
الحسف إلى بغداد ،كلكف ىذه الرحمة لـ تكف لطمب العمـ ،فإف اإلماـ دمحم بمغ كارتقى في تمؾ الفترة

إلى منزلة عالية مف االجتياد ،فقدـ إلى بغداد معمماً كشيخاً ،فجاد عمى أىميا بالعمـ كالفقو
كاالجتياد(ٖ).

المطمب الثالث :شيكخو كتالميذه كمصنفاتو

أكالً -شيكخو:
تميز اإلماـ دمحم بف الحسف بكثرة شيكخو الذيف تتممذ عمى أيدييـ في طمبو لمعمـ مف

مختمف األمصار ،مما أثر في سعة عممو كتككيف ممكتو الفقيية التي جعمتو ُيبقي لمف بعده ثركة
عممية عظيمة ،كمف شيكخو في طمبو لمعمـ:

• مف الككفة :اإلماـ أبي حنيفة النعماف كعنو أخذ الفقو ثـ عف أبي يكسف ،كمسعر ،كالثكرؼ،
(ٗ)

كمالؾ بف مغكؿ

كاألكزاعي(٘).

(ٔ) انظر :الدسكقي ،اإلماـ الشيباني كأثره في الفقو اإلسبلمي :صٔ.ٔٚ
(ٕ) انظر :الككثرؼ ،بمكغ األماني ،ٔٔ-ٔٓ :كالندكؼ ،اإلماـ الشيباني نابغة الفقو اإلسبلمي :ص.ٕٜ-ٕٛ
(ٖ) انظر :الدسكقي ،اإلماـ الشيباني كأثره في الفقو اإلسبلمي :صٖ.ٛٗ-ٛ
(ٗ) مالؾ بف مغكؿ بف عاصـ بف غزية بف خرشة البجمي اإلماـ ،الثقة ،المحدث ،أبك عبد هللا البجمي ،الككفي.
انظر :الذىبي سير أعبلـ النببلء.ٔٚٗ/ٚ :

(٘) انظر :ابف حجر ،لساف الميزاف ،ٙٓ/ٚ :كابف قطمكبغا ،تاج التراجـ.ٕٖٚ/ٔ:
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• كمف المدينة :أخذ عف اإلماـ مالؾ بف أنس ،كابراىيـ بف دمحم بف أبي يحيى ،كدمحم بف ىبلؿ،
كالضحاؾ بف عثماف ،كىشاـ بف سعد ،كاسحاؽ بف حازـ ،كغيرىـ(ٔ).

• كمف مكة :سفياف بف عيينة ،كزمعة بف صالح(ٕ) ،كاسماعيل بف عبد الممؾ ،ك طمحة بف
عمرك ،كسيف بف سميماف(ٖ).

• كمف البصرة :أبي العكاـ عبد العزيز بف الربيع البصرؼ ،ك ىشاـ بف أبي عبد هللا ،ك الربيع
بف صبيح ،ك إسماعيل بف إبراىيـ البصرؼ ،ك المبارؾ بف فضالة(ٗ).

• كمف كاسط :عباد بف العكاـ ،ك شعبة بف الحجاج ،ك أبك مالؾ عبد الممؾ النخعي(٘).

• كمف أىل الشاـ :أبي عمرك عبد الرحمف األكزاعي ،كثكر بف يزيد الدمشقي(.)ٙ
• كمف خراساف :عبد هللا بف المبارؾ(.)ٚ

• كمف اليمامة :أيكب بف عتبة التيمي ك غير 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:

لما انتشر صيت اإلماـ دمحم بف الحسف في البمداف كاألمصار سارت بتصانيفو الركباف،

كقصده طبلب العمـ مف أقاصي البمداف لمتفقو عمى يديو.

كلربما يصعب إحصاء مف تتممذ عمى يديو ،كفي ىذا المقاـ سنذكر جممة مف العمماء كالمجتيديف

مف أصحابو كتبلميذه ليعمـ أف اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني كاف كبير المجتيديف في زمانو:

فمنيـ :أبا سميماف مكسى بف سميماف الجكزجاني ،كبو انتشرت الكتب الستة في مشارؽ األرض
كمغاربيا ،كأبا عبد هللا دمحم بف إدريس الشافعي أحد األئمة األربع ،كأبا عبيد قاسـ بف سبلـ

اليركؼ ذلؾ اإلماـ المجتيد الكبير ،كعمي بف معبد بف شداد الرقي مف جممة مف ركػ الجامع

الكبير كالجامع الصغير ،كأسد بف الفرات القيركاني مدكف مذىب مالؾ ك شيخ سحنكف ،كيحيى
ابف معيف الغطفاني إماـ الجرح كالتعديل ،كيحيى بف أكثـ ،كأبا عبد الرحمف المؤدب مؤدب آؿ
شبيب ،كأبك جعفر أحمد بف دمحم بف ميراف النسكؼ راكؼ المكطأ عنو ،كشعيب بف سميماف

(ٔ) انظر :الككثرؼ ،بمكغ األماني :ص.ٜ

(ٕ) ىك زمعة بف صالح الجندؼ اليماني سكف مكة .انظر :ابف حجر ،تيذيب التيذيب.ٖٖٛ/ٖ :
(ٖ) انظر :المرجع السابق :ص.ٛ
(ٗ) انظر :الككثرؼ ،بمكغ األماني :ص.ٛ
(٘) انظر :المرجع السابق :ص.ٛ
( )ٙانظر :المرجع السابق :ص.ٛ

( )ٚانظر :الدسكقي ،اإلماـ الشيباني كأثره في الفقو اإلسبلمي :ص.ٔٔٙ
( )ٛانظر :الككثرؼ ،بمكغ األماني :ص ،ٛ-ٚكالندكؼ ،اإلماـ الشيباني نابغة الفقو اإلسبلمي :صٖٔ.ٖ٘-
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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 ككتاب الحجج الصغير،
كسفياف بف سحباف البصرؼ صاحب كتاب العمل ،كغيرىـ كثير (ٔ).

كفي ىذا المقاـ نكتفي بذكر ىذا المقدار مف العمماء كالمجتيديف ممف تفقو عمى يديو كأخذ عنو.

ثالثاً -مصنفاتو:

لئلماـ الشيباني مؤلفات عدة في الفقو كاألصكؿ ،كمنيا كتب ظاىرة الركاية كالتي تسمى

األصكؿ كمف أىما:

صنفو أكالً ،فكاف أصبلً
سمي بو ألنو ّ
ٔ -األصل كىك "المبسكط" أمبله عمى أصحابوّ ،
لمصنفاتو.
ٕ -الجامع الصغير.
ٖ -الجامع الكبير.
ٗ -الزيادات.

٘ -السير الصغير.
 -ٙالسير الكبير.

كيعبر عف ىذه الكتب الستة باألصكؿ أك بظاىر الركاية ،كسميت بذلؾ؛ ألنيا ركيت عف اإلماـ
دمحم بركاية الثقات أك بركايات ثابتة أك مشيكرة عنو ،كحيث تضمنت آراء اإلماـ أبي حنيفة كأبي

يكسف كدمحم(ٕ) ،كتعد ىذه المؤلفات ىي المراجع األصمية لممذىب الحنفي كقد اىتـ بيا الفقياء

فيما بعد ،كفييا غير ظاىرة الركاية كالتي تسمى األمالي كالنكادر كىي المسائل التي جمعيا عندما

أقاـ بجرجاف فيقاؿ ليا الجرجانيات ،كالرقيات كىي المسائل التي جمعيا عندما أقاـ بالرقة فيقاؿ
ليا الرقيات ،كالياركنيات كالتي جمعيا في كالية الخميفة ىاركف الرشيد ،كمف كتبو ركاية المكطأ
كالمخارج في الحيل ،الحجة عمى أىل المدينة ،كغيرىا(ٖ).

(ٔ) انظر :ابف حجر ،لساف الميزاف ،ٙٓ/ٚ :كالككثرؼ ،بمكغ األماني ،ٜ :كالندكؼ ،اإلماـ الشيباني نابغة الفقو
اإلسبلمي.ٜٔ-٘ٗ :
(ٕ) انظر :دمحم إبراىيـ الحفناكؼ ،الفتح المبيف :صٔٔ.ٕٔ-

(ٖ) انظر :حاجي خميفة ،سمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ ،ٕٖٔ/ٖ :كد .دمحم إبراىيـ الحفناكؼ ،الفتح المبيف:
صٔٔ.ٕٔ-
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المطمب الرابع :مكانتو العممية
لمعبلمة دمحم بف الحسف الشيباني مكانتو العممية كغيره مف العمماء األكابر التي ال ينكرىا

إال مكابر ،كالتي أََق َّر لو بيا العمماء جيبلً بعد جيل؛ فيك ممف تصدػ لمفتيا ،كالتدريس ،كنفع
الناس ،خصكصاً في عمـ الفقو ،كاف إمامنا الشيباني (رحمو هللا) بدأ بتككيف نفسو منذ حداثة

سنو ،كمف َعرؼ الرجاؿ بالعمـ ،عرؼ حاؿ ىذا العالـ كرسكخو كمتانة عممو كدينو ،كأنو مف
أكابر الفقياء كعممائيـ األفذاذ ،كتصانيفو مف أكبر األدلة عمى عممو ،كمؤلفاتو التي أتقنيا كأجاد
خيرا.
فييا تشيد بذلؾ ،فرحمو هللا كجزاه عف اإلسبلـ كالمسمميف ً
كيعد اإلماـ الشيباني مف األئمة المجتيديف ،الذيف بمغكا رتبة االجتياد المطمق ،فمـ
يقتصر اجتياده عمى المذىب فحسب ،بل اتسعت ممكتو الفقيية كنباىتو كفرط بصيرتو ،كالتمكف

الى االستقبلؿ في استنباط الفقو مف أدلتو(ٔ) ،كمخالفة أئمة المذىب في بعض األصكؿ المقررة،

كصار في منيج جديد في الترجيح(ٕ).

كاختمف الفقياء فيما إذا تقيد االماـ الشيباني بأصكؿ إماـ مذىبو اإلماـ أبي حنيفة أـ

ال(ٖ)؟ فمنيـ مف ذىب إلى أف اإلماـ دمحم بف الحسف مجتيداً غير مستقل كلـ يخالف إماـ مذىبو
في األصكؿ كالفركع ،كلكف ىذه دعكة مخالفة لمكاقع الحقيقي ،بل خالفو في أصكؿ عدة في

اجتياده كمنيا:

ٔ .أنو ذىب إلى أف اإلجماع المتأخر يرفع الخبلؼ المتقدـ كىذا بخبلؼ ما
ذىب إليو إمامو أبك حنيفة.

ٕ .أنو ذىب إلى اف القياس قد يترؾ بالتعامل عنده كىذا بخبلؼ ما ذىب إليو
أبك يكسف(ٗ).

كاف مف خير األدلة الناىضة كالمعبرة عمى استقبلؿ اإلماـ الشيباني في االستنباط

كاستخراج األحكاـ مف أدلتيا كمظانيا ما يركػ عنو في الرجكع عف رأؼ اإلماـ أبي حنيفة
كاألصحاب إذا كقف عمى دليل جديد يؤدؼ بو إلى إعادة النظر فيما ذىبكا إليو(٘).

(ٔ) انظر :الندكؼ ،دمحم بف الحسف الشيباني نابغة الفقو االسبلمي :ص٘.ٔٚ
(ٕ) انظر :الندكؼ ،دمحم بف الحسف الشيباني نابغة الفقو االسبلمي :ص.ٜٔٛ
(ٖ) انظر :المرجع السابق :صٖ.ٔٚ

)ٗ) انظر :المرجع السابق :ص ٖ.ٜٔٗ -ٜٔ
(٘) انظر :المرجع السابق :ص .ٜٔٓ -ٜٔٛ
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المطمب الخامس :ثناء العمماء عميو ،ككالميـ عنو

قاؿ الشافعي« :ما رأيت سميناً أخف ركحا مف دمحم بف الحسف كما رأيت أفصح منو

كأعقل منو ،ما ناظرت أحداً إال عفر كجيو ما خبل دمحم بف الحسف»(ٔ).
عف أبي عبيد قاؿ« :ما رأيت أعمـ بكتاب هللا مف دمحم بف الحسف»(ٕ).

عف الربيع بف سميماف ،قاؿ« :سمعت الشافعي ،يقكؿ :لك أشاء أف أقكؿ إف القرآف نزؿ بمغة دمحم

ابف الحسف ،لقمتو لفصاحتو»(ٖ).

قاؿ دمحم بف سماعة« :كاف دمحم بف الحسف قد انقطع قمبو مف فكره في الفقو ،حتى كاف الرجل
يسمـ عميو فيدعك لو دمحم ،فيزيده الرجل في السبلـ ،فيزد عميو ذلؾ الدعاء بعينو الذؼ ليس مف

جكاب الزيادة في شيء»(ٗ).

المطمب السادس
كفاتو

تكفي اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في الرؼ سنة تسع كثمانيف كمائة مف اليجرة كىك

ابف ثماف كخمسيف سنة ،في اليكـ الذؼ مات فيو الكسائي فقاؿ الرشيد :دفف الفقو كالعربية

بالرؼ(٘).

فمما دفف الرشيد دمحم بف الحسف كالكسائي يعني بالرؼ أنشأ ،يقكؿ:
«أسفت عمى قاضي القضاة دمحم ...
كأقمقني مكت الكسائي بعده

ىما عالماف أكديا فتخرما

...

...

فأذريت دمعي كالفؤاد عميد

ككادت بي األرض الفضاء تميد

فما ليـ في العالميف نديد»(.)ٙ

(ٔ) حاجي خميفة ،سمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ.ٕٖٔ/ٖ :
(ٕ) انظر :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد.ٕ٘ٙ/ٕ:
(ٖ) انظر :المرجع السابق :صٕ.٘ٙ
(ٗ) الذىبي ،مناقب أبي حنيفة كصاحبيو :صٕ.ٛ

(٘) انظر :الخطيب البغدادؼ ،تاريخ بغداد ،٘ٙٔ/ٕ :كالذىبي ،تاريخ اإلسبلـ.ٜ٘ٗ /ٗ :
( )ٙالذىبي ،مناقب أبي حنيفة كصاحبيو :صٕ.ٛ
9

المبحث الثاني
التعريف بكتاب الحجة عمى أىل المدينة
كفيو مطمباف:

 المطمب األكؿ :تعريف بكتاب الحجة عمى أىل المدينة.
 المطمب الثاني :منيجية اإلماـ الشيباني في كتاب الحجة.
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المطمب األكؿ :التعريف بكتاب الحجة
يعد كتاب الحجة عمى أىل المدينة مف ميراث اإلماـ دمحم بف الحسف الذؼ أبقاه لمف بعده

مف العمماء كخاصة الفقياء ،كالكتاب مف كتب المناظرات الفقيية القكية ،فعندما رحل اإلماـ دمحم
بف الحسف إلى المدينة المنكرة كالتقى باإلماـ مالؾ كغيره مف الفقياء ،جرت المناظرة كالمناقشة
بينو كبيف فقياء أىل المدينة ،كاحتج عمييـ باألدلة كالبراىيف ،ثـ جمع ىذه الحجج في كتاب سماه

الحجة عمى المدينة(ٔ).

كلما عاد مف المدينة إلى العراؽ أممى عمى أىل العراؽ العمـ الذؼ استمده مف اإلماـ مالؾ كغيره

مف الفقياء ،فركػ عنو عيسى بف أباف كتاب الحجة عمى أىل المدينة كاشتير الكتاب بيذه

الركاية(ٕ).

كقد تناكؿ ىذا الكتاب مسائل الخبلؼ بيف أىل الككفة كأىل المدينة في غالب أبكاب الفقو تقريباً،
كابتدأ كتاب الحجة بكتاب الصمكات كالمكاقيت كانتيى بكتاب الفرائض(ٖ).

كيعد كتاب الحجة عمى أىل المدينة مف الكتب االجتيادية التي ظيرت فييا شخصية اإلماـ دمحم

بف الحسف ،حيث كاف أحياناً يحيد عف قكؿ اإلماـ أبي حنيفة كينفرد برأيو االجتيادؼ(ٗ).

أثر كاضح في فتح طريق
كتميز كتاب الحجة بالمناظرات الفقيية القكية ،حيث كاف ليذا الكتاب ٌ
جديد في ىذا الميداف ،كتكسيع المدارؾ الفقيية ،كتربية الممكة االجتيادية(٘).
أثر في
كقد اشتمل ىذا الكتاب عمى كثير مف األدلة المتنكعة سكاء نقمية أك عقمية ،كالتي كاف ليا ٌ
استدالؿ اإلماـ دمحم بف الحسف كقكة مناظرتو(.)ٙ
المطمب الثاني :منيجية الشيباني في كتاب الحجة

قاـ كتاب الحجة عمى ذكر رأؼ اإلماـ أبي حنيفة (رحمو هللا) في بداية كل باب ،ثـ رأؼ

أىل المدينة كأدلتيـ  ،ثـ يقكـ اإلماـ دمحم بف الحسف كبمناقشة أىل المدينة ،إف كاف رأييـ يحتاج

(ٔ) انظر :الندكؼ ،اإلماـ الشيباني نابغة الفقو اإلسبلمي :صٗٗٔ.
(ٕ) انظر :المرجع السابق :صٗٗٔ.
(ٖ) انظر :الدسكقي ،اإلماـ الشيباني كأثره الفقو في اإلسبلمي :صٕ.ٔٚ
(ٗ) انظر :المرجع السابق :صٕ.ٔٚ
(٘) انظر :الندكؼ ،اإلماـ الشيباني نابغة الفقو اإلسبلمي :صٗٗٔ.

( )ٙانظر :الدسكقي ،اإلماـ الشيباني كأثره الفقو في اإلسبلمي :صٕ ،ٔٚكالندكؼ ،اإلماـ الشيباني نابغة الفقو
اإلسبلمي :صٗٗٔ.ٔٗ٘-
00

إلى مناقشة ،ككاف يعتمد عمى النقل كالعقل في حكاره العممي ،كيسكؽ الحجة المنطقية ،كفي

الغالب يرجح رأؼ إمامو أبا حنيفة ،كناد اًر ما يرجح رأؼ اإلماـ مالؾ(ٔ).

كرغـ أف ىذه المناقشة تقكـ عمى األدلة مف نصكص القرآف كالسنة ،كاألدلة العقمية؛ فإنيا

كانت تتسـ أحياناً بشيء مف الشدة ،كيظير ىذا في اتياـ أىل المدينة بعدـ التدقيق ،كمثاؿ ذلؾ:
في الرد عمييـ في ما ذىبكا إليو مف كجكب مسح الخفيف أسفميما كظاىرىما؛ فقاؿ« :ككيف قاؿ

ىذا أىل المدينة فما نعمـ احدا يبصر شيئاً يتكمـ بمثل ىذا»(ٕ) ،يبدك جمياً مف العبارة السابقة أنيا
تحمل شيئاً مف الحدة في المناقشة ،كغيرىا مف األمثمة التي ظير منو الحدة في المناقشة ،إال أف
ىذه الحدة لـ تمنع اإلماـ دمحم بف الحسف مف اإلنصاؼ مع المذاىب األخرػ في المسائل الفقيية،

فبل يتصكر مف ىذا اإلماـ الكرع أف يككف متعصباً لمذىبو ،بل كاف يثني أحياناً ،عمى رأؼ اىل
المدينة ،كيفضمو عمى رأؼ إمامو أبي حنيفة إذا كاف ىذا الرأؼ أقرب إلى الصكاب ،حيث كاف

يدكر حيث يدكر الحق.

كقد احتكػ الكتاب عمى أصكؿ فقيية تيسر عمى الفقيو استنباط األحكاـ:
منيا :إذا جاء حديثاف مختمفاف ينظر إلى أشبييما بالحق.

كمنيا :إذا جاءت اآلثار مبيمة مف غير تفسير ،بقت عمى جممتيا حتى تأتي البينة عمى
تفسيرىا(ٖ).

مصطمح أىل المدينة في كتاب الحجة

كالمبلحع مف الكتاب أف اإلماـ دمحم بف الحسف لـ يذكر ىؤالء الفقياء بأسمائيـ ،كانما يكتفي
بقكلو :أىل المدينة.

 كيتضح مما سبق أف مفيكـ مصطمح أىل المدينة(عمل أىل المدينة) :ىك ما اتفق عميواء أكاف سنده
العمماء كالفضبلء بالمدينة كميـ أك أكثرىـ في زمف الصحابة كالتابعيف سك ً
نقبلً أك اجتياداً.

 -كعمى ىذا يظير لنا أف مصطمح أىل المدينة ال يقتصر عمى فقياء المالكية فحسب،

كانما يشمل غيرىـ مف فقياء أىل المدينة ،كقد كقع الخبلؼ في جعل إجماع أىل المدينة

مصد اًر مف مصادر التشريع ،فيك مف األصكؿ التي اعتمد عمييا اإلماـ مالؾ في بناء

(ٔ) انظر :الندكؼ ،اإلماـ الشيباني نابغة الفقو اإلسبلمي :صٕٗٔ.
(ٕ) الشيباني ،الحجة.ٖ٘/ٔ :

(ٖ) انظر :الدسكقي ،اإلماـ الشيباني كأثره الفقو في اإلسبلمي :صٖ ،ٔٚٗ-ٔٚكالندكؼ ،اإلماـ الشيباني نابغة
الفقو اإلسبلمي :ص٘ٗٔ.
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سالكا في األخذ بو طريق سمفو مف عمماء المدينة الذيف سبقكه ،كقد كرث (رحمو
مذىبوً ،
هللا) فقو الصحابة كالتابعيف كعمى فقييـ أسس منيجو في االستدالؿ(ٔ).

(ٔ) انظرُ :محمد المدني ،المسائل التي بناه اإلماـ مالؾ عمى عمل أىل المدينة.ٙٚ/ٔ :
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الفصل األكؿ :مسائل الصياـ
كفيو ستة مباحث:

 المبحث األكؿ :تعريف الصياـ كحكمو كالحكمة
مف مشركعيتو كأركانو.

 المبحث الثاني :مسائل تتعمق بالرؤية.
 المبحث الثاني :مسائل تتعمق بالرؤية.

 المبحث الرابع :مف أحكاـ صياـ التطكع.

 المبحث الخامس :ما يباح لمصائـ فعمو كما يكره.
 المبحث السادس :أحكاـ قضاء الصكـ ككفارتو.

المبحث األكؿ
تعريف الصياـ كحكمو كالحكمة مف مشركعيتو كأركانو.
كفيو ثبلثة مطمباف:

 المطمب األكؿ :تعريف الصياـ لغة كاصطالحاً.

 المطمب الثاني :حكـ الصياـ كمشركعيتو كالحكمة منو،
كركنو.
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المطمب األكؿ :تعريف الصياـ

(ٔ)

لغة كاصطالحاً

أكالً -لغةً:
معاف عدة:
يطمق الصياـ في المغة عمى ٍ
(ٕ)
اء فعبلً كاف أك
ك
كس
عنو،
أمسؾ
أؼ
ا
كصيام
،
ا
صكم
الشيء
عف
صاـ
:
أكليا -اإلمساؾ
ً
ً
ً
قكالً(ٖ) ،كيقاؿ :صامت الخيل :إذا أمسكت عف السير ،كصامت الريح :إذا أمسكت عف
اليبكب(ٗ).

ف(٘) :يقاؿ صامت الشمس في كبد السماء أؼ قامت في كسط السماء ممسكة عف
ثانييا -اْل َك ُّ

الجرؼ في مرأػ العيف(.)ٙ

ثالثيا -الصمت( :)ٚأؼ اإلمساؾ عف الكبلـ ،كمنو قكلو تعالى :ﱡ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ
ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱠ (مريـ.)ٕٙ :

رابعيا -الترؾ( :)ٛيقاؿ :صاـ عف النكاح :أؼ تركو ،كىك أيضاً ِ
داخل في حد الصكـ الشرعي(.)ٜ
ثانياً -الصياـ اصطالح ًا:

سأقكـ فيما يمي بإيراد تعريف الصياـ عند المذاىب الفقيية األربعة.

ٔ -عرفو الحنفية :ىك «إمساؾ مخصكص ،مف شخص مخصكص ،كفي كقت مخصكص،
بصفة مخصكصة»(ٓٔ).

(ٔ) كالفرؽ بيف معنى الصياـ كالصكـ؛ أف الصياـ ىك االمتناع كاإلمساؾ عف المفطرات ما بيف طمكع الفجر إلى
َّ ِ
ِ
غركب الشمس ،كليذا جاءت األمر في اآلية ياأَيُّيا َّال ِذيف آمنكا ُكِتب عَمي ُكـ ِ
يف ِم ْف
َ َُ
اـ َك َما ُكت َب َعَمى الذ َ
َ َْ ُ ّ
َ َ
الصَي ُ
َقْبمِ ُك ْـ َل َعَّم ُك ْـ تَتَُّقك َف ،أما الصكـ فيك اإلمساؾ عف الكبلـ كما جاء في سكرة مريـ كيدخل فيو غيره ،كليذا يحتاج
الصياـ إلى الصكـ في االمتناع عف الكذب كالغيبة كالنميمة كقكؿ الزكر.

(ٕ) انظر :اليركؼ ،تيذيب المغة ،ٕٔٛ/ٕٔ :الرازؼ ،مختار الصحاح ،ٔٛٓ/ٔ:ابف منظكر ،لساف العرب:
ٕٔ ،ٖ٘ٔ/القكنكؼ ،أنيس الفقياءَّ ،ٗٚ/ٔ:
الزبيدؼ ،تاج العركس ،ٕٖٗ/ٔٚ:القزكيني الرازؼ ،حمية الفقياء:

ٔ ،ٔٓٚ/أبك حبيب ،القامكس الفقيي.ٔٔٛ/ٔ :
(ٖ) انظر :ابف منظكر ،لساف العرب.ٖ٘ٔ/ٕٔ :
(ٗ) انظر :مختار الصحاح،ٔٛٓ/ٔ:

(٘) انظر :القكنكؼ ،أنيس الفقياء.ٗٚ/ٔ:
( )ٙانظر :المرجع السابق.ٗٚ/ٔ:

( )ٚانظر :مختار الصحاحَّ ،ٔٛٓ/ٔ:
الزبيدؼ ،تاج العركس ،ٕٖٗ/ٔٚ:أبك حبيب ،القامكس الفقيي.ٔٔٛ/ٔ :
( )ٛانظر :اليركؼ ،تيذيب المغةَّ ،ٕٔٛ/ٕٔ :
الزبيدؼ ،تاج العركس ،ٕٖٗ/ٔٚ:ابف منظكر ،لساف العرب:
ٕٔ.ٖ٘ٔ/

( )ٜانظرَّ :
الزبيدؼ ،تاج العركس.ٕٖٗ/ٔٚ:
(ٓٔ) انظر :السرخسي ،المبسكط.٘ٗ/ٖ:
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ٕ -عرفو المالكية :اإلمساؾ عف الطعاـ كالشراب كالجماع مف طمكع الفجر إلى غركب الشمس
مع مقارنة النية(ٔ).

ٖ -عرفو الشافعية :إمساؾ عف المفطر عمى كجو مخصكص(ٕ).

ٗ -عرفو الحنابمة :عبارة عف إمساؾ مخصكص في كقت مخصكص عمى كجو مخصكص(ٖ).
كبالنظر في التعريفات السابقة يتبيف أنيا متقاربة في المعنى ،كال يظير فييا كثير تبايف كال

اختبلؼ؛ إال تبايف لفظي.

التعريف المختار:

يبدك لي أف أرجى التعريفات لمصياـ شمكالً ،ما عرفو الحنفية كىك« :إمساؾ مخصكص،

مف شخص مخصكص ،كفي كقت مخصكص ،بصفة مخصكصة» .كليذا سنتناكؿ مفردات ىذا

التعريف بالشرح:

شرح التعريف(ٗ):

قيد في التعريف خرج بو كل مف أطمق شيكة البطف كشيكة الفرج.
قكلو« :إمساؾ مخصكص» ٌ
قيد في التعريف خرج بو الكافر ،ألف الصياـ عبادة هلل تعالى ال
قكلو «:مف شخص مخصكص» ٌ
تصح منو ،كخرج بو الحائض كالنفساء؛ ألنو ال يجكز ليما الصياـ ،كخرج كل أصحاب االعتذار

كالمريض كالمسافر كالشيخ الكبير كالحامل كالمرضع.

قكلو« :كفي كقت مخصكص» قيد خرج بو كقت الميل؛ ألنو ليس محبلً لمصياـ.

قكلو« :بصفة مخصكصة» قيد في التعريف خرج بو كل صياـ لـ يقصد بو التقرب إلى هللا تعالى
بو.

(ٔ) انظر :ابف رشد ،المقدمات المميدات.ٕٖٗ/ٕ :
(ٕ) انظر :الخطيب الشربيني ،مغني المحتاج ،ٖٜٔ/ٕ:كاألنصارؼ ،فتح الكىاب.ٖٔٛ/ٔ :

(ٖ) انظر :المرداكؼ ،اإلنصاؼ ،ٕٜٙ/ٖ:كالبيكتى ،الركض المربع ،ٕٕ٘ :كالبيكتى ،كشاؼ القناع.ٕٜٜ/ٕ:
(ٗ) انظر :السرخسي ،المبسكط.٘ٗ/ٖ :
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المطمب الثاني :حكـ الصياـ ،كمشركعيتو كالحكمة منو ،كركنو.

أكالً -حكـ الصياـ:
اتفق الفقياء عمى أف صياـ شير رمضاف فرض عيف ،كأنو ركف مف أركاف اإلسبلـ(ٔ).
كاألدلة عمى فرضيتو مف الكتاب كالسنة كاإلجماع.

أكالً -الكتاب:

ٔ -قكلو تعالى  :ﱡ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ
ﱞ ﱟ ﱠ ﱠ(البقرة.)ٖٔٛ :
كجو الداللة :أف قكلو ﱡﱖ ﱗﱠ :أؼ فرض.
ﲘ ﱠ(البقرة.)ٔٛٗ :
ﲙ
ٕ -قكلو تعالى :ﱡ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ
كجو الداللة :دلت اآلية بظاىرىا عمى كجكب الصياـ عمى مف شيد ىبلؿ رمضاف مقيماً غير

مسافر ،صحيحاً غير مريض(ٕ).
ثانياً -السنة:

ِ
َّللاِ ُ« :بِني ِ
َف الَ ِإَل َو
كؿ َّ
اإل ْسالَ ُـ َعَمى َخ ْم ٍ
سَ :ش َي َادة أ ْ
اؿ َرُس ُ
اؿَ :ق َ
َع ِف ْاب ِف ُع َم َرَ  ،ق َ
َ
اء ا ِ
َف مح امدا رسكؿ ا ِ
يت ِ
ِا
اف»(ٖ).
َّللاَ ،كاِ َقاـِ ا
الصالَ ِةَ ،كِا َ
لح ِّجَ ،ك َص ْكـِ َرَم َض َ
الزَكاةَ ،كا َ
َّللا َكأ ا ُ َ ً َ ُ ُ
إال ا ُ
كجو الداللة :دؿ الحديث بعبارة نصو عمى أف اإلسبلـ ُبني عمى ىذه الدعائـ الخمس كال يرسك

إال بيا ،كأف بقية خصاؿ اإلسبلـ إف ىي إال تتمة ليذا البنياف ،كيستمزـ مف الحديث الذؼ يفيـ
بطريق اإلشارة زكاؿ اإلسبلـ بنقض تمؾ الدعائـ ،كما ىذا إال دليل عمى فرضية كركنية الصياـ

(ٗ).

ثالثاً -اإلجماع:

خبلؼ في فرضية صكـ رمضاف(٘).
لـ ينقل عف أحد مف األئمة
ٌ
ثانياً -الحكمة مف مشركعية الصياـ:

إف هلل -سبحانو كتعالى -في شرعو لمصياـ فكائد عظيمة جميمة منيا:

(ٔ) انظر :ابف رشد ،بداية المجتيد.ٗٙ/ٕ :
(ٕ) انظر :الجصاص ،أحكاـ القرآف.ٕٕٗ/ٔ:
النِب ِي ﷺُ« :بِني ِ
(ٖ) متفق عميو :أخرجو البخارؼِ ،كتَ ُ ِ
اإل ْسبلَـ َعَمى َخ ْم ٍ
اب َق ْك ِؿ َّ
يم ِ
س»،ٔٔ/ٔ،ح،ٛ
افَ ،ب ُ
اب اإل َ
ُ
ّ
َ
ِ ِ
َِّ
أخرجو مسمـِ ،كتَ ُ ِ
اإل ْس َبلـ َعَمى َخ ْم ٍ
س/ٗ٘/ٔ ،حٕٓ.
يم َ
افَ ،ب ُ
اب ْاإل َ
اب قكؿ النب ِّي ﷺ ُبن َي ْ ُ
(ٗ) انظر :ابف رجب الحنبمي ،جامع العمكـ كالحكـ.ٔٗٗ/ٔ:
(٘) انظر :ابف رشد ،بداية المجتيد.ٗٙ/ٕ :
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ٔ -إف الصكـ كسيم ٌة ِإلى تقكػ هللا تعالى؛ ألنو إذا انقادت نفس لبلمتناع عف الحبلؿ طمعاً في

مرضاة هللا تعالى ،كخكفاً مف أليـ عقابو ،فأكلى أف تنقاد لبلمتناع عف الحراـ ،فكاف الصكـ سبباً
التقاء محارـ هللا تعالى ،كىك فرض ،كاليو كقعت اإلشارة بقكلو تعالى في آخر آية الصكـ:

ﱡ ﱟ ﱠ ﱠ(القرة.)ٔ()ٖٔٛ :
ٕ -إنو سككف لمنفس األمارة  ،ككسر ثكرتيا في الفضكؿ المتعمق بجميع الجكارح مف العيف
كالمساف كاألذف كالفرج  ،فإف بو تضعف حركتيا في محسكساتيا ،كلذا قيل :إذا جاعت النفس

شبعت جميع األعضاء كاذا شبعت جاعت كميا ،كما عف ىذا صفاء القمب مف الكدر ،فإف
المكجب لكدكراتو فضكؿ المساف كالعيف كباقييا ،كبصفائو تناط المصالح كالدرجات؛ ككنو مكجباً
لمرحمة كالعطف عمى المساكيف فمما يذكؽ الصائـ ألـ الجكع في بعض األكقات يذكر مف يذكقو

في عمكـ األكقات فيتسارع إلى قمبو الرقة عميو ،كالرحمة حقيقتيا في حق اإلنساف يشعر بو ألـ

باطف فيسارع لدفعو عنو باإلحساف إليو فيناؿ ما عند هللا تعالى مف حسف الجزاء(ٕ).
ٖ -إف الصكـ يعِّمـ الصائـ النظاـ كاالنضباط؛ ألنو في صيامو يتناكؿ الطعاـ كالشراب في كقت
محدد كمكعد معيف.

ٗ -إف الصكـ يشعر بكحدة المسمميف الحسية في مشارؽ األرض كمغاربيا ،فيـ جميعاً يصكمكف
كيفطركف في كقت كاحد؛ ألف معبكدىـ كاحد ،كعبادتيـ مكحدة(ٖ).
ثالثاً :ركف

(ٗ)

الصكـ

(٘)

ركف الصكـ باتفاؽ الفقياء ىك :اإلمساؾ عف المفطرات ،كذلؾ مف طمكع الفجر الصادؽ،

حتى غركب الشمس(.)ٙ

كدليمو قكلو تعالى:ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱴ ﱠ(البقرة.)ٔٛٚ :
ﱵ
ﱮﱰﱱﱲ ﱳ
ﱯ
ﱭ
كزاد المالكية

()ٚ

()ٛ

كالشافعية

ركناً آخر كىك النية ليبلً.

(ٔ) انظر :ك ازرة األكقاؼ الككيتية ،المكسكعة الفقيية.ٜ/ٕٛ:
(ٕ) انظر :ابف اليماـ ،فتح القدير.ٖٓٔ-ٖٓٓ/ٕ:
(ٖ) انظر :الزحيمي :الفقو اإلسبلمي.ٔٙٔٛ/ٖ:

(ٗ) الركف ىك ما يتكقف عميو كجكد الحكـ ،كيككف جزًءا في ماىيتو .الزحيمي ،الكجيز.ٗٓٗ/ٔ :
(٘) انظر :ك ازرة األكقاؼ الككيتية ،المكسكعة الفقيية ،ٜٔ/ٕٛ:الزحيمي :الفقو اإلسبلمي.ٔٙٔٙ/ٖ:
( )ٙانظر :الكاساني ،بدائع الصنائع،ٜٓ/ٕ:

( )ٚانظر :جبلؿ الديف السعدؼ ،عقد الجكاىر الثمينة ،ٕٕ٘-ٕ٘ٔ/ٔ:دمحم القركؼ ،الخبلصة.ٜٖٔ-ٜٕٔ :
( )ٛانظر :الغزالي ،الكسيط.٘ٔٛ/ٕ:
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المبحث الثاني :مسائل تتعمق برؤية اليالؿ.
كفيو مطمباف:

 المطمب األكؿ :حكـ إجزاء صياـ يكـ الشؾ عف رمضاف.
 المطمب الثاني :حكـ قضاء صالة العيد إذا فات كقتيا.

21

المطمب األكؿ :حكـ إجزاء صياـ يكـ الشؾ عف رمضاف

قاؿ دمحم بػف الحسػف الشػيباني(رحمو هللا)«:قػاؿ أبػك حنيفة(رحمػو هللا):أكػره أف يصػكـ اليػكـ

الذؼ شؾ فيو مف شعباف إذا نكػ بو صياـ شػير رمضػاف فػإف صػامو صػائـ عمػى غيػره رؤيػة فقػد

أسػػاء ،فػإف جػػاء البينػػة بعػػد ذلػػؾ أنػػو مػػف شػػير رمضػػاف فػػبل قضػػاء عميػػو كال أرػ بصػػيامو تطكع ػاً
باساً.

كقاؿ أىل المدينةُ :يكره أف يصػكـ اليػكـ الػذؼ يشػؾ فيػو مػف شػعباف فنػكػ بػو شػير رمضػاف كنػرػ
أف عمى مف صامو عمى غير رؤية ثـ جاء البينة أنو مف شير رمضاف القضاء كما نرػ بصيامو
تطكعاً بأساً»(ٔ).
تحرير محل النزاع:

أجمع الفقياء عمى أف مف تطكع بصياـ يكـ كاحػد كلػـ يكػف يػكـ الشػؾ كال اليػكـ الػذؼ بعػد

النصف مف شعباف كال يكـ جمعة كال أياـ التشريق الثبلثة بعد يكـ النحر ،فإنو مأجكر حاشا المرأة

ذات الزكج ،إال بأذف زكجيا(ٕ).

كال خبلؼ بيف الفقياء أنو يكره صياـ يكـ الشؾ بنية رمضاف(ٖ).

كاختمفكا فيمف صاـ يكـ الشؾ بنية رمضاف أيجزئو أـ ال ؟ عمى مذىبيف:

المػػذىب األكؿ :مػػا ذىػػب إليػػو الحنفيػػة(ٗ) ،كالحنابمػػة فػػي المػػذىب(٘) ،أنػػو إذا صػػاـ يػػكـ الشػػؾ بنيػػة
رمضاف ،ثـ ثبت أف ىذا اليكـ مف رمضاف أنو يجزئو.

قػػاؿ السرخسػػي(رحمو هللا) «:رجػػل أصػػبح صػػائماً فػػي رمضػػاف قبػػل أف يتبػػيف أنػػو مػػف رمضػػاف ثػػـ
تبيف أنو منو فصكمو جائز ،كقد أساء حيف تقدـ الناس كمراده في ىذا يكـ الشؾ»(.)ٙ

قػػاؿ الخرقي(رحمػػو هللا) «:كاذا مضػػى مػػف شػػعباف تسػػعة كعشػػركف يكم ػاً طمب ػكا اليػػبلؿ فػػإف كانػػت
السػماء مصػحية لػـ يصػكمكا ذلػؾ اليػكـ ،كاف حػاؿ دكف منظػر اليػبلؿ غػيـ أك قتػر كجػب صػيامو؛
كقد أجزأه إف كاف مف شير رمضاف»(.)ٚ

(ٔ) الشيباني ،الحجة.ٗٓٗ-ٖٗٓ/ٔ :
(ٕ) ابف حزـ ،مراتب اإلجماع.ٗٔ/ٔ :

(ٖ) انظر :السرخسي :المبسكط ،ٖٙ/ٖ :كالقاضي عبد الكىاب ،اإلشراؼ ،ٕٗٙ/ٔ :كالنككؼ ،ركضة الطالبيف:
ٕ.ٖٙٚ/
(ٗ) انظر :السرخسي ،المبسكط  ،ٖٙ/ٖ :كالزيمعي ،تبيف الحقائق ،ٖٔٚ/ٔ :كابف مازه ،المحيط البرىاني:
ٕ.ٖٜٗ/
(٘) انظر :ابف قدامة المغني ،ٖٔ/ٖ :كالمرداكؼ :اإلنصاؼ ،ٕٜٙ/ٖ :كابف ضكياف ،منار السبيل.ٕٔٚ/ٔ :
( )ٙالسرخسي ،المبسكط .ٖٙ/ٖ :
( )ٚالخرقي ،متف الخرقي.ٜٗ :
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المذىب الثاني :ما ذىب إليو المالكية(ٔ) ،كالشافعية(ٕ) ،كالحنابمة في قكؿ(ٖ) ،إلى أنو إذا صاـ
يكـ الشؾ بنية رمضاف كتبيف أف ىذا اليكـ مف رمضاف أنو ال يجزئو.

قاؿ أبك زيد القيركاني(رحمو هللا) «:كال يصاـ يكـ الشؾ ليحتاط بو مف رمضاف كمف صامو كذلؾ
لـ يجزه كاف كافقو مف رمضاف كلمف شاء صكمو تطكعاً أف يفعل كمف أصبح فمـ يأكل كلـ يشرب
ثـ تبيف لو أف ذلؾ اليكـ مف رمضاف لـ يجزه كليمسؾ عف األكل في بقيتو كيقضيو»(ٗ).

قاؿ الماكردؼ(رحمو هللا)«:قاؿ الشافعي(رحمو هللا):كلك نكػ أف يصكـ غداً فإف كاف أكؿ الشير

فيك فرض كاال فيك تطكع فإف باف لو أنو مف رمضاف لـ يجزئو ألنو لـ يصمو عمى أنو فرض
كانما صامو عمى الشؾ»(٘).

قاؿ ابف قدامة(رحمو هللا) «:كعف أحمد ركاية ثالثة [كالركاية الثانية :أف الناس تبع لئلماـ فإف صاـ
صامكا كاف أفطر أفطركا] ال يجب صكمو كال يجزئو عف رمضاف إف صامو»(.)ٙ

سبب الخالؼ:

يرجع سبب الخبلؼ في المسألة إلى التعارض الظاىرؼ بيف األحاديث الكاردة فييا،
كحديث ْاب ِف َعب ٍ
َّللاِ َ« :ال ُتَقِّدمكا ا
َف
كؿ َّ
الش ْيَر ِب ِصَياـِ َي ْك ٍـَ ،كَال َي ْك َمْي ِف ِإاال أ ْ
اؿ َرُس ُ
اؿَ :ق َ
َّاس َ ق َ
ُ
ِ
ف
اؿ ُدكَن ُو
كم ُو أ َ
كمكا َح اتى َتَر ْكُهَ ،فإ ْف َح َ
كمكا َح اتى َتَر ْكُهُ ،ث اـ ُص ُ
َحُد ُك ْـَ ،كَال َت ُص ُ
َي ُكك َ َش ْيء َي ُص ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
يف»( ،)ٚكحديث ِع ْم َر َ ِ
ص ْي ٍف  ،أ َّ
اؿ َل ُو  -أ َْك
امةَ ،فأَت ُّمكا اْلعاد َة َث َال ث َ
كؿ هللا َ ،ق َ
َف َرُس َ
َغ َم َ
اف ْبف ُح َ
()ٛ
ِ
ِ
طْر َتَ ،ف ُص ْـ َي ْك َمْي ِف»( ،)ٜفظاىر
اؿَ « :فِإ َذا أَ ْف َ
َص ْم َت م ْف ُسَرِر َش ْعَب َ
آل َخ َر « :-أ ُ
اؿَ :الَ ،ق َ
اف؟» َق َ
الحديث األكؿ عدـ جكاز تقدـ رمضاف بيكـ أك يكميف بصياـ إال صكـ تطكع كاف معتاداً ،كظاىر
(ٓٔ)

الحديث الثاني جكاز التقدـ بصياـ بل كقضاء ذلؾ إذا أفطر فييا

(ٔ) انظر :القاضي عبد الكىاب ،اإلشراؼ ،ٕٗٙ/ٔ :كالنفراكؼ ،الفكاكو الدكاني،ٖٓٙ/ٔ :

(ٕ) انظر :النككؼ ،ركضة الطالبيف ،ٖٙٚ /ٕ :كاألنصارؼ ،أسنى المطالب ،ٖٗٔ/ٔ :كالبغكؼ ،التيذيب في فقو
الشافعي.ٔ٘٘/ٖ :
(ٖ) انظر :ابف قدامة المغني.ٖٔ/ٖ :
(ٗ) القيركاني ،الرسالة.ٜ٘ :

(٘) الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٕٗٔ/ٖ :
( )ٙابف قدامة المغني.ٖٔ/ٖ :
( )ٚسنف أبي داكد ،كتاب الصكـ ،باب مف قاؿ :فإف غـ عميكـ فصكمكا ثبلثيف،ٕٜٛ/ٕ ،ح ،ٕٖٕٚحديث
صحيح ،انظر :األلباني ،صحيح أبي داكد.ٜٗ/ٚ :
السرار :آخر الشير ليمة يس ِ
( ِ )ٛ
تسُّر اليبلؿ .ابف سبلـ ،غريب الحديث.ٜٚ/ٕ:

( )ٜصحيح البخارؼ ،كتاب الصكـ ،باب قكؿ النبي ِ«إذا رأيتـ اليبلؿ ،ٕٚ/ٖ ،»...ح.ٜٔٓٙ
(ٓٔ) انظر :ابف رشد ،بداية المجتيد.ٖٚ/ٕ :
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أدلة المذاىب:

أ -أدلػػة المػػذىب األكؿ :مػػا ذىػػب إليػػو الحنفيػػة ،كالحنابمػػة فػػي المػػذىب أف صػػياـ يػػكـ الشػػؾ بنيػػة
رمضاف يجزئو ،استدلكا بالسنة كاألثر كالمعقكؿ.

أكالً -بالسنة:
َف رسػػكؿ َّ ِ
ٔ -عػػف عبػ ِػد َّ ِ
ػػكمكا َح اتػػػى َتػ َػػرُكا
ضػ َ
َّللا َ ذ َكػ َػر َرَم َ
َ ْ َْ
ػاف َفَقػ َ
َّللا ْبػ ِػف ُع َمػ َػر  :أ َّ َ ُ َ
ػاؿ« :الَ َت ُصػ ُ
(ٔ)
اْل ِي َال َؿَ ،كالَ ُت ْف ِطُركا َح اتى َتَر ْكُهَ ،فِإ ْف ُغ اـ َعَمْي ُك ْـ َفا ْقُدُركا َل ُو» .
كجو الداللة :دؿ الحديث بظاىره عمى كجكب الصكـ لرؤية اليبلؿ كاإلفطار لرؤيتو ؛ فإذا تعذرت

الرؤيػػة لغػػيـ أك غبػػار أك غيػره نقػػدر لشػػعباف عدتػػو ضػػيقكا َلػ ُػو كقػػدركه ،كىػػك مػػف بػػاب قكلػػو تعػػالى:

ػاجعمكا ش ػ ػػعباف تس ػ ػػعة كعشػ ػ ػريف يكمػ ػ ػاً؛
ﱡ ﱪ ﱫ ﱬﱭﱮﱯﱰ ﱱ ﱳ
ﱲﱠ(الط ػ ػػبلؽ ،)ٚ:ف ػ ػ َ
كصياـ يكـ الشؾ بنية رمضاف(ٕ).
(ٖ)
ِ
ِ
َٕ -ع ْف ِع ْم َر َ ِ
َص ْػم َت ِم ْػف ُس َػرِر
ػاؿ َل ُػو  -أ َْك آل َخ َػر « :-أ ُ
ػكؿ هللا َ ،ق َ
ص ْي ٍف  ،أَ َّف َرُس َ
اف ْبف ُح َ
طْر َتَ ،ف ُص ْـ َي ْك َمْي ِف»(ٗ).
اؿَ « :فِإ َذا أَ ْف َ
َش ْعَب َ
اؿَ :الَ ،ق َ
اف؟» َق َ
كجو الداللة :دؿ الحديث بمفيكمو عمى جكاز صياـ يكـ الشػؾ بنيػة رمضػاف احتياطػاً؛ حيػث أمػره
رسكؿ هللا  لممخاطب بقضاء ىذه األياـ -كىي أخر أياـ شعباف -إذا أفطر فييػا يػدؿ عمػى أنيػا
تجزغ عف رمضاف إذا ثبت أف يكـ الشؾ منيا(٘).

ثانياً -األثر:

ِ
َف أُ ْف ِط َػر َي ْك ًمػا
ػي ِم ْػف أ ْ
عف عائشة -رضي هلل عنيا-قالػتَ« :أل ْ
َح ُّب ِإَل ا
كـ َي ْك ًما م ْف َش ْعَب َ
اف ،أ َ
َف أ ُ
َص َ
ِ
اف»(.)ٙ
م ْف َرَم َض َ

كجو الداللة :دؿ األثر عمى أف صياـ يكـ الشؾ بنية رمضاف احتياطاً ،ىػك األفضػل كاألكلػى مػف

اإلفطػ ػػار يكم ػ ػاً مػ ػػف شػ ػػير رمضػ ػػاف ،كككنػ ػػو مػ ػػف رمضػ ػػاف احتمػ ػػاؿ كاألكلػ ػػى فػ ػػي التمسػ ػػؾ عمػ ػػى
األفضمية(.)ٚ

(ٔ) صحيح البخارؼ ،كتاب الصكـ ،باب قكؿ النبي ِ« إذا رأيتـ اليبلؿ،ٕٚ/ٖ ،»...ح.ٜٔٓٙ
(ٕ) انظر :البساـ :تيسير العبلـ ،ٖٔٗ/ٔ :كالبيكتي ،كشاؼ القناع.ٖٓٔ /ٕ :
السرار :آخر الشير ليمة ِ
( ٖ) ِ
يستسُّر اليبلؿ .ابف سبلـ ،غريب الحديث.ٜٚ/ٕ:

(ٗ) صحيح البخارؼ ،كتاب الصكـ ،باب الصكـ مف آخر الشير،ٗٔ/ٖ ،حٖ.ٜٔٛ
(٘) انظر :ابف قدامة ،المغني.ٖٔ/ٖ :
( )ٙمسند اإلماـ أحمد ،مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي هللا عنيا،ٕٗٔ/ٗٔ،ح ٘ٗ ،ٕٜٗإسناد
ضعيف ،كسبب ضعفو أف سنده ال يصح؛ ألف فيو رجبلً لـ يسـ .انظر :األلباني ،إركاء الغميل.ٔٔ/ٗ :

( )ٚانظر :ابف اليماـ ،فتح القدير.ٖٜٔ/ٕ :
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ثالثاً -بالمعقكؿ:

ٔ -مما يدؿ عمى جكاز إجزاء صياـ يكـ الشؾ عف رمضاف أف األصل في نية رمضاف جكاز
اإلتياف بيا بعد الفجر ،كأف تعييف النية ال تمزـ في الصكـ(ٔ).
(ٕ)

ٕ -إف لصكـ يكـ الشؾ بنية رمضاف مستند
آخر(ٖ).

شرعي كمف صامو؛ كقد ثبتت رؤيتو بمكضع

ٖ -كألنو شؾ في أحد طرفي الشير لـ يظير فيو أنو مف غير رمضاف فكجب الصكـ كالطرؼ
(ٗ)

اآلخر

ب -أدلة المذىب الثاني :ما ذىب إليو المالكية ،كالشافعية ،كالحنابمة في قكؿ بأف صياـ يكـ
الشؾ ال يجزغ عف رمضاف ،استدلكا بالسنة كالمعقكؿ.

أكالً -السنة:
َٔ -ع ِف ْاب ِف َعب ٍ
َّللاِ َ« :ال ُتَقِّدمكا ا
الش ْيَر ِب ِصَياـِ َي ْك ٍـَ ،كَال
كؿ َّ
اؿ َرُس ُ
اؿَ :ق َ
َّاس َ ق َ
ُ
ف
كمكا َح اتى َتَر ْكُهَ ،فِإ ْف
أْ
كم ُو أ َ
كمكا َح اتى َتَر ْكُهُ ،ث اـ ُ
َحُد ُك ْـَ ،كَال َت ُ
ص ُ
ص ُ
َف َي ُكك َ َش ْيء َي ُص ُ
ِ
ِ
ِ
يف»(٘).
امةَ ،فأَت ُّمكا اْلعاد َة َث َال ث َ
َغ َم َ

َي ْك َمْي ِف ِإاال
اؿ ُدكَن ُو
َح َ

كجو الداللة :دؿ الحديث بظاىره عمى عدـ جكاز تقدـ رمضاف بيكـ أك يكميف ،كعمى تبييت النية
بصياـ الشير إذا تـ رؤية اليبلؿ ،فإذا ُغطى اليبلؿ بغيـ أك قتر أُكمل عدة شير شعباف ثبلثيف
يكماً كالتي ال يمكف زيادة الشير عمييا؛ إذ إف األصل بقاء شعباف فبل ُيشرع في صياـ رمضاف

إال بأمريف :إما برؤية اليبلؿ أك بإتماـ شعباف ثبلثيف يكماً(.)ٙ
ثانياً -المعقكؿ:

ٔ -كألف كل نية لفرض تعمق بكقت إذا أتى بالعمل مع الشؾ في دخكؿ كقتو ،فإف كقكع النية
بدخكؿ كقتو ال تجزغ متى صادفت دخكلو(.)ٚ

(ٔ) انظر :المرجع السابق.ٖٕٓ/ٕ :
(ٕ) كأف تثبت رؤيتو بمكضع آخر.

(ٖ) انظر :ابف ضكياف ،منار السبيل.ٕٔٚ/ٔ:
(ٗ) انظر :ابف قدامة ،المغني.ٖٔ/ٖ :
(٘) سنف أبي داكد ،كتاب الصكـ ،باب مف قاؿ :فإف غـ عميكـ فصكمكا ثبلثيف،ٕٜٛ/ٕ ،ح ،ٕٖٕٚحديث
صححو األلباني في صحيح سنف أبي داكد.ٜٗ/ٚ :

( )ٙانظر :المناكؼ ،التيسير بشرح الجامع الصغير.ٜٙ/ٕ :
( )ٚالقاضي عبد الكىاب ،اإلشراؼ ،ٕٗٙ/ٔ:كالزرقاني ،شرح مختصر خميل.ٖٗٛ/ٕ :
24

ٕ -االستصحاب(ٔ) :ألف األصل بقاء شعباف؛ فيبقى األصل عمى ما كاف عميو حتى يثبت
خبلؼ ذلؾ ،كنيتو ىنا لـ تستند إلى أصل في الصكـ(ٕ).

ٖ -التشريؾ في النية بيف الفرض كالنافمة ال يقع؛ كليذا لك قاؿ :أنا غداً صائـ إف كاف مف
رمضاف ،فإف لـ يكف مف رمضاف فأنا مفطر فباف مف رمضاف لـ يجزئو ألنو جعل نيتو مشتركة
بيف صكمو كفطره (ٖ).

ٗ -إف نية الفرض مف شرطيا أف تقع محققة كعازماً عمييا ،غير شاؾ فييا(ٗ).
مناقشة األدلة:

أ -نكقشت أدلة القائميف :أف صياـ يكـ الشؾ بنية رمضاف أنو يجزغ ،بما يمي:

أكالً :أما استدالليـ بحديث ابف عمر َ « فِإ ْف ُغ اـ َعَمْي ُك ْـ َفا ْقُدُركا َل ُو» ،يناقش :بأف معنى اقدركا
يكما ،كالمعنى :أفطركا يكـ الثبلثيف كاحسبكه تماـ الشير
لو أؼ قدركا عدد الشير ثبلثيف ً
األكؿ(٘).

ثانياً :أما استدالليـ بحديث ِع ْم َر َ ِ
ص ْي ٍف  بصياـ سرر مف شعباف ،يناقش ىذا :بأنه
اف ْبف ُح َ
يُحتمل أن يكون الرجل أوجبها على نفسه ،فلذلك أمره بالوفاء وأن يقضي ذلك في شوال(.)ٙ
()ٚ

فبل يحتج بو.

ثالثاً :أما استدالليـ باألثر ،فيمكف أف يناقش :بأف إسناده ضعيف
ب -نكقشت أدلة القائميف -بأف صياـ يكـ الشؾ ال يجزغ عف رمضاف -بما يمي:

أكالً :ناقش اإلماـ دمحم بف الحسف(رحمو هللا) أدلة أصحاب القكؿ الثاني بأنو كيف ُيصاـ ذلؾ اليكـ
مع العمـ أنو مف شير رمضاف ؟ فكيف نقكؿ بقضائو ،كقد صاـ يكماً مف رمضاف ،كقد كقع

متقدـ عمى الناس بيكـٍ ،فأما إذا صاـ يكماً مع عممو
كرىة الصكـ لو
الصكـ في محمو ،كلك قمنا ب ا
ٌ
أف ىذا اليكـ مف شير رمضاف فقد أجزأه عف فرضو ،كلكنو أثـ بتقدمو يكماً عمى الناس مف شير
رمضاف فكيف يقضي يكماً قد صامو كأجزأه عف فرضو ،فمك أف رجبلً رأػ ىبلؿ رمضاف كحده،
(ٔ) االستصحاب في المغة :اعتبار المصاحبة ،كفي اصطبلح األصكلييف :كىك الحكـ عمى الشيء بالحاؿ التي
كاف عمييا مف قبل ،حتى يقكـ دليل عمى تغير تمؾ الحاؿ ،أك ىك جعل الحكـ الذؼ كاف ثابتاً في الماضي باقياً
في الحاؿ حتى يقكـ دليل عمى تغيره .عبد الكىاب خبلؼ ،عمـ أصكؿ الفقو:صٔ.ٜ

(ٕ) انظر :النككؼ ،المجمكع ،ٕٜٙ/ٙ :كالبغكؼ ،التيذيب في فقو الشافعي ،ٔ٘٘/ٖ :كالماكردؼ ،الحاكؼ الكبير:
ٖ.ٕٗٔ/

(ٖ) انظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٕٕٗ /ٖ :
(ٗ) القاضي عبد الكىاب ،اإلشراؼ.ٕٗٙ/ٔ :
(٘) انظر :المغربي ،البدر التماـ.ٔٙ/٘ :

( )ٙانظر :الخطابي ،معالـ السنف.ٜٙ/ٕ :
( )ٚكسبب ضعفو أف سنده ال يصح؛ ألف فيو رجبلً لـ يسـ .انظر :األلباني ،إركاء الغميل.ٔٔ/ٗ :
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جدير بو أف يصكـ ،فإف سمع مقالتو رجل آخر فأخذ بقكلو
كقد رد اإلماـ الشيادة عميو أليس
ٌ
كخالف اإلماـ فصاـ ثـ جاءت البينة أنو مف شير رمضاف فإنو يجزغ الذؼ رآه كال يجزغ اآلخر

كقد صاـ يكماً كاحداً ىذا كمو يجزغ إال أنو يكره أف يتقدـ الشير(ٔ).
مخالف لمركاية الصحيحة-
ثانياً :إف استدالليـ بحديث« :فاقدركا لو ثالثيف» ،يناقش ىذا :بأنو
ٌ
عند البخارؼ -المتفق عمييا ،كالنيي عف صكـ الشؾ محمكؿ عمى حاؿ الصحك(ٕ).
الرأي الراجح:
بعد النظر في المسألة كبياف المذاىب فييا تبيف لمباحث رجحاف ما ذىب إليو أصحاب

المذىب الثاني القاضي بأف صياـ يكـ الشؾ ال يجزغ عف فرض رمضاف ،كىك مذىب المالكية
كالشافعية كالحنابمة في قكؿ لممسكغات التالية:

أكالً :قكة أدلتيـ التي استدلكا بيا.
ثانياً :أف ما استدؿ بو أصحاب القكؿ األكؿ مف أدلة نقمية يضعف االستدالؿ بيا عمى القكؿ
بصحة مذىبيـ.

ثالثاً :أف حديث ابف عمر  المتفق عمى صحتو الذؼ استدؿ بو الفريق األكؿ خصصو حديث

ابف عباس  أف معنى اقدركا لو أؼ أعممكا العدة ثبلثيف يكماً.

رابعاً :عمبلً بالحديث الصحيح «إنما األعماؿ بالنيات»(ٖ) ،كبالقاعدة الفقيية الكبرػ المتفق عمييا
كالمستمدة مف ىذا الحديث "األمكر بمقاصدىا"(ٗ) ،فإف صياـ يكـ الشؾ ليس فيو النية الصحيحة

في صكـ رمضاف؛ كعميو فإنو ال يجزغ.

(ٔ) الشيباني ،الحجة ،ٗٓٙ-ٗٓٗ/ٔ :بتصريف.
(ٕ) انظر :ابف قدامة ،المغني.ٖٔ/ٖ :

(ٖ) صحيح البخارؼ ،كتاب بدء الكحي ،باب كيف كاف بدء الكحي ،ٙ/ٔ ،حٔ.

(ٗ) كىي مف القكاعد الفقيية الكمية الكبرػ التي اتفق الفقياء عمى اعتبارىا كاالعتداد بيا ،كمعنى قاعدة «األمكر

بمقاصدىا» في االصطبلح الفقيي :إف الحكـ الذؼ يترتب عمى أمر يككف عمى مقتضى المقصكد مف ذلؾ

األمر ،كمعنى ىذا" :إف أعماؿ المكمف كتصرفاتو مف قكلية أك فعمية تترتب عمييا نتائجيا كأحكاميا الشرعية تبعاً
ِ
اعد ِ
الفْق ِييَّة،ٕٔٓ/ٔ:
كعة الَقك ُ
لمقصكد الشخص كغايتو كىدفو مف كراء تمؾ األعماؿ كالتصرفات" .البكرنكُ ،م ْك ُس َ
كاألمكر بمقاصدىا كدليميا قكلو صمى هللا عميو كسمـ« :إنما األعماؿ بالنيات» صحيح البخارؼ ،كتاب بدء الكحي
رقـٔ .الزركشي ،تشنيف المسامع.ٖٚٗ/ٖ:
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المطمب الثاني :حكـ قضاء صالة العيد إذا فات كقتيا
قاؿ دمحم بف الحسف الشيباني(رحمو هللا)«:قاؿ أبك حنيفة(رحمو هللا) :إذا صاـ الناس يكـ

الفطر كىـ يظنكف أنو مف شير رمضاف فجاءىـ ثبت

(ٔ)

بأف ىبلؿ شير رمضاف قد رؤػ قبل أف

يصكمكا بيكـ كاف يكميـ ذلؾ أحد كثبلثكف فإنيـ يفطركف ذلؾ اليكـ أية ساعة جاءىـ الخبر فاف

كاف الخبر جاءىـ قبل زكاؿ الشمس أفطركا كخرج بيـ إماميـ فيصمي بيـ العيد كاف جاءىـ
الخبر بعد زكاؿ الشمس أفطركا كخرجكا مف الغد.

كقاؿ أىل المدينة :بقكؿ أبي حنيفة(رحمو هللا) مف الفطر غير أنيـ قالكا ال يصمكف صبلة العيد

إف جاءىـ ذلؾ بعد الزكاؿ»(ٕ).
تحرير محل النزاع:

ال خبلؼ بيف الفقياء في كجكب الفطر إف جاءىـ الثبت أف ىبلؿ شكاؿ قد ِ
رؤؼ

البارحة ،أك ىبلؿ رمضاف قد رؤؼ قبل أف يصكمكا بيكـ ،كأف يكميـ ىذا يكـ فطر كاحد كثبلثكف
يكماً فإنيـ يفطركف أؼ ساعة جاءىـ الثبت(ٖ).

كاختمفكا إف جاءىـ الثبت بعد الزكاؿ ىل تصمى صبلة العيد ضحى اليكـ الثاني أـ ال؟ عمى

مذىبيف:

المذىب األكؿ :ما ذىب إليو جميكر الفقياء مف الحنفية

(ٗ)

(٘)

كاألصح عند الشافعية

()ٙ

كالحنابمة

إلى أنو إف جاء الثبت بعد الزكاؿ عمى رؤية ىبلؿ شكاؿ باألمس خرجكا إلى مصبلىـ مف الغد

لصبلة العيد.

قاؿ المرغيناني(رحمو هللا) « :فإف غـ اليبلؿ كشيدكا عند اإلماـ برؤية اليبلؿ بعد الزكاؿ صمى

العيد مف الغد»(.)ٚ

قاؿ النككؼ(رحمو هللا)« :كاف شيدكا بعد الغركب لـ تقبل الشيادة أك بيف الزكاؿ كالغركب أفطرنا
كفاتت الصبلة كيشرع قضاؤىا متى شاء في األظير كقيل :في قكؿ تصمي مف الغد أداء»(.)ٛ

(ٔ) الثبت :بمعنى الثقة أك العدؿ الضابط.
(ٕ) الحجة عمى أىل المدينة.ٖٚٚ/ٔ:
(ٖ) انظر :النككؼ ،المجمكع.ٕٚ/٘ :
(ٗ( انظر :الكاساني ،بدائع الصنائع.ٕٚٙ/ٔ :
(٘( الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٗ٘ٓ/ٖ :
( (ٙابف مفمح ،المبدع.ٔٛٔ/ٕ :

( )ٚالمرغيناني ،بداية المبتدؼ :ص.ٕٛ
( )ٛالنككؼ ،منياج الطالبيف.ٖ٘/ٔ :
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(ٕ)

المذىب الثاني :ما ذىب إليو المالكية(ٔ) كالشافعية في قكؿ ثاف

إلى أف صبلة العيد ال تصمى

إال في يكـ العيد األكؿ قبل الزكاؿ.

قاؿ المازرؼ( رحمو هللا)« :قاؿ اإلماـ مالؾ (رحمو هللا) :إذا لـ يثبت عندىـ أنو يكـ العيد إال

بعد الزكاؿ فبل يخرجكا ليا كال يصمكىا كال في الغد»(ٖ).

قاؿ اإلماـ الشافعي(رحمو هللا)« :فإف شيد شاىداف في يكـ ثبلثيف أف اليبلؿ كاف باألمس ،أفطر
الناس أؼ ساعة عدؿ الشاىديف ،فإف عدال قبل الزكاؿ صمى اإلماـ بالناس صبلة العيديف كاف لـ
يعد ال؛ حتى تزكؿ الشمس لـ يكف عمييـ أف يصمكا يكميـ بعد الزكاؿ كال الغد ألنو؛ عمل في

كقت ،فإذا جاكز ذلؾ الكقت لـ يعمل في غيره»(ٗ).
سبب الخالؼ:
يرجع سبب الخبلؼ في ىذه المسألة إلى:

َف َرْكًبا َجاءكا َف َش ِيُدكا أََّنيـ َأرَْكا اْل ِي َبل َؿ ِب ْاألَم ِ
ٔ -االختبلؼ في ثبكت حديث أبي عمير « أ َّ
س»
ْ
ُْ
ُ
الكارد في المسألة ىل يثبت أـ ال؛ قاؿ اإلماـ الشافعي« :كلك ثبت أف رسكؿ هللا  خرج بالناس
(٘)

مف الغد إلى عيدىـ قمنا بو ،كقمنا أيضا فإف لـ يخرج بيـ مف الغد خرج بيـ مف بعد الغد ،كقمنا
يصمي في يكمو بعد الزكاؿ إذا جاز أف يزكؿ فيو ثـ يصمي جاز في ىذه األحكاؿ كميا ،كلكنو ال
يثبت عندنا ،كهللا تعالى أعمـ»(.)ٙ

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

جماعة ،كأكلى بالقضاء مف غيره مف السنف الركاتب.
األدلة:

أ -أدلة المذىب األكؿ القائميف :بجكاز صبلة العيد في ضحى اليكـ الثاني مف العيد إذا ثبت
رؤية ىبلؿ شكاؿ بعد الزكاؿ في اليكـ األكؿ ،استدلكا بالقرآف كالسنة كالمعقكؿ:
(ٔ) ابف عبد البر ،االستذكار.ٕٖٛ/ٖ :
(ٕ( اإلماـ الشافعي ،األـ.ٕٖٙ/ٔ :

(ٖ) المازرؼ ،شرح التمقيف.ٔٓٙٔ /ٔ :
(ٗ) الشافعي ،األـ.ٕٖٙ/ٔ :
(٘) سنف أبي داكد ،كتاب الصبلة ،باب إذا لـ يخرج اإلماـ لمعيد مف يكمو يخرج مف الغد ٖٙٔ/ٕ ،ح ،ٔٔ٘ٚ
حديث صحيح ،انظر :األلباني :إركاء الغميل.ٕٔٓ/ٖ :

( )ٙالشافعي ،األـ ،ٕٖٙ/ٔ :كابف رشد ،بداية المجتيد.ٕٖٓ/ٔ :
( )ٚانظر :ك ازرة األكقاؼ الككيتية ،المكسكعة الفقيية.ٖٖٛ/ٕ:
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أكالً -القرآف:
استدلكا بعمكـ قكلو تعالى:ﱡ ﲍﲎﱠ (الحج.)ٚٚ :
كجو الداللة :إف اآلية دليل عمى التقرب بجميع أنكاع القربات إلى هللا تعالى ،كصبلة العيد مف
جممة ىذه القربات؛ بل مف السنف المؤكدات ،فُندب قضاء صبلة العيد في اليكـ الثاني؛ ألنيا مف
جممة القربات التي ُيستحب القياـ بيا ،مثل غيرىا مف العبادات في غير ىذا المكضع(ٔ).
ثانياً -مف السنة:
ُ ِ
ٍ
كم ٍة َل ُو
حديث أَبي ُع َم ْيرَ ع ْف ُع ُم َ
ِ ِ
ِ
َمَرُى ْـ الان ِب ُّي  أَ ْف ُي ْف ِطُركا،
اْلي َال َؿ ب ْاأل َْمس َفأ َ

ِم ْف
َكاِ َذا

الص َح َاب ِة  أ َّ
اءكا َف َش ِيُدكا أَان ُي ْـ َأر َْكا
َّ
َف «َرْكًبا َج ُ
َف َي ْغُدكا إَلى ُم َص اال ُى ْـ»(.)2
َصَب ُحكا أ ْ
أْ

كجو الداللة :دؿ الحديث بمنطكقو الصريح عمى جكاز قضاء صبلة العيد في ضحى اليكـ الثاني
إذا انكشف العيد بعد زكاؿ اليكـ األكؿ لخركج كقت الصبلة في ذلؾ اليكـ(ٖ).

ثالثاً -مف المعقكؿ:

إف صبلة العيد مف الصمكات الركاتب(ٗ) التي ليا كقت ،فكجب أف ال تسقط بفكات كقتيا

كصبلة الفرائض(٘).

ب -أدلة الفريق الثاني القائميف :بعدـ جكاز الصبلة في ضحى اليكـ الثاني مف العيد إذا خرجت
عف كقتيا في اليكـ األكؿ ،استدلكا بالسنة كالمعقكؿ:

أكالً -السنة:

«إف النبي  سف صبلة العيد بعد طمكع الشمس ،كسف مكاقيت الصبلة ،ككاف فيما سف

داللة عمى أنو إذا جاء كقت صبلة مضى كقت التي قبميا لـ يجز أف يككف آخر كقتيا إال إلى
كقت الظير؛ ألنيا صبلة تجمع فييا ،كأنو لـ يثبت أف الرسكؿ  خرج بالناس في ضحى اليكـ

الثاني ،كلك ثبت أف رسكؿ هللا  خرج بالناس مف الغد إلى عيدىـ قمنا بو ،كقمنا أيضاً :فإف لـ

(ٔ( القرطبي ،الجامع ألحكاـ القرآف.ٜٛ/ٕٔ :

(ٕ) سنف أبي داكد ،كتاب الصبلة ،باب إذا لـ يخرج اإلماـ لمعيد مف يكمو يخرج مف الغد ٖٙٔ/ٕ ،ح ،ٔٔ٘ٚ
حديث صحيح ،انظر :األلباني :إركاء الغميل.ٕٔٓ/ٖ :
(ٖ) انظر :الصنعاني ،سبل السبلـ.ٕٗٙ/ٔ:
السنف التابعة لمفرائض عمى المشيكر ،كقيل ّإنيا المكّقتة بكقت مخصكص؛ فالعيد
(ٗ) الركاتب :جمع راتبة كىي ّ
كاألضحى كالتراكيح راتبة عمى الثاني ال عمى األكؿ كذا في شرح المنياج في باب صبلة النفل .التيانكؼ ،كشاؼ
اصطبلحات الفنكف.ٛٚ٘/ٔ:

(٘( الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٗ٘ٓ/ٖ :
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يخرج بيـ مف الغد خرج بيـ مف بعد الغد ،كقمنا يصمي في يكمو بعد الزكاؿ إذا جاز أف يزكؿ فيو
ثـ يصمي جاز في ىذه األحكاؿ كميا ،كلكنو ال يثبت عندنا كهللا تعالى أعمـ»(ٔ).
ثانياً -المعقكؿ:

ٔ -إف صبلة العيد عبادة ليا كقتيا؛ فإذا فات ذلؾ الكقت فبل تُصمى في غيره ،لخركجيا عف
كقتيا(ٕ).
ٕ -لك قيل أنيا تصمى في اليكـ الثاني ،كال تُصمى بعد الزكاؿ في اليكـ األكؿ ،فاليكـ الثاني أبعد
في كقتيا مف اليكـ األكؿ ،كأحرػ أف يصمى فيو(ٖ).
ٖ -إف صبلة العيد ال تُقضى؛ ألنيا صبلة نافمة ُسف ليا الجماعة فإذا فات كقتيا ،كجب أف
تسقط بالفكات كالصبلة الخكؼ(ٗ).
مناقشة األدلة:

أ -نكقشت أدلة المذىب األكؿ القائميف -بجكاز قضاء صبلة العيد إذا فات كقتيا -بما يمي:
أكالً :أما استدالليـ بقكلو تعالى:ﱡ ﲍﲎﱠ(الحج.)ٚٚ :
فيمكف أف يناقش ىذا :بأنو دليل عاـ ليس فيو ما يدؿ عمى الجكاز ،فبل بد مف دليل خاص يدؿ
عمى جكاز صبلة العيد في ضحى اليكـ الثاني حتى تُقضى بو.
ثانياً :أما استدالليـ بحديث أبي عمير فقد نكقش مف كجييف:

األكؿ« :أف الحديث فيو نظر كال يقبل حتى ُيعمـ حالة أبي عمير  ...كال ُيقبل أف تثبت عدالة
أبي عمير كال ُيعرؼ مف حاؿ أبي عمير ما ُيكجب قبكؿ ركايتو أك ردىا  ،كفيو مف الجيل مف
حاؿ أبي عمير ككف عمكمتو لـ يسمكا ،فالحديث جدير أف يقاؿ فيو غير صحيح»(٘).

نكقش ىذا :بأف الحديث صحيح كأف أبا عمير مف عمكـ الصحابة ،كمعمكـ أف الصحابة كميـ

عدكؿ ال تضر جيالة أعيانيـ(.)ٙ

الثاني :أف الحديث محمكؿ عمى أف الخركج لمجرد الزينة ،كلك كاف الخركج إلى المصمى حتى

تقضى الصبلة لقضيت بعد الزكاؿ في نفس اليكـ كىك أقرب(.)ٚ

كيجاب عف ىذا :أف بعض الفقياء أجاز القضاء في نفس اليكـ فسقط ىذا االعتراض.
(ٔ( الشافعي ،األـ.ٕٖٙ/ٔ :
(ٕ( انظر :المرجع السابق.ٕٖٙ/ٔ :
(ٖ) المزني ،المختصر.ٔ٘ٗ /ٛ :

(ٗ) الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٗ٘ٓ/ٖ :
(٘( العيني ،شرح سنف أبي داكد.ٜ٘ٓ/ٗ :

( )ٙانظر :النككؼ ،خبلصة األحكاـ في ميمات.ٖٛٛ/ٕ :
( )ٚانظر :القرافي ،الذخيرة ،ٕٗٗ/ٕ :كالمازرؼ ،شرح التمقيف.ٔٓٙٔ/ٔ:
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ثالثاً :أما استدالليـ بأنيا صبلة راتبة كالفرائض ،فقد ناقش المزني ذلؾ بسؤاليف(ٔ):

األكؿ :أنو لك جاز أف تقضى في اليكـ الثاني لجاز في نفس اليكـ ىك أقرب مف اليكـ الثاني.

كيجاب عف ىذا :بما سبق أف قمنا فقد أجاز بعض أصحابنا(ٕ).
ُ
أما الثاني :فمك قمنا جاز في القضاء في اليكـ الثاني لجاز بعد شير.

كيجاب عف ىذا :أنو أجيز لحدكث اإلشكاؿ في رؤية اليبلؿ أؼ لمضركرة(ٖ).

ب -نكقشت أدلة المذىب الثاني القائميف –بعدـ جكاز قضاء صبلة العيد إذا فات كقتيا -بما
يمي:

أكالً :ناقش دمحم بف الحسف الشيباني أىل المدينة كمف تبعيـ :بأنو جاء في ىذا أثر عف رسكؿ هللا
شيكد عشية فأخبركه أنيـ أركا اليبلؿ باألمس ،فأمر رسكؿ هللا 
 ركاه الثقات أنو جاء لو
ٌ
الناس أف يفطركا كأف يخرجكا مف الغد لعيدىـ(ٗ).

عمل في كقت ،فإذا جاكز ذلؾ الكقت لـ ُيعمل في غيره ،كىك
ثانياً :استدالليـ أف صبلة العيد ٌ
استدالؿ الشافعي رحمو هللا.
نكقش ىذا :بأف صبلة العيد مف السنف الركاتب إذا فاتت استحب قضاؤىا عمى الصحيح مف

مذىبو (رحمو هللا)(٘).

ثالثاً :أما استدالليـ بأف النبي  سف صبلة العيد بعد طمكع الشمس ،كسف مكاقيت الصبلة(.)ٙ

نكقش ىذا :بأف حديث أبي عمير قد ثبتت صحتو ،كأف النبي  قضاىا في ضحى اليكـ الثاني.

رابعاً :أما استدالليـ أف اليكـ الثاني أبعد في كقتيا في القضاء كأكلى أف تقضى صبلة العيد بعد

زكاؿ اليكـ األكؿ.

فيمكف أف يناقش بأف النبي  قضاىا في ضحى اليكـ الثاني ،كقد صح الحديث.

خامساً :أما استدالليـ بأنيا صبلة نافمة ُسف ليا الجماعة فكجب أف تسقط بالفكات كصبلة
الخكؼ.

استحب قضاؤىا عمى
يناقش ىذا :بما سبق أف صبلة العيد مف السنف الركاتب إذا فاتت ُ
الصحيح.
(ٔ( انظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٗ٘ٔ/ٖ :
(ٕ) انظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٗ٘ٔ/ٖ :
(ٖ) انظر :المرجع السابق.ٗ٘ٔ/ٖ :
(ٗ) انظر :الشيباني ،الحجة.ٖٚٚ/ٔ:
(٘( انظر :النككؼ ،المجمكع.ٕٜ/٘ :
( )ٙانظر :الشافعي ،األـ.ٕٖٙ/ٔ :
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الرأي الراجح:
بعد بياف اآلراء كاألدلة كمناقشتيا يبدك لي أف الراجح ىك ما ذىب إليو جميكر الفقياء

بجكاز قضاء صبلة العيد إذا فات كقتيا ،لممسكغات التالية:

أكالً :قكة أدلتيـ عمى ما ذىبكا إليو.
ثانياً :أف حديث أبي عمير قد ثبتت صحتو(ٔ) ،فبل نستطيع أف نرد ما فعمو النبي  ،قاؿ

الخطابي« :سنة رسكؿ هللا  أكلى كحديث أبي ُعمير صحيح؛ فالمصير إليو كاجب»(ٕ).
َّللا  خرج بالناس مف الغد إلى
ثالثاً :سبق قكؿ الشافعي (رحمو هللا) «كلك ثبت أف رسكؿ َّ
عيدىـ ُقمنا بو»(ٖ) ،كقد ثبتت صحة الحديث.
رابعاً :أف الفريق اآلخر استدؿ بالمعقكؿ كىنا ال يقكػ عمى مكاجية الحديث صحيح الثبكت،

صريح الداللة.

(ٔ) انظر :النككؼ ،خبلصة األحكاـ في ميمات.ٖٛٛ/ٕ :
(ٕ) الخطابي ،معالـ السنف.ٕٕ٘/ٔ :
(ٖ) اإلماـ الشافعي ،األـ.ٕٖٙ/ٔ :
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المبحث الثالث :مسائل تتعمق بالصياـ في السفر.
كفيو مطمباف:

 المطمب األ كؿ :أييما أفضل لممسافر الفطر أك الصياـ؟
 المطمب الثاني :حكـ اإلمساؾ بقية النيار إذا قدـ مف السفر مفط اًر.
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المطمب األكؿ :أييما أفضل لممسافر الفطر أك الصياـ؟
قاؿ دمحم بف حسف الشيباني(رحمو هللا)«:قاؿ أبك حنيفة (رحمو هللا):في صكـ شير

رمضاف كل ذلؾ كالحمد هلل كاسع إف شئت فصـ كاف شئت فافطر كأحب إلى في ذلؾ الصياـ في

السفر لمف قكؼ عميو.

كقاؿ بعض أىل المدينة :منيـ مالؾ بف أنس ذلؾ كاسع كأحب إلي في ذلؾ الصياـ في السفر إف
ّ
قكػ عميو ،ككذلؾ رمضاف»(ٔ).
تحرير محل النزاع:

أجمع الفقياء عمى أنو إذا صاـ في السفر فإف صكمو صحيح ،كأنو يجزئو(ٕ).

كأجمعكا عمى جكاز الفطر لممسافر ،رخص ًة لو ،عمى أف يقضي في أياـ أخر(ٖ).
كاختمفكا في صياـ المسافر ىل ُيجزئو صيامو في رمضاف عف الفرض ،أـ عميو القضاء في أياـ

أخر(ٗ).

كاختمفكا أييما أفضل في السفر الصكـ أـ الفطر عمى مذىبيف:

المذىب األكؿ :ما ذىب إليو المذاىب الثبلثة الحنفية
أفضل لمف قكؼ عميو مف غير مشقة.

(٘)

()ٙ

كالمالكية

()ٚ

كالشافعية

أف الصكـ

قاؿ الكاساني (رحمو هللا)« :الصكـ في السفر أفضل مف اإلفطار عندنا ،إذا لـ يجيده الصكـ كلـ
يضعفو»(.)ٛ

(ٔ) الشيباني ،الحجة.ٖٜٚ-ٖٚٛ/ٔ :

(ٕ) انظر :ابف ىبيرة ،اإلفصاح عف معاني الصحاح.ٕٜٗ/ٔ:
)ٖ) انظر :المرجع السابق.ٕٜٗ/ٔ :
(ٗ( لمفقياء في ىذه المسألة قكالف ،األكؿ :ما ذىب إليو جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة
كمف الصحابة ابف عباس ك أنس كأبك سعيد  كمف التابعيف ابف المسيب كعطاء كالحسف البصرؼ كالميث بف
سعد كسعيد بف الجبير كاألكزعي كالنخعي كمجاىد :إف صاـ المسافر في رمضاف أجزأه عف فرضو كال قضاء
عميو ،الثاني :ما ذىب إليو الظاىرية ،كمف الصحابة ركؼ عف ابف عمر كعبد الرحمف بف عكؼ : إف صاـ
المسافر في رمضاف ال يجزئو عف الفرض كعميو القضاء مف أياـ أخر .انظر :ابف المنذر،اإلشراؼ-ٔٗٔ/ٖ:
ٕٗٔ ،كابف رشد ،بداية المجتيد.٘ٚ/ٕ:
(٘) انظر :الكاساني ،بدائع الصنائع.ٜٚ/ٕ :
( )ٙانظر :سحنكف ،المدكنة.ٕٕٚ /ٔ :

( )ٚانظر :النككؼ ،المجمكع .ٕٙٙ/ٙ :
( )ٛالكاساني ،بدائع الصنائع.ٜٙ/ٕ :
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قاؿ اإلماـ مالؾ (رحمو هللا)«:الصياـ في رمضاف في السفر أحب إلي لمف قكؼ عميو«(ٔ).

قاؿ الشربيني (رحمو هللا) « :كأما المسافر السفر المذككر فيجكز لو الفطر كاف لـ يتضرر بو
كلكف الصكـ أفضل لما فيو مف براءة الذمة كعدـ إخبلء الكقت عف العبادة»(ٕ).

المذىب الثاني :ما ذىب إليو الحنابمة أف الفطر أفضل كاف قكؼ عمى الصياـ(ٖ).

قاؿ ابف قدامة (رحمو هللا) « أف المسافر يباح لو الفطر فإف صاـ كره لو ذلؾ كأجزأه«(ٗ).

سبب الخالؼ:

يرجع سبب الخبلؼ في ىذه المسألة إلى ما يمي:

ٔ -تعارض المفيكـ مع ظاىر بعض المنقكؿ فييا؛ فالمعنى المعقكؿ مف إجازة الفطر في السفر

ىك الرخصة لرفع المشقة عف المسافر ،كما كاف رخصة فاألفضل تركو كالعمل بالعزيمة ،كيدؿ

عمى ذلؾ حديث حمزة بف عمرك أنو قاؿ« :يا رسكؿ هللا  أجد في قكة عمى الصياـ في السفر
ّ
فيل عمي مف ُجناح؟ فقاؿ رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص :ىي رخصة مف هللا فمف أخذ بيا فحسف ،كمف أحب

أف يصكـ فال ُجناح عميو»(٘).
ٕ -معارضة بعض المنقكؿ لبعضو البعض ،كقد كرد عنو  مف حديث جابر بف عبد هللا
«:ليس البر أف تصكـ في السفر»( ،)ٙكمف أف آخر فعمو  كاف الفطر ،فيكىـ أف الفطر

أفضل ،لكف الفطر لما كاف ليس حكماً كانما ىك مف فعل المباح عسر عمى الجميكر أف يضعكا
المباح أفضل مف الحكـ(.)ٚ

األدلة:

أ -أدلة المذىب األكؿ :القائميف بأفضمية الصكـ في السفر ،استدؿ أصحاب ىذا المذىب بالسنة
كالمعقكؿ.

أكالً -السنة:

(ٔ) سحنكف ،المدكنة.ٕٕٚ/ٔ :
(ٕ) الشربيني ،اإلقناع.ٕٗ٘/ٔ :
(ٖ) انظر :ابف قدامة ،المغني.ٜٓ/ٖ :
(ٗ) ابف قدامة ،المغني.ٜٓ/ٖ :
(٘) صحيح مسمـ ،كتاب الصياـ ،باب التخيير في الصكـ كالفطر في السفر ،جٕ ص ٓ ،ٜٚح ٕٔٔٔ.

( )ٙصحيح البخارؼ ،كتاب الصياـ ،باب قكؿ النبي  لمف ظمل عميو كاشتد الحر ، ٖٗ/ٖ ،ح.٘ ،ٜٔٗٙ
( )ٚانظر :ابف رشد ،بداية المجتيد.٘ٛ/ٕ :
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الدرد ِاء ر ِ
اؿَ « :خَر ْجَنا م َع الان ِب ِي ِ في َب ْع ِ
َٔ -ع ْف أَِبي َّ
َس َف ِارِه ِفي َي ْكـٍ َح ٍّار
ضي َّ
ض أْ
َّللاُ َع ْن ُوَ ،ق َ
َ
ّ
َْ َ َ
الرجل ي َده عَمى ْأر ِس ِو ِم ْف ِشاد ِة الح ِر ،كما ِفيَنا ص ِائـ ِإاال ما َك ِ
ا
ِ
هللا
َ َ
َح اتى َي َض َع ا ُ ُ َ ُ َ َ
َ
اف م َف الانب ِّي َصمى ُ
َّ َ َ
ِ
اح َة»(ٔ).
َعَمْيو َك َسام َـَ ،ك ْاب ِف َرَك َ
(ٕ)

كجو الداللة :دؿ الحديث بمفيكـ المخالفة

عمى أف الفطر في السفر رخصة ،كأف الصياـ

أفضل؛ كىذا يبيف أف الصحابة ترخصكا ،كأف النبي  كابف ركاحة  أخذكا بالعزيمة ،كيدؿ

الحديث عمى عدـ كراىة الصكـ في السفر لمف قكؼ عميو(ٖ).
ضي هللا عنوَ ،قاؿُ « :كانا َن ْغ ُزك مع رس ِ ِ
ٍِ
ِ
ِ
ِ
افَ ،ف ِمانا
كؿ هللا  في َرَم َض َ
َََُ
َٕ -ع ْف أَبي َسعيد اْل ُخ ْد ِرِّؼ َر َ ُ َ ْ ُ َ
َف َم ْف
الص ِائـَِ ،يَر ْك َف أ ا
الص ِائ ُـ َعَمى اْل ُم ْف ِط ِرَ ،كَال اْل ُم ْف ِطُر َعَمى ا
الص ِائ ُـ َك ِمانا اْل ُم ْف ِطُرَ ،ف َال َي ِجُد ا
ا
(ٗ)
طَر َفِإ اف َذلِ َؾ َح َسف» .
اـَ ،فِإ اف َذلِ َؾ َح َسف َكَيَر ْك َف أ ا
َف َم ْف َك َج َد َض ْع ًفاَ ،فأَ ْف َ
َك َج َد ُق اكًة َف َص َ
كجو الداللة :دؿ الحديث بمنطكقو عمى تفضيل الصياـ في السفر لمف أطاقو دكف أف يصيبو
مشقة ،كفي الحديث تصريح بأفضمية الصكـ في السفر لمف أطاقو دكف ضرر أك مشقة(٘).
طر رسكؿ ا ِ
ِ
ٖ -عف ع ِائشة -ر ِ
َّللا
ضي َّ
َّللاُ َع ْن َياَ -قاَل ْت « َخَر ْجت َم َع  في عمرة في َرَم َض َ
اف َفأَ ْف ََ َ ُ ُ
َْ َ َ َ َ َ
ِ
ِِ
َح َسْن ِت َيا
ُمي أَ ْف َ
اؿ أ ْ
طْرت َك ُص ْمت َكَق َصْر َت َكأَ ْت َم ْمت َفَق َ
َ ك ُص ْم ُت َكَق َصَر َكأَ ْت َم ْم ُت َفُقْم ُت بأَبي َكأ ّ
َع ِائ َش ُة»(.)ٙ
ِ
أحسنت يا عائشة – عمى أف ما قامت بو ىك األفضل ،فظاىر الحديث
كجو الداللة :دؿ لفظو –
يدؿ عمى أف الصكـ كاإلتماـ أكلى كأفضل في السفر(.)ٚ

ِ
أياما مف رمضاف ثـ سافر ،ٖٗ/ٖ ،ح٘ٗ.ٜٔ
(ٔ( صحيح البخارؼ ،كتاب الصياـ ،باب إذا صاـ ً
(ٕ) ىك داللة المفع عمى نفي الحكـ الثابت لممنطكؽ عف المسككت ،النتفاء قيد مف قيكد المنطكؽ ،كيسمى:
دؿ عميو ،أك لمخالفتو منظكـ الخطاب كمنطكقو .انظر:
الخطاب؛ ألف دليمو مف جنس الخطاب ،أك ألف الخطاب َّ
الزحيمي ،الكجيز.ٔ٘ٗ/ٕ:

(ٖ) الشككاني ،نيل األكطار.ٕٙٗ/ٗ:
(ٗ( صحيح مسمـ ،كتاب الصياـ ،باب :جكاز الصكـ كالفطر في شير رمضاف لممسافر في غير معصية/ٕ،
 ،ٚٛٚح.ٔٔٔٙ
(٘( انظر :النككؼ ،شرح صحيح مسمـ.ٕٖٓ/ٚ :
( )ٙسنف الدارقطني ،كتاب الصياـ ،باب القبمة لمصائـ ،ٕٔٙ/ ٖ ،حٖ .ٕٕٜحديث منكر ،انظر :األلباني،
إركاء الغميل.ٛ/ٖ :

( )ٚانظر :الكشميرؼ ،العرؼ الشذؼ شرح سنف الترمذؼ.ٖٗٓ/ٔ :
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ٗ -عف ابف سمم َة بف المحب ِ
لو حمكلة
اليذلي عف أبيو ،قاؿ :قاؿ
َّق
ِ
رسكؿ هللا « :مف كانت ُ
ُ
ّ
ِ
أدرَك ُو»(ٕ).
فمي ُص ْـ
رمضاف ُ
َ
تأكي إلى شَب ٍعَ ،
حيث َ

(ٔ)

كجو الداللة :دؿ الحديث بمنطكقو عمى أف مف كاف معو حمكلة فإف الصكـ في السفر أفضل
كمحمكؿ عمى الندب ،كأف الصياـ مقدـ عمى اإلفطار كأكلى منو(ٖ).

ثانياً -المعقكؿ:

ٔ -أف الصكـ في كقت رمضاف صكـ في كقت الفرض الحقيقي ،كالفطر فيو لممسافر رخصة،
كفعل العزيمة مف غير ضرر بو أكلى كأفضل(ٗ).

ٕ -أف الصكـ معمق بذمة المكمف فالمبادرة إلى إبرائيا أكلى فربما ط أر مف المكانع كاالشتغاؿ
بخبلؼ القصر فإف الذمة تب أر فيو بما يؤتي(٘).

ٖ -أنو أسيل عمى المكمف؛ كذلؾ لمكافقتو الناس؛ ألف صكـ اإلنساف مع الناس ببل شؾ أيسر
مف صكمو بعد ذلؾ إذا أفطر الناس(.)ٙ

ٗ -أف المسافر يدرؾ أياـ الصكـ الفاضمة في شير رمضاف؛ كىذا مف أكضح األدلة(.)ٚ

ب -أدلة أصحاب المذىب الثاني :القائميف بأفضمية الفطر في السفر ،استدلكا أصحاب ىذا
المذىب بالسنة النبكية.

أكالً -السنة:
ٔ -عف جاِب ِر ب ِف عبِد َّ ِ
َّللا عنيماَ ،-قاؿَ :كاف رسكؿ ا ِ
ِ
ِ
اما
َ ْ َ ْ َْ
َ َُ ُ
َ
َّللا َ -رض َي َّ ُ َ ْ ُ ْ
َّللا  في َس َف ٍرَ ،فَأرَى ِز َح ً
ِ
ِ
كرج ًال َق ْد ُ ِ
الص ْكُـ ِفي
س ِم َف ال ِبِّر ا
ََ ُ
اؿَ« :لْي َ
اؿَ « :ما َى َذا؟»َ ،فَقاُلكاَ :صائـَ ،فَق َ
ظّم َل َعَمْيوَ ،فَق َ
()ٛ
الس َف ِر» .
ا
كجو الداللة :دؿ الحديث عمى أف الصكـ في السفر ليس ىك أبر البر ،ألنو قد يككف اإلفطار
أبر منو إذا كاف في حج أك جياد ليقكػ عميو ،كىذا يدؿ عمى أف الفطر أفضل(.)ٜ

(ٔ) الحمكلة ،بالضـ :األحماؿ ،يعني أنو يككف صاحب أحماؿ يسافر بيا ،كالحمكؿ ،بالضـ ببل ىاء :اليكادج
كاف فييا النساء أك لـ يكف .لساف العرب.ٜٔٚ/ ٔٔ ،

الصياـ ،ٕٛ/ٗ ،حٕٓٔٗ ،ضعفو األلباني لجيالة حاؿ
(ٕ) سنف أبي داكد ،كتاب الصياـ ،باب فيمف اختار
َ
حبيب بف عبد هللا ،انظر :ضعيف أبي داكد.ٕٚٛ/ٕ :
(ٖ) انظر :الطيبي ،شرح المشكاة.ٜٜٔ٘/٘ :
(ٗ) انظر :القدكرؼ ،التجريد.ٔ٘ٔٗ/ٖ :

(٘( انظر :المباركفكرؼ ،مرعاة المفاتيح.ٖ/ٚ :
( )ٙانظر :ابف العثيميف ،الشرح الممتع.ٖٖٗ/ٙ :
( )ٚانظر :اليركؼ ،مرقاة المفاتيح ،ٕٔٗٓ/ٗ :كابف العثيميف ،الشرح الممتع.ٖٖٗ/ٙ :
( )ٛصحيح البخارؼ ،كتاب الصياـ ،باب قكؿ النبي لمف ظمل عميو كاشتد الحر ،ٖٗ/ٖ ،ح.ٜٔٗٙ
( )ٜانظر :ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخارؼ.ٛٛ/ٗ :
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َّاسَ ،قاؿَ :قاؿ رسكؿ َّ ِ
ِ
َف ُت ْؤَتى
ص ُوَ ،ك َما ُي ِح ُّب أ ْ
َّللا ُي ِح ُّب أ ْ
َف ُت ْؤَتى ُر َخ ُ
َّللا « :إ اف ا َ
َٕ -ع ِف ْاب ِف َعب ٍ َ َ َ ُ ُ
َع َزِائ ُم ُو»(ٔ).
كجو الداللة :دؿ الحديث عمى أف األخذ بالرخصة في كقتيا أفضل ،كبذلؾ يككف الفطر أكلى
كأفضل مف الصكـ(ٕ).

ِ
ِ
ضي هللا َع ْن ُو ،أَنَّ ُو َقاؿ :يا رسكؿ هللاِ ،أ ِ
َجُد ِبي ُق َّكًة َعَمى
َ َ َُ َ
َٖ -ع ْف َح ْم َزَة ْب ِف َع ْم ٍرك ْاأل َْسَمم ِّي َر َ ُ
السَف ِرَ ،فيل عَم َّي جناح؟ َفَقاؿ رسكؿ هللاِ صَّمى هللا عَمي ِو كسَّمـِ « :ىي ر ْخصة ِمف ِ
ِ
هللا،
الص َيا ِـ ِفي َّ
َ
َ ْ َ َُ ٌ
َ ُ َ
َ َُ ُ
ّ
َ
ُ َْ ََ َ
اح َعَمْي ِو»(ٖ).
َف َم ْف أ َ
َح اب أ ْ
كـ َف َال ُجَن َ
َخ َذ ِب َياَ ،ف َح َسف َك َم ْف أ َ
َف َي ُص َ
كجو الداللة :دؿ الحديث عمى أف كصف الفعل بأنو حسف دؿ عمى أفضمية الرخصة في كقتيا،

كما لك أخذ بالعزيمة في كقتيا ،قاؿ النككؼ :كظاىره ترجيح الفطر(ٗ).

ٗ -إف الفطر أفضل في السفر؛ ألف أخر فعل رسكؿ هللا  الفطر في السفر.

مناقشة األدلة:

نكقشت أدلة المذىب األكؿ –القائميف بأفضمية الصكـ في السفر -بما يمي:
ِ
اف»
أكالً :أف حديث عائشة رضي هللا عنيا «أنيا َخَر ْجت َم َع النبي  في عمرة في َرَم َض َ
نكقش ىذا :بأف فيو نظر؛ ألف النبي لـ يعتمر في رمضاف قط(٘).
لو حمكل ٌة تأكؼ إلى ِش َب ٍع» ،يناقش ىذا:
ثانياً :أف حديث ابف سممة بف المحِبق « مف كانت ُ
بأنو ضعيف ال يقكػ عمى االستدالؿ بو(.)ٙ
نكقشت أدلة المذىب الثاني –القائميف بأفضمية الفطر في السفر -بما يمي:
الس َف ِر» فنكقش ىذا :بأف الحديث محمكؿ عمى مف
ليس ِم َف ال ِبِّر ا
الص ْكُـ ِفي ا
أكالً :أما حديث َ« َ
أجيده الصكـ في السفر ففطره أكلى ،فيذا كرد عمى سبب كىك أف النبي  :مر برجل كقد أحدؽ
بو الناس ،فسأؿ عنو فقيل مسافر قد أجيده الصكـ(.)ٚ

(ٔ) صحيح ابف حباف ،كتاب البر كاإلحساف ،باب الصدؽ كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر،ٜٙ/ ٕ،

حٖٗ٘ ،حديث صحيح ،انظر :األلباني ،التعميقات الحساف.ٖٜٚ/ٔ :
(ٕ) انظر :اليركؼ ،مرقاة المفاتيح.ٔٗٓٙ/ٗ :

(ٖ) صحيح مسمـ ،كتاب الصياـ ،باب التخيير في الصكـ كالفطر في السفر ،ٜٚٓ/ٕ ،حٕٔٔٔ.
(ٗ) انظر :النككؼ ،شرح صحيح مسمـ.ٕٕٓ/ٚ :
(٘) السفاريني ،كشف المثاـ.ٕٔٛ/ٖ :

( )ٙانظر :اليركؼ القارؼ ،مرقاة المفاتيح.ٔٗٓٗ/ٗ :
( )ٚانظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٖٙٛ/ٕ :
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ِ
َف ُت ْؤَتى ُر َخ ُص ُو» ،نكقش ىذا :بأنو المراد بالحديث النيي عف
َّللا ُي ِح ُّب أ ْ
ثانياً :أما حديث« :إ اف ا َ
رد الرخصة ال إتيانيا(ٔ).
ثالثاً :أما حديثِ « :ىي ر ْخصة ِمف ِ
هللا» ،نكقش ىذا :بأنو محمكؿ عمى مف كجد في الصكـ
َ
َ ُ َ
ضرر أك مشقة بالغة(ٕ).
اً
رابعاً :أف الفطر أفضل في السفر؛ ألف آخر فعل رسكؿ هللا  الفطر في السفر ،نكقش ىذا :أنو
ثبت عند البخارؼ أف النبي  صاـ في أخر أسفاره(ٖ).

الرأي الراجح:
بعد عرض األقكاؿ كأدلة كل مذىب كمناقشة األدلة يبدك لي أف الراجح ىك ما ذىب إليو

المذاىب الثبلثة بأف الصكـ أفضل مف الفطر في السفر إف قكؼ عميو ،كذلؾ لممسكغات التالية:
أكالً :قكة أدلتيـ في استدالليـ عمى ىذا القكؿ.
ثانياً :أنيـ استدلكا بالمنقكؿ كالمعقكؿ.

ثالثاً :أف الجمع بيف األدلة أكلى مف إىماؿ أحدىما ،فنحمل األحاديث التي استدؿ بيا القائمكف

بأفضمية الفطر في السفر عمى مف تضرر بالصياـ في السفر كأصابتو المشقة.

رابعاً :أف الصكـ في السفر يدرؾ بو فضيمة الزماف كىي أياـ شير رمضاف .كهللا تعالى أعمـ.

(ٔ) انظر :اليركؼ ،مرقاة المفاتيح.ٔٗٓٙ/ٗ :

(ٕ) انظر :النككؼ ،شرح صحيح مسمـ.ٕٕٓ/ٚ :

ِ
أياما مف رمضاف ثـ سافر ،ٖٗ/ٖ ،ح٘ٗ.ٜٔ
(ٖ) صحيح البخارؼ ،كتاب الصياـ ،باب إذا صاـ ً
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المطمب الثاني :حكـ اإلمساؾ بقية النيار إذا قدـ مف السفر مفط اًر

قاؿ دمحم بف الحسف الشيباني(رحمو هللا)«:قاؿ أبك حنيفة(رحمو هللا) :في الرجل يقدـ مف سفره كىك

مفطر كامرأتو مفطرة حيف طيرت مف حيضيا نيا اًر أنو ال يستحب لو أف يجامعيا كىك في

المصر؛ ألنيما مسمماف مقيماف في منزليما في شير رمضاف كالناس صياـ فكاف يقكؿ :يستحب
ليما أف يكفا عما يكف عنو الصائـ كاف فعبل فبل شيء عمييما.
كقاؿ أىل المدينة ال باس عمى زكجيا أف يصيبيا»(ٔ).
تحرير محل النزاع:

اتفق الفقياء عمى عدـ كجكب الفدية عمى المسافر الذؼ قدـ مف سفره كىك مفطر(ٕ).

كاختمفكا فيمف قدـ مف سفره كىك مفطر كقد ذىب بعض النيار فيل لو أف يأكل كيشرب كأف
يجامع زكجتو إذا طيرت مف حيضيا باقي النيار أك ال؟ عمى مذىبيف:
(ٖ)

المذىب األكؿ :ما ذىب إليو الحنفية

الحنابمة في المذىب

(ٗ)

إلى كجكب اإلمساؾ عف

المفطرات.

قاؿ الكاساني(رحمو هللا)«:أما كجكب اإلمساؾ تشبياً بالصائميف فكل مف كاف لو عذر في صكـ

رمضاف في أكؿ النيار مانع مف الكجكب أك مبيح لمفطر ثـ زاؿ عذره كصار بحاؿ لك كاف عميو

في أكؿ النيار لكجب عميو الصكـ كال يباح لو الفطر كالصبي إذا بمغ في بعض النيار كأسمـ

الكافر كأفاؽ المجنكف كطيرت الحائض كقدـ المسافر مع قياـ األىمية يجب عميو إمساؾ بقية
اليكـ»(٘).

قاؿ المرداكؼ(رحمو هللا) «:كاف طيرت حائض أك نفساء ،أك قدـ المسافر مفط اًر فعمييـ القضاء

إجماعاً ،كفي اإلمساؾ ركايتاف ،كأطمقيما في اليداية ،كالتمخيص ،كالبمغة ،كالمحرر ،كالرعايتيف،
كالحاكييف ،كالشرح ،إحداىما :يمزمو اإلمساؾ؛ كىك المذىب ،كعميو أكثر األصحاب»(.)ٙ

(ٔ) الشيباني ،الحجة.ٖٛٔ/ٔ :
(ٕ) انظر :ابف رشد ،بداية المجتيد.ٜ٘/ٕ :
(ٖ) انظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ،ٕٔٓ/ٕ :كابف نجيـ ،البحر الرائق.ٖٔٔ/ٕ :
(ٗ) انظر :ابف قدامة ،الكافي ،ٖٗٙ/ٔ:كالمرداكؼ ،اإلنصاؼ.ٕٛٗ/ٖ :
(٘) الكاساني ،بدائع الصنائع.ٕٔٓ/ٕ :
( )ٙالمرداكؼ ،اإلنصاؼ.ٕٛٗ/ٖ :
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المذىب الثاني :ما ذىب إليو المالكية(ٔ) ،كالشافعية(ٕ) ،كالحنابمة في قكؿ ٍ
ثاف

(ٖ)

(ٗ)

اإلمساؾ عف المفطرات ،كاستحب الشافعية

إلى عدـ كجكب

اإلمساؾ.

قاؿ ابف جزؼ (رحمو هللا) «:إذا أصبح المريض أك المسافر عمى نية الصياـ ثـ زاؿ عذره لـ يجز

لو كاف أصبح عمى نية الفطر ثـ زاؿ عذره جاز لو األكل بقية يكمو»(٘).

قاؿ األنصارؼ(رحمو هللا)«:كيستحب اإلمساؾ لمريض شفي مف مرضو في أثناء النيار كلمسافر
قدـ مف سفره كذلؾ حالة ككنيما مفطريف أك لـ ينكيا لحرمة الكقت ،كانما لـ يمزميما؛ ألف الفطر
مباح ليما مع العمـ بحاؿ اليكـ ،كزكاؿ العذر بعد الترخص ال يؤثر كما لك أقاـ في الكقت بعد

القصر»(.)ٙ

سبب الخالؼ:
يرجع سبب اختبلؼ الفقياء في مسألة مف قدـ مف سفره أثناء النيار كىك مفطر إلى

تشبييو بمف يط أر عميو يكـ شؾ فأفطر فيو ثـ تيقف أىل الثبكت أنو مف رمضاف ،فمف شبيو بو
قاؿ :يمسؾ عف األكل ،كمف لـ يشبيو بو قاؿ :ال يمسؾ عف األكل؛ ألف مف أكل يكـ الشؾ أكل
()ٚ

مكضع الجيل ،كىذا أكل لسبب مبيح أك مكجب لؤلكل ،فالحنفية

لئلمساؾ عف المفطرات باقي النيار؛ بعد إباحة األكل أكلو(.)ٛ

تقكؿ :كبلىما سبباف مكجباف

أدلة أصحاب المذىب األكؿ :القائميف بكجكب اإلمساؾ ،استدلكا بالقرآف كالسنة كالمعقكؿ.
أكًال -القرآف الكريـ:

ﱯﱠ
ﱰ
استدلكا بقكلو تعالى :ﱡ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ

(البقرة.)ٔٛٗ:

(ٔ) سحنكف ،المدكنة ،ٕٚٙ/ٔ :الدسكقي ،الحاشية ،٘ٔٗ/ٔ :ابف عبد البر ،االستذكار.ٕٜٛ/ٖ :
(ٕ) النككؼ ،المجمكع.ٛٚ/ٔ :

(ٖ) ابف قدامة ،المغني.ٔٗٙ/ٖ :

(ٗ) الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٗٗٚ/ٖ :
(٘) ابف جزؼ ،القكانييف الفقيية.ٕٛ/ٔ :
( )ٙاألنصارؼ ،أسنى المطالب.ٕٗٗ/ٔ :

( )ٚانظر :الكاساني ،بدائع الصنائع.ٕٔٓ/ٕ :
( (ٛانظر :ابف رشد ،بداية المجتيد.ٙٓ/ٕ :
40

مكمف كغيره مف المكمفيف،
كجو الداللة :دلت اآلية عمى أف الصياـ كاجب عمى المسافر؛ ألنو
ٌ
كلكف ُرخص لو الفطر بسبب السفر ،فدلت اآلية بداللة إشارة النص(ٔ) الذؼ يفيـ مف سياقيا لزكـ
ما إذا رجع مف سفره عاد إلى األصل كأمسؾ عف المفطرات؛ ألنو بعد قدكمو مف سفره ليس عمى

سفر فميتمسؾ باألصل كىك اإلمساؾ(ٕ).

ثانيا -السنة:
ً
ِ
َف أَِّذ ْف ِفي الان ِ
َف َم ْف
َمر
اس :أ ا
َسَم َـ :أ ْ
النبي َ ر ُج ًال م ْف أ ْ
َٔ -ع ْف َسَم َم َة ْب ِف األَ ْك َكِع َ ،ق َ
اؿ« :أ َ
َ
ِ
ِ
اء»(ٖ).
الي ْكَـ َي ْكُـ َع ُ
َك َ
اف أ ََك َل َفْمَي ُص ْـ َبقاي َة َي ْك ِموَ ،ك َم ْف َل ْـ َي ُك ْف أ ََك َل َفْمَي ُص ْـَ ،فِإ اف َ
اش َ
كر َ
كجو الداللة :دؿ قكلو «أف مف كاف أكل فميصـ بقية يكمو» بداللة النص(ٗ) عمى كجكب
اإلمساؾ باقي النيار إذا زاؿ العذر المانع مف الصياـ ،كاف أكل أكؿ النيار ،ألف يكـ عاشكراء

كاف فرضاً يكمئذ عمى الراجح ،فالعذر مف أكل الناس أكؿ النيار يكـ عاشكراء في الحديث ىك
جيل بو ،كعذر القادـ مف سفره ىك السفر ،فاشترؾ كل منيما في اإلفطار أكؿ النيار بعذر،

كزكاؿ ذؾ العذر آخره.
ثالثاً -المعقكؿ:

ٔ -أف الصياـ في كقت رمضاف شريف كعظيـ؛ فبل بد مف تقديره حق قدره ،فإف لـ نعظمو

بتحقيق الصياـ فيو؛ فمنتشبو بالصائميف كنمسؾ عف المفطرات ،كفي ىذا المعنى يستكؼ الكجكب

في أكؿ النيار كفي أخره(٘).

ٕ -البد لمقادـ مف سفره اإلمساؾ بقية يكمو قضاء لحق الكقت بالقدر الممكف كدفعاً لمتيمة(.)ٙ

ٖ -مما يدؿ عمى كجكب اإلمساؾ أنو إذا ثبت شير رمضاف قبل الزكاؿ مف يكـ الشؾ لـ يجز
األكل بقية النيار؛ ألنو يكـ ثبت مف رمضاف ،فبل يجكز األكل فيو مف غير عذر(.)ٚ

ب -أدلة أصحاب القكؿ الثاني :القائميف بعدـ كجكب اإلمساؾ ،استدلكا باألثر كالمعقكؿ.
تبعا،
(ٔ) يقصد بإشارة النص :ىي المعنى الذؼ ال يتبادر فيمو مف ألفاظو ،كال يقصد مف سياقو أصالة كال ً

كلكنو معنى الزـ لممعنى المتبادر مف ألفاظو ،فالداللة باإلشارة ثبتت مف المفع أك النص لغة ،كلكنيا بطريق
االلتزاـ لممعنى المتبادر .انظر :دمحم الزحيمي ،الكجيز.ٔٗٓ/ٕ:

(ٕ) انظر :الطحاكؼ ،أحكاـ القرآف.ٖٜٛ/ٔ :

(ٖ) صحيح البخارؼ ،كتاب الصياـ ،باب صياـ يكـ عاشكراء ٖ/ٗٗ/ح .ٕٓٓٚ

(ٗ) يقصد بداللة النص :ىي داللة المفع عمى ثبكت حكـ المنطكؽ بو لممسككت عنو الشتراكيما في عمة الحكـ
التي يمكف فيميا عف طريق المغة ،كيسمى عند الشافعية مفيكـ المكافقة .انظر :دمحم الزحيمي ،الكجيز.ٔٗٓ/ٕ:
(٘) الكاساني ،بدائع الصنائع.ٖٔٓ/ٕ :
( )ٙالعينى ،البناية.ٔٓٔ/ٗ :

( )ٚانظر :القدكرؼ ،التجريد.ٔ٘ٔٙ/ٖ :
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أكًال -باألثر:

ٔ -عف ابف مسعكد  أنو قاؿ« :مف أكل أكؿ النيار فميأكل آخره»(ٔ).

كجو الداللة :دؿ األثر بظاىر عبارتو عمى عدـ لزكـ اإلمساؾ عمى القادـ مف سفره كىك مفطر،
كقد بقي مف النيار بقية(ٕ).

ٕ -عف جابر بف يزيد« :أنو قدـ مف سفر ،فكجد امرأتو قد طيرت مف حيض ،فأصابيا»(ٖ).

كجو الداللة :دؿ األثر بمنطكقو عمى عدـ لزكـ اإلمساؾ عمى القادـ مف سفره كقد أفطر في سفره
ككذلؾ عمى الحائض كقد طيرت مف حيضيا ،كقد بقي مف النيار بقية ،كفي ىذا األثر حجة

لمف رأػ عدـ لزكـ اإلمساؾ(ٗ).
ثانياً :المعقكؿ:

ٔ -أف اإلمساؾ ال يجزغ عنيـ ،كألنو ال دليل يدؿ عمى كجكب اإلمساؾ عمييـ ،فقد أمركا
بالقضاء كلـ يأمركا باإلمساؾ ،كقد ثبت منيـ الفطر في أكؿ النيار فبل فائدة حينئذ مف أمرىـ
باإلمساؾ في آخره إال تكميف المكمف بأمر ال فائدة لو منو(٘).

ٕ -كألف إباحة الفطر أكؿ النيار ظاى اًر كباطناً ،فإذا تمبس بالفطر أكؿ النيار أبيح لو أف يستمر
بو ،كما لك داـ العذر(.)ٙ
مناقشة األدلة:

أ -نكقشت أدلة المذىب األكؿ -القائميف بكجكب اإلمساؾ -بمايمي:
أكالً :يمكف أف يناقش استدالليـ بقكلو تعالى :ﱡ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ
ﱯ ﱠ بأنو ال ُيسمـ لكـ بيذا؛ ألنو ليس في اآلية ما يدؿ عمى كجكب اإلمساؾ عمى
ﱰ
ﱭﱮ
القادـ مف سفره ،كأف القادـ مف سفره كاف كاف مساف اًر كقد زاؿ عذره؛ فإنو أفطر أكؿ نياره،
كالصكـ ال يتجزأ ،كاآلية إنما دلت عمى كجكب العدة

()ٚ

عمى المسافر كالمريض بعد رمضاف.

(ٔ) مصنف بف أبي شيبة ،كتاب الصياـ ،باب في المسافر يقدـ أكؿ النيار مف رمضاف ،ٔٙ/ٙ ،ح ٖ٘ٗ،ٜ
صحيح ،انظر :زكريا بف قادر الباكستاني ،ما صح مف آثار الصحابة  في الفقو.ٙٗٓ/ٕ :

(ٕ) انظر :ابف عبد البر ،االستذكار.ٖٜٓ/ٖ :
(ٖ) انظر :ابف عبد البر ،االستذكار.ٖٜٓ/ٖ :
(ٗ) انظر :المرجع السابق.ٖٜٓ/ٖ :
(٘) انظر :الشيخ حمد بف عبد هللا الحمد ،شرح زاد المستقنع.ٖٔ/ٔٓ :
( )ٙابف قدامة ،المغني.ٚٗ/ٖ :

( )ٚأؼ فعميو عدة مف أياـ أخر مثل عدة ما فاتو .ابف قتيبة ،غريب القرآف.ٜٛ/ٔ :
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ثانياً :أما استدالليـ بحديث سممة ابف األككع  ،يناقش ىذا :بأف صكـ عاشكراء كاف تطكعاً،
كانما أمرىـ رسكؿ هللا  استحباباً كليس كجكباً ،كلك كاف كجكباً فميس فيو ما يدؿ عمى كجكب
اإلمساؾ ،ألنيـ عممكا كجكبو مف قبل فأمسككا(ٔ).

ثالثاً :أما استدالليـ بالمعقكؿ؛ بأف زماف رمضاف كقت شريف فيجب تعظيـ ىذا الكقت.

فيمكف أف يناقش :بأننا ُنسمـ بيذا ،كلكنو في ىذه الحالة قد تـ الفطر لعذر ككجب القضاء ،كال
غاية في كجكب اإلمساؾ ،كاألفضل أف ُيحمل اإلمساؾ عمى االستحباب.

رابعاً :أما استدالليـ بأف اإلمساؾ بقية يكمو قضاء لحق الكقت بالقدر الممكف كدفعاً لمتيمة.

فيمكف أف يناقش :بأف نحمل ىذا عمى االستحباب ،أما دفعو لمتيمة بأف يستتر إذا أكل أك

شرب.

خامساً :أما استدالليـ بالقياس عمى مف أكل كشرب يكـ الشؾ ثـ ثبت أنو مف رمضاف لزـ
اإلمساؾ ،يناقش ىذا :بأف ال يسمـ بو كىك قياس مع الفارؽ؛ ألف الفرؽ بينيما أف المسافر لو

جاىل بدخكؿ الشير فإف جيمو ال يرفع عنو الكاجب عميو إذا
الفطر ،كأما مف أكل يكـ الشؾ
ٌ
عممو لزكاؿ جيمو بذلؾ ،كىذا بخبلؼ المسافر كما فعمو مف فطره(ٕ).
ب -نكقشت أدلة المذىب الثاني-القائميف بعد كجكب اإلمساؾ -بمايمي:

أكالً :ناقش اإلماـ دمحم بف الحسف (رحمو هللا) أدلة أىل المدينة بأف قكؿ أبي حنيفة(رحمو هللا)
أحسف كأشبو باألثر الذؼ ركؼ عف النبي  أنو بعث إلى أىل العكالي في يكـ عاشكراء مف لـ
يطعـ فميصـ بقية يكمو ،فينبغي أف مف قدـ مف سفره في شير رمضاف أف يدع الطعاـ كالشراب

كالجماع بقية يكمو ،فإف الصكـ في شير رمضاف أحرػ أف يتـ إمساكو؛ ألنو أكجب الصكـ كىك

ركف مف أركاف اإلسبلـ؛ فكيف برجل مقي ٍـ بيف أىمو في شير رمضاف يأكل كيشرب كيجامع(ٖ).

ثانياً :أما استدالليـ بأف مف أكل أكؿ النيار فميأكل آخره ،يناقش ىذا :بأف صكـ النذر لك أفطر
فيو مع اإلقامة لـ يمزـ اإلمساؾ(ٗ).

(ٔ( انظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٗٗٚ/ٖ :
(ٕ) انظر :ابف عبد البر ،االستذكار.ٖٜٓ/ٖ :
(ٖ) انظر :الشيباني ،الحجة.ٖٕٛ-ٖٛٔ/ٔ :
(ٗ) انظر :القدكرؼ ،التجريد.ٔ٘ٔٚ/ٖ :
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الرأي الراجح:
بعد ايراد آراء المذاىب كبياف أدلة كل مذىب كمناقشة األدلة يبدك لي أف الراجح ىك ما

ذىب إليو أصحاب المذىب الثاني القائمكف بعدـ كجكب اإلمساؾ عمى القادـ مف سفر كىك
مفطر؛ كذلؾ لممسكغات التالية:

أكالً :عدـ كجكد أدلة صحيحة النقل ،صريحة الداللة عمى كجكب اإلمساؾ.
ثانياً :أف إعماؿ األدلة أكلى مف إىماؿ أحدىما فنحمل أدلة القائميف بالكجكب عمى االستحباب.
ثالثاً :أف أدلة القائميف بالكجكب عامة ليس فييا ما يدؿ عمى اإلمساؾ.
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المبحث الرابع :مف أحكاـ صياـ التطكع
كفيو مطمباف:

 المطمب األكؿ :إفراد يكـ الجمعة بالصكـ.
 المطمب الثاني :حكـ قطع صياـ التطكع.
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المطمب األكؿ :إفراد يكـ الجمعة بالصكـ.
قاؿ دمحم بف الحسف الشيباني(رحمو هللا)«:قاؿ أبك حنيفة(رحمو هللا) :ال أرػ بصياـ يكـ

الجمعة باساً فإف تحراه رجل كصامو تطكعاً مفرداً فبل بأس بو ،كقاؿ أىل المدينة :مثل ذلؾ»(ٔ).
تحرير محل النزاع:

اتفق الفقياء عمى جكاز صياـ يكـ الجمعة إذا صاـ يكماً قبمو أك يكماً بعده(ٕ) ،لحديث
أَِبي ُىرْيرَة َ ،قاؿ :س ِم ْع ُت َِّ
الج ُم َع ِةِ ،إاال َي ْك ًما َقْبَم ُو أ َْك
َحُد ُك ْـ َي ْكَـ ُ
كم اف أ َ
كؿ« :الَ َي ُ
ََ
النب َّي َ ،يُق ُ
ص َ
َ َ
َب ْع َد ُه»(ٖ).
كاتفقكا عمى جكاز صيامو إذا كافق صكماً كاف يصكمو؛ كأف يصكـ يكماً كيفطر يكماً(ٗ) ،لحديث
ابف مسعكد َ قاؿ :كاف رسكؿ َّ ِ
اف ُي ْف ِطُر
كـ ِم ْف ُغارِة ُك ِّل َش ْي ٍر َث َال َث َة أَاي ٍ
اـَ ،كَقام َما َك َ
َ َ َ َُ ُ
َّللا َ« ي ُص ُ
الج ُم َع ِة»(٘).
َي ْكَـ ُ

كاختمفكا في حكـ صياـ يكـ الجمعة منفرداً عمى مذىبيف:
المذىب األكؿ :ما ذىب إليو عامة الحنفية( ،)ٙكالمالكية( )ٚإلى استحباب صياـ يكـ الجمعة
منفرداً.
قاؿ الكاساني(رحمو هللا) «:ككره بعضيـ صكـ يكـ الجمعة بانفراده ،ككذا يكـ اإلثنيف ،كالخميس،
كقاؿ عامتيـ :إنو مستحب؛ ألف ىذه األياـ مف األياـ الفاضمة فكاف تعظيميا بالصكـ

مستحباً»(.)ٛ

كقاؿ اإلماـ مالؾ (رحمو هللا)« :لـ أسمع أحداً مف أىل العمـ كالفقو ،كمف يقتدػ بو؛ ينيى عف

صياـ يكـ الجمعة ،كصيامو حسف ،كقد رأيت بعض أىل العمـ يصكمو كأراه كاف يتحراه»(.)ٜ

(ٔ) الشيباني ،الحجة.ٗٓٚ/ٔ :

(ٕ) انظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ،ٜٚ/ٕ:كابف رشد ،بداية المجتيد ،ٕٚ/ٖ :كالنككؼ ،المجمكع،ٖٗٛ/ٙ :
كابف قدامة ،المغني.ٕٗٚ/ٗ:
(ٖ) صحيح البخارؼ ،كتاب الصكـ ،باب صكـ يكـ الجمعة ،ٕٗ/ٖ ،ح٘.ٜٔٛ
(ٗ) انظر :ابف ىبيرة ،اإلفصاح عف معاني الصحاح.ٕ٘ٚ/ٔ :

(٘) سنف الترمذؼ ،أبكاب الصكـ ،باب ما جاء في صكـ يكـ الجمعة،ٜٔٓ/ٖ ،حٕٗ ،ٚقاؿ الترمذؼ« :حديث
عبد هللا حديث حسف غريب ،كقد استحب قكـ مف أىل العمـ صياـ يكـ الجمعة ،كانما يكره أف يصكـ يكـ الجمعة
ال يصكـ قبمو كال بعده» ،كحسنو األلباني ،انظر :صحيح الجامع الصغير.ٜٛٓ/ٕ :
( )ٙانظر :الكاساني ،بدائع الصنائع.ٜٚ/ٕ :
( )ٚانظر :الخرشي ،شرح مختصر خميل.ٕٙٓ/ٕ :
( )ٛالكاساني ،بدائع الصنائع.ٜٚ/ٕ :
( )ٜاإلماـ مالؾ ،المكطأ :صٖٓٔ.
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(ٔ)

المذىب الثاني :ما ذىب إليو بعض الحنفية

(ٕ)

الشافعية

كالحنابمة(ٖ)إلى كراىة صياـ يكـ

الجمعة منفرداً.
قاؿ الشيرازؼ(رحمو هللا)«:كيكره أف يصكـ يكـ الجمعة كحده فإف كصمو بيكـ قبمو أك بيكـ بعده لـ
يكره»(ٗ).

قاؿ ابف قدامة(رحمو هللا)«:كيكره إفراد يكـ الجمعة بالصكـ ،إال أف يكافق ذلؾ صكماً كاف

يصكمو ،مثل مف يصكـ يكماً كيفطر يكماً فيكافق صكمو يكـ الجمعة»(٘).
سبب الخالؼ:

يرجع سبب الخبلؼ في المسألة إلى التعارض الظاىرؼ في الحديث كاآلثار الكاردة في

صياـ يكـ الجمعة ،فمنيا :حديث ابف مسعكد « :أف النبي  كسمـ كاف يصكـ ثالثة أياـ مف

كل شير قاؿ :كما رأيتو يفطر يكـ الجمعة»(.)ٙ
كمنيا :حديث جابر  :عف مح َّمِد ب ِف عب ِ
كؼ
َّاد ْب ِف َج ْعَف ٍرَ ،سأَْل ُت َجاِب َر ْب َف َع ْبِد هللاِ َ ،ك ُى َك َي ُ
ط ُ
َْ ُ َ ْ َ
ِ ()ٚ
ِ
ِ ِ
ِ
اؿَ :ن َع ْـَ ،كَر ِّب َى َذا اْلَبْيت» .
كؿ َ ع ْف صَياـِ َي ْكـِ اْل ُج ُم َعة؟ َفَق َ
باْل َب ْيت «أََن َيى َر ُس ُ
كمنيا :حديث أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ هللا ﷺ« :ال يصكـ أحدكـ يكـ الجمعة إال أف يصكـ
قبمو أك يصكـ بعده»(.)ٛ

فمف أخذ بظاىر حديث ابف مسعكد  ،أجاز صياـ يكـ الجمعة مطمقاً ،كمف أخذ بظاىر حديث
جابر  كرىو مطمقاً ،كمف أخذ بحديث أبي ىريرة  جمع بيف الحديثيف  -أعني :حديث جابر
كحديث ابف مسعكد .)ٜ(

أدلة المذاىب:

أ -أدلة المذىب األكؿ :القائميف باستحباب صياـ يكـ الجمعة منفرداً ،استدلكا بالسنة كالمعقكؿ.
(ٔ) انظر :الكاساني ،بدائع الصنائع.ٜٚ/ٕ :
(ٕ) انظر :النككؼ ،المجمكع ، ٖٗٛ/ٙ :كالرممي ،نياية المحتاج.ٕٔٓ/ٖ :
(ٖ) انظر :ابف قدامة ،المغني ،ٕٗٙ/ٗ:كالمرداكؼ ،اإلنصاؼ.ٖٗٚ/ٖ :
(ٗ) الشيرازؼ ،الميذب.ٖٗٙ/ٔ :

(٘) ابف قدامة ،المغني.ٔٓ٘/ٖ :
( )ٙسنف الترمذؼ ،أبكاب الصكـ ،باب ما جاء في صكـ يكـ الجمعة،ٜٔٓ/ٖ ،حٕٗ ،ٚحديث صحيح ،انظر:
ابف عبد اليادؼ ،تنقيح التحقيق.ٖٙٗ/ٕ :
( )ٚصحيح مسمـ ،كتاب الصياـ ،باب كراىة صياـ يكـ الجمعة منفرداً ،ٛٓٔ/ٕ ،حٖٗٔٔ.
الج ُم َع ِة ،ٕٗ/ٖ ،ح٘.ٜٔٛ
ص ْك ِـ َي ْك ِـ ُ
( )ٛصحيح البخارؼ ،كتاب الصكـ ،باب َ
( )ٜانظر :ابف رشد ،بداية المجتيد.ٕٚ/ٖ :
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أكالً -السنة:
ٔ -عف ابف مسعكد َ قاؿ :كاف رسكؿ َّ ِ
اف
كـ ِم ْف ُغارِة ُك ِّل َش ْي ٍر َث َال َث َة أَاي ٍ
اـَ ،كَقام َما َك َ
َّللا َ« ي ُ
َ َ َ َُ ُ
ص ُ
ِ
الج ُم َع ِة»(ٔ).
ُي ْفطُر َي ْكَـ ُ
كجو الداللة :دؿ الحديث بمنطكقو عمى أف النبي  كاف يصكـ أكؿ ثبلثة مف كل شير كىي
غرة كل شير كيصكـ يكـ الجمعة أغمب أكقاتو مما يدؿ عمى استحباب صيامو(ٕ).

ٕ -عف ابف عمر قاؿ« :ما رأيت رسكؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مفط اًر يكـ الجمعة قط»(ٖ).

اء صاـ يكماً قبمو أك بعده
كجو الداللة :دؿ الحديث عمى استحباب صكـ يكـ الجمعة مطمقاً سك ً
أك لـ يصـ ،كلدكاـ النبي  عمى ذلؾ(ٗ).
ثانياً -المعقكؿ:

ٔ -قياس صياـ يكـ الجمعة ،عمى سائر أياـ األسبكع ،كالعمة المشتركة بينيما أف يكـ الجمعة
يكـ مف أياـ األسبكع ،فيجكز صيامو منفرداً كغيره مف األياـ(٘).

ٕ -كألف يكـ الجمعة يكـ ال ُيكره صكمو إذا انضـ إلى غيره مف األياـ ،فبل ٌيكره صيامو
بمفرده(.)ٙ
ب -أدلة المذىب الثاني :القائميف بكراىة صياـ يكـ الجمعة منفرداً ،استدلكا أصحاب ىذا القكؿ
بالسنة كالمعقكؿ:

أكالً -السنة:
ٔ -حديث أَِبي ُىرْيرَة َ ،قاؿ :س ِم ْع ُت َِّ
الج ُم َع ِةِ ،إاال
َحُد ُك ْـ َي ْكَـ ُ
كم اف أ َ
ََ
النب َّي َ ،يُق ُ
كؿ« :الَ َي ُص َ
َ َ
()ٚ
َي ْك ًما َقْبَم ُو أ َْك َب ْع َد ُه» .
كجو الداللة :دؿ الحديث بمنطكقو عمى كراىة التنفل بصكـ يكـ الجمعة منفرداً ،كعمى جكاز
صكـ يكميا لمف صاـ قبمو أك بعده ،فمك أفرد يكـ الجمعة بالصكـ لكجب فطره(.)ٛ

(ٔ) سنف الترمذؼ ،أبكاب الصكـ ،باب ما جاء في صكـ يكـ الجمعة،ٜٔٓ/ٖ ،حٕٗ ،ٚقاؿ الترمذؼ« :حديث
عبد هللا حديث حسف غريب» ،كحسنو األلباني ،انظر :صحيح الجامع الصغير.ٜٛٓ/ٕ :
(ٕ) انظر :السيكطي ،قكت المغتذؼ.ٕٙٛ/ٔ:

(ٖ) مصنف ابف أبي شيبة ،كتاب الصياـ ،مف رخص في صكـ يكـ الجمعة،ٖ٘٘/٘ ،ح ٕٖ٘ .ٜكىك حسف
اإلسناد.
(ٗ) المباركفكرؼ ،مرعاة المفاتيح.ٚٗ/ٚ :
(٘) انظر :القاضي عبد الكىاب ،اإلشراؼ.ٗ٘ٓ/ٔ:
( )ٙانظر :المرجع السابق.ٗ٘ٓ/ٔ:
( )ٚسبق تخريجو :ص.ٗٙ

( )ٛانظر :المباركفكرؼ ،مرعاة المفاتيح.ٖٚ/ٚ :
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ِ ِ
ط ِ ِ
كؿ َ ع ْف ِصَيا ِـ َي ْك ِـ اْل ُج ُم َع ِة؟
ٕ -عف َجاِبر ْب َف َع ْبد هللا َ ،ك ُى َك َي ُ ُ
كؼ باْل َب ْيت قاؿ« :أََن َيى َر ُس ُ
اؿَ :ن َع ْـَ ،كَر ِّب َى َذا اْلَبْي ِت»(ٔ).
َفَق َ
كجو الداللة :كفيو دليل عمى أف النيي مطمق في صياـ يكـ الجمعة في ىذه الركاية ،لكف النيي

مقيد باإلفراد ،كدلت الركايات األخرػ عمى جكاز صكمو دكف كراىة(ٕ).
ِ
ِ
اـ ِم ْف َبْي ِف الامَيالِيَ ،كَال
اؿَ« :ال َت ْخ َت ُّ
صكا َلْيَم َة اْل ُج ُم َعة ِب ِقَي ٍ
َٖ -ع ْف أَبي ُى َرْي َرَة َ ،ع ِف النبي َ ،ق َ
ِ
ِ
َحُد ُك ْـ»(ٖ).
اـ ِم ْف َبْي ِف ْاألَاياـِِ ،إاال أ ْ
َت ُخ ُّصكا َي ْكَـ اْل ُج ُم َعة ِب ِصَي ٍ
كم ُو أ َ
َف َي ُكك َف في َص ْك ٍـ َي ُ
ص ُ
كجو الداللة :دؿ بمنطكقو عمى النيي الصريح بتخصيص ليمة الجمعة بصبلة مف بيف الميالي،

متفق عمى كراىيتو(ٗ).
كصياـ يكميا مف بيف األياـ ،كىذا ٌ
ٗ -عف جكي ِري َة ِب ْن ِت الح ِار ِث -ر ِ
َف َِّ
َّللاُ َع ْن َيا ،-أ َّ
الج ُم َع ِة
ضي َّ
َ ْ َُ ْ َ
النب َّي َ ،د َخ َل َعَم ْي َيا َي ْكَـ ُ
َ
َ َ
ِ
ص ِائم ٌةَ ،فَقاؿ« :أ ِ
َم ِ
َف َت ُصك ِمي َغًدا؟» َقاَل ْت :الَ،
يف أ ْ
اؿُ « :ت ِريد َ
ُ
س؟»َ ،قاَل ْت :الََ ،ق َ
َص ْمت أ ْ
َ
َ َ
(٘)
« َفأَ ْف ِطرِي» .

َكِىي
َ
اؿ:
َق َ

كجو الداللة مف الحديث :دؿ داللة صريحة عمى جكاز صكـ يكـ الجمعة ،إذا ضـ إليو يكماً قبمو

أك يكماً بعده ،أك لمف اتفق كقكعو في أياـ لو عادة بصكميا كمف يصكـ أياـ البيض ،أك مف لو
عادة بصكـ يكـ معيف كيكـ عرفة فكافق يكـ الجمعة ،أك مف لو عادة بصكـ يكـ كفطر يكـ فكافق

صكمو يكـ الجمعة(.)ٙ
ثانياً -المعقكؿ:

«كمما يدؿ عمى كراىة إفراد يكـ الجمعة بالصكـ ،أنو يكـ يستحب فيو الدعاء كىك أرجى

يكـ لبلستجابة ،كيكـ ذكر كعبادة مف الغسل كالتبكير إلى الصبلة كانتظارىا كاستماع الخطبة
كاإلكثار مف الذكر»(.)ٚ
مناقشة األدلة:

أ -نكقشت أدلة المذىب األكؿ القائميف -باستحباب صياـ يكـ الجمعة منفرداً -بما يمي:
اـ» ليس فيو ما
كـ ِم ْف ُغارِة ُك ِّل َش ْي ٍر َث َال َث َة أَاي ٍ
أكالً :أف استدالليـ بحديث ابف مسعكد َ« ي ُص ُ
يدؿ عمى جكاز صكـ يكـ الجمعة منفرداً ،كيناقش مف عدة كجكه:
(ٔ) سبق تخريجو :ص.ٗٙ
(ٕ) انظر :الشككاني ،نيل األكطار.ٕٜٙ/ٗ:
منفردا ،ٛٓٔ/ٕ ،حٗٗٔٔ.
(ٖ) صحيح مسمـ ،كتاب الصياـ ،باب كراىة صياـ يكـ الجمعة
ً
(ٗ) النككؼ ،المنياج شرح صحيح مسمـ ،ٔٛ/ٛ :المغربي ،بدر التماـ.ٔٔٛ/٘ :
(٘) صحيح البخارؼ ،كتاب الصكـ ،باب صكـ يكـ الجمعة ،ٕٗ/ٖ ،ح.ٜٔٛٙ

( )ٙانظر :المباركفكرؼ ،مرعاة المفاتيح ،ٖٚ/ٚ :المغربي ،بدر التماـ.ٕٔٗ/٘ :
( )ٚانظر :النككؼ ،المجمكع.ٖٗٛ/ٙ :
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األكؿ :بأف الحديث متأكؿ بأف النبي  صامو منضماً إلى ما قبمو ،أك ما بعده حتى ال يككف

مناقضاً؛ لنييو عف صكـ يكـ الجمعة منفرداً(ٔ).
الثاني :يحتمل أنو خاص بالنبي  ،كما كاف يصكـ الكصاؿ(ٕ).

الثالث :كيحتمل أف يككف المراد منو :أف النبي كاف يمسؾ قبل الصبلة كال يتغدػ إال بعد أداء
صبلة الجمعة(ٖ).

ثانياً :نكقش بأف ىذه المعارضة غير مسمـ بيا؛ كالعمة في ىذا أنو ال داللة فييا عمى تخصيص

يكـ الجمعة بالصياـ ،كأف أحاديث النيي عف صكـ الجمعة كردت في النيي عف صيامو منفرداً،

كليس صياـ يك ٍـ قبمو أك يك ٍـ بعده ،ككذلؾ ال يجكز حمل فعل النبي  عمى مخالفة ما أمر بو

إال بنص منو  صريح الداللة صحيح النقل ناسخاً أك مخصصاً لفعمو (ٗ).

ثالثاً :أما استدالليـ بقياس يكـ الجمعة منفرداً عمى غيره مف أياـ ،أك صيامو مع انضماـ غيره
إليو ،نكقش ىذا :بأف القياس قياس مع الفارؽ؛ ألنو ال يقكػ عمى معارضة النصكص

الصحيحة(٘).

ب -نكقشت أدلة المذىب الثاني القائميف -بكراىة صياـ يكـ الجمعة منفرداً -بما يمي:

إف استدالليـ بأف عمة النيي أف يكـ الجمعة يكـ عبادة كذكر كغسل كتبكير لصبلة

الجمعة ،كأف الصياـ مع ىذه العبادات يؤدؼ إلى الممل ،يناقش ىذا :بأف صياـ يكـ الجمعة ال
تزاؿ الكراىة

()ٙ

قائمة بصياـ يكـ قبمو أك يكماً بعده(.)ٚ

ُيجاب عف ىذا :أف صكـ يكماً قبمو أك يكماً بعده يجبر ثكاب ىذه العبادات(.)ٛ
الرأي الراجح:
بعد النظر في أدلة المذىبيف يتبيف لي رجحاف ما ذىب إليو المذىب القائل :بكراىة صياـ

يكـ الجمعة منفرداً؛ كذلؾ ألمكر منيا:

أكالً :قكة أدلتيـ التي استدلكا بيا كسبلمتيا.

(ٔ) انظر :ابف مالؾ ،شرح المصابيح.٘ٗٙ/ٕ:
(ٕ) انظر :ابف مالؾ ،شرح المصابيح.٘ٗٙ/ٕ:
(ٖ) انظر :البيضاكؼ ،تحفة األبرار.٘ٓٚ/ٔ :
(ٗ) انظر :العيني ،عمدة القارؼ.ٔٓٗ/ٔٔ :

(٘) انظر :الشككاني ،نيل األكطار.ٕٜٚ/ٗ :
) )ٙأؼ بقيت الكراىية قائمة.

( )ٚانظر :النككؼ ،شرح صحيح مسمـ.ٔٛ/ٛ :
( )ٛانظر :النككؼ ،المجمكع.ٖٗٛ/ٙ :
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ثانياً :أف أدلة أصحاب المذىب الثاني كميا صحيحة ،بخبلؼ أدلة أصحاب المذىب األكؿ التي
ال تخمك مف مقاؿ.

ثالثاً :إف ما ذىب إليو اإلماـ مالؾ(رحمو هللا) كأنو لـ يسمع أحداً مف أىل العمـ كالفقو كمف بو
يقتدػ نيى عف صياـ يكـ الجمعة  ،...أف ىذا خبلؼ ما رأػ ىك ،كالسنة مقدمة عمى ما رآه ىك

كغيره كقد ثبت النيي؛ فيتعيف القكؿ بو كمالؾ معذكر فإنو لـ يبمغو(ٔ) ،قاؿ الداكدؼ مف أصحاب

مالؾ لـ يبمغ مالكاً ىذا الحديث كلك بمغو لـ يخالفو(ٕ).

رابعاً :ضعف أدلة القائميف باستحباب صكـ يكـ الجمعة منفرداً في استدالليـ؛ حيث تمت

مناقشتيا جميعاً.

(ٔ) النككؼ ،شرح صحيح مسمـ.ٜٔ/ٛ :
(ٕ) انظر :المكاؽ ،التاج كاإلكميل.ٖٚٙ/ٕ :
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المطمب الثاني :حكـ قطع صياـ التطكع
أمر يقطع
قاؿ دمحم بف الحسف الشيباني (رحمو هللا)«:قاؿ أبك حنيفة(رحمو هللا):في مف أصابو ٌ
صيامو كىك متطكع مف غير عذر ساىياً أك ناسياً أف عميو قضاء ذلؾ الصياـ.
كقاؿ أىل المدينة :إف أكل ساىياً أك ناسياً أك شرب في صياـ التطكع فبل قضاء عميو كليتـ صياـ

يكمو ذلؾ الذؼ أكل فيو أك شرب ناسياً فيك متطكع كال يفطر كقالكا أيضاً ليس عمى مف أصابو

أمر يقطع صيامو كىك متطكع قضاء إذا كاف إنما أفطر مف أكل ألمر أصابو كاف كاف غير
ٌ
(ٔ)
ٍ
ناس» .
تحرير محل النزاع:

أجمع الفقياء أف مف تطكع بصياـ يكـ كاحد كلـ يكف يكـ الشؾ كال اليكـ الذؼ بعد
النصف مف شعباف كال يكـ جمعة كال يكـ الفطر أك النحر كال أياـ التشريق الثبلثة بعد يكـ النحر
كال يكـ عرفة لمحاج فإنو مأجكر(ٕ).

كاختمفكا في حكـ مف شرع في صكـ التطكع ىل كجب عميو اتمامو بالدخكؿ فيو أك ال؟ كاف أفسده

فيل يمزمو القضاء أك ال؟ كذلؾ عمى مذىبيف:
(ٖ)

المذىب األكؿ :ما ذىب إليو الحنفية

(ٗ)

في ظاىر الركاية ،كالمالكية

إلى لزكـ إتماـ صكـ

التطكع بالشركع فيو ،كأنو يجب عمى الصائـ المتطكع إتمامو إذا بدأ فيو ،كال يجكز لو قطع
صكمو عامداً ،كعميو القضاء مف قطعو.

اجب عند الحنفية سكاء كاف قطع الصياـ بعذر أك ال(٘)؟ أك كاف ساىياً أك ناسياً أك ال،
كالقضاء ك ٌ
بينما المالكية فقد قيدكا القضاء لمف قطع الصكـ عامداً دكف عذر(.)ٙ

أمر يقطع صيامو
قاؿ دمحم بف الحسف(رحمو هللا)« :قاؿ أبك حنيفة(رحمو هللا)«:في مف أصابو ٌ
كىك متطكع مف غير عذر ساىياً أك ناسياً أف عميو قضاء ذلؾ الصياـ»(.)ٚ

قاؿ الحطاب(رحمو هللا)«:مف شرع في صكـ التطكع ثـ أفطر مف غير ضركرة كال عذر ،فإف
إتماـ صكـ النفل كاجب ،كال يجكز قطعو»(.)ٛ

(ٔ) الشيباني ،الحجة.ٖٜٙ-ٖٜ٘/ٔ :

(ٕ) ابف حزـ ،مراتب اإلجماع.ٗٔ/ٔ :
(ٖ) انظر :السرخسي ،المبسكط ،ٙٛ/ٖ :كالكاساني ،بدائع الصنائع.ٕٜٓ/ٔ :
(ٗ) انظر :القاضي عبد الكىاب ،اإلشراؼ ،ٗٗٛ /ٔ :كابف رشد ،البياف كالتحصيل.ٖٖٜ /ٕ :
(٘) انظر :الشيباني ،الحجة.ٖٜ٘/ٔ:
( )ٙانظر :القاضي عبد الكىاب ،اإلشراؼ ،ٗٗٛ/ٔ :كابف جزؼ ،القكانيف الفقيية.ٖٛ :
( )ٚالشيباني ،الحجة.ٖٜ٘/ٔ :

( )ٛالحطاب ،مكاىب الجميل.ٖٗٓ/ٕ :
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المذىب الثاني :ما ذىب إليو الشافعية(ٔ) ،كالحنابمة(ٕ) كمحققكا الحنفية أف المتطكع أمير نفسو،
كيندب لو إتماـ صكـ التطكع إذا شرع فيو ،كال يجب عميو إتمامو ،كلو قطعو في أؼ ٍ
كقت شاء،
كال قضاء عميو إذا قطع صكمو عمداً أك سيكاً.

قاؿ الرافعي(رحمو هللا)«:مف شرع في صكـ تطكع أك في صبلة تطكع لـ يمزمو اإلتماـ ،كال قضاء
عميو لك خرج مف صكمو ،كصبلتو»(ٖ).

استحب لو إتمامو كلـ يجب،
قاؿ ابف قدامة(رحمو هللا)«:كمف دخل في صكـ أك صبلة تطكعاً ُ
فِإف أفسده فبل قضاء عميو»(ٗ).
سبب الخالؼ:
يرجع سبب الخبلؼ في المسألة إلى ما يمي:

ٔ -التعارض الظاىرؼ بيف األحاديث المركية فييا ،قاؿ ابف رشد« :كذلؾ أف مالكاً ركػ أف
حفصة كعائشة زكجا النبي «أصبحتا صائمتيف متطكعتيف ،فأىدي ليما طعاـ فأفطرتا عميو،
فقاؿ رسكؿ هللا  :اقضيا يكماً مكانو»(٘).
كعارض ىذا الحديث؛ الحديث الذؼ ركؼ عف أـ ىانئ قالت« :لما كاف يكـ الفتح فتح مكة،

جاءت فاطمة فجمست عف يسار رسكؿ هللا  كأـ ىانئ عف يمينو ،قالت :فجاءت الكليدة
بإناء فيو شراب ،فناكلتو فشرب منو ،ثـ ناكؿ أـ ىانئ ،فشربت منو ،قالت :يا رسكؿ هللا 

لقد أفطرت ككنت صائمة ،فقاؿ ليا  أكنت تقضيف شيئاً؟ قالت :ال ،قاؿ :فال يضرؾ إف كاف
تطكعاً»( ،)ٙكما احتج بو الشافعي في ىذا المعنى بالحديث الذؼ ركؼ عف عائشة -رضي هللا
عنيا -أنيا قالت« :دخل عمي رسكؿ هللا  فقمت :أنا خبأت لؾ خبئاً ،فقاؿ :أما إني كنت أريد

الصياـ كلكف قربيو»(.)ٛ(»)ٚ

(ٔ) انظر :الركياني ،بحر المذىب ،ٕٜٜ /ٖ :والرافعي :الشرح الكبير ،ٕٗٗ /ٖ :كالنككؼ ،المجمكع.ٖٜٗ/ٙ :
(ٕ) انظر :ابف قدامة ،المغني ،ٜٕ/ٖ :كالزركشي ،شرح الخرقي ،ٙٔٚ /ٕ:كالمرداكؼ ،اإلنصاؼ.ٖٕ٘/ٖ :
(ٖ) الرافعي ،الشرح الكبير/ٖ :

ٕٗٗ.

(ٗ) ابف قدامة ،المقنع.ٔٓٙ :

(٘) سنف الترمذؼ ،أبكاب الصكـ ،باب ما جاء في إيجاب القضاء عميو ،ٖٔٓ/ٖ ،حٖ٘ ،ٚقاؿ الترمذؼ :ركؼ
عف ابف جريج قاؿ سألت الزىرؼ قمت لو أحدثؾ عركة عف عائشة قاؿ لـ أسمع مف عركة في ىذا شيئا كلكني

سمعت في خبلفة سميماف بف عبد الممؾ مف ناس عف بعض مف سأؿ عائشة عف ىذا الحديث ،كالحديث
ضعيف ،انظر :األلباني ،ضعيف سنف الترمذؼ.ٛ٘/ٔ :
( )ٙمسند اإلماـ أحمد ،ٜٗٚ/ٗٗ،حٔٔ ،ٕٜٙحديث صحيح ،انظر :األلباني ،صحيح أبي داكد.ٕٔ٘/ٚ :
( )ٚصحيح مسمـ ،كتاب الصكـ ،باب جكاز صكـ النافمة بنية مف النيار قبل الزكاؿٕ/ٛٓٛ/حٗ٘ٔٔ.
( )ٛابف رشد ،بداية المجتيد.ٚ٘-ٚٗ/ٕ :
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ٕ -قاؿ ابف رشد« :تردد الصكـ التطكع بيف قياسو عمى صبلة التطكع أك عمى حج التطكع،
كذلؾ أنيـ أجمعكا عمى أف مف دخل في الحج كالعمرة متطكعاً كخرج منيما فإف عميو القضاء،
كأجمعكا عمى أف مف خرج مف صبلة التطكع فميس عميو قضاء ،كزعـ مف قاس الصكـ عمى

الصبلة أنو أشبو بالصبلة منو بالحج؛ ألف الحج لو حكـ خاص في ىذا المعنى ،كىك أنو يمزـ
المفسد لو المسير فيو إلى آخره ،كاذا أفطر في التطكع ناسياً فالجميكر عمى أف ال قضاء
عميو»(ٔ).

أدلة المذاىب:

أ -أدلة المذىب األكؿ :القائل بمزكـ صكـ التطكع بالشركع فيو ،ككجكب القضاء عميو إذا قطعو،
استدلكا بالقرآف كالسنة كالمعقكؿ.

أكالً -القرآف الكريـ:

ٔ -استدلكا بقكلو تعالى:ﱡ ﱷﱸﱹﱠ (دمحم.)ٖٖ :
كجو الداللة :دلت اآلية بظاىرىا عمى النيي الصريح عف إبطاؿ األعماؿ بعد الشركع فييا

كصيانتيا عف اإلبطاؿ ،كالسيما إذا كاف المؤدػ عبادة ،فمزـ المضي فييا كاتماميا(ٕ) ،كفي اآلية

داللة عمى أف مف تقرب إلى هللا بقربة أك طاعة ال يباح لو الخركج منيا كقطعيا قبل أف يتميا(ٖ).

ٕ -استدلكا بقكلو تعالى:ﱡ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ
ﲑﱠ (الحديد.)ٕٚ :
ﲒ
ﲏﲐ
كجو الداللة :كفي اآلية داللة عمى ذـ مف ترؾ عبادة أك قربة تقرب إلى هللا تعالى بيا كالتزـ بيا
ثـ تركيا ،دؿ عمى ىذا قكلو «فما رعكىا حق رعايتيا» ،كرعاية األعماؿ إتماميا كعدـ إبطاليا

دليل عمى كجكب إتماـ األعماؿ كالقربات كعدـ قطعيا إذا شرع فييا المكمف
قبل إتماميا ،كىذا ٌ
كصيانتيا عف اإلبطاؿ(ٗ).

(ٔ) المرجع السابق.ٚ٘/ٕ :
(ٕ) انظر :الكاساني ،بدائع الصنائع.ٕٜٓ/ٔ :
(ٖ) انظر :الجصاص ،أحكاـ القرآف.ٕٕ٘/ٖ:

(ٗ) انظر :الجصاص ،أحكاـ القرآف.٘٘ٚ-٘٘ٙ/ٖ :
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ثانياً -السنة النبكية:
ٔ -عف ع ِائ َش َة َقاَلتُ :كنت أَنا كحْفص ُة ِ
اشتَييناه َفأ َ ِ
اء
ض َل َنا َ
صائ َمتَ ْي ِفَ ،ف ُع ِر َ
َْ َ
اـ ْ َ ْ َ ُ
ط َع ٌ
ْ ُْ َ ََ َ َ
َكْم َنا م ْن ُوَ ،ف َج َ
َّللاِ َ ،فبدرْتِني(ٔ) ِإَلي ِو حْفص ُة ،كَكانت ابن َة أَِبيياَ ،فَقاَلت :يا رسكؿ ا ِ
َّللاِ ،إانا ُكانا َص ِائ َم َتْي ِف،
كؿ َّ
ْ َ َ َ َ ْ َْ
ََ َ
ْ َ َُ َ
َرُس ُ
َ
ِ
آخَر َم َكاَن ُو»(ٕ).
ض َلَنا َ
اؿ« :ا ْق ِضَيا َي ْك ًما َ
ط َعاـ ْ
َف ُع ِر َ
اش َت َيْيَن ُ
اه َفأ ََكْمَنا مْن ُوَ ،ق َ
كجو الداللة :دؿ الحديث عمى أف مف أفطر في صكـ التطكع يمزمو القضاء عف اليكـ الذؼ

أفطركا فيو ،بدؿ منو(ٖ).

ٕ-عف أبي ىريرة  :أف النبي ﷺ قاؿ« :الَ ي ِح ُّل لِْمم أر َِة أَف َتصكـ ك َزكجيا َش ِ
اىد ِإاال ِبِإ ْذِن ِو»(ٗ).
َْ ْ ُ َ َ ْ ُ َ
َ
كجو الداللة :دؿ الحديث أف مف حقكؽ الزكج عمى زكجتو أف ال تشرع في صياـ التطكع إال
بإذنو(٘) ،كعمى ىذا فمك كاف ليا أف تفطر في صكـ التطكع ،لكاف لمزكج أف يفطرىا لمحق الذؼ لو

في كطئيا إذا صامت دكف إذنو ،أؼ لـ تحتج إلى إذنو في الصياـ ،كلحق لزكجيا أف يفطرىا

يقطع صكميا في أؼ كقت شاء(.)ٙ
َّللاِ
َع ارِبيِّا جاء ِإَلى رس ِ
الر ِ
َّللاِ ،أ َّ
َّللاِ  ثَ ِائ َر َّأ
كؿ َّ
كؿ َّ
طْم َح َة ْب ِف ُع َب ْيِد َّ
َٖ -ع ْف َ
َف أ ْ َ
اؿَ :يا َرُس َ
ْسَ ،فَق َ
َُ
َ َ
ِ
ِ
َف َت ا
ط اك َع َشْيًئا»(.)ٚ
ض َّ
اف ِإاال أ ْ
أْ
الص َياـِ؟ قاؿَ « :ش ْيَر َرَم َض َ
َخِب ْرِني َما َذا َف َر َ
َّللاُ َعَم َّي م َف ّ
كجو الداللة« :دؿ قكلو "إال أف تتطكع" تقديره إال أف تتطكع فيمزمؾ فأثبت الكجكب مع التطكع
كىك المطمكب( ،)ٛكاالستثناء مف النفي إثبات؛ كىك استثناء متصل فيدؿ عمى كجكب التطكع

بمحرد الشركع فيو»(.)ٜ
ثالثاً -القياس:

قياس صكـ التطكع عمى الحج كعمرة التطكع ،كألف صكـ التطكع عبادة مقصكدة لنفسيا

فكجب إذا دخل في نفميا أف يمزمو إتماميا كالحج كالعمرة(ٓٔ).

(ٔ) أؼ سبقتني إليو
(ٕ) سبق تخريجو :صٔ٘.

(ٖ) انظر :اليركؼ القارؼ ،مرقاة المفاتيح.ٖٖٔٗ/ٗ:

(ٗ) صحيح البخارؼ ،كتاب النكاح ،باب :ال تأذف المرأة في بيت زكجيا ألحد إال بإذنو ،ٖٓ/ٚ ،ح٘.ٜ٘ٔ
(٘) انظر :القسطبلني ،إرشاد السارؼ.ٜ٘/ٛ :

( )ٙانظر :القاضي عبد الكىاب ،اإلشراؼ.ٗٗٛ /ٔ :
( )ٚصحيح البخارؼ ،كتاب الصكـ ،باب كجكب صكـ رمضاف،ٕٗ/ٖ،حٔ.ٜٔٛ
( )ٛالقرافي ،الذخيرة.ٕٜ٘/ٕ :

( )ٜالقدكرؼ ،التجريد.ٔ٘٘٘/ٖ :
(ٓٔ) انظر :القاضي عبد الكىاب ،اإلشراؼ.ٜٗٗ/ٔ :
56

رابعاً -المعقكؿ:

المؤدػ كىك صكـ التطكع قربة كعمل فبل بد مف صيانتو بالمضي فيو عف اإلبطاؿ،
أف
َ
فإذا كجب صيانتو بالمضي ،كجب القضاء بتركو(ٔ).

ب -أدلة المذىب الثاني القائل :باستحباب إتماـ صكـ التطكع بعد الشركع فيو ،كال قضاء عميو
إذا قطعو ،استدلكا بالسنة كاألثر كالمعقكؿ.

أكالً -بالسنة:
ِ
ِ
ِ
ضي هللا ع ْنياَ ،-قاَل ْتَ :ق ِ
ات َي ْك ٍـ «َيا
َٔ -ع ْف َع ِائ َش َة أ ِّ
كؿ هللا َ :ذ َ
ُـ اْل ُم ْؤ ِمن َ
اؿ لي َرُس ُ
َ
يف َ -ر َ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اؿَ « :فِإِّني َص ِائـ»
كؿ هللاَ ،ما ع ْن َد َنا َش ْي ٌء َق َ
َعائ َشةَُ ،ى ْل عْن َد ُك ْـ َش ْيء؟» َقاَل ْتَ :فُقْم ُتَ :يا َرُس َ
ِ
َقاَلتَ :فخرج رسكؿ هللاِ َ فأ ِ
كؿ هللاِ 
ْ
اء َنا َزْكٌر َ -قاَل ْتَ :فَم َّما َر َج َع َرُس ُ
ْ ََ َ َ ُ ُ
ُىد َي ْت َل َنا َىديَّ ٌة  -أ َْك َج َ
ِ
ُقْمت :يا رسكؿ هللاِ  ،أ ِ
اؿَ « :ما ُى َك؟»
اء َنا َزْكٌر َ -كَق ْد َخ َبأ ُ
ْ
ْت َل َؾ َش ْيًئاَ ،ق َ
ُ َ َُ َ
ُىد َي ْت َل َنا َىدَّي ٌة  -أ َْك َج َ
)
(ٕ
ِ
ِ
ِ
طْم َح ُة
اؿ َ
اؿَ « :ى ِاتيو» َف ِج ْئ ُت ِبو َفأ َ
اؿَ « :ق ْد ُكْن ُت أ ْ
َصَب ْح ُت َصائ ًما» َق َ
َك َل ،ثُ َّـ َق َ
ُقْم ُتَ :ح ْي ٌس َ ،ق َ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ ِ
اء
اؾ ِب َمْن ِزَل ِة ا
الر ُج ِل ُي ْخ ِر ُج ا
اؿَ « :ذ َ
الص َد َق َة م ْف َمالوَ ،فإ ْف َش َ
َ :ف َحَّد ْث ُت ُم َجاىًدا ب َي َذا اْل َحديثَ ،فَق َ
َم َس َك َيا»(ٖ).
َم َض َ
اء أ ْ
اىا َكِا ْف َش َ
أْ
مخير بيف إتماـ صكمو بيف
بياف كاضح عمى أف الصائـ المتطكع
كجو الداللة :في الحديث ٌ
ٌ
قطعو ،كلك كجب القضاء في ىذا المقاـ لبينو  ،قاؿ اإلماـ الشافعي« :كلك كاف عمى الصائـ
المتطكع قضاء إذا قطع صكمو لـ يكف لو الخركج منو مف غير عذر كذلؾ أف الخركج حينئذ منو

ال يجكز» (ٗ).

ُـ َى ِان ٍئ ،أ َّ
كؿ هللاِ َ « ش ِر َب َشَرًاباَ ،فَن َاكَل َيا لِ َت ْشَر َبَ ،فَقاَل ْتِ :إِّني َص ِائ َمةَ ،كَل ِك ْف
َٕ -ع ْف أ ِّ
َف َرُس َ
ِ
َف أَراد س ْؤرؾَ ،فَقاؿ ،يعِني ِإ ْف َكاف َق َض ِ
اف
َك ِرْى ُت أ ْ ُ ُ َ َ
افَ ،فا ْقضي َي ْك ًما َم َكاَن ُوَ ،كاِ ْف َك َ
اء م ْف َرَم َض َ
َ
َ َْ
ً
ط ُّك ًعاَ ،فِإ ْف ِشْئ ِت َفا ْق ِضيَ ،كاِ ْف ِشْئ ِت َف َال َت ْق ِضي»(٘).
َت َ
كجو الداللة :دؿ الحديث بظاىره عمى جكاز إفطار المتطكع كأنو مخير في اإلتماـ أك اإلفطار،
كمخير بيف القضاء إذا أفطر ،أك ال(.)ٙ
ٌ

(ٔ) المرغيناني ،اليداية.ٕٔ٘/ٔ :
(ٕ) الحيس :ىك التمر مع السمف كاألقط[ .انظر :دمحم فؤاد عبد الباقي ،شرح مسمـ.]ٛٓٛ/ٕ :
(ٖ) صحيح مسمـ ،كتاب الصكـ ،باب جكاز صكـ النافمة بنية مف النيار قبل الزكاؿ ،ٛٓٛ/ٕ،حٗ٘ٔٔ.
(ٗ) اإلماـ الشافعي ،األـ.ٕٔٔ /ٕ :
(٘) مسند اإلماـ أحمد،ٜٗٚ/ٗٗ ،حٔٔ ،ٕٜٙإسناده ضعيف ،كسبب ضعفو أف سماؾ غمط فيو ،كقاؿ البييقي
في إسناده مقاؿ ،كقاؿ ابف القطاف :في سنده ىاكف ال يعرؼ .انظر :ابف حجر ،التمخيص الحبير.ٗ٘ٚ/ٕ :

( )ٙانظر :الشككاني ،نيل األكطار.ٖٓٙ/ٗ :
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ٖ -عف أـ ىانئ-رضي هللا عنيا-قاؿ النبي  « :ا ِ
ط ِك ُع أ ِ
َم ُ ِ ِ ِ
اـ،
الم َت َ ّ
يف َن ْفسو ،إ ْف َش َ
اء َص َ
الصائ ُـ ُ
طَر»(ٔ).
اء أَ ْف َ
َكِا ْف َش َ
كجو الداللة :دؿ الحديث بصريح لفظو عمى أف الصائـ المتطكع مخير بيف اإلتماـ كبيف قطع
صكمو ،كىذا التخيير يتضح منو عدـ كجكب القضاء ،كىذا بياف معنى أميف نفسو كمعنى أمير
نفسو أنو أمير لنفسو بعد دخكلو في الصكـ إف شاء صاـ أؼ أتـ صكمو كاف شاء أفطر إما بعذر

أك بغيره(ٕ).

ِِ
ِ
ِ
افَ ،كأَِبي ا
الدْرَد ِاء ،
اؿَ :
آخى الان ِب ُّيَ بْي َف َسْم َم َ
َٗ -ع ْف َع ْكف ْب ِف أَبي ُج َح ْيَف َةَ ،ع ْف أَبيو َ ،ق َ
ِ (ٖ)
ِ
الدرَد ِاءَ ،ف أرَى أُ اـ ا ِ
كؾ أَُبك
اؿ َل َياَ :ما َش ْأُنؾ؟ َقاَل ْت :أَ ُخ َ
َف َزَار َسْم َم ُ
اف أََبا ا ْ
َ
الدْرَداء ُم َتَب ّذَل ًة َ ،فَق َ
ا ِ
اء أَُبك ا
اجة ِفي ُّ
اؿَ :فِإِّني
الدْرَد ِاء َف َصَن َع َل ُو َ
س َل ُو َح َ
الدْرَداء َلْي َ
اؿُ :ك ْل؟ َق َ
اماَ ،فَق َ
الدْنَياَ ،ف َج َ
ط َع ً
آك ٍل ح اتى َتأ ُْكلَ ،قاؿَ :فأ ََكلَ ،فَم اما َكاف الاميل َذىب أَبك ا ِ
ص ِائـَ ،قاؿ :ما أََنا ِب ِ
اؿَ :ن ْـ،
َ
َ ُْ ََ ُ
َ
كـَ ،ق َ
َ
َ َ
الدْرَداء َيُق ُ
َ َ
ا
َفَناـُ ،ث اـ َذ َىب َيُقكـ َفَقاؿَ :نـَ ،فَم اما َك َ ِ ِ ا ِ
اؿ َل ُو
اف ُقـِ َ
اؿَ :سْم َم ُ
َ
َ ْ
اآلفَ ،ف َصمَيا َفَق َ
اف م ْف آخ ِر المْيل َق َ
ُ
َ
ِ
سْممافِ :إ اف لِربِؾ عَميؾ حًّقا ،كلَِن ْف ِسؾ عَميؾ حًّقا ،كِألَىمِؾ عَميؾ حًّقاَ ،فأ ِ
ق َحاق ُو،
ْ
َ َ ُ
َ ََْ َ َ ْ َ ََْ َ
َعط ُك ال ذي َح ٍّ
َّ َ َ ْ َ َ َ
(ٗ)
ِ
ِ
اف» .
ؽ َسْم َم ُ
اؿ الان ِب ُّي َ « :ص َد َ
َفأ ََتى الانب اي َ ،ف َذ َكَر َذل َؾ َل ُوَ ،فَق َ

قر ذلؾ ،كلـ
كجو الداللة :دؿ الحديث عمى جكاز اإلفطار كعدـ كجكب القضاء؛ ألف النبي  أ ّ
يبيف ألبي الدرداء كجكب القضاء عميو ،كتأخير البياف عف كقت الحاجة ال يجكز(٘).
ِ
اـ َح اتى
َ٘ -ع ْف َجاِب ِر ْب ِف َع ْبِد هللاِ « ،أ ا
اـ اْل َف ْت ِح ِإَلى َم اك َة في َرَم َض َ
َف َر ُس َ
اف َف َص َ
كؿ َ خَر َج َع َ
بَم َغ ُكر َ ِ
اس ِإَلْي ِوُ ،ث اـ
اسُ ،ث اـ َد َعا ِبَق َد ٍح ِم ْف َم ٍ
اء َفَرَف َع ُوَ ،ح اتى َن َ
َ
ظَر الان ُ
اـ الان ُ
َ
اع اْل َغميـَِ ،ف َص َ
َش ِر َب»(.)ٙ

كجو الداللة :دؿ الحديث عمى جكاز الخركج مف الصياـ دكف عذر ،كىك صياـ فرض ،ككاف
بكسعو ﷺ أف ال يشرع فيو بسبب السفر ،فكاف صياـ التطكع أكلى مف صياـ الفرض في ذلؾ.

(ٔ) سنف الترمذؼ ،أبكاب الصكـ ،باب ما جاء في إفطار الصائـ المتطكع،ٔٓٓ/ٖ،ح ٕٖ ،ٚحديث

صحيح،

انظر :األلباني ،صحيح الجامع الصغير ،ٚٔٚ/ٖ :لكف بمفع «أمير» بدؿ مف لفع «أميف».

(ٕ) المباركفكرؼ ،تحفة األخكذؼ.ٖ٘ٚ/ٖ :

(ٖ) التبذؿ :ترؾ التزيف كالتييئ بالييئة الحسنة الجميمة عمى جية التكاضع .ابف األثير ،النياية في غريب
الحديث كاألثر.ٔٚٔ/ٗ:
(ٗ) صحيح البخارؼ ،كتاب الصكـ ،باب مف أقسـ عمى أخيو ليفطر في التطكع ،كلـ ير عميو قضاء إذا كاف
أكفق لو،ٖٛ/ٖ ،ح.ٜٔٙٛ
(٘) الشككاني ،نيل األكطار.ٖٓٙ/ٗ :

) )ٙصحيح مسمـ ،كتاب الصياـ ،باب جكاز الصكـ كالفطر في شير رمضاف لممسافر في غير
معصية،ٚٛ٘/ٕ،حٗٔٔٔ.
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قاؿ الشافعي« :لك كاف عمى المتطكع القضاء إذا خرج مف الصكـ لـ يكف لو الخركج منو مف
غير عذر كذلؾ أف الخركج حينئذ منو ال يجكز»(ٔ).

ثانياً -باألثر:
ِ ِ
ِ
ٍ
ظَرْي ِف ِإ ْف
َح ِد الان َ
اـ َفأَْن َت ِبأ َ
اؿِ« :إ َذا أ ْ
َصَب ْح َت َكأَْن َت َتْنكِي ّ
َٔ -ع ْف َع ْبد هللا ْب ِف َم ْس ُعكد َ ق َ
الصَي َ
طْر َت»(ٕ).
ِشْئ َت ُص ْم َت َكاِ ْف ِشْئ َت أَ ْف َ
ِِ
َف ْاب َف َعب ٍ
اء ،أ َّ
ط ُّك َع»(ٖ).
َف ُي ْف ِطَر ِإْن َساف ال ات َ
ٕ -عف َع َ
ْسا أ ْ
َّاس « َك َ
اف َال َيَرى بو َبأ ً
طٌ
كجو الداللة :دلت اآلثار بظاىرىا عمى أف المتطكع في الصياـ مخير بيف الفطر ،كبيف إتماـ
صكمو ،كعمى إطبلقيا فمـ تكجب القضاء عميو.

ثالثاً -القياس:

كل منيما عبادة دخل فييا تطكعاً فإذا
قياس صكـ التطكع عمى اعتكاؼ التطكع؛ كألنو ٌ
أفسدىا ال يمزمو القضاء ،ككذلؾ الصياـ لك نقضيا ال تمزمو(ٗ).

رابعاً -المعقكؿ:

كألف كل صكـ لك أتمو كاف تطكعاً إذا خرج منو ال يجب قضاؤه كما لك اعتقد أنو مف

رمضاف فباف أنو مف شعباف(٘).
مناقشة األدلة:

أ -نكقشت أدلة المذىب األكؿ –القائل بمزكـ المتطكع صكمو إذا شرع فيو كأنو عميو القضاء إذا
قطعو -بمايمي:

ِ
َع َماَل ُك ْـ ،فيناقش بأنو دليل عاـ ،ال يدؿ عمى
أكالً :أما استدالليـ بقكلو تعالىَ  :كَال ُتْبطُمكا أ ْ
كجكب إتماـ المتطكع صكمو إذا شرع فيو ،كأف معنى ال تبطمكا في اآلية أؼ ال تبطمكىا بالرياء،

أك بارتكاب الكبائر ،قاؿ ابف عبد البر« :كأما مف احتج في ىذه المسألة بقكلو "كال تبطمكا

فجاىل بأقكاؿ أىل العمـ فييا كذلؾ أف العمماء فييا عمى قكليف فقكؿ أكثر أىل السنة ال
أعمالكـ"
ٌ
تبطمكىا بالرياء أخمصكىا هلل ،كقاؿ آخركف "كال تبطمكا أعمالكـ" بارتكاب الكبائر»(.)ٙ
(ٔ) اإلماـ الشافعي ،األـ.ٕٔٔ/ٕ:

(ٕ) سنف البييقي الكبرػ :كتاب الصياـ ،باب صياـ التطكع كالخركج منو قبل تمامو،ٜٗ٘/ٗ،حٖٔ٘ ،ٛصحيح،
انظر :ابف قادر الباكستاني ،ما صح مف أثار الصحابة في الفقو.ٙٙ٘/ٕ :

(ٖ) مصنف عبد الرازؽ ،كتاب الصياـ ،باب إفطار التطكع كصكمو إذا لـ يبيتو ،ٕٚٔ/ٗ،ح ،ٚٚٙٚصحيح،
انظر :ابف قادر الباكستاني ،ما صح مف آثار الصحابة في الفقو.ٙٙٓ/ٕ :

(ٗ) انظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٜٗٙ /ٖ:
(٘) ابف قدامة ،المغني.ٜٕ/ٖ :

( )ٙابف عبد البر ،االستذكار.ٖ٘ٛ/ٖ :
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ثانياً :أما استدالليـ بحديث عائشة كحفصة -رضي هللا عنيما ،-يناقش مف كجييف:

الكجو األكؿ :بأف الحديث ضعيف كلـ يثبت ،ألف الراكؼ لو الزىرؼ ،كقد قاؿ لو ابف جريج سألت

الزىرؼ عنو فقاؿ :سمعت رجبلً عمى باب سميماف بف عبد الممؾ يحدث بو ال أعرفو(ٔ).
أما الكجو الثاني :أنو إذا ثبت يحمل عمى استحباب قضائو(ٕ).

ثالثاً :أما استدالليـ بحديث األعرابي الذؼ سأؿ عف شرائع اإلسبلـ؛ فأجابو ﷺ في الحديث "إال

أف تتطكع" ،يناقش ىذا :بأنو محمكؿ عمى الزيادة عمى الفرض تخيي اًر(ٖ).

رابعاً :أما استدالليـ بالقياس عمى الحج كعمرة التطكع  ،فيناقش مف كجييف:
األكؿ :أف الحج ال يخرج منو بإفساده كلكف يخرج مف غيره بالفساد(ٗ).

الثاني :أف فرض الحج يستكؼ مع النفل فيو في كجكب الكفارة إذا فسدا ،بخبلؼ غيره كالصبلة
كالصياـ(٘).

ب -نكقشت أدلة المذىب الثاني –القائل باستحباب إتماـ المتطكع صكمو إذا شرع فيو كأنو ال
قضاء عميو إذا قطعو-بمايمي:

أكالً :ناقش دمحم بف الحسف الشيباني :بأنو ُرخص في ىذا لمناسي ،فأما مف أتى ذلؾ عمى ذكر
منو فإف كاف في عذر فيك مفطر ،كلك كاف كذلؾ مفط اًر ناسياً عميو القضاء كلكنو يقكؿ ىك
صائـ عمى حالو فمذلؾ جكزنا لو صيامو كانما مف أفطر لمرض أك عذر فقد صار مفط اًر كال يقاؿ

لو أتمـ صيامؾ كما قيل لو في النسياف فمذلؾ أمرناه بالقضاء ،كقد فرؽ أىل المدينة بيف الناسي
بأف يتـ في التطكع كالمفطر مف العذر فأمركه في النسياف بأف يصكـ يكمو ذلؾ كال يفطره كجعمكه

في اإلفطار مف العذر مفط اًر فمذلؾ اختمفنا في ىذا كفي الكاجب(.)ٙ
ثانياً :أما استدالليـ بحديث أـ ىانئ-رضي هللا عنيا ،-فيناقش :بأنو خبر مضطرب في إسناده
كمتنو ،ركػ المفع الذؼ احتجكا بو :حماد بف سممة عف سماؾ بف حرب عف ىاركف بف أـ ىانئ،

أك ابف بنت أـ ىانئ ،كركاه أبك عكانة عف سماؾ بف حرب ،عف ابف أـ ىانئ ،عف جدتو أـ
ىانئ ،كقاؿ فيو« :تقضيف عنؾ شيئاً .قاؿ :ال ،قاؿ :ال يضرؾ»(.)ٚ

(ٔ) انظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٗٚٓ /ٖ :
(ٕ) انظر :ابف قدامة ،الشرح الكبير.ٕٔٔ /ٖ :

(ٖ) انظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٜٗٙ /ٖ :
(ٗ) انظر :المرجع السابق.ٜٗٙ/ٖ :
(٘) انظر :المرجع السابق.ٗٚٓ/ٖ :

( )ٙالشيباني ،الحجة.ٖٜٚ-ٖٜٙ/ٔ :
( )ٚانظر :القدكرؼ ،التجريد.ٔ٘٘ٚ/ٖ :
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ثالثاً :أما استدالليـ بحديث المتطكع أميف نفسو ،يناقش :بأف ىذا قبل الشركع في الصياـ ،أما
بعد الدخكؿ فيو فقد كجب ،فبل يككف متطكعاً ،كألف قكلو« :الصائـ» ظاىره يقتضي مف دخل في

الصكـ ،كظاىر قكلو« :إف شاء صاـ» يقتضي ابتداء الصكـ فنحف نحمل المفع األكؿ عمى
المريد لمصكـ ،كذلؾ مجاز ،فتساكيا ،عمى أف ما قمناه أكلى؛ ألف المريد لصكـ النافمة ىك بالخيار
بيف أف يصكـ ،أك ال يصكـ عمى كجو سكاء كمف دخل في النفل ال يخير بيف البقاء عميو

كالخركج منو عمى كجو كاحد؛ ألف البقاء أفضل منو بإجماع(ٔ).

رابعاً :أما استدالليـ باآلثار المركية عف الصحابة عف ابف عباس كغيره مف الصحابة ،
يناقش :بأف الطحاكؼ ذكر بإسناده ،عف ابف سيريف أنو قاؿ« :صمت يكـ عرفة فجيدني الصكـ
فأفطرت ،فسألت عف ذلؾ ابف عباس كابف عمر  فقاال :اقض يكماً مكانو»(ٕ)(ٖ).

الرأي الراجح:
بعد بياف أقكاؿ المذاىب في المسألة ،كالنظر في أدلة المذاىب تبيف لي رجحاف المذىب
القائل :بأ ف المتطكع ال يمزمو إتماـ صكمو بعد الدخكؿ فيو ،كال قضاء عميو إذا قطعو ،كذلؾ

لممسكغات التالية:

أكالً :قكة أدلة ىذا القكؿ عمى استدالليـ.
ثانيا :قكة ثبكت أدلة القكؿ الراجح ككضكح داللتيا عميو.

ثالثاً :أف مناقشة المذىب اآلخر ال تقكػ عمى نقض أدلة المذىب الراجح.

رابعاً :أف األدلة التي استدؿ بيا المذىب األكؿ عامة ،ليس فييا ما يدؿ عمى كجكب قضاء صكـ

التطكع.

خامساً :استدالؿ المذىب األكؿ بالمعقكؿ؛ كاألمر بصيانة األعماؿ عف اإلبطاؿ ،قد يحمل ىذا
عمى االستحباب.

(ٔ) انظر :القدكرؼ ،التجريد.ٕٔ٘ٙ/ٖ :
(ٕ) شرح معاني اآلثار لمطحاكؼ ،كتاب الصياـ ،باب الرجل يدخل في الصياـ تطكعاً ثـ يفطر،ٔٔٔ/ٕ ،
حٔ.ٖٜٗ
(ٖ) انظر :القدكرؼ ،التجريد.ٕٔ٘ٙ/ٖ :
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المبحث الخامس :ما يباح لمصائـ فعمو كما يكره
كفيو مطمباف:

 المطمب األكؿ :مف أكل أك شرب في رمضاف ناسياً.

 المطمب الثاني :استعماؿ السكاؾ لمصائـ بعد الزكاؿ.
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المطمب األكؿ :مف أكل أك شرب في رمضاف ناسياً
قاؿ دمحم بف الحسف الشيباني(رحمو هللا)«:قاؿ أبك حنيفة(رحمو هللا) :مف أكل أك شرب في

رمضاف ناسياً أك في ما كاف مف صياـ عميو أك تطكع فبل قضاء عميو في ذلؾ كذلؾ يجزغ عنو.

كقاؿ أىل المدينة مف أكل أك شرب في رمضاف ساىياً أك ناسياً أك ما كاف مف صياـ كاجب عميو

كاف عميو القضاء»(ٔ).
تحرير محل النزاع:

كأجمعكا عمى فطر مف أكل أك شرب شيئاً مغذياً عمداً ،كعامة الفقياء عمى فطر مف

تناكؿ شيئاً غير مغذؼ عمداً(ٕ).

كاختمفكا في الصائـ إف أكل أك شرب ناسياً في نيار رمضاف عمى مذىبيف:
(ٖ)

المذىب األكؿ :ما ذىب إليو جميكر الفقياء مف الحنفية

(ٗ)

كالشافعية

(٘)

كالحنابمة

إف أكل

الصائـ أك شرب ناسياً فإنو يتـ صكمو كال قضاء عميو.

قاؿ المرغيناني(رحمو هللا) « :كاذا أكل الصائـ أك شرب أك جامع نيا اًر ناسياً لـ يفطر»(.)ٙ

قاؿ الخرقي(رحمو هللا)« :كمف أكل أك شرب  .....كاف فعل ذلؾ ناسياً لـ يقابل فيك عمى صكمو
كال قضاء عميو»(.)ٚ

قاؿ الجكيني(رحمو هللا) « :كلـ يختمف المذىب في أف مف نسي صكمو كأكل ،لـ ُيفطر ،سكاء
َ
احدة ،أك تكرر م ار اًر»(.)ٛ
استقل ،أك استكثر ،كسكاء ُكجد ذلؾ مرة ك ً
المذىب الثاني :ما ذىب إليو المالكية( )ٜأف الصائـ إف أكل أك شرب ناسياً في نيار رمضاف

فعميو القضاء.

قاؿ القاضي عبد الكىاب(رحمو هللا) « :إذا أكل أك جامع ناسياً أفسد صكمو كعميو القضاء في

الفرض»(ٓٔ).

(ٔ) الشيباني ،الحجة.ٖٜٔ-ٖٜٓ/ٔ :
(ٕ) انظر :ابف قدامة ،المغني.ٜٔٔ/ٖ :
(ٖ) انظر :ابف نجيـ ،البحر الرائق.ٕٜٔ/ٕ :

(ٗ) انظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٖٗٓ/ٖ :
(٘) انظر :ابف قدامة ،المغني.ٖٙ/ ٖ:
( )ٙالمرغيناني ،بداية المبتدؼ.ٖٜ :
( )ٚالخرقي ،المختصر.ٜٗ :
( )ٛالجكيني ،نياية المطمب.ٕٚ/ٗ :

( )ٜانظر :اإلماـ مالؾ ،المدكنة. ٕٚٚ/ٔ :
(ٓٔ) القاضي عبد الكىاب ،اإلشراؼ.ٖٗ٘/ٔ :
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سبب الخالؼ:

ظاىر حديث أبي ىريرة َقاؿَ :قاؿ رسكؿ هللاِ
َ َ َُ ُ
ِ
اه»(ٔ) ،مع
هللا َك َسَق ُ
َص ْك َم ُوَ ،فإان َما أَ ْط َع َم ُو ُ

يرجع سبب الخبلؼ في المسألة إلى تعارض
َ « :م ْف َن ِسي َك ُى َك َص ِائـَ ،فأ ََك َل أ َْك َش ِر َبَ ،فْمُي ِت اـ
َ
القياس عمى ناسي الصبلة ،فمف شبو ناسي الصكـ بناسي الصبلة أكجب القضاء عمى ناسي
الصكـ ،لكجكبو عمى ناسي الصبلة ،كمف عمل بالحديث ترؾ القياس كال يجب القضاء عمى
ناسي الصكـ(ٕ).

أدلة المذاىب:

أ -أدلة المذىب األكؿ :القائميف أف الناسي صحيح الصكـ كال قضاء عميو ،استدلكا بالقرآف كالسنة
كالمعقكؿ.

أكالً -القرآف:

ٔ -قكلو تعالى :ﱡ ﲗﲘﲙﲚﲛﲜﱠ (األحزاب.)٘ :
(ٖ)

كجو الداللة :دلت اآلية عمى نفي الجناح

عمى ما اكتسبو المكمف مف خطأ ،قاؿ :مجاىد في

ىذه اآلية :إف النيي في ىذا أك في غيره أؼ ال إثـ في الخطأ ،كلكف اإلثـ في العمد كال شؾ أف

النسياف ليس فيو عمد(ٗ).

ٕ -قكلو تعالى:ﱡ ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﱠ (الحج.)ٚٛ :
كجو الداللة :دلت اآلية بعمكميا عمى أف هللا تعالى رفع الحرج عف المكمفيف كلك أكجبنا القضاء
عمى الناسي في نيار رمضاف لكقع الحرج كالضيق عمى المكمف في ذلؾ ،كداللة اآلية يعـ كل

اختمف فيو مف الحكادث أف ما أدػ إلى الضيق فيك منفي كما أكجب التكسعة فيك أكلى(٘).
ما ُ
ثانياً -السنة:
ِ
ِ
اؿ النبي َ « :م ْف َن ِس َي َك ُى َك َصائـ َفأ ََك َل أ َْك َش ِر َب َفْمُيت اـ َص ْك َموُ
اؿَ :ق َ
حديث أَبي ُى َرْي َرَة  أََّن ُو َق َ
ِ
اه»(.)ٙ
َّللا َك َسَق ُ
َفإان َما أَ ْط َع َم ُو ا ُ

(ٔ) صحيح مسمـ ،كتاب الصياـ ،باب أكل الناسي كشربو كجماعو ال يفطر ،ٜٛٓ/ٕ ،ح ٘٘ٔٔ.
(ٕ) انظر :ابف رشد ،بداية المجتيد.ٙ٘/ٕ :
(ٖ) أؼ :ال إثـ عميو .ابف قتيبة ،غريب القرآف.ٙٙ/ٔ ،
(ٗ) انظر :الجصاص ،أحكاـ القرآف.ٗٙٗ/ٖ :
(٘) انظر :الجصاص ،أحكاـ القرآف.ٖٕٔ/ٖ :
( )ٙسبق تخريجو :صٔ.ٙ
64

كجو الداللة :كالحديث دليل عمى أف مف أكل أك شرب أك ناسياً لصكمو فإنو ال ُيفطره ذلؾ،

كعميو إتمامو لداللة قكلو "فميتـ صكمو" عمى أنو صائـ حقيقة ،كيفيـ باإلشارة مف سياؽ النص أنو

ال قضاء عميو(ٔ).

َّللاُ َك َسَقاهُ" أنو رز ٌؽ ساقو هللا لو فإضافة الفعل إلى هللا تعالى أنو سبحانو
ط َع َم ُو َّ
كدؿ قكلو" َفِإَّن َما أَ ْ
ىك الذؼ أطعمو كسقاه كىذا يدؿ عمى أف النسياف ال أثر لو(ٕ).
ثالثاً -المعقكؿ:

ألف عبادة الصياـ عبادة تتصف بالحبلؿ كالحراـ ،فيختمف حكـ ارتكاب المحظكرات فييا

سيكاً عف ارتكابيا عمداً(ٖ).
ب -أدلة المذىب الثاني :القائميف بكجكب القضاء عمى مف أكل أك شرب ناسياً في نيار
رمضاف ،استدلكا بالقياس كالمعقكؿ:

ٔ -قياس الصكـ عمى الصبلة(ٗ) ،كالعمة المشتركة بينيما أف كبلً مف الصبلة كالصكـ عبادة هلل
تعالى يستكؼ فييما الحكـ إذا ط أر عمى المكمف النسياف فإف جميكر الفقياء مف األئمة األربعة

ذىبكا إلى كجكب قضاء الصبلة إذا ذكرىا العبد كقد نسييا(٘) ،كلحديث أبي ىريرة  في غزكة
الص َال َة َفْمُي َصّمِ َيا ِإ َذا َذ َكَرَىا»(.)ٙ
خيبر أنو  قاؿَ « :م ْف َن ِس َي ا
ٕ -كألف الصكـ ال يصمح مع الكل كالشرب عمداً ،فبل يصمح كذلؾ في حاؿ السيك ،مثل ترؾ
النية(.)ٚ

ٖ -القياس عمى نقض الطيارة؛ فإنيا تُنتقض سكاء كاف الحدث عمداً أك سيكاً ،فكذلؾ األكل
اء عمداً أك سيكاً؛ فإنو ُيفسد الصكـ(.)ٛ
كالشراب سك ً
ٗ -إ ف الصكـ فات ركنو الحقيقي كىك اإلمساؾ فإذا فات ىذا الركف فسد الصكـ ،ألنو مف باب
المأمكرات ،كالقاعدة «أف النسياف ال يؤثر في طمب المأمكرات»

()ٜ

مناقشة األدلة:

(ٔ) انظر :الصنعاني ،سبل السبلـ.ٕٕٜ/ٕ :

(ٕ) انظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير ،ٖٗٔ/ٖ :كالزركشي ،شرح الخرقي.٘ٛٗ/ٕ :
(ٖ) ابف قدامة ،المغني.ٖٙ/ٖ :

(ٗ) انظر :ابف رشد ،بداية المجتيد ٕ.ٙ٘/
(٘) انظر :ك ازرة األكقاؼ الككيتية ،المكسكعة الفقيية الككيتية.ٔ٘/ٔٓ :
( )ٙصحيح مسمـ ،كتاب الصبلة ،باب قضاء الصبلة الفائتة ،ٗٚٔ/ٔ ،ح.ٖٜٓ
( )ٚانظر :القاضي عبد الكىاب ،اإلشراؼ.ٖٗ٘/ٔ :
( )ٛالماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٖٗٔ/ٖ :

( )ٜانظر :ابف دقيق العيد ،إحكاـ اإلحكاـ.ٔٔ/ٕ :
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أ -نكقشت أدلة المذىب األكؿ –القائميف بصحة صياـ الناسي في نيار رمضاف -بما يمي:
أكالً :استدالليـ بقكلو تعالى :ﱡ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﱠ  ،يناقش :بأف ىذه اآليات
محمكلة عمى رفع إثـ النسياف كالخطأ كليس رفع الحكـ.
ثانياً :أما استدالليـ بحديث أبي ىريرة « َم ْف َن ِسي َك ُى َك َص ِائـ َفأ ََك َل أ َْك َش ِر َب َفْمُي ِت اـ َص ْك َم ُو»؛
َ
يناقش مف عدة كجكه:

األكؿ :بأف الحديث خبر كاحد مخالف لمقاعدة السابقة المذككرة آنفاً.
يجاب عف ىذا :بأنو اعتذار باطل ،كلك ُفتح ىذا الباب لرددنا األحاديث الصحيحة كَلما بقي منيا
إال القميل ،كالحديث قاعدة مستقمة في الصياـ(ٔ).

الثاني :أنو لـ يرد في الحديث تعييف رمضاف.

َف َِّ
مل غير صحيح كيرده حديث أَِبي ُى َرْي َرةَ  ،أ َّ
اؿَ « :م ْف
كيجاب عف ذلؾ :بأف ىذا َح ٌ
النب َّيَ ق َ
طر ِفي رم َض َ ِ
اء َعَمْي ِو َكَال َك اف َارَة»(ٕ).
أَ ْف ََ
اف َناسًيا َف َال َق َض َ
ََ
الثالث :أف الحديث محمكؿ عمى الحقيقة المغكية أؼ أف المراد بقكلو "فميتـ صكمو" اإلمساؾ عف
المفطرات بقية يكمو.

كيجاب عف ىذا :بأنو تقرر االتفاؽ عمى أف المعنى ُيحمل عمى المفيكـ الشرعي ما داـ أمكف
حممو في لفع الشارع كىك أكلى ،إال إذا صرفو دليل أخر إلى معناه المغكؼ(ٖ).

ب -نكقشت أدلة المذىب الثاني –القائميف بكجكب القضاء عمى الناسي في نيار رمضاف-
بمايمي:

أكالً :أف استدالليـ بقياس الصكـ عمى الصبلة ،كيجاب عميو بما يمي:
ٔ -أف ابف رشد القرطبي قاؿ إف إيجاب القضاء عمى الناسي في صكـ بالقياس عمى الصبلة فيو

ضعف؛ كألنو قياس مع الفارؽ؛ ألف الصبلة معتادة في جميع األكقات كغالباً ال تُنسى ،أما
الصياـ فقد ُفرض شي اًر كاحداً في العاـ فالنسياف فيو كارد عمى المكمف(ٗ).
ٕ -لك تـ القياس فإنو مدفكع بحقيقة نص حديث أبي ىريرة َ « م ْف َن ِسي َك ُى َك َص ِائـ» كىك
َ
مقدـ عميو(٘).
(ٔ) انظر :الشككاني ،نيل األكطار.ٕٗ٘/ٗ :

(ٕ) صحيح ،الحاكـ النيسابكرؼ ،المستدرؾ ،ٜ٘٘/ٔ :ح  ،ٜٔ٘ٙكقاؿ صحيح عمى شرط مسمـ ،كلـ يخرجاه
بيذه السياقة .كقاؿ األلباني :حديث حسف ،انظر :صحيح الجامع كزياداتو.ٔٓٗٛ/ٖ:
(ٖ) انظر :ابف دقيق العيد ،إحكاـ اإلحكاـ.ٕٔ/ٕ :
(ٗ) ابف رشد ،بداية المجتيد.ٙ٘/ٕ :

(٘) انظر :المباركفكرؼ ،مرعاة المفاتيح.ٜٗٗ/ٙ:
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ٖ -أف ىذا القياس فاسد االعتبار؛ ألنو في مقابمة النص(ٔ).

ثانياً :أف قياسيـ عمى األكل كالشرب عامداً ،ناقشو دمحم بف الحسف الشيباني بقكلو فيل رأيتـ

شيئاً يبطل الصكـ في شير رمضاف إذا تعمده كال يبطمو اذا كاف بغير تعمد قيل ليـ نعـ أنتـ
ترككف عف ابف عمر  أنو قاؿ إذا ذرعو القيء فبل قضاء عميو كاذا استقاء متعمداً فعميو

القضاء

(ٕ)

فإنما يتبع في ىذا االثار(ٖ).

ثالثاً :أما تشبيو الناسي بترؾ النية فيناقش ىذا :بأنو ال يسمـ بو ،كأنو غير مستساغ؛ ألف النية

ال تقع أثناء الصكـ ،بخبلؼ األكل كالشرب ناسياً؛ فإف ىذا يحدث أثنا الصكـ ،كليس قبمو كترؾ

النية(ٗ).

رابعاً :أما قياسيـ ناسي الصكـ عمى حكـ عمد الحدث كسيكه بأنو سكاء ،فيناقش ىذا:

بأف السنة كردت بالتفريق بيف المكضعيف -حكـ الحدث كالناسي ،-فجاء في الحديث «الَ
ِ
َّ
َي ْن ِ
يحا»(٘)؛ كىذا العمد كالسيك سكاء ،أما حديث أبي ىريرة 
ص ْكتًا أ َْك َيج َد ِر ً
صر ْؼ َحتى َي ْس َم َع َ
َ
()ٙ
فيك نص في المسألة ،فدؿ عمى أف الناسي في الصكـ ليس كالعامد .

خامساً :أما استدالليـ بقاعدة "أف النسياف ال يؤثر في المأمكرات" ،فيناقش ىذا بما يمي:
بأف غاية ىذه القاعدة أف تككف بمنزلة الدليل فيككف الحديث الكارد في المسألة مخصصاً ليا(.)ٚ

الرأي الراجح:

بعد اطبلعي عمى أدلة كمناقشتيا يبدك لي أف الراجح ىك ما ذىب إليو جميكر الفقياء
مف الحنفية كالشافعية كالحنابمة القاضي بصحة صكـ مف أكل أك شرب ناسياً في نيار رمضاف

كال قضاء عميو ،كذلؾ لممسكغات التالية:

أكالً :قكة أدلة جميكر الفقياء.
ثانياً :أف ىذا قكؿ أكثر أىل العمـ ،قاؿ القنكجي« :كقد ذىب إلى العمل بيذا الجميكر ،كىك

مضركب في كجيو»(.)ٛ
الحق ،كمف قابل ىذه السنة بالرأؼ الفاسد؛ فرأيو َرد عميو،
ٌ

(ٔ) الصنعاني ،سبل السبلـ.ٕٕٜ/ٕ :

(ٕ) انظر :ابف عبد البر ،الكافي.ٖٗٙ/ٔ:
(ٖ) الشيباني ،الحجة.ٖٜٖ/ٔ:

(ٗ) انظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٖٗٔ/ٖ:
)٘) صحيح البخارؼ ،كتاب الكضكء ،باب مف ال يتكضأ مف الشؾ حتى يستيقف ،ٖٜ/ٔ ،ح.ٖٔٚ
( )ٙانظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٖٕٗ/ٖ:
( )ٚانظر :الشككاني ،نيل األكطار.ٕٗ٘/ٗ :
( ِ )ٛ
القَّنكجي ،الركضة الندية.ٔٙ/ٕ :
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ثالثاً :أف النسياف مف األفعاؿ الجبمية التي ال يؤاخذ عمييا المكمف ،كدؿ عمى ذلؾ ما جاء في
ِ
اه» ،قاؿ الخطابي« :فيو دليل عمى أف ال قضاء عمى
َّللا َك َسَق ُ
الحديث قكلوَ « :فإان َما أَ ْط َع َم ُو ا ُ
المفطر ناسياً كذلؾ أف النسياف مف باب الضركرة كالضركرات مف فعل هللا سبحانو ليست مف
فعل العباد كلذلؾ أضاؼ الفعل إلى هللا سبحانو كتعالى»(ٔ).

رابعاً :أف جميكر الفقياء اعتمدكا عمى األدلة النقمية  ،بالمقارنة مع أىل المدينة الذيف اعتمدكا
عمى األدلة العقمية ،التي ال تقكػ عمى مكاجية األدلة النقمية صحيحة الثبكت ،صريحة الداللة.

خامساً :أنو كرد في المسالة دليل خاص صحيح اإلسناد صريح الداللة ،كالدليل الخاص يفيد
القطع ،فضبلً عف أنو يقضي عمى العمكـ بتخصيصو.

(ٔ) الخطابي ،معالـ السنف.ٕٔٓ/ٕ :
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المطمب الثاني :استعماؿ السكاؾ لمصائـ بعد الزكاؿ

قاؿ دمحم بف الحسف الشيباني(رحمو هللا)« :قاؿ أبك حنيفة(رحمو هللا) :ال بأس بالسكاؾ

لمصائـ في أية ساعة مف ساعات النيار في أكلو كفي آخره.
كقاؿ أىل المدينة :بقكؿ أبي حنيفة(رحمو هللا تعالى)»(ٔ).

تحرير محل النزاع:

اتفق الفقياء عمى استحباب السكاؾ لغير الصائـ(ٕ).

كاتفقكا عمى عدـ كراىة التسكؾ لمصائـ قبل الزكاؿ(ٖ).

كاختمفكا في حكـ السكاؾ بعد الزكاؿ لمصائـ عمى مذىبيف(ٗ):
(٘)

المذىب األكؿ :ما ذىب إليو الحنفية

كقكؿ محققك الشافعية( ،)ٚأنو ال بأس لمصائـ

()ٙ

كالمالكية

أف يتسكؾ بعد الزكاؿ.
قاؿ ابف نجيـ« :كأما السكاؾ فبل بأس بو لمصائـ .أطمقو فشمل الرطب كاليابس كالمبمكؿ كغيره

كقبل الزكاؿ كبعده لعمكـ قكلو ﷺ «لكال أف أشق عمى أمتي ألمرتيـ بالسكاؾ عند كل كضكء
()ٛ

لتناكلو الظير كالعصر كالمغرب»(.)ٜ

كعند كل صالة»
ِ
ؾ(رحمو هللا)«:ال أرػ بأساً بأف يستاؾ الصائـ في أؼ ساعة شاء مف ساعات
اؿ اإلماـ َمال ٌ
َق َ
النيار»(ٓٔ).
(ٔٔ)

المذىب الثاني :ما ذىب إليو الشافعية في المشيكر

(ٕٔ)

كالحنابمة

بأنو يكره السكاؾ لمصائـ بعد

الزكاؿ.

(ٔ) الشيباني ،الحجة.ٗٔٔ/ٔ :

(ٕ) ابف حزـ ،مراتب اإلجماع.ٔٙ٘ :
(ٖ) انظر :ك ازرة األكقاؼ الككيتية ،المكسكعة الفقيية.ٖٜٔ/ٗ :
(ٗ) انظر :ابف قدامة ،المغني ،ٜٔٓ/ٔ :ك ازرة األكقاؼ الككيتية ،المكسكعة الفقيية.ٕ٘/ٕٗ :
(٘) انظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ،ٔٓٙ/ٕ :كالزيمعي ،تبييف الحقائق.ٖٖٕ/ٔ :

( )ٙانظر :سحنكف ،المدكنة ،ٕٕٚ/ٔ :كالدسكقي ،الحاشية عمى الشرح الكبير.ٖ٘ٗ/ٔ :
( )ٚانظر :النككؼ ،المجمكع.ٖٚٚ/ٙ :

( )ٛصحيح البخارؼ ،كتاب الصكـ ،باب السكاؾ يكـ الجمعة ،ٗ/ٕ ،ح.ٛٛٚ
( )ٜابف نجيـ ،البحر الرائق.ٜٗٔ/ٕ :
(ٓٔ) سحنكف ،المدكنة.ٕٕٚ/ٔ :

(ٔٔ) انظر :الشافعي ،األـ ،ٔٔٔ/ٕ :كالماكردؼ ،الحاكؼ ،ٗٙٙ/ٖ :كالنككؼ ،ركضة الطالبيف.ٖٙٛ/ٕ :
(ٕٔ) انظر :البيكتي ،كشاؼ القناع ،ٕٚ/ٔ :كالمرداكؼ ،اإلنصاؼ.ٔٔٚ/ٔ :
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قاؿ الشافعي(رحمو هللا) «:كال أكره السكاؾ بالعكد الرطب كاليابس كغيره :بكرة كأكرىو بالعشي لما

أحب مف خمكؼ فـ الصائـ ،كاف فعل لـ يفطره كما داكػ بو قرحة مف رطب أك يابس فخمص إلى
جكفو فطره إذا داكػ كىك ذاكر لصكمو عامد إلدخالو في جكفو«(ٔ).

قاؿ ابف قدامة(رحمو هللا)«:ابف عقيل ال يختمف المذىب أنو ال يستحب السكاؾ لمصائـ بعد
الزكاؿ؛ ألنو يزيل خمكؼ فـ الصائـ ،كخمكؼ فـ الصائـ أطيب عند هللا مف ريح المسؾ ،كألنو أثر

عبادة مستطاب شرعاً ،فمـ يستحب إزالتو ،كدـ الشيداء»(ٕ).
سبب الخالؼ:

يرجع سبب االختبلؼ في المسألة إلى التعارض الظاىرؼ لآلثار الكاردة في المسألة،

فالقائمكف بجكاز السكاؾ بعد الزكاؿ أخذكا بعمكـ األحاديث الدالة عمى فضيمة السكاؾ ،كأحاديث

أخرػ تقكؿ إف النبي  كاف يستاؾ طكاؿ اليكـ ،كالذيف قالكا بكراىة السكاؾ أخذكا بحديث عمي
الذؼ ينيى عف السكاؾ بعد العشي(ٖ).

أدلة المذاىب:

أ -أدلة المذىب األكؿ :القائميف بجكاز السكاؾ لمصائـ بعد الزكاؿ ،دكف كراىة ،استدلكا بالسنة
كالمعقكؿ.

أكالً -السنة:
َف رسكؿ َّ ِ
ِ
ِ
ا ِ
َمْرُت ُي ْـ
َش ا
َف أ ُ
اؿَ« :ل ْكالَ أ ْ
َّللا َ ق َ
َٔ -ع ْف أَبي ُى َرْي َرَة  :أ َّ َ ُ َ
ق َعَمى أُ امتي أ َْك َعَمى الناس َأل َ
السك ِ
ِ
اؾ َم َع ُك ِّل َصالَ ٍة»(ٗ).
ِب ّ َ
كجػػو الداللػػة :دؿ الحػػديث بإطبلقػػو عمػػى جػكاز التسػػكؾ لمصػػائـ كغيػره دكف تخصػػيص ،كالحػػديث
يقتضي إباحة السكاؾ في جميع األكقات ،كعمى كل حاؿ ،كلـ يخص الصائـ دكف غيره(٘).
ٕ -ع ػػف ع ِائشػ ػ َة-رضػ ػػي هللا عني ػػاَ ،-قاَل ػػتَ :قػ ػػاؿ رس ػػكؿ َّ ِ
الصػ ِ
ػػػر ِخصػ ِ
ػػػائـِ
ػػػاؿ ا
َ ْ َ َ
َّللا ِ « :مػ ْ
ْ
ػػػف َخْيػ ِ َ
َ َُ ُ
ِ
اؾ»(.)ٙ
الس َك ُ
ّ

(ٔ) اإلماـ الشافعي ،األـ.ٔٔٔ/ٕ :
(ٕ) ابف قدامة ،الكافي.ٖ٘/ٔ:
(ٖ) انظر :النككؼ ،المجمكع.ٕٜٚ/ٔ :
(ٗ) صحيح البخارؼ ،كتاب الصكـ ،باب السكاؾ يكـ الجمعة،ٗ/ٕ ،ح.ٛٛٚ
(٘) انظر :ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخارؼ.ٖٙ/ٗ :

( )ٙسنف ابف ماجو ،باب ما جاء في السكاؾ كالكحل لمصائـ ،ٕ٘ٛ،ٔٙٚٚ/ٕ ،حديث ضعيف ،لضعف مجالد:
كىك ابف سعيد ،انظر :األلباني ،السمسمة الضعيفة ،ٙٗ/ٛ:حٗ.ٖ٘ٚ
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كجو الداللة :دؿ الحديث بمنطكقو داللة كاضحة عمى أف السكاؾ أفضل ما يتخمق بو الصائـ ،
دكف تميز بيف ٍ
كقت أك آخر(ٔ).

ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
َعدَُّ ،ك َما َال
كؿ هللا َ ما َال أ ُ
َٖ -ع ْف َع ْبد هللا ْب ِف َعام ِر ْب ِف َربِ َ
اؿَ :أرَْي ُت َر ُس َ
يع َةَ ،ع ْف أَبيو َ ،ق َ
أ ِ
اؾ َك ُى َك َص ِائـ »(ٕ).
ُحصي «َي ْس َت ُ
ْ

كجو الداللة :دؿ الحديث بعمكمو عمى جكاز التسكؾ لمصائـ مطمقاً ،سكاء كاف في أكؿ النيار أك
أخره ،كسكاء كاف الصياـ فرضاً أك سن ًة(ٖ) ،كدؿ الحديث عمى استحباب السكاؾ في جميع
األكقات لمصائـ؛ كىذا يتبيف مف كثرة استياكو .)ٗ(

ثانياً -القياس:

قياس السكاؾ عمى المضمضة كاالستنشاؽ؛ ألنيما ال يكرىاف لمصائـ قبل الزكاؿ ،كال

يكرىاف لو بعده(٘).
ثالثاً -المعقكؿ:

كقت لمصكـ كأكؿ النيار ،كال فرؽ بيف الكقتيف(.)ٙ
أف الكقت بعد الزكاؿ ٌ
ب -أدلة المذىب الثاني :القائميف بكراىة السكاؾ لمصائـ بعد الزكاؿ ،استدلكا بالسنة كاألثر
كالمعقكؿ:

أكالً -السنة:
ٔ -عف ىريرة  ،قاؿَ :قاؿ رسكؿ َّ ِ
ِ
اـَ ،فِإان ُو
َّللاُ :ك ُّل َع َم ِل ْاب ِف َ
آد َـ َل ُوِ ،إاال ّ
َ ْ َُ ْ َ
اؿ ا ُ
َّللا َ « :ق َ
َ َُ ُ
الصَي َ
ِ
الصياـ جانة ،كاِ َذا َكاف يكـ صكـِ أ ِ
ِ
ِ
َحد
لي َكأََنا أ ْ
َحد ُك ْـ َفالَ َيْرُف ْث َكالَ َي ْص َخ ْبَ ،فِإ ْف َسااب ُو أ َ
َ َْ ُ َ ْ َ
َجزِي ِبوَ ،ك ّ َ ُ ُ َ
()ٚ
ِِ
الص ِائـِ أَ ْطيب ِعْند ا ِ
ِ اِ
ِِ
َّللا
كؼ َفـِ ا
َُ َ
س ُم َح ام ٍد ِبَيدهَ ،ل ُخُم ُ
امُرؤ َصائـ َكالذي َن ْف ُ
أ َْك َق َاتَم ُوَ ،فْمَيُق ْل إّني ْ
يح ِ
الم ْس ِؾ»(.)ٛ
ِم ْف ِر ِ

(ٔ) الشككاني ،نيل األكطار.ٔٗٓ/ٔ :
(ٕ) اإلماـ أحمد بف حنبل ،المسند ،ٕٗٗ/ٕٗ :ح ،ٔ٘ٙٚٛإسناده ضعيف لضعف عاصـ بف عبيد هللا ،انظر:
األلباني ،ضعيف أبي داكد.ٕٙ٘/ٕ :

(ٖ) انظر :المباركفكرؼ ،مرعاة المفاتيح.٘ٔٛ/ٙ :
(ٗ) انظر :الشككاني ،نيل األكطار.ٔٗٓ/ٔ :
(٘) انظر :القاضي عبد الكىاب ،اإلشراؼ.ٗٗٔ/ٔ :
( )ٙانظر :القاضي عبد الكىاب ،اإلشراؼ.ٗٗٔ/ٔ :
( ) ٚالخمكؼ :بالضـ عمى المشيكر عند أئمة المغة ،كحكى بعض الفقياء كالمحدثيف فتحيا ،كىك تغير طعـ الفـ
لتأخر الطعاـ .انظر :ابف منظكر ،لساف العرب ،ٖٜ/ٜ :كالزبيدؼ ،تاج العركس.ٕٙٙ/ٕٖ:

( )ٛصحيح البخارؼ ،كتاب الصكـ ،باب :ىل يقكؿ إني صائـ إذا شتـ ،ٕٙ/ٖ ،حٗٓ.ٜٔ
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كجو الداللة :استدلكا بالحديث عمى كراىية االستياؾ بعد الزكاؿ؛ ألنو يزيل رائحة الخمكؼ كىك

أثر محمكد نتج عف الصياـ كىك أطيب مف ريح المسؾ عند هللا(ٔ).

ثانياً -األثر:
اككا ِباْل َغد ِ
ِ
اككا ِباْلع ِش ِي؛ َفِإانو َلي ِ
ِ
س
اة َكَال َت ْس َت ُ
اس َت ُ
َ
س م ْف َصائ ٍـ َتَياب ُ
ُ َْ
اؿِ« :إ َذا ُص ْم ُت ْـ َف ْ
َع ْف َعم ٍّي َ ق َ
َ ّ
ِ
ِ
ام ِة»(ٕ).
اه ِباْل َع ِش ِي ِإاال َكاَن ْت ُن ًا
َش َف َت ُ
كر َبْي َف َعْيَنْيو َي ْكَـ اْلقَي َ
ّ
كجو الداللة :دؿ الحديث صراح ًة عمى جكاز االستياؾ لمصائـ قبل الزكاؿ ككراىة االستياؾ بعد

الزكاؿ(ٖ).

ثالثاً  -القياس:

ٔ -قياس استعماؿ السكاؾ لمصائـ بعد الزكاؿ عمى المبالغة في المضمضة كاالستنشاؽ؛ ألف كبلً
منيما يؤثر عمى الصكـ(ٗ).

ٕ -قياس خمكؼ فـ الصائـ عمى دـ الشييد؛ ألف كبلً منيما رائحة تكلدت عف عبادة هلل تعالى،
فيكره قطعيا(٘).
مناقشة األدلة:

أ -نكقشت أدلة أصحاب المذىب األكؿ -القائميف بجكاز االستياؾ بعد الزكاؿ مف غير كراىة-
بمايمي:

أكالً :أف حديث أبي ىريرة  يمكف أف يناقش :بأنو حديث عاـ دؿ عمى فضيمة السكاؾ ،فميس
فيو ما يدؿ عمى عدـ كراىة السكاؾ لمصائـ بعد الزكاؿ.
ثانياً :نكقش حديث عائشة كعامر بف ربيعة  بأف الحديثيف يحمبلف عمى التسكؾ قبل الزكاؿ
كليس بعده(.)ٙ

ثالثاً :بأف قياس السكاؾ عمى المضمضة ،يناقش :بأنو ال يسمـ بو؛ ألف المعنى يختمف؛ ألف

المضمضة ال تزيل الخمكؼ كالسكاؾ كال تغير رائحة الفـ(.)ٚ

ب -نكقشت أدلة أصحاب المذىب الثاني –القائميف بكراىة السكاؾ بعد الزكاؿ -بمايمي:
(ٔ) الشككاني ،نيل األكطار.ٔٗٓ/ٔ :

(ٕ) سنف الدارقطني ،كتاب الصياـ ،باب السكاؾ لمصائـ ،ٕٓٗ/ٕ ،حٕ ،ٕٖٚحديث ضعيف انظر :األلباني،
إركاء الغميل.ٔٓٙ/ٔ :
(ٖ) انظر :الصنعاني ،التنكير شرح الجامع الصغير.ٕٔٚ/ٕ :
(ٗ) انظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٗٙٚ/ٖ :
(٘) الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٗٙٚ/ٖ :

( )ٙانظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٗٙٚ/ٖ :
( )ٚانظر :المرجع السابق.ٗٙٚ/ٖ :
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الص ِائـِ» ،يجاب عميو مف عدة كجكه:
كؼ َفـِ ا
أكالً :بأف حديث أبي ىريرة َ« ل ُخُم ُ
ٔ -بأف السكاؾ ال يزيل رائحة الخمكؼ كانما يزيل االصفرار مف األسناف ،كالخمكؼ إنما يخرج
مف المعدة لخمكىا مف الطعاـ(ٔ).

ٕ -أف المراد بالحديث تفخيـ شاف الصائـ ،كالترغيب في الصكـ ،كالتنبيو عمى ككنو عبادة
محبكبة إلى هللا تعالى(ٕ).

ٖ -يحتمل أف النبي  مدح الخمكؼ نيياً لمناس الذيف كرىكا مكالمة الصائميف بسبب رائحة
الخمكؼ ال نيياً لمصائـ عف السكاؾ(ٖ).
ثانياً :نكقش حديث عمي  بأنو ضعيف كال يقكػ عمى مقابمة النصكص الكرادة في فضيمة
اء قبل الزكاؿ أك بعده(ٗ).
السكاؾ كالدالة عمى استحبابو مطمقاً ،سك ً
ثالثاً :أما استدالليـ  :بأف الخمكؼ رائحة مف أثر العبادة يكره قطعيا كغسل دـ الشييد.

فنكقش :بأف الخمكؼ أثر عبادة كاألليق اخفائو ،بخبلؼ دـ الشييد؛ فإنو أثر ظمـ فيك حجة

لممظمكـ ،فبلبد أف تككف ظاىرة جمية(٘).
الرأي الراجح:

بعد اطبلعي عمى األدلة كمناقشة ىذه األدلة يبدك لي أف الراجح ىك ما ذىب إليو

المذىب األكؿ -القاضي بجكاز استعماؿ السكاؾ لمصائـ بعد الزكاؿ دكف كراىة -لممسكغات
التالية:

أكالً :قكة أدلة الفريق األكؿ عمى الجكاز ،كىك األقكػ كاألصح(.)ٙ
ثانياً :أف ىذا قكؿ أكثر أىل العمـ كمذىب جميكر العمماء(.)ٚ

ثالثاً :أف استدالؿ الفريق الثاني بحديث خمكؼ الصائـ ،ال يقكػ عمى تخصيص األحاديث
القاضية باستحباب السكاؾ عمى العمكـ ،كال عمى معارضة تمؾ الخصكصيات(.)ٛ

رابعاً :أف ما استدؿ بو الفريق الثاني مف نصكص ضعيفة في االستدالؿ كالثبكت.

(ٔ) انظر :الزيمعي ،تبييف الحقائق.ٖٖٕ/ٔ :
(ٕ) الكاساني ،بدائع الصنائع.ٔٓٙ/ٕ :

(ٖ) انظر :السبكي ،المنيل العذب.ٜٔ/ٔٓ :

(ٗ) انظر :اليركؼ القارؼ ،مرقاة المفاتيح.ٖٜٔ٘/ٗ :
(٘) انظر :الزيمعي ،تبييف الحقائق.ٖٖٕ/ٔ :
( )ٙانظر المباركفكرؼ ،تحفة األحكذؼ.ٖٗ٘/ٖ :

( )ٚانظر :الشككاني ،نيل األكطار ،ٖٜٔ/ٔ :كابف القيـ ،تيذيب السنف.ٖٕ٘/ٙ :
( )ٛانظر :الشككاني ،نيل األكطار.ٔٗٓ/ٔ :
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المبحث السادس :أحكاـ قضاء الصكـ ككفارتو
كفيو أربعة مطالب:

 المطمب األكؿ :صياـ األياـ الثالثة في الحج بعد يكـ النحر.

 المطمب الثاني :تأخير قضاء رمضاف بغير عذر حتى دخكؿ رمضاف آخر.
 المطمب الثالث :قضاء الحامل التي تخاؼ عمى كلدىا.


المطمب الرابع :الكفارة عمى الشيخ الكبير.
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المطمب األكؿ :صياـ الثالثة أياـ في الحج بعد يكـ النحر
قاؿ دمحم بف الحسف(رحمو هللا)«:قاؿ أبك حنيفة(رحمو هللا):في الذؼ ينسى صياـ ثبلثة

أياـ في الحج قد كجب عميو أك مرض فييا كأنو لـ يصـ إلى الثبلثة أياـ حتى يكـ النحر فبلبد
مف ىدؼ كىك ديف عميو.

كقاؿ أىل المدينة :يصكـ أياـ مني كاف نسييا أيضاً فإف كاف بمكة فميصـ األياـ الثبلثة بيا
ٍ
كليصـ سبعاً إذا رجع قالكا كاف كاف قد رجع إلى أىمو فميصـ ثبلثة أياـ في ِ
كسبعة بعد
بمده

ذلؾ«(ٔ).

تحرير محل النزاع:

ِ
أشير الحج
أجمع الفقياء عمى أف مف أىل بعمرة في

(ٕ)

مف مختمف األمصار ،كقدـ مكة

ففرغ مف مناسكيا ،فأقاـ بيا فحج مف ذلؾ عاـ ،أنو متمتع(ٖ)(ٗ).

كأجمعكا أف مف لـ يجد اليدؼ فعميو أف يصكـ ثبلثة أياـ في الحج كسبعة إذا رجع إلى بمده(٘).

كأجمعكا عمى كجكب اليدؼ عمى المتمتع إذا كجده؛ كاال فالصياـ(.)ٙ

كأجمعكا عمى أف المتمتع إذا صاـ ثبلثة أياـ في العشر األكؿ مف ذؼ الحجة أنو قد أتى بيا في
محميا؛ لقكلو تعالى :ﱡ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﱠ( البقرة ،)ٜٔٙ :كال خبلؼ بيف الفقياء عمى
أف العشر األُكؿ مف ذؼ الحجة أنيا مف أياـ الحج(.)ٚ

كاختمفكا في رجل لـ يجد اليدؼ ،كقد كجب عميو الصياـ ،فأدركو يكـ النحر كلـ يصـ ثبلثة أياـ

الحج ،كقد فاتو الصياـ في األياـ األكلى عمى مذىبيف(:)ٛ
في ِ

(ٔ) الشيباني ،الحجة عمى أىل المدينة.ٖٖٛ/ٔ :

(ٕ) أشير الحج :عند الجميكر دكف المالكية ىي شكاؿ كذك القعدة ،كالعشرة األكلى مف ذؼ الحجة ،كقاؿ
المالكية :ذك الحجة كمو.

(ٖ) المتمتع :ىك الذؼ تمتع بالعمرة إلى الحج يعني أحرـ بالعمرة في أشير الحج ثـ أحرـ بالحج فييا قبل أف يمـ
بأىمو.

التركي ،التعريفات الفقيية.ٜٖٔ/ٔ :

(ٗ) انظر :ابف المنذر ،اإلجماع.٘ٙ:
(٘) انظر :ابف رشد ،بداية المجتيد.ٖٕٔ/ٕ :
( )ٙانظر :ابف المنذر ،اإلجماع ،٘ٙ :كابف قدامة :المغني.٘ٓٓ/ٖ :
( )ٚانظر :ابف رشد ،بداية المجتيد.ٖٕٔ/ٕ :
( )ٛانظر :ابف قدامة ،المغني.٘ٓٓ/ٖ :
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(ٖ)

المذىب األكؿ :ما ذىب إليو الحنفية(ٔ) ،كالشافعي في الجديد(ٕ) ،كالحنابمة في قكؿ

إلى عدـ

جكاز صكميا إذا أدركو يكـ النحر بل يجب عميو اليدؼ.

قاؿ المرغيناني(رحمو هللا)«:فإف فاتو الصكـ حتى أتى يكـ النحر لـ يجزه إال الدـ»(ٗ).

قاؿ الخطيب الشربيني(رحمو هللا)«:ككذا التشريق أؼ أيامو ،كىي ثبلثة بعد األضحى ال يصح
صكميا في الجديد كلك لمتمتع لمنيي عف صياميا»(٘).

المذىب الثاني :ما ذىب إليو المالكية( ،)ٙكالشافعية في األظير( ،)ٚكالحنابمة في ظاىر

المذىب()ٛ؛ إلى جكاز صكـ الثبلثة أياـ في الحج في أياـ منى أك بعدىا.

قاؿ الباجي(رحمو هللا)«:فإف فاتو صكـ الثبلثة األياـ قبل يكـ النحر صاـ أياـ منى فإف لـ يصـ
أياـ منى صاـ بعدىا»(.)ٜ

قاؿ الخطيب الشربيني(رحمو هللا)« :كلك فاتتو الثبلثة في الحج بعذر أك غيره فاألظير أنو يمزمو

قضاؤىا»(ٓٔ).

قاؿ ابف قدامة(رحمو هللا)« :فإف لـ يجد فصياـ ثبلثة أياـ في الحج كاألفضل أف يككف آخرىا يكـ
عرفة ،كسبعة إذا رجع إلى أىمو فإف صاميا قبل ذلؾ أج أز كاف لـ يصـ قبل يكـ النحر صاـ أياـ

منى»(ٔٔ).

سبب الخالؼ:

اـ
أَاي ُ

(ٕٔ)

يرجع سبب الخبلؼ في المسألة إلى ما يمي - :التردد في حديث النبي ِ « : في أَان َيا
(ٖٔ)

أَ ْك ٍل َك ُشْر ٍب»

بيف أف ُيحمل ىذا النص عمى الكجكب أك عمى االستحباب ،فمف

(ٔ) انظر :الكاساني ،البدائع ،ٖٔٚ/ٕ :الزيمعي ،تبييف الحقائق ،ٖٗ/ٕ :كالمرغيناني ،اليداية.ٕٔ٘/ٔ :
(ٕ) انظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير ،ٗ٘٘/ٖ :كالنككؼ ،ركضة الطالبيف.ٖٙٙ/ٕ:
(ٖ) انظر :ابف مفمح ،المبدع.ٔٙٔ/ٖ :
(ٗ) المرغيناني ،اليداية.ٕٔ٘/ٔ :

(٘) الشربيني ،مغني المحتاج.ٖٔٙ/ٕ :
( )ٙانظر :الزرقاني :شرح المكطأ ،ٙٓٙ/ٕ :الباجي :المنتقى.ٕٖٓ/ٕ :

( )ٚانظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير ،ٗ٘٘/ٖ :كالشربيني ،مغني المحتاج ،ٕٜٔ/ٕ :كالنككؼ ،ركضة
الطالبيف.ٖٙٙ/ٕ:

( )ٛانظر :ابف قدامة ،المغني ،٘ٓٓ/ٖ :البيكتي ،كشاؼ القناع ،ٗ٘ٗ/ٕ :المرداكؼ ،اإلنصاؼ.ٖ٘ٔ/ٖ:
( )ٜالباجي ،المنتقى.ٕٖٓ/ٕ :
(ٓٔ) الشربيني ،مغني المحتاج.ٕٜٔ/ٕ :
(ٔٔ) انظر :ابف مفمح ،المبدع.ٔٙٔ/ٖ :

(ٕٔ) يقصد بيا األياـ الثبلثة بعد يكـ النحر كىي أياـ التشريق.

(ٖٔ) صحيح مسمـ ،كتاب الصياـ ،باب ِ
تحريـ صكـ أياـ التشريق ،ٛٓٓ/ٕ ،ح ٔٗٔٔ.
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الفقياء مف حممو الكجكب ،فذىب إلى عدـ جكاز صياـ الثبلثة أياـ في الحج في أياـ التشريق أؼ

بعد يكـ النحر ،كمنيـ مف حممو عمى االستحباب؛ فذىب إلى جكاز قضاء الثبلثة أياـ في الحج

في ىذه األياـ.

 أف ىذه األياـ -أياـ منى -ىل ينطمق عمييا اسـ الحج أك ال ؟ فاختمف الفقياء في ذلؾ ،فمفذىب إلى أنيا ليس مف أياـ الحج أكجب اليدؼ؛ ألنو األصل ،كالصياـ بدالً عنو كىـ الحنفية
كمف تبعيـ ،كمف ذىب إلى أنيا مف أياـ الحج كىذا متفرع عف مذىبيـ بأف ذك الحجة كمو مف

أشير الحج؛ أل ف فييا بعض أعماؿ الحج كرمي الجمار أجاز صكـ الثبلثة أياـ فييا كىـ المالكية
كمف تبعيـ(ٔ).

أدلة المذاىب:

أ -أدلة المذىب األكؿ :القائل بكجكب اليدؼ إذا فات المتمتع الصياـ حتى أدركو يكـ النحر،
استدلكا أصحاب ىذا المذىب بالقرآف كالسنة كاألثر كالمعقكؿ.

أكالً -بالقرآف:

استدلكا بقكلو تعالى :ﱡ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﱠ ( البقرة .)ٜٔٙ :
كجو الداللة :دلت اآلية بعبارة النص عمى أف صياـ المتمتع الثبلثة أياـ البد أف تقع في أياـ
كمعمكـ أف أخر أياـ الحج ىك يكـ النحر ،فمف لـ يصـ قبل يكـ النحر فقد فات كقت
الحج،
ٌ
صياـ الثبلثة أياـ ،كدلت اآلية بطريق إشارة النص الذؼ يفيـ مف السياؽ عمى عدـ جكاز صياـ
الثبلثة أياـ في الحج بعد يكـ النحر؛ ألنو ما بقي مف األياـ ليس مف أياـ الحج إنما ىك مف تكابع

الحج فبل اعتبار بو في صكـ الثبلثة أياـ لممتمتع ،كانما كاف األصل ىك اليدؼ ﱡ ﳌ ﳍ ﳎ
ﳏ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﱠ (البقرة  ،)ٜٔٙ :فمما تعذر األصل ،نقل
ﳐ
الصياـ بصفة مقيدة ،فمما فات كقت الصكـ كتعذر صيامو بيذه الصفة ،تحتـ الرجكع إلى األصل
كىك اليدؼ(ٕ).

ثانياً -السنة:

ِ
ِ
اـ ال ات ْش ِر ِ
اـ أَ ْك ٍل َك ُشْر ٍب»(.)3
اؿ َرُس ُ
اؿَ :ق َ
َع ْف ُن َب ْي َش َة اْل ُي َذل ِّي َ ،ق َ
يق أَاي ُ
كؿ هللا « :أَاي ُ
كجو الداللة :دؿ الحديث عمى أف أياـ التشريق أياـ أكل كشرب ،كفيو دليل عمى أف صكـ أياـ

التشريق غير جائز ،كىذا عاـ في المتمتع كغيره؛ ألنو قد كسميا باألكل كالشرب كما كسـ يكـ

(ٔ) انظر :ابف رشد ،بداية المجتيد.ٖٖٔ/ٕ :
(ٕ) انظر :الجصاص ،أحكاـ القرآف.ٖ٘ٛ/ٔ:

(ٖ) صحيح مسمـ ،كتاب الصياـ ،باب تحريـ صكـ أياـ التشريق ،ٛٓٓ/ٕ ،حٔٗٔٔ.
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العيد بالفطر ،فكما ال يجكز صيامو فكذلؾ صياـ أياـ التشريق سكاء كاف تطكعاً أك نذ اًر أك

صامياً الحاج عف التمتع(.)1
ثالثاً -األثر:

الص ْكُـ ِفي
َع ْف َس ِع ِيد ْب ِف اْل ُم َسَّيب -رحمو هللا -قاؿ« :أ ا
َف َر ُجالً أ ََتى ُع َمَر ُم َت َم ِّت ًعا َق ْد َف َات ُو ا
اْلع ْش ِرَ ،فَقاؿ َلو :ا ْذبح َشا ًةَ ،قاؿَ :لي ِ ِ
َحد ِم ْف
س َى ُ
َ ُ َْ
اىَنا أ َ
اؿ َ :لْي َ
َ َْ
َ
اؿَ :س ْل َق ْك َم َؾَ ،ق َ
س عْنديَ ،ق َ
(ٕ)
ِ
ِ
ِ
ِ
يب َث َم َف َشا ٍة» .
اؿ  :أ ْ
َعطو َيا ُم َعْيق َ
َق ْكمي َ ،ق َ
كجو الداللة :دؿ األثر بظاىره عمى كجكب اليدؼ عمى المتمتع إذا فات الصكـ كأدركو يكـ
النحر ،كالظاىر مف ىذا األثر أنو سمع ذلؾ سماعاً مف رسكؿ هللا ﷺ؛ ألف مثل ذلؾ ال ُيعرؼ
رأياً كاجتياداً(ٖ).

رابعاً -المعقكؿ:

إف اليدؼ ىك األصل كالصكـ بدالً عنو كاألبداؿ ال تُنصب إال شرعاً ،كقد ُخص البدؿ-
الصكـ -باآلية في كقت الحج كىك ما قبل يكـ النحر ،فإذا خرج ذلؾ الكقت ،بقي الدـ عمى
األصل(ٗ).

ب -أدلة المذىب الثاني القائل بجكاز صياـ أياـ التشريق لممتمتع ،استدلكا بالقرآف كاألثر.
أكالً -القرآف:

استدلكا بقكلو تعالى :ﱡ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘﱠ (البقرة .)ٜٔٙ :
كجو الداللة :قكلو تعالى:ﱡ ﳖ ﳗ ﳘ ﱠ يحتمل أف أياـ الحج ىي مكاضعو ،كيحتمل أف
المقصكد أياـ الحج كىي التي آخرىا يكـ النحر ،كىذه أصح األقكاؿ ،كيحتمل أف آخر الحج ىي

أياـ الرمي؛ ألف الرمي مف أعماؿ الحج ،كاذا اعتبرنا أف المراد مف اآلية مكضع الحج ،فمممتمتع
صيامو ماداـ أنو في مكة في أياـ منى ،بدليل أنو ال يجب عميو الصياـ إال لمف لـ يجد اليدؼ

يكـ النحر فمـ يبق لو مف الحج إال أياـ التشريق الثبلثة يقضي فييا(.)5

(ٔ) انظر :الخطابي ،معالـ السنف ،ٖٖٔ/ٕ:العيني ،نخب األفكار.ٖ٘/ٖٔ:
(ٕ) مصنف أبي شيبة ،كتاب الحج ،في المتمتع إذا فاتو الصكـ ،ٗٛٛ/ٚ ،ح ٖٗٗٔٔ ،قاؿ األلباني :فبل يخفى
ضعف االحتجاج بمثل ىذا عمى أىل العمـ ،ألف حجاجاً كىك ابف أرطاة مدلس ،كقد عنعنو ،كسعيد بف المسيب
عف عمر مرسل عند بعض المحدثيف ،انظر :إركاء الغميل.ٖٔٗ/ٗ :

(ٖ) الكاساني ،البدائع.ٔٚٗ/ٕ :

(ٗ) انظر :المرغيناني ،اليداية.ٕٔ٘/ٔ :
(٘) انظر :القرطبي ،الجامع ألحكاـ القرآف.ٗٓٓ/ٕ :
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ثانياً -األثر:
ِ
ص ِفي أَاياـِ ال ات ْش ِر ِ
َف ُي َص ْم َفِ ،إاال لِ َم ْف َل ْـ
يق أ ْ
َٔ -ع ْف َعائ َش َة ،ك َع ِف ْاب ِف ُع َم َر َ ،قاالََ« :ل ْـ ُيَر اخ ْ
ِ
الي ْد َي»(ٔ).
َي ِجد َ
كجو الداللة :دؿ األثر بمنطكقو داللة كاضحة عمى جكاز صكـ المتمتع الذؼ فاتو صكـ الثبلثة

رخص فييا لمف لـ
أياـ في الحج إلى أف أدركو يكـ النحر في أياـ التشريق ،كأف ىذه األياـ إنما ُ
اء كاف ىذا متمتعاً أك قارناً أك ُمحص اًر إلطبلؽ الحديث(ٕ).
يجد اليدؼ ،كسك ً
ِ
الصي ِ
الح ِّج ِإَلى َي ْك ِـ َعَرَفةََ ،فِإ ْف َل ْـ َي ِج ْد
الع ْمَرِة ِإَلى َ
اـ ل َم ْف َت َم ات َع ِب ُ
َٕ -ع ِف ْاب ِف ُع َم َرَ ، ق َ
اؿُ َ ّ « :
اـ ِمًنى»(ٖ).
اـ أَاي َ
َى ْدًيا َكَل ْـ َي ُص ْـَ ،ص َ
كجو الداللة :دؿ األثر بمنطكقو عمى أف المتمتع إذا لـ يصـ إلى أف أدركو يكـ عرفة كلـ يجد

ىدياً يصكـ أياـ منى ،كيتبيف مف ىذا األثر كالذؼ قبمو جكاز الصكـ لممتمتع الذؼ لـ يجد اليدؼ
في أياـ التشريق ،كفاتو الصكـ قبل يكـ النحر ،كاليو ماؿ البخارؼ(ٗ).
مناقشة األدلة:

أ -نكقشت أدلة المذىب األكؿ -القائميف بعدـ جكاز صياميا بعد يكـ النحر -بمايمي:

أكالً :استدالليـ بأف آخر أياـ الحج في اآلية ىك يكـ النحر ،يناقش ىذا :بأف أياـ منى ىي مف
يبق مف
تكابع الحج كيؤدػ فييا الرمي الذؼ ىك مف أعماؿ الحج ،كانما ُرخص صياميا؛ ألنو لـ َ

أياـ الحج إال بمقدارىا ،فبذلؾ يتحقق الصكـ؛ لعدـ كجكد اليدؼ ،ال سيما أنو ُيعمـ كجكد اليدؼ
فعمـ أنو
إال يكـ النحر ،عمماً بأنو ال خبلؼ بيف أىل العمـ في أف اآلية نزلت في يكـ التركيةُ ،

أُريد بيا أياـ التشريق(٘).

َف رسكؿ َّ ِ
َّللاُ َعَم ْي ِو َك َسَّم َـ َ -ب َع َث ُم َن ِادًيا ُي َن ِادؼ أ َّ
َف
صَّمى َّ
ثانياً :نكقش :استدالليـ بالحديث «أ َّ َ ُ َ
َّللا َ -
()ٚ
أَي ِ
َّاـ أَ ْك ٍل َك ُش ْر ٍب»( )ٙبأنو إف ثبت النيي في الحديث عاماً فقد جاء الخبر الصحيح
َّاـ مًنى أَي ُ
َ
()ٛ
بالتخصيص ،كبالرخصة لممتمتع في صياـ ىذه األياـ .
(ٔ) صحيح البخارؼ ،كتاب الصكـ ،باب صياـ أياـ التشريق ،ٖٗ/ٖ ،ح.ٜٜٜٔ
(ٕ) انظر :الصنعاني ،سبل السبلـ.٘ٛٙ/ٔ :

(ٖ) صحيح البخارؼ ،كتاب الصكـ ،باب صياـ أياـ التشريق ،ٖٗ/ٖ ،ح.ٜٜٜٔ
(ٗ) العيني ،عمدة القارؼ.ٔٔٙ/ٔٔ :

(٘) انظر :القرطبي ،الجامع ألحكاـ القرآف ،ٗٓٓ/ٕ :كالماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٗ٘٘/ٖ :
( )ٙصحيح مسمـ ،كتاب الصياـ ،باب تحريـ صكـ أياـ التشريق ،ٛٓٓ/ٕ ،ح ٔٗٔٔ.
( )ٚإشارة إلى حديث عائشة كابف عمر  ،صحيح البخارؼ ،كتاب الصكـ ،باب ِ
صياـ أياـ التشريق،ٖٗ/ٖ ،

ح.ٜٜٔٚ

( )ٛابف العربي ،أحكاـ القرآف.ٔٛٗ/ٔ :
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ب -نكقشت أدلة المذىب الثاني –القائميف بجكاز صكميا بعد يكـ النحر -بما يمي:

أكالً :ناقش دمحم بف الحسف الشيباني(رحمو هللا) :كيف نقكؿ بصياـ الثبلثة أياـ في الحج بعد فكات
ىذه األياـ ،كقد ُذكر في قكلو تعالى :ﱡ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﱠ (البقرة،)ٜٔٙ:
فدلت اآلية عمى لزكـ كقكع الصكـ في ىذه األياـ كانما قاؿ هللا تعالى :ﱡ ﱁ ﱂ
ﱃﱠ (البقرة ،)ٜٔٚ :كقد فسرت ىذه اآلية بأف أشير الحج ىي شكاؿ ،كذؼ القعدة،
ﱄ
كالعشر األكلى مف ذؼ الحجة ،كأف ىذا ىك الكقت الزمني لمحج ،فإذا فات ىذا الكقت ،فقد فات
كقت الصكـ لممتمتع في الحج ،فيتحتـ عميو اليدؼ.

فإف قيل :إف سممنا بأف ىذا كقت الحج كما تقكلكف ،كلكف إذا فات ذلؾ الكقت قضيت ىذه األياـ
بعد ذلؾ في غيره ،كما يقضى األياـ مف رمضاف في غيره مف أياـ أخرػ.

أجاب الشيباني(رحمو هللا) عف ىذا :بأف ىذه األياـ ليست كشير رمضاف فإف شير رمضاف

في الصكـ إذا فات منو شيء ُقضي مف أياـ أخر ،كلكف المتمتع قد كجب عميو ما استيسر مف
ﳏﳑﳒﳓﳔ
ﳐ
اليدػ كما قاؿ هللا تعالى :ﱡ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ
ﳛﱠ (البقرة ،)ٜٔٙ:فمما تعذر عمى المتمتع اليدؼ جعل
ﳜ
ﳕﳖﳗﳘﳙ ﳚ
الصياـ بدالً منو ،كجعل الصياـ ىنا في كقت مقيد فمما فات كقت ذلؾ الصكـ رجع إلى اليدؼ
ألنو األصل بداي ًة.

كقد ناقش الشيباني(رحمو هللا):أىل المدينة بأنيـ قد زعمكا بأف يقضي المتمتع الذؼ فاتو الصكـ
َف رسكؿ هللاِ
ِ
قبل يكـ النحر في أياـ التشريق كالتي قد ُنيي عنيا بالحديث الذؼ ركاه أَبك ُى َرْي َرَة ،أ َّ َ ُ َ
ِِ
ِ ِ
اـَ ،فِإان َيا
صَّمى هللاُ َعَم ْي ِو َك َسمَّ َـ َب َع َث َع ْب َد هللاِ ْب َف ُح َذاَف َة َي ُ
ط ُ
كؼ في مًنى «أَف َال َت ُ
كمكا َىذه ْاألَاي َ
ص ُ
َ
()2
()1
أَاياـ أَ ْك ٍل ك ُشر ٍب كِذ ْك ِر ِ
هللا َع از َك َج ال» يعني أياـ منى .
َ ْ َ
ُ
يبق لمصكـ كقت إال يكـ عرفة ،كأياـ
ثانياً :أما استدالليـ باآلية ،كأنيا نزلت يكـ التركية ،لـ َ
التشريق.

يناقش ىذا :بأف اآلية نزلت لبياف حكـ مستقبل األياـ ،أما في ىذا اليكـ فكاف معيـ ما استيسر

مف اليدػ ،فمـ يحتاجكا إلى الصكـ في تمؾ السنة(.)3

(ٔ) مسند اإلماـ أحمد بف حنبل ،مسند أبي ىريرة رضي هللا عنو،ٖٜٛ/ٔٙ ،ح ٗ ،ٔٓٙٙحديث صحيح ،انظر:
األلباني ،السمسمة الصحيحة ،ٖٜٔ٘/ٚ:ح ٖ.ٖ٘ٚ

(ٕ) انظر :الشيباني ،الحجة.ٖٛٛ-ٖٖٛ/ٔ:
(ٖ) انظر ،القدكرؼ التجريد.ٖٔ٘ٗ/ٖ:
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ص ِفي أَاياـِ ال ات ْش ِر ِ
َف ُي َص ْم َفِ ،إاال لِ َم ْف
يق أ ْ
ثالثاً :أما استدالليـ بأثر عائشة كابف عمرَ« ل ْـ ُيَر اخ ْ
ِ
الي ْد َي» ،فيناقش ىذا مف أكجو ثالثة:
َل ْـ َي ِجد َ
األكؿ :بأنو ركاه يحيى بف سبلـ عف شعبة ،كىك ضعيف.

كيمكف أف يجاب عف ىذا :بأف البخارؼ أخرجو في صحيحو.
الثاني :أف ىذا يفيد اإلباحة كما ذكرناه يفيد الحظر ،كالحظر أكلى.

الثالث :كأف الذؼ ذكرناه قد كقع بيانو عاماً ،فيك أكلى مف غيره مما ال يساكيو في البياف(.)1

الرأي الراجح:
بعد بياف اآلراء كاألدلة كالمناقشة يبدك لي أف الراجح ىك ما ذىب إليو المالكية كمف

تبعيـ القاضي بجكاز صياـ الثبلثة أياـ في الحج لممتمتع بعد يكـ النحر ،كذلؾ لممسكغات
التالية:

أكالً :قكة األدلة عمى ما ذىبكا إليو.
ثانياً :األحاديث الصحيحة الصريحة بجكاز صياـ أياـ منى لممتمتع إذا لـ يصـ قبل يكـ النحر.

ثالثاً :القكؿ بجكاز صياـ أياـ التشريق لممتمتع دكف غيره حمبلً لمحديث الذؼ استدؿ بو الفريق

األخر كنحكه مف األحاديث المطمقة عمى المقيد ،كىك أثر ابف عمر كعائشة المذككر(.)2

رابعاً :أف األثر المركؼ عف عمر رضي هللا عنو ضعيف ال يحتج بو ،كقد ذكرنا كبلـ العبلمة

األلباني -رحمو هللا -بما كرد فيو.

(ٔ) انظر ،القدكرؼ التجريد.ٖٔ٘ٗ/ٖ:
(ٕ) انظر :السبكي ،المنيل العذب.ٔٙٚ/ٔٓ :
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المطمب الثاني :تأخير قضاء رمضاف بغير عذر حتى دخكؿ رمضاف آخر
قاؿ دمحم بف الحسف الشيباني(رحمو هللا)«:قاؿ أبك حنيفة(رحمو هللا) :مف كاف عميو صياـ

شير رمضاف ففرط فيو كىك قكؼ عمى الصياـ حتى يدخل عميو شير رمضاف آخر صاـ ىذا
الداخل عميو كقضى ما عميو مف األكؿ إذا صاـ ىذا الداخل عميو كال صدقة عميو مع القضاء
فإف حضرتو كفاتو قبل أف يصكـ ما فطر فيو أمر أف يقضي عنو ما فرط مف الشير األكؿ
بصدقة يطعـ عف كل يكـ مسكيناً نصف صاع مف بر أك صاع مف شعير أك تمر.
كقاؿ أىل المدينة :مف كاف عميو صياـ مف رمضاف كفرط فيو كىك قكؼ عمى الصياـ حتى يدخل

عميو رمضاف آخر فدؼ مكاف كل يكـ مسكيناً مداً مف حنطة ككاف عميو القضاء ،قالكا :كانما

أطعـ عف ىذا الذؼ فرط فيو إذا غشيو رمضاف آخر؛ ألنو يخاؼ عميو المكت قبل أف
يقضيو«(ٔ).

تحرير محل النزاع:
اتفق الفقياء عمى أف مف أفطر لعذر السفر أك المرض فعميو قضاء أياـ عدد ما أفطر

ما لـ يأت عميو رمضاف آخر(ٕ).

كاختمفكا في الكاجب أفطر شير رمضاف أك بعضو كلـ يقضو حتى دخل عميو رمضاف آخر ،كقد

أمكنو القضاء ،عمى مذىبيف:

المذىب األكؿ :كىك ما ذىب إليو الحنفية(ٖ) ،يصكـ الشير الذؼ أدركو كيقضي األكؿ صياماً،
كليس عميو إطعاـ.

قاؿ السرخسي(رحمو هللا) «:رجل عميو قضاء أياـ مف شير رمضاف فمـ يقضيا حتى دخل
رمضاف مف قابل فصاميا منو فإف صيامو عف ىذا الرمضاف الداخل كقد بينا ىذا الفصل في

المقيـ كالمسافر جميعاً كعميو قضاء رمضاف الماضي كال فدية عميو»(ٗ).

(ٔ) الشيباني ،الحجة.ٕٗٓ-ٗٓٔ/ٔ :
(ٕ) انظر :ابف حزـ ،مراتب اإلجماع :صٓٗ.
(ٖ) انظر :السرخسي ،المبسكط ،ٚٚ/ٖ:كالكاساني ،بدائع الصنائع ،ٕٔٓ/ٕ :كالزيمعي ،تبييف الحقائق،ٖٖٙ/ٔ :
كالمرغيناني ،اليداية.ٕٔٗ/ٔ:

(ٗ) السرخسي ،المبسكط.ٚٚ/ٖ:
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(ٔ)

المذىب الثاني :كىك ما ذىب إليو المالكية

(ٕ)

كالشافعية

كالحنابمة(ٖ) ،أف يصكـ الشير الذؼ

أدركو كيطعـ عف كل يكـ مف األياـ الذؼ فرط فيو ،كيقضي األكؿ صياماً.
قاؿ سحنكف(رحمو هللا)«:قمت :ما قكؿ مالؾ فيمف كاف عميو صياـ رمضاف فمـ يقضو حتى دخل
عميو رمضاف آخر؟ فقاؿ :يصكـ ىذا الرمضاف الذؼ دخل فيو ،فإذا أفطر قضى ذلؾ األكؿ

فأطعـ مع ىذا الذؼ يقضيو مداً لكل يكـ»(ٗ).

قاؿ اإلماـ الشافعي(رحمو هللا) «:المفطر مف رمضاف فمـ يصح كلـ يقدر حتى يأتي عميو رمضاف

آخر قضاىف كال كفارة ،كاف فرط كىك يمكنو أف يصكـ حتى يأتي رمضاف آخر صاـ الرمضاف

الذؼ جاء عميو كقضاىف .ككفر عف كل يكـ بمد حنطة«(٘).

قاؿ المرداكؼ(رحمو هللا)«:كال يجكز تأخير قضاء رمضاف إلى رمضاف آخر مف غير عذر ،نص
عميو ،كىذا ببل نزاع ،فإف فعل فعميو القضاء كاطعاـ مسكيناً لكل يكـ ،كىذا المذىب ببل ريب،

كعميو األصحاب»(.)ٙ

سبب الخالؼ:

ٔ -يرجع سبب الخبلؼ في التردد في قكلو تعالى :ﱡ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
ﱯ ﱠ (البقرة ،)ٔٛٗ:ىل األمر بالعدة عمى الفكر أـ عمى التراخي ،فمف قاؿ
ﱰ
ﱬﱭﱮ
عمى الفكر أؼ قبل رمضاف المقبل قاؿ بعدـ جكاز التأخير لرمضاف آخر ،كأكجب مع القضاء

فدية ،كمف قاؿ إف األمر عمى التراخي قاؿ بجكاز التأخير كال كفارة عميو مع القضاء ،كىذه قاعدة

أصكلية اختمف فييا األصكليكف كىي« :األمر المطمق الذؼ لـ تصحبو قرينة ىل تدؿ عمى

الفكر( ،)ٚأـ عمى التراخي(.)ٜ(»)ٛ

(ٔ) انظر :سحنكف ،المدكنة ،ٕٛ٘/ٔ :كابف جزؼ ،القكانيف الفقيية ،ٛٗ/ٔ :كالزرقاني ،شرح المكطأ،ٕٛ٘/ٕ :
كعميش ،منح الجميل.ٔ٘ٗ/ٕ:

(ٕ) انظر :الشافعي ،األـ ،ٖٔٔ/ٕ :كالماكردؼ ،الحاكؼ الكبير ،ٗ٘ٔ/ٖ:كالنككؼ ،منياج الطالبيف.ٚٛ/ٔ:
(ٖ) انظر :ابف قدامة ،المغني  ،ٛٗ/ٖ :كالزركشي ،شرح الخرقي ،ٙٔٓ/ٕ :كابف مفمح ،المبدع.ٖٗ/ٖ:
(ٗ) سحنكف ،المدكنة.ٕٛ٘/ٔ :

(٘) اإلماـ الشافعي ،األـ.ٖٔٔ/ٕ :
( )ٙالمرداكؼ ،اإلنصاؼ.ٖٖٖ/ٖ :
( )ٚكمعنى أنو عمى الفكر :أنو يجب تعجيل الفعل في أكؿ أكقات اإلمكاف .البخارؼ ،كشف األسرار.ٕٔ٘ٗ:
( )ٛكمعنى أنو عمى التراخي :أنو يجكز تأخيره عنو كليس معناه أنو يجب تأخيره عنو حتى لك أتى بو فيو ال يعتد

بو .البخارؼ ،كشف األسرار.ٕٔ٘ٗ:

(« )ٜاختمف العمماء في األمر المطمق أنو عمى الفكر أـ عمى التراخي فذىب أكثر أصحابنا-الحنفية -كأصحاب
الشافعي كعامة المتكمميف إلى أنو عمى التراخي كذىب بعض أصحابنا منيـ الشيخ أبك الحسف الكرخي كبعض
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(ٔ)

ٕ -التردد في أثر عائشة المتفق عمى صحتو

أنيا كانت تؤخر القضاء الى شير شعباف،

فالقائمكف بكجكب الفدية قيدكا العدة مف أياـ أخر إلى شعباف كاال الفدية مع القضاء ،كالقائمكف

بالقضاء دكف الفدية ،حممكا تأجيل عائشة-رضي هللا عنيا -النشغالو ﷺ في الصياـ ،كلك تأخر

القضاء حتى أدركو رمضاف آخر فبل شيء عميو.

ٖ -خبلؼ الفقياء في قياس الكفارات عمى بعضيا بعضاً؛ فمف أجاز القياس في الكفارات ،قاؿ
بالفدية مع القضاء ،كمف لـ يجز قياس الكفارات بعضيا عمى بعض ،لـ يقل بالفدية مع

القضاء(ٕ).

أدلة المذاىب:

أ -أدلة المذىب األكؿ :القائميف بصياـ األياـ التي تأخر في قضائيا كقد أدركو رمضاف آخر

دكف فدية عميو ،استدلكا بالقرآف كالمعقكؿ.
أكالً -القرآف:

استدلكا بإطبلؽ قكلو تعالى:ﱡ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ
ﱯ ﱠ (البقرة.)ٔٛٗ:
ﱰ
كجو الداللة :دلت اآلية بظاىرىا عمى القضاء مطمقاً دكف تقيد بكقت معيف ،كمف قيده بكقت
معيف فقد زاد عمى النص ،كقاؿ الجصاص(رحمو هللا) «:كقكلو تعالى (فعدة مف أياـ أخر) قد دؿ

عمى جكاز التفريق ،كعمى جكاز التأخير كعمى أف ال فدية عميو؛ ألف في إيجاب الفدية مع
القضاء زيادة في النص

(ٖ)

كال تجكز الزيادة في النص إال بنص مثمو ،كقد اتفقكا عمى أف تأخيره

أصحاب الشافعي منيـ أبك بكر الصيرفي كأبك حامد إلى أنو عمى الفكر ككذا كل مف قاؿ بالتكرار يمزمو القكؿ
بالفكر ال محالة كذىب طائفة مف أصحاب الشافعي إلى أنو عمى الكقف ال يحمل عمى الفكر كال عمى التراخي إال

بدليل» .البخارؼ ،كشف األسرار ،ٕٔ٘ٗ:كاألمر يقتضي فعل المأمكر بو عمى الفكر ،في ظاىر مذىب الحنابمة،
كىك قكؿ الحنفية ،كقاؿ أكثر الشافعية :ىك عمى التراخي؛ ألف األمر يقتضي فعل المأمكر ال غير ،أما الزماف:
فيك الزـ الفعل ،كالمكاف كاآللة كالشخص ،فيما إذا أمره بالقتل ،فبل يدؿ عمى تعييف الزماف ،كما ال يدؿ عمى
تعييف المكاف كاآللة ،كألف الزماف في األمر إنما حصل ضركرة ،كالضركرة تندفع بأؼ زماف كاف فالتعييف تحكـ.
ابف قدامة ركضة الناظر.٘ٗٔ/ٔ:

(ٔ) أخرجو البخارؼ ،كتاب الصكـ ،باب :متى يقضى قضاء رمضاف ،ٖ٘/ٖ ،حٓ٘ ،ٜٔكمسمـ ،كتاب الصياـ،
باب قضاء رمضاف في شعباف ،ٕٛٓ/ٕ ،ح ،ٔٔٗٙكالمفع لمسمـ.
(ٕ) انظر :ابف رشد ،بداية المجتيد.ٙٔ/ٕ :
(ٖ) الزيادة في النص :ىي كبلـ في الحكـ نفسو فكل ُحكـ َحكـ هللا تعالى بو كنص عميو مطمقاً أك مقيداً بصفة
فيك محمكؿ عمى ما كرد ،فبل يجكز الزيادة فيو كال النقصاف منو كال يجرؼ عمى المذككر الكاجب غير المذككر
مما ليس في صفتو المشركطة؛ انظر :الجصاص ،الفصكؿ في األصكؿ.ٖٖٔ/ٔ :
84

إلى آخر السنة ال يكجب الفدية ،كأف اآلية إنما أكجبت قضاء العدة دكف غيرىا مف الفدية،
كمعمكـ أف قضاء العدة في السنة الثانية كاجب باآلية فغير جائز أف يككف المراد في بعض ما

انتظمتو اآلية القضاء دكف الفدية كفي بعضو القضاء كالفدية مع دخكليما فييا عمى كجو
كاحد«(ٔ).

ثانياً -المعقكؿ:

ٔ -إنو ال دليل يدؿ عمى تعيف كقت القضاء ،كالحكـ بتعيف كقت القضاء ما قبل دخكؿ رمضاف
آخر يحتاج إلى دليل ،كالقكؿ بكجكب الفدية باطل(ٕ).

ٕ -القياس عمى الشيخ الكبير :أف الفدية ال تجب إال في حالة اليأس مف القدرة عمى قضاء
الصكـ كما في الشيخ الكبير ،كالمريض الذؼ ال يرجى لو الشفاء(ٖ).

ٖ -المعنى إليجاب الفدية كما أنو لـ يتضاعف القضاء بالتأخير ،فكذلؾ ال ينضـ القضاء إلى

الفدية(ٗ).

ٗ -لك أف قضاء رمضاف البد أف يككف مؤقتاً بينو كبيف رمضاف الذؼ بعده فالتأخر عف كقت
القضاء كالتأخر عف كقت األداء كتأخير ْاألداء عف كقتو ال يكجب الفدية؛ كانما يكجب القضاء،
ككذلؾ التأخير عف كقت القضاء(٘).

ب -أدلة المذىب الثاني :القائميف بقضاء المفرط في صيامو الذؼ فرط فيو كقد أدركو رمضاف

آخر ،مع كجكب فدية عميو ،استدلكا بالقرآف كالسنة كاإلجماع كالمعقكؿ.

أكالً -القرآف:

ﱶﱠ (البقرة.)ٔٛٗ :
ﱷ
استدلكا بقكلو تعالى :ﱡ ﱱﱲ ﱳﱴﱵ
كجو الداللة :فاآلية محكمة كقد نزلت في المريض الذؼ أفطر لمرضو ثـ َبرأ ،كلـ يقض حتى
دخل عميو رمضاف آخر ،فدلت اآلية بعمكميا عمى لزكـ صكـ رمضاف الذؼ أدركو ،ثـ يقضي
كيطعـ عف كل يكـ مسكيناً(.)ٙ
ما أفطر مف رمضاف الذؼ فرط فيو،
ُ
ثانياً -السنة:

(ٔ) الجصاص ،أحكاـ القرآف.ٕ٘ٚ-ٕ٘ٙ/ٔ :
(ٕ) الكاساني ،بدائع الصنائع.ٕٔٓ/ٕ:
(ٖ) انظر :السرخسي ،المبسكط.ٚٚ/ٖ:
(ٗ) انظر :المرجع السابق.ٚٚ/ٖ :
(٘) انظر :المرجع السابق.

( )ٙانظر :الزرقاني ،شرح المكطأ.ٕٛ٘/ٕ :
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الصكـ ِمف رم َضافَ ،فما أ ِ
ِ
ِ
يع
كؿَ « :ك َ
َس َتط ُ
اف َي ُكك ُف َعَم اي ا ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ
َٔ -ع ْف َعائ َشة َ -رض َي هللاُ َع ْن َيا ،-تَُق ُ
كؿ ِ
كؿ ِ
ِ
أْ ِ
هللا  ،أ َْك ِبَرس ِ
الش ْغل ِم ْف َرس ِ
هللا .)ٔ(»
َف أَ ْقضَي ُو ِإاال في َش ْعَب َ
ُ
ُ
افُ ُّ ،
كجو الداللة :دؿ الحديث عمى منع تأخير قضاء رمضاف ،كتقيد مدة القضاء ما بيف الرمضانيف،
كال يتجاكز القضاء شير شعباف ،كىذا ما تبيف مف حرص عائشة-رضي هللا عنيا -مف اتماـ

القضاء في شعباف قبل أف يدخل رمضاف أخر(ٕ).
طر ِفي َشي ِر رمض ِ
ِ
ٍ
َٕ -ع ْف أَِبي ُىرْيرة َ ع ِف َِّ
ص َّح َكَل ْـ
ْ ََ َ َ
اف م ْف َم ِر َ
النب ِّي  في َرُجل أَْف َ َ
ََ
ض ثُ َّـ َ
طر ِف ِ
اِ
يصـ حتَّى أَدرَكو رمضاف آخر َقاؿ« :يص ا ِ
كـ ا
يو،
الش ْيَر الذي أَ ْف ََ
َُْ َ
َْ ُ َ َ َ ُ َُ َ
كـ الذي أ َْدَرَك ُوُ ،ث اـ َي ُص ُ
َُ ُ
(ٖ)
ِ
اف ُك ِّل َي ْك ٍـ ِم ْس ِكيًنا» .
َكُي ْطع ُـ َم َك َ

كجو الداللة :دؿ الحديث بظاىره عمى كجكب الفدية عمى المتأخر في قضاء رمضاف حتى أدركو
رمضاف آخر ،كفي الحديث داللة عمى أَنو يقضي في أَؼ كقت كاف ،غير أنو إذا أخره َحتى دخل
رمضاف ثاف كجبت عميو الفدية(ٗ).
ثالثاً -اإلجماع:

قاؿ بكجكب القضاء كالفدية ستة مف الصحابة كىـ ابف عباس كأبك ىريرة كعمي كابف

عمر كجابر كالحسيف بف عمي  ،)٘(كال ُيعرؼ ليـ مخالف فكاف إجماعاً(.)ٙ
رابعاً -القياس:

الق ياس عمى الصبلة :فكما أنو ال يجكز تأخير الصبلة إلى الصبلة التي تمييا ،فكذلؾ

الصياـ؛ كألف كبلً منيما عبادة بدنية تتكرر في كجكبيا فإذا أخرىا حتى يدخل كقت العبادة التي
تمييا كاف مفرطاً(.)ٚ

خامساً -المعقكؿ:

(ٔ) صحيح البخارؼ ،كتاب الصكـ ،باب :متى يقضى قضاء رمضاف ،ٖ٘/ٖ ،حٓ٘.ٜٔ
(ٕ) انظر :ابف حجر ،الفتح.ٜٔٔ/ٗ :

(ٖ) سنف الدارقطني ،كتاب الصياـ ،باب القبمة لمصائـ،ٜٔٚ/ٕ،حٖٕ٘ٗ .كفي سنده إبراىيـ بف نافع  ،كابف
كجيو ضعيفاف ،كركاه الدارقطني بإسناد صحيح كلكنو مكقكؼ،ٜٔٚ/ٖ ،حٖٕٗٗ ،انظر :ابف عبد اليادؼ ،تنقيح
التحقيق.ٖٖٙ/ٕ :
(ٗ) انظر :العيني ،عمدة القارؼ.٘ٗ/ٔٔ :
(٘) انظر :األنصارؼ ،الغرر البيية.ٕٖٗ/ٕ :

( )ٙانظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٖٗ٘/ٖ :
( )ٚانظر :الباجي ،المنتقى ،ٚٓ/ٕ :ابف قدامة ،المغني.ٛ٘/ٖ :
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كمما يدؿ عمى كجكب الكفارة بتأخير القضاء عف كقتو أف الصياـ عبادة يدخل في جبرانيا

الماؿ فإذا أخرىا بتفريط حتى عاد كقتيا لزمو كفارة(ٔ).
مناقشة األدلة:

أ -نكقشت أدلة القائميف -بعدـ كجكب الفدية عمى مف أخر قضاء رمضاف -بمايمي:

أكالً :أما استدالليـ باآلية  :نكقش بأنو ال دليل فييا عمى عدـ كجكب الفدية عمى التأخير في
قضاء رمضاف؛ ألف الفدية لـ تجب بالفطر كانما كجبت بالتأخير(ٕ).

ثانياً :أما قياسيـ عمى عبادات  :نكقش بأنو لك أخر القضاء أعكاماً ،لـ تمزمو إال فدية كاحدة،

في أصح القكليف(ٖ).

ب -نكقشت أدلة القائميف -بكجكب الفدية عمى مف أخر قضاء رمضاف حتى أدركو رمضاف

آخر -بمايمي:

أكالً :ناقش اإلماـ دمحم بف الحسف (رحمو هللا):أدلة مف قاؿ :بكجكب الفدية عمى مف أخر قضاء
رمضاف بأنو لك أفطر رجل شير رمضاف مف مرض أك سفر ثـ صح بعد ذلؾ فمـ يستطع
الصكـ ،أتأمركنو أف يتصدؽ عف كل يكـ كما يتصدؽ الذؼ دخل عميو شير رمضاف مف قبل؛
ألنو يخاؼ عمى نفسو المكت قبل أف يصكمو؟! كألنيـ متى زعمكا أف ذلؾ يجب عميو؛ فكذلؾ إف

لـ يمرض ،كلكنو سافر؛ فينبغي لكـ أف تأمركه أف يتصدؽ عف كل يكـ ما داـ مساف اًر ،فإذا أقاـ
قضى ،كما بيف ىذا كبيف الذؼ فرط في صياـ حتى دخل عميو شير رمضاف آخر فرؽ(ٗ).
ثانياً :أما استدالل يـ باآلية؛ فيمكف أف يناقش :بأنو ليس في اآلية ما يدؿ عمى كجكب الفدية عمى

مف أخر قضاء رمضاف حتى أدركو رمضاف آخر ،كانما أكجبت اآلية عمى العجكز الكبير

المطيق لمصكـ ،فرخص لو في اإلفطار تخفيفاً عنو ،كجعل عميو أف يطعـ مكاف ذلؾ الصكـ،

الذؼ أفطره.

ثالثاً :أما استدالليـ بحديث عائشة-رضي هللا عنيا -أنيا كانت تقضي في شعباف؛ فقد نكقش:
بأنيا كانت تقضي في شعباف ألف النبي  لـ يكف لو حاجة فييا لصيامو شعباف كمو(٘).

(ٔ) الباجي ،المنتقى.ٚٓ/ٕ:

(ٕ) انظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٕٗ٘/ٖ:
(ٖ) انظر :المرجع السابق.ٕٗ٘/ٖ :
(ٗ) الشيباني ،الحجة.ٕٗٓ/ٔ :

(٘) انظر :السرخسي ،المبسكط.ٚٚ/ٖ:
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رابعاً :أما استدالليـ بحديث أبي ىريرة  عف مجاىد؛ نكقش :أف فيو إبراىيـ بف نافع كىك
ضعيف ،كابف كجيو كىك ساقط عندىـ ،كلك صح الحديث لسممنا بو(ٔ).

خامساً :أما استدالليـ بإجماع ستة مف الصحابة كمنيـ ابف عمر كابف عباس  كال مخالف
ليـ ،نكقش ىذا :بأف ابف عمر  يكجب الفدية دكف القضاء ،فمـ يتفقكا عمى الجمع بيف الفدية
اء رمضاف متََف ِرًقا؟ َقاؿ« :أ ِ ِ
كالقضاء ،كقد سِئل أبك عبيدةَ عف َق ِ
ف
َْ َ
ص ْـ َك ْي َ
ْ
ض ََ َ َ ُ ّ
َ
َحص اْلعَّد َةَ ،ك ُ
ُ
(ٖ)
ِش ْئ َت»(ٕ) ،كىذا عاـ ال فرؽ فيو بيف السنة األكلى كالثانية ،فيذا ليس فيو إجماع .
سادساً :أما قياسيـ عمى الشيخ الكبير ،نكقش :بأف الشيخ الكبير كجب عميو الفدية بتأخير

قضاء(ٗ).
رمضاف
ً

سابعاً :أما استدالليـ بأف الصكـ عبادة يدخل في جبرانيا الماؿ ،فنكقش :بأف الحج إذا بطل
كجبت الكفارة لفساده ال بتأخيره ،ككذلؾ تجب الكفارة في رمضاف بإفساده ال بتأخيره عف كقتو،

كقبل الدخكؿ فيو(٘).
الرأي الراجح:

بعد بياف مذىب الفقياء كأدلة كل مذىب كمناقشة األدلة يبدك لي أف الراجح ىك ما ذىب

إليو المذىب الثاني -القاضي بكجكب الفدية عمى مف أخر قضاء رمضاف حتى دخل عميو

رمضاف آخر دكف عذر -كذلؾ لممسكغات التالية:

أكالً :قكة أدلة أصحاب ىذا القكؿ ككجاىتيا.
ثانياً :أف أصحاب ىذا القكؿ استدلكا بإجماع الصحابة  كىـ أفضل العصكر ،كاألفضل في
فيـ النصكص الشرعية.

ثالثاً :أف ىذا القكؿ مف باب سد الذرائع( ،)ٙحتى ال يتساىل المكمفكف في تأخير القضاء خكفاً مف

العجز عف القضاء أك المكت.

(ٔ) انظر :القدكرؼ ،مكسكعة التجريد.ٕٔ٘ٗ/ٖ:
(ٕ) مصنف أبي شيبة ،كتاب الصياـ ،باب :ما قالكا في تفريق رمضاف،ٕٖ٘/٘،حٖٖٔ ،ٜحسف ،انظر :ابف
قادر الباكستاني :ما صح مف آثار الصحابة في الفقو.ٙٛٗ/ٕ :
(ٖ) انظر :القدكرؼ ،التجريد.ٕٔ٘٘/ٖ:
(ٗ) انظر :المرجع السابق.ٕٔ٘ٚ/ٖ:
(٘) انظر :المرجع السابق.ٕٔ٘ٙ/ٖ:

تصرفات الشريعة
( )ٙىك منع ما يجكز لئبل ُيتَ َّ
طر َؽ بو إلى ما ال يجكز ،كىك مقصد تشريعي عظيـ استفيد مف استقراء ّ
تصرفاتيا مع األمـ ،كفي تنفيذ مقاصدىا .انظر :الزركشي ،البحر المحيط.ٜٛ/ٛ :
تشريع لؤلحكاـ ،كفي سياسة ّ
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رابعاً :أف الراجح عند األصكلييف أف األمر المطمق يقتضي الفكر(ٔ)(ٕ).
خامساً :أف السبلمة مف الخطر ،كالقطع ببراءة الذمة إنما يككف بالمبادرة ،دكف تأخير في

القضاء.

(ٔ) المقصكد مف ككف األمر عمى الفكر أف يبادر المكمف المتثاؿ األمر كتنفيذه دكف تأخير ،مع كجكد اإلمكاف،
فإف تأخر عف األداء كاف مؤاخ ًذا .انظر :الزحيمي ،الكجيز.ٕ٘/ٕ:

(ٕ) انظر :الجيزاني ،معالـ أصكؿ الفقو.ٖٜٜ/ٔ:
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المطمب الثالث :قضاء الحامل التي تخاؼ عمى كلدىا
قاؿ دمحم بف الحسف(رحمو هللا)«:قاؿ أبك حنيفة(رحمو هللا):في امرأة خافت عمى كلدىا كاشػتد عمييػا

الصكـ في شير رمضاف فمتفطر كعمييا القضػاء كال صػدقة عمييػا كانمػا ىػذا مػرض مػف األمػراض

فميس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت في ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو ص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدقة.
كقػاؿ أىػػل المدينػة :إذا خافػػت عمػى كلػػدىا كاشػتد عمييػػا الصػياـ فإنيػػا تفطػر كتطعػػـ مكػاف كػػل يػػكـ

مسكيناً مداً مف حنطة بمد النبي  كيركف عمييا القضاء مع ذلؾ؛ ألنو مرض مف األمراض»(ٔ).

األمراض»(ٔ).

تحرير محل النزاع:
اتفػػق الفقيػػاء مػػف المػػذاىب األربعػػة

(ٕ)

كعامػػة الفقيػػاء أف الحامػػل إذا خافػػت الضػػرر عمػػى

نفسيا بغمبة الظف بنحك تجربة أك اخبار طبيب ثقة؛ أفطرت كقضت دكف الفدية(ٖ).

كاختمفكا في كجكب الفدية عمى الحامل إذا خافت عمى كلدىا فأفطرت ،عمى مذىبيف:

المػػذىب األكؿ :مػػا ذىػػب إليػػو الحنفيػػة(ٗ) ،كالمشػػيكر عنػػد المالكيػػة(٘) ،كقػػكؿ عنػػد الشػػافعة اختػػاره
المزني( ،)ٙأنيا تفطر كتقضي كال طعاـ عمييا بمنزلة المريض يفطر كيقضي(.)ٚ

قاؿ السرخسي(رحمو هللا)«:إذا خافت الحامل ،أك المرضع عمى نفسيا أك كلدىا أفطرت لقكلػو 

طر َّ ِ
امػ ِػل كاْلمر ِ
الصػػك ِـ كعػػف اْلح ِ
ِ
« َّ
الصػ ْػكَـ»()ٛ؛
إف َّ
ضػ ِػع َّ
َّللاَ تَ َعػػاَلى َك َ
َ ُْ
الصػ َػبلة َك َّ ْ َ َ ْ َ
ضػ َػع َعػ ْػف اْل ُم َسػػاف ِر َش ػ ْ َ

(ٔ) الشيباني ،الحجة.ٖٜٜ/ٔ :
(ٕ) انظر :الكاساني ،البدائع ،ٜٚ/ٕ :كابف رشد ،بداية المجتيد ،ٕٙ/ٕ :كالنككؼ ،المجمكع ،ٕٙٚ/ٙ :كابف
قدامة ،المغني.ٛٓ/ٖ :

(ٖ) انظر :ابف المنذر ،اإلشراؼ ،ٔ٘ٔ/ٖ :إال ما ركؼ عف ابف عمر كابف عباس  .أف عمييا الفدية دكف
القضاء إذا خافت الحامل عمى نفسيا كالمرضع عمى كلدىا.
(ٗ) انظر :السرخسي ،المبسكط ،ٜٜ/ٖ :كالكاساني ،البدائع ،ٜٚ/ٕ :كالزيمعي ،تبييف الحقائق.ٖٖٙ/ٔ:

(٘) انظر :النفراكؼ ،الفكاكو الدكاني ،ٖٜٓ/ٔ:كالخرشي ،شرح مختصر خميل ،ٕٙٔ/ٕ :كالزرقاني ،شرح المكطأ:
ٕ ،ٕٛٗ/كالقرافي ،الذخيرة.٘ٔ٘/ٕ :
( )ٙانظر :النككؼ ،المجمكع ،ٕٙٚ/ٙ :كالنككؼ ،ركضة الطالبيف.ٖٖٛ/ٕ :
( )ٚكىك قكؿ الحسف البصرؼ ،كعطاء بف أبي رباح ،كالضحاؾ ،كالنخعي ،كالزىرؼ ،كربيعة ،كاألكزاعي ،انظر:
ابف المنذر ،اإلشراؼ ،ٔ٘ٔ/ٖ :كابف رشد ،بداية المجتيد.ٕٙ/ٕ :

( )ٛسنف ابف ماجو ،كتاب الصياـ ،باب :ما جاء في اإلفطار لمحامل كالمرضع،ٖٖ٘/ٔ،ح ،ٔٙٙٚحسف
صحيح ،انظر :األلباني ،الجامع الصغير كزيادتو.ٕٕٚ/ٔ :
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كألنػػو يمحقيػػا الحػػرج فػػي نفسػػيا أك كلػػدىا ،كالحػػرج عػػذر فػػي الفطػػر كػػالمريض كالمسػػافر ،كعمييػػا
القضاء كال كفارة عمييا؛ ألنيا ليست بجانية في الفطر كال فدية عمييا عندنا»(ٔ).
قاؿ النفراكؼ(رحمو هللا) «:إذا خافت الحامل عمى نفسيا أك عمى ما في بطنيا أفطرت كجكباً كلك
في صياـ رمضاف حيث خافت ىبلكاً أك شديد أذػ كندباً فيما دكف ذلؾ ،كلـ تطعـ عمى
المشيكر كانما تقضي فقط في نظر رمضاف كانما لـ تطعـ؛ ألنيا مريضة»(ٕ).
قاؿ الماكردؼ(رحمو هللا)«:قاؿ المزني(رحمو هللا):ال كفارة عمى كاحدة منيما يعني الحامل
كالمرضع ،كانما يستحب ذلؾ ليما كمف أصحابنا مف خرجو قكالً ثالثاً لمشافعي»(ٖ).
المذىب الثاني :ما ذىب إليو المالكية في ركاية ابف كىب ،كىك قكؿ ابف الماجشكف(ٗ) ،كالشافعية
في األظير مف المذىب(٘) ،كالحنابمة( ،)ٙأنيا تفطر ،كتطعـ كتقضي.
جاء في المدكنة «قاؿ ابف كىب :كقد كاف مالؾ يقكؿ في الحامل :تفطر كتطعـ»(.)ٚ
قاؿ اإلماـ النككؼ(رحمو هللا) «:فالحامل كالمرضع ،إف خافتا عمى أنفسيما ،أفطرتا كقضتا ،كال
فدية كالمريض ،كاف لـ تخافا مف الصكـ ،إال عمى الكلد ،فميما الفطر كعمييما القضاء ،كفي
الفدية أقكاؿ أظيرىا :تجب»(.)ٛ
قاؿ الخرقي(رحمو هللا) «:كالحامل إذا خافت عمى جنينيا كالمرضع عمى كلدىا أفطرتا كقضتا
كأطعمتا عف كل يكـ مسكيناً»(.)ٜ
سبب الخالؼ:
جيده الصكـ كالتشابو
يرجع سبب الخبلؼ في المسألة إلى التشابو بيف الحامل كبيف مف ُي ُ

كبيف الحامل كالمريض الذؼ ال يطيق الصكـ ،فمف ألحق الحامل بمف يجيده الصكـ أكجب عمييا
الفدية بدليل قكلو تعالى:ﱡ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶﱷ ﱠ (البقرة ،)ٔٛٗ :كأما
(ٔ) السرخسي ،المبسكط.ٜٜ/ٖ :
(ٕ) النفراكؼ ،الفكاكو الدكاني.ٖٜٓ/ٔ:

(ٖ) الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير ٖ.ٖٗٚ/

(ٗ) انظر :سحنكف ،المدكنة ،ٕٜٚ/ٔ :كابف جزؼ ،القكانيف الفقيية.ٕٛ/ٔ :
(٘) انظر :النككؼ ،المجمكع ،ٕٙٚ/ٙ :كالنككؼ ،ركضة الطالبيف.ٖٖٛ/ٕ :
( )ٙانظر :ابف قدامة ،المغني ،ٛٓ/ٖ:كالزركشي ،شرح الخرقي.ٕٜٗ/ٔ :
( )ٚسحنكف ،المدكنة.ٕٜٚ/ٔ :

( )ٛالنككؼ ،ركضة الطالبيف.ٖٖٛ/ٕ :
( )ٜالخرقي ،المختصر.٘ٔ/ٔ :
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مف ألحق الحامل بالمريض فأكجب عمييا القضاء فقط ،فأما مف شبو الحامل بيما فقد جمع عمييا
األمريف فرأػ أف عمى الحامل القضاء لتّشابييا مع المريض ،كأف عمييا الفدية لتّشابييا مع مف
يجيده الصكـ ،كمف أفرد لمحامل الحكـ-القضاء أك الفدية -أكلى ممف جمع األمريف كهللا تعالى
أعمـ(ٔ).
أدلة المذاىب:
أ -أدلة المذىب األكؿ :القائميف أف الحامل إذا خافت عمى كلدىا؛ أفطرت كقضت ،كال فدية
عمييا ،استدلكا بالقرآف كالسنة كالقياس كالمعقكؿ.
أكالً -القرآف:

استدلكا بقكلو تعالى:ﱡ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ

ﱯ ﱠ (البقرة.)ٔٛٗ:
ﱰ
كجو الداللة :دلت اآلية بمنطكقيا عمى أف لممريض كما في معناه الفطر كارجاء صكمو إلى أياـ
أخر ،كلـ تتعرض اآلية إلى كجكب الفدية أك استحبابيا ،كفي اآلية دليل عمى كجكب القضاء

عمى المريض ،فمف ضـ الفدية إلى القضاء فقد زاد عمى النص كىذا ال يجكز إال بدليل ،كلما لـ

يجب غير القضاء دؿ أف لكل حادثة حكـ؛ ألف تأخير البياف عف كقت الحاجة ال يجكز(ٕ)(ٖ).

ثانياً -السنة:
َّللا َتعاَلى ك َضع ع ْف اْلمس ِ
عف أ ََن ِ
الص َال ِة
س ْب ِف َمالِ ٍؾ َ ،ع ْف الَّنِب ِي أنو قاؿ « :ا
اف ِر َش ْطَر ا
إف ا َ َ َ َ َ
َُ
ّ
الصكـِ كع ْف اْلح ِ
الص ْكَـ»(ٗ).
ام ِل َكاْل ُمْر ِض ِع ا
َ
َك ا ْ َ َ
كجو الداللة :دؿ الحديث عمى جكاز الفطر لمحامل حتى ال يؤدؼ صياميا لضرر يمحق بيا أك
بكلدىا الذؼ في بطنيا ،كىك مطمق عمى كجكب فدية في حق الحامل تؤدييا بسب فطرىا ،كبيذا

فإف الحديث دليل لمف رأػ أف الحامل تقضي كال تطعـ ،أؼ أنو إذا أفطر لزمو الصكـ بقدر ما

(ٔ) انظر :ابف رشد ،بداية المجتيد.ٕٙ/ٕ :

(ٕ) كمعنى تأخير البياف :كىك إظيار المعنى لممخاطب كمعنى كقت الحاجة :أؼ كقت العمل .الزحيمي،

الكجيز ،ٕٔٗ/ٕ:كقد اتفق األصكليكف عمى عدـ جكاز تأخير البياف عف كقت الحاجة سكػ القائميف بتكميف ما ال

يطاؽ .انظر :األرمكؼ اليندؼ ،نياية الكصكؿ ،ٜٔٛٗ/٘:كابف عقيل ،الكاضح ،ٛٚ/ٗ:كابف مفمح ،أصكؿ
الفقو.ٕٔٓ٘/ٖ:
(ٖ) انظر :الكاساني ،البدائع.ٜٚ/ٕ :

(ٗ) سنف ابف ماجو ،كتاب الصياـ ،باب :ما جاء في اإلفطار لمحامل كالمرضع،ٖٖ٘/ٔ،ح ،ٔٙٙٚحسف
صحيح ،انظر :األلباني ،الجامع الصغير كزيادتو.ٕٕٚ/ٔ :
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أفطر كال دليل يدؿ عمى الفدية ،كأف حكـ الحامل كحكـ المريض كالمسافر ،فمزميـ القضاء دكف

الفدية(ٔ).

ثالثاً -القياس:

ٔ -القياس عمى مف استقاء عامداً فعميو القضاء دكف الكفارة ،كلـ يجعل أحد مف العمماء عميو
كفارة(ٕ).

ٕ -قياس الحامل التي تخاؼ عمى كلدىا عمى مف لـ يبح لو األكل فأكل فالمفطر عامداً لـ تجب
الفدية عميو(ٖ).

رابعاً -المعقكؿ:

ٔ -الحامل إذا صامت أدػ بيا الصياـ إلى ضرر عمييا كعمى ما في بطنيا ،كالمريض ،فجاز
ليا الفطر ،فتقضي ما أفطرتو ،كال تطعـ عف ذلؾ ؛ ألنيا معذكرة في فطرىا ،كلـ ترتكب محذك اًر

حتى تجب عمييا الفدية(ٗ).

ٕ -الفدية تجب لجبر النقص ،كما كقع مف فطر في الصياـ ،كىذا يجبره القضاء ،فبل تجب
الفدية حينئذ ،كالمريض كالمسافر(٘).

ٖ -الفدية إنما شرعت خمفاً عف الصكـ فإذا أكجبناىا مع القضاء ،جمعنا بيف األصل كالخمف،
مخالف لؤلصكؿ(.)ٙ
كىذا
ٌ
ب -أدلة المذىب الثاني :القائميف :أف الحامل إذا خافت عمى كلدىا؛ أفطرت كقضت ،كأطعمت
عف كل يكـ أفطرت فيو ،استدلكا بالقرآف كاألثر كالمعقكؿ.

أكالً -القرآف:

ﱶﱠ (البقرة.)ٔٛٗ :
ﱷ
استدلكا بقكلو تعالى :ﱡ ﱱﱲﱳﱴﱵ

كجو الداللة :دلت اآلية بطريق اإلشارة عمى كجكب الفدية عمى الحامل؛ ألنو لزـ دخكليا في
عمكـ اآلية ،كدؿ ظاىر اآلية عمى أف الذيف يطيقكنو إذا لـ يصكمكا أطعمكا ،كنسخ ذلؾ في غير

الحامل كالمرضع ،كىي في حقيما ظاىرة ،كقد أخذ كجكب القضاء مف دليل آخر(.)ٚ
ثانياً -األثر:

(ٔ) انظر :المباركفكرػ ،تحفة األحكذؼ.ٖٖٓ/ٖ :
(ٕ) انظر :المزني ،المختصر.ٖٔ٘/ٛ :

(ٖ) انظر :المزني ،المختصر.ٖٔ٘/ٛ :
(ٗ) انظر :السرخسي ،المبسكط.ٜٜ/ٖ :
(٘) انظر :الكاساني ،البدائع.ٜٚ/ٕ :
( )ٙانظر :الكاساني ،البدائع.ٜٚ/ٕ :
( )ٚانظر :الكيا اليراسي ،أحكاـ القرآف ،ٖٙ/ٔ :كابف قدامة ،المغني.ٛٓ/ٖ:
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َّللاِ بف عمر  سِئل ع ِف اْلم أرَِة اْلح ِ
ركػ اإلماـ َمالِ ٍؾ ،أ َّ
ام ِلِ ،إ َذا َخاَف ْت َعَمى
ُ َ َ
َْ َ
َف َع ْب َد َّ ْ َ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ط ٍة ِب ُمِّد
اف ُك ِّل َي ْكـٍ ِم ْس ِكيًنا؛ ُمدًّا ِم ْف ِحْن َ
َكَلِد َىا َك ْ
اؿُ « :ت ْفطُرَ ،كُت ْطع ُـَ ،م َك َ
اـ؟ َق َ
اشتََّد َعَم ْي َيا ّ
الص َي ُ
الان ِب ِي .)ٔ(»
ّ
كجو الداللة  :دؿ األثر داللة كاضحة عمى كجكب الفدية عمى الحامل إذا أفطرت خكفاً عمى

كلدىا؛ كجاء في ىذا األثر أف اإلماـ مالؾ جعل الحامل التي خافت عمى كلدىا بمنزلة المريض

غير أنيا تقضي كتطعـ(ٕ).
ثالثاً -المعقكؿ:

ٔ  -الحامل مقيمة غير مسافرة ،كقد أفطرت كما بيا مف عمة ،كلكنيا أفطرت خشية كقكع

عذر يبيح الفطر ،فكجب الفدية عمييا قياساً عمى الشيخ الكبير(ٖ).
الضرر عمى كلدىا كىذا ٌ

ٕ -الصكـ أشبو الحج في أنو عبادة اجتمع فييا القضاء كالكفارة العظمى ،فجاز أف يجتمع فييا
القضاء كالكفارة الصغرػ(ٗ).

قسـ ثبت فيو
فطر بعذر،
ٌ
ٖ -الفطر نكعافٌ :
كفطر بغير عذر ،كالفطر بغير عذر ينقسـ قسميفٌ ،
القضاء كىك األكل ،كاألخر ثبت فيو القضاء كالكفارة كىك الجماع ،ككذلؾ يتنكع الفطر بعذر
نكعيف ،نكعٌ يجب بو القضاء ،كنكعٌ يجب بو القضاء كالكفارة(٘).
مناقشة األدلة:

أ -نكقشت أدلة -القائميف بعدـ كجكب الفدية عمى الحامل التي أفطرت -بما يمي:

أكالً :نكقش استدالليـ باآلية كجعل الحامل كالمريض ،أف المعنى في المريض ارتفق بشخص
كاحد فكجب عميو القضاء فحسب ،أما في الحامل فقد ارتفق بشخصيف ،الحامل ككلدىا ،فالقضاء
عمى األـ كالفدية ألجل كلدىا(.)ٙ

(ٔ) مكطأ اإلماـ مالؾ ،كتاب الصياـ ،باب فدية مف أفطر في رمضاف مف عمة ،ٖٓٛ/ٔ ،حٕ٘ ،صحيح،
انظر :ابف قادر الباكستاني ،ما صح مف آثار الصحابة في الفقو.ٜٙٔ/ٕ :
(ٕ) انظر :الزرقاني ،شرح المكطأ.ٕٛٗ/ٕ :

( )3الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٖٗٚ/ٖ:

(ٗ) الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٖٗٚ/ٖ:
(٘) المرجع السابق.ٖٗٚ/ٖ:

( )ٙانظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٖٗٛ/ٖ :
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ثانياً :أما استدالليـ بالحديث أنو ُكضع عف الحبمى شطر أك نصف الصكـ ،يناقش :بأنو ليس
في الحديث ما يدؿ عمى عدـ كجكب الفدية ،كأف المقصكد بكضع الصكـ كضعو في مدة
عذرىا(ٔ).

ثالثاً :أما استدالليـ بأف الفدية إنما تجب لجبر النقص ،كقد ُجبر بالقضاء كالمريض كالمسافر،
فقد نكقش :بأف الفدية كجبت؛ ألف الفطر في مسألتنا ىذه يقع في شخصيف  ،أحدىما يطيق
الصياـ فكجب عميو القضاء ،كأخر لـ يطق الصكـ فأكجبنا الفدية(ٕ).

رابعاً :أما استدالليـ بالقياس عمى مف أفطر بعذر كلـ تجب عميو الفدية ،ككذلؾ عمى مف استقاء
عمداً ،فقد نكقش ىذا :بأف الكفارات ليس العبرة فييا كثرة اآلثاـ كالمعاصي ،كلكف الكفارات

شرعيا هللا –عزكجل -لحكمة ىك أعمـ بيا سبحانو كتعالى ،بدليل أف الردة أعظـ مف الكطء في
شير رمضاف المبارؾ ،فأكجب الكفارة عمى الكطء كلـ يكجبيا عمى الردة(ٖ).

خامساً :أما استدالليـ بأف الفدية إنما شرعت خمفاً عف الصكـ ،كىذا جمع بيف األصل كالخمف،
مخالف لؤلصكؿ ،فيناقش ىذا :بأف في اجتماعيما مخالفة لؤلصكؿ ال يسمـ بو ،ألنو إنما
كىك
ٌ
يككف مخالفاً لؤلصكؿ إف كافق معنى األصكؿ ،كخالفيا في الحكـ أما إذا خالفيا في المعنى

فيجب أف يخالفيا في الحكـ كما أف المعنى في المسح عمى الخفيف لما كاف مخالفاً لمعنى المسح
عمى العمامة ،كالقفازيف أكجب اختبلؼ الحكـ فييما(ٗ).

ب -نكقشت أدلة المذىب الثاني القائميف بكجكب الفدية عمى الحامل التي أفطرت ،بما يمي:
أكالً :ناقش اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني أدلة القائميف بكجب الفدية بأنكـ تقكلكف بأف الحمل

مرض مف األمراض ،فكيف تكجبكف الفدية في ذلؾ ،كقد قاؿ تعالى :ﱡ ﱥﱦﱧ
ﱯﱠ  ،فإنو لـ يذكر في اآلية كجكب اإلطعاـ عمى المريض،
ﱨﱩ ﱪﱫﱬ ﱭﱮ ﱰ
فإذا عددتـ الحمل مرض مف األمراض فبل يسمـ لكـ أف تكجبكا اإلطعاـ(.)5

ﱶﱠ  ،نكقش بأف:
ﱷ
ثانياً :أف استدالليـ بقكلو تعالى :ﱡ ﱱﱲ ﱳﱴﱵ
اآلية نسخت بما جاء في الصحيحيف عف سممة بف األككع قاؿ " :لما نزلت{ :كعمى الذيف

(ٔ) انظر :ابف قدامة ،المغني.ٛٓ/ٖ:

(ٕ) انظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٖٗٛ/ٖ :
(ٖ) انظر :المرجع السابق.

ٖ.ٖٗٛ/

(ٗ) انظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٖٗٛ/ٖ :
(٘) الشيباني ،الحجة.ٗٓٓ/ٔ :
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يطيقكنو فدية طعاـ مسكيف} «كاف مف أراد أف يفطر كيفتدي ،حتى نزلت اآلية التي بعدىا

فنسختيا»(ٔ).

أجيب عف ىذا :أف النسخ إنما نسخ التخيير فيما عدا الحامل فبقيت عمى حكـ األصل(ٕ).
نكقش ىذا :بأف الحامل غير داخمة في اآلية؛ ألف قكلو تعالى :ﱡ ﱿﲀﲁﲂﱠ ،كأف
الحامل إذا خافت كجب عمييا الفطر كلـ تخير ،كاآلية إنما تناكلت مف ُخ َير بيف أف يصكـ كىك
أفضل ،كبيف أف يفطر رخصة لو(ٖ).

ثالثاً :أما استدالليـ باألثر عف ابف عمر ،فيناقش ىذا :بأف ما ركؼ عنو  الفدية دكف

القضاء ،كالخبلؼ في مسألتنا ىذه في الجمع بينيما(ٗ).

رابعاً :أما استدالليـ بأف مقيمة صحيحة باشرت الفطر بعذر معتاد ،يناقش :بأف الفطر إذا كاف
بعذر فإف حكمو يككف مخففاً فمما كاف الفطر بغير عذر ال فدية فيو فإف المعذكر أكلى أف يعفى

مف الفدية(٘).

خامساً :أما استدالليـ :بأف الصكـ يجتمع فيو الكفارة العظمى  ،فجاز أف يجتمع فيو الكفارة
الصغرػ كالحج ،فنكقش ىذا :بأف في الحج ال يجتمع القضاء كالفدية في مذىبنا( ،)ٙكأف الحج
تجب فيو الفدية كاف أدػ المناسؾ في كقتيا ،كالفدية ال تجتمع مع الصكـ في كقتو فمـ تجتمع مع

القضاء بعد الكقت(.)ٚ

الرأي الراجح:

بعد بياف األدلة كمناقشتيا يبدك لي أف الراجح ىك ما ذىب إليو القائمكف بعدـ كجكب

الفدية عمى الحامل إذا أفطرت خكفاً عمى كلدىا ،كذلؾ لممسكغات التالية:
أكالً :قكة أدلة أصحاب ىذا المذىب في االستدالؿ عمى قكليـ.

ثانياً :أف ىذا قكؿ أكثر أىل العمـ ،كخاصة األئمة الكبار كاإلماـ أبي حنيفة ،كركاية عف اإلماـ
مالؾ ،كالحسف البصرؼ كعطاء بف رباح كأبي ثكر.

(ٔ) صحيح البخارؼ :كتاب الصكـ ،باب {فمف شيد منكـ الشير فميصمو} ،ٕ٘/ٙ ،ح.ٗ٘ٓٚ
(ٕ) انظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٖٗٚ/ٖ :
(ٖ) انظر :القدكرؼ ،التجريد.ٔ٘ٓٚ/ٖ :
(ٗ) انظر :المرجع السابق.ٜٔ٘ٓ/ٖ :
(٘) انظر :المرجع السابق.ٜٔ٘ٓ/ٖ :
( )ٙالمذىب الحنفي.

( )ٚانظر :القدكرؼ ،التجريد.ٜٔ٘ٓ/ٖ :
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ثالثاً :تكافقاً مع مقاصد الشريعة ،كالتي تعمل عمى التيسير عمى العباد ،كرفع الحرج عنيـ ،فمك

أكجبنا الفدية مع القضاء لربما شق عمى الحامل كأكقعناىا في حرج ،كال سيما أف النساء يعترييف

كثير مف األعذار كالحيض كالنفاس كالحمل.
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المطمب الرابع :الكفارة عمى الشيخ الكبير

قاؿ دمحم بف الحسف الشيباني(رحمو هللا)«:قاؿ أبك حنيفة(رحمو هللا) :في الشيخ الكبير

الذؼ ال يقدر عمى الصكـ لكبر يأتي عميو شير رمضاف أنو يطعـ مكاف كل يكـ مسكيناً نصف
صاع مف حنطة أك صاعاً مف شعير أك تمر.
كقاؿ أىل المدينة ال نرػ الفداء كاجباً عمى الناسي كأحب إلينا أف يقضيو مف قكؼ عميو فمف فدػ

فإنما يطعـ مكاف كل يكـ مداً بمد النبي .)ٔ(»
تحرير محل النزاع:

أجمع الفقياء عمى أف الشيخ الكبير كالعجكز المذيف ال يستطيعاف الصكـ ليما أف يفط ار(ٕ).

كاختمفكا في كجكب الفدية إذا أفطر الشيخ الكبير كالعجكز المذاف ال يقد ارف عمى الصكـ في

الكاجب عمييما ،عمى مذىبيف(ٖ):

المذىب األكؿ :ما ذىب إليو جميكر الفقياء مف الحنفية(ٗ) ،كالشافعية في المذىب(٘)،
كالحنابمة( ،)ٙإلى كجكب الفدية عمى الشيخ الكبير العاجز عف الصياـ.

قاؿ أبك حنيفة(رحمو هللا)« :في الشيخ الكبير الذؼ ال يقدر عمى الصكـ لكبر يأتي عميو شير
رمضاف أنو يطعـ مكاف كل يكـ مسكيناً نصف صاع مف حنطة أك صاعاً مف شعير أك تمر
»(.)ٚ

قاؿ النككؼ(رحمو هللا) «:قاؿ الشافعي كاألصحاب :الشيخ الكبير الذؼ يجيدىما الصكـ أؼ يمحقو
بو مشقة شديدة كالمريض الذؼ ال يرجى برؤه ال صكـ عمييما ببل خبلؼ  ...كيمزميما الفدية
عمى أصح القكليف»(.)ٛ

كقاؿ ابف قدامة المقدسي(رحمو هللا)«:أف الشيخ الكبير كالعجكز إذا كاف يجدىما الصكـ كيضق
عمييما مشقة شديدة فميما أف يفط ار كيطعما لكل يكـ مسكينا»(.)ٜ

(ٔ) الشيباني ،الحجة .ٖٜٛ-ٖٜٚ/ٔ :
(ٕ) انظر :ابف رشد ،بداية المجتيد ،ٖٙ/ٕ :كابف المنذر ،اإلشراؼ.ٕٔ٘/ٖ :
(ٖ) انظر :المرجعاف السابقاف.ٕٔ٘/ٖ ،ٖٙ/ٕ :

(ٗ) انظر :السرخسي ،المبسكط ،ٔٛٓ/ٖ :كالزيمعي ،تبييف الحقائق ،ٖٖٚ/ٔ:كالكاساني ،البدائع.ٜٚ/ٕ :
(٘) انظر :النككؼ ،الركضة ،ٖٕٛ/ٕ :كالنككؼ ،المجمكع.ٕٕ٘/ٙ :
( )ٙانظر :ابف قدامة ،المغني ،ٕٛ/ٖ :كالمرداكؼ ،اإلنصاؼ.ٕٛٗ/ٔ :
( )ٚالشيباني الحجة .ٖٜٚ/ٔ :

( )ٛالنككؼ ،المجمكع.ٕ٘ٛ/ٙ :
( )ٜابف قدامة ،المغني.ٕٛ/ٖ:
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المذىب الثاني :ما ذىب إليو المالكية(ٔ) ،كالشافعية في ٍ
قكؿ ثاف (ٕ) ،ال شيء عمى الشيخ مف
الفدية كال الكفارة.
قاؿ اإلماـ مالؾ(رحمو هللا)«:كال أرػ ذلؾ كاجباً ،كأحب إلي أف يفعمو إذا كاف قكياً عميو ،فمف
فدػ فإنما يطعـ مكاف كل يكـ مداً بمد النبي .)ٖ(»
سبب الخالؼ:
يرجع سبب الخبلؼ في المسألة إلى اختبلؼ العمماء في قراءة قكلو تعالى:ﱡ ﱰﱱﱲ
ﱳﱠ (البقرة ،)ٔٛٗ :فمف عمل بالقراءة التي لـ تثبت في المصحف إذا كردت مف طريق
اآلحاد العدكؿ ،جعل الشيخ الكبير منيـ ،كمف لـ يكجب العمل بيذه القراءة ،جعل حكـ الشيخ

الكبير حكـ المريض الذؼ يستمر حالو في المرض حتى مكتو(ٗ).

أدلة المذاىب:

أ -أدلة المذىب األكؿ :القائميف بكجكب الفدية عمى الشيخ الكبير الذؼ ال يطيق الصكـ ،استدلكا
بالقرآف كاألثر كالمعقكؿ.

أكالً -القرآف:

ﱶ ﱠ (البقرة.)ٔٛٗ :
ﱷ
قكلو تعالى :ﱡ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

كجو الداللة :دلت اآلية بمنطكقيا عمى كجكب الفدية عمى مف ال يطيق الصكـ لكبر سنو ،كال
يقدر أف يترؾ الطعاـ ،أك لمرض ال يرجى برؤه ،فدلت اآلية بداللة النص عمى كجكب الفدية
عمى الشيخ الكبير لكجكد عمة عدـ االستطاعة عمى الصياـ فيو ،كقد كاف يصكـ في شبابو كلكنو
ضعف لكبره؛ فكجب عميو الفدية؛ ألنو ال يرجى أف يقدر عمى الصياـ حتى مكتو(٘).

ثانياً -األثر:

(ٔ) انظر :المكاؽ ،التاج كاإلكميل ،ٗٔٗ/ٕ:كالنفراكؼ ،الفكاكو الدكاني.ٖٜٓ/ٔ:
(ٕ) انظر :النككؼ ،ركضة الطالبيف ،ٖٕٛ/ٕ :كالنككؼ ،المجمكع.ٕٕ٘/ٙ :
(ٖ) اإلماـ مالؾ ،المكطأ.ٖٓٚ/ٔ :

(ٗ) انظر :ابف رشد ،بداية المجتيد.ٖٙ/ٕ :
(٘) انظر :الجصاص ،أحكاـ القرآف.ٕٔ٘/ٔ:
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طٍ
اء ،س ِم َع ْاب َف َعَّب ٍ
ﱶﱠ
ﱷ
اس َ ،يْق َأُر ﱡ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ
َٔ -ع ْف َع َ
َ
الشْي ُخ َ ِ
اؿ ْاب ُف َعب ٍ
َّاسَ« :لْي َس ْت ِبمْن ُسك َخ ٍة ُى َك ا
الك ِب َيرُة الَ
المْ أَر ُة َ
(البقرةَ ،)ٔٛٗ :ق َ
الكب ُيرَ ،ك َ
َ
ِ
َف َي ُصكما ،فَمي ْط ِعم ِ
يع ِ
اف ُك ِّل َي ْك ٍـ ِم ْس ِكيًنا»(ٔ).
اف أ ْ
اف َم َك َ
َي ْس َتط َ
َ
َ
كجو الداللة :دؿ األثر صراحة عمى أف المقصكد في اآلية ىك الشيخ الكبير ،كالمرأة الكبيرة ،كأف
عمييما الفدية؛ فيطعماف عف كل يكـ مسكيناً(ٕ).

ِ
امْي ِفُ ،ك ال َي ْك ٍـ ِم ْس ِكيًناُ ،خْب ًاز َكَل ْح ًما،
اما أ َْك َع َ
ٕ -عف أنس  « أَ ْط َع َـ أََنس َب ْع َد َما َكبَر َع ً
طَر»(ٖ).
َكأَ ْف َ
كجو الدال لة :دؿ بظاىره داللة جمية ال خفاء فييا ،كال تحتمل التأكيل عمى كجكب الفدية عمى
الشيخ الكبير الذؼ ال يطيق الصياـ ،بإطعاـ مسكيناً عف كل يكـ أفطره(ٗ) ،كلعل فعل أنس  لـ

يكف عف اجتياد منو ،بل سمعو مف رسكؿ هللا  فامتثل لذلؾ.

ثالثاً -القياس:

ٔ -القياس عمى صياـ كفارة الظيار ،كالعمة المشتركة بينيما أف كل منيما صياـ كاجب؛ فكما
جاز اسقاط الصكـ في كفار الظيار إلى البدؿ كىك اإلطعاـ عند عدـ القدرة عمى الصياـ ،فمما

تعذر الصكـ عمى الشيخ الكبير كالمرأة الكبيرة اُسقط الصكـ إلى البدؿ(٘).

اجب
ٕ -كألف الصياـ عبادة تجبر بالماؿ كالحج يجبر فكاتو بالماؿ؛ فيحج عنو غيره ،كألنو ك ٌ
عمى صاحبو ،فيجبر عدـ قدرة الشيخ الكبير عمى الصياـ بالماؿ فيطعـ عف كل يكـ مسكيناً(.)ٙ

ب -أدلة المذىب الثاني :القائميف بعدـ كجكب الفدية عمى الشيخ الكبير الذؼ ال يطيق الصكـ،
استدلكا بالقياس كالمعقكؿ.
ٔ -قياس الشيخ الكبير عمى المسافر كالمريض ،كالعمة المشركة بينيما أنيـ معذكركف ،فالشيخ
الكبير ال يطيق الصياـ لكبره ،كما أف المسافر كالمريض يشق عمييما الصكـ ٍ
لعذر قائـ بيما(.)ٚ
(ٔ) أخرجو البخارؼ ،الجامع الصحيح ،كتاب تفسير القرآف ،باب قكلو{ :أياماً معدكدات فمف كاف منكـ مريضاً أك
عمى سفر فعدة مف أياـ أخر }،ٕ٘/ٙ ،ح ٘ٓ٘ٗ.

(ٕ) ابف حجر ،الفتح.ٔٛٓ/ٛ :

(ٖ) أخرجو البخارؼ ،الجامع الصحيح ،كتاب تفسير القرآف ،باب قكلو{ :أياما معدكدات فمف كاف منكـ مريضاً أك
عمى سفر فعدة مف أياـ أخر } ،ٕ٘/ٙ ،ذكره البخارؼ في ترجمة الباب قبل ح ٘ٓ٘ٗ.
(ٗ) انظر :العيني ،عمدة القارؼ.ٔٓٗ/ٔٛ :

(٘) انظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير ٖ.ٗٙٙ/
( )ٙالماكردؼ ،الحاكؼ الكبير ٖ.ٗٙٙ/

( )ٚانظر :القاضي عبد الكىاب ،اإلشراؼ ،ٖٜٗ/ٔ :كالباجي ،المنتقى.ٚٓ/ٕ :
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ٕ -قياس الشيخ الكبير عمى المريض كالمكره؛ ألف كبلً منيما أفطر بعذر ،فمـ يمزمو إطعاـ(ٔ).

ٖ -قياس الشيخ الكبير عمى الطفل؛ ألف الطفل مفطر ال يمزمو القضاء ،فمـ يمزمو إطعاـ؛
ككذلؾ الشيخ الكبير(ٕ).

المعقكؿ:
«إف الفدية غير كاجبة عمى مف ال يطيق الصياـ؛ ألف هللا تعالى لـ يكجب الصياـ عمى
مف ال يطيقو؛ ألنو لـ يكجب فرضاً إال عمى مف أطاقو كالعاجز عف الصكـ كالعاجز عف القياـ
في الصبلة ،ككاألعمى العاجز عف النظر ال يكمفو ،كأما الفدية فمـ تجب بكتاب مجتمع عمى
تأكيمو كال سنة يفقييا مف تجب الحجة بفقيو كال إجماع في ذلؾ عف الصحابة كال عف مف بعدىـ
كالفرائض ال تجب إال مف ىذه الكجكه كالذمة بريئة»(ٖ).
مناقشة األدلة:

أ -نكقشت أدلة المذىب األكؿ –القائميف بكجكب الفدية عمى الشيخ الكبير -بما يمي:

أكالً :قالكا إف الفدية ال يكجد فييا شيء إال بدليل ال تنازع فيو ،كاالختبلؼ عف السمف في إيجاب
الفدية مكجكد كالركايات في ذلؾ عف ابف عباس مختمفة(ٗ).

ِ
ام ْي ِف؛ يناقش:
ثانياً :أف استدالليـ باألثر عف أنس بف مالؾ  أنو أَ ْ
اما أ َْك َع َ
ط َع َـ َب ْع َد َما َكب َر َع ً
أنو يحمل عمى االستحباب ،بأف يككف طعامو عف نفسو تبرعاً كتطكعاً كىك الظاىر في األخبار
عنو في ذلؾ»(٘).

ب -نكقشت أدلة المذىب الثاني –القائميف بعدـ كجكب الفدية بدؿ اإلفطار -بمايمي:

أكالً :ناقش اإلماـ ُمحمد بف الحسف(رحمو هللا) أدلة القائميف بعدـ كجكب الفدية بأف هللا تعالى قاؿ:

فدية طعاـ
ﱡ ﱱ ﱲ ﱳﱠ (البقرة ،)ٔٛٗ :فقد فسرىا ابف عباس أف عمى الذؼ يطكقكنو َ

مسكيف كطعاـ المسكيف ال يككف ىذا القدر أليس هللا تعالى قد قاؿ في كتابو في إطعاـ اليميف:

ﱡ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ (المائدة)ٜٚ :؛ أفميس يطعـ كل مسكيف نصف صاع مف بر بصاع

(ٔ) انظر :القاضي عبد الكىاب ،اإلشراؼ.ٖٜٗ/ٔ :
(ٕ) انظر :المرجع كالسابق.ٖٜٗ/ٔ :
(ٖ) ابف عبد البر ،االستذكار.ٖٖٙ/ٖ :

(ٗ) انظر :ابف عبد البر ،االستذكار.ٖٖٙ/ٖ :
(٘) انظر :الباجي ،المنتقى ،ٚٓ/ٕ :كابف عبد البر ،االستذكار.ٖٖٙ/ٖ :
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رسكؿ هللا  أك يشبع مرتيف لغدائو كعشاءه فكذلؾ ينبغي أف يطعـ ما يشبعو لغدائو كعشاءه أك
يعطى نصف صاع مف بر أك صاعاً مف تمر أك شعير»(ٔ).

ثانياً :يناقش :قياسيـ عمى المسافر ،أنو مردكد بصكـ كفارة الظيار(ٕ).

ثالثاً :أما استدالليـ بالقياس عمى المريض كما لك اتصل بو المرض حتى المكت؛ فيناقش ىذا:
بأف المعنى في الشيخ كالمريض سكاء؛ كذلؾ أف الكاجب عمى المريض أف يقضي ما أفطره مف

أياـ ،فإف عجز ،عف قضائو حتى أدركو المكت سقط عنو ،فتحقق فييما معنى العجز سكاء،

كالكاجب عمى الشيخ اليرـ الفدية فإذا مات قبل القدرة عف القضاء سقطت عنو فيما في معنى

العجز سكاء كانما اختمفا فيما لزميما قبل العجز(ٖ).

الرأي الراجح:
بعد عرض أقكاؿ المذاىب كأدلتيـ كمناقشتيا ،يظير لي أف الراجح ىك ما ذىب إليو

جميكر الفقياء القائمكف بكجكب الفدية عمى الشيخ الكبير الذؼ ال يطيق الصياـ ،لممسكغات

التالية:

أكالً :كجاىة أدلة الجميكر كقكتيا في استدالليـ عمى الكجكب.
ثانياً :كركؼ عف ابف عباس في الصحيحيف أف اآلية في البقرة غير منسكخة كأنيا نزلت في
الشيخ الكبير(ٗ).

ثالثاً :أف ىذا قكؿ أكثر أىل العمـ بما فييـ الصحابة .

رابعاً :أف الجميكر استدلكا عمى صحة قكليـ بالمنقكؿ الصحيح ،كأف الفريق اآلخر استدلكا
بالمعقكؿ ،الذؼ لـ يسمـ مف المناقشة.

(ٔ) الشيباني ،الحجة.ٜٔٛ/ٔ :

(ٕ) انظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير ٖ.ٗٙٙ/
(ٖ) انظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير ٖ.ٗٙٙ/
(ٗ) كقد سبق تخريجو :صٗ.ٜ
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الفصل الثاني :مسائل االعتكاؼ
كفيو مبحثاف:

 المبحث األكؿ :تعريف االعتكاؼ كحكمو كالحكمة
مف مشركعيتو كأركانو.

 المبحث الثاني :مسائل االعتكاؼ في كتاب الحجة.

المبحث األكؿ :تعريف االعتكاؼ كحكمو كالحكمة مف
مشركعيتو كأركانو.
كفيو ثبلثة مطالب:

 المطمب األكؿ :تعريف االعتكاؼ لغة كاصطالحاً.

 المطمب الثاني :حكمو كمشركعيتو كالحكمة منيا.


المطمب الثالث :أركانو كآدابو.
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المطمب األكؿ :تعريف االعتكاؼ لغة كاصطالحاً
أكالً -االعتكاؼ لغةً:
يطمق االعتكاؼ في المغة عمى ٍ
معاف عدة:

أكليا -اإلقامة :يقاؿَ ،عكف بالمكاف :إذا أقاـ بو(ٔ).
ثانييا-المجاكرة :كمنو حديث النبي « :كاف جاكر في العشر األكاخر»(ٕ)(ٖ).

عكَف ُو أؼ حبسو ككقفو ،يعكفو كيعكفو عكفاً ،كمنو قكلو سبحانو
ثالثيا -االحتباس :عكف َ

ف
كع َك َ
كتعالى :ﱡ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱠ (الفتح ،)ٕ٘:كيقاؿ :ما عكفؾ عف كذاَ ،

عمى الشيء يعكف كيعكف عككفاً ،أؼ أقبل عميو(ٗ).

ﱋﱠ
ﱌ
رابعيا -المكاظبة كالمبلزمة(٘) :كمنو قكلو تعالى:ﱡ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ

(األعراؼ.)ٖٔٛ :
ثانياً -االعتكاؼ اصطالحاً:

ٔ -عرفو الحنفية :ىك اإلقامة في المسجد كالمبث فيو مع الصكـ كالنية(.)6

ٕ -عرفو المالكية :ىك اإلقامة في المسجد مع الصكـ كالنية(.)ٚ

ٖ -عرفو الشافعية :المبث في المسجد مف شخص مخصكص بنية(.)ٛ

(ٔ) انظر :الرازؼ ،حمية الفقياء ،ٔٔٓ/ٔ :كالبعمي ،المطمع عمى ألفاظ المقنع.ٜٔٗ/ٔ:

(ٕ) صحيح البخارؼ كتاب :فضل ليمة القدر ،باب :تحرؼ ليمة القدر في الكتر مف العشر
األكاخر،ٗٚ/ٖ،حٕٕٓٓ.

(ٖ) انظر :الفارابي ،الصحاح تاج المغة ،ٙٔٛ/ٕ:كالرازؼ ،مختار الصحاح ،ٙٗ/ٔ:كابف منظكر ،لساف
العرب.ٔ٘ٙ/ٗ:
(ٗ) انظر :الفارابي ،الصحاح تاج المغة ،ٔٗٓٙ/ٗ:كالرازؼ ،مختار الصحاح ،ٕٔٙ/ٔ:كالرازؼ ،حمية الفقياء:
ٔ ،ٔٔٓ/كالفيكمي ،المصباح المنير.ٕٗٗ/ٕ:

(٘) انظر :أبك حبيب  ،القامكس الفقيي.ٕٜ٘/ٔ :
( )ٙانظر :الزيمعي ،تبيف الحقائق ،ٖٗٚ/ٔ :كالمرغيناني ،اليداية.ٕٜٔ/ٔ:
السالِؾ ،ٗٔ/ٔ:كالقاضي عبد الكىاب ،المعكنة ،ٜٗٛ/ٔ:كالقركؼ،
( )ٚانظر :عبد الرحمف بف عسكرْ ،إرَش ُاد َّ
الخبلصة الفقيية عمى مذىب السادة المالكية :ص.٘ٙ

( )ٛانظر :زكريا األنصارؼ ،الغرر البيية ،ٕٖٚ/ٕ :كالخطيب الشربيني ،اإلقناع ،ٙٗٙ/ٔ:كابف الرفعة ،كفاية
التبيو.ٗٔٛ/ٙ:
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َّللا تعالى عمى صفة مخصكصة ،مف مسمـ طاىر
ٗ -عرفو الحنابمة :كىك لزكـ المسجد لطاعة ّ
غسبل(ٔ).
مما يكجب ً
كبالنظر في التعريفات السا ِبقة يظير منيا ما يمي:

أ -أف المذاىب األربعة متفقة عمى أف االعتكاؼ ىك الزكـ كاإلقامة في المسجد بنية الطاعة هلل
تعالى.

ب -أنيـ اختمفكا في اشتراط الصكـ في االعتكاؼ عمى مذىبيف(ٕ).

كعمى ىذا :فإنو يبدك لي أف ما عرفو الحنابمة ىك أحرػ التعريفات عندؼ« :كىك لزكـ المسجد

َّللا تعالى عمى صفة مخصكصة ،مف مسمـ طاىر» ،كليذا سنتناكؿ مفردات ىذا التعريف
لطاعة ّ
بالشرح.
شرح التعريف

قيد في التعريف خرج بو لزكـ الدار ،كُلزكـ المدرسة ،كُلزكـ الرباط؛ فإنو
قكُلوُ« :لزكـ المسجد» ٌ
ال يسمى اعتكافاً(ٖ).
َّللا تعالى» البلـ ىنا لمتعميل ،أؼ :أنو لزـ المسجد لطاعة هللا ،ال لبلنعزاؿ عف
قكلو« :لطاعة ا

الناس ،كال مف أجل أف يأتيو أصحابو كرفقاؤه يتحدثكف عنده ،بل لمتفرغ لعبادة هللا كطاعتو ،كال
مف أجل الراحة كالنكـ في المسجد(ٗ).

ؤد عمى الصفة الشرعية
قكلو« :عمى صفة مخصكصة» ٌ
قيد في التعريف خرج بو كل اعتكاؼ لـ ُي َ
المذككرة في كتب الفقو(٘).
قيد في التعريف خرج بو الكافر ألف االعتكاؼ عبادة هلل فبل تقبل منو،
قكلو« :مف مسمـ طاىر» ٌ
«طاىر» قيد ثاني خرج بو كل مف لبث بجنابة أك حيض أك نفاس(.)ٙ

(ٔ) انظر :المرداكؼ ،اإلنصاؼ ،ٖ٘ٛ/ٖ:كالزركشي ،شرح الخرقي ،ٖ/ٖ:كالحجاكؼ ،اإلقناع ،ٖٕٔ/ٔ :كابف
تيمية ،شرح العمدة.ٚٓ٘/ٕ:

(ٕ) سيأتي الكبلـ عمى ىذه المسالة في بحثنا ىذا ،كباختصار فقد ذىب الحنفية كالمالكية :إلى اشتراط الصكـ
في االعتكاؼ ،كذىب الشافعية كالحنابمة :إلى عدـ اشتراطو فيو.
(ٖ) انظر :ابف العثيميف ،الشرح الممتع.٘ٓٓ-ٜٜٗ/ٙ:
(ٗ) انظر :المرجع السابق.٘ٓٓ/ٙ:

(٘) انظر :ابف مفمح ،المبدع.ٙٓ/ٖ :
( )ٙانظر :المرجع السابق.ٙٓ/ٖ :
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المطمب الثاني :حكمو كمشركعيتو كالحكمة منيا
أكالً -حكـ االعتكاؼ:
اتفق الفقياء عمى سنية االعتكاؼ ،كأجمعكا عمى أنو ال يجب عمى المكمف إال أف يكجبو
عمى نفسو بالنذر(ٔ) ،كىذا عمى خبلؼ في مرتبة سنيتو(ٕ).

ثانياً -أدلة مشركعية االعتكاؼ:

ثبت مشركعية االعتكاؼ بالكتاب كالسنة كاجماع األمة:

أكالً -الكتاب:

ﱻ ﱠ(البقرة.)ٔٛٚ:
ﱼ
ٔ -قكلو تعالى :ﱡ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
كجو الداللة :دلت اآلية عمى إضافة االعتكاؼ إلى المساجد المختصة بالقربات ،كترؾ الكطء

المباح ألجمو ،عمى أنو قربة هلل تعالى(ٖ).

ٕ -قكلو تعالى :ﱡﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﱠ

(البقرة.)ٕٔ٘:

كجو الداللة :دلت اآلية داللة كاضحة عمى مشركعية االعتكاؼ بذكره ضمف القربات التي ُيطير
ِِ
ِ ِ َّ ِ ِ
يف ك ُّ َّ
السج ِ
كد} قد دؿ داللة
البيت ليا  ،فإف ظاىر قكلو تعالىَ { :
ط ِّي َار َب ْيت َي لمطائف َ
الرك ِع ُّ ُ
يف َكاْل َعاكف َ َ
ال خفاء فييا عمى جكاز فعل االعتكاؼ في البيت(ٗ) ،كىذه شريعة إبراىيـ كاسماعيل كىي شريعة
مف قبمنا؛ كألف النبي أقر االعتكاؼ بقكلو كفعمو.

ثانياً -السنة:

ِ
عف ع ِائشة -ر ِ
ا
النِب ِي « :أ ا ِ
َّللاُ َع ْنياَ -زْك ِج َّ
اف
ضي َّ
هللا َعَمْيو َك َسام َـَ ،ك َ
َف الانب اي َصمى ُ
َ
ّ
َْ َ َ َ َ َ
يع َت ِكف الع ْشر األَك ِ ِ
ا
اج ُو ِم ْف َب ْع ِد ِه»(٘).
اع َت َك َ
َّللاُ ،ث اـ ْ
اخَر م ْف َرَم َض َ
ف أ َْزَك ُ
اف َح اتى َت َكف ُ
َْ ُ َ َ َ
اه ا ُ
كجو الداللة :دؿ الحديث بظاىره أف االعتكاؼ قربة هلل تعالى كأنو مف األعماؿ التي يرضاىا هللا
عزكجل ،فقد دؿ الحديث عمى االستحباب المطمق في االعتكاؼ ،كاستحبابو في رمضاف خاصة،
(ٔ) انظر :ابف المنذر ،اإلشراؼ ،ٔ٘ٛ/ٖ:كابف المنذر ،اإلجماع :صٓ٘.

(ٕ) اختمف الفقياء في مرتبة سنية االعتكاؼ :فقاؿ الحنفية  :إنو سنة مؤكدة في العشر األكاخر مف رمضاف،
كمستحب فيما عدا ذلؾ ،كالمشيكر عند المالكية  ،أنو مندكب مؤكد كليس بسنة ،كذىب الشافعية إلى أنو سنة
مؤكدة ،في جميع األكقات  ،كفي العشر األكاخر مف رمضاف ،كقاؿ الحنابمة  :إنو سنة في كل كقت  ،كآكده في
رمضاف ،كآكده في العشر األكاخر منو .انظر :ك ازرة األكقاؼ الككيتية ،المكسكعة الفقيية.ٕٓٛ/٘:
(ٖ) انظر :الزحيمي ،الفقو اإلسبلمي.ٔٚ٘ٔ/ٖ:
(ٗ) انظر :الجصاص ،أحكاـ القرآف.ٜٔ/ٔ :

(٘) صحيح البخارؼ ،كتاب االعتكاؼ ،باب االعتكاؼ في العشر األكاخر ،ٗٚ/ٖ،ح.ٕٕٓٙ
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كفي العشر األكاخر عمى ٍ
كجو أخص؛ فيك سنة مؤكدة ،كفي الحديث دليل عمى تأكيد االستحباب

الذؼ يظير مف لفع المداكمة(ٔ).
ثالثاً -اإلجماع:

أجمع فقياء األمة مف السمف كالخمف عمى مشركعية االعتكاؼ كأنو قربة هلل تعالى(ٕ).

ثالثاً -الحكمة مف مشركعيتو:

ٔ -االعتكاؼ فيو حضكر القمب ،كاإلقباؿ بالكمية عمى عبادة هللا تعالى طمباً لمزلفى ،كتجنب
النفس ىمكـ الدنيا التي ىي حاجب عما يطمبو العبد مف القربى ،كفيو استغراؽ المعتكف أكقاتو

في الصبلة إما حقيقة أك حكماً ،ألف المقصد األساسي مف تشريع االعتكاؼ انتظار الصبلة في
الجماعات  ،كتشبيو المعتكف نفسو بالمبلئكة الذيف ال يعصكف هللا ما أمرىـ كيفعمكف ما يؤمركف،
كيسبحكف الميل كالنيار ال يفتركف.

ٕ -كاف مف حكمة مشركعيتو تصفية مرآة العقل في كقتو ،كحبس النفس عف الشيكات  ،ككف
المساف عما ال ينبغي(ٖ).

صفاء لمقمب كذلؾ بمراقبة الرب كاإلقباؿ كاالنقطاع إلى العبادة في أكقات
ٖ -كفي االعتكاؼ
ٌ
الفراغ ،متجرداً ليا ،كهلل تعالى ،مف شكاغل الدنيا كأعماليا ،كمسّمِماً النفس إلى المكلى بتفكيض
أمرىا إلى عزيز جنابو كاالعتماد عمى كرمو كالكقكؼ عمى ببابو ،كمبلزمة عبادتو في بيتو
سبحانو كتعالى كالتقرب إليو ليقرب مف رحمتو ،كالتحصف بحصنو عز كجل ،فبل يصل إليو عدكه
بكيده كقيره ،لقكة سمطاف هللا كقيره كعزيز تأييده كنصره ،فيك مف أشرؼ األعماؿ كأحبيا إلى هللا
(ٗ)

تعالى ،فإذا انضـ إليو الصكـ عند مف اشترطو لصحة االعتكاؼ
يفيض عمى الصائميف مف طيارة القمكب ،كصفاء النفكس(٘).

ازداد المؤمف قرباً مف هللا بما

(ٔ) انظر :النككؼ ،شرح صحيح مسمـ.ٗٓ/ٕ:
(ٕ) انظر :ابف المنذر ،اإلشراؼ ،ٔ٘ٛ/ٖ:كابف القطاف ،اإلقناع.ٕٕٗ/ٔ:
(ٖ) انظر :ك ازرة األكقاؼ الككيتية ،المكسكعة الفقيية ،ٕٓٚ/٘:كالصاكؼ ،بمغة السالؾ.ٜٗٙ/ٔ:
(ٗ) مذىب الحنفية كالمالكية.

(٘) انظر :الزحيمي ،الفقو اإلسبلمي كأدلتو.ٔٚ٘ٔ/ٖ:
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المطمب الثالث :أركانو كآدابو
أكالً -أركاف االعتكاؼ:
أركاف االعتكاؼ عند الجميكر أربعة خبلفاً لمحنفية(ٔ) ،كىي:
ٔ -المعتكف :كىك المكمف الذؼ أراد االعتكاؼ.
ٕ -النية :ىي القصد ،كىنا أف يقصد التقرب إلى هللا باالعتكاؼ.

ٖ -المعتكف فيو :كىك المكضع كالمكاف الذؼ يعتكف فيو ،كىي المساجد بإجماع الفقياء(ٕ).
ٗ -المبث في المسجد :كىك اإلقامة في المسجد.

كذىب الحنفية إلى أف ركف االعتكاؼ ىك المبث في المسجد فحسب(ٖ).

كزاد المالكية عمى ىذه االركاف ركناً خامساً كىك الصكـ ،كسيأتي الكبلـ عف ىذه المسألة(ٗ).
ثانياً -آدابو:

ٔ -يستحب لممعتكف التشاغل في جميع أكقاتو بالصبلة ،كتبلكة القرآف كتدبره ،كذكر هللا تعالى
نحك ال إلو إال هللا  ،كمنو االستغفار ،كالتفكر ،كالصبلة عمى النبي  ،كالتفقو في الديف ،كنحك

ذلؾ مف الطاعات المحضة ،كليس المقصكد مف االعتكاؼ كثرة الثكاب فحسب ،بل صفاء مرآة
القمب الذؼ بو سعادة الدنيا كاآلخرة.

سيما في العشر األخير مف
ٕ -يندب االعتكاؼ في رمضاف ،ألنو مف أفضل الشيكر ،ال ّ
رمضاف؛ ألف فييا ليمة القدر التي ىي خير مف ألف شير.
ٖ -يستحب لممعتكف المكث في المسجد ليمة العيد كيكاصل اعتكافو حتى يخرج منو إلى
المصمى.

ٗ -يندب لممعتكف أف يجتنب كل ماال ُيعنيو مف األقكاؿ كاألفعاؿ ،كال يكثر الكبلـ؛ ألف مف كثر
كبلمو كثر َسقطو ،كيجتنب كذلؾ الجداؿ كالمراء كالسباب كالفحش ،كال يتكمـ المعتكف إال بخير،
كال بأس بالكبلـ لحاجتو(٘).

(ٔ) ك ازرة األكقاؼ الككيتية ،المكسكعة الفقيية.ٕٜٓ/٘ :
(ٕ) انظر :ابف رشد ،بداية المجتيد ،ٚٚ/ٕ:كك ازرة األكقاؼ الككيتية ،المكسكعة الفقيية.ٕٔٔ/٘:
(ٖ) انظر :السمرقندؼ ،تحفة الفقياء.ٖٖٚ/ٔ :
(ٗ) انظر :ميارة ،الدر الثميف.ٜٕٗ/ٔ :

(٘) انظر :الزحيمي ،الفقو اإلسبلمي كأدلتو.ٖٔٗ-ٕٔٗ/ٖ :
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المبحث الثاني :مسائل االعتكاؼ في كتاب الحجة
كفيو ثبلثة مطالب:

المعتكف مف غير ضركرة.
 المطمب األكؿ :الخركج مف
َ
 المطمب الثاني :المسجد الذي يصح فيو االعتكاؼ.
 المطمب الثالث :اشتراط الصكـ لالعتكاؼ.
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المطمب األكؿ :الخركج مف المعت َكف مف غير ضركرة.

قاؿ دمحم بف الحسف الشيباني (رحمو هللا)«:قاؿ أبك حنيفة (رحمو هللا) :ال يككف المعتكف
معتكفاً حتى يجتنب ما يجتنبو المعتكف كال يخرج مف المسجد إال لغائط أك بكؿ أك جمعة يخرج
عند الزكاؿ كال ينبغي لو أف يخرج لعيادة مريض كال لصبلة جنازة.
كقاؿ أىل المدينة :ال يككف المعتكف معتكفاً حتى يجتنب ما يجتنبو المتعكف مف عيادة المريض

كالصبلة عمى الجنازة كاتباعيا كدخكؿ البيت إال لحاجة اإلنساف كأشباه ذلؾ كذلؾ أف رسكؿ هللا

 كاف إذا اعتكف لـ يدخل البيت إال لحاجة اإلنساف«(ٔ).
تحرير محل النزاع:

أجمع الفقياء عمى أنو يجب عمى المعتكف الخركج إلى الجمعة(ٕ).

كأجمعكا عمى أنو إذا كجب عميو بالنذر اعتكاؼ أياـ يتخمميا يكـ الجمعة أف المستحب لو أف

يعتكف في المسجد الذؼ تقاـ فيو الجمعة؛ لئبل يخرج مف معتكفو ليا(ٖ).
كأجمعكا عمى أف لممعتكف أف يخرج مف معتكفو لمغائط كالبكؿ(ٗ).

كاختمفكا في حكـ مف خرج مف معتكفو مف غير حاجة أك ضركرة ،عمى مذىبيف:

المذىب األكؿ :ما ذىب إليو الحنفية(٘) ،كالمالكية( ،)ٙكالحنابمة( ،)ٚإلى عدـ جكاز خركج

ِ
المعتكف مف المسجد إال لمضركرة أك لحاجة اإلنساف.

قاؿ السمرقندؼ(رحمو هللا)« :كأما ركف االعتكاؼ فيك كاسمو كىك الميث كالمقاـ في المسجد؛

كاذا كاف كذلؾ فيحرـ الخركج مف معتكفو؛ ألنو يضاده كال بقاء لمشيء مع ضده كابطاؿ العبادة

حراـ ،كانما يباح الخركج ألجل الضركرة ،كذلؾ لحاجة البكؿ كالغائط كألداء الجمعة؛ ألنيا فرض
عميو»(.)ٛ

(ٔ) الشيباني ،الحجة.ٗٔٗ-ٕٗٔ/ٔ:
(ٕ) ابف ىبيرة الشيباني ،اختبلؼ األئمة العمماء.ٕٙٔ/ٔ:
ّ
(ٖ) المرجع السابق.ٕٙٔ/ٔ:

(ٗ) انظر :ابف المنذر ،اإلجماع :صٓ٘ ،كلو ،اإلشراؼ ،ٕٔٙ/ٖ:كابف قدامة ،المغني.ٖٔٔ/ٖ ،
(٘) انظر :السرخسي ،المبسكط ،ٔٔٚ/ٖ :كالسمرقندؼ ،تحفة الفقياء ،ٖٖٚ/ٔ :كالكاساني ،بدائع الصنائع:
ٕ ،ٔٔٗ/كابف نجيـ ،النير الفائق.ٗٙ/ٕ :

( )ٙانظر :سحنكف ،المدكنة ،ٕٜٕ/ٔ :كالقاضي عبد الكىاب ،عيكف المسائل :ص ،ٕٕٜكابف جزؼ ،القكانيف
الفقيية :ص٘.ٛ

( )ٚانظر :ابف قدامة ،المغني ،ٖٔٔ/ٖ :كابف مفمح ،المبدع.ٚٓ-ٜٙ/ٖ :
( )ٛالسمرقندؼ ،تحفة الفقياء.ٖٖٚ/ٔ :
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قاؿ أبي زيد القيركاني(رحمو هللا) «:كال يخرج المعتكف مف معتكفو إال لحاجة اإلنساف»(ٔ).

قاؿ ابف قدامة(رحمو هللا) « :كال يجكز لممعتكف الخركج ِإال لما ال بد منو :كحاجة ِ
اإلنساف،

كالطيارة ،كالجمعة ،كالنفير المتعيف ،كالشيادة الكاجبة ،كالخكؼ مف فتنة أك مرض ،كالحيض،
كالنفاس ،كعدة الكفاة كنحكه»(ٕ).

ِ
المعتكف مف المسجد دكف ضركرة
المذىب الثاني :ذىب الشافعية(ٖ) ،إلى جكاز خركج

أك حاجة.

قاؿ اإلماـ الشافعي(رحمو هللا)«:كال بأس باالشتراط في االعتكاؼ الكاجب ،كذلؾ أف يقكؿ إف
عرض لي عارض كاف لي الخركج»(ٗ).

سبب الخالؼ:
يرجع سبب الخبلؼ في المسألة إلى:

ٔ -اختبلؼ الفقياء في تقدير حاجة المعتكف ،كما يمزمو مف طعاـ كشراب ،كعبلج ،كغيرىا.
ٕ -اختبلفيـ في خركج المعتكف كما يترتب عميو مف نفي حقيقة االعتكاؼ كالحكمة منو ،كىك

المبث في المسجد ،فمف قاؿ بعدـ جكاز الخركج؛ قاؿ ألنو ينفي حقيقة االعتكاؼ؛ كانما أجازكه

لمضركرة(٘).

أدلة المذاىب:

أ -أدلة المذىب األكؿ :القائل بعدـ جكاز الخركج مف االعتكاؼ إال لحاجة اإلنساف ،استدلكا
بالسنة ،كالمعقكؿ.

أكالً -السنة:
ٔ -عف عائشة ،قالت-رضي هللا عنيا« :-كاف النبي  ،إذا اعتكف ،يدني إلي رأسو فأرجمو،
ككاف ال يدخل البيت إال لحاجة اإلنساف»(.)ٙ

كجو الداللة :دؿ الحديث بمنطكقو عمى أف الخركج مف االعتكاؼ ال يضر إذا خرج إلى ما

يحتاج إليو اإلنساف مف األكل كالشرب ،كدفع األخبثيف( ،)ٚكأما إذا خرج مف غير ضركرة بطل
(ٔ) أبك زيد القيركاني ،الرسالة.ٙٗ :
(ٕ) ابف قدامة ،المقنع.ٔٓٛ :
(ٖ) انظر :النككؼ ،المجمكع.ٖ٘ٚ/ٙ :
(ٗ) الشافعي ،األـ.ٔٔ٘/ٕ :
(٘) الكاساني ،بدائع الصنائع.ٔٔٗ/ٕ :

( )ٙصحيح مسمـ ،كتاب الحيض ،باب جكاز غسل الحائض رأس زكجيا كترجيمو ،ٕٗٗ/ٔ ،ح.ٕٜٚ
( )ٚالمقصكد باألخبثيف :البكؿ كالغائط.
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اعتكافو ،كاف نكػ أياما متتابعة ،لزمو االستئناؼ ،كاف لـ ِ
ينك التتابع لـ يستأنف ،كأخذ ثكاب
ً
(ٔ)
الكقت الذؼ اعتكف فيو .
ثانياً -المعقكؿ:

ٔ -إف الحاجة الضركرية لئلنساف معمكـ كقكعيا في المدة الزمانية التي يقضييا المعتكف في
االعتكاؼ ،كال يمكف قضاؤىا في المسجد فالخركج ألجميا صار مستثنى بطريق العادة(ٕ).
ً
ٕ -إف ما يحتاجو اإلنساف مف ضركريات ال بد منيا كال يمكف فعميا في المسجد فمك قمنا :يبطل
االعتكاؼ بخركجو إليو لـ يصح ألحد االعتكاؼ(ٖ).

ِ
المعتكف مف المسجد دكف ضركرة أك حاجة،
ب -أدلة المذىب الثاني القائل :بجكاز خركج
استدلكا بالمعقكؿ.

ٔ -يجكز خركج المعتكف مف المسجد ليأكل في بيتو ،دكف أف يأكل في المسجد؛ ألف األكل في
المسجد بذلة كحشمة ،كىك مأمكر بالصيانة ،كينقص المركءة فمـ يمزـ بطبلف اعتكافو(ٗ).

ٕ -يجكز خركج المعتكف مف المسجد ليأكل في بيتو؛ ألنو ربما كاف في طعامو قمة فاستحيى
مف إظياره ،أك كاف خكفاً مف فساد الطعاـ إف أخرج إلى المسجد؛ فمذلؾ جاز لو الخركج إلى
منزلو لؤلكل(٘).
مناقشة األدلة:

أ -نكقشت أدلة المذىب األكؿ –القائميف بعدـ الخركج مف االعتكاؼ إال لحاجة اإلنساف -بما
يمي:

نكقش استدالليـ بحديث عائشة-رضي هللا عنيا« -ال يخرج إال لحاجة اإلنساف» ،بأنو دؿ عمى
جكاز خركج المعتكف لمضركرة أك حاجة ماسة؛ كألف المعتكف إذا أكل في مسجد ينقص مف

مركءتو أك أف طعامو قميل فإنو جاز لو الخركج مف االعتكاؼ(.)ٙ

ب نكقشت أدلة المذىب الثاني –القائميف بجكاز الخركج -بما يمي:

(ٔ) انظر :الطيبي ،شرح المشكاة.ٖٔٙٓ/٘ :
(ٕ) انظر :السرخسي ،المبسكط.ٔٚٚ/ٖ :
(ٖ) انظر :ابف قدامة ،المغني.ٖٔٔ/ٖ :

(ٗ) انظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير ،ٜٕٗ/ٖ :كالنككؼ ،المجمكع.٘ٓٗ/ٙ :
(٘) انظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٜٖٗ/ٖ :

( )ٙانظر :المرجع السابق ،ٜٕٗ/ٖ :كالنككؼ ،المجمكع.٘ٓٗ/ٙ :
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أكالً :أف ما استدؿ بو المذىب الثاني مف معقكؿ بأف األكل في مسجد ينقص مف المركءة كغيره،
يمكف أف يناقش ىذا :بأنو ال يسمـ بو؛ كأنو ليس مف الضركرة لئلنساف فعل ذلؾ ،كأف كبلميـ
محمكؿ عمى حسف الييئة ،فبل ننفي صحة االعتكاؼ مف ذلؾ.

ثانياً :أف األكل في المسجد ىك فعل رسكؿ هللا  كالصحابة .)ٔ(

ثالثاً :أما استدالليـ باالستحياء مف قمة الطعاـ أك خكفاً مف فساده ،فيمكف أف يناقش ىذا :بأف

الخركج لجمب الطعاـ إذا كاف قميبلً ،كليس لو مف أحد يجمبو لو ؛ فإنو خركج يعتبر مف الحاجة
الضركرية ،أما خكفو مف فساده ،فيمكف أف يناقش :نضع حبلً لذلؾ ،بجمب الطعاـ الذؼ ال يفسد
بسرعة ،أك يحفع بأدكات الحفع المعاصرة.

الرأي الراجح:

بعد عرض أقكاؿ المذاىب كبياف أدلتيـ ،كمناقشتيا تبيف لي رجحاف ما ذىب إليو

الجميكر القاضي بعدـ جكاز الخركج مف االعتكاؼ إال لحاجة اإلنساف ،كذلؾ لممسكغات التالية:

أكالً :قكة أدلة الجميكر ،كضعف أدلة الشافعية.
ثانياً :أف الخركج لغير الضركرة أك لحاجة اإلنساف ينفي حقيقة االعتكاؼ ،كىك المبث في
المسجد(ٕ).

ثالثاً :أف أدلة الشافعية مف المعقكؿ ال تقكػ عمى مقاكمة الحديث الصحيح الثبكت صريح الداللة

الذؼ استدؿ بو الجميكر.

رابعاً :أف ما ذىب إليو الشافعية في قكليـ بجكاز الخركج مف المسجد محمكؿ عمى ُحسف الييئة،
كال يمزـ أف يفعمو.

(ٔ) انظر :سنف بف ماجو ،كتاب األطعمة ،باب الشكء ،ٔٔٓٓ/ٕ ،حٖٖٔٔ ،قاؿ األلباني صحيح دكف مسح
األيدؼ ،انظر :صحيح كضعيف سنف ابف ماجة.ٖٔٔ/ٚ :

(ٕ) انظر :الكاساني ،بدائع الصنائع.ٔٔٗ/ٕ :
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المطمب الثاني :المسجد الذي يصح فيو االعتكاؼ
قاؿ دمحم بف الحسف (رحمو هللا)«:قاؿ أبك حنيفة(رحمو هللا):ال بأس باالعتكاؼ في مسجد

تجمع فيو الصبلة يصمكف فيو بإماـ كمؤذف ككاف يكره أف يعتكف في مسجد بيتو كفي مسجد
ليس بمسجد جماعة تقاـ فيو الصبلة.

كقاؿ أىل المدينة :ال يعتكف إال في مسجد فيو جماعة إذا كاف في مكضع تجب فيو الجمعة فأما

إذا كاف في مكضع لست فيو جمعة فبل بأس بأف يعتكف في مسجد يككف فيو جماعة كما قاؿ
أبك حنيفة (رحمو هللا)»(ٔ).
تحرير محل النزاع:

أجمع الفقياء عمى أف األفضل في االعتكاؼ أف يككف في المسجد الحراـ ،كمسجد

الرسكؿ  ،كالمسجد األقصى(ٕ).

كأجمعكا عمى أف مف شرط االعتكاؼ أف يككف في المسجد ،إال ما ذىب إليو ابف لبابة

(ٖ)

يصح في غير المسجد(ٗ).

مف أنو

كأجمعكا عمى أف كل مف اعتكف في مسجد يقاـ فيو الجماعات فإنو يصح االعتكاؼ(٘).
كاختمفكا في المساجد األخرػ ىل يجكز فييا االعتكاؼ ،كذلؾ عمى ثبلثة مذاىب:
()ٚ

المذىب األكؿ :ذىب الحنفية( ،)ٙكالحنابمة

إلى أنو ال يصح االعتكاؼ إال في مسجد تقاـ فيو

الجماعة.

(ٔ) الشيباني ،الحجة.ٗٔٙ-ٗٔ٘/ٔ :
(ٕ) انظر :ابف المنذر ،اإلشراؼ.ٔٙٓ/ٖ :

(ٖ) ابف لبابة :ىك شيخ المالكية ،أبك عبد هللا دمحم بف يحيى بف عمر بف لبابة القرطبي ،مكلى آؿ عبيد هللا بف
عثماف ،سمع المكطأ مف يحيى بف مزيف  -صاحب مطرؼ بف عبد هللا  ،-انتيت إليو اإلمامة في المذىب .قاؿ

ابف الفرضي :ككاف حافظا ألخبار األندلس ،لو حع مف النحك كالشعر ،كلي الصبلة بقرطبة ،كركػ عنو خمق

كثير ،كلـ يكف لو عمـ بالحديث ،بل ينقل بالمعنى .تكفي في شعباف ،سنة أربع عشرة كثبلث مائة ،كلو تسعكف
سنة .انظر :الذىبي ،سير أعبلـ النببلء.ٜٗ٘/ٔٗ:

(ٗ) انظر :ابف رشد ،بداية المجتيد.ٚٚ/ٕ :
(٘) انظر :ابف ىبيرة ،اإلفصاح عف معاني الصحاح.ٕٙٛ/ٔ :
( )ٙانظر :السرخسي ،المبسكط ،ٔٔ٘/ٖ :كالكاساني ،بدائع الصنائع ،ٖٔٔ/ٕ :كالزيمعي ،تبييف الحقائق:
ٔ.ٖ٘ٓ/

( )ٚانظر :ابف قدامة ،المغني ،ٕٔٚ/ٖ :كالبيكتى ،شرح المنتيى ،٘ٓٔ/ٔ :كابف مفمح ،المرداكؼ ،الفركع ك
تصحيحو.ٖٔٚ/٘ :
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كعف أبي حنيفة(رحمو هللا) أنو ال يصح االعتكاؼ إال في مسجد تقاـ فيو الصمكات الخمس(ٔ)،

كأما أبك يكسف فقد فرؽ بيف االعتكاؼ الكاجب كالمسنكف ،فاشترط لبلعتكاؼ الكاجب مسجد

الجماعة ،كأما النفل فيجكز في أؼ مسجد كاف(ٕ).

كاعتبر الحنفية أف مسجد الجماعة ىك ما لو إماـ كمؤذف ،كتؤدػ فيو الصمكات الخمس(ٖ).

قاؿ السرخسي« :عف أبي حنيفة (رحمو هللا) قاؿ :كل مسجد لو إماـ كمؤذف معمكـ كتصمى فيو
الصمكات الخمس بالجماعة فإنو يعتكف فيو»(ٗ).

كاشترط الحنابمة لصحة االعتكاؼ في المسجد أف تقاـ الجماعة في زمف االعتكاؼ الذؼ ىك فيو،
كال يضر عدـ إقامتيا في الكقت الذؼ ال يعتكف فيو(٘).

قاؿ ابف مفمح (رحمو هللا)«:كال يصح مف رجل تمزمو الصبلة جماعة في مدة اعتكافو إال في

مسجد تقاـ فيو الجماعة ،كلك مف رجميف معتكفيف ،كال اعتكاؼ ،إال في مسجد جامع»(.)ٙ
المذىب الثاني :ذىب المالكية في المشيكر( ،)ٚكالشافعية

المسنكف

()ٜ

()ٛ

كىك قكؿ أبي يكسف في االعتكاؼ

أنو يصح االعتكاؼ في أؼ مسجد كاف ،كاذا كاف في مسجد جامع فيك أكلى.

قاؿ سحنكف (رحمو هللا)« :كاألمر الذؼ ال اختبلؼ فيو أنو ال ينكر االعتكاؼ في كل مسجد
تجمع فيو الجمعة قاؿ :كال أراه كره االعتكاؼ في المساجد التي ال تجمع فييا الجمع إال كراىية

أف يخرج المعتكف مف مسجده الذؼ اعتكف فيو إلى الجمعة أك يدعيا ،قاؿ :فإف كاف مسجداً ال
تجمع فيو الجمعة كال يجب عمى صاحبو إتياف الجمعة في مسجد سكاه ،فإني ال أرػ بأساً في
االعتكاؼ فيو»(ٓٔ).

كقاؿ النككؼ(رحمو هللا)«:المعتكف فيو كىك المسجد ،فيختص بالمساجد ،كيجكز في جميعيا،

كالجامع أكلى»(ٔ).

(ٔ) انظر :الكاساني ،بدائع الصنائع.ٖٔٔ/ٕ :
(ٕ( انظر :الزيمعي ،تبييف الحقائق.ٖ٘ٓ/ٔ :

(ٖ) انظر :السرخسي ،المبسكط ،ٔٔ٘/ٖ :كالزيمعي ،تبييف الحقائق.ٖ٘ٓ/ٔ:
(ٗ) السرخسي ،المبسكط.ٔٔ٘/ٖ :
(٘) انظر :ابف قامة ،المغني.ٕٔٚ/ٖ :
( )ٙابف مفمح ،الفركع .ٖٔٚ/٘ :

( (ٚانظر :العدكؼ ،كفاية الطالب ،ٗٙ٘/ٔ :كالدسكقي ،الشرح الكبير.ٕ٘ٗ/ٔ :
( )ٛانظر :الغزالي ،الكسيط ،٘ٙٚ/ٕ :كأبك بكر الحصني ،كفاية األخيار ،ٕٜٓ/ٔ :كاألنصارؼ ،فتح الكىاب:
ٔ ،ٔ٘ٓ/كابف حجر الييتمي ،تحفة المحتاج.ٗٙٗ/ٖ :
( )ٜانظر :الزيمعي ،تبييف الحقائق.ٖ٘ٓ/ٔ :
(ٓٔ) سحنكف ،المدكنة.ٕٜٛ/ٔ :

(ٔ) النككؼ ،ركضة الطالبيف.ٖٜٛ/ٕ :
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كقاؿ ابف اليماـ(رحمو هللا)«:أما الجامع فيجكز كاف لـ يصل فيو الخمس كعف أبي يكسف أف

االعتكاؼ الكاجب ال يجكز في غير مسجد الجماعة كالنفل يجكز»(ٔ).

المذىب الثالث :ذىب بعض المالكية أنو ال اعتكاؼ إال في مسجد تقاـ فيو صبلة الجمعة(ٕ).
سبب الخالؼ:

يرجع سبب الخبلؼ في المسألة إلى تخصيص بعض المساجد أك تعميميا ،فإف عمكـ

اآلية عارضو القياس المخصص ليذا العمكـ ،فمف رجح العمكـ قاؿ :في كل مسجد عمى ظاىر

اآلية ،كمف انقدح لو تخصيص بعض المساجد مف ذلؾ العمكـ بقياس اشترط أف يككف مسجداً

فيو جمعة لئبل ينقطع عمل المعتكف بالخركج إلى الجمعة ،أك مسجداً تشد إليو الرحاؿ مثل
مسجد النبي  الذؼ اعتكف فيو ،كلـ يقس سائر المساجد عميو إذ كانت غير مساكية لو في
الحرمة(ٖ).

أدلة المذاىب:

أ -أدلة المذىب األكؿ :القائميف بأنو ال يصح االعتكاؼ إال في مسجد تقاـ فيو الجماعة ،استدلكا
بالقرآف كالسنة كاألثر.

أكالً -القرآف:
ﱻﱠ (البقرة.)ٔٛٚ:
ﱼ
استدلكا بقكلو تعالى :ﱡ ﱶﱷﱸﱹﱺ
كجو الداللة :دلت اآلية بعمكميا عمى صحة االعتكاؼ في سائر المساجد دكف تخصيص ،كقد
خصصتيا السنة النبكية كاآلثار المركية بالمساجد التي تقاـ فييا الجماعة ،كما سيأتي.

ثانياً-السنة:

ٔ -عف ح َذيَف َة َ ،قاؿ :س ِمعت رسكؿ َّ ِ
ِ
ِ ِ
اؼ
كؿُ « :ك ُّل َم ْس ِج ٍد َل ُو ُم َؤّذف َكاِ َماـ َفاال ْعت َك ُ
َْ ُ ْ
َّللا َ يُق ُ
َ َ ْ ُ َُ َ
(ٗ)
ِف ِ
يو َي ْصُم ُح» .
كجو الداللة :دؿ الحديث بظاىره عمى صحة االعتكاؼ في مسجد الجماعة ،كفي الحديث إشارة
تدؿ عمى أف المساجد التي تقاـ فييا الجماعة ىي التي يصح فييا االعتكاؼ فحسب ،كليس أؼ
مسجد كاف ،ألنو جعل المسجد الذؼ لو مؤذف كاماـ ىك الذؼ يصح فيو االعتكاؼ ،كليس غير

ذلؾ.

(ٔ) انظر :ابف اليماـ ،فتح القدير.ٖٜٗ/ٕ :
(ٕ) انظر :ابف رشد ،بداية المجتيد.ٚٚ/ٕ :
(ٖ) انظر :المرجع السابق.ٚٚ/ٕ:

(ٗ) سنف الدارقطني ،كتاب الصياـ ،باب االعتكاؼ،ٕٓٓ/ٕ،ح ،ٕٖ٘ٚكالحديث ضعف اإلسناد؛ ألف الضحاؾ
لـ يسمع مف حذيفة ،انظر :ابف عبد اليادؼ ،تنقيح التحقيق.ٖٚٔ/ٕ :
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ِ
َٕ -ع ْف س ِع ِيد ْب ِف اْلمسِّي ِب ،ك َع ْف ُع ْركَة ْب ِف ُّ
َخ َب َرْت ُي َما
الزَب ْي ِرَ ،ع ْف َعائ َش َة-رضي هللا عنيا -أََّن َيا أ ْ
َ
َ
َُ
َ
ِ
َّللا َ « كاف يع َت ِكف اْلع ْشر ْاألَك ِ ِ
ا
 ،أ َّ
اع َت َك َف ُي اف
كؿ َّ
َّللاُ ،ث اـ ْ
اخَر م ْف َش ْي ِر َرَم َض َ
اف َح اتى َت َكف ُ
َ َْ ُ َ َ َ
اه ا ُ
َف َرُس َ
السان َة لِْممع َت ِك ِ
ِ
اج ِة ِْ
اإل ْن َس ِ
كد
اج ُو ِم ْف َب ْع ِد ِهَ ،كأ ا
َف ُّ
اف َكَال َي ْتَب ُع ِجَن َازًة َكَال َي ُع ُ
ف أْ
َف َال َي ْخُر َج ِإاال ل َح َ
أ َْزَك ُ
ُْ
ِ
اشرىا كَال ِ
ِ
َف
يضا َكَال َي َم ُّ
َم ِر ً
ف أْ
اع َت َك َ
اعت َك َ
اع ٍة َ ،كَي ْأ ُمُر َم ِف ْ
امَأَر ًة َكَال ُيَب ِ ُ َ َ ْ
اؼ ِإاال في َم ْس ِجد َج َم َ
س ْ
كـ»(ٔ).
َي ُص َ
كجو الداللة :دؿ الحديث عمى صحة االعتكاؼ في كل مسجد تقاـ فيو الجماعة ،كال يجكز في
غيره ،كال يشترط مسجد الجمعة ،كاف كاف ىك أفضل(ٕ).

ثالثاً -األثر:
ِ ِ
َف ح َذ ْيَف َة َقاؿ ِال ْب ِف مسع ٍ
كد  :أ ََال تَ ْع َج ْب ِم ْف َق ْك ٍـ َب ْي َف َد ِار َؾَ ،كَد ِار أَِبي
َْ ُ
يـ النخعي ،أ َّ ُ
َ
َٔ -ع ْف إ ْب َراى َ
ِ
َّ
ِ
اؿ« :أَ اما
ْت أ َْك َح ِف ُ
َخ َ
َص ُابكاَ ،كأ ْ
ظكاَ ،كَنس َ
طأ َ
يت» َ ،ق َ
كسى َي ْزُع ُمك َف أََّن ُي ْـ ُم ْعتَكُفك َفَ ،ق َ
اؿَ« :فَم َعم ُي ْـ أ َ
ُم َ
(ٖ)
ِ
أََنا َفَق ْد عمِمت أَانو َال ِ
ِ
اع ٍة»
اعت َك َ
َ ُْ ُ
ْ
اؼ ِإاال في َم ْس ِجد َج َم َ
(ٗ)
َّاس َ قاؿَ« :ال اع ِت َك ِا ِ
ِ
ٕ -عف ْاب َف َعب ٍ
جم ُع فيو الصمكات» .
ْ َ
َ
اؼ إال في َم ْسج ٍد ُت َ
ِِ
ِ
ِ
يضاَ ،كَال َي ْتَب ُع
كد َم ِر ً
يب َد ْع َكًةَ ،كَال َي ُع ُ
اؿ« :اْل ُم ْع َتك ُ
ف َال ُي ِج ُ
َٖ -ع ْف ى َشا ِـ ْب ِف ُع ْرَكَةَ ،ع ْف أَبيو َق َ
ِ
ِجَن َازًة ،كَال اع ِت َكاؼ ِإاال ِب ِصياـ ،كَال ِ
ِ
اع ٍة»(٘).
اعت َك َ
َ ْ َ
َ ٍ َ ْ
اؼ ِإاال في َم ْس ِجد َج َم َ
ٗ -عف عائشة ،أنيا قالت« :السنة عمى المعتكف :أف ال يعكد مريضا ،كال يشيد جنازة ،كال
يمس امرأة ،كال يباشرىا ،كال يخرج لحاجة ،إال لما ال بد منو ،كال اعتكاؼ إال بصكـ ،كال

اعتكاؼ إال في مسجد جامع»(.)ٙ

كجو الداللة مف ىذه اآلثار :دلت ىذه اآلثار بأنو ال يصح اعتكاؼ إال في مسجد تقاـ فيو

اء كانت ىذه اآلثار مرفكعة إلى الرسكؿ أـ ال؟ فإف الصحابة  كانت
الجماعة ،كسك ً
مرجعيتيـ كمصدر أقكاليـ كأفعاليـ مف النبي كخاصة في أمكر العبادات.
رابعاً -المعقكؿ:

(ٔ) سنف الدارقطني ،كتاب الصياـ ،باب االعتكاؼ،ٕٓٔ/ٕ،ح ،ٕٖ٘ٚيقاؿ :إف قكلو :كأف السنة لممعتكف إلى
آخره ليس مف قكؿ النبي  ،كأنو مف كبلـ الزىرؼ كمف أدرجو في الحديث فقد كىـ ،كهللا أعمـ ،كىشاـ بف
سميماف لـ يذكره ،إسناده صحيح ،انظر :األلباني ،إركاء الغميل.ٖٜٔ/ٗ :

(ٕ) انظر :المباركفكرؼ ،مراعاة المفاتيح.ٔٙٙ/ٚ :
(ٖ) الطبراني ،المعجـ الكبير،ٖٓٔ/ٜ ،ح ،ٜٜ٘ٓكالحديث ضعيف بيذا اإلسناد؛ ألف إبراىيـ لـ يمق ابف مسعكد،
فيككف اإلسناد منقطعاً.

(ٗ) ما صح مف آثار الصحابة لمباكستاني ،كتاب الصياـ ،باب :االعتكاؼ في أؼ المسجد يككف.ٜٙٗ/ٕ،

(٘) مصنف عبد الرازؽ ،كتاب االعتكاؼ ،باب :سنة االعتكاؼ ،ٖ٘ٚ/ٗ ،ح ٗ٘ٓ ،ٛلـ أقف عمى حكمو.
( )ٙسنف أبك داكد  ،كتاب الصياـ ،باب المعتكف يعكد المرض،ٜٚٗ/ٔ ،حٖ ،ٕٗٚإسناده حسن صحيح ،انظر:
األلباني ،صحيح أبو داود.235/7 :
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استدؿ الحنابمة عمى صحة االعتكاؼ في المساجد التي تقاـ فييا الجماعة دكف غيرىا،

بأف االعتكاؼ في أؼ مسجد كاف؛ يؤدؼ إلى ترؾ صبلة جماعة كىي كاجبة عندىـ كيحرـ

تركيا؛ فكيف بالمعتكف الذؼ جاء إلى المسجد ليتقرب إلى هللا  يترؾ كاجباً كيفعل إثماً(ٔ).
ب -أدلة أصحاب المذىب الثاني :القائميف بصحة االعتكاؼ في أؼ مسجد كاف ،استدلكا
بالقرآف.
ﱻﱠ (البقرة.)ٔٛٚ:
ﱼ
استدلكا بعمكـ قكلو تعالى:ﱡ ﱶﱷﱸﱹﱺ
كجو الداللة :دؿ ظاىر اآلية عمى إباحة االعتكاؼ في سائر المساجد لعمكـ المفع ،كمف اقتصر
عمى االعتكاؼ في بعضيا فعميو إقامة الدليل  ،كتخصيصو بمساجد الجماعات ال داللة عميو،

كما أف التخصيص بمساجد األنبياء لما لـ يكف عميو دليل سقط اعتباره(ٕ).
مناقشة األدلة:

أ -نكقشت أدلة المذىب األكؿ -القائميف بصحة االعتكاؼ في المسجد التي تقاـ فييا الجماعة-
بما يمي:

أكالً :أما استدالليـ باآلية ،يمكف أف يناقش :بأف اآلية دلت بعمكميا عمى صحة االعتكاؼ في
سائر المساجد دكف تخصيص مسجد معيف.
ثانياً :أما استدالليـ باألحاديث كاآلثار ،يناقش :بأف النفي فييا يدؿ عمى نفي كماؿ االعتكاؼ
كليس نفي صحتو(ٖ) ،كىذا فضبلً عف النقاش في صحتيا.

ب -نكقشت أدلة المذىب الثاني -القائميف بصحة االعتكاؼ في أؼ مسجد كاف -بما يمي:

 -ناقش دمحم بف الحسف الشيباني-رحمو هللا -بأنو ال بأس باالعتكاؼ في مساجد القبائل كيخرج

منيا إلى الجمعة؛ ألف ىذه فريضة ال ينبغي تركيا كىك يقدر عمى ذلؾ؛ ألنو البد لو منو كما
البد لو مف الخركج لحاجة اإلنساف كقد جاء ذلؾ عف رسكؿ  كقاؿ ابف مسعكد لحذيفة بف

اليماف  ال يصمح االعتكاؼ إال في المسجد الحراـ أك في مسجد رسكؿ هللا صمى هللا عميو
كسمـ فقاؿ لو حذيفة بل كل مسجد لو إماـ يقاـ فيو الصبلة ففيو االعتكاؼ(ٔ).

ككبلـ دمحم ابف الحسف مبني عمى أف االعتكاؼ ال يصمح في أؼ مسجد كاف ،كىذا مما جعمو
ٌ
يكرد كبلـ ابف مسعكد  كال بد لبلعتكاؼ مف مسجد يجمع فيو الصمكات.

(ٔ) ابف مفمح ،كالمرداكؼ ،الفركع كتصحيحو.ٖٔٚ/٘ :
(ٕ) انظر :الجصاص ،أحكاـ القرآف.ٕٜ٘-ٕٜٗ/ٔ :
(ٖ) انظر :العظيـ آبادؼ ،عكف المعبكد.ٔٓ٘/ٚ :
(ٔ) الشيباني ،الحجة.ٗٔٛ-ٗٔٙ/ٔ :
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الرأي الراجح:
بعد اطبلعي عمى المسألة ،كالنظر في القكليف يبدك لي رجحاف ما ذىب إليو المذىب

األكؿ بتعييف المساجد التي تقاـ فييا الجماعة لصحة االعتكاؼ لممسكغات التالية:

أكالً :قكة أدلة القكؿ األكؿ في استدالليـ عمى قكليـ.
ثانياً :أف المالكية-ممف يقكلكف بصحة االعتكاؼ في أؼ مسجد -يكجبكف االعتكاؼ في مسجد

الجامع عمى المعتكف الذؼ يستغرؽ اعتكافو الجمعة ،كيقكلكف ببطبلف مف خرج مف معتكفو مف

الجمعة(ٔ)؛ فاألحرػ كاألكلى أف يشترطكا المساجد التي تقاـ فييا الجماعة لصحة االعتكاؼ.

فجدير بالمعتكف حتى يحقق المقصد كالغاية مف
ثالثاً :كجاىة ما استدؿ بو الحنابمة بالمعقكؿ،
ٌ
االعتكاؼ؛ كأال يكثر خركجو مف معتكفو سكاء لصبلة الجماعة أك لغيرىا ،كأف يحافع عمى
صبلة الجماعة؛ ألنيا صمة العبد بربو ،فبلبد أف نقكـ بيا عمى أكمل كجو.

(ٔ) انظر :ابف جزؼ ،القكانيف الفقيية :ص٘.ٛ
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المطمب الثالث :اشتراط الصكـ لالعتكاؼ
قاؿ دمحم بف الحسف الشيباني(رحمو هللا)«:قاؿ أبك حنيفة(رحمو هللا) :ال اعتكاؼ إال

بصكـ ،ككذلؾ قاؿ أىل المدينة»(ٔ).
تحرير محل النزاع:

ال خبلؼ بيف العمماء في أفضمية ككف االعتكاؼ مقترناً مع الصكـ.

اختمف الفقياء في اشتراط الصكـ في صحة االعتكاؼ ،عمى مذىبيف(ٕ):

المذىب األكؿ :ما ذىب إليو الحنفية(ٖ) ،كالمالكية(ٗ) ،إلى أنو ال اعتكاؼ إال بصكـ.
قاؿ الكاساني(رحمو هللا) «:كمنيا-أؼ مف شرائط االعتكاؼ -الصكـ فإنو شرط لصحة االعتكاؼ
الكاجب ببل خبلؼ بيف أصحابنا»(٘).

«كسئل ابف القاسـ(رحمو هللا):أيككف االعتكاؼ بغير صكـ في قكؿ مالؾ؟ فقاؿ :ال يككف إال
بصكـ ،كقاؿ ذلؾ القاسـ بف دمحم كنافع ،لقكؿ هللا تبارؾ كتعالى :ثـ أتمكا الصياـ إلى الميل كال
تباشركىف كأنتـ عاكفكف في المساجد( البقرة)ٔٛٚ :؛ فقيل البف القاسـ :ما قكؿ مالؾ في

المعتكف إف أفطر متعمدا أينتقض اعتكافو؟ فقاؿ :نعـ»(.)ٙ
()ٚ

المذىب الثاني :ما ذىب إليو الشافعية

كالحنابمة( ،)ٛأف المعتكف ال يجب عميو الصكـ ألف هللا

تعالى لـ يكجبو كال الرسكؿ .
قاؿ اإلماـ الشافعي« :كال بأس أف يعتكف الرجل الميمة ككذلؾ ال بأس أف يعتكف يكـ الفطر كيكـ
النحر كأياـ التشريق كاالعتكاؼ يككف بغير صكـ»(.)ٜ

قاؿ ابف مفمح« :كال يشترط أف يصكـ لبلعتكاؼ ما لـ ينذر لو الصكـ»(ٓٔ).
سبب الخالؼ:
(ٔ) الشيباني ،الحجة.ٕٗٓ/ٔ :
(ٕ) انظر :ابف المنذر ،اإلشراؼ ،ٜٔ٘-ٔ٘ٛ/ٖ :كابف رشد ،بداية المجتيد.ٜٚ/ٕ :
(ٖ) انظر :السرخسي ،المبسكط ،ٔٔ٘/ٖ :كالكاساني ،بدائع الصنائع ،ٜٔٓ/ٕ :كابف عابديف ،رد المحتار:
ٕ.ٕٗٗ/

(ٗ) انظر :المكاؽ ،التاج كاالكميل ،ٖٜ٘/ٖ :كالزرقاني ،شرح المكطأ.ٖٓٛ/ٕ :
(٘( الكاساني ،بدائع الصنائع.ٜٔٓ/ٕ :
( )ٙسحنكف ،المدكنة.ٕٜٓ/ٔ :

( )ٚانظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٗٛٙ/ٖ:
( )ٛانظر :ابف قدامة المغني.ٕٔ٘/ٖ:
( )ٜاإلماـ الشافعي ،األـ.ٔٔٛ/ٕ :
(ٓٔ) ابف مفمح ،الفركع.ٔٗ٘/٘ :
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يرجع سبب االختبلؼ في المسألة إلى ما يمي:

ٔ -أف اعتكاؼ النبي  قد تزامف مع صكـ رمضاف ،كما أنو  ما اعتكف إال في رمضاف،
فمف رأػ أف اقتراف االعتكاؼ بالصكـ ىك مقصكد لو؛ جعل الصكـ شرطاً في صحة االعتكاؼ،
كمف رأػ أف الصكـ اقترف باالعتكاؼ في صكـ النبي  كقع تكافقاً ،كليس مقصكداً؛ فرأػ أف

الصكـ ليس شرطاً في صحة االعتكاؼ(ٔ).

أف الصكـ شرط في صحة
ٕ -اقتراف الصكـ كاالعتكاؼ في آية كاحدة ،مما أدػ إلى القكؿّ :
االعتكاؼ عند بعض الفقياء(ٕ).
أدلة المذاىب:

أ -أدلة أصحاب القكؿ األكؿ :القائميف باشتراط الصكـ لصحة االعتكاؼ ،استدلكا بالسنة
كالمعقكؿ.

أكالً -مف السنة:
ٔ -عف عائشة-رضي هللا عنيا ،-أنيا قالت« :السنة عمى المعتكف :أف ال يعكد مريضاً ،كال
يشيد جنازة ،كال يمس امرأة ،كال يباشرىا ،كال يخرج لحاجة ،إال لما ال بد منو ،كال اعتكاؼ إال
بصكـ ،كال اعتكاؼ إال في مسجد جامع»(ٖ).

ط في
دليل كاضح ،كصريح عمى أف الصكـ شر ٌ
كجو الداللة :كفي كبلـ عائشة-رضي هللا عنياٌ -
صحة االعتكاؼ ،كأنو ال يصح إال بصكـ(ٗ).

ٕ -عف ابف عمر ،أف عمر  ،جعل عميو أف يعتكف في الجاىمية ليمة ،أك يكماً عند
الكعبة ،فسأؿ النبي  فقاؿ« :اعتكف كصـ»(٘).
كجو الداللةِ « :في أ َْم ِرِه  لعمر بف الخطاب  باالعتكاؼ كاقترانو بصياـ ليمة أك يك ٍـ يدؿ
داللة كاضحة ،كحجة عمى اشتراط الصكـ في صحة االعتكاؼ(.)ٙ

(ٔ) انظر :ابف رشد ،بداية المجتيد.ٜٚ/ٕ :
(ٕ) انظر :المرجع السابق.ٜٚ/ٕ :

(ٖ) سنف أبي داكد ،كتاب الصكـ ،باب المعتكف يعكد المريض ،ٖٖٖ/ٕ ،حٖ ،ٕٗٚحسف صحيح ،انظر:
األلباني ،صحيح كضعيف سنف أبي داكد.ٖٗٚ/٘ :
(ٗ) الشككاني ،نيل األكطار ،ٖٔ٘/ٗ :قاؿ أبك داكد :غير عبد الرحمف ال يقكؿ فيو :قالت :السنة " ،قاؿ أبك
داكد« :جعمو قكؿ عائشة».

(٘) سنف أبي داكد ،كتاب الصكـ ،باب المعتكف يعكد المريض ،ٖٖٖ/ٕ ،حٗ ،ٕٗٚصحيح  ،دكف قكلو  " :أك

يكما " ك قكلو  " :ك صـ " انظر :األلباني ،صحيح كضعيف سنف أبي داكد.ٗٚٗ/٘ :
( )ٙاليركؼ ،مرقاة المفاتيح ،ٔٗٗٛ/ٗ :كالمغربي ،البدر التماـ.٘ٓٚ/ٜ :
022

ثانياً -المعقكؿ:

لداع يدعك لذلؾ،
ٔ -أف االعتكاؼ كالصياـ ،كالمتفقة في األكقات ،ال تسير عمى نمط كاحد ،إال ٍ
كىذا ما ىك إال دليل عمى أف الصكـ شرط مف شرائط االعتكاؼ(ٔ).

ٕ -كألف اإلمساؾ أحد ركني الصكـ ،كاإلمساؾ عف الجماع شرط لصحة االعتكاؼ ،ككذلؾ
الركف اآلخر كىك اإلمساؾ عف األكل كالشرب الستكاء كل كاحد منيما في ككنو ركناً لمصكـ(ٕ).
لبث في مكاف مخصكص ،فبل يككف قربة حتى ينضـ إليو قرب ٌة أخرػ
ِٖ -ك َّ
ألف االعتكاؼ ىك ٌ
كالكقكؼ بعرفة(ٖ).

ٗ -كألف االعتكاؼ يمزـ بالنذر ،كالنذر ال يمزـ إال إذا كاف لو أصل في الشريعة ،كال نجد أصبلً
لبلعتكاؼ في الشريعة  ،إال إذا اقترف بالصكـ ؛ فيدؿ ذلؾ عمى كجكب الصكـ في االعتكاؼ(ٗ).
ب -أدلة أصحاب المذىب الثاني :القائميف بجكاز االعتكاؼ بغير صكـ ،استدلكا بالقرآف كالسنة
كالمعقكؿ.

أكالً -بالقرآف:
ﱻﱠ (البقرة.)ٔٛٚ :
ﱼ
قكلو تعالى :ﱡ ﱶﱷﱸﱹﱺ
كجو الداللة :ذكر االعتكاؼ عقب الصكـ؛ كتعقبو ليس فيو ما يدؿ عمى تبلزميما ،كاال لزـ أف

ال صكـ إال باالعتكاؼ(٘).
ثانياً -بالسنة:

ٔ -عف ابف عباس  ،أف النبي  قاؿَ« :ليس عَمى اْلمع َت ِك ِ
َف َي ْج َعَم ُو َعَمى
ف ِصَياـ ِإاال أ ْ
َْ َ
ُْ
َن ْف ِس ِو»(.)ٙ

كجو الداللة :في الحديث داللة كاضحة عمى صحة االعتكاؼ بدكف صكـ ،كليس شرطاً في

صحتو؛ إال إذا نذر المعتكف أف يصكـ كىك معتكف(.)ٚ

(ٔ) انظر :السرخسي ،المبسكط.ٔٔٙ/ٖ :

(ٕ) انظر :الكاساني ،بدائع الصنائعٜٔٓ/ٕ :
(ٖ) انظر :السرخسي ،المبسكط.ٕٔٔ/ٖ :
(ٗ) انظر :القدكرؼ ،التجريد.ٜٔ٘ٛ/ٖ :
(٘) الشككاني ،نيل األكطار.ٖٔٛ/ٗ :
( )ٙسنف الدارقطني ، ،كتاب الصياـ ،باب االعتكاؼ،ٖٔٛ/ٖ ،حٖٕ٘٘ ،رفعو ىذا الشيخ كغيره ال يرفعو،
صحيح اإلسناد .الزيمعي ،نصب الراية.ٜٗٓ/ٕ :

( )ٚانظر :الصنعاني ،التنكير.ٕٗٚ/ٜ :
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ٕ -عف ابف عمر  أف عمر  نذر في الجاىمية أف يعتكف في المسجد الحراـ  -قاؿ :أراه
قاؿ ليمة ،-قاؿ لو رسكؿ هللا « :أكؼ بنذرؾ»(ٔ).

كجو الداللة :دؿ الحديث عمى جكاز االعتكاؼ بغير صكـ ،كىذا يتبيف مف أمره  عمر  بأف

كمعمكـ أف الميل ليس مكضع لمصياـ(ٕ).
يكفي نذره،
ٌ
ِ
ِ
الصْب َحُ ،ث اـ
ف َصامى ُّ
اف الان ِب ُّي ِ ،إ َذا أََرَاد أ ْ
َف َي ْع َتك َ
َٖ -ع ْف َعائ َش َة-رضي هللا عنياَ ،-قاَل ْتَ :ك َ
د َخل اْلمكاف اال ِذي ي ِريد أَف يعت ِك ِ ِ
َف يع َت ِكف اْلع ْشر ْاألَك ِ ِ
َمَر
ُ ُ ْ َ َْ َ
اخَر م ْف َرَم َض َ
َ َ ََ َ
ف فيوَ ،فأََرَاد أ ْ َ ْ َ َ َ َ
افَ ،فأ َ
(ٖ)
ِ
َمَر ْت َح ْف َص ُة-رضي
َمَر ْت َع ِائ َش ُة-رضي هللا عنياِ -ب ِخَب ٍ
اء َف ُض ِر َب َل َياَ ،كأ َ
َف ُض ِر َب َل ُو خَباء َ ،فأ َ
ِ
اء َف ُض ِر َب َل َياَ ،فَم اما َأرَى َذلِ َؾ
َمَر ْت ِب ِخَب ٍ
هللا عنياِ -ب ِخَب ٍ
اء َف ُض ِر َب َل َياَ ،فَم اما َأر ْ
َت َزْيَن ُب خَب َ
اء ُى َما أ َ
رسكؿ ا ِ
ِ ِ
اؿ(ٗ).
ف َع ْشًار ِم ْف َش اك ٍ
اع َت َك َ
افَ ،ك ْ
اؿ« :آْل ِبار ُت ِرْد َف» َفَم ْـ َي ْع َتك ْف في َرَم َض َ
َّللا َ ق َ
َُ ُ
كجو الداللة :دؿ الحديث عمى صحة االعتكاؼ دكف أف يقترف بصكـ ،كيتبيف ىذا باعتكافو
 أياـ الفطر.
ثالثاً -األثر:

عف أَِبي سيي ٍلَ ،قاؿَ :كاف عَمى ام أرَِتي ِ
اؼ ثَ َبلثَ ِة أَيَّا ٍـ ِفي اْل َم ْس ِجِد اْل َح َارـَِ ،ف َسأَْل ُت
َْ
ْ
اعت َك ُ
َ َ
ُ َْ
َْ
َ
ِ
صياـَ .قاؿ ْاب ُف ِشي ٍ
ِ ٍ
ِ
ُعم َر ْب َف َع ْبِد اْل َع ِز ِ
ابَ :ال َي ُكك ُف
َ
يزَ ،كع ْن َدهُ ْاب ُف ش َيابَ ،ق َ
اؿُ :قْم ُت َعَم ْي َيا َ ٌ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َّ
يز :أ َ ِ َِّ
اعت َك ٌ ِ ِ
اؿ َل ُو ُعم ُر ْب ُف َع ْبد اْل َع ِز ِ
اؿَ :ال.
ْ
صمى هللاُ َعَم ْيو َك َسم َـ؟ َق َ
اؼ إال بص َيا ٍـَ .فَق َ
َعف النب ِّي َ
َ
ِ
اؿ ُع َم ُر:
اؿَ :ف َع ْف ُع ْث َم َ
اؿَ :الَ .ق َ
اف؟ َق َ
اؿَ :الَ .ق َ
اؿَ :ف َع ْف ُع َم َر؟ َق َ
اؿَ :ال؟ َق َ
اؿَ :ف َع ْف أَبي َب ْك ٍر؟ َق َ
َق َ
ِ
اف
اء ْب َف أَِبي َرَب ٍ
اؿ َ
ط ُاكساً َك َع َ
اماَ .ف َخ َر ْج ُت َف َك َج ْد ُت َ
ط ُاك ٌسَ :ك َ
احَ ،ف َسأَْلتُ ُي َماَ ،فَق َ
َما أ ََرػ َعَم ْي َيا ص َي ً
طَ
ِ
َّاس ر ِ
ِ
ى
ْاب ُف َعب ٍ
اؿ
ضي َّ
اما ِإاال أ ْ
اؿَ :كَق َ
َف َت ْج َعَم ُو َعَمى َن ْفس َيا»َ .ق َ
َّللاُ َع ْن ُي َماَ« ،ال َيَر َعَمْي َيا صَي ً
َ َ
اءَ :ذلِ َؾ َْأرِيي(٘).
َع َ
طٌ
كجو الداللة :دؿ ىذا األثر داللة كاضحة عمى جكاز االعتكاؼ بدكف صكـ إال أف ينذره المعتكف
عمى نفسو.

(ٔ) صحيح البخارؼ ،كتاب االعتكاؼ ،باب إذا نذر في الجاىمية أف يعتكف ثـ أسمـ،٘ٔ/ٖ،حٖٕٗٓ.
(ٕ) انظر :العيني ،عمدة القارؼ ،ٔٗٓ/ٔٔ:كابف عبد البر ،االستذكار.ٖٜٖ/ٖ :

(ٖ) كىك مفرد أخبية ،كىك مف كبر أك صكؼ كال يككف مف شعر كىك عمى عمكديف أك ثبلثة ،كما زاد فيك بيت.
(ٗ) سنف ابف ماجو ،كتاب الصياـ ،باب ما جاء فيمف يبتدغ االعتكاؼ ،كقضاءاالعتكاؼ،ٖ٘ٙ/ٔ،حٔ،ٔٚٚ
حديث صحيح ،انظر :األلباني :صحيح ابف ماجو.ٕٜٗ/ٔ :

(٘) سنف الدارمي ،المقدمة ،باب الفتيا كما فيو مف الشدة،ٕٕٙ/ٔ ،حٗ ،ٔٙقاؿ المحقق حسيف الداراني :إسناده
صحيح.
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رابعاً -القياس:

االعتكاؼ عبادة مف شرط صحتيا المسجد ،فكجب أف ال يفتقر إلى الصكـ كالطكاؼ(ٔ).

خامساً -مف المعقكؿ:

ٔ -االعتكاؼ عبادة ليس مف شرطيا ابتدائو بالصكـ ،فكجب أف ال يككف مف شرطو استدامت
الصكـ كالصبلة كالحج كعكسو المسجد ،لما كاف شرطاً في ابتدائو ،كاف شرطاً في استدامتو كألف
كل ما كاف عبادة عمى البدف مقصكدة في نفسيا لـ يكف شرطاً في عبادة أخرػ كالصبلة(ٕ).

ٕ -كألف إيجاب الصكـ في صحة االعتكاؼ حكـ ال يثبت إال بالشرع كلـ يصح فيو نص كال
إجماع (ٖ).

ٖ -لك كاف االعتكاؼ ال يصح إال مقترناً بالصكـ لتعذر ذلؾ لتعذر الصياـ بالميل ،فمما تعذر
الصكـ بالميل ،جاز االعتكاؼ بدكف صكـ كثبت منفرداً بغير الصكـ(ٗ).
مناقشة األدلة:

أ -نكقشت أدلة المذىب األكؿ –القائميف باشتراط الصكـ لصحة االعتكاؼ -بما يمي:
أكال :أف استدالليـ بحديث عائشة-رضي هللا عنيا« -ال اعتكاؼ إال بصكـ»

يناقش ىذا :بأف معناه ال اعتكاؼ كامل إال بصكـ أك لمف نذر الصكـ في االعتكاؼ(٘).
ثانياً :أف حديث عمر « :اعتكف كصـ»

يناقش ىذا :بأف الحديث ليس بصحيح  ،كانما الصحيح أنو نذر أف يعتكف ليمة كانما تفرد بتمؾ
َّللا بف يزيد عف عمرك بف دينار كىك ضعيف ،كلك صحت لحممناىا عمى
الركاية عبد َّ
ّ
()ٙ
االستحباب ،كحممنا الحديث عمى الجكاز .

ثالثاً :أما استدالليـ :بالقياس عمى الكقكؼ بعرفة؛ يناقش ىذا :بأننا نسمـ بيذا :كىك أف القربة
مردكد عمييـ ،فكجب أف ال يككف مف شرط االعتكاؼ
التي تنضـ إليو ىي النية فيككف استدالؿ
ٌ
()ٚ

الصكـ كالكقكؼ بعرفة»

(ٔ) انظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٗٛٚ/ٖ:
(ٕ) انظر :المرجع السابق.ٗٛٚ/ٖ:
(ٖ) انظر :ابف قامة ،المغني.ٕٔ٘/ٖ:
(ٗ) انظر :المزني ،المختصر.ٔ٘ٚ/ٛ:

(٘) انظر :الماكردؼ ،الحاكؼ الكبير.ٗٛٚ/ٖ:
( )ٙانظر :المرجع السابق.ٗٛٚ/ٖ :
( )ٚانظر :المرجع السابق.ٗٛٚ/ٖ :
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النِب َّي  ما اعتَ َك َّ
َف َّ
رابعاً :أما استدالليـ« :أ َّ
ص ِائ ًما»؛ يناقش ىذا :بأنو ال يدؿ عمى أف
َ ْ َ
ف إال َ
الصكـ مف شرطو ،كيتكقف االعتكاؼ عمى صحتو(ٔ).
خامساً :كأما استدالليـ :بأف االعتكاؼ يمزـ بالنذر ،كالنذر ال يمزـ إال إذا كاف لو أصل في
الشريعة؛ يناقش ىذا :بأنو يبطل بالعمرة عمى أصميـ فإنيا تمزـ بالنذر ،كليس ليا عندىـ أصل
كاجب في الشرع(ٕ).

ب -نكقشت أدلة أصحاب المذىب الثاني –القائميف بصحة االعتكاؼ دكف اشتراط الصياـ -بما
يمي:

أكالً :أف استدالليـ باآلية؛ يمكف أف يناقش :بأنو ليس فيو ما يدؿ عمى اشتراط الصكـ لصحة
االعتكاؼ.

ثانياً :أما استدالليـ بحديث ابف عباس« ليس عمى المعتكف صياـ إال أف يجعمو عمى نفسو»،
يناقش ىذا بكجييف(ٖ):

األكؿ :بأف الدرقطني قد ذكره دكف أف يرفعو إلى الشيخ الذؼ ركاه عنو ،كالصحيح أنو مكقكؼ،
كاذا لـ يعرؼ سنده فإنو ال يمتفت إلى قكلو.

الثاني :كيف يصح ىذا الحديث عف ابف عباس كقد صح عنو« :ال اعتكاؼ إال بصكـ»(ٗ).
ثالثاً :أما استدالليـ باألثر :فيمكف أف يناقش ىذا :كما نكقش حديث ابف عباس .

رابعاً :أما استدالليـ بأف االعتكاؼ عبادة مف شرط صحتو المسجد ،فكجب أف ال يفتقر إلى

الصكـ كالطكاؼ؛ يناقش ىذا :بأف ال نسمـ بيذا الكصف ،ألف اعتكاؼ المرأة يصح في بيتيا
عمى المذىب

(٘)

عندكـ(.)ٙ

خامساً :أما استدالليـ بأف االعتكاؼ عبادة تصح في الميل فمـ يشترط لو الصياـ كالصبلة كألنو
ط
عبادة تصح في الميل فأشبو سائر العبادات؛ يناقش ىذا :بأف الصكـ قد قرر بأنو شر ٌ

لبلعتكاؼ عندنا ،كالشرط قد يسبق العبادة كقد يتأخر عنيا(.)ٚ

(ٔ) انظر :المرجع السابق.ٗٛٚ/ٖ :
(ٕ) انظر :المرجع السابق.ٗٛٚ/ٖ :
(ٖ) انظر :القدكرؼ ،التجريد.ٜٔ٘ٓ/ٖ :
(ٗ) سبق تخريجو ،عف عائشة -رضي هللا عنيا.-
(٘) مذىب الشافعية.

( )ٙانظر :القدكرؼ ،التجريد.ٜٔ٘ٗ/ٖ :
( )ٚانظر :المرجع السابق.ٜٔ٘٘/ٖ :
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الرأي الراجح:
بعد بياف أدلة الفقياء كمناقشتيا تبيف لمباحث أف الراجح ىك ما ذىب إليو أصحاب

المذىب األكؿ –القائميف بكجكب اشتراط الصكـ في صحة االعتكاؼ  -لممسكغات التالية:

أكالً :قكة أدلتيـ عمى ما ذىبكا إليو.
ثانياً :ضعف أدلة المذىب الثاني في استدالليـ عمى عدـ اشتراط الصكـ في االعتكاؼ.

ثالثاً :أف النبي  لـ يعتكف قط إال صائماً ،قاؿ اإلماـ ابف القيـ (رحمو هللا) في زاد المعاد:

« كلـ يذكر هللا سبحانو االعتكاؼ إال مع الصكـ ،كال فعمو رسكؿ هللا ﷺ إال مع الصكـ.

فالقكؿ الراجح في الدليل الذؼ عميو جميكر السمف :أف الصكـ شرط في االعتكاؼ ،كىك الذؼ

كاف يرجحو شيخ اإلسبلـ أبك العباس ابف تيمية»(ٔ).

(ٔ) ابف القيـ الجكزية ،زاد المعاد.ٖٛ/ٕ :
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الخاتمة
كتشتمل عمى:

 النتائج.
 التكصيات.
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الخاتمة

كبتكفيق هللا تعالى كصمنا إلى نياية البحث ،كأختمو بمجمكعة مف :النتائج ،كالتكصيات:
أكالً -النتائج:

ٔ .إف اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني(رحمو هللا) ،إماـ قد برع في العمـ ،كباألخص في عمـ
الفقو ،كيظير ىذا جمياً مف خبلؿ كتابو الحجة عمى أىل المدينة مف استدالؿ كمناظرة.

ٕ .مف خبلؿ تناكؿ الباحث كتابي الصياـ كاالعتكاؼ مف كتاب الحجة عمى أىل المدينة
ّ
بالدراسة كالبحث ظير لو:
أ -أف اإلماـ دمحم بف الحسف كاف مكافقاً لرأؼ شيخو أبي حنيفة (رحمو هللا) في جميع
المسائل.

ب -بمغت مسائل الصياـ كاالعتكاؼ في كتاب الحجة خمس عشرة مسألة ،كاف الراجح
مكافقاً فييا لرأؼ اإلماـ الشيباني في شطر ىذه المسائل.

ٖ .مف خبلؿ النظر في المسائل كمناقشة أدلة الفقياء فييا ظير لمباحث أف الراجح كاف
تسع مسائل لرأؼ اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني ،كىي عمى النحك التالي:
مكافقاً في ِ
أ -جكاز قضاء صبلة العيد في اليكـ الثاني إذا فات كقتيا في اليكـ األكؿ.

ب -أفضمية الصكـ عمى الفطر في السفر لمف قكؼ عميو.
ت -ال شيء عمى مف أكل أك شرب ناسياً في رمضاف.
ث -جكاز استعماؿ السكاؾ لمصائـ بعد الزكاؿ.

ج -قضاء الحامل التي تخاؼ عمى كلدىا ،دكف كفارة.

ح -كجكب الكفارة عمى الشيخ الكبير الذؼ أفطر في رمضاف.
المعتكف مف غير ضركرة.
خ -عدـ جكاز الخركج مف
َ
د -تعييف المساجد التي تقاـ فييا الجماعة لصحة االعتكاؼ.
ذ -اشتراط الصكـ لبلعتكاؼ.

 جاء قكؿ اإلماـ دمحم ابف الحسف الشيباني مخالفاً لمراجح مف أقكاؿ الفقياء في ِ
ست
مسائل ،كىي عمى النحك التالي:

أ -عدـ إجزاء صياـ يكـ الشؾ عف رمضاف ،كقاؿ ىك باإلجزاء.

ب -عدـ كجكب اإلمساؾ بقية النيار إذا قدـ المسافر مف سفره مفط اًر ،كقاؿ اإلماـ
الشيباني بكجكب اإلمساؾ.

ت -جكاز صياـ األياـ الثبلثة في الحج بعد يكـ النحر ،كقاؿ ىك بعدـ الجكاز.
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ث -كجكب الفدية عمى مف أخر قضاء رمضاف بغير عذر حتى دخل رمضاف
آخر ،كقاؿ ىك بعدـ كجكب الفدية.

ج -كراىة إفراد يكـ الجمعة بالصياـ ،كقاؿ الشيباني باستحباب إفراده.

ح -عدـ كجكب إتماـ صياـ التطكع بعد الشركع فيو ،كقاؿ اإلماـ الشيباني بكجكب
إتمامو.

٘ -إف اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني كافق أىل المدينة في عدد مف المسائل ،كىي عمى النحك
التالي:

أ -أفضمية الصكـ عمى الفطر في السفر لمف قكؼ عميو.

ب -ال شيء عمى مف أكل أك شرب ناسياً في رمضاف.
ت -إفراد يكـ الجمعة بالصياـ.

ث -حكـ استعماؿ السكاؾ بعد الزكاؿ.

المعتكف مف غير ضركرة.
ج -الخركج مف
َ
ح -اشتراط الصكـ لبلعتكاؼ.
خ -حكـ قطع صياـ التطكع.

 -ٙظير لمباحث أف أىل المدينة أعـ مف أف يككنكا فقياء مذىب مالؾ؛ ألف المالكية خالفكا
مذىب أىل المدينة في مسائل عدة.

 -ٚظير مف خبلؿ البحث أف منيج اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني في العبادات الميل إلى
الدليل ،كليس إلى الرأؼ.

 -ٛظير لمباحث مف البحث في مسألة (المسجد الذؼ يصح فيو االعتكاؼ) أف أقكاؿ الفقياء
فييا في كتب الخبلؼ ككتب الفقو المقارف ،يختمف عف كبلميـ في كتب المذاىب األصيمة.
ثانياً -التكصيات:

ٔ .ينبغي لطمبة العمـ أف ييتمكا بتناكؿ مصنفات اإلماـ دمحم بف الحسف بالدراسة كالبحث؛
لعمك قدمو في الفقو ،فإنو يعكد عمييـ بالفائدة الجمة.

ٕ .أكصي طمبة العمـ أف يبذلكا جيداً كبي اًر في تحقيق المسائل الفقيية؛ ألنيا تحتاج إلى دقة
بالغة.

ٖ .أكصي طمبة العمـ باإلقباؿ عمى دراسة كتب الفقياء المتقدميف لبلعتياد عمييا؛ نظ اًر إلى
صعكبة تفسير نصكصيا.
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الفيارس الفنية
كتشتمل عمى:
 المصادر المراجع.

 فيرس اآليات القرآنية.

 فيرس األحاديث النبكية.
 اآلثار.

 فيرس المكضكعات.
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تأكالً -قائمة المصادر كالمراجع
القرآف الكريـ.

أكالً -القرآف الكريـ كعمكمو:
 جصاص ،أحمد بف عمي أبك بكر الرازي الحنفي( ،المتكفىٖٚٓ :ىػ) ،أحكاـ القرآف،
المحقق :عبد السبلـ دمحم عمي شاىيف ،الناشر :دار الكتب العممية بيركت – لبناف،
الطبعة :األكلىٔٗٔ٘ ،ىػٜٜٔٗ/ـ.

 سايس ،دمحم عمي تفسير آيات األحكاـ ،المحقق :ناجي سكيداف ،الناشر :المكتبة
العصرية لمطباعة كالنشر ،تاريخ النشر.ٕٕٓٓ/ٔٓ/ٓٔ :

 شافعي ،دمحم بف إدريس أبك عبد هللا ،أحكاـ القرآف ،الناشر  :دار الكتب العممية -
بيركت  ،ٔٗٓٓ ،تحقيق  :عبد الغني عبد الخالق.

 صابكني ،دمحم عمي  ،ركائع البياف تفسير آيات األحكاـ ،الناشر :مكتبة الغزالي -
دمشق ،مؤسسة مناىل العرفاف – بيركت ،الطبعة :الثالثة ٔٗٓٓ ،ىػ ٜٔٛٓ -ـ.

 طبري ،عمي بف دمحم بف عمي ،أبك الحسف  ،الممقب بعماد الديف ،المعركؼ بالكيا
اليراسي الشافعي (المتكفى٘ٓٗ :ىػ) ،أحكاـ القرآف ،المحقق :مكسى دمحم عمي كعزة
عبد عطية ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت ،الطبعة :الثانية ٔٗٓ٘ ،ىػ.

 طحاكي ،أبك جعفر أحمد بف دمحم بف سالمة بف عبد الممؾ بف سممة األزدي الحجري
المصري (المتكفى ٖٕٔ :ىػ) ،أحكاـ القرآف الكريـ ،تحقيق  :الدكتكر سعد الديف أكناؿ،

الناشر  :مركز البحكث اإلسبلمية التابع لكقف الديانة التركي  ،استانبكؿ ،الطبعة
األكلى.

 عربي ،القاضي دمحم بف عبد هللا أبك بكر المعافري االشبيمي المالكي المعركؼ بابف
العربي (المتكفىٖ٘ٗ :ىػ) ،أحكاـ القرآف ،راجع أصكلو كخرج أحاديثو َّ
كعمق عميو :دمحم
عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة :الثالثةٕٔٗٗ ،

ىػ  ٕٖٓٓ -ـ.

 قتيبة ،أبك دمحم عبد هللا بف مسمـ الدينكري (المتكفىٕٚٙ :ىػ) ،غريب القرآف ،المحقق:
أحمد صقر ،الناشر :دار الكتب العممية ،السنة ٖٜٔٛ :ىػ  ٜٔٚٛ -ـ.

 قرطبي ،أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصار الخزرجي شمس الديف
(المتكفىٙٚٔ :ىػ) ،الجامع ألحكاـ القرآف ،تحقيق :أحمد البردكني كابراىيـ أطفيش،
الناشر :دار الكتب المصرية – القاىرة ،الطبعة :الثانيةٖٔٛٗ ،ىػ  ٜٔٙٗ -ـ.

ثانياً -الحديث الشريف كعمكمو:
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أ -متكف الحديث:

 بخاري ،أبك عبد هللا دمحم بف إسماعيل بف إبراىيـ بف المغيرة بف بردزبة البخاري،
(المتكفى ،)ٕ٘ٙ :صحيح البخاري ،المحقق :دمحم زىير بف ناصر الناصر ،الناشر :دار

طكؽ النجاة (مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ دمحم فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة:
األكلىٕٕٔٗ ،ىػ.

 ترمذي دمحم بف عيسى بف َس ْكرة بف مكسى بف الضحاؾ ،الترمذي ،أبك عيسى
(المتكفىٕٜٚ :ىػ) ،سنف الترمذي تحقيق كتعميق :أحمد دمحم شاكر (جػ ٔ ،)ٕ ،كدمحم
فؤاد عبد الباقي (جػ ٖ) ،كابراىيـ عطكة عكض المدرس في األزىر الشريف (جػ ٗ،)٘ ،

الناشر :شركة مكتبة ،كمطبعة مصطفى البابي الحمبي – مصر ،الطبعة :الثانيةٖٜٔ٘ ،
ىػ ٜٔٚ٘ -ـ.

بد ،التميمي ،أبك حاتـ،
 حباف ،دمحم بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف َم ْع َ
البستي (المتكفىٖ٘ٗ :ىػ) ،صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف ،المحقق:
الدارميُ ،
شعيب األرنؤكط ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت ،الطبعة :الثانية.ٜٜٖٔ – ٔٗٔٗ ،

 حنبل ،أبك عبد هللا أحمد بف دمحم بف حنبل بف ىبلؿ بف أسد الشيباني (المتكفى:
ٕٔٗىػ) ،مسند اإلماـ أحمد بف حنبل ،المحقق :شعيب األرنؤكط  -عادؿ مرشد،

كآخركف ،إشراؼ :د عبد هللا بف عبد المحسف التركي ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة:
األكلى ٕٔٗٔ ،ىػ  ٕٓٓٔ -ـ.

 دارقطني عمي بف عمر أبك الحسف الدارقطني البغدادي ،الناشر :دار المعرفة ،بيركت،
 ،ٜٔٙٙ – ٖٔٛٙسنف الدارقطني ،تحقيق :السيد عبد هللا ىاشـ يماني المدني.

 دارمي ،أبك دمحم عبد هللا بف عبد الرحمف بف الفضل بف َبيراـ بف عبد الصمد الدارمي،
التميمي السمرقندي (المتكفىٕ٘٘ :ىػ) ،سنف الدارمي ،تحقيق :حسيف سميـ أسد
الداراني ،الناشر :دار المغني لمنشر كالتكزيع ،المممكة العربية السعكدية ،الطبعة :األكلى،

ٕٔٗٔ ىػ  ٕٓٓٓ -ـ.
ِّ س ِج ْستاني أبكداكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك
ِ
الس ِج ْستاني (المتكفىٕٚ٘ :ىػ) ،سنف أبي داكد ،المحقق :دمحم محيي الديف عبد
األزدي ّ
الحميد ،الناشر :المكتبة العصرية ،صيدا – بيركت.

 شيبة ،أبك بكر عبد هللا بف دمحم بف أبي شيبة (المتكفى ٕٖ٘ :ىػ) ،مصنف أبي شيبة،
المحقق :سعد بف ناصر الشثرؼ ،الناشر :دار كنكز إشبيميا – الرياض ،الطبعة :األكلى،
 ٖٔٗٙىػ  ٕٓٔ٘ -ـ.
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 طبراني سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي ،أبك القاسـ الطبراني
(المتكفىٖٙٓ :ىػ) ،المعجـ الكبير ،المحقق :حمدؼ بف عبد المجيد السمفي ،دار

النشر :مكتبة ابف تيمية – القاىرة ،الطبعة :الثانية.

 عبد الرازؽ ،أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميري اليماني الصنعاني

(المتكفىٕٔٔ :ىػ) ،مصنف عبد الرازؽ ،المحقق :حبيب الرحمف األعظمي ،الناشر:

المجمس العممي -اليند ،الطبعة :الثانية.ٖٔٗٓ ،

 ماجة أبك عبد هللا دمحم بف يزيد القزكيني ،كماجة اسـ أبيو يزيد (المتكفىٕٖٚ :ىػ)،
سنف ابف ماجو ،تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية ،فيصل
عيسى البابي الحمبي.

 مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني (المتكفىٜٔٚ :ىػ) ،مكطأ اإلماـ
مالؾ ،صححو كرقمو كخرج أحاديثو كعمق عميو :دمحم فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار

إحياء التراث العربي ،بيركت – لبناف ،عاـ النشر ٔٗٓٙ :ىػ  ٜٔٛ٘ -ـ.

 مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيري النيسابكري (المتكفىٕٙٔ :ىػ) ،المحقق :دمحم
فؤاد عبد الباقي ،صحيح مسمـ ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت.

ب -شركح الحديث:
 أثير مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف دمحم بف دمحم بف دمحم ابف عبد الكريـ الشيباني
الجزري (المتكفىٙٓٙ :ىػ) ،النياية في غريب الحديث كاألثر ،الناشر :المكتبة العممية
 بيركتٖٜٜٔ ،ىػ ٜٜٔٚ -ـ ،تحقيق :طاىر أحمد الزاكػ ،محمكد دمحم الطناحي. أنصاري زكريا بف دمحم بف أحمد بف زكريا  ،زيف الديف أبك يحيى السنيكي المصري
الشافعي (المتكفى ٜٕٙ :ىػ) ،منحة الباري بشرح صحيح البخاري ،اعتنى بتحقيقو
كالتعميق عميو :سميماف بف دريع العازمي ،الناشر :مكتبة الرشد لمنشر ،كالتكزيع ،الرياض
 المممكة العربية السعكدية ،ط :األكلى ٕٔٗٙ ،ىػ. باجي أبك الكليد سميماف بف خمف بف سعد بف أيكب بف كارث التجيبي السعادة -
بجكار محافظة مصر ،الطبعة :األكلىٖٖٕٔ ،ىػ.
 بساـ أبك عبد الرحمف عبد هللا بف عبد الرحمف بف صالح بف حمد بف دمحم بف حمد
(المتكفىٕٖٔٗ :ىػ) ،تيسير العالـ شرح عمدة األحكاـ ،حققو كعمق عميو كخرج
أحاديثو كصنع فيارسو :دمحم صبحي بف حسف حبلؽ ،الناشر :مكتبة الصحابة ،األمارات
 مكتبة التابعيف ،القاىرة ،الطبعة :العاشرة ٕٔٗٙ ،ىػ  ٕٓٓٙ -ـ.035

 بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمف بف عبد الممؾ (المتكفىٜٗٗ :ىػ) ،شرح صحيح
البخاري البف بطاؿ .دار النشر :مكتبة الرشد  -السعكدية ،الرياض ،الطبعة :الثانية،
ٖٕٗٔىػ ٕٖٓٓ -ـ.
 بغكي الحسيف بف مسعكد ،شرح السنة لإلماـ البغكي ،دار النشر  :المكتب اإلسبلمي
 دمشق ػ بيركت ػ ٖٓٗٔىػ ٜٖٔٛ -ـ ،الطبعة  :الثانية ،تحقيق  :شعيب األرناؤكط -دمحم زىير الشاكيش.
 بيضاكي القاضي ناصر الديف عبد هللا بف عمر (ت ٘ٙٛىػ) ،تحفة األبرار شرح
مصابيح السنة ،المحقق :لجنة مختصة بإشراؼ نكر الديف طالب ،الناشر :ك ازرة
األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية بالككيت ،عاـ النشر ٖٖٔٗ :ىػ ٕٕٓٔ -ـ.
 حجر العسقالني أبك الفضل أحمد بف عمي الشافعي(المتكفي ،)ٕٛ٘:فتح الباري شرح
صحيح البخاري ،الناشر :دار المعرفة  -بيركت ،ٖٜٔٚ ،رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو:
دمحم فؤاد عبد الباقي ،قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى طبعو :محب الديف الخطيب،
عميو تعميقات العبلمة :عبد العزيز بف عبد هللا بف باز.
 خطابي أبك سميماف حمد بف دمحم بف إبراىيـ بف الخطاب البستي (المتكفىٖٛٛ :ىػ)،
معالم السنن شرح سنف أبي داكد ،الناشر :المطبعة العممية – حمب ،الطبعة :األكلى
ٖٔ٘ٔ ىػ ٜٖٕٔ -ـ.
 دقيق العيد ،تقي الديف أبك الفتح دمحم بف عمي بف كىب بف مطيع القشيري(،المتكفى:
ٕٓ ٚىػ) ،شرح اإللماـ بأحاديث األحكاـ ،الناشر :دار النكادر ،سكريا ،الطبعة :الثانية،
ٖٓٗٔ ىػ  ٕٜٓٓ -ـ.
 دقيق العيد ،حكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ ،الناشر :مطبعة السنة الدمحمية.
السالمي ،البغدادي ،ثـ الدمشقي،
 رجب ،زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف الحسفَ ،
الحنبمي (المتكفىٜٚ٘ :ىػ) ،جامع العمكـ كالحكـ في شرح خمسيف حديثا مف جكامع

الكمـ ،المحقق :شعيب األرناؤكط  -إبراىيـ باجس ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيركت،
الطبعة :السابعةٕٕٔٗ ،ىػ ٕٓٓٔ -ـ.
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السالمي ،البغدادي ،ثـ الدمشقي،
 رجب ،زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف الحسفَ ،
الحنبمي (المتكفىٜٚ٘ :ىػ) ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،الناشر :مكتبة الغرباء
األثرية  -المدينة النبكية ،الطبعة :األكلى ٔٗٔٚ ،ىػ.
 زرقاني ،دمحم ابف عبد الباقي بف يكسف المصري األزىري ،شرح الزرقاني عمى مكطأ
اإلماـ مالؾ ،الناشر :مكتبة الثقافة الدينية – القاىرة ،الطبعة :األكلىٕٔٗٗ ،ىػ -
ٖٕٓٓـ.
 سبكي محمكد دمحم خطاب (المتكفى ٕٖ٘ٔ) ،المنيل العذب المكركد شرح أبي داكد،
الناشر :دار االستقامة ،القاىرة  ،الطبعة :األكلىٖٖٔ٘ ،ىػ.
 سفاريني شمس الديف ،أبك العكف دمحم بف أحمد بف سالـ الحنبمي (المتكفىٔٔٛٛ :
ىػ) ،كشف المثاـ شرح عمدة األحكاـ ،دار النكادر – سكريا ،الطبعة :األكلى ٕٔٗٛ ،ىػ
  ٕٓٓٚـ. سيكطي عبد الرحمف بف أبي بكر ،جالؿ الديف (المتكفىٜٔٔ :ىػ) ،قكت المغتذي
عمى جامع الترمذي ،الناشر :رسالة الدكتكراة  -جامعة أـ القرػ ،مكة المكرمة  -كمية
الدعكة كأصكؿ الديف ،عاـ النشر ٕٔٗٗ :ىػ.
 شككاني دمحم بف عمي بف دمحم بف عبد هللا اليمني (المتكفىٕٔ٘ٓ :ىػ) ،نيل األكطار
شرح منتقى األخبار ،تحقيق :عصاـ الديف الصبابطي ،الناشر :دار الحديث ،مصر،
الطبعة :األكلىٖٔٗٔ ،ىػ ٜٜٖٔ -ـ.
 صنعاني ،دمحم بف إسماعيل بف صالح بف دمحم الحسني ،الكحالني ثـ  ،أبك إبراىيـ ،عز
الديف ،المعركؼ كأسالفو باألمير (المتكفىٕٔٔٛ :ىػ) ،ال اتنكير َشرح الج ِ
الص ِغ ِ
ير،
امع ا
ُ ُْ َ
محمد إبراىيـ ،الناشر :مكتبة دار السبلـ ،الرياض ،الطبعة:
محمد إسحاؽ َّ
المحقق :دَّ .
األكلى ٖٕٔٗ ،ىػ  ٕٓٔٔ -ـ.
 صنعاني ،دمحم بف إسماعيل بف صالح بف دمحم الحسني ،الكحالني ثـ الصنعاني ،أبك
إبراىيـ ،عز الديف ،المعركؼ كأسالفو باألمير (المتكفىٕٔٔٛ :ىػ) ،سبل السالـ،
الناشر :دار الحديث.
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 طيبي شرؼ الديف الحسيف بف عبد هللا (ٖٗٚىػ) ،شرح الطيبي عمى مشكاة
المصابيح ،المحقق :د .عبد الحميد ىنداكؼ ،الناشر :مكتبة نزار مصطفى الباز (مكة
المكرمة  -الرياض) ،الطبعة :األكلى ٔٗٔٚ ،ىػ  ٜٜٔٚ -ـ.
 عبد البر  ،أبك عمر يكسف بف عبد هللا بف دمحم بف عاصـ النمري القرطبي (المتكفى:
ٖٗٙىػ) ،التمييد لما في المكطأ مف المعاني كاألسانيد ،الناشر :ك ازرة عمكـ األكقاؼ
كالشؤكف اإلسبلمية – المغرب ،عاـ النشر ٖٔٛٚ :ىػ.
 عبد البر أبك عمر يكسف بف عبد هللا ابف دمحم بف عاصـ النمري القرطبي (المتكفى:
ٖٗٙىػ) ،االستذكار ،تحقيق :سالـ دمحم عطا ،دمحم عمي معكض ،الناشر :دار الكتب
العممية – بيركت ،الطبعة :األكلى.ٕٓٓٓ – ٕٔٗٔ ،
 عراقي أبك الفضل زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف
إبراىيـ (المتكفىٛٓٙ :ىػ) ،كأكممو ابنو :أحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف الكردي
الرازياني ثـ المصري ،أبك زرعة كلي الديف ،ابف العراقي (المتكفىٕٛٙ :ىػ) ،طرح
التثريب في شرح التقريب ،الناشر :الطبعة المصرية القديمة.
 عظيـ آبادي ،دمحم أشرؼ بف أمير بف عمي بف حيدر ،أبك عبد الرحمف ،شرؼ الحق،
الصديقي( ،المتكفىٖٕٜٔ :ىػ) ،عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد ،كمعو حاشية
ابف القيـ :تيذيب سنف أبي داكد كايضاح عممو كمشكالتو ،الناشر :دار الكتب العممية
– بيركت ،الطبعة :الثانية ٔٗٔ٘ ،ىػ.
 عينى أبك دمحم محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفي بدر
الديف (المتكفىٛ٘٘ :ىػ) ،شرح سنف أبي داكد ،الناشر :مكتبة الرشد – الرياض،
الطبعة :األكلى ٕٔٗٓ ،ىػ  ٜٜٜٔ-ـ.
 عينى أبك دمحم محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفي بدر
الديف (المتكفىٛ٘٘ :ىػ) ،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،الناشر :دار إحياء
التراث العربي – بيركت.
 قتيبة أبك دمحم عبد هللا بف مسمـ الدينكري (المتكفىٕٚٙ :ىػ) ،تأكيل مختمف الحديث.
 قتيبة أبك دمحم عبد هللا بف مسمـ الدينكري (المتكفىٕٚٙ :ىػ) ،غريب الحديث ،الناشر:
مطبعة العاني – بغداد ،الطبعة :األكلى.ٖٜٔٚ ،
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 قسطالني ،أحمد بف دمحم بف أبى بكر بف عبد الممؾ القتيبي المصري ،أبك العباس،
شياب الديف (المتكفىٜٕٖ :ىػ) ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،الناشر:
المطبعة الكبرػ األميرية ،مصر ،الطبعة :السابعة ٖٕٖٔ ،ىػ.


كشميري دمحم أنكر شاه بف معظـ شاه اليندي (المتكفىٖٖٔ٘ :ىػ) ،العرؼ الشذي
شرح سنف الترمذي ،تصحيح :الشيخ محمكد شاكر ،الناشر :دار التراث العربي -
بيركت ،لبناف ،الطبعة :األكلى ٕٔٗ٘ ،ىػ  ٕٓٓٗ -ـ.

 مباركفكرى ،أبك العال دمحم عبد الرحمف بف عبد الرحيـ (المتكفىٖٖٔ٘ :ىػ) ،تحفة
األحكذي بشرح جامع الترمذي ،الناشر :دار الكتب العممية – بيركت.
 مباركفكري أبك الحسف عبيد هللا بف دمحم عبد السالـ بف خاف دمحم بف أماف هللا بف
حساـ الديف الرحماني (المتكفىٔٗٔٗ :ىػ) ،مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،
نشر :الجامعة السمفية  -اليند ،الطبعة :الثالثة  ٔٗٓٗ -ىػ.
َ م ِ
البدر التماـ شرح
غربي  ،الحسيف بف دمحم بف سعيد
الالعي (المتكفى ٜٔٔٔ :ىػ)ُ ،
ّ
بمكغ المراـ ،المحقق :عمي بف عبد هللا الزبف ،الناشر :دار ىجر ،الطبعة :األكلى.
 مال اليركي القاري عمي بف (سمطاف) دمحم ،أبك الحسف نكر الديف (المتكفى:
ٗٔٓٔىػ) ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،الناشر :دار الفكر ،بيركت –
لبناف ،الطبعة :األكلىٕٕٔٗ ،ىػ ٕٕٓٓ -ـ.
محمد بف عز الديف عبد المطيف بف عبد العزيز بف أميف الديف بف فرشتا،
 ممؾ
ّ
الحنفي( ،المتكفى ٛ٘ٗ :ىػ) ،شرح مصابيح السنة لإلماـ البغكي،
الكرماني،
الركمي
ُّ
ُّ ُّ َ ّ
الناشر :إدارة الثقافة اإلسبلمية ،الطبعة :األكلى ٖٖٔٗ ،ىػ  ٕٕٓٔ -ـ ،الطبعة :الثانية
ٖٔٛٛىػٜٔٙٛ ،ـ.
 مناكي القاىري زيف الديف دمحم المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف
العابديف( ،المتكفىٖٔٓٔ :ىػ) ،فيض القدير شرح الجامع الصغير ،دار الكتب العممية
بيركت  -لبناف الطبعة االكلى ٘ٔٗٔ ق.
 مناكي القاىري ،زيف الديف دمحم المدعك بعبد الرؤكؼ ابف تاج العارفيف بف عمي بف
زيف العابديف الحدادي(المتكفىٖٔٓٔ :ىػ) ،التيسير بشرح الجامع الصغير ،الناشر:
مكتبة اإلماـ الشافعي – الرياض ،الطبعة :الثالثةٔٗٓٛ ،ىػ ٜٔٛٛ -ـ.
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 نككي أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ (المكفىٙٚٙ :ىػ) ،المنياج شرح
صحيح مسمـ بف الحجاج ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت ،الطبعة :الثانية،
ٕ.ٖٜٔ
 ىركي أبك ُعبيد القاسـ بف سالّـ بف عبد هللا البغدادي (المتكفىٕٕٗ :ىػ) ،غريب
الحديث ،المحقق :د .دمحم عبد المعيد خاف ،الناشر :مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية،
حيدر آباد -الدكف ،الطبعة :األكلى ٖٔٛٗ ،ىػ  ٜٔٙٗ -ـ.
ت -كتب التخريج:


ألباني (المتكفىٕٔٗٓ :ىػ) ،صحيح أبي داكد ،الناشر :مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع،
الككيت ،الطبعة :األكلى ٕٖٔٗ ،ىػ  ٕٕٓٓ -ـ.

 ألباني أبك عبد الرحمف دمحم ناصر الديف ،بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ ،األشقكدري

(المتكفىٕٔٗٓ :ىػ) ،سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا ،الناشر:
مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،الطبعة :األكلى.

 ألباني دمحم ناصر الػديف (المتػكفى ٕٔٗٓ :ىػػ) ،إركاء الغميػل فػي تخػريج أحاديػث منػار
السبيل ،الناشر :المكتب اإلسبلمي – بيركت ،الطبعة :الثانية ٘ٓٗٔ ىػ ٜٔٛ٘ -ـ.
 ألباني دمحم ناصر الديف (المتكفى ٕٔٗٓ :ىػ) ،ضعيف أبي داكد ،دار النشر  :مؤسسة
غراس لمنشر ك التكزيع – الككيت ،الطبعة  :األكلى  ٕٖٔٗ -ىػ.

 ألباني دمحم ناصر الديف (المتكفىٕٔٗٓ :ىػ) ،صحيح الجامع الصغير كزياداتو،
الناشر :المكتب اإلسبلمي.

 ألباني دمحم ناصر الديف( ،المتكفىٕٔٗٓ :ىػ) ،ضعيف الجامع الصغير كزيادتو،
الناشر :المكتب اإلسبلمي ،الطبعة :المجددة كالمزيدة كالمنقحة.

 ألباني دمحم ناصر الديف ،صحيح كضعيف سنف ابف ماجة ،الناشر :برنامج منظكمة
التحقيقات الحديثية  -المجاني  -مف إنتاج مركز نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة
باإلسكندرية.

 ألباني ،أبك عبد الرحمف دمحم ناصر الديف (المتكفىٕٔٗٓ :ىػ) ،سمسمة األحاديث

الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة ،الناشر :دار المعارؼ ،الرياض ،الطبعة:
األكلى ٕٔٗٔ ،ىػ  ٜٜٕٔ /ـ.
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 حجر العسقالني أبك الفضل أحمد بف عمي بف دمحم بف أحمد (المتكفىٕٛ٘ :ىػ)،
التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،الناشر :دار الكتب العممية،

الطبعة :الطبعة األكلى ٜٔٗٔىػٜٜٔٛ .ـ.

 زيمعي جماؿ الديف أبك دمحم عبد هللا بف يكسف بف دمحم (المتكفىٕٚٙ :ىػ) ،نصب
الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي ،المحقق :دمحم
عكامة ،الناشر :مؤسسة الرياف لمطباعة كالنشر  -بيركت -لبناف /دار ،القبمة لمثقافة

اإلسبلمية -جدة – السعكدية ،الطبعة :األكلىٔٗٔٛ ،ىػٜٜٔٚ/ـ.

 عبد اليادي شمس الديف دمحم بف أحمد الحنبمي(الكفاة ٗٗٚىػ) ،تنقيح تحقيق أحاديث
التعميق ،الناشر دار الكتب العممية ،سنة النشر ٜٜٔٛـ ،مكاف النشر بيركت.

 قادر الباكستاني ،زكريا بف غالـ ،ما صح مف آثار الصحابة في الفقو ،الناشر :دار
الخراز -جدة ،دار ابف حزـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع – بيركت ،الطبعة :األكلىٕٔٗٔ ،
ىػ  ٕٓٓٓ -ـ.

 نككي أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ (المتكفى ٙٚٙ :ىػ) ،خالصة األحكاـ في

ميمات السنف كقكاعد اإلسالـ ،حققو كخرج أحاديثو :حسيف إسماعيل الجمل ،الناشر :

مؤسسة الرسالة  -لبناف – بيركت ،الطبعة  :االكلى ٔٗٔٛ ،ىػ ٜٜٔٚ -ـ.
ثالثاً -كتب أصكؿ الفقو كالقكاعد الفقيية:

 بخاري الحنفي عبد العزيز بف أحمد بف دمحم ،عالء الديف (المتكفىٖٚٓ :ىػ) ،كشف
األسرار شرح أصكؿ البزدكي ،الناشر :دار الكتاب اإلسبلمي.

 بكرنك دمحم صدقي بف أحمد بف دمحم آؿ أبك الحارث الغزي ،مكسكعة القكاعد الفقيية،
الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلى ٕٔٗٗ ،ىػ  ٕٖٓٓ -ـ.

سف ،معالـ أصكؿ الفقو عند أىل السنة كالجماعة،
حسْيف بف َح ْ
 جيزاني مح امد ْ
بف َ
الناشر :دار ابف الجكزؼ ،الطبعة :الطبعة الخامسةٕٔٗٚ ،ىػ.
 زحيمي األستاذ الدكتكر دمحم مصطفى ،الكجيز في أصكؿ الفقو اإلسالمي ،الناشر :دار
الخير لمنشر كالتكزيع ،دمشق – سكريا ،الطبعة :الثانية ٕٔٗٚ ،ىػ ٕٓٓٙ -ـ.

 زركشي أبك عبد هللا بدر الديف دمحم بف عبد هللا بف ،بيادر الشافعي (المتكفى:
ٜٗٚىػ) ،تشنيف المسامع بجمع الجكامع لتاج الديف السبكي ،الناشر :مكتبة قرطبة
لمبحث العممي كاحياء التراث  -تكزيع المكتبة المكية ،الطبعة :األكلىٔٗٔٛ ،ىػ.

 عبد الكىاب خالؼ (المتكفى ٖٔٚ٘ :ىػ) ،عمـ أصكؿ الفقو ،الناشر  :مكتبة الدعكة -
شباب األزىر  ،الطبعة  :عف الطبعة الثامنة لدار القمـ.
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 عقيل أبك الكفاء ،عمي بف عقيل بف دمحم البغدادي الظفري( ،المتكفىٖ٘ٔ :ىػ)،
ِ ِ
المحسف التركي ،الناشر:
الكاضح في ُ
أصكؿ الفقو ،المحقق :الدكتكر َعبد هللا بف َعبد ُ
مؤسسة الرسالة ،بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلى ٕٔٗٓ ،ىػ  ٜٜٜٔ -ـ.
 قدامة المقدسي أبك دمحم مكفق الديف عبد هللا بف أحمد بف دمحم بف قدامة الجماعيمي
المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي ،الشيير(المتكفىٕٙٓ :ىػ) ،ركضة الناظر كجنة

المناظر ،الناشر :مؤسسة ،الرّياف النشر كالتكزيع ،الطبعة :الثانية ٖٕٗٔىػ.
 مفمح ،دمحم بف مفمح بف دمحم بف مفرج ،أبك عبد هللا ،شمس الديف المقدسي الرامينى ثـ
الصالحي الحنبمي (المتكفىٖٚٙ :ىػ) ،أصكؿ الفقو ،حققو كعمق عميو كقدـ لو :الدكتكر

الس َد َحاف ،الناشر :مكتبة العبيكاف ،الطبعة :األكلىٕٔٗٓ ،ىػ.
فيد بف دمحم َّ
رابعاً -كتب الفقو:
أ -المذىب الحنفي:
 بابرتي دمحم بف دمحم بف محمكد ،أكمل الديف أبك عبد هللا ابف الشيخ شمس الديف ابف
الشيخ جماؿ الديف الركمي (المتكفىٚٛٙ :ىػ) ،العناية شرح اليداية ،نشر :دار الفكر.

 زيمعي عثماف بف عمي بف محجف البارعي ،فخر الديف الحنفي (المتكفى ٖٚٗ :ىػ)،
تبييف الحقائق شرح كنز الدقائق ،الناشر :المطبعة الكبرػ األميرية  -بكالؽ ،القاىرة،

الطبعة :األكلى ٖٖٔٔ ،ىػ.

 سرخسي دمحم بف أحمد بف أبي سيل شمس األئمة (المتكفىٖٗٛ :ىػ) المبسكط،
الناشر :دار المعرفة – بيركت ،تاريخ النشرٔٗٔٗ :ىػ ٜٜٖٔ -ـ.

 سمرقندي دمحم بف أحمد بف أبي أحمد ،أبك بكر عالء الديف (المتكفى :نحك ٓٗ٘ىػ)،
تحفة الفقياء ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة :الثانية ٔٗٔٗ ،ىػ
 ٜٜٔٗ -ـ.

 شيباني أبك عبد هللا دمحم بف الحسف بف فرقد (المتكفىٜٔٛ :ىػ) ،األصل المعركؼ
بالمبسكط ،المحقق :أبك الكفا األفغاني ،نشر :إدارة القرآف كالعمكـ اإلسبلمية – كراتشي.

 شيباني أبك عبد هللا دمحم بف الحسف بف فرقد (المتكفىٜٔٛ :ىػ) ،الحجة عمى أىل
المدينة ،الناشر :عالـ الكتب – بيركت ،الطبعة :الثالثة.ٖٔٗٓ ،

 عينى أبك دمحم محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفي بدر
الديف (المتكفىٛ٘٘ :ىػ) ،البناية شرح اليداية ،نشر :دار الكتب العممية  -بيركت،
ط :األكلىٕٔٗٓ ،ىػ.
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 قدكري أحمد بف دمحم بف أحمد بف جعفر بف حمداف أبك الحسيف (المتكفى ٕٗٛ :ىػ)،
التجريد ،الناشر :دار السبلـ – القاىرة ،الطبعة :الثانية ٕٔٗٚ ،ىػ  ٕٓٓٙ -ـ.

 كاساني عالء الديف ،أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الحنفي (المتكفى٘ٛٚ :ىػ) ،بدائع
الصنائع في ترتيب الشرائع ،الناشر :دار الكتب العممية ،الطبعة :الثانيةٔٗٓٙ ،ىػ.

َ م َازَة البخاري أبك المعالي برىاف الديف محمكد بف أحمد بف عبد ،العزيز بف عمر
الحنفي (المتكفىٙٔٙ :ىػ) ،المحيط البرىاني ،المحقق :عبد الكريـ سامي الجندؼ،
الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلى ٕٔٗٗ ،ىػ  ٕٓٓٗ -ـ.

 مرغيناني عمي بف أبي بكر بف عبد الجميل الفرغاني أبك الحسف برىاف الديف
(المتكفىٜٖ٘ :ىػ) ،متف بداية المبتدي ،الناشر :مكتبة كمطبعة دمحم صبح – القاىرة.

 مرغيناني عمي بف أبي بكر بف عبد الجميل الفرغاني ،أبك الحسف برىاف الديف

(المتكفىٜٖ٘ :ىػ) ،اليداية في شرح بداية المبتدي ،المحقق :طبلؿ يكسف ،الناشر:

دار احياء التراث العربي  -بيركت – لبناف.

 نجيـ زيف الديف بف إبراىيـ بف دمحم ،المصري (المتكفىٜٚٓ :ىػ) ،البحر الرائق شرح
كنز الدقائق ،الناشر :دار الكتاب اإلسبلمي ،الطبعة :الثانية.

 نجيـ سراج الديف عمر بف إبراىيـ الحنفي (ت ٘ٓٓٔىػ) ،النير الفائق شرح كنز
الدقائق ،الناشر :دار الكتب العممية ،الطبعة :األكلىٕٕٔٗ ،ىػ ٕٕٓٓ -ـ.

 نسفي أبك البركات عبد هللا بف أحمد بف محمكد حافع الديف (المتكفىٚٔٓ :ىػ) ،كنز
الدقائق ،نشر :دار البشائر اإلسبلمية ،دار السراج ،الطبعة :األكلىٖٕٔٗ ،ىػ.

 ىماـ كماؿ الديف دمحم بف عبد الكاحد السيكاسي (المتكفىٔٙٛق) ،فتح القدير ،الناشر:
دار الفكر -بيركت.

ب -المذىب المالكي:

 أحمد بف ُتْركي بف أحمد المنشميمي المالكي (المتكفىٜٜٚ :ىػ) ،خالصة الجكاىر
الزكية في فقو المالكية ،الناشر :المجمع الثقافي ،أبك ظبي  -اإلمارات العربية المتحدة،
عاـ النشر ٕٕٓٓ :ـ.

 جزي أبك القاسـ ،دمحم بف أحمد بف دمحم بف عبد هللا ،الكمبي الغرناطي (المتكفى:
ٔٗٚىػ) القكانيف الفقيية.

 حطاب شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف دمحم بف عبد الرحمف الطرابمسي المغربي

الرعيني المالكي (المتكفىٜ٘ٗ :ىػ) ،مكاىب الجميل في شرح مختصر خميل ،الناشر:
ُّ

دار الفكر ،الطبعة :الثالثةٕٔٗٔ ،ىػ ٜٜٕٔ -ـ.
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 خرشي دمحم بف عبد هللا المالكي أبك عبد هللا (المتكفىٔٔٓٔ :ىػ) ،شرح مختصر خميل
لمخرشي ،الناشر :دار الفكر لمطباعة – بيركت.

 خميل بف إسحاؽ بف مكسى ،ضياء الديف الجندي المالكي المصري (المتكفى:
ٚٚٙىػ) ،مختصر العالمة خميل ،المحقق :أحمد جاد ،الناشر :دار الحديث/القاىرة،
الطبعة :األكلىٕٔٗٙ ،ىػٕٓٓ٘/مػ.

 دسكقي دمحم بف أحمد بف عرفة المالكي (المتكفىٕٖٔٓ :ىػ) ،حاشية الدسكقي عمى
الشرح الكبير ،الناشر :دار الفكر.

 رشد أبك الكليد دمحم بف أحمد القرطبي (المتكفىٕ٘ٓ :ىػ) المقدمات المميدات.

 رشد أبك الكليد دمحم بف أحمد القرطبي (المتكفىٕ٘ٓ :ىػ) ،البياف كالتحصيل كالشرح
كالتكجيو كالتعميل لمسائل المستخرجة،

حققو :د دمحم حجي كآخركف ،الناشر :دار

الغرب اإلسبلمي ،بيركت – لبناف ،الطبعة :الثانية ٔٗٓٛ ،ىػ  ٜٔٛٛ -ـ.

 رشد ،أبك الكليد دمحم بف أحمد بف دمحم بف أحمد بف رشد القرطبي الشيير بابف رشد

الحفيد (المتكفىٜ٘٘ :ىػ) ،بداية المجتيد كنياية المقتصد ،الناشر :دار الحديث –
القاىرة ،تاريخ النشرٕٔٗ٘ :ىػ  ٕٓٓٗ -ـ.

 زرقاني عبد الباقي بف يكسف بف أحمد المصري (المتكفىٜٜٔٓ :ىػ) ،شرح ال ُّزرقاني
عمى مختصر خميل ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلى،
ٕٕٗٔىػ ٕٕٓٓ ـ.

 زركؽ شياب الديف أبك العباس أحمد بف أحمد بف دمحم بف عيسى البرنسي الفاسي،
المعركؼ بػ (المتكفىٜٜٛ :ىػ) ،شرح زركؽ عمى متف الرسالة ،الناشر :دار الكتب
العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلى ٕٔٗٚ ،ىػ ٕٓٓٙ -ـ.

 سحنكف ،المدكنة ،الناشر :دار ،الكتب العممية ،الطبعة :األكلىٔٗٔ٘ ،ىػ ٜٜٔٗ -ـ.

 صاكي أبك العباس أحمد بف دمحم الخمكتي ،الشيير بالصاكي المالكي (المتكفى:
ٕٔٗٔىػ) ،بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ ،الناشر :دار المعارؼ.

 عبد البر أبك عمر يكسف بف عبد هللا بف دمحم بف عبد البر بف عاصـ النمري القرطبي
(المتكفىٖٗٙ :ىػ) ،الكافي في فقو أىل المدينة ،المحقق :دمحم دمحم أحيد كلد ماديؾ
المكريتاني ،الناشر :مكتبة الرياض الحديثة ،الرياض ،الطبعة :الثانيةٔٗٓٓ ،ىػ.

 عدكي أبك الحسف ،عمي بف أحمد بف مكرـ الصعيدي (المتكفىٜٔٔٛ :ىػ) ،حاشية

العدكي عمى شرح كفاية الطالب الرباني ،المحقق :يكسف الشيخ دمحم البقاعي ،الناشر:

دار الفكر – بيركت ،تاريخ النشرٔٗٔٗ :ىػ ٜٜٔٗ -ـ.
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 عميش دمحم بف أحمد بف دمحم  ،أبك عبد هللا المالكي (المتكفىٕٜٜٔ :ىػ) ،منح الجميل

شرح مختصر خميل ،الناشر :دار الفكر – بيركت ،الطبعة :بدكف طبعة ،تاريخ النشر:

ٗٔىػٜٜٔٛ/ـ.

 قاضي أبك دمحم عبد الكىاب بف عمي بف نصر البغدادي المالكي (ٕٕٗىػ) ،اإلشراؼ

عمى نكت مسائل الخالؼ ،المحقق :الحبيب بف طاىر ،الناشر :دار ابف حزـ ،الطبعة:
األكلىٕٔٗٓ ،ىػ ٜٜٜٔ -ـ.

 قاضي عبد الكىاب أبك دمحم عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادي المالكي
(المتكفىٕٕٗ :ىػ) ،التمقيف في الفقو المالكي ،المحقق :ابي أكيس دمحم بك خبزة
الحسني التطكاني ،الناشر :دار الكتب العممية ،الطبعة :األكلى ٕ٘ٗٔىػٕٓٓٗ-ـ.

 قاضي عبد الكىاب أبك دمحم عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادي المالكي
(المتكفى ٕٕٗ :ىػ) ،شرح الرسالة ،الناشر :دار ابف حزـ ،الطبعة :األكلىٕٔٗٛ ،ىػ.

 قاضي عبدالكىاب أبك دمحم عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادي المالكي
ف
الم َس ِائل ،الناشر :دار ابف حزـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
(المتكفىٕٕٗ :ىػ)ُ ،عُيك ُ َ
بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلى ٖٔٗٓ ،ىػ .ٕٜٓٓ -
 قرافي أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير ب
(المتكفىٙٛٗ :ىػ) ،الذخيرة ،المحقق :دمحم حجي كأخركف ،الناشر :دار الغرب
اإلسبلمي -بيركت ،الطبعة :األكلىٜٜٔٗ ،ـ.

 قركي دمحم العربي ،الخالصة الفقيية عمى مذىب السادة المالكية ،الناشر :دار الكتب
العممية – بيركت.

 قيركاني النفراكي أحمد بف غانـ (أك غنيـ) بف سالـ ابف مينا ،شياب الديف األزىري
المالكي (المتكفىٕٔٔٙ :ىػ) ،الفكاكو الدكاني عمى رسالة ابف أبي زيد القيركاني،
الناشر :دار الفكر ،تاريخ النشرٔٗٔ٘ :ىػ ٜٜٔ٘ -ـ.

 قيركاني النفزي أبك دمحم عبد هللا بف (أبي زيد) عبد الرحمف  ،القيركاني ،المالكي
(المتكفىٖٛٙ :ىػ) ،متف الرسالة ،الناشر :دار الفكر.

 قيركاني النفزي ،القيركاني أبك دمحم عبد هللا بف (أبي زيد) عبد الرحمف  ،المالكي
الزيادات عمى ما في المد اكنة مف غيرىا مف األ ِ
(المتكفىٖٛٙ :ىػ) ،الانكادر ك ِّ
ُميات
َ
َ
تحقيق :عبد الفتّاح دمحم الحمك كأخركف ،الناشر :دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت ،الطبعة:
األكلى ٜٜٜٔ ،ـ.
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 مكاؽ دمحم بف يكسف بف أبي القاسـ بف يكسف العبدري ،الغرناطي ،أبك عبد هللا
المالكي (المتكفىٜٛٚ :ىػ) ،التاج كاإلكميل لمختصر خميل ،الناشر :دار الكتب
العممية ،الطبعة :األكلىٔٗٔٙ ،ىػٜٜٔٗ-ـ.

ت -المذىب الشافعي:
 أنصاري زكريا بف دمحم بف أحمد بف زكريا  ،زيف الديف ،أبك يحيى السنيكي (المتكفى:
ٜٕٙىػ) ،الغرر البيية في شرح البيجة الكردية ،الناشر :المطبعة الميمنية.

 أنصاري زكريا بف دمحم بف زكريا ،زيف الديف أبك يحيى السنيكي (المتكفىٜٕٙ :ىػ)،
سنى المطالب في شرح ركض الطالب ،الناشر :دار الكتاب اإلسبلمي.

 أنصاري ،زكريا بف دمحم بف أحمد بف زكريا  ،زيف الديف أبك يحيى السنيكي (المتكفى:
ٜٕٙىػ) ،فتح الكىاب بشرح منيج الطالب ،الناشر :دار الفكر لمطباعة كالنشر،
الطبعةٔٗٔٗ :ىػٜٜٔٗ/ـ.

 جكيني عبد الممؾ بف عبد هللا بف يكسف بف دمحم  ،أبك المعالي ،ركف الديف ،الممقب
بإماـ الحرميف (المتكفىٗٚٛ :ىػ) ،نياية المطمب في دراية المذىب ،حققو :أ .د /عبد

الديب ،الناشر :دار المنياج ،الطبعة :األكلىٕٔٗٛ ،ىػٕٓٓٚ-ـ.
العظيـ ،محمكد ّ
 حجر الييتمي أحمد بف دمحم بف عمي ،تحفة المحتاج في شرح المنياج ،الناشر:
المكتبة التجارية الكبرػ بمصر لصاحبيا مصطفى دمحم ،عاـ النشر ٖٔ٘ٚ :ىػ.

 حصني أبك بكر بف دمحم بف عبد المؤمف بف حريز بف معمى ،الحسيني  ،تقي الديف
الشافعي (المتكفىٕٜٛ :ىػ) ،كفاية األخيار في حل غاية االختصار ،الناشر :دار
الخير – دمشق ،الطبعة :األكلى.ٜٜٔٗ ،

 رافعي ،عبد الكريـ بف دمحم القزكيني (المتكفىٕٖٙ :ىػ) ،فتح العزيز بشرح الكجيز
=الشرح الكبير ،الناشر :دار الفكر.

 رممي شمس الديف دمحم بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف (المتكفى:
ٗٓٓٔىػ) ،نياية المحتاج إلى شرح المنياج ،الناشر :دار الفكر ،بيركت ،الطبعة :ط

أخيرة ٔٗٓٗ -ىػٜٔٛٗ/ـ.

 ركياني أبك المحاسف عبد الكاحد بف إسماعيل (ت ٕٓ٘ ىػ) ،بحر المذىب ،المحقق:
طارؽ فتحي السيد ،الناشر :دار الكتب العممية ،الطبعة :األكلى ٕٜٓٓ ،ـ.

 شافعي اإلماـ أبك عبد هللا دمحم بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع بف عبد
المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي (المتكفىٕٓٗ :ىػ) ،األـ ،الناشر :دار

المعرفة – بيركت ،سنة النشرٔٗٔٓ :ىػٜٜٔٓ/ـ.
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 شربيني شمس الديف ،دمحم بف أحمد الخطيب الشافعي (المتكفىٜٚٚ :ىػ) ،اإلقناع في
حل ألفاظ أبي شجاع ،الناشر :دار الفكر – بيركت.

 شربيني ،شمس الديف ،دمحم بف أحمد الخطيب الشربيني ،الشافعي (المتكفىٜٚٚ :ىػ)،

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ،الناشر :دار الكتب العممية ،الطبعة:

األكلىٔٗٔ٘ ،ىػ ٜٜٔٗ -ـ.

 شيرازي أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسف (المتكفىٗٚٙ :ىػ) ،التنبيو في الفقو
الشافعي ،الناشر :عالـ الكتب.

 عمراني أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ اليمني الشافعي (المتكفى:
٘٘ٛىػ) ،البياف في مذىب اإلماـ الشافعي ،المحقق :قاسـ دمحم النكرؼ ،الناشر :دار
المنياج – جدة ،الطبعة :األكلى ٕٔٗٔ ،ىػ ٕٓٓٓ -ـ.

 غزالي أبك حامد دمحم بف دمحم الطكسي (المتكفى٘ٓ٘ :ىػ) ،الكسيط في المذىب،
المحقق :أحمد محمكد إبراىيـ  ،دمحم دمحم تامر الناشر :دار السبلـ – القاىرة ،الطبعة:
األكلى.ٔٗٔٚ ،

 ماكردي أبك الحسف عمي بف دمحم بف دمحم بف حبيب البصري البغدادي(،المتكفى:
ٓ٘ٗىػ) ،الحاكي الكبير ،المحقق :الشيخ عمي دمحم معكض – الشيخ ،عادؿ أحمد عبد
المكجكد ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلى ٜٔٗٔ ،ىػ .

 مزني إسماعيل بف يحيى بف إسماعيل ،أبك إبراىيـ (المتكفىٕٙٗ :ىػ) ،مختصر
المزني ،الناشر :دار المعرفة – بيركت ،سنة النشرٔٗٔٓ :ىػٜٜٔٓ/ـ.

 نككي  ،أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ (المتكفىٙٚٙ :ىػ) ،منياج الطالبيف
كعمدة المفتيف في الفقو ،الناشر :دار الفكر ،الطبعة :األكلىٕٔٗ٘ ،ىػٕٓٓ٘/ـ.

 نككي أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ (المتكفىٙٚٙ :ىػ) ،المجمكع شرح
الميذب (مع تكممة السبكي كالمطيعي) ،الناشر :دار الفكر.

 نككي أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ (المتكفىٙٚٙ :ىػ) ،ركضة الطالبيف

كعمدة المفتيف ،تحقيق :زىير الشاكيش ،الناشر :المكتب اإلسبلمي ،بيركت -دمشق-
عماف ،الطبعة :الثالثةٕٔٗٔ ،ىػ ٜٜٔٔ /ـ.

ث -المذىب الحنبمي:

 بيكتي منصكر بف يكنس بف إدريس (المتكفىٔٓ٘ٔ :ىػ) ،كشاؼ القناع عف متف
اإلقناع ،تحقيق ىبلؿ مصيمحي مصطفى ىبلؿ ،الناشر دار الفكر -بيركت ،سنة النشر
ٕٓٗٔ.
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 بيكتي منصكر بف يكنس بف صالح الديف ابف حسف بف إدريس الحنبمي (المتكفى:

ٔ٘ٓٔىػ) ،منتيى اإلرادات ،الناشر :عالـ الكتب ،الطبعة :األكلىٔٗٔٗ ،ىػ -
ٖٜٜٔـ.

 تيمية تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ بف عبد هللا بف أبي
القاسـ بف دمحم الحراني الحنبمي الدمشقي (المتكفى ٕٚٛ :ىػ) ،كتاب الصياـ مف شرح
العمدة ،الناشر :دار األنصارؼ ،الطبعة :األكلى ٔٗٔٚ ،ىػ  ٜٜٔٙ -ـ.

 خرقي أبك القاسـ عمر بف الحسيف بف عبد هللا (المتكفىٖٖٗ :ىػ) ،متف الخرقي،
الناشر :دار الصحابة لمتراث ،الطبعةٖٔٗٔ :ىػٜٜٖٔ-ـ.

ِ
الس ِج ْستاني
 داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدي ّ
(المتكفىٕٚ٘ :ىػ) ،مسائل اإلماـ أحمد ركاية أبي داكد السجستاني ،نشر ،مكتبة ابف
تيمية ،مصر ،ط :األكلىٕٔٗٓ،ىػ.

 زركشي شمس الديف دمحم بف عبد هللا المصري الحنبمي (المتكفىٕٚٚ :ىػ) ،شرح
الزركشي ،الناشر :دار العبيكاف ،الطبعة :األكلى ٖٔٗٔ ،ىػ  ٜٜٖٔ -ـ.

 ضكياف إبراىيـ بف دمحم بف سالـ (المتكفىٖٖٔ٘ :ىػ) ،منار السبيل في شرح الدليل،
تحقيق :زىير الشاكيش ،نشر :المكتب اإلسبلمي ،الطبعة :السابعة  ٜٔٗٓىػ.

 عثيميف ابف دمحم بف صالح بف دمحم (المتكفىٕٔٗٔ :ىػ) ،الشرح الممتع عمى زاد
المستقنع.



قدامة أبك دمحم مكفق الديف عبد هللا بف أحمد بف دمحم  ،الجماعيمي المقدسي ثـ

الدمشقي الحنبمي (المتكفىٕٙٓ :ىػ) ،الكافي في فقو اإلماـ أحمد ،الناشر :دار الكتب

العممية ،الطبعة :األكلى ٔٗٔٗ ،ىػ  ٜٜٔٗ -ـ.

 قدامة المقدسي عبد الرحمف بف دمحم بف أحمد الجماعيمي ،الحنبمي ،أبك الفرج ،شمس
الديف (المتكفىٕٙٛ :ىػ) ،الشرح الكبير عمى متف المقنع ،الناشر :دار الكتاب العربي
لمنشر كالتكزيع.

 قدامة المقدسي عبد هللا بف أحمد أبك دمحم ،المغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبل،
الناشر  :دار الفكر – بيركت ،الطبعة األكلى .ٔٗٓ٘ ،

 قدامة مكفق الديف أبك دمحم عبد هللا بف أحمد بف دمحم المقدسي (المتكفى ٕٙٓ :ىػ)،
المقنع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبل ،حققو كعمق عميو :محمكد األرناؤكط ،ياسيف
محمكد الخطيب ،الناشر :مكتبة السكادؼ لمتكزيع ،جدة ،ط األكلى ٕٔٗٔ ،ىػ .
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 مرداكي عالء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف الدمشقي الصالحي الحنبمي
(المتكفىٛٛ٘ :ىػ) ،اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ ،دار النشر :دار ابف
الجكزؼ ،الطبعة :األكلىٕٔٗٛ -ٕٕٔٗ،ىػ.

 مفمح إبراىيـ بف دمحم بف عبد هللا بف دمحم  ،أبك إسحاؽ ،برىاف الديف (المتكفى:
ٗٛٛىػ) ،المبدع في شرح المقنع ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف،
الطبعة :األكلى ٔٗٔٛ ،ىػ  ٜٜٔٚ -ـ.

 مفمح دمحم بف مفمح بف دمحم بف مفرج ،أبك عبد هللا ،شمس الديف المقدسي الرامينى ثـ

الصالحي الحنبمي (المتكفىٖٚٙ :ىػ) ،الفركع كمعو تصحيح الفركع لممرداكي ،الناشر:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األكلى ٕٗٗٔ ىػ.

ج -الفقو العاـ:

 جزيري عبد الرحمف بف دمحم عكض(المتكفىٖٔٙٓ :ىػ) ،الفقو عمى المذاىب األربعة،
الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،الطبعة :الثانيةٕٔٗٗ ،ىػ.

 جصاص ،أحمد بف عمي أبك بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتكفىٖٚٓ :ىػ)،
مختصر اختالؼ العمماء ،المحقق :د .عبد هللا نذير أحمد ،الناشر :دار البشائر

اإلسبلمية – بيركت ،الطبعة :الثانية.ٔٗٔٚ ،

 حزـ أبك دمحم عمي بف أحمد بف سعيد األندلسي القرطبي الظاىري (المتكفىٗ٘ٙ :ىػ)،
مراتب اإلجماع ،الناشر  :دار الكتب العممية – بيركت.
ِ قانكجي أبك الطيب دمحم صديق خاف بف حسف بف عمي ابف لطف هللا الحسيني البخاري
(المتكفىٖٔٓٚ :ىػ) ،الركضة الندية شرح الدرر البيية ،الناشر :دار المعرفة.

 دمحم إبراىيـ الحفناكي الفتح المبيف في حل رمكز كمصطمحات الفقياء كاألصكلييف.

 منذر أبك بكر دمحم بف إبراىيـ النيسابكري (المتكفى ٖٜٔ :ىػ) ،اإلجماع ،الناشر :دار
المسمـ لمنشر كالتكزيع ،الطبعة  :الطبعة األكلى ٕ٘ٗٔىػٕٓٓٗ /مػ.

 منذر أبك بكر دمحم بف إبراىيـ النيسابكري (المتكفىٖٜٔ :ىػ) ،اإلشراؼ عمى مذاىب
العمماء ،المحقق :صغير أحمد األنصارؼ أبك حماد ،الناشر :مكتبة مكة ،الثقافية ،رأس
الخيمة  -اإلمارات العربية المتحدة ،طبعة :األكلىٕٔٗ٘ ،ىػ  ٕٓٓٗ -ـ.

 ىبيرة يحيى بف ( ُىَبْيَرة بف) دمحم الذىمي الشيباني ،أبك المظفر ،عكف الديف (المتكفى:
ّ
ٓ٘ٙىػ) ،اإلفصاح في معاني الصحاح في الفقو عمى المذاىب األربعة ،المحقق :السيد
يكسف أحمد ،الناشر :دار الكتب العممية  -لبناف  /بيركت ،الطبعة :األكلىٕٖٔٗ ،ىػ

ٕٕٓٓ -ـ.
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 كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية – الككيت ،المكسكعة الفقيية الككيتية ،صادر عف
،عدد األجزاء  ٗ٘ :جزءا ،الطبعة  ( :مف ٗٓٗٔ  ٕٔٗٚ -ىػ).

 كىبة الزحيمي ،الفقو اإلسالمي كأدلتو ،الناشر  :دار الفكر ،دمشق ،الطبعة :الرابعة.
خامساً -كتب المغة كالمصطمحات:
 بركتي دمحم عميـ اإلحساف المجددي ،التعريفات الفقيية ،الناشر :دار الكتب العممية،
الطبعة :األكلىٕٔٗٗ ،ىػ ٕٖٓٓ -ـ.

 بعمي دمحم بف أبي الفتح بف أبي الفضل  ،أبك عبد هللا ،شمس الديف (المتكفى:

ٜٚٓىػ) ،المطمع عمى ألفاظ المقنع ،المحقق :محمكد األرناؤكط كياسيف محمكد
الخطيب ،الناشر :مكتبة السكادؼ لمتكزيع ،الطبعة األكلى ٖٕٗٔىػ  ٕٖٓٓ -ـ.

 جكىري أبك نصر إسماعيل بف حماد الفارابي (المتكفىٖٜٖ :ىػ) ،الصحاح تاج المغة

كصحاح العربية ،تحقيق :أحمد عبد الغفكر عطار ،الناشر :دار العمـ لممبلييف –
بيركت ،الطبعة :الرابعة  ٔٗٓٚىػ  ٜٔٛٚ -ـ.



حبيب الدكتكر سعدي أبك حبيب ،القامكس الفقيي لغة كاصطالحاً ،الناشر :دار الفكر.

دمشق – سكرية ،الطبعة :الثانية  ٔٗٓٛىػ =  ٜٔٛٛـ.

 رازي زيف الديف أبك عبد هللا دمحم بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي (المتكفى:

ٙٙٙىػ) ،مختار الصحاح ،المحقق :يكسف الشيخ دمحم ،الناشر :المكتبة العصرية -
الدار النمكذجية ،بيركت – صيدا ،الطبعة :الخامسةٕٔٗٓ ،ىػ ٜٜٜٔ /ـ.

الرزاؽ الحسيني(،المتكفىٕٔٓ٘ :ىػ) ،تاج العركس
محمد بف عبد ّ
محمد بف ّ
 ازبيدي ّ
مف جكاىر القامكس ،الناشر :دار الفكر – بيركت ،الطبعة :األكلى  ٔٗٔٗ/ىػ.
 قزكيني الرازي أحمد بف فارس بف زكرياء  ،أبك الحسيف (المتكفىٖٜ٘ :ىػ) ،حمية
الفقياء ،المحقق :د .عبد هللا بف عبد المحسف التركي ،الناشر :الشركة المتحدة لمتكزيع
– بيركت ،الطبعة :األكلى (ٖٓٗٔىػ ٜٖٔٛ -ـ).

 قكنكي قاسـ بف عبد هللا بف أمير عمي الركمي الحنفي (المتكفى ٜٚٛ :ىػ) ،أنيس
الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداكلة بيف الفقياء ،المحقق  :يحيى مراد ،الناشر  :دار
الكتب العممية ،الطبعة ٕٓٓٗ :ـٕٔٗٗ-ىػ.


محمكد عبد الرحمف عبد المنعـ ،معجـ المصطمحات كاأللفاظ الفقيية ،دار الفضيمة.

 منظكر دمحم بف مكرـ بف عمى ،أبك الفضل ،جماؿ الديف األنصاري الركيفعى اإلفريقى

(المتكفىٚٔٔ :ىػ) ،لساف العرب ،الناشر :دار صادر – بيركت ،الطبعة :الثالثة -
ٗٔٗٔ ىػ.
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 ىركي دمحم بف أحمد بف األزىري  ،أبك منصكر (المتكفىٖٚٓ :ىػ) ،تيذيب المغة،
المحقق :دمحم عكض مرعب ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت ،الطبعة:
األكلىٕٓٓٔ ،ـ.

سادساً -كتب التراجـ:
 حاجي خميفة مصطفى بف عبد هللا القسطنطيني العثماني( ،المتكفى  ٔٓٙٚىػ) ،سمـ
الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ ،المحقق :محمكد عبد القادر األرناؤكط ،تدقيق :صالح
سعداكؼ صالح ،الناشر :مكتبة إرسيكا ،إستانبكؿ – تركيا ،عاـ النشر ٕٓٔٓ :ـ.

 حجر أبك الفضل أحمد بف عمي بف دمحم بف أحمد العسقالني (المتكفىٕٛ٘ :ىػ) ،لساف
الميزاف ،المحقق :عبد الفتاح أبك غدة ،الناشر :دار البشائر اإلسبلمية ،طبعة :األكلى،
ٕٕٓٓـ.

 خطيب البغدادي أبك بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدي (المتكفى:
ٖٗٙىػ) ،تاريخ بغداد ،المحقق :الدكتكر بشار عكاد معركؼ ،الناشر :دار الغرب
اإلسبلمي – بيركت ،الطبعة :األكلىٕٕٔٗ ،ىػ  ٕٕٓٓ -ـ.

 خمكاف أبك العباس شمس الديف أحمد بف دمحم بف إبراىيـ بف أبي بكر البرمكي اإلربمي

(المتكفىٙٛٔ :ىػ) ،كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،المحقق :إحساف عباس،
الناشر :دار صادر – بيركت.

 ذىبي شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف َق ْايماز (المتكفى:
عكاد
ٚٗٛىػ) ،تاريخ اإلسالـ َك َكفيات المشاىير َكاألعالـ ،المحقق :الدكتكر بشار ّ
معركؼ ،الناشر :دار الغرب اإلسبلمي ،الطبعة :األكلى ٕٖٓٓ ،ـ.
 ذىبي شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف َق ْايماز (المتكفى :
ٚٗٛىػ) ،سير أعالـ النبالء ،المحقق  :مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب
األرناؤكط ،الناشر  :مؤسسة الرسالة ،الطبعة  :الثالثة  ٔٗٓ٘ ،ىػ ٜٔٛ٘ /ـ.

 ذىبي شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف َق ْايماز (المتكفى:
ٚٗٛىػ) ،ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ ،تحقيق :عمي دمحم البجاكؼ ،الناشر :دار
المعرفة لمطباعة كالنشر ،بيركت – لبناف ،الطبعة :األكلى ٖٕٔٛ ،ىػ  ٜٖٔٙ -ـ.

 ذىبي شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف َق ْايماز(،المتكفى:
ٚٗٛىػ) ،مناقب اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو ،عني بتحقيقو كالتعميق عميو :دمحم زاىد
الككثرؼ ،أبك الكفاء األفغاني ،الناشر :لجنة إحياء المعارؼ النعمانية ،حيدر آباد الدكف
باليند ،الطبعة :الثالثة ٔٗٓٛ ،ىػ.
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 زركمي خير الديف بف محمكد بف دمحم بف عمي بف فارس ،الدمشقي (المتكفى:
ٖٜٔٙىػ) ،كتاب األعالـ ،نشر :دار العمـ لممبلييف ،ط :الخامسة عشر ،مايكٕٕٓٓـ.

 عساكر أبك القاسـ عمي بف الحسف بف ىبة هللا (المتكفى٘ٚٔ :ىػ) ،تاريخ دمشق،
الناشر :دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،عاـ النشر ٔٗٔ٘ :ىػ  ٜٜٔ٘ -ـ.

ُ قطُمكبغا أبك الفداء زيف الديف أبك العدؿ قاسـ السكدكني الجمالي الحنفي (المتكفى:
ٜٛٚىػ) ،تاج التراجـ ،المحقق :دمحم خير رمضاف يكسف ،الناشر :دار القمـ – دمشق،
الطبعة :األكلى ٖٔٗٔ ،ىػ ٜٜٕٔ-ـ.

 قيـ ،دمحم بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية (المتكفى:
ٔ٘ٚىػ) زاد المعاد في ىدي خير العباد ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيركت – مكتبة،
المنار اإلسالمية ،الككيت ،الطبعة :السابعة كالعشركف ٔٗٔ٘ ،ىػ ٜٜٔٗ/ـ.

 ككثري دمحم بف زاىد  ،بمكغ األماني في سيرة اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني ،المكتبة
الزىرية لمتراثٔٗٔٛ ،قٜٜٔٛ-ـ.

ُ محمد الدسكقي ،اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني كأثره في الفقو اإلسالمي ،دار الثقافة-
الدكحة ،الطبعة األكلى ٜٔٛٚ-ٔٗٓٚـ.
ُ محمد عمى الندكي ،اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني نابغة الفقو اإلسالمي ،دار القمـ –
دمشق ،الطبعة األكلىٔٗٔٗ ،قٜٜٔٗ-ـ.
 نككي أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ (المتكفىٙٚٙ :ىػ) ،تيذيب األسماء
كالمغات ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف.

سابعاً -كتب البمداف كاألنساب:
أ -البمداف:
 حمكي ياقكت بف عبد هللا أبك عبد هللا معجـ البمداف ،الناشر  :دار الفكر – بيركت.

 فقيو أبك عبد هللا أحمد بف دمحم بف إسحاؽ اليمداني(ت ٘ ،)ٖٙالبمداف ،تحقق :يكسف
اليادؼ ،نشر :عالـ الكتب ،بيركت ،الطبعة :األكلى ٔٗٔٙ ،ىػ.

 منجـ إسحاؽ بف الحسيف (المتكفى :ؽ ٗىػ) ،آكاـ المرجاف في ذكر المدائف المشيكرة
في كل مكاف ،الناشر :عالـ الكتب ،بيركت ،الطبعة :األكلى ٔٗٓٛ ،ىػ.

ب -األنساب:

 أثير أبك الحسف عمي بف أبي الكرـ دمحم بف دمحم بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني
الجزري ،عز الديف (المتكفىٖٙٓ :ىػ) ،المباب في تيذيب األنساب الناشر :دار صادر
– بيركت.
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 سػػػمعاني أبػػػك سػػػعد ،األنسػػػاب ،تق ػػديـ كتعمي ػػق :عب ػػد هللا عم ػػر الب ػػاركدؼ ،الناش ػػر :دار
الجناف ،الطبعة :األكلى .ٜٔٛٛ- ٔٗٓٛ
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ثاني ًا -فيرس اآليات القرآنية
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الطالق
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ثالث ًا -فيرس أطراؼ األحاديث
مرتب حسب حركؼ اليجاء
ٔ.

طرؼ الحديث
آخى َّ
افَ ،كأَِبي َّ
الد ْرَد ِاء َ ،ف َزَار
َ
النِب ُّيَ ب ْي َف َسْم َم َ
أصبحتا صائمتيف متطكعتيف ،فأىدؼ ليما طعاـ

ـ

ٖ.

اعتكف كصـ.

ٕ.
ٗ.
٘.
.ٙ
.ٚ
.ٛ
.ٜ
ٓٔ.
ٔٔ.
ٕٔ.
ٖٔ.
ٗٔ.
٘ٔ.
.ٔٙ
.ٔٚ
.ٔٛ
.ٜٔ
ٕٓ.
ٕٔ.
ٕٕ.
ٖٕ.
ٕٗ.
ٕ٘.

اف أ ََبا َّ
الد ْرَد ِاء...
َسْم َم ُ
فأفطرتا عميو....

َمر النبي َ رُج ًبل ...أ َّ
ص ْـ َب ِقَّي َة َي ْك ِم ِو...
اف أ َ
َف َم ْف َك َ
َك َل َفْم َي ُ
أَ
َ
َع ارِبيِّا جاء ِإَلى رس ِ
الر ِ
أ َّ
ْس......
َّللاِ  ثَ ِائ َر َّأ
كؿ َّ
َُ
َف أ ْ َ َ َ
طر َّ ِ
الصك ِـ كعف اْلح ِ
ِ
َّ
ام ِل..
إف َّ
َّللاَ تَ َعاَلى َك َ
الص َبلة َك َّ ْ َ َ ْ َ
ض َع َع ْف اْل ُم َساف ِر َش ْ َ
ِ
ِإ َّف َّ ِ
َف تُ ْؤتَى َع َزِائ ُم ُو.
ص ُوَ ،ك َما ُيح ُّب أ ْ
َّللاَ ُيح ُّب أ ْ
َف تُ ْؤتَى ُر َخ ُ
النِب َّي  ،دخل عَمييا يكـ الجمع ِة كِىي ِ
َف َّ
أ َّ
َص ْم ِت
صائ َم ٌةَ ،فَق َ
اؿ« :أ ُ
َ َ َ َ ْ َ َْ َ ُ ُ َ َ َ َ
ِ
أ َّ
اـ َحتَّى َبَم َغ ...
ضَ
اـ اْلَف ْت ِح ِإَلى َم َّك َة في َرَم َ
َف َرُس َ
اف َف َ
صَ
كؿ َ خ َرَج َع َ
ِ
ِ
ِ
أ َّ
اف؟»
َص ْم َت م ْف ُس َرِر َش ْع َب َ
كؿ هللا َ ،ق َ
َف َرُس َ
اؿ َل ُو  -أ َْك آل َخ َر « :-أ ُ
إنما األعماؿ بالنيات

ِ
ِ
اؿَ :ن َع ْـَ ،كَر ِّب َى َذا اْل َب ْي ِت.
كؿ َ ع ْف ص َيا ِـ َي ْك ِـ اْل ُج ُم َعة؟ َفَق َ
أ ََن َيى َرُس ُ
أكؼ بنذرؾ.

أَي َّ ِ ِ
َّاـ أَ ْك ٍل َك ُش ْر ٍب.
َّاـ الت ْشريق أَي ُ
ُ
ِ
ِ ِ
اإلسبلَـ َعَمى َخم ٍ
َّللاُ ...
َف الَ ِإَل َو ِإ َّال َّ
سَ :ش َي َادة أ ْ
ْ
ُبن َي ْ ُ
طر رسكؿ َّ ِ
ِ
ص ْم ُت ...
ضَ
َخ َر ْجت َم َع  في عمرة في َرَم َ
اف َفأَْف َ َ َ ُ ُ
َّللا َ ك ُ
ِ
َخر ْج َنا مع َِّ
ِ
َسَف ِارِه ِفي َي ْك ٍـ َح ٍّار...
َ
ََ
النب ِّي  في َب ْعض أ ْ
دخل عمي رسكؿ هللا  فقمت :أنا خبأت لؾ خبئاً... ،
َرْكًبا َجاءكا َف َش ِيُدكا أََّنيـ َأرَْكا اْل ِي َبل َؿ ِب ْاألَم ِ
س َفأَم َرُى ْـ َّ
َف ُيْف ِط ُركا
النِب ُّي  أ ْ
ْ
ُْ
َ
ُ
السنة عمى المعتكف :أف ال يعكد مريضاً ،كال يشيد جنازة...
َش ِرب َشراباَ ،فناكَليا لِتَ ْشربَ ،فَقاَلتِ :إِني ِ
ِ
َف ...
صائ َم ٌةَ ،كَلك ْف َك ِرْى ُت أ ْ
ََ
ْ ّ َ
َ ًَ ََ َ
َّ ِ
ط ِكع أ ِ
َم ُ ِ ِ ِ
طر.
اء أَْف َ
المتَ َ ّ ُ
اء َ
الصائ ُـ ُ
اـَ ،كاِ ْف َش َ
صَ
يف َنْفسو ،إ ْف َش َ
كاف النبي  ،إذا اعتكف ،يدني إلي رأسو فأرجمو ...
ِ
اف ...
صَّمى ُّ
اف النَِّب ُّي ِ ،إ َذا أ ََرَاد أ ْ
الص ْب َح ،ثُ َّـ َد َخ َل اْل َم َك َ
َك َ
َف َي ْعتَك َ
ف َ
كاف جاكر يعتكف في العشر األكاخر
056

الصفحة
٘ٛ
٘ٗ،٘ٙ
ٕٕٔ
ٕٗ
٘ٙ
ٕٜ
ٖٛ
ٓ٘
٘ٛ
ٖٕٕٔ،
ٕٙ
ٓ٘ٗٛ،
ٖٕٔ
ٖٚٗ،ٚ
ٔٛ
ٖٙ،ٖٚ
ٖٙ
ٗ٘
ٕٛ،ٕٜ
ٔٔٙ
٘ٚ
٘ٛ
ٕٔٔ
ٕٗٔ
٘ٓٔ

.ٕٙ
.ٕٚ
.ٕٛ
.ٕٜ
ٖٓ.
ٖٔ.
ٕٖ.
ٖٖ.
ٖٗ.
ٖ٘.
.ٖٙ
.ٖٚ

َكاف رسكؿ َّ ِ ِ
ِ
ٍ
ظّمِ َل َعَم ْي ِو ...
اما َكَرُج ًبل َق ْد ُ
َ َُ ُ
َّللا  في َسَفرَ ،ف َأرَػ ز َح ً
ِ ِ
ِ
َّللاُ ...
اف َحتَّى تََكَّفاهُ َّ
ضَ
ف اْل َع ْش َر ْاأل ََكاخ َر م ْف َش ْي ِر َرَم َ
َك َ
اف َي ْعتَك ُ
الصكـ ِمف رمضافَ ،فما أَستَ ِطيع أَف أَْق ِ
ض َي ُو ...
اف َي ُكك ُف َعَم َّي َّ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ
َك َ
يح ِ
ِ
الم ْس ِؾ
ط َي ُب ِع ْن َد َّ
َّللاِ ِم ْف ِر ِ
الص ِائ ِـ أَ ْ
كؼ َف ِـ َّ
ُك ُّل َع َمل ْابفَ ،...ل ُخُم ُ
ك ُّل مس ِجٍد َلو مؤِّذف كِاماـ َف ِاالعِتك ِ ِ
صُم ُح.
ْ َ ُ
اؼ فيو َي ْ
ُ َْ
ُ َُ ٌ َ َ ٌ
كَّنا نغزك مع رس ِ ِ
ِ
الص ِائ ُـ َك ِمَّنا اْل ُمْف ِط ُر...
افَ ،ف ِمَّنا َّ
ضَ
كؿ هللا  في َرَم َ
ُ َُْ َ َ َ ُ
صكا يكـ اْلجمع ِة ِب ِ
ص َيا ٍـ ِم ْف َب ْي ِف ْاألَيَّاـِ... ،
َال تَ ْختَ ُّ
صكا َ ،....كَال تَ ُخ ُّ َ ْ َ ُ ُ َ
كمكا َحتَّى تَ َرُكا اْل ِي َبل َؿَ ،كالَ تُْف ِط ُركا َحتَّى تَ َرْكهَُ ،فِإ ْف ُغ َّـ َعَم ْي ُك ْـ...
ص ُ
الَ تَ ُ
ِ
َال تَُقِّدمكا َّ
كم ُو ...
الش ْي َر ِبص َيا ِـ َي ْكـٍَ ،كَال َي ْك َم ْي ِف ِإ َّال أ ْ
ص ُ
َف َي ُكك َف َش ْي ٌء َي ُ
ُ
اىد ِإ َّال ِبِإ ْذِنوِ
الَ ي ِح ُّل لِْمم أرَِة أَف تَصكـ كزكجيا َش ِ
ٌ
َ
َْ ْ ُ َ ََ ْ ُ َ
الج ُم َع ِةِ ،إ َّال َي ْك ًما َقْبَم ُو أ َْك َب ْع َدهُ.
َحُد ُك ْـ َي ْكَـ ُ
كم َّف أ َ
ص َ
الَ َي ُ
ص ِفي أَيَّا ِـ التَّ ْش ِر ِ
ص ْم َف ...
يق أ ْ
َل ْـ ُي َرَّخ ْ
َف ُي َ

ٖٚ
ٔٔٛ
ٛٙ
ٔٚ
ٔٔٚ
ٖٙ
ٓ٘
ٕٕٖ٘،
ٕٕٗٔ،
٘ٙ
ٗٚ،ٗٛ،ٜٗ
ٚٙ

.ٖٛ

لما كاف يكـ الفتح فتح مكة ،جاءت فاطمة فجمست عف يسار رسكؿ

.ٖٜ

لكال أف أشق عمى أمتي ألمرتيـ بالسكاؾ عند كل كضكء ...

ٜٓٙ،ٚ

ٓٗ.

ليس البر أف تصكـ في السفر.
ِِ ِ
َف َي ْج َعَم ُو.
اـ ِإ َّال أ ْ
َل ْي َس َعَمى اْل ُم ْعتَكف ص َي ٌ
ما رأيت رسكؿ هللا  مفط اًر يكـ الجمعة قط.
اؿ َّ ِ ِ
ِم ْف َخي ِر ِخص ِ
اؾ.
الس َك ُ
ْ
الصائ ِـ ّ
َ
ِ
أدرَك ُو ...
ص ْـ
رمضاف ُ
َ
مف كانت ُ
لو حمكل ٌة تأكؼ إلى ش َب ٍعَ ،
حيث َ
فمي ُ
مف نسي صبلة فميصميا إذا ذكرىا.
ِ
ِ
ِ
َّللاُ ...
ط َع َم ُو َّ
ص ْك َم ُو َفِإَّن َما أَ ْ
ص ِائ ٌـ َفأ َ
َك َل أ َْك َشر َب َفْمُيت َّـ َ
َم ْف َنس َي َك ُى َك َ
ىي رخصة فمف أخذ بيا ،فحسف ...

ٖ٘،ٖٚ

.ٗٛ

يا رسكؿ هللا  أجد في قكة عمى الصياـ في السفر فيل عمي مف
ّ
ُجناح؟...
َيا َع ِائ َش ُةَ ،ى ْل ِع ْن َد ُك ْـ َشي ٌء؟ ...
ْ
ص ِائ ٌـ.
َي ْستَ ُ
اؾ َك ُى َك َ
طر ِف ِ
َّ ِ
يص َّ ِ
َّ
ط ِع ُـ ...
يوَ ،كُي ْ
كـ الش ْي َر الذؼ أَْف َ َ
كـ الذؼ أ َْد َرَك ُو ،ثُ َّـ َي ُ
ص ُ
َُ ُ
ِ
ِ
يص ِ
َّ
الج ُم َعة.
كـ م ْف ُغ َّ ِرة ُك ِّل َش ْي ٍر ثَ َبلثَ َة أَيَّاـٍَ ،كَقم َما َك َ
اف ُيْفط ُر َي ْكَـ ُ
َُ ُ

ٔٗ.
ٕٗ.
ٖٗ.
ٗٗ.
٘ٗ.
.ٗٙ
.ٗٚ

.ٜٗ
ٓ٘.
ٔ٘.
ٕ٘.

هللا  كأـ ىانئ عف يمينو ...
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ٗ٘

ٖٕٔ
ٜٗ
ٓٚ
ٖٚ
٘ٙ
ٙٗ،ٙٙ
ٖٛ
ٕ٘
٘ٚ
ٙٚ
ٛٙ
ٗٚ،ٜٗ

رابعاً -فيرس اآلثار
طرؼ األثر

ـ
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.
٘.
.ٙ
.ٚ
.ٛ
.ٜ
ٓٔ.
ٔٔ.
ٕٔ.
ٖٔ.
ٗٔ.
٘ٔ.
.ٔٙ

الن َ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َحِد َّ
ص ْم َت..
اـ َفأ َْن َت بأ َ
إ َذا أ ْ
َص َب ْح َت َكأ َْن َت تَْنكؼ ّ
ظ َرْيف إ ْف ش ْئ َت ُ
الص َي َ
ِ
اككا ِباْل َع ِش ِي ...
اككا ِباْل َغ َد ِاة َكَال تَ ْستَ ُ
استَ ُ
ص ْمتُ ْـ َف ْ
إ َذا ُ
ّ
أطعـ أنس  صاعاً مف طعاـ عندما كبر...
ِ
ِ ِ
ِ
كسى َي ْزُع ُمك َف أََّن ُي ْـ ُم ْعتَ ِكُفكف
أ ََال تَ ْع َج ْب م ْف َق ْك ٍـ َب ْي َف َدار َؾَ ،كَدار أَبي ُم َ
أ َّ
الص ْكُـ ِفي اْل َع ْش ِر...
َف َرُجبلً أَتَى ُع َم َر ُمتَ َمِتّ ًعا َق ْد َفاتَ ُو َّ
أنو قدـ مف سفر ،فكجد امرأتو قد طيرت مف حيض ،فأصابيا
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ط ِعـ ،م َك َ ِ
ط ٍة ِبمِّد َّ
النِب ِي .
اف ُك ّل َي ْك ٍـ م ْسك ًينا؛ ُمِّدا م ْف ح ْن َ ُ
تُْفط ُرَ ،كتُ ْ ُ َ
ّ
ِ
الصي ِ
ِِ
ِ
الح ِّج ِإَلى َي ْك ِـ َع َرَف َة ...
الع ْم َرة إَلى َ
اـ ل َم ْف تَ َمتَّ َع ب ُ
َُّ
ِِ
ِ
ع.
اف التَّ َ
َف ُيْفط َر ِإ ْن َس ٌ
ط ُّك َ
ْسا أ ْ
َك َ
اف َال َي َرػ بو َبأ ً
ٍِ
َال اعِت َك ِ َّ ِ
جم ُع فيو الصمكات ...
ْ َ
اؼ إال في َم ْسجد تُ َ
ِ
َف تَ ْج َعَم ُو َعَمى َنْف ِس َيا
اما ِإ َّال أ ْ
َال َي َرػ َعَم ْي َيا ص َي ً
ِ
ِ
ِ
ِ
اف
َح ُّب ِإَل َّي م ْف أ ْ
ضَ
َف أُْفط َر َي ْك ًما م ْف َرَم َ
كـ َي ْك ًما م ْف َش ْع َب َ
اف ،أ َ
َأل َْف أ ُ
َص َ

لـ يرخص في األياـ التشريق
كخ ٍة ُىك َّ
ِ
الكِب ُير،
الش ْي ُخ َ
َل ْي َس ْت ب َم ْن ُس َ َ
ِ
ِ
كد
يب َد ْع َكًةَ ،كَال َي ُع ُ
اْل ُم ْعتَك ُ
ف َال ُيج ُ
مف أكل أكؿ النيار فميأكل آخره.
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ِ
كالم ْأرَةُ َ ِ
يع ِ
اف ...
الكب َيرةُ الَ َي ْستَط َ
َ َ
يضاَ ،كَال َي ْت َب ُع ِج َن َازًة... ،
َم ِر ً

الصفحة
ٜ٘
ٕٚ
ٓٓٔ
ٔٔٛ
ٚٛ
ٖٗ
ٜٗ
ٜٚ
ٕٗٔ
ٖٔٔ
ٔٔٛ
ٖٕ
ٜٔٚ،ٛ
ٓٓٔ
ٔٔٛ
ٖٗ

خامس ًا -فيرس المكضكعات
الصفحة

المكضكع
اإلىداء

ت

شكر كتقدير

ث

ممخص البحث بالمغة العربية

ج

ممخص البحث English

ح

المقدمة

خ

خطة البحث

ذ

الفصل التمييدؼ

ٔ

المبحث األكؿ :حياة اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني

ٕ

المطمب األكؿ :اسمو كنسبو كمكلده.

ٖ

المطمب الثاني :نشأتو كطمبو لمعمـ كرحبلتو

ٖ

المطمب الثالث :شيكخو كتبلميذه

٘

المطمب الرابع :مكانتو العممية

ٛ

الطمب الخامس :ثناء العمماء عميو ،ككبلميـ عنو

ٜ

المطمب السادس :كفاتو

ٜ

المبحث الثاني :التعريف بكتاب الحجة عمى أىل المدينة

ٓٔ

المطمب األكؿ :التعريف بكتاب الحجة

ٔٔ

المطمب الثاني :منيجية الشيباني في كتاب الحجة

ٔٔ

مصطمح أىل المدينة في كتاب الحجة

ٕٔ

الفصل األكؿ :مسائل الصياـ

ٗٔ

المبحث األكؿ :تعريف الصياـ ،كحكمو ،كالحكمة مف مشركعيتو ،كأركانو

٘ٔ

المطمب األكؿ :تعريف الصياـ لغة كاصطبلحاً

ٔٙ

المطمب الثاني :حكمو ،كمشركعيتو كالحكمة منو ،كركنو

ٔٛ

المبحث الثاني :مسائل تتعمق بالرؤية

ٕٓ

المطمب األكؿ :حكـ إجزاء صياـ يكـ الشؾ عف رمضاف

ٕٔ

المطمب الثاني :حكـ قضاء صبلة العيد إذا فات كقتيا

ٕٚ

المبحث الثالث :مسائل تتعمق بالصياـ في سفر

ٖٖ
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المطمب األكؿ :أييما أفضل لممسافر الفطر أـ الصياـ

ٖٗ

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

ٓٗ

المبحث الرابع :مف أحكاـ صياـ التطكع

ٗٙ

المطمب األكؿ :إفراد يكـ الجمعة بالصكـ

ٗٚ

المطمب الثاني :حكـ قطع صياـ التطكع

ٖ٘

المبحث الخامس :ما يباح لمصائـ فعمو كما يكره

ٕٙ

المطمب األكؿ :مف أكل أك شرب في رمضاف ناسياً

ٖٙ
ٜٙ

المطمب الثاني :استعماؿ السكاؾ لمصائـ بعد الزكاؿ

المبحث السادس :أحكاـ قضاء الصكـ ككفارتو

ٗٚ

المطمب األكؿ :صياـ الثبلثة أياـ في الحج بعد يكـ النحر

٘ٚ

المطمب الثاني :تأخير قضاء رمضاف بغير عذر حتى دخكؿ رمضاف آخر

ٕٛ

المطمب الثالث :قضاء الحامل التي تخاؼ عمى كلدىا

ٜٓ

المطمب الرابع :الكفارة عمى الشيخ الكبير

ٜٛ

الفصل الثاني :مسائل االعتكاؼ

ٖٓٔ

المبحث األكؿ :تعريف االعتكاؼ ،كحكمو ،كالحكمة مف مشركعيتو ،كأركانو

ٗٓٔ

المطمب األكؿ :تعريف االعتكاؼ لغة كاصطبلحاً

٘ٓٔ

المطمب الثاني :حكـ االعتكاؼ ،كمشركعيتو كالحكمة منيا

ٔٓٚ

المطمب الثالث :أركانو كآدابو

ٜٔٓ

المبحث الثاني :مسائل االعتكاؼ في كتاب الحجة

ٓٔٔ

المعتكف مف غير ضركرة
المطمب األكؿ :الخركج مف
َ
المطمب الثاني :المسجد الذؼ يصح فيو االعتكاؼ

ٔٔٔ
٘ٔٔ

المطمب الثالث :اشتراط الصكـ لبلعتكاؼ

ٕٔٔ

الخاتمة

ٕٔٛ

أكالً -النتائج

ٕٜٔ
ٖٓٔ

ثانياً -التكصيات

ٕٖٔ

الفيارس الفنية

قائمة المصادر كالمراجع

ٖٖٔ

فيرس اآليات القرآنية

ٗ٘ٔ

فيرس أطراؼ األحاديث

ٔ٘ٙ
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فيرس اآلثار

ٔ٘ٛ

فيرس المكضكعات

ٜٔ٘
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