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األحكام الفقهية املتعلقة بالظل
مجعا ودراسة
The jurisprudential provisions concerning the shadow

إعداد:
د .حممد بن سند الشاماني
األستاذ املشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة باجلامعة اإلسالمية

األحكام الفقهية المتعلقة بالظل  -جمعا ودراسة ،د .محمد بن سند الشاماني

املستخلص
هذا البحث يتحدث عن األحكام الفقهية املتعلقة بالظل ،الذي هو من أعظم النعم اليت
أنعم اهلل هبا على عباده ،والذي جعله عالمة لعباداهتم ،وعوناً هلم وتسهيالً حلياهتم ،وهلذا تعلقت به
بعض األحكام سواء يف العبادات واملعامالت ،أو يف اآلداب واألخالق.
ونظراً ألمهية تلك األحكام ،وحاجة عموم الناس إىل معرفتها ،رأى الباحث أن جيمع
مسائلها ،ويقوم بدراستها دراسة مقارنة ،تسهيالً على الباحثني ،وتقريباً للسائلني.
وقد مجع الباحث املادة العلمية املتعلقة باملوضوع ،مث بني صورة املسائل املراد حبثها ،مث ذكر
األقوال الفقهية يف املسائل اتفاقية كانت أو خالفية مع عرض األدلة وبيان وجه الداللة ،مث الرتجيح
مع بيان سببه.
مث ختم البحث خبامتة تشتمل على أهم نتائج البحث وتوصياته ،مع عمل الفهارس الفنية
الالزمة .كما توصل الباحث إىل عدد من النتائج منها:
 -1أن من مسائل العبادات اليت ينبين فيها احلكم على الظل ،مسألة حتديد وقت الصالة دخوالً
وخروجاً ،وكذلك استظالل احملرم ،ونذر اإلنسان ترك االستظالل عن الشمس.
 -2أنه ال جيوز التبول والتخلي يف الظل الذي ينتفع به الناس ،وكراهة جلوس اإلنسان يف موضع
بعض جسده يف الشمس ،وبعضه يف الظل.
 -3أن من أحكام املعامالت حكم اإلجارة على االستظالل.
أما أبرز ال توصيات فهي احلاجة إىل العناية مبسائل الفقه املتعلقة بقضية واحدة يف أبواب
متفرقة من كتب الفقهاء ،كما ينبغي على عامة املسلمني التفقه يف دينهم ،والبحث عن حكم
الشرع يف مسائل حياهتم ،حيث ال جتد قضية مهما صغرت إال وللشرع فيها حكم ،وخصوصاً يف
هذا العصر الذي متيز بسهولة البحث عن املعلومة ،وتوافر طلبة العلم الذين انربوا لبحث مسائله،
ومجعها ،وجتليتها للناس.
الكلمات المفتاحية :الظل ،الفيء ،األحكام ،الفقهية ،الزوال ،االستظالل.
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Abstract
This research deals with the jurisprudential provisions concerning the
shadow, which is one of the greatest blessings that Allah has granted to His
slaves, which made it a sign of their worship, and help them to facilitate their
lives, and this is related to some provisions, whether in worship and transactions,
or in etiquette and morals.
Given the importance of these provisions, and the need of the general public
to know it the researcher decided to collect the issues related to it, and treat it with
the doctrines of jurists, to make it easier for researchers to benefit from it, and
almost to those who ask about the shar'i ruling to the shadow.
The researcher has collected the research material related to the subject, then
given picture of the issues to be discussed, and then mentioned the doctrinal
statements in the matters agreement or dispute, with the presentation of evidence
and showing the face of significance in it, and then weighting the views with a
statement caused
Then he conclude the research with a conclusion containing the most
important search results and recommendations, with the work of the necessary
technical indexes.
The researcher also reached a number of results, including:
1- One of the issues of worship in which the ruling on the shadow is based, the
question of determining the time of prayer entry and exit, as well as the
occupation of the muhrim, and the vow of human leaving the sun shade.
2- It is not permissible to urinate and give up in the shade that benefits people,
and hate to sit in the position of some of his body in the sun, and some in the
shade.
3- One of the provisions of the transactions is the ruling on rent of shade.
The most important recommendations of the research is the need to take care
of the issues of jurisprudence related to one issue in different sections of the books
of jurists, as the general Muslims must know about their religion, and eek the rule
of Sharia in matters of their lives, where there is no small issue without the rule of
Sharia, especially in this era in which the search for information is easy, and the
availability of students of Sharia who have grown to discuss its issues, collect it,
and make it manifestation to the people.
Key words
shadow, judgments, jurisprudence
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املقدمة
احلمد هلل منجز الوعود ،ومتمم األمل ومكمل املقصود ،والصالة والسالم على سيدنا حممد
صاحب املقام احملمود ،وشفيع اخلالئق يف اليوم املوعود ،والرضا عن آله وأصحابه السادة األسود،
الذين سعوا يف نصره وفاء بالعهود ،وبعد:
فإن من أعظم النعم اليت أنعم اهلل هبا على عباده نعمة الظل املمدود ،الذي جعله عالمة
لعباداهتم ،وعوناً هلم وتسهيالً حلياهتم ،وهلذا تعلقت به بعض األحكام سواء يف العبادات
واملعامالت ،أو يف اآلداب واألخالق.
ونظراً ألمهية تلك األحكام ،وحاجة عموم الناس إىل معرفتها ،رأى الباحث أن جيمع
مسائلها ،ويقوم بدراستها دراسة مقارنة ،تسهيالً على الباحثني ،وتقريباً للسائلني.
وقد وقف الباحث على دراستني تتناوالن بعض جوانب هذا املوضوع ومها:
 -1حبث عنوانه " :أحكام الظل في أبواب العبادات واآلداب-رواية ودراية" للدكتور أمحد
بن خالد آل جمناء ،وهو حبث منشور يف جملة العلوم الشرعية الصادرة عن عمادة البحث
العلمي جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية( .)1درس الباحث فيه أحاديث الظل والفيء
املتعلقة باألحكام الفقهية يف العبادات واآلداب دراسة حديثية موضوعية.
والفرق بينه وبني هذه الدراسة أن حبثه غلبت عليه الصبغة احلديثية حيث مجع األحاديث
املتعلقة بالعبادات واآلداب من كتب السنة ،فخرجها ودرس طرقها بإسهاب كبري ،مث ذكر فقه تلك
األحاديث بشيء من االختصار.
بين ما قام الباحث يف هذه الدراسة جبمع املسائل الفقهية املتعلقة بالظل يف أبواب العبادات،
واملعامالت ،واآلداب ،ودرسها دراسة فقهية مقارنة ،فالفرق واضح من حيث طريقة البحث وصبغته
الفقهية ،ومن حيث استقصاء مجيع املسائل املتعلقة بالظل يف مجيع أبواب الفقه.
()2
 -2حبث بعنوان " :أحاديث النهي عن الجلوس بين الشمس والظل -دراسة حديثية"
للدكتور طارق بن عودة العودة ،وهو حبث حمكم يف جملة كلية الشريعة جبامعة الكويت عام
( )1انظر :أمحد بن خالد آل جمناء " :أحكام الظل يف أبواب العبادات واآلداب -رواية ودراية" ،جملة العلوم
الشرعية الصادرة عن عمادة البحث العلمي جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،العدد( ،43ربيع اآلخر
1438هـ).161 :
( )2انظر :آل جمناء " :أحكام الظل يف أبواب العبادات واآلداب -رواية ودراية" ،جملة العلوم الشرعية ،العدد،43
(ربيع اآلخر 1438هـ).165 :
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1435ه .درس فيه الباحث مخسة أحاديث متعلقة بالنهي عن اجللوس بني الشمس والظل.
والفرق بينه وبني هذه الدراسة ظاهر وهو أن البحث املذكور دراسة حديثية ملوضوع واحد من
املوضوعات املتعلقة بالظل ،بينما هذه الدراسة اليت بني أيدينا دراسة فقهية استوعبت األحكام
املتعلقة بالظل يف أبواب من الفقه شىت.
مث إن الباحث مل يطلع على هاتني الدراستني إال بعد متام حبثه ،وتقدميه للنشر ،ومع ذلك
وبني ،لكن متت اإلشارة إليهما من باب األمانة العلمية،
فالفرق بني الدراستني وهذا البحث ظاهر ن
ولفائدة القارئني والباحثني.
وقد مت تقسيم البحث إىل مقدمة ،وأربعة مباحث ،وخامتة.
المقدمة ،وتشتمل على أمهية املوضوع ،وسبب االختيار ،وخطة البحث ،ومنهج البحث.
المبحث األول :التعريف بالظل ،ويشتمل على مطلبني:
املطلب األول :تعريف الظل.
املطلب الثاين :الفرق بني الظِّل والفيء.
المبحث الثاني :األحكام الفقهية المتعلقة بالظل في العبادات ،ويشتمل على ثالثة مطالب:
املطلب األول :الظل عالمة دخول وقت الصالة.
املطلب الثاين :حكم استظالل احملرم.
املطلب الثالث :حكم النذر برتك االستظالل.
المبحث الثالث :األحكام الفقهية المتعلقة بالظل في اآلداب الشرعية ،ويشتمل على
مطلبني:
املطلب األول :حكم التبول والتخلي يف الظل.
املطلب الثاين :حكم اجللوس بني الشمس والظل.
المبحث الرابع :األحكام الفقهية المتعلقة بالظل في المعامالت ،ويشتمل على :اإلجارة
على االستظالل.
الخاتمة :وتشتمل على النتائج والتوصيات.
الفهارس الفنية :وهي قائمة املصادر واملراجع ،وفهرس احملتويات.
وقد سلك الباحث يف إعداد هذا البحث املنهج التايل:
 -1مجع املادة العلمية املتعلقة باملوضوع من خالل املصادر املتاحة.
 -2ذكر صورة املسائل املراد حبثها قبل بيان حكمها.
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 -3ذكر األقوال الفقهية يف املسائل اتفاقية كانت أو خالفية مقتصراً يف بيان اخلالف على
املذاهب األربعة.
 -4عرض أدلة األقوال مع بيان وجه الداللة قدر اإلمكان ،مث الرتجيح مع بيان سبب
الرتجيح.
 -5عزو اآليات القرآنية الواردة يف البحث مع كتابتها بالرسم العثماين.
 -6ختريج األحاديث الواردة يف البحث مع ذكر درجة احلديث  -إن مل يكن يف الصحيحني-
معتمداً على الكتب اليت هتتم بذلك.
 -7ختم البحث خبامتة تشتمل على أهم نتائج البحث وتوصياته.
 -8وضع الفهارس الالزمة كقائمة املصادر واملراجع ،وفهرس احملتويات.
أسأل اهلل سبحانه التوفيق واإلعانة والسداد ،وصلى اهلل وسلم على سيدنا وحبيبنا حممد خري
العباد ،وعلى آله وصحبه والتابعني إىل يوم املعاد.

- 538 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 187

ويشتمل على مطلبني:

املبحث األول :التعريف بالظل

املطلب األول :معنى الظل
ِ
الضـ ِـح ،هــو ضــوء شــعاع الشــمس دون الشــعاع ،فــإذا مل يكــن ضــوء فهــو
الظــل يف اللغــة :نقــيض ِّ
ظْل َمة وليس بِ ِظ ٍّل .واجلمع ِظالل(.)1
الظالل أيضاً :ما أظَلَّك من سـحاب ووـوهِ .
وِ
وظـل الليـل :سـواده .يقـال :أتانـا يف ظـل الليـل .قـال
الرمة(:)2
ذو ن
ِ
هامـ ـ ـ ـ ــه البـ ـ ـ ـ ــوم
ـول َم ْع ِسـ ـ ـ ــفه
قـ ـ ـ ــد أ ْع ِسـ ـ ـ ــف النـ ـ ـ ــا ِز َ ا هـ ـ ـ ـ َ
يف ظـ ـ ـ ـ ـ ِّـل أخضـ ـ ـ ـ ـ َـر يـ ـ ـ ـ ــدعو َ
وقوهلم " :ترك الظيب ِظلَّه " ،يضرب مـثالً للرجـل النَفـورَّ ،
ألن الظـيب إذا نفـر مـن شـيء ال يعـود إليـه
وظ ــل ،ظَلي ــل ،أي دائ ــم ِ
أب ــداًِ .
الظ ـ ِّـل .وف ــالن يع ــيا يف ِظ ـ ِّـل ف ــالن ،أي يف َكنَف ــه .والظلَّ ــة بالض ــم ،كهي ــة
الصــف َِّة .وق ـ ِر َ   :فِييي َللي ىيل علييئ األراكِي ِ
ين لمت ِكلييو [ يــس .]56 :والظلَّــة أيض ـاً :نأول ســحابة تظــل.
َ
()3
ِ
الش َعر .
واملظَلَّة بالكسر :البيت الكبري من َ
ـك فــالن إذا دن ــا من ــك كأن ــه ألق ــى
وأظــل يومن ــا :إذا ك ــا َن ذا ِظ ـ ٍّـل .وأظَلَّْتــين الش ــجرة وغريه ــا ،وأظَلَّـ َ
ِ
اس ــتَ ْذَرى هب ــا.
اس ــتَظَ َّل بالش ــجرةْ :
عليــك ظلَّــه .مث قي ــل :أظَلَّــك أم ــر وأظَلَّــك ش ــهر كــذا ،أي دن ــا من ــك .و ْ
والظَلَل :املاء حتت الشجر ال تصيبه الشمس(.)4
وقول ــه :يظ ــل الرج ــل شاخص ـاً أَي يص ــري ،يـ َق ــال :ظلل ــت -بِ َك ْس ــر ال ـ َّـالم -أفع ــل َك ـ َذا أظ ــل -بَِف ـْتح
( )1انظر :علي بن إمساعيل ابن سيده" ،احملكم واحمليط األعظم" .احملقق :عبد احلميد هنداوي( .ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1421 ،ه2000/م)  ،10:4إمساعيل بن محاد اجلوهري" .الصحا تاج اللغة وصحا
العربية" .حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار( ،ط ،4بريوت :دار العلم للماليني1407،ه1987/م).1755 :5 ،
( ) 2هو أبو احلارث غيالن بن عقبة بن هبيا ،مضري النسب ،وكان كثري التشبيب مبية بنت مقاتل املنقرية ،قال
أبو عمرو بن العالء :فتح الشعر بامريء القيس ،وختم بذي الرمة ،تويف بأصبهان سنة 117ه عن أربعني
سنة .انظر :أمحد بن حممد ابن خلكان" .وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان" .حتقيق :إحسان عباس،
(بريوت :دار صادر( ،د.ت)) 11 :4،حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب" ،تاريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري
عواد معروف( ،ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي2003 ،م).231 :3 ،
َواألعالم" .حتقيق :الدكتور بشار ن
( )3انظر :اجلوهري" ،الصحا تاج اللغة وصحا العربية" 1756 :5 ،وحممد بن مكرم األنصاري" .لسان
العرب"( .ط ،3بريوت :دار صادر1414 ،ه).418 :11 ،
( )4انظر :اجلوهري" ،الصحا تاج اللغة وصحا العربية".1756 :5 ،
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ـاىل :ﱣﭐﳄﳅﳆﱢ [طــه،]97 :
الظَّــاء -إِذا فعلتــه نـَ َهــاراً ،وظلــت -بِــالَْفْتح َوالْ َك ْســر -قَـ َ
ـال تَـ َعـ َ
ِ
فيهمـاَ ،ويكـون ظ نـل يفعـل َكـ َذا
َوَال يـ َقال ِيف غري فعـل النـ َ
َّهـارَ ،ك َمـا َال يـ َقـال بَـات إَّال لفعـل اللَّْيـلَ ،ويـ َقـال طفـق َ
ِمبَْعىن َد َام(.)1
والمراد بالظل في هذا البحث :ظالل األجسام بعد طلوع الشمس(.)2
املطلب الثاني :الفرق بني الظل والفيء
جيعــل بعــض أهــل اللغــة الفــيء والظــل مبعــىن واحــد دون تفريــق ،قــال ر بــة ابــن العجــاج  :كــل
ِ
ويفء (.)4
موضع تكون فيه الش ْ
َّمس فَتزول عنه فهو ظلْ ،
وفــرق بعضــهم فقــال :الفــيء ِ
بالعشــي ،والظِّــل بالغَــداةِ ،فالظِّــل مــا كــا َن قبــل زوال الشــمس،
ن
()5
وال َفـ ْـيء مــا فــاءَ بعــد الــزوال  ،وقيــل :الظــل يكــون غــدوًة وعشـيَّةً ،ومــن أول النهــار إىل آخــره ،والفــيء
ال يكون إال بعد الزوال(.)6
ناك َْيفء ،إمنا هي
وهلذا يقالِ :ظل اجلَن َِّة ،وال يقال :فَـْيـؤها ألن
الشمس ال تعاقِب ِظلَّها فيكون ه َ
َ
ِ ِ
ضا(.)7
أبداً ِظ ،ل ،ولذلك َ
وج َّل :ﱣﭐﱍﱎﱏﱢﭐ[الرعد ]35 :أر َاد :وظلها دائم أَيْ ً
قال اهلل َعَّز َ
()3

( ) 1انظر :عياض بن موسى اليحصيب" ،مشارق األنوار على صحا اآلثار"( .دار النشر :املكتبة العتيقة،
(د.ت)).328 :1 ،
( )2انظر :حممد العثيمني" .املنتقى من فرائد الفوائد"( .الرياض :دار الوطن1424 ،هـ) ،ص.122
( )3هو ر بة بن العجاج التميمي الرا جز ،من أعراب البصرة ،ومسع :أباه ،والنسابة البكري ،وروى عنه :حيىي
القطان ،والنضر بن مشيل ،وأبو عبيدة ،وأبو زيد النحوي ،وطائفة ،وكان رأساً يف اللغة ،وكان أبوه قد مسع من
أيب هريرة ،تويف سنة 145ه .انظر :ابن خلكان" ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان" 303 :2،حممد بن
أمحد بن عثمان الذهيب" .سري أعالم النبالء" .حتقيق :جمموعة من احملققني بإشراف شعيب األرنا وط( ،ط،3
بريوت :مؤسسة الرسالة1405 ،هـ1985/م).162 :6،
حممد
وحممد بن ن
( )4انظر :ابن سيده" ،احملكم واحمليط األعظم" ،4/10 ،واألنصاري" .لسان العرب" 415 :11 ،ن
الزبيدي" .تاج العروس من جواهر القاموس" .حتقيق :جمموعة من احملققني( ،دار اهلداية( ،د.ت)).402 :29،
َّ
( )5انظر :أمحد بن حممد الفيومي" .املصبا املنري"( .ط ،1القاهرة :دار احلديث1421 ،هـ2000/م).385 :2،
( )6انظر :عبداهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،أدب الكاتب ،حتقيق :حممد الدايل ،بريوت :مؤسسة الرسالة،
(د.ت) ،ص.27-26
( )7انظر :احلسن بن حممد النيسابوري" .غرائب القرآن ورغائب الفرقان" .حتقيق :زكريا عمريات( .ط ،1بريوت :دار
الكتب العلمية1416 ،ه) ،163 :4 ،عبد الرمحن بن ناصر السعدي" .تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم
املنان" .حتقيق :عبد الرمحن بن معال اللوحيق( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة 1420،ه2000/م) ،ص.419
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ـال النابِغَــة اجلعـ ِـدي ( )1ي ِ
ـال
صــف حـ َ
للجنَّـ ِـة فَـْي ـاً غــري أَنَّــه قَـيَّــده بالظِّـ ِّـل ،قـ َ
َْ
َ
وقــد جعــل بعضــهم َ
ْأهل اجلَن َِّة:
ِ ()2
وفـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء ِ
الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـرَد ْو ِس ذات الظِّـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل
فسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ا ِإللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه يـَ ْغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو َعلَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـي ِهم
َ
املبحث الثاني :األحكام الفقهية املتعلقة بالظل يف العبادات
ويشتمل على ثالثة مطالب:
املطلب األول :الظل عالمة دخول وقت الصالة
مــن مســائل العبــادات الــيت ينبــين فيهــا احلكــم علــى الظــل ،مســألة حتديــد وقــت الصــالة دخــوالً
وخروجاً ،وذلك يف آخر وقت صالة الظهر وأول وقت صالة العصر.
وال خــالف بــني الفقهــاء يف أن وقــت صــالة الظهــر يــدخل بــزوال الشــمس( ،)3ومــاحكي أنــه
جيوز افتتا الظهر قبل الزوال غلـط فـاحا غـري معتـد بـه ،وكـذلك مـا نقـل أنـه يـدخل إذا صـار الفـيء
قدر الشراك(.)4واألدلة على أن الزوال أول وقت الظهر ما يلي:
( ) 1هو قيس بن عبد اهلل ،وقيل :عبد اهلل بن قيس بن عمرو بن عدس بن ربيعة العامري اجلعدي ،وهو من
الشعراء املشهورين ،كان يتنقل يف البالد ،وميتد األمراء ،له صحبة ووفادة ورواية ،وكان من املعمرين ،عاش
عمرا طويالً ،ومات حدود سنة 70ه .انظر :الذهيب" ،سري أعالم النبالء"،178 :3 ،
يف اجلاهلية واإلسالم ً
حيىي بن شرف النووي" .هتذيب األمساء واللغات"( .بريوت :دار الكتب العلمية( ،د.ت)).120 :2،
الزبيدي،
( )2انظر :ابن سيده" ،احملكم واحمليط األعظم" 4 :10 ،واألنصاري" .لسان العرب" 415 :11 ،و َّ
"تاج العروس من جواهر القاموس" .402 :29،
( )3االمجاع البن املنذر ،ص ،36وانظر :السمرقندي ،حممد بن أمحد ".حتفة الفقهاء"( .ط ،2بريوت :دار الكتب
العلمية1414 ،ه1994/م) 100 :1 ،السرخسي ،حممد بن أمحد" .املبسوط" (بريوت :دار املعرفة،
1414ه1993/م) 142 :1 ،القرطيب ،حممد بن أمحد بن حممد بن رشد" .بداية ا تهد وهناية املقتصد".
(القاهرة :دار احلديث1425 ،هـ2004/م) ،100 :1 ،حممد بن أمحد بن جزي الغرناطي" .القوانني الفقهية".
(بريوت :دار الكتب العلمية( ،د.ت)) ،ص ،34:حممد بن إدريس الشافعي" ،األم" .حتقيق :علي حممد ،وعادل
أمحد( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1422 ،هـ2001/م) ،90 :1،حيىي بن شرف النووي" ،ا موع شر
املهذب"( ،بريوت :دار الفكر ،د.ت) ،21 :3 ،عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي" ،املغين" .حتقيق :عبد اهلل
الرتكي( .ط ،3الرياض :وزارة الشؤون اإلسالمية1417 ،هـ1997/م) ،270 :1،عبد الرمحن بن إبراهيم املقدسي.
"العدة شر العمدة"( .القاهرة :دار احلديث1424 ،ه2003/م) ،ص.65:
( )4الشراك :أحد سيور النعل اليت تكون على وجوهها .انظر :املبارك بن حممد بن األثري اجلزري" .النهاية يف غريب
احلديث واألثر" .حتقيق :طاهر الزاوي وحممود الطناحي( ،بريوت :املكتبة العلمية1399،هـ1979/م)-467 :2 ،
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 -1قــول اهلل تعــاىل :ﱣﭐﱝﱞﱟﱠﱢﭐ[اإلس ـراء ]78 :أي :لزواهلــا( ،)1وزوال الشــمس
عبارة عن ميالهنا من جانب الشمال إىل اليمني ملستقبل القبلة(.)2
 -2حــديث ابــن عبــاس  أن النــيب  قــال« :أمــين جربيــل  عنــد البيــت م ـرتني فصــلى يب
الظهــر حــني زالــت الشــمس و كانــت قــدر الش ـراك ،وصــلى يب العصــر حــني كــان ظلــه مثلــه،
وصلي يب -يعـىن املغـرب -حـني أفطـر الصـائم ،وصـلى يب العشـاء حـني غـاب الشـفق ،وصـلى
يب الفجر حني حرم الطعام والشراب على الصـائم ،فلمـا كـان الغـد صـلى يب الظهـر حـني كـان
ظلــه مثلــه ،وصــلى يب العصــر حــني كــان ظلــه مثليــه ،وصــلى يب املغــرب حــني أفطــر الص ــائم،
وصــلى يب العشــاء إىل ثلــث الليــل ،وصــلى يب الفجــر فأســفر ،مث التفــت إيل فقــال :يــا حممــد،
هذا وقت األنبياء ،من قبلك ،والوقت ما بني هذين الوقتني»(. )3
 -3حــديث جــابر(  )4قــال « :جــاء جربيــل  إىل النــيب حــني زالــت الشــمس فقــال :قــم
يــا حممــد فصــل الظهــر حــني مالــت الشــمس ،مث مكــث حــىت إذا كــان يفء الرجــل مثلــه جــاءه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .468وانظر يف رد القولني املذكورين :عمر بن علي بن أمحد ابن امللقن" ،التوضيح لشر اجلامع الصحيح" ،احملقق:
دار الفال للبحث العلمي وحتقيق الرتاث( ،ط ،1دمشق :دار النوادر1429 ،هـ2008 /م).160 :6 ،
( ) 1وهذا خاص مبن كان موقعه مشال الكعبة .انظر :حممد بن جرير الطربي" ،جامع البيان يف تأويل القرآن".
احملقق :أمحد حممد شاكر( ،ط :1بريوت :مؤسسة الرسالة1420 ،هـ 2000/م) ،508 :15 ،وحممد بن
أمحد القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن" .حتقيق :أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيا( ،ط ،2القاهرة :دار الكتب
املصرية1384،ه1964 /م).303 :10،
( )2حممود بن أمحد العيين" .البناية شر اهلداية"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1420 ،ه2000/م).15 :2. ،
( )3أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب املواقيت 293/1 :برقم ( ،)393والرتمذي يف سننه ،أبواب الصالة :باب
ما جاء يف مواقيت الصالة عن النيب  217/1برقم ( .)149وصححه ابن عبد الرب كما ذكره أمحد بن
علي بن حجر العسقالين" .التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري"( .ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية1419 ،ه1989/م) ،173 :1 ،والنووي يف "ا موع شر املهذب" 23 :3،وحممد ناصر الدين
األلباين" .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل" .إشراف :زهري الشاويا( .ط ،2بريوت :املكتب
اإلسالمي1405 ،هـ 1985/م).268 :1 ،
( )4هو جابر بن عبداهلل بن عمرو بن حرام بن ثعلبة اخلزرجي السلمي ،أبو عبداهلل ،صحايب جليل ،شهد مع النيب
 تسع عشرة غزوة ،روى عن النيب  وعن كبار الصحابة ،روى عنه أوالده عبدالرمحن ،وعقيل ،وحممد،
وسعيد بن املسيب ،تويف سنة(73هـ) ،وقيل :غري ذلك .انظر :حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري" .التاريخ
الكبري"( .حيدر آباد :دائرة املعارف العثمانية( ،د.ت)) ،207 :2،حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ".تذكرة
احلفاظ"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1419 ،ه1998/م) 43 :1،أمحد بن علي بن حجر
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للعصــر فقــال :قــم يــا حممــد فصــل العصــر ،مث مكــث حــىت إذا غابــت الشــمس جــاءه فقــال :قــم
فصــل املغــرب ،فقــام فصــالها حــني غابــت الشــمس س ـواء ،مث مكــث حــىت إذا ذهــب الشــفق
جاءه فقال :قم فصل العشاء فقام فصالها ،مث جاءه حني سـطع الفجـر يف الصـبح فقـال :قـم
يا حممد فصل ،فقام فصلى الصبح ،مث جاءه من الغد حني كان يفء الرجـل مثلـه فقـال :قـم يـا
حممــد فصــل ،فصــلى الظهــر ،مث جــاءه جربيــل حــني كــان يفء الرجــل مثليــه فقــال :قــم يــا
حممــد فصــل ،فصــلى العصــر ،مث جــاءه للمغــرب حــني غابــت الشــمس وقتـاً واحــداً مل يــزل عنــه
فقــال :قــم فصــل فصــلى املغــرب ،مث جــاءه للعشــاء حــني ذهــب ثلــث الليــل األول فقــال :قــم
فصــل ،فصــلى العشــاء ،مث جــاءه للصــبح حــني أســفر جــداً فقــال :قــم فصــل ،فصــلى الصــبح،
فقال :ما بني هذين وقت كله»(. )1
 -4حديث بريدة( : )2أن رجالً أتى النـيب  فسـأله عـن مواقيـت الصـالة فقـال« :اشـهد معنـا
الصالة» فأمر بالالً فأذن بغلس ،فصلى الصبح حني طلع الفجر ،مث أمـره بـالظهر حـني زالـت
الشــمس عــن بطــن الســماء ،مث أمــره بالعصــر والشــمس مرتفعــة ،مث أمــره بــاملغرب حــني وجبــت
الشمس ،مث أمره بالعشاء حني وقع الشفق ،مث أمره الغـد فنـور بالصـبح ،مث أمـره بـالظهر فـأبرد،
مث أمره بالعصر والشـمس بيضـاء نقيـة مل ختالطهـا صـفرة ،مث أمـره بـاملغرب قبـل أن يقـع الشـفق،
مث أمره بالعشـاء عنـد ذهـاب ثلـث الليـل ،أو بعضـه ،فلمـا أصـبح ،قـال« :أيـن السـائلم مـا بـني
ما رأيت وقت»(.)3
واختلفوا في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر علئ ثالثة أقوال:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العسقالين" .هتذيب التهذيب" (ط ،1اهلند :مطبعة دائرة املعارف النظامية1326،ه).37 :2 ،
( )1أخرجه الرتمذي يف سننه ،أبواب الصالة :باب ما جاء يف مواقيت الصالة عن النيب  219/1برقم (،)150
والنسائي يف سننه ،كتاب املواقيت :باب أول وقت العشاء  263/1برقم ( )526واللفظ له .وقال الرتمذي:
(حديث حسن صحيح غريب) ،قال النووي يف "ا موع شر املهذب"( :19 :3،قال حممد -يعىن البخاري -أصح
شيء يف املواقيت حديث جابر) ،وصححه األلباين يف "إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل".271 :1 ،
صْيب بن عبد اهلل بن احلارث األسلمي ،من أكابر الصحابة ،أسلم قبل بدر ،ومل يشهدها،
( )2هو بريدة بن احل َ
وشهد خيرب وفتح مكة ،واستعمله النيب  على صدقات قومه ،وسكن املدينة ،وانتقل إىل البصرة ،مث إىل
مرو فمات هبا سنة 62هـ .انظر :حممد بن سعد اهلامشي" .الطبقات الكربى" :حتقيق :حممد عبد القادر
عطا( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1410،هـ1990/م) ،241 :4 ،العسقالين" ،هتذيب التهذيب"،
 ،378 :1الذهيب" ،سري أعالم النبالء".469 :2،
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الصالة :أبواب أوقات الصلوات اخلمس  429/1برقم (.)613
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القيول األول :أن آخــر وقــت الظهـر هــو بلــوي ظـل كــل شــيء مثلـه غــري ظــل الـزوال ،وهــذا هــو
أول وقت العصر أيضاً ،وهو قول مجهور الفقهاء( ،)1ورواية عن أيب حنيفة(.)2
والدليل لهذا القول:
ظاهر حديث إمامة جربيل املتقـدم مـن روايـة ابـن عبـاس وفيـه« :فلمـا كـان الغـد صـلى
يب الظهر حني كان ظله مثله» ،ويف حديث جـابر«:مث جـاءه مـن الغـد حـني كـان يفء الرجـل مثلـه
فقال :قم يا حممد فصل ،فصلى الظهـر» .وقـال يف اليـوم األول« :مث مكـث حـىت إذا كـان يفء الرجـل
مثله جاءه للعصر فقال :قم يا حممد فصل العصر».
وقصدهم أن أول وقت العصر هو آخر وقـت الظهـر وهـو إذا صـار ظـل كـل شـيء مثلـه أنـه لـو قـام
رجالن يف هذا الوقت فيصلي الواحد الظهر ويصلي اآلخر العصر كانا مصليني الصالتني يف وقتهما.
وقــد قيــل البــن املبــارك( :)3كيــف يكــون وقت ـاً واحــداً للصــالتني مــن غــري ســفر وال عــذرم قــال ابــن
املبارك :أيسو ك ذلكم إمنا جاء به جربيل هكذا ،ولو جاء وقتاً واحداً لثالث صلوات جلعلناه لثالث(.)4
القول الثاني :أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كـل شـيء مثليـه ،سـوى ظـل الـزوال ،كمـا أن
وقت العصر يدخل هبذا املقدار من الظل وهو املشهور عن أيب حنيفة(.)5
( )1انظر :عبد الوهاب بن علي الثعليب" .التلقني يف الفقه املالكي" .حتقيق :حممد بو خبزة احلسين التطواين( ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1425،ه2004/م) ،38 :1 ،القرطيب" ،بداية ا تهد وهناية املقتصد"،100 :1،
الشافعي" ،األم" ،90 :1،النووي" ،ا موع شر املهذب" ،21 :3،حممد الشربيين اخلطيب" .مغين احملتاج إىل
معرفة معاين ألفاظ املنهاج"( .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1422 ،هـ2001/م) ،121 :1،املقدسي،
"املغين" ،272-271/1 ،منصور بن يونس البهويت" .كشاف القناع عن اإلقناع" .حتقيق :جلنة يف وزارة
العدل( .ط ،1اململكة العربية السعودية1421 ،هـ2000/م).1:252 ،
( )2انظر :السمرقندي "،حتفة الفقهاء  ،100 :1السرخسي" ،املبسوط".142 :1 ،
احلنظلي ،املروزي أبو عبد الرمحن ،احلَافظ ،شيخ اإلسالم ،ا اهد التاجر،
( )3هو عبد اهلل بن املبارك بن واضح
ن
صاحب التصانيف والرحالت ،أفىن عمره يف األسفار ،حاجاً وجماهداً وتاجراً ،ومجع احلديث والفقه والعربية
وأيام الناس والشجاعة والسخاء ،ومات هبيت يف العراق منصرفاً من غزو الروم سنة 181ه وهو ابن ثالث
وستني .انظر :النووي" ،هتذيب األمساء واللغات" ،286/1،الذهيب" ،سري أعالم النبالء"،378 :8،
العسقالين" ،هتذيب التهذيب".382 :5 ،
( ) 4انظر :حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري" .األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف" .حتقيق :أبو محاد
صغري أمحد بن حممد حنيف( .ط ،1الرياض :دار طيبة1405 ،ه1985/م).329 :2 ،
( )5انظر :السمرقندي "،حتفة الفقهاء  ،100 :1السرخسي" ،املبسوط" ،142 :1 ،أيب بكر بن مسعود الكاساين.
"بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع"( .ط ،2بريوت :دار الكتب العلمية1406 ،ه1986/م).123 :1 ،
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واستدل لهذا القول بما يلي:
 -1حـديث ابـن عمـر -رضـي اهلل عنهمـا -عـن النـيب  أنـه قـال« :إمنـا بقـا كم فيمـا سـلف قـبلكم
م ــن األم ــم ك ــان ب ــني ص ــالة العص ــر إىل غ ــروب الش ــمس أويت أه ــل الت ــوراة الت ــوراة فعملـ ـوا ح ــىت
انتصــف النهــار عجــزوا ،فــأعطوا قرياط ـاً قرياط ـاً ،مث أويت أهــل اإل يــل اإل يــل فعمل ـوا إىل صــالة
العصــر مث عجــزوا فــأعطوا قرياطـاً قرياطـاً ،مث أوتينــا القــرآن ،فعملنــا إىل غــروب الشــمس ،فأعطينــا
قرياطــني قرياطــني ،فقــال :أهــل الكتــابني :أي ربنــا ،أعطيــت هــؤالء قرياطــني قرياطــني ،وأعطيتنــا
قرياطـاً قرياطـاً ووــن كنــا أكثــر عمـالًم قــال :قــال اهلل  :هــل ظلمــتكم مــن أجــركم مــن شــيء،
قالوا :ال .قال :فهو فضلي أوتيه من أشاء»(.)1
دل احلديث على أن مـدة العصـر أقـل مـن مـدة الظهـر وال يكـون ذلـك إال إذا كـان آخـر وقـت
الظهر املثلني(.)2
 -2حــديث أيب ســعيد اخلــدري(  )3قــال :قــال رســول اهلل  «: أبــردوا بــالظهر ،فــإن شــدة احلــر
مــن فــيح جه ــنم»( )4وأشــد مــا يكــون مــن احلــر إذا صــار ظــل كــل ش ــيء مثلــه( ،)5واإلب ـراد ال
حيصل إال إذا كان ظل كل شيء مثليه ،ال سيما يف البالد احلارة كاحلجاز(.)6
القييول الثال ييث :أن آخــر وقــت الظهــر إذا صــار ظــل ك ــل ش ــيء مثلــه س ــوى يفء ال ــزوال ،وال
يــدخل وقــت العصــر حــىت يصــري ظــل كــل شــيء مثليــه فيكــون بــني وقــت الظهــر والعصــر وقــت مهمــل
كما بني الظهر والفجر ،وهو رواية عن أيب حنيفة(.)7
( ) 1أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب مواقيت الصالة :باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب 116/1
برقم (.)557
( )2انظر :السرخسي" ،املبسوط".142 :1 ،
صغِر بأحد ،واستشهد هبا والده ،مث غزا هو
( )3هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة األنصاري اخلزرجي ،است ْ
فيما بعدها ،تويف باملدينة سنة63هـ ،وقيل غري ذلك .انظر :يوسف بن عبد اهلل بن عبد الرب بن عاصم النمري
القرطيب" .االستيعاب يف معرفة األصحاب" .احملقق :علي حممد البجاوي( .ط ،1بريوت :دار اجليل،
1412هـ1992/م) ،47 :2،أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين" .اإلصابة يف متييز الصحابة".
حتقيق :عادل أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ).35 :2 ،
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب مواقيت الصالة :باب اإلبراد بالظهر يف شدة احلر113/1 ،برقم (.)538
( )5انظر :السرخسي" ،املبسوط".143 :1 ،
( )6انظر :الكاساين" ،بدائع الصنائع".123 :1 ،
( )7انظر :السمرقندي "،حتفة الفقهاء ،ص ،100السرخسي" ،املبسوط" ،142 :1 ،القرطيب" ،بداية ا تهد
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ودليل هذه الرواية:
حــديث إمامــة جربيــل املتقــدم ألنــه قــال« :صــلى الظهــر حــني صــار ظــل كــل شــيء مثلــه
(لوقـت) العصــر بــاألمس» ،واملفهـوم مــن هــذا أنـه شــرع يف الصــالة بعـد أن صــار ظــل كـل شــيء مثلــه،
كقولــه« :مث صــلى املغــرب حــني وجبــت الشــمس وصــلى الفجــر حــني بــرق الفجــر» .واملفهــوم منــه إمنــا
هــو الشــروع بعــد هــذه األوقــات ،وإذا كــان كـذلك فــاملعلوم أن فعــل الصــالة يف الغالــب ال يســتغرق مــا
بني املثل واملثلني ،ويف هذا داللة على أن وقت الظهر فوق املثل دون املثلني(.)1
الترجيح:
الـراجح -والعلـم عنـد اهلل -هـو مـا ذهـب إليـه اجلمهـور مـن أن آخـر وقـت الظهـر إىل أن يصــري
ظــل كــل شــيء مثلــه ســوى يفء الــزوال لداللــة حــديث إمامــة جربيــل  علــى ذلــك .كمــا أنــه ال
تداخل بني وقت الظهر ووقت العصر ،بـل مـىت خـرج وقـت الظهـر فإنـه يـدخل وقـت العصـر ،وخـروج
وقت الظهر بأن يكون ظل كل شيء مثله ،مىت زاد على ذلك أدىن زيادة فقد دخل وقت العصر.
قــال الن ــووي(-)2رمح ــه اهلل -يف مع ــرض ترجيح ــه لق ــول اجلمه ــور بع ــد اس ــتعراض أدل ــة احلنفي ــة،
ومنهــا حــديث ابــن عمــر -رضــي اهلل عنهمــا  -املتقــدم ( :وأوج ــز إمــام احل ــرمني()3فقــال :عمــدتنا
حديث جربيل ،وال حجة للمخالف إال حديث ساقه النيب  مساق ضرب األمثـال واألمثـال مظنـة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهناية املقتصد".100 :1،
( )1انظر :حممد علي املنبجي " ،اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب" .حتقيق :حممد فضل املراد( :ط،2
دمشق :دار القلم1414،ه1994/م).162 :1 ،
الشافعي ،أبو زكريا ،حميي الدين ،عالمة
( )2هو حيىي بن شرف بن مري بن حسن احلزامي احلوراين ،النووي،
ن
بالفقه واحلديث ،مولده ووفاته يف نوا (من قرى حوران ،بسورية) ،ومن كتبه «ا موع» و «املنهاج يف شر
صحيح مسلم» وغري ذلك ،تويف سنة 676ه .انظر :حممد بن شاكر صال الدين" .فوات الوفيات".
(ط ،1حتقيق :إحسان عباس ،بريوت :دار صادر1973،م) ،264 :4 ،عبد الوهاب بن تقي الدين
السبكي" .طبقات الشافعية الكربى" .حتقيق :حممود الطناحي ،وعبد الفتا احللو( .ط ،2الناشر :هجر
للطباعة والنشر والتوزيع1413،هـ) ،395 :8 ،الذهيب" ،تذكرة احلفاظ".174 :4 ،
( ) 3هو عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن عبد اهلل إمام احلرمني أبو املعايل ،رئيس الشافعية ،صاحب
التصانيف ،ولد يف جوين بنيسابور ،ورحل إىل بغداد ،فمكة واملدينة ،مث عاد إىل نيسابور فدرس يف املدرسة
النظامية ،وكان حيضر دروسه أكابر العلماء .تويف سنة 478ه .انظر :خليل بن أيبك الصفدي" .الوايف
بالوفيات" .حتقيق :أمحد األرنا وط وتركي مصطفى( ،بريوت :دار إحياء الرتاث1420 ،ه2000/م):19 ،
 ،116السبكي" ،طبقات الشافعية الكربى" ،165 :5،الذهيب" ،سري أعالم النبالء".468 :18،
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التوســعات وا ــاز ،مث التأويــل متطــرق إىل حــديثهم وال يتطــرق إىل مــا اعتمــدناه تأويــل ،وال مطمــع يف
القي ــاس م ــن اجل ــانبني -ه ــذا ك ــالم اإلم ــام -وأج ــاب األص ــحاب ع ــن ح ــديث اب ــن عم ــر -رض ــي اهلل
عنهما -بأربعة أجوبة :أحدها :جواب إمام احلـرمني املـذكور ،الثـاين :أن املـراد بقـوهلم :أكثـر عمـالً أن
جمم ــوع عمــل الف ـريقني أكث ــر ،والثالــث :أن مــا بع ــد صــالة العص ــر مــع التأه ــب هلــا بــاألذان واإلقام ــة
والطهــارة وصــالة الســنة أقــل عــا بــني العصــر ونصــف النهــار ،الرابــع :أن كثــرة العمــل ال يلــزم منهــا كثــرة
الزمان فقد يعمل اإلنسان يف زمن قصري أكثر عا يعمل غريه يف زمن مثله أو أطول منه)(.)1
املطلب الثاني :حكم استظالل احملرم
مــن املســائل الفقهيــة املتعلقــة بالظــل مســألة اســتظالل احملــرم ،وهــذا االســتظالل يكــون مبالصــق أو
بغري مالصق.
أمــا االســتظالل مبالصــق فقــد أمجــع أهــل العلــم علــى أن الرجــل احملــرم ال جيــوز لــه أن يغطــي رأســه
يف إحرامه ،وأن ذلك من حمظورات اإلحرام(.)2
واألدلة علئ ذلن:
 -1حــديث ابــن عمــر -رضــي اهلل عنهمــا -أن رجـالً ســأل رســول اهلل  :مــا يلــبس احملــرم مــن الثيــابم
فقال رسول اهلل « :ال تلبسوا القمـص ،وال العمـائم ،وال السـراويالت ،وال الـربانس ،وال اخلفـاف،
إال أحــد ال جيــد النعلــني ،فليلــبس اخلفــني ،وليقطعهمــا أســفل مــن الكعبــني ،وال تلبس ـوا مــن الثيــاب
شي اً مسه الزعفران وال الورس»(.)3
 -2ح ــديث اب ــن عب ــاس -رض ــي اهلل عنهم ــا -ق ــال :بينم ــا رج ــل واق ــف بعرف ــة ،إذ وق ــع ع ــن راحلت ــه،
( )1النووي" ،ا موع شر املهذب" 23-21 :3،بتصرف قليل.
( )2انظر :السرخسي" ،املبسوط" ،7 :4 ،الكاساين" ،بدائع الصنائع" ،184 :2 ،حممد بن أمحد بن رشد القرطيب" .البيان
والتحصــيل والشــر والتوجيــه والتعليــل ملســائل املســتخرجة" .حتقيــق :حممــد حجــي وآخــرون( ،ط ،2بــريوت :دار الغــرب
اإلسالمي1408،ه1988/م) ،29-28 :4،عثمان بن عمر ابن احلاجب الكردي" .جامع األمهـات" .حتقيـق :أبـو
عبد الرمحن األخضري( ،ط ،2اليمامة للطباعة والنشـر والتوزيـع1421 ،ه2000/م) ،204 :1،الشـافعي" ،األم":2،
 ،241علي بن حممد املاوردي" .احلاوي الكبري" .حتقيق :علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود( ،ط ،1بريوت:
دار الكت ــب العلمي ــة1419 ،هـ ــ1999/م) ،101 :4 ،املقدس ــي" ،املغ ــين" ،299/3 ،عل ــي ب ــن س ــليمان الدمش ــقي
املرداوي" .اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف"( .ط  ،2بريوت :دار إحياء الرتاث العريب).461 :3،
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب احلج :باب ما يبا للمحرم حبج أو عمرة ،وما ال يبا  834/2برقم (.)1177
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فوقصــته( ،)1قــال النــيب « :اغســلوه مبــاء وســدر ،وكفنــوه يف ثــوبني ،وال حتنطــوه ،وال ختمــروا رأســه،
فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً»(.)2
 -3ما روي عن ابن عمر أنه قال« :إحرام الرجل يف رأسه»(.)3
وأما االستظالل بغير المالصق ،فله حالتا :
الحالة األولئ :أن يستظل بغري مالصق للرأس عا يتظلل به ثابتاً يف أصل تابع له ،كبناء من
حائط وسقف وخيمة وووها ،وهذا ال خالف يف جوازه بني الفقهاء(.)4
ودليل ذلن:
حديث جابر  يف وصف حجة النيب  وفيه« :وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة(،)5
حىت أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل هبا ،حىت إذا زاغت الشمس»(.)6
الحالة الثانية :أن يستظل مبا مل يكن ثابتاً يف أصل يتبعه وذلك كاحململ()7واهلودج( ،)8ويلحق به
يف هذا الزمان الشمسية وووها ،ففيه خالف بني الفقهاء على ثالثة أقوال:
ِ
ودقَّها .انظر :ابن األثـري" .النهايـة يف غريـب احلـديث واألثـر":5 ،
كو َع َد ،يَقصها َوقْصاًَ :ك َسَرها َ
(َ )1وقَ َ
ص عنـ َقهَ ،
الزبي ــدي" ،ت ــاج الع ــروس م ــن جـ ـواهر الق ــاموس"  ،204 :18إبـ ـراهيم مص ــطفى وآخ ــرون" .املعج ــم
 ،214و َّ
الوسيط"( .دار الدعوة( ،د.ت)).1049 :2 ،
( )2أخرج ــه البخ ــاري يف ص ــحيحه ،كت ــاب اجلن ــائز :ب ــاب الكف ــن يف ث ــوبني  75/2بـ ـرقم ( ،)1265ومس ــلم يف
صحيحه ،كتاب احلج :باب ما يفعل باحملرم إذا مات  866/2برقم (.)1206
( )3ذكره القاضي أبو يعلي مرفوعاً ،قاله املقدسي يف" ،املغين" ،299/3 ،ومل أجده يف كتب احلديث.
( )4انظر :املقدسي" ،املغين"287/3 ،
( )5جبَيل تراه غرب مسجد َعَرفة ،ومسجد عرفة يسمى مسجد منِرة يفصل سيل عَرنَةَ بـني عرفـة ومسـجدها وبـني
منِرة وهي على حدود احلرم .انظر :عبد املؤمن بـن عبـد احلـق القطيعـي" .مراصـد االطـالع علـى أمسـاء األمكنـة
والبقاع"( .ط ،1بريوت :دار اجليل1412 ،هـ) ،1390 :3 ،عاتق بن غيث البالدي" .معـامل مكـة التارةيـة
واألثرية"( .ط ،1دار مكة للنشر والتوزيع1400 ،ه1980/م ،ص.310:
( )6أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب احلج :باب حجة النيب  886/2 برقم (.)1218
( )7احملمــل :مركــب يركــب َعلَْيـ ِـه ،وهــو بكســر املــيم .انظــر :حممــد بــن عبــد اهلل ابــن مالــك الطــائي اجليــاين" .إكمــال
اإلعـ ــالم بتثليـ ــث الكـ ــالم" .حتقيـ ــق :سـ ــعد بـ ــن محـ ــدان الغامـ ــدي( ،ط ،1مكـ ــة املكرمـ ــة :جامعـ ــة أم القـ ــرى،
1404ه1984/م).598 :2 ،
ِ
ِّساء ،واجلمع هوادج .انظـر :مصـطفى" ،املعجـم
وضع على ظهر ْ
( )8اهلودج :أ ََداة ذَات قبَّة ت َ
اجلمل لرتكب ف َيها الن َ
الوسيط".976 :2 ،
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القول األول :جواز االستظالل به ،وهو قول احلنفية مطلقاً( ،)1واملالكية يف غري حال الوقوف(.)2
واستدلوا لذلن بما يأتي:
.1حبديث جابر  السابق(.)3
.2حديث أم احلصني(-)4رضي اهلل عنها -أهنا رأت رسول اهلل  يف حجة الوداع ،حني رمى
مجرة العقبة ،وانصرف وهو على راحلته وقد ظلل عليه بثوب(.)5
. 3وألن االستظالل مبا ال مياسه ال يقصد به االستدامة فهو مبنزلة االستظالل بالسقف ،وذا
غري عنوع عنه كذا هذا(.)6
القول الثاني :يكره استظالل احملرم باحململ ،وهو رواية عند احلنابلة( ،)7وقول مالك( ،)8وقول
الشافعية يف حال الوقوف بعرفة(.)9
( )1انظر :حممـد أمـني بـن عابـدين الدمشـقي" .حاشـية ابـن عابـدين" رد احملتـار علـى الـدر املختـار" ،حتقيـق :حممـد
حالنق ،وعامر حسني( ،ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العـريب1419 ،هــ1998/م) ،164 :2،الكاسـاين،
"بــدائع الصــنائع" ،186 :2 ،عثمــان بــن علــي الزيلعــي" .تبيــني احلقــائق شــر كنــز الــدقائق" (ط ،1القــاهرة:
املطبعة الكربى األمريية  -بوالق1313 ،ه).14 :2 ،
( ) 2انظر :حممد بن حممد املغريب" .مواهب اجلليل لشر خمتصر خليـل"( .ط ،1بـريوت :دار الفكـر1398 ،هــ)،
.144 :3
( )3سبق خترجيه.
( )4أم احلصـني بنـت إسـحاق األمحسـية ،جـدة حيـىي بـن احلصـني ،هلـا صـحبة ،روت عـن النـيب  ،وشـهدت معــه
حجــة الــوداع .انظــر :القــرطيب" ،االســتيعاب يف معرفــة األصــحاب" ،1931 :4 ،إمساعيــل بــن عمــر بــن كثــري
الدمشــقي" .التكميــل يف اجلَــر والتـ َّْعــديل ومعرفــة الثِ َقــات والضــعفاء وا اهيــل" .حتقيــق :شــادي بــن حممــد بــن
سامل آل نعمان( ،ط ،1اليمن :مركز النعمان للبحوث والدراسات1432 ،هـ2011/م).332 :4 ،
( )5أخرجــه مســلم يف صــحيحه ،كتــاب احلــج :بــاب اســتحباب رمــي مجــرة العقبــة يــوم النحــر راكبـاً 944/2 ،بـرقم
(.)1298
( )6انظر :املقدسي" ،املغين".288/3 ،
( )7انظر :املقدسي" ،املغين" ،286/3 ،املرداوي " ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف" ،461 :3 ،إبراهيم
بــن حممــد ابــن ضــويان" .منــار الســبيل يف شــر الــدليل" .حتقيــق :زهــري الشــاويا( ،الطبعــة الســابعة ،بــريوت:
املكتب اإلسالمي1409 ،ه1989/م).246 :1 ،
( ) 8انظر :القرطيب" .البيان والتحصيل والشر والتوجيـه والتعليـل ملسـائل املسـتخرجة" ،28 :4 ،املغـريب" ،مواهـب
اجلليل لشر خمتصر خليل".145 :3 ،
( ) 9انظــر :عبــد الواحــد بــن إمساعيــل الرويــاين" .حبــر املــذهب" .حتقيــق :طــارق الســيد( .ط ،1بــريوت :دار الكتــب
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دليلهم:
.1أنه مل ينقل أن النيب  استظل بعرفات .
رجال على بعريه ،وهو حمرم قد استظل بينه
 .2روي عن ابن عمر-رضي اهلل عنهما -أنه رأى ً
وبني الشمس ،فقال له :أضح ملن أحرمت له(.)2
القول الثالث :حيرم على احملرم االستظالل باحململ.يف الصحيح عند احلنابلة(.)3
واستدلوا لذلن بما يأتي:
.1أثر ابن عمر السابق(.)4
.2أنه سرت رأسه مبا يقصد به الرتفه ،أشبه ما لو غطاه(.)5
()1

الترجيح:
الراجح -واهلل أعلم -جواز االستظالل بدون كراهة لثبوت ذلك عن النيب  يف حديث جابر
 ،وحديث أم احلصني -رضي اهلل عنها -املتقدمني ،وقوهلم بعدم نقل االستظالل عن النيب 
مردود باحلديثني السابقني ،وأثر ابن عمر اليقوامهما ،وألن االستظالل مبا ال يالمس رأس احملرم
كاالستظالل بالسقف وهو ليس مبمنوع.
املطلب الثالث :حكم النذر برتك االستظالل
مــن مســائل العبــادات املتعلقــة بالظــل ،مــا ذكــره الفقهــاء مــن نــذر( )6اإلنســان تــرك االســتظالل عــن
الشمس ،وقبل احلديث عن حكم هذه املسألة بعينها ،حيسن بيان حكم النذر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العلمية2009،م) ،466 :3 ،النووي" ،ا موع شر املهذب".117 :8،
( )1قاله النووي يف "ا موع شر املهذب".117 :8،
( ) 2أخرجــه البيهقــي يف الســنن الكــربى ،مجــاع أب ـواب مــا جيتنبــه احملــرم :بــاب مــن اســتحب للمحــرم أن يضــحي
للشمس 112/5 ،برقم (.)9192
( )3انظر :املرداوي " ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف".461 :3 ،
( )4املذكور يف أدلة القول الثاين.
( )5انظر :املقدسي" ،املغين".287/3 ،
( )6النـذر يف اللغــة :اإلجيــاب ،تقـول :نــذرت أنــذر وأنــذر نـذراً إذا أوجبــت علــى نفسـك شــي اً .انظــر :األنصــاري.
"لسان العرب" ،201 :5،وابن األثري" .النهاية يف غريب احلديث واألثر".39 :5 ،
ـري الزم بأصــل الشــرع بكــل قــول يــدل عليــه.
نفســه هلل تعــاىل شــيًا غـ َ
ويف االصــطال  :هــو إل ـزام مكلــف خمتــار َ
انظر :البهويت" ،كشاف القناع".273 :6 ،
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فقد اتفق الفقهاء على صحة النذر يف اجلملة ،ووجوب الوفاء مبا كان طاعة منه.1
واستدلوا لذلن بالكتاب والسنة واإلجماع:
أم ي ييا الكت ي يياب :فق ـ ــول اهلل تع ـ ــاىل :ﱣﭐﱉﱊﱢﭐ[اإلنس ـ ــان ،]7 :وقول ـ ــه س ـ ــبحانه :ﱣﭐ ﲟ
ﲠﱢﭐ[احلــج .]29 :ف ـأمر  بالوفــاء بالنــذر ،ومــد مــن يــويف بــه ،واملــد إمنــا يكــون علــى فعــل
واجب أو مندوب(.)2
وأما السنة :فحديث أم املؤمنني عائشة -رضـي اهلل عنهـا -قالـت :قـال رسـول اهلل « :مـن نـذر
أن يطيــع اهلل فليطعــه ،ومــن نــذر أن يعصــيه فــال يعصــه»( .)3وقــد دل احلــديث مبنطوقــه علــى وجــوب الوفــاء
بنذر الطاعة ،دون نذر املعصية.
()4
وحــديث عم ـران بــن حصــني  عــن النــيب  أنــه قــال« :خــريكم قــرين ،مث الــذين يل ـوهنم ،مث
الــذين يلـوهنم  -قــال عمـران :ال أدري :ذكــر ثنتــني أو ثالث ـاً بعــد قرنــه  -مث جيــيء قــوم ،ينــذرون وال يفــون،
وةونــون وال يؤمتنــون ،ويشــهدون وال يستشــهدون ،ويظهــر فــيهم الســمن»( ،)5وهــو ظــاهر يف حت ـرمي عــدم
الوفاء بالنذر ،حيث قرنه بصفات املنافقني.
كما أمجع املسلمون على صحة النذر يف اجلملة ،ولزوم الوفاء به(.)6
وقــد قســم الفقهــاء النــذر مــن حيــث انعقــاده ،ولــزوم الوفــاء بــه إىل أقســام كثــرية ،وذلــك باعتبــارات
( )1انظر :الكاساين" ،بدائع الصنائع" ،90 :5 ،املغريب" ،مواهب اجلليل لشر خمتصر خليل" ،318 :3 ،حيىي
ب ــن شـ ــرف النـ ــووي" .روض ــة الطـ ــالبني وعمـ ــدة املفت ــني" .حتقيـ ــق :زهـ ــري الش ــاويا( ،ط ،3بـ ــريوت :املكتـ ــب
اإلســالمي1412 ،ه1991/م) ،301 - 300 :3 ،حممــد بــن أيب العبــاس الرملــي" .هنايــة احملتــاج إىل شــر
املنه ـ ــاج"( .ب ـ ــريوت :دار الفك ـ ــر1404،ه ـ ـ ــ1984/م) ،219 :8 ،املقدس ـ ــي" ،املغ ـ ــين" ،3/10 ،البه ـ ــويت،
"كشاف القناع".273 :6 ،
( )2انظر :الروياين " ،حبر املذهب".3 :11 ،
( )3أخرجــه البخــاري يف صــحيحه ،كتــاب األميــان والنــذور :بــاب النــذر فيمــا ال ميلــك ويف معصــية  142/8ب ـرقم
(.)6700
( )4عمران بن حصني بـن عبيـد بـن خلـف اخلزاعـي ،صـاحب رسـول اهلل  أبـو يـد اخلزاعـي ،أسـلم سـنة سـبع،
ك ــان م ــن فض ــالء الص ــحابة وفقه ــائهم ،ول ــه ع ــدة أحادي ــث ،وويل قض ــاء البص ــرة ،مث اس ــتعفى ف ــأعفى ،تـ ـويف
س ــنة52ه .انظ ــر :الق ــرطيب" ،االس ــتيعاب يف معرف ــة األص ــحاب" ،1208 :3 ،اجل ــزري" ،أس ــد الغاب ــة":4 ،
 ،269الذهيب" ،سري أعالم النبالء".511 :2،
( ) 5أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب األميان والنذور :باب إمث من ال يفي بالنذر  141/8برقم (.)6695
( )6انظر :القرطيب" ،بداية ا تهد وهناية املقتصد" ،184 :2،املقدسي" ،املغين".3/10 ،
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متعــددة ،منهــا التقســيم باعتب ــار املنــذور مــن كون ــه طاعــة ،أو معصــية ،أو مباح ـاً ،ولك ــل واحــد مــن تل ــك
األقسام حكمه على اختالف بني الفقهاء(.)1
وب ــالنظر إىل مس ــألة املطل ــب وه ــي أن ين ــذر اإلنس ــان ت ــرك االس ــتظالل ع ــن الش ــمس ،وووه ــا م ــن
املسـائل مثــل نــذر القيــام وعــدم القعــود ،ونــذر املشــي وعــدم الركــوب ،ونــذر الســكوت وعــدم الكــالم فيظهــر
بأهنا ليست نذراً يف طاعة اهلل تعـاىل ،وال يبتغـى هبـا وجهـه سـبحانه ،بـل هـي ِمـن بـاب احلـرج واملشـقَّة ،واهلل

ســبحانه يقــول :ﱣﭐﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﱢ [احلــج ،]78 :كمــا أهنــا مــن بــاب حت ـرمي مــا

أحل اهلل واهلل تعاىل يقول :ﱣﭐﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱢﭐ[املائدة.]87 :
وهلذا فإنه ال يصح التزام هذه األمور بالنـذر ،ومـن نـذر شـي اً منهـا فـإن نـذره ال ينعقـد ،ويـؤمر بفعـل
نقـيض مــا نـذر ،فيــؤمر مـن نــذر القيــام بـالقعود ،ومــن نـذر املشــي بــالركوب ،ومـن نــذر تـرك االســتظالل بــأن
يستظل ،ومن ترك الكالم بأن يتكلم ،وال كفارة عليه(.)2
واألدلة علئ ذلن:
 -1حديث ابن عباس-رضي اهلل عنهمـا -قـال :بينـا النـيب  ةطـب ،إذ هـو برجـل قـائم ،فسـأل
عنـه ،فقـالوا :أبـو إسـرائيل( ،)3نـذر أن يقـوم وال يقعـد ،وال يسـتظل ،وال يـتكلم ،ويصـوم .فقــال
النيب « :مره فليتكلم وليستظل وليقعد ،وليتم صومه»(.)4
 -2وعن أنـس  أن النـيب  رأى شـيخاً يهـادى بـني ابنيـه ،قـال« :مـا بـال هـذام» ،قـالوا :نـذر
أن ميشي ،قال« :إن اهلل عن تعذيب هذا نفسه لغين» ،وأمره أن يركب(.)5

( )1انظر :النووي" ،ا موع شر املهذب" ،496 -459 :8،املقدسي" ،املغـين" ،9-3/10 ،إبـراهيم بـن حممـد
ابن مفلح" .املبدع يف شر املقنع"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،ه1997/م).122 :8 ،
( )2انظــر :عبــد الكــرمي بــن حممــد الرافعــي" .العزيــز بشــر الــوجيز"( .بــريوت :دار الفكــر( ،د.ت))،404 :12،
النووي" ،ا موع شر املهذب".49 :8،
( ) 3هو صحايب ،امسه قيصر العامري .وليس يف مجيع الصـحابة مـن يشـاركه يف امسـه وال يف كنيتـه ،وال لـه ذكـر إال
يف هــذا احلــديث .انظــر :أمحــد بــن علــي بــن حجــر العسـقالين" .فــتح البــاري شــر صــحيح البخــاري" .عنايــة:
الشــيخ عبــد العزيــز بــن ب ــاز( ،الريــاض :رئاســة إدارات البحــوث العلمي ــة واإلفتــاء باململكــة العربيــة الس ــعودية،
(د.ت)) ،590 :11 ،276 :1،النووي" ،هتذيب األمساء واللغات".175/2،
( )4أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب األميان والنذور :باب النذر فيما ال ميلك ويف معصية  143/8برقم (.)6704
( ) 5أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب جزاء الصيد :باب من نذر املشي إىل الكعبة  20/3برقم (.)1865
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 -3أن التزام مثل تلك األمور فيه تضييق وتشديد ،وليس ذلك من شرعنا(.)1
 -4أنه نذر غري موجب لفعل ما نذره ،فلم يوجب كفارة ،كنذر املستحيل(.)2
املبحث الثالث :األحكام الفقهية املتعلقة بالظل يف اآلداب الشرعية
ويشتمل على مطلبني:
املطلب األول :حكم التبول والتخلي يف الظل
اتفق الفقهاء على عدم جواز التبول والتخلي يف الظل الذي ينتفع به الناس  ،لكن منهم
من قال بالكراهة ،وهذا مذهب احلنفية( ،)4واختاره بعض املالكية( ،)5وعليه أكثر الشافعية( ،)6وهو
الصحيح عند احلنابلة(.)7
وصر بالتحرمي بعض فقهاء املالكية( ،)8والشافعية( ،)9وهو رواية عند احلنابلة(.)10
()3

األدلة:
 -1ما روى معاذ بن جبل  قال :قال رسول اهلل « :اتقوا املالعن الثالثة :الرباز يف
( )1انظر :الرافعي" ،العزيز بشر الوجيز" ،404 :12،النووي" ،ا موع شر املهذب".496 :8،
( )2انظر :املقدسي" ،املغين".7/10 ،
( ) 3انظــر :حمم ــد بــن عب ــد الواحــد السيواس ــي (اب ــن اهلمــام)" .ف ــتح القــدير"( .ب ــريوت :دار الفك ــر( ،د.ت)):1،
 ،192املغ ــريب" ،مواه ــب اجللي ــل لش ــر خمتص ــر خلي ــل" ،277 :1 ،اخلطي ــب" :مغ ــين احملت ــاج"،158 :1 ،
املقدسي" ،املغين".122/1 ،
( )4انظر :الدمشقي" ،حاشية ابن عابدين" ،343 :1 ،حاشية الطحطاوي ص.53
( )5انظــر :حممــد بــن يوســف أيب عبــد اهلل امل ـواق املــالكي" .التــاج واإلكليــل ملختصــر خليــل"( .ط ،1بــريوت :دار
الكتب العلمية1416 ،ه1994/م) ،401 :1،املغريب" ،مواهب اجلليل لشر خمتصر خليل".276 :1 ،
( )6انظر :النووي" ،ا موع شر املهذب" ،87 :2،اخلطيب" :مغين احملتاج".158 :1 ،
( )7انظ ــر :عب ــد اهلل ب ــن أمح ــد املقدس ــي" .الك ــايف يف فق ــه اإلم ــام أمح ــد"( .ط ،1ب ــريوت :دار الكت ــب العلمي ــة،
1414ه1994/م) ،98 :1،املرداوي " ،اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف".97 :1 ،
( )8انظر :حممد بن عبد اهلل اخلرشي" .شر خمتصر خليل للخرشي"( .بريوت :دار الفكر للطباعة( ،د.ت).144 :1 ،
( )9انظر :النووي" ،ا موع شر املهذب" ،87 :2،اخلطيب" :مغين احملتاج".158 :1 ،
( )10انظر :املقدسي" ،املغين" ،122/1 ،املـرداوي " ،اإلنصـاف يف معرفـة الـراجح مـن اخلـالف" ،97 :1 ،علـي
بن سليمان املرداوي" .تصحيح الفروع مع الفـروع" .حتقيـق :عبـد اهلل بـن عبـد احملسـن الرتكـي( ،ط ،1بـريوت:
مؤسسة الرسالة1424 ،هـ2003/م).116 :1،
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املوارد( ،)1وقارعة الطريق ،والظل»(.)2
اللعانَـ ْ ِ
ني» ،قالوا :وما اللعَّانان يا رسول
 -2حديث أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال« :اتقوا َّ
()3
اهللم قال« :الذي يتخلى يف طريق الناس ،أو يف ظلهم»  .ومعىن اللعانني :األمرين اجلالبني
للعن ألن من تغوط أو بال يف موضع مير به الناس فمن عادة الناس لعنه وشتمه( .)4وأراد بالظل
مستظل الناس الذي اختذوه مقيالً( .)5وسواء كان الظل ظل شجر أو حائط ،وليس كل ظل حيرم
القعود عنده لقضاء احلاجة فقد قضاها حتت حائا()6ومعلوم أن له ظالً(.)7
وأحلق بعض الفقهاء( )8بالظل يف الصيف َم ْش َمس النَّاس يف أيام الشِّتاء ألن علة النهي أذية
( )1املوارد :هي طرق املاء ،واحدها :مورد ،وقيل املراد هبا :مناهل املاء ،أو األمكنة اليت يأيت إليها الناس .انظـر :محـد بـن
حممـد اخلطــايب" .معـامل الســنن"( .ط ،1حلـب :املطبعــة العلميـة1351 ،ه1932/م) ،19 :1،حممــد عبـد الــر وف
املناوي" .فيض القدير شر اجلامع الصغري"( .ط ،1مصر :املكتبة التجارية الكربى1356،ه).136 :1،
( )2أخرجه أبو داود يف سننه ،كتاب الطَّهارة :باب املواضع اليت هنى النيب عن البول فيها 21/1،بـرقم (،)26
وابــن ماجــه يف ســننه ،كتــاب الطهــارة :بــاب النهــي عــن اخلــالء علــى قارعــة الطريــق 218/1،ب ـرقم (،)328
واحلــاكم يف مســتدركه ( .)167 /1وض ـ نـعفه ابــن القطــان واب ــن حجــر ،وصــححه احل ــاكم ،والــذهيب ،وحس ــنه
النووي ،واأللباين .انظر :العسقالين" ،التلخيص احلبري" 308 :1،واأللباين" ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث
منار السبيل" ، 102-100 :1 ،حممد ناصر الدين األلباين" .غاية املرام يف ختـريج أحاديـث احلـالل واحلـرام".
(ط ،3بريوت :املكتب اإلسالمي1405 ،ه).22 :1،
( )3أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب الطهارة :باب النهي عن التخلي يف الطرق والظالل 226/1 ،برقم (.)269
( )4انظر :اجلـزري" ،النهايـة يف غريـب احلـديث" ،255 :4 ،اخلطـايب" ،معـامل السـنن" ،21 :1 ،املنـاوي" ،فـيض
القدير شر اجلامع الصغري".135 :1 ،
( )5انظر :اخلطايب" ،معامل السنن" ،21 :1 ،علـي بـن سـلطان اهلـروي" .مرقـاة املفـاتيح شـر مشـكاة املصـابيح".
(ط ،1بريوت :دار الفكر1422،ه2002/م).377 :1،
( )6كما يف حديث عبد اهلل بن جعفـر« : وكـان أحـب مـا اسـترت بـه رسـول اهلل  حلاجتـه ،هـدف أو حـائا
خنــل» الــذي أخرجــه مســلم يف صــحيحه ،كتــاب احلــيض :بــاب مــا يســترت بــه لقضــاء احلاجــة  268/1ب ـرقم
( .)342وحــائا خنــل يعــين :النخــل امللتــف ا تمــع ،كأنــه اللتفافــه حيــوش بعضــه إىل بعــض ،ويطلــق احلــائا
أيضـاً علــى الكثيــب وهــو :قطعــة مــن الرمــل مســتطيلة حمدودبــة تشــبه الربــوة .انظــر :اجلــزري" ،النهايــة يف غريــب
احلديث"  ،468 :1النووي" ،ا موع شر املهذب".77 :2،
( )7انظـر :املغـريب" ،مواهــب اجلليـل لشـر خمتصــر خليـل" ،277 :1 ،النـووي" ،ا مــوع شـر املهــذب"،86 :2،
البهويت" ،كشاف القناع".64 :1 ،
( )8انظ ــر :الدمش ــقي" ،حاش ــية اب ــن عاب ــدين" ،229 :1 ،املغ ــريب" ،مواه ــب اجللي ــل لش ــر خمتص ــر خلي ــل":1 ،
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املؤمنني يف أماكن اجتماعهم ،وليست من أجل الظل أو من أجل الشمس.

املطلب الثاني :حكم اجللوس بني الشمس والظل
من املسائل املتعلقة بالظل مسألة جلوس اإلنسان يف موضع بعض جسده يف الشمس،
وبعضه يف الظل.
ومل أجد من ذكر هذه املسألة من أصحاب املذاهب األربعة سوى احلنابلة ،فقد نقلوا عن اإلمام
أمحد أنه س ل عن اجللوس بني الشمس والظل فقال :مكروه(.)1
واستدلوا له مبا يلي:
()3
()2
 -1حديث أن النيب  هنى أن جيلس بني الضح والظل وقال« :جملس الشيطان» .
فهذا احلديث فيه هني عن اجللوس بني الشمس والظل واألصل محله على التحرمي ،لكن ورد ما
يصرفه عن التحرمي إىل الكراهة ،وهو حديث أيب هريرة  قال« :رأيت رسول اهلل  قاعداً يف فناء
الكعبة بعضه يف الظل ،وبعضه يف الشمس ،واضعاً إحدى يديه على األخرى»(.)4
 -2أن اإلنسان إذا جلس بني الشمس والظل فسد مزاجه وذلك الختالف حال البدن من املؤثرين
املتضادين(.)5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،277اخلطيب" :مغين احملتاج" ،157 :1 ،الشر املمتع .128/1
( )1انظر :مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه  ،4868/9موسى بن أمحد احلجاوي" .اإلقناع يف فقه اإلمـام
أمح ــد ب ــن حنب ــل" .حتقي ــق :عب ــد اللطي ــف حمم ــد موس ــى الس ــبكي( .ب ــريوت :دار املعرف ــة) ،21 :1،البه ــويت،
"كشاف القناع" ،79 :1 ،مطالب أويل النهي .63/1
( )2الضَّح :هو ضـوء الشـمس إذا اسـتمكن مـن األرض .انظـر :أمحـد بـن فـارس الـرازي" .مقـاييس اللغـة" .حتقيـق:
عبــد الســالم حممــد هــارون( .دار الفكــر1399 ،هــ1979/م) ،359 :3 ،واألنصــاري" .لســان العــرب":2 ،
 ،524املناوي" ،فيض القدير شر اجلامع الصغري".350 :6 ،
( )3أخرجه أمحد يف مسنده 147/24 ،برقم ( ،)15421واحلاكم يف مستدركه ،271/4وقـال اهليثمـي يف جممـع
الزوائد ( :60/8رواه أمحد ،ورجاله رجال الصحيح غري كثري بن أيب كثري ،وهو ثقة) ،قال املنذري يف الرتغيب
والرتهيب ( :260/5سنده جيد).
( )4أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ،باب ما جاء يف اجللوس بني الشمس والظل  335/3برقم (.)5989
( )5انظــر :اهلــروي" ،مرقــاة املفــاتيح شــر مشــكاة املصــابيح" ،2983 :7 ،املنــاوي" ،فــيض القــدير شــر اجلــامع
الصغري".350 :6 ،
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 -3أنه خروج عن العدل يف اجلسد ،نظري املشي يف نعل واحدة املنهي عنه (.)1
وسواء كان جلوسه بني الشمس والظل ابتداءً ،أو كان يف الظل مث حترك عنه فصار بعضه يف
الشمس وبعضه يف الظل.
()2
ويدل لذلك حديث أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال« :إذا كان أحدكم يف الفيء فقلص
عنه الظل ،فصار بعضه يف الشمس ،وبعضه يف الظل ،فليقم»(.)3
وعن قيس بن أيب حازم()4عن أبيه :أنه جاء ورسول اهلل  ةطب ،فقام يف الشمس ،فأمر به
فحول إىل الظل(.)5
املبحث الرابع :األحكام الفقهية املتعلقة بالظل يف املعامالت
ويشتمل على:
اإلجارة على االستظالل
يذكر الفقهاء مسألة اإلجارة على االستظالل يف شروط إجارة املنافع ،حيث اشرتطوا النعقاد
اإلجارة عليها أن تكون املنفعة متقومة مقصودة االستيفاء بالعقد.
قال القرايف(( :)6مىت اجتمعت يف املنفعة مثانية شروط ملكت باإلجارة – :وذكر منها -الثالث:
كون املنفعة متقومة احرتازاً من التافه احلقري الذي ال يقابل بالعوض) (.)1
( ) 1انظر :عبد اهلل بن مانع الغبيوي" ،لب اللباب"( .الرياض :جامع ابن القيم( ،د.ت)) ،ص.80
( )2قلص الشيء يقلص قلوصاً :تداىن وانضم ،وقلص الظل يقلص عين قلوصاً :انقبض وانضم وانـزوى .انظـر :الـرازي،
"مقاييس اللغة" ،21 :5 ،واألنصاري" .لسان العرب" ،79 :7،مصطفى" ،املعجم الوسيط".755 :2 ،
( ) 3أخرجه أبو داود يف سننه ،أول كتاب األدب :باب يف اجللوس بنب الظل والشمس  195/7بـرقم (،)4821
وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة 491/2برقم ( ،)837ويف صحيح اجلامع  191/1برقم (.)748
( )4قيس بن أيب حازم األمحسي ،مل ير النيب  يف عهده ،وهـو مـن كبـار التـابعني ،شـهد أبـا بكـر الصـديق ،
وروى عنه ،وعن مجيع العشرة إال عبد الرمحن بـن عـوف فإنـه مل حيفـظ لـه عنـه شـيء ،مـات سـنة 98ه.انظـر:
اهلامشي" ،الطبقات الكربى" ،131 :6،القرطيب" ،االستيعاب يف معرفة األصحاب".1285 :3 ،
( ) 5أخرجه أبو داود يف سننه ،أول كتاب األدب :باب يف اجللوس بنب الظل والشمس  196/7برقم (.)4822
( ) 6هـو أمحــد بـن ادريــس بــن عبـد الــرمحن الصــنهاجي القـرايف ،شــهاب الـدين ،أبــو العبــاس ،فقيـه ،أصــويل ،مفســر،
ومشارك يف علوم أخرى .مـن تصـانيفه :الـذخرية يف الفقـه ،شـر التهـذيب ،شـر حمصـول فخـر الـدين الـرازي،
التنقــيح يف أصــول الفقــه ،وأنـوار الــربوق يف أنـواء الفــروع يف أصــول الفقــه ،تــويف بــدير الطــني بــالقرب مــن مصــر
القدمية سـنة 682ه ودفـن بالقرافـة .انظـر :الصـفدي" .الـوايف بالوفيـات" ،147 :6 ،يوسـف بـن تغـري بـردي
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وقال يف مغين احملتاج( :ويشرتط كون املنفعة متقومة ،مل يرد باملتقومة هنا مقابلة املثلية ،بل ما هلا
قيمة ليحسن بذل املال يف مقابلتها ،كاست جار دار للسكىن واملسك والرياحني للشم ،فإهنا إذا مل تكن
سفها وتبذيراً) (.)2
هلا قيمة إما حلرمتها ،أو خلستها ،أو قلتها يكون بذل املال يف مقابلتها ً
وقد ذكروا من أمثلة تلك املنافع منفعة االستظالل سواء كان ذلك بشجر ،أو حائط ووومها،
واختلفوا يف حكم اإلجارة هلا بناء على اختالفهم يف اعتبارها منفعة متقومة أم ال ،وذلك على قولني:
القول األول :ال تصح اإلجارة على االستظالل ،وهو قول احلنفية( ،)3واملالكية( ،)4ووجه
عند الشافعية(.)5
واستدلوا لذلن بما يلي:
 -1أن منفعة االستظالل منفعة غري مقصودة ،وليست متقومة شرعاً لو تلفت(.)6
 -2أنه ميلك االستظالل من غري إذن صاحب العني ذات الظل إذا وقع يف غري ملكه ،أو يف موضع
مبا  ،فيكون بذل املال فيه سفهاً ،وأخذه من أكل املال بالباطل(.)7
القول الثاني :صحة اإلجارة على االستظالل ،وهو أحد الوجهني عند الشافعية( ،)1واملذهب
عند احلنابلة(.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احلنفــي" .املنه ــل الصــايف واملس ــتوع بعــد ال ـوايف" .حتقيــق :حمم ــد حممــد أم ــني( .القــاهرة :اهلي ــة املص ـرية العام ــة
للكت ــاب( ،د.ت)) ،234 :1 ،عم ــر ب ــن رض ــا الدمش ــقي" .معج ــم امل ــؤلفني"( .ب ــريوت :دار إحي ــاء الـ ـرتاث
العريب( ،د.ت)).158 :1،
( )1أمحد بن إدريس القرايف" .أنوار الربوق يف أنواء الفروق"( .عامل الكتب( ،د.ت)) ،4-3 :4،وانظر :حممد بن
قاسم األنصاري" .شر حدود ابن عرفة"( .ط ،1املكتبة العلمية1350،ه) ،ص.397 :
( )2اخلطيب" :مغين احملتاج".335 :2 ،
( )3انظر :السرخسي" ،املبسوط" ،36 :14 ،نظام الدين البلخي" .الفتاوى اهلندية"( .ط ،2بريوت :دار الفكر،
1310هـ) ،411 :4 ،الكاساين" ،بدائع الصنائع".176-175 :4 ،
( )4انظر :حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي" .حاشية الدسوقي على الشر الكبري"( .بريوت :دار الفكر( ،د.ت)).19 :4 ،
( ) 5انظر :حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين" .البيان يف مـذهب اإلمـام الشـافعي" .حتقيـق :قاسـم حممـد النـوري،
(ط ،1جدة :دار املنهاج1421 ،هـ2000/م).292 :7 ،
( )6انظــر :الدســوقي" ،حاشــية الدســوقي علــى الشــر الكبــري" ،19 :4 ،العمـراين" .البيــان يف مــذهب اإلمــام الشــافعي"،
.292 :7
( )7انظر :العمراين" .البيان يف مذهب اإلمام الشافعي" ،292 :7 ،أمحد بن حممد ابن الرفعة األنصاري" .كفاية
النبيه يف شر التنبيه" .حتقيق :جمدي باسلوم( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية2009 ،م).210 :11،
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واستدلوا لذلن بما يلي:
 -1أن هذه املنفعة مقصودة متقومة مهمة .
 -2أن منفعة االستظالل منفعة مباحة مقصودة ميكن استيفا ها مع بقاء العني فجاز است جارها
كاحلبال ،واخلشب والشجر املقطوع(.)4
()3

الراجح:
الذي يظهر رجحانه -واهلل أعلم -صحة اإلجارة على االستظالل وجوازها ،وذلك ألنه منفعة
مقصودة متقومة ،وما استدل به املانعون -من كون بذل املال يف ذلك من السفه ،وأخذه من أكل املال
بالباطل ألنه ميلك االستظالل من غري إذن صاحب العني ذات الظل إذا وقع يف غري ملكه ،أو يف
موضع مبا  -جياب عنه بأن است جارها له فائدة وهو األمن من إزالة العني ،وكذلك فيما إذا كان الظل
لشجر ال يصل إىل املوضع الذي يراد االستظالل فيه إال بإمالتها فيستأجرها ليميلها ألجل
االستظالل(.)5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انظر :العمراين" .البيان يف مذهب اإلمام الشافعي" ،292 :7 ،املاوردي" ،احلاوي الكبري".391 :7 ،
( )2انظر :املقدسي" ،املغين" ،405/5 ،البهويت" ،كشاف القناع".562 :3 ،
( )3انظر :النووي" ،روضة الطالبني وعمدة املفتني".177 :5 ،
( )4انظر :املقدسي" ،املغين" ،405/5 ،البهويت" ،كشاف القناع".562 :3 ،
( ) 5انظر :األنصاري" ،كفاية النبيه يف شر التنبيه".210 :11 ،
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اخلامتة
وتشتمل على نتائج البحث اليت توصل إليها الباحث ،وبعض التوصيات اليت يراها.
أوالا -النتاكج:
من نتائج البحث اليت توصل إليها الباحث ،ما يلي:
 -1أن ِ
الض ِح ،هو ضوء شعاع الشمس ،وله استعماالت متعددة يف اللغة ،جيعل
الظل هو نقيض ِّ
بعض أهل اللغة الفيء والظل مبعىن واحد دون تفريق ،وفرق بعضهم فقال :الفيء ِ
بالعشي،
ن
والظِّل بالغَداةِ.
 -2أن املراد بالظل يف هذا البحث هو :ظالل األجسام بعد طلوع الشمس.
 -3من مسائل العبادات اليت ينبين فيها احلكم على الظل ،مسألة حتديد وقت الصالة دخوالً
وخروجاً ،وذلك يف آخر وقت صالة الظهر وأول وقت صالة العصر.
 -4ال خالف بني الفقهاء يف أن وقت صالة الظهر يدخل بزوال الشمس.
 -5اختلف الفقهاء يف آخر وقت الظهر وأول وقت العصر على ثالثة أقوال :أحدها :أن آخر وقت
الظهر هو بلوي ظل كل شيء مثله غري ظل الزوال ،وهذا هو أول وقت العصر أيضاً ،والثاين :أن
آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثليه ،سوى ظل الزوال ،كما أن وقت العصر يدخل
هبذا املقدار من الظل ،والقول الثالث :أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل كل شيء مثله سوى
يفء الزوال ،وال يدخل وقت العصر حىت يصري ظل كل شيء مثليه فيكون بني وقت الظهر
والعصر وقت مهمل كما بني الظهر والفجر.
 -6الراجح -والعلم عند اهلل -أن آخر وقت الظهر أن يصري ظل كل شيء مثله سوى يفء الزوال.
 -7أمجع أهل العلم على أن الرجل احملرم ال جيوز له أن يغطي رأسه مبالصق له يف اإلحرام.
 -8ال خالف يف جواز استظالل الرجل مبا ال يالصق رأسه عا يتظلل به ثابتاً يف أصل تابع له ،كبناء
من حائط وسقف وخيمة وووها.
 -9اختلف الفقهاء يف االستظالل مبا ليس ثابتاً كاحململ وما كان مثله على ثالثة أقوال :أحدها:
جواز االستظالل ،والثاين :الكراهة ،والثالث :التحرمي.
 -10الراجح -واهلل أعلم -جواز االستظالل باحململ وما مان مثله كالشمسية بدون كراهة لثبوت
االستظالل عن النيب .
 -11أن نذر اإلنسان ترك االستظالل عن الشمس وووه مثل نذر القيام وعدم القعود ،ونذر املشي
وعدم الركوب ،ونذر السكوت وعدم الكالم ليس من النذر يف طاعة اهلل تعاىل ،وال يبتغى هبا
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وجهه سبحانه ،بل هو ِمن باب احلرج واملشقَّة ،فال يصح وال ينعقد.
 -12اتفق الفقهاء على أنه ال جيوز التبول والتخلي يف الظل الذي ينتفع به الناس لكن منهم من
محله على الكراهة ،وصر بعضهم بالتحرمي.
 -13كراهة جلوس اإلنسان يف موضع بعض جسده يف الشمس ،وبعضه يف الظل.
 -14اختلف الفقهاء يف حكم اإلجارة على االستظالل على قولني :أحدمها :ال تصح اإلجارة،
والثاين :صحتها .والراجح -واهلل أعلم -صحة اإلجارة على االستظالل وجوازها ،وذلك ألنه
منفعة مقصودة متقومة.
ثاني ا -التوصيات:
أما أبرز توصيات البحث فهي:
 -1احلاجة إىل العناية مبسائل الفقه املتعلقة بقضية واحدة يف أبواب متفرقة من كتب الفقهاء املصنفة
على مر العصور ،وذلك جبمعها وإظهارها للناس تسهيالً هلم وتذكرياً ،وهذا هو دور أهل العلم
وطلبته ،والباحثني فيه.
 -2أنه ينبغي على عامة املسلمني التفقه يف دينهم ،والبحث عن حكم الشرع يف مسائل حياهتم،
حيث ال جتد قضية مهما صغرت إال وللشرع فيها حكم ،وخصوصاً يف هذا العصر الذي متيز
بسهولة البحث عن املعلومة ،وتوافر طلبة العلم الذين انربوا لبحث مسائله ،ومجعها ،وجتليتها
للناس.
 -3أنه جيب على املؤسسات العلمية والثقافية واإلعالمية يف بالد املسلمني نشر البحوث والدراسات
اليت هتتم ببيان أحكام اإلسالم يف شىت جوانب احلياة توعية للناس ،وإعانة هلم على االلتزام
بأحكام الدين وشعائره.
من به من التوفيق إلمتامه ،وأسأله تعاىل أن جيعله
وخامتة هذا البحث أمحد املوىل سبحانه على ما َّ
يف ميزان حسنات كاتبه ،وأن يرزقه القبول ،وأن ينفع به ،وأن يتقبل ما فيه من الصواب ،ويغفر النقص
واخللل واخلطأ فيه ،فإن الكمال هلل وحده ،وصلى اهلل وسلم على سيد خلقه ،وحجة اهلل على عباده.
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املصادر واملراجع

القرآن الكرمي.
ابـ ـ ــن حنبـ ـ ــل ،أمحـ ـ ــد بـ ـ ــن حممـ ـ ــد" .املسـ ـ ــند" .شـ ـ ــر  :أمحـ ـ ــد حممـ ـ ــد شـ ـ ــاكر( ،مصـ ـ ــر :دار املعـ ـ ــارف،
1377هـ1958/م).
ابن خلكان ،أمحد بن حممد" .وفيات األعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان" .حتقيـق :إحسـان عبـاس( ،بـريوت:
دار صادر( ،د.ت)).
اب ــن س ــيده ،عل ــي ب ــن إمساعي ــل" .احملك ــم واحمل ــيط األعظ ــم" .احملق ــق :عب ــد احلمي ــد هن ــداوي( .ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1421 ،ه2000/م).
ابــن ضــويان :إب ـراهيم بــن حممــد" .منــار الســبيل يف شــر الــدليل" .حتقي ـق :زهــري الشــاويا( ،الطبعــة
السابعة ،بريوت :املكتب اإلسالمي1409 ،ه1989/م).
ابـ ــن مفل ـ ــح ،إب ـ ـراهيم ب ـ ــن حمم ـ ــد" .املبـ ــدع يف ش ـ ــر املقن ـ ــع"( .ط ،1ب ـ ــريوت :دار الكت ـ ــب العلمي ـ ــة،
1418ه1997/م).
ابن امللقن ،عمر بن علـي بـن أمحـد" ،التوضـيح لشـر اجلـامع الصـحيح" ،احملقـق :دار الفـال للبحـث
العلمي وحتقيق الرتاث( ،ط ،1دمشق :دار النوادر1429 ،هـ2008 /م).
األلب ـ ــاين ،حمم ـ ــد ناص ـ ــر ال ـ ــدين" .إرواء الغلي ـ ــل يف خت ـ ـريج أحادي ـ ــث من ـ ــار الس ـ ــبيل" .إش ـ ـراف :زه ـ ــري
الشاويا( .ط ،2بريوت :املكتب اإلسالمي1405 ،هـ 1985/م).
األلبــاين ،حممــد ناصــر الــدين" .صــحيح اجلــامع الصــغري وزياداتــه"( .ط ،2بــريوت :املكتــب اإلســالمي،
1408هـ1988/م).
األلباين ،حممد ناصر الدين" .غايـة املـرام يف ختـريج أحاديـث احلـالل واحلـرام"( .ط ،3بـريوت :املكتـب
اإلسالمي1405 ،ه).
األلباين ،حممد ناصر الدين".سلسـلة األحاديـث الصـحيحة"( .ط ،1الريـاض :مكتبـة املعـارف للنشـر،
(د.ت)).
األنصاري ،أمحد بن حممد ابـن الرفعـة" .كفايـة النبيـه يف شـر التنبيـه" .حتقيـق :جمـدي باسـلوم( .ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية2009 ،م).
األنصاري ،حممد بن قاسم" .شر حدود ابن عرفة"( .ط ،1املكتبة العلمية1350،ه).
األنصاري ،حممد بن مكرم" .لسان العرب" ( ،ط ،3بريوت :دار صادر1414 ،ه).
آل جمنـاء ،أمحــد بــن خالــد " :أحكــام الظــل يف أبـواب العبــادات واآلداب -روايــة ودرايــة" ،جملــة العلــوم
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الشـ ــرعية الصـ ــادرة عـ ــن عمـ ــادة البحـ ــث العلمـ ــي جبامعـ ــة اإلمـ ــام حممـ ــد بـ ــن سـ ــعود اإلسـ ــالمية،
العدد( ،43ربيع اآلخر 1438هـ).165 ،161 :
البخــاري ،حممــد بــن إمساعيــل بــن إب ـراهيم" .التــاريخ الكبــري"( .حي ـدر آبــاد :دائــرة املعــارف العثمانيــة،
(د.ت)).
البخــاري ،حممــد بــن إمساعيــل" .صــحيح البخــاري" .عنايـة :مصــطفى ديــب البغــا( ،ط ،1بــريوت :دار
القلم1401 ،هـ1981/م).
ال ـ ــبالدي ،ع ـ ــاتق ب ـ ــن غي ـ ــث" .مع ـ ــامل مك ـ ــة التارةي ـ ــة واألثري ـ ــة"( .ط ،1دار مك ـ ــة للنش ـ ــر والتوزي ـ ــع،
1400ه1980/م).
البلخي ،نظام الدين" .الفتاوى اهلندية"( .ط ،2بريوت :دار الفكر1310 ،هـ).
البه ــويت ،منص ــور ب ــن ي ــونس" .كش ــاف القن ــاع ع ــن اإلقن ــاع" .حتقيـ ـق :جلن ــة يف وزارة الع ــدل( .ط،1
اململكة العربية السعودية1421 ،هـ2000/م).
البيهقي ،أمحد بن احلسني" .السنن الكربى"( .بريوت :دار املعرفة( ،د.ت).
الرتمــذي ،حممــد بــن عيســى" .ســنن الرتمــذي" .حتقي ـق وتعليــق :أمحــد حممــد شــاكر ،وحممــد ف ـؤاد عبــد
الباقي( ،ط ،2مصر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب1395 ،هـ1975/م).
الثعليب ،عبد الوهـاب بـن علـي" .التلقـني يف الفقـه املـالكي" .حتقيـق :حممـد بـو خبـزة احلسـين التطـواين،
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1425،ه2004/م).
اجلزري ،املبارك بن حممد بن األثري" .النهاية يف غريب احلديث واألثـر" .حتقيـق :طـاهر الـزاوي وحممـود
الطناحي( ،بريوت :املكتبة العلمية1399،هـ1979/م).
اجلزري ،علي بن أيب الكرم ابن األثري" .أسد الغابة"( .بريوت :دار الفكر1409 ،هـ1989 /م).
اجلوهري ،إمساعيل بن محاد" .الصحا تاج اللغة وصحا العربية" .حتقيـق :أمحـد عبـد الغفـور عطـار،
(ط ،4بريوت :دار العلم للماليني1407،ه1987/م).
اجليــاين ،حممــد بــن عبــد اهلل ،ابــن مالــك الطــائي" .إكمــال اإلعــالم بتثليــث الكــالم" .حتقيــق :ســعد بــن
محدان الغامدي( ،ط ،1مكة املكرمة :جامعة أم القرى1404 ،ه1984/م).
احلجاوي ،موسى بن أمحد بن موسى املقدسي" .اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل" .حتقيـق :عبـد
اللطيف حممد موسى السبكي( .بريوت :دار املعرفة).
احلنفــي ،يوســف بــن تغــري بــردي".املنهــل الصــايف واملســتوع بعــد ال ـوايف" .حتقي ـق :حممــد حممــد أمــني.
(القاهرة :اهلي ة املصرية العامة للكتاب( ،د.ت)).
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اخلرشي ،حممد بن عبد اهلل" .شر خمتصر خليل للخرشي"( .بريوت :دار الفكر للطباعة( ،د.ت).
اخلطايب ،محد بن حممد" .معامل السنن"( .ط ،1حلب :املطبعة العلمية1351 ،ه1932/م).
اخلطيب ،حممد الشـربيين" .مغـين احملتـاج إىل معرفـة معـاين ألفـاظ املنهـاج"( .بـريوت :دار إحيـاء الـرتاث
العريب1422 ،هـ2001/م).
الدســوقي ،حممــد بــن أمحــد بــن عرفــة" .حاشــية الدســوقي علــى الشــر الكبــري"( .بــريوت :دار الفكــر،
(د.ت)).
الدمش ــقي ،إمساعي ــل ب ــن عم ــر ب ــن كث ــري" .التكمي ــل يف اجلَ ــر والتـ َّْع ــديل ومعرف ــة الثِ َقـ ـات والض ــعفاء
وا اهيل" .حتقيق :شادي بن حممـد بـن سـامل آل نعمـان( ،ط ،1الـيمن :مركـز النعمـان للبحـوث
والدراسات1432 ،هـ2011/م).
الدمشقي ،عمر بن رضا" .معجم املؤلفني"( .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب( ،د.ت)).
الدمشــقي ،حممــد أمــني بــن عابــدين" .حاشــية ابــن عابــدين" رد احملتــار علــى الــدر املختــار" ،حتقيــق:
حممد حالنق ،وعامر حسني( ،ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1419 ،هـ1998/م).
ال ــدينوري ،عب ــد اهلل ب ــن مس ــلم ب ــن قتيب ــة ،أدب الكات ــب ،حتقي ــق :حمم ــد ال ــدايل ،ب ــريوت :مؤسس ــة
الرسالة( ،د.ت).
الــذهيب ،حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان" .تــاريخ اإلســالم َوَوفيــات املشــاهري َواألعــالم" .حتقيــق :الــدكتور
عواد معروف( ،ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي2003 ،م).
بشار ن
ال ـ ــذهيب ،حمم ـ ــد ب ـ ــن أمح ـ ــد ب ـ ــن عثم ـ ــان ".ت ـ ــذكرة احلف ـ ــاظ"( .ط ،1ب ـ ــريوت :دار الكت ـ ــب العلمي ـ ــة،
1419ه1998/م).
الــذهيب ،حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان" .ســري أعــالم النــبالء" .حتقي ـق :جمموعــة مــن احملققــني بإش ـراف
شعيب األرنا وط( ،ط ،3بريوت :مؤسسة الرسالة1405 ،هـ1985/م).
ال ـ ـرازي ،أمح ـ ــد ب ـ ــن ف ـ ــارس" .مق ـ ــاييس اللغ ـ ــة" .حتقي ـ ــق :عب ـ ــد الس ـ ــالم حمم ـ ــد ه ـ ــارون( .دار الفك ـ ــر،
1399هـ1979/م).
الرافعي ،عبد الكرمي بن حممد" .العزيز بشر الوجيز"( .بريوت :دار الفكر( ،د.ت)).
الرمل ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـ ـ ـ ــن أيب العب ـ ـ ـ ـ ـ ــاس" .هناي ـ ـ ـ ـ ـ ــة احملت ـ ـ ـ ـ ـ ــاج إىل ش ـ ـ ـ ـ ـ ــر املنه ـ ـ ـ ـ ـ ــاج"( .ب ـ ـ ـ ـ ـ ــريوت :دار
الفكر1404،هـ1984/م).
الروياين ،عبد الواحد بن إمساعيل" .حبر املذهب" .حتقيـق :طـارق السـيد( .ط ،1بـريوت :دار الكتـب
العلمية2009،م).
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ـرزاق احلســيين" .تــاج العــروس مــن ج ـواهر الق ــاموس" .حتقي ــق:
َّ
حممــد بــن عبــد الـ ن
حممــد بــن ن
الزبيــدي ،ن
جمموعة من احملققني( ،دار اهلداية( ،د.ت)).
الزيلعي ،عثمان بن علي" .تبيـني احلقـائق شـر كنـز الـدقائق" (ط ،1القـاهرة :املطبعـة الكـربى األمرييـة
 بوالق1313 ،ه).السبكي ،عبـد الوهـاب بـن تقـي الـدين" .طبقـات الشـافعية الكـربى" .حتقيـق :حممـود الطنـاحي ،وعبـد
الفتا احللو( .ط ،2الناشر :هجر للطباعة والنشر والتوزيع1413،هـ).
السجستاين ،سليمان بن األشعث" .سنن أيب داود"( .القاهرة :دار احلديث1408 ،هـ1988/م).
السرخسي ،حممد بن أمحد" .املبسوط" (بريوت :دار املعرفة1414 ،ه1993/م).
الســعدي ،عبــد الــرمحن بــن ناصــر" .تيســري الكــرمي الــرمحن يف تفســري كــالم املنــان" .حتقيــق :عبــد الــرمحن
بن معال اللوحيق( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة 1420،ه2000/م).
الس ـ ـ ـ ــمرقندي ،حمم ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــن أمح ـ ـ ـ ــد ".حتف ـ ـ ـ ــة الفقهـ ـ ـ ـ ــاء"( .ط ،2ب ـ ـ ـ ــريوت :دار الكت ـ ـ ـ ــب العلميـ ـ ـ ـ ــة،
1414ه1994/م).
السيواسي ،حممد بن عبد الواحد (ابن اهلمام)" .فتح القدير"( .بريوت :دار الفكر( ،د.ت)).
السـيوطي ،مصــطفى بــن ســعد" .مطالــب أويل النهــى يف شــر غايــة املنتهــى"( .ط ،2بــريوت :املكتــب
اإلسالمي1415 ،هـ1994/م).
الشــافعي ،حممــد بــن إدريــس" .األم" .حتقيــق :علــي حممــد ،وعــادل أمحــد( ،بــريوت :دار إحيــاء ال ـرتاث
العريب1422 ،هـ2001/م).
الصــفدي ،خليــل بــن أيبــك" .ال ـوايف بالوفيــات" .حتقي ـق :أمحــد األرنــا وط وتركــي مصــطفى( ،بــريوت:
دار إحياء الرتاث1420 ،ه2000/م).
ص ــال ال ــدين ،حمم ــد ب ــن ش ــاكر" .فـ ـوات الوفي ــات"( .ط ،1حتقي ــق :إحس ــان عب ــاس ،ب ــريوت :دار
صادر1973،م).
الطربي ،حممد بن جرير" .جامع البيان يف تأويل القرآن" .احملقـق :أمحـد حممـد شـاكر( ،ط :1بـريوت:
مؤسسة الرسالة1420 ،هـ 2000/م).
الطحطـاوي ،أمحــد بــن حممــد" .حاشــية الطحطــاوي علـى مراقــي الفــال شــر نــور اإليضــا " ،احملقــق:
حممد عبد العزيز اخلالدي( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،هـ1997 /م).
العثيمني ،حممد بن صاحل" .الشر املمتع على زاد املستقنع"( .ط ،1دار ابن اجلوزي1422 ،هـ).
العثيمني ،حممد بن صاحل".املنتقى من فرائد الفوائد"( .الرياض :دار الوطن للنشر1424 ،ه).
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العســقالين ،أمحــد بــن علــي بــن حجــر" .التلخــيص احلبــري يف ختـريج أحاديــث الرافعــي الكبــري"( .ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1419 ،ه1989/م).
العس ــقالين ،أمح ــد ب ــن عل ــي ب ــن حج ــر" .هت ــذيب الته ــذيب" (ط ،1اهلن ــد :مطبع ــة دائ ــرة املعـ ــارف
النظامية1326،ه).
العسقالين ،أمحد بن علي بن حجر" .فتح الباري شر صحيح البخاري" .عنايـة :الشـيخ عبـد العزيـز
بن باز( ،الرياض :رئاسة إدارات البحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية( ،د.ت)).
العسقالين ،أمحد بن علي بن حممد بـن أمحـد بـن حجـر" .اإلصـابة يف متييـز الصـحابة" .حتقيـق :عـادل
أمحد عبد املوجود وعلى حممد معوض( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ).
العم ـراين ،حي ــىي ب ــن أيب اخل ــري ب ــن س ــامل" .البيــان يف م ــذهب اإلم ــام الش ــافعي" .حتقي ــق :قاس ــم حمم ــد
النوري( ،ط ،1جدة :دار املنهاج1421 ،هـ2000/م).
العيـ ـ ـ ــين ،حممـ ـ ـ ــود بـ ـ ـ ــن أمحـ ـ ـ ــد" .البنايـ ـ ـ ــة شـ ـ ـ ــر اهلدايـ ـ ـ ــة"( .ط ،1بـ ـ ـ ــريوت :دار الكتـ ـ ـ ــب العلميـ ـ ـ ــة،
1420ه2000/م).
الغبيوي ،عبد اهلل بن مانع" .لب اللباب"( .الرياض :جامع ابن القيم( ،د.ت)).
الغرناطي ،حممد بن أمحد بن جزي" .القوانني الفقهية"( .بريوت :دار الكتب العلمية( ،د.ت)).
الفيومي ،أمحد بن حممد" .املصبا املنري"( .ط ،1القاهرة :دار احلديث1421 ،هـ2000/م).
القرايف ،أمحد بن إدريس" .أنوار الربوق يف أنواء الفروق"( .عامل الكتب( ،د.ت)).
القرطيب ،حممد بن أمحد بـن رشـد" .البيـان والتحصـيل والشـر والتوجيـه والتعليـل ملسـائل املسـتخرجة".
حتقيق :حممد حجي وآخرون( ،ط ،2بريوت :دار الغرب اإلسالمي1408،ه1988/م).
القرطيب ،حممـد بـن أمحـد بـن حممـد بـن رشـد" .بدايـة ا تهـد وهنايـة املقتصـد"( .القـاهرة :دار احلـديث،
1425هـ2004/م).
القــرطيب ،حممــد بــن أمحــد" .اجلــامع ألحكــام القــرآن" .حتقيــق :أمحــد الــربدوين وإبـراهيم أطفــيا( ،ط،2
القاهرة :دار الكتب املصرية1384،ه1964 /م).
القــرطيب ،يوســف بــن عبــد اهلل بــن عبــد الــرب بــن عاصــم النمــري" .االســتيعاب يف معرفــة األصــحاب".
احملقق :علي حممد البجاوي( .ط ،1بريوت :دار اجليل1412 ،هـ1992/م).
القــزويين ،حممــد بــن يزيــد" .ســنن ابــن ماجــه" .حتقيــق :حممــد ف ـؤاد عبــد البــاقي( ،بــريوت :دار الكتــب
العلمينة( ،د.ت)).
القشريي ،مسلم بن احلجاج" .صحيح مسلم" .عناية :حممد فؤاد عبد الباقي( ،توزيع :رئاسـة إدارات
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البحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية1400،هـ1980/م).
القطيعي ،عبد املؤمن بن عبـد احلـق" .مراصـد االطـالع علـى أمسـاء األمكنـة والبقـاع"( .ط ،1بـريوت:
دار اجليل1412 ،ه).
الكاســاين ،أليب بكــر بــن مســعود" .بــدائع الصــنائع يف ترتيــب الش ـرائع"( .ط ،2بــريوت :دار الكتــب
العلمية1406 ،ه1986/م).
الكــردي ،عثمــان بــن عمــر ابــن احلاجــب" .جــامع األمهــات" .حتقيــق :أبــو عبــد الــرمحن األخضــري،
(ط ،2اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع1421 ،ه2000/م).
املالكي ،حممد بـن يوسـف أيب عبـد اهلل املـواق" .التـاج واإلكليـل ملختصـر خليـل"( .ط ،1بـريوت :دار
الكتب العلمية1416 ،ه1994/م).
املــاوردي ،علــي بــن حممــد" .احلــاوي الكبــري" .حتقيــق :علــي حممــد معــوض وعــادل أمحــد عبــد املوجــود،
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1419 ،هـ1999/م).
املــرداوي ،علــي بــن ســليمان الدمشــقي" .اإلنصــاف يف معرفــة الـراجح مــن اخلــالف"( .ط  ،2بــريوت:
دار إحياء الرتاث العريب).
املرداوي ،علـي بـن سـليمان" .تصـحيح الفـروع مـع الفـروع" .حتقيـق :عبـد اهلل بـن عبـد احملسـن الرتكـي،
(ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1424 ،هـ2003/م).
املروزي ،إسحاق بن منصور" .مسائل اإلمام أمحد وإسـحاق بـن راهويـه"( .ط ،1اجلامعـة اإلسـالمية:
عمادة البحث العلمي1425 ،ه2002/م).
مصطفى ،إبراهيم ،وآخرون" .املعجم الوسيط"( .دار الدعوة( ،د.ت)).
املغـ ــريب ،حممـ ــد ب ـ ــن حممـ ــد" .مواه ـ ــب اجلليـ ــل لش ـ ــر خمتصـ ــر خلي ـ ــل"( .ط ،1ب ـ ــريوت :دار الفك ـ ــر،
1398هـ).
املقدس ـ ـ ـ ــي ،عب ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ــرمحن ب ـ ـ ـ ــن إب ـ ـ ـ ـ ـراهيم" .الع ـ ـ ـ ــدة ش ـ ـ ـ ــر العم ـ ـ ـ ــدة"( .الق ـ ـ ـ ــاهرة :دار احل ـ ـ ـ ــديث،
1424ه2003/م).
املقدس ــي ،عب ــد اهلل ب ــن أمح ــد ب ــن قدام ــة" .املغ ــين" .حتقي ــق :عب ــد اهلل الرتك ــي( .ط ،3الري ــاض :وزارة
الشؤون اإلسالمية1417 ،هـ1997/م).
املقدســي ،عبــد اهلل بــن أمحــد" .الكــايف يف فقــه اإلمــام أمحــد"( .ط ،1بــريوت :دار الكتــب العلميــة،
1414ه1994/م).
املنــاوي ،حممــد عبــد الــر وف" .فــيض القــدير شــر اجلــامع الصــغري"( .ط ،1مصــر :املكتبــة التجاريــة
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الكربى1356،ه).
املنبجــي ،حممــد علــي " .اللبــاب يف اجلمــع بــني الســنة والكتــاب" .حتقيــق :حممــد فضــل امل ـراد( ،ط،2
دمشق :دار القلم1414،ه1994/م).
املنــذري ،عبــد العظــيم بــن عبــد القــوي" .الرتغيــب والرتهيــب مــن احلــديث الش ـريف" .ضــبط أحاديثــه:
مصطفى حممد عمارة( ،ط ،3مصر :مكتبة مصطفى البايب احلليب1388،ه1968/م).
النســائي ،أمحــد بــن شــعيب" .ســنن النســائي" .حتقيــق :عبــد الفتــا أبــو غــدة( ،ط ،2حلــب :مكتــب
املطبوعات اإلسالمية1986/1406،م).
النووي ،حيىي بن شرف" .ا موع شر املهذب"( .بريوت :دار الفكر( ،د.ت)).
النووي ،حيىي بن شرف" .هتذيب األمساء واللغات"( .بريوت :دار الكتب العلمية( ،د.ت)).
النــووي ،حيــىي بــن شــرف" .روضــة الطــالبني وعمــدة املفتــني" .حتقيــق :زهــري الشــاويا( ،ط ،3بــريوت:
املكتب اإلسالمي1412 ،ه1991/م).
النيس ــابوري ،احلس ــن ب ــن حمم ــد" .غرائ ــب الق ــرآن ورغائ ــب الفرق ــان" .حتقي ــق :زكري ــا عم ـريات( .ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1416 ،ه).
النيســابوري ،حممــد بــن إب ـراهيم بــن املنــذر" .األوســط يف الســنن واإلمجــاع واالخــتالف" .حتقيــق :أبــو
محاد صغري أمحد بن حممد حنيف( .ط ،1الرياض :دار طيبة1405 ،ه1985/م).
النيســابوري ،حممــد بــن عبــد اهلل" .املســتدرك علــى الصــحيحني" .حتقيــق :مصــطفى عبــد القــادر عطــا،
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1411،ه1990/م).
اهلــامشي ،حممــد بــن ســعد" .الطبقــات الكــربى" :حتقيــق :حممــد عبــد القــادر عطــا( ،ط ،1بــريوت :دار
الكتب العلمية1410،هـ1990/م).
اهلـ ـ ــروي ،عل ـ ـ ــي بـ ـ ــن س ـ ـ ــلطان" .مرق ـ ـ ــاة املفـ ـ ــاتيح ش ـ ـ ــر مشـ ـ ــكاة املص ـ ـ ــابيح" ( .ط ،1ب ـ ـ ــريوت :دار
الفكر1422،ه2002/م).
اهليثمي ،علـي بـن أيب بكـر" .جممـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد" .حتقيـق :حسـام الـدين القدسـي( ،القـاهرة:
مكتبة القدسي1414 ،ه1994/م).
اليحصــيب ،عيــاض بــن موســى" .مشــارق األن ـوار علــى صــحا اآلثــار"( .دار النشــر :املكتبــة العتيقــة،
(د.ت)).
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