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 اإلهداء
 

نه رحمه اهللا وجهنا إلى طلب إحيث إلى روح والدي الذي آثر لنا العلم على المال 
كان أحوج ما يكون إلى أن نترك الدراسة ونلتحق بسوق العمل كما العلم في وقت 

 نوخرفعل اآل
 

 والصديق والمعلم على الرغم من واألخ التي كانت لنا األم  حفظها اهللاإلى والدتي
 أميتها
 

 إلى العاملين على إخراج تراثنا العلمي اإلسالمي من بين األنقاض
 

 تمام هذا البحثإإلى أسرتي الصغيرة التي كانت لي عوناً في 
 

 ا البحث بهذه الصورة والمساعدة إلخراج هذإلى كل من مد إلي يد العون 
 

 إلى أستاذنا الفاضل الدكتور حسام الدين عفانة جزاه اهللا خيراً



أ  

 
 

 إقرار
 

وأنهـا نتيجـة    ،  أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجسـتير           
وأن هذه الرسـالة أو أي جـزء        ،  أبحاثي الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد        
 .منها لم يقدم لنيل أية درجة عليا ألي جامعة أو معهد

 

   محمد الرجبيإسحاقنور الدين  :االسم

 ...............................: قيعالتو

 2009 / 9 / 26: التاريخ



ب  

 تقديرشكر و
 

 مزيده، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك ئويكاف حمداً يوافي نعمه الحمد هللا
وعظيم سلطانك، أنت كما أثنيت على نفسك، ال أحصي ثناء عليك، وأشهد أن ال إله إال 

أن محمداً عبده ورسوله، والصالة والسالم على سيدنا اهللا وحده ال شريك له، وأشهد 
 .محمٍد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 . )1()ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس: (أما بعد، فعمالً بقول النبي صلى اهللا عليه وسلم
 من أتقدم بعظيم شكري وامتناني وتقديري لكل من منحني المساعدة والتشجيع، ولكل

، وأخص بالذكر فضيلة العالمة الدكتور حسام منحني وقته وجهده وفكره ونصيحته
الدين عفانة المشرف على هذه الرسالة، والذي لم يبخل علي بمالحظاته النافعة، 
وتوجيهاته الصائبة من علمه الوفير بحمد اهللا، والتي كان لها كبير األثر في إخراج هذه 

كما أتقدم بالشكر  -عي الكمال فكل ابن آدم خطاء  أدوال -الرسالة بهذا الشكل 
  مطلق عسافدالدكتور محم واالمتنان لألستاذين اللذين لم يضنا علي ِبِعلِْمِهما الوفير

 . حفظهما اهللا تعالىإسماعيل شنديوالدكتور 
  كان لهمللتينإدارة الدراسات العليا والدراسات اإلسالمية المعاصرة، ا ال أنسى وكذلك
ت عليهم في قسم تلمذ في مساعدتي إلكمال هذه الدراسة، وكل األساتذة الذين تجهد

يفوتني تقديم الشكر إلى األخت تحفة الشاويش،  الدراسات اإلسالمية المعاصرة، كما ال
سكرتيرة مجلس محلي الرام، والتي بذلت جهداً كبيراً في طباعة هذه الرسالة، واألخ 

 في إخراج الرسالة وتنظيمها، واألخ أحمد الحلواني الذي أسامة عبد الحق الذي ساعد
، وإلى ابنتي أمل التي ساعدتني في  النسخ المخطوطة والمطبوعةساعدني في مقابلة

، وإلى زوجتي العزيزة التي شجعتني على إكمال الدراسة مع كثرة  كذلكالمقابلة
 . المشاغل وضجيج األوالد

  

                                                
 في البـر  ) 2037(ورواه الترمذي رقم    .  األدب، باب شكر المعروف    بكتا) 4811(رقم  رواه أبو داود     )1(

 . صحيح:قال األلباني رحمه اهللا و.والصلة، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك



ج  

 الملخص
 

اب الصيام، من كتاب فتح القدير للشيخ كمال الدين محمد بن           البحث هو تحقيق لكت   
الشيخ همام الدين عبد الواحد الحنفي السيواسي، المشهور بابن الهمام، المتـوفى            

 هـ، وهو شرح على كتاب الهداية لإلمام علي بن أبي بكر المرغيناني             861سنة  
 .هـ593الحنفي، المتوفى سنة 

 
حقيق لكتاب من الكتب المهمة في الفقـه اإلسـالمي          تكمن أهمية البحث في أنه ت     

بشكل عام، والمذهب الحنفي بشكل خاص، فالكتاب على الرغم من أن مؤلفه من             
 .المتأخرين إال أنه شكل مرجعا أساسيا للعلماء الحنفية من بعده 

 
قد سلك الباحث في دراسته المنهج الوصفي، فقد اعتمد على ثالث نسخ مخطوطة             

ة غير محققة، وكان من منهجه عزو اآليات، وتخريج األحاديـث           ونسخة مطبوع 
من مظانها، وتوثيق المسائل من الكتب الفقهية المعتمدة، كما وعمل علـى ربـط              

 .المسائل الكتاب بالمسائل الفقهية المعاصرة ما أمكن 
 

 أهمية الكتاب في الفقه الحنفي، وحجـم        سةاردمن أهم النتائج التي توصل إليها ال      
مادة العلمية التي حواها الكتاب، من حيث المسائل الفقهية واألدلة الشرعية وأراء ال

كما أن من النتائج التي توصل  .أئمة المذهب الحنفي، وأراء أئمة المذاهب األخرى
 تحقيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه وأن عنوانه الصحيح هو فتح القدير،            سةاردإليها ال 

 .ي عنوان النسخة المطبوعةوليس شرح فتح القدير كما جاء ف
 
 بضرورة إكمال تحقيق الكتاب وطباعته بشكل كامـل؛ ليخـرج          دراسةوصي ال تو

 بأهمية سةدرايوصي الو .للباحثين والمهتمين به بالشكل الذي ينبغي أن يكون عليه     



د  

توعية طلبة العلم بأهمية تحقيق المخطوطات، وتوجيه طالب العلم إلى هذا المجال 
المخطوطات يعود بفائدة علمية كبيرة على الطالب نفسه كما يعـود           إذ أن تحقيق    

 .بفائدة علمية على األمة اإلسالمية بإخراج كنوزها الدفينة إلى النور

 



ه  

Abstract 
 

This research is an investigation and study of Fasting and Retreat Chapter 
from Fath Alqadeer "God Open" book for alsheikh Kamal Alden Mohamed 
Bin Alsheikh Hamam Alden Abdel Wahd Alhanafy Alsewasy, who is well-
known and called IbnAlhumam, who has died in 861 AH, which is an 
explanation of Alhidaya "Guidance" book for Al-Imam Ali Bin Aby Bakr 
Almrgiyany Alhanafy, who has died in 593 AH. 
 
The importance of this research is that it investigates important books of 
Islamic Jurisprudence generally, and Alhanafy Doctrine especially. Although 
the author of the book is considered one of latecomers it forms a basic 
reference for scientists in Alhanafy Doctrine who came after him. 
 
The researcher used the descriptive approach in his research, and has 
depended on three manuscript copies and one unverified printed copy. His 
approach included referring to verses, showing the meanings and purposes of 
Sayings of the Prophet, verifying and documenting issues from accredited 
Islamic Jurisprudence books, and he worked on connecting the issues in the 
book with modern Islamic Jurisprudence issues when possible. 
 
The most important results and findings that the researcher has found 
regarding the importance of this book in Alhanafy Doctrine, and the size of 
the scientific material with respect to Islamic Jurisprudence issues and 
evidences from Islamic forensic, opinions of the religion scientists from 
Alhanafy Doctrine, and the opinions of the religion scientists from other 
doctrines.Also one of the most important findings that the researcher has 
arrived is investigating and verifying is the reference of the book for his 
author and that it's correct title is Fath Alqadeer "God Open" and not Sharh 
Fath Alqadeer "Explanation of God Open" as mentioned in the title of the 
printed copy of the 
book. 
 
The researcher recommends the necessity for completing the verifying and 
investigating of this book and then printing all of it, in order to be showed in a 
proper and suitable format for researchers and persons interested in this field. 



و  

The researcher recommends the necessity for increasing the awareness level 
of the students and researchers regarding the importance of investigating and 
verifying the manuscripts, and guiding the students towards studying this field 
since the process of investigating and verifying the manuscripts results in a 
huge scientific benefit for the student himself, also benefiting the whole 
Islamic nation greatly through moving its valuable buried treasures into light 
and showing them. 



ز  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 :المقدمة
، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجـالل وجهـك وعظـيم             هء مزيد ى حمداً يوافي نعمه ويكاف    الحمد هللا 
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شـريك     ،  ال أحصي ثناء عليك   ،  أنت كما أثنيت على نفسك    ،  سلطانك

على سيدنا محمٍد وعلى آله وصـحبه ومـن         والصالة والسالم   ،  وأشهد أن محمداً عبده ورسوله    ،  له
 .الدينتبعهم بإحسان إلى يوم 

 
 :أما بعد

 وبناء على هـذا     .)1(" يفقهه في الدين   خيراًمن يرد اهللا به     "فإنه  ،  فإن العلم الشرعي من أشرف العلوم     
ألمـر  التوجيه النبوي الشريف قام أسيادنا العلماء قديماً وحديثاً بجهود حثيثٍة من أجل تحقيق هـذا ا               

 .النبوي
فالفقه وعلومه هو األصل الذي أسهم في عصمة األمة من الزلل من خالل وضع القواعد واألصول                

 من الكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة، والتي من خاللها تم التعريف بمقاصـد ديننـا                ةالمستنبط
طلـوب مـن اإلنسـان       ما هو م   ةومعرف،  اإلسالمي الحنيف، وإيجاد الصلة التي تربط الناس بدينهم       

والفطـرة  ،  المسلم من حقوٍق وواجباٍت، فقد نظم شؤون الناس وحياتهم وفق التنزيل والعدل اإللهـي             
 .بانية التي فطر اهللا الناس عليهاالر

 العلمـاء   ر تاريخنا اإلسالمي محطَّ اهتمـام     وقد كان الفقه وعلومه، وكافة العلوم اإلسالمية على مدا        
فقد كان للفقه أثـر بـالغ فـي تلبيـة     ، اٍر لهذه األمة اإلسالمية العظيمة والباحثين، ومصدر عٍز وفخ   

وكان فيه من المرونة التي جعلته ال       ،  مشاكل التي تواجه المسلمين   الوحل  ،  االحتياجات والمستجدات 
 وما األزمة المالية العالمية الحالية التي تدمر العالم الرأسمالي          -يقف عاجزاًُ أمام أي مسألٍة مستجدة       

والنداءات المتكررة من المفكرين الغربيين والتي تطالـب بـالرجوع إلـى النصـوص              ،  لمعاصرا
اإلسالمية ألنها هي التي أثبتت القدرة الواقعية لحل المشاكل ولم تمر بالد المسلمين بهذه األزمة التي                

، أهمية الفقه اإلسالمي في مواجهة المسـتجدات      و،   دليالً على عالمية اإلسالم     إال -،  عصفت بالغرب 
 .   ، والعليم بها للفطرة اإلنسانيةقالخال، وما ذلك إال ألن هذا النهج هو منهاج اهللا العليم الخبير

وأبـدعوا  ، فما تركوا باباً من أبواب العلم إال ولجوه، وقد ترك لنا سلفنا الصالح ذخيرةً علميةً عظيمةً       
والمكتبة اإلسالمية مليئةٌ بنفائس الكتب التـي       ،  بيضاء في شتى العلوم اإلنسانية    وكانت لهم أياٍد    ،  فيه

فمكتبات العالم الغربي قبل اإلسـالمي     ،   يفتخر أنه ينتمي إلى هذه األمة المجيدة       متجعل اإلنسان المسل  
                                                

 ".من یرد اهللا بھ علمًا یفقھھ في الدین"باب ، كتاب العلم) 71/76رقم(رواه البخاري  )1(



ح  

 هـي  - على الرغم من الجهود التي بذلت إلى اآلن     -والتي  ،  مليئةٌ بهذه المدخرات والذخائر العلمية    
 .الوجودبحاجٍة إلى الجهود الحثيثة من العلماء من أجل إخراج هذا التراث إلى حيز 

ولما كان بحث تخرجي من كلية الحديث والدراسات اإلسـالمية فـي         ،  وألنني أعلم أهمية هذا األمر    
هــ  1404 سـنة    - على ساكنها أفضل الصالة وأتم التسـلم         -الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة     

جزء فيه أربعون حديثاً في الحث على الجهاد في سـبيل           "  عن تحقيق مخطوط     ةٌهو عبار ،  م1984
 باإلضافة إلى متـابعتي  - رحمه اهللا   -للحافظ علي بن الحسن بن هبة اهللا بن عساكر الدمشقي           " اهللا  

 .بالتحقيقوخاصة المتعلقة ، ةلمناقشة الرسائل الجامعية في الجامعة اإلسالمي
ن الطالب يجول   إحيث  ،  - تحقيق المخطوطات    -تعة العلمية في هذا الباب من العلم        ولما وجدت الم  

فال بد للباحث كما هو مدون في سجل المصادر والمراجـع    ،  خالل التحقيق بين كافة العلوم الشرعية     
، وكتـب الفقـه وأصـوله     ،  وكتب تخريج الحديث  ،  والحديث وأصوله ،  أن يعرج على كتب التفسير    

وكتب اللغـة وغريـب   ، وكتب التاريخ والرجال واألعالم، ة في كافة المذاهب الفقهية والقواعد الفقهي 
 .مما يجعل الطالب يغوص ويستفيد من هذه العلوم، الحديث

فـرع  ،   العليا قسم الدراسات  في   ةولما كان األمر كذلك وبعد االنتهاء من المتطلبات الجامعية المقرر         
شـيخنا  ، عرض علينا األخ والصـديق والشـيخ   ،   القدس في جامعة ،  الدراسات اإلسالمية المعاصرة  

كتاب فتح القدير للكمال بن الهمام للقيـام  ، األستاذ الفاضل الدكتور حسام الدين عفانة حفظ اهللا وأعزه  
وللحاجـة  ،  ولرغبة مني في ذلك   ،  من أجل استكمال متطلبات برنامج الماجستير     ،  بتحقيق أجزاٍء منه  

ولما كنا في حينها علـى أبـواب   ، بادرت إلى االستجابة لهذا األمر ،  مالملحة لخدمة هذا السفر العظي    
وقد وافقت الجامعـة    ،   وقع اختياري على كتاب الصيام واالعتكاف      - بلغنا اهللا إياه     -شهر رمضان   

وأن يجعلنا  ،  وأن يلهمنا الصواب  ،  آمالً من اهللا تعالى أن يسدد خطانا على الحق        ،  على ذلك مشكورةً  
 .آمين، مة هذا الدين الحنيفمن العاملين لخد

 
  :قسمين اشتملت على ةفكان أن وفقني اهللا تعالى أن قمت ببحثي هذا وفق خط

 :منويتكون  -فتح القدير  -وفيه تعريف موجز بالكتاب ،  تمهيدي:األولالقسم 
 :حيثمن  التعريف بالمتن وهو الهداية، :أوالً
 .المؤلف، ومكانته العلمية عند العلماء.أ
 .عليهتاب واألعمال العلمية الك. ب
 :من حيث -فتح القدير -التعريف بالشرح والشارح  :ثانياً

 .اسم الكتاب وتحقيق نسبته إلى المؤلف -أ 
 .المؤلف ومكانته العلمية عند العلماء -ب  
 .أهميتهالتعريف بالكتاب وبيان  -ج 



ط  

 .بيان اختيارات الشارح في الكتاب والتعليق عليها -د 
 .هامصادر الكتاب التي اعتمد علي -ه 
 .تقويم الكتاب -و 

 
 :وفيه مبحثان، قسم التحقيق: الثانيالقسم 

 : وفيه الحديث عن نسخ الكتاب وهو في مطلبين:األولالمبحث 
 .المخطوطة وصف النسخ :األولالمطلب 
 .المطبوعة  النسخة بيان حال:الثانيالمطلب 

 
 : وفق الخطوات اآلتيةالذي هو منهج التحقيق :الثانيالمبحث 
v   ومراجعتها للتأكد مـن صـحة      ،  وذلك بمقابلة النسخ بعضها على بعض     ،  تابضبط نص الك

 .اتبعت طريقة النص المختار وقد .النسخ

v تباع الرسم اإلمالئي الحديثا. 

v ترقيم اآليات القرآنية وبيان مواقعها من السور. 

v      مع بيان درجتهـا مـن الصـحة والضـعف        ،  تخريج األحاديث النبوية من مظانها المعتمدة
 . ذلكالعلم في إلى أهل بالرجوع

v ترجمة األعالم الذين ذكرهم الشارح في الكتاب. 

v عرفت بالكتب التي ذكرها الشارح. 

v           باإلشـارة إلـى    األصلية،توثيق ما ورد في الكتاب من نقول وذلك بإرجاعها إلى مصادرها
 .مع إثبات الفروق بينها وبين ما ورد في مصادرها إن وجد، الجزء والصفحة

v أمكنبمسائل الصيام المعاصرة ما ، لصيام في الكتابربط مسائل ا. 

v المجامع الفقهية المتعلقة في باب الصيام، في المكان المناسب لها في الكتابتذكر قرارا . 

v  المصادر اللغويةشرح األلفاظ الغريبة بالرجوع إلى. 

v نيمعقوفتوهي بين ، وضع عناوين فرعية للمسائل في الكتاب. 

v عمل الفهارس اآلتية: 

 .فهرس اآليات القرآنية الكريمة
 .األحاديث النبوية الشريفة
 .آثار الصحابة والسلف

 .الفوائد الفقهية واألصولية     
 .األبيات الشعرية



ي  

 المصطلحات واأللفاظ الغريبة
 .األعالم المترجم لهم

 .األماكن والبقاع
 :المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم وعلومه
 .الحديث الشريف

 .ثأصول الحدي

 .كتب تخريج الحديث

 .الفقه اإلسالمي

 .أصول الفقه

 .كتب الرجال والتراجم واألعالم والتاريخ

 .السيرة النبوية

 .كتب األماكن والبقاع

 .كتب اللغة وغريب المعاني والشعر

 .لكترونيةالمواقع اإل

 .الموضوعات
  
لعلـه  ، وأن يتحسس خطاهم، فهذا جهد المقل الذي ال يزال يحاول أن يسير على درب العلماء     ،  وبعد

ولكن ،  وإنني قد حاولت في هذا الجهد أن ألم بجوانب هذه الدراسة          ،  يصل إلى جزٍء مما وصلوا إليه     
وما كان من   ،  فمن اهللا وحده  ،  فما كان من صواب   ،  من طبيعة البشر الخطأ والنسيان والزلل والنقص      

 .فمنيزلل 
 

، وأن ينفعني به  ،  وأن يعفو عن خطئي وزللي    ،  ملهوأن يك ،  سأل أن يتقبل هذا العمل المتواضع     أواهللا  
والحمـد هللا رب  ، وهو حسبي وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، إنه هو الولي القادر على ذلك     

 .أجمعينوالصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، العالمين
 
 

 سحق محمد الرجبيإ ننور الدي: الطالب
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 :القسم األول
 فتح القدير  -تمهيد، وفيه تعريف موجز بالكتاب 

 
  - الهداية - األصل بالكتابتعريف موجز : األولالفصل 

 بالمؤلفالتعريف :  األولمبحثال
 .اسمه وكنيته ولقبه ونسبه: المطلب األول
 .مولده ووفاته: المطلب الثاني
 .عليهنشأته العلمية وثناء العلماء : المطلب الثالث

 . مؤلفاته:الرابعالمطلب 
 .واألعمال العلمية عليه قديماً وحديثاً، كتاب الهداية:  الثانيحثبمال

 .المؤلف إلى اسم الكتاب وتحقيق نسبته: المطلب األول
 .أهم الشروح على الهداية: المطلب الثاني

 .أهم الحواشي على الهداية: الثالثالمطلب 
 بتخريج األحاديث الـواردة فـي كتـاب         أهم الكتب التي اعتنت   : الرابعالمطلب  

  .الهداية
 .الجهود المعاصرة على الهداية: المطلب الخامس

 
 :-فتح القدير-بالشارح والشرح التعريف :  الثانيلفصلا

 .المؤلف إلى اسم الكتاب وتحقيق نسبته: المبحث األول
 .المؤلف ومكانته العلمية عند العلماء: المبحث الثاني
 .لتعريف بالكتاب وبيان أهميتها :المبحث الثالث
 .بيان اختيارات الشارح في الكتاب والتعليق عليها :المبحث الرابع

 .مصادر الكتاب التي اعتمد عليها :المبحث الخامس
 .تقويم الكتاب :المبحث السادس
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  األولفصلال
 - الهداية -األصل  تعريف موجز بالكتاب

 
 مرغيناني التعريف بالمؤلف اإلمام ال: المبحث األول

 
 .)1(اسمه وكنيته ولقبه ونسبه: المطلب األول

، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفَرغاني         : هو اإلمام العالمة شيخ اإلسالم برهان الدين      
 .من أوالد سيدنا أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه، الحنفي، )2(الرشداني، المرغيناني

والية ما وراء الشـاش وراء نهـري        ،  وهي من ناحية المشرق   ،  رغانةف إلى   نسبةً :أوالً: والفرغاني
 .)3(وهي قرية من قرى فارس، فرغان إلى نسبةً: وثانياً، جيحون وسيحون

 .مدينة بفرغانة، مرِغينان إلى نسبةً: والمرغيناني
 

                                                
القرشي، أبو محمد عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر اهللا بن سالم بـن أبـي الوفـاء                    : انظر ترجمته في  ) 11

، هجـر   2د الفتاح محمد الحلو، ط    ب ع .تحقيق د ) 629 - 2/627(الحنفي، الجواهر المضية في طبقات الحنفية       
اللكنوي، محمد عبد الحي، الفوائد البهيـة فـي تـراجم           .  الجيزة، مصر  ،م1993 -هـ1413 ،طباعة والنشر لل

الذهبي، أبو عبد اهللا شمس الـدين       . م1998، دار األرقم،    1اعتنى به أحمد الزغبي، ط    ) 234 – 230(الحنفية،  
تحقيق شعيب األرنؤوط ومحمـد     ) 21/232(محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، الذهبي، سير أعالم النبالء،            

الذهبي، أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بـن  . هـ بيروت، لبنان1431، 9نعيم العرقسوسي مؤسسة الرسالة، ط   
، دار الكتـاب الربـي،   1تحقيق عمر عبد السالم تدمري، ط) 137(أحمد بن عثمان بن قايماز، تاريخ اإلسالم،        

تحقيـق محمـد   ) 206(سم بن قطلوبغا، ابن قطلوبغا، تاج التراجم       ابن قطلوبغا، زين الدين قا    . م، بيروت 1997
 زادة، أحمد بن مصطفى، مفتـاح السـعادة   يطاش كبر. م، دمشق1992، دار القلم 1خير رمضان يوسف،، ط   

، دار  10، ط )4/266(الزركلي، خير الـدين، األعـالم       . م، بيروت 2002، دار الكتب العلمية،     3، ط )2/411(
القسـم الثالـث    (بروكلمان، كارل بروكلمان، بروكلمان، تاريخ األدب العربي،        . ، بيروت 1993العلم للماليين،   

رضا كحالة، معجم   . م1993محمود فهمي حجازي، الهيئة المصرية العامة،       . أشرف على الترجمة د   ) 6/681
 .م، بيروت1993، مؤسسة الرسالة، 1، ط)2/411(المؤلفين 

الحمـوي،  :  انظر  من قرى فرغانة بما وراء النهر،        مرغينانو قرى مرغينان    الرشتاني، نسبة إلى قرية من    أو  ) 2(
 .دار إحياء التراث) 3/45(ياقوت، معجم البلدان 

اهللا عمر البـارودي، دار الجنـان،    ، تقديم عبد1، ط)4/367(السمعاني، عبد الكريم بن محمد، األنساب : انظر) 3(
 واحد هو فرغانة تقع بالقري من بحر بلكاش في كازخسـتان     ولعل الصواب أنهما اسمان لبلد    . م، بيروت 1988
 ) 2/628(القرشي، الجواهر المضية . حالياً
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 .ووفاتهمولده : المطلب الثاني
  الثـامن مـن رجـب سـنة        االثنـين، وم  ولد اإلمام المرغيناني رحمه اهللا بعد صالة العصر من ي         

 .)هـ511(
ـ 593 (وتوفي رحمه اهللا ليلة الثالثاء الرابع عشر من ذي الحجة سنة           ودفـن  )  م 910 (الموافق)  ه

 .)1(في سمرقند
 

 .عليهنشأته العلمية وثناء العلماء : المطلب الثالث
الثقلين نجـم الـدين أبـو    منهم مفتي ، على األئمة المشهورين في عصرهالمرغيناني رحمه اهللا   تفقه  

، بـن عمـر الثقفـي      أحمد    الليث ووابنه أب ،  حفص عمر النسفي صاحب العقائد النسفية في التوحيد       
على شيخ اإلسالم   " كتاب الترمذي "  وقرأ ...واإلمام الشهيد حسام الدين عمر بن عبد العزيز وآخرون        

 )2(.ن أسعدبضياء الدين أبي محمد صاعد 
  فقيهـاً  حافظـاً  وكان إمامـاً  - بعالم ما وراء النهرين      -وكان يكنى   ،  علم رحمه اهللا على حب ال     أنش

 لـم تـر      شاعراً ، أديباً  أصولياً  ماهراً مدققاً ، محققاً متقناً،   للفنون ضابطاً،   للعلوم  جامعاً  مفسراً محدثاً
وكان ،  وله اليد الباسطة في الخالف الباع الطويل في المذهب الحنفي         ،  العيون مثله في العلم واألدب    

 .)3(وكان من أوعية العلم،  ناسكاً عابداً ورعاًزاهداً
قـال  :  برهان الدين الزرنوخي قـال     وقد ذكر ذلك عنه تلميذه    ،  وكان رحمه اهللا صاحب همة ال يفتر      

 . )4(إنما فقت شركائي بأني لم تقع لي الفترة في التحصيل: أستاذنا شيخ اإلسالم برهان الدين
: اة شمس الدين الحريري يذكر عن العالمة جمال الدين بن مالـك           سمعت قاضي القض  : قال القرشي 

 .)5( علوم ورحل وسمع ولقي المشايخنيةإن صاحب الهداية كان يعرف ثما
كاإلمـام فخـر الـدين      : قر له أهل عصره بالفضل    أ،  وقد كان لوالده األثر البالغ في تربيته وتعليمه       

والشيخ اإلمام ظهير الدين محمـد  ،  البرهانيوالصدر الكبير برهان الدين صاحب المحيط ،  قاضيخان
 .)6(البخاري صاحب الفتاوى الظهيرية أحمد بن

                                                
 ) .1/8(الهداية، مقدمة المحقق ) 264-2/263(طاش كبري زادة، مفتاح السعادة : انظر) 1(
ـ ) 231-230(اللكنوي، الفوائـد البهيـة    ) 2/628،  2/259(القرشي، الجواهر المضية    : انظر) 2( ، اجي خليفـة ح

 .، بيروت1992 دار الكتب العلمية )1/367(، كشف الظنون الرومي الحنفيمصطفى بن عبد اهللا القسطنطيني
اللكنـوي، الفوائـد البهيـة      ) 21/232(الذهبي، سير أعالم النبالء     ) 2/627(القرشي، الجواهر المضية    : انظر) 3(

)230. ( 
 ).232(اللكنوي، الفوائد البهية  :انظر )4(
 ) .2/628(القرشي، الجواهر المضية : انظر )5(
 ).231(اللكنوي، الفوائد البهية و ،المصدر نفسه: انظر) 6(
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 .  وترعرع في ظاللهأطلب العلم ونش أنه بلغ عدد شيوخه أكثر من تالمذته مما يدل
 كانوا من العلماء المتميـزين بغـزارة العلـم     نرى أنهمومن خالل النظر والتدقيق فيمن تتلمذ عليهم 

 .األمر الذي كان له أكبر األثر في تفوق اإلمام العلمي، ن العديد منهم مشهورونأو، والمعرفة
السيما بعد تـأليف    ،  وفاق شيوخه وأقرانه  ،  قروا له بالفضل والتقدم   أ عليه العلماء أيما ثناء و     ىثنأوقد  

مـن طبقـة     أنـه    تالميذه أحد   وذكر،  ووصفوه بالعالم المحقق الفقيه األكبر    ،  الهداية وكفاية المنتهي  
وله في نقد الدالئل واسـتخراج     ،  أصحاب الترجيح القادرين على تفضيل بعض الروايات على بعض        

العقـل   إلى   عده من المجتهدين في المذهب    أن فهو أحق باالجتهاد في المذهب و      أن أي ش  أالمسائل ش 
 فـي   لمـذهب وكانت له اليد الطولى في نشر ا      ،   في نفوس تالميذه    مرموقةً وبلغ مرتبةً   أقرب، السليم

 .)1(بالد ما وراء النهر
 

 .مؤلفاته: المطلب الرابع
ولقد كانت مصنفاته غزيرة بالعلم والفقه والتحقيق       ،  دأب المرغيناني على البحث والتأليف والتصنيف     

 ثـالث عشـرة     - كما قيل    -الذي بقي   ،  وقد كان جل اهتمامه في تصنيفه لكتاب الهداية       ،  على قلتها 
 : نا جملة من مصنفاته هوأذكر، سنة في تأليفه

لإلمام محمد بـن    ) الجامع الصغير : (بداية المبتدي، وهو مختصر للفروع جمع فيه بين كتابي         . 1
 : )2(ثم شرحه بشرح سماه، )مختصر القدوري(و، الحسن الشيباني

  )3(. فاختصره بكتابه الشهيرثم رآه مطوالً، كفاية المنتهي شرح بداية المبتدي . 2

  . عنه في مطلب مستقل بهوسنأتي للحديث ،الهداية . 3
 ".عدة الناسك في عدة المناسك"وله اسم آخر ، )4(مناسك الحج . 4
 .)5(كتب مختارات مجموع النوازل . 5

 .)6(كتاب مختار الفتاوى . 6

 
 

                                                
 ).231(اللكنوي، الفوائد البهية ) 628-2/627(القرشي، الجواهر المضية : انظر) 1(
 ) 231(االلكنوي، الفوائد البهية ) 207(ابن قطلوبغا، تاج التراجم : انظر) 2(
 .مصادر نفسهاال: انظر) 3(
 ) .207(ابن قطلوبغا، تاج التراجم ) 1/352(حاجي خليفة، كشف الظنون : انظر) 4(
 ) .231(واللكنوي، الفوائد البهية ) 2/515(المصدر نفسه : انظر) 5(
 ) .2/513(المصدر نفسه : انظر) 6(
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 وجعله في الفوائـد البهيـة   . في الفتاوى، كتاب التجنيس والمزيد وهو ألهل الفتوى غير عتيد    . 7
 .)1(والمزيد، التجنيس، نيكتابوتاج التراجم 

 .)2(كتب منتقى الفروع . 8

 )3("كتاب في الفرائض " وفي الفوائد البهية سماه ، كتب فرائض العثماني . 9

تحدث فيه عن أكثر من أربعين شيخا وعالما درس عليهم وتعلم منهم العلوم             ،  )4(معجم الشيوخ  . 10
 .الدينية

 .)5(نشر المذهب . 11
 

،  في الفقه والعلم والتحقيـق والحفـظ        غزيرٍ له مؤلفات كثيرة تدل على تمتعه بعلمٍ       أنه   والذي يظهر 
 لهذه الكتب والمراجع التي كان لها األثر البالغ على األجيال           تأليفه على ذلك     واضحةً  داللةً لومما يد 
  .من بعده

                                                
 ) .207(تاج التراجم ابن قطلوبغا، ) 231(واللكنوي، الفوائد البهية ) 1/304(المصدر نفسه : انظر) 1(
 ) .2/683(المصدر نفسه : انظر) 2(
 ) .231(واللكنوي، الفوائد البهية ) 2/236(المصدر نفسه : انظر) 3(
 ) .207(ابن قطلوبغا، تاج التراجم ) 2/628(القرشي، الجواهر المضية : انظر) 4(
 ).231(اللكنوي، الفوائد البهية : انظر) 5(
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  .واألعمال العلمية عليه قديماً وحديثاً، كتاب الهداية: الثاني المبحث
 

 .ؤلفالم إلى اسم الكتاب وتحقيق نسبته: المطلب األول
 نسـبة   وكـذلك ،   كأحد مؤلفاته  "كتاب الهداية " تهميس ت  المرغيناني على  رجم لإلمام جمع كل من ت   أ

 حيـث قـال فـي       - رحمه اهللا    -وأهم هذه التأكيدات قول صاحب الهداية نفسه        ،  إليهكتاب الهداية   
اهللا تعـالى   أن أشرحها بتوفيـق     " بداية المبتدي "وقد جرى علي الوعد في مبدأ       : مقدمته على الهداية  

وحين أكاد أتَِّكي عنـه     ،  عض المساغ بفشرعت فيه والوعد يسوغُ     " كفاية البتدي    " ـشرحاً أوسمه ب  
 فصرفت الِعنان والِعناية  ،  وخشيت أن يهجر ألجله الكتاب    ،  تَبينت فيه نَبذاً من اإلطناب    ،  اتكاء الفراغ 

 .)1(...اية ومتون الدرايةو عيون الر بينيق اهللا بتوفأجمع فيه"  الهداية" بـ  شرح آخر موسومإلى 
المرغينـاني   إلى وأجمعوا على نسبة الهداية ،  وكذلك فقد نقل عن الهداية الكثيرون من علماء الحنفية        

 .)2(فهذا تعليق على كتاب الهداية لإلمام العالمة برهان الدين المرغيناني: فمثالً قال الكمال في الفتح
 وكان يجتهد أال يطلع علـى صـومه  ،   في تلك المدة   وكان صائماً ،  شرة سنة بقي في تصنيفه ثالث ع    

بل كان من أهم المؤلفات المعتبرة في الفقه        ،   بين العلماء  مقبوالًفكان كتابه ببركة زهده وورعه       أحد،
 .)3(الحنفي

 ةلو سـه   مـن   يتميز بـه    كان لما،  قديماً وحديثاً ،  همية هذا الكتاب في المذهب وعند العلماء      تعود أ و
ده اعتمد في أغلب المسائل علـى إثبـات         لذلك نج ،  جمع بين الرواية والدراية   ،  سهل المنال ،  العبارة

در التشريعية األخرى المعتمـدة عنـد السـادة         اوالمص،  ن الكريم والسنة النبوية   آالنص لها من القر   
 .األحناف

حتـى  ،  وتدريسه طوال حياتهعض العلماء قراءتهبنرى التزام  ويتجلى اهتمام العلماء به قديماً حينما     
 .)4(الذي لقب بقاري الهداية، سراج الدين عمر بن علي الكنانيكاإلمام ، عرف به
 -بت المعاهد الشرعية واألزهرية في كافة الـبالد العربيـة واإلسـالمية             أفقد اعتنت ود  ،  أما حديثاً 

 . على تدريسه في هذه المعاهد-العجم قبل العرب 

                                                
تحقيق محمد تامر، حـافظ عاشـور       ) 1/24(بن أبي بكر، الهداية شرح بداية المبتدي        المرغيناني، علي   : انظر) 1(

 .م، القاهرة، مصر2000هـ 1420، دار السالم للطباعة، 1حافظ، ط
وانظر المصادر التي ذكرتها عند بدايـة ترجمـة         . طبعة دار الفكر  ) 1/7(الكمال بن الهمام، فتح القدير      : انظر) 2(

 .اإلمام المرغيناني
 ) .232(انظر اللكنوي، الفوائد البهية  )3(
 ) .2/2304(حاجي خليفة، كشف الظنون : انظر) 4(
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 .)1(ى عامـة وسائر المـذاهب األخـر   ،  ر في قبوله بين كتب المذهب الحنفي      فهو كتاب منقطع النظي   
 : نشد ابنه اإلمام عماد الدين فقالأو

ــدى    ــدي اله ــة يه ــاب الهداي  كت
ــا ذ ــه ي ــه واحفظ ــىافالزم   الحج

 

 
ــى   ــو العم ــه ويجل ــى حافظي  إل
ــى  ــال أقصــى المن ــه ن ــن نال  فم

 

 
 : وأنشد غيره كما في مفتاح السعادة

ــالقر  ــة ك ــخَتْآإن الهداي ــد نَس  ن ق
 واسـلك مسـالكها   ها  واعـد فاحفظْ ق  

 

 
 ما صنفوا قبلها في الشرع من كتـب       

  )2(يسلم مقالك من زيـٍغ ومـن كـذب        
 

ومـن تخـريج    ،   العلماء عناية فائقة من شرح له       به اعتنى،  لهذه األهمية الفائقة لهذا السفر العظيم     و
ومـن أشـهرها   ، رة وكثير منها مطبوع  ومن وضع للحواشي والتعليقات عليه وهي مشهو      ،  ألحاديثه

 :مفصلةها وأذكر، فتح القدير للكمال بن الهمام
 

 . على الهدايةالشروحأهم : المطلب الثاني
 .)3()هـ667ت (لحميد الدين على بن محمد بن الضرير البخاري : الفوائد . 1

ت  (شرحه تلميذه اإلمام حسام الدين حسين بن علي المعروف بالصـغناقي الحنفـي             : النهاية . 2
 .)4()هـ710

 .)5()هـ710ت(النسفي  أحمد حافظ الدين أبو البركات عبد اهللا بن: شرح الهداية . 3

ت ( المـارديني التركمـاني الحنفـي المصـري          مبن عثمان بن إبراهي    أحمد   شرح تاج الدين   . 4
 .)6()هـ744

 .)7() هـ764ت  (بن حسن الجاربردي الشافعي أحمد مشرح أبي المكار . 5

 .)8()هـ749ت(قوام الدين محمد بن محمد البخاري الكاكي : ح الهدايةشر إلى معراج الهداية . 6

                                                
عوامة، محمد عوامة، دراسة حديثة مقارنة لنصب الراية والكمال بن الهمام، فتح القدير ومنية األلمعـي                : انظر) 1(

 .م، بيروت1997، 1مؤسسة الريان، ط) 141(
 .) 2/816(و حاجي خليفة، كشف الظنون ) 2/264(لسعادة طاش كبري زادة، مفتاح ا: انظر) 2(
 ) .2/2032(حاجي خليفة، كشف الظنون : انظر) 3(
 ) .2/2032(المصدر نفسه : انظر) 4(
 ) .2/2034(المصدر نفسه : انظر) 5(
 ) .117-115(ابن قطلوبغا، تاج التراجم ) 1/77(القرشي، الجواهر المضية : انظر) 6(
 ) .2/2036(سابق المصدر ال: انظر) 7(
 ).2/2033(المصدر السابق : انظر) 8(
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 .)1() هـ758ت  (شرح نجم الدين إبراهيم بن علي الطرطوسي الحنفي . 7

 .)2()758ت (قوام الدين أمير كاتب بن عمر اإلتقاني الحنفي : غاية البيان ونادرة األقران . 8

ـ 786ت   (البابرتيأكمل الدين محمد بن محمود      :  شرح الهداية   في العناية . 9  وهـو شـرح     ) ه
 .)3(جليل معتبر

 .)4()792ت  (صدر الدين علي بن علي بن أبي العز الحنفي: الهداية على مشكالتالتنبيه  . 10
 .)5() هـ829ت  ( محمد الحصني الشافعي أبيبنشرح تقي الدين  . 11
 .)6(وهو شرح جليل معتبر، ) هـ855ت  (العيني أحمد محمد بن: البناية شرح الهداية . 12
 .)7() هـ861ت( الهمام للكمال بن، تح القدير شرح الهدايةف . 13
ـ 939 (صنفه سنة ،  ما تضمنه كتاب الهداية من الغريب      إلى   تنبيه اللبيب  . 14 ألبي عبـد اهللا    )  ه

 .)8(لحسين بن أبي بكر النريليابن 
ـ  األول   الشـريعة  لتاج الشريعة عمر بـن صـدر      : نهاية الكفاية في دراية الهداية     . 15  اهللا  دعبي

 .)هـ672ت(بي المحبو
 .)هـ708ت (شرح لإلمام علي بن محمد الخالطي  . 16
 .) هـ710 ت(بن إبراهيم السروجي القاضي  أحمد  العباسأبيلإلمام : الغاية . 17
 .)هـ767ت(لجالل الدين الكرالني : الكفاية . 18
 المعروف بـابن الشـحنة    ،  لمحب الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمود        : نهاية النهاية  . 19

 .)762ت(
، ن والعلـوم اإلسـالمية    آنشـر دار القـر    ،  )هـ1303ت(المة عبد الحي اللكنوي     شرح الع  . 20

 .)9("مذيلة الدراية" ولعله هو نفس الكتاب الذي أشار إليه في الفوائد البهية وسماه .باكستان

                                                
 ).2/2039(المصدر السابق : انظر) 1(
 ).2/2033(المصدر السابق : انظر) 2(
 ).2/2035(المصدر السابق : انظر) 3(
صدر الدين، علي بن علي بن أبي العز الحنفي، التنبيه على مشكالت الهداية، تحقيق أنور صـالح أبـو                   : انظر) 4(

ـ 1416( إشراف سليمان بن عبد اهللا العمير، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة            زيد، رسالة ماجستير غير   )  ه
 .منشورة

 ) .2/2039(حاجي خليفة، كشف الظنون : انظر) 5(
 ) .2/2035(المصدر نفسه : انظر) 6(
 ) .2/688(بروكلمان، تاريخ األدب العربي : انظر) 7(
 ).2/2033( الظنون حاجي خليفة، كشف: انظر) 8(
 ) .232(اللكنوي، الفوائد البهية : انظر) 9(
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 . الحواشي على الهدايةأهم :المطلب الثالث
  .)1()هـ691ت  (لإلمام جالل الدين عمر بن محمد الخبازي: حواشي الخبازي . 1
 لحسام الدين حسـين بـن محمـد الرومـي الشـهير بقـرة جلبـي زادة                : حاشية الهداية  . 2

  .)2()هـ1007ت(
 

 .أهم الكتب التي اعتنت بتخريج األحاديث الواردة في كتاب الهداية :المطلب الرابع
 .)3()762ت  (لإلمام جمال الدين عبد اهللا بن يوسف الزيلعي: نصب الراية ألحاديث الهداية . 1
ـ   عالء الدين علي بن محمد بن عثمان         لإلمام:  الهداية أحاديث ةاية في معرف  الكف . 2  يالمارد ين

 .)4()هـ750ت  (المعروف ابن التركماني

  محي الـدين عبـد القـادر بـن محمـد القرشـي             لإلمام:  الهداية أحاديثالعناية بمعرفة    . 3
 .)5()هـ775ت(

 حجـر العسـقالني   بـن    أحمـد    للحـافظ :  الهدايـة  أحاديـث الدراية في منتخب تخـريج       . 4
 .)6()هـ852ت(

  .)7() هـ969ت  (مصلح الدين مصطفى بن شعبان السروري:  الهدايةأحاديثالتنبيه على  . 5

من الباكستان بتخريج أحاديث الهداية معتمداً في ذلـك          أحمد    الشيخ نعيم أشرف نور    اعتنى . 6
  .وذلك على شرح اللكنوي للهداية، على نصب الراية والدراية

 .حافظ عند تحقيق الهداية د تامر وحافط عاشورتخريج محمد محم . 7
 

                                                
حاجي خليفـة، كشـف الظنـون       ) 537( ابن قطلوبغا، تاج التراجم   ) 2/669(القرشي، الجواهر المضية    : انظر) 1(

)2/2033. ( 
، )2/721(الباباني، إسماعيل بن محمد، إيضاح المكنون في الذيل على حاجي خليفة، كشـف الظنـون                : انظر) 2(

 .م، استنبول1947
 الكتاني، أبو عبد اهللا محمـد بـن جعفـر الكتـاني، الرسـالة            ؛)2/2036(حاجي خليفة، كشف الظنون     : انظر) 3(

 .، بيروت، لبنان1400، دار الكتب العلمية، 2، ط)139(المستطرفة لبيان كتب السنة المشرفة 
 ) .141(الة المستطرفة الكتاني، الرس) 2/2035(حاجي خليفة، كشف الظنون : انظر) 4(
 .المصدرين نفسيهما: انظر) 5(
 .المصدرين نفسيهما: انظر) 6(
 ) .2/2039(حاجي خليفة، كشف الظنون : انظر) 7(
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 .الجهود المعاصرة على الهداية: المطلب الخامس
ليدل داللة واضـحة علـى      ،   الهداية والتخريج ألحاديث ،  إن هذا الكم الكبير من الشروح والحواشي      

ن أفضـل  هذا وقد طبع الكتاب أكثر من مرة ولكن بحسب علمي فإ        ،  أهمية الكتاب في المكتبة الفقهية    
بتحقيـق  ، عتها دار السـالم للنشـر والتوزيـع   ا على طبتهذه الطبعات الطبعة المحققة والتي أشرف  

وقد اعتمدا في تحقيـق الكتـاب علـى    ،  محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ      األستاذين الفاضلين 
، )- فقـه حنفـي   - 576، 575 ( مصورتين في دار الكتب المصرية تحت رقم  نسختين مخطوطتين 

كمـا تـم    ،  وتوثيق المسائل من الكتب األخرى المعتمدة في المذهب       ،  تخريج األحاديث  إلى   ضافةباإل
 من الكتب المعتمـدة عنـد       اآلراءا المؤلف وتوثيق هذه     هالخالفات الفقهية التي أشار إلي     إلى   اإلشارة

 .المذاهب األخرى
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 : الثانيفصلال
 :ث وفيه ستة مباح-فتح القدير-  والشرحالتعريف بالشارح

 
 .المؤلف إلى اسم الكتاب وتحقيق نسبته: المبحث األول

 .المؤلف ومكانته العلمية عند العلماء: نيالمبحث الثا
 .بيان اختيارات الشارح في الكتاب والتعليق عليها :ثالثالمبحث ال
 .مصادر الكتاب التي اعتمد عليها :رابعالمبحث ال
 .تقويم الكتاب :خامسالمبحث ال
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  .المؤلف إلى  وتحقيق نسبتهالكتاباسم  :األول بحثالم
 

 .المؤلف إلى تحقيق نسبة الكتاب: المطلب األول
 ين منذ عهد المؤلف رحمه اهللا     ق الكتاب الذي اشتهر بين العلماء والمحق      اسم أن    الذي يجزم به   التحقيق

 :وذلك لما يأتي" فتح القدير"عصرنا الحالي هو إلى 
للعـاجز    فـتح القـدير  "فسميته وهللا المنة "الكتابفي مقدمة  نفسه أشار    الهمام   إن الكمال بن   . 1

 )1(" العظيم يال باهللا العلإ وال حول وال قوة  "الفقير
 هذا العنوان من غير لـبٍس وال  جميع النسخ المخطوطة التي تمكنت من الرجوع إليها أكدت       . 2

 . فيهشك

فـتح  " بـنفس العنـوان      رحمه اهللا قد نسب إليه هذا الكتاب       الهمام   كل من ترجم للكمال بن     . 3
 .)2("القدير

شـرح  "  الكتاب   ي حيث سم  ال عبرة بالخطأ الذي تم الوقوع فيه في طبعة دار إحياء التراث            . 4
هذا الجهد الذي يبذلـه      إلى    ولذلك فالكتاب بحاجة   ت األخطاء والهفوا  بعض ففيها   "فتح القدير 

 رلى هذا الجهد الدكتو    وبرعاية المشرف ع    والخليل  القدس تيطلبة الدراسات العليا في جامع    
 .حسام الدين عفانة حفظه اهللا

وهـي عنـد اإلطـالق    " شرح الهداية "ذهب بعض العلماء لشهرة الكتاب بتسميته أحياناً بـ          . 5
 .)3(ن الهداية من أشهر كتب الحنفيةإ وقد يكون ذلك أبلغ حيث "فتح القدير"يقصد بها 

                                                
 .، دار لفكر، بيروت2، ط)12/ 1(الكمال بن الهمام، فتح القدير، : انظر) 1(
 الفالح عبد الحي بن العماد، شذرات الذهب قـي          وابن العماد الحنبلي، أبو   ) 180(اللكنوي، الفوائد البهية    : انظر) 2(

 حـاجي خليفـة، كشـف الظنـون         ،منشورات دار األفاق الجديد، بيـروت     -ط.د-،  )7/299(أخبار من ذهب  
السيوطي، جالل الدين أحمد، بغية الوعاة في طبقـات         ) 2/244(طاش كبري زادة، مفتاح السعادة      ) 2/1234(

رضا كحالـة، معجـم المـؤلفين لرضـا كحالـة           . بيروت) دط(رية،  المكتبة العص ) 1/168(اللغويين والنحاة   
، قاسـم،   )2/58(الحافظ، محمد مطيع، فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية         ) 6/255(األعالم  ) 10/264(

وغيرهم من  . م، دار الصيمعي، الرياض   2000،  1ط) 354(عبد العزيز بن إبراهيم، الدليل إلى المتون العلمية،         
 . ترجمت لإلمام الكمال بن الهمامي التالمراجع األمهات

جمعه محمد بن محمد بـن      ) 719(الشوكاني، محمد بن علي، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع          : انظر) 3(
 السخاوي، محمد بن .م، دار الكتب العلمية، بيروت  1998،  1يحيى الصغاني، وضع حواشيه خليل المنصور، ط      

ضبطه وصححه عبد اللطيـف      ،)8/111 – 1341(لالمع ألهل القرن التاسع،     عبد الرحمن بن محمد، الضوء ا     
 .من منشورات محمد علي بيضون، بيروت، لبنان م،2003، 1حسن عبد الرحمن، ط 
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 "فـتح القـدير  "سـم  كرونه بهـذا اال بهم كانوا يذتكفي " فتح القدير"جميع من نقل عن كتاب    . 6
 :غير ذلك من الصيغ ومثال ذلك من كتب األحناف أو ويقولون قال الكمال في الفتح

حيث أطلق الشـيخ    : " في مقدمة كتابه حاشية رد المحتار في المقدمة عن المحقق          -قال ابن عابدين    
 ،قال في الفتح كـذا    :  عنه فيقول   وكان كثيراً ما ينقل    .)1(..".القديرصاحب فتح    الهمام   كمال الدين بن  

 .وغير ذلك من العبارات يرجع إليها في مظانها لزيادة اإلطالع، قاله في فتح القديرأو 
 

 . الكتابفالفترة التي تم فيها تألي: يالمطلب الثان
في مقدمة كتابه عن الفترة التي بدأ فيها وانتهى من تـأليف الكتـاب               الهمام   هذا وقد ذكر الكمال بن    

بعد أن كان قد أتم قـراءة       " شرعت في كتابته في شهور سنة تسع وعشرين وثمانمائة          " :  قال حيث
 اإلمـام  أكـده  وهذا هو الذي .)2(هـ819 أو هـ818الهداية على شيخه السراج قاريء الهداية سنة  

ه قرأها بتمامها علي  ،  وأخذ الفقه عن السراج قاريء الهداية     ": حيث قال ،   في الضوء الالمع   اويخالس
 .)3("في سنتي ثماني عشرة والتي تليها

 
 .أين وصل الكمال في الكتاب ومن أكمل بعده إلى :ثالثالمطلب ال

شـرح الهدايـة     الهمـام    أن من تصانيف الكمال ابـن     : ذكر السخاوي رحمه اهللا في الضوء الالمع      
ن المعروف بقاضـي     ثم أكمله شمس الدي    )4(.الوكالة إلى    ولم يكمله بل انتهى به     "فتح القدير "المسمى  

والنصوص عن العلماء في هذا الصدد كثيرة أكتفي بما أشـرت بـه    )5()هـ988(زاده المتوفى سنة  
  .هنا

 
 . الكتاب قديماً وحديثاًعلىالجهود التي بذلت : رابعالمطلب ال

 :طبع الكتاب عدة مرات منها 
 .)هـ1315 (في المطبعة األميرية ببوالق في مصر سنة . 1

                                                
، إشراف مكتب البحـوث     5ابن عابدين، محمد أمين، حاشية رد المحتار على الدر المختار، المقدمة ص             : انظر) 1(

 .م، بيروت2000والدراسات، دار الفكر، 
 ) 9، 8(مقدمة كتاب الكمال بن الهمام، فتح القدير : انظر) 2(
 ).8/109(السخاوي، الضوء الالمع : انظر) 3(
 ).8/130(السخاوي، الضوء الالمع ) 4(
) 180( ؛ اللكنوي، التعليقات السنية على اللكنوي، الفوائد البهية،       )2/2033(حاجي خليفة، كشف الظنون     : انظر) 5(

 .عرفة، بيروت، لبناندار الم
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 .)هـ1319(نية في مصر سنة مفي المطبعة المي . 2

في عشر مجلدات مع كتـاب      ) هـ1389 (ة مصطفى البابي الحلبي في مصر سنة      عفي مطب  . 3
فـتح  ، وحاشية سعد اهللا بن عيسى بن أمير خـان     ،  بالعنايةوشرح البابرتي المسمى    ،  دايةهال

  .آخره إلى والتكملة من المجلد الثامن، آخر المجلد السابع إلى القدير من أول الكتاب

 .)هـ1392(أعادت مطبعة مصطفى البابي الحلبي طباعته سنة  . 4

 .طبعة دار الفكر في بيروت دون تاريخ طباعة . 5

وهـي النسـخة التـي تـم      ،  طبعة دار إحياء التراث العربي في بيروت دون تاريخ طباعة          . 6
 .اعتمادها للمقابلة في هذا التحقيق

 الشيخ عبد   اأحاديثه جليها وخر علقّ ع ) هـ1415 (روت سنة طبعة دار الكتب العلمية في بي      . 7
  .الرزاق غالب مهدي

 
إال أن هذه الجهود لم تخـدم الكتـاب الخدمـة            ة مشكور ي جهود وه،  إن جميع الجهود السابقة آنفاً    

ويظهر في عدم إفـراد فـتح القـدير         ،  حيث يغلب على ذلك الطابع التجاري البحت      ،  المرجوة منها 
وخلوها من الفهارس المفصلة التي تسهل عملية       ،   أخرى  وإنما مع كتب وحواشي    بكتاب مستقل بذاته  
 .االستفادة من الكتاب

ذلك فإن هذه الطبعات ال تخلو من أخطاٍء كثيرٍة من سوء الطباعة وعدم العناية الجدية                إلى   باإلضافة
 .المرجع الهام في الفقه الحنفي هذا لخدمة

 
 أيضاً حيث األخطـاء وعـدم       ةالفائدة المرجو وأما الجهد الذي قام به الشيخ عبد الرزاق فإنه لم يفد            

وكذلك فإنه أبقى على الخطأ الشائع حول اسم الكتـاب فلـم   ، استخدام األسلوب المنهجي في التحقيق    
 ."شرح فتح القدير " يصحح ذلك الخطأ بل أبقاه كما هو 

 
لـى أهميـة    دل وبشكل واضح ع   يعلى كل فإن هذا االهتمام بطباعة الكتاب طيلة هذه المدة الطويلة            

وقد ظهر هذا معنا جلياً أثناء البحث والتعمق فـي ثنايـا هـذا              ،  الكتاب من الناحية العلمية والفقهية    
جـود بالصـورة    الكتاب العظيم والذي يستحق من العلماء كل الجهد من أجل إخراجه على حيز الو             

  . رحمه اهللالَف وصاحبه والمنهج الجدير باالحترام الذي أظهره المصنفالتي تليق بهذا المؤ
 
، الدراسات اإلسالمية المعاصرة والفقه والتشـريع ،  القدساسات العليا في جامعةدرن طلبة الإهذا ف لو

 إخـراج هـذا      أجل  في هذا االتجاه من    آثروا أن يبذلوا جهداً   ،  قسم القضاء الشرعي   الخليلوجامعة  
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  بتحقيق أجزاء من هذا الكتـاب      تينعولذلك فقد قام طلبة هاتين الجام     ،  الكتاب بالصورة التي تليق به    
 :وهي ، وال زالوا

 .كتاب أدب القضاء.1
 حاتم البكري: إعداد الطالب

 . قسم القضاء الشرعي- كلية الدراسات العليا -جامعة الخليل 
 كتاب الشهادات  .2

 محمد وليد القاضي: إعداد الطالب
 . قسم القضاء الشرعي- كلية الدراسات العليا -جامعة الخليل 

 تحقيق كتابي الصرف والحوالة . 3
 .كنعان عبد الكريم محمد:إعداد الطالب
 . ماجستير الدراسات اإلسالمية المعاصرة-جامعة القدس

 .تحقيق كتاب البيوع .4
 .جمال صقر:إعداد الطالب
 . ماجستير الدراسات اإلسالمية المعاصرة-جامعة القدس 

 تحقيق كتاب النوافل  .5
 . صيامأمل محمد :إعداد الطالبة

 . ماجستير الدراسات اإلسالمية المعاصرة-جامعة القدس 
 كتاب الزكاة. 6

 .رياض خويص: إعداد الطالب
 . ماجستير فقه وتشريع-جامعة القدس 

 .أول كتاب السير إلى  من حد القذف، كتاب الحدودجزء من . 7
 .ولم يناقش بعد،  إياد عبد اهللا غنيم:إعداد الطالب
 .ير فقه وتشريع ماجست-جامعة القدس 

 .اتكتاب الطهار. 8
 ..ولم تناقش بعد،  فداء إبراهيم زعاترة:ةإعداد الطالب

 . ماجستير فقه وتشريع-جامعة القدس 
 

 المولى عز وجل أن يوفقني في عملي هذا وينفـع           سائالً جهد من سبقني،   إلى   وها أنا أضيف جهدي   
 .به
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 :.بعة مطالبوفيه س، المؤلف ومكانته العلمية: المبحث الثاني
 

 .سرتهأو  ونسبهاسمه: المطلب األول
 

 :اسمه
هو اإلمام كمال الدين محمد بن القاضي عبد الواحد بن القاضي عبد الحميد بـن القاضـي مسـعود             

 صل اإلسكندري المولد القاهري المنشـأ     الكمال بن همام الدين بن حميد الدين بن سعد السيواسي األ          
  )1(.السكندري الهمام الشهير بابن

 
 :فكما ذكرت في سرد اسمه فإننا نستطيع تقسيم نسبه كاآلتي : نسبه
 الرومانية، وأصبحت اليوم محافظـة   ةسيواس، وهي مدينة كانت تابعة لإلمبراطوري      إلى   ينسب: أوالً

ولهـا موقـع علـى      ،   تحتفظ بهذا االسم التـاريخي     اآلن إلى   وال زالت ،  من محافظات وسط تركيا   
 .)3(هي مدينة حسنة العمارة واسعة الشوارعو ،)2(الخريطة الحديثة

 . اإلسكندرية في مصر، حيث ولد فيها إلى نسبة، اإلسكندري أو السكندري: ًثانيا
 .وهي التي نشأ وترعرع فيها، القاهرة في مصر إلى نسبة، القاهري: ثالثاً

 

                                                
، شذرات الـذهب قـي   )8/108 - 1341رقم (السخاوي، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، : انظر ترجمته في  ) 1(

 ، والسيوطي، جالل بن عبد الرحمن، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،           )299-7/289(أخبار من ذهب،    
م، دار الفكر، والسيوطي، حسن المحاضرة في تـاريخ         1979،  2تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط     ) 1/166(

م، دار إحياء التراث، الشوكاني، البـدر  1967،  1تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط     ) 1/393(مصر والقاهرة   
حاجي خليفة، كشف الظنـون     ) 296(،  واللكنوي، الفوائد البهية      )2/98(الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع       

طاش كبـري زادة،    ) 2/201( هدية العارفين    ي، إسماعيل باشا ابن محمد أمين بن مير سليم،        ، البابان )2/255(
بروكلمان، تاريخ   و )3/469(رضا كحالة، معجم المؤلفين     ) 6/255(الزركلي، األعالم   ) 2/244(مفتاح السعادة   
 ) 11/317-10( األدب العربي

 .ورية التركية على شبكة اإلنترنتموقع الجمه) 2/59(ياقوت الحمي، معجم البلدان : انظر) 2(
، 3دار الكتب العلميـة، ط ) 311 (- تحفة النظار في غرائب األمصار     -ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة      : انظر) 3(

 .)225-224(كارل بروكلمان لتاريخ الشعوب العربية و. م، بيروت2002
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 . ووفاتهمولده: المطلب الثاني
هو ما ذكره اإلمام السخاوي والسيوطي وهو سنة        مام   اله الصواب في السنة التي ولد فيها الكمال بن       

اب التراجم والتعريف   تَّوتبعهم عليه من بعدهم من المؤرخين وكُ      ) هـ790 (تسعين وسبعمائة هجرية  
 .)1(قرأ ذلك بخط الكمال بن الهمام أنه فقد ذكر السخاوي، بالمؤلفين ومصنفاتهم

 إحدى وستين وثمانمائة من هجرة المصـطفى     وتوفي رحمه اهللا يوم الجمعة السابع من رمضان سنة        
 .)2() هـ861 (صلى اهللا عليه وسلم

 
 . وأثرها في نشأته العلميةسرتهأ: المطلب الثالث

، فأبوه قاٍضي اإلسـكندرية   ،  كما نالحظ من سرد اسم الكمال فهو يندرج من أسرة علمية أباً عن جدٍ             
فـي هـذه األجـواء      ،  لكي في اإلسكندرية  وأمه هي ابنة القاضي الما    ،  وجد أبيه قاضٍ  ،  وجده قاضٍ 

وقد قام على كفالته من بعـده جدتـه   ، توفي أبوه وهو ابن عشر سنين   ،العلمية نشأ الكمال رحمه اهللا    
 خيرة حافظة لكتاب اهللا تعالى وهي زوجة القاضـي      وكانت صالحة ،  وقد كانت مغربية األصل   ،  ألمه

 .)3(المالكي في اإلسكندرية
أن  إلـى    باإلضافة،  استمر في النشوء في أسرة علمية بعد وفاة أبيه رحمه اهللا          قد   أنه   وهذا يدل على  

 وموهبته الفطريـة التـي   ؤهذلك نباهته وذكا إلى ويضاف، مصر كانت آنذاك حاضرةً للعلم والعلماء    
  .كان يتمتع بها

ابيـاً أهلتـه    يجإقد أثرت فيه تـأثيراً      ،   في هذا السن المبكرة     النشأة وهذه،   العوامل وبالجملة فإن هذه  
 .لالستمرار في طلب العلم

ثم قرأ الهداية علـى  ، ترعرع على أبيه وعلى علماء بلده   و": قال اللكنوي رحمه اهللا في الفوائد البهية      
والمفصـل  ،  والمنـار ،  القـدوري ،   وحفـظ المتـون منهـا      .)4("ء الهداية ىسراج الدين الشهير بقار   

 .")5( والمتون في شتى العلوموغيرها من المختصرات، وألفية النحو، للزمخشري
وأنا هنا أذكر بعضاً من الحياة العلميـة لـه مكتفيـاً باإلحالـة علـى        ،  هذه البداية للكمال رحمه اهللا    

 .المصادر التي أشرت إليها سابقاً أول البحث لالبتعاد عن اإلطالة والتكرار

                                                
ـ    ). 8/108 – 1341رقم  (السخاوي، الضوء الالمع    ) 1( السـيوطي، حسـن    ). 1/166(اة  السيوطي، بغيـة الوع

 ) .1/393(المحاضرة 
 ) .8/112 – 1341رقم (السخاوي، الضوء الالمع : انظر) 2(
 .بتصرف) 8/109(السخاوي، الضوء الالمع ) . 297(اللكنوي، الفوائد البهية : انظر) 3(
 ) .297(اللكنوي، الفوائد البهية : انظر) 4(
 ) .718(الشوكاني، البدر الطالع ) . 8/109(السخاوي، الضوء الالمع : انظر) 5(
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قرأ على العز بـن     ،  القاهرة إلى   وبعد الرجوع ،  هائوتعلم على يد علما   ،  بلده إلى   رجع في أول األمر   
 .رحمهم اهللا والعز بن جماعة، والجالل الهندي، والبساطي، عبد السالم

 حلـب  إلـى  فمـن القـاهرة   ،  وقد سار رحمه اهللا على نهج علماء السلف في الرحلة في طلب العلم            
هـا  وأخذ في ،  بيت المقدس أكثر من مرة     إلى   ثم رحل ،   الوليد بن الشحنة   يأخذ فيها عن أب   ) هـ814(

 .وقد نال منهم الدعاء بأن يكون من العلماء العاملين والعباد الصالحين، العلم
وأثناء وجوده  ،  فقد حج وجاور في الحرمين الشريفين     ،  فقد تكررت الزيارة إليها   ،  أما الديار الحجازية  

ـ    ": يقول السخاوي رحمه اهللا   ،  هناك درس وأفتى وكانت له حلقة تعلم فيها طلبة العلم          ر وقد حـج غي
ونشر فيهمـا  ،   على حقيقة اإلسالم   ةستقامة والوفا  لال ...وشرب ماء زمزم  ،  ةدمرة وجاور الحرمين م   

 .)1("وهو متوعك) 860 (وعاد في رمضان سنة، أيضاً علماً جماً
 

 .شيوخه وتالميذه: المطلب الرابع
د سـبق إلخـواني      فق -،  رحمه اهللا  الهمام   ال أريد أن أسرد في هذا المقام شيوخ وتالميذ الكمال بن           

ما وصـل  ،  الل نظري إليهم  خ  ولكني أريد أن استنبط من     -الباحثين من قبلي أن أسهبوا في ذكرهم        
 .إليه الكمال من مكانة علمية

خ الكمال من حيث العلم والعدد يستطيع أن يستنتج األهمية العلمية التي اكتسـبها              وإن الناظر في شي   
ما عنـده مـن مـدارك     إلى  باإلضافة– تعلم عليها أكسبته ن النوعية التي  إحيث  ،  الكمال رحمه اهللا  

 أنـه   بحيـث ،  وأكسبته تذوقاً لهذه العلـوم    ،   العلم الغزير في كافة العلوم الشرعية والعربية       –علمية  
فلم ،  جريئاً فيما يرجحه من المسائل خاصة في مذهبه الحنفي        ،   عمدة في الفقه الحنفي    ديما بع ف أصبح

وهـذا إن دل  ،  في غير مذهبـه راجحللحق في المسائل التي يرى فيها اليمنعه تمذهبه من الخضوع   
 بل  – مع حفظه لمقام مذهبه وشيوخه       –على ثقته بنفسه وأنه لم يكن متلقياً فقط         على شيء فإنما يدل     

 .الحق إلى كان له رأي يدلي به في سبيل الوصول
طالب النابهين الذين تزاحموا على بابـه  جعلت منه محجاً لل،  هذه الدرجة العلمية التي وصل إليها    إن

بل كانوا من كافة    ،  لم يكن تالمذته فقط من أهل المذهب الحنفي        أنه   ومن الجدير ذكره  ،  وحلقة درسه 
، أشهر تالمذته من السادة الشافعية اإلمام السيوطي رحمه اهللا         أحد   ولعل،  المشارب والمذاهب الفقهية  

وكذلك شيخ اإلسالم القاضي زيـن الـدين بـن          ،   وفاة والده  األوصياء عليه بعد   أحد   فقد كان الكمال  

                                                
 ) .8/11(السخاوي، الضوء الالمع : انظر) 1(
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علوم الحديث شـرحاً     قرأ أنه   رحمه اهللا وقد صرح    ،)1(زكريا بن محمد األنصاري القاهري الشافعي     
 . )2( الهمامنوالكمال ب، والقاياتي، ودراية على الحافظ ابن حجر

 
 .مؤلفاته: الخامسطلب الم

تنوع مؤلفاته   إلى   سباب التي أدت  من أهم األ  ،  اها الكمال من شيوخه   يعتبر التنوع في العلوم التي تلق      
،  فتح القدير  – محل البحث والتحقيق     –ففي الفقه الحنفي والفقه المقارن كتابه الشهير        ،  في علوم شتى  

وهو عبـارة  " زاد الفقير "  ومن كتبه في الفقه أيضاً .وهذا الكتاب وحده يدل على غزارة علم الكمال      
 .)3(لى الحجإألفها في طريقه ، في أحكام الطهارة والصالةعن رسالة 

الجـامع بـين أصـول      ،  ورهوهو كتابه األصولي المش   "،  صولأ  في تحريرال،  وفي علم أصول الفقه   
التقريـر  "وقد شرحه تلميذه اإلمام ابن الحاج وسماه        ،  "الحنفية والشافعية بعبارة موجزة جزلة رصينة     

إن هذا الثناء والشرح له يدل علـى        ،  بع هذا الشرح في ثالثة أجزاء      وط ،)4("والتحبير بشرح التحرير  
 بـين البـزدوي      الجـامع  شرح بديع النظـام   " ومن كتبه في أصول الفقه       .عظم وأهمية هذا الكتاب   

  .)5(وقد استشهد منه في فتح القدير، البن الساعاتي" واإلحكام
 فـي  االقتصـاد " وقد تابع في ترتيبها   ،  اآلخرةالمسايرة في العقائد المنجية في      "وفي العقيدة والتوحيد    

زيـن  ووضع عليه حاشية تلميـذه أيضـاً    ،  وقد قام بشرحه تلميذه ابن أبي شاكر      ،  للغزالي " االعتقاد
 . )6(الدين قاسم بن قُطْلُوبغا

دخلت علي  :  ذكر السخاوي أن الكمال افتتحه بقوله      )7("كلمتان خفيفتان " إعراب حديث  ،وفي علم اللغة  
فنظرت فـإذا فيهـا سـؤال عـن     ، ةٌ بورقة ذكرت أن رجالً دفعها إليها يسأُل الجواب عما فيها         امرأ

                                                
 ) .1/167(السيوطي، بغية الوعاة : انظر) 1(
 ) .1/374(الباباني، هدية العارفين ) 4/182(رضا كحالة، معجم المؤلفين : انظر) 2(
 ) .946-2/945(حاجي خليفة، كشف الظنون : انظر) 3(
بروكلمان، تـاريخ األدب    ) 2/201(الباباني، هدية العارفين    ) 2/245(بري زادة، مفتاح السعادة     طاش ك : انظر) 4(

 ) .2/318(العربي 
 ) .2/201(الباباني، هدية العارفين ) 1/18(الكمال بن الهمام، فتح القدير : انظر) 5(
 ) .297(اللكنوي، الفوائد البهية : انظر) 6(
عـن أبـي هريـرة      "  باب فضل التسبيح، ونص الحديث       –كتاب الدعوات   ) 6406رقم  (رواه البخاري   : انظر) 7(

كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتـان         " رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال           
 "سبحان اهللا العظيم، سبحان اهللا وبحمده : إلى الرحمن
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 على قلـة البضـاعة      –فكتب العبد الضعيف    ،  "كلمتان خفيفتان   " إعراب قوله صلى اهللا عليه وسلم       
  .)1(وذكر الجواب في ثالث ورقات.. . في الوقت ما نصه–وطول الترك وعجلة الكتابة 

ومنها ،  لشيخه ابن جماعة  " مقدمة التشريح   " شرح فيه   ،  "فواتح األفكار " ،  ت التي ذُكرت  ومن المؤلفا 
وغيره مـن المؤلفـات     " النفي واإلثبات عند تعارضهما     " و   " فواتح األفكار شرح لمعات األنوار    " 

 .واهللا الموفق، فما ذكرته للمثال ال للحصر، التي قد تشي إليها كتب التراجم
فقد تـولى رحمـه اهللا      ،  لجهد عمله اهذا   إلى   ويضاف،   العلمي في مجال التأليف     جهده هذا جزء من  

بالمنصـورية   وولي من الوظـائف تـدريس الفقـه       ،  ثم ترك االفتاء جملة   ،  االفتاء برهة من الزمن   
 .)2(والشرفية والشيخونية

 
 .تواضعه:  السادسطلبالم

ومن خالل مـا سـبق نسـتطيع أن    ، لمإن من سمات العالم الناجح التواضع الذي يزيد من قدر العا     
 موضـوع  -فمن ذلك تسميته لكتابـه     ،  نستخرج بعض النصوص التي تدل على تواضعه رحمه اهللا        

 .فتح القدير للعاجز الفقير –بحثنا على جاللة قدره وأهميته 
ب العبد الضعيف علـى قلـة       تفك: ومن األمثلة على ذلك قوله عند االستجابة لشرح الحديث السابق         

 .عة وطول الترك وعجلة الكتابةالبضا
سار فيه على    أنه    حيث "المسايرة  "  "االقتصاد" ومنها تسميته للكتاب الذي على صفة كتاب الغزالي         

 .خطى الغزالي رحمه اهللا
 مـن طـول     ةالبدني يصرح بأنه لوال العوارض      – الهمام    ابن -كان  : ومنها ما قاله تلميذه السخاوي    
  .)3(لبلغ رتبة االجتهاد: في طول المددالضعف واألسقام وتراكمهما 

فـتح  "وقد سلك في أكثر مصنفاته ال سيما فـي       :فقد قال اللكنوي  ،  ومنها بعده عن التعصب المذهبي    
 .)4( ..."االعتسافصاف متجنباً عن التعصب المذهبي ومسلك االن" القدير

                                                
اللكنـوي، الفوائـد البهيـة     ) 2/1040(جي خليفة، كشف الظنون     حا) 8/112(السخاوي، الضوء الالمع    : انظر) 1(

)297. ( 
 ) .298(اللكنوي، الفوائد البهية : انظر) 2(
 ) .8/112(السخاوي، الضوء الالمع : انظر) 3(
 ) .298-297(اللكنوي، الفوائد البهية : انظر) 4(
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 .بيان اختيارات الشارح في الكتاب والتعليق عليها: ثالثالمبحث ال
 

رات الفقهية للعالم داللة علـى  اواالختي، العالم المتحرر من عصبية التقليد ال يسعه إال أن يدلي برأيه         
راء التـي استخلصـها     ومما يؤكد هذا عند الكمال تدعيمـه اآل       ،  بحثه وتحقيقه ومنهجيته ودقة بحثه    

 .باألدلة التي تؤكد ما ذهب إليه
والمذاهب ،  ومذهبه،   الكمال صاحب المتن المرغيناني    المسائل التي خالف فيها   : والمراد باالختيارات 

 وهي كثيرة وال نخوض فيها      ،   ومن االختيارات ما يوافق اإلمام فيها      .االستدراك عليهم  أو   ،األخرى
 .في هذا البحث

تكون ذخيـرة فقهيـة   ، هذه االختيارات لإلمام الكمال رأينا أن هذه االختيارات كثيرة      إلى   ذا نظرنا إو
  .اإلمام رحمه اهللاكبيرة خاصة ب

 .)1("قوية رات كثيرة وترجيحاتاذو حجج باهرة واختي الهمام إن ابن": قال اإلمام السخاوي
مجتهد في الجزئيات يخالف إمامه في بعضها ويتبعـه          الهمام   وعندي أن ابن  ": وقال الشيخ المراغي  

 .)2("في بعضها
 

 : هذه االختيارات التي استطعت التوصل إليهاوأذكر
 

 عن ابن عباس رضي اهللا عنهما       م قبوله االحتجاج بما رواه أصحاب السنن األربعة       عد
قال الحسن  . إني رأيتُ الهاللَ  : جاء أعرابي إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال        : (قال

أتشـهد أنـي   : قال. أتشهد أن ال آله إال اهللا ؟ قال نعم        : يعني رمضان، فقال  : في حديثه 
 على جواز   )3()يا بالل أذِِِِّن في الناس فليصوموا غداً      : قال. نعم: محمداً رسول اهللا ؟ قال    

 .النية لصيام الفرض في النهار
 

 .ذلك ألنه محتمل لكونه شهد في النهار أو الليل فال نحتج به: قال الكمال
 . وكذلك لوجود أدلة أخرى أكثر وضوحاً لإلستدالل لهذه المسألة

                                                
 ) .8/112(السخاوي، الضوء الالمع : انظر) 1(
المكتبـة األزهريـة للتـراث،      ) 3/38( اهللا مصطفى، الفتح المبين في طبقات األصوليين         المراغي، عبد : انظر) 2(

 .م، القاهرة1999

 .من هذه الرسالة) 64ص(نظر تخريج الحديث، ا )3(
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ويظهر ذلـك  ، مكانية الجمع بين األدلةإخ في حالة النسبالقول   إلى    الكمال عدم لجوء * 
سـمعت  : جلياً من خالل رده على ابن الجوزي عندما استشهد بحديث معاوية رضي اهللا عنه قـال               

هذا يوم عاشوراء لم يفرض علينا صيامه فمن شاء منكم أن            (:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول      
 .لم يأمر من أكل بالقضاء أنه وبدليل: قالثم  )1()فصام الناس، فليصم فإني صائم يصوم

 
ويدفع بأن معاوية رضي اهللا عنه من مسلمة الفتح فإن كان سمع هذا بعد إسالمه فإنما                : قال الكمال 

لـم يفـرض   : ويكون المعنى، عشٍر فيكون ذلك بعد نسخه بإيجاب رمضان أو  يكون سمعه سنة تسعٍ   
وإن كان سمعه قبلـه     ،  ريحة في وجوبه أي فريضته    بعد إيجاب رمضان جمعاً بينه وبين األدلة الص       

في الصحيحين عن عائشة رضـي اهللا عنهـا          ونسخ عاشوراء برمضان  ،  فيجوز كونه قبل افتراضه   
وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        ،  كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية        (:قالت

ومـن شـاء    من شاء صامه: ِرض رمضان قالفلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فُ،  يصومه
  .)2()تركه

         مشتركاً بين الصيغة الطالبة ندباً وإيجاباً ممنوع رفلمـا فـرض    : ولو سـلم فقولهـا    ،  وكون لفظ َأم
مستعمٌل هنا في الصيغة الموجبة للقطع بأن التخييـر   أنه دليٌل على، )الخ.. .من شاء  (:قال،  رمضان

 .فكان باعتبار الوجوب بل مسنون اآلن إلى وبألنه مند ليس باعتبار الندب
وهـذا  ، القول بالنسخ هي من داللة قوة الفقيه       إلى   وعدم اللجوء ،  إن الجمع بين األدلة ما أمكن     : أقول

 .من الميزات التي امتاز بها الكمال رحمه اهللا
فأقّل ما فـي  :  قالفقد، وقد خالف الكمال في هذا التوجه مذهبه الذي يقول في مثل هذه الحالة بالنسخ  

 .الباب إن لم يحمل على النسخ كما هو أصلنا في عمل الراوي على خالف مرويه
  

  :)3(مخالفته صاحب الهداية في قياسه الفرض على النفل عندما قال* 
إذ ال ، قياس مع الفـارق  أنه ويرد عليه، فجعله المصنف النفل ثم الكالم في تعيين أصل ذلك القياس     

، جالساً بال عـذرٍ   جواز النافلة  إلى   أال يرى ،  التخفيف في النفل بذلك ثبوت مثله في الفرض       يلزم من   
  .مع عدمه في الفرض، وعلى الدابة بال عذٍر

                                                
 .من هذه الرسالة) 66ص(نظر تخريجه، ا )1(

 .من هذه الرسالة) 66ص(انظر تخريجه  )2(

 .من هذه الرسالة) 69ص(انظر المسألة  )3(
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 رفإنه لما ثبت جواز الصوم في الواجب المعين بنية مـن النهـا            ،  والحق أن صحته فرع ذلك النص     
والقياس الذي ال يتوقـف علـى ذلـك    ، ي هذا الحكمعِلم عدم اعتبار فرق بينه وبين النفل ف       ،  بالنص

  .بجامع التيسير ودفع الحرج قياس النية المتأخرة على المتقدمة من أول الغروب
 مع عدم اعتراض ما ينافي المنوي بعـدها         متقدمةً أو   بيانه أن األصل أن النية ال تصح إال بالمقارنة        

 ال ولم تجب فيما نحن فيـه     ،  ه في شروط الصالة   يقطع اعتبارها على ما قدمنا     فإنه،  فيه قبل الشروع 
  وال عدم تخلل المنافي لجواز الصـوم بنيـة         ،  فإنه لو نوى عند الغروب أجزأه     ،  المقارنة وهو ظاهر

  .يوم الصوم انقضاء إلى يتخلل بينها وبينه األكل والشرب والجماع مع انتفاء حضورها بعد ذلك
 

 - أي ما يتعلق بزماٍن بعينه من الواجـب  -ب وهذا الضر اعتبر الكمال أن قول المصنف  * 
 )1(.ال يتم، وبنية واجٍب آخر يتأدى بمطلق النية وبنية النفل

أما لـو  ، فإنه يتأدى بالنية المطلقة وبنية النفل، وهذا اإلطالق ال يتم في المنذور المعين       :قال الكمال 
 .نوى واجباً آخر ككفارة يقع عما نوى

، وم يعتبر في إبطال محليته لحق له وهو النفل ال محليته في حِق حٍق عليه              وعلل بأن تعيين الناذر الي    
 وهـو   -بأن التعيين في إبطال محليته بإذن صاحب الحق         : عليه وأورد،  ألن واليته ال تتجاوز حقه    

 مقتصـراً علـى أن      نِذَأوأًُجيب بأنه   ،  حقه إلذنه بإلزامه على نفسه     إلى    فينبغي أن يتعدى   - الشارع
صاحب الشرع بقي محتمالً لصوم القضاء       إلى   وأورد لما لم يتعد   ،  ي حق نفسه أعني العبد    يتصرف ف 

  .وال يتَأدى بإطالق النية عند ضيق الوقت، والكفارة فينبغي أن يشْتَرطَ التعيين
 
أن ما يثبت في الذمة من الصيام كقضاء ، مخالفة الكمال صاحب الهداية في اختياره* 

 )2(.وصوم الكفارة ال يجوز إال بنية من الليلرمضان والنذر المطلق 
 بل إن نوى مع طلوع الفجر جاز ألن الواجب قران النية بالصوم ال تقديمها، ليس بالزم: قال الكمال

 
من الليل كما قـال المصـنف        ال،  ار الكمال جواز النية في الواجب من الفجر       ياخت* 

 .فال يجوز إال بنية من الليل: عندما قال
بل إن نوى مع طلوع الفجر جاز ألن الواجب قـران النيـة بالصـوم ال                ،  ليس بالزم : القال الكم 
 .تقديمها

                                                
 .من هذه الرسالة) 73(انظر المسألة  )1(
 .من هذه الرسالة) 79ص(انظر المسألة  )2(
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: )1(قولـه  مخالفته المصنف في الترائي للهالل في اليوم التاسع والعشـرين عنـد           * 
فـي  ، لقوله صلى اهللا عليه وسـلم     ،  أي يجب عليهم وهو واجب على الكفاية      ،  وينبغي للناس 

فإن غُم عليكم فأكملوا عدة     ،  صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته    (:صالة والسالم الصحيحين عنه عليه ال   
 .)2()شعبان ثالثين يوماً

 
فإن الترائي إنما يجـب ليلـة    ،  وقوله في اليوم التاسع والعشرين من شعبان فيه تساهل        : قال الكمال 

  الزوال كان كرؤيته فـي نعم لو رئي في التاسع والعشرين بعد،  الثالثين ال في اليوم الذي هو عشيته      
 وإنما الخالف في رؤيته قبل الزوال من اليوم الثالثين، ليلة الثالثين باإلتفاق

 
، اختيار الكمال ما في التحفة على رأي المصنف في كراهة صيام أيام قبل يوم الشك* 

كـروه أي   يومين م  أو   والصوم قبل رمضان بيومٍ   : فأما صوم ما قبله ففي التحفة قال      : )3(قال الكمال 
ال تتقدموا رمضان بصوم يـوٍم وال يـومين إال أن يوافـق              (:صوٍم كان لقوله صلى اهللا عليه وسلم      

زيادةٌ على   أنه   وإنما كره صلى اهللا عليه وسلم خوفاً من أن يظن         : قال. )4()أحدكم صوماً كان يصومه  
ل رمضان بستٍة مـن  يكره وص: وعن هذا قال أبو يوسف رحمه اهللا    ،  صوم رمضان إذا اعتادوا ذلك    

ثم قيده بكونه علـى وجـه ال يعلـم          ،  وذكر قبله بأسطر عدم كراهة صوم يوم الشك تطوعاً        ،  شوال
 .انتهى زيادةً على رمضان  صومه فيظنه الجهالاالعوام ذلك كي ال يعتادو

 . صوماً كان يصومه– يعني يوم الشك –إن وافق : قال، خالفه وظاهر الكافي
 ولم يقيد بكون صوم الثالثـة       .ثالثةً من آخره انتهى    أو   نصفه أو   صام كله وكذا إن   ،  فالصوم أفضل 

 أنـه   مع،  حيث حمل حديث التقدم على التقدم بصوم رمضان       ،  أيضاً عادةً وهو ظاهر كالم المصنف    
  .وما في التحفة أوجه، يمكن أن يحمله عليه ويكره صومها لمعنى ما في التحفه فتأمل

 
ال كفارة عليـه     أنه   رأى هالل رمضان وحده ثم أفطر     من  ،  رجح الكمال في مسألة    *

 .اختلف المشايخ فيه: قد قال المصنف أنه على الرغم من

                                                
 .من هذه الرسالة) 85ص(انظر المسألة  )1(
 .من هذه الرسالة) 85ص(انظر تخريجه  )2(
 . من هذه الرسالة)94ص(انظر المسألة  )3(

 .من هذه الرسالة) 94ص(نظر تخريجه ا )4(
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روى أبو داود والترمذي    ،  ألن الشبهة قائمةٌ قبل رد شهادته     : ال كفارة  أنه   والصحيح: )1(قال الكمال 
ومون والفطـر يـوم     الصوم يوم تص   (عليه الصالة والسالم قال    أنه   عن أبي هريرة رضي اهللا عنه     

فقام دليالً مانعاً من وجوب الكفارة فيما إذ أفطر الرائي وحده ألن المعنـى الـذي بـه                   )2()تفطرون
تستقيم األخبار أن الصوم المفروض يوم يصوم الناس، والفطر المفروض يوم يفطر النـاس أعنـى                

 .بقيد العموم
 

رد في الرؤيـة عنـد      اعتراض الكمال على ما قاله المصنف عند الحديث عن التف         * 
 )3(.يوهم الغلط: قوله ،الصحو

، األولى أن يقال ظاهر في الغلط فإن مجرد الوهم متحققٌ في البينات الموجبة للحكـم              : قال الكمال 
وال يمنع ذلك قبولها بل التفرد من بين الجم الغفير بالرؤية مع توجههم طالبين لما توجه هو إليه مع                   

ار، وإن تفاوتت األبصار في الحدة ظاهر في غلطه كتفـرد ناقـل             فرض عدم المانع وسالمة اإلبص    
 .زيادة من بين سائر أهل مجلس مشاركين له في السماع

 
مخالفة الكمال لإلمام أبي حنيفة والمرغيناني في أن من رأى هالل الفطر يصـوم              * 

 أبي  معنى قول :  قيل لم يفطر، : )4(قوله بمعنى اإلمساك عن الطعام ال الصوم الشرعي عند       
اهللا تعالى ألنه يوم عيٍد فـي   إلى  ال يفطر ال يأكل وال يشرب، ولكن ال ينوي الصوم والتقرب          : حنيفة

 .حقه للحقيقة التي عنده
 . قوله بذلك وال يخفى أن التعليل باالحتياط ينافي تأويل: قال الكمال

 
ـ  : قوله مخالفة الكمال المصنف في تحديد وقت الصوم من النهار عند         * و والصوم ه

 .والشرب والجماع نهاراً مع النية اإلمساك عن األكل
نقض طرده بإمساك الحائض والنفساء لذلك، فإنه يصدق عليه وال يصدق المحدود،            : )5(قال الكمال 

وبمن أمسك من طلوع الشمس كذلك بعد ما أكل بعد الفجر بناء على أن النهار اسم لما من طلـوع                    
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اسي فإنه يصدق معه المحدود، وهـو الصـوم الشـرعي وال     الغروب، وعكسه بأكل الن    إلى   الشمس
إمساك الحائض والنفساء مفسداً للعكس، وجعـل       : يصدق الحد وهذا فساد العكس، وجعل في النهاية       

بأن اإلمساك موجود مع أكل الناسي، فـإن        : وأجيب .أكل الناسي مفسداً للطرد والتحقيق ما أسمعتك      
، وبـالحيض والنفـاس     النهار اليوم في لسان الفقهـاء     والمراد من   الشرع اعتبر أكله عدماً     

والحـد الصـحيح    ،  في هذه األجوبة من العناية     خرجت عن األهلية للصوم شرعاً، وال يخفى ما       
 وما قدمناه في أول الباب معناه وهـو         إمساك عن المفطرات منوى هللا تعالى بإذنه في وقته        

 .تفصيل هذا
وعن إدخال شيٍء بطنـاً لـه حكـم         ،  إمساك عن الجماع   :قال الكمال في تعريف الصوم في الشرع      

 .الغروب عن نيٍة إلى الباطن من الفجر
 

يخالف في ذلك مـا  ،  يفطرلقاضي خان في أن من دخل حلقه شيء      موافقة الكمال ا  * 
قطرتين ال يفطـر، وإن كـان        أو   عرقه حلقه وهو قليٌل كقطرة     أو   إذا دخل دموعه  : )1(في الخزانة 

 .وحته في الحلق فسد وفيه نظر ألن القطرة يجد ملوحتهاأكثر بحيث يجد مل
ألنه ال ضرورة في أكثر من      ،  فاألولى عندي االعتبار بوجدان الملوحة لصحيح الحس      : قال الكمال 

دم رعافه حلقه فسد صـومه       أو   عرق جبينه  لو دخل دمعه أو   : ذلك القدر، وما في فتاوى قاضيخان     
 . الحلق ومجرد وجدان الملوحة دليل ذلك  إلىيوافق ما ذكرته، فإنه علق بوصوله

 
 يخالف في ذلـك عنـد     ،  اً في وجوب الكفارة   نتفريق الكمال بين من ابتلع شيئاً منت      * 

بـل نظيـر اللحـم    :  فصار نظير التراب، وزفر يقول،يعافه الطبع أنه   وألبي يوسف : )2(قوله
 .المنتن، وفيه تجب الكفارة

وقائع ال بد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس وقـد   والتحقيق أن المفتي في ال    : قال الكمال 
فينظر في صاحب الواقعة إن كان ممن يعاف طبعه ذلـك           ،  كمال الجناية  إلى   عرف أن الكفارة تفتقر   

 .وإن كان ممن ال أثر لذلك عنده ُأِخذَ بقول زفر رحمه اهللا، ُأِخذَ بقول أبي يوسف رحمه اهللا
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 ،األذن إلى دخال الماءإلصيام في حالة تعمد الصائم اختيار الكمال الفساد في ا* 
فاألولى تفسير الصورة باإلدخال بصنعه كما هو في عبارة اإلمـام قاضـيخان فـي     : )1(قال الكمال 

تعليل ما اختاره من ثبوت الفساد إذا أدخل الماء أذنه ال إذا دخل بغير صنعه كما إذا خـاض نهـراً                     
 . ال يفسد صومهإذا خاض الماء فدخل أذنه: حيث قال

الجوف بفعله فال يعتبر فيـه       إلى   وإن صب الماء فيها اختلفوا فيه والصحيح هو الفساد ألنه موصلٌ          
 ويظهر أن األصح    ،آخر كالمه، وبه تندفع اإلشكاالت     إلى   صالح البدن، كما لو أدخل خشبةً وغيبها      

 في الماء التفصيل الذي اختاره القاضي رحمه اهللا
ا به الصالح في تفسير معنى الفطر إما على معنى ما به في نفسه كما أوردنـاه                 فعلى هذا فاعتبار م   

في السؤال، وبه يندفع تعليل المصنف لتعميم عدم اإلفساد في دخول الماء األذن فيصـح التفصـيل                 
أكـل بعـد     أو   الزم فيما لو احتقن بحقنٍة ضارٍة لخصوص مرض المحتقن         أنه   ووجهه،  المذكور فيه 

اية الشبع واالمتالء قريباً من التخمة، فإن األكل في هذه الحالة مضر ومـع ذلـك                الفجر وهو في غ   
يلزمه فضالً عن القضاء الكفارة، وأما على حقيقة اإلصالح كما يفيده كـالم الكـافي والمصـنف،                 

 .يلزم تعميم الفساد في الماء الداخل في األذن، وعلى الثاني يلزم تعميم عدمه فيه األول وعلى
دهـٍن   أو   فرجها الداخل ال يفسد الصوم إال أن تكون مبلولةً بماءٍ          أو   أدخل اإلصبع في دبره   هذا ولو   

 .يجب عليه الغسل والقضاء: على المختار، وقيل
 

 ومن دخل في :قولهباحة الفطر في صوم التطوع بال عذر وذلك عند إاختيار الكمال * 
 .صوم التطوع ثم أفسده قضاه

 غيـر  أو    أصحابنا رحمهم اهللا في وجوب القضاء إذا فسد عن قصـدٍ           ال خالف بين  : )2(قال الكمال 
وإنما اختالف الرواية فـي     ،   للشافعي رحمه اهللا   خالفاً،   بأن عرض الحيض للصائمة المتطوعة     قصٍد

  .باح بال عذٍرورواية المنتقى ي،  ظاهر الرواية ال إال بعذٍر ؟ال أو نفس اإلفساد هل يباح
،  ال :وقيـل ،   نعـم  :قيل  ؟ ال أو   هللا على ظاهر الرواية هل الضيافة عذر      ثم اختلف المشايخ رحمهم ا    

 ألحد الوالـدين ال غيرهمـا       إال إذا كان في عدم الفطر بعده عقوقٌ       ،   قبل الزوال ال بعده     عذر :وقيل
  . ال يفطررنِطفْ بالطالق الثالث ليحتى لو حلف عليه رجٌل

وإن كان يتـأذى  ، وإن لم يأكل ال يباح الفطر إن كان صاحب الطعام يرضى بمجرد حضوره  :وقيل 
  .بذلك يفطر
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ـ نْوعلى اعتبار ذلك ي   ،  ية المنتقى أوجه  اواعتقادي أن رو   صالكـالم فـي خالفيـة      ب 
 .ويتبين وجه اختيارنا لها في ضمنه إن شاء اهللا تعالى، الشافعي رحمه اهللا آخراً

 
وكذلك من أفطر ظنـاً أن  ، جرلم يطلع الف  أنه   اعتبار الكمال أن من تسحر على ظن      * 

 ألن الجنايـة    :قولـه  صالً خالفاً للمصنف عند   أال توجد جنايةٌ     أنه   ،الشمس قد غربت  
 .قاصرة

راد اللهم إال أن ي  ،  وقد صرحوا بعدم اإلثم عليه    ،  ألنه لم يقصد  ،   أصالً ليس هنا جنايةٌ   :)1(قال الكمال 
ية عدم التثبت ال جناية اإلفطار كما قـالوا فـي   فيكون المراد جنا    ن يستيقن جنايةً  أ إلى   أن عدم تثبته  
بأن فيه إثم ترك العزيمة والمبالغـة فـي         : وصرح،   إثم القتل  :والمراد،  ال إثم عليه فيه   : القتل الخطأ 

 .التثبت حال الرمي
ـ    ،   باعتبار هذا المعنى   نِذْؤ الكفارة ي  عرشَ: قال المصنف في الجنايات    اللهم إال أن يفَدبـأن تـرك     ع 

المعنى الموجب للقـول    : وأيضاً،  االستيقان في الفطر   إلى   االستيقان في القتل ليس كتركه     إلى   ثبتالت
ولـوال  ،  هنا إذ ال كفارةوهذا الدليل مفقود،  الكفارةعرتلك الغاية شَ   إلى   بثبوته في القتل بترك التثبت    

  .هو لم نجسر على القول بذلك هناك
 :إبراهيم النخعـي قـال     نيفة عن حماد بن أبي سليمان عن      وحديث عمر رضي اهللا عنه رواه أبو ح       

 :فقال عمر ،   فطلعت :قال،   ظنوا أن الشمس غابت    أفطر عمر رضي اهللا عنه وأصحابه في يوم غيمٍ        (
ِتنُ ٍفنَما تعرضنا لج2() مكانههذا اليوم ثم نقضي يوماً م(. 

 
 صيام هذه السنة    هللا علي  :)3(لو قال مخالفة الكمال للزيلعي في تبيين الحقائق في مسألة         * 

بعد أيام التشريق ال يلزمه قضاء يومي العيدين وأيام التشريق بل صيام ما بقي من هذه السنة ذكـره             
  .في الغاية

 إلى   من وقت النذر    عن اثني عشر شهراً    نة عبارةٌ هذه الس  قوله  ألن  سهو، هذا: وقال في شرح الكنز   
  .اهـ  بهافيكون نذراً الحمل إلى  فال يحتاجه األياموهذه المدة ال تخلو عن هذ، وقت النذر

 قاضـيخان  ىوفي فتاو،  في الخالصةبل المسألة كما هي في الغاية منقولةٌسهو، وهذا  : ال الكمال ق
 خاصان   ومختم  لها مبدأٌ   معينةٍ  عن مدةٍ   عبارةٌ  معينةٍ  عربيةٍ وألن كل سنةٍ  ،  في هذه السنة وهذا الشهر    
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، فيهـا  التي هو  إلى   هذه فإنما يفيد اإلشارة   : فإذا قال ،  لمحرم وآخرها ذو الحجة   مبدؤها ا ،   العرب عند
 إلـى  والمدة الماضية التي مبدؤها المحرم، آخر ذي الحجة إلى نذر بالمدة المستقبلة أنه فحقيقة كالمه 

و  يناسب هذا ل   وهذا فرع ،   صوم أمس  هللا علي : وقت التكلم فيلغو في حق الماضي كما يلغو في قوله         
هذا اليـوم    أو    هذا اليوم  غداً: ولو قال ،  اليوم أمس لزم صوم اليوم     أو   اليوم  صوم أمس  هللا علي : قال
الشهر وجبت بقيـة  : ولو قال، كامٌل  لزمه شهرشهراً: ولو قال،  ه به  لزمه صوم أول الوقتين تفو     غداً

 فهـو   فإن نوى شهراً  ،  رالمعهود بالحضو  إلى   فينصرفرفاً  ألنه ذكر الشهر مع   ،  الشهر الذي هو فيه   
صـوم  : ولو قال ،  وفيه تأييد لما في الغاية أيضاً     ،  ذكره في التجنيس   ألنه محتمل كالمه   على ما نوى  

ة على مـا سـنبينه   نَبخالف عشر حجات في هذه السّ، إال صوم يومه يومين في هذا اليوم ليس عليه   
  .في الحج إن شاء اهللا تعالى

 
 :قـال القـدوري   عندما  ان الحكم الشرعي في االعتكاف      اختيار الكمال التفصيل في بي    * 

 . مؤكدةٌسنةٌ أنه  والصحيح:قال المصنف،  مستحباالعتكافُ
وهـو  ، واجٍب إلى   االعتكاف ينقسم  : بل الحق أن يقال    ،الثنين من ا  والحق خالف كلٍ  : )1(قال الكمال 

 وإلى مستحبٍ ،  واخر من رمضان   وهو اعتكاف العشر اآل     مؤكدةٍ وإلى سنةٍ ،  تعليقاً أو   المنذور تنجيزاً 
 .وهو ما سواهما

 
استدراك الكمال على صاحب الهداية عدم ذكره مسألة ليلة القدر وعالماتهـا فـي              * 

 :)2(كتاب الهداية ألهميتها وأهمية الكتاب حيث قال
 من التقرير وإنما ذكرناها ألنها مما أغفلها المصـنف رحمـه اهللا وال              وليس ذكر هذه المسألة الزماً    

 . ألمر الكتابفأوردناها على وجه االختصار تتميماً، نبغي إغفالها من مثل هذا الكتاب لشهرتهاي
 

اختيار الكمال رأي أبي يوسف في مسالة من نذر اعتكاف اليوم وقد أصبح صائماً              * 
 :)3(غير ناٍو للصوم عندما قال أو متطوعاً،

 أن أعتكف هـذا   هللا علي:ثم قال،  للصوم ٍو نا غير أو   ، متطوعاً لو أصبح صائماً   أنه   ،ومن التفريعات 
وعند أبـي يوسـف     ،   يصح منه نية الصوم لعدم استيعاب النهار       وإن كان في وقتٍ   ،  ال يصح ،  اليوم
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وهـذا  ،  فإن لم يعتكفـه قضـاه     ،  فإن كان قاله قبل نصف النهار لزمه      ،  أقله أكثر النهار  : رحمه اهللا 
 . رنا بقليل تأملفيجب التعويل عليه والمصير إليه لما ذك، أوجه

 
 :ختيارات الحديثيةاال
 
قـول  : قلنا:  حيث قال  العلم  الذي يشترط  تبني الكمال شرط المعاصرة خالفاً للبخاري     * 

مرةٍٍ مر غيرعلى ما بالمعاصرة والمختار االكتفاء بالعلم،  على اشتراط العلم بذلكالبخاري مبني .  
 
 )1()يجزيك وال يجزي أحداً بعدك (:قوله استدراك الكمال على المصنف في رفعه* 

 المقصود حادثة الوقاتع    - )يجزيك وال يجزي أحدا بعدك     (وأما رفع المصنف قوله   : )2(قال الكمال  
 .فلم ير في شيء من طرقه. -في نهار رمضان

وقال الحافظ ابـن    ) 2/453(لم أجده في شيء من طرق الحديث، نصب الراية          : قال الحافظ الزيلعي  
... ليس فيه شيء من طرق الحديث فكأنه بالمعنى من قـول الزهـري            ): 1/280 (حجر في الدراية  
 .  واهللا أعلمر، فاالعتراض باٍقبمن نفس الخ أنه والذي في الكتاب

 
 وذلك في حديث اكتحـال النبـي        اعتبار الكمال تعدد الطرق في الحديث الضعيف لقبوله       * 

وبين حالها من الضعف وأقـوال العلمـاء    فقد ذكر مجموع الطرق .صلى اهللا عليه وسلم وهو صائم 
 .فيها

وقال فـي  . فهذه عدة طرق إن لم يحتج بواحد منها فالمجموع يحتج به لتعدد الطرق           : )3(قال الكمال 
 كفى ثبوته عن ابن عمر مـع  : قلنا، من قولهماوالصحيح عن ابن عمر رضي اهللا عنه    : موضع آخر 

 .تعدد الضعيف فيه مع تلك العمومات
فإنما يلزم  ،   على هذا الطريق    إعالله وإعالل الترمذي فهو قاصر     ملِّولو س : )4(ع آخر وقال في موق  

 . آخرلو لم يكن له طريقٌ
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  من هذه ضـعيفاً     ال مرد له لو كان كل طريقٍ       فقد ثبت هذا الحديث ثبوتاً    : )1(وقال في موقع آخر   
ري فيما أسند الترمـذي     وثبت في ضمن ذلك أن ذلك المجهول في قول الزه         ،  لتعددها وكثرة مجيئها  

فكيـف وبعـض    ،   أخبر بالواقع  هذا الحديث ثقةٌ   إليه عن بعض من سأل عائشة رضي اهللا عنها عن         
  . مما يحتج بهطرقه

 
 لالستشهاد والتقويـة     نذكر منها شيئاً    مضعفةٌ  أحاديثٌ وفي المطلوب أيضاً  : )2(وقال في مكان آخر   

 .وإن لم يحتج إليه في اإلثبات
 
وقد ظهر ذلك   ،  مكانية الجمع عند التعارض   إالقول بالنسخ عند     إلى   مالعدم لجوء الك  * 

 )3(.في عدة مواضع منها عند الحديث عن القدر المسنون في األخذ من اللحية
  .واهللا سبحانه أعلم، فيقع بذلك الجمع بين الروايات: قال الكمال

  
رسل سعيٍد، وهو مقبوٌل عند     وهذا م  :قال الكمال  )4(،اختيار الكمال العمل بالحديث المرسل    * 

 .وعندنا هو حجةٌ مطلقاً، كثيٍر ممن ال يقبل المرسل
 .ء تحقيق النصوقد ذكرت الخالف أثنا، وللعمل بالحديث المرسل خالف بين العلماء

 
الرفع زيادة وهي من الثقـة    و: قال الكمال  )5(،الكمال تصحيح الزيادات من الثقات     اختيار* 

  .مقبولة
والحق في تعارض الوقف والرفع تقدم الرفع ألنه زيادة وهي من الثقـة              :)6(خروقال في مكان آ   

 .العدل مقبوله
 . التحقيق بيان أقوال علماء الحديث في مسألة الزيادات في الحديثأثناءوقد ذكرت في 

 

                                                
 .من هذه الرسالة) 219ص(نظر المسألة ا )1(

 .من هذه الرسالة) 183ص(نظر المسألة ا )2(
 .من هذه الرسالة) 175ص(نظر المسألة ا )3(
 .من هذه الرسالة) 151ص(نظر المسألة  ا)4(
 .من هذه الرسالة) 59ص(نظر المسألة ا )5(

 .من هذه الرسالة) 248ص(نظر المسألة ا )6(
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وفي الواقدي ما قدمناه أول ، وضعفه بالواقدي: قال الكمال  )1(،اختيار الكمال توثيق الواقدي   * 
ة روذلك لكث ،   وقد ذكر الذهبي الواقدي في تذكرة الحفاظ       .قد وثقه  أنه   حيث .اب في مباحث المياه   الكت

 .وهو اإلمام المشهور في السيرة النبوية، علمه وحفظه

                                                
 .من هذه الرسالة) 270ص(نظر المسألة ا )1(
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 .مصادر الكتاب التي اعتمد عليها: رابعالمبحث ال
 

 :واألصولكتب الفقه 
 .للنسفي، قائقدكنز ال . 1

 .منظومة للنسفي . 2
 .يللسرخس، المبسوط . 3

 .للسمرقندي، تحفة الفقهاء . 4

 .للمرغيناني، التجنيس والمزيد . 5

 .فتاوى قاضيخان . 6

  .لمحمد بن حسن الشيباني، الجامع الصغير . 7

 .للشيخ طاهر بن عبد الرشيد البخاري، خالصة الفتاوى . 8

 .للصغناقي، النهاية في شرح الهداية . 9

 .للشيخ زين المشايخ ابن أبي القاسم البقالي، جمع التفاريق . 10

 .ألبي الليث السمرقندي، لمسائلعيون ا . 11

 .هير الدين البخاريظل، الفوائد الظهيرية . 12

  .بن مازة البخاريال، المحيط البرهاني في الفقه النعماني . 13

 . بن علي الزيلعيلعثمان، شرح كنز الدقائق المسمى تبيين الحقائق . 14

 .للحاكم الشهيد، الكافي . 15

 .البن مازة، الوجيز في الفتاوى . 16

 .البن مازة، الذخيرة . 17

 .متن القدوري . 18

 بن محمد بن أميرويه     نعبد الرحم ألبي الفضل   : شرح لكتاب التجريد  ،  اإليضاح في الفروع   . 19
 .الكرماني

 . محمد بن موسى بن عيسى البغداديجعفرألبي ، مجموع النوازل الحوادث الواقعات . 20

 المعروف بالصـدر    ألبي محمد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه حسام الدين           ،  الفتاوى . 21
 .الشهيد

   الحسن علي بن الحسين بن محمد السغدييألب،  المشهورة بفتاوى السغديىنتف الفتاو . 22

  .يستحسان لمحمد بن الحسن الشيببانكتاب اال . 23

  .الفرغاني المرغيناني  بن أبي بكر بن عبد الجليلبرهان الدين عليل، منتقى المرفوع . 24
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محمـد   ألبي عبـد اهللا يوسـف بـن علـي بـن     ، ست مجلدات، خزانة األكمل في الفروع   . 25
 .الجرجاني

 بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي الحنفي أحمد ألبي العباس:الغاية شرح الهداية  . 26
 . لإلمام الطحاوي، النوادر الفقهية . 27
 .للقدوري، التجريد . 28

 .ألبي الليث السمرقندي، رح الصومش . 29

 .وهي ألكثر من مؤلف، شروح المبسوط . 30

 .وهي ألكثر من مؤلف، شروح الجامع الكبير . 31

 
 كتب أصول الفقه

 . رحمه اهللا الهمام بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي واإلحكام، للكمال بن. 1

 
 : كتب الحديث وعلله وعلومه

 .صحيح البخاري . 1

 .صحيح اإلمام مسلم . 2

 .صحيح ابن حبان . 3

 .صحسح ابن خزيمة . 4

 .للحاكم، المستدرك . 5

 .لعبد الرزاق، المصنف . 6

 .البن أبي شيبة، المصنف . 7

 .موطأ اإلمام مالك . 8

 .مسند اإلمام أحمد . 9

 .مسند البزار . 10

 .مسند أبي يعلى . 11

 .مسند أبي حنيفة . 12

 .د اسحق بن راهويهنمس . 13

 .بي داودأسنن  . 14

 .سنن ابن ماجة . 15

 .سنن النسائي . 16
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 .سنن الترمذي . 17

 .نسائي الصغرىسنن ال . 18

 .سنن النسائي الكبرى . 19

 .للبيهقي، السنن الكبرى . 20

 .شعب اإليمان للبيهقي . 21

 .سنن الدارقطني . 22

  .للطبراني، المعجم الكبير . 23

 .للطبراني، المعجم األوسط . 24

 .لمحمد بن حسن الشيباني، كتاب اآلثار . 25

  .علل الترمذي . 26

 .البن الجوزي، المعارضة . 27

 .للنسائي، عمل اليوم والليلة . 28

 .دارقطنياألفراد، لل . 29

 
 :كتب تخريج الحديث 

 المراجع التي اعتمـدها الكمـال بـن         موهو من أه  ،  نصب الراية في تخريج احاديث الهداية      . 1
أن الكمال قد فرغ كتاب نصب الرايـة        : بل استطيع القول  ،  وقد كان ينقل عنه مطوالً    ،  الهمام

ـ        مل أنه   ولكن العجيب الغريب  ،  في كتابه  هـذا   إلـى    يام يشر ولو لمرة واحدة في كتاب الص
 .ولعله أشار إلى ذلك فيما مر في األبواب الفقهية السابقة، الكتاب من قريب وال بعيد

 .البن الجوزي، التحقيق . 2

 .البن الجوزي، الموضوعات . 3
 

 :كتب أحاديث األحكام 
 .للطحاوي، شرح معاني اآلثار . 1
 .للبيهقي، معرفة السنن واآلثار . 2

 .تنقيح التحقيق، البن عبد الهادي . 3
 

 :سيرة النبوية كتب ال
 .للواقدي، كتاب المغازي
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 :كتب السير والتراجم 
 .للبخاري، التاريخ الكبير . 1

 .للخطيب البغدادي، تاريخ بغداد . 2
 .البن حبان، الثقات . 3

 .يالبن عد، الكامل في الضعفاء . 4

 .البن حبان، كتاب الضعفاء . 5

 .البن ماكوال، اإلكمال . 6

 .للرازي، الجرح والتعديل . 7

 
  : والشعر واللغةكتب غريب الحديث

 .البن األثير: النهاية في غريب الحديث . 1
 .ديوان النابغة الذبياني . 2

 .ديوان امرؤ القيس . 3
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 .تقويم الكتاب: سماخالمبحث ال
 

مـن  ،  لعـدة اعتبـارات   ،  من أشهر المؤلفات في الفقه الحنفي     ،  همامالالبن  ) فتح القدير (يعتبر كتاب   
 :أهمها 

الذي يعتبر من أشـهر كتـب الحنفيـة فـي        ،  مام المرغيناني لإل) الهداية ( لكتاب نه شارحاً كو: أوالً
 .همامالكان من أشهرهم ابن ،  من العلماء فائقةًوالذي لقي عنايةً ، فروعال

 
فقد استفاد من كتب أئمـة المـذهب المتقـدمين    ، يمتاز هذا الكتاب بأن معظم مصادره أصيلة   :ثانياً

ومـن أخـذ    ،  خرين الذين عاصروه فأخذ خالصة ما أنتجته أفكار علماء المذهب         والمتوسطين والمتأ 
 .عدد هذه المصادرإلى رابع وقد أشرت في المبحث ال، هم من علماء المذاهب األخرىنع
 
يـراد األدلـة    إمبنية على األصول الصحيحة في      ،  باعتباره مشتمالً على مادة علمية ضخمة     : اًلثثا

 وهـو أمـر ال   الكتـب؛ بطريقة قلما يوجد مثلها في غيـره مـن   ، ح بينهاوالترجي، واالستنباط منها 
كما تحدث هو عـن  ، هادتجمرتبة اال إلى وهو الذي أوشك أن يصل،  همامالمام ابن   إلاى  يستغرب عل 

لبلغ مرتبة  ،  بأنه لوال العوارض البدنية من طول الضعف واألسقام وتراكمها في طول المدد           " : نفسه
 )1(."االجتهاد

 
وكذلك مـن   ،  وقد ظهرت جلية من خالل محافظته على لفظ الهداية        ،  األمانة العلمية للشارح  : اًرابع

بـذكر  ،  مصادرها األصلية  إلى   خالل نسبته التصحيحات والزيادات والفوائد التي زادها على الهداية        
 .المؤلف وهذا يكشف مدى أمانة المؤلف العلمية أو اسم الكتاب

 
وذلك فيما أبـداه مـن آراء   ، بدت شخصيتة في عموم الكتاب  فقد،  ظهور شخصية المؤلف  : خامساً

رحمـه  - الهمـام    فلم يكن الكمال بن   ،  وتعقبات نافعة واختيارات وتحقيقات مفيدة    ،  وتعليالت وجيهة 
 .ومستدركاًحاً بل كان مصححاً ومهذباً ومنق،  مجرد شارح لمتن الهداية-اهللا

 
 
 

                                                
 ) .8/112(وي، الضوء الالمع السخا: انظر) 1(
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وهو واضح فـي كثـرة      ،  ين جاءوا بعده عليه كمرجع ضخم     اعتماد معظم فقهاء الحنفية الذ    : سابعاً
، ومنزلة رفيعـة  هذا ولقد نال الكتاب شهرة واسعة ، البحثكما اتضح لي من خالل هذا       ،  نقولهم عنه 

اء بعده من المحققين والمـؤلفين      جبين أهل العلم، حتى غدا مصدراً من المصادر المعتمدة، لدى من            
البن نجيم  ) البحر الرائق : ( مثل - التي تيسر لي الرحوع اليها     -م  في الفقه الحنفي، تجد ذلك في كتبه      

) مغنـي اللبـاب   (م، و يبـراه إشرح كنز الدقائق، البن نجيم عمر بـن         ) النهر الفائق (زين الدين، و  
البن عابدين، فقد كثرت نقـولهم      ) حاشية ابن عابدين  (للطحطاوي، و ) حاشية الطحطاوي (للغنيمي، و 

 . .االستشهاد بكالمه أو  النقل عنه،حتى ال تكاد تخلو صفحة من
 

  :واالستدالل بالمعقول، االستدالل بالمنقولوذلك ب، وطريقته الهمام منهج ابن: ثامناً
 : ويشمل، االستدالل بالمنقولف

فكان استشهاده باآلية   ،  فيذكر اآلية من غير ذكر السورة     ،  ن وجد إ،  االستدالل بالقرآن الكريم   •
 . القرآنية هو أول أدلته

وكـذلك  ،  اعتماده على األحاديث الـواردة فـي الهدايـة   فكان، االستدالل بالحديث الشريف   •
االستدالل بالمعقول حتى يفرغ مـن       إلى   وكان ال ينتقل  ،  تخريجات الزيلعي في نصب الراية    

بـل كـان   ، م يكن يكتفي بالحديث الصـحيح ل أنه يراده من األحاديث ؛ غير    إيراد ما يمكن    إ
كـان   أنـه    هذاي  ويدافع عن ذلك ؛ واألمر البارز ف      ،  المرسل أو   عيفيستشهد بالحديث الض  

ال العلمـاء   إوهذا شأن ال يخـوض فيـه        ،  وال يكتفي بذكره  ،  يرادهإيحكم على الحديث بعد     
  .المتبحرون

فهـم  ،  وقلما تجد مسألة ال يورد فيها أقواالً لبعصـهم        ،  االستدالل بأقوال الصحابة والتابعين    •
  .وال شك أنهم أقدر على معرفة المقاصد الشرعية، لتنزيلالذين عاصروا الوحي وا

وقد ظهر ذلك جلياً من خالل النقول التي وثقها فـي           ،  االستدالل بأقوال من سبقه من العلماء      •
  .وقد قمت بذكر هذه المراجع في بحث مستقل، كتابه

عمـال  إو،  ألصـولية االستدالل بالقواعد والضوابط الفقهيـة وا     : يشملوذلك   بالمعقول   ه استدالل وأما
 . الرأي من غير مساس بالنص

فقد ذكر بعضـاً مـن األحاديـث دون أن          ،  وعلى الرغم من ذلك فإن الكمال يبقى يخطيء ويصيب        
 :يخرجها ومن هذه على سبيل المثال 

 
) ثنان فما فوقهما جماعـة اال (ولذا قال عليه الصالة والسالم   ،   معنى الجمع  ىنَّثَ أن في الم   :قوله

 ثـم خـص المصـنف       ، معهما يلتين صح نذره إذا لم ينو الليلتين خاصة بل نوى اليومين          ولو قال ل  
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والوجه الذي ذكره ال ينتهض على      ،  وعنه في الجمع مثل المثنى    ،  الرواية عن أبي يوسف في المثنى     
 .، واهللا أعلماًرواية عدم إدخال الليلة األولى في الجمع أيض

 )حيضةب حتى يستبرأن الحيض وال عنضالى حتى يبال تنكح الح( وقال عليه الصالة والسالم
 فلما فرغ أتـاه جبريـل   ،أنه عليه الصالة والسالم اعتكفه (وأما اعتكاف العشر األوسط فقد ورد    هذا

قولـه عليـه    .) فاعتكف العشر اآلخـر - يعني ليلة القدر-  الذي تطلب أمامك إن :عليه السالم فقال  
 )ألبيكأنت ومالك  (الصالة والسالم

 
ن هذا الكتاب الموسوعي بما اشتمل عليه من السعة فـي المـادة الفقهيـة             إ: يمكن القول  وفي الختام 

ويمكِّن طالب الحديث والفقـه     ،  والحديثية وظهور الصناعة النقدية يمنح الدارس فيه الدربة والمراس        
وما ،  القصد في المنهج  واللغة من الرسوخ في هذه العلوم الشريفة لما اتصف به الكتاب من وضوح              

 .اشتمل عليه من الخصائص والميزات المتنوعة
، وأسلوبه وطريقته في كتابـه     الهمام   ال من خالل دراسة متأنية لمنهج ابن      إوأهمية الكتاب ال تتضح     

 .والمذاهب األخرى، ليتضح للقارئ منزلة هذا الكتاب وأهميته بين كتب الحنفية
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 :حثانوفيه مب، التحقيق: القسم الثاني
 

 : وهو في مطلبين،وفيه الحديث عن نسخ الكتاب: المبحث األول
 .وصف النسخ المخطوطة: المطلب األول
 .والتعليق على أخطائها إذا وجد ما يستدعي ذلك، بيان حال المطبوعة: المطلب الثاني

 
 .تحقيق المخطوطة: المبحث الثاني
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 .وفيه الحديث عن نسخ الكتاب: المبحث األول
 

 .وصف النسخ المخطوطة: ب األولالمطل
 والبحـوث   التراثمؤسسة إحياءوهي نسخة ) أ(وأطلقت عليها رمز  ،  النسخة األولى 

 .)3/274( القدس وتحمل رقم –ديس  أبو / اإلسالمية
 : )أ(وصف النسخة 

 .مجهول: ناسخها . 1
  هـ 956 شعبان سنة 21السبت : تاريخ النسخ . 2

 . فلسطين–نابلس : مكان النسخ . 3

 .) صفحة58(، ) ورقة29) (264 –235(من ورقة : ق النسخة التي حققتهاعدد أورا . 4

   سطرا33ً: سطر الورقةأعدد  . 5

 . كلمة15: متوسط كلمات السطر . 6

  .نسخي: نوعية الخط . 7

 .نسخي رديء: طبيعة الخط . 8

  .كثير: سقط الكلمات . 9

ايـة  عنـد بد & وقد أشرت إليها بالرمز  ،  مفقودة من أصل المخطوط   ) 240 (الورقة: النقص.10
 .وعند نهاية الورقة، الورقة

  .قليلة جداً: التعليقات على الهوامش.11

 .مما يدلل على أن ناسخها لم يكن من أهل العلم، كثير جداً: الخطأ في النسخة.12
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وهي ، وهي نسخة مكتبة الجامعة األردنية: )ب (وأطلقت عليها الرمز  ،  النسخة الثانية 
وقـد  ،  )5142 (تحت رقـم  ،  يرلنداإ،  بلند،  بتيمكتبة تشستر مصورة عن مخطوطة    

 .جزاه اهللا خيراً، بو بهاءأحضرها لي من األردن األخ الشيخ عاصم أ
 ):ب(وصف النسخة 

 .مجهول: الناسخ . 1
 .مجهول: تاريخ النسخ . 2

 65 (،) ورقـة  33) (267 - 235(مـن ورقـة     ،  عدد أوراق جزء كتاب الصيام واالعتكاف      . 3
 .)صفحة

 .اً سطر33: عدد اسطر الورقة . 4

  . كلمة18: وسط كلمات السطرمت . 5

  .نسخي: نوعية الخط . 6

  .نسخي جميل مقروء واضح: طبيعة الخط . 7

  .قليل: سقط الكلمات . 8

 .إال ما كان من نقص في بعض الجمل، المخطوطة كاملة: النقص في عدد األوراق . 9

 .معدومةشبه : التعليقات على هامش الصفحات . 10

 زيادات في بعض المواطن علـى بقيـة         يوجد في هذه النسخة   : الزيادات على النسخ األخرى    . 11
 النسخ األخرى مما ساعد في إخراج النص بالصورة التي وضعناها

  
وهي نسخة الجامعة اإلسالمية في المدينـة    : )ج (رمز وأطلقت عليها : النسخة الثالثة 

وقد أحضرها لي من المدينة المنـورة األخ نـاظم          ) 3 /485 (مخطوط رقم ،  المنورة
 .الجعبة حفظه اهللا

 : )ج (وصف النسخة
  .مجهول: الناسخ . 1
 .هـ 977سنة ، رمضان/21، االثنين: تاريخ النسخ . 2

 .) صفحة59 (،) ورقة30 (،)229 -200 (من ورقة: عدد أوراق النسخة . 3

 .اً سطر31: عدد اسطر الصفحة الواحدة . 4

 .كلمة) 18 (متوسط عدد كلمات السطر الواحد . 5

  .نسخي ومقروء جميل وواضح: طبيعة الخط . 6
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ل النسخ من حيث الخـط      مجأويمكن القول أن هذه النسخة      ،  كاملة دون نقص  : لماتسقط الك  . 7
  قلها سقطاًأو، والترتيب ووضوح الكتابة

 تكاد تكون معدومة : التعليقات على هوامش الصفحات . 8

دخل في سلطان فقير عفو ربه محب الدين بـن تقـي الـدين              : كتب على غالف المخطوط    . 9
 .الحنفي الحموي لطف به

سلك ملك العصر مصطفى بن مصطفى فـي شـهر رمضـان             إلى   ثم انتقل :  منها كتب  وفي أسفل 
 .) هـ998 (المبارك لسنة

إبـراهيم سـيد سـنة      .. . ثـم  ......ثم انتظم في سلك ملك العصر محمد السكر       : ثم كتب أسفل ذلك   
 .)هـ1201(

وذلك ألنه  ،  ار النص المخت   طريقة وإنما اتبعت ،  عتمد في بحثي نسخة معينة بجعلها األصل      أهذا ولم   
 .لم تكن هناك ميزة لمخطوطة على األخرى حتى اعتبرها أصالً لتحقيق النص

 
 :المطبوعةبيان حال النسخة : المطلب الثاني

تم طبعها مع كتابين آخـرين شـرحا        ،  لبنان،  بيروت،  وهي نسخة مطبعة دار إحياء التراث العربي      
 :ورتبهم كما يلي ، الهداية

ثم فـي أسـفل     ،  ثم في وسط الصفحة جعل كتاب فتح القدير       ،  ى الصفحة جعل كتاب الهداية في أعل    
ـ 786 (الصفحة كان كتاب شرح العناية على الهداية لإلمام البابرتي ت          وحاشية المحقق سـعد    )  ه

  .) هـ945ت (اهللا الشهير بسعدي جلبي
ممـا  ،  لة جـداً  وسقطاتها وأخطاؤها قلي  ،  ولم يتم التعليق عليها   ،   محققة توهذه النسخة المطبوعة ليس   

 من النسخ المخطوطة التي بين أيدينا ووقـع جـزء           يدلل على أنها منقولة من نسخ هي أفضل حاالً        
 وبلغ عـدد الصـفحات    ) 316( إلى   )233 (كتاب الصيام واالعتكاف في الجزء الثاني من الصفحة       

  .)ط (وجعلت لها رمز) 83(
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 )1(كتاب الصوم
 

 ]حكمة مشروعية الصوم[
كونـه  : لفوائد أعظمها  هذا ثالث أركان اإلسالم بعد ال إله إال اهللا محمد رسول اهللا، شرعه سبحانه              

 في الفضـول المتعلقـة      )3(هاِتروأحدهما عن اآلخر سكون النفس األمارة، وكسر س       : )2(موجباً شيئين 
ه تضعف حركتها في محسوسـاتها، ولـذا        من العين واللسان واألذن والفرج، فإن ب       بجميع الجوارح 

 )5(، وما عن هـذا صـفاء      )4(]كلها[إذا جاعت النفس شبعت جميع األعضاء وإذا شبعت جاعت          : قيل
تناط المصـالح    )6( لكدوراته فضول اللسان والعين وباقيها، وبصفائه      *القلب من الكدر، فإن الموجب      

 .والدرجات
ساكين فإنه لما ذاق ألم الجوع في بعض األوقات ذكـر   كونه موجباً للرحمة والعطف على الم     : ومنها

من هذا حاله في جميع األوقات فتسارع إليه الرقة عليه، والرحمة حقيقتها في حق اإلنسان نوع ألـٍم             
 . عند اهللا من حسن الجزاء ، فينال بذلك ما)7(]إليه[ باطٍن فيسارع لدفعه عنه باإلحسان

 . ون أحياناً وفي ذلك رفع حاله عند اهللا تعالىومنها موافقة الفقراء بتحمل ما يتحمل

                                                
 .كتاب صوم رمضان ) ب(في ) 1(
 .لشيئين) ج(في ) 2(
ـ مـادة   المقري، المصباح المنير  :  انظر .حدتها وهيجانها وسطوتها  : سورة النفس : وسورتها، شهوتها) ج(في  ) 3(

 ).س و ر(
ن صـفا القلـب مـن    إن اآلخر، فحدهما عأوهو معنى قوله : والقسم الثاني[، وبعدها جملة    )أ(ليست في   ] كلها[) 4(

 ) .ب، ج، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] كدوراته نتيجة سكون النفس، وكسر شهوتها بالصوم إلى هنا
 .صفي) ج(في ) 5(
 ) .أ من ب / 235( نهاية *

 .وبصفائها ) أ(في ) 6(
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] إليه[) 7(



 46

 وثوبـه  )2(دخل عليه رجٌل في الشتاء فوجده جالساً يرعد أنه : رحمه اهللا  )1(كما حِكي عن بشٍر الحافي    
يا أخـي الفقـراء     : *فقال. معناه أو   في مثل هذا الوقت ينزع الثوب؟     :  فقال له  )3(معلقٌ على المشجب  

 .)4(تهم بالثياب فأواسيهم بتحمل البرد كما يتحملونكثير وليس لي طاقةُ مواسا
 

                                                
: ، العالم المحدث الرباني، القدوة، قال يحيى القطان        عطاء المروزي البغدادي   أبو نصر بشر بن عبد الرحمن بن      ) 1(

زاهد جبٌل ثقةٌ ليس يروي إال      : أحب هذا الفتى لطلبه الحديث، كان بشر من أوالد الرؤساء قال الدار قطني عنه             
هـ وتوفي رحمـه اهللا     152ولد  ( في الفقه كتبها عن محمد بن الحسن الشيبباني،          حديثاً صحيحاً، صنف النوادر   

 الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز أبو عبد اهللا، سير أعـالم النـبالء             :انظر  ) . هـ227
 .هـ بيروت، لبنـان 1431، 9تحقيق شعيب األرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي مؤسسة الرسالة، ط      ) 1/235(

، 2ط   تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف،    ) 1/98 (، تقريب التهذيب  حجر الفضل أحمد بن علي بن       والعسقالني، أب 
 .دار المعرفة، بيروت، لبنان

ابن منظور، أبـو الفضـل      : اضطراب الجسم من فزع أو حمى أو غيرهما، انظر        : من ارتعد، والرعدة  : يرعد) 2(
الزبيدي، أبو الفـيض    . دار صادر، بيروت  / ، دار الفكر    )رعد(ادة  جمال الدين محمد بن مكوم لسان العرب، م       

محب الدين السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الحنفي، تاج العروس، تحقيق علـي شـيري، دار الفكـر                  
 .م، مصر1994هـ 1414للطباعة والنشر، 

وها، وقد تعلق عليها األسقية لتبريد      عيدان يضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها، وتعلق عليها الثياب ونح         : المشجب) 3(
 ) .شََجب(الماء، وهو من تشاجب األمر إذا اختلط، وجمعها مشاجب، المصدران نفسهما، مادة 

 ) . ج(ا من  /200 نهاية *

لم أجد هذه الحكاية في المصادر التي رجعت إليها، ثم إن هناك وسائل كثيرة لمواساة الفقراء دون دفع المال أو                    ) 4(
. ام، وال تقبل مقاصد الشريعة اإلسالمية أن يقوم اإلنسان بتعذيب نفسه من أجل أن يشـعر مـع الفقـراء                   الطع

ـ : طالع على الحكمة من مشروعية الصيام انظر     إلولمزيد من ا    بكـر بـن مسـعود    والكاساني، عالء الدين أب
باللي، حسن بن عمار بـن  الشرن.  بيروت1982، 2دار الكتب العلمية، ط  ) 76 -2/75(الحنفي، بدائع الصنائع    

الزحيلي، وهبة الزحيلي الفقه اإلسالمي وأدلتـه       .دار المعرفة، بيروت    ) 123ص  (علي الحنفي، مراقي الفالح     
 . بيروت1997، 4دار الفكر، ط) 1620 -3/1617(
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 ]تعريف الصوم[
 :)1(قال النابغة. صام عن الكالم وغيره. اإلمساك مطلقاً: لغةً والصوم

 )2(خَيٌل ِصيام وخَيٌل غَير صـاِئمةٍ     
 

 )5( اللُّجما )4( وُأخْرى تَعِلك  )3(تَحتَ العجاجِ  
 

الغـروب   إلـى    جماع، وعن إدخال شيٍء بطناً له حكم الباطن من الفجر         إمساك عن ال  ": وفي الشرع 
باطن دماغه شيئاً فسد وإلى باطن فمه وأنفـه   إلى  ونكرنا البطن ووصفناه ألنه لو أوصل    ". نيةٍ )6(عن

 . )7(ال يفسد، وسيأتي الكالم في تعريف القدوري
 

                                                
مـن  هو   بالنابغة لنبوغه بالشعر وإكثاره منه، و      أبو أمامه زياد بن معاوية ضباب الذبياني، لقب       : النابغة الذبياني ) 1(

أشعر العرب، وكان يعاود تهذيب شـعره  : شعراء المعلقات، قال عمر بن الخطاب وابن عباس رضي اهللا عنهم        
النابغـة  ن ، زياد بـن معاويـة، ديـوا   النابغة الذبياني : انظر)  م 602ت  (ختيار األلفاظ الجميلة    اوينقحه بحسن   

ابن قتيبة، محمد بن عبداهللا بن مسلم بـن قتيبـة الكـوفي، الشـعر             . المكتبة الثقافية، بيروت، لبنان      )8-5ص(
غربـال، محمـد شـفيق،      . م، القـاهرة  2001 -هـ1421، دار الحديث،    3تحقيق أحمد شاكر، ط   (والشعراء  

 المصرية لنشر المعرفة والثقافة     الجمعية) 2/1811(ومجموعة من المتخصصين، والموسوعة العربية الميسرة       
 .م1995 -هـ1416العالمية، دار الجيل، 

مساك عن أي شيء كان، من الكالم والطعام والشراب والجماع والعلف وغيرها، كالحركـة              اإل: أراد بالصائمة ) 2(
تحقيـق  ) 51(صطالحات الفقهيـة،    النسفي، نحم الدين بن حفص، ِطلبة الطَّلبة في اال        : انظر. والسير والصهيل 

 .م، بيروت، لبنان1986هـ 1406، 1خليل الميس، دار القلم، ط
أفضـل الحـج العـج    (الغبار والدخان، عج يِعج عجاً، وضج يضج، رفع صوته وصاح، وفي الحديث   : العجاج) 3(

 .) 3/427(، تاج العروس )ع ج ج(انظر، لسان العرب، مادة، .والعج رفع الصوت بالتلبية ) الثج
الكته وحركتة في فيها، انظر المصـدرين نفسـهما،   : علَك الِعلْك يعِلك وغيره، علْكَاً، علكت الدابة اللجام    :تعلك  ) 4(

 ) .ع ل ك(مادة 
 ) . ل ج م(المصدرين نفسهما مادة : جمع لجام، وهو لجام الدابة، انظر: اللجما) 5(

 . التي تجري مجرى المثلبيات المفردة من األ) 130(والبيت ورد في ديوان النابغة 
 .عند ) ج(في ) 6(
 صاحب المصنف المشهور مختصر القدوري، انتهت إليه رياسـة          أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي       ) 7(

 والتجريد في الفـروع     الحنفية بالعراق، أصحاب الترجيح من المقلدين، له أدب القاضي على مذهب أبي حنيفة،            
ـ  428 - هــ    362(أفرد فيه المسائل التي خالف فيها الشافعي، مات شهيداً رحمه اهللا تعالى            : أنظـر ) .  هـ

) 57(اللكنوي، الفوائـد البهيـة    ، )2/1631( حاجي خليفة، كشف الظنون      ،)1/76(القرشي، الجواهر المضية،    
 ).5/74(ية العارفين، ، الباباني، هد)574 /17(الذهبي، سير أعالم النبالء 

مكتبة محمـد علـي صـبيح،       ) 30(القدوري، أبو الحسين أحمد بن محمد، متن القدوري       :  وانظر تعريف القدوري  
 .م، القاهرة1966هـ1386
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 ]الصومأنواع أسباب [
لو نـذر صـوم شـهٍر بعينـه       : ولذا قلنا  ،)1(المنذور النذر وذلك اإلمساك ركنه وسببه مختلفٌ، ففي       

يوٍم بعينه، فصام عنه جمادى ويوماً آخر أجزأ عن المنذور، ألنه تعجيل بعـد وجـود            أو   ،)2(كرجٍب
 يكـون المنـذور عبـادة إذ ال نـذر     )3(]عما به[السبب، ويلغو تعيين اليوم ألن صحة النذر ولزومه   

  .)5( ال خصوص الزمان وال باعتبارهلذلك الصوم )4(والمتحقق بغيرها،
 األداء،  )7(]وجـوب [ القضاء هـو سـبب       )6(وسبب صوم الكفارات أسبابها من الحنث والقتل، وسبب       

 ألنهـا   )10( أدائـه  )9(، وكل يوم سبب وجـوب     )8(نهاره أو   وسبب رمضان شهود جزٍء من الشهر ليله      
ماٍن ال يصلح للصـوم أصـالً وهـو    عباداتٌ متفرقةٌ كتفرق الصلوات في األوقات، بل أشد لتخلل ز        

  بينهما ألنه ال منافاة فشهود جزٍء منه سبب )11(الليل، وجمع المصنف

                                                
 .والنذر وهو خطأ) أ، ج(في ) 1(
 .وجب، وهو خطأ) ج(في ) 2(
 .بما به) أ، ج(في ) 3(
 .التحقق) ج(في ) 4(
دار إحيـاء التـراث    ) 3/297(بـن عابـدين     امد أمين بن عمر بن عبد العزيز، حاشية         ابن عابدين، مح  : انظر) 5(

ابن نجيم، زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر، ابـن نجـيم، البحـر          . ومؤسسة التاريخ العربي بيروت   
 .دار المعرفة بيروت) 2/276(الرائق 

 .وبدونها أصح . وسبب وجوب) أ(في ) 6(
دار المعرفـة  ) 3/87 (المبسـوط السرخسي، محمد بن أبي سـهل،     : وما أثبته أصح، انظر   وجود،  ) أ، ب (في  ) 7(

 .هـ بيروت1406
خالف في ذلك من علماء المذهب اإلمام السرخسي فجعل مطلق شهود الشهر هو السبب في وجوب رمضـان                  ) 8(

             ﴾ همصفَلْي رالشَّه ِمنكُم ن شَِهدعلى مطلق اآلية الكريمة ﴿ فَم وجمهور علماء المذهب علـى     . 185البقرة  بناء
      انظـر .  عليه يخرج الليل وما بعد الـزوال، وهـو المختـار           اشتراط جزٍء صالٍح للصوم من رمضان، وبناء :

 )1/313 ( شرح كنـز الـدقائق    تبيين الحقائق   الزيلعي، عثمان بن علي الحنفي،     ،)54/ 3 (السرخسي، المبسوط 
 ).3/298(حاشية بن عابدين ) 276( ابن نجيم، البحر الرائق .ـه1313، المطبعة األميرية ببوالق، 1ط

المقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن قدامـه، الكـافي،   : انظر. وهو ظاهر مذهب اإلمام أحمد رحمه اهللا   
وسيتم الحديث عن مذهب السادة الشافعية والمالكية في المسألة عند الحديث عـن             . المكتب اإلسالمي ) 1/463(
 .يت النية إن شاء اهللاتبي

 ) .ب، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] وجوب[) 9(
، )1/313(، الزيلعي، تبيـين الحقـائق       )276(، ابن نجيم، البحر الرائق      )54/ 3 (السرخسي، المبسوط : انظر) 10(

 ).3/298(بن عابدين احاشية 
 .المصنف هو صاحب الهداية المرغيناني ) 11(
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 تكرر سبب وجوب صوم اليوم باعتبار خصوصه        )2(غاية األمر أنه   . كل يوٍم سبب لصومه    )1(لكله ثم 
 . )3(ودخوله في ضمن غيره

 
 ]شروط وجوب الصوم[

 . )5(الصحة واإلقامة: وشرط وجوب أدائه.  والبلوغ، والعقلاإلسالم،: )4(]وشروط وجوب الصوم[
العلـم  : وينبغـي أن يـزاد فـي الشـروط        . )6(عن الحيض والنفاس والنية    الطهارة: وشرط صحته 

  .)9( دار اإلسالم، ويراد بالعلم اإلدراك)8(]في [)7(الكون أو بالوجوب،
 

 ]سلمأحكم الحربي إذا [ 
 علم، ليس عليـه     صوم رمضان ثم   )10(]أن عليه [ر الحرب ولم يعلم     وهذا ألن الحربي إذا أسلم في دا      

 .)11(قضاء ما مضى
 

                                                
 .في، وهي زائدة) ج(في ) 1(
 .به ) أ(في ) 2(
 الوفا األفغاني، لجنة إحيـاء      ي، تحقيق أب  )53(مختصر الطحاوي،    الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد،     : انظر) 3(

، السـمرقندي، تحفـة     )3/53 (السرخسي، المبسـوط  . العارف النعمانية، حيدر أباد الدكن، الهند، بدون تاريخ       
م، 1990، 2دار الفكـر، ط  ) 3/593(،  ناية في شـرح الهدايـة     ، العيني، محمود بن أحمد، الب     )1/349(الفقهاء  
 .بيروت

 ابـن نجـيم،   ،)1/313 (الزيلعي، تبيين الحقائق ،)54/ 3 (السرخسي، المبسوط : انظر.وجوبهوشرط  ) ط(في  ) 4(
 ).3/298(حاشية بن عابدين ) 276(البحر الرائق 

 .خطأاإلقام، وهو ) أ(في ) 5(
، دار  )180/ 1( محمود بن مودود الحنفي، الموصلي، االختيار لتعليـل المختـار            عبداهللا بن : الموصلي: انظر) 6(

، ابن نجيم، البحر )351 – 342 / 1(السمرقندي، تحفة الفقهاء .  م، بيروت  1999،  1األرقم بن أبي األرقم، ط      
 ) .1/313(، الزيلعي، تبيين الحقائق )2/277(الرائق 

 .ما أثبته أصحو ولكونه، ) أ، ب(في ) 7(
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] في[) 8(
 واإلدراك . إحاطة الشـيء بكمالـه  وهو، بلوغ الشيء وقته، وهو تمثل حقيقة المدرك    :  في أصل اللغة   :اإلدراك) 9(

 النسـفي، طلبـة الطلبـة     ) 29(التعريفات  :  انظر .وصول النفس إلى تمام المعنى من نسبة أو غيرها بال حكم          
 .)119-1/118 (عبد المنعم، معجم المصطلحات الفقهية) د ر ك(، مادة ح المنيرالمقري، المصبا) 293(

 ) .ج(ليست في ] أن عليه[) 10(
 . الباحث.ال يقضي األيام التي كان فيها مسلماً ولكنه ال يعلم بالوجوب:  أي )11(
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 ]كيف يحصل العلم الموجب[
واحٍد عدٍل، وعنـدهما ال تشـترط        أو    وامرأتين رجٍل أو   وإنما يحصل العلم الموجب بإخبار رجلين     

 .)2( الحرية)1(]ال[العدالة وال البلوغ و 
 

 ]سلمأحكم الكافر في دار اإلسالم إذا [
 . )3(ال أو ولو أسلم في دار اإلسالم وجب عليه قضاء ما مضى بعد اإلسالم علم بالوجوب 

 
 ]الحكم فيمن أدى حق اهللا في الصيام وثوابه[

  .)4(وحكمه سقوط الواجب ونيل ثوابه إن كان صوماً الزماً وإال فالثاني
 

                                                
 ) .أ، ب(ما بين المعقوفتين ليست في ] ال[) 1(
 ) .3/296(حاشية ابن عابدين : انظر) 2(
 .الباحث.  أي يقضي األيام التي كان فيها مسلماً ولكنه ال يعلم بالوجوب)3(
... ذهب المالكية والشافعية والحنابلة أنه ال يجب على الكافر إذا أسلم في رمضان قضاء ما فاته مـن رمضـان،                      

لَِّذين كَفَرواْ ِإن ينتَهواْ    واهللا تعالى يقول ﴿ قُل لِ     . وألن في إيجاب قضاء ما فات في حال الكفر تنفيراً عن اإلسالم           
 ) . 38: األنفال(يغَفَر لَهم ما قَد سلَفَ ﴾ 

أما قضاء هذا اليوم فال يجـب عنـد         . أما اليوم الذي أسلم فيه فإنه يلزمه ويقضيه عند العموم         : ... قال النووي 
 . اإلمام مالك مع أنه أحبه، ويجب عند بقية المذاهب

 األحناف والشافعية والحنابلة    وذهب. ال قضاء عليه اعتبارا بالكافر األصلي     : لمالكية فقالوا فقد ذهب ا  : أما المرتد 
، فتاوى  )3/296(حاشية ابن عابدين    : انظر. إلى وجوب اليوم الذي ارتد فيه سواء رجع في نفس اليوم أو بعده            

، دار  )1/325( اسحق علي بن يوسف الفيروزابادي، المهـذب،         والشيرازي، أب ) . 202 - 1/199(قاضيخان  
دار ) 2/252(،   زكريا محي الدين بـن شـرف، المجمـوع         والنووي، أب . ، بيروت 1995،  1الكتب العلمية، ط  
مكتبـة  ) 118،  3/155(، أبو محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد المقدسي، المغنـي             ةبن قدام ا. الطباعة المنيرية 

، )1/213(نـس، المدونـة الكبـرى    أ عبد اهللا مالك بن واألصبحي، أب .  هـ، الرياض  1401الرياض الحديثه،   
دار ) 2/413(الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربـي، مواهـب الجليـل              . مطبعة السعادة مصر  

، )1/477(البغدادي، عبد الوهاب البغدادي، المعونة      .. م، الدار البيضاء  1992هـ  1412،  1ط. الرشاد الحديثة 
 . م، مكة2004، 2 عبد الحق، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط شتحقيق حمي

 ) .3/297(حاشية ابن عابدين ) 1/113(الزيلعي، تبيين الحقائق : انظر) 4(
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 ]أقسام الصيام[
. )7(، ومكروه تنزيهـاً وتحريمـاً     *)6(، ونفلٌ )5(، ومندوب )4(، ومسنون )3(، وواجب )2(فرض: )1(قسامهأو

 )9( والقتل)8(رمضان، وقضاؤه، والكفارات للظهار: فاألول

                                                
، ابن نجيم،   ) وما بعدها  2/277(، الكاساني، بدائع الصنائع     ) وما بعدها  1/342(السمرقندي، تحفة الفقهاء    : انظر) 1(

، الشـرنباللي،  )3/299(حاشية ابن عابـدين  ) 313،  1/312(، الزيلعي، تبيين الحقائق     )2/277(البحر الرائق   
، الشيخ نظام، العالمة الشيخ نظام وجماعـة مـن   )181 - 1/180(، الموصلي، االختيار  )124(مراقي الفالح   
 . هـ، مصر1320، 2، دار الفكر، المطبعة الكبرى األميرية، ط)1/194 (، الفتاوى الهنديةعلماء الهند

ثم تاركـه، ويرادفـه     أوهو ما طلب على وجه اللزوم فعله، بحيث ي        : وهو يقابل الواجب عند الجمهور    : الفرض) 2(
أبو زهـرة،  : انظر. وثبت اللزوم فيه بدليٍل قطعي ال شبهة فيه       ... - عند الجمهور    -الواجب المحتوم والالزم    

 .فكر العربيدار ال) 29-28ص (محمد أبو زهرة، أصول الفقه، 
المصـدر  : انظر. وهذا التعريف للواجب هو عند األحناف فقط      . وهو الذي ثبت اللزوم فيه بدليل ظني      : الواجب) 3(

 ) .29(نفسه 
وقـد  ... هو الذي الزم النبي صلى اهللا عليه وسلم على أدائه، منبهاً إلى أنه ليس فرضـاً الِزم األداء   : المسنون) 4(

: انظـر .  وال يعاقب، ألن تركه يكون معاندة لسنٍة داوم عليها النبي صلى اهللا عليه وسلم              أنه يالم تاركه،  : قالوا
 ) .39(المصدر نفسه 

هو ما طلب الشارع فعله طلباً غير الزم، أو هو ما يثاب فاعله وال يعاقب تاركه، أو هو ما يمـدح           : المنـدوب) 5(
ن فقهاء الشيعة بأنه هو الراجح فعلـه مـع جـواز       فاعله وال يذم في الشرع تاركه، وقد عرفه بعض العلماء م          

وإن هذا التعريف يوضح معنى المندوب أكثر من غيره، بيد أن تـرجيح             : ويقول الشيخ محمد أبو زهرة    . تركه
 ) .39(المصدر نفسه: نظرا. الفعل ليس على جهة اللزوم كما قد يوهم النص

فلة، ويسمى السنة، ويسمى التطوع، ويسـمى المسـتحب،      والمندوب يسمى النا  : قال الشيخ أبو زهرة رحمه اهللا     ) 6(
وقد عرفه  ) . 39(المصدر السابق   : انظر. لفاظ تشير إلى معناه وال تخرج عن مرماه       أويسمى اإلحسان، وكلها    

 . كراهتهتوالنفل ما سوى ذلك مما لم تثب: الكمال فيما يأتي
 ) ب من أ/ 235( نهاية *

فالمكروه تحريماً هو ما ثبت طلب الكف الالزم فيه بدليل ظنـي فيـه              . األحنافوهذا التقسيم للمكروه فقط عند      ) 7(
ما طلب : وأما المكروه تنزيهاً فهو يتفق مع تعريف الجمهور للمكروه وهو         . شبهة، وهو ما قابل الواجب عندهم     

يقصد به التحـريم  الشارع الكف عنه طلباً غير ملزم بأن كان منهياً عنه، واقترن فقط النهي بما يدل على أنه لم      
 ) .46/ 45ص (المصدر نفسه : انظر. وقد جعل األحناف مقابله المندوب

)8 (                     ـا ذَِلكُـماستَمـِل َأن ين قَبٍة مقَبر ِريرا قَالُوا فَتَحِلم ونودعي ثُم اِئِهمِمن نِّس ونظَاِهري الَِّذيندليله قوله تعالى﴿ و
  اللَّهِبِه و ظُونتُوع   خَِبير لُونما تَعِبم *     ـتَِطعسي ن لَّـما فَماستَمِل َأن يِن ِمن قَبيتَتَاِبعِن ميرشَه امفَِصي ِجدي ن لَّمفَم 

: اب َأِليم﴾ سورة المجادلـة اآليـة  فَِإطْعام ِستِّين ِمسِكيناً ذَِلك ِلتُْؤِمنُوا ِباللَِّه ورسوِلِه وِتلْك حدود اللَِّه وِللْكَاِفِرين عذَ  
3-4. 

)9 (                     ِجـدي ن لَّمْؤِمنَةً فَمٍة مقَبر ِريرتَحِلِه وةٌ إلى َأهلَّمسةٌ ميثَاقٌ فَِديم منَهيبو نَكُميٍم بِمن قَو ِإن كَاندليله قوله تعالى ﴿و
نةً مبِن تَويتَتَاِبعِن ميرشَه امِكيماً﴾ سورة النساء، اآليةفَِصيِليماً حع اللّه كَان92:  اللِّه و.  
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 واإلجمـاع   )4( ومتناً )3( لثبوت هذه بالقاطع سنداً    )2(وفدية األذى في اإلحرام    ،)1(وجزاء الصيد  واليمين
 مـن كـل     )5(]أياٍم[ع، والمندوب صوم ثالثة     والواجب المنذور، والمسنون عاشوراء مع التاس     . عليها

شهٍر وينْدب فيها كونُها األيام البيض، وكل صوٍم ثبت بالسنَِة طلبه والوعد عليه كصوم داود عليـه                 
 عاشـوراء   )6(]تنزيهـاًً [والمكروه  .  كراهته توالنفل ما سوى ذلك مما لم تثب      . الصالة والسالم ونحوه  

وسـنعقد بـذيل هـذا      . )8(وتحريماً أيام التشريق والعيدين   . )7(رجانمفرداً عن التاسع، ونحو يوم المه     
 . الباب فروعاً لتفصيل هذه

 

                                                
)1 (            ا قَتََل ِمـنثُْل ماء مزداً فَجمتَعِمنكُم م ن قَتَلَهمو مرح َأنتُمو دينُواْ الَ تَقْتُلُواْ الصآم ا الَِّذينها َأيدليله قوله تعالى ﴿ ي

 ذَوا عدٍل منكُم هدياً باِلغَ الْكَعبِة أو كَفَّارةٌ طَعام مساِكين أو عدُل ذَِلك ِصياماً لِّيذُوقَ وباَل َأمـِرِه ﴾           النَّعِم يحكُم ِبهِ  
 .95: المائدة، اآلية

)2 (              ةٌ ميْأِسِه فَِفدن رِريضاً أو ِبِه َأذًى مِمنكُم م ن كَانـٍك ﴾ سـورة          دليله قوله تعالى ﴿ فَمقٍَة أو نُسداٍم أو صن ِصي
  .196: البقرة، اآلية

السيوطي، أبو الفضل جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، تدريب           : انظر. هو اإلخبار عن طريق المتن    : السند) 3(
 .تحقيق، عبد الوهاب عبد اللطيف، دار الفكر ) 1/41(الراوي في شرح تقريب النواوي 

 ) .1/42(المصدر نفسه : انظر. اظ الحديث التي تتقوم بها المعانيهو ألف: المتن) 4(
 ) .أ، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] أياٍم[) 5(
 .تلزم بها، وهو خطأ ) أ(في ] تنزيهاًً[) 6(
وهذا . معرب مهركان، والمراد منه أول حلول الشمس في الميزان وهو يوم في طرف الخريف             : يوم المهرجان ) 7(

، الشـرنباللي، مراقـي   )3/302(حاشية ابن عابـدين  : انظر. لفرس، وإنما الكراهة في تعمد صيامه    عيد عند ا  
 ) .125(الفالح 

، الشرنباللي، مراقي ) وما بعدها2/77(، الكاساني، بدائع الصنائع )304 ـ  3/299(حاشية ابن عابدين : انظر) 8(
 ) .124(الفالح 
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 ]مناقشة للصوم المنذور بين الواجب والفرض[
بأنـه  : *أجيب  ؟)1(﴾ ولْيوفُوا نُذُورهم﴿ لم كان المنذور واجباً مع أن ثبوته بقوله تعالى  : فإن قيل 

  المريض، )4( واجب كعيادة  )3(جنسه  النذر بالمعصية وبما ليس من      فإنه خص  )2(عام دخله الخصوص  
كان لكنه غير مقصود لنفسه بل لغيره حتى لو نذر الوضوء لكل صالٍة لم يلزم فصـارت ظنيـة                 أو  

 .كاآلية المؤولة فيفيد الوجوب 

                                                
 .29: سورة الحج، اآلية) 1(
 ) ب من ب/  235( نهاية *

هو قصر اللفظ على بعض أفراده، أو صرف العام عن عمومه، أو هو العام الذي صـحبته                 : العام المخصوص ) 2(
﴿ وِللِّه  : قرينة تنفي بقاءه على عمومه، وقصره على بعض ما ينطوي تحته من أفراد بدليل، وذلك كقوله تعالى                

، فالناس في هذا النص عام ملـزم    97: اآلية. يِه سِبيالً ﴾ سورة آل عمران     علَى النَّاِس ِحج الْبيِت مِن استَطَاع ِإلَ      
به خصوص المكلفين، ألن العقل يقضي بخروج الصبيان والمجانبن، واتفق الجمهور على جـواز تخصـيص                

 .العام بدليل
 حجـة فيمـا     والصحيح عندي أن المذهب عند علمائنا رحهم اهللا في العام إذا لحقه خصوص يبقى             : قال السرخسي 

قطعاً ويقينـاً،    ن فيه شبهة حتى ال يكون موجباً      أوراء المخصوص سواء كان المخصوص مجهوالً أو معلوماً إال          
بمنزلة ما قال الشافعي رحمه اهللا في موجب العام قبل الخصوص، والدليل على أن المذهب هـذا أن أبـا حنيفـة            

ي صلى اهللا عليه وسلم عن بيع وشرط وهذا عـام دخلـه       رضي اهللا عنه استدل على فساد البيع بالشرط بنهي النب         
الجـار  : (خصوص، واحتج على استحقاق الشفعة بالجوار إذا كان عن مالصقة لقول النبي صلى اهللا عليه وسـلم              

: انظر. رواه البخاري، كتاب الشفعة، باب الشفعة على صاحبها قبل البيع، وهذا عام دخله خصوص             ) أحق بصقبه 
، دار 1تحقيـق رفيـق العجـم، ط   ) 1/158(محمد بن أحمد بن أبي سهل، أصول السرخسي    السرخسي، أبو بكر    

 عن أصول فخر اإلسالم البـزدوي       كشف األسرار البخاري، عبد العزيز،    . م، بيروت 1997-هـ1418المعرفة،  
ـ . م، بيروت1991-هـ1411، 1تعليق محمد المعتصم باهللا البغدادي، دار الكتاب العربي، ط       ) 1/448( ي، الزحيل

الخن، مصطفى سعيد، أثر االختالف في . ، دار الفكر، بيروت   )248 /2ج  (صول الفقه االسالمي    أوهبة الزحيلي،   
 .م، بيروت، لبنان2000هـ1421، 2مؤسسة الرسالة، ط )204-203(القواعد األصولية في اختالف الفقهاء، 

 .جنس) أ(في ) 3(
 .كعادة وهو خطأ ) أ(في ) 4(
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ره، على هـذا    كون المنذور من جنسه واجب ال لغي      : ، وهي )1(وقد عِلم مما ذكرنا شروط لزوم النَّذْر      
 صـوم  )4(يفتـرض : )3( تبعاً لصـاحب البـدائع  )2(تضافرت كلمات األصحاب، فقول صاحب المجمع    

 )5(فـرض لإلجمـاع   أنه ما ينبغي على هذا لكن األظهر    رمضان وصوم المنذور والكفارة على غير     
 . )6(على لزومه

                                                
 .النذور) أ(في ) 1(
مجمع البحرين وملتقى النهرين في فروع الحنفية، وهو لإلمام أبي علي مظفر الدين أحمد بن علي بـن ثعلـب                    ) 2(

هـ جمع فيـه مسـائل القـدوري        694البغدادي، البعلبكي األصل، الحنفي، المعروف بالساعاتي المتوفى سنة         
) 51(اللكنوي، الفوائد البهيـة  ) 212-1/208(القرشي، الجواهر المضية    : انظر. والمنظومة مع زيادات ورتبه   
: انظـر ) . 4/433(ذيل حاجي خليفة، كشف الظنون    : ، وانظر )1601-2/1599(حاجي خليفة، كشف الظنون     

 ) .124(، الشرنباللي، مراقي الفالح )2/277(ابن نجيم، البحر الرائق 
ن مسعود بن أحمد الكاساني، ملـك       وصاحبه هو أبو بكر عالء الدين ب      ) 2/84(الكاساني، بدائع الصنائع    : انظر) 3(

العلماء تفقه على صاحب التحفة السمرقندي، وقرأ عليه معظم تصانيفه، والكتاب شرح للتحفـة، أعجـب بـه                  
تـوفي  (شرح تحفته وتـزوج ابنتـه   : السمرقندي فزوجه ابنته العالمة فاطمة فجعل الشرح مهرها، فقال الفقهاء     

ـ 587رحمه اهللا سنة     حاجي ) 91(اللكنوي، الفوائد البهية    ) 28-4/25(الجواهر المضية   القرشي،  : انظر) .  ه
 ) .1/371(خليفة، كشف الظنون 

 .بفرض، وما أثبته أصح) أ(في ) 4(
، }71: يـونس {  العزم، قال تعالى ﴿ فََأجِمعواْ َأمـركُم ﴾ : يأتي لمعنيين، األول: اإلجماع، واإلجماع لغةً) أ(في ) 5(

فهو اتفاق أمة محمد صلى اهللا عليه وسلم بعد         : وأما اصطالحاً .... أجمع القوم على كذا   : اإلتفاق، يقال : والثاني
الشوكاني، : انظر. وذهب جمهور الفقهاء إلى كونه حجةً،     . وفاته في عصٍر من األعصار على أمٍر من األمور        

حسـن محمـد    تحقيق محمد   ) 260-1/253(محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصول            
 .م، بيروت، لبنان1999هـ1419، 1حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، ط

أنه وإن ثبت لزوم كل منهما ـ صوم النـذر والكفـارة ـ     : وحاصله: قال في رد المحتار. على لزومه) أ(في ) 6(
و شان الفروض القطعية    عمالً بالكتاب واإلجماع لكن لم يثبت لزومهما علماً بحيث يكفر جاحد فرضيتهما كما ه             

: قال في البحر  . كرمضان ونحوه، وعلى هذا فكان المناسب ذكر الكفارات في قسم الواجب كما فعل ابن الكمال              
واألظهر أن ال يضم المنذور بقسميه إلى المفروض كما اختاره في البدائع والمجمع ورجحه فـي الكمـال بـن       

 بعـد   ئهل قسم الواجب صوم التطوع بعد الشروع وصوم قضا        ن يجع أالهمام، فتح القدير لإلجماع على لزومه و      
القدوري، أبو الحسين أحمد بن محمد البغدادي، متن القدوري علـى مـذهب   : انظر. عتكافاإلفساد، وصوم اال  

الساعاتي، أحمـد   .م مصر 1966، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح،       )29(اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان ص     
، 1تحقيق إليـاس قـبالن، ط  ) 203(مجمع البحرين وملتقى النيرين في الفقه الحنفي (ي، بن علي بن ثعلب الحنف 

، الموصـلي، االختيـار     )344/ 1(السمرقندي، تحفة الفقهـاء     . م، بيروت 2005هـ1426دار الكتب العلمية،    
 .)1/313(، الزيلعي، تبيين الحقائق )181، 1/108(
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 ]شرط تبيت النية[
في رمضان والمنـذور المعـين      :  يعتبر فيه، فقلنا    في الكل والكالم في وقتها الذي      )1(وال بد من النية   

ما قبل نصف النهار في صوم ذلك النهار وفيما سوى ذلـك             إلى   والنفل تجزيه النية من بعد الغروب     
 فـي  )2( من غير تعيين البد من وجودهـا    *من القضاء والكفارات والمنذور المطلق كنذر صوم يوم         

 .)3(الليل
 . )5(ر النفل إال من الليلال تجزي في غي :)4(وقال الشافعي

                                                
والمراد هنا قصد الصـوم فمتـى       .  شيء وعزمه عليه، من غير تردد      هي القصد وهو اعتقاد القلب فعل     : النية) 1(

 ) .3/1670(الفقه اإلسالمي وأدلته : انظر. خطر بقلبه بالليل أن غداً من رمضان وأنه صائم فيه فقد نوى
 ) . ب من ج / 200( نهاية *

 .وجوبها) أ(في ) 2(
، السمرقندي، تحفة الفقهاء )63 ـ  3/62 (طالسرخسي، المبسو، مختصر الطحاوي، )30(متن القدوري : انظر) 3(

، حاشية ابـن عابـدين      )2/280(، ابن نجيم، البحر الرائق      )86- 84/ 2(، الكاساني، بدائع الصنائع     )1/349(
 2، دار الفكـر، ط )3/598(، العيني، محمود بن أحمد، العيني، العيني، البناية فـي شـرح الهدايـة            )3/305(

، تحقيق  )76(جوزي، سبط ابن الجوزي، إيثار اإلنصاف في أثار الخالف،          ابن ال . بيروت ،1990 –هـ  1411
 .م 1987، 1ناصر العلي الناصر الخليفي، دار السالم، ط

ى مكـة   هـ حملته أمه إل150 نسبة إلى شافع، ولد بغزة سنة      أبو عبد اهللا محمد بن إدريس بن العباس الشافعي        ) 4(
وهو ابن سنتين، طلب العلم صغيراً، وقرأ الموطأ على مالك، ولذلك يقول أخبرنا مالك، اجتمع له علـم أهـل                    
الرأي والحديث فتصرف في ذلك حتى أصل األصول وقعد القواعد حتى أذعن له الموافـق والمخـالف وهـو                

ـ 204 المجدد ألمر الدين على رأس المائتين، تحول إلى مصر ومات فيها سنة            أبو عمـر   : القرطبي: انظر.  ه
 66(يوسف بن عبد البر النمري، اإلنتقاء في فضائل األئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم، ص                 

دار ) 361/ 1(الذهبي، أبو عبد اهللا شمس الدين محمد، تذكرة الحفاظ،  . دار الكتب العلمية و بيروت    ) وما بعدها 
، الخزرجى، صفي الـدين أحمـد بـن عبـد اهللا            )143/ 2 (ن حجر، تقريب التهذيب   ابإحياء التراث، بيروت،    

 القشيري، مسلم بن الحجاج. ، حلب 1971،  2مكتبة المطبوعات اإلسالمية، ط   ) 326( ص   الخالصةاألنصاري،  
، 1قري، الجامعة اإلسـالمية، ط تحقيق عبد الرحمن محمد بن أحمد القش) 1/503(، الكنىبن مسلم أبو الحسين،  

، دار  )157(، ص   ، طبقات الحفاظ  السيوطي، أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر       .  هـ، المدينة المنورة   1404
  هـ، بيروت1403، 1الكتب العلمية، ط

ث وقال أكثر أصحابنا ال يجوز إال بنية مـن الليـل لحـدي          : ... قال في المهذب  : مذهب الشافعي في تبيت النية    ) 5(
أما صوم  . حفصة رضي اهللا عنها، وألن أول وقت الصوم يخفى فوجب تقديم النية عليه بخالف سائر العبادات               

، دار الكتـب    )2/141(الشافعي، أبو عبد اهللا محمد بـن إدريـس، األم،           . النفل فيصح صومه بنية قبل الزوال     
 النـووي، المجمـوع   ،  )331/ 1(المهذب  الشيرازي،  .  هـ، بيروت  1405،  2العلمية، والمكتب اإلسالمي، ط   

، تحقيـق   )2/519(، الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد، الوسيط في المـذهب،              ) وما بعدها  6/302(
الشربيني، محمد الخطيـب، مغنـي   .  هـ، القاهرة  1417،  1أحمد محمود إبراهيم ومحمد تامر، دار السالم، ط       

 ) .217/ 2 (اإلقناعالشربيني، . دار الفكر بيروت) 423/ 1(المحتاج، 
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] صنف ذكر خالف الشافعي رحمـه      والم. )3( في النفل وغيره   )2(]ال تجزي إال من الليل     :)1(وقال مالك
 .اهللا
 

 . )الخ...ال صيام لمن  (صلى اهللا علیھ وسلموجه قوله في الخالفية، قوله : قوله
 ، )4(ربعةنن األفما ذكره رواه أصحاب الس: استدل بالحديث والمعنى أما الحديث 

                                                
 اإلمام الحافظ المدني الفقيه إمام دار الهجـرة، قـال   أبو عبد اهللا مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر األصبحي          ) 1(

االسـتواء  : الك أنه قال  صح عن م  . إمام أهل الحديث مالك   : وقال وهيب . إذا ذكر العلماء فمالك النجم    : الشافعي
توفي فـي المدينـة   ( وثمانين سنة وقد عاش ستاً. معلوم والكيف مجهول واإليمان به واجب والسؤال عنه بدعة  

ـ 179 العسقالني، أبو الفضـل    )  وما بعدها  9(، االنتقاء   ) وما بعدها  1/207 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  : ، انظر ) ه
 . م، سوريا1986، 1، دار الرشيد، ط)2/223 (ذيبابن حجر، تقريب التهأحمد بن علي بن حجر، 

 ) أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] ال تجزي إال من الليل: وقال مالك[) 2(
النية شرطٌ في صحة كل صوٍم من فرٍض ونفٍل ونذٍر معيٍن أو مستحٍق في الذمة وال تجزيء النية             : عند المالكية ) 3(

 إال  اًال يتأخر عن بعض زمانها وألنه قلما يكـون الصـائم صـائم            بعد الفجر لشيٍء من أنواع الصيام فوجب أ       
، )1/220(المدونـة  : انظـر .  منه أصـله اإلمسـاك  بوجوده فال يصح الصوم بعد مضي جزء من اليوم عرياً      

. تحقيق محمد عليش، دار الفكـر، بيـروت       ) 521-1/520(الدردير، أبو البركات سيدي أحمد، الشرح الكبير        
المعونـة  . المكتبة التجارية الكبرى ودار الفكـر بيـروت       ) 1/477(، حاشية الدسوقي،    الدسوقي، محمد عرفة  

 ) .2/373(، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل )1/456-457(
عـن  ) 2238 ص 2344رقـم   (زدي، سنن أبـي داود،      ألسحق ا إالسجستاني، أبو داود سليمان بن األشعث بن        ) 4(

، دار السالم   3ي الصوم، إشراف عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، ط         ، كتاب الصيام، باب النية ف     حفصة مرفوعاً 
 .الرياضوالتوزيع،للنشر 

، عن حفصـة  1719 ص 730رقم (ى بن سورة بن موسى، سنن الترمذي، سالترمذي، أبو عيسى محمد بن عي 
آل الشـيخ،   كتاب الصيام، باب ما جاء ال صيام لمن لم يعزم من الليل، إشراف عبد العزيز بن محمد                  . مرفوعاً

 . ، دار السالم للنشر والتوزيع، الرياض3ط 
 2338رقـم  (النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي القزويني، سنن النسائي، عن حفصة مرفوعـا   

كتاب الصيام باب ذكر اختالف الناقلين لخبر حفصة فـي        ) 2238 ص   2341رقم  (وموقوفا عليها   ) 2238ص  
ابن ماجة، أبو عبداهللا    .، دار السالم للنشر والتوزيع، الرياض     3 محمد آل الشيخ، ط    ذلك، إشراف عبد العزيز بن    

 في أبـواب مـا   عن حفصة موقوفاً  ) 2578 ص   1700رقم  (محمد بن يزيد الربعي القزويني، سنن ابن ماجة،         
زيـز آل   باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في ذالك، إشراف مجمد بن عبد الع         -جاء في الصوم    

 .، دار السالم للنشر والتوزيع، الرياض3الشيخ، ط
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وال ) (يبيـت ( يجمع بالتشديد والتخفيـف  )1()ال صيام لمن لم ينو الصيام من الليل   (واختلفوا في لفظه    
 .)2(ةرواية ابن ماج) صيام لمن لم يفرضه من الليل

 ،)6( إال من كالم ابن عمر)5(، ولم يروه مالكٌ رحمه اهللا في الموطأ)4( ووقفه)3(واختلفوا في رفعه

                                                
: لم أره، وذكره الزيلعـي :  قال الحافظ– لم ينو –هذا الحديث لم أجده في السنن كما أشار إلى ذلك الكمال بلفظ        ) 1(

، مرفوعاً ...مرفوعاً، ورواه يحيى بن أيوب ... سحق بن حازم    إسألت أبي عن حديث رواه      : قال ابن أبي حاتم   
ال أدري، ألن عبداهللا بن أبي بكر أدرك سالماً، وروى عنه، وال أدري سـمع هـذا                 : قلت له أيهما أصح ؟ قال     

الحديث منه، أو سمعه من الزهري عن سالم، وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن حمزة بن عبداهللا بن عمر     
 اهللا بن يوسف الحنفي، نصـب       د عب  محمد والزيلعي، جمال الدين أب   : عن حفصة قولها، وهو عندي أشبه، انظر      

العسقالني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضـل،         . م، بيروت 1973،  2، المكتب اإلسالمي، ط   )2/434(الراية،  
 .، المدينة المنورة1964، السيد عبداهللا هاشم اليماني المدني، )2/188(تلخيص الحبير، 

، اإلمام الحافظ صاحب السنن، أحد األئمة، صنف السـنن          زوينيأبو عبداهللا محمد بن يزيد الربعي ابن ماجة الق        ) 2(
: والتفسير والتاريخ، سمع بخراسان والعراق والحجاز ومصر والشام وغيرها من البالد، قال أبو يعلى الخليلـي           

ابـن حجـر،    : انظر) . هـ273 هـ توفي سنة     209لد سنة   و(ثقةٌ كبير متفقٌ عليه محتج به له معرفة وحفظ          
السيوطي، طبقـات   ،  )2/636 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  ،  )365 (الخزرجي، الخالصة ،  )2/220 (تقريب التهذيب 

 ) .96 (الحفاظ
هو ما أضيف إلى النبي صلى اهللا عليه و سلم من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان متصـال            : الحديث المرفوع ) 3(

منقطعا بسقوط الصحابي منه أو غيره، فالمتصل قد يكون مرفوعاً وغير مرفوٍع، والمرفوع قد يكون متصالً            أو  
السيوطي، أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر، تدريب الـراوي       : انظر. وغير متصٍل، والمسند متصل مرفوع    

ـ     ) 1/183(في شرح تقريب النواوي،      . هــ، مصـر  1385عادة، تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، مطبعة الس
 .م، بيروت1979، 1، دار الكتب العلمية، ط)123(القاسمي، محمد جمال الدين، قواعد التحديث، 

هو المروي عن الصحابة قوالً لهم أو فعالً أو تقريراً متصـالً إسـناده إلـيهم أو منقطعـا،                : الحديث الموقوف ) 4(
ري نحوه، وفقهاء خراسـان يسـمون الموقـوف أثـراً     وقفه فالن على الزه: فيقال. ويستعمل في غيرهم مقيداً 

". عند المحدثين كل هذا يسمى أثراً، أي ألنه مأخوذ من أثرت الحديث أي رويتـه    : "والمرفوع خبراً قال النووي   
 .المصدر نفسه : انظر. الموقوف ليس بحجة على األصح

ة وحفصة رضـي اهللا عـنهم، كتـاب         األصبحي، مالك بن أنس، رواه في الموطأ موقوفاً عن ابن عمر وعائش           ) 5(
 .المكتبة الثقافية، بيروت ) 1/270(الصيام باب من أجمع الصيام قبل الفجر، 

، العدوي، ولد بعد مبعث النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم    أبو عبد الرحمن عبد اهللا بن عمر بن الخطاب القرشي         ) 6(
 سنة، وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة، وكـان مـن   ةغره يوم أحد وهو ابن أربع عشربيسير، واستص 

 لألثر، وكان ممن يصلح للخالفة فعين لذلك يوم الحكمين مع وجود مثل اإلمام علـي وفـاتح                  أشد الناس إتباعاً  
ـ 74توفي سنة   (العراق ونحوهما رضي اهللا عنهما       ى بن محمـد، ُأسـد       الحسين عل  والجزري، أب : انظر) .  ه

العسقالني، أبو الفضل أحمد    . ، بيروت 1996،  1، تحقيق عادل الرفاعي، دار إحياء التراث، ط       )3/347 (الغابة
، بيت األفكار الدولية، اعتنى بـه حسـان عبـد    )5495/808( في تمييز الصحابه،    ، اإلصابة بن علي بن حجر   

 ==البغدادي، أحمـد  ) . 175 (الخزرجي، الخالصة  ) .1/73 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  . المنان، عمان، الرياض  
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واألكثر على وقفه، وقـد  [  رضي اهللا عنهم،صلى اهللا علی ھ وس لم   زوجي النبي   )2( وحفصة )1(وعائشة
ص لى اهللا علی ھ   قال رسـول اهللا  :  قالت )5(] يبلغ به حفصة   )4( عن الزهري  )3(رفعه عبد اهللا بن أبي بكر     

  )6(ووقفه عنه على حفصةَ، معمر) من لم يجمع قبل الفجر فال صيام له (وسلم

                                                                                                                                              
، 1، تحقيق على محمد البخاري، دار الكتـب العلميـة، ط  )1/170(بن على أبو بكر الخطيب، تاريخ بغداد،     ==

 .، بيروت 1992
ء مطلقاً، وأفضل أزواج النبي صـلى اهللا         رضي اهللا عنهما أم المؤمنين، أفقه النسا       عائشة بنت أبي بكر الصديق    ) 1(

تفقه بها . عليه وسلم إال خديجة، ففيها خالفٌ شهير، كان أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرجعون إليها        
، )12120/1726 (ابن حجر، اإلصـابة   ،  )7/205 (الجزري، ُأسد الغابة  : انظر.  والتابعين ةجماعة من الصحاب  

 ) .16 (السيوطي، طبقات الحفاظ، )1/27 (الذهبي، تذكرة الحفاظ
 رضي اهللا عنهما أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى اهللا عليه وسلم بعد خنيس بـن         حفصة بنت عمر بن الخطاب    ) 2(

زوجتـك فـي    نها  إنها صوامة قوامة، و   إ: وقال. حذافة سنة ثالث طلقها تطليقة ثم ارتجعها، أمره جبريل بذلك         
انظـر  . حفظ عندها القرآن بعد أن جمعه أبو بكر رضي اهللا عنه توفيت سنة إحدى وأربعـين هجريـاً                 . الجنة

) 11721/1665 (ابـن حجـر، اإلصـابة     ) 2/594 (ابن حجر، تقريب التهذيب   ،  )7/47 (الجزري، ُأسد الغابة  
، دار  )8/58) (طبقـات ابـن سـعد     (الزهري، محمد بن سعد بن منيع أبو عبد اهللا البصري، الطبقات الكبرى             

 .صادر، بيروت
ربما على ظن أنه عبداهللا بن أبي بكر الصديق رضي اهللا عنهما، وليست في النسـخ                ] رضي اهللا عنه  ) [ط(في  ) 3(

وهو أبو محمد عبد اهللا بن أبي بكر بن محمد بن عمر األنصاري المدني، ثقة ثبـت كثيـر الحـديث                . األخرى
أجمع على توثيقه وجاللتـه     . كان من أهل العلم والبصيرة    : وقال مالك . أنه شفاء : ثهعالماً، وقال أحمد عن حدي    

ـ 70هـ وعمره   135توفي رحمه اهللا سنة     (وعلمه،   العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر،         : انظر)  ه
ابـن  ، )192 (الخزرجي، الخالصةهـ، الهند،   1325،  1، دار المعارف النظامية، ط    )5/164(،  تهذيب التهذيب 

 ) .1/405 (حجر، تقريب التهذيب
 اإلمام ولد سنة خمسين، اعلم الحفاظ حدث عـن  أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب الزهري المدني          ) 4(

قـال  .  األلواح والصحف، يكتب كلما سمع     طبقة صغار الصحابة وكبار التابعين كان يطوف على العلماء ومعه         
ما استودعت قلبـي    : قال عن نفسه  . لم يبق أحد أعلم بسنٍة ماضيٍة من الزهري       : عمر بن عبد العزيز رحمه اهللا     

ـ 124( مات سنة    ةعلماً فنسيته، حفظ القرآن في ثمانين ليل       ابـن  ، )1/108 (الذهبي، تذكرة الحفاظ: انظر) .  ه
 ) .1/114 (القشيري، الكنى، )2/207 (حجر، تقريب التهذيب

ما بين المعقوفتين ليسـت فـي   ] واألكثرعلى وقفه، وقد رفعه عبد اهللا بن أبي بكر عن الزهري يبلغ به حفصة             [) 5(
 ) .أ،ب(

اضل، إال أن في روايته عن ثابـت         نزيل اليمن، ثقة ثبت ف     أبو عروه معمر بن راشد األزدي الحراني البصري       ) 6(
واألعمش وهشام بن عروه شيئا، وكذا فيما حدث به في البصرة، أخرج له البخاري من رواية أهـل البصـرة                   

ـ 54 أو   53توفي سنة   (عنه فيما توبعوا عليه      ابن حجر، تقريـب    ،  )1/190 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  : انظر)  ه
  .)1/625 (القشيري، الكنى، )2/266 (التهذيب
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، وعبداهللا بن أبي بكر ثقة، والرفع زيادة وهي من الثقـة            )3( ويونس أأليلي  )2(ابن عيينه  و )1(والزبيدي
  ،)4(مقبولة

                                                
 .والزبير، وهو خطأ ) ط(الزبيري، وفي ) أ، ب(في ) 1(

قد احتوى هذا ما بين جنبي      : قال الزهري عنه  .  الحمصي القاضي  أبو الهذيل محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي       
مات . (ام مع الزهري أكثر من عشرين عاما      أق. كان أعلم أهل الشام بالفتوى والحديث     : قال ابن سعد  . من العلم 

 ابـن حجـر، تقريـب التهـذيب    ، )1/162 (الذهبي، تذكرة الحفـاظ : انظر) .  سنة70 هـ وعمره    146سنة  
 ) .78 (السيوطي، طبقات الحفاظ، )2/215(

 هـ،  107 ثم المكي، محدث الحرم، ولد سنة        أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهاللي الكوفي          ) 2(
لـوال  : قال الشـافعي .  سنة70وطلب العلم في صغره، واتفق األئمة على االحتجاج به لحفظه وأمانته وقد حج        

بن عيينـة   كان ا : قال العجلي . ال أعلم أحداً أعلم بالتفسير منه     : قال ابن وهب  . مالك وسفيان لذهب علم الحجاز    
ـ 198سنة  (وحديثه نحواً من سبعة اآللف ولم يكن له كتب توفي           . ثبتا في الحديث   الذهبي، تذكرة  : انظر) .  ه

 ) .2/732 (القشيري، الكنى، )1/302 (ابن حجر، تقريب التهذيب، )1/262(، الحفاظ
. ، مولى آل سفيان، ثقة إال أنه في روايته عن الزهري وهماً قلـيالً أبو يزيد يونس بن يزيد بن أبي النجاد أأليلي    ) 3(

توفي سـنة   (ليس بحجة ربما جاء بالشيء المنكر       : قال ابن معين  . كتابه صحيح، ووثقه النسائي   : قال ابن مهدي  
، ميزان االعتدال ، الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد  )11/450 (ابن حجر، تهذيب التهذيب   : انظر) . هـ159

 1995هـ1416، 1تحقيق الشيخ محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، ط    ) 488(
 .م، بيروت 

هي ما ينفرد به بعض الرواة الثقات من التابعين فمن بعدهم من الحفاظ من ألفاظ فقهية علـى        : الزيادة في المتن  ) 4(
 . رواة الحديث حديث عرف بنص معين دون غيره من

والذي نختاره من هذه األقوال أن الزيادة مقبولة على كل الوجوه إذا كان راويها عـدالً                : قال الخطيب البغدادي  
وفي الجملة، فإن استخالص مذهب إمام معين في        :جتهاد في الحديث  قال صاحب كتاب اال   . حافظاً ومتقناً ضابطاً  

حديث واحد أو اثنين، بل ال بد من استقراء كالمه في الزيـادات             حكم زيادة الثقات اليتم من خالل كالمه على         
 . كلها الستخالص مذهبه
هي ما ينفرد بزياداتها بعض الرواة الثقات من التابعين فمن بعدهم من وصٍل للمرسل أو               :وأما الزيادة في السند     

تحقيـق  ) 469-464(الرواية، الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي، الكفاية في علم   : انظر. رفٍع للموقوف 
ابن حجر العسقالني، أبو الفضل أحمد بن       . م، بيروت 1985هـ  1405أحمد عمر هاشم، دار الكتاب العلمية و        

وانظر الموضـوع بتفصـيل علمـي    ) 694-2/680(علي بن حجر، شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر           
دار ) 491-443(شريف وأثره في الفقه اإلسالمي،      متكامل في، بقاعي، علي نايف، اإلجتهاد في علم الحديث ال         

 .م، بيروت، لبنان1998هـ1419، 1البشائر اإلسالمية للطباعة، ط
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من لـم   (عن عائشة رضي اهللا عنها عن النبي صلى اهللا عليه وسلم             )1(عند الدار قطني  ) يبيت(ولفظ  
 عـن   )3( عبـاد  تفرد بـه عبـد اهللا بـن       : ، وقال الدارقطني  )2()يبيت الصيام قبل الفجر فال صيام له      

عباد غيـر    بأن عبد اهللا بن   :  عليه، ونظر فيه   )5(وأقره البيهقي   بهذا اإلسناد وكلهم ثقات،    )4(]المفضل[
 .  ليس بالقوي وهو من رجاله)6(مشهور، ويحيى بن أيوب

                                                
العلـم صـغيراً     الدارقطني، طلب    أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان البغدادي             ) 1(

وله مصنفات يطول ذكرها،    ... كان إماماً في الحفظ والورع والقراءة والنحو        . ورحل في طلب العلم والحديث    
ـ 385توفي رحمه اهللا سنة     (كان فريد عصره وإمام وقته      : قال الخطيب   الذهبي، تـذكرة الحفـاظ    : انظر) .  ه

 ) .16/449(ء الذهبي، سير أعالم النبال) 12/34(تاريخ بغداد ) 3/991(
، وعـن حفصـة    )1/151،  2193رقم  (رواه الدارقطني، علي بن عمر، سنن الدارقطني، عن عائشة مرفوعاً،           ) 2(

وعن ميمونة بن سعد مرفوعاً ) 2196رقم (وعن حفصة موقوفا ) 1/152، 2195 و   2194رقم  (مرفوعا أيضا   
م، 1996هــ   1417،  1لميـة، ط  تحقيق مجدي بن منصور بن رشيد الشورى، دار الكتـب الع          ) 2197رقم  (

 .بيروت
شيخ سكن مصـر يقلـب   : قال ابن حبان.  نزل مصر و حدث عن المفضل ابن فضالة     عبداهللا بن عباد البصري   ) 3(

، تحقيق )2/46(البستي، أبو حاتم محمد بن حبان، المجروحين،       : انظر. 132األخبار، وهو ضعيف، توفي سنة      
) 2/46(العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر، لسان الميزان           . حمود إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب     م

 .، بيروت1986، 3تحقيق دائرة المعارف النظامية الهند، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ط
يـد بـن ثمامـة      أبو معاوية المفضل بن فضالة بن عب      : هذا الصواب وفي جميع النسخ الفضل وهو خطأ، وهو        ) 4(

: وقال أبـو داوود . ثقة: وقال ابن معين . القتباني المصري القاضي ثقة فاضل عابد، أخطأ ابن سعد في تضعيفه          
ـ 181توفي رحمه اهللا    . (كان مجاب الدعوة   الذهبي، تـذكرة   ) 2/204 (الزهري، طبقات ابن سعد   : انظر) .  ه

 ) .271(/2 ابن حجر، تقريب التهذيب، )1/251 (الحفاظ
، اإلمام الحافظ صاحب التصانيف؛ ولـزم الحـاكم   أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسرو جردي       ) 5(

 لم يسبق إليها منها السنن الكبرى، والصغرى، وشـعب          وتخرج به، كتب الحديث وحفظه من صباه وعمل كتباً        
الـذهبي، تـذكرة   : انظـر ) .  هـ458توفي رحمه اهللا سنة (النبوة، وجلُّ كتبه مطبوعة اليوم    اإليمان، ودالئل   

، دار الفكـر،    )12/94 (، البداية والنهايـة    الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي     و، ابن كثير، أب   )3/1132 (الحفاظ
 .م، بيروت1977، 2ط

، فقيه أهل مصر ومفتيهم، صدوق ربما أخطأ، وثقه ابـن معـين،             أبو العباس يحيى بن أيوب الغافقي المصري      ) 6(
وحديثه في الكتب الستة مات رحمه      : قال الذهبي . سيء الحفظ، كان قاضياً بها وهو عندي صدوق       : وقال أحمد 

ـ 168اهللا   ـ تقربن حجر،   ا) 2/204 (الزهري، طبقات ابن سعد   ،  )1/227 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  انظر  .  ه ب ي
 ) .2/343(التهذيب 
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 )3(روى عنه روح بـن الفـرج      : وقال .األخبار )2(عبد اهللا بن عباد البصري يقلب     : )1(وقال ابن حبان  
 . )4(عهنسخة موضو

لفقد النية فيه، إذ الفرض اشتراطها فـي صـحة           األول   وألنه لما فسد الجزء   : وأما المعنى فهو قوله   
 .الصوم، ولم توجد في األجزاء األولى من النهار فسد الباقي 

                                                
، وأبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي، اإلمام الحـافظ صـاحب التصـانيف               )2/46(المجروحين،  : انظر) 1(

قـال  . كان من أوعية العلـم    : قال الحاكم . صنف المسند الصحيح، والتاريخ، والثقات، والضعفاء والمجروحين      
ـ 354توفي رحمه اهللا سنة     . ( فهيماً كان ثقة نبيالًَ  : الخطيب ابن ،  )3/920 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  : انظر) .  ه

 ) .45-6/44(، الباباني، هدية العارفين )3/506(، ميزان االعتدال )11/295 (كثير، البداية والنهاية
وقلـب  . وله عن وجهه  ح: قَلَبه يقِْلبه ) : قلب(قال الفيروز أبادي في القاموس المحيط مادة        . التحويل: القلب لغةً ) 2(

هو الحديث الذي أبدل فيه راويه شيئاً بآخر، في         : " صطالحاًاوأما الحديث المقلوب    . حوله طهراً لبطن  : الشيء
 أنه ضـعيف، ألنـه      – ما وقع فيه القلب سهواً       –وحكم هذا القسم    : وأما حكمه . السند أو المتن، سهواً أو عمداً     

وأما ما وقع فيه القلب عمداً فيكون من نـوع    . تى أحاله عن وجهه   ناشيء عن اختالل ضبط الراوي للحديث، ح      
، 3دار الفكـر، ط ) 435(عتر، نور الـدين، مـنهج النقـد فـي علـوم الحـديث               : انظر. وعضالمختلق المو 

) 2/864(العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر، النكت على ابن الصـالح            . م، دمشق 1981هـ1401
 .هـ، الرياض1417، دار الراية للنشر والتوزيع، 4ر، طتحقيق ربيع بن هادي عمي

 وابـن  ة مولى محمد بن سابق ويقال له أبو الزنباع، صدوق روى عنه ابن ماج     روح ابن الفرج البزاز البغدادي    ) 3(
ـ 354توفي سنة   (أبي الدنيا،     ابن حجر، تقريـب التهـذيب     ) 3/296 (ابن حجر، تهذيب التهذيب   : انظر) .  ه

، تحقيق محمد صالح عبد العزيـز مـراد،         2369، رقم   القشيري، الكنى الذهبي، المقتنى في سرد     ) . 1/253(
 . هـ، المدينة المنورة1408، 1الجامعة اإلسالمية، ط

 ) .435-4/433(، وانظر جميع ما ذكر سابقاً في نصب الراية )2/46(المجروحين، : انظر) 4(
هو المختلق المصنوع، إعلم أن الحديث الموضوع شر األحاديث الضعيفة وال تحل روايته             : حديث الموضوع وال

ألحٍد علم حاله في أي معنى كان إال مقروناً ببيان وضعه، بخالف األحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها فـي                   
مرو عثمان بـن عبـد الـرحمن        ابن الصالح، أبو ع   : انظر. الباطن حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب      

 .م، بيروت1978هـ 1398دار الكتب العلمية، ) 47(الشهرورزي مقدمة ابن الصالح 
ال : أنه موقوف، وقـالوا :  وأما حديث تبييت النية فقد قال ابن أبي حاتم وأبو داود و الترمذي والنسائي وغيرهم 

وال تزيـد  . ماله عندي ذلك اإلسناد:  أحمدوقال. هو حديث فيه اضطراب   : يصح رفعه، وقال البخاري في العلم     
 والحديث حسن يحتج به     النووي، المجموع وقال النووي في    . أقوال العلماء في هذا الحديث عما ذكره المصنف       

، )435 - 2/433(نصـب الرايـة،   : انظـر . اعتماداً على رواية الثقات الرافعين له، والزيادة من الثقة مقبولة     
العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي بـن        . 1973حقيق السيد عبداهللا هاشم مدني،      ، ت )2/186(تلخيص الحبير   

المارديني، عالء الدين علي بن عثمـان الشـهير بـابن           ) . 1/275(حجر، الدراية في تخريج أحاديث الهدايه،       
 .هـ1352، 1، دار صادر، ط)4/202(التركمان، الجوهر النقي ذيل السنن الكبرى، 
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وإن وجدت النية فيه ضرورة عدم انقالب الفاسد صحيحاً وعدم تجزي الصوم صـحةً وفسـاداً، ال                 
ما اقترن بالنيـة صـح الكـل ضـرورة، ذاك ألن       صحةً وفساداً، وقد صح)2(تجزأ لم ي)1(]لما[يقال  

 على النشاط وقد ينشط في بعض       )5( عندي، ألنه مبني   )4(هذا بخالف النفل ألنه متجزٍ    .  مقدم )3(المحرم
 .اليوم 
أخَـفُ   في النفل، اعتباراً له      )7(همساكات في أول يوم على وجود النية في باقي        تتوقف اإل :  نقول )6(أو

ثم يدل  .  الفرض )9(جازت صالته قاعداً وراكباً غير مستقبل القبلة بخالف        *)8(حاالً من الفرض، حتى   
ص لى  دخل علي رسول اهللا : ( عن عائشة رضي اهللا عنها قالت      )10(على هذا االعتبار ما أخرجه مسلم     

 يوماً آخر   )11(ثم أتانا . ئمإني إذاً صا  : فقال. ال: هل عندكم شيء ؟ فقلنا    :  ذات يوم فقال   اهللا علی ھ وس لم    
 .)12(يا رسول اهللا ُأهِدي لنا حيس: فقلنا

                                                
 ) .أ(المعقوفتين ليست في ما بين ] لما[) 1(
 .متجري، وكالهما خطأ) ب(يجز، و في ) أ(في ) 2(
 .الحزم، وكالهما خطأ) ب(الجرم، وفي ) أ، ج(في ) 3(
 .متجزي، وهو خطأ ) أ، ب(في ) 4(
 .منهي، وهو حطأ ) ج(في ) 5(
 .لو ) أ(في ) 6(
 .بابه ) أ(في ) 7(
 .حين ) أ(في ) 8(
 ) .أ من أ / 236( نهاية *

 .، وال حاجة لها)ج، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] علة[ )9(
 بن مسلم القشيري النيسابوري، اإلمام الحافظ، صاحب الصـحيح، عـالم فقيـه،       أبو الحسين مسلم بن الحجاج    ) 10(

 أديم السماء كتـاب     ما تحت : صنف كتابه الصحيح من ثالثمائة ألف حديث مسموعة، قال أبو علي النيسابوري           
. ما وضعت شيئا في كتابي هذا المسند إال بحجة وما أسقطت شيئا إال بحجـة       : أصح من كتاب مسلم، قال مسلم     

ـ 261 هـ توفي سنة     204ولد سنة   ( ، )3/100(، تاريخ بغـداد     )2/588 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  : انظر) .  ه
 ) .320 (الخزرجي، الخالصة، )2/245 (ابن حجر، تقريب التهذيب

 .أتى ) ب، ج، ط(أتاني، وفي ) أ(هكذا في صحيح مسلم وفي ) 11(
هو الطعام المتخذ من التمر واألقط والسمن، تخلط وتعجن وتسوى كالثريد، وقد يجعل ِعوض األقـط              : الحيس) 12(

غريـب   السعادات المبارك بن محمد الجزري، النهاية فـي          وابن األثير، مجد الدين أب    : انظر. الدقيق أو الفتيت  
المقـري،  . تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطباخي، دار الكتب العربية، القاهرة          ) 1/467(الحديث  

، دار الحـديث،  )ح ي س(مـادة  ) 98 (المقـري، المصـباح المنيـر     أحمد بن محمد بـن علـي الفيـومي،          
 .م، القاهرة2003هـ1424
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 . )2() فلقد أصبحت صائماً، فأكل)1(أرينيه: فقال
أما . ذلك بدليل يوجب     على النفل، ثم تأويل مرويه     )4( بالنص والقياس  ه حاصل استدالل  )3(ولنا: قوله
  .أعلم به، واهللا سبحانه وتعالى )5(فما ذكره وهو مستغرب النص

  رواه)  فـي النـاس أن يصـوموا غـداً         ىأنه شهد عنده برؤية الهالل فأمر أن يناد       (بل المعروف    
 . )6(الدارقطني بلفظ صريح فيه

                                                
 .آتيه ) ج(أدنيه، و ) أ(في ) 1(
كتاب الصيام، باب جواز صوم ) 863، ص   2715رقم  ( النيسابوري، صحيح مسلم،      الحجاج القشيري، مسلم بن  ) 2(

 من عذر واألولـى إتمامـه، دار السـالم للنشـر            النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفالً         
 .م، الرياض1996، 3والتوزيع، ط

 .قلنا، وهو خطأ) أ(في ) 3(
هو بيان حكم أمٍر منصوص على حكمه بإلحاقه بأمٍر معلوم حكمه بالنص عليه في الكتـاب أو السـنه                   : القياس) 4(

بأنه إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمٍر آخر منصوص على حكمه لالشتراك بينهمـا               : ويعرفونه أيضاً 
دار الفكـر،   ) 52(أصول الفقـه    ، خالف، عبد الوهاب خالف، علم       )218(أصول الفقه   : انظر. في علة الحكم  

 .، بيروت1977
أن القياس ال تعرف العلة التي تجمع بين الحكم النصوص عليه، وغير المنصوص          : والفرق بين داللة النص والقياس    

حياناً يستوي في إدراكها من اللفـط       أستنباط، بينما في داللة النص يعرف الحكم من غير استنباط بل أنه             عليه باال 
 ).142(أصول الفقه ألبي زهرة : انظر. الفقيهالفقيه وغير

ستدالل بحديث تبييت النية، وفيه هذا الخالف واالضطراب حول وقفـه ورفعـه،             ستغراب إما يأتي من اال    واال) 5(
وكذلك ما قيل عن عبد اهللا بن عباد ويحيى بن أيوب كما سبق بيانه، وهو ال يقف بحال أمام األحاديـث التـي                       

 .يأتي من األحاديث، على اعتبار أن حديث صوم عاشوراء كان فرضاًيذكرها المصنف فيما 
، رواه بلفظـه الصـريح      )140-2/138 – 2140 – 2133(رواه الدارقطني، علي بن عمر، سنن الدارقطني        ) 6(

ولم أجد اللفظ المختصر الذي ذكره المصنف، وإلى هذا أشار صاحب نصب الرايـة والدرايـة                . كتاب الصيام 
ل الترمذي هذا حديث فيه اختالف وقد رواه عن عكرمة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم مرسـال                  وقا. والتحقيق

 2117-2116) (، ورواه النسائي مرسالً ومسنداً، وذكـر أن المرسـل أولـى بالصـواب    )1715ص  / 691(
 ، )2226ص/

د في الصيام وبه يقـول  والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا تقبل شهادة رجل واح         : قال الترمذي 
ال يصام إال بشهادة رجلين ولم يختلف أهل العلم فـي          : سحقإابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة، وقال        

 تسـعاً   يكـون باب ما جـاء أن الشـهر  ) 1716-1715ص  / 689(اإلفطار أنه ال يقبل فيه إال شهادة رجلين         
 .وعشرين 



 64

النبـي   إلى جاء أعرابي: ( قال * رضي اهللا عنهم )1(وما رواه أصحاب السنن األربعة عن ابن عباس 
أتشـهد  : يعني رمضان، فقال  :  في حديثه  )2( قال الحسن  .إني رأيتُ الهاللَ  : صلى اهللا عليه وسلم فقال    

  أذِِِِّن فـي   )3(يا بـالل  : قال. نعم: أتشهد أن محمداً رسول اهللا ؟ قال      : قال. له إال اهللا ؟ قال نعم     إأن ال   
 .الليل فال نحتج به أو شهد في النهار  محتمل لكونه)5())4(] غداً[فليصوموا  الناس

                                                
 بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم               أبو العباس عبد اهللا بن عباس     ) 1(

ولد قبل الهجرة بثالث سنوات، ودعى له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأن يفقهه في الدين ويعلمه التأويـل،                    
، وأحد العبادلة من فقهاء الصحابة رضي فكان يسمى الحبر والبحر لسعة علمه،، هو أحد المكثرين من الصحابة          

، )5423/795 (ابن حجر، اإلصابة  ،  )1/173(تاريخ بغداد   . ،  )3/295 (الجزري، ُأسد الغابة  : انظر. اهللا عنهم 
 ) .2/609 (القشيري، الكنى، )1/40(تذكرة لحفاظ 

 ) .أ من ب/ 236( نهاية *

 237توفي رحمه اهللا سنة ( نزيل البصرة، صدوق، رمي بشيء من التدليس،   الحسن بن علي بن راشد الواسطي     ) 2(
 ) .1/168 (ابن حجر، تقريب التهذيب، )2/295 (ابن حجر، تهذيب التهذيب: انظر) هـ

، اشتراه وأعتقه هللا عز وجـل، كـان          المؤذن مولى أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه        أبو عبداهللا بالل بن رباح    ) 3(
مؤذن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخازناً، شهد بدراً والمشاهد كلها، وكان من السابقين لإلسالم، روى عنه   
أبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود وغيرهم من كبار الصحابة رضي اهللا عنهم، وبالل هو بالل بـن حمامـة                    

 ابـن حجـر، اإلصـابة     ) 1/305 (الجزري، ُأسـد الغابـة    : انظر) . ـه18 أو   17توفي سنة   (وحمامة أمه،   
 ) .1/110 (ابن حجر، تقريب التهذيب) 823/138(

 .ةما بين المعقوفتين ليست في جميع النسخ، وهي هكذا في رواية السنن االربع] غدا[) 4(
ورواه أبـو   . ية الهالل ، كتاب الصوم، باب في شهادة الواحد على رؤ        )1397، ص   2340رقم  (رواه أبو داود    ) 5(

 ص  2115رقم  (ورواه النسائي   . كتاب الصيام، باب ما جاء في الصوم بالشهادة       ) 1714 ص   2340رقم  (داود  
كتاب الصيام، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هالل شهر رمضان، وذكر اإلختالف على سـفيان                ) 2226

 الصيام، باب ما جاء فـي الشـهادة علـى       ، كتاب )2576 ص   1652رقم   (ةورواه ابن ماج  . في حديث سماك  
مكتبـة المعـارف للنشـر      ) 337(وذكره الشيخ األلباني، محمد ناصر الدين، في ضعيف سنن النسائي         . الرؤية

 .، الرياض 1والتوزيع، ط
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 ]نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان[

أنه صلى اهللا عليه وسلم أمر رجـالً   ()2(الصحيحين عن سلمة بن األكوع    بما في  )1(واستدل الطحاوي 
  لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم  أن أذِّن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن)3(من أسلم
 ، )6( برمضان)5(كان َأمر إيجاٍب قبل نسخه أنه  فيه دليٌل على)4()عاشوراء

                                                
لى طحا قرية بصعيد مصر، إليه انتهت رئاسـة          نسبة إ  أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمه المصري الطحاوي        ) 1(

واهللا ال جاء منـك شـيء،       :  يقرأ على أبي إبراهيم المزني، فقال له       أصحاب أبي حنيفة في مصر، كان شافعياً      
أحكام القرآن، شـرح مشـكل   : له تصانيف كثيرة منها   . فغضب من ذلك، وانتقل إلى أبي جعفر بن أبي عمران         

القرشـي، الجـواهر المضـية    : ، انظـر )321 وتوفي سنة 228ولد سنة  (رها  اآلثار، شرح معاني اآلثار وغي    
 ) .2/1728(حاجي خليفة، كشف الظنون ) . 59(اللكنوي، الفوائد البهية ) 1/271(

  خيراً محسناً رامياًن شجاعاً، شهد بيعة الرضوان سكن المدينة، كا   أبو إياس سلمة بن عمرو بن األكوع االسلمي       ) 2(
، غزا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم سبع غزوات، ولما قتل عثمان رضي اهللا عنـه خـرج إلـى                      فاضالً

ـ 74توفي رضي اهللا عنه سـنة       . (الربذة، فلم يزل هناك حتى كان قبل أن يموت بليال عاد إلى المدينة             ) .  هـ
 ) .1/318 (ابن حجر، تقريب التهذيب) 3624/525 (بةابن حجر، اإلصا، )2/494(غابه الأسد : انظر

 .من اإلسالم، وهو خطأ ) أ(في ) 3(
، كتاب الصيام، بـاب إذا نـوى بالنهـار    )150 ص 1924رقم (البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري ) 4(

ـ ، باب صوم يوم عاشـوراء، دار السـالم للن         )156 ص   2007رقم  (صوماً و   م،1996،  4ر والتوزيـع، ط   ش
 .، باب كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه)860 ص 2268رقم (رواه مسلم . الرياض

القاموس المحيط، مادة . أزاله وغيره وأبطله، وأقام شيئاً مقامه : - كمنعه   –نَسخَه   :قال الفيروزابادي :النسخ لغةً   ) 5(
رفع الشارع حكماً منه متقدماً بحكٍم      ) : " 139( مقدمته قال ابن الصالح في   : صطالحوأما في اال  ) . 334/نسخ  (
 8(عتبار في الناسخ والمنسوخ من اآلثار       وانظرللتفصيل، الحازمي، أبو بكر محمد بن موسى، اال       ". متأخر  ه  من

 .م، حلب1982هـ1403، 1تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوعي، ط) وما بعدها
ني اآلثار استدل فيه على وجوب صوم يوم عاشوراء قبـل فـرض رمضـان،     في شرح معاعقد الطحاوي باباً ) 6(

ففي هذه اآلثار نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء، ودليله أن          : وكذلك أورد األحاديث التي تدل على نسخه، وقال       
وقد رويت عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم آثار أخـر            :  وقال صومه قد رد إلى التطوع بعد أن كان فرضاً        

الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد          : انظر. دليل على أن صومه كان اختياراً ال فرضاً       فيها  
هــ،  1399،  1تحقيق مجمد زهري النجار، دار الكتب العلمية، ط       ) 75 – 2/73(شرح معاني اآلثار    . الملك،

 .بيروت 
ضاً، وعلى تقدير أنه كان فرضاً فقد نسخ بـال  والذي يترجح من أقوال العلماء أنه لم يكن فر      : وقال الحافظ ابن حجر   

إن ابن عبد البر نقل اإلجماع على أنه مستحب، وكان ابن عمر رضي اهللا              : ريب، فنسخ حكمه وشرائطه، وقال    
فـتح  العسقالني، أبو الفضل أحمد بن على بن حجر،         : عنهما يكره قصده بالصوم ثم انقرض القول بذلك، انظر        

 هــ،  1379، دار الكتب العلميـة،  1د فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، ط      تحقيق محم ) 4/246 (الباري
 ).208-205(عتبار في الناسخ والمنسوخ اال. بيروت
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  من أكل بإمساك بقية اليوم إال في يومٍ        ؤإذ ال ي رم    1(]قضـاءِ [بخـالف    مفروِض الصوِم بعينِه ابتداء( 
 .فطر فيهأرمضان إذا 

وهذا بناء علـى أن عاشـوراء   . تجزيه نيته نهاراً أنه   عِلم أن من تعين عليه صوم يوٍم ولم ينوه ليالً         
  رضي اهللا عنـه    )4( بما في الصحيحين عن معاوية     )3(ه اهللا  ابن الجوزي رحم   )2(كان واجباً، وقد منعه   

 *هذا يوم عاشوراء لم يفرض علينا صيامه فمن شـاء : (سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 
  .)5()فليصم فإني صائم، فصام الناس منكم أن يصوم

نه من مسلمة الفـتح فـإن     من أكل بالقضاء، ويدفع بأن معاوية رضي اهللا ع         مرْأيلم   أنه   وبدليل: قال
عشٍر فيكون ذلـك بعـد نسـخه بإيجـاب           أو   كان سمع هذا بعد إسالمه فإنما يكون سمعه سنة تسعٍ         

 فـي   )6(لم يفرض بعد إيجاب رمضان جمعاً بينه وبين األدلـة الصـريحة           : رمضان، ويكون المعنى  
                                                

 ) أ(ليست في ] قضاء[) 1(
وجوابه أن صوم عاشوراء لم يكن واجباً فله حكم النافلة، يدل عليه     : ورد هذا عند ابن الجوزي في التحقيق، قال       ) 2(

) 2/67(ابن الجوزي، أبو الفرج علي بن محمد، التحقيق في أحاديـث الخـالف            : انظر.  الحديث الحديث وذكر 
 .هـ، بيروت 1415، 1تحقيق مسعد عبد الحميد السعدني، دار الكتب العلمية، ط

 الصديقي البغدادي الحنبلـي الـواعظ،   أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن علي القرشي البكري   ) 3(
صاحب التصانيف السائرة في فنون العلم، سمع العلم صغيراً، بدأ الوعظ وعمرة عشر سنوات، واشتهر بالوعظ              

: مالم يحصل ألحد قط، قيل أنه حضره في بعض المجالس مئة ألف، وحضره ملوك ووزراء وخلفـاء، وقـال                  
ـ 597 وتوفي سنة    510ولد سنة   (ي ألفي مجلد،    كتبت بإصبع  الـذهبي،  ) 13/28(البداية و النهاية  : انظر) .  ه
 ) .21/365(، الذهبي، سير أعالم النبالء )4/1342 (تذكرة الحفاظ

، وأمه هند بنت عتبه أسلم هو وأبوه     بي سفيان القرشي األموي   أأبو عبد الرحمن معاوية بن صخر بن حرب بن          ) 4(
وأخوه يزيد وأمه في الفتح، أسلم سراً وكتم إسالمه عن أبيه وأمه إلى أن اسلموا، كتب الوحي لرسول اهللا صلى               
اهللا عليه وسلم، عين أميرا على الشام، ثم تنازل له الحسن بن علي رضي اهللا عنه عن الخالفة، وسـمي عـام                      

ـ 60توفي سنة   (الجماعة   ، )8575/1259 (ابن حجر، اإلصـابة   ،  )5/220 (الجزري، ُأسد الغابة  : انظر) .  ه
 ) .1/91 (القشيري، الكنى

 ) .أ من ج/ 201( نهاية *

 ص 2653رقـم  (ورواه مسلم، . كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء) 156 ص 2003رقم (رواه البخاري  ) 5(
 .شوراءكتاب الصيام، باب صوم يوم عا) 858

الجمع بين األدلة أو الترجيح عند التعارض ظاهراً، هذا علم مستقل عند علمـاء الحـديث والفقـه واألصـول                ) 6(
: قال علي نايف بقاعي، بعد ذكر تعريفات العلمـاء        : وتعريفه" علم مختلف الحديث    " والتفسير وهو علم يسمى     

".  شرعي أو مع أمٍر كلّي معارض له ظـاهراً      هو الحديث المقبول الذي يمكن جمعه مع نصٍ       : " والذي أختاره 
بابـاً فـي   ) 478-474(وعقد الخطيب البغدادي في كتابه الكفايـة     ) 143(مقدمة ابن الصالح    ) . 339-351(

) 40-14(عتبـار كما ذكر الحازمي في كتابـه اال      . القول في ترجيح األخبار، ذكر فيه عدداً من وجوه الترجيح         
وأوصلها الحافظ العراقي، زين الدين عبد الرحيم، في كتابه التقييد واإليضاح لما            . تخمسين وجهاً من المرجحا   

 ==إلى مائة وعشرة أوجه، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان،        ) 289-286(ُطلق وغِلق من كتاب ابن الصالح       
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 اشوراء برمضـان  ، وإن كان سمعه قبله فيجوز كونه قبل افتراضه، ونسخ ع          )1(]أي فريضته [وجوبه  
كان يوم عاشوراء يومـاً تصـومه قـريش فـي     : (في الصحيحين عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  

الجاهلية، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلمـا                 
  .)2()ومن شاء تركه من شاء صامه: فُِرض رمضان قال

رمشتركاً)3(وكون لفظ َأم  ،بين الصيغة الطالبة ندباً وإيجاباً ممنوع  
مستعمٌل هنا فـي   أنه  )5(]على[، دليٌل   )الخ... من شاء   : (فلما فرض رمضان، قال   : )4(ولو سلم فقولها  

فكـان   بل مسـنون   اآلن)6(]إلى[ألنه مندوب    الصيغة الموجبة للقطع بأن التخيير ليس باعتبار الندب       
 .باعتبار الوجوب

 
 ]ة بعد الفجر قبل الزوال في النفل و الصوم المعينجواز الني[

وكذا ما تقدم من الصحيحين من حديث سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه، وأمره من أكل باإلمسـاك                  
فثبت أن االفتراض ال يمنع اعتبار النية مجزئةً من النهار شرعاً، ويلزمه عدم الحكم بفساد الجـزء                 

أن يظهر الحال من وجودهـا       إلى   ن الشارع، بل اعتباره موقوفاً    الذي لم يقترن بها في أول النهار م       
انقلب صحيحاً بعد الحكم بالفساد فبطل ذلك المعنى         أنه   بعده أوالً، فإذا وجدت ظهر اعتباره عبادةً ال       

 .الذي عينه، لقيام ما رويناه دليالً على عدم اعتباره شرعاً 

                                                                                                                                              
) 202-2/198(كتابه تدريب الـراوي     : أما السيوطي فقد بلغ بها في     . م، بيروت 1981هـ1401دار الفكر، ==
. فهذه أكثر من مائة مرجح، ومن ثم مرجحات ُأخر ال تنحصر، ومثارها غلبة الظن             : وتسعة أوجه، ثم قال    مائة

 ) .369-351(جتهاد في علم الحديث اال: انظر تفصيله في
 ) .أ(ليست في ] أي فريضته[) 1(
 ص  2637رقـم   (واه مسلم   ور.، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء        156 ص   2002رقم  (رواه البخاري   ) 2(

 كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء) 858
: انظـر . ستعالءطلب الفعل على جهة اال    : أمر: واألقرب هو أن يقال   : عرف بعدة تعاريف، قال اآلمدي    : األمر) 3(

خمسة عشـر وجهـاً،   ) 2/9(وله صيغٌ عدة، وأما وجوه استعماله فقد عدها اآلمدي في اإلحكام   ) 2/8(اإلحكام  
ترجح لديه ما ذهب إليه الجمهور، وهو أن     ي هل يدل اإلمر على الوجوب ؟ إن الباحث في أدلة العلماء البد أن            و

أثر اإلخـتالف   : انظر. األمر إذا خال من القرينة كان داالً على الوجوب، وال يعدل عنه إلى غيره إال بصارف               
 ) .302-296. (في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء

 .فقولها) أ، ج(ي ف) 4(
 ) .ج، ط(ليست في ) 5(
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] إلى[) 6(
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 بعد ما نقلنـا فيـه   *ما رواه  إلى لصحيحين بالنسبةثم يجب تقديم ما رويناه على مرويه لقوة ما في ا 
 الكمال كما في أمثالـه مـن   )3(نفي )2(]به[ قدم كون المراد )1(من االختالف في صحة رفعه فيلزم، إذ     

المراد لم ينو كون الصوم مـن الليـل فيكـون     أو  وغيره كثير، )4()ال وضوء لمن لم يسم اهللا     : (نحو
 .يجمع أو )6(يل متعلقاً بصيام الثاني ال ِبينِْو وهو من الل)5(]والمجرور[الجار 
فيكون نفياً لصحة الصـوم      أي من آخر أجزائه    صائم من الليل   أنه   ال صيام لمن لم يقصد    : فحاصلة

صحته وكونه لنفي الصحة،     إلى   ولو تنزلنا . من حين نوى من النهار، كما قال به الشافعي رحمه اهللا          
به،  لو كان قطعياً خُص بعضه خُِصص     : عندهم مطلقاً، وعندنا   أن يخص عمومه بما رويناه       )7(وجب

  )8(:فكيف وقد اجتمع فيه الظنية والتخصيص

                                                
 ) .ب من أ / 236( نهاية *

 .إذا ) ج، ط(في ) 1(
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] به[) 2(
 .في ) أ(في ) 3(
، )من لم يذكر اسـم اهللا وال وضوء ل  (جزء من حديث لفظ     ) 1/245، ص   518رقم  (رواه الحاكم في المستدرك     ) 4(

) 1632 ص   25رقـم   (ورواه الترمـذي    . حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه و له شاهد       : كتاب الطهارة، وقال  
قال أحمد ال أعلم في هذا الباب حديثاً له         : قال أبو عيسى  . كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء        

 جيد 6/121 ص 5699رقـم  (د بن أيوب أبو القاسم، المعجم الكبير،   ورواه الطبراني، سليمان بن أحم    . إسناد( ،
 .م، الموصل 1983، 2تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة دار العلوم، ط

 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] والمجرور[) 5(
 .سواء ) ج(ال يبغوا، و في ) أ(في ) 6(
 .وجوبه ) ج(في ) 7(
أصول : انظر.  على كثيرين، المستغرق في داللته لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد            هو اللفظ الدال  : العام) 8(

 ) .162(الفقه، أبو زهرة 
) 157(أصول الفقه، أبو زهرة     : انظر. أنه لفظ ينتظم جميعاً سواء أكان باللفظ أم كان بالمعنى         : ويقول األحناف 

عام دخله التخصيص، وهو أن     :  تخصيص، والثاني  عام ال يدخله  : وينقسم العام عند األحناف إلى قسمين، األول      
وهو الذي وقع فيه اإلختالف في داللته علـى جميـع           : يقوم دليل على أنه تخصص بمخصص، والقسم الثالث       

في احتمال تخصيصه، وال تنفي داللتـه    نأفراده أهي قطعية أو ظنية، وهو العام المطلق الذي لم تصحبه قرينة ت            
هو اللفظ المستقل المقترن به في الزمن الذي يكون في قـوة            : فية المخصص للعام  وقد عرف الحن  . على العموم 

بأنه إخراج بعض ما كان داخالً تحت العمـوم،        : العام من حيث القطعية والظنية، وعرف الشوكاني التخصيص       
أثـر  ) 162(أصول الفقه، أبو زهـرة      ) 1/448 (البخاري، كشف األسرار  : انظر. على تقدير عدم المخصص   

 ) .472/ 1(إرشاد الفحول ) . 204(ختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء الا
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فجعلـه   ، ثم الكالم في تعيين أصـل ذلـك القيـاس   )2( بالقياس ويخص أيضاً )1(إذ قد خص منه النفل    
  درمع الفارق، إذ ال يلزم من التخفيف في         أنه    عليه المصنف النفل، وي النفل بذلك ثبوت مثلـه      قياس 
 .جالساً بال عذٍر، وعلى الدابة بال عذٍر، مع عدمه في الفرض جواز النافلة إلى في الفرض، أال يرى

 ر بنية من النها   )3(أن صحته فرع ذلك النص، فإنه لما ثبت جواز الصوم في الواجب المعين             *والحق
 في هذا الحكم، والقياس الذي ال يتوقـف علـى            عدم اعتبار فرٍق بينه وبين النفل      )5(، عِلم )4(]بالنص[

  .بجامع التيسير ودفع الحرج  المتأخرة على المتقدمة من أول الغروب)6(ذلك قياس النية
 مع عدم اعتراض ما ينافي المنوي بعدها        )7(متقدمةً أو   بيانه أن األصل أن النية ال تصح إال بالمقارنة        

 تجب فيما نحـن     )9( على ما قدمناه في شروط الصالة، ولم        يقطع اعتبارها  )8(]فإنه[فيه،   قبل الشروع 

                                                
 خص النفل منه) ب، ج(في ) 1(
ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وجمهور أئمة الحـديث       : اختلف العلماء في مسألة تخصيص الخبر بالقياس، أوالً       ) 2(

ولقـد  . فقهياً، أو لم يكن، بشرط أن يكون عدالً ضابطاً        إلى ترجيح الخبر على القياس، سواء كان الراوي عالماً          
بحديث معاذ رضي اهللا عنـه لمـا        : واحتجوا. ذهب إلى هذا القول أيضاً الشيخ أبو الحسن الكرخي من الحنفية          

، وبإجماع الصحابة رضـي اهللا عـنهم   )أجتهد رأيي وال آلو (أرسله النبي صلى اهللا عليه وسلم، وقال في آخره          
أن االجتهاد  -4. وبأن خبر الواحد يقين بأصله،      . هم كانوا يتركون أحكامهم إذا سمعوا خبر الواحد       على ذلك، فإن  

ذهب عيسى بن أبان إلى أن الراوي إن كان ضـابطاً عالمـاً   : في الخبر واحتمال الخطأ في أقل من القياس ثانياً   
ذهب أصحاب مالك إلى أنـه يقـدم        و: ثالثاً. غير متساهل، وجب تقديمه على القياس، وإال كان موضع اجتهاد         

هذا القول باطٌل سمج    : " القياس على خبر الواحد مطلقاً، ونقل هذا القول عن مالك، إال أن صاحب القواطع قال              
 البخاري، كشف األسرار  : انظر. مستقبح عظيم، وأنا ُأجل منزلة مالك عن مثل هذا القول، وال يدرى ثبوته منه             

أثـر  )  فمـا بعـدها  2/108، 1/201(اإلحكام لآلمدي )  فما بعدها424(للشافعي الرسالة ) ، فما بعدها 1/452(
 ) .421-410(اإلختالف في القواعداألصولية في اختالف الفقهاء 

 ) .ب من ب / 236( نهاية *

ما طلب الشارع الحكيم فعله طلباً جازماً وعينه وعرفه للمخاطب المكلف، وطلبه منه من              : الواجب المعين، هو  ) 3(
وذلك كالصالة وصوم رمضان وصوم النذر وصوم الكفـارة عنـد العجـز عـن      . ر تخيير بينه وبين غيره    غي

ابن قدامة، موفق الدين عبد اهللا بن أحمد، روضة الناظر وجنـة المنـاظر              : انظر. اإلطعام أو الكسوة أو العتق    
همام وإبراهيم، أصـول  أبو فارس، محمد، وزمياله  . م، بيروت 1981هـ1401،  1دار الكتب العلمية، ط   ) 17(

 .م، عمان1985هـ 1405، 1ون الشباب، طؤوزارة التربية والتعليم وش) 62-61(الفقه، 
 ) .ج، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] بالنص[) 4(
 .على ) ج(في ) 5(
 .للنية ) أ(في ) 6(
 .مقدمة ) ط(في ) 7(
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] فإنه[) 8(
  .وال) ج(في ) 9(
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 الغروب أجزأه، وال عدم تخلل المنـافي لجـواز         )2( المقارنة وهو ظاهر، فإنه لو نوى عند       )1(]ال[فيه  
 )3(انقضـاء  إلـى  الصوم بنية يتخلل بينها وبينه األكل والشرب والجماع مع انتفاء حضورها بعد ذلك  

 . يوم الصوم
وهـذا  .  ألزم أحدهما  )5( ولو ملذلك التيسير ودفع الحرج الالز     )4(ةألجله صحت المتقدم   والمعنى الذي 

 في كثير من النـاس كالـذي     للو ألزمت من اللي     من النهار للزوم الحرج    )6(المعنى يقتضي تجويزها  
 نسيها ليالً، وفي حائٍض طهرت قبل الفجر ولم تعلم إال بعده، وهو كثير جداً، فإن عـادتهن وضـع                  

 )10( فتـرى  )9( تصـبح  )8(]ثم[  عشاء عند النوم، ثم رفعه بعد الفجر، وكثيراً ممن يفعل كذا           )7(كرسفال
بعـده،    بلـغ  )12(]صـبي [وفي  . )11(الطهر وهو محكوم بثبوته قبل الفجر، ولذا تلزمها صالة العشاء         

 *علـى وتوهم أن مقتضاه قصـر الجـواز         ومسافر أقام، وكافر أسلم، فيجب القول بصحتها نهاراً،       
 )14( عن النظر، إذ ال يشترط اتحاد كمية المناط        )13(أن هؤالء ال يكثرون كثرةَ غيرهم بعيد       أو   هؤالء،

  والفرع، )15(في األصل

                                                
 .وما أثبته أصح) أ(وليست في ) ب، ج(في ] إال[) 1(
 .بعد ) أ(في ) 2(
 .انتفاء ) ج(القضاء، وفي ) أ(في ) 3(
 .المقدمة ) ج(في ) 4(
 .لو بدون واو ) ج، ط(في ) 5(
 جوزها) أ(في ) 6(
 ) .783(المعجم الوسيط ) ك ر س(، مادة المقري، المصباح المنير:انظر. الكرسف وهو القطن) أ(في ) 7(
 ) ج، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] ثم[) 8(
 .فصح ) ج(تصح، و في ) ب(في ) 9(
 .فنوى ) ج(في ) 10(
 .نلزمها بصالة العشاء) ط(في ) 11(
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] صبي[) 12(
 ) .ب من ج/ 201( نهاية *
 .بعد) أ(في ) 13(
 المكان، ومعناه اإلناطة والتعليق وتسـمى العلـة مناطـاً، ألن            هو في اللغة مصدر ميمي بمعنى اسم      : المناط) 14(

 ) .2/128(هامش إرشاد الفحول : انظر. الشارع علق الحكم وربطه بها
أنه المصدر الذي يبين الحكم الذي يقاس عليه الفرع، أو هو           : وتعريف األصل عند األصوليين   .األسلم  ) أ(في  ) 15(

 . متالزمان ذات الموضوع الذي ورد في الحكم، وهما
أن : فهو الواقعة التي يراد معرفة حكمها بالقياس على األصل، ويشـترط للفـرع شـرطان، األول    : وأما الفرع 

أن تتحقق العلة في الفرع، بأن تكـون        : يكون الفرع غير منصوص على حكمه، إذ ال قياس مع النص، والثاني           
 ) .235، 228(أصول الفقه : انظر. متساوية في تحققها بين الفرع واألصل
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، بل يكفـي    )2( بقدر ثبوته في األصل، وهو المتقدمة      )1(المتأخرة وهو فال يلزم ثبوت الحرج في الفرع     
عتبر المصحح الحرج الزائد وال ثبوته فـي أكثـر   لم ي أنه )3(ثبوته في جنس الصائمين، كيف والواقع 

الصائمين في األصل، فكذا يجب في الفرع، وهذا ألن أكثر الصائمين يكونون مفيقين قريب الفجـر                
الفجر على وجٍه ال يتخلل المنافي بينها وبينه،          ألزمت النية قبل   )4(وقوم لسحورهم، فلو   فقوم لتهجدهم 

ين وال في أكثرهم، بل فيمن ال يفيق إال بعد الفجـر، وهـم قليـٌل    لم يلزم بذلك حرج في كل الصائم    
ما بعد استيفاء الحاجة من األكـل        إلى   قبله إذ يمكنهم تأخير النية     غيرهم بخالف المفيقين   إلى   بالنسبة

بينها وبين الشروع ما ينافي الصوم من غير حرٍج بهـم،   بذلك نيةً سابقةً لم يتخلل   فتحصل والجماع،
 ذلك عِلم أن المقصود التيسير بدفع الحرج من كل وجٍه وعن كل صائٍم ويلزم المطلوب                فلما لم يجب  

 .من شرعية المتأخرة 
ن هذا ال يخص الواجب المعين، بل يجري في كل صوٍم لكن القياس إنما يصلح مخصصاً أوأعلم 

حينئٍذ  م يبق تحته شيء لذ الزم هذا القياس كان ناسخاً له إ*، ولو جرينا على تمام )5(للخبر ال ناسخاً
 . النذر المعين)6(ونظيره في، فوجب أن يحاذي به مورد النص، وهو الواجب المعين من رمضان

 حينئٍذ يكون إبطاالً لحكم لفٍظ بال )7(]فإنه[وال يمكن أن يلغى قيد التعيين في مورد النص الذي رويناه 
  .مه اهللا أيضاًوانتظم ما ذكرناه جواب مالٍك رح .لفٍظ ينص فيه فليتأمل

 بوجودها في أكثر النهار، وما رويتم ال يوجبه ؟ فمن أين اختص اعتبارها: فإن قيل

                                                
 .المتأخر، والمقصود النية المتأخرة ) أ(في ) 1(
 .المتقدم، والمقصود النية من الليل ) أ(في ) 2(
 .ولو أوقع ) ج(في ) 3(
 .فلذا ) ج(في ) 4(
قـال  : في جواز التخصيص بالقياس، وإلى هذا ذهب الجمهور، قال الشـوكاني        : هاتان مسألتان، المسألة األولى   ) 5(

 وأبـي   ،وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، ومالك، وأبي الحسين البصري، واألشـعري          : حصولالرازي في الم  
: وأما السألة الثانية  .... وذهب الكرخي إلى أنه يجوز إن كان قد خص بدليل منفصل، وإال فال              ... هاشم أخيراً   

 ال بدليل توقيفي، وال حظَّ    ال يقع النسخ إ   : قال الصيرفي . في أن القياس ال يكون ناسخاً وإلى ذلك ذهب الجمهور         
الشيرازي، أبو اسـحق إبـراهيم بـن علـي بـن يوسـف              ) 2/104(إرشاد الفحول   : انظر. للقياس فيه أصالً  

، دار الفكـر،    1شرحه وحققه محمد حسـن هينتـو، ط       ) 140،  138(الفيروزآبادي، التبصرة في أصول الفقه      
 .دمشق

 ) .أمن أ / 237( نهاية *

 .من ) ب، ج، ط(في ) 6(
 ) .أ(ليست في ) 7(
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لما كان ما رويناه واقعة حاٍل ال عموم لها في جميع أجزاء النهار احتمل كون إجازة الصوم : قلنا 
 األسلمي بالنداء كان في تلك الواقعة لوجود النية فيها في أكثره بأن يكون أمره صلى اهللا عليه وسلم
  .)1(الباقي من النهار أكثره، واحتمل كونها للتجويز من النهار مطلقاً في الواجب

 وعضده )2(مطلقاً ألنه أحوط خصوصاً، ومعنا نص يمنعها من النهار األول باالحتمال: فقلنا 
لى اعتبار هذا فع المعنى، وهو أن لألكثر من الشيء الواحد حكم الكل في كثير من موارد الفقه،

، فوجب االعتبار اآلخر، وإنما اختص بالصوم )3(يلزم اعتبار كل النهار بال نيٍة لو اكتفي بها في أقله
 مثله في الحج والصالة ألنه ركن واحد ممتد، فبالوجود في أكثره يعتبر قيامها في * )4(]يجز[فلم 
، )6(]عنها[ أدائها، وإال خلت بعض األركان  بخالفهما، فإنهما أركان فيشترط قرانها بالعقد على)5(كله

  .فلم يقع ذلك الركن عباده، والحمد اهللا وال حول وال قوة إال به
ال يجوز رمضان من المسافر والمريض إال بنيٍة من الليل، ألنـه    : فإنه يقول ،  )7(خالفا لزفر : قوله

 ، )8(في حقهما كالقضاء لعدم تعينه عليهما

                                                
 .الوجوب ) أ(في ) 1(
 ) .من لم يبيت الصيام من الليل فال صيام له(المقصود رواية حفصة رضي اهللا عنها وغيرها ) 2(
 .قلة ) أ(في ) 3(
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] يجز[) 4(
 ) .أ من ب/ 237( نهاية *

 .كل) أ(في ) 5(
 ) .أ(ي ما بين المعقوفتين ليست ف] عنها[) 6(
، صاحب أبي حنيفة، تفقه وغلب عليه الرأي، جمـع بـين       يل زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري       ذأبو اله ) 7(

في هذا زفر بن الهذيل إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعالمه          :  حنيفة في خطبة زواجه    والعلم والعبادة، قال أب   
: كان فقيها حافظاً قليل الخطأ، قيـل لوكيـع        : وقال ابن حبان  . ثقة مأمون : قال ابن معين  .شرفه وحسبه وعلمه    

غررتمونا بأبي أبي حنيفة حتى مات، تريدون أن تغرونا عن زفر حتى نحتاج إلى أسد               : تختلف إلى زفر ؟ فقال    
. أخرج لي حديثك حتى أغربلـه : قال لي زفر: سمعت أبا نعيم الفضل بن دكين يقول    : وأصحابه، قال ابن مقاتل   

اللكنـوي، الفوائـد   ) 1/243(الجواهر المضيه : انظر) .  هـ158 هـ وتوفي في البصرة سنة 110ولد سنة   (
 ) .5/373(الباباني، هدية العارفين ) 132(البهية 

م الفرض، فلـم يتوقـف   إمساك المسافر في أول النهار لم يكن مستحقاً لصو: السرخسي، المبسوط قول زفر في    ) 8(
) 3/63 (السرخسـي، المبسـوط  : انظر. على وجود النية، ولم يستند إليه في حقه إلى أول النهار بخالف المقيم        

، حاشية ابـن    )1/315(، الزيلعي، تبيين الحقائق     )2/280(، ابن نجيم، البحر الرائق      )1/201(فتاوى قاضيخان   
 ).3/307(عابدين 
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 الغير شرعاً في التخفيـف      )1(رنا في الواجب المعين، ثم هما إنما خولف بهما        ال تفصيل فيما ذك   : قلنا
، )3( جاز لهما تأخيره تحقيقاً للرخصـة      )2(ال التغليظ، وصوم رمضان متعين بنفسه على الكل غير أنه         

 .)4(صاما وتركا التَرخُص التحقا بالمقيم فإذا
النيـة وبنيـة     )5(يتأدى بمطلق اجب   أي ما يتعلق بزماٍن بعينه من الو       وهذا الضرب : وقوله
، فإنه يتأدى بالنيـة المطلقـة   )6(، وهذا اإلطالق ال يتم في المنذور المعين       وبنية واجٍب آخر   النفل

 .)7(نوى وبنية النفل، أما لو نوى واجباً آخر ككفارة يقع عما
 حـٍق  )8(]حـقِ [ فيوعلل بأن تعيين الناذر اليوم يعتبر في إبطال محليته لحق له وهو النفل ال محليته         

 بـإذن صـاحب   )10(]في إبطال محليته [)9(بأن التعيين: عليه، ألن واليته ال تتجاوز حقه، وأورد عليه     

                                                
 .لهما، وهو خطأ ) أ(في ) 1(
 .لهما، وهو خطأ ) ج(في ) 2(
هذا باب يتبع الحكم التكليفي، ألن مقتضاه أن ينتقل ما هو موضع النهي إلى مباح، أو                : قال أبو زهرة  : الرخصة) 3(

: والرخصـة تنقسـم إلـى قسـمين    ... ما هو مطلوب على وجه الحتم واللزوم إلى جائز الترك في أمد معلوم     
بحسب ما جاء في العزيمة، فإن كان حكم العزيمـة يوجـب تركـاً              رخصة فعل ورخصة ترك، وذلك التقسيم       

-50(أصول الفقـه  : انظر. فالرخصة رخصة فعل، وإن كان حكم العزيمة يوجب فعالً فالرخصة رخصة ترك           
51. ( 

، الموصـلي، االختيـار     )1/347(، السـمرقندي، تحفـة الفقهـاء        )61 – 3/59 (السرخسي، المبسوط : انظر) 4(
، )1/195(، الفتـاوى    )1/280(، ابن نجيم، البحر الرائق      )315 – 1/313(، تبيين الحقائق    ، الزيلعي )1/182(

 ) .3/314(حاشية ابن عابدين 
اللفظ المطلق هو الذي يدل على موضوعه من غير نظر إلى الوحدة أو الجمع أو الوصف، بـل يـدل           : المطلق) 5(

هو ما يدل على الماهيـة      : والمقيد} 13: البلد{ ﴾   على الماهية من حيث هي كالرقبة في قوله تعالى ﴿ فك رقبة           
مقيدة بوصف أو حال أو غاية أو شرط أو بعبارة عامة مقيدة بأي قيد من القيود من غير مالحظة كقوله تعالى                     

ومذهب األحناف أنه اليحمل    ) . 170(أصول الفقه ألبي زهرة     : انظر. }92{: ﴿ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ النساء     
د في المسائل المختلف فيها، وحجتهم أن األصل التزام ما جاء عن الشارع من دالالت ألفاظه                المطلق على المقي  

على األحكام، فالمطلق على إطالقه، والمقيد على تقييده، ألن كل نص حجة قائمة بذاتها، وتقييده من غير دليـل    
د األصولية فـي اخـتالف   أثر اختالف القواع: انظر. من ذات اللفظ أو موضوعه تضييق من غير أمر الشارع         

 ) .254-253(الفقهاء 
 .المتعين، وما أثبته أصح مع أنها تؤدي المعنى نفسه ) أ(في ) 6(
ابـن مـازة،   ) 1/201(فتاوى قاضيخان   : انظر. وهو الصواب ) ط، ب، ج  (ما بين المعقوفتين ليست في      ] عنه[) 7(

 ) .2/552 (المحيط البرهاني
 ) .أ، ج( ف ما بين المعقوفتين ليست] حِق[) 8(
 .التغيير ) أ(في ) 9(
 ) .ب، ج، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] في إبطال محليته[) 10(
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 نِذأعلـى نفسـه، وأًُجيـب بأنـه      حقه إلذنه بإلزامه  إلى    فينبغي أن يتعدى   - وهو الشارع    -الحق  
صـاحب الشـرع بقـي    إلى  مقتصراً على أن يتصرف في حق نفسه أعني العبد، وأورد لما لم يتعد  

 عنـد   )1(]كالظهر[محتمالً لصوم القضاء والكفارة فينبغي أن يشْتَرطَ التعيين، وال يتَأدى بإطالق النية             
  .ضيق الوقت

فيه النفل الذي صار واجباًَ      ُأجيب بأن صوم القضاء والكفارة من محتمالت الوقت، وأصل المشروع         
 * وكذا نية النفل بخالف الظهر المضيق فإن تعيين الوقـت          بالنذر، وهو واحد فينصرف المطلق إليه،     

  .)3( التقصير بتأخير األداء، فال يتعين الوقت بعده له بعدما كان غير متعين له)2(يعارض
 

 ]تعيين النية عند الشافعية[
، عِلم من وجه قول الشافعي في اشتراط تعيـين          كالمتوحد في الدار ينال باسم جنسه     : قوله 

أن الثابت عن الشارع تعيين المحل وهو الزمان لقبول المشروع المعين، والزمه نفي صـحة    )4(النية
 *غيره، وهذا ال يستلزم نفي لزوم التعيين عن المكلف، ألن إلزام التعيين ليس لتعيـين المشـروع                  

ختيار  ال )5(للمحل بل ليثبت الواجب عن اختياٍر منه في أدائه ال جبراً، وتعين المحل شرعاً ليس علةً               
 .المكلف ونية مطلق الصوم كذلك قولكم، المتوحد ينال باسم جنسه كزيٍد ينال بيا حيوان ويا رجل 

الـذي   يريد بمطلق الصوم  يا حيوان زيداً مثال فهو صحيح، وليس نظيره إال أن         : إن أراد بقوله  : قلنا
بذلك، وإن لم   هو متعلق النية صوم رمضان، وحينئذ ليس هو محل النزاع ألنه قصد صوم رمضان               

                                                
 ) .أ،ب،ج(ما بين المعقوفتين لسيت في ] كالظهر[) 1(
 ) .أ من ج / 202( نهاية *

 .بعارض ) ج، ب(في ) 2(
 ) .1/201(فتاوى قاضيخان ) 2/552 (ابن مازة، المحيط البرهاني: انظر) 3(
أنه يجب في النية التعيين في الفرض بأن ينوي كل ليلة أنه صـائم غـداً مـن          : مذهب الشافعية في تعيين النية    ) 4(

. رمضان، أو من نذر، أو عن كفارة، ألنه عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمـس                  
ما التطوع فيصح بنية مطلق الصـوم       أ.ط  ال تشترط، والثاني تشتر   : وفي اشتراط نية الفريضة وجهان أصحهما     

 .دار الكتـب العلميـة، بيـروت      ) 2/26(الشافعي، أبو عبد اهللا محمد بن إدريس، األم         : انظر. من غير تعيين  
الشربيني، شمس الدين محمـد     ) 2/518(، الوسيط   )6/294 (النووي، المجموع ،  )1/332 (الشيرازي، المهذب 
 .دار المعرفة) 1/217( أبي شجاع  في حل ألفاظاإلقناعبن أحمد الخطيب، 

 ) .ب من أ / 237( نهاية *

هي األصل الذي قام عليه القياس، ولقد صرح فخر اإلسالم البزدوي بـأن العلـة ركـن القيـاس، أي          : العـلة) 5(
األساس الذي قام عليه، وقد عرف بعض العلماء العلة بأنها الوصف المنضبط المناسب للحكم، وعرف بعـض                 

البخـاري،  : انظـر . صول العلة بأنها الصف المتميز الذي يشهد له أصل شرعي بأنه نيط به الحكـم              علماء األ 
 ) .237 ( ألبي زهرةأصول الفقه) ، فما بعدها563/ 3 (كشف األسرار
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 بل أراد فرداً ينطلق عليه ذلك االسم لم يخطر بخاطره سوى ذلك، كما هو حقيقـة                 )1(يرده بعينه فيه  
يا رجالً خذ بيدي، فليس هو إرادة ذلك المتعين، فإنه لم يقصـده،            : )2(إرادة المطلق مثل قول األعمى    

ينه يكون ال عن قصد إليـه إذ       غيره، فلزوم ثبوت ذلك بع     أو   ما يطلق عليه االسم سواء كان ذلك       بل
لم يقصده بعينه فيكون حينئٍذ جبراً، لكن ال بد في أداء الفرض من االختيـار، واختيـار               أنه   الفرض

األعم ليس اختيار األخص بخصوصه، وإذا بطل في المطلق بطل في إرادة النفل وواجٍب آخر، ألن                
الزائد عليه فيبقى هو وبه يتـأدى، بـل   الصحة بهما إنما هي باعتبار الصحة بالمطلق بناء على لغو      

قصد ما ينطلـق عليـه       أنه   البطالن هنا أولى ألنه يمكن اعتبار قصد المتعين بقصد األعم من جهة           
 قصد تعيين ذلك المعين، ثم اعتبار ذلك المطلق الـذي           )3(االسم وهو منها بخالف هذا إذ لم يتعلق به        

ريحه بأني لم أرد المطلق بل الكـائن بقيـد كـذا        في ضمنه بعدما لغا مصاباً به ذلك المعين مع تص         
لم أرده  :  ويقول )5(، فكيف يسقط صوم رمضان وهو ينادي      * على إيقاعه، وهو النافي للصحة       )4(جبر

 . )6(بل صوم كذا وأردت عدمه، فإنه مع إرادة عدمه إذا أراد صوماً آخر يقع عن رمضان عندكم
 

 ]طالق النية ونية واجب آخرال فرق بين المسافر والمقيم والسقيم في إ[
يتـأدى رمضـان     أنه   ، أي في  الصحيح والسقيم  وال فرق بين المسافر والمقيم    : )7(]قوله[

 . والوجه ظاهر من الكتاب )8(منهما بالمطلقة ونية واجٍب آخر والنفل عندهما
 

                                                
 .به ) ط(في ) 1(
 .ألعمى، وما أثبته الصواب ) ط(في ) 2(
 .له، وهو خطأ ) أ(في ) 3(
 .أجبر) أ(في ) 4(
 ) . ب من ب/237( نهاية *

 .يندا، وهو خطأ ) أ(في ) 5(
 ) .2/281(، ابن نجيم، البحر الرائق )1/315(الزيلعي، تبيين الحقائق : انظر) 6(
، وكذلك في غالبية ما بعدها من النصوص عندما يذكر كـالم المصـنف   )أ(ما بين المعقوفتين ليست في  ] قوله[) 7(

 .غيرها من المواضع القادمة ولذلك فإنني اكتفي باإلشارة إلى ذلك هنا دون 
، السمرقندي، تحفـة الفقهـاء      )3/61 (السرخسي، المبسوط :  يوسف ومحمد رحمهما اهللا تعالى، انظر      ايعني أب ) 8(

، ابن  )1/184(، الموصلي، االختيار    )2/551 (ابن مازة، المحيط البرهاني   ) 1/201(فتاوى قاضخان   ) 1/348(
 ) .2/281(نجيم، البحر الرائق 
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 ]خالف أبي حنيفة مع صاحبيه في ذلك[
.  جمع بينهما وهـو روايـة عنـه        افر، إذا صام المريض والمس    )1(وعند أبي حنيفه  : قوله 

 ولـه فيـه     )2(.أن إخراج أبي حنيفة المسافر إذا نوى واجباً آخر بال اختالٍف في الرواية            : والحاصل
أن نفس الوجوب وإن كان ثابتاً في حق المسافر لوجود سببه إال أن الشارع أثبـت               : حدهماأطريقان  

 إلـى  أن يدع مشروع الوقت بالميل:  الترخصللمشقة، ومعنى  عليهله الترخص بترك الصوم تخفيفاً    
فإذا اشتغل بواجٍب آخر كان مترخصاً ألن إسقاطه من ذمته أهم من إسقاط فرض الوقـت                 األخف،

  األخر لم يؤاخذ بفرض الوقت، ويؤاخذ بواجب آخر، وهـذا يوجـب  مألنه لو لم يدرك عدةً من األيا 
 يمكن إثبـات معنـى      )5(، إذ ال  )4( عنه )3(اعهذا نوى النفل يقع عن رمضان، وهو رواية ابن سم         إأنه  

 إلى  الترخص بهذه النية، ألن الفائدة في النفل ليس إال الثواب، وهو في الفرض أكثر، فكان هذا ميالً                
 . األثقل فيلغو وصف النفلية ويبقى مطلق الصوم فيقع عن فرض الوقت

جوب موجـود فـي الواجـب       أن انتفاء شرعية الصيامات ليس من حكم الوجوب، فإن الو         : والثاني
 هذا الزمان ألداء الفرض، وال تعيين في حق المسافر، ألنه مخيـر             )6(الموسع بل هو من حكم تعيين     

                                                
، فقيه أهل العراق وإمام أصحاب الرأي، رآه    حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي اإلمام األعظم          أبو) 1(

بـي  ثله وسهل بن سعد الساعدي رضي اهللا عنه، قيل الناس عيال على أ            اأنس بن مالك وأبو الطفيل عامر بن و       
كان ثقة ال يحدث من الحديث إال بما يحفظه، سـئل           : حنيفة في الفقه، ضرب على القضاء فأبى، قال ابن معين         

ولد سـنة  (سفيان أحفظ للحديث وأبو حنيفة أفقه : أيهما أفقه أبو حنيفة أو سفيان الثوري ؟ فقال  : يزيد بن هارون  
ـ 150 هـ وتوفي رحمه اهللا سنة       80 ، )13/323(، تاريخ بغداد    )1/26(ر المضية   القرشي، الجواه : انظر)  ه

اللكنـوي،  ) 4/265(ميزان االعتـدال    ) 10/499 (ابن حجر، تهذيب التهذيب   ) 1/168 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  
 ) .363(الفوائد البهية 

 ) .3/106(، حاشية ابن عابدين )1/184(الموصلي، االختيار : انظر) 2(
، صدوق أحد الثقات، قال يحيى بن د اهللا بن هالل بن وكيع بن بشر التميمي أبو عبد اهللا محمد بن سماعه بن عبي       ) 3(

أدب : لـه . ن سماعه في الرأي لكانوا فيه على نهايـة        بلو كان أهل الحديث يصدقون كما يصدق محمد         : معين
ـ 233 هأ وتوفي سنة     130ولد سنة   (ت، والنوادر   القاضي، والمحاضر والسجال   القرشي، الجواهر  : انظر) .  ه

 ).289(الفهرست ) 2/167 (ابن حجر، تقريب التهذيب) 280(اللكنوي، الفوائد البهية ) 170-3/168(المضية 
) 3/61 (السرخسـي، المبسـوط  ، )2/84(، الكاساني، بدائع الصنائع     )1/348(السمرقندي، تحفة الفقهاء    : انظر) 4(

، ابـن نجـيم،   )1/184(، الموصلي، االختيار )2/552 (ابن مازة، المحيط البرهاني  ) 1/201(فتاوى قاضيخان   
 ) .1/316(، الزيلعي، تبيين الحقائق )3/306(حاشية ابن عابدين ) 2/281(البحر الرائق 

 .لم ) أ(في ) 5(
 .تعيين حكم ) ج(في ) 6(
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 آخـر كمـا فـي     فصار هذا الوقت في حقه كشعبان فيصح منه أداء واجـبٍ         )1(بين األداء والتأخير  
 .شعبان

 عنه، وهاتـان الروايتـان   )2(الحسنإذا نوى النفل يقع عما نوى وهو رواية   أنه   وهذا الطريق يوجب  
 .)3(اللتان حكاهما المصنف

عنه وهـو اختيـار       آخر وجعله كالمسافر فهو رواية الحسن      *وأما إخراج المريض إذا نوى واجباً       
 متعلقة بخوف ازدياد المـرض ال بحقيقـة         * ألن رخصته    )5( وأكثر مشايخ بخارى   )4(صاحب الهداية 

 رخصة في حقه بعجز مقدر، العجز، فكان كالمسافر في تعلق ال

                                                
 .التخيير) ج(في ) 1(
قـال  . ، روى عن اإلمام وكان يختلف إلى زفر وأبي يوسف في الفقـه سن بن زياد اللؤلؤي الكوفي    أبو علي الح  ) 2(

كتبت عن ابن جريج اثني عشر ألف حديث كلهـا  : قال الحسن.فقه من الحسن بن زياد  أما رأيت   : يحيى بن آدم  
كتاب المجرد ألبـي حنيفـة روايـة،        : ضعيف الحديث له من الكتب    : ازيقال أبو حاتم الر   . يحتاج إليها الناس  

ـ 204توفي رحمه اهللا سنة     (الخراج، أدب القاضي وغيرها،      -2/56(القرشي، الجواهر المضـية  : انظر) .  ه
 ) .14 /1(الجرح والتعديل الرازي، ) 104(اللكنوي، الفوائد البهية ) 57

تحقيق محمـد محمـد    ) 1/301( بن أبي بكر، الهداية شرح بداية المبتدي         المرغيناني، برهان الدين علي   : انظر) 3(
 .م، مصر، القاهرة 2000 –هـ 1420، 1تامر وحافظ عاشور حافظ، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع، ط

 ) .أ من أ/238( نهاية *

 .المصدر نفسه) 4(
بينهـا  ... ة، نزهة كثيرة البساتين، واسعة الفواكه       مدينة قديم ... من أعظم بالد ما وراء النهر وأجلها        : بخارى) 5(

لم أر وال بلغني في اإلسـالم       : قال صاحب كتاب الصور   ... وبين سمرقند سبعة أيام أو سبعة وثالثون فرسخاً         
ها لم يقع بصرك من جميع النواحي إال على خضرٍة متصلةٌ        زندهبلداً أحسن خارجاً من بخارى ألنك إذا علوت قُ        

يـاقوت  : انظـر .رة السماء، وبخارى اليوم تقع غرب جمهورية أوزبكستان في آسيا الوسـطى        خضرتها بخض 
 . موقع الفاتح على اإلنترنتhtt://www.alfateh.net) .1/353(الحمي، معجم البلدان 

 ) .ب من ج/202( نهاية *

http://www.alfateh.net
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، )4( العجـز  )3(]بحقيقة[ن رخصته متعلقةٌ    يقع عما نوى أل    أنه   :)2( وشمس أالئمة  )1(وذكر فخر اإلسالم  
 .)5(ما قااله خالف ظاهر الرواية: قيل

 تتعلق بنفس المـرض باإلجمـاع ألنـه         )7(]ال[وكشف هذا أن الرخصة     : )6( وقال الشيخ عبد العزيز   
ه الصوم نحو الحميات ووجع الرأس والعـين وغيرهـا، ومـا ال يضـر بـه             ما يضر ب   إلى   يتنوع

دفع المشقة فيتعلـق     إلى   كاألمراض الرطوبية وفساد الهضم وغير ذلك، والتَرخُص إنما ثبت للحاجة         
: بخوف ازدياد المرض، ولم يشترط فيه العجز الحقيقي دفعاً للحرج، وفـي الثـاني              األول   في النوع 
لم يكن عاجزاً فلم يثبت      أنه   النفل ولم يهلك ظهر    أو   ذا المريض عن واجٍب آخر    فإذا صام ه  [بحقيقته  

، وإذا صام ذلك المريض كذلك يقع عما نوى لتعلقهـا بعجـٍز    )8(]له الترخص فيقع عن فرض الوقت     
                                                

 الفقيه اإلمام الكبير وفخر اإلسالم، لقب به جماعة         أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي          ) 1(
 فـي   السرخسي، المبسوط : له. وعند اإلطالق يراد به البزدوي، صاحب الطريقة على مذهب اإلمام أبي حنيفة           

ي رحمه اهللا بسـمرقند  توف(مجلد، وشرح الجامع الكبير والصغير، له في أصول الفقه كتاب كبير مشهور ومفيد   
البابـاني، هديـة    ) 209(اللكنوي، الفوائد البهيـة     ) 2/594(القرشي، الجواهر المضية،    : انظر). هـ482سنة  

 ).5/693(العارفين 
، أحـد   خسي، المبسوط السر شمس األئمة اإلمام الكبير صاحب       أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي        ) 2(

 فقيهاً أصولياً مناظراً، لزم اإلمام عبد العزيز الحلواني صنف التصـانيف ومـن    متكلماًو كاناألئمة الكبار حجة 
 490توفي سـنة    ( خمسة عشر مجلدا أماله وهو في السجن، ومختصر الطحاوي           السرخسي، المبسوط أشهرها  

الباباني، هدية العارفين   ) 261(اللكنوي، الفوائد البهية    ) 595-2/594(القرشي، الجواهر المضية    : انظر) . هـ
)6/676. ( 

 ) أ(ليست في ] بحقيقة[) 3(
 ) .125(الشرنباللي، مراقي الفالح : انظر) 4(
ن الرأي عنـدهما أن المـريض إذا نـوى فـي            إأخطأ الكمال في نقل رأي فخر اإلسالم وشمس األئمة ف         : قلت) 5(

باحة الفطر له عند العجزعن أداء الصوم، فأمـا عنـد           إه يقع عن رمضان ألن      نإرمضان واجباً آخر أو النفل ف     
وهـو المفتـى بـه فـي     . وكل من نقل رأيهما نقل هذا الرأي وهو ظاهر الرواية   . القدرة فهو والصحيح سواء   

، )37/ 1(أصـول السرخسـي     : انظـر . المذهب فإنه إن قدر على الصوم صار كالصحيح، وهو الصـحيح            
العنايـة  ) 2/281(ابن نجيم، البحـر الرائـق       ) 2/84(، الكاساني، بدائع الصنائع     )3/61 (وطالسرخسي، المبس 

 ) .3/309(طبعة دار الفكر، حاشية بن عابدين ) 2/310(
" ه واألصول،  من تصـانيفه       الملقب عالء الدين، البحر في الفق      ، بن محمد البخاري  عبد العزيز بن أحمد     : هو) 6(

: انظر"  عن أصول فخر اإلسالم البزدوي     البخاري، كشف األسرار  " المعروف ب ، للبزدوي  " شرح أصول الفقه  
 ) .161(اللكنوي، الفوائد البهية ) 2/428(القرشي، الجواهر المضية 

 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] ال[) 7(
خر أو النفل ولم يهلك ظهر أنه لم يكن عاجزا فلم يثبت الترخص فيقع عن               فإذا صام هذا المريض عن واجب آ      [) 8(

، وألن الرخصة كي ال تلزم المعذور مشقة، فإذا تحملها التحـق            )أ(ما بين المعقوفتين ليست في      ] فرض الوقت 
 ) .1/301(الهداية : انظر. بغير المعذور



 79

مقدٍر، وهو ازدياد المرض كالمسافر، فيستقيم جواب الفريقين، وإلى هذا أشار شمس األئمـة حيـث               
أن الجواب في المريض والمسافر سواء على قول أبـي حنيفـة            : )1(الحسن الكرخي وذكر أبو   : قال

   مؤوٌل ومراده مريض يطيق الصوم ويخاف منه ازدياد المرض فهذا يدلك            أو   رحمه اهللا، وهذا سهو
 . )2(على صحة ما ذكرنا

 
 ] من الفجرعينت المالصوم غيرجواز النية في [

 ليس بالزٍم، بل إن نوى مع طلوع الفجر جاز ألن الواجب            ،فال يجوز إال بنيٍة من الليل     : قوله 
 .)3(قران النية بالصوم ال تقديمها، كذا في فتاوى قاضي خان

، وقد قدمنا أن ثبوت التوقف إنما كان بالنص ومـورده كـان الواجـب               )4(قوله ألنه غير متعينٍ   
 إذ الظـاهر  ها في أداء العبادة أن ثبوت التوقف بواسطة التعين مع لزوم النية واشتراط  )5(المعين فعلم 

 عن النية وكان هذا رفقاً بالمكلف كي ال يتضـرر فـي   * الزمن الذي وجبت فيه العبادة   يلخَال ي أنه  
دينه ودفعاً للحرج عنه على ما ذكرنا من تقريره، وغير المعين لم يلزم من اعتبار خلوه عن النيـة                   

                                                
 انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة، ومفتي العراق         يأبو الحسن عبيد اهللا بن الحسين بن دالل بن دلهم الكرخ          ) 1(

وممن يشار إليه ويؤخذ عنه وعليه قرأ المبرزون من فقهاء الزمان، ولما أصابه الفالج في آخر عمـره كتـب                    
قبل  فمات. اللهم اجعل رزقي من حيث عودتني     : أصحابه إلى سيف الدولة بما ينفق عليه فعلم بذلك فبكى، فقال          

ـ 340 وتوفي رحمه اهللا سـنة  260ولد سنة (أن يصل إليه صلة سيف الدولة وهي عشرة آالف درهم           ) .  هـ
الذهبي، سير أعـالم النـبالء      ) 183(اللكنوي، الفوائد البهية    ) 494-2/493(القرشي، الجواهر المضية    : انظر

 ) .293(، الفهرست )1/148(، طبقات الفقهاء )15/426(
، )1/316(، الزيلعي، تبيـين الحقـائق       )2/84(، الكاساني، بدائع الصنائع     )3/61 (السرخسي، المبسوط : انظر) 2(

 ) .2/281(ابن نجيم، البحر الرائق ) 1/201(فتاوى قاضيخان ) 1/306(حاشية ابن عابدين 
) . 2/543( ابن مازة، المحـيط البرهـاني     ) 1/314( الزيلعي، تبيين الحقائق  ) 1/201(فتاوى قاضيخان   : انظر) 3(

وزجندي الفرغـاني المعـروف   الحسن بن منصور بن أبي القاسم محمد بن عبد العزيز األ       : والقاضي خان، هو  
هو سيدنا القاضي اإلمام واألستاذ فخر الملة ركن اإلسالم بقيـة  : بقاضي المطلوب، قال أبو المحاسن الحصيري    

ـ 592توفي رحمه اهللا    (وى أربعة أصفار وهي مشهورة مقبولة معمول بها،         االفتوله  . السلف مفتي الشرق   )  ه
حـاجي خليفـة، كشـف الظنـون     ) 111(اللكنوي، الفوائد البهيـة  ) 2/93(انظر القرشي، الجواهر المضية   . 
)2/1227. ( 

تعين بوقت محـدد    ، والصوم غير الم    وكفارة الظهار  الصوم المتعين بوقت محدد كصوم رمضان والنذر المعين       ) 4(
ابـن نجـيم،   ) 1/314(  الزيلعي، تبيين الحقـائق :انظر. كقضاء شهر رمضان والنذر المطلق وصوم الكفارات   

 ).281-2/279(البحر الرائق
 .فعقل) ط(ففعل، وفي ) أ(في ) 5(
 ) .  أ من ب- 238( نهاية *
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و للخلو الخالي ضرر دينـي عليـه ألنـه علـى            للخلو الخالي عنها وهو األصل أعني اعتبار الخل       
التراخي فال يأثم بعدم صحته لعدم النية فيه فال موجد للتوقف، ال يقال توقف في النفل، وليس فيـه                   
الموجب الذي ذكرت بل مجرد طلب الثواب وهو مع إسقاط الفرض ثابتٌ في كل يوٍم في حق هـذه                   

 .  أولىالصيامات فيجب التوقف فيها بالنسبة إليها بل
  )1(يمنع منه لزوم كون المعنى: ألنا نقول

إذ قـد  ) ال صيام لمن لم يبيت الصيام مـن الليـل  (، أعني قوله صلى اهللا عليه وسلم      )2(ناسخاً للنص 
خرج منه الواجب المعين بالنص مقارناً للمعنى الذي عيناه، وهو ال يتعداه فلو أخرج غيـر المعـين      

بالنص بما ذكرت مما عقلت في إخراج النفل لم يبق تحـت العـام   أيضا مع أن النفل قد خرج أيضاً      
 الذي عينته وهو ممنوع، والزمه كون ما عينته في النفل ليس مقصود الشارع مـن            )3(شيء بالمعنى 

 )5( الواجب حيـث اعتبـر     )4(]النفل على تخفيف  [شرعية الصحة في النفل بل مقصوده زيادة تخفيف         
 نافلتهـا علـى الدابـة       ت كما هو المعهود في الصالة حيث جاز       التوقف فيه لمجرد تحصيل الثواب    

 .وجالساًً بال عذٍر بخالف فريضتها للمعنى الذي قلنا 
ذلـك للقيـاس ال   : ألنا نقول . ما عللتم به في المعين قاصر، وأنتم تمنعون التعليل بالقاصرة         : ال يقال 

مسألة لفظي مبني علـى تفسـير   مجرد إبداء معنى هو حكمة المنصوص ألنه إجماع، والنزاع في ال       
 .)6(فيما كتبناه على البديع أعم منه ال يشك في هذا، وقد أوضحناه أو التعليل بما يساوي القياس

  

                                                
 .المعين) أ(في ) 1(
 .بالنص ) أ(في ) 2(
 .ن المعنىم) ج(وفي . بالمعين) أ(في ) 3(
 ) .أ(ليست في ] النفل على تخفيف[) 4(
 .اعتبروا ) ب، ج(اعتبار، وفي ) أ(في ) 5(
ومؤلفه أحمـد بـن     " بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي واإلحكام      ": البدائع، وهو خطأ، والبديع هو    ) أ(في  ) 6(

، حاجي  )1/208(، الجواهر المضية    القرشي:  انظر علي بن تغلب البغدادي البعلبكي،  المعروف بابن الساعاتي        
 .)51(اللكنوي، الفوائد البهية ) 235/ 1(خليفة، كشف الظنون 
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 ]ت النيةيفروع في تبي[
لو نوى القضاء من النهار فلم يصح هل يقع عن النفل ؟            :  في غير المعين   تومن فروع لزوم التبيي    

هذا إذا علم أن صومه عن القضاء لم يصح         : قيل  أفطر يلزمه القضاء؟    نعم، ولو  )1(في فتاوى النسفي  
 .)2(بنية من النهار أما إذا لم يعلم فال يلزم بالشروع كما في المظنون

 
ال صيام لمن لـم ينـو       (، وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم        نه يتمسك بإطالق ما روينا    إف: قوله

 .)3(إليهوقد قدمنا الكالم فيه فارجع ) الصيام من الليل
 

 ]فروع في النية[
 في الكل، ولو وجب عليه قضاء يومين من رمضـاٍن          *أن األفضل النية من الليل    : ومن فروع النية   

جـاز   األول  يوٍم وجب علي قضاؤه من هذا الرمضان، وإن لم يعـين **واحٍد األولى أن ينوي أول   
 .)4( غير جاز على المختار، حتى لو نوى القضاء النوكذا لو كانا من رمضانيي

ولو وجبت عليه كفارة فطٍر فصام واحداً وستين يوماً عن القضاء والكفارة، ولم يعين يوم القضـاء                 
يجوز وهو ظاهر ولـو وجـب عليـه قضـاء           : جاز، وهل يجوز تقديم الكفارة على القضاء ؟ قيل        

ضان سـنة   رم أنه   نوى أنه   رمضان سنة كذا فصام شهراً ينوي القضاء عن الشهر الذي عليه، غير           
  .)5(يجزيه: قال أبو حنيفة رحمه اهللا. كذا لغيره

                                                
، من أهل سمرقند، كان صاحب فنـون ألـف فـي    أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن نعمان النسفي الحنفي     ) 1(

قه وله نحو مئة مصنف منها المنظومة والفتاوى، وفتاواه هذه هي التي أجاب بهـا عـن                 الحديث والتفسير والف  
ـ 537 وتوفي   462سنة  (ل عنه في أيامه دون ما جمعه، وله نوادر الصيام، كتاب الحج،، ولد              ئجميع ما س   )  ه

ئد البهيـة   اللكنوي، الفوا ) 1230/ 2(، حاجي خليفة، كشف الظنون      )2/657(القرشي، الجواهر المضية    : انظر
)243. ( 

أن يظن أن عليه قضاء يوم فشرع فيه بشروطه ثم تبين أنه ال صوم عليه، فإنه ال يلزمه إتمامـه ألنـه                      : يعني) 2(
 . وهو معذور بالنسيان ال ملتزماًشرع فيه مسقطاً

ك جميع أنواع والمقصود هنا مذهب المالكية والذي ينص أنه ال يجزي الصيام إال بنية قبل الفجر، يستوي في ذل             ) 3(
، الكـافي  )2/418(مواهب الجليل : انظر. الفرض الصوم والتطوع فال يصح صومهما إال بنية مبيتة قبل الفجر       

)120. ( 
 ) . ا من ج/ 203( نهاية *

 ) . ب من أ / 238( نهاية **

 ) .2/552 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 1/201(فتاوى قاضيخان : انظر) 4(
 ) 1/202(يخان فتاوى قاض: انظر) 5(
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 .)1(أفطر ذلك قال ال يجزيه أنه ولو صام شهراً ينوي القضاء عن سنة كذا على الخطأ وهو يظن[
فلو أفطـر   ،   ثم بدا له في الليل وعزم على الفطر لم يصبح صائماً           )2(]ولو نوى بالليل أن يصوم غداً     
 .)3(ضان، ولو مضى عليه ال يجزيه ألن تلك النية انتقضت بالرجوعال شيء عليه إن لم يكن رم

                                                
 ) .1/199(المصدر نفسه : انظر) 1(
فطر ذلك قال ال يجزيه، ولو نوى بالليل        أ ينوي القضاء عن سنة كذا على الخطأ وهو يظن أنه            ولو صام شهراً  [) 2(

 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] أن يصوم غداً
، ابن نجيم، البحـر الرائـق   )1/195 (ى الهنديةالشيخ نظام، الفتاو) 2/551 (ابن مازة، المحيط البرهاني  : انظر) 3(

)2 /282. ( 
، الملقب بشمس األئمة، من أهل بخـارى، إمـام          عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني        هو  :  والحلواني

تـوفي  . (السرخسـي، المبسـوط   ى وبيعها، من تصانيفه     أصحاب أبي حنيفة فيها والحلواني نسبة الى عمل الحلو        
 ) .162(اللكنوي، الفوائد البهية ) 2/249(القرشي، الجواهر المضية : انظر)  هـ449رحمه اهللا 
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 ن المشـيئة إنمـا    أل[،  )1(يجوز استحساناً : انيلونويت صوم غٍد إن شاء اهللا تعالى فعن الح        : ولو قال 
نذكره عن قريـب إن      [)4(]لو جمع في نيٍة واحدٍة بين صومين      [، و )3(])2(تبطل اللفظ، والنية فعل القلب    

 .)5(]شاء اهللا
 

 ]األسير يشتبه عليه رمضان[
وإذا اشتبه على األسير المسلم في دار الحرب رمضان تحرى وصام، فإن ظهر صومه قبله لم [ 

كان شواالً فعليه  أنه فإن ظهر. )7( اإلسقاط ال تسبق الوجوب وإن ظهر بعده جاز)6(]يجزه ألن صحة
ى أربعةً لمكان أيام النحر والتشريق، ذا الحجة قض أو قضاء يوم، فلو كان ناقصاً فقضاء يومين،

                                                
فهو استفعال :  ما حسن من كل شيء- محركة -والحسن : "قال ابن منظور : مشتق من الحسن  : االستحسان لغةً ) 1(

 عنـد  ، وإن كان مسـتقبحاً  كان هذا الشيء أومعنوياً    إليه اإلنسان ويهواه، حسياً    من الحسن، يطلق على ما يميل     
أنه دليل ينقدح فـي نفـس       : اختلف األصوليون في تعريف االستحسان فقال بعضهم      : واصطالحاً. هـ.أ" غيره

هو العدول عن موجب قياس إلى قيـاس أقـوى منـه، أو هـو               : وقال آخرون . المجتهد، وتقصر عنه عبارته   
هو العمل بأقوى الدليلين، أو األخذ بمصلحة جزئية في مقابلـة دليـل             : وقيل. صيص قياس بدليل أقوى منه    تخ
علـى    ترجيح قياس خفي   -1: وبالنظر إلى هذه التعريفات نجد أن تعريف االستحسان يتلخص في أمرين          . يكل

ة بناء علـى دليـل خـاص        ، أو قاعدة عام   ي استثناء مسألة جزئية من أصل كل      -2. قياس جلي بناء على دليل    
 والظاهريـة  الشافعية، وأنكر حجيته    باضيةواإل والحنابلة والمالكية الحنفية: هو حجة شرعية عند   و. يقتضى ذلك 
ربما الدليل على عدم حجية االستحسان هو استحسان حواء ألكل        .  فليس عندهم بدليل يعتد به     والشيعة والمعتزلة
، طبعة  )117 /13( حسن،   ابن منظور، محمد بن مكرم األنصاري اإلفريقي، لسان العرب، مادة         :انظر. التفاحة
المطبعـة األميريـة   ) 138 /1(الغزالي، محمد بن محمد بن محمد، المستصفى من علـم األصـول،             . بيروت

-4/3( على أصول البـزدوي      البخاري، كشف األسرار  البخاري، عالء الدين البخاري،     . الكبرى، بوالق مصر  
 . دمشق1986 1لفكر، ط دار ا) 739 / 2(وهبة الزحيلي أصول الفقه، .الزحيلي ) . 19

http://ar.wikipedia.org/wiki/ من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة . 
، ابن نجيم، البحـر الرائـق   )1/195 (الشيخ نظام، الفتاوى الهندية) 2/551 (ابن مازة، المحيط البرهاني  : انظر) 2(

)2 /282. ( 
 ) .أ، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] الن المشيئة إنما تبطل اللفظ والنية فعل القلب[) 3(
وهـو  ) أ، ج (في  ] يجزيه[، وجاء بعدها    )ج(ما بين المعقوفتين ليست في      ] لو جمع في نيٍة واحدٍة بين صومين      [) 4(

 .خطأ
 ) .ب، جأ، (ما بين المعقوفتين ليست في ] نذكره عن قريب إن شاء اهللا[) 5(
ن ظهر صومه قبلـه لـم يجـزه ألن      إوإذا اشتبه على األسير المسلم في دار الحرب رمضان تحرى وصام، ف           [) 6(

 ) .ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] صحة
ـ 2/86(انظر البدائع ) 7( الشـيخ  ، )283/ 2(، ابن نجيم، البحر الرائق )2/553 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 87 

 ) .1/199(، فتاوى قاضيخان )1/196 (لهنديةنظام، الفتاوى ا

http://ar.wikipedia.org/wiki/
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 *هذا إذا نوى أن : فإن اتفق كونه ناقصاً عن ذلك الرمضان قضى خمسةً، ثم قال طائفة من المشايخ
يصوم ما عليه من رمضان، أما إذا نوى صوم غٍد أداء لصيام رمضان فال يصح إال أن يوافق 

 .)1(رمضان، ومنهم من أطلق الجواز وهو حسن
  

                                                
 ) .من ب/ ب  /238( نهاية *

 ) .3/59 (السرخسي، المبسوط والسابقةدر االمص: انظر) 1(
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  رؤية الهاللفصل في
 ]وجوب مراقبة الهالل وتحقيق معنى الرؤية[

لقولـه  : قوله،  )3( يجب عليهم وهو واجب على الكفاية      )2(، أي وينبغي للناس : قوله )1(]فصل[ 
صـوموا لرؤيتـه وأفطـروا     : (، في الصحيحين عنه عليه الصالة والسالم      صلى اهللا عليه وسلم   

 وقوله في اليوم التاسـع والعشـرين مـن    )4()ن ثالثين يوماًلرؤيته، فإن غُم عليكم فأكملوا عدة شعبا     
شعبان فيه تساهل، فإن الترائي إنما يجب ليلة الثالثين ال في اليوم الذي هو عشيته، نعم لو رئي في                   

 )6(تفاق، وإنما الخالف في رؤيتـه      ليلة الثالثين باال   )5(]في[ التاسع والعشرين بعد الزوال كان كرؤيته     
هو من الليلة الماضية فيجب صوم ذلك       : )7(اليوم الثالثين، فعند أبي يوسف رحمه اهللا      قبل الزوال من    

هو للمسـتقبلة   :  رحمهما اهللا  )8(اليوم وفطره إن كان ذلك في آخر رمضان، وعند أبي حنيفة ومحمد           

                                                
 ) .أ(ليست في ] فصل[) 1(
 .إن) ج(في ) 2(
سقط هو الفرض الذي يكون المطلوب فيه تحقق الفعل من الجماعة، فإذا وقع الفعل من البعض       : الواجب الكفائي ) 3(

عن الباقين، وال يستحق ذماً، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع، كالجهاد في سبيل اهللا، واألمر بالمعروف والنهـي                    
 ) .37-36(أصول الفقه، أبو زهرة : انظر. عن المنكر

إذا رأيتم الهـالل    : (كتاب الصيام، باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم        ) 149 ص   19090رقم  (رواه البخاري   ) 4(
كتـاب الصـيام بـاب      ) 851 – 850 ص   2516،  2499رقم  (ورواه مسلم   ) صوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا   ف

وجوب صوم رمضان لرؤية الهالل والفطر لرؤية الهالل، وانه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عـدة الشـهر                    
 .ثالثين يوماً 

 ) .ج، ط(ليست في ] في[) 5(
 .رؤيتهم، وهو خطأ) أ، ب، ج(في ) 6(
 للحديث، ثم لزم أبا حنيفة فغلب   ، صاحب أبي حنيفة كان حافظاً     أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري الكوفي       )7(

صنف الكثير من المصنفات    .  وال أثبت منه   ليس في أصحاب الرأي أحد أكثر حديثاً      : عليه الرأي، قال ابن معين    
 هـ، 113ولد سنة . ( روى عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأحمد بن منيع وغيرهم كثيرون          وله الجوامع، 

ـ 182وتوفي رحمه اهللا سنة      ) 372(اللكنوي، الفوائـد البهيـة   ) 3/611(القرشي، الجواهر المضية    : انظر)  ه
 ) .2/374(ابن حجر، تقريب التهذيب، )1/192 (الذهبي، تذكرة الحفاظ

، اإلمام صاحب اإلمام، أخذ عن أبي حنيفة العلم، ثـم عـن أبـي       حمد بن الحسن بن فرقد الشيباني     أبو عبداهللا م  ) 8(
 عنه الشافعي والزمه  ىيوسف، صنف الكتب ونشر علم أبي حنيفة، ويروي الحديث عن مالك دون الموطأ، رو             

يل لك أن القرآن نزل بلغته، له االحتجاج علـى مالـك والسـير الكبيـر               كان إذا تكلم خ   : وانتفع به، وقال عنه   
ـ 189توفي رحمه اهللا سنة     . (والصغير ونوادر الصيام   ) 127-3/122(القرشي، الجواهر المضية    : انظر) .  ه
 ) .6/8(الباباني، هدية العارفين ) 268(اللكنوي، الفوائد البهية 
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 بين أبي يوسـف ومحمـٍد فقـط، وفـي     )2(، وحكاه في المنظومة)1(هكذا حكي الخالف في اإليضاح  
ن إالعصر فهو لليلة الماضية، و     إلى   بعده أو   إذا كان قبل الزوال   : قال أبو يوسف رحمه اهللا     )3(التحفة

بين الصحابة رضي اهللا عـنهم، روي عـن    كان بعد العصر فهو للمستقبلة بال خالٍف، وفيه خالفٌ
رضي اهللا عنه فـي روايـة        )7(رضي اهللا عنهم كقولهما، وعن عمر      )6(وأنس )5(وابن مسعود  )4(عمر
 . انتهى وعائشة رضي اهللا عنهما مثل قول أبي يوسف )8(ى، وهو قول عليأخر

                                                
ألبي الفضل عبدالرحمن بن محمد بن أميرويـه        : يد لنفس المؤلف وهو   اإليضاح في الفروع، شرح لكتاب التجر     ) 1(

الكرماني، إمام أصحاب أبي حنيفة في خراسان، طلب العلم صغيراً حتى تمكن من العلم ونشره، تكاثر الفقهـاء              
 الفروع  لديه وتزاحم الطلبة عليه، كان عالماً بالفقه والحديث والتفسير، له تصانيف كثيرة منها الجامع الكبير في               

ـ 543 وتوفي رحمه اهللا سنة      457ولد سنة   . (وكتاب الحيض  ) 2/388(القرشي، الجواهر المضية    : انظر) .  ه
 ) .1/211(حاجي خليفة، كشف الظنون ) 156(اللكنوي، الفوائد البهية 

 ) .2/1767(وهي منظومة النسفي وقد سبقت ترجمته ذكرها في حاجي خليفة، كشف الظنون ) 2(
 ) .1/347(لسمرقندي، تحفة الفقهاء ا: انظر) 3(
 أمير المؤمنين، ولد بعد عام الفيل بثالث عشر سنة، مـن           أبو حفص عمر بن الخطاب بن نقيل القرشي العدوي        ) 4(

ان نصراً لإلسالم وله مواقـف      السابقين األولين لإلسالم وأحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم في دار األرقم وك           
الجـزري، ُأسـد   : انظـر .  هـ23 ومناقب جمة، كتبت األسفار في مناقبه رضي اهللا عنه استشهد سنة     ةعظيم
 الزهري، طبقات ابـن سـعد     ) 1/5 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  ) 6514/949 (ابن حجر، اإلصابة  ) 4/156 (الغابة

تحقيق محمد محـي الـدين،      ) 108(بكر، تاريخ الخلفاء    ، السيوطي، أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي         )3/190(
 .هـ، القاهرة 1371مطبعة السعادة، 

، من السابقين األولين وهو أول من جهر بالقرآن بمكة، ولمـا أسـلم          أبو عبد الرحمن عبداهللا بن مسعود الهذلي      ) 5(
ان يخدمه، هاجر الهجرتين إلى الحبشة والمدينة، وصلى القبلتين، وشهد   أخذه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وك       

تـوفي  . (ما ترك بعده مثلـه : المشاهد مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ولما مات نعي إلى أبي الدرداء فقال          
، تـاريخ بغـداد   )5652/832 (ابن حجر، اإلصابة، )3/394(أسد الغابه   : انظر) . هـ33رضي اهللا عنه سنة     

 ) .1/511 (القشيري، الكنى، )1/31 (الذهبي، تذكرة الحفاظ، )3/106 (الزهري، طبقات ابن سعد، )1/147(
، خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان يتسمى به           أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الخزرجى األنصاري        ) 6(

، وهو من المكثرين في الرواية عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ودعا له رسـول اهللا بكثـرة            ويفتخر بذلك 
توفي رضـي  . ( وابنتان، وهو آخر من توفي بالبصرة من الصحابة  اًالمال والولد فولد له من صلبه ثمانون ذكر       

 ابـن حجـر، اإلصـابة   ، )1/192 (الجزري، ُأسد الغابـة : انظر) ة هـ و قد جاوز المائة سن 93اهللا عنه سنة    
 ) .1747(، المقتنى )1/84 (ابن حجر، تقريب التهذيب، )1/44 (الذهبي، تذكرة الحفاظ، )434/83(

، باب من لم يقبـل علـى رؤيـة    )4/248(، كتاب الصيام، باب الهالل يرى بالنهار، و  )4/213(رواه البيهقي   ) 7(
ني، أبو بكر عبد الرزاق بن همـام، مصـنف عبـد         هالل لفطر إال شاهدين عدلين ورواه عبد الرزاق، الصنعا        

 . هـ، بيروت 1403، 2عظمي، المكتب اإلسالمي، ط، تحقيق حبيب الرحمن األ)4/162(الرزاق، 
ـ           أبو الحسن علي بن أبي طالب الهاشمي      ) 8( رة ، قاضي األمة، من السابقين األولين وأول من أسلم وهو أحـد العش

المبشرين بالجنة، ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، هاجر وشهد المشاهد وروى عن النبـي صـلى اهللا                    
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وإن كـان خلفهـا     [إن كان مجراه أمام الشمس، والشمس تتلوه فهـو للماضـية،            : وعن أبي حنيفة  
 .)3( قبله فللراهنة)2(]كان[ وإن )1(]إن غاب بعد الشفق فللماضية :فللمستقبلة، وقال الحسن بن زياد

 فَيحكم بوجوب الصـوم     )4(ال يرى قبل الزوال إال وهو لليلتين       أنه   أن الظاهر : فوجه قول أبي يوس   
فوجب ) فطروا لرؤيته أصوموا لرؤيته و  (والفطر على اعتبار ذلك، ولهما قوله عليه الصالة والسالم          

سبق الرؤية على الصوم والفطر، والمفهوم المتبادر منه الرؤية عند عشية آخر كـل شـهر عنـد                  
وهـو كونـه    : التابعين ومن بعدهم، بخالف ما قبل الزوال من الثالثين، والمختار قولهما          الصحابة و 

 .للمستقبلة قبل الزوال وبعده 
 

 ]فيمن رأى الهالل وحده نهار الثالثين من رمضان فأفطر[
إال أن واحداً لو رآه في نهار الثالثين من رمضان فظن انقضاء مدة الصوم وأفطر عمداً ينبغـي أن                 

الهـالل   إلـى  ، هذا وتكره اإلشارة  )6( ذكره في الخالصة   )5( عليه كفارة، وإن رآه بعد الزوال      ال تجب 
 .)7(عند رؤيته ألنه فعل أهل الجاهليه

                                                                                                                                              
فـي   لقد أعطي علي تسعة أعشار العلم وأيم اهللا لقد شـاركهم          : عليه وسلم فأكثر وعنه التابعين، قال ابن عباس       

سفار، استشهد وهو يومئذ أفضل األحبـاء مـن   كان زاهداً وله فضائل جمة دونها العلماء في األ. العشر العاشر 
. وله رضي اهللا عنه ثالث وستون سنة على األرجـح )  هـ40سنة (بني آدم باألرض بإجماع أهل السنة وذلك   

الـذهبي،  ،  )1/133(، تاريخ بغـداد     )6436/939 (ابن حجر، اإلصابة  ،  )4/100 (الجزري، ُأسد الغابة  : انظر
 ) .166(، تاريخ الخلفاء )3/11 (قات ابن سعدالزهري، طب، )1/10 (تذكرة الحفاظ

ما بين المعقوفتين ليست فـي      ] إن غاب بعد الشفق فللماضية    : وإن كان خلفها فللمستقبلة، وقال الحسن بن زياد       [) 1(
 ) .أ(

 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] كان[) 2(
 .فللذاهبة، وهو خطأ ) ب(في ) 3(
 .للثالثين، وهو خطأ ) أ(في ) 4(
، ابـن نجـيم،   )1/321(الزيلعي، تبيين الحقـائق    ) 2/782(، البدائع   )1/347(السمرقندي، تحفة الفقهاء    : انظر) 5(

 ) .1/192(، فتاوى قاضيخان )3/322(، حاشية ابن عابدين )2/284(البحر الرائق 
، إمـام فاضـل، عـالم       هي لإلمام ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف الحسني العلوي السمرقندي الحنفي            ) 6(

بالتفسير والحديث والفقه والوعظ له خالصة المفتي في الفروع، وخالصة األحكام في الفروع الحنفية ولعلهمـا                
، )3/409(قرشي، الجواهر المضية ال: انظر) .  هـ556 هـ وتوفي رحمه اهللا سنة 499ولد سنة (كتاب واحد  

هجر للطباعـة   ) 2381رقم  (التميمي، الطبقات السنية في تراجم الحنفية       ) 1/565(حاجي خليفة، كشف الظنون     
 .والنشر بمصر، ودار الرفاعي، الرياض 

قـال  . اكن هذه العبادات كانت منتشرة آنذ     إولعل ذلك من أفعال الذين كانوا يقدسون الكواكب وعباداتهم، حيث           ) 7(
كما يفعل أهل الجاهلية شهر رمضان إذا جاء يوم الخميس، ويوم عرفة جاء يوم الخميس ايضاً، كان                : قاضيخان

           رضـي  ذلك اليوم يوم عرفة ال يوم األضحى حتى ال يجوز التضحية في هذا اليوم اعتمادا على قول علـي== 
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 ]اختالف المطالع[
وإذا ثبت في مصٍر لزم سائر الناس فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب فـي ظـاهر المـذهب،            

 الشهر، وانعقاده في حق قوٍم للرؤية ال يستلزم انعقـاده           *وقيل يختلف باختالف المطالع ألن السبب       
غربت الشمس على قوٍم دون آخـرين        أو   في حق آخرين مع اختالف المطالع، وصار كما لو زالت         

معلقاً ) صوموا(عموم الخطاب في قوله      األول   وجب على األولين الظهر والمغرب دون أولئك، وجه       
من عموم الحكم    ية قوٍم يصدق اسم الرؤية فيثبت ما يتعلق به        ، وبرؤ )لرؤيته(بمطلق الرؤية في قوله     

 بمطلق مسماه فـي خطـاٍب مـن    **، فإنه لم يثبت تعلق عموم الوجوب      )1(الغروب و بخالف الزوال 
 .)2(واهللا أعلم الشارع

 شهد جماعـةٌ    )3(]لو[ لئك بطريٍق موجٍب، حتى   ورؤية أ  ثم إنما يلزم متأخري الرؤية إذا ثبت عندهم        
 هالل رمضان قبلكم بيوٍم فصاموا وهذا اليوم ثالثون بحسابهم، ولم ير هـؤالء              ا بلد كذا رأو   أن أهل 

ن هذه الجماعة لم يشهدوا بالرؤية، وال       الهالل ال يباح لهم فطر غٍد، وال تترك التراويح هذه الليلة، أل           
 . غيرهم، وإنما حكوا رؤية غيرهم )4(على شهادة

                                                                                                                                              
فتـاوى  : انظـر . لك العام دون األبـد    ذأراد  ألن هذا محتمل يحتمل أنه      ) يوم نحركم يوم صومكم   (اهللا عنه   ==

 ) .1/199(قاضيخان 
 ) .ب من ج /203( نهاية *

 .محذوفة، وهو الصحيح ) ط(وأخيه، وفي ) ب، ج(واجبة، و في ) أ(في ) 1(
 ) .أ من أ / 239( نهاية **

 :  آراءةوالحاصل في مسألة اختالف المطالع عند المذهب ثالث) 2(
فيصوم أهل المشرق بصيام أهل المغرب والعكس ومثل هذا الرأي السرخسـي فـي              عدم اعتبار المطالع،    ) أ(

الشـيخ  واعتمد فـي    . أنه ظاهر الرواية  : ، وقال )1/198 ( في فتاواه  ، وقاضيخان )3/78 (السرخسي، المبسوط 
ـ    : وعليه فتوى أبي الليث، وكان يفتي شمس األئمة الحلواني قال         ) 1/192 (نظام، الفتاوى الهندية   ل لـو رآه أه

الشيخ نظام، الفتاوى   : انظر. الخزرجي، الخالصة مغرب هالل رمضان يجب الصوم على أهل المشرق كذا في           
واألشبه أن يعتبـر    : اعتبار المطالع قال الزيلعي   ) ب) (1/186(الموصلي، االختيار   ) 199 – 1/198 (الهندية

الزيلعي، تبيين الحقـائق  : انظر. يث، الحد...والدليل ما روي عن كريب  ... ألن كل قوم مخاطبون بما عندهم       
: انظـر . التفريق بين المطالع البعيدة و القريبة، فال اعتبـار للقريـب و يعتبـر فـي البعيـد                 ) ج(،  )1/321(

، ونقله صاحب الموصلي، االختيار عن الفتـاوى الحسـامية         )2/83(، البدائع   1/346السمرقندي، تحفة الفقهاء    
 ) .3/324(، وانظر التفصيل في حاشية ابن عابدين )2/549 (يابن مازة، المحيط البرهان) 1/186(

 ) .1/329 (الشيرازي، المهذبوإلى هذا ذهب الشافعية كما في 
 ) .ج(ليست في ] لو[) 3(
 .شهادته ) أ(في ) 4(
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نده اثنان برؤية الهالل في ليلة كذا، وقضى بشهادتهما جاز لهذا           ولو شهدوا أن قاضي بلد كذا شهد ع       
 )2(ن قضاء القاضي حجةٌ وقد شهدوا به، ومختار صاحب التجريـد           أل )1(القاضي أن يحكم بشهادتهما   

 )5(أن أم الفضـل    ()4( لهم بحـديث كريـب     )3(وغيره من المشايخ اعتبار اختالف المطالع، وعورض      
، *فقـدمت الشـام فقضـيت حاجتهـا       : وية رضي اهللا عنه بالشام قال     معا إلى   رضي اهللا عنها بعثته   

واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهالل يوم الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني                
ليلة الجمعـة،  رأيناه : متى رأيتموه ؟ فقلت  :  رضي اهللا عنهما ثم ذكر الهالل، فقال       عبد اهللا بن عباس   

نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية رضي اهللا عنـه، فقـال لكنـا              :  رأيته ؟ فقلت   )6(]أنت[ :فقال
أوال تكتفي برؤية معاوية رضي     : نراه، فقلت  أو   رأيناه ليلة السبت فال نزال نصوم حتى نكمل ثالثين        

 -رواتـه فـي    أحـد   شك)7()ال هكذا أمرنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اهللا عنه وصومه، فقال   
بالتاء، وال شك أن هذا أولى ألنه نص وذلك محتمٌل لكون المراد َأمر كـل أهـل    أو   بالنون -تكتفي  

 مطلع بالصوم لرؤيتهم، 

                                                
 .لشهادتهما ) أ(في ) 1(
كره في حـاجي خليفـة،    الحسن أحمد بن محمد القدوري، وقد سبقت ترجمته، وذيكتاب التجريد وهو لإلمام أب   ) 2(

 ) .1/346(كشف الظنون 
 .وهي رضي ) ج(في ) 3(
و  ، مولى ابن عباس رضي اهللا عنهما، ثقة وثقه ابن سعد       أبو رشيد كريب بن أبي مسلم الهاشمي موالهم المدني        ) 4(

 98توفي رحمه اهللا سـنة      . (ب حمل بعير من كتب ابن عباس      وضع عندنا كري  : ةال موسى بن عقب   قالنسائي، و 
 ) .2/134 (ابن حجر، تقريب التهذيبو ) 8/432 (ابن حجر، تهذيب التهذيب: انظر) هـ

ة بنت الحارث زوج    ، زوج العباس بن عبد المطلب، وأخت ميمون       أم الفضل لبابة بنت الحارث بن حزن الهاللية       ) 5(
إنها أول امرأة أسلمت بعد خديجة رضي اهللا عنها، وكـان           : النبي صلى اهللا عليه وسلم ورضي اهللا عنها، يقال        

النبي صلى اهللا عليه وسلم يزورها ويقيل عندها، توفيت رضي اهللا عنها بعد العباس في خالفة عثمان رضـي                   
ابـن حجـر، تقريـب      ) 12335/1759 (ن حجر، اإلصـابة   اب) 7/274 (الجزري، ُأسد الغابة  : انظر. اهللا عنه 
 ) .2/613 (التهذيب

 ) .أ من ب/ 239( نهاية *

 .مكررة ) أ(و في ) ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] أنت[) 6(
كتاب الصيام باب أن لكل بلد رؤيتهم و أنهم إذا رأوا الهالل ببلـد ال يثبـت                 ) 854 ص 2528رقم  (رواه مسلم   ) 7(

كتاب الصيام، باب إذا رؤي الهالل في بلد قبـل  ) 1396 ص  2332رقم  (ورواه أبو داود    . نهمحكمه لما بعد ع   
: كتاب الصيام باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيـتهم، وقـال  ) 1915 ص693رقم (ورواه الترمذي  . اآلخرين بليلة 

ـ  ) 2226 ص   2113رقم  (ورواه النسائي   . حسن، صحيح، غريب   اق فـي  كتاب الصيام، باب اختالف أهل اآلف
 .الرؤية
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نحو مـا    إلى   إن اإلشارة في قوله هكذا    : ، وقد يقال  )3( والنسائي )2( والترمذي )1(ورواه مسلم وأبو داود   
وحينئٍذ ال دليل فيه ألن مثل ما وقع من كالمه لو            ضل رضي اهللا عنها،   جرى بينه وبين رسول أم الف     

إخباره عـن صـوم    : فإن قيل . وال حكم الحاكم   غيره[وقع لنا لم نحكم به، ألنه لم يشهد على شهادة           
ولو سلم فهو واحـد   )4(]بأنه لم يأت بلفظة الشهادة: معاوية رضي اهللا عنه يتضمنه ألنه اإلمام، يجاب   

 )5(شهادته وجوب القضاء على القاضي، واهللا سبحانه وتعالى أعلم، واألخذ بظاهر الروايـة            ال يثبت ب  
 .)6(أحوط

                                                
، اإلمام العلم صاحب كتـاب السـنن، قـال    زدي السجستانيأبو داود سليمان بن األشعث بن شداد بن عمرو األ ) 1(

كتبت عن رسـول اهللا     : قال أبو داود عن نفسه    . دألين ألبي داود الحديث كما ألين لداود الحدي       : إبراهيم الحربي 
ـ 202ولد سـنة  . (صلى اهللا عليه وسلم خمسمائة ألف حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب          وتـوفي    هـ

ـ 275رحمه اهللا سنة      الـذهبي، تـذكرة الحفـاظ     ) 9/55(، تاريخ بغداد    )11/54(البداية و النهاية    : ، انظر ) ه
، أبو بكر بن أحمد بن محمد بـن       ةقاضي شه ) 2072(المقتنى  ) 1/321 (ابن حجر، تقريب التهذيب   ،  )2/591(

الكتاني، .  هـ، بيروت  1407،  1تحقيق الحافظ عبد العليم خان، عالم الكتب، ط       ) 2/93(عمر، طبقات الشافعية    
، تحقيق محمد المنتصر محمد الزمزمـي الكتـاني، دار          )9ص(محمد بن جعفر، الكتاني، الرسالة المستطرفة،       

  .1986، )4ط(البشائر اإلسالمية، 
، صاحب الجامع والعلل، القدير الحافظ العالمة، كـان       أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي         ) 2(

)  هـ279سنة ( به في علم الحديث والعلل والتواريخ توفي رحمه اهللا بترمذ           ىيضرب به المثل في الحفظ، يقتد     
، )3/687(، ميـزان االعتـدال   )9/387 (ابن حجر، تهذيب التهـذيب ،  )2/632 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  : نظرا

 ) .9(، الكتاني، الرسالة المستطرفة )282 (السيوطي، طبقات الحفاظ
، اإلمام الحافظ أحد األئمـة المبـرزين،        أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان الخراساني النسائي           ) 3(

وكان أفقه مشايخ مصـر فـي عصـره وأعـرفهم           . هو أحفظ من مسلم بن الحجاج     : طاف البالد، قال الذهبي   
 هـ 215د سنة ول. دفن في الرملة بفلسطين . بالصحيح والسقيم من اآلثار، له السنن الكبرى والصغرى وغيرها        

 ).47/102 (ابن حجر، تقريب التهذيب:  انظر) . هـ303و توفي رحمه اهللا سنة 
بأنه لـم   : إخباره عن صوم معاوية رضي اهللا عنه يتضمنه ألنه اإلمام، يجاب          : فإن قيل . غيره وال حكم الحاكم   [) 4(

 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] يأت بلفظة الشهادة
كتـاب األصـل    : طلق هذا المصطلح على الكتب الستة لإلمام محمد بن الحسن الشيباني وهي           ي: ظاهر الرواية ) 5(

. ، الجامع الكبير، الجامع الصغير، الزيادات، السير الكبيـر، السـير الصـغير            السرخسي، المبسوط المعروف ب 
ـ    ) 15(أبو غدة، عبد الفتاح، المصطلحات الفقهية       : انظر ر ضمن كتاب المعتصـر الضـروري شـرح مختص

 .هـ، باكستان 1422، إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية، 1القدوري، ط
هل يجوز اعتماد الحساب الفلكي والمراصد الحديثة والعمالقة لتحديد الرؤيـة،           : ويبرز حول هذه المسألة سؤال    ) 6(

المجـردة  ولتوحيد صوم المسلمين في العالم، وللخروج من هذا الخالف الدائر إلى اآلن حول الرؤيـة بـالعين              
الكويت خالل الفترة بـين   واختالف المطالع أو توحيدها، فقد قررت ندوة األهلة والمواقيت والتقنيات الفلكية في

المسلمين االلتزام بهـا وال عبـرة    أنه إذا ثبت رؤية الهالل في بلد وجب على:  هـ1409 رجب 23 إلى 21
 ==ويؤخذ بالحسابات المعتمدة فـي :  وجاء في القرار.واإلفطار باختالف المطالع لعموم الخطاب باألمر بالصوم
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 ]الحكم في يوم الشك[ 
، الكالم هنا في تصوير يوم الشك وبيـان حكمـه           ال يصومون يوم الشك إال تطوعاً     و: قوله 

ثبات، وموجبه هنا    النفي واإل   اإلدراك من  )2(هو استواء طرفي  : قال األول    فيه، أما  )1(وبيان االختالف 
 أو  من شـعبان؟   أو   أن يغم الهالل ليلة الثالثين من شعبان فيشك في اليوم الثالثين أمن رمضان هو             

يغم من رجٍب هالل شعبان فأكملت عدته، ولم يكن رؤية هالل رمضان فيقع الشك في الثالثين مـن                 
 . )3(والثالثون الحادي أو شعبان أهو الثالثون

                                                                                                                                              
 وتكون الحسابات الفلكية معتمدة إذا قامـت علـى التحقيـق    -الهالل  أي القطع باستحالة رؤية-حالة النفي ==

 وكانت مبنية على قواعد فلكية مسلمة وصدرت عن جمع من الفلكيين الحاسـبين الثقـات              -ال التقريب -الدقيق  
فلكيا رؤيته فيها  فإذا شهد الشهود برؤية الهالل في الحاالت التي يتعذر:  وأضافوا.خلل فيهابحيث يؤمن وقوع ال

  .ترد الشهادة لمناقضتها للواقع ودخول الريبة فيها
مسـبقًا   ما الذي يمنع شرعا أن نعتمد الحساب الفلكي اليقيني، الـذي يعرفنـا  : ويقول العالمة مصطفى الزرقا 

ضباب العقول؟ وإلى هذا أيضاً  ديد، وال يمكن أن يحجب علمنا حينئٍذ غيم وال ضباب إالبموعد حلول الشهر الج
وعلى هذا استقر رأي علماء مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر في المـؤتمر الثالـث              . ذهب الشيخ القرضاوي  

  هـ1386 من رجب 13المنعقد بتاريخ 
 موقع الفقه اإلسـالمي،     http://www.islamfeqh.com/Forums.aspx?gposts&m1314#1314: انظر

بخصوص اآلالت فظاهر األدلة الشرعية عدم تكليف الناس        : أما الشيخ ابن باز رحمه اهللا فيرى      . المنتدى الفقهي 
ولكن من طالع الهالل بها وجزم بأنه رآه بواسـطتها بعـد غـروب              . بالتماس الهالل بها بل تكفي رؤية العين      

ولست أقصد من هذا    ...  مانعاً من العمل برؤيته؛ ألنها رؤية العين ال الحساب         الشمس وهو مسلم عدل فال أعلم     
منع االستعانة بالمراصد والنظارات على رؤية الهالل ولكني أقصد منع االعتماد عليها، أو جعلها معياراً للرؤية          

مجموع فتاوى ابـن    :ر  انط. فهذا كله باطل  . ال تثبت إال إذا شهدت لها المراصد بالصحة أو بأن الهالل قد ولد            
الشـيخ ابـن     ، وإلى هذا الرأي ذهـب     doc.015m/book/org.ibnbaz.www://http) 132،  15/70(باز  

 http://www.mekshat.com/vb/showthread.php?t111072عثيمين وصالح الفوزان 
 .االستخالف، وهو خطأ ) ج(في ) 1(
 .استطرد في، وهو خطأ ) ج(في ) 2(
ابن نجـيم، البحـر     ) 3/63 (السرخسي، المبسوط :  لمعنى يوم الشك في اصطالح علماء المذهب       انظر تفصيالً ) 3(

 ) .3/309(، حاشية ابن عابدين )2/284(الرائق 

http://www.islamfeqh.com/Forums.aspx?gposts&m1314#1314
http://www.mekshat.com/vb/showthread.php?t111072
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 ذلـك ألنـه   ا، وكأنهم لم يعتبرو)1(ر فيه من كالم غير أصحابنا ما إذا شهد من ردت شهادتهومما ذك 
وإن كان في غـيم  . إن كان في الصحو فهو محكوم بغلطه عندنا لظهوره، فمقابله موهوم ال مشكوك       

 إذا أنـه     وهذا ألن الشهر ليس الظاهر فيه أن يكون ثالثين، حتى           أحد، )2(]به[فهو شك وإن لم يشهد      
كان تسعة وعشرين يكون مجيئاً على خالف الظاهر، بل يكون تسعةً وعشرين كما يكـون ثالثـين                 

، فاستوى الحال حينئـٍذ     )3(تستوي هاتان الحالتان بالنسبة إليه كما يعطيه الحديث المعروف في الشهر          
 يكـن  المستهل إذا كان غيم فيكون مشـكوكاً، بخـالف مـا إذا لـم          أو   من المنسلخ  أنه   في الثالثين 

 كان من المستهل لرؤي عند الترائي، فلما لم ير كان الظاهر أن المنسلخ ثالثون، فيكـون                 )4(]لو[ألنه
 . هذا اليوم منه غير مشكوٍك في ذلك

 

                                                
دث الناس برؤية الهالل هو يوم الثالثين من شعبان هو يوم الصحو إذا تح     : مفهوم يوم الشك عند السادة الشافعية     ) 1(

ليلته ولم يعلم من رآه، ولم يشهد برؤيته أحد، أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة أو نساء وظن صـدقهم، أو                       
 به، وليس إطباق الغيب بشك كما أنه إذا لم يتحدث أحد من الناس بالرؤيـة فلـيس   كتفَ ولم يدلشهد شخص ع  

) . ن ثالثـين  افإن غم عليكم فأكملوا عدة شـعب      (بر الصحيحين   بشك بل هو يوم من شعبان وإن أطبق الغيم بخ         
 ) .1/433(مغني المحتاج : انظر

وأما مذهب السادة المالكية فهو كمذهب السادة األحناف غير أن الراجح عند الدردير والدسوقي وغيرهمـا أن يـوم                
كعبد أو امـرأة أو      تقبل شهادته،  وتحدث بالرؤية من ال       أوغيماً صبيحة الثالثين من شعبان إذا كان صحواً      : الشك

: انظـر ). عدة شعبان ثالثـين   فأكملوا فإن غم عليكم  (فاسق، أما يوم الغيم فهو من شعبان جزماً لخبر الصحيحين           
 ). 1/495(، المعونة )1/470(، حاشية العالمة الدسوقي )1/513(الشرح الكبير 

 ال علـة  ان إذا لم ير الهالل ليلته مع كون السماء صـحواً فيوم الشك هو يوم الثالثين من شعب    :  وأما السادة الحنابلة  
فيها من غيم أو قتر ونحوهما، أو شهد برؤية الهالل من ردت شهادته لفسق ونحوه، فهم في مفهومه كالشافعية                   

) 2/301(، البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القنـاع،           )468/ 1(، الكافي   )3/89(المغني  : انظر
 . هـ 1402يلحي مصطفى هالل، دار الفكر، تحقيق هالل مص

 ) .ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] به[) 2(
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فـإن غُـم علـيكم          : ( انظر الحديث في الصحيحين عنه عليه الصالة والسالم        )3(

 )83( سبق تخريجه .)فأكملوا عدة شعبان ثالثين يوماً
 ) .أ(ست في ما بين المعقوفتين لي] لو [)4(
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 ]حكم صيام يوم الشك[
ال [ األول   يرددهـا وعلـى    أو    من أن يقطع النية    )1(]يخلو[وهو بيان حكم صومه، فال      : وأما الثاني  

 التفاق يوٍم كان يصـومه  أو ابتداء التطوع أو واجٍب آخر أو  ينوي به صوم رمضان     من أن  )2(]يخلو
 . آخر كل شهٍر مثالً ثالثة أياٍم من*  يصوم)3(]كان[ أياٍم، بأنأو 

فإن لم  [ فيها، فأما في أصل النية بأن ينوي من رمضان إن كان منه              )4(وهو أن يضجع  : وعلى الثاني 
 وإن لم يكن منـه فعـن   )5(]ا بأن ينوي صوم رمضان إذا كان منه    في وصفه  أو   يكن منه فال يصوم،   

  إال فـي   [رمضان إن كان منه، وإال فعن النفل    أو   نذراً أو   كفارةً أو   واجٍب كذا قضاء والكل مكـروه
 بل في صورة قطع النية عليـه  )7( بال إضجاٍع)6(]التردد في أصلها، فإنه ال يكون صائماً إال في النفل        

ابتداء، واختلفوا في األفضل إذا لم يوافق صـوماً كـان            أو   )8(فقة صوٍم كان يصومه   سواء كان لموا  
تتفاوت الكراهة، وتفصيل ذلك ظـاهر مـن         ** &الصوم، ثم فيما يكره     : الفطر، وقيل : يصومه قيل 

 )9(الكتاب هذا في عين يوم الشك
 

                                                
 ) .ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] يخلو[) 1(
 ) .ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] ال يخلو[) 2(
 ) .ب(ما بين المعقوفتين ليست في ] كان[) 3(
 ) .أ من ج/ 204( نهاية *

 :انظـر . يتـردد : وهن ولم يقم به، والمراد بيضجع هنـا       : ضجع في األمر يضجع ضجعا و ضجوعا      : يضجع) 4(
 ) .1/544(المعجم الوسيط 

ما بين المعقوفتين ليست فـي  ] ن ينوي صوم رمضان إذا كان منه   أفإن لم يكن منه فال يصوم، أو في وصفها ب         [) 5(
 ) .أ(

 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] والكل مكروه إال في التردد في أصلها، فإنه ال يكون صائماً إال في النفل[) 6(
 . وهو خطأ إضطجاع،) أ(في ) 7(
 .يومه ) ج(في ) 8(
 .وهي مفقودة من أصل المخطوط ) أ من أ/240( بداية الورقة &

 ) .ب من أ/239( نهاية **

ابن مازة، المحيط   ) 1/318(، الزيلعي، تبيين الحقائق   )2/78(، البدائع   )1/343(السمرقندي، تحفة الفقهاء    : انظر) 9(
حاشـية ابـن    ) 1/200 (الشيخ نظام، الفتاوى الهنديـة    ،  )2/284(، ابن نجيم، البحر الرائق    )2/569 (البرهاني
، الشـرنباللي، مراقـي   )1/186(، الموصلي، االختيـار )2/111(، شرح معاني اآلثار)312- 3/309(عابدين  
، الزبيدي، اإلمام السيد محمد مرتضى، عقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب اإلمام أبي حنيفـة،                )162(الفالح  

 .، عبداهللا هاشم اليماني، مطبعة الشكشي باألزهر، مصر )111 – 1/110(
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 ]في صيام أياٍم قبل يوم الشك[
يومين مكروه أي صـوٍم كـان        أو   والصوم قبل رمضان بيومٍ   : ل قا )1(فأما صوم ما قبله ففي التحفة      

ال تتقدموا رمضان بصوم يوٍم وال يومين إال أن يوافـق صـوماً كـان     : (لقوله صلى اهللا عليه وسلم    
زيادةٌ علـى صـوم    أنه وإنما كره صلى اهللا عليه وسلم خوفاً من أن يظن    : قال. )2() أحدكم *يصومه  

يكره وصل رمضان بستٍة من شوال،      : عن هذا قال أبو يوسف رحمه اهللا      رمضان إذا اعتادوا ذلك، و    
وذكر قبله بأسطر عدم كراهة صوم يوم الشك تطوعاً، ثم قيده بكونه على وجه ال يعلم العوام ذلـك                   

 .انتهى  )4( زيادةً على رمضان)3( صومه فيظنه الجهالاكي ال يعتادو
 

 ]صيام يوم الشك إذا وافق صوماً كان يصومه[
 صوماً كان يصومه فالصـوم أفضـل،   – يعني يوم الشك –إن وافق   :  خالفه، قال  )5(ظاهر الكافي  و

ولم يقيد بكون صوم الثالثـة عـادةً وهـو          .  انتهى )6(ثالثةً من آخره   أو   نصفه أو   وكذا إذا صام كله   
يمكـن أن   أنه  أيضاً، حيث حمل حديث التقدم على التقدم بصوم رمضان، مع   )7(ظاهر كالم المصنف  

 . )8(يحمله عليه ويكره صومها لمعنى ما في التحفه فتأمل، وما في التحفة أوجه
 

                                                
 ) .1/341(السمرقندي، تحفة الفقهاء : انظر) 1(
 ) .ب من ب/239( نهاية *

ورواه . ، كتاب الصيام، باب ال يتقدم رمضان بصوم يـوم وال يـومين            )149 ص   1914(رقم  (رواه البخاري   ) 2(
  تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، كتاب الصيام، باب ال)851 ص 2518رقم (مسلم 

 .الجاهل و في التحفه الجهال ) أ(في ) 3(
 ) .344 – 1/343(السمرقندي، تحفة الفقهاء : انظر) 4(
يـروي  ... ، سمع الحديث الكثير   هو ألبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد بن عبد اهللا الحاكم الشهيد المروزي             ) 5(

عن أحمد بن حنبل، وصنف الكثير، استشهد ولقب بالشهيد عندما خرج للقتال اغتسل وتحفظ ولبس أكفانه وأقبل                 
على الصالة فقتل رحمه اهللا، صنف الكثير من الكتب من الكافي في الفروعى الحنفية والمنتقـى فـي الفـروع              

اللكنـوي،  ) 315-3/313(القرشي، الجواهر المضية    : انظر) . دفن بمرو  هـ و  334استشهد رحمه اهللا سنة     (
 ) .2/1337(حاجي خليفة، كشف الظنون ) 305(الفوائد البهية 

 ) .1/318(الزيلعي، تبيين الحقائق : انظر) 6(
 ) .1/303(الهداية : انظر) 7(
  .وما في التحفة أوجه، ألن الذي في التحفة أوفق لما في الحديث الصحيح) 8(
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 ]يمنعه أو فيمن يقول بجواز صوم يوم الشك[
كراهته إن لم يوافق صـوماً       :فقد علمت أن مذهبنا إباحته، ومذهب الشافعي رحمه اهللا        : وأما الثالث 

، ذكره ابن   )3(الروايتين عنه  ن في أصح  وجوب صومه بنية رمضا   : )2(رحمه اهللا  أحمد   ، ومذهب )1(له
 .)4(الجوزي في التحقيق

 

                                                
أنه ال يصح صومه عن رمضان ويجوز صومه عن قضـاٍء أو نـذٍر أو               : مذهب الشافعية في صيام يوم الشك     ) 1(

إن صومه مكروه سواء صامه فرضاً أو نفالً أو كفارةً أو نذراً إال             : كفارٍة ونقل في الحاوي عن اإلمام الشافعي      
ـ وأما يوم الشك   : لنووي في روضة الطالبين   وقال ا . أن يصله بما قبله أو يوافق يوماً كان يصومه فال يكره           ال ف

  صومه تطوعـاً  يصح صومه عن رمضان، ويجوز صومه عن قضاء أو نذر أو كفارة، ويجوز إذا وافق ورداً               
هذا خالف القيـاس    : قال ابن الصباغ  . يكره صومه عما عليه من فرض     : وقال القاضي أبو الطيب   . ةبال كراه 

 زكريا محـي    وأب: النووي: انظر. مه ففي صحة نذره هذان الوجهان     ألنه لم يصح على األصح، وإن نذر صو       
 الشيرازي، المهـذب . هـ، بيروت1405، 2، المكتب اإلسالمي، ط   )2/367(الدين بن شرف، روضة الطالبين      

 ) .2/217 (الشربيني، اإلقناع، )6/399 (النووي، المجموع، )1/346(
، اإلمام الشـهير صـاحب المسـند        الشيباني المروزي البغدادي  أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل           ) 2(

خرجت من بغداد فما خلفت بها أفقه وال أزهد         : ، قال الشافعي  ةالما ومن أحبار    ةوالزهد، من كبار الحفاظ االئم    
 هـ وتوفي رحمـه اهللا سـنة   164ولد سنة . ( خلق القرآن وعذب وصبر    امتحن بفتنة . وال أورع وال أعلم منه    

ـ 241  يعلى، محمد بن أبي يعلى أبـو        و، أب )2/431 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  ) 4/412(تاريخ بغداد   : ، انظر ) ه
 ) .2/56(، طبقات الشافعية .تحقيق محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت) 1/4(الحسين، طبقات الحنابلة 

والمذهب يجب صومه أي صوم يوم      : ومذهب أحمد في أصح الروايتين وجوب صومه، وقال في كشاف القناع          ) 3(
       الثالثين من شعبان إن حال دون مطلعه غيم  بوجوبه احتياطاً ال يقينـاً   ظنياًاً ونحوهما بنية رمضان حكم     أو قتر 

وابنه وعمرو بن العاص وأبـي       الخرقي وأكثر شيوخ أصحابنا ونصوص أحمد عليه، وهو مذهب عمر            هاختار
هريرة وأنس ومعاوية وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر الصديق رضي اهللا عنهم، وقاله جمع من التـابعين لمـا                   

رقم ( رواه البخاري    )فطرواأإذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه ف     : ( مرفوعاً روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما      
المغنـي  . مضان، أو شهر رمضان؟ ومـن رأى كلـه واسـعاً     هل يقال ر  : ، كتاب الصوم، باب   )1900/148

، المرداوي، علي بن سـليمان أبـو الحسـن، اإلنصـاف،     )1/468(، الكافي  )2/301(، كشاف القناع    )3/90(
 ) .2/68(التحقيق إلبن الجوزي . ، تحقيق محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث، بيروت)3/278(

 ) .2/68(التحقيق : انظر) 4(
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 ]في االستدالل لمذاهب الصيام في يوم الشك[
ولنأت اآلن على ما ذكره المصنف من األحاديث وغيرها مما يتعلق به استدالل المـذاهب ليظهـر                 

 :المذاهبمطابقتها ألي 
وال : لم يعـرف، قيـل    . )1()ال تطوعاً إضان  من رم  أنه   ال يصام اليوم الذي يشك فيه     (حديث  : األول

 .علم أأصل له، وسيأتي ثبوت المقصود وهو إباحة الصوم بوجه آخر، واهللا 
) ال تقدموا رمضان بصوم يوٍم وال يومين إال رجٌل كان يصوم صوماً فيصـومه             ( )2(]حديث: [والثاني

 . )3(رواه الستة في كتبهم
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      : ضي اهللا عنه قال   ما أخرج الترمذي عن أبي هريرة ر      : الثالث

حسن صحيح ال يعرف إال من هذا الوجه علـى          :  وقال )4()إذا بقي النصف من شعبان فال تصوموا      (
 . فظ، ومعناه عند بعض أهل العلم أن يفطر الرجل حتى إذا انتصف شعبان أخذ في الصوملهذا ال

                                                
 ) .2/440(نصب الراية : انظر. غريب جداً: ل الزيلعيقا) 1(

. ومعناه يخرج من الحديثين الماضي واآلتي واهللا أعلـم     : قلت. لفظللم أجده بهذا ا   : وقال الحافظ ابن حجر في الدراية     
 و  ، ورواه اإلمام أبو حنيفة عن أبي سعيد الخدري رضي اهللا عنه مرفوعاً بدون االستثناء              )1/276(الدراية  . انظر

، )وبقيته إال رجل كان يصوم صوماً فليصـمه       ... ال تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين        (معناه مخرج من حديث     
 ). 1/110(عقود الجواهر المنيفة : انظر

 ) .ج، ط(ليست في ] حديث[) 2(

ـ )1396 ص 2335رقم (سبق تخريجه عند البخاري ومسلم، و رواه أبو داود     ) 3( ل ، كتاب الصيام، باب فيمن يص
، كتاب الصيام، باب ما جاء ال تتقدموا الشهر بصـوم           )1714 ص 685رقم  (ورواه الترمذي   . شعبان برمضان 

. ، كتاب الصيام باب التقدم قبل شـهر رمضـان         )2229ص217رقم(ورواه النسائي   . هذا حسن صحيح  : وقال
مضان إال من صـام  ، كتاب الصيام، باب ما جاء في النهي أن يتقدم ر  )2575 ص 1650رقم   (ةورواه ابن ماج  
 .صوما فوافقه

، كتاب الصيام، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف من شـعبان              )1720 ص   738رقم  (رواه الترمذي   ) 4(
هذا الحديث ليس بمحفوظ، والعالء ثقة ال ينكر من حديثه إال هذا، وكان عبـد            : قال اإلمام أحمد  . لحال رمضان 

ال العلماء فـي نصـب الرايـة        ووانظر تفصيل أق  . حديث منكر : ولالرحمن بن مهدي ال يحدث به، وأحمد يق       
 ) .1/277(، الدراية )2/441(
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) من صام يوم الشك فقد عصـى أبـا القاسـم    : ( عليه وسلم  قال صلى اهللا  : ما ذكره من قوله   : الرابع
 عـن   )2(وقال صلة : ، فقال )1(وإنما ثبت موقوفاً على عماٍر رضي اهللا عنه، ذكره البخاري تعليقاً عنه           

وأصل الحديث مـا رواه أصـحاب السـنن         ) الخ... من صام يوم الشك     : ( رضي اهللا عنه     )3(عمار
كنا عند عمار رضي اهللا عنه فـي        : (ي عن صلة بن زفر قال     وصححه الترمذ . )4(األربعه في كتبهم  

مـن صـام   : فتنحى بعض القوم، فقال عمار رضي اهللا عنه )5( بشاٍة مصليةٍٍُأِتياليوم الذي يشك فيه ف   
 في تاريخ بغداد في ترجمة محمـد بـن عيسـى            )6(ورواه الخطيب ) هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم     

                                                
إذا رأيتم الهـالل فصـوموا وإذا    : (في باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم       ) 1906/149 (رواه البخاري تعليقاً  ) 1(

 ) .رأيتموه فافطروا
 فـي  -ثر، وهو في البخاري كثير جداً، وفي مسـلم  هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أك  : والحديث المعلق 

كثر ما في البخاري مـن ذلـك   أورواه فالن، و: مواضع متعددة قليلة ذكره في كثير منها متصالً ثم يعقبه بقوله  
موصوالً في موضع آخر من كتابه، وإنما أورده معلقاً اختصاراً ومجانبةً للتكرار والذي لم يوصله في موضـع         

تدريب الـراوي   : انظر" التوفيق  "  في تأليف سماه     - ابن حجر  -حديثاً، وصله شيخ اإلسالم     آخر مائة وستون    
)1/117. ( 

توفي رحمـه  ( من زفر العبسي، تابعي كبير ثقة كبير ة، وهو أبو العالء صلةوالصحيح صل . وقد وصله ) أ(في  ) 2(
ـ 72اهللا سنة    ، )1/370 (حجر، تقريب التهـذيب   ابن  : انظر. مات في والية مصعب بن الزبير     : قال خليفة )  ه

 ) .2508 (القشيري، الكنى، )176 (الخزرجي، الخالصة
 وهـي  ة، صحابي جليل من السابقين األولين، وأمه سـمي  أبو اليقظان عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي         ) 3(

ممن عذب في اهللا ومن أوائل من أظهر إسالمه، شهد المشاهد مع رسـول  أول من استشهد في سبيل اهللا، وهو        
 الجزري، ُأسد الغابة: انظر) . هـ37سنة (اهللا صلى اهللا عليه وسلم، استشهد مع علي رضي اهللا عنهما بصفين          

 ) .2/48 (ابن حجر، تقريب التهذيب، )6465/943 (ابن حجر، اإلصابة) 4/137(
رقـم  (ورواه الترمـذي    . ، كتاب الصيام، باب كراهية صوم يوم الشك       )1396 ص   2334رقم  (رواه أبو داود    ) 4(

نس رضـي  أوفي الباب عن أبي هريرة و: ، كتاب الصيام، باب كراهية صيام يوم الشك، قال    )1714 ص   686
حديث عمار حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبـي           : قال أبو عيسى  . اهللا عنهما 

 كتاب الصيام، باب صيام    2230 ص   2190رقم  (ورواه النسائي   . هللا عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين      صلى ا 
 .، كتاب الصيام، باب في صيام يوم الشك)2575 ص 1640رقم (ورواه ابن ماجة . يوم الشك

ـ  . أي شويته: صليت اللحم بالتخفيف: أي مشوية، ويقال : مصلية )5( ار فقـد صـلَّيته   اما إذا حرقته وألقيته فـي الن
 .)ص ل ى(، مادة المقري، المصباح المنيرالنهاية في غريب الحديث،  و: انظر. بالتشديد وأصليته

التصانيف، ، محدث الشام والعراق، صاحب      أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن مهدي البغدادي الخطيب الحافظ           ) 6(
 أن يحدث بتـاريخ بغـداد، وأن يملـي بجـامع            :من كبار الشافعية، وعنه أنه لما حج شرب ماء زمزم لثالث          

الـذهبي،  ،  )12/101 (ابن كثير، البداية والنهاية   : انظر. المنصور، وأن يدفن عند بشر الحافي، فقضي له ذلك        
ـ  ،  )4/29(طبقات الشافعية   ) 3/1335 (تذكرة الحفاظ  الكتـاني، الرسـالة    ) 433 (ات الحفـاظ  السيوطي، طبق
 ) .40(المستطرفة 
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 عن  )5( عن عكرمة  )4( عن سفيان عن سماكٍ    )3( حدثنا وكيع  )2(الوكيعيبن عمر    أحمد   ، حدثنا )1(اآلدمي
 ثـم  )7() الذي يشك فيه فقد عصى اهللا ورسـوله )6(]اليوم[من صام : (ابن عباٍس رضي اهللا عنهما قال 

 . )10( عن وكيع)9(بن عاصم الطبراني أحمد اآلدمي عليه )8(تابع: قال

                                                
البغدادي حدث عن أحمد بن عمر الوكيعي وروى عن أبو العباس           ] محمد بن عيسى بن عبداهللا اآلدمي     ) [ط(في  ) 1(

 ) .2/397(انظر تاريخ بغداد . بن عقدة الكوفي
أدركته : وقال أبو حاتم. كتبت عنه: ة، كوفي سكن بغداد قال أبو زرع  أبو جعفر أحمد بن عمر الوكيعي الضرير      ) 2(

الـوكيعي  : قال بن معين  .  وأحمد بن حنبل وغيرهم    روى عنه مسلم بن الحجاج    : قال أبو محمد  . ولم أكتب عنه  
ـ  235 ببغداد سنة    توفي رحمه اهللا  . (الوكيعي ثقة : وقال عبد اهللا بن حنبل    . ثقة تـاريخ بغـداد    : انظـر ) .  هـ
 ) .2/62(، الجرح والتعديل )4/284(

مـا  : قال أحمـد . ، شيخ اإلمام الشافعي، ثقة حافظأبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي الحافظ         ) 3(
توفي . ( حنيفة ي قط وال رقعة، وكان يفتي ويقول بقول أب         أحفظ، وال رأيت معه كتاباً     رأيت أوعى للعلم منه وال    

ـ 196رحمه اهللا سنة     الـذهبي،  ، )6/275 (الزهري، طبقات ابـن سـعد  ) 13/466(تاريخ بغداد   : انظر) .  ه
 ) .133 (السيوطي، طبقات الحفاظ) 1/306 (تذكرة الحفاظ

، صدوق وروايته عـن عكرمـة خاطئـة    ن خالد الذهلي البكري الكوفيأبو المغيرة سماك بن حرب بن أوس ب     ) 4(
توفي رحمـه اهللا سـنة     (مضطربة وقد تغير بآخره، فكان ربما يلقن، وهو من كبار التابعين، وله حديث كثير،               

، المقتنـى  )332/ 1 (ابن حجـر، تقريـب التهـذيب   ، )4/235 (ابن حجر، تهذيب التهذيب   : انظر) . هـ123
)5954. ( 

. ، ثقة ثبت عالم بالتفسير والسيرة والحالل والحرام       أبو عبد اهللا عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي          ) 5(
: انظـر ) .  هـ105توفي رحمه اهللا سنة  . ( وابن عباس بالدار   طلبت العلم أربعين سنة وكنت أفتي بالباب      : قال

، )5/212 (الزهري، طبقات ابـن سـعد  ، )7/258 (ابن حجر، تهذيب التهذيب، )1/95 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  
 ) .43 (السيوطي، طبقات الحفاظ، )1/469 (القشيري، الكنى

 ) .أ، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] اليوم[) 6(
 عـن وكيـع فلـم يجـاوز      هسحق بن راهوي  إورواه  : ، وزاد )2/397(الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد      رواه  ) 7(

 .بن عباس ا هعكرمة، وكذلك رواه يحيى القطان عن الثوري ولم يذكر في
 غيره في لفظ ما رواه بشرط وحدة الصحابي فـي  – ظن تفرده – راوياً   – اي يوافق    –وهي أن يتابع    : المتابعة) 8(

والمتابعـة  : قال الحافظ ابن حجر.  غيره لغيره سواء كان هذا المظنون تفرده صحابياً تابعه صحابي آخر      متابعة
على مراتب، إن حصلت للراوي فهي تامة، أو لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منهـا التقويـة، ولـو                    

هة النظر في شـرح نخبـة       نز:انظر  . جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة من كونها من رواية ذلك الصحابي          
 ) .242-1/241(تدريب الراوي) 76(الفكر 

 .بن عاصم الطبراني، لم أجده أحمد ) 9(
 ) .2/442(نصب الراية : انظر) 10(
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ن غـم علـيكم     إفطروا لرؤيته ف  أصوموا لرؤيته و  : (مما تقدم من قوله صلى اهللا عليه وسل       : الخامس
فإن حال بينكم   (وعند أبي داود والترمذي وحسنه       )1(،وهو في الصحيحين  ) فأكملوا عدة شعبان ثالثين   

 . )2()وبينه سحاب فكملوا العدة ثالثين وال تستقبلوا الشهر استقباالًُ
أنه ( يوم الشك    )4(]وجوب[رحمه اهللا على      أحمد  استدل به اإلمام   )3(]مما[ما في الصحيحين    : السادس

فإذا أفطـرت فصـم     : ال، قال :  شعبان؟ قال  )5(هل صمت من سرر   : صلى اهللا عليه وسلم قال لرجلٍ     
صم يومـاً  : (وفي الصحيحين أيضاً قوله صلى اهللا عليه وسلم . )6()فصم يوماً (وفي لفظ   ) *يوماً مكانه 

 القمـر فيـه، قالـه       )9(ر آخره سمي بـه الستسـرار       الشه )8( وسرر )7()وأفطر يوماً فإنه صوم داود    
 . وغيره)10(المنذري

                                                
 .سبق تخريجه) 1(

ورواه . ن غم علـيكم فصـوموا ثالثـين   إكتاب الصيام، باب من قال ف) 1396 ص  2327رقم  (رواه أبو داود    ) 2(
وال (أما لفظ   . كتاب الصيام، باب ما جاء أن يصوم لرؤية الهالل واإلفطار له          ) 1714 ص   688رقم  (الترمذي  

كتاب الصيام بـاب النهـي عـن        ) 4/207(فقد رواه اإلمام البيهقي في السنن الكبرى        ) تستقبلوا الشهر استقباالً  
ـ    : قال الزيلعي . استقبال بصوم يوم أو يومين والنهي عن صيام يوم الشك          ديث نـص فـي     وبالجملة فهـذا الح

والذي دلت عليه األحاديث في هذه المسالة، وهو مقتضى القواعـد،           ... المسالة، وهو صحيح كما قال الترمذي     
، الدرايـة   )2/438(نصب الرايـة    : انظر. أن كل شهر غم أكمل ثالثين سواء ذلك شعبان ورمضان وغيرهما          

 ) .74 ـ 2/73(، التحقيق )1/276(
 ) ب(يست في ما بين المعقوفتين ل] مما[) 3(
 ) ب(ما بين المعقوفتين ليست في ] وجوب[) 4(
 .سرار) ب(في ) 5(
 ) ب من ج / 204( نهاية *

) 865 ص   2751رقـم   (ورواه مسـلم    . ، كتاب الصوم من آخر الشهر     )155 ص   1983رقم  (رواه البخاري   ) 6(
 .كتاب الصيام، باب صوم سرر شعبان 

 ص  2729(ورواه مسـلم    . الصيام، باب صوم داود عليه السالم     ، كتاب   )155 ص   1980رقم  (رواه البخاري   ) 7(
 .، كتب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به)863

 .سرار) ب، ط(في ) 8(
 ) .426 / 1(انظر المعجم الوسيط . الستتار) ج(في ) 9(
 قـال الشـريف     ، الحافظ الكبيـر،   أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا المنذري الشامي المصري            ) 10(

ر في معرفة علم الحديث على اختالف فنونه، عالماً بصحيحة وسقيمة ومعلولة            ي كان عديم النظ   :عزالدين الحافظ 
 هــ، وتـوفي     580 بغزة سنة    ولد" (سنن أبي داود  "و" صحيح مسلم "وطرقه، له الترغيب والترهيب واختصر      

) 4/1436 (الذهبي، تـذكرة الحفـاظ  ، )13/212 (ابن كثير، البداية والنهاية: انظر) .  هـ656رحمه اهللا سنة   
 ) .504 (السيوطي، طبقات الحفاظ) 9/259(طبقات الشافعية 
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على أن  )  يوماً )1(صم: (وأعلم أن السرار قد يقال على الثالث األخيرة من ليالي الشهر، لكن دل قوله             
 الشـهر   )4(مـن سـرر   :  ثالثة أياٍم مكانها، وكذا قوله     )3(صم:  آخرها ال كلها، وإال قال     )2(المراد صم 
 يض، وعندنا هذا يفيد استحباب صومه ال وجوبه، ألنه معارض بنهي التقدم بصيام يـومٍ              إلفادة التبع 

يومين فيحمل على كون المراد التقدم بصوم رمضان جمعاً بين األدلة، وهو واجب مـا أمكـن،                 أو  
 لالستحباب، وألن المعنى الذي يعقل فيه هو أن يختم شعبان بالعبـادة كمـا               )5(ويصير حديث السرر  

 أن هذا األمر وهو ختم الشهر بعبادة الصوم ال يختص بغيـر  *فهو بيان . ذلك في كل شهر يستحب  
  يتوهم بسبب اتصال الصوم الواجب به، بخالف حمل حديث التقدم على صـوم النفـل،               شعبان كما 

 . فيجعل هو الممنوع، وصوم رمضان هو الواجب بحديث السرر
 

 ]كراهية صيام يوم الشك بنية رمضان[
فـتح مفسـدة ظـن     إلى    منع النفل بسبب اإلخالل بالواجب المفاد بحديث السرر، ألنه يؤدي          فيكون 

 عند تكرره مع غلبة الجهل، وهو مكَِفر ألنه كذب على اهللا تعالى فيما شـرع                )6(الزيادة في رمضان  
ـ    )7(كما فعل أهل الكتاب حيث زادوا في مدة صومهم، فثبت          اً  بذلك ما ذهبنا إليه من حل صومه مخفي

 وكل ما وافق حديث التقدم في منعه كحديث إكمال العدة فهو مثله في وجـوب حملـه                  ،  عن العوام 
وابـن  ،  بن ياسر  إكماٌل لعدة شعبان، وحديث عمار       على صومه بقصد رمضان، ألن صومه تطوعاً      

عباس رضي اهللا عنهم بتقدير تسليمه موقوفٌ ال يعارض به حديث السرر، واألولـى حملـه علـى             
 . )8(ومه عن رمضان، وكأنه فهم من الرجل المتنحي قصد ذلك فال تعارض حينئٍذ أصالًإرادة ص

 

                                                
 .صوم ) أ(في ) 1(
 .صوم ) أ(في ) 2(
 .صوم ) أ(في ) 3(
 .سرار ) ب(في ) 4(
 .سرارال) ب(في ) 5(
 ) .أ من ب/ 240( نهاية *

 .مكان ) ج(في ) 6(
 .فيثبت ) ط(في ) 7(
 ) .2/570 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 3/311(حاشية ابن عابدين : انظر) 8(
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 ] آخرجواز صيام يوم الشك عن واجٍب[
وعلى هذا التقرير ال يكره صوم واجٍب آخر في يوم الشك، ألن المنهي عنه صوم رمضـان لـيس      

وصـوم  : أن قال إلى روه فأنواع،أما المك:  حيث قال)1(ةغير إذ لم يثبت غيره وهو ظاهر كالم التحف    
وقد قام الدليل على أن الصوم فيه       : ، ثم قال  )2(بنيٍة مترددٍة ثم ذكر صورته     أو   يوم الشك بنية رمضان   

فثبت أن المكروه ما قلنا، يعني صوم رمضـان وهـو    عن واجٍب آخر وعن التطوع مطلقاً ال يكره،      
التقدم، التقدم   من حديث    )4(]أن المراد [ ذكروا، حيث   )3(غير بعيد من كالم الشارحين والكافي وغيرهم      

 .بصوم رمضان
ومقتضاه أن ال يكره واجب آخر أصالً وإنما كره لصورة النهي في حديث العصيان، وحقيقة               : قالوا 

هذا الكالم على وجه يصح أن يكون معناه أن يترك صومه عن واجٍب آخر تورعاً وإال فبعد تـأدي                   
اد من النهي عن التقدم صوم رمضان كيف يوجب حديث العصـيان            وجوب كون المر   إلى   االجتهاد

 وجب أن يحمل عليه وجب حمل اآلخر عليـه          )5(]وبينه، فما [منع غيره، وال فرق بين حديث التقدم        
بعينه إذ ال فرق في المعنى سوى تعدد السند هذا بعد حمله على السماع من النبي صـلى اهللا عليـه               

 .وسلم واهللا سبحانه أعلم 
، ثـم   )6(، ولم يقل مظنون ألن حقيقته تتوقف على تيقن الوجـوب          ألنه في معنى المظنون   : هقول

 .ا في معناه حيث ظن أن عليه صوماًالشك في إسقاطه وعدمه، وهو منتٍف لكن هذ
وقـد  ) ال يصام اليوم الذي يشك فيـه إال تطوعـاً         (يعني  وهو مكروه أيضاً لما روينا،      : قوله[

في الكراهة، ألنه لم ينو رمضان الذي هـو          األول   إال أن هذا دون   : ، قوله )7(]ال أصل له   أنه   عرفت
 .مثار النهي 

                                                
 ) .343 – 1/342(السمرقندي، تحفة الفقهاء : انظر) 1(
ن لم يكن فعن التطوع، وهـو       بأن ينوي الصوم عن رمضان إن كان من رمضان وإ         : وصورته كما في التحفة   ) 2(

 ).2/570 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 3/311(حاشية ابن عابدين : انظر. مكروه
 ) .2/570 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 1/317(، الزيلعي، تبيين الحقائق )2/79(البدائع : انظر) 3(
 ) .ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] أن المراد[) 4(
 .وبين ما) ج(ما بين المعقوفتين في ] وبينه، فما[) 5(
ولم يكن مظنوناً ألن حقيقة المظنون أن يثبت به الظن بعد وجوبه بيقين،     : قال العيني في البناية في شرح الهداية      ) 6(

والحال أنه قد أداه فشرع فيه على ظن أنه لم يؤده ثم علم أنه أداه، وأما ها هنا فلم يثبت وجوبه بيقين فلم يكـن                   
، حاشـية  )3/615(العيني، البناية في شرح الهداية   ) 2/571 (ابن مازة، المحيط البرهاني   : انظر. قيقةمظنونا ح 

 ) .1/303(ابن عابدين 
] وقد عرفت أنه ال أصل لـه ) ال يصام اليوم الذي يشك فيه إال تطوعاً( لما روينا يعني وهو مكروه أيضاً : قوله[) 7(

 ) .ج(ما بين المعقوفتين ليست في 



 102

بصـوم   ، ألنه المنهي عنه وهو التقدم بصوم رمضان ال يقوم بكل صوم بـل             وهو األصح : قوله
أي النهـي المحمـول علـى       : كره لصورة النهـي    أنه    إال )1(رمضان فقط، وعن هذا ال يكره أصالً      

 حِمَل عليه فصورته اللفظية قائمةٌ فالتورع أن ال يحل بساحتها أصالً، وهذا يفيـد               رمضان فإنه وإن  
خالف األولى ال غير ال لمعنى في نفس الصـوم، فـال يوجـب     إلى أنها كراهة تنزيٍه التي مرجعها 

نقصاناً في ذاته ليمنع من وقوعه عن الكامل وال يكون كالصالة في األرض المغصـوبة، بـل دون                 
 . *ا حققناه آنفاً ذلك على م

 
 ]فيمن يقول صوم يوم الشك أفضل[

 رضي هللا عنهما فإنهما كانـا       )2(أفضل اقتداء بعائشةَ وعلي    الصوم: وقد قيل : وقوله 
 .)3(يصومانه

                                                
 .أيضا، وهو خطأ ) ج(ي ف) 1(
 ) .ا من ج / 205( نهاية *

ألن أصوم يومـاً مـن   : (وأما حديث علي رضي اهللا عنه فهو ما أخرجه الشافعي عن علي رضي اهللا عنه قال               ) 2(
ن ذلك من رواية فاطمـة      أوأجيب ب : قال الشوكاني رحمه اهللا   . شعبان أحب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان        

ولو سلم االتصال فليس ذلـك بنـافع   ... ضي اهللا عنه وهي لم تدركه فالرواية منقطعة بنت الحسين عن علي ر   
أن رجالً شهد عند علي رضي اهللا عنه على رؤية الهالل فصام وأمر الناس أن يصوموا ثـم                  (ألن لفظ الرواية    

أنه قد روى عن علي     على  ... فالصوم لقيام شهادٍة واحدٍة عنده ال لكونه يوم الشك،          ) . الخ.... ألن أصوم : قال
الشوكاني، محمد بـن علـي بـن    ) 3/142(المغني ) 2/80(األم : انظر. رضي اهللا عنه القول بكراهته صومه    

م، بيروت، لبنان   1973دار الجيل،   ) 4/193( من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار         نيل األوطار . محمد
 –هــ   1417،  1، دار الحديث، ط   )312(قه اإلسالمي   عثمان، محمود حامد، قاعدة سد الذرائع وأثرها في الف        .

 ) .432-431. (ثر االختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاءأ. م، القاهرة1996
ورواه الشافعي في األم    . ، كتاب الصيام، باب من رخص من الصحابة صوم يوم الشك          )4/211(رواه والبيهقي   ) 3(

مـذهب عمـر    : ، وفي التحقيق قال ابن الجـوزي      )2/412(غريب  : ةقال الزيلعي في نصب الراي    ) . 2/124(
. هو أصح الروايتين عن أحمد    : أنه يجب صوم الثالثين بنية من رمضان قال       ... وعائشة  ... وعلي وابن عمر    

 ) .2/68(التحقيق : انظر.  واهللا أعلموعلى هذه الرواية ال يسمى يوم شك بل هو من رمضان حكماً: وقال
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 رداً  )4(وقال في الغايـة    ،)3( ألنهما كانا يصومانه بنية رمضان     )2(]فيه[ ال داللة    )1(قال في شرح الكنز   
، ولعل المصنف ينازع فيما ذكره      )5( أن مذهب علي رضي اهللا عنه خالف ذلك        :على صاحب الهداية  

ألن أصـوم يومـاً مـن       : ( الكنز، ألن المنقول من قول عائشة رضي اهللا عنها في صومها           )6(شارح
يوم مـن    أنه   ، فهذا الكالم يفيد أنها تصومه على      )7()شعبان أحب إلي من أن ُأفطر يوماًُ من رمضان        

 .ال تقع في إفطار يوٍم من رمضان شعبان كي 
 من شعبان، وكونه من رمضان احتماٌل، واألولى في         * & أنه   ويبعد أن تقصد به رمضان بعد حكمها      

التمسك على األفضلية حديث السرر فإنه يفيد بعد الجمع الذي وجب على ما قـدمناه االسـتحباب ال          
 .قادعت للمفسدة في اال، لكن بشرط أن ال يكون سبباًةاإلباح

 
 ]جواز صيام المفتي والخاصة يوم الشك سراً[

وقت الزوال   إلى   )9( العامة بالتلوم  )8(ن يصوم المفتي بنفسه أخذاً باالحتياط، ويفتي      أفلذا كان المختار     
 لئال يتَهم بالعصيان فإنه أفتـاهم       )10(]ويصوم فيه المفتي سراً   [ لمادة اعتقاد الزيادة،     اًثم باإلفطار حسم  

                                                
أبو محمد عثمان بن علي بـن محمـد         : تاب الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وصاحبه هو        المقصود ك ) 1(

. البارعي الزيلعي الفقيه الحنفي، الملقب فخر الدين، درس وأفتى وصنف وانتفع الناس به ونشر الفقه بمؤلفاتـه                
ـ 743توفي رحمه اهللا سنة     ( الباباني، هدية العـارفين    ،  )520-2/519(القرشي، الجواهر المضية    : ، انظر ) ه
 ) .2/1515(حاجي خليفة، كشف الظنون ) 194(اللكنوي، الفوائد البهية ) 1/655(

 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] فيه[) 2(
 ) .2/571 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 1/318(الزيلعي، تبيين الحقائق : انظر) 3(
كان بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي الحنفي، قاضي القضاة بمصر،           ألبي العباس أحمد    :الغاية شرح الهداية    ) 4(

 هـ وتوفي رحمـه اهللا سـنة   639سنة (عالماً بالفقه، جمع وصنف وأفتى ودرس وكتب الغاية ولم يكمله، ولد            
اللكنوي، الفوائد ) 124-1/123(القرشي، الجواهر المضية    : انظر) .  هـ ودفن بجوار الشافعي رحمه اهللا      720
 ) .2/2033(حاجي خليفة، كشف الظنون ) 32(هية الب

 ).2/571 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 1/318(الزيلعي، تبيين الحقائق : انظر) 5(
 .صاحب الكنز والصحيح ما أثبته ) ج(في ) 6(
 وذكر روايات عن صيام الصحابة يوم الشك مثل قول عائشة أسماء وأبو هريرة رضي             ) 4/211(رواه البيهقي   ) 7(

 .إذا غم دون أن يكون صحواً : اهللا عنهم، وهذا مذهب ابن عمر رضي اهللا عنهما
 ) .أ من أ / 241(، وهي المفقودة من أصل المخطوط، و بداية الورقة )ب من أ / 240(نهاية الورقة & 

 ) .ب من ب/240( نهاية *

 .ومفتي ) ج(في ) 8(
لرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القـادر، مختـار الصـحاح           ا) ل و م  (مادة  : انظر. المكث واالنتظار : التلوم) 9(

 ) .333 (المقري، المصباح المنير. م، القاهرة2003هـ1424دار الحديث، ) 328(
 ) .أ(ليست في ) 10(
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الصـوم اتهمـوه    إلـى  بعد التلوم لحديث العصيان وهو مشتهر بين العوام، فـإذا خـالف           باإلفطار  
 .بالمعصية 

وقصة أبي يوسف رحمه اهللا صريحةٌ في أن من صامه من الخاصة ال يظهره للعامة وهي ما حكـاه   
داء  رحمه اهللا فأقبل أبو يوسف القاضي وعليه عمامةٌ سـو )2(أتيت باب الرشيد :، قال)1(أسد بن عمرو 

 سوداء وخفٌّ أسود وراكب على فرٍس أسود، وما عليه شيء مـن البيـاض إال لحيتـه                  )3(عةٌدروِم
ادن إلي، فدنوت منه فقـال  : أمفطر أنت؟ فقال : البيضاء، وهو يوم شٍك فأفتى الناس بالفطر، فقلت له        

 . )4(أنا صائم: يفي أذن
 

و من يتمكن مـن ضـبط نفسـه عـن            ليس بقيد بل كل من كان من الخاصة وه         المفتي: وقوله
 . في النية ومالحظة كونه عن الفرض إن كان غداً من رمضان )5(ضجاعاال
 

                                                
أبو المنذر أسد بن عمرو بن عامر بـن عبـد اهللا القاضـي              : وهو. أسد بن عمر والصحيح ابن عمرو     ) أ(في  ) 1(

 من أصحاب اإلمام وأحد الزركلي، األعالم، سمع أبا حنيفة و تفقه عليه، وروى عنـه اإلمـام           القشيري الكوفي 
توفي رحمـه   . (أحمد بن حنبل، ووثقه يحيى بن معين فال يلتفت إلى من ضعفه، وهو من الذين دونوا المذهب                

ـ 188اهللا سنة    اللكنـوي،  ) 2/339(، الجرح والتعديل    )378-1/376(القرشي، الجواهر المضية    : انظر) .  ه
 ) .2/98(المقتنى ) 78(الفوائد البهية 

هـ واسـتخلف  150 ، أمير المؤمنين، ولد سنة    أبو جعفر هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد اهللا المنصور          ) 2(
هـ كان يصلي في كل ليلة مائة ركعة إلى أن توفي، كثير الصدقة، يوقر   170بعد وفاة أخيه موسى الهادي سنة       
كان يحج عاماً ويغزو عاماً، وإذا لم يحج لطارئ كان يرسل ثالثمائـة مـن          . العلماء والفقهاء وينزل عن قولهم    

يعظم األدباء، كثير التوقير والصالة على رسول اهللا صلى اهللا  هم للحج، كان يحب الشعر و     توسالفقهاء بنفقتهم وك  
ـ 193توفي رحمه اهللا تعالى سنة  ( سنة   23عليه وسلم، وله مناقب كثيرة، استمرت مدة خالفته          : انظـر ) . هـ

 ) 249(تاريخ الخلفاء ) 9/286(الذهبي، سير أعالم النبالء ) 14/513(تاريخ بغداد 
تـاج  : ثوب كدراعة، وال يكون إال من صوف خاصة، قاله الليث، انظـر           : مكنسةك:  والمدرعة .سواد) ج(في  ) 3(

 ).درع ( مادة : العروس
 ) .2/571 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 3/311(، حاشية ابن عابدين )2/78(الكاساني، بدائع الصنائع : انظر) 4(
 االطجاع) ج(في ) 5(
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 ]من رمضان أنه من صام يوم الشك ثم ظهر[
رمضـان،    عـن )2(ال يجزيه:  بعض المشايخ  )1(، وعند أجزأه لعدم التردد في أصل النية      :قوله

إذا كبر ينوى الظهر والعصر، على قـول         أنه   روي ذلك عن محمٍد، وأصله ما ذهب إليه محمد من         
  .)3(]أصالً[ أبي يوسف يصير شارعاً في الظهر، وعلى قول محمٍد ال يصير شارعاً في الصالة

 
 ]من نوى يوم الشك القضاء والتطوع[

لكن المسطور في غير موضٍع لو نوى القضاء والتطوع كان عن القضاء عند أبي يوسـف ألنـه                    
ن التطوع ألن النيتين تدافعتا فبقي مطلق النية فيقع عن التطوع، وألبي يوسف             أقوى، وعند محمٍد ع   

 نية القضاء فيقع عن القضاء،      )5( غير محتاٍج إليها فلغت وتعينت     )4(ما قلنا، وألن نيه التطوع للمتطوع     
 وهذا يقتضى أن يقع عن رمضان عند محمٍد، ألن التدافع لما أوجب بقاء مطلق النية حتى وقع عـن             

 . )6(التطوع، وجب أن يقع عن رمضان لتأديه بمطلق النية
 

 ]فيمن نوى يوم الشك قضاء رمضان وكفارة الظهار[
ونظيره من الفروع المنقولة أيضاً لو نوى قضاء رمضان، وكفارة الظهـار كـان عـن القضـاء                   

 النيتين فصـار  يكون تطوعاً لتدافع :  قول محمدٍ  )7(وفي القياس وهو  . استحساناً، وهو قول أبي يوسف    
وجه االستحسان أن القضاء أقوى ألنه حق اهللا تعالى وكفارة الظهار فيه حق له              .  مطلقاً )8(كأنه صام 
 . القضاء فيترجح

 
                                                

 .عن) ح، ط(في ) 1(
 .ال يحوزه ) ح(في ) 2(
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] أصالً[) 3(
 .للتطوع ) أ(في ) 4(
 .وبقيت ) أ(في ) 5(
أن يضجع في وصف النية، بأن ينوي إن كان عن من رمضان أن يصـوم               : والخامس: قال الزيلعي في التبيين   ) 6(

كان مـن رمضـان     عنه، وإن كان من شعبان فعن واجٍب آخر، وهو مكروه لتردده بين أمرين مكروهين، ثم إن                 
ن كان من شعبان ال يجزئه عن واجٍب آخر، للتردد فـي وصـف النيـة،                إأجزأه عنه لوجود الجزم في أصل، و      

الزيلعي، تبيين الحقـائق    : انظر.وتعيين الجهة شرطٌ فيه لكنه يكون تطوعاً غير مضمون بالقضاء لشروعه مسقطاً           
 ). 1/137(مد بن الحسن، الجامع الصغير حاني، موانظر أقوال محمد رحمه اهللا في كتابه، الشيبب. )1/318(

  .بوهو الصوا) ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] على[) 7(
 .صائم ) أ(في ) 8(
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 ]فيمن نوى صيام يوم بعينه فنوى معه كفارة الظهار واليمين[
ي هذه كلها مـا     ، وف )1(ولو نذر صوم يوٍم بعينه فنوى النذر وكفارة اليمين يقع عن النذر عند محمد              
 أنـه  من عدم بطالن مطلق النية عنده وصحة النذر ألنه نفٌل في حد ذاته، وهذا يقتضـى              )2(]ذكرناه[

 في صـالة  )3(فرق بين الصوم والصالة، فإنه لو بقي أصل النية في نية الظهر والعصر لكان شارعاً             
ضية ال يبقـى أصـل      الفر إذا بطل وصف   أنه   نفٍل، وهو يمنعه على ما عرف في كتاب الصالة من         

يجعل ما ذكرنا عنه فـي       أو   الصالة عند محمد خالفاً ألبي حنيفة وأبي يوسف، وهو مطالب بالفرق          
  . واهللا سبحانه أعلم)4(الصوم روايةً توافق قولهما في الصالة

 
 ]فيمن رأى هالل شوال وحده[

من شَـِهد ِمـنكُم     فَ﴿ : قال اهللا تعالى   )5(]وقد[ ،وقد رأى ظاهراً فصار شاهداً للشهر     : قوله 
 همصفَلْي ركان اإلمام فـال ينبغـي    أو )7( وال فرق بين كون هذا الرجل من عرض الناس  )6(﴾الشَّه

  )8(.لإلمام إذا رآه وحده أن يأمر الناس بالصوم، وكذا في الفطر بل حكمه حكم غيره

                                                
وكتاب محمـد المقصـود هـو       . ، وال مكان لها في النص     )أ،ب،ط(وهي ليست في  ] وفي كتاب محمد  ) [ج(في  ) 1(

 .) 1/201(فتاوى قاضيخان : انظر) 1/137(الجامع الصغير 
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] ذكرناه[) 2(
 .شرعا) ج(في ) 3(
، )1/316(الزيلعي، تبيين الحقائق    ) 2/85(، الكاساني، بدائع الصنائع     )1/348(السمرقندي، تحفة الفقهاء    :انظر) 4(

، )197-1/196 (الشيخ نظام، الفتاوى الهندية   ) 2/552 (ابن مازة، المحيط البرهاني   ) 1/201(فتاوى قاضيخان   
 ) .83(ثار الخالف آإيثار اإلنصاف في ) . 3/622العيني، العيني، البناية في شرح الهداية 

 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] وقد[) 5(
 ) .185: (سورة البقرة، اآلية) 6(
 .خواص ) ج(في ) 7(
الهالل ورد القاضي شـهادته لتكذيبـه       فيما إذا لم يكن في السماء علة وشهد واحد عند القاضي برؤية             : المسألة) 8(

ن افطر فعليه القضاء دون الكفارة لوجود الشبهة، وكـذا إذا           إإياه، أو غير ذلك، فإنه يصوم وحده وال يفطر، و         
رآه اإلمام والحاكم والقاضي، وذلك ألنه في ال يمكن أن ينفرد واحـد بالرؤيـة دون اآلخـرين، ألن الجميـع                     

 السرخسي، المبسوط ) 2/199( للشيباني   السرخسي، المبسوط ) 406-1/405(الحجة  : انظر. متوجهون لرؤيته 
 ابن مازة، المحـيط البرهـاني  ) 2/81(، الكاساني، بدائع الصنائع     )1/346(، السمرقندي، تحفة الفقهاء     )3/64(
ن ، الزيلعـي، تبيـي    )2/287(، ابن نجيم، البحر الرائق      )1/185(الموصلي، االختيار لتعليل المختار     ) 2/548(

 .وغيرها) 1/320(الحقائق 
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 ]فطر هل تجب عليه الكفارةأفيمن رأى الهالل ف[
، ألنها التحقت بالعقوبات بدليل عـدم وجوبهـا علـى           ندرىء بالشبهات وهذه الكفارة ت  : قوله

 .المعذور والمخطىء 
، )3( قائمةٌ قبل رد شهادته    )2(]ألن الشبهة : [ال كفارة  أنه   *، والصحيح    فيه )1(اختلف المشايخ : قوله

ـ  (عليه الصالة والسالم قال      أنه   روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي اهللا عنه          وم الصوم ي
 فقام دليالً مانعاً من وجوب الكفارة فيما إذا أفطر الرائـي وحـده              )4()تصومون والفطر يوم تفطرون   

 األخبار أن الصوم المفروض يوم يصوم الناس، والفطر المفروض يوم           *ألن المعنى الذي به تستقيم      
 . بقيد العمومييفطر الناس أعن

أن رؤيته موجبة عليه الصوم، وعـدم صـوم   : ، فالحاصل التي عنده*اعتباراً للحقيقة   :قوله 
 )5(]أفطـر [الناس المتفرع عن تكذيب الشرع إياه قام فيه شبهةٌ مانعةٌ من وجوب الكفـارة عليـه إن            

                                                                                                                                              
أن من رأى هالل وحده، فرد الحاكم شهادته فإنه يلزمه صوم ذلك اليوم، فإن صامه فـأفطر                 : ومذهب الشافعي 

الشـيرازي،  ) 2/378(، روضـة الطـالبين      )517-2/513(الوسيط  : انظر.فيه بالجماع، وجبت عليه الكفارة    
 ) .1/444(مغني المحتاج ، )6/337 (النووي، المجموع) 339-1/338 (المهذب

ابـن مـازة، المحـيط      ابن مازة البخـاري،     : انظر. من لم يدرك اإلمام أبي حنيفة     : المراد بهم في االصطالح   ) 1(
  .البرهاني

 ) . ب من ج / 205( نهاية *

 ) .ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] ألنه الشبهة[) 2(
م شهادته وذلك في هالل شهر شوال، وقـع االخـتالف فـي             المقصود لو أفطر الرائي وحده قبل أن يرد اإلما        ) 3(

 وجوب الكفارة، والصحيح أنه عليه القضاء دون الكفارة لبقاء الشبهة
ال يفطر، أي ال يأكل وال يشرب ولكن ال ينوي الصوم وال التقرب : معنى قول أبي حنيفة  :  وقد قال أبو الليث    -أ

 .التي تثبت عنده، فان أفطر فعليه القضاء دون الكفارةبه إلى اهللا تعالى ألنه يوم عيد عنده للحقيقة 
 وقيل تجب الكفارة في هالل رمضان وهالل شوال للظاهر الذي هو بين الناس في الفطر وللحقيقـة التـي            -ب

: انظـر . وعدم الكفارة هو الصحيح ألن رد اإلمام شهادته حكم بأنه لـيس مـن رمضـان               . عنده في رمضان  
 ) 1/318/319(الزيلعي، تبيين الحقائق 

  باب إذا اخطأ القوم الهالل–كتاب الصيام ) 1391ص/2324رقم (رواه أبو داود ) 4(
قـال  .  باب الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون       –كتاب الصيام   ) 1715ص/697رقم  (رواه الترمذي   و

 .هذا حديث غريب حسن: أبو عيسى
 ) .أ من أ / 242( نهاية *

 ) .أ من ب / 241( نهاية *

 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] أفطر[) 5(
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 النص من الصوم يوم يصوم الناس، وعدم فطر الناس اليوم الحادي والثالثين مـن صـومه              )1(لحكم
عنده وهو شهود الشهر، وكونه ال يكون أكثـر   موجب للصوم عليه بذلك النص أيضاً، والحقيقة التي         

 .)2(من ثالثين بالنص شبهةٌ فيه مانعةٌ من وجوب الكفارة عليه إذا أفطر
واحد من أهـل بلـده      أو   وعلى هذا لو قبل اإلمام شهادته وهو فاسقٌ وأمر الناس بالصوم فأفطر هو            

 ألنه يوم صوم الناس، فلو كان عدالً        )3(لزمته الكفارة، وبه قال عامة المشايخ، خالفاً للفقيه أبي جعفر         
ينبغي أن ال يكون في وجوب الكفارة خالفٌ ألن وجه النفي كونه ممن ال يجوز القضـاء بشـهادته                   

 .)4(وهو منتٍف هنا
  

                                                
 .احكم ) ب(في ) 1(

الكاساني، بدائع  ) 1/306(الهداية  ) 1/346(السمرقندي، تحفة الفقهاء    ) 3/64/139 (السرخسي، المبسوط : انظر)2(
، )3/624(العيني، العيني، البناية في شـرح الهدايـة         ) 2/548 (ابن مازة، المحيط البرهاني   ) 2/80(الصنائع  

، الموصلي،  )2/287(، ابن نجيم، البحر الرائق      )1/318(، الزيلعي، تبيين الحقائق     )2/385(حاشية ابن عابدين    
 ).1/184(االختيار لتعليل المختار 

أول علـى أنـه     ) عدالً كان أو غير عدل    (يرى الطحاوي رحمه اهللا عدم اشتراط العدالة في الرائي، فهو يقول            ) 3(
 ) .56 -55(صر الطحاوي مخت: انظر. مستور الحال

الكاساني، بدائع  ) 1/306(الهداية  ) 1/346(السمرقندي، تحفة الفقهاء    ) 3/64/139 (السرخسي، المبسوط : انظر) 4(
، )3/624(العيني، العيني، البناية في شـرح الهدايـة         ) 2/548 (ابن مازة، المحيط البرهاني   ) 2/80(الصنائع  

، الموصلي،  )2/287(، ابن نجيم، البحر الرائق      )1/318(تبيين الحقائق   ، الزيلعي،   )2/385(حاشية ابن عابدين    
 ) .1/184(االختيار لتعليل المختار 
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 ]في عدم قبل شهادة الفاسق في الديانات وشروط العدالة[
  ،)1(ألن قول الفاسق في الديانات غير مقبوٍل: قوله

 تلقيها من العدول كروايات األخبار، بخالف اإلخبار بطهارة المـاء ونجاسـته             )2(يسرأي في التي يت   
 من جهة العـدول إذ قـد ال         )3(ونحوه، حيث يتحرى في خبر الفاسق فيه ألنه قد ال يقدر على تلقيها            

لم يقبل خبر الفاسق بمفرده، بل مـع االجتهـاد    أنه يطلع على الحال في ذلك األمر الخاص عدٌل مع     
طلبه وفي عدولهم    إلى    صدقه، وال يعسر في هالل رمضان ذلك ألن المسلمين عامتهم متوجهون           في

 . جتهاد فيهقبول خبر الفاسق مع اال إلى كثرةٌ فلم تمس الحاجة
إحدى الروايتين في    إلى   المراد أن بهذا التأويل يرجع قوله      الخ،   )4(وتأويل قول الطحاوي  : قوله

 من ثبتت عدالته وأن الحكم      )5(]في ظاهر الرواية  [ف فإن المراد بالعدل     يرتفع به الخال   أنه   المذهب ال 
تقبل شهادة المسـتور    : وفي رواية الحسن وهي المذكورة    . بقوله فرع ثبوتها، وال ثبوت في المستور      

  وبه أخذ الحأو اني فصار بهذا التأويل أن الخالف المتحقق في المذهب هو اشتراط ظهور العدالـة       لو 
 .)6(الستركتفاء باال

                                                
أنه إذا شهد برؤية هالل رمضان عدالن، وجب استماعهما والحكم بشهادتهما، وسواء في ذلك              : مذهب الشافعية ) 1(

 عدٌل واحد، فقد نص الشـافعي فـي القـديم           أما إذا شهد على رؤية الهالل     . أن تكون السماء صحواً أو مغيمة     
النـووي،  قال النـووي فـي      . ال يقبل حينه إال شاهدان    : ومعظم كتب الجديد، أنه تقبل شهادته، وقال البويطي       

أهمها وأشهرها وجه قطع المصنف والجمهور      : في الشهادة التي يثبت بها هالل رمضان ثالث طرق        : المجموع
يثبت بعدل، وهو نصه في القديم ومعظـم كتبـه فـي الجديـد،              : اق األصحاب أهمهما باتف : في المسألة قوالن  

ال يثبـت إال  : وهو نصه في البويطي: لألحاديث الصحيحة في ذلك، منها ما ذكره المصنف وغير ذلك، والثاني     
إذا ثبتتـت   : القطع بثبوته بعدل لألحاديث، والثالث ما حكاه المـاوردي والسرخسـي          : بعدلين، والطريق الثاني  

يثبت بعدل لالحتيـاط،  : يشترط عدالن كسائر الشهود، والثاني: األحاديث ثبت بعدل واحد، وإال فقوالن، أحدهما 
فان لـم  : وقال اإلمام الشافعي . وهذا الطريق محتمل، ولكن األحاديث قد ثبتت فالحاصل أن المذهب ثبوته بعدل           

. والرأي عند الحنابلـة كالشـافعية  ... الحتياطتر العامة هالل رمضان ورآه رجل عدل، رأيت أن أقبله لألثر وا 
 النووي، المجموع ) 2/345(روضة الطالبين   ) 2/513(الوسيط  ) 3/360(، الحاوي الكبير    )2/140(األم  : انظر

 ).2/7( الشربيني، اإلقناع) 1/420(، مغني المحتاج )6/85(
. ي غيره، بل البد من اثنـين ذكـرين عـدلين   فال تثبت عندهم رؤية الهالل بواحد، ال في غيم وال ف         : وأما المالكية  

 ).1657-3/1651(دلته أالفقه اإلسالمي و) 1/509(الشرح الكبير للدردير : انظر
 .ال يتعسر ) أ(في ) 2(
 .تقبلها) أ(في ) 3(
 ) .2/548 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 56 - 55(مختصر الطحاوي : انظر) 4(
 ) .أ(فتين ليست في ما بين المعقو] في ظاهر الرواية[) 5(
 ) .1/197(فتاوى قاضيخان ) 319/ 1(الزيلعي، تبيين الحقائق ) 2/548 (ابن مازة، المحيط البرهاني: انظر) 6(
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 ]في قبول شهادة على الواحد العدل[ 
 .)3( به عندنا)2( أما مع تبين الفسق فال قائٌل)1(]على شهادة الواحد[هذا وتقبل فيه شهادة الواحد  

 
 ]ل الصوم بيومبفيمن رأى من أهل البلد الهالل ق[

ل رمضـان قبـل      أنهم رأوا هال   )4(وعلى هذا تفرع ما لو شهدوا في التاسع والعشرين من رمضان           
صومهم بيوٍم إن كانوا في هذا المصر ال تقبل شهادتهم، ألنهم تركوا الحسبة وإن جاءوا من خـارج                  

 .)5(أمر ديني أنه ، منوالحجة عليه ما ذكرنا :قوله. قبلت
يعني به ما قدمناه من رواية أصحاب السنن األربعة عن ابن عباس رضي اهللا              وقد صح الخ،     :قوله

أتشـهد أن ال   : إني رأيت الهالل، فقال   : النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال      إلى   أعرابيجاء  (عنهما قال   
يا بالل أذن فـي النـاس       : نعم، قال : أتشهد أن محمداً رسول اهللا قال ؟      : نعم، قال : إله إال اهللا ؟ قال    

 .)6( )فليصوموا
 أن ال يتمسك به بالنسـبة      في قبول المستور، لكن الحق       )7(وهذا الحديث قد يتمسك به لرواية النوادر      

هذا الزمان ألن ذكره اإلسالم بحضرته عليه الصالة والسالم حين سأله عن الشهادتين إن كـان                إلى  
أن يِظهر خالفه منـه،   إلى أسلم عدالً هذا أول إسالمه فال شك في ثبوت عدالته، ألن الكافر إذا أسلم        

 قد ثبتت بإسالمه فيجب الحكم ببقائهـا مـالم           عن حاله السابق فكذلك ألن عدالته      )8(وإن كان إخباراً  
يظهر الخالف، ولم يكن الفسق غالباً على أهل اإلسالم في زمانه عليه الصالة والسـالم، فتعـارض     

 . ظهورها إلى الغلبة ذلك األصل فيجب التوقف
 

                                                
 ) .أ، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] على شهادة الواحد[) 1(
 .تأويل) أ، ج(في ) 2(
 ) .1/197 (نديةالشيخ نظام، الفتاوى اله) 1/318(الزيلعي، تبيين الحقائق ) 3(
 ]تاسع عشري رمضان) [ط(و ما بين المعقوفتين في ] في تاسع عشرين رمضان) [ج(في ) 4(
 .المصادر السابقة : انظر) 5(
 .)63( سبق تخريجه )6(
وكـذلك  ) . 1/277(القرشي، الجواهر المضية    : انظر. لإلمام الطحاوي " النوادر الفقهية   " لعله كتاب   : النوادر) 7(

 ) .5/657(القرشي، الجواهر المضية : انظر.  من الكتب باسم النوادريوجد غيرها
 .أخبر) أ(في ) 8(
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 ]من إذا صام الناس بشهادة الواحد، ثالثون يوماً هل يفطرون دون رؤية الهالل[
 *في صحو وهـو      أو   ، هكذا الرواية على اإلطالق سواء قبله لغيم       )2( إذا قبل اإلمام الخ    )1(]ثم:[قوله

. )4(، وال يخفى أن المراد ما إذا لم ير الهالل ليلة الثالثين، ثم خص قول أبي حنيفـة )3(ممن يرى ذلك  
ك في قبوله    يوسف، ومنهم من استحسن ذل     ** أضافوا معه أبا     )7( والفتاوى )6( والكافي )5(وفي الخالصة 

، فأما لو صاموا بشهادة رجلـين فـإنهم يفطـرون إذا        )8(محمد في صحو، وفي قبوله لغيٍم أخذ بقول      
 صاموا ثالثين ولم يروا، ذكره 

 )10( ال يفطـرون، وهكـذا فـي مجمـوع النـوازل           )9(وعن القاضي أبي علي السغدي    . في التجريد 
في غيٍم أفطـروا     أو    الصحو ال يفطرون   إن قبلها في  : في الخالصة، ولو قال قائلٌ     األول   )11(وصحح

                                                
 ) .ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] ثم[) 1(
 .المقصود قبول اإلمام شهادة الواحد العدل أو غير العدل) 2(

 ) .أ من ج/ 206(نهاية * 

 .يعني المصنف المرغيناني) 3(
 ) 1/306(الهداية : انظر. تقبل شهادة غير العدل، ألنها شهادة من وجهأنه ال : قول أبي حنيفة) 4(
 خالصة الفتاوى، للشيخ طاهر بن عبد الرشيد البخاري) 5(
لزهاد، صاحب التصانيف   ، أحد ا  عبد اهللا بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي        : الكافي هو ألبي البركات وهو    ) 6(

المفيدة في الفقه، تفقه على شمس األئمة الكردري، له الكافي، وكنز الدقائق والمنار في األصول وغيرها، توفي                 
حاجي خليفة، كشف   ) 172(الفوائد البهيه   ) 2/294(القرشي، الجواهر المضية    : انظر. هـ701رحمه اهللا سنة    

 ) .2/1997(الظنون 
 المعروف بالصدر الشهيد، ذكره صاحب الهدايـة   عبد العزيز بن عمر بن مازه حسام الدينألبي محمد عمر بن  ) 7(

== ولد سـنة (في معجم شيوخه، وله الفتاوى الصغرى والكبرى، ومن تصانيفه شرح الجامع الصغير، وغيرها        
حاجي خليفة، كشف الظنـون  ) 1/377،391( القرشي، الجواهر المضية   :انظر) . هـ536هـ وتوفي   483==

 ) .242(اللكنوي، الفوائد البهية ) 2/1224،1228(
 ) .ب من ب/ 241(نهاية ** 

 ) .1/307(الهداية : انظر. أنهم يفطرون ويثبت الفطر، بناء على ثبوت الرمضانية بشهادة الواحد: قول محمد) 8(
، قاضي القضاة، صاحب نتف الفتاوى المشهورة بفتاوى         بن الحسين بن محمد السغدي     الصواب أبو الحسن علي   ) 9(

توفي رحمه اهللا ببخـارى سـنة       (كان إماما فاضالً فقيهاً مناظراً وسمع الحديث        " بشيخ اإلسالم "السغدي الملقب   
حـاجي خليفـة، كشـف      ) 203(اللكنوي، الفوائد البهية    ) 2/567(القرشي، الجواهر المضية    : انظر) هـ461

 ) .1925 / 2(الظنون 
حاجي خليفـة، كشـف الظنـون       : انظر.هو مجموع النوازل الحوادث الواقعات، لصاحب الهداية المرغيناني       ) 10(

)2/1624. ( 
 .ورجح) ب() 11(
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فصـار   األول   شتراك في عدم الثبوت أصالً في      واال )1(]له[ الثاني   *لتحقق زيادة القوة في الثبوت في     
 .)2(كالواحد لم يبعد

 
 ]تحقيق مسألة قبول شهادة الواحد[

ه محمد بـن    ، متصل بثبوت الرمضانية ال بثبوت الفطر فهو معنى ما أجاب ب           بشهادة الواحد : قوله 
 بثبوت رمضان فإنه لمـا  )3(ال بل بحكم الحاكم: يثبت الفطر بشهادة الواحد فقال: حين قال له  [سماعة  
 . بثبوته، وأمر الناس بالصوم فبالضرورة يثبت الفطر بعد ثالثين يوماً)5(]الحاكم [)4(]حكم

فإنه تقبل شـهادتها علـى    النسب الثابت بشهادة القابلة،      )6(]أن[اإلرث بناء على     كاستحقاق: قوله 
بنـاء علـى ثبـوت      [اإلرث    مع المؤيد عنده وعندهما مطلقاً، ثم يثبت استحقاق        )7(]به[النسب فيثبت   

 )9( ابتداء بشهادتها وحدها)8(]النسب، وإن كان ال يثبت اإلرث
 

 ]فيما إذا صام الناس رمضان على غير رؤيٍة[
 بل بإكمال شعبان ثمانيةً وعشرين يوماً، ثـم         )10(إذا صام أهل مصٍر رمضان على غير رؤيةٍ       ) فرع(

رأوا هالل شوال إن كانوا أكملوا عدة شعبان عن رؤية هالله إذا لم يروا هالل رمضان قضوا يوماً                  

                                                
 ) .ب من أ/240(نهاية * 

 ) .ج، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] له[) 1(
 ) .1/320(الزيلعي، تبيين الحقائق) 1/197(فتاوى قاضيخان : انظر) 2(
 .الواحد) ط(في ) 3(
مـا بـين    ] ال بل بحكم الحاكم بثبوت رمضان فإنه لمـا حكـم          : يثبت الفطر بشهادة الواحد فقال    : حين قال له  [) 4(

 ) .ج(المعقوفتين ليست في 
 ) .أ، ب(ما بين المعقوفتين ليست في] الحاكم[) 5(
 ) .ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] أن[) 6(
 ) .أ، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] به[) 7(
 ) .أ، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] بناء على ثبوت النسب، وإن كان ال يثبت اإلرث[) 8(
) 406-1/405(الحجـة  ) 30(مـتن القـدوري   : انظر مسألة الرؤية والشهادة في المذهب في المصادرة اآلتية      ) 9(

السمرقندي، تحفـة الفقهـاء     ) 2/64( للسرخسي   السرخسي، المبسوط ) 1/199( للشيباني   السرخسي، المبسوط 
فتـاوى قاضـيخان   ) 2/548 (ابن مازة، المحيط البرهاني  ) 81-2/80(الكاساني، بدائع الصنائع  ) 1/245-246
) 186-1/185(ليـل المختـار     الموصلي، االختيار لتع  ) 199-1/197 (الشيخ نظام، الفتاوى الهندية   ) 1/196(

) 127-126(الشرنباللي، مراقي الفالح    ) 104-1/103(نور اإليضاح   ) 321-1/318(الزيلعي، تبيين الحقائق    
 ) 316-3/313(حاشية ابن عابدين 

 .رواية) أ، ب(في ) 10(
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 شعبان  )1(]عدة[اتفق أنهم لم يروا ليلة الثالثين، وإن أكملوا          أنه   واحداً حمالً على نقصان شعبان، غير     
 فإنهم لما لم يـروا هـالل   )2(احتياطاً الحتمال نقصان شعبان مع ما قبله عن غير رؤيٍة قضوا يومين      

 .شعبان كانوا بالضرورة مكملين رجب
 

 ]ال تقبل شهادة الواحد في الصحو[
األولى أن يقال ظاهر في الغلط فإن مجرد الـوهم متحقـقٌ فـي البينـات                ،  )4( يِوهم الغلط  )3(:قوله 

ا بل التفرد من بين الجم الغفير بالرؤية مع توجههم طالبين لمـا             الموجبة للحكم، وال يمنع ذلك قبوله     
توجه هو إليه مع فرض عدم المانع وسالمة اإلبصار، وإن تفاوتت األبصار في الحدة ظـاهر فـي                  

 زيادة من بين سائر أهل مجلس مشاركين له في السماع، فإنها ترد وإن كان ثقةً                )5(غلطه كتفرد ناقل  
ال نسـبة لمشـاركيه فـي        أنه   دة السمع أيضاً واقع كما هو في اإلبصار مع         في ح  )6(مع أن التفاوت  

جهل فيه الحـال     أو   السماع بمشاركيه في الترائي كثرة، والزيادة المقبولة ما علم فيه تعدد المجالس           
 .من االتحاد والتعدد

                                                
 ) .أ، ب، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] عدة[) 1(
الشيخ نظام،   المذكور في    الخزرجي، الخالصة ن أنقل نص صاحب     يوجد في هذا النص بعض الغموض وأود أ       ) 2(

 إذا صام أهل مصر شهر رمضان على غير رؤية ثمانيـة      ": لعله أوضح في بيان المقصود وهو      الفتاوى الهندية 
وعشرين يوماً، ثم رأوا هالل شوال عدوا شعبان برؤيته ثالثين يوماً ولم يروا هالل رمضـان، قضـوا يومـاً            

 صاموا تسعاً وعشرين يوماً ثم رأو هالل شوال ال قضاء عليهم، فإن عدوا هالل شعبان ثالثين يوماً        واحداً، وان 
 ."الخزرجي، الخالصةمن غير رؤية هالل شعبان، ثم صاموا رمضان قضوا يومين، كذا في 

 لهنديـة الشيخ نظام، الفتـاوى ا    ،  )198-1/197(فتاوى قاضيخان   ) 2/549 (ابن مازة، المحيط البرهاني   : انظر
، تحقيق عبداهللا نذير أحمـد، دار  )1/129(الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، تحفة الملوك      ) . 1/199(

 .هـ، بيروت1417، 1البشائر اإلسالمية، ط
 .وهو الصواب) أ، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] ثم[) 3(
 .اللغط، وهو خطأ) أ(في ) 4(
 .قبل) ج(ما قل، وفي ) أ(في ) 5(
 .الثقات، وهو خطأ) أ(في ) 6(
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 بل المراد تفرد من     )3( وإال ألفاد قبول االثنين وهو منتفٍ      )2( تفرد الواحد  )1(ألن التفرد، ال يريد   : وقوله
إن الـذين يوجـب خبـرهم    : لم يقع العلم بخبرهم من بين أضعافهم من الخالئق، ثم عن أبي يوسف  

 .)5( هذه الحالة خمسون اعتباراً بالقسامة)4(الحكم في خصوص
 . قليل)7(خمسمائٍة ببلٍخ: )6(وعن خلٍف

خارى قليٌل، والحق ما روي عن محمـٍد        األلف بب : )8(فبخارى ال تكون أدنى من بلٍخ فلذا قال البقالي        
وأبي يوسف أيضاً أن العبرة لتواتر الخبر ومجيئه من كل جانـٍب، وهـالل الفطـر فـي الصـحو              

 .)10(رجٍل وامرأتين  فال يثبت إال باثنين أو)9(]بخالٍف[كرمضان، وفي غيره 
 

                                                
 .يزيد، وهو خطأ) أ(في) 1(
 .الواجب، وهو خطأ) ج(في ) 2(
 .منصرفٌ، وما أثبته أصح) أ، ب(في ) 3(
 .وال ضرورة لها، لعدم توافقها مع النص) ج(زيادة في ] في[) 4(
ن بالقسامة إذا اجتمعت جماعة مـن       بالفتح األيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، يقال قتل فال           : القسامة) 5(

أولياء القتيل فادعوا على رجل أنه قتل صاحبهم ومعهم دليل دون البينة فحلفوا خمسين يمينا أن المدعى عليـه                   
 ) .299 (المقري، المصباح المنير: انظر. قتل صاحبهم فهؤالء الذين يقسمون على دعواهم يسمون قسامة أيضا

لو جمع علم خلف لكان في زنة  : ، كان من أصحاب زفر ومحمد، قال ابن سلمة        لخيأبو سعيد خلف بن أيوب الب     ) 6(
علم الرازي إال أن خلف أظهر علمه لصالحه وزهده، ذكره ابن حبان في الثقات، له عنـد الترمـذي حـديث                     

القرشـي، الجـواهر المضـية      : انظـر ) . هـ215توفي رحمه اهللا سنة     (وضعفه ابن معين، ورمي باإلرجاء      
 ) .1/225 (ابن حجر، تقريب التهذيب) 122(اللكنوي، الفوائد البهية ) 2/179-172(

مدينة مشهورة بخراسان، ومن أجمل مدنها، وأكثرها خيراً وأوسعها غلة، قيل بناها اإلسـكندر، وكانـت                : بلخ) 7(
 ويقال لجيجون نهر بلخ، افتتحها األحنف بن قـيس  ثنى عشر فرسخاً،اتسمى اإلسكندرية قديماً، بينها وبين ترمذ  

يا أبت ما الحفاظ ؟ قال يا بنـي شـباب       : على أيام عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، قال عبد اهللا بن حنبل ألبيه             
.. محمد بن إسـماعيل ذاك البخـاري   : ومن هم يا أبت ؟ قال   : كانوا عندنا من أهل خراسان، وقد تفرقوأ، قلت       

الحمـوي، أبـو عبـداهللا    : انظر. وهي اليوم تقع في أقصى شمال أفغانستان     .... ذاك البلخي والحسن بن شجاع    
 htt://qr.wikipdia.org/wiki. ، دار الفكر العربـي )1/353(ياقوت بن عبداهللا، ياقوت الحمي، معجم البلدان   

 .موقع بلخ
، الحنفي، صاحب التصانيف في مختلف العلوم الفقه واللغـة          أبو الفضل محمد بن أبي القاسم الخوارزمي البقالي       ) 8(

) 3/393(القرشـي، الجـواهر المضـية       : انظـر ) هـ562توفي رحمه اهللا سنة     (والتفسير والمعاجم وغيرها    
 ) .1/51(حاجي خليفة، كشف الظنون ) 265(اللكنوي، الفوائد البهية 

 ) .أ(ليست في ] بخالف[) 9(
ابـن نجـيم، البحـر الرائـق        ) 1/321(الزيلعي، تبيين الحقائق    ) 2/546 (ابن مازة، المحيط البرهاني   : انظر) 10(

)2/288 (. 
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 ]الداخل إليها أو عدم التفريق في قبول الشهادة بين من كان في البلد[
ومـا عـن    [ في ظاهر الرواية     ي، يعن وال فرق بين أهل المصر ومن ورد من خارج المصر         :  قوله

فـإن  :  حيث قال)2(، وكذا ما يشير إليه كتاب االستحسان)1(]الطحاوى من الفرق خالف ظاهر الرواية   
 كان الذي يشهد بذلك في المصر وال علة في السماء لم تقبل شهادته ألن الذي يقع في القلب من ذلك                   

 .، فإن القيود المذكورة تفيد بمفهوماتها المخالفة الجواز عند عدمها)3(باطٌلنه أ
 

 ]فيمن رأى هالل شوال وحده[
 ينـوي   )4(]ال[ال يفطر، ال يأكل وال يشـرب، ولكـن          : معنى قول أبي حنيفة   :  قيل لم يفطر، : قوله 

، وال يخفـى أن التعليـل   )6(ندهاهللا تعالى ألنه يوم عيٍد في حقه للحقيقة التي ع          إلى   )5(الصوم والتقرب 
 سراً وعلى القول بأنه ال يفطـر        )8(إن أيقن أفطر ويأكل   : وقيل. )7( قوله بذلك  *باالحتياط ينافي تأويل    

ال كفارة عليه بال خالٍف، ومنهم من حكى في لزومهـا الخـالف     : لو أفطر يقضي، ثم منهم من قال      
لو شهد هذا الرجل عند صديٍق لـه فأكـل ال           بعد رد شهادته وقبله، والصحيح عدم لزومها فيهما، و        

 .)9(، وإن كان صدقه*كفارة عليه 
 

                                                
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] وما عن الطحاوى من الفرق خالف ظاهر الرواية[) 1(
 / 1(انظر حاجي خليفة، كشف الظنون      . فةستحسان لمحمد بن الحسن الشيبباني صاحب اإلمام أبي حني        كتاب اال ) 2(

287. ( 
 ) .546/ 2 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 321 /1(الزيلعي، تبيين الحقائق : انظر) 3(
 ) .أ(ليست في ] ال[) 4(
 .، وهي زائدة)ج، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] به[) 5(
 ) .318/ 1(الزيلعي، تبيين الحقائق : انظر) 6(

 ) .أ من، ب /242(نهاية * 

أن رجالً أخبر عمر رضي اهللا عنـه   : والتعليل باالحتياط هو صوم هذا اليوم لوجود الشبهة، واستدلوا بما روى          ) 7(
فعلم بذلك أن شـعرة  " فقدته يا أمير المؤمنين : أين الهالل؟ فقال  : برؤية الهالل، فمسح عمر على حاجبه، ثم قال       

 ) .1/319(الزيلعي، تبيين الحقائق : ظرأن. من صاحبه أو جفنه تقوست فظنه هالالً
 .أو يأكل، وما أثبته الصواب) أ(في ) 8(

 ) .ج(ب من /206نهاية * 

 ) .2/550 (ابن مازة، المحيط البرهاني: انظر) 9(
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 ]الشروط التي يحب توافرها في الشهود[
الشـهادة ففـي     ما لفظـة  أ، وعن هذا شرط العدد والحرية في الرائي، و        حقوقه فأشبه سائر : قوله 

 الـدعوى فينبغـي أن ال        والعدد، وأمـا   )1(]كما تشترط الحرية  [ينبغي أن تشترط    : فتاوى قاضيخان 
تشترط كما في عتق األمة وطالق الحرة عند الكل، وعتق العبد في قول أبي يوسف ومحمٍد، وأمـا                  

كمـا   [)2(فينبغي أن تشترط الدعوى في هالل الفطر وهالل رمضـان    :  قول أبي حنيفة   **على قياس   
 . انتهى)3(]في عتق العبد عنده

 وليس هناك واٍل وال قاٍض، فإن       )4( رمضان في الرستاق   وعلى هذا فما ذكروا من أن من رأى هالل        
 .كان ثقةً يصوم الناس بقوله

                   ِكـموفي الفطر إن أخبر عدالن برؤية الهالل ال بأس بأن يفطروا يكون الثبوت فيـه دعـوى، وح
للضرورة، أرأيت لو لم ينَصب في الدنيا إمام وال قاٍض حتى عصوا بذلك أما كان يصام بالرؤيـة ؟                  

 .)5(هذا الحكم في محال وجودهف
 

 ]الشهادة على رؤية هالل ذي الحجة[
:  روايـة النـوادر فقـال   حتعليٌل لظاهر الرواية، وفي التحفة رج،  )6(العباد ألنه تعلق به نفع   :  قوله

  أوالً ثم يتعدى منه    )7(]فإنه يلزم المخبر  [يقبل فيه شهادة الواحد ألن هذا من باب الخبر           أنه   والصحيح
وأيضاً فإنه يتعلق به أمر ديني وهو وجوب األضحية وهـو حـق اهللا تعـالى،                . )8(ره انتهى غيإلى  

فصار كهالل رمضان في تعلق حق اهللا به فيقبل في الغيم الواحد العدل، وال يقبل فـي الصـحو إال               
 .التواتر

                                                
 ) .أ، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] كما تشترط الحرية[) 1(

 ) .أ من أ / 241(نهاية ** 

 ) .1/196(خان النص في فتاوى قاضي: انظر) 2(
) 1/196(وهي مثبتة في فتـاوى قاضـيخان   ) أ، ج، ط(ما بين المعقوفتين ليست في      ] كما في عتق العبد عنده    [) 3(

 ) .2/546 (ابن مازة، المحيط البرهاني: وانظر
 ابـن   معرب ويستعمل في الناحية التي طرف اإلقليم، والرزداق مثله، والجمع رساتيق ورزاديق، قال            : الرستاق) 4(

، مـادة  المقري، المصباح المنيـر : انظر. الرزدقُ السطر من النخل، والصف من الناس، ومنه الرزداق : فارس
 ) .138الرستاق ص (

 ) .2/548 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 1/197(فتاوى قاضيخان : انظر) 5(
) 3/316(حاشـية ابـن عابـدين       ) 2/546 (ابن مازة، المحـيط البرهـاني     ) 1/197(فتاوى قاضيخان   : انظر) 6(

 ).127(الشرنباللي، مراقي الفالح 
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] فإنه يلزم المخبر[) 7(
 ) .1/346(السمرقندي، تحفة الفقهاء ) 8(
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عليه وال  ، نقض طرده بإمساك الحائض والنفساء لذلك، فإنه يصدق          والصوم هو اإلمساك الخ   : قوله

 كذلك بعد ما أكل بعد الفجر بناء على أن النهـار            )1(يصدق المحدود، وبمن أمسك من طلوع الشمس      
 المحـدود، وهـو   )2(]معه[الغروب، وعكسه بأكل الناسي فإنه يصدق       إلى   اسم لما من طلوع الشمس    

 والنفسـاء    إمساك الحائض  )3(الصوم الشرعي وال يصدق الحد وهذا فساد العكس، وجعل في النهاية          
بأن اإلمساك موجـود   : وأجيب. مفسداً للعكس، وجعل أكل الناسي مفسداً للطرد والتحقيق ما أسمعتك         

مع أكل الناسي، فإن الشرع اعتبر أكله عدماً والمراد من النهار اليوم في لسان الفقهاء، وبـالحيض                 
، والحـد  )4(العنايـة خرجت عن األهلية للصوم شرعاً، وال يخفى مافي هذه األجوبـة مـن        والنفاس

الصحيح إمساك عن المفطرات منوى هللا تعالى بإذنه في وقته وما قدمناه في أول الباب معناه وهـو                  
 .تفصيل هذا

                                                
 .الفجر، وما أثبته الصواب) ج(في ) 1(
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] معه[) 2(
م الدين الحسن بن علي بن حجاج الحنفي المعروف بالسِِغْنَاِقي نسبة إلى سـغناق بلـدة   النهاية شرح الهداية لحسا   ) 3(

رحمـه اهللا   ) هـ710(في تركستان وهو أول من شرحه على ما ذكره السيوطي من طبقات النحاة، توفي سنة                
ن حـاجي خليفـة، كشـف الظنـو       ) 106(اللكنوي، الفوائد البهيـة     ) 117-2/114(الجواهر المضيئة   : انظر

)2/2032 ( 
 .العبارة، وما أثبته الصواب) ج(الغاية، وفي ) أ(في ) 4(
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 *باب ما يوجب القضاء والكفارة 
 ]األكل والشرب والجماع ناسياً[

 ثم تذكر، فإنـه  )1(استمرأنت صائم فلم يتذكر و: ، إال فيما إذا أكل ناسياً فقيل لهناسياً لم يفطر :  قوله
 حجـةٌ فـي     )2(يفطر عند أبي حنيفة، وأبي يوسف ألنه أخبر بأن األكل حرام عليه وخبـر الواحـد               

 .)3(ال يفطر ألنه ناس: تأمل الحال، وقال زفر والحسن إلى الديانات فكان يجب أن يلتفت
حرام واالعتكاف ناسياً فإن    ، وكترك النية فيه وكالجماع في اإل      فصار كالكالم ناسياً في الصالة     :قوله

 .)4(ذلك كله يفسد مع النسيان

                                                
 ) . من ج / 253(نهاية * 

 ) .1/202 (الشيخ نظام، الفتاوى الهندية) 1/322(الزيلعي، تبيين الحقائق: انظر. وصام) أ(في ) 1(
 إلى رسول اهللا صلى اهللا عليـه        ثنين حتى يصل  ثنان عن الواحد أو اال    وهو ما يرويه الواحد أو اال     : خبر الواحد ) 2(

وسلم، أو ما لم يبلغ مبلغ التواتر فيصدق على المشهور والعزيز والقريب، والمشهور عند األحناف هو ما كان                  
والجمهور علـى أنـه جحـة    ) . إنما األعمال بالنيات(آحاد األصل متواتراً في القرن الثاني أو الثالث، كحديث       

أنـه  ... إجماع الصحابة على ذلك، وذهب قومٌ" المحصول " ادعى الرازي في يجب العمل به وإن أفاد الظن، و      
اإلحكام لآلمـدي  : انظر.وقال ولكل من الفريقين أدلة بسطت في كتب األصول . قطعي موجب للعلم والعمل معاً    

السـباعي، مصـطفى رحمـه اهللا، السـنة ومكانتهـا فـي التشـريع         : انظـر . طبعة صبيح مصر  ) 1/108(
الباجي، أبو الوليد سليمان بن خلف      . ، دمشق، بيروت  1078هـ1398،  2المكتب اإلسالمي، ط  ) 167(مياإلسال

تحقيق عادل أحمد عبـد الموجـود وعلـي محمـد      ) 203(بن سعد األندلسي الذهبي، اإلشارة في أصول الفقه         
 .م، الرياض1997هـ1418، مكتبة نزار مصطفى الباز، 2عوض، ط

العيني، البناية فـي  ) 1/133(الموصلي، االختيار ) 3/65 (السرخسي، المبسوط ) 54(مختصر الطحاوي   : انظر) 3(
 ) .2/394(حاشية ابن عابدين ) 3/636(شرح الهداية 

أن من أكل أو شرب أو خرم اإلمساك المأمور به سـهواً، أو مجتهـداً         : المقصود مذهب مالك رحمه اهللا تعالى     ) 4(
، وليس عليه إال القضاء في الفرض، وفي كل صوم واجب، واستدلوا        متأوالً في نهار رمضان، فقد أفسد صومه      

وهذا غير متمم، وألنه مكلف حصل آكالً فـي         . 187﴿ ثُم َأتِّموا الصٍيام إلى اللَّيِل ﴾ البقرة، اآلية          : بقوله تعالى 
. كه عمداً أصله النيةوألن اإلمساك أحد ركني الصوم فكان تركه سهواً في إفساده كتر    ... نهار رمضان كالعامد،  

 ذهب في ظاهر المذهب إلى أنه كالعامد        - وهو من القائلين بجريان القياس في الحدود والكفارات        -وذهب أحمد 
إن الصوم عبادة تحـرم     : تجب عليه الكفارة، ومن حججه قياس النسيان في الصوم على النسيان في الحج، قال             

فساد الصوم ووجوب الكفارة حكمـان يتعلقـان بالجمـاع ال           الوطء، فاستوى فيها عمده وسهوه كالحج، وألن إ       
 . تسقطهما الشبهة، فاستوى فيهما العمد والسهو كسائر أحكامه

، مواهـب  )1/842(، حاشية الدسـوقي  )1/527(، الشرح الكبير  )1/471(، المعونة   )208/ 1(المدونة  : انظر
، ابن جزي، أبو القاسم مجمـد       )124(افي  ، الك )1/251(، حاشية العدوي    )1/250(، الخرشي   )2/430(الجليل  

، اثر  )3/111(المغنى  : انظر) 1/418(، الدار العربية للكتاب أسهل المدارك       )127(بن أحمد،، القوانين الفقهية     
 ) .511، 423(االختالف في القواعد األصولية 
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، في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريـرة        وجه االستحسان قوله عليه الصالة والسالم الخ      : قوله
شرب فليتم صومه    أو    وهو صائم فأكل   يمن نس :(رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال         

لى أن المراد بالصوم اللغوي فيكون أمراً باإلمساك بقيـة يومـه             وحمله ع  )1()فإنما أطعمه اهللا وسقاه   
تفاق على أن الحمل على المفهـوم        اليوم ونحوه مدفوع أوالً بأن اال      )2(كالحائض إذا طهرت في أثناء    

    يجب ذلك للدليل على البطالن وهـو القيـاس   : فإن قيل. الشرعي حيث أمكن في لفظ الشارع واجب
 يلـزم   )5(]ال[ ال يتم، فإنه     )4(]وهو [* مقدم على القياس لو تم فكيف        )3(ة النص حقيق: قلنا. الذي ذكرناه 

 فيما له هيئةٌ مذكرة البطالن معه فيما ال مـذكر فيـه، وهيئـة اإلحـرام                 )6(من البطالن مع النسيان   
 فال  عتكاف والصالة مذكرةٌ فإنها تخالف الهيئة العادية وال كذلك الصوم، والنسيان غالب لإلنسان            واال

 . )10( مع الصوم)9(]به[ عذره )8(]عدم[ عذره بالنسيان مع تلك )7(]عدم[يلزم من 
 )12( إنما كان الشـرعي، فإتمـام      )11(]وصومه) [فليتم صومه : (ن نفس اللفظ يدفعه وهو قوله     أب: وثانياً

 .ذلك إنما يكون بالشرعي
 اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       أن رجالً سأل رسول   (بأن في صحيح ابن حبان وسنن الدار قطني         : وثالثاً
أتم صومك فإن اهللا أطعمك     : إني كنت صائماً فأكلت وشربت ناسياً، فقال عليه الصالة والسالم         : فقال

  )13()وال قضاء عليك(وفي لفظ ) وسقاك
                                                

رقـم  (ورواه مسـلم    . اًكتاب الصيام، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسي        ) 151ص/1933رقم  (رواه البخاري   ) 1(
 .كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه ال يفطر) 863ص/2716

 .مبتدأ) أ، ب(في ) 2(
 .لنص وهو خطأ) أ(في ) 3(

 ) .ب من ب/242(نهاية * 

 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] وهو[) 4(
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] ال[) 5(
 .وال ضرورة لها في النص) ج، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ]  الصوم معهفيما قاس عليه بطالن[) 6(
 ) .ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] عدم[) 7(
 .)ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] عدم[) 8(
 ) .ب(ما بين المعقوفتين ليست في ] به[) 9(
 .سخ وال ضرورة لوجودها في النصما بين المعقوفتين ليست في بقية الن] وتأتي وجوه الدفع) [ب(في ) 10(
 ) .ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] وصومه[) 11(
 .فإنما) . ط(في ) 12(
إذا أكل وشرب ناسياً أن يـتم       ( باب ذكر اإلباحة للصائم      –كتاب الصيام ) 8/287-3522رقم  (رواه ابن حبان    ) 13(

إسناده حسن مـن أجـل      : ن حبان وقال شعيب األرنؤط في تخريج أحاديث اب      ) صومه من غير حرج يلزمه فيه     
 وأخرجـه   .كتـاب الصـيام   ) 159ص/2228رقم  (ورواه الدارقطني   . محمد بن عمرو، وهو ابن علقمة الليثي      

 .صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السباقة، ووافقه الذهبي: وقال) 1/430(الحاكم 
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وفي صحيح ابن حبان أيضاً عن أبي هريـرة   . )2()وال تفطر ( بلفظ الجماعة وزاد فيه      )1(ورواه البزار 
فـال قضـاء عليـه وال        من أفطر في رمضان ناسياً    : نه عليه الصالة والسالم قال    أ(رضي اهللا عنه    

 عن محمـد    )7(تفرد به األنصاري  : )6(قال البيهقي في المعرفة   . )5( وصححه )4( ورواه الحاكم  )3()كفارة
 .، وكلهم ثقات)8(بن عمرو

 
كلها في أنها متعلـق     ، الركن واحد وهو الكف عن كل منها، فتساوت          )9(لالستواء في الركنية  : قوله

ء في ذلك، فإذا ثبت في فوات الكف عن بعضها ناسـياً            يالركن ال يفضل واحد منها على أخويه بش       
عذره بالنسيان وإبقاء صومه كان ثابتاً أيضاً في فوات الكف ناسياً عن أخويه، يحكم بذلك كـل مـن         

 . علم ذلك االستواء، ثم علم ذلك الثبوت وإن لم يكن من أهل االجتهاد

                                                
، البزار، صاحب المسند المعلل، رحل في آخـر عمـره إلـى    أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري      ) 1(

هــ رحمـه اهللا   ) 292(ثقة يخطئ توفي بالرملة سنة : أصبهان والشام ينشر علمه، أثنى عليه الدارقطني وقال   
 ) .289 (فاظالسيوطي، طبقات الح) 3/653 (الذهبي، تذكرة الحفاظ) 4/334(تاريخ بغداد : انظر.تعالى

 .لم أجده) 2(
 باب ذكر نفي القضاء والكفارة على األكل الصـائم فـي      –كتاب الصيام   ) 8/287-3521رقم  (رواه ابن حبان    ) 3(

 .شهر رمضان ناسياً
صـاحب  ) بـابن البيـع  (، يعـرف  ، الحاكم، الحافظ، إمام المحـدثين أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا النيسابوري     ) 4(

المستدرك، والتاريخ، وعلوم الحديث، وغيرها، طلب الحديث صغيراً، ورحل ألجله، شرب ماء زمزم، وسـأل               
ـ 405وتوفي سنة   .(اهللا أن يرزقه حسن التصنيف     ابن كثير،  ) 5/473(تاريخ بغداد   : انظر. رحمه اهللا تعالى  )  ه

 ) .4/155(، طبقات الشافعية )3/1039 (ة الحفاظالذهبي، تذكر، )11/355 (البداية والنهاية
هذا حديث صحيح على شرط مسـلم، ولـم         :  قال الحاكم  –كتاب الصيام   ) 1/595 – 1596رقم  (رواه الحاكم   ) 5(

 .على شرط مسلم: يخرجاه بهذه السياقة، وقال الذهبي
، وقد أخرج البيهقي الحديث فـي       )25(الكتاني، الرسالة المستطرفة    : نظراالمعروفة وصوابه المعرفة،    ) أ(في  ) 6(

وذكر نفـس الكـالم   . كتاب الصيام، باب من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه وال قضاء عليه         ) 4/229(السنن  
 .المذكور في النص

، صدوق، ذكره ابن حبان فـي      محمد بن عبد اهللا حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك األنصاري البصري              ) 7(
، )9/253 (ابن حجر، تهذيب التهـذيب    : انظر.. الثقات روى عنه ابن ماجه، وابن خزيمة، وأبو قريش الحافظ         

 ).2/176 (ابن حجر، تقريب التهذيب
، الليثي المدني، صدوق، له أوهـام روى البخـاري مقرونـاً            أبو الحسن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص        ) 8(

ـ 145توفي رحمه اهللا    (ليس به بأس،    : ثقة، وقال الحاكم  : بغيره، قال ابن معين    الجرح والتعـديل   : انظر) .  ه
 ) .2/196 (ابن حجر، تقريب التهذيب) 9/376 (ابن حجر، تهذيب التهذيب) 8/30(

 ) .1/309(الهداية : اء األكل والشرب والجماع في الحكم إذا حصل ذلك ناسياً، انظريقصد بذلك استو) 9(
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يكـره أن    أنه   هذا ومن رأى صائماً يأكل ناسياً إن رأى قوةً تمكنه أن يتم صومه بال ضعف المختار               
، وإن كان بحاٍل يضعف بالصوم، ولو أكل يتقوى على سائر الطاعـات يسـعه أن ال        )2( يخبره )1(]ال[

 .)3(يخبره
لـك حتـى أنـزل فعليـه        ولو بدأ بالجماع ناسياً فتذكر إن نزع من ساعته لم يفطر وإن دام على ذ              

هذا إذا لم يحرك نفسه بعد التذكر حتى أنزل، فإن حرك نفسـه  : ال كفارة عليه وقيل: القضاء، ثم قيل  
 .)5(، كما لو نزع ثم أدخل)4(]الكفارة[بعده فعليه 

  

                                                
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] ال[) 1(
 ) 3/326(، حاشية ابن عابدين )1/322(الزيلعي، تبيين الحقائق : انظر المسألة في) 2(
م، ومن يأكل علناً ال بد مـن اإلنكـار عليـه    بل الواجب إخباره بكل حاٍل، فإن األصل في شهر رمضان الصيا         ) 3(

ونهيه عن المنكر إن كان قاصداً اإلفطار، وإن كان ناسياً فكيف يستطيع من رآه أن يحكم عليه أن بـه قـوة أو           
غير ذلك، باإلضافة إلى هذا فإن ديننا الحنيف قد جعل لنا أحكاماً خاصةً للمرضى ومن ال يستطعيون الصـيام،                  

.  فال يجوز له أن يجاهر باإلفطار علناً، بل ال بد من الستر لفضـيلة وحرمـة رمضـان             ومن كان كذلك حقيقة   
 .الباحث

 ) .561، 2/559(ابن مازة، المحيط البرهاني: انظر المسألة في) . أ، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] الكفارة[) 4(
أن يجامع المرء زوجته في نهار رمضـان        هل من الممكن    : منذ اللحظة التي قرأت فيها هذه المسألة وأنا أسأل        ) 5(

ناسياً، لم أجد اإلجابة على ذلك، وإنما هذا افتراض أظن أنه ال مجال له في الواقع، ولكن االحتمال الممكن هـو     
الوارد في المسألة التي بعدها، ولذلك فإنني أرى بناء على األدلة الشرعية التي في المسألة أنه تجب على مـن                    

 . ، سواء حرك نفسه أم لم يحركها، واهللا أعلمفعل ذلك الكفارة
عليه أحمد، وهو قول عطاء، وابـن        أنه إذا جامع ناسياً، فظاهر المذهب أنه كالعامد نص        : وقد جاء في المغني   

 .وكان مالك واألوزاعي والليث يوجبون عليه القضاء دون الكفارة... الماجشون
فاستوى فيهما  . رة حكمان يتعلقان بالجماع ال تسقطهما الشبهة      وألن إفساد الصوم ووجوب الكفا    : وقال ابن قدامة  

 ) .124-3/123(المغني : انظر. حكامهأالعمد والسهو، كسائر 
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 فهـو علـى هـذا       )1(ولو جامع عامداً قبل الفجر وطلع وجب النزع في الحال، فإن حرك نفسه بعده             
لم ينزع ولـم يتحـرك       أو   حرة إن نزع   أو   إن جامعتك فأنت طالق   :  أولج ثم قال لها    )2(نظيره ما لو  

 الثانيـة،   )4(نزل ال تطلق وال تعتق، وإن حرك نفسه طلقت وعتقت ويصير مراجعاً بالحركة            أ )3(حتى
 . )6( وال حد عليهما)5(ويجب لألمة العقر

 
 ]فيمن أكره على اإلفطار والمخطئ[

 بل هو أولى ألنه غيـر قاصـٍد   )8(غير قاصٍد للجناية فيعذر أنه ، بجامع)7(لناسيفإنه يعتبره با  : قوله
رفع (، ولقوله عليه الصالة والسالم      )9(]والناسي قاصد للشرب غير قاصٍد للجناية     [للشرب وال للجناية،  

 .)11( الحديث، وقد تقدم في الصالة تخريجه والجواب عنه)10()عن أمتي الخطأ والنسيان

                                                
 ) .ب، ج، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] فعليه كما لو نزع[) 1(
 .ما قالو، وهو خطأ) أ(في ) 2(
 .حين، وما أثبته أصح) أ(في ) 3(
 .خطأالحرية، وهو ) أ(في ) 4(
المعجـم الوسـيط    : انظـر . العقد والصواب العقْر ومعناها من مادة عقَر مهر المرأة إذا وطئت بشبهةٍ           ) أ(في  ) 5(

)615 ( 
 ) .2/559(ابن مازة، المحيط البرهاني: وانظر المسألة في. عليها، وما أثبته الصواب) ج(في ) 6(
ام الشافعي، حيث أنها مسألة خالفية في التفريق بين الخطأ          اختبره، والضمير في يعتبره يعود على اإلم      ) ج(في  ) 7(

 .والنسيان
 .فبعذر) ج(فيتعذر، وفي ) أ(في ) 8(
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] والناسي قاصد للشرب غير قاصد للجناية[) 9(
، ورواه  )وضـع (صـحيح بلفـظ     : كتاب الطالق، وقال الشيخ األلبـاني     ) 2/216-2801(رواه الحاكم رقم    ) 10(

األلباني، محمد ناصـر الـدين، صـحيح الجـامع     : انظر) . 82(الطبراني عن ثوبان، وذكره في اإلرواء رقم    
 .م، بيروت1988هـ1408، 3إشراف محمد زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي، ط) 1/695 -3515(

 الجماع في نهار رمضان بل مذهب الشافعية من التفريق بين الناسي والمخطىء، وكذلك اإلكراه على األكل أو         ) 11(
جعلوا عدم اإلفطار في المكره أولى منه في الناسي، ألنه مخاطب باألكل لدرء الضـرر، وأنـه ال كفـارة وال           

" ومن ذرعه القيء فال قضـاء عليـه      " قضاء عليهم على األظهر، مستدلين بحديث النبي صلى اهللا عليه وسلم            
 ...) رفع عني أمتي الخطأ( به القضاء وعموم الحديث فدل على أن كل ما حصل بغير اختياره لم يجب

الشـيرازي،  ) . 169-3/168(الرملي، شمس الدين محمد بن أحمد، نهاية المحتاج إلى شـرح المنهـاج     : انظر
الحاوي الكبير  ) 219-1/218 (الشربيني، اإلقناع ) 326-6/325 (النووي، المجموع ) 336-1/3355 (المهذب

  ) .1/429(، مغني المحتاج )363-2/359(، روضة الطالبين )2/526(ب ، الوسيط في المذه)3/272(
حتجوا به، غير أن عند ابـن عقيـل مـنهم       احتجوا بمثل ما    االى مثل ما ذهب اليه الشافعية، و      : وذهب الحنابلة 

 ==المـريض  ويحتمل عندي أن يفطر؛ ألنه فعل المفطر لدفع الضرر عن نفسه، فأشبه           : احتماالً أنه يفطر، قال   
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ال يغلـب   أي عذر الخطـأ واإلكـراه       ولنا أنه،   :  بقوله عن إلحاقه فما ذكره المصنف    وأما الجواب   
 االحتراز عن اإلفساد   )1(]به[ أما اإلكراه فظاهر، وكذا الخطأ إذ مع التذكر وعدم قصد الجناية             وجوده

قائم بقدر الوسع، وقلما يحصل الفساد مع ذلك بخالف حالة عدم التذكر مـع قيـام مطالبـة الطبـع           
مفطرات فإنه يكثر معه اإلفساد، وال يلزم من كونه عذر فيما يكثر وجوده مثلـه فيمـا ال يكثـر،              بال

الجوف مع التذكر في الخطأ ليس إال لتقصيره في االحتراز فيناسب الفساد إذ فيه               إلى   وألن الوصول 
لى وتقـدس،   نوع إضافٍة إليه بخالف النسيان، فإنه برمته مندفع إليه من قبل من اإلمساك حقه تعـا               

فكان صاحب الحق هو المفوت لما يستحقه على الخلوص، ولذا أضافه عليه الصالة والسـالم إليـه                 
 )2(وحقيقة هذا التعليل يقطع نسـبته إلـى       ) تم على صومك فإنما أطعمك اهللا وسقاك      (تعالى حيث قال    

 ظهوراً سـاطعاً عـدم      )4(]فظهر[ تفويت،   * فال يكون ملزماً عليه شيئاً إذ لم يقع من جهته            )3(المكلف
لزوم اعتبار الصوم قائماً مع الخطأ واإلكراه العتباره قائماً مـع النسـيان، وصـارا مـع الناسـي            

 التي صلياها قاعدين حيث يجب القضاء علـى المقيـد ال   )6( مع المريض في قضاء الصالة   )5(كالمقيد
 .المريض

 

                                                                                                                                              
يفطر لدفع المرض، ومن يشرب لدفع العطش، ويفارق الملجأ، ألنه خرج بذلك عن حيز الفعـل، ولـذلك ال      ==

 ).116-3/114(يضاف إليه، ولذلك افترقا فيما لو أكره على قتل آدمي وُألقي عليه، المغني 
عليه، ولكن عليه القضـاء،  وأما المالكية فقد ذهبوا إلى أن من أكل ناسياً أو مكرهاً أو مخطئاً وهو صائم فال إثم         

ثر االختالف  أ) 1/525(الشرح الكبير   : انظر .فوافقوا الحنفية في المكره والمخطئ، وخالفوا الجميع في الناسي        
 .)162(في القواعد األصولية 

 ) .أ، ط(ليست في ] به[) 1(
 .أن) أ(في ) 2(
 .المكلم) أ(في ) 3(

 ) .أ من/ 243(نهاية * 

 ) .أ(قوفتين ليست في ما بين المع] فظهر[) 4(
 .كالتقيد) أ(في ) 5(
 .الصلوات، وكالهما صحيح) ب(في ) 6(
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 ]حكم النائم إذا صب في حلقه ما يفطر[
المكره فيفطر، وأعلم أن أبا حنيفة رحمه اهللا كان يقول            إذا صب في حلقه ما يفطر حكم        وحكم النائم 

عليه القضاء والكفارة ألنه ال يكون إال بانتشار اآللـة وذلـك أمـارة              : أوالً في المكره على الجماع    
كـره  ال كفارة عليه، وهو قولهما ألن فساد الصوم يتحقق باإليالج وهـو م            : ختيار، ثم رجع وقال   اال
 )2(.ليس كل من انتشر آلته يجامع أنه  مع)1(]فيه[

 
 ] للصائمةالحجامة والقيء والجناب[

ثـالث ال يفَطِّـرن     (رواه الترمذي    [) الصيام *ثالث ال يفطرن    (لقوله عليه الصالة والسالم     : قوله 
  وفيه عبد الرحمن بن زيد )4()الحجامة، والقيء، واالحتالم: )3()]الصائم

 من حديث أخي عبد الرحمن وهو أسامة بن زيد         )7( وهو ضعيف، وذكره البزار    )6( عن أبيه  )5(بن أسلم 
 لسوء حفظه، وإن كان رجالً صـالحاً،      )9(كابن معين  أحمد   عن أبيه مسنداً، وضعفه أيضاً     [)8(بن أسلم 

                                                
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] فيه[) 1(
 ) .2/401(حاشية ابن عابدين ) 3/638(العيني، البناية في شرح الهداية ) 1/212(فتاوى قاضيخان : انظر) 2(

 ) .ب من ج/ 207(نهاية * 
 ) .أ(ليست في ] ثالث ال يفطرن الصائم (رواه الترمذي[) 3(
:  باب ما جاء في الصائم، بذرعة القيء، قال أبو عيسـى    –كتاب الصيام   ) 1717ص/719رقم  : (رواه الترمذي ) 4(

 ) .82 ص 114رقم (وضعفه األلباني في ضعيف سنن الترمذي . غير محفوظ
كان في نفسه صالحاً وفـي      : ضعيف، وقال ابن معين   : ، قال أحمد  عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي المدني       ) 5(

 الضعفاء والمتـروكين     كتاب النسائي، أحمد بن شعيب،   : انظر) .هـ182(الحديث واهياً، توفي رحمه اهللا سنة       
ابن حجر، تهذيب   ،  )5/234(يل  الجرح والتعد .هـ، حلب 1396تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار الوعي،       ) 67(

 ) .6/177 (التهذيب
، مولى ابن عمر، ثقة من أهل العلم والفقه وتفسير القران، قال مالك عن              أبو أسامة زيد بن أسلم العدوي المدني      ) 6(

زيد بن أسلم عن سعد مرسـل،  : عةما هبت أحداً هيبتي من زيد بن أسلم، كان يرسل، قال أبو زر         : ابن عجالن 
ابن حجر، تقريـب    ) 397-3/395 (ابن حجر، تهذيب التهذيب   : انظر) . هـ136توفي رحمه اهللا سنة     (وغيره
 ) .63(المراسيل ) 1/272 (التهذيب

 ) .11/430-5287رقم(رواه البزار ) 7(
: ليس بشيء، وقال ابن عـدي : ، المدني، ضعيف من قبل حفظه، وقال ابن معين   أسامة بن زيد بن أسلم العدوي     ) 8(

ابـن  ، )1/207 (ابن حجر، تهذيب التهذيب   : انظر. أرجو أنه صالح، مات رحمه اهللا تعالى في خالفة المنصور         
 ) 1/52 (حجر، تقريب التهذيب

كان امامـاً ربانيـاً عالمـاً    : ، ثقةٌ حافظٌ، إمام الجرح والتعديل، قال الخطيب     أبو زكريا يحيى بن معين البغدادي     ) 9(
 ==وحمل رحمه اهللا  ) هـ283(حافظاً ثبتاً متقناً روى عنه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم، توفي بالمدينة سنة             
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 عن زيـد بـن    )2( بطريٍق آخر فيه هشام بن سعد      )1(ليس بالقوي، وأخرجه الدار قطني    : وقال النسائي 
 حديثه، وقال   *يكتب  :  وقال )4(، وهشام هذا ضعفه النسائي وأحمد وابن معين ولينه ابن عدي          )3(]أسلم

 . ، لكن قد احتج به مسلم، واستشهد به البخاري)6(]به[يكتب حديثه، وال يحتج : )5(عبد الحق
ليه وسلم  قال رسول اهللا صلى اهللا ع     :  أيضاً من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال         البزارورواه  

وهذا من أحسنها إسـناداً وأصـحها       :  قال )7()القيئ، والحجامة، واالحتالم  : ثالث ال يفطرن الصائم   (
 . وليس بحجة)9(صدوق:  قال ابن معين)8(وفيه سليمان بن حيان. اهـ

                                                                                                                                              
 ر، تقريب التهـذيب   ابن حج ) 2/429 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  : انظر. على سرير النبي صلى اهللا عليه وسلم      ==

 ) .188 (السيوطي، طبقات الحفاظ) 2/358(
وعلقه ابن عبد البر بصيغة التمريض من حديث زيد بـن  . كتاب الصيام) 163ص/2247رقم (رواه الدارقطني   ) 1(

وضعفه األلباني في ضعيف سـنن الترمـذي    ) . 10/127-14234(اإلستذكار  : انظر... وقد روي : أسلم، قال 
 ) .82 ص 114رقم (

لم يكن بالحافظ، وقال يحيى بن معـين        : ، صدوق، له أوهام، قال أحمد بن حنبل       أبو عباد هشام بن سعد المدني     ) 2(
) 105(الضـعفاء والمتـروكين     : انظر) . هـ160(فيه ضعف، وليس بمتروك الحديث، توفي رحمه اهللا سنة          

 ) .4/298(ميزان اإلعتدال 
لـيس  : لسوء حفظه، وإن كان رجالً صالحاً، وقـال النسـائي          عن أبيه مسنداً، وضعفه أيضاً أحمد كابن معين       [) 3(

 .)أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] بالقوي، وأخرجه الدار قطني بطريق آخر فيه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم
، ويعرف أيضاً بابن القطان، صاحب الكامل في الجرح       أبو أحمد عبداهللا بن عدي بن محمد بن مبارك الجرجاني         ) 4(

توفي رحمـه   (كان عديم النظير حفظاً وجاللةً، حافظ متقن ثقة،         : والتعديل، أحد الزركلي، األعالم، قال الخليلي     
ـ 365اهللا سنة  ، طبقات الشـافعية  )3/51 (البداية والنهاية ابن كثير،   ) 3/940 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  : انظر)  ه

 ) .380 (السيوطي، طبقات الحفاظ، )3/315(
 ) .أ من ج/ 208(نهاية * 

 كـان فقيهـاً حافظـاً عالمـاً        - بابن الخراط    - ويعرف   أبو محمد عبد الحق عبد الرحمن بن األزدي االشبيلي        ) 5(
" المعتـل مـن الحـديث     "و" جمع الصحيحين "و" االحكام"لحديث وعلله، عارفاً بالرجال مالزماً للسنة، صنف        با

، الرسـالة   )4/1350 (الـذهبي، تـذكرة الحفـاظ     : نظر) . هـ581 هـ وتوفي سنة     500ولد سنة   (وغيرها  
 ) .481 (السيوطي، طبقات الحفاظ، )130(المستطرقة 

 ) .ج(ت في ما بين المعقوفتين ليس] به[) 6(
 .إال أن محمد بن عبد العزيز لم يكن بالحافظ: وقال) 11/96 -5809رقم (رواه البزار ) 7(
، األحمـر، الكـوفي، صـدوق    أبو خالد سليمان بن حيان األزدي   : وهو) ب، ج، ط  (حيان وليس حبان كما في      ) 8(

وقـد أخـرج لـه      : لكتب الستة، وهو مكثر يهم كغيره، قال ابن حجر        الرجل من رجال ا   : يخطىء، قال الذهبي  
ابـن حجـر،    ) 2/200(ميزان االعتدال   : انظر. هـ رحمه اهللا تعالى   198البخاري مما توبع عليه، توفي سنة       

 ) .151 (الخزرجي، الخالصة) 2/181 (تهذيب التهذيب
 .صدقة) أ(في ) 9(
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، تفرد به ابـن  )3(ال يروي عن ثوبان إال بهذا اإلسناد: ، وقال)2( من حديث ثوبان   )1(وأخرجه الطبراني 
، وضعف رواتـه  )5(درجة الحسن لتعدد طرقه إلى  فقد ظهر أن هذا الحديث يجب أن يرتقي       . )4(وهب

                                                
، نسبة إلى طبرية في فلسطين، الحجـة    مطير اللخمي الشامي الطبراني   أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن         ) 1(

الحافظ ولد بعكا، ورحل في طلب الحديث، وحدث عن أكثر من ألف شيخ، صنف التصانيف الكثيرة، سئل عن                  
هـ وسمع في سنة    260ولد سنة   ( ثالثين سنة،    - الحصر المنسوجة  -يكنت أنام على البوار   : كثرة حديثه؟ فقال  

 الذهبي، تذكرة الحفـاظ ) 11/270 (ابن كثير، البداية والنهاية: انظر) . هـ360هـ ومات رحمه اهللا سنة     273
 ) .2/49(طبقات الحنابلة ) 3/912(

اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أصابه سباء فاشتراه رسول اهللا صـلى اهللا             ، مولى رسول    أبو عبد اهللا ثوبان بن بجدو     ) 2(
فثبت رضي " إن شئت أن تلحق بمن أنت منهم، وإن شئت أن تكون منا أهل البيت            :"عليه وسلم، فاعتقه، وقال له    

: انظـر . رضـي اهللا عنـه    ) هـ54سنة(اهللا عنه على والء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم توفي في حمص              
 ) .1/120 (ابن حجر، تقريب التهذيب) 161/ 1022 (ابن حجر، اإلصابة، )1/366  ُأسد الغابةالجزري،

عن ) 5/106(وسط عن ثوبان في األ) 6/380(رواه الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد، في المعجم األوسط          ) 3(
 وسيد أحمـد إسـماعيل،   أبي سعيد الحذري من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، تحقيق أيمن صالح شعبان     

 .م، القاهرة1996هـ1417، 1دار الحديث، ط
، الصنعاني، كان لوهب ثالثة أوالد عبد اهللا وعبد الرحمن وأيوب، قال ابـن     عبد اهللا بن وهب بن منبه األنباري      ) 4(

الجـرح  : انظـر : انظـر . معروف، مقبول من السادسة   : هو أقدم من أخيه عبد الرحمن، وقال اآلجري       : معين
 ) .6/74 (ابن حجر، تهذيب التهذيب) 5/198(والتعديل 

هو الحديث الذي إذا تعددت طرقه، ولم يكن ضعفه فسق الراوي أو كذبه، كأن يكـون الـراوي                  : الحسن لغيره ) 5(
ه أو أقوى منه، وهو أدنى مرتبـة  مستورًأ، أو ضعيفاً لسوء حفظه أو الجهالة ويروى من طريق آخر فأكثر مثل           

) 97-96(القطان، مناع، مباحث في علوم الحديث       : انظر. من الحسن لذاته، كما أنه من المقبول الذي يحتج به         
 .م، القاهرة1987هـ1408، 1مكتبة وهبة، ط

ف أنه مردود ال يعمـل بـه، بخـالف الحـديث            ياألصل في الحديث الضع   : أما حكم العمل بالحديث الضعيف    
ذهب المحققون من العلماء إلى أن الحديث ال يعمل بـه           ) 1(صحيح والحسن، واختلفت أراء العلماء في ذلك،        ال

مطلقاً، ال في الفضائل وال في األحكام، وهو المنقول عن يحيي بن معين وأبي بكر بن العربي والبخاري ومسلم             
 في الباب، وهو المنقول عن أبي حنيفـة         أنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً إذا لم يوجد حديث        ) 2. (وابن حزم 

أنـه يعمـل بـه فـي     ) 3. (والشافعي ومالك وأحمد، وذلك أن الحديث الضعيف أقوى عندهم من رأي الرجال       
الفضائل والمواعظ ونحو ذلك إذا توافرت بعض الشروط، مثل أن يكون الضعف غير شديد، وأن يندرج تحـت    

ه، بل يعتقد االحتياط، ومنعوا العمل به فـي العقائـد واألحكـام            أصل شرعي، وأن ال يعتقد عند العمل به ثبوت        
ال شـك  : وللدكتور محمد عجاج الخطيب رأي في العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، قال     . والحالل والحرام 

أن المذهب األول من أسلم المذاهب، ولدينا مما صح في الفضائل والترغيب والترهيب من جوامع كلـم النبـي         
عليه وسلم ثروة يعجز البيان عن وصفها، وهي تغنينا عن رواية األحاديث الضـعيفة، وبخاصـة أن              صلى اهللا   

مباحث فـي علـوم     : انظر) 352-351(أصول الحديث   : انظر.... الفضائل ومكارم األخالق من دعائم الدين     
 ) .104-103(الحديث 
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، والمراد من القيء ما ذرع      )1(إنما هو من قبل الحفظ ال العدالة فالتضافر دليل اإلجادة في خصوصه           
 .)2(الصائم على ما سيظهر

 
 ]امرأة بشهوة فأمنى إلى فيمن نظر[

لمـا  فرجها كرر النظر أوال ال يفطر إذا أنزل          أو   وجهها إلى   بشهوٍةرأٍة  ام إلى   وكذا إذا نظر  : قوله 
: لم توجد صورة الجماع وال معناه وهو اإلنزال عن مباشرة وهو حجةٌ على مالٍك في قولـه                أنه   بينا

ال تتبع النظـرة النظـرة فإنمـا لـك          (وما روي عنه عليه الصالة والسالم       . إذا كرره فأنزل أفطر   
راد به الحل والحرمة، وليس يلزم من الحظر اإلفطار بل إنما يتعلق بفوات الـركن،                والم )3()األولى

وغاية ما  . وهو بالجماع ال بكل إنزال لعدم الفطر فيما إذا أنزل بالتفكر في جمال امرأٍة فإنه لم يفطر                
قاً لمـا   يعتبر معنى الجماع كالجماع، وهو أيضاً منتٍف ألنه اإلنزال عن مباشرٍة ال مطل             )4(]يجب أن [

 .)5(ذكرنا
  

                                                
-1/278(ية في تخريج احاديث الهداية      الدرا) 449-2/446(نصب الراية   : انظر ما سبق مع تفصيل أكثر في      ) 1(

279. ( 
) 67-3/66 (السرخسي، المبسوط ) 2/90(الكاساني، بدائع الصنائع    ) 1/352(السمرقندي، تحفة الفقهاء    : انظر) 2(

 ( ابن مازة، المحيط البرهـاني    ) 323-1/322(الزيلعي، تبيين الحقائق    ) 292-2/291ابن نجيم، البحر الرائق     
 ) .227-3/226(ابدين حاشية ابن ع) 2/558

 باب ذكر الزجر عن اتباع المـرء       –كتاب الحظر واإلباحه    ) 38712-5570رقم  (رواه ابن حبان في صحيحه      ) 3(
كتاب النكاح  ) 2/212-2788(ماني ورواه الحاكم في المستدرك      النظرة النظرة إذ استعمالها يزرع في القلب األ       

كتاب الرقاق قال الشيخ األلبـاني      ) 2/386-2709(لدارمي  وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ورواه ا        
-2788(ورواه الحاكم فـي المسـتدرك       . حسن) 8/139(في تخريج التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان         

كتـاب  ) 2/386-2709(كتاب النكاح وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجـاه، ورواه الـدارمي        ) 2/212
 .إسناده جيد: ين سليم الدارانيالرقاق، قال محقق سنن الدارمي حس

 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] يجب أن[) 4(
إفطار الصائم بإنزال الماء الدافق كان بوطء دون الفرج أو عن قبلـة، أو      : ومذهب اإلمام مالك رحمه اهللا تعالى     ) 5(

المدونـة  : انظر. داعية له جسه أو عبث بيد، أو مداومة نظر، أو فكرة، أو تذكر، وما أشبه ذلك من األسباب ال                
 ) 1/248(الخرشي ) 1/484(حاشية الدسوقي ) 1/529(الشرح الكبير ) 1/467(المعونة ) 1/195(

ومذهب اإلمام أحمد في تكرير النظر إلى المرأة مع االنزال كمذهب اإلمام مالك وهـو اإلفطـار، قـال فـي                     
) 1/477(الكـافي   : انظر.  أكثر األصحاب  أو كرر النظر فأنزل، فسد صومه، وهذا المذهب وعليه        : اإلنصاف

 ) .3/102(المغني ) 2/319(كشاف القناع ) 3/302(اإلنصاف 
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.  المشايخ على اإلفطـار    )2(وعامة.  في مثله إفادة الضعف مع الخالف      )1(عادته،  اعلى ما قالو  : قوله
 المباشرة المأخوذة في معنى الجماع أعم من        )4(المختار فإنه اعتبر   أنه   :)3(وقال المصنف في التجنيس   

  مما يشتهى عادة   )5(نزال سواء كان ما بوِشر    ال بأن يراد مباشرةً هي سبب اإل       أو   كونها مباشرة الغير  
 )6(.ال، ولهذا أفطر باإلنزال في فرج البهيمة والميتة وليسا مما يشْتَهى عادةًأو 
 

 ]االستمناء للصائم[
، )7()ناكح اليد ملعون  : (عليه الصالة والسالم قال    أنه    هذا وال يحل االستمناء بالكف ذكر المشايخ فيه       

 .)8(ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن ال يعاقبفإن غلبته الشهوة 
                                                

 .إعادة) أ، ب(في ) 1(
 .وعادة) أ، ب(في ) 2(
لصاحب الهداية رحمه اهللا تعالى حاجي خليفة، كشـف  " كتاب التجنيس والمزيد وهو ألهل الفتوى غير عتيد"هو  ) 3(

 ) .353-1/352(الظنون 
 .كأنه اعتبرت) ط(في  )4(
 .مباشرا) ب(في ) 5(
الموصـلي، االختيـار لتعليـل    ) 2/558 ( ابن مازة، المحيط البرهاني ) 1/323(الزيلعي، تبيين الحقائق    : انظر) 6(

 ) .2/293(ابن نجيم، البحر الرائق ) 1/189(المختار 
ال أصـل لـه،     : على المنار " حاشيته   قال الرهاوي في  ) : 2/431(ال أصل له، قال العجلوني في كشف الخفاء         ) 7(

، 3سـالمي، ط  المكتـب اإل  ) 319(وأورده األلباني، محمد ناصر الدين، في السلسلة الضـعيفة حـديث رقـم              
ادخلوا النـار مـع     : سبعة ال ينظر اليهم يوم القيامة وال يزكيهم ويقول        (ولكن ذكر حديث    . هـ، بيروت 1392

. ه، وناكح البهيمة وناكح المرأة في دبرها، ونـاكح المـرأة وابنتهـا،         الداخلين، الفاعل والمفعول به، والناكح يد     
مـن طريـق    ) 9 2-86/1(ضعيف رواه ابن بشـران      : قال) والزاني بحليلة جاره، والمؤذي جاره حتى يلعنه      

عبداهللا بن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد عن أبي عبد الرحمن الجبلي عن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهمـا                     
 هذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة وشيخه األفريقي فإنهما ضـعيفان، وقـد أورده   - األلباني–، قلت  مرفوعاً

قطعة من حديث، وقال رواه ابن أبي الـدنيا والخرائطـي وغيرهمـا وأشـار     ) 3/195(المنذري في الترغيب    
 .لضعفه

ر فيه، وما ال يكـون مفطـراً ال يفطـر           وألن ما يكون مفطراً ال يشترط التكرا       :قال الزيلعي في تبيين الحقائق    ) 8(
ن قصـد بـه     إ وعامتهم على أنه يفسد، وال يحل لـه          ، واالستمناء بالكف على ما قاله بعضهم      بالتكرار كالمس 

هم غَير ملُوِمين    ِإلَّا علَى َأزواِجِهم أو ما ملَكَتْ َأيمانُهم فَِإنَّ        *﴿والَِّذين هم ِلفُروِجِهم حاِفظُون     : الشهوة لقوله تعالى  
*       ﴾ونادالْع مه فَُأولَِئك ذَِلك اءرتَغَى وِن ابأي الظالمون المتجاوزن فلـم يـبح        )7-5( سورة المؤمنون آية      فَم ،

مكروه، سـمعت قومـاً     : سألت عنه عطاء؟ فقال   : ستمتاع بالكف، وقال ابن جريج    رم اال حاإلستمتاع إال بهما، ف   
. عذب اهللا أمةً كانوا يعبثون بمـذاكيرهم      : الى، فأظن أنهم هم هؤالء، وقال سعيد بن جبير        يحشرون وأيديهم حب  

وظاهره أنه في رمضان ال : قال في البحر. وإن قصد به تسكين ما به من الشهوة يرجى أن ال يكون عليه وبال             
 ==وفـي فتـاوى   . رالصائم إذا عالج ذكره حتى أمنى يجب عليه القضاء، وهـو المختـا            :  وقالوا .يحل مطلقاً 
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 ]الحجامة للصائم[ 
أن : أحمـد  ومذهب )1( )ثالثٌ ال يفَطِّرن الصائم( من حديث   ولما روينا  أي عدم المنافي     لهذا،: قوله 

، وهـو  )3(رواه الترمـذي ) أفطر الحـاجم والمحجـوم  ( لقوله عليه الصالة والسالم   )2(الحجامة تفطر 
) أنه عليه الصالة والسالم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صـائم          (يناه، وبما روي    معارض بما رو  

أكنتم تكرهون الحجامة للصـائم علـى عهـد    : (وقيل ألنس رضي اهللا عنه. )4(رواه البخاري وغيره  
وقال أنس رضي   . )5(رواه البخاري ). ال إال من أجل الضعف    : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال      

 رضي اهللا عنـه احـتجم وهـو    )6(أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب   (:اهللا عنه 
                                                                                                                                              

وإن أنزل في هذه الوجوه كان عليه القضاء دون الكفارة لوجود قضـاء الشـهوة لصـفة             :... قاضيخان قال ==
الزيلعـي، تبيـين   ) 1/358(السمرقندي، تحفة الفقهاء : انظر. النقصان، وبه قال عامة المشايخ،  كذا في النهاية    

ابن نجيم، البحـر الرائـق      ) 2/558 (المحيط البرهاني ابن مازة،   ) 1/208(فتاوى قاضيخان   ) 1/323(الحقائق  
 ).332-3/331(حاشية ابن عابدين ) 2/293(

وإن استمنى بطل صومه ألنه إنزال عن غيـر مباشـرة          : "الشيرازي، المهذب وقال الشيرازي من الشافعية في      
 اإلثم والتعزير فكذلك فـي      فهو كاإلنزال عن القبلة، وألن االستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج من األجنبية في            

 ).2/356(روضة الطالبين ) 3/169(مغني المحتاج ) 1/335 (الشيرازي، المهذب: انظر". اإلفطار
وكذلك إنزال الماء الدافق كان بوطئ دون الفرج        : " ... عند الحديث عن المفطرات   : وقال البغدادي في المعونة   

". أو فكرٍة أو تذكٍر وما أشبه ذلك من األسـباب الداعيـة لـه   أو عن قبلة أو جسة أو عبث بيٍد أو مداومة نظر          
 ).1/467(المعونة : انظر

ولو استمنى بيده فقد فعل محرماً، وال يفسد صومه به إال أن ينزل، فإن أنزل فسـد  : "وقال ابن قدامة في المغني 
 ).2/319(كشاف القناع ) 1/477(الكافي ) 3/113(انظر المغني ". صومه

 .)124(ه  سبق تخريج)1(
أن من حجم أو احتجم فسد صومه فيهما، وعليه جماهير األصحاب، وقال الشـيخ              : مذهب الحنابلة في الحجامة   ) 2(

 .إن مص الحاجم القارورة أفطر، وإال فال يفطر، ويفطر المحجوم عنده إن خرج الدم وإال فال: تقي الدين
واختلفـوا فـي    . ي الفطر وعدمه بين الحاجم المحجـوم       من األصحاب فرق ف    بأنه ال يعلم أحداً   : وقد اعترض عليه  

المذهب فيما لو احتجم ولم يسل الدم على قولين هذا في الحجامة، إما إذا جرح نفسه وسال الـدم فـال يفطـر                       
-3/302(اإلنصـاف   ) 320-2/319(كشاف القناع   ) 1/476(الكافي  ) 104-3/103(المغني  : انظر. باالتفاق

303. ( 
كتاب الصيام باب ما جـاء فـي كراهيـة الحجامـة            ) 1933ص/774رقم  (ن رافع بن خديج     رواه الترمذي ع  ) 3(

 .والصائم
 . باب الحجامة والقيء للصائم-، كتاب الصيام)151ص/1938رقم (رواه البخاري ) 4(
 . باب الحجامة والقيء للصائم–كتاب الصيام ) 152ص/1940رقم (رواه البخاري ) 5(
، ذو الجناحين والطيار، وهو أشبه الناس برسول هللا صلى اهللا عليه وسلم خَلقَـاً                طالب أبو عبداهللا جعفر بن أبي    ) 6(

وخُلُقاً، من السابقين لإلسالم، وله هجرة الحبشة والمدينة، وكان يسميه النبي صلى اهللا عليه وسلم أبا المسـاكين             
 ==ما أدري بأيهما أنا أشـد : فتلقاه النبي صلى اهللا عليه وسلم وقال  قدم على المدينة من الحبشة حين فتح خيبر،         
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أفطر هذا، ثم رخص عليه الصالة والسالم فـي         : صائم فمر به رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال         
 وقال فـي    )2(رواه الدارقطني ، وكان أنس رضي اهللا عنه يحتجم وهو صائم،          )1()الحجامة بعد للصائم  

 . )4( وال أعلم له علة)3(كلهم ثقات: رواته
  

 ]االكتحال للصائم[
ال ألن الموجود في حلقه أثره داخالً مـن   أو ، سواء وجد طعمه في حلقه  ولو اكتحل لم يفطر   :  قوله

 )6( البدن لالتفاق  )5(المسام والمفَِطر الداخل من المنافذ كالمدخل والمخرج ال من المسام الذي هو خُلَل            
 وال يفطر، وإنما كره أبو حنيفة رحمه اهللا ذلـك أعنـى      )8( في الماء يجد برده في بطنه      )7(فيمن شرع 

 في إقامة العبادة ال ألنه قريب       )9(الدخول في الماء والتلفف بالثوب المبلول لما فيه من إظهار الضجر          
 .من اإلفطار

بطـٍن مـن     إلـى    يفطر لتحقق وصول دمٍ   : وقيل. يفطرال   أنه   ولو بزق فوجد لون الدم فيه األصح      
 . بطونه، وهو قول مالك وسنذكر الخالف فيها

 

                                                                                                                                              
الجزري، ُأسـد  : انظر. فرحاً، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر، كان أحد أمراء مؤتة واستشهد فيها رضي اهللا عنه     ==

 ) .1/131 (ابن حجر، تقريب التهذيب) 1250/191 (ابن حجر، اإلصابة) 424-1/421 (الغابة
 .يامللص) أ(في ) 1(
وفي سنده عبد اهللا بن المثني صدوق     .  باب القبلة للصائم   –كتاب الصيام   ) 161ص/2238رقم  (رواه الدارقطني   ) 2(

قال أحمـد   : وقال) 2/93(بن الجوزي في التحقيق     او) 4/268(ورواه البيهقي   ) 1/335( التقريب   -كثير الغلط 
 .حاديث مناكيرأخالد بن مخلد له : بن حنبل

 ) .ب من ب/ 243(نهاية . * والنص عند الدارقطني بدونها) أ(في ليست ] قال[) 3(
الزيلعي، تبيين الحقـائق    ) 2/100(الكاساني، بدائع الصنائع    ) 1/363(السمرقندي، تحفة الفقهاء    : انظر المسألة ) 4(

نـور  ) 1/145(تحفـة الملـوك    ) 2/563 (ابن مازة، المحيط البرهـاني    ) 1/208(فتاوى قاضيخان   ) 1/323(
الشرنباللي، مراقي الفـالح    ) 3/327(حاشية ابن عابدين    ) 2/293(ابن نجيم، البحر الرائق     ) 1/105(ضاح  اإلي

)1/129. ( 
 .جمع، وهو خطأ) ب، ج(في ) 5(
 .لالنفاع، وهو خطأ) أ(في ) 6(
 .تُِرك) ب، ج(في ) 7(
 .باطنه، وما أثيته أصوب) أ، ب(في ) 8(
 .الصحو، وهو خطأ) ج(في ) 9(
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 ]القبلة للصائم[
أي لو قبل المطلقة الرجعية صار مراجعاً وبالقبلة أيضاً مـع شـهوة             ،  )1(بخالف الرجعة الخ  : قوله 

ثبوت الرجعة وحرمة المصاهرة     وهو   الحكم ألن تثبت حرمة أمهات المقبلة وبناتها       *ينتشر لها الذكر  
الشبهة فأقيم السبب فيه مقـام   إلى  ألنه يؤخذ فيهما باالحتياط فتعدى من الحقيقة)2(ُأِدير على السـبب  

 . أعني الوطء)3(المسبب
 )5(، فكانت عقوبة وهي أعلى    *كمال الجنابة ألنها تندريء بالشبهات     إلى   )4(أما الكفارة فتفتقر  : قوله

 تعليلـين وهـو   )7(، ولو قال بالواو كانا   )6(لدنيا فيتوقف لزومها على كمال الجناية     عقوبة لإلفطار في ا   
كمال الجنايـة    إلى   كمال الجناية تعليال أي ال تجب ألنها تفتقر        إلى   ، ويكون نفس قوله تفتقر    )8(أحسن

ة  بالشبهات وفي كون ذلك مفطراً شـبه       )10( كانت أعلى العقوبات في هذا الباب، وألنها تندريء        )9(إذ
 .حيث كان معنى الجماع ال صورته فال تجب

                                                
 ) 1/310(هامش الهداية : انظر.  بالقبلة والمس، وإن لم ينزل- الرجعة والمصاهرة -نهما يثبتان أ: يعني) 1(

 ) .أ من ج/ 208(نهاية * 

ألن الحكم في الرجعة والمصاهرة أدير على السبب، إذ حرمة المصاهرة تبتني على االحتياط، وأمـا هنـا           : أي) 2(
 ) .1/310(هامش الهداية : انظر.  معناهافالفساد تعلق بالمواقعة، ولم توجد صورتها وال

 ) .أ، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] ألنه[) 3(
 .تفتقر) ج(في ) 4(

 ) .ب من أ/ 242(نهاية * 

 .أهل) أ(في ) 5(
 .الطهارة) ج(في ) 6(
 .وكان، وهو خطأ) أ(في ) 7(
ل الجنابة وأنها تندريء بالشـبهات، فيكـون        أما الكفارة فتفتقر إلى كما    : يعني لو قال بدالً من الجملة المذكورة      ) 8(

 .وجود الشبهة، واهللا أعلم: عدم اكتمال الجناية، والثاني: التعليلين، األول
 .إذا، وما أثبته أصح) أ(في ) 9(
 .تدرأ) أ(في ) 10(
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كـان يقَبـُل   : أنه عليه الصالة والسـالم (، ذكر على معنى التقبيل، وفي الصحيحين    ألن عينه : قوله
أنه عليه الصالة والسالم كان يقبلها وهو       ( رضي اهللا عنها     )3(وعن أم سلمة   [)2() وهو صائم  )1(ويباشر
5(])4(متفق عليه) صائم(في جميع ما ذكرنا كالتقبيل، والم س)6(. 
أنه عليـه الصـالة     (وروى أبو داود بإسناٍد جيٍد عن أبي هريرة رضي اهللا عنه            مثل التقبيل،   : قوله

 الذي رخص له شيخ،     )7(]فإذا[السالم سأله رجل عن المباشرة للصائم ؟ فرخص له، وأتاه آخر فنهاه             
 .)10(لذي اعتبرناه يفيد التفصيل ا)9( وهذا )8()والذي نهاه شاب

 
 ]المباشرة للصائم[

 وهـي تجردهمـا   والمباشرة كالتقبيل في ظاهر الرواية، خالفاً لمحمٍد فـي المباشـرة الفاحشـة      
 البطنين، وهذا أخص من مطلق المباشرة وهو المفاد في الحديث، فجعل الحديث دلـيالً               )11(متالزقي

                                                
 .ويعاشر، وهو خطأ واضح مخالف لصريح األحاديث الصحيحة) ج(في ) 1(
 . باب المباشرة للصائم–اب الصيام كت) 150ص/1927رقم (رواه البخاري ) 2(
أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة القرشية المخزومية، زوج النبي صلى اهللا عليـه وسـلم أم المـؤمنين،                     ) 3(

تزوجها النبي صلى اهللا عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة ثالثة أو أربعة، توفيت رضي اهللا عنها أول أيام يزيد بن                     
/ 12486 (ابـن حجـر، اإلصـابة   ) 7/312 (الجزري، ُأسد الغابة  : انظر. اهللا عنها هـ رضي   62معاوية سنة   

 ) .12/455 (ابن حجر، تقريب التهذيب) 1778
 . باب القبلة للصائم–كتاب الصيام ) 150ص/1929رقم (رواه البخاري ) 4(
ما بين المعقوفتين   ] ق عليه متف) أنه عليه الصالة والسالم كان يقبلها وهو صائم       (وعن أم سلمة رضي اهللا عنها       [) 5(

 ) .أ، ج(مكررة في 
) كان يقبل إحدى نسائه وهو صائم، ثم ضحك      (عن عائشة رضي اهللا عنها      : بلفظ) 854ص/2573رقم  (ورواه مسلم   

 باب بيان أن القبلة فـي الصـوم ليسـت    -كتاب) 2571،2575رقم  ) (أنه كان يقبلها وهو صائم    (وعن عائشة   
 .محرمة على من تحرك شهوته

 ) .ج. أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] قوله مثل التقبيل[) 6(
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] فإذا[) 7(
 . باب كراهيته للشباب–كتاب الصيام ) 1400ص /2387رقم (رواه أبو داود ) 8(
 .، وكالهما تؤدي المعنى المطلوب]وهو الذي) [أ، ج(في ) 9(
ابن مـازة، المحـيط     ) 1/205(فتاوى قاضيخان ) 3/58 (سرخسي، المبسوط ال) 54(مختصر الطحاوي   : انظر) 10(

حاشية ابن عابدين   ) 3/649(العيني، البناية في شرح الهداية      ) 1/133(الموصلي، االختيار   ) 2/558 (البرهاني
)2/395. ( 

 .بمتالقي) ج(متالقي) أ(في ) 11(



 133

امه بل وال في الزمان وفهمه فيه من إدخال         على محمٍد محل نظٍر، إذ ال عموم للفعل المثبت في أقس          
 .)1(الراوي لفظ كان على المضارع، وقول محمد هو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه اهللا

الكالم فيما إذا كان بحاٍل يأمن، فإن خاف قلنـا بالكراهـة            : ، قلنا قلما تخلو عن الفتنة    ألنها: قوله 
لباً تنزل سبباً فأقل األمور لزوم الكراهة من غير مالحظة           الكراهة ألنها إذا كانت سبباً غا      )2(واألوجه

 .)3(تحقق الخوف بالفعل، كما هو قواعد الشرع
 

 ]الدخان والغبار يدخل حلق الصائم[
  عـن دخولهمـا    )4(حتـراز ، إذا دخال في الحلق فإنه ال يسـتطاع اال         والدخان فأشبه الغبار : قوله 
 .)7(وصار أيضاً كبلٍل يبقى في فيه بعد المضمضة الفم )6(من األنف إذا أطبق )5(]لدخولهما[

 
 ]العرق الفم أو الحكم في دخول الدمع[

قطـرتين ال يفطـر،      أو   عرقه حلقه وهو قليٌل كقطرة     أو    إذا دخل دموعه   )8( ونظيره ما في الخزانة   
وإن كان أكثر بحيث يجد ملوحته في الحلق فسد، وفيه نظر ألن القطرة يجـد ملوحتهـا، فـاألولى                   

، ألنه ال ضرورة في أكثر من ذلك القدر، وما فـي  )9(ي االعتبار بوجدان الملوحة لصحيح الحس عند
                                                

 ) .558 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 1/205(فتاوى قاضيخان ) 1/324(الزيلعي، تبيين الحقائق : انظر) 1(
 .وال وجه، وهو خطأ) أ(في ) 2(
وحقيقة مذهب اإلمام الشافعي رحمه اهللا في التقبيل أنه تكره القبلة لمن تحرك شهوته،              . المصادر السابقة : انظر) 3(

يره، ولكـن األولـى   كراهة تنزيٍه، وال تكره لغ: وال يأمن على نفسه، وهي كراهة تحريم على األصح، والثاني         
تركها، وال فرق في ذلك بين الشيخ والشاب، فاإلعتبار بتحريك الشهوة وخوف اإلنزال، فإن حركت شهوة شاب          

 .أو شيخ قوي كرهت، وإن لم تحركها لشيخ أو شاب ضعيف لم تكره
 أطلـق فـي   إن اإلمام الشافعي: وبهذا يتضح خطأ قول صاحب الهداية في المتن    ) : 1/310(قال محقق الهداية    

روضة الطـالبين   ) 2/528(الوسيط  ) 3/294(الحاوي الكبير   ) 2/132(األم  : انظر. الحالين ولذا اقتضى التنبيه   
 ) .6/396 (النووي، المجموع) 2/362(

وهو الحفظ والصيانة، وإحراز الشيء حفظه وصيانته، والحرز هـو          . وهو نفس المعنى  ) حتراساال) أ، ب (في  ) 4(
 ) .1/79(س، الموسوعة الفقهية الميسرة روا: انظر. الحماية

 ) .أ(ليست في ] لدخولها[) 5(
 .طبق) ط(في ) 6(
 ) .556(ابن مازة، المحيط البرهاني) 1/324(الزيلعي، تبيين الحقائق : انظر) 7(
ست مجلدات، ألبي عبد اهللا يوسف بن علي بن محمد الجرجاني الحنفي، تفقه علـى            " خزانة األكمل في الفروع   ") 8(

اللكنـوي،  ) 3/630(القرشي، الجواهر المضية : انظر. بي الحسن الكرخي كان عالماً بفقه أبي حنيفة وأصحابه    أ
 ) .1/702(حاجي خليفة، كشف الظنون ) 231(الفوائد البهية 

 .الصحيح الحسن) ج(في ) 9(
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 مـا ذكرتـه،    )1(دم رعافه حلقه فسد صومه يوافق      أو   لو دخل دمعه أوعرق جبينه    : فتاوى قاضيخان 
 . )2(الحلق ومجرد وجدان الملوحة دليل ذلك إلى فإنه علق بوصوله

 
 ] والحكم في ابتالعه عمداًحترازعن دخول الفم المطراال[

لو لم يقدر على ذلك بأن كان سائراً مسـافراً لـم             أنه   يقتضي،  )4(فسطاطٌ أو   )3(إذا أواه خيمةٌ  : قوله 
حتراز عن الدخول، ولـو دخـل   ، فاألولى تعليل اإلمكان بتيسر طبق الفم وفتحه أحياناً مع اال      )5(يفسد

 . )6(فمه المطر فابتلعه لزمته الكفارة
 

 ] الدم بالريق في حلق الصائماختالط[
 . )7( ولو خرج دم من أسنانه فدخل حلقه إن ساوى الريق فسد وإال ال

  
 ]استشمام المخاط والريق من األنف للصائم[

 *فمه وابتلعه عمداً ال يفطر، ولو خرج ريقه مـن فيـه              إلى   ولو استشم المخاط من أنفه حتى أدخله      
فيه بل متصٌل بما في فيه كالخيط فاستشربه لم يفطر، وإن كـان  فأدخله وابتلعه إن كان لم ينقطع من  

انقطع فأخذه وأعاده أفطر وال كفارة عليه كما لو ابتلع ريق غيره، ولو اجتمع في فيه ثم ابتلعه يكره                   
 يعمله مخرجاً للخيط من فيه فابتلع هذا الريق ذاكـراً  موال يفطر، ولو اختلط بالريق لون صبغ إبريس       

 .)8(لصومه أفطر
 

                                                
 .موافق) ج(في ) 1(
 ) .557(البرهانيابن مازة، المحيط ) 325-1/324(الزيلعي، تبيين الحقائق : انظر) 2(
 .ضمه) ج(في ) 3(
 .خيمة أو سقف، وكالهما يؤدي نفس المعنى) أ(في ) 4(
 .أفسده، وهو خطأ) ج(أفسد، وفي ) أ(في ) 5(
 ).557(ابن مازة، المحيط البرهاني) 325-1/324(الزيلعي، تبيين الحقائق : انظر) 6(
 .المصادر نفسها: انظر) 7(

 ) .أ من أ/ 244(نهاية * 

 ) .2/558 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 1/212(فتاوى قاضيخان : رانظ) 8(
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 ]حكم ابتالع بقايا الطعام التي في فم الصائم وبين أسنانه[
كإالدخال من خارجه ولو شد الطعام بخيط فأرسله في حلقـه           [ فاإلدخال منه    له حكم الظاهر،  : قوله 

 .)2( شيء)1(]وطرفه بيده ال يفسد صومه إال إذا انفصل منه

                                                
ما ] كإالدخال من خارجه ولو شد الطعام بخيط فأرسله في حلقه وطرفه بيده ال يفسد صومه إال إذا انفصل منه                  [) 1(

 ) .أ(بين المعقوفتين ليست في 
  .)1/208(فتاوى قاضيخان) 2/558(ابن مازة، المحيط البرهاني: انظر) 2(

ومن المسائل المعاصرة التي يمكن ادخالها ضمن هذا اإلفتراض منظار المعدة، وهو عبارة عن جهـاز طبـي                  
متصل بسلك أو خيط أو نحو ذلك يدفع في الجهاز الهضمي لإلنسان عبر الفم ثم البلعوم ثم المريء ثـم يصـل        

صوير وإما أخذ عينـات أو نحـو        إلى المعدة، وهذا الجهاز في غالب أحيانه يستعمل ألغراض تشخيصية إما ت           
هل يحصل به الفطر إذا فعله اإلنسان وهو صائم ؟ ... ذلك، ثم بعد انتهاء الغرض يسحب مرةً أخرى ويستخرج       

 :فنقول المنظار له حالتان 
هي أن يقوم المعالج بوضع مادة هالمية أو مادة دهنية أو نحو ذلك على هذا المنظار من أجل تسـليك                    : األولى

لية دخوله أو يضخ الطبيب عبره محلول الملح ونحوه إلزالة العوالق عليه لتسهيل عملية التصـوير               وتسهيل عم 
أنه يفطر الصائم بذلك ألنه وإن كان المنظار اليتحلل والينتفع به البدن إال أن تلك المواد يمتصها                 : وحينئٍذ نقول 

 .البدن ويحصل له بها نوع انتفاع
ج بإدخال هذا المنظار بدون وضع أي شيء عليه أو من خالله وحينئٍذ فالكالم فـي          أن يقوم المعال  : الحالة الثانية 

الفطر به متفرع على الكالم بالفطر بدخول شيء إلى المعدة ال يتحلل مثل ابتالع القرش والحصاة ونحو ذلـك                   
ب، والحنفيـة  فجمهور أهل العلم يقولون أنه يفطر بذلك ألنه جسم وصل إلى المعدة فهو في حكم األكل أو الشر         

 أنه  :يقولون ال يفطر ألنه ال يستقر، وأصحاب القول الثاني وهم بعض المالكية وشيخ اإلسالم ابن تيمية يقولون                
ال يفطر بذلك ألن هذا ليس مطعوماً وال مشروباً وال يتحلل وال يحصل لإلنسان له به قوة وال نشاط فال ينـافي            

 ال يفطر بذلك وهذا القول رجحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين،            معنى الصيام وال الحكمة من الصيام وبالتالي      
الدورة العلمية  ) 12 – 9( أحمد، فقه نوازل الصيام،      نالساكر، عبد اهللا ب   : انظر. وهو الراجح إن شاء اهللا تعالى     

 :وانظـر . هـ1428-23/3-13/2السادسة في الكويت، المقامة في جامع الراجحي، في الفترة الواقعة ما بين             
موقـع صـيد الفوائـد      : ، انظـر  )23 – 19(الخليل، أحمد بـن محمـد، مفطـرات الصـيام المعاصـرة،             

http://www.saaid.net/book/9/2619.doc .       ومن المسائل التي نص العلماء المعاصرون أنها تأخذ نفـس
عنـى  الحكم القصطرة فإنه ال يحصل الفطر بها ألنها ليست مما نص الشارع على الفطر بـه وليسـت فـي م                  

المنصوص لكن لو حصل مع هذه القصطرة أن أعطي المريض بعض اإلبر أو الحقن أو المحاليل المغذية فـي             
الدم فإنا نقول حينئذ إنها تبحث إذا كانت أشياء عالجية مثل اإلبر وإن كانت مغذية فتأخذ حكم اإلبر المغذية لكن            

المريض فإنهـا ال تفطـر ألنهـا ليسـت مـن            القصطرة بذاتها إذا لم يصاحبها إدخال أشياء أخرى إلى جسم           
مفطـرات الصـيام    ) 25(فقـه النـوازل     : انظـر . المنصوص على التفطير به وال في معنـى المنصـوص         

 ) .36(المعاصرة
 وكذلك منظار البطن فإن الراجح هو أن منظار البطن ليس مما نص الشارع على أنه يحصل الفطر به وال في                    

 ==لفقه اإلسالمي قرارا باإلجماع على أن منظار البطن ال يحصل الفطـر           معنى المنصوص ولهذا اتخذ مجمع ا     

http://www.saaid.net/book/9/2619.doc
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 )1(، وإنما اعتبر تابعـاً     كما ال يفسد بالريق    بمنزلة ريقه فال يفسد    ولنا أن القليل تابع ألسنانه    : قوله
 مـع  )3( أثر ما من المآكل حوالي األسنان وإن قل، ثـم يجـري  )2(]بقاء[متناع عن  اال*ألنه ال يمكن  

 بالكثير وهو ما يفسد الصـالة       )4(الحلق، فامتنع تعليق اإلفطار بعينه فتعلق      إلى   الريق التابع من محله   
 الة، ومن المشايخ من جعل الفاصل كون ذلك مما يحتاج في ابتالعه           ألنه اعتبر كثيراً في فصل الص     

 من الحكم باإلفطار    )5(]المانع[قليل، والثاني كثير، وهو حسن ألن        األول   ال، أو   االستعانة بالريق إلى  
 إلى   مع الريق  ** بنفسه   )7(]فيه[ عنه، وذلك فيما يجري      )6(بعد تحقق الوصول كونه ال يسهل االحتراز      

 . فيما يتعمد في إدخاله ألنه غير مضطر فيهالجوف ال
األعم من ذلـك، ومـن    أو  المتبادر من لفظة أكله المضغ واالبتالع      ثم أكله ينبغي أن يفسد،    : قوله 

إذا مضغ ما أدخله وهو دون الحمصـة ال          أنه   :مجرد االبتالع فيفيد حينئذ خالف ما في شرح الكنز        
 عدم الفساد فـي ابـتالع سمسـمٍة بـين     )9(مه اهللا من، لكن تشبيهه بما روى عن محمد رح )8(يفطره

  )10(]والفساد إذا أكلها من خارج[أسنانه، 

                                                                                                                                              
به وهذا بالطبع كما قلت لكم في مسألة القصطرة ما لم يصاحب هذا أمور أخـرى فتبحـث لوحـدها لكـن        ==

المنظار إذا أدخل المريض دون أن يعطى أشياء أخرى أو محاليل أو سكريات أو أمالح أو نحـو ذلـك فـإن                      
 ذاته ليس مفطراً على الصحيح من قولي العلماء وهو الذي اتخذ فيه مجمع الفقه اإلسالمي قـراراً                المنظار بحد   

: انظر) 37-36(مفطرات الصيام المعاصرة    ) 26– 25(فقه النوازل   : انظر. باإلجماع أنه ال يحصل الفطر به     
 http://www.saaid.net/book/9/2619.docموقع صيد الفوائد 

ل تخص المريض، والمريض له أحكامه الخاصة به وله فيها من التيسير ورفع الحرج في               إن هذه المسائ  : أقول
 .الباحث. ديننا الحنيف ما يغني عن هذا الخالف

 .اعتبرنا تابعيته، وما أثبته أصح) ج(في ) 1(
 ) . ب من ب/ 208(نهاية * 

 ) .ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] بقاء[) 2(
 .جرى) ج(في ) 3(
 .فيعلق) ، طج(في ) 4(
 ) .ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] المانع[) 5(
 .حتراساال) ج، ط(في ) 6(
 ) .ج، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] فيه[) 7(

 ) .أ من أ/ 243(نهاية ** 

 ) .2/208(فتاوى قاضيخان ) 325-1/324(الزيلعي، تبيين الحقائق : انظر) 8(
 .في) ب(في ) 9(
 ) .أ، ب، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] ا من خارجوالفساد إذا أكله[) 10(

http://www.saaid.net/book/9/2619.doc
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  .، يوجب أن المراد باألكل االبتالع فقط وإال لم يصح إعطاء النظير)1(وعدمه إذا مضغها

، وهذا حسـن جـداً      )2(إن مضغها ال يفسد إال أن يجد طعمه في حلقه         : وفي الكافي في السمسمة قال    
ال : ليكن األصل في كل قليل مضغة، وإذا ابتلع السمسمة حتى فسد هـل تجـب الكفـارة ؟ قيـل                   ف

 .  رحمه اهللا)5( به، وهو روايةٌ عن محمٍد)4( ألنها من جنس ما يتغذى)3(والمختار وجوبها

 نظير اللحم المنـتن،   )6(]بل: [ فصار نظير التراب، وزفر يقول     يعافه الطبع،  أنه   وألبي يوسف : قوله
 .)7(ه تجب الكفارةوفي

والتحقيق أن المفتي في الوقائع ال بد له من ضرب اجتهاٍد ومعرفٍة بأحوال الناس وقـد عـرف أن                    
كمال الجناية، فينظر في صاحب الواقعة إن كان ممن يعاف طبعه ذلك ُأِخذَ بقـول                إلى   الكفارة تفتقر 

 .)8(زفر رحمه اهللا أبي يوسف رحمه اهللا، وإن كان ممن ال أثر لذلك عنده ُأِخذَ بقول 
 

 ]الحكم في ابتالع حبة عنب[
 فعليه الكفارة، وإن كان معها اختلفوا فيه وإن مضغها وهو           )9(ولو ابتلع حبة عنب ليس معها تفروقها      

 .)10(معها فعليه الكفارة
 

 ]استقاء وهو صائم أو  القيء)11(فيمن ذرعه[
ربعة واللفـظ للترمـذي عنـه عليـه     ، أخرج أصحاب السنن األ الصالة والسالم  لقوله عليه : قوله 

: وقال. )12()من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء عمداً فليقض           (الصالة والسالم   
                                                

 ) .2/556 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 1/325(قول محمد رحمه اهللا كامالً في الزيلعي، تبيين الحقائق : انظر) 1(
 ) .2/294(ابن نجيم، البحر الرائق ) 2/556 (ابن مازة، المحيط البرهانيقول صاحب الكافي في : انظر) 2(
 .جوابها، وهو خطأ) ج(ي ف) 3(
 .بتعدى، وهو خطأ) ج(في ) 4(
 ) .2/294(قول محمد في ابن نجيم، البحر الرائق : انظر) 5(
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] بل[) 6(
 ) .2/556 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 1/209(فتاوى قاضي خان : انظر) 7(
 . الكمالهذا من التحقيقات التي فصل فيها: انظر) 8(
أخذ حقه بالتفـاريق وضـم تفـاريق        : أجزاؤه المتفرقة، ويقال  : تفروق مفرد، وجمعها تفاريق، وتفاريق الشيء     ) 9(

 .)فرق(  والمعجم الوسيط،  مادة )2/594(بن قتيبة ال: الغريب: عروق قطف العنب انظر: متاعه والمقصود
 ) .1/213(فتاوى قاضيخان : انظر) 10(
 ) .127ذ ر ع، ص (، مادة المقري، المصباح المنير. فالناً، غلبه وسبق إلى فيهذرع القيء : ذرعه) 11(
 . باب الصائم يستقي عامداً-كتاب الصيام) 1399ص/2380رقم (رواه أبو داود ) 12(

 باب ما جاء فيمن استقاء عمداً وصححه األلبـاني فـي            –كتاب الصيام   ) 1718ص/720رقم  (ورواه الترمذي   
 .جده عند النسائيأولم ) 1/280 -1359رقم (صحيح ابن ماجة 
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 عن أبي هريرة رضي     )2( عن ابن سيرين   )1(حديثٌ حسن غريب ال نعرفه من حديث هشام بن حسان         
ال أراه : وقـال البخـاري  . )3(ن يونس اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم إال من حديث عيسى ب            

 للغرابة واليقدح في ذلك بعد تصديقه الراوي فإنه هو الشـاذ المقبـول وقـد                )4(محفوظاً لهذا، يعني  
 ، )8( ورواه الدار قطني)7( وابن حبان)6( شرط الشيخين)5(]على[صححه الحاكم وكٌل 

                                                                                                                                              
 باب الصائم يقيء، وصححه األلباني في صحيح سنة         –كتاب الصيام   ) 2577ص/1676رقم   (ةورواه ابن ماج  

 ) .1/280-1359رقم (ابن ماجه 
، ثقة، من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي رواية عـن  أبو عبد اهللا هشام بن حسان األزدي القُردوسي البصري        ) 1(

 ابن حجـر، تقريـب التهـذيب      : انظر) .هـ147توفي رحمه اهللا سنة     (الحسن وعطاء مقال، ألنه كان يرسل،       
 ) .2 ق9/54(الجرح والتعديل ) 3638(المقتنى ) 2/308(

د، كـان ال    ب، البصري، مولى أنس بن مالك رضي اهللا عنه، ثقة مأمون عا           أبو بكر محمد بن سيرين األنصاري     ) 2(
يرى الرواية بالمعنى، اشتهر بالتعبير عن الرؤيا، رأى ثالثين من الصحابة ولد لسنتين بقيتا من خالفة عثمـان                  

ـ 110رضي اهللا عنه وتوفي رحمه اهللا سنة         ) 1/77 (فاظالذهبي، تذكرة الح  ،  )5/331(تاريخ بغداد   : انظر.  ه
 ) .186(المراسيل ) 2/263 (ابن حجر، تهذيب التهذيب

: ، ثقة، مأمون، كان يغزو عاماً ويحج عاماً، قال ابن سـعد           أبو عمرو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي        ) 3(
توفي رحمـه اهللا تعـالى   (ونوا مثل عيسى بن يونس،     يا أصحاب الحديث أال تك    : ثقة ثبت، وقال محمد بن عبيد     

ـ 187سنة    ابن حجر، تهذيب التهذيب   ) 1/279 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  ) 3/290(الجرح والتعديل   : انظر) .  ه
)8/237. ( 

 .أعني، وما أثبته أصوب) أ، ب(في ) 4(
 ) .أ(ليست في ) 5(
كتاب الصوم، باب من ذرعه القـيء فلـيس    ) 590 -1 -1557رقم  (رواه الحاكم في المستدرك وأقره الذهبي       ) 6(

 .عليه قضاء ومن استقاء فليقض
كتـاب  ) 285/ 8(الفارسي، عالء الدين علي بن بلبان، اإلحسان في تقريب ابن حبـان،  : انظر. رواه ابن حبان  ) 7(

تحقيـق   باب ذكر إيجاب القضاء على المستقيء عامداً مع نفي إيجابه على من ذرعه بغيـر قصـد،             –الصوم  
 .م1991هـ 1412، 1شعيب االرناؤط، مؤسسة الرسالة، ط

  باب القبلة للصائم-كتاب الصيام) 2251/2/163رقم(رواه الدارقطني ) 8(
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 )2( حفص بن غياث   )1(]عن[ حسان   رواته كلهم ثقات، ثم قد تابع عيسى بن يونس عن هشام بن           : وقال
 رحمه اهللا في الموطأ موقوفـاً علـى   )5(، وسكت عليه ورواه مالك)4(، ورواه الحاكم  )3(ةرواه ابن ماج  

 .ابن عمر رضي اهللا عنهما
 )7( من حديث األوزاعي موقوفاً على أبي هريرة رضي اهللا عنه، ووقفه عبد الرزاق             )6(ورواه النسائي 

 . )9(رضي اهللا عنهما أيضاً )8(على أبي هريرة وعلي
أنه عليه الصالة والسالم خرج في يوم كان يصومه فـدعا بإنـاء              ()10(وما روى في سنن ابن ماجه     

 محموٌل على مـا  )12())11(أجل ولكني ِقْئتُ: يا رسول اهللا إن هذا يوم كنت تصومه، قال     : فشرب، فقلنا 
 القـيء أن  *طر مما دخل وبين آثار ، ثم الجمع بين آثار الف)14(]الضعف [)13(عروض أو  قبل الشروع 

                                                
 ) .أ، ب، ط(ليست في ] عن[) 1(
لقاضي، ثقة، فقيه تغير حفظه قليالً في اآلخر،        ، الكوفي، ا  أبو عمر حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي         ) 2(

ساء حفظه بعدما استقضى، فمن كتب عنه من كتابه فهو صـالح       : وكان آخر القضاة في الكوفة، قال أبو زرعه       
ـ 194توفي رحمه اهللا سنة     . وإال فهو كذا   ) 2/1/370(التاريخ الكبير   ) 116(اللكنوي، الفوائد البهية    : انظر.  ه

 ) .1/67(ميزان االعتدال ) 3/186(الجرح والتعديل 
 . باب ما جاء في الصيام يقيء–كتاب الصيام ) 2577ص / 1676رقم  (ةرواه ابن ماج) 3(
 .كتاب الصيام وقال تابعه عيسى بن يونس عن هشام) 1/589 -1556رقم (رواه الحاكم في المستدرك ) 4(
 .في قضاء رمضان والكفارات باب ما جاء -كتاب الصيام) 1/283(رواه مالك في الموطأ ) 5(
باب في الصائم يتقيأ، وذكره كذلك موقوفـاً علـى عطـاء            ) 3/317 -3117(رواه النسائي في السنن الكبرى      ) 6(

)3119. ( 
 األعالم، ثقة حافظ، له مصنف شهير       ، أحد الزركلي،  أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني         ) 7(

توفي (أتيناه قبل المائتين وهو صحيح البصر، ومن سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السماع                : قال أحمد 
ابـن  ) 1/346 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  ،  )10/365 (ابن كثير، البداية والنهاية   : انظر) . هـ211رحمه اهللا سنة    

 ) .158 (سيوطي، طبقات الحفاظال) 6/310 (حجر، تهذيب التهذيب
ووقفه على ابن عمر رضي اهللا عنهما  ) 4/216-7553رقم  (رواه عبد الرزاق ووقفه على علي رضي اهللا عنه          ) 8(

ولم أجد رواية ألبي هريرة رضي اهللا عنـه،         ) 7550رقم  (وعن الحسن رضي اهللا عنه      ) 4/215-7551رقم  (
 . باب القيء للصائم–كتاب الصيام 

 ) .2/189(التلخيص الحبير ) 1/279(الدراية ) 20/448(نصب الراية : رانظ) 9(
  باب ما جاء في الصائم يقيء–كتاب الصيام ) 2577ص / 1675رقم (رواه ابن ماجه ) 10(
 .كما في السنن) ط(قُِيئت، والصواب ما جاء في ) ج(ندبت، وفي ) أ(في ) 11(
 ) .2/189(التلخيص الحبير) 1/279(الدراية ) 20/448(نصب الراية : انظر) 12(
 .عورض، وهو خطأ) أ(في ) 13(
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] الضعف[) 14(

 ) .ب من ب/ 244(نهاية * 
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 يفطر وفيما إذا ذرعه إن تحقـق ذلـك   )1(في القيء يتحقق رجوع شيٍء مما يخرج وإن قلَّ فباعتباره  
 .أيضاً لكن ال صنع له فيه وال لغيره من العباد فكان كالنسيان ال اإلكراه والخطأ

استقاء وكٌل منهما إمـا   أو  القيء)2(]هإما أن ذَرع أنه وجملته[، أي القيء الذي ذرعه، فلو عاد : قوله
كَثُـر   أو   أعاده، فإن ذرعه وخرج ال يفطـر قـلَّ         أو   عاد أو   دونه، والكل إما أن خرج     أو   ملء الفم 

إلطالق ما روينا وإن عاد بنفسه وهو ذاكر للصوم إن كان ملء الفم فسد صومه عند أبـي يوسـف            
 طهارة وقد دخل، وعنـد محمـٍد ال يفسـد، وهـو           ألنه خارج شرعاً حتى انتقضت به ال      [رحمه اهللا   
 وال معناه إذ ال يتغذى بـه، فأصـل أبـي        )4( ألنه لم توجد صورة اإلفطار وهو االبتالع       )3(]الصحيح

كَثُـر   أو  الفم، وأصل محمٍد فيه اإلعادة قـلَّ )6( وهو ملء)5(يوسف في العود واإلعادة اعتبارالخروج   
 شـرعاً، وعنـد محمـٍد    * بعد تحقق الخروج   )8(]للدخول[يوسف   فسد باالتفاق عند أبي      )7(وإن أعاده 

للصنع وإن كان أقل من ملء الفم فعاد لم يفسد باالتفاق وإن أعاده لم يفسد عند أبي يوسـف رحمـه      
 .)9(، لعدم الخروج شرعاً، ويفسد عند محمٍد لوجود الصنع**اهللا، وهو المختار 

 
 ]فيمن استقاء عمداً ملء الفم[

عمداً وخرج إن كان ملء الفم فسد صومه باإلجماع لما روينا وال يتـأتى فيـه تفريـع           وإن استقاء   
العود واإلعادة ألنه أفطر بمجرد القيء قبلهما، وإن كان أقل من ملء فيه أفطر عند محمٍد إلطـالق                
ما رويناه وال يتأتى فيه التفريع أيضاً عنده، وال يفطر عند أبي يوسف وهو المختار عنـد بعضـهم،          

 الكافي، ثم إن عاد بنفسه لم يفطر عند أبي يوسف فـال  )10(]في[ن ظاهر الرواية كقول محمد ذكره     لك

                                                
 .فال اعتباره) ط(فال اعتبار، وفي ) أ(في ) 1(
 ) .ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] وجملته أنه إما أن ذرعه[) 2(
ما بين المعقـوفتين  ] ه الطهارة وقد دخل، وعند محمد ال يفسد، وهو الصحيح ألنه خارج شرعاً حتى انتقضت ب     [) 3(

 ) .ج(ليست في 
 .التباع، وهو خطأ) ج(في ) 4(
 .اعتباراً بالخروج) ج(في ) 5(
 .بملء) ج، ط(في ) 6(
 .أعاد) ط(عاد، وفي ) ج(في ) 7(
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] للدخول[) 8(

 ) .أ من ج أ/ 209(نهاية * 

 ) ب من أ/ 243(نهاية ** 

فتـاوى  ) 1/325((الزيلعـي، تبيـين الحقـائق     ) 1/256(السمرقندي، تحفة الفقهاء    ) 30(متن القدوري   : انظر) 9(
 ) .2/259(ابن نجيم، البحر الرائق ) 2/554 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 1/212( قاضيخان 

 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] في[) 10(
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في رواية ال يفطر لعـدم الخـروج، وفـي          : يتحقق الدخول لعدم الخروج، ومن أعاده فعنه روايتان       
رواية يفطر لكثرة الصنع، وزفر مع محمد في أن قليله يفسد الصوم جرياً على أصله فـي انتقـاض      

 .الطهارة بقليله
 .الصحيح أنه  ذكرناوعند محمد ال يفسد،: قوله
، قيد به ألنه مما يتغذى به فإنه بحسب األصل مطعوم، فإذا استقر في المعدة يحصل بـه       عادةً: قوله

 .التغذي، بخالف الحصى ونحوه، لكنه لم يعتد فيه ذلك لعدم الحل ونفور الطبع
 

 .)1(المصحح  أنهتقدمفكذلك عند أبي يوسف، : قوله
 ناسياً لصومه فإنه ال يفسد به كغيره مـن  )3(])2( قيد به ليخرج ما إذا استقاء   عمداً،[فإن استقاء   : قوله

 .المفطرات
: خالف ظـاهر الروايـة     أنه   ، وعلمت )4(، صححه في شرح الكنز    وعند أبي يوسف ال يفسد     :قوله

 .مرةً أو ماء أو  اإلطالق فيها، وهذا كله إذا كان القيء طعاماً)5(أعني من حيث
 

 ]فيمن تقيء بلغماً[
 فإن كان بلغماً فغير مفسٍد للصوم عند أبي حنيفة ومحمٍد، خالفاً ألبي يوسف إذا مأل الفم بناء علـى                 

ناقض، ويظهر أن قوله هنا أحسن من قولهما بخالف نقض الطهارة، وذلك ألن اإلفطـار                أنه   :قوله
 بـل   )6(ال باعتباره  أو   يستلزم عادةً دخول شيءٍ    أنه    إلى إما نظراً بالقيء عمداً،    أو   إنما نيط بما يدخل   

طـاهراً، فـال     أو    بشيٍء آخر من غير أن يلحظ فيه تحقق كونه خارجاً نجساً           )7(ابتداء شرع تفطيره  
 .)8(فرق بين البلغم وغيره حينئٍذ، بخالف نقض الطهارة

 

                                                
فتـاوى  ) 1/325((الزيلعـي، تبيـين الحقـائق     ) 1/256(السمرقندي، تحفة الفقهاء    ) 30(متن القدوري   : ظران) 1(

 ).2/259(ابن نجيم، البحر الرائق ) 2/554 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 1/212( قاضيخان 
 .استقى، وهي نفس المعنى) ط(في ) 2(
 ) .أ(معقوفتين ليست في ما بين ال] عمدا، قيد به ليخرج ما إذا استقاء[) 3(
 ) .1/327((الزيلعي، تبيين الحقائق : انظر) 4(
 .حديث) أ(في ) 5(
 .العتباره) ج(في ) 6(
 .يفطر) ج(في ) 7(
 ) .2/554 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 1/326(الزيلعي، تبيين الحقائق : انظر) 8(
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 ]مجالس متعددة أو التفريق بين من استقاء ملء فيه مراراً في مجلٍس واحٍد[
غدوٍة ثم نصف النهـار      أو   ولو استقاء مراراً في مجلٍس ملء فيه لزمه القضاء وإن كان في مجالسٍ            

 .)1(ثم عشيٍة ال يلزمه، كذا نقل من خزانة األكمل
 

 ]يتداوى به أو الحكم في دخول الجوف ما ال يتغذى[
الجوف سواء كـان ممـا       إلى   فع البدن  ما فيه ن   )2(، أي معنى الفطر وهو إيصال     لعدم المعنى : قوله 

 . فانتفت الكفارة)3(يتداوى به فقصرت الجناية أو يتغذى به
 به عادة كالحجر والتراب، كذلك ال تجب فيه الكفـارة، وال تجـب    )4(وكل ماال يتغذى به وال يتداوى     

 .أكله وحدهفي الدقيق واألرز والعجين إال عند محمد رحمه اهللا، وال في الملح إال إذا اعتاد 
 والسفرجل إذا لم يدرك، وال هو       )6( والقطن والكاغد  )5(تجب في قليله دون كثيرة، وال في النُّواة       : وقيل

مطبوخ، وال في ابتالع الجوزة الرطبة، وتجب لو مضغها، وبلع اليابسة ومضغها على هذا، وكـذا                
 . والفستق*يابس اللوز والبندق 

                                                
 .مجلس) ج(في ) 1(
 .اتصال) ج(في ) 2(
 ) .1/326(ين الحقائق الزيلعي، تبي: انظر) 3(
 .يتأدى) أ(في ) 4(
حجر الكلس، ثم غلبت علـى أخـالط مـن أمـالح            : النورة، وهذا خطأ، والنورة هي    ) أ(هذا الصواب، وفي    ) 5(

 وقيـل   ةالكالسيوم والزرنيخ وغيره، تستعمل إلزالة الشعر، وتنور اطَّلى بالنورة، ونورته طليته بها، قيل عربي             
 ) .992(المعجم الوسيط ) 374 ص –ن ور (، مادة المصباح المنيرالمقري، : انظر. معربة

وكسـرها، أي الغـين،   : من كغد وكاغد وهو المعروف، وهو فارسي معـرب، وفـي القـاموس           : الكاغد لغة ) 6(
: واصـطالحاً ) . 318 ص-ك غ د ( مادة المقري، المصباح المنير ) كغد(لسان العرب، مادة    : انظر. القرطاس

تر الحساب التي يكتب فيها من عربية أو سعر أو حديث أو تفسير أو فقه، مما هـو مـن علـم               المقصود به دف  
، المناوي، محمد عبـد الـرؤوف   )6/93(حاشية ابن عابدين ) 7/68(الكاساني، بدائع الصنائع   : انظر. الشريعة

 .بيروتتحقيق محمد رضوان الداية، دار الفكر، ) 1/371(المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف 
 ) .أ من ب/ 245(نهاية * 
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حلقه، أما إذا وصل اللب أوالً كفَّر، وفي ابتالع اللوزة الرطبـة             إلى   هذا إن وصل القشر أوالً    : وقيل
الكفارة ألنها تؤكل كما هي، بخالف الجوزة فلـذا افترقـا، وابـتالع التفاحـة كـاللوزة والرمانـة               

 . )2( كالجوزة، وفي ابتالع البطيخة الصغيرة والخوخة الصغيرة، والهليلجة)1(]والبيضة[
 .)5(ب الكفارة عن محمٍد وجو)4( هشام)3(روى

وتجب بأكل اللحم النيئ، وإن كان ميتةً منتاً إال إن دود فال تجب واختلـف فـي الشـحم، واختـار                     
 .)9( بال خالف)8( كان قديداً يجب)7( الوجوب، وإن)6(أبوالليث

 وبغيـره علـى     )10(وتجب بأكل الحنطة وقضمها ال إن مضغ قمحةً للتالشي، وتجب بالطين األرمني           
 .)13(، وال بأكل الدم إال على رواية)12( أكله كالمسمى بالطفل ال على من ال يعتده يعتاد)11(من
 

                                                
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] والبيضة[) 1(
الهليلجة، وهي شجر ينبت في الهند وكابول والصين، ثمرة على هيئة حب الصنوبر الكبـار أو التمـر        ) ط(في  ) 2(

لسان : انظر. الصداعمنه أسود ومنه اصفر، وهو البالغ النضج وله فوائد جمة في الخوانيق وحفظ العقل ويزيل        
 ) 32(العرب مادة هلَج، تاج العروس، المعجم الوسيط 

 .وليست في باقي النسخ وال ضرورة لها) أ(في ] عن[) 3(
عنـده  ، تقفه على أبي يوسف ومحمد ومات في منزله بالري، كان ليناً في الروايـة و      هشام بن عبيد اهللا الرازي    ) 4(

كان لهم من األثبات، لـه كتـاب        : صدوق ما رأيت أعظم منه بالري، قال ابن حبان        : اضطراب، قال أبو حاتم   
) 367(اللكنوي، الفوائد البهية  ) 3/569(الجواهر المضيئة   : انظر. صالة الوتر، وقال أبو حاتم ثقة يحتج بحديثه       

 ) .7/83(ميزان االعتدال 
ابـن  ) 1/214(فتاوى قاضيخان   ) 327-1/326(الزيلعي، تبيين الحقائق    ) 3/138 (السرخسي، المبسوط انظر  ) 5(

 ) .561-2/560 (مازة، المحيط البرهاني
 الفقيه، المعروف بإمام الهدى، صـاحب األقـوال والتصـانيف           أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي       ) 6(

توفي رحمه اهللا   " (كتاب البستان "و" تنبيه الغافلين "و" خزانة الفقه "و" والنوازل في الفقه  " للقرآن،   المفيدة، له تفسير  
ـ 373تعالى سنة    حـاجي  ) 362(اللكنوي، الفوائـد البهيـة      ) 3/544(القرشي، الجواهر المضية    : انظر) .  ه

 ) .1981-2/1282(خليفة، كشف الظنون 
 .فإن) ط(في ) 7(
 .وجبت) ط(في ) 8(
 ) .2/555 ( ابن مازة، المحيط البرهاني) 1/214(فتاوى قاضيخان ) . 1/326(الزيلعي، تبيين الحقائق : انظر )9(
 .)3/139(السرخسي، المبسوط : ال أعرف أحداً يأكله، انظر: نوع من األشياء التي يتداوى بها، قال ابن رستم) 10(
 .عما) أ(في ) 11(
 .هال يعتاد) ط(لم يعتده، وفي ) ج(في ) 12(
السرخسـي،  ) 2/297(انظر ابن نجيم، البحـر الرائـق        . في ظاهر الرواية  : في ابن نجيم، البحر الرائق قال     ) 13(

 ).3/139 (المبسوط
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 ]الحكم فيمن مضغ لقمةً ناسياً[
ابتلعها قبل أن يخرجهـا إال   إن: ال، وقيل: تجب، وقيل:  فابتلعها، قيل )1( ولو مضغ لقمةً ناسياً فتذكر    

 .نها بعد إخراجها تعاف وقبله تلذإن أخرجها ثم ابتلعها، وقيل بالعكس، وصححه أبو الليث أل
 حتى بردت ألنها حينئذ تُعـاف ال قبلـه،   *وقيل إن كانت سخنةً بعد فعليه ال إن تركها بعد اإلخراج  

 الكل في السقوط العيافة غير أن كالً وقع عنـده أن االسـتكراه              )2(]عند[أن المنظور إليه    : فالحاصل
 .)3(إنما يثبت عند كذا ال كذا

 
 ]اجتمعت الكفارة مع القضاءالحكم إذا [

، فلو كفَّر بالصوم فصام إحـدى وسـتين         فعليه القضاء استدراكاً للمصلحة الفائتة والكفارة     : قوله 
 .يجزيه، وقد قدمناه:  من غير تعيين يوم القضاء منها قالوا)4(]والكفارة[يوماً عن القضاء 

وٍم، فإذا كان الواقع نيته في كل يـوٍم     ي )5(النية لكل  إلى   وفي تصويره عندي ضرب إشكاٍل ألنه يفتقر      
يقـع   أنه   القضاء والكفارة فإنما يصح بالترجيح على ما عرف فيما إذا نوى القضاء، وكفارة الظهار             

 )7( مثلـه ورجحـا فـي هـذا    )6(]في[عن القضاء على قول أبي حنيفة وأبي يوسف، فإنهما يرجحان   
نفسـه   )11(]حق[ إلى كفارة الظهار فإنها يتوصل بها بخالف  )10( حق اهللا تعالى،   )9(]من [)8(القضاء ألنه 

                                                
 .فذكر) أ(في ) 1(

 ) .ب من ج/210(نهاية * 

 ) .أ(ليست في ] عند) [2(
الزيلعي، تبيـين  ) 20/100 (الكاساني، بدائع الصنائع ) 30(متن القدوري   ) 3/142 (السرخسي، المبسوط : انظر) 3(

تحفـة الملـوك    ) 1/191(الموصـلي، االختيـار     ) 297-2/293(ابن نجيم، البحر الرائق     ) 1/327(الحقائق  
-1/202 (الشيخ نظام، الفتـاوى الهنديـة     ) 212-1/211(فتاوى قاضيخان   ) 1/105(نور اإليضاح   ) 1/141(

-3/326(حاشية ابن عابـدين     ) 131-130(ح  الشرنباللي، مراقي الفال  ) 152-1/151(فتاوى السغدي   ) 203
353. ( 

 ) .أ(ليست في  )4(
 .كل) ب(في  )5(
 )أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] في[ )6(
 .هذه) ط(في  )7(
 .بأنه) ط(في  )8(
 ) .ج، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] من[ )9(
 .، وال حاجة لها)ج، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] ألنه[ )10(
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] حق[ )11(
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 على كفارة الفطر بقوة ثبوته ولزومه، بخالف كفارة الفطر، وإذا كـان كـذلك             )1(فَيرجح القضاء هنا  
عن القضاء وما بعده عن الكفارة، ألنه لم يبق عليه قضاء فيلغوا جمع القضاء مـع            األول   فيقع اليوم 

في األخير فقـط تعـين األخيـر         أو   ،)2(فقط فهكذا  األول   نية ذلك في اليوم   الكفارة، ولو كان الواقع     
 الكفارة إذ لم يبق عليه كفارة، ولو وقع ذلك في أثناء المدة تعين اليوم الـذي                 )4( جميع )3(للقضاء للغو 
 للقضاء وبطل ما قبله، وإن كان تسعةً وخمسين يوماً النقطاع التتابع في الكفارة فيجب               )5(نوى كذلك 

 . )6(يه االستئنافعل
 

 ]كرر الجماع أو فيمن جامع عامداً[
فلو جامع فكفَّـر ثـم   [ولو جامع مراراً في أياٍم من رمضاٍن واحٍد ولم يكفِّر كان عليه كفارةً واحدةً،     

إنمـا عليـه   : وروى زفر عن أبي حنيفة رحمـه اهللا      .  كفارةً أخرى في ظاهر الرواية     )7(]جامع عليه 
 فعليه كفارتين، وإن لم يكفر لألول في ظاهر الرواية، وعن           )8(مع في رمضانين  كفارةً واحدةً، ولو جا   

 .)9(محمٍد كفارةً واحدةً، وكذا رواه الطحاوي عن أبي حنيفة رحمه اهللا
، ولنا إطالق جوابه عليه الصالة والسالم لألعرابـي         )10(وعند الشافعي تتكرر في الكل لتكرر السبب      

يحتمل الوحدة والكثرة ولـم يستفسـره، فـدل أن    ) ت على امرأتي وقع(بإعتاق رقبة، وإن كان قوله      
                                                

 .بها) ج(في  )1(
 .فلهذا) ج(في  )2(

 .اللغو) ط(في  )3(
 .جمع) ج، ط(في  )4(
 .لذلك) ج(في ) 5(

 ) .1/160(، فتاوى السغدي )299-2/298(ابن نجيم، البحر الرائق : انظر) 6(
 ) .أ(ليست في ) 7(
 .في رمضان بين) أ(في ) 8(
 الشـيبباني  السرخسـي، المبسـوط  ) 3/74 (السرخسي، المبسـوط : وال أئمة المذهب فيها فيانظر المسألة وأق ) 9(

ابن نجيم، البحر الرائق    ) 2/101(الكاساني، بدائع الصنائع    ) 362-1/361(السمرقندي، تحفة الفقهاء    ) 2/206(
 ) .1/215(فتاوى قاضيخان ) 3/349(حاشية ابن عابدين ) 2/298(

وإن جامع في يومين، أو في أيام وجب لكل يوم كفارة، ألن صوم كل يوم عبادة                : هذبالشيرازي، الم قال في   ) 10(
منفردة، فلم تتداخل كفاراتها كالعمرتين، وإن جامع في يوم مرتين لم يلزمه للثاني كفارة ألن الجماع الثاني لـم                   

ر، وكذلك إن لم يكفِّـر فلكـل   وإن جامع يوماً فكَّفر، ثم جامع يوماً فكفَّ: يصادف صوماً، قال الشافعي رحمه اهللا   
فلو جامع في جميع أيام رمضـان       : قال في مغني المحتاج   . يوم كفارة، ألن فرض كل يوم غير فرض الماضي        

 النـووي، المجمـوع  ، )135-134(األم  ) 239-1/238 (الشـيرازي، المهـذب   : انظر. لزمه كفارات بعددها  
، أثر االخـتالف فـي      )3/197(، نهاية المحتاج    )2/379(روضة الطالبين   ) 1/444(مغني المحتاج   ) 6/337(

 ) .510(القواعد األصولية في اختالف الفقهاء 
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 بدليل اختصاصها بالعمد وعدم الشبهة      )1(الحكم ال يختلف، وألن معنى الزجر معتبر في هذه الكفارة         
 .بخالف سائر الكفارات

 والزجر يحصل بكفارٍة واحدٍة بخالف ما إذا جامع فكفر ثم جامع للعلم بأن الزجر لم يحصل باألول،                
  ثم استحقت الرقبة األولـى     )2(]أفطر في آخر فأعتق ثم في آخر فاعتق       [ولو أفطر في يوٍم فأعتق ثم       

، ولو استحقت الرقبة الثالثة فعليه إعتاق واحدٍة ألن ما          )3(الثانية ال شيء عليه ألن المتأخرة تجزيه      أو  
والثالث، ولو استحقت األولى    تقدم ال يجزي عما تأخر، ولو استحقت الثانية أيضاً فعليه واحدةً للثاني             

أيضاً فكذلك، وهذا ألن اإلعتاق باالستحقاق يلتحق بالعدم وجعل كأنه لم يكن وقد أفطر في ثالثة أياٍم                
عتق واحـدة للثالثـة   أ والثالثة دون الثانية *ولم يكفِّر بشيء فعليه كفارة واحدة، ولو استحقت األولى    

 .)4( الثاني يجزي عما قبله ال عما بعدهألن الثانية كفَّت عن األولى، واألصل أن
 

 ]نفست أو حاضت أو مرض أو فيمن أفطر ثم سافر[
 ولو أفطر وهو مقيم بعد النية فوجبت عليه الكفارة ثم في يومه سافر لم تسقط عنه، ولو مرض فيه                   

 )6(ه أوالً في الباطن ثم يظهر أثر      )5(الفساد يحدث  إلى   سقطت ألن المرض معنى يوجب تغير الطبيعة      
 .كان المرخص موجوداً وقت الفطر فمنع انعقاده موجباً للكفـارة          أنه   فلما مرض في ذلك اليوم ظهر     

 .وجود أصله شبهةٌ، وهذه الكفارة ال تجب معها: نقولأو 
 . )8(المانع حال الفطر فيقتصر على الحال فلم يظهر )7(فبنفس الخروج المخصوص: أما السفر

                                                
 .وليست في النسخ األخرى، وهي غير مناسبة للنص) ج(ما بين المعقوفتين في ] ثم قيل عدا[) 1(
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] أفطر في آخر فأعتق ثم في آخر فاعتق[) 2(
 .تأخر يجزيهالم) ط(في ) 3(

 ) .ب من ب/ 245(نهاية * 

 ) .2/298(ابن نجيم، البحر الرائق ) 2/102(الكاساني، بدائع الصنائع : انظر المسألة في) 4(
 .ويحدث) أ(لحدث، وفي ) ج(في ) 5(
 أمره) ب، ج(في ) 6(
 .المنصوص) أ(في ) 7(
حاشـية ابـن    ) 130(ي، مراقي الفـالح     الشرنبالل: انظر مسألة المضطر قبل إنشاء السفر ووجود المرض في        ) 8(

 السرخسي، المبسـوط  ) 2/298(ابن نجيم، البحر الرائق     ) 1/216(فتاوى قاضي خان    ) 349-3/348(عابدين  
 ) .1/188(الموصلي، االختيار التعديل المختار ) 2/75-76(
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 كفارة ألن الحيض دم يجتمع في الرحم شيئاً فشيئاً حتـى يتهيـأ   نفست ال  أو   ولو أفطرت ثم حاضت   
 .)3( أصله فيورث الشبهة)2( تهيؤ)1(للبروز فلما برز من يومه ظهر تهيؤه ويجب الفطر، أو

 .)5(، وهو الصحيح خالفاً لزفر)4(ولو سافر في ذلك اليوم مكرهاً ال تسقط الكفارة عند أبي يوسف
 

 ]اً مرخصاً لإلفطارفيمن جرح نفسه فمرض مرض[
ال تسـقط ألن المـرض مـن        :  ولو جرح نفسه فمرض مرضاً مرخصاً اختلف المشايخ، والمختار        

 .)6(الجرح، وإنه وِجد مقصوراً على الحال فال يؤثر في الماضي
 

 ]حكم الجماع للصائم دون إنزال[
ضاء شهوة الفـرج علـى    قبله فبمجرد اإليالج حصل ق    *، أفاد تكامل الجناية     وإنما ذلك شبع  : قوله 

 )7(]لمـا [الكمال واإلنزال شبع أكمل، وال تتوقف الكفارة عليه كما باألكل تجب بلقمٍة ال بالشبع، وألنه   
 فألن ال يشـترط فـي     **ء بالشبهات،   ىلم يشترط اإلنزال في وجوب الحد وهو عقوبةٌ محضةٌ تندر         

 فعدم االشتراط على هـذا ثابـتٌ        )9(ا أولى  الكفارة وفيها معنى العبادة التي يحتاط في إثباته        )8(وجوب
 .)10(بداللة نص الحد

 

                                                
 .إذ) ج(في ) 1(
 .تهيئه، وما أثبته الصواب) ب(نهيه وفي ) أ(في ) 2(
 .ر نفسهاالمصاد: انظر) 3(
 .عند أبي حنيفة) ج(في ) 4(
 .المصادر نفسها: انظر) 5(
 .المصادر نفسها: انظر) 6(

 ) .أ من أ/ 210(نهاية * 

 ) .ب، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] لما[) 7(
 ) .ب من أ/ 244نهاية (** 

 .الوجوب، وبدون أل التعريف أصح) أ(في ) 8(
 .أوال ومن أثبته أولى) أ(في ) 9(
-2/98(الكاساني، بدائع الصنائع    ) 1/327(الزيلعي، تبيين الحقائق    ) 1/361(السمرقندي، تحفة الفقهاء    : انظر) 10(

حاشـية ابـن عابـدين      ) 3/79( السرخسـي، المبسـوط   ) 1/188(الموصلي، االختيار لتعليل المختار     ) 100
)2/344(. 
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 ]وجوب الكفارة في اللواط وإتيان المرأة في دبرها[
 كان أفود إذ يدخل المالط به طائعـا، وفـي           )1(]به[على المفعول   : ، لو قال  تجب على المرأة  : قوله
عليهما ألنه ال يجعـل هـذا الفعـل    ال كفارة : إن وطئ في الدبر، فعن أبي حنيفة رحمه اهللا      : الكافي

وعنـه أن  .  الحد وال شبهةً في جانب المفعول به إذ ليس فيه قضاء الشـهوة           )2(كامالً حتى لم يوجب   
عليه الكفارة، وهو قولهما وهو األصح ألن الجناية متكاملةً، وإنما ادعى أبو حنيفـة النقصـان فـي       

 .)4(في إيجاب الكفارة بهال يفسد الفراش وال عبرة  أنه  الزنا من حيث)3(معنى
 

                                                
 ) .ج(ليست في ) 1(
 .يجب) ج، ط(في ) 2(
 .ه اصحمعين وما أثبت) أ(في ) 3(
وهو مع اإلمام الشافعي رحمه اهللا فـي مسـألة          ) 1/313(الخالف الذي يذكره هنا جاء صريحاً في متن الهداية          )4(

 .وجوب الكفارة على المرأة في حالة الجماع في نهار رمضان عامداً كما تجب على الرجل

ئمة ولم يبطل صومها، لكونهـا      أن المرأة الموطوءة إذا كانت مفطرةً بحيٍض أو غيره، أو صا          : مذهب الشافعية 
: وإن مكنت طائعةً صائمةً زوجها من نفسها، ففي المـذهب الشـافعي قـوالن             . نائمة، فال كفارة عليها للوطء    

وهو نص الشافعي في القديم والجديد، أنه ال يلزمها الكفارة بل           : الثاني. يلزمها الكفارة كما يلزم الزوج    : أحدهما
 .تلزم الزوج فقط

رة التي يخرجها الزوج هل هي عنه خاصة، وال يالقي الزوجة وجوبها أم هـي عنـه وعنهـا،                   لكن هل الكفا  
  ويتحملها هو عنها ؟

النـووي،  انتهى كـالم النـووي فـي        . ال يلزمها بل يختص الزوج بها، وهو نصه في األم         : أصحهم: قوالن 
يزاد عليها على الرجل، وإذا كفـر       ولو جامع بالغة كانت كفارة ال       : قال الشافعي في األم   ) . 6/331 (المجموع

 الشيرازي، المهذب) 2/135(األم : انظر. أجزأ عنه وعن امرأته، وكذلك في الحج والعمرة، وبهذا مضت السنة     
مغنـي  ) 67(التنبيه  ) 2/374(روضةالطالبين  ) 546-2/544(الوسيط  ) 6/331 (النووي، المجموع ) 1/337(

 ) .1/138(المقدمة الحضرمية ) 3/196(نهاية المحتاج ) 1/444(المحتاج 
الزيلعي، تبيـين الحقـائق     ) 1/358(السمرقندي، تحفة الفقهاء    ) 3/79 (السرخسي، المبسوط : انظر المسألة في  

) 2/297(ابن نجيم، البحر الرائـق     ) 1/212(فتاوى قاضيخان   ) 2/562 (ابن مازة، المحيط البرهاني   ) 1/327(
 ) .3/659(ية في شرح الهداية العيني، البنا) 3/344(حاشية ابن عابدين 
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 ]كفارة األكل والشرب والجماع عمداً في رمضان[
 من أفطر في  (ولنا قوله عليه الصالة والسالم      : قوله، يعني إذا كفَّر بالمال،      يتحمل وفي قول : قوله

وما في الصحيحين عـن أبـي       . اهللا أعلم به، وهو غير محفوظ     ،  )1()رمضان فعليه ما على المظاهر    
 أو  أنه عليه الصالة والسالم أمر رجالً أفطر في رمضان أن يعتـق رقبـةً             ( اهللا عنه    هريرة رضي 

ال يفيد المطلـوب  : علق الكفارة باإلفطار، فإن قيل   )2()يطعم ستين مسكيناً   أو   يصوم شهرين متتابعين  
 أنـه   ألنه حكاية واقعة حاٍل ال عموم لها فيجب كون ذلك المفطر بأمٍر خاٍص ال باألعم فال دليل فيه                 

أريد جماع الرجل وهـو السـائل      أنه    فال متمسك به ألحٍد، بل قام الدليل على        )4(بغيره أو   )3(بالجماع
 .)8( عن أبي هريرة رضي اهللا عنه)7( عشر رجالًة برواية من نحو تسع)6( مفسراً كذلك)5(لمجيئه

                                                
أن النبـي  (لكن وجد عند الـدارقطني  ) 2/449(حديث غريب بهذا اللفظ، نصب الراية    : لم أجده، وقال الزيلعي   ) 1(

إال أن فيه يحيـى     ) 2283/2/170(رقم  ) فطر يوماً في رمضان بكفارة الظهار     أصلى اهللا عليه وسلم أمر الذي       
محفوظ عن هيثم عن إسماعيل عن مجاهد عن النبي صلى اهللا عليه وسلم،             وال: الحماني ضعيف، قال الدارقطني   

 .يضاً عن الليث عن مجاهد عن أبي هريرة وليس بالقويأوروي 

والحـديث  : ثم قال . لم أجده هكذا والمعروف قصة الذي جامع في رمضان        : وقال الحافظ ابن حجر في الدراية     
 ) .1/279(الدراية . ع ال بغيره توفيقاً بين اإلخبارواحد والقصة واحدةٌ والمراد بأنه أفطر بالجما

 باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء، فتصدق عليه         -كتاب الصيام ) 151ص/1936رقم  (رواه البخاري   ) 2(
 .فليكفر

 باب تغليط تحريم الجماع في نهار رمضان ووجوب الكفارة    –كتاب الصيام   ) 856ص/2599رقم  (ورواه مسلم   
 .الكبرى

 .باإلجماع) أ(في  )3(
 .أو غيره، وما أثبته أولى) أ(في ) 4(
 .لمجيئه، وهو خطأ) أ(في ) 5(
 .كذلك) أ، ب(في ) 6(
 عشرين رجالً) ج، ط(في ) 7(
أنه ال تجب الكفارة إال في الزنا والجماع واللواط، وإتيان البهيمة، ويستوي في وجوب الكفارة               : مذهب الشافعية  )8(

ومن أفسد صومه بغير الجماع، كاألكل عمداً والشـرب والمباشـرات           .  أو بغير إنزال   أن يكون الجماع بإنزال   
هـذا   المفضية إلى اإلنزال، واالستمناء، فال كفارة عليه، ألن النص ورد في الجماع، وما عداه ليس في معناه،                

) 547-2/543(الوسيط  ) 3/289 (الحاوي الكبير ) 136-2/135(األم  : انظر. هو المذهب الصحيح المعروف   
 ) .1/443(مغني المحتاج ) 2/377(روضة الطالبين ) 343-6/341(وع النووي، المجم

الزيلعي، تبيين  ) 1/361(السمرقندي، تحفة الفقهاء    ) 30(متن القدوري   : انظر المسألة في كتب مذهب األحناف     
فتاوى ) 1/202(لهندية  الشيخ نظام، الفتاوى ا   ) 1/143(تحفة الملوك   ) 1/106(نور اإليضاح   ) 1/322(الحقائق  

 ) .3/344(حاشية ابن عابدين ) 1/212(قاضيخان 
الشـرح الكبيـر    : انظر. ومذهب المالكية كاألحناف في وجوب القضاء والكفارة على من أكل أو شرب متعمداً            

 ==وذهبت الظاهرية إلى أنه ال كفارة في اإلفطـار باألكـل والشـرب            ) . 6/185(المحلى  : انظر) . 1/527(
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 ضي اهللا عنه، إذ أفـاد     وجه االستدالل به تعليقها باإلفطار في عبارة الراوي أعني أبا هريرة ر           : قلنا
 ما يفيد أن    )1(سمع أو   فهم من خصوص األحوال التي يشاهدها في قضائه عليه الصالة والسالم،          أنه  

إفطار ال باعتبار خصوص اإلفطار فيصح التمسك، وهذا كما قـالوه فـي              أنه   إيجابها عليه باعتبار  
تـاروا اعتبـاره ومثلـوه بقـول        أصولهم في مسألة ما إذا نقل الراوي بلفظ ظاهره العموم فإنهم اخ           

الراوي قضى بالشفعة للجار لما ذكرنا من المعنى فهذا مثله بال تفاوت لمن تأمل، وألن الحد يجـب                  
 .)2(عليها إذا طاوعته فالكفارة أولى على نظير ما ذكرناه آنفاً فتكون ثابتةٌ بداللة نص حدها

 )3(]في[من أفطر   (ك من الحديث الذي ذكره      ، مأخوذٌ ذل  تعلقت بجناية اإلفطار   ولنا أن الكفارة  : قوله
عـن أبـي    [الحديث، ومما ذكرنا من قول أبي هريرة رضي اهللا عنه، وروى الدارقطني             ) رمضان

 )4() فأمره النبي صلى اهللا عليه وسلم أن يعتـق         *أن رجال أكل في رمضان      (هريرة رضي اهللا عنه     
في كتاب العلل في حديث الذي وقع على         اًوأخرج الدارقطني أيض   )6( ]،)5(الحديث وأعله بأبي معشر   

يا رسـول  : أن رجال أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال    ( رحمه اهللا    )7(امرأته عن سعيد بن المسيب    
  سعيٍد، )2( الحديث وهذا مرسل)1()اهللا أفطرت في رمضان متعمداً

                                                                                                                                              
وذهبـت الشـافعية    . اً بمورد النص، فإنه ورد في الجماع في رمضان ولم يعدوا الحكم إلى كل إفطار              تمسك==

ما ذهب إليه الظاهرية من عدم الكفارة، ال ألنهم ال يقولون بالقياس، بل ألنهم يرون عدم صالحية             والحنابلة إلى   
اثـر  ) 3/105(المغنـي   : انظر. نها لغيره هذه العلة لهذا الحكم، ويقولون أن هذه العقوبة أشد مناسبة للجماع م           

 .)297-4/293( الشوكاني، نيل األوطار )484(االختالف في القواعد األصولية 
 .أوسع) أ(في ) 1(
) 2/98(الكاساني، بـدائع الصـنائع      ) 1/361(السمرقندي، تحفة الفقهاء    ) 3/141(السرخسي، المبسوط   : انظر) 2(

السرخسـي،  ) 2/297(ابن نجيم، البحر الرائق    ) 1/327(تبيين الحقائق   الزيلعي،  ) 1/188(الموصلي، االختيار   
 ) .1/361(السمرقندي، تحفة الفقهاء ) 3/141 (المبسوط

 ) .أ(ليست في ) 3(
 ) .أ من ب/ 246(نهاية * 

ـ :انظر) أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكيناً(وبقية الحديث في سنن الدارقطني  ) 4( ) . 2/411(ارقطني دسنن ال
 ) 87-2/86(التحقيق ) 2/450(نصب الراية : ظران

كـان  : ، مشهور بكنيته، ضعفه ابن معين قال أحمد بن حنبـل          أبو معشر نُجيح بن عبد الرحمن السندي المدني       ) 5(
ث وليس بالقوي، لكنه كان من أوعيـة   صدوق في الحدي  : صدوقاً لكنه ال يقيم اإلسناد ليس بذاك، قال أبو زرعه         

) 1/234 (الذهبي، تذكرة الحفـاظ   ) 8/493(الجرح والتعديل   : انظر. العلم بصيراً في المغازي توفي رحمه اهللا      
 ) .2/298 (ابن حجر، تقريب التهذيب

 الحـديث  )أن رجال أكل في رمضان فأمره النبي صلى اهللا عليه وسلم أن يعتق(عن أبي هريرة رضي اهللا عنه   [) 6(
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] وأعله بأبي معشر

، سيد التابعين، فقيه الفقهاء، أحفظ الناس ألحكام عمـر وأقضـيته،            أبو محمد سعيد بن حزن المخزومي المدني      ) 7(
 ==وتوفي رحمـه اهللا سـنة  (ربع من خالفة عمر عالماً بالحالل والحرام، رحل في طلب العلم، ولد لسنتين أو أ     



 151

أيضاً داللة نـص الكفـارة       ال يقبل المرسل، وعندنا هو حجةٌ مطلقاً، و        )3(وهو مقبوٌل عند كثيٍر ممن    
بالجماع تفيده للعلم بأن من علم استواء الجماع واألكل والشرب في أن ركن الصوم الكف عن كلها،                 
ثم علم لزوم عقوبٍة على من فوت الكف عن بعضها جزم بلزومها من فوت الكـف عـن الـبعض                   

 )4( أعني بعد حصول الِعلْمـين  اآلخر حكما للعلم بذلك االستواء غير متوقٍف فيه على أهليه االجتهاد،          
 .يحصل العلم الثالث، ويفهم كل عالٍم بهما أن المؤثر في لزومها تفويت الركن ال خصوص ركن

 
 ]ارتفاع الذنب بالتوبة ال يسقط الكفارة[

، جواب عن قوله في وجه مخالفة القياس الرتفاع الذنب بالتوبة، وهـو          وبإيجاب اإلعتاق الخ  : قوله 
مه ألنه يسلم أن هذا الذنب ال يرتفع بمجرد التوبة، ولهذا يثبت كونهـا علـى خـالف    غير دافٍع لكال 

 .)5(القياس يعني القاعدة المستمرة في الشرع
 

                                                                                                                                              
ابـن حجـر،    ) 5/88 (الزهري، طبقات ابن سـعد    ) 1/54 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  : انظر: انظر) . هـ74==

 2(الكاساني، بدائع الصـنائع     ) 361 /1(السمرقندي، تحفة الفقهاء    : انظر المسألة في  ) . 4/8 (تهذيب التهذيب 
) 297/ 2(ابن نجيم، البحـر الرائـق       ) 327/ 1( الزيلعي، تبيين الحقائق     )3/141 (السرخسي، المبسوط ) 98/

 ) .1/188(الموصلي، االختيار لتعليل المختار 
 بـاب  – كتاب الصـيام  -2/187-2371رقم (لم أجده في علل الدارقطني لكن روى في سنن الدارقطني         : قلت) 1(

ه وفي سنده محمد بن عمر الواقـدي، وهـو   طلوع الشمس بعد اإلفطار، عن سعد بن أبي وقاص رضي اهللا عن  
 .) 2/541/453(انظر لمزيد من التحقيق في أحاديث المسألة نصب الراية . متروك

ولعلماء الحديث مذاهب في االحتجـاج بالمرسـل        . هو الحديث الذي سقط من سنده الصحابي      : الحديث المرسل ) 2(
 :مرجعها إلى ثالثة

 .ضعيفٌ عند جماهير المحدثين، وكثير من الفقهاء، وأصحاب األصول: يأنه ضعيفٌ مطلقاً، قال النوو: األول
المرسل حجةٌ مطلقاً، عند مالك وأبي حنيفة، وأحمد في رواية وابن القيم، وابن كثير، وكثيٍر من الفقهـاء      : الثاني

 .ونقله الغزالي عن الجماهير
 التابعين إذا سند من جهة أخرى، أو أرسـله          واحتج بمرسل كبار  : التفصيل فيه، قال الشافعي رحمه اهللا     : الثالث

 .من اخذ عن غير رجال األول، أو وافق قول الصحابي، أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه
، مكتبـة دار التـراث،      2تحقيـق أحمـد شـاكر، ط      ) 462-461(الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة      : انظر

 ) .139-133(التحديث قواعد ) 127 -124(تدريب الراوي . م، القاهرة1979هـ1399
 .مما) أ(في ) 3(
 .المعين) ج(في ) 4(
قول الشافعي في عدم وجوب الكفارة في األكل والشرب عمداً فـي         ) 1/314(يشير بهذا إلى ما في متن الهداية        ) 5(

الهدايـة  : انظر. رمضان، ألنها شرعت في الوقاع، بخالف القياس، الرتفاع الذنب بالتوبة، فال يقاس عليه غيره    
 ) .99-2/98(الكاساني، بدائع الصنائع ) 1/314(
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 ]دليل وجوب الكفارة[
أتى رجـٌل النبـي    : (، في الكتب الستة عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال          يولحديث األعراب :  قوله

فهـل  : وقعت على امرأتي في رمضان، قال     : ما شأنك؟ قال  : الهلكت، ق : صلى اهللا عليه وسلم قال    
ال، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال ال، قال فهل تسـتطيع              : تجد رقبةً تعتقها؟ قال   

 فيـه تمـر،   )1(ال، قال اجلس، فأتى النبي صلى اهللا عليه وسلم ِبعـرقٍ          : أن تطعم ستين مسكينًا؟ قال    
 - يريد الحـرتين     - )3( ما بين البتيها   )2(]فواهللا[لى أفقر مني يا رسول اهللا ؟        ع: تصدق به، قال  : فقال

 )4(]أنيابـه وفي لفـظ    ) [أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك عليه الصالة والسالم حتى بدت ثناياه            
وإنما كان هـذا    :( وفي لفظ ألبي داود زاد الزهري      )5()خذه فأطعمه أهلك  : نواجذه، ثم قال  (وفي لفظ   
 قـول  *:، قال المنـذري )6()له خاصةً، ولو أن رجالً فعل ذلك اليوم لم يكن له بد في التكفير         رخصةً  

عدم وجوب الكفارة علـى   إلى   )7(الزهري ذلك دعوى ال دليل عليها، وعن ذلك ذهب سعيد بن جبير           
كلهـا أنـت    ( بما في آخر الحديث بقولـه        )8(النتساخه: من أفطر في رمضان بأي شيء أفطر، قال       

 . اهـ)9()كوعيال
                                                

المقـري، المصـباح   : انظر.الزنبيل يصنع من الليف وغيره، ويقال أنه يسع خمسة عشر رطالً   : العرق بفتحتين ) 1(
 ) ع، ر، ق( مادة المنير

 ) .أ(ليست في ] فواهللا[) 2(
 -والب، والمدينة المنورة تقع بين حـرتين      الحرة من األرض، وهي ذات الحجارة السود، الجمع البات          : الالبة) 3(

 ) .ل و ب(مادة ) 2/877(والمعجم الوسيط ) 2/863 (المقري، المصباح المنير: الغربية والشرقية، انظر
 ) .أ(ليست في ] وفي لفظ أنيابه[) 4(
 باب إذا جامع ولـم يكـن لـه شـيء فتصـدق عليـه       –كتاب الصيام ) 151ص /1936رقم (رواه البخاري   ) 5(

 باب تغليط تحريم الجماع في نهار رمضان علـى          –كتاب الصيام   ) 855ص  /2595رقم  (ورواه مسلم   .كفرفلي
 باب كفارة من أتـى  –كتاب الصيام ) 1400ص /2390رقم (ورواه أبو داود . الصائم ووجوب الكفارة الكبرى   

ارة النظـر فـي      باب ما جاء في كف     –كتاب الصيام   ) 1718ص  /724رقم  (ورواه الترمذي   . أهله في رمضان  
 باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من          –كتاب الصيام   ) 2577ص  /1671رقم  : (ورواه ابن ماجه  . رمضان
 .ولم أجده عند النسائي كما أشار إلى ذلك المصنف. رمضان

 . باب كفارة من أتى أهله في رمضان–كتاب الصيام ) 1400ص /2391رقم (رواه أبو داود ) 6(
 ) .من أب / 245(نهاية * 

، كان ابن عباس رضي اهللا عنهمـا إذا أتـاه أهـل الكوفـة             أبو عبد اهللا سعيد بن جبير األسدي الوالبي الكوفي        ) 7(
مات وما على ظهـر األرض أحـد إال وهـو           : وقال ميمون . أليس فيكم ابن أم الدهماء؟ يعنيه     : يستفتونه يقول 

الذهبي، : انظر. سنة) 49(رحمه اهللا تعالى وكان عمره      ) هـ92( إلى علمه، استشهد، قتله الحجاج سنة        محتاج
 ) .74(المراسيل ) 4/11 (ابن حجر، تهذيب التهذيب) 01/76 تذكرة الحفاظ

 .ال نسلمه) ج(في ) 8(
 ) .542-2/451(نصب الراية ) 3/71 (السرخسي، المبسوط: انظر) 9(
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 )2()يجزيك وال يجزي أحداً بعـدك     (، وأما رفع المصنف قوله      )1(وجمهور العلماء على قول الزهري    
 يسـع  )5(، وهو مكتل)4( بالعين)3(]بل[فلم ير في شيء من طرقه، وكذا لم يوجد فيها لفظ الفَرق بالفاء           

 . خمسة عشر صاعاً على ماقيل
 كان فقيراً في الحال عاجزاً عن الصوم        )6(الميسرة إذ  إلى   ر عنه أخَّ أنه   وإن لم يثبت فغاية األمر    : قلنا

 .)7(بعد ما ذكر له ما يجب عليه، كذا قال الشافعي وغيره
 ولفـظ  )9())8(فقد كفَّـر اهللا عنـك  (خصوصيةٌ ألنه وقع عند الدارقطني في هذا الحديث          أنه   والظاهر

 .)10(]الستة[ليس في الكتب ) وأهلكت(

                                                
 ).4/294 (، نيل األوطارالشوكاني: انظر )1(
لـيس  : وقال الحافظ ابن حجر) 2/453(لم أجده في شيء من طرق الحديث، نصب الراية     : قال الحافظ الزيلعي  ) 2(

والذي في الكتـاب أنـه مـن نفـس الخبـر،            ... فيه شيء من طرق الحديث فكأنه بالمعنى من قول الزهري         
 ) .1/280(ج أحاديث الهداية الدراية في تخري: انظر. فاالعتراض باٍق واهللا أعلم

 .بالقائل) أ(في ) 3(
 .بالغير) ب، ج(في ) 4(
أنه يسع خمسـة عشرصـاعاً،      : ضفيرة تنسج من خوص، وهو المكْتَل والزنِبيل، ويقال       : والعرق. قليل) أ(في  ) 5(

ـ . مكيال يسع ستة عشر رطالً: ، والفَرق)241ع ر ق ( مادة   المقري، المصباح المنير  : انظر المقـري،  : رانظ
 ) .280ف ر ق (، مادة المصباح المنير

 .أن) ب(إذا، وفي ) أ(في ) 6(
) 6/332 (النووي، المجمـوع  ) 2/379(روضة الطالبين   ) 445-1/444(مغني المحتاج   ) 2/134(األم  : انظر) 7(

 ) . 3/286(الحاوي الكبير ) 3/197(نهاية المحتاج ) 1/222 (الشربيني، اإلقناع

يخَير هذا الكالم فيـه نظـر، فمـذهب الشـافعي     : وهو حجةٌ على الشافعي في قوله     : لهدايةقول المصنف في ا   
فإن لـم يجـد فصـيام       . وأصحابه أن كفارة الجماع في نهار رمضان مرتبة ككفارة الظهار، فيجب عتق رقبة            

 ) .1/316(انظر الهداية . شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً وهو مذهب الحنفية
وعلى مالك في نفي التتابع سهو منه، فمذهب اإلمام مالك في كفارة الصـيام أنهـا                : وقول المصنف في الهداية   

على التخيير بمعنى إن وجبت عليه الكفارة مخير بين أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتـابعين وال بـد مـن             
 .عن العتق والصيامالتتابع أو يطعم ستين مسكيناً، إال أن مالكاً استحب اإلطعام 

 ) .2/435(مواهب الجليل ) 1/530(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : انظر
 .عنه) أ(في ) 8(
 . باب طلوع الشمس بعد اإلفطار–كتاب الصيام ) 2/187-2370رقم (رواه الدارقطني ) 9(
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] الستة[) 10(
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، حدثنا سـفيان بـن عيينـه عـن     )2(حدثنا معلى بن منصور: )1(ني عن أبي ثور   لكن أخرج الدارقط  
النبي صـلى اهللا عليـه     إلى   جاء أعرابي : ( عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال       )3(الزهري عن حميد  

 بن منصور عن ابـن عيينـة        )4(تفرد أبو ثور عن معلى    : قال. الحديث) هلكت وأهلكت : وسلم فقال 
 .)5()وأهلكت(بقوله 

ضعف شـيخنا   : ، وقال )وأهلكت( عن الزهري وفيه     )7( عن جماعة عن األوزاعي    )6(أخرجه البيهقي و
 دونها، واستدل الحاكم على     )8(]عنه[أبو عبد اهللا الحاكم هذه اللفظة، وكافة أصحاب األوزاعي رووه           

                                                
، الفقيه، صاحب الشافعي، ثقة مأمون أحد األئمـة المجتهـدين، صـنف    بي اليمانأبو ثور إبراهيم بن خالد بن أ    ) 1(

ـ 240توفي رحمه اهللا سنة     (الكتب، وفرع على السنن، وذب عنها، روى عنه وكيع والشافعي وابن عينية              )  ه
 ) .1/35 (ابن حجر، تقريب التهذيب) 2/97(لتعديل الجرح وا) 2/512 (الذهبي، تذكرة الحفاظ: انظر. 

، نزيل بغداد، ثقة، صاحب رأي، سني فقيه، طلب للقضاء فامتنع، أخطأ من             أبو يعلى معلى بن منصور الرازي     ) 2(
الجـرح  ) 1/377 (فـاظ الذهبي، تذكرة الح  : انظر) هـ210توفي رحمه اهللا سنة     (زعم أن أحمد رماه بالكذب،      

 ) .353(اللكنوي، الفوائد البهية ) 10/238 (ابن حجر، تهذيب التهذيب) 8/334(والتعديل 
، سمع أباه وعثمان وأبا هريرة ومعاوية وأمه        أبو عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن بن عوض الزهري المدني          ) 3(

) هـ95توفي رحمه اهللا سنة     (لثوم رضي اهللا عنهم، ثقة، وقيل إن روايته عن عمر رضي اهللا عنه مرسلة               أم ك 
 ) .3/45 (ابن حجر، تهذيب التهذيب) 49(المراسيل ) 1ق/3/225(الجرح والتعديل : انظر. 

 .يعلى) ج(في ) 4(
: د اإلفطار وأضـاف الـدارقطني      باب طلوع الشمس بع    –كتاب الصيام   ) 2373/2/188رقم  (رواه الدارقطني   ) 5(

 .وكلهم ثقات
 باب رواية من روى في هذا الحـديث لفظـة ال يرضـاها أصـحاب                –كتاب الصيام   ) 4/227(رواه البيهقي   ) 6(

أسند الدارقطني في سننه هذا الحديث من رواية أبي ثـور كـذلك،             ) : 4/227(قال في الجوهر النقي     . الحديث
ار، ذكر الحاكم أبو عبد اهللا وابن عساكر أن مسلماً أخرج عنه في صحيحه،              وأبو ثور فقيه معروف، جليل المقد     

فال تترك روايته هذه بسقوطها في خطأ رجل مجهول، ويحتمل أنها سقطت سهواً من الكاتب، وليس من أسـقط   
... وذكر البيهقي في الخالفيات أن ابن خزيمـة رواه عـن      ... حجة على من زاد، بل الزيادة مقبولة كما عرف        

هكذا بإثبـات   ) أهلكت يا رسول اهللا   : (أن رجالً أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال        : أبي هريرة رضي اهللا عنه    
 ) .208 – 2/206(التلخيص ) 1/280(الدراية ) 454- 2/451(نصب الراية : انظر. االلف اهـ

م أهل الشـام وزمانـه، كثيـر    أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو األوزاعي، الفقيه، ثقة جليل إما         ) 7(
 )  هـ157هـ وتوفي رحمه اهللا في الحمام سنة 88ولد سنة (الحديث، فاضالً خيراً 

 ) .85 (السيوطي، طبقات الحفاظ) 6/238 (ابن حجر، تهذيب التهذيب) 1/178 (الذهبي، تذكرة الحفاظ: انظر
 ) .ج(ليست في ) 8(
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ـ          )1(أنها خطأ بأنه نظر في كتاب الصوم تصنيف        ذه  المعلى بن منصور فوجد فيه هذا الحديث دون ه
 .)2(اللفظة وأن كافة أصحاب سفيان رووه دونها

 
 ]الجماع دون الفرج[

 كالً من القبل والدبر فما دونه حينئـٍذ التفخيـذ       )3(]أراد بالفرج [ومن جامع فيما دون الفرج،      :  قوله
 واحـدٍة   )5( الفرج ال قضاء على    * دون   )4(]فيما[تين أيضاً كعمل الرجال جماع      أوالتبطين، وعمل المر  

  )6(.ا إال إذا أنزلت، وال كفارة مع اإلنزالمنهم
 

 ]ما يوجب القضاء دون الكفارة[
 في لزوم الكفارة بإفساده إذ القياس ممتنع، وكذا الداللـة ألن إفسـاد               غيره، )7(]به[فال يلحق   : قوله

 إفساد صوم رمضان من كل وجه بل ذاك أبلغ فـي الجنايـة        )8(]معنى[صوم غير رمضان ليس في      
 شرف الزمان، ولزوم إفساد الحج النفل والقضاء بالجماع ليس إلحاقـاً بإفسـاد الحـج                لوقوعه في 

 .  نص القضاء واإلجماع)9(الفرض، بل هو ثابتٌ ابتداء بعموم
 

                                                
 .تضعيف) أ(في ) 1(
ابن ) 1/212(فتاوى قاضيخان   ) 1/327(الزيلعي، تبيين الحقائق    : ، وانظر )453-2/450(نصب الراية   : انظر) 2(

 ) .2/562 ( مازة، المحيط البرهاني
 ) .ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] أراد بالفرج[) 3(
 ) .ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] فيما[) 4(

 ) .ب من ب/ 246(نهاية * 

 .ال على قضاء) أ(في ) 5(
فتاوى ) 2/562(ابن مازة، المحيط البرهاني   ) 1/329(الزيلعي، تبيين الحقائق    ) 1/140(الجامع الصغير   (انظر  ) 6(

 ) .1/154(فتاوى السغدي ) 2/297(البحر البرائق ) 1/189(الموصلي، االختيار ) 1/208(قاضيخان 
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] به[) 7(
 ) .أ(ي ما بين المعقوفتين ليست ف] معنى[) 8(
 .لعموم) ج(في ) 9(
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 ]ذن والقبلة للصائمالقطرة في األ[
لفطر مما  ا (لقوله عليه الصالة والسالم   : قوله،  )2(سيفيد بما إذا كان دهناً    ،  )1(أقطر في أذنه   أو   :قوله
 ، )4(بن منيع أحمد حدثنا:  في مسنده)3(روى أبو يعلى الموصلي) دخل

 من بكر ابـن  )7(حدثتنا موالةٌ لنا يقال لها سلمى     :  قال )6( عن رزين البكري   )5(حدثنا مروان بن معاوية   
: دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقـال         : ( أنها سمعت عائشة رضي اهللا عنها تقول       )8(وائل

                                                
ـ                 ) 1( كتور داإلقطار في األنف أو األذن كثر الخالف حولهما حديثاً، والرأي الراجح حول هاتين المسألتين ما قاله ال

الذي يظهر لي عدم التفطير بقطرة األنف، ولو وصل شيء منها إلى المعـدة ؛      : الراجح: أحمد بن محمد الخليل   
وال شرباً وال في معناهما، وأيضاً ألن الواصل منها أقل بكثير من المتبقـي مـن                لما سبق من أنها ليست أكالً       

مفطـرات الصـيام المعاصـرة      : انظـر ...  بعدم التفطير، واهللا تعالى أعلم بالصـواب،       ىالمضمضة فهي أول  
 ،http://www.saaid.net/book/7/1127.doc .موقع صيد الفوائد) 20-19(فقه نوازل الصيام ) 24،25،29،30(

هو هواء يعطى لبعض المرضى، وال يحتوي على مواد         :  غاز األكسجين  -1: ومن المسائل التابعة لهذا البحث    
 .عالقة، أو مغذية، ويذهب معظمه إلى الجهاز التنفسي

 بخاخ األنـف،    -2. ال يعتبر غاز األكسجين مفطراً كما هو واضح، فهو كما لو تنفس الهواء الطبيعي             : وحكمه
مفطـرات  : انظر.  يقصد أنه ال يفطر كما رجحه-بحث نفسه في بخاخ الربو عن طريق الفم،       والبحث فيه هو ال   
 ) .25(الصيام المعاصرة 

 ) 2/300(ابن نجيم، البحر الرائق ) 1/329(الزيلعي، تبيين الحقائق : انظر) 2(
حب المسند، كان بينـه     أبو يعلي أحمد بن علي بن المثنى التيمي الموصلي، الحافظ، الثقة، محدث الجزيرة، صا             ) 3(

 هــ  210ولد سـنة  (وبين النبي صلى اهللا عليه وسلم ثالثة أنفس، طلب العلم صغيراً، ورحل في طلب العلم،        
 . غلقت االسواق يوم وفاتهأو) هـ307وتوفي رحمه اهللا سنة 

 ) .309 (السيوطي، طبقات الحفاظ) 2/134(العبر ) 2/707 (الذهبي، تذكرة الحفاظ: انظر
، نزيل بغداد، ثقةٌ حافظٌ روى عنه البخاري وأبو يعلـى وابـن    جعفر أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي       أبو  ) 4(

 الذهبي، تـذكرة الحفـاظ    : انظر) . هـ244 وتوفي رحمه اهللا سنة      160ولد سنة   (خزيمة وغيرهم له المسند،     
 ) .212 (السيوطي، طبقات الحفاظ) 12/425 ( التهذيبابن حجر، تهذيب) 2/481(

ثبـت  : ، الكوفي، نزيل مكة، ثم دمشق قال أحمـد أبو عبد اهللا مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الغزاوي  ) 5(
وخاً من السكك كان فقيراً معيالً فكان الناس يبرونـه،         كان يلتقظ شي  : حافظ كان يحفظ حديثه كله، قال ابن معين       

ابن ) 1/295 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  ) 8/272(الجرح والتعديل   : انظر) . هـ193توفي رحمه اهللا تعالى سنة      (
 ) .2/239 (حجر، تقريب التهذيب

يقال التمار، ويقال البزار بياع األنماط وثقه أحمد بـن حنبـل             ويقال البكري الكوفي، و    رزين بن حبيب الجهني   ) 6(
ابـن حجـر، تهـذيب التهـذيب        ) 3/508(الجرح والتعـديل    : انظر. وابن معين والرازي، خرج له الترمذي     

)3/275(. 
 .سلمى) أ(في ) 7(
 تعرف، روت عن عائشة وأم سلمة رضي اهللا عنهمـا، وعنهـا              موالة لهم، ال   سلمى البكرية من بكر بن وائل     ) 8(

 ) .2/601 (ابن حجر، تقريب التهذيب) 12/425 (ابن حجر، تهذيب التهذيب: انظر. رزين

http://www.saaid.net/book/7/1127.doc
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يا عائشة هل دخل بطنـي منـه        :  كسرٍة؟ فأتيته بقرٍص فوضعه على فيه، فقال       )1(]من[ا عائشة هل    ي
 الموالة لـم يثبتـه   )4( ولجهالة)3() اإلفطار مما دخل وليس مما خرج)2(]إنما[شيء؟ كذلك قبلة الصائم،  

 . أهل الحديث، وال شك في ثبوته موقوفاً على جماعٍة)5(]بعض[
الفطر مما دخـل ولـيس ممـا        (،  ا رضي اهللا عنهم   )6(وقال ابن عباس وعكرمة   : ففي البخاري تعليقاً  

 عن ابن عبـاس  )10( عن أبي ظبيان )9(حدثنا وكيع عن األعمش   :  فقال )8( وأسند ابن أبي شيبة    )7()خرج

                                                
 ) .ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] من[) 1(
 .أن) أ(ما بين المعقوفتين في ] إنما[) 2(
هـذا سـند    : وقال) 2/378(ره الشيخ األلباني في الضعيفة      وذك) . 4602/8/75رقم  (رواه أبو يعلى في مسند      ) 3(

ضعيف من أجل سلمى هذه، ورزين إن كان هو الجهني فثقة، وإال فمجهول، وقد أشار إلى ذلك الهيثمـي فـي             
والصواب في الحديث أنه موقوف على ابن عبـاس    . رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفه      : وقال) 3/167(الزوائد  

 .رضي اهللا عنهما
 .والجهالة) ج(في ) 4(
 ) .أ، ح(ما بين المعقوفتين ليست في ] بعض[) 5(
، صحابي أسلم يوم الفتح، وحسن إسالمه، وكـان         أبو عثمان عكرمة بن أبي جهل بن هشام المخزومي القرشي         ) 6(

 أعتنقه الرسول صلى اهللا عليه وسلم لما أسلم قال – عليه وسلم   هو وأبوه اشد الناس عداوة لرسول اهللا صلى اهللا        
: انظـر .استشهد رضي اهللا عنه بالشام في خالفة أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه     " مرحبا بالراكب المهاجر  : "له

 ) .7/257 (ابن حجر، تهذيب التهذيب) 6360/927 (ابن حجر، اإلصابة، )4/77 (الجزري، ُأسد الغابة
 باب الحجامة والقيء للصائم وقـال  -كتاب الصيام) 151( البخاري تعليقاً عن ابن عباس رضي اهللا عنهما    رواه) 7(

إذا قاء فال يفطر، إنما يخرج وال يولج، ويذكر عن أبي هريرة أنه             : لي يحيى بن صالح باسناده عن أبي هريرة       
رقـم  (ورواه البيهقـي  ...) خـرج الصوم مما دخل وليس مما   (يفطر، واألول أصح، وقال ابن يحيى وعكرمة        

 .وروي عن قول علي وروي عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وال يثبت: عن ابن عباس قال) 4/435 -8254
، الثقة صاحب المسـند والمصـنف       ، الحافظ أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة العبسي الكوفي            ) 8(

توفي رحمه اهللا سنة (والتفسير، كان علي الحديث، روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة وخلق كثير               
 ابـن حجـر، تقريـب التهـذيب       ) 2/432 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  ،  )10/66(تاريخ بغداد   : انظر) . هـ235

)1/445. ( 
 رضـي اهللا  ، أحد الزركلي، األعالم، رأى أنساً وأبا بكـرٍ   عمش األسدي الكوفي  أبو محمد سليمان بن مهران األ     ) 9(

عنهما كان عالماً بالقراءة، ثقةً ثبتاً في الحديث، محدث أهل الكوفة في زمانه، عابداً لم تفتـه التكبيـرة األولـى     
الذهبي، تذكرة  ) 9/3(تاريخ بغداد   : انظر.  سنة 88وهو ابن   ) هـ148ى سنة   توفي رحمه اهللا تعال   (سبعين سنة   

 ) .1/331 (ابن حجر، تقريب التهذيب) 1/154 (الحفاظ
، سمع علياً وعماراً وابن عباس رضي اهللا عنهم وثقة ابـن معـين وأبـو                أبو ظبيان حسين بن جندب الجنْبي     ) 10(

 ).هـ90(ى عنه إبراهيم النخفي واألعمش وغيرهم توفي رحمه اهللا سنة زرعة، رو
 .) 1/182 (ابن حجر، تقريب التهذيب) 2 ق3/190(الجرح والتعديل : انظر
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ابـن عبـاس     إلـى     وأسنده عبد الرزاق   )1()الفطر مما دخل وليس مما خرج     :(رضي اهللا عنهما قال   
 دخل والفطر في الصوم ممـا دخـل         )2(إنما الوضوء مما خرج وليس مما     : (رضي اهللا عنهما وقال   

 . )3()وليس مما خرج
، وعلى كل حاٍل يكون مخصوصاً بحـديث        )4(وروي أيضا من قول علي رضي اهللا عنه قاله البيهقي         

 . به، كما ذكرنا من قريب)5(يعود شيء وإن قلَّ حتى ال يحس أنه الفطر فيه باعتبار أو االستقاء
 

 ]ما ال يوحب القضاء[
 ]مسـائـل[

معناه، وقد مر أن صورته      أو   ال يثبت الفطر إال بصورته     أنه   ، قد علمت  ولوجود معنى الفطر  : قوله
 ، فاقتضى فيما لو طعن بـرمحٍ      )6(الجوف إلى   ، وذكر أن معناه وصول مافيه صالح البدن       *االبتالع  

احتشت المرأة في الفـرج      أو    دبره وغيبها،  أدخل خشبةً في   أو   رمي بسهٍم فبقي الحديد في بطنه،     أو  
 .داخل دبره لمبالغته فيه عدم الفطر لفقدان الصورة وهو ظاهر إلى استنجى فوصل الماء أو الداخل

 في مسألتي الطعنـة     **التداوي، لكن الثابت     أو   والمعنى وهو وصول مافيه صالح البدن من التغذية       
 وال أعلم خالفاً في ثبوت اإلفطار فيمـا بعـدهما،           والرمية اختالف، وصحح عدم اإلفطار جماعة،     

كثيـٍر   إلى   بخالف ما إذا كان طرف الخشبة بيده وطرف الحشوة في الفرج الخارج والماء لم يصل              

                                                
وقـد  .  باب من رخص للصائم أن يحتجم–كتاب الصيام ) 9319/2/308رقم (رواه ابن أبي شيبة في المصنف  ) 1(

 ) .2/378(ضعفه الشيخ األلباني في الضعيفة 
 .ما) ج(في ) 2(
) 2/376 (ةوذكره الشيخ األلباني فـي الضـعيف  . باب الكحل للصائم–كتاب الصيام ) 4/208(رواه عبد الرزاق  ) 3(

وقد علقـه  ) 4/141(رواه ابن أبي شيبةعن األعمش عن أبي ظبيان، ذكره الحافظ في الفتح : منكر، وقال : وقال
-1/116(لى الشطر األول، وقد وصله أيضاً البيهقي فـي السـنن   البخاري في صحيحه مجزوماً به مقتصراً ع   

من طريق أخرى عن وكيع به، وهذا سند صحيح موقوف، فهو الصواب كما أشار إلى ذلك ابن عدي،    ) 4/261
 .ثم البيهقي ثم الحافظ

 أو بالسـقوط     باب اإلفطار بالطعام وبغير الطعـام، إذا ازدرده عامـداً          –كتاب الصيام   ) 4/261(رواه البيهقي   ) 4(
 .حتقان، وغير ذلك مما يدخل خوفه باختيارهواال

 .يحس) ج(في ) 5(
 ) .أ من ج/ 211(نهاية * 

فتاوى قاضيخان  ) 2/555 (ابن مازة، المحيط البرهاني   ) 3/345(تحقيق هذا القول في حاشية ابن عابدين        : انظر) 6(
 .) 4- 3( النوازل هفق) 15-7(مفطرات الصيام المعاصرة ) 1/210(
 ).ب من أ/ 245(نهاية ** 
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وقلمـا  : والحد الذي يتعلق بالوصل وإليه الفساد قدر المحقنة، قال في الخالصة          . داخٍل فإنه ال يفسد   
 . اهـ)1(يكون ذلك

 فغسله ثبت ذلك الوصول بال استبعاد، فإن قام قبل أن ينشـفه فسـد صـومه                 )2(نعم لو خرج سرمه   
 . )4(الباطن بعود المقعدة إلى  ثم زال قبل أن يصل)3(بخالف ما إذا نشفه، ألن الماء اتصل بظاهٍر

 . هناك يورث داء عظيماً إلى ذكروا أن إيصال الماء: الماء فيه صالح البدن، ألنا نقول: ال يقال
يحمل قولهم مافيه صالح البدن على ماٍء بحيث يصلح به وتندفع به حاجته وإن كـان قـد                  : ال يقال 

 .)6(االستنجاء  إشكال)5( فيندفعيحصل عنده ضرر أحياناً
أدخلـه بقولـه    أو قد علل المصنف ما اختاره من عدم الفساد فيما إذا دخل الماء أذنـه    : )7(ألنا نقول 

فيه صالح البدن، ولو كـان       جوف دماغه ما   إلى   لم يصل  أنه   النعدام المعنى والصورة، وذلك إفادة    
 . ما ذكرت لم يصح هذا التعليل)8(]البدن[المراد بما فيه صالح 

                                                
 ) .1/330(الزيلعي، تبيين الحقائق : انظر) 1(
 .) 428(هو طرف األمعاء المستقيم، انظر المعجم الوسيط : صرمه والصحيح سرمه، والسرم) أ(في ) 2(
 .بظاهر) ب، ج(في ) 3(
ي حالة خروج مصـران  وهذه من المسائل التي تخص المريض، وأهم ما يشتغل به اليوم المريض والممرض ف   ) 4(

اإلنسان خارج بطنه هو المعالجة الفورية الي تنقذ المصاب وذلك باستعمال األدويـة والكلوكـوز، فهـي مـن        
 .الباحث. المفطرات، لما فيها من حقيقة الدخول والتغذية

 .وقد نقول) ج(في ) 5(

مهبلي، وهو ما يكون مـن محاليـل   ويمكن أن يدخل في هذا من المسائل الطبية المعاصرة ما يسمى بالغسول ال    ) 6(
، هذا الغسول المهبلي محل خالف بين أهل العلـم،      )القبل(مطهرة أو عالجية تتعاطاها المرأة عن طريق الفرج         

مبني على خالف قديم ألهل العلم فيما إذا أدخلت المرأة مائعاً في فرجها هل يحصل الفطـر لهـا بـذلك أو ال                      
في ذلك بناء على اختالفهم في هل الفرج يعـد منفـذا إلـى الجـوف أو ال ؟     يحصل؟ فأهل العلم قديماً اختلفوا    

تعرفون أن كثيراً من هذه األمور لم يجزم بها ويقطع بها إال بعد تطور علم الطب والتشريح، أما في السابق من        
أنـه  : اً من قـال المعروف أن الميت له حرمة لهذا لم يكن مثل ذلك متاحاً للفقهاء األقدمين، فمن أهل العلم قديم           

 إلـى  إن هذا ال يعد منفذاً: يفطر به ألن هذا منفذ إلى الجوف وبالتالي يحصل الفطر به، ومن أهل العلم من قال          
 إلى الجوف وال يصل مطلقاً ولـيس  الجوف وبالتالي ال يحصل الفطر به وفي العلم الحديث أن هذا ال يعد منفذاً             

لي فإن هذا الغسول ليس أكالً وال شرباً وال مما يحصـل الفطـر بـه                هناك قناة بين الفرج وبين المعدة، وبالتا      
بالنص وال في معنى ما ورد النص بالفطر به، ولهذا اتخذ مجمع الفقه اإلسالمي قراراً باإلجماع بأن الغسـول                   

موقع صيد ) 41-40(، مفطرات الصيام المعاصرة     )29-28(فقه النوازل   : انظر. المهبلي ال يعد مفطراً للصيام    
 http://www.saaid.net/book/7/1127.doc :الفوائد

 .ال نقول) ج(في  )7(

 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] البدن[) 8(

http://www.saaid.net/book/7/1127.doc
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الـدماغ شـيء     إلى   ألن الماء يفسد بمخالطة خلٍط داخل األذن فلم يصل        :  فقال )1(وبسطه في الكافي  
 في  )2(]هو[رة باإلدخال بصنعه كما     يصلح له فال يحصل معنى الفطر فال يفسد، فاألولى تفسير الصو          

عبارة اإلمام قاضيخان في تعليل ما اختاره من ثبوت الفساد إذا أدخل الماء أذنه ال إذا دخـل بغيـر              
 .إذا خاض الماء فدخل أذنه ال يفسد صومه: صنعه كما إذا خاض نهراً حيث قال

الجوف بفعله فال يعتبر فيه     إلى    موصلٌ )3(وإن صب الماء فيها اختلفوا فيه والصحيح هو الفساد ألنه         
، وبه تنـدفع اإلشـكاالت، ويظهـر أن         )4(آخر كالمه  إلى   صالح البدن، كما لو أدخل خشبةً وغيبها      

 .األصح في الماء التفصيل الذي اختاره القاضي رحمه اهللا
ناه  في نفسه كما أورد    )5(فعلى هذا فاعتبار ما به الصالح في تفسير معنى الفطر إما على معنى ما به              

 عدم اإلفساد في دخول الماء األذن فيصح التفصـيل          )6(في السؤال، وبه يندفع تعليل المصنف لتعميم      
 .المذكور فيه

أكل بعد الفجر وهو فـي   أو الزم فيما لو احتقن بحقنٍة ضارٍة لخصوص مرض المحتقن    أنه    ووجهه
ضر ومع ذلك يلزمه فضالً عـن       غاية الشبع واالمتالء قريباً من التخمة، فإن األكل في هذه الحالة م           

يلـزم   األول  القضاء الكفارة، وأما على حقيقة اإلصالح كما يفيده كالم الكافي والمصـنف، وعلـى             
 .تعميم الفساد في الماء الداخل في األذن، وعلى الثاني يلزم تعميم عدمه فيه

دهـٍن   أو مبلولةً بماٍءفرجها الداخل ال يفسد الصوم إال أن تكون  أو  هذا ولو أدخل اإلصبع في دبره    
 .)7(يجب عليه الغسل والقضاء: على المختار، وقيل

  يرجـع دماغه أو  ألنها الجراحة في البطن،    )8(الجائفة إلى    يرجع جوفه إلى   ، أي الدواء  فوصل: قوله
 )10( ألنها الجراحة في الرأس من أممته بالعصا ضربت أم رأسه وهي الجلدة التي هـي               )9(اآلمةإلى  

وحينئٍذ فال تحرير في العبارة ألنه بعد أن أخذ الوصول في صورة المسألة يمتنع نقل               مجمع الرأس،   
، إذ ال خالف في اإلفطار على تقدير الوصول، إنما الخالف فيما إذا كـان الـدواء             )11(]فيه[الخالف  

                                                
 .للنسفي وسبقت ترجمته) 1(
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] هو[) 2(
 .ال) أ(في ) 3(
 ) .2/555 (انيابن مازة، المحيط البره) 1/209(انظر إلى آخره في فتاوى قاضيخان ) 4(
 .له) ب(في ) 5(
 .لتعمهم) أ(في ) 6(
 ) .1/330(الزيلعي، تبيين الحقائق : انظر) 7(
 ) .1/50(مختار الصحاح ) 1/317(النهاية : انظر. الطعنة التي تبلغ الجوف وتخالطه، وتنفد أيضاً: الجائفة) 8(
 ) .27(مؤنث اآلم، الشجة بلغت أم الرأس، المعجم الوسيط : اآلمة) 9(
 .في) أ(في ) 10(
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] فيه[) 11(



 161

سـبب  : فال يفطر بالشـك، وهـو يقـول       [ال لعدم العلم به     : يفطر للوصول عادةً، وقاال   : رطباً فقال 
الـدليل إذ قـد      إلى    نظراً )1(]صول قائم وتقريره ظاهر من الكتاب، وهو دليل الوصول فيحكم به          الو

 . لم يثبت دليل الوصول فيه لما ذكر في الكتاب)3(]إذا[ بخالف اليابس، )2(يخفي حقيقة المسبب
 وإذا حققت هذا التصوير علمت أن المذكور في ظاهر الرواية من الفرق بين الرطـب واليـابس ال                 

فـرق  :  حيث قال  )5( يعطيه ظاهر عبارة شمس األئمة     )4(]كما[،  *ينافي ما ذكره أكثر مشايخ بخارى       
 )8( إذا علم  )7( حتى )6(أن العبرة للوصول   في ظاهر الرواية بين الرطب واليابس، وأكثر مشايخنا على        

 أنـه  م يفسـد إال  لم يصل ل)11( فسد، وإن علم أن الطري    )10(]إلى جوفه [ اليابس وصل    )9(] الدواء[أن  
 إلى   الفساد في الرطب على الوصول نظراً      )13(، فإنه لما بنى   )12(ذكر الرطب واليابس بناء على العادة     

 إذا علم عدم الوصول ال يفسد لتحقق خـالف مقتضـى الـدليل وال               )14( بأنه *دليله علم بالضرورة    
 بغلة  )15(قها مع قيامها، كوقوف   امتناع فيه، فإن المراد بالدليل اإلمارة وهي ما قدم يجزم بتخلف متعل           

القاضي على بابه مع العلم بأنه ليس في داره وإنما الكالم فيما إذا لم يعلم خالف مقتضاه، فإن الظن                   

                                                
ما ] سبب الوصول قائم وتقريره ظاهر من الكتاب، وهو دليل الوصول فيحكم به           : فال يفطر بالشك، وهو يقول    [) 1(

 ) .ب(بين المعقوفتين ليست في 
 .السبب) ب(في ) 2(
 .إذا) أ(وفي ) ب(ما بين المعقوفتين ليست في ] إذا[) 3(

 ) .ب من ج/ 211(نهاية * 

 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] كما[) 4(
 . اإلمام السرخسي، سبقت ترجمتهالسرخسي، المبسوطصاحب ) 5(
 . بالوصول، وفي كافة النسخ للوصولالسرخسي، المبسوطهكذا في ) 6(
 .حيث) ج(في ) 7(
 .لم يعلم) ج(في ) 8(
 . المطبوع وليست في كافة النسخالسرخسي، المبسوطزيادة من كتاب ما بين المعقوفتين ] الدواء[) 9(
 . المطبوع وليست في كافة النسخالسرخسي، المبسوطما بين المعقوفتين زيادة من كتاب ] إلى جوفه[) 10(
 . الرطبالسرخسي، المبسوطفي ) 11(
 ) .3/68 (السرخسي، المبسوط: انظر) 12(
 ) .بين) ب(في ) 13(

 ) .  أأ من/ 246(نهاية * 

 .أنه) ط(في ) 14(
 .لوقوف) ج(في ) 15(
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 بقي مـا إذا     )1(حينئذ يتعلق بثبوته فالقسمان اللذان ذكروهما الخالف فيهما، والحصر فيهما منتٍف إذ           
 .)3(دليله ونفياه إلى  حكماً بالوصول نظراً)2(سدهلم يعلم يقينا أحدهما، وهو محل الخالف فأف

 
 ] وقبل المرأة والحشو في الدبر)4(اإلقطار في اإلحليل[

وقـول محمـد    يفطـر،   : في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسـف           ولو أقطر : قوله 

يفسد : وقال بعضهم هو على هذا الخالف،     : واإلقْطَار في أقبال النساء قالوا أيضاً     ،  )5(]فيه[مضطرب  
 .)6(وهو األصح: بال خالٍف ألنه شبيه بالحقنة قال في المبسوط

 أبي يوسـف    )8(ال خالف لو اتفقوا على تشريح هذا العضو فإن قول          أنه   يفيد وقع الخ،    )7(قوله فكأنه 
قوله الجوف ما يقطر فيها، و     إلى   والجوف، فيصل [باإلفساد إنما هو بناء على قيام المنفذ بين المثانة          
الخالف مبني على    أو    فيجتمع فيها،  )9(]المثانة إلى   بعدمه بناء على عدمه، والبول يترشح من الجوف       

 فيتصور الخروج وال يتصور الدخول لعدم الدافع الموجـب          )10(شبه الحاء  أو   أن هناك منفذاً مستقيماً   
 أنه  إذا علم  أنه   ، ويفيد الجوف إلى   له، بخالف الخروج وهذا اتفاقٌ منهم على إناطة الفساد بالوصول         

، وبه صرح غير واحٍد، قال في شرح        )12(]صومه[ هو في قصبة الذكر ال يفسد        )11(]بعد بل [لم يصل   
وبعضهم جعل المثانة نفسها جوفاً عند أبي يوسف، وحكى بعضهم الخالف مادام في قصـبة               : الكنز

 . أهـ)13(الذكر وليسا بشيٍء

                                                
 أو) أ(في ) 1(
 .فاسدة) أ(في ) 2(
 السرخسي، المبسوط في التفريق بين الدواء الرطب أو اليابس في عالج الجائفة واآلمة،            : انظر. ومعناه) ج(في  ) 3(

 .)3/336(بن عابدين حاشية ا) 2/555 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 1/329(الزيلعي، تبيين الحقائق ) 3/68(
 ) .1/433(النهاية في غريب الحديث : انظر. مخرج البول من الذكر، وهو يقع على الرجل والمرأة: اإلحليل) 4(
 ) .أ، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] فيه[) 5(
 يابـن مـازة، المحـيط البرهـان       ) 1/330(الزيلعي، تبيين الحقائق    ) 68-3/67 (السرخسي، المبسوط : انظر) 6(

 ) .1/211(فتاوى قاضيخان) 2/555(
 .فإنه) ج(كأنه، وفي ) أ(في ) 7(
 .تولي) أ(في ) 8(
والجوف، فيصل إلى الجوف ما يقطر فيها، وقوله بعدمه بناء على عدمه، والبول يترشح مـن الجـوف إلـى                    [) 9(

 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] المثانة
 .الحاسة) ب(الخارج، وفي ) ج(في ) 10(
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] بعد بل[) 11(
 ) .أ، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] صومه[) 12(
 ) .1/330(انظر النص في الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ) 13(
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 الجـوف  إلى قول أبي يوسف بين ثبوت الفطر باعتبار وصوله     ال منافاة على     )2( أنه )1(]يظهر[والذي  
الجـوف باعتبـار    إلـى  )4(يصل إذ ذاك أنه  باعتبار)3(جوف المثانة، بل يصح إناطته بالثاني   أو إلى   
 .نفسه

 كاحتشائها ممـا    )6(]صومه[يفسد   أنه    خزانة األكمل فيما إذا حشا ذكره بقطنٍة فغيبها        )5(]عن[وما نقل   
تفاق على عدم الفساد في اإلقطار مادام في قصبة الذكر، وال شـك فـي               حكاية اال  )7(يقضي ببطالن 

 .ذلك
 على وجـود    )10(]بناء[ وعدمه   )9(الجوف إلى    التعليل من الجانبين كيف هو بالوصول      )8(أال ترى إلى  

 استقامته وعدمه، لكن هذا يقتضي في حشو الدبر وفرجهـا الـداخل عـدم الفسـاد وال       )11(المنفذ أو 
ال بإثبات أن المدخل فيهما تجتذبه الطبيعة فال يعود إال مع الخارج المعتاد، وهو في الـدبر                 مخلص إ 

 .)13(صابونة أو  دواء)12(معلوم لمن فعل ذلك بفتيِل

                                                
 ) .ب، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] يظهر[) 1(
 .أنه) أ(في ) 2(
 .المثانة) ج(في ) 3(
 . ذاكذلك بدل إذ) ج(في ) 4(
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] عن[) 5(
انظر المنقول عن خزانة األكمل في الزيلعي، تبيـين الحقـائق           ) . أ، ط (ما بين المعقوفتين ليست في      ] صومه[) 6(

)1/330. ( 
 .ببطالنه) أ(في ) 7(
 .أن) ج(في ) 8(
 .بالجوف) أ(في ) 9(
)10 (]ما بين المعقوفتين ليست في ] بناء)أ. ( 
 .إذ) ب(في ) 11(
 .بفتيلة) أ، ج(في ) 12(
 :ومن المسائل التي بحثها العلماء حديثاً حول ما يدخل إلى الجسم عن طريق فتحة الشرج) 13(

القـول  :وقد بحث الفقهاء المتقدمون الحقنة الشرجية واختلفوا فيها على قـولين      . الحقنة الشرجية : المسألة األولى 
  الحقنة الشرجية تفطر الصائم، ولهم أدلتهمذهب األئمة األربعة إلى أن: األول

أن الحقنة الشرجية ال تفطر، وهو قول لبعض المالكية، ومذهب الظاهرية، واختاره شيخ اإلسالم،              : القول الثاني 
فسنجد أنها متصلة بالمستقيم، والمستقيم متصل      ) الدبر(إذا نظرنا إلى فتحة الشرج      : والقول المختار . ولهم أدلتهم 
، وامتصاص الغذاء يتم معظمه في األمعاء الدقيقة، وقد يمتص في األمعاء الغليظـة              )األمعاء الغليظة (بالقولون  

 .الماء وقليل من األمالح والغلوكوز
فإذا ثبت طبياً أن الغليظة تمتص الماء وغيره، فإنه إذا حقنت األمعاء بمواد غذائية، أو ماء، يمكن أن يمـتص،                 

 ==ن هذا في الحقيقة بمعنى األكل والشرب، إذ خالصة األكل والشرب هو مـا         فإن الحقنة هنا تكون مفطرة؛ أل     
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فيما يتـداوى بـه لقبـول     أو غير أنا ال نعلم في غيره أن شأن الطبيعة ذلك في كل مدخٍَل كالخشبة،   
 .)2(إليه لحاجتها )1(الطبيعة إياه فتجتذبه

                                                                                                                                              
. أما إذا حقنت األمعاء بدواء ليس فيه غذاء، وال ماء، فليس هناك ما يدل على التفطيـر             . يمتص في األمعاء  ==

التفصيل واختار هذا   . واألصل صحة الصيام حتى يقوم دليل على إفساد الصوم، وليس هنا ما يدل على اإلفساد              
ومن هنا نعلم أن أصحاب القول الثاني لو علموا       . فضل حسن عباس  . من المعاصرين الشيخ محمد العثيمين، ود     

أن الحقنة الشرجية يمكن أن تغذي، بأن يمتص األمعاء منها الماء، أو الغذاء، وينتفع به الجسم انتفاعه بالطعـام           
، فقه النوازل )43-42(مفطرات الصيام المعاصرة    :  انظر . إلى القول بالتفطير   - فيما أظن    -والشراب، لذهبوا   

 http://www.saaid.net/book/7/1127.docموقع صيد الفوائد ) . 29-30(
تستعمل التحاميل لعدة أغراض طبية، كتخفيف آالم البواسـير، أو خفـض            ) : اللبوس(التحاميل  :المسألة الثانية 

كحكم المسألة السابقة، إال أن المالكية ال يرون أنها تفطر، فقـد           درجة الحرارة، أو غيرها، وحكمها عند الفقهاء        
وقد اختلف المعاصرون   ) 2/204(شرح الزرقاني   : انظر. والفتائل ال تفطر ولو كان عليها دهن      : "قال الزرقاني 
 :فيها كما يلي
:  األلفي، استدلوا  محمد.أنها ال تفطر، قال به الشيخ محمد بن عثيمين، والشيخ محمود شلتوت، ود            : القول األول 

بأن التحاميل تحتوي على مادة دوائية، وليس فيها سوائل، وأنها ليست أكالً، وال شـرباً، وال بمعنـى األكـل                     
 .- وغير ذلك -والشرب، والشارع إنما حرم علينا األكل والشرب 

واستدلوا بمـا   . توأنها مفطرة، وقال به الشيخ حسن أيوب، وعبد الحميد طهماز، ومحي الدين مس            : القول الثاني 
وأن فيها صـالح بدنـه،      . ذكره الفقهاء، من أن كل ما يدخل الجوف فهو مفطر، واعتبروا األمعاء من الجوف             

أن اهللا لم يجعل ما فيه صالح البدن مفسداً للصوم، إنما ذكر الطعام والشراب فقط، وإصالح البـدن    : ويرد عليه 
 . يحصل بأشياء كثيرة، وهي مع ذلك غير مفطرة

الذي يظهر أنها ال تفطر، لعدم وجود دليل شرعي يعتمد عليه فـي إفسـاد صـيام مسـتعمل                 : لقول المختار وا
-43(مفطرات الصيام المعاصرة    : انظر. التحاميل، وأدلة أصحاب القول األول وجيهة فيما ظهر لي واهللا أعلم          

 http://www.saaid.net/book/7/1127.doc) . 31-30(فقه النوازل ) 45
فقد يدخل الطبيب المنظار من فتحة الشرج، ليكشـف         . المنظار الشرجي وأصبع الفحص الطبي    : ة الثالثة المسأل

إال أن القول بعدم التفطير في المنظار الشرجي، وأصبع الفحص الطبي، أولى وأقوى،             . على األمعاء أو غيرها   
ف في البدن يعتبر جوفاً، فعلـى       لما سبق تقريره من أن الجوف هو المعدة، أو ما يوصل إليها، وليس كل تجوي              

) 45(مفطرات الصيام المعاصرة    : انظر. هذا يكون المنظار الشرجي واإلصبع أبعد أن يفطر من منظار المعدة          
 http://www.saaid.net/book/7/1127.doc) . 32-31(فقه النوازل 

 .فتحمل) ج(في ) 1(
 ) .1/330( حاشية الشلبي: انظر) 2(

http://www.saaid.net/book/7/1127.doc
http://www.saaid.net/book/7/1127.doc
http://www.saaid.net/book/7/1127.doc
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        ل ذكرتْ لنا من تضع مثل الحمصة تسدأنها ال تقـدر     )2( بها في الداخل تحرزاً من الحبل      )1(وفي القُب 
 . )3(]واهللا سبحانه وتعالى أعلم[ على إخراجها حتى تخرج هي بعد أياٍم مع الخارج،
 

 ]فيما يكره للصائم أن يفعله وما ال يكره[
 ]منها كراهة تذوق الطعام[

قيده الحلواني بما إذا كان في الفرض، أما في النفل فال ألنه يبـاح الفطـر              ذلك،   )4(كره له وي:  قوله
فيه بعذٍر وبال عذٍر في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه اهللا وأبي يوسف أيضاً، فالـذوق أولـى                   

 كـان   ال بأس في الفرض للمرأة إذا     : بعدم الكراهة ألنه ليس بإفطاٍر بل يحتمل أن يصير إياه، وقيل          
 .)5(زوجها سيء الخلق أن تذوق المرقة بلسانها

 

                                                
 .لتسد) ط(في ) 1(
 .هذه طريقة في منع الحمل قديماً  تشبه إلى حد ما طريقة اللولب التي يتعامل بها األطباء اليوم) 2(
-3/67 (السرخسي، المبسـوط : انظر المسألة في) . أ(ما بين المعقوفتين ليست في   ] واهللا سبحانه وتعالى أعلم   [) 3(

 ) .1/330(حاشية الشلبي ) 301-2/300(ابن نجيم، البحر الرائق ) 1/330(الزيلعي، تبيين الحقائق ) 68
 :ومن المسائل التي بحثت حديثاً ما يدخل إلى الجسم عن طريق مجرى البول وفيه مسائل

. إدخال القصطرة، أو المنظار، أو إدخال دواء، أو محلول لغسل المثانة، أو مادة تساعد على وضـوح األشـعة   
أن : القـول األول :  أو دهناً، واختلفوا فيها علـى قـولين  إذا أدخل إحليله مائعاً: وبحث الفقهاء المتقدمون مسألة   

ألنه ليس بين بـاطن الـذكر   : التقطير في اإلحليل ال يفطر، وهو مذهب األحناف، والمالكية، والحنابلة واستدلوا 
 .والجوف منفذ
 .أنه يفطر، قال به أبو يوسف وقيده بوصوله إلى المثانة، وهو الصحيح عند الشافعية: القول الثاني
بأن علم التشريح الحديث وضح أنه ليس بين المثانـة      : ويرد عليه .  بأن بين المثانة والجوف منفذاً     -1: واستدلوا

 . وألنه منفذ يتعلق الفطر بالخارج منه، فتعلق بالواصل إليه كالفم-2. والمعدة منفذ
المعدة ويغذي، بخالف مـا     بأن قياسه على الفم قياس مع الفارق، فإن ما يوضع في الفم يصل إلى               : ويرد عليه 

 .يوضع في مسالك البول
ظهر جلياً من خالل علم التشريح الحديث أنه ال عالقة مطلقاً بـين مسـالك البـول والجهـاز       : والقول المختار 

وبناء على ذلك فإن قول جمهـور       . الهضمي، وأن الجسم ال يمكن أن يتغذى مطلقاً بما يدخل إلى مسالك البول            
وعليه فإن إدخال هذه الوسائل المعاصرة في اإلحليل ال يفسـد  . سألة هو الصواب إن شاء اهللا الفقهاء في هذه الم   

وهذا ) 47-46(مفطرات الصيام المعاصرة    : انظر. الصيام، لعدم وجود المقتضي لذلك، واألصل صحة الصيام       
 http://www.saaid.net/book/7/1127.doc) . 454 ص 2 ج10ع(أيضاً ما انتهى إليه المجمع الفقهي 

 .فيه) أ، ج(في ) 4(
 ) .1/204(فتاوى قاضيخان ) 2/563 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 1/330(الزيلعي، تبيين الحقائق ) 5(

http://www.saaid.net/book/7/1127.doc
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 ]كراهة مضغ الطعام لألطفال[
فإن لم يكن بأن لم تجد من يمضغ له ممن ليس عليه صوم ولـم تجـد                 بد،   إذا كان لها منه   : قوله 

تعريض للصوم على الفساد إذ قد     أنه   منلما بينا،   : قوله.  له ال يكره لها    همضغ إلى   طعاماً ال يحتاج  
يكـره  :  حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه وفـي الفتـاوى           )1(]من[الحلق، فإن  إلى   يسبق شيء منه  

 .)2(الدهن ليعرف الجيد من الرديء عند الشراء أو للصائم أن يذوق بلسانه العسل
 

 ])3(كراهة مضغ العلك[
 وإن مضغه    أسود وإن كان أبيض، وكذا إذا كان      أحد   ، بأن لم يمضغه   وقيل إذا لم يكن ملتئماً    :  قوله

الجوف، وإطالق محمـٍد عـدم       إلى   غيره ألنه يتفتت وإن مِضغ واألبيض يتفتت قبل المضغ فيصل         
الفساد محموٌل على ما إذا لم يكن كذلك للقطع بأنه معلٌل بعدم الوصول، فإذا فرض في بعض العلك                  

 .)4(بالفساد ألنه كالمتيقن معرفة الوصول منه عادةً وجب الحكم فيه

 يكره للتعريض على الفساد، وتهمة اإلفطـار، وعنـه          *، استثناء منقطع أي لكنه      يكره أنه    إال :قوله
، وقال علي رضـي  )5()من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يقفن مواقف التهم  (عليه الصالة والسالم    

 . )6(القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره إلى إياك وما يسبق: اهللا عنه
 ضعيفةٌ قد ال تحتمل السواك، فيخشـى علـى          )7(]فإن بنيتهن [،  امه مقام السواك في حقهن    لقي: قوله

 .اللثة والسن منه، وهذا قائم مقامه فيفعلنه
 .)10( فهو مباح بخالف النساء، فإنه يستحب لهن ألنه سواكهن)9( وال يكره)8(]أي[، ال يستحب: قوله

                                                
 ) .ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] من[) 1(
 ) .331-1/330(الزيلعي، تبيين الحقائق : وانظر) 1/204: (المقصود فتاوى قاضيخان انظر) 2(
: انظـر .  من لُباٍن وغيره فال يذوب والجمع علُوك وأعالك، والواحـدة ِعلْكَـةٌ            - أي يمضغ  - كل صمغ  :العلك) 3(

 ) .ع ل ك(مادة ) 623(المعجم الوسيط ) 2/652 (المقري، المصباح المنير
 .المصدران السابقان: وانطر. المتيقن) ج(في ) 4(

 ) .ب من أ/ 246(نهاية * 
وقد ذكر السخاوي آثاراً من معناه في تصنيف له فـي الظـن           : وقال) 2501/2/254رقم  (كشف الخفاء   : انظر) 5(

 .منها ما في الكشاف في أواخر تفسير سورة األحزاب
لم أجده في مظانه، خاصة في موسوعة آثار الصحابة فيما يتعلق بأقوال علي بن أبي طالب رضـي اهللا عنـه                     ) 6(

 ) .331(ن الحقائق وقد ذكره الزيلعي في الزيلعي، تبيي) 2/3-271(
 ) .أ، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] فإن بنيتهن[) 7(
 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] أي[) 8(
 .يعني مضغ العلك للرجال) 9(
 .سواء لهن) أ(في ) 10(



 167

يناسب التعليل للكراهة، ولذا وضع فـي غيـر موضـٍع            إنما   وقوله لما فيه من التشبه من النساء      
فيكون قد ترك تعليل الثاني، واألولى الكراهة للرجال إال لحاجٍة ألن الدليل أعني التشبه يقتضيها في                

 )1(حقهم خالياً عن المعارض
 

 ]دهن الشارب للصائم[
عين مقـام المصـدر،     مصدر وبضمها على إقامة اسم ال      أنه   بفتح الدال على  ودهن الشارب،   : قوله 

 .* )4( لحيتَك بضم الدال وفتح التاء على هذه اإلقامة)3( من دهنك)2(]عجبت: [وفي األمثلة
 

 ]االكتحال للصائم[
 )7(]يـوم [صـوم   إلـى  أمـا ندبـه   الخ،  )6(االكتحال إلى   )5(]النبي صلى اهللا عليه وسلم    [ندب  : قوله

 . أول كتاب الصوم أحاديث فأشهر من أن يبدى، وقد ذكرنا من ذلك في)8(عاشوراء

                                                
ـ                ) 1( ض وشبيه بهذه المسألة حديثًأ األقراص التي توضع تحت اللسان، وهي أقراص توضع تحت اللسان لعالج بع

األزمات القلبية، وهي تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير، ويحملها الدم إلـى القلـب، فتوقـف أزماتـه                   
أنها ال تفطر الصائم؛ ألنه ال يـدخل منهـا          : وحكمها. المفاجئة، وال يدخل إلى الجوف شيء من هذه األقراص        

.  وال شرباً وال فـي معناهمـا  وأيضاً ليست هذه األقراص أكالً. شيء إلى الجوف، بل تمتص في الفم كما سبق    
هذه األقراص اتخذ فيها مجمـع الفقـة     ) : 9-8(وقال في فقه النوازل     ) 19(مفطرات الصيام المعاصرة    : انظر

هــ اتخـذ فيهـا      1418اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي في دورته العاشرة المنعقدة في عام             
ما يتحلل من هذا القرص ال يبتلعه اإلنسان         نها ال تفطر لكن بشرط أن      أ :المجمع في تلك الدورة قراراً باإلجماع     

أو يزدرده ألن هذه األقراص إذا وضعت تحت اللسان ربما يتحلل شيء منها يبقى في اللعاب فهذا الذي يتحلـل          
ة عن أكل أو    لكن لو تحللت في الفم ثم ابتلعه اإلنسان فحينئٍذ نقول إن هذا عبار            ... ما يبتلعه اإلنسان وإنما يمجه    

بمعنى ﴾  وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط األبيض من الخيط األسود من الفجر             ﴿  : شرب واهللا سبحانه قال   
موقـع صـيد الفوائـد      . أنه إذا تبين الصبح أمسك اإلنسان عن الطعام والشراب فإذا ابتلع ذلك فإنه يفطر بـه               

http://www.saaid.net/book/7/1127.doc 
 ) .أ( بين المعقوفتين ليست في ما] عجبت[) 2(
 .دهن) أ(في ) 3(
 ) .1/205(فتاوى قاضيخان ) 1/331(الزيلعي، تبيين الحقائق : انظر) 4(

 ) .أ من ب/ 248(نهاية * 

 ) .أ، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] النبي صلى اهللا عليه وسلم[) 5(
 .الكحل) أ(في ) 6(
 ) .أ، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] يوم[) 7(
في الحث على صوم يوم عاشوراء، فهو حديث سلمة بن األكوع رضي اهللا عنه، وقد سبق تخريجـه فـي أول            ) 8(

 .الكتاب

http://www.saaid.net/book/7/1127.doc
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عن ابن عباس رضي اهللا  )1(الكحل فيه ففي حديثين روى أحدهما البيهقي عن الضحاك إلى وأما ندبه
 والضحاك لم )5(وضعفه بجويبر، )4() أبداً)3( يوم عاشوراء لم ير رمداً)2(دمن اكتحل باإلثِم(:عنهما قال

 .يلق ابن عباس رضي اهللا عنهما
قـال  :  في الموضوعات عن أبي هريرة رضي اهللا عنـه قـال         ي ابن الجوز   ومن طريق آخر رواه   

فـي  :  وقـال  )6()من اكتحل يوم عاشوراء لم ترمد عينه تلك السنة        (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
 .التغفيل إلى رجاله من ينسب

                                                
يع في جم : ، وثقه ابن معين وأحمد وأبو زرعة، قال ابن حبان         أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهاللي الخراساني      ) 1(

توفي رحمه اهللا (ما اشتهر به نظر إنما اشتهر بالتفسير، كان كثير اإلرسال، لم يلق ابن عباس رضي اهللا عنهما                
 ) .94(المراسيل ) 1/124 (ابن حجر، تقريب التهذيب) 4/458(الجرح والتعديل : انظر) . هـ105سنة 

اإلثمد شـبيه بحجـر   : وقال السيرافي. جودهحجر الكحل وهو أسود إلى حمرٍة، ومعدنه بأصبهان وهو أ    :  اإلثمد )2(
: انظـر . هيجان العين وانتفاخها  : والرمد). ثمد( تاج العروس،  مادة     : انظر. وأثمد عينه كحلها باإلثمد   . الكحل

 .)رمد ( تاج العروس مادة 
)3(دموجهه: الر وس، مادة تاج العر: انظر. هيجان العين وانتفاخها كاالرمداد وارمدت عينه، وارمد ) رمد(. 
إسناده ضـعيفٌ  : قال البيهقي. في الباب الثالث والعشرين   ) 7/367-3797(رقم  (رواه البيهقي في شعب اإليمان      )4(

 .بمرٍة بجويبر
ـ ف حاديث بعـد  ثم أخرج هذه األ   . كنت أعرف جويبراً بحديثين   : ، عن قال يحيى   جويبر بن سعيد البلخي   ) 5( ضفَع ،

: ال يشتغل به، وقال ابن حجـر      : ليس بشيء وقال النسائي والدارقطني متروك الحديث، قال الجوزجاني        : وقال
زايـد،   تحقيق محمود إبراهيم) 27(البخاري، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل، الضعفاء الصغير  : انظر. صدوق

كتـاب  ) 1/124 (بن حجر، تقريب التهـذيب    ا) 1/427(ميزان االعتدال   . هـ، حلب 1369، دار الوعي ن     1ط
 ) .28(الضعفاء والمتروكين للنسائي 

: قال في كشـف الخفـاء  ) 1/713(رواه ابن الجوزي في الموضوعات من طريق الحاكم عن جويبر   : موضوع) 6(
، والديلمي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما رفعه، وقال الحـاكم منكـر، ذكـره    هرواه الحاكم والبيهقي في شعب 

ونقل الشيخ األلباني عن ابن     ) 2410/2/234(لباس  كشف الخفاء ومزيل اإل   : انظر) 2/94(لسيوطي في الالليء  ا
وأما أحاديث اإلكتحال واإلدهان والتطيب يوم عاشوراء فمن وضع الكذابين وقابلهم      ) : 2/89(القيم في الضعيفة    

السنة، وأهل السنة يفعلون ما أمر به النبي        آخرون فاتخذوه يوم تألم وحزن، والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن          
 .صلى اهللا عليه وسلم من الصوم، ويجتنبون ما أمر به الشيطان من البدع
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هللا النبـي صـلى ا   إلى جاء رجٌل( عن أنس رضي اهللا عنه قال     )1(وقد روى الترمذي عن أبي عاتكة     
وإسـناده لـيس    :  قال الترمـذي   )3()نعم:  عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال     )2(شتكتا: عليه وسلم، قال  

بالقوي، وال يصح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم في هذا الباب شيء وأبـو عاتكـة مجمـع علـى         
 .ضعفه

ن عائشة رضي    ع )7( عن أبيه  )6( عن هشام بن عروة    )5(حدثنا الزبيدي : )4( عن بقية  ة وأخرج ابن ماج  
 وظن بعض العلماء أن الزبيدي فـي  )8()اكتحل النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو صائم(اهللا عنها قالت    
  هو محمد بن الوليد الثقة الثبت، وهو وهم، ةمسند ابن ماج

                                                
لـيس بثقـٍة ذاهـب    : منكر الحديث، وقال النسائي: ، قال البخاريأبو عاتكة طريف بن سلمان الكوفي البصري  ) 1(

وعامة ما يرويه عن أنس رضي اهللا       : ذاهب الحديث، قال ابن عدي    : فه الدارقطني والرازي، وقال   الحديث، ضع 
الجـرح  ) 7/251(لسـان الميـزان   ) 319/60(الضعفاء والمتروكين : انظر. عنه اليتابعه عليه أحد من الثقات 

 ) .4/494(والتعديل 
 .اشتكيت) ب(في ) 2(
 باب ما جاء في الكحل للصائم وذكر قوله المذكور في الـنص  -امكتاب الصي) 1718ص /726(رواه الترمذي   ) 3(

واختلف أهل العلم في الكحل للصائم، فكرهه بعضهم، وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسـحاق                : ثم قال 
 الشـيرازي، المهـذب  الشـيرازي،   :  انظـر  .ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم وهو قول الشـافعي          

 ).2/357( روضة الطالبين النووي،) 1/340-341(
ولـد سـنة    (، محدث حمص، صدوق، كثير التدليس عن الضـعفاء          أبو يحِمد بقية بن الوليد بن صائد الكالعي       ) 4(

ـ ) 1/473 (ابن حجر، تهذيب التهذيب) 19(المراسيل  : انظر) . هـ197هـ وتوفي رحمه اهللا سنة      87 ى المقتن
 ).6599 (القشيري، الكنىفي سرد 

أبو الهذيل محمد بن الوليد بن عام الزبيدي الحمصي سـبقت ترجمتـه             : الزبيري، وهو خطأ، وهو   ) أ، ج (في  ) 5(
)67.( 

كان ثقة ثبتاً كتير الحديث حجـة،  : ، قال ابن سعدأبو المنذر هشام بن عروة بن الزبير بن العوام األسدي المدني  ) 6(
) هـ145هـ وتوفي رحمه اهللا سنة      61ولد سنة   ( حديث، ثقة فقيه ربما دلس       ةله نحو أربعمائ  : قال ابن المديني  

 ) .11/48 (ابن حجر، تهذيب التهذيب) 1/144 (الذهبي، تذكرة الحفاظ) 14/37(تاريخ بغداد : انظر. 
، فيه، عالم، كثير الحديث، صالح، لم يدخل في شيء من           بن الزبير بن العوام األسدي المدني     أبو عبد اهللا عروة     ) 7(

هــ  23ولد سنة   (عروة بحر ال ينزف، أحد الفقهاء السبعة، أعلم الناس بحديث عائشة،            : الفتن، قال ابن شهاب   
الزهري، طبقات  ) 1/62 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  : انظر) . هـ رحمه اهللا  101-91ن  واختلف في تاريخ وفاته بي    

 .)7/180(ابن حجر، تهذيب التهذيب ) 5/132 (ابن سعد
 . باب ما جاء في السواك والكحل للصائم–كتاب الصيام ) 2577ص / 1678رقم (رواه ابن ماجه ) 8(
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، ولكـن  )2( كما هو مصرح به في مسـند البيهقـي  )1(وإنما هو سعيد بن أبي سعيد الزبيدي الحمصي     
ليس هو بمجهول، كما قاله ابن عدي والبيهقي بل هو سعيد بـن             : )4(، قال في التنقيح   )3(الراوي دلسه 
وابن عدي في كتابه فـرق  . )5(الزبيدي الحمصي، وهو مشهور ولكنه مجمع على ضعفه  [عبد الجبار   

 .وهما واحد )6(]بين سعيد بن أبي سعيد وسعيد بن عبد الجبار

                                                
: ، وهو سعيد بن أبي سعيد كان جرير يكذبه، قـال النسـائي            أبو عثمان سعيد بن عبد الجبار الزبيدي الحمصي       ) 1(

ابـن  ) 3/214(ميـزان االعتـدال     ) 51(الضعفاء الصغير   : انظر. لم يكن بشيء  : ليس بثقة، وقال ابن المديني    
 ) .1/299 (حجر، تقريب التهذيب

 . باب الصائم يكتحل– كتاب الصيام) 4/262(رواه البيهقي ) 2(
وهو ما سقط من إسناده راٍو لم يسمه من حدث عنه، موهماً سماعاً للحديث ممن لم                " بفتح الالم "الحديث المدلَّس   ) 3(

وإن كان الحامل للراوي على التدليس تغطية الضعيف فجرح، ألن ذلـك حـرام      ... يحدثه، بشرط معاصرته له   
: وزاد ابن الصالح قسـم ثـان     ) 132(قواعد التحديث   ) 224-2/223(ي  تدريب الراو : انظر. وغش، واال فال  

وهو تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثاً سمعه منه فيسميه، أو يكنيه، أو ينسبه، أو يصـفه بمـا ال                
 ) 35-34(مقدمة ابن الصالح . يعرف به كي ال يعرف

شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي       : كام، وهو ل  تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، ويعنى بأحاديث األح       ) 4(
بن قدامة المقدسي، المعروف بابن عبد الهادي الحنبلي، مهر في الفقه والحديث واألصـول والعلـل والطـرق                

وألبي عبد اهللا شمس الدين بن محمد الذهبي ايضاً، تنقـيح         ) . 352(الذهبي، تذكرة الحفاظ  ذيل  : انظر. والرجال
 .التحقيق

تحقيـق  ) 3/317(ابن عبد الهادي، محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق               : انظر) 5(
إسناده واٍه، عن حديث    : وقال الذهبي . م، بيروت، لبنان  1998هـ1419، دار الكتب العلمية،     1صالح شعبان، ط  

 الدين بن محمد ايضاً، تنقيح التحقيق بـاب  الذهبي، شمس: انظر. أبي عاتكة الذي قبله أما حديث أنس فلم يذكره 
 أبو عاصم حصن ابن عباس بن قطب، مؤسسـة          :تحقيق) 5/162(مسألة إذا اكتحل بما يصل إلى جوفه أفطر         

 .م2001هـ1422، 1الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، ط/ قرطبة
رق بين سعيد بن أبي سـعيد       وابن عدي في كتابه ف    . الزبيدي الحمصي، وهو مشهور ولكنه مجمع على ضعفه       [) 6(

 ) .أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] وسعيد بن
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 )3( عـن جـده    )2(وليس بالقوى عن أبيه   :  قال )1(اهللا بن أبي رافع   وأخرجه البيهقي عن محمد بن عبيد       
)     وأخرج أبو داود موقوفاً على أنس رضـي  )4()أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم 

أنه كان يكتحل وهـو   ()7( عن عبيد اهللا بن أبي بكر بن أنس بن مالك       )6( أبي معاذ  )5(اهللا عنه عن عتبة   
عتبة بن حميد الضـبي، أبـو معـاذ         : )10(، قال أبو حاتم   )9(إسناده مقارب : ي التنقيح قال ف  ،)8()صائم

، فهذه عدة طرق إن لم يحتج بواحد منها فـالمجموع يحـتج بـه لتعـدد     )11( صالح الحديث  البصري

                                                
لـيس  : ، قال البخاري منكر الحديث، قال ابـن معـين  محمد بن عبيد اهللا بن أبي رافع الهاشمي موالهم الكوفي         ) 1(

. منكر الحديث جد ذاهب، وقال ابن عدي، هو في عداد شـيعة الكوفـة  : ل أبو حاتم بشيء هو وابنه معمر، وقا    
 ) .2/187 (ابن حجر، تقريب التهذيب) 3/634(ميزان االعتدال ) 104(الضعفاء الصغير : انظر

سلم، كان كاتب علي رضي اهللا عنه، روى عن علي ، مولى النبي صلى اهللا عليه و      عبيد اهللا بن أبي رافع المدني     ) 2(
ابن حجر، تقريـب  : انظر. براهيم وعبد اهللا والزهري، وثقة أبو حاتم     ‘وأبي هريرة رضي اهللا عنهم وعنه بنوه        

 ) .250 (الخزرجي، الخالصة) 1/532 (التهذيب
، غلبت عليه كنيته، واختلف في اسمه، وهو قبطـي، كـان   أبو رافع أسلم مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   ) 3(

وزوجه " أنا مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       "للعباس فوهبه للنبي صلى اهللا عليه وسلم فأعتقه، فكان يقول           
ي اهللا عنـه فـي أول       رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم موالته سلمى، وشهد أحد والخندق وما بعدها توفي رض              

ابـن حجـر،    ) 211/43 (ابن حجر، اإلصابة  ) 1/120 (الجزري، ُأسد الغابة  : انظر.خالفة علي رضي اهللا عنه    
 ) .2/421 (تقريب التهذيب

 . باب الصائم يكتحل–كتاب الصيام ) 4/262(رواه البيهقي ) 4(
 .بدون بن] بو معاذعتبة أ[موجودة في كل النسخ والصحيح عدمها الن الراوي اسمه ] بن[) 5(
)6 (     صالح الحديث، صدوق له أوهام، قال أحمـد       : ، وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم      أبو معاذ عتبة بن حميد الضبي :

ابـن حجـر،   : انظر.من السادسة. ضعيف ليس بالقوي: كيف حديثه؟ قال  : كتب من الحديث شيئاً كثيراً، قيل له      
 ) .3/317(التنقيح ) 2/775 (القشيري، الكنى) 6/370(الجرح والتعديل ) 2/4 (تهذيبتقريب ال

، وثقه ابن معين وأبو داود وأحمد بن حنبـل، وأبـو            أبو معاذ عبيداهللا بن أبي بكر بن أنس بن مالك األنصاري          ) 7(
) 1/530 (ابن حجر، تقريـب التهـذيب     ) 5/309(الجرح والتعديل   : انظر. ح الحديث صال: حاتم الرازي وقال  

 ) .249 (الخزرجي، الخالصة
 .كتاب الصيام، باب الكحل عند النوم للصائم) 1399ص/2378رقم (رواه أبو داود ) 8(
 ) .3/317(لتنقيح ا: انظر. لم أجد هذا القول في التنقيح أبداً، أما بقية األقوال فهي كما ذكرها الكمال) 9(
كان أحد األئمة الحفاظ، مشهوراً بـالعلم، مـذكوراً         : أبو حاتم محمد بن المنذر الحنظلي الرازي، قال الخطيب        ) 10(

ابن حجر، تقريـب  ) 3/73(تاريخ بغداد : انظر) . هـ277توفي رحمه اهللا سنة (بالفضل، وثقه النسائي وغيره     
 .) 2/576 (الذهبي، تذكرة الحفاظ) 2/143 (التهذيب

 ) .457-456/ 2(نصب الراية : انظر) 11(
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 عـن   )3( عن أبيـه   )2(في أبي داود عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة            ، وأما ما  )1(الطرق
 فقـال أبـو     )5()ليتقه الصائم : أنه أمر باإلثمد عند النوم وقال     (بي صلى اهللا عليه وسلم       عن الن  )4(جده
ومعبـد وابنـه النعمـان      : ، قال صاحب التنقـيح    )6(هذا حديثٌ منكر  : قال لي يحيى ابن معين    : داود

ضعيفٌ، : ، وعبد الرحمن بن النعمان قال ابن معين       *كالمجهولين إذ ال يعرف لهما غير هذا الحديث         
 .)8(، وال تعارض بين كالميهما إذ الصدق الينفي سائر وجوه الضعف)7(صدوقٌ: وقال أبو حاتم

                                                
ما لم تجتمع فبه صفات الصحيح وال صفات الحسن، وقد سموه باعتبار منشأ الضعف فيه       : الحديث الضعيف هو  ) 1(

السـنة  ) 351(أصول الحديث   : انظر. وللعلماء في العمل به ثالثة أقوال سبق بحثها       . إما في سنده، أو في متنه     
 ) .95(ريع اإلسالمي ومكانتها في التش

. أبو النعمان عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذَةَ، األنصاري، الكوفي صدوق ربما غلط، مـن السادسـة       ) 2(
الهندي، محمد طاهر بن علي، المغنـي       ) 1/501 (ابن حجر، تقريب التهذيب   ) 5/294(الجرح والتعديل   : انظر

 .م1979-هـ1399دار الكتاب العربي، ) 271(لقابهم وأنسابهم في ضبط اسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة وا
أبو عبد الرحمن النعمان بن معبد بن هوذة األنصاري، المدني روى عن أبيه وابن عبد الرحمن ذكره ابن حبان                   ) 3(

 ابن حجر، تقريب التهـذيب    ) 10/455 (ابن حجر، تهذيب التهذيب   : انظر. مجهول: في الثقات، وقال ابن حجر    
)2/304. ( 

الجـزري،   رضي اهللا عنه لم يذكر في        الصحابي معبد بن هوذة بن قيس بن عبادة بن دهيم األنصاري األوسي           ) 4(
الجـزري،  : انظـر . ابن حجر، تهذيب التهذيب  اال الحديث الذي رواه أبو داود وكذلك ابن حجر في            ُأسد الغابة 
 ) .10/224 (ابن حجر، تهذيب التهذيب) 8635/1267 (ابن حجر، اإلصابة) 5/235 (ُأسد الغابة

وذكـره األلبـاني فـي      .  باب الكحل عند النوم للصـائم      –كتاب الصيام   ) 1399ص/2377رقم(رواه أبو داود    ) 5(
وقد روي فـي النهـي   : وقال) 4/262(وذكر رواية أبي داود، والبيهقي    ) 3/75-1014(منكر  : الضعيفة وقال 

) 3/260(، وأعله المنذري فـي مختصـر السـنن    ...عنه نهاراً وهو صائم حديث أخرجه البخاري في التاريخ    
 .بضعف عبد الرحمن بن النعمان

) 74(نزهة النظر في شرح نخبـة الفكـر         : انظر. ما رواه الضعيف مخالفاً للمقبول، ويقابله المعروف      : المنكر) 6(
 ) .38(الح مقدمة ابن الص

 ) .ب من ج/ 212(نهاية * 

 ) .1/281(الدراية ) 457- 2/455(نصب الراية ) 3/316(التنقيح : انظر) 7(
الزيلعـي، تبيـين    ) 3/67 (السرخسي، المبسوط ) 1/366(السمرقندي، تحفة الفقهاء    :  في انظر مسألة اإلكتحال  ) 8(

 ).3/353(حاشية ابن عابدين ) 2/302(الرائق ابن نجيم، البحر ) 1/205(فتاوى قاضيخان ) 1/331(الحقائق 
ومن المسائل التي بحثها العلماء حديثاً عند الحديث عن الكحل في العين للصائم مسـألة القطـرة فـي العـين،             
والخالف الذي جرى آنفاً حول الكحل هو نفس الخالف حول القطرة في العين، وقال الدكتور أحمد بن محمـد                   

ن كالماً حول قطرة العين نصاً، لكن يظهر جلياً من خالل كالمهم حـول قطـرة األذن    ولم أجد للمتقدمي  : الخليل
والكحل في العين أن الضابط عندهم هو كونها منفذاً أو ال، فإذا أردنا معرفة حكم قطرة العـين عنـد الفقهـاء                    

القـول  : كمـا يلـي  أما المعاصرون فقد اختلفوا في قطرة العين . المتقدمين فهو على الخالف السابق في الكحل     
 ==ذهب أكثر أهل العلم إلى أن قطرة العين ال تفطر، وهو قول الشيخ عبد العزيز بـن بـاز، ومحمـد             : األول
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 ]الفرق بين قصد الجمال وقصد الزينة[

، ألنه تُعوِرفَ من زينة النساء، ثم قيد دهن الشارب بذلك أيضاً وليس فيه ذلك،               )1(دون الزينة : قوله 
 الزنية بـه وردت السـنة، فقيـد        )3(ذا لم يكن من قصده،     دهن شعر الوجه إ    )2(يستحسن: وفي الكافي 

، وقد روى أبو داود والنسـائي عـن ابـن           )4(بانتقاء هذا القصد مكانه واهللا أعلم، ألنه تبرج بالزينة        
 ذكر منها التبـرج     -كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكره عشر خالل           (مسعود رضي اهللا عنه     

 .رده بتمامه إن شاء اهللا تعالى في كتاب الكراهية، وسنو)5()-بالزينة لغير محلها 

                                                                                                                                              
الصديق الضرير والشيخ عجيل    . وهبه الزحيلي ود  . محمد حسن هيتو، ود   . فضل عباس، ود  . العثيمين، ود ==

بأن جوف العين ال تتسع ألكثـر       : واستدلوا. هالنشمي، وعلي السالوس، ومحي الدين مستو، ومحمد بشير الشقف        
وإذا ثبت أن حجم القطرة قليل فإنه يعفى عنه، فهو أقـل          ...من قطرة واحدة، والقطرة الواحدة حجمها قليل جداً،       

جميعها  وبأن هذه القطرة أثناء مرورها في القناة الدمعية تُمتَص        . من القدر المعفو عنه مما يبقى من المضمضة       
لى البلعوم، أما الطعم الذي يشعر به في الفم فليس ألنها تصل إلى البلعوم، بـل ألن آلـة التـذوق                     وال تصل إ  

الوحيدة هي اللسان، فعندما تمتص هذه القطرة تذهب إلى مناطق التذوق في اللسان، فتصبح طعماً يشـعر بهـا             
طرة في العين ال تفطر ألنهـا      وأن الق . المريض، هكذا قرر بعض األطباء، وإذا ثبت هذا فهو حاسم في المسألة           

ليست منصوصاً عليها، وال بمعنى المنصوص عليه، والعين ليست منفذاً لألكل والشرب ولـو لطـخ األنسـان      
 .قدميه ووجد طعمه في حلقه لم يفطره؛ ألن ذلك ليس منفذاً فكذلك إذا قطر في عينه

. محمـد األلفـي   . حمد المختار السالمي، د   قال به من المعاصرين الشيخ م     : أن قطرة العين تفطر   : القول الثاني 
ويجاب عنه بأن الكحل محل خالف كما تقدم، واألقرب أنه          . بالقياس على الكحل إذا وصل إلى الحلق      : واستدلوا

وبأن علماء التشريح يثبتون أن اهللا خلق العين مشتملة علـى قنـاة             . ال يفطر به الصائم، فال يصح القياس عليه       
الذي يظهـر  : والراجح. ويجاب عن هذا الدليل بما ذُِكر في الدليل األول للقول األول. عومتصلها باألنف، ثم البل   

 أن أرجح القولين القول األول، وأنه ليس هناك ما يعتمد عليه في جعل قطرة العين مفسدة                 - واهللا تعالى أعلم     -
، وانظر  )19/206(عثيمين  مجموع فتاوى الشيخ محمد ال    ) 33-31(مفطرات الصيام المعاصرة    : انظر. للصيام

، 36ص (2 ج10مجلة المجمـع ع ) 21-20(فقه النوازل   ) 261/ 15(مجموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز       
89 ،329 ،369( ،http://www.saaid.net/book/7/1127.doc 

 .، إباحته للتداوي ال للزينةلكتحال والدهن للرجايقصد به اال) 1(
 .بيستحب، وكالهما صوا) ط( في )2(
 .وال ضرورة لها] من) [ط(في  )3(
 ).1/331(حاشية الشلبي ) 2/303(، البحرالرائق )1/331(الزيلعي، تبيين الحقائق : انظر )4(
 . باب ما جاء في خاتم الذهب–كتاب الخاتم ) 1530ص/4222رقم ( رواه أبو داود )5(

انفرد بإسناد : ب بالصفرة، قال أبو داود   باب الخضا  –كتاب الزينة من السنن     ) 2415ص/5091رقم  (ورواه النسائي   
 منكر، اعتنى به مشهور حسـن،       :)628( تخريج سنن أبي داود      ي في قال الشيخ األلبان  . هذا الحديث أهل البصرة   

 . ، الرياض)دت(، مكتبة المعارف، 1ط

http://www.saaid.net/book/7/1127.doc
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 )2(إن لي جمةً  : ( قال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       )1( عن أبي قتادة رضي اهللا عنه      أوما في الموط  
ربما دهنها في اليوم مرتين مـن أجـل   [فكان أبو قتادة رضي اهللا عنه    ) نعم وأكرمها : أفأرجلها؟ قال 

 فـي قصـد   )4(]، فإنما هو مبالغةٌ من أبي قتادة    )3()نعم وأكرمها (ه وسلم   قول رسول اهللا صلى اهللا علي     
االمتثال ألمر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال لحظ النفس الطالبة للزينـة الظـاهرة، وذلـك ألن                  

 .اإلكرام والجمال المطلوب يتحقق مع دون هذا المقدار
إن :  قـال )5( عليه وسلم يقال له عبيـد أن رجالً من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا(وفي سنن النسائي   

 عـن   )10(فسئل ابن بريدة  )  األرفاه )9( من )8( كثيرٍ )7(]عن[ ينهى   )6(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان      
 ال ما كـان  )12(حد الزينة إلى    والمراد واهللا أعلم الترجيل الزائد الذي يخرج       )11()الترجيل: األرفاه قال 

 الشعث، هذا وال تالزم بين قصد الجمال وقصـد الزينـة، فالقصـد              )13(]الشعر و  [*لقصد دفع أذى    
                                                

، فارس رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، شهد         أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلْدمة األنصاري الخزرجي السلمي          )1(
: أفلح وجهك، فقال  : بارك اهللا في شعره وبشره، وقال     : أحداً وما بعدها، دعا له النبي صلى اهللا عليه وسلم وقال          

 )هـ54(ووجهك يا رسول اهللا، توفي رضي اهللا عنه سنة 
 ).10731/1536 (ابن حجر، اإلصابة، )6/264 (سد الغابةالجزري، ُأ: انظر

 ).1/300(النهاية في غريب الحديث : انظر. من شعر الرأس، وهي ما سقط على المنكبين:  الجمة)2(
  باب اصالح الشعر–كتاب الجامع ) 3/124( رواه مالك في الموطأ )3(
، فإنما هو مبالغةٌ مـن     )نعم وأكرمها (اهللا عليه وسلم    ربما دهنها في اليوم مرتين من أجل قول رسول اهللا صلى            [ )4(

 ).ب(ما بين المعقوفتين ليست في ] أبي قتادة
 غير منسوب رضي اهللا عنه، ذكره ابن مندة، ويحتمل أن يكون من التراجم الذين تمـت         عبيد رجل من الصحابة    )5(

 ).5931/868 (ابن حجر، اإلصابة) 3/563 (لغابةالجزري، ُأسد ا. الترجمة لهم قبله
 .قال) ج(في  )6(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] عن[ )7(
 .كبير) ب(في  )8(
 .عن، وما أثبته أصح) أ(في  )9(
 قاضيها، وثقه ابن معين، وأبو حاتم الرازي، وله أخ  أبو سهيل عبد اهللا بن بريده بن الخطيب األسلمي المروزي         )10(

ابن حجـر،  ، )5/13(الجرح والتعديل : انظر).  وعمره مائة سنة   115توفي رحمه اهللا سنة     (توأم اسمه سليمان    
 .)1/403 (تقريب التهذيب

) 1526ص/4159رقـم  (ورواه أبـو داود  .  باب الترجل–كتاب الزينة ) 2423ص/5241رقم (رواه النسائي   ) 11(
:  قال الشيخ األلباني رحمه اهللا فـي تخـريج سـنن النسـائي    .رفاهن األم باب المهني عن كثير –كتاب الرجل  

 ).5240/790: (انظر. صحيح
. الترجيل تحسين الشعر وتنظيفه وتحسينه، والمفهوم الذي ذكره الكمال ذكره صاحب النهاية في غريب الحديث               )12(

 ).2/203: (انظر
 ).ب من ب/ 248(نهاية * 

 ).ب(ما بين المعقوفتين ليست في ] الشعر و [)13(
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لدفع الشين وإقامة ما به الوقار وإظهار النعمة شـكراً ال فخـراً، وهـو أثـر أدب الـنفس                    : األول
بالخضاب وردت السنة، ولم يكن لقصد الزينة ثم بعد ذلـك           : أثر ضعفها، وقالوا  : وشهامتها، والثاني 

 .)1(ي ضمن قصٍد مطلوٍب فال يضره إذا لم يكن ملتفتاً إليهإن حصلت زينة فقد حصلت ف
 

 ]القدر المسنون في األخذ من اللحية[
وما وراء ذلـك    : )2(بضم القاف، قال في النهاية    القُبضة  ، أي القدر المسنون في اللحية،       وهو: قوله 

ولهـا  أنه كان يأخـذ مـن اللحيـة مـن ط          (يجب قطعه هكذا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           
 أورده أبو عيسى يعني الترمذي في جامعه، رواه من حديث عبد اهللا بن عمـرو بـن                   )3()وعرضها
يعارضه ما في الصحيحين عن ابن عمر رضـي اهللا عنهمـا   :  رضي اهللا عنهما، فإن قلت   )4(العاص

قد صح عن ابـن عمـر        أنه   : فالجواب )5()احفوا الشوارب وأعفوا اللحى   (عنه عليه الصالة والسالم     
 القبضة، قـال محمـد بـن    )6(]ضمة[كان ياخذ الفاضل عن  أنه   ضي اهللا عنهما راوي هذا الحديث     ر

أنـه كـان   ( عن ابن عمر رضي اهللا عنهمـا  )7(أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم  : الحسن في كتاب اآلثار   
 يقبض

                                                
 ).3/354(حاشية ابن عابدين ) 1/331(الزيلعي، تبيين الحقائق : انظر )1(
النهاية شرح الهداية، وهي لإلمام الحسين بن علي بن الحجاج بن علي اإلمام الملقب حسام الـدين والمعـروف                   ) 2(

اللكنوي، الفوائد البهية   ) 116-2/114(القرشي، الجواهر المضية    : هداية انظر بالصغْنَاِقي الحنفي، أول شرح لل    
 ).131(سبقت ترحمته ) 2/2032(حاجي خليفة، كشف الظنون ) 62(

:  باب ما جاء في األخذ من اللحية، قال أبو عيسـى  -كتاب أبواب األدب  ) 1930ص/ 2762رقم  (رواه الترمذي    )3(
 .هذا حديث غريب

أبو محمد عبد اهللا بـن عمـرو ابـن      : والصحيح. يث عبد اهللا بن عمر وابن العاص، وهو خطأ        من حد ) ب(في   )4(
العاص الرباني القرشي، أحد من هاجر هو وأبوه قبل الفتح، كتب عن النبي صلى اهللا عليه وسلم كثيراً، وكـان             

ي رضي اهللا عنه بمصـر  توف(يعترف له أبو هريرة رضي اهللا عنه باإلكثار من العلم، شهد مع أبيه فتوح الشام،     
 ).1/41 (الذهبي، تذكرة الحفاظ) 5509/813 (ابن حجر، اإلصابة) 3/356(أسدالغابة : انظر).  هـ65سنة 

كتـاب  ) 723ص/600رقم (ورواه مسلم   .  باب إعفاء اللحى   -كتاب اللباس ) 501ص/5893رقم  ( رواه البخاري    )5(
 . باب خصال الفطرة–الطهارة 

 ).ج(وفتين ليست في ما بين المعق] ضمة [)6(
 روى عن أبي    وهو الهيثم بن أبي سنان المدني     .وليست في باقي النسخ   ) ط(ما بين المعقوفتين في     ] بن أبي الهيثم   [)7(

حجـر  صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، قال ابن          : هريرة وابن عمر رضي اهللا عنهما، قال أبو حاتم        
ابن حجر، تقريب   ) 413 (الخزرجي، الخالصة ) 11/98 (ابن حجر، تهذيب التهذيب   : انظر. صدوق من الرابعة  

 ).2/327 (التهذيب
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   علي بـن    ورواه أبو داود والنسائي في كتاب الصوم عن          )2() ما تحت القبضة   )1( على لحيته ثم يقص
رأيـت ابـن عمـر    :( قال )6( عن مروان بن سالم المقفع     )5( عن الحسين بن واقد    )4( شقيق )3(الحسن بن 

وكان النبي صلى اهللا عليـه      : )7(]قال[رضي اهللا عنهما يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف و           
 وذكره البخـاري  )8()ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهللا تعالى    : (وسلم إذا أفطر قال   

 )9()اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخـذه        أو   وكان ابن عمر رضي اهللا عنه إذا حج       : (تعليقاً فقال 
 عـن  )10(حدثنا أبو أسـامة  : وقد روى عن أبي هريرة رضي اهللا عنه أيضاً أسنده ابن أبي شيبة عنه             

                                                
 .، وهو الصواب)أ، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] اللحية[) 1(
ة ولفظ الحـديث  باب في الخضاب واألخذ من اللحي) 1/234-1040رقم (رواه محمد بن الحسن في كتاب اآلثار    )2(

 ].أنه كان يقبض على لحيته فياخذ منها ما جاوز القبضة[عنده 
 .عن) أ( في )3(
، روى عنه البخاري ومسلم وبقية السـنة،        أبو عبد الرحمن علي بن الحسن بن شقيق بن دينار العبدي المروزي            )4(

كان عالماً بابن المبارك، وكان من أحفظ النـاس بكتـب عبـد اهللا بـن                :  حنبل وابن معين وقال    وثقة أحمد بن  
الـذهبي، تـذكرة   : انظـر ). هـ215هـ وتوفي رحمه اهللا    137ولد سنة   (المبارك، ذكره ابن حبان في الثقات       

 )6/180(الجرح والتعديل ) 7/298 (ابن حجر، تهذيب التهذيب) 1/370 (الحفاظ
اب كما في المصادر األصلية وليس كما ذكره الكمال نقالً عن نصب الراية الحسن بـن واقـد فهـو                     هذا الصو  )5(

ووهم البعض فجعله الحسين بن واقد المروزي الثقة، وهو أبو عبد اهللا الحسين بن واقد               . ضعيف، وليس بالقوي  
لح الحـديث ومـن خيـار    ليس به بأس، ووثقه ابن معين، وهو صا:المروزي القاضي، ثقة له أوهام، قال أحمد   

-2/373 (ابن حجر، تهذيب التهـذيب    ) 1/66(الجرح والتعديل   : انظر). هـ159توفي رحمه اهللا سنة     (الناس  
-300(العقيلي، أبو جعفر محمد بن حماد المكي،الضعفاء الكبيـر       : انظر). 11/305،  9/246(المحلى  ). 374

 .م، بيروت، لبنان1998هـ1418، 2ة، طتحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمي) 1/251
هذا هو الصواب، وجميع النسخ المقنع، لكن الذي في نصب الراية وكتب التراجم مروان بن سالم المقفع،         : المقفع) 6(

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا أفطر (مصري مقبول من الرابعة، روى عن ابن عمر رضي اهللا عنهما       
ابن حجـر، تهـذيب   : انظر. روى عن الحسين بن واقد، ذكره ابن حبان في الثقات)ديثالح... ذهب الظمأ : قال

 ).373 (الخزرجي، الخالصة) 2/239 (ابن حجر، تقريب التهذيب) 10/93 (التهذيب
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] قال[ )7(
واه النسائي في عمـل اليـوم        باب القول عند اإلفطار ور     -كتاب الصوم ) 1398ص/2357رقم  (رواه أبو داود     )8(

. صحيح على شرط الشـيحين    : وقال) 1/422(وأخرجه الحاكم   . باب ما يقول إذا أفطر    ) 268ص/299(والليلة  
والحديث حسنه الشيخ   . تفرد به علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد          : وقال) 2357(ورواه الدارقطني   

 )2066(األلباني في صحيح أبي داود 
  باب تقليم االظفار–كتاب اللباس ) 5892/501رقم (بخاري تعليقاً  ذكره ال)9(
كان ثبتاً، صحيح الكتاب، ضابطاً للحديث، كَيسـاً صـدوقاً،     : ، قال أحمد  أبو أسامة حماد بن أسامة زيد القرشي       )10(

تـوفي رحمـه اهللا سـنة       ( النسـاك    ن رحمه اهللا من   كتبت بإصبعي هاتين مائة الف حديث وكا      : قال أبو أسامة  
 ).3/2 (ابن حجر، تهذيب التهذيب) 1/321 (الذهبي، تذكرة الحفاظ: انظر) هـ210
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ان أبو هريرة رضـي اهللا     ك: ( قال )5( عن أبي زرعة   )4( من ولد جرير   )3( بن أيوب  )2( عن عمر  )1(شعبة
 فأقّل ما في الباب إن لم يحمل على النسخ كما           )6()عنه يقبض على لحيته فيأخذ ما فضل عن القبضة        

، وعن النبي صلى    )8(روي عن غير الراوي    أنه    مع )7(هو أصلنا في عمل الراوي على خالف مرويه       
كلها، كما هو فعل مجـوس       أو   لبها يحمل اإلعفاء على إعفائها من أن يأخذ غا        )9(]أن[اهللا عليه وسلم    

 وبعض أجناس الفرنج، فيقع بـذلك الجمـع بـين           )10(األعاجم من حلق لحاهم، كما يشاهد في الهنود       
الروايات، ويؤيد إرادة هذا مافي مسلم عن أبي هريرة رضي اهللا عنه عـن النبـي عليـه الصـالة                

                                                
ن، وهو أول من ، أمير المؤمنين في الحديث ثقة حافظ متق أبو بسطام شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي        )1(

لوال شـعبة مـا     : فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابداً، حديثه نحو ألفي حديث، قال الشافعي              
هـ وتوفي رحمه اهللا    82ولد سنة   (وصار علماً يقتدى به وتبعه عليه بعده أهل العراق          . عرف الحديث بالعراق  

ـ 160سنة    ابن حجـر، تقريـب التهـذيب   ، )1/193 (ة الحفاظالذهبي، تذكر ) 9/255(تاريخ بغداد   : انظر)  ه
)1/351.( 

 .عمرو) أ(في  )2(
سـألت  : ، روى عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير روى عن شعبة قال ابن أبي حـاتم  عمر بن أيوب الموصلي    )3(

ميـزان  ) 2/52 ( تقريب التهـذيب   ابن حجر، ) 6/98(الجرح والتعديل   : انظر. هو شيخ كوفي  : أبي عنه، فقال  
 ).5/221(اإلعتدال 

شامي منكـر  : ، روى عن أبيه وابن عمه أبي زرعة بن عمرو، قال أبو زرعة  جرير بن يزيد بن عبد اهللا البجلي       )4(
. ضـعيف :  الثقات، قال في التقريبالحديث، له عندهما حديث واحد في المسح على الخفين، ذكره ابن حبان في 

 )1/127 (ابن حجر، تقريب التهذيب، )2/77 (ابن حجر، تهذيب التهذيب: انظر
، رأى علياً وروى عن جده وأبي هريرة ومعاويـة وعبـد اهللا بـن       أبو زرعة هرم بن جرير بن عبد اهللا البجلي         )5(

 وغيرهم، وأرسل عن عمر بن الخطاب وأبي ذر رضي اهللا عنهم، كان من علماء التـابعين،   عمرو بن العاص،  
ابـن حجـر، تقريـب      ،  )12/99 (ابن حجر، تهذيب التهذيب   : انظر. وثقة ابن معين وغيره، من الطبقة الثالثة      

 )1/344(، الكني )2/424 (التهذيب
 . في األخذ من اللحية ما قالوا–باب ) 5/225-25481رقم ( رواه ابن أبي شيبة )6(
قد فصل األحناف في هذه المسألة، ما إذا عمل الراوي بخالف الحديث قبل الرواية، وقبل بلوغه إيـاه، أو بعـد                      )7(

يـرد الحـديث    : ال يرد الحديث، وفي الثانية والثالثـة      : البلوغ قبل الرواية، أو بعد الرواية، ففي الحالة األولى        
بأن الصحابي مع فضله ودينه ال يجوز أن يترك الحـديث ويعمـل             : واحتجوا. ويكون عمله بخالفه جرحاً فيه    

حاشـية  ) 3/63(البخاري، كشـف األسـرار    : انظر. حتجاجبخالفه إال وقد علم نسخ الخبر فوجب أن يسقط اال         
إذا ترك الراوي العمل بالحديث وافتى بغيـره، لـم    : ، وأما مذهب الشافعية قالوا    )343(المحقق لكتاب التبصرة    

التبصرة فـي أصـول     : انظر. كيف نترك كالم المعصوم إلى من ليس بمعصوم       : قط الحديث وقال الشافعي   يس
 ).343(الفقه، 

 .الواقدي) ب( في )8(
 .أنه يحتمل) ج(وفي ) ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] أن [)9(
 .اليهود، وكالهما صواب، فاألمر يعود على المنع من تقليد الكفار) ب(في  )10(
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الجملة واقعةٌ موقع التعليل، وأمـا       فهذه   )1()جزوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المجوس     : (والسالم
 .)2( فلم يبحه أحد*األخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال 

 
 ]السواك الرطب للصائم[

مـن نفسـه بكونـه       أو   يعني للصائم سواء كانت رطوبته بالماء     الرطب،   وال بأس بالسواك  :  قوله
 .)3(اخضر بعد

                                                
 . باب السواك–كتاب الطهارة ) 723ص /603رقم (واه مسلم ر )1(

 ).أ من ب/ 213(نهاية * 

، )2/302(ابن نجيم، البحر الرائق     ) 332-1/330(الزيلعي، تبيين الحقائق    ) 3/99 (السرخسي، المبسوط : انظر )2(
 ).1/282(ة ، الدراية في تخريج احاديث الدراي)458-2/457(، نصب الراية )3/354(حاشية ابن عابدين 

ن، القـول    ومن المسائل التي بحث العلماء حديثاً قياساً على السواك والمضمضة بخاخ الربو، وللعلماء فيها قوال               )3(
أن بخَّاخ الربو ال يفطر، وال يفسد صوم الصائم، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اهللا، ومحمد               : األول

محمد الخياط واللجنة   . د اهللا بن جبرين، والشيخ الصديق الضرير، ود       بن صالح العثيمين رحمه اهللا، والشيخ عب      
بأن الداخل من بخّاخ الربو إلى المريء ومن ثم إلى المعدة قليل جداً، فال يفطِّر قياساً علـى                  : واستدلوا. الدائمة

مـن   منها أكثـر  وهذا المقدار النازل إلى المعدة يعفى عنه، فإن المتبقي          ... المتبقي من المضمضة واالستنشاق   
وأن دخول شيء إلى المعدة من بخاخ الربو أمر ليس قطعياً، بل مشـكوك              "... القدر الذي يبقى من بخة الربو       

وأنـه ال يشـبه   . ، واليقين ال يزول بالشـك هفيه، أي قد يدخل وقد ال يدخل، واألصل صحة الصيام وعدم فساد   
وأن البخاخ يتبخر وال يصل إلـى المعـدة،         ...لمغذيةاألكل والشرب، بل يشبه سحب الدم للتحليل واإلبر غير ا         

وذكر األطباء أن السواك يحتوي على ثمانية مواد كيميائية، تقي األسـنان،            ...وإنما يصل إلى القصبات الهوائية    
واللثة من األمراض، وهي تنحل باللعاب وتدخل البلعوم، وقد جاء في صحيح البخاري عن عامر بـن ربيعـة                   

أخرجه البخاري معلقاً، في باب سواك      ) لى اهللا عليه وسلم يستاك وهو صائم ما ال أحصي         رأيت رسول اهللا ص   (
فإذا كان عفي عن هذه المواد التي تدخل إلى المعدة؛ لكونها قليلة وغيـر             ) 151ص  (الرطب والسواك للصائم،    

 الربـو يفطِّـر، وال      أن بخاخ : والقول الثاني . مقصودة، فكذلك ما يدخل من بخاخ الربو يعفى عنه للسبب ذاته          
يجوز تناوله في رمضان إال عند الحاجة للمريض، ويقضي ذلك اليوم، وهو قول الدكتور فضل حسـن عبـاس    
والشيخ محمد المختار السالمي، والدكتور محمد األلفي، والشيخ محمد تقي الدين العثمـاني، والـدكتور وهبـة        

 . طريق الفم فهو مفطرأن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن: الزحيلي ودليلهم
 . ولم أقف لهم على دليل آخر سوى ما ذكرته. ويجاب عنه بالدليل األول ألصحاب القول األول

الذي يظهر واهللا أعلم أن بخاخ الربو ال يفطر، فإن ما ذكره القائلون بعدم التفطير وجيـه، وقياسـهم                   : الترجيح
، 76 ص 2 ج 10ع  (مجلة المجمـع    : انظر.  أعلم على المضمضة والسواك قياس صحيح، واهللا سبحانه وتعالى       

 / 19(مجموعة فتاوى الشـيخ محمـد العثيمـين     ) 265/ 15(مجموعة فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز       ) 259
ــرة ) 210، 209 ــيام المعاص ــرات الص ــوازل ) 19-16(مفط ــه الن ــد  ) 8-5(فق ــيد الفوائ ــع ص موق

http://www.saaid.net/book/7/1127.doc. 
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 استدل بالحديث والمعنى، فالحديث ما روى الطبرانـي والـدارقطني           ،)1(رهوقال الشافعي يك  : قوله 
 يبست  )2(]إذا[إذا صمتم فاستاكوا بالغداة وال تستاكوا بالعشي، فإن الصائم          (عنه عليه الصالة والسالم     

 رضـي اهللا عنـه، وفـي        )4(ورواه الدارقطني موقوفاً على علي     )3(،)شفتاه كانت له نوراً يوم القيامة     
سـألت  : )6(بن حنبـل  أحمد   ضعفه ابن معين، وقال عبد اهللا بن       )5(طريقين كيسان أبو عمر القصاب    ال

:  وذكر حديثه هذا فيه، والمعنى     )7(ضعيف الحديث، ذكره في الميزان    : أبي عن كيسان أبي عمر فقال     
 خيـر   مـن (إزالة الخلوف المحمود الخ ولنا قوله عليه الصالة والسالم           أنه   ما ذكره في الكتاب من    

 )9( أخرجه ابن ماجة من حديث عائشة رضي اهللا عنهما والدارقطني، وفيـه            )8()خالل الصائم السواك  

                                                
أنه يكره للصائم السواك بعد الزوال، وال فرق بين صوم النفل والفرض، أما             : فعي وجمهور أصحابه  مذهب الشا  )1(

قبل الزوال فال كراهة في السواك، سواء في ذلك كان العود رطباً أم يابساً، بشرط أن يحترز من ابتالع شـيٍء            
) 2/368(روضة الطـالبين    ) 3/334(الحاوي الكبير   ) 2/138(م  األ: انظر. من العود الرطب، أو من رطوبته     

 ).2/537(الوسيط ) 6/318 (النووي، المجموع
 ).ب(ليست في ] إذا[ )2(
 بـاب   –، كتـاب الصـيام      )2/183-2347(، رواه الدارقطني    )4/78 -3696رقم  (رواه الطبراني في الكبير      )3(

 .يفضع:  وقال)401رقم/1( والحديث ذكره األلباني في السلسلة الضعيفة .السواك للصائم
 والحديث ذكره األلبـاني فـي السلسـلة    . باب السواك للصائم–كتاب الصيام ) 2/183-2348( رواه الدارقطني  )4(

 .ضعيف:  وقال)401رقم/1(الضعيفة 
 . أبو عمر كيسان القصار الغزاوي، وفي التقريب القصاب، موهم ضعيف، من السابعة)5(

 ).2/135 (ابن حجر، تقريب التهذيب) 7/166(الجرح والتعديل ) 5/505(ميزان اإلعتدال  :انظر
ابني عبد اهللا محظوظ مـن      : ، الحافظ ابن الحافظ، قال أحمد     أبو عبد الرحمن عبد اهللا بن أحمد بن حنبل البغدادي          )6(

أن   أعاد علم أبيه، لم يكتب إال عمن أمره أبوه         علم الحديث، ال يكاد يذاكرني إال بما ال أحفظ، كان ثقة ثبتاً فهماً            
ـ 290هـ وتوفي رحمه اهللا     213ولد سنة   (يكتب عنه،     الذهبي، تذكرة الحفاظ) 9/375(تاريخ بغداد   : انظر). ه

 )292 (السيوطي، طبقات الحفاظ، )1/180(، طبقات الحنابلة )2/565(
 المقـريء، اإلمـام     د بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي      أبو عبد اهللا محم   : ميزان االعتدال للحافظ الذهبي وهو     )7(

 سنة، سمع الكثير ورحل،     18الحافظ، محدث العصر، وخاتمة الحفاظ، مؤرخ االسالم، طلب الحديث وهو ابن            
 الشأن والتي ال يستغني عنهـا طالـب     حتى تمكن من العلم، ورحل إليه الناس، وله من المصنفات الكثير، ذات           

الـدرر الكامنـة   ) 2/110(الشوكاني، البدر الطالع : انظر). هـ748هـ وتوفي رحمه اهللا 673ولد سنة (علم،  
 ).5/216(طبقات الشافعية ) 24 (الذهبي، تذكرة الحفاظذيل ) 4/236(

رقم (واك والكحل ورواه الدارقطني      باب ما جاء في الس     –كتاب الصيام   ) 2577ص/1677رقم   (ةرواه ابن ماج   )8(
ـ     .  باب السواك للصائم   –كتاب الصيام   ) 2346-2/183 رقـم   (ةوضعفه األلباني في ضعيف سـنن ابـن ماج
370/129.( 

 .في) أ( في )9(
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1(مجالد(   ولينه بعضهم   * ضعفه كثير )لوال أن أشـق    (والسالم   ، ولنا أيضا عموم قوله عليه الصالة      )2
العصـر  كـل صـالة الظهـر و        إذ يدخل في عموم    )3()على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل صالة      

 وصـححها الحـاكم     )5(وصحيح ابن خزيمـة     النسائي عند وفي رواية ،  )4(والمغرب للصائم والمفطر  
 . وضوء هذه الصلوات*فيعم )6()ءكل وضوعند (وعلقها البخاري 

                                                
، ليس بالقوي، وقد أبو عمرو مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي    : مجاهد، وهو خطأ، ومجالد هو    ) ب(في   )1(

ليس بشيء يرفع حديثاً كثيراً ال يرفعه الناس، وليس هو بقـوي الحـديث،              : تغير في آخره قال أحمد بن حنبل      
 ابن حجر، تقريب التهـذيب    ،  )8/362(الجرح والتعديل   : انظر). هـ244توفي رحمه اهللا سنة     (ضعفه النسائي   

 ).96(روكين الضعفاء والمتكتاب ) 2/229(
 ). أ/ ب / 247(نهاية * 

 ).1/282حاديث الهداية أ، الدراية في تخريج )2/458(نصب الراية : انظر )2(
كتـاب  ) 2087ص  /7رقم  (ورواه النسائي   .  باب السواك  –كتاب الطهارة   ) 1226ص/46رقم  (رواه، أبو داود     )3(

 –كتاب الطهارة   ) 2495ص  /287رقم   (ةماجورواه ابن   .  باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم      –الطهارة  
 .باب السواك

 ).2/459(نصب الراية : انظر )4(
، الحافظ الكبير، شيخ اإلسالم صنف وجـود، واشـتهر          أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري         )5(

مامة والحفظ في عصره بخراسان، حدث عنه الشيخان خارج صحيحيهما، وقال العلمـاء             اسمه، وانتهت إليه اإل   
ابـن كثيـر،   : انظـر ) هـ311 هـ وتوفي رحمه اهللا  223ولد سنة   (فيه كالماً كثيراَ في حفظة وعلمه وتقواه        

 ).2/109(طبقات الشافعية ) 2/720 (الذهبي، تذكرة الحفاظ) 11/149 (البداية والنهاية
 . باب الرخصة بالسواك للصائم بالعشي–كتاب الطهارة ) 7/2087رقم (لنسائي  رواه ا)6(

 باب ذكر الدليل على أن األمر بالسواك أمـر فضـيلة ال   –كتاب الطهارة ) 1/73-140رقم (ورواه ابن خزيمة  
 .أمر فريضة

  .كتاب الطهارة) 1/245 -517رقم ( ورواه الحاكم في المستدرك 
 باب السواك الرطب واليـابس  –عن أبي هريرة رضي اهللا عنه كتاب الصيام ) 151ص   (وذكره البخاري تعليقاً  

 .للصائم
 ).أ من ب/ 249(نهاية * 
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 اهللا تعالى مـن     عند أفضل    بسواكٍ صالةٌ (عنه عليه الصالة والسالم    أحمد    في مسند  )1(]ما[  ولنا أيضاً 
 فيصدق  ، عامة )3(فهذه النكرة وإن كانت في اإلثبات تعم لوصفها بصفة         )2(،)واٍك بغير س  سبعين صالةٍ 

 كما يصدق علـى عصـر       )4(]صالة [ أفضل من سبعين   على عصر الصائم إذا استاك فيه أنها صالةٌ       
 . عن المعارض فإن ما ذكره ال يقوم حجة فهذه خاليةٌ،المفطر

  كراهة االستياك ألنـه بنـاء      )6(]به [ فال يستلزم  :ى وأما المعن  ، ضعيفٌ )5( أما الحديث فإنه مع شذوذه    
، صفرارإل الظاهر على السن من ا     أثره بل إنما يزيل     )8( وهو ممنوع  )7(على أن السواك يزيل الخلوف    

 ولهذا روى عن    ، والسواك ال يفيد شغلها بطعام ليرتفع السبب       ،ذا ألن سببه خلو المعدة من الطعام      وه
 .نا مثل ما قل رضي اهللا عنهمعاذ

                                                
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في] ما [)1(
رواه البيهقي مرفوعـاً فـي      : وقال) 1/244(، والحديث ذكره العجلوني في كشف الخفاء        )272/ 6( رواه أحمد    )2(

وضعفه ابن القيم الجوزية، المنـار المنيـف فـي الحـديث            . وفيه الواقدي، اليحتج به   ) 1/38(السنن الكبرى   
رواه أحمـد وابـن   : م، حلب، وقـال 1970هـ 1390،  1مكتبة المطبوعات اإلسالمية، ط   ) 23-19(الضعيف  

بو يعلى  ورواه أ . إسناده غير قوي  : في صحيحيهما، والبزار في مسنده، وقال البيهقي      ) 1/146(خزيمة والحاكم   
وأخرجـه  ).13(مجموع الفتاوى مجلد    : ضعيف، انظر : ، وقال ابن العثيمين رحمه اهللا     )4738/ رقم(الموصلي  

 )389(ضعيف، وأحاله على المشكاة : وقال) 3519/رقم(األلباني في ضعيف الجامع 
 .بصدفة، وهو خطأ) أ(في  )3(
 ).ب، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] صالة [)4(
: شذَّ عنه يِشـذُّ ويشُـذُّ     :قال ابن منظورفي اللسان   : وهي تخالف سياق النص، والحديث الشاذ لغةً      ] عظيم[) أ(في   )5(

ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقـة مـا ال           : قال الشافعي رحمه اهللا   : وأما اصطالحاً . المنفرد عن الجمهور  
اإلجتهـاد  ) 36(مقدمة ابن الصالح،: انظر. سيروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى النا        

 ).559-547(في علم الحديث وأثره في الفقه اإلسالمي
 ).ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] به [)6(
 ).61 (النسفي، طلبة الطلبة: انظر. تغير رائحة الفم التي تخرج بسبب خلو المعدة من الطعام: الخلوف )7(
 .يحغير مسلم، وكالهما صح) ط(في  )8(
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محمد بن سـلمة     حدثنا)2( رون بن معروف  احدثنا ه  )1(روى الطبراني حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي      
 عن عبد الـرحمن  )7( عبادة بن نسي )6(نع )5( عن أبي عبد الرحمن    )4( حدثنا بكر بن خنيس    )3(الحراني
 ، نعـم : قال ؟ أتسوك وأنا صائم   اهللا عنه،   رضي سألت معاذ بن جبل   : ( قال )8( رضي اهللا عنه   بن غنم 
 ، النـاس يكرهونـه عشـيةً       إن : قلت ، وعشيةً  أي النهار شئت غدوةً    : قال  ؟  أي النهار أتسوك   :قلت

 ،اهللا من ريح المسك  عند   لخلوف فم الصائم أطيب      : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        :ويقولون
 ومـا   ، بفي الصائم خلوف وإن اسـتاك      )9(]البد[ أنه   و يعلم  لقد أمرهم بالسواك وه     ! سبحان اهللا  :فقال

                                                
 البيع المعروف، من شيوخ الطبراني، سمع أحمـد بـن حنبـل             سحق إبراهيم بن هاشم بن الحسين البغوي      إأبو   )1(

ـ 297توفي رحمه اهللا    (والدارمي ووثقوه،    ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن علي بـن محمـد،           : نظرا)  ه
، 1تحقيق محمد ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلميـة، ط          ) 13/97( األمم والملوك    المنتظم في تاريخ  

 ).6/203(تاريخ بغداد . م بيروت1992هـ1212
ه وابن وهب وأحمد ن، الخراز العزيز، نزيل بغداد، ثقة، روى عن ابن عيي      أبو علي هارون بن معروف المروزي      )2(

بعدما عمي من حفظه، وثقة أحمد وابن معين وغيره، توفي رحمـه اهللا            ) 215(بن حنبل، سمع منه ببغداد سنة       
 الخزرجـي، الخالصـة   ،  )9/96(، الجرح والتعديل    )2/313 (ابن حجر، تقريب التهذيب   : انظر. هـ231سنة  

)407( 
، ثقة، وثقة العجلي وابن حبان والحافظ ابن حجـر مـن            أبو عبد اهللا محمد بن سلمة بن عبد اهللا الباهلي الحراني           )3(

الجـرح والتعـديل   ) 2/166 (ابن حجر، تقريب التهذيب: انظر). هـ191توفي رحمه اهللا سنة    (الحادية عشرة   
)3/276.( 

، كوفي عابد سكن بغداد، صدوق له أغالط، أفرط فيه ابن           بكر بن خنيس  : عنبس، وهو ) ب(حنيس، وفي   ) أ(في   )4(
ليس بشيء، ومرة   : يروى عن البصريين والكوفيين أشياء موضوعة، تردد فيه ابن معين، فقال مرة           : حبان فقال 

المجـروحين  : انظـر . ضـعيف : متروك، والنسـائي  : ضعيف، ومرة شيخ صالح ال بأس به، قال الدارقطني        
 ).1344(ميزان االعتدال ) 1/105 (جر، تقريب التهذيبابن ح) 1/195(

ابن : انظر. لم أقف على رواية ابن ماجة له      : ، شامي، مجهول من السادسة، قال المزي      أبو عبد الرحمن التميمي    )5(
 )454 (الخزرجي، الخالصة) 12/153 (حجر، تهذيب التهذيب

 . وهو خطأبن،) ج، ط(في  )6(
، الشامي، قاضي طبرية، روى عن عدد من الصحابة، ثقة فاضل، وثقه            أبو عمر عبادة بن نُسي الكندي األردني       )7(

تـوفي رحمـه اهللا    (ابن معين والنسائي والبخاري وأحمد بن حنبل والعجلي وأبو حاتم وابن حبان وغيرهم كثير             
 ).188 (الخزرجي، الخالصة) 1/395 (ابن حجر، تقريب التهذيب:  انظر)هـ118

، شيخ أهل فلسطين، وفقيه الشام، روى عن عمر وابن مسـعود رضـي              شعري الشامي  عبد الرحمن بن غنم األ     )8(
لى اهللا عليه وسلم ولم يره، اختلف فـي صـحبتة           عنهما، بعثه عمر إلى الشام ليفقه الناس، أدرك رسول اهللا ص          

توفي رضي (له صحبة، وقد روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم، الزم معاذ بن جبل في اليمن          : وقال البخاري 
 ابن حجر، اإلصابة  ) 1/51 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  ) 3/502 (الجزري، ُأسد الغابة  : انظر) هـ78اهللا عنه سنة    

)4952/722.( 
 ).أ، ب، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] دالب[ )9(
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 إال مـن ابتلـى    بل فيه شـر  ما في ذلك من الخير شيء،كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمداً    
 .)1()ببالء ال يجد منه بداً

بيل اهللا  من اغبرت قدماه في س    : ( لقوله عليه الصالة والسالم    ، وكذا الغبار في سبيل اهللا تعالى      :)2(قال
فأما من ألقى نفسـه  ،إنما يؤجر عليه من اضطر إليه ولم يجد عنه محيصاً        و (3))مه اهللا على النار   حر 

  )5(. من األجر شيء)4(]في ذلك [ فما لهفي البالء عمداً
قوله عليـه   إلى المساجد نظراً إلى )8( للمشي )7( تكثيراً )6( من تكلف الدوران    ويدخل في هذا أيضاً    :قيل

  )9().المساجد إلى وكثرة الخطا( والسالم الصالة
 إنما يـؤجر  )10() في اإلسالممن شاب شيبةً ( في طلوع الشيب لقوله عليه الصالة والسالم  عنَّصومن تَ 

 .)11(عليهما من بلى بهما
 لالستشهاد والتقوية وإن لم يحـتج إليـه فـي            نذكر منها شيئاً    مضعفةٌ  أحاديثٌ وفي المطلوب أيضاً   

:  قـال  )13(إسـحاق الخـوارزمي    )12(أبيها ما رواه البيهقي عن إبراهيم بن عبد الرحمن           من ،اإلثبات

                                                
 .يحتمل التحسين) : 402(األلبانى رحمه اهللا فى الضعيفة  قال ).20/70-133رقم ( رواه الطبراني )1(
 .يعني الطبراني )2(
 -كتـاب الجهـاد   ) 10/463-4604رقم  (والحديث رواه ابن حبان في صحيحه       ) حرمه اهللا (حرمها بدل   ) أ( في   )3(

 .ريم اهللا عز وجل على النار األقدام التي اغبرت في سبيلهباب ذكر تح
 ).أ، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] في ذلك[ )4(
هنا انتهى كالم الطبراني أثناء روايته حديث معاذ رضي اهللا عنه، لكنه لم يذكر الحديث السابق، وانما ذكـر             إلى   )5(

 .ث ليدل على كالم الطبراني رحمه اهللا تعالىما دل على معناه واستشهد الكمال بن الهمام بالحدي
 .الدرن، وهو خطأ) أ(في  )6(
 .بكثير) أ( في )7(
 .المشي) أ( في )8(
 . باب فضل اسباغ الوضوء على المكاره–كتاب الطهارة ) 722ص /586( رواه مسلم جزء من حديث رقم )9(
 باب ما جاء في فضل من شاب شيبه في    –كتاب أبواب فضائل الجهاد     ) 1819ص  /1634(رواه الترمذي رقم     )10(

كتـاب  ) 2290ص/3144(هذا حديث حسن صحيح غريب ورواه النسـائي رقـم           : سبيل اهللا، قال أبو عيسى    
 . باب ثواب من رمي بسهم في سهم في سبيل اهللا عز وجل-الجهاد

 ).460-2/459(نصب الراية : انظر )11(
 .ن إبراهيم بن عبد الرحمن هو أبو إسحق، والصواب أبي، أل]حدثنا) [ط(ابن، وفي ) أ( في )12(
ليس بـالمعروف، وال أحاديثـه بالمعروفـة،        : ، قال ابن عدي    أبو اسحق إبراهيم بن عبد الرحمن الخوارزمي       )13(

علي بن محمد، الضـعفاء  ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن : انظر. وخلطوا بينه وبين إبراهيم بن بيطار    
ميـزان االعتـدال   . هـ، بيـروت  1406، دار الكتب العلمية،     1تحقيق عبد اهللا القاضي، ط    ) 1/37(المتروكين  

 ).4/272(الجوهر النقي ) 1/102(المجروحين ) 1/166(
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 ! مـن المـاء   نعم أتراه أشد رطوبةً: قال ؟  أيستاك الصائم بالسواك الرطب    )1( األحول سألت عاصماً (
 قال عن أنس رضي اهللا عنـه عـن      ؟  عمن رحمك اهللا   : قلت ، نعم : قال  ؟  النهار وآخره  )2( أول :قلت

 وقد حـدث عـن       وقال تفرد به إبراهيم بن عبد الرحمن الخوارزمي        .)3()لى اهللا عليه وسلم   النبي ص 
 .)4(عاصم بالمناكير ال يحتج به

كان رسول اهللا صـلى     : ( قال ما عن ابن عمر رضي اهللا عنه      )5(وروى ابن حبان في كتاب الضعفاء     [
 ال يحتج بـه ورفعـه     )8(:] قال )7(وأعله بأبي ميسرة  ،  )6()اك آخر النهار وهو صائم    اهللا عليه وسلم يست   

 .)9(باطٌل
 تعـدد  *  كفى ثبوته عن ابـن عمـر مـع      : قلنا ، من قوله  ماوالصحيح عن ابن عمر رضي اهللا عنه      

 . واهللا سبحانه أعلم)10(الضعيف فيه مع تلك العمومات
                                                

 عن أنس وغيره وعنه أبو حنيفة والسفيانان وغيرهم،     ، روى أبو عبد الرحمن عاصم بن سليمان األحول البصري        )1(
المدائن == == ثقة، لم يتكلم فيه أحد إال ابن القطان بسبب دخوله في الوالية، حيث كان قاضياً ألبي جعفر في                   

) 5/42 (ابن حجر، تهذيب التهـذيب    ،  )1/149 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  : انظر). هـ141توفي رحمه اهللا سنة     (
 ).7/20 (ت ابن سعدالزهري، طبقا

 .أو) أ(في  )2(
. باب السـواك للصـائم  ) 3/430(ورواه الدارقطني . باب السواك للصائم–كتاب الصيام ) 4/272( رواه البيهقي  )3(

ذكره السيوطي في الألليء المصنوعة فـي األحاديـث الموضـوعة           : قال الشيخ األلباني في السلسلة الضعيفة     
أخرجـه النسـائي فـي      : ه إبراهيم يروي عن عاصم المناكير، قال األلباني       ال أصل ل  : ، قال ابن حبان   )2/89(

هـذا  : وقال أبو حـاتم  . والبيهقي في السنن وقد تفرد به إبراهيم بن البيطار، وهو منكر الحديث            القشيري، الكنى 
 ).3/314(التلخيص الحبير : انظر. الحديث اليصح

 .المصدر نفسه: انظر )4(
 .شهور البن حبان البستي هو كتاب المجروحين الم)5(
 )1/44 - 72( رواه ابن حبان في المجروحين )6(
، سكن نهاوند، يروي عن يحيى بن سليم وأهل العراق، يأتي        أبو ميسرة أحمد بن عبد الرحمن بن ميسرة الحراني         )7(

. ق أحاديث الثقات ويلزقها بأقوام أثبات، ال يحل اإلحتجـاج بـه           عن الثقات بما ليس من حديث األثبات، ويسر       
 ).1/144(المجروحين : انظر

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  : (وروى ابن حبان في كتاب الضعفاء عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال            [) 8(
أ(ت في ما بين المعقوفتين ليس:] ، وأعله بأبي ميسرة قال)يستاك آخر النهار وهو صائم.( 

 ).2/460(نصب الراية : انتهى كالم ابن حبان، وانظر )9(
 ).ب من ج / 213(نهاية * 

 كره أبو يوسف السواك الرطب المبلول بالماء، ومنعه في البدائع والتبيين قياساً على بقـاء أثـر المـاء بعـد                      )10(
، الكاسـاني، بـدائع   )1/367(، السمرقندي، تحفـة الفقهـاء       )99/ 3 (السرخسي، المبسوط : انظر. المضمضة
، ابن نجيم، البحر    )2/564 (ابن مازة، المحيط البرهاني   ) 332/ 1(الزيلعي، تبيين الحقائق    ) 106/ 2(الصنائع  
 ).3/356(، حاشية ابن عابدين )2/302(الرائق 
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 ]صوم ستة من شوال[
وعامة المشايخ لـم يـروا بـه        ،  كراهته: عن أبي حنيفة وأبي يوسف     من شوال    صوم ستةٍ ،  فروع 

 .)1(بأساً
 وقـع  )2(]قد[ أنه وجه الجواز ،  وقيل بل تفريقها في الشهر     واختلفوا فقيل األفضل وصلها بيوم الفطر      

اعتقاد لزومها من    إلى   )3(قد يفضى  أنه   وجه الكراهة ،  الفصل بيوم الفطر فلم يلزم التشبه بأهل الكتاب       
 عندنحوه، فأما    أو   اآلن لم يأت عيدنا    إلى   وام لكثرة المداومة ولذا سمعنا من يقول يوم الفطر نحن         الع

 .)4(األمن من ذلك فال بأس لورود الحديث به
 

 ]كراهة صيام أياٍم بعينها مقدسةً عند غير المسلمين[
 مـا    يوماً )6(فإن وافق  والمهرجان ألن فيه تعظيم أيام نهينا عن تعظيمها          )5(ويكره صوم يوم النيروز    

 . كان يصومه فال بأس به
 

                                                
ه وسـلم    ودليل الصيام الستة من شوال حديث أبي أيوب األنصاري رضي اهللا عنه، أن رسول اهللا صلى اله علي                  )1(

كتاب الصـيام، بـاب     ) 899(رواه مسلم   ) من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر          : (قال
 .هذا هو األصل الذي يجب الرجوع إليه. استحباب صوم ستة أيام من شوال تباعاً لرمضان

 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] قد[ )2(
 .يقضي) أ( في )3(
 ذكره الكمال هو العلة التي جعلت اإلمام يقول بالكراهة، وقد تعودت منذ نعومة األظفار وأنـا          ولعل التعليل الذي   )4(

أسمع والدتي والكبار يكررون هذه الجملة التي ذكرها الكمال، وانظر تحقيق المسـالة فـي الكاسـاني، بـدائع           
شـية ابـن عابـدين    وحا) 1/206(فتـاوى قاضـيخان   )2/568 (ابن مازة، المحيط البرهاني   ) 2/78(الصنائع  

 ).278/ 2(، ابن نجيم، البحر الرائق )مطلب في صوم الستة من شوال(، فقد وضعها تحت عنوان )3/375(
معرب فوروز، ومعناه اليوم الجديد، والمراد منه يوم تحل فيه الشمس برج الحمل، وهو أول يوم مـن                : النيروز )5(

أكب األعياد القومية عند الفـرس، والمهرجـان سـبق          السنة اإليرانية، وهو أول يوم في طرف الربيع، وهو          
النيـروز  : التعريف به، وهذان عيدان عند الفرس، وإنما الكراهة في تعمد صيام هذين اليومين، قال الزمخشري    

، فتـاوى  )مادة، نَـورز  (المعجم الوسيط   : انظر. الشهر الثالث من الربيع، والمهرجان اليوم السابع من الخريف        
اإلنصـاف للمـرداوي    ) 125(، الشرنباللي، مراقي الفـالح      )3/302(حاشية ابن عابدين    ) 1/205(قاضيخان  

)3/350.( 
 .واقع) أ( في )6(
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 ]صيام شعبان ووصله برمضان[
 * )1(ن صام شعبان ووصله برمضان فحسن وم

 
 ]صيام األيام البيض[

 البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ما لـم يظـن إلحاقـه               )3( أيام )2(]صوم[ ويستحب  
 .)4(بالواجب

 
 ]صوم يوم عاشوراء[

 للتشبه   فإن أفرده فهو مكروه     وبعده يوماً   قبله يوماً  *  ويستحب أن يصوم   عاشوراء،وم   وكذا صوم ي  
 .)5(باليهود

 

                                                
لم يكن النبي صلى اهللا علية وسلم يصوم شـهرا أكثـر مـن              : ( روى البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت        )1(

) ل ما تطيقون، فإن اهللا ال يمـل حتـى تملـوا           خذوا من العم  : شعبان، فانه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول       
 )1/206(فتاوى قاضيخان : انظر. كتاب الصيام، باب صوم شعبان) 154ص  /1970(

 ).ب من ب/ 249(نهاية * 

 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] صوم [)2(
 .األيام) ب، ج(قي  )3(
يا أبا ذر إذا صمت مـن الشـهر       ( اهللا عليه    قال رسول اهللا صلى   : روى الترمذي عن أبي ذر رضي اهللا عنه قال        )4(

 / 761(قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسـن          ) ثالثة أيام، فصم ثالث عشر، وأربع عشر وخمس عشر        
 .كتاب الصيام باب ما جاء في صوم ثالثة أياٍم من كل شهٍر) 1722ص 

 علية وسلم ال يفطر أيام البيض فـي      كان رسول اهللا صلى اهللا    : (وأخرج النسائي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال        
كتاب الصيام باب صوم النبي صلى اهللا عليه وسلم بأبي هو وأمي وذكر             ) 2239ص /2347) (حضر وال سفر  

 )1/205(فتاوى قاضيخان : انظر. اختالف الناقلين للخبر في ذلك
 ). أ من أ/ 248(نهاية * 

قدم النبـي صـلى اهللا      (بن عباس رضي اهللا عنهما قال       روى البخاري عن سبب صيام النبي يوم عاشوراء، عن ا         )5(
هذا يوم صالح، هذا يوم نجـى اهللا  : ما هذا ؟ قالوا   : فقال. علية وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء       

كتاب الصيام، باب صـوم  ) فأنا أحق بموسى منكم وأمر بصيامه: بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى، قال  
 ).156ص  / 2004(يوم عاشوراء 

فإذا كان العام المقبل    (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم        :  رضي اهللا عنهما قال    وروى مسلم عن عبد اهللا بن عباس      
) فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           : قال ابن عباس  ) إن شاء اهللا صمنا يوم التاسع     

 )1/206(فتاوى قاضيخان : انظر).860ص/2666(ب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء كتا
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 ]صوم يوم عرفة والتروية للحج وغيره[
     وللحاج إن كان يضعفه عن الوقوف والدعوات فالمسـتحب           وصوم يوم عرفة لغير الحاج مستحب 

  .)1(تركه
الله باألهم في ذلك الوقت اللهم إال أن يسيء خلقـه فيوقعـه    ألنه إلخ  يكره وهي كراهة تنزيهٍ    :وقيل

 .في محظوٍر
 .)3(صوم المسافر )2(]في [ عن أداء أفعال الحج وسيأتيهوكذا صوم يوم التروية ألنه يعجز

  
 ])4(صوم الصمت[

 ولحاجتـه إن    ويكره صوم الصمت وهو أن يصوم ال يتكلم يعني يلتزم عدم الكالم بل يتكلم بخيـرٍ                
 .عنت

 
 ]صوم الوصال والدهر[

 له ومبني العبادة    طبعاً يصير أو    ولو يومين ويكره صوم الدهر ألنه يضعفه       )5(ويكره صوم الوصال   
 .)6(على مخالفة العادة

                                                
سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صـوم يـوم     : روى مسلم عن أبي قتادة األنصاري رضي اهللا عنه قال          )1(

اٍم من كـل    جزء من حديث طويل، كتاب الصيام، استحباب ثالثة أي        ) يكفر السنة الماضية والباقية   : عرفة ؟ فقال  
 ).3/301(حاشية ابن عابدين ) 1/205(فتاوى قاضيخان : وانظر. شهر، وصوم يوم عرفة، واإلثنين والخميس

 ).ج، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] في[ )2(
 ).1/332(حاشية الشلبي ) 1/205(فتاوى قاضيخان ) 2/568 (ابن مازة، المحيط البرهاني: انظر )3(
 ).3/302(حاشية ابن عابدين ) 2/79(المصادر نفسها والبدائع : انظر.  فإنهم يفعلون ذلكوألنه تشبه بالمجوس )4(
بأن : بصوم يومين ال فطر بينهما، وفسره في الخانية       :  صوم الوصال فسره أبو يوسف ومحمد رحمهما اهللا تعالى         )5(

أليام المنهية المختارة أنـه ال    إذا أفطر في ا   : الخزرجي، الخالصة يصوم السنة وال يفطر في األيام المنهية وفي         
فتـاوى قاضـيخان   ) 2/568 (ابن مـازة، المحـيط البرهـاني   ) : 3/303(حاشية ابن عابدين   : انظر. بأس به 

 ).1/332(حاشية الشلبي ) 1/205(
. نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الوصال        : (روى البخاري عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال          

 .)153ص/1962(كتاب الصيام، باب الوصال )  أني أطعم وأسقىمإني لست مثلك: قال. تواصلانك : قالوا
: ُأخبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنـي أقـول  : (روى البخاري عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال  )6(

فإنك ال تسـتطيع ذلـك      : ي، قال قد قلته بأبي أنت وأم    : قومن الليل ما عشت، فقلت له     صومن النهار وأل  واهللا أل 
إني : قلت. فطر، وقم ونم، وصم من الشهر ثالثة أيام فان الحسنة بعشرة أمثالها وذلك مثل صيام الدهر               أفصم و 

فطـر  أصم يوماً و  : فقال. إني أطيق أفضل من ذلك    : قلت. فطر يومين أفصم يوماً و  : قال. أطيق أفضل من ذلك   
ال أفضل : إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى اهللا عليه وسلم    : قلتف. يوماً، فذلك صيام داود عليه السالم     

 ).154ص  / 1976(كتاب الصيام، باب صوم الدهر ). من ذلك
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 ]حرمة صوم يومي العيد والتشريق[ 
 .)1(وال يحل صوم يومي العيد وأيام التشريق 

 
 ]صوم يوٍم وإفطار يوٍم[

 . )2( وأفطر يوماًيوماًوأفضل الصيام صوم داود صم  
 

 ]صوم يوم الجمعة منفرداً[
 . رحمهما اهللا)3( أبي حنيفة ومحمٍدعند وال بأس بصوم يوم الجمعة منفرداً 
 

 ]كراهة أن تصوم المرأة والمملوك إال تطوعاً[
ذا السيد إال إ   إلى   وكذا المملوك بالنسبة  ،  وله أن يفطرها   )4( وال تصوم المرأة التطوع إال بإذن زوجها      

 . بالسيد في ماله في ذلك عليه فإن ضرره ضرر)5(وال ضرر، كان غائباً
 

                                                
لم يرخص في أيام التشريق إال لمن لم يجـد     :  قاال اروى البخاري عن عائشة وعبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهم           )1(

وروى البخاري عن أبي عبيد مولى بـن أزهـر   .  صيام يوم النحر  كتاب الصيام باب  ). 156 / 1997. (الهدي
 هذان يومان نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صـيامهما،    : شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فقال      : قال

كتاب الصيام باب صيام يوم     ) 155ص  /1990. (كلون فيه من نسككم   أيوم فطركم من صيامكم، واليوم اآلخر ت      
 ).1/332(حاشية الشلبي ) 1/206: (فتاوى قاضيخان: انظر. الفطر

 .) 186(  البخاري عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهماالسابق الذي رواه انظر الحديث )2(
سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال) 155ص / 1985( روى البخاري    )3(

كتاب الصيام، باب صوم يوم الجمعـة، وإذا أصـبح          ) ال يوماً قبله أو بعده    ال يصم أحدكم يوم الجمعة إ     : (يقول
 . صائماً يوم الجمعة فعليه أن يفطر

ثبت في السنة طلبه والنهـي      : وقد حقق ابن عابدين في صيام يوم الجمعة منفرداً وكان ترجيحة المنع حيث قال             
يه وظائف، فلعله إذا صـام ضـعف عـن          ن ف ألعنه، واآلخر منهما النهي كما أوضحه شراح الجامع الصغير          

جاء حديث في كراهته، إال أن يصوم قبله أو بعده، فكان اإلحتياط أن يضـم إليـه يومـا    : قال أبو يوسف .فعلها
 وهذا الحق الذي يجب المصير إليه، : أقول). 3/301(حاشية ابن عابدين : انظر. آخر

السـمرقندي، تحفـة   : انظر المسائل السـابقة . هو مذهبيوقد قال اإلمام أبو حنيفة رحمه اهللا إذا صح الحديث ف         
 ).3/301(حاشية ابن عابدين ) 1/344(الفقهاء 

ال تصوم امرأة وبعلها شاهد إال بإذنه غيـر  : ( روى أبو داود عن أبي هريرة قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   )4(
اب الصيام باب المراة تصـوم بغيـر   كت) 1405ص  /2458) (رمضان، وال تأذن في بيته وهو شاهد إال بإذنه  

 . وقد صححه الشيخ األلباني في صحيح سنن أبي داود.إذن زوجها
 .ضرورة) ب(في  )5(
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 ]كفارة الظهار للملوك[
كفارة الظهـار     باشره كالمنذور وصيامات الكفارات كالنفل إال       وجب على المملوك بسببٍ    وكل صومٍ 

 )3(]إن شاء اهللا تعالى[)2(يتعلق به من حق الزوجة كما ستعلم في الظهار )1(لما
 

 ]ل في العوارض المبيحة لعدم الصومفص[
، والسـفر ،  المرض،  األعذار المبيحة للفطر  .  بالتأخير ةٌيِرهذا الفصل في العوارض وهي ح     : فصٌل 

والجوع كذلك  ،  والعطش الشديد ،  ر إذا لم يقدر عليه    بوالكَ،  بولدها أو   ر بها ض إذا أَ  ع، والرضا والحبل
 ،عن العمل وخشيت الهـالك بالصـوم       ة إذا ضعفت  مكاَأل،   العقل نقصان أو   ،ف منهما الهالك  ٍيإذا خِ 

 ، الهـالك يِشوالعمل الحثيث إذا خُ، العمارة في األيام الحارة إلى وكذا الذي ذهب به متوكل السلطان  
 .نقصان العقلأو 

 ،يقاتل العدو في شهر رمضان ويخاف الضعف إن لم يفطـر           أنه    الغازي إذا كان يعلم يقيناً     :ا وقالو
 .)4(مقيماً أو كان بل الحرب مسافراًويفطر ق

 
 ]إباحة الفطر للمريض[

، وجـه قولنـا أن قولـه        )6(كقولنا أنه    الظاهر من كالم أصحابهم    ،)5(قوله وهو يعتبر خوف الهالك     
لكـن  ،  يبيح الفطر لكل مريضٍ    )7(علَى سفٍَر فَِعدةٌ ِمن َأياٍم ُأخَر﴾      أو   ﴿فَمن كَان ِمنْكُم مِريضاً   : تعالى

                                                
 .ال) ب، ج(في  )1(
 ).1/332(حاشية الشلبي ) 1/201 (الشيخ نظام، الفتاوى الهندية: انظر )2(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] إن شاء اهللا تعالى[ )3(
ابن مـازة، المحـيط     ) 334-1/333(الزيلعي، تبيين الحقائق    ) 359- 1/358( السمرقندي، تحفة الفقهاء     :انظر )4(

حاشـية ابـن    ) 135(الشرنباللي، مراقي الفالح    ) 305- 2/302(ابن نجيم، البحر الرائق     ) 2/566 (البرهاني
 ).360-3/358(عابدين 

في مبيحـات  : فصل: لنووي في روضة الطالبين حيث قال    مذهب الشافعية الذي أشار إليه صاحب الهداية ذكره ا         )5(
فالمرض والسفر مبيحان بالنص واإلجماع، وكذلك من غلبه الجـوع أو           (الفطر في رمضان وأحكامه، ما نصه       

العطش، فخاف الهالك فله الفطر وإن كان مقيماً صحيح البدن، ثم شرط كون المرض مبيحاً أن يجهده الصـوم              
 ).ماله عدا ما ذكرناه من وجوه المضار في التيمممعه، فلحقه ضرر يشق احت

وإن لـم يقـدر علـى       :  الشيرازي حيث قال   الشيرازي، المهذب  والذي يظهر أن الكمال يقصد ما ذكره صاحب          )6(
وإن ..... ء وجب عليه القضاءىفإذا بر. الصوم لمرض يخاف زيادته ويرجو البرء، لم يجب عليه الصوم لآلية          

.  ثم مرض أفطر ألنه أبيح له الفطر للضرورة، والضرورة موجودةٌ فجاز له الفطـر        أصبح صائماً وهو صحيح   
 ).2/539(الوسيط ) 436/ 1(مغني المحتاج ) 1/326 (الشيرازي، المهذب: انظر

 .184: سورة البقرة، االية )7(
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 أو  ء البـر  )1(إبطـاء  أو    بزيادة المرض  القطع بأن شرعية الفطر له إنما الحرج وتحقق الحرج منوطٌ         
مجرد الوهم، بل هو غلبة الظن عن        )2(]جتهاد غير واال [ثم معرفة ذلك باجتهاد المريض    ،  فساد عضوٍ 

 .طبيب ظاهر الفسق وقيل عدالته شرط بإخبار أو تجربٍة أو أمارٍة
 الخـوف   : وخاف أن يمرض سئل عنه القاضي اإلمام فقـال         لمرض لكن الضعف باقٍ    فلو برأ من ا   
 .ليس بشيٍء

 .)3( حمى فأكل قبل أن تظهر يعني في يوم النوبة ال بأس بهلو كان له نوبةَ: وفي الخالصة
 

 ]صوم المسافر في رمضان[
يحك ذلك عنه إنما هـو   ولم )4(اوالحق أن قوله كقولن،  الفطر أفضل: اهللاهالشافعي رحم  وقال   :قوله 

 .والحديث الذي رواه في الصحيحين وسنورده،  رحمه اهللا)5(مذهب أحمد
علَـى   أو ﴿فَمن كَان ِمنْكُم مِريضـاً  ال يجوز الصوم لهذا الحديث ولقوله تعالى  أنه   : وقول الظاهرية 

﴾اٍم ُأخَرَأي ةٌ ِمنفٍَر فَِعدفال يجوز قبل السببفجعل السبب في حقه إدراك العدة )6(س . 
 . والصوم في أفضل وقتي الصوم أفضل منه في غيره،ولنا أن رمضان أفضل الوقتين: قوله 

عناه ونسـنده بمـا روينـا       من  فال يفيد وإن مطلقاً    ،أفضل في حق صوم المقيم     أنه    إن أردتم  :فإن قيل 
 .وتلونا

                                                
 .إبطال) أ( في )1(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] جتهاد غيرواال[ )2(
) 2/566 (ابن مازة، المحيط البرهـاني    ) 1/333(الزيلعي، تبيين الحقائق    ) 3/137 (ي، المبسوط السرخس: انظر )3(

 ).3/360(حاشية ابن عابدين ) 1/192(الموصلي، االختيار ) 2/303(ابن نجيم، البحر الرائق 
 .لقولنا، وهو خطأ) ب، ج( في )4(

م إن كان ال يتضرر بالصوم فهو أفضل، وإال         واعلم أن للمسافر الصوم والفطر، ث     : قال النووي : مذهب الشافعي 
مغنـي  ) 6/265 (النووي، المجموع ) 3/304(الحاوي الكبير   ) 2/370(روضة الطالبين   : انظر. فضلأفالفطر  
 ).2/539(الوسيط ) 1/437(المحتاج 

 .ويظهر من قول الشافعية ما قاله الكمال أنه موافق للمذهب
 ).3/283(اإلنصاف ) 465/ 1(الكافي ) 312/ 2(ناع كشاف الق) 102 -3/99(المغني :  انظر)5(
إن آخر األمرين من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم          : وانظر قول الظاهرية، قال ابن حزم     . 196: سورة البقرة  )6(

إيجاب الفطر من رمضان في السفر، فلو كان صوم رمضان في السفر قبل ذلك مباحاً لكان منسوخاً بآخر أمره                   
 ).6/250(المحلى : انظر. ه وسلمصلى اهللا علي
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 ومـا رويـتم     )1(﴾مكُ لَ ريوا خَ ومص تَ نَأو﴿في رمضان    * وجهه عموم قوله تعالى    ،نختار الثاني : قلنا
فـرأى  ،  أنه عليه الصالة والسالم كان فـي سـفرٍ         ( بسببه وهو ما روى في الصحيحين      مخصوص

  )2( ) ليس من البر الصيام في السفر: فقال، قالوا صائم ؟ ما هذا: فقال،لل عليه قد ظُ ورجالًزحاماً
 

   إلـى  أن النبي صلى اهللا عليه وسلم خرج عام الفتح   ( رضي اهللا عنه   )3( عن جابرٍ  وكذا ما روى مسلم 
  إن :فقيل لـه  ،  فشربه   من ماءٍ   فصام الناس ثم دعا بقدحٍ     )4(،كراع الغميم  [مكة في رمضان حتى بلغ    

 به بدليل مـا ورد  ** )7( على أنهم استضروا)6(]محموٌل) )5( أولئك العصاة: فقال ،بعض الناس قد صام   
 فـي   )9( ورواه الواقـدي   )8() الناس قد شق عليهم الصوم      إن :فقيل له ( فيه   ةفي صحيح مسلم في لفظ    

                                                
 ).أ من ب / 250(نهاية * 

 .184: ،  اآليةسورة البقرة )1(
كتاب الصيام، باب قول النبي صلى اهللا عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر       ) 152ص   / 1946(رواه البخاري   )2(

اب جواز الصوم والفطـر     كتاب الصيام، ب  ) 856ص   / 2612(ورواه مسلم   ). ليس من البر الصيام في السفر     (
 .في شهر رمضان للمسافر في غير معصية

 الصحابي الجليل، الفقيه، مفتـي المدينـة،   أبو عبد اهللا جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حزم الخزرجي األنصاري             )3(
مع  شهد ماً كثيراً نافعاً وكان من المكثرين في الحديث، الحافظين للسنن،         حمل عن النبي صلى اهللا عليه وسلم عل       

تـوفي  (عمره    عشرة غزوة، وصفين مع علي رضي اهللا عنه، عمي في آخر           يالنبي صلى اهللا عليه وسلم ثمان     
) 1054/166 (ابـن حجـر، اإلصـابة     ) 377/ 1 (الجزري، ُأسد الغابة  : انظر)  سنة 94 هـ وعمره    74سنة  

 ).1/43 (ذكرة الحفاظالذهبي، ت
 .مكان قريب من مكة )4(
كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر فـي غيـر              ) 856ص   / 2610(رواه مسلم   )5(

 .معصية
أولئـك  : إن بعض الناس قـد صـام، فقـال        : كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء، فشربه، فقيل له           [ )6(

 ).أ(ا بين المعقوفتين ليست في م] محمول) العصاة
 .استنصروا به) أ(في  )7(

 ).ب من أ/ 248(نهاية ** 
كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر مـن غيـر     ) 856ص   / 2611(رواه مسلم    )8(

 .معصية
الحافظ البحر، لم اسق ترجمتـه      : ، قاضي بغداد، قال الذهبي    أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن واقد األسلمي المدني          )9(

هنا، التفاقهم على ترك حديثه، وهو من أوعية العلم، لكنه ال يتقن الحديث، وهو رأس في المغـازي والسـير                    
تبه، وكان له رئاسة وجاللة وصورة عظيمة، روى عنه الشافعي ومحمد بن سعد كا     .... ويروي عنه كل ضرب   

ـ 207توفي رحمه اهللا سنة     (كذبه أحمد، وقال ابن معين والنسائي ليس بثقة          ) 3/3(تـاريخ بغـداد     : انظر).  ه
) 92(الضعفاء والمتروكين للنسائي    كتاب  ) 9/363 (ابن حجر، تهذيب التهذيب   ) 1/348 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  

 .)149 (السيوطي، طبقات الحفاظ
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والعبرة وإن كـان لعمـوم اللفـظ ال لخصـوص       )1()وكان أمرهم بالفطر فلم يقبلوا    ( وفيه   3المغازي
ففـي  ،   في الصوم في السـفر     فإنها صريحةٌ ،   للمعارضة بين األحاديث   لكن يحمل عليه دفعاً   ،  السبب
 على الصيام فـي      قوةً )3(]في [يا رسول اهللا أجد   : (قال أنه   )2(ضي اهللا عنه   ر  عن حمزة األسلمي   مسلٍم
 ومـن   من اهللا فمن أخذ بها فحسـن  هي رخصةٌ:قال عليه الصالة والسالم؟ اح  جنفهل على،  السفر

 . )4()أحب أن يصوم فال جناح عليه
 عليه وسلم فمنا الصائم      اهللا اهللا صلى كنا نسافر مع رسول     ( اهللا عنه    يأنس رض وفي الصحيحين عن    

 .)5() الصائمىالمفطر علومنا المفطر فلم يعب الصائم على المفطر وال 
خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم فـي            ( رضي اهللا عنه     )7( ما عن أبي الدرداء    )6(ماوفيه

ـ    حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة        شديدٍ بعض غزواته في حرٍ    إال  ئماالحر وما فينـا ص
 .)9( فهذه تدل على جواز الصوم)8()رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

                                                
 

هـ 1404،  3تحقيق مارسدن جونس، عالم الكتب، ط     ) 2/802(ر بن واقد، المغازي      رواه الواقدي، محمد بن عم     )1(
 .م، بيروت1984

أسـد  : انظـر ).هـ61توفي رضي اهللا عنه سنة (، صحابي جليل أبو صالح حمزة بن عمرو بن عويمر األسلمي    )2(
 ).1/434 (القشيري، الكنى) 2073/299 (ابن حجر، اإلصابة) 2/71(الغاية 

)3( ]ما بين المعقوفتين ليست في ] في)أ، ج.( 
 .كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر) 858ص  /2629رقم ( رواه مسلم )4(
كتاب الصيام، باب لم يعب أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم بعضهم            ) 152ص   / 1947رقم  (رواه البخاري    )5(

كتاب الصيام، باب جواز الصيام والفطر في       ) 856ص  / 2620رقم  (ورواه مسلم   . عضا في الصوم واإلفطار   ب
 .شهر رمضان للمسافر في غير معصية

 .وفيما) ط( في )6(
هو حكيم األمة، شـهد  : ، صحابي جليل، يقال أبو الدرداء عويمر بن عامر بن مالك بن زيد األنصاري الخزرجي    )7(

 إلـى  أحب الموت اشـتياقاً : أحد وما بعدها وكان عالم أهل الشام ومقرئ دمشق وفقيههم وقاضيهم، وكان يقول         
 لخطيئتي، توفي رضي اهللا عنه قبل أن يستشهد عثمان          ربي، وأحب الفقر تواضعاً لربي، وأحب المرض تكفيراً       

الـذهبي،  ) 7081/1025 (ابن حجر، اإلصـابة   ) 6/104 (الجزري، ُأسد الغابة  :  انظر .رضي اهللا عنه بسنتين   
 ).1/24 (تذكرة الحفاظ

 ولعله تابع للباب الذي قبله وهو       اًكتاب الصيام، باب، ولم يضع له عنوان      ) 152ص   /1945رقم  ( رواه البخاري    )8(
 كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم  )850ص /2630(ورواه مسلم   . باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر       

 .والفطر في السفر
الموصـلي،  ) 333 /1(الزيلعي، تبيـين الحقـائق   ) 1/358(السمرقندي، تحفة الفقهاء ) 30(متن القدوري   : انظر)9(

 ).1/192(االختيار 
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وثم            صـفوان بـن    عن    عن الزهري   ما يدل على خالفه وهو ما في مسند عبد الرزاق أخبرنا معمر
 رضـي   )4( عن كعب بن عاصم األشعري     )3( عن أم الدرداء   )2( صفوان بن أمية الجمحي    )1(عبد اهللا بن  
 :)5(]قال[وسلم  اهللا عليه النبي صلىعن  (اهللا عنه
 وهذه لغة بعض أهل اليمن يجعلون مكان األلف والالم األلـف            )6()مسفرأمصيام في   أر  ب من أم  ليس
 .والميم

                                                
 .عن وهو خطأ) أ( في )1(
 المكي القرشي كان زوج الدرداء بنت أبي الـدرداء رضـي اهللا    صفوان بن عبد اهللا بن صفوان بن أمية الجمحي )2(

كان قليل الحديث، وقال العجلي مدني ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه النسائي، من               : عنه، قال ابن سعد   
 الخزرجي، الخالصة ،  )1/368 (هذيبابن حجر، تقريب الت   ) 4/427 (ابن حجر، تهذيب التهذيب   : انظر. الثالثة

)174.( 
 الدرداء، كانت فقيهة عالمة، عابدة، مليحة جميلة، واسعة العلم،        ي، زوجة أب   أم الدرداء هجيمة الوصابية الحميرية     )3(

ا معاوية رضـي اهللا عنهـا   خطبه. وافرة العقل، روت الكثير عن أبي الدرداء وسلمان وعائشة رضي اهللا عنهم    
 ابن حجر، تهذيب التهذيب   ) 1/53 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  : انظر. فأبت، توفيت رحمها اهللا بعد الثمانين هجرية      

 ).25 (السيوطي، طبقات الحفاظ) 2/621 (ابن حجر، تقريب التهذيب) 465/ 12(
ا، م، صحابي نزل الشام ومصر، كان من أصحاب السقيفة، له حديثان هذا منه أبو مالك كعب بن عاصم األشعري      )4(

ابن حجر، تهـذيب    ) 7667/1123 (ابن حجر، اإلصابة  ) 4/507 (الجزري، ُأسد الغابة  : انظر. رضي اهللا عنه  
 ).434/ 8 (التهذيب

 ).ط(ليست في ] قال[ )5(
من طريـق   ) 387 ح   19/172(لطبراني في الكبير    عن عبد الرزاق بنفس السند، أخرجه ا      ) 5/434(رواه أحمد    )6(

" السـنن   " وأخرجه البيهقـي فـي      . عبد اهللا بن أحمد، عن أبيه به، ولفظه ليس من أم بر أم صيام في أم سفر                
 في مصنف عبد الرزاق بهـذا اللفـظ،   - كما أشار المصنف -من طريق عبد الرزاق به، وال يوجد    ) 4/242(

وقال شعيب  ). 563-2/562 -4469(المصنف  : انظر. س السند الذي ذكره الكمال    وإنما بالرواية العادية، وبنف   
 .إسناده صحيح): 23679 ح 85 – 39/84(األرنؤوط في تخريجه لمسند اإلمام أحمد 

وهـذا إسـناد ظـاهره    : قلـت ... شـاذُ بهذا اللفظ  ): 1130( في الضعيفة    – رحمه اهللا    -وقال الشيخ األلباني    
أن : وذكـر الخطيـب فـي الكفايـة       . ت رجال مسلم، وعلته الشذوذ ومخالفة الجماعة      الصحة، رجاله كلهم ثقا   

بعد أن ذكره باللفظ الثـاني مـن        ) 2/205(التلخيص  " قال الحافظ في    ) 281ص  (الصحابي صحفه على لغته     
يـه  ، ويحتمل أن يكون النبي صـلى اهللا عل وهذه لغة لبعض أهل اليمن، يجعلون الم التعريف ميماً  : رواية أحمد 

وسلم خاطب بها هذا األشعري كذلك ألنها لغته، ويحتمل أن يكون األشعري هذا نطق بها على ما ألـف مـن                     
 .لغته، فحملها عنه الراوي، وأداها باللفظ الذي سمعها به، وهذا الثاني أوجه عندي، واهللا أعلم
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عـن   )2( وما في ابن ماجه عن عبد اهللا بن موسى التيمي          ،)1(في مسنده  أحمد   وعن عبد الرزاق رواه   
 قـال   : قـال  )5( عن أبيه  )4( عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف           )3(أسامة بن زيد  

 وأخرجه البـزار    )6()صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر       ( اهللا عليه وسلم   اهللا صلى رسول  
 حدثنا أسامة بن زيد به ثم قال هذا حديث أسنده أسـامة بـن زيـد                 )7(عن عبد اهللا بن عيسى المدني     

  .)8(يونسوتابعه 

                                                
والدراية ) 2/461( نصب الراية    :باقي مسند األنصار، وانظر   ) 5/434( رواه أحمد عن عبد الرزاق بنفس السند         )1(

 ).1/283(في تخريج أحاديث الهداية 
ما أرى بحديثه بأسـاً،     :  قال أبو حاتم   ، صدوقٌ كثير الخطأ،   أبو محمد عبد اهللا بن موسى بن محمد التيمي المدني          )2(

يرفـع  : كل بلية منه، وثقة العجلي، وقال ابن حبان       :  قال أحمد  .حله ذاك ليس م : يحتج به بحديثه؟ قال   : قال ابنه 
ابن ). 5/167(الجرح والتعديل،   : انظر. ال يتابع : حتجاج به، وقال العقيلي   الموقوف ويسند المرسل ال يجوز اال     

 ).5405(المقتنى ) 216 (الخزرجي، الخالصة) 6/44 (حجر، تهذيب التهذيب
ليس بشيء، روى عن نافع مناكير،      : تركه القطان بآخر، وقال   : ، قال أحمد  موالهم المدني أبو زيد أسامة بن زيد       )3(

ليس به بأس، ووثقه الدوري وقال غيـره حجـة،    : ثقة صالح، وقال الدارمي   : ضعفه ابن معين، وقال أبو يعلى     
ـ 153(قال ابن حجر صدوق يهم، توفي رحمه اهللا سنة           ابـن  ) 1/208 (ابن حجر، تهذيب التهذيب   : انظر). ه

 ).26 (الخزرجي، الخالصة) 1/53 (حجر، تقريب التهذيب
، قيل اسمه كنيته، وقيل عبد اهللا، كثير الحديث، وإمـام مـن   أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني    ) 4(

توفي رحمـه اهللا  (العلماء وكان من كبار أئمة التابعين، كان يتفقه ويناظر ابن عباس رضي اهللا عنهما ويراجعه         
السـيوطي، طبقـات    ) 12/115 (ابن حجر، تهذيب التهـذيب    ) 163 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  : انظر) 194سنة  
 ).30 (الحفاظ

، أحد العشرة المبشرين بالجنـة، أسـلم قـديما          ري أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزه           )5(
ومناقبه شهيرة، وكان من المهاجرين األولين إلى الحبشة وإلى المدينة، وآخى صلى اهللا علية وسلم بينه وبـين                  

الجـزري،  : انظر). هـ32(سنة اهللا عنه السعد بن الربيع وهو واحد من الستة أصحاب الشورى، توفي رضي     
 القشيري، الكنـى  ) 1/494 (ابن حجر، تقريب التهذيب   ) 4945/720 (ابن حجر، اإلصابة  ) 3/495 (ُأسد الغابة 

)2/717.( 
-498(وذكره األلباني في الضعيفة    . كتاب الصيام باب اإلفطار في السفر     ) 2576ص   / 1666 (ةرواه ابن ماج   )6(

 .موضوع: وقال) 2/89-624ورقم (منكر، : وقال) 1/713
وهو أبو محمد عبـد   ).2/462(نصب الراية   : انظر.  كما سيأتي   هو عبد اهللا بن موسى بن إبراهيم التيمي المدني         )7(

لـيس بـذلك،   : ال يحتج به، وقال: اهللا بن موسى بن إبراهيم بن طلحة التيمي صدوق كثير الخطأ، قال أبو حاتم    
يرفـع الموقـوف ويسـند      : ثقة وقال ابن حبان   : ال يتابع، قال العجلي   : كل بلية منه، وقال العقيلي    : وقال أحمد 

الخزرجـي،  ) 45-6/44 (ابن حجر، تهـذيب التهـذيب     : انظر. يحتج بحديثه : المرسل، قال الحافظ ابن حجر    
 )216 (الخالصة

  ().يلي سبقت ترجمتهيونس األ )8(
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 على عبد    وغيره عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه موقوفاً            )1(ورواه ابن أبي ذئب   
 .الرحمن

 ثم أفطر   )3(كان خروجه عليه الصالة والسالم حين خرج فصام حتى بلغ الكديد          ( )2( ولو ثبت مرفوعاً  
 .ـ اه)5( على نسخهدليالً )4()وأمر الناس بالفطر

خرج عليه الصالة والسالم عام الفتح      (حيحين عن ابن عباس رضي اهللا عنهما      واعلم أن هذا في الص    
 .قال الزهري وكان الفطر آخر األمرين )6()في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر

 البزار عبـد  )8(]أي غير:[وقال غيره، عبد اهللا بن عيسى، يعني البزار ،   هكذا قال  )7(:وقال ابن القطان  
شبه بالصواب وهو عبد اهللا بن موسى بن إبراهيم بن محمد ابن طلحة بن عبيـد  اهللا بن موسى وهو أ   

وهذا مما يتمسك به القائلون بمنع      ،  )10(به  التيمي القرشي يروى عن أسامة بن زيد وهو ال بأس          )9(اهللا
 . باعتبار ما كان آخر األمر)11(]ال غيرهم [الصوم

                                                
 المدني، ثقة فقيه فاضل، وثقة أحمد       أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب القرشي العامري             )1(

سـنة   ولد(ر بالمعروف، كان رجالً صالحاً يأم: ما أدري، وقال: وابن معين، سئل أحمد عن رميه بالقدر ؟ فقال 
) 2/184 (ابن حجر، تقريب التهذيب) 7/314(الجرح والتعديل  : انظر). هـ150هـ وتوفي رحمه اهللا سنة      80

 ).2/296(تاريخ بغداد 
 .موقوفاً) أ(في  )2(
الجـزري، ُأسـد   :  الكديد هي منطقة بين عسفان وقديد على اثنين وأربعين ميالً من مكة المكرمة، انظر هـامش  )3(

 ).2/275 (لغابةا
 ).3/238، 1025( رواه البزار في مسنده رقم )4(
 / 2(كثر لالستدالل في التحـقيــق      أ، وكذلك بتوسع    )2/262(التخريج السابق بكامله في نصب الراية       :  انظر )5(

 ).220-219(وللداللة على ذلك انظر االعتبار في الناسخ والمنسوخ ). 96 - 94
كتاب الصيام، باب إذا صام أياماً من رمضان ثم أفطـر، ورواه مسـلم     ) 152ص   / 1944( رواه البخاري رقم     )6(

 .كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية) 856ص / 2610(رقم 
، الحافظ أحد األئمة، كان من سادات أهل زمانه، وهو          أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان التميمي البصري األحول         )7(

توفي . (الذي مهد ألهل العراق رسم الحديث وأمعن في البحث عن الثقات وترك الضعفاء، ثقة متقن حافظ قدوة                
ابن ) 1/298 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  ) 135 /14(تاريخ بغداد   : انظر).  سنة 120 هـ وله    298رحمه اهللا سنة    

 ).11/216 (، تهذيب التهذيبحجر
 ).ط(ليست في ]أي غير[ )8(
 .عبد) أ(في  )9(
 ).2/462(نصب الراية :  انظر)10(
 .ال غيره) أ(وفي ) ب، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] ال غيرهم [)11(
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 مـن  ى من إهمال أحدهما واعتبار نسـخه   التعارض بحسب الظاهر والجمع ما أمكن أول      : فالحاصل 
، العصـيان  إلـى     ما ورد من نسبة من لم يفطر       )1(]حمل[والجمع بما قلنا من     ،   فيه  قاطعةٍ  داللةٍ غير

 خصوصا وقد ورد ما قدمناه من نقل وقوعها فيجب          ،وفطره بالكديد على عروض المشقة     وعدم البر 
 . وأوفق لكتاب اهللا تعـالى      مجيءٍ واستقامةَ **   الجواز أقوى ثبوتاً   *  وأحاديث المصير إليه خصوصاً  

  اُهللايـد ِريعلَى سفٍَر فَِعدةٌ ِمن َأياٍم ُأخَـر   أو ﴿فَمن كَان ِمنْكُم مِريضاً  بعد قوله سبحانه     قال اهللا تعالى  
 واليسر أيضـاً  ،  بإرادة اليسر  )4(]إدراك العدة [ إلى    التأخير )3( فعلل )2(﴾رس الع مكُ بِ يدِر ي اَلَ و رس الي مكُِب

 به لموافقـة   مستضٍر)6(]عليه غير[ بل قد يكون اليسر في الصوم إذا كان قوياً     ،   في الفطر  )5(ال يتعين 
ت على هذا الزمان ما لم تتـوطن علـى غيـره            ن وألن النفس توط    تخفيفاً )7(ساءنتالفإن في ا  . الناس

 ،]185،البقـرة [﴾  رخَ أُ اٍمي أَ ن مِ ةٌدِعفَ﴿ :مراد بقوله وبهذا التعليل علم أن ال     )8(فالصوم فيه أيسر عليه   

 *يحل له التأخير   ﴾رخَ أُ اٍمي أَ ن مِ ةٌدِعفَ﴿ المعنى أو   ،عدةً ذلك بل المعنى فأفطر فعليه     ليس معناه يتعين  
 )9(.رإليها ال كما ظنه أهل الظواه

 

                                                
 ).أ، ب(ما بين المعقوفتين ليست في ] حمل[ )1(

 ).، ج/ب /214(نهاية * 

 ).ب من ب/ 250(نهاية ** 

 .185: سورة البقرة، االية )2(
 .لعل) أ( في )3(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] إدراك العدة [)4(
 .تعيين) ج( في )5(
 ).ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] عليه غير[ )6(
 افتعال مـن  التأخير جاءت من: اإلتساء، والصواب االنتساء، من نَسَأ الشيء ينْسؤه وَأنْسَأه، والمعنى) ب، ط( في  )7(

 ).3/426(تاج العروس، مادة نسأ، الفائق : النساء، انظر
 .على علتها) ج(على عدمها، وفي ) ب( في )8(

 ).أ من أ/ 249(نهاية * 

الزيلعي، تبيين  ) 1/192) (2/96(الكاساني، بدائع الصنائع    ) 3/93 (السرخسي، المبسوط ) 1/400(الحجة  : انظر )9(
ابن نجيم، البحـر  ) 3/361(حاشية ابن عابدين    )566 - 2/565 (لمحيط البرهاني ابن مازة، ا  ) 1/333(الحقائق  
 ).2/304(الرائق 
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 ]ما جاء في قضاء ما أفطره المريض والمسافر[
 ، وهـو أن    بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمـد        حاوي رحمه اهللا فيه خالفاً     وحكى الط  :قوله 

  وأقام يوماًعندهما يلزمه إذا صح إنما يلزمه قدر مـا   الكل فيلزم اإليصاء بالجميع وعند محمٍد قضاء 
1(تفاق في القضاء وهو إنما يلزمه قدر الصحة واإلقامةوالصحيح اال،  وأقامصح(. 

 
 ]ذر بالصيامما جاء في الن[

، فصـح يومـاً  ،  مـثالً  صوم شهٍروهو ما إذا قال المريض هللا علي  ،  وأن الخالف إنما هو في النذر     
 أن النـذر  :وجه الفرق لهمـا  ،وعند محمد رحمه اهللا قدر ما صح، فعندهما يلزمه الكل واإليصاء به  

، فال شيء عليـه ، ض ومات من ذلك المر)2(]في المرض  [فإذا وجد منه  ،  هو السبب في وجوب الكل    
فإن صصار كأنه قال ذلك في الصحةح . 

ألن ،  فكذلك هذا بخـالف القضـاء     ،   لزمه الكل  )3(،والصحيح لو قاله ومات قبل إدراك عدة المنذور       
 بذلك   إنما يصح على تقدير كون النذر      )4(السبب هو إدراك العدة وحقيقة هذا الكالم المذكور في النذر         

 بل هـو    ،لتظهر فائدته في اإليصاء    حِصوإال لزم الكل وإن لم ي     ،   المرض  في حالة   شيئاً  موجبٍ غير
 .)6( لتصرف المكلف ما أمكن التعليق تصحيحاً)5( بالصحة وإن لم يذكر أدواتمعلقٌ

 

                                                
 ).2/305(البحر االئق ) 1/334(الزيلعي، تبيين الحقائق ) 91-3/90 (السرخسي، المبسوط: انظر )1(

أن كافة المتـون   على الحامل والمرضع، على الرغم من   يضاًأن هذا الحكم ينطبق     أ: ذكر ابن عابدين  : مالحظة
 .خصت هذا الحكم بالمريض والمسافر فقط

مـن  : ولم أر من صرح بأن الحامل والمرضع كذلك، لكنه يتناولهما عموم ما جاء في البدائع              : وذكر في البحر  
البـدائع  : انظـر .  لزمهما بل وال خصوصيةشرط القضاء بالقدرة على القضاء، فعلى هذا إذا زال الخوف أياماً          

) 2/566 (ابـن مـازة، المحـيط البرهـاني       ) 54(مختصر الطحاوي   ) 3/77 (خسي، المبسوط السر) 2/102(
 ).2/308(ابن نجيم، البحر الرائق ) 362-3/361(حاشية ابن عابدين ).1/192(الموصلي، االختيار 

 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] في المرض[ )2(
 .النذر) ب، ج(في  )3(
 .المنذور) ب( في )4(
 .ذوات، وهو خطأ) أ(في  )5(
 ).2/567 (ابن مازة، المحيط البرهاني: انظر )6(
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 ]النذر المعلق[
فيجب ،   الصحة عندفينزل  ،   كذا يلَ إن شفى اهللا مريضي فلله ع      :)1(النذر مما يتعلق بالشرط، كقوله     و
 . على ما قلنا)2( في المعنىمعلقاً  ثم يعجز عنه لعدم إدراك العدة فيجب اإليصاء كما لو لم يجعلالكل

 أو   لوجوب القضاء على المريض    فهل المراد أن إدراك العدة سبب     ،   السبب إدراك العدة   :وأما قولهم 
 .)3(قدر بقدره وسبب القضاء إدراك العدة فيت:فصرح في شرح الكنز فقال في الفرق المذكور، األداء

أن سبب القضاء على مـا اعترفـوا         األول   وعلى ظاهر ،  )4(وفي المبسوط جعله سبب وجوب األداء     
، كما ذكره فـي المبسـوط     [بصحته هو سبب وجوب األداء فيكون إدراك العدة سبب وجوب األداء            

  حرمـة   ال يسـتلزم   )5(] سبب وجوب األداء   :فإن قال ،  ويلزمه عدم حل التأخير عن أول عدة يدركها       
 . التأخير عنه)6(]وجوب[

إذ ال مانع من هذا االعتبار سـوى        ،   نفس رمضان سبب وجوب األداء على المريض       )7(فليكن:  قلنا
ويلزمه اإليصاء بالكل إذا لم يدرك العدة كمـا هـو           ،   لزم إذ هو األصل    فإذا كان منتفياً  ،  ذلك الالزم 

 .)8(قول محمد على رواية الطحاوي
أنـه  ( لمـا روى     ،)9( وقال الشافعي رحمه اهللا عليه الفدية إن أخره بغير عذر          ، وال فدية عليه   :قوله

 حتـى أدركـه     )10( فلم يصـم   مرض في رمضان فأفطر ثم صح       عليه الصالة والسالم قال في رجلٍ     

                                                
 .لقوله) أ(في  )1(
 .المعين) أ( في )2(
 ).1/334(الزيلعي، تبيين الحقائق : انظر )3(
 ).3/94 (السرخسي، المبسوط: انظر )4(
سـبب وجـوب    : قـال ، ويلزمه عدم حل التأخير عن أول عدة يدركها، فإن           السرخسي، المبسوط كما ذكره في    [ )5(

 ).ب(ما بين المعقوفتين ليست في ] األداء
 .ا) ج، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] وجوب[ )6(
 .فلكن) أ( في )7(
الزيلعـي،  ) 1/364(تحفة لفقهـاء    ) 2/104(الكاساني، بدائع الصنائع    ) 95-3/94 (السرخسي، المبسوط : انظر )8(

 ).136(لفالح الشرنباللي، مراقي ا) 1/334(تبيين الحقائق 
إذا كان عليه قضاء أيام من رمضان ولـم  : فصل: الشيرازي، المهذب مذهب الشافعي في تأخير القضاء، قال في   )9(

يكن له عذر، لم يجز له أن يؤخر إلى أن يدخل رمضان آخر، فإن أخره حتى أدركه رمضان آخر وجب عليـه         
 .لكل يوم مد من الطعام

روضـة الطـالبين   ) 1/441(مغني المحتـاج   ) 2/554(الوسيط  ) 1/343 (لمهذبالشيرازي، ا ) 2/143(األم  : انظر
)2/384.( 

 .يصح) ب(في  )10(
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ولنـا   )1() مسـكيناً  ويطعم عن كل يومٍ   ، ثم يصوم الذي أفطر فيه     ،يصوم الذي أدركه   (:رمضان آخر 
فـال    قيد فكان وجوب القضاء على التراخـي   )2(]من غير  [﴾رخَ أُ  من أيامٍ  ةٌدِعفَ ﴿ :إطالق قوله تعالى  

 ثابت ففي سنده إبراهيم بـن   رواه غير  وما  لألولى من المسارعة   تارك أنه    شيء غير  يلزمه بالتأخير 
 .)4( من اتهم بالوضعوفيه أيضاً،  كان يكذب: قال أبو حاتم الرازي،)3(نافع

 
 ]الحامل والمرضع تفطر[

 :الذخيرة إلى    ما وقع في بعض الحواشي معزياً      دري،  ولديهما )5(]أنفسهما أو  [ إذا خافتا على   :قوله 
بخـالف األم فـإن األب يسـتأجر          لوجوب اإلرضاع عليها بالعقد    )6(من أن المراد بالمرضع الظئر    

 .)8( تفيد أن ذلك لألم القدوري أيضاً عبارة غيروكذا، )7(غيرها

                                                
 .وم متفرقاً حتى جاء رمضان آخرصكتاب الصيام، باب المفطر يمكنه أن ي) 4/253(رواه البيهقي  )1(

 الحكم عن مجاهد عن أبي وروى هذا الحديث إبراهيم بن نافع الجالب عن عمر بن موسى بن وجيه عن          : قال البيهقي 
 .هريرة رضي اهللا عنه، وليس بشيء، إبراهيم وعمر متروكان

 .فيه إبراهيم بن نافع وابن وجيه ضعيفان: وقال". باب " كتاب الصيام ) 2/177 -2320رقم (ورواه الدارقطني 
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] من غير[ )2(
: ، روى عن عمر بن موسى الوجيهي وغيره، قال أبو حـاتم       لبصري الناجي  أبو اسحق إبراهيم بن نافع الجالب ا       )3(

منكر الحديث عن   : وقال. وعمر متروك . ال بأس به، كان حدث عن عمر بن موسى الوجيهي بأحاديث بواطيل           
 ).1/117(لسان الميزان ) 1/198(العتدال ميزان ا) 2/141(الجرح والتعديل : انظر. الثقات والضعفاء

) 3/361(حاشـية ابـن عابـدين       ) 1/336(الزيلعي، تبيين الحقـائق     ) 2/105(الكاساني، بدائع الصنائع    : انظر )4(
 ).136(الشرنباللي، مراقي الفالح 

 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] أنفسهما أو [)5(
. لسان العرب، مادة ظـأر : انظر. ة اتخذت ولداً ترضعه من غير ولدهاهي المرضعة المستأجرة أو المرأ :  الظئر )6(

سئل شيخ اإلسالم عن صغير رضيع مبطون يخـاف موتـه بهـذا     ": مجموع النوازل "قال في المحيط نفالً عن      
وله ظئر، ويزعم األطباء إن شربت كذي يبرأ الصغير، وتحتاج الظئر أن تشـرب ذلـك نهـاراً فـي                   . الدواء

ابـن مـازة، المحـيط    : انظـر . نعم إذا قال األطباء البصراء بذلك     :  اإلفطار بهذا العذر؟ قال    رمضان، هل لها  
 ).2/556 (البرهاني

: انظـر . لحاق المرضع الظئر باألم لوجوبه عليهـا بالعقـد        إ له   رجح في الدر المختار وحاشية ابن عابدين تبعاً        )7(
 ).71-3870(ابن نجيم، البحر الرائق ) 3/359(حاشية ابن عابدين 

متن القـدوري   : انظر. والحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهما أفطرتا وقضتا وال فدية علهما           : عبارة القدوري  )8(
 ).1/399(الحجة ) 136(الشرنباللي، مراقي الفالح ) 1/336(الزيلعي، تبيين الحقائق ) 31(
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 اهللا عليه وسـلم     اهللا صلى  ** أن رسول ( رضي اهللا عنه     * )1(حديث وهو ما روى أنس    وكذا إطالق ال  
وألن  )2() إن اهللا وضع عن المسافر الصوم وشطر الصالة وعن الحبلـى والمرضـع الصـوم               :قال

على األم ديانةًاإلرضاع واجب .  
 

 ]الحامل والمرضع إذا أفرطتا ال فدية عليهما[
 الفاني في حكـم هـو وجـوب الفديـة           )3(ن الحامل والمرضع بالشيخ    أي كال م   ، هو يعتبره  :قوله 

 .)6(الولد في الفرع أنه )5(]الصوم غير [ من لم يلزمه)4(]به [انتفع أنه بجامع، بإفطاره
  إذ ال مماثلـة تعقـل بـين الصـوم واإلطعـام      ، على خالف القياس  بشرع الفديةقلنا القياس ممتنع

الفديـة لعجـزه     إلى    عليه الصوم بالعمومات ثم ينتقل     )8(]يجب[شيخ   ألن ال  ، داللة متعذر  )7(واإللحاق

                                                
وكعب أخو قشير، له صحبة، نزل البصـرة، روى عـن           : الكعبي، قالوا :  وقيل نس بن مالك القشيري   أأبو أمية    )1(

) 435/84 (ابن حجر، اإلصـابة   ) 1/119 (الجزري، ُأسد الغابة  : انظر. النبي صلى اهللا عليه وسلم حديثاً واحداً      
 ).1/379 (ابن حجر، تهذيب التهذيب

 

 ).أ من ب/ 251(نهاية ** 

. كتاب الصيام، باب ما حاء في الرخصة في اإلفطار للحبلى والمرضـع           ) 1717ص  / 715رقم  ( رواه الترمذي    )2(
حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن وال نعرف ألنس هذا عن النبي صلى اهللا عليه وسـلم             : قال أبو عيسى  

/ 2276رقـم  (ورواه النسـائي  ... غير هذا الحديث الواحد، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهـل العلـم             
) 2576ص  / 1667رقم  (ورواه ابن ماجة    . ب الصيام، باب وضع الصيام عن الحبلى والمرضع        كتا 2235ص

كتاب الصيام، باب الحامـل  ) 4/231(ورواه البيهقي . كتاب الصيام، باب ما جاء في االفطار للحامل والمرضع    
 . والمرضع ال تقدران على الصوم افطرتا وقضتا بال كفارة كالمريض

وعلـى تقـدير سـالمته مـن     ...  بين البيهقي في هذا الباب اضطراب سند هذا الحديث     :قال في الجوهر النقي   
اإلضطراب، ليس هو بمطابق لهذا الباب، إذ حقيقته وضع الصيام عنهما إذ ال قضاء عليهما كما أنه ال كفـارة                    

)4/231.( 
 .والشيخ) أ( في )3(
 ).أ، ج(ما بين المعقوفتين ليست قي ] به [)4(
 ).أ، ب(ما بين المعقوفتين ليست في ] يرالصوم غ[ )5(
إن الحامل والمرضع إن خافتا من الصوم على أنفسيهما أفطرتا وقضـتا، وال فديـة               :  مذهب الشافعي رحمه اهللا    )6(

عليها كالمريض، وإن خافتا على نفسيهما وولديهما فكذلك، وإن خافتا على نفسيهما أفطرتا وقضتا، وفي وجوب                
والمقصود . ال تجب على المرضع دون الحامل     :والثالث  . تستحب: والثاني.  أظهرها الفدية  :األول: الفدية أقوال 

/ 3(الحاوي الكبير   ) 1/440(مغني المحتاج   ) 2/143(األم  : انظر. أن تخرج عن كل يوم مداً من طعام       : بالفدية
 ).1/66(التنبيه ) 2/224 (الشربيني، اإلقناع) 2/328(روضة الطالبين ) 292

 .اإللحاق بدون واو) أ(في  )7(
 ).ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] يجب [)8(
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بل أجيز لهـا  ،  الصومخُلٍْف غير[ إلىولم ينتقل عنها شرعاً  ،  والطفل ال يجب عليه بل على أمه      ،  عنه
 .)2(] هو الصومخلٍف[ إلى  على الولد)1(التأخير فقط رحمةً

 
 ]الشيخ الفاني ال قضاء عليه وعليه الفدية[

 الـدفع   ، وحاصـل  مقام الصيام في حقه    )3(]في [ بل أقيمت الفدية   ،لشيخ فإنه ال قضاء عليه    بخالف ا  
 عـن الصـوم     فإنه في األصل وجوب الفديـة عوضـاً       ،  اختلف الحكم في األصل والفرع     أنه   فيهما

 . )4(لسقوطه بها وال سقوط في الحامل
 

 ]الخالف في فدية الشيخ الفاني[
  رحمه اهللا ألنـه عـاجز  )6(وهو مذهب مالٍك، ال فدية عليه   أنه   )5(وعن الطحاوي ،   ويطعم الخ  :قوله 

وهـذه  ، والمسافر قبـل أن يقـيم  ، حِصالمريض إذا مات قبل أن يكفكان ، الموت إلى    مستمراً عجزاً
 ، )7(اآلية منسوخةٌ

                                                
وال ضرورة وعلى الـذين  ) أ(ما بين المعقوفتين جملة سابقة مكررة هنا في         ] والطفل ال يجب عليه بل على أمه      [ )1(

 .لها) يطيقونه فدية طعام مسكين
الزيلعي، تبيين الحقائق   ) 3/99 (سي، المبسوط السرخ: انظر). أ(ما بين المعقوفتين ليست في      ] خلف هو الصوم   [)2(

الشرنباللي، ) 3/365(حاشية ابن عابدين    ) 2/308(ابن نجيم، البحر الرائق     ) 2/566(المحيط  ) 1/336-337(
 ).136(مراقي الفالح 

 ).ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] في [)3(
ابن مازة، المحيط   ) 1/397(الحجة  ) 1/337(ق  الزيلعي، تبيين الحقائ  ) 100-3/99 (السرخسي، المبسوط :  انظر )4(

 ).1/207 (الشيخ نظام، الفتاوى الهندية) 1/193(الموصلي، االختيار ) 2/567 (البرهاني
 ).1/337(الزيلعي، تبيين الحقائق ) 55(مختصر الطحاوي :  انظر)5(
 ).1/479(المعونة ) 1/210(المدونة : انظر )6(
 محمد بن أحمد األنصاري، الجامع ألحكام القـرآن المشـهور بتفسـير القرطبـي               القرطبي، أبو عبد اهللا   :  انظر )7(

والطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان في تفسـير           . م1972هـ  1352،  2دار الفكر، ط  ) 2/286(
 .م، بيروت1980هـ 1400، 4دار المعرفة، ط) 2/132(القرآن المشهور بتفسير الطبري 
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ـ د ِفهونَيقُِط يينى الِذلَعو﴿لما نزلت هذه اآلية    ( رضي اهللا عنه     وعن سلمة بن األكوع    اآليـة  )1(﴾ةٌي 
  )2().كان من أراد أن يفطر ويفدى فعل حتى أنزلت اآلية التي بعدها نسختها

 )4(قُونَهوطَالذين ي  وعلى﴿   أنه سمع ابن عباس رضي اهللا عنه يقرأ        ( اهللا ه رحم )3(عطاءولنا ما روى    
والمـرأة   ، وهي للشيخ الكبير   . ليست بمنسوخة  :قال ابن عباس رضي اهللا عنه       ﴾ فدية طعام مسكين  

 عـن  ي رواه البخاري وهو مـرو )5() مسكيناًال يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يومٍ     الكبيرة
 أحـد  علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وغيرهم من الصحابة رضي اهللا عنهم ولم يرو عن       

  .)6(منهم خالف ذلك فكان إجماعاً
ألنـه ممـا ال يقـال    ،  مقـدماً ما ليست بمنسوخٍة لو كان لكان قول ابن عباس رضي اهللا عنه   وأيضاً

 فجعله منفيـاً  ،   في نظم كتاب اهللا تعالى      لظاهر القرآن ألنه مثبتٌ    ألنه مخالفٌ ،  بالرأى بل عن سماع   
 . ما يضمر حرف ال في اللغة العربيةوكثيراً، لبتة اقدم عليه إال بسماع ال ي)7(بتقدير حرف النفي
ـ  تَ ن أَ مكُ لَ  اهللاُ نِيبي﴿وفيه  ،   أي ال تفتأ   )8(﴾فًَوس ي ركُذْ تَ ُؤاْتَفْ تَ ِهللا﴿تَافي التنزيل الكريم      أي  )9(﴾والُِض

 .)10(﴾مكُ ِبيدِم تَن َأياِسور﴿ أن ال تضلوا
                                                

 184: البقرة األيةسورة  )1(
كتاب الصيام، باب نسخ قول اهللا تعالى ﴿َ علَى الَِّذين يِطيقُونَه ِفديـةٌ طَعـام          ) 861ص  / 2865رقم  ( رواه مسلم    )2(

﴾همصفَلْي رالشَّه ِمنكُم ن شَِهدِكيٍن﴾ بقوله ﴿مِمس. 
لَِّذين يِطيقُونَـه ِفديـةٌ طَعـام       كتاب الصيام، باب نسخ قوله تعالى ﴿َ علَى ا        ) 1523ص  (وذكره البخاري تعليقاً    

 .ِمسِكيٍن﴾
كتاب الصيام، باب نسخ قوله تعالى ﴿َ علَى الَِّذين يِطيقُونَه ِفديةٌ طَعام            ) 1395ص/ 2315رقم  (ورواه أبو داود    

 ِمسِكيٍن﴾
 .ونَه ِفديةٌ طَعام ِمسِكيٍن﴾كتاب الصيام، باب ما جاء َ﴿علَى الَِّذين يِطيقُ) 1726ص/ 798رقم (ورواه الترمذي 

انتهت اليه فتوى اهل مكة، وكان ثقة فقيهـا عالمـا كثيـر،    : ، قال ابن سعدأبو محمد عطاء بن أبي رباح المكي   )3(
 رباح، قال أبـو   فقال تسألوني وفيكم ابن أبي    ¸أدرك مائتي صحابي، قدم ابن عمر رضي اهللا عنهما مكة فسألوه            

الذهبي، تذكرة الحفـاظ  : انظر). هـ114توفي رحمه اهللا سنة (ما رأيت أفضل منه، لكنه كثير اإلرسال      : حنيفة
 ).7/199 ( تهذيب التهذيبابن حجر،) 154(المراسيل ) 1/98(

 ).2/286(تفسير القرطبي ) 2/132(تفسير الطبري : انظر. يطيقونه) أ( في )4(
َأياما معدوداٍت فَمن كَان ِمنْكُم مِريضـا     ﴿: كتاب التفسير، باب قوله تعالى    ) 369ص/ 4505قم  ر( رواه البخاري    )5(

 ).184: (﴾ سورة البقرة اآلية...أو علَى سفٍَر
 ).2/200(السنن الكبرى للبيهقي : وانظر). 152(انظر ذلك تعليقاً عند البخاري  )6(
 .النهي) أ(في  )7(
 ).85: (اآلية سورة يوسف، )8(
 ).176: (سورة النساء، اآلية )9(
 ).15: (سورة النحل، اآلية)10(
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  :)1(] القيسامرؤ وقال[
 ــين ــت يم ــرحفقل ــداً اهللا أب   قاع

 

       3( وأوصـالي  )2(ولو قطعـوا رأسـي لـديك( 
 

  
 . ال أبرح:أي

 .)6(]ال تنفك [: أي)5(ه حتى تكونَ بهالٍكتَ ما حيي تسمعتنفك: )4(] القيسامرؤ [وقال
 فـي نسـخ إجـازة     نصاً ليس)8(﴾مكُ لَريوا خَومص تَّنوَأ﴿ :وألن قوله تعالى،  أولى )7(ورواية األفقه 

 . )9(االفتداء الذي هو ظاهر اللفظ
 

                                                
 .قال شاعر) ط(وفي . قال الشاعر) أ(وقي ) ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] وقال امرؤ القيس[)1(

ل الشدة، لقب به لما لقي من الشدائد، من فحول شعراء ، ومعناه رجوهو أبو وهب امرؤ القيس جندح بن حجر الكندي    
العرب في الجاهلية، من أهل نجد من الطبقة األولى، وفي شعره رقة وجودة السبك وبالغة المعـاني، فضـله                   

). م545م وتوفي سنة    497ولد سنة   (عمر بن الخطاب وعلي رضي اهللا عنهما على غيره من شعراء الجاهلية             
الشعر والشـعراء   . دح بن حجر الكندي، ديوان امرؤ القيس، دار صادر، بيروت، لبنان          امرؤ القيس، جن  : انظر

 ).1/224(الموسوعة العربية الميسرة ) 1/105-136(
 .إليك) أ( في )2(
 .من قصيدة أال عِِم صباحاً) 141( ديوان امرؤ القيس )3(
 ).ج، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] امرؤ القيس[ )4(
ن امرؤ القيس مرتين فلم أجده، فلعله يوجد في مكان آخر غير الديوان المطبوع، أو أنه لغيره مـن           تصفحت ديوا  )5(

 : وذُِكر أن هذا البيت مع بيت آخر.الشعراء
 وقلت قد يرجو المرء الرجا ء مغيباً والموت دونه

خزانة األدب، : انظر. اهذان بيتان قديمان ال يعرف قائلهم: وقال أبو العباس. ألبي بكر الصديق رضي اهللا عنه
 .وربيع األبرار 

 )ب(ما بين المعقوفتين ليست في ] ال تنفك[ )6(
نضر اهللا امرًأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغ به غيره، فإنَّه رب حامل              (ودليله قول النبي صلى اهللا عليه وسلم         )7(

وغيره مـن الـرواة،   ) 5/183(أحمد في المسند رواه ...) فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه       
ذكره ابن منـدة فـي   ): 42(وقال الكتاني في الكتاني، الرسالة المستطرفة في نظم المتناثر في الحديث المتواتر         

وخرجـه السـيوطي فـي األزهـار        .تذكرته أنه رواه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أربعة وعشرون صحابياً           
ثره أجتهاد في علم الحديث و    اال) 2/179(تدريب الراوي   : انظر. واترة من نحو ثالثين   المتناثرة في األخبار المت   

 ).51-49(في الفقه اإلسالمي 
 ).184: ( سورة البقرة، االية)8(
) 2/567 (ابن مازة، المحـيط البرهـاني    ) 1/337(الزيلعي، تبيين الحقائق    ) 3/100 (السرخسي، المبسوط  انظر   )9(

هــ،  1313، المطبعة األميريـة ببـوالق،       2ط) 1/337(لى الزيلعي، تبيين الحقائق     الشلبي، حاشية الشلبي ع   
 .مصر
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 ]الشيخ الفاني يموت[
 ينبغي أن ال يجب عليه اإليصاء بالفدية        :قيل،   فمات قبل اإلقامة   فراً كان الشيخ الفاني مسا    )1(هذا ولو  

الفديـة ثـم    إلـى   ينتقل وجوب الصوم عليه)3( التغليظ فإنما)2(]في [ألنه يخالف غيره في التخفيف ال 
 .)4(االنتقال إلى فال حاجة، وجود سبب التعيين وال تعيين على المسافر

 
 ]في الفدية عن صوٍم أصٌل بنفسه[

 مـن   عن غيره فلو وجب عليه قضاء شـيءٍ دٌلب بنفسه ال   هو أصلٌ  ال تجوز الفدية إال عن صومٍ      و
 .)5( ال يرجى برؤه جازت له الفدية فانياًرمضان فلم يقضه حتى صار شيخاً

 
 ]فيمن نذر صوم الدهر فلم يستطع[

ألنه استيقن أن   ،  وكذا لو نذر صوم األبد فضعف عن الصوم الشتغاله بالمعيشة له أن يفطر ويطعم              
 .)6(فإن لم يقدر على اإلطعام لعسرته يستغفر اهللا ويستقيله، ال يقدر على قضائه

 
 ]فيمن ال يستطيع الصوم بسبب الحر[

 7( كان له أن يفطر ويقضيه في الشتاء إذا لم يكن نذر األبدوإن لم يقدر لشدة الحر(. 
 

 ]فيمن نذر صوم يوم بعينه فلم يصمه [
 .)8( جازت الفدية عنه فلم يصم حتى صار فانياً معيناًولو نذر يوماً 
 

                                                
 وإنما) ج، ب(بدون واو، وفي ) أ(في  )1(
 )ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] في[) 2(
 .فإنما) أ(في  )3(
) 2/308(البحر الرائق   ابن نجيم،   ) 2/566 (ابن مازة، المحيط البرهاني   ) 1/337(الزيلعي، تبيين الحقائق    :  انظر )4(

 ).136(الشرنباللي، مراقي الفالح ) 3/366(حاشية ابن عابدين 
 .المصادر نفسها:  انظر)5(
 ويستقبله) ب(في  )6(
 ).1/337(حاشية الشلبي : انظر )7(
 ).3/366(حاشية ابن عابدين ) 2/307(ابن نجيم، البحر الرائق :  انظر)8(
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 ]فيمن لم يجد ما يكَفِّر به ولم يصح حتى صار شيخاً كبيراً[
 أو ، عن الصـوم  عاجز  كبير ر به وهو شيخٌ   فِّكَ يجد ما ي   )2(فلم،  قتٍل أو    عليه كفارة يمينٍ   )1(ولو وجبت 

ولذا ال يجوز   ،   عن غيره  ألن الصوم هنا بدلٌ   ،  لفدية تجوز له ا   )3( ال  كبيراً *  لم يصم حتى صار شيخاً    
 من المال فإن مات فأوصى بالتكفير جـاز مـن        )4(]به [ العجز عما يكفر   عندالصوم إال    إلى   المصير

  .)5(ثلثه
 

 ]في مقدار الفدية[
 في الفدية طعام اإلباحة أكلتان مشبعتان بخالف صدقة الفطـر للتنصـيص علـى               )6(]ويجوز[هذا   

 . )7( في الفدية** ها واإلطعامالصدقة في
 

 ]دوام العجز سبب لسقوط الصيام واستبداله بالفدية[
فخـرج  ،  دوام العجز عن الصوم     عن الصوم   أي شرط وقوع الفدية خلفاً     ، ألن شرط الخلفية   :قوله 

بمجرد  ةٌألن خلفية التيمم مشروط   ،  )8( التيمم َلبالمتيمم إذا قدر على الماء ال تبطل الصلوات المؤداة قِ         
 بانقطاع الدم مع  وكذا خلفية األشهر عن األقراء في االعتداد مشروطٌ        [العجز عن الماء ال بقيد دوامه     

إلياس فـي  ا  يجب االعتداد بالدم إذا عاد بعد االنقطاع في سن     طاعةٌ )9(،]اإلياس ال بشرط دوامه    سن
 األصـل قبـل حصـول       في العدة التي فرض عوده فيها حتى تستأنف للقدرة على          أو   **،  المستقبل

                                                
 .وجب) أ( في )1(
 .فإلم) أ( في )2(
 ).ب من ب/ 251( نهاية *

 .أال) أ( في )3(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] به [)4(
) 2/307(ابن نجيم، البحـر الرائـق       ) 3/696(العيني، البناية في شرح الهداية      ) 55(مختصر الطحاوي   : انظر )5(

 ).3/366(حاشية ابن عابدين 
 ).ب، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] ويجوز [)6(

 ).ب من ح/ 215(ة نهاي** 

 .المصادر نفسها: انظر )7(
 .طبعة دار الفكر) 2/357(فتح القدير : انظر )8(

 ).أ(ليست في  )9(
 ).أ من أ/ 250(نهاية ** 
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ومقتضـاه  ، هذا هو الواقع من الحكـم ،  المقصود بالخلف ال في األنكحة المباشرة حال ذلك االنقطاع        
 .ما ذكر في النهاية )1(]ال على [كون الخلفية على الوجه الذي ذكرناه

 
 ]إلحاق المريض العاجز بالشيخ الفاني بطريق الداللة[

  أن الكالم فـي مـريضٍ      )3(وجهه.  ال بالقياس  )2(طريق الداللة  ب  إلحاقاً ، وصار كالشيخ الفاني   :قوله 
 ال يقـدر علـى      )4(]الذي[وال شك أن كل من سمع أن الشيخ الفاني          ،  عجز عن األداء وعليه الصوم    

الموت فإن الشيخ الفـاني   إلى  مستمراً علم أن سبب ذلك عجزه عجزاً      ،)5(الصوم يجزي عنه اإلطعام   
فيكون الوارد في الشيخ الفـاني  ، أن يموت إلى لذي كل يوم في نقصالذي علق عليه هذا الحكم هو ا 

ال فرق إال بأن الوجوب لم يسبق حال جواز اإلطعام فـي            ،   في المريض الذي هو بتلك الصفة      وارداً
 ، لق ثم ينت)6(الشيخ الفاني إال بقدر ما يثبت

 إلـى   قصيره في المسارعة  بسبب ت ،   العدة وعجزه اآلن   )7(هوالمريض تقرر الوجوب عليه قبله بإدراك     
 فال أثر لهذا الفـرق      إذا كان الوجوب على التراخي ال يكون بذلك التأخير جانياً          أنه   ومعلوم،  القضاء

 .في إيجاب افتراق الحكم

                                                
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] ال على[ )1(
ام إلى أربعة أقسـام  إن الباحث في كتب األصول عند األحناف، يرى أنهم يقسمون طرق داللة األلفاظ على األحك   )2(

أن : داللة اإلشارة، وداللة العبارة، داللة النص، وداللة االقتضاء، ووجه الضبط عندهم في هـذه الطـرق      : هي
والداللة التي تثبت بنفس اللفظ، إما أن . داللة النص على الحكم إما أن تكون ثابتة بنفس اللفظ، أو ال تكون كذلك          

، "عبارة النص "فإذا كانت مقصودة فهي العبارة، وتسمى       . غير مقصودة تكون مقصودة منه فهو مسوق لها، أو        
إما أن تكون : والداللة التي ال تثبت بنفس اللفظ ". إشارة النص " وإن كانت غير مقصودة، فهي اإلشارة، وتسمى        

اً أو ، وإن كانت مفهومة منه شـرع "داللة النص"مفهومة من اللفظ لغةً أو شرعاً، فإن كانت مفهومة لغة سميت       
 ).128-127(ختالف في القواعد األصولية في اختالف الفقهاء أثر اال: انظر. قتضاءعقالً سميت داللة اال

 .من وجهه) ب( في )3(
 ).ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] الذي [)4(
 .الطعام) أ(في  )5(
 .ثبت) أ، ب(في  )6(
 بادراك) ج، ط(في  )7(
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 ،)1(]كما منعوه بطريق القيـاس     [واعلم أنهم منعوا في األصول اإللحاق بالشيخ الفاني بطريق الداللة         
جتهاد بخالف القيـاس  الأهلية ا  إلى    يفتقر )2(]ال [في الداللة  أنه   ره، غير  وأث ألن شرطه ظهور المؤثر   

 . المؤثر فيه هو العجز إنما يصلح إلسقاط الصوم)3( في الشيخ الفاني فإن ظهوروذلك منتٍف
فـي غيـر    ذلـك     في إيجابها، لكنا نقول     آخر وهو وجود الفدية وال يعقل العجز مؤثراً         مقام )4(وهنا

ألن ترتيب الحكم علـى المشـتق       ،   منصوصةً )5( لوجوب الفدية علةً   العجز سبباً وكون  ،  المنصوصة
 :وقـد قـال تعـالى   ، ة مبدأ االشتقاق وإن لم يكن من قبيل الصريح عندنا بل باإلشارة  يلِّنص على عِ  

﴿وى الِذلَعينونَيقُِط يِفه دال يطيقونه:أي﴾ ةٌي . 
 

 ]وجوب اإليصاء باإلطعام[
 رحمـه   )7( للشافعي خالفاً،  )6( أي في لزوم اإلطعام على الوارث      ، من اإليصاء عندنا    ثم ال بد   :قوله 

، بأن استهلك مال الزكـاة بعـد الحـول        ،   إذا مات من عليه دين الزكاة      :أي،  وعلى هذا الزكاة  ،  اهللا
 .والعشر بعد وقت وجوبه ال يجب على وارثه أن يخرج عنه الزكاة والعشر إال أن يوصى بذلك

                                                
 )ج(ن المعقوفتين ليست في ما بي] كما منعوه بطريق القياس [)1(
 )ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] ال[ )2(
 .الظهور) أ(في  )3(
 .وصار) أ(في  )4(
 .عليه) ج(في  )5(
الكاسـاني، بـدائع الصـنائع      ) 360-1/359(السمرقندي، تحفة الفقهـاء     ) 3/89 (السرخسي، المبسوط :  انظر )6(

 ).366-3/365(حاشية ابن عابدين ) 2/204(
وقد فرط في القضاء أطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً مـداً مـن     ... أو من مرض  : ب الشافعي وقال في األم     مذه )7(

أن من فاته يوم من رمضان      : وأما ما ذكره النووي فقد ذكر تفصيالً يخالف ما في األم حيث جاء ما يلي              . طعام
 : ومات قبل قضائه فله حاالن

وفي . سواء ترك األداء بعذر أم بغيره، فال بد من تداركه بعد موته           أن يموت بعد تمكنه من القضاء،       :  أحدهما
أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه،      : أنه يطعم عنه من تركته عن كل يوم مد، والقديم         : الجديد: صفة التدارك قوالن  

 . القول القديم هذاالنووي، المجموعوال يلزمه، ورجح النووي في الروضة و
ل التمكن من القضاء، بان ال يزال مريضاً أو مسافراً من أول شوال حتى يمـوت،                أن ال يكون موته قب    : الثاني

 .فال شيء في تركته وال على ورثته
مغنـي  ) 382 - 2/380(روضة الطالبين   ) 369 - 6/368 (النووي، المجموع ) 144 - 2/143(األم  : انظر

تحقيق محمد طاهر حكـيم،     ) 198(ء  المروزي، أبو عبد اهللا محمد بن نصر، اختالف الفقها        ) 1/439(المحتاج  
 .م، الرياض2000هـ1420، مكتبة أضواء السلف، 1ط
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فإن زاد دينهما على الثلث ال      ،  صى فإنما يلزم الوارث إخراجهما إذا كانا يخرجان من الثلث         ثم إذا أو  
محمـد   قـال    )1(ولذا،   ويحكم بجواز إجزائه   ، عن الميت  فإن أخرج كان متطوعاً   ،  يجب على الوارث  

كما إذا أوصى باإلطعام عن الصلوات علـى        ،   في تبرع الوارث يجزيه إن شاء اهللا تعالى         اهللا هرحم
الوالء [ بال إيصاء إلزام  )2(]ألن في اإلعتاق  [ التبرع في الكسوة واإلطعام ال اإلعتاق        حصوي،  ما يذكر 

 . في الكسوة واإلطعام)3(]على الميت وال إلزام
 جاء رجـلٌ  : ( ما في الصحيحين عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال           اهللا هالشافعي رحم  وجه قول   

 لو كان   : فقال ؟ أفأقضيه عنها   إن أمي ماتت وعليها صوم شهرٍ      :فقال ،النبي صلى اهللا عليه وسلم    إلى  
 إلـى  جاءت امرأةٌ( وفي رواية )4() اهللا أحق*  فدين : نعم، قال  : قال ؟ أكنت قاضيه عنها    أمك دين  ىعل

)  أفأصوم عنهـا   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت يا رسول اهللا إن أمي ماتت وعليها صوم نذرٍ               
وفي الصحيحين عن عائشة رضي اهللا عنها عنه عليـه          ،  )5()فصومي عن أمك   (: قال أن إلى   الحديث

عـن   األول  قلنا االتفاق علـى صـرف     ،)6()من مات وعليه صيام صام عنه وليه      : (الصالة والسالم 
 .ظاهره فإنه ال يصح في الصالة الدين

 أنـه   سننه الكبرىفي األول  وقد أخرج النسائي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما وهو راوي الحديث           
 )8(،وفتوى الراوي علـى خـالف مرويـه        )7()عن أحدٍ  أحد   وال يصوم  أحد   عن أحد   ال يصلي : (قال

ولذا صرحوا بأن مـن     ،   عن االعتبار  * بمنزلة روايته للناسخ، ونسخ الحكم يدل على إخراج المناط        
 يسـتلزم إبطـال      ألن التعدية بالجامع ونسخ الحكـم      شرط القياس أن ال يكون حكم األصل منسوخاً       

                                                
 .كذا) أ( في )1(
 ).ب(ما بين المعقوفتين ليست في ] ألن في اإلعتاق [)2(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] الوالء على الميت وال إلزام[ )3(

 ).أ من ب / 252(نهاية * 

) 861ص  / 2694(ورواه مسلم   . كتاب الصيام، باب من مات وعلبه صوم      ) 152 ص / 1953(رواه البخاري    )4(
 .كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت

) 861ص  / 2693(ورواه مسلم   . كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم      ) 153ص   / 1953( رواه البخاري    )5(
 كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت

) 861ص  / 2692(ورواه مسلم   . كتاب الصيام، باب من مات وعليه صوم      ) 152ص  /  1952( رواه البخاري    )6(
 .كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت

كتاب االصيام، باب صوم الحي عن الميت وذكر اختالف الناقلين للخبر           ) 3/257( رواه النسائي في سننه الكبرى       )7(
 .  بين أصحاب الكتب الستةفي ذلك، وذكر المحقق في الحاشية تفرد النسائي من

 كتاب الصيام) 4/257(وذكره البيهقي تعليقاً ) 1/283(الدراية ) 2/463(نصب الراية : انظر
 .من هذه الرسالة) 179ص  (سبق بحث المسألة عند الحديث على عمل الراوي على خالف مرويه )8(

 ).أ من ج / 216(نهاية * 
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وقد روى عن عمـر رضـي اهللا عنـه    ،  الستمر ترتيب الحكم على وفقه إذ لو كان معتبراً   ،  اعتباره
مـن   أحـد     ولم أسـمع عـن     : فقال مالك  )1( في الموطأ بالغاً   وذكره مالك  نحوه أخرجه عبد الرزاق   

  أن يصوم عـن    أحداً منهم أمر     وال من التابعين رضي اهللا تعالى عنهم بالمدينة أن أحداً          ** الصحابة
 . ـ اه)2(]وال يصلي عن أحٍد[أحد 

ن يوإذا أهدر كون المنـاط الـد      ،  وأنه األمر الذي استقر الشرع عليه آخراً      ،  وهذا مما ال يؤيد النسخ    
وليس هو الكائن في    ،  فإنما يعلل لوجوب األداء عن الميت على الوارث بدين العباد فإنه محل االتفاق            

لى الوارث إال باإليصاء ثم إذا أوصى ال يجب عليه إال بقدر الثلـث إال أن  صورة النزاع فال يجب ع 
 .يتطوع

  وعلى هذا دي3(وفدية الصـيامات التـي  ، والحج، والكفارات المالية ،   والنفقة الواجبة  ، صدقة الفطر  ن( 
 دةً فمـا كـان عبـا   ، وعبادٍةوهذا ألن هذه بين عقوبةٍ   ،  والجزية،  والخراج،  والصدقة المنذورة ،  عليه

 هـو   )4( فيظهر اختياره الطاعة من اختياره المعصية الذي       فشرط إجزائها النية ليتحقق أداؤها مختاراً     
 مـن   مات بل لما ،   باألمر والنهي ال يحقق اختياره     ىوفعل الوارث أمر المبتل   ،  المقصود من التكليف  

 عليـه   )6(وذلك يقرر ،   من دار التكليف ولم يمتثل     )5( فعل وال أمر به فقد تحقق عصيانه بخروجه        غير
 كما لو تبـرع ،  به الواجب)9(]فال يسقط[ فعل الوارث الفعل المأمور به )8(ليسإذ   ،)7(لعصياناموجب  

إذ لم يتحقـق  ، فات فيه األمران أنه  فال يخفى   معنى العقوبة   حال حياته وما كان فيها مع ذلك       )10(]به[
فإن المقصود مـن األمـر بأدائهـا        ،  عبادبخالف ديون ال  ،   له  منه ليكون زاجراً   )11(إيقاع ما يستشقه  
 .من هو له ليدفع به حاجته إلى )12(وصول المال

                                                
 ).212-2/211(المدونة : انظر. النذر في الصيام والصيام عن الميتكتاب الصيام، باب ) 1/282( رواه مالك )1(

 ).ب من أ / 250(نهاية ** 

 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] وال يصلي عن أحد[ )2(
 .الذي) أ، ب( في )3(
 .التي) ج(في  )4(
 .لخروجه) أ، ج( في )5(
 .تقرير) أ(في  )6(
 .للعصيان) أ(في  )7(
 .فليس) أ، ب( في )8(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] فال يسقط [)9(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] به[ )10(
 .يستشفه) أ(في  )11(
 .األمر) ج( في )12(
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 لتحقق   إيصاءٍ  من غير  عليه فلزمت   عن ذمة من   ويسقط )1(]أخذه [ولذا إذا ظفر من له بجنسه كان له       
  :وعن هذا قلنا، بفعل الوارث هنا [حصول المقصود

 ال يوألنه رأ  ث خيار الشرط والرؤية   ركان للميت  )2(ي  ،    من العين في    بخالف خيار العيب ألنه جزء 
  . البائع عندالمعنى احتبس

 تظهـر   )4( من حقوق اهللا تعالى إنما هي األفعال إذ بهـا          )3(]علمت أن المقصود   وإذا علمت ما ذكرنا   
  وقـد سـقطت    )7(]الفعـل [أعنى  ،   المقصود  متعلقُ )6( فالمال )5( منها وما كان مالياً  ،  الطاعة واالمتثال 

ها قُعلَتَ بالمال الذي هو م    فكان اإليصاء ،  األفعال كلها بالموت لتعذر ظهور طاعته بها في دار التكليف         
ن العباد ألن المقصود فيهـا نفـس المـال ال           ي من الثلث بخالف د    )8(فيعتبر،   من الميت ابتداء   تبرعاً
 .)9( في التركة فيؤخذ منها بال إيصاٍءوهو موجود، الفعل

 
 ]لصالة كالصيام في الفدية ووجوب اإليصاءاعتبار ا[

 بـين الصـوم     ن المماثلة قد ثبتت شرعاًَ    أ )10(]وجهه [، والصالة كالصوم باستحسان المشايخ    :قوله 
 لـذلك الشـيء     الشيء جاز أن يكون مثالً       مثلِ ومثُل،  والمماثلة بين الصالة والصوم ثابتةٌ     واإلطعام

فـإن كـان   ، فاالحتياط في اإليجاب، ير عدمها ال يجب وعلى تقد ،   اإلطعام )11(وعلى تقدير ذلك يجب   
ـ    مبتدأً راًالواقع ثبوت المماثلة حصل المقصود الذي هو السقوط وإال كان بِ           ا للسـيئات   يصلح ماحي ،

  قال في تبرع الـوارث باإلطعـام       كما،   جزمٍ  من غير   يجزيه إن شاء اهللا تعالى     : فيه ولذا قال محمد ،
 .ه جزم باإلجزاءبخالف إيصائه به عن الصوم فإن

                                                
 ).ب(ما بين المعقوفتين ليست في ] أخذه[ )1(
 .رؤي) أ(في  )2(
 كان للميت، بخالف خيار العيـب       1ال يورث خيار الشرط والرؤية ألنه رأي      : بفعل الوارث هنا، وعن هذا قلنا     [ )3(

ما بين المعقـوفتين  ] وإذا علمت ما ذكرنا علمت أن المقصود. ألنه جزء من العين في المعنى احتبس عند البائع    
 ).ب(ليست في 

 .أو بما) أ(في  )4(
 .فيها) ج(في  )5(
 .منها، ولعل الصواب حذفها) ب(وفي ) ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] فيها [)6(
 ).أ، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] الفعل [)7(
 .فيصير) أ( في )8(
) 2/204(الكاساني، بـدائع الصـنائع      ) 1/351(السمرقندي، تحفة الفقهاء    ) 3/89 (السرخسي، المبسوط : انظر )9(

 ).366 - 3/365(حاشية ابن عابدين ) 1/192(الموصلي، االختيار لتعليل المختار 
 ).أ(وفتين ليست في ما بين المعق] وجهه [)10(
 .تحت) أ(في  )11(
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 ألنهـا كصـيام   ، مسكيناًطعم لكل صالة يومٍ ي أنه   :)1(مقاتل من قول ابن     احتراز،   هو الصحيح  :قوله
 . )2( فكانت كصوم يوم على حدٍة فرضألن كل صالِة، ما في الكتاب إلى  ثم رجعيوٍم
 

 ]فيمن أفسد صوم التطوع[
الف بين أصحابنا رحمهم اهللا في وجـوب  ال خ،  ومن دخل في صوم التطوع ثم أفسده قضاه      :قوله 

 )4( للشافعي خالفاً،  )3( بأن عرض الحيض للصائمة المتطوعة      قصدٍ غير أو   القضاء إذا فسد عن قصدٍ    
،  الروايـة ال إال بعـذرٍ      * ظاهر  ؟ ال أو   رحمه اهللا، وإنما اختالف الرواية في نفس اإلفساد هل يباح         

  .)6(باح بال عذٍر ي)5(ورواية المنتقى
 

                                                
حدث عن وكيع وطبقته وكان يعـرف بصـاحب   : ، قاضي الري، قال الذهبي    أبو الحسن محمد بن مقاتل الرازي      )1(

 اللكنـوي، الفوائـد البهيـة     ) 3/372(القرشي، الجواهر المضية    : انظر. محمد بن الحسن وله رواية عن مالك      
)329.( 

 ).3/90 (السرخسي، المبسوط انظر المسألة وقول ابن مقاتل في )2(
الكاسـاني، بـدائع الصـنائع      ) 360 - 1/359(السمرقندي، تحفة الفقهـاء     ) 69-3/68 (السرخسي، المبسوط  )3(

ابـن نجـيم،   ) 378-1/377(الزيلعي، تبيين الحقـائق  ) 1/193(الموصلي، االختيار لتعليل المختار    ) 2/202(
 ).367-3/3/366(حاشية ابن عابدين ) 2/309(لبحر الرائق ا

أن من شرع في صوم تطوٍع، أو صالة تطوٍع، لم يلزمه اإلتمام ولكن يستحب لقوله تعـالى ﴿                  : مذهب الشافعية  )4(
ذلـك،  ولَاَ تُبِطلُوا َأعمالَكُم ﴾، وللخروج من خالف العلماء، فإن خرج منهما بعذر أو بغير عذر لم يحرم عليـه      

 .وال قضاء عليه، ثم إن خرج لعذر لم يكره، وإال كره على األصح
 ).ب من ب/ 216(نهاية * 

وهو محمد بن محمد بن أحمد بـن عبـداهللا بـن             :  للحاكم الشهيد  من فروع المسائل،  والمنتقى  . المنتقى) أ(في   )5(
، قتل شهيداً في مرو، صتف المختصر والمنتقى والكافي، تتلمذ على يديـه الحـاكم صـاحب            عبدالمجيد الحاكم 

حاجي خليفـة، كشـف     ) 230(اللكنوي، الفوائد البهية    ) 3/313(القرشي، الجواهر المضية    :  انظر .المستدرك
 ).2/1378،1851(الظنون 

الزيلعي، تبيـين الحقـائق     ) 70-3/69 (سرخسي، المبسوط ال: انظر الخالف في المسألة عند علماء المذهب في        )6(
 ).368-3/367(حاشية ابن عابدين ) 2/565 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 1/337(
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 ]ألعذار المبيحة للفطر في صوم التطوعا[
      ال:وقيـل ،  نعـم :قيل ؟ ال أو  ثم اختلف المشايخ رحمهم اهللا على ظاهر الرواية هل الضيافة عذر  ،

 ألحد الوالـدين ال غيرهمـا       إال إذا كان في عدم الفطر بعده عقوقٌ       ،   قبل الزوال ال بعده     عذر :وقيل
  .)1( ال يفطررنِطفْ بالطالق الثالث ليحتى لو حلف عليه رجٌل

وإن كـان   ،   ال يبـاح الفطـر     )2( إن كان صاحب الطعام يرضى بمجرد حضوره وإن لم يأكل          :وقيل
  .يتأذى بذلك يفطر
 الكالم في خالفية الشافعي رحمه اهللا       بصنْوعلى اعتبار ذلك ي   ،   أوجه )3(ية المنتقى اواعتقادي أن رو  

 .)4( شاء اهللا تعالىويتبين وجه اختيارنا لها في ضمنه إن، آخراً
  ستدل به للشافعي رحمه اهللا ما في مسلم عن عائشة رضي اهللا عنها قالت             وأحسن ما ي) :  دخل علـى 
 أتانا  )5(]ثم[،   صائم  فإني إذاً  : قال ، ال :فقلنا؟   هل عندكم شيء     :فقال،   اهللا عليه وسلم يوماً    النبي صلى 

يهد يا رسول اهللا أُ  :فقلنا،  ا آخر يوملنا ح يوفي لفـظ  )7() فأكلفلقد أصبحت صائماً )6(نيهيأر:  قال،س 
 ولزوم القضـاء مرتـب    ،   فهذا يدل على عدم وجوب اإلتمام      )8()فأكل وقال قد كنت أصبحت صائماً     (

 . منهمافال يجب واحد، على وجوبه

                                                
 .لفطر) أ( في )1(
 .يرمن) ب( في )2(
 .المنتفى) ج(في  )3(
 حـيط البرهـاني   ابـن مـازة، الم    ) 338-1/337(الزيلعي، تبيين الحقائق    ) 3/70 (السرخسي، المبسوط :  انظر )4(

 ).203-202(اختالف الفقهاء ) 368-3/367(حاشية ابن عابدين ) 2/565(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] ثم[ )5(
 آتينيه) ب(أدنيه، وفي ) أ( في )6(
 ).71( سبق تخريجه )7(
م نفالً مـن  كتاب الصيام، باب جواز فطر الصائ   ) 862ص/ 2714رقم  (هذه اللفظة أخرجها مسلم في آخر حديث        )8(

 .غير عذر واألولى إتمامه
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  أمير  المتطوع الصائم( )2(]موقوفاً)1(رضي اهللا عنها  وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن أم هانئ         
 رحمـه  )4( وتكلم عليه البيهقي وفي كل من سنده ومتنه اختالفٌ    )3() أفطر  شاء  وإن  صام  شاء  إن ِهنفِس
 . اهللا

أنه عليه الصالة والسالم خرج من المدينة حتى إذا كان بكراع            ( صح :أيضاً اهللا   هالشافعي رحم وقال  
  الغميم وهو صائم،  زاد مسلم   )6()كان ذلك بعد العصر    (وفي لفظ  )5() فشرب والناس ينظرون    رفع إناء 

 . وفيه داللة التأخير)7()عام الفتح(
 فلما كان له قبل أن يدخل في صوم الفرض أن ال يدخل فيه للسفر كان لـه                  : رحمه اهللا  قال الشافعي 

  .)9( عليه الصالة السالم فالتطوع أولى)8(إذا دخل فيه أن يفطر كما فعل

                                                
 رضي اهللا عنها،  ابنة عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قيل اسمها               م هانىء بنت أبي طالب بن عبد المطلب       أ )1(

 ).12958/1841(ابن حجر، اإلصابة: انظر. فاختة، وهو الشهر
 ).ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] موقوفاً[ )2(
وحـديث أم   : كتاب الصيام، باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، قال         ) 1719ص/ 732رقم  (رواه الترمذي    )3(

 .هانىء في إسناده مقال، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
كتاب الصـيام، ولـم     ) 155ص/ 2208رقم  ( عن النبي صلى اهللا عليه وسلم      ورواه الدارقطني مرفوعاً عن أم هانيء     

 ).1/284(والدراية ) 2/469(أجده عند أبي داود والنسائي كما أشار إلى ذلك المصنف وصاحب نصب الراية 
ا هـذ : كتاب الصيام، باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه، قال في الجوهر النقي            ) 4/276( رواه البيهقي    )4(

ء أسلمت في عام الفتح، والفتح كان فـي         ىالحديث مضطرب سنداً ومتناً، فالحديث حصل في عام الفتح وأم هان          
رمضان، فكيف يلزمها قضاؤه، وأما اضطراب سنده فاختلف على سماك فيه، فتارة رواه عن أبي صالح وتارة                 

ال يحـتج بـه   :وقـال البيهقـي  . هعن جعدة وتارة عن هارون، أما أبو صالح فهو باذان، ويقال باذام، ضـعفو        
)4/278.( 

كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غيـر             ) 856ص/2610رقم  (رواه مسلم    )5(
 .معصية

كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غيـر             ) 856ص/2611رقم  ( رواه مسلم    )6(
 .معصية

كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غيـر             ) 856ص/2610رقم  (رواه مسلم    )7(
 معصية

 .والصواب حذفها) ج، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] به[ )8(
 ).2/141(األم : انظر )9(
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 على إباحة فطـره     )2(]عليه[  الذي لم يكن واجباً    )1(ي الفرض بعد الشروع    بفطره ف  استدالٌل: وحاصله
 الكتـاب والسـنة   : ولنـا ، جـداً  حسنٌلوهو استدال ،   عليه في النفل بعد الشروع الذي لم يكن واجباً       

 .والقياس
ـ  اب ةًياِنبهرو﴿ : وقال تعالى  )3(﴾مكُالَمعوا أَ لُِطب تُ اَلَو﴿ فقوله تعالى    :أما الكتاب  ـ  وهعدتَ تَا كَ ا مـ نَب ا اه

لَعِهيلَّ إِ م غَِتا ابرِ اء ضفَ  اهللاِ اِنو م ا رعوه رِ قَا ح عِتاياآلية سيقت في معرض ذمهم على عـدم       )4(﴾اه 
 عليهم والقدر المؤدي عمل كذلك فوجب صـيانته عـن   )5( التي لم تكتب من القربرعاية ما التزموه 

 . عن اإلبطالأفطر وجب قضاؤه تفادياًاإلبطال بهذين النصين فإذا 
:  قالـت   رضي اهللا عنهـا     فما أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن عروة عن عائشة          :وأما السنة 

فجاء رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   ،  اشتهيناه فأكلنا منهفعرض لنا طعام، كنت أنا وحفصة صائمتين  (
 علينـا  ضِرعإنا كنا صائمتين فَ،  يا رسول اهللا:التفق،   إليه حفصة وكانت ابنة أبيها     )6(فبدرتني،  وسلم
7() اقضيا يوما آخر مكانه    : قال . اشتهيناه فأكلنا منه   طعام(     وأعله البخاري بأنه ال ي   ميـل عـرف لز)8( 
9(وال ليزيد [ من عروة    سماع( من عروة   سماع [)مـن   )11(ه بأن الزهري لم يسمع    : وأعله الترمذي  ،)10 
 ، عروة

                                                
 .شروعه) أ(في  )1(
 ).ب(ما بين المعقوفتين ليست في ] عليه[ )2(
 .33:  سورة محمد، اآلية)3(
 .27: لحديد، اآليةسورة ا )4(
 .تكن، وتؤدي نفس المعنى) ب، ج(في  )5(
 .28) ب د ر(، مادة المقري، المصباح المنير: أسرعت، انظر: بدرتني )6(
:  باب من رأى عليه القضاء، قال أبو سعيد بن األعرابي –كتاب الصيام   ) 144ص   / 2457رقم  ( رواه أبو داود     )7(

 باب ما جاء في ايجاب القضاء       –كتاب الصيام   ) 1719ص   / 735رقم  (ورواه الترمذي   . هذا الحديث ال يثبت   
 .ولم أجده في النسائي. عليه

لـيس  : ، مولى عروة، روي عن عروة الحديث الذي نحن بصدده، قال النسـائي          زميل بن عباس األسدي المدني     )8(
،  بـه  سناده ال بأس  إوهذا الحديث يعرف بزميل هذا و     : ، وقال ابن عدي   بالمشهور، وذكره ابن حبان في الثقات     

) 339 /3 (ابن حجر، تهـذيب التهـذيب     ) 263/ 1 (ابن حجر، تقريب التهذيب   : انظر. وقال الخطابي مجهول  
 ).3/620(الجرح والتعديل 

البصرة، وثقه أحمد وأبو حاتم، وضعفه القطان في قتادة، ذكـره ابـن   ، نزيل    أبو سعيد يزيد بن إبراهيم التستري      )9(
 ). هـ163توفي رحمه اهللا سنة (حبان في الثقات، 

 )359 / 1 (القشيري، الكنى) 430 (الخزرجي، الخالصة). 311 / 11 (ابن حجر، تهذيب التهذيب: انظر
وال تقوم  : تتمة كالم البخاري في نصب الراية     و). ج(ما بين المعقوفتين ليست في      ] وال ليزيد سماع من عروة    [ )10(

 ).466/ 4(نصب الراية : انظر. به حجة
 .يسمع) ط(في  )11(
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 عن الزهري عن عروة     )2( ومحمد ابن أبي حفصة    )1(لحديث صالح بن أبي األخضر     روى هذا ا   :فقال
  .عن عائشة رضي اهللا عنها

 بن أنسٍ  وروى مالك ] 6(])5(سـعد عن الزهري عن مالك بن       )4(وزياد )3( اهللا بن عمر   * عبيدو ومعمر( 
عـن الزهـري     [ ولم يذكروا فيه   ، عن الزهري عن عائشة رضي اهللا عنها       ، من الحفاظ  وغير واحدٍ 

 أحدثك عـروة عـن      )9(]سألت الزهري [ : قال ،)8(ابن جريج  إلى   ثم أسند ،  وهذا أصح ،   عروة )7(]عن

                                                
يكتـب  : عتبر به، قال العجلي   يف  ي، مولى هشام بن عبد الملك، نزل البصرة ضع        صالح بن أبي األخضر اليمامي     )1(

ابن حجـر،   : انظر). توفي رحمه اهللا بعد األربعين ومائة     . (ال يعتبر به  :  الدارقطني حديثه وليس بالقوي، وقال   
 ).380 / 4 (ابن حجر، تهذيب التهذيب) 1/358 (تقريب التهذيب

ليس بـه بـأس،     : مديني داوود وقال ابن ال    و، وثقه ابن معين وأب    أبو سلمة محمد بن أبي حفصة ميسرة البصري        )2(
ابـن حجـر، تهـذيب      : انظر. هو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم     : ضعفه النسائي وابن سعيد وقال ابن عدي      

 ).2/241(الجرح والتعديل ) 52/ 3(ميزان اإلعتدال ) 9/123 (التهذيب
 ).أ من ب / 253(نهاية * 

، أحـد الفقهـاء السـبعة    اب العمري المـدني أبوعثمان عبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخط  )3(
تـوفي  (تقانـاً  إوالعلماء األثبات، كان من سادات أهل المدينة، وأشراف قريش، فضالً وعلماً وعبادة وشـرفاً و           

السـيوطي،  ) 1/537 (ابن حجر، تقريـب التهـذيب     ) 1/160 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  : انظر). 147رحمه اهللا   
 ).77 (طبقات الحفاظ

 عالمـاً بحـديث الزهـري،        كان  ثم المكي، ثقة ثبت،     أبو عبد الرحمن زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني          )4(
الـذهبي، تـذكرة    : انظر. ظ المتقنين ومن أهل التثبت والعلم     وله هيئة وصالح، كان من الحفا     . وأثبت أصحابه 

 ).125 (الخزرجي، الخالصة) 369 / 3(، نهذيب التهذيب )197 / 1 (الحفاظ
خ أرجـو أن   شـي : وقال النسائي .شيخ صدوق : ، قال أبو حاتم   أبو غسان مالك بن سعد بن عبادة القيسي البصري         )5(

 .يكون صدوقاً، روى عنه ابن خزيمة في صحيحه
 ).4922(المقتنى ) 210 / 8(، الجرح والتعديل )16 / 10 (ابن حجر، تهذيب التهذيب: انظر

ما بين المعقوفتين هكذا في نصـب الرايـة،         ] ومعمر وعبيد اهللا بن عمر وزياد عن الزهري عن مالك بن سعد            [)6(
وهذا خطأ والصواب ما أثبته مـن نصـب   ]  عبيد اهللا بن عمرو بن زياد بن سعد ومعمر بن[وفي جميع النسخ   

 ).466 / 4(انظر : الراية
 ).أ، ط(ما بين المعقوفتين ليست بي ] عن الزهري عن[ )7(
، ثقة  أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح        : ألنه يروي عن ابن جريج، وهو     ) 466/ 4(في نصب الراية     )8(

: جأول من صنف الكتب ابن جريح وابن أبي عروبة، وإذا قال ابن جري       : فاضل، وكان يدلس ويرسل، قال أحمد     
 150توفي رحمه اهللا سـنة      (سمعت، أو سألت، جاء بشيء ليس في النفس منه شيء           : قال، فاحذروه، وإذا قال   

 ).هـ
 .ثبتت من نصب الراية ساقطة من النسخ] الزهري) [ب(قوفتين ليست في ما بين المع] سألت الزهري[)9(
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 سليمان بـن    ةولكن سمعنا في خالف   ،  هذا شيئاً   لم أسمع من عروة في     : قال  ؟ عائشة رضي اهللا عنها   
  ـ اه.)3( عائشة رضي اهللا عنها عن هذا الحديث)2(سأل  عن بعض من من ناٍس)1(عبد الملك

  ما )5(]على [)4(بالمعاصرة والمختار االكتفاء بالعلم  ،   على اشتراط العلم بذلك    قول البخاري مبني  :  قلنا
فإنما يلزم لو لم يكـن      ،   على هذا الطريق    إعالله وإعالل الترمذي فهو قاصر     ملِّولو س ،   مرةٍٍ مر غير 

 عن يحيى بـن  )6( جرير بن حازملكن قد رواه ابن حبان في صحيحه من غيرها عن ،   آخر له طريقٌ 
أصـبحت أنـا وحفصـة صـائمتين        : ( قالـت   رضـي اهللا عنهـا     عائشة  عن )8( عن عمرة  )7(سعيد

  الحديث )9()متطوعتين

                                                
تـولى  . ، الخليفة األموي السابع، وهو من خلفاء بني أميـة األقويـاء       سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم        )1(

لك، كان الناس في دمشق يسمونه مفتاح الخير، ويحبونه ويتبركون به،           الخالفة بعد وفاة أخيه الوليد بن عبد الم       
أشاع العدل وأنصف كل من وقف ببابه، ويتصف بالجمال والوقار، طويل القامة أبيض الوجه، اسـتمرت فـي                

يرحم اهللا سليمان، افتتح خالفتـه بإحيـاء        : عهده الفتوحات اإلسالمية وحاول فتح القسطنطينية وقال ابن سيرين        
ابن كثير، ابـو الفـداء      : انظر).هـ99توفي رحمه اهللا سنة     (صالة واختتمها بإستخالف عمر بن عبد العزيز        ال

تحقيق يوسف محمـد البقـاعي، دار الفكـر         ) 06/301(ابن كثير، البداية والنهاية   ،    إسماعيل القرشي الدمشقي  
 ابن كثيـر، البدايـة والنهايـة      ) 5/574(الذهبي، سير أعالم النبالء     .م1998-هـ1419،  3للطباعة والنشر، ط  

 ).1280-1263(تاريخ الطبري ) 6/301(
 .، ونصب الراية)ب، ج، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] من [)2(
 ).466 / 2(النص في نصب الراية :  انظر)3(
 .بالمعارضة) ج(في  )4(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] على[ )5(
قال ابـن  .، ثقةٌ لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدثَ من حفظه أبو النضر جرير بن حازم األزدي   )6(

الجـرح  : انظـر ). هـ170توفي رحمه اهللا سنة (مهدي اختلط، فحجبه أوالده فلم يسمع منه أحد حال اختالطه        
 ).127 / 1 (ابن حجر، تقريب التهذيب) 2/504(والتعديل 

، قاضي المدينة، ثقة كثير الحديث حجة ثبت، وعده السفيانان من الحفاظ، وقـال          و سعيد يحيى بن سعيد المدني      أب )7(
).  هـ143توفي رحمه اهللا سنة (له نحو ثالثمائة حديث،     : يحيى بن سعيد أثبت الناس، وقال ابن المديني       : أحمد
 )221 / 11 (ابن حجر، تهذيب التهذيب) 137 / 1 (الذهبي، تذكرة الحفاظ، )101 / 14(تاريخ بغداد : انظر

 الفقيهة، سيدة نساء التابعين، عن عائشـة وأم حبيبـة وأم           عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة األنصارية         )8(
ـ 98توفيت رحمها اهللا سنة    (جة، أحد العلماء األثبات بعائشة      سلمة رضي اهللا عنهم، ثقة ح      ابـن  : انظـر )  هـ

 ).607 / 2 (ابن حجر، تقريب التهذيب) 438 / 12 (حجر، تهذيب التهذيب
 ).284 / 8 - 3517رقم ( رواه ابن حبان )9(
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  عن سعيد بن جبير أن عائشة وحفصة       )1(ورواه ابن أبي شيبة من طريق آخر غيرهما عن خصيف         [
  .الحديث )3(])2(رضي اهللا عنها

 أن   رضي اهللا عـنهم    عجمه من حديث خصيف عن عكرمة عن ابن عباسٍ         في م  * ورواه الطبراني  
 عن عبيد   )5( غيرها عن حماد بن الوليد     ، ورواه البزار من طريقٍ    )4( رضي اهللا عنهما   عائشة وحفصة 

أصبحت عائشة وحفصة رضـي اهللا  : (قال رضي اهللا عنهما  عن ابن عمر )7( عن نافع  )6(اهللا بن عمر  
 .لين الحديث وحماد بن الوليد )8()عنهما

                                                
، رأى أنساً رضي اهللا عنه، ثقـة، لكنـه     ي الحراني األموي  م أبو عون خصيف بن عبد الرحمن الجزري الحضر        )1(

واالنصاف فيه قبول ما وافق الثقات في الروايـات         : تغير حفظه بآخره، ومن أجله ضعفه النقاد، قال ابن حبان         
ـ 137توفي رحمه اهللا سنة     . (وترك ما لم يتابع عليه     ) 142/ 3 (ابـن حجـر، تهـذيب التهـذيب       : انظر).  ه

 ).653/ 1(ميزان االعتدال ) 287/ 1(المجروحين 
 . باب في الرجل يصوم متطوعاً ثم يفطر–كتاب الصيام ) 290 / 2 – 9092( رواه ابن أبي شيبة رقم )2(
ورواه ابن أبي شيبة من طريق آخر غيرهما عن خصيف عن سعيد بن جبير أن عائشة وحفصـة رضـي اهللا                     [ )3(

 ). 2/467(وهي كذلك في باقي النسخ ونصب الراية ) أ(ين ليست في ما بين المعقوفت] عنها
 ].رواه ابن أبي أسامة[و] ابن أبي شيبة[بدل ) ب(وفي 

 ).أ من ج / 217(نهاية * 

 / 6 – 6433(ورواه أيضاً، في المعجم األوسط      ) 363 / 11 – 12027رقم  ( رواه الطبراني في المعجم الكبير       )4(
286.( 

 ).3/150(الجرح والتعديل : انظر. هو شيخ: سمعت أبي يقول: ، قال ابن حاتميد البغداديحماد بن الول )5(
 .وليست في باقي النسخ) ط(في ] رضي اهللا عنهما[عبيد اهللا بن عمرو، سبقت ترجمته، ) ط( في )6(
قـال  . ، الفقيه، أصابه ابن عمر في بعض مغازيه، ثقة ثبت فقيه مشهور           أبو عبد اهللا نافع مولى ابن عمر المدني        )7(

ـ 117توفي رحمه اهللا سنة     (أصح األسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، كثير الحديث،           : البخاري : انظـر ).  ه
 ).412 / 10 (ابن حجر، تهذيب التهذيب، )99 / 1 (الذهبي، تذكرة الحفاظ

وهذا الحديث ال نعلمه يروى إال من هذا الوجه، وحماد ابن الوليد لين الحـديث،               : وقال) 12/150(رواه البزار    )8(
وإنما كتبنا من حديثه ما لم نسمعه من حديث غيره، وأحسب أن عبد اهللا يحدث عـن الزهـري عـن عائشـة              

 ).5/308 -5395(وأخرجه الطبراني في األوسط من طريق شيخ المصنف به . وحفصة مرسالً
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 حدثنا محمـد بـن مهـران     )1(روناحدثنا موسى بن ه   ،   الكل في الوسط    من غير  وأخرجه الطبراني 
 عـن أبـي   )5( سلمةأبي عن )4( عن محمد بن عمرو    )3( قال ذكره محمد بن أبي سلمة المكي       )2(الجمال
ان فأكلتـا    وهما صـائمت   هديت لعائشة وحفصة رضي اهللا عنهما هديةٌ      ُأ: (قال رضي اهللا عنه     هريرة
 .)6() مكانه وال تعودا اقضيا يوماً:فقال، فذكرتا ذلك لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، منها

                                                
كان من أهل المدينة وكان يبيع : ، البردي الكوفي، وثقه ابن حبان قال      أبو عمر موسى بن هارون بن بشر القيسي        )1(

تـوفي  . (ال بأس به: التمر البردي فنسب إليه، وكان راوياً للوليد بن مسلم، صدوق ربما أخطأ، وقال أبو زرعة    
ـ 224رحمه اهللا سنة     ) 2/289 (ابن حجر، تقريب التهذيب ) 375 / 10 (ابن حجر، تهذيب التهذيب   : انظر).  ه

 ).393 (الخزرجي، الخالصة
صدوق، : تمان وابن معين ومسلم وقال أبو حاب حابن، ثقة حافظ، وثقة     أبو جعفر محمد بن مهران الجمال الرازي       )2(

ـ 239توفي رحمه اهللا سنة     (وكان واسع الحديث،     ابـن حجـر، تقريـب      ) 8/93(الجرح والتعديل   : انظر)  ه
 ).198 (السيوطي، طبقات الحفاظ، )2/211 (التهذيب

: سـمعت أبـي يقـول   : ل ابن أبي حـاتم ، مولى بني مخزوم، قاأبو عبد اهللا محمد بن أبي سلمة بن فرقد المكي         )3(
 ).7/277(الجرح والتعديل : انظر. مجهول

أبو عبد اهللا محمد بن عمرو بـن وقـاص        : وهو] محمد بن عمرو  [والصحيح  ) ط(هكذا في   ] محمد بن عمرويه  [ )4(
ما زال الناس يتقـون     : بأحفظ الناس للحديث، قال ابن معين     رجل صالح ليس    : ، قال يحيى القطان   الليثي المدني 

 145(توفي رحمه اهللا سـنة      . (صدوق له أوهام  : قال الحافظ . ليس به بأس وقال مرة ثقة     : حديثه، قال النسائي  
 ).354 (الخزرجي، الخالصة، )8/30(، الجرح والتعديل )37/ 9 (ابن حجر، تهذيب التهذيب: انظر). هـ

 .، وقد سبقت ترجمته).2/467(نصب الراية : مة، وهو خطأ، انظرأم سل) ط(في  )5(
قال فـي  ). 467 – 466 / 2نصب الراية : ، وانظر)76 / 8 – 8012رقم  (رواه الطبراني في المعجم األوسط       )6(

 .وسط وفيه محمد بن أبي سلمة المكي، وقد ضعف بهرواه الطبراني في األ) 202(الزوائد
وقـال  . ر إلى أنه ال يجب عليه القضاء ولم يعمل بهـذا الحـديث ألنـه مرسـل                وقد ذهب الشافعي والجمهو   

رفه، ولو كان ثابتاً  كان يحتمل انما أمرهمـا علـى        نعليس بثابت إنما حدثه الزهري عن رجل ال         :... الشافعي
االم : ظران.معنى إن شاءتا واهللا أعلم، كما أمر عمر أن يقضي نذراً نذره في الجاهلية، وهو على معنى إن شاء                  

)2 / 103 .( 
وحمل بعضهم حديث عائشة على فرض صحته واتصاله على أن ذلك في قضاء رمضان، جمعاً بينـه وبـين                

إني صائمةٌ، ولكنـي    : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شرب شراباً فناولها لتشرب، فقالت            (ىءحديث أم هان  
، فاقضي يوماً مكانه، وإن كان تطوعاً فـإن         -ن يعني إن كان قضاء من رمضا      -: كرهت أن أرد سؤرك، فقال    

 ) شئت فاقضي وإن شئت فال تقضي
: انظر. دار إحياء التراث، بيروت   ) 9/194(البنا، أحمد عبد الرحمن، الفتح الرباني       : أحمد انظر : الحديث رواه 

 ).405(أثر االختالف في القواعد األصولية 
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، )1( لتعددها وكثـرة مجيئهـا      من هذه ضعيفاً    ال مرد له لو كان كل طريقٍ       فقد ثبت هذا الحديث ثبوتاً    
عن بعض من سـأل  وثبت في ضمن ذلك أن ذلك المجهول في قول الزهري فيما أسند الترمذي إليه        

 .  مما يحتج بهطرقهفكيف وبعض ،  أخبر بالواقع هذا الحديث ثقةٌ* عائشة رضي اهللا عنها عن
 بمـا يوجـب مقتضـاه       بل هو محفوفٌ  ،   عن مقتضاه بغير موجبٍ     خروج أمر ندبٍ  أنه   وحمله على 

الم المفسرين فيهـا علـى أن       ك )3(﴾مكُالَمعوا أَ لُِطب تُ اَلَو﴿  من قوله تعالى   )2(]قد مر  [ما وهوه،  ويؤكد
أن  إلى   ﴾يب النَّ  فَوقَ صوتِ  مكُاتَوصا أَ وعفَر تَ اَلَ﴿  كقوله تعالى  )4(،الطاعات بالكبائر  المراد ال تحبطوا  

 أو  : في أن هذا قول الصـحابة       ظاهر ما وكالم ابن عمر رضي اهللا عنه      )5(﴾مكُالَمع أَ طَبح تًَ نَأ﴿ :قال
وهو قـول ابـن     ،  اإلبطال بالرياء والسمعة   أو   ،)6(]أي معصية اهللا ورسوله   [،  تهماال تبطلوها بمعصي  

والكل يفيد أن المراد باإلبطال إخراجهـا       ،  بالعجب أو   وعنه بالشك والنفاق  ما،  عباس رضي اهللا عنه   
فال تكون اآلية   ،   اإلبطال الموجب للقضاء    وهذا غير  كأنها لم توجد  ،   أصالً عن أن تترتب عليها فائدةٌ    

فتكـون دليـل روايـة    ،  على منعه بدون قضاٍءبل دليالً،   على منع هذا اإلبطال    اعتبار المراد دليالً  ب
ولهذا اخترناها ألن اآليـة ال تـدل        ،  من أنها إباحة الفطر مع إيجاب القضاء      : ى على ما قدمناه   قالمنت

  .باعتبار المراد منها على سوى ذلك
ضاء إال ما كان من الزيادة التي في روايـة الطبرانـي            واألحاديث المذكورة ال تفيد سوى إيجاب الق      

سـتدالل بـه    ال المتقدم ا   بها ال تقوى قوة حديث مسلمٍ      فرداًتوهي مع كونها م   ) وال تعودا : (وهي قوله 
آخى النبـي صـلى اهللا      (وكذا حديث البخارى    ،  حمل على الندب  جية ي فبعد تسليم ثبوت الح   ،  للشافعي

                                                
 .ه أن تعدد الروايات الضعيفة يقوي بعضها بعضاًهذا من اختيارات الكمال الحديثية، واعتماد )1(

 ).ب من أ / 251(نهاية * 

 .قدمناه: بلفظ) ط(وفي ) ج، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] قد مر [)2(
 .33: محمد، اآلية:  سورة)3(
وقال ابـن  . رياءبالسمعة وال: وقال الكلبي. بالكبائر: وقال الزهري. أي ال تبطلوا أعمالكم بالمعاصي  :  قال الحسن  )4(

والظاهر النهي عن كل سبب من األسباب التي توصل إلى         : قال الشوكاني . بالردة: وقال ابن كثير  . بالمن: مقاتل
احتج علماؤنا وغيرهم بهـذه اآليـة   : قال القرطبي. بطالن األعمال كائناً ما كان من غير تخصيص بنوع معين     

-16/254(تفسير القرطبـي    :انظر  .  التلبس به ال يجوز     بعد - صالة أو صوماً     -على أن التحلل من التطوع      
صححه نخبة من العلماء،    ) 4/181(مشقي، تفسيرالقرآن العظيم    دابن كثير، أبو الفداء إسماعيل القرشي ال      ) 255

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، الكمال بن الهمام، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايـة             . دار الفكر 
 .دار المعرفة، بيروت) 5/41( التفسير من علم

 .2: الحجرات، اآلية: سورة )5(
 )أ، ب، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] أي معصية اهللا ورسوله[ )6(
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  رضـي اهللا عنهمـا   فزار سلمان أبا الدرداء     رضي اهللا عنهما   الدرداء وأبي   )1(عليه وسلم بين سلمان   
،  في الـدنيا    أخوك أبو الدرداء ليس له حاجةٌ      : قالت ؟ ما شأنك  : فقال لها  )3(،ةًلَِذبتَ م )2(فرأى أم الدرداء  

،  ما آكل حتى تأكل فأكـل      :قال،   فإني صائم  :)4(]قالف[،  ْل كُ :فقال،  فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً     
 فلمـا كـان   ، نم:فقال،  ثم ذهب يقوم   ،م فنام ن: [فقال له سلمان  ،  فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم      

ولنفسـك  ،  إن لربك عليك حقاً :)6(]فقال له سلمان  ،  )5(نا فصلي : قال ، قم اآلن  :من آخر الليل قال سلمان    
ى اهللا عليه وسلم فـذكر ذلـك   فأتى النبي صل،  حقهفأعط كل ذي حٍق،  عليك حقاًكِلهوَأل،  عليك حقاً 

،  وهذا مما استدل به القائلون بأن الضـيافة عـذر          ،)7() صدق سلمان  :فقال عليه الصالة والسالم   ،  له
 من أصحاب رسول اهللا صـلى        رجلٌ صنع (: قال  رضي اهللا عنه   جابر إلى   وكذا ما أسند الدارقطني   

  بالطعـام تنحـى رجـلٌ      ىِتفلما أُ ،  ابهفدعا النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصح      ،  عليه وسلم طعاماً   اهللا
 تكلـف   :فقال عليه الصالة والسـالم    ،  )8(] إني صائم  : قال  ؟  مالك :فقال عليه الصالة والسالم   [،  منهم

                                                
، ويعرف بسلمان الخير، مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، سئل عـن نسـبه ؟                أبو عبد اهللا سلمان الفارسي     )1(

 ةأنا سلمان بن اإلسالم، أصله من أصبهان، وكان اسمه قبل اإلسالم، ما به بوذ خشان، من أول مشـاهد                  : فقال
الخندق ولم يتخلف عن مشهد بعدها، كان رضي اهللا عنه من المعمرين، مات في آخر خالفة عثمان رضي اهللا                   

) 3588/521 (ابن حجر، اإلصابة  ) 493 – 2/487 (الجزري، ُأسد الغابة  : انظر. عنه عن حوالي ثالثمائة سنة    
 ).1/315 (ابن حجر، تقريب التهذيب

، وهي زوج أبي الدرداء الكبرى كانت من فضالء النساء وعقالئهـن،             أم الدرداء خيرة بنت أبي حدرد األسلمي       )2(
ء بسنتين، وكانت وفاتها بالشام في خالفـة عثمـان         ومن ذوات العبادة، وتوفيت رضي اهللا عنها قبل أبي الدردا         

ابن حجر، تهذيب   ) 355 /7 (الجزري، ُأسد الغابة  ) 11814/1681 (ابن حجر، اإلصابة  : انظر. رضي اهللا عنه  
 ).466 / 12 (التهذيب

ب ذ (، مـادة  يرالمقري، المصباح المن. تلبس ثياباً ممتهنة، أو هي الثياب التي تلبسها للقيام بشؤون البيت        : مبتذلة )3(
 ).30) (ل

 .قال) ط(وفي ) ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] فقال[ )4(
 .فصليا) ط( في )5(
مـا  ] فصلينا، فقال له سلمان   : قم اآلن، قال  : نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان       : نم فنام، ثم ذهب يقوم، فقال      [)6(

 ).ب(بين المعقوفتين ليست في 
 .  باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع–كتاب الصيام ) 154ص  / 1961رقم ( رواه البخاري )7(

حتجاج أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قرر ذلك ولم يبين ألبي الدرداء وجوب القضاء عليه، وتـأخير                  ووجه اال  
) 150/ 4 (ابن حجر، فتح البـاري    ) 4/259 (الشوكاني، نيل األوطار  : انظر. البيان عن وقت الحاجة ال يجوز     

 ).406(أثر االختالف في القواعد األصولية 
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] إني صائم: مالك ؟ قال: فقال عليه الصالة والسالم [)8(
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 على عـدم    )2( منهما يدل   كالً  فإن )1(،) مكانه  يوماً م وص ْلكُ،   إني صائم  : ثم تقول  أخوك وصنع طعاماً  
 ولذا منع المحققون كونهـا عـذراً  ،  في إسقاط الواجباتللضيافة أثرد  هعإذ ال ي  ،  كون الفطر ممنوعاً  

 إلى   أحدكم ىِعإذا د  ( بما روى عنه عليه الصالة والسالم      )4(]واستدال[،  )3( الرازي وأبي بكرٍ  كالكرخي
  واهللا أعلم بحال   )5()- لهم   أي فليدع  -   فليصلِ وإن كان صائماً  ،   فليأكلْ فإن كان مفطراً  ،  جب فلي طعاٍم

 رضـي اهللا    ثم ال يقوى قوة حديث سلمان     ،   ثبت  على إبداءٍ   ثبت موقوفٌ  :وقول بعضهم ،  هذا الحديث 
  .عنه

 مـا   )6(ى تتظافر األدلة وال يعارض ما استدل به الشافعي رحمه اهللا          ق أن على رواية المنت    :والحاصل
 )8(.ؤهما إذا أفسدا يجب قضا* وأما القياس فعلى الحج والعمرة النفلين حيث،  ما ال يخفى)7(يثبتها

 
 ]فيمن زال عذر إفطاره في رمضان[

  الفجـرِ ها طلوع ابتداء وجوِدقارن أو ، أثناء النهار كل من تحقق بصفٍة، وإذا بلغ الصبي الخ  : قوله
فإنه يجـب عليـه اإلمسـاك       ،  له واستمرت معه وجب عليه الصوم     ببحيث لو كانت قَ   ،  وتلك الصفة 

والمسـافر  ،  أربوالمريض ي ،   والمجنون يفيق  ،معه أو   ران بعد الفجر  هطْ كالحائض والنفساء ي   )9(تشبهاً

                                                
وأخرجه ابن الجـوزي فـي التحقيـق مـن طريـق            . كتاب الصيام ) 157 / 2 – 2220رقم  (رواه الدارقطني    )1(

متهم بوضع الحـديث، وقـال   : ه عمرو بن خلف، قال ابن المديني     في. بإسناد ضعيف ) 102 / 2(الدارقطني به   
 .ابن حبان كان يضع الحديث

 .يستدل، وتفيد المعنى) ج(عدل، وهو خطأ، وفي ) أ( في )2(
اد، ودرس على الكرخـي،  ، ويعرف بفخر الدين الرازي، أحد فقهاء بغدأبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص      )3(

توفي رحمـه   . (كان ورعاً زاهداً، له أحكام القرآن وشرح مختصر الطحاوي والجامع وشرح األسماء الحسنى            
اللكنوي، ) 225-1/220(القرشي، الجواهر المضية    ) 3/959 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  : انظر) هـ370اهللا سنة   

 ).2/565 ( ابن مازة، المحيط البرهاني: وانظرالمسألة. )97-96( ابن قطلوبغا، تاج التراجم)53(الفوائد البهية 
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] واستدال[ )4(
رواه : قـال أبـو داود  .  باب في الصائم يدعى إلى وليمـة –كتاب الصيام ) 1405 / 2460رقم ( رواه أبو داود  )5(

 .سنن أبي داود بتخريج األلباني: رانظ. صحيح: حفص بن غياث أيضاً عن هشام، قال الشيخ األلباني
 ).أ، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] على [)6(
وال يعارض ما استدل به الشافعي رحمه اهللا        : ولعل السياق يكون  ) [أ، ط (ما بين المعقوفتين ليست في      ] على به [ )7(

 ].ما يثبتها، به ما ال يخفى
 ).ج(ب من  / 217نهاية * 

: بن الهمام في إثبات المذهب القائل بوجوب قضاء من أفسد صيام التطوع، ابتداء من قولـه               انتهى كالم الكمال ا    )8(
 ).213ص  (اًفقد ثبت هذا الحديث ثبوت

 .بسببها) ب(في  )9(
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قْيدِدأما إذا قَ  ،  قبله بعد األكل   أو    بعد الزوال  مقبل الزوال واألكل فيجب عليـه الصـوم لمـا فـي             م 
 )1(.الكتاب

 
 ]فيمن نوى الفطر وقت النية ولم يفطر[

 .)3( الصوم)2(]نية [ النية وجب عليهوكذا لو كان نوى الفطر ولم يفطر حتى قدم في وقت
 

 ]خطًأ أو فيمن أفطر عمداً[
أفطر علـى   أو   ،من رمضان  أنه   أكل يوم الشك ثم استبان     أو   )4(هاًركْم أو   خطًأ أو   والذي أفطر عمداًً  

لقول أبـي حنيفـة     ،   ال واجب   اإلمساك مستحب  :)5(ليوق،   الفجر بعدتسحر   أو   ،ظن غروب الشمس  
  . صيام والناس)6(]وتشرب [*  أن تأكَلسنحال ي:  نهاراًهرطُئض تَرحمه اهللا في الحا

  وقول اإلمام ال يحسن تعليـلٌ      .عدتَلْوقال في الحائض فَ   ،   فليصم : قال والصحيح الوجوب ألن محمداً   
 في المسافر إذا أقام بعد الـزوال  : وقد صرح به في بعضها فقال    ،)7( ال يحسن بل يقبح    :أي،  للوجوب
 وألنه الموافـق  )8(فبين مراده بعدم االستحسان،  وهو مقيمبح أن يأكل ويشرب والناس صيام     إني أستق 

 حـين  )10( يوم عاشوراء)9(]في [للدليل وهو ما ثبت من أمره عليه الصالة والسالم باإلمساك لمن أكل        
 مـن   :قـل قارن ولم ن   أو    كل من تحقق   :وقلنا،  قيود الضابط   فوائد وال يخفى على متأملٍ   ،  كان واجباً 

                                                
، 339/ 1(الزيلعي، تبيين الحقائق    ) 359 / 1(، السمرقندي، تحفة الفقهاء     )58 / 3 (السرخسي، المبسوط : انظر )1(

 ).1/202(ن فتاوى قاضيخا) 359
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] نية [)2(
 .المصادر نفسها: انظر )3(
 .مكروهاً) أ(في  )4(
 .وقَبل) ج(في  )5(

 ).أ من أ / 255(نهاية * 

 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] وتشرب[ )6(
 .يصح، وهو خطأ) أ، ب(في  )7(
 .اإلستحباب) ج(في  )8(
 ).أ(تين ليست في ما بين المعقوف] في [)9(
 .سبق تخريجه )10(
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 )3(ألن الصيرورة للتحول ولو المتناع    ،   في نهار رمضان   ليشمل من أكل عمداً   ،   الخ )2( بصفةٍ )1(صار
  .)4(وال يتحقق المفاد بهما فيه، ما يليه

 
 ]في الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم والخالف فيهما[

ا أسلم يجب عليـه قضـاء    إذ)6( وقال زفر في الكافر، عليهما)5(]فيه [واجٍب الصوم غير     ألن :قوله 
وينبغي أن يكون جوابـه    ،   كما في الصالة    من الوقت بعد األهلية موجب      جزءٍ ألن إدراك ،  ذلك اليوم 

كـان    جزٍء األهلية أيالجزء القائم عندالصالة  في ونحن نفرق بأن السبب، في الصبي إذا بلغ كذلك    
 . يصادفه أهالًولم األول  الجزء)7(]الصوم [وفي، فتحقق الموجب في حقهما

 لـه    وظرفـاً  ى للمـؤد  قد يكون الوقت فيه سبباً    ،  )8( الواجب المؤقت  :وعلى هذا فقولهم في األصول    
 )12(إذ،   الصـوم تسـاهلٌ    )11(به كوقـت   )10( مقدراً )9( وهو ما يقع فيه     ومعياراً سبباً أو   ،كوقت الصالة 

 )14(قـد و من تحقيق المـراد  انثم على ما ب،  خالفه ان وقد ب  )13(]فيهما [يقتضي أن السبب تمام الوقت    

                                                
 .صام) ب(في  )1(
 .نصفه) أ( في )2(
 .ولو ال مناع) ج(أو االمتناع، وفي ) أ(في  )3(
، الكاساني، بـدائع    )58 / 3 (السرخسي، المبسوط : تعتبر هذه من المسائل التي رجحها الكمال ابن الهمام، انظر          )4(

/ 1(، الزيلعي، تبيين الحقائق     )193 –192 / 1(لتعليل المختار   ، الموصلي، االختيار    )97 – 94 / 2(الصنائع  
 ).202-201(اختالف الفقهاء ). 310 / 2(،ابن نجيم، البحر الرائق )340 –339

 ).ب( ما بين المعقوفتين ليست في ]فيه [)5(
 .الكافي) أ(في  )6(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] الصوم[ )7(
اجب المقيد بالزمان، وهو الواجب الذي يكون الزمان المعين أمارة الوجـوب فيـه، ألن       هو الو : الواجب المؤقت  )8(

: والواجب المؤقت قسـمان   ... وكذلك شهر رمضان  ... الشارع أقامه سبباً له أي أمارة دالة عليه كوقت الصالة         
فوقت الظهـر   . ..وهو إذا كان الوقت يتسع لعبادة أخرى من جنس العبادة التي وقت الزمان لها             : واجب موسع 

وهو الواجب المضيق الذي ال يتسع زمنه غيره كيوم رمضان، فإنـه           :، وأما القسم الثاني     ...يسع الظهر وغيره  
 ).32-30(أصول الفقه ألبي زهرة : انظر. ال يسع غير رمضان

 .به) ج(في  )9(
 .مقداراً) أ(في  )10(
 .لقوت) أ( في )11(
 .أو) أ( في )12(
 ).ب(فتين ليست في ما بين المعقو] فيهما [)13(
 .قد، بدون واو) ج، ط(في  )14(
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وإال لزم  ،  من اليوم ألنه هو السبب للوجوب      األول    يلزم أن ال يجب اإلمساك في نفس الجزء        * :قالي
 ولو  . والفرض خالفه   سابقاً فاإليجاب فيه يستدعي سبباً   ،  سبق الوجوب على السبب للزوم تقدم السبب      

فإن لـم   األول  الجزء إلى    أن السببية تضاف   لم يستلزم ذلك لزم كون ما ذكروه في وقت الصالة من          
 تقررت السببية فيه    )1(]األخير[الجزء   إلى   عرشْفإن لم ي  ،  ما يلي ابتداء الشروع    إلى   يؤد عقيبه انتقلت  

 . مستغنى عنه إذ ال داعي لجعله ما يليه دون ما وقع فيهواعتبر حال المكلف عنده تكلفاً
 وهو أن الصبي كان أهـالً ، لمشايخ على هذا الفرق اوأكثر، فالخال إلى إشارةً،   على ما قالوا   :قوله

  أصالً والكافر ليس أهالً  ،  فتتوقف إمساكاته في حق الصوم في أول النهار على وجود النية في وقتها            
 في التسوية بينهما بما في الجامع الصغير        )2(ومنهم من تمسك  ،   فال يعود صوماً   فال تتوقف فيقع فطراً   
 .)5( للتطوع)4(]منهما [ فإنه يدل على صحة نية كٍل،)3( هما سواء:قال، كافر يسلمفي الصبي يبلغ وال

 
 ]في المسافر ينوى اإلفطار فقدم قبل الزوال فنوى صوم التطوع[

 )6(ثـم ،   وإن كان في رمضان    :بدليل قوله ،   رمضان  في غير  أي،   وإذا نوى المسافر اإلفطار    :قوله 
  . ينشئها قبل الزوال واألكل وجب عليه صوم ذلك اليوم بنيٍة)7(، بل إذا قدمنية اإلفطار ليس بشرٍط

  يعني أن المرخص السفر فلما لم يتحقق في أول اليوم كان الخطـاب متوجهـاً               ، أال ترى الخ   :قوله
 . إنشائه)1( بحدوث)10(]فيه [ الفطر)9(]له [ الصوم فال يجوز)8(عليه بتعين

                                                
 ).أ من ب/254(نهاية * 

 ).ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] األخير[ )1(
 .تمسكوا، وهو خطأ) أ، ب، ح(في  )2(
نصراني أسلم لـم يأكـل بقيـة     غالم بلغ في النصف من رمضان في نصف النهار، أو:  قال في الجامع الصغير    )3(

الجـامع  : انظر قـول محمـد  . هؤء عليه فيما مضى، وعن أكل في يومه ذلك لم يكن عليه قضا    يومه، وال قضا  
 ).2/574 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 1/200(فتاوى قاضيخان ) ) 1/139(الصغير 

 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] منهما[) 4(
فتـاوى  ) 1/339(لزيلعي، تبيـين الحقـائق      ا) 1/364(السمرقندي، تحفة الفقهاء    ) 3/58 (السرخسي، المبسوط  )5(

ابـن نجـيم، البحـر      ) 1/193(الموصلي، االختيار   )2/575 (ابن مازة، المحيط البرهاني   ) 1/200(قاضيخان  
 ).2/311(الرائق 

 .لم) أ(في  )6(
 .قد) أ(في  )7(
 .بتعيين) ب(وفي . نعين) أ(في  )8(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] له [)9(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] فيه [)10(
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 ُلِكشْوقد ي   أنه خرج من المدينة عام الفتح حتـى         (السالم مما قدمنا   عنه عليه الصالة و     عليه ما صح
إذا كان بكراع الغميم وهو صائم2() فشرب رفع إناء( 

   خروجه كان قبل   )3(]كون [دفع بتجويز اللهم إال أن ي *   الفجر وفيه ب عما لـم يتحقـق      : قولهم وأيضاً،  د 
 حـدث سـفراً  طاب بتعينه إن لم ي ال يجوز أن يكون الخ   مِل،   ممنوع المرخص فالخطاب بالصوم عيناً   

،  عدمه )4( ألنه كان بشرط   ،فإذا سافر في أثناء اليوم زال التعين      ،   فيجب الشروع قبله    ؟ في أثناء اليوم  
 . والجمهور على تعين صومه،)5(وهذا البحث مذهب بعض الفقهاء حكاه بعض شارحي كتاب مسلم

 أن يـنقض     مـن غيـر     وأصبح فإذا نواه ليالً   ، الفطر للمسافر إذا لم ينو الصوم      )6(]واعلم أن إباحة  [
 لكن لو أفطر فيـه ال كفـارة         **،   ذلك اليوم  )7(]في[ فال يحل فطره     عزيمته قبل الفجر أصبح صائماً    

9( وبها تندفع الكفارة شبهةً)8( فأورثعليه ألن السبب المبيح من حيث الصورة وهو السفر قائم(.  
     أن الصحيح أن فطره عنده ليس في اليوم الذي خرج فيه             على  ويشكل عليه حديث كراع الغميم بناء 

حتـى إذا كـان      (: بل معنى قول الـراوي      ال يصل إليها في يوم واحدٍ       بعيدةٌ  ألنه مسافةٌ  من المدينة 
  لم يكن فـي أولـه   يوٍمصوم أنه وال شك،  حين وصل إليهكان صائماً أنه )صائم بكراع الغميم وهو 

 وتبين بهذا اندفاع اإلشـكال عـن        ،)10(]ثم أفطر  [رض وهو مسافر  شرع في صوم الف    أنه   مقيماً غير 

                                                                                                                                              
 .لحدوث) ج( في )1(
 ).241( سنق تخريجه )2(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] كون [)3(

 ).أ من ج/ 218(نهاية * 

 .يشترط) ب( في )4(
ـ 1347(، دار إحيـاء التـراث،   1، ط)231-7/230(النووي، شـرح صـحيح مسـلم    :  انظر )5( روضـة  ). هـ

 ).2/369(الطالبين
 ].واعلم أن أبا حنيفة أجاز) [ب(ما بين المعقوفين في ] واعلم أن إباحة[ )6(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] في[ )7(

 ). ب من أ / 252(نهاية ** 

 .فأوردت) ج(في ) 8(
 2(ابن نجيم، البحر الرائق     ) 2/576 (ابن مازة، المحيط البرهاني   ) 340-1/339(الزيلعي، تبيين الحقائق    : انظر )9(

 /312.( 
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] ثم أفطر[ )10(
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 على تعين صوم اليوم الذي شرع في صـومه          )1(يرهدتعين الصوم في اليوم الذي أنشأ فيه السفر وتق        
  . الفرض وهو مسافر)2(عن

وإن كـان   ،   كان بلوغه كراع الغميم في اليوم الذي خرج فيه أشكل على األول            )3(إن أنه   :والحاصل
       لِّخَفيما بعد أشكل على ما بعده وال مإال بتجويز كونه عليه الصالة والسالم علم من نفسه بلـوغَ           ص  

5(]واهللا أعلم [ الهالكيالمقيم ونحوه ممن تعين عليه الصوم وخش )4(هد المبيح لفطرالج(. 
  . ثم أقاموإذا صام مسافراً،  الصوم*  إذا أنشأ السفر بعد: هما، المسألتين في:قوله

 
 ]جن أو كله أو فيمن اُغمي عليه جزء من رمضان[

  به من هو معصوم    يلولهذا ابتُ ،   العقل :أي،  اج القوى وال يزيل الحِ    فُِعض ي  ألنه نوع مرضٍ   :قوله [
  )7(]. على ما قد أسلفناه في باب اإلمامة من كتاب الصالة)6(من زوال العقل صلى اهللا عليه وسلم

 
 ]فيمن جن في رمضان[

حتى لـو أفـاق   ،  المراد فيما يمكنه إنشاء الصوم فيه:قال الحلواني،  رمضان كله)8(ن ومن ج  :قوله 
والذي يعطيه الوجـه    ،  بعد الزوال من اليوم األخير ال يلزمه القضاء ألن الصوم ال يصح فيه كالليل             

  .)10( خالفه)9(اآلتي ذكره

                                                
 .تقريره) ب، ط(في  )1(
 .على، وهو خطأ) أ( في )2(
 .إذ) ب(في  )3(
 .لفظ، وهو خطأ) أ(في  )4(
 ).أ، ب، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] واهللا أعلم [)5(

 ).ب من ب/254(نهاية * 

مـا بـين   )] عِصمنَا من الجنون وما عصمنا من المرض( عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، وقال صلى اهللا        [)6(
 .، والحديث لم أجده)أ، ج، ط(المعقوفتين ليست في 

: انظـر . ومن جن رمضان كله  :الفقرة كاملة وهي بين المعقوفتين جاءت في المطبوعة قبل الفقرة التي تبدأ بقوله             )7(
 ).2/285(الكمال بن الهمام، فتح القدير

 ).2/574 (ابن مازة، المحيط البرهاني: انظر. أغمي، والصواب ما أثبته) أ، ب، ج (في )8(
 .ذكر) أ(في  )9(
أن من بلغ مجنوناً، أو صـحيحاً  : ن مذهب المالكية ينص علىإذكر في الهداية أن هذا الرأي خالفاً لمالك حيث   )10(

ء، فإنه يجب عليه قضاء صومه، هذا هو        ىثم جن بعد بلوغه وأتى عليه رمضان في حال جنونه، ثم صح وبر            
الـدار  ) 118(، ابن جزي، محمد بن أحمد، القـوانين الفقهيـة      )117(الكافي  : انظر. المحفوظ عن اإلمام مالك   
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رتبه بالفاء على كونه ال يزيل العقل بل يضـعفه           ،)1( في التأخير ال في اإلسقاط      فيكون عذراً  :قوله 
،  وليس كـذلك  لو أزاله كان مسقطاً    أنه    فيتبادر منه  ،يسقط  لم  مزيلٍ  كان غير   لما :فحاصله،   له نتيجةً

فكـان  ،   للحـرج   هو ملزم  )2(]من حيث  [ له بل   له ال يسقط به من حيث هو مزيلٌ        فإن الجنون مزيلٌ  
لزوم الحرج في إلزام قضاء الشهر باإلغماء فيه كله بخالف جنـون             بعدم    التعليلُ األولى في التعليلِ  

 من النوادر   وهذا ألن امتداد اإلغماء شهراً    ،   للحرج فإن ترتيب قضاء الشهر عليه موجب     ،  الشهر كله 
فإنه ال يأكل وال يشرب وال حرج في ترتيب الحكم على ما هـو  ، ال يكاد يوجد وإال كان ربما يموت      

 وقد سـلك  ،   للحرج  فترتيب القضاء معه موجب     غالب الجنون فإن امتداده شهراً   بخالف  ،  من النوادر 
ـ  ولنا أن الم   :حيث قال ،   التحقيق في تعليل عدم إلزام القضاء بجنون الشهر        )3(]المصنف مسلك [ طَِقس 

 .هو الحرج
إذا قضـاء الشـهر     وجـوب  فأفاد تعليل ،   فال حرج   الشهر عادةً  )5(]يستوعب[ واإلغماء ال    : قال )4(ثم
لكـن  ،   بعدم المانع ألن الحرج مـانع       وهو في الحقيقة تعليلٌ    )7(، كله بعدم الحرج   )6(]فيه [غمى عليه ُأ

 .الوجوب إنما يكون لمانع الحرج وال حرج لندرة امتداد اإلغماء شهراً المراد أن انتفاء
                                                                                                                                              

الكشناوي، أبو بكر بن حسين، أسهل المدارك شـرح إرشـاد          ) 2/422(مواهب الجليل   ). دت(العربية للكتاب،   
 .دار الفكر، بيروت) 1/428(السالك في فقه اإلمام مالك 

أن المجنون إذا أفاق، ال يلزمه قضاء ما فاته من الصيام في حال الجنون، سواء قلَّ أو كَثُر،                  : ومذهب الشافعية 
. وسواء أفاق بعد رمضان أو في أثنائه، إال أنه في الحال األخير عليه أن يستأنف صيام ما بقي مـن رمضـان            

) 2/370(روضـة الطـالبين     ) 3/329(الحاوي الكبيـر    : انظر... يةهذا هو المذهب وبه قطع جمهور الشافع      
 ).1/437،438(مغني المحتاج ) 6/255 (النووي، المجموع

أن العقل من شروط صحة الصوم، فمن ُأغمـي  : صل فيه اإلغماءح مذهب اإلمام مالك رحمه اهللا في اليوم الذي        )1(
ومن ُأغمي عليه يسـيراً مـن       . ه القضاء بعد اإلفاقة   عليه نهاره كله أو جله في رمضان لم يجزه صومه، وعلي          

إن اإلغمـاء  : يومه أجزا صوم ذلك اليوم وال قضاء عليه، وسواء كان اإلغماء اليسير قبل الفجر أو بعده، وقيل       
إن كـان   : إن كان قبل الفجر، ولم يفق حتى طلع الفجر لم يجزه صومه، يسيراًكان اإلغماء أو كثيـراً، وقيـل                  

لفجر لمن بيت الصوم ال يضره يسيراً كان أو كثيراً، ومن أغمي عليه في شهر رمضان كله قضاه         اإلغماء بعد ا  
أسهل ) 2/422(مواهب الجليل ) 118(القوانين الفقهية  ) 2/270(شرح بداية المجتهد    ) 123(الكافي  : انظر. كله

 ).3/1666(الفقه اإلسالمي وأدلته ) 428/ 1(المدارك 
 ).ب(عقوفتين ليست في ما بين الم] من حيث [)2(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] المصنف مسلك[ )3(
 .عما، والصواب ما أثبته) أ(في  )4(
 .يستوجب) أ( في )5(
 ).أ، ب(ما بين المعقوفتين ليست في ] فيه[ )6(
 -1:ان من التخدير  هناك نوع : ستعمال الطبي  من المسائل التي بحثها العلماء عند الحديث عن اإلغماء التخدير لال           )7(

 :ويتم تخدير الجسم بعدة وسائل.  تخدير موضعي- 2. تخدير كلي
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 .التخدير عن طريق األنف، بحيث يشم المريض مادةً غازية تؤثر على أعصابه، فيحدث التخدير* 

لجلد، وهو نوع من العالج الصيني، ويتم بإدخال إبر مصمتٍة جافٍة إلى مراكز اإلحساس، تحت ا              : التخدير الجاف ** 
فتستحثَّ نوعاً معيناً من الغدد على إفراز المورفين الطبيعي، الذي يحتوي عليه الجسم، وبـذلك يفقـد المـريض                   

 .وهو في الغالب تخدير موضعي، وال يدخل معه شيء إلى البدن. القدرة على اإلحساس
وقد يكون كلياً وذلـك بحقـن   . هماوقد يكون تخديراً موضعياً كالحقن في اللِّثة والعضلة ونحو      : التخدير بالحقن *** 

 ==الوريد بعقار سريع المفعول، بحيث ينام اإلنسان في ثوان معدودة، ثم يدخل أنبوب مباشـر إلـى القصـبة                  
الهوائية عبر األنف، ثم عن طريق اآللة يتم التنفس، ويتم أيضاً إدخال الغازات المؤدية إلى فقـدان الـوعي                   ==

 .ر إبرة للتغذية، فهذه لها حكمها الخاص، وسيأتي الكالم عليهاوقد يكون مع المخد. فقداناً تاماً
؛ ألن المادة الغازية التي تدخل في األنف ليست جرماً، وال           التخدير بالطريقة األولى ال يعد مفطراً     : حكم التخدير 

أي مـادة   لعدم دخول    وكذلك التخدير الصيني ال يؤثر على الصيام؛      . تحمل مواد مغذية، فال تؤثر على الصيام      
أما التخدير بالحقن فإن كان تخديراً موضعياً فـال         . إلى الجوف، كذلك التخدير الموضعي بالحقن له الحكم نفسه        

 . يفطر لعدم دخول شيء إلى الجوف
دخول مائع إلى البدن عن طريق الوريد، وسيأتي بحـث    : األول: أما التخدير الكلي بحقن الوريد فهذا فيه أمران       

 .ي مبحٍث مستقلالحقن الوريدية ف
: وقد اختلف أهل العلم في فقدان الصائم الوعي هل يفطر أو ال،وفقدان الوعي على قسمين             . فقدان الوعي : الثاني

فذهب األئمة الثالثة ـ مالك و الشافعي وأحمد ـ إلى أن مـن أغمـي     : أن يفقده في جميع النهار: القسم األول
قال اهللا كل عمـل ابـن آدم لـه إال    :"  صلى اهللا عليه وسلم      عليه في جميع النهار فصومه ليس بصحيح؛ لقوله       

فأضاف اإلمساك إلـى    " يدع طعامه وشرابه وشهوته   "وفي بعض طرقه في مسلم      "الصيام فإنه لي وأنا أجزي به     
 .الصائم، والمغمى عليه ال يصدق عليه ذلك

ان الوعي فهـو كـالنوم ال       وذهب األحناف والمزني من الشافعية إلى صحة صومه، ألنه نوى الصوم، أما فقد            
  .يضر

واألقرب قول الجمهور، لوجود الفرق الواضح بين اإلغماء والنوم، فإن النائم متى نبه انتبه، بخـالف المغمـى         
بناء على القول بأن المغمى عليه كل النهار ال يصح صومه فمن خُدر جميع النهار بحيث لـم يفـق أي                      .عليه

  .القضاءجزء منه فصيامه ليس بصحيح، وعليه 
فذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أفاق قبل الـزوال فالبـد مـن            : أال يستغرق فقدان الوعي كل النهار     : القسم الثاني  

وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه إذا أفاق في أي جزء من النهار   . وذهب مالك إلى عدم صحة صومه     . تجديد النية 
 . صح صومه

ن أنه إذا أفاق في أي جزء من النهار يصح صومه، ألنه ال دليـل          ولعل األقرب ما ذهب إليه الشافعي وأحمد م       
 .على بطالنه، فقد حصلت نية اإلمساك في جزء النهار

وكما قال شيخ اإلسالم ال يشترط وجود اإلمساك في جميع النهار، بل اكتفينا بوجوده في بعضه؛ ألنه داخل في                   
 "يدع طعامه وشهوته من أجلي:" عموم قوله

سبق فالتخدير الذي ال يستغرق كل النهار ليس من المفطرات التي تفسد الصوم لعدم وجـود مـا                  بناء على ما    
مفطرات الصيام المعاصـرة  : انظر. أما التخدير الذي يستغرق كل النهار فهو مفطر، واهللا أعلم       .يقتضي التفطير 

 .http://www.saaid.net/book/7/1127.docموقع صيد الفوائد ) 18-15(فقه النوازل ). 26-28(

http://www.saaid.net/book/7/1127.doc
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 ال يسـقط    -  أعنى أصل الوجـوب    -  بالسبب )3(أن الوجوب الذي ثبت جبراً     )2(]هذا [ى مبن )1(وبسط
بل ينظر فإن كان المقصود مـن متعلقـه مجـرد        ،  ضعفه أو   بعدم القدرة على استعمال العقل لعدمه     

ألن هذا المقصود يحصـل بفعـل   ،  الوجوب مع هذا العجز)4(ثبتي  كالنفقة والدين إيصال المال لجهة  
قصود االبـتالء   منها نفس الفعل ليظهر م  * وإن كان من العبادات والمقصود    ،  النائب فيطالب به وليه   

المعصية فال يخلو من كون هذا العجز الكائن بسبب عدم القدرة على استعمال              أو   من اختيار الطاعة  
 . وقد)7(قد أو  ال يمتد عادةً)6( يلزمه االمتداد أو)5(العقل مما
ه  إذ ال يتوج   وهي إما في األداء وهو منتفٍ     ،   ال يثبت الوجوب كالصبا ألنه يستتبع فائدته       :ففي األول 

 .ن فانتفيبي للحرج الَفي القضاء وهو مستلزم أو عليه الخطاب باألداء في حالة الصبا
 وهو القضـاء فيصـل      ِفلْ الخُ  أثره في  *  ليظهر بل يثبت شرعاً  ،   ال يسقط الوجوب معه    :وفي الثاني 

 تمام وقت الصالة وجـب قضـاؤها        )8(فلو نام ،   عليه كالنوم   رحمةً  حرجٍ  من غير  مصلحته إلى   بذلك
 إذ ال حـرج فـي ثبـوت     عدماًال يمتد غالباً أنه فعلمنا أن الشرع اعتبر هذا العارض بسبب   ،  شرعاً

  ألنه نـادر    وجب القضاء أيضاً   ثالثة أيامٍ  أو   ثم لو نام يومين   ،  فلْالوجوب معه ليظهر حكمه في الخُ     
 إذ ال حـرج  ه عدماًأعنى اعتبار،  شرعاً)9(هفيال يكاد يتحقق فال يوجب ذلك تغير االعتبار الذي ثبت   

 .في النوادر
،  له إذا ثبت بما يلزمـه االمتـداد     أدرنا ثبوت الوجوب وعدمه على ثبوت الحرج إلحاقاً        :وفي الثالث 

  في حق الصوم بما ال يمتد وهو النوم، فـال )10(حقلْ في اإلغماء ي: فقلناوإذا لم يثبت بما لم يمتد عادةً 
ل يثبت ليظهر حكمه في القضاء لعدم الحرج إذ ال حـرج          إذا امتد تمام الشهر ب    ،  سقط معه الوجوب  ي

                                                
 .ويسقط) أ(في  )1(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] هذا[ )2(
 .خبراً) أ(في  )3(
 .يثبت، وما أثبته الصواب) أ، ب(في  )4(

 ).ب من ج/ 218(نهاية * 

 .عما) ج( في )5(
 .وبدل أو) ب(في )6(
 .ووجودها ليس له كثير فائدة) ب، ج، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] يلي[ )7(

 ).أ من أ/ 253(نهاية * 

)8( ]ما بين المعقوفتين ليست في ] نائم)وهو الصواب)أ، ط ،. 
 .عينه، وما أثبته الصواب) أ(في  )9(
 .ملحق) ب( في )10(
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  .)3( كذلك يتحقق قط وامتداد اإلغماء شهراً)2(لموربما ، رض فرضاًفْ إنما ي)1(]ألن النادر [**في النادر
 لثبوت الحرج بثبوت الكثرة بالـدخول فـي حـد            وليلةٍ  وفي حق الصالة بما يمتد إذا زاد على يومٍ        

في الجنون في    وقلنا،  لعدم الحرج   يزد عليها  )4( وبما ال يمتد وهو النوم إذا لم       اًالتكرار فال يقضي شيئ   
، وفي حـق الصـوم   )5(حق الصالة كذلك على ما قدمناه في باب صالة المريض التحاد الالزم فيهما 

فلـو  ،  نـادرٍ )8( كثير غير ألن امتداد الجنون شهراً)7( بما يلزمه االمتداد )6(]قَِحلُْأ [إن استوعب الشهر  
 ثبت الوجوب مع استيعابه لزم الحرج وإذا لم يستوعبه بما ال يمتد ألن صوم ما دون الشهر في سنةٍ                  

عدم وجوب القضاء إذا كان الجنون في الغالـب يسـتمر            إلى   يؤدي أنه   وأيضاً. ال يوقع في الحرج   
 . وأكثرشهراً

فيق المجنون في وقت النيـة       وبين أن ي   )10( والعارض )9(يوهذا التقرير يوجب أن ال فرق بين األصل       
 :ثم نقل المصـنف عـن محمـد       ،   لما قاله الحلواني وإن اختاره بعضهم      بعده خالفاً  أو   من آخر يوم  

 َلِعج الخالف فَ  )12(]هذا [الخالف في نقل   وقدمنا في الزكاة  ،   بينهما على ما هو في الكتاب      قَر فَ )11(أنه
  .)13(وقول محمد عدم التفصيل، هذا التفصيل قول أبي يوسف

 في  ومنهم من أيد التفصيل بثبوت التفصيل شرعاً      ،   الخالف على عكسه وهو ما نقله المصنف       :وقيل
 متد امتداداً ا إذا   ره فإن الطُ  ،)15( على أصلية امتداد الطهر وعارضيته      باألشهر والحيض بناء   )14(العدة
ولو بلغت بـالحيض ثـم   ، بلوغ فإنها تعتد باألشهر بعد الدماً  بأن بلغت الصغيرة بالسن ولم تر    أصلياً

                                                
 ).أ من ب/ 255(نهاية ** 

 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] ألن النادر[ )1(
 .ال) أ، ب( في )2(
 .لذلك، وما أثيته أصوب) أ( في )3(
 .إذ ال) ب(في  )4(
 .طبعة دار إحياء التراث) 463-1/462(الكمال بن الهمام، فتح القدير، باب صالة المريض : انظر )5(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] ُألِْحقَ[ )6(
 .المتداد) ب(في  )7(
 .عند) ب( في )8(
 .األصيل، وما أثبته الصواب) أ(في  )9(
 .والعارضي) ط(في  )10(
 ).1/340(الزيلعي، تبيين الحقائق : أنه ال فرق بينها، والصواب ما أثبته، انظر) أ( في )11(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] هذا[ )12(
 .طبعة دار إحياء التراث) 117-2/115(الكمال بن الهمام، فتح القدير: انظر. الفصل) أ(في  )13(
 .العمدة) ب(العلة، وفي ) أ( في )14(
 .صفته، وهو خطأوعام ) ب(في  )15(
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 وال  ،فتعتـد باألشـهر   ،  أن تدخل سن اإلياس    إلى   فال تخرج من العدة    امتد طهرها اعتدت بالحيض   
 عدم لزومه فإن المدار فيما نحن فيه لزوم الحرج وعدمه وفي العدة المتبع الـنص        يخفى على متأملٍ  

 .مواهللا سبحانه وتعالى أعل، وهو يوجب ذلك التفصيل
اآلدميـة   إلـى     قولك األهلية بالذمة ومرجع الذمـة      : عما قد يقال   جواب،  الوجوب فائدةٌ  وفي   :قوله

 مع الذمة لكن بشرط الفائدة ألنـه يتلـو    )1(]دائر[ هو   :يستلزم ثبوت أصل الوجوب على الصبي فقال      
هر ما يثبت ليظ  نالعجز عن األداء إ   عند   أنه   وال فائدة في تحققه في حق الصبي لما ذكرنا من         ،  الفائدة
 إذا لم يسـتلزم إيجـاب   وإنما يكون ذلك فائدةً،  ومنةً في القضاء لتحصل مصلحة الفرض رحمةً أثره

 إذا استلزمه فهو معدوم الفائـدة ظـاهراً   )2(أما،   فتح باب تحصيل المصلحة     ألنه حينئذٍ  القضاء حرجاً 
 ن قـد ثبـت لـه    العذاب ال الفائـدة وإن كـا   )3(وذلك باب، وهو الحرجت  بطريق التفوي  ألنه مقترن

  التكاليف إنما تراعي في حق العموم رحمةً       )5(الشرعية التي تستتبعها  الفوائد   من العباد فإن     )4(األفراد
 ال  :نقـول  أو   ،الجنون ألنه يستتبع الفائـدة     بخالف ثبوته مع  ،   من الناس  آحاٍد إلى    ال بالنسبة  وفضالً

 .الوجوب لم يكن لفائدٍة * فلو ثبت، فائدة ألنها في القضاء وال يجب القضاء للحرج
 .)7( تحققت تمامهفاً ما قدمناه آن)6( إذا حققت وتمامه في الخالفيات:قوله

 
 ]فيمن لم ينو في رمضان صوماً وال فطراً[

أال تـرى   ،   في وجود النية   البد من التأويل، ألن داللة حال المسلم كافيةٌ       : قيل،   فعليه قضاؤه  :قوله 
 علـى أن   ما بعده بنـاء   )8( وإنما يقضي  ، يومها ن رمضان يكون صائماً    م  عليه في ليلةٍ   يِمغْأن من أُ  

 اعتاد األكل فـي  )1(متهتكاً أو مسافراً أو )9(]مريضاً [ بأن يكون  َلِو أُ ، فلذا الظاهر وجود النية منه فيها    
                                                

 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] دائر[ )1(
 .ما) ب( في )2(
 .بأن، ولبصواب ما أثبته للسياق) أ( في )3(
 .اإلقرار) ب، ج(في  )4(
 .ستتبعها، والسياق يدل على ما أثبت) أ(في  )5(

 ).ب من أ/ 253(نهاية * 

 .تحققت) ط(في  )6(
) 82(إيثار اإلنصاف في مسـائل الخـالف        ) 89-88//3 (سي، المبسوط السرخ) 55(مختصر الطحاوي   : انظر )7(

 ابـن مـازة، المحـيط البرهـاني     ) 89-2/88(الكاساني، بدائع الصـنائع     ) 1/350(السمرقندي، تحفة الفقهاء    
حاشية ابن عابـدين    ) 3/410(العيني، العيني، البناية في شرح الهداية       ) 1/135(الموصلي، االختيار   ) 2/574(
)3/371-372.( 

 .سقتضي، وما أثبته الصواب) أ(في  )8(
 ).أ، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] مريضاً[ )9(
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 : وال فطـراً ه ال صـوماً   ومن لم ينو في رمضان كلِّ     : [ومن حقق تركيب الكتاب وهو قوله     ،  رمضان
 عليه فإن اإلغماء قـد  يِمغْبخالف من ُأ،  عنهى مستغنجزم بأن هذا التأويل تكلفٌ    ،)2(]قضاءفعليه ال 

إال ،  ى األمر فيه على الظاهر من حاله وهو وجود النيـة          نَبيفَ[ )3(يوجب نسيانه حال نفسه بعد اإلفاقة     
 علـى   دليالً*  ال يصلح ألن حاله بلزوم صومه ذلك اليوم أيضاًي فيفت)4(] يعتاد األكل أن يكون متهتكاً  

 .قيام النية
   قَِلأما ههنا فإنما ع      أدرى  أنـه   يوجب النسيان وال شك   ال بأمرٍ   وجوب القضاء بنفس عدم النية ابتداء

جاب بهذه المسألة بالبناء على ظـاهر   أمكن أن ي  أوالً )5(]نوى [كان أنه    ومن شك  : نعم لو قال   .بحالته
 .)6(حاله كما ذكرنا

 
 ]نية في حق الصحيح المقيمفي اشتراط ال[

ـ            قُ ، في حق الصحيح المقيم    :قوله   لعـدم   اًيد بهما ألن المسافر والمريض البد لهما من النيـة اتفاق
 .)7(التعين في حقهما

 إعطاء النصاب    فإن ، أي على مذهبكم فهو إلزامي من زفر       ، كما إذا وهب النصاب من الفقير      :قوله
 .)8(لزكاة عنده ال يقع به عن ا واحداًفقيراً

                                                                                                                                              
متعمد اإلفطار فـي نهـار   أنه : والمقصود) هتك(القاموس المحيط، مادة    : انظر.  ال يبالي أن يهتك ستره     : متهتكاً )1(

 .رمضان
)[ أ(ما بين المعقوفتين هكذا في المطبوع، أما في ] قضاءومن لم ينو في رمضان كله ال صوماً وال فطراً فعليه ال      [)2(

وما أثبته هو نـص الهدايـة المطبـوع    . ]ومن لم ينو فعليه قضاؤه )[ب، ج(وفي . ]من لم ينو ال قضاء عليه     
 ).325 / 1(المحقق 

 .اإلقامة، وهو خطأ) أ(في  )3(
ما بـين المعقـوفتين     ] ال أن يكون متهتكاً يعتاد األكل     فَيبنَى األمر فيه على الظاهر من حاله وهو وجود النية، إ           [)4(

 ).ب(ليست في 
 ). ب من ب/ 252(نهاية * 

 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] نوى[ )5(
) 2/574 (ابن مازة، المحيط البرهـاني    ) 1/341(الزيلعي، تبيين الحقائق    ) 70 / 3 (السرخسي، المبسوط : انظر )6(

 ).371 / 3(حاشية ابن عابدين ) 208 / 1(الفتاوي الهندية ) 2/331(ابن نجيم، البحر الرائق 
أن صوم رمضان يتأتى في حق الصحيح المقيم بدون النية، ألن اإلمساك مستحقٌ عليـه،               : وعند زفر رحمه اهللا    )7(

) 1/325(الهدايـة  : انظـر المسـألة فـي   . فعلى أي وجه يؤديه يقع عنه، كما إذا وهب كل النصاب من الفقير 
) 341 / 1(الزيلعي، تبيين الحقـائق    ) 84 – 83 / 2(الكاساني، بدائع الصنائع    ) 86 / 3 (سي، المبسوط السرخ

 ).313 / 2(ابن نجيم، البحر الرائق 
إعطاء النصاب لفقيٍر واحٍد للزكاة باطٌل      : فإن قيل . فإنه تسقط عنه الزكاة   : قال في العيني، البناية في شرح الهداية       )8(

: وقيـل . ي على مـذهبكم   أ: جاز أن يكون المراد منه    :  الجواز هاهنا على مذهبه ؟ قالوا      عند زفر، فكيف ذكر   
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 ال :وعند أبي حنيفـة ،  تجب مطلقاً:زفرعند  في لزوم الكفارة باألكل فيه      وثمرة الخالف تظهر أيضاً   
 المسـألة التـي   )1(وهي، بعده فال أو    التفصيل بين أن يأكل قبل الزوال فتجب       :وعندهما،  تجب مطلقاً 
  .)3(اهللاا  رحمهم مع أبي حنيفة من جعل محمداً)2(ومنهم، تلي هذه

 
 ]فيمن أصبح غير ناٍو للصيام[ 

ألنه يستدعي    عنه ال إفساد   باإلفساد وهذا امتناع   )4( وألبي حنيفة رحمه اهللا أن الكفارة تعلقت       :قوله 
 الثابت في الشرع ترتيبها على الفطر في رمضـان إذ           :ألبي يوسف أن يقول    أن   إال،  سابقة الشروع 

صبح غيـر  أ اليوم وكان من عادتي صومه إذا    أفطرت   :)5(يقال،  اسم الفطر ال يستدعي سابقة الصوم     
كما أن ليس   ،  ثم أكل سلمناه لكن اإلمساكات الكائنة في وقت النية من النهار ليس لها حكم الفطر                ٍونا

 على مـا إذا أكـل قبـل         )6(فيتحقق الفطر باألكل إذا ورد عليها، إال أن هذا يقتصر          لها حكم الصوم  
  .نصف النهار
 لكل من أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اهللا واقعة األعرابي المروية في              أن الملحوظ  : والذي أظنه 

 كذلك قبـل   )8(فطرالهل يفهم ثبوتها في       حال قيام الصوم   )7( مشتهى هو بما   لما كانت في فطرٍ    الكفارة
إذ ال شك في أن جناية اإلفطـار حـال    ففهمه أبو يوسف رحمه اهللا، وفهم أبو حنيفة عدمه    ،  الشروع

فإلزام الكفارة في صورة الجناية التي هي أغلظ ال يوجـب فهـم             ،  أقبح منها حال عدمه   قيام الصوم   
  جنايـةً  مع االتفاق على عدم إلغاء كل ما زاد على كونه فطـراً     خصوصاً،  ثبوتها فيما هو دون ذلك    

 .لالتفاق على عدم الكفارة مع قيام الفطر لعدم الجناية في ابتالع الحصى ونحوه،  الواقعة)9(موردفي 

                                                                                                                                              
) 325 / 1(هـامش الهدايـة   : انظر. تفاقتأويله أن يكون الفقير مديوناً، فعند ذلك يجوز أداء النصاب زكاة باال      

 ).713 / 3(العيني، البناية في شرح الهداية 
 .وبين) أ(في  )1(
 .ومنه) أ(في  )2(
الزيلعي، تبيين الحقـائق    ).85 – 84 / 2(الكاساني، بدائع الصنائع    ) 87 – 86 / 3 (السرخسي، المبسوط :  انظر )3(

 ).313/ 2(ابن نجيم، البحر الرائق ) 341/ 1(
 ).1/325(وهي غير موجودة في كتاب الهداية المحقق ) ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] بجناية[ )4(
 .فقال) ب، ج(في  )5(
 .يقتضي) أ، ج(في  )6(
 .مشتهر، وهو خطأ) ج(في  )7(
 .فطر) ب، ج، ط( في )8(
 .صورة) ط( في )9(
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 فيمن أصبح ال ينوي الصوم ثم نواه قبل الزوال ثم جامع في              رحمه اهللا  وروى الحسن عن أبي حنيفة    
 .أن عليه الكفارة: وروى عن أبي يوسف، )1(ال كفارة فيه: بقية يومه

وفي المنتقى فيمن أصبح ينوي الفطر ثم       ،  وجه النفي شبهة الخالف في صحة الصوم بنية من النهار         
والكـالم فيهمـا    ،   ألبي يوسـف    أبي حنيفة خالفاً   عندال كفارة فيه    :  أكل عمداً  عزم على الصوم ثم   

 .)2(واحد
 

 ]جامع خطًأ دون التثبت أو شرب أو فيمن أكل[
، والمقصود هنـا ذكـر الخـالف    )3(تقدم الكالم في هذا،  وعلى هذا الخالف كل من صار أهالً   :قوله

 عـدم   تسحر على ظـن    كمن قصد اإلفساد من فسد صومه بفعله المقصود دون       : والمراد بالمخطئ 
 .)4(الفجر ورمضان أنه أكل يوم الشك ثم ظهر أو الفجر
وأصل ذلـك حـديث       وتعظيمه بعدم األكل فيه إذا لم يكن المرخص قائماً        ،  *  ألنه وقت معظم   :قوله

 .وم عن الصفاًلَ ال خَ**  ابتداء أصالً)5(تشبهفثبت به وجوب ال، قريباً عاشوراء على ما ذكرناه
 :)6(]كقولـه ،  ال الرؤية بمعنى اليقين   ،  الظن: بمعنى،  من الرأي ،   على البناء للمفعول   رى وهو ي  :قوله

لكنه ،   به الظن لم يمتنع في القياس      يغ منه للفاعل مراداً   ولو صِ ،  علمته: أي،   شيءٍ  كلَّ  أكبر  اهللاَ رأيتُ
 ،  للمفعول إال مبنياً يسمع بمعناهلم

                                                
 .عليه) ب(في  )1(
إذا أكل قبل الـزوال  : وقال أبو يوسف رحمه اهللا. عليه الكفارة، ألنه يتأدى بغير النية عنده    :وقال زفر رحمه اهللا      )2(

الكاساني، ) 87–3/86 (السرخسي، المبسوط ) 1/325( الهداية   :انظر. تجب الكفارة، ألنه فوتَ إمكان التحصيل     
 ).313/ 2(ابن نجيم، البحر الرائق ) 341/ 1(الزيلعي، تبيين الحقائق ). 85–2/84(بدائع الصنائع 

 .)117: ( انظر)3(
 ).2/572 (ابن مازة، المحيط البرهاني: انظر) 4(

 ).ب من ج/ 220(نهاية * 

 ).1/326(الهداية : ثبته الصواب، انظرالتثبت، وما أ) أ، ج( في )5(
 ).أ من أ/ 254(نهاية ** 

الظن، ال الرؤية بمعنـى اليقـين،   : بمعنى، وهو يرى على البناء للمفعول، من الرأي     : قوله. ال خَلَفاً عن الصوم   [ )6(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] كقوله
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 )4(دفعأي  : )3(ظننتأفأريت بمعنى    )2(اللهازم و )1(عبد القفا  أنه   إذا  كما قيل سيداً   رى زيداً وكنت أُ : قال
 . الظنيإل

اللهم ،   ألنه لم يقصد وقد صرحوا بعدم اإلثم عليه        *   أصالً ليس هنا جنايةٌ  ،   ألن الجناية قاصرة   :قوله
  م التثبت ال جناية اإلفطار كما       عد فيكون المراد جنايةٌ    ن يستيقن جنايةً  أ إلى   راد أن عدم تثبته   إال أن ي

بأن فيـه إثـم تـرك العزيمـة         : وصرح،   إثم القتل  :والمراد،  ال إثم عليه فيه   : قالوا في القتل الخطأ   
 .)5(والمبالغة في التثبت حال الرمي

ـ    ،   باعتبار هذا المعنى   نِذْؤ الكفارة ي  عرشَ: قال المصنف في الجنايات    اللهم إال أن يفَدبـأن تـرك     ع 
 الموجـب   )7(]المعنى: [وأيضاً،  االستيقان في الفطر   إلى   )6(االستيقان في القتل ليس كتركه     إلى   تالتثب

،  هنا إذ ال كفـارة وهذا الدليل مفقود،  الكفارةعرتلك الغاية شَ   إلى   للقول بثبوته في القتل بترك التثبت     
  .ولوال هو لم نجسر على القول بذلك هناك

                                                
مؤخرة العنق،  : والقفا. لمعنى الذي في بيت الشعر، واهللا أعلم      القفار، ولعل ما أثبته هو الصواب ل      ) أ، ب، ج  ( في   )1(

أي على قفاه، ويذكر ويؤنث، وجمعه على التذكير أقفية، وعلـى     ) يعقد الشيطان على قافية أحدكم    (وفي الحديث   
 ).ق ف و(، مادة المقري، المصباح المنير: التأنيث أقفاء، انظر

وبيت الشعر  ). ل ه ز م   (، مادة   المقري، المصباح المنير  : انظر.  تحت األذن  مفردها اللَِهِزمة، عظم ناتي   : اللهازم )2(
قـال  : هذا في حدود ما بحثت في كتب اللغة واستعنت بأحد اإلخوة المتخصصين لم أجد من نسبه وإنما يقولون               

-http://www.al  الفتح عثمـان بـن جنـي الموصـلي، الخصـائص     وابن جني أب: انظر. الشاعر أو شاعر

eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID184&CID19 . 4/27(خزانة األدب.( 
 .ظننت) ب( في )3(
 .وقع) أ، ج(في  )4(

 ).أ من ب/ 256(نهاية * 

 .الرامي) ب، ج(في  )5(
 .كقوله) ج(في  )6(
 ).أ، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] المعنى[ )7(

http://www.al
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:  قال )2(إبراهيم النخعي   عن )1(ه أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان       وحديث عمر رضي اهللا عنه روا     
 :فقال عمر ،   فطلعت :قال،   ظنوا أن الشمس غابت    أفطر عمر رضي اهللا عنه وأصحابه في يوم غيمٍ        (

3(ٍفنَما تعرضنا لج(] ُِتنم[)5() مكانههذا اليوم ثم نقضي يوماً )4(. 
:  قـال )7( عن أبيـه )6( بن حنظلةفظ الكتاب ما عن عليل إلى  أقربهاوأخرجه ابن أبي شيبة من طرقٍ   

 وهـم    فشرب بعض القوم    إليه شراب  بِروقُ،  شهدت عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه في رمضان        (
،  لم تغرب   يا أمير المؤمنين واهللا إن الشمس طالعةٌ       :فقال،  ثم ارتقى المؤذن  ،  ربت غ  الشمس قد  يرون

ومن لم يكن أفطر فليتم حتـى تغـرب    ،   مكانه  فليصم يوماً   من كان أفطر   :فقال عمر رضي اهللا عنه    
 .)8()الشمس

                                                
، فقيه صدوق، له أوهام، رمي باإلرجاء، وثقه ابن معين ومعمر وابـن   أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان الكوفي )1(

صدوق ال يحتج بحديثه، وهو مستقيم      : كان أفقه أصحاب إبراهيم النخعي، وقال أبو حاتم       : شبرمة والعجلي وقال  
ابن حجـر،   ) 18-3/16 (لتهذيبابن حجر، تهذيب ا   : انظر. هـ أو قبلها  120توفي رحمه اهللا سنة     (في الفقه،   

 ).1/197 (تقريب التهذيب
مشـهور،  : ، ثقة من السادسة، أحد الزركلي، األعالم، قال أبـن معـين  إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي األعور     )2(

ل صاحب الميزان تبعاً البن الجوزي أن النسائي        ونق :ووثقه النسائي والعجلي وابن حبان، قال الحافظ ابن حجر        
الذهبي، سير أعالم   : انظر) هـ96توفي رحمه اهللا سنة     . (ليس في حديثه شيء منكر    : ضعفه، وقال الدارقطني  

 ).1/115 (ابن حجر، تهذيب التهذيب) 5/426(النبالء 
وفي ) ما تجانفنا إلثمٍ  (ن أبي شيبة    لحيف، والصواب ما أثبته فقد جاء في مصنف اب        ) ب، ج (بحيف، وفي   ) أ( في   )3(

هو الميل من الحق إلـى  : والجنف). 2/469(نصب الراية : وانظر) 45(آلثار لمحمد بن الحسن، بجنف   اكتاب  
المعرب، مادة  : انظر. أي لم ننحرف إليه ولم نمل، أي ما تعمدنا في هذا ارتكاب المعصية            ) جنفََ(الباطل، من   

 )1/160(، )جنفََ(
 ).أ(ليست في ] منُِت [)4(
.  باب ما قالوا في الرجل يرى أن الشمس قد غابت          –، كتاب الصيام    )2/287 – 9136رقم  ( رواه ابن أبي شيبة      )5(

) 1/303(ورواه مالـك  ) 179/ 4 – 7395رقم (ورواه عبد الرزاق عن معمر عن األعمش عن زيد بن وهب   
 ).2/469(ة نصب الراي: وانظر) 45(آلثار اورواه محمد بن الحسن في 

 الشيباني، روى عن أبيه، وروى عنه جبلة بن سحيم والشيباني، سمعت أبي يقول ذلك،     علي بن حنظلة  أبو مطلق    )6(
 ).6/181(الجرح والتعديل :  انظر.مشهور: وقال عنه ابن معين

 ولم يـذكر    ).3/241(الجرح والتعديل   : انظر.  الشيباني، روى عن ابن عمر، وروى عنه حبلة بن سحيم          حنظلة )7(
 .فيه جرحاً وتعديالً

ما قالوا في الرجـل يـرى أن الشـمس قـد            : كتاب الصيام باب  ) 286 / 2 – 9045رفم  (رواه ابن أبي شيبة      )8(
 قال محقق مصنف اب أبي شيبة، أسامة بن إبراهيم بـن            ).178 / 4 – 7394رقم  (ورواه عبد الرزاق    .غابت
وهـذا لـيس   ). 6/181(الجرح والتعديل  . مشهور: ال ابن معين  وفي إسناده علي بن حنظلة الشيباني، ق      : محمد

 .بتوثيق، وال أعلم له توثيقاً يعتد به



 237

 وقضـاء يـومٍ   ،  وقد اجتهدنا ،  بعثك راعياً ن ولم   بعثناك داعياً  (: وزاد فقال له   ،وأعاده من طريق آخر   
 .)1()يسير

بل كـان حقـه أن      ،   صوته ليس من األدب     ألن خطابه له من أعلى المئذنة رافعاً       :وإنما قال له ذلك   
 .)2(يخبره متأدباًينزل ف

 
 ]فضل السحور[

  رضـي اهللا عنـه     ، عن أنسٍ   رواه الجماعة إال أبا داودٍ     )3()تسحروا فإن في السحور بركة     ( وحديث
قيل المراد بالبركة حصـول     ) تسحروا فإن في السحور بركة    ( قال رسول صلى اهللا عليه وسلم        :قال
 النهار علـى    )4(استعينوا بقائلة (صالة والسالم    عنه عليه ال   يبدليل ما رو  ،   به على صوم الغد    يوقَالتَ

  .)5()وبأكل السحر على صيام النهار، قيام الليل
فرق ما بين صـومنا     : (قال عليه الصالة والسالم   ،  المراد زيادة الثواب الستنانه بسنن المرسلين      أو  

 .مريناأل  منفليكن المراد بالبركة كالً،  وال منافاة)6()وصوم أهل الكتاب أكلة السحر
  

                                                
 / 4 – 7393رقـم   (ورواه عبـد الـرزاق      .نفس الكتاب والباب  ) 286 / 2 – 9046(رقم  (رواه ابن أبي شيبة      )1(

 . انظر التخريج السابق.)178
ابن نجيم، البحر الرائق    ) 243 / 1(الزيلعي، تبيين الحقائق    ) 106 – 105 / 2(الكاساني، بدائع الصنائع    :  انظر )2(

 ).339 / 3(حاشية ابن عابدين ). 314 – 313 / 2(
 .يجابإ باب بركة السحور من غير –كتاب الصيام ) 150ص  / 1923رقم ( رواه البخاري )3(

 .بابه باب فضل السحور وتأكيد استح–كتاب الصيام ) 853ص  / 2549رقم (رواه مسلم 
 . باب ما جاء في فضل السحور–كتاب الصيام ) 1716ص  / 708رقم (ورواه الترمذي 
 . باب الحث على السحور–كتاب الصيام ) 2228ص  / 2146رقم (ورواه النسائي 

 . باب ما جاء في السحور–كتاب الصيام ) 2587ص  / 1692رقم (ورواه ابن ماجة 
النهايـة فـي غريـب الحـديث        : انظر. ة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم        ستراح يعني القيلولة، اال  : القائلة )4(

)4/133.( 
 / 3 – 1939رقـم  (، فـي صـحيحه   سحاق بن خزيمة السلمي النيسابوريإرواه ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن       )5(

/ ى الصوم بالسحور، تحقيق مصطفى األعظمي، المكتـب اإلسـالمي    باب االستعانة عل   –كتاب الصيام   ) 214
 ص  1693رقـم   (ورواه ابن ماجة    ). 588/ 1 – 1551رقم  (ورواه الحاكم   . م، بيروت 1992هـ  1412،  1ط

، )4/183 – 4742رقـم   (يمان  ورواه البيهقي في شعب اإل    .  باب ما جاء في السحور     –كتاب الصيام   ) 2587
ابن حجر، تقريـب  : انظر.زمعة بن صالح، وهو ضعيف وحديثه عن مسلم مقرون       وجميع الروايات من طريق     

والطبراني في الكبير   ) 40(رواه ابن نصر في قيام الليل       : وذكره األلباني في الضعيفة وقال    ) 263/ 1 (التهذيب
)3/129.( 

 . باب فضل السحور وتأكيد استحبابه–كتاب الصيام ) 853ص  /2550رقم (رواه مسلم  )6(
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 ]تعريف السحور[
 هـو علـى     :)2(النهايـة  وقوله في ،  )1(]من الليل  [والسحور ما يؤكل في السحر وهو السدس األخير        

ـ ، في أكل السحور بركةٌ  تقديرهحذف مضافٍ  بناء على ضبطه بضم السين جمع سر فأمـا علـى   ح
         فتحها وهو األعرف في الرواية فهو اسم للمأكول في الس3(رح( كالو وض   تَء بالفتح ما يوقيل،   به ُأضو: 

 .)4(ألن البركة ونيل الثواب إنما يحصل بالفعل ال بنفس المأكول، يتعين الضم
 

                                                
 ).ب، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] من الليل[ )1(
ألبي السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحـد الشـيباني      :  النهاية في غريب الحديث    )2(

الجزري ثم الموصلي، ويلقب مجد الدين، ويعرف بابن األثير، كان ذا دين متين وعزوف عن الدنيا وإقبال على               
ابن العماد الحنبلي، أبو الفالح عبد الحميد       : انظر)هـ606توفي رحمه اهللا سنة     (رغ للدرس والتصنيف    العلم وتف 

. هـ، بيروت، لبنـان 1409م1988دار الفكر العربي للطباعة، ) 23-5/22(بن العماد الحنبلي، شذرات الذهب    
 ).4/453(طبقات الشافعية 

 .السحور) أ، ب(في  )3(
 ).2/347( غريب الحديث النهاية في:  انظر)4(
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 ]فضيلة أكلة السحور[
والذي في معجم   ،  على الوجه الذي ذكره المصنف اهللا أعلم به       )  من أخالق المرسلين   ثالثٌ( وحديث  

 حـدثنا حمـاد بـن       )2( حدثنا سليمان بن حرب    )1(نيالطبراني حدثنا جعفر بن محمد بن حرب العبادا       
 قـال   : قـال   رضي اهللا عنه    عن أبي الدرداء   )5( عن مورق العجلي   )4( عن علي بن أبي العالية     )3(زيد

 تعجيل اإلفطار وتأخير السحور ووضع      : من أخالق المرسلين   ثٌثال(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       
 .)6() على الشمال في الصالةاليمين

                                                
 .لم أجده )1(
، القاضي بمكة، ثقة إمام، حافظ، سمع شعبة وحمـاد بـن    زدي الواشحي البصري  أبو أيوب سليمان بن حرب األ      )2(

هــ ولـه    224 سـنة    توفي رحمه اهللا  (زيد، روى عنه يحيى بن القطان وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم             
 ).1/70-134( رقم القشيري، الكنى، )1/322 (ابن حجر، تقريب التهذيب: انظر) ثمانون سنة

أنه كان ضريراً، ولعله طرأ ألنه صـح أنـه          : ، ثقة ثابت فقيه، قيل    أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم االزدي        )3(
هـ 98ولد سنة (امنة، سمع عمرو بن دينار وثابت وعنه يحيى بن سعيد وابن مهدي وغيرهم     يكتب من كبار الث   

 الزهـري، طبقـات ابـن سـعد       ) 1/197 (ابن حجر، تقريب التهذيب   : انظر) هـ179وتوفي رحمه اهللا سنة     
 ).1/54-79رقم (الكني ) 7/286(

روى عن مورق العجلي، وروى عنه حماد بن زيد، سمعت أبي يقـول              :ن أبي حاتم   قال اب  ، علي بن أبي العالية    )4(
الثقـات البـن حبـان      ) 6/257(الجرح والتعديل   )6/291(التاريخ الكبير   : انظر. مرسل: وقال البخاري . ذلك

)9931- 7/212(. 
لم يسمع : ، البصري، ثقة عابد من كبار الثالثة، قال أبو زرعة          أبو المعتمر مورق بن مشَمِرج بن عبد اهللا العجلي         )5(

، )1/280 (ابن حجـر، تقريـب التهـذيب   : ، انظر)هـ108مات رحمه اهللا سنة (من أبي ذر شيئاً روى عنه،      
 ).7/213 (الزهري، طبقات ابن سعد

رقـم  (يبة موقوفاً على أبي الـدرداء رضـي اهللا عنـه    ، ورواه ابن أبي ش)22/263-676رقم (رواه الطبراني   )6(
 . وذكر مثل ما نقل المصنف من وروده عند الدارقطني في األفراد) 8957-2/278

رواه الطبراني في الكبير موفوعاً وموقوفاً عن أبي الدرداء والموقوف صحيح،          ) 105 / 2(قال صاحب الزوائد    
 .والمرفوع في رجاله من لم أجد له من ترجمه

إنـا  : (وأخرج أبو داود الطيالسي وغيره وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهمـا مرفوعـاً     
كذا في السلسة   ) فطارنا، ونؤخر سحورنا، ونضع أيماننا على شمائلنا في الصالة        إنبياء أمرنا أن نُعِجل     معشر األ 

 ).2/267-2282رقم (وصححه في صحيح الجامع الصغير ) 4/376(الصحيحة لأللباني 
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 رواه من حـديث حذيفـة       )1(فراد وذكر أن الدارقطني في األ     ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفاً      
 . )2( رضي اهللا عنه بنحو حديث أبي الدرداءمرفوعاً

 
 ]قدر ما بين السحور وصالة الفجر[

 )4( رضـي اهللا عنـه  ن سعد يدل على المطلوب مما في الصحيح حديث البخاري عن سهل ب       )3( ومما
 )5(،) أن أدرك صالة الفجر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم           كنت أتسحر ثم يكون لي سرعةٌ     : (قال

تسحرنا مع رسول اهللا صـلى اهللا عليـه         : ( قال  رضي اهللا عنه   )6(وفي الصحيحين عن زيد بن ثابت     
 .)7()در خمسين آية ق: قال؟ كم كان قدر ما بينهما:قلت، * الصالة إلى  ثم قمنا،وسلم

  

                                                
ال يوجد منه إال جزءان في دار الكتب الظاهرية، وتوجد في قسم المخطوطات       :  قال محقق كتاب العلل للدارقطني     )1(

بالجامعة اإلسالمية، وقد رتب أطرافه ابن طاهر القيسرواني على مسانيد الصـحابة، قـدم مسـانيد العشـرة                  
 في قسم المخطوطات بالجامعة اإلسـالمية نسـختان         المبشرين بالجنة، ثم رتبه على حروف المعجم، توجد منه        

: انظـر . مصورتان، إحداهما من دار الكتب المصرية بالقاهرة، وثانيهما من كلية القرويين بفاس في المغـرب              
، دار طيبـة،  1، ط )19/ 1(حاديـث النبويـة،     ألالدارقطني، أبو الحسين علي بن عمر، العلل الـواردة فـي ا           

 .م، الرياض1985هت1505
 ).2/470(نصب الراية : انظر )2(
 .ما) أ، ب، ج(في  )3(
، الساعدي له وألبيه صحبه، مشهور، كان اسمه       أبو العباس سهل بن سعد بن مالك بن خالد األنصاري الخزرمي           )4(

ره لما توفي النبي صلى اهللا عليه وسلم خمس عشـرة           حزناً فسماه الرسول صلى اهللا عليه وسلم سهالً، كان عم         
وقيل أنه آخر مـن بقـي مـن    )  سنة وقيل مائة96هـ وكان له من العمر      88توفي رضي اهللا عنه سنة      (سنة  

 ابـن حجـر، اإلصـابة     ) 2/547 (الجزري، ُأسد الغابة  : انظر. أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم في المدينة       
 )2/609-248رقم (الكني ) 1/336 (التهذيبابن حجر، تقريب ) 3814/549(

 . باب وقت الفجر–كتاب الصالة )47ً/577رقم ( رواه البخاري )5(
ر، كتـب   ، المقريء، صـحابي مشـهو     أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لَوذان األنصاري النجار             )6(

كان من الراسخين في العلم، جمع القـران فـي   : الوحي بين يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، قال مسروق      
تـوفي رضـي اهللا عنـه سـنة     (عهد أبي بكر الصديق رضي اهللا عنه، وكتبه في عهد عثمان رضي اهللا عنه               

 ).1/30(، تذكرة لحفاظ )3033/445 (ابن حجر، اإلصابة) 2/332 (الجزري، ُأسد الغابة: انظر) هـ48
 ).ب من أ/ 254(نهاية * 

  باب قدر كم بين السحور وصالة الفجر،–كتاب الصيام ) 150ص /1921رقم (رواه البخاري  )7(
 باب فضل السحور وتأكيد استحبابه، واسـتحباب تـأخيره   –كتاب الصيام  ) 853 ص   2552رقم  (ورواه مسلم   
 .وتعجيل الفطر
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 ]مناقشة التسحر مع عدم التيقن من طلوع الفجر[
 وأخذ الظن في تفسير الشـك بنـاء       ،   ثم التسحر مستحب   : من قوله  استثناء،  )1(إذا شك  أنه    إال :قوله

  . لفظ الظن في اإلدراك مطلقاً** على استعمال
 . يقضي حينئٍذأكل بعد الفجر ف * أنه )2(بينمالم يت أي،  فصومه تام:قوله
فإن استحباب الترك   ،  ، يفيد المغايرة بين هذه وبين تلك الرواية        الخ  رحمه اهللا   وعن أبي حنيفة   :قوله

وفعـل المفضـول ال يسـتلزم       ،   يستلزم كون ذلك مفضوالً     بل ال يستلزم ثبوت اإلساءة إن لم يترك      
 )4()ما ال يريبك   إلى   )3(كبِيِرا ي دع م (ثم استدل على هذه الرواية بقوله عليه الصالة والسالم          ،  اإلساءة

 قال الترمـذى حـديث حسـن        )5()فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة     (رواه النسائي والترمذي وزاد   
 .صحيح
فيلزم بتركـه اإلثـم ال      ،   ظاهره كان مقتضاه الوجوب    ى فإن كان عل   ، لفظ األمر  )6(]المروي [:فنقول
 )7(بل إن فعله نال ثوابـه وإال ،  إساءة بترك المندوبوالندباً  كان  صارٍفب عنه   فَِروإن ص ،  اإلساءة

ـ      فال يصلح جعله دليالً    الندب أو    بين كونه دليل الوجوب    فهو دائر   لم ينل شيئاً   على هذه إال أن ي اد ر
 . واهللا أعلم، معها إثمإساءةً

  
 ال يـزال   اليقـين  ألن ال قضاء عليـه : وعلى ظاهر الرواية   :قوله،  وال كفارة ،   فعليه قضاؤه  :قوله

  .)8( وصححه في اإليضاح، فال ينتقل عنه إال بيقيٍن بيقيٍن ثابتٌ والليل أصٌل،بالشك
وقت تحقـق ظـن    إلى )9(إنما هو دخول الليل في الوجود ال امتداده تيقنمواعلم أن التحقيق هو أن ال  

 أن قيض فضـالً الستحالة تعارض اليقين مع الظن ألن العلم بمعنى اليقين ال يحتمل الن          [طلوع الفجر 
                                                

 ).1/326(الهداية : ين، انظرتساوي الظن: ومعناه )1(
 ).ب من ب/ 256(نهاية ** 

 .يتيقن، وهي نفس المعنى) ط(يتعين، وهو خطأ، وفي ) ب(في  )2(
 ).أ من ج/ 220(نهاية * 
. وهـي الشـك والتـردد     : ريبة، رابه يريبه بالفتح، وأرابه يريبه بالضم       : يقال. بفتح أوله ويجوز الضم   :  يريبك )3(

 ابن حجر، فتح البـاري    : انظر. في شيء فدعه، وترك ما يشك فيه أصل عظيم في الورع          أذا شككت   : والمعنى
 .باب تفسير الشبهات) 6/354(

 . باب الحث على ترك الشبهات–كتاب األشربة ) 2451ً/5714رقم ( رواه النسائي )4(
 . باب حديث اعقلها وتوكل–كتاب صفة الجنة ) 1905ص/2518رقم (ورواه الترمذي  )5(
 ).ج(ليست في ] المروي [)6(
 .وإن) ب(في  )7(
 )1/108(نور اإليضاح : انظر )8(
 .امتداده ال) أ( في )9(
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 فليس ذلك الوقت محل تعـارض        في وقتٍ  )1(]فإذا فرض تحقق ظن طلوع الفجر     ،  يثبت ظن النقيض  
وهما ،   دليلين ظنيين في بقاء الليل وعدمه      محل تعارضِ  أنه   بل التحقيق ،  واليقين ببقاء الليل  ،  الظن به 

إذ ذاك ال     صـالً نين في ذلـك أ    ظ واألمارة التي بحيث توجب ظن عدمه ال تعارض          )2(االستصحاب
 آخر  تعلقه بأن الشيء كذا استحال تعلقُ      ضِرعتقاد فإذا فُ  الألن الظن هو الطرف الراجح من ا      ،  يمكن

ـ  ،   راجح  واحد إذ ليس له إال طرفٌ    ،   واحدٍ  في وقتٍ   واحدٍ بأنه ال كذا من شخصٍ     ف هـذا  ِرفـإذا ع
  واحد ب تعارضهما الشك ال ظن    ألن موج  ،  )3(فيتهاتران فالثابت تعارض ظنين في قيام الليل وعدمه      

: كقـولهم ،  في مواطن كثيرةٍ   ِهِرج هذا وأَ  قِْقحفَ ل باألصل وهو الليل   ِم عن ظنين، وإذا تهاترا ع     فضالً
 . اليقين ال يزال بالشك ونحوه:في شك الحدث بعد يقين الطهارة

 ألن الثابـت    ، لزومها :رومختار الفقيه أبي جعف   ،  وفي الكفارة روايتان  ،  لو أكل فعليه القضاء   و :قوله
وهـي   وهو شبهة الشبهة   ففي حال الشك دون ذلك    ،   اإلباحة ال حقيقتها   حال غلبة ظن الغروب شبهةُ    

أكل قبل الغروب فعليه الكفارة ال أعلم فيـه     أنه   هذا إذا لم يتبين الحال، فإن ظهر      ،  ال تسقط العقوبات  
قوله ينبغـي أن تجـب       إلى    ولو كان شاكاً   : وهو الذي ذكره بقوله    .واهللا سبحانه وتعالى أعلم   ،  خالفاً
 .الكفارة

 ألن النهـار  ،أكل قبل الغروب أنه تبين أو أي إذا لم يستبن شيء    ،   فعليه القضاء رواية واحدة    :قوله
  )4(. وقد انضم إليه أكبر رأيه بيقيٍنكان ثابتاً
عدم الغـروب ال كفـارة مـع أن     ثم تبين رطَفْت واثنان بأن ال فأَ بر اثنان بأنها غَ    شهد )5(]لو [وأورد

  .تعارضهما يوجب الشك

                                                
الستحالة تعارض اليقين مع الظن ألن العلم بمعنى اليقين ال يحتمل النقيض فضالً أن يثبت ظن النقـيض فـإذا                     [)1(

 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] فرض تحقق ظن طلوع الفجر
... فقد ذهب أكثر الحنفية، وجماعة المتكلمين     . بأنه بقاء األمر ما لم يوجد ما يغيره       : قال الشوكاني : تصحابساال )2(

وذهب جماعة من أصحاب الشافعي كالمزني والصيرفي وغيرهم مـن المحققـين إلـى صـحة                . إلى بطالنه 
 لالستنباط ولكنه إعمال لـدليل      واالستصحاب ليس في ذاته دليالً فقهياً وال مصدراً       . االحتجاج به، وهو المختار   

طبعة ) 4/172(األحكام لآلمدي   ) 2/255(إرشاد الفحول   : انظر. قائم وإقرار ألحكام ثابتة لم يحصل تغيير فيها       
ختالف في القواعد األصولية في اخـتالف الفقهـاء         أثر اال ) 305-303(دار المعارف أصول الفقه ألبي زهرة       

)542-444.( 
:  في قولهم فالن يهـاتر فالنـاً  وقال ابن األنباري. إذا ادعى كل واحٍد منهم صاحبه باطالً     : لقوم ا تهاتر: يتهاتران )3(

تهذيب اللغـة لألزهـري     " انظر. القول الذي ينقص بعضه بعضاً    : والمراد هنا   . معناه يسابه بالباطل من القول    
)2/314 (. 

 .رواية، وما أثبته هو الصواب) أ، ب، ج(في  )4(
 ).أ(ين المعقوفتين ليست في ما ب] لو[ )5(
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، فإن الشهادة بعدمه على النفي فبقيت الشهادة بالغروب بال معارض فتوجب ظنـه             أجيب بمنع الشك  
1( يظهر بأدني تأملوفي النفس منه شيء(. 

  
 ]جامع عامداً أو أفطر فأكل أنه جامع ناسياً فظن أو فيمن أكل[

 ال كفـارة    *  جامع عامداً  أو   أفطر فأكل  أنه    فظن جامع ناسياً  أو    ناسياً  ومن أكل في رمضان    :قوله 
 .)2(عليه

 
 ]فيمن أصبح مسافراً فنوى اإلقامة[

 .)3( فنوى اإلقامة فأكل ال كفارة عليهوعلى هذا لو أصبح مسافراً 
 

 ]شرب متأوالً لنص شرعي أو فيمن أكل[
شـرب   أو    فأكـل   وهو صائم  ينس من: (وسلمقوله صلى اهللا عليه     ،   يعني  وإن بلغه الحديث   : قوله

]ال : في روايـةٍ )5(] وتقدم تخريجه ففيه روايتان عن أبي حنيفة)4() صومه فإنما أطعمه اهللا وسقاه     فليتم 
أن انتفاء الشـبهة     إلى    ومرجع وجهيهما  )6(ا،وكذا عنهم   تجب وفي روايةٍ ،  وصححه قاضيخان  تجب
،  على ثبوت االنفكـاك     على ثبوت اللزوم والمختار بناء     قولهما بناء  ف ،ال أو   )9(االشتباه )8(]انتفاء [)7(ال
حتى قـال   ،   لم ينتف   القوي وهو ثابتٌ   * ثبوت الشبهة الحكمية بثبوت دليل الفطر وهو القياس        )10(ألن

                                                
الكاساني، )366-1/365(السمرقندي، تحفة الفقهاء    ) 78-3/77 (السرخسي، المبسوط ) 31(متن القدوري   : انظر )1(

ابن نجيم، البحـر    ) 215-1/214(فتاوى قاضيخان   ) 1/343(، الزيلعي، تبيين الحقائق     )2/105(بدائع الصنائع   
 ).341-3/339(ن حاشية ابن عابدي) 315-2/313(الرائق 

 ). أ من ب/257(نهاية * 

 ).2/572 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 1/216(فتاوى قاضيخان : انظر )2(
 . المصدران نفسهما)3(
 . باب الصائم إن أكل أو شرب–كتاب الصيام ) 151 ص1933رقم ( رواه البخاري )4(

 .وشربه وحجامه ال يفطر باب اكل الناسي –كتاب الصيام ) 863 ص 2716رقم (ورواه مسلم 
ما بين المعقوفتين ليسـت     ]  وتقدم تخريجه ففيه روايتان عن أبي حنيفة       341)فليتم صومه فإنما أطعمه اهللا وسقاه      [)5(

 ).أ(في 
 ).1/216(فتاوى قاضيخان : انظر )6(
 .الزم) ط(في  )7(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] انتفاء [)8(
 .اشتباه) أ(في  )9(
 .ال) ج(ي  ف)10(
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الصوم اللغوي وهـو     إلى   ) صومه فليتم (وصرف قوله عليه الصالة والسالم    ،   بالفطر **بعض األئمة 
 .لوال النص لقلت يفطر:  حنيفةأبو  وقال.اإلمساك

  صار كوطء األب جارية ابنه ال يحقيام شبهة الملك الثابتة بقولـه   إلى  وإن علم بحرمتها عليه نظراًد
 فإنها ثابتة بثبوت هذا الدليل وإن قام الدليل الراجح علـى  )1()أنت ومالك ألبيك (عليه الصالة والسالم 

 .)2(نتباين الملكي
 

 ]مسألة الحجامة للصائم وأدلتهاتحقيق ومناقشة [
 يعني فيما إذا لـم يبلغـه الحـديث، ألن القيـاس ال     ،دليل شرعي  إلى   )3( ألن الظن ما استند    :قوله 

 فإنه كاألول ال    أفطر فأكل عمداً   أنه    فظن يءيقتضي ثبوت الفطر مما خرج، بخالف ما لو ذرعه الق         
أما ،  دليٍل إلى   الحلق لتردده فيه فيستند ظن الفطر      إلى    شيءٍ دو ع  يوجب غالباً  يءكفارة عليه، فإن الق   

إال إذا أفتـاه      للكفارة فيكون تعمد أكله بعده موجباً     الدخول بعد الخروج   إلى    فيها قَرطَالحجامة فال تَ  
 ألن الحكم فـي حـق   )4(فأكل بعده ال كفارة كما هو قول الحنابلة، وبعض أهل الحديث     ،   بالفساد مفٍت

 .)5(العامي فتوى مفتيه

                                                                                                                                              
 ).أ من أ/ 255(نهاية * 

 ).ب من ج/220(نهاية ** 

، 179 /2(ورواه أحمـد    . كتاب التجارات باب ما للرجل من مال أبيـه        ) 2614ص/2291رقم  (ة رواه ابن ماج   )1(
قال السخاوي، شمس الدين محمد بـن عبـد   ). 6/340-6570(ورواه الطبراني، المعجم االوسط  ) 214،  204

ـ 1407، 1تحقيق عبداهللا محمد صديق، دار الكتب العلمية، ط) 119(د الحسنة الرحمن، في المقاص  م، 1987هـ
 ).1/207(لباس كشف الخفاء ومزيل اإل. الحديث قوي: بيروت، لبنان

ابن مازة، المحـيط    ) 1/216(فتاوى قاضيخان   ) 1/343(حاشية الشلبي   ) 1/343(الزيلعي، تبيين الحقائق    : انظر )2(
 ).200(اختالف الفقهاء ) 3/335(حاشية ابن عابدين ) 1/190(موصلي، االختيار ال) 2/573 (البرهاني

 .أسند) ج( في )3(
وهـو قـول علـي      ) أفطر الحاجم والمحجوم  (ويقصد بالحديث   ) 104-3/103(المغني  ) 1/476(الكافي  : انظر )4(

يسـابوري وابـن حبـان      وعطاء واألوزاعي وأحمد واسحق وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد الن            
الصنعاني، محمد بن إسماعيل الكحالني، سبل السالم شرح        ) 4/276 (الشوكاني، نيل األوطار  : انظر. وغيرهم

هــ،  1379، دار إحياء التراث، 4راجعه محمد عبد العزيز الخولي، ط) 2/159(بلوغ المرام من أدلة األحكام      
 .لبنان

العامي من يشاء من العلماء واستدلوا بقوله تعالى ﴿ فَاسَألُوا َأهَل الذِّكِْر             ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية تقليد        )5(
، وكذلك بإجماع السلف الصالح من عهد الصحابة رضى اهللا عنهم على أنه إذا              7: ِإن كُنْتُم ال تَعلَمون ﴾ األنبياء     

 عليه سؤاله، ويوجبوا ن يدفعونه، وينكروأتاهم عاجزاًً عن الحكم وجاهالً به كانوا يجيبونه إلى ما سأل عنه، وال         
 ==:البقـرة  عليه اإلجتهاد، وغيرها من األدلةالمعقول، واهللا تعالى يقول ﴿ ال يكَلِّفُ اللَّـه نَفْسـا ِإال وسـعها﴾               
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 ال  :أي،   محمـدٍ  عنـد فكذلك  ،   بتأويله وهو عامي    عالمٍ  ظاهره غير  على وإن بلغه الحديث واعتمده   
، لرسول عليه الصـالة والسـالم أولـى    افقول، ألن قول المفتي يورث الشبهة المسقطة، كفارة عليه 

معرفـة  ى  إلألن على العامي االقتداء بالفقهاء لعدم االهتداء في حقه     ،   ال يسقطها  :وعن أبي يوسف  
وإن عرف  ،   لها  مسقطةً يقوم شبهةً  وترك الواجب ال  ،   للواجب عليه  فإذا اعتمده كان تاركاً   ،  األحاديث

 لمخالفتـه   ال يورث شبهةً  ،  يفطر أنه   :وقول األوزاعي ،  تجب الكفارة النتفاء الشبهة    ثم أكل    تأويله
 أنـه   أوكانـا يغتابـان  ثم تأويله أنهما ، ظاهره على غير  مع فرض علم اآلكل كون الحديث     القياس
 .  تتعلق بذلك وال بأس بسوق نبذةً.)1(منسوخٌ

أن رسول اهللا صلى اهللا عليـه       ( رضي اهللا عنه      من حديث ثوبان   ةروى أبو داود والنسائي وابن ماج     
 ورواه الحاكم وابن حبـان  )2()أفطر الحاجم والمحجوم: فقال  يحتجم في رمضانوسلم أتى على رجلٍ 

  أحمد ستدرك عن اإلمامونقل في الم، وصححاه
 . )3( هو أصح ما روى في الباب:أنه قال

                                                                                                                                              
أبو فارس، محمـد عبـد القـادر،        ) 4/197(اإلحكام لألمدي   ) 415(التبصرة في أصول الفقه     : انطر.286==

 .، عمان1996، 1منشورات الجامعة المفتوحة، ط) 399-2/398(أصول الفقه 
الكاساني، بدائع الصـنائع  : وانظر المسأله أيضاً في) 344-1/343(الزيلعي، تبيين الحقائق : انظر هذا النص في  )1(

 ).1/343(، حاشية الشلبي )317-1/316(، فتاوى قاضيخان )2/316(، ابن نجيم، البحر الرائق )2/107(
 . باب في الصائم يحتجم–كتاب الصيام ) 1399ص-2369رقم (بو داود رواه أ )2(

 .  باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم–كتاب الصيام ) 1723ص-774رقم (ورواه الترمذي 
 . باب ما جاء في الحجامة–كتاب الصيام ) 2577 ص-1679رقم  (ة ورواه ابن ماج
 والنسائي بأسانيد صحيحة وإسناد أبـي       ة أبو داود وابن ماج    رواه): 6/350 (النووي، المجموع قال النووي في    

صحيح على شرط الشيخين ونقل عـن       : وقال) 1/2/591-4/1563رقم  (داود على شرط مسلم، ورواه الحاكم       
-3532(إسناده صحيح تقوم بـه حجـة، ورواه ابـن حبـان     : إسحق بن راهويه وعن أبي يعقوب، أنهما قاال      

جامة الصائم، ذكر الزجرعن الشيء الذي يخالف الفعـل الـذي ذكرنـا فـي                باب ح  –كتاب الصيام   ) 8/301
 .الظاهر

 ).2/472(نصب الراية :  انظر)3(
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 رضي اهللا عنه    )1( وابن حبان والحاكم من حديث شداد بن أوس        ةوروى أبو داود والنسائي وابن ماج     
) يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلـت       رجٍللى   مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زمن الفتح ع          أنه مر 

 .  وصححوه)2()ر الحاجم والمحجومأفط: فقال، من رمضان
،  ثوبان وشـداد احديث،  كالهما عندي صحيح:قال أنه    عن البخاري  )3(ونقل الترمذي في علله الكبرى    

ورواه الترمذي من حديث رافع بن      ،   حديث ثوبان وحديث شداد صحيحان     :قال أنه   وعن ابن المديني  
 .)5(وصححه) فطر الحاجم والمحجومأ: ( عنه عليه الصالة والسالم قال رضي اهللا عنه)4(خديج
 أحمـد   وبلغ.  هذا  كثيرةٌ غير  وله طرقٌ ،   في هذا الباب   أصح شيءٍ  أنه   :قال أنه    أحمد وذكر عن : قال

.  إن هذا مجازفة   :فقال،   وليس فيه حديث يثبت    )6(حديث مضطرب  أنه   : وقال ،*  ضعفه أن ابن معينٍ  
 . من خمسة أوجه ثابتٌ:)7(وقال إسحاق بن راهويه

                                                
، كثير العلم والحلم والعبادة والورع والخوف مـن اهللا، شـهد بـدراً     أبو يعلي شداد بن أوس بن ثابت األنصاري )1(

. وهو ابن خمس وسبعين رضي اهللا عنه، وهو ابن أخي حسان بن ثابت            ) هـ58هـ وقيل سنة    41توفي سنة   (
 ابـن حجـر، تقريـب التهـذيب       ،  )4005/572 (ابن حجر، اإلصـابة   ) 2/585 (الجزري، ُأسد الغابة  : انظر

)1/347.( 
ورواه ) 2/219-3145( باب الصائم يحتجم ورواه النسـائي  –كتاب الصيام ) 2369/1399رقم (رواه أبو داود    )2(

ـ       –كتاب الصيام   ) 2577-1681رقم   (ةابن ماج  رقـم   (ة باب ما جاء في الحجامة للصـائم، ورواه ابـن ماج
 ).1/592-1563رقم (ورواه الحاكم ) 3534-8/301

وقد استوعب النسائي طرق هـذا الحـديث فـي    :  لم أجده في العلل، وذكر هذا القول الحافظ في التلخيص، وقال )3(
 ).2/416(التلخيص الحبيير : انظر. رىالسنن الكب

، صحابي جليل، أول مشاهده أحد ثم الخنـدق،         أبو عبد اهللا رافع بن خديج بن عدي الحارثي األوسي األنصاري           )4(
الجـزري،  : ، انظر) سنة86وهو ابن هـ 74توفي رضي اهللا عنه سنة  (استُصِغر يوم بدر، كان عريف قومه،       

 ).1/241 (ابن حجر، تقريب التهذيب) 2619/387 (ابن حجر، اإلصابة) 2/223 (ُأسد الغابة
ال أعلم حديثا أصـح     : قال علي بن عبد اهللا    : وقال) 267-3/265( التخريج السابق عند الترمذي، ورواه البيهقي        )5(

 .من ذا
 ).ب من ب/ 257(نهاية * 
هو الـذي   : وأما اصطالحاً ). 3/78(النهاية في غريب الحديث     : هو مفْتَِعل من الضرب، انظر    : لغةً المضطرب   )6(

ضطراب في السند أو في المـتن،       وقد يكون اال  . اختلف أحد شروط رواته ولم يمكن الجمع بينهما وال الترجيح         
الوجـه التاسـع    : وانظر) 528(ديثاالجتهاد في علم الح   ) 44(مقدمة ابن الصالح    : انظر. وقد يكون فيهما معاً   

عشر من وجوه الترجيح، عدم وجود اضطراب في أحد الروايتين، اإلعتبار في الناسخ والمنسوخ مـن اآلثـار                  
)24.( 

تهد قرين أحمد بن حنبل، وذكر أبـو        ، ثقة حافظ، مج   سحق بن إبراهيم بن مخْلَد الحنظلي المرورزي      إأبو يعقوب    )7(
 )72هـ وعمره 238توفي رحمه اهللا سنة (أنه تغير قبل موته بيسير، : داود
 ).2/433(تذكة الحفاظ ) 1/54 (ابن حجر، تقريب التهذيب، )1/1/379(التاريخ الكبير : انظر
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ومن أراد ذلك فلينظر في مسند أحمد،       ،   ليس ما قاله ببعيدٍ    : قال بعضهم  ، متواتر : بعض الحفاظ  وقال
  .)1(ومعجم الطبراني والسنن الكبرى للنسائي

وذكروا فيه ما رواه البخـاري  ،   ادعاء النسخ  : وأجاب القائلون بأن الحجامة ال تفطر بأمرين أحدهما       
أن النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم    (ضي اهللا عنهما عن ابن عباس ر في صحيحه من حديث عكرمة   

احتجم وهو محرم ،2()واحتجم وهو صائم( 
أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر       : ( قال  رضي اهللا عنه    عن أنسٍ  ورواه الدارقطني عن ثابتٍِ   

 أفطـر  :ى اهللا عليه وسـلم فقـال  فمر به النبي صل،  احتجم وهو صائم رضي اهللا عنه   بن أبي طالب  
  رضـي اهللا عنـه  وكان أنس، )ثم رخص النبي صلى اهللا عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم         ،  هذان

3(وال أعلم له علةً،  الدارقطني كلهم ثقات:ثم قال يحتجم وهو صائم(.  
 ميـداً  سـمعت ح   )4( بن سـليمان   معتمر روى النسائي في سننه عن إسحاق بن راهوية حدثنا           * وما

أن رسـول اهللا  ( رضي اهللا عنه )7(عن أبي سعيد الخدري  )6( يحدثه عن أبي المتوكل الناجي     )5(الطويل
 ==، ثم أخرجه عـن    )8()ورخص في الحجامة للصائم   ،  صلى اهللا عليه وسلم رخص في القبلة للصائم       

                                                
تلخـيص الحبيـر    ) 286 -1/285(حاديـث الهدايـة     أالدراية في تخريج    ) 479-2/472(نصب الراية   :  انظر )1(

)2/191-194.( 
 . باب الحجامة والقيء للصائم–كتاب الصيام ) 151 ص1938رقم ( رواه البخاري )2(
 ).129(سبق تخريجه  )3(

 ).ب من أ/255(نهاية * 

لقب بالطفيل، ثقة من كبـار التاسـعة سـمع أبـاه            ، ي  أبو محمد معتمر بن سليمان بن طرخان التميمي البصري         )4(
هـ وتوفي رحمـه اهللا سـنة       100ولد سنة   (وعاصماً األحول وغيرهم، وروى عنه ابن المبارك وعبد الرزاق          

 ).4/1/402(، الجرح والتعديل )2/263 (ابن حجر، تقريب التهذيب: انظر) هـ187
، اختلف في اسم أبيه أبي حميٍد على نحو عشرة أقوال، ثقة مـدلس،              أبو عبيدة حميد بن نيرويه الطويل البصري       )5(

ابـن  : انظر) سنة75هـ وله   143سنة  (مراء، مات وهو قائم يصلي      وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر األ       
 ).1/2/219(الجرح والتعديل ) 1/202 (حجر، تقريب التهذيب

 بضم الدال بعدها واو بهمزة، الناجي البصري مشهور بكنيته، ثقة سـمع         - ويقال دؤاد   بن داود   أبو المتوكل علي   )6(
ـ 108توفي رحمه اهللا سنة (أبا سعيد وابن عباس رضي اهللا عنهما، وروى عنه بكر بن عبد اهللا المزني،            ). هـ

 ).3/184(ل ، الجرح والتعدي)2/36 (ابن حجر، تقريب التهذيب: انظر
، الصحابي الجليل، استصغر بأحـد، كـان مـن         ري الخزرجي األنصاري  خد أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان ال        )7(

 تـوفي رضـي اهللا  (علماء الصحابة، وممن شهد بيعة الشجرة روى حديثاً كثيراً وأفتى، شهد المشاهد بعد أحد،       
الـذهبي، تـذكرة   ) 3357/491 (ابن حجر، اإلصـابة  ) 2/432 (الجزري، ُأسد الغابة  : انظر) هـ74عنه سنة   
 ).1/289 (ابن حجر، تقريب التهذيب) 1/44 (الحفاظ

وقـال  ) 2005، 1968، 1967رقم (خرجه ابن خزيمة أو) 3/345-3224رقم ( رواه النسائي في السنن الكبرى     )8(
إنما هو من قول أبي سعيد ال عن النبي صلى اهللا عليـه وسـلم،               ) والحجامة للصائم  (وهذه اللفظة : ابن خزيمة 
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د بن محمـد   حدثنا محمو)2(]وسند الطبراني. [ عن سفيان بسند الطبراني    )1(إسحاق بن يوسف األزرق   
 حدثنا إسحاق بن يوسف األزرق عن سـفيان عـن           )5(])4(يحيى بن داود الواسطي    [ حدثنا )3(الواسطي

وال ، )7( من قوله ولـم يرفعـه   رضي اهللا عنه عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري   )6(خالد الحذاء 
 . ال يقدح في الرفع بعد ثقة رجاله موقوفاًييخفى أن كونه رو

 ثم دل حديث    ،)8(لوقف والرفع تقدم الرفع ألنه زيادة وهي من الثقة العدل مقبوله          والحق في تعارض ا   
إذ كان   كان فعله عليه الصالة والسالم المروي بعد النهي، وإال لزم تكرير النسخ            أنه   الدارقطني على 

                                                                                                                                              
==     إسـناده صـحيح،   : قال حبيب األعظمي محقق ابن خزيمـة    . ث بهذا خطأً  ُأدرج في الخبر، لعل المعتمر حد

ـ  أعة عبد الوهاب بن عطاء المعتمر، وبأن له طرقاً          بوإعالل المصنف إياه بالوقف مدفوع بمتا      ن أبـي   خرى ع
 .المتوكل به مرفوعاً

األلباني، محمد ناصر الـدين،     : انظر. كلهم ثقات، وغير المعتمر يرويه موقوفاً     : قال الشيخ األلباني في اإلرواء    
، 2، إشراف محمد زهير الشاويش، المكتب اإلسـالمي، ط )4/74(حاديث منار السبيل أإرواء الغليل في تخريج   

 .م، بيروت1985هـ1405
زرق ثقة مأمون صحيح الحديث سمع       الواسطي المعروف باأل    اسحق بن يوسف بن مرداس المخزومي       أبو محمد  )1(

 ابن حجر، تقريب التهـذيب    : انظر) سنة78هـ وله   195توفي رحمه اهللا سنة     (االعمش والجريري والثوري،    
 ).2/742-308(لكني ا) 1/257 (ابن حجر، تهذيب التهذيب) 1/63(

 ).أ، ب، ج(ليس في ] وسند الطبراني [)2(
، الحافظ العالم المفيد، حدث عنه الطبراني وابـن عـدي وأبـو           محمود بن محمد بن منَُويه بن محمود الواسطي        )3(

ا الحفـاظ ببلـده،   ين أحمد ومحمد كالهما قد حدث، كان من بقاالشيخ، وقد ُأسكت قبل موته بعامين، كان له ابنا      
الـذهبي،  :انظـر ) 237توفي رحمه اهللا سنة (وِهم ابن ماكوال فسماه محمد بن محمد كما أشار إلى ذلك الذهبي       

 )7/207(الحافظ ابن ماكوال، أبو النصر علي بن هبة اهللا الجرباذقاني، اإلكمـال        ) 14/242(سير أعالم النبالء    
 .مؤسسة التاريخ العربي

، ثقة، من صغار العاشرة، ذكره ابن حبان في الثقـات، روى عـن إسـحاق          يحيى بن داود بن ميمون الواسطي      )4(
توفي رحمـه   (زرق ووكيع وغيرهم وعنه عبد اهللا بن أحمد بن خليل وابن جرير الطبري والبغوي وغيرهم                األ
العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجـر،    ) 2/346 (ابن حجر، تقريب التهذيب   : انظر) هـ244 سنة   اهللا

 .دار الكتاب العربي، بيروت) 442(تعجيل المنفعة بزوائد األربعة 
 ).ج(ليست في ] يحيى بن داود الواسطي[ )5(
احذُ على هذا النحو، ثقة يرسل، وقـد        : ، قيل له ذلك ألنه كان يقول       أبو المنازل خالد بن مهران البصري الحذاء       )6(

أشار حماد بن زيد إلى أنه تغير بآخره، قدم من الشام وعاب عليه بعضهم دخوله في عمل السلطان، وثقه أحمد                    
) 122-2/120 ( التهذيب ابن حجر، تهذيب  : انظر. وابن معين والنسائي، حدّث عن الشعبي وما أراه سمع منه         

 ).54(المراسيل 
 ).481-2/480(نصب الراية :  انظر)7(
عتبار في الناسـخ والمنسـوخ مـن    الالوجه العشرون من وجوه الترجيح في وجود رفع ووقف للرواية، ا : انظر )8(

 ).25(اآلثار 
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 ولفـظ رخـص أيضـاً   ،  فيجب الحمل عليه  ،  وعدمه أولى  الحاصل اآلن بحديث الدارقطني اإلطالق    
  .تقدم المنعظاهر في 

أما حديث الدارقطني فهـو  ، وليس هنا هذا  أدنى حاله أن يكون في قوة المنسوخالناسخ :بقي أن يقال 
مـن أصـحاب السـنن       أحـد     يورده )1(]لم [لكن أعله صاحب التنقيح بأنه    ،  وإن كان سنده يحتج به    

، ومعجم الطبراني ،   في كتاب من الكتب األمهات كمسند أحمد       ولم يوجد له أثر   ،  والمسانيد والصحيح 
 لذكرها فـي   من األئمة به روايةٌفلو كان ألحٍد، ومصنف ابن أبي شيبة وغيرها مع شدة حاجتهم إليه 

  ،)2(منكراً فكان حديثاً، مصنفه
 )5( الحسن بن شقيق   )4(]علي بن  [ حدثنا محمد بن   )3(لكن ما روى الطبراني حدثنا محمود بن المروزي       

 رضـي اهللا     عن أنسٍ  )10( عن أبي قالبة   )9( عن أبي سفيان   )8(حمزة السكري حدثنا أبو    )7(])6(حدثنا أبي [

                                                
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] لم [)1(
فرد به الرجل وال يعرفُ متنه من غير روايته ال من الوجه الذي رواه منـه              هو الحديث الذي ين   :  الحديث المنكر  )2(

 ).38-37(مقدمة ابن الصالح : انظر. وال من وجه آخر
، صدوق من العاشرة، ذكره ابن عدي في شيوخ البخاري، ذكره ابن حبان فـي           أبو آدم محمود بن آدم المروزي      )3(

ـ 258ة رمضان سـنة  رتوفي رحمه اهللا في غ(سمع منه أبو داود السجستاني،  :، قال الخليلي    الثقات ابـن  ) هـ
 ).370 (الخزرجي، الخالصة) 10/61(التهذيب ) 2/232 (حجر، تقريب التهذيب

 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] علي بن[ )4(
، ثقة صاحب حـديث، كـان محـدث مـرو، وروي أن            بن الحسن بن شقيق بن دينار المروزي       يمحمد بن عل   )5(

ابن حجـر، تقريـب   : انظر. صدوق: يا عنه في غير الجامعين، وثقه العلماء وقال أبو حاتم       والبخاري ومسلم ر  
 ).350-9/349(التهذيب ) 4/28(الجرح والتعديل ) 2/196 (التهذيب

 ).198( بن الحسن بن شقيق العبدي المروزي، سبقت ترجمت يلرحمن علأبو عبد ا )6(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] حدثنا أبي[ )7(
، سمع منصور واألعمش وعطاء بن السائب، روى عنه الفضل بن موسـى             أبو حمزة محمد بن ميمون السكري      )8(

 168 أو 167تـوفي رحمـه سـنة    ( ثقة فاضل،   -هذلك لحالوة منطق  : لسكري، قيل وعلي بن الحسن، ولقب با    
 )1/345-825(الكني ) 212م2 (ابن حجر، تقريب التهذيب: انظر)هـ

 ضعفه، روى   جمعوا على أ: ، البصري األشل، قال ابن عبد اهللا      أبو سفيان طريف بن شهاب أو ابن سعد السعدي         )9(
، )1/377 (ابن حجر، تقريب التهـذيب : انظر. عن أبي نضرة والحسن وعنه الثوري وابن فضيل، من السادسة   

 )2/2/357(الجرح والتعديل ) 1/387-1447(الكني 
، ثقة فاضل، كثير اإلرسال، من الثالثـة، مـات    أبو قالبه عبد اهللا بن زيد بن عمرو أو عامر الجزمي البصري       )10(

، المراسـيل  )1/417 (ابن حجر، تقريب التهـذيب : انظر. وقيل بعدها ) هـ104عام  (بالشام هارباً من القضاء     
)109.( 
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 وال معنى لقولـه  )1(،) أفطر الحاجم والمحجوم:أن النبي صلى اهللا عليه وسلم احتجم بعد ما قال     ( عنه
 .إال إذا كان المراد احتجم وهو صائم بعد ما قال الخ

:  قـال  رضي اهللا عنـه   بن مالك   عن أنسٍ  )2(وكذا في مسند أبي حنيفة عن أبي سفيان طلحة بن نافع          
وطلحة هذا احـتج بـه      ،   وهو صحيح  )3() الحديث ...:احتجم النبي صلى اهللا عليه وسلم بعد ما قال        (

وال نسلم تـواتر    ،  وكذا ما تقدم من ظاهر حديث النسائي يدفع ما ذكره صاحب التنقيح           ،   وغيره مسلم
 .المنسوخ

احـتجم   أنه عليه الصالة والسالم (باس رضي اهللا عنهماوكذا حديث البخاري عن عكرمة عن ابن ع  
 وهو محرم   عن ابن عبـاس     )5(وحديث الترمذي من حديث الحكم عن مقسم       [)4(،) واحتجم وهو صائم

 أن يكـون سـوى   أحمد ال بإنكارِعفإن أُ ،  وهو صحيح  )7(])6()أنه احتجم وهو صائم   (رضي اهللا عنهما  
  .م ليس فيه صائ:وقال) احتجم وهو محرم(

                                                
 ).7/264(الطبراني : انظر )1(
لقرشي، نزيل مكة، سمع جابر وابن عباس رضي اهللا عـنهم، روى عنـه              ، ا  أبو سفيان طلحة بن نافع الواسطي      )2(

 ).1/386-1443(الكني ) 1/380 (ابن حجر، تقريب التهذيب: انظر. االعمش وشعبة، صدوق من الرابعة
 )1/133( رواه أبو حنيفة في مسنده )3(
  باب الحجامة والقيء للصائم–كتاب الصيام ) 151ص-1939رقم ( رواه البخاري )4(
مولى ابن عباس للزومه له، صدوق، وكان يرسـل،    : أبو القاسم ِمقِْسم بن بجره مولى عبد اهللا بن الحارث، وقيل           )5(

 ).2/687-2770(الكني ) 1/273 (ابن حجر، تقريب التهذيب: انظر. وماله في البخاري سوى حديث واحد
 )الحجامة(لرخصة من ذلك  باب ما جاء في ا–كتاب الصيام ) 1724 ص777رقم ( رواه الترمذي )6(
مـا بـين   )] أنه احتجم وهو صائم(وحديث الترمذي من حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي اهللا عنهما           [ )7(

 ).أ(المعقوفتين ليست في 
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 )3( عـن عطـاء    )2( عن عمرو بـن دينـار      *  سفيان بن عيينة   : قال  ؟  من ذكره  : قلت له  :)1(قال مهنأ 
وكـذلك   [)4()احتجم عليه الصالة والسالم وهو محرم: (وطاوس عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال    

، )7(] عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس رضي اهللا عنه مثله           )6( عن زكريا بن إسحاق    )5(رواه روح 
 عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي اهللا عنـه            )8( عن ابن خثيم   المعتمرورواه عبد الرزاق عن     

 .)9(مثله
 إذ قـد     فلـيس بـالزمٍ     ال يذكرون صـائماً     رضي اهللا عنهم    فهؤالء أصحاب ابن عباس    :قال أحمد  

ـ   ،   عكرمة ومقسم   رضي اهللا عنهما    هؤالء من أصحاب ابن عباس      عن غير  )10(رواه ا ويجوز كون م
  منهم على بعض الحديث يجب الحمل عليـه لصـحة ذكـر   وقع في تلك الطرق عن أولئك اقتصاراً   

 بـذلك  من ابن عباس رضي اهللا عنهما حين حدث به لكون غرضه إذ ذاك كان متعلقـاً            أو   ،)صائم(
                                                

مه، ورحل إليه مـع عبـد   صحاب أحمد بن حنبل، وكان أحمد يكرأ، من كبار    أبو عبد اهللا مهنأ بن يحيى الشامي       )1(
الرزاق، ولزمه إلى أن مات، ومسائله أكثر من أن تحد، وكتب عن عبد اهللا بن أحمد مسائل كثيرة بضعة عشر                    

 )1/360(طبقات الحنابلة : انظر. جزءاً
 ).أ من ب/ 258(نهاية * 

تـوفي  (أجمعوا على توثيقـه،  :  موالهم، ثقة ثبت، قال النردي  ، األكرم، الحجي   أبو محمد عمرو بن دينار المكي      )2(
 ).3/231(الجرح والتعديل ) 2/720-2893 (القشيري، الكنى) 2/69(تقريب : انظر) هـ126رحمه اهللا عام 

 عليه وسلم صاحب مواعظ وعبادة،       زوج النبي صلى اهللا    ة، مولى ميمون   أبو محمد عطاء بن يسار الهالل المدني       )3(
با سعيد وابن عمر رضي اهللا عنهم، وعنه محمد بن عمرو بن عطاء وزيد بن أسـلم، ثقـة                   أسمع أبا هريره و   
) 2/23 (ابن حجر، تقريب التهـذيب   : انظر)  هـ وقيل بعدها   94هـ وتوفي رحمه اهللا سنة      19فاضل ولد سنة    

 )7/218 (بابن حجر، تهذيب التهذي) 2/720-2880(الكني 
 . باب الحجامة للمحرم-كتاب الحج) 1835رقم ( رواه البخاري )4(
، ثقة فاضل، له تصانيف، سمع سـعيد بـن أبـي    أبو محمد روح بن عبادة بن العالء بن حسان القيسي البصري    )5(

ـ 207 أو   205وفي رحمه اهللا سنة     ت(عروبة والثوري وشعبة من التاسعة       ابـن حجـر، تقريـب      : انظر).  ه
 )1/2/498(، الجرح والتعديل )2/741-2999 (القشيري، الكنى، )3/293 (التهذيب

ن ، روى عن عمرو بن دينار وأبي الزبير وغيرهم، وعنه أزهر بن القاسم وروح وبشر ب     سحق المكي إ زكريا بن    )6(
. كان ثقة كثير الحديث، وذكره ابن حبـان فـي الثقـات     :  ثقة رمي بالقدر، قال ابن سعد      - وابن المبارك  يالسد
 ).3/328 (ابن حجر، تهذيب التهذيب، )1/261 (ابن حجر، تقريب التهذيب: انظر

بـين  مـا   ] وكذلك رواه روح عن زكريا بن إسحاق عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس رضي اهللا عنه مثله                  [)7(
 ).أ(المعقوفتين ليست في 

، القارىء المكي سمع أبا الطفيل وغيره وروى عنه الثوري ويحيـى ابـن   أبو عثمان عبد اهللا بن عثمان بن خُثيم   )8(
نـي فـي    ، المغ )1/546-2193(الكني  ) 1/432 (ابن حجر، تقريب التهذيب   : انظر. سليم صدوق من الخامسة   

 )90 (لضبط أسماء الرجا
 ).4/213-7541(رواه عبد الرزاق  )9(
 .روياه) ج(في  )10(
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ولذا لم يكن ابن عباس رضي اهللا عنهما يرى         ،   لتوهم كون الحجامة من محظورات اإلحرام      فقط نفياً 
 من مقسم حديث الحجامـة للصـائم        )1(لم يسمع الحكم  : وقول شعبة .  على ما سنذكره   جامة بأساً الحب

 .يمنعه المثبت
 رضـي   وغيره عن ابن عباس)2(وهي التي أخرجها ابن حبان)  صائماحتجم وهو محرم ) وأما رواية 
 والمسافر يبـاح    ،سافر إال وهو م    محرماً إما بأنه لم يكن قطُّ    ،   وأظهر تأويالً   فأضعف سنداً  اهللا عنهما 

 أو  ،وهو جواب ابن خزيمـة    ،  له اإلفطار بعد الشروع كما اعترف به الشافعي رحمه اهللا فيما قدمناه           
  عـن جـابر  )4(روى من حديث أبي الزبير  أنه   : قال ابن حبان   )3(ماك ،أن الحجامة كانت مع الغروب    

 أن يأتيـه مـع غيبوبـة        اهللا عنه  رضي   )5( عليه الصالة والسالم أمر أبا طيبة      * أنه(رضي اهللا عنه    
 ،)6(]صاعان: [ قال  ؟ فحجمه ثم سأله كم خراجك    ،  فأمره أن يضع المحاجم مع إفطار الصائم      ،  الشمس

 . )8(] لقوة ذلك مما ذكر ناسخاًفلم ينهض شيء. [ـ اه)7()فوضع عنه صاعاً

                                                
، وقيل أبو عبد اهللا، ثقة، ثبت، فقيه إال أنه ربما دلس من الخامسة، وِهم             أبو محمد الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي       )1(

تـوفي رحمـه اهللا سـنة    (لحكم بن عتيبة بن النهاس واحداً والصواب، أن يفرق بينهما      البخاري إذ جعل هذا وا    
 ).48(المراسيل ) 1/577(ميزان االعتدال ) 1/192 (ابن حجر، تقريب التهذيب: انظر) هـ115

 )8/307-3536رقم ( رواه ابن حبان )2(
 .فما وهو خطأ) أ( في )3(
 رضي اهللا عنهما، أبو الزبير محمد بن مسلم بن إدريس           بر بن عبد اهللا   عن أبي الزبير عن جا    : في سند ابن حبان    )4(

وثقة الجمهور، وضعفه بعضهم لكثرة تدليسه، مـن الرابعـة،          : األسدي موالهم المكي، صدوق، قال ابن حجر      
، تـذكر   )4/74(، الجرح والتعديل    )10/40( ابن حجر، تهذيب التهذيب   : انظر) هـ126توفي رحمه اهللا سنة     (

 ).1/126(الحفاظ 
 ).أ من أ/ 256(نهاية * 

، وقيل دينار، وقيل ميسره، الحجام، كان يحجم النبي صلى اهللا عليه وسلم مولى بني حارثـة مـن              أبو طيبة نافع   )5(
الجـزري،  : انظر. وجابر وأنس رضي اهللا عنهم    حيصة بن مسعود، روى عنه ابن عباس        منصار، ثم مولى    ألا

 ).10490/1506 (ابن حجر، اإلصابة) 6/194، 5/317 (ُأسد الغابة
 ).ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] صاعان [)6(
 ).435، 5/353(رواه أحمد  )7(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] فلم ينهض شيء مما ذكر ناسخاً لقوة ذلك[ )8(
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فإنه بعد مـا    ،  كره البزار ذ  ثواب الصوم بسبب أنهما كانا يغتابان      )1( التأويل بأن المراد ذهاب    :الثاني
: قال أنه   رضي اهللا عنه  ثوبان   إلى   أسند) أفطر الحاجم والمحجوم  ( رضي اهللا عنه     روى حديث ثوبان  

  .)3()ألنهما كانا اغتابا  أفطر الحاجم والمحجوم، رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم)2(]إنما قال([
 )5(ى بصري حدثنا معاوية بـن عطـاء       بن داود بن موس    أحمد    حدثنا )4(]ضعفائه[ في   العقيليوروى  

 عن عبد اهللا بن مسعود رضـي اهللا     )8( عن األسود  )7( عن إبراهيم  )6(حدثنا سفيان الثوري عن منصور    
 فاغتاب أحـدهما ولـم      ،مر النبي صلى اهللا عليه وسلم على رجلين يحجم أحدهما اآلخر          : (عنه قال 

 لَِّع لكن أُ  )9(،)د اهللا ال للحجامة ولكن للغيبة      عب :قال،   أفطر الحاجم والمحجوم   :فقال،  ينكر عليه اآلخر  
ول عليـه    فالمع )11() خشية الضعف  ه إنما منع إبقاء على أصحاب     )10( ( في بعضها  * فإن،  باالضطراب

                                                
 .ببا) أ( في )1(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] إنما قال[ )2(
من مسند ثوبان، ولم أجد فيه هذه الزيادة، والحديث فيه يزيـد            ) 10/92 - 4158،  4157،  4156(رواه البزار    )3(

 ).4/277 (الشوكاني، نيل األوطار: بأنه حديث باطل، انظر: بن ربيعة، متروك، وحكم ابن المديني
 ).أ( المعقوفتين ليست في ما بين] ضعفائه [)4(
كان يرى : موسى بن عطاء، وهو خطأ، والصواب ما أثبته، وهو معاوية بن عطاء، تكلم فيه، قال العقيلي   ) أ(في   )5(

، العقيلـي،   )10/213 (ابن حجر، تهذيب التهذيب   ) 6/458(عتدال  ميزان اال : انظر. القدر، وفي أحاديثه مناكير   
تحقيق عبد المعطي أمين ) 4/184(بن حماد المكي، كتاب الضعفاء الكبير    أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى        

 .م، بيروت1998هـ 1418، 1قلعجي، دار الكتب العلمية، ط
 النقاد، ومن ه كثيراً وثقال أنه يرسلإ، الكوفي، الفقيه، ثقة    أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود النخعي          )6(

: انظر) هـ96توفي رحمه اهللا سنة (النقاد من صحح مراسليه، وخص البيهقي وذلك بما أرسله عن ابن مسعود         
 ).1/1/144(، الجرح والتعديل )1/6 (ابن حجر، تقريب التهذيب

له وسعيد جبـر    ثر بن وا  موالد إسحق، ثقة روى عن أبيه وأبي الطفيل عا        ،  سديمنصور بن حيان بن حصين األ      )7(
 ابن حجر، تهذيب التهـذيب   ) 2/275 (ابن حجر، تقريب التهذيب   :  وغيرهم انظر  ةوغيرهم وعنه الثوري وشعب   

)10/306.( 
: بو عبد الرحمن، مخضرم، ثقة، مكثر فقيه، قال ابـن حبـان  ، وقيل أأبو عمرو األسود بن يزيد بن قيس النخعي    )8(

 .كان فقيهاً زاهداً، سمع عمر وعبد اهللا رضي اهللا عنهما وعنه إبراهيم وأبو إسحق
 )4615-3790 (ى، المقتن)1/563-2279(، الكني )1/77 (ابن حجر، تقريب التهذيب: انظر

 ).4/184 -1760( رواه العقيلي في الضعفاء )9(
 ).ب من ج/ 221(نهاية * 

 ).أ، ج، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] أنه [)10(
ال، إالَّ من أجـل     : ل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال      ئس" يعني ما رواه البخاري عن أنس رضي اهللا عنه           )11(

كتاب الصوم، بـاب الحجامـة    ) 152ص/1940" (في عهد النبي صلى اهللا عليه وسلم        " وفي رواية   " الضعف  
 .للصائم
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 احتجامـه وترخيصـه     )2(]مـن [ من األحاديث الصحيحة      يحصل الجمع وإعمال كلٍ    )1(فبهذا،  األول
 عدم اطالعهـم علـى      )4(معدن الذين ي  )3(من الصحابة  ويدل على ذلك أن المروي عن جماعةٍ      ،  ومنعه

مـنهم أبـو    ،  )5(حقيقة الحال من رسول صلى اهللا عليه وسلم لمالزمتهم إياه، وحفظ ما يصدر عنـه              
 )7(خـالد   أخبرنا معمر عن)6(هريرة رضي اهللا عنه فيما أخرجه النسائي عنه من طريق ابن المبارك      

وأمـا أنـا   ، يقال أفطر الحاجم والمحجوم: (قال أنه هريرة عن أبي )9(]عن أبيه  [)8(عن شقيق بن ثور   
 . )10()فلو احتجمت ما باليت

                                                
 .وبه) ب(في  )1(
 ).ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] من [)2(
 .أصحابه) أ( في )3(
 .يبعد، وكالهما صواب) ط( في )4(
عتبـار  الوجه األول من وجوه الترجيح كثرة عدد الناقلين للحديث عن رسول اهللا صلى اهللا عليى وسلم، اال    : انظر )5(

 ).15(في الناسخ والمنسوخ من اآلثار 
 موالهم، المروزي، ثقة ثبت فقيه عـالم جـواد    أبو عبد الرحمن عبد اهللا بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي       )6(

 هـ وتوفي رحمـه اهللا تعـالى سـنة          118ولد سنة   (مجاهد، من الثامنة، سمع الربيع بن أنس وحميد الطويل          
السـيوطي، طبقـات    ) 1/174 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  ) 1/445 (ابن حجر، تقريب التهذيب   : انظر. )هـ181
 ).175(اللكنوي، الفوائد البهية ) 123 (الحفاظ

سـيب وابـن جبيـر      مال، ثقة حافظ، من السادسة، روى عن سعيد بن          ي األبناوي نخالد بن عبد الرحمن الصنعا     )7(
ابـن  : انظـر . وطاووس وغيرهم وعنه القاسم بن فياض، ومعمر بن راشد وهمام والد عبد الرزاق وغيـرهم              

 ).107 (الخزرجي، الخالصة، )3/173 (ابن حجر، تهذيب التهذيب) 1/229 (حجر، تقريب التهذيب
، البصري، صدوق مخضرم، شهد مع أبو الفضل شقيق بن ثور بن عفير بن زهير بن كعب بن عمرو السروسي         ) 8(

توفي رحمه  (علي رضي اهللا عنه صفين، وقدم على معاوية رضي اهللا عنه في خالفته، ذكره ابن حبان الثقات،                  
 ).4/361 (هذيبابن حجر، تهذيب الت) 1/354 (ابن حجر، تهذيب التهذيب: انظر) هـ64اهللا سنة 

، والد شقيق، مقبول، قديم وسي البصريدثور بن عفير الس: ، وأبوه هو)أ(ما بين المعقوفتين ليست في   ] عن أبيه  [)9(
 .ما روى عنه سـوى ابنـه  : الوفاة من الثالثة، استشهد بتستر مع أبي موسى األشعري، قال الذهبي في الميزان    

 ).58 (الخزرجي، الخالصة، )2/32 (ابن حجر، تهذيب التهذيب، )1/120 (ابن حجر، تقريب التهذيب: انظز
 ).2/226(، ورواه البيهقي في السنن الكبرى )3/331 -3166( رواه النسائي في السنن الكبرى )10(
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 )2()أنه لم يكن يري بالحجامة بأساً      ( عن ابن عباس رضي اهللا عنهما      )1( عن الضحاك  وما أخرج أيضاً  
 أحـد   يجـب  أنـه     والحـق  ،)أنه كان يحتجم وهو صائم    (  وما قدمناه عن أنس رضي اهللا عنه أيضاً       

 .)3(التأويل أو بارين ال بعينه من النسخ في الواقعاالعت
 

 علـى    وحكاية اإلجماع بناء   ،)4(فيصير كمن لم يصم    بذهاب الثواب ،   والحديث مؤول باإلجماع   :قوله
ويريد ،   في هذا فإنه حادث بعد ما مضى السلف على أن معناه ما قلنا             )5(عدم اعتبار خالف الظاهرية   

رواه ابن أبي شيبة وإسحاق     ) ما صام من ظل يأكل لحوم الناس       (سالمبالحديث قوله عليه الصالة وال    
  )7(). اغتاب الرجل فقد أفطر* إذا ( وزاد)6(في مسنده

                                                
 ).190(، سبقت ترجمته أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الهاللي الخراساني )1(
وأخرجه البخاري تعليقاً، وقال ابن عباس وعكرمة رضي اهللا         ) 3/335 -3185(رواه النسائي في السنن الكبرى       )2(

 ).150ص(صحيح البخاري : انظر. الصوم مما دخل وليس مما خرج: عنهم
 حول التبرع بالدم من الصائم، وهي تشبه تماماً التبرع           نفس الخالف الذي جرى قديماًُ حول الحجامة جرى حديثاً         )3(

بالدم، ففي كل منهما إخراج للدم، وإن كان الهدف من التبرع إعانة اآلخرين، والهدف من الحجامـة التـداوي،             
أن التبرع بالـدم يقـاس   : الخزرجي، الخالصةو... ولكن ال أثر للمقصود منهما على مسألة التفطير في الصيام         

وكـذلك أخـذ الـدم      ... فكذلك التبرع بالدم  .  الحجامة، والذي تدل عليه األدلة أن الحجامة ال تفطر         على مسألة 
للتحليل ونحوه، فليس هناك دليل على إفساد الصوم بأخذ القليل من الدم، فهو لـيس بمعنـى الحجامـة، فـإن                     

عنها، وهذا المعنـى لـيس   األحاديث السابقة في الحجامة صرحت أن علة التفطير بالحجامة الضعف الذي ينتج     
موقـع صـيد   ) 36-33(فقه النوازل ) 51-48(مفطرات الصيام المعاصرة، :انظر. الدم القليل موجوداً في أخذ 

 http://www.saaid.net/book/7/1127.docالفوائد، 
ال (يب يخطـب  وإلى هذا التأويل ذهب اإلمام الشافعي رحمه اهللا، ومثله قوله صلى اهللا عليه وسلم للمتكلم والخط              )4(

 ).2/159(سبل السالم : انظر. ولم يأمره بإعادة) جمعة له
ابن حزم، أبو محمد : انظر.. يضاً تعمد كل معصية، إذا فعلها عامداً ذاكراً لصومه        أويبطل الصوم   : قال ابن حزم   )5(

 .، تحقيق أحمد شاكر، دار التراث، القاهرة)6/177(علي بن أحمد بن سعد، المحلى 
 .سنده) أ(في  )6(

 ).ب من ب/ 258(نهاية * 

ورواه الطيالسـي  ) 9/439 -4451(وقال األلبـاني فـي الضـعيفة    ) 2/272،  8890رقم  (رواه ابن أبي شيبة      )7(
وابن أبي شيبة، عن الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبـان عـن أنـس     ) 6/309(وأبو نعيم في الحلية     ) 1/188(

ولم أجـده فـي     . بان، والربيع بن صبيح صدوق سيء الحفظ      وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أ      ... مرفوعاً
سحق بـن إبـراهيم بـن مخلـد         إابن راهويه،   : انظر. سحق بن راهويه، وقد راجعت فهرس األحاديث      إمسند  

، دار الكتـاب العربـي،   1سحق بن راهويه، دراسة وتحقيق محمد مختار ضرار المغنـي، ط          إالحنظلي، مسند   
 .م، بيروت2002هـ1423

http://www.saaid.net/book/7/1127.doc


 256

أن رجلين صليا صالة الظهـر       (وروى البيهقي في شعب اإليمان عن ابن عباس رضي اهللا عنهما           
 أعيـدا وضـوءكما   :قـال  ،فلما قضى النبي صلى اهللا عليه وسلم الصـالة ، والعصر وكانا صائمين  

 اغتبتمـا   :قـال ؟   يـا رسـول اهللا       )2(لم: )1( قاال ،وصالتكما وامضيا في صومكما واقضيا يوما آخر      
  .)4(ة وفيه أحاديث أخر والكل مدخول)3()فالناً

 
 ]ضاجعها ولم ينزل أو قبَل امرأته أو فيمن لمس[

 كـان عليـه    ،أفطر فأكل عمـداً    أنه   فظن )6( ولم ينزل  )5(ضاجعها أو    بشهوةٍ  امرأةً َلبقَ أو   ولو لمس  
ولـم يثبـت    ،  وإن أخطأ الفقيـه   ،   فأفطر فال كفارة عليه    استفتى فقيهاً  أو   )7(الكفارة إال إذا تأول حديثاً    

 .)8(كذا في البدائع، الحديث ألن ظاهر الفتوى والحديث يصير شبهةً
 لمـا  تأول حديثاً أو )9(ستفتى فقيهاً وإن ا ،   فعليه الكفارة  أفطر فأكل عمداً   أنه   وفيه لو دهن شاربه فظن    

وإن اسـتفتى   ،   من قوله فعليه الكفـارة     عمداً [أفطر فأكل  أنه   ما ذكره فيمن اغتاب فظن    : يعني،  قلنا
 ألن هذا مما ال يشتبه على     ،  ال بتأويله الحديث هنا   و الفقيه   )10(] بفتوى دتَع ألنه ال ي   تأول حديثاً  أو   فقيهاً

 . من الفقه)11(من له سمةٌ

                                                
 .قال، والصواب ما في الشعب) أ( في )1(
 .لمن) أ، ب( في )2(
تحقيق عبد العلي عبد الحميـد      ) 5/302-6729(رواه البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، الجامع لشعب اإليمان            )3(

 .م، بومباي، الهند1988هـ1409، 1حامد، الدار السلفية، ط
 )2/159(سبل السالم ) 279-4/275 (الشوكاني، نيل األوطار: انظر. مدخول) ط(في  )4(
صافحها، واللفظ صحيح في أصل الموضوع، لكن ما أثبته أصح كون المصافحة داخلةٌ في أصل اللمس،                ) أ(في   )5(

 .واهللا أعلم
 .يترك، وهو خطأ) أ(في  )6(
 .الحديث وتأويل، والصواب ما أثبته) أ( في )7(
 ).2/107(الكاساني، بدائع الصنائع :  انظر)8(
ويشترط أن يكون المفتي ممن يؤخذ منه الفقه ويعتمد على فتواه فـي  : نقالً عن النهاية: ي البحر عن المفتي    قال ف  )9(

 ).2/316(ابن نجيم، البحر الرائق : انظر. البلدة، وحينئٍذ تصير فتواه شبهةً وال معتبر بغيره
ما بين المعقـوفتين ليسـت      ] فتوى ال يعتَد ب   عمداً من قوله فعليه الكفارة، وإن استفتى فقيهاً أو تأول حديثا ألنه            [)10(

 ).أ(في
إذا أثر فيهبسمة وكي، والهاء عوضاً عن الواو، واتسـم الرجـل       : من وسمه مسماً وسمة   : السمة .شمة) ج(في   )11(

 ). سمت(القاموس المحيط، مادة : انظ. لنفسه سمة يعرفُ بها
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 فلم يصر ذلك    ، اإلفطار  حقيقةَ  الصائم )1(رطِّفَ ليس المراد من المروي الغيبة تُ      أن أحد    يخفى على  وال
 .)2(شبهةً

 
 ]فيمن جنت خالل نهار رمضان[

وعـن  ،  المجنونـة  إلـى    )3(بتفصحفها الكا ،   كانت في األصل المجبورة    : قيل ،المجنونة أو   :قوله 
 دع هذا فإنـه انتشـر فـي         : فقال لي   ؟  وهي مجنونةٌ  كيف تكون صائمةً  :  قلت لمحمدٍ  )4(الجوزجاني

  .)5(األفق

 )7(]أال [: قلت ،)6( المكرهة :أي  ال بل المجبورة   : هذه المجنونة فقال   : وعن عيسى بن أبان قلت لمحمد     
فهذان يؤيدان كونـه  ، دعوها؟ )9( كيف وقد سارت بها الركاب: ثم قال،)8( بلى: فقال ؟نجعلها مجبورةً 

ثم لما انتشر في البالد لم يفد التغيير واإلصالح في نسخة واحدة            ،  لمجبورة فصحف كان في األصل ا   
،  في باقي النهـار تْنَ نوت الصوم فشرعت ثم جوهو بأن تكون عاقلةً، فتركها إلمكان توجيهها أيضاً   

ب ، فال يج  )10( اإلفاقة * وقد وجد في حال   ،   النية يأعن،  فإن الجنون ال ينافي الصوم إنما ينافي شرطه       
 عليه في رمضان ال يقضي اليوم الذي حـدث فيـه اإلغمـاء    يمغقضاء ذلك اليوم إذا أفاقت كمن أُ 

 . )12( على ما تقدم)11(]بخالف اليوم الذي حدث فيه، وقضى ما بعده لعدم النية فيما بعده[
                                                

 .مفطر) ب(في  )1(
ابن ) 1/216/217(فتاوى قاضيخان   ) 1/344(الزيلعي، تبيين الحقائق    ) 2/107 (الكاساني، بدائع الصنائع  : انظر) 2(

 ).3/346(حاشية ابن عابدين ) 316-2/315(ابن نجيم، البحر الرائق ) 2/573 (مازة، المحيط البرهاني
 .الكتاب) ط(في  )3(
)4 (     جانيْوزكان رفيقاً للمعلى بن منصور في أخذ الفقه ورواية الكتـب، رفـض              أبو سليمان موسى بن سليمان الج ،

تولى القضاء على عهد المأمون، وأعفاه، من تصانيفه، السير الصغير، وكتاب الصالة، وكتاب الرهن، تـوفي                
 ).354(اللكنوي، الفوائد البهية ) 519-3/518(القرشي، الجواهر المضية :انظر . بعد المائتين

 ).1/344(ظر قول محمد في الزيلعي، تبيين الحقائق  ان)5(
 .الكراهة) أ(في  )6(
 .ال) ج(وفي ) أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] أال[ )7(
 .بل) ب(في  )8(
 .الركبان، وكالهما صحيح) ب( في )9(

 ).ب من أ/ 256(نهاية * 

 .اإلقامة، وهو خطأ للسياق) أ(في  )10(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] فيما بعده، بخالف اليوم الذي حدث فيهوقضى ما بعده لعدم النية [ )11(
وبهذا اندفع ما قيل أنها كانت في األصـل         ) المجنونة أو المجبورة  (قال في ابن نجيم، البحر الرائق بعد مناقشة          )12(

حانه وتعـالى أعلـم     ي المكرهة، فصحفها الكاتب إلى المجنونة إلمكان توجيهها كما ذكرناه واهللا سب           أالمجبورة  
)2/316.( 
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 ]فيمن جومعت بعد جنونها في نهار رمضان[
     1(وءرطل تقضي ذلك اليوم     ت صائمةً نَّفإذا جومعت هذه التي ج( د علـى  ِسفْ الم)صـحيحٍ   صـومٍ  )2  ،

   والكفارة في الفـرق بـين    وقدمنا أول باب ما يوجب القضاء،   من الكتاب  والوجه من الجانبين ظاهر
3(]هنا [كره والناسي ما يغني عن اإلعادةالم(. 
 

 فصل فيما يوجبه على نفسه
عندواجب  على الوجه تقديم بيان أحكام الواجب بإيجاب اهللا تعالى ابتداء4( إيجاب العبد ظاهر( . 

لما لزم القضـاء كـان النـذر        أي   :)5( قضى : رتبه بالفاء ألنه نتيجة قوله     ، فهذا النذر صحيح   :قوله
 .صحيحاً

                                                
لظرق، ووجدت النص في ابن ) ط(غير واضحة ومكتوبة بطر، وفي    ) ج(لطرق، وفي   ) ب(نظرو، وفي   ) أ(في   )1(

 .نجيم، البحر الرائق فهو كما أثبته
 .علم) أ(في  )2(
 الحقـائق   الزيلعـي، تبيـين   ) 2/316،315(ابن نجيم، البحر الرائـق      ) 3/86،87 (السرخسي، المبسوط : انظر )3(

 )217 -1/216(فتاوى قاضيخان ) 3/339(حاشية ابن عابدين ) 1/243-344(
 ومقصوده تبرير تقديم ما فرضه اهللا تعالى ورسوله صلى اهللا عليه وسلم من مسائل الصيام على ما ألزم اإلنسان                    )4(

 .به من النذور
 ).أ، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] أي[ )5(
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 وهو األنسب   ،وفي بعض النسخ عن صوم يوم النحر      ،  )2( هذه األيام  )1( لورود النهي عن صوم    :قوله
 بـه   واسم اإلشارة في النسخة األخـرى مشـار     ،لنحر صوم يوم ا   ي هللا عل  :قال[بوضع المسألة فإنه    

 * وهـي أيـام التشـريق   ، يام المنهي عـن صـيامها   على شهرة األ  )4( في الذهن بناء    معهودٍ )3(]إلى
 رضـي  الخدري أبي سعيد  في الصحيحين عنيويناسب النسخة األولى االستدالل بما رو،  والعيدين
 وفـي   )5(،)م عن صيام يوم األضحى وصيام يوم الفطر       نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل      (اهللا عنه   

                                                
فلم يكن هناك خالف بين المسلمين في حرمة صيام هذين اليومين، بل أجمع         ...  يومي العيد   ورد النهي عن صيام    )1(

 .العلماء على تحريم صومهما بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك
صيام،  ولكنهم اختلفوا فيمن نذر صومهما، هل ينعقد نذره؟ وهل إذا انعقد نذره فصام في هذين اليومين صح ال                 

، ألن أيام العيد ليسـت   )1/433مغني المحتاج،   :انظر(وسقط القضاء عنه؟ ذهب الشافعية إلى بطالن هذا النذر          
 .محالً للصيام، لما فيه من اإلعراض عن ضيافة اهللا

إن قال هللا علي صوم العيد فهذا نذر معصـية،          :" قال ابن قدامة  .  وإلى مثل هذا ذهب المالكية، وكذلك الحنابلة      
لى ناذر الكفارة ال غير، نقلها حنبل عن أحمـد،  وفيـه روايـة أخـرى أن عليـه القضـاء مـع الكفـارة             ع

. كالمسألةالمذكورة، واألولى هي الصحيحة، قاله القاضي، ألن نذر معصية، فلم يوجب قضـاء كسـائر األيـام      
 ).9/23المغني البن قدامة، (

جب عليه الفطر والقضاء، لكن لو صام هذين اليومين صـح            وذهب الحنفية إلى انعقاد هذا النذر، وأن الناذر ي        
صيامه مع التحريم، ألن النهي لم يرد على ذات الصوم، فإنه مشروع بإصله، بـل هـو وارد علـى وصـفه                     

ولنا أنه نذر لصوم مشروع فيصح، والنهي الينافي المشـروعية،          :" واحتج الزيلعي لصحة النذر بقوله    . المالزم
، والنهي عما ال يتصور ال يكون، فيقتضي تصوره وحرمته، فيكون مشـروعاً ضـرورةً،               ألن موجبه االنتهاء  

والنهي لغيره، وهو ترك إجابة دعوة اهللا تعالى ال ينافي المشروعية، فيصح نذره، ولكنه يفطر احتـرازاً عـن                   
لتزمـه ناقصـاً    المعصية، ثم يقضي إسقاطاً للواجب عن ذمته، وإن صام فيه يخرج عن العهدة، ألنه أداه كما ا                

ولنـا أن الصـوم     :" السرخسي، المبسوط وقال صاحب   ). 1/345(الزيلعي، تبيين الحقائق  : انظر."(لمكان النهي 
وموجب النهـي االنتهـاء،   ) نهى عن صوم هذه األيام( مشروع في هذه األيام، فإن النبي صلى اهللا عليه وسلم         

النتهاء على وجه يكون للعبد فيه اختيـار بـين أن       واالنتهاء عما ليس بمشروع ال يتحقق، وألن موجب النهي ا         
".( ينتهي فيثاب عليه، وبين أن يقدم على االرتكاب فيعاقب عليه، وذلك ال يتحقق إذا لم يبق صوم مشروع فيـه                

 ).3/96، السرخسي، المبسوط: انظر
يصـح النـذر   : هادوية هذا وإلى مثل ما ذهب إليه األحناف ذهب المؤيد واإلمام يحيى، وقال زيد بن علي، وال             

، أثـر   4/292،  الشـوكاني، نيـل األوطـار     : انظر.(بصيامهما، ويصوم في غيرهما، وال يصح صومه فيهما       
 ). 352-350االختالف في القواعد األصولية، 

 .وهو خطأ] عن) [ط( في )2(
 ).أ( المعقوفتين ليست في ما بين] هللا على صوم يوم النحر، واسم اإلشارة في النسخة األخرى مشار به إلى: قال [)3(
 .بنى) أ(في  )4(

 ). أ من ج/ 23(نهاية * 

  باب صوم يوم الفطر–كتاب الصيام ) 156 ص1991رقم ( رواه البخاري )5(
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 )1(،)ال يصح الصيام في يومين يوم األضحى ويوم الفطـر مـن رمضـان             : (لفظ لهما سمعته يقول   
أال ال تصوموا في هذه     (سيأتي من قوله عليه الصالة والسالم      ويناسب النسخة األخرى االستدالل بما    

  .)2( )األيام الخ
فاق على أن النهي المجرد عن الصوارف ليس موجبه بعد طلب الترك سـوى               االت )3(]أن [:والجواب

 لظهور حدوث معنـى     فظاهر: أما لغةً ،   للعقاب ال الفساد    سبباً المنهي عنه معصيةً   [** كون مباشرة 
 .)4(]الفساد

ـ  ،بل ال يستلزمه في العبادات وال المعامالت لتحقق موجبه في كثير منها            فكذلك: وأما شرعاً   :ي أعن
، والصالة في األرض المغصوبة   ،  كما في البيع وقت النداء    ،   للعقاب مع الصحة   لمنع المنتهض سبباً  ا

  . وكثير)5(،إفساد الصالة إلى ومع العبث الذي ال يصل
فما لم يعقـل  ،  أن ثبوت الفساد ليس من مقتضاه، بل إنما يثبت ألمر آخر هو كونه ألمر في ذاته  مِلعفَ

 بغيـر   وإال لكان إيجاباً  ،   به ال يوجب فيه الفساد      عن نفس الفعل متصلٌ    ارٍج خ فيه ذلك بل كان ألمرٍ    
  حاله من الظنيـة    )6(]بحسب [كراهة التحريم  أو    مجرد موجبه وهو التحريم    فإنما يثبت حينئذٍ  ،  موجٍب

 . والقطعية
 ولـم  ،  ب للعقـا  يصلح سبباً  أنه   بتنا في المتنازع فيه تمام موجب النهي حتى قلنا        ثرف هذا فقد أ   إذا ع

 أو   فتكون المعصية العتباره ال لنفس الفعـل        خارجٍ ألمٍر أنه   ل لعدم موجبه لعقلية   ِعيثبت الفساد لو فُ   
فـي  [أثـره  ويجب أن ال يفعل المعصية فيظهـر  ،  الصحة )7(ر لتصو فيصح النذر أثراً  ،  لما في نفسه  

 يثبت فيه الوجوب     موضعٍ وكم،   لآلثار الشرعية ومنها هذا     سبباً )9(ض ألن الصحة باالنتها   )8(]القضاء

                                                                                                                                              
 . باب صوم يومي العيدين–كتاب الصيام ) 860، ص2674رقم (ورواه مسلم 

 باب صوم يـوم  –ين، كتاب الصيام بلفظ الصوم في يوم   ) 156 ص   1995رقم  (رواه البخاري جزء من حديث       )1(
) ال يصح( باب تحريم صوم يومي العيدين ولكن لفظ –كتاب الصيام  ) 860 ص   2673رقم  (ورواه مسلم   . آخر

 .ال يصلح
 .)264(  سيأتي )2(
 ).أ، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] أن[ )3(

 ).أ من ب/ 259(نهاية ** 

مـا بـين المعقـوفتين    ] فظاهر لظهور حدوث معنى الفساد: لفساد، أما لغةً المنهي عنه معصيةً سبباً للعقاب ال ا      [ )4(
 ).أ(ليست في 

 .الفساد والصالة) أ(في ) 5(
 ).أ، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] بحسب[ )6(
 .لصوم) أ(في  )7(
 ).ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] في القضاء[ )8(
 .باالنتهاء، وما أثبته الصواب) أ، ب(في  )9(
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 واالسـتقراء   ، في القضاء ال األداء لحرمته كصوم رمضان في حق الحائض والنفسـاء            أثرهليظهر  
 وغاية ما بقي بيان أن النهي       ، من القواعد التحقيقية   فلم يخرج بذلك عن شيءٍ    .  من ذلك  يوجدك كثيراً 

عقـل  ذي هو منع النفس مشـتهاها ال ي  أن الصوم ال لٍب)1(]ذي [، وال يكاد يخفى على  خارجٍ فيه ألمرٍ 
بل كونه في هذه األيام يستلزم اإلعراض عن ضيافة اهللا تعالى علـى مـا ورد       ،   للمنع في نفسه سبباً  

،  نذر بما هـو معصـيةٌ      : بقي أن يقال   .)3()ن المؤمنين أضياف اهللا تعالى في هذه األيام       إ( )2(ثرفي األ 
  . فال وجود له فال ينعقداً شرعمنفي وهو
 .فظاهرةٌ: ما األولىأ

ال نذر فـي    ( فلما في سنن الثالثة عن عائشة رضي اهللا عنها عنه عليه الصالة والسالم               :وأما الثانية 
لما صرح بـه  ،   نفي جواز اإليفاء به نفسه ال نفي انعقاده        : قلنا المراد  )4() وكفارته كفارة يمينٍ   معصيٍة

سمعت رسول اهللا صـلى اهللا عليـه        (نه   رضي اهللا ع   )5(في حديث النسائي عن عمران بن الحصين      
ومن كان نذر في معصية     ،   النذر نذران فمن كان نذر في طاعة اهللا فذلك هللا ففيه الوفاء            :وسلم يقول 

  )6()ويكفره ما يكفر اليمينء اهللا فذلك للشيطان فال وفا
                                                

 ،)أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] ذي[ )1(
 .اآلثار) ب، ط(في  )2(
حـق مـن أكـرم    أوأنه يأتيكم زوار اهللا يعظمون بيته، فهم أضيافه و( ذكر قريب من هذا المعنى وبألفاظ مقاربة       )3(

ـ   ) 2/211( حديد، شرح نهج البالغة      وأب: انظر. أضياف اهللا أنتم، فأكرموا ضيفه وزواره      وعة وبحثت في موس
م، في األقـوال    1997هـ  1418 ن   1آثار الصحابة، ألبي عبداهللا بن كسروي بن حسن، دار الكتب العلمية، ط           

 .واألفعال فلم أجده
 باب ما جاء عن رسـول اهللا صـلى اهللا   –يمان كتاب أبواب النذور واأل) 1808 ص 1524رقم ( رواه الترمذي    )4(

 هذا حديث ال يصح ألن الزهري لم يسمع هذا الحديث مـن             :عليه وسلم أن ال نذر في معصية، قال أبو عيسى         
قـال  : وقال. ول صفوان األ  يهذا حديث غريب، وهو أصح من حديث أب       : خرىأبي سلمة وقال عن الرواية األ     

ال نذر في معصية وال كفارة في ذلك، وهـو  : بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم وغيرهم     
 ).347-1/346 (الشيرازي، المهذب) 1/433(مغني المحتاج ) 1/466(المعونة : ظر ان.قول مالك والشافعي

ورواه . كتاب األيمان باب من رأى عليه كفارة إذا كان فـي معصـية      ) 1469 ص 3292رقم  (ورواه أبو داود    
 . باب كفارة النذر–يمان والنذور كتاب األ) 2340 ص 3865رقم (النسائي 

 ).2590(اإلرواء ) 1728(صحيح ابن ماجة : ظرصحيح، ان: قال الشيخ األلباني
، أسلم عام خيبر، وصحب، وكان فاضالً، وكـان ممـن           أبو نجيد عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي          )5(

ة، وكان الحسن يحلف بـاهللا  م، ولي قضاء البصرهبعثهم عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه إلى أهل البصرة ليفقه       
: انظـر ). هــ بالبصـرة   52توفي رضي اهللا عنه سنة      (ما قدم البصرة أحد خير لهم من عمران بن الحصين           

 ).1/29 (الذهبي، تذكرة الحفاظ) 6549/954 (ابن حجر، اإلصابة) 4/281 (الجزري، ُأسد الغابة
صـحيح،  : باب كفارة النذر، وقال الشيخ األلباني      –كتاب االيمان والنذور    ) 2340 ص 3865رقم  (رواه النسائي    )6(

 ).479(الصحيحة : انظر
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فكـذا فـي حـديث      ،   وأن المنفي الوفاء به بعينه     ، ولم يلغ  )1(انعقد أنه   فإيجاب الكفارة في النص يفيد    
هـا   مع أن  )2()ال يمين في قطيعة رحم     (ان قوله عليه الصالة والسالم    زعائشة رضي اهللا عنها فكان وِ     

للقضاء فيما إذا كان جنس المنذور ممـا        :  االنعقاد فيما نحن فيه يكون ألمرين      تنعقد للكفارة، غير أن   
فيجب الفطر والقضـاء     كذلكفإن الصوم وهو الجنس      يخلو بعض أفراده عن المعصية كما نحن فيه       

 من أفراده عنها كالنذر بالزنا وبالسـكر إذا         وللكفارة إن كان ال يخلو شيء     ،   كراهة فيه  )3( ال مٍٍفي يو 
 ، ال فائدة فـي انعقـاده      )5(وإال فيلغو ضرورة أنه   ،   محمل الحديث  )4(وهو،  قصد اليمين فينعقد للكفارة   

 .  المشايخىذر الفعل، وعليه مش للكفارة إذا تع الظاهر أن ينعقد مطلقاًىومقتض
 كـان    أن أقتل فالنـاً     هللا علي  : كقوله ،سائر المعاصي  إلى    لو أضاف النذر   :قال الطحاوي رحمه اهللا   

  ـ اه. ولزمته الكفارة بالحنثيميناً
 يلزم اليمين بلفظ النذر إال بالنية في نذر الطاعة كالحج والصالة والصدقة على ما هـو                )6(]ال [وإنما 

، وهو الظاهر عـن أبـي حنيفـة         )7(ديغوبه أفتى الس  ،  فال تجزي الكفارة عن الفعل    ،   الدليل ىمقتض
قـال  ،  تجب فيه الكفارة: وقال،* بسبعة أيام رجع عنه قبل موته أنه  وعن أبي حنيفة  ،  رضي اهللا عنه  

 فـي   قال وهو اختيار الصدر الشهيد.به في هذا الزمان )8( لكثرة البلوى **  وهذا اختياري  :السرخسي
  .)9(فتاواه الصغرى وبه يفتي

                                                
 .، وال لزوم لها)ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] ولم يلزم[ )1(
حسـن،  : وقال األلبـاني  .  باب اليمين في قطيعة الرحم     –كتاب األيمان   ) 1472 ص   3273رقم  ( رواه أبو داود     )2(

 ).2801(صحيح سنن أبي داود : انظر
 .اال) ج(في  )3(
 .وليست في بقية النسخ) ب(ما بين المعقوفتين جملة اعتراضية تفسيرية في ] أي قصد اليمين [)4(
 .ألنه) أ( في )5(
 ).أ(ليست في ] ال[ )6(
 ).1/146(فتاوى السغدي : انظر) 7(

 ).ب من ج/ 222(نهاية * 

 ). ب من ب/259(نهاية ** 

حتراز عنـه مـن     ما يعسر على المكلف اال    : ن به وطلح يطلقه الفقهاء، ويعن    كثرة البلوى، أو عموم البلوى، مص      )8(
 ).2/547(محمود عبد المنعم، معجم المصطلحات واأللفاط الفقهية : انظر. النجاسات والمحظورات

 ).3/95 (السرخسي، المبسوط انظر )9(
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 فـي موضـعه إن       بما ذكر لدليل عندهم يذكر     لكنه مخصوص  [صوم يوم النحر  بوعلى صحة النذر    
 كـون  ،)3(فما ذكروا من أن شرط النذر كونه بمـا لـيس بمعصـيةٍ      )2(]وعلى هذا . )1(شاء اهللا تعالى  

 وإذا صح النذر فلو فعـل نفـس         ،المعصية باعتبار نفسه حتى ال ينفك شيء من أفراد الجنس عنها          
فلو فعل المعصية المحلـوف عليهـا       ،  كالحلف بالمعصية ينعقد للكفارة   ،  المنذور عصى وانحل النذر   

 .)4(سقطت وأثم
وهو هللا على كذا جهة اليمـين وجهـة         ،   الكائنتين لهذا اللفظ   ال تنافي بين الجهتين    أنه    ولهما :قوله
أن النـذر   ال فرق سـوى     ،   أي وجوب ما تعلقا به      الوجوب يقتضيان أي اليمين والنذر     ألنهما النذر

 وهـو   واليمـين لغيـره    )7(﴾مهورذُوا نُ وفُيلْو﴿ تعالىه   المنذور لقول  )6(]وفاء [ وهو )5(يقتضيه لعينه 
 ظهـر   نليصكما إذا حلف لي   ،   لعينه ولغيره  وال تنافي لجواز كون الشيء واجباً     ،  صيانة اسمه تعالى  

 حيـث   ، بينهما كما جمعنا بين جهتي التبرع والمعارضة في الهبة بشرط العوض           فجمعناهذا اليوم   
،  بالشيوع وعدم جواز تصـرف المـأذون فيهـا   )8(]والبطالن[، اعتبرت األحكام الثالثة لجهة التبرع  

واسـتحقاق الشـفعة    ،   الرد بخيار العيب، والرؤية    )10( والثالثة لجهة المعاوضة   ،)9(واشتراط التقابض 
 . ي إن شاء اهللا تعالىعلى ما سيأت

                                                
 .)272: ( انظر)1(
 ).أ( ما بين المعقوفتين ليست في ]لكنه مخصوص بما ذكر لدليل عندهم يذكر، وعلى هذا[ )2(
 .وزيادتها خطأ] هو) [ب(ورد في  )3(
، البـدائع   )1/143(، الجـامع الصـغير      )3/96 (السرخسي، المبسوط ) 1/347(الزيلعي، تبيين الحقائق    :  انظر )4(

)2/79( 
كفارة أو  أجمع العلماء على تحريم صومهما بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو               : ولتوضيح المسألة 

ولكنهم اختلفوا فيمن نذر صومهما، هل ينعقد نذره؟ وهل إذا انعقد نذره فصام في هذين اليومين صح            . غير ذلك 
ذهب الشافعية إلى بطالن هذا النذر، ألن أيام العيد ليست محالً للصيام، لما فيه من      . الصيام، وسقط القضاء عنه   

 )1/433(مغني المحتاج : نظراعراض عن ضيافة اهللا، اإل
إن قال هللا علي صوم العيد فهذا نـذر معصـية،           : وإلى مثل ذلك ذهب المالكية، وكذلك الحنابلة، قال ابن قدامة         

ألن هذا نذر معصية فلم يوجب قضاء كسائر المعاصـي،          ...على ناذره الكفارة ال غيره، نقلها حنبل عن أحمد،        
صـولية   االخـتالف فـي القواعـد األ       ثـر أ،  )3/96 (السرخسي، المبسـوط  : انظر).9/232(المغني  : انظر

)351،352.( 
 .بعينه) أ، ج( في )5(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] وفاء [)6(
 .29:  سورة الحج، أآلية)7(
 ).أ، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] والبطالن[ )8(
 .التعارض) ج(في  )9(
 المقابضة) ج(في  )10(
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  يلـزم وهو أن الوجوب الذي يقتضيه اليمـين وجـوب     ،   من جهة أخرى   )1(قي أن يقال يلزم التنافي     
،  متعلقـه ذلـك    )3(]بتـرك  [ هو موجب النذر ليس يلـزم      )2(]الذي[والوجوب  ،   الكفارة هبترك متعلق [

ونخبة ما قرر به كالم فخـر       ،  واحٍد  اللوازم أقل ما يقتضي التغاير فال بد أن ال يرادا بلفظٍ           )4(وتنافي
 ، وهو إيجاب المبـاح    ، لموجب صيغة النذر   )5( أن تحريم المباح وهو معنى اليمين الزم       :اإلسالم هنا 

ولزوم الجمع بـين الحقيقـي      ،   أن يراد هو بها ويستعمل فيه       من غير   للصيغة  التزامياً فيثبت مدلوالً 
 في ثبوت المـدلول     للفظ فيهما واالستعمال ليس بالزمٍ     ا )6(والمجازي باللفظ الواحد إنما هو باستعمال     

، ويالزم الموجب الثابت دون استعمال فيه اليمين      ،   باللفظ الموجب فقط   )7(أريد فقد   وحينئٍذ،  االلتزامي
 لـيس إال    لتزامي غير مرادٍ  االإذ معنى ثبوت    ،  فال جمع في اإلرادة باللفظ إال أن هذا يتراءى مغلطةً         

 بنفي إرادته للمتكلم والحكم بذلك ينافيه إرادة        ه الذي هو مدلول اللفظ محكوماً      فهم ملزوم  ه عند خطور
اليمين به ألن إرادة اليمين التي هي إرادة تحريم المباح هي إرادة المدلول االلتزامـي علـى وجـه                  

ـ   ،   الكفارة بخلفه  تلزم أريد على وجه     * فإنه ً ،  التزامياً أخص منه حال كونه مدلوالً     م وعدم إرادة األع
  .فلم يخرج عن كونه أريد باللفظ معنى،  على ذلك الوجهتحريمه: ، أعنيتنافيه إرادة األخص

 )9( ثم بعد التلفظ عرض له إرادة   ، التلفظ سوى النذر   عند إنما يصح إذا فرض عدم قصد المتكلم         )8(نعم
 أعلـم    واهللا ، فلـذا   ال يخص هذه الصورة    )12( لكن الحكم وهو لزومهما    ،)11( على فوره  )10(ضم اآلخر 

 ،واليمين مـن الموجـب    ،   من الصيغة   النذر مستفاد  : فقال ، عن هذه الطريقة   )13(عائعدل صاحب البد  
 ﴾ لـك  اُهللالَّح ما َأمِرح تُمِل﴿ : يعني قوله تعالى، كتحريمه الثابت بالنص فإن إيجاب المباح يمين    :قال

                                                
 .الثاني) أ( في )1(
 ).أ(المعقوفتين ليست في ما بين ] الذي[ )2(
 ).أ، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] بترك [)3(
 .ومنافي) ب(في  )4(
 .وال ضرورة لها في النص، وليست في باقي النسخ) ج(ما بين المعقوفتين زيادة في ] واجب[ )5(
 .باستعباد) أ(في  )6(
 .يراد، وكالهما تؤدي المعنى) أ، ج(في  )7(

 ).ب من أ/ 257(نهاية * 

 .يعم) أ(في ) 8(
 .إراحة، والصواب ما أثبته) أ(في  )9(
 .األخرى) ج(في  )10(
 .صورة) ج(في  )11(
 .لزومها، والصواب ما أثبته) أ( في )12(
 .البديع) أ( في )13(
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 )2(حرم عليه الصالة والسالم على نفسه مارية      (لما   )1(﴿قَد فَرض اُهللا لكُم تَِحلَّةَ أيماِنكُم﴾      :أن قال إلى  
 وأريد بـنفس    ، موجبه وهو إيجاب المباح    )4(]باللفظ[إنما أريد    أنه   فأفاد،  )3()العسل أو   رضي اهللا عنها  

،  ومع االختالف فيما أريـد بـه ال جمـع   : قال، يميناً)5(]كونه [الموجب إيجاب المباح الذي هو نفس    
إال فـي    [ ال جمـع   وباإليجاب نفسه كونه يميناً   ،   زيادةٍ  من غير  جاب المباح يعني حيث أريد باللفظ إي    

 )7(]لتزامي ليراد به اليمين لزم الجمع في اإلرادة باللفظ         فإنه متى أريد اال    ،* بخالف ما تقدم   [)6(]إرادة
 .أملقياس لتعدية االسم للمت أنه )8(اليخإطالق اللفظ، ثم ال عند أريد  أنه إذ ليس معنى الجمع إال

لف ح وهو أن يستعقب الكفارة بال     يمين إرادته على وجهٍ    أنه    نظر ألن إرادة اإليجاب على     وفيه أيضاً 
فيلزم إذا أريـد    ،   يستعقبها بل القضاء وذلك تنافٍ     **  إرادته بعينه على أن ال     وإرادته من اللفظ نذراً   

  .إذ ال أثر لذلك فيه لم يصح نذراً أنه لفح وهو لزوم الكفارة بال وثبت حكمها شرعاًيميناً
  

                                                
 .2-1:  سورة التحريم، أآلية)1(
 صلى اهللا عليه وسلم وموالته وسريتُه، أهداها إليه المقـوقس        رضي اهللا عنها، أم إبراهيم بن النبي        مارية القبطية  )2(

في خالفة عمر، وكان عمر رضـي       ) هـ16(وتوفيت سنة ) هـ8(صاحب اإلسكندرية، وصلت إلى المدينة عام     
ابـن  ) 7/282 (الجزري، ُأسـد الغابـة  : انظر. اهللا عنه يجمع الناس بنفسه لشهود جنازتها، وصلى عليها عمر       

 ).12379/1764 (حجر، اإلصابة
كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشرب عسالً عند زينـب    : ( روى البخاري عن عائشة رضي اهللا عنها قالت        )3(

: أيتنا دخل عليها فلتقل له    : ابنة جحش رضي اهللا عنها ويمكث عندها، فَواطأت أنا وحفصة رضي اهللا عنها عن             
، ولكني كنت أشرب عسالً عند زينب ابنة جحش فلن أعود له،  ال: قال. أكلت مغافير، إني أجد منك ريح مغافير      

كتاب التفسير، سورة التحريم، باب ﴿ يا َأيها النَِّبي ِلم تُحِرم ما َأحلَّ اُهللا لَك ﴾                ) وقد حلفت، ال تخبري بذلك أحداً     
 .1:سورة التحريم اآلية

 ).ج(ما بين المعقوفتين ليت في ] باللفظ [)4(
 .وما أثبته الصواب) ب(ليست في ] كونه[الموجب، و) ب(الوجوب، وفي ) أ( في )5(
 ).ب، ج، ط(ما بين المعقوفتين هكذا في ] في اإلرادة باللفظ[ )6(

 ).أ من ب/ 260(نهاية * 

يسـت  ما بين المعقوفتين ل] بخالف ما تقدم، فإنه متى أريد االلتزامي ليراد به اليمين لزم الجمع في اإلرادة باللفظ   [)7(
 ).أ(في 

 .إال بحال، والصواب ما أثبته) أ، ب، ج(وفي  )8(
 ). أ من ج/ 24(نهاية ** 
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 ]مسائل في نذر الصيام[
 

 ]فيمن نذر أن يصوم سنةً ماذا يجب عليه من القضاء[

 فجرى على لسانه     يومٍ أراد أن يقول صوم    أو   سواء أراده  ، صوم هذه السنة    ولو قال هللا علي    :قوله 
 ،النذر جـد كـالطالق     زلعلى لسانه النذر لزمه ألن ه       فجرى  أراد أن يقول كالماً    ا وكذلك إذ  ،سنة

 . )1(أفطر يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق وقضاها
 

 ]فيما إذا نذرت المرأة أن تصوم سنةً ماذا يجب عليها من القضاء[
 ألن تلك السنة قد تخلو عن الحـيض  ، حيضها)3(]أيام[ مع هذه األيام )2(ولو كانت المرأة قالته قضت     

  أن أصـوم غـداً  : عنه في قولها ه خالف زفر فإنه منصوص     أن يجري في   )4(كنيم و .فصح اإليجاب 
  )5(.فوافق حيضها ال تقضي
اتفـق   أنه   المحل غير  إلى   بل،  يوم حيضها  إلى   )8(]نذراً [)7( ألنها لم تضفه   )6(وعند أبي يوسف تقضيه   

 )9(وكذا إذا نذرت صـوم الغـد      ،  فال يقدح في صحة اإليجاب حال صدوره فتقضي       ،  عروض المانع 

                                                
فتـاوى  ) 80-2/78(البـدائع   ) 2/241( للشـيباني    السرخسي، المبسـوط  ) 3/97 (السرخسي، المبسوط : انظر )1(

 الشـلبي   حاشـية ) 1/346(الزيلعي، تبيين الحقـائق     ) 195-1/194(الموصلي، االختيار   ) 1/218(قاضيخان  
حاشـية ابـن عابـدين      ) 3/730(العيني، البناية في شرح الهداية      ) 2/318(ابن نجيم، البحر الرائق     ) 1/346(
)3/373.( 

أنه يشترط لصحة الصوم أن يكون الوقت قابالً له، فأيام السـنة كلهـا قابلـة                : مذهب الشافعية في هذه المسألة    
ا العيدين، فال يصح صومهما كالليل، ولو صامهما أحـد كـان       للصوم إال يومي العيدين وأيام التشريق، أما يوم       

 .عاصياً هللا تعالى، فلو نذر صومهما كان نذره باطالً، وال قضاء عليه
 النووي، المجموع ،  )388-366/ 2(روضة الطالبين   ) 555-2/534(، الوسيط   )3/317(الحاوي الكبير   : انظر

)6/483-485.( 
 .فمضت، وهو خطأ) أ( في )2(
 ).أ، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] امأي[ )3(
 .لكن، والصواب ما أثبته) أ، ج( في )4(
 ).2/579 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 1/219(فتاوى قاضيخان : انظر. يقتضي) أ، ج(في  )5(
 .معصية، وهو خطأ) أ( في )6(
 .تضعفه، وهو خطأ) أ(في  )7(
 ).أ، ب(ما بين المعقوفتين ليست في ] نذراً[ )8(
 .النذر) أ، ج( في )9(
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 فصـار  ،  يوم حيضي ال قضاء لعدم صـحته إلضـافته محلـه          : بخالف ما لو قالت   ،  وهي حائض
  .)2(عبارة الكتاب تفيد الوجوب لما عرف )1(]ثم[، الليل إلى كاإلضافة

 
 ]وجوب فطر أيام التشريق والعيدين في النذر[

 ، بـل الفطـر واجـب      حتى لو صامها خرج عن العهدة تساهلٌ      ،   األفضل فطرها  :وقوله في النهاية   
فإن صامها أثم وال قضاء عليـه       ،  ولتعليل المصنف فيما تقدم الفطر بها     ،  الستلزام صومها المعصية  

  آخر وهو لزوم الفطر تركه فتحمل إثمه       لكن قارن هذا االلتزام واجباً    ،  ألنه أداها كما التزمها ناقصةً    
  .ثم

 . يوم الفطر الفطر فإن قاله في شوال فليس عليه قضاء)3(]يوم [هذا إذا قال ذلك قبل
 صيام هذه السنة بعد أيام التشريق ال يلزمه قضـاء يـومي العيـدين وأيـام                 هللا علي :  وكذا لو قال  

 .)4(التشريق بل صيام ما بقي من هذه السنة ذكره في الغاية
 مـن وقـت    عن اثني عشر شهراً  عبارةٌ[ة  نَ هذه السّ  )6(]قوله [ ألن )5( سهو، هذا: وقال في شرح الكنز   

 )8(] بها فيكون نذراً  )7(]الحمل إلى   فال يحتاج [وهذه المدة ال تخلو عن هذه األيام        ،  وقت النذر ى   إل النذر
  .ـاه

 . في الخالصةبل المسألة كما هي في الغاية منقولةٌسهو، وهذا 
  معينةٍ  عن مدةٍ   عبارةٌ  معينةٍ  عربيةٍ وألن كل سنةٍ  ،  وفي فتاوي قاضيخان في هذه السنة وهذا الشهر        

هذه فإنمـا يفيـد     : فإذا قال .  العرب، مبدؤها المحرم وآخرها ذو الحجة      عند خاصان    ومختم ٌألها مبد 
والمـدة  ،  آخـر ذي الحجـة     إلـى    نذر بالمدة المستقبلة   أنه   فحقيقة كالمه ،  فيها التي هو  إلى   اإلشارة

                                                
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] ثم [)1(
 ابـن مـازة، المحـيط البرهـاني       ) 2/243( للشيباني   السرخسي، المبسوط ) 3/96 (السرخسي، المبسوط : انظر )2(

 ).3/376(حاشية ابن عابدين ) 2/318(ابن نجيم، البحر الرائق ) 2/580(
 ).أ(في ما بين المعقوفتين ليست ] يوم[ )3(
) 2/318(ابن نجيم، البحر الرائـق      ) 1/346(الزيلعي، تبيين الحقائق    : انظر. العناية، والصواب ما أثبته   ) أ( في   )4(

 ).3/373(حاشية ابن عابدين 
 ).1/346(الزيلعي، تبيين الحقائق : انظر. سواء، وهو خطأ) أ(في  )5(
 ).ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] قوله[ )6(
ما بين المعقوفتين ليست في جميع النسخ، وهي زيادة من الزيلعي، تبيين الحقائق شـرح               ] حتاج إلى الحمل  فال ي  [)7(

 )1/218(فتاوى قاضيخان : انظر). 1/346(كنز الدقائق 
فال يحتاج إلـى    [عبارةٌ عن اثني عشر شهراً من وقت النذر إلى وقت النذر، وهذه المدة ال تخلو عن هذه األيام                   [ )8(

 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] فيكون نذراً بها] الحمل
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 لـي هللا ع : وقت التكلم فيلغو في حق الماضي كما يلغو في قولـه           إلى   الماضية التي مبدؤها المحرم   
 .صوم أمس

] يناسب هذا لو قال    وهذا فرع  : ولـو  ، )2(اليوم أمس لزم صوم اليـوم  أو اليوم )1(] صوم أمس هللا علي
  لزمه شـهر   شهراً:  ولو قال  ،)3(ه به  لزمه صوم أول الوقتين تفو     هذا اليوم غداً   أو    هذا اليوم  غداً: قال
 إلـى  فينصـرف  )5(رفاًألنه ذكر الشهر مع، الشهر وجبت بقية الشهر الذي هو فيه:  ولو قال  ،)4(كامٌل

، )7(]ذكره في التجنيس   [ كالمه )6( ألنه محتمل  *  فهو على ما نوى    فإن نوى شهراً  ،  المعهود بالحضور 
 .)8(وفيه تأييد لما في الغاية أيضاً

بخالف عشر حجات فـي هـذه       ،   صوم يومه  )9(]إال [صوم يومين في هذا اليوم ليس عليه      : ولو قال  
ّ10(لى ما سنبينه في الحج إن شاء اهللا تعالىة عنَالس(.  

 وهو ما إذا عين السنة فإنه ال تجب موصولةً        ،   من الفصل الذي قبله    **   احتراز في هذا الفصل  : قوله
فـإذا  ،  بل إنما يلزم ضرورة فعل صـومها      ،   قصداً  عليه وال ملتزم    منصوصٍ غير[ هناك   لتتابعاألن  

، فـإذا   فإنه التزمه قصـداً   ،  )13( بخالف التتابع هنا   )12(ي الضرور )11(]قطعها بإذن الشرع انتفى التتابع    
  من الواجـب المتتـابع قصـداً        وجب توفيره بالقدر الممكن ولهذا إذا أفسد يوماً        وجب القطع شرعاً  

                                                
فتاوى قاضيخان  : انظر). أ، ج (ما بين المعقوفتين ليست في      ] هللا علي صوم أمس   : وهذا فرع يناسب هذا لو قال     [ )1(

)1/220( 
 ).3/318(ابن نجيم، البحر الرائق ) 374-3/373(حاشية ابن عابدين :  انظر)2(
. عد الزوال ال شيء عليهب كفإن كان أول الوقتين الذي تفوه به اليوم وقال ذل      :  قاضيخان  وإكمال النص من فتاوى    )3(

 ).2/577 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 3/144 (السرخسي، المبسوط) 1/220(فتاوى قاضيخان : انظر
 .الزم، والصواب ما أثبته) أ( في )4(
 .معيناً) ط( في )5(

 ).أ من أ/ 260(نهاية * 

 .يحتمله) ب(في  )6(
 ).ب(ما بين المعقوفتين ليست في ] ذكره في التجنيس[ )7(
 ).2/582 (ابن مازة، المحيط البرهاني: انظر )8(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] إال [)9(
البحرالرائـق  ) 1/387(، الحجـة    )3/143 (السرخسـي، المبسـوط   ،  )221-1/218(فتاوى قاضيخان   : انظر )10(

 ).3/372(حاشية ابن عابدين ) 1/209 (، الفتاوى الهنديةالشيخ نظام) 2/319(
 ).ب من ب/ 260(نهاية ** 

غير منصوٍص عليه وال ملتزم قصداً، بل إنما يلزم ضرورة فعل صومها، فإذا قطعها بـإذن الشـرع انتفـى                     [)11(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] التتابع

 .الضرورة، وما أثبته الصواب) أ( في )12(
 .هناك) ب(ي  ف)13(
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كما إذا نـذر صـوم هـذه     وفي المتتابع ضرورةً ،   لزمه االستقبال  كصوم الكفارات والمنذور متتابعاً   
 من رمضـان  كما إذا أفسد يوماً، بذلك اإلفساديأثم  أنه   أفسده، غير  سوى ما  ال يلزمه    رجٍب أو   السنة

رمضان في   وال يجب عليه قضاء شهر    ،   ال يلزمه قضاء غيره مع المأثم      وهو واجب التتابع ضرورةً   
فإيجابهـا  ، )1(نـه مألن هذه السنة والسنة المتتابعة التخلـو       ،   متتابعةً سنةً أو   أي هذه السنة  ،  الفصلين
  )2(.فيصح في غيره ويبطل فيه لوجوبه بإيجاب اهللا تعالى ابتداء، وغيرهإيجابه 

أن  (روى الطبراني بسنده عن ابن عباس رضي اهللا عنهمـا  ،  وهو قوله صلى اهللا عليه وسلم     : قوله
أن ال تصوموا هذه األيام فإنها أيـام        :  يصيح  صائحاً ىرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرسل أيام من        

  .)3() أي وقاٍععاٍل وب وشرٍبأكٍل
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعـث          (ورواه الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي اهللا عنه         

ـ   :  يصيح في فجاج منى    )5( أورق  بن ورقاء الخزاعي على جملٍ     )4(بديل  فـي الحلـق   )6(كاةذأال إن ال

                                                
 .عنه) ط(عنه منه، وفي ) ج(في  )1(
البـدائع  ) 1/346(الزيلعي، تبيين الحقـائق   ) 3/374(، حاشية ابن عابدين     )3/133 (السرخسي، المبسوط : انظر) 2(

 )2/318(ابن نجيم، البحر الرائق ) 2/579 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 2/102(
ورواه البيهقي عن مسعود بن الحكم األنصـاري ثـم          . وقاع النساء : وقال) 11/232،  11587(رواه الطبراني   ) 3(

أيها النـاس   : أن جدته حدثته أنها رأت وهي بمنى زمن النبي صلى اهللا عليه وسلم راكباً يصيح              : الزرقي يحدث 
من هذا؟ قالوا علي بن أبي طالب رضـي اهللا عنـه     : إنها أيام أكل وشرب ونساء وبعال وذكر اهللا تعالى، قالت         

 ).3/203(  وقد حسن الحافظ الهيثمي إسناده في المجمع).4/298(
بديل بن ورقاء بن عمرو الخزاعي، أسلم هو وابنه وحكيم بن حزام يوم فـتح               : وهو. هذَيل، وهو خطأ  ) ط(في  ) 4(

لطـائف  مكة بمر الظهران، لجأت قريش يوم الفتح إلى داره ودار مواله رافع، شهد بديل وابنه عبد اهللا حنيناً وا            
أسـد  : انظـر . وتبوك، وكان من كبار مسلمة الفتح، توفي رضي اهللا عنه قبل وفاة النبي صلى اهللا عليه وسلم                

 ).644/114 (ابن حجر، اإلصابة) 256-1/255(العابة 
 ).ورق( مادة المقري، المصباح المنير: انظر. أي لونه لون الرماد:  الجمل األورق)5(
الذبح، ويجزيء في الذكاة قطع الحلقوم والمريء، وهو رواية عـن           : والذكاة معناها الزكاة، وهو خطأ،    ) ط(في   )6(

قطـع الحلقـوم    :وقال أبـو حنيفـة      . أحمد، وفي رواية عنه قطعهما مع الودجين فإن نقص منه شيء لم يحل            
﴾ ا ذَكَّيتُم ِإال م وقوله تعالى ﴿  . يجزيء قطع األوداج وإن لم يقطع الحلقوم      : وقال مالك . والمريء وأحد الودجين  

 ).ذ ك ى(، مادة المقري، المصباح المنير: انظر. 3: المائدة، اآلية
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وال تَ  )1(ةواللب عوفي سـنده سـعيد بـن    )2() وبعاٍل وشرٍب أيام أكٍلىوا األنفس أن تزهق، وأيام من لُج 
  .د كذبه أحم)3(سالم

بعثني رسـول اهللا صـلى اهللا        (قال رضي اهللا عنه     )4(وأخرج أيضا عن عبد اهللا بن حذاقة السهمي        
،  وضعفه بالواقدي  )5()وبعاٍل   وشربٍ أيها الناس إنها أيام أكلٍ    :  أنادي ىعليه وسلم على راحلة أيام من     

  .ه أول الكتاب في مباحث المياهوفي الواقدي ما قدمنا

                                                
جمع لبب، وهو المنحر من كـل  : بل، وقيلإلالَّلباب جمع لَبة، وهي الهزمة التي فوق الصدر، وفيها تنحر ا  :  اللبة )1(

 ).ل ب ب(، مادة نيرالمقري، المصباح الم) 4/223(النهاية في غريب الحديث : انظر. شيء
: انظـر . فيه سعيد بن سالم وهـو قريـب مـن الواقـدي         : ، قال الشوكاني  )4/283( ضعيف، رواه الدارقطني     )2(

 )4/352 (الشوكاني، نيل األوطار
 الثـوري، وقـال   ، بصري، األعور، يحدث عنأبو الحسن سعيد بن سالم العطار: سالمة، والصحيح هو ) أ(في   )3(

سعيد بن سالم منكر الحـديث      : إني أضرب على حديث سعيد بن سالم، وقال أبو حاتم الرازي          : أحمد بن حنبل  
 ).2/206(ميزان اإلعتدال ) 32-4/31(جداً، الجرح والتعديل 

 بن سعد بن سلم القرشي السـهمي، مـن          - بالتصغير -أبو حذافة عبد اهللا بن حذافة بن منسي بن عدي بن سعيد            )4(
قدماء المهاجرين، أسلم قديماً وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، وشهد له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنـه                   

ـ   لم، فقـال  ابن حذافة، وأرسله بكتابه إلى كسرى يدعوه إلى اإلسالم، فمزق كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وس
الجـزري، ُأسـد   ، فقتله ابن شيرويه، توفي في خالفة عثمان بمصـر،  )اللهم مزق ملكه: (صلى اهللا عليه وسلم  

 ).5204/759 (ابن حجر، اإلصابة) 3/213 (الغابة
ومن طريق ابـن أبـي      : ، قال الزيلعي  )3/450/451(ورواه أحمد بن حنبل     ) 2/190-2382( رواه الدارقطني    )5(

راني في معجمه وأبو يعلي الموصلي في مسنده، ورواه عبد ابن حميد في مسنده حدثنا زيد بـن        شيبة رواه الطب  
والحديث ضعيف بسبب الواقـدي، خالفـاً       ) 1/485(نصب الراية   . الحباب كلنا موسى بن عبيده به سنداً ومتناً       

 .الكمال في الفتحلمنهج 
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حدثنا وكيع عن موسـى بـن       : قاال،  بن أبي شيبة في الحج، وإسحاق بن راهويه في مسنده         اوأخرج  
بعث رسـول اهللا   ( قالت رضي اهللا عنها)4( عن أمه)3( عن عمر بن خلدة )2( عن منذر بن جهم    )1(عبيدة

    عنـه   )6(]وفي صحيح مسـلم   [ )5(،) وبعالٍ  وشربٍ أيام منى أيام أكلٍ   : ينادي اًصلى اهللا عليه وسلم علي 
وذكـر اهللا   ( زاد في طريق آخر)7() وبعاٍل وشرٍبالتشريق أيام أكلٍ  أيام  : (قال،  عليه الصالة والسالم  

  )8()تعالى

                                                
، ضعيف ال سيما في عبد اهللا بن دينار، وكان عابـداً،            مدني أبو عبد العزيز موسى بن عبيده بن نَِشيطْ الربذي ال          )1(

توفي (أبو عبد العزيز موسى بن عبيده الربذي عن عبد اهللا بن دينار، ضعيف من صغار السادسة،                 : وقال مسلم 
 ).4/213(ميزان االعتدال ) 2/286 (ابن حجر، تقريب التهذيب: انظر) هـ153رحمه اهللا سنة 

، ذكر ابن أبي حاتم أنه روى عنه موسى بن عبيده وهو عن عمر بن خلدة، وسماه فـي التـاريخ                      منذر بن جهم   )2(
الجـرح  : انظر. منذر بن أبي الجهم السلمي، ولم يذكروا فيه جرحاً وال تعديالً، ولم أجده في المصادر األخرى               

 ).8/243(عديل والت
 األنصاري المدني، قاضي المدينة زمن      – ويقال ابن عبد الرحمن      -خلده جده   :  وقيل – أبو حفص عمر بن خلده     )3(

كان رجالً مهيباً صادقاً عفيفاً ثقة، ثقة من الثالثة، وثقه ابن حبان والنسـائي    : عبد الملك بن مروان، قال الواقدي     
 ).1637(المقتني ) 2/54 (ابن حجر، تقريب التهذيب: ظران.وغيرهم

.  صحابية لها حديث في الرقيـة      - خلده بسكون الالم   - ويقال –  هي أم حزم خالده بنت أنس األنصارية الساعديه        )4(
 ).2/596 (ن حجر، تقريب التهذيباب) 11751/1670 (ابن حجر، اإلصابة) 7/87 (الجزري، ُأسد الغابة

أيام التشريق ايام اكل وشرب ورواه اسـحق        : كتاب الحج باب من قال    ) 3/394(رواه ابن أبي شيبة في مصنفه       ) 5(
  عن النبي صلى اهللا عليه وسلمباب ما يروى عن أم عمر بن خلده) 1/266(بن راهوية في مسنده 

 ).ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] موفي صحيح مسل[ )6(
 ).860 ص 2677رقم (رواه مسلم  )7(
وقد روى الحديث عن رواية نبيشـه       : قال المنذري في حواشيه   : قال الزيلعي ) 860 ص   2678رقم  ( رواه مسلم    )8(

فـة،  الهذلي رضي اهللا عنه وكعب بن مالك، وعقبة بن عامر، وبشير بن حميم، وأبي هريرة، وعبد اهللا ابن حذا            
ومنها ما فيـه  ) األكل والشرب(وعلي بن أبي طالب خرجها جماعة مع كثرة طرقها، منها ما هو مقصور على      

نصـب الرايـة   . وهي لفـظ غريـب  ) بعال(وليس في شيٍء منها،  ) وصالة(ومنها ما فيه    ) وذكر اهللا : (معهما
)1/485( 

: ن لحوم األضاحي تشرق فيهـا، أي   لتشريق أل وسميت أيام ا  ... وأيام التشريق هي األيام التي تعقب يوم النحر،       
ن الهدى ال ينحر حتى تشرق الشمس، وقيل ألن صالة العيد تقع عند الشروق، وقيل            أل: تنشر في الشمس، وقيل   

ذهب الشافعي في المشهور عنه والحنفية إلى أن حكمهما كحكم يـومي العيـد،   . التشريق التكبير دبر كل صالة 
إلى أنه ال يصح صيامهن ال عن فـرض  : وذهب أحمد في رواية عنه .  نظيره هنا  فالخالف الذي مر هناك يأتي    

ورجح البخاري جواز صـيامهن     . إلى أنه يصومها عن الفرض فقط     : وال عن تطوع، وذهب في رواية اخرى      
للمتمتع الذي ال يجد الهدي، واحتج لما ذهب اهللا بأحاديث، منها ما رواه عن عائشة وابن عمر رضي اهللا عنهما             

وهذا هو مذهب ابن عمر وعائشة رضـي   ) لم يرخص في أيام التشريق ان يصمن اال لمن لم يجد الهدي           : (قاال
 ==اهللا عنهما، وهو قول مالك رحمه اهللا، وروى ابن المنذر وغيره من الزبير بن العـوام وأبـي طلحـة مـن     
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  سـنةٍ   فعليه صـوم    صوم سنةٍ  ي المعينة بأن قال هللا عل     في غير : أي،  ولو لم يشترط التتابع   : قوله 
قيد كون رمضان وشـوال  ب ال  الثني عشر شهراًألن المنكرة اسم،  صوم هذه األيام   ولم يجزه  باألهلة

ثالثـين  ،   وثالثين يومـاً    بها فيجب عليه أن يقضي خمسةً      راًنذفلم يكن النذر بها     ،  وذي الحجة منها  
  .نعم:  قيل ؟وهل يجب وصلها بما مضى، ويومي العيد وأيام التشريق، لرمضان

  لزمه كـامالً   شهراً: ولو قال ،  )1( بل ينبغي أن يجزيه    هذا غلطٌ : قال المصنف رحمه اهللا في التجنيس     
يومهـا لزمـه يـوم      أو    إن أراد أيامها لزمه سبعة أيامٍ      جمعةً:  ولو قال  ،)2(رجب لزمه هو بهالله   أو  

وفي األيـام السـبعة     ،   ألنها تذكر لكل من األمرين      تلزمه سبعة أيامٍ   وإن لم يكن له نيةً    ،  الجمعة فقط 
كل يـوم   : ولو قال ،  وفي كل موضع عين كما قدمنا     . )4(ستعمال فينصرف المطلق إليه   ال في ا  )3(هأغلب

اليمـين   أو   اليمين فقط وجب عليه الكفارة     )5(نوىفإن  ،  اثنين فلم يصمه وجب عليه قضاؤه      أو   خميٍس
وما أفطر منهما بعد ففيـه      ،  نينثإلا األول أو    والنذر وجب عليه القضاء والكفارة في إفطار الخميس       

  .)7(]على الخالف[ النذر )6(وبقاء، النحالل اليمين بالحنث األولليس غير القضاء 
باشـتغاله بالمعيشـة    أو كان نذر بصيام األبد فعجز لذلك أو  فانياً ر القضاء حتى صار شيخاً    ولو أخَّ  

 يقدر على ذلـك  *  على ما تقدم، وإذا لم مسكيناًيفطر ويطعم لكل يوٍم )8(]أن[له ، لكون صناعته شاقه 

                                                                                                                                              
ـ   ) 3/164(المغني  : انظر. ضي اهللا عنهم الجواز مطلقاً    رالصحابة  == اثـر  ) 4/174 (تح البـاري  ابن حجر، ف

 ).354-352(االختالف في القواعد االصولية 
) 02/578(ابن مازة، المحـيط البرهـاني     ) 1/346(الزيلعي، تبيين الحقائق    ) 3/96 (السرخسي، المبسوط :  انظر )1(

 ).2/319(ابن نجيم، البحر الرائق ) 3/374(حاشية ابن عابدين 
 ).2/318(ابن نجيم، البحر الرائق ) 1/375(ية ابن عابدين حاش).3/144 (السرخسي، المبسوط: انظر) 2(
 .أغلب) أ، ج( في )3(
، ابـن نجـيم، البحـر الرائـق         )1/209 (الشيخ نظام، الفتاوى الهنديـة    ،  )3/145 (السرخسي، المبسوط : انظر )4(

)2/319( 
 .يؤدي، وما أثبته الصواب) أ، ج(في  )5(
 ابن مازة، المحيط البرهـاني ) 1/346(الزيلعي، تبيين الحقائق : انظر. وفقه، وهب ليست واضحة المعنى) أ( في   )6(

)2/580.( 
ابـن مـازة،    ) 2/421( للشـيباني    السرخسي، المبسوط : انظر). أ(ما بين المعقوفتين ليست في      ] على الخالف  [)7(

 ).2/319(، ابن نجيم، البحر الرائق )1/209 (الشيخ نظام، الفتاوى الهندية)2/581 (المحيط البرهاني
 ).ب(ما بين المعقوفتين ليست في ] أن [)8(

 ). أ من ب/ 261(نهاية * 
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 أن  لـه  ،يقدر لشدة الزمان كالحر    ** ولو لم ،  هو الغفور الرحيم الغني الكريم     أنه   لعسرته يستغفر اهللا  
 )1(. هذايفطر وينتظر الشتاء فيقضي

 
 ]تعليق النذر[

عن ذلك قبل    فلو صام شهراً  ،  شفي فعلي صوم شهرٍ    أو   إذا جاء زيد  :  ويصح تعليق النذر كأن يقول    
 لمعلق ال ينعقد سـبباً     ا ألن،   جاز تقديمه على ذلك الوقت     وقٍت إلى   ولو أضافه ،  الشرط ال يجوز عنه   

، والمضاف ينعقد في الحـال    ،  السبب فال يجوز   )2(]قبل [ الشرط فالصوم قبله صوم    عندفي الحال بل    
 فصام قبله عنـه      رجبٍ  صوم هللا علي : أن يقول :  ومنه ،بعد السبب فيجوز   صوم   الوقت قبل فالصوم

  )4(. نذره)3(]هدةع[خرج عن 

 

                                                
 ).ب من أ/ 258(نهاية ** 

حاشـية ابـن    ) 2/583 (ابن مازة، المحيط البرهاني   ) 1/219(، فتاوى قاضيخان    )1/112(يضاح  نور اإل : انظر )1(
 وأما الشـيخ الكبيـر    ): 175/ 2(د  قال ابن رشد في بداية المجته     ). 1/337(، حاشية الشلبي    )3/365(عابدين  
اللذان ال يقدران على الصيام، فانهم أجمعوا على أن لهما أن يفطرا، واختلفوا فيما عليهمـا إذا                 == ==والعجوز

ليس عليهما إطعام، وباألول قال الشافعي وأبو حنيفـة، وبالثـاني        : عليهما اإلطعام، وقال قوم   : أفطرا، فقال قوم  
إن حفن حفنات كما كان : مد عن كل يوٍم، وقيل   : حبه، وأكثر من رأي اإلطعام عليهما يقول      قال مالك إالَّ أنه است    

اختالفهم في القراءة التي ذكرنا، أعني قراءة مـن قـرأ        : وسبب اختالفهم .... أنس رضي اهللا عنه يصنع أجزأه     
لوليد محمد بـن أحمـد بـن محمـد     ابن رشد، أبو ا: انظر. 184: ﴿وعلَى الِذين يِطيقُونَه﴾ سورة البقرة، أآلية     

تحقيق علي محمد معوض وعـادل أحمـد عبـد          ) 175/ 2(القرطبي األندلسي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد       
 .م، بيروت1996هـ1416، دار الكتب العلمية، 4الموجود، ط

 ).أ، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] قبل[ )2(
 .م المعنىي، وفي كال الحالتين يستق)، جأ، ب(ما بين المعقوفتين ليست في ] عهدة[ )3(
 ).3/120 (السرخسي، المبسوط: انظر )4(
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 ]بعده أو فيمن نذر صوماً معيناً فصام قبله[
            لمحمـدٍ  خالفـاً  )1( أصله الزكـاة   وأصل هذا ما قدمناه في أول الصوم أن التعجيل بعد السبب جائز  

من المنذور     فضيلةً  فيما إذا كان الزمان المعجل فيه أقل       )2( لم يجزه  أن زفر اهللا، غير    رحمهما   وزفٍر
،  فقـط   أن لزوم المنذور بما هو قربـةٌ       )3(]على[  وعندنا يجوز ذلك بناء   .  رحمه اهللا للتعجيل   ومحمداً

ـ والم [وجواز التعجيل بعد السبب بدليل الزكاة فابتني على هذا إلغاء تعيين الزمان والمكـان              تصقد 
  .)5(]دق عليهصتَوالم )4(به
 

                                                
وجملته أنه متى وجد سبب وجوب الزكاة، وهو النصاب، جاز تقديم الزكاة، وبهذا قال         :  قال ابن قدامة في المغني     )1(

 وحكي عن الحسـن     بير والزهري واألوزاعي، وأبو حنيفة، والشافعي وإسحاق وأبو عبيد،        جالحسن وسعيد بن    
ال تؤدى زكاة قبل ( عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال       يأنه ال يجوز وبه قال ربيعة ومالك وداود، ألنه رو         

وألن الحول أحد شرطي الزكاة، فلم يجز تقديم الزكاة عليه كالنصاب، وألن للزكـاة فلـم يجـز                  ) حلول الحول 
 .تقديمها عليه كالصالة

    أن العباس رضي اهللا عنه سأل النبي صلى اهللا عليه وسـلم فـي            ( رضي اهللا عنه     وللجمهور ما روي عن علي
المغني : انظر. هو أثبتها إسناداً  : وقال يعقوب بن شيبة   . رواه أبو داود  ) تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له      

 .م، القاهرة1994هـ1414، مكتبة وهبة، 21ط) 2/874(القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة ) 2/630(
 .هأثبتيختره، والصواب ما ) أ، ج(في  )2(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] على[) 3(
 .وهو الصواب) ج، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] عنه[ )4(
 .، وما أثبته أصوب)أ، ب(ما بين المعقوفتين هكذا في ] والمصدق به عنه والمصدق عليه[) 5(
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 ] مكان فضيل فوفى في أحط منه أوالة في زمانالص أو فيمن نذرالصيام[
 وكذا إذا نذر    ، لهما  جاز خالفاً  )2(]منه[   فضيلةً طَّح أَ اً فصام عنه قبله شهر    )1(فلو نذر أن يصوم رجباً     

نذر ركعتين بمكة فصـالهما فـي     أو   ، منه جاز  )5( فصالها قبله في أحط    )4( فضيلٍ )3( فى زمانٍ  صالةً
 اليوم على غيره    )6(]في [ الفقير فتصدق بغيره    على فالنٍ  ا الدرهم غداً  أن يتصدق بهذ   أو   ،غيرها جاز 
 . )7( في الكل لزفٍرأجزأه خالفاً

                                                
شهر رجب، وال في صيامه، وال في صيام شيء منه معين، وال في قيام ليلـة                لم يرد في فضل     : " قال ابن حجر   )1(

مخصوصة فيه، ولم يرد فيه حديث صحيح يصلح للحجة، وقد سبقني إلى الجزم بذلك اإلمـام أبـو إسـماعيل                    
 "الهروي الحافظ، رويناه عنه بإسناد صحيح، وكذلك رويناه عن غيره

فهـي  : ضل رجب، أو في فضل صيامه، أو صيام شيء منه صريحة          وأما األحاديث الواردة في ف    : "وقال أيضاً 
، ثم شرع فـي     "ضعيفة، وموضوعة، ونحن نسوق الضعيفة، ونشير إلى الموضوعة إشارة مفهمة         : على قسمين 

ص (العسقالني، أبو الفضل محمد بن على بن حجر، تبيين العجب فيما ورد في فضل رجـب،                 : انظر. سوقها
 http://www.quran-radio.com/mukhtarat96.htm .125دعات للشقيري، صالسنن والمبت: وانظر) 8، 6

الفضيلة التي لشهر رجب هو كونه من األشهر الحرم، وال شك أن الطاعات في هذه األيام أفضـل مـن            : أقول
 .غيرها

 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] منه[ )2(
 رمضان، وهو خطأ،) أ(في  )3(
 .فصل) أ( في )4(
 .وأحط، وما أثبته أنسب) أ( في )5(
 ).ب(ما بين المعقوفتين ليست في ] في [)6(
ابن مازة، المحـيط    ) 1/219(فتاوى قاضيخان   ) 3/121 (السرخسي، المبسوط . حيث يشترط زفر التعيين   : انظر )7(

ح  الشرنباللي، مراقي الفـال    )3/377(حاشية ابن عابدين    ) 2/320(ابن نجيم، البحر الرائق     ) 2/578 (البرهاني
)139(. 

http://www.quran-radio.com/mukhtarat96.htm
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 ]فيمن نذرالصوم يوم قدوم فالن[
بعد مـا حاضـت ال    أو  بعد ما أكل    فالن )1(]فقدم[   فيه فالن  مدقْ صوم اليوم الذي ي    هللا علي : ولو قال  

  د أبي يوسف يلزمه القضاء    وعن،   محمدٍ عند يجب عليه شيء  ،       ولو قدم بعد الزوال ال يلزمـه شـيء 
  .)2( وال رواية فيه عن غيره محمٍدعند

اليمين فقدم فالن    )3(]وأراد به [،   هللا تعالى   شكراً  فيه فالن  مدقْ أن أصوم اليوم الذي ي     هللا علي : ولو قال  
نه لم يوجد شرط البر وهـو الصـوم         وال قضاء عليه أل   ،   يمينٍ  من رمضان كان عليه كفارةُ     في يومٍ 

النية وأجزأه عن رمضان وال     ب رولوقدم قبل أن ينوي فنوى به الشكر ال عن رمضان ب          ،  بنية الشكر 
  .)4(قضاء عليه

 
 ]في نذر المريض إذا مات قبل الوفاء والصحة[

ه المسـألة   تقدمت هذ يوماًحوإن ص ،  وإذا نذر المريض صوم شهر فمات قبل الصحة ال شيء عليه           
  .)5(وتحقيقها

 
 ]سنة أو فيمن نذر صوم يوم كذا شهراً[

 .)6( لزمه ما تكرر منه في الشهر والسنةسنةً أو يوم كذا شهراً أو ومن نذر صوم هذا اليوم 
 

 ]ثنين والخميسفيمن نذر صوم اال[
 .)8( إال أن ينوي األبد)7( كفاهولو نذر صوم االثنين والخميس فصام ذلك مرةً 

                                                
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] فقدم [)1(
 ).2/319(ابن نجيم، البحر الرائق ) 2/579 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 1/219(فتاوى قاضيخان : انظر )2(
 .ورواية، وهوخطأ) أ(في  )3(
 ).3/379(حاشية ابن عابدين ) 2/320(ابن نجيم، البحر الرائق :  انظر)4(
 .في هذا البحث) 200: ( انظر)5(
 ).2/582 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 1/219(فتاوى قاضيخان : انظر )6(
 .كفارة، وهوخطأ) أ، ب(في  )7(
 ).2/319(ابن نجيم، البحر الرائق ) 2/581 (ابن مازة، المحيط البرهاني: انظر )8(
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 ] متتابعين من أول الشهر وآخره يومينن نذر صيامفيم[
 صوم يومين متتابعين من أول الشهر وآخره لزمه صيام الخامس عشر والسـادس              هللا علي : ولو قال 
 .)1(عشر

  
 ]فيمن نذر صوماً متفرقاً فصامه متتابعاً[

  )3(.ال يجزيهوعلى القلب ،  خرج عن عهدته أوجبه ونص على تفريقه فصامه متتابعاً)2(وكل صوٍم 
 

 ]متفرقات في نذر الصوم[
الـدهر فعلـى     أو   ، فعلى سـتة أشـهرٍ     دهراً أو   ، فهو على ثالثة عشر    بضعة عشر يوماً  : ولو قال  

 .)4(العمر
 

 ]فيمن نذر صوم مثل شهر رمضان[
 أو   الوجوب له أن يفـرق     )5(]العدد أو  [ صوم مثل شهر رمضان إن أراد مثله في        هللا علي : ولو قال  

  .)6(يفرق  فله أنتابع فعليه أن يتابع، وإن لم تكن له نيةٌفي الت
 

 ]فيمن نذر صوم عشرة أيام متتابعات[
 وال يدري أي     وقد أفطر يوماً    فصام خمسة عشر يوماً     متتابعاتٍ هللا علي صوم عشرة أيامٍ    :  قال رجٌل 

 . )7(]بتأمل يسير [ووجهه ظاهر،  هو قضى خمسة أياميوٍم

                                                
 يكون قد صام اليوم الخامس      قد). 2/320 (ابن نجيم، البحر الرائق   ) 2/582 (ابن مازة، المحيط البرهاني   :  انظر )1(

 .عشر، وهو نهاية القسم األول من الشهر، ويصوم اليوم السادس عشر على اعتبار أنه الجزء الثاني من الشهر                 
 .واهللا أعلم.وقد يكون أنه يصوم يومين من الثلث األول متتابعين، ويومين من الثلث األخير متتابعين الباحث

 .أثبته أنسبيوم، وما ) أ( في )2(
 ).2/582 (ابن مازة، المحيط البرهاني: انظر )3(
 ).2/319(ابن نجيم، البحر الرائق : انظر )4(
 ).ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] العدد أو[ )5(
 .المصدر السابق: انظر )6(
يم، البحر الرائق   ابن نج ) 221-1/218(فتاوى قاضيخان   : انظر). ب(ما بين المعقوفتين ليست في      ] بتأمل يسير  [)7(

 )1/209 (الشيخ نظام، الفتاوى الهندية) 2/320(



 278

 ] المنهية فأفطرهافيمن نذر صوم األيام[
 كيـومي   من األيـام المنهيـةِ  المقصود أن الشروع في صوم يومٍ    ،   من أصبح يوم النحر الخ     :قوله 

رها فإنه يوجبه فـي غيرهـا، وبخـالف         ذبخالف ن ،   للقضاء باإلفساد  العيدين والتشريق ليس موجباً   
 ظـاهر   )1(]هـذا [  ٍه مكـرو   وقٍت غير   للقضاء في  موجب الصالة في األوقات المكروهة فإن إفسادها     

  .الرواية
 كالشروع في الصالة فـي    * أن الشروع في صوم هذه األيام     :  رحمهما اهللا  وعن أبي يوسف ومحمد    

  .)2(األوقات المكروهة
 ** للقضاء كالشروع في    أن الشروع في األوقات المكروهة ليس موجباً      : وعن أبي حنيفة رحمه اهللا     

  .)3(صوم هذه األيام
 التفصيل أن وجوب القضاء ينبني على وجوب اإلتمام فإذا فوتـه وجـب جبـره              وجه الظاهر وهو   

بل المطلوب بمجـرد الشـروع   ، ووجوب اإلتمام بالشروع في الصوم في هذه األيام منتفٍ    ،  بالقضاء
   لصدق اسم الصوم الشرعي والصيام علـى مجـرد اإلمسـاك           )4( للنهي قطعه ألنه بمجرده مرتكب  

  .)5(]بنيٍة[
وال يصـير بمجـرد   ، وإن لم يحنث به في يمينه ال يصوم صوماً      ،   في يمينه ال يصوم    ولذا حنث به   

ألن ،   للنهي حتى يتوجه عليه طلب القطـع       التلفظ بلفظ النذر وال بمجرد الشروع في الصالة مرتكباً        
ألن وجـود   ،   لم يفعلها ال تتحقـق     )6( فما  معلومةٍ  عن مجموع أركانٍ   والصالة عبارةٌ ،   الصالة يالمنه
 للعمل قبل   فإذا قطعها فقد قطع ما لم يطلب منه بعد قطعه فيكون مبطالً           ،  ء بوجود جميع حقيقته   الشي

، لو قطع بعـد السـجدة ال يجـب قضـاؤها      أنه   األمر باإلبطال فيلزم به القضاء إال أن هذا يقتضي        
  .)7(والجواب مطلق في الوجوب

                                                
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] هذا[ )1(

 ).ب من ب/ 261(نهاية * 
 ).2/578 (ابن مازة، المحيط البرهاني:  انظر)2(

 ).أ من أ/ 259(نهاية ** 

 ).2/578 (ابن مازة، المحيط البرهاني:  انظر)3(
 .المنهي) ب(في  )4(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] بنية[ )5(
 .لما وما أثيته أنسب) أ( في )6(
الموصـلي،  ) 96-3/95 (السرخسي، المبسـوط  ) 2/316(البحرالرائق  ) 1/344(الزيلعي، تبيين الحقائق    : انظر )7(

 ).1/194(االختيار 
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 )1(افباب االعتك
 ]والحق خالف كلٍ  ،  )3( مؤكدةٌ سنةٌ أنه    والصحيح :لمصنفقال ا ،  )2( مستحب االعتكافُ :قال القدوري 

وإلـى  ،  تعليقاً أو   وهو المنذور تنجيزاً  ،  واجٍب إلى    االعتكاف ينقسم  : بل الحق أن يقال    ،)4(الثنينمن ا 
 .)5( وهو ما سواهماواخر من رمضان، وإلى مستحٍب وهو اعتكاف العشر اآل مؤكدٍةسنٍة

 أن النبي صلى اهللا عليه وسـلم       (هللا عنها في الصحيحين وغيرهما       عائشة رضي ا    حديثُ ِةنَّودليل الس
 فهـذه   ،)6() بعده  من واخر من رمضان حتى توفاه اهللا تعالى ثم اعتكف أزواجه         كان يعتكف العشر اآل   

المواظبة المقرونة بعدم الترك مرة لما اقترنت بعدم اإلنكار على من لم يفعله من الصـحابة كانـت                  
 .ت تكون دليل الوجوب وإال كان،دليل السنية

                                                
 .ث، أي المكث في أي موضٍع كان وحبس النفس فيهبالل: عتكاف لغةاال) 1(

، سمي به هـذا     25افتعال من عكف إذا دام من باب طلب، وعكفه حبسه ومن﴿ والْهدي معكُوفَاً ﴾ الفتح                :  وهو لغةً 
اللبث في المسجد ونيـة     : كذا في المغِْرب وهو في الشرع     . قامه في المسجد مع شرائطه    إالنوع من العبادة ألنه     

ابن نجيم، البحر الرائـق  ) 2/619(المعجم الوسيط ) ع ك ف (، مادة   المقري، المصباح المنير  : انظر. االعتكاف
: عتكاف؛ قال الزهري  وفي فضيلة اال  ) 1/347(الزيلعي، تبيين الحقائق    ) 3/383(حاشية ابن عابدين    ) 2/321(

عجباً من الناس كيف تركوا اإلعتكاف ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يفعل الشيء ويتركه، ومـا تـرك              
والتحصن بحصن  . قبض، وفي االعتكاف تفريغ القلب عن أمور الدنيا، وتسليم النفس إلى بارئها           االعتكاف حتى   

 إلى عظيم فيجلس على بابه ويقول ال أبـرح          مثل المعتكف كمثل رجٍل له حاجةٌ     : قال عطاء . ومالزمة بيت اهللا  
، فهو أشرف األعمال إذا   حاجتي، والمعتكف يجلس في بيت اهللا تعالى ويقول ال أبرح حتى يغفر لي             يقِضحتى تَ 

 ).1/372(السمرقندي، تحفة الفقهاء ) 2/108(البدائع ) 3/114 (السرخسي، المبسوط: انظر. كان عن إخالص
هو الذي تكون إقامته حسنة وال يتعلق بتركها كراهة وال إساءة كأذان المنفرد     : والمستحب). 31(القدوري  : انظر )2(

الفعل المطلوب طلباً   ، فلنوقيل المستحب والسنة والحسن وال    . ولم يوجبه ما رغب فيه الشارع     : وقيل. والسواك
 ).11(غاية الوصول ) 189(التعريفات ) 2/276 (عبد المنعم، معجم المصطلحات الفقهية: انظر. غير جازم

 صلى اهللا   هي التي الزمها النبي   : والسنة المؤكدة ). 2/584 (ابن مازة، المحيط البرهاني   ) 1/332(الهداية  :  انظر )3(
عليه وسلم، أو التي فعلها ولم يالزمها أحياناً يجوز لإلنسان أن يتركها في بعض األحوال أو في جلها وأكثرها،                   

وحكمها . فاآلذان ال يجوز ألهل بلد أن يتفقواعلى تركه، وإال حملوا عليه حمالً           . ولكن ال يجوز أن يتركها جملة     
عبد ) 41(أصول الفقه، أبو زهرة     : انظر. لها يثاب وتاركها ال يعاقب    كالواجب في المطالبة في الدنيا إال أن فاع       

 ).2/99 (المنعم، معجم المصطلحات الفقهية
 .الطريقين) ط(االطالقين وفي ) ج، ب( في )4(
السـمرقندي، تحفـة   ) 1/347(الزيلعي، تبيين الحقـائق  ) 3/115 (السرخسي، المبسوط) 2/108(البدائع  :  انظر )5(

حاشية ابن عابـدين    ) 2/322(ابن نجيم، البحر الرائق     ) 2/584 (ابن مازة، المحيط البرهاني   ) 1/371(الفقهاء  
)3/383.( 

) 868ص/2784رقـم   (ورواه مسـلم    . باب االعتكاف في العشر األواخر    ) 158ص/2026رقم  (رواه البخاري    )6(
 .باب االعتكاف العشر األواخر من رمضان
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 ما يدل على الترك وهو ما فـي   لكن وجدنا صريحاً اللفظ وإن دل على عدم الترك ظاهراً      :نقول أو  
 إلـى   كان عليه الصالة والسالم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة جاء           (الصحيحين وغيرهما   

، فأذن لها فضربت فيـه قبـةً   الذي اعتكف فيه فاستأذنته عائشة رضي اهللا عنها أن تعتكف       )1(مكانال
فلمـا انصـرف   ،  أخرىفسمعت زينب فضربت فيه قبةً،  أخرىفسمعت بها حفصة فضربت فيه قبةً    

 فقال ما   )2(]خبرهن [ما هذا فأخبر  : فقال،  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم من الغداة أبصر أربع قبابٍ          
في رمضان حتى اعتكف فـي آخـر        عت فلم يعتكف    ِزنُفَ،  راهاحملهن على هذا البر انزعوها فال أُ      

 فقوض وترك االعتكاف فـي شـهر رمضـان حتـى      )3(فأمر بخبائه  (وفي رواية ) العشر من شوال  
 )5()من شوال األول )4(اعتكف العشر

 فلما فرغ أتاه جبريـل      ،أنه عليه الصالة والسالم اعتكفه     (وأما اعتكاف العشر األوسط فقد ورد       هذا
 .)6() فاعتكف العشر اآلخر- يعني ليلة القدر- طلب أمامك الذي ت إن:عليه السالم فقال

 
 
 

                                                
 .مكانه) ب، ط(في  )1(
 ).أ(ت في ليس[خبرهن[ )2(
ما يعمُل من وبٍر أو صوٍف، وقد يكون من شعر، والجمع أخبية، ويكون على عمودين أو ثالثـة، ومـا               :  الخباء )3(

والقبـة مـن    ). خ ب أ  (، مادة   المقري، المصباح المنير  النهاية في غريب الحديث و    : انظر. فوق ذلك فهو بيت   
 .النهاية في غريب الحديث: انظر. بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب: الخيام

 .الشهر) أ(في  )4(
) 868 ص  2785رقـم   (ورواه مسـلم    . باب االعتكاف في شوال، بلفظه    ) 159ص  / 2041رقم(رواه البخاري    )5(

باب حتى يدخل من أراد االعتكـاف       ) 868 ص   2785رقم  (ورواه مسلم بلفظه    . لكن بلفظ الخباء وليس القباب    
 .في معتكفه

كان الحامل له صلى اهللا عليه وسلم على ذلك خشية أن يكون الحامل للزوجـات المباهـاة           : ه اهللا  قال الشوكاني رحم  
عتكاف عن موضوعه أو الحامـل لـه      والتنافس الناشيء عن الغَيرة حرصاً على القُرب منه، خاصة فيخرج اال          

 ذلك عن التخلي لما قصـد  على ذلك أن يكون باعتبار اجتماع النسوة عنده يصير كالجالس في بيته وربما يشغله  
 ).4/356 (الشوكاني، نيل األوطار: انظر. عتكافمن العبادة فيفوت مقصوده باال

اعتكـف  : رواه عبد الرازق في مصنفه عن معمر عن أبي هارون العبيدي عن أبي سعيد رضي اهللا عنـه قـال                   )6(
طلب أمامـك، فـاعتكف العشـر     رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم العشر األول من رمضان، فقيل له أن الذي ت              

إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر األواخر، ثم قال النبي صـلى اهللا عليـه               : األوسط من رمضان، فقيل له    
كتاب الصيام، بـاب ليلـة   ) 4/248(المصنف ).  يعني ليلة القدر –التمسوها في العشر األواخر في وتر       (وسلم  
اهللا  قال رسول اهللا صلى: من حديث أبي سعيد الخدري قال  ) ] 2771/867( صحيح مسلم [وثبت في  .القدر

إنها : ثم أتيت فقيل لي ، األوسط  ثم اعتكفت العشر، إني اعتكفت العشر األول ألتمس هذه الليلة : ( عليه وسلم 
 )فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، في العشر األواخر 
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 ]في تحديد ليلة القدر[
 فـي ليلـة إحـدى    :فمنهم من قال، من رمضان خرواأنها في العشر اآل إلى    وعن هذا ذهب األكثر   

أنـه عليـه    (ذلك وورد في الصحيح     غير  : ، وقيل  في ليلة سبع وعشرين    :ومنهم من قال  ،  وعشرين
 أنهـا  : وعن أبي حنيفـة )1()ٍرتْ قال التمسوها في العشر األواخر والتمسوها في كل وِ     الصالة والسالم 

ـ يعأنها م  كذلك إال: وعندهما،تقدم وقد تتأخرتليلة هي وقد    [ فال يدري أية   ،في رمضان   ال تتقـدم  ةًنَ
  .)3( هكذا النقل عنهم في المنظومة والشروح،)2(]وال تتأخر

في المشهور عنه أنها تدور في السنة تكون في رمضان وتكـون فـي     و : قاضيخان قال  ىوفي فتاو  
 ، ليلـة القـدر    طالقٌ أنِت أو    وثمرة االختالف تظهر فيمن قال أنت حر       ، رواية *  فجعل ذلك  .)4(غيره

     لـم    منه فصاعداً   وإن قال بعد ليلةٍ    ،)6(]الشهر [ إذا انسلخ  )5(تقَِل وطُ قَتَفإن قال قبل دخول رمضان ع 
يوعندهما إذا جاء مثل تلك الليلة مـن         ،)8(]عنده[ حتى ينسلخ رمضان العام القابل       )7(]م تُطَلق ول[  قْتَع 

 ألنها مما أغفلها المصنف     )9( من التقرير وإنما ذكرناها     وليس ذكر هذه المسألة الزماً     ،رمضان اآلتي 
 ختصـار تتميمـاً   فأوردناها على وجه اال   ،  رحمه اهللا وال ينبغي إغفالها من مثل هذا الكتاب لشهرتها         

 .)10(ألمر الكتاب

                                                
قدر، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر األواخـر،           كتاب فضل ليلة ال   ) 157 /2017رقم  ( رواه البخاري    )1(

 .تحروا بدالً من التمسوها: بلفظ
). أ(ما بين المعقوفتين ليست في      ] ليلة هي وقد تتقدم وقد تتأخر وعندهما كذلك إال أنها معينة ال تتقدم وال تتأخر               [)2(

 .ولعلها من السقط السابق فانظر إليه) أ، ب، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] كذلك إال أنها ال تتقدم وال تتأخر[
 ).1/122(فتاوى قاضيخان : انظر )3(
 ).226/ 1(فتاوي قاضيخان :  انظر)4(

 ).أ من ب/ 262(نهاية * 

 .وطلق، وما أثبته أصح) أ( في )5(
 ).أ، ج، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] الشهر [)6(
 ).أ، ط (ما بين المعقوفتين ليست في] ولم تطلق[ )7(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] عنده[ )8(
 .ذكرها وما أثبته أولى بالصواب) أ(في  )9(
 .وهذه من المسائل التي يصرح فيها الكمال باستدراكه بعض المسائل على صاحب الهداية )10(
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 ، عشـر **  ليلة سـبعة : رحمه اهللا )1( هي أول ليلة من رمضان، وقال الحسن       : قيل ،وفيها أقوال أخر  
 ليلة خمس   : وقال عكرمة  ، ليلة أربع وعشرين   : رضي اهللا عنه    وعن زيد بن ثابت    ،تسعة عشر :وقيل

 بـأن المـراد   :)2(واخرآلونها في العشر ا وأجاب أبو حنيفة رحمه اهللا عن األدلة المفيدة لك      ،وعشرين
في ذلك الرمضان الذي كان عليه الصالة والسالم التمسها فيه والسياقات تدل عليه لمن تأمل طـرق               

وإنما كان يطلب ليلة القدر من تلك السنة وغيـر          ) إن الذي تطلب أمامك   : (األحاديث وألفاظها كقوله  
 .)3(ذلك مما يطلع عليه االستقراء

 
 ]ليلة القدرعالمات [

 كأنهـا    تطلع الشمس صـبيحتها بـال شـعاعٍ         وال قارةٌ   ال حارةٌ   ساكنةٌ )4( أنها بلجةٌ  ، ومن عالماتها 
كما أخفـى  ،  في طلبها فينال بذلك أجر المجتهدين في العبادةدهتَج ليتْيِفخْوإنما ُأ،   كذا قالوا  ،)5(ستٌطَ

 )6(. واهللا سبحانه وتعالى أعلماهللا سبحانه الساعة ليكونوا على وجل من قيامها بغتةً

                                                
الة أم سلمة رضي اهللا عنها، ولد لسنتين بقيتا من خالفة عمـر     ، أمه خيرة مو    أبو سعيد الحسن بن يسار البصري      )1(

رضي اهللا عنه، من كبار التابعين، روى عن عدد كبير من الصحابة، بايع علياً، ثقة فاضـل مشـهور، وكـان         
توفي سـنة   (ذاك الذي يشبه كالمه كالم األنبياء       : يرسل كثيراً ويدلس، شيخ أهل البصرة، قال أبو جعفر الباقر         

المراسيل ) 1/165 (ابن حجر، تقريب التهذيب   ) 271 – 2/263 (ابن حجر، تهذيب التهذيب   : انظر). ـه110
)31 – 46.( 

 ).ب من أ/ 259(نهاية ** 

 .اآلخر) أ( في )2(
 سـتةً   الشوكاني، نيل األوطار  والعحيب أن الشوكاني رحمه اهللا ذكر في        )..3/127 (السرخسي، المبسوط : انظر )3(

 ).367-4/364 (الشوكاني، نيل األوطار: انظر.  تحديد ليلة القدر عند الفقهاءوأربعين قوالً في
 .النهاية في غريب الحديث، مادة بلج: انظر. بالضم والفتح، هو ضوء الشمس] البلجة[أي مشرقة، والبلجة : بلجة )4(
المقري، المصباح  : انظر. إناء كبير مستدير من نحاٍس أو نحوه يغْسل فيه، جمعه طسوت          : طست. رست) أ( في   )5(

 )2/557(المعجم ) ط س ت(، مادة المنير
 ).367-4/364 (الشوكاني، نيل األوطار: انظر)6(

تذاكرنا ليلة القدر ثم النبي صلى اهللا       : بسنده عن ابن مسعود رضي اهللا عنه أنه قال        ) 1/181(وفي كتاب اآلثار    
وروى بسنده عن أبـي ابـن كعـب    .  القمر كفلقة الصحفةأتذكرون ليلة كذا بقاع كذا ليلة كان: عليه وسلم فقال 
وابن خزيمـة فـي صـحيحه       . أن الشمس تطلع صبيحتها ليس لها شعاع كأنها طست ترقرق         : رضي اهللا عنه  

ستدالل بصفة الشمس على ليلـة القـدر إن   ، باب حمرة الشمس عند طلوعها وضعفها ليلة القدر، واال  )3/331(
ليلة القدر طَلْقة ال    : (فظ زمعة، من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما مرفوعاً         صح الخبر، فإن في القلب من ح      

ومن حديث جابر بن عبداهللا وابن مسعود رضي اهللا عنهم         ) حارة وال باردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة       
. وهو حديث صـحيح لشـواهده  ): 2190(وفي الصحيحة ) 4404(قال األلباني في الضعيفة   ). 332،  3/330(
 ==أيضاً تحت عنوان، كثرة المالئكة في ليلة القدر، عن أبي هريـرة رضـي اهللا         ) 3/332(روى ابن خزيمة    و
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 ]معنى االعتكاف وشروطه[

 إذ ، وفيه معنى اللغـة ، هذا مفهومه عندنا، وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية االعتكاف       :قوله 
 متُنْي أَ  التِّ يُلاِثم التَّ ِهِذ ه اَم﴿ : قال تعالى  ، كان  غرضٍ )1(كل على    مطلق اإلقامة في أي مكانٍ     :هو لغةً 

وكذا المسجد من الشـروط، أي كونـه   ،  ثم بين أن ركنه اللبث بشرط الصوم والنية       )2(﴾ونفُاِك ع اَهلَ
مـع  ،  منه فقـط )3(لواجبا ال على اشتراطه وهذا التعريف على رواية اشتراط الصوم له مطلقاً ،  فيه

طه  والصـوم مـن شـر      : إطالق قوله  وعلى هذا أيضاً  ،   للنفل منه  ليس شرطاً  أنه   أن ظاهر الرواية  
وليس هو على ما    ،  ، إنما هو على تلك الرواية وهي رواية الحسن        رحمه اهللا  )4( للشافعي خالفاً،  عندنا

 ادعى انتهاض دليله على الشافعي لزمه ترجيح هذه علـى ظـاهر الروايـة ولـيس                 إنينبغي ألنه   
  .)5(كذلك

                                                                                                                                              
ليلة القدر ليلةَ سابعٍة أو تاسعٍة وعشرين، إن المالئكة تلك الليلة     (عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          ==

أخرجه الطيالسي في مسـنده، وعنـه       ): 2205(قال األلباني في الصحيحة     ) في األرض أكثر من عدد الحصى     
وروى أحمـد   ). 4/209(أحمد، وكذا ابن خزيمة في صحيحه، وهذا إسناد حسن، وسكت عنه الحافظ في الفتح               

ال حر فيها وال برد، وأنهـا سـاكنة صـاحية وقمرهـا     (من حديث عبادة رضي اهللا عنه     ) 5/369(في مسنده   
 ).ساطع

 .أي) ط( في )1(
 .52:ية اآل. نبياء سورة األ)2(
 .للواحب) ط( في )3(
عتكاف بغير صوم ويصح في الليـل وحـده،   عتكاف، فيصح االأنه ال يشترط الصوم لصحة اال     :  مذهب الشافعية  )4(

. وفي يوم العيد، وفي أيام التشريق، إال أن األفضل أن يصاحب الصوم االعتكاف للخروج من خالف من أوجبه             
أن الصوم شرط في االعتكـاف، فـال يصـح          : م قوالً قديماً للشافعي   وحكى الشيخ أبو محمد والغزالي وغيره     

الوسـيط  ) 48ص(، التنبيه   )3/358(الحاوي الكبير   :انظر  . عتكاف في العيد، وأيام التشريق، والليل المجرد      اال
روضـة الطـالبين    ) 2/31 (الشربيني، اإلقناع ) 1/453(مغني المحتاج   ) 6/508 (النووي، المجموع ) 2/564(
)2/393(. 

البـدائع  ) 1/372(السمرقندي، تحفـة الفقهـاء      ) 57(مختصر الطحاوي   ) 3/117 (السرخسي، المبسوط :  انظر )5(
ابن نجـيم، البحـر الرائـق     ) 2/584 (ابن مازة، المحيط البرهاني   ) 1/349(الزيلعي، تبيين الحقائق    ) 2/109(
 ).3/384 (حاشية ابن عابدين). 3/743(العيني، البناية في شرح الهداية ) 2/323(
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 ]عتكاف الواحبشتراط الصوم في االامناقشة [
 )1( روى الدارقطني والبيهقي عن سويد بن عبد العزيـز   ، والسالم الخ   ولنا قوله عليه الصالة    :قوله 

اهللا  عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت قـال رسـول       )2(عن سفيان بن الحسين   
مـن   أو   ،من سفيان بن حسين      هذا وهم  :قال البيهقي  )3()ال اعتكاف إال بصومٍ   ( اهللا عليه وسلم     صلى
 عنه فأثنى عليه    )6( سألت هشيماً  :)5(رج قال علي بن ح    )4(: قال في اإلكمال   لكن،  سويداً وضعف،  سويد
 . فقد اختلف فيهخيراً

عن الزهري عن عروة عن عائشـة رضـي اهللا           )7( عن عبد الرحمن بن إسحاق     * وأخرج أبو داود  
 وال،  وال يمـس امـرأةً    ،   وال يشـهد جنـازةً     ،السنة على المعتكف أن ال يعود مريضاً      : (عنها قالت 

                                                
، قاضي بعلبك، أصله واسطي، لين الحـديث،        أبو محمد سويد بن عبد العزيز بن النمير السلمي موالهم الدمشقي           )1(

 التهـذيب ابـن حجـر، تهـذيب    متروك الحديث، انظر : ليس بشيء، قال أحمد بن حنبل: وقال يحيى بن معين 
 ).4/238(الجرح والتعديل ) 1/340 (ابن حجر، تقريب التهذيب) 4/276(

، ثقة في غير الزهري باتفاقهم، وثقة النسـائي، وقـال ابـن             أبو محمد سفيان بن حسين السلمي المعلم الواسطي        )2(
صاغ الحديث، يكتب حديثـه،     :وقال أبو حاتم الرازي     . ابه الزهري ليس به بأس، وليس من أكابر أصح      : معين

 ابن حجر، تقريـب التهـذيب     : انظر). توفي رحمه اهللا مع المهدي وقيل في أول خالفة الرشيد         . (وال يحتج به  
 ).4/227(الجرح والتعديل ) 145 (الخزرجي، الخالصة) 1/310(

) 4/317(رد به سويد عن سفيان بن حسـين، ورواه البيهقـي   تف: باب االعتكاف، قال) 2/426(رواه الدارقطني   )3(
، ورواه الحـاكم فـي   )من اعتكف فعليـه الصـوم  (روي عن عطاء عن عائشة رضي اهللا عنها موقوفاً      : وقال

-10/310(قال الشيخ األلباني فـي الضـعيفة       . الشيخان لم يحتجا بسفيان بن حسين     : وقال) 1/440(مستدركه  
 .ضعيف): 311

 بن محمد بن األمير دلف ابن األمير الجواد قائـد            النصر علي بن هبة اهللا بن علي بن جعفر         ي للحافظ أب  اإلكمال) 4(
الجيوش الجرباذقاني ثم البغدادي، الشهير بابن ماكوال، لقي العلماء والحفاظ، كان حافظاً متقناً، لـم يكـن فـي                   

يب أحد، حضر مجلسه الكبار من الشيوخ، كان إذا أجـاب كأنـه يقـرأ مـن كتـاب، تـوفي             طزمانه بعد الخ  
 ).578-18/569(الذهبي، سير أعالم النبالء ) 4/1203 (الذهبي، تذكرة الحفاظ: انظر).هـ475

ع شريك بن عبد اهللا، وابن أبي الزناد، ويحيى بـن           ، نزيل بغداد سم    أبو الحسن علي بن حجر السعدني المروزي       )5(
ابـن  : انظـر ). 244توفي رحمـه اهللا     (حمزة، وهشيما، وصقر بن زياد، ثقة حافظ، وثقة النسائي والخطيب،           

 ).272 (الخزرجي، الخالصة) 6/183(الجرح والتعديل ) 2/33 (حجر، تقريب التهذيب
، من اتباع التابعين، من أهل بن القاسم بن هانيء السلمي المعلم     وهو أبو واسط، هشيم بن بشير       . هشمان) ج( في   )6(

تـوفي  . (ثقة ثبت كثير التدليس واإلرسال الخفـي      : وقال الحافظ ابن حجر   .إمام ثفقة مدلس  : واسط، قال الذهبي  
 ).5979ت(الكاشف ) 7/587(الثقات ) 8232ت (التقريب : انظر). هـ138

 ).أ من أ/225(نهاية * 

ليس بشيء منكر الحديث، وقـال      : ، ويقال الكوفي، ضعيف، قال أحمد      أبو شيبة عبد الرحمن بن اسحق الواسطي       )7(
ابـن حجـر،    : انظـر . منكر الحديث يكتب حديثه وال يحتج به      : وقال أبو حاتم  . ضعيف ليس بشين  : ابن معين 

 ).1/421 (القشيري، الكنى) 5/213(الجرح والتعديل ). 1/472 (تقريب التهذيب
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 وال اعتكاف إال فـي مسـجدٍ      ،  وال اعتكاف إال بصومٍ   ،   إال لما ال بد منه     وال يخرج لحاجةٍ  ،  يباشرها
وعبد الـرحمن بـن      )1()قالت السنة ( عبد الرحمن بن إسحاق ال يقول فيه         غير: دأبو داو قال  ) جامٍع

 .وأثنى عليه غيره، ووثقه ابن معين، إسحاق وإن تكلم فيه بعضهم فقد أخرج له مسلم
 )3(]عمـر  [أن( عن عمرو بن دينار عن ابن عمر         )2(يلدأخرج أبو داود والنسائي عن عبد اهللا بن ب        و

الكعبة فسأل النبـي صـلى اهللا    )4(عند يوماً أو رضي اهللا عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلةً        
 قال  )6() ويصوم فأمره أن يعتكف   ()5(]والدارقطني [وفي لفظ للنسائي  )  اعتكف وصم  :عليه وسلم، فقال  

 ،)8(]الحـديث  [ عن عمرو وهو ضعيف    )7(]ورقاء الخزاعي  [ تفرد به عبد اهللا بن بديل بن       :الدارقطني
 )10( بن سـلمة   *  وابن عيينة وحماد   )9(والثقات من أصحاب عمرو لم يذكروا الصوم منهم ابن جريج         

                                                
: قـال أبـو داوود  . باب المعتكف يعود المـريض   ) 1406 ص   2473رقم  ( انظر الروايتين في سنن أبي داوود        )1(

شعب اإليمان، في البـاب  ورواه البيهقي في  : قال الزيلعي في نصب الراية    . وجعله قول عائشة رضي اهللا عنها     
أنه قـول  : الخ، فقد قيل  ...السنة على المعتكف  : الرابع والعشرين، عن الليث عن عقيل عن شهاب به، وفيه قال          

 ).2/487(نصب الراية : انظر. عروة أهـ
: لليثي المكي، صدوق يخطيء،، قال ابـن معـين       ويقال ابن بديل بن بشر الخزاعي ا        عبد اهللا بن بديل بن ورقاء      )2(

ابـن  : انظر. وذكره ابن حبان في الثقات   . له ما ينكر عليه الزيادة في متٍن وإسناد       : وقال ابن عدي  . مكي صالح 
 ).2/14(الجرح والتعديل ) 5/155 (حجر، تهذيب التهذيب

 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] عمر [)3(
 .ثَم) ط( في )4(
 ).أ، ط(ما بين المعقوفتين ليست فس ] لدارقطنيوا [)5(
 ومـا   3851رقـم   (ورواه النسـائي    . باب المعتكف يعود المـريض    ) 1406 ص   2474رقم  ( رواه أبو داوود     )6(

ورواه النسائي في السنن الكبـرى أيضـاً،        .باب إذا نذر ثم أسلم أن يفي، ولم يذكر فيه الصيام          ) 2339ص/بعده
ورواه الـدارقطني بـنفس   . ب إذا نذر ثم أسلم قبل أن يفي، ولم يذكر الصيام أيضـاً  با–كتاب األيمان والنذور   

هذا حديث منكر، إن الثقات من أصحاب عمـرو بـن           : سمعت أبا بكر النيسابوري يقول    : قال) 2/428(السند  
 .ضعيف الحديث: دينار لم يذكروه، منهم ابن جريج، وابن عيينة وحماد بن زيد وغيرهم، وابن بديل

 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] ورقاء الخزاعي[) 7(
 ).أ، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] الحديث[ )8(
: ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال     عبد العزيز بن جريح المكي مولى قريش      : ابن جرير وهو خطأ، وهو    ) أ( في   )9(

وكذا العجلي لكن في مسند أحمد وغيره التصريح بسماعه منها من           : قال الحافظ ابن حجر   . عائشةلم يسمع من    
إن كان هو فلم يسـمع مـن        : هو والد عبد الملك، قال    : مجهول، قيل له  : رواية خصيف عنه، وقال الدارقطني    

الجـرح  ) 6/333 (يبابن حجر، تهذيب التهـذ    : انظر.ال يتابع في حديثه وكذلك العقيلي     : عائشة وقال البخاري  
 ).2/379(والتعديل 

 ).ب من ب/ 262(نهاية * 

، روى عنه ابن المبارك ويحيى بن سـعيد، ثقـة           أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار سمع قتادة عمرو بن دينار            )10(
 ==لم يكـن (صالح، وقال علي بن المديني : ه سئل أحمد عنه فقالعابد أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخر   
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نذرت في الجاهلية   إني  ( والحديث في الصحيحين ليس فيه ذكر الصوم بل          . وغيرهم ،وحماد بن زيد  
ـ   )1()أوف بنذرك : فقال عليه الصالة والسالم   ،  أن اعتكف في المسجد الحرام ليلةً      ا عـن   وفيهما أيض

 والجمع بينهمـا أن     )2() بنذرك أوِف:  فقال أنه جعل على نفسه أن يعتكف يوماً       (عمر رضي اهللا عنه   
 ، عن ذكر الصوم في هذه الروايـة       سكت أنه    وغاية ما فيه   ،اليوم مع ليلته   أو   المراد الليلة مع يومها   

 : فالثقة ابن بديل قال فيـه ابـن معـين   ، فيجب قبولها،)3(]فيه [وقد رويت برواية الثقة وتأيدت بمؤيد    
والمؤيد ما تقدم من حديث عائشة رضي اهللا عنها الصـحيح           ،  )4(وذكره ابن حبان في الثقات    ،  صالح

 .السند فإن رفعه زيادة ثقة
 عن سفيان عن ابن جـريج       )6( حدثنا الحسين بن حفص    )5( عن عاصم  * سيد وما أخرج البيهقي عن أ    

  فقول ابن عمر   )7()المعتكف يصوم :(عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر رضي اهللا عنهم أنهما قاال           
 ، ظن صحة تلك الزيادة في حـديث أبيـه        يراوي واقعة أبيه يقو    أنه    مع )8(، بلزومه :رضي اهللا عنه  

لـيس علـى    : ( اهللا عليه وسلم قال    النبي صلى باس رضي اهللا عنهما أن      وما رواه الحاكم عن ابن ع     
 ،  وصححه لم يتم له ذلك)9()المعتكف صيام إال أن يجعله على نفسه

                                                                                                                                              
ابن حجـر، تقريـب     : انظر. ثقة: أحد من أهل الحديث ثابت أثبت من حماد بن سلمة، وقال يحيى بن معين             ==

 ).1/381 (القشيري، الكنى) 3/141(الجرح والتعديل ) 1/381 (التهذيب
) 159 ص 2042ورقـم  . (ر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسـلم  باب إذا نذ  ) 159 ص   2043رقم  (رواه البخاري    )1(

 .عتكاف ليالًباب اال) 158 ص 2032(باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوماً، ورقم 
باب ) 1655/1656(ورواه مسلم   . باب من لم ير عليه صوماً إذا اعتكف       ) 159ص/ 2042رقم  ( رواه البخاري    )2(

 .نذر الكافر إذا أسلم وما يفعل فيه
 ).ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] فيه[ )3(
، تصوير دار الفكر عـن      )3/34(ابن حبان، أبو حاتم محمد حبان بن أحمد التميمي البستي، كتاب الثقات             : انظر) 4(

هــ  1371الطبعة األولى لمجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، اشراف شـرف الـدين أحمـد،               
 .م، الهند1952

 ).أ من أ/260(نهاية * 

 .أسيد عن عاصم، لم أعرفهما )5(
، القاضي، صدوق، أصله من الكوفة وهـو   أبو محمد الحسين بن حفص بن الفضل بن يحيى الهمداني األصفهاني   )6(

صـالح  : قال أبو حـاتم الـرازي     . فتوى والرياسة الذي نقل علم أهل الكوفة إلى أصبهان وكان إليه القضاء وال          
التهـذيب  : انظـر .الحديث ومحله الصدق، وكان دخله في كل سنه مائة ألف درهم ما وجبت عليه الزكاة قـط                

 ).5467(المقتنى ) 3/50(الجرح والتعديل ) 1/175( التقريب 339/)3(
 ).4/318( رواه البهيقي )7(
 .بلزمه وهو خطأ) أ( في )8(
ذكره األلباني في الضعيفة    . باب من رأي االعتكاف بغير صوم     ). 4/319(ورواه البيهقي   ) 1/605(لحاكم   رواه ا  )9(

 .الصواب أنه موقوف: قال المناوي عن ابن حجر: وقال) 9/366 -4378(
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 بل يقفونه على ابن عباس      ، وهو مجهول ومع جهالته لم يرفعه غيره       )1(ففيه عبد اهللا بن محمد الرملي     
رواه أبو بكـر    بعد ذكره تفرد الرملي حيث قال وقد ويؤيد الوقف ما ذكره البيهقي     ،رضي اهللا عنهما  

 عنـد  )2( اجتمعت أنا وابن شـهاب     :ن أبي سهيل بن مالك قال     عالحميدي عن عبد العزيز بن محمد       
 ال :فقـال ابـن شـهاب   ،  في المسجد الحرام)3(وكان على امرأته اعتكاف نذر، عمر بن عبد العزيز   

 ال،  : قال  ؟  أمن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       :لعزيزفقال عمر بن عبد ا    ،   إال بصومٍ  يكون اعتكافٌ 
،  فانصـرفت )6(:قال أبو سـهيل ، )5(] ال:قال[؟  فمن عمر:قال،  ال : قال ؟)4(]أتاك   [ فمن أبي بكر   :قال

 كان ابن عباس رضي اهللا عنهما ال يـرى          :فقال طاوس ،  فسألتهما عن ذلك  ،   وعطاء فوجدت طاوساً 
 . ـ اه)7( صحيح ذلك رأي:وقال عطاء، له على نفسه إال أن يجععلى المعتكف صياماً

ـ     ،  س عليه وفلو كان ابن عباس رضي اهللا عنهما يرفعه لم يقصره طاو           ،  عليـه  )8(ىإذ لم يكـن يخف
 : ذلك اعترف البيهقي    فعن )9( صحيح  بحضوره ذلك رأي   وقول عطاءٍ ،   في مثل هذه القصة    خصوصاً

  بأن رفعه وهم  ، ثم لم يإذ قد ذكرنا رواية البيهقي عن ابـن عبـاس   ، ن المعارض الموقوف ع)10(ملَس
 . رضي اهللا عنهما عباس ابنفتعارض عن،  المعتكف يصوم:وابن عمر رضي اهللا عنهما أنهما قاال

                                                
حمد مقبول من كبار الحادية عشـرة روى أبـو داوود   ، ويقال أبو م  أبو أحمد عبد اهللا بن محمد بن يحيي الرملي         )1(

التقريـب  ). 6/19 (ابن حجر، تهذيب التهذيب   : انظر. حاله مجهول : عنه في المراسيل، قال ابن القطان وغيره      
وجعله البيهقي عبد اهللا بن محمد بن نصر الرملي وجميع الكتب السـابقة             ).5/161(الجرح والتعديل   ) 1/448(

 .كتبت نسبه كما أثبته
 .شهاب فقط) أ(في  )2(
 .بدون كلمة نذر) وكان على امرأته اعتكاف ثالث( في البيهقي )3(
 ).4/319(وهي ليست في سنن البيهقي ) ب، ج، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] أتاك[ )4(
 ).ب(ليست في ] ال: قال[) 5(
 .أبو سهل، وهو خطأ) أ( في )6(
 .رأي االعتكاف بغير صومباب من ) 4/319(سنن البيهقي :  انظر)7(
 .يخفي) أ، ج( في )8(
 ).ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] نفس[ )9(
 .يستلزم، وما أثبته أولى) أ، ب(في  )10(
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 عن بن عباس رضي     )3( عن مقسم  )2( عن الحكم  )1(وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن ابن أبي ليلى        
 .)4()صوممن اعتكف فعليه ال (:اهللا عنهما قال

 فيكون دليـل  ،)5(]على نفسه[إال أن يجعله : (ودفع المعارضة عنه بأن يجعل مرجع الضمير في قوله       
  وكذا حـديث   ، حديث عبد الرزاق عنه به     صخَ وي ،اشتراط الصوم في االعتكاف المنذور دون النفل      

اطه حديث عائشة    الشتر ، إنما هو دليل على اشتراطه في المنذور والمعمم         رضي اهللا عنه،   )6(]عمر[
 .)7()من اعتكف فعليه الصوم: ( قالت وما أخرج عبد الرزاق عنها موقوفاً،المتقدم المرفوع

بلغـه   أنـه  : وفي موطأ مالك.)8( "ال اعتكاف إال بالصوم"  : قاال،وأخرج أيضا عن الزهري وعروة    
ـ ( :)9(]قاال [عن القاسم بن محمد ونافع مولى ابن عمر رضي اهللا عنهما    )10()اف إال بالصـوم ال اعتك

 فـذكر اهللا    )11(ِ﴾داِجسي الم  فِ ونفُاِك ع متُنَْأ و نهوراِشبا تُ لَ و ِلياللَّ إلى   اميوا الصٍ متِّ أَ مثُ﴿لقوله تعالى   
 . الصيام*عتكاف معالتعالى ا

                                                
في سماعه من عمر بـن   ، ثم الكوفي، ثقة اختلف العلماء        أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري المدني         )1(

أدركت ابن أبي ليلى في حلقة فيها نفر من الصـحابة،           : الخطاب رضي اهللا عنه، قال عبد الملك ابن عمير        
 .منهم البراء بن عازب رضي اهللا عنه يستمعون لحديثه وينصتون له

 ).2/101(الجرح والتعديل ) 6/260 (ابن حجر، تهذيب التهذيب) 1/57 (الذهبي، تذكرة الحفاظ: انظر
 )283( سبقت ترجمته  أبو محمد الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي)2(
 ).282(أبو القاسم ِمقسم بن بجرة سبقت ترجمته  )3(
 )4/488(نصب الراية : ، انظر)4/354 – 8036رقم (رواه عبد الرزاق  )4(
. يست في جميع النسخ، وإنما هي مستفاده من السياق السابق، ووجودهـا أولـى      ما بين المعقوفتين ل   ] على نفسه  [)5(

 .في جميع النسخ وال معنى لها] اإلعتكاف[و
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] عمر[ )6(
 )4/354 -8037رقم (رواه عبد الرزاق  )7(
 ).2/487(نصب الراية : انظر) 4/355 – 8041رقم (رواه عبد الرزاق ) 8(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] قاال[ )9(
 .)4/480(نصب الراية : انظر. باب ما ال يجوز في االعتكاف). 1/294(الموطأ مالك، انظر  )10(
 .187:  سورة البقرة، اآلية)11(

 ).ب من ج / 225(نهاية * 
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وكـذا  . )3(امال اعتكاف إال بصـي     أنه   ، عندنا )2(]ذلك [واألمر على :  رحمه اهللا   قال مالك  )1(قال يحيى 
وهو ،   إطالق االشتراط  )4(فهذه كلها تؤيد  ،   من رواية سويد    المتقدم أوالً   رضي اهللا عنها   حديث عائشة 
 .رواية الحسن

 
 ]عتكاف النفلفي أقل اال[

وجعـل  ،  صوم من غير فيكون.)6( النفل ساعة)5(عتكافاال أقل   :وهو قول محمد   وفي رواية األصل   
 )8(]السـنة [ لذلك في    )7( لرواية جماعة وال يحضرني متمسك      ظاهراً  النفل ** رواية عدم اشتراطه في   

 : المتقدم أول الباب في الرواية القائلة)9(سوى حديث القباب
 
 . فإنه ظاهر في اعتكاف يوم الفطر وال صوم فيه)11()من شوال األول  اعتكف العشر)10(ينح (

فـال  ،  له بل إنهاء ،عتكافال ل ون إبطاالًً  ثم تركه ال يك    إذا شرع ساعةًٍ   أنه   ،وفرعوا على هذه الرواية   
على رواية الحسن إنمـا     [وحقق بعضهم أن لزوم القضاء      ،  يلزمه القضاء وعلى رواية الحسن يلزمه     

                                                
كـان  : الفقيه، صدوق قليل الحديث، له أوهام، قال ابن عبد اهللا         . أبو محمد يحيى بن كثير الليثي موالهم القرطبي        )1(

 وكان إمام أهل بلده، ولم يكن له بصر بالحديث، وروى عن مالك الموطـأ إال                تثقة عامالً حسن الهدى والسم    
 قد سـمع    عتكاف فرواه عن زياد بن شبطون عن مالك، وكان        يسيراً منه كأنه شك في سماعه في أبواب من اال         

 الخزرجي، الخالصـة  ) 2/360(التقريب  ) 11/300 (ابن حجر، تهذيب التهذيب   : انظر .الموطأ في حياة مالك   
)429( 

 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] ذلك[ )2(
 ).1/294(الموطأ مالك في : انظر )3(
 .تزيد) أ( في )4(
 .اعتكاف) أ، ج( في )5(
) 2/323(ابن نجـيم، البحـر الرائـق       ). 3481(الزيلعي، تبيين الحقائق    ) 3/116: (السرخسي، المبسوط : انظر )6(

 ).489-2/486(ثقب الراية ) 3/348(حاشية ابن عابدين 
 ).أ من ب/ 263(نهاية ** 

 .، وهو الصواب)ج، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] كذلك[ )7(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] السنة[ )8(
 ).273(حديث ورد في  وال.الباب) أ( في )9(
 .حتى) ج، ط( في )10(
أن الراجح الـذي    : هذا هو الحق، ال كما قال ابن القيم       : ويميل الشوكاني إلى ترجيح عدم اشتراط الصيام وقال        )11(

عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في االعتكاف، وقد روى عن علي وابن مسعود رضي اهللا عنهم أنه ليس                   
: انظـر . وجبه على نفسه وبدل على ذلك حديث ابن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا            على المعتكف صوم إال أن ي     

 ).4/358 (الشوكاني، نيل األوطار
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 فـي نفسـه وأنـه    عتكاف التطوع الزماً ال أن يكون اال،)2(]الصوم[ في شرطه )1(]هو للزوم القضاء  
 . للنهار فيجوز حينئٍذالليل تبعاً )4(]يكون [ال أن الرواية ال يجوز إ)3( فقط وعلى تلكيجوز ليالً

 إذا دخل المسجد بنية     : إثبات هذه الرواية الظاهرة هو قوله في األصل        )5(واعلم أن المنقول من مستند    
 العقل القـول بصـحته   عندإذ ال يمتنع ، وفيه نظر،  له إذا خرج   تارك،   ما أقام  االعتكاف فهومعتكفٌ 

 .وإن كان الصوم ال يكون أقل من يوم ،ساعة مع اشتراط الصوم له
وال مانع من اعتبـار  ، دونه أو  أن من أراد أن يعتكف فليصم سواء كان يريد اعتكاف يومٍ       :وحاصله
بـال   [ صـحيح   االستنباط غير  فهذا،   ومن ادعاه فهو بال دليل     ،)6(شروطهم أطول من    * يكون شرط
 بل كل جزء منه ال يفتقـر        ،ح دونها كالصوم   بكمية ال يص    لم يقدر شرعاً   )8(عتكاف إذ اال  ،)7(]موجب

 .لجزء اآلخر ولم يستلزم تقدير شرطه تقديره لما قلناا إلى في كونه عبادة
وقول من حقق الوجه إنما ذلك للزوم القضاء في شرطه بعيد عن التحقيق بحسب ظاهره فإن إفسـاد          

 يفسد الصوم كـالخروج مـن     ال )9(مام لجواز كونه    ،االعتكاف ال يستلزم إفساد الصوم ليلزم قضاؤه      
 فيجب لذلك اسـتئناف صـوم آخـر         ،لما فسد وجب قضاؤه    أنه    وغاية ما يصحح بأن يراد     ،المسجد

فـال  ، وهذا ال يقتضي أن لزوم القضاء للزومه في الصوم بل بـالعكس        ،  ضرورة اشتراط الصوم له   
 العشر  ي المسنون أعن  لو شرع في   أنه    النظر ، ومقتضى يلزم القضاء إال في منذور أفسده قبل إتمامه       

 الصالة  نفل على قول أبي يوسف في الشروع في          تخريجاً ، ثم أفسده أن يجب قضاؤه     ،واخر بنيته آلا
  .)10( ال على قولهما أربعاًناوياً

                                                
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] على رواية الحسن إنما هو للزوم القضاء [)1(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] الصوم [)2(
 .تكرار، وهو خطأ) أ(في  )3(
 ).أ(المعقوفتين ليست في ما بين ] يكون[ )4(
 .مسند، وما أثبته أصح) أ، ب(في  )5(

 ).ب من أ/ 260(نهابة * 

 .شروطه، وما أثبته أصوب) أ( في )6(
 ).ب(ما بين المعقوفتين ليست في ] بال موجب [)7(
 .فاالعتكاف) ب(وفي ) أ، ج( فالعتكاف هكذا في )8(
 .بما) ب، ط(في  )9(
ابن مازة، المحـيط    ) 349/ 1(الزيلعي، تبيين الحقائق    ) 2/109(البدائع  ) 3/117 (السرخسي، المبسوط : انظر )10(

 ).3/385(حاشية ابن عابدين ) 2/323(ابن نجيم، البحر الرائق ) 2/584 (البرهاني
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 ]تفريعات على االعتكاف[
ا  أن أعتكف هذ    هللا علي  :ثم قال ،   للصوم  ناوٍ غير أو   ، متطوعاً لو أصبح صائماً   أنه   ،ومن التفريعات  

وعند أبـي يوسـف     ،   يصح منه نية الصوم لعدم استيعاب النهار       وإن كان في وقتٍ   ،  ال يصح ،  اليوم
، وهذا أوجه ،  فإن لم يعتكفه قضاه   ،  فإن كان قاله قبل نصف النهار لزمه      ،   أقله أكثر النهار   :رحمه اهللا 

 .)1(فيجب التعويل عليه والمصير إليه لما ذكرنا بقليل تأمل
 وحمل صـاحب  ، وجهه من السنة وذكرنا آنفاً، ذكر وجهه من المعنى   ،ل الخ  وفي رواية األص   :قوله
 جاء مصـرحاً   أنه    وما تمسك به من    ،اعتكف من ثاني الفطر دعوى بال دليل       أنه    إياه على  )2(التنقيح

حين أفطر   أنه    فاقتضى ها بعد م لِ ملزوملما   )3(ألن مدخول ،  عليه ال له  ) فلما أفطر اعتكف   (في حديث 
 .)4( نزاع بالاعتكف

 
 ]شرط االعتكاف في المسجد، صفته وفضله[

 رضـي اهللا     أسند الطبراني عن إبراهيم النخعي أن حذيفـة        ، لقول حذيفة رضي اهللا عنه الخ      : قوله
 من قوم بين دارك ودار أبي موسى يزعمـون     )6( تعجب )5(أال: ( رضي اهللا عنه    قال البن مسعود   عنه

 أنه   أما أنا فقد علمت    : قال ،)10(نسيت وأُ )9(حفظوا أو   ،)8( وأخطأت  فلعلهم أصابوا  : قال ،)7(أنهم عكوف 
 .)11()ال اعتكاف إال في مسجد جماعٍة

                                                
 ).2/110(البدائع ) 385/ 3(حاشية ابن عابدين ) 349/ 1(حاشية الشلبي : انظر )1(
 ).4/489( الراية نصب) 2/372(تنقيح التحقيق :  انظر)2(
 .المدخول، والصواب ما أثبته) أ، ج( في )3(
 .تراٍخ) أ( في )4(
 .أال) أ(في  )5(
 .، وهو الصواب كما في الطبراني)ج، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] االن [)6(
 ].معتكفون[في الطبراني  )7(
 .وأخطأوا) أ( في )8(
 .واحفظوا) أ(في ) 9(
 .لو نسيت) ب(نسيت، وفي ) ج(وليست، وفي ) أ( في )10(
نصـب  : وإبراهيم النخعي لم يدرك حذيفة رضي اهللا عنه، انظـر         ) 9/301 – 9509،  9508(رواه الطبراني    )11(

وفيه ابن سعيد البلخي، قال     ) 2/96(أخرجه أبو بكر الشافعي في الفوائد       : وقال الشيخ األلباني  ). 4/490(الراية  
 .وإسنادها مرسل): 2/173(قال في المجمع . تركوه: لكاشفضعيف جداً، وقال الذهبي في ا: الحافظ
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 )1(]اهللا تعـالى البـدع     إلى   روإن أبغض األم  : ([وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال        
 .)2()وإن من البدع االعتكاف في المساجد التي في الدور

 أخبرني   وعبد الرزاق في مصنفيهما أخبرنا سفيان الثوري)3(وروى ابن أبي شيبة
ال : ( قـال  رضـي اهللا عنـه      عن علي  )6( عن أبي عبد الرحمن السلمي     ة بن عبيد  )5( عن سعد  )4(جابر

 . في رواية عائشة رضي اهللا عنها مرفوعاً* وتقدم، ) إال في مسجد جماعٍة)7(اعتكاف
 قيـل   ،الصلوات الخمـس    فيه ىصلجوز إال في مسجد ي    ال ي  أنه    وعن أبي حنيفة رحمه اهللا     :قوله 

 **  أن : وعـن أبـي يوسـف      ، فيه الخمس  )8(]يصل [ أما الجامع فيجوز وإن لم     ،أراد به غيرالجامع  
 . مسجد الجماعة والنفل يجوز)10( إال في ال يجوز)9(]الواجب [عتكافاال

                                                
 .وهي غير مستقيمة وما أثبته هو الصحيح] مور أنه البدعإن أبغض األ) [أ( هذه الجملة في )1(
 ).4/491(نصب الراية : باب االعتكاف في المسجد، وانظر) 4/316(رواه البيهقي  )2(
ال اعتكـاف إال    (ال اعتكاف إال مسجد يجمع فيه بلفظ        : اب من قال  ب) 2/337 – 9670رقم  (رواه ابن أبي شيبة      )3(

رجاله : من حديث حذيفة الطبراني في الكبير وقال      ) 2/173(وذكر نحوه الهيثمي في الزوائد      ). في مصر جامع  
 -9670(ورواه ابن أبي شـيبة    . ورواه الطبراني في الكبير وسنده صحيح إلى إبراهيم النجعي        . رجال الصحيح 

 وجاء في سنده حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي اسحق عن الحارث عن علي وعن جابر عن سعد عن                    )2/337
باب ال جوار إال    ) 346 /4 – 8009(عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي اهللا عنه، ورواه عبد الرزاق              

، إسناده ضعيف   )181 – 2339(في جماعة، ورواه الدا رقطني جزء من قوله لعائشة رضي اهللا عنها مرفوعاً              
 .وفيه الحجاج بن أرطأة، ضعيف) 4/315(أخرجه البيهقي عن عروة به 

ما لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر    : ، قال أبو حنيفة    أبو عبد اهللا جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفي            )4(
ضـعيف مـن   :  بالرجعة، كذبه العلماء بعد أن وثقوه وأخذوا عنه الحديث، وقال الحافظ          الجعفي، رافضي يؤمن  

 ).59 (الخزرجي، الخالصة) 1/123 (ابن حجر، تقريب التهذيب:  انظر).هـ128توفي سنة (الخامسة 
مي سعد بن عبيـدة السـل  :  في جميع النسخ سعيد بن عبيد، وهو خطأ والصواب ما في مصنف ابن أبي شيبة أنه          )5(

، ثقة من الثامنة، كان يرى رأي الخوارج ثم تركه، وثقه ابن معين والنسائي وابن حبان والعجلي، وقـال   الكوفي
ابـن  ) 3/478 (ابن حجر، تهـذيب التهـذيب     : انظر. ثقة كثير الجديث  : يكتب حديثه، وقال ابن سعد    : أبو حاتم 

 ).1778/رقم(المقتنى ) 1/388( حجر، تقريب التهذيب
، من التابعين، ثقة ثبت، أقرا الناس دهراً، زعم شعبة أن عبد الرحمن              عبد الرحمن السلمي، عبداهللا بن حبيب      وأب )6(

        5/9(الثقات ) 3621ت(التقريب : انظر). هـ174توفي سنة (، لم يسمع من عثمان وال عبد اهللا سمع من علي (
 ).2681ت(الكاشف 

 .ال عتكاف، والصواب ما أثبته) ج(االعتكاف، وفي ) أ(في  )7(
 ).ب من ب/ 263(نهاية * 

 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] يصل [)8(
 ).أ من ج/ 226(نهاية ** 

 ).ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] الواجب[ )9(
 ).ط(ما بين المعقوفتين هكذا في ] في غير [)10(
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 معلـوم وتصـلى فيـه     أن كل مسجد له إمام ومـؤذن : رحمه اهللاوروى الحسن عن ابن أبي حنيفة   
ال اعتكـاف إال فـي      ( لقوله عليه الصالة والسالم      :قال،  وصححه بعض المشايخ  ،  الخمس بالجماعة 

 رضي اهللا عنه ة ومعنى هذا ما رواه في المعارضة البن الجوزى عن حذيف)1()مسجد له أذان وأقامة
عتكـاف فيـه    مؤذن فاال كل مسجد له إمام و    : سمعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       : (قالأنه  
  .)2()يصح

 
 ]عتكافأفضل المساجد لال[

 ،)3(ثم مسجد األقصى  ،   ثم مسجد النبي صلى اهللا عليه وسلم       ،عتكاف في المسجد الحرام   ثم أفضل اال   
 إلى  لئال يحتاج ،  فإن لم يكن ففي مسجده أفضل     ٍة،  صلي فيه الخمس بجماع    إذا كان ي   : قيل ،ثم الجامع 
 .)4(هله أكثرثم كل ما كان أ، الخروج

 

                                                
 .الضحاك لم يسمعه من حذيفة رضي اهللا عنه: وقال) 179ص /2332( رواه الدارقطني )1(
: وقـال بعـد ذكـر السـند     ) 2/200 / 2332(انظر تخريج الحديث السابق حديث حذيفة أخرجة الدار قطنـي            )2(

 يابـن مـازة، المحـيط البرهـان      ) 1/349(الزيلعي، تبيين الحقـائق     : وانظر. والضحاك لم يسمعه من حذيفة    
)2/584.( 

 - 8016(وعبد الرزاق في المصنف     ) 4/316(رواه البيهقي   ...) ال اعتكاف إال في المساجد الثالثة     (في الحديث    )3(
-2786رقم  (ذكره األلباني في الصحيحة     . مسجد جماعة : أو قال : وزاد) 9/350-9511(والطبراني  ) 4/348
عتكـاف  لباني مرجحاً االحتجاج بهذا الحديِث شرطَ اال      مع اآلثار الموافقة له وكلها صحيحة، ثم قال األ        ) 6/667

عتكاف وصفته، كما تـراه مبسـوطاً فـي    واعلم أن العلماء اختلفوا في شرطية المسجد لال     : في المساجد الثالثة  
 والمحلى وغيرهما، وليس في ذلك ما يصح به سوى قوله           - مصنف ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق        -المصنفين  

 َأنْتُمومقتضى األصـول       تعالى ﴿و ،اِجِد﴾ وهذا الحديث الصحيح، واآلية عامة، والحديث خاصسِفي الم اِكفُونع 
أن يحمل العام على الخاص، وعليه فالحديث مخصص لآلية ومبين لها، وعليه يدل كالم حذيفة وحديثه، واآلثار           

ال اعتكاف إال في مسحد     : ابن المسيب في ذلك مختلفة أيضاً، فاألولى األخذ بما وافق الحديث منها، كقول سعيد             
العوايشة، حسين بن عـودة، الموسـوعة الفقهيـة         : انظر. أخرجه ابن أبي شيبة، وابن حزم بسند صحيح       .نبي

وهذا الترجيح : قلت. م، بيروت2002هـ1423، 1دار ابن حزم، ط  ) 355-3/354(الميسرة في الكتاب والسنة     
 .العتكاف في المساجد عامةً لقوة األدلة التي نصت على جواز افيه نظر

الزيلعـي،  ) 221 /1(فتاوى قاضيخان   ) 1/349(الكاساني، بدائع الصنائع    ) 3/117 (السرخسي، المبسوط :  انظر )4(
) 1/195(الموصلي، االختيـار لتعليـل المختـار        ) 2/324(ابن نجيم، البحر الرائق     ) 349/ 1(تبيين الحقائق   

 ).2/491(نصب الراية ) 1/161(ي فتاوى السغد) 3/387(حاشية ابن عابدين 
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 ]في اعتكاف المرأة وشروطه[
في مسجد   أو   عتكفت في الجامع  اولو  ،   أي األفضل ذلك   ، أما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها      : قوله
 .)2(الكراهة قاضيخان  ذكر. وهو مكروه،)1(هو أفضل من الجامع في حقها جازوحيها 

علـى  ،  نفالً أو   عتكفت واجباً ابيتها إذا   نفس البيت من مسجد      إلى   وال،  وال يجوز أن تخرج من بيتها     
  ،)3(رواية الحسن

وال تعتكف إال بإذن زوجها فإن لم يأذن كان له أن يأتيها وإذا أذن لم يكن له أن يأتيهـا وال يمنعهـا         
 .وفي األمة يملك ذلك بعد اإلذن مع الكراهة المؤثمة قال محمد أساء وأثم

 
 ]ما يجوز وما ال يجوز للمعتكف[

: * روى الستة في كتبهم عن عائشة رضى اهللا عنها قالـت           ،لحديث عائشة رضى اهللا عنها     ف :قوله 
 وكان ال يدخل البيت إال      ،)4(هلُجرُأرأسه فَ  ي إل يدنعتكف ي اكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا         (

 اً اهللا عنها أيضي وتقدم في حديث عائشة رض)5()لحاجة اإلنسان

                                                
ة يجب أن يكون في المسجد الجامع، ألن من صح اعتكافـه  أفاعتبروا أن االعتكاف للمر   :  خالف في ذلك الشافعية    )1(

ـ             للصـالة لـيس   أفي المسجد لم يصح اعتكافه في غير المسجد كالرجل، وألن مسجد بيتها وهو المعتزل المهي
 نساء النبي صلى اهللا عليه وسلم كن يعتكفن في المسجد ولو كفى             ننب فيه، وأل  بمسجٍد، بدليل تغييره ومكث الج    

: انظـر . بيوتهن لكانت لهن أولى، والقديم يصح ألنه مكان صالتها كما أن المسـجد مكـان صـالة الرجـل                  
 ).3/211(نهاية المحتاج ) 1/405(مغني المحتاج ) 2/567(الوسيط ) 1/350 (الشيرازي، المهذب

 ).2/584 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 221 /1(فتاوى قاضيخان : انظر )2(
ي مسجد الجماعة على الروايتين     فوهذا اليوجب اختالف الروايات، بل يجوز اعتكافها        ): 2/112(قال في البدائع     )3(

بين  اًصحابنا، والمذكور في األصل محمول على نفي الفضيلة ال على نفي الجواز، توفيق            أ بال خالٍف بين     جميعاً
ونحن نقول هذه قربة خصت في المسجد ولكن مسجد بيتها له حكم المسجد في حقهـا                ... الروايتين وهذا عندنا  

) 1/350(الزيلعي، تبيـين الحقـائق      ) 3/119 (السرخسي، المبسوط ) 2/112(البدائع  : في حق االعتكاف انظر   
 ).1/161(فتاوى السغدي ) 1/196(ار الموصلي، االختيار لتعليل المخت) 2/324(ابن نجيم، البحر الرائق 

 ).أ من أ/ 261(نهاية * 

 ).2/202(النهاية في غريب الحديث . التَّرجل والتَّرجيل، تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه: أرجله )4(
بـاب جـواز   ) 728ص/ 684(باب ال يدخل البيت اال لحاجة، ورواه مسلم       ) 158ص   / 2029(رواه البخاري    )5(

ورواه أبو داود   . ن فيه آتكاء في حجرها وقراءة القر    رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها، واال     غسل الحائض   
باب المعتكـف   ) 1727ص   /804( ورواه الترمذي    ،  باب المعتكف يدخل البيت لحاجته    ) 1406ص   /2467(

لـه،  سـه ويرج  أباب ما جاء في المعتكف يغسل ر      ) 2582ص / 1778(م ال، ورواه ابن ماجه      أيخرج لحاجته   
 .س زوجهاأباب غسل الحائض ر) 2111ص  / 387(ورواه النسائي 
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 ]مسجدعتكاف في الشرط اال[
  رحمـه اهللا هذا على وجه اإللزام على عمومه فإن الشافعي  ،   مشروع عتكاف في كل مسجدٍ    اال :قوله

 .)1(يجيزه في كل مسجد
دونهـا إذا كـان    أو ،صلى فيه الخمس بجماعـةٍ  ي يجوز إال في مسجٍد)2(]إذ ال[، وأما على رأينا فال  

ـ ي الم فِ ونفُاِك ع متُنَْأ و نهوراِشبا تُ لَو﴿ فال يكون التمسك على العموم بقوله تعالى      ،  جامعاً 3(﴾ِداِجس( 
 .كما فعله الشارحون صحيحا على المذهب

  فـإذا صـح    ،إلزاما بالـدليل   أو   ، الجامع جائز في الجملة باالتفاق      في غير   أن االعتكاف  :والحاصل
األمـر   إلـى    نظـرا [  وهي هنا متحققة   ، بقاء االعتكاف  )5( ذلك الضرورة مطلقة للخروج مع     )4(بعدف

 .)6(]بالجمعة
 

 ]صالة الجمعة إلى الخروج من المعتكف[
ـ ﴿ علـى إدراكهـا مـن بـاب           ينبغي جعل هذه الجملة عطفاً     ، قبلها أربعاً  يويصل:  قوله اٍتافَّص 

وِبقْيض7(﴾ن( ﴿اإلِ ِقاِلفَو صاِحب و اللَِّلِعاج َلياً﴾نَكَ س)أن  إلـى  فينحـل  [بمعنى قابضـات وجاعـل   )8
 وهـذا   ، يحكم في ذلـك رأيـه      ، قبلها سٍت أو    وصالة أربعٍ  ، في وقت بحيث يمكنه إدراكها     )9(]يخرج

                                                
والذي تقام به الجمعة أولى من غيـره،  .... أن االعتكاف يختص بالمسجد ويجوز الجامع   :  مذهب السادة الشافعية   )1(

يجابه لكثرة الجماعة فيـه، ولالسـتغناء عـن الخـروج           إخروجاً من خالف جماعٍة من الصحابة وغيرهم في         
) 2/147(م  األ: انظـر . عة، وقد أومأ في القديم إلى اشتراط الجامع، والمذهب المشهور والصحيح ما سبق            للجم

نهايـة  ) 1/450(مغني المحتـاج    ) 2/568(الوسيط  ) 2/392(روضة الطالبين   ) 1/350 (الشيرازي، المهذب 
 أن كال المـذهبين متفقـان   حناف والشافعية نرىإن التدقيق والنظر في كال مذهبي األ  : قلت). 3/210(المحتاج  

 .إلى حد كبير
 ).أ، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] إذ ال [)2(
 .187: ية سورة البقرة، اآل)3(
 .بعد) أ(في  )4(
 .من) أ، ج( في )5(
 ].باالتفاق أو إلزاما بالدليل[ويوجد مكانها ) ب(ما بين المعقوفتين ليست في ] نظرا إلى األمر بالجمعة[) 6(
 .19: الملك، اآلية سورة )7(
 .96:  سورة األنعام، اآلية)8(
 .، والصواب ما أثبته]فينحل إلى الخروج) [ب(وفي ) أ(ما بين المعقوفتين هكذا في ] فحلَّ على [)9(
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 ألن السنة إنمـا تصـلي قبـل خـروج           ،)1(لخطبةايستلزم أن يجتهد في خروجه على إدراك سماع         
 .)2(الخطيب

أه عـن  جزأصرحوا بأنه إذا شرع في الفريضة حين دخل المسجد         ،   المسجدِ  والركعتان تحيةَ  :قوله 
 فهذه الروايـة    ، وكذا السنة  ،غيرها في تحققها   إلى    فال حاجة  ، ألن التحية تحصل بذلك    ،تحية المسجد 

مبنية على أن كون الوقت مما يسع فيه السنة وأداء الفرض بعـد              أو   ضعيفةهي رواية الحسن إما     و
وال يمكنه أن يبـدأ  ، فقد يدخل قبل الزوال لعدم مطابقة ظنه،  ال قطعاً  قطع المسافة مما يعرف تخميناً    

 . فينبغي أن يتحرى على هذا التقدير ألنه قلما يصدق الحزر،بالسنة فيبدأ بالتحية
 : أبي حنيفة رضي اهللا عنـه      *منهم من جعل قول   ،   على حسب االختالف   ستاً أو    وبعدها أربعاً  :قوله

   قول أبي يوسـف   أنه على )5(]الست[في   ومنهم من اقتصر  ،   ستٌ :)4( وقولهما ،)3(أن السنة بعدها أربع
 .)6( وقدمنا الوجه في باب صالة الجمعة للفريقين.رحمه اهللا

بصالتها  [)7(]فال يكون  [يعني فتتحقق الحاجة لها كما تحققت لنفس الجمعة       ،   وسننها توابع لها   :قوله
 في الجامع إال قـدر الحاجـة التـي جـوزت            يقعدوهو أن ال    ،   لما هو األولى    مخالفاً )8(]في الجامع 

                                                
 .اليماع للخطبة) ط(في  )1(
د جعـل البخـاري     وحول السنة القبلية للجمعة فالحديث حول سنيتها قديماً حديثاً، وق         . الخطبة، وهو خطأ  ) أ( في   )2(

-2/254(وأنقل قول ابن قدامة المقدسـي فـي المغنـي      ). 937/73" (باب الصالة بعد الجمعة وقبلها    " عنواناً  
فأما الصالة قبل الجمعة فال أعلم فيه إال ما روي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يركع من قبل                     ): 165

، وروى عمرو بن سعيد عن )2543ص/ 1129(ن ماجة رجه ابخ أ– ال يفصل في شيء منهن      -الجمعة أربعاً   
: ا فصلوا أربعاً، قال أبو بكـر  وأبيه، كنت أبقى أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فإذا زالت الشمس قام             

أزالت الشمس بعد ؟ ويلتفت وينظر فإذا زالـت الشـمس           : كنا نكون مع حبيب بن أبي ثابت في الجمعة فيقول         
الجمعة، وعن أبي عبيدة عن عبد اهللا بن مسعود، أنه كان يصلي قبـل الجمعـة أربـع                  صلى األربع التي قبل     

أسد اهللا، محمـد ظـاهر، فضـائل        : انظر تفصيل المسألة مع مناقشة األدلة     . رواه سعيد . ربعأركعات وبعدها   
ز، مكتبة نزار مصطفى البـا    ) 310-303( خصائصها، دراسة مقارنة في المذاهب األربعة        –الجمعة أحكامها   

 .م، مكة المكرمة، الرياض2006هـ1427، 2ط
 ).أ من ب/ 264(نهاية * 

إذا : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم  : عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال    ) 815ص/ 2036( روى مسلم    )3(
 . باب الصالة بعد الجمعة-كتاب الجمعة) صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً

 .قولهم) ج( في )4(
 ].على الست) [ب(، وفي )أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] الست [)5(
 .طبعة دار الفكر) 2/70(الكمال بن الهمام، فتح القدير : بالفريقين، انظر) أ(في  )6(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] فال يكون[ )7(
 .بته أصوبوما أث] لصالتها بالجامع) [أ(ما بين المعقوفتين في ] بصالتها في الجامع [)8(
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 ، ألن خروجه كان لمجوز فلم يبطله      ، حاجة لم يبطل اعتكافه    )1(غيرلوإال فلو استمر هو فيه      ،  جهخرو
ألن ، )3(تم في مكان الشـروع  إال أن األولى أن ي    ، بعد الحاجة في محل االعتكاف فال يبطل       )2(ومقامه

 فإن  ،محال مختلفة  النفس منه في     )4(] على زحَأ[إتمام هذه العبادة في محل الشروع وهي عبادة تطول          
 فـي  إذا شرع في عبـادةٍ  أنه وألن الظاهر،  واحٍد لها من كد التقيد بالعبادة في مكانٍ     في هذا ترويحاً  

 .)5(لزام تقيد به حتى يتمها فيكون كاإلخالف بعد االمكاٍن
 

 ]عتكاففيما يفسد اال[
فسـاد بمـا إذا كـان        ال :وتقييده في الكتاب  ،  نهار أو    من المسجد ساعة من ليل     *  ولو خرج  :قوله

 .إذا كان لعذر ال يفسد أنه يفيد، بغير عذر الخروج
خـاف   أو   ،أخرجه سـلطان   أو   ،مسجد آخر  إلى    بعضهم فيما إذا خرج النهدام المسجد      )6(بنىوعليه  

 .على متاعه فخرج
 .ألداء شهادة أو ،لنفير عام أو ، تعينت عليه)7(وحكم بالفساد إذا خرج لجنازة وإن

 بـأن أخرجـه   مكرهـاً  أو  )9(]أو ناسياً  [ أن الخروج عامداً   : والخالصة )8( قاضيخان وىاوالذي في فت  
 عنـد فسد اعتكافه   ،  خرج لعذر المرض   أو   ،خرج لبول فحبسه الغريم ساعةً     أو   ،الغريم أو   ،السلطان

 .أبي حنيفة رحمه اهللا

                                                
 .بغير، وكالهما صحيح) ط(في  )1(
 .مقامه، بدون الواو، ومعها أصح للسياق) أ(في  )2(
 .الشرع) أ( في )3(
 ].في حمل) [ج(وفي ) أ، ب،(ما بين المعقوفتين هكذا في ] أحمز على[ )4(
) 222-1/221(ان  فتاوى قاضـيخ  ) 2/114(البدائع  ) 3/117 (السرخسي، المبسوط : لتزام، انظر اال) ج، ط (في   )5(

) 2/324(ابن نجـيم، البحـر الرائـق        ) 2584 (ابن مازة، المحيط البرهاني   ) 1/350(الزيلعي، تبيين الحقائق    
 ). 3/388(حاشية ابن عابدين ) 3/747(العيني، البناية في شرح الهداية 

تخرج إلى منزلها إال    وأما المرأة إذا اعتكفت في مسجد بيتها ال         ) : 2/114(وبخصوص المرأة قال في البدائع       
 . لحاجة االنسان، ألن ذلك في حكم المسجد لها على ما بينا

ن ترجع  أ في المسجد فطلقت، لها      ولو كانت المرأة معتكفةً   ) 1/351( وقال الزيلعي في الزيلعي، تبيين الحقائق       
 .إلى بيتها وتبني على اعتكافها

 ).ب من ج/ 226(نهاية * 

 .شيء) ج(مشى، وفي ) ب، ط(في  )6(
 .أو) أ( في )7(
 ).2/585( ابن مازة، المحيط البرهاني) 1/222(فتاوى قاضيخان :  انظر)8(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] أو ناسياً [)9(
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فأفـاد  ،  )1( بأنه ال يغلب وقوعه فلم يصر مستثنى عن اإليجاب         :وعلل قاضيخان في الخروج للمرض    
وتقـدم فـي حـديث      ،  شهد جنـازةً   أو   ،وعن هذا فسد إذا عاد مريضاً     ،  هذا التعليل الفساد في الكل    

ال  أنه    إال ، يفسد لو تعين عليه صالة الجنازة أيضاً      أنه    فأفاد *   النهي عنه مطلقاً   رضي اهللا عنها  عائشة
ـ يفسد ألنـه لـم ي       أنه إال،   به كالخروج للمرض بل يجب عليه الخروج كما في الجمعة          يأثم  )2(رص

 .حيث لم يغلب وقوع تعين صالة الجنازة على واحد معتكف، مستثنى
   أو  ،حريٍق أو   ،وعلى هذا إذا خرج إلنقاذ غريقٍ     ،   وقوعها فكانت مستثناةً    بخالف الجمعة فإنه معلوم 

، آخر يفسـد  إلى  المسجد فخرج)3(هدمتإذا  أنه :وهذا المعنى يفيد أيضاًيأثم،  نفيره يفسد وال    عم جهاٍد
ألنه ليس غالب الوقوع ونص على فساده بذلك قاضيخان وغيره وتفرق أهله وانقطاع الجماعة منـه         

 .)4(مثل ذلك
  إذا خـرج سـاعةً      وأما في قول أبي حنيفة فاعتكافه فاسد       :ونص الحاكم أبو الفضل فقال في الكافي      

وإال لكـان    ، يغِلب مسقطٌ لإلثم ال للبطالن      العذر الذي ال   فالظاهر أن ،  جمعٍة أو   بوٍل أو   )5(لغير غائطٍ 
 .)8( اعتبار الصحة معه في بعض األحكام ألنه عذر ثبت شرعاً)7(فسادل ا)6(النسيان أولى بعدم

 
 ]فيما يباح للمعتكف[

   أو   ،بعض أهله ليغسله   إلى   ج رأسه من المسجد   ِرخْ وال بأس أن ي يركما تقدم من فعلـه عليـه       ،  هلَج
وصعود المئذنة  ،   بحيث ال يلوث المسجد ال بأس به       له في المسجد في إناءٍ    س وإن غَ  ،مالصالة والسال 

ألن ،   هذا في حق المؤذن    :وقال بعضهم ،  إن كان بابها من خارج المسجد ال يفسد في ظاهر الرواية          

                                                
 ).1/222(فتاوى قاضيخان :  انظر)1(

 ).ب من أ/ 261(نهاية * 

 .يعيبر) أ( في )2(
 .انهدم) ب، ط(في  )3(
 .المصدر نفسه:  انظر)4(
 .غاية) أ، ب(في ) 5(
 .لعدم) ب(في  )6(
 .اإلفساد) ب وط(في  )7(
الموصلي، ) 2/585( ابن مازة، المحيط البرهاني   ) 2/114(البدائع  ) 120 – 3/117 (السرخسي، المبسوط : انظر)8(

حاشية ابـن   ) 1/161(فتاوى السغدي   ) 1/212 (الشيخ نظام، الفتاوى الهندية   ) 1/196(االختيار لتعليل المختار    
 ).3/388(بدين عا
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  قول الكـل    أنه   : قاضيخان ، وصحح  فيفسد اعتكافه  )1(أما غيره ،   فيكون مستثنى  خروجه لألذان معلوم
 .)3( اإلمام)2(مذهبل حق الكل وال شك أن ذلك القول أقيس في

 آخر  إذا لم يكن شاهد    أنه   وتأويله،   المعتكف يخرج ألداء الشهادة    :وفي شرح الصوم للفقيه أبي الليث     
  . حقه)4(ويتفي

 ، له الخـروج إال إذا خـاف فـوت الحـج    * وال يجوز، إذ ال ينافيه،  لزمه ولو أحرم المعتكف بحجٍ   
 مـن   فإن أمكنه أن يغتسل في المسجد     ،  ولو احتلم ال يفسد اعتكافه    ،   ويستقبل االعتكاف  ئٍذفيخرج حين 

 .)5(وإال خرج فاغتسل ثم يعود،  فعل تلويٍثغير

                                                
 .غير) أ(في ) 1(
 .بمذهب) ط( في )2(
 ).2/585( ابن مازة، المحيط البرهاني) 1/223(انظر فتاوى قاضيخان  )3(
: انظـر . هلـك وذهـب   : توى المـال  : بِرغيضيع قال في الم   : أي: ويتوي. فيقوي، وهو خطأ  ) أ، ب، ج  ( في   )4(

     زي، أبو الفتح ناصر الدين، المِرب في ترتي  غالمطر ِرب، مادة   غب الم)تحقيق محمـود فـاخوري، عبـد       ) تَِوي
 .م، حلب، سورية1979هـ1399، مكتبة أسامة بن زيد، 1الحميد مختار، ط

 ). ب من ب/ 264(نهاية * 

الزيلعي، تبيين الحقـائق    ) 1/374(السمرقندي، تحفة الفقهاء    ) 126،  125،  3/118 (السرخسي، المبسوط : انظر )5(
حاشـية ابـن    ) 1/212 (الشيخ نظام، الفتاوى الهنديـة    ) 1/196(ختيار لتعليل المختار    الموصلي، اال ) 1/351(

 ).3/389(عابدين 
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 فيها القيـاس    حج ألنه ليس من المواضع المعدودة التي ر       ،يقتضي ترجيحه  ، وهو االستحسان  :قوله
 مـن   واسـتنباطٌ ،   بالضرورة كما ذكره المصنف    )2(]نثم هو من قبيل االستحسا    [،  )1(على االستحسان 

 الـبطء تتخلـل     )4(وبقدر،   التؤدة )3(]بل يمشي على   [سرع المشي الغائط أن ي   إلى   عدم أمره إذا خرج   
محـل  ي غير   فوبذلك يثبت قدر من الخروج      ،  السكنات بين الحركات على ما عرف في فن الطبيعة        

ألن ،   الليلـة  )5(فاصل بينه وبين الكثير أقل من أكثر اليـوم أو          فجعلنا ال  ،م أن القليل عفو   ِلعفَ،  الحاجة
 )6(وأالسوق للعـب     إلى   وأنا ال أشك أن من خرج من المسجد       ،   بالنسبة إليه  مقابل األكثر يكون قليالً   

 أنا  ، يا رسول اهللا   :ثم قال ،   قبل نصف النهار كما هو قولهما      )7(]ما[ إلى   القمار من بعد الفجر    أو   اللهو
  .)8( ما أبعدك عن العاكفين:الق، معتكفٌ

 أو   هي الضـرورة الالزمـة     )9( التخفيف ها ب  فإن الضرورة التي يناط    ،ستحسانالوال يتم مبنى هذا ا    
 له فـي الصـالة      ضرأال يرى أن من ع    ،   ليس بذلك  ومجرد عروض ما هو ملجئٌ    ،  الغالبة الوقوع 

 صالته كما يحكم بـه مـع         ببقاءٍ مدافعة األخبثين على وجه عجز عن دفعه حتى يخرج منه ال يقال           

                                                
: فيها رأيان، أحـدهما   :  مسألة ترجيح القياس على االستحسان أو العكس، يقول الشيخ محمد أبو زهرة رحمه اهللا              )1(

اس، ومن سلك مسلك القياس يكون قد أخـذ         ستحسان أرجح من القي   ستحسان، وأن األخذ باال   اال: القياس، والثاني 
والذي يبدو لي أن موجب القياس ال يمكـن         ... بقول مرجوح، أم أنه ال يكون فيها عن أبي حنيفة إال قول واحد            

ستحسـان  أن يكون قوالً ألبي حنيفة، ألنه لم يؤثر عنه أنه رآه قوالً، وألن المأثور عنه أنه يترك القياس إلى اال                 
أصول : انظر. جماع أو للضرورة  ستحسان ما هو ترك القياس للحديث أو لال       ألن من أنواع اال   إذا قبح القياس، و   

. ستحسان يكون بقوة األثر ال بالخفاء والظهـور       والترجيح بين القياس واال   : وقال الزحيلي ). 270- 269(الفقه  
أن : الصـة الخزرجـي، الخ  ، و )4/319(البخاري، كشـف األسـرار    ) 2/741(أصول الفقه اإلسالمي    : انظر
ستحسان عند الحنفية ليس كما ظنه معارضوهم من أنه مجرد قول بال دليل، أو أنه قول بالهوى والتشهي، بل        اال

) 391(الخضري، محمد الخضري، أصول الفقـه  : انظر. قياس يعارض قياساً آخر، وقد يرجح عليه بقوة األثر     
وهذا مما ال ينكر، وإنمـا      : قول الغزالي ) 292(ري  ونقل الخض . تحقيق خيري سعيد، المكتبة التوفيقية، القاهرة     

 .ستنكار فيه إلى اللفظ، وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته استحساناًً من بين سائر األدلةيرجع اال
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] ثم هو من قبيل االستحسان [)2(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] بل يمشي على [)3(
 .بقدر، بدون الواو، والسياق يدل على ضرورة وجودها) أ، ب، ج(في  )4(
 .و، والصحيح أو) أ( في )5(
 .و) ط( في )6(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] ما [)7(
وبه علم أنه لم يسلم كونه استحساناً حتى يكون مما رِجح فيـه  : لةأ على مناقشة الكمال للمسقال ابن عابدين تعليقاً  )8(

 ).390/ 3(حاشية ابن عابدين : انظر. ياس على االستحسان كما أفاده الرحمتي فافهمالق
 .التحقيق، وهو خطأ) أ، ب(في في  )9(
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مع أنهمـا يجيزانـه لغيـر    ،  دون هذا ذلك معذوراًيموس،  تحقق الضرورة واإللجاء   )2( مع )1(السلس
  كان لحاجـة    سواء  ال يفسد مطلقاً    أن خروجه أقل من نصف يومٍ      )3(]هي [إذ المسألة ،  ضرورة أصالً 

 .ال بل للعبأو 
 ألن اهللا تعـالى يحـب األنـاة         *  الخروج اليسير بل   )4(]القفليس إلط  [وأما عدم المطالبة باإلسراع   

، الصالة وإن كان ذلك يفوت بعضها معه بالجماعـة  إلى حتى طلبه في المشي، والرفق في كل شيءٍ 
إذ هو  ،   لفضيلة الخشوع   لها كلها في الجماعة تحصيالً      عنه وإن كان محصالً    ى ونه )5(وكره اإلسراع 
 نفسه هللا تعالى متقيدا بمقـام      م ألنه سلَّ  ، في عموم أحواله   )6(]ثَم [يهاوالعاكف أحوج إل  ،  يذهب بالسرعة 

 في العبـادة  فهو في حال المشي المطلق له داخلٌ ،  )7(]ار للصالة نتظواال[العبودية من الذكر والصالة     
تحصيل الخشوع في حـال   إلى  فكان محتاجاً ، والمنتظر للصالة في الصالة حكماً     ،التي هي االنتظار  

ـ   ،نفس االعتكاف ال من الخروج      من وهي معدودةٌ ،   فكانت تلك السكنات كذلك    ،وجالخر م أن لِّ ولو س 
 )8(بـل بمـا  ، ليلٍة أو مقابله من بقية تمام يوٍم إلى  لم يلزم تقديره بما هو قليل بالنسبة مفسدٍ القليل غير 
 .)9(وف وأن الخروج ينافيهكُ فهموا معنى الع*  في نظر العقالء الذينيعد كثيراً

 أي لحاجته األصلية من األكـل  ، ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم لم يكن له مأوى إال المسجد           :قوله
 ألن إباحتـه فـي     ،استكثار األمتعة فال يجـوز     أو   اشترى لغير ذلك كالتجارة    أو   أما إذا باع  ،  ونحوه

 .)10(المسجد للضرورة فال يجاوز موضعها

                                                
 .السيلين) ب(سلس، وفي ) أ( في )1(
 .من) ج( في )2(
 ).أ، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] هي [)3(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] فليس إلطالق[ )4(

 ).أ من ج/ 227(ية نها* 
 .اإلشراع) ج(في  )5(
)6( ]ما بين المعقوفتين ليست في ] ثَم)ب، ط.( 
 .، وكال اللفظين يفيدان السياق]واالنتظار هللا) [أ( في )7(
 .فيما) ب( في )8(

 ).أ من أ/262(نهاية * 

الشيخ نظـام، الفتـاوى   ) 1/351(تببين الحقائق   ) 2/115(البدائع  ) 119 – 3/118 (السرخسي، المبسوط : انظر )9(
 ).3/390(حاشية ابن عابدين ) 1/212 (الهندية

 .مواضعها) أ، ب(في ) 10(
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 فإنه أخلص هللا سبحانه وفي إحضار السلعة شغله بهـا         ،  د عن حقوق العبا    ألن المسجد محرر   :قوله
 .)1( ضرورٍةمن غير

 فـي سـننه عـن       ةروى ابن ماج  ،  )جنبوا مساجدكم صبيانكم   (: لقوله صلى اهللا عليه وسلم     :قوله
جنبـوا   (: أن النبي صـلى اهللا عليـه وسـلم قـال     رضي اهللا عنه)3( عن واثلة بن األسقع    )2(مكحول

 وإقامـة   ، ورفـع أصـواتكم    ، وخصـوماتكم  )4(،]وبيعكم [، وشراءكم ،نكم ومجاني ،مساجدكم صبيانكم 
 هـ ا.)6()عم في الج)5(وهارم وج، واتخذوا على أبوابها المطاهر، وسل سيوفكم،حدودكم

عـن  )  بأخيك فيعافيـه اهللا ويبتليـك      )7(ال تظهر الشماتة  : (قال الترمذي في كتابه بعد روايته حديث      
 وقد سمع محكول مـن واثلـة وأنـس وأبـي هنـد      )8(]غريب [*نحسمكحول عن واثلة هذا حديث   

                                                
والمراد من البيع والشراء هو كالم اإليجاب والقبول من غير نقل األمتعة إلى المسجد، ألن ذلك                : قال في البدائع  ) 1(

أنه اليجـوز   : االعتكاف، وحكي عن مالكٍ   ممنوع عنه ألجل المسجد، لما في من اتخاذ المسجد متجراً ال ألجل             
ولنا عموميات البيع والشراء من الكتاب والسنة من غيـر فصـٍل بـين المسـجد       ... البيع والشراء في المسجد   

هال اشتريت خادماً ؟ قال كنت معتكفاً، قال        : أنه قال البن أخيه جعفر    : وغيره، وروي عن علي رضي اهللا عنه      
 جواز الشراء في المسجد، وأما الحديث فمحموٌل علـى اتخـاذ المسـاجد متـاجر       شار إلى أ. وماذا لو اشتريت  

: انظر. مكانمتعة اليها، أو يحمل على الندب واالستحباب توفيقاً بين الدالئل قدر اإل           كالسوق يباع فيها وتنقل األ    
لي، مراقي الفـالح    الشرنبال) 1/351(الزيلعي، تبيين الحقائق    ) 3/121 (السرخسي، المبسوط ) 2/117(البدائع  

 ).3/391(وحاشية ابن عابدين ) 140(
 وواثلة وأبا هنٍد الداري رضي اهللا عـنهم، ثقـة كثيـر              بن مالك  ، سمع أنس  أبو عبد اهللا مكحول الدمشقي الفقيه     ) 2(

ما أعلم بالشام أفقـه  : أبو حاتماإلرسال مشهور، كان عبداً فأعتق، روى عن أبي حنيفة والزهري وغيرهم، قال     
ـ 112توفي رحمه اهللا    (منه   ابن حجر،  ) 4/407(الجرح والتعديل   ) 1/107 (الذهبي، تذكرة الحفاظ  : انظر).  ه

 ).2/273 (تقريب التهذيب
 أبو األسقع واثلة بن األسقع بن كعب عامر الليثي، صحابي مشهور أسلم والنبي صلى اهللا عليه وسلم متجهز إلى                    )3(

ك، وخدمه ثالث سنين، وكان من أهل الصفة، شهد تبوك والمشاهد، سكن البصرة والشام، وشهد فتح دمشق           تبو
توفي رضـي اهللا    (بيت جبريل   : والمغازي في دمشق وحمص، ثم تحول إلى فلسطين ونزل بيت المقدس وقيل           

 ).9387/1373 (ابن حجر، اإلصابة) 5/444 (الجزري، ُأسد الغابة: انظر)  هـ85عنه سنة 
 ).أ(ليست في ] وبيعكم[ )4(
المقري، : انظر. وضع المداخن والمباخر فيها العود من أجل الرائحة الطيبة        : وجهروها، ومعنى جمروها  ) أ( في   )5(

 ).ج م ر(، مادةالمصباح المنير
اجـة  وضعفه األلباني في ضعيف سنن ابن م      . باب ما يكره في المساجد    ) 2521 ص   750رقم  ( رواه ابن ماجة     )6(

 ).59 ص 164رقم (
 .الشهادة، وهو خطأ) أ(في  )7(

 ).أ من ب/ 265(نهاية * 

 ).1903ص / 2506رقم (ما بين المعقوفتين ليست في جميع النسخ، وهو كذلك في السنن ] غريب[)8(
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 عـن عبـد   )3(ورواه عبد الرزاق حدثنا محمد بن مسلم. )2(ذكره في الزهد  رضي اهللا عنهم     )1(الداري
يـه   عن رسول اهللا صـلى اهللا عل  رضي اهللا عنه)5( عن مكحول عن معاذ بن جبل      )4(ربه بن عبد اهللا   

 .)6(وسلم فذكره
وروى أصحاب السنن األربعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهللا صلى اهللا عليه                  

ونهـى عـن   ،  فيه شـعر   )7(نشدي أو    فيه ضالةً  دشَنْوأن ي ،  نهى عن الشراء والبيع في المسجد     (وسلم  
ي رواه في اليـوم والليلـة       والنسائ،   حديث حسن  : قال الترمذي  )9() قبل الصالة يوم الجمعة    )8(التحلق

  .بتمامه وفي السنن اختصره لم يذكر فيه البيع والشراء

                                                
، ابن عم تميم الداري وأخوه ألمه، مشهور بكنيتـه، قـال ابـن     أبو هند برير أو بر بن عبد اهللا بن ربيع الداري           )1(

الحذاء، له صحبة ورواية عن النبي صـلى اهللا  : اسمه الليث بن عبد اهللا، قاله     : اسمه برير، وقيل  : وقيل: ماكوال
 ).1/260(اإلكمال ) 11017/1576 (ابن حجر، اإلصابة) 1/257 (الجزري، ُأسد الغابة: انظر. عليه وسلم

كتاب الزهد، بـاب    ) 1903ص  / 2506رقم  ) (ال تظهر الشماتة ألخيك فيرحمه اهللا ويبتليك      (واه الترمذي بلفظ     ر )2(
ال تظهـر الشـماتة     (بلفظ  ) 2546(هذا حديث حسن غريب، ورواه ابن ماجة        : ال تظهر الشماتة ألخيك، وقال    

كذا بالالم في خط المصنف وفـي       ) يكال تظهر الشماتة ألخ   : (قال في فيض القدير   ). ألخيك فيعاقبه اهللا ويبتليك   
ورواه ابـن حبـان فـي    ) 54-20/53(ورواه الطبرانـي  ) 411 / 6( فيض القدير–رواية بأخيك بباء موحدة  

 .ال أصل له من كالم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: وقال) 214-2/213(المجروحين 
ثقـة  : ما أضعف حديثة، قال ابن معين: دوق من الحادية عشرة، قال عبد اهللا بن أحمد، ص محمد بن مسلم الطائي  )3(

: انظر. ال بأس به، وابن عيينه أثبت منه، وكان إذا حدث من حفظة يخطيء، وإذا حدث من كتابه فليس به بأس       
 ).2/207 (ابن حجر، تقريب التهذيب) 9/442 (ابن حجر، تهذيب التهذيب

صوابه، أبو سهل عبدة بن عبد اهللا بن عبدة الصفار الخزاعـي          : ، قال ابن حجر في التقريب     هللاعبد ربه بن عبد ا     )4(
. مسـتقيم الحـديث   : صدوق،، وثقه النسائي والدارقطني وابن حبان في الثقات وقـال         :البصري، قال أبو حاتم     

 ).630/ 1 (جر، تقريب التهذيبابن ح) 6/460 (ابن حجر، تهذيب التهذيب: انظر
، من أعيان الصحابة، وكان إليه المنتهى في العلم باألحكـام           أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الخزرجي األنصاري        )5(

شـهد  ) الحرام معاذ أعلم أمتي بالحالل و   (والقران، من نجباء الصحابة وفقهائهم، قال عنه صلى اهللا عليه وسلم            
استشهد في الطاعون بـاألردن سـنة   (، وشهد العقبة وهو ابن ثماني عشرة سنة أو دونها، وشهد المشاهد،    اًبدر
الذهبي، ) 5/194 (الجزري، ُأسد الغابة  ) 8525/1252 (ابن حجر، اإلصابة  : انظر).  سنة تقريباً  35هـ وله 18

 ).1/19 (تذكرة الحفاظ
وقال الهيثمي في المجمع    .باب البيع والقضاء في المسجد وما يجتنب المسجد       ) 1/441-1726( رواه عبد الرزاق     )6(

 .وأخرجه الطبراني ومكحول لم يسمع عن معاذ) 2/26(
 .نشد) ط(في ) 7(
 .التخلق، وهو خطأ) ب( في )8(
 ص  322(ي  كتاب الصالة، باب كراهية إنشاد الضالة في المسجد، ورواه الترمـذ          ) 473/1258(رواه أبو داود     )9(

ورواه ابـن   .  الضالة والشعر في المسـجد     دكتاب الصالة، باب ما جاء في كراهة البيع والشراء وإنشا         ) 1672
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وروى الترمذي في كتابه والنسائي في اليوم والليلة عن أبي هريرة رضي اهللا عنـه قـال سـمعت                   
ـ  ال ر: فقولـوا ،يبتاع في المسجد أو   من رأيتموه يبيع  : (رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول       باهللا ح 

 حديث حسـن    :قال الترمذي )  اهللا عليك  دال ر : فقولوا ، في المسجد  ومن رأيتموه ينشد ضالةً   ،  جارتكت
  )1(].والحاكم وصححه [غريب ورواه ابن حبان في صحيحه

، ال يتخذ طريقـاً  وخصال ال تنبغي في المسجد ( في سننه عنه عليه الصالة والسالمةوروى ابن ماج 
 شْوال يهـ  وال يمر فيه بلحمٍ   [،   فيه نبل  )3(رنشوال ي ،   فيه بقوس  )2(نبضوال ي ،   فيه سالح  ر  وال  )4(]يء ن
 في كتاب الصالة    وقد قدمنا للمسجد أحكاماً   . )7(زيد بن جبيرة  بل  ِع وأُ )6() وال يتخذ سوقاً   فيه حد  )5(يحد

 .)8(تنظر هناك
 

                                                                                                                                              
، كتاب المساجد، باب النهي عـن  )2133ص/715(باختالف األلفاظ، ورواه النسائي    ) 2521ص   /749(ماجة  

 ).4/493( الراية نصب: انظر. البيع والشراء في المساجد وعن التحلق قبل صالة الجمعة
المسـتدرك  "والحاكم في [والموجود في نصب الراية ) أ، ب، ج(ما بين المعقوفتين ليست في  ] والحاكم وصححه [ )1(

 ). 2/56(صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، : وقال"  في البيوع–
اب البيوع، باب النهي كت)1784ص / 1321(، ورواه الترمذي    )1/219 -176(ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة       

: بلفظ عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قـال        ) 4/529 – 1651(عن البيع في المسجد وحسنه، ورواه ابن حبان         
داها اهللا عليك، فـإن     أال  : ثم من سمع رجالً ينشد ضالة في المسجد فليقل        : (سمعت رسول اهللا عليه وسلم يقول     

 .)لهذاالمساجد لم تبن 
:  انظر .جذب وتر القوس وتصويبه   : الحركة، ومعناه : ي، إذا جذبه، ثم أرسله ليرن، والنبض      أنبض الرام :  ينبض )2(

وقال صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي، ورواه البيهقـي          ) 2/56( ورواه الحاكم    ).نبض(لسلن العرب،مادة   
 ).1454/رقم (والطبراني في الكبير ) 1725/رقم(وعبد الرزاق ) 2/447(

 .لسان العرب، مادة نثر: انظر. والنثر ترك السيء بيدك ترمي به متفرقاً: رينث) ج، ط(في ) 3(
 .، وهي من أصل الحديث)أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] وال يمر فيه بلحٍم نئ[ )4(
 .يضرب) ج، ط(في  )5(
 .باب ما يكره في المساجد) 2521ص  / 748(رواه ابن ماجة  )6(
منكـر  : ، متروك، قال البخاريمحمود بن أبي جبِيرة بن الضحاك األنصاري المدني أبو جبِيرة زيد بن جبيرة بن      )7(

 ابن حجر، تقريب التهـذيب   : انظر. أجمعوا على ضعفه  : ال شيء، وقال ابن عبد البر     : الحديث، وقال ابن معين   
 ).127 (زرجي، الخالصةالخ) 1/273(

 ).3/121 (السرخسي، المبسوط دار الفكر،) 422-409( الكمال بن الهمام، فتح القدير : انظر)8(
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 ]النهي عن الصمت بقصد التعبد به[
 وعـن علـي   ،  )2(فإنه ليس في شـريعتنا    ،   به )1( تعبداً أي الصمت بالكلية  ،  كره له الصمت   وي :قوله 

ـ  ،   بعد احـتالم   متْال ي  (:عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال      ،  رضي اهللا عنه   إلـى  يـومٍ  ماتوال ص 
 . رواه أبو داود)3()الليل

 نهـى   :أن النبي صلى اهللا عليه وسلم     ( رضي اهللا عنه      عن أبي هريرة   )4( رحمه اهللا   وأسند أبو حنيفة  
 .)5() صوم الوصال وعن صوم الصمتعن

 
 ]ما يستحب للمعتكف فعله[

 واألنبيـاء علـيهم     ، وسير النبي صلى اهللا عليه وسـلم       ه، والعلم وتدريس  ، والحديث ،ويالزم التالوة  
 .)6(الصالحين وكتابة أمور الدين  وأخبار،الصالة والسالم

  
 ]عتكافما يفسد اال [

وضـمير محظـوره   ،  دواعيه الـوطء )8(]ضمير[ فمرجع )7(،دواعيهأي كال منهما من     ، ألنه :قوله 
وبعـدم  ،   في العبادة حرمة دواعيـه      الحكم باستلزام حرمة الشيء ابتداء     : الوجه ، وحاصل االعتكاف

                                                
 .تقيداً) ب(في  )1(
الزيلعي، تبيين الحقائق   : انظر. وهو صوم أهل الكتاب، فنسخ    ... الصمت المراد به صمت عبادة وهو منهي عنه       ) 2(

بما إذا اعتقده قربة، أما إذا لم يعتقـده  : وس، وخصه اإلمام حميد الدين الضريرأنه فعل المج  : ، وقالوا )1/351(
 ).3/149(المغني : انظر). 2/327(ابن نجيم، البحر الرائق : انظر. قربة، فال يكون

ذكره األلباني في صحيح أبـي     .  بإسناد حسن  تمباب ما جاء حتى ينقطع الي     ) 1437ص   / 2873( رواه أبو داود     )3(
 ).2497(داود 

، وعدي بـن حـاتم خطـأ، انظـر     )ب، ج، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] عن عدي بن حاتم عن أبي حازم   [)4(
 .الهامش التالي

: رواه أبو حنيفة في مسنده عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي الشعثاء عن أبي هريرة رضـي اهللا عـنهم                 )5(
 ).1/192( حنيفة يمسند أب: الحديث بلفظه، انظر

ابـن نجـيم،    ).1/196(الموصلي، االختيار   ) 1/351(الزيلعي، تبيين الحقائق    ). 3/121 (السرخسي، المبسوط : انظر
 ).1/223(فتاوى قاضيخان ) 3/392(حاشية ابن عابدين ) 2/327(البحر الرائق 

ط قـول النبـي     أخرج الطبراني في األوس   ): 383( قال الشيخ األلباني رحمه اهللا في صحيح الترغيب والترهيب           )6(
وله شـواهد يتقـوى بهـا،       ...) الصالة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر       (صلى اهللا عليه وسلم     

فأخرجه الطيالسي وأحمد والحاكم من طريقين عن أبي ذر رضي اهللا عنه، وأحمد وغيره من حديث أبي أمامـة    
 .رضي اهللا عنه، فالحديث حسن إن شاء اهللا

 .، وهو الصواب)ط(لمعقوفتين ليست في ما بين ا] نفسه[) 7(
 ).أ( ليست في )8(



 306

للتفاوت بين التحريم الضـمني     ،  استلزامها حرمة الدواعي إذا كانت حرمته ثابته ضمن ثبوت األمر         
 .د مأمور به والقصديضل

 غالبـاً،    وال  ليس قطعياً  *  ثبوتها مع قيام الحاجز الشرعي عنه      عندله الدواعي    وت ما وال شك أن ثب   
  هـو غيـر  إذ،  أنها طريق في الجملة فحرمت للتحريم القصدي لما هي دواعيـه ال الضـمني           غير

 فـي الطلـب إال      ملحـوظٍ ذلك غيـر    فكان  ،   المأمور به  )1(]ليس إال تحصيل  [مقصود بل المقصود    
إذ هـو  ي،  في االعتكاف قصدلوطِء ارف هذا فحرمة  إذا ع ،  دواعيه إلى   عدى الحرمة  فال تت  ،)2(لغيره

ـ با تُ لَو﴿ وهو قوله تعالى  ،   لنفسه  المفيد للحرمة ابتداء   يثابت بالنه  ـ َأ و نهوراِش ـ  متُنْ فُاِك عـ  ون ي  ِف
الم3(﴾ِداِجس( لَفَ﴿  ومثله في اإلحرام واالستبراء قال تعالىاآلية ﴾ثَفَا ر )4(. 

 )5()حيضـة ب حتى يسـتبرأن     الحيض وال   عنضالى حتى ي  بال تنكح الح   [(وقال عليه الصالة والسالم   
 )7(] لألمر الطالب للصـوم    يوالحيض ضمن [الصوم   وحرمة الوطء في  ،   فيها )6(]الدواعي إلى   فتتعدى

ـ ي الم ِفاءسا النِّولُِزتَاعفَ﴿ )8(﴾ِلياللَّ إلى اميوا الصٍمتِّ َأمثُ﴿ وهو قوله تعالى   فإن مقتضـاه  )9(﴾يِضِح
 فإن حرمة الفعل وهو الوطء هـي الثابتـة   ، بخالف األول، فحرمة الوطء تثبت ضمنا   ،وجوب الكف 

  ، بالصيغةأوالً

                                                
 ).ب من ج/28(نهاية * 

 .وهو غير مستقيم] وليس ال يحصل) [أ(ما بين المعقوفتين، هذا الصواب، وفي ] ليس إال تحصيل[ )1(
 .الكلب، وهو خطأ) أ، ب( في )2(
 .187: سورة البقرة، اآلية )3(
 .197:  سورة البقرة، اآلية)4(
تحقيـق حبيـب الـرحمن    ) 2/331- 2930(واه سعيد بن منصور بن شعبة المكي، سنن سعيد بن منصـور           ر )5(

مع بعـض االخـتالف     ) 2/108(ورواه أحمد   .بلفظ فيه بعض االختالف   . األعظمي، دار الكتب العلمية بيروت    
 .وكذلك روته العديد من المصنفات مجمعة على هذا المعنى لكن ال يوجد بهذا النص تحديداً

ما بين المعقوفتين ليست    ] فتتعدى إلى الدواعي  ) ال تنكح الحبالى حتى يضعن وال الحيض حتى يستبرأن بحيضة          [()6(
 ).أ(في 

) أ، ج(وهـو الصـواب، وفـي    ) ب، ط(ما بين المعقوفتين هكذا فـي  ] والحيض ضمنى لألمر الطالب للصوم    [)7(
 .وهو غير واضح] والحيض حتى لدابر الطلب للصوم[

 .187: سورة البقرة، اآلية )8(
 .222: سورة البقرة، اآلية) 9(
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 ** حـل الـدواعي فـي الصـوم         يثبت سمعاً  )2(]فلذا[ ،)1(]طاعةً  ضمناً[ الكف عنه    * ثم يثبت وجوب  
  .)3(بابيهما والحيض على مامر في

لـم  اورد  [، ألنه ليس في معنى الجماع وهو المفسـد ، ولو لم ينزل ال يفسد وإن كان محرماً     :قوله
 أجيـب بـأن   ﴾ِداِجسي الم ِفونفُاِك عمتُنَْأ ونهوراِشبا تُلَو﴿ وإن لم ينزل بظاهر قوله تعالى  )4(]يفسد

   ـ وهو مشـكل إل ، جمعالحقيقة المتناع ال    فتبطل إرادة  مجازها وهو الجماع مراد  أن الجمـاع  )5(ارنك
القبلة والجماع فيما دون الفـرج   إلى فيكون بالنسبة،  خاصةٌ)7(]مباشرةالألن [ صدقات المباشرة  )6(من

 لمعنـى [   كما هو كـل اسـمٍ      ريد به كان حقيقةً    فأيها أُ  ،)8(كاًومشك أو   ،والمس باليد والجماع متواطئاً   
وما نحن فيه سياق     ، في سياق اإلثبات    واحدٍ مفهومه في إطالقٍ   )10(نراِقال يراد به     أنه   ، غير )9(]كلي 
 .)12(غيره أو  المباشرة جماٍع)11(]من أفراد[ فيفيد تحريم كل فرٍد،  وهو يفيد العموم،النهي

 
 ]عتكافالحكم في حالة فساد اال[

 كاف شـهرٍ  فإن كان اعت  ،  إال إذا فسد بالردة خاصةً    ،   هذا وإذا فسد االعتكاف الواجب وجب قضاؤه      
وال يلزمه االستقبال كالصوم المنذور به في شـهر بعينـه إذا            [ ليس غير،    بعينه يقضي قدر ما فسد    

 وإن كان اعتكاف شهرٍ   ،   أصله صوم رمضان   ،ستئناف وال يلزمه اال   )13(] يقضي ذلك اليوم   أفطر يوماًٍ 

                                                
 ).ب من أ/ 262(نهاية * 

 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] ضمناً طاعةً [)1(
 ).ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] فلذا[ )2(

 ).ب من ب/ 265(نهاية ** 

 .نيتها، وهو خطأ) أ( في )3(
 .والصواب بدونها] مكررة] لم[ب ] أورد لم لم يفسد) [ب، ط(وفي ) أ(ذا في ما بين المعقوفتين هك] لو لم يفسد [)4(
 .النكشاف) ب، ط(ال نكساف وفي ) ج(في  )5(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] ما [)6(
 ).ب وط(ما بين المعقوفتين هكذا في ] ألنه مباشرة[ )7(
 .مشككاً) ب، ج، ط(في  )8(
)9(] كلي قوفتين ليست في ما بين المع] لمعنى)أ.( 
 ].فردان من) [ب، ط(فردان، وفي ) ج( في )10(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] من أفراد[) 11(
حاشـية  ) 1/352(الزيلعي، تبيين الحقـائق   ) 116+2/115(البدائع  ) 3/125،123 (السرخسي، المبسوط :  انظر )12(

 ).1/222(فتاوى قاضيخان ) 1/197(الموصلي، االختيار لتعليل المختار ). 3/392(ابن عابدين 
ما بـين المعقـوفتين   ] وال يلزمه االستقبال كالصوم المنذور به في شهر بعينه إذا أفطر يومٍا يقضي ذلك اليوم               [)13(

 ).ب(ليست في 
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 وسواء أفسده بصـنعه   ،  ابعالتت صفة  فيراعي فيه  متتابعاً )2(]لزمه [ عينه يلزمه االستقبال ألنه    )1(بغير
 ،الخـروج  إلى   لعذر كما إذا مرض فاحتاج     أو   ،إال الردة ،   كالخروج والجماع واألكل   ، عذر من غير 

وِإن يعـودواْ فَقَـد     ﴿   وأما الردة فلقوله تعالى   ،   كالحيض والجنون واإلغماء الطويل    ةبغير صنع أو  
 .)5(كذا في البدائع )4()اإلسالم يجب ما قبله: (والسالم  وقوله عليه الصالة)3( ﴾مضتْ سنَّةُ اَألوِليِن

 
 ]نذر االعتكاف [

لزمه اعتكافها بلياليها     مثالً  عشرة أيامٍ  :بأن قال بلسانه   ، ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيامٍ      :قوله 
لـه  لي،  ولم ينوه بعينه لزمـه متتابعـاً    شهراً :وكذا لو قال  ،  ال يكفي مجرد نية القلب    ،  وكانت متتابعةً 

 إن شاء   : وإن فرق استقبل، وقال زفر      والشهر المعين هاللي   ونهاره يفتتحه متى شاء بالعدد ال هاللياً      
 .)6(فرقه وإن شاء تابعه

 يلحق باإلجارات واأليمان في لزوم التتابع ودخول الليالي فيما إذا            وشهراً  أن عشرة أيامٍ   : والحاصل
، وم في عدم لزوم االتصال بالوقت الـذي نـذر فيـه   وبالص، حلف ال يكلمه عشرة أيامٍ    أو   ،استأجره
،  بقـين   لثالثٍ بِت كُ :)8(ريخَأالت، وب  ما رأيتك منذ عشرة أيامٍ     :قالي،   االستعمال فُر ع )7(ذلك ك والمعين
 فـي    وقـال  )10(﴾يتُك َألَّا تُكَلِّم النَّاس ثَلَاثَ لَياٍل سـِوياً         ﴿ آ  : وقال تعالى  ، فيهما )9(]بلياليها [والمراد

وتدخل الليلة األولى فيدخل قبل الغـروب ويخـرج   ،  والقصة واحدةٌ)11( ﴾ ثَالَثَةَ َأيامٍ ﴿   :موضع آخر 
 )12( وذكـر ، يمتد بفعًلنِروإنما يراد بياض النهار باليوم إذا قُ، بعد الغروب من آخر األيام التي عدها   

                                                
 .بعينه، والصحيح ما أثبته) أ(في  )1(
 ).ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] لزمه [)2(
 .38: سورة األنفال، اآلية )3(
 ومس لم  ، ورواه مسلم جزء من حديث عن عمرو بن العاص رضي اهللا عنـه  )205،  204،  199/ 4( رواه أحمد    )4(

 ).2654 (برقم
ابـن مـازة، المحـيط      ) 353/ 1(الزيلعي، تبيين الحقائق    ) 1/224(فتاوى قاضيخان   : وانظر) 117/ 2( البدائع   )5(

 ).125-3/123(ة ابن عابدين حاشي) 2/328(ابن نجيم، البحر الرائق ) 2/586 (البرهاني
 ).120/ 3 (السرخسي، المبسوط: انظر )6(
 .لذلك) ج، ط(في ) 7(
 وفي التاريخ) ب، ط(في  )8(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] بلياليها[ )9(
 .10: سورة مريم، اآلية )10(
 .41:  سورة آل عمران، اآلية)11(
 .أو ذكر، وما أثبته أصح، واهللا أعلم) أ( في )12(
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 ال   ولو نذر اعتكاف ليلةٍ    ، بخالف األيام  )1(ة لم يدخل الليل    إذا نذر اعتكاف يومٍ    ذافله،  اليوم بلفظ الفرد  
2( لعدم الصوميلزمه شيء(. 

 )3(وعلى المرأة أن تصل قضـاء أيـام       ،  ولو نوى بالليلة اليوم لزمه    ،   تلزمه بيومه  :وعن أبي يوسف  
 . وال ينقطع التتابع به،حيضها بالشهر فيما إذا نذرت اعتكاف شهر فحاضت فيه

 
 ])4( عتهأصابه أو  عليهالمعتكف إذا ُأغمي[

 اسـتقبل إذا بـرأ     ،لمـم  أو   عتـه ،  أصابه أو   ، على المعتكف  ي أغم )5(]لو: [وعن لزوم التتابع قالوا    
وفي الصوم ال يقضي اليوم الـذي حـدث فيـه    ،  حتى لو كان في آخر يومٍ    ،)6(]عنه [النقطاع التتابع 

 .نية أن اإلغماء إنما ينافي شرط الصوم وهو ال: فأفادوا،ويقضي ما بعده * اإلغماء
هو : والذي يظهر من الفرق أن يقال     ،  والظاهر وجودها في اليوم الذي حدث فيه اإلغماء فال يقضيه         

 **  التي تجب بعد اإلغمـاء بخـالف       )7(ةواالنتظار ينقطع باإلغماء في الصال    ،  عبادة انتظار الصالة  
 .)8(اإلمساك المسبوق بالنية الذي هو معنى الصوم

 
 ]ن تعيينعتكاف شهراً دوفيمن نوى اال[

وهذا بخالف ما لو أوجب على نفسه       ،  ألن حقيقة اليوم بياض النهار    ،   ألنه نوى حقيقة كالمه    :قوله 
الشهر اسم لعدد ثالثـين       ألن ، ال يصح  )9(هقلب أو   ،فنوى األيام دون الليالي   ،   بغير عينه  اعتكاف شهرٍ 

طلق على ما دون ذلـك العـدد        فال ين ،   اآلحاد )10( كالعشرة على مجموع    عامٍ وليس باسمٍ ،   وليلةً يوماً

                                                
 .الليل) ط(في  )1(
 ).1/353(الزيلعي، تبيين الحقائق : انظر )2(
 .وهو الصواب) ب، ج، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] يوم [)3(
القـاموس  :  انطـر  .هو اختالل بالعقل بحيث يختلط كالمه فيشبه مرة كالم العقالء ومرة كالم المجـانين             : العته )4(

 ).4/34(شرح التلويح ) عته(المحيط،  مادة 
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] لو [)5(
 ).ب، ط(ما بين المعقوفتين ليست في ] عنه[) 6(

 ).أ من ج/228(نهاية * 

 .الصلوات) ب، ط( في )7(
 ).أ من ب/266(نهاية ** 

حاشية ابـن عابـدين     ) 1/223(فتاوى قاضيخان   ) 117،  2/116(البدائع  ) 3/126 (السرخسي، المبسوط : انظر)8(
 ).1/352(حاشية الشلبي ) 3/394(

 .قبله) أ(وفي) ب، ج، ط(هكذا في ) 9(
 .، والصواب ما أثبتهالنووي، المجموع) أ، ب(في  )10(
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 دون  )2( بالنهر  شهراً :أما لو قال  ،   وال مجازاً   حقيقةً *   مثالً  العشرة على خمسةٍ   )1(كما ال تنطلق  ،  أصالً
 بالباقي بعد    تكلم )3(ألن االستثناء ،   شهرا إال الليالي   :استثنى فقال  أو   ،الليالي لزمه كما قال وهو ظاهر     

أليام ال يجب عليه شيء ألن الباقي الليالي المجـردة وال  ا ولو استثنى   فكأنه قال ثالثين نهاراً    )4(الثنية
 .)5(يصح فيها لمنافاتها شرطه وهو الصوم

 وعن أبي يوسـف ال تـدخل الليلـة          : حقه أن يقول   )6(]من [ كان :في النهاية  وقال أبو يوسف     :قوله
 ظاهرة   الرواية غير  ن هذه  في نسخ شروح المبسوط والجامع الكبير لما أ        )7(كما هو المذكور  ،  األولى
 . وجه الظاهر:والدليل على هذا ما ذكره في الكتاب في حجتهما بقوله، عنه

 : ثم في لفظ المفرد بـأن قـال  ،فكان لفظه ولفظ المفرد سواء، الجمـع  )8(]إال أن المثنى غير : [قوله
، خل لضـرورة االتصـال   تـد )9(إال أن المتوسطة،  فكذا التثنية ،ال تدخل الليلة األولى باالتفاق    ،  يوماً

 . منتفية في الليلة األولى)10(وهذه الضرورة
 )11()ثنان فما فوقهمـا جماعـة     اال (ولذا قال عليه الصالة والسالم    ،   أن في المثني معنى الجمع     :قوله

 ثم خص المصنف    )13( معهما،  صح نذره إذا لم ينو الليلتين خاصة بل نوى اليومين          )12(ولو قال ليلتين  

                                                
 .ينطق، وهو خطأ) أ( في )1(

 ).أ من أ/263(نهاية * 
 .)ه رن (  مادة المقري، المصباح المنير:  انظر.جمع نهار: رهبالنهار، والصواب ما أثبته، والنُ) أ، ب( في )2(
 .استثناء، وما أثبته أولى) أ(في  )3(
 .الثنيا وما أثبته أولى) أ(في  )4(
 ).3/123 (السرخسي، المبسوط) 1/224(فتاوى قاضيخان ) 2/118(البدائع :  انظر)5(
 ).ب(ما بين المعقوفتين ليست في ] من[ )6(
 .المذهب) ج( في )7(
ألن المثنـى غيـر   ) [ب(وفي ] ألن الجمع) [ط(والذي في ) ط(في ما بين المعقوفتين ليست   ] إال أن المثنى غير   [ )8(

 ].إال[بدل ] ال) [ج(وفي ] الجمع
 ).1/335(حاشية المحقق لكتاب الهداية : انظر. وفي الليلة الوسطى ضرورة اتصال البعض اآلخر بالبعض: أي )9(
 .الصورة، وما أثبته أصوب) أ، ج(في ) 10(
- وقد ترجم البخاري بهذا الحديث تحت عنوان        .اب االثنان فما فوقهما جماعة    ب) 2534 /972( رواه ابن ماجة     )11(

الترجمة لفظ حديث ورد من  هذه:  وقال الحافط ابن حجر في الفتح)658/52رقم(-اثنان فما فوقهما جماعة باب
 انظـر  .ال يصح االستدالل به لعدم ثبوته عن النبي صلى اهللا عليـه وسـلم           : قال الشيخ األلباني  . طرق ضعيفة 

 .ضعيف: وقال) 1081(المشكاة ) 489(اإلرواء
 لثالثين) ب(في  )12(
 معها، وما أثبته أصوب) أ( في )13(
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والوجه الذي ذكره ال ينتهض على      ،  وعنه في الجمع مثل المثنى    ،  سف في المثنى  الرواية عن أبي يو   
 .)2(]واهللا أعلم[)1(اَ،رواية عدم إدخال الليلة األولى في الجمع أيض

 
 ]سلمأعتكاف ثم ارتد ثم فيمن نذر اال[

 بالقربـة ألن نفـس النـذر   ، لو ارتد عقيب نذر االعتكاف ثم أسلم لم يلزمه موجب النذر       ،  )3(]فروع[
 .)5( كسائر القرب فيبطل بالردة)4(]قربةٌ[
 

 ]فيمن نذر اعتكاف رمضان[
    فلـو  ، وإن عينه لزمه فيه بعينه،  شاءفإن أطلقه فعليه في أي رمضانٍ ،  ونذر اعتكاف رمضان الزم

 أبي حنيفة ومحمد رحمهمـا اهللا  عند للنذر )7(وٍدقص مبصوٍم  ولم يعتكف لزمه قضاؤه متتابعاً    )6(هصام
  .و إحدى الروايتين عن أبي يوسفوه
وال يجوز أن يعتكف عنـه فـي        ،   وهو قول زفر   ،تعذر قضاؤه فال يقضي    أنه   )8(]وعن أبي يوسف  [

 لم يصم ولم يعتكف جاز أن يقضي االعتكاف في صوم القضـاء   )9(]ولو[رمضان آخر باتفاق الثالثة     
 .)10(والمسألة معروفة في األصول

ـ  فلو أَ  ،قضاؤه  ولم يعتكف فيه لزمه    )11( فمضى ثنين مثالً يوم اال  نذر اعتكافه كرجب و    وكل معينٍ   رخَّ
ـ  عن كل يوٍم حتى مرض وجب اإليصاء بإطعام مسكينٍ يوماً أو ٍر للصوم ال للبث نصف صاع من ب 

 ولـو صـح  ،  وقت اإليجاب ولم يبرأ حتى مات فال شيء عليه      كان مريضاً  )12(إذاو،  صاع من غيره  
، الخالف السابق في الصوم والنذر باعتكاف أيام العيدين والتشريق ينعقـد           ينبغي أن يجري فيه      يوماً

                                                
 ).1/224(فتاوى قاضيخان : انظر)1(
 ).ط( ليست في )2(
 .قوله) ب(، وفي )أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] فروع [)3(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] قربة [)4(
 ).1/224(اوى قاضيخان فت: انظر )5(
 .صام فيه، والصواب ما أثبته) ب، ج(صام، وفي ) أ(في ) 6(
 ].مقصوداً بصوٍم للنذر) [ب(معقود، وهي تؤدي نفس المعنى تقريباً، وفي ) أ(في  )7(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] وعن أبي يوسف[ )8(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] ولو [)9(
 ).225-1/224(اوى قاضيخان فت: انظر )10(
 .قضى) أ( في )11(
 .ولو، وهي تؤدي نفس المعنى) ج، ط( في )12(
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1( أثم وال يلزمه شيء آخرفلو اعتكفها صائماً، ويجب في بدلها ألن شرطه الصوم وهو فيها ممتنع(. 
 فـي   ذكر خالٍف من غير قبله عنه يجوزعجل اعتكاف شهرٍ  ف ، بعينه كرجبٍ  ومن نذر اعتكاف شهرٍ   

 .)3(  لمحمد رحمه اهللا أبي يوسف خالفٍا)2(]عند [ يجوز:خان قالي قاضى فتاو، وفي موضٍعغير
وكذا النذر بالصالة في يوم الجمعـة إذا  ، وعلى هذا الخالف إذا نذر أن يحج سنة كذا فحج سنة قبلها     

 .)4(صالها قبلها
 ما خالفـاً  صلى جاز عنده   أو    فصام اليوم  أصلي غداً  أو    هللا على أن أصوم غداً     : قال :وفي الخالصة 

 .)5( مع أبي يوسف* لمحمد رحمه اهللا فجعل أبا حنيفة
وكذا لو قـال    ،   يوم الجمعة فتصدق يوم الخميس عنه أجزأه       إذا نذر أن يتصدق بدرهمٍ     أنه    وأجمعوا

 إلـى   فرق)6(]بال[هللا علي أن أصلي ركعتين في مسجد المدينة المنورة فصالهما في مسجد آخر جاز          
 .ـ إن كان هذا المكان دون ذلك المكان لم يجز اه:وقال زفر، كانالم إلى الزمان والمضاف
ولعل ترك  [والخالف في التعجيل مشكل     ،   رواية األصول مثل ما عن زفر       في غير  وعن أبي يوسف  

 .)8( لالتفاق على جواز التعجيل بعد السبب وكل منذور فإنما سبب وجوبه النذر)7(] أنسب** الخالف

  
 ]والمكاتب والصبياعتكاف المرأة والعبد [

فإن منعها بعد اإلذن صح منعه في حـق العبـد           ج،  وال تعتكف المرأة والعبد إال بإذن السيد والزو        
فال يحل  ،   وال يصح في حق الزوجة      وفي الخالصة يكون آثماً    )9(، قاضيخان ى في فتاو  ويكون مسيئاً 

عتق يقضـيه وكـذا إذا نـذرت         فإذا   ، لزمه وللمولى منعه منه    ولو نذر المملوك اعتكافاً   ،  له وطؤها 

                                                
 ).2/587 (ابن مازة، المحيط البرهاني) 1/225(فتاوى قاضيخان :  انظر)1(
 ).أ(ما بين المعقوفتين ليست في ] عند[) 2(
 .المصدران نفسهما:  انظر)3(
 ).1/225(فتاوى قاضيخان : انظر )4(

 ).ب من ب/ 266 (نهاية* 

 .المصدرنفسه: مع أبي حنيفة، انظر) أ( في )5(
جاز بال فرق، وقع في     : قول صاحب الفتح  : وقال في هامش المطبوع   ) أ، ج (ما بين المعقوفتين ساقطة من      ] بال [)6(

 .ه من هامش األصل المطبوع.أ.سقاطه كما هو ظاهرإسقاط لفظ بال وال يستقيم الكالم بإبعض النسخ 
 ).ب من ج/ 228(ية نها** 

 ).ب(ما بين المعقوفتين ليست في ] ولعل ترك الخالف أنسب [)7(
 .المصدر نفسه: انظر) 8(
 ).1/223(المصدر نفسه :  انظر)9(
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ويصح االعتكاف من   ،   وليس للمولى منع المكاتب    . فإن بانت قضت   ، صح وللزوج منعها   ** الزوجة
  )1(من العباداتكغيره الصبي العاقل 

 
 ]أمور محرمةٌ ال تبطل اإلعتكاف[

 وال ياالعتكافُُلِطب 2( سب(وال جداٌل في الليل وال سكر )3(. 
 

 ]اف الردة واإلغماء والجنونعتكمن مفسدات اال[
 )5( طـاول  فـإن ،)4( وكذا الجنون كما تقدم ذكره قريباً      ،ويفسد االعتكاف الردة واإلغماء إذا دام أياماً       

 وفـي  ، ال كما في صوم رمضـان : في القياس؟ أن يقضي  )6(]عليه[ هل يجب    ،الجنون سنين ثم أفاق   
 الحرج ألن الجنون إذا طـال  كان لدفع  االستحسان يقضي ألن سقوط القضاء في صوم رمضان إنما        

، وهذا المعنى ال يتحقق فـي االعتكـاف       ،  قلما يزول فيتكرر عليه صوم رمضان فيحرج في قضائه        
 . واهللا سبحانه وتعالى أعلم، وصلى اهللا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

                                                
 ).ب من أ/ 263(نهاية ** 

 ).3/119 (السرخسي، المبسوط، )1/223(فتاوى قاضيخان : انظر )1(
 .سباب) ط( في )2(
 ).1/223( فتاوى قاضيخان )3(
 .)301: (انظر) 4(
 .تطاول) ب، ط(في ) 5(
 ).أ، ج(ما بين المعقوفتين ليست في ] عليه[ )6(
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 :الخاتمة
 . وعلى آله وصحبه وسلمالحمد هللا الذي تتم به الصالحات والصالة والسالم على سيدنا محمد

 :وبعد
 من الدراسة والتحقيق الذي قمت به فإنني أستطيع أن استخلص النتائج            عفإنه بعد هذا الجهد المتواض    

  وبعد:والتوصيات اآلتية
 

 :نتائج البحث: أوالً
v        وأن مؤلفه هو الكمال بن الهمام رحمـه         )فتح القدير (ثبت بالدليل القاطع اسم الكتاب، وأنه ،

 .اهللا
v في  ذتتلمذ على أيادي العلماء األفذا     أنه    إلى أ الكمال رحمه اهللا في أسرة علمية، باإلضافة       نش 

 ).فتح القدير (هعصره، مما كون له ثروة علمية هائلة بدت بعض مالمحها في كتاب

v   الكمال تتلمذ على يدي             العديد من العلماء الكبار من كافة المذاهب آنذاك، والذين كان لهم أثر  
الحركة العلمية في عصره وبعد وفاته فيكبير . 

v                 ًكان الكمال رحمه اهللا شديد التواضع، على الرغم من سعة علمه، فلم يزده علمه إال تواضعا
 .كما هي عادة الكبار من العلماء

v                 ،يعتبر كتاب فتح القدير من أهم المراجع التي رجع إليها المحققون في المذهب بعد الكمـال
 .يعتبر من كتب الفقه المقارن الهتمامه بإيراد أراء المذاهب األخرىأن كتابه  إلى باإلضافة

v        األدلة العقلية والتي كانت تبـرز      إلى   اهتم الكمال باألدلة النقلية من الكتاب والسنة، باإلضافة
 خاصـة مـن   -في أحيان كثيرة خالل الكتاب، لقد حاول الكمال من خالل إيـراده األدلـة    

 . أن المذهب الحنفي يقوم على الرأي: مقولة الشائعة آنذاكيدفع الأن  –الحديث الشريف 

v   ًمن القواعد األصولية في المذهب، وحاول تطبيق الكثير من المسـائل             استفاد الكمال كثيرا 
 .هؤعلى هذه القواعد، وهذا يدل على غزارة علمه وحدة ذكا

v          اءتها عدة مرات   قر إلى   استعمل الكمال في تفسيره لبعض المسائل لغة صعبة يحتاج الباحث
 . يكون في شك من فهمهتحتى يستطيع فهم المطلوب منها، وفي بعض األوقا

v    العمل بالحديث الضعيف أولى من إعمال الـرأي، وأن الحـديث           : تبنى الكمال الرأي القائل
 . درجة الحسن إلى  بمجموعهيالضعيف إذا تعددت طرقه يرتق

v        في تخريج األ نصب الراية فـي تخـريج    (حاديث على كتاب    اعتمد الكمال اعتماداً شبه كلي
 .لإلمام الزيلعي) أحاديث الهداية
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 :التوصيات: ثانياً
v                 العمل على إنشاء مركز علمي متخصص في هذه الجامعة بالتعاون مـع مؤسسـة إحيـاء

اإلسالمي الذي ال زال الكثير      والجامعات األخرى في العالم، لدراسة وتحقيق تراثنا      ،  التراث
 .النسيان، وبحاجٍة ماسٍة إلزالة الغبار عنهمنه في غيابة 

v العمل على إعادة طباعة الكتب التراثية المطبوعة، وإخراجها في ثوب علمي جديد. 

v               ،العمل على إنشاء مسابقة خاصة بإحياء التراث، تساهم في جوائزها شخصـيات اعتباريـة
 .ومؤسسات عامة

v       ليسهل التعامل معها، والتمييز بين      - اإلنترنت   -توثيق المخطوطات عبر الشبكة العنكبوتية 
 إلـى  المطبـوع الـذي ال زال بحاجـة     أو   الذي ال زال مخطوطاً وبين الذي تمت طباعته،       

 . تحقيق

 
 .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 :فهارس الدراسة والتحقيق وهي كاآلتيأثبت فيما يلي 
 

 .فهرس اآليات القرآنية الكريمة: أوالً
 .فهرس األحاديث النبوية الشريفة: ثانياً
 .فهرس آثار الصحابة والسلف: ثالثاً

 .فهرس الفوائد الفقهية واألصولية: رابعاً
 .فهرس األبيات الشعرية: خامساً
 فهرس المصطلحات واأللفاظ الغريبة: سادساً
 .فهرس األعالم المترجم لهم: سابعاً
 .فهرس األماكن والبقاع: ثامناً

 :فهرس المصادر والمراجع: تاسعاً
 .القرآن الكريم وعلومه •
 .الحديث الشريف •

 .أصول الحديث •

 .كتب تخريج الحديث •

 .الفقه اإلسالمي •

 .أصول الفقه •

 .كتب الرجال والتراجم واألعالم والتاريخ •

 .السيرة النبوية •

 .ن والبقاعكتب االماك •

 .كتب اللغة وغريب المعاني والشعر •

 .المواقع االلكترونية •

 
 .فهرس الموضوعات: عاشراً
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  فهرس اآليات
 

 الصفحة اآليةالسورة ورقم  اآلية 
 ﴾ لَكُم روا خَيومتَص َأن203، 191 184: البقرة ﴿ و 

 273، 202 184: البقرة ﴿ وعلَى الِذين يِطيقُونَه ِفديةٌ ﴾ 
 ﴾اٍم ُأخَرَأي ةٌ ِمنفٍَر فَِعدلَى ساً أو عِريضم ِمنْكُم كَان ن190، 189 185: البقرة ﴿ فَم 

 ﴾ همصفَلْي رالشَّه ِمنكُم ن شَِهد106 185: البقرة ﴿ فَم 
 يِريد علَى سفٍَر فَِعدةٌ ِمن َأياٍم ُأخَر أو ﴿ فَمن كَان ِمنْكُم مِريضاً

﴾ رسالع ِبكُم ِريدلَاَ يو رسالي اُهللا ِبكُم  
 196 185: البقرة

 ﴾ اٍم ُأخَرَأي ةٌ ِمن199، 196 185: البقرة ﴿ فَِعد 
اميٍوا الصَأتِّم ِفي  إلى ﴿ ثُم اِكفُونع َأنْتُمو نهواِشرلَا تُبِل واللَّي

 288 187: البقرة المساِجِد ﴾ 

 295 187: البقرة ﴿ ولَا تُباِشروهن وَأنْتُم عاِكفُون ِفي المساِجِد ﴾ 
اميٍوا الصَأتِّم ِل ﴾ إلى ﴿ ثُم306 187: البقرة اللَّي 

 ِبِه َأذًى من رْأِسِه فَِفديةٌ من ِصياٍم أو ﴿ فَمن كَان ِمنكُم مِريضاً
 سٍك ﴾ نُ أو صدقٍَةأو 

 52 196: البقرة

 306 197: البقرة ﴿ فَلَا رفَثَ ﴾ 

 306 222: البقرة اعتَِزلُوا النِّساء ِفي المِحيِض ﴾ فَ﴿ 

 308 41: آل عمران ﴿ ثَالَثَةَ َأياٍم ﴾ 
 202 176: النساء ﴿ يبِين اُهللا لَكُم َأن تَِضلُوا ﴾
 نَكُميٍم بِمن قَو ِإن كَانةٌ﴿ ولَّمسةٌ ميثَاقٌ فَِديم منَهيبِلِه  إلى وَأه

 وتَحِرير رقَبٍة مْؤِمنَةً فَمن لَّم يِجد فَِصيام شَهريِن﴾ 
 51 92: النساء

﴿ يا َأيها الَِّذين آمنُواْ الَ تَقْتُلُواْ الصيد وَأنتُم حرم ومن قَتَلَه ِمنكُم 
متَعم ﴾ نكُمٍل مدا عِبِه ذَو كُمحِم يالنَّع ا قَتََل ِمنثُْل ماء مزداً فَج 

 52 95: المائدة

 295 96: األنعام ﴿ وفَاِلِق اِإلصباِح وجاِعِل اللَّيَل سكَنَاً ﴾ 
 50 38: نفالاأل ﴿ قُل ِللَِّذين كَفَرواْ ِإن ينتَهواْ يغَفَر لَهم ما قَد سلَفَ ﴾ 

 308 38: األنفال  ﴿ وِإن يعودواْ فَقَد مضتْ سنَّةُ اَألوِليِن ﴾
﴾ كُمرواْ َأمِمع54 71: يونس ﴿ فََأج 
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 202 85 :يوسف   ﴿ تَاِهللا تَفْتَُؤاْ تَذْكُر يوسفًَ ﴾
 ﴾ ِبكُم تَِميد َأن اِسيو202 15: النحل ﴿ ر 

 308 10: مريم كَلِّم النَّاس ثَلَاثَ لَياٍل سِوياً ﴾ ﴿ آيتُك َألَّا تُ
 283 52:نبياءاأل ﴿ ماَ هِذِه التَّماِثيُل التِّي َأنْتُم لَهاَ عاِكفُون ﴾

 ﴾ مهوفُوا نُذُورلْي263، 53 29: الحج ﴿ و 
ما ملكت  أو ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم

 أيمانهم﴾ 
 128 7-5: نونالمؤم

 ﴾ الَكُممِطلُوا َأعلَاَ تُب214 33: محمد ﴿ و 
 279 25الفتح  ﴿ والْهدي معكُوفَاً ﴾

﴾ يِت النَّبوقَ صفَو اتَكُموا َأصوفَعأن قال إلى ﴿ لَاَ تَر : َأن ﴿
 ﴾ الَكُممطَ َأعب219 2: الحجرات تًَح 

عتَدةً اباِنيبهراِن اِهللا ﴿ ووِرض ِتغَاءِإلَّا اب ِهملَيا عنَاها كَتَبا موه
 فَما رعوها حقَ ِرعايِتها ﴾ 

 214 27: الحديد

 ِريرا قَالُوا فَتَحِلم ونودعي ثُم اِئِهمِمن نِّس ونظَاِهري الَِّذينو ﴿
 رقَبٍة من قَبِل َأن يتَماسا ﴾ 

 51 4-3: المجادلة

لَّ اُهللا لَكا َأحم ِرمتُح ِلم ا النَِّبيها َأي265 1: التحريم ﴾ ... ﴿ ي 
 ﴾ نقِْبضيافَّاٍت و295 19: الملك ﴿ ص 

 73 13: البلد ﴿ فك رقبة ﴾ 
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 فهرس األحاديث
 

 الصفحة الحديث
وقعت على امرأتي   : قالما شأنك؟   : هلكت، قال : أتى رجٌل النبي صلى اهللا عليه وسلم قال       

 في رمضان
152 

فتذاكرنا تلـك الليلـة فلـم    : أتذكرون ليلة كذا بقاع كذا ليلة كان القمر كفلقة الصحفة، قال       
 نثبتها

282 

 119 أتم صومك فإن اهللا أطعمك وسقاك
 310، 38 اإلثنان فما فوقهما جماعة

251 احتجم عليه الصالة والسالم وهو محرم 
 175 أعفوا اللحىاحفوا الشوارب و

آخى النبي صلى اهللا عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي اهللا عنهما فزار سلمان أبا                
 220 الدرداء رضي اهللا عنهما فرأى أم الدرداء متَبِذلَةً

قومن الليل مـا    صومن النهار وأل  واهللا أل : ُأخبر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أني أقول        
 عشت

187 

 255 غتاب الرجل فقد أفطرإذا ا
 96 إذا بقي النصف من شعبان فال تصوموا

 أي -طعاٍم فليجب، فإن كان مفطراً فليأكْل، وإن كان صائماً فليصـِل     إلى    أحدكم يإذا دعِ 
 .فليدع لهم

221 

 296 إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً
ي، فإن الصائم إذا يبست شفتاه كانت له نوراً         إذا صمتم فاستاكوا بالغداة وال تستاكوا بالعش      

 يوم القيامة
179 

 237 استعينوا بقائلة النهار على قيام الليل، وبأكل السحر على صيام النهار
 308 اإلسالم يجب ما قبله 

 216 أصبحت أنا وحفصة صائمتين متطوعتين
 217 أصبحت عائشة وحفصة رضي اهللا عنهما

 280 من رمضان األول  عليه وسلم العشراعتكف رسول اهللا صلى اهللا
 285 اعتكف وصم

 256لم يا رسول اهللا    : أعيدا وضوءكما وصالتكما وامضيا في صومكما واقضيا يوما آخر، قاال         
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 اغتبتما فالناً: ؟ قال

 47 أفضل الحج العج الثج
 246، 129 أفطر الحاجم والمحجوم

169، 30 اكتحل النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو صائم 
ال إال : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال

 129  من أجل الضعف

أال إن الذكاة في الحلق واللبة وال تَعجلُوا األنفس أن تزهق، وأيام منى أيام أكـٍل وشـرٍب      
 وبعاٍل

270 

 281 در يعني ليلة الق–التمسوها في العشر األواخر في وتر 
 200 إن اهللا وضع عن المسافر الصوم وشطر الصالة وعن الحبلى والمرضع الصوم

 282 إن الذي تطلب أمامك
 244، 39 أنت ومالك ألبيك

أفطر الحاجم : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى على رجٍل يحتجم في رمضان فقال
 والمحجوم

245 

 250 أفطر الحاجم والمحجوم: د ما قالأن النبي صلى اهللا عليه وسلم احتجم بع
واحتجم وهو صائم ،247 أن النبي صلى اهللا عليه وسلم احتجم وهو محرم 

مكة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم        إلى   أن النبي صلى اهللا عليه وسلم خرج عام الفتح        
أولئك : لإن بعض الناس قد صام، فقا     : فصام الناس ثم دعا بقدٍح من ماٍء فشربه، فقيل له         

 العصاة 
191 

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يعتكف العشر األواخر من رمضان حتـى توفـاه اهللا                 
 تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده

279 

171 أن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يكتحل وهو صائم 
 305 أن النبي صلى اهللا عليه وسلم نهى عن صوم الوصال وعن صوم الصمت

 89 معاوية رضي اهللا عنه بالشام إلى  الفضل رضي اهللا عنها بعثتهأن أم
 154 يا رسول اهللا أفطرت في رمضان متعمداً: أن رجال أتى النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال

 150  أكل في رمضان فأمره النبي صلى اهللا عليه وسلم أن يعتقأن رجالً
إني كنت صـائماً فأكلـت وشـربت     : الأن رجالً سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فق         

 ناسياً 
119 

 174 أن رجالً من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقال له عبيد قال
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أن رجلين صليا صالة الظهر والعصر وكانا صائمين، فلما قضى النبي صـلى اهللا عليـه        
 وسلم الصالة 

256 

 245 م في رمضانأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أتى على رجٍل يحتج
 269  صائحاً يصيحىأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أرسل أيام من

أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمٍل أورق يصيح                
 269 في فجاج منى

 247 أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رخص في القبلة للصائم، ورخص في الحجامة للصائم 
 147 إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان ينهى عن كثيٍر من األرفاه 

أن العباس رضي اهللا عنه سأل النبي صلى اهللا عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل،                
 274  فرخص له

 126 إن شئت أن تلحق بمن أنت منهم، وإن شئت أن تكون منا أهل البيت
يوماً عند الكعبة فسأل  أو أن يعتكف في الجاهلية ليلةًأن عمر رضي اهللا عنه جعل عليه 

  اعتكف وصم: النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقال
285 

 269 أن ال تصوموا هذه األيام فإنها أيام أكٍل وشرٍب وبعاٍل أي وقاٍع
 174 نعم واكرمها: إن لي جمةً أفأرجلها؟ قال

 118 إنما األعمال بالنيات
 253 لى اهللا عليه وسلم، أفطر الحاجم والمحجوم ألنهما كانا اغتاباإنما قال رسول اهللا ص
250  أنه احتجم وهو صائم 

 172 ليتقه الصائم: أنه أمر باإلثمد عند النوم وقال
واحتجم وهو صائم 250، 129 أنه عليه الصالة والسالم احتجم وهو محرم 

إن الذي تطلـب    : يل عليه السالم فقال   أنه عليه الصالة والسالم اعتكفه، فلما فرغ أتاه جبر        
  فاعتكف العشر اآلخر- يعني ليلة القدر-أمامك 

39 ،280 

أنه صلى اهللا عليه وسلم أمر رجالً من أسلم أن أذِّن في الناس أن من أكل فليصـم بقيـة                    
 يومه

65 

فـإذا  : ال، قـال : هل صمت من سرر شعبان ؟ قـال : أنه صلى اهللا عليه وسلم قال لرجلٍ 
 فطرت فصم يوماً مكانهأ

99 

                أنه عليه الصالة السالم سأله رجل عن المباشرة للصائم ؟ فرخص له، فإذا الذي رخـص
 له شيخ، والذي نهاه شاب

132 

 252أنه عليه الصالة والسالم أمر أبا طيبة رضي اهللا عنه أن يأتيه مع غيبوبة الشمس، فـأمره       
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صاعان، فوضـع  : له كم خراجك ؟ قالأن يضع المحاجم مع إفطار الصائم، فحجمه ثم سأ   
 عنه صاعاً

يصـوم شـهرين    أو أنه عليه الصالة والسالم أمر رجالً أفطر في رمضان أن يعتق رقبةً      
 يطعم ستين مسكيناً أو متتابعين

149 

يـا رسـول   : أنه عليه الصالة والسالم خرج في يوم كان يصومه فدعا بإناء فشرب، فقلنا      
 139 أجل ولكني ِقْئتُ: صومه، قالاهللا إن هذا يوم كنت ت

أنه عليه الصالة والسالم خرج من المدينة حتى إذا كان بكراع الغميم وهو صـائم، رفـع    
 إناء فشرب والناس ينظرون

213 ،225 

 63 أنه شهد عنده برؤية الهالل فأمر أن ينادي في الناس أن يصوموا غداً 
 281 العشر األواخر والتمسوها في كل ِوتٍْرأنه عليه الصالة والسالم قال التمسوها في 

أنه عليه الصالة والسالم قال في رجٍل مرض في رمضان فأفطر ثم صح فلم يصم حتـى            
 أدركه رمضان

198 

ما هذا ؟   : أنه عليه الصالة والسالم كان في سفٍر، فرأى زحاماً ورجالً قد ظُلل عليه، فقال             
 191 في السفر ليس من البر الصيام : قالوا صائم، فقال

 175 أنه كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها
قبلها وهو صائم132 أنه عليه الصالة والسالم كان ي 

 132 كان يقَبُل ويباشر وهو صائم: أنه عليه الصالة والسالم
أنه مر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زمن الفتح على رجٍل يحتجم بـالبقيع لثمـان                  

 خلت من رمضانعشرة 
246 

: إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف في المسجد الحرام ليلةً، فقال عليه الصالة والسالم
 أوف بنذرك 

286 

ُأهديت لعائشة وحفصة رضي اهللا عنهما هديةً وهما صائمتان فأكلتا منها، فـذكرتا ذلـك               
 اقضيا يوماً مكانه وال تعودا: لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال

218 

 286 أوف بنذرك
 247، 129  رضي اهللا عنه احتجم وهو صائمأول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب

 271 أيام التشريق أيام أكٍل وشرٍب وبعاٍل
 271 أيام التشريق أيام أكٍل وشرٍب وبعاٍل وذكر اهللا تعالى

 270 كٍل وشرٍب وبعاٍلأيها الناس إنها أيام أ
 270 أيها الناس إنها أيام أكل وشرب ونساء وبعال وذكر اهللا تعالى 
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 271، 270 أيام منى أيام أكٍل وشرٍب وبعاٍل: بعث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم علياً ينادي
 270 بعثني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على راحلة أيام مني أنادي

كم كان قـدر مـا   : الصالة، قلت إلى   اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ثم قمنا      تسحرنا مع رسول    
 قدر خمسين آية: بينهما؟ قال

240 

 237 تسحروا فإن في السحور بركة
 221 إني صائم، كُْل وصم يوماً مكانه: تكلف أخوك وصنع طعاماً ثم تقول

 280  يعني ليلة القدر–التمسوها في العشر األواخر في وتر 
 124 الحجامة، والقيء، واالحتالم: ث ال يفَطِّرن الصائمثال

ثالثٌ من أخالق المرسلين تعجيل اإلفطار وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال في             
 239 الصالة

 247 ثم رخص النبي صلى اهللا عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم
اها اهللا عليك، فإن المساجد لم تـبن        ال اد : ثم من سمع رجالً ينشد ضالة في المسجد فليقل        

 لذلك 
304 

64، 21 .إني رأيتُ الهالَل: النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال إلى جاء أعرابي ،
110 

154 هلكت وأهلكت: النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال إلى جاء أعرابي 
 شـهٍر   إن أمي ماتـت وعليهـا صـوم       : النبي صلى اهللا عليه وسلم، فقال      إلى   جاء رجلٌ 

فـدين اهللا   : نعم، قال : لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال        : أفأقضيه عنها؟ فقال  
 أحق

208 

: شتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قـال      ا: النبي صلى اهللا عليه وسلم، قال      إلى   جاء رجلٌ 
 نعم

169 

ماتـت  رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالت يـا رسـول اهللا إن أمـي      إلى   جاءت امرأةٌ 
 وعليها صوم نذٍر أفأصوم عنها

208 

 178 جزوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المجوس
 302 جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، وشراءكم، وبيعكم، وخصوماتكم

 256 العسل أو حرم عليه الصالة والسالم على نفسه مارية رضي اهللا عنها
 186  حتى تملواخذوا من العمل ما تطيقون، فإن اهللا ال يمل

 195 خرج عليه الصالة والسالم عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر

 192خرجنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم في بعض غزواته في حٍر شديٍد حتى إن أحدنا                 
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  ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
وال يتخذ طريقاً، وال يشْهر فيه سالح، وال ينبض فيه بقوس،            صال ال تنبغي في المسجد    خ

 وال ينشر فيه نبل، وال يمر فيه بلحٍم نئ وال يحد فيه حد وال يتخذ سوقاً
304 

 157 يا عائشة هل من كسرٍة؟ : دخل علي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقال
 212، 62 هل عندكم شيء :  عليه وسلم ذات يوم فقالدخل علي رسول اهللا صلى اهللا

 241 ما ال يريبك إلى دع ما يِرِيبك
 176 ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر إن شاء اهللا تعالى

 122 رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 
يكفر السـنة الماضـية   : سئل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صوم يوم عرفة ؟ فقال          

 178 اقيةوالب

نعم أتراه أشد رطوبةً مـن      : سألت عاصماً األحول أيستاك الصائم بالسواك الرطب ؟ قال        
عمن رحمك اهللا ؟ قال عن أنس رضـي     : نعم، قلت : أول النهار وآخره ؟ قال    : قلت! الماء

 اهللا عنه عن النبي صلى اهللا عليه وسلم
184 

ادخلوا النار مـع الـداخلين، الفاعـل        : سبعة ال ينظر اليهم يوم القيامة وال يزكيهم ويقول        
. والمفعول به، والناكح يده، وناكح البهيمة وناكح المرأة في دبرها، وناكح المرأة وابنتهـا،       

 والزاني بحليلة جاره، والمؤذي جاره حتى يلعنه 
128 

السنة على المعتكف أن ال يعود مريضاً، وال يشهد جنازةً، وال يمس امرأةً، وال يباشرها، 
يخرج لحاجٍة إال لما ال بد منه، وال اعتكاف إال بصوٍم، وال اعتكاف إال في مسجٍد وال 
  جامٍع

284 
 
 

 194 صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر
أفطر شاء وإن صام شاء نفِسِه إن أمير المتطوع 213  الصائم 

 181 صالةٌ بسواٍك أفضل عند اهللا تعالى من سبعين صالٍة بغير سواٍك
 305 الصالة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر

 99 صم يوماً وافطر يوماً فإنه صوم داود
صنع رجٌل من أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم طعاماً، فدعا النبـي صـلى اهللا                 

 220 عليه وسلم وأصحابه

 107، 25 الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون
 99 طروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثينصوموا لرؤيته واف

 85، 24 صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثين يوماً
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 186 فإذا كان العام المقبل إن شاء اهللا صمنا يوم التاسع
 212  فأكل وقال قد كنت أصبحت صائماً

مـن   األول   تكاف في شهر رمضان حتى اعتكف العشـر       فأمر بخبائه فقوض وترك االع    
 شوال

280 

 285 فأمره أن يعتكف ويصوم
 241 فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة

 99 فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة ثالثين وال تستقبلوا الشهر استقباالًُ
 237 فرق ما بين صومنا وصوم أهل الكتاب أكلة السحر

 208 فصومي عن أمك
 291  فلما أفطر اعتكف

 212 قد كنت أصبحت صائماً
 186 .قدم النبي صلى اهللا علية وسلم المدينة، فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء

كان خروجه عليه الصالة والسالم حين خرج فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأمر الناس               
 بالفطر

195 

رأسه فأرجله، وكان ال يـدخل       ي إل ي يدن عتكفاكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا         
 البيت إال لحاجة اإلنسان

294 

ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت األجر : (كان النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا أفطر قال
 إن شاء اهللا تعالى 

176 

 186 كان رسول اهللا صلى اهللا علية وسلم ال يفطر أيام البيض في حضر وال سفر
 184  صلى اهللا عليه وسلم يستاك آخر النهار وهو صائمكان رسول اهللا

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يشرب عسالً عند زينب ابنة جحش رضي اهللا عنهـا           
 ويمكث عندها

265 

المكان الـذي   إلى كان عليه الصالة والسالم يعتكف في كل رمضان فإذا صلى الغداة جاء       
 اعتكف فيه فاستأذنته عائشة

280 

ن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يكره عشر خصال ذكر منها التبرج بالزينـة لغيـر                 كا
 محلها

173 

كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسـول اهللا صـلى اهللا عليـه         
 .وسلم يصومه

22 ،67 

 228  كل عمل ابن آدم له إال الصيام فإنه لي وأنا أجزي به
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سـبحان اهللا   : الـرحمن  إلـى    للسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتـان     كلمتان خفيفتان على ا   
 العظيم، سبحان اهللا وبحمده

19 

 293 عتكاف فيه يصحكل مسجد له إمام ومؤذن فاال
كنا نسافر مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلم يعب الصـائم                 

 على المفطر وال المفطر على الصائم
192 

 214 أنا وحفصة صائمتين، فعرض لنا طعام اشتهيناه فأكلنا منهكنت 
 284 ال اعتكاف إال بصوٍم 

 285 ال اعتكاف إال في مسجد له أذان وأقامة
 127 ال تتبع النظرة النظرة فإنما لك األولى

 94، 24 ال تتقدموا رمضان بصوم يوٍم وال يومين إال أن يوافق صوماً كان يصومه أحدكم
 188 م امرأة وبعلها شاهد إال بإذنه غير رمضان، وال تأذن في بيته وهو شاهد إال بإذنهال تصو

 302 ال تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه اهللا ويبتليك
 303 ال تظهر الشماتة ألخيك فيرحمه اهللا ويبتليك 

 96 ال تقدموا رمضان بصوم يوٍم وال يومين إال رجٌل كان يصوم صوماً فيصومه
 306  الحبالى حتى يضعن وال الحيض حتى يستبرأن بحيضةال تنكح

 274  ال تؤدى زكاة قبل حلول الحول
 283 ال حر فيها وال برد، وانها ساكنة صاحية وقمرها ساطع 

 57 ال صيام لمن لم يفرضه من الليل
 81، 57 ال صيام لمن لم ينو الصيام من الليل
 261  يميٍنال نذر في معصيٍة وكفارته كفارة

 68 ال وضوء لمن لم يسم اهللا
 305 الليل إلى ال يتْم بعد احتالم، وال صمات يوٍم

 101، 96 من رمضان اال تطوعاً أنه ال يصام اليوم الذي يشك فيه
 260 ال يصح الصيام في يومين يوم األضحى ويوم الفطر من رمضان

 188 دهبع أو ال يصم أحدكم يوم الجمعة إال يوماً قبله
 262 ال يمين في قطيعة رحم

 182 لخلوف فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح المسك
 271، 188 ن يصمن اال لمن لم يجد الهديألم يرخص في أيام التشريق 

 186نه كان يصوم شـعبان     إ أكثر من شعبان، ف    لم يكن النبي صلى اهللا علية وسلم يصوم شهراً        
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 كله
 180 رتهم بالسواك عند كل صالةلوال أن أشق على أمتي ألم

 180 لوال أن أشق على أمتي ألمرتهم بالسواك عند كل وضوء
 286 ليس على المعتكف صيام إال أن يجعله على نفسه

 191 ليس من البر الصيام في السفر
 193 ليس من أمبر أمصيام في أمسفر

 282 ء ضعيفةليلة القدر طَلْقة ال حارة و ال باردة تصبح الشمس يومها حمرا
تاسعٍة وعشرين، إن المالئكة تلك الليلة في األرض أكثر من عدد            أو   ليلة القدر ليلةَ سابعةٍ   

 الحصى
283 

 255 ما صام من ظل يأكل لحوم الناس
مر النبي صلى اهللا عليه وسلم على رجلين يحجم أحدهما اآلخر، فاغتاب أحدهما ولم ينكر               

 عليه اآلخر
253 

 183 ي سبيل اهللا حرمه اهللا على النارمن اغبرت قدماه ف
 149 من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر

 120 من أفطر في رمضان ناسياً فال قضاء عليه وال كفارة
 168 من اكتحل يوم عاشوراء لم ترمد عينه تلك السنة

 179 من خير خالل الصائم السواك
 137 ن استقاء عمداً فليقضمن ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء وم

ال ربح اهللا تجارتك، ومن رأيتمـوه ينشـد         : يبتاع في المسجد، فقولوا    أو   من رأيتموه يبيع  
 304 ال رد اهللا عليك:ضالةً في المسجد، فقولوا

 183 من شاب شيبةً في اإلسالم
 98 من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى اهللا ورسوله

 97 د عصى أبا القاسممن صام يوم الشك فق
 185 من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال، كان كصيام الدهر

 166 من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يقفن مواقف التهم
 60 من لم يبيت الصيام قبل الفجر فال صيام له

 58 من لم يجمع قبل الفجر فال صيام له
 208 من مات وعليه صيام صام عنه وليه

 243، 119 شرب فليتم صومه فإنما أطعمه اهللا وسقاه أو  وهو صائم فأكلينسمن 
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  ناكح اليد ملعون
النذر نذران فمن كان نذر في طاعة اهللا فذلك هللا ففيه الوفاء، ومن كان نذر في معصـية                  

 اهللا فذلك للشيطان فال وفاء ويكفره ما يكفر اليمين
261 

ظه حتى يبلغ به غيره، فإنَّه رب حامل فقه ليس بفقيـه،            نضر اهللا امرًأ سمع منا حديثاً فحف      
 ورب حامل فقه غالى من هو أفقه منه

203 

ينشد فيه شعر، ونهـى عـن        أو   نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن ينْشَد فيه ضالةً         
 التحلق قبل الصالة يوم الجمعة

303 

 259 ضحى وصيام يوم الفطرنهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صيام يوم األ
إنـي لسـت    : قال. نك تواصل إ: قالوا. نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الوصال        

 187 مثلك أني أطعم وأسقى

فليصم فـإني صـائم،    هذا يوم عاشوراء لم يفرض علينا صيامه فمن شاء منكم أن يصوم
 فصام الناس

22 

 192 ب أن يصوم فال جناح عليههي رخصةٌ من اهللا فمن أخذ بها فحسن ومن أح
 192 وكان أمرهم بالفطر فلم يقبلوا

 183 المساجد إلى وكثرة الخطا
 186 يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثالثة أيام، فصم ثالث عشر، وأربع عشر وخمس عشر

 192 يا رسول اهللا أجد في قوةً على الصيام في السفر، فهل على جناح
 199  يصوم الذي أفطر فيه، ويطعم عن كل يوٍم مسكيناًيصوم الذي أدركه، ثم
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 فهرس آثار الصحابة
 
 الصفحة اسم الراوي األثر

أفطر عمر رضي اهللا عنه وأصحابه في يوم غيٍم ظنوا أن الشـمس             
 هذا اليوم ثـم     ما تعرضنا لجنٍَف نُِتم   : ال عمر فطلعت، فق : غابت، قال 

 نقضي يوماً مكانه

 24 ،236 
 

رهون الحجامة للصائم على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليـه           أكنتم تك 
 ال إال من أجل الضعف : وسلم؟ فقال

 253 أنس بن مالك

أال تعجب االن من قوم بين دارك ودار أبي موسى يزعمـون أنهـم              
 عكوف،

 291 
 

 291 ابن مسعود ال اعتكاف إال في مسجد جماعٍة  أنه أما أنا فقد علمت
هللا تعالى البدع وإن من البدع االعتكـاف فـي         ا إلى   إن أبغض األمر  

 المساجد التي في الدور 

 282 ابن عباس

 282  بن كعبيبُأ أن الشمس تطلع صبيحتها ليس لها شعاع كأنها طست ترقرق 
 261  إن المؤمنين أضياف اهللا تعالى في هذه األيام

 أن رجالً أخبر عمر رضي اهللا عنه برؤية الهالل، فمسح عمر علـى   
 ". فقدته يا أمير المؤمنين: أين الهالل؟ فقال: حاجبه، ثم قال

 115 

 أو أن عمر رضي اهللا عنه جعل عليه أن يعتكف في الجاهليـة ليلـةً   
 يوماً عند الكعبة

 285 

إن لربك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، وَألهِلك عليك حقاً، فأعط كل       
 ذي حٍق حقه 

 220 سلمان الفارسي

إنما الوضوء مما خرج وليس مما دخل والفطر في الصوم مما دخل            
 وليس مما خرج

 158 

 250 ابن عباس أنه احتجم وهو صائم 
 286  أوِف بنذرك: أنه جعل على نفسه أن يعتكف يوماً فقال
وعلى الذين يطَوقُونَه فدية ﴿  أنه سمع ابن عباس رضي اهللا عنه يقرأ         

 .ليست بمنسوخة:  قال ابن عباس رضي اهللا عنه ﴾سكينطعام م
 202 

هال اشتريت خادماً ؟ قال كنت معتكفاً، قال        : أنه قال البن أخيه جعفر    
 وماذا لو اشتريت 

 302 على بن أبي طالب
 

255 أنس بن مالك . أنه كان يحتجم وهو صائم 
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 176  بن عمرعبد اهللا أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة 
 171 انس بن مالك أنه كان يكتحل وهو صائم 

 255 ابن عباس أنه لم يكن يري بالحجامة بأساً 
 286  إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف في المسجد الحرام ليلةً

 166 علي بن أبي طالب القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره  إلى إياك وما يسبق
 237 عمر بن الخطاب ك راعياً، وقد اجتهدنا، وقضاء يوٍم يسير بعثناك داعياً ولم نبعث

رأيت ابن عمر رضي اهللا عنهما يقبض على لحيته فيقطـع مـا زاد          
 على الكف

 176 

نعـم،  : سألت معاذ بن جبل رضي اهللا عنه، أتسوك وأنا صائم ؟ قال          
: أي النهار شئت غدوةً وعشيةً، قلـت      : أي النهار أتسوك ؟ قال    : قلت
 الناس يكرهونه عشيةً،إن 

 182 

السنة على المعتكف أن ال يعود مريضاً، وال يشهد جنازةً، وال يمس            
امرأةً، وال يباشرها، وال يخرج لحاجٍة إال لما ال بد منه، وال اعتكاف             

 إال بصوٍم، وال اعتكاف إال في مسجٍد جامٍع

 284 

ـ             ه شهدت عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه في رمضان، وقُـِرب إلي
 شراب فشرب بعض القوم وهم يرون الشمس قد غربت

 236 عمر بن الخطاب

 أفطر شاء وإن صام شاء نفِسِه إن أمير المتطوع 213 أم هانيء الصائم 
 157 ابن عباس وعكرمة الفطر مما دخل وليس مما خرج 

كان ابن عباس رضي اهللا عنهما ال يرى على المعتكف صياماً إال أن          
 على نفسهيجعله 

 287 

اعتمر قبض على لحيته فما      أو   كان ابن عمر رضي اهللا عنه إذا حج       
 فضل أخذه

 276 

كان أبو هريرة رضي اهللا عنه يقبض على لحيته فيأخذ ما فضل عن             
 القبضة

 177 أبو هريرة

 130 أنس بن مالك كان أنس رضي اهللا عنه يحتجم وهو صائم 
وم الذي يشك فيه فـأتي بشـاٍة        كنا عند عمار رضي اهللا عنه في الي       

من صام هذا   : مصليٍة فتنحى بعض القوم، فقال عمار رضي اهللا عنه        
 اليوم فقد عصى أبا القاسم

 97 
  

كنت أتسحر ثم يكون لي سرعةٌ أن أدرك صالة الفجر مع رسول اهللا             
 صلى اهللا عليه وسلم 

 240 سهل بن سعد
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 ال اعتكاف إال بالصوم 
الزهري والقاسم بن 

 حمد ونافعم
288 

 291  ال اعتكاف إال في مسجد جماعٍة
 292 ابن عباس ال اعتكاف إال في مصر جامع 

 208 ابن عباس  أحد عن أحد وال يصوم أحد عن أحد ال يصلي
 287 ابن شهاب ال يكون اعتكافٌ إال بصوم 

 103 عائشة فطر يوماًُ من رمضان أألن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن 
من الصحابة وال من التابعين رضـي اهللا تعـالى           أحد   لم أسمع عن  

وال يصـلي    أحد   عنهم بالمدينة أن أحداً منهم أمر أحداً أن يصوم عن         
 . عن أحٍد

 209 مالك بن أنس

 271، 188 عائشة وعبداهللا بن عمر لم يرخص في أيام التشريق إال لمن لم يجد الهدي 
 كان من أراد أن      الِذين يِطيقُونَه ِفديةٌ ﴾    ﴿ وعلَى لما نزلت هذه اآلية     

 يفطر ويفدى فعل حتى أنزلت اآلية التي بعدها نسختها 
 202 سلمة بن األكوع

 286 ابن عباس وابن عمر المعتكف يصوم 
 288 ابن عباس وعائشة من اعتكف فعليه الصوم 

 168   أبداًمن اكتحل باإلثمد يوم عاشوراء لم ير رمداً
 98 ابن عباس م اليوم الذي يشك فيه فقد عصى اهللا ورسوله من صا

من كان أفطر فليصم يوماً مكانه، ومن لم يكن أفطر فليتم حتى تغرب  
 الشمس 

 236 

هذان يومان نهى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صيامهما، يوم            
 فطركم من صيامكم، واليوم اآلخر تاكلون فيه من نسككم 

 188 عمر بن الخطاب

وإنما كان هذا رخصةً له خاصةً، ولو أن رجالً فعل ذلك اليـوم لـم          
 يكن له بد في التكفير 

 152 الزهري

 254 أبو هريرة يقال أفطر الحاجم والمحجوم، وأما أنا فلو احتجمت ما باليت 
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 فهرس الفوائد األصولية والفقهية
 

 الصفحة المسألة
 151  .ةارتفاع الذنب بالتوبة ال يسقط الكفار

 200 .اإلرضاع واجب على األم ديانة
 198  .إدراك العدة سبب وجوب األداء

إذا أسلم الحربي في دار الحرب ولم يعلم أن عليه صوم رمضان ثم علم، ليس عليـه             
  .قضاء ما مضى

49 

 83  .إذا اشتبه على األسير المسلم في دار الحرب رمضان تحرى وصام
 269 . ال يلزمه قضاء غيره مع المأثمإذا أفسد يوماً من رمضان

 127  .إذا أنزل بالتفكر في جمال امرأٍة فإنه لم يفطر
إذا أوصى بإخراج الزكاة والعشر فإنما يلزم الوارث إخراجهما إذا كانا يخرجان مـن          

  .الثلث
208 

 230  .إذا بلغت الصغيرة بالسن ولم تر دماً فإنها تعتد باألشهر بعد البلوغ
 88  .ت الرؤية في مصٍر لزم سائر الناس فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغربإذا ثبت

 258  .إذا جومعت التي جنَّت صائمةً تقضي ذلك اليوم لطروء المفِْسد على صوٍم صحيٍح
 290  .إذا دخل المسجد بنية االعتكاف فهومعتكفٌ ما أقام، تارك له إذا خرج

الثلث ال يجب على الوارث، فإن أخرج كان متطوعاً         إذا زاد دين الزكاة والعشر على       
  .عن الميت

208 

 لالعتكاف، بل إنهاء لـه فـال         ساعةًٍ ثم تركه ال يكون إبطاالً      إذا شرع في االعتكاف   
 . يلزمه القضاء

289 

 296  .جزأه عن تحية المسجدأإذا شرع في الفريضة حين دخل المسجد 
 263  .عل نفس المنذور عصى وانحل النذر فلو ف- نذر المعصية -إذا صح النذر 

 307  .إال إذا فسد بالردة خاصةً إذا فسد االعتكاف الواجب وجب قضاؤه،
 222  .إذا قَِدم المسافر قبل الزوال واألكل فيجب عليه الصوم
 205  .إذا لم يصم حتى صار شيخاً كبيراً ال تجوز له الفدية

 ال يجب على وارثه أن يخـرج عنـه الزكـاة    إذا مات من عليه دين الزكاة والعشر،     
  .والعشر إال أن يوصى بذلك

207 

 266  .إذا نذرت المرأة أن تصوم سنةً قضت يومي العيدين وأيام التشريق وأيام حيضها



 334

 127  .فرجها كرر النظر أوال ال يفطر إذا أنزل أو وجهها إلى امرأٍة بشهوٍة إلى إذا نظر
م قدم قبل الزوال واألكل وجب عليه صوم ذلك اليوم بنيـٍة   إذا نوى المسافر اإلفطار ث    

  .ينشئها
224 

 241  .استحباب الترك ال يستلزم ثبوت اإلساءة إن لم يترك بل يستلزم كون ذلك مفضوالً
 241  .استحالة تعارض اليقين مع الظن

 305 .استلزام حرمة الشيء ابتداء في العبادة حرمة دواعيه
متقدمةًٍ مع عدم اعتراض ما ينافي المنـوي         أو    تصح إال بالمقارنة   األصل أن النية ال   

  .بعدها قبل الشروع فيه
23 ،69 

 295  .االعتكاف في غير الجامع جائز في الجملة باالتفاق
 295  .االعتكاف في كل مسجد مشروع

 290  . بكمية ال يصح دونها كالصوماالعتكاف لم يقدر شرعاً
 67 .بار النية مجزئةً من النهار شرعاًاالفتراض ال يمنع اعت

أفضل االعتكاف في المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى اهللا عليه وسلم، ثم مسـجد      
  .األقصى، ثم الجامع

293 

 294  .أفضل االعتكاف للمرأة في مسجد بيتها
 188، 99  .أفضل الصيام صوم داود صم يوماً وأفطر يوماً

 81  . الكلاألفضل النية من الليل في
 206  .إلحاق المريض العاجز بالشيخ الفاني بطريق الداللة

اإلمساكات الكائنة في وقت النية من النهار ليس لها حكم الفطر، كما أن لـيس لهـا                 
  .حكم الصوم فيتحقق الفطر باألكل

233 

 141  .إن استقاء عمداً ناسياً لصومه فإنه ال يفسد به كغيره من المفطرات
 140  .اء عمداً وخرج إن كان ملء الفم فسد صومه باإلجماعإن استق

إن إفساد االعتكاف ال يستلزم إفساد الصوم ليلزم قضاؤه، لجواز كونه مما ال يفسـد               
  .الصوم كالخروج من المسجد

290 

 227  .انتفاء الوجوب إنما يكون لمانع الحرج وال حرج في النادر
 140  .ركَثُ أو إن ذرعه وخرج ال يفطر قلَّ

 لتواتر الخبر ومجيئه من كل جانٍب، وهالل الفطـر فـي            - في الصحو    –إن العبرة   
  .الصحو كرمضان

114 

 128 . إن غلبت الشهوة فاستمنى إرادة تسكينها به فالرجاء أن ال يعاقب
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إن لم يقدر الصيام لشدة الحر كان له أن يفطر ويقضيه في الشتاء إذا لم يكـن نـذر                   
 . األبد

204 

 23  .إن نوى مع طلوع الفجر جاز ألن الواجب قران النية بالصوم ال تقديمها
  صوماً كان يصومه فالصوم أفضل، وكذا إذا صام كله         – يعني يوم الشك     –إن وافق   

  .ثالثةً من آخره أو نصفهأو 
94 

 131  .بالقبلة مع شهوة ينتشر لها الذكر تثبت حرمة أمهات المقبلة وبناتها
 62 .مساكات في أول يوم على وجود النية في باقية في النفلتتوقف اإل

 245  .ترك الواجب ال يقوم شبهةً مسقطةً للكفارة
التعارض بحسب الظاهر والجمع ما أمكن أولى من إهمال أحدهما واعتبار نسخه من             

  .غير داللٍة قاطعٍة فيه
196 

 274  .التعجيل بعد السبب جائز أصله الزكاة
 110  .لرؤية شهادة الواحد على شهادة الواحدتقبل في ا

 في الغيم الواحد العدل، وال يقبـل فـي الصـحو إال             - في هالل ذي الحجة      -تقبل  
  .التواتر

116 

 260 .تمام موجب النهي يصلح سبباً للعقاب
 62  .جازت صالة المتنفل قاعداً وراكباً غير مستقبل القبلة بخالف الفرض

 73  .ض تأخير صيام رمضان تحقيقاً للرخصةجاز للمسافر والمري
 200  .تا ال فدية عليهما وعليهما القضاءطرالحامل والمرضع إذا أف

 199  .ولديهما تفطران أو الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما
 306  .حرمة الوطء في الصوم والحيض ضمني لألمر الطالب للصوم

 306  .حرمة الوطِء في االعتكاف قصدي
 147، 131 الحد عقوبةٌ محضةٌ تندريء بالشبهات،

 244  .الحكم في حق العامي فتوى مفتيه
 119 .حقيقة النص مقدم على القياس لو تم فكيف وهو ال يتم

 263  .الحلف بالمعصية ينعقد للكفارة، فلو فعل المعصية المحلوف عليها سقطت وأثم
 119 . لفظ الشارع واجبالحمل على المفهوم الشرعي حيث أمكن في

خلفية األشهر عن األقراء في االعتداد مشروطٌ بانقطاع الدم مع سن اإلياس ال بشرط              
 .دوامه

205 

 231  .داللة حال المسلم كافيةٌ في وجود النية
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 205 . دوام العجز سبب لسقوط الصيام واستبداله بالفدية
 203  .رواية األفقه أولى

 146  .حدةالزجر يحصل بكفارة وا
 48  .نهاره أو سبب رمضان شهود جزٍء من الشهر ليله

 48  .سبب صوم الكفارات أسبابها من الحنث والقتل
 198  .سبب القضاء إدراك العدة فيتقدر بقدره
 198  .األداء سبب قضاء رمضان هو سبب وجوب

 205 . دوام العجز عن الصوم- أي وقوع الفدية خلفاً عن الصوم -شرط الخلفية 
 278 .الشروع في صوم يوٍم من األيام المنهيِة ليس موجباً للقضاء باإلفساد

 201  .الشيخ الفاني ال قضاء عليه وعليه الفدية
 73  .صوم رمضان متعين بنفسه على الكل

 101 .الصوم في يوم الشك عن واجٍب آخر وعن التطوع مطلقاً ال يكره
 94، 24  .مكروه أي صوٍم كانيومين  أو الصوم قبل رمضان بيوٍم

 107، 25 . الصوم المفروض يوم يصوم الناس، والفطر المفروض يوم يفطر الناس
 188  .صوم يوم عاشوراء، ويستحب أن يصوم قبله يوماً وبعده يوماً

صوم يوم عرفة لغير الحاج مستحب وللحاج إن كان يضعفه عن الوقوف والدعوات              
  .فالمستحب تركه

187 

 300  .الغالبة الوقوع أو لضرورة التي يناط بها التخفيف هي الضرورة الالزمةا
 298  .العذر الذي ال يغلب مسقط لإلثم ال للبطالن

تين أيضاً كعمل الرجال جماع فيما دون الفرج ال قضاء على واحدٍة منهما             أعمل المر 
  .إال إذا أنزلت، وال كفارة مع اإلنزال

155 

يقاتل العدو في شهر رمضان ويخاف الضـعف إن لـم      أنه   يعلم يقيناً الغازي إذا كان    
  .مقيماً أو يفطر، ويفطر قبل الحرب مسافراً كان

189 

 208  .فتوى الراوي على خالف مرويه، بمنزلة روايته للناسخ
 241  .فعل المفضول ال يستلزم اإلساءة

 89  .قضاء القاضي حجةٌ
 109  .وٍلقول الفاسق في الديانات غير مقب

 71  .القياس إنما يصلح مخصصاً للخبر ال ناسخاً
 110  .أن يِظهر خالفه منه إلى الكافر إذا أسلم أسلم عدالً
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 131  .كمال الجنابة تندريء بالشبهات إلى الكفارة التي تفتقر
 150  .الكفارة تعلقت بجناية اإلفطار

 107  .الكفارة تندرىء بالشبهات
 290  .الجزء اآلخر إلى تكاف ال يفتقر في كونه عبادةكل جزء من االع

كل صوٍم أوجبه ونص على تفريقه فصامه متتابعاً خرج عن عهدته، وعلى القلـب ال    
  .يجزيه

277 

كل صوٍم وجب على المملوك بسبٍب باشره كالمنذور وصيامات الكفارات كالنفـل إال             
  .كفارة الظهار

189 

 142  .وى به عادة ال تجب فيه الكفاركل ماال يتغذى به وال يتدا
 311 .فمضى ولم يعتكف فيه لزمه قضاؤه كل معين نذر اعتكافه كرجب ويوم االثنين

قارن ابتداء وجوِدها طلوع الفجِر وتلك الصـفة،        أو   كل من تحقق بصفٍة أثناء النهار،     
سـاك  بحيث لو كانت قَبله واستمرت معه وجب عليه الصوم، فإنه يجـب عليـه اإلم         

  .تشبها

221 

 312 .كل منذور فإنما سبب وجوبه النذر
 198  .أدائه كل يوم من رمضان سبب وجوب

 241  .بل إن فعله نال ثوابه ال إساءة بترك المندوب،
 75 .ال بد في أداء الفرض من االختيار

 207  .ال بد من اإليصاء في لزوم اإلطعام على الوارث
 204  . هو أصٌل بنفسه ال بدل عن غيرهال تجوز الفدية إال عن صوم

 188  .ال تصوم المرأة التطوع إال بإذن زوجها وله أن يفطرها
 312  .ال تعتكف المرأة والعبد إال بإذن السيد والزوج

 227  .ال حرج في ترتيب الحكم على ما هو من النوادر
 229 .ال حرج في النادر

 115  .ومن ورد من خارج المصر بين أهل المصر -  في الشهادة-ال فرق 
يتـأدى رمضـان منهمـا       أنه   أي في  الصحيح والسقيم،  ال فرق بين المسافر والمقيم    

  .بالمطلقة ونية واجٍب آخر والنفل
75 

ؤال يمن أكل بإمساك بقية اليوم إال في يوٍم مفروِض الصوِم بعينِه ابتداء ر66 .م 
 313  .ال سكر في الليلال يبِطُل االعتكافُ سب وال جداٌل و

 292  .ال يجوز االعتكاف إال في مسجد يصلي فيه الصلوات الخمس
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الصوم إال عند العجز عما يكفر به من المال فإن مات فأوصى             إلى   ال يجوز المصير  
 . بالتكفير جاز من ثلثه

205 

 128  .ال يحل االستمناء بالكف
 188  .ال يحل صوم يومي العيد وأيام التشريق

 70  .ال يشترط اتحاد كمية المناط في األصل والفرع
 91  .ال يصومون يوم الشك إال تطوعاً

 109  .ال يقبل خبر الفاسق بمفرده، بل مع االجتهاد في صدقه
 116 .  في الصحو إال التواتر- للشهادة على رؤية الهالل -ال يقبل 

 101  .ه صوم رمضانال يكره صوم واجٍب آخر في يوم الشك، ألن المنهي عن
 290  .ال يلزم القضاء إال في منذور أفسده قبل إتمامه

 119  .ال يلزم من البطالن مع النسيان فيما له هيئةٌ مذكرة البطالن معه فيما ال مذكر فيه
 69، 22 .ال يلزم من التخفيف في النفل بذلك ثبوت مثله في الفرض

ي نذر الطاعة كالحج والصالة والصدقة على ما        ال يلزم اليمين بلفظ النذر إال بالنية ف       
 .فال تجزي الكفارة عن الفعل هو مقتضي الدليل،

262 

ال ينبغي لإلمام إذا رآه وحده أن يأمر الناس بالصوم، وكذا في الفطر بل حكمه حكـم     
  .غيره

106 

ث خيار الشرط والرؤية ألنه رأال يو210  . كان للميت، بخالف خيار العيبير 
 274  .وم المنذور بما هو قربةٌ فقطلز

 72 .لألكثر من الشيء الواحد حكم الكل في كثير من موارد الفقه
لو ابتلع حبة عنب ليس معها تفروقها فعليه الكفارة، وإن كان معها اختلفوا فيـه وإن                

  .مضغها وهو معها فعليه الكفارة
137 

 134  .لو اجتمع الريق في فيه ثم ابتلعه يكره وال يفطر
 ال بأس بأن    - وليس هناك واٍل وال قاٍض       -لو أخبر في الفطر عدالن برؤية الهالل        

  . للضرورة يكون الثبوت فيه بال دعوى، وحكميفطروا
116 

لو اختلط بالريق لون صبغ إبريسم يعمله مخرجاً للخيط من فيه فابتلع هـذا الريـق                
  .ذاكراً لصومه أفطر

134 

ار شيخاً فانياً له أن يفطر ويطعم لكل يوٍم، وإذا لم يقدر على             لو أخَّر القضاء حتى ص    
  .ذلك لعسرته يستغفر اهللا

272 

 311  .لو ارتد عقيب نذر االعتكاف ثم أسلم لم يلزمه موجب النذر
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 134  .فمه وابتلعه عمداً ال يفطر إلى لو استشم المخاط من أنفه حتى أدخله
غدوٍة ثـم    أو   لزمه القضاء وإن كان في مجالسٍ     لو استقاء مراراً في مجلٍس ملء فيه        

  .نصف النهار ثم عشيٍة ال يلزمه
142 

 لو أسلم الكافر في دار اإلسالم وجب عليه قضاء ما مضى بعد اإلسالم علم بالوجوب              
  .الأو 

50 

 243  .لو أصبح مسافراً فنوى اإلقامة فأكل ال كفارة عليه
 262  .ميناً ولزمته الكفارة بالحنثسائر المعاصي كان ي إلى لو أضاف النذر
 273  .وقٍت جاز تقديمه على ذلك الوقت إلى لو أضاف المعلق

 145 . لمم استقبل إذا برأ النقطاع التتابع أو أصابه عته أو لو أغمي على المعتكف
 147  .نفست ال كفارة أو لو أفطرت ثم حاضت

 147  .ال تسقط الكفارةلو أفطر في يوم ثم سافر في ذلك اليوم مكرهاً 
لو أفطر في يوم ثم مرض فيه سقطت الكفارة ألن المـرض معنـى يوجـب تغيـر                

  .الفساد يحدث أوالً في الباطن ثم يظهر أثره إلى الطبيعة
146 

لو أفطر في يوٍم فأعتق ثم أفطر في آخر فأعتق ثم في آخر فاعتق ثم استحقت الرقبة                 
  . المتأخرة تجزيهالثانية ال شيء عليه ألن أو األولى

146 

 146 . لو أفطر وهو مقيم بعد النية فوجبت عليه الكفارة ثم في يومه سافر لم تسقط عنه
ال ألن الموجود في حلقـه       أو   لو اكتحل الصائم لم يفطر، سواء وجد طعمه في حلقه         

  .أثره
130 

 130  .ال يفطر أنه لو بزق فوجد لون الدم فيه األصح
 إلـى   بالحيض ثم امتد طهرها اعتدت بالحيض فال تخرج من العدة         لو بلغت الصغيرة  

  .أن تدخل سن اإلياس، فتعتد باألشهر
230 

 134  .لو خرج دم من أسنانه فدخل حلقه إن ساوى الريق فسد وإال ال
 145  .لو جامع فكفَّر ثم جامع عليه كفارةً أخرى

 145 . ول في ظاهر الروايةلو جامع في رمضانين فعليه كفارتين، وإن لم يكفر لأل
 145 .لو جامع مراراً في أياٍم من رمضاٍن واحٍد ولم يكفِّر كان عليه كفارةً واحدةً

 147 .لو جرح نفسه فمرض مرضاً مرخصاً ال تسقط الكفارة ألن المرض من الجرح
 134  .لو خرج ريقه من فيه فأدخله وابتلعه إن كان لم ينقطع من فيه فاستشربه لم يفطر

 134، 26  .دم رعافه حلقه فسد صومه أو لو دخل دمعه أوعرق جبينه
 146  .أفطر فأكل عمداً فعليه الكفارة أنه لو دهن شاربه فظن
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لو رأى الهالل في نهار الثالثين من رمضان فظن انقضاء مدة الصوم وأفطر عمـداً               
  .ينبغي أن ال تجب عليه كفارة

87 

حلقه وطرفه بيده ال يفسد صومه إال إذا انفصل منـه           لو شد الطعام بخيط فأرسله في       
  .شيء

135 

 243، 115  .لو شهد من ردت شهادته عند صديٍق له فأكل ال كفارة عليه، وإن كان صدقه
لو شهدوا أن قاضي بلد كذا شهد عنده اثنان برؤية الهالل في ليلـة كـذا، وقضـى                  

  .بشهادتهما جاز لهذا القاضي أن يحكم بشهادتهما
89 

أفطر ذلك قال ال     أنه   لو صام شهراً ينوي القضاء عن سنة كذا على الخطأ وهو يظن           
  .يجزيه

82 

 111  .لو صاموا بشهادة رجلين فإنهم يفطرون إذا صاموا ثالثين ولم يروا
لو كان الشيخ الفاني مسافراً فمات قبل اإلقامة، ينبغي أن ال يجـب عليـه اإليصـاء                 

  .بالفدية
204 

 272  . صوم سنٍة فعليه صوم سنٍة باألهلةي عللو قال هللا
لو قال هللا علي صوم هذه السنة، أفطر يوم الفطـر ويـوم النحـر وأيـام التشـريق          

  .وقضاها
266 

هللا علي صيام هذه السنة بعد أيام التشريق ال يلزمه قضـاء يـومي العيـدين     : لو قال 
  .وأيام التشريق

28 ،267 

إن شاء اهللا تعالى يجوز استحساناً، ألن المشيئة إنمـا تبطـل   نويت صوم غٍد    : لو قال 
  .اللفظ، والنية فعل القلب

83 

واحد من أهـل بلـده       أو   لو قبل اإلمام شهادة الفاسق وأمر الناس بالصوم فأفطر هو         
 . لزمته الكفارة

108 

 131  .لو قبل المطلقة الرجعية صار مراجعاً
 190  . قبل أن تظهر يعني في يوم النوبة ال بأس به حمى فأكللو كان الصائم له نوبةُ

أفطر فأكل عمداً، كـان      أنه   ضاجعها ولم ينزل فظن    أو   قَبَل امرأةً بشهوةٍ   أو   لو لمس 
  .عليه الكفارة إال إذا تأول

256 

 229  .لو نام تمام وقت الصالة وجب قضاؤها شرعاً
 309  .لو نذر اعتكاف ليلٍة ال يلزمه شيء لعدم الصوم

 275  .لو نذر أن يصوم رجباً فصام عنه قبله شهراً َأحطَّ فضيلةً منه جاز
 204 .لو نذر صوم األبد فضعف عن الصوم الشتغاله بالمعيشة له أن يفطر ويطعم
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 106 .لو نذر صوم يوٍم بعينه فنوى النذر وكفارة اليمين يقع عن النذر عند محمد
 204  .ار فانياً جازت الفدية عنهلو نذر يوماً معيناً فلم يصم حتى ص

 222  .لو نوى المسافر الفطر ولم يفطر حتى قدم في وقت النية وجب عليه نية الصوم
 82  .لو نوى بالليل أن يصوم غداً ثم بدا له في الليل وعزم على الفطر لم يصبح صائماً

ـ        ى عليـه ال  لو نوى بالليل أن يصوم غداً ثم بدا له في الليل وعزم على الفطر ومض
 . يجزيه ألن تلك النية انتقضت بالرجوع

82 

لو وجبت عليه كفارة فطٍر فصام واحداً وستين يوماً عن القضاء والكفارة، ولم يعـين           
  .يوم القضاء جاز

81 

قتٍل، فلم يجد ما يكَفِّر به وهو شيخٌ كبير عـاجز عـن             أو   لو وجبت عليه كفارة يمينٍ    
 الصوم، ال تجوز له الفدية

81 

يوٍم وجب علـي    لو وجب عليه قضاء يومين من رمضاٍن واحٍد األولى أن ينوي أول           
  .قضاؤه من هذا الرمضان

81 

 241 . الليل أصٌل ثابتٌ بيقيٍن فال ينتقل عنه إال بيقيٍن
 232  .المسافر والمريض البد لهما من النية اتفاقاً لعدم التعين في حقهما

 227 . هو الحرج-الجنون  أي للقضاء في حالة -المسقط 
 137، 26  .المفتي في الوقائع ال بد له من ضرب اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس

 290  .دونه أو من أراد أن يعتكف فليصم سواء كان يريد اعتكاف يوٍم
تأول حـديثا   أو   أفطر فأكل عمداً فعليه الكفارة، وإن استفتى فقيهاً        أنه   من اغتاب فظن  

تَدعبفتوى الفقيه وال بتأويله الحديث هناألنه ال ي  
256 

 243  .شرب متأوالً لنص شرعي ال تجب عليه الكفارة أو من أكل
جـامع عامـداً ال    أو أفطر فأكـل  أنه جامع ناسياً فظن أو من أكل في رمضان ناسياً  

 . كفارة عليه
243 

 308 .بعةًمن أوجب على نفسه اعتكاف أياٍم، لزمه اعتكافها بلياليها وكانت متتا
 66  .من تعين عليه صوم يوٍم ولم ينوه ليالً تجزيه نيته نهاراً

من جامع فيما دون الفرج، في القبل والدبر فما دونه حينئـٍذ التفخيـذ والتبطـين، ال               
  .قضاء على واحٍد منهم إال إذا أنزل، وال كفارة مع اإلنزال

155 

 116  .فإن كان ثقةً يصوم الناس بقولهمن رأى هالل رمضان وليس هناك واٍل وال قاٍض، 
من رأى هالل شوال وحده ال يفطر، ال يأكل وال يشرب، ولكـن ال ينـوي الصـوم               

  .ألنه يوم عيٍد في حقه للحقيقة التي عنده اهللا تعالى، إلى والتقرب
25 ،107 
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فطر ال تجب عليه الكفارة ألنها تندرىء بالشـبهات، بـدليل عـدم       أمن رأى الهالل ف   
 . ها على المعذور والمخطىءوجوب

107 

 208  .من شرط القياس أن ال يكون حكم األصل منسوخاً
 186  .من صام شعبان ووصله برمضان فحسن

 105  .من رمضان أجزأه لعدم التردد في أصل النية أنه من صام يوم الشك ثم ظهر
 207 .طريق القياسمنعوا في األصول اإللحاق بالشيخ الفاني بطريق الداللة كما منعوه ب

 231  .من لم ينو في رمضان كلِّه ال صوماً وال فطراً فعليه القضاء
 312 .من نذر اعتكاف شهٍر بعينه كرجٍب، فعجل اعتكاف شهٍر قبله عنه يجوز

من نوى يوم الشك القضاء والتطوع كان عن القضاء عند أبي يوسف ألنـه أقـوى،                
  .وعند محمٍد عن التطوع

105 

 105 .يوم الشك القضاء وكفارة الظهار كان عن القضاء استحساناًمن نوى 
المواظبة المقرونة بعدم الترك مرة لما اقترنت بعدم اإلنكار على من لم يفعلـه مـن                

  .الصحابة كانت دليل السنية، وإال كانت تكون دليل الوجوب
279 

 شرطه الصوم وهو    ويجب في بدلها ألن    النذر باعتكاف أيام العيدين والتشريق ينعقد،     
،فلو اعتكفها صائماً أثم وال يلزمه شيء آخر فيها ممتنع 

312 

 264 .النذر مستفاد من الصيغة، واليمين من الموجب
 208  .نسخ الحكم يدل على إخراج المناط عن االعتبار
 298  .النسيان أولى بعدم الفساد ألنه عذر ثبت شرعاً

 117، 26  .الغروبى  إلالنهار اسم لما من طلوع الشمس
النهي المجرد عن الصوارف ليس موجبه بعد طلب الترك سوى كون مباشرة المنهي             

  .عنه معصيةً سبباً للعقاب ال الفساد
260 

 23 . قران النية بالصوم ال تقديمها- في الصوم المعين -الواجب 
 79، 23  .وجوب اإلتمام بالشروع في الصوم في األيام المنهي عنها منتٍف

يكون تارك لألولى    أنه   غير فال يلزمه بالتأخير شيء،    وجوب القضاء على التراخي،   
 .من المسارعة

199 

يتأدى صيام ما يتعلق بزماٍن بعينه من الواجب بمطلق النية وبنية النفل وبنية واجـٍب               
  .آخر

23 ،73 

 205  .يجوز في الفدية طعام اإلباحة أكلتان مشبعتان
 50  .واحٍد عدٍل أو رجٌل وامرأتين أو  بإخبار رجلينيحصل العلم الموجب
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 186  .يستحب صوم األيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر
 273  .شفي فعلي صوم شهٍر أو إذا جاء زيد: كأن يقول  يصح تعليق النذر،

 313 .يفسد االعتكاف الردة واإلغماء إذا دام أياماً، وكذا الجنون
 241  . يزال بالشكاليقين ال

 187  .يكره صوم الصمت
 187  .يكره صوم الوصال ولو يومين ويكره صوم الدهر

 100  .يكره صوم يوم الشك بنية رمضان
 185  .يكره صوم يوم النيروز والمهرجان ألن فيه تعظيم أيام نهينا عن تعظيمها

 197  .يلزم المريض إذا صح وأقام قضاء قدر الصحة واإلقامة
 85  .ينبغي للناس على الكفاية مراقبة الهالل
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 يةشعراألبيات الفهرس 
 

 الصفحة البيت
 47 تَحتَ العجاِج وُأخْرى تَعِلكُا اللُّجما خَيٌل ِصيام وخَيٌل غَير صاِئمٍة
 7 ىفمن ناله نال أقصى المن فالزمه واحفظه يا ذا الحجى
 7 حافظيه ويجلو العمى  إلىكتاب الهداية يهدي الهدى

 7 ما صنفوا قبلها في الشرع من كتب إن الهداية كالقران قد نَسخَتْ
 7 يسلم مقالك من زيٍغ ومن كذب فاحفظْ قرأتها والزم تالوتها

 235 عبد القفا واللهازم أنه إذا وكنت ُأرى زيداً كما قيل سيداً
 203 تنفك تسمع ما حييتَ بهالٍك حتى تكونَه

 203 ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي ت يمين اهللا أبرح قاعداًفقل
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 األلفاظ الغريبة المصطلحات وفهرس
 

 الصفحة اللفظ
 168 اإلثمد

 54 اإلجماع 
 162 اإلحليل 
 49 اإلدراك 

 83 االستحسان
 242 االستصحاب

 70 األصل 
 279 االعتكاف 

 160 اآلمة
  األمر

 190 االنتساء 
 271 التشريق أيام 

 214 بدرتني 
 282 بلجة

 236 تجانفنا 
 69 تخصيص الخبر بالقياس

 174 الترجيل
 47 تعلك
 137 تفروق
 103 التلوم
 160 الجائفة
 174 الجمة

 66 الجمع بين األدلة 
 269 الجمل األورق

 126 الحديث الحسن لغيره
 172 الحديث الضعيف
 181 الحديث الشاذ
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لَّسالحديث الم170 د 
 151 الحديث المرسل
 57 الحديث المرفوع

 246 الحديث المضطرب 
 97 الحديث المعلق
 61 الحديث المقلوب
 249 الحديث المنكر 

 61 الحديث الموضوع
 57 الحديث الموقوف

 62 الحيس 
  الخاص
 280 الخباء

 118 خبر الواحد
 181 الخلوف

 63 داللة النص 
 63 داللة القياس 

 137 ذرعه
 269 الذكاة

 73 الرخصة
 116 الرستاق
دم168 الر 

 59 الزيادة في السند 
 59 الزيادة في المتن

 159 سرمه
 45 سورِتها
 52 السند

 47 الصائمة 
 187 صوم الوصال

 282 طست
 90 ظاهر الرواية
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 199 الظئر
 68 العام

 53 العام المخصوص
 309 العته

 47 العجاج
 152 العرق
قْر122 الع 
 74 العـلة
 166 العلك

 262 عموم البلوى
 153 الفَرق

 51 الفرض
 70 الفرع
 237 القائلة
 280 القبة

 114 القسامة
 235 القفا

 63 القياس
 142 الكاغد

 70 الكرسف
 152 الالبة
 270 اللبة
 47 اللجما

 235 اللهازم 
 220 مبتذلة
 98 المتابعة
 52 المتن 

 231 متهتكاً 
 104 ِمدرعةٌ
 51 المسنون
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 107 المشايخ
 46 المشجب
 97 مصليةٍٍ
 73 المطلق

 51 المكروه تحريماً
 51 المكروه تنزيهاً

 70 المناط
 51 المنـدوب

 135 منظار المعدة
 52 المهرجان

 65 النسخ 
 51 النفل
 142 النورة
 55 النية

 185 النيروز
 134 ليلجةاله

 51 الواجب 
 85 الواجب الكفائي 
 69 الواجب المعين
 223 الواجب المؤقت

 238242 يتهاتران
 299 يتوي 
 237241 يريبك
 46 يرعد
 93 يضجع
 304 ينبض
 304 ينثر

 92 يوم الشك 
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 فهرس األعالم
 
 

 154.............................................................إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان
 236...................................................األعورإبراهيم بن سويد النخعي الكوفي 

 183.......................................................إبراهيم بن عبد الرحمن الخوارزمي
 199..................................................إبراهيم بن نافع الجالب البصري الناجي

 182.......................................................إبراهيم بن هاشم بن الحسين البغوي
 253...............................................إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود النخعي

 194.......................................أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني
 252..............................................................................أبو طيبة نافع

 182...................................................................يأبو عبد الرحمن التميم
 252...........................................................أبي الزبير عن جابر بن عبد اهللا

 60.........................................أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسرو جردي
 90........................................أحمد بن شعيب بن علي بن سنان الخراساني النسائي

 184..................................................أحمد بن عبد الرحمن بن ميسرة الحراني
 221..........................................................أحمد بن علي الرازي الجصاص

 97..................................فظأحمد بن علي بن ثابت بن مهدي البغدادي الخطيب الحا
 98.............................................................أحمد بن عمر الوكيعي الضرير

 120...................................................أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري
 47............................................................أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي

 95...............................أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل الشيباني المروزي البغدادي
 65................................................أحمد بن محمد بن سالمه المصري الطحاوي

 156.....................................................أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي
 124.............................................................بن أسلم العدويأسامة بن زيد 

 194..............................................................أسامة بن زيد موالهم المدني
 246...........................................إسحق بن إبراهيم بن مخْلَد الحنظلي المرورزي
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 248...................................................اسحق بن يوسف بن مرداس المخزومي
 104..............................أسد بن عمرو بن عامر بن عبد اهللا القاضي القشيري الكوفي

 171................................................أسلم مولى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
 253...........................................................النخعياألسود بن يزيد بن قيس 

 174..................................الحارث بن ربعي بن بلْدمة األنصاري الخزرجي السلمي
 77..............................................................الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي

 64..........................................................الحسن بن علي بن راشد الواسطي
 282..................................................................الحسن بن يسار البصري

 286...............................الحسين بن حفص بن الفضل بن يحيى الهمداني األصفهاني
 252.............................................................الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي

 168....................................................زاحم الهاللي الخراسانيالضحاك بن م
 36...............................................................................النابغة الذبياني

 76....................................النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي الكوفي اإلمام األعظم
 175.................................................................الهيثم بن أبي سنان المدني

 213..................................................أم هانىء بنت أبي طالب بن عبد المطلب
 203........................................................امرؤ القيس جندح بن حجر الكندي

 200.....................................................................أنس بن مالك القشيري
 86...............................................جى األنصاريأنس بن مالك بن النضر الخزر

 303...................................................برير أو بر بن عبد اهللا بن ربيع الداري
 46..........................................بشر بن عبد الرحمن بن عطاء المروزي البغدادي

 169...........................................................بقية بن الوليد بن صائد الكالعي
 182.............................................................................بكر بن خنيس
 64...............................................................................بالل بن رباح
 126............................................................................ثوبان بن بجدو

 254..........................................................ثور بن عفير السدوسي البصري
 191.................................جي األنصاريجابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حزم الخزر

 292..........................................جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفي
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 216....................................................................جرير بن حازم األزدي
 177.........................................................جرير بن يزيد بن عبد اهللا البجلي

 129.......................................................................جعفر بن أبي طالب
 168....................................................................جويبر بن سعيد البلخي
 157...................................................................حسين بن جندب الجنْبي

 139...............................................حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي
 58................................................................حفصة بنت عمر بن الخطاب
 236...............................................................حماد بن أبي سليمان الكوفي
 176...............................................................حماد بن أسامة زيد القرشي

 217...................................................................حماد بن الوليد البغدادي
 239............................................................حماد بن زيد بن درهم االزدي

 285........................................حماد بن سلمة بن دينار سمع قتادة عمرو بن دينار
 192.......................................................حمزة بن عمرو بن عويمر األسلمي

 154..........................................حميد بن عبد الرحمن بن عوض الزهري المدني
 247..........................................................ن نيرويه الطويل البصريحميد ب

 248...........................................................خالد بن مهران البصري الحذاء
 271.......................................................خالده بنت أنس األنصارية الساعديه

 217............................خصيف بن عبد الرحمن الجزري الحضرمي الحراني األموي
 254..................................................خالد بن عبد الرحمن الصنعاني األبناوي

 114.....................................................................خلف بن أيوب البلخي
 220.............................................................خيرة بنت أبي حدرد األسلمي

 246...................................... بن عدي الحارثي األوسي األنصاريرافع بن خديج
 156...................................................................رزين بن حبيب الجهني

 61.............................................................روح ابن الفرج البزاز البغدادي
 251.......................................روح بن عبادة بن العالء بن حسان القيسي البصري

 72...................................................زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري
 251....................................................................زكريا بن إسحق المكي
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 214............................................................زميل بن عباس األسدي المدني
 215..................................................لرحمن الخراسانيزياد بن سعد بن عبد ا

 124...............................................................زيد بن أسلم العدوي المدني
 240.............................زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لَوذان األنصاري النجار

 304...................زيد بن جبيرة بن محمود بن أبي جبِيرة بن الضحاك األنصاري المدني
 292..............................................................سعد بن عبيدة السلمي الكوفي

 247.....................................سعد بن مالك بن سنان الخدري الخزرجي األنصاري
 152.....................................................سعيد بن جبير األسدي الوالبي الكوفي

 150..........................................................سعيد بن حزن المخزومي المدني
 270.....................................................................سعيد بن سالم العطار

 170....................................................سعيد بن عبد الجبار الزبيدي الحمصي
 284..................................................سفيان بن حسين السلمي المعلم الواسطي

 59......................................سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهاللي الكوفي
 220............................................................................سلمان الفارسي

 65.........................................................بن األكوع االسلميسلمة بن عمرو 
 156............................................................سلمى البكرية من بكر بن وائل

 126.............................سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني
 90..................................سليمان بن األشعث بن شداد بن عمرو األزدي السجستاني

 239...............................................سليمان بن حرب األزدي الواشحي البصري
 125...................................................................سليمان بن حيان األزدي

 216.................................................ان بن الحكمسليمان بن عبد الملك بن مرو
 157................................................سليمان بن مهران األعمش األسدي الكوفي

 98....................................سماك بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي
 240......................................سهل بن سعد بن مالك بن خالد األنصاري الخزرمي

 284...................................سويد بن عبد العزيز بن النمير السلمي موالهم الدمشقي
 246.........................................................شداد بن أوس بن ثابت األنصاري

 177...............................................اج بن الورد العتكي الواسطيشعبة بن الحج
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 254............................شقيق بن ثور بن عفير بن زهير بن كعب بن عمرو السروسي
 215............................................................صالح بن أبي األخضر اليمامي

 193...........................................صفوان بن عبد اهللا بن صفوان بن أمية الجمحي
 169........................................................طريف بن سلمان الكوفي البصري

 249.....................................................طريف بن شهاب أو ابن سعد السعدي
 250...................................................................طلحة بن نافع الواسطي

 58................................................................ائشة بنت أبي بكر الصديقع
 184........................................................عاصم بن سليمان األحول البصري

 182.............................................................عبادة بن نُسي الكندي األردني
 125...............................................عبد الحق عبد الرحمن بن األزدي االشبيلي
 288...............................................عبد الرحمن بن أبي ليلى األنصاري المدني

 284...........................................................عبد الرحمن بن اسحق الواسطي
 124...............................................عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي المدني

 66..............................بد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن علي القرشي البكريع
 194....................................عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشي الزهري

 182.....................................................عبد الرحمن بن غنم األشعري الشامي
 139..........................................عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني

 78......................................................عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري
 82...........................................لح الحلوانيعبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صا

 285..................................................عبد العزيز بن جريح المكي مولى قريش
 99............................عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد اهللا المنذري الشامي المصري

 179........................................................عبد اهللا بن أحمد بن حنبل البغدادي
 111............................................عبد اهللا بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي
 254...........................................عبد اهللا بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي

 285................................................................. بن بديل بن ورقاءعبد اهللا
 174..........................................عبد اهللا بن بريده بن الخطيب األسلمي المروزي
 270.............................................عبد اهللا بن حذافة بن منسي بن عدي بن سعيد
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 249......................................عبد اهللا بن زيد بن عمرو أو عامر الجزمي البصري
 64............................................................................عبد اهللا بن عباس

 251................................................................عبد اهللا بن عثمان بن خُثيم
 57........................................................عبد اهللا بن عمر بن الخطاب القرشي

 157.................................عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة العبسي الكوفي
 287........................................................عبد اهللا بن محمد بن يحيي الرملي

 194...............................................عبد اهللا بن موسى بن إبراهيم التيمي المدني
 194.................................................عبد اهللا بن موسى بن محمد التيمي المدني

 126........................................................عبد اهللا بن وهب بن منبه األنباري
 215.......................................................عبد الملك بن عبد العزيز بن جريح

 303.......................................................................عبد ربه بن عبد اهللا
 292...........................................................................عبداهللا بن حبيب

 60.....................................................................عبداهللا بن عباد البصري
 125............................................عبداهللا بن عدي بن محمد بن مبارك الجرجاني

 86....................................................................عبداهللا بن مسعود الهذلي
 171..............................................................عبيد اهللا بن أبي رافع المدني

 79...............................................عبيد اهللا بن الحسين بن دالل بن دلهم الكرخي
 215...............بن عمر بن الخطاب العمري المدنيعبيد اهللا بن عمر بن حفص بن عاصم 

 174...................................................................عبيد رجل من الصحابة
 171..........................................عبيداهللا بن أبي بكر بن أنس بن مالك األنصاري

171......................................................................عتبة بن حميد الضبي 
 169.................................................عروة بن الزبير بن العوام األسدي المدني

 202.................................................................عطاء بن أبي رباح المكي
 251..............................................................عطاء بن يسار الهالل المدني
 157......................................... المخزومي القرشيعكرمة بن أبي جهل بن هشام

 98.............................................عكرمة بن خالد بن العاص بن هشام المخزومي
 239........................................................................علي بن أبي العالية
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 86.................................................................علي بن أبي طالب الهاشمي
 176.......................................علي بن الحسن بن شقيق بن دينار العبدي المروزي

 33...........................................................علي بن الحسين بن محمد السغدي
 284..........................................................علي بن حجر السعدني المروزي

 247..............................................................................علي بن داود
 60............................ن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان البغداديعلي بن عمر ب

 78...........................................علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي
 284........................................................علي بن هبة اهللا بن علي بن جعفر

 97...................................................عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي
 86...................................................عمر بن الخطاب بن نقيل القرشي العدوي

 177...................................................................عمر بن أيوب الموصلي
 271..............................................................................عمر بن خلده
 33..........................................د العزيز بن عمر بن مازه حسام الدينعمر بن عب

 81............................................عمر بن محمد بن أحمد بن نعمان النسفي الحنفي
 261............................................عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي

 216.....................................عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة األنصارية
 251.....................................................................عمرو بن دينار المكي

 192...................................عويمر بن عامر بن مالك بن زيد األنصاري الخزرجي
 138.................................................. يونس بن أبي إسحاق السبيعيعيسى بن

 89.................................................كريب بن أبي مسلم الهاشمي موالهم المدني
 193.................................................................كعب بن عاصم األشعري

 89..........................................................لبابة بنت الحارث بن حزن الهاللية
 265..............................................................................مارية القبطية

 56..............................................مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر األصبحي
 215...................................................مالك بن سعد بن عبادة القيسي البصري

 180.................................................لهمداني الكوفيمجالد بن سعيد بن عمير ا
 114...................................................محمد بن أبي القاسم الخوارزمي البقالي
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 215......................................................محمد بن أبي حفصة ميسرة البصري
 218........................................................محمد بن أبي سلمة بن فرقد المكي

 78......................................................محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
 179.................................................محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الدمشقي

 55........................................................محمد بن إدريس بن العباس الشافعي
 180........................................... خزيمة السلمي النيسابوريمحمد بن إسحاق بن

 85...........................................................محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني
 59...........................................................محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي

 182................................................محمد بن سلمة بن عبد اهللا الباهلي الحراني
 76............................محمد بن سماعه بن عبيد اهللا بن هالل بن وكيع بن بشر التميمي

 138...............................................................محمد بن سيرين األنصاري
 195..........................يرة بن أبي ذئب القرشي العامريمحمد بن عبد الرحمن بن المغ
 120..............................................................محمد بن عبد اهللا النيسابوري

 120..........محمد بن عبد اهللا حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك األنصاري البصري
 171...................................محمد بن عبيد اهللا بن أبي رافع الهاشمي موالهم الكوفي
 249....................................محمد بن علي بن الحسن بن شقيق بن دينار المروزي

 191....................................................ن واقد األسلمي المدنيمحمد بن عمر ب
 120......................................................محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص

 218..................................................محمد بن عمرو بن وقاص الليثي المدني
 90...............................................محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي

 94................................محمد بن محمد بن أحمد بن عبد اهللا الحاكم الشهيد المروزي
 211..................................محمد بن محمد بن أحمد بن عبداهللا بن عبدالمجيد الحاكم

 303.....................................................................د بن مسلم الطائيمحم
 58.......................................محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن شهاب الزهري المدني

 211....................................................................محمد بن مقاتل الرازي
 218...........................................................محمد بن مهران الجمال الرازي

 249..................................................................محمد بن ميمون السكري
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 57...................................................محمد بن يزيد الربعي ابن ماجة القزويني
 249...................................................................محمود بن آدم المروزي

 248...........................................مود الواسطيمحمود بن محمد بن منَُويه بن مح
 156.........................................مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء الغزاوي

 55.............................................................................مسلم بن الحجاج
 303........................................................معاذ بن جبل الخزرجي األنصاري

 66..................................معاوية بن صخر بن حرب بن أبي سفيان القرشي األموي
 172..............................معبد بن هوذة بن قيس بن عبادة بن دهيم األنصاري األوسي

 247...........................................البصريمعتمر بن سليمان بن طرخان التميمي 
 154.................................................................معلى بن منصور الرازي

 58...................................................معمر بن راشد األزدي الحراني البصري
 302.....................................................................مكحول الدمشقي الفقيه

 271..............................................................................منذر بن جهم
 253......................................................منصور بن حيان بن حصين األسدي

 251.....................................................................مهنأ بن يحيى الشامي
 239.....................................................مورق بن مشَمِرج بن عبد اهللا العجلي

جانيْوز257.............................................................موسى بن سليمان الج 
 271..................................................ن عبيده بن نَِشيطْ الربذي المدنيموسى ب

 218.........................................................موسى بن هارون بن بشر القيسي
 87.................ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف الحسني العلوي السمرقندي الحنفي

 217................................................................نافع مولى ابن عمر المدني
 150......................................................نُجيح بن عبد الرحمن السندي المدني
 143.......................................................نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي

 104.....................................ن محمد المهدي بن عبد اهللا المنصورهارون الرشيد ب
 182.............................................................هارون بن معروف المروزي
 193.................................................................هجيمة الوصابية الحميرية

 177..........................................................هرم بن جرير بن عبد اهللا البجلي
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 138...............................................هشام بن حسان األزدي القُردوسي البصري
 125......................................................................هشام بن سعد المدني

 143.................................................................هشام بن عبيد اهللا الرازي
 169.......................................األسدي المدنيهشام بن عروة بن الزبير بن العوام 

 284.........................................هشيم بن بشير بن القاسم بن هانيء السلمي المعلم
 98...........................................وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي الكوفي الحافظ

 60............................................................يحيى بن أيوب الغافقي المصري
 248........................................................يحيى بن داود بن ميمون الواسطي

 195...........................................يحيى بن سعيد القطان التميمي البصري األحول
 216.....................................................................يحيى بن سعيد المدني

 289.....................................................بن كثير الليثي موالهم القرطبييحيى 
 124...................................................................يحيى بن معين البغدادي
 214..................................................................يزيد بن إبراهيم التستري

 85........................................................يعقوب بن إبراهيم األنصاري الكوفي
 59.........................................................يونس بن يزيد بن أبي النجاد أأليلي
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  والبقاعفهرس األماكن
 

 الصفحة المكان
 77 بخارى
 114 بلخ

 195 الكديد
 191 كراع الغميم
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  المراجع والمصادرفهرس
 

 ن وعلومهآكتب القر
الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية مـن علـم                  . 1

 .التفسير، دار المعرفة، بيروت

الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن المشهور بتفسير الطبري،               . 2
 . م، بيروت1980هـ 1400، 4دار المعرفة، ط

األنصاري، الجامع ألحكام القرآن المشـهور بتفسـير         أحمد   القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن      . 3
 . م1972هـ 1352، 2القرطبي، دار الفكر، ط

كثير، أبو الفداء إسماعيل القرشي المشقي، تفسير القرآن العظيم، صـححها نخبـة مـن               ابن   . 4
 . العلماء، دار الفكر

 

  الشريفكتب الحديث
 .، الموطأ، المكتبة الثقافية، بيروتاألصبحي  بن أنسمالك ،مالكم اإلما . 5
بن عمرو بن عبد الخالق العتكي، البحر الزخـار المعـروف بمسـند              أحمد   ، أبو بكر  البزار . 6

م، المدينـة  2003-هـ 1424البزار، تحقيق محفوظ الرحمن زين اهللا، مكتبة العلوم والحكم،        
 .المنورة

لحسين، الجامع لشعب اإليمان، تحقيق عبد العلـي عبـد الحميـد      بن ا  أحمد   البيهقي، أبو بكر   . 7
 .م، بومباي، الهند1988هـ1409، 1حامد، الدار السلفية، ط

 .، بيروتهـ1352، 1البيهقي، أبو بكرأحمد بن الحسين، السنن الكبرى، دار صادر، ط . 8
الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى، سنن الترمـذي، إشـراف عبـد                  . 9

 . ، دار السالم للنشر والتوزيع، الرياض3عزيز بن محمد آل الشيخ، ط ال
 على الصحيحين، تحقيق حمدي الـدمرداش  المستدرك، أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا،      الحاكم . 10

 . صيدا–م، بيروت 2000-هـ1420، المكتبة العصرية، 1محمد، ط
 -هـ1418 ،1ب العلمية، ط  حسن، أبوعبداهللا بن كسروي، موسوعة آثار الصحابة، دار الكت         . 11

 .م1997
  ابن خزيمـة،   ، صحيح سحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري    إخزيمة، أبو بكر محمد بن      ابن   . 12

 .م، بيروت1992هـ 1412، 1ط/ تحقيق مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي 
رقطني، تحقيق مجدي بن منصور بن رشـيد الشـورى،      الدارقطني، علي بن عمر، سنن الدا      . 13

 .م، بيروت1996هـ 1417، 1دار الكتب العلمية، ط
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، أبو محمد عبداهللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام، مسند الـدارمي المعـروف        الدارمي . 14
 دار ابـن حـزم،      –، دار المغني    1، تحقيق حسين سليم أسد الداراني، ط      )سنن الدارمي (بـ  

 .م، الرياض2000-هـ1421
 أبو عاصم حصن بن عباس بن قطب،        : تحقيق ،الذهبي، شمس الدين بن محمد، تنقيح التحقيق       . 15

 .م2001هـ1422الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، / ، مؤسسة قرطبة1ط
سحق بن راهويه، دراسة وتحقيـق      إسحق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، مسند        إراهويه،  ابن   . 16

 .م، بيروت2002هـ1423، دار الكتاب العربي، 1محمد مختار ضرار المغني، ط
الزبيدي، اإلمام السيد محمد مرتضى، عقود الجواهر المنيفة في أدلة مـذهب اإلمـام أبـي                 . 17

 .حنيفة، عبداهللا هاشم اليماني، مطبعة الشكشي باألزهر، مصر

زدي، سنن أبي داود، إشراف عبـد       سحق األ إالسجستاني، أبو داوود سليمان بن األشعث بن         . 18
 .، دار السالم للنشر والتوزيع، الرياض3عزيز بن محمد آل الشيخ، طال

، أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم العبسي، المصنف، تحقيق أبـي محمـد                شيبةابن أبي    . 19
 .م2008-هـ1429، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، 1أسامة بن إبراهيم بن محمد، ط

 مصنف عبد الـرزاق، تحقيـق حبيـب الـرحمن        الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام،       . 20
 . هـ، بيروت1403، 2عظمي، المكتب اإلسالمي، طاأل

  أيمن صالح شـعبان وسـيد      :الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد، المعجم األوسط تحقيق         . 21
 .م، القاهرة1996هـ1417، 1إسماعيل، دار الحديث، طأحمد 

، المعجم الكبير، تحقيق حمـدي ابـن عبـد          بن أيوب أبو القاسم    أحمد   الطبراني، سليمان بن   . 22
 .، الموصل1983، 2المجيد السلفي، مكتبة دار العلوم، ط

شرح معاني اآلثـار تحقيـق      . بن محمد بن سالمة بن عبد الملك،       أحمد   الطحاوي، أبو جعفر   . 23
 .هـ، بيروت1399، 1مجمد زهري النجار، دار الكتب العلمية، ط

مة المقدسي، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، تحقيق      بن قدا  أحمد   عبد الهادي، محمد بن   ابن   . 24
 م، بيروت، لبنان1998هـ1419، دار الكتب العلمية، 1صالح شعبان، ط

بن على بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخـاري، تحقيـق    أحمد العسقالني، أبو الفضل   . 25
 .هـ، بيروت 1379، دار الكتب العلمية، 1محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب، ط

العسقالني، أبو الفضل محمد بن على بن حجر تبيين العجب فيما ورد فـي فضـل رجـب                   . 26
http://www.quran-radio.com/mukhtarat96.htm 

يب الفارسي، عالء الدين علي بن بلبان، اإلحسان في تقريـب ابـن حبـان،، تحقيـق شـع                  . 27
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