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  حكم صيام أيام التشريقدراسة حول 

  

  * محمود رجا حمدان

  

  صـلخم
  .)حكم صيام َأيام التشريق(هذه دراسة لمسألة من مسائل الفقه اإلسالمي حول 

  . التشريق مع ذكر أدلتهم التي اعتمدوا عليها، ثم بيان الراجح منهاأيام تهدف إلى بيان آراء الفقهاء في صيام 

قول من قال ال يشرع صيام أيام التشريق مطلقاً، وقول من قال يشرع صيام : ثالثة أقوال فياء حول ذلك وقد اختلف العلم
  . أيام التشريق للمتمتع والقارن اللذين لم يجدا الهدي، وقول من قال بجواز صيام أيام التشريق مطلقاً

الرأي الراجح هو القول بجواز صيام وبعد دراسة األدلة الشرعية آلراء الفقهاء في هذه المسألة تبي ن لي من هذا البحث أن
  .أيام التشريق للمتمتع والقارن اللذينِ لم يجدا الهدي، وذلك لقوة هذا الرأي من السنَّة النبوية الصحيحة

  .أيام التشريق، حكم صيامها، األدلّة الشرعية: الكلمات الدالة
  

  

  المقدمــة
  

وأفضل الصالة والتسليم على  ،ينالحمد هللا رب العالم
أفضل البشرية سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين وصحبه 
الغر الميامين ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستن بسنّته 

  وبعد؛ العطرة إلى يوم الدين
الصوم يعد نفس الصائم لتقوى اهللا تعالى بترك شهواته ف

االً ألمره واحتساباً لألجر الطبيعية المباحة الميسورة امتث
عنده، فتتربى بذلك إرادته على ملَكَة ترك الشهوات المحرمة، 

  . فيكون اجتنابها أيسر عليه، وتقوى على النهوض بالطاعات
  

  أهمية الموضوع وأهدافه
إذا لم يستطعِ المتمتع أو القارن من ذبح الهدي ولم يتمكن 

فهل يجوز له صيام هذه  من صيام ثالثة أيام قبل يوم النحر،
  األيام في أيام التشريق؟ 

يهدف هذا البحث إلى بيان حكم صيام أيام التشريق، وهي 
مسألة مهمة وردت فيها عدة آراء مختلفة مما أدى إلى إثارة 

  . الحيرة واإلرباك بين الحجيج وهم في جوار بيت اهللا العتيق

وزعة في ثنايا الكتب وأحكام الصيام في أيام التشريق م
 أتتبع مسائله ثم أن الفقهية وغيرها، ولذا كان واجباً علي

  .أؤلف بينها، وأنسقها
ألجل هذا كلِّه جاء هذا البحث يعرض كلَّ ما ورد في هذه 

في القديم والحديث، وقد  هموأقوالالمسألة من آراء الفقهاء 
راجح، وبينت قمت بذكر أدلة هذه األقوال، ثم حررت القول ال

األقوال المرجوحة، وقمت باإلجابة عنها بمناقشة هدفها 
الوصول إلى الصواب، وهو سبحانه وتعالى الهادي إلى سبيل 

  .الحق والرشاد
  

  الدراسات السابقة
قام علماء هذه األمة في الماضي والحاضر بالتصنيف في 

  . موضوع الصيام، وفقهه، وحكَمه، وأسراره
لمكتبة اإلسالمية كتاباً مستقالً حول موضوع ولم أجد في ا

هذا البحث، وقد أثرى الدكتور سيد العفَّاني المكتبة اإلسالمية 
فقد قام ) فقه الصوم وفضل رمضان( بـ بكتابه الموسوم

بدراسة أحكام الصوم دراسة مستفيضة مع التركيز على 
  . األدلة الشرعية

اسة وافية في هذا وكان من المسائل التي قام بدراستها در
الكتاب مسألة صيام أيام التشريق وذكر األدلة التي اعتمد عليها 
من قال بعدم جواز صيام هذه األيام وأدلة من قال بجواز صيام 

  . هذه األيام، ولم يقم بترجيح أي واحد من هذه اآلراء

عمان، ة، جامعة البلقاء التطبيقية،كلية أصول الدين الجامعي ∗
خ قبوله، وتاري11/12/2005ث تاريخ استالم البح. األردن

11/5/2006 . 
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وقد قمت بدوري بتحرير القول الراجح، وبيان األقوال 
  . فادني هذا الكتاب كثيراً في هذا البحثالمرجوحة، وقد أ

المكتبة اإلسالمية بكتابه  وكذلك الدكتور محمد عقلة أثرى
، وكان من المسائل )أحكام الصيام واالعتكاف(بـ وم الموس

التي قام بدراستها في هذا الكتاب مسألة صيام أيام التشريق 
  . ا عليهافبين آراء العلماء حول ذلك، وذكر األدلة التي اعتمدو

وقد رجح جواز صوم أيام التشريق للمتمتع، وهو الرأي 
  . نفسه الذي رجحته في هذا البحث

وقد اختلف العلماء حول حكم صيام أيام التشريق، وورد 
  .حول ذلك دراسات متناثرة في ثنايا الكتب

والذي يهمنا في هذا المقام أن الفقهاء لم يكتبوا في هذا 
بحث مستقٍل قائمٍ برأسه، مما شجعني على الموضوع في 

  . القيام به
  

  :تقسيم الموضوع
  . اشتمل بحثي على مقدمة وتمهيد وثالثة مباحث وخاتمة

  . أما التمهيد، ففيه التعريف بأيام التشريق
المبحث األول، وفيه مذهب من قال بعدم جواز صيام أيام 

  . التشريق مطلقاً وأدلتهم
ني، وفيه مذهب من قال بجواز صيام أيام المبحث الثا

  . التشريق للمتمتع والقارن اللذين لم يجدا الهدي وأدلتهم
المبحث الثالث، وفيه مذهب من قال بجواز صيام أيام 

  . التشريق مطلقاً وأدلتهم
أماَ الخاتمة فهي خالصة تضمنت أهم النتائج التي توصلت 

  . إليها في هذا البحث
أسأل اهللا تبارك وتعالى أن يبعدني عن الخطأ،  ،وأخيراً

ويلهمني الصواب، ويفتح لي أبواب رحمته، ويجعلنا ممن 
  . يستمعون القول فيتبعون أحسنه

والصالة والسالم على نور الهدى محمد، وعلى آل بيته 
األطهار، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى من دعا بدعوته، 

  . ى يوم الدينواستن بسنَّته العطرة إل
  

  التعريف بالتشريق: تمهيد
  

  : تعريف التشريق
إن موضوعنا في هذا البحث هو في حكم صيام أيام 
التشريق، وإن اختلف العلماء في معنى التشريق على ما 

  : سيأتي
   :التشريق لغة

أشرقت األرض إشراقاً، إذا أنارت بإشراق ضح : يقال

  . )1(الشمس عليها
  . )2(رقاً وشُروقاً طَلَعتْ كأشْرقَتْشَرقت الشمس ش

انطَلقْ بنا إلى مشَرقكم يعني : وفي حديث مسروق
أين منْزِل المشَرق؟ يعني : وسأل أعرابي رجالً فقال. المصلَّى

الذي يصلَّى فيه العيد، ويقال لمسجد الخَيف المشَرق وكذلك 
ن الصالة فيه بعد سمي بذلك أل ،العيد: والمشَرق. الطائف

  . )3(الشَّرقة أي الشمس
 ؛شَبرقته طوالً وشَررته في الشمس ليجِف: وشرقت اللحم

  . )4(ألن لحوم األضاحي كانت تُشَرق فيها بمنى
التشـريق صـالة العيد، وإنَّما ُأخذ من : قال األصمعي
  . )5(ألن ذلك وقتها ؛شروق الشمس

اق الوجه واألخْذُ في ناحية والتشريق الجمال وإشْر
  . )6(المشرق وتقديد اللحم
  . )7(التكبير دبر الصلوات: التشريق: وقال أبو حنيفة

: ، وعارضه األزهري بقوله)8(وقد أنكر ذلك أبو عبيد
وهذا الكالم لم نجد أحداً يجيز أن يوضع التشريق موضع 

  . )9(التكبير، ولم يذهب إليه غيره
ألن لحوم األضاحي تشرق  ؛سميت بذلكوأيام التشريق 

  . )10(فيها للشمس
. )11(تقْطيعه وتقديده وبسطُه: تشريق اللحم: قال األصمعي

، أو ألن الهدي ال ينْحر حتى )12(ومنه سميت أيام التشريق
قَ الشمس13(تَشْر( .  

م ألن لح ؛ثالثة أيام بعد يوم النحر: وأيام التشريق
  . )14(األضاحي يشَرق فيها للشمس أي يشَرر

  : أيام التشريق فإن فيه قولين: وأما قولهم: يقول أبو عبيد
سميت بذلك ألنهم كانوا يشَرقون فيها لحوم : يقال
  . األضاحي
سميت بذلك ألنها كلَّها أيام التشريق لصالة يوم : ويقال

ر فصارت هذه األيرالنَّح15(ام تبعاً ليوم النَّح( .  
وهذا أعجب : وقد رجح األزهري القول الثاني بقوله

16(القولين إلي( .  
وأميل إلى القول األول الشتهاره وهو أدقُّ من القول 

  . الثاني ورجحه جمهور العلماء
  أيام التشريق اصطالحاً 

؛ ألن )18(، وأيام منى)17(يقال لها أيضاً األيام المعدودات
  . )20(، وأيام النحر)19(الحجاج يقيمون فيها بمنى

 ؛وقد رجح جمهور الفقهاء تسمية هذه األيام بأيام التشريق
ألن الحجاج يشرقون فيها لحوم األضاحي والهدايا أي 

  . )21(ينشرونها ويقددونها
والراجح عند  ،واختلف العلماء في تعيين أيام التشريق
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  . )22(أن أيام التشريق ثالثة بعد يوم النحر الجمهور
  : فعند الحنفية

  . أن أيام التشريق ثالثة أيام بعد يوم النحر
أيام التشريق، وهي ثالثة أيام بعد عيد : يقول العيني

  . )23(النحر
  . )24(وهي ثالثة أيام بعد يوم النحر: ويقول القسطالني
ح أهل فروع الحنفية بأنَّها كذا صر: ويقول الكاندهلوي

  . )25(ثالثـة أيام بعد يوم النحر
  : وعند المالكية

أيام منى هي ثالثة أيام بعد يوم : يقول ابن عبد البر
  . )26(النحر

وأيام منى هي أيام التشريق الثالثة التي : ويقول القرطبي
  . )27(تلي يوم النحر

وهذه : يام بقولهوقد بين ابن رشد المقصود من هذه األ
  . )28(األيام هي الثالثة األيام التي بعد يوم النحر

  :وعند الشافعية
وأيام التشريق هي الثالثة : نص النووي على ذلك بقوله

ألن  ؛التي بعد النحر، واليوم األول منها يقال له يوم القَر
 ألنَّه ؛الحجاج يقرون فيها بمنى، والثاني يوم النفر األول

  . )29(يجوز النفر فيه لمن تعجل، والثالث يوم النفر الثاني
وهي : بقوله) كفاية األخيار(ونص على ذلك صاحب 

  . )30(ثالثـة أيام بعد يوم النحر
  . )31(وهي الثالثة التي بعد يوم النحر: ويقول الباجوري
  : وعند الحنابلة

يدها أكَّد ذلك ابن أبي الفتح البعلي الحنبلي وقام بتحد
هي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من : بقوله

  . )32(ذي الحجة
  : وعند أهل الظاهر

وهي ثالثة أيام بعد يوم : بين ذلك ابن حزم بقوله
  .)33(األضحى

وقد اعتمد جمهور العلماء في قولهم بأن أيام التشريق 
  : ثالثة أيام على ما يلي

أن النبي صلَّى (اهللا عنه  ما رواه أنس بن مالك رضي .1
اهللا عليه وسلَّم نهى عن صوم خمسة أيام في السنة يوم 

  . )34()الفطر ويوم النحر وثالثة أيام التشريق
يقول الشوكاني مبيناً وجه الداللة في هذا الحديث 

حديث أنس يدلُّ على أنَّها ثالثة أيام بعد يوم : الشريف
  . )35(النحر

: د اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قالوما رواه عب .2
) إلى يوم عرفة، فإن الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج

  . )36()لم يجد هدياً ولم يصم صام أيام منى
واستُدلَّ : يقول ابن حجر مبيناً وجه الداللة في هذا الحديث

بهذا الحديث على َأن أيام التشريق ثالثة غير يوم عيد 
ألن يوم العيد ال يصام باالتفاق، وصيام أيام  ؛األضحى

التشريق هي المختلف في جوازها، والمستَدلُّ بالجواز أخذه 
ألنَّه القدر الذي  ؛من عموم اآلية، فاقتضى ذلك َأنَّها ثالثة

  . )37(تضمنته اآلية
، )38(وهذا قول ابن عمر رضي اهللا عنهما وأكثر العلماء

اهللا عنهما وعطاء أنَّها أربعة وروي عن ابن عباس رضي 
  . )39(أيام يوم النحر وثالثة أيام بعده

وقد ذكر بعض العلماء بأن أيام النحر عند أبي حنيفة 
  . )40(ومالك ال يدخل فيها اليوم الثالث بعد يوم النحر

قالوا بأنَّها  *وذكر الباجوري في حاشيته أن األئمة الثالثة
  . )41(اثنان بعد يوم النحر

ذلك محدث الديار الهندية الشيخ محمد  عنوقد أجاب 
ما حكي أنَّه ال يدخل فيها اليوم : زكريا الكاندهلوي بقوله

  . )42(الثالث وهو من الناقل أو تحريف من الناسخ
ومن هذا الكالم يتبين لنا عدم دقة هذا القول، والذي أميل 

  . إليه أنَّها ثالثة أيام بعد يوم النحر
  

  المبحث األول
  ال يشرع صيام أيام التشريق مطلقاً: مذهب من قال

  
  :المذهب األول

، )44(، والشافعي في مذهبه الجديد)43(وبه قال الحنفية
، )45(وأحمد في صوم التطوع مطلقاً ورواية في صوم الفرض

وهذا المذهب مروي عن علي وابن مسعود وعبد اهللا بن 
، والثوري وأبي )46(عمرو بن العاص رضي اهللا عنهم

  . )49(، وابن المنذر)48(، وهو قول داود وابن حزم)47(ثور
وقد وافق مالك أصحاب هذا المذهب في اليومين األولين 
بعد يوم النحر في قضاء رمضان، وأما في اليوم الثالث من 
بعد يوم النحر فقال إذا نذره رجل فليصمه، وال يقضي فيه 

  . )50(ن ظهار أو قتل نفسرمضان، وال يبتدئ فيه صيام م
وعلى حسب هذا المذهب فإنَّه ال يشرع صيام أيام 
التشريق مطلقاً، وليست قابلة للصوم، وال للمتمتع الذي لم يجد 

  . الهدي، وال لغيره
ينبغي أالّ يصام أيام : يقول محمد بن الحسن الشيباني

لما جاء من النهـي عن النبي  ؛التشريق لمتعة وال لغيرها

                                                 
  .ويعني بذلك غير السادة الشافعية *
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ى اهللا عليه وسلَّم، وهـو قول أبي حنيفـة والعامة من صلَّ
  . )51(قبلنا

وال يجوز شيء من الصوم الواجب أن : ويقول السرخسي
ألن الصوم  ؛يصومه في يوم الفطر أو النحر أو أيام التشريق

  . )52(في هذه األيام منهي عنه
ألنَّها  ؛وال يجوز صوم أيام النحر: ويقول الموصلي

  . )53(جبت كاملة، فال تتأدى بالناقصو
ويكره صوم العيدين وأيام : وجاء في الفتاوى الهندية

  . )54(التشريق
وقد نص الشرنبالوي الحنفي على حرمة صيام هذه 

  . )55(األيام
ولو جاز أن يصوم أيام منى جاز فيها : ويقول الشافعي

ي رسول اهللا ألنَّه منهي عن صومه وصومها، ونه ؛يوم النحر
صلَّى اهللا عليه وسلَّم عن صومها مرة كنهيه عن صوم يوم 

  . )56(النحر مرةً ومراراً
ويقول الماوردي مبيناً عدم جواز صيام هذه األيام عند 

أما أيام منى، فقد كان الشافعي : الشافعي في مذهبه الجديد
ه في يذهب في القديم، إلى جواز صيامها للمتمتع، ثم رجع عن

الجديد، ومنع من صيامها للمتمتع وغيره، وحرمها كالعيدين، 
  . )57(فال يجوز صومها تطوعاً وال نذراً

وقد بين النووي أن الراجح عند الشافعية عدم صحة صيام 
واعلم أن األصح عند األصحاب : أيام التشريق بأي حال بقوله

أصالً ال للمتمتع وال  هو القول الجديد أنَّها ال يصح فيها صوم
  . )58(لغيره
  

  : أدلة أصحاب هذا المذهب
  : وقد احتج أصحاب هذا المذهب لرأيهم بما يلي

فمن لم يجد فصيام ثالثة أيام في : ((قوله تعالى .1
  . )59())الحج

أي في : وقد عقَّب الكاساني على هذا النص القرآني بقوله
إالَّ أن  ،ليصوم هذه األياموقت الحج لما بينا عين وقت الحج 

  . )60(يوم النحر خرج من أن يكون وقتاً لهذا الصوم باإلجماع
فصيام : ((المراد بالمذكور من قوله تعالى: ويقول العيني

هو الوقت، لكن األفضل أن يصوم قبل )) ثالثة أيام في الحج
  . )61(يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة

إن لم يصم الثالثة حتى دخل يوم النحر لم : يويقول النسف
ألن الصوم بدل  ؛يجزه الصوم أصالً، وصار الدم متعيناً

واألبدال ال تنصب إالَّ شرعاً، والنص خصه بوقت الحج، 
  . )62(وجواز الدم على األصل

قال : ولما روى عقبة بن عامر الجهني رضي اهللا عنه قال .2

يوم عرفة ويوم النحر : (يه وسلَّمرسول اهللا صلَّى اهللا عل
وأيام التشريق عيدنا أهل اإلسالم، وهي أيام أكل 

  . )63()وشرب
في الحديث الشريف دليٌل على أن يوم عرفة : وجه الداللة

وأيام التشريق أيـام عيد كما أن يـوم النحر يوم عيد، وكّل 
  . هذه األيام الخمسة أيام أكل وشرب

ب الخطَّابي على قوله عليه الصالة والسالم في وقد عقَّ
وهذا : بقوله) وهي أيام أكل وشرب(هذا الحديث الشريف 

أيضاً كالتعليل في وجوب اإلفطار فيها، فإنَّها مستحقة لهذا 
المعنى، فال يجوز صيامها ابتداء تطوعاً، وال نذراً، وال عن 

يام في صوم المتمتع إذا لم يكن المتمتع صام الثالثة األ
  . )64(العشر

نهى رسول : (ولما رواه أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال .3
: اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم عن صوم ستة أيام من السنة

ثالثة أيام من التشـريق، ويوم الفطر، ويوم األضحى، 
  . )65()ويوم الجمعة مختصة من األيام

الشريف ومبيناً يقول السرخسي معقِّباً على هذا الحديث 
والمنهي عنه يكون فاسـداً، والواجب في : وجه الداللة فيه

ذمته مستحقٌ عليه أداؤه بصفة الصحة، فال يتأدى بما هو 
  . )66(فاسد

وهذه حجة قوية ألصحابنا في حرمة : ويقول العيني
  .)67(الصوم في األيام الخمسة

اهللا عنه أن  ولما رواه عبد اهللا بن حذافة السهمي رضي .4
النبي صلَّى اهللا عليه وسلَّم أمره أن ينادي في أيام التشريق 

  . )68(َأنَّها أيام أكل وشرب
الحديث الشريف دالٌّ على النهي عن صوم : وجه الداللة
  . أيام التشريق

: ولما رواه عمرو بن خلدة عن ُأمه رضي اهللا عنها، قالت .5
 عليه وسلَّم علي بن أبي طالب بعث رسول اهللا صلَّى اهللا

رضي اهللا عنه في أوسط أيام التشريق، ينادي في الناس 
ال تصوموا في هذه األيام، فإنَّها أيام أكل وشرب (

  . )69()وبعال
فيه النهي عن صوم : وجه الداللة في هذا الحديث الشريف

  . أيام التشريق
قال : قال ولما رواه نبيشـة الهـذلي رضـي اهللا عنه .6

أيام التشريق أيام أكل : (رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  . )70()وشرب

يدل هذا الحديث الشريف على عدم صحة : وجه الداللة
  . صوم أيام التشريق

: ولما رواه عمرو بن سليم عن أمه رضي اهللا عنها قالت .7
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بينما نحن بمنى، إذا علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه 
إن هذه : (قول إن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قالي

أيام أكل وشرب فال يصومها أحد، واتبع الناس على جمله 
  . )71()يصرخ بذلك

ولما رواه أبو مرة مولى أم هانئ أخت عقيل بن أبي طالب . 8
عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص رضي اهللا عنهما أنَّه 

 ،عمرو بن العاص فوجده يأكل أخبره أنَّه دخل على أبيه
هذه األيام : إنِّي صائم، فقال: فقلت له: قال ،فدعاني :قال

 التي نهانا رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم عن صيامهن
ام التشريق: قال مالك. وأمرنا بفطرهن72(هي أي( .  
الظاهر من هذا الحديث َأن عبد اهللا بن : وجه الداللة
73(ا بلغه نهي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّمعمرو أفطر لم( .  

ولما رواه أبو الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه  .9
رضي اهللا عنه أنَّه حدثه أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه 

أنَّه ال : (وسلَّم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى
  . )74()ى أيام أكل وشربيدخل الجنَّة إالَّ مؤمن وأيام من

في هذا الحديث الشريف النهي الواضح عن : وجه الداللة
  . صوم أيام التشريق

ولما رواه بشر بن سحيم رضي اهللا عنه أن رسول اهللا  .10
: صلَّى اهللا عليه وسلَّم خطب أيام التشـريـق فـقـال

يام أكل ال يدخل الجنَّة إالَّ نفس مسلمة وإن هذه األيام أ(
  . )75()وشرب

دعا : ولما رواه عاصم بن سليمان، عن المطلب قال .11
: أعرابياً إلى طعامه، وذلك بعد يوم النحر، فقال األعرابي

: إنِّي سمعت عبد اهللا بن عمر يقول: فقال. إنِّي صائم
سمعت رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ينهى عن صيام 

  . )76(هذه األيام
أتينا ابن عمر في اليوم : رواه أبو الشعثاء قالولما . 12

األوسط من أيام التشريق، قال فأتي بطعام فدنا القوم 
وتنحى ابن له، قال فقال له ادن فاطْعم فقال إنِّي صائم، 

أما علمت أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم  :فقال :قال
  . )77()إنَّها أيام طُعمٍ وذكر:(قال

: ولما رواه معمر بن عبد اهللا العدوي رضي اهللا عنه قال .13
بعثني رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم ُأَؤذن في أيام 

ال يصومن أحد فإنَّها أيام أكل ) (منى(التشريق ب 
  . )78()وشرب

قال رسول اهللا : ولما روته عائشة رضي اهللا عنها قالت .14
ام التشريق، أيام أكل وشرب، أي: (صلَّى اهللا عليه وسلَّم
  . )79()وذكر هللا عز وجل

تدلُّ هذه األحاديث : وجه الداللة في هذه األحاديث الشريفة

النبوية الشريفة السابقة بمجموعها على عدم جواز الصيام في 
  . أيام التشريق

يقول الطحاوي معقِّباً على هذه األحاديث النبوية الشريفة 
فلما ثبت بهذه : صيام التشريق بأي حال ومرجحاً عدم جواز

اآلثار عن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم النهي عن صيام 
والحجاج مقيمون ) منى(أيام التشريق، وكان نهيه عن ذلك ب 

بها، وفيهم المتمتعون والقارنون، ولم يستثن منهم متمتعاً وال 
  . )80(أيضاًقارناً، دخل المتمتعون والقارنون في ذلك النهي 

زماناً ال يصح فيه النفل، فال يصح  وصفهومن المعقول ب .15
  . )81(فيه صوم التمتع، كزمان رمضان

وألنَّه زمان سن فيه الرمي، فلم يجز صومه كيوم  .16
  . )82(النحر

وقياساً على الجمعة التي ال يثبت قضاؤها بعد فوات  .17
   .)83(لتعلق فعلها بزمان مخصوص ؛وقتها

  
  المبحث الثاني

مذهب من قال يشرع صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن 
  اللذين لم يجدا الهدي

  
  :المذهب الثاني

وبه قال مالك لمن تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرن بينهما 
إن لم يجد هدياً ولم يصم ثالثة أيام قبل يوم النحر، أو في 

 م الموجب لذلك على فدية الخطأ والمخالفة في اإلحرام إنتقد
، والشافعي في مذهبه القديم للمتمتع العادم )84(الوقوف بعرفة

، وخصص )86(، وأحمد في صيام الفرض في رواية)85(للهدي
، وهو )87(بعض الحنابلة جواز ذلك في دم متعة أو قران فقط

، وعبيد بن )88(قول عائشة وابن عمر رضي اهللا عنهم وربيعة
، )91(، والطبري)90(، واألوزاعي وإسحاق)89(عمير الليثي

، واختاره )93(، وصححه ابن الصالح)92(ومال إليه البخاري
  . )96(، والشوكاني)95(، ورجحه ابن حجر العسقالني)94(النووي

ووفق هذا المذهب فإنَّه يجوز للمتمتع الذي لم يجد الهدي 
 ولم يصم األيام الثالث قبل يوم النحر أن يصوم أيام

  . التشريق
وز صوم اليوم الثـالث وقد روي عن اإلمام مالك أنَّه يج

97(ام التشريق لمن نذرهمن أي( .  
سئل عبد الرحمن بن القاسم عن قول مالك حول قضاء 

  . رمضان في أيام التشريق
أما في اليومين األولين بعد يـوم النحر فال، وأما : فقال

إذا نذره رجل : حر، فقالفي اليوم الثالث من بعد يوم الن
فليصمه، وال يقضى فيه رمضان، وال يبتدئ فيه صيام من 
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ظهار، أو قتل نفس، أو ما أشبه هذا إالَّ أن يكون قد صام قبل 
ذلك فرض ثم صح وقوي على الصيام في هذا اليوم أو في 
يوم النحر فإنَّه ال يصوم أيام النحر، ويبتدئ في هذا اليوم 

ام التشريق فيبني على صيامه الذي كان قد اآلخر من أي
  . )98(صامه

ال أعلم أحداً من : وقد أكَّد هذا الكالم ابن عبد البر بقوله
أهل العلم فرق بين اليومين األولين من أيام التشريق في 
الصيام خاصة وفي اليوم الثالث منها إالَّ ما حكاه ابن القاسم 

  . )99(عن مالك
ي المالكي على صحة صوم اليوم الثالث وقد نص األزهر

وجب أن يصام رابع : من أيام التشريق للصوم المنذور بقوله
النحر لناذره دون تعيين كنذر صوم كلِّ خميس أو شهر ذي 

  . )100(الحجة
وعلى حسب رأي الشافعية لو نذر صوم أيام التشريق فإنَّه 

ولو نذر : هال يجوز ذلك، وقد نص على ذلك الرافعي بقول
صوم الدهر لزم، وكانت األعياد وأيام التشـريق مستثناة، 

  . )101(وكذلك شهر رمضان
وقد اختار بعض الحنابلة كالخرقي، وابن أبي موسى، 

ألنَّه  ؛والقاضي، عدم صحة صوم أيام التشريق عن الفرض
  . )102(منهي عن صومها، فأشبهت يومي العيدين

بأنَّه خاص : هذا الرأي بقولهوأجاب القاضي الحنبلي عن 
  . )103(فيه، واألول عام متفق عليه، فيقدم على المختلف فيه

يجوز صومها عن دم المتعة : وفي رواية عن أحمد
، واختاره المجد )والعمدة(خاصة، وهو ظاهر كالم ابن عقيل، 

  . )104(في شرحه
وحكى الخراسانيون عن أبي حنيفة جواز صيام أيام 

  . )105(للنذر فقط، وال يجوز ذلك للمتمتع وال غيرهالتشريق 
لم يصح هذا عن أبي حنيفة، : وقد أنكر ذلك العيني بقوله
  . )106(وال يساوي سماع هذا النقل

ومع إنكار صحة نقل هذا الكالم عن اإلمام أبي حنيفة نجد 
أن العيني نفسه يصحح الصوم المنذور باأليام المنهية، 

والنذر : ن من هذه األيام أيام التشريق بقولهوبطبيعة الحال فإ
ألن النهي ال يعدم  ؛باأليام المنهية صحيح عندنا

  . )107(المشروعية
وذهب أبو إسحاق المروزي وغيره من الشافعية إلى أنَّه 
يجوز في أيام التشريق صوم له سبب من قضاء أو نذر أو 

األوقات المنهي عن كفارة أو تطوع له سبب، وقالوا هو نظير 
الصالة فيها، فإنَّه يصلِّي فيها ما لها سبب دون ما ال سبب 

  . )108(لها
  : أدلة أصحاب هذا المذهب

  : وقد احتج أصحاب هذا المذهب لرأيهم بما يلي
  . )109())فصيام ثالثة أيام في الحج: ((قوله تعالى .1

يقول المـاوردي مبيناً وجه الداللة في هذا النص 
نزلت هذه اآلية يوم التروية، فأمر رسول اهللا صلَّى : القرآني

اهللا عليه وسلَّم أصحابه بصيام ثالثة أيام في الحج، ولم يبق 
منها إالَّ يوم عرفة، فعلم أنَّهم صاموا بقية الثالثة في أيام 

  . )110(التشريق، ألنَّها محل لبعض أفعال الحج
األيام الثالثة التي  إن آخر: ويقول أصحاب هذا المذهب

ذكرها اهللا في كتابه انقضاء آخر أيام منى، وذلك أن اهللا 
أوجب على المتمتع ما استيسر من الهدي، ثم الصيام إن لم 

  . يجد إلى الهدي سبيالً
وإنَّما يجب عليه نحر هدي المتعة يوم النحر، ولو كان له 

رخّص له في فإذا كان ذلك كذلك فإنَّما . واجداً قبل ذلك
والوقت . الصوم يوم يلزمه نحر الهدي فال يجد إليه سبيالً

الذي يلزمه فيه نحر الهدي يوم النحر واأليام التي بعده من 
فإذا كان النحر لم . أيام النحر، فأما قبل ذلك فلم يمكن نحره

يكن له الزماً قبل ذلك، وإنَّما لزمه يوم النحر فإنَّما لزمه 
نحر، وذلك حين عدم الهدي فلم يجده، فوجب الصوم يوم ال
  . عليه الصوم

وإذا كان ذلك كذلك، فالصوم إنَّما يلزمه أوله في اليوم 
الذي يلي يوم النحر، وذلك أن النحر إنَّما كـان لزمه من بعد 
طلـوع الفجـر، ومن ذلك الـوقت إذا لـم يجـده يكون له 

  . )111(الصوم
: حـاب هذا المذهب بقولهويعقِّب ابن كثير على رأي أص

  . )112())فصيام ثالثة أيام في الحج((إنَّما قالوا ذلك لعموم قوله 
ولما روي عن ابن عمر وعائشة رضي اهللا عنهم أنَّهما  .2

لم يرخَّص في أيام التشريق أن يصمن إالَّ لمن لم : (قاال
  . )113()يجد الهدي

هذا الحديث  يقول الصنعاني مبيناً وجه الداللة في
فإنَّه أفاد أن صوم أيام التشريق جائز رخصة لمن : الشريف

لم يجد الهدي، وكان متمتعاً، أو قارناً، أو محصراً، إلطالق 
الحديث بناء على أن فاعل يرخِّص هو رسول اهللا صلَّى اهللا 

  . )114(عليه وسلَّم
 الحنابلة على صوم المتعة صوم كلِّوقد قاس السادة 

 وم المتعة صوم كلِّوقسنا على ص: ، يقول ابن قدامةفرض
  . )115(ألنَّه في معناه ؛فرض

: ولما روي عن عائشة وابن عمر رضي اهللا عنهم قاال .3
لم يرخِّص رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في صوم أيام (

يفيد : وجه الداللة. )116()التشريق إالَّ لمحصر أو متمتع
لشريف الترخيص في صيام أيام منطوق هذا الحديث ا
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  . التشريق للمحصر في الحج والمتمتع
رخَّص : (ولما روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال.4

رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم للمتمتع الذي لم يجد 
الهدي ولم يصم حتى فاتته العشر، أن يصوم أيام التشريق 

  . )117()مكانها
الترخيص في صيام أيام : حديثوجه الداللة في هذا ال

  .التشريق للمتمتع الذي لم يجد الهدي
: أخبرني أبي: ولما رواه هشام بن عروة بن الزبير قال .5

كانت عائشة رضي اهللا عنها تصوم أيام منى، وكان (
  . )118()أبوها يصومها

يدلُّ على جواز الصوم في : وجه الداللة في هذا الحديث
  . أيام التشريق

صيام : (ولما رواه عروة عن عائشة رضي اهللا عنها قالت .6
المتمتع ما بين أن يهلَّ بالحج إلى يوم عرفة فإن فاته صام 

  . )119()أيام منى
يدل على جواز صيام أيام التشريق لمن فاته : وجه الداللة

  .ذلك قبل يوم النحر
الصيام : (ولما روي عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال .7

من تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد ل
  . )120()هدياً ولم يصم صام أيام منى

يدّل هذا الحديث على جواز صيام أيام : وجه الداللة
التشريق للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولم يتمكن من الصيام 

  . قبل يوم النحر
جب ألنَّه صـوم مخصوص بزمـان، فو: ومن المعقـول .8

  . )121(أن ال يفـوت بفوات وقته
ألن اهللا تعالى أمر بصيام األيام الثالثة في الحج، ولم يبق  .9

  . )122(من الحج إالَّ هذه األيام، فتعين فيها الصوم
وهذا أقوى : وقد قام الشوكاني بترجيح هذا الرأي بقوله

  . )123(المذاهب
  

  المبحث الثالث
  أيامِ التشريق مطلقاً مذهب من قال بجوازِ صيامِ

  
  :المذهب الثالث

وبه قال الزبير بن العوام رضي اهللا عنه وابن 
، واألسود بن )125(، وأبو طلحة رضي اهللا عنه)124(سيرين
، وهو )127(، وعبد اهللا بن الزبير رضي اهللا عنهما)126(يزيد

  . )128(رواية عن عائشة وابن عباس رضي اهللا عنهم
ام التشريق تطوعاً في قول أكثر أهل وال يحلُّ صيام أي

العلم، وقد روي عن ابن الزبير رضي اهللا عنهما أنَّه كان 

يصومها، وعن أبي طلحة رضي اهللا عنه أنَّه كان ال يفطر إالَّ 
  . )129(يومي العيدين

  
  :أدلة أصحاب هذا المذهب

  : وقد اعتمد أصحاب هذا المذهب لرأيهم بما يلي
كانت : (أخبرني أبي: ة قالبما رواه هشام بن عرو .1

عائشة رضي اهللا عنها تصوم أيام منى، وكان أبوه 
  . )130()يصومها

يدلُّ هذا الحديث على جواز صيام أيام : وجه الداللة
  . التشريق

وبما روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنَّه كان  .2
  . )131(يصوم أيام التشـريق

كان يصوم أيام  وبما روي عن األسود بن يزيد أنَّه .3
  . )132(التشريق

وبما روي عن عبد اهللا بن الزبير رضي اهللا عنهما أنَّه  .4
  . )133(كان يصومها

  
  المناقشة والترجيح

وقد قام أصحاب المذهب األول بالرد على أدلة أصحاب 
  : المذهب الثاني بما يلي

فصيام ثالثة أيام في ((احتجاجهم باآلية القرآنية : أوالً
الحج( .(  

  . )134(بيان الحكم في المستقبل: المراد بهذه اآلية الكريمة - أ
يدلُّ على )) في الحج((قولهم بأن النص القرآني  –ب

مشروعية الصوم في هذه األيام، فال يجوز تقييده بغير 
أيام التشريق بالخبر ألنَّه نسخ للكتاب، وقد أجاب عن ذلك 

الخبر مشهور فيجوز  نإ: أصحاب المذهب األول بقولهم
  . )135(التقييد به

عموم اآلية : ورد عليهم أصحاب المذهب الثاني بقولهم
. يؤيد القول بجواز صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن

حمل المطلق على المقيد واجب، وكذلك بناء العام : وقالوا
  . )136(على الخاص

ي اهللا عنهم احتجاجهم بحديث ابن عمر وعائشة رض: ثانياً
لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إالَّ لمن لم يجد : (قاال

  ). الهدي
رواه يحيى بن سالم، وهو : من ناحية رجال إسناده –أ

  . )138(، ورواه ابن أبي ليلى، وفيه مقال)137(ضعيف
فهو حديث : وأجاب الطحاوي على هذا الحديث بقوله

لضعف يحيى بن سالم  منكر، ال يثبته أهل العلم بالرواية،
  . )139(عندهم، وابن أبي ليلى، وفساد حفظهما
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وقد كان رأي العلماء براوي هذا الحديث يحيى بن سالم 
  :كما يلي

  . )140(ضعفه الدارقطني –1
  . )141(ضعفه يحيى بن سعيد –2
كان سيئ الحفظ مضطرب : ضعفه أحمد، وقال عنه –3

  . )142(الحديث
يكتب حديثه وال يحتج : وقال عنهضعفه أبو حاتم  –4

  . )143(به
  .)144(ضعفه الطحاوي –5
ليس هو ممن يحتج : ضعفه ابن حزم وقال عنه –6

  . )145(بحديثه
هذا من ناحية يحيى بن سالم، وأما من ناحية ابن أبي 
ليلى فقد قال أصحاب المذهب الثاني بأن ابن أبي ليلى هو 

د الرحمن بن أبي ليلى، وهو ثقة عند عبد اهللا بن عيسى بن عب
  . )146(الكل

وقد قام ابن حجر باإلجابة على أصحاب المذهب األول 
أبو ليلى جد أبيه فهو عبد اهللا بن عبد الرحمن بن أبي : بقوله

ليلى، وهو ابن أخي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه 
نَّه أفضل المشهور، وكان عبد اهللا أسن من عمه وكان يقال إ

من عمه، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في 
  . )147(أحاديث األنبياء

  : وقام أصحاب المذهب األول بالرد على ذلك بما يلي
إن ذكْر الطحاوي ابن أبي ليلى بفساد حفظه وضعفه يدلُّ  .1

على أنَّه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، إذ لو كان 
  . )148(عيسى لما ذكره هكذاهو عبد اهللا بن 

على فرض بأنَّه عبد اهللا بن عيسى بن أبي ليلى كما يقول  .2
أصحاب المذهب الثاني فإنَّنا ال نقبل حديثه لقول علي بن 

عبد اهللا بن أبي ليلى عندي منكر، وكان : المديني فيه
  . )149(يتشيع

وقد رد النووي على أصحاب المذهب األول لتضعيفهم 
ألنَّهم قاموا بروايته من  ؛بأن قولهم باطل مردود هذا الحديث

جهة ضعيفة، وضعفـوه بذلك السـبب، والحديث صحيح 
  . )150(ثابت في صحيح البخاري بإسناده المتصل

وأجاب أصحاب المذهب األول حول احتجاج أصحاب 
لم يرخص (المذهب الثاني بحديث عائشـة رضي اهللا عنها 

ـَار، وهو ب...) في أيام التشـريق أن من رواتـه عبد الغفّ
  .)151(ضعيف

: يقول أصحاب المذهب األول: من ناحية رفع الحديث –ب
اختلف العلماء في قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن 

إن أضافه : ثالثها: كذا هل له حكم المرفوع؟ على أقوال

إلى عهد النبي صلَّى اهللا عليه وسلَّم فله حكم الرفع وإالَّ 
، واختلف في الترجيح فيما إذا لم يضفه ويلتحق به فال

رخَّص لنا في كذا أو عزم علينا أن ال نفعل كذا، فالكل 
فمن يقول إن له حكم الرفع فغاية ما . )152(في الحكم سواء

  . )153(وقع في رواية يحيى بن سالم أنَّه روي بالمعنى
 هذا موقوف: وقد جزم ابن حزم بوقف هذا الحديث بقوله

على أم المؤمنين، وابن عمر رضي اهللا عنهم، وال حجة في 
أحد مع رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم، وال يجوز أن يسند 

  . )154(هذا إلى رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بالظن
وأما الطحاوي فقد ذكر أن هذا الحديث موقوف على 

وأن الرخصة التي  عائشة وعبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهم،
فقولهما ذلك، يجوز : ذكراها إنَّما هي فهم منهما واجتهاد بقوله

أن يكونا عنَيا بهذه الرخصة، ما قال اهللا عز وجلَّ في كتابه 
))ام في الحجام )) فصيام ثالثة أيام التشريق، من أياها أيفعد

يام رخِّص للحاج المتمتع والمحصر في صوم أ: الحج فقاال
التشريق لهذه اآلية، وألن هذه األيام، عندهما من أيام الحج، 
وخفي عليهما ما كان من توقيف رسول اهللا صلَّى اهللا عليه 
وسلَّم النَّاس من بعد، على أن هذه األيام ليست بداخلة فيما 

  . أباح اهللا عز وجلَّ من صومه من ذلك
أيناهم أجمعوا على أن يوم وأما من طريق النظر فإنَّا قد ر

النحر ال يصام فيه شـيء من ذلك، وهو إلى أيام الحج أقرب 
من أيام التشريق، لما جاء عن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه 

  . وسلَّم من النهي عن صومه
فكما كان نهي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم في ذلك، 

ك نهيه عن صيام يدخل فيه المتمتعون والمحصرون، كان كذل
  . )155(أيام التشريق، يدخلون فيه أيضاً

وقد احتج الطحاوي بحديث حجاج عن عمرو بن شعيب 
عن سعيد بن المسيب أن رجالً أتى عمر بن الخطاب رضي 

يا أمير المؤمنين، إنِّي تمتعت، ولم : اهللا عنه يوم النحر، فقال
يا : (ثم قال) مكسل في قو: (فقال. ُأهد، ولم أصم في العشر

  . )156()معيقب، أعطه شاة
أفال ترى أن : وقد عقَّب الطحاوي على هذا الحديث بقوله

  . فهذه أيام التشريق، فصمها: عمر لم يقل له
فدلَّ تركه ذلك، وأمره إياه بالهدي أن أيام الحج عنده، 
التي أمر اهللا عز وجلَّ المتمتع بالصوم فيها، هي قبل يوم 
النحر، وأن يوم النحر، وما بعده من أيام التشريق، ليس 

  . )157(منها
وقام أصحاب المذهب الثاني باإلجابة على كالم الطحاوي 

  : بما يلي
وخفي عليهما، فإنَّه ينافيه أن عبد اهللا بن عمر : قوله .1
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  . رضي اهللا عنهما من جملة رواة التوقيف الذي أشار إليه
ليهما ذلك، مع منـاداة جماعة من يبعد جداً أن يخفى ع .2

  . الصحابة به في أيام منى
هب أنَّه فهم فهماً من اآلية، ففهم الصحابي مقَدم على  .3

  غيره ال سيما إذا لم يخالفه أحد، فكيف وهما صحابيان؟ 
أما احتجاج الطحاوي بحديث عمر بن الخطاب رضي  .4

ج اهللا عنه من طريق حجاج فال يخفى ضعف االحتجا
بمثل هذا على أهل العلم، ألن حجاجاً وهو ابن أرطأة 

وسعيد بن المسيب عن عمر مرسل . مدلس، وقد عنعن
  .)158(عند بعض المحدثين

وقد أجاب أصحاب المذهب الثاني على أصحاب المذهب 
  : األول حول القول بأن هذا الحديث موقوف بما يلي

ن عمر روى الطبري هذا الحديث بصيغة الرفع عن اب .1
رخَّص رسول اهللا صلَّى اهللا : (رضي اهللا عنهما بلفظ

عليه وسلَّم للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولم يصم حتى 
  . )159()فاتته أيام العشر، أن يصوم أيام التشريق مكانها

روى الطحاوي هذا الحديث بصيغة الرفع عن ابن عمر  .2
لم يرخص رسول اهللا : (وعائشة رضي اهللا عنهم بلفظ

صلَّى اهللا عليه وسلَّم في صوم أيام التشريق إالَّ لمحصر 
  . )160()أو متمتع

فالرواية : جزم النووي القول برفع هذا الحديث بقوله .3
ألنَّها  ؛األولى مرفوعة إلى النبي صلَّى اهللا عليه وسلَّم

بمنزلة قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ورخّص 
مرفوع إلى رسول اهللا صلَّى لنا في كذا، وكّل هذا وشبهه 

اهللا عليه وسلَّم بمنزلة قوله قال صلَّى اهللا عليه وسلَّم 
  . )161(كذا

: جزم الشـوكاني القول برفع هذا الحديث الشريف بقوله .4
  . )162(وهذه الصيغة لها حكم الرفع

  . )163(تأكيد الصنعاني القول بأن هذا الحديث مرفوع .5
داً عدم جواز صيام أيام ويقول الطحاوي مرجحاً ومؤكِّ

فلما كان يوم النحر خارجاً من أيام الحج : التشريق بأي حال
التي جعل اهللا عز وجلَّ للمتمتع الصوم فيها بدالً من الهدي، 
لما قد أخرجه النبي صلَّى اهللا عليه وسلَّم من األيام التي يصام 

خارجة كذلك أيام التشريق  تكان –فيها، بنهيه عن صومه 
من أيام الحج التي جعل اهللا عز وجل للمتمتع الصوم فيها بدالً 
من الهدي لما قد أخرجها النبي صلَّى اهللا عليه وسلَّم من األيام 

  . التي تصام بنهيه، عن صومها
فثبت بما ذكرنا أن أيام التشريق، ليس ألحد صومها، في 

ن الكفَّارات، متعة، وال قران، وال إحصار، وال غير ذلك م
  . )164(وال من التطوع

كانت (احتجاجهم بحديث عائشة رضي اهللا عنها: ثالثاً
  ...). عائشة تصوم أيام منى

أثر عائشة : فإن قلت: وقد أجاب العيني على ذلك بقوله
  المذكور أوالً مطلق والثاني مقيد فما وجه ذلك؟ 

ون يجوز أن تك: هذا التساؤل بقوله عنويجيب العيني 
عائشة عدت أيام التشريق من أيام الحج، وخفي عليها ما كان 
من نهي النبي صلَّى اهللا عليه وسلَّم عن الصيام في هذه األيام 
التي يدلُّ على أنَّها ال تدخل فيما أباح اهللا عز وجلَّ صومه من 

  . ذلك
كيف يخفى عليها : ويضيف العيني تسـاؤالً آخر بقوله

دار من مكانتها في العلم، وقربها من رسول اهللا صلَّى هذا المق
  اهللا عليه وسلَّم؟ 

هذا منها اجتهاد، : هذا التساؤل بقوله عنوأجاب العيني 
  . )165(والمجتهد قد يخفى عليه ما ال يخفى على غيره

وقد أجاب أصحاب المذهب األول حول تفريق مالك بين 
اليوم الثالث في حال  اليومين األولين من أيام التشريق وبين
  . )166(الصوم المنذور بأن هذا ال وجه له أصالً

  
وقام أصحاب المذهب الثاني باإلجابة على األدلة التي 

  : احتج بها أصحاب المذهب األول بما يلي
نهى رسول اهللا صلَّى (حديث أنس رضي اهللا عنه : أوالً

  ...). اهللا عليه وسلَّم عن صيام ستة أيام
  . )167(تضعيف يزيد الرقاشي أحد رواة هذا الحديث –أ
تضعيف محمد بن خالد الطحان أحد رواة هذا  –ب

  . )168(الحديث
رواه البيهقي عن أبي هريرة رضي اهللا عنه بإسناد  –ج

  . )169(ضعيف
  .حديث عبد اهللا بن حذافة السهمي رضي اهللا عنه: ثانياً

ي إسناده الواقدي، ألن ف ؛تضعيف الدارقطني لهذا الحديث –أ
  . )170(وهو ضعيف

ال يلْتَفَتُ : ورد العيني على تضعيف الدارقطني للواقدي بقوله
  . )171(إليه في هذا

ألن سليمان  ؛ذكر يحيى بن معين بأن هذا الحديث مرسل –ب
  . )172(بن يسار لم يسمع من عبد اهللا بن حذافةا

هذا : هموقد أجاب على ذلك أصحاب المذهب األول بقول
وإن كان مرسالً فإنَّه يتصل من غير ما وجه، ويتصل حديث 
عبد اهللا بن حذافة من حديث ابن شهاب، عن سعيد بن 
المسيب، عن أبي هريرة أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم 

ال تصوموا هذه : (بعث عبد اهللا بن حذافة يطوف في منى
  . )173()األيام فإنَّها أيام أكل وشرب
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أخرجه الدارقطني ومن رواته سليمان بن أبي معاذ وهو  –ج
  . )174(ضعيف جداً

حديث عمر بن خلدة األنصاري عن أمه رضي اهللا : ثالثاً
ألن في  ؛تضعيف هذا الحديث...) بعث النبي: (عنها قالت

  . )175(ناده موسى بن عبيدة الرابذي، وهو ضعيفإس
على قول أصحاب  وقد قام أصحاب المذهب الثاني بالرد

ال : المذهب األول بأن أيام منى ليست من أيام الحج بقولهم
ألنَّهن  ؛إن أيام منى ليست من أيام الحج: معنى لقول القائل

ينسك فيهن بالرمي، والعكوف على أعمال الحج، كما ينسك 
  . )176(غير ذلك من أعمال الحج في األيام قبلها

إن ثبت النهي عن صيام : المذهب الثانيوقال أصحاب 
لما ورد من  ؛أيام التشريق فهو عام يخصص منه المتمتع

ألنَّه لم يبق من  ؛وإنَّما رخّص في صومها. األحاديث في ذلك
  .)177(أيامه إالَّ بمقدارها

وأما من ناحية قول أصحاب المذهب الثالث بأنَّه يجوز 
د رد عليهم جمهور العلماء الذين صيام أيام التشريق مطلقاً فق

لعلَّ هؤالء لم يبلغهم النهي : منعوا صيام أيام التشريق بقولهم
، واألحاديث التي )178(عن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  . )179(اعتمد عليها من قال بعدم جواز صيام التشريق ترد عليهم
: بقولهوقد أجاب ابن عبد البر على أصحاب هذا المذهب 

وأجمع العلماء على أنَّه ال يجوز صيام أيام منى تطوعاً، وأنَّها 
بصيامهن ام ال يتطوع أحد180(أي( .  

والظاهر أن هؤالء لم : ويقول ابن قدامة معقِّباً على ذلك
يبلغهم نهي رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلم عن صيامها، ولو 

  . )181(بلغهم لم يعدوه إلى غيره
هذا القول ال ينهض عليه : عليهم الصنعاني بقوله ورد
ورد الشوكاني على أصحاب هذا المذهب بأن . )182(دليل

  . )183(األحاديث التي تنهى عن صيام أيام التشريق ترد عليهم
وقد رد عليهم أصحاب المذهب الثالث بأن النهي في هذه 

  . )184(مها لكلِّ أحداألحاديث الشريفة للتنزيه، وأنَّه يجوز صو
وضعف ابن عبد البر اآلثار التي اعتمد عليها أصحاب  

المذهب الثالث باستثناء حديث عائشة رضي اهللا عنها فقد ذكر 
وأمام هذا الخالف بين . )185(بأن في أسانيد هذه اآلثار ضعف

العلماء حول صيام أيام التشريق يحاول ابن حجر الجمع بين 
وقد ثبت نهيه صلَّى اهللا عليه وسلَّم عن صوم : لههذه األدلة بقو

أيام التشريق وهو عام في حقِّ المتمتع وغيره، وعلى هذا فقد 
تعارض عموم اآلية المشعر باإلذن وعموم الحديث المشـعر 
بالنهي، وفي تخصيص عموم المتواتر بعموم اآلحاد نظر لو 

  . )186(؟كان الحديث مرفوعاً، فكيف وفي كونه مرفوعاً نظر
ثم يقول بعد ذلك مرجحاً جواز الصوم للمتمتع الذي لم 

  .)187(فعلى هذا يترجح القول بالجواز: يجد الهدي
والصواب من القول في : وقد رجح الطبري ذلك بقوله

ذلك عندي أن للمتمتع أن يصوم األيام الثالثة التي أوجب اهللا 
استيسر من الهدي من أولِّ عليه صومهن لمتعته إذا لم يجد ما 

إحرامه بالحج بعد قضاء عمرته واستمتاعه باإلحالل إلى 
ذلك بعد انقضاء أيام منى  ،حجه إلى انقضاء آخر عمل حجه

  . )188(سوى يوم النحر
  . )189(وكذلك رجحه البخاري

واألرجح في الدليل : واختار النووي هذا المذهب بقوله
ألن الحديث في الترخيص له  ؛له صحتها للمتمتع وجوازها

وقد رجح . )190(صحيح، وهو صريح في ذلك، فال عدول عنه
: الشوكاني القول بجواز صوم المتمتع أليام التشريق بقوله

  . )191(وهذا أقوى المذاهب
بعد دراسة آراء الفقهاء وأدلتهم الشرعية : الترجيح

بمشروعية صيام ومناقشاتهم في هذه المسألة يترجح لي القول 
أيام التشريق للمتمتع والقارن اللذين لم يجدا الهدي ولم يتمكنا 
من صيام ثالثة أيام قبل يوم النحر، وذلك لقوة أدلة هذا الرأي 

َأما . من السنَّة النبوية الصحيحة، وهي صريحة في ذلك
األحاديث التي احتج بها أصحاب المذهب األول فتُحمُل على 

  . ه األيام بغير سببصوم هذ
  

  ةــالخاتم
  

وهي خالصة تتضمن أهم النتائج التي توصلت إليها من 
  :خالل كتابة هذا البحث، وهي

1.  ام التشريق ألنام بأيسبب تسمية هذه األي ن لي أنتبي
  . لحوم األضاحي تشرق فيها للشمس

  . النحرتبين لي أن أيام التشريق هي ثالثة أيام بعد يوم  .2
اتضح لي أن المذهب الراجح في هذه المسألة هو القول  .3

بمشروعية الصيام في أيام التشريق للمتمتع والقارن فقط 
اللذين لم يجدا الهدي ولم يتمكنا من صيام ثالثة أيام قبل 
يوم النحر لألحاديث الصحيحة الثابتة التي اعتمد عليها 

لة المذاهب مع عدم سالمة أد ،أصحاب هذا المذهب
  . األخرى من االعتراض

والحمد هللا رب العالمين وأفضل الصالة والتسليم على 
  .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 



 2007، 1، العدد 34، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 192 -  

  الهوامـش
  
، ابن منظور، لسان 251ص  8األزهري، تهذيب اللغة، ج  )1(

  .175ص  10العرب، ج 
، ابن 264ص  3ابن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج  )2(

بادي، أ، الفيروز175ص  10العرب، ج منظور، لسان
، أنيس، المعجم الوسيط، 249ص  3القاموس المحيط، ج 

  .480ص  1ج 
  .176ص  10ابن منظور، لسان العرب، ج  )3(
  .176ص  10المرجع السابق، ج  )4(
، ابن منظور، لسان 252ص  8األزهري، تهذيب اللغة، ج  )5(

  .176ص  10العرب، ج 
 .174ص  10ج  ابـن منظور، لسان العرب، )6(

  .249ص 3بادي، القاموس المحيط، ج أالفيروز
ابن منظور، لسان  .252ص  8األزهري، تهذيب اللغة، ج  )7(

  .176ص  10العرب، ج 
  .109البعلي، المطلع على أبواب المقنع، ص  )8(
، ابن منظور، لسان 252ص  8األزهري، تهذيب اللغة، ج  )9(

  .176ص  10العرب، ج 
  .264ص  3ابن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج  )10(
، ابن منظور، لسان 252ص  8األزهري، تهذيب اللغة، ج  )11(

  .176ص  10العرب، ج 
بادي، أالفيروز. 176ص 10ابن منظور، لسان العرب، ج  )12(

  .249ص  3القاموس المحيط، ج 
  .249ص  3الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج  )13(
ابن  .264ص 3ابن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج  )14(

  .176ص  10منظور، لسان العرب، ج 
ابن منظور، لسان  .252ص  8األزهري، تهذيب اللغة، ج  )15(

  .176ص  10العرب، ج 
ابن منظور، لسان  .252ص  8األزهري، تهذيب اللغة، ج  )16(

  .176ص  10العرب، ج 
بادي، عون أ العظيم.،443ص  6النووي، المجموع، ج  )17(

  .63ص 7المعبود، ج 
 النووي، .400ص  2القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج  )18(

 2البهوتي، كشَّاف القناع، ج  .442ص  6المجموع، ج 
   63ص  7بادي، عون المعبود، ج أالعظيم .529ص 

  .442ص  6النووي، المجموع، ج  )19(
  .159ص  1الموصلي، االختيار، ج  )20(
البعلي، المطلع على  .442ص  6النووي، المجموع، ج  )21(

 4الشوكاني، نيل األوطار، ج  .109أبواب المقنع، ص 
  .63ص  7بادي، عون المعبود، ج أ يمالعظ .295ص 

القرطبي،  .509ص  4ابن عبد البر، االستذكار، ج  )22(
العيني، البناية، ج  .400ص  2الجامع ألحكام القرآن، ج 

، ابن 441ص  6، النووي، المجموع، ج 116ص  4
، الصنعاني، سبل 2631ص  6حجر، فتح الباري، ج 

  4الشوكاني، نيل األوطار، ج .169ص  1السالم، ج
  .295ص 

  .116ص  4العيني، البناية، ج  )23(
  .418ص  3القسطالني، إرشاد الساري، ج  )24(
  .100ص  5الكاندهلوي، أوجز المسالك، ج  )25(
  .509ص  4ابن عبد البر، االستذكار، ج  )26(
  .400ص  2القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج  )27(
  .310ص  1ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج  )28(
  .442ص  6 النووي، المجموع، ج )29(
  .171ص  1الحسيني، كفاية األخيار، ج  )30(
  .294ص  1الباجوري، الحاشية على ابن قاسم الغزي، ج  )31(
  .109، 108البعلي، المطلع على أبواب المقنع، ص  )32(
  .28ص  7ابن حزم، المحلَّى، ج  )33(
أخرجه الطيالسي، المسند، في كتاب الصيام باب األيام  )34(

نهى رسول : (بلفظ) 919(المنهي عن صيامها حديث رقم 
: اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن صوم ستة أيام من السنة

ثالثة أيام من التشريق، ويوم الفطر، ويوم األضحى، ويوم 
منحة المعبود في ترتيب : انظر) الجمعة مختصة من األيام

، وابن حجر، 191ص  1مسند الطيالسي للساعاتي، ج 
عن صيام المطالب العالية، في كتاب الصيام باب النهي 

 هاهذه األلفاظ نفسب) 1120/1(أيام التشريق حديث رقم 
  .424ص  1ومختص بدالً من مختصة ج 

  .295ص  4الشوكاني، نيل األوطار، ج  )35(
أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، في باب صيام أيام  )36(

  .)2038(التشريق حديث رقم 
  .2631ص  5ابن حجر، فتح الباري، ج  )37(
  .418ص  3، ج القسطالني، إرشاد الساري )38(
  .418ص  3المرجع السابق، ج  )39(
، 294ص  1الباجوري، الحاشية على ابن قاسم الغزي، ج  )40(

العفَّاني، فقه  .100ص  5الكاندهلوي، أوجز المسالك، ج 
  .497ص  1الصيام، ج 

  .294ص  1الباجوري، الحاشية على ابن قاسم الغزي، ج  )41(
  .100ص  5الكاندهلوي، أوجز المسالك، ج  )42(
الكاساني، بدائع  .81ص  2ي، المبسوط، ج السرخس )43(

. 295ص  4العيني، البناية، ج .1203ص  3الصنائع، ج 
  .386ص  2ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج 

الرافعي، العزيز شرح  .189ص  2الشافعي، األم، ج  )44(
ص  6النووي، المجموع، ج  .248ص  3الوجيز، ج 

  .517ص  1الشربيني، مغني المحتاج، ج  .443
ابن قدامة، المغني، ج  .364ص  1قدامة، الكافي، ج  ابن )45(

المرداوي،  .461ص  2ابن مفلح، المبدع، ج .103ص  3
 2البهوتي، كشَّاف القناع، ج  .248ص  3اإلنصاف، ج 

  .399ص 
النووي، المجموع، ج  .81ص  2السرخسي، المبسوط، ج  )46(

 .2630ص  5ابن حجر، فتح الباري، ج  .445ص  6
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  .499ص  1لصوم، ج العفَّاني، فقه ا
  .124ص  5ابن عبد البر، االستذكار، ج  )47(
 6النووي، المجموع، ج  .28ص  7ابن حزم، المحلَّى، ج  )48(

  .445ص 
بادي، عون أ العظيم .445ص  6النووي، المجموع، ج  )49(

  .64ص  7المعبود، ج 
ابن عبد البر،  .187ص  1مالك، المدونة الكبرى، ج  )50(

ر اإلكليل شرح األزهري، جواه .81ص  4االستذكار، ج 
  .155ص  1العالَّمة خليل، ج 

  .484ص  3المباركفوري، تحفة األحوذي، ج  )51(
  .81ص  2السرخسي، المبسوط، ج  )52(
  .159ص  1الموصلي، االختيار لتعليل المختار، ج  )53(
  .201ص  1نظام، الفتاوى الهندية، ج  )54(
  .351الشرنبالوي، مراقي الفالح، ص  )55(
  .190، 189ص  2الشافعي، األم، ج  )56(
  .348ص  3دي، الحاوي الكبير، ج الماور )57(
  .444ص  6النووي، المجموع، ج  )58(
  .196سورة البقرة، آية  )59(
  .1203ص  3الكاساني، بدائع الصنائع، ج  )60(
  .295ص  4العيني، البناية شرح الهداية، ج  )61(
  .634ص  2النسفي، البحر الرائق، ج  )62(
أخرجه أبو داود، السنن، في كتاب الصوم باب صيام أيام  )63(

، والترمذي، الصحيح، في )2419(رقم التشريق حديث 
كتاب الصوم باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام 

وحديث عقبة بن : يقول الترمذي) 778(التشريق حديث رقم
عامر حديث حسن صحيح، والنسائي، السنن، في كتاب 
مناسك الحج باب النهي عن صوم عرفة حديث رقم 

)3017(.  
  .64ص  7بادي، عون المعبود، ج أ العظيم )64(
  .)34(هامش رقم : سبق تخريجه، انظر )65(
  .81ص  2السرخسي، المبسوط، ج  )66(
  .188ص  9العيني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج  )67(
أخرجه الطحاوي، شرح معاني اآلثار، في كتاب مناسك  )68(

، ومالك، الموطأ، في كتاب الحج )4099(الحج حديث رقم 
: بلفظ) 839(باب ما جاء في صيام أيام منى حديث رقم 

أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم بعث عبد اهللا بن حذافة (
  .)أيام منى يطوف يقول إنَّما هي أيام أكل وشرب وذكر اهللا

أخرجه الطحاوي، شرح معاني اآلثار، في كتاب مناسك  )69(
، وابن حجر، المطالب العالية، )4111(الحج حديث رقم 

بألفاظ متقاربة، ) 1121/4(في كتاب الصيام حديث رقم 
وقد ضعف ابن حجر موسى بن عبيدة أحد رواة هذا 

  . 425ص  1المطالب العالية ج : الحديث، انظر
أخرجه مسلم، الصحيح، في باب تحريم صوم أيام التشريق  )70(

، والبيهقي، السنن الكبرى، في كتاب )2733(حديث رقم 
  . هانفسألفاظ مسلم بالصيام باب األيام التي نهي عن صومها 

ص  10الفتح الرباني ج : أخرجه أحمد، المسند، انظر )71(
في كتاب الصوم باب النهي عن صوم أيام التشريق  138

، وابن أبي شيبة، المصنف، في كتاب )187(حديث رقم 
ص  4الحج باب من قال أيام التشريق أيام أكل وشرب ج 

صلَّى كأنِّي أنظر إلى علي على بغلة رسول اهللا : (بلفظ 19
إنَّها ليست بأيام صيام، إنَّها أكل : اهللا عليه وسلَّم يقول

  ). وشرب
أخرجه مالك، الموطأ، في كتاب الحج باب ما جاء في  )72(

وأبو داود، السنن، في  ،)841(صيام أيام منى حديث رقم 
) 2418(كتاب الصوم باب صيام أيام التشريق حديث رقم 

كتاب الصيام باب  ، وابن خزيمة، الصحيح، في)2420(و
  ). 2149(الزجر عن صيام أيام التشريق حديث رقم 

  .104ص  3ابن قدامة، المغني، ج  )73(
أخرجه مسلم، الصحيح، في كتاب الصيام حديث رقم  )74(

ص  12الفتح الرباني ج : ، وأحمد، المسند، انظر)2735(
في باب قصر الصالة بمنى وعدم جواز صيام أيامها  225

  .)426(حديث رقم
أخرجه ابن ماجه، السنن، في كتاب الصيام حديث رقم  )75(

ص  10الفتح الرباني، ج : ، وأحمد، المسند، انظر)1791(
في كتاب الصيام باب النهي عن صوم أيام التشريق  141

أنَّه بعث بشر بن سحيم فأمره أن : (بلفظ) 194(حديث رقم 
إالَّ ) وفي لفظ(ينادي، أال إنَّه ال يدخل الجنَّة إالَّ نفس مؤمنة 

إالَّ مؤمن، وإنَّها أيام أكل ) وفي لفظ آخر(نفس مسلمة 
  ). وشرب، يعني أيام التشريق

أخرجه ابن خزيمة، الصحيح، في كتاب الصيام حديث رقم  )76(
)2148 .(  

الفتح الرباني لترتيب مسند : أخرجه أحمد، المسند، انظر )77(
هي في كتاب الصيام باب الن 139ص  10اإلمام أحمد ج 

، والهيثمي، مجمع )189(عن صوم أيام التشريق حديث رقم 
الزوائد، في كتاب الصيام باب ما نهي عن صيامه من أيام 

  . هاألفاظ المسند نفسب 203ص  3التشريق وغيرها ج 
أخرجه الطحاوي، شرح معاني اآلثار، في كتاب مناسك  )78(

، والهيثمي، مجمع الزوائد، في )4109(الحج حديث رقم 
أنادي في الناس في منى أن أيام : (ب الصيام بلفظكتا

  .)التشريق أيام أكل وشرب
أخرجه الطحاوي، شرح معاني اآلثار، في كتاب المناسك  )79(

  ). 4096(حديث رقم 
العيني،  .246ص  2الطحاوي، شرح معاني اآلثار، ج  )80(

  .189ص  9عمدة القاري، ج 
  .69ص  5الماوردي، الحاوي الكبير، ج  )81(
  .سابقلامرجع ال )82(
  .سابقالمرجع ال )83(
، ابن عبد البر، 309ص  1مالك، المدونة الكبرى، ج  )84(

: الدردير، الشرح الكبير، انظر .511ص  4االستذكار، ج 
 .67ص  2حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 
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، الحطَّاب، 302ص  1الدردير، الشرح الصغير، ج 
  .271ص  4مواهب الجليل، ج 

 6النووي، المجموع، ج  .189ص  2الشافعي، األم، ج  )85(
 .2630ص  5ابن حجر، فتح الباري، ج  .443ص 

  .171ص  1الحسيني، كفاية األخيار، ج 
ابن قدامة، الشرح  .104ص  3ابن قدامة، المغني، ج  )86(

 .108ص  3ابن مفلح، المبدع، ج  .112ص  3الكبير، ج 
  .249ص  3المرداوي، اإلنصاف، ج 

مرعي،  .227ص  1ابن النجار، منتهى اإلرادات، ج  )87(
البهوتي، كشَّاف اإلقناع، ج  .361ص  1غاية المنتهى، ج 

  .241ص  1البهوتي، الروض المربع، ج  .399ص  2
البغوي، شرح  .124ص  5ابن عبد البر، االستذكار، ج  )88(

  .445ص 6ج النووي، المجموع، .352ص  6السنَّة، ج 
ابن حجر، فتح  .3ص  4ابن أبي شيبة، المصنَّف، ج  )89(

  .2630ص  5ج الباري، 
النووي، المجموع،  .352ص  6البغوي، شرح السنَّة، ج  )90(

 .2630ص  5ابن حجر، فتح الباري، ج  .445ص  6ج 
  .186ص  9العيني، عمدة القاري، ج 

الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن المعروف  )91(
  .303ص  2تفسير الطبري، ج ب

العيني، عمدة  .2629ص  5ابن حجر، فتح الباري، ج  )92(
  .189ص  9القاري، ج 

  .171ص  1الحسيني، كفاية األخيار، ج  )93(
 6النووي، المجموع، ج  .171ص  1المرجع السابق، ج  )94(

  .445ص 
العفَّاني، فقه  .2631ص  5ابن حجر، فتح الباري، ج  )95(

  .500ص  1الصوم، ج 
  .294ص  4الشوكاني، نيل األوطار، ج  )96(
 الموسوعة .510، 81ص  4ابن عبد البر، االستذكار، ج  )97(

  .323ص  7الفقهية، ج 
ابن عبد البر،  .187ص  1مالك، المدونة الكبرى، ج  )98(

  .511ص  4االستذكار، ج 
  .511ص  4ابن عبد البر، االستذكار، ج  )99(
  .155ص  1األزهري، جواهر اإلكليل، ج  )100(
  .248ص  3الرافعي، الشرح الكبير، ج  )101(
ابن قدامة، الشرح  .104ص  3ابن قدامة، المغني، ج  )102(

 .461ص  2ابن مفلح، المبدع، ج  .112ص  3الكبير، ج 
  .249ص  3المرداوي، اإلنصاف، ج 

  .461ص  2ابن مفلح، المبدع، ج  )103(
  المرداوي، اإلنصاف،  .461ص  2المرجع السابق، ج  )104(

  .249ص  3ج 
الكاندهلوي، أوجز  .186ص  9العيني، عمدة القاري، ج  )105(

  .100ص  5المسالك، ج 
  .المصدران السابقان )106(
  .116ص  4 العيني، البناية، ج )107(

  .443ص  6النووي، المجموع، ج  )108(
  .196ية اآلسورة البقرة،  )109(
  .69ص  5الماوردي، الحاوي الكبير، ج  )110(
  2الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج )111(

  .300ص 
  .234ص  1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  )112(
أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، في كتاب الصوم باب  )113(

، والبيهقي، السنن )2037(حديث رقم  صيام أيام التشريق
  .298ص  4ج  ،الكبرى، في كتاب الصيام

  .170ص  2الصنعاني، سبل السالم، ج  )114(
  .364ص  1ابن قدامة، الكافي، ج  )115(
أخرجه الطحاوي، شرح معاني اآلثار، في كتاب مناسك  )116(

  ). 4092(الحج حديث رقم 
 2أخرجه الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج  )117(

   300ص 
أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، في كتاب الصوم حديث  )118(

  ). 2035(رقم 
 4ج  ،أخرجه البيهقي، السنن الكبرى، في كتاب الصيام )119(

  .298ص 
أخرجه البخاري، الجامع الصحيح، في كتاب الصوم حديث  )120(

  ). 2038(رقم 
  .70ص  5الماوردي، الحاوي الكبير، ج  )121(
  .529ص  2البهوتي، كشَّاف القناع، ج  )122(
  .294ص  4وكاني، نيل األوطار، ج الش )123(
النووي،  .510ص  4ابن عبد البر، االستذكار، ج  )124(

 5ابن حجر، فتح الباري، ج  .445ص  6المجموع، ج 
  .186ص  9العيني، عمدة القاري، ج .2630، 2629ص 

ابن قدامة،  .510ص  4ابن عبد البر، االستذكار، ج  )125(
  6النووي، المجموع، ج .104ص  3المغني، ج 

  .186ص  9، العيني، عمدة القاري، ج 445ص 
ابن حزم،  .510ص  4ابن عبد البر، االستذكار، ج  )126(

  .29ص  7المحلَّى، ج 
  .104ص  3ابن قدامة، المغني، ج  )127(
  .29ص  7ابن حزم، المحلَّى، ج  )128(
ابن قدامة، الشرح  .104ص  3ابن قدامة، المغني، ج  )129(

  .112ص  3الكبير، ج 
  . )118(هامش رقم : سبق تخريجه، انظر )130(
  .29ص  7ابن حزم، المحلَّى، ج  )131(
  .سابقالمرجع ال )132(
، ابن قدامة، الشرح 104ص  3ابن قدامة، المغني، ج  )133(

  .112ص  3الكبير، ج 
  .69ص  5الماوردي، الحاوي الكبير، ج  )134(
  .531ص  2ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج  )135(
الساعاتي، الفتح  .294ص  4الشوكاني، نيل األوطار، ج  )136(

  .143ص  10الرباني، ج 
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العيني، عمدة  .69ص  5الماوردي، الحاوي الكبير، ج  )137(
  .189ص  9القاري، ج 

  .189ص  9العيني، عمدة القاري، ج  )138(
العيني،  .246ص  2الطحاوي، شرح معاني اآلثار، ج  )139(

  .189ص  9عمدة القاري، ج 
األلباني، إرواء  .189ص  9العيني، عمدة القاري، ج  )140(

  .132ص  4الغليل، ج 
  .189ص  9اري، ج العيني، عمدة الق )141(
  .سابقالمرجع ال )142(
  .سابقالمرجع ال )143(
ابن حجر،  .246ص  2الطحاوي، شرح معاني اآلثار، ج  )144(

  .2630ص  5فتح الباري، ج 
  .29ص  7ابن حزم، المحلَّى، ج  )145(
  .189ص  9العيني، عمدة القاري، ج  )146(
  .2630ص  5ابن حجر، فتح الباري، ج  )147(
  .189ص  9العيني، عمدة القاري، ج  )148(
  .سابقالمرجع ال )149(
  .445ص  6النووي، المجموع، ج  )150(
األلباني، إرواء  .69ص  5الماوردي، الحاوي الكبير، ج  )151(

  .132ص  4الغليل، ج 
ابن حجر، فتح  .189ص  9العيني، عمدة القاري، ج  )152(

  .2630ص  5الباري، ج 
  .2630ص  5ابن حجر، فتح الباري، ج  )153(
  .29ص  7ابن حزم، المحلَّى، ج  )154(
ابن حجر،  .247ص  2الطحاوي، شرح معاني اآلثار، ج  )155(

  .2631ص  5فتح الباري، ج 
أخرجه الطحاوي، شرح معاني اآلثار، في كتاب مناسك  )156(

  ). 4126(الحج حديث رقم 
  .248ص  2الطحاوي، شرح معاني اآلثار، ج  )157(
  .134ص  4األلباني، إرواء الغليل، ج  )158(
  ). 117(هامش رقم : سبق تخريجه، انظر )159(
  ). 116(هامش رقم : سبق تخريجه، انظر )160(
  .442ص  6لنووي، المجموع، ج ا )161(
  .294ص  4الشوكاني، نيل األوطار، ج  )162(

  .170ص  2الصنعاني، سبل السالم، ج  )163(
  .248ص  2الطحاوي، شرح معاني اآلثار، ج  )164(
  .187ص  9العيني، عمدة القاري، ج  )165(
  .29ص  7ابن حزم، المحلَّى، ج  )166(
  .424ص  1ابن حجر، المطالب العالية، ج  )167(
، المباركفوري، 293ص  4الشوكاني، نيل األوطار، ج  )168(

   482ص  3تحفة األحوذي، ج 
  .441ص  6النووي، المجموع، ج  )169(
، العيني، 386ص  2ابن الهمام، شرح فتح القدير ج  )170(

  .117ص  4البناية، ج 
  .117ص  4العيني، البناية، ج  )171(
  .509ص  4ابن عبد البر، االستذكار، ج  )172(
  .سابقالمرجع ال )173(
  .133ص  4األلباني، إرواء الغليل، ج  )174(
الشوكاني، نيل  .425ص  1ن حجر، المطالب العالية، ج اب )175(

  .294ص  4األوطار، ج 
ص  2الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج  )176(

300.  
  .400ص  2القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج  )177(
  .143ص  10الساعاتي، الفتح الرباني، ج  )178(
  .483ص  3المباركفوري، تحفة األحوذي، ج  )179(
  .510ص  4ستذكار، ج ابن عبد البر، اال )180(
  .104ص  3ابن قدامة، المغني، ج  )181(
  .170ص  2الصنعاني، سبل السالم، ج  )182(
   .494ص  4الشوكاني، نيل األوطار، ج  )183(
  .170ص  2الصنعاني، سبل السالم، ج  )184(
   .510ص  4ابن عبد البر، االستذكار، ج  )185(
العفَّاني، فقه  .2631ص  5ابن حجر، فتح الباري، ج  )186(

  .500ص  1الصوم، ج 
  .سابقالرجع مال )187(
  .303ص 2الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج )188(
  .2629ص  5ابن حجر، فتح الباري، ج  )189(
  .445ص  6النووي، المجموع، ج  )190(
  .294ص  4الشوكاني، نيل األوطار، ج  )191(

 
 

  المصادر والمراجـع
  

ابن أبي شيبة، عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة المتوفى سنة 
حاديث واآلثار، تحقيق سعيد اللحام، هـ، المصنَّف في األ235

 .م، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة األولى1989/هـ1409
ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني، مجموع الفتاوى، جمع 
وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، 

  .مصر ،نشر مكتبة ابن تيمية، القاهرة

ان، محمد حبان المتوفى سنة ابن حبهـ، 354ان بن أحمد بن حب
اإلحسان بترتيب صحيح ابن حبان، ترتيب األمير عالء الدين 

هـ، قدم له وضبط 739علي بن بلبان الفارسي المتوفى سنة 
، دار الكتب م1987/هـ1407، نصه كمال يوسف الحوت

 .العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى
الفضل أحمد بن علي بن حجر  وابن حجر، شهاب الدين أب
  . هـ852العسقالني المتوفى سنة 

فتح الباري شرح صحيح البخاري، المكتبة العصرية، بيروت،  -أ
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  م 2001/هـ1422لبنان، 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، تحقيق غنيم بن عباس  –ب

م، دار 1997/هـ1418بن غنيم وياسر بن إبراهيم بن محمد، 
  .الرياض، السعودية، الطبعة األولى الوطن،

ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم المتوفى سنة 
هـ، المحلَّى، تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، دار الفكر، 456

  . بيروت، لبنان
هـ،  311ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن خزيمة المتوفى سنة 

 الصحيح، تحقيق الدكتور محمد مصطفى األعظمي،
م، المكتب اإلسالمي، بيروت، لبنان، الطبعة 1992/هـ1412
 .الثانية

ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
هـ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 595القرطبي المتوفى سنة 

 هـ1402دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة السادسة، 
 م 1982/

حمد بن فارس بن زكريا المتوفى سنة ابن زكريا، أبو الحسين أ
هـ، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السالم محمد 395

  . هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان
ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن قدامة المقدسي 

 . هـ620المتوفى سنة 
الكافي، المكتب اإلسالمي، بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة،  –أ

  م 1988/هـ1408
المغني، دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة األولى،  –ب

  م 1984/هـ1404
ابن قدامة، شمس الدين عبد الرحمن بن قدامة المقدسي المتوفى 

هـ، الشرح الكبير، مطبوع بهامش كتاب المغني، 682سنة 
 م 1984/هـ1404دار الفكر، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

هـ، 1252ن عمر عابدين المتوفى سنة ابن عابدين، محمد أمين ب
رد المحتار على الدر المختار، دار عالم الكتب، الرياض، 

 م 2003/هـ1423السعودية، طبعة خاصة، 
ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد البر األندلسي المتوفى سنة 

هـ، االستذكار، حققه حسان عبد المنان والدكتور محمود 463
م، مؤسـسة النداء، أبو ظبي، 2003/هـ1423القيسية، 

  .اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة الرابعة
األحوذي بشرح  هابن العربي، الحافظ بن العربي المالكي، عارض
  . صحيح الترمذي، دار الفكر، بيروت، لبنان

ابن كثير، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي، تفسير 
 هـ1388، لبنان، بيروت قرآن العظيم، دار المعرفة،ال
 .م1969/

ابن ماجه، أبو عبد اهللا محمد بن يزيد بن ماجه القزويني المتوفى 
هـ، السنن، جمعية المكنز اإلسالمي، القاهرة، 273سنة 

  .هـ1421مصر، 
ابن مفلح، برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد المتوفى سنة 

 ،الرياضهـ، المبدع شرح المقنع، دار عالم الكتب، 884
  .م2003/هـ1423السعودية، 

ابن منظور، جمال الدين محمد بن منظور، لسان العرب، دار 
   .لبنان ،صادر، بيروت

ابن النجار، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشهير بابن 
النجار، منتهى اإلرادات، تحقيق عبد الغني عبد الخالق، 

  .م، عالم الكتب1961/هـ1381
اود، سليمان بن األشعث السجستاني األزدي المتوفى سنة أبو د

هـ، السنن، مراجعة وضبط وتعليق محمد محيي الدين 275
 .عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، لبنان

األزهري، صالح عبد السميع اآلبي األزهري، جواهر اإلكليل شرح 
  .لبنان ،العالَّمة خليل، دار الفكر، بيروت

هـ، تهذيب  370د األزهري المتوفى سنة األزهري، محمد بن أحم
 هـ1421اللغة، تعليق عمر سالمى وعبد الكريم حامد، 

لبنان، الطبعة  ،م، دار إحياء التراث العربي، بيروت2001/
  .األولى

م، إرواء 1979/هـ1399األلباني، محمد ناصر الدين األلباني، 
الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المكتب اإلسالمي، 

  .لبنان، الطبعة األولى ،بيروت
م، المعجم الوسيط، مجمع 1972/هـ1392أنيس، إبراهيم ورفاقه، 
  .مصر، الطبعة الثانية ،اللغة العربية، القاهرة

الباجوري، إبراهيم، حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي، مطبعة 
  .مصر ،دار إحياء الكتب العربية، القاهرة

د بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اهللا محم
هـ، الجامع الصحيح، جمعية المكنز 256المتوفى سنة 
  .هـ1421مصر،  ،اإلسالمي، القاهرة

البعلي، أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي، 
م، المطلع على أبواب المقنع، المكتب 1981/ هـ1401

  .لبنان ،اإلسالمي، بيروت
مد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، شرح السنَّة، البغوي، أبو مح

م، المكتب 1974/ هـ1394تحقيق شعيب األرناؤوط، 
  .لبنان، الطبعة األولى ،اإلسالمي، بيروت

هـ، السلسبيل في معرفة الدليل 1401 ،البليهي، صالح بن إبراهيم
 ،حاشية على زاد المستنقع، مطابع دار الهالل، الرياض

  .ة الثالثةالسعودية، الطبع
البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي المتوفى سنة 

  . هـ1051
الروض المربع شرح زاد المستنقع، مكتبة الرياض الحديثة،  –أ

  .م1970/هـ1390السعودية،  ،الرياض
كشَّاف القناع عن متن اإلقناع، مطبعة الحكومة، مكة  –ب

  .هـ1394السعودية،  ،المكرمة
ر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفى سنة البيهقي، أبو بك

  .لبنان ،هـ، السنن الكبرى، دار المعرفة، بيروت458
الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى 

 ،هـ، الصحيح، جمعية المكنز اإلسالمي، القاهرة279سنة 
  .هـ1421مصر، 

الحصني من علماء  بكر بن محمد الحسيني والحسيني، تقي الدين أب
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القرن التاسع الهجري، كفاية األخيار في حل غاية االختصار، 
   .األردن ،دار الفكر، عمان

الحطَّاب، أبو عبد اهللا محمد بن محمد المغربي المعروف بالحطَّاب 
م، مواهب الجليل لشرح مختصر 2003/هـ1423الرعيني، 
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ABSTRACT 
This study is an issue of the Islamic Fiqh about the proof of fasting Al-Tashriq days.  

This study aims at showing the scholars opinions about fasting Al-Tashriq days with mentioning their 
evidences, and then showing the preponderant opinion. 

The scholars were divided into three parties: the first party says that fasting Al-Tashriq days is never 
allowed, the second says that fasting Al-Tashriq days is permitted for Al-Motamati' and Al-Qarin who 
didn't find a sacrifice and the third says that fasting Al-Tashriq days is allowed in all cases.  

After studying the relegious evidences of scholars’ opinions upon this issue, I have reached the result that 
the preponderant opinion is fasting Al-Tashriq days for Al-Motamati' and Al-Qarin who didn't find a 
sacrifice. And that's for the exact opinion that comes from the prophetic tradition. 
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