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Research Summary 

This research titled: Study & review for a manuscripts called “مته الغاية والتقرية 

Muten Al Ghayah WA Al Tagreeb “ written by The judge Abi Shujja (dead in 593 H) ،

from the beginning of " Fasting till the end of Pilgrimage”. The research was split into 

two parts, The first Part: the Study ،including introduction of The judge Abi Shujja and 

the manuscripts “ مته الغاية والتقرية  Muten Al Ghayah WA Al Tagreeb “ that is known “ 

Muten Abi Shujja  The second Part: The Review ،which is include a .“   مته أتي شجاع

review of text from beginning of " Fasting till the end of Pilgrimage” in which a 

comparison was made between the copies of manuscripts available to the researcher and 

elaborate articulation from the point of language and terminology ،to know what the 

author superiority by cross check it with doctrine and identify if there is disagreement in 

the statement within doctrine. Showing the most popular of these opinions, followed 

with the views of the imams in the four schools ،identifying the evidence of each view ،

how it is interrelated and knowing the selected one of these views. 

To this extend ،the most important of what has been reached to through the 

research ،the following: 

Comparison of the four schools in many matters, finds out the reasons for the 

dispute and the evidence and discussions, know the meanings of many of the doctrinal 

terms, level and latest standards. 

The researcher recommends: the necessity of realization of Islamic 

jurisprudence law in all aspects of life. 
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 ةػػػالمقّدم
 ،أعمالنا كسيئات أنفسنا شركر من باهلل كنعوذ ه،كنستغفر  كنستعينو ٫بمده هلل ا٢بمد إف

 شريك ال كحده اهلل إال إلو ال أف كأشهد لو، ىادم فبل يضلل كمن لو، مضل فبل اهلل هيهد من
ان  أف كأشهد لو،  . كرسولو عبده ٧بمدن

ٍُٔنَ } ْصيِ ٌُّ ُُجً 
َ
ََ إاِلَّ َوأ ُٔت ٍُ َ َذقَّ ُتَلاثِِّ َوال َت ٔا اَّللَّ ُل ٔا اتَّ ِ ا اذليَ ٌآ َٓ حُّ

َ
 {يَا أ

(1)
ٔا } . ُل ا انلَّاُس اتَّ َٓ حُّ

َ
يَا أ

ا رَِحااًل َنثرِياً َونَِصاًء َوارَ  ٍَ ُٓ ٌِِْ ا َوَبحَّ  َٓ ا َزوَْح َٓ ٌِِْ َْ َجْفٍس َواِذَدٍة وََخيََق  ٌِ ًْ ِي َخيََلُس ًُ اذلَّ َ بَُّس ٔا اَّللَّ ُل تَّ
ًْ َررِيباً  َ ََكَن َغيَيُْس رَْذاَم إِنَّ اَّللَّ

َ
ِي تََصاَءلَُٔن بِِّ َواأل  {اذلَّ

(5)
.. 

{ ٌَ ََ آ ِي ا اذلَّ َٓ حُّ
َ
َْ يَا أ ٌَ ًْ َو ًْ ُذُُٔبَُس ًْ َوَيْغفِْر ىَُس اىَُس ٍَ ْخ

َ
ًْ أ ْٔاًل َشِديداً يُْصيِْد ىَُس ٔا كَ ُ َ َوكُٔل ٔا اَّللَّ ُل ٔا اتَّ ُِ

ْٔزاً َغِظيٍاً  َ َورَُشََٔلُ َذَلْد فَاَز فَ  {يُِػِع اَّللَّ
(5)

 

 ،بعد أما
 األمػػػور كشػػػر ، ٧بمػػػد ىػػػدم ا٥بػػػدم كخػػػّب تعػػػاىل، اهلل كتػػػاب ا٢بػػػديث أصػػػدؽ فػػػإف

فمػػن فضػػل اهلل تعػػاىل  ،(3)النػػار ُب ضػػبللة ككػػل ضػػبللة، بدعػػة ككػػل بدعػػة، ٧بدثػػة ككػػل دثاهتا،٧بػػ
علػػى عبػػاده أف ىيػػأ ٥بػػم العلػػـو كا٤بعػػارؼ ا٤بتعػػددة الػػٍب تنفػػع العبػػد ُب دينػػو كدنيػػاه، كإف أفضػػلها 
كأجلهػػػػا العلػػػػـو الشػػػػرعيةى فهػػػػي مػػػػن أزكػػػػى ا٤بطالػػػػب كأ٠باىػػػػا، كأجػػػػل مػػػػا صػػػػرفت فيػػػػو األكقػػػػات 

فيو الطاقات، فبفضل أىلها جاءت نصػوص الكتػاب كالسػنة فأشػادت وػم، كرفعػت  كاستنفذت
ٔا   }  :من قدرىمى فقاؿ اهلل سبحانو كتعاىل ُب ٧بكم التنػػزيل وثُو

ُ
ََ أ ِي ًْ َواذلَّ ٌُِِس ٔا  ُِ ٌَ ََ آ ِي ُ اذلَّ يَْرفَِع اَّللَّ

يُوؤَن َخبِوورٌي  ٍَ ووا َتْػ ٍَ ِ ُ ب ًَ َررََحوواٍت ا َواَّللَّ  {اىْػِيْوو
أىػػل العلػػم، كجعػل ٥بػػم أعلػػى  زكػى اهلل . فقػػد (3)

                               

 ( . 115( سورة آؿ عمراف، اآلية رقم )1) 
 ( . 1( سورة النساء، اآلية رقم )5) 
 ( . 11 – 11( سورة األحزاب، اآلية رقم )5) 
( . 1235( كابن ماجة )1113( كالَبمذم )5112( كأبو داكد )535-535/1اإلماـ أٞبد ُب ا٤بسند )( ركاه 3) 

( . ينظر: إركاء الغليل ُب ٚبريج أحاديث منار السبيل، 15/ 5كا٢بديث صححو األلباٍل كما ُب "إركاء الغليل" )
 1313بّبكت، الثانية  –٤بكتب اإلسبلمي ىػ( ، زىّب الشاكيش، الناشر: ا٧1351بمد ناصر الدين األلباٍل )ا٤بتوَب: 

 ـ. 1323 -ىػ 
 (. 11( سورة اجملادلة، من اآلية رقم )3) 
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إف  »فػيهم:  الدرجات، ٤با ٥بم من فضل ٗبا حصلوه من ىذا العلػم الشػري ، كقػد قػاؿ النػيب 
فمػػن أخػػذ بػػو أخػػذ ى إ٭بػػا كرثػػوا العلػػم، إف األنبيػػاء مل يورثػػوا دينػػارا كال درٮبػػا، العلمػػاء كرثػػة األنبيػػاء

 .(1)« ٕبظ كافر
الٍب نوره وا الشرع ا٢بني  علم الفقو اإلسبلمي، فهو من أجل كمن أىم ىذه العلـو الشرعية 

، كأشرفها منزلةى ألنو العلم الذم عليو فهم األحكاـ العملية، كمعرفة التكالي  الشرعية،  العلـو
فيما أمر بو من تكالي   كٛبييز ا٢ببلؿ من ا٢براـ، فبل ٲبكن ألحد أف يصل إىل مراد الشارع 

 كعي دقيق ٤بسائل ىذا العلم، كا٣بوض ُب غمارهى كقد قاؿ النيب شرعية دكف فهم عميق، ك 
يػْرنا يػ ف قِّْهو  ُب الدِّينِ »فيو:   .(5)«م ْن ي رِِد اللرو  بِِو خ 

كقد دؿ ا٢بديث الشري  على ىذه ا٣بّبة ألصحاب الفقو ُب الدين ٤با للفقو من دكر 
كاجباتى فبو يهتدم إىل الطريق عظيم ُب أف يدؿ ا٤بسلم إىل ما لو من حقوؽ كما عليو من 

ا٤بستقيم الذم كاف سببان ُب السعادة ُب دنياه كأخراه، كبو صبلح أمره ُب أكاله كأخراهى لذلك 
زيادة صا٢بان لكل زماف كمكاف  فإف ىذا الدين كعقباه العظيم جاءنا كامبلن ال نقص فيو كال

 فنحمد اهلل سبحانو كتعاىل أكالن كآخران، ، ،
الشريعة ا٢باملْب ٥بذا العلم الشري ، فهؤالء العلماء أفنوا أعمارىم،  كقد زكت نصوص

كبذلوا أكقاهتم، ُب خدمة الفقو اإلسبلمي على اختبلؼ مذاىبهم كا٘باىاهتم الفقهية، كمن 
 أحد عن ا٢بديث بصدد ٫بن الذم ،شجاع أبو القاضيأجل أكلئك األئمة العلماء األجبلء 

 ىذا كاف ك٤با ،"والتقريب الغاية" ٗبًب كا٤بلقب ،اهلل يرٞبو الشافعي اإلماـ فقو ُب مؤلفاتو
 من ٦بموعة برز ىنافعنا علمي ا ٙبقيقنا ٙبقيقو إىل ٰبتاج -النفيس األمة تراث من -الكتاب
 عامة بالفقو ا٤بشتغلْب عند ا٤بًب ىذا ألٮبية كنظرنا و،كٙبقيق كإظهاره األثر ىذا إلخراج الباحثْب
 أدخل لعلي الكتاب ىذا أبواب بعض بتحقيق بدلوم أديل أف أردت ىخاصة الشافعي كبالفقو

                               

(. كا٢بػػديث 5225(، بػػرقم )3/32( أخرجػػو الَبمػػذم ُب "سػػننو"، كتػػاب: العلػػم، بػػاب: فضػػل الفقػػو علػػى العبػػادة، )1)
 (. 5235(، برقم )5/533صححو األلباٍل كما ُب صحيح سنن أيب داكد )

(. 11(، بػرقم )53/ 1خرجو البخارم ُب "صحيحو"، كتاب: العلم، بػاب: مػن يػرد اهلل بػو خػّبا يفقهػو ُب الػدين، )( أ5)
 (. 5535(، برقم )33/ 5كمسلم ُب "صحيحو"، كتاب: الزكاة، باب: ما جاء ُب ا٤بسألة، )
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 من ١بزء ٙبقيقي يكوف سوؼ فلذلك ى(1)«جليسهم وم يشقى ال القـو ىم» : قولو ضمن
 من نسخ ثبلث على حصلت كقد ،ا٢بج كتاب حٌب الصياـ كتاب أكؿ من ا٤ببارؾ ا٤بًب ىذا

 كنسخة ،ب كنسخة ،أ نسخة فجعلت ،ىريةاألز  ا٤بكتبة ٨بطوطات من ا٤بًب ٥بذا ا٤بخطوطات
 .بينها كقابلت ،ج

 :العلمية وقيمتو المخطوط تحقيق أىمية
يعد مًب أيب شجاع من أبدع ما صن  ُب ٨بتصر الفقو، كأٝبع ما أل  فيو على مقدار 

ى كنظرا ألٮبية ىذا الكتاب فقد قاـ ٖبدمتو شرحا كتعليقا كتقريرا كنظما كثّب من األئمة حجمو
 على ال ٚبفى كمنزلة ،الشرعي بالعلم ا٤بشتغلْب عند كبّبة أٮبيو لوـى لذا فإف ىذا ا٤بمًب كاألعبل
 أىل من كثّبنا إف إذ ىاإلسبلمية الببلد ُب العلم لطلبة تدرس الٍب بالكتب نظر أدٌل لو من
 ىافعيالش الفقو بدراسة تعُب الٍب األماكن ُب كخاصة ا٤بًب وذا بالبداءة العلم طلبة يوصي العلم
 إىل للحاجة ٙبقيقو أٮبية تأٌب ىنا فمن ،ا٤بنتهي عنو يستغِب كال ا٤ببتدئ ٰبتاجو ألنو كذلك
 .دراستو كتسهل الفائدة تكتمل حٌب ذلك

 :المخطوط اختيار أسباب
 :أٮبها من أسباب لعدة ا٤بخطوط ىذا اختيار يرجع

 .خاصة بصفة يالشافع الفقو كُب عامة، بصفة اإلسبلمي الفقو ُب ا٤بًب ىذا أٮبية .1
 ُب جاء ما كفق كذلك ا٤بًب ىذا عليها يشتمل الٍب الفقهية ا٤بسائل دراسة ُب الرغبة .2

 كبياف القوؿ الراجح بدليلو. الشافعي ا٤بذىب
ٙبقيقو كدراستو كاالعتناء بوى فإنو على أٮبيتو كنفعو إىل حاجة ىذا ا٤بخطوط إىل  .3

  أنو شديد االختصار.
الٍب ٙبتاج إىل معايرة بلغة عصرية يسهل فهمها ُب ا٤بقادير كاألكزاف  ضكجود بع .4

 العصر ا٢بايل.

                               

 لذكر. ( ، كتاب: الدعوات، باب: فضل ٦بالس ا5223، برقم 3/5123( ركاه مسلم ُب الصحيح )1) 
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 :البحث أىداؼ
 :البحث أىداؼ أىم من

 كفػق منػاىج التحقيػق ا٤بعتمػدة العمل على ٙبقيق ىذا ا٤بخطوط ٙبقيقنا علميػا دقيقنػا -1
 .ُب الدراسات ا٤بنهجية ا١بامعية

ن ناحية اللغة ككذا من دراسة ألفاظ ا٤بخطوط مع التعري  ٤با يلزمو التعري  منها م -2
 ى كذلك لبياف مقصد ا٤بؤل  منها.الشرعي ٥با ناحية االصطبلح

ذكػػر مػػع  دراسػػة مسػػائل ا٤بػػًب دراسػػة فقهيػػة مقارنػػة كٙبريػػر مسػػائل ا٤بػػذىب الشػػافعي -3
 األدلة ا٤بعتمدة ُب ذلك كبياف أكجو االستدالؿ منها. أىم

مػع بيػاف آراء    ُب كبلمػوالتعرض لدراسة بعض ا٤بسائل ا٣ببلفية الٍب أكردىا ا٤بصػن -4
 الفقهاء كأدلتهم فيها.

 .كذلك بعد خدمتو ىذه ا٣بدمة العلمية تسهيل دراسة ىذا ا٤بًب لطبلب العلم -5
اإلسػػػبلمية عامػػػة كمكتبػػػة الفقػػػو  ةتقػػػدَل ىػػػذا التحقيػػػق العلمػػػي ا٤بنهجػػػي إىل ا٤بكتبػػػ -6

 الشافعي خاصة.
 :البحث إشكالية

 ٰبتاجها الٍب الفقهية ا٤بسائل تضمن اعشج أيب للقاضي كالتقريب الغاية مًب ٨بطوط
 كتوضيح ،دقيق بتحقيق كا٣بركج بينها للمقارنة ٤بخطوطاتو فيحتاج ،العصر ىذا ُب الناس
 األمور معرفة ككذلك ،ا٤بسائل بتلك ا٤برتبطة ا٢بديثة كا٤بقاييس ا٤بقادير كمعرفة الفقهية ا٤بسائل
 .الصـو صحة على تأثّبىا كمدل ا٢بديثة الطبية

 كىي ،بتحقيقها فقمت ،األزىرية ا٤بكتبة ٨بطوطات من نسخ ثبلث على كقفت كقد
 :التايل النحو على
 .شافعي 5533/22135 كرقمها األزىرية ا٤بكتبة: كمكاهنا( أ) ٕبرؼ ٥با رمزت كقد: األكىل
 .سطرنا 13 الصفحة كُب صفحة 32 كرقها كعدد

 إدريس بن ٧بمد اإلماـ مذىب على الفقو ُب التقريب كتاب ىذا" : أك٥با ُب ككتب
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 ." آمْب عنو تعاىل اهلل رضي شجاع أيب أٞبد الدين شهاب العبلمة العامل تألي  الشافعي
 سنة القعدة ذم شهر غرة ُب توفيقو كحسن كعونو اهلل ٕبمد ًب" : هنايتها ُب ككتب

 كاملال األستاذ بن الشافعي ا٢بفِب ٧بمد الغِب سيده رٞبة إىل الفقّب كاتبو يد على 1512
 با٤بغفرة ٥بما دعا ك٤بن كلوالديو لو اهلل غفر با٤بخلبلٌب الشهّب العزم علي الشيخ العامل العامل
 ." آمْب ا٤بسلمْب ك١بميع
 .535/331 كرقمها األزىرية ا٤بكتبة: كمكاهنا( ب) ٕبرؼ ٥با كرمزت: الثانية

 .سطرنا 11 الصفحة كُب صفحة 33 كرقها كعدد
 رضي الشافعي اإلماـ مذىب على الفقو ُب شجاع أيب مًب كتاب" : أك٥با ُب ككتب

 ." ًب آمْب عنو اهلل
 ." كا٤بآب ا٤برجع كإليو بالصواب أعلم كاهلل" : هنايتها ُب ككتب

 .شافعي 5333/23153 كرقمها األزىرية ا٤بكتبة: كمكاهنا( ج) ٕبرؼ ٥با كرمزت: الثالثة
 .سطرنا 15 الصفحة كُب صفحة 31 كرقها كعدد
 ."ًب حاؿ كل على هلل كا٢بمد كالكماؿ التماـ على شجاع أبو مًب" : ك٥باأ ُب ككتب
 يد على كسلم كصحبو آلو كعلى ٧بمد سيدنا على اهلل كصلى" : هنايتها ُب ككتب

 ." مطاكع السبلـ عبد الفقّب كاتبو
 :البحث أسئلة

 :التالية األسئلة على اإلجابة البحث ىذا خبلؿ من ٲبكن
 ؟كٙبقيقو لبحثو شجاع أيب مًب اختيار ًب ٤باذا-1
 ا٢بكم على أثر ٥با الٍب – ذلك غّب أك طبية كانت سواء- ا٢بديثة األمور ما-5
 ؟كا٢بج الصياـ أحكاـ ببعض يتعلق فيما الشرعي
 ا٤بتعلقة الكفارات سواء ،باإلطعاـ ا٤بتعلقة الكفارات ُب ا٢بديثة ا٤بقاييس مقدار كم-5
 ؟ا٢بج كتاب أك الصياـ بكتاب
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 :السابقة اتالدراس
 كا٤بكتبات البحوث كمراكز كالعامة، ا١بامعية ا٤بكتبات ُب البحث من جوالت عدة بعد
 من جدا ضئيل عدد إىل إال الوصوؿ من الباحث يتمكن مل االنَبنت، كمواقع االلكَبكنية
ٗبًب الغاية كالتقريب أك أحد الشركح عليو بشكل  ارتبطت الٍب السابقة، كالدراسات ا١بهود
 النحو على السابقة، كالدراسات ا١بهود تلك من الباحث عليو ٙبصل ما عرض كٲبكن. مباشر
 :التايل

 في حل غاية االختصار بثوب عصري : من  األخياركفاية  : "األولى الدراسة
ا٤باجستّب من  درجة لنيل مقدـ ٕبث كىو". نهاية كتاب الجهاد بداية كتاب الجنايات إلى
رَل عفيفي، إىل كلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية، جامعة الباحثة/ كفاء ٠بّب عبد الك
 ـ.5115الّبموؾ، ككاف ذلك لعاـ: 

 :واالختالؼ الشبو أوجو
 ُب يكمن فهو البحث، كموضوع الدراسة ىذه بْب الشبو أكجو عن أما: الشبو أوجو 
 .رةبصورة مباشرة أك غّب مباش قد ارتبط ٗبًب "الغاية كالتقريب" الدراستْب من كبل أف

 ىذه أف ُب يكمن فهو الدراستْب بْب االختبلؼ أكجو عن أما: االختالؼ أوجو 
 البحث موضوع بينما ،تناكلت شرحا من شركح مًب الغاية كالتقريب بثوب عصرم قد الدراسة
 .ٙبقيق مًب الغاية كالتقريب نفسو على الضوء يسلط

 الحسيني الحصني منهج اإلماـ تقي الدين ابي بكر بن محمد : "الثانية الدراسة 
حل غاية  ـ( في كتابو كفاية األخيار في ٜٖٛ - ٕ٘ٗٔالدمشقي المتوفى سنة ) 

، إىل  ٧بمد ٧بمود عليمات/ الباحثا٤باجستّب من  درجة لنيل مقدـ ٕبث كىو". االختصار
 .ـ5115، ككاف ذلك لعاـ: آؿ البيت باألردف، جامعة الدراسات الفقهية كالقانونيةكلية 
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 :واالختالؼ الشبو أوجو
 ُب يكمن فهو البحث، كموضوع الدراسة ىذه بْب الشبو أكجو عن أما: الشبو أوجو 
 .بصورة مباشرة أك غّب مباشرة قد ارتبط ٗبًب "الغاية كالتقريب" الدراستْب من كبل أف

 ىذه أف ُب يكمن فهو الدراستْب بْب االختبلؼ أكجو عن أما: االختالؼ أوجو 
كىو اإلماـ ا٢بصِب ُب  من شركح مًب الغاية كالتقريب مصن  شرح منهج  تناكلت قد الدراسة

 على الضوء يسلط البحث موضوع بينما ،"ُب حل غاية االختصار كتابو "كفاية األخيار
 .ٙبقيق مًب الغاية كالتقريب نفسو

 بداية من ،عصر بثوب االختصار غاية حل في األخيار كفاية : "الثالثة الدراسة 

ا٤باجستّب من  درجة لنيل مقدـ ٕبث كىو". العتق كتاب نهاية إلى حوالذبائ الصيد كتاب
الباحثة/ ديانا عزت خطاب، إىل كلية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية، جامعة الّبموؾ باألردف، 

 ـ.5115ككاف ذلك لعاـ: 
 :واالختالؼ الشبو أوجو

 ُب كمني فهو البحث، كموضوع الدراسة ىذه بْب الشبو أكجو عن أما: الشبو أوجو 
 .بصورة مباشرة أك غّب مباشرة قد ارتبط ٗبًب "الغاية كالتقريب" الدراستْب من كبل أف

 ىذه أف ُب يكمن فهو الدراستْب بْب االختبلؼ أكجو عن أما: االختالؼ أوجو 
 ،كىو كفاية األخيار بثوب عصرم "شرح من شركح مًب "الغاية كالتقريبتناكلت  قد الدراسة
 .ٙبقيق مًب الغاية كالتقريب نفسو على الضوء سلطي البحث موضوع بينما

كبعد إيراد ىذه الدراساتى فقد تبْب أنو ال توجد دراسة من تلك الدراسات السابقة 
ى فجميع ما قد تعلقت ٗبًب "الغاية كالتقريب" بشكل مباشر، كما ىو ا٢باؿ ُب دراسٍب ىذه

ُب ىذا ا٤بقاـ أف ىذه ىي الدراسات كا١بدير بالذكر . ذكر يتعلق بشركح ا٤بًب ال با٤بًب نفسو
ستطعت التحصل عليها بعد ٕبث طويلى كمل أظفر بدراسة كاحدة عنيت بدراسة السابقة الٍب ا
 .ا٤بًب نفسو
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 : التحقيق والدراسة منهج
 ا٣بطوات خبلؿ من كذلك ،الفقهاء آراء بْب ا٤بقارنة ُب التحليلي ا٤بنهج الباحث يتبع

 :التالية
  الٍب استطعت توفّبىا كا٢بصوؿ عليها كىي  ا٤بخطوط نسخ ْبب ا٤بقابلة: أواًل

 النسخ )أ(، )ب(، )ج(.
 التوثيق مع عليها الدليل أذكر اإلٝباع ٧بل ا٤بسائل ُب: ثانًيا. 
 اآلتية باألمور أقـو ا٣ببلفية ا٤بسائل ُب: ثالثًا: 
 .للدراسة ا٤بطركحة ا٤بسائل ُب الشافعي مذىب ٙبرير: أ
 .األخرل ا٤بذاىب أقواؿ ذكر: ب
 .االستدالؿ أكجو بياف مع فريق كل أدلة ذكر: ج
 .مناقشة علمية األدلة مناقشة: د 
 .من بينها ا٤بختار القوؿ بذكر األقواؿ بْب الَبجيح: ػى
 ا الواردة كاآلثار النبوية األحاديث ٚبريج: رابًعا  ا٢بديثية الكتب على ذلك ُب معتمدن

 .أحدٮبا أك الصحيحْب ردي مل ٤با احملدثْب حكم بياف مع ا٤بعتمدة
 عزك اآليات القرآنية مع إثباهتا بالرسم العثماٍل الذم اعتمده العلماء : خامسا

 كذلك اعتمادا على نسخة مصح  ا٤بدينة ا٤بنورة.
 قمت بعمل إٛباـ القيود الناقصة كأجبت على التساؤالت الواردة كالٍب سادسا :

 تطرح نفسها حوؿ العبارات .
 لفاظ كالعبارات الغريبة مع االعتناء بذكر ا٤بعاٍل اللغوية قمت بشرح األ :سابعا

 كاالصطبلحية للمصطلحات الواردة.
 الباحث
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 القسم األوؿ
 الجانب الدراسي

 
 ا٤بذىب كتب بْب ا٤بخطوط كأٮبية ،ا٤بخطوط مؤل  على خبللو من التعرؼ كيتم

 :اآلتيْب ا٤ببحثْب خبلؿ من كذلك ،الشافعي
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 األوؿ المبحث
 التعريف بمؤلف المخطوط

 :ومولده نسبو: أوالً 

 شهاب شجاع أبو ،أٞبد بن ا٢بسْب بن أٞبد الدين شهاب العبلمة الفقيو اإلماـ ىو
 (1)األصفهاٍل الطيب الدين

 أربع سنة كلد فقيل و،ككفات كالدتو تاريخ ُب ا٤بؤرخْب بعض عند اضطراب حصل
 ،ٗبدة ٟبسمائة سنة بعد قيل ككفاتو ،كٟبسمائة ْبكثبلث ثبلث سنة كقيل ،كأربعمائة كثبلثْب
 أرخ األعبلـ ُب (5)الزركلي إف: نقوؿ األمر ىذا كلتوضيح ،كٟبسمائة كتسعْب ثبلث سنة كقيل
 ،كأربعمائة كثبلثْب أربع سنة (5)البجّبمي كالدتو كأرخ ،( ىػ335 – 355) ب ككفاتو كالدتو
: شيخو عن قاؿ شجاع أيب القاضي تلميذ (3)فيالسل ا٢بافظ بينما و،لوفات تارٱبنا يذكر كمل

 ذلك بعد عاش: السلفي قاؿ ٍب ،بالبصرة مائة كأربع كثبلثْب أربع سنة فقاؿ مولده عن كسألتو

                               

كشف ( ، 2/13، د. ت )5تاج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين السبكي، ط. دار ىجر، ط الطبقات الكبرى ( 1) 
( ، 5/1123، مصطفى بن  عبد اهلل كاتب جليب ا٤بشهور باسم حاجي خليفة، مكتبة ا٤بثُب _ بغداد، )الظنوف
 ( 111 -1/112، )13م للمبليْب، طي، دار العل، خّب الدين بن ٧بمود بن ٧بمد بن علي بن فارس الزركلاألعالـ

ق، كنشأ بدمشق، 1511( خّب الدين بن ٧بمود بن ٧بمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي، كلد ُب بّبكت سنة 5) 
أكلع بكتب األدب كتوىل عدة مناصب، لو كتب منها كتاب األعبلـ ككتاب ا١بزيرة العربية ُب عهد ا٤بلك عبد العزيز، 

 ( . 2/521ق ُب الثالث من ذم ا٢بجة )ترجم عن نفسو ُب األعبلـ 1532توَب سنة 
ق، لو كتاب ٙبفة 1551( سليماف بن ٧بمد بن عمر البجّبمي ا٤بصرم الشافعي، قاؿ الزركلي ُب األعبلـ توُب 5) 

 ( . 5/35ا٢ببيب على شرح ا٣بطيب كغّب ذلك )األعبلـ للزركلي 
أٞبد بن ٧بمد إبراىيم سلفة األصبهاٍل ا٤بلقب صدر الدين، أحد ا٢بفاظ  ( ا٢بافظ أبو طاىر أٞبد بن ٧بمد بن3) 

ا٤بكثرين، رحل ُب طلب ا٢بديث كلقي أعياف ا٤بشايخ ككاف شافعي ا٤بذىب، كقصده الناس من األماكن البعيدة، 
 -ة هنار ا١بمعة ك٠بعوا عليو كانتفعوا بو، ككانت كالدتو سنة اثنتْب كسبعْب كأربعمائة تقريبنا بأصبهاف، كتوُب ضحو 

خامس شهر ربيع اآلخر سنة ست كسبعْب كٟبسمائة بثغر اإلسكندرية، كدفن ُب كعلة. )كفيات  -كقيل: ليلة ا١بمعة 
األعياف كأنباء أبناء الزماف، أبو العباس مشس الدين أٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم بن أيب بكر ابن خلكاف البمكي اإلربلي 

 ـ( . 1994بّبكت، ط.  –ىػ( ، دار صادر 681)ا٤بتوَب: 
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 ،يتحققها ال أنو أخب لكنو و،حيات فَبة ُب توُب أنو تشّب ىذه السلفي كعبارة ،أٙبققها ال مدة
 قالو ما كا٤بختار فاألقرب ،كٟبسمائة سبعْبك  ست سنة كانت السلفي ا٢بافظ كفاة أف علمنا
 عن سألو أنو أخب نفسو الوقت كُب تبلميذه من كاف حيث كالدتو تاريخ من السلفي ا٢بافظ
 كالذم ،بالدقة كفاتو تاريخ يتحقق مل كإف حياتو ُب مات شيخو أف إىل كأشار و،كالدت تاريخ
 ذكره ما: أكالن : أمرين إىل عيرج ذلك ُب االضطراب سبب أف - اهلل عند كالعلم- يظهر

 عضو ٱبتل كمل سنة كستْب مائة شجاع أبو القاضي عاش: قاؿ حيث (1)الديريب عن البجّبمي
 ىذه بْب الربط ًب إنو حيث ،" منها بعضو اهلل عصيت ما فقاؿ ،ذلك ُب لو فقيل ئو،أعضا من
 منو فتكوف السلفي فظا٢با ذكره الذم كالدتو تاريخ كبْب عاشها أنو الديريب ذكر الٍب ا٤بدة
 كبلـ ُب أف ذكر قد نفسو البجّبمي أف علمنا ،كٟبسمائة كتسعْب ثبلث ا٤بوىـو الوفاة تاريخ
 كأربعْب سبع سنة القضاء توىل شجاع أبا القاضي أف كذكر ،الديريب كبلـ ٱبال  ما (5)البوالقي
 ك ا٤بصن  ترٝبة بْب باهاالشت من حصل ما: ثانينا و،ككفات حياتو سن مع متبلئم كىذا كأربعمائة
 سنة ا٤بتوَب ،الركذاركرم ٧بمد بن ا٢بسْب بن ٧بمد شجاع أيب الدين ظهّب العادؿ الوزير ترٝبة
 أيب للقاضي ترجم من بعض ألف ىاللقب ُب التشابو حيث ،ىجرية كٟبسمائة كستْب إحدل
 ا٤بصن  أف شهوركا٤ب ،الوفاة تاريخ ُب با٣بلط تسبب ٩با الركذاركرم الوزير ترٝبة ذكر شجاع
 .كزيرنا يكن كمل القضاء توىل

 :ومذىبو حياتو: ثانياً 

 اإلماـ مذىب درس ،بالبصرة كلد فقد ىو أما ،بأصفهاف كجده بعباداف كالداه كلد 
 القاضي" : السلفي ا٢بافظ عنو قاؿ حٌب البصرة مدارس ُب سنة أربعْب على يزيد ما الشافعي

                               

( أٞبد بن عمر الديريب أبو العباس فاضل مصرم، لو ٘بارب ُب الطب، تعلم باألزىر، من كتبو فتح اجمليد لنفع العبيد 1) 
 ( . 1/122ق )األعبلـ للزركلي 1131ككتاب غاية ا٤بقصود ٤بن يتعاطى العقود على ا٤بذاىب األربعة توَب سنة 

 ( مل أجد لو ترٝبة. 5) 
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 .(1)" الشافعي مذىب سنة أربعْب من أزيد لبصرةبا درس الدىر أفراد من ىذا شجاع أبو

 فكاف ،( 331) سنة القضاء فويل ككرعو بعلمو اآلفاؽ ُب شجاع أىب صيت اشتهر
 يقم ا٤بنورة با٤بدينة كأقاـ الدنيا ُب زىد ،الئم لومة اهلل ُب ٱبشى ال الذم العادؿ للقاضي مثاالن 
 الشريفة ا٢بجرة خدمة أحد مات أف إىل ا٤بصابيح كيشعل ا٢بصر كيفرش الشري  ا٤بسجد
 ينزؿ كاف الذم أم ،جبيل باب عند بناه الذم ٗبسجده كدفن ،مات أف إىل كظيفتو فأخذ
 ا١بهة من صاحبها على اهلل صلى الشريفة ا٢بجرة من بالقرب كرأسو  النيب على جبيل منو

 (5)". القريب البقيع جهة كىي الشرقية

 :المؤلف حياة على أثر من تبعو وما الهجري السادس فالقر  في والعلمية السياسية الحياة

 من الدكؿ ُب ٙبصل الٍب كاألحداث ،الكوف ىذا ُب اهلل سنة األحواؿ تغّب أف ٱبفى ال
 يعيشو الذم العصر كإف ،الكونية اهلل سنن من كلو ،كرخاء ،كفقر ،كأمن ،كصراعات حركب
 بأحداث العباسية الدكلة تمر  كقد و،شخصيت كتكوين حياتو ُب بارز دكر لو اإلنساف

 العراؽ كانت فقد ،ىجرية 155 عاـ قيامها من قصّبة فَبة بعد وا ٢بق كضع  كانقسامات
 ،كطوائ  شيع إىل ا٤بسلموف كانقسم ،الداخلية الصراعات فيها كثرت ،العباسية ا٣ببلفة مقر
 اٚبذىم الذين تراؾاأل من ا٤بوايل شوكة كازدادت ،البيزنطيْب شر كتفاقم ،القرامطة خطر فاشتد
 كما ،األمراء إمرة على التنازع كأدل ،سادة أصبحوا أف لبثوا فما ،٥بم حرسنا العباسيوف ا٣بلفاء
 كبسط ىيمنتهم فرض من البويهيوف فتمكن ،الَبكي للنفوذ مناىضة فعل ردة ،فوضى من أعقبو

 سنة إىل ستمركاكا ق553 سنة بغداد مدينة بويو ابن الدكلة معز كدخل ،العراؽ على سلطتهم
 ،كجودىم على للحفاظ فقط رمز ٦برد العباسي ا٢باكم كجعلوا مطلق بشكل كتصرفوا ىػ،331

                               

 ( . 2/13( الطبقات الكبل )1) 
 ( . 1/12، سليماف بن ٧بمد بن عمر البجّبمي ا٤بصرم الشافعي دار الفكر، )تحفة الحبيب على شرح الخطيب( 5) 
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 أشخاص على التعدم عن يتورعوا كمل ،العراؽ ُب ا٤بطلق التصرؼ على بويو بِب سبلطْب كعمل
 كمح الذم كا٤بطيع ،ا٤بستكفي البويهيْب من حكم كقد ،حقوقهم كينتقصوا العباسيْب ا٣بلفاء
 حصلت ٍب ،البويهي العصر هناية حضر الذم كالقادر ،كالطائع ،( ىػ525_553) سنة 53

 اإلسبلمي ا٤بشرؽ على البويهيْب ٧بل السبلجقة فحل ،للخطر بويو بِب نفوذ كتعرض أحداث
 سلطاهنم كمدكا ،آسيا أكاسط ُب السلجوقية الدكلة يقيموا أف األتراؾ كاستطاع ىػ،331 سنة
 سلطانو ٙبت كأدخل خراساف ببلد السلجوقي لبك طغر غزا فقد ،العراؽ إىل الصْب حدكد من
 العباسيْب ا٣بلفاء السبلجقة سبلطْب عامل كقد ىػ،331 سنة بغداد كدخل و،بوي بِب أمبلؾ
 ٰبملوا أف البويهيوف حاكؿ ك٤با ،٥بم البويهيْب معاملة من بكثّب أحسن كانت فقد ،با٢بسُب
 ا٤بستنصر ينصبوا كي ىػ،331 سنة نفسو خلع على اهلل بأمر القائم اهلل عبد العباسي ا٣بليفة
 طغرؿ فأ٪بده السلجوقي بك بطغرؿ القائم فاستنجد و،مكان اهلل بأمر ا٢باكم حفيد الفاطمي
 العراؽ ُب الدكيبلت من عددنا يقيموا أف السبلجقة كاستطاع ىػ،331 آخر ا٣ببلفة إليو كرد بك
 ،الرـك كببلد كالشاـ

 ىػى313 سنة مصاىرة بينهم كصار ،السبلجقة مع العباسي للخليفة الصلة كاستمرت
 يدينوف السبلجقة أف كخاصة ،كاحَباـ بإجبلؿ العباسيْب ا٣بلفاء ٤بعاملة الكبّب األثر لو كاف ٩با

 ككاف ،الصغرل آسيا ُب رائعة انتصارات البيزنطيْب على ٰبققوا أف كاستطاعوا ،السِب با٤بذىب
 ُب الكامل بالنفوذ يتمتعوف ال -السبلجقة من احَباـ من ٯبدكنو ما مع- ْبالعباسي ا٣بلفاء
 عهدىم أكاخر ُب السلجوقي البيت أفراد بْب قاـ الذم النزاع فاستغلوا ،السياسية األمور

 ا٣بليفة ٍب ا٤بسَبشد ا٣بليفة بعده ٍب ا٤بقتدم ا٣بليفة فحاكؿ السلطة من شيء على ليتحصلوا
 ا٤بقتفي إىل ا٣ببلفة آلت حٌب ذلك ٙبقيق يستطيعوا مل لكنهم ىػ،351_  ق353 سنة الراشد
 توُب حٌب إليو يصبو ما كل ٰبقق مل لكنو النجاح بعض فحقق ىػ،333_ق351 سنة

 كبّبنا ركننا العراؽ ُب السلجوقية الدكلة ففقدت ىػ،331 سنة مسعود السلجوقي السلطاف
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 ببعض بعضها السلجوقية القول ربض سياسة كهنج ذلك ا٤بقتفي ا٣بليفة فاستغل فضعفت
 الدكلة فدخلت ،الثالث طغرؿ السلطاف ٗبقتل ق331 سنة العراؽ ُب سلطتهم زالت حٌب

 ا٣ببلفة ضعفت عندما أنو يعلم أف بد كال ىػ،232 عاـ حٌب داـ استقبلؿ فَبة ُب العباسية
 ىػ،525 سنة رمص ُب ٍب ا٤بغرب ببلد ُب الفاطمية ا٣ببلفة فقامت ا٣بلفاء تعدد ،العباسية
 قضى حٌب الفاطمية الدكلة كاستمرت ىػ،511 سنة باألندلس الثانية األموية ا٣ببلفة كقامت
 خلفاء ككاف ،السنية العقيدة كاعتمد ،مذىبها كعلى عليها األيويب الدين صبلح السلطاف
 :التايل النحو على ا٥بجرم السادس القرف خبلؿ العباسية الدكلة

 .( ىػ315 – ىػ321) أٞبد العباس وأب: باهلل ا٤بستظهر – 1

 ( ىػ353 - ىػ315) :ا٤بستظهر بن الفضل منصور أبو ،باهلل ا٤بسَبشد – 5

 ( ىػ351) :ا٤بسَبشد بن منصور جعفر أبو ،باهلل الراشد – 5

- ىػ351) الراشد عم – ا٤بستظهر بن ٧بمد اهلل عبد أبو ،اهلل ألمر ا٤بقتفي – 3
 ،( ىػ333

 .( ىػ322 - ىػ333) :ا٤بقتفي بن يوس  ا٤بظفر بوأ ،باهلل ا٤بستنجد – 3

 ( ىػ313 – ىػ322) :ا٤بستنجد بن ا٢بسن ٧بمد أبو. اهلل بأمر ا٤بستضيء – 2

 ( ىػ255 - ىػ313) :ا٤بستضيء بن أٞبد العباس أبو ،اهلل لدين الناصر – 1

 فكا ما بسبب ىالعباسي العصر بداية ُب العلمية النهضة ازدىرت أنو إىل ىنا كنشّب
 العصور أكثر من العباسي العصر كيعد ،ا١بانب ٥بذا كتشجيع اىتماـ من ا٣بلفاء يوليو

 التأثر فإف ضع  من العباسية بالدكلة حل ما كمع ،كاألدب كالثقافة بالعلم ازدىارنا اإلسبلمية
 ك ،كا٤بصنفات ا٤بؤلفات فكثرت ،كالتعلم العلم ٫بو كثّب اندفع بل كبّبنا يكن مل بالضع 
 مواد كاتسعت ،الكتاتيب كتسمى الكرَل كالقرآف كالكتابة القراءة الصغار لتعليم دارسم أسست
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 أسست ا٥بجرم ا٣بامس القرف كُب ،ا٤بساجد ُب تعقد كانت الٍب العلماء حلقات ُب التعليم
 ا٢بسن علي أبو الوزير أسسها ،ا٢باضر عصرنا ُب ا١بامعات تشبو الٍب العالية النظامية ا٤بدارس
 نشر كقد ،ا٤بلك بنظاـ يلقب كاف الذم ىػ،323 سنة ا٤بتوَب الطوسي إسحاؽ نب علي بن
 كالبصرة كنيسابور أصفهاف ُب ا٤بدارس ىذه أسس ،كا١بماعة السنة أىل مذىب على العلم
 كأبو ىػ،313 سنة ا٤بتوَب الغزايل حامد أيب مثل العلماء كبار بعض فيها كدرس ،كبغداد
 ىػ،315 سنة ا٤بتوَب التبيزم كا٣بطيب ىػ،332 سنة ا٤بتوَب الشّبازم علي بن إبراىيم إسحاؽ
 العقيدة األزىر ُب اعتمد أيضنا ا٥بجرم السادس القرف كُب ىػ،331 سنة ا٤بتوَب ا١بوزم كابن
 كإ٭با ،بتوسع كاألحداث األمور ذكر ىنا ا٤براد كليس ،الفاطمية الدكلة على قضي ما بعد السنية
(1)الزمنية ا٢بقبة تلك ُب ا٤بهمة األمور لبياف اإلٝباؿ سبيل على إشارات ىي

. 

 :مؤلفاتو: ثالثًا

 أىب القضاة لقاضي( اإلقناع) شرح إال منها إلينا يصل مل أنو إال كثّبة مؤلفات لو
 .( شجاع أىب مًب) أك ،( التقريب غاية) :ا٤بسمى ،( االختصار كغاية) ى(5)ا٤باكردم ا٢بسن

 

                               

_ طقوش، ٧بمد  2001، ٢1بسن إبراىيم، مصر: مكتبة النهضة ا٤بصرية، ط  1/80، النظم اإلسالمية( انظر: 1) 
ـ _ ٧بمود، حسن أٞبد  ك الشري ، أٞبد 2009، 7، دار النفائس، ط1/238، تاريخ الدولة العباسيةسهيل، 
ـ، 1995، القاىرة: دار الفكر العريب، د. ط، 444_1/401العالم اإلسالمي في العصر العباسي، إبراىيم، 

الحضارة اإلسالمية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لها ا٤بيداٍل، عبد الرٞبن بن حسن الدمشقي، 
تاريخ الفكر العربي إلى أياـ ـ، فركخ، عمر، 1998، دمشق: ط. دار القلم، 1، طلمحات من تأثيرىا في األممو 

 ـ( . 1983، بّبكت: دار العلم للمبليْب، 4، طابن خلدوف
( ا٤باكردم: علي بن ٧بمد جيب، أبو ا٢بسن ا٤باكردم، أقضى قضاة عصره، من العلماء الباحثْب، أصحاب التصاني  5) 

ق، كانتقل إىل بغداد من كتبو األحكاـ السلطانية كا٢باكم، كتوُب سنة 523ثّبة النافعة، كلد ُب البصرة سنة الك
، د. ـ، ط دار العلم للمبليْب، 551/ 3ق، 1532ق. )األعبلـ، خّب الدين بن ٧بمود بن ٧بمد الزركلي ا٤بتوَب 331
 ـ( 5115، 13ط 
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 :وػػػوفات

 سنة بعد سنة ا٤بختار الصحيح على شجاع أبو أٞبد بن سْبا٢ب بن أٞبد اإلماـ توُب
 .(1)كاسعةن  رٞبةن  اهلل فرٞبو العلم ُب حياتو قضى كقد ،ٟبسمائة

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               

، د. ـ، دار ىجر، د. ت، 5اج الدين عبد الوىاب بن تقي الدين، طللسبكي، ت 2/13( انظر: الطبقات الكبل 1) 
، 5/1123حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهلل كاتب جليب القسطنطيِب، كش  الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف 

، د. ـ، ط 1/112/111ـ، الزركلي، خّب الدين بن ٧بمود بن ٧بمد، األعبلـ 1331د. ط، بغداد: مكتبة ا٤بثُب، 
، 3/13ـ، ا٢بموم، أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الركمي، معجم البلداف، 5115، 13لعلم للمبليْب، ط دار ا
، 13/51ق، الذىيب، أبو عبد اهلل ٧بمد بن أٞبد بن عثماف، سّب أعبلـ النببلء، 1333، بّبكت: دار صادر، 5ط

ن أبيك بن عبد اهلل، الواُب ـ. ، الصفدم، صبلح الدين خليل ب1323ق، 1313، 5د. ـ، ط الرسالة، ط 
ـ، ابن خلكاف، أبو العباس مشس الدين أٞبد بن ٧بمد بن 5111، د. ط، بّبكت: دار إحياء الَباث، 5/3بالوفيات 

، د. ط، بّبكت: دار صادر، 3/153إبراىيم بن أيب بكر البمكي اإلربلي، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، 
د بن ٧بمد بن أٞبد بن ٧بمد بن إبراىيم سلفة األصفهاٍل، معجم السفر، ـ( ، السلفي، أبو طاىر أٞب1333
 ، د. ط، مكة ا٤بكرمة: ا٤بكتبة التجارية، د. ت. 1/53-53
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 المبحث الثاني
 التعريف بمتن الغاية والتقريب وأىميتو

 :متنبال التعريف: أوالً 
 قاؿ ،االختصار غاية: أيضنا لو كيقاؿ شجاع أيب مًب أك ،كالتقريب الغاية مًب يسمى

 بعض ُب يوجد أنو كاعلم" : التقريب ألفاظ شرح ُب اجمليب القريب فتح كتابو ُب (1)الغرابيلي
 من كىو ،(5)" االختصار بغاية كتارةن  ،بالتقريب تارةن  تسميتو خطبتو غّب ُب الكتاب ىذا نسخ
 ." الشافعي الفقو وفمت

 :تأليفو سبب: ثانًيا
 اإلماـ مذىب على الفقو ُب ٨بتصرنا يعمل أف ُب أصدقائو بعض سؤاؿ على بناءن  ألفو
 ا٤ببتدئ على كليسهل درسو ا٤بتعلم على ليقرب ىاإلٯباز كهناية االختصار غاية ُب الشافعي
 ىذا كأل  كذل إىل فأجاب ،ا٣بصاؿ كحصر التقسيمات من فيو يكثر كأف و،حفظ

 .(5)ا٤بختصر
 :ومميزاتو والتقريب الغاية متن أىمية: ثالثاً 

 .الشافعي ا٤بذىب ُب الرفيعة كا٤بنزلة العالية ا٤بكانة صاحب اإلماـ ىو مؤلفو_ 1
 .كناظم أللفاظو ك٧برر شارح بْب االعتناء غاية بو اعتنوا الشافعية علماء أف_ 5

                               

 لي. كلد ُِب ( ٧ب  مرد بن ق اسم بن ٧ب  مرد بن ٧ب  مرد الشرْمس، أ ب و عبد اهلل اْلغ زِّم ٍبر القاىرم الشراِفِعي ك يعرؼ بِاْبن الغرابي1) 
يث، ر ج ب ٙب ِْقيقا سنة تسع ك ٟبسْب ك ٜب  ا٭بِائ ة تػ ْقرِيبنا بغزة ك ن ش أ و ا فحفظ اْلق ْرآف، كالشاطبية، كا٤بنهاج، كألفية ا٢ب دِ 

كالنحو، كمعظم ٝبع ا١بْ و اِمع ك غّب ذ ِلك، كٛبيز ُب اْلف ن وف كأشّب إِل ْيِو بالفضيلة كالسكوف كالديانة كاْلعقل. )الضوء 
مع ألىل القرف التاسع، مشس الدين أبو ا٣بّب ٧بمد بن عبد الرٞبن بن ٧بمد بن أيب بكر بن عثماف بن ٧بمد البل

 بّبكت، د. ت( .  –ىػ( ، منشورات دار مكتبة ا٢بياة 315السخاكم )ا٤بتوَب: 
ـ _ بّبكت، ، أبو عبد اهلل ٧بمد بن قاسم بن ٧بمد بن ٧بمد الغرابيلي _ دار ابن حز فتح القريب المجيب( 5) 

(1/13 . ) 
 _ ط عامل الكتب. 1/2( مًب أيب شجاع ا٤بسمى الغاية كالتقريب، أٞبد بن ا٢بسْب بن أٞبد، أبو شجاع، 5) 
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 :يلي ما شجاع أبي متن مميزات أىم ومن
 حفظو للمبتدئْب يسهل ٨بتصر مًب بأنو شجاع أيب مًب امتاز فقد ،٨بتصر مًب _1
 فإٍل" : شرحو مقدمة ُب تعاىل اهلل يرٞبو(1)العيد دقيق بن القشّبم الفتح أبو قاؿ و،كإدراك
 إىل فينحط   الكل   يَبؾ ال أف ،اإلماـ رتبة إىل الَبقي على األياـ تساعده ال من على مشّب

 العلماء صن  كقد ،األحكاـ أصوؿ على يشتمل ٨بتصر بكتاب يقنع فكأ ،العواـ حضيض
 ا٤بباٍل ُب حجمنا ا٤بختصرات فأقل ،األفهاـ مراتب على ك٨بتصرات مطوالت عنهم اهلل رضي
( شجاع أبو) األصبهاٍل الطيب أبو الفقيو صنفو الذم التقريب كتاب ،للمعاٍل ٝبعنا كأكثرىا
.. "(5). 

 :تعاىل اهلل رٞبو (5)الشربيِب ا٣بطيب قاؿ. ىبا٤بذ أتباع بْب مشهور_ 5
ا ٧ب اِسن من طرفان  فػ ن ْذك ر"   قد تػ ع اىل   اهلل ِإف فػ نػ ق وؿ اْلم ْقص ود ُب  الش ر كع قبل اْلكتاب ى ذ 

 ،ِٕبِْفظ ِإمرا ىأ كالن  كيقرؤه ِإالر  متعلم من ف قل ِبوِ  النػرْفع ف عم تصنيفو ُب  نِيرتو خلوص م ؤ لفو من علم
ل ة ذ ِلك ف ِفي اْلعلم اء من كثّب بشرحو اعتُب ك قد ،ٗبطالعة ك ِإمرا  اْلعلم اء من ك اف   أ نو على دال 

 .(3)" تػ ع اىل   اهلل ك جو بعلمهم القاصدين العاملْب
                               

 ( ابن دقيق العيد ىو: تقي الدين ٧بمد بن علي بن كىب القشّبم ا٤بشهور بػ )دقيق العيد( فقيو شافعي ٧بقق، كلد1) 
 كأتقنو، فيو كبرع السبلـ، عبد بن العز على الشافعي ا٤بذىب تلقى ٍب أبيو، ىعل ا٤بالكي ا٤بذىب كتلقى ،253  سنة
 رٞبو توُب اإل٤باـ، ٠باه كتاب ُب اختصره كقد( اإلماـ) كتاب ا٢بديث ُب كلو األصوؿ، فقو ُب كشركح مصنفات لو
 . ىػ115 سنة اهلل
 ( . 5/115) ا٤براغي، مصطفى اهلل بدع ،األصوليين وطبقات ،( 3/511) للسبكي، الكبرى الشافعية طبقات: انظر

 . أطلس دار. ط شاىْب، سبلـ بن صبم. ت ،1/29 العيد، دقيق ابن التقريب، شرح ُب اللبيب ٙبفة( 5) 

 تصاني  لو القاىرة أىل من مفسر شافعى فقيو الشربيِب، با٣بطيب ا٤بعركؼ الدين مشس الشربيُب أٞبد بن ٧بمد ىو( 5) 
 اإلعانة ُب ا٤بنّب السراج"ك" شجاع أىب ألفاظ حل ُب اإلقناع"ك ،"الطالبْب منهاج شرح َب اجاحملت مغُب" منها: كثّبة
 شذرات ُب ترٝبتو انظر ػ ق 311 عاـ اهلل رٞبو توُب كغّبىا،" ا٣ببّب ا٢بكيم ربنا كبلـ معاٍل بعض معرفة على

 كثّب، ابن دار الفبلح، أبو نبليا٢ب العكرم العماد ابن ٧بمد بن أٞبد بن ا٢بي عبد ،ذىب من أخبار في الذىب
 دار البغدادم، الياباٍل أمْب ابن ٧بمد بن إ٠باعيل ،المصنفين وآثار المؤلفين أسماء العارفين وىدية ،( 11/321)

 ٧بمد بن ٧بمد الدين ٪بم ،العاشرة المئة بأعياف السائرة والكواكب ،( 5/531) بّبكت، – العريب الَباث إحياء
 ( . 3/ 1" )شجاع أبي ألفاظ حل في اإلقناع: "انظر( . 5/15) علمية،ال الكتب دار الغزم،

 ( . 12/ 1" )شجاع أبي ألفاظ حل في اإلقناع: "انظر( 3) 
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 .العبارة دقيق -5
" : تعاىل اهلل رٞبو (1)الشربيِب ا٣بطيب قاؿ. كاأللغاز التعقيد من ٱبلو العبارة سهل_3

 بن ا٢بسْب بن أٞبد كالدين الدنيا شهاب الفهامة البحر ا٢بب العبلمة العامل اإلماـ تصر٨ب إف
 الفقو ُب ٨بتصر أبدع من كاف ٤با ،االختصار بغاية ا٤بسمى شجاع بأيب الشهّب األصفهاٍل أٞبد
 .(5)" أل  حجمو مقدار على فيو لو موضوع كأٝبع ،صن 

 .اتا٤بختصر  شأف كىذا الدليل ذكر من ٱبلو -3
ا ترتيبنا مرتبة ا٤بسائل_ 2  كالسنن كالواجبات كاألركاف الشركط بذكر تفصيلو مع ،جيدن
 .كا٤ببطبلت كا٤بكركىات كاحملرمات

 ىكنظمنا ٙبشيةن  ك كشرحنا دراسةن  ،كغّبىم الشافعية من ا٤بتأخركف بو عِب فقد لذلك
 ٗبا كمعرفتهم عندىم قدره بللة١ب إال بو اعتنوا كما ه،فوائد ككثرة علمو غزارة من عرفوه ٤با كذلك
 .التحقيق من تضمنو

 :المذىب في المتن منزلة: رابعاً 
 ا٣بطيب كبلـ ذكر تقدـ كقد ،الشافعية بْب ا٤بتداكلة ا٤بشهورة ا٤بعتمدة الكتب أحد 
 كإما ٕبفظ إما كيقرؤه إال متعلم من قل كأنو و،بشرح العلماء من كثّب اعتناء من الشربيِب
 .(5)ٗبطالعة
 :الكتاب في المؤلف منهج: اً خامس

 ،ا٤بعُب ككماؿ العبارة إٯباز يتضمن دائمنا كا٤بختصر ،الفقهية ا٤بختصرات من الكتاب
 الصـو_  الزكاة_  الصبلة_  الطهارة كتاب: ىي كتابنا عشر ستة إىل كتابو ا٤بؤل  قسم كقد
 من بو يتعلق كما النكاح_  كالوصايا الفرائض_  ا٤بعامبلت من كغّبىا البيوع_  ا٢بج_ 

_  كالرمي السبق_  كالذبائح الصيد_  ا١بهاد_  ا٢بدكد_  ا١بنايات_  كالقضايا األحكاـ
 .العتق_  كالشهادات األقضية_  كالنذكر األٲباف

                               

 11 صفحة ُب ترٝبتو سبق( 1) 

 ( . 3/ 1" )شجاع أبي ألفاظ حل في اإلقناع: "انظر( 5) 

 ( . 3/ 1) السابق، ا٤برجع: انظر( 5) 
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 اشتمل فبينما ،آلخر كتاب من الفصوؿ عدد ٱبتل  ،فصوؿ إىل كتاب كل قسم ٍب
 .فصلْب على كالوصايا ئضالفرا كتاب اشتمل فصبلن  كعشرين ستة على البيوع كتاب

 ركاية كاعتمد ،للخبلؼ يتعرض كمل األدلة عن ٦بردة الفركع أحكاـ ا٤بؤل  ذكر كقد
 إنو إال الكتاب مسائل أكثر ُب ا٤بذىب كافق كقد ،غالبنا ا٤بذىب ُب الراجحة كىي كاحدة
 ،اموضعه ُب عليها نبهت كقد ،قليلة كىي ،ا٤بًب مسائل بعض ُب ا٤بذىب من ا٤بعتمد خال 
 كذكر ،حدة على ا٤بكركىات كذكر ،حدة على احملرمات فذكر التقسيمات من فيو كأكثر

ا ترتيبنا ا٤بسائل كرتب ،حدة على ا٤ببطبلت كذكر ،حدة على ا٤بستحبات  ٍب األركاف فذكر ،جيدن
 .كىكذا كالشركط الواجبات بذكر أتبعها

 :شروحو: سادًسا
 ا٢بسيِب ٧بمد بن بكر أيب تألي  ،" االختصار غاية حل في األخيار كفاية_ " 1
 .تعاىل اهلل رٞبو( ىػ253) ا٤بتوَب(1)الشافعي الدمشقي ا٢بصِب
 غاية شرح ُب ا٤بختار القوؿ أك التقريب ألفاظ شرح في المجيب القريب فتح_ 5
 اهلل رٞبو( ىػ312) سنة ا٤بتوَب (5)الغرابيلي الغزم قاسم بن ٧بمد اهلل عبد أليب ،االختصار
 بغاية كتارة بالتقريب تارة تسميتو ا٤بًب نسخ بعض ُب يوجد ألنو ىاال٠بْب وذين اهك٠ب ،تعاىل

 كىو مطبوع كعليو حواش  منها:.ا٤بقدمة ُب ذلك ذكر كما االختصار
)حاشية الفوائد العزيزية على شرح الغاية البن قاسم( للشيخ علي بن أٞبد العزيزم  -أ
 ىػ، كىو ٨بطوط.1111ا٤بتوَب سنة 
 ىػ.1111لعبد الب األجهورم ا٤بتوَب سنة  حاشية -ب
)حاشية الِبماكم على شرح الغاية البن قاسم الغزم( للشيخ برىاف الدين إبراىيم  -ج

 ىػ، كىو مطبوع، كعليها تقرير للشيخ األنباٍل.1112البماكم ا٤بتوَب سنة 
اىيم )حاشية الباجورم على شرح ابن قاسم الغزم على مًب أيب شجاع( للشيخ إبر  -د

                               

 لو دمشق، أىل من كرع فقيو الدين، تقي ا٢بصِب، ا٢بسيِب معلى بن حريز بن ا٤بؤمن بدع بن ٧بمد بن بكر أبو( 1) 
 ( . 5/23 للزركلي األعبلـ) ق253 سنة توَب اإلحياء أحاديث كٚبريج األخيار كفاية منها كثّبة تصاني 

 ( 12) ص ُب ترٝبتو سبق( 5) 
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 ىػ، ُب ٦بلدين، كىو مطبوع.1511الباجورم ا٤بتوَب سنة 
)قوت ا٢ببيب الغريب على فتح القريب اجمليب( حملمد بن عمر نوكم ا١باكم  -ىػ

 ىػ.351ا٤بنوُب ا٤بتوَب سنة 
 طبع ،(1)البغا ديب مصطفى للدكتور"  والتقريب الغاية متن أدلة في التذىيب_" 5

 .( ىػ1532) سنة ارمالبخ اإلماـ دار نشر ،دمشق ُب
، كىو من ىػ115، ا٤بتوَب: ، البن دقيق العيدتحفة اللبيب في شرح التقريب -3

 ٙبقيق: صبم شاىْب، أصدرتو دار أطلس للنشر كالتوزيع، بدكف تاريخ.
( لتقي الدين أيب بكر بن قاضي عمدة النظار في تصحيح غاية االختصار) -3

شار فيو إىل مواضع اختبلؼ الشيخْب الرافعى ىػ، ٍب ٣ب صو كأ352عجلوف ا٤بتوَب سنة 
 كالنوكل.
( للشيخ شهاب الدين أيب ا٣بّب أٞبد بن ٧بمد بن عبد السبلـ ا٤بعركؼ اإلقناع) -2

ىػ، كىو شرح كبّب اختصر منو شرحان آخر ٩بزكجان بفقو منق ح ك٠باه 351با٤بنوُب ا٤بتوَب سنة 
 )تشني  األ٠باع ٕبل ألفاظ ٨بتصر أىب شجاع(.

                               

ـ... كنشأ وا كترعرع،  1352ػ حي ا٤بيداف ػ عاـ ( مصطفى ديب البغا ا٤بيداٍل الدمشقي الشافعي، كلد بدمشق 1) 
ـ، 1325ٚبرج من معهد التوجيو اإلسبلمي، درس ُب كلية الشريعة ٔبامعة دمشق، ٤بدة أربع سنوات، كٚبرج منها عاـ 

ـ، درس مادة الَببية 1313ٍب حصل على ا٤باجستّب، كالدكتوراه من كلية الشريعة ٔبامعة األزىر، كذلك ُب عاـ 
ية للمرحلة الثانوية، ٗبحافظة ا٢بسكة، ٤بدة سنتْب، ك٧بافظة السويداء، ٤بدة سنتْب أيضا أك تزيد، ٍب ُب اإلسبلم

ـ، ٍب 5111ػوحٌب عاـ:  1312ثانويات دمشق، ٍب عْب مدرسنا ُب كلية الشريعة ٔبامعة دمشق، كذلك من عاـ: 
ـ( ، كما درس ُب كلية الشريعة ٔبامعة 5113ػ  5111تعاقد مع كلية الشريعة ٔبامعة قطر، ٤بدة ٟبس سنوات: )

ـ( ، ٝبع الشيخ حفظو اهلل، بْب التألي  كالتحقيق، كينصح بالتحقيقى 5112الّبموؾ بإربد ُب األردف ٤بدة سنة: )
 ألنو أكثر فائدة، لو عدة مؤلفات منها: 

 ػ التذىيب ُب أدلة مًب الغاية كالتقريب. 1
 ػ أصوؿ الفقو: دراسة عامة. 5
 الَببوية ُب علم أصوؿ الفقو.  ػ ا١بوانب5
ٝبادل الثانية  11)كتب ىذه الَبٝبة فياض العبسوكىي مستفادة مباشرة من صاحبها ُب لقاء معو، بتاريخ يـو السبت  

 ( . 5112/  2/ 51ىػ / ا٤بوافق لػ 1353



 

-  23 - 

ىػ كىو 315( لويل الدين البصّب، فرغ  من تأليفو سنة  النهاية في شرح الغاية) -1
 مطبوع حققو ٦بموعة من أساتذة األزىر الشري ، كراجعو ٧بمد ٧بيي الدين عبد ا٢بميد.

( للشيخ ٧بمد الشِّربيِب ا٣بطيب ا٤بتوَب سنة اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) -2
 ليو حواش  منها: ىػ، ُب جزأين، كىو مطبوع، كع311

اجمليب ٗبا يتعلق بكتاب إقناع ا٣بطيب( أليب الفيض عبد الرٞبن  اللطي )فتح  -أ
 ىػ، ُب ٦بلد.1123األجهورم ا٤بتوَب سنة 

)كفاية اللبيب ُب حل شرح أيب شجاع للخطيب( كت عرؼ ٕباشية ا٤بدابغي للشيخ  -ب
 لدين، كىو مطبوع.ىػ ُب ٦ب1111حسن ا٤بنطاكم الشهّب با٤بدابغي ا٤بتوَب سنة 

)حاشية الشيخ عبد اهلل النباكم على شرح ا٣بطيب ُب ٦بلدين، كىو مطبوع. فرغ  -د
 ىػ.1531من تألي  سنة 

)تقرير الشيخ عوض بكمالو، كبعض تقارير للشيخ إبراىيم الباجورم ا٤بتوَب سنة  -ىػ
 ىػ كلغّبه من األفاضل( ُب ٦بلدين، كىو مطبوع.1511
( ألٞبد بن القاسم العب ادم ا٤بتوَب ف مخّبات غاية االختصارفتح الغّفار بكش) -3
 ىػ ُب ٦بلدين.333سنة 

 كأٞبػػد. ق 225 سػػنة ا٤بتػوَب (1)األبشػػيهي أٞبػػد: مػنهم العلمػػاء مػػن ٦بموعػة نظمػػو كمػا
 بػػن ٰبػػٓب الػػدين شػػرؼ الشػػيخ نظػػم كأشػػهرىم ..ق 351 سػػنة ا٤بتػػوَب ،(5)ا٤بنػػوُب السػػبلـ عبػػد بػػن

                               

ل الغربية ٗبصر كلد فيها، ( شهاب الدين ٧بمد بن أٞبد بن منصور األبشيهي أبو الفتح، نسبتو إىل " أبشويو " من قر 1) 
رحل إىل القاىرة مرارنا، كىو صاحب ا٤بستطرؼ ُب كل فن مستطرؼ، كلو كتاب أطواؽ األزىار ُب الوعظ ٦بلداف، 

 ( . 5115، 13، دار العلم للمبليْب، ط3/555ق.( . األعبلـ للزركلي 235توَب سنة 
ألصل، القاىرم، الشافعي كيعرؼ بابن عبد السبلـ " ( أٞبد بن ٧بمد بن ٧بمد بن عبد السبلـ بن موسى ا٤بنوُب ا5) 

شهاب الدين أبو ا٣بّب "، كلد ُب منوؼ، من تصانيفو البدر الطالع من الضوء البلمع ألىل القرف التاسع للسخاكم، 
كتذكرة العابد ُب شرح مقدمة الزاىد، كالفيض ا٤بديد ُب أخبار النيل السعيد شرح ٨بتصر أيب شجاع ُب فركع الفقو 

، عمر بن رضا بن ٧بمد راغب بن 5/131ق. )معجم ا٤بؤلفْب  351لشافعي ٠باه اإلقناع، كلو نظم كنثر، توَب سنة ا
 ق، بّبكت: مكتبة ا٤بثُب _ دار إحياء الَباث العريب، د. ط، د. ت( 1312عبد الغِب كحالة الدمشقي ا٤بتوَب سنة 
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 رٞبػو( ىػػ231) سػنة ا٤بتػوَب (1)بػالعمريطي الشهّب عمّبة بن رمضاف بن موسى الدين نور الشيخ
 (5)."التقريب غاية نظم ُب التدريب هناية"  ٠باه ،تعاىل اهلل

 :مطلعو في قاؿ
يػْر   لِْلِعْلمِ  اصطفى قد الذم هلل ا٢بمد ْلِقوِ  خ   ش ررف ا ك   خ 
 األ ن اـِ  ض لِ أ فْ  النريبِّ  ع ل ى السربل ـِ  ك   الصربل ةِ  أ ْفض ل   ك  

 ِحْزبِوِ  ك   ك لِِّهمْ  ك التراِبِعْب    ص ْحِبوِ  ك   آلِوِ  ك   ٧ب  مرد  
يػْر   ف الِعْلم   ذ ا بػ ْعد   ك    الشراِفِعي اإِلم اـِ  ِفْقو   ِسيرم ا ال   ر اِفعِ  خ 
 ْصط ف ى ع مِّ  اْبن   فػ ه و  

دْ  ك مل ْ  ا٤ب  ٦ب ْت ِهدْ  قػ ر ْيش   ِمنْ  ن ِظّبنا ل و   ...٪بِ 
 :ىؤالء كمن كهتذيبو الكتاب باختصار العلماء من العديد قاـ اكم

 النظار عمدة": كتابو اسم( ىػ 352) :سنة ا٤بتوَب (5)( عجلوف) قاضي بن بكر أبو 
 ."االختصار غاية تصحيح ُب

 

 

 

                               

طي: فقيو شافعي ، من العلماء، من قرية عمريط، لو كتب، ( ٰبٓب بن موسى بن رمضاف بن عمّبة، شرؼ الدين العمري1) 
منها " تسهيل الطرقات " ُب نظم الورقات ُب األصوؿ، ك " الدرة البهية " نظم األجركمية، ك " التيسّب "نظم 

 ق( . )األعبلـ، خّب الدين بن ٧بمود بن322التحرير، ُب الفقو، ك "هناية التدريب " نظم غاية التقريب، توُب بعد 
 5115 -ىػ( ، دار العلم للمبليْب، ط. ا٣بامسة عشر ٧1532بمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )ا٤بتوَب: 

 ـ( . 
 ( . 1/312، عبد العزيز بن إبراىيم بن قاسم، دار الصميعي _ الرياض، )الدليل إلى المتوف العلمية( 5) 
لدين بن قاضي عجلوف الزرعي الدمشقي، فقيو انتهت إليو ( أبو بكر بن عبد اهلل بن عبد الرٞبن أبو الصدؽ تقي ا5) 

رياسة الشافعية ُب عصره، مولده ككفاتو بدمشق، كاف شديد اإلنكار على ما ٱبال  ظاىر الشرع من أعماؿ الصوفية، 
ق. 352لو إعبلـ النبيو ٗبا زاد على ا٤بنهاج من ا٢باكم، كالبهجة كالتنبيو، كقد ك  بصره ُب أكاخر أيامو، توَب سنة 

 ـ( . 5115، 13، دار العلم للمبليْب، ط5/21)األعبلـ للزركلي 
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 القسم الثاني 

 الجانب التحقيقي

 ...............(3)الصياـ وجوب (5)وشرائط ...( ٕ) الصياـ (1)كتاب

                               

 ،( الباء كضم التاء كسكوف الكاؼ بضم) ككتب ،( كالباء كالتاء الكاؼ بضم) كتب كٝبعو مكتوب، ٗبعُب كتاب( 1) 
 ٞباد نب إ٠باعيل نصر أبو ا١بوىرم،. )٘بمعت أم كالكاؼ التاء بفتح: ا٣بيل تكتبت: يقاؿ ا١بيش: كالكتيبة
/ 1 ـ،1987/ق1407 للمبليْب، العلم دار: بّبكت) ،4ط ،العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح الفارايب،

 اهلل رٞبهم كالعلماء بعض، إىل بعضها كلماتو كانضماـ حركفو الجتماع كتابنا الكتاب ك٠بي( . 209_208
 معجم الرٞبن، عبد ٧بمود: ا٤بنعم عبد) .ا٤بسائل ُب كبالفصل األنواع ُب كبالباب األجناس ُب بالكتاب يَبٝبوف

 ( . 3/136 ت،. د الفضيلة، دار: مصر) ط،. د الفقهية، واأللفاظ المصطلحات

 كا٤بنكح، كا٤بشرب ا٤بطعم عن إلمساكو صائم للصائم كقيل لو، كالَبؾ الشيء عن اإلمساؾ: اللغة في الصـو( " 5) 
 ،1ط ،اللغة تهذيب ا٥بركم، بن أٞبد بن ٧بمد منصور أبو األزىرم،". ) الكبلـ عن إلمساكو صائم للصامت كقيل
 ( . 112/182 ـ،2001 العريب، الَباث إحياء دار: بّبكت)
 : االصطالح في الصـو
 الشافعي، ا٣بطيب أٞبد بن ٧بمد الدين، مشس الشربيِب،. )٨بصوص كجو على ا٤بفطر عن اإلمساؾ بأنو: الشافعية عرفو

 ـ،1994/ىػ1415 العلمية، الكتب دار: بّبكت ،1ط المنهاج، ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني
 اإلمساؾ ىو الصياـ أف كىو ا٤بعُب، ٥بذا مفيدة ٝبيعنا ٯبدىا الصـو تعري  ُب الفقهاء لعبارات ا٤بتتبع كإف ،( 1/420
 ٤بفطرات،ا من الصـو يفسد ما تعمد عن ا٤بكل  إمساؾ ىو: التعري  ىذا كمعُب ٨بصوص، كجو على اا٤بفطر عن

 . ذلك تفصيل كسيأٌب ٝباع، أك شرب أك كأكل

 يشرط كذا عليو شرط: " ا١بوىرم كقاؿ شرائط كعلى شركط على ٯبمع: الراء بسكوف كالشرط شرط، ٝبع شرائط( 5) 
_  1/208 الصحاح، ا١بوىرم،". )عبلماهتا الساعة كأشراط العبلمة: بالتحريك كالشرط عليو، كاشَبط  كيشَبط
209 . ) 

 النجار، ابن. )لذاتو عدـ كال كجود كجوده من يلـز كال العدـ عدمو من يلـز ما: الشرع أىل عرؼ ُب أم: شرًعا شرطوال
 ،2ط المنير، الكوكب شرح التحرير مختصر الفتوحي، علي بن العزيز عبد بن أٞبد بن ٧بمد الدين تقي البقاء أبو

  ( .1/452 مػ،1997 - ىػ1418) العبيكاف، مكتبة: الرياض
ى كجودىا عند يلـز الٍب األمور الشركط وذه كا٤بقصود الصياـ، كجوب شركط ا٤براد( 3)   يكن مل أحدىا عدـ فإف الصـو

 يوس  بن اهلل عبد بن ا٤بلك عبد ا١بويِب،". ) تاركو كيعاقب فاعلو يثاب الذم ىو: " كالواجب كاجبنا، عندئذ الصـو
 ( . 1/8 ت،. د ـ،. د ط،. د ،الورقات ا٢برمْب، إماـب ا٤بلقب الدين، كن ر ا٤بعايل، أبو ٧بمد بن
 . األصوليْب تعري  ىو ىنا الواجب كتعري 

= 
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 شهر صـو كىو نفسو للزماف ٯبب ما فمنو مستحب، ىو ما كمنو كاجب ىو ما منو العبادات سائر كشأف شأنو كالصـو
 صـو كىو نفسو، على ذلك نسافاإل إلٯباب ٯبب ما كمنو الكفارات، صـو كىو كسبب لعلة ٯبب ما كمنو رمضاف،
 أٝبع قد الذم رمضاف شهر صـو كىو الواجب الصـو ىنا كا٤براد التطوع، صياـ كىو مستحب صـو كىناؾ النذر،
 القرطيب، النمرم عاصم بن ٧بمد بن اهلل عبد بن يوس  عمر أبو الب، عبد ابن. )صومو كجوب على العلماء

 ( .1/126 القاسم، دار ط ط،. د ،اإلجماع
".  ك٫بوه الصيد كجزاء ككفارة بنذر ٯبب كقد باإلٝباع الشرع بأصل رمضاف غّب صـو ٯبب ال: " اجملموع ُب النوكم قاؿ
 ت،. د الفكر، دار ـ،. د) ط،. د ،المهذب شرح المجموع شرؼ، بن ٰبٓب الدين ٧بيي زكريا أبو النوكم،)
6/246 . ) 
 ال" قاؿ غّبه؟ علي ىل: قاؿ ؟" رمضاف كصياـ: "فقاؿ اإلسبلـ عن األعرايب سألو حْب  بقولو إٝباعهم على كاستدلوا
( 1891) رقم ،( 3/24) رمضاف صـو كجوب باب_  الصـو كتاب الصحيح ُب البخارم أخرجو"  تطوع أف إال
 ،( 1/40) الساعة كعبلمة كالقدر كاإلسبلـ اإلٲباف معرفة: باب_  اإلٲباف: كتاب  الصحيح ُب مسلم كأخرجو_ 
 ( . 11) رقم

 ٧بمد أبو العيِب،". ) غّبه علي ىل"  قولو من استثناء تطوع أف إال غّبىا شيء عليك ليس  الرسوؿ قوؿ: الداللة وجو
. د ،البخاري صحيح شرح القاري عمدة الدين، بدر ا٢بنفي الغيتايب حسْب بن أٞبد بن موسى بن أٞبد بن ٧بمود
 ( . 1/267 ت،. د العريب، الَباث إحياء دار: بّبكت) ط،
ا رمضاف شهر صـو ترؾ فمن  عن بعيدة ببادية نشأ أك بإسبلـ، عهد قريب يكوف أف إال كافر فهو لفرضيتو جاحدن

 . يكفر فبل رمضاف صـو كجوب عليو ٱبفى أف ٲبكن ٕبيث ا٤بسلمْب
ا رمضاف شهر صـو ترؾ من كأما  قضاء فعليو ب،الذنو  كبائر من بكبّبة أتى فقد صومو أثناء ُب أفطر أك  كسبلن  متعمدن
 عبد عن كحكي الظاىرية، ذلك ُب كخال  العلماء، كٝبهور كأٞبد كمالك حنيفة أبو قاؿ كبو ا٤بذىب كىو بدلو يـو

 تركهما إذا كالصبلة الصـو ُب ا٢بميدم بكر أيب قوؿ كىو الشافعي، بنت ابن كعن بالعراؽ، الشافعي صاحب الرٞبن
ا ا ا١بماع بغّب أفطر من بْب التفريق با٤بذى كُب قضاؤٮبا، ٯبزئو ال أنو متعمدن  من أما خبلؼ، بغّب القضاء فعليو متعمدن
 اإلماـ ذكره كما ا٤بذىب ُب ا٤بعتمد الوجو ىو  القضاء ككجوب ا٤بذىب، ُب خبلؼ ففيو عذر بغّب با١بماع أفطر
 . اجملموع ُب النوكم

 التعليل اإلختيار ا٤بوصلي، مودكد بن مود٧ب بن اهلل عبد الفضل أبو البلدحي، ،331_6/329 ،المجموع النوكم،) 
 أٞبد بن إسحاؽ بن عمر حفص أبو الغزنوم، ـ،1937 ا٢بليب، مطبعة: القاىرة ط،. د ،1/131 المختار،
 الثقافية، الكتب مؤسسة ـ،. د ،1ط ،1/66 ،حنيفة أبي اإلماـ مسائل بعض تحقيق في المنيفة الغرة ا٥بندم،
 الفكر، دار: بّبكت ط،. د ،1/61 ،الرسالة ا٤بالكي، النفزم الرٞبن عبد بن اهلل عبد ٧بمد أبو القّبكاٍل، ـ،1986

 ،1/525 ،الدسوقي وحاشية الدردير للشيخ الكبير الشرح ا٤بالكي، عرفة بن أٞبد بن ٧بمد الدسوقي، ت،. د
 في اإلنصاؼ ي،ا٢بنبل الصا٢بي الدمشقي سليماف بن علي ا٢بسن أبو ا٤برداكم، ت،. د الفكر، دار: بّبكت ط،. د

 بن الرٞبن عبد رجب، ابن ت،. د العريب، الَباث إحياء دار ـ،. د ،2ط ،3/311 ،الخالؼ من الراجح معرفة
 الغرباء مكتبة: ا٤بدينة ،1ط ،5/134 ،البخاري صحيح شرح الباري فتح البغدادم، السبلمي ا٢بسن بن أٞبد
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 (5)والبلوغ ....(5)اإلسالـ ...(1)أشياء أربعة ...

                               

 ( . ـ1996 األثرية،

 . ٮبزة بدكف أشيا( أ) نسخة ُب( 1) 

كبذلك ٰبقن الدـ  كاالستسبلـ: االنقياد كىو إظهار ا٣بضوع كإظهار الشريعة كالتزاـ ما أتى بو النيب  اإلسالـ( 5) 
لساف كيستدفع ا٤بكركه ". )ابن منظور، أبو الفضل ٝباؿ الدين ٧بمد بن مكـر بن علي األنصارم الركيفعي اإلفريقى، 

( ، فمن شرائط كجوب الصياـ اإلسبلـ، فبل ٯبب على 12/293ىػ، 1414، )بّبكت: دار صادر، )3، طالعرب
" إ٭با  الكافر كال يصح منو كالكافر ىنا يشمل الكافر األصلي كا٤برتدى ألف الصـو عبادة ٧بضة تفتقر إىل النية لقولو 

كتاب بدء الوحي _ باب كي  كاف بدء الوحي إىل    الصحيحاألعماؿ بالنيات.. " ا٢بديث. أخرجو البخارم ُب 
: " إ٭با األعماؿ بالنية كتاب اإلمارة _ باب قولو الصحيح ( _ كأخرجو مسلم  ُب 1( ، رقم )1/6رسوؿ اهلل " )

 ( . 1907( ، رقم )3/1515)
: "أم ال صحة ك ال كماؿ لؤلعماؿ إال بالنيات.. كا٢بمل على الصحة أكىل ألنو األصل فبل يصح إال بالنية وجو الداللة

التيسير بشرح الجامع ، دعو عبد الرؤكؼ بن تاج العارفْب علي بن زين العابدين ا٢بدادم٧بمد ا٤ب". )ا٤بناكم، 
 ( . 1408/188الرياض: مكتبة اإلماـ الشافعي، ، 3ط، الصغير

،  ابن حـزكىذا ىو ا٤بذىب بغّب خبلؼ كىو ما أٝبع عليو الفقهاء، كنقل اإلٝباع  ، د. مراتب اإلجماعكغّبه. )ابن حـز
 ( . 1/39العلمية،  ط، ط دار الكتب

ثَُٔن الصَّ  :كاستدلوا على إٝباعهم بقولو تعاىل
ْ
ِ َوبِرَُشَِٔلِ َواَل يَأ ًْ َزَفُروا بِاَّللَّ ُٓ جَّ

َ
ًْ إاِلَّ أ ُٓ ًْ َجَفَلاُت ُٓ ٌِِْ ْن ُتْلَبَو 

َ
ًْ أ ُٓ ََِػ ٌَ ا  ٌَ ًْ َو ُْ ََلةَ إاِلَّ َو

ٔنَ  ُْ ًْ ََكرِ ُْ  (. 33وبة: لتا)  ُنَصاََلٰ َواَل ُحِْفُِلَٔن إاِلَّ َو
: "  أخب تعاىل عن سبب ذلك كىو أهنم ال يتقبل منهمى ألهنم كفركا باهلل كبرسولو أم كاألعماؿ إ٭با تصح وجو الداللة
 باإلٲباف " 

، )بّبكت: دار الكتب 1، طتفسير القرآف العظيم)ابن كثّب، أبو الفداء عمر بن إ٠باعيل القرشي البصرم ٍب الدمشقي،  
 ( . 4/142ق، 1419العلمية، )

 ( . 4/1316الصحاح، يقاؿ بلغ الغبلـ أم أدرؾ، كمنو بلغت ا٤بكاف بلوغا كصلت إليو. )ا١بوىرم،  لبلوغا( 5) 
فيشَبط لوجوب الصـو البلوغ، كذلك ألف الغرض من التكلي  ىو الطاعة كاالمتثاؿ، كال يتحقق ذلك إال بإدراؾ 

الو عاجز عن اإلدراؾ كالقدرة، كقد أٝبع الفقهاء على ذلك، كنقل التكلي  كالقدرة على القياـ بو، كالطفل ُب كاقع ح
 ، . )ابن حـز  ( . 1/39، مراتب اإلجماعاإلٝباع ابن حـز

 كالصيب خبلؼ، ببل البلوغ قبل فات ما قضاء عليو ٯبب كال رمضاف صـو عليو ٯبب ال كالصيب: "اجملموع ُب النوكم قاؿ
 ( . 6/250 ،المجموع النوكم،". ) خبلؼ ببل كلو ىذا ُب كالصبية

قاؿ: " رفع القلم عن ثبلثة، عن النائم حٌب يستيقظ، كعن الصيب  عن النيب  ككاستدلوا على إٝباعهم ٕبديث عائشة 
( ، رقم 2/254) حٌب ٰبتلم، كعن اجملنوف حٌب يعقل " أخرجو أٞبد ُب مسنده _  مسند علي بن أيب طالب 
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 ..(1)والعقل

                               

( ، رقم 4/140ا٢بدكد _ باب ُب اجملنوف يسرؽ أك يصيب حد ا ) كتاب  السنن( ، كأخرجو أبو داكد ُب 940)
( ، رقم 4/32كتاب ا٢بدكد _ باب ما جاء فيمن ال ٯبب عليو ا٢بد )السنن ( ، كأخرجو الَبمذم  ُب 4400)
( ى 33 /5( كقاؿ: حديث علي حديث حسن غريب من ىذا الوجو. كاخرجو ا٢باكم ُب "مستدركو" )1423)

" صحيح على شرط مسلم ". ككافقو  »يح على شرط مسلم. كقاؿ األلباٍل ُب "اإلركاء": كقاؿ: ىذا حديث صح
الذىىب. قلت: كىو كما قاال، فإف رجالو كلهم ثقات احتج وم مسلم بركاية بعضهم عن بعض، كٞباد كىو ابن أىب 

، كقد عب عن ذلك سليماف كإف كاف فيو كبلـ من قبل حفظو فهو يسّب، ال يسقط حديثو عن رتبة االحتجاج بو
 ( . 3 /5ينظر: إركاء الغليل، لؤللباٍل، )"« . ا٢بافظ بقولو: " فقيو، ثقة، صدكؽ، لو أكىاـ 

قاؿ السبكي ".. ككق  بعضهم لو كقطع بعضهم ال يقدح ُب ركاية رفعو ككصلو " كقاؿ الزيلعي: كركاه ا٢باكم ُب 
لم كمل ٱبرجاه ". )السبكي: أبو ا٢بسن علي بن ا٤بستدرؾ ُب أكاخر الصبلةى كقاؿ: حديث صحيح على شرط مس

ـ، 1992ق / 1412، )بّبكت: دار البشائر اإلسبلمية، 1 ، طإبراز الحكم من حديث رفع القلمعبد الكاُب، 
 ( 4/162الزيلعي، نصب الراية، 

 عليو. كيصح الصـو من صيب ٩بيز، كيؤمر بو إذا أطاقو أمر استحباب ليتعود عليوى ، كأما الوجوب فبل ٯبب 
 ( . 5/1769ا٢بجر بكسر ا٢باء كسكوف ا١بيم كالنهى، يقاؿ رجل عاقل كعقوؿ. )ا١بوىرم،  العقل( 1) 

 ُب الصـو يلزمو ال فإنو العقل، بو زاؿ كص  أم أك خرؼ أصابو أك جنوف سواء عقلو فقد من فكل ا١بنوف، كضده
. كمقارنة طارئة فيفسد ا١بنوف كأما بالتنبو يزكؿ عقلو محك ُب ألنو النهار ٝبيع استغرؽ كإذا يضر، فبل النـو أما ا٢باؿ،
 ق،1417) السبلـ، دار: القاىرة) ،1ط ،المذىب في الوسيط الطوسي، ٧بمد ابن ٧بمد حامد أبو الغزايل،)
2/533 . ) 

. فاجملنوف ال يلزمو الصـو ُب ا٢باؿ كال يصح منو لعدـ أىليتو للعبادة، كقد أٝبع الفقهاء على ىذا، كنقل اإل ٝباع ابن حـز
 ، ( ، كاستدلوا على إٝباعهم ٕبديث "كعن اجملنوف حٌب يفيق   " حديث  رفع 1/39، مراتب اإلجماع)ابن حـز

( ، كأخرجو 940( ، رقم )2/254) القلم عن ثبلثة.. " "أخرجو أٞبد ُب مسنده _ مسند علي بن أيب طالب 
ا ) كتاب ا٢بدكد _ باب ُب اجملنوف يسرؽالسنن أبو داكد  ُب  ( ، كأخرجو 4400( ، رقم )4/140أك يصيب حدن
( ، كقد سبق 1423( ، رقم )4/32كتاب ا٢بدكد _ باب ما جاء فيمن ال ٯبب عليو ا٢بد )  السننالَبمذم ُب 
 ٚبرٯبو آنفا. 

ائو كىو كا٤بذىب أف اجملنوف إذا أفاؽ ال يلزمو قضاء ما فاتو با١بنوف سواء قل أك كثر، كسواء أفاؽ بعد رمضاف أك ُب أثن
قوؿ سائر الفقهاء، ككذلك من زاؿ عقلو بإغماء فا٤بذىب أنو ال يلزمو الصـو ُب حاؿ اإلغماءى ألنو غّب مكل  

ْػُدوَراٍت ا )كٯبب القضاء  عليو سواء استغرؽ ٝبيع رمضاف أك بعضوى ألنو نوع مرض فاندرج ٙبت قولو تعاىل:  ٌَّ ا  ًٌ يَّا
َ
أ

 ٰ ْو ََعَ
َ
رِيًظا أ ٌَّ ٌُِِسً  َ ََكَن  ٍَ َخَر ا َذ

ُ
ٍُ أ يَّا

َ
َْ أ ِ ٌّ ةٌ  ( ، كأما من زاؿ عقلو بسكر، فإف تعدل بسكره أم 123البقرة: )( َشَفٍر فَػِدَّ

زاؿ عقلو ٗبحـر كخمر أك غّبه كجب عليو القضاء، كإف مل يتعدل بسكره كشرب دكاء ٢باجة ال ٯبب عليو قضاء ما 
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 .أشياء (5)خمسة الصـو (5)وفرائض .......(1)الصـو على والقدرة

 
                               

، 2/268، الطالبين على حل ألفاظ  فتح  المعينإعانة ، البكرم، 6/255، المجموعفات بالسكر. )النوكم، 
 ( . 2/76حاشية البجيرمي على شرح المنهج، البجّبمي، 

 كالقوة كالقدرة كاالستطاعة"  أطقت أم كقدرت ىيأت أم( الراء بسكوف) قدرت يقاؿ : "الصـو على القدرة( 1) 
 ".   الشيء على القدرة كاإلطاقة""  اللغة ُب ا٤بعُب ُب متقاربة كالطاقة كالوسع

 ،1ط ،التعريفات كتاب الشري ، الزين علي بن ٧بمد بن علي ا١برجاٍل، ،( 5/76 ،العرب لساف منظور، ابن) 
 يعقوب، بن ٧بمد طاىر أبو الدين ٦بد آبادم، الفّبكز ،1/19 ـ،1983/ ىػ1403العلمية الكتب دار: بّبكت)

 ( . 9_1/6 ـ،2005/ىػ142) كالتوزيع، نشركال للطباعة الرسالة مؤسسة: بّبكت) ،8ط ،المحيط القاموس
كعدـ القدرة على الصـو يكوف إما لكب أك مرض، كا٤برض إما ال يرجى برؤه أك يرجى برؤه لكن يشق معو الصـو أك مرض 

 يسّب ال يشق معو الصـو كسيأٌب الكبلـ عن ا٤برض كالتفصيل فيو ال حقنا. 
 قدرهتم لعدـ الصـو عليهم ٯبب ال برؤه يرجى ال الذم كا٤بريض العجوز كا٤برأة الكبّب الشيخ أف على الفقهاء أٝبع كقد

 ا٤بسلم دار ـ،. د ،1ط ،اإلجماع النيسابورم، إبراىيم بن ٧بمد بكر أبو ا٤بنذر، ابن. )ا٤بنذر ابن اإلٝباع كنقل عليو،
 أم الصـو ٯبهده الذم الكبّب الشيخ: كاألصحاب الشافعي قاؿ( . "1/50 مػ،2004/ ىػ142) كالتوزيع، للنشر
( . 6/256 المجموع، النوكم،". )خبلؼ ببل عليهما صـو ال برؤه يرجى ال الذم كا٤بريض شديدة مشقة بو يلحقو
ًْ رَِذيٍاً   ):تعاىل بقولو إٝباعهم على كاستدلوا ًْ إِنَّ اَّلل ََكَن بُِس ُُفَصُس

َ
ٔاْ أ  أف: " الداللة وجو .53النساء:  ) َواَل َتْلُجيُ

 الرٞبن عبد الفرج أبو الدين ٝباؿ ا١بوزم، ابن". ) فرضنا كاف كإف قتلها إىل أدل رٗبا عمبلن  أنفسكم لفواتك ال ا٤بعُب
 ( 1/396 ق،1422 العريب، الكتاب دار: بّبكت) ،1 ط ،التفسير علم في المسير زاد ٧بمد، بن علي بن

أكجبو اهلل تعاىل ٠بي بذلك ألف لو معامل   ٝبع فرض، كالفرض ُب اللغة: ا٢بز ُب الشيء، كالفرض أيضنا ما فرائض( 5) 
 كحدكدنا ". 

، )بّبكت: ا٤بكتبة 5، طمختار الصحاح)الرازم، أبو عبد اهلل زين الدين ٧بمد بن أيب بكر بن عبد القادر ا٢بنفي الرازم،  
 ( . 2/237ـ، 1999ىػ /  1420الدار النموذجية،  –العصرية 

ىب إليو ا١بمهور، كمنهم الشافعية، فبل فرؽ عندىم بْب الفرض كالواجبى إذ كالفرض ُب الشرع ٗبعُب الواجب كىو ما ذ
الواجب ُب الشرع عبارة عن خطاب الشارع ٗبا ينتهض تركو سببنا للذـ شرعنا ُب حالة ما، كىذا ا٤بعُب بعينو متحقق ُب 

اإلحكاـ في أصوؿ عليب، الفرض الشرعي ". )اآلمدم، أبو ا٢بسن سيد الدين علي بن أيب علي بن ٧بمد بن سامل الث
( ، كقد خال  ا٢بنفية، فقالوا بالتفريق بْب الفرض 89/ 1د. ط، )بّبكت: ا٤بكتب اإلسبلمي، د. ت( ، األحكاـ، 

كالواجب، كقد اعتب أكثر علماء األصوؿ أف ا٣ببلؼ خبلؼ لفظي، كقاؿ بعضهم بأنو خبلؼ معنوم لو آثاره 
( ، النملة، عبد الكرَل بن علي بن ٧بمد النملة، 2/127، )تيب الشرائعبدائع الصنائع في تر الفقهية. )الكاساٍل، 

 ( . 1/154ـ، 1999، الرياض: مكتبة الرشد، 1ط المهذب في علم أصوؿ الفقو المقارف، 
 . أشياء أرتعح( ب) و( أ) في( 3) 
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 .....(5)الليل من ...(1)النية

                               

 النية كىي كاحد، كالنية كالنول شر، أك خّب من بقلبو اإلنساف ينوم ما كالنية"  ،"عـز كنواة نية ينوم نول" النية( 1) 
 ( . 1/322 ،الصحاح مختار الرازم،". )القصد كمعناىا ٨بففة

 كالصبلة، النية إىل فافتقر ٧بضة عبادة ألنو تطوعناى أك كاف فرضنا بنية، إال صـو يصح ال أنو على العلماء اتفق كقد
، بوجوبو العامل بالصياـ ا٤بكل  فيقصد  ابن اإلٝباع كنقل فيها، تردد ال جازمة الصـوب النية ىذه تكوف كأف الصـو
 ( . 1/49 اإلجماع، ا٤بنذر، ابن. )ا٤بنذر
 حديث....( بالنيات األعماؿ إ٭با: قاؿ  النيب عن  عمر عن ا٤بشهور ا٢بديث ُب  بقولو إٝباعهم على كاستدلوا
_  الوحي بدء كاف كي : باب الوحي، بدء: كتاب ،( 1) رقم ،( 1/6) الصحيح ُب البخارم أخرجو ، عمر

 . بالنية األعماؿ إ٭با: باب ا١بهاد،: كتاب ،( 1907) رقم ،( 3/1515) الصحيح ُب مسلم كأخرجو
كجو الداللة: األعماؿ ٙبسب بنية، كال ٙبسب إذا كانت ببل نية. )النوكم، أبو زكريا ٧بي الدين ٰبي بن شرؼ النوكم، 

 ( . 13/54ق، 1392ت: دار إحياء الَباث العريب، ، )بّبك 2، طالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
 ُب آخر قوؿ كىناؾ ا٤بذىب، ُب األقواؿ أحد كىو الفرض ُب الليل من تبيت النية أف بياف اهلل يرٞبو ا٤بصن  يريد( 5) 

 . ا٤بذىب ُب ا٤بشهور ىو ا٤بصن  إليو ذىب كما الفجر، لطلوع مقارنة ٘بوز النية أف ا٤بذىب
 النفل صـو يصح أنو فا٤بشهور النهار؟ من بنية النفل صـو يصح ىل ا٤بذىب، ُب النفل صـو نية فيوقت أيضنا كاختل 
 . الزكاؿ قبل النهار من بنية
 ( . 292/ 6 المجموع، النوكم،. )يصح ال أنو ا٤بذىب ُب فا٤بشهور الزكاؿ بعد كأما
 الفرض صـو بْب يفرؽ كىل النهار؟ من زئ٘ب أـ الليل من تشَبط ىل النية كقت ُب األربعة ا٤بذاىب أئمة اختل  كقد

 . كالنفل؟
 : آراء ثالثة على

 اهلل عبد البكات أبو: النسفي. )حنيفة أبو قاؿ كبو الزكاؿ، قبل بنية نفبلن  أك كاف فرضنا صـو كل ٯبزئ أنو: األوؿ الرأي
 ـ،2011_  ق1432 اإلسبلمية البشائر دار ط ،1 ط ،الدقائق كنز النسفي، الدين حافظ ٧بمود بن أٞبد بن
1/219 . ) 
 فليصم أك فليتم أكل من عاشوراء يـو الناس ُب ينادم رجبل بعث  النيب أف  األكوع بن سلمة ٕبديث كاستدلوا
 ُب البخارم أخرجو" ) صومو يتم أف يأكل مل كمن"  كفيو م  عباس ابن حديث كمن"  يأكل فبل يأكل مل كمن

 كتاب  الصحيح ُب مسلم كأخرجو ،( 2007) رقم ،( 3/44) وراءعاش يـو صياـ باب الصـو كتاب الصحيح
 ( . 1135) رقم ،( 2/797) يومو بقية فليك  عاشوراء ُب أكل من باب_  الصياـ

".  كأجزأىم النهار ُب نوكا ألهنم تبييتهاى يشَبط كال النهار ُب نيتو ٯبوز الفرض من كغّبه رمضاف صـو أف: " الداللة وجو
 ( . 8/13 مسلم، صحيح شرح المنهاج النوكم،)
"  فيقوؿ. ال: فنقوؿ"   شيء من عندكم ىل"  لنا فقاؿ  اهلل رسوؿ علينا دخل رٗبا" قالت ك عائشة ٕبديث كاستدلوا
 كنت قد فإٍل ىلموه: " فقاؿ منو لك فخبأنا حيس لنا أىدم: لو فقلنا مرة علينا كدخل: قالت"   صائم إذنا إٍل

= 
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  .... (1)والجماع والشرب األكل عن واإلمساؾ ...

                               

 قبل النهار من بنية النافلة صـو جواز باب_  الصياـ كتاب الصحيح ُب مسلم أخرجو)"  منو فأكل قالت"  صائمنا
 ( . 1154) رقم ،( 2/808) الزكاؿ

 ،مسلم صحيح شرح المنهاج النوكم،". ) الشمس زكاؿ قبل النهار ُب بنية ٯبوز النافلة صـو أف: " الداللة وجو
8/35 . ) 
ى أك كاف فرضنا الليل نم مبيتنا إال الصـو ٯبزئ ال: الثاني الرأي  . مالك اإلماـ إليو ذىب الرأم كىذا نفبلن
 كىو سواءى كالفرض بنية إال التطوع صياـ يصح ال أنو إىل كا٤بزٍل كالليث ذئب أيب كابن مالك كذىب: " بطاؿ ابن قاؿ

 ،ريالبخا صحيح شرح ا٤بلك، عبد بن خل  بن علي ا٢بسن أبو بطاؿ، ابن. )كحفصة كعائشة عمر ابن مذىب
 ( . 4/47 ق،( 1423 الرشد، مكتبة: الرياض) ت،. د
 السنن ُب الَبمذم أخرجو" ) الليل من الصياـ يبيت مل ٤بن صياـ ال.. كموقوفنا مرفوعنا ك حفصة حديث بظاىر كاستدلوا
_  السنن ُب النسائي كأخرجو ،( 730) رقم ،( 3/99) الليل من يعـز مل ٤بن صياـ ال جاء ما باب_  الصـو أبواب
 ( . 2334) رقم ،( 4/196) ذلك ُب حفصة ٣بب الناقلْب اختبلؼ ذكر_  الصياـ كتاب

 كصححو ثقات، ركاتو: خبلفياتو ُب البيهقي كقاؿ أكثرىا، ىذا بألفاظ كالبيهقي قطِب كالدار األربعة ركاه: "ا٤بلقن ابن قاؿ
 البدر خالصة ا٤بصرم، الشافعي أٞبد بن  ليع بن عمر الدين سراج حفص أبو ا٤بلقن، ابن". ) أيضا سننو ُب مرفوعنا
 ( . 1/319 ـ،1989/ىػ1410 كالتوزيع، للنشر الرشد مكتبة: الرياض) ،1ط ،الُمنير

 بن الرٞبن عبد ٧بمد العبل أبو ا٤بباركفورم،". ) نفبلن  أك كاف فرضنا الفجر قبل نية ببل الصـو يصح ال أنو: " الداللة وجو
 ( . 3/353 ،( ت. د العلمية، الكتب دار: بّبكت) ط،. د الترمذي، سنن حشر  األحوذي تحفة الرحيم، عبد

 كىذا – النهار من بنية فيجزئ النفل كأما النية بتبييت إال ٯبزئ ال فالفرض كالنفل، الفرض بْب التفريق: الثالث الرأي
 . الزكاؿ بعد بنية التطوع ٯبزئ ىل بينهم خبلؼ على أٞبد كاإلماـ الشافعي اإلماـ قوؿ ىو الرأم
  الصحابة بعض عن كرد كٗبا النفل،  صـو على ك عائشة كٕبديث الفرض، صـو على ا٤بتقدـ حفصة ٕبديث استدلوا

 يومي صائم فإٍل قاؿ. ال: قلنا فإف طعاـ؟ عندكم يقوؿ الدرداء أبو كاف"  قالت الدرداء أـ فعن الدرداء، أبو كمنهم
 ".  ىذا

 قاؿ( . 1924 برقم_  صومنا بالنهار نول إذا باب_  الصـو كتاب_  ا١بـز بصيغة معلقان  الصحيح ُب البخارم أخرجو) 
 ( . بّبكت_   ا٤بعرفة دار ط( . 3/131  الدرداء أـ عن قبلبة أيب طريق من شيبة أيب ابن كصلو: الفتح ُب ا٢بافظ
 بد فبل للفرض بالنسبة الصـو فيو ٯبب الزماف ٝبيع ألف كذلك اآلراءى أرجح ىو الثالث الرأم أف أعلم كاهلل يظهر كالذم
 على قدرتو مع جالسا يصلي أف أراد ٤بن الصبلة مثل كثّبة أمور ُب فيها تسومح فقد النوافل كأما الفجر، قبل النية من

 الفرائض، ٖببلؼ النهار من بنية ٯبزئ الصـو فكذلك القبلة، يستقبل مل إذا الراحلة على الصبلة ُب ككذلك القياـ،
 مجموع ا٢براٍل، ا٢بليم عبد بن أٞبد العباس أبو تيمية، ابن. )ا٤بفركضات أنواع من أكسع دائما وعاتالتط كأنواع

 ( . 25/120 ـ،1995/ىػ1416 الشري ، ا٤بصح  لطباعة فهد ا٤بلك ٦بمع: النبوية ا٤بدينة ط،. د ،الفتاوى

، ابن. )حـز ابن اعاإلٝب كنقل ذلك، على الفقهاء أٝبع والجماع، والشرب األكل عن اإلمساؾ( 1)   مراتب حـز
= 
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 (5).........(5)النهار طرفي ومعرفة ......(1)القيء وتعمد

                               

 ( . 1/39 اإلجماع،
 اآلية كدليلو الصـو مقصود كىو الصائم على كالشراب الطعاـ ٙبرَل على األمة أٝبعت: أصحابنا فقاؿ"  النوكم قاؿ ،

 ( . 6/321 ،المجموع النوكم،". ) اإلٝباع ك الكرٲبة
بُ ): تعاىل بقولو إٝباعهم على كاستدلوا ْ َواْْشَ ٔا ََ اىَْفْخرِ َوُُكُ ٌِ َٔرِ  ْش

َ
ََ اْْلَيِْع األ ٌِ بَْيُض 

َ
ًُ اْْلَيُْع األ َ ىَُس ْ َذََتّ يَتََبََيّ البقرة:  (ٔا

121 . 
 ضياء يتبْب أف إىل الصائم شاء الليل أم ُب ا١بماع إباحة من تقدـ ما مع كالشرب األكل تعاىل أباح: " الداللة وجو

 ( . 1/378 ،العظيم لقرآفا تفسير كثّب، ابن". ) الليل سواد من الصباح

 ما استخراج كىو منو، أكثر تكلفنا االستقاءة ُب ألف منوى أبلغ كالتقيؤ القيء، من استفعل: استقاء: القيء وتعمد( 1) 
ا ا١بوؼ ُب  ( . 1/135 ،العرب لساف منظور، ابن". ) عامدن

ا تقيأ إف أنو والمذىب  ُب ا٣ببلؼ لكن ا٤بذىب، ُب خبلؼ ببل يبطل مل غلبو أم القيء ذرعو كإف صومو بطل عمدن
ا بالقيء الفطر سبب ُب ا٤بذىب  أف: كالثاٍل باالستمناء، ا٤بِب كإنزاؿ مفطرة االستقاءة نفس أف: أصحهما عمدن
 ( . 6/319 ،المجموع النوكم،". ) قل كإف خرج ٩با  شيء رجوع ا٤بفطر

اى استقاء من صـو إبطاؿ على الفقهاء أٝبع كقد  ابن اإلٝباع كنقل القيء، ذرعو إذا الصائم لىع شيء ال كأنو عمدن
 ( . 1/49 ،اإلجماع ا٤بنذر، ابن. )ا٤بنذر
ا استقاء كمن قضاء عليو فليس القيء ذرعو من  ىريرة أيب ٕبديث إٝباعهم على كاستدلوا  أبو أخرجو"  فليقض  عامدن
ا يستقيء  الصائم باب_   الصـو كتاب_  السنن ُب داكد  ( . 2380) رقم ،( 2/310) عامدن
 ماجة ابن كأخرجو أيضنا غياث بن حفص حديث من كأخرجو شرطهما، على صحيح: ا٢باكم قاؿ"..  حجر ابن قاؿ

 العلمية، الكتب دار: بّبكت ،1ط الحبير، التلخيص العسقبلٍل، علي بن أٞبد الفضل أبو حجر، ابن". ) أيضنا
 ( . 12/411 ـ،1989 ق،1419

 . النهار ٝبيع إمساؾ لتحقيق ظننا، أك يقيننا النهار طرُب معرفة الصـو فرائض من أم( 5) 

 ".  النهار طرُب كمعرفة"  أسقطت كأيضا ،" النية كتعيْب"  زيادة( أ) ُب( 5) 
 إىل األفق ُب معَبضنا اآلخر الفجر يتبْب حْب للصائم الطعاـ فيو ٰبـر الذم الوقت: " األـ ُب اهلل رٞبو الشافعي اإلماـ قاؿ

 عبد بن ا٤بطلب عبد بن شافع بن عثماف بن العباس بن إدريس بن ٧بمد اهلل عبد أبو الشافعي،". )شمسال تغيب أف
 ( . 3/105 ـ،1990/ىػ1410) ا٤بعرفة، دار: بّبكت) ط،. د ،األـ ا٤بكي، القرشي ا٤بطليب مناؼ

 ىناؾ ألف الصادؽى الفجر كيسمى الثاٍل الفجر دخوؿ من ا٤بفطرات عن اإلمساؾ الصائم يلـز أنو الفقهاء أٝبع كقد
 العلم، أىل عامة ىذا إىل كذىب كيزكؿ، يضمحل ألنو كاذبنا فسمي ظلمة ضيائو بعد ٰبدث فإنو الكاذب الفجر
 التمهيد القرطيب، النمرم عاصم بن ٧بمد بن اهلل عبد بن يوس  عمر أبو الب، عبد ابن. )الب عبد ابن اإلٝباع كنقل

 ق،1387 اإلسبلمية، كالشئوف األكقاؼ عمـو كزارة: ا٤بغرب) ط،. د ،سانيدواأل المعاني من الموطأ في لما
ََ اىَْفْخرِ ): تعاىل بقولو إٝباعهم على كاستدلوا( . 10/62 ٌِ َٔرِ  ْش

َ
ََ اْْلَيِْع األ ٌِ بَْيُض 

َ
ًُ اْْلَيُْع األ َ ىَُس : البقرة (َذََتّ يَتََبََيّ

= 
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 ....(5)الجوؼ إلى عمًدا وصل ما ...(1)أشياء عشرة الصائم بو يفطر والذي ...

                               

121 . 
 ضياء يتبْب أف إىل الصائم شاء الليل أم ُب ا١بماع إباحة من تقدـ ما مع كالشرب األكل تعاىل أباح: " الداللة وجو

 ( . 1/378 ،العظيم القرآف تفسير كثّب، ابن. )الليل سواد من الصباح
، ابن. )حـز ابن اإلٝباع كنقل الشمس، بغركب كيتم ينقضي الصـو أف على الفقهاء أٝبع كقد  ،اإلجماع مراتب حـز

َياَم إََِل اليَّيْوِ ): تعاىل بقولو همإٝباع على كاستدلوا( . 1/39 ٔا الّصِ ٍُّ ِ ث
َ
ًَّ أ  ( . 121: البقرة)  (ُث

 . غاية للصـو بأف تصرٰبنا اآلية ُب أف: الداللة وجو

 كيقاؿ الصياـ، مبطبلت وا كا٤براد أشياء،  عشرة  أهنا  فذكر  الصياـ مفسدات  ذكر  ُب  اهلل  رٞبو  ا٤بصن   شرع( 1) 
ا ال تُؤاِخْذًا إِْى  مكرىنا أك جاىبلنا أك ناسينا ا٤بفطرات من شيئنا تناكؿ إذا يفطر ال كالصائم ضنا،أي ا٤بفطرات ٥با َرتٌَّ

 ( 522البقرة: ) ًَِسيٌا أَْو أَْخطَأًْا 
".  ا١بوؼ تبلغ الٍب كا١بائفة كالفرج، البطن كاألجوفاف بطنو، اإلنساف كجوؼ األرض، من ا٤بطمئن"  الجوؼ( 5) 

 ( . 4/1339 ،الصحاح ا١بوىرم،)
نا ٨بتارنا ا١بوؼ إىل كصل ٗبا يفطر أم 

 . بالتحرَل عا٤ب
 طلوع حْب من حراـ كالوطء كالشراب الفم ُب إدخالو يستأن  ٩با الطعاـ من يغذم ٤با األكل أف على العلماء اتفق فقد

، ابن". ) غركوا إىل الشمس  ( . 1/39 ،اإلجماع مراتب حـز
ََ اىَْفْخِر ): تعاىل ولوبق إٝباعهم على كاستدلوا ٌِ ِر  َٔ ْش

َ
ََ اْْلَيِْع األ ٌِ بَْيُض 

َ
ًُ اْْلَيُْع األ َ ىَُس ْ َذََتّ يَتََبََيّ ٔا ُب ْ َواْْشَ ٔا ٔا َوُُكُ ٍُّ ِ ث

َ
ًَّ أ ُث

َياَم إََِل اليَّيْوِ   ( 121البقرة: )  (الّصِ
 ضياء يتبْب أف إىل الصائم شاء لليلا أم ُب ا١بماع إباحة من تقدـ ما مع كالشرب األكل تعاىل أباح: " الداللة وجو

 ( . 1/378 ،العظيم القرآف تفسير كثّب، ابن". ) الليل سواد من الصباح
 مفطرى فهو ا١بوؼ أك الدماغ ا١بوفْب أحد إىل كصل ما إف: ا٢بنفية فقالت ا١بوؼ، ٙبديد ُب ا٤بذاىب أئمة اختل  كقد

 لو فؤلف الدماغ كأما الصورة، حيث من األكل لوجود يوف شك ال كا١بوؼ للواصل، كالعبة يدخل، ٩با الفطر ألف
ا  ككصل الفم من دخل ٩با عندىم فالفطر فقط، ا١بوؼ إىل كصل ما بكل بالفطر فقالوا ا٤بالكية كأما ا١بوؼ، إىل منفذن
 صلٰب فبل منفذ غّب من إليو كصل ما فأما منفذ، من ا١بوؼ إىل كصل ٗبا الفطر إف: الشافعية كقالت كا١بوؼ، ا٢بلق
 فقالوا ا٢بنابلة كأما منفذ، غّب من كاصل ألنو بوى يفطر ال ٍب ا١بسد، كباطن الكبد، إىل ا٤باء برد يصل كما الفطر، بو
 الدماغ إىل األذف من أك األن  أك الفم من كحلقو كدماغو جسده ُب ٦بوؼ أك جوفو إىل أدخلو ما بكل يفطر بأنو
 إىل كاصل ألنو كا٤بأمومةى ا١بائفة مداكاة من أك با٢بقنة الدبر من ؼا١بو  إىل أك كالكحل ا٢بلق إىل العْب من أك

 . جوفو
 النصوص ألف كذلك إليوى ذىبوا ما يؤيد دليل معهم ليس أنو يتبْب فيها كبالنظر با١بوؼ، ا٤براد ُب ا٤بذاىب أئمة كبلـ ىذ

 شيخ رجحو ما كىو ا٤بختار، ىو كىذا ا١بسمى بو فينتفع ا٤بعدة إىل لدخولو كالشرابى الطعاـ ىو ا٤بفطر أف على دلت
 عبلقة أم شوكي ا٤بخ لسائل كال الدماغ لبطوف ليس أنو أثبت ا٢بديث الطب فإف كأيضنا اهلل، يرٞبو تيمية ابن اإلسبلـ

= 
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 . الصياـ ُب ا٤بقصود ا١بوؼ عن البعد كل بعيدة كلها الدماغ كبطوف كمداكاهتا فا٤بأمومة ا٥بضمي، با١بهاز
ـ، 1993ىػ/1414د. ط، بّبكت: دار ا٤بعرفة، )المبسوط، ن أٞبد بن أيب سهل مشس األئمة، )السرخسي، ٧بمد ب 

_ الزبيدم، أبو بكر بن علي بن ٧بمد  2/93، 2، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع_ الكاساٍل،  3/67
_ابن عبد الب، 1/141ىػ، 1322، )د. ـ: ا٤بطبعة ا٣بّبية، 1، ط ، الجوىرة النيرةا٢بدادم العبادم اليمِب ا٢بنفي

، )الرياض: 2، طالكافي في فقو أىل المدينةأبو عمر يوس  بن عبد اهلل بن ٧بمد بن عاصم النمرم القرطيب، 
_ ا٤باكردم، أبو ا٢بسن علي بن ٧بمد بن ٧بمد بن حبيب 1/345ـ، 1980ىػ/1400مكتبة الرياض ا٢بديثة، 
، بّبكت: دار 1، طـ الشافعي وىو شرح مختصر المزنيالحاوي الكبير في فقو مذىب اإلماالبصرم البغدادم، 
_ ابن قدامة، أبو ٧بمد موفق الدين عبد اهلل بن أٞبد بن ٧بمد 3/460ـ، 1999ىػ/1419الكتب العلمية، 

، مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 3/121، 1968، د. ط، د. ـ، مكتبة القاىرة، المغنيا١بماعيلي ا٤بقدسي، 
ي، ا٤بفطرات ُب ٦باؿ التداكم، ٦بلة الفقو اإلسبلمي _ تصدر عن منظمة ا٤بؤٛبر ( ، البار، ٧بمد عل25/245

 ( . 10/722اإلسبلمي ٔبدة، 
 : رأيْب على معتاد كال مغذ   غّب ىو ٩با ا١بوؼ إىل أدخل ٩با اختلفوا ٍب

 كاف كلو أفطر، جوفو إىل شيء أم أدخل من أف إىل كا٣بل  السل  من كا١بماىّب العلم أىل عامة ذىب: األكؿ الرأم
ا ٫بوٮبا أك  حصاة أك حديد قطعة بلع فلو معتاد، كال مغذ   غّب  كالشافعية كا٤بالكية ا٢بنفية مذىب كىو أفطر، قاصدن

 . ٗبستقر فليس خارج بشيء متصبلن  كاف أك  ا٣بارج ُب منو طرؼ يبقى ال أم استقراره اشَبطوا ا٢بنفية أف إال كا٢بنابلة
 . العادة ُب يغذم ٩با يكوف أف الداخل ُب يشَبط ال أنو فعلم الكحل، باتقاء أمر  النيب بأف كاستدلوا
 أنو"  النيب عن جده عن أبيو عن ىوذة بن معبد بن النعماف بن الرٞبن عبد حديث من ضعي  حديث بأنو كأجيب
 الكحل ُب باب_   ـالصو  كتاب_  السنن ُب  داكد أبو أخرجو"  الصائم ليتقو: "كقاؿ النـو عند ا٤بركح باإلٜبد أمر
 ( . 2377) رقم ،( 2/310) للصائم النـو عند

 شيء الباب ىذا ُب  النيب عن يصح كال: "الَبمذم كقاؿ منكر، حديث ىو معْب بن ٰبيي يل قاؿ: داكد أبو قاؿ) 
 وبأي بن بكر أيب بن ٧بمد قيم، ابن". ) يصح كال: " ا٢بديث ىذا عن القيم ابن كقاؿ( 3/105) الَبمذم جامع"
 مكتبة: الكويت الرسالة، مؤسسة: بّبكت) ،72ط ،العباد خير ىدي في المعاد زاد ا١بوزية، الدين مشس سعد بن
 ٙبرَل على كالسنة الكتاب من األدلة بعمـو كاستدلوا( . 2/60 ـ،1994/ ىػ1415 الكويت، اإلسبلمية، ا٤بنار
 . بناشر  أك أكبلن  يسمى ال ىذا أف: كأجيب فيو، فيدخل كالشرب األكل

ككذلك استدلوا بأف الصياـ ىو اإلمساؾ عن كل ما يصل إىل ا١بوؼ، كىذا ما أمسك، ك٥بذا يقاؿ: فبلف يأكل الطْب 
 كيأكل ا٢بجر. 

، كيدؿ عليو  ، ففي لساف العرب: أكلت الطعاـ أكبلن كمأكبلن كأجيب: أف األكل علقو كثّب من أىل العلم با٤بطعـو
 ٤بطلوب ترؾ الطعاـ كالشراب ليس إال. ا٢بديث" يدع طعامو كشرابو... " فا

 : الثاٍل الرأم
أنو ال يفطر ٩با دخل إىل ا٤بعدة إال ما كاف طعامنا أك شرابناى كىو مذىب ا٢بسن بن صاحل كبعض ا٤بالكية كاختاره شيخ 

 اإلسبلـ ابن تيمية. 
= 
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 .........(1)الرأس أو ...

 (5)والحقنة من أحد السبيلين ...

                               

يو الناس دكف أكل ا٢بصاة بأف ا٤بقصود باألكل كالشرب ُب النصوص ىو األكل ا٤بعركؼ الذم اعتاد علواستدلوا: 
 كالدرىم ك٫بوٮبا، فإف ىذا ال ينصرؼ إليو النص، ك٥بذا ٤با أراد ا٣بليل أف يعرؼ األكل قاؿ األكل معركؼ ". 

، د. ط، د. ـ، دار الفكر، معجم مقاييس اللغة)الرازم، أبو ا٢بسْب أٞبد بن فارس بن زكرياء القزكيِب،  
لو إ٭با جعبل الطعاـ كالشراب مفطرنا لعلة التقول كالتغذم ال جملرد كونو ( . كاهلل كرسو 122/  1ـ، 1979ىػ/1399

 كاصبلن إىل ا١بوؼ. 
 ىو الرأم الثاٍل لقوة ما استدلوا بو. -كالعلم عند اهلل -كا٤بختار 

، أما ما كصل إىل ظاىر الرأس فبل يضر كدىن ك اغتساؿ با٤باء، ك٩با يتعلق بالكبلـ عن  الرأس مثل باطن األذف( 1) 
فالتقطّب فيها  مفطرى ألنو منفذ مفتوح، كما ذىب إليو ا٤بصن  ىنا ىو ا٤بذىبى كذلك ألف ا٤براد با١بوؼ عند 

 الشافعية كل ما كاف ٦بوفنا كما تقدـ، ك٩با يتعلق با٤بسألة ىنا أيضنا الكحل ُب العينْب ىل ىو مفطر أـ ال؟ 
ا للج وؼ كىو قوؿ ا٢بنفية كالشافعية ". )الزيلعي، عثماف بن علي يباح للصائم االكتحاؿى كذلك ألف العْب ليست منفذن

، بن ٧بجن البارعي، فخر الدين ا٢بنفي،  ، )القاىرة: ا٤بطبعة 1طتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّْلِبيِّ
وؼ، فلما  ( ، كىذا أيضنا يتوافق مع ما تقدـ من قوؿ الشافعية ُب ا٤براد با١ب1/331ىػ، 1313الكبل األمّبية، 

 كانت العْب ليس منفذنا للجوؼ أصبح ما يوضع فيها ليس مفطرنا. 
 كمن احتجم كىو صائم فقد اختل  فيو أىل العلم على رأيْب: 
 الرأم األكؿ: أف صومو ال يفسد كىو مذىب ا١بمهور كاستدلوا: 

: ٗبا جاء عن ابن عباس   _ كتاب الصـو _ الصحيحم ُب أنو احتجم كىو صائم " أخرجو البخار  " عن النيب  مأكالن
 ( . 1938( ، رقم )3/33باب ا٢بجامة كالقيء للصائم )

أنو سئل "ىل كنتم تكرىوف ا٢بجامة؟ فقاؿ: ال، إال من أجل الضع  "  كاستدلوا ثانينا: ٗبا جاء عن أنس بن مالك 
 ( . 1940)( ، رقم 3/33_ كتاب الصـو _ باب ا٢بجامة كالقيء للصائم )الصحيحأخرجو البخارم ُب 

 في اإلنصاؼ ا٤برداكم،. )ا٢بنابلة مذىب مفردات من كىو شديد، ضع  وا ٰبصل ألنو صياموى تفسد أهنا: الثاٍل الرأم
 ( . 214/ 3 ،الخالؼ من الراجح معرفة

_ كتاب السننقاؿ: أفطر ا٢باجم كاحملجـو "  أخرجو أبو داكد ُب  أف النيب  كاستدلوا: ٕبديث شداد بن أكس 
 ( 2367( ، رقم )4/74_ باب الصائم ٰبتجم )  الصـو

قاؿ ابن حجر " أخرجو أبو داكد كالنسائي كابن ماجة كا٢باكم كابن حباف من طريق ٰبي بن أيب كثّب عن أيب قبلبة عن 
أيب أ٠باء عن ثوباف، قاؿ علي بن سعيد النسوم ٠بعت أٞبد يقوؿ ىو أصح ماركل فيو ككذا قاؿ الَبمذم عن 

 ( . 2/416، التلخيص الحبيربن حجر، البخارم( . )ا
: ىػػي دكاء ٰبقػن بػػو ا٤بػػريض ُب قبػػل أك دبػػر، فػػإف احػػتقن الصػائم أك قطػػر ُب إحليلػػو شػػيئنا أك أدخػػل فيػػو مػػيبلن الحقنػػة( 5) 

= 
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 .....(5)مدا  والقيء ع...(1)

                               

 أفطر واى سواء كصل  إىل ا٤بثانة أـ ال. 
 . السبيلْب أحد" ُب( "ب) ُب( 1) 

سواء كانت ا٢بقنة قليلة أك كثّبة، كسواء كصلت إىل ا٤بعدة أـ ال فهي  فا٢بقنة تفطر على ا٤بذىب، كبو قاؿ ا١بمهور،
 مفطرة بكل حاؿ. 

 كخال  ا٢بسن بن صاحل كداكد فقالوا ال تفطر. 
كأما إذا قطر ُب إحليلو شيئنا كمل يصل ا٤بثانة أك زرؽ فيو ميبل ففيو ثبلثة أكجو: أصحها يفطر كبو قطع األكثركف، كالثاٍل: 

 ( . 314_ 6/313، المجموعجاكز ا٢بشفة أفطر كإال فبل ". )النوكم،  ال، كالثالث: إف
 : العلم ألىل رأياف ىناؾ أف كا٣ببلصة

 ،المجموع ،النوكم. )األكل فأشبو باختياره جوفو إىل كاصلة وا ٰبقن الٍب ا٤بادة ألف واى يفسد الصـو أف: األول الرأي

 ( . 3/126 المغني، قذاهح، اتي ،6/320

: أف الصـو ال يفسدى كذلك ألف ا٢بقنة ال تغذم بل تستفرغ ما ُب البدف، كاألصل صحة الصياـ حٌب يقـو انيالرأي الث
دليل على فساده، كذىب شيخ اإلسبلـ ابن تيمية يرٞبو اهلل تعاىل إىل أنو ال يفطر بذلكى ألف ا٢بقنة ال تسمى أكبلن 

اب كالسنة أف مناط ا٢بكم كصوؿ شيء إىل ا١بوؼ. )ابن تيمية، كال شربنا، ال لغةن كال عرفنا، كليس ىناؾ دليل ُب الكت
 ( . 25/245، مجموع الفتاوى

؟ على تؤثر فهل حديثة، طبية أمور استجدت أنو إىل التنبيو ٰبسن كىنا  على بناءن  عليها الشرعي ا٢بكم تنزيل ينبغي الصـو
 : يلي ما ُب ليهاع الكبلـ إٝباؿ كٲبكن با١بوؼ، ا٤براد ُب العلماء خبلؼ من ذكرنا ما

استخداـ ا٤بنظار كإدخالو إىل جسد ا٤بريض من أجل إجراء عملية أك فحص ك٫بو ذلك، ك كذلك ا٢بقنة الشرجية، 
كالتحاميل الطبية ا٣بافضة للحرارة، كأيضنا شق الصدر أك البطن كما يتبعو من إدخاؿ األدكات ا٤بستعملة ُب ا١براحة، 

إىل ا١بوؼ ٩با ليس مغذينا، يفطر بو الصائم، كعلى الرأم الراجح أنو ال يفطر فعلى الرأم األكؿ ُب مسألة ما يصل 
بذلك، ككذلك إبرة الطبيب فإف كانت للتخدير كليست مغذية فبل يفطر وا الصائم، أما إف كانت مغذية فهي من 

ستعماؿ األشعة فهذه ا٤بفطراتى ألهنا ٗبعُب األكل كالشرب كتقـو مقامهما، كىناؾ عمليات ٚبطيط الدماغ كالقلب كا
ال تفطر الصائمى ألهنا غّب مغذية كليست أجسامناى فدخو٥با ُب جسد الصائم ال يفطره ٕباؿ من األحواؿ، كأيضنا 
، كذلك بناء على عدـ كصولو إىل ا١بوؼ. )دار  استعماؿ ٖباخ الربو، كىو عبلج ٤بن بو مرض الربو، فبل يفسد الصـو

مجموع فتاوى العالمة  عبد العزيز بن ، ابن باز، 92 - 1/121، اء المصريةفتاوى دار اإلفتاإلفتاء ا٤بصرية، 
 ، أشرؼ على ٝبعو كطبعو ٧بمد سعد الشويعر( . 264_15/257، باز

 أنو القيء تعمد من أف على الفقهاء أٝبع كقد كالشراب، الطعاـ من ا٤بعدة ماُب إخراج كىو ا٤بفطراتى من أنو أم( 5) 
 ىريرة أيب ٕبديث إٝباعهم على كاستدلوا ،( 1/49 ،اإلجماع ا٤بنذر، ابن. )ا٤بنذر ابن عاإلٝبا  كنقل بذلك، يفطر
 الصـو كتاب_  السنن ُب  داكد أبو أخرجو"  فليقض عامدنا استقاء كمن قضاء عليو فليس القيء ذرعو من  _
ا يستقيء الصائم باب  ( . 2380) رقم ،( 2/310) عامدن

= 
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 ..(5)اإلنزاؿ عن مباشرة ... (1)والوطء عمًدا في الفرج

                               

 ىريرة أيب حديث من ألفاظ كلو كا٢باكم قطِب كالدار حباف كابن السنن كأصحاب ارميالد: " التلخيص ُب حجر ابن قاؿ
 ".  أيضنا ماجة ابن كأخرجو أيضنا غياث بن حفص حديث من كأخرجو شرطهما، على صحيح: ا٢باكم قاؿ

 ( . 411/  12 ،الحبير التلخيص حجر، ابن) 
 قوؿ ا٤بصن  " كتعمد القيء ".  كتقدـ الكبلـ عن القيء عند الكبلـ على فرائض الصـو عند

قاؿ األزىرم: أصل النكاح ُب كبلـ العرب الوطء، كقيل للتزكيج نكاح ألنو سبب للوطء ا٤بباح ". )ابن منظور، ( 1) 
 ( . 2/626، لساف العرب

، احالصحكا٤براد بالوطء ا١بماع، كىو تغييب ٝبيع ا٢بشفة أك قدرىا من مقطوعها، "كالفرج: العورة ". )ا١بوىرم، 
1/333 . ) 

، مقاييس اللغةفيشمل القبل كالدبر " قاؿ امرؤ القيس: ٥با ذنب مثل ذيل العرس.. تسد بو فرجها من دبر ". )الرازم، 
4/499 . ) 

كقد أٝبع الفقهاء على ٙبرَل ا١بماع ُب القبل كالدبر على الصائم، كعلى أف ا١بماع يبطل صومو لآليات الكرٲبة 
و مناؼ للصـو فأبطلو كاألكل كسواء أنزؿ أـ ال فيبطل صومو ُب ا٢بالْب، كنقل اإلٝباع كاألحاديث الصحيحة، كألن

اإلقناع في مسائل ابن القطاف )ابن القطاف، أبو ا٢بسن علي بن ٧بمد بن عبد ا٤بلك الكتامي ا٢بمّبم الفاسي، 
( ، كاستدلوا على 1/235ـ، 2004ىػ/1424، د. ـ، مكتبة الفاركؽ ا٢بديثة للطباعة كالنشر، 1، طاإلجماع

َصاِحدِ ) إٝباعهم بقولو تعاىل ٍَ ْ ًْ ََعنُِفَٔن ِِف ال جُْج
َ
ََّ َوأ ُْ و  (. 121)البقرة:  (َواَل ُتَباِْشُ

، تفسير القرآف العظيم: " فأباح ا١بماع كالطعاـ كالشراب ُب ٝبيع الليل رٞبةن كرخصةن كرفقنا ". )ابن كثّب، وجو الداللة
1/377 . ) 
_ جامعها اختلى وا، قاؿ تعاىل: " ك ال  تػ ب اِشر كى نر 1فهو مباشر كا٤بفعوؿ مباشر.. باشر الرجل زكجتو: "باشر يباشر ( 5) 

( ، ال مست بشرتو بشرهتا دكف ٝباع " ال حرج ُب ا٤بباشرة أثناء ا٢بيض " 187ك أ نت ْم ع اِكف وف  ُِب اْلم س اِجِد" )البقرة 
_ كتاب الصـو _ باب ا٤بباشرة للصائم الصحيح"  أخرجو البخارم  ُب يقبل كيباشر كىو صائم  كاف رسوؿ اهلل 

_ كتاب الصياـ _ باب بياف أف القبلة ُب الصـو ليست الصحيح( ، كأخرجو مسلم ُب 1927( ، رقم )3/30)
، د. ـ، 1، طمعجم اللغة العربية المعاصرة( . )٨بتار، د أٞبد عبد ا٢بميد عمر، 1106( ، رقم )٧2/777برمة )
 ( 1/207ـ، 2008ىػ/1429 الكتب، عامل

كا٤براد ىنا با٤بباشرة مادكف ا١بماع، أم إذا باشر زكجتو سواء باشرىا باليد أك بالوجو بتقبيل أك بالفرج فإنو إذا أنزؿ أفطر، 
كإذا مل ينزؿ فبل فطر بذلك، كخرج با٤بباشرة ما إذا نظر أك تفكر فأنزؿ فبل يبطل بو، كنقل صاحب ا٢باكم كغّبه 

ٝباع على بطبلف صـو من قبل أك باشر دكف الفرج فأنزؿ، كجاء ُب بداية اجملتهد: "كلهم يقولوف أف من قبل فأمُب اإل
، د. بداية المجتهد ونهاية المقتصدفقد أفطر". )ابن رشد، أبو الوليد ٧بمد بن أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد القرطيب، 

دامة: " إذا قبل فأمُب فيفطر بغّب خبلؼ نعلمو". )ابن ( ، كقاؿ ابن ق1/382ط، )القاىرة: دار ا٢بديث، د. ت، 
 ( . 4/361، المغنيقدامة، 

= 
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 .................(5)والنفاس (1)والحيض ...

                               

كمن أنزؿ ٗبباشرة أك تقبيل ك٫بو ذلك ببل ٝباع فبل كفارة عليو، كىو ا٤بذىب كبو قاؿ ا١بمهور من ا٢بنفية ك ا٢بنابلةى ألف 
 النص إ٭با كرد ُب ا١بماع فقط. 

 فاض، إذا السيل حاض قو٥بم من حيضنا ا٢بيض ك٠بي.. حائض فهي ك٧باضنا ك٧بيضنا حيضنا ٙبيض ا٤برأة حاضت"( 1) 
 تاج ا٢بسيِب، الرز اؽ عبد بن ٧بم د بن ٧بم د الفيض أبو الزبيدم،". ) معلومة أكقات ُب منها الدـ ساؿ إذا: كحاضت
 ( . 18/311 ت،. د ا٥بداية، دار ـ،. د ط،. د القاموس، جواىر من العروس

َس ): تعاىل اهلل قاؿ ظهر، إذا الصبح تنفس من مأخوذ الوالدة، حاؿ ُب حمالر  يرخيو دـ( 5)  ََِفّ بِْد إَِذا َت  :التكوير)( َوالُصّ
 . ظهر أم( 12

 ( . 1/436 الكبير، الحاوي ا٤باكردم،. )أحكاـ من بو يتعلق فيما كا٢بيض كالنفاس" 
ذا كجد ا٢بيض ُب جزء من النهار بعد أف نوت فيشَبط لوجوب الصـو على ا٤برأة طهارتاف من دـ ا٢بيض كالنفاس، فإ 

، كلزمها الفطر كعليها القضاء، سواء كجد ا٢بيض ُب أكؿ اليـو أك ُب آخره، كقد أٝبع الفقهاء  ا٤برأة الصـو فسد الصـو
 ، . )ابن حـز  ( . 1/39مراتب اإلجماع، على ذلك، كنقل اإلٝباع ابن حـز

قاؿ: "أليس إذا حاضت مل تصل كمل تصم " حديث أيب سعيد  اهلل أف رسوؿ  كاستدلوا ٕبديث أيب سعيد ا٣بدرم 
( ، 304( ، رقم )1/68_ كتاب ا٢بيض _ باب ترؾ ا٢بائض الصـو )الصحيحأخرجو البخارم ُب  – ا٣بدرم 

_ 79( ، رقم )1/116_ كتاب اإلٲباف_ باب بياف نقصاف اإلٲباف بنقصاف الطاعات )الصحيح كأخرجو مسلم ُب 
80 . ) 
لداللة: ا٢بائض ال تصـو ُب أياـ حيضها، كأف صومها غّب صحيح كغّب معتد بِو، كأف عليها قضاء الصـو إذا كجو ا

 ( . 2/39ق، 1417، فتح الباري شرح صحيح البخاريابن رجب، . )طهرت
ع ا١بمهور. كإذا طهرت ا٢بائض كالنفساء ُب أثناء النهار يستحب ٥با اإلمساؾ بقيتو كال يلزمها، ىذا ىو ا٤بذىب كبو قط

 ( . 6/257، المجموع)النوكم، 
 : االستحاضة أحكاـ بعض نذكر أف فناسب االستحاضة، يذكر كمل كالنفاس ا٢بيض  اهلل يرٞبو ا٤بؤل  ذكر كقد ىذا،

االستحاضة: استفعاؿ من ا٢بيض، كىي سيبلف دـ عرؽ ُب أدٌل الرحم يسمى العاذؿ. )القونوم، قاسم بن عبد اهلل بن 
، د. ط، د. ـ، دار الكتب أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاءكمي ا٢بنفي، أمّب علي الر 
قالت: قالت فاطمة بنت أيب  ك( . كاألصل ُب االستحاضة حديث عائشة 1/14ىػ، 1424 ـ / 2004العلمية 

" إ٭با ذلك عرؽ كليس با٢بيضة، : : يا رسوؿ اهلل إٍل ال أطهر أفأدع الصبلةى فقاؿ رسوؿ اهلل حبيش لرسوؿ اهلل 
_   الصحيحفإذا أقبلت حيضتك فاتركي الصبلة، فإذا ذىب قدرىا فاغسلي عنك الدـ كصلي ". أخرجو البخارم ُب 

_ كتاب ا٢بيض  _  الصحيح( ، كأخرجو مسلم  ُب 306( ، رقم )1/68كتاب ا٢بيض _ باب االستحاضة )
 ( . 333( ، رقم )1/262باب ا٤بستحاضة كغسلها كصبلهتا )

، د. ط، د. ـ، سبل السالـكجو الداللة: أهنا طاىرة يلزمها الصبلة. )الصنعاٍل، ٧بمد بن إ٠باعيل بن صبلح بن ٧بمد، 
 دار ا٢بديث، د. ت( . 

= 
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فهو مرض بسبب انفصاـ أحد العركؽ ُب أدٌل الرحم، ٖببلؼ دـ ا٢بيض فهو دـ على سبيل الصحة كيسمى بالدكرة 
 الشهرية. 

عن حكم الصـو على ا٤بستحاضة: فقد ذىب عامة أىل العلم إىل أف ا٤بستحاضة فيما يلزمها من العبادات كتستبيحو أما 
من القرب حكم النساء الطاىرات، كأنو ال يثبت ٥با شيء من أحكاـ ا٢بيض، فتصلي كتصـو كتفعل سائر العبادات. 

 ( . 1/67، بداية المجتهد_ ابن رشد،  1/91، سبل السالـ)الصنعاٍل، 
: اختبلط العقل ٕبيث ٲبنع كقوع األفعاؿ كاألقواؿ على النهج ا٤بستقيم إال نادرنان. )ا٤بناكم، زين الدين ٧بمد الجنوف( 1) 

، القاىرة: عامل 1، طالتوقيف على مهمات التعاريفا٤بدعو بعبد الرؤكؼ بن تاج العارفْب بن علي ا٢بدادم، 
 ( . 1/131ـ،  1990ق، 1410الكتب، 

، كأٝب . )ابن حـز ، كال يلزمو الصـو ُب ا٢باؿ، كنقل اإلٝباع ابن حـز ع الفقهاء أف من زاؿ عقلو ٔبنوف ال ٯبب عليو الصـو
 ( . 6/251، المجموع_ النوكم،  1/39، مراتب اإلجماع

حدنا  _ باب ُب اجملنوف يسرؽ أك يصيبالسننكاستدلوا على إٝباعهم " كعن اجملنوف حٌب يفيق ". أخرجو أبو داكد ُب 
 ( ، كصححو األلباٍل ُب صحيح أيب داكد. 4400( ، رقم )4/140)
 ق، أثنائو ُب أك رمضاف بعد أفاؽ كسواء كثر، أك فاتو ما قل سواء ا١بنوف زمن فاتو ما قضاء يلزمو ال اجملنوف أفاؽ كإذا

 .  (3/208 ،اإلنصاؼ ا٤برداكم،_  6/254 ،المجموع النوكم،" ) كا٢بنابلة الشافعية مذىب كىو
قاؿ: " رفع القلم عن ثبلثة عن النائم حٌب يستيقظ كعن الصيب حٌب يكب  أف النيب  كاستدلوا ٗبا جاء عن علي 

( ، 940( ، رقم )2/254) كعن اجملنوف حٌب يعقل "أخرجو أٞبد ُب مسنده_ مسند علي بن أيب طالب 
ا ) _كتاب ا٢بدكد _ باب ُب اجملنوف يسرؽ أكالسننكأخرجو أبو داكد ُب  ( ، 4400( ، رقم )4/140يصيب حدن
 ( 1423( ، رقم )4/32كتاب ا٢بدكد _ باب ما جاء فيمن ال ٯبب عليو ا٢بد )السنن كأخرجو الَبمذم ُب 

 ،1ط ،اللغة جمهرة دريد، بن ا٢بسن بن ٧بمد بكر أبو األزدم،". ) اإلسبلـ عن الردة كمنو الشيء عن الرجوع"( 5) 
 ( . 1/110 ـ،1987 للمبليْب، العلم دار: بّبكت

ي ا أ يػ ه ا الرِذين  آم ن وا م ن أم يفطر وا الصائم كيبطل بو صومو، كىي ا٣بركج عن دين اإلسبلـ كالعياذ باهلل، قاؿ تعاىل: "  
و من سورة ا٤بائدة( فيفقد أىلية العبادة، كإذا أسلم ا٤برتد فليس عليو قضاء ما ترك -54"اآلية )يػ ْرت در ِمنك ْم ع ن ِديِنوِ 

الكافي، الصـو زمن ردتوى كذلك لئبل يكوف تنفّبنا لو من العودة لئلسبلـ كىو قوؿ ا١بمهور " )ابن عبد الب، 
 ( . 1/391، اإلنصاؼا٤برداكم،  - 2/1090

ا كَْد َشيََف )كاستدلوا بقولو تعاىل:  ٌَّ  ً ُٓ َ ٔا ُحْغَفْر ل ُٓ ََ َزَفُروا إِن يَنَج ِي ف اآلية عامة سواء كافر أصلي أك أل(ى 52األنفاؿ: ) (كُو ىََِّلّ
فقلت: ابسط  قاؿ: " فلما جعل اهلل اإلسبلـ ُب قليب أتيت النيب  مرتد كاستدلوا ٗبا جاء عن عمرك بن العاص 

ٲبينك فؤلبايعكى فبسط ٲبينو، قاؿ عمرك: فقبضت يدم قاؿ: مالك يا عمرك؟ قلت أردت أف أشَبط قاؿ: تشَبط 
_ كتاب  الصحيح أما علمت أف اإلسبلـ يهدـ ما كاف قبلو "  أخرجو مسلم ُب  ٗباذا؟ قلت أف يغفر يل، قاؿ:

 ( . 121( ، رقم )1/112اإلٲباف _ باب كوف اإلسبلـ يهدـ ما قبلو )
= 
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 .(ٖ)ثالثة أشياء تعجيل الفطر ....(ٕ)ويستحب في الصـو ....(1)والوالدة

                               

، كىم أعلم الناس  مل يأمركا من أسلم من ا٤برتدين ُب زمن أيب بكر الصديق  كالصحابة   بقضاء ما تركوا من الصـو
 ( . 1/278، اإلنصاؼ، ا٤برداكم، 5/3، جموعالمبذلك. )النوكم، 

كمن ارتد ُب أثناء الصـو بطل صومو كعليو قضاء ذلك اليـو إذا أسلم كقد نص على ذلك الشافعية " )النوكم، 
 ( . 6/347، المجموع

الصـو أنو  كنقل اإلٝباع على ذلك ابن قدامة فقاؿ: ال نعلم بْب أىل العلم خبلفنا ُب أف من ارتد عن اإلسبلـ ُب أثناء
يفسد صومو، كعليو قضاء ذلك اليـو إذا عاد إىل اإلسبلـ، سواء أسلم ُب أثناء اليـو أك بعد انقضائو ". )ابن قدامة، 

 ( . 3/24، المغني
"كلدتو أمو كالدة كإالدة على البدؿ فهي كالدة على الفعل ككالد على النسب حكاه ثعلب ُب ا٤برأة ككل حامل تلد ( 1) 

، )بّبكت: دار الكتب 1، طالمحكم والمحيط األعظمأبو ا٢بسن علي بن إ٠باعيل بن سيده، ". )ا٤برسي، 
 ( . 9/429ـ، 2000ىػ/1421العلمية، 

أم من ا٤بفطرات " كإف رأت الدـ بعد الوالدة كمل يتقدـ على الوالدة فهو دـ نفاس، سواء كاف دمنا أسود  ثخيننا أك كاف 
 ٱبتل  أصحابنا فيو ٖببلؼ ا٢بيضى ألف الوالدة شاىر للنفاس ". )ا٤باكردم، أصفر  رقيقنا ُب ا٤ببتدأة كغّبىا ال

 ( . 439/ 1، الحاوي الكبير
كُب اإلقناع " النفاس تفطر بو كا٢بيض كال تفطر بوضع الولد إذا مل تر معو دـ ". )ا٤باكردم، أبو ا٢بسن علي بن ٧بمد ابن 

 ( . 1/76، د. ط، د. ـ، د. ت، الشافعي اإلقناع في الفقو٧بمد بن حبيب البصرم البغدادم، 
قاؿ الشيخ ابن باز يرٞبو اهلل: "ما ٱبرج من ا٤برأة بعد الوالدة حكمو كدـ النفاس، سواء كاف دمنا عادي ا أك صفرةن أك كدرةن.. 

وى ابن مجموع فتافإف كاف دمنا عادم  كمل يتخللو انقطاع فهو دـ نفاس، كإال فهو دـ استحاضة أك ٫بوه. )ابن باز، 
 ( . 10/227، د. ط، د. ـ، د. ت، باز

 كحامد الزيات كأٞبد مصطفى إبراىيم بالقاىرة، العربية اللغة ٦بمع". ) يوجبو كمل الشارع فيو رغب ما: المستحب( 5) 
 ( . 1/151 ت،. د الدعوة، دار ـ،. د ط،. د ،الوسيط المعجم النجار، ك٧بمد القادر عبد

".  تأخّبه كترؾ الفطر تعجيل كأحب: " اهلل يرٞبو الشافعي قاؿ" الغركب، تيقن بعد طرالف تعجيل ا٤بستحبات من( 5) 
 ( . 2/106 ،األـ الشافعي، اإلماـ)

كقد أٝبع الفقهاء على استحباب تعجيل الفطر كتأخّب السحور، كنقل اإلٝباع ابن القطاف، كابن رشد. )ابن القطاف 
 ( 1/307، بداية المجتهد، _ ابن رشد 1/231، في مسائل اإلجماع اإلقناع

قاؿ: "ال يزاؿ الناس  أف رسوؿ اهلل صلى اهلل  " كاستدلوا على إٝباعهم ٗبا ركل البخارم كمسلم عن سهل بن سعد 
( ، رقم 13/36_كتاب الصـو _ باب تعجيل اإلفطار )الصحيحٖبّب ما عجلوا الفطر "أخرجو البخارم ُب 

( ، رقم 2/771ب الصياـ _ باب فضل السحور كتأكيد استحبابو )_ كتا الصحيح( ، كأخرجو مسلم ُب 1957)
(1098 . ) 

= 
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 (ٕ)وترؾ الهجر من الكالـ .........(ٔ)وتأخير السحور ...

  ...(3)العيداف صياـ خمسة أياـ ...(5)ويحـر

                               

: " فيو ا٢بث على تعجيلو بعد ٙبقق غركب الشمس، كمعناه ال يزاؿ أمر األمة منتظمنا كىم ٖبّب ماداموا وجو الداللة
شرح صحيح  هاجالمن٧بافظْب على ىذه السنة، كإذا أخركه كاف ذلك عبلمةن على فساد يقعوف فيو ". )النوكم، 

 ( ، فيسن للصائم تعجيل الفطر من غركب الشمس. 7/208، مسلم
السحور بضم السْب، كالسحور بفتح السْب اسم الذم يتسحر بو ". )األنبارم، أبو بكر ٧بمد ابن تأخير السحور: ( 1) 

ـ( 1992ىػ/ 1418، )بّبكت: مؤسسة الرسالة 1، طالزاىر في معاني كلمات الناسالقاسم بن ٧بمد بن بشار، 
( ، كالسحور أكل السحر، ك٠بى السحر استعارةى ألنو كقت إدبار الليل كإقباؿ النهار فهو متنفس الصبح 1/40، 

ـ، 1998، بّبكت: دار الكتب العلمية، 1، طأساس البالغة". )الز٨بشرم، أبو القاسم ٧بمود بن عمرك ابن أٞبد، 
1/441 . ) 

أف النيب  اء على ذلك كما تقدـ ذكره، ٤با ركل البخارم عن أنس بن مالك فيستحب تأخّب السحور، كقد أٝبع الفقه
  كزيد بن ثابت تسحركا فلما فرغا من سحورٮبا قاـ نيب اهلل  إىل الصبلة فصلى قلنا ألنس: كم كاف بْب فراغهما

_كتاب الصحيحمن سحورٮبا كدخو٥بما ُب الصبلة؟ قاؿ: قدر ما يقرأ الرجل ٟبسْب آية " أخرجو البخارم  ُب 
الصحيح ( ، كأخرجو مسلم  ُب 1921( ، رقم )3/29الصـو _ باب قدر كم بْب السحور كصبلة الفجر )
 ( . 1097( ، رقم )2/771_كتاب الصياـ _ باب فضل السحور كتأكيد استحبابو )

جعل ا٤بصن  ا٥بجر  ( أم الكبلـ الفاحش كالباطل كالشتم كالغيبة كغّب ذلك، كال ٱبفى أف ىذه أمور ٧برمة، فكي 5) 
من الكبلـ ٩با يستحب للصائم تركو؟ كا١بواب عن ذلك أف يقاؿ إف ىذه األمور ٧برمة كٙببط أجر الصائم لكن ٤با 
صح معها الصـو كسقط الواجب عن صاحبو جعلت ىذه األمور من آداب الصياـ كسننوى كذلك ٤با ركل البخارم 

 يدع الزكر كالعمل بو فليس هلل ُب أف يدع طعامو كشرابو ". : " من ملقاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة 
( ، رقم 3/36_ كتاب الصـو _ باب من مل يدع قوؿ الزكر كالعمل بو ُب الصـو ) الصحيحأخرجو البخارم  ُب 

( ، أم ال يَبتب على إمساكو ثواب كاف سقط الواجب بو، كالزكر: الباطل" )البغا، مصطفى ديب ا٤بيداٍل 1903)
، 4طالتذىيب في أدلة متن الغاية والتقريب المشهور بػمتن أبي شجاع في الفقو الشافعي، شقي الشافعي، الدم

 ( . 1/104ـ( ، 1989ىػ/1408بّبكت: دار ابن كثّب، )
 : تعاىل اهلل قاؿ ا٤بنع، ىو: كالتحرَل كا٢برماف، كا٢برمة، ا٤بمنوع، كىو ا٢ببلؿ، ضد: ا٢براـ( 5) 
ِا َغيَيِّْ "  ٌْ َْ َربُْو  وََذرَّ ٌِ راِطَع  ٍَ ْ  عبد – 1/71 ،الصحاح مختار الرازم،. )فعلو حـر ما كىو ،( 12 اآلية القصص،) " ال

 ( . 1/559 ،الفقهية واأللفاظ المصطلحات معجم ا٤بنعم،
 م،إبراىي بن ٧بمد ابن أٞبد بن ٧بمد الدين جبلؿ احمللى،" ) فعلو على كيعاقب امتثاالن  تركو على يثاب ما" بأنو كعرؼ

 ( . 1/74 ـ،1999 القدس، جامعة: فلسطْب ،1ط ،الفقو أصوؿ في الورقات شرح

 أصلها العيد ُب كالياء اعتادكه، ألهنم ٠بي بل كيقاؿ إليو، يعود عاد من ٦بمع يـو كل: كالعيد" العيد، مثُب العيداف( 3) 
= 
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 ...الثالثة (1)وأياـ التشريق

  ......(5)ويكره (5)عامًدا

                               

. د ،العين كتاب البصرم، ٛبيم بن عمرك بن أٞبد بن ا٣بليل الرٞبن عبد أبو الفراىيدم،". ) العْب لكسرة قلبت الواك
 ( . 219/ 2 ت،. د ا٥ببلؿ، كمكتبة دار ـ،. د ط،
 ابن. )حـز ابن اإلٝباع نقل ك ذلك، على الفقهاء أٝبع كقد كاألضحى، الفطر يـو كٮبا العيدين، يومي صـو ٰبـر أم

،  صياـ عن هنى"  اهلل سوؿر  أف  ىريرة أيب ٕبديث إٝباعهم على كاستدلوا ،( 1/40 ،اإلجماع مراتب حـز
 ،( 3/42) الفطر يـو صـو باب_  الصـو كتاب_ الصحيح ُب البخارم أخرجو"   أضحى كيـو فطر يـو يومْب
 األضحى  كيـو الفطر يـو صـو عن النهي باب_  الصياـ كتاب_الصحيح ُب مسلم كأخرجو ،( 1990) رقم
 تطوع أك نذر عن صامهما سواء حاؿ، بكل اليومْب ىذين صـو ٙبرَل: الداللة كجو ،( 1137) رقم ،( 2/799)
 ( . 8/15 ،مسلم صحيح شرح المنهاج النوكم،. )ذلك غّب أك كفارة أك

 األضاحي ٢بـو ألف النحرى يـو بعد أياـ ثبلثة كىي التشريق، أياـ ٠بيت كمنو تقديده، اللحم تشريق: التشريق( 1) 
 ال ا٥بدم ألف بذلك ٠بيت كقيل نغّب، كيما ثبّب أشرؽ و٥بملق بذلك ٠بيت كقيل الشمس، ُب تشرؽ أم فيها تشرؽ
 ( 1/164 ،الصحاح مختار الرازم،". ) الشمس تشرؽ حٌب ينحر
 ُب ككاف كالعيدين، كحرمها كغّبه للمتمتع التشريق أياـ صياـ من ا٤بنع ا١بديد ُب اهلل يرٞبو الشافعي اإلماـ عن كا٤بشهور
 ( . 3/477 ،الكبير الحاوي ٤باكردم،ا. )للمتمتع صيامها جواز يرل القدَل
  التشريق أياـ: " كسلم عليو  اهلل صلى اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ ا٥بذيل نبشة ركل ٗبا كاستدلوا الثبلثة، األئمة الرأم وذا كقاؿ

 التشريق أياـ صـو ٙبرَل باب_  الصياـ كتاب_ الصحيح ُب مسلم أخرجو"  هلل كذكر كشرب أكل أياـ
 ( . 1141) رقم ،( 2/800)
 إال يفطر ال كاف أنو طلحة أيب كعن يزيد،  بن كاألسود عمر ابن عن ذلك كركل يصومهما، فكاف الزبّب ابن كخال 
 ،البخاري صحيح شرح بطاؿ، ابن. )صيامها عن  اهلل رسوؿ هني يبلغهم مل ىؤالء أف كالظاىر العيدين، يومي

4/137 . ) 
 أياـ ُب يرخص مل: قاال أهنما كعائشة عمر ابن عن ركل ٤با للفرض، هاصوم يصح فقيل: خبلؼ فيو للفرض صومها كأما

 ُب البخارم أخرجو صحيح، حديث كىو ا٥بدم عدـ إذا ا٤بتمتع: أم ا٥بدم، ٯبد مل ٤بن إال يصمن أف التشريق
 ابن". )مفركض كل عليو كيقاس ،( 1997) رقم ،( 3/43) التشريق أياـ صياـ باب_  الصـو كتاب_ الصحيح
 ( 3/170 ،المغني ة،قدام

ا"  أسقطت كأيضنا الثبلث،( ب) ُب( 5)   ".  عامدن

 يكوف ما: كشرعنا احملبوب، ضد كا٤بكركه ا٢برب، ُب الشدة كىي الكريهة من كقيل الكراىة، من مأخوذ: لغةً  ا٤بكركه( 5) 
 معجم ا٤بنعم، عبد_  21/80 ،العرب لساف منظور، ابن. )يفعل ال أف األكىل من: كقيل ٙبصيلو، من أكىل تركو

 ( . 342/ 3 ،الفقهية واأللفاظ المصطلحات
= 
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 .......................(1)الشك يـو صـو

                               

 ،الفقو أصوؿ في الورقات شرح احمللي،". ) فعلو على يعاقب كال امتثاالن  تركو على يثاب ما: " األصوليْب عند كا٤بكركه
1/76 . ) 
  ىنا؟ صن ا٤ب مراد ىو ما كلكن التنزيو، كراىة أك التحرَل كراىة بو يراد كقد يطلق الكراىة كلفظ
 . تنزيو كراىة يريد أنو دؿ الصياـ من ٰبـر ما ذكره عقيب الكراىة ذكر أنو كجدنا كبلمو سياؽ إىل نظرنا إذا
 كىو ا٤بذىب عليو ما مراده إف قلنا  التحرَل كراىة كىو ا٤بذىب ُب كا٤بعتمد األكثركف عليو الذم ا٤بنصوص إىل نظرنا كإذا

 أٞبد بن ٧بمد الدين، مشس الشربيِب،. )ا٤بذىب ُب ا٤برجح ليوافق التحرَل كراىة ىعل ىنا ٞبلو كاألكىل ٙبرَل، كراىة
 ( . 1/293 ت،. د الفكر، دار: بّبكت ط،. د ،شجاع أبي ألفاظ حل في اإلقناع الشافعي، ا٣بطيب

 منهما حدكا يتيقن ال كىو كاحد مشك ُب األمراف لو شك كأنو الشاؾ ألف بذلك ٠بي إ٭با اليقْب، خبلؼ: الشك( 1) 
 ( . 3/173 ،اللغة مقاييس الرازم،". ) الشك اشتقاؽ ذلك فمن
 : جهتْب من  فيها ا٣ببلؼ كقع قد ا٤بسألة كىذه رمضاف، من أـ شعباف من ىو ىل فيو يشك الذم اليـو كا٤براد
 . صومو حكم ُب: الثاٍل ك  الشك يـو تعيْب  ُب: األكؿ
 إذا كأما رآهى أنو عدؿ يقل كمل رؤم أنو الناس ألسنة ُب كقع إذا شعباف من ثْبالثبل يـو"  أنو فالمذىب تعيينو جهة من أما

 قطع كبو ا٤بذىب ىو ىذا الغيم، أطبق أك مصحية السماء كانت سواء شك بيـو فليس أحد برؤيتو يتحدث مل
 ( . 6/401 ،المجموع النوكم،". ) ا١بمهور

 أك قضاء عن صامو كإف ا٤بذىب، ُب خبلؼ ببل رمضاف نع الشك يـو صـو يصح ال أنو فا٤بذىب صومو حكم عن كأما
 أك يـو كفطر يـو صـو أك الدىر صـو عادتو كاف بأف سبب لو كاف فإف تطوعنا صامو إذا كأما أجزأه، كفارة أك نذر
".  حراـ فصومو سبب لو يكن مل كإف ا٤بذىبى ُب خبلؼ ببل صومو جاز فصامو اإلثنْب كيـو معْب يـو صـو
 ( 6/400 ،جموعالم النوكم،)
 : رأيْب على اختلفوا فقد ا٤بسألة، ىذه ُب العلماء خبلؼ نذكر ا٤بذىب ُب القوؿ ذكرنا أف كبعد
 فيجب ذلك ٫بو أك دخاف أك غبار أك غيم الليلة تلك ا٥ببلؿ مطلع دكف حاؿ إذا إال الشك يـو صـو يكره: األكؿ الرأم

 منهم الصحابة من طائفة قالت كبو ا٢بنابلةى مذىب من كا٤بشهور دأٞب اإلماـ رأم كىو احتياطي اى ظني ا حكما صيامو
 . كٝباعة  عمر كابن كعائشة علي
 تركه، حٌب تفطركا كال ا٥ببلؿ تركا حٌب تصوموا فبل كعشركف تسع الشهر إ٭با: "قاؿ  النيب أف عمر ابن ٕبديث كاستدلوا
 تسعنا يكوف الشهر باب_  الصـو كتاب_ السنن ُب  داكد أبو أخرجو"  ضيقوا أم"  لو فاقدركا عليكم غم فإف

 ( . 2320) رقم ،( 2/297) كعشرين
 كمسلم ،1906 كالبخارم ،1684 كالدارمي ،4488 كأٞبد ،781 ا٤بوطأ ُب مالك أخرجو: قاؿ ا١بامع ا٤بسند كُب

 ( 1ط بّبكت،_  ا١بيل دار ط_  ا٤بؤلفْب من ٦بموعة ا١بامع، ا٤بسند ،2465
 كابن قالوا"  صائمنا أصبح قَب أك غيم دكنو كحاؿ شعباف من  الثبلثْب يـو  كاف  إذا كاف"  عمر ابن فأ كرد ٗبا كاستدلوا
 الشهر باب_  الصـو كتاب_ السنن ُب داكد أبو أخرجو"  لو تفسّب فعملو"  عليكم غم فإف" حديث راكم عمر

= 
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 .......(5()1)لو عادةً  يوافق أف إال ...

                               

 ( 2320) رقم ،( 2/297) كعشرين تسعنا يكوف
: الَبمذم قاؿ أٞبد، اإلماـ عن كركاية  العلماء كٝبهور الثبلثة  األئمة رأم كىو الشك، يـو صـو ٰبـر: الثاٍل الرأم

 أخرجو"  كإسحاؽ ا٤ببارؾ كابن الثورم سفياف قاؿ كبو كالتابعْب الصحابة من العلم أىل عند ىذا على كالعمل
 ابن( . )690) رقم ،( 3/64) كعشرين تسعنا يكوف الشهر أف جاء ما باب_  الصـو أبواب_  السنن ُب الَبمذم
 ( . 3/108 ،المغني قدامة،
 عدة فأكملوا عليكم غم فإف لرؤيتو، كأفطركا لرؤيتو صوموا: "  اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ  ىريرة أيب عن جاء ٗبا كاستدلوا
 كإذا فصوموا ا٥ببلؿ رأيتم إذا: "  النيب قوؿ باب_  الصـو كتاب_ الصحيح ُب  البخارم أخرجو".  ثبلثْب شعباف
 صـو كجوب باب_  الصياـ كتاب_ الصحيح ُب مسلم كأخرجو ،( 1909) رقم ،( 3/27" ) فأفطركا رأيتموه
 ( 1081) رقم ،( 2/762) ا٥ببلؿ لرؤية رمضاف

".  غيم ليلة الثبلثْب ليلة كانت إذا رمضاف عن شعباف من الثبلثْب يـو كال الشك يـو صـو ٯبوز ال: " الداللة وجو
 ( . 7/189 ،مسلم صحيح شرح اجالمنه النوكم،)
 فإف غّبه على منو القوؿ ىذا  على أدؿ الشريعة أصوؿ كألف كصراحتوى بو استدلوا ما لقوة ا١بمهور إليو ذىب ما كا٤بختار

 قاؿ كقد  للنيب معصية ألنو الشكى يـو صـو ٰبـر ىذا كعلى تركو، ا٤بستحب بل فعلو ٯبب ال كجوبو ُب ا٤بشكوؾ
َ ): تعاىل ا آ ٌَ ٔا َواَتُّلٔا اَّلَلَّ إَِنّ اَّلَلَّ َشِديُد اىْػَِلابِ َو ُٓ ُّ فَاجَْج ًْ َخِْ اُز َٓ ا َج ٌَ ًُ الرَُّشُٔل فَُخُذوهُ َو  ( 7 ا٢بشر) (ثَاُز

 رجل يكوف أف إال يومْب أك يـو بصـو رمضاف أحدكم يتقدمن ال: " قاؿ  اهلل رسوؿ أف  ىريرة أيب ٢بديث( 1) 
 كال يـو بصـو رمضاف يتقدـ ال باب_  الصـو كتاب_ الصحيح ُب البخارم جوأخر "   فليصمو صومو يصـو كاف
 يـو بصـو رمضاف تقدموا ال باب_  الصياـ كتاب_ الصحيح ُب مسلم كأخرجو ،( 1914) رقم ،( 3/28) يومْب
 ( . 1082) رقم ،( 2/762) يومْب كال

 . كالبلـ باألل  الصـو( أ) ُب( 5) 
 األصل كاف فيما يكوف إ٭با االحتياط ألف الدينى ُب التنطع من أنو االحتياط سبيل على اليـو ذلك صياـ عن كأجيب

 الصحيح ُب مسلم أخرجو"  ا٤بتنطعوف ىلك: " قاؿ كقد إٯبابو، ُب احتياط فبل عدمو األصل كاف ما أما كجوبو
 ( . 2670) ،( 4/2055) ا٤بتنطعوف ىلك باب_  العلم كتاب_

".  ا٤بتكل  الشيء ُب ا٤بتعمق كا٤بتنطع.. كأفعا٥بم أقوا٥بم ُب ا٢بدكد اجملاكزكف الغالوف ا٤بتعمقوف أم: " الداللة وجو
 المعبود عوف الصديقي، ا٢بق شرؼ الرٞبن عبد أبو حيدر، بن علي بن أمّب بن أشرؼ ٧بمد اآلبادم، العظيم)

 ( . 13/235 ق،1415 العلمية، الكتب دار: بّبكت) ،2ط داود، أبي سنن شرح
 ركاه، ٤با مفسرنان  يعتب حٌب كجوبو  يعتقد كاف أنو على  يدؿ ما فيو ليس أنو عنو فأجيب ، عمر ابن فعل عن كأما"

 كقد ىذا احتياطنا، أك استحبابنا  صامو أنو فيو ما فغاية أىلو، كلو بو الناس ألمر كاجبنا كاف لو أنو ذلك على كيدؿ
_  6/408 ،المجموع النوكم،". ) فيو يشك الذم اليـو ألفطرت كلها السنة صمت لو"  قولو عمر ابن عن ثبت"
 ( . 2/44 ،المعاد زاد القيم، ابن_ 108/ 3 ،المغني قدامة، ابن
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 .............(1)وطئ ومن ...

                               

 "انتشار بغّب أك اللذة ٲبنع ال خفي  ٕبائل كلو قدرىا أك ا٢بشفة تغييب.. ا١بماع: ءالوط( 1) 
 ـ،1988/ىػ1408. الفكر دار: مشقد) ،2ط ،واصطالحاً  لغة الفقهي القاموس سعدم، الدكتور جيب، أبو) 

1/383 . ) 
كقاؿ ُب الصحاح: "كا٤براد بالوطء ا١بماع، كىو تغييب ٝبيع ا٢بشفة أك قدرىا من مقطوعها، "كالفرج: العورة ". 

 ( . 1/333، الصحاح)ا١بوىرم، 
ضاف، كٱبرج بقيد الوطء: الفطر ٩با يفطر بو الصائم كيَبتب عليو القضاء كالكفارة ا٤بغلظة الوطء عمدنا ُب الفرج ُب هنار رم

بغّبه كاألكل كالشرب كاالستمناء كا٤بباشرة فيما دكف الفرج  ا٤بفضية إىل اإلنزاؿ فبل كفارة بو، كالبد أف يكوف عامدنا 
ا ُب  هنار رمضاف  فسد صومو باإلٝباع، كقد نقل اإلٝباع على ذلك ابن  أم ٨بتارنا عا٤بان بالتحرَل، كمن جامع متعمدن

، رأس ا٣بيمة: مكتبة 1، طاإلشراؼ على مذاىب العلماء)ابن ا٤بنذر، أبو بكر ٧بمد بن إبراىيم النيسابورم،  ا٤بنذر.
 ( . 120/ 3ـ، 2004ىػ/1425مكة الثقافية، 

 أىلكك كما: قاؿ اهلل رسوؿ يا ىلكت: فقاؿ رجل إليو جاء  النيب أف  ىريرة أيب ٕبديث إٝباعهم على كاستدلوا
 متتابعْب؟ شهرين تصـو أف تستطيع ىل: قاؿ. ال: قاؿ تعتق؟ ما ٘بد ىل: فقاؿ رمضاف ُب رأٌبام على كقعت: قاؿ
_  الصـو كتاب_ الصحيح ُب البخارم أخرجو.... "   ال: قاؿ مسكينا؟ ستْب إطعاـ ٘بد  فهل: قاؿ. ال: قاؿ
 ُب  مسلم كأخرجو_ ( 1936) رقم ،( 3/32) فليكفر عليو فتصدؽ  شيء لو يكن كمل رمضاف ُب جامع إذا باب

 ( . لو كاللفظ( 1111) رقم ،( 2/781) رمضاف هنار ُب ا١بماع ٙبرَل تغليظ باب_  الصياـ كتاب_الصحيح
اى كاف أنو على بو كاستدؿ: " الداللة وجو  أبو حجر، ابن". ) إليو ا٤بؤدم العصياف عن ٦باز كاالحَباؽ ا٥ببلؾ ألف عامدن

 ق،1379 ا٤بعرفة، دار: بّبكت ط،. د ،البخاري صحيح شرح لباريا فتح العسقبلٍل، علي بن أٞبد الفضل
4/164 . ) 
 ،المجموع النوكم،". )خبلؼ ببل النهار  بقية إمساؾ لزمو عذر بغّب با١بماع رمضاف هنار ُب ا٤برأة أك الرجل أفطر كإذا 

6/343 . ) 
 ابن. )ىبّبة ابن اإلٝباع كنقل القضاء، عليهاك  صومها يفسد مطاكعة كانت إذا ا٤بوطوءة ا٤برأة أف على الفقهاء أٝبع كقد

 الكتب دار: بّبكت ،1ط ،العلماء األئمة اختالؼ الشيباٍل، الذىلي ٧بمد بن ىبّبة بن ٰبي ا٤بظفر أبو ىبّبة،
 ( . 1/237 ـ،2002 العلمية،

 : عليها الكفارة كجوب ُب العلماء اختل  كقد
 : حالْب من ٚبلوا ال رمضاف  هنار  ُب  زكجها  جامعها  إذا  ا٤برأة
 كاستدلوا صحيحى فصومها رمضاف  هنار ُب  ا١بماع بتحرَل جهل أك نسياف أك بإكراه معذكرة تكوف أف: األكىل ا٢بالة

 . ا٤بتقدـ  ىريرة أيب ٕبديث
 : رأيْب على العلم أىل فيها اختل _  مطاكعة تكوف أف: الثانية ا٢بالة
. الشافعية عند كقوؿ كا٢بنابلة، كا٤بالكية ا٢بنفية  العلماء  ٝبهور  قوؿ  كىو ة،كالكفار  القضاء عليها ٯبب: األكؿ الرأم 

= 
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 ........(3)والكفارة (5)القضاء فعليو (5)الفرج في ................(1) عامًدا ...

                               

: بّبكت ،1ط ،المدونة ا٤بدٍل، عامر بن مالك بن أنس بن مالك األصبحي، ،1/327 ،الحقائق تبيين الزيلعي،)
 ( . 6/331 ،المجموع النوكم، ،3/27 ،المغني قدامة، ابن ،1/268 ـ،1992/ىػ1415 العلمية الكتب دار
 ألف الرجلى على فقياسنا الكفارة كأما القضاء،  عليها  فوجب  عذر  ببل  الصياـ فاهتا ألنو القضاءى عليها بأف كاستدلوا

 . الرجل مع  ا٤برأة  فيها  تستوم  الشرعية  األحكاـ
  عقوبة  كألهنا استثِبى ما إال ةكا٤برأ الرجل  بْب  األحكاـ  تساكم  األصل   كقالوا ا٤بتقدـ،  ىريرة أيب ٕبديث كاستدلوا
 . الزنا كحد كا٤برأة الرجل فيها  فاستول  با١بماع تتعلق
 كىو مطاكعة، أـ مكرىة كانت  سواء  ا٤برأة  على كالشيء فقط نفسو عن خاصة الزكج تلـز الكفارة أف: الثاٍل الرأم

 كفارة، ا٤برأة على يذكر كمل  بالكفارة جلالر  أمر    النيب بأف   كاستدلوا أٞبد،  عن  كركاية الشافعية  مذىب
  لنقصاف"   الكفارة  عليو  كحده أم ،" كعليو"  ىنا ا٤بصن  قاؿ كلذلك ٯبوز، ال ا٢باجة كقت عن البياف كتأخّب
   فتختص   الكفارة   وا  يتعلق  حٌب  حرمتو  تكمل  فلم ٫بوه أك ا٢بيض بعركض للبطبلف  بتعرضو  صومها
: بّبكت ط،. د ،شجاع أبي ألفاظ حل في اإلقناع الشافعي، ا٣بطيب أٞبد بن ٧بمد الشربيِب،) ". الواطئ بالرجل
 ( . 1/239 ت،. د الفكر، دار
 كحا٥با تستفت، مل كا٤برأة نفسوى عن ا٤بستفٍب ىو الرجل ألف للمرأةى بالنسبة  الكفارة ذكر عدـ بأف: ىذا عن كأجيب

 . إكراه أك ٔبهل معذكرة تكوف أف ٰبتمل

 ففيو ناسينا كطئ من فأما للكفارة ا٤بلتـز ىو لو عذر ال الذم فالعامد صومو بو يفسد فبل النسياف العمد بقيد كٱبرج( 1) 
 أنو أحدٮبا: قولْب على الناسي ٝباع ٚبريج إىل أصحابنا بعض ذىب: " ا١بويِب اإلماـ قاؿ ا٤بذىب، ُب خبلؼ
   كىذا ناسينا جامع إذا احملـر ُب الشافعي قوؿ اختبلؼ من  قولْبال  ىؤالء كأخذ يتضمنو، ال كالثاٍل الفطر، يتضمن
، ٧بظورات ُب انقساـ كال كاالستهبلؾ، االستمتاع بْب الشافعي نص ُب مَبدد فا١بماع... مرضي غّب  جو الو الصـو

 ا٤بعايل، بوأ ٧بمد بن يوس  بن اهلل عبد بن ا٤بلك عبد ا١بويِب،". )  النسياف حكم ُب كاحدة قضية على إجراؤٮبا
 ( 4/36 ـ،2007 ا٤بنهاج، دار ـ،. د ،1ط ،المذىب دراية في المطلب نهاية ا٢برمْب، بإماـ ا٤بلقب الدين، ركن

 تثبت الكفارة أف فالمذىب"  الكفارة، عليو كيَبتب الصائم بو فيفطر غّبهى أك آدمي من دبرنا  كلو أم: الفرج( 5) 
 ( . 4/36 ،المطلب نهاية ا١بويِب،". )الكفارة التـز ويمةن  تىا أك تلوط أك امرأةن  أتى فلو كاف، فرج أم ُب باإليبلج

 . رمضاف هنار ُب با١بماع بالفطر خاصة ا٤بغلظة الكفارة ألف( رمضاف هنار ُب) كقولو

ا كاف إذا عاص   أنو رمضاف ُب  لفجر بعد جامع من أف على الفقهاء أٝبع( 5) 
ن
 القضاء كعليو ذلك، عن بالنهي عا٤ب

 ( . 1/235 ،اإلجماع مسائل في اإلقناع القطاف، ابن. )القطاف ابن اإلٝباع كنقل لكفارة،كا
 . رمضاف هنار ُب امرأتو على كقع الذم الرجل قصة ُب ا٤بتقدـ  ىريرة أيب ٕبديث إٝباعهم على كاستدلوا

 اإلٝباع عبدكالب ابن كحكى  عةاألرب ا٤بذاىب  باتفاؽ  عليو كفارة  فبل عامدانا  رمضاف  قضاء ُب  جامع من ك( 5) 
 يتعداه فبل رمضاف هنار ُب جامع فيمن كرد الكفارة بوجوب النص كألف الشهرى  حرمة  النعداـ  كذلك ذلكى على
 ( . 7/181 ،التمهيد الب، عبد ابن". )
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 فإف ........(5)المضرة العيوب من سليمة ..............(1)مؤمنة رقبة عتق ىيالكفارة و 
 لكل .......(3)مسكيًنا ستين فإطعاـ يستطع لم فإف(5)متتابعين شهرين فصياـ يجد لم

                               

".  ذلك ٫بو أك صـو أك صدقة من بو كفر ما: كالكفارة كسَب، غطى ٗبعُب كفر من مشتقة: لغة الكفارة( 1) 
 ( . 2/807 ،الصحاح ا١بوىرم،)
 اسم الشرع عرؼ ُب الكفارة: " بقولو الكاساٍل عرفها كقد تسَبىا، أم الذنوب تكفر ألهنا كفاراتى الكفارات ك٠بيت

 الصنائع، بدائع لكاسانيب،". ) بو مأمور ُب قصر أك عنو منهي ا شيئنا أتى من على تعاىل اهلل أكجبو ما أم للواجب
5  /95. )  

 رقبة ٘بزئ فبل الكفارات ٝبلة  ُب  شرط  ا٤بعتقة  الرقبة فإٲباف مؤمنةى تكوف  بأف الكفارة  خصاؿ ا٤بصن  ذكر( 5) 
 قاؿ كبو ا٤بقيد، على  للمطلق  تنزيبلن  الكفارات ٝبيع ُب اإلٲباف يشَبط أنو ا٤بذىب ىو كىذا كفارة، ُب كافرة
 ( . 14/524 المطلب، نهاية ا١بويِب،. )ا١بمهور

َِةٍ "  القتل كفارة ُب تعاىل قاؿ كافر ٯبزئ فبل: " احملتاج مغِب ُب قاؿ ٌِ ْؤ ٌُّ  غّبىا وا كأ٢بق ،( 92 النساء) "َذَجْررِيُر َرَرَبٍة 
 ( . 5/41 المحتاج، مغني الشربيِب،". ) القتل  آية ُب ا٤بقيد على الظهار  آية ٤بطلق ٞببلن  أك عليها قياسنا
 ،المجموع النوكم،. )الكافرة   الرقبة   ٘بزئ   فقالوا   حي  بن  كا٢بسن  كالثورم  حنيفة أبو   ذلك  ُب كخال 
 مختصر ا٤بصرم، ا٢بجرم األزدم سلمة بن ا٤بلك عبد بن سبلمة بن ٧بمد بن أٞبد جعفر أبو الطحاكم، ،7/224

 ( . 493/ 2 ق،1417 اإلسبلمية، البشائر دار: بّبكت ،2ط ،العلماء اختالؼ
 من رجل كفاقد الزمن مثل كالكسب، بالعمل ٚبل الٍب ا٤بضرة العيوب من سليمة تكوف أف أيضنا فارةالك خصاؿ كمن

 ٧بيي زكريا أبو النوكم،. )ذلك ك٫بو كمريض جنوٍل كقتو أكثر أك عاجزنا ىرـن  كاف أك يد من كبنصر خنصر أك رجليو
 ـ،2005/ىػ142 الفكر، دار ـ،. د ،1ط ،الفقو في المفتين وعمدة الطالبين منهاج شرؼ، بن ٰبٓب الدين

1/247 . ) 

 ذكر سبق كقد الَبتيب، يرل أنو على تدؿ اهلل رٞبو ا٤بصن  كعبارة متتابعْب، شهرين يصـو عتقها ما ٯبد مل فإف( 5) 
 قاؿ كبو ا٤بذىب ىو كىذا متتابعْب، شهرين كىو الصياـ إىل فينتقل الَبتيب، على تكوف الكفارة كأف ا٤بختار
 ( . 7/228 مسلم، صحيح شرح المنهاج النوكم،.. )ا١بمهور

 ا١بوزم، ابن". ) التصرؼ كمنعتو أسكنتو ا٢باجة كأف السكوف من"  مفعلة"  ا٤بسكنة من مأخوذ اسم: "المسكين( 3) 
 دار: الرياض ط،. د ،الصحيحين حديث من المشكل كشف ٧بمد، بن علي بن الرٞبن عبد الفرج أبو الدين ٝباؿ
 ( . 403/ 3 ت،. د الوطن،

 ،الباري فتح رجب، ابن" ) كالتواضع السكوف توجب ا٢باجة فإف يكفيو، لو ماؿ ال من غالبنا بو يراد أطلق إذا كا٤بسكْب"
1/107 ) 
َصانَِيِ   "اآلية ُب عليو قدمو اهلل ألف منوى حاالن  أشد ألنو الفقّب فيو كيدخل ٍَ ْ َدكَاُت لِيُْفَلَراءِ َوال ا الصَّ ٍَ ( 60 لتوبةا) اآلية "  إِجَّ
 . مسكيننا ستْب إطعاـ كىو اإلطعاـ إىل نتقبل الصـو يستطع مل فإف. 
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 (5)مدًّا يـو لكل وليو عنو أطعم صياـ وعليو مات ومن....(5)...(1)مد مسكين

                               

 بنحو ا٤بالكية كقدره قدح، بنص  الشافعية فقدره ا٤بصرم، بالكيل تقديره ُب الفقهاء اختل  قدَل مكياؿ: المد( 1) 
_ العربية اللغة ٦بمع". ) مداد أمداد،: كا١بمع رطبلف، العراؽ أىل كعند ا٢بجاز، أىل عند كثلث رطل كىو ذلك،
 الدعوة، دار ط ،ط. د الوسيط، المعجم النجار، ٧بمد_  القادر عبد حامد_  الزيات أٞبد_  مصطفى إبراىيم

1/858 . ) 
. كاألقط السنة غالب  ُب ا٤بكفر ٧بل قوت غالب من يكوف ٩با ذلك غّب أك التمر أك الزبيب أك الب من كاف سواء
: بّبكت األخّبة، ط المنهاج، شرح إلى المحتاج نهاية الدين، شهاب ٞبزة بن أٞبد عباسال أيب بن ٧بمد الرملي،)
 ( . 17/102 ـ،1984 الفكر، دار
 صاع ركاية كايتاًل عنو الزبيب كُب ا٢ببوب،  سائر  من صاع أك  حنطة  مداف  مسكْب  لكل  ٯبب: حنيفة أبو كقاؿ

 ( . 6/345 ،المجموع النوكم،) مداف  كركاية

 ". مد سكينو لكل"  أسقطت( أ) ُب (5) 

 مات كمن فرط، ٍب صح إذا القضاء  إ٭با عليو، قضاء فبل مات حٌب يصح فلم مرض كمن: "األـ ُب الشافعي قاؿ( 5) 
 ( 2/114 ،األـ الشافعي، اإلماـ". ) طعاـ من مد ا مسكيننا  يـو  كل  مكاف  عنو  أطعم  القضاء  ُب  فرط  كقد
، صـو ميت  عن  يصح كال عنو   يصاـ ال أشهرٮبا مشهوراف،  قوالف ةا٤بسأل ُب كللشافعي  لوليو يستحب: كالثاٍل أصبلن
 ،مسلم صحيح شرح المنهاج النوكم،". ) عنو إطعاـ إىل ٰبتاج كال ا٤بيت بو كيبأ عنو صومو كيصح عنو يصـو أف
8/25 . ) 
 : آراء ةعد على ا٤بيت عن اإلطعاـ أك الصياـ حكم ُب الفقهاء اختل  كقد
ى كابن الظاىرم كداكد كطاككس ثور كأبو القدَل ُب الشافعي قوؿ كىو ا٤بيت عن الصياـ أجازكا: األكؿ الرأم   عن سواء حـز

 . نذر   عن  أك  كفارة  عن  أك  رمضاف  صياـ
ا  مسكيننا  يـو  كل  ا٤بيت عن الويل يطعم أف: الثاٍل الرأم  ُب كالشافعي كمالك الزىرم  قوؿ  كىو قمح،  من  مدن

 ذكر على  ا٤بصن  كاقتصار بو، أكصى إذا مالك عند  عنو   يطعم  كإ٭با  أحد  عن أحد يصـو ال كأنو ا١بديد،
 ىذه ُب ا٤بذىب ُب ا٤بعتمد ٱبال  بذلك كىو ا٤بذىب ُب ا١بديد القوؿ إىل يذىب أنو على يدؿ الصياـ دكف اإلطعاـ
 كاإلماـ احملققْب قوؿ كىو سيأٌب، كما الصـو جواز على الدالة حيحةالص األخبار لوركد كذلك القدَل كىو ا٤بسألة
  .القدَل بالقوؿ ا١بـز أم الركضة ُب ذلك كصوب اجملموع ُب النوكم
 . حنيفة أيب  قوؿ  كىو عنو،  يطعم فبل يوص مل فإف بو أكصى إذا عنو يطعم: الثالث الرأم
 من يـو كل عن عنو كيطعم نذر  من  عليو ما  كليو عنو فيصـو ذر،الن صـو كبْب رمضاف صـو بْب التفرقة: الرابع الرأم

 ابن ٰبي الدين ٧بيي زكريا أبو النوكم، ،1/631 ،القاري  عمدة العيِب،". ) كإسحاؽ أٞبد  قوؿ كىو مدنا، رمضاف
 ( . 2/382 ـ،1991 اإلسبلمي، ا٤بكتب: بّبكت ،3ط الطالبين، روضة شرؼ،

  من: " قاؿ كالسبلـ الصبلة عليو أنو ك عائشة حديث ُب ثبت أنو كذلك لؤلثر، القياس معارضة اختبلفهم ُب كالسبب" 
 صـو كعليو مات من باب_   الصـو كتاب_ الصحيح ُب البخارم أخرجو"  كليو  عنو  صاـ  صياـ   كعليو  مات

= 
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 (5)داً م يـو كل عن ويطعم يفطر الصـو عن عجز إف الهـر والشيخ(1)....

  ..(3)القضاء وعليهما أفطرتا أنفسهما على خافتا إذا والمرضعة والحامل .....(5)...

                               

 تا٤بي عن الصياـ قضاء باب_  الصياـ كتاب_ الصحيح ُب مسلم كأخرجو ،( 1952) رقم ،( 3/35)
 يتوضأ كال أحد عن أحد يصلي ال كما أنو كذلك تعارضو  األصوؿ  أف رأل فمن ،( 1147) رقم ،( 2/803)

 بإٯباب: قاؿ ذلك ُب بالنص أخذ كمن الويل، على صياـ ال: قاؿ أحد عن أحد يصـو ال كذلك أحد عن أحد
 رمضاف، ُب عنو يصـو: قاؿ عليو رمضاف قاس كمن بالنذر، الواجب قصر ذلك ُب بالنص يأخذ مل كمن عليو، الصياـ
ُّ فِْديَةٌ " قرأ من  قراءة  إىل فمصّبنا اإلطعاـ أكجب من كأما ََ يُِػيُلَُٔ ِي  ذلك ُب خّب كمن اآلية،( 184 البقرة) "َوََعَ اذلَّ
 كيصح عنو، يصـو أف  لوليو يستحب أنو والمختار( . 2/62 ،المجتهد بداية رشد، ابن. )كاألثر اآلية بْب فجمعنا
 كعليو مات من الوارد ا٢بديث كأما الصرٰبة، الصحيحة لؤلحاديث إطعاـى إىل ٰبتاج كال ا٤بيت بو كيبأ عنو صومو
 من فإف األمرين، جواز على ٰبمل بأف األحاديث ىذه كبْب بينو ا١بمع  أمكن ثبت كلو بثابت فليس عنو أطعم صياـ
".  بينهما ٨بّب  كالويل  اإلطعاـ ك٘بويز  الصياـ ٘بويز تعْبا٤ب الصواب أف فثبت اإلطعاـ، عنده ٯبوز  بالصياـ يقوؿ
 ( . 8/62 مسلم، صحيح شرح المنهاج النوكم،)

 ". كليو" أسقطت( أ) ُب( 1) 

 والمحيط المحكم ا٤برسي،". ) الشيخة: كاألنثى.. الشيب عليو كظهر السن فيو استبانت الذم: " الشيخ( 5) 
 ( . 5/243 ،األعظم

 ( 5/2057 ،الصحاح ا١بوىرم،". ) السن كب حريكبالت" : الهـر 
 ا٤بنذر، ابن. )ا٤بنذر ابن اإلٝباع كنقل يفطرا، أف الصـو عن العاجزين كالعجوز الكبّب الشيخ أف على الفقهاء أٝبع

ُّ فِ ): تعاىل قولو ُب م  عباس ابن ٕبديث إٝباعهم على كاستدلوا ،( 1/50 ،اإلجماع ََ يُِػيُلَُٔ ِي ْديٌَة َغَػاُم َوََعَ اذَلّ
 أف الصـو يطيقاف كٮبا ذلك ُب الكبّبة كالعجوز الكبّب للشيخ رخص: " م  عباس ابن قاؿ (،123)البقرة:  (ِمْصِهَيٍ 
"ف م ن ش ِهد  ِمنك م  الشرْهر   اآلية ىذه ذلك نسخ ٍب عليهما قضاء كال مسكيننا يـو كل يطعما أك شاءا إف يفطر

، يطيقاف ال كانا إذا الكبّبة كالعجوز ّبالكب للشيخ كثبت فػ ْلي ص ْمو "  كأطعمتا أفطرتا خافتا إذا كا٤برضع كا٢بامل الصـو
_  الصياـ كتاب_  موقوفنا السنن ُب البيهقي كأخرجو -( 3/438) تفسّبه ُب الطبم أخرجو" ) مسكيننا يـو كل
 ا٢باكم ركاه: ا٤بنّب البدر ُب قاؿ( . 8077) رقم ،( 4/388) أفطرتا كلديهما على خافتا إذا كا٤برضع ا٢بامل باب
 الشافعي أٞبد بن علي بن عمر حفص أبو ا٤بلقن، ابن. )البخارم شرط على صحيح قاؿ ٍب اللفظ وذا مستدركو ُب

 ا٥بجرة، دار: الرياض ،1 ط ،الكبير الشرح في الواقعة واآلثار األحاديث تخريج في المنير البدر ا٤بصرم،
 ( 5/743 ـ،2004

 ". الهزم"  أسقطت( ب) و( أ) في( 3) 

 ا٤بنعم، عبد. )أرضعت من فاعل كا٤برضعة حبلى، كانت إذا:  «كحاملة حامل، امرأة»: يقاؿ ا٢ببلى، ىي ا٢بامل( 3) 
 ( . 1/597 الفقهية، واأللفاظ المصطلحات معجم

= 
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 وىو ... (1)داً م يـو كل عن والكفارة ضاءالق وعليهما أفطرتا أوالدىما على خافتا وإف
 ..............(5)بالعراقي وثلث رطل

                               

 ىو كىذا كا٤بريض، هماعلي كفارة كال القضاء عليهما كٯبب الفطر ٥بما ٯبوز أنفسهما على خافتا إذا كا٤برضع فا٢بامل
 ا٤باكردم،_ 2/113 ،األـ الشافعي، اإلماـ. )اجملموع ُب النوكم اإلٝباع كنقل ذلك على الفقهاء أٝبع كقد ا٤بذىب،
 ( . 267/ 6 ،المجموع النوكم،_ 3/437 ،الكبير الحاوي

 ُب الشافعي اإلماـ فمذىب تاأفطر  فإذا ٥بما، مباح الفطر أف خبلؼ فبل كلديهما على خافتا إف كا٤برضع كا٢بامل( 1) 
 ا٤برضع على الكفارة ٘بب كقيل أٞبد، قاؿ كبو حنطة، من مد يـو كل ُب كالكفارة القضاء عليهما أف كا١بديد القدَل
 . حنيفة أبو قاؿ كبو منهما كاحدة على كفارة ال كقيل. مالك قاؿ كبو للشافعي قوؿ كىذا ا٢بامل، دكف
 القضاء عليهما: قاؿ با٤بريض شبههما فمن ا٤بريض،  كبْب  الصـو  ٯبهده  الذم  بْب شبههما  تردد: اختبلفهم كسبب

ُّ فِْديٌَة َغَػاُم " قرأ من قراءة بدليل اإلطعاـ عليهما: قاؿ الصـو  ٯبهده بالذم شبههما كمن فقط، ََ يُِػيُلَُٔ ِي َوََعَ اذلَّ
 من ٦بموعان  ا٤برضع حكم كأبقى با٤بريض  ا٢بامل  قأ٢ب  كا٤برضع  ا٢بامل  بْب  فرؽ كمن ،( 184 البقرة" )ِمْصِهَيٍ 
   ٝبع  ٩بن  أعلم كاهلل أكىل ا٢بكمْب أحد ٥بما أفرد كمن بالصحيح، شبهها أك الصـو ٯبهده الذم كحكم ا٤بريض حكم
 اويالح ا٤باكردم،". )   متواترة  غّب القراءة لكوف فقط باإلطعاـ أفردٮبا ٩بن أكىل بالقضاء أفردٮبا من  أف  كما

 ( . 2/63 ،المجتهد بداية رشد، ابن_ 3/437 ،الكبير

ا يـو كل عن اإلطعاـ ىي كالكفارة( 5)   كالكسر ككسرىا الراء بفتح: اللغة ُب  كالرطل"  بالعراقي، كثلث رطل كىو مدن
 بن ٧بمد بن أٞبد الفيومي،". ) أكقية عشرة اثنٍب يزف البغدادم كالرطل أيضنا،  مكياؿ  كىو بو، يوزف معيار أشهر
 ـ،1979 ق،1399 العلمية، ا٤بكتبة: بّبكت ط،. د الكبير، الشرح غريب في المنير المصباح ا٢بموم، علي

1/230 . ) 
 : نوعْب على الفقهاء اصطالح ُب كالرطل 

 يةالشرع األحكاـ تقدير يتم كبو أطلق، إذا  الفقهاء  لدل  ا٤بقصود ىو كالثاٍل عراقي، كيقاؿ بغدادم كرطل دمشقي رطل
 دار: الكويت ،2ط ،1ط ،2ط ،الكويتية الفقهية الموسوعة اإلسبلمية، كالشئوف األكقاؼ كزارة". ) لديهم

 ( . 38/296 ق، 1427/  ق 1404 الوزارة، طبع الصفوة، دار: مصر السبلسل،
 : رأياف ذلك ُب ك٥بم بالرطل ا٤بد مقدار ُب العلم أىل اختل  كقد
. ا٢بنفية من يوس  كأيب كا٢بنابلة كالشافعية ا٤بالكية من ا١بمهور قوؿ كىو بالعراقي،  كثلث رطل ا٤بد أف: األكؿ الرأم
 على الزرقاني شرح األزىرم، ا٤بصرم يوس  بن الباقي عبد ٧بمد: الزرقاٍل ،2/108 ،الصنائع بدائع الكاساٍل،)

 الشرح أحمد، الدردير، ،2/131 ـ،2003/  ق1424 الدينية، الثقافة مكتبة: القاىرة ،1ط ،مالك اإلماـ موطأ
  حاشية ،121/ 1 ،المحتاج  مغني الشربيِب، ،1/447 ،( ت. د ـ،. د ط،. د ،الخليل مختصر على الكبير

 ( . 1/293 ،المغني قدامة، ابن ،17_16/ 2 ،المنهاج   على  المحلى
 ستة  أطعم: "  عجرة  بن  كعبل  قاؿ  كسلم  عليو اهلل صلى النيب أف ثبت ما: األكؿ الدليل: السنة من بأدلة استدلوا

= 
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 صاع نص  الفدية ُب اإلطعاـ باب_  العمرة أبواب_  الصحيح ُب البخارم أخرجو"  طعاـ من فرقنا مساكْب
 رقم ،( 2/859) الرأس حلق جواز باب_  ا٢بج كتاب_ الصحيح ُب  مسلم كأخرجو ،( 1816) رقم ،( 3/10)
(1201 ) 
ى عشر  ستة  كالفرؽ آصع، ثبلثة الفرؽ أف أحد بْب خبلؼ ال أنو: االستدالؿ وجو  أرطاؿ ٟبسة الصاع أف فثبت رطبلن

 ( . 1/249 ،المغني قدامة، ابن". ) رطل كثلث رطبلن  ا٤بد فيكوف باإلٝباع  أمداد  أربعة  الصاع  أف كٗبا كثلث،
 قوؿ ُب باب_  البيوع كتاب_السنن ُب داكد أبو  أخرجو"    ا٤بدينة  أىل  مكياؿ  ا٤بكياؿ: "   قولو: الثاٍل الدليل
 باب_  الزكاة كتاب_ السنن ُب النسائي أخرجو ك ،( 3340) رقم ،( 3/246.. " )مكياؿ ا٤بكياؿ: "  النيب
 ( . 2520) رقم ،( 5/54) الصاع كم
 عن طاكس عن حنظلة عن سفياف حديث من كالنسائي البيوع ُب داكد أبو ركاه صحيح ا٢بديث ىذا: " ا٤بلقن ابن قاؿ
 من الصحيح رجاؿ كرجالو"   ميزاف كعلى" "  مكياؿ على" النسائي كلفظ داكد، أليب كاللفظ بوى مرفوعنا عمر بنا

 ( 5/562 الكبير، الشرح في الواقعة واآلثار األحاديث تخريج في المنير البدر ا٤بلقن، ابن. )آخره إىل سفياف
  تغيّبه  يثبت  كمل  رطل  كثلث رطل  عندىم  ا٤بد  أف ا٤بدينة أىل مكياؿ عن بالتواتر الثابت أف: االستدالؿ وجو

 ( . 1/294 ،المغني قدامة، ابن". ) للحديث  ا٤بعتب  فيكوف
. ا٢بنفية مذىب كعليو الشيباٍل،   ا٢بسن   ك٧بمد  حنيفة أبو  إليو ذىب بالعراقي، رطبلف ا٤بد أف_  الثاٍل الرأم
 ( . 2/108 ،الصنائع بدائع الكاساٍل،)
  قطِب الدار أخرجو". أرطاؿ ٜبانية بالصاع كيغتسل برطلْب يتوضأ كاف"   النيب أف مالك بن أنس عن ركل ٗبا واكاستدل
( 314) رقم ،( 1/164) ا٤باء من يستعملو أف كا٤بغتسل للمتوضئ يستحب ما باب_  الطهارة كتاب_ السنن ُب
 . 

 ٍب ا٢بديث، ُب جاء كما ف رطلْب ا٤بد فيكوف ا٤باء، من ٗبد يتوضأ كاف أنو  النيب عن ثبت قد أنو: االستدالؿ وجو
  فيكوف أرطاؿ  ٜبانية  الصاع  بأف  صرح ا٢بديث كُب أمداد، أربعة الصاع أف العلم  أىل  بْب  عليو ا٤بتفق من إنو
 حجة، بو تقـو ال ضعي  بأنو ا٢بديث كنوقش ،( 2/108 ،الصنائع بدائع الكاساٍل،. )نص كىذا ف رطلْب ا٤بد
  كضعفو ،( 1/164) السنن ُب قطِب الدار أخرجو".  ضعي  كىو نصر بن موسى بو تفرد: "  فيو  قطِب الدار  ؿقا
 ( . 1/294 ا٤بغِب، ُب قدامة  ابن
 . با١براـ الدرىم زنة ُب ا٤بعاصرين اختبلؼ على بناء كذلك فيو، اختل  فقد ا٢بديثة  با٤بقاييس الرطل ٤بقدار كبالنسبة
 ٩بتلئ شعّب حبة كسبعْب اثنتْب كزف بلغ حيث الشعّب، حبات على التجارب بعض أجريت ألنو كلكن آراء، عدة كىناؾ
 على نص كما إسبلـ كال جاىلية ُب يتغّب مل الذم ا٤بثقاؿ ىو كالدينار الشرعي، الدينار كزف كىو ى53 ،3 يقارب ما
 مثقاؿ إىل الشرعي النقد درىم نسبة أف اكٗب جراـى 31 ،5 يعادؿ الشرعي الدرىم أف فَبجح كغّبه، عبيد أبو ذلك
 152 يساكم فالرطل ىذا على كبناء ،31 ،5 كبالتقريب ،313 ،5 الدرىم كزف فيكوف ى1 ،11 ىي الشرعي النقد
 : التايل النحو على ا٤بد كزف فنعرؼ  كثلثنا  رطبلن  يساكم كا٤بد درٮبنا، 1/3
  جراـ 13 ،312=  5. 1 ضرب 152 1/3 ضرب 31. 5

  جراـ،153 ،5=  3 × 13 ،312
= 
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 ........(5)ويقضياف يفطراف طوياًل  سفًرا والمسافر والمريض ..(1)...

                               

 درىم غراـ 5 ،11 ب دراٮبو نضرب غرامات إىل الرطل كلتحويل الرزينة، ا٢بنطة من جرامنا كثبلثوف كٟبسة كيلواف أم 
 ا٢بايل با١براـ الرطل فيكوف_  311. 2=  5. 11 ضرب 31. 152 ا١بمهور عند البغدادم الرطل مثبلن  للكيل،

 إيضاح في البياف أضواء ا١بكِب، القادر عبد بن ا٤بختار ٧بمد بن ألمْبا ٧بمد الشنقيطي،. )جرامنا 3111233
 الفقهية الموسوعة اإلسبلمية، الشئوف كزارة ،8/290 ـ،1995 الفكر، دار: بّبكت ط،. د ،بالقرآف القرآف

 دار: بّبكت ط،. د ،للفتاوي الحاوي الدين، جبلؿ بكر أيب بن الرٞبن عبد السيوطي، ،26/306 ،الكويتية
 ،1ط ،الكبرى الفتاوى ا٢براٍل، ا٢بليم عبد بن أٞبد العباس أبو الدين تقي تيمية، ابن ،1/122 ـ،2004 لفكر،ا

 اهلل عبد بن سبلـ  بن القاسم ع بيد أبو سبلـ، ابن ،1/221 ـ،1987/  ق1408 العلمية، الكتب دار: بّبكت
 كاإلفتاء العلمية البحوث إلدارات العامة سةالرئا ،( ت. د الشركؽ، دار: بّبكت ط،. د ،األمواؿ كتاب ا٥بركم،
 ( . جزءنا 22 األجزاء عدد ،اإلسالمية البحوث مجلة كاإلرشاد، كالدعوة

 ".  أسقطت( ب) كُب ا٤برضع،( ب) ك( أ) ُب( 1) 

 لك كا٤برض مرضى، ٝبعو والمريض" كا٤بسافر، ا٤بريض فذكر رمضاف ُب الفطر ٥بم يباح ٩بن اهلل رٞبو ا٤بصن  ذكر( 5) 
 ( . 5/312 ،اللغة  مقاييس الرازم،". ) الصحة حد عن اإلنساف بو خرج شيء

 كنقل أياـ، من أفطره ما قضاء عليو كجب برؤه يرجي كاف إف الصـو يضره الذم ا٤بريض أف على الفقهاء أٝبع كقد
، ابن. )حـز ابن اإلٝباع ٌُْكْن فَ : تعاىل بقولو إٝباعهم على كاستدلوا( . 1/40 ،اإلجماع مراتب حـز َوْي َكاَى ِه

 ( . 123البقرة: ) َهِزيًضا أَْو َعلَى َسفٍَز فَِعذَّجٌ ِهْي أَيَّاٍم أَُخزَ 
 بضرر الصـو على يقدر أف الثانية كاجبنا، الفطر فعليو ٕباؿ، الصـو يطيق أال: إحداٮبا حالتاف للمريض: الداللة كجو

 مشس ا٣بزرجي األنصارم فرج ابن بكر أيب بن أٞبد بن مد٧ب اهلل عبد أبو القرطيب،. )الفطر لو يستحب فهذا كمشقة
 ( . 276/ 2 ق،1384 ا٤بصرية، الكتب دار: القاىرة ،2ط ،القرآف ألحكاـ الجامع الدين،

 الكبّب بالشيخ لو إ٢باقنا كذلك العلم أىل أكثر قوؿ كىو مسكيننا، يـو كل عن يطعم فإنو برؤه يرجى ال الذم ا٤بريض أما
 ( . 258/ 6 ،المجموع النوكم،) العجوز كا٤برأة
 الناس ألف بذلكى ٠بي السفر ذلك من ك كا١ببلء،  االنكشاؼ على يدؿ كاحد أصل كالراء كالفاء فالسْب: " ا٤بسافر كأما

 ( . 3/82 ،اللغة مقاييس الرازم،". ) أماكنهم عن ينكشفوف
 نهاية ا١بويِب،". ) الطويل بالسفر ا٤بختصة الرخص نم فالفطر القصّبى السفر يبيحو كال طويبلن  سفرنا للمسافر الفطر فيباح

 ( . 4/51 ،المطلب
  با٥بامشي  ميبلن  كأربعْب ستة يكوف سفرنا با٤برأة الرجل سافر إذا: الشافعي قاؿ"   كمقداره الطويل السفر ضابط ىو ما كلكن

/ 3 الكبير، الحاوي ا٤باكردم،). أجزأٮبا  سفرٮبا  ُب  صاما فإف أىلو، كيأٌب رمضاف شهر ُب يفطرا أف ٥بما كاف
؟ أـ كاف قصّبنا سفر كل ُب ٯبوز أـ سفر دكف بسفر كالفطر القصر ٱبتص ىل العلماء تنازع كقد( . 445  طويبلن
 ٕبد القصر مسافة ٰبد مل  النيب أف: اهلل يرٞبو تيمية ابن اإلسبلـ شيخ رجحو كالذم يطوؿ، ىنا ا٣ببلؼ كذكر
 تيمية، ابن. )إليها الرجوع ٯبب حجة ا٤بخال  مع كليس سفر، كل ُب الصبلة يقصر افرا٤بس كأف مكاٍل، كال الزماٍل

= 
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 ...........(5)مستحبة سنة ......(5)واالعتكاؼ ..(1)فصل ....

                               

 ( . 2/340 ،الكبرى الفتاوى

. فصبلن  الشئ فصلت يقاؿ عنو، كإبانتو الشيء من الشيء ٛبييز على تدؿ صحيحة كلمة كالبلـ كالصاد الفاء: فصل( 1) 
 ( . 505/  2 اللغة،  مقاييس الرازم،)

ًْ ): تعاىل  اهلل  قاؿ إٜبنا، أك كاف بر   الشىء على كاللبث ا٤بقاـ"  ؼاالعتكا( 5)  ُٓ َّ ٍُ ل َِا ْص
َ
ٰ أ ٍُ َحْػُهُفَٔن ََعَ ْٔ ٰ كَ ْٔا ََعَ ثَ

َ
 (فَأ

 . يقيموف أم ،( 138 األعراؼ)
 إذا فاإلنساف ،( . 3/481 ،الكبير الحاوي ا٤باكردم،. )٨بصوص مكاف ُب ٨بصوصة صفة على اللبث: حاً واصطال
 فيو كيلبث  اهلل بيت ُب نفسو ٰببس اإلنساف ألف اعتكاؼى ا٠بو فهذا كالتزمو معْب عمل على نفسو حبس
 . عليها ٰبرص  النيب كاف الٍب ا٤بؤكدة السنن أعظم من كىو السنة، من معيننا كقتنا للعبادة

  قاؿ بينهما، بالفرؽ كقيل ت،ا٤بَبادفا من كا٤بستحب كا٤بسنوف مستحبة،  سنة  أنو االعتكاؼ  حكم ا٤بصن  ذكر( 5) 
 ابن". ) كإحساننا فيو كمرغبنا كقربةن  كنفبلن  كطاعةن  كتطوعنا كمستحبنا سنةن  ا٤بندكب يسمى: "ا٤بنّب  الكوكب   شرح  ُب

 ( . 403/  1 ،التحرير مختصر النجار،
 ( . 8/ 1 ،الورقات ا١بويِب،". ) تركو على  يعاقب كال   فعلو   على يثاب ما: كا٤بندكب
. د ،األـ الشافعي، اإلماـ". )  سنة  كاالعتكاؼ: "  األـ  ُب  اهلل  رٞبو الشافعي اإلماـ قاؿ فقد المذىب ىو  كىذا

 ( . 2/115 ا٤بعرفة، دار ط ط،
 ( . 214/ 3 ،المحتاج  نهاية الرملي،". ) كغّبه  رمضاف ُب كقت كل  مستحب  كىو"
 ( . 50/ 1 اإلجماع، ا٤بنذر، ابن. )ا٤بنذر  ابن اإلٝباع كنقل سنة، االعتكاؼ أف على الفقهاء أٝبع كقد

انِفََِي ): تعاىل فقولو الكتاب أما كالسنة، بالكتاب إٝباعهم على كاستدلوا َرا بَيَِْتَ لِيَػّ ِّٓ ن َغ
َ
اِخيَو أ ٍَ ًَ ِإَوْش ِْٓدَُا إََِلٰ إِبَْراِْي وََغ

ُخٔرِ ِع الصُّ نَّ   ( 153البقرة: ) (َواىَْػانِفََِي َوالرُّ
 ا١بوزم، ابن". ) االعتكاؼ كمنو أقاـ إذا: عكوفنا كيعك  يعك  عك : يقاؿ ا٤بقيموف،: كالعاكفوف: " الداللة وجو

 ( . 1/110 المسير، زاد
   أخرجو ا٢بديث،... "  رمضاف  من  األكاخر  العشر ُب يعتك    النيب كاف: قالت ك عائشة حديث السنة كمن

 ،( 2025) رقم ،( 3/47) األكاخر العشر ُب االعتكاؼ باب_  اؼاالعتك كتاب_ الصحيح ُب  البخارم
 رقم ،( 2/831) رمضاف من األكاخر العشر اعتكاؼ باب_  االعتكاؼ كتاب_  الصحيح ُب  مسلم كأخرجو

(1172 . ) 
 يِب،الع.. ". )استحبابنا عليو ٦بمع كىو رمضاف، شهر من األكاخر العشر ُب االعتكاؼ استحباب فيو: " الداللة وجو

 ( . 143/ 11 ،القاري عمدة
 : آراء ثبلثة على ٥با االعتكاؼ حكم ُب  الفقهاء اختل   فقد  ا٤برأة أما للرجل، ا٢بكم كىذا
 الشافعي قوؿ كىو بيتها، مسجد ُب ا٤برأة اعتكاؼ كيصح ا١بماعة، فيو تصلي الذم ا٤بسجد ُب ٥بن كراىتو: األكؿ الرأم
 ( . 6/480 ،المجموع النوكم،. )القدَل ُب

= 
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 االعتكاؼ من يخرج وال.........(5)المسجد في واللبث ..(5)النية ...(1)شرطاف ولو ...

                               

 فكنت رمضاف من األكاخر العشر ُب يعتك   كسلم   عليو  اهلل صلى النيب كاف: "قالت ك عائشة ٕبديث لو كاستدؿ
 خباء،  فضربت ٥با فأذنت خباء تضرب أف عائشة حفصة فاستأذنت يدخلو،  ٍب   الصبح  فيصلي  خباءن  لو أضرب
 ما: فقاؿ األخبية  رأل كسلم  عليو  اهلل  صلى لنيبا  أصبح فلما آخر، خباءن  ضربت جحش بنت زينب رأتو فلما
"    شواؿ  من  عشرنا  اعتك   ٍب الشهر ذلك االعتكاؼ فَبؾ"    ون  تركف  الب: "   النيب  فقاؿ  فأخب ىذا
 كأخرجو ،( 2033) رقم ،( 3/48) النساء اعتكاؼ باب_  االعتكاؼ كتاب_  الصحيح ُب  البخارم أخرجو
 ( . 1173) رقم ،( 2/831) االعتكاؼ أراد من يدخل مٌب باب_  االعتكاؼ كتاب_ حالصحي ُب مسلم

 . يراىا من لكثرة تتعرض ألهنا بيتهاى  مسجد  ُب إال للمرأة االعتكاؼ  كراىة  على  داؿ  فإنو
 مسجد كال ة،ا٤برأ بيت مسجد ُب يصح كال ا٤بسجد، ُب إال  ا٤برأة كالمن الرجل من االعتكاؼ يصح ال: "الثاٍل الرأم

 ( . 480/ 6 ،المجموع النوكم،. )ا٤بذىب ىو ىذا للصبلة ا٤بهيأ ا٤بعتزؿ كىو الرجل، بيت
 زكجها، مع ا٤بسجد  ُب االعتكاؼ أك بيتها، مسجد ُب  تكوف  أف ا٤برأة اعتكاؼ لصحة  األحناؼ  شرط: الثالث الرأم
 ( . 275/ 4 ،الباري فتح حجر، ابن. )أٞبد  قاؿ  كبو

 ا٤بالكية كخال  ركن، ال شرط النية إف  يقولوف فإهنم كا٢بنابلة ا٢بنفية عند كذلك كىو"  بالشرط ىنا ا٤بصن  عب( 1) 
 أك شرطنا كانت سواء الفريقْب عند منها البد النية إذ سهل، ذلك ُب  كاألمر.. شرط ال ركن إهنا: فقالوا كالشافعية
 العلمية، الكتب دار: بّبكت ،2ط ،األربعة المذاىب على الفقو عوض، ٧بمد بن الرٞبن عبد ا١بزيرم،". )  ركنا

 ( . 529/ 1 ـ،2003/ىػ1424

 ٨بففة النية كىي كاحد، كالنية كالنول_  شر أك خّب من بقلبو اإلنساف ينوم ما كالنية" "عـز كنواة نية ينوم نول"( 5) 
 ( . 8/394 ،العين الفراىيدم، ،322/  1 ،الصحاح مختار الرازم،". ) القصد كمعناىا

  البخارم أخرجو.. " بالنيات األعماؿ إ٭با"  للحديث العبادات، كسائر النية إىل فافتقر عبادة االعتكاؼ ألف شرطى فالنية
 ُب  مسلم كأخرجو ،( 1) رقم ، (1/6 ) اهلل رسوؿ إىل الوحي بدء كاف كي _  الوحي بدء_ الصحيح ُب

 دخل فإذا ،( . 1907) رقم ،( 3/1515.. " )بالنيات عماؿاأل إ٭با: "  قولو باب_  اإلمارة كتاب_الصحيح
 أف أراد ٍب اعتكافو قطع إف إال تكفي األكىل فالنية كقت، كل النية ٯبدد أف يلـز ال االعتكاؼ، ينوم كىو ا٤بسجد
 . النية ٯبدد أف فعليو ا٤بعتك  إىل يعود

 قاؿ كما ا٤بسجد كا٤براد ا٤بكاف، كلزـك  كا٤بكوث  لبثال التعري   ُب  تقدـ  كما االعتكاؼ إذ: ا٤بسجد ُب اللبث( 5) 
ًْ  "  تعاىل ُُج

َ
َصاِحدِ  ِِف  ََعنُِفٔنَ  َوأ ٍَ ْ  ( . 187 البقرة" )ال

 شرح المنهاج النوكم،". ) االعتكاؼ بنية ا٤بسجد  ُب اللبث سول آخر فعل كال ٨بصوص ذكر لبلعتكاؼ كليس
 ( 1/67 ،مسلم صحيح
 مبلزمتو،  ُب  ا٤بشقة  مع ا٤بسجد ُب اعتكفوا إ٭با كأصحابو كأزكاجو  النيب ألف جدىا٤بس ُب إال يصح ال فاالعتكاؼ
 مالك مذىب كىذا.. أكثر  البيوت  ُب  إليو حاجتهن ألف النساءى سيما كال مرة كلو لفعلوه البيت ُب جاز فلو

 . كا٤برأة   الرجل  سواء كا١بمهور كداكد كأٞبد كالشافعي
= 
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 المقاـ يمكن ال مرض أو حيض من عذر أو اإلنساف لحاجة إال (1)المنذور
 .........(5)معو

 ..................(5)ء بالوط ويبطل

                               

 الطهارة – ا٤بسجد – لزكجتو الزكج إذف – النية – التمييز – العقل – اإلسبلـ: العتكاؼا لصحة أخرل شركط كىناؾ
 . غسبلن  يوجب ٩با

 ابن". ) ذلك غّب أك صدقة أك عبادة من تبعنا شيئنا نفسك على أكجبت إذا نذرنا كأنذر كأنذر أنذر نذرت تقوؿ"( 1) 
 ( . 201/ 5 ،العرب لساف منظور،

الحػػػاوي سػػنة، لكػػن قػػػد يكػػوف  كاجبنػػا  إذا  أكجبػػو  اإلنسػػاف  علػػػى نفسػػو بنػػذر. )ا٤بػػاكردم، تقػػدـ أف حكػػم االعتكػػاؼ 
 ( . 485/ 3، الكبير

 أٝبع كقد جنابة، من كغسل معناٮبا ُب كما كغائط بوؿ من اإلنساف  ٢باجة  إال معتكفو من ٱبرج فبل اعتك  فإذا( 5) 
 ( . 50/ 9 ،اإلجماع نذر،ا٤ب ابن. )ا٤بنذر ابن اإلٝباع كنقل ىذا، على الفقهاء
 ليدخل  اهلل رسوؿ كاف إف: قالت عنها  اهلل  رضي  عائشة  عن  كمسلم البخارم أخرجو ٗبا إٝباعهم على كاستدلوا
 ُب البخارم أخرجو"    معتكفنا  كاف  إذا  ٢باجة إال البيت يدخل ال ككاف فأرجلو، ا٤بسجد ُب  كىو رأسو علي

 ُب مسلم كأخرجو ،( 2029) رقم ،( 3/48) ٢باجة إال البيت يدخل ال باب_  االعتكاؼ كتاب_ الصحيح
 رقم ،( 1/244) سؤرىا كطهارة كترجيلو زكجها رأس ا٢بائض غسل جواز باب_  ا٢بيض كتاب_ الصحيح

 نـو كال شرب كال ألكل ٱبرج كال اإلنساف، ٢باجة إال هنارنا أك ليبلن  معتكفو من خركجو ٰبـر: الداللة كجو ،( 297)
 ( . 145/11 ،عمدةالقاري العيِب،" ) اعتكافو فسد خرج فإف جنازة، لصبلة كال مريض عيادة الك 
 معلومة أياـ ُب ا٤برأة يصيب طبيعة دـ: الشرع  وفي. ساؿ إذا الوادم حاض يقاؿ السيبلف،: اللغة في فهو ا٢بيض  كأما

  صلى  النيب  أمر  فقد" ا٤بسجد، ُب بثهال ٰبـر ألنو معتكفهاى عن خرجت كحاضت اعتكفت إذا فا٤برأة بلغت، إذا
 باب_  العيدين أبواب_ الصحيح ُب  البخارم أخرجو".  العيد صبلة ُب ا٤بصلى يعتزلن أف ا٢بيض كسلم  عليو  اهلل

 ٥با ٯبوز ال ا٢بائض أف ٦بمعوف العلماء: الداللة كجو ،( 974) رقم ،( 2/21) ا٤بصلى إىل كا٢بيض النساء خركج
 ( . 1/437 ،البخاري صحيح شرح بطاؿ، ابن" ) فيو االعتكاؼ كال ا٤بسجد، دخوؿ

 معو ا٤بقاـ ٲبكن الذم اليسّب ا٤برض ٱبرج كىذا معو، ا٤بقاـ ٲبكن ال بالذم ا٤برض  ا٤بصن   قيد  فقد ا٤برض كأما
 ألنو تئنافوىاس كلزمو اعتكافو بطل  خرج فإذا ا٤بسجد، من ا٣بركج من ٩بنوع فهذا العْب كنفور الضرس كرجع كالصداع
 إىل ا٤بسجد من ا٣بركج لو ٯبوز فهذا ا٤بسجد ُب ا٤بقاـ معو يقدر ال زائدنا مرضو يكوف أف كإما حاجة، لغّب ٨بتارنا خرج
 معُب كُب اإلنساف، ٢باجة كا٣بارج فصار ٨بتار غّب خرج ألنو اعتكافوى على كبُب ا٤بسجد إىل عاد برأ فإذا منزلو،
/ 3 ،الكبير الحاوي ا٤باكردم،. )عليو  كبُب اعتكافو إىل عاد خوفو زاؿ فإذا قحري أك لص خوؼ خرج من ا٤بريض
497 . ) 

 كبنو غزكناىم العدك كطئنا كيقاؿ داسو كطئا يطؤه الشيء كطئ"  الوسيط ا٤بعجم ُب جاء ا١بماع، بو ا٤براد: كالوطء( 5) 
= 
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_  الزيات أٞبد_  مصطفى إبراىيم_  بالقاىرة ربيةالع اللغة ٦بمع". ) جامعها  كا٤برأة بقربو ينزلوف الطريق يطؤىم فبلف
 ( . 858/ 1 ،الوسيط المعجم النجار، ٧بمد_  القادر عبد حامد

 مل أـ أنزؿ نظرة كال مباشرة كال قبلة يفسده ال ا٢بد، يوجب ما إال الوطء من االعتكاؼ يفسد كال: "األـ ُب الشافعي قاؿ
 كقد(. 116/ 2 ا٤بعرفة، دار ط ط،. د ،األـ الشافعي، اإلماـ". ) هغّب  أك ا٤بسجد ُب ىذا كاف ا٤برأة ككذلك ينزؿ
ا معتك  كىو امرأتو جامع من أف على كأٝبعوا ا٤بباشرة،  من  ٩بنوع  ا٤بعتك   أف  على الفقهاء أٝبع   لذلك عامدن
 إٝباعهم على ستدلواكا( . 1/50 ،اإلجماع ا٤بنذر، ابن. )ا٤بنذر ابن اإلٝباع كنقل العتكافو، مفسد  أنو  فرجها  ُب
َصاِحدِ : تعاىل بقولو ٍَ ْ ًْ ََعنُِفَٔن ِِف ال ُُج

َ
ََّ َوأ ُْ و  (121البقرة: ) َواَل ُتَباِْشُ

 تبطل أخرل أمور كىناؾ ،( 332/ 2 ،القرآف ألحكاـ الجامع القرطيب،. )االعتكاؼ يفسد ا١بماع: الداللة كجو
 شركط من ألف حاجةى لغّب ا٤بعتك  من ا٣بركج أك باهلل، كالعياذ كالردة اهلل، يرٞبو ا٤بصن  يذكرىا مل االعتكاؼ
 . اعتكافو يبطل ا٤بعتك  سكر إذا السكر كذلك ك ا٤بسجد، ُب كا٤بكوث اللبث االعتكاؼ
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 (1)الحج كتاب

 .......(٘)اإلسالـ (ٗ)سبعة أشياء (ٖ)وجوب الحج ...(ٕ)وشرائط

 ..................(ٙ)والبلوغ

                               

 االسم وذا اختص ٍب حج، قصد ككل القصد ىو: ا٢باء بكسر كا٢بج حج اى ٰبج البيت حج مصدر: لغة ا٢بج( 1) 
 دار: بّبكت ،1ط اللغة، جمهرة دريد، بن ا٢بسن بن ٧بمد بكر أبو األزدم،. )لنسكل ا٢براـ اهلل بيت إىل القصد
 ،2ط ،اللغة مجمل القزكيِب، زكرياء بن فارس بن أٞبد ا٢بسْب أبو الرازم، ،87/ 1 ـ،1987 للمبليْب، العلم
 ( . 221/  1 ـ،1986/ىػ1406 الرسالة، مؤسسة: بّبكت
 كىو ٨بصوص مكاف ُب كالطواؼ كالسعي الطواؼ كىو ٨بصوص، مكاف ُب ة٨بصوص أفعاؿ عن عبارة: الشرع ُب كا٢بج

 ( . 269/ 1 ،العلماء األئمة اختالؼ ىبّبة، ابن. )ا٢بج أشهر

 . الصياـ كتاب ُب الشرائط معُب تقدـ: الشرائط( 5) 

ِ ََعَ : تعاىل اؿق فقد كاإلٝباع كالسنة الكتاب كجوبو على دؿ العظاـ، كفرائضو اإلسبلـ أركاف من ركن كا٢بج( 5)  َوَّلِلَّ
َِ اْشَجَػاَع إََِلِّْ َشبِيًَل ا ٌَ  ( . 97 عمراف آؿ) انلَّاِس ِذُجّ اْْلَيِْت 

 بِب: " كقولو( . 81/ 2 ،العظيم القرآف تفسير كثّب، ابن" ) ا١بمهور عند ا٢بج كجوب آية ىذه: "الداللة وجو
_  اإلٲباف كتاب_ الصحيح ُب  البخارم أخرجو. ديثا٢ب".  اهلل بيت كحج"  منها كذكر.. " ٟبس على اإلسبلـ
  ،( 16) رقم ،( 1/45) العظاـ كدعائمو اإلسبلـ أركاف باب
 بطاؿ، ابن" ) كا٤باؿ الدـ يعصم كبإدامتها اعتماده كعليها ثباتو وا الٍب اإلسبلـ دعائم ىي ا٣بمس فهذه: الداللة كجو

 ( .. 1/59 ،البخاري صحيح شرح
 ىبّبة، ابن. )ىبّبة كابن حـز ابن اإلٝباع كنقل فركضو، من كفرض اإلسبلـ، أركاف أحد ا٢بج أف لىع  الفقهاء كأٝبع"

، ابن_  1/369 العلماء، األئمة اختالؼ  ( . 41/ 1 ،اإلجماع مراتب حـز

 ".  هوشج تذوى"  أشيا( أ) ًسخح في( 4) 

 حج كلو النية، إىل تفتقر عبادة ألنو منوى صحي كال كفره حاؿ الكافر على ٯبب فبل اإلسبلـ ا٢بج لوجوب يشَبط( 3) 
 باهلل اإلٲباف إىل يصّب حٌب بدنو ُب فرضنا يؤدل عمل لو يكتب ال ألنو اإلسبلـى حجة عنو ٘بز مل أسلم ٍب بالغ كافر

 ( . 120/  2 ،األـ الشافعي، اإلماـ". ) ا٢بج عليو كجب أسلم فإذا كرسولو،
، ابن. )حـز ابن ذلك على اعاإلٝب نقل ذلك، على الفقهاء أٝبع كقد  ( . 1/41 ،اإلجماع حـز

ِ َوبِرَُشَِٔلِ تعاىل: كاستدلوا على إٝباعهم بقولو  ًْ َزَفُروا بِاَّلَلّ ُٓ َجّ
َ
ًْ إاَِلّ أ ُٓ ًْ َجَفَلاُت ُٓ ٌِِْ ن ُتْلَبَو 

َ
ًْ أ ُٓ ََِػ ٌَ ا  ٌَ   (.33)التوبة:  َو

منهم ألهنم كفركا باهلل كبرسولو، أم كاألعماؿ إ٭با تصح  : "  أخب تعاىل عن سبب ذلك، كىو أهنم ال يتقبلوجو الداللة
 ( . 4/142، تفسير القرآف العظيمباإلٲباف ". )ابن كثّب، 

 ( 1316/ 4 ،الصحاح ا١بوىرم،". ) إليو كصلت بلوغنا ا٤بكاف بلغت كمنو أدرؾ، أم الغبلـ بلغ يقاؿ( 2) 
 يرٞبو حـز ابن اإلٝباع كنقل البلوغ، دكف ما أم الصغّب بو ٱبرج كالبالغ البالغ، على ٯبب ا٢بج أف على الفقهاء أٝبع كقد

= 
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 ........................(ٕ)الحرية (ٔ)والعقل

                               

، ابن. )اهلل  ( . 41/ 1 ،اإلجماع مراتب حـز
كاستدلوا على إٝباعهم ٕبديث " رفع القلم عن ثبلثة "كفيو " كعن الصيب حٌب يبلغ  ". أخرجو أٞبد ُب مسنده 

 السنن( ، كأخرجو الَبمذم ُب 4400رقم ) ( ،4/140) السنن( ، كأخرجو أبو داكد ُب 940( ، رقم )2/254)
 ( . كقد سبق ذكر ا٢بكم عليو. 1423( ، رقم )4/32_ )
".  كا٤براىق يـو كابن الصغّب الصورتْب ُب سواء منو كيصح الصيب على ا٢بج ٯبب ال: " كاألصحاب الشافعي قاؿ
 ( . 22/   7 المجموع، النوكم،)
 : رأيْب على صيبال حج صحة ُب العلم أىل بْب خبلؼ كقع كقد
 . كا٣بل  السل  من العلماء كٝباىّب كداكد كأٞبد مالك قاؿ كبو ا٤بذىب، كىو الصيب، حج صحة: األكؿ الرأم

 أجر كلك نعم قاؿ حج أ٥بذا اهلل رسوؿ يا: فقالت الوداع حجة ُب صبي ا رفعت امرأةن  أف"  م  عباس ابن ٕبديث كاستدلوا
 رقم ،( 2/974) بو حج من كأجر الصيب حج صحة باب_  ٢بجا كتاب_ الصحيح ُب  مسلم أخرجو"  
(1336 . ) 

كجو الداللة: يصح حج الصيب كيثاب عليو كيَبتب عليو أحكاـ حج البالغ إال أنو ال ٯبزئو عن فرض اإلسبلـ، فإذا بلغ 
 ( . 8/160، المنهاج شرح صحيح مسلمبعد ذلك كاستطاع لزمو فرض " )النوكم، 

 صح حجو _ ذىب إليو أبو حنيفة ُب ا٤بشهور عنو. الرأم الثاٍل: ال ي 
 ،( 940) رقم ،( 2/254) مسنده ُب أٞبد أخرجو". ) يبلغ حٌب الصيب كعن.. ثبلثة عن القلم رفع"  ٕبديث كاستدلوا

 ( . 1423) رقم ،( 4/32) السنن ُب  الَبمذم كأخرجو ،( 4400) رقم ،( 4/140) السنن ُب داكد أبو كأخرجو
 منع فيو كليس شيء، عليو يكتب ال معناه إف كأيضنا أفعالو، إبطاؿ ال اإلٍب رفع ا٤براد أف القلم رفع حديث عن أجيب كقد

 ( . 40/ 7 ،المجموع النوكم،". ) ثوابو كحصوؿ لو الكتابة

 لىع ا٢بج كجوب عدـ على اإلٝباع نقل كقد باإلٝباع، النية لفقدانو اجملنوف على ٯبب فبل ا٢بج، كجوب شركط من( 1) 
، ابن. )حـز ابن اجملنوف  ( . 41/ 1 ،اإلجماع مراتب حـز

( 2/254: " رفع القلم عن ثبلثة.. كعن اجملنوف حٌب يفيق ". )أخرجو أٞبد ُب مسنده )كاستدلوا على إٝباعهم بقولو 
( 4/32) السنن( ، كأخرجو الَبمذم  ُب 4400( ، رقم )4/140السنن )( ، كأخرجو أبو داكد  ُب 940، رقم )
 ( . 1423، رقم )

 ( 120/ 2 ،األـ الشافعي، اإلماـ". )كلها كالفرائض العاقل البالغ على كاجب فا٢بج: " اهلل رٞبو الشافعي قاؿ

 ،اللغة مقاييس الرازم،" ) كا٢برية ا٢بركرية بْب حر يقاؿ كالنقص، العيب من كبرئ العبودية، خال  ما: الحرك( 5) 
2/6 . ) 
 ابن اإلٝباع نقل كقد سيده، ٖبدمة مشغوؿ ألنو باإلٝباعى العبد على  ا٢بج ٯبب فبل ريةا٢ب ا٢بج كجوب شركط من أم

، ابن. )حـز  ( . 1/41 ،اإلجماع مراتب حـز
  البخارم أخرجو"   ا٤ببتاع يشَبط أف إال باعو للذم فمالو ماؿ لو عبدا باع من: "  النيب بقوؿ إٝباعهم على كاستدلوا

= 
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 ...................(1)والراحلة الزاد ووجود ...

 
                               

 كأخرجو ،( 2204) رقم ،( 3/78) مزركعة أرضنا أك أبرت قد ٬ببلن  باع من باب_  البيوع كتاب_ الصحيح ُب
 ( 1543) رقم ،( 3/1173) ٛبر عليها ٬ببلن  باع من باب_  البيوع كتاب_ الصحيح ُب  مسلم

 اهلل دعبي ا٢بسن أبو: ا٤بباركفورم" ) لسيده مستحقة منافعو ألف ا٢بج يلزمو ال العبد أف على األمة أٝبعت: الداللة كجو
 البحوث إدارة: ا٥بند بنارس ،3ط المصابيح، مشكاة شرح المفاتيح مرعاة خاف، بن السبلـ عبد بن ٧بمد ابن

 ( 8/392 ق،1404 السلفية، ا١بامعة كاإلفتاء، كالدعوة العلمية
 فبل الشرع بأصل عليو كاجبنا ليس ألنو ا٤بذىبى على أذف إف ككذا خبلؼ، ببل فيو سيده يأذف مل إف عليو إحراـ ال فالعبد

 ( . 13/ 7 المجموع، النوكم،". ) سيده بإذف كاجبنا يصّب

 من اإلنساف يرٙبلو ما ىي: والراحلة السفر، حوائج من ذلك كغّب كشراب طعاـ من السفر ُب بو يتزكد ما: الزاد( 1) 
 نقل تقدـ اكم مستطيع كل على ا٢بج كجوب على أٝبعوا كقد باالستطاعة، الشرط ىذا عن كيعب مركوبات،
 . اإلٝباع

 بوجودىا العادة جرت الٍب ا٤بواضع ُب كا٤باء الزاد كجود ا٢بج لوجوب كيشَبط اهلل رٞبهم كاألصحاب الشافعي قاؿ"  
 النوكم،. )كعدمو مثلو ٜبن من بأكثر الشيء كجود ألف ا٢بجى ٯبب مل زاد فإف ا٤بثل، بثمن كجودىا كيشَبط فيها،

 ( . 67_7/64 ،المجموع
 : رأيْب على ا٢بج كجوب شرط من كالراحلة الزاد ىل االستطاعة، صفة ُب العلماء اختل  دكق ىذا
 . كأٞبد حنيفة أبو قاؿ كبو شركطو، من كالراحلة الزاد أف على ا٤بذىب: األكؿ الرأم
 فهي كبنارا  أك ماشينا مكة إىل الوصوؿ على قادرنا كاف فإذا كجوبو، شركط من ليستا فقاؿ مالك خال : الثاٍل الرأم

 كاألصل( . "1/272 العلماء، األئمة اختالؼ ىبّبة، ابن". ) لو كانت إف لصنعة فيكتسبو الزاد فأما االستطاعة،
َِ اْشَجَػاَع إََِلِّْ َشبِيًَل ا  "تعاىل قولو كالراحلة الزاد ُب ٌَ ِ ََعَ انلَّاِس ِذُجّ اْْلَيِْت   مالك بن أنس عن ،( 31آؿ عمراف: )"َوَّلِلَّ
 اهلل رسوؿ عن ثٰبد  الصـو كتاب_ المستدرؾ ُب  ا٢باكم أخرجو" كالراحلة الزاد السبيل: " قاؿ أنو 
 القادر عبد مصطفى. ت ٱبرجاه، كمل الشيخْب شرط على صحيح حديث ىذا: كقاؿ ،( 1613) رقم ،( 1/609)

 اهلل رسوؿ إىل رجل اـق: قاؿ م  عمر ابن عن ركم ك٤با" ،( ق1411 ،1ط بّبكت،_  العلمية الكتب دار_  عطا
 ُب جاء ما باب_  ا٢بج أبواب_  السنن ُب الَبمذم أخرجو"   كالراحلة الزاد"  قاؿ ا٢بج، يوجب ما: فقاؿ 

 الصبلح كابن البيهقي عليو كرد العلم، أىل عند عليو كالعمل حسن حديث ىذا كقاؿ ،( 5/123) بالزاد ا٢بج إٯباب
 ُب ا٢باكم كأخرجو منو، أضع  ىو من ا٣بوزم عن كركاه ضعفو على متفق كىو ما٣بوز  يزيد بن إبراىيم ركاية من بأنو

 عن قتادة عن كالصواب ذلك، ُب ككٮبوه صحيح كقاؿ  النيب عن أنس عن قتادة عن( 1/422) المستدرؾ
 ".  مرسبلن  البصرم ا٢بسن

 شرح في الوىاج النجم شافعي،ال الدرِمّبم علي بن عيسى بن موسى بن ٧بمد الدين كماؿ البقاء أبو الدمّبم،) 
 ( . 401/ 3 ـ،2004 - ىػ 1425 ا٤بنهاج، دار: جدة ،1ط ،المنهاج
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  ........(5)المسير وإمكاف ....(1)الطريق وتخلية ...

 ...............(3)النية مع اإلحراـ أربعة الحج ...(5)وأركاف

                               

 أك عضوه أك نفسو على طريقو ُب خاؼ فلو بو، يليق ما ٕبسب مكاف كل ُب ظن ا كلو أمنو أم: " الطريق تخلية( 1) 
 عليو النسك ٯبب مل سواه لو طريق كال صدينار  أك عدك ا أك سبعنا أك يسّبنا كلو مالو أك عضوىا أك معو ٧بَبمة نفس
 ( . 252/ 1 ،الشافعي الفقو في اإلقناع الشربيِب،". ) الضرر ٢بصوؿ

 ىو كىذا النسك ألداء ا٤بعتاد السّب من منو يتمكن ما الوقت من بقي قد يكوف بأف مكة إىل: "السير إمكاف( 5) 
 ( 252 / 1 ،الشافعي الفقو في اإلقناع الشربيِب،". )ا٤بعتمد

 يقطع أف إىل احتاج فلو ا٢بجى إىل ا٤بعتاد يسع زماف مر ما كسائر كالراحلة الزاد كجود بعد الزماف من يبقى أف فيشَبط" 
 األئمة عن الرافعي نقلو كما لوجوبو شرط السّب فإمكاف ا٢بج، يلزمو مل مرحلة من أكثر األياـ بعض أكُب يـو كل ُب

 ،الطالب روض شرح في المطالب أسنى األنصارم، زكريا بن ٧بمد بن زكريا يٰب أبو السنيكي،". ) النوكم كصوبو
 ( . 449/ 1 ت،. د اإلسبلمي، الكتاب دار ـ،. د ط،. د
 على ا٢بج فرض إ٭با اهلل ألف بدكهنماى ا٢بج ٯبب فبل ا٢بج، كجوب ُب شرط الطريق كأمن السّب إمكاف أف فا٤بذىب

 اللصوص من مكة كبْب بينو من أف على" عبدالب ابن اإلٝباع كنقل حنيفة، وأب قاؿ كبو مستطيع، غّب كىذا ا٤بستطيع
 أىواؿ فكذلك سبيبل، إليو استطاع ٩بن فليس كا٤باؿ ا٤بهجة ذىاب األغلب ُب منو كٱباؼ الطريق، يقطع ما كالفًب
 " البحر
 بن أٞبد بن ٧بمد: لشاشيا_ 7/89 ،المجموع النوكم،. )الوجوب دكف األداء ُب شرط أهنما أٞبد اإلماـ عن كنقل

 األرقم، دار الرسالة، مؤسسة: بّبكت ،1ط الفقهاء، مذاىب معرفة في العلماء حلية القفاؿ، عمر بن ا٢بسْب
 ( . 142/ 1 ،اإلجماع الب، عبد ابن_ 214/  3 ،المغني قدامة، ابن_ 201/ 3 ـ،1980

 ( . 109/ 35 ،العروس تاج بيدم،الز ". ) شيء كل من األقول ا١بانب: " بالضم الركن: وأركاف( 5) 
ااصطالح كالركن  أبو األثّب، ابن". ) الشيء حقيقة أجزاء عن كجزء وا كيقـو الشيء إليها يستند الٍب ا١بوانب أحد: "ًن

 ا٤بكتبة: بّبكت ط،. د ،واألثر الحديث غريب في النهاية الشيباٍل، ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد بن ا٤ببارؾ السعادات
 ،الوسيط المعجم النجار، ٧بمد_  القادر عبد حامد_  الزيات أٞبد ،260/ 2 ـ، 1979 ،ق1399 العلمية،

1  /370 . ) 

 لو ىو ميثاؽ أك عهد من حرمة ُب صار إذا كأحـر باإلىبلؿ، اإلحراـ ُب دخل إذا الرجل أحـر: "النية مع اإلحراـ( 3) 
 ( . 5/31 ،اللغة تهذيب األزىرم،". ) عليو يغار أف من حرمة

 من كأشياء كالطيب النكاح نفسو على ٰبـر الرجل كأف التحرَل ُب الدخوؿ  كمعناه اإلحراـ،: األكؿ الركن ا٤بصن  رذك
 مسلم بن اهلل عبد ٧بمد أبو قتيبة، ابن". ) الشتا ُب دخل أشتا يقاؿ كما التحرَل ُب دخل أم أحـر فيقاؿ اللباس

 ( . 219/ 1 ،1397 العاٍل، مطبعة: بغداد ،1ط ،الحديث غريب الدينورم،
 حجر بن علي بن ٧بمد ابن أٞبد ا٥بيتمي،". ) ركننا يعد االعتبار كوذا النسك ُب الدخوؿ نية على يطلق كاإلحراـ"

= 
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 ....................(1)بعرفة والوقوؼ ......

                               

 ـ،1983 - ىػ1357 الكبل، التجارية ا٤بكتبة: مصر) ط،. د ،المنهاج شرح في المحتاج تحفة ا٥بيتمي،
4/51 . ) 
، ابن. )حـز ابن اإلٝباع كنقل ذلك، على الفقهاء أٝبع كقد ا٢بج، أركاف من اإلحراـ أف ىنا ا٤بصن  ذكر كقد  حـز

 ( 42/ 1 ،اإلجماع مراتب
 على فا١بمهور شرطنا، أك ركننا كونو ُب ذلك بعد اختلفوا قد الفقهاء كاف كإف اإلٝباع، مراتب نقد ُب تيمية ابن يتعقبو كمل

 . بدكنو ا٢بج يصح ال ١بميعا كعند شرط، بأنو القائلْب للحنفية خبلفنا ركن أنو
 أبدا إحرامو على بقي تركهما من منها كاثناف كالوقوؼ، اإلحراـ كىي بفوهتما ا٢بج يفوت منها اثناف: أربعة ا٢بج كفرائض
 ،1ط ،الشافعي الفقو في اللباب الشافعي ، الضيب القاسم ابن أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد ا٢بسن أبو احملاملي، ابن". )
 ( . 1/198 ىػ،1416 البخارم، دار: ةالنبوي ا٤بدينة

.. بعرفات الوقوؼ كالتعري  بو، يتعارفوف الناس ألف عرفة ٠بي قيل_  ٗبكة موضع كعرفات عرفة: "بعرفة الوقوؼ( 1) 
 ( . 242/ 9 العرب، لساف منظور، ابن". )
 كقد ا٢بج، فاتو فقد بعرفة الوقوؼ فاتو من أف الفقهاء أٝبع كقد بو، إال ا٢بج يصح ال ا٢بج أركاف من ركن بعرفة كالوقوؼ
 ( . 1/57 ،اإلجماع ا٤بنذر، ابن. )ا٤بنذر ابن اإلٝباع نقل
 ٪بد أىل من أناس كأتاه بعرفة  اهلل رسوؿ مع شهدت قاؿ الديلي يعمر بن الرٞبن عبد ٕبديث إٝباعهم على كاستدلوا
 ُب داكد أبو أخرجو" حجو ًب فقد الفجر طلعي أف قبل أدركها من عرفة ا٢بج: "  اهلل رسوؿ فقاؿ ا٢بج عن فسألوه
 ا٢بج كتاب_ السنن ُب النسائي كأخرجو ،( 1950) برقم ،( 3/321) ٗبُب النزكؿ باب_  ا٢بج كتاب_  السنن
 أتى من باب_  ا٢بج كتاب_السنن ُب  ماجة ابن كأخرجو ،( 3016) برقم ،( 5/256) بعرفة الوقوؼ فرض_ 
 يعمر بن الرٞبن عبد حديث_  ا٤بسند ُب أٞبد كأخرجو ،( 3015) رقم ،( 2/1003) ٝبع ليلة الفجر قبل عرفة
 ( . 18774) رقم ،( 31/64)
 حباف، كابن خزٲبة كابن ا٢باكم كصححو الثورم، سفياف ركاه حديث أجود كىذا عيينة، ابن سفياف قاؿ: الَبمذم قاؿ

 ،الحاشية الحبير التلخيص حجر، ناب". ) األكسط ُب الطباٍل أخرجو عباس ابن حديث من شاىد كللحديث
 ( . 2/549 العلمية، الكتب دار ط ،1ط
 الدين سراج حفص أبو ا٤بلقن، ابن". ) ضعي  بإسناد عمر كابن عباس ابن ركاية من قطِب الدار ركاه"  ا٤بلقن ابن كقاؿ

 كالتوزيع، للنشر الرشد مكتبة: الرياض) ،1ط ،الُمنير البدر خالصة ا٤بصرم، الشافعي أٞبد بن  علي بن عمر
 ( . 47/ 2 ـ،1989/ىػ1410

 الباقي عبد بن ٧بمد الزرقاٍل،" ) ا٢بج أدرؾ فقد النحر فجر طلوع إىل عرفة يـو زكاؿ من جزء أم كق  إذا: الداللة كجو
 الدينية، الثقافة مكتبة: القاىرة ،1ط مالك، اإلماـ موطأ على الزرقاني شرح األزىرم، ا٤بصرم يوس  بن

 ( . 2/510 ـ،2003
 ( . 105/ 8 ،المجموع النوكم،". ) العلماء بإٝباع عرفات أرض من كاف جزء أم عرفات أرض ُب الوقوؼ كيصح

= 
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 .............(1)بالبيت والطواؼ ...

 ............(5)والمروة الصفا بين والسعي ...

                               

 أخرجو... " لو فرحلت بالقصواء أمر الشمس زاغت إذا حٌب"...  كفيو – جابر حديث ُب  فعلو ذلك على كدؿ
 لتأخذكا: "  قاؿ قد ك ،( 1218) رقم ، (2/886 ) النيب حجة باب_  ا٢بج كتاب_ الصحيح ُب مسلم

( 2/943) راكبنا النحر يـو القبة ٝبرة رمي استحباب باب_  ا٢بج كتاب_ الصحيح ُب مسلم أخرجو"  مناسككم
 ( . 1297) رقم ،
 ،المعبود عوف آبادم، العظيم" ) كقوفو صح عرفات من كاف جزء أم ُب كق  من أف على العلماء أٝبع: الداللة كجو

5/270 ) 

 كُب بفتحتْب، كطوفنا طوفا يطوؼ كوا الكعبة حوؿ طاؼ»: يقاؿ الشيء، حوؿ الدكراف: لغة: "بالبيت والطواؼ( 1) 
 عبد. )كثّب فصل ببل متتالية أشواط سبعة الكعبة حوؿ الدكراف كىو ا٢براـ، البيت حوؿ الدكراف ىو: االصطبلح
 ( . 2/440 الفقهية، واأللفاظ المصطلحات معجم ا٤بنعم،
انِفََِي َواىَْػانِفََِي ): تعاىل لقولو مشركعة عبادة بالبيت اؼكالطو  َرا بَيَِْتَ لِيَػّ ِّٓ ن َغ

َ
اِخيَو أ ٍَ ًَ ِإَوْش ِْٓدَُا إََِلٰ إِبَْراِْي ِع وََغ والُرنَّ

 (. 153البقرة: )" (الُصُخٔرِ
"  الطائفْب من فهو بالبيت اطائفن  كاف إذا للطائفْبى عطاء قاؿ"  بالبيت، الطواؼ مشركعية على تدؿ: " الداللة وجو
 ،1ط ،القرآف آي تأويل عن البياف جامع جعفر، أبو اآلملي، غالب بن كثّب بن يزيد بن جرير بن ٧بمد الطبم،)
 ( . 2/41 ـ،2001/ق1424 ىجر، دار ـ،. د
 ُب للدفع ّبتفاستع الصب اإلفاضة كأصل بكثرة، السّب ُب كالدفع الزح : لغة كاإلفاضة اإلفاضة، طواؼ ىنا كا٤براد

 بعد يأٌب ألنو بذلك ك٠بي( . 504/  18 ،العروس تاج الزبيدم، ،7/211 ،العرب لساف منظور، ابن". ) السّب
. ا٤بنذر ابن اإلٝباع نقل كقد باإلٝباع، شيء عنو ينوب كال بو إال ا٢بج يصح ال ركن كىو مكة، إىل مُب من إفاضتو
 ( . 58/ 1 اإلجماع، ا٤بنذر، ابن)
 ( 8/220 ،المجموع النوكم،". ) األمة بإٝباع بو اال ا٢بج يصح ال ا٢بج أركاف من ركن الطواؼ كىذا: " كمالنو  كقاؿ

ٔا بِاْْلَيِْت اىَْػجِيقِ ): تعاىل بقولو  إٝباعهم على كاستدلوا َّٔفُ ًْ َوَْلََػّ ُْ ٔا ُُُذوَر ًْ َوَْلُٔفُ ُٓ ٔا َتَفَث ًَّ َْلَْلُظ  (. 53)ا٢بج:  (ُث
 الطواؼ أنو على فدؿ النحر، يـو ُب يكوف إ٭با كالذبح الذبح، بعد بو أمر ألنو الواجب الطواؼ ىو ىذا: الداللة وجو

 لفعل كاملة أشواط سبعة يكوف أف: منها للطواؼ شركط كىناؾ ،( 3/234 ،المسير زاد ا١بوزم، ابن". ) ا٤بفركض
 اهلل رسوؿ أف  جابر ٢بديث يساره، نع البيت كٯبعل إليو كينتهي األسود، ا٢بجر من الطواؼ يبدأ كأف ، النيب
 الصحيح ُب مسلم أخرجو"   أربعنا كمشى ثبلثنا فرمل ٲبينو على مشى ٍب فاستلمو، ا٢بجر أتى مكة قدـ ٤با  _

 ( 1218) رقم   )_8( /170 النيب حجة باب_  ا٢بج كتاب

 ( 844/ 2 ،اللغة جمهرة األزدم،". ) العدك من سعيا يسعى سعى مصدر: السعي( 5) 
 الفيومي،". ) ٗبكة ٤بوضع الصفا كمنو كحصاة حصى مثل صفاة الواحدة ا٤بلس، ا٢بجارة كيقاؿ ا٢بجارة مقصور كالصفا 
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 ( . 343/ 1 ،المنير المصباح
َْ ) التنزيل كُب ٗبكة جبل كا٤بركة مركة، كاحدهتا.. النار فيها تكوف براقة بيض حجارة: ا٤برك"   ٌِ ْرَوةَ  ٍَ ْ َفا َوال ِ  إَِنّ الَصّ  (َشَػانِرِ اَّلَلّ

 ( . 10/336 ،األعظم والمحيط المحكم ا٤برسي،( . )132 البقرة)
 أيوب البقاء أبو الكفوم،. )العدك دكف كىو مسرعناى كذىب عنك انصرؼ إذا ا٤بشي ُب اإلسراع ىو: حاً اصطال كالسعي
 مؤسسة: بّبكت ط،. د ،اللغوية والفروؽ المصطلحات في معجم الكليات ا٢بنفي، القرٲبي ا٢بسيِب موسى بن

 الكتب دار: بّبكت) ،1ط ،الفقهية التعريفات اجملددم، اإلحساف عميم ٧بمد البكٍب، ،1/509 ت،. د الرسالة،
 ( 1/113 ـ،2003/ىػ1424 العلمية،
 ركن ةكا٤برك  الصفا بْب سبعنأ فالسعي ا٤بذىب، ُب كذلك كىو ا٢بج، أركاف من أنو ا٤بصن  ذكره كا٤بركة الصفا بْب كالسعي

ا سعينا منو ترؾ فإف كالعمرة، ا٢بج ُب كاجب  حٌب بلده إىل عاد كإف إحرامو، على كاف كاحد سعي من ذراعنا أك كاحدن
 ( . 155/ 4 ،الكبير الحاوي ا٤باكردم،" ) بو فيأٌب يعود
 مذىب كىو بدـ، ٯبب كال بَبكو ا٢بج يبطل ركن إنو قائل فمن كا٤بركة، الصفا بْب السعي حكم ُب الفقهاء اختل  كقد

 ىذا أصحاب كاستدؿ الصحابة من  كجابر عمر كابن عائشة قوؿ كىو كا٢بنابلة، كالشافعية ا٤بالكية  من ا١بمهور
 أيب آؿ دار قريش من نسوة مع دخلت: قالت حبيبة جدهتا عن شيبة بنت صفية عن رباح أيب بن عطاء بركاية: الرأم
 إٍل حٌب السعي، شدة من لتدكر مئزره كاف يسعى كرأيتو كا٤بركة الصفا بْب يسعى كىو  اهلل رسوؿ إىل ننظر حسْب
 ابن قاؿ السعي، كجوب على ا٢بديث ىذا فدؿ ى" السعي عليكم كتب اهلل فإف اسعوا"  يقوؿ ك٠بعتو ركبتو ألرل
: " لعمر تقال عائشة عن أبيو عن عركة بن ىشاـ ركل ٗبا أيضنا كاستدلوا ،" كغّبٮبا كأٞبد الشافعي أخرجو: " حجر
ِ " : يقوؿ تعاىل اهلل ألف كا٤بركةى الصفا بْب يسع مل من حج اهلل أًب ما كاهلل ٌَِ َشَػانِرِ اَّللَّ ْرَوةَ  ٍَ ْ َفا َوال  البقرة" )إِنَّ الصَّ

 شعائر كألف سائغى غّب فيها كالتأكيل ٧بتمل غّب اآلية معُب أف إال بو كتقطع ذلك على تقسم ال كعائشة ،( 158
ِ : "تعاىل قاؿ كاجبة اهلل ٔا َشَػانَِر اَّللَّ  ( 2 ا٤بائدة" ) اَل ُُتِيُّ
 كابن كعب بن كأيب مسعود ابن الصحابة كمن حنيفة أبو بو قاؿ بركن، كليس كاجب السعي إف: ا٤بسألة ُب الثاٍل كالرأم

 .  عباس
ِ إِنَّ ال): تعاىل بقولو"  بركن كليس كاجب السعي بأف القائلْب الرأم ىذا أصحاب كاستدؿ ٌَِ َشَػانِرِ اَّللَّ ْرَوةَ  ٍَ ْ َفا َوال َْ  صَّ ٍَ َذ

ا ٍَ ََّٔف بِِٓ ْن َحَػّ
َ
َِاَح َغيَيِّْ أ َر فَََل ُح ٍَ وِ اْخَج

َ
 كذلك وما، يطوؼ عمن كا١بناح ا٢برج برفع فأخب ،132البقرة:   (َذَجّ اْْلَيَْت أ
ِ فَيَيَْس َغيَيْ ": تعاىل قاؿ كما كاجبنا يكن كمل مباحنا كاف فيما مستعمل ََلة ََ الصَّ ٌِ وا  ن َتْلُُصُ

َ
َِاٌح أ ًْ ُح  النساء) " ُس

 ال أف عليو جناح فبل"  يقرؤكف عباس كابن كأبي ا مسعود ابن كألف كاجبناى يكن كمل مباحنا القصر فكاف ،( 101
 ففكا الواحد خب من أككد كذلك السعي تارؾ عن ا١بناح رفع فوجب الصحابة من ثبلثة قراءة كىذه ،" وما يطوؼ
 الرأم ىو والمختار( . 1/155 ،الكبير الحاوي ا٤باكردم، ،3/498 ،الباري فتح حجر، ابن. )كاجبنا بو العمل
  األدلة لقوة ركن كا٤بركة الصفا بْب السعي إف األكؿ

 مَبكؾى اآلية ظاىر أف: األكؿ: أكجو ثبلثة فمن اآلية عن ا١بواب أما: " الثاٍل الرأم أصحاب بو استدؿ عما كأجيب 
 . بظاىرىا االحتجاج يصح فلم إٜبنا حرامنا كاف يسع مل إذا كباإلٝباع السعي، ترؾ عن ا١بناح رفع يقتضي ألنو

 حوؿ يطوفوف فكانوا نائلة، ا٠بو صنم ا٤بركة كعلى إساؼ، ا٠بو صنم الصفا على ٥با كاف ا١باىلية ُب قريشنا أف: الثاٍل 
= 
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 ...(3)والحلق (5)والسعي والطواؼ اإلحراـ ...(5)أربعة .. (1)العمرة وأركاف ...

                               

 ما شابو كإف كأنو سببو لزكاؿ ذلك تعاىل اهلل فأباح وما، الطواؼ وفا٤بسلم فكره الصنمْب، إىل تقربنا كا٤بركة الصفا
 . اهلل لغّب كذلك هلل ىذا ألف ٥با ٨بال  فإنو ا١باىلية أفعاؿ من شابو
َر فَََل ): تعاىل قولو أف كىو: كالثالث ٍَ وِ اْخَج

َ
َْ َذَجّ اْْلَيَْت أ ٍَ ِ َذ ٌَِ َشَػانِرِ اَّللَّ ْرَوةَ  ٍَ ْ َفا َوال اإِنَّ الصَّ ٍَ ِٓ ِ ََّٔف ب ْن َحَػّ

َ
َِاَح َغيَيِّْ أ   (ُح

 يكرىوف كانوا ألهنم ا٢بجى على العمرة أك العمرة على ا٢بج تقدَل ُب عليو جناح فبل تاـ كبلـ ىذا، 132البقرة: 
 بْب يطوؼ أف فعليو اعتمر أك حج من أم مستأن ، كبلـ كىذا وما، يطوؼ أف عليو قاؿ ٍب ا٢بج، أشهر ُب العمرة
 تقدمها إذا الكبلـ ُب صلة ال أف عنو فا١بواب"  وما يطوؼ ال أف عليو جناح فبل: " الثبلثة قراءة كأما ٤بركة،كا الصفا
َمْرثَُمۖ ): تعاىل قاؿ كما حجة

َ
اَلّ تَْصُخَد إِذْ أ

َ
ََِػَم أ ٌَ ا  ٌَ ". أمرتك إذ تسجد أف ٲبنعك ما معناه ،( 12 األعراؼ) (كَاَل 

 ( . 157/ 1 ،الكبير الحاوي ا٤باكردم،)

 ( . 209/ 1 ،الحديث غريب قتيبة، ابن". ) زائرنا أم معتمرنا فبلف أتانا يقاؿ الزيارة،" العمرة( 1) 
ِ ):  اهلل قاؿ اإلسبلـ بأصل مشركعة العمرة أف اتفقوا"  َرةَ َّلِلَّ ٍْ ٔا اْْلََجّ َواىُْػ ٍُّ ِ ث

َ
 أهنا فا٤بذىب كجووا، ُب اختلفوا ٍب ، (َوأ

 اختالؼ ىبّبة، ابن". ) سنة أهنا على القدَل ُب أيضنا كالشافعي حنيفة كأبو مالك كخال  أٞبد قاؿ كبو كاجبة،
 ( . 287/ 1 ،العلماء األئمة

ْ ) :فقاؿ ا٢بج مع قرهنا  اهلل ألف ـى  عباس ابن بوجووا كقاؿ ََ ال ٌِ ا اْشَجيََْسَ  ٍَ ًْ َذ ُت ْذُِصْ
ُ
ِ فَإِْن أ َرةَ َّلِلَّ ٍْ ٔا اْْلََجّ َواىُْػ ٍُّ ِ ث

َ
ْديِ َوأ َٓ) 

 ( . 144/ 2 ،األـ الشافعي، اإلماـ. )ٰبج أف قبل اعتمر  النيب كألف ى( 196 البقرة)

 . با٥بمزة" ب" كُب ٮبزة، بدكف" أ" ُب كمثبتة ،" ج"  من أسقطت"  أشياء"  كلمة( 5) 

 ُب كالسعي كالطواؼ النية كجوب على وا استدؿ الٍب كاألدلة... الوقوؼ ماعدا ا٢بج أركاف ىي العمرة كأركاف" ( 5) 
 ألفاظ حل على الطالبين إعانة البكرم،". )ا٢بج على قاصرة ليست فهي العمرة ُب كجووا على أيضنا تدؿ ا٢بج
 ( . 331_ 317/  2 المعين، فتح

 ك٫بوه، با٤بوسى رأسو شعر ٝبيع الرجل إزالة كىو ،" للكثرة شدد رؤكسهم كحلقوا رأسو حلق قولك مصدر: "الحلق( 3) 
ََ ): تعاىل هللا قاؿ ِي َلُِصّ ٌُ ًْ َو  عبد ،4/1464 الصحاح، ا١بوىرم،( . )27 اآلية الفتح، سورة) (ُُمَيِّلََِي رُُءوَشُس
 كقد النحر، يـو ا٢باج كمن السعي، بعد يقع ا٤بعتمر من كا٢بلق ،( 1/590 ،الفقهية المصطلحات معجم ا٤بنعم،
 قوالف ك٫بوه كالطيب ٧بظور استباحة أك عليو يثاب نسك ٢ببلؽا ىل ا٢بلق ُب اهلل يرٞبو الشافعي اإلماـ قوؿ اختل 
ًْ ): تعاىل قولو بو يتحلل نسك أنو على دؿ مشهوراف، ٌََِِِي ُُمَيِّلََِي رُُءوَشُس ْصِخَد اْْلََراَم إِن َشاَء اَّلَلُّ آ ٍَ ْ ََّ ال ََلَْدُخيُ
 ََ ِي َلُِصّ ٌُ  عمر عن حـز بن بكر أبو كركل نسك، أنو على فدؿ كالتقصّب، با٢ببلؽ نسكهم فوص (، 51)الفتح:  (َو

 دعا  كألنو"  النساء إال شيء ككل كاللباس الطيب لكم حل فقد كحلقتم رميتم إذا: "قاؿ:  النيب عن عائشة عن
 ثواب كجعل فضيلتو على كالتنبيو لفاعلو الدعاء ُب كاللباس الطيب عن ميزه فلما مرة كللمقصرين ثبلثنا للمحلقْب
 حنيفة أبو قاؿ كبو األصحاب، باتفاؽ الرأيْب كأصح ا٤بذىب ىو كىذا نسك، أنو دؿ ا٤بقصر ثواب نم أكثر ا٢بالق
 . كمالك
ًْ َذََتّ َحبْيُؼَ ): تعاىل لقولو أقيس كىو حظر بعد إباحة فهو نسك ليس ا٢بلق أف: الثاٍل كالرأم ٔا رُُءوَشُس ْديُ  َواَل َُتْيُِل َٓ ْ  ال

= 
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 من اإلحراـ أشياء ثالثة األركاف غير الحج(5)وواجبات ..(1)القولين أحد في ..
 ....(5)الميقات

                               

 ُّ  األمر كألف التحللى بو يقع نسكنا يكوف أف ٯبز فلم التحلل كىو غاية ٢بظره كجعل لقا٢ب فحظر ،132البقرة:  (َُمِيَّ
ًْ فَاْصَػاُروا ا): تعاىل لقولو اإلباحة يقتضي ا٢بظر بعد الوارد  تقدـ بعد با٢بلق األمر كذاف  ) 5ا٤بائدة:  ( (ِإَوَذا َذيَيُْج
 -161/  4 ،الكبير الحاوي ا٤باكردم،. )اهلل ويرٞب أٞبد اإلماـ الرأم ىذا إىل كذىب اإلباحة، يقتضي حظره
 مذىب في البياف الشافعي، اليمِب سامل بن ا٣بّب أيب بن ٰبٓب ا٢بسْب أبو العمراٍل،_  8/205 ،المجموع النوكم،
 ( . 387/ 3 ،المغني قدامة، ابن_  4/342 ـ،2000/ىػ1421 ا٤بنهاج، دار: جدة) ،1ط الشافعي، اإلماـ

 ". التقصيز أو"  ادجسي( ب) ًسخح في( 1) 

ا): تعاىل اهلل قاؿ السقوط، عن عبارة: لغة الواجب( 5)  َٓ ُُِٔب  عرؼ ُب كىو سقطت، أم(، 52)ا٢بج:  (فَإَِذا وََحَبْت ُح
 ( . 1/249 ،التعريفات ا١برجاٍل،". )عقوبة بَبكو كيستحق بفعلو يثاب ما: الفقهاء

 إال منو البد كاجب كبلٮبا أف بينهما كالفرؽ فقط، الباب ىذا ُب إال مَبادفاف كٮبا كالواجب الركن بْب ا٤بصن  غاير كقد
 . دـ بإراقة تركها ٯبب كال وا إال ا٢بج ماىية يتم ال ما كاألركاف دـ، بإراقة تركها ٯبب الواجبات أف بينهما الفرؽ أف

 كميقات الشيء كقت ٯبعل لذما للمكاف ا٤بيقات كيقاؿ للشيء، ا٤بضركب الوقت ا٤بيقات"  الميقات من اإلحراـ( 5) 
 "  ا٢بج
ا يأٌب من كل على الشارع كظ  أمكنة كىي  ٩بر على  ٍب يتجاكزه كال منو ٰبـر أف نسكنا ناكينا اهلل بيت يـؤ منها كاحدن

 نهاية ا١بويِب،_  340/ 1 ،التعاريف مهمات على التوقيف ا٤بناكم،". ) ميقات صووم من يأتوف قـو كل
 ( 4/206 ،المطلب

 ابن. )ىبّبة ابن اإلٝباع نقل كقد باإلٝباع بإحراـ إال ا٤بواقيت ىذه عمرة أك حج من النسك أراد من يتجاكز أف ٯبوز كال
 ( . 281/ 1 ،العلماء األئمة اختالؼ ىبّبة،
 لكألى ا٢بليفة، ذا ا٤بدينة ألىل كقت"   النيب أف" م  عباس ابن حديث من البخارم أخرجو ٗبا إٝباعهم على كاستدلوا
 ا٢بج أراد ٩بن غّبىن من عليهن أتى ك٤بن ٥بن، ىن يلملم، اليمن كألىل ا٤بنازؿ، قرف ٪بد كألىل ا١بحفة، الشاـ
 كتاب_  الصحيح ُب البخارم أخرجو"  مكة من مكة أىل حٌب أنشأ حيث فمن ذلك دكف كاف كمن كالعمرة،
 كتاب_  الصحيح ُب  مسلم رجوكأخ ،( 1524) رقم ،( 2/134) كالعمرة للحج مكة أىل مهل باب_  ا٢بج
 ( . 1181) رقم ،( 2/838) كالعمرة ا٢بج مواقيت باب – ا٢بج
 صحيح شرح المنهاج النوكم،" ) الدـ كلزمو إحراـ بغّب ٦باكزهتا عليو حـر عمرة أك حجنا أراد من أف: الداللة كجو

 ابن ٢بديث فوقها من مر إذا ٰبـر أف عليو كجب الطائرة، ُب كىو ا٤بواقيت ىذه حاذل أك مر كمن ،( 8/82 ،مسلم
 فتاوى كاإلفتاء، العلمية للبحوث الدائمة اللجنة. )٧باذاتو أك با٤بيقات با٤بركر ٯبب إ٭با اإلحراـ ألف ا٤بتقدـى م  عباس

 كترتيب ٝبع للمطابع، العامة اإلدارة_  كاإلفتاء العلمية البحوث إدارة رئاسة: الرياض ،11/153 ،الدائمة اللجنة
 ( . 17/45 ،باز بن العزيز عبد العالمة فتاوى مجموع باز، ابن_  الدكيش الرزاؽ عبد أٞبد
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 .سبع الحج (5)وسنن .......(5)والحلق ........(1)الثالث ارالجم ورمي ...

  ............العمرة على الحج تقديم وىو(3)اإلفراد

                               

/ 4 ،العرب لساف منظور، ابن. )ٝبرة كاحدهتا مكة ُب وا يرمى الٍب ا٢بصيات كا١بمار كا١بمرات: "الجمار ورمي( 1) 
146 . ) 
 بدائع الكاساٍل،. )٨بصوص كعدد ٨بصوص كمكاف ٨بصوص زماف ُب با٢بصى القذؼ: الشرع عرؼ ُب ا١بمار كرمي

 ( . 137/ 2 ،الصنائع
 ،اإلجماع مسائل في اإلقناع القطاف، ابن. )القطاف ابن اإلٝباع نقل كقد باإلٝباع، ا٢بج كاجبات من ا١بمار فرمي

1/279 . ) 
 النحر، يـو فقط لالكب  العقبة ٝبرة ترمى بعده، أياـ كثبلثة النحر يـو ىو ا١بمار رمي كقت أف على الفقهاء أٝبع كقد

 كقد النحر، يـو بعد يومْب ُب يرمي تعجل كمن التأخر، أراد ٤بن التشريق أياـ من يـو كل ُب الثبلث ا١بمرات كترمي
 ( . 1/58 اإلجماع، ا٤بنذر، ابن. )ا٤بنذر ابن اإلٝباع نقل
 حصيات بسبع فرماىا الشجرة دعن الٍب ا١بمرة أتى"   النيب حجة صفة ُب الطويل جابر ٕبديث إٝباعهم على كاستدلوا
 رقم ، (2/886 ) النيب حجة باب_  ا٢بج كتاب_  الصحيح ُب مسلم أخرجو".  حصاة كل مع يكب
(1218 . ) 

 فهو: ا٢برمْب إماـ قاؿ ركن، أنو ا٢برمْب كإماـ النوكم كصوب ركننا، ٯبعلو كمل ا٢بج كاجبات من ا٢بلق ا٤بصن  ذكر( 5) 
 كجب ا٢بلق من ٛبنع علة الرأس ُب فرض لو أنو مقامو الفدية تقـو ال أنو على كالدليل كا٤ببيت، كالرمي كليس ركن
 ( . 8/205 ،المجموع النوكم،. )مقامو الفدية تقـو كال ا٢بلق إمكاف إىل الصب

 بضم) كسننك( السْب بفتح) سننك على امض كيقاؿ كاحد، سنن على فبلف استقاـ يقاؿ الطريقة،: السنن"( 5) 
 ( . 155/  1 ،الصحاح مختار الرازم،". ) السّبة: كالسنة.. كجهك على أم( السْب

 الِفْقوِ  ُأُصوؿِ  ِعْلمِ  في اْلُمه ذَّبُ  النملة،" ) أحياننا الَبؾ مع عليها  النيب كاظب ما ىي: " االصطالح ُب كالسنة"
 ( . 1/122 ،التعريفات ا١برجاٍل، ،1/11 اْلُمق ار ِف،

 الرصاع،" ) فقط ا٢بج بنية اإلحراـ: اإلفراد ك العمرة، على ا٢بج تقدَل بأنو كعرفو اإلفراد، سننال أكؿ ا٤بصن  ذكر( 3) 
 عرفة ابن اإلماـ حقائق لبياف الشافية الكافية الهداية ا٤بالكي، التونسي األنصارم، قاسم بن ٧بمد اهلل عبد أبو

 ( . 1/106 ىػ، 1350 مية،العل ا٤بكتبة ـ،. د ،1ط ،( للرصاع عرفة ابن حدود شرح. )الوافية
 ىذه أفضل أنو إىل إشارة اإلفراد ا٢بج سنن من كذكر كٛبتع، كقراف إفراد أنساؾ ثبلثة كىي ا٢بج أنساؾ إىل بذلك كيشّب

 ا٢بج، إىل بالعمرة التمتع كٯبوز بينهما القراف كٯبوز العمرة عن ا٢بج إفراد كٯبوز: "التنبيو ُب الشّبازم قاؿ األنساؾ،
 ُب بالعمرة ٰبـر أف: كالتمتع بالعمرة، كٰبـر ا٢بل أدٌل إىل ٱبرج ٍب ٰبج أف: كاإلفراد القراف، ٍب التمتع ٍب فراداإل كأفضلها
 ا٢بج عليها يدخل ٍب بالعمرة يهل أك اإلحراـ، ُب بينهما ٯبمع أف: كالقراف عامو، من ٰبج ٍب منها كيفرغ ا٢بج أشهر
 ".  ا٢بج أفعاؿ على يقتصر ٍب الطواؼ قبل

= 
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  ..................(1)والتلبية

  ................(5)القدـو وطواؼ

                               

 كركم قارننا،  كاف أنو كركم مفردنا، كاف أنو فركم ذلك من  اهلل رسوؿ فعل فيما اختبلفهم ذلك ُب اختبلفهم سببك 
 ".  ٛبتع أنو
 . كاألكىل ذلك من األفضل ُب اختلفوا كإ٭با كالقراف، كالتمتع اإلفراد جواز ُب الفقهاء بْب اختبلؼ كال

 ( . 341/ 8 ،العين الفراىيدم،". ) القرب األلباب ألف كطاعةى منك قرب ا :معناه لبيك، تقوؿ اإلجابة،: "التلبية( 1) 
 ،المجموع النوكم،. )كاألصحاب الشافعي نصوص من ا٤بشهور ىو كىذا ا٢بج، سنن من التلبية أف اهلل يرٞبو ا٤بؤل  ذكر

7 /246 . ) 
 ىي: قاؿ حنيفة أبا أف إال التلبية فأكجبوا ككمال حنيفة أبو كخال  سنة، التلبية إف: فقاؿ أٞبد اإلماـ ا٤بذىب كافق كقد

 كٯبب كاجبة ىي: مالك كقاؿ ٧برمنا، صار اإلحراـ كنول كساقو ا٥بدم كقلد يلب مل فإف اإلحراـ، ابتداء ُب كاجبة
 . دـ بَبكها
: فقاؿ اآلف جبيل أتاٍل: "  اهلل رسوؿ قاؿ خالد بن زيد عن السائب بن خبلد ركل فقد كالعمرة، ا٢بج ُب سنة كالتلبية
 ،( 9/113) اإلحراـ باب_  ا٢بج كتاب_صحيحو ُب  حباف ابن أخرجو".  ا٢بج شعار فإنو لبيك اللهم لبيك قل
 ( . 3803) رقم
 لك شريك ال لبيك لبيك اللهم لبيك:  اللروِ  ر س وؿِ  تػ ْلِبي ة   أ فر : " م  ع م ر   ْبنِ  اللروِ  ع ْبدِ  ع نْ  جاء ما ىي التلبية كصيغة
 التلبية باب_  ا٢بج كتاب_ الصحيح ُب البخارم أخرجو"  لك شريك ال كا٤بلك لك كالنعمة ا٢بمد إف لبيك
 ( . 1557) رقم ،( 2/138)
 أنو اهلل يرٞبو الشافعي اإلماـ كيرل ، الصحابة بعض عن أخرل صيغ ككردت التلبية، ُب الصيغ أفضل الصيغة كىذه

 كنازالن  كراكبنا كقاعدنا قائمنا أحوالو ٝبيع على ا٢باج يليب كأف حرفناى  اهلل رسوؿ تلبية على يزيد ال أف إليو أحب
 ( . 2/224 ،األـ الشافعي،. )كمتطهرنا كجنبنا

 طواؼ كىو أحدىا كىذا أطوفة، ثبلث ىناؾ كأف ا٢بج، أركاف على الكبلـ عند اللغة ُب الطواؼ معُب ذكر تقدـ( 5) 
 أنو األئمة إليو ذىب كالذم.. عرفة قبل مكة يرد من حق ُب ا٢بج من كىو " كالوارد، الوركد طواؼ لو كيقاؿ القدـك
 ".  بالدـ جبانو ٯبب ال سنة
 تركو، ُب دـ كال بواجب ليس سنة أنو ا٤بذىب من كا٤بشهور بعرفات، الوقوؼ قبل مشركع كىو للحاج سنة القدـك فطواؼ
 ،المطلب نهاية ا١بويِب،". ) اهلل يرٞبو ىبّبة ابن اإلٝباع نقل كقد ا٢بج، سنن من سنة أنو على الفقهاء أٝبع بل
 ( . 280/ 1 ،العلماء األئمة اختالؼ ىبّبة، ابن_  8/217 ،مسلم صحيح شرح المنهاج النوكم،_  4/299
 مسلم أخرجو"  ا٤بوق  يأٌب أف قبل بالبيت فطاؼ  اهلل رسوؿ حج فقد"  م  عمر ابن ٕبديث إٝباعهم على كاستدلوا
( 1233) رقم ،( 2/905) كالسعي الطواؼ من مكة قدـ ٍب أحـر من يلـز ما باب_  ا٢بج تابك_ الصحيح ُب
 . 

= 
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 ....................(1)بمزدلفة والمبيت

  ................(5)الطواؼ وركعتا ...

                               

".  بواجب ليس سنة إنو يقولوف ككلهم.. بعرفات الوقوؼ قبل مشركع كىو للحاج، القدـك طواؼ إثبات: " الداللة وجو
 ( . 8/217 ،مسلم صحيح شرح المنهاج النوكم،)

.. عرفات من اإلفاضة بعد مُب إىل الناس القَباب بذلك ٠بيت: قيل ٗبكة موضع: زدلفةكا٤ب مزدلفة: " بمزدلفة( 1) 
 ( . 138/ 9 ،العرب لساف منظور، ابن". ) ٝبعنا مزدلفة ٠بيت ذلك كمن.. قربنا كقيل ٝبعنا أزلفنا كمعُب

 ا٤ببيت بوجوب آخر قوؿ كلو الشافعي، اإلماـ قويل أحد كىو ا٢بج، سنن من ٗبزدلفة ا٤ببيت اهلل يرٞبو ا٤بصن  ذكر
 : رأيْب على ٗبزدلفة ا٤ببيت حكم ُب الفقهاء اختل  كقد ٗبزدلفة،

 . كاجب ٗبزذلفة ا٤ببيت أف كا٣بل  السل  من العلماء ٝباىّب قاؿ كبو ا٤بذىب، ُب ا٤بعتمد  القوؿ كىو: األكؿ الرأم
 كق  كقد ندفع حٌب معنا ككق  ىذه صبلتنا شهد من: "قاؿ  النيب أف  الطائي مضرس بن عركة ٕبديث كاحتجوا
 مل من باب_  ا٢بج كتاب_ السنن ُب داكد أبو أخرجو".  تفثو كقضى حجو ًب فقد هنارنا أك ليبلن  بعرفة ذلك قبل
 أدرؾ فيمن جاء ما باب_  ا٢بج كتاب_ السنن ُب الَبمذم كأخرجو ،( 1950) رقم ،( 2/196) عرفة يدرؾ
 الطائي مضرس بن عركة حديث_  مسنده ُب أٞبد كأخرجو ،( 891) مرق ،( 3/229) أدرؾ فقد ٔبمع اإلماـ
 ( . 18300) رقم ،( 30/233)
 خزٲبة بن بكر كأبو البصرم كا٢بسن كالنخعي كالشعيب كاألسود علقمة منهم التابعْب، أئمة بعض خال : الثاٍل الرأم

 . بعرفات كالوقوؼ بو إال ا٢بج يصح ال ركن إنو فقالوا
اىِّ ): عاىلت بقولو كاحتجوا  ََ الَظّ ٍِ َ َْ َربْيِِّ ل ٌِ  ًْ ًْ ِإَوْن ُنُِْج َداُز َْ ا  ٍَ ْشَػرِ اْْلََراِم َواذُْنُروهُ َن ٍَ ْ )البقرة:  (َيَ فَاذُْنُروا اَّلَلَّ ِغَِْد ال

 "  ا٢بج فاتو فقد با٤بزدلفة ا٤ببيت فاتو من"  كٕبديث (،132
 . بو دلوااست ما لقوة ا١بمهور قوؿ كىو بالوجوب القوؿ ىو كا٤بختار
 ابن قاؿ يثبت، ال إنو فقالوا ا٢بديث كأما الذكر، ىو إ٭با فيها بو ا٤بأمور  اآلية بأف ا٤بخالفوف بو استدؿ عما كأجيب
 ابن" ) الرافعي أخذه أين من أدرم ال الطبم احملب كقاؿ معركؼ، كال بثابت ليس النوكم كقاؿ أجده، مل: " حجر
 صحيح شرح المنهاج النوكم،_  135_ 8/134 ،المجموع م،النوك  ،2/553 ،الحبير التلخيص حجر،
 ( . 8/188 ،مسلم

 اإلماـ قويل من األصح كىو السنن من أهنا ا٤بصن  فذكر الطواؼ، بعد تؤدل الٍب الركعتاف أم: "الطواؼ وركعتا( 5) 
 : رأيْب على الطواؼ ركعٍب ُب الفقهاء اختل  كقد النوكم، ذلك قاؿ كما اهلل يرٞبو الشافعي

 . كداكد كأٞبد مالك قاؿ كبو ٘بباف، ال أهنما: األكؿ الرأم
 ُب البخارم أخرجو"   ال: " قاؿ غّبىا علي ىل: " ا٣بمس ذكر بعد  اهلل لرسوؿ قاؿ األعرايب ٕبديث  كاستدلوا

 كتاب_  الصحيح ُب مسلم كأخرجو ،( 46) رقم ،( 1/18) اإلسبلـ من الزكاة باب_  اإلٲباف كتاب_ الصحيح
 ( . 11) رقم ،( 1/40) اإلسبلـ أركاف أحد ىي الٍب الصلوات بياف باب_  ٲبافاإل

= 
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 ........................(1)نىبم والمبيت

 
                               

 ( . 13/260 ،التمهيد الب، عبد ابن. )ا٣بمس إال فرض ال أف دليل: الداللة كجو
 . حنيفة أبو قاؿ كبو ٘بباف أهنما: الثاٍل الرأم

 البخارم أخرجو"  ركعتْب ا٤بقاـ خل  صلى ٍب سبعن  بالبيت فطاؼ  اهلل رسوؿ قدـ: قاؿ م  عمر ابن ٕبديث كاستدلوا
 ا١بويِب،( . )1627) رقم ،( 2/154) ا٤بقاـ خل  الطواؼ ركعٍب صلى من باب_  ا٢بج كتاب_ الصحيح ُب

 ( . 8/62 ،المجموع النوكم،_  294/ 4 ،المطلب نهاية
 بن ٧بمد بن أٞبد العباس أبو ،ا٤بنّب ابن. )ركعتْب لو يصلي أف طافو أسبوع كل ُب عادتو من تلك أف: الداللة كجو

 ( . 142/ 1 ت،. د ا٤بعبل، مكتبة: الكويت) ط،. د ،البخاري صحيح أبواب على المتواري القاسم، بن منصور

 ( 277/ 5 ،اللغة مقاييس الرازم،". ) اهلل مناه قولك من فيو، يذبح أف قدر ٤با بو ٠بي قـو قاؿ مكة مُب: منى" ( 1) 
 كقد باإلٝباع، سنة فهو عرفة ليلة ٗبُب ا٤ببيت أما التشريق، أياـ ليايل: كالثاٍل عرفة، ليلة: األكؿ: قسمْب على ٗبُب كا٤ببيت
 القرطيب، النمرم عاصم بن ٧بمد بن اهلل عبد ابن يوس  عمر أبو الب، عبد ابن. )الب عبد ابن اإلٝباع نقل

 ( 328/ 4 ـ،2000 العلمية، الكتب دار: بّبكت ،1 ط ،االستذكار
 حٌب معنا ككق  ىذه صبلتنا شهد من: "قاؿ  النيب أف  الطائي مضرس بن عركة ٕبديث إٝباعهم على ستدلواكا

_  ا٢بج كتاب_ السنن ُب داكد أبو أخرجو".  تفثو كقضى حجو ًب فقد هنارنا أك ليبلن  بعرفة ذلك قبل كق  كقد ندفع
 جاء ما باب_  ا٢بج كتاب_ السنن ُب مالَبمذ كأخرجو ،( 1950) رقم ،( 2/196) عرفة يدرؾ مل من باب
 مضرس بن عركة حديث_  مسنده ُب أٞبد كأخرجو ،( 891) رقم ،( 3/229) أدرؾ فقد ٔبمع اإلماـ أدرؾ فيمن
 نسكو يعِب تفثو قولو قاؿ صحيح حسن حديث ىذا : "الَبمذم كقاؿ( . 18300) رقم( 30/233_ ) الطائي
 ". جبل لو يقاؿ حجارة من كاف كإف حبل لو يقاؿ رمل من كاف إذا عليو كقفت إال حبل من تركت ما قولو
 كىو ا٤بذىب من ا٤بعتمد كخال  ا٢بج، سنن من أنو إىل ىنا ا٤بصن  ذىب فقد  التشريق أياـ ليايل ٗبُب ا٤ببيت كأما

 الفقو  كللشافعي بو، مأمور أنو اتفاقهم مع مستحب أـ كاجب ىو ىل العلم أىل بْب خبلؼ فيو كقع كقد الوجوب،
 ألجل ٗبكة ا٤ببيت للعباس كرخص مُب ليايل ٗبُب بات  النيب بأف كاستدلوا كأٞبد، مالك قاؿ كبو كاجب أصحهما
 تركو ُب كالَبخيص التشريق، أياـ ليايل ٗبُب ا٤ببيت كجوب باب_  ا٢بج كتاب_ الصحيح ُب مسلم أخرجو"   السقاية
 ( . 1315) رقم ،( 2/953) السقاية ألجل

 . إرخاص دكف كلغّبه ذلك للعباس ٯبوز فكاف كإال بو مأمور أنو على يدؿ: الداللة كجو
 . ا٣ببلؼ لعدـ إٝباع كىذا العقبة كراء ا٤ببيت عمر ٗبنع ٍب  النيب بعد األئمة بفعل ذلك تأكد كقد
 لكن بَبكو الدـ ٯبب مل سنة قلنا كإف تركو ُب الدـ أكجب أكجبو فمن حنيفة كأبو كا٢بسن عباس ابن قاؿ كبو سنة: كالثاٍل

 بن خل  بن ابراىيم بن سليماف الوليد أبو الباجي،_ 9/63 ،مسلم صحيح شرح المنهاج النوكم،". ) يستحب
 النوكم، ،3/45 ق،1332 السعادة، مطبعة: مصر ،1ط ،الموطأ شرح المنتقى القرطيب، التجييب أيوب بن سعد
 ( . 3/104 الطالبْب، ركضة
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  ................(1)الوداع وطواؼ ...

 .......(3)أبيضين ورداءً  إزارًا ويلبس...المخيط عن اإلحراـ عند الرجل(5()5)دويتجر 

                               

 من ا٤بشهور بذلك كخال  ا٢بج، سنن من ا٤بصن  ذكره البيت، لتوديع طواؼ ألنو بذلك ٠بي: الوداع طواؼ( 1) 
 ا٤بشهور كىو كأٞبد، حنيفة أبو قاؿ كبو القدَل ُب الشافعي قوؿ كىو كاجب أنو: األكؿ قوالف ا٤بذىب كُب ا٤بذىب،

 . ا٤بذىب ُب
 أخرجو"  ا٢بائض ا٤برأة عن خف  نوأ إال بالبيت عهدىم آخر يكوف أف الناس أمر"  م  عباس ابن ٕبديث كاستدلوا

 ُب مسلم كأخرجو ،( 1755) رقم ،( 2/179) الوداع طواؼ باب_  ا٢بج كتاب_ الصحيح ُب البخارم
 ( . 1328) رقم ،( 2/963) ا٢بائض عن كسقوطو الوداع طواؼ كجوب باب_  ا٢بج كتاب_ الصحيح

 فتح حجر، ابن. )بالتخفي  ا٢بائض حق ُب كللتعبّب بو ا٤بؤكد لؤلمر الوداعى طواؼ كجوب على دليل"  الداللة كجو
 ( . 3/585 الباري،
 . مالك قاؿ كبو ا٤بصن  اختاره ما كىو سنو إنو: الثاٍل كالقوؿ
ى كطواؼ كاجبنا يكن فلم ا٢بائض عن سقط طواؼ بأنو كاستدلوا  ا٤بعذكر فيو الستول كاجبنا نسكنا كاف لو ألنو القدـك
 كعدـ سنيتو على دؿ ٗبكة ا٤بقيم على ٯبب كمل ا٢بائض، عن سقط فلما ا٤بقيم، غّبك  ٗبكة كا٤بقيم ا٤بعذكر كغّب
 ( . 284/ 8 ،المجموع النوكم، – 213/  4 ،1ط الكبير، الحاوي ا٤باكردم،. )كجوبو

 من عالودا  ألف عليوى كداع فبل وا أقاـ فإف منها، ا٣بركج أك وا اإلقامة يريد أف إما: أمرين من ٱبلو ال مكة أتى كمن
 . ا٤بختار القوؿ على الوداع طواؼ عليو ٯبب مكة من ا٣بارج كأما ا٤بفارؽ،

 ". ب" ك"  أ" ُب كمثبتة"  التجرد"  كلمة من"  د"  أسقطت"  ج"  نسخة ُب( 5) 

 ( . 56/  1 ،الصحاح مختار الرازم،". ) الثياب من التعرية كالتجريد التعرم،: التجرد( 5) 
 عن يتجرد أف: الثالثة.. ٟبس كىي اإلحراـ سنن: " الوسيط ُب الغزايل قاؿ ا٤بخيط، عن يتجرد أف اإلحراـ سنن من

 ( 1/636 ،الوسيط الغزايل،". ) البيض اهلل إىل الثياب أحب ألف كنعلْبى أبيضْب كرداء إزار ُب ا٤بخيط

 اهلل إىل الثياب أحب ألف ضْبىأبي يكونا كأف ، بفعلو اقتداءن  جديدين كرداء إزار كنعلْب أبيضْب كرداء إزار ُب"( 3) 
 ا٤بطلب عبد بن العباس بن اهلل عبد مسند_   مسنده ُب أٞبد أخرجو"  البياض ثيابكم من البسوا"  ٢بديث"  البيض
 ،( 4/8) بالكحل األمر ُب باب_  الطب كتاب_ السنن ُب داكد أبو كأخرجو ،( 2219) رقم ،( 4/94)

 كأخرجو ،( 994) رقم ،( 3/310) األكفاف من يستحب ما باب_  ئزا١بنا أبواب_ السنن ُب الَبمذم كأخرجو
 ( . 1896) رقم ،( 4/4) خّب الكفن أم_  ا١بنائز كتاب_ السنن ُب  النسائي

 قاؿ: " ا٤بلقن ابن قاؿ".  العلم أىل يستحبو الذم كىو صحيح حسن حديث عباس ابن حديث : "الَبمذم كقاؿ
 ،المنير البدر ا٤بلقن، ابن" ) صحيح حديث إنو القطاف ابن كقاؿ مسلم، شرط على صحيح حديث ىذا ا٢باكم

4/672 . ) 
 ٰبٓب الدين ٧بيي زكريا أبو النوكم،". ) ا٤بصبوغ كيكره فمغسولْب كإال جديدين أبيضْب كالرداء اإلزار يكوف أف كيستحب. 

= 
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 لػػػفص

 الرجل من الرأس وتغطية (5)المخيط لبس ...،أشياء عشرة (5)المحـر على (1)ويحـر ...
  ...............(3)المرأة من والوجو

                               

_  3/73 ـ،1991 / ىػ1412 اإلسبلمي، ا٤بكتب: بّبكت) ،3ط ،المفتين وعمدة الطالبين روضة شرؼ، بن
 ( . 636/ 1 ق،1417 السبلـ، دار القاىرة، ،1 ط المذىب، في الوسيط الغزايل،

، على ٰبـر ما ذكر ُب اهلل رٞبو ا٤بصن  شرع( 1)   . أشياء عشرة احملـر على كٰبـر فقاؿ احملـر
ِا " : تعاىل اهلل قاؿ ا٤بنع، ىو :كالتحرَل كا٢برماف، كا٢برمة، إياه، منعو إذا الشئ حرمو يقاؿ ا٤بمنوع،: لغة ا٢براـ" ك ٌْ وََذرَّ

َْ َربُْو  ٌِ راِطَع  ٍَ ْ  يأٍب ما أك"  شرعنا فاعلو ذـ ما: حاً اصطال كا٢براـ منعنا،: أم( 12 اآلية القصص، سورة) "َغيَيِّْ ال
 الراجح، المذىب على وتطبيقاتها الفقو أصوؿ لمسائل الجامع ٧بمد، بن علي ابن الكرَل عبد النملة،. )بفعلو
 ( . 1/559 ،الفقهية واأللفاظ المصطلحات معجم ا٤بنعم، عبد ،1/48 الرشد، مكتبة: الرياض ،1ط

 ".  احملـر"  أسقطت عليو كٰبـر"  أ" نسخة ُب( 5) 

 ٨بيطنا كاف سواء لبسنا يعد ٗبا كرأسو بدنو ٝبيع ُب اللبس: األكؿ أنواع عليو حـر الرجل أحـر إذا: "المخيط لبس( 5) 
 ".  كاإلزار كالعمامة غّبه أك سراكيلكال كالقميص

 ( . 1/53 ،اإلجماع ا٤بنذر، ابن. )ا٤بنذر ابن اإلٝباع نقل ذلك، على الفقهاء أٝبع كقد
: "  اهلل رسوؿ فقاؿ الثياب من احملـر يلبس ما  اهلل رسوؿ سأؿ رجبلن  أف عمر ابن ركل ٗبا إٝباعهم على كاستدلوا 

 كليقطعهما ا٣بفْب فليلبس نعلْب ٯبد ال أحد إال ا٣بفاؼ كال البانس كال لسراكيبلتا كال العمائم كال القمص يلبس ال
 ا٢بج كتاب_ الصحيح ُب البخارم أخرجو"  الورس كال الزعفراف مسو شيئا الثياب من يلبس كال الكعبْب من أسفل
_  ا٢بج كتاب_الصحيح ُب مسلم كأخرجو ،( 1543) رقم ،( 2/132) الثياب من احملـر يلبس ال ما باب_ 
"  اإلناث دكف الذكور وذا ا٤براد أف كأٝبعوا ،( 1177) رقم ،( 2/843) عمرة أك ٕبج للمحـر يباح ما باب
 دار: دمشق ،1ط االختصار، غاية حل في األخبار كفاية ا٢بصِب، ا٤بؤمن عبد بن ٧بمد بن بكر أبو ا٢بسيِب،)

 . ( 3/281 ،المغني قدامة، ابن_  221/ 1 ـ،1994 ا٣بّب،

 قاؿ كجهو، يغطي أف كلو رأسو، يغطي كال:  الشافعي قاؿ"  بمالصق الرأس تغطية احملـر على احملرمات من( 3) 
 كقد ،" الفدية فعليو ٨بيط كغّب ٗبخيط قل كإف منو شيئنا أك رأسو غطى فإف.. إٝباعنا رأسو كش  فعليو: ا٤باكردم
 ٕبيث مظلة أك ٔبدار االستظبلؿ أما ا٤بنذر، ابن اإلٝباع نقل كقد رأسو، ٚبمّب من ٩بنوع احملـر أف على الفقهاء أٝبع
_   1/53 ،اإلجماع ا٤بنذر، ابن_  101/ 1 ،الكبير الحاوي ا٤باكردم،". ) ذلك من مانع فبل رأسو تبلمس ال

 ،لىتعا اهلل رحمو الشافعي اإلماـ مذىب على المنهجي الفقو الش ْرٔبي، علي ك الب غا م صطفى ك ا٣ِبنْ  م صطفى
 ( 2/133 ـ،1992 - ىػ1413 كالتوزيع، كالنشر للطباعة القلم دار: دمشق) ،4ط
 .. ". العمائم كال"  كفيو الصحيحْب ُب ا٤بتقدـ عمر ابن ٕبديث إٝباعهم على كاستدلوا

= 
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 ................................(5)وحلقو ...............(1)الشعر ترجيل

 .......... (5)األظفار وتقليم.........

                               

 من السَب دتري بارزةن  كانت إذا للمرأة كيكوف كجهها تغطية عليها فيحـر كجههاى ُب إحرامها فيكوف الرجل ا٤برأة كتفارؽ" 
 كجهها تغطى حٌب كجهها عن ك٘بافيو رأسها فوؽ من ثياوا من ذلك غّب أك ٟبارىا بعض أك جلباوا ترخي أف الناس
 ا٤بخيط تلبس أف احملرمة للمرأة ٯبوز أنو على الفقهاء أٝبع كقد تنتقب، أف ٥با يكوف كال كجهها على كالسَب متجافينا
 ا٤بنذر، ابن_  2/162 األـ، الشافعي، اإلماـ" ) ا٤بنذر ابن ذلك على اإلٝباع نقل كقد كالكفْب الوجو لغّب

 ( . 1/326 ،المجتهد بداية رشد، ابن_  4/14 ،االستذكار الب، عبد ابن_  3/220 ،اإلشراؼ
 ُب البخارم أخرجو"  القفازين تلبس كال ا٤برأة تنتقب كال"  كفيو ا٤بتقدـ م  عمر ابن ٕبديث إٝباعهم على كاستدلوا

 ( . 1838) رقم ،( 3/15) كاحملرمة للمحـر الطيب من ينهى ما باب_  الصيد جزاء كتاب_  لصحيحا

 ( 119/  1 ،الصحاح مختار الرازم،". ) ٗبشطو إرسالو أيضنا كترجيلو ٘بعيده،" أم الشعر وترجيل( 1) 
، شعر سقوط خي  إف نلك الشعر، نت  إىل أقرب ألنو الشافعيةى بو قاؿ مكركه حكمو األصل ُب الشعر فَبجيل  ٰبـر

، على احملرمات من جعلو حيث ا٤بصن  كبلـ ٰبمل ىذا كعلى  النيب بقوؿ كاستدلوا كا٤بالكية ا٢بنفية قاؿ كبو احملـر
 " :فبل أغب أشعث ا٢باج باب_  ا٢بج كتاب_ الكبرى السنن ُب البيهقي أخرجو" تفل أغب أشعث ا٢باج 
 إبانة إىل يؤد مل ما بالَبجيل بأس ال بأنو ا٢بنابلة كقاؿ ،( 9110) ك( 9109) رقم ،( 5/93) ك٢بيتو رأسو يدىن
 كفاية ا٢بسيِب،". ) حينئذ حرمتو ُب الفقهاء بْب خبلؼ فبل بالَبجيل الشعر سقوط احملـر تيقن إذا أما" الشعر

 ( . 179/ 11 ،الكويتية الموسوعة اإلسبلمية، الشؤكف كزارة_   222/ 1 ،األخيار

ُّ : تعاىل لقولو الرأس حلق عليو حـر الرجل حـرأ إذا"( 5)  ْدُي َُمِيَّ َٓ ْ ًْ َذََتّ َحبْيَُؼ ال ٔا رُُءوَشُس  (..132)البقرة:  (َواَل َُتْيُِل
 ك٘بب.. كا٤برأة الرجل ٙبرٲبو ُب كسواء كغّبه ا٤بنذر ابن فيو اإلٝباع نقل الرأس، شعر حلق ٙبرَل على ا٤بسلموف كأٝبع
 بالنت  كاإلبانة كالتقصّب با٢بلق اإلزالة كسواء البدف كسائر كالعانة كاإلبط كالشارب كاللحية أسالر  شعر سواء الفدية بو
 ركايتاف مالك كعن الرأس، غّب شعر ُب فدية ال الظاىر أىل كقاؿ.. كلو ىذا ُب خبلؼ كال كغّبىا اإلحراؽ أك

 ( . 249_  247/ 7 ،المجموع النوكم،". ) كا٤بذىبْب
َخَر ا) تعاىل قولو كالدليل

ُ
ٍُ أ يَّا

َ
َْ أ ٌِّ ةٌ  ٰ َشَفٍر فَػَِدّ ْو ََعَ

َ
رِيًظا أ ٌَّ ٌُِِسً  َ ََكَن  ٍَ  أف عجرة بن كعب كحديث(، 132البقرة: ) (َذ

 ستة أطعم أك أياـ ثبلثة كصم رأسك احلق: " قاؿ اهلل رسوؿ يا نعم قلت رأسك ىواـ أذاؾ لعلك: قاؿ  اهلل رسوؿ
 صاع نص  الفدية ُب اإلطعاـ باب_  العمرة أبواب_  الصحيح ُب بخارمال أخرجو". "  شاة انسك أك مساكْب

 رقم ،( 2/859) الرأس حلق جواز باب_  ا٢بج كتاب_  الصحيح ُب مسلم كأخرجو ،( 1816) رقم ،( 3/10)
(1201 ) 

 لزمتو فعل فإف الشعر كحلق األظفار تقليم عليو ٰبـر"  أكغّبه بتقليم رجل أك يد من إزالتها أم: األظفار تقليم( 5) 
 عامل ـ،. د ط،. د ،الشافعي الفقو في التنبيو يوس ، بن علي بن ابراىيم اسحاؽ أبو الشّبازم،". ) الفدية
 ا٤بنذر ابن اإلٝباع نقل كقد أظفاره، من األخذ من ٩بنوع احملـر أف الفقهاء أٝبع كقد ،( 1/72 ،( ت. د الكتب،

= 
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ًَّ َْلَلْ ) باآلية إٝباعهم على كاستدلوا ٔا بِاْْلَيِْت اىَْػجِيقِ ُث َّٔفُ ًْ َوَْلََػّ ُْ ٔا ُُُذوَر ًْ َوَْلُٔفُ ُٓ ٔا َتَفَث  ( . 29 ا٢بج) (ُظ
 ".  ذلك ك٫بو األظفار كقص الثياب كلبس الرأس حلق من اإلحراـ كضع: " الداللة وجو

 العادة جرت ما كإزالة التفث اءإلق من ألنو اإلحراـى ٧بظورات من األظفار فتقليم الَبفو، من فيو ٤با الشعر على كبالقياس
 للمحـر ٯبوز بأنو كقالوا اإلٝباع خالفوا قد الظاىرية إف إال كالشارب، الرأس من كقصو الشعر كحلق بإزالتو بالتنظي 

 أف أخب  النيب بأف كأيضنا كالسنة، الكتاب من ا٤بنع على ينص دليل يأٌب مل بأنو كاستدلوا كأظفاره، شعره يقص أف
 الباجي،_  1/52 ،اإلجماع ا٤بنذر، ابن. )كغّبه للمحـر عاـ نص كىو سنة كالفطرة األظفار، قص الفطرة من

، ابن_  5/417 ،العظيم القرآف تفسير كثّب، ابن_  3/70 ،الموطأ شرح المنتقى  ،االجماع مراتب حـز
7/247 . ) 

 اإلٝباع نقل كقد ذلك، على الفقهاء ٝبعأ كقد كبدنو، ثيابو ُب الطيب استعماؿ احملـر على كٰبـر"  أم: والطيب( 1) 
، ابن  أك كرس مسو ما الثياب من تلبس كال: " قاؿ  النيب أف م  عمر ابن ٕبديث إٝباعهم على كاستدلوا حـز

 رقم ،( 2/137) الثياب من احملـر يلبس ال ما باب_ ا٢بج كتاب_ الصحيح ُب البخارم أخرجو" زعفراف
 رقم ،( 2/834) يباح ال كما عمرة أك ٕبج يباح ما باب_  ا٢بج كتاب_ الصحيح ُب مسلم كأخرجو ،( 1543)
(1177 ) 
 . طيب كالزعفراف الزعفراف، عن احملـر هنى أنو: الداللة ووجو
 اإلماـ فقو في المهذب يوس ، بن علي بن ابراىيم اسحاؽ أبو الشّبازم،". ) ا٢بلق على قياسنا الفدية بو ك٘بب

، ابن_  382/ 2 ت،. د العلمية، الكتب دار: بّبكت ط،. د ،الشافعي  ( . 1/42 اإلجماع، مراتب حـز
ا كيصاده يصيده صاده: " الصيد وقتل( 5)   ا٤بتوحش ا٤بمتنع ا٢بيواف ىو: كشرعنا ،" ا٤بصيد أيضنا كالصيد اصطاده صيدن

 . ا٣بلقة أصل ُب
 ( . 2/399 الفقهية، كاأللفاظ ا٤بصطلحات معجم ا٤بنعم، عبد_  181/ 1 ،الصحاح مختار الرازم،) 
 : قسمْب إىل ينقسم كالصيد 

َيّاَرةِۖ  : تعاىل لقولو  احملـر على فيو حرج فبل البحرم، الصيد: األوؿ القسم ًْ َولِيَصّ جَاًَع ىَُّس ٌَ  ُّ ٌُ ًْ َصيُْد اْْلَْررِ َوَغَػا ِذَوّ ىَُس
ُ
أ

اۗ  ًٌ ًْ ُذُر ُج ٌْ ا ُر ٌَ ًْ َصيُْد اىَْبِّ   (. 32ة: ا٤بائد) وَُذرَِّم َغيَيُْس
، على حراـ فهو البم، الصيد: الثاني والقسم ًْ ُذُرٌم ا : تعاىل قولو فيو كاألصل احملـر ُُج

َ
يَْد َوأ ٔا الصَّ ٔا اَل َتْلُجيُ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اذلَّ َٓ حُّ

َ
يَا أ

ًُ بِِّ َذَوا  ًِ ََيُْس ََ انلََّػ ٌِ ا َرَجَو  ٌَ ِثُْو  ٌّ ًِدا فََخَزاٌء  ٍّ َجَػ ٌُّ ٌُِِسً   ُّ َ َرَجيَ ٌَ اَرةٌ َغَػاُم َمَصانََِي َو ْو َنفَّ
َ
ْديًا بَاىَِؼ اىَْهْػَبةِ أ َْ  ًْ ُِِس ٌّ َغْدٍل 

 ٌِِْ  ُ ًُ اَّللَّ َْ ََعَر َذَينَجلِ ٌَ ا َشيََف ا َو ٍَّ ُ َخ ْمرِهِۗ  َخَفا اَّللَّ
َ
َُذوَق َوَباَل أ ا َّلِ ًٌ ْو َغْدُل َذٰلَِم ِصَيا

َ
ٍُ أ ُ َغزِيٌز ُذو اُجَِلا ۗ  َواَّللَّ  ( .33 ا٤بائدة) ُّ
 ( 397/  4 ،المطلب نهاية ا١بويِب،)
 عمرة أك ٕبج ٧برموف كأنتم البحر صيد دكف الب صيد كىو لكم بينت الذم الصيد تقتلوا ال اآلية معِب أف: الداللة وجو

 ( . 7/10 القرآف، آي تفسير عن البياف جامع الطبم،". )
/ 1 اإلجماع، ا٤بنذر، ابن. )ا٤بنذر ابن اإلٝباع كنقل و،ل الب صيد كحرمة للمحـر البحر صيد جواز على الفقهاء أٝبع كقد

= 
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52 . ) 
 الشربيِب،". ) كا٢بنابلة الشافعية مذىب كىذا اللحم ا٤بأكوؿ كا٤بتوحش البم ا٢بيواف ىو احملـر على ٰبظر الذم كالصيد

 مفرح، بن ٧بمد بن مفلح بن ٧بمد مفلح، ابن ،343/  3 ،المحتاج نهاية الرملي، ،524/ 1 ،المحتاج مغني
 ( . 5/467 ـ،2003 ق،1424 الرسالة، مؤسسة ـ،. د ،1ط الفروع،
ًْ ): تعاىل بقولو كاستدلوا ا ُحجََْلٰ َغيَيُْس ٌَ جَْػاِم إاَِلّ 

َ
ُة اأْل ٍَ ِٓي ًْ بَ ِذيَّْت ىَُس

ُ
ٔا بِاىُْػُلٔرِ ا أ ْوفُ

َ
ُِٔا أ ٌَ ََ آ ِي ا اذَلّ َٓ ُحّ

َ
ًْ  يَا أ جُْج

َ
يِْد َوأ َدرْيَ ُُمَِِلّ الَصّ

ا يُرِيدُ ُذرُ  ٌَ  ًُ  ( . 1 ا٤بائدة) (ٌمۗ  إَِنّ اَّلَلَّ ََيُْس
 على احملظور أف على فدؿ اإلحراـ، حاؿ ُب الصيد إال الوحشية األنعاـ ويمة أكل أحل أنو اآلية معُب أف: الداللة وجو

 .  (456/ 9 القرآف، آي تأويل عن البياف جامع الطبم،". ) مأكوال كحشيا كاف ما ىو الصيد من احملـر
، ابن. )حـز ابن  ىذا على اإلٝباع نقل كقد. باإلٝباع ك٫بوىا كالدجاج األنعاـ ويمة ذبح للمحـر كٯبوز  مراتب حـز

 ( . 1/44 ،اإلجماع
 ا٤بنذر، ابن. )ا٤بنذر ابن ذلك على اإلٝباع نقل كقد الصيد، قتل إذا احملـر على ا١بزاء ٯبب أنو على الفقهاء أٝبع كقد

 ( 53/ 1 ،اإلجماع

 قاؿ كبو  ا٤بذىب ىو كىذا فيو، فدية كال الزكجة أك الزكج أك الويل احملـر على النكاح عقد ٰبـر: "النكاح وعقد( 1) 
 ".  كالظاىرية كا٢بنابلة ا٤بالكية من ا١بمهور

 ( . 4/123 ،الكبير الحاوي ا٤باكردم، ،287_7/283 ،المجموع النوكم، ،5/84 ،األـ الشافعي، اإلماـ) 
 ُب  مسلم أخرجو" ٱبطب كال ينكح كال احملـر ينكح ال: " يقوؿ  اهلل رسوؿ ٠بعت قاؿ  عثماف ديثٕب كاستدلوا

 ( . 1409) رقم ،( 2/1030) خطبتو ككراىة احملـر نكاح ٙبرَل باب_  النكاح كتاب_  الصحيح
ا هنينا ا١بميع عن هنى  النيب أف: الداللة وجو  دليل فهو الفساد، يقتضي النهيك  التحرَل، النهي كموجب يفصل كمل كاحدن

 ( . 621/ 1 ،السالـ سبل الصنعاٍل،". ) كذلك ا٣بطبة كٙبـر كلغّبه لنفسو احملـر على العقد ٙبرَل على
 كالثورم حنيفة أبو كخال  كالطيب، النكاح من ٲبنع أف فوجب كدكاعيو الوطء من ٲبنع معُب اإلحراـ إف: أيضنا كيقاؿ

، كىو ميمونة تزكج  النريبر  أ فر : "عباس ابن عن جاء ٗبا  كاستدلوا ينكح، أك ـراحمل ينكح أف بأس ال كقالوا  كبُب ٧بـر
 ،( 5114) رقم ،( 7/12) احملـر نكاح باب_  النكاح كتاب_ الصحيح ُب البخارم أخرجو"  حبلؿ كىو وا

 رقم ،( 2/1032) خطبتو ككراىة احملـر نكاح ٙبرَل باب_  النكاح كتاب_  الصحيح ُب  مسلم كأخرجو
(1410 _1411 . ) 
 السفّب كنت: " قاؿ رافع أبو ككذلك" حبلؿ كىو تزكجها  النريبر  إفر : "قالت نفسها ميمونة بأف ذلك عن كأجيب

 أكثر كخالفو كحده، عباس ابن ذلك بركاية انفرد: عياض القاضي ك ا٤بسيب ابن قاؿ"  حبلؿ كىو فتزكجها بينهما،
 ا١بمع ٲبكن بأنو آخر ٔبواب كأجيب ٥با، ا٤بباشراف ألهنما بالقصةى أعلم كٮبا رافع، كأبو ميمونة خالفو ك٩بن الصحابة،

 أبو البساـ،_   2/97 ،المجتهد بداية رشد، ابن. )ا١بواز على كالثاٍل الكراىية على الواحد ٰبمل بأف ا٢بديثْب بْب
 مكة ،5ط ،المراـ بلوغ شرح األحكاـ توضيح مي،التمي إبراىيم بن صاحل بن الرٞبن عبد بن اهلل عبد الرٞبن عبد

= 
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 ( . 4/76 ـ،2003 ق،1423 األسدم، مكتبة: ا٤بكرمة
 عقد على الشهادة أما الذمة براءة كاألصل الفدية، كجوب على الدليل عدـ: فهي فيو الفدية كجوب عدـ دليل كأما

 النكاح عقد ألف كذلك ى" كا٢بنابلة ةالشافعي فقهاء ذلك نص كقد النكاح، عقد على لئلحراـ تأثّب فبل النكاح
_  308/ 3 ،المغني قدامة، ابن ،284/  7 ،المجموع النوكم،. )ذلك ُب لو صنع ال كالشاىد كالقبوؿ، باإلٯباب
 ا١بوزم، ابن دار: ـ،. د ،1ط ،المستقنع زاد على الممتع الشرح ٧بمد، بن صاحل بن ٧بمد العثيمْب،
 ( . 155/ 7 ىػ،1428ق1422

 أٞبد الدين شهاب العباس أبو القراُب،. )ا٤بقاصد ىو إ٭با ٯبب كالذم احملـر با٤بقصد االنتفاع عليها يَبتب مل يلةكس كألنو
 ( . 301/ 3 ـ،1994 اإلسبلمي، الغرب دار: بّبكت ،1ط ،الذخيرة ا٤بالكي، الرٞبن عبد بن إدريس بن

 حْب من اإلحراـ حاؿ ُب الوطء ٙبرَل على الفقهاء عأٝب كقد لنسكو، كمفسد احملـر على حراـ الفرج ُب: ءوالوط( 1) 
 ( . 257/  4 ،االستذكار الب، عبد ابن. )الب عبد ابن اإلٝباع كنقل اإلفاضة، طواؼ يطوؼ حٌب ٰبـر
ََّ اْْلََجّ فَََل َرفََح َواَل : تعاىل بقولو إٝباعهم على كاستدلوا ِٓ َ فََرَض ذِي ٍَ اٌت ا َذ ٌَ ْػئُ ٌَّ ٌر  ُٓ ْش

َ
  فُُصَٔق َواَل ِحَداَل ِِف اْْلَِجّ ۗ اْْلَُجّ أ

 ( . 197 البقرة)
َياِم الرَّفَُح : "  اهلل قوؿ ُب العلماء ٱبتل  كمل العلماء، أكثر عند ا١بماع ىو الرفث أف: الداللة وجو ًْ ََلْيََة الّصِ ِذوَّ ىَُس

ُ
أ

ًْ  إََِلٰ   ( . 19/55 ،التمهيد ب،ال عبد ابن". ) ىنا فكذلك ا١بماع أنو ،( 187 البقرة) "نَِصانُِس

. األربعة ا٤بذاىب باتفاؽ النسك ُب النساء مباشرة فيحـر الصياـ، كتاب ُب معناىا توضيح تقدـ: والمباشرة( 5) 
 ( . 291/ 7 ،المجموع النوكم،)

 ".  بشهوة"  أسقطت"  ب"  نسخة ُب( 5) 
 كبعض السل  من كاحد غّب الرفث فسر كقد( 197 البقرة) جِّ"ف بل  ر ف ث  ك ال  ف س وؽ  ك ال  ِجد اؿ  ُب ا٢بْ  " باآلية كاستدلوا
 النوكم،". ) أكىل الوطء إىل أدعى كىي ا٤بباشرة ٙبـر فؤلف النكاح عقد عليو حـر كإذا كمقدماتو، با١بماع العلم أىل

 ( 291/ 7 المجموع،

 ُب يبذلو ماؿ من نفسو بو إلنسافا يقي كما ا٤بكركه، دفع ُب شيء مقاـ شيء كإقامة األسّب، عوض: " الفدية( 3) 
ْو نُُصٍم ): تعاىل قولو كمنو الصـو ككفارة اليمْب ككفارة فدية لو يقاؿ فيها يقصر عبادة

َ
ْو َصَدكٍَة أ

َ
ٍُ أ َْ ِصَيا ٌِ  (فَفِْديٌَة 

 ( . 222/ 39 ،العروس تاج الزبيدم،. )( 132البقرة: )
 الدليل لعدـ ينعقد كال فدية فيو ليس بأنو النكاح عقد كاستثُب الفدية، فيو فعلو إذا احملـر على ٰبـر ٩با ذكر ما ٝبيع كُب 

 ( . 155/  7 الممتع، الشرح عثيمْب، ابن. )الذمة براءة كاألصل فيو الفدية كجوب على
 ( . 301/  3 ،الذخيرة القراُب،. )ا٤بقاصد ىو إ٭با ٯبب كالذم احملـر با٤بقصد االنتفاع عليها يَبتب مل كسيلة كألنو
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  ...بالفساد منو يخرج وال ..........(1)الفرج في الوطء إال يفسده ال

 .....(5)والهدي القضاء وعليو عمرة بعمل تحلل بعرفة الوقوؼ (5)فاتو ومن

                               

 : تفصيل ىناؾ كلكن بو، ا٢بج فيفسد الصياـ، كتاب ُب ذلك ذكر تقدـ كما دبرنا أك كاف قببلن : الفرج( 1) 
 من بدنة فسبع ٯبد مل فإف فبقرة، ٯبد مل فإف ببدنة، كالتكفّب كقضاؤه إٛبامو كيلزمو حجو فسد األكؿ إحبللو قبل كِطئ   إف 

/  1 ،الشافعي الفقو في اإلقناع ا٤باكردم،. )الكفارة كعليو تاـ جوفح الثاٍل كقبل األكؿ إحبللو بعد كطئ فإف الغنم
90 . ) 

ا جامع من أف على الفقهاء أٝبع كقد   ابن اإلٝباع كنقل كا٥بدم، قابل حج عليو أف بعرفة كقوفو قبل حجو ُب عامدن
 ( . 52/ 1 ،االجماع ا٤بنذر، ابن. )ا٤بنذر
 أك مطاكعة كانت أك كاجبنا أك تطوعنا ا٢بج كاف كسواء القضاء، يهماكعل فاسده ُب ٲبضياف أهنما على الفقهاء أٝبع

 بقولو إٝباعهم على كاستدلوا( . 306/ 1  العلماء األئمة اختالؼ ىبّبة، ابن. )ىبّبة ابن اإلٝباع كنقل مكرىة،
ِ : تعاىل ىا اْلَحجَّ َواْلُعْوَزجَ َلِِلَّ  ( . 196 البقرة)َوأَتِوُّ
 ( . 236/  2 ،الموطأ شرح المنتقى الباجي،. )الوجوب يقتضي كاألمر ٛباـباإل أمر إنو: الداللة كجو

 . يدرؾ فلم سبق إذا فعلو كقت كخرج عنو ذىب أم كفوتنا فواتنا يفوتو فاتو مصدر: "لغة الفوات( 5) 
 المطلع ل،الفض أيب بن الفتح أيب بن ٧بمد الدين مشس اهلل عبد أبو البعلي،_  69/  2 ،العرب لساف منظور، ابن". )

 ( . 1/241 ـ،2002/ىػ( 1423 السوادم، مكتبة ـ،. د) ،1ط ،المقنع ألفاظ على
اواصطالح "  في المهذب الشّبازم،. )ا٢بج فاتو فقد النحر يـو من الفجر طلع حٌب بعرفة يق  كمل با٢بج أحـر من: ًن

 ( . 1/424 ،الشافعي اإلماـ فقو

 بل ركن بعرفة الوقوؼ ألف الفواتى من حجو أمن فقد أدركو من كأف فة،بعر  الوقوؼ إدراؾ على يتوق  ا٢بج إدراؾ( 5) 
 نقل كقد ا٢بج، فاتو فقد بعرفة الوقوؼ فاتو من أف الفقهاء أٝبع كقد بو، إال ا٢بج يتم كال ا٢بج أركاف أشهر ىو

 بعرفة  اهلل رسوؿ مع شهدت قاؿ الديلي يعمر بن الرٞبن عبد ٕبديث إٝباعهم على كاستدلوا ا٤بنذر ابن اإلٝباع
 ًب فقد الفجر يطلع أف قبل أدركها من عرفة ا٢بج: "  اهلل رسوؿ فقاؿ ا٢بج عن فسألوه ٪بد أىل من أناس كأتاه
 النسائي كأخرجو ،( 1950) رقم( 3/321) ٗبُب النزكؿ باب_  ا٢بج كتاب_ السنن ُب داكد أبو أخرجو"  حجو
_  السنن ُب ماجة ابن كأخرجو ،( 3016) رقم ،( 5/256) بعرفة الوقوؼ فرض_  ا٢بج كتاب_ السنن ُب

_  ا٤بسند ُب أٞبد كأخرجو ،( 3015) رقم ،( 2/1003) ٝبع ليلة الفجر قبل عرفة أتى من باب_  ا٢بج كتاب
: الَبمذم قاؿ( . 1/57 ،اإلجماع ا٤بنذر، ابن(  )18774) رقم ،( 31/64_ ) يعمر ابن الرٞبن عبد حديث
 كللحديث حباف، كابن خزٲبة كابن ا٢باكم كصححو الثورم، سفياف ركاه حديث أجود اكىذ عيينة، ابن سفياف قاؿ
 ( 2/549 ،الحاشية من الحبير التلخيص حجر، ابن". ) األكسط ُب الطباٍل أخرجو عباس ابن حديث من شاىد

 ،المنير البدر خالصة قن،ا٤بل ابن". ) ضعي  بإسناد عمر كابن عباس ابن ركاية من قطِب الدار ركاه: " ا٤بلقن ابن كقاؿ 
2/47 . ) 

= 
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 ككق  ىذه صبلتنا شهد من"  كفيو  الطائي مضرس بن عركة ٢بديث ٝبع ليلة من الفجر يطلع حٌب ا٢بج يفوت كال
_  ا٢بج كتاب_ السنن ُب داكد أبو أخرجو"  حجو ًب فقد هنارنا أك ليبلن  ذلك قبل بعرفة كق  كقد ندفع حٌب معنا
 جاء ما باب_  ا٢بج كتاب_  السنن ُب الَبمذم كأخرجو ،( 1950) رقم ،( 2/196) عرفة يدرؾ مل من باب
 الطائي مضرس بن عركة حديث_  مسنده ُب كأٞبد ،( 891) رقم ،( 3/229) أدرؾ فقد ٔبمع اإلماـ أدرؾ فيمن
 بالطواؼ إال إحرامو من ٱبرج ال بعرفة الوقوؼ فاتو من أف على الفقهاء أٝبع كقد( . 18300) رقم ،( 30/233)

 ( . 135/ 2 ،المجتهد بداية رشد، ابن. )قاببلن  حج ا عليو كأف بعمرة ٰبل أم كا٤بركة الصفا بْب كالسعي
ِ ): تعاىل بقولو إٝباعهم على كاستدلوا َرةَ َّلِلَّ ٍْ ٔا اْْلََجّ َواىُْػ ٍُّ ِ ث

َ
 ( 196البقرة) (َوأ

 . إٛبامو قبل منو با٣بركج القضاء فيلزمو فيو بالدخوؿ النسك إٯباب تقتضى اآلية أف: الداللة وجو
 أبا أف إال حنيفة كأيب  مالك قاؿ كبو ا٤بذىب ىو كىذا دـ، عليو: األكؿ الرأم: رأيْب على ىدم عليو ىل كاختلفوا 

ا حنيفة  . الباقي ُب ككافقا عليو دـ ال: قاال ك٧بمدن
  .يوس  كأبو أٞبد قاؿ كبو عليو، دـ كال ٦بزئة عمرة ينقلب: الثاٍل الرأم
 فقد الفجر طلع حٌب عرفة يدرؾ مل من: " قاؿ م  عمر ابن عن كرد ٗبا كا٢بنفية ا٤بالكية الشافعية كىم ا١بمهور كاستدؿ
 معو كاف كإف شاء، إف يقصر أك  ليحلق ٍب سبعنا كا٤بركة الصفا بْب كليطرورؼ سبعنا بو فليط  البيت فليأت ا٢بج، فاتو
 قابل من ا٢بج أدركو فإف أىلو، إىل لّبجع ٍب يقصر أك فليحلق كسعيو طوافو من فرغ فإذا ٰبلق، أف قبل فليخرجو ىدم
 أخرجو"  أىلو إىل رجع إذا كسبعة ا٢بج ُب أياـ ثبلثة فليصم ىدينا ٯبد مل فإف حجو، ُب كليهد استطاع إف فليحج
 الكتب دار. ط ،( 9820) رقم ،( 5/283) ا٢بج فاتو من يفعل ما باب_  ا٢بج كتاب_ السنن ُب البيهقي
 ( . 8/290_  اجملموع ُب النوكم إسناده كصحح العلمية،

 في الدراية العسقبلٍل، أٞبد بن ٧بمد بن علي بن أٞبد الفضل أبو حجر، ابن. " )صحيح موقوؼ ىذا: حجر ابن قاؿ
 ( . 2/47 ت،. د ا٤بعرفة، دار: بّبكت) ط،. د الهداية، أحاديث تخريج

 ( 3/456،المغني قدامة، ابن" )أفضل كالتحلل ٙبلل شاء كإف القابل للعاـ إحرامو على بقي ءشا إف ا٣بيار فلو ا٢بج فاتو كمن
 كاف سواء القضاء لزـك: ٪بيم ابن قاؿ اإلٝباع، فيو كحكي األربعة ا٤بذاىب باتفاؽ أيضنا القضاء لزمو النفل ا٢بج فاتو كمن
 زين ٪بيم، ابن". ) اإلٝباع فدليلها الثبلثة ىذه ُب مةاأل بْب خبلؼ كال تطوعنا أك نذرنا أك اإلسبلـ حجة فيو شرع ما

 ت،. د اإلسبلمي، الكتاب دار ـ،. د ،2ط الدقائق، كنز شرح الرائق البحر ا٤بصرم، ٧بمد بن إبراىيم بن الدين
ٔا ): تعاىل بقولو كاستدلوا ،( 455/ 3 ،المغني قدامة، ابن ،285/ 8 ،المجموع النوكم،_  61/ 3 ًَّ َْلَْلُظ ُث
ٔا بِاْْلَيِْت اىَْػجِيقِ تَ  َّٔفُ ًْ َوَْلََػّ ُْ ٔا ُُُذوَر ًْ َوَْلُٔفُ ُٓ  ( 29 ا٢بج) (َفَث
 كنقل ،"ك ْلي وف وا ن ذ كر ى مْ : " قولو معُب ىو كىذا نذرنا، نذره كأ٭با كاجبنا، ذلك صار بالنسك كأحـر شرع ٤با أنو: الداللة وجو

/ 3 المغني، قدامة، ابن". )  الزبّب كابن عباس كابن دكزي كابنو عمر عن ذلك ركم"   الصحابة إٝباع عليو
455 . ) 

 . اإلحراـ ُب الدماء عن كبلمو عند يذكره كسوؼ اإلحصار عن يتكلم كمل الفوات عن اهلل يرٞبو ا٤بصن  تكلم كقد
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 ترؾ ومن الدـ لزمو واجًبا ترؾ ومن بو يأتي حتى إحرامو من يحل لم اركنً  ترؾ ومن ...
 .......(1)شيء بتركها يلزمو لم سنةً 

 

 

 

                               

 دكف ا٢بج من يتحلل ال فاألركاف"  كالسنة، كالواجب الركن معُب كعرفنا كسنن، ككاجبات أركاف لو ا٢بج أف تقدـ( 1) 
 معرفة في العلماء حلية الشاشي،". ) شيء بَبكها يلزمو ال كالسنن جباف دـ لزمو تركها إذا كالواجبات وا اإلتياف

 ا٢بج أركاف من ركنان  ترؾ فمن ،( 304/  3 ـ،1980 األرقم، دار الرسالة، مؤسسة: بّبكت ،1ط ،الفقهاء مذاىب
ا تركو سواء العمرة أركاف من أك بعرفة، الوقوؼ غّب  من ٰبل مل اإلفاضة طواؼ قبل كا٢بائض متعمد غّب أـ متعمدن

 كاجبات من كاجبنا ترؾ كمن بفواتو، ا٢بج يفوتو بعرفة الوقوؼ ٖببلؼ لو آخر ال متسع كقتها ألف بوى يأٌب حٌب إحرامو
ا تركو سواء ا٢بج  . العبادات سائر مثل كهابَب  شيء يلزمو مل سنة ترؾ كمن دـ، بَبكو لزمو جهبلن  أـ سهونا أـ عمدن
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 لػػػفص

 نسك بترؾ الواجب الدـ أحدىا ..........(5)أشياء خمسة اإلحراـ في (1)والدماء
 إلى رجع إذا وسبعة الحج في ثالثة أياـ عشرة فصياـ يجد لم فإف شاة الترتيب على وىو
 (5)أىلو

                               

 ".  الواجبة"  زيادة"  ب"  نسخة ُب( 1) 

 منها أربعة  اهلل كتاب ُب ا٣بمسة ىذه من ذكر كقد حراـ، فعل أك كاجب بَبؾ اإلحراـ ُب الواجبة الدماء ا٤براد( 5) 
  يلي كما كىي
ْو َنفَّ ): قائل من  قاؿ الصيد جزاء: األكؿ

َ
ْديًا بَاىَِؼ اىَْهْػَبةِ أ اَْ ًٌ ْو َغْدُل َذٰلَِم ِصَيا

َ
 ( . 95 ا٤بائدة) (اَرةٌ َغَػاُم َمَصانََِي أ

ْو نُُصٍم ا): تعاىل اهلل  قاؿ ا٢بلق دـ: كالثاٍل
َ
ْو َصَدكٍَة أ

َ
ٍُ أ َ ِصَيا ٌِّ ِشِّ فَفِْديٌَة 

ْ
أ َ َرّ ٌِّ ًذى 

َ
ْو بِِّ أ

َ
 ( . 196 البقرة) (أ

 ( . 196) "فٍَ ثٍجع باىػٍرة إَل اْلج فٍا اشجيَس ٌَ اىٓدي: "ىلتعا قاؿ... مقدرة مرتبة فهي... ا٤بتعة دـ: كالثالث
 ( . 196 البقرة) "فإن أذُصثً فٍا اشجيَس ٌَ اىٓدي " تعاىل قاؿ... شاة دـ كىو اإلحصار دـ: كالرابع
 . بالوطء الواجب الدـ فهو: ا٣بامس كأما
 كا٤ببيت الرمي كَبؾ نسك لَبؾ كجب دـ كل"  :ا١بويِب قاؿ: يلي كما فهو كالتخيّب الَبتيب ُب الكبلـ تفصيل كأما

 ٱبتل  فبل اإلساءة دـ يسمى الذم كىو ا٤بيقات حق كترؾ الوداع طواؼ كترؾ كالنهار الليل بْب الوقوؼ ُب كا١بمع
، ٍب الطعاـ ٍب الشاة مرتب، أنو القوؿ  فهو معناٮبا ُب كما كاللباس الطيب كاستعماؿ استمتاعنا يكوف ما كأما الصـو
 . الطريقة ىذه موجب ُب فيو شك فبل التعديل كأما ٨بّب،
 كا٤بناسك اإلمبلء ُب عليو نص كالثاٍل التعديل، على الصـو ٍب الطعاـ ٍب الدماء: مرتبة أهنا – أحدٮبا فقوالف، الَبتيب كأما

وْ ): األذل فدية ُب تعاىل بقولو عليو كاحتج التخيّب، على أهنا األكسط
َ
ٍُ أ َ ِصيَا ٌِّ ْو نُُصٍم  فَفِْديٌَة 

َ
 البقرة) ۚا(َصَدكٍَة أ

 . اآلية( 196
 دفع ُب فيحتاج شجة احملـر برأس كيقع األذل دفع على مشتملة ىي كإ٭با ا٢بلق على ناصة ليست اآلية أف: الداللة وجو

 ،لبالمط نهاية ا١بويِب،". ) التعديل على أنو غّب التخيّب فليثبت طيب فيو دكاء كاستعماؿ كا٢بلق السَب إىل أذاىا
 . ذلك توضيح كسيأٌب اإلحراـ، ُب الدماء من أشياء ٟبسة فهذه( . 351-352 -350/ 4

/ 3 ،الذخيرة القراُب، ،530/  ،المحتاج مغني الشربيِب،. )األربعة ا٤بذاىب باتفاؽ كىذا دـ الواجب بَبؾ ٯبب( 5) 
 ( . 25/ 3 ،الرائق البحر ٪بيم، ابن ،302

َ تَ ): تعاىل بقولو كاستدلوا  ٍَ ْدِي اَذ َٓ ْ ََ ال ٌِ ا اْشَجيََْسَ  ٍَ َرةِ إََِل اْْلَِجّ َذ ٍْ َجَّع بِاىُْػ  ( . 196 البقرة) (ٍَ
 . كاجبنا ترؾ من كل حكمو كُب ا٤بيقات، من للحج اإلحراـ كاجب لَبكو ا٤بتمتع على كجب الدـ أف: الداللة وجو
 كأخرجو ،( 615/ 3) ا٤بوطأ ُب مالك أخرجو " دمنا فليهرؽ تركو أك نسكو من شيئنا نسي من"  م  عباس ابن عن كجاء 

 إسناده"  99/ 8اجملموع ُب النوكم قاؿ ،( 30/ 5) السنن ُب البيهقي كأخرجو ،( 244/ 2) السنن ُب قطِب الدار
= 
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 أياـ ثالثة صـو أو شاة التخيير على وىو (1)والترفو بالحلق الواجب الدـ والثاني ...
 (3)باإلحصار الواجب الدـ والثالث ...(5)مساكين ستة على آصع بثالثة (5)والتصدؽ

 ......................(3)شاة ويهدي فيتحلل

                               

 ".  مرفوعنا ال عليو موقوفنا عباس ابن عن صحيح
 كعامة التابعْب فتاكل انعقدت كعليو حابة،الص من لو ٨بال  كال الرفع، حكم فلو بالرأم يقاؿ ال مثلو أف: الداللة وجو

 . األمة
 ( . 284/ 1 ،الكبرى الفتاوى تيمية، ابن) 

".  منو ٲبنع ال يشاء ما يصنع ا٤بَبكؾ: كمكـر ا٤بَبؼ: عرفة ابن قاؿ.. العيش كسعة النعمة بالضم" : والترفو( 1) 
 ( . 53/  23 ،العروس تاج الزبيدم،)

 ".  التصذق أو " " ب"  و"  أ"  ًسخح في( 2) 

  األذل فدية ذلك كل ُب عليو ٯبب فإنو عذر بغّب ٨بيطنا لبس أك تطيب أك رأسو غطى أك أظفاره قلم أك حلق فمن( 5) 
 كبو ا٤بذىب ىو كىذا شاة، ذبح أك صاع نص  مسكْب لكل مساكْب، ستة إطعاـ أك أياـ ثبلثة صياـ بْب فيخّب
 ،المجموع النوكم، ،389/ 1 الكافي، الب، عبد ابن_  2/56 ،قائقالح تبيين الزيلعي،. )الثبلثة األئمة قاؿ
ٍََ ): تعاىل بقولو كاستدلوا ،( 360/ 3 ،اإلنصاؼ ا٤برداكم، ،7/368 ُّ ا َذ ْدُي َُمِيَّ َٓ ْ ٰ َحبْيَُؼ ال ًْ َذََتّ ٔا رُُءوَشُس َواَل َُتْيُِل

ِشِّ فَفِْديَةٌ 
ْ
أ َ َرّ ٌِّ ًذى 

َ
ْو بِِّ أ

َ
رِيًظا أ ٌَّ ٌُِِسً  ْو نُُصٍم ا ََكَن 

َ
ْو َصَدكٍَة أ

َ
ٍُ أ َ ِصَيا  ( 132البقرة: ) (ٌِّ

 النوكم،. )الفدية كعليو اإلحراـ ُب حلقو فلو ٫بوٮبا أك مرض أك قمل من لضرر الرأس حلق إىل احتاج من: الداللة كجو
 ( . 8/121 ،مسلم صحيح شرح المنهاج

. با٤برض أك با٢ببس أك بالعدكِّ  كاف سواء ا٢بج، أفعاؿ ُب ضيا٤ب عن ا٤بنع: الشرع كُب كا٢ببس، ا٤بنع: لغة: اإلحصار( 3) 
 ( . 1/12 ،التعريفات ا١برجاٍل،)
ِ ): تعاىل قولو فيو كاألصل َرةَ َّلِلَّ ٍْ ٔا اْْلََجّ َواىُْػ ٍُّ ِ ث

َ
ٍَ ): قػ ْولِوِ  ِإىل   ،( 196: البقرة) (َوأ َرةِ إََِل اْْلَِجّ َذ ٍْ َجَّع بِاىُْػ ٍَ َ َت ٍَ ًْ َذ ٌُِِج

َ
ا فَإَِذا أ

ْديِ  َٓ ْ ََ ال ٌِ  ( . 196: البقرة) (اْشَجيََْسَ 
 ( . 362/ 3 ،المحتاج نهاية الرملي،". ) العمرة أك ا٢بج أركاف إٛباـ من احملـر منع فهو

ا اْشَجيََْسَ ):  اهلل قاؿ تعاىل، اهلل رٞبو الشافعي قاؿ( 3)  ٍَ ًْ َذ ُت ْذُِصْ
ُ
ِ ا فَإِْن أ َرةَ َّلِلَّ ٍْ ٔا اْْلََجّ َواىُْػ ٍُّ ِ ث

َ
ٔا َوأ ْدِيۖ  َواَل َُتْيُِل َٓ ْ ََ ال ٌِ  

ُّ ا ْدُي َُمِيَّ َٓ ْ ٰ َحبْيَُؼ ال ًْ َذََتّ  ُب ٨بالفنا بالتفسّب العلم أىل من منو حفظت ٩بن أ٠بع فلم: الشافعي قاؿ ، اآلية  (رُُءوَشُس
/ 2 ،األـ افعي،الش اإلماـ". ) البيت كبْب بينو ا٤بشركوف فحاؿ  النيب أحصر حْب با٢بديبية نزلت اآلية ىذه أف

173 . ) 
 ُب البخارم أخرجو"  كٰبلوا ينحركا أف ا٢بديبية ُب أحصركا حْب أصحابو أمر  النيب أف الصحيح ا٢بديث ُب ثبت فقد 

 ( . 1811) رقم ،( 3/9) ا٢بصر ُب ا٢بلق قبل النحر باب_  ا٢بج كتاب_ الصحيح
 أف إما كاإلحصار حبس، بسبب أك مرض، بسبب أك ،عدك بسبب  يكوف أف إما: كا٤بنع ا٤بنع، بسبب يكوف فاإلحصار

= 
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 ٗبن خاص االحصار ىل الفقهاء اختل  كقد بعرفة، الوقوؼ عن ٰبصر لكن ا٢بج ُب يشرع أك ا٢بج، عن يكوف
 : رأيْب على ذلك أك٫بو مرضنا أك عدك ا كاف سواء نوع بأم ا٢بج من ا٤بمنوع يشمل أنو أـ عدك حصره
 . حنيفة كأبو مالك قاؿ وكب ا٤بذىب، كىو: األكؿ الرأم

ِشِّ ): تعاىل بقولو كاستدلوا
ْ
أ َ َرّ ٌِّ ًذى 

َ
ْو بِِّ أ

َ
رِيًظا أ ٌَّ َ ََكَن ٌُِِسً  ٌَ

 ( . 196 البقرة) (
 . فائدة ذلك بعد ا٤برض لذكر كاف ٤با ٗبرض احملصر كاف لو قالوا: الداللة كجو

 أف كاشَبطي حجي فقاؿ شاكية، إٍل: فقالت ا٢بج؟ نأتريدي: ٥با فقاؿ الزبّب بنت ضباعة أمر"   الرسوؿ بأف كاستدلوا
 ".  حبستِب حيث ٧بلي
 : كجهْب من والداللة
 . بالشرط يعلقو كمل ألخبىا شرط، غّب من با٤برض ا٣بركج ٥با جاز لو أنو: أحدٮبا
 ا٤باكردم،. )دموع عند كينتفي بغّبه، يتعلق ال بشرط ا٤بعلق كا٢بكم بالشرط، ا٤برض من إحبل٥با جواز علق أنو: كالثاٍل

 ( 357/ 4 ،الكبير الحاوي
 . ك٫بوه مرض أك عدك سواء نوع بأم ا٢بج من ا٤بمنوع يشمل أنو الثورم قاؿ كبو: الثاٍل الرأم

 بالعدكى اإلحصار من أشد با٤برض كاإلحصار با٤برض، كا٢بصر بالعدك ا٢بصر يشمل عاـ لفظ احملصر لفظ بأف كاستدلوا
 التحلل لو جاز فلما ٗباؿ، أك بقتاؿ، إما نفسو، عن العدك دفع على كيقدر نفسو، عن ا٤برض دفع على يقدر ال ألنو
 ،المجتهد بداية رشد، ابن. )أكىل نفسو عن يدفعو أف ٲبكنو ال فيما ٙبللو كاف نفسو عن يدفعو أف ٲبكنو قد ٗبا
 ( . 395/  1 ،العظيم القرآف تفسير كثّب، ابن ،2/120
 بالعمرة للمحـر ٯبوز أنو على الفقهاء أٝبع فقد العمرة عن اإلحصار فأما ا٢بج، عن صرأح ٤بن اإلحصار من تقدـ كما

 . النوكم اإلماـ اإلٝباع نقل كقد االحصار، عند التحلل
 ( . 294/ 8 ،المجموع النوكم،. )

ْدِيۖ ): تعاىل بقولو إٝباعهم على كاستدلوا َٓ ْ ََ ال ٌِ ا اْشَجيََْسَ  ٍَ ًْ َذ ُت ْذُِصْ
ُ
ٔا اْْلََجّ ):  قولو عقيب( 196 لبقرةا) (فَإِْن أ ٍُّ ِ ث

َ
َوأ

ِ ا  َرةَ َّلِلَّ ٍْ  ( . 196 البقرة)  (َواىُْػ
/ 2 الصنائع، بدائع الكاساٍل،". ) ا٥بدم من استيسر فما إٛبامها عن أحصرًب فإف منو ا٤براد فكاف: " الداللة وجو

177 . ) 
 ا٢بج إٛباـ من ا٤بانع عنو يندفع أف إىل ٧برمنا يظل ال حٌب عنو ركالضر  ا٢برج كرفع إليو احملصر ٢باجة التحلل اهلل شرع كقد

 ابن". ) رخصة للمحصر التحلل كجعل كالعمرة ا٢بج إٛباـ الناس على اهلل جعل: اهلل يرٞبو الشافعي قاؿ العمرة، أك
 ( . 3/ 4 ،الباري فتح حجر،
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 أخرج مثل لو مما الصيد كاف إف التخيير على وىو الصيد بقتل الواجب الدـ والرابع ...
 وإف يوًما مد كل عن صاـ أو بو وتصدؽ طعاًما بقيمتو (1)وأخرج قومو أو النعم من المثل
 والخامس ....(5)يوًما مد كل عن صاـ أو طعاًما بقيمتو أخرج لو مثل ال مما الصيد كاف
 من فسبع يجد لم إفف فبقرة يجد لم فإف بدنة الترتيب على وىو بالوطء الواجب الدـ
 عن صاـ يجد لم فإف بو (3)وتصدؽ طعاًما بقيمتها واشترى البدنة قـو (5)يجد لم فإف الغنم
 .....(3)يوًما مد كل

                               

 ".  كاشَبل" "  ب"  نسخة ُب( 1) 

 ذكر عند الصيد قتل عن الكبلـ تقدـ كقد الصيد، قتل كىو احملـر على الدـ بو ٯبب ا٩ب الرابع القسم ا٤بصن  ذكر( 5) 
، على احملرمات  عليو أف الصيد قتل إذا احملـر أف على الفقهاء أٝبع كقد ذلك، ُب احملـر كقع إذا الكفارة ذكر كىنا احملـر
َ : تعاىل بقولو إٝباعهم على كاستدلوا. ا٤بنذر ابن اإلٝباع كنقل ا١بزاء، ٌَ ًْ ُذُرٌم ا َو ُُج

َ
يَْد َوأ ٔا الصَّ ٔا اَل َتْلُجيُ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اذلَّ َٓ حُّ

َ
يَا أ

ْديًا بَاىِؼَ  َْ  ًْ ُِِس ٌّ ًُ بِِّ َذَوا َغْدٍل  ًِ ََيُْس ََ انلََّػ ٌِ ا َرَجَو  ٌَ ِثُْو  ٌّ ًِدا فََخَزاٌء  ٍّ َجَػ ٌُّ ٌُِِسً   ُّ اَرةٌ َغَػاُم َمَصانََِي  َرَجيَ ْو َنفَّ
َ
ْو اىَْهْػَبةِ أ

َ
أ

ْمرِهِۗ  
َ
َُذوَق َوَباَل أ ا َّلِ ًٌ  ( . 1/53 ،اإلجماع ا٤بنذر، ابن( . )33 ا٤بائدة)َغْدُل َذٰلَِم ِصيَا

 ( . 3/173 ،العظيم القرآف تفسير كثّب، ابن. )احملـر قتلو ما مثل من ا١بزاء كجوب: الداللة كجو
ا احملـر قتل فإذا كالغنم، كالبقر اإلبل بالنعم كا٤براد  قيمة تعتب أف غّب من كالصورة الشبو ُب مثلو فليزمو النعم من مثل لو صيدن

 ببدنو النعامة ُب حكموا فقد اتبعت، قضية فيو للصحابة كجد كما كالصغر، كالكب ا٣بلقة ُب ا٤بماثلة كيرعى الصيد،
 كُب ّبصغ جدم الضب صغار من كىو حبْب أـ كُب عناؽ األرنب كُب بكبس الضبع كُب ببقرة الوحش ٞبار كُب
 ا٤بسلمْب، من عدؿ ذكا باالجتهاد حكم الصحابة نص ٯبد مل فإف صغّب الصغّب كُب كبّب الكبّب كُب عنز الظبيب
 من باالستدالؿ لو مثل ال فيما القيمة كجبت كإ٭با لو مثل ماال دكف النعم من مثل مالو الصيد من تناكلت إ٭با كاآلية
 ،290_ 4/286 ،الكبير الحاوي ا٤باكردم،". ) األـ كتاب ُب ذلك على الشافعي نص كاآلثار كالسنة الكتاب
 ( . 2/698 ،الوسيط الغزايل،

 مد لكل يصـو: مالك  فقاؿ التفصيل، ُب اختلفوا كانوا كإف با١بملة بالطعاـ الصياـ تقدير ُب ٱبتلفوا كمل: " رشد ابن قاؿ
 يومنا مدين لكل يصـو الكوفة أىل كقاؿ از،ا٢بج كأىل الشافعي قاؿ كبو مسكْب، كل عندىم يطعم الذم كىو يومنا
 ".  عندىم مسكْب كل يطعم الذم القدر كىو

 ( . 438/ 7 ،المجموع النوكم، ،123/ 2 ،المجتهد بداية رشد، ابن) 

 ".  ٯبدىا"  ب"  نسخة ُب( 5) 

 ".  بو كيتصدؽ"  أ"  نسخة ُب( 3) 

 : قسمْب على ا٢بج ُب كا١بماع ا١بماع، دـ كىو( 3) 
= 
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 حيث يصـو أف ويجزئو بالحـر إال اإلطعاـ وال (1)الهدي يجزئو وال ...
 في والمحـر والمحل شجره قطع وال الحـر صيد قتل يجوز وال .............(5)شاء

                               

ا يكوف أف إما: األكؿ القسم  ُب كالسعي الطواؼ كقبل ا٢بج ُب األكؿ التحلل قبل كاف ما كىو كالعمرة للحج مفسدن
 ف ِإف فبقرة، عنها عجز ف ِإف أ كالن، البدنة ف تجب كتعديل ترتيب دـ أنو فا٤بذىب للحج ا٤بفسد ا١بماع كاف فإف العمرة،
 مد كل عن صاـ عجز فِإف بِِو، كتصدؽ بطعاـ كالدراىم دراىمب البدنة قـو عجز ف ِإف الغنم، من فسبع عنها عجز
 البقرة إىل الرجوع كأما م  ىريرة كأبو عباس ابن ككذا بذلك أفتيا م  اهلل عبد كابنو عمر بأف البدنة لوجوب كاحتج يومنا
 ا٢بيواف من الصيد جزاء ُِب  عدؿ الشرع فؤلف اإلطعاـ ِإىل   الرجوع ك أما كالبدنة، األضحية ُِب  فؤلهنما الغنم من كالسبع
 كخال  بدنة ٯبب كقاؿ أٞبد ا٤بذىب كافق كقد ٯبزه، مل بالدراىم تصدؽ فػ ل و العذر، عند ىنا إليو ف رجع اإلطعاـ إىل
 . ا٥بدم عليو مالك كقاؿ شاة، عليو ٯبب حنيفة أبو فقاؿ كمالك حنيفة أبو
 شاةى بل بدنة يلزمو فبل التحللْب بْب ا١بماع كاف إذا  ماءالعل بْب خبلؼ على كالعمرة ا٢بج يفسد ال أف: الثاٍل القسم
/ 1 العلماء، األئمة اختالؼ ىبّبة، ابن_  1/229 ،األخيار كفاية ا٢بسيِب،. )إفساد بو ٰبصل مل ٧بـر ألنو

307 . ) 

 ( . 4/59 ،المخصص ا٤برسي،". )ىدية كاحدتو: سيبويو قاؿ البدف، من مكة إىل أىدم ما: الهدي( 1) 

 كالصـو مُب أك ٗبكة إال يكوف ال كا٥بدم اإلطعاـ أف فا٤بذىب الكفارة، فعل مكاف على ىنا اهلل يرٞبو ا٤بصن  تكلم (5) 
ا إََِل اْْلَيِْت اىَْػجِيقِ ): تعاىل لقولو الصـو ُب ا٢بـر ألىل منفعة ال ألنو شاءى حيث َٓ ًَّ َُمِيُّ : تعاىل كقولو ،( 33 ا٢بج) (ُث

 ( 95 ا٤بائدة)ثَِح هَْذيًا تَالَِغ اْلَكعْ 
ْعب ةِ  ب اِلغ   ى ْدينا: "تعاىل قاؿ كما الكعبة كىو العتيق البيت إىل كانتهاؤه ا٥بدم ٧بل أم: الداللة كجو  كثّب، ابن) " اْلك 

 ( . 5/372 ،العظيم القرآف تفسير
 مكة كفجاج موق  كلها فةكمزدل موق  كلها عرفة: " قاؿ  النيب أف جابر فعن ا٢بـر ُب ٢بمها كيفرؽ ا٢بـر ُب فينحرىا
 كأخرجو ،( 14498) رقم ،( 22/381) اهلل عبد بن جابر مسند_  مسنده ُب أٞبد أخرجو"كمنحر موق  كلها
 ُب الَبمذم كأخرجو ،( 1937) رقم ،( 2/193) ٔبمع الصبلة باب_  ا٤بناسك كتاب_ السنن ُب داكد أبو

_  السنن ُب ماجة ابن كأخرجو ،( 674) رقم ،( 3/51) الفطر صدقة ُب جاء ما باب_  الزكاة أبواب_  السنن
 على ٢بمو كفرؽ ا٢بـر ُب ىديو ٫بر  النيب كألف ى( 3048) رقم ،( 2/1013) الذبح باب_  ا٤بناسك كتاب
 : كقاؿ مساكينو

 راكبنا النحر يـو القبة ٝبرة رمي استحباب باب_  ا٢بج كتاب_ الصحيح ُب  مسلم أخرجو"  مناسككم عِب خذكا
، ُب إال ٯبزئو ال ا٥بدم ُب كا٢بكم فيو فا٢بكم الطعاـ فأما ،( 1297) رقم ،( 2/943)  ٯبزئ حنيفة أبو كقاؿ ا٢بـر
 ( . 231-230 -229/  4 الكبير، الحاوي ا٤باكردم،". )ا٢بـر غّب ُب
 : أقساـ أربعة إىل ا٢بج ُب الواجبة الدماء سائر من ا٥بدايا تقسيم كٲبكن
، ُب ٢بمها كيفرؽ ا٢بـر ُب ينحرىا أف: األكؿ القسم  ُب ىديو ٫بر  النيب ألف اجملزئى الواجب أنو شك ال  فهذا ا٢بـر
 باب_  ا٢بج كتاب_  الصحيح ُب  مسلم أخرجو"  مناسككم عِب خذكا: " كقاؿ مساكينو على ٢بمو كفرؽ ا٢بـر

= 
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 ................................أعلم واهلل (1)سواء ذلك

                               

 ( . 1297) رقم ،( 2/943) راكبنا النحر يـو القبة ٝبرة رمي استحباب
 أحصر الذم ا٤بوضع ُب ٯبزئ فإنو اإلحصار دـ إال ٦بزئ غّب فهذا ا٢بل، ُب كيفرقها ا٢بل ُب ينحرىا أف: الثاٍل القسم
 ككانوا البيت كبْب بينهم قريش كفار فحاؿ با٢بديبية، حصركا  كأصحابو  النيب  ألف ٙبللوى موضع ألنو فيوى

 ا٤بعتمر أحصر إذا باب_  ا٢بج كتاب_  يحالصح ُب البخارم أخرجو"  رؤكسهم كحلقوا ىديهم فنحركا معتمرين
 ( . 1807) رقم ،( 3/8)
ْديًا بَاىَِؼ ): تعاىل لقولو ا٥بدم إعادة كعليو ٯبزئو ال أنو فا٤بذىب ا٢بل، ُب ٢بمها كيفرؽ ا٢بـر ُب ينحرىا أف: الثالث القسم َْ

ى ُب تكوف كالتفرقة اإلراقة أف على دؿ الكعبة إىل ا٥بدم إيصاؿ على حض فلما ،( 95 ا٤بائدة) (اىَْهْػَبةِ   كلفعل ا٢بـر
ْديًا بَاىَِؼ اىَْهْػَبةِ ): تعاىل بقولو كاستدؿ ٯبزئو، كقاؿ حنيفة أبو كخال  ، النيب َْ

 بلغ ىدل ىذا كقاؿ ،( 95 ا٤بائدة) (
 . ا٢بـر ُب ذبح ألنو الكعبة
، ُب ٢بمها كيفرؽ ا٢بل ُب ينحرىا أف: الرابع القسم  كلها مكة كفجاج"  كفيو  جابر ٢بديث ئٯبز  ال أنو فا٤بذىب ا٢بـر

 أبو كأخرجو ،( 14498) رقم( 22/381) اهلل عبد بن جابر مسند_  مسنده ُب أٞبد أخرجو". كمنحر موق 
_  السنن ُب الَبمذم كأخرجو ،( 1937) رقم ،( 2/193) ٔبمع الصبلة باب_  ا٤بناسك كتاب_ السنن ُب داكد
 كتاب ُب_  السنن ُب ماجة ابن كأخرجو ،( 674) رقم ،( 3/51) الفطر صدقة ُب جاء ما باب_  الزكاة أبواب
. غّبه ٯبوز ال أنو فعلم ٨بصوص ٗبوضع النحر فخص ،( 3048) رقم ،( 2/1013) الذبح باب_  ا٤بناسك
 شاىد كلو كالسيما صحيح طرقو ٗبجموع ا٢بديث: كقاؿ".  كمنحر طريق مكة فجاج كل : "بلفظ األلباٍل أخرجو
 ٗبكة ينحر كاف أنو عباس ابن حديث من

، كغّب ا٢بـر ُب فيجزئ الصـو إىل بالنسبة كأما   التمتع صـو سول ما كىو ا٤بكاف معْب غّب كاف ما: " ا٤باكردم قاؿ ا٢بـر
ى كغّب ا٢بـر ُب ٯبزئ فهذا ، غّب ُب فجاز ا٢بـر ألىل فيو منفعة ال الصـو ألف ا٢بـر  فلم ا٢بـر ألىل نفع كا٥بدم ا٢بـر
 ".  ا٢بـر ُب إال ٯبز
 عندىم ككذلك مكة غّب ُب الصيد جزاء ُب اإلطعاـ ٯبزئ أنو كمالك حنيفة أيب كمذىب: "تيمية ابن اإلسبلـ شيخ قاؿ

، غّب ُب ٘بزئ اللحم تفرقة  فإ٭با كافقهما كمن كأٞبد الشافعي ٖببلؼ الدـ إراقة عندٮبا ا٢بـر ُب الواجب كإ٭با ا٢بـر
 ".  ا٢بـر ُب تفرقتو كأكجبوا ا٢بـر ُب ذٕبو أكجبوا

 نقد ا٢براٍل، ا٢بليم عبد ابن أٞبد العباس أبو الدين تقي تيمية، ابن ،232_  229/ 4 ،الكبير الحاوي ا٤باكردم،) 
، بن دار: بّبكت ،1ط ،اإلجماع مراتب  ( . 292/ 1 ـ،1998/  ق1419 حـز

، صيد ُب: األكىل: مسألتاف ىنا( 1)  ، شجر ُب: كالثانية ا٢بـر  كحـر مكة حـر بو يراد فا٢بـر: األكىل ا٤بسألة مافأ ا٢بـر
  صيدنا ٧بـر أك حبلؿ قتل فإف ا٤بنذر، ابن اإلٝباع نقل كقد حراـ أنو على الفقهاء أٝبع فقد مكة حـر أما"  ا٤بدينة،
 ،اإلجماع ا٤بنذر، ابن_  442/ 7 ،المجموع النوكم،. )ضمنو منو بسبب تل  أك منو جزءنا أتل  أك ا٢بـر ُب
1/60 . ) 
 تلتقط كال صيده ينفر كال شجره يعضد ال اهلل ٕبرمة حراـ البلد ىذا إف: " مكة فتح يـو  بقولو إٝباعهم على كاستدلوا

= 
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"   اإلذخر إال: " قاؿ كبيوهتم لقينهم فإنو اإلذخر إال  اهلل رسوؿ يا: العباس قاؿ"  خبله ٱبتلى كال عرفها من إال لقطتو
  مسلم كأخرجو ،( 1834) رقم ،( 3/14) ا٢بـر صيد ينفر ال باب_  ا٢بج كتاب_  الصحيح ُب البخارم أخرجو
 ( . 1353) رقم ،( 2/986) كلقطتها كشجرىا كخبلىا كصيدىا مكة ٙبرَل باب_  ا٢بج كتاب_  الصحيح ُب
 كقاؿ اكدد كخال ( . 43/ 4 ،الباري فتح حجر، ابن. )بالشرع ثابت كٙبرٲبها كقضاه، بتحرٲبها حكم أم: الداللة كجو
ًْ ُذُرٌم ا): تعاىل لقولو عليو جزاء ال ُُج

َ
يَْد َوأ ٔا الَصّ ُِٔا اَل َتْلُجيُ ٌَ ََ آ ِي ا اذَلّ َٓ ُحّ

َ
 ( . 33 ا٤بائدة) (يَا أ

 . عليو جزاء ال ا٢ببلؿ بذلك فيخرج اإلحراـ حاؿ ُب ىو إ٭با الصيد قتل عن النهي أف: الداللة وجو
 بالقياس كاستدلوا كأٞبد، مالك قاؿ كبو مذىبنا، ىذا كالصياـ كاإلطعاـ ا٤بثل بْب فيتخّب اإلحراـ كجزاء ا٢بـر جزاء كحكم
  اإلحراـ صيد على

 ماؿ فأشبو ا٢بـر كىو غّبه ُب ٤بعُب يضمنو أنو بدليل األمواؿ ضماف يضمنو ألنو فيوى للصياـ مدخل ال حنيفة أبو كقاؿ 
 ( . 491/  7 ،المجموع النوكم،. )اآلدمي

 . ٕبراـ ليس فقاؿ حنيفة أبو كخال  كافة، كالعلماء كأٞبد مالك قاؿ كبو حراـ، أنو فا٤بذىب ا٤بدينة ـحر  صيد عن كأما 
 بو كقاؿ أٞبد قاؿ كبو القاتل بسلب القدَل ُب كقاؿ فيو، ضماف ال أنو ا٤بذىب من فا٤بشهور ا٤بدينة صيد أتل  كإذا. 

/ 7 ،المجموع النوكم،. )سلب ال فيو ضماف ال ءالعلما ٝبهور كقاؿ الصحابة، من كٝباعة كقاص أيب ابن سعد
497 . ) 
 : آراء ثبلثة على ا٢بـر شجر ُب الفقهاء كاختل 
 كبو ا٤بذىب ىو كىذا بنفسو، نبت أك بنفسو اآلدمي أنبتو سواء ا٢بـر شجر قطع للمحـر كال للمحل ٯبوز ال: األكؿ الرأم
 . أٞبد قاؿ
 بشاة، كالصغّبة ببقرة الكبّبة ضمن ا٢بـر ُب شجرة أتل  كإذا إليو، ا٢باجة دعوات الزرع بأف كفرقوا النهي، بعمـو كاستدلوا

  م  عباس ابن بأثر كاستدلوا
، مل ينبتو ما جنس من كاف أك اآلدمي أنبتو إف حنيفة أبو كقاؿ: الثاٍل الرأم  . بالقيمة كيضمنها حـر بنفسو نبت كإف ٰبـر
 أنبتو الذم الشجر ذلك ُب كسواء عليو، جزاء فبل أتلفو فإف إتبلفو من ٩بنوع ىو ثور كأبو كداكد مالك قاؿ: الثالث الرأم
 النوكم، ،257/ 4 الشافعي، اإلماـ مذىب في البياف العمراٍل،". ) ا٢بـر ُب أصلو كاف ٩با اآلدميوف أنبتو أك اهلل

 ( . 7/495 ،المجموع
 من فا٤بشهور أتل  كإذا ٕبراـ، ليس فقاؿ حنيفة بوأ كخال  كأٞبد، مالك قاؿ كبو حراـ أنو فا٤بذىب ا٤بدينة صيد أما

. سلب كال فيو ضماف ال أنو كا١بمهور أٞبد، قاؿ كبو القاتل، بسلب القدَل ُب كقاؿ فيو، ضماف ال أنو ا٤بذىب
 . أٝبعْب كأصحابو آلو كعلى ٧بمد نبينا على اهلل كصلى كأحكم أعلم كاهلل( . 7/497 ،المجموع النوكم،)
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 الخاتمػػػػػػة

 قد أكوف أف كأرجو ،البحث ىذا إلكماؿ كعونو تيسّبه على كأشكره  اهلل أٞبد
 ىذا كاف كإف ،البحث ىذا ٤بسائل كالتوضيح اإلفادة من يسّب بشيء كلو للمساٮبة كفقت
 ،سابقنا ذكرنا كما ا٤بًب ىذا ألٮبية كذلك ىلو خدمة من كاف ام مع العناية من ٤بزيد ٰبتاج ا٤بًب
 .كالتوصيات النتائج أىم على نق  أف ا٤بتواضع البحث ىذا هناية ُب بنا كٰبسن

 :النتائج أىم: أوالً 

 ك لشػموليتو كذلػك ا٤بكلفػْب أحػواؿ ٗبراعػاة ٛبيػز اإلسبلمي الفقو أف على البحث أكد 
 .افكمك زماف لكل صاحل كأنو ،مركنتو

 خػبلؿ مػن كذلػك ،األربعة ا٤بذاىب أئمة من العلم أىل اصطبلحات البحث بْب لقد 
 .ا٣ببلفية ا٤بسائل ُب كا٤بناقشة االستدالؿ

 الػدليل عػن عػار ميػل عػن تكػن مل الفقهػاء إليهػا ذىػب الٍب اآلراء أف البحث بْب لقد 
 .سنةكال الكتاب أدلة من كبلمو يؤيد ما إىل فريق كل استند لقد بل ىولى أك

 عنػػد بػػا١بوؼ ا٤بػػراد بيػػاف ًب ،بػػا١بوؼ كبػػّب تعلػػق لػػو الفطػػر كػػاف ٤بػػا أنػػو البحػػث بػػْب 
 ا٤بتعلقة ا٤بسائل ُب نفسو ا٣ببلؼ ٙبرير عليو يَبتب ا٤بصطلح ىذا ٙبرير إف إذ ىاألئمة
 .بذلك

 تأثّب ٥با يكوف قد الٍب ا١بديدة الطبية ا٤بستجدات ٤بعرفة ماسة ا٢باجة أف البحث بْب 
 .عليها الشرعية األحكاـ كتنزيل ،لصياـا صحة على

 يتعلػق أمرىػا ألف ىبػا٢بيض شػبو ٥بػا كػاف ٤بػا االستحاضػة أف إىل نظػرا أنػو البحػث بْب 
 بعػػض بيػػاف إىل دعػػت قػػد ا٢باجػػة فػػإف النسػػاء بعػػض علػػى أمرىػػا يلتػػبس كقػػد ،بالػػدـ

 .أحكامها
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 مػن ذلػك على يَبتب ٤با نظرا كذلك ا٤بعاصرة با٤بقاييس الرطل مقدار البحث بْب لقد 
 .ا٤بعيار وذا متعلقة شرعية أحكاـ

 :أىم التوصيات: ثانيا

 :اآلٌب النحو على فهي الباحثى عليها يؤكد الٍب التوصيات أىم عن أما

الفقو اإلسبلمي ُب ا١بامعػات العربيػة كاإلسػبلمية إىل ُب أقساـ أٮبية توجيو الباحثْب  .1
، كإضػػافتها ذلػػك ألجػػل إخراجهػػا إىل النػػورالتنقيػػب عػػن ا٤بتػػوف الفقهيػػة علػػى ٨بتلػػ  ا٤بػػذاىب، ك 

 .إىل ا٤بكتبة اإلسبلمية

العمل على تبسيط ا٤بتوف الفقهية ٤بتقدمي الفقهاء كأىل ضركرة حث الباحثْب على  .2
 .العلم، كذلك حٌب يستفيد منو الناس ٝبيعا

الفقهيػػػػة الػػػواردة ُب متػػػػوف الفقػػػػو اإلسػػػػبلمي، ضػػػركرة العمػػػػل علػػػػى اسػػػتجبلء ا٤بعػػػػاٍل  .3
 .تسُب فهم النصوص على كجهها الصحيحكذلك حٌب ي

يوصػػػي الباحػػػث باالىتمػػػاـ بػػػَباث األمػػػة ٩بػػػا سػػػطره أئمتنػػػا ا٤بتقػػػدمْب ٩بػػػا ٰبتػػػاج إىل  .4
 ، كخدمة علمية تسهل الطريق أماـ طبلب العلم على تناكلو.ٙبقيق كإبراز

كتوضػػػػيح ا٤بسػػػػائل الشػػػػرعية ٗبػػػػا يناسػػػػب ، يوصػػػػي الباحػػػػث بتقريػػػػب العلػػػػم الشػػػػرعي .5
 .حٌب يكوف كسيلةن للتدرج ُب الطلب كاالستمرار فيوى بتدئْبالدارسْب خاصة ا٤ب

إذ ى : يوصي الباحث من االستفادة من فقو األئمة األربعة خاصػة اإلمػاـ الشػافعي  .6
 جديرة بالبحث كا٤بدارسة.ترؾ لنا ثركة 

، وأخيًرا أسأؿ اهلل بمنو وكرمو أف يتقبل منا عملنا ىذا إنو ولي ذلك والقادر عليو
 . اللهم على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو وسلم تسليًما كثيًرا وأحكم وصل واهلل أعلم
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 فهرس اآليات القرآنية
 

 صفحة اآلية اسم السورة وطرؼ اآلية
 البقرة سورة

انِفََِي َواىَْػانِفِ  َرا بَيَِْتَ لِيَػّ ِّٓ ن َغ
َ
اِخيَو أ ٍَ ًَ ِإَوْش ِْٓدَُا إََِلٰ إِبَْراِْي  َيَ وََغ

153 33 ،23 
 ،31 

 ِ َْ َشَػانِرِ اَّلَلّ ٌِ ْرَوةَ  ٍَ ْ َفا َوال  22، 23 132 إَِنّ الَصّ
َخرَ 

ُ
ٍُ أ يَّا

َ
َْ أ ٌِّ ةٌ  ٰ َشَفٍر فَػَِدّ ْو ََعَ

َ
رِيًظا أ ٌَّ ٌُِِسً  ٍََ ََكَن  ْػُدوَراٍت ا َذ ٌَّ ا  ًٌ يَّا

َ
 أ

123 
53 ،31 ،

31 
 ًُ َ ىَُس ٔاْ َذََتّ يَتََبََيّ ُب ٔاْ َواْْشَ ََ اىَْفْخرِ َوُُكُ ٌِ َٔرِ  ْش

َ
ََ اْْلَيِْع األ بَْيُض ٌِ

َ
 اْْلَيُْع األ

121 55 ،53 ،
52 ،31 

 ِ ٍَْرةَ َّلِلَّ ٔا اْْلََجّ َواىُْػ ٍُّ ِ ث
َ
 132 َوأ

22 ،13 ،
12 ،13 ،
25 ،25 

اٌت  ٌَ ْػئُ ٌَّ ٌر  ُٓ ْش
َ
ََّ اْْلََجّ فَََل َرفََح َواَل فُُصَٔق َواَل  ۚا اْْلَُجّ أ ِٓ ٍََ فََرَض ذِي َذ

 اْْلَجِّ  ِِف  َل ِحَدا
131 11 

ْشَػرِ اْْلََرامِ  ٍَ ْ  11 132 فَاذُْنُروا اَّلَلَّ ِغَِد ال
 عمراف آؿ سورة

َِ اْشَجَػاَع إََِلِّْ َشبِيًَل ا  ٌَ ِ ََعَ انلَّاِس ِذُجّ اْْلَيِْت   21 ،33 31 َوَّلِلَّ
ٔا اَّلَلَّ َذَقّ ُتَلاثِِّ َواَل تَ  ُل ٔا اَتّ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اذَلّ َٓ ُحّ

َ
ٔنَ يَا أ ٍُ ْصيِ ٌُّ ُجًُ 

َ
ََّ إاَِلّ َوأ ُٔت ٍُ 115 1 

 النساء سورة

ا  َٓ ٌِِْ َ َجّْفٍس َواِذَدةٍ وََخيََق  ٌِّ ِي َخيََلُسً  ًُ اذَلّ ٔا َرَبُّس ُل ا انلَّاُس اَتّ َٓ ُحّ
َ
يَا أ

ا َٓ  َزوَْح
1 1 

ا ًٍ ًْ رَِذي ًْ إَِنّ اَّلَلَّ ََكَن بُِس جُْفَصُس
َ
ٔا أ  51 53 َواَل َتْلُجيُ

 ةالمائد سورة
ٔا بِاىُْػُلٔرِ  ْوفُ

َ
ٔا أ ُِ ٌَ َ ََ آ ِي ا اذَلّ َٓ ُحّ

َ
 12 1 يَا أ
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 صفحة اآلية اسم السورة وطرؼ اآلية
ًْ فَاْصَػاُروا ا  23 5 ِإَوَذا َذيَيُْج

ًْ ُذُرٌم ا  ُُج
َ
يَْد َوأ ٔا الَصّ ٔا اَل َتْلُجيُ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اذَلّ َٓ ُحّ

َ
 33 يَا أ

12، 21، 
23، 23، 
22، 21 

َجاًَع  ٌَ  ُّ ٌُ ًْ َصيُْد اْْلَْررِ َوَغَػا ِذَوّ ىَُس
ُ
َيّاَرةِ أ ًْ َولِيَصّ  21 ،13 32  ىَُس

 األعراؼ سورة
َمْرثَُم ۖ 

َ
اَلّ تَْصُخَد إِذْ أ

َ
ََِػَم أ ٌَ ا  ٌَ  22 15 كَاَل 

ًْ ا ُٓ َّ ٍُ ل َِا ْص
َ
ٰ أ ٍُ َحْػُهُفَٔن ََعَ ْٔ ٰ كَ ْٔا ََعَ ثَ

َ
 33 152 فَأ

 التوبة سورة
ًْ إاَِلّ  ُٓ ًْ َجَفَلاُت ُٓ ٌِِْ ْن ُتْلَبَو 

َ
ًْ أ ُٓ ََِػ ٌَ ا  ٌَ ِ َوبِرَُشَِٔلِ َو ًْ َزَفُروا بِاَّلَلّ ُٓ َجّ

َ
 33،  52 33 أ

 األنفاؿ سورة
ا كَْد َشيََف  ٌَ  ًْ ُٓ َ ٔا ُحْغَفْر ل ُٓ ََ َزَفُروا إِْن يَنَْج ي ِ  31 52 كُْو لََِلّ

 الحج سورة

ٔا بِاْْلَيِْت اىَْػجِيقِ  َّٔفُ ًْ َوَْلََػّ ُْ ٔا ُُُذوَر ٔفُ ًْ َوَْلُ ُٓ ٔا َتَفَث ًَّ َْلَْلُظ  ،13 ،23 53 ُث
13 

ا َٓ  21 52 فَإَِذا وََحَبْت ُحُُِٔب
 األحزاب سورة

ْٔاًل َشِديًدا ٔا كَ ُ ٔا اَّلَلَّ َوكُٔل ُل ٔا اَتّ ُِ ٌَ َ ََ آ ِي ا اذَلّ َٓ ُحّ
َ
 1 11 يَا أ

 الفتح سورة
 ََ ِي َلُِصّ ٌُ ًْ َو  22 51 ُُمَيِّلََِي رُُءوَشُس

 الحشر سورة
ا  ٌَ ًُ الَرُّشُٔل فَُخُذوهُ َو ا آَثَاُز ٌَ ٔا اَّلَلَّ َو ُل ٔا َواَتّ ُٓ ُّ فَاجَْج ًْ َخِْ اُز َٓ  33 1 َج

 التكوير سورة
َس  ََِفّ بِْد إَِذا َت  53 12 َوالُصّ
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 فهرس أطراؼ األحاديث

 الصفحة المصدر طػػرؼ الحديث 
 22 مسلم  الشجرة عند التي الجمرة أتى

 52 البخارم  صائم وىو احتجم

 13 لمكمس البخارم  أياـ ثالثة وصم رأسك احلق 

 52 داكد أبو  والمحجـو الحاجم أفطر

 53   كمسلم البخارم  تصل لم حاضت إذا أليس

 15    كمسلم البخارم  عهدىم آخر يكوف أف الناس أمر

 35 كمسلم البخارم  فرغوا فلما تسحروا ثابت بن زيد و  النبي أف

 52 كمسلم البخارم بالنيات األعماؿ إنما

 33 داكد أبو  تصوموا فال عشروف تسعة الشهر إنما

 53  كمسلم البخارم  حيض وليس عرؽ ذلك إنما

 35 مسلم  وشرب أكل أياـ التشريق أياـ

 51   كمسلم البخارم  عاشوراء يـو الناس في ينادي رجال بعث

 13 البيهقي  أغبر أشعث الحاج

 23 مسلم  لو فرحلت بالقصواء أمر الشمس زاغت إذا حتى

 31 البيهقي  والعجوز الكبير للشيخ رخص عباس ابن حديث

 داكد أبو ك أٞبد  ثالثة عن القلم رفع
 كالَبمذم

31 

 21 ا٢باكم  والراحلة الزاد السبيل

 33   كمسلم البخارم  وأفطروا لرؤيتو صوموا
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 الصفحة المصدر طػػرؼ الحديث 

 داكد كأبو أٞبد  كلها ومزدلفة موقف كلها عرفة
 ماجو كابن كالَبمذم

23 

 51    سلمكم البخارم  تطوع أف إال ال

 55 كالنسائي الَبمذم  يبيت لم لمن صياـ ال

 33 كمسلم البخارم  بصـو رمضاف أحدكم يتقدمن ال

 31   كمسلم البخارم  عجلوا ما بخير الناس يزاؿ ال

 15     كمسلم البخارم  العمائم وال القمص يلبس ال

 12 مسلم  وال ينكح وال المحـر ينكح ال

 35 البخارم  يقالتشر  أياـ في يرخص لم

 53   كالَبمذم داكد أبو  الصائم ليتقو

 كالَبمذم داكد أبو  ووقف ىذه صالتنا شهد من
 كأٞبد

11 

 33 كمسلم البخارم  عنو صاـ صـو وعليو مات من

 35 كمسلم البخارم  فطر يـو يومين صياـ عن نهي

 33 مسلم  المتنطعوف ىلك

 21 كمسلم البخارم  الحليفة ذا المدينة ألىل وقت

 13 داكد كأبو البخارم  تلبس وال المرأة تنتقب وال

 32 كمسلم البخارم  امرأتي على وقعت قاؿ أىلكك وما
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 فهرس أطراؼ اآلثار 

 الصفحة المصدر طػػرؼ األثر 
 33     داكد أبو  الثالثين يـو كاف إذا كاف عمر ابن إف

 52 البخارم  الحجامة تكرىوف كنتم ىل أنس سئل

 قطِب الدار_مالك  نسكو من شيئاً  نسي من: عباس ابن قاؿ
 البيهقي_ 

21 

 11 البيهقي  حتى عرفة يدرؾ لم من: عمر ابن قاؿ

 55    معلقان  البخارم  طعاـ عندكم يقوؿ الدرداء أبو كاف
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 فهرس األعالـ
 

 الصفحة اسم العلم
 ٕٗ ( عجلوف) قاضي بن بكر أبو
 ٕٕ الحصني الحسيني معلَّى بن ح رِيز بن المؤمن عبد بن محمد بن بكر أبو

 ٖٕ  األبشيهي أحمد
 ٖٕ المنوفي السالـ عبد بن أحمد
 ٔٔ   العباس أبو الديربي عمر بن أحمد
 ٙ  حنفي أحمد

 ٔٔ  البوالقي
 ٜٔ ( العيد دقيق) بػ المشهور القشيري وىب بن علي بن محمد الدين تقي

 سلفة إبراىيم محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد طاىر أبو الحافظ
 األصبهاني

ٔٓ 

 ٓٔ  الزركلي فارس بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير
 ٕٔ  الشافعي المصري البجيرمي عمر بن محمد بن سليماف

 ٘ٔ الماوردي الحسن أبو جيب، محمد بن علي
 ٙ  الحموي ماجد

 ٜٔ الشربيني بالخطيب المعروؼ الدين شمس الشربينى أحمد بن محمد
 ٛٔ الغرابيلي اْلغ زِّي اهلل عبد أ بُو الشَّْمس ُمح مَّد بن ُمح مَّد بن ق اسم بن ُمح مَّد
 ٙ لبيب محمد

 ٕٕ الشافعي الدمشقي الميداني البغا ديب مصطفى
 ٕٗ العمريطي الدين شرؼ عميرة، بن رمضاف بن موسى بن يحيى
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 فهرس المصادر والمراجع
 الشػػيباٍل ٧بمػػد بػػن ٧بمػػد بػػن ٧بمػػد بػػن ا٤ببػػارؾ لسػػعاداتا أبػػو الػػدين ٦بػػد ،األثػػّب ابػػن، 

 ىػػػػ،1399 ،العلميػػػة ا٤بكتبػػػة: بػػػّبكت) ،ط. د ،واألثػػػر الحػػػديث غريػػػب فػػػي النهايػػػة
 .( ـ 1979

 علم في المسير زاد ،٧بمد بن علي بن الرٞبن عبد الفرج أبو الدين ٝباؿ ،ا١بوزم ابن 
 .( ىػ1422) ،العريب الكتاب دار: بّبكت) ،1 ط ،التفسير

 المشػػكل كشػػف ،٧بمػػد بػػن علػػي بػػن الػػرٞبن عبػػد الفػػرج أبػػو الػػدين ٝبػػاؿ ،ا١بػػوزم ابػػن 
 .( ت. د ،الوطن دار: الرياض ،ط. د ،الصحيحين حديث من

 الفاسػػػي ا٢بمػػػّبم الكتػػػامي ا٤بلػػػك عبػػػد بػػػن ٧بمػػػد بػػػن علػػػي ا٢بسػػػن أبػػػو ،القطػػػاف ابػػػن، 
 ،كالنشػػػػػػر للطباعػػػػػػة ا٢بديثػػػػػػة الفػػػػػػاركؽ ،ـ. د ،1ط ،اإلجمػػػػػػاع مسػػػػػػائل فػػػػػػي اإلقنػػػػػػاع

 .( ـ2004/ىػ1424)

 اللبػاب ،الشػافعي   الضػيب القاسػم بػن أٞبػد بػن ٧بمػد بػن أٞبػد ا٢بسػن أبػو ،احملػاملي ابن 
 .( ىػ1416) ،البخارم دار: النبوية ا٤بدينة) ،1ط ،الشافعي الفقو في

 خالصػة ،ا٤بصػرم الشػافعي أٞبػد بػن علػي بػن عمػر الػدين سػراج حفػص أبو ،ا٤بلقن ابن 
 .( ـ1989/ىػ1410) ،كالتوزيع للنشر الرشد مكتبة: الرياض) ،1ط ،الُمنير البدر

 البػػدر ،ا٤بصػػرم الشػػافعي أٞبػػد بػػن علػػي بػػن عمػػر الػػدين سػػراج حفػػص أبػػو ،ا٤بلقػػن ابػػن 
 دار: الريػاض) ،1ط ،الكبير الشرح في الواقعة واآلثار األحاديث تخريج في المنير
 .( ـ2004/ىػ1425) ،كالتوزيع للنشر ا٥بجرة

 ا٤بسػلم دار ،ـ. د) ،1ط ،اإلجمػاع ،النيسػابورم إبػراىيم بػن ٧بمػد بكػر أبػو ،ا٤بنذر ابن 
 .( مػ2004/ ىػ1425) ،كالتوزيع للنشر
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 العلمػػاء مػػذاىب علػػى اإلشػػراؼ ،النيسػػابورم إبػػراىيم بػػن ٧بمػػد بكػػر أبػػو ،ا٤بنػػذر ابػػن، 
 .( ـ2004/ىػ1425) ،الثقافية مكة مكتبة: ا٣بيمة رأس) ،1ط

 أبػػواب علػػى المتػػواري ،القاسػػم بػػن منصػػور بػػن ٧بمػػد بػػن دأٞبػػ العبػػاس أبػػو ،ا٤بنػػّب ابػػن 
 .( ت. د ،ا٤بعبل مكتبة: الكويت) ،ط. د ،البخاري صحيح

 الفتػػوحي علػػي بػػن العزيػػز عبػػد بػػن أٞبػػد بػػن ٧بمػػد الػػدين تقػػي البقػػاء أبػػو ،النجػػار ابػػن، 
 .( مػ1997 - ىػ1418) ،العبيكاف مكتبة: الرياض) ،2ط ،المنير الكوكب شرح

 رحمػػو بػػاز بػػن العزيػػز عبػػد العالمػػة فتػػاوى مجمػػوع ،اهلل عبػػد بػػن العزيػػز دعبػػ ،بػػاز ابػػن 
 .جزءان  51: األجزاء عدد ،ت. د ،ـ. د ،ط. د ،اهلل

 ت. د ،البخػاري صحيح شرح ،ا٤بلػك عبد بن خل  بن علي ا٢بسن أبو ،بطاؿ ابن، 
 .( ىػ( 1423 ،الرشد مكتبة: الرياض)

 اإلجمػاع مراتػب نقػد ،ا٢بػراٍل ا٢بلػيم بػدع بػن أٞبػد العبػاس أبػو الػدين تقي ،تيمية ابن، 
 .( ـ1998/  ق1419 ،حـز بن دار: بّبكت( ،1ط

 1ط ،الكبػرى الفتػاوى ،ا٢براٍل ا٢بليم عبد بن أٞبد العباس أبو الدين تقي ،تيمية ابن، 
 .( ـ1987/  ق1408 ،العلمية الكتب دار: بّبكت)

 د ،الفتػػاوى مجمػػوع ،راٍلا٢بػػ ا٢بلػػيم عبػػد بػػن أٞبػػد العبػػاس أبػػو الػػدين تقػػي ،تيميػػة ابػػن .
 ،الشػػػػػػػػػػػػػػري  ا٤بصػػػػػػػػػػػػػػح  لطباعػػػػػػػػػػػػػػة فهػػػػػػػػػػػػػػد ا٤بلػػػػػػػػػػػػػػك ٦بمػػػػػػػػػػػػػػع: النبويػػػػػػػػػػػػػػة ا٤بدينػػػػػػػػػػػػػػة) ،ط
  .(ـ1995/ىػ1416)

 الطػػبم جعفػػر أبػػو ،اآلملػػي غالػػب بػػن كثػػّب بػػن يزيػػد بػػن جريػػر بػػن ٧بمػػد ،جريػػر ابػػن، 
 .( ـ2001/ق1424) ،ىجر دار ،ـ. د ،1ط ،القرآف آي تأويل عن البياف جامع
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 دار: بػػّبكت ،1ط ،ا٢ببػّب التلخػيص ،العسػػقبلٍل علػي بػن أٞبػد لالفضػػ أبػو ،حجػر ابػن 
 .( ـ1989 ىػ،1419 ،العلمية الكتب

 البخػاري صحيح شرح الباري فتح ،العسػقبلٍل علي بن أٞبد الفضل أبو ،حجر ابن، 
 .( ىػ1379) ،ا٤بعرفة دار: بّبكت ،ط. د

 تخػريج في درايةال ،العسقبلٍل أٞبد بن ٧بمد بن علي بن أٞبد الفضل أبو ،حجر ابن 
 .( ت. د ،ا٤بعرفة دار: بّبكت) ،ط. د ،الهداية أحاديث

 المحلػػى ،الظػػاىرم القػػرطيب األندلسػػي سػػعيد بػػن أٞبػػد بػػن علػػي ٧بمػػد أبػػو ،حػػـز ابػػن 
 .( ت. د ،الفكر دار: بّبكت) ،ط. د ،باآلثار

 مراتػػػب ،الظػػػاىرم القػػػرطيب األندلسػػػي سػػػعيد بػػػن أٞبػػػد بػػػن علػػػي ٧بمػػػد أبػػػو ،حػػػـز ابػػػن 
 الكتػػػػب دار: بػػػػّبكت ،ط. د ،واالعتقػػػػادات والمعػػػػامالت العبػػػػادات فػػػػي اإلجمػػػػاع
 .( ت. د ،العلمية

 البمكػػي بكػػر أيب بػػن إبػػراىيم بػػن ٧بمػػد بػػن أٞبػػد الػػدين مشػػس العبػػاس أبػػو ،خلكػػاف ابػػن 
 .( ـ1994 ،صادر دار: بّبكت ،ط. د ،الزماف أبناء وأنباء األعياف وفيات ،اإلربلي

 صػػػحيح شػػػرح البػػػاري فػػػتح ،ا٢بنبلػػػي أٞبػػػد بػػػن نالػػػرٞب عبػػػد الػػػدين زيػػػن ،رجػػػب ابػػػن 
 .( ىػ1417) ،األثرية الغرباء مكتبة: النبوية ا٤بدينة) ،1ط ،البخاري

 ونهايػة المجتهػد بدايػة ،القػرطيب أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد بن ٧بمد الوليد أبو ،رشد ابن 
 .( ت. د ،ا٢بديث دار: القاىرة) ،ط. د ،المقتصد

 ط. د ،األمػػواؿ كتػػاب ،ا٥بػػركم اهلل عبػػد بػػن سػػبلـ  نبػػ القاسػػم ع بيػػد أبػػو ،سػػبلـ ابػػن، 
 .( ت. د ،عمارة ٧بمد د ٙبقيق ،الشركؽ دار: بّبكت)
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 القػػػرطيب النمػػػرم عاصػػػم بػػػن ٧بمػػػد بػػػن اهلل عبػػػد بػػػن يوسػػػ  عمػػػر أبػػػو ،الػػػب عبػػػد ابػػػن، 
 األكقػاؼ عمـو كزارة: ا٤بغرب) ،ط. د ،واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد
 .( ىػ1387) ،_ سبلميةاإل كالشئوف

 القػػػرطيب النمػػػرم عاصػػػم بػػػن ٧بمػػػد بػػػن اهلل عبػػػد بػػػن يوسػػػ  عمػػػر أبػػػو ،الػػػب عبػػػد ابػػػن، 
 .( ـ2000/ق1421) ،العلمية الكتب دار: بّبكت) ،1ط ،االستذكار

 القػػػرطيب النمػػػرم عاصػػػم بػػػن ٧بمػػػد بػػػن اهلل عبػػػد بػػػن يوسػػػ  عمػػػر أبػػػو ،الػػػب عبػػػد ابػػػن، 
 ،ا٢بديثػػػػػػػػة الريػػػػػػػػاض مكتبػػػػػػػػة: يػػػػػػػػاضالر ) ،2ط ،المدينػػػػػػػػة أىػػػػػػػػل فقػػػػػػػػو فػػػػػػػػي الكػػػػػػػػافي

 .( ـ1980/ىػ1400)

 2ط ،اللغػة مجمػل ،الػرازم القػزكيِب زكريػاء بػن فػارس بن أٞبد ا٢بسْب أبو ،فارس ابن، 
 .( ـ1986/ىػ1406) - ،الرسالة مؤسسة: بّبكت)

 بغػػػداد ،1ط ،الحػػػديث غريػػػب ،الػػػدينورم مسػػػلم بػػػن اهلل عبػػػد ٧بمػػػد أبػػػو ،قتيبػػػة ابػػػن :
 العاٍل مطبعة

 ٍب ا٤بقدسػػػي ا١بمػػػاعي ٧بمػػػد بػػػن أٞبػػػد بػػػن اهلل عبػػػد الػػػدين موفػػػق ٧بمػػػد أبػػػو ،قدامػػػة ابػػػن 
. د ،القػػػاىرة مكتبػػػة ،ـ. د ،ط. د ،قدامػػػة إلبػػػن المغنػػػي ،الشػػػهّب ،ا٢بنبلػػػي الدمشػػػقي

 .(ت

 فػػي المعػػاد زاد ،ا١بوزيػػة الػػدين مشػػس سػػعد بػػن أيػػوب بػػن بكػػر أيب بػػن ٧بمػػد ،قػػيم ابػػن 
 ا٤بنػػػػػػار مكتبػػػػػػة: الكويػػػػػػت ،الةالرسػػػػػػ مؤسسػػػػػػة: بػػػػػػّبكت) ،72ط ،العبػػػػػػاد خيػػػػػػر ىػػػػػػدي
 .( ـ1994/ ىػ1415) ،الكويت ،اإلسبلمية

 القػػرآف تفسػػير ،الدمشػػقي ٍب البصػػرم القرشػػي إ٠باعيػػل بػػن عمػػر الفػػداء أبػػو ،كثػػّب ابػػن 
 .( ىػ1419) ،العلمية الكتب دار: بّبكت) ،1ط ،العظيم
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 دار ،ـ .د ،ط. د ،ماجػػة ابػػن سػػنن ،القػػزكيِب يزيػػد بػػن ٧بمػػد اهلل عبػػد أبػػو ،ماجػػة ابػػن 
 .( ت. د ،العربية الكتب إحياء

 الػراميِب ا٤بقدسي الدين مشس اهلل عبد أبو مفرح بن ٧بمد بن مفلح بن ٧بمد ،مفلح ابن 
 .( ىػ1424) ،الرسالة مؤسسة ،ـ. د) ،ط. د ،الفروع ،ا٢بنبلي الصا٢بي ٍب

 الركيفعػػػي األنصػػػارم علػػػي بػػػن مكػػػـر بػػػن ٧بمػػػد الػػػدين ٝبػػػاؿ الفضػػػل أبػػػو ،منظػػػور ابػػػن 
 .( ىػ1414) ،صادر دار: بّبكت) ،3ط ،العرب لساف ،فريقىاإل

 الػدقائق كنػز شػرح الرائػق البحػر ،ا٤بصػرم ٧بمػد بػن إبراىيم بن الدين زين ،٪بيم ابن، 
 .( ت. د ،اإلسبلمي الكتاب دار ،ـ. د) ،2ط

 1ط ،العلمػػاء األئمػػة اخػػتالؼ ،الشػػيباٍل الػػذىلي ٧بمػد بػػن ىبػػّبة بػػن ٰبػػي ،ىبػػّبة ابػن، 
 .( ـ1994 ،اإلسبلمي الغرب دار: بّبكت)

 دار: دمشػػق) ،2ط ،واصػػطالحاً  لغػػة الفقهػػي القػػاموس ،سػػعدم الػػدكتور ،جيػػب أبػػو 
 .( ـ1988/ىػ1408. الفكر

 العلػػم دار: بػّبكت) ،1ط ،اللغػة جمهػرة ،دريػد بػن ا٢بسػن بػن ٧بمػد بكػر أبػو ،األزدم 
 .( ـ1987 ،للمبليْب

 دار: بػػّبكت) ،1ط ،اللغػػة يبتهػػذ ،ا٥بػػركم بػػن أٞبػػد بػػن ٧بمػػد منصػػور أبػػو ،األزىػػرم 
 .( ـ( 2001 ،العريب الَباث إحياء

 دار: بػػّبكت) ،1ط ،المدونػػة ،ا٤بػػدٍل عػػامر بػػن مالػػك بػػن أنػػس بػػن مالػػك ،األصػػبحي 
 .( ـ1992/ىػ1415 العلمية الكتب

 اإلحكػاـ ،الثعلػيب سػامل بػن ٧بمػد بػن علي أيب بن علي الدين سيد ا٢بسن أبو ،اآلمدم 
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 .( ت. د ،اإلسبلمي ا٤بكتب: بّبكت) ،ط. د ،األحكاـ أصوؿ في

 كلمػػات معػػاني فػػي الزاىػػر ،بشػػار بػػن ٧بمػػد بػػن القاسػػم بػػن ٧بمػػد بكػػر أبػػو ،األنبػػارم 
 .( ـ1992/ ىػ1418 الرسالة مؤسسة: بّبكت) ،1ط ،الناس

 القػرطيب التجيػيب أيػوب بػن سػعد بػن خلػ  بػن ابػراىيم بػن سػليماف الوليػد أبو ،الباجي، 
 .( ىػ1332 ،السعادة مطبعة: مصر) ،1ط ،الموطأ شرح المنتقى

 ٦بلػػػة الفقػػػو اإلسػػػبلمي _ تصػػػدر عػػػن ، ا٤بفطػػػرات ُب ٦بػػػاؿ التػػػداكم، ٧بمػػػد علػػػي، البػػػار
 .( 10/722، منظمة ا٤بؤٛبر اإلسبلمي ٔبدة

 شػػرح علػػى الحبيػػب تحفػػة ،الشػػافعي ا٤بصػػرم عمػػر بػػن ٧بمػػد بػػن سػػليماف ،البجّبمػػي 
 .ـ1995 ق1415 ،الفكر دار: بّبكت ،ط. د ،الخطيب

 المختصر الصحيح المسند الجامع ،ا١بعفي إ٠باعيل بن ٧بمد اهلل عبد أبو ،البخارم 
 طػػوؽ دار ،ـ. د ،1 ط ،( البخػػاري صػػحيح) وأيامػػو وسػػننو  اهلل رسػػوؿ أمػػور مػػن
 .( ىػ( 1422 ،النجاة

 دار: بػػػػّبكت) ،1ط ،الفقهيػػػػة التعريفػػػػات ،اجملػػػػددم اإلحسػػػػاف عمػػػػيم ٧بمػػػػد ،البكػػػػٍب 
 .( ـ2003/ػى1424) ،العلمية الكتب

 توضػيح ،التميمػي ابػراىيم بػن صػاحل بن الرٞبن عبد بن اهلل عبد الرٞبن عبد أبو ،البساـ 
 ىػػػػػ،1423 ،األسػػػػدم مكتبػػػػة: ا٤بكرمػػػػة مكػػػػة ،5ط ،المػػػػراـ بلػػػػوغ شػػػػرح األحكػػػػاـ
 .( ـ2003

 علػػػى المطلػػػع ،الفضػػػل أيب بػػن الفػػػتح أيب بػػن ٧بمػػػد الػػدين مشػػػس اهلل عبػػد أبػػػو ،البعلػػي 
 .( ـ2002/ىػ( 1423 ،للتوزيع السوادم مكتبة ،ـ. د) ،1ط ،المقنع ألفاظ
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 الغايػػػة مػػػتن أدلػػػة فػػػي التػػػذىيب ،الشػػػافعي الدمشػػػقي ا٤بيػػػداٍل ديػػػب مصػػػطفى ،البغػػػا 
 ابػػن دار: بػػّبكت) ،4ط ،الشػػافعي الفقػػو فػػي شػػجاع أبػػي بػػػمتن المشػػهور والتقريػػب
 .( ـ1989/ىػ1408) ،كثّب

 أسػػػػماء العػػػػارفين ىديػػػػة ،بابػػػاٍلال سػػػػليم مػػػّب بػػػػن أمػػػْب ٧بمػػػػد بػػػن إ٠باعيػػػػل ،البغػػػدادم 
 .( ت. د ،العريب الَباث إحياء دار: بّبكت ،ط. د ،المصنفين وآثار المؤلفين

 فػػتح ألفػػاظ حػػل علػػى الطػػالبين إعانػػة ،الػػدمياطي شػػطا ٧بمػػد بػػن بكػػر أبػػو ،البكػػرم 
. د ،1ط ،( الػدين بمهمػات العػين قػرة بشرح المعين فتح على حاشية ىو) المعين
 .( ـ1997/ىػ1418) ،كالنشر اعةللطب الفكر دار ،ـ

 1ط ،الترمػػذي سػػنن ،الضػػحاؾ بػػن موسػػى بػػن سػػورة بػػن عيسػػى بػػن ٧بمػػد ،الَبمػػذم، 
 .( ىػ1395) ،ا٢بليب البايب مصطفى كمطبعة مكتبة: مصر)

 بػػّبكت) ،1ط ،التعريفػػات كتػػاب ،الشػػري  الػػزين علػػي بػػن ٧بمػػد بػػن علػػي ،ا١برجػػاٍل :
 .( ـ1983/ ىػ1403) العلمية الكتب دار

 بػّبكت) ،2ط ،األربعػة المػذاىب علػى الفقػو ،عػوض ٧بمػد بػن الػرٞبن عبد ،زيرما١ب :
 .( ـ2003/ىػ( 1424 ،العلمية الكتب دار

 العربيػػة وصػػحاح اللغػػة تػػاج الصػػحاح ،الفػػارايب ٞبػػاد بػػن إ٠باعيػػل نصػػر أبػػو ،ا١بػػوىرم، 
 .( ـ1987/ق( 1407 للمبليْب العلم دار: بّبكت) ،4ط

 ا٤بلقػػب ،الػػدين ركػػن ،ا٤بعػػايل أبػػو ٧بمػػد بػػن يوسػػ  بػػن هللا عبػػد بػػن ا٤بلػػك عبػػد ،ا١بػػويِب 
 .( ت. د ،ـ. د ،ط. د ،الورقات ،ا٢برمْب بإماـ

 ا٤بلقػػب ،الػػدين ركػػن ،ا٤بعػػايل أبػػو ٧بمػػد بػػن يوسػػ  بػػن اهلل عبػػد بػػن ا٤بلػػك عبػػد ،ا١بػػويِب 
 ،ا٤بنهػػػػػاج دار ،ـ. د) 1ط ،المػػػػػذىب درايػػػػػة فػػػػػي المطلػػػػػب نهايػػػػػة ،ا٢بػػػػػرمْب بإمػػػػػاـ
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 .( ـ2007/ىػ1428)

 عػػن الظنػػوف كشػػف ،القسػػطنطيِب جلػػيب كاتػػب اهلل عبػػد بػػن مصػػطفى ،خليفػػة حػػاجي 
 .ـ1941. ط ،ا٤بثُب مكتبة: بغداد ،ط. د ،والفنوف الكتب أسامي

 زيػػػن بػػػن علػػػي بػػػن العػػػارفْب تػػػاج بػػػن الػػػرؤكؼ بعبػػػد ا٤بػػػدعو ٧بمػػػد الػػػدين زيػػػن ،ا٢بػػػدادم 
 مكتبػة: الريػاض) ،3ط ،الصػغير الجػامع بشػرح التيسير ،القػاىرم ا٤بناكم ٍب العابدين
 .( ـ1989/ىػ1408) ،الشافعي اإلماـ

 2001 ،1ط ،ا٤بصرية النهضة مكتبة: مصر ،اإلسالمية النظم ،إبراىيم حسن. 

 غايػػة حػػل فػػي األخبػػار كفايػػة ،ا٢بصػػِب ا٤بػػؤمن عبػػد بػػن ٧بمػػد بػػن بكػػر أبػػو ،ا٢بسػػيِب 
 .( ـ1994 ،ا٣بّب دار: دمشق ،1ط ،االختصار

 دار: بػػّبكت ،2ط ،البلػػداف معجػػم ،الركمػػي اهلل عبػػد بػػن تيػػاقو  اهلل عبػػد أبػػو ،ا٢بمػػوم 
 ق1995 ،صادر

 اإلمػاـ مذىب على المنهجي الفقو ،الش ػْرٔبي علي ك الب غا م صطفى ك م صطفى ،ا٣بن 
 ،كالتوزيػػػػػع كالنشػػػػػر للطباعػػػػػة القلػػػػػم دار: دمشػػػػػق) ،4ط ،تعػػػػػالى اهلل رحمػػػػػو الشػػػػػافعي

 .( ـ1992 - ىػ1413)

 ت. د ،ـ. د ،ط. د ،الخليل مختصر على الكبير الشرح ،أحمد ،الدردير ). 

 د ،المػؤلفين معجػم ،كحالػة الغػِب عبػد بػن راغػب ٧بمػد بػن رضػا بن عمر ،الدمشقي .
 .ت. د ،العريب الَباث إحياء دار_  ا٤بثُب مكتبة: بّبكت ،ط

 الػػػػدرِمّبم علػػػػي بػػػػن عيسػػػػى بػػػػن موسػػػػى بػػػػن ٧بمػػػػد الػػػػدين كمػػػػاؿ البقػػػػاء أبػػػػو ،الػػػػدمّبم 
 - ىػػ1425) ،ا٤بنهػاج دار: جدة) ،1ط ،المنهاج شرح في جالوىا  النجم ،الشافعي



 

-  115 - 

 .( ـ2004

 الرسػالة ط ،ـ. د ،النػبالء أعػالـ سير ،عثماف بن أٞبد بن ٧بمد اهلل عبد أبو ،الذىيب، 
 .ـ1985 ىػ،1405 ،3 ط

 البحػػػػوث مجلػػػػة ،كاإلرشػػػػاد كالػػػػدعوة كاإلفتػػػػاء العلميػػػػة البحػػػػوث إلدارة العامػػػػة الرئاسػػػػة 
 كاإلفتػػػػاء العلميػػػػة البحػػػػوث إلدارة العامػػػػة الرئاسػػػػة عػػػػن تصػػػػدر ةدكريػػػػ ٦بلػػػػة ،اإلسػػػػالمية
 .جزءا 22: األجزاء عدد: كاإلرشاد كالدعوة

 ط. د ،اللغػة مقػاييس معجػم ،القػزكيِب زكريػاء بػن فػارس بػن أٞبػد ا٢بسػْب أبػو ،الرازم، 
 .( ـ1979/ىػ1399) ،الفكر دار ،ـ. د

 مختػار ،الػرازم ا٢بنفػي القػادر عبد بن بكر أيب بن ٧بمد الدين زين اهلل عبد أبو ،الرازم 
/  ىػػػػػ 1420) ،النموذجيػػػػة الػػػػدار – العصػػػػرية ا٤بكتبػػػػة: بػػػػّبكت) ،5ط ،الصػػػػحاح

 .( ـ1999

 الكافيػػة الهدايػػة ،ا٤بػػالكي التونسػػي ،األنصػػارم قاسػػم بػػن ٧بمػػد اهلل عبػػد أبػػو ،الرصػػاع 
 ، (للرصػاع عرفػة ابػن حػدود شػرح) .الوافيػة عرفػة ابػن اإلمػاـ حقػائق لبياف الشافية
 .( ىػ1350) ،العلمية ا٤بكتبة ،ـ. د ،1ط

 المحتػاج نهايػة ،الػدين شػهاب ٞبػزة بن أٞبد العباس أيب بن ٧بمد الدين مشس ،الرملي 
 .( ـ1984/ىػ1404) ،الفكر دار: بّبكت) ،األخّبة ط ،المنهاج شرح إلى

 ػػػد الفػػػيض أبػػػو ،الزبيػػػدم ػػػد بػػػن ٧بم   مػػػن العػػػروس تػػػاج ، ،ا٢بسػػػيِب الػػػرز اؽ عبػػػد بػػػن ٧بم 
 .( دارا٥بداية ،ـ. د ،ط. د ،القاموس واىرج

 النيػرة الجػوىرة ،ا٢بنفػي اليمػِب العبػادم ا٢بدادم ٧بمد بن علي بن بكر أبو ،الزبيدم، 
 .( ىػ1322) ،ا٣بّبية ا٤بطبعة: ـ. د) ،1 ط
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 موطػػأ علػػى الزرقػػاني شػػرح ،األزىػػرم ا٤بصػػرم يوسػػ  بػػن البػػاقي عبػػد ٧بمػػد: الزرقػػاٍل 
 .( ـ2003/  ق1424 ،الدينية الثقافة مكتبة: القاىرة) ،1ط ،مالك اإلماـ

 ط ،للمبليػْب العلػم دار ط ،ـ. د - ،األعػالـ ،٧بمد بن ٧بمود بن الدين خّب ،الزركلي 
 .ـ2002 ،15

 1ط ،البالغػػػة أسػػػاس ،اهلل جػػػار ،أٞبػػػد بػػػن عمػػػرك بػػػن ٧بمػػػود القاسػػػم أبػػػو ،الز٨بشػػػرم، 
 .( ـ1998/ىػ1419) ،العلمية الكتب دار: بّبكت)

 ألحاديػث الرايػة نصػب ،٧بمػد بػن يوسػ  بػن اهلل عبػد الػدين ٝبػاؿ ٧بمد أبو ،الزيلعي 
 الريػاف مؤسسػة: بػّبكت) ،1ط ،الزيلعػي تخػريج فػي األلمعػي بغيػة حاشية مع الهداية
 .( ـ1997/ىػ1418) ،جدة – اإلسبلمية للثقافة القبلة دار: جدة ،كالنشر للطباعة

 شػرح الحقػائق تبيػين ،ا٢بنفػي لػدينا فخػر ،البػارعي ٧بجن بن علي بن عثماف ،الزيلعي 
 .( ىػ1313) ،األمّبية الكبل ا٤بطبعة: القاىرة) ،1ط ،الشِّْلِبيِّ  وحاشية الدقائق كنز

 ط ،القلػم رفػع حػديث مػن الحكػم إبػراز ،الكػاُب عبػد بن علي ا٢بسن أبو: السبكي 
 .( ـ1992/  ق1412 ،اإلسبلمية البشائر دار: بّبكت) ،1

 دار ، ـ. د، 2ط، الطبقػات الكبػرى، الوىاب بػن تقػي الػدين تاج الدين عبد، السبكي
 .ت. د، ىجر

 د ،داود أبػػي سػػنن ،األزدم بشػّب بػػن إسػحاؽ بػػن األشػعث بػػن سػليماف ،السجسػتاٍل .
 .( ت. د ،العصرية ا٤بكتبة: بّبكت ،ط

 عثمػاف بػن بكػر أيب بن ٧بمد بن الرٞبن عبد بن ٧بمد ا٣بّب أبو الدين مشس ،السخاكم 
 مكتبػػة دار منشػػورات: بػػّبكت ،ط. د ،التاسػػع القػػرف ألىػػل الالمػػع وءالضػػ ،٧بمػػد بػػن
 ( ت. د ،ا٢بياة
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 دار: بّبكت) ،ط. د ،المبسوط ،األئمة مشس سهل أيب بن أٞبد بن ٧بمد ،السرخسي 
 .( ـ1993/ىػ1414 ،ا٤بعرفة

 األصػػفهاٍل سػػلفة إبػػراىيم بػػن ٧بمػػد بػػن أٞبػػد بػػن ٧بمػػد بػػن أٞبػػد طػػاىر أبػػو ،السػػلفي، 
 .ت. د ،التجارية ا٤بكتبة: ا٤بكرمة مكة ،ط. د ،السفر معجم

 شػػػرح فػػي المطالػػب أسػػػنى ،األنصػػارم زكريػػا بػػن ٧بمػػد بػػػن زكريػػا ٰبػػي أبػػو ،السػػنيكي 
 .( ت. د ،اإلسبلمي الكتاب دار ،ـ. د ،ط. د ،الطالب روض

 1ط ،للفتػػاوي الحػػاوي ،السػػيوطي بكػػر أيب بػػن الػػرٞبن عبػػد الػػدين جػػبلؿ: السػػيوطي، 
 ـ1421/200 ،العلمية الكتب دار: بّبكت)

 مذاىب معرفة في العلماء حلية ،القفاؿ عمر بن ا٢بسْب بن أٞبد بن ٧بمد: الشاشي 
 .( ـ1980 ،األرقم دار/  الرسالة مؤسسة: بّبكت) ،1ط ،الفقهاء

 ا٤بطلػب عبػد بن شافع بن عثماف بن العباس بن إدريس بن ٧بمد اهلل عبد أبو ،الشافعي 
 ،ا٤بعرفػػػػػػػػػة دار: بػػػػػػػػػّبكت) ،ط. د ،األـ ،٤بكػػػػػػػػػيا القرشػػػػػػػػػي ا٤بطلػػػػػػػػػيب منػػػػػػػػػاؼ عبػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػن
 .( ـ1990/ىػ1410)

 أبػي ألفػاظ حػل فػي اإلقنػاع ،الشػافعي ا٣بطيػب أٞبػد بن ٧بمد ،الدين مشس ،الشربيِب 
 .( ت. د ،الفكر دار: بّبكت) ،ط. د ،شجاع

 معرفػػة إلػػى المحتػػاج مغنػػي ،الشػػافعي ا٣بطيػػب أٞبػػد بػػن ٧بمػػد ،الػػدين مشػػس ،الشػػربيِب 
 .( ـ1994/ىػ1415) ،العلمية الكتب دار: بّبكت ،1ط ،منهاجال ألفاظ معاني

 بػالقرآف القػرآف إيضػاح فػي البياف أضواء ،ا٤بختار ٧بمد بن األمْب ٧بمد ،الشنقيطي، 
 .( ىػ1415) ،الفكر دار: بّبكت) ،ط. د
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 ط. د ،الشػافعي الفقػو في التنبيو ،يوس  بن علي بن ابراىيم اسحاؽ أبو ،الشّبازم، 
 .( ت. د ، ،كتبال عامل ،ـ. د

 الشافعي اإلماـ فقو في المهذب ،يوس  بن علي بن ابراىيم اسحاؽ أبو ،الشّبازم، 
 .( ت. د ،العلمية الكتب دار: بّبكت) ،ط. د

 ط. د ،بالوفيػػػػات الػػػػوافي ،اهلل عبػػػػد بػػػػن ابيػػػػك بػػػػن خليػػػػل الػػػػدين صػػػػبلح ،الصػػػػفدم، 
 ـ2000 ،الَباث إحياء دار: بّبكت

 دار ،ـ. د) ،ط. د ،السػػالـ سػػبل ،٧بمػػد بػػن صػػبلح نبػػ إ٠باعيػػل بػػن ٧بمػػد ،الصػػنعاٍل 
 .( ت. د ،ا٢بديث

 األزدم سػػػلمة بػػػن ا٤بلػػػك عبػػػد بػػػن سػػػبلمة بػػػن ٧بمػػػد بػػػن أٞبػػػد جعفػػػر أبػػػو ،الطحػػػاكم 
 ،اإلسػػبلمية البشػػائر دار: بػػّبكت) ،2ط ،العلمػػاء اخػػتالؼ مختصػػر ،ا٤بصػػرم ا٢بجػػرم

 .( ىػ1417)

 ـ2009 ،7ط ،النفائس دار ،العباسية الدولة تاريخ ،سهيل ٧بمد ،طقوش ). 

 ط. د ،الفقهيػػػػة واأللفػػػػاظ المصػػػطلحات معجػػػػم ،الػػػرٞبن عبػػػد ٧بمػػػػود: ا٤بػػػنعم عبػػػد، 
 .( ت. د ،الفضيلة دار: مصر)

 د ،1ط ،المسػػتقنع زاد علػػى الممتػػع الشػػرح ،٧بمػػد بػػن صػػاحل بػػن ٧بمػػد ،العثيمػػْب .
 .( ىػL1428ق1422) ،ا١بوزم ابن دار: ،ـ

 ا٢بػق شػرؼ الػرٞبن عبػد أبػو ،حيػدر بػن علي بن ّبأم بن أشرؼ ٧بمد ،اآلبادم العظيم 
 ،العلميػة الكتػب دار: بّبكت) ،2ط ،داود أبي سنن شرح المعبود عوف ، ،الصديقي

 .( ىػ1415)
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 الػذىب شذرات ،ا٢بنبلي العماد ابن ٧بمد بن أٞبد بن ا٢بي عبد الفبلح أبو ،العكرم 
( ـ1986 ق 1406 ،كثػّب ابػن دار ،بػّبكت_  دمشػق ،1 ط ،ذىػب مػن أخبار في
. 

 مػػذىب فػػي البيػػاف ،الشػػافعي اليمػػِب سػػامل بػػن ا٣بػػّب أيب بػػن ٰبػػٓب ا٢بسػػْب أبػػو ،العمػػراٍل 
 .( ـ2000/ىػ1421) ،ا٤بنهاج دار: جدة) ،1ط ،الشافعي اإلماـ

 بػػدر ا٢بنفػػي الغيتػػايب حسػػْب بػػن أٞبػػد بػػن موسػػى بػػن أٞبػػد بػػن ٧بمػػود ٧بمػػد أبػػو ،العيػػِب 
 الػػػَباث إحيػػػاء دار: بػػػّبكت) ،ط. د ،البخػػػاري صػػػحيح شػػػرح القػػػاري عمػػػدة ،الػػػدين
 .( ت. د ،العريب

 فػػتح ،الغػػزم ٧بمػػد بػػن ٧بمػػد بػػن قاسػػم بػػن ٧بمػػد الػػدين مشػػس اهلل عبػػد أبػػو ،الغرابيلػػي 
 ق1425 ،حػـز ابػن دار: بػّبكت ،1ط ،التقريػب ألفػاظ شػرح فػي المجيػب القريب
 .ـ2005_ 

 القػػاىرة) ،1ط ،المػػذىب فػػي الوسػػيط ،الطوسػػي ٧بمػػد بػػن ٧بمػػد حامػػد أبػػو ،الغػػزايل :
 .( ىػ1417) ،السبلـ دار

 1ط ،العاشػػرة المئػػة بأعيػػاف السػػائرة الكواكػػب ،٧بمػػد بػػن ٧بمػػد الػػدين ٪بػػم ،الغػػزم، 
 .ـ1997 ق1418 ،العلمية الكتب دار: بّبكت

 العػين كتػاب ،البصػرم ٛبػيم بػن عمػرك بػن أٞبػد بػن ا٣بليل الرٞبن عبد أبو ،الفراىيدم، 
 .( ت. د ،ا٥ببلؿ كمكتبة دار ،ـ. د ،ط. د

 العلػػػم دار: بػػػّبكت ،4ط ،خلػػػدوف ابػػػن أيػػػاـ إلػػػى العربػػػي الفكػػػر تػػػاريخ ،عمػػػر ،فػػركخ 
 ( ـ1983 ،للمبليْب

 8ط ،المحػػػيط القػػػاموس ،يعقػػػوب بػػػن ٧بمػػػد طػػػاىر أبػػػو الػػػدين ٦بػػػد ،آبػػػادم الفػػػّبكز، 
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 .( ـ2005/ىػ1426) ،كالتوزيع كالنشر للطباعة الرسالة مؤسسة: بّبكت)

 الشػػػرح غريػػػب فػػػي المنيػػػر المصػػػباح ،ا٢بمػػػوم لػػػيع بػػػن ٧بمػػػد بػػػن أٞبػػػد ،الفيػػػومي 
 .( ـ1979 ىػ،1399 ،العلمية ا٤بكتبة: بّبكت ،ط. د ،الكبير

 دمشػػق) ،ط. د ،البخػػاري صػػحيح مختصػػر شػػرح القػػاري منػػار ،٧بمػػد ٞبػػزة ،قاسػػم :
 .( ىػ1410) ،ا٤بؤيد مكتبة: الطائ  ،البياف دار

 الػػذخيرة ،ا٤بػػالكي الػػرٞبن دعبػ بػػن إدريػػس بػن أٞبػػد الػػدين شػهاب العبػػاس أبػػو ،القػراُب، 
 .( ـ1994 ،اإلسبلمي الغرب دار: بّبكت ،1ط

 مشػػس ا٣بزرجػػي األنصػػارم فػػرج بػػن بكػػر أيب بػػن أٞبػػد بػػن ٧بمػػد اهلل عبػػد أبػػو ،القػػرطيب 
 .( ىػ1384) ،ا٤بصرية الكتب دار: القاىرة) ،2ط ،القرآف ألحكاـ الجامع ،الدين

 المختصػػػر الصػػػحيح المسػػػند ،رمالنيسػػػابو  ا٢بسػػػن أبػػػو ا٢بجػػػاج بػػػن مسػػػلم ،القشػػػّبم 
 دار: بػػّبكت) ،ط. د ،( مسػلم صػػحيح)  اهلل رسػوؿ إلػػى العػدؿ عػػن العػدؿ بنقػل
 .( ت. د ،العريب الَباث إحياء

 فخػػر ا٤بلقػػب ،الفػػارقي   الشاشػػي ،عمػػر بػػن ا٢بسػػْب بػػن أٞبػػد بػػن ٧بمػػد بكػػر أبػػو ،القفػػاؿ 
 ،1ط ،فقهػػػاءال مػػػذاىب معرفػػػة فػػػي العلمػػػاء حليػػػة ،الشػػػافعي ا٤بسػػػتظهرم ،اإلسػػػبلـ

 .( ـ1980) األرقم دار: عماف ،الرسالة مؤسسة: الناشر: بّبكت)

 تعريفػات فػي الفقهػاء أنػيس ،ا٢بنفػي الركمػي علػي أمػّب بن اهلل عبد بن قاسم ،القونوم 
 / ـ2004) العلميػػػػػة الكتػػػػػب دار ،ـ. د ،ط. د ،الفقهػػػػػاء بػػػػػين المتداولػػػػػة األلفػػػػػاظ
 .( ىػ1424

 ترتيب في الصنائع بدائع ،ا٢بنفي أٞبد بن مسعود نب الدين عبلء بكر أبو ،الكاساٍل 
 .( ـ1986/ىػ1406) ،العلمية الكتب دار ،ـ. د ،2ط ،الشرائع
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 فػػي معجػػم الكليػػات ،ا٢بنفػػي القرٲبػػي ا٢بسػػيِب موسػػى بػػن أيػػوب البقػػاء أبػػو ،الكفػػوم 
 .( ت. د ،الرسالة مؤسسة: بّبكت ،ط. د ،اللغوية والفروؽ المصطلحات

 في اإلقناع ،البغػدادم البصرم حبيب بن ٧بمد بن ٧بمد بن علي ا٢بسن أبو ،ا٤باكردم 
 .( ت. د ،ـ. د ،ط. د الفقو،

 الحػػاوي ،البغػػدادم البصػػرم حبيػػب بػػن ٧بمػػد بػػن ٧بمػػد بػػن علػػي ا٢بسػػن أبػػو ،ا٤بػػاكردم 
: بػّبكت) ،1ط ،المزنػي مختصػر شػرح وىػو الشافعي اإلماـ مذىب فقو في الكبير
 .ـ1999/ىػ1419 ،العلمية الكتب دار

 سػػنن شػػرح األحػػوذي تحفػػة ،الػػرحيم عبػػد ف الػػرٞبن عبػػد ٧بمػػد العػػبل أبػػو ،ا٤ببػػاركفورم 
 .( ت. د ،العلمية الكتب دار: بّبكت) ،ط. د ،الترمذي

 ك٧بمد القادر عبد كحامد الزيات كأٞبد مصطفى إبراىيم) _ بالقاىرة العربية اللغة ٦بمع 
 .( ت. د ،الدعوة دار ،ـ. د) ،ط. د ،الوسيط المعجم_( النجار

 فػي الورقػات شػرح ،الشػافعي إبػراىيم بػن ٧بمػد بن أٞبد بن ٧بمد الدين جبلؿ ،احمللي 
 .( ـ1999/ىػ1420) ،القدس جامعة: فلسطْب) ،1ط الفقو، أصوؿ

 العباسػي العصػر فػي اإلسػالمي العالم ،إبراىيم أٞبد ،الشري  ك أٞبد حسن ،٧بمود، 
 .( ـ1995 ،ط. د ،العريب الفكر دار: القاىرة

 عػػػامل ،ـ. د ،1ط ،المعاصػػػرة العربيػػػة اللغػػػة معجػػػم ،عمػػػر ا٢بميػػػد عبػػػد أٞبػػػد ،ار٨بتػػػ 
 .( ـ2008/ىػ1429) ،الكتب

 مصػػر ،ط. د ،األصػػوليين طبقػػات فػػي المبػػين الفػػتح ،مصػػطفى اهلل عبػػد ،المراغػػي :
 ق1366 ،احملمدية السنة أنصار مطبعة
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 ا٢بنبلػػػػي الصػػػػا٢بي الدمشػػػػقي سػػػػليماف بػػػػن علػػػػي الػػػػدين عػػػػبلء ا٢بسػػػػن أبػػػػو ،ا٤بػػػػرداكم، 
 .( ت. د ،العريب الَباث إحياء دار) ،2ط ،الخالؼ من الراجح معرفة في اإلنصاؼ

 مػػن الػػراجح معرفػػة فػػي اإلنصػػاؼ ،الدمشػػقي سػػلماف بػػن علػػي ا٢بسػػن أبػػو ،ا٤بػػرداكم 
 .( ت. د ،العريب الَباث إحياء دار ،ـ. د) ،2ط ،الخالؼ

 1ط ،األعظػػم محػػيطوال المحكػػم سػػيده، بػػن إ٠باعيػػل بػػن علػػي ا٢بسػػن أبػػو ،ا٤برسػػي، 
 .( ـ2000/ىػ1421) ،العلمية الكتب دار: بّبكت)

 إحيػاء دار: بّبكت) ،1ط ،المخصص سيده، بن إ٠باعيل بن علي ا٢بسن أبو ،ا٤برسي 
 .( ـ1996 ىػ،1417 ،العريب الَباث

 ا٢بػػػدادم علػػػي بػػػن العػػػارفْب تػػػاج بػػػن الػػػرؤكؼ بعبػػػد ا٤بػػػدعو ٧بمػػػد الػػػدين زيػػػن ،ا٤بنػػػاكم، 
 1990 ىػػ،1410 ،الكتػب عػامل: القػاىرة) ،1ط ،التعػاريف تمهما على التوقيف

 .( ـ

 ووسػػػائلها أسسػػػها اإلسػػػالمية الحضػػػارة ،الدمشػػػقي حسػػػن بػػػن الػػػرٞبن عبػػػد ،ا٤بيػػػداٍل 
: دمشػق ،1ط ،األمػم فػي تأثيرىػا مػن ولمحػات لهػا المسػلمين تطبيقػات مػن وصور
 ـ1998 ،القلم دار. ط

 1 ط ،الػدقائق كنػز ،الػدين حػافظ ود٧بمػ بػن أٞبػد بن اهلل عبد البكات أبو: النسفي، 
 .( ـ2011_  ق1432 اإلسبلمية البشائر دار ط

 علػى وتطبيقاتهػا الفقػو أصػوؿ لمسػائل الجػامع ،٧بمد بن علي بن الكرَل عبد ،النملة 
 .( ـ2000/  ق1420 ،الرشد مكتبة: الرياض) ،1ط ،الراجح المذىب

 تحريرٌ ) اْلُمق ار فِ  الِفْقوِ  ُأُصوؿِ  ِعْلمِ  يف اْلُمه ذَّبُ  ،٧بمد بن علي بن الكرَل عبد ،النملة  
 ىػػ1420) ،الرشػد مكتبػة: الريػاض) 1ط ،( تطبيقيَّػةً  نظريَّةً  دراسةً  ودراستها لمسائِِلو
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 .( ـ1999 -

 بػن مسػلم صػحيح شػرح المنهاج ،النوكم شرؼ بن ٰبي الدين ٧بي زكريا أبو ،النوكم 
 .( ىػ1392) ،العريب الَباث إحياء دار: بّبكت) ،2ط ،الحجاج

 تكملػة مػع)) المهػذب شػرح المجمػوع ،شػرؼ بن ٰبٓب الدين ٧بيي زكريا أبو ،النوكم 
 .( ت. د ،الفكر دار ،ـ. د) ،ط. د ،(( والمطيعي السبكي

 3ط ،المفتػين وعمػدة الطػالبين روضػة ،شػرؼ بػن ٰبٓب الدين ٧بيي زكريا أبو ،النوكم، 
 .( ـ1991/  ىػ1412) ،اإلسبلمي ا٤بكتب: بّبكت)

 فػػي المفتػػين وعمػػدة الطػػالبين منهػػاج ،شػػرؼ بػػن ٰبػػٓب الػػدين ٧بيػػي زكريػػا أبػػو ،لنػػوكما 
 ( ـ2005/ىػ1425) ،الفكر دار ،ـ. د) ،1ط الفقو،

 شػػػػرح فػػػػي المحتػػػػاج تحفػػػػة ،ا٥بيتمػػػػي حجػػػػر بػػػػن علػػػػي بػػػػن ٧بمػػػػد بػػػػن أٞبػػػػد ،ا٥بيتمػػػي 
 .( ـ1983 - ىػ1357) ،الكبل التجارية ا٤بكتبة: مصر) ،ط. د ،المنهاج

 دار: الكويػت) ،1ط ،الكويتيػة الفقهيػة الموسػوعة ،اإلسبلمية كالشئوف كقاؼاأل كزارة 
 .( ىػ 1427/  ق 1404) ،الوزارة طبع ،الصفوة دار: مصر) ،السبلسل


