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  )ملخص البحث بالعريب (  

مشكل أحادیث أحكام ثبوت شھر رمضان ووجوب  :عنوان البحث
  .الصیام

  .لق الروقي عمر بن طلق بن مط:اسم الباحث

ودف�ع اإلش�كال ع�ن بع�ض أحكامھ�ا ،  إلى خدمة ال�سنة النبوی�ةیھدف البحث

راب��ع أرك��ان ، الت��ي ی��وھم ظاھرھ��ا التع��ارض واإلش��كال ف��ي كت��اب ال��صیام

وھ��و یرب��ي الباح��ث عل��ى تق��دیس وتعظ��یم ، اإلس��الم وأح��د مبانی��ھ العظ��ام

  . سالمیةیثري المكتبة اإل، وھو بحث بباب نافع أثنى العلماء علیھ، الوحي

، والحكم��ة م��ن م��شروعیة،  إل��ى إب��راز أھمی��ة ال��صیامًویھ��دف البح��ث أی��ضا

  . ومناقشة بعض أحكامھ المشكلة التي یترتب علیھا ثمرة فقھیة

، ویبین البحث حقیقة المشكل وأنواعھ والخالف فیھ ب�ین الجمھ�ور والحنفی�ة

  .ومنھج العلماء في دفعھ

كحك�م ، ل�شھر ووج�وب ال�صیام تتعلق بأحك�ام ثب�وت اویطرح البحث قضایا

وتبیی�ت النی�ة . وص�یام ی�وم ال�شك، واختالف المطالع، سبق رمضان بصیام

  .لیلة الصیام

  .وفي نھایة البحث وضعت خاتمة ضمنتھا أھم النتائج والتوصیات

  )أھداف البحث ( 

وب�ـیان وج��ـھ ، جم�ع األحك�ام الفقھی�ة المتعلق�ة بم�شكل أح�ـادیث ال�صیام - ١

 .ــواب عن اإلشكالومن ثـم الج، إشكالھا

وترس�یخ الثق�ة ب�ین ، ُّالمساھمة في تعزیز مكانة السنة النبوی�ة وحجیتھ�ا - ٢

 .منھج المحدثین والفقھاء

بی��ان م��نھج العلم��اء ف��ي التعام��ل م��ع األحك��ام الفقھی��ة المتعلق��ة بم��شكل  - ٣

 .الحدیث
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  )ملخص البحث باالجنليزي (  

Title of research: The problem of the hadiths of the 

provisions of the month of Ramadan and the need for 

fasting. 

Researcher name: Omar Talaq Mutlaq Al Ruqi. 

Summary: The research aims to reinforce Al Sunnah 

and solving the problems of some of its rules which 

apparently delude the collision and the problematic in 

the book of fasting, Islam's fourth elements and one of 

its mainstays. It makes the researcher sanctify the 

revelation, in addition to its being a research in a useful 

stream praised by scientists and enriching the Islamic 

library. 

The research aims also to show the importance of 

fasting, and the point of its legitimacy, and discussing 

some of its problematic rules that result in an effect of 

jurisprudence. The research also shows the reality of 

the problem and its types, in addition to the variety 

between Aljumhour and Alhanafi, and the scientists 

methodology in pushing it away.  

The research raises issues. The rules of declaring the 

beginning of Ramadan and fasting, i.e. the 

antecedence of fasting before its date, moon sighting 

differences, and fasting the “Day of Doubt”, in addition 
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to not declaring the intention to fast at the night of 

fasting. 

At the end of the research, a conclusion has been put 

consisting of the most important results and 

recommendations. 

 

research objectives: 

١- Gathering the jurisprudence related to the 
problematic discourses Of fasting  its 
problematic statement facet and then sloving 
the problems 

٢- Contributing in the reinforcement of the Status 
of Al Sunnah and its argument, in addition to 
establishing truth between scholars' 
methodology. 

٣- The statement of scholars' methodology in the 
treatment of the jurisprudence related to the 
problematic of discourse. the problem of 
talking. 
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 املقدمة

 بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيم

  ،وعىل آله وصحبه ومن وآاله،  رسول اهللاوالصالة والسالم عىل، احلمد هللا

 : دــأما بع
، إذ به يعرف احلالل واحلرام، فيعترب علم الفقه من أرشف علوم الرشيعة وأسامها

لذلك كان الفقه وما يزال أفضل ما يتعلمه .والرشد والزلل، والنفع والرضر

، ديةووسيلة السعادة األب، ونظام اخللق،  عامد احلق": فهو، اإلنسان ويعلمه

ومن بالغ يف ضبط معامله فقد ، من حتىل بلباسه فقد ساد، ولباب الرسالة املحمدية

 ." ١شاد

ُدخل يف السنة ما ليس منها انتدب أهل العلم واحلديث أنفسهم للذود عن ُوملا أ ّ

فأفنوا ، وتأويل اجلاهلني، وانتحال املبطلني، ينفون عنها حتريف الغالني، حياضها

، ًحرصا عىل حفظها وصوهنا، وتنوعوا يف تصنيفها، تدوينهاأعامرهم يف حفظها و

حتى أذعن لعظمة ، ًوتشمريا يف حياطتها والذب عنها، ًوخوفا من إضاعتها

 . واستدل به عىل فضل هذا الدين املوفق العارف، صنيعهم املوافق واملخالف

 –ًظاهرا–وكان من جهودهم يف حفظ السنة املطهرة الكشف عام أشكل وتعارض 

فإن الرشيعة تامة ، وبذل الوسع يف درئه وضبطه والتأصيل له، وبيان وجهه، نهام

وال أن ،  بعضهافال يمكن أن ختالف سنة رسول اهللا ، ال تناقض فيها بوجه

 ال جتد البته ": - رمحه اهللا–٢قال الشاطبي. ختالف القرآن وال اإلمجاع الصحيح

                                                           

 .م١٩٩٤سنة النشر ، دار الغرب اإلسالمي، )١/٣٥ ( للقرايف،مقدمة الذخرية: ١

مـن ) هــ٧٩٠-؟(الـشهري بالـشاطيب ، اللخمـي الغرنـاطي، أبـو إسـحاق، هـو إبـراهيم بـن موسـى بـن حممـد: ٢

ًم حمققــا أصـوليا مفــسرا فقيهـا حمـدثا نظــارا ثبتـا بارعــا يف العلـومكــان إمـا. علمـاء املالكيـة ً ً ً ً ًً ً أخــذ عـن أئمــة ، ً

وأخـــذ عنــه أبــو بكـــر بــن عاصـــم ، مــنهم ابــن الفخـــار وأبــو عبــد البلنـــسي وأبــو القاســـم الــشريف البــسيت

 لــه اســتنباطات جليلــة وفوائــد لطيفــة وأحبــاث شــريفة مــع الــصالح والعفــة والــورع واتبــاع الــسنة. وآخــرون

مـــن . وباجلملـــة فقـــدره يف العلـــوم فـــوق مـــا يـــذكر وحتليتـــه يف التحقيـــق فـــوق مـــا يـــشهر. واجتنـــاب البدعـــة

وا�ـــــالس شـــــرح بـــــه كتـــــاب البيـــــوع مـــــن صـــــحيح ، واالعتـــــصام، املوافقـــــات يف أصـــــول الفقـــــه: تـــــصانيفه

 )]  ١/٧١(واألعالم للزركلي ، ٢٣١شجرة النور الزكية ص .[البخاري
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لكن ملا كان ، عليهم الوقوفدليلني أمجع املسلمون عىل تعارضهام بحيث وجب 

 ، " ١أفراد املجتهدين غري معصومني من اخلطأ أمكن التعارض بني األدلة عندهم

فتاقت نفيس ومـال ، أيقنت أن طلبه أفضل جتـارة، وملا رأيت العلم أنفس بضاعة

 األحكام الفقهية املتعلقة ": فوقع اختياري عىل. قلبي لنفعه بسنة النبي 
 ." ت شهر الصيام ووجوبهأحاديث ثبوبمشكل 

 

 تيارهمهية املوضوع وأسباب اخأ

ِويمكن إمجال أمهية املوضوع ُ ِوسبب اختياره يف النقاط اآلتية، ُ ِ : 

وحاجة املكتبة اإلسالمية ، املتعلقة بمشكل احلديثاألحكام الفقهية أمهية  - ١

 .إىل إثرائها باملزيد من البحوث فيه

،  بالنصوص الرشعية مبارشةأن البحث يف مشكل احلديث يربط الفقيه - ٢

ّوينمي لدى طالب العلم امللكة يف التعامل مع النصوص الرشعية ُ. 

وهو باب من ،  من طعن أعداء اإلسالمالرغبة يف الدفاع عن سنة النبي  - ٣

 .أبواب اجلهاد

ُث يريب طالب العلم عىل تقديس وإجــالل يأن البحث يف مشكل احلد - ٤
ًكتابا وسنة-الوحي  بل جيتهد يف طلب التوفيق واجلمع ، ًام شيئا فال يرد منه- ً

 .وذلك لعلمه أن نصوص الوحي ال تتعارض بأية حال، بينهام

 وهذا فن ": - رمحه اهللا–٢قال النووي، ثناء العلامء عىل هذا الباب من الفقه - ٥

وهو من ،  ... ُويضطر إىل معرفته مجيع العلامء من الطوائف ، من أهم األنواع

                                                           

ــــــشر: ١ ــــــة، )٤/٢١٧(للــــــشاطيب ، يعةاملوافقــــــات يف أصــــــول ال الطبعــــــة األوىل ، بــــــريوت، دار الكتــــــب العلمي

 .هـ١٤١١

) هـــ٦٧٦-٦٣١(أبــو زكريــا، حميــي الــدين ) أو النــواوي(هــو حيــىي بــن شــرف بــن مــري بــن حــسن، النــووي : ٢

عالمـــة يف الفقـــه الـــشافعي واحلـــديث واللغـــة، تعلـــم يف . مـــن أهـــل نـــوى مـــن قـــرى حـــوران جنـــويب دمـــشق

، وروضــة الطــالبني، واملنهــاج -مل يكملــه-، ا�مــوع شــرح املهــذب: مــن تــصانيفهً.منــادمــشق وأقــام �ــا ز

ــــن احلجــــاج ــــشافعية.[شــــرح صــــحيح مــــسلم ب :  للزركلــــي، ، واألعــــالم)٥/١٦٥: (للــــسبكي، طبقــــات ال

)٩/١٨٥[( 
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إليه مجيع الطوائف من العلامء، وإنام يكمل به من كان ٌأهم األنواع، مضطر 

ًإماما جامعا لصناعتي احلديث والفقه، غائصا عىل املعاين الدقيقة ً ً١ ". 

 .فإنه رابع أركان اإلسالم، أمهية الصوم - ٦

 .واحلاجة إىل دفعه، وقوع اإلشكال يف أحاديث الصيام - ٧

ملتعلقة بمشكل عدم وقويف عىل بحث علمي مستقل حول األحكام الفقهية ا - ٨

 .  أحاديث الصيام

 

 أهداف البحث

 :وهيدف البحث لـ

، وبيان وجه إشكاهلا، مجع األحكام الفقهية املتعلقة بمشكل أحاديث الصيام - ١

 .ومن ثم اجلواب عىل هذا اإلشكال

وترسيخ الثقة بني منهج ، ُّاملسامهة يف تعزيز مكانة السنة النبوية وحجيتها - ٢

 .املحدثني والفقهاء

 .نهج العلامء يف التعامل مع األحكام الفقهية املشكلةبيان م - ٣

 

 الدراسات السابقة

ًقديام وحديثا- لقد أهتم أهل العلم  ،  بمشكل احلديث فصنفوا فيه املصنفات- ً

وتكلموا عىل األحاديث املشكلة يف الظاهر بكالم علمي ، وألفوا فيه املؤلفات

سلك لدفع ذلك راسمني بذلك القواعد واألسس التي جيب أن ت، رصني

 .التعارض الظاهري

 :ومن أشهر الكتب املؤلفة يف هذا الباب

 وهو أول مؤلف يف - رمحه اهللا–لإلمام الشافعي ) اختالف احلديث( كتاب  - ١

                                                           

ــــووي والــــسخاوي :١ ــــه الن ــــواوي:  أنظــــر-رمحهمــــا اهللا– قال ــــراوي يف شــــرح تقريــــب الن للــــسيوطي ، تــــدريب ال

 .دار طيبة، )٦٥٢-٢/٦٥١(
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قام فيه بجمع نصوص السنة املختلفة واملتعارضة يف الظاهر فوفق ، هذا الفن

 .بينها

 وكان مقصده من -رمحه اهللا–البن قتيبة ) تأويل خمتلف احلديث ( كتاب  - ٢

 ....، هذا الكتاب الرد عىل من ادعى عىل احلديث التناقض

 وهو أوسع ما كتب يف هذا -رمحه اهللا–للطحاوي ) مشكل اآلثار ( كتاب  - ٣

 .الباب

 - رمحه اهللا–البن حزم ) اآلثار التي ظاهرها التعارض والتناقض ( كتاب  - ٤

واألظهر أنه اليوم ) يتمهإنه يكون يف عرشة آالف ورقـة لكن مل : (ذكره الذهبي

 .مفقود

ّالصيام جنة ( حتقيق بعض املشكل من حديث  - ٥ أليب عبد الرمحن ابن عقيل ) ُ

  .-رمحه اهللا–الظاهري 

 إشارات لدفع اإلشكال - رمحه اهللا–ّكتضمني البخاري : ً ما جاء مفرقا - ٦

وكذلك فعل النسائي وابن حبان والبيهقي . والتعارض يف تراجم صحيحه

 . وغريهموابن خزيمة

كابن عبد ، ُّواعتنى طائفة من رشاح كتب احلديث بدفع اإلشكاالت عند ورودها

 .الرب والنووي وابن حجر

وتعرض األصوليون ملشكل احلديث وخمتلفه يف مباحث التعارض والرتجيح من 

ُومنهم من أفرده يف مصنف مستقل يعنى بالتأصيل لقضايا املشكل ، مصنفاهتم
 :مثل، واملختلف

 .إبراهيم العسعس،  دراسات نقدية يف علم مشكل احلديث:كتاب -١

 .نافذ حسني.  د، خمتلف احلديث بني الفقهاء واملحدثني: وكتاب -٢

عبداملجيد . د، منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث: وكتاب -٣

 .السوسوه

 .أسامة خياط. د، خمتلف احلديث بني املحدثني واألصوليني: وكتاب -٤

والتواصل مع املؤسسات العلمية ، صاص والبحثوعند سؤال أهل االخت

مل أقف عىل من ، كمركز امللك فيصل للبحوث والدراسات، ومراكز البحوث

ًبحث يف املوضوع بحثا مستقال   . - واهللا أعلم–ً
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 منهج البحث

 :ًاتبعت منهجا يف البحث يقوم عىل اخلطوات اآلتية

مما يتعلق باألحكام ُمجع وتتبع األحاديث التي ظاهرها اإلشكال والتعارض  - ١

 .ثم متييز كل أحاديث مسألة عىل حده، الفقهية يف كتاب الصيام

 ًالرجوع إىل الكتب التي عنيت بإيراد مشكل األحاديث مستعينا بعد اهللا  - ٢

وكالصحيحني ، ككتاب مشكل اآلثار للطحاوي، بجرد طائفة من الكتب

وصحيح ، حجرمع رشوحهام التي عنيت بإيراد املشكل كرشح النووي وابن 

سنن أيب : (وكتب السنة. وصحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان، ابن خزيمة

 ، )وسنن ابن ماجه، وسنن النسائي، وجامع الرتمذي، داود

، كتقريب األسانيد لويل الدين العراقي: (والكتب التي ألفت يف أحاديث األحكام

، ر البن عبد اهلاديواملحر، وبلوغ املرام البن حجر، واملنتقى للمجد ابن تيمية

وأصول ، وعمدة الفقه البن قدامة، والبلغة يف أحاديث األحكام البن امللقن

) وجمموع احلديث ملحمد بن عبدالوهاب، األحكام البن قاسم العاصمي

 .ورشوحها

 

 خطة البحث

ِيتكون البحث من مقدمة ُ  .وخامتة، باحثم وثالثة ،ُ

والدراسات . وأهداف البحث، يارهأمهية املوضوع وأسباب اخت:  وفيها:املقدمة

 .ومنهج البحث وخطته، السابقة

 :ويشتمل عىل  مطلبني، املشكل عند العلامء:املبحث األول

 ويشتمل عىل،  حقيقة املشكل:املطلب األول: 

 .تعريف املشكل يف اللغة: ًوالأ -

 .تعريف املشكل يف اصطالح األصوليني: ًثانيا -

 .حدثنيتعريف املشكل يف اصطالح امل: ثالثا -

 .الفرق بني مشكل احلديث وخمتلف احلديث: ًرابعا -



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٥٧ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

 ورشوط ،  أسباب وقوع اإلشكال بني النصوص الرشعية:املطلب الثاين

 :ويشتمل عىل . ومسالك العلامء يف دفعه، وقوعه

 .أسباب وقوع اإلشكال بني النصوص الرشعية: ًأوال -

 .رشوط اإلشكال بني النصوص الرشعية: ًثانيا -

 . العلامء يف دفع اإلشكال بني النصوص الرشعيةمسالك: ًثالثا -

 :ويشتمل عىل ثالثة مطالب، يف الصيام:املبحث الثانى

 تعريف الصيام لغة: املطلب األول. 

 ًتعريف الصيام اصطالحا: املطلب الثاين. 

 احلكمة من مرشوعية الصيام وأمهيته: املطلب الثالث. 

 :وفيه ستة مطالب، لصيامووجوب ا، وم أحكام ثبوت شهر الص:املبحث الثالث

 حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومني:  األولاملطلب. 

 بام يثبت به الصوم: الثايناملطلب. 

 اختالف املطالع:   الثالثاملطلب. 

 اإلقدار لشهر شعبان هل هو للتضييق أو اإلمتام:  الرابعاملطلب. 

 صيام يوم الشك: اخلامساملطلب. 

 الصيامتبيت النية ليلة :  السادساملطلب. 

 .اخلامتة

** ** ** 

 



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٥٨ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

 

 ،املشكل عند العلامء: املبحث األول

 

 :ويشتمل عىل مطلبني

 : ويشتمل عىل،حقيقة املشكل: املطلب األول

 .تعريف املشكل يف اللغة: ًأوال -

 .تعريف املشكل يف اصطالح األصوليني: ًثانيا -

 .تعريف املشكل يف اصطالح املحدثني: ًثالثا -

 .ل احلديث وخمتلف احلديثالفرق بني مشك: ًرابعا -

، أسباب وقوع اإلشكال بني النصوص الرشعية:  املطلب الثاين

 : ويشتمل عىل.ومسالك العلامء يف دفعه، ورشوط وقوعه

 .أسباب وقوع اإلشكال بني النصوص الرشعية: ًأوال -

 .رشوط اإلشكال بني النصوص الرشعية: ًثانيا -

 .النصوص الرشعيةمسالك العلامء يف دفع اإلشكال بني : ًثالثا -



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٥٩ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

 حقيقة املشكل: املطلب األول

ِتعريف املشكل يف اللغةً:والأ :ويشتمل عىل ْ ُ: 

ًمن أشكل يشكل إشكاال، اسم فاعل: املشكل ُ َْ ِ
ُ : ومن معانيه عند العرب، َ

 .١واللونان املختلطان، االلتباس واالختالط

، باهواالشت، وااللتباس، االختالط: واملعنى اللغوي للمشكل يدور حول

 .٢واملامثلة

ْهذا شكل هذا: تقول، ُمعظم بابه املامثلة، والشني والكاف والالم(  ُمثله: أي، ِ ِ ،

هذا شابه هذا وهذا دخل : أي، أمر مشتبه: كام يقال، أمر مشكل: ومن ذلك يقال

 .  )٣...يف شكل هذا 

ِتعريف املشكل يف اصطالح األصوليني:ًثانيا ْ ُ: 

ًيف املشكل إصطالحاتباينت آراء العلامء يف تعر ِ فتعريفه عند األصوليني خيتلف ، ُ

َعن تعريفه عند املحدثني ّوسأذكر أوال تعريفه عند أهل كل فن، ُ ّثم أبني أوجه ، ً َ ُ

ٍثم اتبع ذلك كله بتعريف عام للمشكل، يشمل معناه ، التعريفاتالفرق بني هذه  ٍ ْ ُ

 .يف اصطالح األصوليني واملحدثني

 :ح األصولينيُتعريف املشكل يف اصطال

ِأكثر من تناول تعريف املشكل يف اصطالح األصوليني هم علامء احلنفية ْ وقد ، ُ

هو اسم ملا يشتبه املراد منه، بدخوله يف أشكاله عىل : ( ، بقوله٤عرفه الرسخيس

ُوجه ال يعرف املراد إال بدليل يتميز به من بني سائر األشكال
ٍ٥.( 

                                                           

البـــــن منظـــــور ، ولـــــسان العـــــرب، بـــــريوت، مؤســـــسة الرســـــالة) ١٠١٩(للفريوزآبـــــادي ، القـــــاموس احملـــــيط: ١

 .الطبعة األوىل، بريوت، دار صادر) ١١/٣٥٧(

 .هـ١٤٢٦الطبعة األوىل ، دار ابن اجلوزي) ٤٦:ص(، للمنصور،  مشكل القرآن الكرمي: ٢

 .دار اجليل ) ٣/٢٠٤(، البن فارس، معجم مقاييس اللغة: ٣

. بلـدة يف خراسـان) سرخس(من أهل) هـ٤٨٣-( حممد بن أمحد بن أيب سهل، أبو بكر السرخسي هو : ٤

ًكـــان إمامـــا يف فقـــه احلنفيـــة، عالمـــة حجـــة متكلمـــا نـــاظرا أصـــوليا جمتهـــدا يف ، ويلقـــب بـــشمس األئمـــة ًً ً ً
 وأملــى كثـريا مــن كتبــه سـجن يف جــب بـسبب نــصحه لــبعض األمـراء،. أخــذ عـن احللــواين وغــريه.املـسائل

املبــسوط يف شـرح كتـب ظـاهر الروايــة : مـن تـصانيفه.علـى أصـحابه وهـو يف الـسجن، أمالهــا مـن حفظـه

 )]٢/٢٨(، واجلواهر املضية )١٥٨:ص(، الفوائد البهية.[يف الفقه، واألصول يف أصول الفقه

 .هـ١٣٧٢:ط، دار الكتاب العريب) ١/١٦٨(أليب بكر حممد بن أيب سهل ، أصول السرخسي: ٥



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٦٠ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

ِف عند بيانه للفرق بني املشكل واملجمل، وقد أوضح الرسخيس مراده هبذا التعري ُ

ِواملشكل قريب من املجمل، وهلذا خفي عىل بعضهم فقالوا: (فقال ْ ِاملشكل : ٌ ْ ُ

 قد –ليوقف عىل املراد-ولكن بينهام فرق، فالتمييز بني اإلشكال ، واملجمل سواء

 به يكون بدليل آخر، وقد يكون باملبالغة يف التأمل حتى يظهر به الراجح، فيتبني

املراد، فهو من هذا الوجه قريب من اخلفي، ولكنه فوقه، فهناك احلاجة إىل التأمل 

يف الصيغة ويف شكلها، وحكمه اعتقاد احلقيقة فيام هو املراد، ثم اإلقبال عىل 

 .الطلب والتأمل فيه  إىل أن يتبني املراد فيعمل به

َّوأما املجمل فهو ضد املفرس َ ُفظ ال يفهم املراد منه إال مأخوذ من اجلملة، وهو ل، ُ
ُباستفسار من املجمل، وبيان من جهته يعرف به املراد ِْ ِ ُ. 

ِوهبذا يتبني أن املجمل فوق املشكل، فإن املراد يف املشكل قائم، واحلاجة إىل متييزه  ِْ ُْ َُّ

ولكن فيه توهم معرفة املـراد ، من أشكاله، واملراد يف املجمل غري قـائم

 .هـا)١بالبيانوالتفسري

ًهو ما ازداد خفاء عىل اخلفي، وكأنه بعدما خفي عىل ( : فقال، ٢َّوعرفه الشايش
ُالسامع حقيقة دخل يف أشكاله وأمثاله، حتى ال ينال املراد إال بالطلب ثم بالتأمل، 

 ).٣حتى يتميز عن أمثاله

ُوعرفه أبو زيد الدبويس َّ هو الذي أشكل عىل السامع طريق الوصول : (  ، فقال٤َّ

 ).٥ املعنى الذي وضعه له واضع اللغة، أو أراده املستعريإىل

                                                           

 .هـ١٣٧٢:ط، دار الكتاب العريب) ١/١٦٨(أليب بكر حممد بن أيب سهل ، أصول السرخسي: ١
نـسبة للـشاش وهـي مدينـة بـبالد مـا وراء ) هــ٣٦٥-٢٩١(أبـو بكـر ، هو حممد بن علي الـشاشي القفـال: ٢

، ي يف بـالدهوعنه انتشر مذهب الـشافع، من أكابر علماء عصره بالفقه واحلديث واألدب واللغة، النهر
: مـن تـصانيفه.  رحل إىل خرسـان والعـراق والـشام واحلجـاز- وراء �ر سيحون -مولده ووفاته بالشاش 

ووفيـات األعيـان ، )٧/١٥٩(األعـالم للزركلـي . [وشرح رسالة الـشافعي، وحماسن الشريعة، أصول الفقه
)١/٤٥٨[(  

، )١٤٢٨:ص(لفقــه عنــد املــسلمني موســوعة مــصطلحات أصــول ا: الــدكتور رفيــق العجــم يف: نقلــه عنــه: ٣
 ).٥٠:ص(، للمنصور، مشكل القرآن الكرمي: وانظر

قريـة بـني ) دبوسـية(نـسبته إىل ) هــ٤٣٢-( عبد اهللا بن عمر بن عيسى الدبوسي، أبو زيـد الدبوسـي هو : ٤
هو أول مـن وضـع علـم اخلـالف وأبـرزه : قال صاحب اجلواهر، من أكابر فقهاء احلنفية. خبارى ومسرقند

  .وتقومي األدلة يف األصول، األسرار يف األصول والفروع: من تصانيفه.وجودلل
  )]٢/٢٥١(، وفيات األعيان )٣٣٩:ص(، اجلواهر املضية[

مــــشكل القــــرآن : وانظــــر، )١/٢٥٣" (تفــــسري النــــصوص"الــــدكتور حممــــد أديــــب الــــصاحل يف : نقلــــه عنــــه: ٥
 ).٥٠:ص(للمنصور ،  الكرمي
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  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

َوعرفه اجلرجاين ْ ُ ِاملشكل:( فقال، ١َّ ْ ٍهو ما ال ينال املراد منه إال بتأمل بعد الطلب: ُ ُ ،

أي ، أشكل: مأخوذ من قوهلم، يف أمثاله وأشباهه: أي، وهو الداخل يف أشكاله

ٍصار ذا شكل ْ ٍوصار ذا حرمة، احلرمإذا دخل يف ، أحرم: ُكام يقال، َ
َ ْ ُ٢.( 

ِاملراد باملشكل يف : ( فقال، ومجع بني هذه التعريفات األستاذ عبدالوهاب خالف ْ ُ

َّبل ال بد من ، اللفظ الذي ال يدل بصيغته عىل املراد منه: اصطالح األصوليني ُ
ُقرينه خارجية تبني ما يراد منه ّ ُ ٍ٣.( 

ِويالحظ من هذه التعريفات أن معني املشكل  ْ هو اللفظ الذي : عند األصولينيُ

فقد يظهر معناه ، ٍومل يتبني إال بعد طلب وتأمل، استغلق وخفي معناه عىل السامع

ٍأو من دليل آخر منفصل عن النص، ٍمن قرينة يف النص وقد ال ، أو بتأمل ونظر، ٍ

 .يظهر

 

ِويقابل املشكل عند األصوليني ْ ِفقد يعرب بعضهم عن املشك، املتشابه: ُ ْ ُ ُ ِّ َ ِل باملتشابهُ َ َ ُ’ 

ِكام إن تعريفهم للمتشابه هو بعينه تعريف املشكل ْ ، ٤وقد عرفه أبو الوليد الباجي، ُ

ٍهو املشكل الذي حيتاج يف فهم املراد به إىل تفكري وتأمل:املتشابه (:فقال ُ ِ ُ٥.( 

 
                                                           

-٧٤٠(احلـسيين احلنفـي ، اجلرجـاين، أبـو احلـسن، روف بالـسيد الـشريفهو علي بن حممد بن علـي املعـ: ١

ولــد يف ، ســلطان العلمــاء العــاملني، فريــد عــصره،  مــشارك يف أنــواع مــن العلــوم، عــامل حكــيم) هـــ٨١٦

، وشــرح مواقــف اإلجيــي، التعريفــات: مــن تــصانيفه. وتــويف �ــا، ودرس يف شــرياز) قــرب إســرتاباد(تــاكو 

  )]٥/١٥٩(األعالم ، )٥/٣٢٨(الضوء الالمع . [ ديثورسالة يف فن أصول احل

  .هـ١٤٠٥الطبعة األوىل ، بريوت، دار الكتاب العريب) ٢٧٦:ص(للجرجاين ، التعريفات: ٢

الطبعـــــة الرابعـــــة عـــــشر ، الكويـــــت، دار القلـــــم) ١٧١:ص(لعبـــــد الوهـــــاب خــــالف ، علــــم أصـــــول الفقـــــه: ٣

 .هـ١٤٠١

ـــــد الهـــــو : ٤ ـــــو الولي ـــــن خلـــــف بـــــن ســـــعد، أب ـــــة باجـــــة ) هــــــ٤٧٤-٤٠٣(بـــــاجي ســـــليمان ب ـــــسبة إىل مدين ن

مث عـاد إىل بـالده .  سـنة١٣رحـل إىل املـشرق . من كبـار احملـدثني، ومـن كبـار فقهـاء املالكيـة .باألندلس

وكـان . وكان بينه وبني ابن حزم مناظرات وجمادالت وجمالس، وشهد له ابن حزم. ونشر الفقه واحلديث

االســتيفاء شــرح : مــن تــصانيفه.اء يف بعــض أحنــاء األنــدلسويل القــض. ًســببا يف إحــراق كتــب ابــن حــزم

واختـــــــــصره يف املنتقـــــــــى ، مث اختـــــــــصر املنتقـــــــــى يف اإلميـــــــــاء، وأحكـــــــــام الفـــــــــصول يف إحكـــــــــام ، املوطـــــــــأ

 )]٣/١٨٦(، واألعالم للزركلي )١٢٢:ص(الديباج املذهب .[األصول

 .ـه١٤٠٧الطبعة األوىل ) ١/١٧٦(للباجي ، إحكام الفصول يف أحكام األصول: ٥
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 ).١ومل يتبني مغزاه، ما أشكل معناه: ومعنى املتشابه: ( فقال، َّوعرفه الشاطبي

وهلذا : (فقال، ٢ إىل هذا التداخل بني اللفظني شيخ اإلسالم ابن تيميهوقد أشار

ِ يسمون ما أشكل عىل بعض الناس حتى فهم منه -ريض اهللا عنهم- كان السلف  ُ ُّ َ ُ
ًمتشاهبا: غري املراد ُ٣.( 

ِوهذا املصطلح للمشكل استعمله بعض املفرسين واملحدثني ْ فقد يطلقون ، ُ

 .عدم وضوح املعنيدون به اخلفاء واإلشكال ويري

ِتعريف املشكل يف اصطالح املحدثني:ًثالثا ْ ُ: 

ِ  لتعريف املشكل بمعناه يف - ممن ألف يف مشكل احلديث –مل يتطرق األوائل  ْ ُ

 "مشكل اآلثار" يف كتابه ٤إال ما ذكره أبو جعفر الطحاوي، اصطالح املحدثني

ِة كتابه ملعني املشكل فقالحيث أشار يف مقدم ْ رت يف اآلثار املروية عنه وإين نظ: (ُ

 ،وحسن األداء  ، التي نقلها ذوو التثبت فيها واألمانة عليها، باألسانيد املقبولة

فامل ، والعلم بام فيها عن أكثر الناس، فوجدت فيها أشياء مما يسقط معرفتها، هلا

ومن استخراج األحكام التي ، وتبيان ما قدرت عليه من مشكلها، قلبي إىل تأملها

 ).٥ومن نفي اإلحاالت عنها، افيه

                                                           

 .هـ١٤٢١الطبعة األوىل ،  البحرين، مكتبة التوحيد) ٢/٧٣٦(للشاطيب ، االعتصام: ١

تقـي ) هــ٧٢٨-٦٦١(هو أمحد بن عبد احلليم بن عبـد الـسالم بـن عبـد اهللا بـن تيميـة احلـراين الدمـشقي : ٢

ن ســج، ولــد يف حــران وانتقــل بــه أبــوه إىل دمــشق فنبــغ واشــتهر، حنبلــي، اإلمــام شــيخ اإلســالم، الــدين

ًوكــان رأســـا يف الزهـــد ، ًكــان يتوقـــد ذكـــاء،  ًوتـــويف بقلعــة دمـــشق معـــتقال، مبــصر مـــرتني مـــن أجــل فتـــاواه
ًمكثـرا مـن ، فـصيح اللـسان، امـتحن وأوذي مـرات، ًوكـان سـيفا علـى املبتدعـة، والعلم والكـرم والـشجاعة

العقود الدريـة مـن .[واقتضاء الصراط املستقيم، ومنهاج السنة، السياسة الشرعية: من تصانيفه.التصنيف

ــــة ــــن عبــــد اهلــــادي، مناقــــب شــــيخ اإلســــالم ابــــن تيمي البدايــــة والنهايــــة ، )١/١٤٠(واألعــــالم ، حملمــــد ب

)١٤/١٣٥[( 

 .هـ١٤٢٥طبعة ،  مكتبة العلوم واحلكم، )٢/٤٩٥(، البن تيمية، نقض أساس التقديس: ٣

قريــة ) طحــا(نــسبة إىل ) هـــ٣٢١-٢٣٩(أبــو جعفــر الطحــاوي ، هــو أمحــد بــن حممــد بــن ســالمة األزدي: ٤

ًكان إماما فقيها حنفيا، بصعيد مصر ً قـال ، ًوتفقـه عليـه أوال، وكان ابن أخت املزين صاحب الـشافعي، ً

ًوكــان عاملــا ، فغــضب وأنتقــل مــن عنــده وتفقــه علــى مــذهب أيب حنيفــة، واهللا ال أفلحــت: ًلــه املــزين يومــا
، ومعـاين اآلثـار، أحكـام القـرآن: ن تـصانيفهمـ.انتهـت إليـه رئاسـة احلنفيـة مبـصر. جبميع مذاهب الفقهـاء

 )]  ١/١٩٦(واألعالم ، )١/٩٣(وفيات األعيان .[وشرح معاين اآلثار، وشرح مشكل اآلثار

 .دار الكتب العلمية) ١/٦(للطحاوي ، مشكل اآلثار: ٥



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٦٣ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

ًوهذا الذي ذكره الطحاوي يعد وصفا ملعني املشكل وقد استفاد ، ًال تعريفا له، ُ

 واستخلص منه، ُحيث نقله الدكتور أسامه خياط، منه من جاء بعده من املتأخرين

ِتعريفا ملشكل احلديث بأنه ْ ُ ،  بأسانيد مقبولةُأحاديث مروية عن رسول اهللا : ً

ُيوهم   ).١ُأو معارضة لقواعد رشعيه ثابتة، ظاهرها معاين مستحيلةُ

فإنه نقل كالم الطحاوي ، وأفاد من هذين التعريفني الدكتور فهد بن سعد اجلهني

ٍفمن املمكن استخالص تعريف للمشكل من خالل نص الطحاوي هذا : (ثم قال

يقتيض ويف ظاهرة تعارض ،  بسند مقبولاحلديث املروي عن رسول اهللا : بأنه

ًعقال أو رشعا، ًمعنى مستحيال  ). ٢حيتاج يف دفعه إىل نظر وتأمل، ً

ً تعريفا مقاربا ملا "مشكل القرآن الكريم"وذكر األستاذ عبداهللا املنصور يف كتابه  ً

مع إضافة بعض الضوابط التي استخلصها من خالل استقرائه لبعض ، ُذكر

 :د بمشكل احلديثوقد خلص إىل أن املرا، املؤلفات يف مشكل احلديث

ُاء ما يناقضها يف ـوج، انيد املقبولةـباألس، ول اهللا ـار املروية عن رسـ اآلث"
أو فيها ألفاظ أو ، و ظاهر ومعتربـمما ه، الظاهر من آية أو حديث أو غري ذلك

ُان ال تعلم عند كثري من الناسـمع ٍ٣  ". 

ِمل ملشكل احلديثِويالحظ من جمموع هذه التعريفات أهنا مل تأت بتعريف شا ْ ُ ،

 .وإنام ذكرت بعض أنواعه

ًكام يالحظ أن معنى املشكل عند عامة املحدثني مغاير متاما ملعناه عند األصوليني ِ ْ ُ ُ ،

 .إال أن بعضهم ربام أطلق اإلشكال وأراد به معناه عند األصوليني

ًوهذه التعريفات التي ذكرناها سابقا نستطيع أن نستخلص منها تعريفا شامال ً ً 

ِلكل أنواع مشكل احلديث ْ ُمع إضافة بعض الضوابط التي مل تذكر يف تلك ،  ُ

 .التعريفات

                                                           

 ،مكــة املكرمــة، مطــابع الــصفا) ٣٦:ص(ألســامة خيــاط ، خمتلــف احلــديث وموقــف النقــاد واحملــدثني منــه: ١

 .هـ١٤٠٦الطبعة األوىل 

، حبـث منـشور يف جملـة جامعـة أم القـرى، للدكتور فهـد اجلهـين، قواعد دفع التعارض عند اإلمام الشافعي: ٢

وقد أشار إىل أنـه أفـاد مـن ). ٢٦٢:ص) (٣٢(العدد، )١٧(ا�لد ، لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدا�ا

  ).٣٠(حاشية رقم) ٢٩٦:ص(تعريف الدكتور أسامة 

 ).٥٣:ص(للمنصور ، مشكل القرآن الكرمي: ٣
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  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

 :هو، وعليه فإن مشكل احلديث

َويوهم ظاهره معارضة آية ،  بسند مقبولاحلديث املروي عن رسول اهللا  ُ ُ ُ
ِأو يوهم ظاهره معارضة معترب من، ٍ أو حديث آخر مثله،رآنيةقــ ٍِ َ َْ ُ ُ ُ و أ، إمجاع: َُ

ٍأو قاعدة رشعيه كلية ثابتة، قياس ٍ ٍأو حقيقة علمية، ٍأو أصل لغوي، ٍ أو ، ِأو حس، ٍ

 .ٍمعقول

 :الفرق بني مشكل احلديث وخمتلف احلديث:ًعاراب

فمشكل احلديث يتناول كل إشكال ، مشكل احلديث أعم من خمتلف احلديث

 .عىل النحو الذي سبق يف تعريف مشكل احلديث، يطرأ عىل احلديث

ُا خمتلف احلديث فهو خاص باألحاديث التي يوهم ظاهرها االختالف فيام وأم
 .بينها وحسب

، فكل خمالف مشكل، وعليه فإن خمتلف احلديث أخص من مشكل احلديث

 .١إذ بينهام عموم وخصوص مطلق، ًوليس كل مشكل خمتلفا

                                                           

، وخمتلـف احلـديث، )٤٤٢:ص(، للـدكتور حممـد أبـو شـهبة، الوسـيط يف علـوم ومـصطلح احلـديث: انظر: ١

للــــدكتور ، ومــــنهج التوفيــــق والرتجــــيح بــــني خمتلــــف احلــــديث، )٣٨-٣٧:ص(، للــــدكتور أســــامة خيــــاط

 ).٥٦:ص(، عبدا�يد السوسوة



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٦٥ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

 املطلب الثاين

لعلامء يف ومسالك ا،  ورشوطه،أسباب وقوع التعارض بني النصوص الرشعية

 :ويشتمل عىل، دفعه

 :أسباب وقوع التعارض بني النصوص الرشعيةً:والأ

ألن ، مما جيدر التنبيه له أن التعارض احلقيقي بني النصوص ال يكـاد يوجد البتة

ولذلك ال جتـد دليلني أمجع املسلمون عىل ، ًالرشيعة ال تعارض فيها أبـدا

ا كان أفراد املجتهدين غري لكن مل، بحيث وجب عليهم التوقـف، تعارضهام

 ،)١(معصومني من اخلطأ أمكن التعارض بني األدلة عندهم 

وهو نسبي  خيتلف ، ًوليس له حقيقة أبدا، وهذا التعارض هو يف الظاهر وحسب

ِوقد ذكر العلامء عدة أسباب  توهم وق، باختالف نظر املجتهدين وفهمهم وع ُ

 :نها عىل سبيل اإلجيازنذكر مجلة م، التعارض بني النصوص الرشعية

ومرة بصيغة ، أن نصوص الرشيعة ترد تارة بصيغة العموم:السبب األول

ُوتارة يرد النص عاما ويراد به اخلصوص، اخلصوص ُومرة خاصا ويراد به ، ً ً

ًفظن أن بينهام تعارضا واختالفا، العموم ً وإذ اللفظ العام ، وليس األمر كذلك، ُ

والعام املراد به اخلصوص يمكن ، عارضيمكن ختصيصه باخلاص فينتفي الت

وكذا اخلاص ، أو بدليل آخر منفصل عنه، معرفة خصوصه بقرينة يف النص ذاته

 .املراد به العموم 

ًأن يكون لفظ أحد النصني مطلقا واآلخر مقيدا:السبب الثاين ًٌ ُفيظن أن بينهام ، ُ
ًتعارضا واختالفا ختالف ويزول لكن عند محل املطلق عىل املقيد ينتفي اال، ً

 .التعارض

ٌأن يقع وهم وغلط من أحد الرواة:السبب الثالث ًفريوي حديثا مشكال ، ٌ ً

فيأيت الراوي بلفظ ٍمل يقله ، وهذا الوهم قد يكون يف املتن، ًمرفــوعا للنبي 

ًفيقع وهم من أحد الرواة فريوي حديثا مرفوعا ، وقد  يكون يف اإلسناد، النبي 

                                                           

 .هـ١٤١٧الطبعة األوىل ، اخلرب، دار ابن عفان) ٥/٣٤١(شاطيب لل، املوافقات: انظر :)١(
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  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

وهذا السبب يكاد يكون األكثر يف ، يقة ليس من كالم النبيوهو يف احلق، للنبي 

 .وقوع اإلشكال يف األحاديث النبوية

ًأن يكون اإلشكال أو التعارض الوارد يف نظر املجتهد صادرا عن :السبب الرابع

 يف وقد وقع يشء من ذلك لصحابة النبي ، عدم فهمه واستيعابه للنص الرشعي

ِفعن أم مبرش أهن، حياته ِّ َ ْا سمعت النبي ُ ِيقول عند حفصة َ َ ّال يدخل النار: ( ِ ُ ُ إن ، َ

َشاء اهللاُ ُمن أصحاب الشجرة أحد، َ َ ََ ْ
. قالت بىل يا رسول اهللا). الذين بايعوا حتتها ، ِ

ُوإن منكم ": -ريض اهللا عنها–فقالت حفصة ، فانتهرهــا ِّ ِ َإالواردها َ ُ َِ َّ ِ " 

 ] ٧١:مريم[

ِّثم ننجي : ( اهللاٌ قـد قــال : ( فقال النبي  َ ُ َّ َلذينٱُ
ِ ُتقواونذرٱَّ َ ْ ََ َلظلمنيٱََّّ ِ ِ َّٰ 

ّفيهاجثي َ
ِ  .)١(] ٧٢:مريم). [اِِ

، ويفيدان حكمني متضادين، أن يرد النصان عىل حالني خمتلفني:السبب اخلامس

ًفيظن أن بينهام تعارضا ألن اختالف احلكم إنام هو ، وليس األمر كذلك، ُ

وألن احلكم خيتلف باختالف احلال ، جله ورد النصالختالف السبب الذي من أ

، )٢( هنى عن ادخار حلوم األضاحي ومن هذا النوع ما ورد أن النبي ، والزمان

 . )٣(وورد أنه رخص فيه 

، لكن عند معرفة السبب يزول هذا التعارض، فظاهر هذين احلديثني التعارض

 تعـرض له الناس من جمـــاعة ًنظــرا ملا،  إنام كان حلاجة الناس آنــذاكفنهيه 

وملا زالت هذه ، ً تعاطف الناس فيام بينهم سدا هلذه املجاعةشديدة أوجبت منه 

فعن عبد ، ُوقد جاء الترصيح بذكر هذه العلة يف أحاديث أخر، ِّالعلة أباح االدخار

ِقلت لعائشة: عن أبيه قال، الرمحن بن عابس َأهنى النبي : ُ َ َ أن توكل حلوم 

                                                           

 ).٢٤٩٦:ح(كتاب فضائل الصحابة : أخرجه مسلم : )١(

كتــاب : أخرجــه مــسلم" أن رســول اهللا �ــى أن تؤكــل حلــوم األضــاحي بعــد ثــالث: "عــن ابــن عمــر  : )٢(

 ).١٩٧٠:ح(األضاحي  

 أن َفأمرنـا رسـول اهللا ، وم األضـاحي فـوق ثـالثكنا ال منسك حلـ: "  قالعن جابر بن عبداهللا  : )٣(

 ).١٩٧٢:ح(كتاب األضاحي : أخرجه مسلم". يعين فوق ثالث ، نتزود منها ونأكل منها
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ٍما فعله إال يف عـام جاع الناس فيه: ٍحي فوق ثالث؟ قالتاألضا ُفأراد أن يطعم ، ِ
 . )١(الغني الفقري 

إذ قد يرد ،  احتامل احلقيقة واملجاز يف أحد النصني املتعارضني:السبب السادس

ًنصان حيمالن معنيني إذا محال معا عىل احلقيقة أومها التعارض لكن عند معرفة ، ُ

ُه املجاز واآلخر أريد به احلقيقة فإن التعارض يزول عنهام ُأن أحدمها أريد ب

 .وينتفي

وخيفى عىل بعض املجتهدين ، ًأن يكون أحد النصني ناسخا لآلخر:السبب السابع

 .)٢(وليس األمر كذلك ، ًفيظن أن بينهام تعارضا، معرفة الناسخ منهام

 

 :رشوط التعارض بني النصوص الرشعية:ًثانيا

ُوط جيب توفرها حتى حيكم بالتعارض بني النصوص ذكر العلامء عدة رش

 :)٣(وهذه الرشوط هي ، الرشعية

أن يكون النصان املتعارضان : ومعنى هذا الرشط: احتاد املحل: الرشط األول

فال يكون ، ألنه إذا اختلف املحل جاز أن جيتمع النصان، واردين يف حمل واحد

 .هناك تعارض

 أنه ُوقد روي عنه ، )٤(ِالقبلة بغائط أو بول  عن استدبار هنيه : ِومثال ذلك

فهذان النصان ظاهرمها أهنام وردا عىل حمل ، )٥(قيض حاجته وهو مستدبر القبلة 

ُوأن كال منهام يفيد حكام يعارض اآلخر، واحد ً وقد مجع بعض العلامء بينهام بأن ، ً

تدبار القبلة واحلالة ُفإنه يكره اس، النهي حممول عىل ما إذا كان االستدبار يف العراء

                                                           

 ).٥٤٢٣:ح(كتاب األطعمة : أخرجه البخاري : )١(

والفـصول يف ، كالمهـا للـشافعي، )٤٨٧(ص، واخـتالف احلـديث، )٢١٤-٢١٣(ص، الرسالة: انظر : )٢(

ألسـامة ، وخمتلف احلـديث، )١/٢٠٦(للربزجني ، والتعارض والرتجيح، )٣/١٥٨(للجصاص ، األصول

 ).٦١(ص، خياط

وخمتلـــف ، )١/١٥٤(، للربزجنـــي، والتعـــارض والرتجـــيح، )٨/١٢٠(، للزركـــشي، البحـــر احملـــيط: انظـــر : )٣(

 ).٥٧-٥١(ص، ألسامة خياط، احلديث

 ).٢٦٤:ح( كتاب الطهارة :ومسلم). ١٤٤:ح(كتاب الوضوء : أخرجه البخاري : )٤(

 ).٢٦٦:ح(كتاب الطهارة : ومسلم، )١٤٨:ح(كتاب الوضوء :أخرجه البخاري : )٥(



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٦٨ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

كام دل عليه ،  كان يف البنيانألن فعله ، وأما إذا كان يف البنيان فال يمنع، هذه

 ، )١(احلديث 

ُال كام يتوهم أهنام وردا ، وهبذا يزول التعارض بني احلديثني الختالف املحل بينهام
 .عىل حمل واحد

 النصان املتعارضان أن يكون: ومعنى هذا الرشط: احتاد الوقت: الرشط الثاين

، واآلخر يف زمن آخر، ًفال يكون أحدمها واردا يف زمن، واردين يف زمن واحد

إذا كانا من ، ًألهنام إذا وردا يف زمنني خمتلفني دخال يف باب الناسخ واملنسوخ

 .وعليه فال يكون بينهام تعارض، األحكام

ل أحدمها عىل كأن يد: وجود االختالف والتضاد بني النصني: الرشط الثالث

 .ِأو يدل أحدمها عىل احلل   واآلخــر عىل احلرمة، اإلثبات واآلخر عىل النفي

ومعني كوهنام : أن يكون النصان قطعيني يف الثبوت والداللة: الرشط الرابع

واحلديث ، كالقرآن الكريم، ُأن يرويا عن طريق التواتر: قطعيني يف الثبوت

فال يصح ، )٢(ولكن بسند متصل صحيح ، ادُأو يرويا عن طريق اآلح، املتواتر

لضعفه ، ألن اآلخر غري معترب، اعتبار التعارض بني حديث صحيح وآخر ضعيف

 .وعدم ثبوته

ُفال حيكم ، أن تكون داللتهام عىل املعنى رصحية: ومعني كوهنام قطعيني يف الداللة

، عيةألن داللة املنطوق قط، بالتعارض بني داللة منطوق نص ومفهوم نص آخر

 .بخالف داللة املفهوم

 :مسالك العلامء يف دفع التعارض بني النصوص الرشعية:ًثالثا

، ُإذا وقع تعارض ظاهري بني نصني رشعيني فإن للعلامء يف دفعه ثالثة مسالك

 :)٣(جيب إتباعها حسب الرتتيب اآليت 

                                                           

 ).١٩٩-٣/١٩٧(للنووي ، شرح صحيح مسلم: انظر : )١(

فإنــه ال قطعــي عنــدهم إال مــا كــان ، ًخالفــا جلمهــور األصــوليني، وذلــك مــذهب اجلمهــور مــن احملــدثني : )٢(

 ).١٤٦-١١٩(ألمحد الشنقيطي ص، حد وحجيتهخرب الوا: انظر. ًمتواترا

، وتـــدريب الـــراوي، )٣/٧٣(للـــسخاوي ، وفـــتح املغيـــث، )٨/١٦٨(للزركـــشي ، البحـــر احملـــيط: انظـــر : )٣(

، )١٧٠(ألمحــــد شــــاكر ص، والباعــــث احلثيــــث شــــرح اختــــصار علــــوم احلــــديث، )٢/١١٦(للــــسيوطي 

 ).١٣٧(ط صألسامة خيا، وخمتلف احلديث، )٣١٣(للقامسي ، وقواعد التحديث



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٦٩ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

عارضني ُفأول ما جيب عىل املجتهد أن حياول اجلمع بني النصني املت: اجلمع: ًأوال

وال جيوز له إعامل أحد النصني وترك اآلخر، إال إذا تعذر اجلمع، ، بقدر اإلمكان

أو ثبت أن أحدمها ناسخ واآلخر منسوخ، أو ثبت أن يف أحدمها علة توجب رده 

 . وعدم قبوله

ٌال ينسب احلديــثان إىل االختالف ما كان هلام وجه يمضيان :( )١(قال الشافعي  ُ
 ).)٢(ًمعا

ٌوكلام احتمل حديثان أن يستعمال معا استعمال معا ، ومل يعطل واحد ( : وقال ِّ ً ًَ ُ ُ
 ).)٣(منهام اآلخر 

وسبيل احلديثني إذا اختلفا يف الظاهر وأمكن التوفيق بينهام : ( )٤(وقال اخلطايب 

ُوترتيب أحدمها عىل اآلخر أن ال حيمال عىل املنافاة وال يرضب بعضها ببعض،  ُ

 ).)٥(ٍحد منهام يف موضعه، وهبذا جرت قضية العلامء ُلكن يستعمل كل وا

إذا تعذر اجلمع بني النصني املتعارضني، أو ثبت أن أحدمها ناسخ : النسخ: ًثانيا

ٍلآلخر، فإن يصار حينئذ إىل النسخ
فإذا مل حيتمل احلديثان إال : ( قال الشافعي.ُ

م، كان احدمها ِاالختالف، كام اختلفت القبلة نحو بيت املقدس والبيت احلرا

ًناسخا واآلخر منسوخا، وال يستدل عىل الناسخ واملنسوخ إال بخرب عن رسول  ً

                                                           

، مـن بـين املطلـب مـن قــريش) هــ٢٠٤-١٥٠(هـو حممـد بـن إدريـس بـن العبـاس بـن عثمـان بـن شـافع  : )١(

وعلــم األصــول ، القــراءات: مجــع إىل علــم الفقــه،  وإليــه ينتــسب الــشافعية، أحــد أئمــة املــذاهب األربعــة

. ّ وللــشافعي عليــه منــةمــا أحــد ممــن بيــده حمــربة أو ورق إال: قــال اإلمــام أمحــد، واحلــديث واللغــة والــشعر

مـــن . و�ـــا تـــويف، مث انتقـــل إىل مـــصر ونـــشره �ـــا، نـــشر مذهبـــه باحلجـــاز والعـــراق، كـــان شـــديد الـــذكاء

، )١/٣٢٩(تـــذكرة احلفـــاظ .[واخـــتالف احلـــديث، وأحكـــام القـــرآن، والرســـالة، األم يف الفقـــه: تـــصانيفه

 )] ٢/٩(وشذرات الذهب 

 .بريوت، علميةاملكتبة ال) ٣٤٢(للشافعي ص، الرسالة : )٢(

 .هـ١٤٠٦الطبعة األوىل ، دار الكتب العلمية) ٤٨٧(للشافعي ص، اختالف احلديث : )٣(

مـن ، مـن أهـل كابـل)  هـ٣٨٨-٣١٩(أبو سليمان ، هو محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب البسيت : )٤(

معــامل :  همــن تــصانيف. إمــام مــن أئمــة الــسنة: قــال فيــه الــسمعاين، فقيــه حمــدث، نــسل زيــد بــن اخلطــاب

 )]٢/٢١٨(وطبقات الشافعية ، )٢/١٨٤(وفيات األعيان .[وغريب احلديث، السنن

 .هـ١٤١٦، بريوت، دار الكتب العلمية) ٣/٦٨(للخطايب ، معامل السنن : )٥(



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٧٠ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

ُأو بقول، أو بوقت، يدل عىل أن أحدمها بعد اآلخر، فيعلم أن اآلخر هو، اهللا 
ٍ ٍ 

 ).)١(...ِالناسخ، أو بقول من سمع احلديث

ُإذا تعذر اجلمع بني النصني، ومل يقم دلي: الرتجيح: ًثالثا ُل عىل النسخ، فإنه يصار َ
ال خيلو : ( قال الشافعي.ُفيعمل بأحد الدليلني ويرتك اآلخر، ٍحينئذ إىل الرتجيح

، ، أو أشبه بمعنى سنن النبي أحـد احلديثني أن يكون أشبه بمعنى كتاب اهللا 

فـأي األحاديث املختلفة كان ، مما سـوى احلديثني املختلفني، أو أشبه بالقياس

 ).)٢(ْوهلام عندنا أن يصـار إليه هـذا فهو أ

 

** ** ** 

 

 

 

 

                                                           

 ).٤٨٧(للشافعي ص، اختالف احلديث : )١(

  ).٤٨٨(للشافعي ص، اختالف احلديث : )٢(



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٧١ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

 

 ،يف الصيام: املبحث الثاين

 

 :وفيه ثالثة مطالب

 .الصيام لغة: املطلب األول -

 .ًالصيام اصطالحا: املطلب الثاين -

 .أمهية الصيام واحلكمة من مرشوعيته: املطلب الثالث -

 



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٧٢ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

 الثايناملبحث 

 :يف الصيام ويشتمل عىل
 : املطلب األول

ًمن صام يصوم صوما وصياما: ًصيام لغةال ً وهو من ترك الطعام والرشاب ، َ
ِ�ِ��ّ��َ�� ِإ ِ�ّ� �َ�َرُت : ومنه قوله تعاىل، والنكاح والكالم � �ٗ���َ �َۡ�َ� َ  �أ�َ�ِّ�

َ �إ�ِ��ّ� ٱ�ۡ�َ�ۡم �] ٢٦:مريم[ ، 
ثم استعمل يف الرشع يف إمساك ، مطلق اإلمساك: وقيل الصيام يف اللغة

 .)١(خمصوص
 : املطلب الثاين

 :ًالصيام اصطالحا
 ،  جيدها متـقاربة إىل حد كبري- رمحهم اهللا–الناظر يف تعريفات الفقهاء 

األكل والرشب – اإلمساك عن املفطرات الثالث " :ّفمنهم من عرفه بأنه
ً حقيقة أو حكام يف وقت خمصوص–واجلامع  .")٢(مع نية ، من شخص خمصوص، ً

،  اإلمساك عن شهويت الفم والفرج أو ما يقوم مقامها" :ّومنهم من عرفه بأنه
بنية قبل الفجر أو معه إن ، يف مجيع أجزاء النهار، خمالفة للهوى يف طاعة املوىل

 . ")٣(أمكن 
، يف زمن خمصوص، عن يشء خمصوص،  إمساك خمصوص" :ّومنهم من عرفه بأنه

 .")٤(من شخص خمصوص 

                                                           

الطبعــــة الثالثــــة ، بــــريوت، دار إحيــــاء الــــرتاث العــــريب، )٧/٤٤٥(صــــوم : مــــادة، لــــسان العــــرب: أنظــــر:  )١(

 .م٢٠٠١بريوت ، مكتبة لبنان ناشرون، )١٣٥ص(صوم : مادة، املصباح املنري. م١٩٩٩

الطبعــة األوىل ، بــريوت، دار الكتــب العلميــة، )٢/٤٥٢(البــن جنــيم ، البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق : )٢(

، بـريوت، دار إحيـاء الـرتاث العـريب، )٢/٢٠٩(للكاسـاين ، عبدائع الصنائع يف ترتيـب الـشرائ. م١٩٩٧

 .م١٩٩٨

مواهب اجلليـل . م٢٠٠١، بريوت، دار الكتب العلمية، )٢/٣٠٨(للقرايف ، الذخرية يف فروع املالكية : )٣(

 .م١٩٩٥الطبعة األوىل ، بريوت، دار الكتب العلمية، )٣/٢٧٥(للحطاب ، لشرح خمتصر خليل

الطبعــــــة األوىل ، بــــــريوت، دار إحيــــــاء الــــــرتاث العــــــريب، )٦/١٦١(للنــــــووي ، هــــــذبا�مــــــوع شــــــرح امل : )٤(

، بــــريوت، دار الكتـــب العلميـــة، )٣/٣٩٤(للمـــاوردي ، احلـــاوي الكبـــري شـــرح خمتـــصر املـــزين. م٢٠٠١

 .م١٩٩٤الطبعة األوىل 



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٧٣ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

من ، يف زمن معني، بنية، ياء خمصوصة إمساك عن أش" :ّومنهم من عرفه بأنه

 .")١(شخص خمصوص 

  بحانه وتعاىل باإلمساك عن األكلالتعبد هللا س:فالصوم بمجموع ما سبق هو

   .)٢(  والرشب وسائر املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس

 : املطلب الثالث

 :واحلكمة من مرشوعيته، أمهية الصيام

، ًوذكر فيها معنى جـامعا،  واحلكمة من مرشوعيتهبني اهللا تعاىل أمهية الصـيام

َيأهيا: فقال عـز وجل ُّ َ ٓ ْلذينءامنواٱَٰ ُ َ َ َ
ِ َكتب َّ

ِ ُعليكم ُ ُ َ ُلصيامٱ َ َ َكام ِّ َكتب َ
ِ َعىل ُ َلذينٱ َ

ِ  ِمن َّ

ُقبلكم ِ ُلعلكم َ َّ َتتقون ََ ُ َّ َ ]١٨٣:البقرة .[ 

ِلعلكم تتقون النار بصومه: معـناه(  ٌفإن صومه سبب ل، ّ َ َغفران الذنوب املوجبة َّ

 ).)٣(للنار 

ْ من مل يدع قول الزور والعمل به واجلهل، فليس هللا ":  يف قولهَّوبني النبي  َ َ
 ، ")٤(َحاجة أن يدع طعامه ورشابه 

َفلم يرشع الصيام ألجل االمتناع عن الطعام والرشاب ونحومها من املباحات يف 
 .قوى اهللا عز وجلَاألصل، وإنام رشع الصيام حلكمة عظيمة هي ت

ُولتك: وقال سبحانه وتعاىل يف آخر آيات الصيام ِ ْملواَ ُ َلعدةٱ ِ َّ ْولتكربوا ِ ُ ِّ َ ُ ِ ٰعىل هللاََّٱ َ َ َ 

ُماهديكم ٰ َ َ ُولعلكم َ َّ ََ َتشكرون َ ُ ُ َ]١٨٥: البقرة.[ 

إذ فيه كف النفس عن مالذ املأكل واملرشب ، فالصوم وسيلة لشكر النعم

ًواملمتنع عنها زمانا معتربا يعرف ، لنعم وأعالهاّالتي هي من أجل ا، واملنكح ً

 .قدرها
                                                           

ة األوىل الطبعـــ، حتقيـــق عبـــداهللا الرتكـــي، مؤســـسة الرســـالة، )٢/٣٣٧(للبهـــويت ، شـــرح منتهـــى اإلرادات : )١(

حتقيــق عبــداهللا ، مكتبـة العبيكــان، )٢/٥٤٩(للزركــشي ، شـرح الزركــشي علــى خمتـصر اخلرقــي.  م٢٠٠٠

 .م١٩٩٣الطبعة األوىل ، بن جربين

دار ابــن ، )٦/٣١٠( املمتــع شــرح زاد املــستقنع -رمحــه اهللا–وهــذا تعريــف الــشيخ حممــد ابــن عثيمــني  : )٢(

 .هـ١٤٢٤الطبعة األوىل ، اجلوزي

 .هـ١٤١٣الطبعة األوىل ، دار الفكر بدمشق، )١٠ص(، للعز ابن عبد السالم، صد الصوممقا : )٣(

 ويف كتــاب – ٥٧١٠:ح) واجتنبـوا قــول الـزور : ( بــاب قولـه تعــاىل، كتـاب األدب: أخرجـه البخــاري : )٤(

 . من حديث أيب هريرة – ١٨٠٤:باب من مل يدع قول الزور والعمل به يف الصوم ح: الصوم



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٧٤ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

ًواملقصود أن مصالح الصوم ملا كانت مشهودة بالعقول السليمة، والفطر ( 

ًومحية هلم ، وإحسانا إليهم، ًرمحـة هبم، املستقيمة، رشعه اهللا سبحانه وتعاىل لعباده

ًوجنة  َّ ُ)١( .( 

فكان الصيام يف ، رشعه عىل هذه األمةعىل األمم السابقة كام وقد رشعه اهللا 

 ، اإلسالم عىل مراحل

ويصوم يوم ، قدم املدينة فجعل يصوم من كل شهر ثالثة أيامفإن النبي

ومن شاء أطعم ، فكان من شاء صام،  صيام رمضانفرشع اهللا ، عاشوراء

 .  )٢(ًمسكينا 

 .)٣(يف السنة الثانية للهجرة قبيل معركة بدرثم فرضه اهللا 

عىل أن تعبد اهللا :  بني اإلسالم عىل مخس":  أنه قالي الصحيحني عن النبي فف

 .")٤(وصوم رمضان ، وحج البيت، وإيتاء الزكاة، وإقـام الصالة، وتكفر بام دونه

أن اهللا سبحانه أول ما رشعه للمسلمني رشعه عىل سبيل : فتلخص من ذلك

كام يف ، ًم عن كل يوم مسكيناُأن يصوم أو أن يطع، التخيري بني الصيام واإلطعام

َوعىل  : (قــوله   تعاىل َ َلذينٱَ
ِ ُيطيقونه َّ َُ ُ َفديةۥِ

َطعام ِ  ]١٨٤:سورة البقرة ).  [ِنيكِمس َُ

َلذينٱ(
ِ ُيطيقونه َّ َُ ُ  .يقدرون عليه وال يصومونه: يعني ) ۥِ

ولذلك جعل اهللا ، وهذا التخيري يدل عىل أن املقصد األعظم من الصوم املواساة

 .ل عن الصيام اإلطعامالبد

ُولكن كان أول ما فرض أن من نام قبل أن يفطر ، ثم انتقل األمر إىل حتمية الصوم

َحرم عليه األكل إىل مغيب شمس اليوم التايل ُ كام يف صحيح البخاري يف قصة ، َ

َقيس بن رصمة األنصاري  ْ
ًوأنه كان صائام فلام حرض اإلفطار ، -ريض اهللا عنه–ِ

                                                           

 .هـ١٤١٨الطبعة الثالثة ، مؤسسة الرسالة، ٢/٣٠، البن القيم،  املعاد يف هدي خري العبادزاد : )١(

 .٢١٦١٨: ح، مسند معاذ بن جبل ، مسند األنصار، مسند اإلمام أمحد : )٢(

الطبعــــة األوىل ، بــــريوت، دار الكتــــب العلميــــة، ٢/١٨، البــــن جريــــر الطــــربي، تــــاريخ األمــــم وامللــــوك : )٣(

 .هـ١٤٠٧

بـاب ، كتـاب اإلميـان: ومـسلم، ٧:باب بـين اإلسـالم علـى مخـس ح، كتاب اإلميان: أخرجه البخاري : )٤(

 .واللفظ له. عن ابن عمر ، ١٩:بيان أركان اإلسالم ودعائمه العظام ح



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٧٥ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

َأعندك طعام؟ قالت:  هلاأتى امرأته فقال ُولكن أنطلق فأطلب لك، ال: ِ ُ ُ ِ وكان ، َ

ُيومه يعمل ُفغلبته عيناه، َ  !ًخيبة لك: ُفلام رأته  قالت، فجاءته امرأته، ْ

 ، ُفلام انتصف النهار غيش عليه

ُأحل لكم: ( فانزل اهللا تعاىل  هذا التخفيفُفذكر ذلك للنبي  َ َّ ِ َلةَلي ُ ِلصيامٱَ َ ُلرفثٱِّ َ َّ 

ُسآئكمِن َِٰىلإ ِ
ًففرحوا هبا فـرحا شديدا ] ١٨٧:سورة البقرة[، ) َ ً)١(  . 

، ًثم استقر األمر عىل ترشيع الصيام املعهود بأن يصوم الناس شهر  رمضان كامال

َّوخيفف عن املريض واملسافر بعدة من أيام أخر َّوخيفف عن الشيخ املسن ،  ُ ُ

ُواملريض الذي ال يرجى برؤه بأن يطعم عن ك  .ًل يوم مسكيناُ

وبذلك أحكم  اهللا تعاىل ، وبأن الصوم يكون من طلوع الفجر إىل غروب الشمس

وله الثناء ، وله النعمة، وله الشكر، فله احلمد، َّوخفف عن عباده، فريضته

 . ًاء عليه هو كام أثنى عىل نفسهال نحيص ثن، احلسن

ُوللصوم فـوائد (  ِ ّ)٢(: 

ُ وتوفري ،ُوتكثري الصدقات، ُوكرس الشهوات، تُوتكفري اخلطيئا، ُرفع الدرجات
ِوشكر عامل اخلفيات، الطاعات

َ
ِ

ُ ِواالنزجــار عن خواطر املعايص واملخالفات ، ُ
ُ.. 

،  فتحت أبواب اجلنة،  إذا جاء رمضان":  فلقوله ،فأما رفع الدرجات - ١

ُّكل ":  حكاية عن ربه ولقوله .")٣(وصفدت الشياطني ، وغلقت أبواب النار

ِعمل ابن آدم له فإذا كان يوم ، والصيام جنة. وأنا أجزي به، فإنه يل، إال الصيام، ِ

ٌفال يرفث يومئذ  وال يسخب فإن سابه أحد أو قاتله، ِصوم أحدكم َّ ْ ََ إين : فليقل، ٍ

 .إين صائم، ُامرؤ صائم

                                                           

قــــول اهللا جــــل ذكــــره أحــــل لكــــم ليلــــة الــــصيام الرفـــــث إىل : بــــاب، كتــــاب الــــصـوم: صـــحيح البخــــاري : )١(

 . ١٩١٥: ح. نسائكم

 .اختصار١٨ -١٠:ص، للعز ابن عيد السالم، مقاصد الصوم:  )٢(

أول : ومــسلم، ١٨٩٩:بـاب هــل يقـال رمـضان أو شـهر رمـضان ح، كتـاب الـصوم: أخرجـه البخـاري : )٣(

 .عن أيب هريرة ،  واللفظ له١٧٠٩:كتاب الصيام ح



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٧٦ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

ِخللوف فم الصائم أطيب عند اهللا يوم القيامة  من ريح ، ُوالذي نفس حممد بيده ُ ُ َ
َإذا أفطر فرح بفطره: وللصائم فرحتان يفرحهام. ملسكا ِ وإذا لقي ربه فرح ، َ

 .")١(ِبصومه 

ُ كل عمل ابن آدم يضاعف":  أنه قالوعنه  َ ُ َ ُّ ِاحلسنة عرش أمثاهلا إىل سبع  مئة ، ُ
ُ ُ

َيدع شهوته وطعامه من ، فإنه يل وأنا أجزي به، إال الصوم: قال اهللا . ضعف َ َُ
 ." )٢(أجيل 

َّ إن يف اجلنة بابا يقال له الريان": وقال  ُ ُ ً  ،فيدخلون منه. ُدخل منه الصائموني، ِ

ُفإذا دخل آخرهم أغلق ُ
ٌفلم يدخل منه أحد ، ِ ْ)٣( ". 

 .فعبارة عن تكثري الطاعات املوجبة لفتح أبواب اجلنة، أما تفتيح أبواب اجلنة

 .أبواب النريانعبارة عن قلة املعايص املوجبة إلغالق ، وتغليق أبواب النار

 ألهنم ال، عبارة عن انقطاع وسوستهم عن الصائمني، وتصفيد الشياطني

ْيطمعون يف إجابتهم عىل املعايص َ. 

أضافه سبحانه إليه ، "... فإنه يل ، إال الصيام،  كل عمل ابن آدم له": وقوله

ًإضافة ترشيف ّوألن اجلوع والعطش ال يتقر، ُألنه ال يدخله رياء خلفائه، َ ُ ُب هبام ََ

ِإىل أحد من ملوك األرض ٍ
ُوال التقرب إىل األصنام، ُ ُّ. 

ِوإن كان هو اجلازي عىل مجيع الطاعات، " وأنا أجزي به ": وقوله ُتعظيم : معناه، َ
ِبأنه هو املتويل إلسدائه، ِجزائه ّ ُ َ. 

 . الصوم وقاية من عذاب اهللا: معناه. " الصيام جنة ": وقوله

ُفاحش، " الرفث ": وقوله  .  الكالمِ

َ السخب ": وقوله  .َاخلصام، "ّ

َأنه يذكر نفسه بالصوم: معناه، "إين صائم :  فليقل": قوله ِّ ُ ِليكشف  عن املشاهبة ، ُ ِ
َ َ َ

 .واملقابلة

                                                           

كتــاب : مومــسل، ١٩٠٤:ح، بــاب هــل يقــول إين صــائم إذا شــتم، كتــاب الــصوم: أخرجــه البخــاري : )١(

 .عن أيب هريرة ، ١٦٣و١١٥١:ح، باب فضل الصيام، الصيام

 .عن أيب هريرة ، ١٦٤و١١٥١:ح، باب فضل الصيام، كتاب الصيام: أخرجه مسلم : )٢(

بــاب ، كتـاب الـصيام: ومــسلم، ١٨٩٦:ح، بـاب الريـان للـصائمني، كتـاب الــصوم: أخرجـه البخـاري : )٣(

  .هل بن سعد عن س، واللفظ له، ١١٥٢:ح، فضل الصيام



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٧٧ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

ِ خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا يوم القيامة من ريح    املسك ": وأما قوله ُ" ،

ِولثواب خلوف فم ال: تقديره، ففي الكالم حذف ُ َ ُأطيب عند اهللا من ريح ، صائمُ
 .)١(املسك 

ِواألخرى فلجزاء اهللا إذا أجزاه، ِفأحدمها لتوفيقه إلكامل العبادة، وأما الفرحتان ُ. 

َ يدع شهوته وطعامه من أجيل ": وقوله َ َأنه ملا آثر طاعة ربه عىل طاعة : معناه، "ُ َ َ

، َومن آثر اهللا، زاءه بنفسهُأثابه اهللا بأن توىل ج، وغلبة اهلوى، مع قوة الشهوة، نفسه

 .آثره اهللا

ِوأما ختصيص دخوهلم اجلنة بباب الريان
ُ ُفإهنم ميزوا بذلك الباب لتميز عبادهتم ، ُ ّ ُ

 . ورشفها

ُ رمضان إىل رمضان مكفرات ما ":  فذلك لقوله ،وأما تكفري اخلطيئات - ٢

، ًحتسابا واً من صـام رمضان إيامنا": وقوله . ") ٢(ُإذا اجتنبت الكبائر ، بينهن

 .ًواحتسابا ألجره عند ربه، ًإيامنا بوجوبه: معناه. ")٣(ذنبه ُغـفر له ما تقــدم من

 . فإن اجلوع والظمأ يكرسان شهوة املعايص،ُوأما كرس الشهوات - ٣

من استطاع منكم الباءة ،  يا معرش الشباب":  أنه قالوكذلك صح عنه 

فإنه ، مل يستطع فعليه بالصومومن . وأحصن للفرج، فإنه أغض للبرص، فليتزوج

 . " )٤(له وجاء 

 .هي النكاح : " الباءة" و

ُهو رض أنثيي الفحل: "الوجاء"و ُّ َنزل . َ َّ َِّمنزلة رض ، َ كرس الصوم للشهوة

َاألنثيني يف حسم الشهوة ُ. 

                                                           

، طبـــع دار الفكـــر، ٤/١٩١". إحتـــاف الـــسادة املتقـــني بـــشرح إحيـــاء علـــوم الـــدين " قالـــه الزبيـــدي يف  : )١(

 .بريوت

بـــاب الـــصلوات اخلمـــس واجلمعـــة إىل اجلمعـــة ورمـــضان إىل رمـــضان ، كتـــاب الطهـــارة: أخرجـــه مـــسلم : )٢(

 .عن أيب هريرة، ٢٣٣:ح، ّمكفرات ملا بينهن إذا اجتنبت الكبائر

كتــاب : ومــسلم، ٣٨:ح، ًبـاب صــوم رمــضان احتــسابا مـن اإلميــان، كتــاب اإلميــان: أخرجـه البخــاري : )٣(

 .عن أيب هريرة ، ٧٦٠:ح، باب الرتغيب يف قيام رمضان وهو الرتاويح، صالة املسافرين

أول : ومـسلم، ١٩٠٥:ح، باب الصوم ملن خاف على نفـسه العزبـة، كتاب الصوم: أخرجه البخاري : )٤(

 .عن ابن مسعود ، ١٤٠٠:ح، كتاب النكاح



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٧٨ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

َ فألن الصائم إذا جاع تذكر ما عنده من اجلوع،ُوأما تكثري الصدقات - ٤ ََّ َ ،

ِفإنام يرحم العشاق من عشقا: ِام اجلائعَّفحثه ذلك عىل إطع َ َ ُ ُ َّ. 

َ ال يأكل حتى يأكل مجيع -عليهام السالم- وقد بلغنا أن سليامن أو يوسف  ُ

ِفسئل عن ذلك، املتعلقني به
َأخاف أن أشبع: فقال، ُ  .فأنسى اجلائع، ُ

َ فألنه تذكر جوع أهل النار وظمأهم،ُوأما توفري الطاعات - ٥ ُ َ فحثه ذلك ، َ

 .َلينجو هبا من النار، الطاعاتعىل تكثري 

ِّ إذا صام عرف نعمة اهللا عليه يف الشبع والري،ُوأما شكر عاملِ اخلفيات - ٦ َ ّ     ،

ُفإن النعم ال يعرف مقدارها إال بفقدها، َفشكرها لذلك ُ َ ِّ. 

َ فألن النفس إذا شبعت ،ِوأما االنزجار عن خواطر املعايص واملخالفات - ٧
وإذا جاعت وظمئت تشوفت إىل ،  املخالفاتوتشوفت إىل، طمحت إىل املعايص

ٌوطموح النفس إىل املناجات واشغاهلا هبا خري من . املطعومات واملرشوبات
ِ

 ، تشوفها إىل املعايص والزالت

َولذلك قدم بعض السلف الصوم عىل سائر العبادات ُ : فقال، ُفسئل عن ذلك، ّ

َألن يطلع اهللاُ عىل نفيس َّأحب إىل من أن ، لرشابوهي تنازعني عىل الطعام وا، ّ ُّ
َيطلع عليها  .ُوهي تنازعني إىل معصيته إذا شبعت، ّ

ُوللصوم فوائد كثرية أخـر ُ ٌ وقد جـاء يف ، ِوسالمة األبدان،  كصحة األذهان،ُ

 .")١( صوموا تصحوا ": حديث

ًمن فطر صائام: ومن رشفه أنه ً من فطر صائام كان ": وقال ، ُكان له مثل أجره، َّ

ُله مثل َمن غري أن ينقص من أجر الصائم يشء ، َ أجرهِ َُ ْ)٢(" . 

ًفمن فطر ستة وثالثني صائام يف كل سنة ومن كثر بفطر . )٣(فكأنام صام الدهر، ّ

ُكتب اهللا له صوم عصور ودهور، ّالصائمني عىل هذه النية ٍ َ. 
                                                           

عـن أيب هريـرة ، والطـرباين يف املعجـم األوسـط. كالمها يف الطب النبـوي، ُوأبو نعيم، أخرجه ابن السين : )١(

 ،وفـــيض القـــدير، ٥/٣٢٤و٣/١٧٩، جممـــع الزوائـــد: انظـــر، ســـنده ضـــعيف: قـــال الـــزين العراقـــي ،

 .٥٠٦٠:ح

حــسن : وقــال، ٨٠٧:ح، ًبــاب مــا جــاء يف فــضل مــن فطــر صــائما، كتــاب الــصوم: أخرجــه الرتمــذي : )٢(

كتــاب : والــدارمي، ١٧٤٦:ح، ًبــاب يف ثــواب مــن فطــر صــائما، كتــاب الــصيام: وابــن ماجــة، صــحيح

ًباب الفضل ملن فطر صائما، الصوم  . بإسناد صحيح، عن زيد بن خالد اجلهين ، ١٧٠٢:ح، ّ

 .ألن احلسنة بعشر أمثاهلا : )٣(



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٧٩ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

ً أن من قامه إيامنا واحتسابا:ومن رشفه َغفر له ما تقدم من ذنبه، ً
ِ  من ": لقـوله ، ُ

َقام رمضان إيامنا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه 
ِ ُ ً ً)١(". 

 :وينقسم الصيام إىل قسمني( 

 : القسم األول

 :وهو ثالثة أنواع، الصيام الواجب

فإنه واجب صيامه ، وهو شهر رمضان،  ما جيب يف وقت معني:األول -

 .بالوقت

ٍ ما جيب بسبب أو علة:الثاين - ، ع يف هنار رمضانوذلك مثل كفارة اجلام، ٍ

فهذا ، وكفارة اليمني التي جعل اهللا فيها الصيام، وكفارة القتل، ِّوكفارة الظهار

 .ٍوإنام بسبب، الصيام واجب ال للوقت

َوالنذر هو إلزام املكلف نفسه بيشء من الطاعات،  صيام النذر:الثالث - َّ ،

ذا نجح يف مثل أن ينذر أن يصوم إ، مقابل حصوله عىل نعمة يتمناها من اهللا

 .وما عاهد اهللاَ عليه، فهذا عليه أن يلتزم بام وعد اهللاَ ، االختبار

 : القسم الثاين

وصيام ، وصيام االثنني،  مثل صيام الست من شوال،وبابه واسع، صوم التطوع

  ).)٢(...وصيام أيام البيض ، وصيام يوم وفطر يوم، اخلميس

 

****** 

 

                                                           

ّبــاب مــن صــام رمــضان إميانــا واحتــسابا ونيــة، كتــاب الــصوم: بخــاريأخرجــه ال : )١( ً : ومــسلم، ١٩٠١:ح، ً

 .عن أيب هريرة ، ٧٥٩:ح، باب الرتغيب يف قيام رمضان وهو الرتاويح، كتاب صالة املسافرين

. هــ١٤١٤الطبعـة الثانيـة ، بـريوت، دار الكتب العلميـة، )٢/٣٣٩(للسمرقندي ، حتفة الفقهاء: أنظر : )٢(

. هــــ١٤١٢الطبعـــة الثالثـــة ، املكتـــب اإلســـالمي، )٣/٢٩٣(للنـــووي ، وضـــة الطـــالبني وعمـــدة املفتـــنيور

والـــروض املربـــع شـــرح زاد . هــــ١٤١٧الطبعـــة الثالثـــة ، دار عـــامل الكتـــب، )١٠/٤(البـــن قدامـــة ، واملغـــين

لة مؤســسة الرســا، مــع حاشــية الــشيخ العثيمــني وتعليقــات الــشيخ الــسعدي، )٢٣٨(للبهــويت ، املــستقنع

  .ودار املؤيد



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٨٠ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

 

 ،ووجوب الصيام، الصومأحكام ثبوت شهر : املبحث الثاين

 

 :وفيه ستة مطالب

حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو : املطلب األول -

 .يومني

 .بام يثبت به الصوم: املطلب الثاين -

 .اختالف املطالع:  املطلب الثالث -

اإلقدار لشهر شعبان هل هو : املطلب الرابع -

 .للتضييق أو اإلمتام

 .صيام يوم الشك: املطلب اخلامس -

 . تبيت النية ليلة الصيام:املطلب السادس -

 



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٨١ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

 املطلب األول

َحكم تقدم رمضان ََ َ َ ُِ ُّ َ ْ ْ بصوم يوم أو يومنيُ َ ْ َ ْ ْ َ ْ ََ ٍ ِ ِ 

 يف حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومني -رمحهم اهللا–وقع اخلالف بني الفقهاء 

 .ومانع منه، ما بني جميز له، ًنظرا للتعارض الظاهر بني األحاديث

 

 :ة يف حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومنياألحاديث املشكل: ًوالأ

 :األحاديث التي تفيد اجلواز   - أ

 :احلديث األول

َعن معاوية بن أيب سفيان َ ْ َ َ ْْ َُ ُِ َِ ِ َقال َ ُكان رسول اهللاِ : َ ُ َ َ َ يقول عىل املنرب قبل شهر ِ ْ ْ ََ َ َُ ُِ َ ْ
ِ ْ َ َ

َرمضان َ َ َالصيام يوم كذا وكذا، ونحن متقدمون«: َ ُ ُ َ َ ُ َِّ ََ ُ ْ َ َ ْ َِّ َ ََ َ؛ فمن شاء فليتقدم، ومن شاء َ ََ َ َ َ َْ َ َْ ْ َ ََّ َ ْ

ْفليتأخر ََّ ََ ْ َّجواز التقدم ملن شاء أن يتقدم: يف احلديث. )١(»َ ُّ . 

 

 :احلديث الثاين

ٍعن عمران بن حصني  ْ َ َْ ُ ْ ِْ َ ِ َ أن النبي َّ ِ َّ َّ َقال لرجل ٍ ُ َ
ِ َ َهل صمت من رسر هذا « : َ َ ْ ُ َِ

َ َ ْ
ِ َ ْ

ًالشهر شيئا؟  ْ َ ِ ْ َقال» َّ ُ، فقال رسول اهللاِال: َ َُ َ َ َ: » ِفإذا أفطرت رمضان فصم يومني ْ َ َ ْ َ َ ْْ ُ َ ْ ََ َ َ َ َ َ ِ

ُمكانه  َ َ َ«)٢(. 

الرتغيب يف صيام رسر شعبان، وقد اختلف يف بيان معنى الرسر عىل : يف احلديث

آخر الشهر؛ : والثالث، وسط الشهر: والثاين، أول الشهر: األول: أقوال ثالثة

َّيني ورشاح احلديث وهو رأي اجلمهور من اللغو
)٣(. 

 
                                                           

، ط )١/٥٢٧) (١٦٤٧(مـا جـاء يف صـيام يـوم الـشك، رقـم : كتـاب الـصيام، بـاب: أخرجه ابن ماجة )١(

حممــــد فــــؤاد عبــــد البــــاقي، وأخرجــــه الطــــرباين يف املعجــــم الكبــــري، : دار إحيــــاء الكتــــب العربيــــة، بتحقيــــق

بدا�يـــد الـــسلفي، محـــدي بـــن ع: ، ط مكتبـــة ابـــن تيميـــة، بالقـــاهرة، بتحقيـــق)٨٨٠(، رقـــم)١٩/٣٧٥(

 .الطبعة الثانية

 )٢٠٠(صـــــوم ســـــرر شـــــعبان، ح: ، يف كتـــــاب الـــــصيام، بـــــاب)٢/٨٢٠(أخرجـــــه مـــــسلم يف صـــــحيحه) ٢(

  ).١١٦٢)(٢٠١(، ح)٢/٨٢١(، و)١١٦١(

 هـ١٤١٣، الطبعة األوىل، طبع دار احلديث) ٤/٣٠٨(، للشوكاين، نيل األوطار:  انظر)٣(



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٨٢ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

 :احلديث الثالث

ٍعن أسامة بن زيد 
ْ ْ َْ َِ َ َ َ ُقال ،َ ُقلت: َ ْ ِيا رسول اهللاِ، مل أرك تصوم شهرا من الشهور : ُ ُ َ ْ ُ َُّ َِ

ً ُ َ ُ ََ َ َ
ْ َ َ

َما تصوم من شعبان، قال َ َ َ ْ ْ َُ ِ
ُ َذلك شهر يغفل الناس عنه بني رجب ورمضان، وهو« : ََ ُ َ َ َ َ ُ َ َُ َ َ َ َ ْ َ ٌٍ َ ْْ َّ ُ َُ ْ َ َ ِ 

ٌشهر ترفع فيه األعامل إىل رب العاملني، فأحب أن يرفع عميل وأنا صائم َ ْ ُ َ ْ ٌ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ ُّ َ ِّ ْ َُ َ َِ َ َ َ َْ ُ َ َْ ْ َ ِ ُ َ
َ ُ«)١(. 

 

 كان يصوم من شعبان ما ال يصوم من غريه؛ والسبب أنه أن النبي : يف احلديث

 اهللا  حيب أن يرفع عمله إىلشهر ترفع فيه األعامل إىل اهللا تعاىل، ورسول اهللا 

 .تعاىل وهو صائم

 

 :احلديث الرابع

َعن أم املؤمنني أم سلمة  َ َ ِّ َِّ ُ َُ ْ َِ ِ ُ ْ قالت- ريض اهللا عنها–ْ َ َّما رأيت النبي : َ َ َِ َّ ُ ْ َ يصوم شهرين ِ ْ ْ ُ ََ َُ

َمتتابعني إال شعبان ورمضان  ََ َ َ ْ َُ َ ْ ََ ِ ِ ِ َ َ)٢(. 

ء يف بعض  كان يصوم شهر شعبان ويصله برمضان كام جاأن النبي : يف احلديث

 .الروايات

 .فهذه بعض األحاديث التي جتوز صيام يوم أو يومني قبل رمضان

                                                           

 بـــأيب هـــو وأمـــي، وذكـــر صـــوم النـــيب : تـــاب الـــصيام، بـــاب، يف ك)٤/٢٠١(أخرجـــه النـــسائي يف ســـننه )١(

: ، ط مكتـب املطبوعـات اإلسـالمية، حبلـب، بتحقيـق)٢٣٥٧(اختالف النـاقلني للخـرب يف ذلـك، رقـم 

م، واللفـظ لـه، وأخرجـه أمحـد بـن ١٩٨٦هــ ، ١٤٠٦: عبد الفتاح أبو غـدة، الطبعـة الثانيـة، سـنة الطبـع

شـــعيب : ، ط مؤســـسة الرســـالة، بـــريوت، بتحقيـــق)٢١٧٥٣(، رقـــم )٣٦/٨٥(، »مـــسنده«حنبـــل يف 

 .هـ١٤٢١: األرناؤوط، الطبعة األوىل، سنة الطبع

مـــا جـــاء يف وصـــال شـــعبان برمـــضان، رقـــم : أبـــواب الـــصوم، بـــاب) ٢/١٠٥(أخرجـــه الرتمـــذي يف ســـننه ) ٢(

وقـد روي . ويف البـاب عـن عائـشة حـديث أم سـلمة حـديث حـسن«: ، واللفظ له، وقال عقبـه)٧٣٦(

ً يف شـهر أكثـر صـياما منـه ما رأيت النـيب : ًحلديث أيضا عن أيب سلمة، عن عائشة، أ�ا قالتهذا ا
، يف كتـــاب »ســـننه«، وأخرجـــه النـــسائي يف »يف شـــعبان؛ كـــان يـــصومه إال قلـــيال؛ بـــل كـــان يـــصومه كلـــه

، )٤/٢٠٠( بــأيب هــو وأمــي، وذكــر اخــتالف النــاقلني للخــرب يف ذلــك، صــوم النــيب : الــصيام، بــاب

  ).٢٣٥٢(ح



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٨٣ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

 :األحاديث التي تدل عىل عدم اجلواز  - ب

 :احلديث األول

َعن أيب هريرة  َ َْ ُْ ِ َ َقال َ ُقال رسول اهللاِ : َ َُ َ َ : » ٍال يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ِْ ْ َ َ ََّ َ َ ْ َ َِ َ َ ُ ُ َّ ََ َ

ِأو يومني؛ إال  ْ َ َْ ْ ُأن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمهَ ُ ْ َ ُ ُْ َ ً ُ َ َ َْ ٌَ َ َ َْ ُ َ« )١(. 

عدم جواز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومني؛ إال من : يتبني من ظاهر احلديث

ًكان يصوم صوما مسنونا؛ فوافق صيامه تلك األيام التي تسبق شهر رمضان ً. 

 :احلديث الثاين

َعن أيب هريرة  َ َْ ُْ ِ َ َِأن رسول اهللا ،َ ُ َ َّ َ قال َ ُ إذا انتصف شعبان، فال تصوموا«: َ ُ َ ْ ََ ََ َُ َ ْ َ ِ«)٢(. 

املنع من الصيام إذا انتصف شهر شعبان؛ وهنا املنع مطلق، ليس له : يف احلديث

 .ِّمقيد كام يف حديث البخاري ومسلم

أقوال العلامء يف إزالة اإلشكال عن أحاديث النهي واإلبـاحة يف الصيام قبل :ًثانيا

 : يومنيرمضان بيوم أو

 :ينحرص اخلالف بني العلامء يف هذه األحاديث فيام ييل

ً اجلمع بني أحاديث النهي واإلباحة يف الصيام قبل رمضان، سواء كان يوما ً:أوال

 .أو يومني، أو كان أكثر من ذلك من شهر شعبان

                                                           

ال يتقدم رمضان بـصوم يـوم أو يـومني، : ، يف كتاب الصوم، باب)٣/٢٨(أخرجه البخاري يف صحيحه ) ١(

: حممد زهري بن ناصر الناصر، الطبعة األوىل، سـنة الطبـع: ، ط دار طوق النجاة، بتحقيق)١٩١٤(رقم

ن بـصوم ال تقـدموا رمـضا: ، يف كتـاب الـصيام، بـاب)٢/٧٦٢(هـ، وأخرجـه مـسلم يف صـحيحه ١٤٢٢

حممــد فــؤاد عبــد : ، ط دار إحيــاء الــرتاث العــريب، بــريوت، بتحقيــق)١٠٨٢)(٢١(يــوم وال يــومني، رقــم 

  .الباقي

يف كراهيــة وصــل شــعبان برمــضان، رقــم : ، يف كتــاب الــصوم، بــاب)٢/٣٠٠(أخرجــه أبــو داود يف ســننه ) ٢(

يـد، �ـذا اللفـظ، وأخرجـه حممد حميي الـدين عبـد احلم: ، ط املكتبة العصرية، بريوت، بتحقيق)٢٣٣٧(

مـا جـاء يف كراهيـة الـصوم يف النـصف البـاقي مـن : ، يف أبواب الصيام، باب)٢/١٠٧(الرتمذي يف سننه

بــشار عــواد معــروف، : ، ط دار الغــرب اإلســالمي، بــريوت، بتحقيــق)٧٣٨(شــعبان حلــال رمــضان، رقــم

جـــه ابـــن ماجـــة يف ، وأخر»إذا بقـــي نـــصف مـــن شـــعبان فـــال تـــصوموا«: م، بلفـــظ١٩٩٨: ســـنة الطبـــع

مـــا جـــاء يف النهـــي أن يتقـــدم رمـــضان بـــصوم إال مـــن صـــام : ، يف كتـــاب الـــصيام، بـــاب)١/٥٢٨(ســـننه

  .»إذا كان النصف من شعبان؛ فال صوم حىت جييء رمضان«: ، بلفظ)١٦٥١(ًصوما فوافقه، رقم



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٨٤ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

وقد مجع بعض العلامء بني تلك األحاديث بأن الصيام مرشوع يف حق من كان له 

لصيام، أو كان عليه صوم نذر، أو قضاء؛ أو اعتاد صوم االثنني عادة يف ا

 .ًواخلميس مثال، فال حرج عليه من صيام أول شعبان، أو وسطه، أو آخره

 وحديث عمران بن  حديث أيب هريرة –اجلمع بني احلديثني«  : )١(قال القرطبي

 عىل  ممكن بحمل النهي عىل من ليست له عادة بذلك، ومحل األمر-احلصني 

« : من له عادة، وهذا هو الظاهر، وقد استثنى من له عادة يف حديث النهي بقوله

 .)٢(»إال أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه 

 يف النهي عن الصـوم، فيه هني عن سبق رمضـان بيوم أو وحديث أيب هريرة 

ران يومني، وفيه إباحـة الصوم يف شهر شعبان، فال تعـارض بينه وبني حديث عم

 .بن احلصني 

، عىل حديث عمران وعىل هذا فريجح حديث أيب هريرة « : )٣(قال ابن رجب

 ً؛ فإن حديث أيب هريرة فيه هني عام لألمة عموما فهو تشـريع عام لألمة ّ

 فيعمل به، 

وأما حديث عمران فهي قضية عني يف حق رجل معني فيتعني محله عىل صورة 

ّصيام ال ينهى عن التقدم به  .)٤(»  مجعا بني احلديثني ُ

 

                                                           

ْهـــو حممـــد بـــن أمحـــد بـــن أيب بكـــر بـــن فــــرح  )١( ن كبـــار مـــ، أندلـــسي مـــن أهـــل قرطبـــة أنـــصاري) هــــ٦٧١-؟(َ

و�ــا ) مبــصر-مشــايل أســيوط(رحــل إىل املــشرق مبنيــة ابــن اخلــصيب ، اشــتهر بالــصالح والتعبــد، املفــسرين

ــــصانيفه.تــــويف واألســــىن  يف شــــرح األمســــاء ، والتــــذكرة بــــأمور اآلخــــرة، اجلــــامع ألحكــــام  القــــرآن: مــــن ت

 ]٦/٢١٨واألعالم للزركلي ، ٣١٧الديباج املذهب ص.[احلسىن

  ).١٠/١٦(من تلخيص كتب مسلم، لإلمام القرطيب املفهم ملا أشكل ) ٢(

زيـــن الــدين، ومجــال الـــدين ) هـــ٨٩٥-٧٣٦(هــو عبــد الـــرمحن بــن أمحــد بـــن رجــب احلنبلــي، أبـــو الفــرج  )٣(

ًأيـضا، ولــد ببغــداد وتــويف بدمــشق، مـن علمــاء احلنابلــة، كــان حمــدثا حافظـا فقيهــا أصــوليا ومؤرخــا، أتقــن  ً ً ً ً ً
مـــن .ّبالعلـــل، وتتبـــع الطـــرق، ختـــرج بـــه غالـــب أصـــحابه احلنابلـــةفـــن احلـــديث وصـــار أعـــرف أهـــل عـــصره 

تقرير القواعد وحترير الفوائد املـشهور بقواعـد ابـن رجـب، وجـامع العلـوم واحلكـم، وشـرح سـنن : تصانيفه

 )]٣/٣٣٩(، وشذرات الذهب )٢/٢٢١(الدرر الكامنة . [الرتمذي

، دار ابـن حـزم )١٣٦ص(ابـن رجـب احلنبلـي لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف، للحافظ  )٤(

 .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤للطبع والنشر، الطبعة األوىل 



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٨٥ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

 :لعل صوم هذا الرجل كان لعذر أو غريه: وقيل

كام قاله أبو عبيد ،  آخر الشهر-  بالرسر-َّواألشهر أن املراد « : قال النووي

واألكثرون، وعىل هذا يقال هذا احلديث خمالف لألحاديث الصحيحة يف النهي 

وهو ، جاب املازري وغريهعن تقديم رمضان بصوم يوم ويومني، وجياب عنه بام أ

أن هذا الرجل كان معتاد الصيام آخر الشهر، أو نذره، فرتكه بخوفه من الدخول 

 أن الصوم املعتاد ال يدخل يف النهي، يف النهى عن تقدم رمضان فبني له النبي 

 .)١(»وإنام ننهى عن غري املعتاد، واهللا أعلم 

رسر هذا الشهر كان الرجل قد لعل صوم : وقالت طائفة « )٢(وقال ابن القيم

لعل ذلك الرجل كان قد : فأمره بالوفاء، وقالت طائفة، أوجبه عىل نفسه بنذر

ًفرتك آخر شعبان لظنه أن صومه يكون استقباال ، اعتاد صيام آخر الشهر

« : ورجحه ذا بقوله،  أن يقضيهفاستحب له النبي ، فيكون منهيا عنه، لرمضان

فيتفق . والنهي عن التقدم ملن ال عادة له، » فليصمه إال صوم كان يصومه أحدكم

 .)٣( »واهللا أعلم . احلديثان

ًويمكن أن جيمع بني هذه األحـاديث أيضا، بأن النهي الــوارد فـي الصيام إنام 

 . هو ملعنى رمضان

والعمل عىل « :  بعد رواية احلديث األول عن أيب هريرة )٤(قال اإلمام الرتمذي 

العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول شهر رمضان هذا عند أهل 

                                                           

، دار إحيـاء الــرتاث )٨/٥٤(شـرح النـووي علــى صـحيح مــسلم، لإلمـام أيب زكريــا حيـىي بــن شـرف النــووي )١(

 .م١٣٩٢العريب، الطبعة الثانية 

 مشــس الــدين مــن أهــل دمــشق، مــن )هـــ٧٥١-٦٩١(هــو حممــد بــن أيب بكــر بــن أيــوب بــن ســعد الزرعــي )٢(

أركان اإلصالح اإلسالمي، وأحد كبار الفقهـاء، تتلمـذ علـى ابـن تيميـة وانتـصر لـه، ومل خيـرج عـن شـيء 

ًمــن أقوالــه، وقــد ســجن معــه بدمــشق، كتــب خبطــه كثــريا، وألــف كثــريا الطــرق احلكميــة، : مــن تــصانيفه.ً

 )]٣/٤٠٠(، والدرر الكامنة )٦/٢٨١(األعالم للزركلي .[ومفتاح دار السعادة، والفروسية

  ).١/٤٠٥(البن قيم اجلوزية ، �ذيب سنن أيب داود) ٣(

مـن أئمـة علمـاء ، أبـو عيـسى) هــ٢٧٩-٢٠٩( هو حممد بن عيسى بن سـورة الـسلمي البـوغي الرتمـذي )٤(

كـان ، شـاركه يف بعـض شـيوخه، تلميـذ للبخـاري، علـى �ـر جيحـون، مـن أهـل ترمـذ، احلديث وحفاظـه

، والــشمائل النبويــة، اجلــامع الكبــري املعــروف بــسنن الرتمــذي: ن تــصانيفه مــ.ثــل يف احلفــظيــضرب بــه امل

 ]٩٥األنساب للسمعاين ص، ٩/٣٨٧التهذيب [ .والتاريخ والعلل
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  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

وافق صيامه ذلك فال بأس به ًملعنى رمضان، وإن كان رجل يصوم صوما ف

 . )١(»عندهم

 : يف النهي عن الصوم إذا انتصف الشهر حديث أيب هريرة :ًثانيا

 .اجلمع بني هذا احلديث، وأحاديث اإلباحة وغريه

 وحديث  حديث أيب هريرة - ثم مجع بني احلديثني «  :)٢(قال احلافظ ابن حجر

 حممول عىل من عن أيب هريرة ،  بأن حديث العالء-  عمران بن حصني 

وهو مجع . يضعفه الصوم، وحديث الباب خمصوص بمن حيتاط بزعمه لرمضان

 .)٣(»حسن واهللا أعلم 

ة عىل صيام وأما ظن معارضته باألحاديث الدال«  : -رمحه اهللا- وقال ابن القيم 

، وإن تلك األحاديث تدل عىل صوم نصفه مع ما قبله، فال معارضة بينهام، شعبان

وحديث العالء يدل عىل املنع من تعمد ، وعىل الصوم املعتاد يف النصف الثاين

٤(» ًوال مضافا إىل ما قبله ، ال لعادة، الصوم بعد النصف
١

(. 

 .ينهاوهبذا يمكن اجلمع بني هذه األحاديث فال تعارض ب

 

 

                                                           

 ).٢/٦١( سنن الرتمذي )١(

املـصري ، أبـو الفـضل الكنـاين العـسقالين، شـهاب الـدين) هــ٨٥٢-٧٧٣( هو أمحـد بـن علـي بـن حممـد )٢(

قــوم يــسكنون بــالد اجلريــد وأرضــهم ) آل حجــر(نــسبة إىل –الــشهري بــابن حجــر ، نــشأ والوفــاةاملولــد وامل

ًكان حمدثا فقيها مؤرخا،  من كبار الشافعية–قابس يف تونس ً ، انتهى إليه معرفة الرجال واستخـصارهم، ً

ارحتـل ، اعـةتفقـه بـالبلقيين والربمـاوي والعـز بـن مج. وغـري ذلـك، وعلـل األحاديـث، ومعرفة العايل والنـازل

وتفـرد ، ًتـصدى لنـشر احلـديث وقـصر نفـسه عليـه مطالعـة وإقـراء وتـصنيفا وإفتـاء، إىل بالد الشام وغريها

مـن ً.زادت تـصانيفه علـى مائـة ومخـسني مـصنفا. بذلك حىت صار إطالق لفظ احلافظ عليه كلمة إمجـاع

وتلخـــيص ،  اهلدايـــةوالدرايـــة يف منتخـــب خترجياحاديـــث، فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري: تـــصانيفه

  .احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري

 )]٢/٢٠(معجم املؤلفني ، )٧/٢٧٠(شذرات الذهب [

لــدين اخلطيــب حمــب ا: حممــد فــؤاد عبــد البــاقي، قــام بإخراجــه وصــححه وأشــرف علــى طبعــه: وأحاديثــه)  ٣(

 .هـ١٣٧٩عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، دار املعرفة، بريوت، طبعة : عليه تعليقات العالمة

  ).١/٤٠٧(�ذيب السنن ): ٤(
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 :احلكم الفقهي املرتتب عىل هذا اإلشكال، مع مناقشة األدلة:ثالثا 

اختالف الفقهاء يف حكم الصوم بعد أدى اإلشكال الوارد يف هذه األحاديث إىل 

منتصف شهر شعبان بناء عىل اختالفهم يف حكم هذا احلديث والعمل به عىل 

 :قولني مشهورين

كراهة الصوم إذا انتصف شعبان إال أن يوافق  إىل )١(ذهب الشافعية : القول األول

 .عادة له أو يصله بام قبله،ومنهم من حرم ذلك

 :واستدلوا لذلك بام ييل

َ ، أن رسول اهللاِ حديث أيب هريرة  ُ َ َّ َقال َ َإذا انتص« : َ َ ْ َ ُف َشعبان،ِ َ ْ َ فال َ

ُتصوموا ُ َ«)٢(. 

 :مناقشة األدلة

 هذا احلديث ال يصح من جهة يمكن أن يناقش دليلهم ويرد عليه، بأن  -  أ

 :َّاإلسناد، وإن كان قد صححه بعض أهل العلم، إال أن الراجح أنه ضعيف

رواه الثوري، وشبل بن العالء، وأبو عميس، وزهري « :  بعد روايته)٢(قال أبو داود 

ألنه : مل؟ قال: بن حممد، عن العالء، وكان عبد الرمحن ال حيدث به، قلت ألمحد

 .)٤(»  خالفهعن النبي :  كان يصل شعبان برمضان، وقالنبي كان عنده أن ال

                                                           

، ط عـامل الكتـب، ا�مـوع شـرح املهـذب، )٦٨ص (أليب إسحاق الـشريازي ، التنبيه يف الفقه الشافعي): ١(

، مغــــين احملتــــاج إىل معرفــــة معــــىن ألفــــاظ املنهــــاج، )٦/٣٩٩(لإلمــــام أيب زكريــــا حيــــىي بــــن شــــرف النــــووي 

هــــــ، ١٤١٥، دار الكتـــــب العلميـــــة، الطبعـــــة األوىل )٢/١٦٥ (٩٧٧للخطيـــــب الـــــشربيين املتـــــوىف ســـــنة 

  .م١٩٩٤

  .سبق خترجيه): ٢(

، كــان مــن أئمــة احلــديث، أزدي مــن سجــستان) هـــ٢٧٥-٢٠٢( هــو ســليمان بــن األشــعث بــن بــشري )٢(

معـدود مـن كبـار ، حـديث مـن نـصف مليـون حـديث يرويهـا) ٤٨٠٠( كتابـه واختـار يف، رحل يف طلبـه

لكـــي ينـــشر �ـــا ، انتقـــل إىل البـــصرة بعــد ختريـــب الـــزنج هلـــا، وروى عنـــه املـــسائل، أصــحاب اإلمـــام أمحـــد

  ، والبعث، املراسيل: ًمن تصانيفه أيضا. و�ا تويف، احلديث

 )]١/١٦٢(لى طبقات احلنابلة البن أيب يع، )٣/١٨٢(األعالم للزركلي [

 ).٢/٣٠٠( سنن أيب داود )٤(
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سألت ابن مهدي عنه، فلم : قال« : يف العلل يف رواية املروزي )١(وقال اإلمام أمحد

هذا خالف األحاديث التي رويت : وكان يتوقاه، ثم قال أبو عبد اهللا، حيدثني به

 .)٢( » عن النبي 

خرجه أصحاب السنن، وصححه ابن حبان أ« : وقال احلافظ يف فتح الباري

إنه منكر، وقد استدل البيهقي بحديث الباب عىل : وغريه، قال ابن حنبل وغريه

الرخصة يف ذلك بام هو أصح من حديث العالء، وكذا صنع قبله : ضعفه، فقال

 .)٣(» الطحاوي 

: هواختلف العلامء يف صحة هذا احلديث ثم يف العمل ب« : وقال ابن رجب احلنبيل

فأما تصحيحه فصححه غري واحد منهم الرتمذي وابن حبان واحلاكم والطحاوي 

هو حديث منكر : واــوابن عبد الرب وتكلم فيه من هو أكرب من هؤالء وأعلم وقال

رم، وقال ــام أمحد، وأبو زرعة الرازي، واألثـــمنهم الرمحن بن املهدي، واإلم

 .)٤(»  منهرو العالء حديثا أنكرــمل ي: اإلمام أمحد

أن هذا احلديث وإن صح، فإنه مردود باألحاديث الصحيحة األقوى منه   -  ب

 .يف الباب

 

                                                           

مــن بــين ذهــل بــن شــيبان الــذين ، أبــو عبــداهللا) هـــ٢٤١-١٦٤(هــو أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل الــشيباين  )١(

وولـد ، أصـله مـن مـرو، وأحـد أئمـة الفقـه األربعـة، إمـام املـذهب احلنبلـي، ينتمون إىل قبيلة بكر بـن وائـل

وأظهـــر اهللا علـــي يديـــه مـــذهب أهـــل ، ليقـــول خبلـــق القـــرآن فـــأىبامـــتحن أيـــام املـــأمون واملعتـــصم . ببغـــداد

  .ًومكث مدة ال يوايل أحدا إال مبشورته، وملا تويف الواثق وويل املتوكل أكرم أمحد، السنة

  .وفضائل الصحابة، واملسائل، املسند وفيه ثالثون ألف حديث: من تصانيفه

 )]٣٤٣-١٠/٣٥٢(ري والبداية والنهاية البن كث، )١/١٩٢(األعالم للزركلي [

/ د: ، حتقيــق)١/١٦٠(لإلمــام أمحــد بــن حنبــل، روايــة املــروزي وغــري ، اجلــامع يف العلــل ومعرفــة الرجــال) ٢(

  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨وصي اهللا حممد عباس، الدار السلفية، بومباي اهلند، الطبعة األوىل 

  .هـ١٣٧٩دار املعرفة، بريوت، طبعة ). ٤/١٢٩(فتح الباري )  ٣(

  ).١٣٥(ص ، البن رجب،  املعارفلطائف) ٤(



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٨٩ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

ذهب مجهور أهل العلم إىل جواز الصيام بعد منتصف شعبان، وعدم : القول الثاين

 .)١(كراهة ذلك، لعدم صحة اخلرب عندهم 

ًوم تطوعا جيوز الص: وقال مجهور العلامء« : قال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري

 . )٢(» بعد النصف من شعبان وضعفوا احلديث الوارد فيه 

 

 :واستدلوا بام ييل

 .األدلة املتقدمة يف مرشوعية الصيام، واستحباب الصيام يف شهر شعبان

 :مناقشة األدلة

وعىل فرض صحة احلديث، فال معنى لتحريم الصوم، وال يفهم هذا من 

 :احلديث

ستقبال الشهر بأكثر من يومني فغري مكروه، فإن مفهوم فأما ا : ( )٣(قال ابن قدامة 

وقد .  أنه غري مكروه؛ لتخصيصه النهي باليوم واليومنيحديث أيب هريرة 

إذا « :  قال، أن النبي روى العالء بن عبد الرمحن، عن أبيه، عن أيب هريرة 

 . »كان النصف من شعبان، فأمسكوا عن الصيام، حتى يكون رمضان 

. ليس هو بمحفوظ: إال أن أمحد قال. هذا حديث حسن صحيح« : مذيقال الرت

وسألنا عنه عبد الرمحن بن مهدي، فلم يصححه، ومل حيدثني به، وكان : قال

 . يتوقاه

                                                           

م، ٢٠٠٠هـــ، ١٤٢٠: ، دار الكتـب العلميــة، طبعــة)٤/٢٠(لبـدر الــدين العيــين، ، البنايـة شــرح اهلدايــة): ١(

  . ، طبعة دار الكتب العلمية)٢/٣٤١(كشاف القناع عن منت اإلقناع، للبهويت 

  ).٤/١٢٩(البن حجر ، فتح الباري): ٢(

ّمــن أهــل مجاعيــل مــن قــرى نــابلس بفلــسطني، ) هـــ٦٢٠-( مــد بــن قدامــة  هــو عبــد اهللا بــن أمحــد بــن حم)٣(
ًخرج من بلده صغريا مع عمه عندما ابتليت الصليبيني، واسـتقر بدمـشق، واشـرتك مـع صـالح الـدين يف 

مــا : قــال ابــن غنيمــة. حماربــة الــصليبيني، رحــل يف طلــب العلــم إىل بغــداد أربــع ســنني مث عــاد إىل دمــشق

ما طابـت نفـسي : وقال عز الدين بن عبد السالم. أدرك رتبة االجتهاد إال املوفقأعرف أحدا يف زماين 

  .باإلفتاء حىت صار عندي نسخة من املغين للموفق، ونسخة من احمللى البن حزم

  .املغين يف شرح خمتصر اخلرقي، والكايف، واملقنع، والعمدة: من تصانيفه

 ]هـ٦٢٠بن كثري يف حوادث سنة ، والبداية والنهاية ال)٤/١٩١(األعالم للزركلي [



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٩٠ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

والعالء ثقة ال ينكر من حديثه إال هذا؛ ألنه خالف ما روي عن النبي : قال أمحد

نفي استحباب الصيام وحيمل هذا احلديث عىل.  أنه كان يصل شعبان برمضان 

 يف صلة -ريض اهللا عنها–يف حق من مل يصم قبل نصف الشهر، وحديث عائشة 

شعبان برمضان يف حق من صام الشهر كله، فإنه قد جاء ذلك يف سياق اخلرب، فال 

تعارض بني اخلربين إذا، وهذا أوىل من محلهام عىل التعارض، ورد أحدمها 

 . )١() بصاحبه، واهللا أعلم 

َّتى لو صح احلديث، فالنهي فيه ليس للتحريم، وإنام هو للكراهة فقط، كام وح« 

، إال من له عادة بصوم، فإنه يصوم ولو -رمحهم اهللا-أخذ بذلك بعض أهل العلم 

 .)٢(اهـ » بعد نصف شعبان 

 

 :القول الراجح ووجه الرتجيح

 كراهة القول الراجح هو أن الصيام قبل رمضان وبعد النصف من شعبان جائز ال

 :فيه وال حتريم، وذلك ملا ييل

وعدم ورود االعرتاض ، قوة أدلة القائلني بذلك وصحتها عن غريها  -  أ

 .عليها

 .تطرق الشك والضعف والنكارة إىل احلديث الذي فيه املنع من الصيام  -  ب

 

** ** ** 

 

 

 

                                                           

  ).٣/١٠٦(البن قدامة ، املغين): ١(

، دار الـــوطن للنـــشر، الريـــاض، )٥/٢٨٢ (-رمحـــه اهللا–شـــرح ريـــاض الـــصاحلني، للـــشيخ ابـــن عثيمـــني ): ٢(

  .هـ١٤٢٦الطبعة األوىل 



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٩١ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

 

 املطلب الثاين

 .بام يثبت به الصوم

م شهر رمضان يكون برؤية هالل رمضان  عىل أن ثبوتصو-رمحهم اهللا- اتفق الفقهاء 

. ًبعد اليوم التاسع والعرشين من شهر شعبان، أو باستكامل شهر شعبان ثالثني يوما

ُ فمن شهد منكم ﴿: واستدلوا بقوله تعاىل َُ ِ َ ِ َ َرفلَّلشهٱَ ُيصمَ  ]. ١٨٥:البقرة[﴾ ُهَ

 :ًواستدلوا أيضا باألحاديث التالية

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، « :  قالأن النبي  عن أيب هريرة :احلديث األول

 .)١(» فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني يوما 

ال تصوموا حتى « :  ذكر رمضان، فقال أن النبي عن ابن عمر :احلديث الثاين

 . )٢(» تروا اهلالل، وال تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني 

وفيه أن اهللا تعبد عباده يف الصوم برؤية اهلالل لرمضان أو ... « : )٣( الرب قال ابن عبد

 فمن شهد منكم الشهر باستعامل شعبان ثالثني يوما وفيه تأويل لقول اهللا 

 .)٤(» فليصمه أن شهوده رؤيته أو العلم برؤيته 

                                                           

 اهلــالل إذا رأيــتم«: ، كتــاب الــصيام، بــاب قــول النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم )٣/٢٧(البخــاري : أخرجــه) ١(

، كتــــاب الــــصيام، بــــاب وجــــب )٢/٧٦١(، ومــــسلم )١٩٠٩(، رقــــم »فــــصوموا، وإذا رأيتمــــوه فــــأفطروا

  ).١٠٨١(الصوم لرؤية اهلالل والفطر لرؤيته، رقم 

إذا رأيــتم اهلــالل «: ، كتــاب الــصيام، بــاب قــول النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم)٣/٢٧(البخــاري : أخرجــه) ٢(

كتـــاب الـــصيام، بـــاب وجـــوب )/ ٢/٧٥٩(، ومـــسلم )١٩٠٦(رقـــم ، »فـــصوموا، وإذا رأيتمـــوه فـــأفطروا

  ).١٠٨٠(الصوم لرؤية اهلالل، والفطر لرؤيته، رقم 

احلـافظ، أبـو عمـر، ولـد ) هــ٤٦٣-٣٦٨( هو يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب النمري احلـافظ )٣(

ر مــن التــصنيف، رحــل ّبقرطبـة، مــن أجلــة احملــدثني والفقهــاء، شــيخ علمــاء األنـدلس، مــؤرخ أديــب، مكثــ

االسـتذكار يف شـرح مـذاهب علمـاء األمـصار، والتمهيـد ملـا : مـن تـصانيفه.رحالت طويلة وتويف بشاطبة

 )]٣/٣١٤(، شذرات الذهب )٩/٣١٧(األعالم للزركلي . [يف املوطأ من املعاين واملسانيد، والكايف

 ).٢/٣٩( التمهيد البن عبد الرب )٤(



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٩٢ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

لثابتة اديث اواختلفوا يف ثبوته برؤية عدل واحد أو اثنني، وذلك للخالف بني األح

 .يف ذلك عىل ما ييل

األحاديث التي قد يوهم ظاهرها اإلشكال يف عدد الشهود الذين تثبت هبم ً:والأ

 :رؤيـة اهلالل

 :  أحاديث وجوب الصوم برؤية العدل الواحد  - أ

 :احلديث األول

َتراءى النـاس اهلالل فأخربت رسول اهللا   «  :  قال عن ابن عمر  ِ َّ ٰ َ أين رأيته َ َِّ

  .)١(»  َّمر النـاس بصيامه َفصام وأ

جواز الصوم برؤية العدل الواحـد، وعدم اشرتاط رؤية اثنني واعتامد : يف احلديث

 . برؤية ابن عمر وحدهالنبي 

ْوكان من هديه « : -رمحه اهللا-قال ابن القيم  َ أال يدخل يف صوم رمضان، إال 

عمر، وصام مرة بشهادة برؤية حمققة، أو شهادة شاهد واحد، كام صام بشهادة ابن 

 .  )٢ (»أعرايب، واعتمد عىل خربمها 

 :احلديث الثاين

َّجاء أعرايب إىل النبي   «   :  قالعن ابن عباس  ٰ ِ َ ِإين رأيت اهلالل، يعني : َ فقال ْ َ ِ

ِ أتشهد أن ال إله إال اهللا :َرمضان ، فقال  ِٰ ْ َ ً قال نعم ، قال أتشهد أن حممدا رسول   ؟ َ َّ َ َ َ َ

ًأذن يف الناس فليصوموا غدا!  يا بالل  : َ نعم ، قال   : َ قال  ؟ اهللا ُ َ ْ َّ ِّ َ «   )٣( .  

                                                           

، كتاب الـصوم، بـاب يف شـهادة الواحـد علـى رؤيـة هـالل رمـضان، )٢/٢٧٤(أخرجه أبو داود يف سننه ) ١(

، كتــــاب الــــصوم، بــــاب الــــشهادة علــــى رؤيــــة هــــالل )٢/١٠٥٢(، والــــدارمي يف ســــننه )٢٣٤٤(رقــــم 

صــــحيح علــــى «: ، وقــــال)١٥٤١(، رقــــم )١/٥٨٥(، واحلــــاكم يف املــــستدرك )١٧٣٣(رمـــضان، رقــــم 

، قـال ابـن امللقـن يف البـدر )٣٤٤٧(، رقم )٨/٢٣١(وابن حبان يف صحيحه » شرط مسلم ومل خيرجاه

  ).٩٠٨(، وصححه األلباين يف إرواء الغليل، رقم »صحيح«): ٥/٦٤٧(املنري 

  ).٢/٣٧(زاد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم ) ٢(

، كتـاب الـصـوم، بـاب يف شـهادة الواحـد علـى رؤيـة هــاللرمـضان، )٢/٢٧٤(أبو داود يف سـننه : أخرجه) ٣(

، )٦٩١(، كتـــاب الـــصوم، بـــاب الـــصوم بالـــشهادة، رقـــم )٣/٧٤(، والرتمـــذي يف ســـننه )٢٣٤٤(م رقـــ

، كتاب الصوم، باب قبول شـهادة الواحـد علـى رؤيـة هـالل رمـضان، رقـم )٤/١٣٢(والنسائي يف سننه 

، كتــاب الــصوم، بــاب مــا جــاء يف الــشهادة علــى رؤيــة اهلــالل، رقــم )١/٥٢٩(، وابــن ماجــه )٢١١٣(

  ). ٩٠٧(ه الشيخ األلباين يف إرواء الغليل، رقم وضعف) ١٦٥٢(



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٩٣ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

 .جواز قبول شهادة الواحد يف رؤية اهلالل: يف احلديث

تقبل : قالوا، والعمل عىل هذا احلديث عند أكثر أهل العلم« : قال اإلمام الرتمذي

 والشافعي، وأمحد، وأهل وبه يقول ابن املبارك،، شهادة رجل واحد يف الصيام

ال يصام إال بشهادة رجلني، ومل خيتلف أهل العلم يف : اقــالكوفة، قال إسح

 .)١(» اإلفطار أنه ال يقبل فيه إال شهادة رجلني 

 :أحاديث اشرتاط شهادة عدلني عىل رؤية هالل رمضان  - ب

 :احلديث األول

م الذي يشك ، أنه خطب الناس يف اليوعن عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب 

، وساءلتهم، وإهنم حدثوين أن أال إين جالست أصحاب رسول اهللا : فيه، فقال

صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا هلا فإن غم عليكم « :  قالرسول اهللا 

 .)٢(» فأكملوا ثالثني، فإن شهد شاهدان فصوموا، وأفطروا

 لصيام شهر رمضان، وهو  اشرتط رؤية عدلنيأن النبي : يتبني من هذا احلديث

 .خمالف ملا تقدم من األحاديث التي جتيز قبول شهادة الواحد

 :أقوال العلامء يف إزالة اإلشكال، مع ذكر األدلة ومناقشتها:ثانيا 

ينحرص اإلشكال يف هذه األحاديث يف ثبوت العمل برؤية واحد يف حديث ابن 

الرمحن بن زيد بن عمر وابن عباس، واشرتاط رؤية عدلني يف حديث عبد 

 .اخلطاب 

وأجاب من قال بقبول شهادة رجل يف الصيام بأن الترصيح باالثنني غاية ما فيه 

املنع من قبول الواحد باملفهوم، وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر املذكورين 

 .)٣(يدالن عىل قبوله باملنطوق وداللة املنطوق أرجح 

 غري ل أن يكون قد شهد عند النبي وتأول من قال باشرتاط رؤية عدلني باحتام

ابن عمر  واألعـرايب
 )٤(

. 

                                                           

  ).٣/٧٤(سنن الرتمذي ) ١(

، كتاب الصوم، باب قبول شهادة الرحـل الواحـد علـى رؤيـة هـالل )٤/١٣٢(النسائي يف سننه : أخرجه) ٢(

، وصححه الشيخ األلباين رمحـه )١٨٩١٥(، رقم )٤/٣٢١(، وأمحد يف املسند )٢١١٦(رمضان، رقم 

  ).٩٠٩( الغليل، رقم اهللا يف إرواء

  ).٤/٢٢٢(، نيل األوطار )١/٥٦٠(، سبل السالم )٣/٣٠٤(حتفة األحوذي : انظر) ٣(

  ).٤/٢٢٢(نيل األوطار للشوكاين : انظر) ٤(



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٩٤ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

 .والراجح يف هذا هو قبول خرب الواحد والعمل به، وعليه أكثر الفقهاء

وألنه خرب عن وقت الفريضة فيام طريقه املشاهدة، فقبل من « : قال ابن قدامة 

رب واملخرب، واحد، كاخلرب بدخول وقت الصالة، وألنه خرب ديني يشرتك فيه املخ

هر منه، ــفقبل من واحد عدل، كالرواية، وخربهم إنام يدل بمفهومه، وخربنا أش

 »و يدل بمنطوقه، فيجب تقديمه ــوه
)١(

. 

وليس فيه « :  يف الكالم عىل حديث عبد الرمحن بن زيد املتقدم )٢(وقال ابن حزم 

 » إال قبوله اثنني، ونحن ال ننكر هذا، وليس فيه أن ال يقبل واحد
)٣(.

 

 

احلكم الفقهي املرتتب عىل هذا اإلشكال، مع بيان القول الراجح، ووجه : ثالثا 

 :الرتجيح

اتفق الفقهاء عىل وجوب الصيام والدخول يف شهر رمضان برؤية اهلالل، أو 

 .باستكامل شهر شعبان ثالثني يوما

ىل واختلفوا يف عدد الشهود الذين يثبت برؤيتهم اهلالل دخول شهر رمضان، ع

 :أقوال

يكفي بشهادة عدل واحد، ودليلهم األحاديث املتقدمة عن ابن عمر : القول األول

، وهو قول واحلنابلة واألصح عند الشافعية وابن عباس 
)٢(

. 

                                                           

  ).٣/٦٩(املغين البن قدامة ) ١(

أبـو حممـد، عـامل األنـدلس يف عـصره، ) هــ٤٥٦-٣٨٤( هو علـي بـن أمحـد بـن سـعيد بـن حـزم الظـاهري )٢(

 الفرس، أول من أسلم من أسـالفه، جـد لـه كـان يـدعى يزيـد مـوىل ليزيـد بـن أيب سـفيان رضـي أصله من

ًاهللا عنـــه، كانـــت البـــن حـــزم الـــوزارة وتـــدبري اململكـــة، فانـــصرف إىل التـــأليف والعلـــم، كـــان فقيهـــا حافظـــا  ً
ــبه لــس انه ًيــستنبط األحكــام مــن الكتــاب والــسنة علــى طريــق أهــل الظــاهر، بعيــدا عــن املــصانعة حــىت شُّ

ًبــسيف احلجــاج، طــارده امللــوك حــىت تــويف مبعــدا عــن بلــده، كثــري التــآليف، مزقــت بعــض كتبــه بــسبب 
احمللـــى يف الفقـــه، واإلحكـــام يف أصـــول األحكـــام وطـــوق : مـــن تـــصانيفه. معـــاداة كثـــري مـــن الفقهـــاء لـــه

 ]، ابن حزم األندلسي، لسعيد األفغاين)٥/٥٩(األعالم للزركلي . [احلمامة

 ).٤/٣٧٧(ثار البن حزم  احمللى باآل)٣(

، )٢/١٤٢(، مغـــين احملتـــاج للخطيـــب الـــشربيين )٦/٢٧٧(، ا�مـــوع للنـــووي )٢/١٠٣(األم للـــشافعي ) ٢(

  ).٤/٤١٦(،  الفروع البن مفلح )٣/١٦٤(املغين البن قدامه 



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٩٥ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

 املتقدم، يشرتط شهادة عدلني، ودليلهم حديث زيد بن اخلطاب : القول الثاين

وهو قول الشافعية، واملالكية 
)١(

. 

إن كان بالسامء علة يقبل شهادة الواحد، وإن مل يكن بالسامء علة  :القول الثالث

ًفال بد أن يكون الشهود مجعا غفريا، وهذا هو قول احلنفية  ً
)٢(

أن التفرد :، ودليله

من بني اجلم الغفري بالرؤية مع توجههم طالبني ملا توجه هو إليه، مع فرض عدم 

ً احلدة ظاهر يف غلطه، قياسا عىل املانع وسالمة األبصار، وإن تفاوتت األبصار يف

تفرد ناقل زيادة من بني سائر أهل جملس مشاركني له يف السامع، فإهنا ترد، وإن 

 .كان ثقة

 :القول الراجح ووجه الرتجيح

الراجح من هذه األقوال هو القول األول، وهو قبول خرب الواحد والعمل به 

 :والكفاية برؤية شاهد واحد، وذلك ملا ييل

دلة القول األول وضعف املناقشات عليها، وأن داللة املنطوق قوة أ - ١

 .أرجح من داللة املفهوم يف حديثي ابن عمر وابن عباس

 .ضعف أدلة القولني املخالفني - ٢

ًالصحيح قبول شهادة الواحد مطلقا؛ كام دل عليه « : -رمحه اهللا-قال ابن القيم 

تلف بأسباب خارجة عن حديثا ابن عمر وابن عباس، وال ريب أن الرؤية كام خت

الرائي؛ فإهنا ختتلف بأسباب من الرائني؛ كحدة البرص وكالله، وقد شاهد الناس 

اجلمع العظيم يرتاءون اهلالل فرياه اآلحاد منهم، وأكثرهم ال يرونه، وال يعد 

»ًانفراد الواحد بالرؤية من بني الناس كاذبا 
 )٣(

. 

** ** ** 

                                                           

  ).١/٢٦٧(، املدونة الكربى )٦/٢٧٧(ا�موع للنووي ) ١(

  ).٢/٣٧٦(يط الربهاين ، احمل)٢/٨١(بدائع الصنائع للكاساين ) ٢(

  ).٣٣٧-١/٣٣٦(الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية البن القيم ) ٣(



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٩٦ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

 

 املطلب الثالث

 .اختالف املطالع

 يف العمل برؤية اهلالل هل يلزم كل بلد -رمحهم اهللا-وقع اخلالف بني العلامء 

رؤيتها، أم أنه يلزم مجيع البالد رؤية واحدة، فإن رآه يف بلد لزم مجيع البلدان 

الصوم، وذلك للتعارض الظاهر بني األحاديث، فمنها ما يثبت أن لكل بلد 

 : برؤية واحدةرؤيتها، ومنها ما يلزم مجيع البالد الصوم

 

 :األحاديث التي قد يوهم ظاهرها اإلشكال يف هذه املسألة: أوال 

 : بعض أحاديث توحيد الرؤية وعدم اختالف املطالع  - أ

 : احلديث األول

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن « : قال رسول اهللا : ، قالعن أيب هريرة 

»غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني 
)١(

. 

أن لفظ هذا احلديث عام يندرج حتته مجيع املسلمني من مجيع البلدان، : ديثيف احل

 . ما مل يرصفه صارف- كام تقرر يف األصول- فهو عام والعموم يبقى عىل عمومه 

 : احلديث الثاين

الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، « :  قال أن النبي عن أيب هريرة 

 »واألضحى يـوم تضحون
)٢(

. 

أن الصوم يوم يصوم املسلمون، والفطر يوم يفطر املسلمون، فإذا : ديثيف احل

َّإذا صاموا فصوموا؛ ألن الصوم : صام املسلمون يف بلد ما لزم البقية الصوم؛ أي

 .يوم تصومون، فالصوم والفطر يوم واحد

                                                           

 .تقدم خترجيه) ١(

، كتـــاب الـــصوم، بـــاب مـــا جـــاء الـــصوم يـــوم تـــصومون والفطـــر يـــوم )٣/٨٠(الرتمـــذي يف ســـننه : أخرجـــه) ٢(

 ، وصـــححه الـــشيخ»حـــديث حـــسن غريـــب«: ، وقـــال)٦٩٧(تفطـــرون واألضـــحى يـــوم تـــضحون، رقـــم 

 ).٣٨٦٩(األلباين يف صحيح اجلامع، رقم 



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٩٧ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

وفرس بعض أهل العلم هذا احلديث فقال إنام معنى هذا أن « : قال اإلمام الرتمذي

» الفطر مع اجلامعة وعظم الناس الصوم و
)١(

 . 

 : احلديث الثالث

َعن أيب عمري بن أنس، قال َ ٍ َ ََ ِ ِْ ِْ ْ َ ُ َحدثني عمومة يل من األنص: َ َ َْ ََّ ْ ِ ِِ ٌ ََ ُ ِار من أصحاب ـــُ َ ْ َْ ِ ِ

ُرس َ قالِول اهللاَِّ ــَ ِغم علينا هالل شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب م« : َ
ٌ َ َ ْ َ ْ َّ ْْ ََ َ ً ََّ َِ َِ ََ ٍ ُ َ َ ْن ُ

ِآخر النهار، فشهدوا عند رسول اهللاَِّ 
ُ َ َ ُْ َِّ ِِ َ َ ِ َ ِ َِّأهنم رأوا اهلالل باألمس، فأمر رسول اهللا ُ ْ َُ َ َ َ ْ َ ْ ََّ ََ َ ِْ َ َِ ِ

ْ ُ
 أن يفطروا من يومهم، وأن خيرجوا لعيدهم من الغد ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َ ْ َ ْ ُْ ُ ْ ُ

ِ ْ َ ْ ْ َْ َِ «
)٢(

. 

قد رأوا اهلالل باألمس، وهنا أن الركب جاءوا من آخر النهار وكانوا : يف احلديث

 أهل املدينة باألخذ بقول من هم خارجها، فلم يعمل باختالف أمر رسول اهللا 

 . عىل رؤية هؤالء وهم من خارج املدينةاملطالع واعتمد النبي 

 : بعض أحاديث اختالف الرؤية، وأن لكل بلد هالل  - ب

 :احلديث األول

ٍعن كريب  ْ َْ ُ َ أن أم الفضل ،ِ ْ َ َّْ َّ ُ ُبنت احلارث، بعثته إىل مَ ََ ِ ُ َ َْ َ ِ ِ ْ َ ْ َعاوية بالشام، قالِ َ َِ َّ ِ َ َِ :

ُفقدمت الشام، فقضيت حاجتها، واستهل عيل رمضان وأنا بالشام، فرأيت « ُ ُْ َ َ َ َ َ َْ ََ َ َ ْ َ َْ ُ َ َ َ َِ َّ َِّ َ ُ ََ َ ََّ َ َّ ِ ِ

ِاهلالل ليلة اجلمعة، ثم قدمت املدينة يف آخر الشهر، ِْ َ َّْ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ُ َ َْ َْ ُْ ْ َّ ُ ُ َ َ ٍ فسألني عبد اهللاِ ابن عباس َ َّ ُ ْ َْ َُ ِ َ َ َ َ

َريض اهللاَُّ عنهام، ثم ذكر اهلالل، فقال ََ َ ْ َ َُ َِ ِ
َ َّ َ َُ ْ َ ُمتى رأيتم اهلالل؟ فقلت: َ ْ َُ َ َْ ِ

ُ َ َُ َْ َرأيناه ليلة : َ َ َْ ُ َْ َ َ
َاجلمعة، فقال َ َ ِ

َ ُ ُ ُأنت رأيته ؟ فقلت: ْ َْ ُ َ ُ َْ َْ َنعم ، ورآه الناس، وصاموا وصام: ََ ُ َ َْ َ َ َ ُ ُ َ ََّ ُ معاوية، َ َ َِ ُ
َفقال َ ُلكنا رأيناه ليلة السبت، فال نزال نصوم حتى نكمل ثالثني، أو نراه، فقلت: َ ْ َ ُ َ َ َُ َ َ َ َُ ْ َ ُ ْ ْ ُ َْ ُ َّ ََ ُ َّ َ ََ ََ َِ ِ ِ َِ َْ َ َّ :

َأوال تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال ََ َ َِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ َ

ِ ِ ُ ُْ ِ َ َْ ُال، هكذا أمرنا رسول اهللاِ : َ َُ َ َ ََ َ َ َ َ« 
)٣(

. 

                                                           

 ).٣/٨٠(سنن الرتمذي ) ١(

، كتــاب الــصالة، بــاب إذا مل خيــرج اإلمــام للعيــد يف ســومه خيــرج )١/٤٤٩(أبــو داود يف ســننه : أخرجــه) ٢(

،كتـاب الـصالة، بـاب اخلـروج إىل العيـد مـن الغـد، رقــم )٣/١٨٠(، والنـسائي )١١٥٩(مـن الغـد، رقـم 

، كتــــاب الــــصيام، بــــاب مــــا جــــاء يف الــــشهادة علــــى رؤيــــة )١/٥٢٩( يف ســــننه ، وابــــن ماجــــه)١٥٥٧(

، وصـــححه النـــووي يف خالصـــة )٢٠٦٠٣(، رقـــم )٥/٥٨(، وأمحـــد يف املـــسند )١٦٥٣(اهلـــالل، رقـــم 

 ).٦٣٤(، واأللباين يف إرواء الغليل، رقم )١/٩٧(، وابن حجر يف بلوغ املرام )٢/٨٣٨(األحكام 

، كتــاب الــصيام، بــاب بيــان أنــه ال اعتبــار بكــرب اهلــالل وصــغره، )٢/٧٦٥(مــسلم يف صــحيحه : أخرجــه) ٣(

 ).١٠٨٧(وأن اهللا تعاىل أمده للرؤية فإن غم فليكمل ثالثون، رقم 



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٩٨ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

 اكتفى برؤية أهل املدينة وعدم أخذه برؤية أهل أن ابن عباس : يف احلديث

الشام، ففي هذا دليل عىل اختالف املطالع، فال يصوم أهل بلد برؤية بلد آخر، 

 . »هكذا أمرنا رسول اهللا « :  بقولهوكذا اإلفطار، وقد رفع هذا إىل النبي 

ريب، والعمل حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غ« : قال اإلمام الرتمذي

»عىل هذا احلديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم 
)١(

. 

 :أقوال العلامء يف إزالة هذا اإلشكال مع ذكر األدلة ومناقشتها:ثانيا 

 :ذهب العلامء يف إزالة هذا اإلشكال واجلمع بني احلديثني بمـا ييل

 :َّأن رؤية اهلالل يف بلد تلزم أي بلد بلغها رؤية اهلالل

صوموا « : فالضابط أن مدار هذا األمر عىل البلوغ لقوله « : ال ابن تيميةق

ًفمن بلغه أنه رؤى ثبت يف حقه من غري حتديد بمسافة أصال، وهذا يطابق » لرؤيته ُ
ما ذكره ابن عبدالرب يف أن طريف املعمورة ال يبلغ اخلرب فيهام إال بعد أشهر فال 

 اخلرب فيها قبل انسالخ الشهر فإهنا حمل فائدة فيه ، بخالف األماكن التي يصل

االعتبار
 

«
)٢(.

 

قد أمجـعوا أنه ال تراعى «  :  إىل ما ذكره ابن عبد الرب- رمحه اهللا–ويشري ابن تيمية 

وكذلك كل بلد له رؤيته إال ما ، الرؤية فيام أخـر من البلدان كاألندلس وخراسان

»سلمني كان كاملرص الكبري وما تقاربت أقطاره من بالد امل
)٣(

. 

وقد مجع الشيخ األلباين 
)٤(

إن حديث « :  بني هذه األحاديث بقوله-رمحه اهللا- 

ابن عباس ورد فيمن صام عىل رؤية بلده، ثم بلغه يف أثناء رمضان أهنم رأوا 

                                                           

 ).٣/٧٦(سنن الرتمذي ) ١(

 ).٢٥/١٠٧(جمموع الفتاوى البن تيمية ) ٢(

 ).٣/١٨٣(االستذكار البن عبد الرب ) ٣(

أســتاذ أبــو عبــدالرمحن، ) هـــ١٤٢٠-١٣٣٢(ايت بــن آدم األلبــاين  هــو حممــد بــن ناصــر الــدين بــن نــوح جنــ)٤(

العلمـاء، عمـدة احملققـني، ناصـر الـسنة، قـامع البدعـة، حمـدث العـصر، الفقيـه، العالمـة، القـدوة، اإلمــام، 

درس اللغـة والفقـه والبالغـة مث انكـب و، »ألبانيـا«اليت كانت حينئذ عاصـمة » أشقودرة« ولد يف ا�دد،

 بكتـب الـسنة ولـه -رمحـه اهللا–ًديث حىت صار علما يشار إليه بالبنان، لـه عنايـة خاصـة على دراسة احل

ًمـــا ال يقـــل عـــن مثـــانني مؤلفـــا يف خـــدمتها وجممـــوع مـــصنفاته يزيـــد علـــى املـــائتني مـــصنفا آداب : منهـــا، ُ

علمـــــاء ومفكـــــرون عـــــرفتهم حملمـــــد ا�ـــــذوب  [.أحكـــــام اجلنـــــائز وبـــــدعها، الزفـــــاف يف الـــــسنة املطهـــــرة

 ] وحياة األلباين وآثاره وثناء العلماء عليه حملمد الشيباين،٢٨٧:ص



  
 
 

 

 

 
 

 

٧٩٩ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

اهلالل يف بلد آخر قبله بيوم، ففي هذه احلالة يستمر يف الصيام مع أهل بلده حتى 

وبذلك يزول اإلشكال، ويبقى حديث أيب هريرة . الهلميكملوا ثالثني، أو يروا ه

 وغريه عىل عمومه، ويشمل كل من بلغه رؤية اهلالل من أي بلد أو إقليم من 

 .)١(»ًغري حتديد مسافة أصال 

، فيمكن أن جياب عنه بأن قول ابن عباس وإن كان يف وأما حديث ابن عباس 

 . وفعله قول النبي حكم املرفوع فهو مردود بام هو أقوى منه، وهو

واعلم أن احلجة إنام هي يف املرفوع من رواية ابن عباس ال يف « : )٢(قال الشوكاين 

ال هكذا أمرنا رسول اهللا صىل «: اجتهاده الذي فهم عند الناس، واملشار إليه بقول

، واألمر الكائن من »فال نزال نصوم حتى نكمل ثالثني«: ، هو»اهللا عليه وسلم

ال تصوموا حتى تروا « :  هو ما أخرجه الشيخان وغريمها بلفظرسول  اهللا 

ّاهلالل وال تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثني ّ«)٢(. 

وعليه فال تعارض بني هذه األحاديث وأهنا متفقة عىل أن من بلغه رؤية اهلالل 

 .فعليه الصيام، وال عربة باختالف املطالع

 

ي املرتتب عىل هذا اإلشكال، مع بيان القول الراجح ووجه القول الفقه:ًثالثا

 :الرتجيح

ًفقد اختلف أهل العلم إذا رأى أهل بلد اهلالل، هل يلزم الناس بالصوم بناء عىل 
ٍ

 :ٍرؤية هذا البلد، أم أن لكل بلد رؤية مستقلة؟ عىل أقـوال، أقواها قوالن

                                                           

 ).١/٣٩٨(متام املنة يف التعليق على فقه السنة )  ١(

مــن ، فقيــه جمتهــد مــن كبــار علمــاء الــيمن) هـــ١٢٥٠-١١٧٣( هــو حممــد بــن علــي بــن حممــد الــشوكاين )٢(

هــ ١٢٢٩وويل قـضائها سـنة ، ونـشأ بـصنعاء) من بـالد خـوالن بـاليمن(ولد �جرة شوكان ، أهل صنعاء

  . مؤلفا١١٤له ، وكان يرى حترمي التقليد، ًومات حاكما �ا

والــسيل اجلــرار يف شــرح ، وفــتح القــدير يف التفــسري، نيــل األوطــار شــرح منتقــى األخبــار: مــن تــصانيفه

  . األزهار يف الفقه

 ] ١/٣ونيل األوطار ، ٢/٢١٤البدر الطالع [

 ).٤/٢٣٠(ار للشوكاين نيل األوطار شرح منتقى األخب) ٣(



  
 
 

 

 

 
 

 

٨٠٠ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

د اهلالل، وهو قول جيب الصوم عىل اجلميع إذا رأى أهل بل: القول األول

اجلمهور من احلنفية واملالكية واحلنابلة 
)١(

. 

 :األدلة

ُفمن شهد منكم ﴿ : قول اهللا تعاىل  - ١ َُ ِ َ ِ َ َرفلَّلشهٱَ ُيصمَ  ].١٨٥:البقرة[﴾ ُهَ

»صوموا لرؤيته « :  قال أن النبي عن أيب هريرة  - ٢
) ٢.(

 

 الشهر يف بلد، َّأن اخلطاب يشمل مجيع األمة، فإذا ثبت دخول: وجه الداللة

بمطلق الـرؤية وجـب عىل اجلميع صومه، أن احلديث قد أوجـب الصـوم 

)٣(ٍدون حتديد ذلك بمكان معنيجلمـيع املسلـمني،
. 

 : القول الثاين

ال جيب الصوم عىل اجلميع مع اختالف املطالع، وإنام جيب عىل من رآه أو كان يف 

حكمهم وهو قول الشافعية
)٤(

. 

 : األدلة

ُفمن شهد منكم ﴿ :  تعاىل قول اهللا - ١ َُ ِ َ ِ َ َرفلَّلشهٱَ ُيصمَ  ].١٨٥:البقرة[﴾ ُهَ

 ).٥(»صوموا لرؤيته « :  قال أن النبي عن أيب هريرة  - ٢

: أن أم الفضل بنت احلارث بعثته إىل معاوية بالشام، قال « عن كريب  - ٣

 فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل عيل رمضان وأنا بالشام، فرأيت اهلالل

ليلة اجلمعة، ثم قدمت املدينة يف آخر الشهر، فسألني عبد اهللا بن عباس ريض اهللا 

: فقال. رأيناه ليلة اجلمعة: متى رأيتم اهلالل؟ فقلت: عنهام، ثم ذكر اهلالل، فقال

لكنا رأيناه : فقال. نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية: أنت رأيته؟ فقلت

                                                           

، املقــدمات املمهــدات )١/٣٢١(، تبــني احلقــائق شــرح كنــز الــدقائق )٢/٨٣(بــدائع الــصنائع للكاســاين ) ١(

، كـــشاف القنـــاع )٤/٤١٣(، الفـــروع البـــن مفلـــح )٢/٤٩٠(، الـــذخرية للقـــرايف )١/٢٥٢(البـــن رشـــد 

 ).٣/١٠٧(، املغين البن قدامه )٢/٣٠٢(

 .تقدم خترجيه) ٢(

 ).١٩/٤٤(فتاوى ورسائل العثيمني جمموع ) ٣(

  ).١/٤٢٢(، مغين احملتاج للخطيب الشربيين )٦/٢٧٣(ا�موع للنووي ) ٤(

. وســـامل، والقاســـم، وإســـحاق، ٍوهــو قـــول طائفـــة مـــن الـــسلف نقـــل ابـــن املنــذر هـــذا القـــول عـــن عكرمـــة

 ). ٣/١١٢(اإلشراف البن املنذر 

 .تقدم خترجيه) ٥(



  
 
 

 

 

 
 

 

٨٠١ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

شك -أوال تكتفي : فقلت. ثني أو نراهكمل ثالليلة السبت فال نزال نصوم حتى ن

 برؤية معاوية وصيامه؟ -  رواة احلديث، يف نكتفي أو تكتفيحييى بن حييى، أحد

 ).١( »ال، هكذا أمرنا رسول اهللا : فقال

 

 : وجه الداللة
ُيف اآلية، أن الذين ال يوافقون يف املطالع من شاهده، ال يقال إهنم شاهدوه حقيقة 

أن النبي : ، ويف احلديثهللا تعاىل أوجب الصوم عىل من شاهدهًوال حكام، وا

 َّعلل األمر يف الصوم بالرؤية، ومن خيالف من رآه يف املطالع، ال يقال إنه رآه ال

ًحقيقة وال حكام  ً)٢(. 

 

 :القول الراجح ووجه الرتجيح

من هو القول الثاين أن الصوم يلزم البلد التي ترى اهلالل أو من كان يف حكمها 

 .الرؤية أو التوقيت، ومتى رئي اهلالل لزم اجلميع الصوم

ٌيف املسألة أقوال ليس عىل أحدها دليل ناهض، واألقرب لزوم « : )٣(قال الصنعاين ٌ ٌ

 . )٤(»ٍأهل بلد الرؤية وما يتصل هبا من اجلهات التي عىل سمتها 

 وهو الذي وهذا القول هو القول الراجح،« : - رمحه اهللا–)٥( وقال ابن عثيمني

 .»... ة ــتدل عليه األدل

                                                           

 .تقدم خترجيه) ١(

 ).١٩/٤٤(اوى ورسائل العثيمني جمموع فت) ٢(

، الكحـالين مث الـصنعاين، أبـو إبـراهيم) هــ١١٨٢-١٠٩٩(هو حممـد بـن إمساعيـل بـن صـالح بـن حممـد  )٣(

واخـذ عــن زيـد بــن حممــد ، ابـن املتوكــل علــى اهللا" املؤيـد بــاهللا"يلقــب ، جمتهــد، املعـروف كأســالفه بـاألمري

،  صــنعاء واملدينــةـرأ احلــديث علــى اكــابر علمــاءوقـــ، وصـــالح بــن احلــسني األخفــش وغــريهم، بــن احلــسن

  .وبرع يف مجيع العلوم

  .وسبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام، توضيح األفكار شرح تنقيح األنظـار: من تصانيفه

 ]٣/١٣٣والبدر الطالع ، ٦/٢٦٣األعالم للزركلي [

 ).٢/١٥١(ين سبل السالم شرح بلوغ املرام من أدلة األحكام للصنعا) ٤(

-١٣٤٧( هـــو حممـــد بـــن صـــاحل بـــن حممـــد بـــن ســـليمان بـــن عبـــدالرمحن بـــن عثمـــان الـــوهييب التميمـــي )٥(

 =اإلمام العالمة املفسر الفقيه األصويل، حفظ القرآن، ولد مبدينـة عنيـزة إحـدى، أبو عبداهللا) هـ١٤٢١



  
 
 

 

 

 
 

 

٨٠٢ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

ٌأن هناك اختالف يف التوقيت اليومي بني املسلمني بالنص واإلمجاع، ... « : وقال

فإذا طلع الفجر يف املرشق، فال يلزم أهل املغرب أن يمسكوا، ولو غابت الشمس 

يف املرشق، فليس ألهل املغرب الفطر، فكام أن املسلمني خمتلفون يف اإلفطار 

 . )١(» مساك اليومي، فال بد أن خيتلفوا كذلك يف اإلمساك واإلفطار الشهري واإل

** ** ** 

 املطلب الرابع

 .اإلقدار لشهر شعبان هل هو للتضييق أو اإلمتام

» فأقـدروا  له «  :  يف تفسري قول النبي - رمحهم اهللا-وقع اخلالف بني العلامء 

ًرشين يوما، أو هو اإلمتام وجعل هل املراد منه التضييق وجعل شعبان تسعة وع

 .ًشعبان ثالثني يـوما

 :ذكر األحاديث الواردة يف ذلك

 

 :األحاديث التي قد يوهم ظاهرها اإلشكال يف هذه املسألة: ًوالأ

 :احلديث األول

إذا رأيتموه « :  يقولسمعت رسول اهللا : عن ابن عمر ريض اهللا عنهام، قال

 .)١(»إن غم عليكم فاقدروا له فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، ف

 

 
                                                                                                                                           

ابـن سـعدي وابـن : ه من أبرز شيوخ،ُجده الرابع عثمان عثيمني فاشتهر بهأطلق على ، مدن القصيم= 

  .باز والعفيفي واألمني الشنقيطي وابن عقيل، وقد رزق الشيخ ذكاء ومهة عالية يف طلب العلم

  .واألصول من علم األصول، وتفسري آيات األحكام، الشرح املمتع شرح زاد املستقنع: من تصانيفه

مــة حممــد بــن صــاحل العثيمــني لوليــد اجلــامع حليــاة العال، ابــن عثيمــني اإلمــام الزاهــد لناصــر بــن مــسفر الزهــراين[

 ]احلسني

 ).٦/٣١٠( الشرح املمتع البن عثيمني )١(

، كتاب الصوم، بـاب هـل يقـال رمـضان أو شـهر رمـضان، ومـن )٣/٢٥(البخاري يف صحيحه : أخرجه) ٢(

، كتــاب الــصوم، بــاب وجــوب صــوم )٢/٧٦٠(، ومــسلم يف صــحيحه )١٩٠٠(ًرأى كلــه واســعا، رقــم 

 ).١٠٨٠(، رقم ...ل، والفطر لرؤية اهلاللرمضان لرؤية اهلال



  
 
 

 

 

 
 

 

٨٠٣ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

 :احلديث الثاين

:  ذكر رمضان، فرضب بيديه فقالعن ابن عمر ريض اهللا عنهام، أن رسول اهللا 

 فصوموا لرؤيته، -  ثم عقد إهبامه يف الثالثة - الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا «

 .)١(»وأفطروا لرؤيته، فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثالثني 

 :احلديث الثالث

: قال رسول اهللا :  عبد اهللا بن دينار، أنه سمع ابن عمر ريض اهللا عنهام، قالعن

الشهر تسع وعرشون ليلة، ال تصوموا حتى تروه، وال تفطروا حتى تروه، إال أن «

 ).٢(»يغم عليكم، فإن غم عليكم فاقدروا له 

: يف األحاديث السابقة وقع اخلالف بني العلامء يف املقصود بقـول النبي 

ً أي اجعلوا شعبان تسعة وعرشين يوما، والدليل عىل ذلك :فقيل. »فأقدروا له«

ِ﴿ فظن أن لن نقدر عليه ﴾ : أن التقدير يف اللغة بمعنى التضييق، كام يف قوله تعاىل ِ
ْ ََّ ََّ َ ْ َ ََّ َ

ُ﴿ اهللاُّ يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر ﴾ :، وقوله تعاىل]٨٧:األنبياء[ ُ ِّ ُ
ِ َِ َ َُ َ َ ْ ْ ََ َ ] ٢٦:الرعد[ْ

 .يضيق كام فرسه فعل بعض الصحابة: واملقصود

ًاجعلوا رمضان ثالثني يوما، ويشهد لذلك األحاديث املتفق عليها :  أيوقيل؛

 .َّاألخرى واملرصحة بأن التقدير هو إمتام الشهر ثالثني

 :أقوال العلامء يف إزالة اإلشكال، مع ذكر األدلة ومناقشتها: ًثانيا

َّا اإلشكال إىل ترجيح القول بأن التقدير هو إمتام شهر ذهب العلامء يف إزالة هذ

 . ًشعبان ثالثني يوما، وليس تسعة وعرشين

: وليس املراد ضيقوا كام ظنه بعض الناس؛ بل املعنى« : )٣(قال ابن عبد اهلادي 

احسبوا له قدره، فهو من قدر اليشء وهو مبلغ كميته، ليس من التضييق يف يشء 
                                                           

، كتــــاب الــــصوم، بــــاب وجــــوب صــــوم رمــــضان لرؤيــــة اهلــــالل، )٢/٧٥٩(مــــسلم يف صــــحيحه : أخرجــــه) ١(

 ).١٠٨٠(، رقم ...والفطر لرؤية اهلالل

، كتــــاب الــــصوم، بــــاب وجــــوب صــــوم رمــــضان لرؤيــــة اهلــــالل، )٢/٧٦٠(مــــسلم يف صــــحيحه : أخرجــــه) ٢(

 ).١٠٨١( رقم ،...والفطر لرؤية اهلالل

ّ، اجلمـاعيلي األصـل )هـ٧٤٤-٧٠٥(احلنبلي حممد بن عبداهلادي املقدسيهو مشس الدين أبو عبد اهللا  )٣(
ــه ابــن عبــد اهلــادي نــسبة إىل جــده، ولــد يف، مث الدمــشقي الــصاحلي  احلــافظ  قــال عنــه،دمــشق ويقــال ل

الــشيخ اإلمــام، العــامل العالمــة، : " ابن كثــريوقــال عنهــ، ال واســتفدت منــهمــا اجتمعــت بــه قــط إ: الـذهيب

ًكــان حافظــا جيــدا ... ا مل يبلغــه الــشيوخ الكبــار الناقــد البــارع يف فنــون العلــوم، حــصل مــن العلــوم مــ ً =



  
 
 

 

 

 
 

 

٨٠٤ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

َوم﴿ : وقوله تعاىل َن قدر عليَ َ َ
ِ ُقهِرز ِهُ من هذا أي إن كان رزقه ] ٧:الطالق[﴾ ۥُ

بقدر كفايته ، ال يفضل منه يشء ، ليس املـراد تضييق عليه رزقـه، فـال يشبعه، 

ِينفقَفل﴿ : -سبحانه- وهلذا قـال 
َّممآ ُ

ُءاتيه ِ ٰ َ  ].٧:الطالق[ ﴾ هللاَُّٱ َ

 

 مع العبد ما يسعه، ويرث ما ه أقل من كفايته، فمن أين ينفق، واهللاــومن كان رزق

و الغني ـه: هو الذي قدر عليه رزقه أي قدر كفايته، والثاين: ضل عنه، قاالـيف

َّفظن أن لن نق﴿ : وقوله تعاىل. املوسع عليه َّ َ َّ َ َدرعليَ َ َ
، ليس من ]٨٧:األنبياء[﴾ ِهِ

السجن يف َّالتضييق، وإنام هو من التقدير، واملعنى أن لن نقدر عليه ما قدرناه من 

 .قدر، وقدر عليه بالتخفيف والتشديد: بطن احلوت، وهي لغتان

 

والتضييق الزم ملعنى التقدير، فأعطى قدره ال أزيد، وال أنقص فقد ضيق أن 

ًومل يسعه سواه ، فإذا جعل الشهر ثالثني فقد قـدر له قـدرا مل . مدخل فيه غريه

 ).١ (»يدخل فيه غريه، واهللا أعلم

ًايات جاءت صحيحة يف إكامل شعبان ثالثني يوما إذا كان الغيم، أن الرو: ًثانيا

 :ومنها

 ).٢(» فإن أغمي عليكم فاقدروا ثالثني « : يف رواية 

 ).٣ (»فأكملوا العدة ثالثني « : ويف رواية 

 قد فرس احلديث بفعله، وهو راويه وأعلم بمعناه إن ابن عمر : إن قيل: ًثالثا

 .فيجب الرجوع إىل تفسريه

                                                                                                                                           

ًألمساء الرجال، وطرق احلديث، عارفا باجلرح والتعديل، بصريا بعلل احلديث = وصنف مـا يزيـد علـى ". ً

  .ًسبعني كتابا، يريب ما أكمله منها على مئة جملد، ومات قبل بلوغ األربعني

بـــن تيميـــة، العلـــل يف احلـــديث، احملـــرر يف أحاديـــث العقـــود الدريـــة يف مناقـــب شـــيخ اإلســـالم ا: مـــن تـــصانيفه

 ]٥٠-٤٩:ذيل تذكرة احلفاظ ص، ١٤/٢١٠البداية والنهاية  [.األحكام

 ).٢/٢٩٢(تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق الن عبداهلادي ) ١(

 .سبق خترجيه) ٢(

موا، وإذا رأيتمـوه إذا رأيـتم اهلـالل فـصو«: كتاب الصوم، باب قول النـيب ) ٣/٢٧(البخاري : أخرجه) ٣(

 ).١٩٠٧(، رقم »فأفطروا



  
 
 

 

 

 
 

 

٨٠٥ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

ًفكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعا وعرشين نظر له فإن رؤى فذاك « : )١(ال نافع ق

ًوإن مل ير ومل حيل دون منظره سحاب وال قرتة أصبح مفطرا فإن حال دون منظره 

 يفطر مع الناس وال يأخـذ فكان ابن عمر : ًسحاب أو قرتة أصبح صائام، قال

»هبذا احلساب
)٢(

. 

 :فيجاب عليه بام ييل

اء ـــفقد ج،  املتقدم وفعله هذا خمالف لقول النبي إن فعل ابن عمر : ًالأو

َّفإن غم عليه، ، انــثم يصوم لرؤية رمض« : -رىض اهللا عنها-من حديث عائشة  َ ْ

 .)٣(» ام ــًعد ثالثني يوما ثم ص

 . ربام فعله عىل وجه االحتياطأن ابن عمر : ًثانيا

ل هذا الصنيع يف شهر شعبان احتياطا للصوم وال يريد أنه كان يفع« : قال اخلطايب

 ). ١(»ّيأخذ هبذا احلساب يف شهر رمضان وال يفطر إال مع الناس 

 ، فال دليل فيه - ريض اهللا عنهام-وأما أثر ابن عمر « : وقال الشيخ ابن عثيمني

ًأيضا عىل الوجوب ألن ابن عمر قد فعله عىل سبيل االستحباب؛ ألنه لو كان عىل 

 .)٢(»الوجوب ألمر الناس به، ولو أهله عىل األقل سبيل 

وأن املعنى الذي » فأقـدروا له«: وعىل هذا فال تعارض بني معنى قول النبي 

 .ًذهب إليه العلامء أنه إمتام شعبان ثالثني يوما

                                                           

، مـن أئمـة التـابعني باملدينـة، موىل عبداهللا بـن عمـر بـن اخلطـاب) هـ١١٧-(أبو عبداهللا ،  هو نافع املدين)١(

، كــان عالمــة يف فقــه الــدين، ًأصــابه ابــن عمــر صــغريا يف بعــض مغازيــه، ديلمــي األصــل جمهــول النــسب

كــــان كثــــري الروايــــة ،  عبــــدالعزيز إىل مــــصر لــــيعلم أهلهــــا الــــسننأرســــله عمــــر بــــن، ًمتفقهــــا علــــى رياســــته

  . وال يعرف له خطأ يف مجيع ما رواه، للحديث

 ]١٠/٤١٢و�ذيب التهذيب ، ٨/٣١٩األعالم للزركلي [

 ).٢/٢٧٦( سنن أيب داود )٢(

، وأحــــمد فــــي )٢٣٢٧(، كتـــاب الـــصوم، بـــاب إذا أغمـــي الـــشهر، رقـــم )٢/٢٦٩(أبـــو داود :  أخرجـــه)٣(

ـــــاكم فـــــي املــــسـتدرك )٢٥٢٠٢(، رقـــــم )٦/١٤٩(سند املــــ : ، وقـــــال)١٥٠٤(، رقـــــم )١/٥٨٥(، واحلـ

، ووافقـه الـذهيب، وصـححه الـشيخ األلبـاين يف »حديث صحيح على شرط الشيخني، ومل خيرجاههــذا «

 ).٢٠١٤(صحيح سنن أيب داود، رقم 

 ).٢/٩٥(معامل السنن للخطايب ) ٤(

 ).٦/٣٠٥(ثيمني الشرح املمتع البن ع) ٥(



  
 
 

 

 

 
 

 

٨٠٦ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

احلكم الفقهي املرتتب عىل هذا اإلشكال مع بيان القول الراجح، ووجه : ًثالثا

 :الرتجيح

والعمل هبا ) فاقدروا له: (لامء يف تفسري قول النبي صيل اهللا عليه وسلم اختلف الع

 :عىل ثالثة أقوال

 :القول األول

ًواجعلوا شعبان تسعا وعرشين يوما، وبه قـال ، ضيقوا له: ؛ أي)اقدروا له( ً

 .اإلمام أمحد وأكثر احلنابلة

 : واستدلوا بام ييل

 ).١(فعل بعض الصحابة كابن عمر  وأسامء وعائشة  - ١

َ﴿ فظ: التقدير يف اللغة بمعنى التضييق، كام يف قوله تعاىل - ٢ َن أن لن نقدر َ
ِ ْ َّ َّ َ َّ

ِعليه
ْ َ ُ، ﴿ اهللاُّ يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر ﴾ ]٨٧:األنبياء[﴾ َ ُ ِّ ُ

ِ َِ َ َُ َ َ ْ ْ ََ َ ْ

 ).٢(]٢٦:الرعد[

أن االحتياط من أصول الرشيعة، وتضييق شعبان احتياط لكون هذا اليوم  - ٣

 ).٣(من رمضان

 : مناقشة األدلة

  معارض بام هو أقوى منه، وهو فعل النبي أن فعل بعض الصحابة  - ١

 .وقوله، كام أن هذا ربام كان من بعض الصحابة عىل وجه االحتياط

 .ال يلزم أن يكون التقدير بمعنى التضييق كام تقدم - ٢

 .أن االحتياط ال يعمل به مع دليل واضح ورصيح - ٣

 :القول الثاين

العمل بمقتيض حساب املنازل والفلك، : ؛ أي»فاقدروا له«: له املقصود بقو

 ).٤ (ُوهذا قول مروي عن بعض السلف

                                                           

 ). ٣/٢٧٧(، االستذكار البن عبدالرب )٣/١٠٨(املغين البن قدامه : انظر) ١(

 ).١/٤٣٧(، الكايف البن قدامه )٣/١٠٨(املغين البن قدامة : انظر) ٢(

 ).٢/٣٠٢(، كشاف القناع )١/٤٧٠(شرح منتهى اإلرادات للبهويت : انظر) ٣(

، شـرح النـووي علـى صـحيح )٣/٢٨٧(تذكار البن عبدالرب ، االس)٦/٢٣٠(شرح السنة للبغوي : انظر) ٤(

 ).٣/١٠٨(مسلم 



  
 
 

 

 

 
 

 

٨٠٧ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

 :واستدلوا بام ييل

 ).١(أمر يقتيض التقدير: »فأقدروا له « : أن قول النبي 

 

 :مناقشة األدلة

َّأنه ال جيوز أن يكون املراد حساب املنجمني؛ ألن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم؛ 

نه ال يعرفه إال أفراد، والرشع إنام يعرف الناس بام يعرفه مجاهريهم واهللا أعلم أل

)٢.( 

إال بعض أصحاب ، ًوهذا ال نعلم أحدا قال به... « : قال أبو الوليد الباجي

 ).٣(»الشافعي، أنه يعترب يف ذلك بقول املنجمني واإلمجاع حجة عليه 

إال برؤية فاشية، أو شهادة عادلة، أو ال يصح اعتقاد رمضان « : قال ابن عبد الرب

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم : إكامل شعبان ثالثني، يوما لقوله 

 ).٤(»عليكم فأكملوا العدة ثالثني

 .وعليه فلو قرر علامء احلساب أنه يوم من رمضان ومل تثبت الرؤية فإنه ال يصام

ب املتابعون ملنازل القمر أن الليلة فلو قرر علامء احلسا...«: قال الشيخ ابن عثيمني

من رمضان، ولكن مل ير اهلالل، فإنه ال يصام؛ ألن الرشع علق هذا احلكم بأمر 

 ).٥ (»حمسوس وهو الرؤية 

 

 :القول الثالث

 ، )٦(ًالتقدير له بإكامل العدد ثالثني يوما : »فأقدروا له«: املقصود بقول النبي 

 
                                                           

، اللبـاب يف اجلمـع بـني الـسنة والكتـاب )٢/٩(إحكام األحكـام شـرح عمـدة األحكـام البـن دقيـق العيـد )١(

)١/٣٩٠.( 

 ).٣/١٠٨(شرح النووي على مسلم ) ٢(

 ).٢/٨٣(املنتقى شرح املوطأ ) ٣(

 ).٣/٢٨٧(االستذكار البن عبدالرب ) ٤(

 ).٦/٣٠٢(الشرح املمتع البن عثيمني ) ٥(

، املنتقـــى شـــرح )٤/٣١(، شـــرح صـــحيح البخـــاري البـــن بطـــال )٢/٩٤(معـــامل الـــسنن للخطـــايب : انظـــر) ٦(

 ).١/١٧٠(، فتح الباري البن حجر )٢/٨٣(املوطأ 



  
 
 

 

 

 
 

 

٨٠٨ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

 .)١(لكية، والشافعية، ورواية عن أمحدوهو قول اجلمهور من احلنفية، واملا

 :واستدلوا بام ييل

 .األدلة الصحيحة الرصحية يف ذلك، وهي األحاديث املتقدمة - ١

 ).٢(أنه عند انعدام الرؤية، فاألصل بقاء ما كان عىل ما كان عليه - ٢

 

 :القول الراجح ووجه الرتجيح

 .ًالثني يوماالقول الراجح هو قول اجلمهور القائل بأن معناه إكامل شعبان ث

 :ووجه الرتجيح

 وعدم وجود أدلة أخرى رصحية النصوص الواردة يف ذلك عن النبي  - ١

 .تشهد بغري ذلك

أن أفضل ما يفرس به احلديث هو احلديث كام تقدم، وكذلك استفاضة  - ٢

 .األحاديث يف ذلك، وضعف أدلة األقوال املخالفة

 

** ** ** 

 

                                                           

 ، شــرح النــووي علــى صــحيح مــسلم)٢/٤٩٣(، الــذخرية للقــرايف )٣/٧٨(املبــسوط للسرخــسي : انظــر) ١(

، املغـــين )٦/٢٧٠(، ا�مـــوع شـــرح املهـــذب للنـــووي )٣/٢٨٧(، االســـتذكار البـــن عبـــدالرب )٧/١٨٦(

 ).٢/١٠٨(البن قدامه 

  ).١/٣١٤(تيسري العالم شرح عمدة األحكام : انظر) ٢(



  
 
 

 

 

 
 

 

٨٠٩ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

 

 املطلب اخلامس

 .صيام يوم الشك

ً يف صيام يوم الشك نظرا للتعارض الظاهر -رمحهم اهللا- ف بني العلامء وقع اخلال

بني األحاديث يف ذلك، فمن األحاديث ما جاء فيه النهي عن صوم يوم الشك، 

 .صامه وكان بعض الصحابة يصومهومنها ما جاء فيه أن النبي 

 :ذكر األحاديث الواردة يف ذلك

 

 :اإلشكال يف هذه املسألةاألحاديث التي قد يوهم ظاهرها : ًوالأ

 

 :  بعض األحاديث التي جتوز صوم يوم الشك  -  أ

 :احلديث األول

ْعن أم سلمة قالت َ َ َ َ َّما رأيـت النبي « : َ َ َِ َّ ُ ْ َ يصـوم شهـرين متـتابعني إال شعبان َ َ ْ َ ْ ْ ُ ََ ََّ ِ ِ ْ ُ َ ُِ َ َ ِ

َورمضان  َ َ َ َ «)١.( 

 أنه مل يكن يفصل  كان يتابع بني شعبان ورمضان، أيأن النبي : يف احلديث

 .بينهام، وهذا يقتيض دخول يوم الشك فيه

 :احلديث الثاين

ْعن أم سلمة، قالت َ ََ َ َ َ ِّ ُ ْ ُكان رسول اهللاَِّ : َ ُ َ َ َ : » َيصل شعبان برمضان ََ َ َ ِ َ ْ ََ ُ ِ«)٢.( 

 . كان يصل شعبان برمضان، ويوم الشك داخل فيهأن النبي : يف احلديث

                                                           

 .تقدم خترجيه) ١(

: وقــال)٧٣٦(، كتــاب الــصيام، بــاب وصــل شــعبان برمــضان، رقــم )٣/١٣(الرتمــذي يف ســننه : أخرجــه) ٢(

، كتـاب الـصوم، بـاب التقـدم قبـل شـهر رمـضان، رقـم )٤/١٥٠(، والنـسائي يف سـننه »حديث حسن«

، كتـاب الـصيام، بـاب مـا جـاء يف وصـل شـعبان برمـضان، )١/٥٢٨(، وابن ماجـه يف الـسنن )٢١٧٦(

، وصــححه الــشيخ األلبــاين يف صــحيح )٢٦٦٠٤(، رقــم )٦/٣٠٠(، وأمحــد يف املــسند )١٦٤٨(رقــم 

 ).١٠٢٥( رقم الرتغيب والرتهيب،



  
 
 

 

 

 
 

 

٨١٠ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

 

 :احلديث الثالث

َعن ربيعة َ ِْ َ ِ بن الغاز، أنه سأل عائشة عن صيام رسول اهللاَِّ َ
ُ َ َِ َ ْ ُ ْ

ِ َ ََ َ ِ َ َْ َّ َ ِ َ ِفقالت ْ َ َ ُكان يصوم «: َ ُ َ َ َ

َشعبان كله حتى يصله برمضان ََ َ َ ِ ُ َ َ ُ َ َْ َِّ َّ ُ َ«)١.( 

أن يوم :  صام شعبان كله ، ووصله برمضان ومعنى هذايف احلديث أن النبي 

 .الشك داخل فيه

 :احلديث الرابع

ِعن أيب َ ْ َ هريرة ريض اهللاَُّ عنه قالَ َ ُ ْْ َ َ
ِ

َ َ ََ ُقال رسول اهللاَِّ : ُ َُ َ َ :  » َال يتقدمن أحدكم رمضان ََ َ َ ْ َُ ُ َّ ََ َّ ََ

ْبصوم يوم أو يومني إال أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم  َ ُ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َْ ٌِ َ َ َ َْ َ ْ َُ َ َِ ِ ٍ ِ ِ«)٢.( 

 تقدم الشهر بصوم يوم بي دليل عىل صوم يوم الشك، فقد هنى الن: يف احلديث

ًأو يومني واستثنى أن يكون صياما معتادا فلصم، وفيه مرشوعية صيام يوم  ً

 .الشك

 :بعض األحاديث التي ال جتوز صوم يوم الشك  - ب

 :احلديث األول

َعن أيب هريرة  َ َْ ُْ ِ َ َقال َ ُقال رسول اهللاَِّ : َ َُ َ َ : »ِصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيت ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ُْ ُْ ُ ُ ُْ ْه، فإن َ َِ ِ

َغبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني  َِ ِ َِ َ َ ََ ْ َْ َْ َّ ُ ََ ْ َُ ِ َ«)٣.( 

واحلديث يدل عىل أنه جيب عىل من مل يشاهد اهلالل وال أخربه من شاهده أن « 

ًيكمل عدة شعبان ثالثني يوما ثم يصوم، وال جيوز له أن يصوم يوم الثالثني من 

 ).٤(»شعبان خالفا ملن قال بصوم يوم الشك 

أمر، واألصل يف األمر الوجوب، فإذا وجب » أكملوا العدة ثالثني«: فقوله« 

 ).٥(» ًإكامل شعبان ثالثني يوما حرم صوم يوم الشك 

                                                           

، كتـــــاب الـــــصوم، بـــــاب مـــــا جـــــاء يف وصـــــل شـــــعبان برمـــــضان، رقـــــم ) ١/٥٢٨(ابـــــن ماجـــــه : أخرجـــــه) ١(

 ).١٠٦-٤/١٠٥(، وصححه الشيخ األلباين يف إرواء الغليل )١٦٤٩(

 . تقدم خترجيه) ٢(

 .تقدم خترجيه) ٣(

 ).٤/٢٢٧(نيل األوطار للشوكاين ) ٤(

 ).٦/٣٠٦(الشرح املمتع البن عثيمني ) ٥(



  
 
 

 

 

 
 

 

٨١١ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

 :احلديث الثاين

َ قالَعن أيب هريرة  َقال رسول اهللا : َ َ :» َإذا بقي نصف من شعبان فال ََ َ ََ ْ ْ ْ َ
ِ ِ ٌِ َ ِ

ُتصوموا ُ َ«)١(. 

 .ن صوم النصف األخري من شعبان، ويوم الشك داخل فيهالنهي ع: يف احلديث

 

 :احلديث الثالث

ٍعن عامر بن يارس  ِ
َ ْ ِْ ِ َّ َ َقــال َ َمن صـام اليوم الذي يشـك فيه فقد عصـى  أبا « : َ َ ُ ْ َ َ َْ َ َ َ َ ِ ِ ُِّ َ َّ َْ َ َ

ِالقاسم  َِ ْ«)٢.( 

 ُاستدل به عىل حتريم صوم يوم الشك ألن الصحايب ال«: قال احلافظ ابن حجر

فيكون من قبيل املرفوع، قال ابن عبد الرب هو مسند ، يقول ذلك من قبل رأيه

 .)٣(»عندهم ال خيتلفون يف ذلك 

 

 :احلديث الرابع

ٍعن ابن عباس قال َ ِْ ُقال رسول اهللاَِّ : َ َُ َ َ : » ْصوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فـإن َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ ُْ ُْ ُ ُ َُ

َحــال َ 

َ بينكم وبينه سح ُ ْ َ َ ْ ََ َْ َابة أو ظلمة، فأكملوا العدة عدة شعبان، وال تستقبلوا الشهر َُ ْ َْ َ َ ْ ْ ََّ َ ُْ َ ْ ُ ِْ ْ َ َ ٌ ُ ٌَ َ َ َّ َ َِّ ِ ِ َ َ

َاستقباال، وال تصلوا رمضـان بيوم من شعبان  َ َْ ْ ْ ْ َ َ ََ ِ ٍِ ِ َ َ َ ُْ َ ًِ َ«)٤.( 

هني عن الوصال بيوم بني شعبان ورمضان، وأمر بإكامل عدة شعبان : يف احلديث

 . الغيم، ويوم الشك داخل فيه بال شكًثالثني يوما يف حال

                                                           

 .تقدم خترجيه) ١(

، )٢٣٣٦(، كتــب الــصوم، بــاب كراهيــة صــوم يــوم الــشك، رقــم )٢/٢٧٢(أبــو داود يف ســننه : أخرجــه) ٢(

ــــوم الــــشك، رقــــم )٣/٧٠(والرتمــــذي يف ســــننه  : ، وقــــال)٦٨٦(، كتــــب الــــصوم، بــــاب كراهــــة صــــوم ي

، كتـاب الـصوم، بـاب صـوم يـوم الـشك، رقـم )٤/١٥٣(، والنـسائي يف سـننه »حديث حسن صحيح«

إذا رأيــتم اهلــالل فــصوموا، وإذا رأيتمــوه «: بــاب قــول النــيب ، ، وعلقـه البخــاري، حتــت بــاب)٢١٨٨(

 ).٩٦١(، وصححه الشيخ األلباين يف إرواء الغليل، رقم )٣/٢٦(» فأفطروا

 ).٤/١٢٠(فتح الباري ) ٣(

 غــيم، رقــم ، كتــاب الــصوم، بــاب إكمــال شــعبان ثالثــني إذا كــان)٤/١٣٦(النــسائي يف ســننه : أخرجــه) ٤(

 ).٤/٥٤٩(، وصححه الشيخ األلباين يف السلسلة الصحيحة )١/٢٢٦(، وأمحد يف املسند )٢١٢٦(



  
 
 

 

 

 
 

 

٨١٢ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

َّوهذا صـريح يف أن التكميل لشعبان كام هو لرمضان، فـال « : قال ابن عبد اهلادي َّ ٌ
 ).١(»رق بينهام ــفـ

 

 :أقوال العلامء يف إزالة اإلشكال، مع ذكر األدلة ومناقشتها: ًثانيا

 : يف إزالة هذا اإلشكال مسالك، منها-رمحهم اهللا- للعلامء 

 كان يصل شعبان برمضان أو يصوم  أن األحاديث الواردة بأن النبي ً:والأ

ًشعبان كله، ال يقتيض ذلك أنه كان يصوم شعبان كامال من أوله آلخره كام ال 

 .يقتيض دخول يوم الشك فيه

ًأكثره، وقيل أحيانا يصوم كله وأحيانا : قيل» كان يصوم شعبان كله « : َّأما قوله

 أكثره،

نى كله؛ أنه ال خيص أوله بالصوم، أو وسطه، أو آخره؛ بل يعم أطرافه مع:  وقيل

 ).٢(»بالصوم وإن كان بال اتصال الصيام بعضه ببعض

َّويشهد لذلك أيضا أن النبي  ًمل يستكمل شهرا إال رمضان ً. 

 يف حديث حييى عن أبى سلمة -ريض اهللا عنها–وقول عائشة : ( )٢(قال ابن بطال 

شعبان كله، فليس عىل ظاهره وعمومه، واملراد أكثره ال مجيعه، َّبأنه كان يصوم 

سألت عائشة عن صيام « : عن أبى سلمة، قال... ًوقد جاء ذلك عنها مفرسا، 

كان يصوم حتى نقول ال يفطر، ويفطر حتى نقول ال يصوم، : رسول اهللا فقالت

ائشة سألت ع: وعن أبى سلمة، قال... » وكان يصوم شعبان، أو عامة شعبان 

ما رأيت رسول اهللا أكثر « : فذكرت احلديث، وقالت» ... عن صيام رسـول اهللا 

ًصياما منه يف شعبان، فإنه كان يصومه كله إال قليال  ، وهذه اآلثار تشهد لصحتها »ً

                                                           

 ).٣/٢٠١(تنقيح التحقيق البن عبداهلادي ) ١(

 ).٥٠٦-١(حاشية السندي على سنن ابن ماجه ) ٢(

ن أهــل ويعــرف باللجــام، عــامل باحلــديث، مــ) هـــ٤٤٩-(  هــو علــي بــن خلــف بــن عبــد امللــك بــن بطــال )٢(

مــن " فـتح البــاري"ًقرطبـة، فقيــه مــالكي، وبنـو بطــال يف األنــدلس ميـانيون، ينقــل عنــه ابـن حجــر كثــريا يف 

  .االعتصام يف احلديث: ًله أيضا. ُشرح البخاري، للمرتجم: كتابه

 )]٣/٢٨٣(، وشذرات الذهب )٥/٩٦(األعالم للزركلي [



  
 
 

 

 

 
 

 

٨١٣ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

أنه ما استكمل صيام شهر قط إال : رواية أبى النرض عن أبى سلمة، عن عائشة

  ).١ ()رمضان 

 .صام شعبان ووصله برمضان، وأمر بغري ذلك إن النبي : فإن قيل

 ال يعارض القول اخلاص باألمة وال العام قد تقرر يف األصول أن فعله « : قيل

 ).٢(» ًألنه يكون فعله خمصصا له من العموم ، له وهلم

 بينهام بأنه كان يصومه كله يف وقت ويصوم معظمه يف آخر لئال )٣(ومجع الطيبي « 

 .)٤(» مضان يتوهم وجوبه كله كر

 ال يفهم منه مرشوعية صوم أن الرتخيص الوارد يف حديث أيب هريرة : ًثانيا

يوم الشك، فهو حممول عىل صوم معتاد، والدليل عىل ذلك االستثناء الوارد يف 

 .احلديث

 من صوم شعبان أو أكثره وال تعارض بينه وبني ما روي عنه « : قال الشوكاين

 النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومني، ووصله برمضان وبني أحاديث

وكذا ما جاء من النهي عن صوم نصف شعبان الثاين فإن اجلمع بينها ظاهر بأن 

حيمل النهي عىل من مل يدخل تلك األيام يف صيام يعتاده، وقد تقدم تقييد أحاديث 

 . )٥(» ًإال أن يكون شيئا يصومه أحدكم  «النهي عن التقدم بقوله 

                                                           

 ).٤/١١٦(شرح صحيح البخاري البن بطال ) ١(

 ).٤/٢٢٩(وطار للشوكاين نيل األ) ٢(

وكـان ، كـان مـن علمـاء التفـسري واحلـديث) هــ٧٤٣-(  هو العالمة احلسني بن حممد بن عبداهللا الطيـيب )٣(

فلم يزل ينفقهـا يف ، وكان يف أول عمره صاحب ثروة كثرية، آية يف استخراج الدقائق من القرآن والسنن

  ، ًوجوه اخلريات إىل أن كان يف آخر عمره فقريا

  .وكتاب اخلالصة يف معرفة احلديث، شرح مشكاة املصابيح:  تصانيفهمن

 ]٢/٢٥٦األعالم للزركلي ، ٦/١٣٧شذرات الذهب [

 ).٢/٢٩٠( شرح الزرقاين على موطأ مالك )٤(

 ).٢/٢٩٤(نيل األوطار للشوكاين )٥(



  
 
 

 

 

 
 

 

٨١٤ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

ال تداوموا عىل التقدم : أي، والوجه أن حيمل النهي عىل الدوام«: )١(دي قال السن

إال ملن يعتاد املداومة عىل صوم آخر ، ملا فيه من إهيام حلوق هذا الصوم برمضان

  .)٢(» الشهر فإن داوم عليه ال يتوهم يف صومه اللحوق برمضان 

ُّال يتقدم أحد رمضان بصوم يوم يعد منه بقص« : واملعنى َ د االحتياط، فإن صومه ُ

 مرتبط بالرؤية، فال حاجة إىل التكلف، 

َّأما من كان له ورد يصومه فال يشء عليه؛ ألن ذلك ليس من استقبال رمضان، 

  .)٣(» القضاء والنذر لوجوهبام : ًويستثنى من ذلك أيضا

  يف صيام يوم أو يومني ملن كان يصومه، ثم هنىإن ترخيص النبي : إن قيل: ًثالثا

بعد ذلك عن استقبال الشهر وعن الوصال بني شعبان ورمضان، كام يف حديث 

 .ابن عباس، قيل إن هذا الرتخيص منسوخ بالنهي

ثم لو كان يف هذه األخبار بيان جيل بإباحة صوم يوم الشك من «: قال ابن حزم

شعبان ملا كان هلم فيه حجة؛ ألن صوم يوم الشك وغريه كان مباحا بال شك يف 

 عن صوم إلسالم؛ ألن الصوم مجلة عمل بر وخري؛ فلام صح هني النبي صدر ا

يومني قبل رمضان إال ملن كان له صوم يصومه صح يقينا ال مرية فيه أن اإلباحة 

املتقدمة قد نسخت وبطلت؛ ألن الصوم قد كان متقدما هلذا النهي بنصه كام هو 

  من كان له صوم فليصمه، -عليه السالم-الستثنائه 

 حيل العمل بيشء قد صح أنه منسوخ بال شك وال حيل خالف الناسخ ومن وال

ادعى أن احلالة املنسوخة قد عادت وأن الناسخ قد بطل فقد كذب وقفا ما ال علم 

 ).١(»له به، وقال ما ال دليل له به أبدا، والظن أكذب احلديث 

                                                           

التفــسري عــامل باحلــديث و، فقيــه حنفــي، أبــو احلــسن) هـــ١١٣٦-؟( هــو حممــد بــن عبــداهلادي الــسندي )١(

فأخــذ فيهمـا عـن مجلـة مــن الـشيوخ كالـسيد حممــد ، وارحتـل إىل احلـرمني، ولـد بالـسند و�ــا نـشأ، والعربيـة

واشــــتهر بالفــــضل والــــذكاء ، ودرس بــــاحلرم الــــشريف النبــــوي، الربزجنــــي واملــــال إبــــراهيم الكــــوراين وغريمهــــا

  .وتويف باملدينة. والصالح فسمع احلديث عن البابلي وغريه من الواردين

  .وشرح على اهلداية، وله شروح على الكتب الستة، شرح مسند الغمام أمحد بن حنبل: من تصانيفه

 ]٤/٦٦سلك الدرر ، ٣/٢٤٣معجم املؤلفني [

 ).١/٥٠٦(حاشية السندي على سنن ابن ماجه )٢(

 ).١/١٦٦(الفقه امليسر يف ضوء الكتاب والسنة )٣(

 ).٤/٤٤٧( احمللى باآلثار البن حزم )٤(
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  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

كيف يمكن  يف النهي عن صوم يوم الشك، فإن قيل إن كان هذا هديه : ًرابعا

 . )١(اجلمع يف اخلالف الواقع بني الصحابة ريض اهللا عنهم

ول بعضهم بحجة عىل أحـد  الصـحابة خمتـلفون يف ذلك وليس قــإن: قيل

 ).٢(ما جاءنا عن الشارعواحلـجـة

ربام كان صوم يوم الشك من بعض الصحابة إذا كان يوم غيم، أو كان هذا وأنه 

 .مضانًالصوم احتياطا أن اليوم من ر

 بعد أن ساق أسانيد اآلثار املروية عن الصحابة يف صوم - رمحه اهللا- قال ابن القيم 

فهذه اآلثار إن قدر أهنا معارضة لتلك اآلثار التي رويت عنهم يف «: يوم الشك

ًالصوم فهذه أوىل ملوافقتها النصوص املرفوعة لفظا ومعنى، وإن قدر أهنا ال 

محلها عىل غري صورة اإلغامم :  اجلمع، إحدامهاتعارض بينها فها هنا طريقتان من

 .أو عىل اإلغامم يف آخر الشهر، كام فعله املوجبون للصوم

ًمحل آثار الصوم عنهم عىل التحري واالحتياط استحبابا ال وجوبا، وهذه : والثانية ً

اآلثار رصحية يف نفي الوجوب، وهذه الطريقة أقرب إىل موافقة النصوص 

وقواعد الرشع، وفيها السالمة من التفريق بني يومني متساويني يف الشك، فيجعل 

لشك فيه قطعا، وتكليف العبد أحدمها يوم شك، والثاين يوم يقني، مع حصول ا

اعتقاد كونه من رمضان قطعا، مع شكه هل هو منه أم ال؟ تكليف بام ال يطاق، 

 .)٣(»وتفريق بني املتامثلني، واهللا أعلم

 .وهبذا ينتفي التعارض بني هذه األحاديث ويمكن اجلمع بينها

 

                                                           

 فكيــف خالفــه عمــر بــن فــإذا كــان هــذا هديــه : فــإن قيــل« ): ٢/٤١(ل ابــن القــيم يف زاد املعــاد قــا) ١(

اخلطاب، وعلي بن أيب طالب، وعبد اهللا بن عمـر، وأنـس بـن مالـك، وأبـو هريـرة، ومعاويـة، وعمـرو بـن 

وجماهـد، العاص، واحلكم بن أيوب الغفاري، وعائشة وأمسـاء ابنتـا أيب بكـر، وخالفـه سـامل بـن عبـد اهللا، 

وطــاووس، وأبــو عثمــان النهــدي، ومطــرف بــن الــشخري، وميمــون بــن مهــران، وبكــر بــن عبــد اهللا املــزين، 

 .»وكيف خالفه إمام أهل احلديث والسنة أمحد بن حنبل 

 ).٤/٢٢٩(، نيل األوطار للشوكاين )٣/٣٦٩(االستذكار البن عبدالرب ) ٢(

 ).٢/٤٧( زاد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم )٣(



  
 
 

 

 

 
 

 

٨١٦ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

 

ح، ووجه احلكم الفقهي املرتتب عىل هذا اإلشكال مع بيان القول الراج:ًثالثا

 :الرتجيح

وقع خالف بني الفقهاء يف صيام يوم الشك هل هو جائز، أو حمرم، أو مكروه، 

 :ومدار ذلك عىل األحاديث املتقدمة، عىل أقوال

 

ًذهب احلنفية إىل عدم صوم يوم الشك إال تطوعا، فإن نوى صوم : القول األول

شهد الشهر رمضان، فهو مكروه،ثم إن ظهر أن اليوم من رمضان جيزيه ألنه 

ًوصامه وإن ظهر أنه من شعبان كان تطوعا،وإن نوى عن واجب آخر، فهو 

مكروه، ثم إن ظهر أنه من رمضان جيزيه لوجود أصل النية، وإن ظهر أنه من 

 ).١ (شعبان جيزئه عن الذي نواه

 

ذهب املالكية إىل أنه ال يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان، فإن : القول الثاين

إن صامه :  كره، واستدلوا بحديث عامر بن يارس املتقدم، وقالواصامه كذلك

ًاحتياطا ثم ثبت أنه من رمضان مل جيزه عنه، لعدم اجلزم يف النية، ووجب عليه 

 ).٢(اإلمساك بقية اليوم حرمة للشهر، ثم يقضيه بعد رمضان

 

 ذهب الشافعية إىل أنه حيرم صوم يوم الشك إذا كان لغري سبب،: القول الثالث

 ).٣(فإن صامه مل يصح الصوم، وله الصوم عن القضاء والنذر

 

ذهب احلنابلة إىل كراهة صوم يوم الشك إذا صامه بنية كونه من : القول الرابع

 :ًرمضان، احتياطا

                                                           

، رد احملتـــــار )٢/٣١٤(، العنايــــة شـــــرح اهلدايــــة )١/٣١٧(، تبيــــني احلقـــــائق )٢/٣٩٤(احملــــيط الربهـــــاين ) ١(

)٢/٣٨١.( 

 ).٣/٢٩٨(، مواهب اجلليل )٢/١١٧(، منح اجلليل )٥٩ص (الرسالة البن أيب زيد القريواين ) ٢(

، البيــــان للعمــــراين )٣/١٤٨(، حليــــة العلمــــاء )٢/٥٣٥(، الوســــيط للغــــزايل )١/٣٤٦(املهــــذب : انظــــر) ٣(

 ).٦/٣٩٩(، ا�موع شرح املهذب )٣/٥٥٧(



  
 
 

 

 

 
 

 

٨١٧ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

ًإذا مىض من شعبان تسعة وعرشون يوما طلبوا اهلالل، فإن « : )١(قال اخلرقي 

ن حال دون منظره غيم أو قرت كانت السامء مصحية مل يصوموا ذلك اليوم، وإ

 .)٢(» وجب صيامه، وقد أجزأ إذا كان من شهر رمضان 

اختلفت الرواية عن أمحد، فروي عنه مثل ما نقل اخلرقي، « : وقال ابن قدامة

 اختارها أكثر شيوخ أصحابنا، 

 وروي عن أمحد أن الناس تبع لإلمام، فإن صام صاموا وإن أفطر أفطروا، 

 .)٣(» ال جيب صومه وال جيزئه عن رمضان إن صامه : لثةوعن أمحد رواية ثا

 :القول الراجح ووجه الرتجيح

ًال جيوز صوم يوم الشك خوفا من أن يكون من رمضان أو احتياطا ً. 

وأصح هذه األقوال هو التحريم، ولكن إذا رأى اإلمام «: قال الشيخ ابن عثيمني

 ينابذ، وحيصل عدم منابذته وجوب صوم هذا اليوم، وأمر الناس بصومه، فإنه ال

واملسألة هنا مل يثبت فيها دخول الشهر، . ًبأال يظهر اإلنسان فطره، وإنام يفطر رسا

 ).١(» أما لو حكم ويل األمر بدخول الشهر فالصوم واجب 

 :ووجه الرتجيح

 .قوة األدلة يف النهي عن صوم ذلك اليوم - ١

ألصل يف األمر الوجوب، أمر، وا»  أكملوا العدة ثالثني «  :  قول النبي  - ٢

 .ًفإذا وجب إكامل شعبان ثالثني يوما، حرم صوم يوم الشك

اجلمع املتقدم بني األحاديث يقتيض املنع من صوم يوم الشك إال عن قضاء  - ٣

 .أو صوم معتاد

** ** ** 

                                                           

مـن ، نـسبته إىل بيـع اخلـرق، بغـدادي، اخلرقـي، أبـو القاسـم) هــ٣٣٤-( هو عمر بن احلـسني بـن عبـداهللا )١(

وتــرك كتبــه يف بغــداد ، ّرحــل عــن بغــداد ملــا ظهــر �ــا ســب الــصحابة زمــن بــين بويــه، كبــار فقهــاء احلنابلــة

وبقــي منهــا خمتــصره املــشهور مبختــصر اخلرقــي الــذي شــرحه ابــن قدامــه يف ،  تكــن انتــشرتفاحرتقــت ومل

 ]٥/٢٠٢واألعالم للزركلي ، ٢/٧٥طبقات احلنابلة . [املغين وغريه

 ).٤٩ص ( خمتصر اخلرقي )٢(

 ).٣/١٠٨( املغين البن قدامه )٣(

  ).٦/٣٠٧( الشرح املمتع البن عثيمني )٤(



  
 
 

 

 

 
 

 

٨١٨ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

 املطلب السادس

 .تبيت النية ليلة الصيام

 يف الصيام هل يشرتط تبييتها  يف حمل النية-رمحهم اهللا- وقع اخلالف بني العلامء 

من الليل، أم جيوز ايقاعها يف النهار، وذلك للتعارض الظاهر بني األحاديث يف 

 .ذلك

 :ذكر األحاديث الواردة يف ذلك

 

 :األحاديث التي قد يوهم ظاهرها اإلشكال يف هذه املسألة: ًوالأ

 : بعض األحاديث التي ال توجب االشرتاط  -  أ

 :احلديث األول

ِعن عائ َ ْشة أم املؤمنني، قالتَْ َ َ ََ ِْ ِ ُْ ِّ ُ ُّدخل عيل النبي : َ ِ َّ َّ َ َ َ َ َذات يوم فقال َ َ َ ٍَ ْ َ ْهل عندكم «: َ ُ َ ْ ِ ْ َ

ٌيشء؟ ْ َفقلنا» َ ْ ُ َال، قال: َ ٌفإين إذن صائم«: ََ
ِ

َ ْ َ َِ َثم أتانا يوما آخر فقلنا» ِِّ ْ ُ َ َُ ً ََّ ْ َ َ َ َيا رسول اهللاِ، : َ ُ َ َ
َأهدي لنا حيس فقال ََ َ ٌ ْ َ ََ ِ

ْ ِأر«: ُ ًينيه، فلقد أصبحت صائامَ
ِ ِ ِ

َ ْ َ ُْ َ ْ َ َفأكل» ََ َ َ َ)١.( 

ً مل جيد طعاما، فأكمل صيامه جواز إيقاع النية يف النهار، فالنبي : يف احلديث

والصيام من أول الفجر إىل الليل، وعليه فجاز إيقاع النية يف أثناء الصيام، ومل يلزم 

 .تبييتها من الليل

 :احلديث الثاين

ْعن سلمة ب َْ َ ََ ِن األكوع َ َ ْ َ ِقال َ ُّأمر النبي : َ َ َِ َّ َرجال من أسلم َ ْ ََ َ ْ ُ
ِ ِأن أذن يف الناس« : ً َ ََّ ِ ْ ِّ ْ :

ُأن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن مل يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم  َ ْ َ ْ َْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ َ َّْ َ َ َ َ َ َِّ ْ َ ْ ََ َ ََ َ َُ ْ َ
ِ ِ ِ

َعاشوراء  َ ُ َ«)٢(. 

                                                           

، كتــاب الــصيام، بــاب جــواز صــوم النافلــة بنيــة مــن النهــار قبــل )٢/٨٠٩(مــسلم يف صــحيحه : أخرجــه) ١(

 ).١١٥٤(الزوال، وجواز فطر الصائم نفال من غري عذر، رقم 

، )٢٠٠٧(، كتــــاب الــــصوم، بــــاب صــــوم يــــوم عاشــــوراء، رقــــم )٣/٤٤(البخــــاري يف صــــحيح : أخرجــــه) ٢(

كــف بقيــة يومــه، رقــم ، كتــاب الــصيام، بــاب مــن أكــل يف عاشــوراء فلي)٢/٧٩٨(ومــسلم يف صــحيحه 

)١١٣٥ .( 



  
 
 

 

 

 
 

 

٨١٩ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

من مل يكن صام أن يكمل الصيام، والصيام عبادة ال  أمر يف احلديث أن النبي 

 .ختلو من نية، فجاز إكامل اليوم مع إحداث النية ومل تبيت من الليل

 

 :  بعض األحاديث التي توجب االشرتاط  - ب

 :احلديث األول

َعن عائشة َ ِ َ ِّعن النبي ، َْ ِ َّ ِ َقال َ ْمن مل يبيت الصيام قبل طلوع الفج«: َ ْ َ ِّ ِّ َ ُ َْ ُ َْ ُ َِ َ َ
ِ

ْ َر فال صيام َ َ
ِ َ َ ِ

ُله َ«)١.( 

اشرتاط النـية فـي الصيام من الليل، ومن مل يبيت النية من الليل، : يف احلديث

 .فـال صيام له

 :احلديث الثاين

ِّعن حفصة، عن النبي  ِ َّ ِ َ ََ َْ َ ْقال َ ُمن مل يبيت الصيام قبل الفجر، فال صيام له « : َ َ ْ ْ َ ِّ ِّ َ ُ َْ ْ ََ َ َ
ِ َ َ َ َِ ِ

ْ َ«)٢.( 

َّ الداللة عىل أنه ال يصح الصيام إال بتبييت النية، وهو أن ينوي الصيام :يف احلديث

َّوذلك ألن الصوم عمل واألعامل ، َّيف أي جزء من الليل وأول وقتها الغروب

بالنيات وأجزاء النهار غري منفصلة من الليل بفاصل يتحقق فال يتحقق إال إذا 

 ).٣(كانت النية واقعة يف جزء من الليل

 

 

                                                           

فــرد بــه عبــد اهللا بــن « : ،وقــال)٢٢١٣(، كتــاب الــصوم، رقــم )٣/١٢٨(الــدار قطــين يف ســننه : أخرجــه) ١(

، كتـــاب )٤/٢٠٣(، والبيهقـــي يف الـــسنن الكـــربى »وكلهـــم ثقـــات، عـــن املفـــضل �ـــذا اإلســـناد ، عبـــاد 

يخ األلبــاين يف صــحيح اجلــامع، ، وصــححه الــش)٨١٦٦(الــصوم، بــاب الــدخول يف الــصوم بالنيــة، رقــم 

 ).٦٥٣٤(رقم 

، والرتمـذي )٢٤٥٦(، كتـاب الـصوم، بـاب النيـة يف الـصيام، رقـم )٢/٣٠٤(أبو داود يف سـننه : أخرجه) ٢(

، )٧٣٠(، كتــــاب الــــصيام، بــــاب ال صــــيام ملــــن مل يعــــزم الــــصيام مــــن الليــــل، رقــــم )٣/١٠٨(يف ســــننه 

، قـال ابـن امللقـن يف خالصـة )٢٣٣٤( الـصيام رقـم ، كتاب الـصيام، بـاب النيـة يف)٤/١٩٧(والنسائي 

ًرواتــه ثقــات، وصــححه مرفوعــا يف ســننه أيــضا، : قــال البيهقــي يف خالفياتــه« ): ١/٣١٩(البــدر املنــري  ً
ًوموقوفــا الرتمــذي وأبــو حــامت وإليــه مييــل كــالم أيب داود . والــدار قطــين واخلطــايب وعبــد احلــق وابــن اجلــوزي

 ).٩١٤( إرواء الغليل، رقم ، وصححه الشيخ األلباين يف»

 ).١/٥٦١(سبل السالم للصنعاين ) ٣(



  
 
 

 

 

 
 

 

٨٢٠ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

 :أقوال العلامء يف إزالة اإلشكال، مع ذكر األدلة ومناقشتها: ًثانيا

ذهب العلامء يف اجلمع بني هذه األحاديث وإزالة هذا اإلشكال إىل أن تبييت النية 

يشرتط يف الصوم الفرض، وال يصح الصوم إال به، أما صوم النفل، فال يشرتط 

 .تبييت النية، وجيوز إحداثها أثناء النهار

 أن -وهو حاصل بام ذكرناه-فوجب اجلمع بني ذلك كله «: النووي قال اإلمام 

 ).١(» حديث التبييت يف الصوم الواجب، وغريه يف صوم التطوع واهللا أعلم

 الناس بصوم يوم عاشوراء، وإكامل اليوم كيف ذلك وقد أمر النبي : فإن قيل

أمر النبي وأن من مل يصم، فليمسك، فهو أمر يقتيض الوجوب، والدليل عىل ذلك 

 :بالصوم حتى من مل يكن صام، فأجيب عىل ذلك بام ييل

ًأنه مل يكن واجبا؛ بل كان تطوعا: ًأوال ً. 

ًإنه مل يكن واجبا، وإنام كان تطوعا متأكدا شديد التأكيد، وهذا هو «: قال النووي ً َّ

 ).٢(»الصحيح عند أصحابنا 

ً أنه مل يكن فرضا وعىل والذي يرتجح من أقـوال العلامء«: وقال احلافظ ابن حجر

ًتقدير أنه كان فرضا، فقد نسخ بـال ريب فنسخ حكمه ورشائطه بدليل قوله ومن 

 ).٣ (»أكـل فليتم 

 -ريض اهللا عنها- ًوإن سلمنا أنه كان فرضا، فهو منسوخ بخرب حفصة : ًثانيا

 .السابق، والنية يوم عاشوراء ال يمكن إحداثها من الليل

أن خرب حفصة متأخر فهو ناسخ جلوازها يف النهار، ولو وأجيب ب«: قال الشوكاين

سلم عدم النسخ فالنية إنام صحت يف هنار عاشوراء لكن الرجوع إىل الليل غري 

مقدور، والنزاع فيام كان مقدورا فيخص اجلواز بمثل هذه الصورة، أعني من ظهر 

افر يسلم، له وجوب الصيام عليه من النهار كاملجنون يفيق، والصبي حيتلم، والك

 ).٤(»وكمن انكشف له يف النهار أن ذلك اليوم من رمضان 

                                                           

 ).٦/٣٠٤(ا�موع للنووي ) ١(

 )٦/٣٠١(ا�موع للنووي ) ٢(

 ).٤/١٤٢(فتح الباري البن حجر ) ٣(

 ).٤/٢٤٤(نيل األوطار للشوكاين ) ٤(



  
 
 

 

 

 
 

 

٨٢١ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

ًفلو سلمنا أنه كان فرضا، فكان ابتداء فرضه عليهم من حني «: وقال النووي

بلغهم، ومل خياطبوا بام قبله؛ كأهل قبا يف استقبال الكعبة فإن استقباهلا بلغهم يف 

ت املقدس إىل استقبال الكعبة من استقبال بي، أثناء الصالة فاستداروا وهم فيها

وأجزأهتم صالهتم حيث مل يبلغهم احلكم إال حينئذ، وإن كان احلكم باستقبال 

الكعبة قد سبق قبل هذا يف حق غريهم ويصري هذا كمن أصبح بال نية ثم نذر يف 

 ).١(»أثاء النهار صوم ذلك اليوم

سهيل، وذلك ومما يقوي هذا اجلمع، أن صوم التطوع مبني عىل التخفيف والت

 .-ريض اهللا عنها- ظاهر من حديث عائشة 

 

 :والفرق بني التطوع والفرض من وجهني« : قال ابن قدامة

أن التطوع يمكن اإلتيان به يف بعض النهار برشط عدم املفطرات يف أوله : أحدمها

 يف حديث عاشوراء فليصم بقية يومه، فإذا نوى صوم -عليه السالم-بدليل قوله 

ًنهار كان صائام بقية النهار دون أوله، والفرض يكون واجبا يف مجيع التطوع من ال ً

 .النهار، وال يكون صائام بغري النية

ًأن التطوع سومح يف نيته من الليل تكثريا له إنه قد يبدوا له الصوم يف : والثاين َ
ِ

ُ
النهار، فاشرتاط النية يف الليل يمنع ذلك فسامح الرشع فيها كمساحمته فـي ترك 

 ).٢(»قيام فـي صالة التطوع ال

َّأما اجلـواب عن قياسهم عىل التطوع فالفرق ظاهر؛ ألن التطوع « : قال النووي

مبني عىل التخفيف؛ وألنه ثبت احلديث الصحيح فيه، وثبت حديـث حفصة 

وعائشة ريض اهللا عنهام فوجب اجلمع بني ذلك كله وهو حاصل بام ذكرناه أن 

 ).٣(»اجب وغريه يف صوم التطوع واهللا أعلم حديث التبييت يف الصوم الو

 

                                                           

 ).٦/٣٠١(ا�موع للنووي ) ١(

 ).٣/١٧(املغين البن قدامه ) ٢(

 ).٦/٣٠١(ي ا�موع للنوو) ٣(



  
 
 

 

 

 
 

 

٨٢٢ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

احلكم الفقهي املرتتب عىل هذا اإلشكال مع بيان القول الراجح، ووجه : ًثالثا

 :الرتجيح

، وأنه ال عبادة إال بنية، اتفق الفقهاء من حيث األصل عىل وجوب النية للعبادات

 ).١(»إنام األعامل بالنيات«: حلديث

صيام من الليل، هل يلزم مجيع الصيام ذلك، أم أنه جيوز واختلفوا يف تبييت نية ال

 :يف بعضه وجيوز يف البعض اآلخر إحداث النية أثناء الصوم، عىل أقوال

ال يشرتط تبييت النية يف صوم التطوع، وجيب تبييتها يف الفرض؛ : القول األول

 املتقدم، وإليه ذهب مجهور الفقهاء من -ريض اهللا عنها–حلديث عائشة 

 .)٤(، واحلنابلة)٣(، والشافعية)٢(نفيةاحل

–يشرتط يف نية صوم التطوع التبييت كالفرض، حلديث حفصة : القول الثاين

 ).٥ ( املتقدم، وإليه ذهب املالكية-ريض اهللا عنها

 :القول الراجح ووجه الرتجيح

القول الراجح هو القول األول، أن تبيت النية رشط يف صوم الفرض، وجيوز 

 . صوم التطوعإحداثها يف

 :ووجه الرتجيح

 .قوة أدلة هذا القول - ١

 .أن فيه التيسري والتسهيل وهذا من مهامت الدين - ٢

 .اجلمع املتقدم بني األحاديث يؤيد هذا القول ويقويه - ٣

** ** ** 

                                                           

ٌبـابو،١رقـم ، كيف كان بدء الـوحي إىل رسـول اهللا كتاب : أخرجه البخاري) ١( َمـا جـاء إن األعمـال : َ َ ْ َ َّ ِ َ َ َ
َبالنـيـــة واحلـــسبة، ولكـــل امـــرئ مـــا نــــوى،رقم  َ َ

ٍ ِ ْ ِّ ُ ِ
َ ْ َ

ِ ِ ِ
َ َِّّ  إمنـــا بـــاب قولـــه كتـــاب اإلمـــارة : ومـــسلم. وغريمهـــا، ٥٤ِ

 .١٩٠٧رقم ، غريه من األعمالاألعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو و

 ).١/٣١٤(، تبيني احلقائق )٢/٨٦(، بدائع الصنائع للكاساين )٣/٦٢(املبسوط للسرخسي ) ٢(

 ).٦/٣٠١(، ا�موع للنووي )٤/٧(، �اية املطلب )١/٣٣١(املهذب للشريازي ) ٣(

 ).٤/٤٥١ (، الفروع البن مفلح)٣/١١٠(، املغين البن قدامه )١/٤٣٩(الكايف البن قدامة ) ٤(

 ).٢/١٢٧(، منح اجلليل )٢/٥٦(، بداية ا�تهد البن رشد )١/٣١(املقدمات البن رشد ) ٥(



  
 
 

 

 

 
 

 

٨٢٣ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

   

  اخلامتة
 

ًوالذي عشت معه جامعا ودارسا ، َّاحلمد هللا الذي من عيل بإمتام هذا البحث ً

ّ ظاهرها معنى مهـْوَتي وردت يف أحكام الصيام وأال، ألحاديث املصطفى 

ُوقد خرجت بحمد اهللا تعاىل بجملة من الفـوائد والنتائج أمجلها فيام ، ًمشكال

 :يأيت

ُيعد موضوع األحاديث املشكلة الواردة يف أحاديث الصيام من  -

 له إذ مل يتطرق، املوضوعات املهمة التي حتظ بعناية كبرية يف جمـال أحاديث العبادة

 -رمحهم اهللا–بالرغم من عنايتهم ، األوائل وال األواخر بتصنيف مستقل

 .  بمشكل احلديثواهتاممهم

يف هذا البحث إضافة جديدة يف جمال الدراسات النبوية املتخصصة يف رد  -

ونحن يف هذا العرص بأمس احلاجة ، الشبهات التي تثار ضد السنة النبوية

ُتي تعنى بالتصدي لكل ما يثار حول ديننا للدراسات األكاديمية املتخصصة ال ً

 .خاصة املصدريني األساسيني ومها الكتاب والسنة، وثقافتنا اإلسالمية

 .هذا وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

 

** ** ** 

 

 



  
 
 

 

 

 
 

 

٨٢٤ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

  فهرس املصادر
 رشح منهاج األصول للبيضاوي ،لعيل بن عبد الكايف: اإلهباج يف رشح املنهاج -١

شعبان حممد إسامعيل، مكتبة الكليات / هـ، حتقيق وتعليق د٧٥٦السبكي 

 .م١٩٨١األزهرية، القاهرة، 

 أليب العباس أمحد بن أيب بكر بن :احتاف اخلرية املهرة بزوائد املسانيد العشـرة -٢

دار املشكاة للبحث العلمي، دار : هـ، حتقيق٨٤٠إسامعيل البوصريي، املتوىف سنة 

 .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠الرياض، الطبعة األوىل الوطن للنشـر، 

  .بريوت، طبع دار الفكر،  للزبيدي:احتاف السادة املتقني برشح إحياء علوم الدين -٣

لتقي الدين أبو الفتح حممد بن عيل بن : إحكام اإلحكام رشح عمدة األحكام -٤

هـ، مطبعة السنة ٧٠٢: وهب بن مطيع القشريي، املعروف بابن دقيق العيد املتوىف

  .بدون طبعة وبدون تاريخ: حمدية، الطبعةامل

هـ ٣٧٠: أليب بكر أمحد بن عيل الرازي اجلصاص احلنفي، املتوىف: أحكام القرآن -٥

 بريوت، طبعة –حممد صادق القمحاوي، دار إحياء الرتاث العريب : حتقيق

 .هـ١٤٠٥

  .هـ١٤٠٧، الطبعة األوىل، للباجي: إحكام الفصول يف أحكام األصول -٦

أليب احلسن سيف الدين عيل بن أيب عيل بن حممد بن : صول األحكاماإلحكام يف أ -٧

 –سيد اجلمييل، دار الكتاب العريب / هـ، حتقيق د٦٣١سامل الثعلبي اآلمدي املتوىف 

  .هـ١٤٠٤بريوت، الطبعة األوىل، 

أليب حامد حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطويس، حجة : إحياء علوم الدين -٨

 .هـ، دار املعرفة ، بريوت ، لبنان٥٠٥ اإلسالم، املتوىف سنة

هـ، ٢٠٤لإلمام حممد بن إدريس أبو عبداهللا الشافعي املتوىف سنة : اختالفاحلديث -٩

 ١٤٠٥ بريوت، الطبعة األوىل، –عامر أمحد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية :حتقيق

  .م١٩٨٥ –

ِأليب عبد اهللا حممد بن نرص بن احلجاج املروزي،: اختالف الفقهاء - ١٠ َ ْ :  املتوىفَ

ْالدكتور حممد طاهر حكيم، األستاذ املساعد بجامعة اإلمام : هـ، حتقيق٢٩٤ َ ْ
ِ ِ َ َّ َ ُ ُ ُّْ

 الرياض، الطبعة األوىل -حممد بن سعود اإلسالمية، دار  أضواء السلف

  .م٢٠٠٠- هـ ١٤٢٠الكاملة، 

 ملحمد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أبو عبد اهللا،: اآلداب الشـرعية واملنح املرعية - ١١



  
 
 

 

 

 
 

 

٨٢٥ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

هـ، دار عامل ٧٦٣: شمس الدين املقديس الرامينى، ثم الصاحلي، احلنبيل املتوىف

  .الكتب

هيم بن املغرية البخاري، لإلمام حممد بن إسامعيل بن إبرا: األدب املفرد - ١٢

حممد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر : هـ، حتقيق٢٥٦اهللا املتوىف سنة عبدأبو

  ١٩٨٩ -  ١٤٠٩  بريوت، الطبعة الثالثة،–اإلسالمية 

َإرشاد السالك إىل أرشف املسالك يف فقه اإلمام مالك - ١٣ َِّ ِ َ َ
لعبد الرمحن بن حممد بن : َ

هـ، ٧٣٢: عسكر البغدادي، أبو زيد، أو أبو حممد، شهاب الدين املالكي، املتوىف

تقريرات مفيدة إلبراهيم بن حسن، رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب : وهبامشه

  .الثالثة: ، الطبعةاحللبي وأوالده، مرص

هـ، دار املعرفة ٢٠٤لإلمام حممد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهللا املتوىف سنة : األم - ١٤

  .هـ١٣٩٣ بريوت، الطبعة الثانية، –

عالء الدين أبو احلسن عيل بن سليامن ل: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف - ١٥

إحياء الرتاث العريب، هـ، دار ٨٨٥: املرداوي الدمشقي الصاحلي احلنبيل املتوىف

  . بدون تاريخ- الثانية : الطبعة

 - هـ٩٧٨ املتوىف سنة -لقاسم بن عبد اهللا بن أمري عيل القوين: أنيس الفقهاء - ١٦

 -أمحد بن عبد الرزاق الكبييس، دار الوفاء، جدة، الطبعة األوىل. د: حتقيق

 . هـ١٤٠٦

براهيم بن املنذر أليب بكر حممد بن إ: األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف - ١٧

أبو محاد صغري أمحد بن حممد حنيف، دار : هـ، حتقيق٣١٩: النيسابوري، املتوىف

  .م١٩٨٥ هـ، ١٤٠٥ -األوىل :  السعودية، الطبعة– الرياض - طيبة 

زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف بابن : البحر الرائق رشح كنز الدقائق - ١٨

تكملة البحر الرائق ملحمد بن حسني : ههـ، ويف آخر٩٧٠: نجيم املرصي املتوىف

 البن منحة اخلالق:  هـ، وباحلاشية١١٣٨بن عيل الطوري احلنفي القادري ت بعد 

  . بدون تاريخ- الثانية : عابدين، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة

أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد : بداية املجتهد وهناية املقتصد - ١٩

 القاهرة، –هـ، دار احلديث ٥٩٥: ري بابن رشد احلفيد املتوىفالقرطبي الشه

 . م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥: بدون طبعة، تاريخ النرش: الطبعة

، أليب الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش البرصي الدمشقي، البداية والنهاية - ٢٠

عيل شريي، الطبعة : هـ،  ط دار إحياء الرتاث العريب، بتحقيق٧٧٤: املتوىف سنة



  
 
 

 

 

 
 

 

٨٢٦ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

 .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨: ألوىل، سنةا

حتقيق ، لإلمام أيب جعفر الطحاوي: حتفة األخيار برتتيب رشح مشكل اآلثار - ٢١

  .هـ١٤٢٠، الطبعة األوىل، الرياض، دار بلنسية، خالد حممود الرباط: وترتيب

 العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم ىبأل: حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي - ٢٢

 . بريوت–هـ، دار الكتب العلمية ١٣٥٣: ىفاملباركفورى، املتو

: ملحمد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي املتوىف: حتفةالفقهاء - ٢٣

 - هـ ١٤١٤الثانية، :  لبنان، الطبعة–هـ، دار الكتب العلمية، بريوت ٥٤٠نحو 

  .م١٩٩٤

يتمي، املكتبة ألمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهل: حتفة املحتاج يف رشح املنهاج - ٢٤

 ١٣٥٧: التجارية الكربى بمصـر لصاحبها مصطفى حممد، بدون طبعة، نشـر عام

  .م١٩٨٣ - هـ 

للحافظ مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل : التحقيق يف أحاديث اخلالف - ٢٥

مسعد عبد احلميد حممد السعدين، دار : هـ، حتقيق٥٩٧: بن حممد اجلوزي املتوىف

  .هـ١٤١٥وت الطبعة األوىل،  بري–الكتب العلمية 

ْشمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الذهبي ل: تذكرة احلفاظ - ٢٦ َ

 - هـ١٤١٩األوىل، : لبنان، الطبعة-هـ، دار الكتب العلمية بريوت٧٤٨: املتوىف

 .م١٩٩٨

حتقيق ، لإلمام أيب جعفر الطحاوي: حتفة األخيار برتتيب رشح مشكل اآلثار - ٢٧

  .هـ١٤٢٠، الطبعة األوىل، الرياض، دار بلنسية، خالد حممود الرباط: يبوترت

أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم : حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي - ٢٨

 . بريوت–هـ، دار الكتب العلمية ١٣٥٣: املباركفورى، املتوىف

: سمرقندي املتوىفملحمد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بكر عالء الدين ال: حتفةالفقهاء - ٢٩

 - هـ ١٤١٤الثانية، :  لبنان، الطبعة–هـ، دار الكتب العلمية، بريوت ٥٤٠نحو 

  .م١٩٩٤

ألمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، املكتبة : حتفة املحتاج يف رشح املنهاج - ٣٠

: حممد، بدون طبعة، نشـر عامالتجارية الكربى بمصـر لصاحبها مصطفى 

  .م١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧



  
 
 

 

 

 
 

 

٨٢٧ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

للحافظ مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل : ق يف أحاديث اخلالفالتحقي - ٣١

مسعد عبد احلميد حممد السعدين، دار : هـ، حتقيق٥٩٧: بن حممد اجلوزي املتوىف

  .هـ١٤١٥ بريوت الطبعة األوىل، –الكتب العلمية 

ن أليب احلس:  وهو رشح خمتصـر املزيناحلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي - ٣٢

: عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البصـري البغدادي، الشهري باملاوردي املتوىف

 الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، دار - الشيخ عيل حممد معوض :هـ، حتقيق٤٥٠

  .م١٩٩٩-  هـ ١٤١٩األوىل، :  لبنان، الطبعة–الكتب العلمية، بريوت 

 الدين بن معظم بن ألمحد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه: حجة اهللا البالغة - ٣٣

السيد : هـ، حتقيق١١٧٦: املتوىف» الشاه ويل اهللا الدهلوي«منصور املعروف بـ 

 -  هـ١٤٢٦: األوىل، سنة الطبع:  لبنان، الطبعة–سابق، دار اجليل، بريوت 

  .م٢٠٠٥

ملرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أمحد الكرمى : دليل الطالب لنيل املطالب - ٣٤

أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب، دار طيبة :هـ، حتقيق١٠٣٣: املقديس احلنبىل املتوىف

  .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥األوىل، : للنشـر والتوزيع، الرياض، الطبعة

إبراهيم بن عيل بن حممد بن : الديباج املذهب يف معرفة أعيان علامء املذهب - ٣٥

  . بريوت–هـ، دار الكتب العلمية ٧٩٩: فرحون، برهان الدين اليعمري املتوىف

أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري : ةالذخري - ٣٦

األوىل، :  بريوت، الطبعة-ميهـ، دار الغرب اإلسال٦٨٤: بالقرايف املتوىف

 .م١٩٩٤

، املحاسنبومد بن عيل بن احلسن احلسيني أحم، لألمام الذهبي: ذيل تذكرة احلفاظ - ٣٧

  .بريوت، دار الكتب العلمية

 لإلمام حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس :يف هدي خري العبادزاد املعاد  - ٣٨

 مكتبة املنار - هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت ٧٥١: الدين ابن قيم اجلوزية املتوىف

  م١٩٩٤/هـ ١٤١٥، اإلسالمية، الكويت، الطبعة السابعة والعرشون 

حلسني، ملحمد بن إسامعيل بن صالح بن حممد ا: سبل السالم رشح بلوغ املرام - ٣٩

: الكحالين، ثم الصنعاين، أبو إبراهيم، عز الدين، املعروف كأسالفه باألمري املتوىف

  .بدون طبعة وبدون تاريخ: هـ، دار احلديث، الطبعة١١٨٢

أليب عبد الرمحن حممد : سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها - ٤٠

: األلباين املتوىفنارص الدين بن احلاج نوح بن نجايت بن آدم، األشقودري 



  
 
 

 

 

 
 

 

٨٢٨ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

األوىل مكتبة : هـ، مكتبة املعارف للنرش والتوزيع، الرياض، الطبعة١٤٢٠

  .املعارف

  أليب : سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة - ٤١

 حممد نارص الدين، بن احلاج نوح بن نجايت بن آدم، األشقودري  عبد الرمحن

 املمكلة العربية -دار املعارف، الرياض : لنشـرهـ، دار ا١٤٢٠: األلباين املتوىف

  . م١٩٩٢/  هـ ١٤١٢األوىل، : السعودية، الطبعة

لإلمام أيب عبد اهللا حممد بن يزيد بن ماجه القزويني املتوىف سنة : سنن ابن ماجه - ٤٢

  .حممد فؤاد عبد الباقي:  بريوت، حتقيق–هـ، دار الفكر ٢٧٣

 بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد لإلمام أيب داود سليامن: سنن أيب داود - ٤٣

ْبن عمرو األزدي السجستاين املتوىف سنة  َّ
  .هـ، دار الكتاب العريب ـ بريوت٢٧٥ِ

ْلإلمام حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، : سنن الرتمذي - ٤٤ َ
أمحد حممد شاكر، :هـ، حتقيق وتعليق٢٧٩الرتمذي، أبو عيسى املتوىف سنة 

 ١٣٩٥ مصـر، الطبعة الثانية، –ة ومطبعة مصطفى احللبي وآخرون، رشكة مكتب

  .م١٩٧٥ - هـ 

َ أليب احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي الدارقطني، املتوىف :سنن الدارقطني - ٤٥ ُ

شعيب األرناؤوط، وحسن عبد املنعم شلبي، وعبد : هـ، حققه وضبطه٣٥٨سنة 

نان، الطبعة اللطيف حرز اهللا، وأمحد برهوم، مؤسسة الرسالة، بريوت لب

 .م٢٠٠٤هـ، ١٤٢٤األوىل

َلرمحن بن الفضل بن هبرام بن  حممد عبد اهللا بن عبد األيب:سنن الدارمي - ٤٦
حسني سليم أس، دار املغني : هـ، حتقيق٢٥٥الصمد الدارمي، املتوىف سنة عبد

 - هـ ١٤١٢، الطبعة األوىل، للنشـر والتوزيع، اململكة العربية السعودية

 .م٢٠٠٠

هـ، ٤٥٨أليب بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي املتوىف سنة : رىالسنن الصغ - ٤٧

 - عبد املعطي أمني قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشـي: حتقيق

  .م١٩٨٩هـ، ١٤١٠: باكستان، الطبعة األوىل، سنة الطبع

 بكر أمحد بن احلسني بن عيل أليب: السنن الكربى للبيهقي ويف ذيله اجلوهر النقي - ٤٨

عالء الدين عيل بن عثامن، املارديني الشهري بابن : هقي، مؤلف اجلوهر النقيالبي

جملس دائرة املعارف النظامية الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آباد، :الرتكامين، حتقيق

  . هـ١٣٤٤الطبعة الطبعة األوىل، 



  
 
 

 

 

 
 

 

٨٢٩ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

لإلمام أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي املتوىف سنة : سنن النسائي الكربى - ٤٩

سيد كسـروي حسن، دار ، عبد الغفار سليامن البنداري .د: هـ، حتقيق٣٠٣

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١ بريوت، الطبعة األوىل، –الكتب العلمية 

مغلطاي بن قليج بن عبد : »اإلعالم بسنته عليه السالم «- رشح سنن ابن ماجه - ٥٠

يضة، كامل عو:هـ، حتقيق٧٦٢: اهللا البكجري املصـري، احلكري، احلنفي، املتوىف

 -  هـ ١٤١٩األوىل، :  الطبعة اململكة العربية السعودية،- مكتبة نزار الباز 

 .م١٩٩٩

أليب حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني : رشح سنن أيب داود - ٥١

أبو املنذر خالد بن إبراهيم املصـري، :هـ، حتقيق٨٥٥: الغيتابى، احلنفى، املتوىف

  . م١٩٩٩- هـ ١٤٢٠وىل، األ: الرياض، الطبعة–مكتبة الرشد

: أليب احلسن عيل بن خلف بن عبد امللك بن بطال املتوىف: رشح صحيح البخارى - ٥٢

 السعودية، - مكتبة الرشد : أبو متيم يارس بن إبراهيم، دار النشـر: هـ، حتقيق٤٤٩

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣الثانية، : الرياض، الطبعة

مة بن عبد امللك بن سلمة أليب جعفر أمحد بن حممد بن سال: رشح مشكل اآلثار - ٥٣

شعيب : هـ، حتقيق٣٢١: األزدي احلجري املصـري املعروف بالطحاوي، املتوىف

  .م١٤٩٤ هـ، ١٤١٥ - األوىل : األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة

 ملنصور بن يونس بن :»دقائق أويل النهى لشـرح املنتهى«رشح منتهة اإلرادات  - ٥٤

هـ، دار عامل الكتب، الطبعة ١٠٥١ سنة صالح الدين بن حسني البهويت، املتوىف

  .م١٩٩٣هـ، ١٤١٤األوىل، 

 لإلمام أمحد بن احلسني بن عيل، أبو بكر البيهقي املتوىف سنة :شعب اإليامن - ٥٥

خمتار أمحد : عبد العيل عبد احلميد حامد، أرشف عىل حتقيقه:هـ،حققه د٤٥٨

ند، الطبعة األوىل، الندوي، مكتبة الرشد بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهل

  . م٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٣

أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين، بن احلاج نوح بن نجايت بن : صحيح أيب داود - ٥٦

هـ، مؤسسة غراس للنشـر والتوزيع، ١٤٢٠: آدم، األشقودري األلباين املتوىف

  . م٢٠٠٢ -  هـ ١٤٢٣األوىل، : الكويت، الطبعة

 بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو لإلمام حممد بن إسامعيل: صحيح البخاري - ٥٧

 القاهرة، –هـ، حسب ترقيم فتح الباري، دار الشعب ٢٥٦: عبد اهللا املتوىف

  .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧الطبعة األوىل، 



  
 
 

 

 

 
 

 

٨٣٠ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

للشيخ حممد نارص الدين األلباين املتوىف سنة : صحيح الرتغيب والرتهيب - ٥٨

  . الرياض، الطبعة اخلامسة–مكتبة املعارف : هـ١٤٢٠

للشيخ أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين، : امع الصغري وزياداتهصحيح اجل - ٥٩

  . هـ، املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان١٤٢٠األلباين املتوىف سنة 

أليب عبد الرمحن حممد نارص الدين، بن احلاج نوح بن : صحيح سنن أيب داود - ٦٠

ـر هـ، مؤسسة غراس للنش١٤٢٠نجايت بن آدم، األشقودري األلباين املتوىف سنة 

  . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣والتوزيع، الكويت، الطبعة األوىل، 

 لإلمام مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري، دار :صحيح مسلم - ٦١

  .حممد فؤاد عبد الباقي:  بريوت، حتقيق–إحياء الرتاث العريب 

للحافظ أيب الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد بن اجلوزي املتوىف : صفة الصفوة - ٦٢

 –حممد رواس قلعجي، دار املعرفة . د-حممود فاخوري : هـ، حتقيق٥٩٧

 .م١٩٧٩ – ١٣٩٩بريوت، الطبعة الثانية، هـ

عبد الرمحن بن إبراهيم بن أمحد، أبو حممد هباء الدين املقديس : العدة رشح العمدة - ٦٣

: بدون طبعة، تاريخ النرش: هـ، دار احلديث، القاهرة، الطبعة٦٢٤: املتوىف

  .م ٢٠٠٣هـ ١٤٢٤

جلالل الدين عبد اهللا بن نجم بن : عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة - ٦٤

محيد بن حممد حلمر، جامعة / د. أ:  هـ، دراسة وحتقيق٦١٦شاس، املتويف سنة 

 م، طبعة دار ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣سيدي حممد بن عبد اهللا ـ فاس، الطبعة األوىل، 

 .الغرب اإلسالمي

: حتقيق، ملحمد بن عبداهلادي: يخ اإلسالم ابن تيميةالعقود الدرية يف مناقب ش - ٦٥

 .هـ١٤٢٢، الفاروق للطباعة والنرش، طلعت احللواين

، الطبعة الرابعة عرش، الكويت، دار القلم، لعبد الوهاب خالف: علم أصول الفقه - ٦٦

 .هـ١٤٠١

، الرياض، دار العاصمة، للشيخ عبداهللا البسام: علامء نجد خالل ثنانية قرون - ٦٧

  .هـ١٤١٩- لثانيةالطبعة ا

أليب حممد حممود بن أمحد بن موسى بن : عمدة القاري رشح صحيح البخاري - ٦٨

هـ، دار إحياء ٨٥٥: أمحد بن حسني الغيتابى، احلنفى، بدر الدين العينى، املتوىف

  . بريوت–الرتاث العريب 

ملحمد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد اهللا بن الشيخ : العناية رشح اهلداية - ٦٩



  
 
 

 

 

 
 

 

٨٣١ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

هـ، دار الفكر، ٧٨٦: شمس الدين بن الشيخ مجال الدين الرومي البابريت، املتوىف

  .بدون طبعة وبدون تاريخ: الطبعة

هتذيب سنن أيب داود : ، ومعه حاشية ابن القيمعون املعبود رشح سنن أيب داود - ٧٠

بن أمري بن عيل بن حيدر، أبو ملحمد أرشف : وإيضاح علله ومشكالته

هـ، دار الكتب ١٣٢٩: ق، الصديقي، العظيم آبادي املتوىفالرمحن، رشف احلعبد

  . هـ١٤١٥الثانية، :  بريوت، الطبعة–العلمية 

 للحافظ مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد :غريب احلديث - ٧١

الدكتور عبد املعطي أمني القلعجي، دار : هـ، حتقيق٥٩٧اجلوزي املتوىف سنة 

  .م١٩٨٥ – ١٤٠٥لبنان، الطبعة األوىل،  – بريوت -الكتب العلمية 

لعباس أمحد بن عبد احلليم بن لتقي الدين أبو ا: البنتيمية الكربى الفتاوى - ٧٢

السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين، احلنبيل، عبد

 - هـ ١٤٠٨األوىل، : هـ، دار الكتب العلمية، الطبعة٧٢٨: الدمشقي، املتوىف

  .م١٩٨٧

ألمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين : تح الباري رشح صحيح البخاريف - ٧٣

حممد فؤاد : هـ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه١٣٧٩ بريوت، - الشافعي، دار املعرفة 

حمب الدين اخلطيب، عليه : عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأرشف عىل طبعه

 .ازعبد العزيز بن عبد اهللا بن ب: تعليقات العالمة

 للحافظ زين الدين أيب الفرج عبد الرمحن ابن :فتح الباري رشح صحيح البخاري - ٧٤

أبو معاذ طارق : شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهري بابن رجب، حتقيق

 الطبعة الثانية -  الدمام - السعودية- بن عوض اهللا بن حممد، دار ابن اجلوزي 

  .هـ١٤٢٢

عيل بن حسني . د/ حتقيق، ن اجلوزي الب:كشف املشكل من حديث الصحيحني - ٧٥

  .هـ١٤١٨، الطبعة األوىل، دار الوطن، البواب

ملحمد بن مكرم بن عىل أبو الفضل، مجال الدين بن منظور : لسان العرب - ٧٦

:  بريوت، الطبعة–هـ، دار صادر ٧١١: األنصاري الرويفعياإلفريقى املتوىف

  . هـ١٤١٤ - الثالثة 

حممد بن عبد اهللا بن حممد بن مفلح املتوىف سنة  إلبراهيم بن :املبدع رشح املقنع - ٧٧

  .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨هـ، دار الطتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة األوىل، ٨٨٤

هـ، ٤٨٣: ملحمد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخسـي، املتوىف: املبسوط - ٧٨



  
 
 

 

 

 
 

 

٨٣٢ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

  .م١٩٩٣- هـ١٤١٤: بدون طبعة، تاريخ النرش:  بريوت، الطبعة–دار املعرفة 

  ألمحد بن احلسني بن أمحد، : أيب شجاع املسمى الغاية والتقريبمتن  - ٧٩

  .هـ، عامل الكتب٥٩٣: ، شهاب الدين أبو الطيب األصفهاين املتوىف أبو شجاع

لتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، احلراين : جمموع الفتاوى - ٨٠

ع امللك فهد لطباعة عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، جمم:هـ، حتقيق٧٢٨: املتوىف

: املصحف الرشيف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، عام النرش

 .م١٩٩٥/ هـ١٤١٦

/ دراسة دكتور. هـ٥٠٥أليب حامد الغزايل املتوىف : املستصفى من علم األصول - ٨١

  .محزة زهري حافظ، اجلامعة اإلسالمية كلية الرشيعة املدينة املنورة

ُيعىل أمحد بن عيل بن املثنى بن حييى بن عيسى بن هالل   أليب:مسند أيب يعىل - ٨٢

حسني سليم أسد، دار املأمون : هـ، حتقيق٣٠٧التميمي، املوصيل، املتوىف سنة 

  .م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤ دمشق، الطبعة األوىل، –للرتاث 

لإلمام أمحد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباين املتوىف سنة : مسند اإلمام أمحد بن حنبل - ٨٣

  . القاهرة–مؤسسة قرطبة هـ، ٢١٤

حبيب الرمحن :  عبداهللا بن الزبري أبو بكر احلميدي، حتقيق:مسند احلميدي - ٨٤

  .القاهرة، مكتبة املتنبي،  بريوت- األعظمي، دار الكتب العلمية

هـ، ٧٤١ملحمد بن عبد اهللا اخلطيب التربيزي املتوىف سنة : مشكاة املصابيح - ٨٥

- بريوت، الطبعة الثالثة–تب اإلسالمي حممد نارص الدين األلباين، املك: حتقيق

 .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥

لإلمام أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة األزدي احلجري : مشكل اآلثار - ٨٦

الطبعة ، مؤسسة الرسالة، شعيب أرنؤوط: حتقيق، املرصي املعروف بالطحاوي

 .هـ١٤١٥، األوىل

، عة األوىلالطب، دار ابن اجلوزي، لعبداله املنصور: مشكل القرآن الكريم - ٨٧

  .هـ١٤٢٦

أمحد بن حممد بن عيل الفيومي ثم احلموي، : املصباح املنري يف غريب الشـرح الكبري - ٨٨

  . بريوت–هـ، املكتبة العلمية ٧٧٠نحو : أبو العباس املتوىف

هـ، ٤٥٨لإلمام أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، املتوىف سنة : واآلثار معرفةالسنن - ٨٩

 كراتشـي - ي، نشـر جامعة الدراسات اإلسالميةعبد املعطي أمني قلعج:حتقيق

هـ، ١٤١٢ دمشق، الطبعة األوىل -  و دار قتيبة- بباكستان، ودار الوعي حلب 



  
 
 

 

 

 
 

 

٨٣٣ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

  .م١٩٩١

ْاملعلم بفوائد مسلم - ٩٠ ِ، أليب عبد اهللا حممد بن عيل بن عمر التميمي، املازري، ُ َّ

 الدار التونسية فضيلة الشيخ حممد الشاذيل النيفر،:هـ، حتقيق٥٣٦: املالكي، املتوىف

ّللنشـر، املؤسسة الوطنية للكتاب باجلزائر، املؤسسة الوطنية للرتمجة والتحقيق  ّ
م، واجلزء الثالث صدر بتاريخ ١٩٨٨الثانية : ّوالدراسات بيت احلكمة، الطبعة

  .م١٩٩١

شمس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب : مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج - ٩١

األوىل، : هـ، دار الكتب العلمية، الطبعة٩٧٧: لشافعي املتوىفالشـربيني ا

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

  .هـ١٤١٣، الطبعة األولة، دار الفكر بدمشق، للعز بن عبدالسالم: مقاصد الصوم - ٩٢

أليب حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة : املغني البن قدامة - ٩٣

: يل، الشهري بابن قدامة املقديس املتوىفاجلامعييل، املقديس، ثم الدمشقي احلنب

  .بدون طبعة: هـ، مكتبة القاهرة، الطبعة٦٢٠

هـ، ٥٢٠: أليب الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي املتوىف: املقدمات املمهدات - ٩٤

  .م١٩٨٨ -  هـ ١٤٠٨األوىل، : دار الغرب اإلسالمي، الطبعة

الفرج عبد الرمحن بن عيل بن  جلامل الدين أبو :املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك - ٩٥

حممد عبد القادر عطا، مصطفى عبد : هـ، حتقيق٥٩٧حممد اجلوزي املتوىف سنة 

  .م١٩٩٢ -  هـ ١٤١٢القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل، 

أليب الوليد سليامن بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث : املنتقى رشح املوطأ - ٩٦

 بجوار -هـ، مطبعة السعادة ٤٧٤: جي، األندلسـي، املتوىفالتجيبي القرطبي، البا

ثم صورهتا دار الكتاب اإلسالمي، .  هـ١٣٣٢األوىل : حمافظة مرص، الطبعة

  .الثانية، بدون تاريخ:  الطبعة- القاهرة 

حممد بن أمحد بن حممد عليش، أبو عبد اهللا املالكي : اجلليل رشح خمترص خليل منح - ٩٧

  .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩بدون طبعة :  بريوت، الطبعة–لفكر هـ، دار ا١٢٩٩: املتوىف

دار ،  لشيخ اإلسالم تقي الدين:منهاج السنة النبوية يف نقد كالم الشيعة القدرية - ٩٨

  .بريوت، الكتب العلمية

أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف : منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه - ٩٩

: محد عوض، دار الفكر، الطبعةعوض قاسم أ: هـ، حتقيق٦٧٦: النووي املتوىف

  .م٢٠٠٥هـ،١٤٢٥األوىل 



  
 
 

 

 

 
 

 

٨٣٤ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

أليب زكريا حميي الدين حييى بن رشف : املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج - ١٠٠

 .هـ١٣٩٢الثانية، :  بريوت، الطبعة–النووي، دار إحياء الرتاث العريب 

شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة : هناية املحتاج إىل رشح املنهاج - ١٠١

هـ، دار الفكر، بريوت، ١٠٠٤: هاب الدين الرميل املتوىفش

أيب الضياء نور الدين بن عيل : م، ومعه حاشية١٩٨٤/هـ١٤٠٤طبعة

أمحد بن عبد الرزاق املعروف : هـ، وحاشية١٠٨٧الشرباملسـياألقهري، املتوىف

  ).هـ١٠٩٦(باملغريب الرشيدي 

 بن يوسف بن حممد عبد امللك بن عبد اهللا: هناية املطلب يف درايةاملذهب - ١٠٢

هـ، حققه ٤٧٨: اجلويني، أبو املعايل، ركن الدين، امللقب بإمام احلرمني املتوىف

األوىل، : ّعبد العظيم حممود الديب، دار املنهاج، الطبعة/ د. أ: وصنع فهارسه

  .م٢٠٠٧- هـ١٤٢٨

جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد : النهاية يف غريب احلديث واألثر -١٠٣

طاهر أمحد الزاوى، : هـ، حتقيق٦٠٦ين اجلزري ابن األثري املتوىف سنة الشيبا

  .م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بريوت، -حممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية 

ملحمد بن عيل بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين : نيل األوطار رشح منتقى األخبار - ١٠٤

احلديث، مصـر، عصام الدين الصبابطي، دار : هـ، حتقيق١٢٥٠: اليمني املتوىف

  .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣األوىل : الطبعة

عيل بن أيب بكر بن عبد اجلليل الفرغاين : اهلداية يف رشح بداية املبتدي - ١٠٥

طالل يوسف، دار :هـ، حتقيق٥٩٣: املرغيناين، أبو احلسن برهان الدين املتوىف

 . لبنان– بريوت - إحياء الرتاث العريب 

، الطبعةاألوىل’دار الريان، حجرالبن : هدي الساري مقدمة فتح البخاري - ١٠٦

  .هـ١٤٠٧

: صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي، املتوىف: الوايف بالوفيات - ١٠٧

 بريوت، –أمحد األرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء الرتاث :هـ، حتقيق٧٦٤

 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠:عام النرش

ِالوجيز يف أصول الفقه - ١٠٨
ُ َِ َلعبد الكريم زيدان: ِ َ ْ َ ِ َ ْ الطبع سنة. ْ م، طبع مؤسسة ١٩٨٧َّ

َالرسالة   . بريوت، لبنان- َ

 للعالمة الفقيه اإلمام أيب حممد بن حممد بن :الوجيز يف فقه اإلمام الشافعي - ١٠٩

عيل حممد معوض، وعادل عبد املوجود، : هـ، حتقيق٥٠٥حممد الغزايل املتويف سنة 



  
 
 

 

 

 
 

 

٨٣٥ 

  ت اراا   ولد ااان  
وو ا  ت أ دأ   

 

  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨دار األرقم، بريوت لبنان، الطبعة األوىل 

هـ،  ٥٠٥: أبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس املتوىف: سيط يف املذهبالو - ١١٠

 .هـ١٤١٧األوىل، :  القاهرة، الطبعة–دار السالم 

أبو العباس شمس الدين أمحد بن حممد بن : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان - ١١١

إحسان : هـ، حتقيق٦٨١: إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان الربمكي اإلربيل، املتوىف

 .م١٩٩٤ - ١٩٠٠ بريوت، طبعة –عباس، دار صادر 
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