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املستثنيات من قاعدة الفرض أعظم من النفل
]Exemptions from the Rule that an Obligatory [Act
]Takes Preference Over a Voluntary [Act

إعداد:
د .فيصل بن خالد بن عبد اهلل التوجيري
أستاذ الفقه املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل ابلدمام
الربيد اإللكرتوينfkaltwaijry@iau.edu.sa :

املستثنيات من قاعدة الفرض أعظم من النفل ،د .فيصل بن خالد بن عبد هللا التوجيري

املستخلص
ميكن تلخيص ما ورد يف هذا البحث يف النقاط التالية:
 موضوع البحث :املستثنيات من قاعدة :الفرض أعظم من النفل.
 أمهية املوضوع تتلخص يف أمهية القاعدة ،واضطراب كالم العلماء يف صحة
االستثناء منها.
 أهدافه تتلخص يف الوصول إىل أسباب االستثناء ،ودراستها.
 منهج البحث استقرائي يف مجع املسائل ،مع عدم التفصيل يف اخلالفات الفقهية.
 أبرز النتائج:
 -1اتفاق العلماء على العمل ابلقاعدة.
 -2اطراد القاعدة وعدم صحة االستثناء منها.
 يف بعض املسائل يرد االستثناء عند بعض املذاهب دون بعض.
 وجه املانعون من صحة االستثناء ما ورد من املستثنيات بتوجيهات خمتلفة منها:
 -1اختالف جهة األفضلية.
 -2تضمن املندوب للواجب وزايدة.
 -3عدم التسليم أبصل املسألة املستثناة.
 -4أتثري النفل يف حتسني صورة الفرض.
 -5أن املقدم هو فرض على فرض أفضل منه ال نفل على فرض.
 -6يف بعض الصور قدم النفل ملا انضم له عدد من املستحبات.
 التوصيات:
 -1أوصي ابالهتمام مبا يذكره العلماء من القواعد ،والتأكد من عمومها.
 -2أوصي بدراسة وسرب ما يرد على القواعد من مستثنيات ،فقد يكون يف صحة
االستثناء نظر.
 -3أوصي بوضع ضوابط واضحة لالستثناء من القواعد.
الكلمات الدالة :الفرض  /أعظم  /النفل.
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Abstract
This research can be summarized in the following points:
 Research topic: Exemptions from the Rule that an Obligatory [Act]
Takes Preference Over a Voluntary [Act]
 The importance of the topic lies in the importance of the foregoing
rule ،as scholars have polarized in their opinions regarding the
validity of making exemptions from it
 The research objectives are to reveal and study the causes of the
exception.
 The research methodology is inductive in the collection of issues ،
without delving into the details of the jurisprudential differences
 The Significant Findings of the Research:
1- The consensus of the scholars on the application of the rule.
2- Steadiness of the rule and the fact that is not subject to
exemption.
3- In some issues ،exemption could be seen according to some
schools of jurisprudence.
 Those who do not allow exemption justified the validity of some
exemptions that were found in various ways ،including:
1- Difference in substance of preference.
2- The fact that a voluntary act is made up of the obligatory and
more.
3- Non-recognition of the origin of the excluded issue.
4- The effect of a voluntary act in improving the image of the
obligatory.
5- That preference should be in order of an obligatory over an
obligatory ،not a voluntary over the obligatory.
6- In some instances ،the voluntary was given preference due to
what it contains in a number of voluntary acts.
 Recommendations:
1- I recommend paying attention to the rules mentioned by the
scholars ،and making sure of their generality.
2- I recommend studying and probing the exceptions to rules ،
because the validity of an exception may be doubtful
3- I recommend putting clear conditions in place for making
exception from rules.
Keywords:
Hypothesis ،preferable ،voluntary.
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املقدمة
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على من ال نيب بعده ،وبعد:
فإنه من املتقرر عند اخلاصة والعامة أن األحكام الشرعية ليست على درجة واحدة،
فمنها :الواجب ،واملندوب ،واملكروه ،واحملرم ،واملباح ،وهي يف نفسها متفاضلة متفاوتة،
فالواجب منه العيين ،ومنه الكفائي ،واملندوب منه املؤكد ،وعكسه ،بل احملرم قد يكون لذاته،
وقد يكون الباعث على التحرمي سد الذريعة ،فيستباح عند عدمها ،وعرب العلماء يف كتبهم
عن املكروه ابلنص على كون الكراهة الواردة فيه للتنزيه ،أو للتحرمي ،فيلحق ابحملرم.
وقد لفت نظري عند مطالعة كتب األصول والفروع أهنم استثنوا بعض الفروع الفقهية،
فجعلوا املندوب منها أفضل من الواجب ،ونظروا يف ذلك إىل اعتبارات خمتلفة ،خمالفني يف
ظاهر األمر القاعدة يف تقدمي الواجبات على املندوابت ،فعقدت العزم على مجع هذه
الفروع ،ودراستها؛ ملعرفة الباعث على خمالفة القاعدة فيها ،ومدى اتفاق العلماء على
استثنائها من عموم القاعدة ،فكان هذا البحث املوسوم ب ـ" :املستثنيات من قاعدة :الفرض
أعظم من النفل" ،وهللا أسأل يف ذلك اهلدى والرشاد.
أهمية املوضوع:
ميكن تلخيص أمهية املوضوع يف النقاط التالية:
 -1تتضح أمهية املوضوع من أمهية القاعدة اليت استثنيت منها هذه املسائل ،وذلك أنه
من املتقرر أن الفرض أعظم من النفل ،وأنه ال يرتك الواجب لسنة ،فاملسائل
املستثناة من هذه القاعدة البد أن يكون الستثنائها أسباب راجحة.
 -2أن االستثناء من القاعدة يضعفها ،فكان ال بد من دراسة هذه املسائل املستثناة؛
ملعرفة صواب االستثناء من عدمه ،وقوة القاعدة من ضعفها.
 -3أن بعض العلماء اضطرب كالمهم يف قبول بعض هذه املستثنيات ،فتارة ينصون
على صحة االستثناء ،واترة مينعون من ذلك ،مما يدل على أمهية دراسة هذه
املستثنيات ،ومعرفة األسباب الداعية الضطراب كالم بعضهم فيها.
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أسباب اختيار املوضوع:
ميكن تلخيص أسباب اختيار املوضوع يف النقاط التالية:
 -1أمهية املوضوع – كما تقدم .-
 -2أن بعض العلماء جعل زايدة مقدار النفل على الفرض كافياً يف تفضيله على الفرض.
 -3اختالل العمل عند بعض الناس هبذه القاعدة ،فتجد من يقدم النوافل ويسعى يف
حتصيلها على حساب الفرائض ،كمن خيرج من بيته ليدرك صالة الرتاويح يف مسجد
يبعد عنه ،مع علمه بعدم إمكان إدراك العشاء مجاعة فيه.
أهداف املوضوع:
ميكن تلخيص أهداف املوضوع فيما يلي:
 -1الوصول إىل أسباب استثناء العلماء هلذه املسائل من عموم القاعدة.
 -2الوقوف على أقوال العلماء يف هذه املستثنيات ومدى قبوهلم هلا.
الدراسات السابقة فيه:
مل أجد فيما وقفت عليه من مجع هذه املستثنيات يف كتاب واحد ،وغاية ما وجدته يف
احلديث عن بعض هذه املستثنيات ما ذُكِر يف معلمة زايد للقواعد الفقهية( ،)1وما ذكره د.
سليمان بن حممد النجران – وفقه هللا – يف كتابه ال َقيِم :املفاضلة يف العبادات قواعد
وتطبيقات( ،)2وما ذكره د .خالد العسكر – وفقه هللا – يف رسالته للدكتوراه :املستثنيات من
القواعد الفقهية الكلية( ،)3وقد اقتصروا على ذكر بعض هذه املستثنيات ،ففي معلمة زايد
ذكر ثالثة مستثنيات فقط ،ويف كتاب املفاضلة يف العبادات ذكر تسع مستثنيات ،بعضها
أضافه املؤلف – وفقه هللا – ومل يذكره العلماء من املستثنيات ،ويف رسالة العسكر ذكر أربع
مستثنيات ،ويف هذا البحث مجعت إحدى وعشرين مسألة نص العلماء على استثنائها من
القاعدة.
( )1انظر.) 321 :17 ( :
( )2انظر يف الكتاب من ص  516إىل هناية ص .532
( )3انظر.) 543 ،527 ( :
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منهج البحث:

أولا :املنهج العام:
وبيانه يف النقاط التالية:
 -1مجعت ما نص العلماء على استثنائه من القاعدة يف كتبهم ،وقد حرصت على
استقراء مظان القاعدة ومستثنياهتا يف كتب الفقه واألصول والقواعد وشروح احلديث.
 -2صورت املسألة تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها؛ ليتضح املقصود من دراستها – إن
كانت املسألة مما حيتاج إىل تصوير .-
 -3إذا كانت املسألة من مواضع االتفاق ،فأين أذكر حكمها ،مع توثيق االتفاق من
مظانه املعتربة.
 -4يف املسائل اخلالفية ،ذكرت األقوال يف املسألة ،وبينت من قال هبا من أهل العلم،
وعرضت اخلالف حسب االجتاهات الفقهية دون تفصيل للخالف الفقهي.
 -5اقتصرت على املذاهب الفقهية املعتربة ،مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من
أقوال السلف الصاحل  -رضي هللا عنهم  ،-وإذا مل أقف على املسألة يف مذهب ما،
فأسلك هبا مسلك التخريج ،مع توثيق ذلك من كتب أهل املذهب نفسه.
 -6اعتمدت على أمهات املصادر األصلية إن وجد فيها ما يغين عن غريها ،وذلك يف
التحرير ،والتوثيق ،والتخريج ،واجلمع ،ورتبت املصادر يف احلاشية الواحدة حبسب
اتريخ الوفاة وإن اختلفت املذاهب.
 -7ركزت على موضوع البحث ،وجتنبت االستطراد.
 -8قمت برتقيم اآلايت ،وبيان سورها.
 -9قمت بتخريج األحاديث ،مع بيان درجتها ،وما قاله أهل الشأن فيها – إن مل تكن
يف الصحيحني ،أو أحدمها – ،فإن كانت كذلك ،فأكتفي حينئذ بتخرجيها.
 -11عرفت ابملصطلحات ،واعتنيت بقواعد اللغة العربية ،واإلمالء ،وعالمات الرتقيم.
 -11ترمجت لغري املشهورين من األعالم.
 -12ختمت الرسالة مبلخص يعطي فكرة عما تضمنته ،وأبرزت أهم النتائج ،وأبرز
التوصيات.
 -13اتبعت البحث ابلفهارس الفنية املتعارف عليها.
اثنيا :املنهج اخلاص ،وسيكون على النحو التايل:
أ  -ذكر املسألة املستثناة .ب – بيان رأي العلماء يف صحة االستثناء.
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التايل:

خطة البحث:
يشتمل البحث على مقدمة ،ومتهيد ،وفصلني ،وخامتة ،وفهارس ،وذلك على النحو

املقدمة :وفيها أمهية املوضوع ،وأسباب اختياره ،وأهدافه ،والدراسات السابقة فيه،
ومنهج البحث ،وخطته.
التمهيد :وفيه تعريف بقاعدة " :الفرض أعظم من النفل " ،واستدلل هلا ،وبيان
ملنزلتها عند العلماء ،وذلك على النحو التايل:
املطلب األول :التعريف ابالستثناء ،وقاعدة " :الفرض أعظم من النفل ".
املطلب الثاين :االستدالل للقاعدة ،وبيان منزلتها عند العلماء.
الفصل األول :يف املستثنيات من قاعدة " :الفرض أعظم من النفل " يف
العبادات ،وفيه ستة عشر مبحث ا:
املبحث األول :تقدمي الوضوء على الوقت لغري املعذور مندوب وبعد دخول الوقت فرض.
املبحث الثاين :اإلجادة يف الوضوء أفضل من أداء ما وجب مطلقاً.
املبحث الثالث :اخلتان قبل البلوغ سنة وبعد البلوغ واجب.
املبحث الرابع :غسل اجلمعة أفضل من الغسل بعد غسل امليت.
املبحث اخلامس :اجلمع يف املطر سنة وأداء الصالة يف وقتها واجب.
املبحث السادس :الصالة بسواك أفضل من سبعني بال سواك.
املبحث السابع :السكينة يف املشي للصالة مقدمة على إدراك الصالة مع اجلماعة.
املبحث الثامن :صالة النافلة يف املساجد الثالثة أعظم من الفرض يف غريها.
املبحث التاسع :األذان أفضل من اإلمامة.
املبحث العاشر :األذان أفضل من خطبة اجلمعة.
املبحث احلادي عشر :صالة انفلة واحدة أعظم من إحدى اخلمس الواجب فعلها
على من ترك واحدة منها ونسي عينها.
املبحث الثاين عشر :صالة اجلماعة أعظم من صالة الفرد.
املبحث الثالث عشر :موافقة أتمني املالئكة أعظم من قراءة الفاحتة ،وأداء الصالة.
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املبحث الرابع عشر :تكفري احلج والعمرة لكبائر الذنوب وعدم تكفري الصالة هلا.
املبحث اخلامس عشر :اجلمع يف عرفة بني الظهر والعصر أفضل من أداء صالة
العصر يف وقتها ،وأفضل من أداء اجلمعة إذا كان يوم عرفة يوم مجعة.
املبحث السادس عشر :من وجب عليه إخراج شاة فأخرجها وتطوع بشاتني؛
فالشااتن أفضل.
الفصل الثاين :يف املستثنيات من قاعدة " :الفرض أعظم من النفل " يف غري
العبادات ،وفيه مخسة مباحث:
املبحث األول :إبراء املعسر عن الدين أعظم من إنظاره.
املبحث الثاين :االبتداء ابلسالم أعظم من رده.
املبحث الثالث :ترك املراء ملن كان حمقاً أعظم من تركه ملن كان مبطالً.
املبحث الرابع :الصرب على املصيبة أعظم من الصرب على الطاعة ،ومن الصرب عن املعصية.
املبحث اخلامس :الزهد يف احلالل أعظم من الزهد يف احلرام.
اخلامتة :وفيها :أبرز النتائج والتوصيات.
فهرس املصادر واملراجع.
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التمهيد

املطلب األول :التعريف باالستثناء ،وقاعدة :الفرض أعظم من النفل.
أولا :التعريف ابلستثناء.
لغة :الثاء والنون والياء أصل واحد يدل على تكرار الشيء مرتني ،أو جعله شيئني
متواليني أو متباينني ،والثين األمر يعاد مرتني ،فاأللف والسني والتاء فيه زائدة ،ومعىن
االستثناء من قياس الباب ،فلو قيل :خرج الناس؛ لعم اجلميع ،فإذا قيل :إال زيداً ،فيكون
كأنك ذكرت زيداً مرتني ،مرة مع اجلميع ،ومرة ظاهراً لوحده ،وتسمى فاحتة الكتاب مثاين؛
(.)1
ألهنا تثىن يف كل ركعة
(.)2
اصطالح ا :هو إخراج الشيء مما دخل فيه غريه بـ إال أو أحدى أخواهتا
فاملستثنيات :هي املسائل اخلارجة عن الشيء الذي دخلت فيه أو تـُ ُوِهم دخوهلا فيه.
اثنيا :التعريف بقاعدة الفرض أعظم من النفل.
التعريف اإلفرادي:
 /1تعريف :الفرض.
لغة :الفاء والراء والضاد أصل صحيح يدل على أتثري يف شيء من حز وغريه ،ومنه
()3
ِ
فرض :وهو احلديدة
اشتقاق الفرض الذي أوجبه هللا تعاىل؛ ألن له معامل وحدوداً  ،ومنه امل ُ
اليت حيز هبا (.)4

( )1انظر :إمساعيل بن محاد اجلوهري" ،الصحاح اتج اللغة" .حتقيق :أمحد عطار( ،ط ،4بريوت :دار
العلم للماليني1417 ،ه)2296 ،2294 :6 ،؛ أمحد بن فارس" ،مقاييس اللغة" .حتقيق:
عبدالسالم هارون( ،دار الفكر1399 ،ه).392 ،391 :1 ،
( )2انظر :حممد البعلي" ،املطلع على ألفاظ املقنع" .حتقيق :حممود األرنؤوط( ،ط :1مكتبة السوادي،
1423ه).411 ،
( )3انظر :ابن فارس" ،مقاييس اللغة".489 ،488 :4 ،
( ) 4انظر :اخلليل بن أمحد الفراهيدي" ،العني" .حتقيق :مهدي املخزومي( ،بريوت :دار ومكتبة اهلالل )،
.29 ،28 :7
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والفرض :ما فرضته على نفسك ،فوهبته ،أو جدت به بغري ثواب(.)1
واصطالحاً :هو ما توعد ابلعقاب على تركه(.)2
 / 2تعريف :أعظم.
لغة :العني والظاء وامليم أصل صحيح واحد يدل على كرب وقوة ،فالعِظَ ُم مصدر
الشيء العظيم ،ومنه عظمة الذراع :مستغلظها ،ومنه العظيمة وهي :النازلة امللِمة الشديدة،
(:)3
قال الشاعر
وإال ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــإين ال إخالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك انجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا.
إن ت ــنج منه ــا ت ــنج م ــن ذي عظيم ــة
ومنه مسي العظم بذلك؛ لقوته وشدته( ،)4ومنه حديث ابن عباس" :فأما الركوع
ِ
فعظموا فيه الرب"(.)5
 / 3تعريف :النفل.
لغة :النون والفاء والالم أصل صحيح يدل على عطاء وإعطاء ،ومنه النافلة :وهي عطية
التطوع من حيث ال جتب ،ومنه األنفال ،وهي :الغنائم ،)6( .ومجاع معىن النفل والنافلة :هو ما
كان زايدة على األصل( ،)7واصطالحاً :هو اسم ملا شرع زايدة على الفرائض والواجبات(.)8
( )1انظر :حممد بن دريد األزدي" ،مجهرة اللغة" .حتقيق :رمزي بعلبكي( ،ط ،1بريوت :دار العلم
للماليني1987 ،م).751 :2 ،
( )2انظر :عبد هللا بن قدامة املقدسي" ،روضة الناظر وجنة املناظر"( .ط :2مؤسسة الراين1423 ،ه)112 :1 ،
( ) 3قائل البيت هو :األسود بن سريع التميمي ،انظر :عمرو بن حبر اجلاحظ" ،البيان والتبيني"( .بريوت:
دار ومكتبة اهلالل ).293 :1 ،
( )4انظر :ابن فارس" ،مقاييس اللغة".355 :4 ،
( )5مسلم بن احلجاج النيسابوري" ،صحيح مسلم" .حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي( ،بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب) ، ،كتاب الصالة ،ابب النهي عن قراءة القرآن يف الركوع والسجود ،348 :1 ،رقم.479 :
( )6انظر :ابن فارس" ،مقاييس اللغة".456 ،455 :5 ،
( ) 7انظر :حممد بن أمحد األزهري" ،هتذيب اللغة" .حتقيق :حممد مرعب( ،ط ،1بريوت :دار إحياء
الرتاث العريب2111 ،م)257 ،255 :15 ،؛ اجلوهري" ،الصحاح اتج اللغة".1833 :5 ،
( )8انظر :علي بن حممد اجلرجاين" ،التعريفات"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1413 ،ه)245 ،؛ قاسم
=
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التعريف اإلمجايل :أن ما أوجبه هللا عز وجل علينا وما افرتضه أعظم وأفضل مما
يتطوع به.
التعريف اإلمجايل لعنوان البحث :هي املسائل اليت أخرجها العلماء من عموم
النفل فيها أعظم أجراً من الفرض.
قاعدة " :الفرض أعظم من النفل " فكان ُ
املطلب الثاني :االستدالل للقاعدة ،وبيان منزلتها عند العلماء.
املسألة األوىل :الستدلل للقاعدة.
استدل العلماء – رمحهم هللا تعاىل – هلذه القاعدة أبدلة كثرية ،منها:
 – 1قول هللا تعاىل يف احلديث القدسي" :وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما
()1
افرتضته عليه"
وجه الداللة :يف احلديث نص صريح على تفضيل هللا جل وعال للفرائض ،وأهنا أحب
ما تقرب به العبد إىل ربه عز وجل ،وإذا كان كذلك؛ فإهنا أعظم من النفل وال شك.
 -2ما ذكره الرسول صلى هللا عليه وسلم يف قصة جريج العابد ،وأنه قدم صالة
()2
التطوع على إجابة نداء أمه الواجب؛ فعوقب على ذلك.
 -3حديث أيب هريرة – رضي هللا عنه  -مرفوعاً " :إذا أقيمت الصالة ،فال صالة
()3
إال املكتوبة"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

القونوي" ،أنيس الفقهاء" .حتقيق :د .أمحد الكبيسي( ،ط ،1جدة :دار الوفاء1416 ،ه).33 ،
( )1احلديث رواه أبو هريرة – رضي هللا عنه  ،-حممد بن إمساعيل البخاري" ،صحيح البخاري" .حتقيق :حممد
الناصر( ،ط :1دار طوق النجاة1422 ،ه) ،كتاب الرقائق ،ابب التواضع ،115 :8 ،رقم.6512 :
( ) 2القصة أخرجها البخاري ،حممد بن إمساعيل البخاري" ،صحيح البخاري" ،كتاب أحاديث األنبياء،
ابب قول هللا " واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذت من أهلها " ،165 :4 ،رقم3436 :؛ ومسلم بن
احلجاج" ،صحيح مسلم ،كتاب الرب والصلة واآلداب ،ابب تقدمي بر الوالدين على التطوع ابلصالة،
 ،) 1976 :4رقم.2551 :
( ) 3مسلم بن احلجاج" ،صحيح مسلم ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،ابب كراهة الشروع يف انفلة بعد
شروع املؤذن ،493 :1 ،رقم.711 :
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وجه الداللة :يف احلديث نص على تقدمي الصالة املكتوبة على غريها من النوافل،
فكذا يف كل فرض.
 -4حديث سلمان الفارسي – رضي هللا عنه  -مرفوعاً " :من تقرب فيه خبصلة من
خصال اخلري ،كان كمن أدى فريضة فيما سواه ،ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعني
()1
فريضة فيما سواه"
وجه الداللة :أن الفريضة يزيد ثواهبا على النافلة بسبعني درجة ،ففي احلديث قابل
النفل يف رمضان ابلفرض يف غريه ،وقابل الفرض فيه بسبعني فرضاً يف غريه ،فيفهم من هذا
()2
أبن الفرض يزيد على النفل بسبعني درجة
 -5أن الفرض أكثر شروطاً من النفل ،فإذا شرف الشيء وعظم يف نظر الشرع؛ كثرت
شروطه ،وشدد يف حصوله؛ ألن شأن كل عظيم القدر أال حيصل ابلطرق السهلة ( )3قال
تعاىل :ﱡﭐ ﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱠ

آل عمران.142 :

املسألة الثانية :منزلة القاعدة عند العلماء.
القاعدة حمل اتفاق بني العلماء – رمحهم هللا تعاىل  ،-فال يكاد يوجد كتاب من
كتب األصول والقواعد الفقهية إال ويذكر هذه القاعدة ،ويستدل هلا ،ويضرب هلا األمثلة
والشواهد ،وإمنا اخلالف بينهم يف اطرادها ،فاألكثر على أن هلا استثناءات ،وبعضهم منع من
( )1حممد بن خزمية السلمي" ،صحيح ابن خزمية" .حتقيق :د .حممد األعظمي( ،بريوت :املكتب
اإلسالمي) ،كتاب الصوم ،ابب استحباب االجتهاد يف العبادة يف رمضان ،911 :2 ،رقم:
 1888؛ وأمحد بن احلسني البيهقي" ،شعب اإلميان" .حتقيق :د .عبد العلي حامد( ،ط ،1الرايض:
مكتبة الرشد1423 ،ه) ،فضائل شهر رمضان ،223 :5 ،رقم ،3336 :وضعفه املنذري ،وابن
حجر؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان ،انظر :علي بن حممد اهلروي" ،مرقاة املفاتيح"( .ط،1
بريوت :دار الفكر1422 ،ه)1369 :4 ،؛ أمحد بن حجر العسقالين" ،التلخيص احلبري"( .ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1419 ،ه).257 :3 ،
( )2عبد الوهاب السبكي" ،األشباه والنظائر"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1411 ،ه).186 :1 ،
( )3أمحد القرايف" ،الذخرية" .حتقيق :حممد حجي( ،ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي1994 ،م).298 :5 ،
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ذلك ،وهذا نقل لبعض نصوصهم يف ذلك:
 -1قال العز بن عبد السالم ( " )1وال تزال رتب املصاحل الواجبة التحصيل تتناقص
إىل رتبة لو تناقصت النتهينا إىل رتب املصاحل املندوابت ،وكذلك تتفاوت رتب فرض
الكفاية فيما جتلبه من مصلحة أو تدرؤه من مفسدة ،فقتال الدفع أفضل من قتال الطلب،
ودفع الصوال عن األرواح واألبضاع أفضل من درئهم عن املنافع واألموال ،وكذلك تتفاوت
رتب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر بتفاوت رتب املأمور به يف املصاحل واملنهي عنه يف
املفاسد .الضرب الثاين :من رتب املصاحل :ما ندب هللا عباده إليه إصالحا هلم ،وأعلى رتب
مصاحل الندب دون أدىن رتب مصاحل الواجب ،وتتفاوت إىل أن تنتهي إىل مصلحة يسرية لو
فاتت لصادفنا مصاحل املباح ،وكذلك مندوب الكفاية يتفاوت بتفاوت رتب مصاحله
()2
وفضائله." .
 -2وقال أيضاً " :قد تستوي مصلحة الفعلني من كل وجه فيوجب الرب حتصيل
إحدى املصلحتني نظرا ملن أوجبها له أو عليه ،وجيعل أجرها أمت من أجر اليت مل يوجبها .فإن
درهم النفل مساو لدرهم الزكاة لكنه أوجبه؛ ألنه لو مل يوجبه لتقاعد األغنياء عن بر الفقراء
فيهلك الفقراء ،وجعل األجر عليه أكثر من األجر على غريه ،ترغيبا يف التزامه والقيام به،
فإنه قد يؤجر على أحد العملني املتماثلني ما ال يؤجر على نظريه ،مع أنه ال تفاوت بينهما
إال بتحمل مشقة اإلجياب ووجوب العقاب على الرتك ولذلك أمثلة :أحدها :أن حج
الفرض وعمرته متساواين حبج النفل وعمرته من كل وجه . . .وكذلك ما فرضه هللا يف الزكاة
( )1هو عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم السلمي ،شيخ الشافعية وسلطان العلماء ،كان ورعاً قائماً
ابحلق آمراً ابملعروف انهياً عن املنكر ،قرأ على ابن عساكر واآلمدي ،وقرأ عليه ابن دقيق العني والباجي،
درس بدمشق وويل اخلطابة والقضاء فيها مث انتقل إىل القاهرة ،له عدة مؤلفات منها :القواعد الكبري،
التفسري ،تويف عام 661ه ،انظر :عبد الوهاب السبكي" ،طبقات الشافعية الكربى" .حتقيق :د .حممود
الطناحي( ،ط :2دار هجر1413 ،ه)219 :1 ،؛ إمساعيل بن كثري القرشي" ،طبقات الشافعيني".
حتقيق :د .أمحد هاشم (مكتبة الثقافة الدينية1413 ،ه).875 ،873 ،
( )2عبد العزيز بن عبد السالم السلمي" ،قواعد األحكام يف مصاحل األانم" .تعليق :طه عبد الرؤوف
(القاهرة :مكتبة الكليات األزهرية1414 ،ه).55 :1 ،
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قد تساوي مصلحته مصلحة نظريه من الصدقات يف سد اخلالت ودفع احلاجات ، . . .وال
شك أن هذا احلديث معمول به إذا ساوى الفرض النفل كما ذكرانه يف درهم الصدقة ودرهم
الزكاة . . .فإهنما متساواين من كل وجه ،أما إذا تفاوات ابلقلة والكثرة . . .فيحتمل يف مثل
هذا أن يكون الفرض أفضل من النفل من غري نظر إىل تفاوت املصلحتني ،وحيتمل أن خيص
احلديث ابلعملني املتساويني يف املصلحة كدرهم الزكاة مع درهم الصدقة ،وشاة الزكاة مع شاة
الصدقة ،ولكن فيه خمالفة لظاهر احلديث ،وليس ببعيد من تفضل الرب أن يؤجر على أقل
العملني املتجانسني ،أكرب مما يؤجر على أكثرمها.)1(" . . .
فيفهم من كالمه– رمحه هللا – األول؛ جزمه بتفضيل الفرائض على النوافل كما هو
ظاهر ،أما النقل الثاين عنه ففيه تفصيل لذلك ،فقد جزم بتقدمي الفرض على النفل إذا
تساواي ،ومل جيزم بذلك يف حال التفاوت ،وجعل احتماالً بتقدمي النفل على الفرض حال
كونه أكثر منه أو أعظم نفعاً ،لكنه احتمال مرجوح عنده كما بني ذلك يف آخر كالمه.
 -3قال السبكي( " :)2إذا عرفت أن الفرض أفضل من النفل .وأحب إىل هللا منه
وأكثر أجرا؛ فاعلم أن هذا أصل مطرد ،إذ ال سبيل إىل نقضه بشيء من الصور ألننا إذا
حكمنا على ماهية أبهنا خري من ماهية أخرى -كقولنا :الرجل خري من املرأة وليس الذكر
كاألنثى -مل ميكن أن تفضلها األخرى بشيء من تلك احليثية؛ ألهنا لو فضلتها من تلك
احليثية لكان ذلك خلطا؛ فإن الرجل إذا فضل املرأة -من حيث إنه رجل مل ميكن أن تفضله
املرأة من حيث إهنا غري رجل ،وإال لتكاذبت القضيتان وهذا بديهي ،نعم قد تفضل امرأة ما
( )1العز بن عبد السالم" ،قواعد األحكام".31 ،29 :1 ،
( )2هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي ،ولد ابلقاهرة عام 727ه ،كان ذكياً سريع البديهة،
مسع مبصر والشام من عدد من العلماء ،وويل القضاء فيهما مدداً متفاوتة ،كان ابرعاً يف الفقه واألصول ،له
عدة مؤلفات منها :شرح خمتصر ابن احلاجب ،واألشباه والنظائر ،تويف عام 771ه ،انظر :أبو بكر بن
أمحد الشهيب" ،طبقات الشافعية" .حتقيق :د .احلافظ خان( ،ط ،1بريوت :عامل الكتب1417 ،ه):3 ،
116 ،114؛ أمحد بن حجر العسقالين" ،الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة" .حتقيق :حممد ضان،
(ط ،2حيدآابد :جملس دائرة املعارف العثمانية1392 ،ه).235 ،232 :3 ،
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رجال ما من جهة غري الذكورة واألنوثة"( ،)1وبنحوه قال ابن عابدين(،)2
واللبدي( ،)3فقطعوا ابطراد القاعدة ،وعدم صحة االستثناء منها.
 -4قال السيوطي( " :)4القاعدة املستقرة يف أن الفرض أفضل من النفل يف العبادتني
املستقلتني أو يف الصفتني ،أما يف عبادة ،وصفة ،فقد ختتلف . . .والقاعدة املستقرة يف أن
الفرض أفضل من النفل يف اجلنس الواحد أما يف اجلنسني :فقد ختتلف ،فإن الصنائع واحلرف
( )1عبد الوهاب السبكي" ،األشباه والنظائر".186 :1 ،
( ) 2هو حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين احلنفي ،عامل الداير الشامية واملصرية ،له عناية
ابلتفسري واحلديث والفقه ،ولد بدمشق عام 1198ه ،ونشأ هبا ،له عدة مؤلفات منها :رد احملتار
على الدر املختار ،منحة اخلالق على البحر الرائق ،تويف عام 1252ه ،انظر يف ترمجته :عبد الرزاق
البيطار" ،حلية البشر" .حتقيق :حممد البيطار( .ط ،2بريوت :دار صادر1413 ،ه)،1231 ،
1239؛ خري الدين الزركلي" ،األعالم"( .ط ،15بريوت :دار العلم للماليني2112 ،م)،42 :6 ،
انظر يف موضع االستشهاد :حممد أمني بن عابدين" ،رد احملتار على الدر املختار"( .ط ،2بريوت:
دار الفكر1412 ،ه).126 ،125 :1 ،
( )3هو عبد الغين بن ايسني بن حممود اللبدي ،فقيه حنبلي ،ولد عام 1262ه ،كان مهيباً ،حسن
اهليئة ،طلب العلم يف مصر مث مكة ،وجاور هبا ،ودرس حبرمها ،له عدة مؤلفات منها :حاشية على
شرح دليل الطالب ،دليل الناسك ألداء املناسك ،تويف مبكة عام 1319ه ،انظر يف ترمجته :خري
الدين الزركلي" ،األعالم"35 :4 ،؛ صاحل العثيمني" ،تسهيل السابلة ملريد معرفة احلنابلة" .حتقيق :د.
بكر أبو زيد( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1422 ،ه) ،1738 ،1737 :3 ،انظر يف موضع
االستشهاد :عبدالغين اللبدي" ،حاشية اللبدي على نيل املآرب" .حتقيق :د .حممد األشقر( ،ط،1
بريوت :دار البشائر1419 ،ه).18 :1 ،
( ) 4هو عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد السيوطي ،الفقيه األديب البارع ،ولد عام 849ه ،حفظ
القرآن يف صغره ،ودرس على البلقيين واملناوي ،أكثر من التصنيف حىت بلغت مصنفاته نيِفاً ومخس
مئة ،منها :اإلتقان يف علوم القرآن ،األشباه والنظائر ،املنثور يف التفسري ،تويف عام 911ه ،انظر:
حممد بن عبد الرمحن السخاوي" ، ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع"( .بريوت :دار مكتبة احلياة)،
 65 :4؛ حممد بن حممد الغزي" ،الكواكب السائرة أبعيان املئة العاشرة" .حتقيق :خليل املنصور،
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،ه)232 ،227 :1 ،؛ حممد بن علي الشوكاين" ،البدر
الطالع مبحاسن من بعد القرن التاسع"( .بريوت :دار املعرفة).328 :1 ،
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فروض كفاايت ،ويبعد أن يقال :إن واحدة من رذائلها أفضل من تطوع الصالة ،وإن سلم
أنه أفضل من جهة أن فيه خروجا من اإلمث ،ففي تطوع الصالة من الفضائل ما قد جيرب
ذلك ،أو يزيد عليه ،وجنس الفرض أفضل من جنس النفل ،وقد يكون يف بعض اجلنس
املفضول ما يربو على بعض أفراد اجلنس الفاضل ،كتفضيل بعض النساء على بعض
الرجال"(.)1
من خالل ما سبق من كالم أهل العلم يف تقريرهم للقاعدة ،يتضح أن من منع من
االستثناء نظر إىل كون التفضيل يف بعض الصور مل يكن لذات النفل ،وإمنا لتضمنه للفرض
يف بعض الصور ،أو التفضيل كان من وجه آخر غري كونه نفالً ،وكذا من قال ابالستثناء ال
يتصور منه تفضيل النفل لذاته ،وإمنا يفضل لسبب آخر غري كونه انفلةً ،فال ينبغي للمكلف
ترك الواجب ألجل انفلة ،ولو كان يف النافلة نفعاً أكرب يف نظره؛ ألن الواجب أعظم أجراً من
النافلة عند اإلطالق ،يدل لذلك أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ملا خصه هللا تعاىل
(،)2
بوحيه ،وفضله على خلقه؛ زاد يف حقه فرائض هي نوافل يف حق غريه؛ ليزيده هبا قربة إليه
ولعلي أكتفي هنا هبذه اإلشارة ،وأترك تفصيل كالمهم إىل ما سيأيت عند احلديث عن بيان
صحة االستثناء يف املباحث القادمة.

( )1انظر :عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي" ،األشباه والنظائر"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1411ه)146 ،
( )2انظر :حممد بن إدريس الشافعي" ،األم" ( .بريوت :دار املعرفة1411 ،ه ).151 :5 ،
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الفصل األول :يف املستثنيات من قاعدة " :الفرض أعظم من النفل " يف العبادات ،وفيه
ستة عشر مبحثاً:
املبحث األول :تقديم الوضوء على الوقت لغري املعذور مندوب وبعد دخول الوقت فرض.
املطلب األول :ذكر املسألة املستثناة (.)1
جاء يف األشباه والنظائر( )2للسيوطي بعد ذكره للقاعدة ،وبعض املستثنيات قوله:
"اخلامس :الوضوء قبل الوقت سنة ،وهو أفضل منه يف الوقت ".
املطلب الثاني :بيان رأي العلماء يف صحة االستثناء.
قبل الكالم عن صحة االستثناء من القاعدة ،حتسن اإلشارة إىل أن العلماء أمجعوا على
(.)3
جواز تقدمي الوضوء قبل الوقت ابستثناء املستحاضة ومن يف معناها كمن به سلس البول
( )1وذُكَِر هذا االستثناء أيضاً يف :حممد بن عمر السفريي" ،اجملالس الوعظية" .حتقيق :أمحد فتحي
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1425 ،ه) ،234 :2 ،زين الدين بن إبراهيم بن جنيم" ،األشباه
والنظائر" .عناية :زكراي عمريات( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1419 ،ه)132 ،؛ اهلروي،
"مرقاة املفاتيح"1954 :5 ،؛ حممد بن أمحد البهويت" ،حاشية اخللويت" .حتقيق :د .سامي الصقري،
(ط ،1سوراي :دار النوادر1432 ،ه)66 :1 ،؛ عبد الباقي بن يوسف الزرقاين" ،شرح الزرقاين على
خمتصر خليل" .حتقيق :عبدالسالم أمني( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1422 ،ه)193 :3 ،؛
حممد بن أمحد الدسوقي" ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبري"( .دار الفكر)121 :2 ،؛ أمحد بن
حممد الطحطاوي" ،حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح" .حتقيق :حممد اخلالدي( ،ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية1418 ،ه)77 ،؛ احلصفكي" ،الدر املختار"125 :1 .؛ حممد بن أمحد
عليش" ،منح اجلليل"( .بريوت :دار الفكر9-14 ،ه).141 :3 ،
( )2السيوطي" ،األشباه والنظائر".147 ،
( )3انظر :حممد بن إبراهيم بن املنذر" ،اإلمجاع" .حتقيق :فؤاد أمحد( ،ط :1دار املسلم1425 ،ه)،
36؛ علي بن حممد بن القطان" ،اإلقناع يف مسائل اإلمجاع" .حتقيق :حسن فوزي( ،ط :1الفاروق
احلديثه1424 ،ه)81 :1 ،؛ حيىي بن شرف النووي" ،اجملموع شرح املهذب"( .دار الفكر):1 ،
466؛ حممد الطرابلسي احلطاب" ،مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل"( .ط ،3بريوت :دار
=
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ومع ذلك مل يتفق العلماء على صحة االستثناء ،ومنع من ذلك ابن عابدين ووجه
ذلك بقوله " :ال استثناء حقيقة الختالف جهة األفضلية ،بيان ذلك أن الوضوء للصالة قبل
الوقت يساوي الواقع بعده من حيث امتثال األمر وسقوط الواجب به ،وإمنا لألول فضيلة
التقدمي"(.)1
فالوضوء قبل الوقت تضمن الواجب ،فلذلك كان أفضل من الوضوء بعد الوقت،
وحينئذ ال يصح االستثناء من القاعدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

الفكر1412 ،ه)235 :1 ،؛ حممد بن علي الشوكاين" ،نيل األوطار" .حتقيق :عصام الدين
الصبابطي( ،ط ،1مصر :دار احلديث1413 ،ه).326 :1 ،
( )1انظر :ابن عابدين" ،رد احملتار".125 :1 ،
- 286 -

جملّة اجلامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد  – 191اجلزء الثاين

املبحث الثاني :اإلجادة يف الوضوء أفضل من أداء ما وجب مطلقاً.
املطلب األول :ذكر املسألة املستثناة.
جاء يف مرقاة املفاتيح ( )1قوله " :اإلجادة يف الوضوء من تطويل الغرة ،وتكرار الغسل،
ومراعاة األدب من استقبال القبلة ،والدعاء املأثور عن السلف؛ أفضل من أداء ما وجب
مطلقاً ،وفيه أنه خمالف للقاعدة املقررة من أن ثواب الفرض أفضل من أجر النفل ".
املطلب الثاني :بيان رأي العلماء يف صحة االستثناء.
قبل الكالم عن صحة االستثناء من القاعدة ،حتسن اإلشارة إىل أن العلماء أمجعوا
على استحباب التيامن يف الطهارة( ،)2وعلى استحباب تثليث أعضاء الوضوء عدا الرأس(،)3
وعلى جواز تقدمي اليسرى على اليمىن يف الطهارة ،مع استحباهبم البداءة ابليمىن( ،)4كما
( )1اهلروي" ،مرقاة املفاتيح".345 :1 ،
( )2انظر :يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب" ،االستذكار" .حتقيق :سامل عطا( ،ط ،1بريوت :دار الكتب
العلمية1421 ،ه)128 :1 ،؛ 145 :1؛ عبد هللا بن أمحد بن قدامة" ،املغين"( .مصر :مكتبة
القاهرة1388 ،ه)81 :1 ،؛ النووي" ،اجملموع"365 :1 ،؛ 181 :1؛ حممود بن أمحد العيين،
"البناية شرح اهلداية"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1421 ،ه)248 :1 ،؛ الشوكاين" ،نيل
األوطار".317 :1 ،
( )3انظر :ابن عبد الرب" ،االستذكار"122 :1 ،؛ حممد بن أمحد بن رشد" ،بداية اجملتهد"( .القاهرة:
احلديث1425 ،ه)19 :1 ،؛ ابن القطان" ،اإلقناع"84 ،83 :1 ،؛ 87 :1؛ النووي" ،اجملموع"،
431 :1؛ احلطاب" ،مواهب اجلليل"261 :1 ،؛ علي بن سليمان املرداوي" ،اإلنصاف"( .ط،2
بريوت :دار إحياء الرتاث العريب)136 :1 ،؛ زين الدين بن إبراهيم بن جنيم" ،البحر الرائق"( .ط،2
دار الكتاب اإلسالمي)22 :1 ،؛ حممد بن إمساعيل الصنعاين" ،سبل السالم" (القاهرة :دار
احلديث)85 :1 ،؛ الشوكاين" ،نيل األوطار"181 :1 ،؛ .217 :1
( )4انظر :ابن املنذر" ،اإلمجاع"35 ،؛ ابن عبد الرب" ،االستذكار"128 :1 ،؛ يوسف بن عبد هللا بن
عبد الرب" ،التمهيد" ،حتقيق :مصطفى العلوي( ،املغرب :وزارة عموم األوقاف1387 ،ه)83 :2 ،؛
حممد بن عبد هللا املعافري" ،عارضة األحوذي"( ،بريوت :دار الكتب العلمية)14 :1 ،؛ ابن قدامة،
"املغين" ،81 :1 ،ابن القطان "اإلقناع"82 :1 ،؛ أمحد بن عبد احلليم بن تيمية" ،جمموع الفتاوى".
=
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أهنم اختلفوا يف حكم إطالة الغرة والتحجيل يف الوضوء بني كاره لذلك ،وهم املالكية(،)1
ومبيح لذلك ،وهم احلنفية( ،)2والشافعية ( ،)3واحلنابلة( ،)4وتفصيل أقواهلم ،وأدلتهم ليس هذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

حتقيق :عبد الرمحن القاسم( ،املدينة املنورة :جممع امللك فهد1416 ،ه).219 :32 ،
( )1انظر :خليل بن إسحاق اجلندي" ،خمتصر خليل" .حتقيق :أمحد جاد( ،ط ،1القاهرة :دار احلديث،
1426ه)21 ،؛ خليل بن إسحاق اجلندي" ،التوضيح شرح خمتصر ابن احلاجب" .حتقيق :د .أمحد
جنيب( ،ط :1مركز جنيبويه1429 ،ه)127 :1 ،؛ هبرام بن عبد هللا الدمريي" ،الشامل يف فقه
اإلمام مالك" .حتقيق :د .أمحد جنيب( ،ط :1مركز جنيبويه1429 ،ه)63 :1 ،؛ حممد بن أمحد
مياره" ،الدر الثمني" ( .القاهرة :دار احلديث1429 ،ه)167 ،؛ الدسوقي" ،حاشية الدسوقي على
الشرح الكبري"114 :1 ،؛ أمحد الصاوي" ،بلغة السالك" .حتقيق :حممد شاهني( ،بريوت :دار
الكتب العلمية1415 ،ه)128 :1 ،؛ أبوبكر بن حسن الكشناوي" ،أسهل املدارك"( .ط،2
بريوت :دار الفكر).93 :1 ،
( )2انظر :العيين" ،البناية"333 :1 ،؛ ابن جنيم" ،البحر الرائق"24 :1 ،؛ حسن بن عمار الشرنباليل،
"مراقي الفالح" .عناية :نعيم زرزور( ،ط :1املكتبة العصرية1425 ،ه)35 ،؛ احلصفكي" ،الدر
املختار".13 :1 ،
( ) 3انظر :إبراهيم بن علي الشريازي" ،املهذب"( .بريوت :دار الكتب العلمية)42 :1 ،؛ عبد امللك بن
عبد هللا اجلويين" ،هناية املطلب" .حتقيق :د .عبد العظيم الديب( ،ط :1دار املنهاج1428 ،ه):1 ،
96؛ حممد بن حممد الغزايل" ،الوسيط" .حتقيق :أمحد إبراهيم( ،ط ،1القاهرة :دار السالم،
1417ه)261 :1 ،؛ عبد الكرمي بن حممد الرافعي" ،فتح العزيز"( .بريوت :دار الفكر):1 ،
346؛ حيىي بن شرف النووي" ،روضة الطالبني" .حتقيق :زهري الشاويش ( ،ط :3املكتب اإلسالمي،
1412ه)61 :1 ،؛ حممد بن أمحد اخلطيب" ،مغين احملتاج"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية،
1415ه)191 :1 ،؛ حممد بن أمحد الرملي" ،هناية احملتاج"( .ط األخرية ،بريوت :دار الفكر،
1414ه).193 :1 ،
( )4انظر :عبدهللا بن أمحد بن قدامة" ،الكايف"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1414 ،ه):1 ،
69؛ ابن قدامة" ،املغين"78 :1 ،؛ عبد الرمحن بن حممد بن قدامة" ،الشرح الكبري"( .دار الكتاب
العريب)113 :1 ،؛ املرداوي" ،اإلنصاف"168 :1 ،؛ موسى بن أمحد احلجاوي" ،اإلقناع" .حتقيق:
عبد اللطيف السبكي ( ،بريوت :دار املعرفة)31 :1 ،؛ مرعي بن يوسف الكرمي" ،دليل الطالب".
=
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مقام ذكرها ،فبذكرها خنرج عن مقصود البحث.
ومل أجد من تكلم من العلماء يف صحة هذا االستثناء ،بل مل أجد من ذكر هذا
االستثناء سوى ما تقدم من النقل عن مرقاة املفاتيح ،وعند التأمل يف هذا االستثناء يتبني أن
ما وجه به ابن عابدين االستثناء يف املبحث السابق ميكن التوجيه به هلذا االستثناء ،فال
استثناء حقيقة الختالف جهة األفضلية ،بيان ذلك أن الوضوء للصالة مع اإلجادة ومراعاة
األدب والدعاء املأثور بعده يساوي الوضوء دون ذلك من حيث امتثال األمر وسقوط
الواجب به ،وإمنا لألول فضيلة تكميل الواجب ابملندوب ،فالوضوء مع اإلجادة ومراعاة
األدب والدعاء املأثور تضمن الواجب ،فلذلك كان أفضل من الوضوء دون ذلك ،وحينئذ ال
يصح االستثناء من القاعدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

حتقيق :نظر الفاراييب( ،ط ،1الرايض :دار طيبة1425 ،ه)12 ،؛ منصور بن يونس البهويت" ،دقائق
أويل النهى"( .ط ،1بريوت :عامل الكتب1414 ،ه).48 :1 ،
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املبحث الثالث :اخلتان قبل البلوغ سنة وبعد البلوغ واجب.
املطلب األول :ذكر املسألة املستثناة (.)1
جاء يف حاشية اخللويت ( )2قوله ( " :)3قوله " :وزمن صغر أفضل " ،هذا ينبغي أن يزاد
على املواضع الثالثة اليت املسنون فيها أفضل من الواجب ، . . .وزدت ما هنا يف بيت فقلت:
مت ـ ـ ـ ــم ب ـ ـ ـ ــه عق ـ ـ ـ ــد اإلم ـ ـ ـ ــام املكث ـ ـ ـ ــر ".
وكـ ـ ـ ـ ــذا ختـ ـ ـ ـ ــان املـ ـ ـ ـ ــرء قبـ ـ ـ ـ ــل بلوغـ ـ ـ ـ ــه
املطلب الثاني :بيان رأي العلماء يف صحة االستثناء.
قبل الكالم عن صحة االستثناء من القاعدة ،حتسن اإلشارة إىل أن العلماء اختلفوا يف حكم
اخلتان بني موجب لذلك ،وهم الشافعية( ،)4واحلنابلة( ،)5وبني مستحب لذلك ،وهم
( )1وذُكَِر هذا االستثناء أيضاً يف :اللبدي" ،حاشية اللبدي".18 :1 ،
( ) 2هو حممد بن أمحد بن علي البهويت اخللويت ،الفقيه احلنبلي ،إمام املعقول واملنقول ،ولد مبصر ونشأ
هبا ،والزم الشيخ منصور البهويت ،والشهاب الغنيمي ،الشرباملسي ،له حتريرات على اإلقناع واملنتهى،
أخذ عنه أبو املواهب احلنبلي ،وعيسى الكناين ،تويف مبصر عام 1188ه ،انظر :حممد أمني احمليب،
"خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر"( .بريوت :دار صادر) ،391 :3 ،حممد الغزي،
"النعت األكمل ألصحاب اإلمام أمحد بن حنبل" .حتقيق :حممد احلافظ( ،ط ،1دمشق :دار الفكر،
1412ه).241 ،238 ،
( )3اخللويت" ،احلاشية".66 :1 ،
( )4انظر :الشريازي" ،املهذب"34 :1 ،؛ الغزايل" ،الوسيط"523 :6 ،؛ احلسني بن مسعود البغوي،
"التهذيب" .حتقيق :عادل أمحد( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،ه)218 :1 ،؛ حيىي
العمراين" ،البيان" .حتقيق :قاسم النوري( ،ط ،1جدة :دار املنهاج1421 ،ه)95 :1 ،؛ النووي،
"روضة الطالبني"181 :11 ،؛ زكراي بن حممد األنصاري" ،أسىن املطالب"( .دار الكتاب
اإلسالمي).164 :4 ،
( ) 5انظر :حمفوظ بن أمحد الكلوذاين" ،اهلداية" .حتقيق :عبداللطيف مهيم( ،ط :1مؤسسة غراس،
1425ه)52 ،؛ ابن قدامة" ،الكايف"54 :1 ،؛ عبدالسالم بن عبد هللا بن تيمية" ،احملرر"( .ط،2
الرايض :مكتبة املعارف1414 ،ه)11 :1 ،؛ ابن قدامة" ،الشرح الكبري"119 :1 ،؛ حممد بن
مفلح" ،الفروع" .حتقيق :د .عبدهللا الرتكي( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1424 ،ه)156 :1 ،؛
=
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احلنفية( ،)1واملالكية( ،)2وعليه فال يرد االستثناء عند احلنفية ،واملالكية؛ ألهنم ال يقولون بوجوب اخلتان
بعد البلوغ ،ويبقى الكالم يف صحة االستثناء عند الشافعية ،واحلنابلة.
()3
ومل يتفق العلماء على صحة االستثناء ،ومنع من ذلك اللبدي ووجه ذلك بقوله :
"ال استثناء يف احلقيقة ،الختالف جهة األفضلية .بيان ذلك أن اخلتان قبل البلوغ يساوي ما
بعده يف امتثال األمر وسقوط الواجب به ،ويزيد فضيلة املتقدم وغريه".
فاخلتان قبل البلوغ تضمن الواجب ،فلذلك كان أفضل من اخلتان بعد البلوغ؛ لدخوله
يف عموم قوله تعاىل :ﱡﭐ ﱞ ﱟﱠ ﱠ البقرة ،148 :وحينئذ ال يصح االستثناء من
القاعدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

املرداوي" ،اإلنصاف"123 :1 ،؛ احلجاوي" ،اإلقناع"22 :1 ،؛ الكرمي" ،دليل الطالب".11 ،
( ) 1انظر :أمحد بن حممد القدوري" ،التجريد" .حتقيق :د .حممد سراج( ،ط ،2القاهرة :دار السالم،
1427ه)612 :12 ،؛ حممد بن أمحد السرخسي" ،املبسوط"( .بريوت :دار املعرفة1414 ،ه)،
156 :11؛ حممد بن أيب بكر الرازي" ،حتفة امللوك" .حتقيق :د .نذير أمحد( ،ط ،1بريوت :دار
البشائر1417 ،ه) 241 ،؛ عبد هللا بن حممود املوصلي" ،االختيار"( .القاهرة :مطبعة احلليب،
1356ه)167 :4 ،؛ حممد البابريت" ،العناية شرح اهلداية"( .دار الفكر)421 :7 ،؛ احلصفكي،
"الدر املختار".751 :6 ،
( )2انظر :عبدهللا بن عبدالرمحن النفزي" ،الرسالة"( .دار الفكر)156 ،؛ عبدالوهاب بن علي الثعليب،
"التلقني" .حتقيق :حممد بوخبزة( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1425 ،ه)115 :1 ،؛ يوسف
بن عبدهللا النمري" ،الكايف" .حتقيق :حممد ولدماديك( ،ط ،2الرايض :مكتبة الرايض1411 ،ه)،
1136 :2؛ حممد بن أمحد بن رشد" ،املقدمات املمهدات" .حتقيق :د .حممد حجي( ،ط،1
بريوت :دار الغرب اإلسالمي1418 ،ه)448 ،447 :3 ،؛ عبدهللا بن جنم بن شاس" ،عقد
اجلواهر الثمينة" .حتقيق :د .محيد حلمر( ،ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي1423 ،ه):3 ،
1296؛ القرايف" ،الذخرية"166 :4 ،؛ حممد بن حممد بن عرفة" ،املختصر الفقهي" .حتقيق :د.
حافظ عبدالرمحن( ،ط :1مؤسسة خلف احلبتور1435 ،ه).369 :2 ،
( )3انظر :اللبدي" ،احلاشية".18 :1 ،
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املبحث الرابع :غسل اجلمعة أفضل من الغسل بعد غسل امليت.
املطلب األول :ذكر املسألة املستثناة.
()1
جاء يف البحر احمليط بعد ذكر عدد من املستثنيات قوله " :ومنها :ما صححه أيضاً
من تفضيل غسل اجلمعة على الغسل من غسل امليت مع وجوبه يف القدمي ".
املطلب الثاني :بيان رأي العلماء يف صحة االستثناء.
قبل الكالم عن صحة االستثناء من القاعدة ،حتسن اإلشارة إىل أن املعتمد يف
املذاهب األربعة أن غسل اجلمعة سنة(.)2
( )1حممد بن عبدهللا الزركشي" ،البحر احمليط"( ،ط :1دار الكتيب1414 ،ه).392 :1 ،
( ) 2انظر :يف املذهب احلنفي :حممد بن احلسن الشيباين" ،احلجة على أهل املدينة" .حتقيق :مهدي
القادري( ،ط ،3بريوت :عامل الكتب1413 ،ه)279 :1 ،؛ أمحد بن علي اجلصاص" ،شرح
خمتصر الطحاوي" .حتقيق :د .عصمت هللا حممد( ،ط ،1بريوت :دار البشائر ودار السراج،
1431ه)521 :2 ،؛ أمحد بن حممد القدوري" ،خمتصر القدوري" ،حتقيق :كامل عويضة( ،ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،ه)12 ،؛ علي بن أيب بكر املرغيناين" ،اهلداية" .حتقيق :طالل
يوسف( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب)21 :1 ،؛ عثمان بن علي الزيلعي" ،تبيني احلقائق".
(ط ،1القاهرة :املطبعة األوىل األمريية1313 ،ه)17 :1 ،؛ املوصلي" ،االختيار"13 :1 ،؛
عبدالرمحن بن حممد زاده" ،جممع األهنر"( .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب)24 :1 ،؛ احلصفكي،
"الدر املختار".168 :1 ،
يف املذهب املالكي :القريواين" ،الرسالة"146 ،؛ عبدالوهاب بن علي الثعليب" ،املعونة" .حتقيق:
محيش عبداحلق( ،مكة :املكتبة التجارية)321 :1 ،؛ ابن عبدالرب" ،الكايف"153 :1 ،؛ علي بن
سعيد الرجراجي" ،مناهج التحصيل"( .ط :1دار ابن حزم1428 ،ه)541 :1 ،؛ ابن رشد،
"املقدمات املمهدات"66 :1 ،؛ حممد بن أمحد الكليب" ،القوانني الفقهية"22 .؛ حممد بن يوسف
العبدري" ،التاج واإلكليل"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1416 ،ه).543 :2 ،
يف املذهب الشافعي :الشافعي" ،األم"53 :1 ،؛ الشريازي" ،املهذب"212 :1 ،؛ اجلويين" ،هناية
املطلب"318 :1 ،؛ الغزايل" ،الوسيط"291 :2 ،؛ الرافعي" ،فتح العزيز"614 :4 ،؛ النووي،
"روضة الطالبني"42 :2 ،؛ الرملي" ،هناية احملتاج".328 :2 ،
=
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وكذلك الغسل من غسل امليت سنة عندهم(.)1
وقد ورد عن الشافعية( :)2تقدميهم للغسل من غسل امليت على غسل اجلمعة ،وورد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

يف املذهب احلنبلي :حممد بن أمحد اهلامشي" ،اإلرشاد" .حتقيق :د .عبدهللا الرتكي( ،ط ،1بريوت:
مؤسسة الرسالة1419 ،ه)99 ،؛ الكلوذاين" ،اهلداية"61 ،؛ ابن قدامة" ،املغين"256 :2 ،؛ ابن
تيمية" ،احملرر"21 :1 ،؛ ابن قدامة" ،الشرح الكبري"219 :1 ،؛ ابن مفلح" ،الفروع"263 :1 ،؛
إبراهيم بن حممد بن مفلح" ،املبدع"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،ه)162 :1 ،؛
املرداوي" ،اإلنصاف"247 :1 ،؛ احلجاوي" ،اإلقناع".46 :1 ،
( )1انظر :يف املذهب احلنفي :حممد بن احلسن الشيباين" ،األصل" .حتقيق :أبو الوفا األفغاين( ،كراتشي:
إدارة األوقاف والعلوم اإلسالمية)415 :1 ،؛ علي بن احلسني السغدي" ،النتف يف الفتاوى".
حتقيق :صالح الدين الناهي( ،ط ،2عمان ،بريوت :دار الفرقان ،مؤسسة الرسالة1414 ،ه):1 ،
32؛ السرخسي" ،املبسوط"82 :1 ،؛ أبوبكر بن مسعود الكاساين" ،بدائع الصنائع"( .ط،2
بريوت :دار الكتب العلمية1416 ،ه)32 :1 ،؛ العيين" ،البناية"192 :3 ،؛ حسن بن عمار
الشرنباليل" ،حاشية الشرنباليل على درر احلكام"( .دار إحياء الكتب العربية)21 :1 ،؛ ابن جنيم،
"البحر الرائق"17 :1 ،؛ ابن عابدين" ،رد احملتار".212 :2 ،
يف املذهب املالكي :عبدالوهاب بن علي الثعليب" ،التلقني" .حتقيق :حممد بوخبزة( ،ط ،1بريوت:
دار الكتب العلمية1425 ،ه)56 :1 ،؛ ابن عبدالرب" ،الكايف"154 :1 ،؛ حممد بن أمحد بن
رشد" ،البيان والتحصيل" .حتقيق :د .حممد حجي( ،ط ،2بريوت :دار الغرب اإلسالمي،
1418ه)217 :2 ،؛ القرايف" ،الذخرية"451 :2 ،؛ خليل بن إسحاق" ،خمتصر خليل".51 ،
يف املذهب الشافعي :الشافعي" ،األم"53 :1 ،؛ الشريازي" ،املهذب"241 :1 ،؛ اجلويين" ،هناية
املطلب"311 :1 ،؛ الغزايل" ،الوسيط"291 :2 ،؛ الرافعي" ،فتح العزيز"131 :2 ،؛ النووي،
"روضة الطالبني"85 :1 ،؛ الشربيين" ،مغين احملتاج"559 :1 ،؛ الرملي" ،هناية احملتاج".331 :2 ،
يف املذهب احلنبلي :الكلوذاين" ،اهلداية"61 ،؛ ابن قدامة" ،الكايف"359 :1 ،؛ ابن قدامة،
"املغين"154 :1 ،؛ ابن تيمية" ،احملرر"21 :1 ،؛ ابن قدامة" ،الشرح الكبري"211 :1 ،؛ ابن
مفلح" ،الفروع"264 :1 ،؛ ابن مفلح" ،املبدع"163 :1 ،؛ املرداوي" ،اإلنصاف"248 :1 ،؛
احلجاوي" ،اإلقناع".46 :1 ،
( )2انظر :الشافعي" ،األم"53 :1 ،؛ الشريازي" ،املهذب"241 :1 ،؛ اجلويين" ،هناية املطلب"311 :1 ،؛
=
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عن احلنابلة( :)1تقدميهم لغسل اجلمعة على الغسل من غسل امليت ،مع اتفاقهم على أهنما
سنة ،لكن اخلالف بينهم يف أيهما آكد.
ومل أجد من تكلم من العلماء يف صحة هذا االستثناء ،بل مل أجد من ذكر هذا
االستثناء سوى ما تقدم من النقل عن البحر احمليط ،وعند التأمل يف هذا االستثناء يتبني أنه
إمنا يرد على غري املعتمد يف املذاهب ،وذلك أن املعتمد أن كليهما سنة كما تقدم ،وحينئذ ال
تفضل النافلة الواجب ،وإمنا يرد يف حق كل من أوجب أحدمها ،مث فضل اآلخر عليه،
فالشافعي – رمحه هللا – له قول يف القدمي :بوجوب الغسل من غسل امليت ( ،)2وله قول:
بتفضيل غسل اجلمعة على الغسل من غسل امليت ( ،)3فيكون قد قدم النفل على الواجب
عنده ،فيكون احلكم بصحة االستثناء عند كل مذهب ابلنظر يف قوهلم يف هاتني املسألتني،
وابلنظر يف تفضيلهم ألحد هذين الغسلني على اآلخر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

العمراين" ،البيان"37 :3 ،؛ الرافعي" ،فتح العزيز"617 :4 ،؛ النووي" ،روضة الطالبني".43 :2 ،
( )1انظر :ابن مفلح" ،الفروع"264 :1 ،؛ املرداوي" ،اإلنصاف"417 :2 ،251 :1 ،؛ الكرمي" ،دليل
الطالب"18 ،؛ احلجاوي" ،اإلقناع"46 :1 ،؛ عبدالرمحن بن عبدهللا البعلي" ،كشف املخدرات".
حتقيق :د .حممد العجمي( ،ط ،1بريوت :دار البشائر اإلسالمية1423 ،ه)75 :1 ،؛ مصطفى بن
سعد الرحيباين" ،مطالب أويل النهى"( .ط :2املكتب اإلسالمي1415 ،ه).175 :1 ،
( )2انظر يف التوثيق ما تقدم يف توثيق قول الشافعية ابستحباب الغسل من غسل امليت.
( )3انظر يف التوثيق ما تقدم يف توثيق قول الشافعية ابستحباب غسل اجلمعة.
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املبحث اخلامس :اجلمع يف املطر سنة وأداء الصالة يف وقتها واجب.
املطلب األول :ذكر املسألة املستثناة (.)1
جاء يف الفروق( )2للقرايف( )3قوله " :الواجب يكون أفضل من املندوب . . .وابعتبار
هذه القاعدة ورد سؤال مشكل ،وهو :أن السنة وردت ابجلمع بني الصالتني للظالم ،واملطر،
والطني ،وهذا اجلمع يلزم منه تقدمي املندوب على الواجب . . .فتفوت مصلحة الوقت،. . .
وهو خالف القاعدة ".
املطلب الثاني :بيان رأي العلماء يف صحة االستثناء.
قبل الكالم عن صحة االستثناء من القاعدة ،حتسن اإلشارة إىل أن العلماء أمجعوا
على أن الصلوات اخلمس مؤقتة مبواقيت معلومة حمددة( ،)4كما أهنم اختلفوا يف حكم صالة
اجلماعة بني من أوجبها ،وهو املذهب عند احلنفية( ،)5واحلنابلة( ،)6وبني من استحبها ،وهو
( )1وذُكَِر هذا االستثناء يف :السبكي" ،األشباه والنظائر"188 :1 ،؛ ابن امللقن" ،األشباه والنظائر"211 :1 ،
( )2أمحد بن إدريس القرايف" ،الفروق"( .بريوت :عامل الكتب ).122 :2 ،
( ) 3هو أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن الصنهاجي القرايف ،الفقيه األصويل البارع ،مصري املولد واملنشأ
والوفاة ،توىل التدريس ابلصاحلية ،وله عدة مؤلفات منها :الذخرية ،أنوار الربوق ،شرح احملصول ،تويف
عام 682ه ،انظر :يوسف بن تغري الظاهري" ،املنهل الصايف" .حتقيق :د .حممد أمني( ،مصر:
اهليئة املصرية العامة للكتاب).234 ،233 :1 ،
( )4انظر :ابن قدامة" ،املغين"269 :1 ،؛ ابن القطان" ،اإلقناع".114 :1 ،
( )5انظر :الكاساين" ،بدائع الصنائع"155 :1 ،؛ الزيلعي" ،تبيني احلقائق"132 :1 ،؛ املوصلي،
"االختيار"57 :1 ،؛ ابن جنيم" ،البحر الرائق"365 :1 ،؛ زاده" ،جممع األهنر"117 :1 ،؛ ابن
عابدين" ،رد احملتار".457 :1 ،
( )6انظر :ابن قدامة" ،الكايف"287 :1 ،؛ ابن قدامة" ،املغين"131 :2 ،؛ ابن تيمية" ،احملرر":1 ،
91؛ ابن مفلح" ،الفروع"417 :2 ،؛ اإلنصاف" ،اإلنصاف"211 :2 ،؛ احلجاوي" ،اإلقناع":1 ،
158؛ الكرمي" ،دليل الطالب".46 ،
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املذهب عند املالكية( ،)1والشافعية(.)2
ومل يتفق العلماء على صحة االستثناء ،ومنع من ذلك السبكي واعرتض على أصل
املسألة ،فلم يسلم بتفضيل اجلمع(.)3
وعند التأمل يف هذا االستثناء يتبني أنه إمنا يرد على القول :بعدم وجوب صالة
اجلماعة ،وعليه فال يرد االستثناء عند احلنفية ،واحلنابلة؛ ألهنم يقولون بوجوب صالة
اجلماعة ،ويبقى الكالم يف صحة االستثناء عند املالكية ،والشافعية.
والذي يظهر – وهللا أعلم – عدم صحة االستثناء ،وذلك أن اجلمع بني الصالتني ال
خيل ابلوقت من كل وجه؛ ألن وقت األوىل وقت للثانية عند قيام العذر ،وكذا وقت الثانية وقت
لألوىل عند قيام العذر ،فال يسلم أنه روعي النفل – وهو صالة اجلماعة على قوهلم – وقُ ِدم على
الفرض – الذي هو الوقت  ،-فاالستثناء يصح يف حال ما لو أابحت الشريعة اجلمع بني
املغرب والعصر وحنو ذلك مما مل يرد فيه مجع حبال من األحوال ،وهذا مما مل ترد به الشريعة.

( )1انظر :عبدالوهاب" ،التلقني"49 :1 ،؛ ابن رشد" ،بداية اجملتهد"151 :1 ،؛ ابن جنم" ،عقد
اجلواهر"135 :1 ،؛ عثمان بن عمر الكردي" ،جامع األمهات" .حتقيق :األخضر األخضري،
(ط :2اليمامة للطباعة1421 ،ه)117 ،؛ القرايف" ،الذخرية"265 :2 ،؛ خليل بن إسحاق،
"خمتصر خليل".41 ،
( )2انظر :الشافعي" ،األم"181 :1 ،؛ الشريازي" ،املهذب"176 :1 ،؛ الغزايل" ،الوسيط"221 :2 ،؛
الرافعي" ،فتح العزيز"282 :4 ،؛ النووي" ،روضة الطالبني"339 :1 ،؛ الشربيين" ،مغين احملتاج"،
465 :1؛ الرملي" ،هناية احملتاج".133 :2 ،
( )3انظر :السبكي" ،األشباه والنظائر".189 :1 ،
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املبحث السادس :الصالة بسواك أفضل من سبعني بال سواك.

املطلب األول :ذكر املسألة املستثناة (.)1
جاء يف الفروق( )2قوله" :املندوابت اليت فضلها الشرع على الواجبات سبع صور.. .:
الصورة السادسة" :روي أن صالة بسواك خري من سبعني صالة بغري سواك"( ،)3مع أن وصف
السواك مندوب إليه ليس بواجب ،فقد فضل املندوب الواجب الذي هو أصل الصالة ".
املطلب الثاني :بيان رأي العلماء يف صحة االستثناء.
قبل الكالم عن قبول العلماء هلذا االستثناء من القاعدة ،حتسن اإلشارة إىل أن
العلماء أمجعوا على استحباب السواك عند الصالة(.)4
ومل يتفق العلماء على صحة االستثناء ،ومن منع من ذلك وجه بكون التفضيل بني
صاليت مجاعة ،ال بني فرض ونفل ،فاجلماعة إذا انضم إليها السواك كانت أفضل من مجاعة
دونه ،وحينئذ يكون التفضيل بني فرض وفرض ،وال شك أن الفرض إذا حوى سنة كان
أعظم من فرض خال منها ،وهبذا يتبني عدم صحة االستثناء(.)5
( )1وذُكَِر هذا االستثناء أيضاً يف :السبكي" ،األشباه والنظائر"189 :1 ،؛ ابن امللقن" ،األشباه
والنظائر"211 :1 ،؛ أمحد بن محزة األنصاري" ،فتاوى الرملي"( .املكتبة اإلسالمية).256 :1 ،
( )2القرايف" ،الفروق".129 :1 ،
( )3احلديث روته عائشة – رضي هللا عنها  -وأخرجه حممد بن عبدهللا الضيب" ،املستدرك على
الصحيحني" .حتقيق :مصطفى عطا( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1411 ،ه) ،كتاب
الطهارة ،حديث سفيان املعمري ،244 :1 ،رقم ،515 :وقال " :حديث صحيح على شرط مسلم
"؛ وأمحد بن احلسني البيهقي" ،السنن الكربى" .حتقيق :حممد عطا( ،ط ،2بريوت :دار الكتب
العلمية 1424 ،ه) ،كتاب الطهارة ،مجاع أبواب السواك ،ابب أتكيد السواك عند القيام إىل
الصالة ،62 :1 ،رقم ،161 :وقال :إسناد غري قوي ،وضعفه ابن معني ،واأللباين ،انظر :عمر بن
علي األنصاري" ،البدر املنري" .حتقيق :مصطفى أبو الغيط( ،ط ،1الرايض :دار اهلجرة1425 ،ه)،
19 :2؛ حممد انصر الدين األلباين" ،ضعيف اجلامع الصغري"( .املكتب اإلسالمي) ،514 ،وقال
النووي " :غلطوا احلاكم يف تصحيحه إايه " ،انظر :حيىي بن شرف النووي" ،خالصة األحكام".
حتقيق :حسني اجلمل( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1418 ،ه).89 :1 ،
( )4انظر :ابن قدامة" ،املغين"71 :1 ،؛ احلطاب" ،مواهب اجلليل".264 :1 ،
( )5انظر كالم السبكي؛ والرملي يف توثيق نقلهم للمسألة.
- 297 -

املستثنيات من قاعدة الفرض أعظم من النفل ،د .فيصل بن خالد بن عبد هللا التوجيري

املبحث السابع :السكينة يف املشي للصالة مقدمة على إدراك الصالة مع اجلماعة.
املطلب األول :ذكر املسألة املستثناة (.)1
جاء يف الفروق( )2قوله" :املندوابت اليت فضلها الشرع على الواجبات سبع صور. . :
 .الصورة السابعة :اخلشوع يف الصالة مندوب إليه ،. . .مع أنه قد ورد يف الصحيح قوله
عليه السالم" :إذا نودي للصالة فال أتتوها وأنتم تسعون ،وأتوها وعليكم السكينة والوقار،
فما أدركتم فصلوا ،وما فاتكم ،فأمتوا"( . . . )3فأمره – عليه السالم – ابلسكينة والوقار،
واجتناب ما يؤدي إىل فوات اخلشوع وإن فاتته اجلمعة واجلماعات ،وذلك يدل على أن
مصلحة اخلشوع أعظم من مصلحة وصف اجلمعة واجلماعات ،مع أن اجلمعة واجبة ،فقد
فضل املندوب الواجب يف هذه الصورة".
املطلب الثاني :بيان رأي العلماء يف صحة االستثناء.
قبل الكالم عن صحة االستثناء من القاعدة ،حتسن اإلشارة إىل أن العلماء أمجعوا
على استحباب اخلشوع يف الصالة ،وكراهة الفكر فيما ال يتعلق هبا(.)4
ومل يتفق العلماء على صحة االستثناء ،فمنع من ذلك السبكي ،إال أنه مل يوجه منعه
لذلك ،فلعل من املناسب أن يقال يف توجيه ذلك :إنه إمنا روعي اخلشوع ،وأ ُِمَر ابلسكينة يف
املشي إىل الصالة؛ لتأثري السعي يف صفة الصالة ،فكانت مراعاة اخلشوع؛ لكونه مؤثراً يف
الواجب الذي هو أصل الصالة ،فلم يفضل النفل جمرداً عن الفرض ،وإمنا فضل النفل املؤثر
ابلفرض ،فكان تفضيله ألجل الفرض ال لذاته.
( )1وذُكَِر هذا االستثناء أيضاً يف :السبكي" ،األشباه والنظائر"189 :1 ،؛ ابن امللقن" ،األشباه
والنظائر".211 :1 ،
( )2القرايف" ،الفروق".131 ،129 :2 ،
( )3احلديث رواه أبو هريرة – رضي هللا عنه  ،-وأخرجه مسلم بن احلجاج" ،الصحيح" ،كتاب املساجد
ومواضع الصالة ،ابب استحباب إتيان الصالة بوقار وسكينه ،421 :1 ،رقم.612 :
( )4انظر :النووي" ،اجملموع".112 :4 ،
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املبحث الثامن :صالة النافلة يف املساجد الثالثة أعظم من الفرض يف غريها.
املطلب األول :ذكر املسألة املستثناة (.)1
جاء يف الفروق( )2قوله" :املندوابت اليت فضلها الشرع على الواجبات سبع صور. . :
 .الصورة الثالثة :الصالة يف مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خري من ألف صالة يف
غريه . . .مع أن الصالة فيه غري واجبة ،فقد فضل املندوب الذي هو الصالة يف مسجد
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الواجب الذي هو أصل الصالة . . .الصورة الرابعة :الصالة
يف املسجد احلرام أفضل من مائة ألف صالة يف غريه . . .الصورة اخلامسة :الصالة يف بيت
املقدس خبمسمائة صالة".
املطلب الثاني :بيان رأي العلماء يف صحة االستثناء.
مل يتفق العلماء على صحة االستثناء ،فمنع من ذلك السبكي ووجه ذلك بقوله " :قد
يكون الفرض يف املسجد أفضل من الفرض يف غريه ،والنافلة فيه أفضل من النافلة يف غريه،
ال أن النفل أفضل من الفرض؛ الختالف النوع ،وليس يف احلديث صيغة تعميم للنوعني ،أو
يقال :وهو الذي أعتقده :أن املضاعفة حتصل من حيث إهنا يف املسجد وقد حيصل للفرض
(.)3
من حيث إنه فرض فضل آخر ،وإذا كان هناك وجهات مل يلزم تقدمي النفل على الفرض"
فالتفضيل بني صاليت مجاعة ،ال بني فرض ونفل ،فالصالة إذا انضم إليها كوهنا يف أحد
املساجد الثالثة كانت أفضل من صالة يف غريها ،وحينئذ يكون التفضيل بني فرض وفرض ،وال
شك أن الفرض يف مكان فاضل أعظم من فرض يف غريه ،وهبذا يتبني عدم صحة االستثناء.

( )1وذُكَِر هذا االستثناء أيضاً يف :السبكي" ،األشباه والنظائر"188 :1 ،؛ ابن امللقن" ،األشباه
والنظائر".211 :1 ،
( )2القرايف" ،الفروق".128 :2 ،
( )3السبكي" ،األشباه والنظائر".191 :1 ،
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املبحث التاسع :األذان أفضل من اإلمامة.
املطلب األول :ذكر املسألة املستثناة (.)1
جاء يف األشباه والنظائر( )2للسيوطي قوله" :وقد استنثي فروع ،. . .األذان سنة وهو
 . . .أفضل من اإلمامة وهي فرض كفاية أو عني".
املطلب الثاني :بيان رأي العلماء يف صحة االستثناء.
قبل الكالم عن صحة االستثناء من القاعدة ،حتسن اإلشارة إىل أن العلماء اختلفوا يف
حكم األذان بني من أوجبه على الكفاية ،وهو املذهب عند احلنابلة( ،)3وبني جعله سنة،
وهو املذهب عند احلنفية( ،)4واملالكية( ،)5والشافعية(.)6
ومل يتفق العلماء على صحة االستثناء ،فمنع من ذلك السبكي فيما نقله عنه
السيوطي ،فقال " :سئل عن ذلك السبكي . . .فأجاب بوجوه :منها :أنه ال يلزم من كون
( )1وذُكَِر هذا االستثناء أيضاً يف :األنصاري" ،أسىن املطالب"98 :3 ،؛ الشربيين" ،مغين احملتاج")326 :1( ،؛
الرملي" ،هناية احملتاج"417 :1 ،؛ حممد املناوي" ،التيسري بشرح اجلامع"( .ط ،3الرايض ،مكتبة اإلمام
الشافعي1418 ،ه)255 :1 ،؛ حممد بن أمحد الشربيين" ،السراج املنري".374 :1 ،
( )2السيوطي" ،األشباه والنظائر".146 ،
( )3انظر :ابن قدامة" ،الكايف "199 :1 ،؛ ابن قدامة" ،املغين"312 :1 ،؛ ابن تيمية" ،احملرر":1 ،
39؛ املرداوي" ،اإلنصاف"275 :1 ،؛ احلجاوي" ،اإلقناع"75 :1 ،؛ الكرمي" ،دليل الطالب"،
26؛ حممد ابن بلبان" ،أخصر املختصرات" .حتقيق :د .حممد العجمي( ،ط ،1بريوت :دار البشائر
اإلسالمية1416 ،ه).115 ،
( )4انظر :السغدي" ،النتف يف الفتاوى"72 :1 ،؛ الكاساين" ،بدائع الصنائع"147 :1 ،؛ املرغيناين،
"اهلداية"43 :1 ،؛ املوصلي" ،االختيار"42 :1 ،؛ ابن عابدين" ،رد احملتار".384 :1 ،
( )5انظر :الدمريي" ،الشامل"91 :1 ،؛ ابن عبد الرب" ،الكايف"196 :1 ،؛ ابن رشد" ،املقدمات"،
163؛ ابن رشد" ،بداية اجملتهد"114 :1 ،؛ ابن احلاجب" ،جامع األمهات"86 ،؛ القرايف،
"الذخرية"75 :2 ،؛ خليل بن إسحاق" ،خمتصر خليل".28 ،
( )6انظر :الشريازي" ،املهذب"117 :1 ،؛ الغزايل" ،الوسيط"41 :2 ،؛ العمراين" ،البيان"57 :2 ،؛ الرافعي،
"فتح العزيز"135 :3 ،؛ النووي" ،روضة الطالبني"195 :1 ،؛ الشربيين" ،مغين احملتاج".317 :1 ،
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اجلماعة فرضا كون اإلمامة فرضا .ألن اجلماعة :تتحقق بنية املأموم االئتمام ،دون نية اإلمام،
ولو نوى اإلمام فنيته حمصلة جلزء اجلماعة .واجلزء هنا :ليس مما يتوقف عليه الكل ملا بيناه،
فلم يلزم وجوبه ،وإذا مل يلزم ذلك مل يلزم القول أبن اإلمامة فرض كفاية ،فلم حيصل تفضيل
نفل على فرض ،وإمنا نية اإلمام شرط يف حصول الثواب له ،ومنها :أن اجلماعة صفة
للصالة املفروضة ،واألذان عبادة مستقلة ،والقاعدة املستقرة يف أن الفرض أفضل من النفل
يف العبادتني املستقلتني أو يف الصفتني ،أما يف عبادة ،وصفة ،فقد ختتلف ،ومنها :أن األذان
واجلماعة جنسان ،والقاعدة املستقرة يف أن الفرض أفضل من النفل يف اجلنس الواحد أما يف
اجلنسني :فقد ختتلف ،فإن الصنائع واحلرف فروض كفاايت ،ويبعد أن يقال :إن واحدة من
رذائلها أفضل من تطوع الصالة ،وإن سلم أنه أفضل من جهة أن فيه خروجا من اإلمث ،ففي
تطوع الصالة من الفضائل ما قد جيرب ذلك ،أو يزيد عليه ،وجنس الفرض أفضل من جنس
النفل ،وقد يكون يف بعض اجلنس املفضول ما يربو على بعض أفراد اجلنس الفاضل،
(.)1
كتفضيل بعض النساء على بعض الرجال"
فيتبني مما سبق أن هذا االستثناء إمنا يرد على القول :بوجوب اإلمامة ،وسنية األذان،
فال يرد على قول احلنابلة يف املذهب ،فيبقى وروده يف املذاهب األخرى ،وال يسلم هلم
تفضيل األذان على اإلمامة ،وهي مسألة مشهورة ليس هذا مقام حبثها ،ويكفي هنا اإلشارة
إىل ما وجه به السبكي.

( )1انظر :السيوطي" ،األشباه والنظائر".146 ،
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املبحث العاشر :األذان أفضل من خطبة اجلمعة.
املطلب األول :ذكر املسألة املستثناة.
جاء يف هناية احملتاج( )1قوله" :وإمنا كان األذان أفضل مع كونه سنة واجلماعة فرض
كفاية . . .ومشل كالم املصنف إمامة اجلمعة ،فاألذان أفضل منها . . .ويلزم من تفضيل
األذان على إمامتها تفضيله على خطبتها بطريق األوىل".
املطلب الثاني :بيان رأي العلماء يف صحة االستثناء.
قبل الكالم عن صحة االستثناء من القاعدة ،حتسن اإلشارة إىل أن اخلالف يف هذه
املسألة ميكن خترجيه على اخلالف يف حكم صالة اجلماعة ،وقد تقدم الكالم عن ذلك.
ومل أجد من تكلم من العلماء يف صحة هذا االستثناء ،بل مل أجد من ذكر هذا
االستثناء سوى ما تقدم من النقل عن هناية احملتاج.
وعند التأمل يف هذا االستثناء يتبني أنه فرع عن الكالم يف أفضلية األذان على
اإلمامة ،فمن فضل األذان على اإلمامة فضلهُ على خطبة اجلمعة؛ ألن اإلمامة أفضل من
اخلطبة ،ويقال يف توجيه ذلك ما تقدم عند توجيه تفضيل األذان على اإلمامة ،فرياجع.

( )1الرملي" ،هناية احملتاج".417 :1 ،
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املبحث احلادي عشر :صالة نافلة واحدة أعظم من إحدى اخلمس الواجب فعلها على من
ترك واحدة منها ونسي عينها.
املطلب األول :ذكر املسألة املستثناة (.)1
جاء يف األشباه والنظائر( )2للسبكي قوله " :الفرض أفضل من النفل ، . . .شاع أنه
يستثىن من هذه القاعدة ثالثة فروع ، . . .الثالث :قال ابن عبد السالم :صالة انفلة واحدة
أفضل من إحدى اخلمس الواجب فعلها على من ترك واحدة منها ،ونسي عينها ".
املطلب الثاني :بيان رأي العلماء يف صحة االستثناء.
قبل الكالم عن صحة االستثناء من القاعدة ،حتسن اإلشارة إىل أن العلماء اتفقوا
على أن من نسي صالة ،ومل يعرف عينها؛ لزمه أن يصلي مخس صلوات(.)3
مل يتفق العلماء على صحة االستثناء ،فمنع من ذلك السيوطي – رمحه هللا  -ووجه
ذلك بقوله" :ما ذكره من أن صالة انفلة واحدة أفضل من إحدى اخلمس املذكورة ،فيه
نظر ،والذي يظهر :أهنا إن مل تزد عليها يف الثواب ال تنقص عنها"(.)4
وال أعلم يف التفضيل الذي ذكره ابن عبد السالم – رمحه هللا – دليالً ،ومل أقف على
توجيهه ،وقد يقال يف توجيه ذلك :أبنه فضلت النافلة عليه؛ لكوهنا مقصودة لذاهتا ،فتدخل
يف قوله تعاىل يف احلديث القدسي" :وما يزال عبدي يتقرب إيل ابلنوافل حىت أ ُِحبه"(.)5
( )1وذُكَِر هذا االستثناء أيضاً يف :ابن امللقن" ،األشباه والنظائر"211 ،؛ السيوطي" ،األشباه والنظائر".146 ،
( )2السبكي" ،األشباه والنظائر".187 :1 ،
( )3انظر :يف املذهب احلنفي :السرخسي" ،املبسوط"112 :2 ،؛ الكاساين" ،بدائع الصنائع":2 ،
179؛ العيين" ،البناية" ،596 :2 ،يف املذهب املالكي :ابن عبدالرب" ،الكايف"225 :1 ،؛ القرايف،
"الذخرية"383 :2 ،؛ خليل بن إسحاق" ،خمتصر خليل" .35 ،يف املذهب الشافعي :الرافعي،
"فتح العزيز"334 :2 ،؛ النووي" ،روضة الطالبني"117 :1 ،؛ الشربيين" ،مغين احملتاج".271 :1 ،
يف املذهب احلنبلي :ابن قدامة" ،الكايف"198 :1 ،؛ ابن مفلح" ،الفروع"443 :1 ،؛ املرداوي،
"اإلنصاف"446 :1 ،؛ احلجاوي" ،اإلقناع".86 :1 ،
( )4انظر :السيوطي" ،األشباه والنظائر".146 ،
( )5البخاري" ،الصحيح" ،كتاب الرقائق ،ابب التواضع ،115 :8 ،رقم.6512 :
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املبحث الثاني عشر :صالة اجلماعة أعظم من صالة الفرد.
املطلب األول :ذكر املسألة املستثناة (.)1
جاء يف الفروق( )2قوله" :من املندوابت اليت فضلها الشرع على الواجبات . . .صالة
اجلماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين صالة ،أي :بسبع وعشرين مثوبة مثل مثوبة صالة
املنفرد ، . . .وهذه السبع والعشرون مثوبة هي مضافة لوصف صالة اجلماعة خاصة، . . .
فصار وصف اجلماعة املندوب أكثر ثواابً من ثواب الصالة الواجبة ،وهو مندوب فضل واجباً".
املطلب الثاني :بيان رأي العلماء يف صحة االستثناء.
قبل الكالم عن صحة االستثناء من القاعدة ،حتسن اإلشارة إىل أن العلماء اختلفوا يف
حكم صالة اجلماعة ،وقد تقدم الكالم عنها يف املبحث اخلامس.
فبناء على اخلالف املتقدم يف حكم صالة اجلماعة ال يرد هذا االستثناء عند احلنفية،
واحلنابلة؛ ألهنم يوجبون صالة اجلماعة ،ويبقى الكالم يف حق املالكية ،والشافعية القائلني:
بعدم وجوب صالة اجلماعة.
ومل يتفق العلماء على صحة االستثناء ،فمنع من ذلك السبكي ،ووجه ذلك بقوله:
"صالة اجلماعة فضلت صالة الفرد خبمس وعشرين درجة؛ ملا أثرت اجلماعة يف صفتها ،ومل
تفضل خبمس وعشرين فرضا ،ولئن فضلته خبمس وعشرين فرضا ،فما األربع والعشرون يف
مقابلة اجلماعة؛ بل يف مقابلة ذات اجلماعة ،ملا اشتملت عليه من مجع قلوب ومشي إىل
املسجد غالبا وانتظار الصالة والعبد ال يزال يف صالة ما دام ينتظر الصالة؛ فهناك صلوات
يف احلقيقة فما فضل إال فرض فرضا ال نفل فرضا"(.)3
فصالة اجلماعة تضمنت الواجب وهو أداء الصالة ،فإذا انضم إليها كوهنا يف مجاعة
كانت أفضل من صالة يف غريها ،وحينئذ يكون التفضيل بني فرض وفرض ،وال شك أن
الفرض يف مجاعة أعظم من فرض يف غريها ،وهبذا يتبني عدم صحة االستثناء.
( )1وذُكَِر هذا االستثناء أيضاً يف :السبكي" ،األشباه والنظائر"188 :1 ،؛ ابن امللقن" ،األشباه
والنظائر".211 ،
( )2القرايف" ،الفروق".128 ،127 :2 ،
( )3انظر :السبكي" ،األشباه والنظائر".191 :1 ،
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املبحث الثالث عشر :موافقة تأمني املالئكة أعظم من قراءة الفاحتة ،وأداء الصالة.
املطلب األول :ذكر املسألة املستثناة.
جاء يف األشباه والنظائر( )1البن امللقن( )2بعد ذكره لعدد من املستثنيات قوله" :ومما
يدل على أن املفضول قد يكون له مزية ليست للفاضل حديث" :من وافق أتمينه أتمني
املالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه "( ،)3فإن ظاهره مشول الكبائر والصغائر".
املطلب الثاني :بيان رأي العلماء يف صحة االستثناء.
قبل الكالم عن صحة االستثناء من القاعدة ،حتسن اإلشارة إىل أنه قد حكي اإلمجاع
على أن الكبائر ال تسقط إال ابلتوبة أو احلد(.)4
قال ابن رجب( - )5رمحه هللا " :-اتفقت األمة على أن التوبة فرض ،والفرائض
ال تؤدى إال بنية وقصد ،ولو كانت الكبائر تقع مكفرة ابلوضوء والصالة وأداء بقية أركان
اإلسالم مل حيتج إىل التوبة ،وهذا ابطل ابإلمجاع أيضاً ،فلو كفرت الكبائر بفعل الفرائض
( )1ابن امللقن" ،األشباه والنظائر".211 :1 ،
( )2هو عمر بن علي بن أمحد األنصاري ،الشهري اببن امللقن ،كان أبوه حنوايً ابرعاً ،مات وابنه صغري،
فرابه زوج أمه عيسى امللقن ،فعرف به ،ولد عام 723ه ،والزم األسنوي ،ومسع احلديث الكثري ،له
عدة مصنفات منها :شرح منهاج الطالبني ،البدر املنري ،األشباه والنظائر ،تويف عام 814ه ،انظر:
ابن قاضي شهبه" ،طبقات الشافعية"47 ،43 :4 ،؛ الشوكاين" ،البدر الطالع".511 ،518 :1 ،
( )3احلديث رواه أبو هريرة – رضي هللا عنه  ،-وأخرجه البخاري" ،الصحيح" ،كتاب األذان ،ابب جهر
اإلمام ابلتأمني ،156 :1 ،رقم781 :؛ ومسلم بن احلجاج" ،الصحيح" ،كتاب الصالة ،ابب
التسميع والتحميد والتأمني ،361 :1 ،رقم.411 :
( )4انظر :ابن عبد الرب" ،التمهيد"49 :4 ،؛ عمر بن علي األنصاري" ،التوضيح لشرح اجلامع
الصحيح"( .ط ،1دمشق :دار النوادر1429 ،ه).77 :3 ،
( )5هو عبد الرمحن بن أمحد بن رجب البغدادي ،الشيخ احملدث احلافظ ،ولد ببغداد عام 716ه،
وارحتل يف طلب العلم لدمشق ومصر ،وقرأ القرآن ابلرواايت ،وأكثر األخذ عن الشيوخ ،له عدة
مؤلفات منها :ذيل طبقات احلنابلة ،لطائف املعارف ،تويف عام 795ه ،انظر :ابن حجر" ،الدرر
الكامنة"119 ،118 :3 ،؛ إبراهيم ابن حممد بن مفلح" ،املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام
أمحد " .حتقيق :د .عبدالرمحن العثيمني( ،ط ،1الرايض :مكتبة الرشد1411 ،ه).82 ،81 :2 ،
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مل يبق ألحد ذنب يدخل به النار إذا أتى ابلفرائض ،وهذا يشبه قول املرجئة ،وهو ابطل،
هذا ما ذكره ابن عبد الرب( )1يف التمهيد ،وحكى إمجاع العلماء على ذلك"(.)2
وعند التحقيق يتبني أن العلماء اختلفوا يف تكفري األعمال الصاحلة للكبائر بني من
منع ذلك( ،)3وبني من أثبته( ،)4وليس هذا مقام حترير املسألة وحبثها ،فلرتاجع يف مظاهنا.
ومل يتفق العلماء على صحة هذا االستثناء ،ومنع من ذلك السبكي ووجه ذلك بقوله:
"غاية األمر أن يكون يف املفضول مزية ليست يف الفاضل وال يلزم من ذلك جعله أفضل؛ فإن
لألفضل مزااي كما أن للمفضول مزية . . .املكفر ليس التأمني الذي هو فعل املؤمن ،بل وفاق
املالئكة وليس ذلك إىل صنعه ،بل فضل من هللا ،وعالمة على سعادة من وافق"(.)5
وعند التأمل يف هذا االستثناء يتبني أنه إمنا يرد على قول من قال :بتكفري األعمال
الصاحلة للكبائر والصغائر ،وميكن توجيه املنع من صحة االستثناء :أبن موافقة التأمني الوارد
فيها الفضل هي ما كانت يف صالة اجلماعة ،فال تكون املوافقة لذاهتا جالبة للفضل ،وهبذا
يتبني عدم صحة االستثناء.
( ) 1هو يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب ،احلافظ احملدث الفقيه ،ولد عام
 368ه ،كان كثري الشيوخ رغم أنه مل خيرج من األندلس مسع من أيب القاسم خلف ،أمحد الباجي،
وكان موفقاً يف التأليف ،معاانً عليه ،ومن مؤلفاته :التمهيد ،االستذكار ،االستيعاب ،الكايف يف الفقه،
تويف عام 463ه ،انظر :حممد بن فتوح احلميدي" ،جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس"( .القاهرة:
الدار املصرية للتأليف والنشر1966 ،ه)369 ،367 :1 ،؛ عياض بن موسى اليحصيب" ،ترتيب
املدارك وتقريب املسالك" .حتقيق :ابن اتويت الطنجي( ،ط ،1املغرب :مطبعة فضالة1967 ،م)،
.131 ،127 :8
( )2ابن رجب" ،جامع العلوم واحلكم".426 :1 ،
( )3كابن عبد الرب ،وابن رجب ،وابن امللقن ،انظر يف توثيق قوهلم ما تقدم يف احلاشيتني رقم)112 ،99( :
( ) 4كابن املنذر ،وابن الصالح ،وابن حجر ،انظر :حممد بن إبراهيم بن املنذر" ،اإلشراف على مذاهب
العلماء" .حتقيق :صغري األنصاري( ،ط ،1رأس اخليمة :مكتبة مكة الثقافية1425 ،ه)172 :3 ،؛
عثمان بن عبدالرمحن بن الصالح" ،فتاوى ابن الصالح" .حتقيق :د .موفق عبدالقادر( ،ط،1
بريوت :مكتبة العلوم واحلكم ،عامل الكتب1417 ،ه)188 :1 ،؛ أمحد بن حجر العسقالين" ،فتح
الباري"( .بريوت :دار املعرفة1379 ،م).134 :12 ،
( )5انظر :السبكي" ،األشباه والنظائر".192 ،191 :1 ،
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املبحث الرابع عشر :تكفري احلج والعمرة لكبائر الذنوب وعدم تكفري الصالة هلا.
املطلب األول :ذكر املسألة املستثناة.
جاء يف األشباه والنظائر( )1البن امللقن بعد ذكره لعدد من املستثنيات قوله" :حديث:
"اإلسالم يهدم ما كان قبله"( )2وكذا احلج والعمرة جعلها كاإلسالم ،وهو يهدم الكل ،ويدل
عليه " :من حج فلم يرفث ومل يفسق رجع كيوم ولدته أمه"( ،)3وليس ذلك يف الصالة وهي
أفضل منهما".
املطلب الثاني :بيان رأي العلماء يف صحة االستثناء.
قبل الكالم عن صحة االستثناء من القاعدة ،حتسن اإلشارة إىل أن الكالم يف هذه
املسألة فرع عن اخلالف يف تكفري األعمال الصاحلة للكبائر والصغائر ،وقد تقدم الكالم
عنها يف املبحث السابق.
ومل يتفق العلماء على صحة هذا االستثناء ،ومنع من ذلك السبكي ووجه ذلك مبا
تقدم يف املبحث السابق.
وعند التأمل يف هذا االستثناء يتبني أنه إمنا يرد على قول من قال :بتكفري األعمال
الصاحلة للكبائر والصغائر ،وميكن توجيه املنع من صحة االستثناء :بعدم التسليم أبصل
املسألة ،فال يسلم تكفري األعمال الصاحلة للكبائر؛ ألدلة كثرية ليس هذا مقام إيرادها ،لكن
من مينع من صحة االستثناء ميكن توجيه قوله بذلك.
وميكن توجيه احلج والعمرة الوارد فيهما احلديث أبهنما الواجبان ،فيكون التقدمي بني فرض
وفرض ،ال بني فرض ونفل ،لكن يبقى الكالم يف تقدمي فرض على فرض أفضل منه .وهللا أعلم.
( )1ابن امللقن" ،األشباه والنظائر".212 ،211 :1 ،
( )2احلديث رواه عمرو بن العاص– رضي هللا عنه  ،-وأخرجه مسلم" ،الصحيح" ،كتاب اإلميان ،ابب
كون اإلسالم يهدم ما كان قبله وكذا اهلجرة واحلج ،112 :1 ،رقم.121 :
( )3احلديث رواه أبو هريرة– رضي هللا عنه  ،-وأخرجه البخاري" ،الصحيح" ،كتاب احلج ،ابب فضل
احلج املربور ،133 :2 ،رقم1521 :؛ ومسلم" ،الصحيح" ،كتاب احلج ،ابب فضل احلج والعمرة
ويوم عرفة ،983 :2 ،رقم.1351 :
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املبحث اخلامس عشر :اجلمع يف عرفة بني الظهر والعصر أفضل من أداء صالة العصر يف
وقتها ،وأفضل من أداء اجلمعة إذا كان يوم عرفة يوم مجعة.
املطلب األول :ذكر املسألة املستثناة (.)1
جاء يف األشباه والنظائر( )2للسبكي عند ذكره للمستثنيات قوله" :اعرتض على تقدمي
الواجب على املندوب جبمع املطر . . .وكذلك اجلمع بعرفة".
املطلب الثاني :بيان رأي العلماء يف صحة االستثناء.
قبل الكالم عن صحة االستثناء من القاعدة ،حتسن اإلشارة إىل أن العلماء أمجعوا على
مشروعية اجلمع بني الظهر والعصر للحاج يوم عرفة( ،)3وعلى أنه ال يقيم اإلمام اجلمعة بعرفات(.)4
ومل يتفق العلماء على صحة االستثناء ،ومنع من ذلك السبكي ،ومل أقف على توجيه لذلك.
وعند التأمل يف هذا االستثناء يتبني أنه إمنا يرد على القول :بعدم وجوب صالة
اجلماعة ،وعليه فال يرد االستثناء عند احلنفية ،واحلنابلة؛ ألهنم يقولون بوجوب صالة
اجلماعة ،ويبقى الكالم يف صحة االستثناء عند املالكية ،والشافعية.
والذي يظهر – وهللا أعلم – عدم صحة االستثناء ،وذلك أن اجلمع بني الصالتني ال
خيل ابلوقت من كل وجه؛ ألن وقت األوىل وقت للثانية عند قيام العذر ،وكذا وقت الثانية
وقت لألوىل عند قيام العذر ،فال يسلم أنه روعي النفل – وهو صالة اجلماعة على قوهلم –
وقُ ِد َم على الفرض – الذي هو الوقت  ،-أضف إىل ذلك أن يف االقتداء أبفعال الرسول
صلى هللا عليه وسلم من الفضل ما يربو على غريها من الفضائل.
( )1وذُكَِر هذا االستثناء أيضاً يف :ابن امللقن" ،األشباه والنظائر".211 :1 ،
( )2السبكي" ،األشباه والنظائر".188 :1 ،
( )3انظر :ابن املنذر" ،اإلمجاع"57 ،38 ،؛ علي بن أمحد بن حزم" ،مراتب اإلمجاع"( .بريوت :دار الكتب
العلمية)45 ،؛ ابن قدامة" ،املغين"366 :3 ،؛ حيىي بن شرف النووي" ،املنهاج شرح صحيح مسلم"( .ط،2
بريوت :دار أإحياء الرتاث العريب1392 ،ه)185 :8 ،؛ ابن القطان" ،اإلقناع".277 :1 ،169 :1 ،
( )4انظر :الكاساين" ،البدائع"261 :1 ،؛ الزيلعي" ،التبيني" ،24 :2 ،ومل أجد خمالفاً يف املذاهب األربعة ،وإمنا
خالف الظاهرية ،انظر :علي بن أمحد بن حزم" ،احمللى"( .بريوت :دار الفكر).315 :5 ،252 :3 ،
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املبحث السادس عشر :من وجب عليه إخراج شاة فأخرجها وتطوع بشاتني؛ فالشاتان أفضل.
(.)1

املطلب األول :ذكر املسألة املستثناة
جاء يف املنثور يف القواعد( )2للزركشي( )3قوله :املندوب قد يفضل الواجب كمن وجب
عليه شاة ،فأخرجها وتطوع بشاتني ،فإن الشاتني أفضل".
املطلب الثاني :بيان رأي العلماء يف صحة االستثناء.
مل يتفق العلماء على صحة االستثناء ،ومنع من ذلك الزركشي – رمحه هللا  -ووجه ذلك
بقوله" :الصواب طرد القاعدة عمال ابحلديث ،وقد أخرج النسائي "سبق درهم مائة ألف"( )4مع
( )1وذُكَِر هذا االستثناء أيضاً يف :العز بن عبد السالم" ،قواعد األحكام"31 ،31 :1 ،؛ حممد بن أمري
حاج" ،التقرير والتحبري"( .ط ،2بريوت :دار الكتب العلمية1413 ،ه).116 :2 ،
( ) 2هو حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي املصري ،العامل العالمة املصنف ،ولد عام 745ه ،وأخذ عن
مجال الدين األسنوي ،والسراج البلقيين ،وسافر حللب ودمشق يف طلب العلم ،له عدة مؤلفات
منها :البحر يف أصول الفقه ،النكت على البخاري ،ربيع الغزالن ،تويف عام 794ه ،انظر :ابن
قاضي شهبة" ،طبقات الشافعية"168 ،167 :3 ،؛ ابن حجر" ،الدرر الكامنة".134 :5 ،
( )3حممد بن هبادر الزركشي" ،املنثور يف القواعد"( .ط ،2الكويت :وزارة األوقاف1415 ،ه).423 :2 ،
( )4احلديث رواه أبو هريرة– رضي هللا عنه  ،-وأخرجه محيد بن خملد بن زجنويه" ،األموال" .حتقيق :شاكر
فياض( ،ط ،1الرايض :مركز امللك فيصل1416 ،ه) ، ،كتاب الصدقة ،ابب الرتغيب يف جهد املقل:2 ،
 ،769رقم1336 :؛ وأمحد بن عمرو العتكي" ،البحر الزخار" .حتقيق :حمفوظ الرمحن زين هللا( ،ط،1
املدنية :مكتبة العلوم واحلكم1988 ،م) ،مسند أيب محزة أنس بن مالك ،338 :15 ،رقم8897 :؛ وأمحد
بن شعيب النسائي" ،السنن الكربى" .حتقيق :حسن شليب( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1421 ،ه)،
كتاب الزكاة ،صدقة جهد املقل ،47 :3 ،رقم2318 :؛ وحممد بن خزمية" ،الصحيح" ،كتاب الزكاة ،ابب
صدقة املقل إذا أبقى لنفسه قدر حاجته ،99 :4 ،رقم2433 :؛ وحممد بن حبان" ،صحيح ابن حبان".
حتقيق :شعيب األرنؤوط( ،ط ،2بريوت :مؤسسة الرسالة1414 ،ه) ،كتاب الزكاة ،ابب صدقة التطوع،
 ،135 :8رقم3347 :؛ واحلاكم" ،املستدرك" ،كتاب الزكاة ،حديث حممد بن أيب حفصة،576 :1 ،
رقم ،1519 :وقال" :حديث صحيح على شرط مسلم "؛ والبيهقي" ،السنن الكربى" ،كتاب الزكاة ،مجاع
أبواب صدقة التطوع ،315 :4 ،رقم ،7779 :وحسنه األلباين ،انظر :حممد انصر الدين األلباين" ،صحيح
=
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أن التوسعة ابأللف أعظم منها ابلواحد"(.)1
وقال العز بن عبد السالم – رمحه هللا  " :-إذا تفاوات ابلقلة والكثرة مثل أن يزكي
خبمسة دراهم ويتصدق بعشرة آالف درهم ،وزكى بشاة وتصدق بعشرة آالف شاة ،فيحتمل
يف مثل هذا أن يكون الفرض أفضل من النفل من غري نظر إىل تفاوت املصلحتني ،وحيتمل
أن خيص احلديث ابلعملني املتساويني يف املصلحة كدرهم الزكاة مع درهم الصدقة ،وشاة
الزكاة مع شاة الصدقة ،ولكن فيه خمالفة لظاهر احلديث ،وليس ببعيد من تفضل الرب أن
يؤجر على أقل العملني املتجانسني ،أكرب مما يؤجر على أكثرمها ،كما فضل أجر هذه األمة
مع قلة عملها على أجر اليهود والنصارى مع كثرة عملهم"(.)2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
=

اجلامع الصغري وزايدته"( .املكتب اإلسالمي).675 :1 ،
( )1الزركشي" ،املنثور".423 :2 ،
( )2انظر :العز بن عبد السالم" ،قواعد األحكام".31 ،31 :1 ،
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الفصل الثاني :يف املستثنيات من قاعدة " :الفرض أعظم من النفل " يف غري العبادات،
وفيه مخسة مباحث:
املبحث األول :إبراء املعسر عن الدين أعظم من إنظاره.
املطلب األول :ذكر املسألة املستثناة (.)1
جاء يف الفروق( )2قوله" :املندوابت اليت فضلها الشرع على الواجبات سبع صور:
الصورة األوىل :إنظار املعسر ابلدين واجب وإبراؤه منه مندوب إليه وهو أعظم أجراً من
اإلنظار".
( )1وذُكَِر هذا االستثناء أيضاً يف :القرايف" ،الذخرية"295 :5 ،؛ السبكي" ،األشباه والنظائر":1 ،
186؛ الزركشي" ،البحر احمليط"392 :1 ،؛ الزركشي" ،املنثور يف القواعد"423 :2 ،؛ حممد
الورغمي" ،تفسري ابن عرفة" .حتقيق :د .حسن املناعي( ،ط ،1تونس :مركز البحوث ابلكلية
الزيتونية1986 ،م)777 :2 ،؛ ابن امللقن" ،األشباه والنظائر"211 :1 ،؛ السيوطي" ،األشباه
والنظائر"145 ،؛ األنصاري" ،أسىن املطالب"36 :1 ،؛ السفريي" ،اجملالس الوعظية"234 :2 ،؛
ابن جنيم" ،األشباه والنظائر"131 ،؛ أمحد بن حجر اهليتمي" ،الفتح املبني بشرح األربعني"( .ط،1
جدة :دار املنهاج1428 ،ه)438 ،؛ أمحد بن حجر اهليتمي" ،حتفة احملتاج"( .مصر :املكتبة
التجارية الكربى1357 ،ه)219 :2 ،؛ الشربيين" ،مغين احملتاج"326 :1 ،؛ الشربيين" ،السراج
املنري"374 :1 ،؛ الرملي" ،الفتاوى"257 :1 ،؛ الرملي" ،هناية احملتاج"317 :1 ،؛ اهلروي" ،املرقاة
"1954 :5 ،؛ املناوي" ،التيسري"255 :1 ،؛ احلصفكي" ،الدر املختار"126 :1 ،؛ اخللويت،
"احلاشية"161 :3 ،؛ الزرقاين" ،شرح خمتصر خليل"193 :3 ،؛ سليمان بن عمر العجيلي،
"حاشية اجلمل على املنهج"( .دار الفكر)37 :1 ،؛ الدسوقي" ،حاشية على الشرح الكبري":2 ،
121؛ الطحطاوي" ،حاشية على مراقي الفالح"77 ،؛ عليش" ،منح اجلليل"141 :3 ،؛ الشرواين،
"حاشية على حتفة احملتاج"474 :1 ،؛ عثمان بن حممد البكري" ،إعانة الطالبني"( .ط :1دار
الفكر1418 ،ه)277 :1 ،؛ اللبدي" ،احلاشية"18 :1 ،؛ عبدالرمحن بن حمم بن قاسم" ،حاشية
الروض املربع"_ .ط1397 ،1ه)163 :5 ،؛ حممد الطاهر بن عاشور" ،حتقيقات وأنظار"( .ط،2
تونس ،القاهرة :دار سحنون ،دار السالم1429 ،ه).92 ،
( )2القرايف" ،الفروق".127 :2 ،
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املطلب الثاني :بيان رأي العلماء يف صحة االستثناء.
مل يتفق العلماء على صحة االستثناء ،ومن منع من ذلك وجه ذلك أبمور:
 -1أن الواجب وهو اإلنظار ينتظم يف السنة؛ ألن اإلبراء من الدين إنظار وزايدة ،فلم
يفضل املندوب الواجب ،وإمنا فضل واجب – وهو اإلنظار الذي تضمنه اإلبراء – وزايدة –
وهو خصوص اإلبراء – واجباً آخر وهو جمرد اإلنظار ،وقد يقال :أبن اإلنظار هو أتخري
الطلب مع بقاء العلقة ،واإلبراء زوال العلقة ،ومها قسمان ال يشتمل أحدمها اآلخر ،فيقال يف
التقرير :اإلبراء ُحم ِ
ص ٌل ملقصود اإلنظار وزايدة(.)1
َ
 -2أن اإلنظار فيه شدة ما يناله املنظر من أمل الصرب مع شوق القلب ،وهذا فضل
ليس يف اإلبراء الذي هو انقطع فيه القلب عن رجاء العوض(.)2
()3
ع األجر
 -3أنه جاء يف احلديث" :من أنظر معسراً كان له بكل يوم صدقة"  ،فَـ َوز َ
على األايم ،فيكثر بكثرهتا ،ويقل بقلتها ،فاملنظر كل يوم يناله عوض جديد ،وهذا ال يقع يف
اإلبراء ،فإن أجره ينتهي بنهايته(.)4
( )1انظر :السبكي" ،األشباه والنظائر".187 :1 ،
( )2انظر :السبكي" ،األشباه والنظائر".187 :1 ،
( )3احلديث رواه بريدة األسلمي– رضي هللا عنه  ،-وأخرجه اإلمام أمحد بن حنبل" ،املسند" .حتقيق :شعيب
األرؤوط( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1421 ،ه) ،مسند األنصار ،حديث بريدة األسلمي:38 ،
 ،69رقم22971 :؛ وحممد ين يزيد ابن ماجه" ،السنن" .حتقيق :حممد فؤاد عبدالباقي( ،القاهرة :دار
إحياء الكتب العربية) ،كتاب الصدقات ،ابب إنظار املعسر ،818 :2 ،رقم2418 :؛ وأمحد بن حممد
الطحاوي" ،شرح مشكل اآلاثر" .حتقيق :شعيب األرنؤوط( ،ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1415 ،ه)،
ابب بيان مشكل ما روي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من قوله " :من أنظر معسراً "421 :9 ،
رقم3811 :؛ واحلاكم" ،املستدرك" ،كتاب البيوع ،34 :2 ،رقم ،2225 :وقال" :حديث صحيح على
شرط الشيخني ومل خيرجاه" ،ووافقه الذهيب؛ والبيهقي" ،شعب اإلميان" ،فصل يف إنظار املعسر والتجاوز
عنه ،539 :13 ،رقم ،11748 :وصححه البوصريي ،انظر :أمحد البوصريي" ،إحتاف اخلرية" .حتقيق:
دار املشكاة( ،ط ،1الرايض :دار الوطن1421 ،ه).33 :3 ،
( )4انظر :السبكي" ،األشباه والنظائر".188 :1 ،
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ومن قال بصحة االستثناء وجه ذلك :أبن فضل اإلبراء أعظم من فضل اإلنظار،
ولذلك شواهد من القرآن والسنة ،منها :قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﱠ البقرة:
 ،281فنص على أن التصدق خري ،والتصدق يكون ابإلبراء ،وقوله صلى هللا عليه وسلم:
"من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة"( ،)1ويف
اإلبراء تنفيس ،ونوقش وجه الداللة من اآلية :أبن هذا حيتمل أن يكون افتتاح كالم ،فال
يكون دليالً على أن اإلبراء أفضل(.)2

( )1احلديث رواه أبو هريرة– رضي هللا عنه  ،-وأخرجه مسلم" ،الصحيح" ،كتاب الذكر ،ابب فضل
االجتماع على تالوة القرآن ،2174 :4 ،رقم.2699 :
( )2انظر :السبكي" ،األشباه والنظائر".187 :1 ،
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املبحث الثاني :االبتداء بالسالم أعظم من رده.
املطلب األول :ذكر املسألة املستثناة (.)1
جاء يف األشباه والنظائر( )2للسبكي قوله" :الفرض أفضل من النفل . . .شاع أنه
يستثىن من هذه القاعدة ثالثة فروع . . .:الثاين :االبتداء ابلسالم ،فإنه سنة والرد واجب،
واالبتداء أفضل".
املطلب الثاني :بيان رأي العلماء يف صحة االستثناء.
مل يتفق العلماء على صحة االستثناء ،ومن منع من ذلك وجه ذلك أبمور:
 -1أنه ليس مثة دليل على أن االبتداء أفضل ،غايته أن املبتدي خري من اجمليب،
وذلك ألن فعل حسنة وتسبب إىل فعل حسنة ،مع ما دل عليه االبتداء من
حسن الطوية ،وترك اهلجر واجلفاء الذي كرهه الشارع(.)3
 -2أن سبب التفضيل يف االبتداء اشتمال املندوب على مصلحة الواجب وزايدة،
(.)4
فباالبتداء حصل أمن أكثر مما يف اجلواب
 -3أن التفضيل هنا الختالف جهة األفضلية ،فرد السالم واجب ملا يلزم على تركه من
العداوة والبغضاء ،فهو مطلوب للتواد بني املسلمني ،وهو حاصل اببتدائه ،ويزيد
( )1وذُكَِر هذا االستثناء أيضاً يف :الزركشي" ،البحر احمليط"392 :1 ،؛ ابن امللقن" ،األشباه والنظائر":1 ،
211؛ السيوطي" ،األشباه والنظائر"145 ،؛ األنصاري" ،أسىن املطالب"36 :1 ،؛ السفريي" ،اجملالس
الوعظية"234 :2 ،؛ ابن جنيم" ،األشباه والنظائر"131 ،؛ اهليتمي" ،حتفة احملتاج"219 :2 ،؛ الشربيين،
"مغين احملتاج"326 :1 ،؛ الشربيين" ،السراج املنري"374 :1 ،؛ الرملي" ،الفتاوى"257 :1 ،؛ اهلروي،
"مرقاة املفاتيح"1954 :5 ،؛ املناوي" ،التيسري بشرح اجلامع الصغري"255 :1 ،؛ احلصفكي" ،الدر
املختار"126 :1 ،؛ اخللويت" ،احلاشية"66 :1 ،؛ الزرقاين" ،شرح خمتصر خليل"193 :3 ،؛ الدسوقي،
"حاشية الشرح الكبري"121 :2 ،؛ الطحطاوي" ،احلاشية"77 ،؛ عليش" ،منح اجلليل"141 :3 ،؛
الشرواين" ،احلاشية"474 :1 ،؛ اللبدي" ،احلاشية" .18 :1
( )2السبكي" ،األشباه والنظائر".186 :1 ،
( )3انظر :السبكي" ،األشباه والنظائر" ،188 :1 ،السيوطي" ،األشباه والنظائر".146 ،
( )4انظر :اهليتمي" ،حتفة احملتاج".219 :2 ،
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(.)1

فضيلة املتقدم ،ففضل النفل الفرض ال من جهة الفرضية بل من جهة أخرى
ومن قال بصحة االستثناء استدل :بظاهر حديث أيب أيوب األنصاري – رضي هللا
(.)2
عنه  " :-وخريمها الذي يبدأ ابلسالم"
ويناقش وجه الداللة منه مبا تقدم يف توجيه املانعني من صحة االستثناء ،فلينظر.

( )1انظر :اللبدي" ،حاشية اللبدي".18 :1 ،
( )2أخرجه البخاري" ،الصحيح" ،كتاب األدب ،ابب اهلجرة ،21 :8 ،رقم6177 :؛ ومسلم" ،الصحيح"،
كتاب الرب والصلة واآلداب ،ابب حترمي اهلجر فوق ثالث بال عذر شرعي ،1984 :4 ،رقم.2561 :
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املبحث الثالث :ترك املراء ملن كان حمق ًا أعظم من تركه ملن كان مبطالً.
املطلب األول :ذكر املسألة املستثناة.
جاء يف حاشية الرملي( )1على أسىن املطالب( )2قوله " :الفريضة يزيد ثواهبا على
النافلة . . .إال يف موضعني :األول :من ترك املراء وهو حمق بىن هللا له بيتاً يف أعلى اجلنة(،)3
ومن تركه وهو مبطل بىن هللا له بيتاً يف ربض اجلنة ،وهو أسفلها ،فاحملق تركه للمراء نفل،
واملبطل تركه للمراء فرض ،وأعطى احملق على ما تنفل به أعلى اجلنة ،وأعطى املبطل وإن كان
على ما وجب عليه ربض اجلنة".
املطلب الثاني :بيان رأي العلماء يف صحة االستثناء.
مل أجد من تكلم من العلماء يف صحة هذا االستثناء ،بل مل أجد من ذكر هذا
االستثناء سوى ما تقدم من النقل عن حاشية الرملي.
لكن ميكن توجيه قول املانعني من عموم االستثناء من القاعدة :أبن الرتك خيتلف عن
( )1هو حممد بن أمحد بن محزة الرملي املصري ،عمدة فقهاء الشافعية يف عصره ،ولد مبصر عام 919ه ،حفظ
القرآن وعدداً من املتون وهو صغري ،وأخذ عن القاضي زكراي وابن أبيب شريف ،مجع هللا له بني احلفظ والفهم
والعلم والعمل ،له عدة مؤلفات منها :شرح املنهاج ،شرح البهجة الوردية ،تويف عام 1114ه ،انظر :احمليب،
"خالصة األثر"347 ،342 :3 ،؛ الشوكاين" ،البدر الطالع".113 ،112 :2 ،
( )2الرملي" ،احلاشية".98 :3 ،
( )3احلديث رواه أبو أمامة – رضي هللا عنه  ،-وأخرجه حممد بن هارون الروايين" ،املسند" .حتقيق :أمين
أبومياين( ،ط ،1القاهرة :مؤسسة قرطبة1416 ،ه) ،القاسم أبو عبد الرمحن عن أيب أمامة،279 :2 ،
رقم1211 :؛ وسليمان بن أمحد الطرباين" ،املعجم الكبري" .حتقيق :محدي السلفي( ،ط ،2القاهرة:
مكتبة ابن تيمية) ،ابب الصاد عاصم بن رجاء بن حيوة عن أيب أمامة ،186 :8 ،رقم7771 :؛ وعبيد
هللا بن حممد ابن بطة" ،اإلابنة الكربى" .حتقيق :رضا معطي( ،ط ،2الرايض :دار الراية1415 ،ه)،
كتاب اإلميان ،ابب ذم املراء واخلصومات يف الدين ،491 :2 ،رقم ،533 :ويف إسناده سليمان بن زايد
الثقفي الواسطي ،وهو ضعيف ،انظر :حممد بن عمرو العقيلي" ،الضعفاء الكبري" .حتقيق :عبد املعطي
قلعجي( ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1414 ،ه)131 :2 ،؛ حممد بن أمحد الذهيب" ،ميزان
االعتدال" .حتقيق :علي البجاوي( ،ط ،1بريوت :دار املعرفة1382 ،ه).217 :2 ،
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الفعل ،وضمان بيت يف وسط اجلنة ملن ترك اجلدال وإن كان حمقاً؛ ال يلزم منه تقدمي النفل
على الفرض ،وذلك أنه إمنا حاز هذه الفضيلة الجتماع عدد من املستحبات يف حقه ،فهو
ترك اجلدل مع كونه حمقاً كيال يرتفع على خصمه ،وال يظهر فضله عليه ،فتواضع يف ذلك
مع كونه حمقا فيه ،فبُين له بيت يف وسط اجلنة ،فلم يكن استحقاقه للفضيلة مبجرد الرتك ،بل
اجتمع معه ما ذكر من املستحبات ،وهذه ال تتوفر يف حق من ترك املراء وهو مبطل.
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املبحث الرابع :الصرب على املصيبة أعظم من الصرب على الطاعة ،ومن الصرب عن املعصية.
املطلب األول :ذكر املسألة املستثناة.
جاء يف حاشية الرملي( )1قوله" :الفريضة يزيد ثواهبا على النافلة . . .إال يف موضعني. . .:
الثانية :الصرب على الطاعة بثالمثائة ،والصرب عن املعصية بستمائة ،والصرب على املصيبة بتسعمائة(،)2
فاألوالن :الصرب عليهما واجب ،والفضل عليهما أقل من الثالث ،والصرب عليه نفل".
املطلب الثاني :بيان رأي العلماء يف صحة االستثناء.
مل أجد من تكلم من العلماء يف صحة هذا االستثناء ،بل مل أجد من ذكر هذا
االستثناء سوى ما تقدم من النقل عن حاشية الرملي.
لكن ميكن توجيه قول املانعني من عموم االستثناء من القاعدة :أبنه ال يسلم ما ذكر
من الفضل ،فاحلديث الوارد يثبت الفضل للصرب عن املعصية أكثر من النوعني اآلخرين(،)3
وحينئذ يتبني عدم صحة االستثناء.

( )1الرملي " ،احلاشية".98 :3 ،
( )2مل أجد حديثاً يثبت ذلك.
( )3وهو حديث علي – رضي هللا عنه – مرفوعاً " :الصرب ثالث :فصرب على املصيبة ،وصرب على
الطاعة ،وصرب عن املعصية ،فمن صرب على املصيبة حىت يردها حبسن عزائها كتب هللا له ثالمثائة
درجة بني الدرجة إىل الدرجة كما بني السماء إىل األرض ،ومن صرب على الطاعة كتب هللا له ستمائة
درجة ،ما بني الدرجة إىل الدرجة كما بني ختوم األرض إىل منتهى العرش ،ومن صرب عن املعصية
كتب هللا له تسعمائة درجة ،ما بني الدرجة إىل الدرجة كما بني ختوم األرض إىل منتهى العرش
مرتني " ،أخرجه عبدهللا بن حممد القرشي ،ابن أيب الدنيا" ،الصرب والثواب عليه" .حتقيق :حممد
يوسف( ،ط ،1بريوت :دار ابن حزم1418 ،ه) ،رقم ،24 :وضعفه ابن رجب ،والغماري،
واأللباين ،انظر :ابن رجب" ،جامع العلوم واحلكم") 25 :2 ( ،؛ أمحد بن حممد الغماري" ،املداوي
لعلل اجلامع الصغري"( .ط ،1القاهرة :دار الكتيب1996 ،م)383 :4 ،؛ حممد انصر الدين األلباين،
"سلسلة األحاديث الضعيفة"( .ط ،1الرايض :دار املعارف1412 ،ه).264 :8 ،
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املبحث اخلامس :الزهد يف احلالل أعظم من الزهد يف احلرام.
املطلب األول :ذكر املسألة املستثناة.
جاء يف حاشية الرملي( )1قوله" :ويستثىن أيضاً . . .الزهد يف احلالل ،فإنه أفضل من
الزهد يف احلرام ،وهو واجب".
املطلب الثاني :بيان رأي العلماء يف صحة االستثناء.
مل أجد من ذكر هذا االستثناء سوى ما تقدم من النقل عن حاشية الرملي.
لكن ابن رجب – رمحه هللا – تكلم عن أنواع الزهد ،والتفاضل بينها ،فقال " :قسم
كثري من السلف الزهد أقساما :فمنهم من قال :أفضل الزهد الزهد يف الشرك ،ويف عبادة ما
عبد من دون هللا ،مث الزهد يف احلرام كله من املعاصي ،مث الزهد يف احلالل ،وهو أقل أقسام
الزهد ،فالقسمان األوالن من هذا الزهد ،كالمها واجب ،والثالث :ليس بواجب ،فإن أعظم
(.)2
الواجبات الزهد يف الشرك ،مث يف املعاصي كلها"
مث نقل كالم بعض السلف يف تقرير هذا التفضيل ألنواع الزهد ،فلرياجع.
وهبذا يتبني عدم اتفاق العلماء على صحة االستثناء ،فهذا ابن رجب – رمحه هللا –
ينص على أن الزهد يف الشرك واملعاصي أعظم من سائر أقسام الزهد األخرى.

( )1الرملي " ،احلاشية".98 :3 ،
( )2انظر :ابن رجب" ،جامع العلوم واحلكم".185 :2 ،
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اخلامتة
ميكن تلخيص نتائج البحث يف النقاط التالية:
 معىن قاعدة :الفرض أعظم من النفل :أن ما أوجبه هللا عز وجل علينا وما افرتضه
أعظم وأفضل مما يتطوع به.
 القاعدة حمل اتفاق بني العلماء ،واختلفوا يف صحة االستثناء منها.
 يف بعض املسائل يرد االستثناء عند بعض املذاهب دون بعض.
 وجه املانعون من صحة االستثناء ما ورد من املستثنيات بتوجيهات خمتلفة منها:
 -1اختالف جهة األفضلية.
 -2تضمن املندوب للواجب وزايدة.
 -3عدم التسليم أبصل املسألة املستثناة.
 -4أتثري النفل يف حتسني صورة الفرض.
 -5أن املقدم هو فرض على فرض أفضل منه ال نفل على فرض.
 -6يف بعض الصور قدم النفل ملا انضم له عدد من املستحبات.
أبرز النتائج:
 -1اتفاق العلماء على العمل بقاعدة " :الفرض أعظم من النفل ".
 -2اطراد قاعدة " :الفرض أعظم من النفل " وعدم صحة االستثناء منها.
 -3من منع من االستثناء نظر إىل كون التفضيل يف بعض الصور مل يكن لذات النفل،
وإمنا لتضمنه للفرض يف بعض الصور ،أو التفضيل كان من وجه آخر غري كونه
نفالً.
 -4من قال ابالستثناء ال يتصور منه تفضيل النفل لذاته ،وإمنا يفضل لسبب آخر غري
كونه انفلةً.
 -5الوضوء قبل الوقت نفل وهو أفضل من الوضوء بعد الوقت مع أنه واجب؛ لتضمنه
الواجب وزايدة مزية التقدمي.
 -6الوضوء للصالة مع اإلجادة ومراعاة األدب والدعاء املأثور بعده يساوي الوضوء
دون ذلك من حيث امتثال األمر وسقوط الواجب به ،وإمنا لألول فضيلة تكميل
الواجب ابملندوب.
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 -7اخلتان قبل البلوغ يساوي ما بعده يف امتثال األمر وسقوط الواجب به ،ويزيد فضيلة
التقدمي.
 -8املعتمد يف املذاهب األربعة أن غسل اجلمعة والغسل من غسل امليت كالمها سنة،
والقول بتفضيل أحدمها على اآلخر ال يقدح يف اطراد القاعدة.
 -9اجلمع بني الصالتني للمطر ال خيل ابلوقت من كل وجه؛ ألن وقت األوىل وقت
للثانية عند قيام العذر ،وكذا وقت الثانية وقت لألوىل عند قيام العذر.
 -11اجلماعة إذا انضم إليها السواك كانت أفضل من مجاعة دونه ،وحينئذ يكون
التفضيل بني فرض وفرض.
 -11روعي اخلشوع ،وأ ُِمَر ابلسكينة يف املشي إىل الصالة؛ لتأثري السعي يف صفة
الصالة ،فكانت مراعاة اخلشوع؛ لكونه مؤثراً يف الواجب الذي هو أصل الصالة،
فلم يفضل النفل جمرداً عن الفرض ،وإمنا فضل النفل املؤثر ابلفرض.
 -12الصالة املفروضة إذا انضم إليها كوهنا يف أحد املساجد الثالثة أفضل من صالة يف
غريها ،وحينئذ يكون التفضيل بني فرض وفرض.
 -13األذان من فروض الكفاايت ،فتقدميه على اإلمامة – عند القائلني به – من ابب
تقدمي الفرض على الفرض ،وكذا الكالم يف تقدميه على خطبة اجلمعة.
 -14فضلت النافلة على من فاتته صالة ونسي عينها؛ لكوهنا مقصودة لذاهتا ،خبالف
من صلى اخلمس للعجز عن التعيني.
 -15صالة اجلماعة تضمنت الواجب وهو أداء الصالة ،فإذا انضم إليها كوهنا يف
مجاعة كانت أفضل من صالة يف غريها.
 -16موافقة أتمني املالئكة الوارد فيها الفضل هي ما كانت يف صالة اجلماعة ،فال
تكون املوافقة لذاهتا جالبة للفضل.
 -17احلج والعمرة الوارد فيهما فضل تكفري الذنوب مجيعها مها الواجبان ،فيكون
التقدمي بني فرض وفرض.
 -18اجلمع بني الصالتني ال خيل ابلوقت من كل وجه ،فال يسلم أنه روعي النفل –
وهو صالة اجلماعة على قوهلم – وقُ ِد َم على الفرض – الذي هو الوقت – يف
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تقدمي العصر مع الظهر بعرفة ،أضف إىل ذلك أن يف االقتداء أبفعال الرسول صلى
هللا عليه وسلم من الفضل ما يربو على غريها من الفضائل.
 -19ال يصح تفضيل صدقة التطوع على الصدقة الواجبة؛ ملخالفة ذلك نص احلديث.
 -21إبراء املعسر ُحم ِ
ص ٌل ملقصود اإلنظار وزايدة ،مع ما يلحق املنظر من أمل الصرب مع
َ
شوق القلب ،فال يسلم تقدمي النفل على الفرض.
 -21ليس مثة دليل على أن ابتداء السالم أفضل من الرد ،غايته أن املبتدي خري من
اجمليب.
 -22الرتك خيتلف عن الفعل ،وضمان بيت يف وسط اجلنة ملن ترك اجلدال وإن كان
حمقاً؛ ال يلزم منه تقدمي النفل على الفرض ،وذلك أنه إمنا حاز هذه الفضيلة
الجتماع عدد من املستحبات يف حقه ،وهذا ال تتوفر يف حق من ترك املراء وهو
مبطل.
 -23ال يسلم تقدمي الصرب على املصيبة على الصرب على الطاعة وعن املعصية،
فاحلديث الوارد يثبت الفضل للصرب عن املعصية أكثر من النوعني اآلخرين.
التوصيات:
 -1أوصي ابالهتمام مبا يذكره العلماء من القواعد ،والتأكد من عمومها.
 -2أوصي بدراسة وسرب ما يرد على القواعد من مستثنيات ،فقد يكون يف صحة
االستثناء نظر.
 -3أوصي بوضع ضوابط واضحة لالستثناء من القواعد.
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املصادر واملراجع
ابــن أيب الــدنيا .عبــد هللا بــن حممــد األم ــوي (ت281 :ه)" .الصــرب والث ـواب عليــه" .حتقي ــق:
حممد خري رمضان( .ط ،1بريوت :دار ابن حزم1418 ،ه1997 ،م ).
ابن أيب زيد ،حممد بن عبد هللا النفري القريواين(ت386 :ه)" .الرسالة"( .دار الفكر)
اب ـ ــن احلاج ـ ــب ،عثم ـ ــان ب ـ ــن عم ـ ــر (ت646 :ه)" .ج ـ ــامع األمه ـ ــات" .حتقي ـ ــق :األخض ـ ــر
األخضري( .ط :2اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع1421 ،ه2111 ،م ).
اب ــن الص ــالح ،عثم ــان ب ــن عب ــد ال ــرمحن الش ــهرزوري (ت643 :ه)" .فت ــاوى اب ــن الص ــالح".
حتقيق :د .موفق عبد هللا( .ط ،1بريوت :مكتبة العلوم واحلكم ،وعامل1417 ،ه)
اب ــن الع ــريب ،حمم ــد ب ــن عب ــد هللا (ت543 :ه)" .عارض ــة األح ــوذي ش ــرح ج ــامع الرتم ــذي".
حتقيق :مجال املرعشلي( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،ه ).
ابــن القطــان ،علــي بــن حممــد احلمــريي (ت628 :ه)" .اإلقنــاع يف مســائل اإلمجــاع" .حتقيــق:
حسن الصعيدي( .ط :1الفاروق احلديثة للطباعة والنشر1424 ،ه2114 ،م)
ابــن امللقــن ،عمــر بــن علــي األنصــاري (ت" .)814 :البــدر املنــري يف ختـريج األحاديــث واآلاثر
الواقع ــة يف الش ــرح الكب ــري" .حتقي ــق :مص ــطفى أب ــو الغ ــيط وآخـ ـرين( .ط ،1الـ ـرايض :دار
اهلجرة للنشر والتوزيع1425 ،ه2114 ،م ).
ابــن امللقــن ،عمــر بــن علــي األنصــاري (ت814 :ه)" .األشــباه والنظــائر" .حتقيــق :مصــطفى
األزهري( .ط ،1الرايض ،القاهرة :دار ابن القيم ،ودار ابن عفان1431 ،ه ).
اب ــن امللق ــن ،عم ــر ب ــن عل ــي األنص ــاري (ت814 :ه)" .التوض ــيح لش ــرح اجل ــامع الص ــحيح".
حتقيـ ــق :دار الفـ ــالح للبحـ ــث العلمـ ــي وحتقيـ ــق ال ـ ـرتاث( .ط ،1دمشـ ــق :دار الن ـ ـوادر، ،
1429ه ).
ابــن أمــري حــاج ،حممــد بــن حممــد احلنفــي (ت879 :ه)" .التقريــر والتحبــري"( .ط ،2بــريوت:
دار الكتب العلمية1413 ،ه1983 ،م ).
ابـن بلبـان ،حممــد بـن عبـد احلــق (ت1183 :ه)" .أخصـر املختصـرات يف الفقــه علـى مــذهب
اإلمــام أمحــد بــن حنبــل" .حتقيــق :حممــد بــن انصــر العجمــي( .ط ،1بــريوت :دار البشــائر
اإلسالمية1416 ،ه).
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ابن تيميـة ،أمحـد بـن عبـد احللـيم احلـراين (ت728 :ه)" .جممـوع الفتـاوى" .مجـع :عبـد الـرمحن
القاسم( .املدينة املنورة :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1416 ،ه)
ابن تيمية ،عبد السالم بن عبد هللا (ت652 :ه)" .احملرر يف الفقه علـى مـذهب اإلمـام أمحـد
بن حنبل"( .ط ،2الرايض :مكتبة املعارف1414 ،ه1984 ،م ).
ابن جزي ،حممد بن أمحد الكليب (ت741 :ه)" .القوانني الفقهية".
اب ـ ــن ح ـ ــزم ." ،عل ـ ــي ب ـ ــن أمح ـ ــد األندلس ـ ــي (ت456 :ه)" .مرات ـ ــب اإلمج ـ ــاع يف العب ـ ــادات
واملعامالت واالعتقادات"( .بريوت :دار الكتب العلمية ).
ابن حزم ،علي بن أمحد (ت456 :ه)" .احمللى ابآلاثر"( .بريوت :دار الفكر ).
ابــن دريــد ،حممــد بــن احلســن األزدي (ت321 :ه)" .مجهــرة اللغــة" .حتقيــق :رمــزي بعلبكــي.
(ط ،1بريوت :دار العلم للماليني1987 ،م ).
ابن رجب ،عبدالرمحن بن أمحد(ت795 :ه)" .جـامع العلـوم واحلكـم يف شـرح مخسـني حـديثاً
مــن جوامــع الكلــم" .حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط وإب ـراهيم ابجــس( .ط ،7بــريوت :مؤسســة
الرسالة1422 ،ه ).
ابن رشد ،حممد بن أمحد (ت521 :ه)" .البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليـل ملسـائل
املســتخرجة" .حتقيــق :د .حممــد حجــي وآخ ـرين( .ط ،2بــريوت :دار الغــرب اإلســالمي،
1418ه1988 ،م).
ابــن رشــد ،حممــد بــن أمحــد (ت521 :ه)" .املقــدمات املمهــدات" .حتقيــق :د .حممــد حجــي.
(ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي1418 ،ه1988 ،م ).
اب ــن رش ــد ،حمم ــد ب ــن أمح ــد (ت595 :ه)" .بداي ــة اجملته ــد وكفاي ــة املقتص ــد"( .الق ــاهرة :دار
احلديث1425 ،ه)
ابن زجنويه ،محيد بن خملد بـن قتيبـة اخلرسـاين (ت251 :ه)" .األمـوال" .حتقيـق :شـاكر ذيـب
فيــاض( .ط ،1ال ـرايض :مركــز امللــك فيصــل للبحــوث والدراســات اإلســالمية1416 ،ه،
1986م)
ابــن عابــدين ،حممــد أمــني بــن عمــر (ت1252 :ه)" .رد احملتــار علــى الــدر املختــار"( .ط،2
بريوت :دار الفكر1412 ،ه1992 ،م ).
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ابن عاشور ،حممد الطاهر" .حتقيقـات وأنظـار يف القـرآن والسـنة"( .ط ،2تـونس ،القـاهرة :دار
سحنون للنشر والتوزيع ،دار السالم للطباعة1429 ،ه ).
ابن عرفة ،حممد الورغمي (ت813 :ه)" .املختصر الفقهي" .حتقيق :د .حافظ عبد الـرمحن.
(ط :1مؤسسة خلف احلبتور لألعمال اخلريية1435 ،ه2114 ،م ).
ابن عليش ،حممد بن أمحد (ت1299 :ه)" .منح اجلليل شرح خمتصر خليـل"( .بـريوت :دار
الفكر1419 ،ه1989 ،م).
ابن قاسـم ،عبـدالرمحن بـن حممـد النجـدي (ت1392 :ه)" .حاشـية علـى الـروض املربـع شـرح
زاد املستقنع"( .ط1397 ،1ه).
ابــن قاضــي شــهبة ،أبــو بكــر بــن أمحــد األســدي (ت851 :ه)" .طبقــات الشــافعية" .حتقيــق:
د .احلافظ خان( .ط ،1بريوت :عامل الكتب1417 ،ه).
اب ــن قدام ــة ،عب ــد ال ــرمحن ب ــن حمم ــد(ت682 :ه)" .الش ــرح الكب ــري عل ــى مـ ـ املقن ــع"( .دار
الكتاب العريب للنشر)
ابــن قدامــة ،عبــد هللا بــن أمحــد (ت621 :ه)" .روضــة النــاظر وجنــة املنــاظر يف أصــول الفقــه".
(ط :2مؤسسة الراين للطباعة والنشر والتوزيع1423 ،ه2112 ،م ).
ابن قدامـة ،عبـد هللا بـن أمحـد املقدسـي (ت621 :ه)" .الكـايف يف فقـه اإلمـام أمحـد"( .ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1414 ،ه1994 ،م ).
ابــن قدامــة ،عبــد هللا بــن أمحــد املقدســي (ت621 :ه)" .املغــين"( .القــاهرة :مكتبــة القــاهرة،
1388ه ).
ابن ماجه ،حممد بن يزيد القزويين (ت273 :ه)" .سنن ابـن ماجـه" .حتقيـق :حممـد فـؤاد عبـد
الباقي( .مصر :دار إحياء الكتب العربية – فيصل البايب احلليب ).
ابــن مفل ــح ،إب ـراهيم ب ــن حممــد (ت884 :ه)" .املب ــدع يف ش ــرح املقن ــع"( .ط ،1ب ــريوت :دار
الكتب العلمية1418 ،ه1997 ،م ).
اب ــن مفل ــح ،إب ـ ـراهيم ب ــن حممـ ــد (ت884 :ه)" .املقص ــد األرش ــد يف ذك ــر أص ــحاب اإلمـ ــام
أمح ــد" .حتقي ــق :د .عب ــد ال ــرمحن العثيم ــني( .ط ،1ال ـ ـرايض :مكتب ــة الرش ــد1411 ،ه،
1991م)
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ابـن مفلـح ،حممـد بـن عبــد هللا املقدسـي (ت763 :ه)" .الفـروع" .حتقيـق :د .عبـدهللا الرتكــي.
(ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1424 ،ه2113 ،م ).
ابــن جنــيم ،زيــن الــدين بــن إب ـراهيم (ت971 :ه)" .األشــباه والنظــائر علــى مــذهب أيب حنيفــة
النعمان" .اعىت به :زكراي عمريات( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1419 ،ه ).
ابــن جنــيم ،زيــن الــدين بــن إب ـراهيم (ت971 :ه)" .البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق"( .ط،2
بريوت :دار الكتاب اإلسالمي ).
األزه ــري ،حمم ــد ب ــن أمح ــد (ت371 :ه)" .هت ــذيب اللغ ــة" .حتقي ــق :حمم ــد ع ــوض مرع ــب.
(ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب2111 ، ،م ).
آل عثيمــني ،صــاحل بــن عبــد العزيــز بــن علــي (ت1411 :ه)" .تســهيل الســابلة ملريــد معرفــة
احلنابلة" .حتقيق :د .بكر أبو زيد( .ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1422 ،ه ).
األلبـاين ،حممــد انصـر الــدين (ت1421 :ه)" .سلسـلة األحاديــث الضـعيفة واملوضــوعة وأثرهــا
السيء على األمة"( .ط ،1الرايض :دار املعارف1412 ،ه1992 ،م ).
األلبــاين ،حممــد انصــر الــدين بــن نــوح(ت1421 :ه)" .صــحيح اجلــامع الصــغري وزايدتــه"( .
املكتب اإلسالمي).
األلب ــاين ،حمم ــد انص ــر ال ــدين ب ــن ن ــوح (ت1421 :ه)" .ض ــعيف اجل ــامع الص ــغري وزايدت ــه".
أشرف على طبعة :زهري الشاويش ( .املكتب اإلسالمي ).
األنصاري ،زكـراي بـن حممـد (ت926 :ه)" .أسـىن املطالـب يف شـرح روضـة الطالـب" ،ومعهـا:
"حاشية الرملي"( .دار الكتاب اإلسالمي).
البابريت ،حممد بن حممد (ت786 :ه)" .العناية شرح اهلداية"( .بريوت :دار الفكر)
البخاري ،حممد بن إمساعيل (ت256 :ه)" .صـحيح البخـاري" .حتقيـق :حممـد زهـري الناصـر.
(ط :1دار طوق النجاة ( مصورة عن السلطانية )1422 ،ه ).
البعلــي ،عبــدالرمحن بــن عبــدهللا (ت1192 :ه) "كشــف املخــدرات والـرايض املزهـرات لشــرح
أخص ــر املختصـ ـرات" .حتقي ــق :حمم ــد ب ــن انص ــر العجم ــي( .ط ،1ب ــريوت :دار البشـ ـائر
اإلسالمية1423 ،ه)
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البعل ــي ،حمم ــد ب ــن أيب الف ــتح (ت719 :ه)" .املطل ــع عل ــى ألف ــاظ املقن ــع" .حتقي ــق :حمم ــود
األرنؤوط ،وايسني اخلطيب( .ط :1مكتبة السوادي للتوزيع1423 ،ه2113 ،م).
البغ ــوي ،احلس ــني ب ــن مس ــعود (ت516 :ه)" .الته ــذيب يف فق ــه اإلم ــام الش ــافعي" .حتقي ــق:
عادل عبد املوجود وعلي معوض( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،ه).
البكري ،عثمان بن حممد الـدمياطي( ،ت1311 :ه)" .إعانـة الطـالبني علـى حـل ألفـاظ فـتح
املعني"( .ط :1دار الفكر للطباعة1418 ،ه1997 ،م ).
البهـ ــويت ،منصـ ــور بـ ــن يـ ــونس (ت1151 :ه)" .دقـ ــائق أويل النهـ ــى لشـ ــرح املنتهـ ــى"( .ط،1
بريوت :عامل الكتب1414 ،ه1993 ،م ).
البوصــريي ،أمحــد بــن أيب بكــر (ت841 :ه )" .إحتــاف اخلــرية املهــرة بزوائــد املســانيد العشــرة".
حتقيق :دار املشكاة للبحث العلمي( .ط ،1الرايض :دار الوطن للنشر1421 ،ه).
البيطار ،عبد الرزاق بن حسن (ت1335 :ه)" .حلية البشـر يف اتريـخ القـرن الثالـث عشـر".
حتقيق :حممد هبجة البيطار( .ط ،2بريوت :دار صادر1413 ،ه1993 ،م ).
البيهقـي ،أمحــد بــن احلسـني (ت458 :ه)" .الســنن الكــربى" .حتقيـق :حممــد عبــدالقادر عطــا.
(ط ،3بريوت :دار الكتب العلمية1424 ،ه2113 ،م ).
البيهقــي ،أمحــد بــن احلســني (ت458 :ه)" .شــعب اإلميــان" .حتقيــق :د .عبــد العلــي حامــد.
(ط ،1الرايض ،بومباي :مكتبة الرشد ،ابلتعاون مع الدار السلفية1423 ،ه ).
الرتمــذي ،حممــد بــن عيســى (ت279 :ه)" .ســنن الرتمــذي" .حتقيــق :أمحــد شــاكر وآخ ـرين.
(ط ،2مصر :مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب1395 ،ه1975 ،م )
التميمــي ،حممــد بــن حبــان (ت354 :ه)" .صــحيح ابــن حبــان" .حتقيــق :شــعيب األرنــؤوط.
(ط ،2بريوت :مؤسسة الرسالة1414 ،ه1993 ،م ).
الثعلــيب ،عبــد الوهــاب بــن علــي (ت422 :ه)" .املعونــة علــى مــذهب عــامل املدينــة" .حتقيــق:
محيش عبد احلق( .مكة املكرمة :املكتبة التجارية ،مصطفى أمحد الباز).
الثعلــيب ،عبــد الوهــاب بــن علــي بـن نصــر (ت422 :ه)" .التلقــني يف الفقــه املــالكي" .حتقيــق:
حممد بو خبزة( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1425 ،ه2114 ،م ).
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اجلـ ــاحظ ،عمـ ــرو بـ ــن حبـ ــر الكنـ ــاين الليثـ ــي (ت255 :ه)" .البيـ ــان والتبيـ ــني"( .بـ ــريوت :دار
ومكتبة اهلالل1423 ،ه ).
اجلرجــاين ،علــي بــن حممــد (ت816 :ه)" .التعريفــات" .حتقيــق :مجاعــة مــن العلمــاء ش ـراف
الناشر( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1413 ،ه1983 ،م ).
اجلص ــاص ،أمح ــد ب ــن عل ــي (ت371 :ه)" .ش ــرح خمتص ــر الطح ــاوي" .حتقي ــق :د .عص ــمت
عناية هللا وآخرين( .ط ،1بريوت :دار البشائر اإلسالمية ،ودار السراج1431 ،ه)
اجلنـ ــدي ،خليـ ــل بـ ــن إسـ ــحاق (ت776 :ه)" .التوضـ ــيح يف شـ ــرح املختصـ ــر الفرعـ ــي البـ ــن
احلاجـ ــب" .حتقيـ ــق :د .أمحـ ــد عبـ ــد الكـ ــرمي جنيـ ــب( .ط :1مركـ ــز جنيبويـ ــه للمخطوطـ ــات
وخدمة الرتاث1429 ،ه).
اجلن ــدي ،خلي ــل ب ــن إس ــحاق (ت776 :ه)" .خمتص ــر خلي ــل" .حتقي ــق :أمح ــد ج ــاد( .ط،1
القاهرة :دار احلديث1426 ،ه2115 ،م).
اجلـوهري ،إمساعيــل بــن محــاد (ت393 :ه)" .الصــحاح اتج اللغــة وصــحاح العربيــة" .حتقيــق:
أمحد عبد الغفور عطار( .ط ،4بريوت :دار العلم للماليني1417 ،ه1987 ،م)
اجلويين ،عبد امللك بن عبد هللا (ت478 :ه)" .هناية املطلـب يف درايـة املـذهب" .حتقيـق :د.
عبد العظيم الديب( .ط :1دار املنهاج1428 ،ه2117 ،م ).
احلجـاوي ،موســى بـن أمحــد (ت968 :ه)" .اإلقنــاع يف فقـه اإلمــام أمحــد بـن حنبــل" .حتقيــق:
عبد اللطيف السبكي ( .بريوت :دار املعرفة ).
احلمي ـ ــدي ،حمم ـ ــد ب ـ ــن فت ـ ــوح ب ـ ــن عب ـ ــد هللا (ت488 :ه)" .ج ـ ــذوة املقت ـ ــبس يف ذك ـ ــر والة
األندلس"( .القاهرة :الدار املصرية للتأليف والنشر1966 ،م).
اخللــويت ،حممــد بــن أمحــد البهــويت (ت1188 :ه)" .حاشــية اخللــويت علــى منتهــى اإلرادات".
حتقيق :د .سامي الصقري ود .حممد اللحيدان( .ط ،1سوراي :دار النوادر)1432 ،
الدسوقي ،حممد بن أمحد" .حاشية الدسوقي على الشرح الكبري" ( .دار الفكر )
الــدمريي ،هب ـرام بــن عب ــد هللا" .الشــامل يف فقــه اإلمــام مال ــك" .ضــبطه :أمحــد ب ــن عب ــدالكرمي
جنيب( .ط :1مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث1429 ،ه ).
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ال ــذهيب ،حمم ــد ب ــن أمح ــد (ت748 :ه)" .ميـ ـزان االعت ــدال يف نق ــد الرج ــال" .حتقي ــق :عل ــي
البجاوي( .ط ،1بريوت :دار املعرفة للطباعة والنشر1382 ،ه1963 ،م).
ال ـرازي ،أمحــد بــن فــارس بــن زك ـراي القــزويين (ت395 :ه)" .معجــم مقــاييس اللغــة" .حتقيــق:
عبد السالم هارون( .بريوت :دار الفكر1399 ،ه 1979 ،م ).
ال ـرازي ،حمم ــد ب ــن أيب بك ــر (ت666 :ه)" .حتف ــة املل ــوك يف فق ــه م ــذهب اإلم ــام أيب حنيف ــة
النعمان" .حتقيق :عبد هللا نذير( .ط ،1بريوت :دار البشائر اإلسالمية1417 ،ه)
الرافعي ،عبد الكرمي بن حممد" .فتح العزيز بشرح الوجيز"( .بريوت :دار الفكر).
الرجراجـي ،علـي بـن سـعيد (ت :بعـد 633ه)" .منـاهج التحصـيل ونتـائج لطـائف التأويـل يف
شرح املدونة وحل مشكالهتا"( .ط :1دار ابن حزم1428 ،ه ).
الرحيبــاين ،مصــطفى بــن ســعد (ت1243 :ه)" .مطالــب أويل النهــى يف شــرح غايــة املنتهــى".
(ط :2املكتب اإلسالمي1415 ،ه1994 ،م ).
الرملي ،أمحد بن محزة األنصاري (ت957 :ه)" .فتاوى الرملي" .مجعها ابنه :حممد بـن أمحـد
الرملي (ت1114 :ه) ( .املكتبة اإلسالمية ).
الرمل ــي ،حمم ــد ب ــن أمح ــد (ت1114 :ه)" .هناي ــة احملت ــاج إىل ش ــرح املنه ــاج"( .ب ــريوت :دار
الفكر1414 ،ه)
ال ــروايين ،حمم ــد ب ــن ه ــارون (ت317 :ه)" .مس ــند ال ــروايين" .حتقي ــق :أمي ــن عل ــي أبومي ــاين.
(ط ،1القاهرة :مؤسسة قرطبة1416 ،ه ).
الزرقــاين ،عبــد البــاقي بــن يوســف" .شــرح الزرقــاين علــى خمتصــر خليــل" .ضــبط وتصــحيح :عبــد
السالم أمني( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1422 ،ه2112 ،م).
الزركش ــي ،حمم ــد ب ــن عب ــد هللا (ت794 :ه)" .البح ــر احمل ــيط يف أص ــول الفق ــه"( .ط :1دار
الكتيب1414 ،ه)
الزركشــي ،حممــد بــن عبــد هللا (ت794 :ه)" .املنثــور يف القواعــد الفقهيــة"( .ط ،2الكويــت:
وزارة األوقاف الكويتية1415 ،ه1985 ،م ).
الزركل ــي ،خ ــري ال ــدين ب ــن حمم ــود ب ــن حمم ــد (ت1396 :ه)" .األع ــالم"( .ط :15دار العل ــم
للماليني2112 ،م)
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الزيلعــي ،عثمــان بــن علــي (ت743 :ه) .الشــليب ،أمحــد بــن حممــد (ت1121 :ه)" .تبيــني
احلقــائق شــرح كنــز الــدقائق وحاشــية الشــليب"( .ط ،1القــاهرة :املطبعــة األمرييــة الكــربى (
بوالق )1313 ،ه)
الس ــبكي ،عب ــد الوه ــاب ب ــن عل ــي (ت771 :ه)" .األش ــباه والنظ ــائر"( .ط ،1ب ــريوت :دار
الكتب العلمية1411 ،ه1991 ،م ).
السبكي ،عبد الوهاب بن علي (ت771 :ه)" .طبقـات الشـافعية الكـربى" .حتقيـق :د .عبـد
الفتاح احللو( .ط :2دار هجر للطباعة1413 ،ه ).
الســخاوي ،حممــد بــن عبــد الــرمحن" .الضــوء الالمــع ألهــل القــرن التاســع"( .بــريوت :دار مكتبــة
احلياة ).
السرخسي ،حممد بن أمحد (ت483 :ه)" .املبسوط"( .بريوت :دار املعرفة1414 ،ه)
الس ــعدي ،عب ــد هللا ب ــن جن ــم ش ــاس (ت616 :ه)" .عق ــد اجل ـ ـواهر الثمين ــة يف م ــذهب ع ــامل
املدينة" .حتقيق :د .محيد حلمر( .ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي1423 ،ه ).
الســغدي ،علــي بــن احلســني (ت461 :ه)" .النتــف يف الفتــاوى" .حتقيــق :د .صــالح الــدين
الناهي( .ط :2دار الفرقان ،مؤسسة الرسالة1414 ،ه1984 ،م ).
السـفريي ،حممــد بـن عمــر (ت956 :ه)" .اجملـالس الوعظيــة يف شـرح أحاديــث خـري الربيــة مــن
صحيح البخاري" .حتقيق :أمحد فتحي( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية)1425 ،
السـ ــلمي ،عبـ ــدالعزيز بـ ــن عبدالسـ ــالم (ت661 :ه)" .قواعـ ــد األحك ـ ــام يف مصـ ــاحل األانم".
تعليق :طه عبد الرؤوف( .القاهرة :مكتبة الكليات األزهرية1414 ،ه1991 ،م)
السلمي ،حممد بن إسحاق بن خزمية (ت311 :ه)" .صـحيح ابـن خزميـة" .حتقيـق :د .حممـد
األعظمي( .ط :2املكتب اإلسالمي1424 ،ه2113 ،م ).
الســيوطي ،عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر (ت911 :ه)" .األشــباه والنظــائر"( .ط ،1بــريوت :دار
الكتب العلمية1411 ،ه1991 ،م ).
الشافعي ،حممد بن إدريس (ت214 :ه)" .األم"( .بريوت :دار املعرفة1411 ،ه)
الشـ ـربيين ،حمم ــد ب ــن أمح ــد اخلطي ــب (ت977 :ه)" .مغ ــين احملت ــاج إىل معرف ــة مع ــاين ألف ــاظ
املنهاج"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،ه1994 ،م ).
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الشربيين ،حممد بن أمحد" .تفسري السراج املنري"( .بريوت :دار الكتب العلمية).
الشرنباليل ،حسـن بـن عمـار (ت" .)1169 :مراقـي الفـالح شـرح مـ نـور اإليضـاح" .اعتـىن
به :نعيم زرزور( .ط :1املكتبة العصرية1425 ،ه2118 ،م ).
الش ـرنباليل ،حســن بــن عمــار (ت1169 :ه)" .حاشــية الش ـرنباليل علــى درر احلكــام شــرح
غرر األحكام" ( .دار إحياء الكتب العربية ).
الش ــوكاين ،حمم ــد ب ــن عل ــي" .الب ــدر الط ــالع مبحاس ــن م ــن بع ــد الق ــرن الس ــابع"( .ب ــريوت :دار
املعرفة).
الش ــوكاين ،حمم ــد ب ــن عل ــي (ت1251 :ه)" .ني ــل األوط ــار ش ــرح منتق ــى األخب ــار" .حتقي ــق:
عصام الدين الصبابطي( .ط ،1مصر :دار احلديث1413 ،ه1993 ،م ).
الشــيباين ،أمحــد بــن حنبــل (ت241 :ه)" .مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل" .حتقيــق :شــعيب
األرنؤوط وآخرين( .ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1421 ،ه2111 ،م ).
الش ــيباين ،حممـ ــد بـ ــن احلسـ ــن (ت189 :ه)" .احلجـ ــة علـ ــى أهـ ــل املدينـ ــة" .حتقيـ ــق :مهـ ــدي
القادري( .ط ،3بريوت :عامل الكتب1413 ،ه ).
الشيباين ،حممد بن عبد هللا (ت189 :ه)" .األصـل" .حتقيـق :أبـو الوفـا األفغـاين( ،كراتشـي:
إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية ).
ش ــيخي زاده ،عب ــد ال ــرمحن ب ــن حمم ــد ب ــن س ــليمان (ت1178 :ه)" .جمم ــع األهن ــر يف ش ــرح
ملتقى األحبر"( .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب).
الشـريازي ،إبـراهيم بــن علــي (ت476 :ه)" .املهــذب يف فقــه اإلمــام الشــافعي"( .بــريوت :دار
الكتب العلمية)
الصــاوي ،أمحــد بــن حممــد اخللــويت (ت1241 :ه)" .بلغــة الســالك ألقــرب املســالك" ( .دار
املعارف)
الصنعاين ،حممد بن إمساعيل (ت1182 :ه)" .سبل السالم شرح بلوغ املـرام"( .القـاهرة :دار
احلديث).
الضــيب ،حممــد بــن عبــد هللا (ت415 :ه)" .املســتدرك علــى الصــحيحني" .حتقيــق :مصــطفى
عبد القادر( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1411 ،ه1991 ،م ).
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الطرباين ،سليمان بن أمحد" .املعجـم الكبـري" .حتقيـق :محـدي السـلفي( .ط ،2القـاهرة :مكتبـة
ابن تيمية ).
الطحاوي ،أمحد بن حممد بن سالمة احلجري (ت321 :ه)" .شـرح مشـكل اآلاثر" .حتقيـق:
شعيب األرنؤوط( .بريوت :مؤسسة الرسالة1415 ،ه1994 ،م ).
الطحطــاوي ،أمحــد بــن حممــد بــن إمساعيــل (ت1231 :ه)" .حاشــية الطحطــاوي علــى مراقــي
الفالح شرح نور اإليضاح" .حتقيق :حممد اخلالدي( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلميـة،
1418ه1997 ،م)
الطرابلســي ،حممــد بــن حممــد ،الش ــهري ابخلطــاب الــرعيين (ت954 :ه)" .مواهــب اجلليــل يف
شرح خمتصر خليل"( .ط ،3بريوت :دار الفكر1412 ،ه1992 ،م ).
الظاهري ،يوسف بن تغري (ت874 :ه)" .املنهل الصايف واملسـتو بعـد الـوايف" .حتقيـق :د.
حممد حممد أمني( .مصر :اهليئة املصرية العامة للكتب).
العتكــي ،أمحــد بــن عمــرو (ت292 :ه)" .مســند الب ـزار" ( البحــر الزخــار ) .حتقيــق :حمفــوظ
الـ ــرمحن زيـ ــن هللا وآخ ـ ـرين( .ط ،1املدينـ ــة املن ـ ــورة :مكتبـ ــة العلـ ــوم واحلكـ ــم ،ب ـ ــدأت ع ـ ــام
1988م ،وانتهت عام 2119م)
العجيلي ،سليمان بن عمر" .حاشية اجلمل على شرح املـنهج" (فتوحـات الوهـاب)( .بـريوت:
دار الفكر).
العسـقالين ،أمحـد بـن حجــر" .الـدرر الكامنـة يف أعيـان املائــة الثامنـة" .حتقيـق :حممـد عبــداملعني
خان( .ط ،2حيدآابد :جملس دائرة املعارف العثمانية1392 ،ه)
العس ــقالين ،أمح ــد ب ــن عل ــي ب ــن حج ــر (ت" .)852 :التلخ ــيص احلب ــري يف ختـ ـريج أحادي ــث
الرافعي الكبري"( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1419 ،ه1989 ،م ).
العســقالين ،أمحــد بــن علــي بــن حجــر (ت852 :ه)" .فــتح الب ـاري شــرح صــحيح البخــاري".
(بريوت :دار املعرفة1379 ،ه ).
العســكر ،خالــد بــن عبــد الــرمحن" .املســتثنيات مــن القواعــد الفقهيــة الكليــة"( .الـرايض :رســالة
دكتوراه ،جامعة امللك سعود1431 ،ه).
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العقيلــي ،حممــد بــن عمــرو (ت322 :ه)" .الضــعفاء الكبــري" .حتقيــق :عبــد املعطــي قلعجــي.
(ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1414 ،ه1984 ،م).
العكــربي ،عبيــد هللا بــن حممــد ،الشــهري اببــن بطــة (ت387 :ه)" .اإلابنــة الكــربى" .حتقيــق:
رضا معطي وآخرين( .ط ،2الرايض :دار الراية للنشر والتوزيع1415 ،ه1994 ،م).
العمـ ـراين ،حي ــىي ب ــن أيب اخل ــري (ت558 :ه)" .البي ــان يف م ــذهب اإلم ــام الش ــافعي" .حتقي ــق:
قاسم النوري( .ط ،1جدة :دار املنهاج1421 ،ه2111 ،م).
العيــين ،حممــود بــن أمحــد الغيتــايب (ت855 :ه)" .البنايــة شــرح اهلدايــة"( .ط ،1بــريوت :دار
الكتب العلمية1421 ،ه2111 ،م ).
الغـزايل ،حممــد بــن حممــد (ت515 :ه)" .الوســيط يف املــذهب" .حتقيــق :أمحــد إبـراهيم وحممــد
اتمر( .ط ،1القاهرة :دار السالم1417 ،ه ).
الغــزي ،حممــد بــن حممــد (ت1161 :ه)" .الكواكــب الســائرة أبعيــان املئــة العاشــرة" .حتقيــق:
خليل منصور( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،ه1997 ،م ).
الغزي ،حممد كمال الدين العامري (ت1214 :ه)" .النعـت األكمـل ألصـحاب اإلمـام أمحـد
بــن حنبــل" .حتقيــق :حممــد مطيــع ، .ونـزار أابظــة( .ط ،1دمشــق :دار الفكــر1412 ،ه،
1982م)
الغمــاري ،أمحــد بــن حممــد (ت1381 :ه)" .املــداوي لعلــل اجلــامع الصــغري"( .ط ،1القــاهرة:
دار الكتيب1996 ،م ).
الفراهيـ ــدي ،اخلليـ ــل بـ ــن أمحـ ــد (ت171 :ه)" .العـ ــني" .حتقيـ ــق :د .مهـ ــدي املخزومـ ــي ود.
إبراهيم السامرائي ( .دار ومكتبة اهلالل ).
الق ـ ــدوري ،أمح ـ ــد ب ـ ــن حمم ـ ــد (ت428 :ه)" .التجري ـ ــد" .حتقي ـ ــق :مرك ـ ــز الدراس ـ ــات الفقهي ـ ــة
االقتصادية( .ط ،2القاهرة :دار السالم1427 ،ه2116 ،م ).
القدوري ،أمحـد بـن حممـد (ت428 :ه)" .خمتصـر القـدوري يف الفقـه احلنفـي" .حتقيـق :كامـل
عويضة( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1418 ،ه1997 ،م ).
الق ـرايف ،أمحــد بــن إدريــس (ت684 :ه)" .الــذخرية" .حتقيــق :حممــد حجــي وآخ ـرين( .ط،1
بريوت :دار الغرب اإلسالمي1994 ،م).
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القرايف ،أمحد بن إدريس" .الفروق" ( أنوار الربوق يف أنواء الفروق ) ( .عامل الكتب)
القرشــي ،إمساعيــل بــن عمــر بــن كثــري (ت774 :ه)" .طبقــات الشــافعيني" .حتقيــق :د .أمحــد
هاشم ،ود .حممد عزب ( .مكتبة الثقافة الدينية1413 ،ه1993 ،م ).
القونوي ،قاسم بن عبد هللا (ت978 :ه)" .أنيس الفقهـاء يف تعريفـات األلفـاظ املتداولـة بـني
الفقهاء" .حتقيق :حيىي حسن مراد( .بريوت :دار الكتب العلمية1424 ،ه).
الكاســاين ،أبــو بكــر بــن مســعود (ت587 :ه)" .بــدائع الصــنائع يف ترتيــب الش ـرائع"( .ط،2
بريوت :دار الكتب العلمية1416 ،ه1986 ،م ).
الكرم ــي ،مرع ــي ب ــن يوس ــف (ت" .)1132 :دلي ــل الطال ــب لني ــل املطال ــب" .حتقي ــق :نظ ــر
الفاراييب( .ط ،1الرايض :دار طيبة للنشر والتوزيع1425 ،ه2114 ،م ).
الكشــناوي ،أبــو بكــر بــن حســن (ت1397 :ه)" .أســهل املــدارك شــرح إرشــاد الســالك يف
مذهب إمام األئمة مالك"( .ط ،2بريوت :دار الفكر ).
الكلــوذاين ،حمفــوظ بــن أمحــد" .اهلدايــة علــى مــذهب اإلمــام أيب عبــد هللا أمحــد بــن حممــد بــن
حنبل الشيباين" .حتقيق :عبد اللطيـف مهـيم ومـاهر الفحـل( .ط :1مؤسسـة غـراس للنشـر
والتوزيع1425 ،ه)
اللبــدي ،عبــد الغــين بــن ايســني (ت1319 :ه)" .حاشــية اللبــدي علــى نيــل املــآرب" .حتقيــق:
د .حممد األشقر( .ط ،1بريوت :دار البشائر اإلسالمية1419 ،ه1999 ،م).
جمموعــة م ــن العلمــاء والب ــاحثني" .معلم ــة زايــد للقواع ــد الفقهيــة واألص ـولية"( .ط ،1أب ــوظيب:
مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال اخلريية واإلنسانية1434 ،ه ).
امل ــرداوي ،عل ــي ب ــن س ــليمان (ت885 :ه)" .اإلنص ــاف يف معرف ــة ال ـ ـراجح م ــن اخل ــالف".
(ط :2دار إحياء الرتاث العريب ).
املرغينــاين ،علــي بــن أيب بكــر (ت593 :ه)" .اهلدايــة يف شــرح بدايــة املبتــدي" .حتقيــق :طــالل
يوسف( .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ).
املن ــاوي ،عب ــد ال ــرؤوف ب ــن عل ــي (ت1131 :ه)" .التيس ــري بش ــرح اجل ــامع الص ــغري"( .ط،3
الرايض :مكتبة اإلمام الشافعي1418 ،ه1988 ،م ).
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املــواق ،حممــد بــن يوســف العبــدري (ت987 :ه)" .التــاج واإلكليــل ملختصــر خليــل"( .ط،1
بريوت :دار الكتب العلمية1416 ،ه1994 ،م ).
املوصــلي ،عبــد هللا ب ــن حمم ــود (ت683 :ه)" .االختي ــار لتعلي ــل املخت ــار"( .القــاهرة :مطبع ــة
احلليب1356 ،ه)
ميـاره ،حممــد بــن أمحــد ( 1172ه)" .الــدر الثمـني واملــورد املعــني" .حتقيــق :عبــد هللا املنشــاوي.
(القاهرة :دار احلديث1429 ،ه2118 ،م ).
النجـ ـران ،س ــليمان ب ــن حمم ــد" .املفاض ــلة يف العب ــادات قواع ــد وتطبيق ــات"( .ط ،1ال ـ ـرايض:
مكتبة العبيكان1425 ،ه2114 ،م ).
النس ــائي ،أمحـ ــد ب ــن شـ ــعيب (ت313 :ه)" .الس ــنن الكـ ــربى" .حتقي ــق :حسـ ــن عبـ ــداملنعم.
(ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1421 ،ه2111 ،م ).
النمــري ،يوســف بــن عبــد هللا بــن عبــد الــرب (ت463 :ه)" .االســتذكار" .حتقيــق :ســامل عطــا
وحممد معوض( .ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية1421 ،ه2111 ،م).
النمــري ،يوس ــف ب ــن عب ــد هللا بــن عب ــد ال ــرب" .التمهي ــد مل ــا يف املوط ــأ م ــن املع ــاين واألس ــانيد".
حتقيـ ــق :مصـ ــطفى العلـ ــوي وحممـ ــد البكـ ــري( .املغـ ــرب :وزارة عمـ ــوم األوقـ ــاف والشـ ــؤون
اإلسالمية1387 ،ه)
النمري ،يوسف بن عبدهللا بن عبـدالرب (ت463 :ه)" .الكـايف يف فقـه أهـل املدينـة" .حتقيـق:
حممد ولد ماديك (ط ،2الرايض :مكتبة الرايض احلديثة1411 ،ه1981 ،م ).
الن ــووي ،حي ــي ب ــن ش ــرف (ت676 :ه)" .اجملم ــوع ش ــرح امله ــذب" ( م ــع تكمل ــة السـ ــبكي
واملطيعي )( .بريوت :دار الفكر).
النــووي ،حيــىي بــن شــرف (ت676 :ه)" .املنهــاج شــرح صــحيح مســلم بــن احلجــاج"( .ط،2
بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1392 ،ه ).
النـ ــووي ،حيـ ــىي بـ ــن شـ ــرف (ت676 :ه)" .خالصـ ــة األحكـ ــام يف مهمـ ــات السـ ــنن وقواعـ ــد
اإلسالم"( .ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1418 ،ه1997 ،م ).
الن ــووي ،حي ــىي ب ــن ش ــرف (ت676 :ه)" .روض ــة الط ــالبني وعم ــدة املفت ــني" .حتقي ــق :زه ــري
الشاويش( .ط ،3بريوت ،دمشق ،عمان :املكتب اإلسالمي1412 ،ه1991 ،م).
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النيســابوري ،حممــد بــن إب ـراهيم بــن املنــذر (ت319 :ه)" .اإلمجــاع" .حتقيــق :ف ـؤاد عبــد املــنعم
أمحد( .ط :1دار املسلم للنشر والتوزيع1425 ،ه2114 ،م).
النيســابوري ،حممــد بــن إب ـراهيم بــن املنــذر (ت319 :ه)" .اإلش ـراف علــى مــذاهب العلمــاء".
حتقيق :صغري األنصاري( .ط ،1رأس اخليمة :مكتبة مكة الثقافية1425 ،ه).
النيســابوري ،مســلم بــن احلجــاج (ت261 :ه)" .صــحيح مســلم" .حتقيــق :حممــد ف ـؤاد عبــد
الباقي( .بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ).
اهلــامشي ،حممــد بــن أمحــد بــن أيب موســى (ت428 :ه)" .اإلرشــاد إىل ســبيل الرشــاد" .حتقيــق:
د .عبد هللا الرتكي( .ط ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1419 ،ه1998 ،م ).
اهلروي ،علـي بـن سـلطان القـاري (ت1114 :ه )" .مرقـاة املفـاتيح شـرح مشـكاة املصـابيح".
(ط ،1بريوت :دار الفكر1422 ،ه2112 ،م ).
اهليتم ــي ،أمح ــد ب ــن حمم ــد ب ــن حج ــر (ت974 :ه)" .الف ــتح املب ــني بش ــرح األربع ــني"( .ط،1
جدة :دار املنهاج1428 ،ه2118 ،م ).
اهليتمــي ،أمحــد بــن حممــد بــن حجــر (ت974 :ه)" .حتفــة احملتــاج يف شــرح املنهــاج" .ومعهــا:
حاشية الشرواين( .مصر :املكتبة التجارية الكربى1375 ،ه1983 ،م ).
الــورغمي ،حممــد بــن حممــد ابــن عرفــة (ت813 :ه)" .تفســري اإلمــام ابــن عرفــة" .حتقيــق :د.
حسن املناعي( .ط ،1تونس :مركز البحوث ابلكلية الزيتونية1986 ،م).
اليحصيب ،عياض بن موسـى (ت544 :ه)" .ترتيـب املـدارك وتقريـب املسـالك" .حتقيـق :ابـن
اتويت الطنجي وآخرين( .ط ،1املغرب ، :مطبعة فضالة).
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