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املستخلص
هذا البحث الذي تقدم بـه الباحثون بني يدي القارئ الكريـم مضمونـه حتدث عن حكم الصوم فيمن أفطر ظنا غروب
الشمس مث تبني خالفه بعد ذلك مبقارنة بني املذاهب األربعة وشيخ اإلسالم ابن تيمية ،وكيفية تطبيق القاعدة األصل
بقاء ما كان على ما كان يف املسألة ،ومن األهداف فيه :ما حكم الصوم عند املذاهب األربعة وشيخ اإلسالم ابن تيمية
يف املسألة ،وكيف تطبيق القاعدة يف املسألة .والـمنهج العلمي الذي سار عليه الباحثون يف إعداد هذا البحث لتحصيل
الـحاصل من تلك الـمسائل الـمذكورة كالتايل :االستقراءي واالستنباطي .وأهم النتائج الـمثمرة من هذا البحث الـمتواضع:
أوالً ،معرفة أدلة العلماء يف من أفطر ظنا غروب الشمس مث تبني خالفه بعد ذلك وكيفة استنباطهم هبا .اثنياً ،معرفة
الراجح يف اختالف العلماء يف املسألة.
الكلمات الدالة :ابن تيمية ,الصوم ,قاعدة ،غروب الشمس ,خالف.
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Abstract
This research discusses the law of the people who break the fast assuming the sun has
set, then proved afterwards that the sun has not set by comparing the four schools and
Shaykh al-Islām Ibn Taymiyyah, as well as how the implementation of the rule al-Aṣl
Baqā' mā Kān 'alā mā Kān. This research aims to find out how the law of fasting
according to the four schools, Shaykh Islam Ibn Taymiyyah in this matter, and how
the above rules are implemented in this matter. The scientific method used in this study
is inductive and deductive methods. The results showed that the law of fasting
according to jumhūr al-ulamā’ for people who break the fast assuming the sun has set,
then it is clear afterwards that the sun has not set is the unvalid fast, and he is obliged
to replace (qaḍā’) it based on the proposition in their view. Jumhūr put this issue in
the rule of al-aṣl baqā' mā kān 'alā mā kān. In contrast to Shaykh al-Islām Ibn
Taimiyah who considers that his fasting is valid and unnecessary based on the
proposition on which he handles it, and he does not include this problem in the rule of
al-aṣl baqā' mā kān 'alā mā kān.
Keywords: Ibn Taymiyyah, fasting, rules, sunset, ikhtilaf.
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املقدمة
فإن دين اإلسالم هو دين شامل كامل متكامل ما من مسألة إال وقد بينها ابلقرآن والسنة ،قال
ِ
ِ
ِ
الم ِدينًا( 1،قال الشيخ
ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِِت َوَرض ُ
ت لَ ُك ْم دينَ ُك ْم َوأَْْتَ ْم ُ
هللا تعاىل) :الْيَـ ْوَم أَ ْك َم ْل ُ
يت لَ ُك ُم ْ
اإلس َ
السعدي يف تفسريه عن قوله تعاىل )اليوم أكملت لكم دينكم( بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة
والباطنة ،األصول والفروع ,وهلذا كان الكتاب والسنة كافيني كل الكفاية يف أحكام الدين أصوله وفروعه،
فكل متكلم يزعم أنه البد يف معرفة عقائدهم وأحكامهم إىل علومهم غري علم الكتاب والسنة ،من علم
الكالم و غريه فهو جاهل مبطل يف د عواه ،قد زعم أن الدين ال يكمل إال مبا قاله ودعوا إليه وهذا من
أعظم الظلم والتجهيل هلل ولرسوله .وقوله تعاىل( :وأْتمت عليكم نعمِت) ،الظاهرة والباطنة .وقوله تعاىل) :
ورضيت لكم اإلسالم دينا( أي :اخرتته واصطفيته لكم دينا كما ارتضيتكم له فقوموا به شكرا لربكم
2
من عليكم أبفضل األداين وأشرفها وأكملها.
وامحدوا الذي ّ
ففي اإلسالم شرائع كثرية الِت شرعها هللا هلذه األمة منها الصيام الذي شرع وفرض هللا على أمة
ِ
ِ
ِ
ِ
ب َعلَى
ب َعلَْي ُك ُم ّ
الصيَ ُ
حممدية وأمة من قبلهم دل على ذلك قوله تعاىلَ ( :اي أَيـُّ َها الَّذ َ
ام َك َما ُكت َ
ين َآمنُوا ُكت َ
ِ
ين ِم ْن قَـْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقو َن ) 3،يف هذه األية دليل على وجوب الصيام علينا وعلى من قبلنا ،لكن
الَّذ َ
ضا َن الَّ ِذي أُنْ ِزَل فِ ِيه الْ ُق ْرآ ُن ُه ًدى لِلن ِ
َّاس
األية عامة مث خصص هللا صيام رمضان بقوله تعاىلَ ( :ش ْه ُر َرَم َ
ِ
ٍ ِ
ِ
ص ْمهُ) 4،وهذه األية دليلة على وجوب صيام
َوبـَيِّنَات م َن ا ْهلَُدى َوالْ ُف ْرقَان فَ َم ْن َش ِه َد مْن ُك ُم الش ْ
َّهَر فَـلْيَ ُ
رخامنضان .وكذلك أن الصيام ركن من أركان اإلسالم دل على ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم ،ما رواه
اإلمام البخاري يف صحيحه بسنده (ع ِن اب ِن عمر ،ر ِ
ِ
ِن ا ِإل ْسالَ ُم
ال :قَ َ
اَّللُ َعْنـ ُه َما قَ َ
ض َي َّ
َ ْ ُ ََ َ
ال َر ُسول هللا " :بُ َ
ِ ِ
اَّللِ ،وإِقَ ِام َّ ِ
َعلَى َخَْ ٍ
اَّللُ َوأ َّ
ص ْوِم
َن ُحمَ َّم ًدا َر ُس ُ
سَ :ش َه َادةِ أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
الصالَةَ ،وإِيتَاء ا َّلزَكاةَ ،واحلَ ِّجَ ،و َ
ول َّ َ

1سورة املائدة :األية 3
 2أبو عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا بن انصر آل سعدي ،اجلزء األول (الطبعة الثانية،بريوت – لبنان؛
مؤسسة الرسالة انشرون1436 .هـ2015 -م) ص.219
3سورة البقرة :األية 183
4سورة البقرة :األية 185
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ضا َن ) 5،قال الشيخ العثيمني يف شرح األربعني النووية عن هذا احلديث :فتنوعت هذه الدعائم اخلمس
َرَم َ

على هذه الوجوه تكميال لالمتحان ،ألن بعض الناس يسهل عليه أن يصوم ،ولكن ال يسهل عليه أن
6
يبذل قرشا واحدا ،وبعض الناس يسهل عليه أن يصلي ،ولكن يصعب عليه أن يصوم.
الصيام هو سبب من أسباب التقوى وعالمة من عالمات اإلميان ألن فيه امتثال أمر هللا واجتناب
هنيه ،حينما يصوم الصائم فرتك ما هناه هللا مما يبطل الصيام من األكل والشرب واجلماع ،وترك مع احملاولة

كل ما ينقص أجر الصيام من الكذب والرفث والغضب وحنو ذلك مما ينقص األجر ،فهذا كله من
التقوى واإلميان ،ومن حكمة الصيام التسوية بني األغنياء واملساكني ،بني األقوايء والضعفاء حني
يصومون ،فهم سواء.
الصيام حق من حقوق هللا على األمة اإلسالمية الذي البد منه حفظه واهتمام به وأدائه حق
األداء من األحكام املتعلقة به ،كشروطه ،وأركانه ،وسننه ،ومبطالته, .ونعلم أن يف أداء الصيام مسائل
قد ال يعرفها بعض الناس مث وقع فيها ،منها األكل الذي بُِن على الشك والتوهم على غروب الشمس،
إذا كان بُِن على ذلك مث تبني بعد ذلك خالفها فحينئذ صيامه ابطل وعليه القضاء للقاعدة( :األصل
بقاء ما كان على ما كان 7،أي يف هذه املسألة حيكم ببقاء النهار خبالف من أكل شكا أو ظنا عدم
طلوع الشمس فحينئذ صيامه صحيح إن تبني بعد ذلك خالفه فعليه استمرار الصيام ألنه حيكم ببقاء
الليل .وكذلك ملن أكل ابلتوهم فال حيكم به أي ال يصح صيامه إن تبني أن الشمس مل تغرب للقاعدة
(ال عربة ابلتوهم) .8وأما األكل الذي بُِن على السبب وعلى الظن على غروب الشمس مث تبني خالفه
بعد ذلك ففي هذه املسألة اختلف العلماء على قولني ،بعضهم قال على بطالن الصيام فعليه قضاء منهم
األئمة األربعة ابألدلة الِت استدلوا هبا وابلقاعدة (األصل بقاء ما كان على ما كان) وهذا الرأي ذهب
 5عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن بردزبه البخاري اجلعفي اجلزء التاسع(الطبعة :األوىل ،دار طوق
النجاة1422 .هـ) ص.11
6حممد بن صاحل بن حممد العثيمني ،شرح األربعني النبوية ،اجلزء األول(الطبعة األوىل ،األزهر ـ القاهرة ـ مجهورية
مصر العربية ،دار اإلتباع1435 ،هـ ـ 2014م) ص.70
 7مسلم بن حممد بن ماجد الدوسرى ،املمتع يف القوادعد الفقهية ،اجلزء األول (الطبعة األوىل ،الرايض ـ اململكة
العربية السعودية ،دار الزدين1428،هـ ـ  2007م) ص.123
8مسلم بن حممد بن ماجد الدوسرى ،املمتع يف القوادعد الفقهية ،اجلزء األول ص.151
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إليه أكث ر الفقهاء وأهل العلم ،وبعضهم قال على صحية الصيام فعليه استمرار منهم شيخ اإلسالم ابن
تيمية ،ولكل قول حجة الِت استدل هبا أصحاب القول .فهذا االختالف العجيب الذي دعى الباحث
أن يكتب هذا البحث ليتبني ويتعرف على حكم تلك املسألة وعلى األدلة لكل أقوال بضوء.
فباالعتماد على خلفية البحث السابقة يف اختالف العلماء يف حكم صيام من أفطر ظنا غروب
الشمس إذا تبني بعد ذلك خالفه ،تعينت أسئلة البحث مبا يلي:
.1
.2
.3
.1
.2
.3

ما حكم الصيام عند املذاهب األربعة وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف املسألة؟
ما صورة االختالف واالستنباط بني املذاهب األربعة وشيخ اإلسالم ابن تيمية يف املسألة؟
كيف تطبيق القاعدة يف املسألة؟
ومما سبق ,كان ما استهدف الباحثون من هذا البحث فـيما يلي:
معرفة حكم الصيام فيمن أفطر ظنا غروب الشمس مث تبني بعد ذلك خالفه عند املذاب األربعة
وسيخ اإلسالم ابن تيمية يف املسألة.
معرفة أدلة كل أصحاب األقوال وكيفية استنباطهم منها ومعرفة صورة االختالف وسبابه يف املسألة.
التعرف على كيفية تطبيق قاعدة بقاء ما كان على ماكان يف املسألة.

اقتضت طبيعة البحث أن يعتمد على املنهج االستقرائي والتحليلي .فقام الباحثون ابستقراء
القواعد الفقهية املتعلقة ابلنيات واملقاصد من خالل املعاجم اللغوية ،لتوضيح معاين املفردات بيان
التعريفات ،واملصطلحات ذات الصلة ابملوضوع لتوضيح املعن اعتمدت على املذاهب األربعة احلنفية
واملالكية والشافعية واحلنابلة وعلى كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وكتب تلميذه ابن القيم ،ذكر االختالفات
يف املسألة وسبب االختالفات ،عزو اآلايت القرآنية بذكر اسم السورة ورقم األية .حماولة ختريج األحاديث
النبوية ،واآلاثر ،من املصادر األصلية قدر اإلمكان.
ومثة الدراسات السابقة املتعلقة هبذا املوضوع ,وهي كما يلي:
 .1ما كتبه عالء الدين حسني رحال بعنوان "معامل وضوابط االجتهاد عند ابن تيمية" ،حللت هذه
الرسالة بشكل نقدي اإلطار األساسي لالجتهاد يف تصور ابن تيمية  ،بدءًا من مفهوم االجتهاد
وشروط اجملتهد وأنواع االجتهاد .مث أشارت األطروحة إىل فهم ابن تيمية ملقاصد الشريعة واعرتاضه
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على حصر أحكام اخلمسة يف شرعية معروفة فقط .انقشت الدراسة املمارسة الفقهية البن تيمية يف
9

معاجلة القضااي املعاصرة املتعلقة حبياة الناس.
 .2ما كتبه نور عيِن نوفريا  ,أندي إندرا فوتري وخبتيار حبري مفوليانج يف جملة البصرية للدراسات
10
اإلسالمية بعنوان "أحكام صيام املسنني" (دراسة فقهية مقارنة).
البحث

معىن الصوم لغة واالصطالحا.

فمعن الصوم يف اللغة هو :ترك األكل والكالم .وقوله عز وجلِ ( :إين نَ َذر ِ
ص ْوًما)
ّ ُْ
ت ل َّلرمحَ ِن َ
أي صمتا .ورجل صائم ،وقوم وصوم ،ونساء صوم وصيامى ،وامرأة صومى .والصوم :قيام بال عمل .صام
الفرس على آريه :إذا مل يعتلف .ومصام الفرس :موقفه :وصامت الريح :ركدت ،واملاء :سكن ،والشمس:
12
استوت يف منتصف النهار.
أما معن الصوم يف االصطالح فعدة معان الِت عرفها العلماء منها :عند مذهب احلنفية الصوم
هو :اإلمساك عن املفطرات الثالثة هناراً مع النية 13.عند مذهب املاكية الصوم هو :عبارة عن إمساك
خمصوص يف زمن خمصوص على وجه خمصوص14.عند مذهب الشافعية الصوم هو :إمساك عن املفطر

9

)2000

11

عالء الدين حسني رحال ،معامل وضوابط االجتهاد عند ابن تيمية( ،ماليزا :اجلامعة األسالنية العاملية.

.10نور عيِن نوفريا ،أحكام صيام املسنني (دراسة فقهية مقارنة) (ماكسر :اجمللة الدرسات اإلسالمية لبصرية:
عدد  2رقم 106-85 )2021( 2
11سورة مرمي :األية .26
 12إمساعيل بن عباد بن العباس ،أبو القاسم الطالقاين ،املشهور ابلصاحب بن عباد ،احمليط يف اللغة ،اجلزء
الثاين (دون الطباعة).
13أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدين العين ،البناية شرح
اهلداية ،اجلزء الرابع( ،الطبعة األوىل ،بريوت ،لبنان  ،دار الكتب العلمية 1420 .هـ  2000 -م) ص .3
14أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشري التنوخي املهدوي ،التنبيه على مبادئ التوجيه  -قسم العبادات،
اجلزء الثاين (الطبعة األوىل ،بريوت – لبناندار ابن حزم  1428هـ  2007 -م) ص .696
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مجيع النـَّها ِر ع ِن الْم ْف ِطر ِ
على وجه خمصوص مع النية 15.عند مذهب احلنابلة الصوم هو :إِمس ٌ ِ
ات ِم ْن
اك َ َ َ َ ُ َ
َْ
ِ ِ 16
ٍ
ص ٍ
وص َم َع النّيَّة.
إِنْ َسان خمَْ ُ
فهذه اإلختالفات الِت اختلف فيها علماء املذاهب األربعة هي اختالف يف األلفاظ ال يف املعن،
أما معناه فهو واحد ألن اختالف األلفاظ يف هذا ال يتأثر يف املعن ،وأحسن التعريف وأكمله ما قاله
اإلمام حممد ابن إمساعيل األمري اليمِن الصنعاين رمحه هللا :الصوم هو إمساك خمصوص وهو اإلمساك عن
األكل والشرب واجلماع وغريمها مما ورد به الشرع يف النهار على الوجه املشروع ويتبع ذلك اإلمساك عن
اللغو والرفث وغريمها من الكالم احملرم واملكروه لورود األحاديث ابلنهي عنها يف الصوم زايدة على غريه
17
يف وقت خمصوص بشروط خمصوصة
(ايأَيـُّ َها
أدلة مشرعية االصوم فهو من الكتاب ،والسنة ،واإلمجاع .وأما من الكتاب فهو قوله تعلى َ
ِ
الصيام َكما ُكتِب علَى الَّ ِذين ِمن قَـبلِ ُكم لَعلَّ ُكم تَـتَّـ ُقو َن ،أ ََّايما مع ُدود ٍ
ِ
ِ
ات فَ َم ْن
ً َْ َ
ب َعلَْي ُك ُم ّ َ ُ َ َ َ
َ ْ ْ ْ َ ْ
الَّذ َ
ين َآمنُوا ُكت َ
ِ
ِ
يضا أَو علَى س َف ٍر فَعِ َّدةٌ ِمن أ ََّايٍم أُخر وعلَى الَّ ِذ ِ
ام ِم ْسكِ ٍ
ع
ني فَ َم ْن تَطََّو َ
ََ َ َ
ين يُطي ُقونَهُ ف ْديَةٌ طَ َع ُ
ْ
َكا َن مْن ُك ْم َم ِر ً ْ َ َ
َ
18
ِ
ِ
ب) يف قول هللا هو
َخ ْ ًريا فَـ ُه َو َخ ْريٌ لَهُ َوأَ ْن تَ ُ
صُ
وموا َخ ْريٌ لَ ُك ْم إ ْن ُكْنـتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن .)…….معن ( ُكت َ
ِ
ص ْمهُ) هو األمر للوجوب ،وهذه األية تتعلق بصوم رماضان
ض ،وقوله (فَ َم ْن َش ِه َد مْن ُك ُم الش ْ
فُ ِر َ
َّهَر فَـلْيَ ُ

ومشرعيته.
واألدلة من السنة قول النيب صلى هللا عليه وسلم ،ما رواه اإلمام البخاري يف صحيحه بسنده
(ع ِن اب ِن عمر ،ر ِ
ال َر ُسول هللا " :بُِِن ا ِإل ْسالَ ُم َعلَى َخَْ ٍ
سَ :ش َه َادةِ أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ
ال :قَ َ
اَّللُ َعْنـ ُه َما قَ َ
ض َي َّ
َ ْ ُ ََ َ
َ
19
الزَكاةِ ،واحل ِج ،و ِ
ِ
اَّللِ ،وإِقَ ِام َّ ِ
اَّللُ َوأ َّ
ضا َن) ،يف هذا احلديث ذكر
َن ُحمَ َّم ًدا َر ُس ُ
َّ
ص ْوم َرَم َ
الصالَةَ ،وإِيتَاء َّ َ َ ّ َ َ
ول َّ َ

 15مشس الدين ،حممد بن أمحد اخلطيب الشربيِن الشافعي ،اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع ،اجلزء األول (
دون الطبعة ،بريوت  -دار الفكر ) ص .234
16إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد ابن مفلح ،أبو إسحاق ،برهان الدين ،املبدع يف شرح املقنع ،اجلزء
الثالث (الطبعة األوىل ،بريوت – لبنان ،دار الكتب العلمية 1418 ،هـ  1997 -م)ص .3
 17حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسِن ،الكحالين مث الصنعاين ،أبو إبراهيم ،عز الدين ،املعروف
كأسالفه ابألمري ،سبل السالم ،اجلزء األول (بدون طبعة وبدون اتريخ ،دار احلديث)ص .556
18سورة البقرة183.-185:
 19حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم وسننه وأايمه ،صحيح البخاري ،اجلزء التاسع ،ص .11
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النيب صلى عليه وسلم أركان اإلسالم ومنها صوم رمضان ،واألحاديث يف الداللة على مشرعيته وفضله
كثرية مشهورة ولكن الباحث ذكر حديثاً واحداً هنا لالختصار.
الصوم ينقسم إىل أربعة أقسام فالقسم األول فهو الصوم الواجب واألخر الصوم املندوب إليه،
الصوم املكروه والصوم احملرم  ،وأما القسم األول فالصوم الواجب فثالثة أقسام :منه ما جيب للزمان نفسه،
(وهو صوم شهر رمضان بعينه) ،ومنه ما جيب لعلة (وهو صيام الكفارات) ،ومنه ما جيب إبجياب اإلنسان
ذلك على نفسه (وهو صيام النذر) .وأما القسم الثاين فهو الصوم املندوب.
شروط الصوم ،تنقسم شروط الصوم بشكل عام إىل قسمني ،أحدمها شروط الوجوب واثنيهما شروط
الصحة.
أوال :شروط الوجوب منها:اإلسالم :فال جيب الصوم على الكافر ولو كان مرتداً كما ال يصح منه.العقل:
ً
فال جيب الصوم على اجملنون وال يصح منه .البلوغ :فال جيب الصوم على صيب مل يبلغ ،لكن جيب على
وليه أمره به إذا أطاقه وجيب أن يضربه إذا امتنع .اإلطاقة :ويقصد بذلك القدرة على الصوم بال مشقة،
فال جيب الصوم على الشيخ الكبري الذي جيهده الصوم ،وال على املريض الذي ال يرجى برؤه.
اثنياً :شروط الصحة منها :اإلسالم :كما تقدم .العقل :فال يصح الصوم من غري العاقل ،فلو نوى الصوم

ليالً مث أُغمي عليه أو جن مجيع النهار فال يصح صومه ما مل يفق فيه ولو حلظة من إغمائه أو جنونه.
وجي ب القضاء يف حالة اإلغماء ،أما يف حالة اجلنون فال قضاء عليه .وال يضر النوم ولو استغرق مجيع
النهار ويبقى صومه صحيحاً:التمييز .انقطاع دم احليض والنفاس،النية 20أركان الصوم ،تنقسم أركان
الصوم إىل ثالثة أركان منها :اإلمساك عن املفطرات ،الصائم ،لزمان

21

معىن القواعد الفقهية لغة واصطالحا
أما القواعد يف اللغة فجمع قاعدة ،وهي على وزن فاعله من قعد ،والقعود يضاهي اجللوس وهو
ضد القيام .وبعض أهل اللغة يفرقون بني اجللوس والقعود ،من حيث أن القعون يكون من القيام،
واجللوس من الضجعة والنوم ومن السجود .هلذا يقال :قواعد البيت ،وال يقال :جوالسه ويقال أيضا
فالن جليس امللك ،وال يقال قعيده ،ويقال أيضا ملن كان قائما :اقعد ،وملن كان انئما أو ساجدا:

20
احلاجة سعاد زرزور ،فقه العبادات على املذهب احلنبلي ،اجلزء األول ،ص 392-393
ّ
21عبد هللا بن حممد بن أمحد الطيار ،وبل الغَمام ِة يف َشرِح عم َدةِ ِ
الف ْق ِه البْ ِن قُ َد َامة ،اجلزء الثاين (الطبعة األوىل،
ْ ُْ
ََ ُ َ َ
الرايض اململكة العربية السعودية  -دار الوطن للنشر والتوزيع 1429 ،هـ  1432 -هـ) ص .113
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اجلس .وعلله البعض أبن القعود انتقال من علو إىل سفل وهلذا قيل ملن أصيب رجله :قعد ،واجللوس:
22

انتقال من سفل إىل علو ومنه مسيت جند جلسا الرتفاعها.
والقادة تطلق إىل عدة معان ،منها:
 .1البناء أصل أساسه ،واجلميع القواعد ،يقال :فالن يبِن على غري قاعدة :أي على غري أساس ،قال
ِ 23
اَّلل تعاىلَ :وإِ ْذ يـَ ْرفَ ُع إِبْر ِاه ُيم الْ َقواعِ َد ِم َن الْبَـْيت.
ّ
24

.2

.1
.2
.3

قال الزجاج :القواعد واحدهتا قاعدة وهي كاألساس واألس للبنيان.
25
(والْ َق َواعِ ُد ِم َن النِّ َس ِاء َّ
الالِِت َال
القواعد :مجع قاعد وهي املرأة الكبرية املسنة ،ومنه قوله تعلىَ :
26
ِ
احا).
يـَْر ُجو َن ن َك ً
أما معن القاعدة يف االصطالح فعرفها بعض العلماء مبا يلي:
27
األمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثرية يفهم أحكامها منها.
28
قضية كلية من حيث اشتماهلا ابلقوة على أحكام جزئيات موضوعها.
29
هي القضااي الكلية الِت تعرف ابلنظر فيها قضااي جزئية.

 22أيوب بن موسى احلسيِن القرميى الكفوي أبو البقاء احلنفي ،الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية
اجلزء األول ،ص .728
 23نشوان بن سعيد احلمريى اليمِن ،مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم اجلزء الثامن (الطبعة األوىل،
بريوت – لبنان؛ دار الفكر املعاصر1420 .هـ 1999 -م) ص .5566
24إبراهيم بن السري بن سهل ،أبو إسحاق الزجاج ،معاين القرآن وإعرابه ،اجلزء األول (الطبعة األوىل ،بريوت
 عامل الكتب 1408 ،هـ  1988 -م) .20825حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى ،لسان العرب،
اجلزء الثالث (الطبعة الثالثة ،بريوت  -دار صادر  1414هـ) ص .358
26سورة النور.61 :
27اتج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ،األشباه والنظائر ،اجلزء األول (الطبعة األوىل ،دار الكتب
العلمية1411 ،هـ 1991 -م) ص .11
28أيوب بن موسى احلسيِن القرميي الكفوي ،أبو البقاء احلنفي .الكليات معجم يف املصطلحات والفروق
اللغوية اجلزء األول ،ص .728
 29سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف الصرصري ،أبو الربيع ،جنم الدين ،شرح خمتصر الروضة ،اجلزء
األول (الطبعة األوىل ،مؤسسة الرسالة 1407 ،هـ  1987 -م) ص .120
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 .4هي قضية كلية منطبقة على مجيع جزئياهتا.

30

فهذه التعريفات كلها ختتلف يف عبارهتا ولفظها ولكن تشري اىل معنا واحد وهي حكم كلي أو
قضية كلية تفهم منها أحكام جزئيات الِت تندرج حتت موضوعها وتطبيقها عليها .ولكن عرف بعض
الفقهاء أبن القاعدة حكم أعليب ليس كليا .كما هو املذكور يف تذهيب الفروق :ومعلوم أن أكثر قواعد
31
الفقه أغلبية.
وأما الفقهية فهي نسبة إىل الفقه وهي يف اللغة العلم ابلشيء والفهم له 32.ويف االصطالح هو
33
العلم ابألحكام الشرعية العملية املكتسبة من أدللتها التفصيلية.
تنقسم القواعد الفقهية من حيث الشمول واالتساع إىل ثالثة أقسام:
أ .القواعد الكلية الكربى وهي القواعد ذوات الشمول والعام ،وهي القواعد الداخلة يف مجيع أبواب
الفقه أو غالبها ،وهي القواعد الستة وهي:
 .1قاعدة األمور مبقاصدها.
 .2قاعدة اليقني اليزول ابلشك.
 .3قاعدة املشقة جتلب التيسري.

 .4قاعدة الضرر يزال.
 .5قاعدة العادة حمكمة.
 .6قاعدة إمهال الكالم أوىل من إمهاهلا.
ب .القواعد الصغرى هي القواعد غري الكربى وأضيق جماال منها وإن كانت ذوات الشمول ،وهي نوعان:
 .1القواعد الداخلة يف أبواب فقهية كثرية مع عدم اختصاصها بباب فقهي معني ،ولكن
أقل مشوال واتساعا من القواعد الكربى.
30علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين ،كتاب التعريفات ،اجلزء األول (الطبعة األوىل ،لبنان  -دار
الكتب العلمية بريوت1403 ،هـ 1983-م) ص .171
 31أبو العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري ابلقرايف ،الفروق = أنوار الربوق
يف أنواء الفروق ،اجلزء األول (بدون طبعة وبدون اتريخ) ص 36
 32حممد بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى ،لسان العرب،
اجلزء الثالث عشر ،ص .522
ص 166

33حممد عميم اإلحسان اجملددي الربكِت ،التعريفات الفقهية ،اجلزء األول (الطبعة األوىل ،دار الكتب العلمية)
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 .2القواعد املتفرعة عن القواعد الكربى لكوهنا خمتصة اببواب معينة من أبواب الفقه.
ت .القواعد اخلاصة وهي القواعد املختصة أببواب فقهية معينة.

معىن القاعدة األصل بقاء ما كان على ما كان

القاعدة األصل بقاء ما كان على ما كان هي القاعدة املتفرعة و تندرج حتت القاعدة الكربى
وهي اليقني ال يزول ابلشك ،بقاء ما كان على ما كان؛ هذه القاعدة تندرج حتت القعدة الكربى اليقني
ال يزول ابلشك ،وأما املعن فلها معنيان إفرادي وإمجايل.
أوالً :املعن اإلفرادي يتكون من لفظني لفظ (بقاء ماكان) أي ثبوت األمر يف الزمان احلاضر ،ولفظ (على
ما كان) أي على ما ثبت عليها يف الزمان املاضي .اثنياً :املعن اإلمجايل :أن الشيئ إذا ثبت على حال
من األحوال يف زمان ما ،فإنه حيكم ببقائه ودوام ثبوته يف الزمان التايل ،حىت أيِت املغري املعترب شرعا فيؤخذ
مبقتضاه حينئذ 34،وعالقة هذه القاعدة ابلقاعدة الكربى هي إن القاعدة أفادت أن بقاء الشيء على
حالته الِت ثبت عليها أمر متيقن ،وتغريه بعد ثبوته امر مشكوك فيه ،فنأخذ ابملتيقن وهو البقاء ،ونرتك
35
املشكوك فيه وهو التغري ،وهذا ما تفيد القاعدة الكربى.
حكم صوم فيمن أفطر ظنا غروب الشمس مث تبني بعد ذلك خالفه عند املذاهب األربعة

فالكالم ههنا آراء علماء املذاهب األربعة فهم الذين قالوا ببطالن الصوم فيمن أفطر ظنا غروب
الشمس مث تبني خالفه بعد ذلك مع أدلتهم ،مبا يلي:
 -1عند احلنفية :أنه عليه القضاء كما قال ابن جنيم املصري :وكذا لو تسحر وهو يظن بقاء الليل فبان
خالفه أو أفطر ظاان زوال اليوم فبان خالفه وجب اإلمساك قضاء حلق الوقت ابلقدر املمكن أو نفيا
للتهمة ووجب القضاء أيضا؛ ألنه حق مضمون ابملثل كما يف املريض واملسافر وال كفارة يف هاتني أيضا؛
ألن اجلناية قاصرة وهي جناية عدم التثبيت إىل أن يستيقن ال جناية اإلفطار؛ ألنه مل يقصد وهلذا صرحوا
بعدم اإلمث عليه كما قالوا يف القتل اخلطإ ال إمث فيه واملراد إمث القتل وصرح أبن فيه إمث ترك العزمية واملبالغة
يف التثبيت حال ة الرمي كذا يف فتح القدير أراد ابلظن يف قوله ظنه ليال الرتدد يف بقاء الليل وعدمه سواء
ترجح عنده شيء أو ال فيدخل الشك فإن احلكم فيه لو ظهر طلوع الفجر عدم وجوب الكفارة كما لو
ظن واألفضل له أن يتسحر مع الشك وأراد بقوله والفجر طالع تيقن الطلوع ملا يف الفتاوى الظهريية ولو
34مسلم بن حممد بن ماجد الدوسري ،املمتع يف القواعد الفقهية ،ص.124
35

مسلم بن حممد بن ماجد الدوسري ،املمتع يف القواعد الفقهية ،ص.125
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شك يف ليلة مقمرة أو متغيمة يف طلوع الفجر يدع األكل والشرب لقوله  -عليه الصالة والسالم « -دع
ما يريبك إىل ما ال يريبك» ولو غلب على ظنه أنه أكل بعد طلوع الفجر ال قضاء عليه ما مل خيربه رجل
عدل يف أشهر الرواايت وذكر البقايل يف كتاب الصالة إذا غلب على ظنه أنه أحدث فال وضوء عليه.
وقيد بقوله والفجر طالع؛ ألنه لو ظن أو شك فتسحر مث مل يتبني له شيء مل يفسد ،صومه؛ ألن األصل
بقاء الليل فال خيرج ابلشك وقوله ليال ليس بقيد؛ ألنه لو ظن الطلوع وأكل مع ذلك مث تبني صحة ظنه
فعليه القضاء وال كفارة؛ ألنه بن األمر على األصل فلم تكمل اجلناية فلو قال ظنه ليال أو هنارا لكان
أوىل وليس له أن أيكل؛ ألن غلبة الظن تعمل عمل اليقني وإن أكل ومل يتبني له شيء قيل يقضيه احتياطا
وصححه يف غاية البيان انقال عن التحفة وعلى ظاهر الرواية قيل ال قضاء عليه وصححه يف اإليضاح؛
ألن اليقني ال يزال إال مبثله والليل أصل اثبت بيقني وللمحقق يف فتح القدير حبث فيه حسن حاصله أن
املتيقن به دخول الليل يف الوجود وأما احلكم ببقائه فهو ظِن؛ ألن القول ابالستصحاب واألمارة الِت
حبيث توجب عدم ظن بقاء الليل دليل ظِن فتعارض دليالن ظنيان يف قيام الليل وعدمه فيتهاتران فيعمل
ابألصل وهو الليل وْتامه فيه وأراد ابلظن يف قوله أو أفطر كذلك غلبة الظن؛ ألنه لو كان شاكا جتب
الكفارة كذا يف املستصفى ونقل يف شرح الطحاوي فيه اختالفا بني املشايخ وإن مل يتبني له شيء فعليه
القضاء ،ويف التبيني يف وجوب الكفارة روايتان وإن تبني أنه أكل قبل الغروب وجبت الكفارة وقيد بكونه
ظن وجود املبيح؛ ألنه لو ظن قيام احملرم كأن ظن أن الشمس مل تغرب فأكل فعليه القضاء والكفارة إذا
مل يتبني له شيء أو تبني أنه أكل قبل الغروب وإن تبني أنه أكل ابلليل فال شيء عليه يف مجيع ما ذكران
كذا يف التبيني ويف البدائع ما خيالفه ولفظه وإن كان غالب رأيه أهنا مل تغرب فال شك يف وجوب القضاء
36

عليه واختلف املشايخ يف وجوب الكفارة فقال بعضهم جتب وقال بعضهم ال جتب وهو الصحيح.
 -2عند امللكية :عليه القضاء،لو أفطر ذات يوم يف رمضان يف يوم غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت
الشمس يريد أنه قد اجتهد يف الوقت اجتهادا غلب على ظنه مغيب الشمس ،وهذا الذي يلزم الصائم
يف يوم الغيم أن جيتهد فيه فما مل يغلب على ظنه أن الشمس قد غابت مل جيز له الفطر فإن أفطر مع
الشك فعليه القضاء والكفارة؛ ألنه قد دخل يف الصوم ولزمه اإلمساك وحرم عليه األكل إال ابالجتهاد

 36زين الدين بن إبراهيم بن حممد ،املعروف اببن جنيم املصري ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،اجلزء الثاين
(الطبعة الثانية دار الكتاب اإلسالمي  ،بدون اتريخ النشر) ص .314
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وتيقن مغيب الشمس فإذا غلب على ظنه أن الشمس قد غابت حل له الفطر 37.والدليل ما رواه مالك
ٍ
ِ
ِِ
َن عُمر بْن ا ْخلَطَّ ِ
ضا َنِ .يف يـَ ْوٍم ِذي َغْي ٍم.
ات يـَ ْوم ِيف َرَم َ
اب أَفْطََر َذ َ
يف املوطإَ :ع ْن َزيْد بْ ِن أ ْ
َسلَ َمَ ،ع ْن أَخيه أ َّ َ َ َ
ِِ
ت الشَّمس .فَجاءه رجل ،فَـ َق َ ِ
ِ
ورأَى أَنَّه قَ ْد أَمسى ،و َغاب ِ
ال عُ َم ُر:
س.قَ َ
الَ :اي أَم َري الْ ُم ْؤمن َ
ني ،اطَّلَ َعت الش ْ
ََ ُ ْ َ َ َ
ْ ُ َ َُ َ ُ ٌ
َّم ُ
ِ
ال َحيَي ،قَ َ ِ
ِ
ك :ي ِر ُ ِ ِِ
اخلَطْ ِ
ب يَ ِسريٌ ،الْ َق َ
ب يَسريٌَ .وقَد ْ
ال َمال ٌ ُ
يما نـَُرىَ ،وهللاُ
ضاءُ ،ف َ
يد ب َق ْوله :ا ْخلَطْ ُ
ْ ُ
اجتَـ َه ْد َان ،قَ َ ْ َ
38
وم يـَ ْوماً َم َكانَهُ.
أ َْعلَ ُمَ .و ِخ َّفةَ َم ُؤونَتِ ِهَ ،ويَ َس َارتِِه .يـَ ُق ُ
صُ
ول :يَ ُ
 -3عند الشافعية :بطل صومه كما قال اخلطيب يف مغِن احملتاج :واالحتياط أن ال أيكل آخر النهار إال
بيقني) كأن يعاين الغروب ليأمن الغلط (وحيل) األكل آخره (ابالجتهاد) بورد أو غريه (يف األصح) كوقت
الصالة ،والثاين :ال ،إلمكان الصري إىل اليقني .أما بغري اجتهاد فال جيوز ولو بظن؛ ألن األصل بقاء
النهار ،وقياس اعتماد االجتهاد جواز اعتماد خرب العدل ابلغروب عن مشاهدة ،وإن قال يف البحر :إنه
ال جيوز الفطر به كالشهادة على هالل شوال فهو قياس ما قالوه يف القبلة والوقت واألذان (وجيوز إذا ظن
بقاء الليل) ابالجتهاد؛ ألن األصل بقاؤه (قلت :وكذا لو شك) فيه (وهللا أعلم) ملا ذكر ،ولو أخربه عدل
بطلوع الفجر لزمه اإلمساك (ولو أكل ابجتهاد أوال) أي أول النهار (أو آخرا) أي آخر النهار (وابن
الغلط بطل صومه) لت حققه خالف ما ظنه ،إذ ال عربة ابلظن البني خطؤه (أو بال ظن) كأن هجم وهو
جائز يف آخر الليل حرام يف آخر النهار (ومل ينب احلال صح إن وقع) األكل (يف أوله) ؛ ألن األصل بقاء
الليل (وبطل) إن وقع األكل (يف آخره) ؛ ألن األصل بقاء النهار .قال الشارح :وال مباالة ابلتسمح يف
هذا الكالم لظهور املعن املراد أي وهو أنه أدى اجتهاده إىل عدم طلوع الفجر فأكل ،أو إىل غروب
39
الشمس فأكل.
 -4عند احلنابلة :ال يصح صومه فعليه القضاء ،قال بن قدامة :أنه أكل خمتارا ذاكرا للصوم ،فأفطر ،كما
لو أكل يوم الشك ،وألنه جهل وقت الصيام فلم يعذر به ،كاجلهل أبول رمضان ،وألنه ميكن التحرز
منه ،فأشبه أكل العامد ،وفارق الناسى؛ فإنه ال ميكن التحرز منه وأما اخلرب ،فرواه األثرم ،أن عمر قال:

 37أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث ،املنتقى شرح املوطإ ،اجلزء الثاين (الطبعة األوىل،
مطبعة السعادة 1332 ،هـ) ص .63
38مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين ،املوطأ ،اجلزء الثالث (الطبعة األوىل ،مؤسسة
زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال اخلريية واإلنسانية 1425 ،هـ  2004 -م) ص .434
 39مشس الدين ،حممد بن أمحد اخلطيب الشربيِن ،مغِن احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ،اجلزء الثاين
(الطبعة ألوىل ،دار الكتب العلمية1415 ،هـ 1994 -م) ص .161
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الص ِّد ِيق ر ِ
ِ
من أكل فليقض يوما مكانه 40.ما رواه البخاري بسنده (عن أ ْ ِ ِ
ض َي َّ
َْ
اَّللُ
َمسَاءَ بْنت أَِيب بَ ْك ٍر ّ َ
ت الشَّم ِ
ِ
َّيب صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم يـوم َغي ٍمُ ،مثَّ طَلَع ِ
يل هلِِ َش ٍام :فَأ ُِم ُروا
َعْنـ ُه َما ،قَالَ ْ
ت :أَفْطَْرَان َعلَى َع ْهد النِ ِّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ
َ
سق َ
ْ ُ
ال :الَ ب َّد ِمن قَ ٍ
ال معمرَِ :مسع ِ
ض ْوا أ َْم الَ) 41.ورواه مالك يف
ض ِاء؟ قَ َ
ت ه َش ًاما الَ أ َْد ِري أَقَ َ
ُ ْ َ
ِابل َق َ
ضاء َوقَ َ َ ْ َ ٌ ْ ُ
ِ
اخلَطَّ ِ
َسلَ َمَ ،ع ْن أ َِخ ِيه أ َّ
اب
َن عُ َمَر بْ َن ْ
املوطأ أن عمر قال :اخلطب يسري .يعن خفة القضاءَ .ع ْن َزيْد بْ ِن أ ْ
ٍ
ٍ ِ
ِ
ال:
س .فَ َجاءَهُ َر ُج ٌل ،فَـ َق َ
ات يـَ ْوم ِيف َرَم َ
أَفْطََر َذ َ
ضا َنِ .يف يـَ ْوم ذي َغْي ٍمَ .وَرأَى أَنَّهُ قَ ْد أ َْم َسىَ ،و َغابَت الش ْ
َّم ُ
ِ
اخلَطْ ِ
ِِ
ِ
ِ
يد
ال َْحي ََي ،قَ َ
اجتَـ َه ْد َان ،قَ َ
س.قَ َ
ال َمالِ ٌ
ك :يُِر ُ
َاي أَم َري الْ ُم ْؤمن َ
ب يَسريٌَ .وقَد ْ
ني ،اطَّلَ َعت الش ْ
ال عُ َم ُرُ ْ :
َّم ُ
42
ِ
وم يـَ ْوماً َم َكانَهُ.
بَِق ْولِِهْ :
يما نـَُرىَ ،وهللاُ أ َْعلَ ُمَ .و ِخ َّفةَ َم ُؤونَتِ ِهَ ،ويَ َس َارتِِه .يـَ ُق ُ
ب يَ ِسريٌ ،الْ َق َ
صُ
ول :يَ ُ
ضاءُ ،ف َ
اخلَطْ ُ
مث قال ابن قدامة يف كتابه املغِن :وإن أكل يظن أن الفجر مل يطلع ،وقد كان طلع ،أو أفطر يظن أن
الشمس قد غابت ،ومل تغب ،فعليه القضاء .ألنه أكل خمتارا ،ذاكرا للصوم ،فأفطر ،كما لو أكل يوم
الشك ،وألنه جهل ب وقت الصيام ،فلم يعذر به ،كاجلهل أبول رمضان ،وألنه ميكن التحرز منه ،فأشبه
43
أكل العامد ،وفارق الناسي ،فإنه ال ميكن التحرز منه.
وأدلة هؤالء الذين قالوا ببطالن الصوم فيمن أفطر ظنا غروب الشمس فبان خالفه بعد ذلك ،مبا يلي:
الص ِّد ِيق ر ِ
ِ
 .1ما رواه البخاري بسند (عن أ ْ ِ ِ
ت :أَفْطَْرَان َعلَى َع ْه ِد
ض َي َّ
اَّللُ َعْنـ ُه َما ،قَالَ ْ
َْ
َمسَاءَ بْنت أَِيب بَ ْك ٍر ّ َ
ت الشَّمس قِ ِِ
َّيب صلَّى هللا علَي ِه وسلَّم يـوم غَي ٍمُ ،مثَّ طَلَع ِ
ال :الَ بُ َّد ِم ْن
ض ِاء؟ قَ َ
يل هل َش ٍام :فَأ ُِم ُروا ِابل َق َ
النِ ِّ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ
َ
ْ ُ َ
44
قَ ٍ
ال معمرَِ :مسع ِ
ض ْوا أ َْم الَ).
ت ه َش ًاما الَ أ َْد ِري أَقَ َ
َ
ضاء َوقَ َ َ ْ َ ٌ ْ ُ
ِ
اخلَطَّ ِ
َسلَ َمَ ،ع ْن أ َِخ ِيه أ َّ
ات يـَ ْوٍم ِيف
َن عُ َمَر بْ َن ْ
 .2ورواه مالك يف املوطأ بسنده َ
اب أَفْطََر ذَ َ
(ع ْن َزيْد بْ ِن أ ْ
ٍ ِ
ِ
الَ :اي أ َِم َري
س .فَ َجاءَهُ َر ُج ٌل ،فَـ َق َ
َرَم َ
ضا َنِ .يف يـَ ْوم ذي غَْي ٍمَ .وَرأَى أَنَّهُ قَ ْد أ َْم َسىَ ،وغَابَت الش ْ
َّم ُ
ِ
ال عمر :ا ْخلَطْ ِ
ِِ
ِ
يد
ال َْحي ََي ،قَ َ
اجتَـ َه ْد َان ،قَ َ
ال َمالِ ٌ
ك :يُِر ُ
الْ ُم ْؤمن َ
ب يَسريٌَ .وقَد ْ
ني ،اطَّلَ َعت الش ْ
ُ
س.قَ َ ُ َ ُ
َّم ُ
 40مشس الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة املقدسي ،الشرح الكبيار ،اجلزء السابع
(الطبعة األوىل ،القاهرة مجهورية مصر العربيةهجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن 1415 ،هـ  1995 -م)ص
.440
41حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ،صحيح البخاري ،اجلزء الثالث ،ص .36
42مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين ،املوطأ ،اجلزء الثالث ،ص .434
 43أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة ،املغِن ،اجلزء الثالث (دون الطبعة والتاريخ،
مكتبة القاهرة) ص .147
44حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم وسننه وأايمه ،صحيح البخاري ،اجلزء الثالث ،ص .36
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ِ
بَِق ْولِِهْ :
يما نـَُرىَ ،وهللاُ أ َْعلَ ُمَ .و ِخ َّفةَ َم ُؤونَتِ ِهَ ،ويَ َس َارتِِه .يـَ ُق ُ
وم يـَ ْوماً
ب يَ ِسريٌ ،الْ َق َ
صُ
ول :يَ ُ
ضاءُ ،ف َ
اخلَطْ ُ
45
َم َكانَهُ).
 .3القاعدة األصل بقاء ما كان على ما كان ،أي بقاء النهار ،فالعربة هي بقاء النهار يف هذه املسألة.
حكم صيام فيمن أفطر ظنا غروب الشمس مث تبني بعد ذلك خالفه عند شيخ اإلسالم ابن تيمية
فالكالم هاهنا فيمن قال بصحة الصوم فيمن أفطر غروب الشمس مث تبني خالفه بعد ذلك وهو
مذهب إسحاق ورواية عن أمحد وداود وابن حزم وعزاه إىل مجهور السلف ،وبه قال املزين من الشافعية،
وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية .قال شيخ اإلسالم ابن تيمية إجابةً للفريق األول ،بقوله هذا أن
الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع انسيا أو خمطئا فال قضاء عليه وهو قول طائفة من السلف واخللف،
ومنهم من يفطر الناسي واملخطئ كمالك وقال أبو حنيفة :هذا هو القياس لكن خالفه حلديث أيب هريرة
يف الناسي ومنهم من قال ال يفطر الناسي ويفطر املخطئ وهو قول أيب حنيفة والشافعي وأمحد فأبو
حنيفة جعل الناسي موضع استحسان وأما أصحاب الشافعي وأمحد فقالوا النسيان ال يفطر ألنه ال ميكن
اال حرتاز منه خبالف اخلطأ فإنه ميكنه أن ال يفطر حىت يتيقن غروب الشمس وأن ميسك إذا شك يف
طلوع الفجر .وهذا التفريق ضعيف واألمر ابلعكس .فإن السنة للصائم أن يعجل الفطر ويؤخر السحور
ومع الغيم املطبق ال ميكن اليقني الذي ال يقبل الشك إال بعد أن يذهب وقت طويل جدا يفوت مع
املغرب ،ويفوت معه تعجيل الفطور واملصلي مأمور بصالة املغرب وتعجيلها فإذا غلب على ظنه غروب
الشمس أمر بتأخري املغرب إىل حد اليقني فرمبا يؤخرها حىت يغيب الشفق وهو ال يستيقن غروب الشمس
وقد جاء عن إبراهيم النخعي وغريه من السلف وهو مذهب أيب حنيفة أهنم كانوا يستحبون يف الغيم أتخري
املغرب وتعجيل العشاء وأتخري الظهر وتقدمي العصر وقد نص على ذلك أمحد وغريه وقد علل ذلك بعض
أصحابه ابالحتياط لدخول الوقت وليس كذلك؛ فإن هذا خالف االحتياط يف وقت العصر والعشاء
وإمنا سن ذلك ألن هاتني الصالتني جيمع بينهما العذر وحال الغيم حال عذر فأخرت األوىل من صالِت
اجلمع وقدمت الثانية ملصلحتني .إحدامها التخفيف عن الناس حىت يصلوها مرة واحدة ألجل خوف
املطر كاجلمع بينهما مع املطر .والثانية أن يتيقن دخول وقت املغرب وكذلك جيمع بني الظهر والعصر
على أظهر القولني وهو إحدى الروايتني عن أمحد وجيمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة
45مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين ،املوطأ ،اجلزء الثالث ،ص .434
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وحنو ذلك يف أظهر قويل العلماء وهو قول مالك وأظهر القولني يف مذهب أمحد ،الثاين أن اخلطأ يف
تقدمي العصر والعشاء أوىل من اخلطأ يف تقدمي الظهر واملغرب فإن فعل هاتني قبل الوقت ال جيوز حبال
خبالف تينك فإنه جيوز فعلهما يف وقت الظهر واملغرب ألن ذلك وقت هلما حال العذر وحال االشتباه
حال عذر فكان اجلمع بني الصالتني مع االشتباه أوىل من الصالة مع الشك .وهذا فيه ما ذكره أصحاب
املأخذ األول من االحتياط؛ لكنه احتياط مع تيقن الصالة يف الوقت املشرتك أال ترى أن الفجر مل يذكروا
فيها هذ ا االستحباب وال يف العشاء والعصر ولو كان لعلم خوف الصالة قبل الوقت لطرد هذا يف الفجر
مث يطرد يف العصر والعشاء .وقد جاء احلديث عن النيب صلى هللا عليه وسلم ابلتبكري ابلعصر يف يوم الغيم
فقال ( :بكروا ابلصالة يف يوم الغيم فإنه من ترك صالة العصر فقد حبط عمله) .فإن قيل .فإذا كان
يستحب أن يؤخر املغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور قيل :إمنا يستحب أتخريها مع تقدمي العشاء
حبيث يصليهما قبل مغيب الشفق فأما أتخريها إىل أن خياف مغيب الشفق فال يستحب وال يستحب
أتخري الفطور إىل هذه الغاية .وهلذا كان اجلمع املشروع مع املطر هو مجع التقدمي يف وقت ،املغرب وال
يستحب أن يؤخر ابلناس املغرب إىل مغيب الشفق بل هذا حرج عظيم على الناس وإمنا شرع اجلمع لئال
حيرج املسلمون .وأيضا فليس التأخري والتقدمي املستحب أن يفعلهما مقرتنتني؛ بل أن يؤخر الظهر ويقدم
العصر ولو كان بينهما فصل يف الزمان .وكذلك يف املغرب والعشاء حبيث يصلون الواحدة وينتظرون
األخرى ال حيتاجون إىل ذهاب إىل البيوت مث رجوع وكذلك جواز اجلمع ال يشرتط له املواالة يف أصح
القولني كما قد ذكرانه يف غري هذا املوضع .وأيضا فقد ثبت يف صحيح البخاري عن (أمساء بنت أيب بكر
قالت :أفطران يوما من رمضان يف غيم على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مث طلعت الشمس)،
وهذا يدل على شيئني :على أنه ال يستحب مع الغيم التأخري إىل أن يتيقن الغروب؛ فإهنم مل يفعلوا ذلك
ومل أيمرهم به النيب صلى هللا عليه وسلم والصحابة مع نبيهم أعلم وأطوع هلل ولرسوله ممن جاء بعدهم.
والثا ين ال جيب القضاء فإن النيب صلى هللا عليه وسلم لو أمرهم ابلقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم فلما
مل ينقل ذلك دل على إنه مل أيمرهم به .فإن قيل :فقد قيل هلشام بن عروة :أمروا ابلقضاء؟ قال :أو بد
من القضاء ،قيل :هشام قال ذلك برأيه مل يرو ذلك يف احلديث ويدل على أنه مل يكن عنده بذلك علم:
أن معمرا روى عنه قال :مسعت هشاما قال :ال أدري أقضوا أم ال؟ ذكر هذا وهذا عنه البخاري واحلديث
رواه عن أمه فاطمة بنت املنذر عن أمساء .وقد نقل هشام عن أبيه عروة أهنم مل يؤمروا ابلقضاء وعروة
أعلم من ابنه وهذا قول إسحاق بن راهويه  -وهو قرين أمحد بن حنبل ويوافقه يف املذهب :أصوله وفروعه
وقوهلما كثريا ما جيمع بينه .والكوسج سأل مسائله ألمحد وإسحاق وكذلك حرب الكرماين سأل مسائله
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ألمحد وإسحاق وكذلك غريمها؛ وهلذا جيمع الرتمذي قول أمحد وإسحاق فإنه روى قوهلما من مسائل
الكوسج .وكذلك أبو زرعة وأبو حامت وابن قتيبة وغري هؤالء من أئمة السلف والسنة واحلديث وكانوا
يتفقهون على مذهب أمحد وإسحاق يقدمون قوهلما على أقوال غريمها وأئمة احلديث كالبخاري ومسلم
والرتمذي والنسائي وغريهم هم أيضا من أتباعهما وممن أيخذ العلم والفقه عنهما وداود من أصحاب
إسحاق .وقد كان أمحد بن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول :أان أسأل عن إسحاق؟ إسحاق يسأل
عِن والشافعي وأمحد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وحممد بن نصر املروزي وداود بن علي وحنو
هؤالء كلهم فقهاء احلديث رضي هللا عنهم أمجعني .وأيضا فإن هللا قال يف كتابه (وكلوا واشربوا حىت يتبني
لكم اخليط األبيض من اخليط األسود من الفجر) ،وهذه اآلية مع األحاديث الثابتة عن النيب صلى هللا
عليه وسلم تبني أنه مأمور ابألكل إىل أن يظهر الفجر فهو مع الشك يف طلوعه مأمور ابألكل كما قد
بسط يف موضعه.46
تطبيق القاعدة يف املسألة
أما إذا نظران إىل القاعدة األصل بقاء ما كان على ماكان فصوم من أفطر ابلظن على غروب
الشمس يبطل فعليه القضاء إن كان الصوم صوم رمضان ،إلنه حيكم ببقاء النهار وهو اليقني أما الظن
فهو أمر مشكوك فيه وميكن له االختيار والتحرز منه ،كما قال اجلمهور.
فمن مث بعد أن يذكر الباحث اختالف العلماء ،فالراجح هو ما قال الفريق الثاين وهو اختيار
شيخ اإلسالم ابن تيمية ،لألسباب التالية:
47
 .1لقوله تعاىل (ولَيس علَي ُكم جنَ ِ
ت قُـلُوبُ ُك ْم).
َخطَ ُامت بِِه َولَكِن َّما تَـ َع َّم َد ْ
يما أ ْ
َْ َ َْ ْ ُ ٌ
اح ف َ
48
ِ
ِ
َخطَا َان.9
 .2وقوله تعاىل ( َربـَّنَا الَ تُـ َؤاخ ْذ َان إِن نَّسينَا أ َْو أ ْ
الص ِّد ِيق ر ِ
ِ
 .3لقول النيب صلى هللا عليه وسلم ما رواه البخاري بسنده (عن أ ْ ِ ِ
ض َي
َْ
َمسَاءَ بْنت أَِيب بَ ْك ٍر ّ َ
ِ
ِ
ِ
س،
َّ
اَّللُ َعْنـ ُه َما ،قَالَ ْ
َّيب َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يـَ ْوَم غَْي ٍمُ ،مثَّ طَلَ َعت الش ْ
َّم ُ
ت :أَفْطَْرَان َعلَى َع ْهد النِ ِّ
ال :الَ ب َّد ِمن قَ ٍ
قِيل هلِِش ٍام :فَأ ُِمروا ِابل َق ِ
ال معمرَِ :مسع ِ
ض ْوا أ َْم
َ َ
ت ه َش ًاما الَ أ َْد ِري أَقَ َ
ضاء؟ قَ َ ُ ْ َ
َ
ضاء َوقَ َ َ ْ َ ٌ ْ ُ
ُ
 46تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ،جمموع الفتاوى ،اجلزء اخلامس والعشرون (دون
الطبعة ،املدينة النبوية ،اململكة العربية السعودية  -جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1416 ،هـ1995/م)
ص .227
 47سورة األحزاب :األية .5
 48سورة البقرة :األية .286
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الَ) 49.فحديث أمساء ال حيفظ فيه إثبات القضاء وال نفيه ،وأما كالم هشام فقاله برأيه ،ويدل

فتحصل أهنم مل يؤمروا ابلقضاء ،ولو كان عليهم قضاء حلفظ ،فلما مل حيفظ
عليه سؤال معمر له.
َّ
50
عن النيب صلى هللا عليه وسلم فاألصل براءة الذمة ،وعدم القضاء.
هذا هو أصح األقوال ملوافقة الدليل ولكن اخلروج من اخلالف أحوط إن أمكن ذلك ،هو أن
يقضي يوم الذي أفطر فيه على الظن.
اخلامتة

ِ
ين
ملا كان الصوم من أعظم العبادة الذي فرض هللا تعاىل على هذه األمة بقوله تعاىل ( َاي أَيـُّ َها الَّذ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين ِم ْن قَـْبلِ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَـتَّـ ُقو َن) 51،والصوم ركن من أركان
ب َعلَْي ُك ُم ّ
الصيَ ُ
ب َعلَى الَّذ َ
ام َك َما ُكت َ
َآمنُوا ُكت َ
اإلسالم لقول النيب صلى هللا عليه وسلم ما رواه اإلمام البخاري يف صحيحه بسنده (ع ِن اب ِن عمر ،ر ِ
ض َي
َ ْ ُ ََ َ
ال َر ُسول هللا " :بُِِن ا ِإل ْسالَ ُم َعلَى َخَْ ٍ
اَّللُ َوأ َّ
ول
َن ُحمَ َّم ًدا َر ُس ُ
ال :قَ َ
اَّللُ َعْنـ ُه َما قَ َ
سَ :ش َه َادةِ أَ ْن الَ إِلَهَ إِالَّ َّ
َّ
َ
الزَكاةِ ،واحل ِج ،و ِ
ِ
اَّللِ ،وإِقَ ِام َّ ِ
ضا َن) 52،والدليل على فرضية الصوم كثري .الصوم هو
ص ْوم َرَم َ
الصالَةَ ،وإِيتَاء َّ َ َ ّ َ َ
َّ َ
سبب من أسباب التقوى و عالمة من عالمات اإلميان ،ملا فيه امتثال أمر هللا واجتناب ما هناه عنه،
والصائم ترك كل م يبطل الصوم من األكل والشرب واجلماع ،وفيه تسوية بني األغنياء واملساكني ،بني
األغنياء والضعفاء.
الصوم حق من حقوق هللا على هذه األمة فال بد من حفظه واهتمام به وأدائه حق األداء من
األحكام املتعلقة به ،وأن يف الصوم أموراً الِت وجبت على املسلم أن يعرفها حىت جيتنب منها إن كانت
منهياً عنها وأن يؤدي إن كانت فرضاً ،وكذلك يف الصوم أمور اتفق عليها العلماء وأمور اختلف فيها
العلماء ،وإن كانت األمور متفقة عليها فعلينا أن نعمل هبا بدون السؤال ،أما إن كانت من األمور املختلفة

 49حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم وسننه وأايمه ،صحيح البخاري ،اجلزء الثالث ،ص .37
 50أبو مالك كمال بن السيد سامل ،صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب األئمة ،اجلزء الثاين (دون
الطبعة ،القاهرة ،مصر  -املكتبة التوفيقية 2003 ،م) ص .104
 51سورة البقرة :األية .183
 52حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم وسننه وأايمه ،صحيح البخاري ،اجلزء التاسع ،ص .11
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فيها العلماء فموقفنا يف ذلك األمور الرجوع إىل الكتاب والسنة لقول هللا تعاىل( :فَإِ ْن تَـنَ َاز ْعتُ ْم ِيف َش ْي ٍء

فَـ ُردوه إىل هللا والرسول إن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم الألخر) 53.مثاله مسألتنا هذه.
فحكم الصوم عند اجلمهور فيمن أفطر ظنا غروب الشمس مث تبني خالفه فصومه ابطل فعليه
َمساء بِْن ِ
ت أَِيب بَ ْك ٍر
القضاء ،أبدلة عندهم ،منها ما رواه البخاري بسنده ما رواه البخاري بسند َ
(ع ْن أ َْ َ
ِ
ِ
ِ
الص ِّد ِيق ر ِ
ِ
س
ض َي َّ
اَّللُ َعْنـ ُه َما ،قَالَ ْ
َّيب َ
صلَّى هللاُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يـَ ْوَم َغْي ٍمُ ،مثَّ طَلَ َعت الش ْ
ّ َ
َّم ُ
ت :أَفْطَْرَان َعلَى َع ْهد النِ ِّ
54
ال :الَ ب َّد ِمن قَ ٍ
قِيل هلِِش ٍام :فَأ ُِمروا ِابل َق ِ
ال معمرَِ :مسع ِ
ض ْوا أ َْم الَ).
َ َ
ت ه َش ًاما الَ أ َْد ِري أَقَ َ
ضاء؟ قَ َ ُ ْ َ
َ
ضاء َوقَ َ َ ْ َ ٌ ْ ُ
ُ
ورأى اجلمهور وجوب القضاء ما قاله هشام ملا سئل :ال بد من قضاء ،واجلمهور يدخل هذه امليألة حتت
القاعدة األصل بقاء ما كان على ما كان .خبالف شيخ اإلسالم ابن تيمية ،أما عنده فصومه صحيح فال
عليه القضاء ،أبدلة عنده منها احلديث السابق ورأى عدم وجوب القضاء لقول معمر مسعت هشام
الأدري أقضوا أم ال ،وقال الشيخ للحديث السابق :ال جيب القضاء فإن النيب صلى هللا عليه وسلم لو
أمرهم ابلقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم فلما مل ينقل ذلك ،دل على إنه مل أيمرهم به ،ويفهم منكالم
شيخ اإلسالم ابن تيمة أن هذه املسألة خرجت أي ال تدخل حتت القاعدة األصل بقاء ما كان على ما
كان .ويرى الباحث أن الثاين هو األرجح كما سبق ولكن كما قلنا أن اخلروج من اخلالف أحوط إن
أمكن ذلك ،أي أن يقضي يوما الذي أفطر فيه على الظن.
فهرس املصادر
‘Izzuddīn, Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ṡalāḥ ibn Muḥammad al-Ḥusnā Abū Ibrāhīm.
Subulussalām. t.cet; Dār al-Ḥadīṣ, t.t.
Abū al-Qāsim, Ismā’īl ibn ‘Abbād ibn al-Abbās. Al-Muḥīṭ fī Al-Lugah. Vol. II . t.cet.
Al-‘Ainī, Abū Muḥammad Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Mūsā ibn Aḥmad ibn Ḥusain AlGaitānī Al-Ḥanafī Badru Al-Dīn. Al-Bināyah Syaraḥ Al-Hidāyah. Vol. IV
cet;I, Bairūt: Dār Al Kutub Al-Ilmiyyah, 2000.
Al-Būkhārī al- Ju’fī, Abdullāh Muḥammad ibn ‘Ismāīl ibn Ibrāhīm ibn Bardizbah.
Ṡaḥiḥ al-Bukhārī. t. tempat; Dār Ṭuruq al-Najāh, 1422H.
Al-Burkatī, Muḥammad ‘Amīm al-Ihsān al-Mujaddadī. Al-Ta’rīfāt al-Fiqhiyyah. Vol.
I, cet.I; Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.
Al-Dausarī, Muslim ibn Muḥammad ibn Mājid. Al-Mumti’ fi Qawā’id Al-Fiqhiyyah.
Cet;I Riyāḍ: Dār al-Zadnī, 2007.

 53سورة النساء :األية .59
54حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم وسننه وأايمه ،صحيح البخاري ،اجلزء الثالث ،ص .36
 280شندري ,حممد إحسان ,أيب هندري ,قاعدة ما كان على ماكان...

 مجلة الدراسات اإلسالمية:البصيرة
AL-BASHIRAH: JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Vol. 2 No. 2 (2020): 262-282
ISSN: 2807-2170
Website: https://journal.stiba.ac.id
Al-Ḥanafī, Ayyūb ibn Mūsā al-Ḥusainī al-Quramī al-Kufawī Abū al-Baqā’. alKulliyāt Mu’jam Fī al-Muṣṭalaḥāt wa al-Furūq al-Lugawiyyah. Vol.I, Bairūt:
Muassasah al-Risālah. t.t.
Al-Jurjānī, ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Alī al-Zain al-Syarīf. Kitāb al-Ta’rīfāt. Vol.I,
cet.I; Lubnān, Dār al-Kutub al-Ilmiyyah 1983.
Al-Madanī, Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn ‘Āmir al-Aṣbaḥī. Al-Muwaṭṭa’. Vol.III,
cet.I; Muassasah Zāyid ibn Sulṭān Ālu Nahyān li A’māl al-Khairiyyah wa alInsāniyyah, 2004.
Al-Mahdawī, Abū al-Ṭāhir Ibrāhīm Abdu al-Ṡamad ibn Basyīr al-Tanūkhī. AlBayyinah ‘Alā Mabādi’ Al-Taujīh. Vol. II cet; I, Bairūt: Dār ibn Ḥazm, 2007.
Al-Maqdisī Syamsuddīn Abū al-Farj Abdirramān ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn
Qudāmah. Syarh al-Kibyār. Vol. IV, cet.I; al-Qāhirah, 1995.
Al-Maqdisī, Abū Muḥammad Muwaffaquddīn Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad
ibn Qudāmah. Al-Mugnī. Vol. III, t.cet; Maktabah al-Qāhirah. t,th.
Al-Qarāfī, Abū a-Abbās Syihābuddīn Aḥmad ibn Idrīs ibn Abdirraḥmān al-Mālikī.
Anwār al-Burūq fī Anwā al-Furūq. Vol. I, t.t; t.th.
Al-Subkī, Tājuddīn Abdul Wahhāb ibn Taqyuddīn. Isybāh wa al-Nażāir. Vol. I, cet.I;
Dār al Kutub al-Ilmiyah 1411H.
Al-Syarbīnī, Syamsuddīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Khaṭīb al-Syarbīnī. al-Iqnā’ fī
Ḥalli Alfāż Abī Syujā’. Vol. I, t.cet; Bairūt; Dār al-Fikr.
Al-Uṣaimīn, Muḥammad ibn Ṡāleh. Syarah al-Arbā’in al- Nawāwī. Cet;I Al Qāhirah:
Dār al-Ittibā’. 2014.
Al-Yamanī, Nisywān ibn Sa’īd al-Ḥumairī. Syamsul ‘Ulūm wa Dawāu Kalām al‘Arab min al-Kalūm. Vol.II, cet. Il; Bairūt: Dār al-Fikr al-Mu’āṡir, 1999.
Al-Zujāj, Ibrāhīm ibn al-Sarī ibn Sahal Abū Isḥāq. Ma’anī al-Qur’ān wa I’rābuhu.
Vol.I, cet.I; Bairūt: ‘Ālam al-Kutub, 1988.
Burhānuddīn, Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn “Abdillāh ibn Muḥammad ibn Mufliḥ Abū
Isḥāq. Al-Mubdi’ fī Syarh al-Muqni’. Vol. III, cet;I, Bairūt: Dār al-Kutub alIlmiyyah 1997.
Ibn Manżūr, Muḥammad ibn Mukarram ibn ‘Alī Abū al-Fadl. Lisān al-Arab. Vol. III,
cet.III; Bairūt: Dār Ṣādir 1414H.
Ibn Nujaim al-Miṡrī, Zainuddīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad. Al-Baḥr al-Rāiq Syarh
Kanz al-Daqāiq. Vol.I, cet.II; Dār al-Kitāb al-Islāmī
Ibn Taimiyyah, Taqiyuddīn Abū al-‘Abbās Ahmad ibn Abdil Ḥalīm. Majmū’ Fatāwā.
Vol. 25, t.cet; al-Madinah al-Munawwarah, 1995.
Ibn Wāriṣ, Abū al-Walīd Sulaimān ibn Khalaf ibn Sa’ad ibn Ayyūb. Al-Muntaqā Syarh
al-Muwaṭṭa’. Vol.I, Maṭba’ah al-Sa’ādah 1332H.
Najmuddīn, Sulaimān ibn Abdil Qawī ibn al-Karīm al-Ṭufī al-Ṡarṡarī. Syarah
Mukhtaṡar al-Raudah. Vol. I, cet.I; t.t, Muassasah al-Risālah 1987.
Novira, Nuraini. Aḥkām Ṣiyāmal-Muslimīn (Dirāsatul Muqāranah). Makassar: alMajallah al-Dirāsāt al-Islaāmiyyah. Vol. 2, No. 2 (2021). 85-106.
Raḥāl, A’lāuddīn Ḥusain. Ma’ālim wa Ḍawābiṭ al-Ijtihād ‘Inda Ibn Taimiyyah,
Malaiziyah: al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah al-Ā’lamiyyah, 2000.
Sa’dī, Abū Abdirraḥmān ibn Nāṡir ibn ‘Abdillāh ibn Nāṡir. Taisīr al-Karīm al-Raḥmān
fī Tafsīr Kalām al-Mannān. Vol.I cet;II, Bairūt: Muassasah al-Risālah, 2015.

... قاعدة ما كان على ماكان, أيب هندري, حممد إحسان, شندري281

 مجلة الدراسات اإلسالمية:البصيرة
AL-BASHIRAH: JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES
Vol. 2 No. 2 (2020): 262-282
ISSN: 2807-2170
Website: https://journal.stiba.ac.id
Sālim, Abū Mālik Kamāl ibn al-Sayyid. Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa
Tauḍīh Mażāhib al-Aimmah. Vol.II, t.cet; al-Qāhirah: 2003.
Ṭayyār, ‘Abdullāh ibn Muḥammad ibn Aḥmad. Wabalul Gamamah fī ‘Umdatil Fiqh
li ibn Qudāmah. Vol.I, cet.I; Riyāḍ: Dār al-Waṭan lil Nasyr wa al-Tauzī’,
1429H.

... قاعدة ما كان على ماكان, أيب هندري, حممد إحسان, شندري282

