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ملخص باللغة العربية

الشرعية  األحكام  في  الفسق  )تأثير  موضوع  إن 
المهمة  الــمــوضــوعــات  مــن  ــعــبــادات(  ال قــســم   -
على  الفسق  أهــل  فيه  كثر  الــذي  اليوم  زماننا  في 
الديني  ــوازع  ــ ال ضعف  بسبب  يات  المستو كــل 
المسائل  هذه  بيان  فــأردت  الناس  من  كثير  عند 
اختالف  على  المسلمين  جميع  يحتاجها  التي 
مذاهبهم وألني لم أجد بين الباحثين المعاصرين 
فيها  الفقهاء  وأقوال  المسائل  تلك  على  وقف  من 
الرغم  على  مستقل  علمي  بحث  فــي  وجمعها 
أصحاب  ــوال  أق فبينت  بمكان  األهمية  من  أنها 
المذاهب اإلسالمية ودراستها دراسة فقهية مقارنة 

مع بيان الراجح منها على حسب قوة األدلة .

* * *

Abstract:
The subject )The impact of immorality 

in legitimacy provisions -part of worships( 
is the important topics nowadays especially 
when the people of immortality have a huge 
numbers in every place this is because most 
of people have the weakness of religious 
faith. So in this subject I am going to 
release these issues are necessity for all 
Muslims of different sects . I have not 
found from contemporary researchers gave 
these issues priority and the sayings of the 
scholars and gathered in an independent 
scientific research. In this research declared 
the sayings of statements of Islamic sects 
owners and studied as jurisprudentially 
and comprative with most correct them 
according to a statement with the strength of 
the evidences.

* * *
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المقدمة

الرحيم،  الرحمن  العالمين،  رب  هلل  الحمد 
التوب،  وقابل  الذنب  المبين، غافر  الحق  الملك 
شديد العقاب، وأفضل الصالة وأتم التسليم، على 
المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد الصادق 
وحيه،  على  وأمينه  رسوله،  و عبده  األمين،  الوعد 
بين عباده، أرسله  وخيرته من خلقه، وسفيره بينه و
اهلل إمامًا للمتقين، وحجة على الخالئق جميعًا، 

وعلى آله وصحبه أجمعين. 
العلم  بعد  علم  ال  ــه  أن الــقــول  فيمكن  بــعــد؛  و
وهو  الفقه،  علم  من  أشرف  وصفاته،  تعالى،  باهلل 
الحق  بعث  له  والحرام،  الحالل  بعلم  المسمى 
تبارك وتعالى الرسل الكرام، ليعلموا الناس ذلك 
أحله  ما  اتباع  خلقه  من  تعالى  اهلل  ومــراد  العلم، 
ية  السماو الكتب  ــزل  وأنـ عليهم،  وحــرمــه  لــهــم، 
والحرام  الحالل  معرفة  إلــى  سبيل  ال  إذ  لذلك، 
الــســمــع، ولــهــذا  الــمــحــض دون مــعــونــة  بــالــعــقــل 
يتدرب  فضل،  من  بعده  ما  فضل  به  فاالشتغال 
والجواب،  بالسؤال  العلماء  مذاهب  في  الناظر 
لباب.  يتميز عند أولي البصائر واأل يتنقح ذهنه و و
ومن توفيق اهلل تعالى، وفضله وكرمه، أن جعلنا 
ودراسة،  بحثًا،  الشرعية،  بالعلوم  المشتغلين  من 

يسًا، ومن الموضوعات التي ال زلنا في خوض  وتدر
مسائلها، تأثير الفسق في األحكام الشرعية، فبعد 
مسائل  مــن  األول  القسم  مسائل  مــن  انتهينا  أن 
ال  ــه  أن بينت  أن  بعد  نــشــره  تــم  والـــذي  الــعــبــادات 
أن  مة  الُمحّكِ العلمية  النشر  مجالت  في  يسمح 
كثر من المقرر له، ها هو أوان بيان  يطول البحث أ
الثاني من هذه المسائل، لتبقى بعد ذلك  القسم 
بحوث  فــي  ستكون  والــتــي  الــمــعــامــالت  مسائل 
يشمل  و البحث  ليكتمل  تعالى،  اهلل  بإذن  أخرى 

العبادات والمعامالت على حد سواء. 
النبي  ألمة  نافع  شيء  تقديم  ذلك  في  غايتي 
�، السيما في هذا الظرف الصعب والمنحدر 
أن  شــك  وال  اإلســــالم،  ــة  أم بــه  تمر  الــتــي  الخطير 
في  النوع  هــذا  من  مسائل  لبيان  ماسة  الحاجة 
األحــكــام  لمعرفة  الــيــوم،  الواقعية  الــنــاس  حــيــاة 
المتبقية،  شــتــاتــهــا  فــجــمــعــت  مــنــهــا  الــشــرعــيــة 
كتب الفقه لتسهيل مهمة الباحث  والمنثورة في 
على  واالطالع  الوقوف  يد  ير ممن  يم  الكر والقارئ 

جوانب الموضوع أو جانب من جوانبه. 
منهج البحث: 	 

األعــالم  الفقهاء  مــذاهــب  اســتــقــراء  فــي  كانت 
الحنفية،  الـــســـادة  مــن  ــعــالــى-  ت اهلل  -رحــمــهــم 
إليها  ضيف 

ُ
وأ والحنابلة،  والشافعية،  والمالكية، 

الزمني  الترتيب  الظاهرية، والزيدية، واإلمامية، مع 
وحسب األسبقية، وتصنيفها على حسب اتفاقهم 
كثر، وعرض  واختالفهم إن كانت على مذهبين أو أ
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ومناقشتها  مذهب  كــل  بها  اســتــدل  التي  األدلـــة 
من  عليها  رد  و ما  ببيان  وذلــك  ؛  علمية  مناقشة 

اعتراضات ومناقشات. 
واعتمدت في أقوال المذاهب في هذه المسائل 
وتحاشي  بها  والموثوق  المعتمدة،  الكتب  على 
نهاية  وفي  غيره،  كتب  من  مذهب  ألي  رأي  أخذ 
أسبابه  بيان  مع  فيها،  الراجح  الرأي  نذكر  المسألة 
وذلك بدعمه بأدلة أخرى إن استطعت إلى ذلك 
ألن  ؛  مذهب  أو  لقوٍل  التعصب  عدم  مع  سبيال، 
رائه الحق، والحق أحق أن يتبع، دون  القصد من و

انتقاص الجانب اآلخر. 
خطة البحث: 	 

إلى  اقسمه  أْن  هــذا  البحث  طبيعة  اقتضت 
ثالثة مباحث، وخاتمة، ثم مصادر البحث.

ا المبحث األول فقد اشتمل على التعريفات  أّمَ
واألحكام  الفسق  لمعاني  واالصطالحية  ية  اللغو

الشرعية. 
صالة  حكم  تضمن  فقد  الثاني  المبحث  وأما 

الجنازة على الفاسق. 
ــث: األحــكــام  ــال ــث ــت فـــي الــمــبــحــث ال ــاول ــن وت
للفاسق،  بالنسبة  الصيام  بمسائل  تتعلق   التي 

وفيه مسألتان: 
ية الهالل بالنسبة  - المسألة االولى: اإلخبار برؤ

للفاسق. 
عند  الفاسق  صيام  حكم  الثانية:  المسألة   -

يته هالل رمضان.  رؤ

ثم الخاتمة بينت فيها أهم ما توصلت إليه من 
نتائج البحث. 

وأخيرًا.. اهلل أسأل ان يكتب لنا التوفيق والسداد 
فيما قمنا به من جهد، وأن يجزينا األجر الوافر عليه، 
ز عنا على  يتجاو ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا و
اإلنسانية،  فالنفس  تقصير،  أو  زلــٍة،  من  حصل  ما 
إنه  والنسيان،  والتقصير،  والغفلة،  السهو،  محطة 

ولي ذلك والقادر عليه.
وآخر دعوانا أْن الحمد هلل رّبِ العالمين.

وصلى اهلل على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين...

* * *
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المبحث األول	 
تمهيد	 
لمعنى 	  واالصطالحية  اللغوية  التعريفات 

الفسق واألحكام الشرعية
: المعنى اللغوي للفسق:

ً
أوال

ترجع هذه الكلمة في أصلها إلى مادة )َفَسَق(، 
للرجل:  يقال  و وُفُسوقًا،  ِفسقًا  يفُسُق  َفسق  يقال: 
ــداء: يا  ــن يــقــال فــي ال ــٌق، و ــس ــيــٌق، وُف ــّسِ فــاســق، وِف

ُفسُق)١(. 
 الِفْسُق بالكسر: الترك ألمر اهلل تعالى، والعصيان، 
كالفسوق،  الفجور،  أو  الحق؛  والخروج عن طريق 

فسق، كنصر، وضرب، وَكُرَم، وقال تعالى: ﴿  ڈ 
ڈ ﴾ )٢(: خروج عن الحق. 

وفسقت الرطبة من قشرها: خرجت، قيل: ومنه 
الفاسق؛ النسالخه عن الخير. 

الِفْسِق.  دائــُم  يٍت:  وِسّكِ كُصَرٍد  ُفَسٌق،  رجــٌل  و
على  جحرها  مــن  لخروجها  ــفــأرة؛  ال يسقة:  والفو

الناس. 
كـ)َقَطاِم(: يا فاسقة. يا َفَساِق،  و

)١( العين: 5/ 8٢، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن 
عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت: ١٧0هـ(، تحقيق: 
ومكتبة  دار  السامرائي،  إبراهيم  د.  المخزومي،  د.مهدي 
الهالل؛ المحكم البن سيده: 6/ ٢٤٢، المسمى المحكم 
والمحيط األعظم: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
هنداوي،  الحميد  عبد  تحقيق:  ٤58هـــ(،  )ت:  المرسي 

دار الكتب العلمية - بيروت، ط/١، ١٤٢١ هـ - ٢000 م. 
)٢( سورة األنعام، من اآلية: ١٢١.

وَفَسقة،  ــاق،  ــّسَ ُف ــاث:  ــ واإلن لــلــذكــور،  والجمع 
فاسقون،  اإلنـــاث:  دون  الــذكــور  جمع  فــي  يــقــال  و

ولإناث دون الذكور: فاسقات، وفواسق. 
والتفسيق: ضد التعديل)3(.

: المعنى االصطالحي للفسق: 
ً
ثانيا

وأما تعريف الفسق في االصطالح، أو الشرع. 
ف بتعريفات كثيرة، وكلها متقاربة نذكرها  فقد ُعّرِ

كاآلتي: 
في  )والــفــســق  بقوله:  القرطبي  اإلمـــام  عرفه   -
اهلل  طاعة  من  الخروج  الشرعي:  االستعمال  عرف 
من  وعلى  بكفر  خرج  من  على  يقع  فقد  وجــل،  عز 

خرج بعصيان()٤(.

٢٤٢؛   /6 ســيــده:  ــن  الب والمحكم  8٢؛   /5 العين:   )3(
القاموس المحيط: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب 
تحقيق  مكتب  تحقيق:  ـــ(،  8١٧هــ )ت:  زآبــادى  الــفــيــرو
 - هـ   ١٤٢6 ط/8،  بيروت،  الرسالة-  مؤسسة  في  التراث 
 /٢ الكبير:  الشرح  غريب  في  المنير  والمصباح  م؛   ٢005
٤٧3، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي )ت: 

٧٧0هـ(، المكتبة العلمية - بيروت.
)٤( الجامع ألحكام القرآن: ١/ ٢٤6، أبو عبد اهلل محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرج األنصاري الخزرجي شمس الدين 
البخاري،  سمير  هشام  تحقيق:  هـ(،   6٧١ )ت:  القرطبي 
م؛   ٢003 هـــ/   ١٤٢3 ط/١،  الــريــاض،  الكتب،  عالم  دار 
ينظر: تفسير ابن عطية: 5/ ١٤٧، والمسمى المحرر الوجيز  و
في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن غالب 
بي  المحار األندلسي  عطية  بن  تمام  بن  الرحمن  عبد  بن 
الشافي محمد،  )ت: 5٤٢هـ(، تحقيق: عبد السالم عبد 

دار الكتب العلمية - بيروت، ط/١، ١٤٢٢ هـ.
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- وقال الراغب األصفهاني: )َفَسَق فالن: خرج 
َطُب،  الّرُ َفَسَق  عن حجر الّشرع، وذلك من قولهم: 
إذا خرج عن قشره، وهو أعّم من الكفر. والِفْسُق يقع 
فيما  تعورف  لكن  وبالكثير،  نوب 

ّ
الذ من  بالقليل 

الَفاِسُق لمن التزم حكم  كثر ما يقال  كثيرا، وأ كان 
الّشرع وأقّر به، ثّم أخّل بجميع أحكامه أو ببعضه، 
إذا قيل للكافر األصلّي: َفاِسٌق، فأّنه أخّل بحكم  و

ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة()١(.
ــو الــمــحــاســن الــحــنــفــي: )الــفــســوق  ــــال أبـ - وق
منه  المذموم  األمر  إلى  المحمود  األمر  عن  الخروج 

قوله تعالى: ﴿ ہ ہ ہ  ھ ﴾)٢()3((.
ــوســي: )الفسق شــرعــا: هــو خــروج  ل اآل وقـــال   -

العقالء عن الطاعة()٤(.
ردها علماؤنا  بهذا يتبين أّنَ التعريفات التي أو و
إن اختلفت عباراتهم،  رحمهم اهلل تعالى للفسق، و

)١( المفردات في غريب القرآن: 38٢، أبو القاسم الحسين 
50٢هـــ(،  )ت:  األصفهانى  بالراغب  المعروف  محمد  بن 
بيروت،  المعرفة-  دار  عتياني،  خليل  محمد  تحقيق: 

ط/٤، ١٤٢6هـ- ٢005م.
)٢( سورة الكهف، من اآلية: 50.

 ،٢٧١  /٢ ثــار:  اآل مشكل  من  المختصر  من  المعتصر   )3(
يوسف بن موسى بن محمد، أبو المحاسن الحنفي )ت: 

803هـ(، عالم الكتب - بيروت.
)٤( روح المعاني: ١/ ٢١0، في تفسير القرآن العظيم والسبع 
المعالي  أبــو  الدين  شهاب  الفضل  أبــو  العالمة  المثاني: 
الثناء  ــي  أب بــن  محمد  بــن  اهلل  عبد  بــن  شــكــري  محمود 
التراث  إحياء  دار  هـــ(،   ١٢٧0 )ت:  البغدادي  لــوســي  األ

العربي - بيروت.

الفسَق:  إّنَ  وهــو  واحــد،  معنى  على   
ُّ

ــدل ت ها  أّنَ  
َّ

إال
الحدود  ز  وتجاو الحق،  ونهج  الطاعة  عن  الخروج 
التي حدها الشارع الكريم، من المروءة، والحياء، 

واإليمان، وغيرها. 
والعصيان،  للفسق،  هي  التي  المعاني  إّنَ  ثم 
اسم  الفسق  إذ  لإيمان؛  بمضادة  ليست  والظلم 

الخروج عن األمر)5(. 
بان  ن  بّيَ إذ  القشيري،  أشار  المعنى  هذا  إلى  و
ــقــال: هو  ي ــو الــخــارج عــن الــطــاعــة، و الــفــاســق: )ه
ألقى  الــذي  هو  يقال:  و الــمــروءة،  حد  عن  الخارج 

ُجلباب الحياء()6(.
ية للفسق ال تبعد عن  ى أّنَ المعاني اللغو كما أر
والخروج  االنسالخ  مؤداها  الن  الشرعية،  المعاني 
والمعاصي،  الذنوب  بارتكاب  الخير  واالبتعاد عن 
وهـــذه الــكــلــمــة تـــؤدي إلـــى هـــذا الــمــعــنــى، ال بل 
النسفي:  قال  المعنى.  نفس  يؤدي  مقلوبها  حتى 
ــقــال فسقت  ي ــروج مــن الــشــيء و ــخ ــفــســوق ال )وال
اذا  البيضة  الرطبة عن قشرها ومن مقلوبه فقست 
كسرتها واخرجت ما فيها ومن مقلوبه أيضًا قفست 
الشيء إذا أخرجته من يد مالكه مغتصبًا له عليه 

محمود،  بن  محمد  بن  محمد   ،3٤3  /١ التوحيد:   )5( 
أبو منصور الماتريدي )ت: 333هـ(، تحقيق: د. فتح اهلل 

ية. خليف، دار الجامعات المصرية - اإلسكندر
لطائف  الــمــســمــى:   ،٤3٩  /3 الــقــشــيــري:  تفسير   )6(
اإلشارات: عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري 

)ت: ٤65(، تحقيق: إبراهيم البسيوني، ط/3، مصر.
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ثم استعمل عن القصد بركوب الكبائر()١(. 
للحكم  واالصــطــالحــي  اللغوي  المعنى   :

ً
ثــالــثــا

الشرعي: 
المنع  اللغة:  فــي  وهــو  حكم،  جمع  األحــكــام: 
الــدابــة،  حكمة  اللجام:  سميت  ومنه  إلصـــالح، 
َها  ّنَ

َ
ِلَك أِل

َ
َيْت ِبذ ِة ُسّمِ اّبَ

َ
َزاُن َقَصَبٍة ِللّد َحَكَمُة: ِو

ْ
)َوال

َوِمْنُه  َوَنْحَوُه  ِجَماَح 
ْ
ال َتْمَنَعَها  ى  َحّتَ ِكِبَها  ِلَرا َها 

ُ
ل ِ

ّ
ل

َ
ُتذ

ْخاَلِق 
َ
أ ِمْن  َصاِحَبَها  َتْمَنُع  َها  ّنَ

َ
أِل ِحْكَمِة 

ْ
ال اْشِتَقاُق 

حكمة  فكل  الحكمة،  من  أعم  والحكم  الرذائل، 
ُجَل  الّرَ ْمُت 

َ
َوَحّك كل حكم حكمة.  وليس  حكم، 

ا: 
َ

َكذ ِفي  َم 
َ

َوَتَحّك ْيِه، 
َ
إل ُحْكَم 

ْ
ال ْضُت  َفّوَ ْشِديِد:  ِبالّتَ

َفَعَل َما َرآُه( )٢(.
 	 :

ً
والحكم اصطالحا

آخــر،  إلــى  علم  مــن  الحكم  تعريفات  تباينت 
الحكم  فهو  العقل،  طريق  عن  مثاًل  ثابتًا  كان  فما 
عن  كــان  إن  و ثنين،  اال نصف  كالواحد  العقلي، 
المبتدأ  نحو:  اللغوي،  الحكم  فهو  اللغة  طريق 

وحقائق  التنزيل  مــدارك   ،350  /3 النسفي:  تفسير   )١(
أبو البركات عبد اهلل بن أحمد بن محمود حافظ  يل:  التأو
الدين النسفي )ت: ٧١0هـ(، تحقيق: يوسف علي بديوي، 

دار الكلم الطيب، بيروت، ط/١، ١٤١٩ هـ - ١٩٩8م.
 ،١٤5  /١ الكبير:  الشرح  غريب  في  المنير  المصباح   )٢(
أحمد بن محمد الفيومي )ت: ٧٧0(، المكتبة العلمية- 
علي  الحسين  أبو   ،٩٢ للجرجاني:  والتعريفات  بيروت؛ 
الكتب  دار  )ت:8١6(،  الجرجاني  علي  بن  محمد  بن 
ص٩٢؛  ١٩83م:  ١٤03هـــــ-  ط/١،  ــيــروت،  ب العلمية- 
د.   ،85  /١ الفقهية:  ــفــاظ  ل واأل المصطلحات  ومعجم 

محمود عبد الرحمن عبد المنعم، دار الفضيلة.

الحكم  فهو  التجربة  طريق  عن  كــان  فــإن  مــرفــوع. 
إن كان  العادي، مثل: االسبرين مسكن للصداع. و

عن طريق الشرع فهو الحكم الشرعي)3(.
كــان عــن طــريــق الــشــرع،  والـــذي ُيهمنا هــو مــا 
اهلل  األصوليين: هو خطاب  الشرعي عند  فالحكم 
أو  قتضاء،  باال المكلفين  بأفعال  المتعلق  تعالى 
المكلف  أفعال  من  بأعم  أو  الوضع،  أو  التخيير، 
وضعًا، وهو الخطاب الوارد بكون الشيء سببًا، أو 

شرطًا، أو مانعًا، أو صحيحًا، أو فاسدًا)٤(. 
بالخطاب،  ثبت  ما  الفقهاء: هو  وفي اصطالح 

كالوجوب، والحرمة)5(. 
السبعة،  األحكام  الشرعية:  باألحكام  فالمراد 
والمحظور،  والمباح،  والمندوب،  الواجب،  وهي: 

والمكروه، والصحيح، والباطل. 

صول: 6/١، اإلمام 
ُ

)3( ينظر: غاية الوصول في شرح لب األ
دار  هـــ(،   ٩٢6 )ت:  األنــصــاري  أحمد  بن  محمد  بن  زكريا 
الكتب العربية الكبرى، مصطفى البابي الحلبي؛ ومعجم 

لفاظ الفقهية: ١/85. المصطلحات واأل
يح على التوضيح: ١/ ٢٢، وما بعدها،  )٤( ينظر: شرح التلو
العالمة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني )ت: ٧٩3 
هـ(، تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية- بيروت، 

ينظر: غاية الوصول: ١/6. ط/١، ١٤١6هـ= ١٩٩6م؛ و
الدر  على  المحتار  رد  ٢٢؛   /١ يح:  التلو شــرح  ينظر:   )5(
البن  عابدين،  ابــن  حاشية  المسمى:   ،3٧  /١ المختار: 
عابدين محمد بن أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن 
عمر الدمشقي الحنفي )ت: ١٢5٢ هـ(، دار الفكر- بيروت، 
ط/٢، ١٤١٢هـ- ١٩٩٢م؛ والدر المختار للحصكفي، الذي 

ير األبصار للتمرتاشي. هو شرح تنو
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معرفة  أي:  السبعة،  بهذه  العلم  هــو  فالفقه: 
والـــمـــنـــدوبـــات،  الـــواجـــبـــات،  أي:  ــهــا،  ــات ــي جــزئ
ــورات، والــمــكــروهــات،  ــظ ــح ــم ــمــبــاحــات، وال وال
كالعلم  الباطلة.  واألفــعــال  الصحيحة،  واألفــعــال 
وهذا  مندوب،  وهذا  واجٌب،  مثاًل  الفعل  هذا  بان 
مباح، وهذا محظور، وهذا مكروه، وهذا صحيح، 

وهذا باطل)١(. 
القاعدة  هو  الشرعي  فالحكم  هذا:  على  وبناًء 
المسائل،  من  مسألة  في  الشارع  عليها  نص  التي 
معين،  تكليف  فيها  يكون  أْن  اما  القاعدة  وهــذه 
الشرعي  الحكم  فتسمى:  والمحرم،  كالواجب، 
تكليف  أي  فيها  يــكــون  ال  أن  إمـــا  و التكليفي، 
معين،  فعل  على  البطالن  أو  بالصحة  كالحكم 

فيقال لها: الحكم الشرعي الوضعي)٢(. 
داعية  األحكام  وتعالى شرع هذه  واهلل سبحانه 
ــواع العبث  ــ إلـــى مــصــالــح الــعــبــاد، ومــانــعــة مــن أن
الحكمة  على  مبنية  شرعت  وكــذلــك  والــفــســاد، 
المستحسنة، وأيضا هي حكمة  والمعاني  البالغة 
لعرف  التأمِل  حّقَ  العاقل  تأملها  لو  بحيث  متقنة 

كذلك.  ها مما ينبغي أْن يكون  أّنَ

شمس   ،3/١ الحرمين:  إمام  رقــات  و شرح  العين  قرة   )١(
الرحمن  عبد  بــن  محمد  بــن  محمد  عــبــداهلل  ــو  أب الــديــن 
الرعيني  بــالــحــطــاب  الــمــعــروف  الــمــغــربــي،  الــطــرابــلــســي 

المالكي )ت: ٩5٤ هـ(.
؛   3/١ الحرمين:  إمــام  رقــات  و شرح  العين  قرة  ينظر:   )٢(
األوقــاف  زارة  و موقع  على  منشور   ،٢/١ والشريعة:  الفقه 

والشؤون السعودية.

عرضنا  خـــالل  مــن  عليه  سنتعرف  مــا  ــذا  وهـ
للمسائل الفقهية التي سنتناولها في هذا البحث 

بإذن اهلل تعالى. 
المبحث الثاني:	 
صالة الجنازة على الفاسق	 

المسألة  هذه  تفصيل  غمار  في  الخوض  قبل 
وآراء الفقهاء -رحمهم اهلل تعالى- فيها، أوّدُ القول: 
يقفوا  أْن  والعلماء  الباحثين  على  يصعب  قد  انه 
راء حكم معين،  و الحكيم من  الشارع  على قصد 
بوسعهم  مــا  فيعملوا  معينة،  شــرعــيــة  قضية  أو 
يذكرون  ثم  والتفكير،  البحث  أجل  من  جهد   من 
 ما ينقدح في عقولهم من نتائج ذلك الجهد، ولكنهم 
حكمة  في  يبحثون  وهــم  العناء  ذلــك  يجدون  ال 
القاصي  يكاد  بــل  الميت،  على  الــصــالة  تشريع 
الــبــيــان صدر  يـــدرك ذلـــك؛ ألّنَ  يــعــرف و ــي  ــدان وال
أهم  الميت  على  فالصالة  الحكيم،  الشارع   من 
هديه  وكــان  لــه،  شفاعة  ــهــا  ألّنَ بالميت؛  يفعل  مــا 
لهدي  مخالفًا  الــهــدي،  كمل  أ الجنائز  في   �
تبارك  العبودية هلل  إقامة  مم، مشتماًل على 

ُ
األ سائر 

كمل األحوال وعلى اإلحسان للميت  وتعالى على أ
من  مــعــاده،  يـــوم  و قــبــره  فــي  ينفعه  بما  ومعاملته 
تعالى،  اهلل  إلى  وتجهيز  وتطهير،  وتلقين،  عيادة، 
على  صفوفًا  فيقفون  وأفضلها،  أحواله  أحسن  إلى 
يصلون  يثنون عليه، و جنازته يحمدون اهلل تعالى و
على نبيه � يسألون اهلل تعالى للميت المغفرة 
كان هذا الميت بغض النظر  ز أيا  والرحمة والتجاو
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عــن ذنــوبــه ومــعــاصــيــه، ثــم على قــبــره يــســألــون له 
التثبيت، ثم الزيارة إلى قبره والدعاء له كما يتعهد 

الحي صاحبه في الدنيا واإلحسان إليه.
بين  خــالف  ال  فــنــقــول:  مسألتنا،  إلــى  ونــعــود 
فقهائنا -رحمهم اهلل تعالى- أّنَ الواجب علينا في 
حق الميت المسلم إن كان بالغًا غسله، وتكفينه، 
والصالة عليه، ودفنه ما لم يكن شهيدًا قد قتل في 
تفاق)١(. أما بالنسبة إلى  ُل باال ه ال ُيغّسَ المعركة؛ فإّنَ
وهو  أحدهم  مات  إذا  وفساقهم  المسلمين  ُعصاة 

على حاله هل ُيصلى عليه أو ال؟ 
حصل خالف بين الفقهاء -رحمهم اهلل تعالى- 

على مذهبين: 
كل  على  الصالة  بجواز  قالوا  األول:  المذهب 
أو غيره،  فــي حـــّدٍ  ُقــتــَل  فــاجــر، ســـواء  أو  بـــّرٍ  مسلم 

بن  محمد  بكر  أبو   ٤٤  /١ المنذر:  البن  اإلجماع  ينظر:   )١(
تحقيق:  هـ(،   3١٩ )ت:  النيسابوري  المنذر  ابن  إبراهيم 
٢00٤م.؛  ١٤٢5هـــ-  ط/١،  المسلم،  دار  المنعم،  عبد  فؤاد 
مراتب اإلجماع: ١/ 3٤ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد 
العلمية-  الكتب  دار  هـ(،   ٤56 )ت:  األندلسي  حزم  ابن 
بعدها،  ومــا   ١٧6  /١ العلماء:  ئــمــة  األ اخــتــالف  بــيــروت؛ 
يحيى بن ُهَبْيَرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانّي، أبو 
المظفر، عون الدين )ت: 560هـ(، المحقق: السيد يوسف 
 - ١٤٢3هـــ  ط/١،  لبنان،   - العلمية  الكتب  دار  أحمد، 
زارة  يتية: ١6/ 3٧ و ينظر: الموسوعة الفقهية الكو ٢00٢م؛ و
يتية، دار ذات السالسل-  األوقاف والشؤون اإلسالمية الكو
وما   ١508  /٢ وأدلــتــه:  اإلســالمــي  الفقه  ط/٢؛  يت،  الكو
وأهــّم  ة  المذهبّيَ واآلراء  ة  رعّيَ الّشَ ة 

ّ
لأدل امل  لّشَ بعدها؛ 

ة وتخريجها: أ.  ّيَ بو ة وتحقيق األحاديث الّنَ ات الفقهّيَ ّيَ ظر الّنَ
َحْيِلّي، ط/٤، دار الفكر - دمشق. د. َوْهَبة بن مصطفى الّزُ

كان أو  نثى، حرًا 
ُ
كان أو أ كبيرًا، ذكرا  كان أو  صغيرًا 

يصلي عليهم اإلمام أو غيره، ولو أنه - أي:  عبدًا، و
الميت- شّرُ من على ظهر األرض إذا مات مسلما. 
وهو قول: سفيان، وابن أبي ليلى، وعطاء، وقتادة، 
العلماء  جمهور  ذهــب  إلــيــه  و ديــنــار.  بــن  وعــمــرو 
والحنابلة،  والشافعية،  والمالكية،  الحنفية،  من 

والزيدية، والظاهرية)٢(. 

برهان  المعالي  أبو  البرهاني: ٢/ ١٧٧  المحيط  ينظر:   )٢(
َمــاَزَة  بن  عمر  بن  العزيز  عبد  بن  أحمد  بن  محمود  الدين 
الكريم  عبد  6١6هـــ(،تــحــقــيــق:  )ت:  الحنفي  البخاري 
الطبعة  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الجندي،  سامي 
األولى، ١٤٢٤ هـ - ٢00٤ م ؛ المدونة: ١/ ٢5٤ اإلمام مالك بن 
المدني )ت: ١٧٩هـ(،  األصبحي  بن عامر  مالك  بن  أنس 
١٩٩٤م؛   - ١٤١5هـــ  ط/١،  العلمية-بيروت،  الكتب  دار 
)أقرب  المسمى  الدردير  للشيخ   56٩  /١ الصغير:  الشرح 
السالك  بلغة  وعليه  مالك(،  اإلمــام  لمذهب  المسالك 
أبو  الــصــاوي(:  بـ)حاشية  الــمــعــروف  المسالك،  قـــرب  أل
العباس أحمد بن محمد الخلوتي المالكي )ت:١٢٤١هـ(، 
 ،٤٧  /٧ للنووي:  مسلم  صحيح  شــرح  ؛  المعارف  دار 
المجموع:  ط/٢؛  بــيــروت،  العربي-  الــتــراث  إحــيــاء  دار 
النووي  الدين بن شرف  زكريا محيي  أبي  5/ ٢65 لإمام 
الفكر،  دار  مطرجي،  محمود  د.  تحقيق  ـــ(،  6٧6هـ )ت 
١٤٢5هـــ-٢005م، مع تكملة السبكي والمطيعي ؛ المغني 
ابن  أحمد  بن  عبداهلل  الدين  موفق   508/3 قدامة:  البــن 
المقدسي )ت: 6٢0 هـ(، تحقيق: عبداهلل بن عبد  قدامة 
عالم  دار  الحلو،  محمد  الفتاح  وعبد  التركي،  المحسن 
مطالب  ؛  ١٩٩٧م  ١٤١٧هــــ-  ط/3،  الــريــاض،  الكتب- 
مصطفى   8٧٤  /١ المنتهى:  غاية  شــرح  في  النهى  أولــي 
ثم  مولدا  الرحيبانى  شهرة،  السيوطي  عبده  بن  سعد  بن 
اإلسالمي،  المكتب  ١٢٤3هـــ(،  )ت:  الحنبلي  الدمشقي 
ط/٢، ١٤١5هـ - ١٩٩٤م؛ نيل األوطار: 8٤/٤ لإمام محمد 
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يصلي على  قال اإلمام برهان الدين البخاري: )و
تعالى:  قوله  لدليل  ــوالدة(،  ال بعد  مات  مسلم   كل 

﴿ ڻ ڻ ﴾)١()٢( (.
مسلم  كل  على  )والصالة  الغزالي:  اإلمام  وقال 

ليس بشهيد()3(.
)من  قوله:  أحمد  اإلمــام  عن  قدامة  ابــن  ى  رو و
عليه  نصلي  بصالتنا،  وصلى  قبلتنا،  استقبل 

وندفنه()٤(.
عليكم  واجبة  )والصالة  المناوي:  اإلمام  وقال 
إن عمل  كان أو فاجرًا، و كل مسلم يموت برًا  على 

الكبائر()5(.
إلى  العلماء  جمهور  عن  الشوكاني  اإلمام  ونقل 

أنه ُيصلى على الفاسق)6(. 

؛  بيروت  الجيل-  دار  ١٢55هــــ(،  )ت  الشوكاني  علي  بن 
المحلى البن حزم: 3/ 3٩٩ وما بعدها، أبو محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري )ت: 

٤56هـ(، دار الفكر - بيروت.
)١( سورة التوبة، من اآلية: ١03.

)٢( المحيط البرهاني: ٢/ ١8٤.
 ،3٧5  /٢ الــغــزالــي:  لــإمــام  المذهب  فــي  الوسيط   )3(
دار  هـــ(،   505 )ت:  الغزالي  محمد  بــن  محمد  حامد  أبــو 

السالم- القاهرة، ط/١، ١٤١٧هـ.
يصلى عل سائر  )٤( المغني البن قدامة: 3/ 508، باب و

المسلمين من أهل الكبائر.
المدعو  محمد  الدين  ين  ز  ،٤8٢  /3 القدير:  فيض   )5(
)ت:  المناوي  علي  بن  العارفين  تــاج  بن  الـــرؤوف  بعبد 
 - ١٤١5هـ  ط/١،  -بيروت،  العلمية  الكتب  دار  ١03١هـــ(، 

١٩٩٤م.
)6( نيل األوطار: ٤/ 8٤.

واستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 
گ  گ  ﴿ک  تعالى:  بقوله   -١

گ گ ﴾)٧(.

وقوله تعالى: ﴿ ۈ ٴۇ ۋ  ﴾)8(.
وجه الداللة: 	 

أي: قلوبهم متحدة بعضهم للبعض في التواد 
والتحاب والتعاطف، وهم اخوة في الدين والحرمة 
من  أثبت  الدين  اخوة  قيل:  ولهذا  النسب،  في  ال 
بمخالفة  تنقطع  النسب  خوة 

ُ
أ فإّنَ  النسب؛  اخوة 

النسب.  بمخالفة  تنقطع  ال  الدين  خــوة 
ُ
وأ الدين، 

قال العالمة القرطبي: وهذه اآلية والتي قبلها دليل 
على أّنَ البغي ال يزيل اسم اإليمان؛ ألّنَ اهلل تعالى 

كونهم باغين)٩(.  سماهم اخوة مؤمنين، مع 
وألن الفاسق ألحوج الناس إلى الدعاء من قبل 

اخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم)١0(. 
٢-بعموم أمر النبي � في حديث أبي هريرة 

رضي اهلل عنه: »صلوا على صاحبكم«)١١(.
وجه الداللة من الحديث: 	 

أمر رسول اهلل � بالصالة على الجنازة واألمر 
بل  الميت،  على  بالصالة  للوجوب  حضرته  من 

)٧( سورة التوبة، من اآلية: ٧١.
)8( سورة الحجرات، من اآلية: ١0.

)٩( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي: ١6/ 3٢3.
)١0( ينظر: المحلى البن حزم: 3/ 3٩٩.

النووي: ١١/ 60، باب من ترك  )١١( صحيح مسلم بشرح 
الحجاج  بــن  مسلم  لــإمــام   ،)١6١٩( رقــم  فلورثته،   

ً
ــاال م

النيسابوري، ط/٢، دار إحياء التراث العربي- بيروت.
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َّ

إال إله  ال  يقول  و القبلة،  أهل  من  ميت  كل  وعلى 
كان فاسقًا غير محمود الحال)١(.  إن  اهلل، و

قال الشوكاني: )وفيه جواز الصالة على العصاة 
اق()٢(.  والُفّسَ

خرى وآثارًا عن بعض 
ُ
أ رود أدلة  يعضد ذلك و و

ذهب  ما  صحة  مفادها  حزم،  ابن  رواهــا  التابعين 
إليه الجمهور، منها: 

ال  قال:  قال: )صل على من  قتادة  ما روي عن 
إله إال اهلل، فإن كان رجل سوء جدا فقل: اللهم اغفر 
للمسلمين، والمسلمات، والمؤمنين، والمؤمنات 
الصالة  اجتنب  العلم  أهــل  من  أحــدا  أعلم  ما   -

على من قال: ال إله إال اهلل()3(.
وعن عطاء قال: )ال أدع الصالة على من قال: 

 اهلل()٤(.
َّ

ال إله إال
بإسناده  الــخــالل،  قــدامــة عــن  ابــن  رواه  ــا  3-م
قباء  إلى  النبي �  خرج  )أن  أبي شميلة،  عن 
على  جنازة  يحملون  األنصار  من  رهط  فاستقبله 
ل  باب، فقال النبي �: ما هذا؟ قالوا: مملوك آل
إال  إله  كان يشهد أن ال  أ أمره. قال:  كان من  فالن، 

)١( ينظر: العناية شرح الهداية: ١١6/٢، محمد بن محمد 
كمل الدين البابرتي )ت٧86هـ( على الهداية  بن محمود أ
صحيح  شــرح  ؛  ط(  ت  ــدون  )ب الفكر،  دار  للمرغيناني، 
مسلم للنووي: 60/١١؛ نيل األوطار: ٤/ 8٤؛ المحلى البن 

حزم: 3/ 3٩٩.
)٢( نيل األوطار للشوكاني: ٤/ 8٤.

)3( المحلى البن حزم: 3/ 3٩٩ وما بعدها.
)٤( المصدر نفسه.

اهلل؟ قالوا: نعم، ولكنه كان وكان. فقال لهم: أما كان 
لهم:  فقال  يــدع.  و يصلي  كان  قد  فقالوا:  يصلي؟ 
ارجعوا به، فغسلوه، وكفنوه، وصلوا عليه، وادفنوه، 
تحول  المالئكة  كــادت  لقد  بيده،  نفسي   والــذي 

بينه(()5(. بيني و
ابن  رواه  ــذي  ال ــر  ث األ هــذا  مــن  لنا  يظهر  والـــذي 
قدامة، والذي لم تتضح لنا مدى صحته إّنَ فعل 
كان يحمله جماعة األنصار رضي اهلل  العبد الذي 
لم  هم  ألّنَ الحال؛  محمود  غير  أنه  على  يدل  عنهم 
يثنوا عليه خيرًا عندما سألهم رسول اهلل �، وانه 
كان   أنه 

َّ
يدع وهذا فعل أهل الفسق إال كان يصلي و

 � المصطفى  فأمرهم  اهلل،   
َّ

إال إله  ال  أْن  يشهد 
 

َّ
بغسله وتكفينه والصالة عليه، ومن ثم دفنه فدل

على جواز الصالة على الفاسق. 
الصالة على  بعدم جواز  قالوا  الثاني:  المذهب 

الفاسق. 
زاعــي،  واألو العزيز،  عبد  بن  عمر  ذهب  إليه  و
فقالوا: الــِعــتــرة،  إلــى  الشوكاني  ونسبه   والمجد، 
يــاًل.  تــأو وال  يحًا  تصر ال  الــفــاســق  على  يصلى  ال 
ووافقهم الحنفية بعدم الصالة على البغاة وقطاع 
بعدم  قــالــوا  انــمــا  الحنفية  أّنَ   

َّ
إال ايــضــا،  الــطــرق 

قتلوا  إذا  اما  الحرب،  في  قتلوا  إذا  عليهم  الصالة 
زارها أو أخذهم اإلمام ثم  بعدما وضعت الحرب أو

)5( المغني البن قدامة: 3/ 508.
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قتلهم ُصلي عليهم)١(. 
استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 

 :
َ

رد َعْن ِسَماٍك، َعْن َجاِبِر ْبِن َسُمَرَة، َقال ١- بما و
ِبَمَشاِقَص)2(،  َنْفَسُه  َقَتَل  ِبَرُجٍل   � ِبّيُ  الّنَ ِتــَي 

ُ
»أ

ْيِه«)3(.
َ
ْم ُيَصّلِ َعل

َ
ل

َ
ف

َخاِلٍد  ْبِن  ْيِد  َز َعْن  َعْمَرَة،  ِبي 
َ
أ َعْن  رد  و وبما   -٢

اهلِل   
ُ

َرُسول  
َ

َفَقال ِبَخْيَبَر،  َرُجٌل  َماَت   :
َ

َقال الجهني، 
َسِبيِل  ِفي   

َ
َغــّل ــُه 

َ
ِإّن َصاِحِبُكْم  ى 

َ
َعل ــوا 

ُّ
»َصــل  :�

ْشَنا َمَتاَعُه َفَوَجْدَنا ِفيِه َخَرًزا ِمْن َخَرِز َيُهوَد  اهلِل«، َفَفّتَ

)١( ينظر: بدائع الصنائع: ١/ 3١١، العالمة عالء الدين أبي 
العلماء  بملك  الملقب  الحنفي  الكاساني  سعود  بن  بكر 
١٤06هــــ-  بــيــروت،  العلمية-  الكتب  دار  ـــ(  58٧هـ )ت 
 /١ الملوك:  تحفة  ١8٤؛   /٢ البرهاني:  المحيط  ؛  ١٩86م 
ين الدين  ١١٤ في فقه مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان: ز
الحنفي  الــقــادر  عبد  بن  بكر  أبــي  بن  محمد  اهلل  عبد  أبــو 
الرازي )ت: 666هـ(، المحقق: د. عبد اهلل نذير أحمد، دار 
صحيح  شرح  ١٤١٧؛  ط/١،  بيروت،   - اإلسالمية  البشائر 
زاد  شرح  المربع  الــروض  حاشية  ٤٧؛   /٧ للنووي:  مسلم 
قاسم  بــن  محمد  بــن  الرحمن  عبد   ١0٤  /3 المستقنع: 
العاصمي الحنبلي النجدي )ت: ١3٩٢هـ(، ط/١، ١3٩٧ 
ينظر: بستان األحبار مختصر نيل  هـ؛ نيل األوطار: ٤/ 8٤؛ و
األوطار: ١/ ٤٩6 فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد 
المبارك الحريملي النجدي )ت: ١3٧6هـ(، دار إشبيليا 

يع، الرياض، ط/١، ١٤١٩ هـ - ١٩٩8 م. للنشر والتوز
بكسر  ِمْشَقص:  واحدها  عــراض  سهام  المشاقص:   )٢(
صحيح  على  النووي  شــرح  ينظر:  الــقــاف،.  وفتح  الميم 

مسلم: ٧/ ٤٧.
ترك  بــاب   ،٤٧  /٧ ــنــووي:  ال بشرح  مسلم  صحيح   )3(

الصالة على القاتل نفسه رقم ٩٧8.

َما ُيَساِوي ِدْرَهَمْيِن)٤(. 
وجه الداللة:	 

عن  االول  الحديث  في   � النبي  امتناع  إّنَ 
زرًا  الصالة على الذي قتل نفسه والذي يعد أعظم و
الصالة  الثاني  الحديث  في  وتركه  غيره،  قاتل  من 
من  كل  على  يصلي  ال  أنه  على  دليل  الغال  على 
مات على معصية ظاهرة بال توبة، وهو � اإلمام 
األعظم، وما ثبت في حقه � ثبت في حق غيره 
عدم  واألصــل  اختصاصه،  على  دليل  يقم  لم  ما 

الخصوصية)5(. 
جيب: 	 

ُ
وأ

قاتل  على  الصالة  عن   � النبي  امتناع  إّنَ 
نفسه والغال ولم يصّلِ عليهما بنفسه انما هو زجر 
الصالة  الفعل ال لكون  بهذا  تيان  اإل ألمثالهما عن 
الكرام  الصحابة  أمر  أنه  بدليل  عليهما،  تصح  ال 
الصالة  تكن  لم  ولو  بالصالة،  عنهم-  اهلل  -رضي 

جائزة لما أمرهم � بالصالة عليه. 

)٤( سنن النسائي: ١/ 636، رقم )٢086( المسمى: السنن 
الكبرى، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي )ت: 
البنداري، وسيد  الغفار سليمان  تحقيق: عبد  هـ(،   303
١٩٩١م؛  بــيــروت،  العلمية-  الكتب  دار  حسن،  كسروي 
عبد  بن  الحق  عبد   ،5٢٢  /٢ الكبرى:  الشرعية  األحكام 
إبراهيم  بــن  سعيد  بــن  الحسين  بــن  عــبــداهلل  بــن  الرحمن 
)ت:  الخراط  بابن  المعروف  اإلشبيلي  األندلسي  األزدي 
مكتبة  عكاشة،  حسين  عــبــداهلل  أبــو  تحقيق:  هـــ(،   58١

الرشد، السعودية، الرباط، ط/١، ١٤٢٢هـ- ٢00١م.
األوطــار  نيل  ١0١؛   /3 المربع:  ــروض  ال حاشية  ينظر:   )5(

للشوكاني: ٤/ 8٤ وما بعدها؛ بستان األحبار: ١/ ٤٩6.
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بالنسبة  النسائي  روايــة  في  جــاء  ما  هــذا  يد  يؤ
صلي عليه«)١(.

ُ
لقاتل نفسه، قوله �: »أما أنا فال أ

وايضا مجرد الترك لو فرض انه لم يصّلِ عليه هو 
وال غيره ال يدل على الحرمة المدعاة)٢(. 

 :� وقوله   ،
َ

غــّل للذي  بالنسبة  الحال  وكــذا 
الذي  المديون  كحال  »صلوا على صاحبكم« هو 
كما  عليه  ليصلي   � اهلل  رســول  إلــى  به  جــيء 
 � ِبّيَ  الّنَ ّنَ 

َ
أ ِبــيــِه، 

َ
أ َعــْن  قتادة  أبي  حديث  في 

وا 
ُّ
ِبّيُ �: »َصل  الّنَ

َ
ْيِه، َفَقال

َ
َي َعل ِ

ّ
ِتَي ِبَرُجٍل ِلُيَصل

ُ
أ

ُبو َقَتاَدَة: ُهَو 
َ
أ  

َ
ْيِه َدْيًنا«، َقال

َ
 َعل

َ
ِإّن

َ
ى َصاِحِبُكْم، ف

َ
َعل

: ِبالَوَفاِء، 
َ

 اهلِل �: )ِبالَوَفاِء(، َقال
ُ

 َرُسول
َ

ّيَ َفَقال
َ
َعل

ْيِه)3(.
َ
ى َعل

َّ
َفَصل

 
َ

ّنَ َرُسول
َ
ْيَرَة، أ ِبي ُهَر

َ
رد َعْن أ يعضده ايضا ما و و

ْيُن، 
َ

الّد ْيِه 
َ
ِت َعل َمّيِ

ْ
ال ُجِل  ِبالّرَ ُيْؤَتى  َكاَن  اهلِل �، 

َث  ُحّدِ َفِإْن  َقَضاٍء؟(  ِمْن  ِلَدْيِنِه  َتَرَك  )َهْل   :
ُ

ل
َ
َفَيْسأ

)١( سنن النسائي: ١/ 638 رقم )٢0٩١( باب ترك الصالة 
على من قتل نفسه.

صحيح  شرح  8٤؛   /٤ للشوكاني:  األوطــار  نيل  ينظر:   )٢(
مسلم للنووي: ٧/ ٤٧.

رقـم   ،38١  /3 الترمـذي:  لسـنن  الصحيـح  الجامـع   )3(
)١06٩( بـاب مـا جـاء فـي الصـالة علـى المديـون: محمـد 
بـن عيسـى أبـو عيسـى الترمـذي السـلمي )ت: ٢٧٩ هــ(، 
كر، دار إحيـاء التـراث العربـي-  تحقيـق: أحمـد محمـد شـا
مسـند  صحيـح؛  حسـن  حديـث  الترمـذي:  قـال  بيـروت. 
ماجـه:  ابـن  سـنن  )٧88(؛  رقـم   ،508  /١ أحمـد:  اإلمـام 
ينـي  80٤/٢ رقـم )٢٤0٧(، ابـن ماجـه محمـد بـن يزيـد القزو
دار  الباقـي،  عبـد  فـؤاد  محمـد  تحقيـق:  ٢٧3هــ(،  )ت: 

بيـروت.  - الفكـر 

ى 
َ
َعل وا 

ُّ
)َصل  :

َ
َقال  ،

َّ
ِإال َو ْيِه، 

َ
َعل ى 

َّ
َصل َوَفاًء،  َتَرَك  ُه  ّنَ

َ
أ

َصاِحِبُكْم()٤(.
كل هذا يدل على أّنَ ترك النبي � الصالة في 
أول األمر على من عليه دين زجرًا لهم عن التساهل 
في االستدانة وعن اهمال وفائه، وليحرض الناس 
على قضاء الدين في حياتهم والتوصل إلى البراءة 
فتح  فلما   � النبي  صــالة  تفونهم  لئال  منها، 
لم  من  دين  يقضي  و عليهم  يصلي  عاد  عليه  اهلل 
من  بالمؤمنين  أولى  �:)أنــا  فقال  وفــاًء  يخلف 
قضاؤه)5(،  فعلّيَ  دين  وعليه  توفي  فمن  أنفسهم، 

ومن ترك ماال فهو لورثته)6()٧((.
»صـــلـــوا على  فــقــولــه �:  كــلــه  وبــعــد هــــذا 
ــوب الـــصـــالة على  ــ ــدل عــلــى وجـ ــ صــاحــبــكــم« ي
العصاة،  سائر  وعلى  عليهما  فيصلى  الميت، 
حدا  أو  قصاصا  والمقتول  خمر،  وشارب  كسارق، 
كما ذهب إلى هذا جمهور العلماء، وانه  أو نحوه، 

 فلورثته، 
ً

)٤( صحيح مسلم: 3/ ١٢3٧، باب من ترك ماال
برقم )١6١٩(.

)5( بالنسبة لقضاء الدين عن الميت من قبل رسول اهلل 

كان يقضيه من  �، قال اإلمام النووي: قيل: انه � 
نفسه،  مال  خالص  من  وقيل:  المسلمين،  مصالح  مال 

كان هذا القضاء واجبا عليه � وقيل: تبرع منه  وقيل: 

�. ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي: ١١/ 60.
ترك  باب من   ،60  /١١ النووي:  بشرح  )6( صحيح مسلم 

 فلورثته، رقم )١6١٩(.
ً
ماال

)٧( ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي: ١١/ 60 و ٧/ ٤٧.
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أحق  وهم  واألسلمي،  الغامدية  على  صلى   �
بالشفاعة وأحوج إليها)١(. 

ــووي: )قـــال الــقــاضــي: مذهب  ــن ــال اإلمـــام ال ق
ومحدود  مسلم  كــل  على  الــصــالة  كافة  العلماء 

ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنى()٢(. 
يــد هــذا ايــضــا- اعــنــي: الــصــالة على أهل  يــؤ و
بعض  عن  ــات  رواي من  حزم  ابن  نقله  ما  الكبائر- 

الصحابة والتابعين منها: 
فقد روي عن ابن مسعود رضي اهلل عنه انه سئل 
كان  لو  فقال:  عليه؟  أيصلى  نفسه  قتل  رجل  عن 

يعقل ما قتل نفسه)3(. 
ليس  وأمثاله  فعل هذا  أّنَ  اهلل عنه  فبّين رضي 
فعل  مــن  ليس  فعله  والـــذي  الــعــقــالء،  فعل  مــن 
العقالء هو بأمس الحاجة إلى أْن يقف المسلمون 
اهلل  لعل  له  والشفاعة  بالدعاء  بجنبه  الصالحون 
اإلمــام  قــال  يــتــركــوه.  أْن  ال  عنه  ز  يتجاو أْن  تعالى 
مذ  فيكم  مات  )ما  نفسه:  قتل  رجل  في  الشعبي 

كذا وكذا أحوج إلى استغفاركم منه( )٤(. 
الترجيح: 	 

من خالل ما تقدم من عرض لأدلة ومناقشتها 

)١( ينظر: شرح صحيح مسلم للنووي: ١١/ 60 و ٧/ ٤٧؛ 
حاشية الروض المربع: 3/ ١0٤؛ نيل األوطار: ٤/ 8٤؛ بستان 

األحبار: ١/ ٤٩6.
)٢(  شرح صحيح مسلم للنووي: ٧/ ٤٧.

)3( المحلى البن حزم: 3/ ٤0١- ٤0٢.
)٤( المصدر نفسه.

هــذه  فــي  ــح  ــراج ال أّنَ  واضــحــا  تبين  للمذهبين 
جمهور  مــذهــب  االول،  الــمــذهــب  هــو  الــمــســألــة 
العلماء القائلين بجواز الصالة على كل مسلم مات 
 اهلل، لأدلة 

َّ
من أهل القبلة ممن شهدوا أْن ال إله إال

إليه،  ذهبوا  ما  يد  تؤ التي  والصريحة  الصحيحة 
أهل  على  الصالة  جــواز  بعدم  للقائلين  يكن  ولــم 
الفسق من األدلة ما يمكن أْن يعتبر لالعتماد عليه 
صاحبكم«،  على  »صلوا   :� قوله  ظاهر  سوى 
وان  إليه،  ذهبوا  فيما  يسعفهم  لم  أنه  تبين  والذي 
إن  و المسلمين،  كافة  على  الصالة  هو  المعتمد 
يكال  و عليه  فيصلى  نفسه،  على  أحدهم  أسرف 
إن شاء غفر له،  امره إلى اهلل تعالى، إن شاء عذبه و
بالنصوص  عباده  على  بالصالة  مأمورون  ونحن 
وهو  سيئا  ظاهره  المسلم  يكون  فقد  الصحيحة 
فــي لحظاته  الــتــوبــة  عــنــد اهلل حــســن، وحــصــلــت 

األخيرة وغفر اهلل له ذنوبه. 
أبي  عن  وكيع  طريق  ومن  حــزم:  ابن  ى  رو فقد 
الباهلي:  أمامة  ألبــي  قلت  غالب  أبــي  عن  هــالل 
نعم،  قــال:  عليه؟  أيصلى  الخمر،  يشرب  الرجل 
لعله اضطجع مرة على فراشه فقال: ال إله إال اهلل، 
فغفر له؟)5( فيصلى على من مات من أهل القبلة؛ 
إن  كان من أهل الخير فهي له نور على نور، و فإن 
فقد صح عن  له شفاعة،  فالصالة  كان غير ذلك 
سيدنا الحسن أنه قال: )يصلى على من قال ال إله 

ثار البن حزم: 3/ ٤0١. )5( المحلى باآل
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إال اهلل وصلى إلى القبلة، إنما هي شفاعة()١(. واهلل 
تعالى أعلم ..

المبحث الثالث	 
الــصــيــام 	  مــســائــل  فــي  المتعلقة  األحـــكـــام 

بالنسبة للفاسق
ولى: 	 

ُ
المسألة األ

ل)2( من قبل الفاسق:	  اإلخبار برؤية الهال
بعض  توقيت  ارتباط  يقتضيه  أمر  الهالل  ية  رؤ
في  يجدوا  أْن  للمسلمين  فيشرع  بها،  العبادات 
شعبان،  من  الثالثين  ليلة  ذلك  كد  يتأ و طلبها، 
لمعرفة دخول رمضان، وليلة الثالثين من رمضان 
الثالثين  وليلة  شـــوال،  ودخـــول  نهايته،  لمعرفة 
فهذه  الحجة.  ذي  ابتداء  لمعرفة  القعدة  ذي  من 
األشهر الثالثة يتعلق بها ركنان من أركان اإلسالم، 
الفطر وعيد  هما: الصيام، والحج، ولتحديد عيد 

األضحى. 
كما  ية،  الرؤ النبي � على طلب   

َ
وقد حّث

اهلل  رضي  هريرة  أبي  فعن  الشريف،  الحديث  في 
ُغّبي  فإن  لرؤيته،  وأفطروا  لرؤيته  »صوموا  قال:  عنه 

ثين«)3(.  كملوا عدة شعبان ثال عليكم فأ

)١( المصدر نفسه.
بعد غروب  بالعين  الهالل: مشاهدته  ية  برؤ المقصود   )٢(
ممن  السابق  الشهر  من  والعشرين  التاسع  اليوم  شمس 
يته.  برؤ الشهر  دخول  فيثبت  شهادته،  وتقبل  خبره  يعتد 

يتية: ٢3/ ٢٢١. ينظر: الموسوعة الكو

البخاري: ٢/ 6٧٤، باب قول النبي �  )3( صحيح 

بهذا فال خالف بين الفقهاء رحمهم اهلل تعالى  و
أو  الهالل،  ية  برؤ يجب  رمضان  شهر  صوم  أّنَ  في 
ية، وخلّو  إكمال شعبان ثالثين يومًا عند عدم الرؤ

ية)٤(.  المطلع عن حائل يمنع الرؤ
العدل  ية  رؤ قبول  على  أْيًضا  بينهم  خالف  وال 
في  بينهم  اخــتــالف  على  الــهــالل  يــة  بــرؤ أخبر  إذا 
وشـــروط  تفصيالت  فللفقهاء  ــدد،  ــع ال ــراط  ــت اش
لسنا بصددها. لكنهم متفقون على قبول شهادة 
الــعــدلــيــن مــن الـــرجـــال. قـــال الــخــطــابــي: ال أعلم 
اختالفًا في أّنَ شهادة الرجلين العدلين مقبولة في 

ية الهالل)٤(. رؤ

إذا رأيتموه فأفطروا، برقم )١8١0(؛  إذا رأيتم الهالل فصوموا و
ية  صحيح مسلم: ٢/ ٧6٢، باب وجوب صوم رمضان لرؤ

يته، برقم )١08١(. الهالل والفطر لرؤ
ئمة العلماء:  )٤( ينظر: مراتب اإلجماع: ١/ ٤0؛ اختالف األ
يتية:  ١/ ٢30؛ المغني البن قدامة: ٤/ 3٢٩؛ الموسوعة الكو

.١8 /٢8
 ،3٧3  /6 المعبود:  وعــون  السابقة؛  المصادر  ينظر:   )٤(
عبد  ــو  أب أمــيــر،  بــن  أشـــرف  محمد  داود،  ــي  أب سنن  شــرح 
١3٢٩هــــ(،  )ت:  ــادي  آب العظيم  الحق،  شــرف  الرحمن، 
دار الكتب العلمية - بيروت، ط/٢، ١٤١5هـ. هذا وتجدر 

اإلشارة إلى أّنَ صيام رمضان يجب بأحد خمسة أشياء: 
يته  االول: اما أْن ُيرى الهالل، أو ُيخبر اإلمام أنه قد ثبتت رؤ

عنده. 
ية  يته، أو عن الناس أنهم رأوه رؤ الثاني: أْن ُيخبر العدل برؤ

عامة. 
ية  برؤ صاموا  أنهم  بلد  أهــل  عن  العدل  يخبر  أْن  الثالث: 

ية عند قاضيهم. عامة، أو بثبوت رؤ
الرابع: أْن يخبر شاهدان عدالن أنهما قد رأياه.

موضع  في  عــدل  واحــد  شاهد  بذلك  يخبر  أْن  الخامس: 



١2٠
»تأثير الفسق في األحكام الشرعية مسائل العبادات )القسم الثاني(«

 د. تغريد محمد صالح - ماجد حامد حرز الشيحاوي

ية  برؤ أخبر  إذا  الفاسق  خبر  إلــى  بالنسبة  أمــا 
يته عند الفقهاء أو ال؟ الهالل، هل يعتد برؤ

ــَن اخــتــالف الــفــقــهــاء فــي هــذه  ــّيـ بـ
ُ
أ وقــبــل أْن 

يدّي  بين  فيما  أجد  لم  ــي  أّنَ اإلشــارة  أوّدُ  المسألة، 
ــوال الــفــقــهــاء عــلــى قــبــول شــهــادة الفاسق  ــ مــن أق
ــام  ــوى اإلمـ يــة الـــهـــالل، سـ ــمــفــرده إذا شــهــد بــرؤ ب
الشاهد  شهادة  قبل  فقد  الحنفية،  من  الطحاوي 
كان أو غير عدل، وهذا ليس رأي المذهب   

ً
عدال

قصده  بّين  السرخسي  اإلمام  أّنَ   
َّ

إال رايه.  هو  إنما  و
بالعدالة  يكتفي  ــُه  ــ ّنَ

َ
أ ــراده  مـ )إّنَ  بقوله:  هــذا  فــي 

في   
ً
عــدال الشاهد  يكون  أْن  يشترط  وال  الظاهرة، 

هذا  فــي  العدالة  تشترط  ال  ــمــا  إّنَ وقــيــل:  الباطن، 
الصوم  مــن  يلزمه  ـــه  ّنَ

َ
أل التهمة؛  النتفاء   الموضع 

لتمكن  الفاسق  خبر  يقبل  ال  ما  إّنَ و غيره،  يلزم  ما 
التهمة، واألصح اشتراط العدالة()١(.

أْيــًضــا، فمن  الــحــال  مــن هــذا مستور  وقــريــب 
ية  برؤ أخبر  ــُه  ّنَ

َ
أ حالة  في  شهادته  قبل  من  الفقهاء 

ها وال يخفى أّنَ مستور الحال  الهالل ومنهم من رّدَ
مجهول العدالة)٢(. 

ليس فيه إمام يتفقد أمر الهالل. 
ينظر: مواهب الجليل: ٢/385.

محمد  ــإمــام  ل  ،١3٩  /3 لــلــســرخــســي:  الــمــبــســوط   )١(
ئـــمـــة الــســرخــســي  ــل، شــمــس األ ــه ــد بـــن أبـــي س ــم بـــن أح
؛  ١٩٩3م  ـــ-  ١٤١٤ه بيروت،  المعرفة-  دار  ـــ(،  )ت:٤83هـ

المحيط البرهاني: ٢/ 3٧5 وما بعدها.
)٢( ينظر: المصدران السابقان؛ الشرح الممتع: 6/ 3١6.

لكن لو أخبر مثل هؤالء أو مجموعة من الناس 
ُه رأى  ّنَ

َ
أ ُفّساق، وكل واحد أخبر عن نفسه  غالبهم 

الهالل فهل ُيقبل خبرهم؟ 
هنا حصل خالف بين الفقهاء على مذهبين: 

ل: 	  ّوَ
َ
المذهب األ

نفسه  عن  هــؤالء  من  واحــد  كل  أخبر  إذا  قــالــوا: 
الحالة  هذه  ففي  عددهم،  يــد  ز و الهالل  رأى  ــُه  ّنَ

َ
أ

ية مستفيضة، وُقبل خبرهم وال يشترط  صارت الرؤ
العلماء  جمهور  ذهــب  هــذا  والــى  العدالة،  فيهم 
والزيدية،  والحنابلة،  والمالكية،  الحنفية،  من 

والظاهرية)3(.
ما  محلة  أو  بلدة،  في  شهرة  هي  واالستفاضة: 

تثمر ظّنًا أو علمًا)٤(.
تــورث  التي  الكثرة  ضابط  فــي  واختلف  هــذا 
ية التي  شهرة مستفيضة ُيلزم من خاللها ثبوت الرؤ

يعم بها الوجوب على أقوال: 

تحفة  3٧٧؛   -3٧6  /٢ البرهاني:  المحيط  ينظر:   )3(
للشيخ   ،5١0/١ للدردير:  الكبير  الشرح  ١38؛   /١ الملوك: 
الدسوقي،  الدردير على مختصر خليل مع حاشية  أحمد 
المغني  ــيــروت؛  ب الــفــكــر،  دار  عليش،  محمد  تحقيق: 
زاد  على   3١5  /6 الممتع:  الــشــرح  ٤١6/٤؛  قــدامــة:  البــن 
المستقنع، للشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
ابن الجوزي، ط١، ١٤٢٢هـــ-١٤٢8هـــ. ؛  )ت١٤٢١هـــ(، دار 
سبل السالم: ٢/ ١53، ١30/٤ محمد بن إسماعيل األمير 
مصطفى  مكتبة  هـــ(،   ١١8٢ )ت:  الصنعاني  الكحالني 
البن  المحلى  ؛  ١٩60م  ١3٧٩هـــ-  ط/٤،  الحلبي،  البابي 

حزم: ٤/3٧5.
)٤( ينظر: سبل السالم: ٤/ ١30.
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عظيم،  جمع  يوسف:  أبي  القاضي  عن  فروي 
الــقــســامــة، وقــيــل:  ــعــدد  ب قــــّدره  ــــــُه  ّنَ

َ
أ روي عــنــه  و

خمسمائة)١(. 
الــمــلــوك« بخمسين  »تــحــفــة  ره صــاحــب 

َ
ــّد ــ وقـ
رجاًل)٢(. 

والكثرة-  القلة  أي:  فيها-  األمــر  يفوض  وقيل: 
إلى اإلمام)3(. 

قبل  من  باالستفاضة  الهالل  يــة  رؤ ثبتت  واذا 
جمع من الناس إفادة العلم، وال يشترط أْن يكونوا 
المذهب.  هــذا  أصــحــاب  ذلــك  بين  كما   

ً
عـــدوال

إليك بعض أقوالهم:  و
العدلين،  ية  برؤ يثبت  )و الدردير:  الشيخ  قال 
عــادة  تــواطــؤهــم  يمكن  ال  مستفيضة  جماعة  أو 
ــُه  ّنَ

َ
أ نفسه  عن  ُيخبر  منهم  واحد  كل  الكذب  على 

كلهم ذكورًا أحرارًا  رأى الهالل وال يشترط أْن يكونوا 
.)٤()

ً
عدوال

أْيًضا  االستفاضة  الرعيني  الحطاب  بّين  وقــد 
 ُيْحَتاَج 

َ
ى ال َيِتِه َما ُيْشَتَهُر َحّتَ ْؤ ِتي ِمْن ُر

ْ
بقوله: »كأن َيأ

َيًة  َقْر َيُكوَن  ْن 
َ
أ ِمْثُل  ْعِديِل،  َوالّتَ َهاَدِة  الّشَ ى 

َ
إل ِفيِه 

 ُيْمِكُن 
َ

ْن ال َعِبيُد ِمّمَ
ْ
َساُء َوال  َوالّنِ

ُ
َجال َكِبيَرًة َفَيَراُه الّرِ

تحفة  3٧٧؛   -3٧6  /٢ البرهاني:  المحيط  ينظر:   )١(
الملوك: ١/ ١38.

)٢( ينظر: تحفة الملوك: ١/ ١38.
)3( ينظر: المحيط البرهاني: ٢/ 3٧6؛ تحفة الملوك: ١/ 

.١38
)٤( الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي: ١/ 5١0.

ِلَك 
َ

ْوُم ِبذ اَس الّصَ َزُم الّنَ
ْ
ى َباِطٍل َفَيل

َ
َواُطُؤ َعل ِفيِهْم الّتَ

َهاَدِة«)5(.  ِمْن َباِب الّشَ
َ

ْخَباِر ال
َ ْ
ِمْن َباِب اْسِتَفاَضِة األ

أصحاب  أقــوال  من  مبين  هو  كما  لنا  يتضح  و
ملزمة  الناس  من  الجمع  يــة  رؤ أّنَ  المذهب  هــذا 

 .
ً
إن لم يكونوا عدوال حتى و

الهالل من  يــة  رؤ بقبول  بعضهم   
َّ

وقــد شــذ هــذا 
كفارًا)6(.  كانوا  إن  قبل جماعة من الناس و

إستدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 
هذا  ئمة  أل تعليل  من  ذكــرنــاه  ما  إلــى  باإلضافة 
ية الجمع المستفيض، قالوا  المذهب إلى قبول رؤ
مرنا بالتبيين والتثبت عند خبر الفاسق 

ُ
ما أ أْيًضا: إّنَ

ّنَ 
َ
الواحد، ولم نؤمر به عند خبر الفاسقين؛ وذلك أل

يوجبه خبر  ال  ما  االعتقاد  ثنين يوجب من  اال خبر 
إذا  الــنــاس  مــن  الجمع  بخبر  بــالــك  فما  ــواحــد،  ال
علم أنهم لم يتواطؤوا على الكذب، فهذا يحصل 
مستفيض  خبر  ــُه  ّنَ

َ
أل بغيره؛  يحصل  ال  ما  العلم  به 

يمكن  ال  ممن  ره  لــصــدو للعلم  محصل  منتشر 
وإلفادة  التواتر،  عدد  لبلوغهم  باطل  على  تواطؤهم 

خبرهم القطع)٧(.

أبو عبد اهلل  )5( مواهب الجليل: 38٤/٢، شمس الدين 
المغربي،  الطرابلسي  الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  محمد 
دار  ٩5٤هـــ(،  )ت  المالكي  عيني  الّرُ بالحطاب  المعروف 

الفكر، ط3، ١٤١٢هـ-١٩٩٢م.
)6( ينظر: المحلى البن حزم: ٤/ 3٧5.

الكبير  الشرح  3٧5؛   /٤ حــزم:  البــن  المحلى  ينظر:   )٧(
للدردير مع حاشية الدسوقي: ١/ 5١0؛ مواهب الجليل: ٢/ 
38٤؛ االختيارات الفقهية البن تيمية: 5١٧؛ الثمر الداني: 
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يد أّنَ ثبوت الهالل هو من باب اإلخبار  والذي يؤ
كما  ال من باب الثبوت بالشهادة حديث األعرابي 
روي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، قال: )جاء 
 

َ
الِهالل رأيُت  إني  فقال:   ،� النبّيَ  إلى  أعرابّيٌ 
فقال �: )أَتْشَهُد أن ال إله إال اهلل؟( قال: نعم، 
نعم،  قال:  اهلل؟(   

ُ
رســول محمدًا  أّنَ  )أَتشهُد  قال: 

اِس، فليُصوُموا غدًا( )١(.  ن في الّنَ ، أّذِ
ُ

قال: )يا بالل
اإلمــام  ّنَ 

َ
أل ضــعــٌف؛  فيه  كــان  إن  و والــحــديــث 

فيه اختالف،  ابن عباس  قال: )حديث  الترمذي 
ى غيره عن سماك عن عكرمة عن النبي �  رو و
كثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن  مرساًل، وأ

عكرمة عن النبي � مرساًل()٢(.
المسلمين  فــي  ــل  األصــ أّنَ  عــلــى  يـــدل  لــكــن 
العدالة، إذ لم يطلب رسول اهلل � من األعرابي 
وصــدق  عــدالــتــه  عــن  يبحث  ولــم  الــشــهــادة،   

َّ
إال

لهجته. وفيه أّنَ األمر في الهالل جاٍر مجرى اإلخبار 
قــرار  اإل اإليمان  في  يكفي  وانــه  الشهادة،  احكام  ال 

عبد  بن  صالح  القيرواني،  يد  ز أبي  رسالة  شرح   ٢٩3  /١
السميع اآلبي األزهري )ت: ١335 هـ(، المكتبة الثقافية- 

بيروت؛ سبل السالم: ٢/ ١53.
على  الــوافــد  شهادة  بــاب   ،٢٧٤  /٢ داود:  أبــي  سنن   )١(
 /١ ماجه:  ابن  سنن  ؛   )3٢٤٢( برقم  رمضان،  هالل  يــة  رؤ
سنن  الهالل؛  ية  رؤ على  الشهادة  في   )١65٢( برقم   ،5٢٩
الصوم  في  جــاء  ما  بــاب   )6٩١( برقم   ،٧٤  /3 الترمذي: 

بالشهادة؛ سنن النسائي: ٢/ 68، برقم )٢٤٢٢(.
الراية: ٢/ ٤٤3  الترمذي: 3/ ٧٤؛ نصب  ينظر: سنن   )٢(
النوري، دار الحديث-  الزيلعي، تحقيق: محمد يوسف 

١35٧هـ.

بالشهادتين)3(. 
على  هــذا  األعــرابــي  بحديث  بعضهم  واستدل 
لم   � النبي  ّنَ 

َ
أل وقــالــوا:  العدالة  اشتراط  عــدم 

يختبره بل اكتفى بمجرد تكلمه بالشهادتين)٤(. 
واإلسالم  الوقت،  ذلك  في  أسلم  ه  بأّنَ جيب: 

ُ
وأ

بكلمة  تكلمه  بمجرد  عــدل  فهو  قبله،  ما  يجب 
إن لم ينضم إليها عمل في تلك الحال)5(.  اإلسالم و

اِني: 	 
َ
المذهب الّث

ية  برؤ والفساق  الفاسق  خبر  صحة  بعدم  قالوا 
 بخبر العدول، وال مدخل للنساء 

َّ
الهالل، وال تعتد إال

إليه ذهب أئمة الشافعية)6(.  والعبيد فيها. و
يني: )فالعدالة الظاهرة  قال إمام الحرمين الجو

ال بد منها فال يقبل قول فاسق وال مريب()٧(.
الــكــافــر والفاسق  الــنــووي: )وأمـــا  اإلمـــام  ــال  وقـ
والمغفل ال يقبل قولهم فيه بال خالف، وال خالف 

في اشتراط العدالة الظاهرة فيمن نقبله()8(.

األوطــار: ٤/ ٢6٢؛  نيل  السالم: ٢/ ١53؛  ينظر: سبل   )3(
عون المعبود: 6/ 33٤.

)٤( ينظر: المصدر األخير نفسه.
)5( ينظر: نيل األوطار: ٤/ ٢6٢.

يني: ٤/  )6( ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب للجو
محمد  بن  يوسف  بن  عبداهلل  بن  الملك  عبد  لإمام   ١6
الحرمين  بإمام  الملقب  الدين  ركن  المعالي  أبو  يني  الجو
)ت: ٤٧8 هـ(، تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب، 
لإمام  المجموع  ٢00٧م؛   - ١٤٢8هـــ  ط/١،  المنهاج،  دار 

النووي: 6/ ٢٧5.
)٧( ينظر: المصدر االول نفسه.

)8( المجموع لإمام النووي: 6/ ٢٧5.
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استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 
عن  ــروي  م بحديث  الــحــاوي  صاحب  احتج 
: َسِمْعُت 

َ
َحاِرِث ، َقال

ْ
ُحَسْيِن ْبِن ال

ْ
الحجاج َعِن ال

ــا  : ِإّنَ
ُ

ــاِب ، َيــُقــول ــَخــّطَ
ْ
ــِن ال ْيــِد ْب ــَن َز ْحــَمــِن ْب َعْبَد الــّرَ

ُهْم  ِإّنَ ْمَنا ِمْنُهْم َو
َّ
ِبّيِ � َوَتَعل ْصَحاَب الّنَ

َ
َصِحْبَنا أ

َيِتِه  ِلُرْؤ »ُصوُموا   :
َ

َقــال  ،� اهلِل   
َ

َرُســول ّنَ 
َ
أ ُثوَنا 

َ
َحّد

 ، ِثيَن 
َ

َثال وا 
ُ

ُعّد
َ
ف ْيُكْم 

َ
َعل ْغِمَي 

ُ
أ ِإْن 

َ
ف  ، َيِتِه  ِلُرْؤ ِطُروا 

ْ
ف

َ
َوأ

ْنِسُكوا«)١(.
َ
ِطُروا َوأ

ْ
ف

َ
ُصوُموا َوأ

َ
ِإْن َشِهَد َذَوا َعْدٍل ف

َ
ف

بــاب   )٢١٩3( ــرقــم  ب  ،١٢0  /3 ــطــنــي:  ــدارق ال ســنــن   )١(
عمرو  بن  علي  الحسين  ألبي  الهالل،  ية  رؤ على  الشهادة 
ــن ديــنــار  ــن نــعــمــان ب ــن مــســعــود ب ــن مــهــدي ب ــن أحــمــد ب ب
ــــؤوط،  األرن شعيب  تحقيق:  ـــ(،  ــ )ت385هـ الــبــغــدادي، 
الحاوي  ؛  ١٤٢٤هـــ-٢00٤م  ط١،  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة 
بن  مــحــمــد  بــن  عــلــي  الــحــســيــن  ألبـــي  الــكــبــيــر: 3/٤١٢، 
ردي )ت: ٤50  بالماو الشهير  البغدادي،  البصري  حبيب 
عبد  وعــادل  معوض،  محمد  علي  الشيخ  تحقيق:  هـــ(، 
١٤١٩هـ-  ط/١،  بيروت،  العلمية-  الكتب  دار  الموجود، 
 ،)٩60( بــرقــم   ،٤٢٢/٢ شيبة:  أبــي  ــن  اب مسند  ؛  ١٩٩٩م 
إبراهيم  بن  محمد  بن  اهلل  عبد  شيبة،  أبــي  بن  بكر  ألبــي 
العزازي  يوسف  عــادل  تحقيق:  )ت:٢35هــــ(،  العبسي، 
؛  ١٩٩٧م  ط١،  الــريــاض،  الــوطــن،  دار  المزيدي،  وأحمد 
برقم   ،٤08  /١ الــحــارث:  مسند  ــد  زوائ عن  الباحث  بغية 
الهيثمي  )3١6( ألبي محمد الحارث بن محمد بن داهر 
ســامــة )ت: ٢8٢ هـــ(، 

ُ
أ ــي  أب بــابــن  الــمــعــروف  الــبــغــدادي 

ية-  تحقيق: حسين أحمد صالح، مركز خدمة السنة النبو
المدينة المنورة، ط/١، ١٤١3هـ- ١٩٩٢م؛ إتحاف الخيرة 
 ،)٢١6٧( برقم   ،5٧  /3 العشرة:  المسانيد  بزوائد   المهرة 
أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل 
بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي 
ط/١،  الرياض،  المشكاة-  دار  تحقيق:  هـــ(،   8٤0 )ت: 

١٤٢0هـ- ١٩٩٩م.

المقبولة  الشهادة  أّنَ  نرى  كما   
ُّ

يدل والحديُث 
 .

ً
أْن يكون صاحبها عدال

الحارث  رواه  ـــه  ّنَ
َ
أل ضعيف؛  الحديث  أّنَ   

َّ
إال

الدارقطني:  إسناد  وفــي  ضعيف،  وهــو  داود،  عن 
الحجاج بن أرطاة، وهو متكلم فيه)3(. 

والدارقطني  داود،  أبــي  عند  رأيته  الــذي  لكن 
على  تدل  اإلسناد  متصلة  صحيحة  خــرى 

ُ
أ روايــة 

العدالة في الشهود، وبشهادة أحد صحابة  اعتبار 
النبي � وهو سيدنا عبداهلل بن عمر رضي اهلل 

إليك نص هذه الشهادة.  عنهما، و
ْبُن  الُحَسْيُن  عن   ، ْشــَجــِعــّيُ

َ ْ
األ َمــاِلــٍك  أبــي  عن 

َة 
َ

ِميَر َمّك
َ
ّنَ أ

َ
َة َقْيٍس-)٤(، أ

َ
َجَدِلّي -َجِديل

ْ
َحاِرِث ال

ْ
ال

 ، ا 
َ

َوَكذ ا 
َ

َكذ ِلَيْوِم   
َ

ِهاَلل
ْ
ال ى 

َ
َرأ َمْن   :

َ
َقال ثم  َخَطَب، 

ْن َنْنُسَك َفِإْن 
َ
 اهلِل � أ

ُ
ْيَنا َرُسول

َ
: )َعِهَد ِإل

َ
ُثّمَ َقال

ِبَشَهاَدِتِهَما(.  َنَسْكَنا  َعــْدٍل  َشاِهَدا  َوَشِهَد  َنــَرُه  ْم 
َ
ل

َة؟ 
َ

ِميُر َمّك
َ
َحاِرِث: َمْن أ

ْ
ُحَسْيَن ْبَن ال

ْ
ُت ال

ْ
ل

َ
: َفَسأ

َ
َقال

َحاِرُث 
ْ
: ُهَو ال

َ
ِقَيِني َبْعُد ، َفَقال

َ
ُثّمَ ل ْدِري 

َ
 أ

َ
: ال

َ
، َقال

ِد ْبِن َحاِطٍب، ثم قال األمير:  ُخو ُمَحّمَ
َ
ْبُن َحاِطٍب أ

١٢0؛   /3 الدارقطني:  سنن   5٧/3 الخيرة:  اتحاف   )3(
ثار الواقعة في الشرح  البدر المنير في تخريج األحاديث واأل
الكبير:5/ 6٤٤، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن 
علي بن أحمد الشافعي المصري )ت: 80٤هـ(، تحقيق: 
يع - الرياض،  مصطفى أبو الغيط، دار الهجرة للنشر والتوز

ط/١، ١٤٢5هـ-٢00٤م.
)٤( جديلة قيس: قبيلة معروفة من قيس عيالن-بالعين 
شرح  المجموع  ينظر:  طي.  جديلة  عن  احتراٌز  المهملة- 

ب: 6/ ٢٧6.
َّ

الُمَهذ
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وشهد  مني،  رســولــه  و بــاهلل  أعلُم  هو  من  فيكم  إَن 
رُجــٍل،  إلــى  بيِده  وأومــأ  هــذا من رســوِل اهلل �، 
هذا  من:  جنبي  إلى  ِلشيٍخ  فقلُت  الحسيُن:  قال 
إليِه األميُر؟ قال: هذا عبُد اهلل بُن عمر،  أومأ  الذي 
عبُد  فقال-يعني:  ِمْنه،  بــاهلِل  م 

َ
أعل كان  ــَدَق،  وَص

 اهلل �)١(. قال 
ُ

أَمَرَنا رسول بُن عمر-: بذلك  اهلل 
ا ِإْسَناٌد َصِحيٌح)٢(.

َ
الدارقطني: َهذ

وجه الداللة: 	 
الحديث فيه الشهادة المقبولة بكون صاحبها 
كان  ، ولو قبل خبره لما 

ً
، والفاسق ليس عدال

ً
عدال

 
َّ

فدل فائدة،  عليها  المنصوص  بالعدالة  للتقييد 
ال  وألنــه  الهالل،  ية  برؤ المخبر  في  اشتراطها  على 
بقول عدلين، فكذلك   

َّ
إال ُيحكم في هالل شوال 

في هالل رمضان)3(. 
الترجيح: 	 

المذهبين في هذه  كال  بعد عرضنا ألدلة  رأينا 
له   فريٍق لديه حجته واستدال

َ
المسألة، وتبين أّنَ كّل

في  اســتــنــدوا  فالجمهور  إلــيــه،  ذهــب  لما  الــقــوي 

)١( سنن أبي داود: ٢/ ٢٧3 أبو داود سليمان بن األشعث 
السجستاني، دار الكتاب العربي- بيروت، برقم )٢3٤0(، 
الكتاب  دار  السجستاني،  األشعث  بن  سليمان  داود  أبو 
العربي- بيروت ؛ سنن الدارقطني: ١١8/3، برقم )٢١٩١(.

)٢( سنن الدارقطني: 3/ ١١8؛ نصب الراية: ٢/ ٤٤5.
ردي: ٤١٢/3 ؛ فتح العزيز  )3( ينظر: الحاوي الكبير للماو
الفقه  في  الوجيز  كتاب  شرح  وهو   ٢50  /6 الوجيز:  بشرح 
الكريم  عبد  هـ(،   505 )ت:  الغزالي  حامد  ألبي  الشافعي، 

يني )ت:6٢3هـ(، دار الفكر. بن محمد الرافعي القزو

الجمع  على  الهالل  ثبات  إل ية  الرؤ على  االعتماد 
باالستفاضة،  الناس، وهو ما عبروا عنه  الغفير من 
اتفقوا على  إذا  الناس  بأّنَ الجمع من  وعللوا ذلك 
على  تواطؤهم  يستحيل  فهذا  الهالل  رأوا  إذا  هم  أّنَ
ية الهالل  هم إذا أخبروا برؤ ّنَ

َ
كذلك؛ أل الكذب، وهو 

والحال  يمكن  فــال  أْيــًضــا،  بالصيام  ملزمون  فهم 
فيهم  تشترط  فــال  بــاطــل،  على  يتفقوا  أْن  هــكــذا 
عنهم،  التهمة  النتفاء  الموضع؛  هذا  في  العدالة 
ال  مة 

ُ
األ أّنَ  ن  بّيَ النبي � قد  إّنَ  إلى هذا:  ضف 

متي، 
ُ
 اهلل ال يجمع أ

َ
تجتمع على ضاللة، فقال: »إّن

لة«)٤(. مة محمد � على ضال
ُ
أو قال: أ

الحديث  إلى  أْيًضا  الشافعية فقد استندوا  وأما 
والذي يشترط  أبو داود وغيره  رواه  الذي  الصحيح 
ية الهالل ال بد فيها من عدالة الشهود  صراحة أّنَ رؤ

نا سابقا.  كما بّيَ
هم  وما  الناس  والى  واقعنا  إلى  نظرنا  إذا  لكننا 
كما   

ً
عــدال تجَد  أْن  عليك  يصعب  الــيــوم،  عليه 

اتفقت عليه الفقهاء حتى يكون مقبول الشهادة. 
فالعدل: هو من غلب خيره على شره، ولم يجِر 

عليه اعتياد للكذب)5(. 
وبمعنى آخر: هو من قام بالواجبات، ولم يفعل 

كبيرة، ولم يصر على صغيرة)6(.

)٤( سنن الترمذي: ٤/ ٤66، برقم )٢١6٧( قال أبو عيسى: 
هذا حديث غريب.

)5( ينظر: سبل السالم: ٤/ ١٢٩.
 ١5٤  /3 المنهاج:  شــرح  إلــى  المحتاج  نهاية  ينظر:   )6(
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فهناك من الذنوب التي يرتكبها معظم الناس 
واكل  والنميمة،  كالغيبة،  الــعــدل،  تنافي  اليوم 
ذلك  في  يزيدون  والفقهاء  بالباطل.  الناس  أموال 
فإن  الــمــروءة،  يخالف  ال  أْن  العدل  وصــف  على 
لذلك  ومثلوا  بعدل،  ليس  ــه  فــإّنَ الــمــروءة  خالف 
يقلد  كل في السوق، أو يتمسخر بالناس، و بمن يأ
نا  األصوات والحركات وما شابه ذلك)١(. ولذلك فإّنَ
 نادرًا يسلم من الغيبة، والنميمة، 

َّ
لن نجد أحدا إال

وغير  المحرمات  وارتكاب  بالواجبات،  والتهاون 
من  الصحيح  إّنَ  القول  يمكن  كله  ولهذا  ذلــك. 
ه حق وصدق،  أّنَ الشهادة أْن يقبل منها ما يترجح 
المستفيض  العدد  باعتبار  قال  من  بــرأي  واألخــذ 
الراجح  كتفاء بالعدالة الظاهرة، وهو  المنتشر، واال
بقولهم ال سيما  المسألة، فيجب الصوم  في هذه 
بشهادتهم،  رضينا  و صــادقــون  ــهــم  أّنَ اعتقدنا  إذا 
ڳ﴾)٢(  ڳ  گ  گ   ﴿ يقول:  تعالى  واهلل 
الصدق  ولترجح  باطل،  على  اتفاقهم  والستحالة 
في خبرهم، وألن اهلل لم يأمرنا برد شهادة الفاسق بل 

أمرنا بالتبين. واهلل تعالى أعلم.

حمزة  بــن  أحمد  العباس  أبــي  بــن  محمد  الــديــن  شمس 
لإمام  والمنهاج  ـــ(،  ١00٤هــ )ت:  الرملي  الــديــن  شهاب 
الـــنـــووي، مــع حــاشــيــة أبـــي الــضــيــاء نـــور الــديــن بــن علي 
بن عبد  أحمد  قهري )١08٧هـ(، وحاشية  األ الشبراملسي 
الرزاق المعروف بالمغربي الرشيدي )١0٩6هـ(، دار الفكر، 

بيروت، ط/ أخيرة - ١٤0٤هـ- ١٩8٤م.
)١( ينظر: الشرح الممتع: 6/ 3١٤، وما بعدها.

)٢( سورة البقرة، من اآلية: ٢8٢.

المسألة الثانية: 	 
ل 	  ــفــاســق عــنــد رؤيـــتـــه هــال ــام ال حــكــم صــي

رمضان:
وغيرهما  العربي  وابن  القرطبي،  رشد  ابن  نقل 
إجماع العلماء على من أبصَر هالل رمضان وحده، 

إذا أفطر عليه القضاء)3(.  أّنَ عليه الصوم، و
رّدَ  و الــهــالل،  رأى  إذا  للفاسق  بالنسبة  وأمـــا 
يجب  هل  بكالمه،  يؤخذ  ولــم  شهادته  القاضي 
عليه الصوم أو ال؟ حصل خالف بين الفقهاء على 

مذهبين: 
هالل  الفاسق  رأى  إذا  قــالــوا:  ل:  ّوَ

َ
األ المذهب 

في  فيجب  شهادته،  القاضي  رّدَ  و وحده،  رمضان 
إذا أفطر في ذلك اليوم بجماع فعليه  حقه الصوم، و

القضاء والكفارة. 
الحنفية،  مــن  الفقهاء  جمهور  ذهــب  والــيــه 
والــمــالــكــيــة، والــشــافــعــيــة والــمــشــهــور فــي إحــدى 

بن  محمد  الوليد  أبو   ،٤8  /٢ المجتهد:  بداية  ينظر:   )3(
بابن  الشهير  القرطبي  أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
رشد الحفيد )ت: 5٩5هـ(، دار الحديث - القاهرة،١٤٢5هـ 
بكر  أبــو   ،١١٩  /١ العربي:  البــن  الــقــرآن  أحكام  ؛  م   ٢00٤  -
تحقيق:  هـــ(،   5٤3 )ت:  العربي  ابــن  عبداهلل  بن  محمد 
محمد عبد القادر عطا، دار الفكر.؛ طرح التثريب في شرح 
األسانيد  تقريب  بالتقريب:  )المقصود   ١١٧/٤ التقريب: 
ين الدين عبد الرحيم بن  وترتيب المسانيد(: أبو الفضل ز
العراقي  إبراهيم  بن  بكر  أبي  بن  الرحمن  بن عبد  الحسين 
كمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم، أبو زرعة  )ت: 806هـ(، أ
المصرية  الطبعة  8٢6هـــ(،  )ت:  العراقي  ابن  الدين،  ولي 

القديمة، )دار الفكر العربي(.
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الروايتين للحنابلة، وبه قال الظاهرية)١(. 
دون  الــقــضــاء  عليه  ــوا  ــب أوج الحنفية  أّنَ   

َّ
إال

كما سنأتي عليه. ومعلوم  الكفارة، لوجود الشبهة 
سواء  الصيام  بهتك  تجب  الكفارة  مذهبهم  أّنَ 
عليه  يوجبوا  لــم  وهنا  جــمــاع،  أو  شــرب  أو  كل  بأ
ّنَ الصيام في هذه الحالة ال رواية عندهم 

َ
الكفارة أل

ما هو محمول على  إّنَ في المذهب على وجوبه، و
الندب احتياطًا. 

الصوم  وجــوب  ــا  )وأم الكاساني:  العالمة  قــال 
عليه فممنوع، فإن المحققين من مشايخنا قالوا: 
أنه  الرواية  إنما  و عليه  الصوم  وجــوب  في  روايــة  ال 

يصوم وهو محمول على الندب احتياطا()٢(.

)١( ينظر: المبسوط: 3/ 6٤- 65؛ بدائع الصنائع: ٢/ 8١؛ 
حاشية الدسوقي: ٢/ 38٧؛ النوادر والزيادات: ٧/٢ على 
مهاِت: أبو محمد عبد اهلل 

ُ
نة من غيرها من األ َما في المَدّوَ

المالكي )ت: 386هـ(، تحقيق:  القيرواني،  يد،  ز أبي  بن 
بيروت،  اإلســالمــي-  الغرب  دار  االســاتــذة،  من  مجموعة 
بشرح  الوهاب  فتح  ٢٧6؛   /6 المجموع:  ١٩٩٩م؛  ط/١، 
بن  أحمد  بن  محمد  بن  زكريا   ،١38  /١ الطالب:  منهج 
السنيكي )ت:  أبــو يحيى  الــديــن  يــن  ز األنــصــاري،  يــا  زكــر
١٤١٤هــــــ/١٩٩٤م؛  والــنــشــر،  للطباعة  الفكر  دار  ـــ(،  ٩٢6هــ
الفروع للمقدسي: ٤/ ٤٢١، لعالء الدين علي بن سليمان 
ــرداوي، تــألــيــف: مــحــمــد بــن مــفــلــح بــن مــحــمــد بن  ــمــ ــ ال
ثم  الرامينى  المقدسي  الدين  شمس  اهلل،  عبد  أبو  مفرج، 
الصالحي الحنبلي )ت:٧63هـــ(، المحقق: عبد اهلل بن 
عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط/١، ١٤٢٤ هـ - 
٢003م؛ المغني البن قدامة: ٤١6/٤؛ المحلى البن حزم: ٤/ 

3٧3 وما بعدها. 
 3٩٢  -38٧  /١ الهداية:  8١؛   /٢ الصنائع:  بدائع   )٢(

أْيًضا: )ولو رد اإلمام شهادة الواحد لتهمة  وقال 
ذلك  أن  عنده  ألن  اليوم  ذلك  يصوم  فإنه  الفسق 

اليوم من رمضان فيؤاخذ بما عنده()3(.
وقال العالمة الرملي من الشافعية: )أما وجوبه 
رأى  من  عدال  كونه  على  يتوقف  فال  الرائي  على 
كــان  إن  الــصــوم و ــالل رمــضــان وجـــب عــلــيــه  هـ

فاسقا()٤(. 
ه  أّنَ المذهب:  في  )المشهور  قدامة:  ابن  وقــال 
أو غير   

ً
الصيام، عدال لزمه  واحٌد   

َ
الهالل رأى  متى 

ُقبلت  يشهد،  لــم  أو  كــم  الــحــا عند  شهد  عـــدل، 
شهادته أو ردت()5(.

استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 
ہ  ہ  ہ  ۀ   ﴿ تـــعـــالـــى:  ــه  ــول ــق ب  -١

ہ ﴾)6(.
وجه الداللة: 	 

ِبــَمــاَذا  ــْهــِر  الــّشَ ُشــُهــوَد  ّنَ 
َ
)أ ــرازي:  الـ الفخر  قــال 

ا  ّمَ
َ
أ َماِع،  ِبالّسَ ــا  ِإّمَ َو َيِة  ْؤ ِبالّرُ ــا  ِإّمَ  :

ُ
َفَنُقول َيْحُصُل؟ 

ا  َفِإّمَ َرَمَضاَن   
َ

ِهاَلل ِإْنَساٌن  ى 
َ
َرأ ِإَذا   :

ُ
َفَنُقول َيُة  ْؤ الّرُ

َفــِإْن  َيــُكــوَن،   
َ

ال ْو 
َ
أ ــِة  َي ْؤ الــّرُ َك 

ْ
ِبِتل ُمْنَفِرًدا  َيُكوَن  ْن 

َ
أ

 
َ

ال ْو 
َ
أ َشَهاَدَتُه  َمـــاُم  ِ

ْ
اإل ــُرّدَ  َي ْن 

َ
أ ا  َفِإّمَ ِبَها  ُمْنَفِرًدا  َكــاَن 

لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني أبي الحسن، 
دار  يوسف،  طالل  تحقيق:  هـ(،   5٩3 )ت:  الدين  برهان 

إحياء التراث العربي- بيروت.
)3( بدائع الصنائع 8١/٢.

)٤( نهاية المحتاج: 3/ ١5٤.
)5( المغني: ٤/ ٤١6.

)6( سورة البقرة، من اآلية: ١85.
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ِزَمُه 
َ
ل َشَهاَدَتُه،  َماُم  ِ

ْ
اإل َرّدَ  َو َيِة  ْؤ ِبالّرُ َد  َتَفّرَ َفِإْن  َها،  َيُرّدَ

َسَبًبا  ْهِر  الّشَ ُشُهوَد  َجَعَل  ى 
َ
َتَعال اهلَل  ّنَ 

َ
أِل َيُصوَم،  ْن 

َ
أ

ْهِر ِفي  ْيِه، َوَقْد َحَصَل ُشُهوُد الّشَ
َ
ْوِم َعل ِلُوُجوِب الّصَ

ْوُم()١(. ْيِه الّصَ
َ
ْن َيِجَب َعل

َ
ِه، َفَوَجَب أ َحّقِ

رد عن سيدنا أبي هريرة رضي اهلل عنه  ٢-بما و
ِطُروا 

ْ
ف

َ
َوأ َيِتِه  ِلُرْؤ »ُصوُموا   :� اهلل  رسول   

َ
َقال قال: 

َيِتِه ... الحديث«)٢(. ِلُرْؤ
وجه الداللة:	 

الهــالل،  يــة  رؤ ألجــل  أي:  لرؤيتــه«،  »صومــوا 
فالــالم للتعليــل، والضميــر للهــالل، فالــذي انفــرد 
إن كان فاســقًا أو ُرّدت شــهادته قــد حصــل  يــة و بالرؤ
البصــر،  حاســة  إلــى  المســتند  اليقيــن  العلــم  لــه 
كــون اليــوم مــن رمضــان  فــال يلــزم الصــوم وال يثبــت 
يــة، وقــد تمــت للمنفــرد، فيســتدل بــه علــى  بغيــر رؤ
يتــه لهــالل رمضــان وان لــم  وجــوب الصــوم عليــه برؤ

ــه)3(.  ــت بقول يثب

فخر  لإمام   ،٧٧  /5 الـــرازي:  للفخر  الكبير  التفسير   )١(
الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي )ت: 60٤ 

هـ(، دار الكتب العلمية- بيروت، ١٤٢١هـ- ٢000م.
)٢( الحديث تقدم تخريجه ص١6.

)3( ينظر: فتح الباري: ٤/ ١٢3، أحمد بن علي بن حجر 
كتبه  أبو الفضل العسقالني الشافعي )ت: 85٢ هـ(، رقم 
تعليق:  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  أحاديثه:  وخرج  وأبوابه، 
؛ طرح  بيروت، ١3٧٩هـــ  المعرفة-  دار  باز،  بن  العزيز  عبد 
الترمذي:  بشرح جامع  األحوذي  تحفة  التثريب: ٤/ ١١3؛ 
الرحيم  عبد  بــن  الرحمن  عبد  محمد  للشيخ   ٢٩5  /3
 - العلمية  الكتب  دار  ـــ(،  ــ ١353ه )ت:  ى  المباركفور

بيروت؛ السيل الجرار: ٢8١/١.

بنجاسة  العلم  على  بالقياس  واستدلوا   -3
رأى  من  إّنَ  فقالوا:  الــمــوّرث  على  والــديــن  الماء 
ــصــوم،  ال ــزمــه  ل ــه  شــهــادت ُردت  و رمــضــان  ــالل  هـ
كعلم الفاسق بنجاسة الماء أو يعلم  وحكمه فهو 

أّنَ دينا على مورثه)٤(. 
بنجاسة  حقيقًة  يعلم  الــفــاســق  أّنَ  كما  أي: 
بالنجاسة،  للعلم  استعماله  عدم  فيلزمه  الماء، 
لتزام بإيفاء  يعلم أْيًضا أّنَ دينًا على مورثه فيلزمه اال و
فيلزمه  الهالل،  يته  رؤ عند  الحال  فكذا  الدين، 

الصوم. 
يقع  و أفطر،  إذا  يومه  بقية  إمساك  يلزمه  ولهذا 
المعلق بهالل رمضان، وغير ذلك  طالقه، وعتقه 

من الخصائص الرمضانية)5(.
ــوب  ــى وج ــة عل ــر الحنفي ل غي ــتدال ــا اس ٤- وأم
بجمــاع،  وأفطــر  الهــالل  رأى  مــن  بحــق  الكفــارة 
ــُه مــن رمضــان لوجود  ّنَ

َ
ــُه أفطــر فــي يــوم علــم أ ّنَ

َ
قالــوا: أل

يــة وعــدم علــم غيــره  دليــل العلــم فــي حقــه وهــو الرؤ
ال يقــدح فــي علمــه، فيؤاخــذ بعلمــه، فتجــب عليــه 
ّنَ هــذا اليــوم مــن رمضــان فــي 

َ
الكفــارة إذا جامــع؛ أل

فــي هتــك حرمــة الصــوم ولهــذا  ثبــت  حقــه وقــد 
فــارق غيــره مــن النــاس)6(. 

)٤( ينظر: الفروع للمقدسي: ٤/ ٤٢١.
)5( ينظر: المصدر نفسه.

شرح  المجموع  38٧؛   /٢ الدسوقي:  حاشية  ينظر:   )6(
ب: 6/ ٢80؛ الفروع للمقدسي: ٤/ ٤٢١.

َّ
الُمَهذ
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5- وجه رأي أئمة الحنفية -رحمهم اهلل تعالى- 
بعدم وجوب الكفارة، قالوا: إنه مفطر بالشبهة؛ ألن 
اإلمام حين رد شهادته فقد حكم بأنه كاذب بدليل 
هذا  حكمه  كان  ولو  به،  الحكم  له  أوجب  شرعي 
كان  فــإذا  له  الفطر  يباح  لكان  وباطنا  ظاهرا  حقا 
تدرأ  عقوبة  الفطر  وكفارة  شبهة  يصير  ظاهرا  نافذا 
بالشبهات حتى ال يجب على المخطئ ثم الكفارة 
وهذا  مطلقا،  رمضان  يوم  في  بالفطر  وجبت  إنما 
اليوم رمضان من وجه شعبان من وجه أال ترى أن 
يوم من رمضان  سائر الناس ال يلزمهم الصوم فيه و
ال ينفك عن الصوم فيه قضاء أو أداء فلم يكن هذا 
اليوم في معنى المنصوص من كل وجه فلو أوجبنا 
كان بطريق القياس على المنصوص  الكفارة فيه 
وال مدخل للقياس في إثبات الكفارة فأما وجوب 
فكونه من  باالحتياط  فيه  يؤخذ  فهو عبادة  الصوم 
رمضان من وجه يكفي في حقه، وألنه أفسد صوم 

رمضان في زعمه، فيعامل بما عنده)١(. 
هالل  الفاسق  رأى  إذا  قالوا  ــاِنــي: 

َ
الــّث المذهب 

الــقــاضــي شــهــادتــه ال يجب  رد  ــده، و رمــضــان وحـ
من  عليه  شـــيء  ال  أفــطــر  إذا  و ــوم،  ــص ال حــقــه  فــي 
ذلك  روي  الناس.  مع  يكون  صيامه  بل  أحكامه، 
وابن  البصري،  والحسن  حيَي،  بن  الحسن  عن 
سيرين، وعثمان البتي، وعطاء بن أبي رباح، وأبي 

الصنائع: بدائع  بعدها؛  وما   6٤  /3 المبسوط:  ينظر:   )١( 
.80 /٢

الحنفية،  ذهب  إليه  و يه،  راهو بن  إسحاق  و ثور، 
والرواية الثانية للحنابلة، وبه قال الزيدية)٢(. 

في   
َّ

إال يصوم  )وال  روايــة:  في  أحمد  اإلمــام  قــال 
جماعة المسلمين()3(.

يلزمه  )ال  أيضا:  اإلمــام  عن  حنبل  ــة  رواي وعلى 
صوم وال يلزمه شيء من أحكامه()٤(.

استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي: 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   ﴿ تعالى:  قوله  ١-بظاهر 

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ﴾)5(.

ّنَ األمر لهم 
َ
ولي األمر؛ أل

ُ
أمر تبارك وتعالى بطاعة أ

وليس ألحد أْن ينفرد لوحده بصيام بل عليه موافقة 
يد هذا:  يؤ الناس، و

أّنَ  عنه  اهلل  رضــي  هريرة  أبــي  عن  روي  ٢-بما 
النبي � قال: »الصوم يوم تصومون، والفطر يوم 

تفطرون، واألضحى يوم تضحون«)6(.

الصنائع:  بدائع  3٧٧؛   /٢ البرهاني:  المحيط  ينظر:   )٢(
ب: 

َّ
8١/٢؛ بداية المجتهد: ٢/ ٤8؛ المجموع شرح الُمَهذ

قدامة: ٤/  البن  المغني  التثريب: ١١3/٤؛  6/ ٢80؛ طرح 
٤١6؛ الشرح الممتع: 6/ 3١٩؛ االختيارات الفقهية: ١58؛ 

السيل الجرار: ١/ ٢8١؛ سبل السالم: ٢/ 63.
للمقدسي: الــفــروع  ٤١6؛   /٤ قــدامــة:  ــن  الب المغني   )3( 

.٤/ ٤٢١
)٤( المصدران السابقان؛ اإلنصاف للمرداوي: 3/ ٢٧٧، 
)ت  الــمــرداوي  سلمان  بن  علي  الحسن  أبــو  الدين  عــالء 

885هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط٢.
)5( سورة النساء، من اآلية: 5٩.

)6( سنن الترمذي: 80/3، برقم )6٩٧(؛ سنن ابن ماجه 
 /٢ داود:  أبي  سنن  )١660(؛  رقم   50٩  /١ السندي:  بشرح 
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وجه الداللة: 	 
 الحديث أّنَ الواحد إذا رأى هالل رمضان 

ُّ
يدل

ولم يحكم القاضي بشهادته، أّنَ هذا ال يكون صوًما 
 في 

َّ
له، كما لم يكن للناس، وأن الصوم ال يكون إال

جماعة الناس)١(. 
ــذا  ــتــرمــذي بــعــد روايـــتـــه الــحــديــث: )ه قـــال ال
حديث حسن غريب، وفسر بعض أهل العلم هذا 
والفطر  الصوم  أّنَ  ما معنى هذا  إّنَ الحديث، فقال: 

يكون مع الجماعة وعظم الناس()٢(.
قل  األ يكون  أْن  إلى  إرشــاد  فيه  أْيًضا  والحديث 
من الناس مع السواد األعظم، وال يخالفونهم إذا وقع 

الخالف لشبهة من الشبه)3(. 
يعتبر في  ــُه  ّنَ

َ
أ الصنعاني: )فيه دليل على  وقال 

المنفرد بمعرفة  الموافقة للناس، وأن  العيد  ثبوت 
يلزمه  ية يجب عليه موافقة غيره، و يوم العيد بالرؤ

حكمهم()٤(.
مدلول  بــأّنَ  السندي  العالمة  اعترف  وقد  هذا 
 على أّنَ الصوم يكون مع الجماعة، 

ُّ
الحديث يدل

حيث  الهالل  رأى  إن  و به،  باالنفراد  ألحد  حق  وال 
قال: )والظاهر أن معناه أن هذه األمور ليس لآلحاد 

٢6٩ رقم )٢3٢6(؛ سنن الدارقطني: 3/ ١١٤ برقم )٢١8١(.
)١( ينظر: عون المعبود: 6/ 3١٧؛ المغني البن قدامة: ٤/ 

.٤١6 ،330
)٢( سنن الترمذي: 3/ 80.

)3( ينظر: السيل الجرار: ١/ ٢8١.
)٤( سبل السالم: ٢/ 63.

فيها  ــر  األم بــل  فيها  التفرد  لهم  وليس  دخــل  فيها 
اتباعهم  اآلحـــاد  على  يجب  و والجماعة  لــإمــام 
لإمام والجماعة وعلى هذا فإذا رأى أحد الهالل 
رد اإلمام شهادته ينبغي أن ال يثبت في حقه شيء  و
يجب عليه أن يتبع الجماعة في  من هذه األمور و
يرد عليه بعموم األدلة التي استدل بها  ذلك()5(. و

ل.  ّوَ
َ
أصحاب المذهب األ

وأما اإلجابة على االستدالل بالحديث: 
غريب،  حسن  ــه  بــأّنَ الترمذي  قــول  إلــى  اضافة 
أّنَ الحديث فيه عبداهلل بن جعفر، وثقه بعضهم، 
وبعضهم اآلخر تكلم فيه، وذكر الدارقطني أْيًضا أّنَ 

في إسناده الواقدي، وهو ضعيف)6(. 
فقال  داود،  أبي  حديث  )وأمــا  القيم:  ابن  وقال 
يحيى بن معين: محمد بن المنكدر لم يسمع من 

أبي هريرة، ولم يلقه()٧(.
3-واستدلوا أْيًضا بأّنَ هذا اليوم هو يوم محكوم 
أثر  فال  والعشرين،  التاسع  يوم  فأشبه  من شعبان، 

ية)8(.  فيه للرؤ

 ،50٩  /١ مــاجــه:  ــن  اب سنن  على  الــســنــدي  حاشية   )5(
لإمام محمد بن عبدالهادي التتوي أبو الحسن نور الدين 
السندي )ت١١38هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 

دار الفكر، بيروت.
للمقدسي: الــفــروع  80؛   /3 الــتــرمــذي:  سنن  ينظر:   )6( 

٤/ ٤٢١؛ سنن الدارقطني: 3/ ١١٤.
)٧( عون المعبود مع حاشية ابن القيم: 6/ 3١٧.

)8( ينظر: المغني البن قدامة: ٤/ ٤١6.
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جيب: 	 
ُ
وأ

بين  و بينه  أمر  وهو  رمضان،  من  ه  أّنَ متيقن  بانه 
ا كونه  كم به، أّمَ ربه، فلزمه صومه، كما لو حكم الحا
ــا  َوأّمَ غيره،  حق  في  ظاهر  شعبان  من  به  محكوما 
ُه من رمضان فلزمه صيامه  ّنَ

َ
أ الباطن فهو يعلم  في 

كالعدل)١(.
الترجيح: 	 

يقين  كال الفر بعد أْن رأينا العرض السابق ألدلة 
أّنَ الراجح هو  في هذه المسألة، تبين لنا واضحا 
القائلين  ل،  ّوَ

َ
األ المذهب  إليه أصحاب  ما ذهب 

يته  رؤ عند  للفاسق  بالنسبة  الــصــيــام  بــوجــوب 
وذلك  القضاء؛  فعليه  أفطر  واذا  رمضان،  هــالل 
وسنة  تعالى،  اهلل  كتاب  من  به  استدلوا  ما  لقوة 
 

ُّ
تدل والتي  الصحيحين،  في  الثابتة   � النبي 
أمرت  قد  يعة  الشر ّنَ 

َ
أل إليه؛  ذهبوا  ما  إلى  صراحًة 

داخل  والفاسق  يصومه،  أْن  الشهر  شهد  من  كل 
بالصيام  أمر  والنبي �  رآه،  إذا  العموم  في هذا 

ية الهالل، وقد تمت له.  واإلفطار عند رؤ
حق  فــي  الــكــفــارة  وجـــوب  إلـــى  بالنسبة  ــا  ــ أّمَ
ما  ارتكب  إذا  غيره  دون  الهالل  ية  برؤ انفرد  من 
-رحمهم  الحنفية  إليه  ذهب  ما  ى  فأر يوجبها، 
ذهبوا  ما  لوجاهة  عليه  بها  وجو بعدم  تعالى-  اهلل 
ية دون غيره فهذا يدل على  بالرؤ انفراده  ّنَ 

َ
إليه؛ أل

)١( ينظر: المغني البن قدامة: ٤/ ٤١6؛ المبسوط: 3/ 6٤؛ 
المجموع: ٢80/6.

ُه أفطر في يوم هو من شعبان، ولعدم صوم بقية  ّنَ
َ
أ

إفطار يوم هو من شعبان،  الناس في هذا اليوم، و
جانب  ومن  جانب.  من  هذا  الكفارة.  يوجب  ال 
فهذا  القضاء  مع  الكفارة  عليه  أوجبنا  لو  نا  إّنَ آخر 
يوم  يومًا،  وستون  واحد  يصوم  أْن  عليه  أّنَ  يعني 
لعدم  متتابعين  شهرين  الكفارة  ــدًا  زائ القضاء، 
أدى  ربما  و عليه  اثقلنا  وبذلك  الرخصة.  وجــود 
رمضان؛  شهر  صيام  عن  حتى  عزوفه  إلــى  ذلــك 
الديني  الــوازع  ضعف  قد  إنسان  عن  نتكلم  نا  ّنَ

َ
أل

الجزئية  الحنفية في هذه  فتقليد مذهب  عنده، 
إليه عموم  الذي دعت  له وهو  تيسير وتسهيل  هو 
يعة اإلسالمية السمحة، ولوجود الشبهة  أدلة الشر
كما أسلفنا هو ليس  اليوم  ّنَ هذا 

َ
أل أْيًضا،  القائمة 

ما هو من رمضان من وجه،  إّنَ من رمضان مطلًقا و
كذلك  األمر  كان  واذا  آخر،  وجه  من  شعبان  ومن 
يكتفي  فيتجه إلى عدم إلزامه بالكفارة في حقه و

بالقضاء احتياطًا. واهلل تعالى أعلم

* * *
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الخاتمة

تتم  بنعمته  الـــذي  العالمين  رب  هلل  الحمد 
كمالن  األ التامان  والسالم  والصالة  الصالحات، 
أهل  وصحبه  آلــه  وعلى  المخلوقات،  سيد  على 

العزة والثبات. 
)تأثير  الــمــوســوم  البحث  مسائل  فـــإّنَ  وبــعــد؛ 
العبادات  مسائل  الشرعية،  األحكام  في  الفسق 
ى  انتهت بفضل اهلل تعالى، وأر الثاني( قد  القسم 

أْن أضع في خالصته أهم النتائج، وهي: 
ية، واالصطالحية التي  : إن التعريفات اللغو

ً
أوال

ردها أئمتنا األعالم -رحمهم اهلل تعالى- لمعنى  أو
إن اختلفت عباراتهم  الفسق متقاربة تقريبًا، فهي و
عن  والخروج  والعصيان،  الترك  على   

ُّ
تدل ها  أّنَ  

َّ
إال

يخرج  ال  معانيها  أّنَ   
َّ

إال تعالى.  اهلل  وطاعة  الحق 
كان هذا المصطلح يقع  إن  صاحبها عن الملة، و

على من خرج بكفر. 
الجنازة  صالة  مسألة  على  وقوفنا  لدى   :

ً
ثانيا

الــفــقــهــاء -رحمهم  ــاز جــمــهــور  الــفــاســق أجـ عــلــى 
أهل  من  مــات  من  كل  على  الصالة  تعالى-  اهلل 
غيره.  أو  حد  في  قتل  فاجرًا،  أو  كان  بــرًا  االســالم، 
كان شر من على ظهر األرض إذا مات مسلما،  ولو 
بالصالة  تأمر  التي  الصريحة  الصحيحة  لأدلة 
أهل  من  أو  فاسقًا،  كــان  إن  و عامة  الميت  على 

الصالة  ّنَ 
َ
أل تعالى؛  اهلل  إلــى  أمــره  يكال  و الكبائر، 

عليه هي شفاعة له، وهو في أمّسِ الحاجة إليها.
قبل  من  الهالل  ية  برؤ اإلخبار  مسألة  وأما   :

ً
ثالثا

إذا  الفسق  أهــل  خبر  قبول  إلــى  لنا  ظهر  الفاسق، 
يــة  رؤ تعد  ألنــهــا  الــهــالل؛  يــة  بــرؤ وأخــبــروا  اجتمعوا 
مستفيضة من قبلهم، وال يشترط فيهم العدالة في 
هذه الحالة لعدم تواطئهم على الكذب لكثرتهم 
فيعتبر العدد المستفيض المنتشر لترجح الصدق 
يمكن  فــال  بالصيام  ملزمون  ــهــم  ّنَ

َ
أل خبرهم؛  فــي 

والحال هكذا أْن يتفقوا على باطل. 
الفاسق  صيام  مسألة  في  البحث  ختم   :

ً
رابعا

رد اإلمـــام  ــان لـــوحـــده، و ــض ــه هـــالل رم ــت ي عــنــد رؤ
إذا  شهادته، تمخض وجوب الصوم على من رآه، و
الشبهة،  لوجود  الكفارة  دون  القضاء  عليه  أفطر 
فكان الصوم عليه احتياطًا، وألن الناس لم يصوموا 
هذا اليوم فيدل على أنه من شعبان، وهو األنسب 

السيما عند من ضعف عنده الوازع الديني. 
على  األحكام  يطلق  أن  ألحد  يحق  ال   :

ً
خامسا

كان  مــن  السيما  جــزافــًا  المسلمين  مــن  اهلل  عباد 
أهل  من  أنه  يقول  و استقامته  بعدم  يوحي  ظاهرًا 
الملة  والخروج عن  والشرك  بالكفر  يرميهم  أو  النار 

ألن هذا ُيعد من التأله على اهلل تعالى. 
الدراسة  خــالل  من  الباحث  يتعرف   :

ً
ســادســا

يدة باألدلة القطعية والظنية،  الفقهية المقارنة المؤ
المجال  تفسح  وبالتالي  العلماء،  مناهج  على 
الجديدة  للقضايا  الحلول  من  كثيرًا  لوضع  أمامه 
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المعاصرة. 
وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

أجمعين...

* * *

المصادر والمراجع

* القرآن الكريم. 
المسانيد . ١ بــزوائــد  المهرة  الخيرة  إتــحــاف 

العشرة: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن 
قايماز  بن  سليم  بن  إسماعيل  بن  بكر  أبي 
الشافعي  الكناني  البوصيري  عثمان  بن 
المشكاة-  دار  تحقيق:  )ت:8٤0هــــــــ(، 

الرياض، ط/١، ١٤٢0هـ- ١٩٩٩م.
بن . ٢ بكر محمد  ــو  أب الــمــنــذر:  البــن  اإلجــمــاع 

ــراهــيــم ابـــن الــمــنــذر الــنــيــســابــوري )ت:  إب
دار  المنعم،  عبد  فــؤاد  تحقيق:  هـــ(،   3١٩

المسلم، ط/١، ١٤٢5هـ- ٢00٤م.
ــام الــشــرعــيــة الــكــبــرى: عــبــد الحق . 3 ــك األح

الحسين  بن  عبداهلل  بن  الرحمن  عبد  بن 
األندلسي  األزدي  إبــراهــيــم  بــن  سعيد  بــن 
اإلشبيلي المعروف بابن الخراط )ت: 58١ 
عكاشة،  حسين  عبداهلل  أبو  تحقيق:  هـ(، 
ط/١،  الرباط،  السعودية،  الرشد،  مكتبة 

١٤٢٢هـ- ٢00١م.
أحكام القرآن البن العربي: أبو بكر محمد بن . ٤

عبداهلل ابن العربي )ت: 5٤3 هـ(، تحقيق: 
محمد عبد القادر عطا، دار الفكر.

ُهَبْيَرة . 5 بن  يحيى  العلماء:  ئمة  األ اختالف 
الشيبانّي،  الذهلي  هبيرة  بن  محمد  بن 
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ـــ(،  أبـــو الــمــظــفــر، عـــون الــديــن )ت: 560هــ
المحقق: السيد يوسف أحمد، دار الكتب 
العلمية - لبنان، ط/١، ١٤٢3هـ - ٢00٢م.

الخالف: . 6 من  الراجح  معرفة  في  اإلنصاف 
بــن حنبل،  عــلــى مــذهــب اإلمــــام أحــمــد 
سلمان  بن  علي  الحسن  أبــو  الدين  عــالء 
المرداوي )ت 885هـ(، دار إحياء التراث 

العربي، بيروت، ط٢.
بــدايــة الــمــجــتــهــد ونــهــايــة الــمــقــتــصــد: أبــو . ٧

بن  محمد  ــن  ب أحــمــد  ــن  ب محمد  الــولــيــد 
رشد  بابن  الشهير  القرطبي  رشد  بن  أحمد 
 - الــحــديــث  دار  ـــ(،  ــ 5٩5ه )ت:  الحفيد 

القاهرة،١٤٢5هـ - ٢00٤ م.
العالمة . 8 الشرائع:  ترتيب  الصنائع في  بدائع 

الكاساني  سعود  بن  بكر  أبــي  الدين  عــالء 
)ت  الــعــلــمــاء  بملك  الــمــلــقــب  الــحــنــفــي 
بيروت،  العلمية-  الكتب  دار  ـــ(  58٧هـ

١٤06هـ- ١٩86م.
ــج األحـــاديـــث . ٩ ــري ــخ ــمــنــيــر فـــي ت الـــبـــدر ال

ــكــبــيــر:  ــرح ال ــشــ ــ ــي ال ــ ثــــــــار الـــواقـــعـــة ف واأل
 ابـــــــــــن الـــــمـــــلـــــقـــــن ســــــــــــــراج الــــــديــــــن 
أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي 
للنشر  الهجرة  دار  80٤هـــ(،  )ت:  المصري 
ـــ- ــ ١٤٢5ه ط/١،  يـــاض،  ــر الـ  - ــع  ي ــوز ــت وال

٢00٤م.
بستان األحبار مختصر نيل األوطار: فيصل . ١0

بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك 
دار  ـــ(،  ١3٧6هـ )ت:  النجدي  الحريملي 
ط/١،  الرياض،  يع،  والتوز للنشر  إشبيليا 

١٤١٩ هـ - ١٩٩8 م.
الحارث: . ١١ مسند  ــد  زوائ عن  الباحث  بغية 

داهر  بن  محمد  بن  الــحــارث  محمد  ألبــي 
أبي  بــابــن  الــمــعــروف  الــبــغــدادي  الهيثمي 
سامة )ت: ٢8٢ هـ( )المنتقي: أبو الحسن 

ُ
أ

نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان بن 
هـ(، تحقيق:  الهيثمي )ت: 80٧  بكر  أبي 
السنة  خدمة  مركز  صالح(،  أحمد  حسين 
ية- المدينة المنورة، ط/١، ١٤١3هـ-  النبو

١٩٩٢م.
أبو . ١٢ الترمذي:  جامع  لشرح  األحــوذي  تحفة 

العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
الكتب  دار  ى )ت: ١353هـــ(،  المباركفور

العلمية - بيروت.
أبي . ١3 ــام  اإلم مذهب  فقه  في  الملوك  تحفة 

اهلل  عبد  أبــو  الدين  يــن  ز النعمان:  حنيفة 
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 
عبد  د.  المحقق:  ـــ(،  666هـ )ت:  الـــرازي 
 - اإلسالمية  البشائر  دار  أحمد،  نذير  اهلل 

بيروت، ط/١، ١٤١٧.
التعريفات للجرجاني: أبو الحسين علي بن . ١٤

)ت:8١6هـــ(،  الجرجاني  علي  بن  محمد 
ط/١،  بـــيـــروت،  الــعــلــمــيــة-  الــكــتــب  دار 
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١٤03هـ- ١٩83م.
الوجيز . ١5 المحرر  المسمى  عطية:  ابن  تفسير 

عبد  محمد  أبو  العزيز:  الكتاب  تفسير  في 
ــرحــمــن بن  ــب بـــن عــبــد ال ــحــق بـــن غــال ال
)ت:  بي  المحار األندلسي  عطية  بن  تمام 
5٤٢هـ(، تحقيق: عبد السالم عبد الشافي 
بيروت،   - العلمية  الكتب  دار  محمد، 

ط/١، ١٤٢٢هـ.
فخر . ١6 لإمام  الــرازي:  للفخر  الكبير  التفسير 

الـــرازي  التميمي  عمر  بــن  محمد  الــديــن 
الــكــتــب  دار  هـــــ(،   60٤ )ت:  الــشــافــعــي 

العلمية- بيروت، ١٤٢١هـ- ٢000م.
وحقائق . ١٧ التنزيل  مـــدارك  النسفي:  تفسير 

بــن أحمد  الــبــركــات عبد اهلل  ــو  أب يــل:  الــتــأو
)ت:  النسفي  الــديــن  حــافــظ  محمود  بــن 
٧١0هـ(، تحقيق: يوسف علي بديوي، دار 
 - هـ   ١٤١٩ ط/١،  بيروت،  الطيب،  الكلم 

١٩٩8م.
التوحيد: محمد بن محمد بن محمود، أبو . ١8

منصور الماتريدي )ت: 333هـ(، تحقيق: 
الــجــامــعــات  دار  خــلــيــف،  اهلل  ــتــح  ف د. 

ية. المصرية - اإلسكندر
يد القيرواني، . ١٩ الثمر الداني شرح رسالة أبي ز

صالح بن عبد السميع اآلبي األزهري )ت: 
١335 هـ(، المكتبة الثقافية- بيروت.

الجامع الصحيح المختصر: االمام محمد . ٢0

هـــ(،   ٢56 )ت:  الــبــخــاري  إسماعيل  بــن 
تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، 

اليمامة، ١٤0٧هـ- ١٩8٧م. 
محمد . ٢١ الترمذي:  لسنن  الصحيح  الجامع 

السلمي  الــتــرمــذي  عيسى  ــو  أب عيسى  بــن 
محمد  أحــمــد  تحقيق:  هــــ(،  )ت:٢٧٩ 

كر، دار إحياء التراث العربي- بيروت.  شا
أبو عبد اهلل محمد . ٢٢ القرآن:  الجامع ألحكام 

بــن أحمد بــن أبــي بكر بــن فــرح األنــصــاري 
)ت:  القرطبي  الــديــن  شمس  الــخــزرجــي 
البخاري،  تحقيق: هشام سمير  هـ(،   6٧١
 ١٤٢3 ط/١،  الرياض،  الكتب،  عالم  دار 

هـ/ ٢003 م.
علي . ٢3 بــن  الــديــن  ــور  ن الضياء  ــي  أب حاشية 

قهري )١08٧هـ( على نهاية  الشبراملسي األ
المحتاج، دار الفكر، بيروت، طبعة أخيرة، 

١٤0٤هـ - ١٩8٤م. 
المعروف . ٢٤ ــرزاق  الـ عبد  بــن  أحمد  حاشية 

نهاية  على  )١0٩6هـ(،  الرشيدي  بالمغربي 
المحتاج، دار الفكر، بيروت، ط/ أخيرة - 

١٤0٤هـ- ١٩8٤م.
الكبير: . ٢5 ــشــرح  ال عــلــى  الــدســوقــي  حــاشــيــة 

محمد بن عرفة الدسوقي، تحقيق: محمد 
عليش، دار الفكر- بيروت.

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: . ٢6
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
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النجدي )ت: ١3٩٢هـــ(، ط/١،  الحنبلي 
١3٩٧ هـ.

حــاشــيــة الـــســـنـــدي، فـــإمـــام مــحــمــد بن . ٢٧
ــهـــادي أبــــو الــحــســن نــــور الــديــن  ــبـــدالـ عـ
محمد  تحقيق:  )ت١١38هـــ(،  السندي، 

فؤاد عبدالباقي، دار الفكر - بيروت. 
الشافعي: . ٢8 اإلمــام  فقه  في  الكبير  الــحــاوي 

حبيب  بن  محمد  بن  علي  الحسن  ألبــي 
ردي  بالماو الشهير  الــبــغــدادي،  البصري 
)ت: ٤50 هـ(، تحقيق: الشيخ علي محمد 
معوض، وعادل عبد الموجود، دار الكتب 
العلمية- بيروت، ط/١، ١٤١٩هـ- ١٩٩٩م.

شرح . ٢٩ هو  الــذي  للحصفكي  المختار  الــدر 
ابن  حاشية  مع  للتمرتاشي  األبصار  ير  تنو
عابدين، دار الفكر، بيروت، ط/٢، ١٤١٢هـ 

- ١٩٩٢م. 
المسمى: . 30 المختار:  الدر  على  المحتار  رد 

محمد  عابدين  البن  عابدين،  ابن  حاشية 
الدمشقي  الــعــزيــز  عبد  بــن  عمر  بــن  أمــيــن 
الــفــكــر-  دار  ـــ(،  ــ ه  ١٢5٢ )ت:  الــحــنــفــي 

بيروت، ط/١، ١٤١٢هـ- ١٩٩٢م.
العظيم . 3١ ــقــرآن  ال تفسير  فــي  المعاني  روح 

أبـــي الفضل  الــعــالمــة  الــمــثــانــي:  والــســبــع 
ــوســي  ل شــهــاب الـــديـــن ســيــد مــحــمــود اآل
بن  شكري  محمود  المعالي  أبو  البغدادي 
لوسي  الثناء األ أبي  عبد اهلل بن محمد بن 

)ت: ١0٢٧هـ(، دار إحياء التراث العربي - 
بيروت.

األمير . 3٢ إسماعيل  بن  محمد  السالم:  سبل 
هـــ(،   ١١8٢ )ت:  الصنعاني  الكحالني 
ط/٤،  الحلبي،  البابي  مصطفى  مكتبة 

١3٧٩هـ- ١٩60م.
سنن ابن ماجه: ابن ماجه محمد بن يزيد . 33

محمد  تحقيق:  ٢٧3هـــ(،  )ت:  يني  القزو
فؤاد عبد الباقي، دار الفكر - بيروت. 

سنن ابي داود: أبو داود سليمان بن األشعث . 3٤
السجستاني، دار الكتاب العربي- بيروت. 

بن . 35 علي  الحسين  ألبي  الدارقطني،  سنن 
بن  مسعود  بن  مهدي  بن  أحمد  بن  عمرو 
)ت385هـ(،  البغدادي،  دينار  بن  نعمان 
تحقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، 

بيروت، ط١، ١٤٢٤هـ-٢00٤م. 
ــســنــن الــصــغــيــر لــلــبــيــهــقــي: أحـــمـــد بن . 36 ال

الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي 
الخراساني، أبو بكر البيهقي )ت: ٤58هـ(، 
قلعجي،  أمــيــن  المعطي  عبد  المحقق: 
كراتشي  اإلســالمــيــة،  الـــدراســـات  جامعة 

كستان، ط/١، ١٤١0هـ - ١٩8٩م . با
ــســنــن الــكــبــرى لــلــبــيــهــقــي: أحـــمـــد بن . 3٧ ال

الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي 
القادر  عبد  محمد  تحقيق  ـــ(  ــ )ت:٤58ه
المكرمة،  مكة  ــاز،  ــب ال دار  مكتبة  عــطــا، 
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١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.
أحمد . 38 الكبرى(،  )السنن  النسائي  سنن 

النسائي  الــرحــمــن  عــبــد  ــو  أبـ شــعــيــب  بــن 
ــد الــغــفــار  ــب ــحــقــيــق: ع )ت:303هــــــــــــ(، ت
كسروي حسن،  سليمان البنداري، وسيد 

دار الكتب العلمية- بيروت، ١٩٩١م.
بن . 3٩ مسعود  التوضيح:  على  يح  التلو شرح 

تحقيق:  هـــ(،   ٧٩3 )ت:  التفتازاني  عمر 
العلمية-  الــكــتــب  دار  عــمــيــرات،  ــا  ي زكــر

بيروت، ط/١، ١٤١6هـ- ١٩٩6م.
المسمى . ٤0 الــدرديــر  للشيخ  الصغير:  الشرح 

مالك(،  اإلمام  لمذهب  المسالك  )أقرب 
المسالك،  قـــرب  أل السالك  بلغة  وعليه 
المعروف بـ)حاشية الصاوي(: أبو العباس 
ــي الــمــالــكــي  ــخــلــوت أحـــمـــد بـــن مــحــمــد ال

)ت:١٢٤١هـ(، دار المعارف. 
ــر، الــشــيــخ احمد . ٤١ ــدردي ــل ــرح الــكــبــيــر ل ــش ال

تحقيق:  الــدســوقــي،  حاشية  مــع  ــر  ــدردي ال
)بدون  بيروت،  الفكر،  دار  عليش،  محمد 

ت ط(. 
الــمــســتــقــنــع: . ٤٢ زاد  عــلــى  الــمــمــتــع  ــرح  الـــشـ

العثيمين  محمد  بــن  صــالــح  بــن  محمد 
ــجــوزي، ط/١،  ال ــن  اب دار  )ت:١٤٢١هــــــ(، 
في  الــمــســتــقــنــع  زاد  و ١٤٢8هـــــــ،   -١٤٢٢
بن  مــوســى  الــنــجــا  ألبـــي  المقنع  اخــتــصــار 

أحمد بن موسى الحجاوي. 

يا . ٤3 شرح صحيح مسلم: لإمام يحيى بن زكر
النووي: دار إحياء التراث العربي- بيروت، 

ط/٢.
محمد . ٤٤ لــلــخــرشــي:  خليل  مختصر  شـــرح 

أبو عبد اهلل  المالكي  الخرشي  اهلل  بن عبد 
)ت١١0١هـ(، دار الفكر للطباعة، بيروت.

الحجاج . ٤5 بن  مسلم  اإلمــام  مسلم:  صحيح 
ــوري  ــنــيــســاب ــري ال ــي ــش ــق أبــــو الــحــســيــن ال
عبد  فـــؤاد  محمد  تحقيق  )ت:٢6١هــــــ(، 

الباقي، دار إحياء التراث، د.ت.
يــب: . ٤6 ــرح الــتــقــر ــ ــي شـ ــ يـــب ف ــرح الـــتـــثـــر ــ طـ

األسانيد  تقريب  بالتقريب:  )الــمــقــصــود 
الدين  ين  ز الفضل  أبو  المسانيد(:  وترتيب 
الرحمن  الحسين بن عبد  بن  الرحيم  عبد 
ــي )ت:  ــراق ــع ــم ال ــي ــراه ــي بــكــر بـــن إب بـــن أبـ
كمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم  806هـ(، أ
ياني ثم المصري،  بن الحسين الكردي الراز
ــن الــعــراقــي )ت:  ــي الــديــن، اب ــو زرعـــة ول أب
)دار  القديمة،  المصرية  الطبعة  8٢6هـــ(، 

الفكر العربي(.
محمد . ٤٧ بن  محمد  الهداية،  شــرح  العناية 

كمل الدين ابن الشيخ جمال  بن محمود أ
الهداية  البابرتي، )ت٧86هـ( على  الدين 

للمرغيناني، دار الفكر، )بدون ت ط(. 
ومعه . ٤8 داود:  أبــي  سنن  شــرح  المعبود  عــون 

داود:  أبي  سنن  تهذيب  القيم  ابن  حاشية 
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الرحمن،  عبد  أبو  أمير،  بن  أشــرف  محمد 
شرف الحق، العظيم آبادي )ت:١3٢٩هـ(، 
ط/٢،  ــروت،  ــي ب  - العلمية  الــكــتــب  دار 

١٤١5هـ.
ــن الــخــلــيــل بن . ٤٩ ــم ــرح ــو عــبــد ال ــ ــن: أب ــي ــع ال

ــرو بـــن تــمــيــم الــفــراهــيــدي  ــم ــد بـــن ع ــم أح
د. مهدي  تحقيق:  البصري )ت:١٧0هـــ(، 
الــســامــرائــي، دار  إبــراهــيــم  الــمــخــزومــي، د. 

ومكتبة الهالل.
اإلمام . 50 صول: 

ُ
األ الوصول في شرح لب  غاية 

يـــا بـــن مــحــمــد بـــن أحــمــد األنـــصـــاري  زكـــر
)ت:٩٢6هـ(، دار الكتب العربية الكبرى، 

مصطفى البابي الحلبي.
ــبــخــاري . 5١ ــرح صــحــيــح ال فــتــح الـــبـــاري شــ

بن  الرحمن  عبد  الدين  يــن  ز رجــب:  البــن 
الَسالمي،  الحسن،  بــن  رجــب  بــن  أحمد 
)ت:  الحنبلي  الدمشقي،  ثم  البغدادي، 
بن  شعبان  بن  محمود  تحقيق:  ـــ(،  ٧٩5ه
الخالق  عبد  بن  مجدي  المقصود،  عبد 
القاضي،  إسماعيل  بن  إبراهيم  الشافعي، 
مكتبة  وغــيــرهــم،  الــمــرســي،  عــزت  السيد 
ط/١،  ية،  النبو المدينة   - ثرية  األ الغرباء 

١٤١٧هـ - ١٩٩6م.
فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد . 5٢

العسقالني  الفضل  أبــو  حجر  بن  علي  بن 
كتبه وأبوابه،  الشافعي )ت: 85٢ هـ(، رقم 

الباقي،  عبد  فــؤاد  محمد  أحاديثه:  وخــرج 
المعرفة-  دار  بــاز،  بن  العزيز  عبد  تعليق: 

بيروت، ١3٧٩هـ.
كتاب . 53 شرح  وهو  الوجيز:  بشرح  العزيز  فتح 

حامد  ألبــي  الــشــافــعــي،  الفقه  فــي  الــوجــيــز 
يــم بن  ــغــزالــي )ت:505هــــــــ(، عــبــد الــكــر ال
يني )ت: 6٢3هـ(، دار  محمد الرافعي القزو

الفكر.
)هو . 5٤ الــطــالب  منهج  بشرح  الــوهــاب  فتح 

ــه هـــو منهج  كــتــاب لــلــمــؤلــف عــلــى  ــرح  شــ
الطالب الذي اختصره المؤلف من منهاج 
بن  محمد  بــن  يــا  زكــر لــلــنــووي(:  الطالبين 
يـــن الــديــن  ــا األنـــصـــاري، ز ي  أحــمــد بــن زكــر
دار  ٩٢6هـــــ(،  )ت:  السنيكي  يحيى  أبــو 

الفكر للطباعة والنشر، ١٤١٤هـ/١٩٩٤م.
الدين . 55 لعالء  الفروع  تصحيح  ومعه  الفروع: 

ــرداوي، تــألــيــف:  ــمــ ــ عــلــي بــن ســلــيــمــان ال
أبو  مفرج،  بن  محمد  بن  مفلح  بن  محمد 
عبد اهلل، شمس الدين المقدسي الرامينى 
ـــ(،  ٧63هـ )ت:  الحنبلي  الصالحي  ثــم 
المحسن  عــبــد  بـــن  اهلل  عــبــد  الــمــحــقــق: 
الرسالة، ط/١، ١٤٢٤هـ -  التركي، مؤسسة 

٢003م.
ــة . 56

ّ
لــأدل ــامــل  ــّشَ ال ــه  ــت وأدل اإلســالمــي  الفقه 

ات  ّيَ ظر الّنَ وأهّم  ة  المذهبّيَ واآلراء  ة  رعّيَ الّشَ
ــة  ّيَ ــبــو ــّنَ ــث ال ــاديـ ــة وتــحــقــيــق األحـ الــفــقــهــّيَ
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مصطفى  بـــن  ــة  ــ ــَب ــ َوْه د.  أ.  وتــخــريــجــهــا: 
َحْيِلّي، ط/٤، دار الفكر - دمشق. الّزُ

زارة . 5٧ و موقع  على  منشور  والشريعة:  الفقه 
األوقاف والشؤون السعودية.

يد . 58 ز أبــي  ابــن  رسالة  على  الــدوانــي  الفواكه 
بن  غنيم(  )أو  غانم  بن  أحمد  القيرواني: 
النفراوي  الدين  شهاب  مهنا،  ابــن  سالم 
األزهري المالكي )ت: ١١٢6هـ(، دار الفكر، 

١٤١5هـ - ١٩٩5م.
ين . 5٩ ز الصغير:  الجامع  شــرح  القدير  فيض 

الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج 
المناوي )ت: ١03١هـ(،  العارفين بن علي 
ط/١،  ــروت،  ــيـ -بـ العلمية  الــكــتــب  دار 

١٤١5هـ - ١٩٩٤م.
ــو . 60 ــن أب ــديـ ــمــحــيــط: مــجــد الـ الـــقـــامـــوس ال

زآبــادى  الــفــيــرو يــعــقــوب  ــن  ب طــاهــر محمد 
تحقيق  مكتب  تحقيق:  )ت:8١٧هــــــ(، 
ــإشــراف:  ــراث فــي مــؤســســة الــرســالــة، ب ــت ال
الرسالة  العرقُسوسي، مؤسسة  محمد نعيم 
ط/8،  بيروت،  يع،  والتوز والنشر  للطباعة 

١٤٢6هـ - ٢005م.
الحرمين: . 6١ ــام  إمـ رقـــات  و شــرح  العين  قــرة 

شمس الدين أبو عبداهلل محمد بن محمد 
المغربي،  الطرابلسي  الــرحــمــن  عبد  بــن 
المالكي  الرعيني  بالحطاب  الــمــعــروف 

)ت:٩5٤هـ(.

عبد . 6٢ القشيري(:  )تفسير  اإلشارات  لطائف 
الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري 
)ت: ٤65 هـ(، تحقيق: إبراهيم البسيوني، 

ط/3، مصر.
المبدع في شرح المقنع: إبراهيم بن محمد . 63

ــن مــفــلــح، أبــو  بــن عــبــد اهلل بــن مــحــمــد ابـ
دار  ـــ(،  )ت:88٤هـ الدين  برهان  إسحاق، 
الكتب العلمية، بيروت، ط/١، ١٤١8هـ - 

١٩٩٧م.
لـــإمـــام محمد . 6٤ لــلــســرخــســي:  الــمــبــســوط 

ئــمــة  بــن أحــمــد بــن أبـــي ســهــل، شــمــس األ
المعرفة-  دار  ـــ(،  ٤83هـ )ت:  السرخسي 

بيروت، ١٤١٤هـ- ١٩٩3م.
ــام أبــي . 65 ــإم ــمــهــذب: ل ــرح ال الــمــجــمــوع شـ

ــنــووي  ــرف ال يــا مــحــيــي الــديــن بــن شـ زكــر
)ت6٧6هـ(، تحقيق د. محمود مطرجي، 
تكملة  مــع  ١٤٢5هــــــــ-٢005م،  الــفــكــر،  دار 

السبكي والمطيعي.
الحسن . 66 ــو  أب األعــظــم:  والمحيط  المحكم 

ــن ســيــده الــمــرســي  ــن إســمــاعــيــل ب عــلــي ب
الحميد  عــبــد  تــحــقــيــق:  )ت:٤58هـــــــــ(، 
بيروت،   - العلمية  الكتب  دار  هنداوي، 

ط/١، ١٤٢١هـ - ٢000م.
أحمد . 6٧ بن  علي  محمد  أبو  ثار:  باآل المحلى 

القرطبي  ــدلــســي  األن حـــزم  ــن  ب سعيد  ــن  ب
الظاهري )ت:٤56هـ(، دار الفكر - بيروت.
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النعماني . 68 الفقه  فــي  الــبــرهــانــي  المحيط 
برهان  المعالي  أبو  حنيفة:  أبي  اإلمــام  فقه 
العزيز  عبد  بــن  أحمد  بــن  محمود  الــديــن 
ــن َمـــــــاَزَة الـــبـــخـــاري الــحــنــفــي  ــن عــمــر بـ بـ
سامي  الكريم  عبد  )ت:6١6هـ(،تحقيق: 
بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الجندي، 

الطبعة األولى، ١٤٢٤هـ - ٢00٤م.
المدونة: مالك بن أنس بن مالك بن عامر . 6٩

دار  ١٧٩هـــــــ(،  )ت:  الــمــدنــي  األصــبــحــي 
العلمية-بيروت، ط/١، ١٤١5هـ -  الكتب 

١٩٩٤م.
مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت، . ٧0

واالعتقادات: أبو محمد علي بن أحمد بن 
سعيد ابن حزم األندلسي )ت:٤56هـ(، دار 

الكتب العلمية- بيروت.
أبي . ٧١ بــن  بكر  ألبــي  شيبة،  أبــي  ابــن  مسند 

إبــراهــيــم  ــن  ب محمد  ــن  ب اهلل  عــبــد  شــيــبــة، 
عــادل  تحقيق:  ـــ(،  ــ )ت:٢35هـ العبسي، 
ــمــزيــدي، دار  يــوســف الـــعـــزازي وأحــمــد ال

الوطن، الرياض، ط١، ١٩٩٧م. 
أحمد . ٧٢ اهلل  عبد  أبــو  أحــمــد:  اإلمـــام  مسند 

أســد  بــن  هـــالل  بــن  بــن حنبل  بــن محمد 
أحمد  تحقيق:  )ت٢٤١هـــــــ(،  الشيباني 
الــقــاهــرة،  الــحــديــث-  دار  كــر،  شــا محمد 

ط/١، ١٤١6هـ- ١٩٩5م.
الكبير: . ٧3 الشرح  غريب  في  المنير  المصباح 

الــفــيــومــي ثم  ــن عــلــي  ب ــن محمد  ب أحــمــد 
العلمية  المكتبة  ٧٧0هـ(،  )ت:  الحموي 

- بيروت.
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: . ٧٤

السيوطي  عــبــده  ــن  ب ســعــد  ــن  ب مصطفى 
الدمشقي  ــم  ث ــدا  ــول م الــرحــيــبــانــى  ــرة،  ــه ش
الــمــكــتــب  ١٢٤3هـــــــــ(،  )ت:  الــحــنــبــلــي 

اإلسالمي، ط/٢، ١٤١5هـ - ١٩٩٤م. 
ثار: . ٧5 اآل مشكل  من  المختصر  من  المعتصر 

يوسف بن موسى بن محمد، أبو المحاسن 
ــطــي الــحــنــفــي )ت: 

َ
ــَمــل جــمــال الـــديـــن ال

803هـ(، عالم الكتب - بيروت.
الفقهية: . ٧6 لفاظ  واأل المصطلحات  معجم 

دار  المنعم،  عبد  الرحمن  عبد  محمود  د. 
الفضيلة.

عبداهلل . ٧٧ الدين  موفق  قدامة:  البن  المغني 
 6٢0 )ت:  المقدسي  قدامة  ابن  أحمد  بن 
المحسن  عبد  بــن  عــبــداهلل  تحقيق:  ـــ(،  ه
دار  الحلو،  محمد  الفتاح  وعبد  التركي، 
١٤١٧هـ-  ط/3،  الرياض،  الكتب-  عالم 

١٩٩٧م.
القاسم . ٧8 أبــو  الــقــرآن:  فــي غريب  الــمــفــردات 

بالراغب  الــمــعــروف  محمد  بــن  الحسين 
محمد  تحقيق:  50٢هـــ(،  )ت:  األصفهانى 
خليل عناني، دار المعرفة- بيروت، ط/٤، 

١٤٢6هـ- ٢005م.
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خليل: . ٧٩ مختصر  شرح  في  الجليل  مواهب 
شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمد 
المغربي،  الطرابلسي  الــرحــمــن  عبد  بــن 
المالكي  عــيــنــي  الــّرُ بالحطاب  الــمــعــروف 
١٤١٢هـــ- ط3،  الفكر،  دار  )ت:٩5٤هـــــ(، 

١٩٩٢م.
زارة األوقاف . 80 يتية: و الموسوعة الفقهية الكو

ذات  دار  يتية،  الكو اإلســالمــيــة  والــشــؤون 
يت، ط/٢. السالسل- الكو

حاشية . 8١ مع  الهداية  ألحاديث  الراية  نصب 
محمد  أبي  الدين  لجمال  لمعي:  األ بغية 
 ٧6٢ )ت:  يلعي  الز يــوســف  بــن  عــبــداهلل 
مؤسسة  عـــوامـــة،  مــحــمــد  تــحــقــيــق:  هــــ(، 
يان- بيروت، ط/١، ١٤١8هـ- ١٩٩٧م. الر

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: شمس . 8٢
بن  أحمد  العباس  أبي  بن  محمد  الدين 
حمزة شهاب الدين الرملي )ت: ١00٤هـ(، 
الفكر،  دار  الـــنـــووي،  لــإمــام  والــمــنــهــاج 

بيروت، طبعة أخيرة، ١٤0٤هـ - ١٩8٤م. 
ــمــذهــب . 83 ــمــطــلــب فـــي درايــــــة ال نــهــايــة ال

عبداهلل  بن  الملك  عبد  لإمام  يني:  للجو
يني أبي المعالي  بن يوسف بن محمد الجو
)ت:  الحرمين  بإمام  الملقب  الدين  ركن 
٤٧8 هـ(، تحقيق: د. عبد العظيم محمود 
ـــ-  ١٤٢8هـ ط/١،  المنهاج،  دار  الــديــب، 

٢00٧م.

من . 8٤ نة  المَدّوَ في  َما  على  والزيادات  النوادر 
مهاِت: أبو محمد عبد اهلل بن 

ُ
غيرها من األ

يد عبد الرحمن، القيرواني، المالكي  أبي ز
من  مجموعة  تحقيق:  386هــــــ(،  )ت: 
بيروت،  اإلسالمي-  الغرب  دار  االساتذة، 

ط/١، ١٩٩٩م. 
ــار من . 85 ــبـ ــار شـــرح مــنــتــقــى األخـ ــ ــ ــيــل األوط ن

بن  محمد  لإمام  األخيار،  سيد  أحاديث 
علي الشوكاني )ت ١٢55هـ(، دار الجيل- 

بيروت.
بن . 86 لعلي  المبتدئ:  بــدايــة  شــرح  الــهــدايــة 

أبي  المرغيناني  الجليل  عبد  بن  بكر  أبي 
هـــ(،   5٩3 )ت:  الــديــن  بــرهــان  الــحــســن، 
التراث  إحياء  دار  يوسف،  طالل  تحقيق: 

العربي- بيروت.
الوسيط في المذهب: أبو حامد محمد بن . 8٧

محمد الغزالي )ت: 505 هـ(، دار السالم- 
القاهرة، ط/١، ١٤١٧هـ.

* * *


