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ُم عىل الَواِجــِب   املنــُدوُب املَقــدَّ

 عرض ونقد ( ) 

 إعداد

    إبراهيم بن صاحل بن حممد احلسين الزهرانيد . 

 مىجز عن البحث

   وععد: ...ة واللالم طؾك نـ ٓ كيل ععدهالحؿد هلل وحده، والصال

 فالؼاطدة الؿلتؼرة طـد العؾؿاء أن القاجب نؼدم طؾك الؿـدوب.

م فقفدا  وذكر ععض العؾؿاء أن هذه الؼاطدة يؿؽـ أن يلتثـك نـفا ععض الصقر التل يَؼددم

ك ، وتقصدؾ إلد-رحؿدف اهلل-الؿـدوب طؾك القاجب، وحؿؾ راية هذا الؿذهب اإلنام الؼدرا   

أن الؿصؾحة هل الضاعط   هذا الياب، فدنذا رجحدت نصدؾحة الؿـددوب طؾدك القاجدب صدار 

 نؼدنا طؾقف.

وقد ساق الؼرا  أدلة وأنثؾة طؾك نا ذكره، وتـاول هدذا اليحدث ندا ذكدره الؼدرا  حدقل 

 الؿلللة، وكاقش إدلة والتؼريرات التل قررها.

ب طؾك القاجب،  وأن الؼاطدة وتقصؾ الياحث ععد ذلؽ إلك طدم صحة تؼديؿ الؿـدو

ح نلددتؼرة نطددردة، وٓ يصدد -نددـ تؼددديؿ القاجددب طؾددك الؿـدددوب-الؿلددتؼرة طـددد العؾؿدداء 

ًٓ وآخًرا. آستثـاء نـفا....   والحؿد هلل أو

 القاجب ، طرض وكؼد. ،تؼديؿ الؿـدوب  ،الؿؼدم الؿـدوب الكلمات المفتاحوة:
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Abstract :  

Praise be to Allaah in His oneness, and peace and blessing be upon the last prophet, 
after then: 

The extant maxim among the scholars is that the obligatory always takes precedence 
over the voluntary.  

However, some scholars have mentioned that this maxim could be subjected to some 
exceptions in some instances where the voluntary will be given preference over the 
obligatory, and this submission was championed by Al-Imam Al-Qarāfī –may Allaah have 
mercy on him-, and he concluded that “benefit” (maslaḥa) is the prime condition in this 
issue. Hence, whenever the benefit of the voluntary is preponderant over the benefit of 
the obligatory the former consequently takes precedence over the latter.  

Al-Qarāfī highlighted the proofs and examples of what he mentioned, and this paper 
discussed what he mentioned regarding the issue and it critiqued the proofs and 
submissions therein. 

The researcher concluded that the claim that the voluntary could be given preference 
over the obligatory is actually invalid, and that the extant maxims of the scholars that –
the obligatory always takes precedence over the voluntary- remains extant  and valid in 
all instances, and it is wrong to make any exception to it. 

Praise be to Allaah in the beginning and the end. 
 
Keywords: The Preferred Voluntary, Preferring The Voluntary, Duty, Presentation And 
Criticism 
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 مقدمة

الُم طؾك أشرِف إكيقاِء والؿرسؾقـ، كيقـا   الة واللم الحؿُد هلل رّب العالؿقـ، والصم

 -نحؿٍد وطؾك آلف وصحيف أجؿعقـ ، وععد:

فنن نـ الؿياحث الؿفؿة   أصقل الػؼف نياحث الحؽؿ الشرطل، ونا تتضؿـف نـ 

نـ الؿياحث الؿالنلة  حدود لألحؽام، وعقان لؿراتيفا، ونا يتعؾؼ هبا نـ الؿلائؾ، وهق

 لعؿؾ الؿؽؾػقـ.

ونـ ضؿـ نياحث الحؽؿ الشرطل نا يتعؾؼ عإحؽام التؽؾقػقة، وتؼلقؿاهتا 

وحدودها ونا يتعؾؼ هبا نؿا يضيطفا نـ الؼقاطد والؿلائؾ، ونـ هذه الؿلائؾ نلللة 

الؿـدوب الؿؼدم طؾك القاجب، وهل نلللة نذكقرة   كتب إصقل، فرأيت الؽشػ 

تحريرها، نلتؿًدا نـ اهلل العقن والتقفقؼ، وأسلل اهلل العؾقؿ الؼدير أن يفديـل   طـفا و

 الؼقل فقفا لؾصقاب، وأن يعصؿـل نـ الخطل ونخالػة الحؼ، إكف سؿقع قريب نجقب.

التل  ونعرفتفا والقصقل إلك وصػ أفعال الؿؽؾػقـ هبا هق الثؿرة (0)إحؽام الشرطقة

يدور طؾقفا طؾؿ إصقل، وكؾ نياحث إصقل إكؿا هتدف إلك القصقل إلك الحؽؿ 

الشرطل الذي يؼتضقف الدلقؾ، وٕجؾ أهؿقتفا عدأ هبا كثقر نـ العؾؿاء وقدنفا طؾك غقرها 

واليداءة هبا أولك ٕهنا الثؿرة ":  (5)نـ نياحث إصقل إخرى، يؼقل الغزالل

 (3)."الؿطؾقعة

                                                        

، فقشؿؾ الحؽؿ "خطاب اهلل، الؿتعؾؼ علفعال الؿؽؾػقـ عآقتضاء أو التخققر أو القضع"الحؽؿ الشرطل هق:  (0)

القاجب والؿـدوب والؿياح والؿؽروه -التؽؾقػل والقضعل، والحؽؿ التؽؾقػل يشؿؾ إحؽام الخؿلة 

(، 0/021لحؽؿ القضعل يشؿؾ إسياب والشروط والؿقاكع وغقرها. ]يـظر: اليحر الؿحقط )وا -والؿحرم

 ([.522/ 0شرح نختصر الروضة )

هق أعق حاند نحؿد عـ نحؿد عـ نحؿد الغزالل الطقسل، نـ طظؿاء الشافعقة، وتتؾؿذ طؾك إنام الحرنقـ  (5)

هد. ]يـظر: وفقات 212، تق  سـة  "قم الديـإحقاء طؾ"، و"الؿلتصػك"الجقيـل، ونصـػاتف نشفقرة نـفا: 

 ([.55/ 1(، إطالم لؾزركؾل )090/ 6(، صيؼات الشافعقة الؽربى لؾليؽل )501/ 2إطقان )

 (.1الؿلتصػك )ص:  (3)
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التؽؾقػقة لقلت طؾك درجة واحدة   إهؿقة والرتتقب، فؿا كان الؿؽؾػ وإحؽام 

نؾزًنا عف فعال أو تركا نؼدٌم طؾك نا لقس كذلؽ، ونا ترتب الضرر طؾك فعؾف أو تركف لقس 

 شلكف شلن نا ُطدم فقف ذلؽ.

ونـ هـا جاءت أهؿقة هذه الؿلللة، ففل تتعؾؼ عؿيحث نفؿ، وتتعؾؼ كذلؽ عؼضقة 

 تب إحؽام، وتؼديؿ ععضفا طؾك ععض.نفؿة   نرا

وٕهؿقة هذه الؿلللة وجف آخر هق إققى، وهق أن الؿلللة تعارض أصاًل نؼرًرا طـد 

العؾؿاء   هذا الياب، فعؾك تؼدير صحتفا فػقفا استثـاء نـ أصؾ أصقؾ نشفقر   هذا 

تؼقية الياب، فقحتاج إلك ضيط وعقان وإيضاح، وطؾك تؼدير طدم صحتفا فػل كػقفا 

 لألصؾ عـػل نا يخرنف ويعارضف.

لؿ أقػ طؾك عحث لفذه الؿلللة   شلء نـ إعحاث الؼديؿة والحديثة عحث تحرير 

ونـاقشة لفا ولؿا ذكر فقفا نـ أدلة وتؼريرات، ونا وقػت طؾقف فقفا إكؿا هق نا ذكره العز 

  كتاعف  (3)ونا ذكره شفاب الديـ الؼرا  ،(5)  كتاعف ققاطد إحؽام (0)عـ طيد اللالما

                                                        

هد، وهق 211هق سؾطان العؾؿاء طزُّ الديـ طيد العزيز عـ طيد اللالم عـ أعل الؼاسؿ اللؾؿل، ولد عدنشؼ سـة  (0)

، ونـ تالنقذه اعـ دققؼ العقد، ونصـػاتف نشفقرة، نـفا:  نـ كيار الػقائد "فؼفاء الشافعقة، نـ شققخف أنديُّ

(، 519/ 8هد. ]يـظر: صيؼات الشافعقة الؽربى لؾليؽل )661، نات   الؼاهرة سـة "  اختصار الؿؼاصد

 ([.50/ 2(، إطالم لؾزركؾل )5/019صيؼات الشافعقة ٓعـ قاضل شفية )

 (.31/ 0ققاطد إحؽام   نصالح إكام ) (5)

ـْفاجل الؿصري، نـ طؾؿاء الؿالؽقة الؿشفقريـ،  (3) هق شفاب الديـ أعق العياس أحؿد عـ إدريس الؼرا  الصِّ

تق   "شرح تـؼقح الػصقل"، وكتاعف "أكقار الربوق   أكقاء الػروق"نـ أشفر نصـػاتف كتاعف الػروق الؿلؿك 

(، شجرة الـقر الزكقة 0/536(، الديياج الؿذهب )026/ 6القا  عالقفقات ) هد. ]يـظر:682سـة 

(0/511.]) 
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، وهق العؿدة   هذه الؿلللة، والؽالم فقفا ععده قؾقؾ جدا ونختصر، يليت   (0)الػروق

 سقاق الؽالم طؾك ععض إنثؾة التل أثارت الؿلللة طـد الؼرا  رحؿف اهلل.

الػروق "ف وذكر هذه الؿلللة نـ الؿعاصريـ د.طيد الؾطقػ عـ أحؿد الحؿد   كتاع

 ، وكالنف فقفا تاعع لؿا قرره الؼرا    كتاعف الػروق. (5)"  أصقل الػؼف

فالؿلللة تحتاج إلك كظر وتلنؾ ونـاقشة، وجؿع لشتات الؽالم فقفا طؾك قؾتف 

 واختصاره. 

 قسمت البحث إلى مقدمة ومبحثون وخاتمة:

اب اختقاره، ونا يتعؾؼ فالؿؼدنة: اشتؿؾت طؾك عقان أهؿقة الؿقضقع وأسي

 عالدراسات فقف، والخطة والؿـفج الذي سرت طؾقف   كتاعة اليحث.

 والؿيحث إول:   تصقير الؿلللة وطرض أققالفا وأدلتفا، وفقف ثالث نلائؾ:

 الؿلللة إولك: تعريػ القاجب والؿـدوب، وعقان رتية كؾ نـفؿا.

 .الؿلللة الثاكقة: تصقير الؿلللة والخالف فقفا

 الؿلللة الثالثة: طرض رأي الؼرا    الؿلللة وأدلتف.

 الؿيحث الثاين:   نـاقشة أدلة الؼرا ، وفقف أرعع نلائؾ:

 الؿلللة إولك:نـاقشة آستدٓل عالجؿع لقؾة الؿطر.

                                                        

الػرق عقـ قاطدة الؿـدوب الذي ٓ يؼدم طؾك القاجب وقاطدة "ذكر ذلؽ   الػرق الخانس والثؿاكقـ، فؼال:  (0)

 (055/ 5. الػروق )"الؿـدوب الذي يؼدم طؾك القاجب

الػرق عقـ الؿـدوب الؿؼدم طؾك القاجب والقجب "(، طـقن لؾؿلللة عؼقلف: 522 -522يـظر   كتاعف )ص: (5)

 ، تيعا لؿا صـعف الؼرا ."الؿؼدم طؾك الؿـدوب
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 الؿلللة الثاكقة: نـاقشة آستدٓل عالجؿع يقم طرفة.

 لؼرا .الؿلللة الثالثة: نـاقشة إنثؾة التل ذكرها ا

 الؿلللة الراععة: نـاقشة الضاعط الذي ذكره الؼرا  لؾؿلللة.

 والخاتؿة فقفا خالصة اليحث، والرتجقح.

طبوعة هذا البحث تحتم علي سلوك سبول المنهج االستقرائي التحلولي النقدي، وأبرز 

 معالم منهجي فوه ما يلي:

لة اليحث وجؿعفا، ونحاولة استقعاب استؼراء أققال العؾؿاء وكؼقٓهتؿ حقل نلل -

 جؿقع نا ذكر فقفا نؿا لف أثر   دراستفا.

 دراسة جقاكب الؿلللة وتحؾقؾ إققال وأراء الؿـؼقلة فقفا، وكؼدها كؼدا طؾؿقا. -

 تحرير الؿذاهب والؿـؼقٓت طؾك ضقء نا ثيت   الؿصادر إصقؾة. -

  يتعارض نع الؿـفج العؾؿل.نراطاة ترتقب اليحث وتؼلقؿف عؿا يخدم الؿلللة وٓ -

نراطاة نا يتطؾيف نـفج اليحث العؾؿل   كتاعة اليحث، وسالنة ألػاضف، ونا يتعؾؼ  -

 عؼقاطد اإلنالء عحلب نا تؼتضقف حاجة اليحث.

 التؼقد عالعزو لؾؿصادر إصقؾة، وتقثقؼ إققال وأراء تقثقؼا صحقًحا. -
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 المبحث األول 

 أدلتها تصىير المسألة وعرض أقىالها و

 تعريف الواجب:-

َفإَِذا َوَجَبْت ُجنُوُبَها َفُكُلوا ِمنَْها  القاجب   الؾغة يليت عؿعـك اللاقط، قال اهلل تعالك: 

 .[36]الحج:   َوَأْطِعُموا اْلَقاىَِع َواْلُمْعَتر  

 (0) الزم.ويليت القاجب عؿعـك ال

والتحؼقؼ   القجقب لغة: أكف عؿعـك الثيقت "عقـفؿا فؼال:  (5)وجؿع الطق 

وآستؼرار، وإلك هذا الؿعـك ترجع فروع نادتف عآستؼراء. فؿعـك وجيت الشؿس: 

َفإَِذا َوَجَبْت  ثيت غروهبا واستؼر، ... ووجب الؿقت: ثيت نقتف واستؼر، وققلف تعالك: 

 (3)."يتت واستؼرت عإرضأي: ث ُجنُوُبَها 

والقاجب   آصطالح: نا يذم تاركف شرًطا، وققؾ: نا تقطد عالعؼاب طؾك تركف، 

 (2) وققؾ غقر ذلؽ.

وتعريػات القاجب طؾك الخالف فقفا طـد العؾؿاء تشرتك   أن القاجب لقس صؾًيا 

                                                        

 (.89/ 6(، نؼايقس الؾغة )530/ 0(، الصحاح )020/ 00يـظر نادة )و ج ب(  : هتذيب الؾغة ) (0)

صرصري، نـ طؾؿاء الحـاعؾة، كليتف لؼرية صقفا نـ هق كجؿ الديـ أعق الرعقع سؾقؿان عـ طيد الؼقي الطق  ال (5)

شرح نختصر "  أصقل الػؼف، وشرحف الؿعروف عد "اليؾيؾ"أطؿال صرصر عالعراق، نـ نصـػاتف: نتـ 

( إطالم 212/ 2( ذيؾ صيؼات الحـاعؾة )23/ 09ه. ]يـظر: القا  عالقفقات: )106، تق  سـة "الروضة

 .[.051/ 3لؾزركؾل )

 (.561/ 0صر الروضة )شرح نخت (3)

 (.533/ 0(، اليحر الؿحقط لؾزركشل )015/ 0(، روضة الـاضر )052/ 0يـظر: القاضح ) (2)
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الؿخالػة نجرًدا طـ اإللزام، عؾ هق صؾب فقف إلزام لؾؿؽؾػ، وعرتكف يؼع الؿؽؾػ   

 الؿذنقنة.

 تعريف المندوب:-

الؿـدوب   الؾغة نلخقذ نـ الـدب، ونـ نعاكقف: الدطاء إلك إنر، يؼال: َكَدَب الؼقَم 

 (0) إِلك إنر َيـُْدهبؿ َكْدعًا، أي: دطاهؿ وَحثمفؿ.

 والؿـدوب   آصطالح: نا يثاب فاطؾف، وٓ يعاقب تاركف نطؾًؼا.

 نـ غقر عدل. وققؾ: نلنقر عف يجقز تركف

 وققؾ: نا يؿدح فاطؾف وٓ يذم تاركف نـ حقث هق تارك لف.

، وجؿقع تعريػات الؿـدوب طؾك آختالف فقفا تشرتك   أكف (5)وققؾ غقر ذلؽ

 نطؾقب الػعؾ نـ غقر إلزام.

ففق نشرتك نع القاجب   كقهنؿا نطؾقعان شرًطا، يرتتب طؾك فعؾفؿا الثقاب 

 وإجر.

 تب طؾك تركفؿا شرًطا.ويػرتقان فقؿا يرت

 رتبة الواجب والمندوب:-

نـ خالل الـظر   تعريػ كؾ نـ القاجب والؿـدوب يدرك الـاضر ترتقب كؾ نـفؿا 

شرطا، فالقاجب نؼدم طؾك الؿـدوب، وأطؾك رتية نـف، وهذا أنر نلتؼر طـد العؾؿاء، 

ونا »الؼدسل:   الحديث  ويليت الؿـدوب دوكف   الؿـزلة، ويدل طؾك ذلؽ ققل اهلل 

                                                        

 (.122/ 0(، للان العرب )865(، نجؿؾ الؾغة )ص: 010/ 02يـظر نادة )ن د ب(  : هتذيب الؾغة ) (0)

 (.311/ 0الؿحقط لؾزركشل )(، اليحر 323/ 0(، شرح نختصر الروضة )052/ 0يـظر: روضة الـاضر ) (5)
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 (0)«. تؼرب إلل طيدي عشلء أحب إلل نؿا افرتضت طؾقف

 تصوير المسيلة:-

عالـظر   كالم العؾؿاء   هذه الؿلللة، ونا ُيذكر نـ إنثؾة طؾقفا: يظفر أن الؽالم 

صقد عالتؼديؿ، وأن صقرة طؾك تؼديؿ الؿـدوب طؾك القاجب يحتاج إلك تحرير الؿؼ

الؿلللة ٓ تتؿ وٓ تؽقن دققؼة إٓ عتلنؾ هذا إنر، وعـاء طؾك ذلؽ فتؼديؿ الؿـدوب 

 طؾك القاجب يؿؽـ أن يؼلؿ إلك قلؿقـ:

إول: أن يؿؽـ العؿؾ عالقاجب والؿـدوب كٌؾ   نحؾف، عصقرتف الؿشروطة، نـ 

قؾ أخر، و  هذه الحالة غقر تعارض عقـفؿا يؼتضل تؼديؿ أحدهؿا عالعؿؾ وتعط

فنصالق التؼديؿ هـا يراد عف التػضقؾ عالثقاب وإجر الؿرتتب طؾك العؿؾ فحلب، نـ 

غقر أن يمثر عنهؿال أحدهؿا طـد التعارض: لعدم وجقد التعارض، ونـ أنثؾة ذلؽ التل 

ُتذكر   كتب العؾؿاء: نـ وجب طؾقف شاة فلخرجفا، وتطقع عشاتقـ، فنن الشاتقـ 

 (5) ، وآعتداء عاللالم سـة هل أفضؾ نـ رده القاجب.أفضؾ

الثاين: أن يؽقن العؿؾ نؼصقرا طؾك واحد نـفؿا، والتػضقؾ يلتؾزم تؼديؿ الػاضؾ 

طؾك الؿػضقل   العؿؾ، وترك الؿػضقل، وهذا الؼلؿ اشتؿؾ طؾك نا اقتضاه الؼلؿ 

 اللاعؼ، وزاد طؾقف.

                                                        

(، كتاب الرقاق، عاب التقاضع، عرقؿ 8 /012)  أخرجف اليخاري   صحقحف علـده طـ أعل هريرة  (0)

(6215.) 

(، إشياه والـظائر 253/ 5(، الؿـثقر   الؼقاطد الػؼفقة )30/ 0يـظر: ققاطد إحؽام   نصالح إكام ) (5)

 (.030ٓعـ كجقؿ )ص: 
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لؽالم طؾك الؼلؿ إول أهقن عؽثقر نـ وكالم العؾؿاء   الؿلللة كان نطؾًؼا، وا

الؽالم الؽالم طؾك الؼلؿ الثاين، ٕن الؼلؿ إول ٓ أثر لف   العؿؾ، وغايتف الحديث 

طؾك الثقاب، وهق عاب واسع تؽتـػف نمثرات وطقانؾ طديدة، أنا الؼلؿ الثاين ففق الذي 

الم العؾؿاء، كؿا أن سلتـاول الؿلللة نـ خاللف، والؽالم فقف شانؾ لؾؼلؿ أخر   ك

 إعطال الؼلؿ إول يؾزم نـف إعطال الؼلؿ الثاين.

 الخالف يف المسيلة:-

ععد اتػاق العؾؿاء طؾك أن إصؾ تؼديؿ القاجب طؾك الؿـدوب، حصؾ الخالف   

 هذه الؼاطدة هؾ هل نطردة؟ أم يلتثـك نـفا ععض الصقر؟

 ويؿؽـ أن كحؽل الخالف فقفا طؾك نذهيقـ اثـقـ:

هب إول: أن القاجب نؼدم طؾك الؿـدوب   كؾ إحقال، والؿـدوب ٓ الؿذ

يعارض القاجب، وهذا أصؾ نلتؼر نطرد   سائر إحؽام، وهذا هق نذهب جؿاهقر 

 (0) العؾؿاء   سائر الؿذاهب: إذ لؿ يذكروا نا يخالػف ويـؼضف.

ـ هذه الؼاطدة الؿذهب الثاين: أن القاجب نؼدم طؾك الؿـدوب، إٓ أن آستثـاء ن

 وارد، فؼد يػضؾ الؿـدوب طؾك القاجب   ععض إحقال.

 (5)وهذا الؿذهب نـؼقل طـ العز عـ طيد اللالم والؼرا .

أنا العز عـ طيد اللالم فؼد تؽؾؿ طؾك الؿلللة عصػة طارضة طـد كالنف طؾك تػاوت 

                                                        

 (.253/ 5(، الؿـثقر   الؼقاطد الػؼفقة )92/ 3(، الؿقافؼات )082/ 0إشياه والـظائر لؾليؽل )يـظر:  (0)

نؿـ كؼؾ الخالف   الؿلللة طـ العز عـ طيد اللالم والؼرا : الزركشل   كتاعف الؿـثقر   الؼقاطد الػؼفقة  (5)

 (.016/ 5(، واعـ أنقر الحاج التؼرير والتحيقر )253/ 5)



–
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حديث رتب الؿصالح والؿػاسد، وذكرها أيضا عصقغة آحتؿال، فؼد طؼب طؾك ال

علكف فقؿا تلاوى فقف « ونا تؼرب إلل طيدي عشلء أحب إلل نؿا افرتضت طؾقف»الؼدسل: 

الػرض والـػؾ، كدرهؿ زكاة ودرهؿ صدقة، أنا إذا كان الـػؾ أكثر نـ الػرض فػقف 

 احتؿآن:

 إول: أن يؽقن الػرض أفضؾ نـ الـػؾ نـ غقر كظر إلك تػاوت الؿصؾحتقـ.

أفضؾ، وطؾقف فقخص الحديث عالعؿؾقـ الؿتلاويقـ   والثاين: أن يؽقن الـػؾ 

 الؿصؾحة كدرهؿ الزكاة نع درهؿ الصدقة، وشاة الزكاة نع شاة الصدقة.

ويظفر أن العز عـ طيد اللالم يضعػ آحتؿال الثاين وٓ يذهب إلقف، فؼد طؼب طؾقف 

ؾ الؼؾقؾ نـ طؾك العؿ عؿخالػتف لظاهر الحديث، وزاد ذلؽ علكف ٓ ييعد أن يرتب اهلل 

 (0) إجر أكثر نؿا رتيف طؾك العؿؾ الؽثقر.

ويميد ذلؽ كالم العز   نقاصـ أخرى نـ كتاعف، وسقليت صرف نـف طـد نـاقشة ضاعط 

 الؿلللة الذي ذكره الؼرا .

وعـاء طؾقف فقرتجح طـدي طدم دقة كلية الؼقل عتؼدم الؿـدوب طؾك القاجب لؾعز عـ 

 طيد اللالم رحؿف اهلل.

الؼرا  رحؿف اهلل فؼد تصدى لؾؿلللة وفصؾ فقفا وضيطفا عضاعط تقصؾ إلقف،  أنا

 فالـلية إلقف صحقحة، ولذلؽ سقدور اليحث حقل كالم الؼرا  رحؿف اهلل   الؿلللة.

العؾؿاء نـ تؼديؿ طرض اإلنام الؼرا  إصؾ الؿؼرر طـد  عرض رأي القرايف:  -

                                                        

 ونا ععدها( 31/ 0ر: ققاطد إحؽام   نصالح إكام )يـظ (0)
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ونا »  الحديث الؼدسل:  القاجب طؾك الؿـدوب، وذلؽ استـادا ٕدلة نـفا ققل اهلل 

، فإصؾ أن القاجب والؿـدوب «تؼرب إلل طيدي عشلء أحب إلل نؿا افرتضت طؾقف

 إذا تعارضا فالقاجب نؼدم طؾك الؿـدوب.

الـاضر فقفا رأى أن  وأورد ععض إحؽام التل تشؽؾ طؾك هذه الؼاطدة، فنذا كظر

الشريعة تلانحت   اإلتقان عقاجيات   نؼاعؾ نـدوعات، والعؿؾ هبذه الؿـدوعات 

أفضؾ نـ اإلتقان عؿا تؼرر نـ القاجيات، فحصؾ نـ هذا أن الؿـدوب قد يػضؾ طؾك 

 القاجب   ععض الصقر.

الـظر    والضاعط الذي تقصؾ إلقف اإلنام الؼرا    تؼديؿ الؿـدوب طؾك القاجب هق

 نصؾحة القاجب والؿـدوب والؿقازكة عقـفؿا.

 فمصالح المندوب قسمان: 

نصؾحة الؿـدوب التل تؼصر طـ نصؾحة القاجب، فالقاجب نؼدم طؾك  األول:

 الؿـدوب   هذه الحالة، وهذا شلن الغالب نـ الؿـدوعات   الشريعة.

ن الؿـدوب   هذه نصؾحة الؿـدوب التل ترعق طؾك نصؾحة القاجب، فقؽق الثاين:

 الحالة نؼدنا طؾك القاجب.

إذا تؼرر هذا، وضفر أن ععض الؿـدوعات قد "نؼررا نا تقصؾ إلقف :  -رحؿف اهلل-قال 

تػضؾ القاجيات   الؿصؾحة، فـؼقل: إكا حقث قؾـا إن القاجب يؼدم طؾك الؿـدوب 

والؿـدوب ٓ يؼدم طؾك القاجب حقث كاكت نصؾحة القاجب أطظؿ نـ نصؾحة 

الؿـدوب، أنا إذا كاكت نصؾحة الؿـدوب أطظؿ ثقاعا فنكا كؼدم الؿـدوب طؾك 

 (0)."القاجب

                                                        

 ونا ععدها(. 055/ 5(، وتؼريره لؾؿلللة عدأه نـ )031/ 5الػروق ) (0)



–
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 أدلة القرايف:-

ساق الؼرا  طددا نـ إنثؾة التل رأى أن الشريعة قدنت فقفا الؿـدوب طؾك 

القاجب، وكاكت هذه إنثؾة هل إدلة التل استـد طؾقفا   إثيات هذه الؼاطدة، ونـ 

 ل:أعرزها نا يؾ

أن الشريعة جاءت عالجؿع عقـ الصالتقـ   الحضر حال الؿطر وكحقه، وهذا  -0

الجؿع يؾزم نـف تؼديؿ الؿـدوب طؾك القاجب، فالؿـدوب هق الجؿاطة، والقاجب 

هق دخقل الققت، فؼدنت الشريعة الؿـدوب وهق صالهتؿ جؿاطة طؾك القاجب 

ة تحتؿ سؾقك هذا الليقؾ يصقر وهق أداء الصالة طؾك وقتفا، وهذا التؼديؿ ٓ لضرور

هبا الؿـدوب واجيا لدفع الضرر، وإكؿا نع إنؽان رفع الضرر عصقرة أخرى تحػظ 

القاجب وتؾغل الؿـدوب: إذ الضرر القاقع طؾك الـاس حال الؿطر وكحقه يؿؽـ 

دفعف علنريـ: إنا عتػقيت الجؿاطة وصالهتؿ   عققهتؿ   وقت الصالة، وإنا عالجؿع 

ـ وتػقيت الققت، والشريعة قدنت نراطاة الجؿاطة الؿـدوعة طؾك عقـ الصالتق

نراطاة دخقل الققت القاجب، فدل طؾك أن الؿـدوب قد يػضؾ القاجب ويؼدم 

 (0)طؾقف.

م نـ غقر  -5 أن الشريعة جاءت عالجؿع ععرفة عقـ الظفر والعصر، وهذا الجؿع ُقدِّ

 ضرورة طؾك واجب هق نراطاة وقت العصر.

دف يقم طرفة يقم الجؿعة، فنهنا تصؾك ضفرا نجؿقطة إلقفا العصر، وكذلؽ إذا صا

فلؼقط الجؿعة وإحالل الظفر الؿجؿقع نع العصر نؽاهنا نـ الؿـدوب الؿؼدم طؾك 

 (5) القاجب.

                                                        

 (.055/ 5يـظر: الػروق ) (0)

 (.052/ 5يـظر: الػروق ) (5)
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َوإِْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة  أن الشريعة جاءت عنيجاب إكظار الؿعلر عالديـ، فؼال تعالك: -3

[، وجاءت عالـدب إلك إعراء الؿعلر نـ الديـ فؼال 581]اليؼرة:  َفنَظَِرٌة إَِلى َمْوَسَرةٍ 

ُقوا َخْوٌر َلُكْم  تعالك: [، فدلت هذه الجؿؾة   أية طؾك أن 581]اليؼرة:َوَأْن َتَصد 

 (0)الؿـدوب وهق اإلعراء أفضؾ نـ القاجب وهق اإلكظار.

 (5)ليع وطشريـ درجة،أن الشريعة جاءت عتػضقؾ صالة الجؿاطة طؾك صالة الػرد ع -2

والتػضقؾ هـا لؾجؿاطة وهل نـدوعة، ففل فضؾت طؾك القاجب وهل الصالة 

 (3) الؿـػردة!

 وذكر كذلؽ أنثؾة أخرى قريية نـ ذلؽ، وهل:

 .(2)تػضقؾ الصؾقات   الؿلاجد الثالثة طؾك غقرها

                                                        

 (.051/ 5يـظر: الػروق ) (0)

صالة الجؿاطة تػضؾ صالة الػذ »قال:  هلل   الصحقحقـ طـ طيد اهلل عـ طؿر رضل اهلل طـفؿا أن رسقل ا (5)

(، كتاب إذان، عاب فضؾ صالة الجؿاطة، عرقؿ 030/ 0]يـظر: صحقح اليخاري )«. عليع وطشريـ درجة

(، كتاب الؿلاجد ونقاضع الصالة، عاب فضؾ صالة الجؿاطة، عرقؿ 221/ 0(، وصحقح نلؾؿ )622)

  حديث "لػضؾ عخؿس وطشريـ، قال شقخ اإلسالم: ([، وجاء الحديث أيضا عروايات أخرى فقفا ا529)

أعل هريرة وأعل سعقد عخؿس وطشريـ، ونـ حديث اعـ طؿر عليع وطشريـ، والثالثة   الصحقح، وقد جؿع 

عقـفؿا علن حديث الخؿس والعشريـ ذكر فقف الػضؾ الذي عقـ صالة الؿـػرد والصالة   الجؿاطة، والػضؾ 

لعشريـ ذكر فقف صالتف نـػردا وصالتف   الجؿاطة والػضؾ عقـفؿا، فصار خؿس وطشرون، وحديث الليعة وا

 (.553/ 53.نجؿقع الػتاوى )"الؿجؿقع سيعا وطشريـ

 (.058/ 5يـظر: الػروق ) (3)

صالة   »قال:  أن الـيل  فضؾ الصالة   الؿلجد الـيقي ثاعت   الصحقحقـ نـ حديث أعل هريرة  (2)

(، عرقؿ 61/ 5صحقح اليخاري )« ة فقؿا سقاه، إٓ الؿلجد الحرامنلجدي هذا خقر نـ ألػ صال

 (.212(، عرقؿ )0105/ 5(، وصحقح نلؾؿ )0091)



–

  0232    

 .(0)وتػضقؾ الصالة عاللقاك طؾك ناطدم فقف ذلؽ

 (5) ا خالػفا.وتػضقؾ الصالة عالخشقع طؾك ن

                                                                                                                                                                     

وفقف إثيات لػضؾ الصالة   الؿلجد الحرام نـ غقر تحديد طدد، وجاء تحديد العدد   نلـد اإلنام 

ا أفضؾ نـ ألػ صالة فقؿا صالة   نلجدي هذ: »قال: قال رسقل اهلل  أحؿد وغقره نـ حديث جاعر

(، قال اعـ حجر: 26/ 53«. )سقاه إٓ الؿلجد الحرام، وصالة   الؿلجد الحرام أفضؾ نـ نائة ألػ صالة

 (.239/ 2.التؾخقص الحيقر)"وإسـاده صحقح، إٓ أكف اختؾػ فقف طؾك ططاء"

ك ذلؽ اختؾػقا   وجاءت أحاديث   الصالة   عقت الؿؼدس، واختؾػ العؾؿاء   صحتفا، وعـاء طؾ

الصالة   الؿلجد الحرام :  »قال: قال رسقل اهلل  العدد القارد   فضؾفا، ونؿا ورد حديث  أعل الدرداء 

قال الفقثؿل: « . عؿائة ألػ صالة والصالة   نلجدي عللػ صالة والصالة   عقت الؿؼدس عخؿلؿائة صالة

 (.2/1.نجؿع الزوائد )"ضفؿ كالم، وهق حديث حلـرواه الطرباين   الؽيقر، ورجالف ثؼات، و  عع"

عخؿلؿائة  "وققؾ:  "قـ صالة عخؿل"وأنا   الؿلجد إقصك فؼد روي أهنا "قال شقخ اإلسالم: 

 (.8/ 51.نجؿقع الػتاوى )"، وهق أشيف"صالة

للقاك طؾك فضؾ الصالة عا»أكف قال:  أخرج اإلنام أحؿد   نلـده طـ طائشة رضل اهلل طـفا طـ الـيل  (0)

(. وأخرجف غقر اإلنام أحؿد كذلؽ، والحديث ضعػف العؾؿاء. 360/ 23« )الصالة عغقر سقاك سيعقـ ضعػا

 ([.58/ 5(، كشػ الخػاء ت هـداوي )253]يـظر: الؿؼاصد الحلـة )ص: 

الخشقع  طؾك اطتيار أن الخشقع   الصالة نـدوب إلقف كؿا يثيت الؼرا  هـا، ونـ العؾؿاء نـ يؼقل عقجقب (5)

 (.55/223  الصالة، وقد أفاض   الؽالم طؾك الخشقع ووجقعف شقخ اإلسالم   نجؿقع الػتاوى )
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 المبحث الثاني : مناقشة أدلة القرافي 

استدالل القرايف على تقديم المندوب على الواجب بجمع الصالة حال المطر يمكن 

 مناقشته من عدة أوجه:

وهذا القجف ٓ يخػك  (0)طدم التلؾقؿ عجقاز الجؿع حال الؿطر وكحقه، الوجه األول:

 ضعػف: لؿخالػتف لصحقح اللـة. 

طدم التلؾقؿ علفضؾقة الجؿع   هذه الحالة، فقؽقن أداء الصالة لققتفا    الوجه الثاين:

  (5) حالة الؿطر أفضؾ نـ الجؿع.

أن الؿلللة نيـقة طؾك آشرتاك   إوقات، فالظفر والعصر يشرتكان  الوجه الثالث:

ب والعشاء يشرتكان   الققت، وٕجؾ ذلؽ كان الجؿع نختصا   الققت، والؿغر

عالؿشرتكات   الققت دون غقرها، فؿـ أثيت آشرتاك   أوقات الصؾقات ٓ يتحؼؼ 

تؼاعؾ طـده "  حؼف نعارضة واجب عؿـدوب أو تؼديؿ نـدوب طؾك واجب، وإكؿا 

الجؿاطة طؾك الققت  فضقؾتان: إحداهؿا: وقت آختقار، والثاكقة: الجؿاطة، فؿـ رجح

فًذا َجَؿع، ونـ رجح الققت لؿ َيْجَؿع، ورأى أن صالة العشاء فذًا ععد نغقب الشػؼ 

  (3)."أولك نـفا جؿاطة قيؾف

طدم التلؾقؿ عركـ الؿلللة الذي قانت طؾقف وهق: أن صالة الجؿاطة  الوجه الرابع:

                                                        

 (.25/ 5(، التقضقح   شرح نختصر اعـ الحاجب )831/ 0يـظر: شرح التؾؼقـ ) (0)

-س الجؿع أفضؾ نا ذكره   الجؿع عالؿطر غقر نلؾؿ: فؾق"هذا القجف   الرد أجاب عف التاج الليؽل، فؼال:  (5)

 (.511/ 0(، ويـظر: إشياه والـظائر ٓعـ الؿؾؼـ )0/089.إشياه والـظائر)"-طؾك الؼقل عف

 (.205/ 0(، ويـظر كذلؽ: شرح التؾؼقـ )25/ 5التقضقح   شرح نختصر اعـ الحاجب ) (3)



–

  0236    

  (0) سـة نـدوب إلقفا: عؾ الؼقل عقجقهبا هق إققى دلقال.

 إذا كاكت صالة الجؿاطة واجية سؼط هذا آستدٓل، وصار واجيا   نؼاعؾ واجب.و

ٓ  -وكحقها نـ الحآت التل ُشرع فقفا الجؿع-القجف الخانس: أكف   حالة الؿطر 

ييؼك أداء الصالة   وقتفا واجٌب، عؾ يزول القجقب   هذه الحالة، فال ييؼك تعارض 

قاجب واجًيا وقتئذ لؿا جاز تركف، فؾؿا وردت الشريعة عقـ نـدوب وواجب: إذ لق عؼل ال

  جقاعف طؾك  (5)عرتك نا كان واجًيا ارتػع القجقب   هذه الحالة، ولذلؽ قال اعـ الشاطِّ 

نا قالف هـا لقس عصحقح فنن تلخقر الصالة إلك وقتفا   الحال التل شرع فقفا "الؼرا : 

ولك: لقس عقاجب أصال، عؾ هق جائز، الجؿع، وتؼديؿ الصالة الثاكقة إلك وقت إ

والتؼديؿ أولك: لتحصقؾ فضؾ الجؿاطة، فؾؿ يضع واجب عالجؿع، وٓ تعارض واجب 

 (3)."ونـدوب، وٓ قدم نـدوب طؾك واجب، وٓ خقلػت   ذلؽ الؼاطدة

وعقـ رحؿف اهلل سيب وهؿ الؼرا    هذه الؿلللة، وهق أنر نفؿ   تحؼقؼ الؿلللة، 

حؿؾف طؾك نا قالف ذهاب وهؿف إلك أن تلخقر الصالة إلك وقتفا واجب طؾك  وإكؿا"فؼال: 

اإلصالق، ولقس إنر كذلؽ، عؾ تلخقر الصالة إلك وقتفا لقس واجيا طؾك اإلصالق، عؾ 

                                                        

فؼفاء الحديث وهذا هق الؿـصقص طـ أحؿد وغقره نـ أئؿة اللؾػ و"قال شقخ اإلسالم اعـ تقؿقة:  (0)

 (.031/ 5(، ويـظر: الؿغـل ٓعـ قدانة )556/ 53.نجؿقع الػتاوى )"وغقرهؿ

هق قاسؿ عـ طيد اهلل عـ نحؿد إكصاري الليتل، أعق الؼاسؿ اعـ الشاّط، فرضل فؼقف نـ طؾؿاء الؿالؽقة،  (5)

إدرار الشروق "الؿلؿاة عد والشاّط لؼب لجده طرف عف ٕكف كان صقآ، نـ نصـػاتف حاشقتف طؾك فروق الؼرا 

(، 025/ 5هد. ]يـظر: الديياج الؿذهب )153، تعؼب الؼرا  وكؼح وصحح، تق  سـة "طؾك أكقار الػروق

 ([.011/ 2(، إطالم لؾزركؾل )300/ 0شجرة الـقر الزكقة )

 (.055/ 5الػروق ) (3)



 

0231  

هق واجب فقؿا طدا الحال التل شرع فقفا الجؿع: فنكف لقس تلخقرها إلك وقتفا نـ 

 (0)."القاجب عؾ هق جائز

ع   وهذا يؼقدكا إل ك نؾحظ دققؼ نفؿ، وهق وجقب التػريؼ عقـ الؿؽؾمػ والؿشرِّ

عاب التعارض، فالؿؽؾمػ لق وقػ أنام واجب ونـدوب حصؾ عقـفؿا تعارض   كظره، 

ففداه اجتفاده لتؼديؿ الؿـدوب طؾك القاجب: ففذا الذي تصدق طؾقف صقرة الؿلللة، 

ع إذا أزال واجًيا   حالةٍ  ، وأَحؾم نحؾف نـدوًعا فال تعارض وهق غقر نتحؼؼ، والؿشرِّ

ع الذي أوجب القاجب هق الذي أسؼط إيجاعف   هذه الحالة، فال  حقـئذ: إذ الؿشرِّ

 تعارض.

وهذا يصدق طؾك كثقر نـ إحؽام   الشريعة، كالرخص وغقرها، فؾؼائؾ أن يؼقل: 

َم طؾك واجٍب هق َغْلؾ الرجؾقـ،  نْلُح الخػقـ حال ليلفؿا طؾك صفارة نـدوٌب ُقدِّ

َم طؾك واجب، وهذا كؾف وْهٌؿ، وسييف  والػطر لؾؿلافر نع الؿشؼة الؿحَتؿؾة نـدوٌب ُقدِّ

 تقهؿ عؼاء وجقب القاجب   هذه الحالة، وهق غقر نتحؼؼ. واهلل أطؾؿ.

م طؾك القاجب  وطـد تلنؾ نا سيؼ يتيقـ سؼقط آستدٓل طؾك الؿـدوب الؿؼدم

نا أجقب عف طـ آستدٓل هبذا الدلقؾ فقف جقاب عجؿع الصالة حال الؿطر وكحقه، و

طـ آستدٓٓت إخرى، وكذلؽ فالجقاب طؾك هذا آستدٓل يمثر طؾك نا قرره 

الؼرا    الؿلللة عالغ إثر: إذ هق ركـ الؿلللة الذي قانت طؾقف، وأققى دلقؾ فقفا، 

َؾف طـد الؽال  م طؾقفا.جعؾف الؼرا  ُنـَطَؾًؼا لؿا قرره وعـاه وَأصم

                                                        

 الؿصدر كػلف. (0)



–
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آستدٓل عالجؿع يقم طرفة ونا فقف نـ تؼديؿ الجؿع طؾك صالة العصر   وقتفا، 

وصالة الجؿعة ضفرا هبا، قد أجاب طـف الؼرا  عـػلف، والجقاب يخؾص إلك إثيات 

، أو سؼقط القاجب طـ العدول طـ القاجب إلك واجٍب وضرورٍة ٓ إلك نـدوب

 الؿؽؾػ   الحالة التل ترك فقفا القاجب، فال يقجد حقـئذ نـدوب قدم طؾك واجب.

أنا الجقاب طـ طرفة وترك الجؿعة فألن الغالب طؾك الحجقج اللػر وفرض "

، وطؾقف فال يعد ترك الجؿعة   (0)"الؿلافر الظفر دون الجؿعة فجعؾ الـادر تيعا لؾغالب

 لقاجب، فالقجقب نرفقع طـ الؿلافر. هذه الحال تركا

فؾضرورة الحجاج   ذلؽ الققم لإلقيال طؾك "وأنا الجؿع وتؼديؿ صالة العصر 

الدطاء وآعتفال والتؼرب الالئؼ ععرفة وهق يقم ٓ يؽاد يحصؾ   العؿر إٓ نرة ععد 

صان ضـؽ إسػار وقطع الرباري والؼػار وإكػاق إنقال نـ إقطار اليعقدة وإو

 .(5)"الـائقة

والقجف الخانس الذي سيؼ أن أجقب عف طـ الجؿع لقؾة الؿطر هق جقاب طـ هذا 

آستدٓل أيضا، وفقف غـقة وكػاية، ويؾتؼل نع ععض نا أجاب عف الؼرا : فتؾؽ إفعال 

قد رفع  الؿشروطة التل حؾت نحؾ القاجيات الؿعتادة فقفا دٓلة طؾك أن اهلل 

  تؾؽ إحقال، ووضع طـفؿ إصر تركف، فؾؿ ييؼ القاجب واجًيا القجقب طـ العياد 

   هذه الحالة. واهلل أطؾؿ.

                                                        

 (.052/ 5الػروق ) (0)

 كػس الؿصدر. (5)
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 فضل إبراء المعسر على إىظاره: -

 يؿؽـ أن يجاب طـ هذا الؿثال نـ وجفقـ نختؾػقـ:

ك اإلكظار، وهذا هق القجف الذي أجاب طدم التلؾقؿ علفضؾقة اإلعراء طؾ الوجه األول:

نا قالف   ذلؽ لقس عؿلؾؿ وٓ عصحقح، عؾ اإلكظار أطظؿ أجرا "عف اعـ الشاّط، فؼال: 

 (0)."نـ جفة أكف واجب، والؼاطدة أن القاجب أطظؿ أجًرا نـ الؿـدوب

أن غاية نا يلتدل عف نـ فضؾ اإلعراء طؾك اإلكظار هق ققلف  (5)وذكر التاج الليؽل

ُقوا َخْوٌر َلُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُموَن  لك: تعا وهذا يحتؿؾ أن "[، قال: 581]اليؼرة:َوَأْن َتَصد 

 (3)."يؽقن افتتاح كالم فال يؽقن دلقال طؾك أن اإلعراء أفضؾ

وذكر أن اإلكظار يػضؾ نـ وجف ٓ يقجد   اإلعراء، فالؿـظر ٓزال نتعؾًؼا عحؼف، 

ك التلخقر الذي يلتؾزنف اإلكظار، وهذا ألؿ ٓ يجده نـ طػك طـ نشتاًقا إلقف، صاعًرا طؾ

 (2) الديـ وقطع تعؾؼ كػلف عف.

وهذا وجف   الجقاب ٓ يخؾق نـ ضعػ، وضاهر أية دلقؾ طؾك خالفف، والعؼؾ 

والقاقع يشفد عضعػف: فيالؿـظار الدكققي يػقق ألؿ وأثر اإلعراء ألؿ وأثر اإلكظار، ونـ 

                                                        

 (.051/ 5) الػروق (0)

هق أعق كصر طيد القهاب عـ طؾل عـ طيد الؽا  الليؽل، نـ أئؿة الشافعقة الؿشفقريـ، قرأ طؾك الؿّزي،  (5)

هد. 110، تق    سـة "صيؼات الشافعقة الؽربى"و "جؿع الجقانع"وٓزم الذهيل، ونـ تصاكقػف الؿشفقرة: 

 لؾزركؾل إطالم ،(3/012) شفية اضل(،صيؼات الشافعقة ٓعـ ق09/501]يـظر:القا  عالقفقات)

(2/082.]) 

 (.081/ 0إشياه والـظائر ) (3)

 يـظر الؿصدر اللاعؼ. (2)



–

  0221    

 د إلقف أقؾ ضررا نؿـ ذهب حؼف نـ غقر طقدة، وهذا أنر جؾل.تلخر حؼف وهق طائ

 (0)القجف الثاين: أن اإلعراء إكؿا فضؾ طؾك اإلكظار ٓشتؿالف طؾك القاجب وزيادة،

فؿؼصقد الشريعة   هذا الياب نراطاة الؿديـ، والرفؼ عف عالتلجقؾ واإلنفال   أداء 

الؿؼاصد وزاد طؾقفا، واإلكظار  الحؼ وطدم الؿطالية   الحال، واإلعراء حؼؼ هذه

واإلعراء وإن اختؾػت نلؿقاهتؿا ونعاكقفؿا فال يؿـع ذلؽ أن يحؼؼ واحٌد نـفؿا نصالح 

أخر ويزيد طؾقفا، فقؼقل الدُؿـْظِر: وضعت الؿطالية طـف   الحال، ويؼقل الدُؿْيِرئ: 

 وضعت الؿطالية طـف   الحال و  كؾ حال.

 ة يف المساجد الثالثة، والصالة بسواك وبخشوع:فضل صالة الجماعة، والصال -

هل   الحؼقؼة فروض  -رحؿف اهلل-جؿقع إنثؾة الياققة التل أوردها الؼرا  

وواجيات تعؾؼت هبا واجيات أخرى أو نـدوعات، فؽاكت أكؿؾ وأفضؾ نؿا ُفِؼَدت فقف 

الؿالحظ أن  هذه الؿتعؾمؼات، وكؾ نا كان إداء لؾقاجب أكؿؾ كؾؿا كان أفضؾ، ونـ

التعيقر علفضؾقة الؿتعؾمؼ ٓ يؽقن نلتؼاًل، عؾ يؼرتن علصؾف لػًظا أو نعـك، فقؼال: الصالة 

علقاك خقر نـ الصالة عدوكف، فصالة   نؼاعؾ صالة، واللقاك زائد طؾقفا، فؿا فضؾ 

نـدوب طؾك واجب، وإكؿا فضؾ واجب اقرتن عؿـدوب كّؿؾف طؾك واجب طري طـ هذا 

َؿات   نؼاعؾ اإلخالل الؿـدوب، ول ق وقع الؿؽؾػ عقـ خقار نراطاة الؿتعؾمؼات الؿتؿِّ

 عإصقل القاجيات لؿا وجد نـ العؾؿاء نـ يلاطده طؾك اإلخالل عإصؾ القاجب.

                                                        

(، شرح الزرقاين 53/ 2(، إرشاد اللاري لشرح صحقح اليخاري )081/ 0يـظر: إشياه والـظائر لؾليؽل ) (0)

 (.092/ 3طؾك نختصر خؾقؾ وحاشقة اليـاين )



 

0220  

تؼرير عديع   جقاعف طـ سيب فضؾ الصالة أول الققت طـ وسطف  (0)ولإلنام الؿازري

ا وقلقًؿا لؾقاجب فنكف يؿؽـ دخقلف   وآخره، قرر فقف أن الـدب وإن كان نـاقًض 

القاجب، وذلؽ علن يتعؾؼ عصػة أو حال يؼع طؾقفا القاجب، وٓ يعترب هذا التعؾؼ 

نـاقًضا ٕصؾ القجقب، فصالة الظفر واجية، وفعؾفا   الجؿاطة صػة لفا تعؾؼ الـدب 

قت ، فػضؾت نـ هذا القجف، وكذلؽ جؿقع أجزاء و-طؾك رأي نـ يراها نـدوعة-هبا 

الصالة نحؾ القجقب، ويتعؾؼ الـدب عيعضفا فقػضؾ طؾك غقره، فلجر الصالة إذا 

  (5) فعؾت   أول الققت أكثر نـ إجر إذا فعؾت   آخره.

وكؾ نـ يـظر إلك الػعؾ القاجب الذي فضؾ طؾك نثؾف عؿا اقرتن نعف نـ الؿـدوعات 

د ذلؽ   كؾ طيادة ُشرع فـلب الػضؾ لؾؿـدوب طؾك القاجب فال يصح نـف ذلؽ، ويطمر

نعفا نا يؽؿؾفا نؿا لقس عقاجب، فالقضقء عغلؾ إطضاء ثالث نرات نـدوب، وهق 

أفضؾ نـ الؿرة القاحدة القاجية، وصقل الؼراءة   صالة الػجر نـدوب، وهق أفضؾ نـ 

الؿؼدار القاجب نـ غقر صقل قراءة، عؾ عاب الـقافؾ كؾف يصدق طؾقف ذلؽ، فلداء 

ـدوعة نع طدم اإلخالل عالقاجيات أفضؾ نـ آكتػاء عالقاجيات وترك الـقافؾ الؿ

 الؿـدوعات.

نـ إنثؾة التل تذكر   الؿـدوب الؿػضؾ طؾك القاجب اعتداء اللالم: فنكف  تنويه:

                                                        

نحؿد عـ طؾل  التؿقؿل الؿازري نحدث فؼقف نـ طؾؿاء الؿالؽقة، شرح صحقح نلؾؿ   هق أعق طيد اهلل  (0)

 هد.236، تق  سـة "إيضاح الؿحصقل نـ عرهان إصقل "، ولف   إصقل "الؿعؾؿ عػقائد نلؾؿ"كتاعف 

قات : كلية إلك نازر، وهل عؾقدة عجزيرة صؼؾقة. ]يـظر: وف-عػتح الؿقؿ وفتح أو كلر الزاي-والؿازري 

 ([.511/ 6(، إطالم لؾزركؾل )521/ 5(، الديياج الؿذهب )2/582إطقان )

 (.381/ 0يـظر شرح التؾؼقـ ) (5)



–

  0225    

 (0) سـة، والرد واجب، وآعتداء أفضؾ.

تصقير وهذا الؿثال لؿ يذكره الؼرا ، لؽـل أشقر إلقف ليقان نؾحظ نفؿ، وهق أن 

الؿلللة هبذه الصقرة ٓ يصح: فاعتداء اللالم الؿلـقن ٓ يؼاعؾ رد اللالم القاجب، عؾ 

اعتداء اللالم يؼاعؾف اللؽقت وطدم آعتداء، وآعتداء أفضؾ نـ طدنف، كؿا أن اعتداء 

الصالة الـافؾة أفضؾ نـ تركفا، فؾقس   الؿلللة واجب نػضقل ونـدوب فاضؾ، ونـ 

الـافؾة ععد الشروع فقفا واجب، واعتداؤها سـة، فرتب طؾك ذلؽ أن قال علن إتؿام 

 آعتداء عالـقافؾ أفضؾ نـ إتؿانفا لؿ يؽـ كالنف نلتؼقؿا وٓ نتجفا. واهلل أطؾؿ.

 

كاكت نصؾحة  ضيط الؼرا  تؼديؿ الؿـدوب طؾك القاجب نـ طدنف عالؿصؾحة، فنذا

الؿـدوب أطظؿ نـ نصؾحة القاجب فضؾ الؿـدوب طؾك القاجب، وذكر أن الؿصؾحة 

إنا أن كعؾؿ رجحاهنا، أو كرى الشارع قدم الؿـدوب فـلتدل عتؼديؿف لف طؾك رجحان 

  (5) نصؾحتف.

ونا قرره الؼرا  هـا نخالػ لؿا استؼر طـد العؾؿاء نـ أن نصالح القاجيات أطؾك نـ 

نصالح الؿـدوعات، فال يلتؼقؿ طؾك ذلؽ تجقيز زيادة نصؾحة الؿـدوب طؾك القاجب، 

وٓ تزال رتب الؿصالح القاجية التحصقؾ تتـاقص إلك رتية "يؼقل العز عـ طيد اللالم: 

وأطؾك رتب نصالح "، ويؼقل: (3)"ب الؿصالح الؿـدوعاتلق تـاقصت ٓكتفقـا إلك رت

                                                        

 (.030(، إشياه والـظائر ٓعـ كجقؿ )ص: 081/ 0يـظر إشياه والـظائر لؾليؽل ) (0)

 (.031/ 5يـظر الػروق) (5)

 (.22/ 0ققاطد إحؽام   نصالح إكام ) (3)



 

0223  

  (0)."الـدب دون أدكك رتب نصالح القاجب

أن إوانر والـقاهل   التلكقد لقلت طؾك رتية واحدة    (5)وعقـ اإلنام الشاصيل

الطؾب الػعؾل أو الرتكل، وإكؿا تتػاوت هذه الرتب عحلب تػاوت الؿصالح والؿػاسد 

وطؾك ذلؽ التؼدير يتصقر اكؼلام آقتضاء إلك "ال أو طدنف، وقال: الـاشئة طـ آنتث

  (3)."أرععة أقلام، وهل: القجقب، والـدب، والؽراهة، والتحريؿ

وهذا فقف عقان لؾعالقة عقـ درجة الحؽؿ التؽؾقػل ونؼدار الؿصالح الؿرتتية طؾقف 

 إيجاًعا وسؾًيا، فؿصالح الؿـدوب تؼصر طـ نصالح القاجب.

اطرتض عف اعـ الشاط طؾك هذا التؼرير الذي قرره الؼرا ، فيقـ طدم صحة  وهذا نا

هذا الضاعط عـاًء طؾك قاطدة رطاية الؿصالح: وتقجقف ذلؽ أن الؿصؾحة إذا كاكت   أنر 

نا أطظؿ نـفا   أنر آخر، وعؾغت إلك حّد نصالح القاجيات، فالذي يـاسب رطاية 

صؾحًة طؾك القجف الؿذكقر هق القاجب، الؿصالح   الشريعة أن يؽقن إطظؿ ن

وإدكك نصؾحة نـدوًعا، أنا أن يؽقن إطظؿ نصؾحة نـدوًعا، ويؽقن إدكك نصؾحة 

 (2) واجًيا ففذا لقس عؿـاسب لرطاية الؿصالح عقجف نـ القجقه.

                                                        

 كػس الؿصدر. (0)

هق أعق إسحاق إعراهقؿ عـ نقسك عـ نحؿد الؾخؿل الغركاصل الشفقر عالشاصيل، طالؿ أصقلل جؾقؾ، نـ أئؿة  (5)

هد. ]يـظر: كقؾ آعتفاج عتطريز 191، تق  سـة "آطتصام"الؿالؽقة نـ أهؾ غركاصة، نـ نصـػاتف كتاب 

 ([.12/ 0م لؾزركؾل )(، إطال335/ 0(، شجرة الـقر الزكقة  )28الديياج )ص:

(. ويـظر كذلؽ: ققاطد الرتجقح عقـ الؿصالح الؿتعارضة   الػؼف اإلسالنل وتطيقؼاهتا 236/ 3الؿقافؼات ) (3)

 (.328الؿعاصرة )ص: 

 (.030/ 5يـظر الػروق ) (2)



–
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 نتيجة البحث وخاتمته
الن هذه عند التيمل يف هذه المسيلة، وما ورد فوها من تقريرات وأجوبة، يترجح بط

القاعدة، وعدم تحقق صورتها يف الواقع، وأىها قاعدة متوهمة غور صحوحة، وذلك يعود 

 لعدد من األسباب:

نا قرره العؾؿاء واستؼر طـدهؿ   ترتقب أحؽام التؽؾقػ، ورتية الؿصالح الؿتعؾؼة  -0

عؽؾ نـفا، فالقاجب نؼدم طؾك الؿـدوب، ونصالح القاجب نؼدنة طؾك نصالح 

والؼقل عؿؼتضك الؼاطدة الؿؼصقدة   اليحث يخرم هذا إصؾ، قال الؿـدوب، 

إذا طرفت أن الػرض ": -ععد تؼرير فضؾ الػرض طؾك الـػؾ-تاج الديـ الليؽل 

أفضؾ نـ الـػؾ، وأحب إلك اهلل نـف، وأكثر أجرا: فاطؾؿ أن هذا أصؾ نطرد، إذ ٓ 

 (0)."سيقؾ إلك كؼضف عشلء نـ الصقر

طؾك أن الصقاب أن القاجب نؼدم طؾك الؿـدوب دائؿا،  كذلؽ (5)وكص الزركشل

والصقاب صرد الؼاطدة طؿال  "فؼال ععد ذكر نا ذكر نـ تؼديؿ الؿـدوب وأنثتؾف: 

ونا تؼرب إلل طيدي عشلء أحب إلل نؿا "، ونؼصقده الحديث الؼدسل: (3)"عالحديث

 ."افرتضت طؾقف

                                                        

 (.086/ 0إشياه والـظائر ) (0)

زركشل نـ طؾؿاء الشافعقة   الػؼف وإصقل، نـ هق أعق طيد اهلل عدر الديـ نحؿد عـ هبادر عـ طيد اهلل ال (5)

 "الؿـثقر   الؼقاطد الػؼفقة"، و"اليحر الؿحقط"شققخف جؿال الديـ اإلسـقي، ونصـػاتف نشفقرة نثؾ: 

(، إطالم 061/ 3هد. ]يـظر: صيؼات الشافعقة ٓعـ قاضك شفية )192الشفقر عؼقاطد الزركشل، تق  سـة 

 ([.61/ 6لؾزركؾل )

 (.253/ 5ؿـثقر   الؼقاطد الػؼفقة )ال (3)
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الف   هذا اليحث، فؼد قرر أن ولؾشاصيل   كتاعف آطتصام تؼرير ٓ يحلـ نـل إغػ

الحؼقق الؿتعؾؼة عالؿؽؾػ طؾك أصـاف كثقرة، وأحؽانفا تختؾػ عاختالف إدلة التل 

تدل طؾقفا، وإذا حصؾ التعارض عقـ هذه الحؼقق ولؿ يتؿؽـ الؿؽؾػ نـ الجؿع عقـفا 

فال عد نـ تؼديؿ نا هق آكد   نؼتضك الدلقؾ، فؾق تعارض طؾك الؿؽؾػ واجب "

لؼدم القاجب طؾك الؿـدوب، وصار الؿـدوب   ذلؽ الققت غقر نـدوب، عؾ  ونـدوب

  (0)."صار واجَب الرتك طؼاًل أو شرًطا: نـ عاب نا ٓ يتؿ القاجب إٓ عف

 أن ما ذكره القرايف من األدلة واألمثلة ال يخرج عن ىوعون: -2

حآت، فؾؿ ييؼ أن يؽقن الػعؾ واجيا َرَفَعت الشريعة وجقعف   حالة نـ ال األول:

 واجيا، وٓ نا شرطتف الشريعة نؽاكف نعارًضا لف نؼدًنا طؾقف.

ؾف، فصار عؿا اقرتن عف أفضؾ نـ  والثاين: ؾف ويَؽؿِّ أن يؽقن الػعؾ واجيا اقرتن عف نا يَجؿِّ

 جـلف الذي طدم فقف ذلؽ.

 وكال إنريـ ٓ تصدق طؾقف صقرة الؿلللة نـ تؼديؿ الؿـدوب طؾك القاجب.

غقر  -وهق الؿصؾحة ورجحاهنا-الضاعط الذي استـتجف الؼرا  لضيط الؼاطدة  أن -3

نـضيط، فاكطالق الؿؽؾػ نـ الؿصؾحة لتحديد نرتية الحؽؿ عاب واسع تختؾػ 

فقف إكظار، وتتيايـ فقف التؼديرات، وتتـقع فقف آطتيارات، وهق ندخؾ لإلخالل 

ا، عذريعة رجحاِن نصؾحِة عالقاجيات، والجرأة طؾك حؿاها، وتعطقؾ العؿؾ هب

 غقِرها طؾقفا.

إن الؼصد نـ هذه الؼاطدة نالحظة تصرف الشارع   التؽؾقػ،  وقد يقول قائل:

                                                        

 (.092/ 5آطتصام ) (0)
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وصريؼتف   شرع إحؽام، فالؿتلنؾ لذلؽ يجد الشارع   حالة الجؿع لؾؿطر راطك 

 نـدوعا كاكت نراطاتف   نؼاعؾ إسؼاط واجب، وهذا أنر ضاهر.

إن الشلن   الؼقاطد   إصقل أن تضيط اجتفاد الؿجتفديـ،  فالجواب أن يقال:

وتقصؾ إلك الحؽؿ الصحقح، ولذلؽ ففل نقضقطة لؾعؿؾ هبا نـ قيؾ الؿؽؾػقـ 

الؿجتفديـ، وطؾقف فال يصح آستـاد طؾقفا   ترك القاجيات لؿا ُيظـ نـ رجحان 

 نصالح الؿـدوعات طؾقفا.

ؾػقـ، وإكؿا ليقان صريؼة الشارع   التشريع: ولق سؾؿـا علن الؼاطدة لقلت لعؿؾ الؿؽ

فنصالقفا غقر سائغ: ٕن إفعال ٓ تؽتلب إحؽاَم إٓ عنكلاب الشرع لفا ذلؽ، فال 

يؿؽـ تحؼؼ صقرة الؿلللة أصال، ٕن الػعؾ القاجب اكتلب القجقب نـ الشرع، فنذا 

اصف فقفا، وإن عؼل جاء الشرع عنسؼاصف لؿ ييؼ واجيا   الحالة التل جاء الشرع عنسؼ

وجقعف   غقرها، وإذا سقغـا حؽاية الؼاطدة طؾك هذا الؿلاق فقؾزم نـف نا هق أععد نـ 

ذلؽ وٓ يصح إصالقف، فؾؼائؾ أن يؼقل: الؿحرم يؼدم طؾك القاجب طـد رجحان 

نصؾحتف، ويؿثؾ لذلؽ عؽؾ فعؾ نحرم ارتػع تحريؿف   حالة نـ إحقال لعارض، 

إذا كان فقف عؼاء كػلف يؼدم طؾك القاجب وهق ترك أكؾفا، وهذا غقر  كلكؾ الؿقتة لؾؿضطر

 سائغ.

أن الؼقل عؿؼتضك هذه الؼاطدة ٓ يتقافؼ نع الؼاطدة الؿؼررة طـد العؾؿاء، وهل: أن  -2

درء الؿػاسد نؼدم طؾك جؾب الؿصالح: فرتك القاجب يؾحؼ عف القطقد، عخالف 

م   طؾك نصؾحة فعؾ الؿـدوب. واهلل أطؾؿ.الؿـدوب، ودرء نػلدة ترك القاجب نؼدم

ا وباطناا، وعلى كل حال ويف كل حال ا، وظاهرا  ،،،والحمد هلل أوالا وآخرا
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 قائمة المصادر والمراجع

إرشاد اللاري لشرح صحقح اليخاري، ٕحؿد عـ نحؿد عـ أعك عؽر عـ طيد الؿؾؽ  .0

الؿطيعة هد، 0353/ 1هد(، ط953الؼلطالين الؼتقيل الؿصري، أعق العياس )ت 

 نصر. -الؽربى إنقرية

َْشَياُه َوالـمَظائُِر َطَؾك َنْذَهِب َأعِْل َحـِْقَػَة الـُّْعَؿاِن، لزيـ الديـ عـ إعراهقؿ عـ نحؿد،  .5 ْٕ ا

هد، 0209/ 0هد(، ت: زكريا طؿقرات، ط911الؿعروف عاعـ كجقؿ الؿصري )ت 

 ليـان. -دار الؽتب العؾؿقة، عقروت 

هد(، 110ج الديـ طيد القهاب عـ تؼل الديـ الليؽل )ت إشياه والـظائر، لتا .3

 هد، دار الؽتب العؾؿقة.0200/ 0ط

هد(، ت: 191آْطتَِصام، إلعراهقؿ عـ نقسك عـ نحؿد الؾخؿل الشاصيل )ت  .2

الؿؿؾؽة العرعقة  -هد، دار اعـ الجقزي0259/ 0د.نحؿد الشؼقر وآخرون، ط

 اللعقدية.

م، دار العؾؿ 5115/ 02ه(، ط0396شؼل)تإطالم، لخقر الديـ الزركؾل الدن .2

 لؾؿاليقـ، عقروت، ليـان.

اليحر الؿحقط   أصقل الػؼف، ٕعل طيد اهلل عدر الديـ نحؿد عـ طيد اهلل عـ هبادر  .6

 م، دار الؽتيل.0992 -هد 0202/ 0هد(، ط192الزركشل )ت

نقر التؼرير والتحيقر، ٕعل طيد اهلل شؿس الديـ نحؿد عـ نحؿد الؿعروف عاعـ أ .1

 هد(،819حاج)ت

 عقروت. -م، دار الؽتب العؾؿقة0983 -هد 0213/ 5ط .8

التؾخقص الحيقر   تخريج أحاديث الرافعل الؽيقر، ٕعل الػضؾ أحؿد عـ طؾل عـ  .9

م، دار الؽتب 0989 -هد0209/  0هد(، ط825نحؿد، اعـ حجر العلؼالين )ت

 عقروت. -العؾؿقة
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هد(، ت: نحؿد طقض 311هتذيب الؾغة، لؿحؿد عـ أحؿد عـ إزهري )ت.01

 عقروت. -م، دار إحقاء الرتاث العرعل 5110/ 0نرطب، ط

التقضقح   شرح الؿختصر الػرطل ٓعـ الحاجب، لخؾقؾ عـ إسحاق عـ نقسك، .00

هد(، ت: د.أحؿد عـ طيد الؽريؿ 116ضقاء الديـ الجـدي الؿالؽل الؿصري )ت 

 اث.هد، نركز كجقيقيف لؾؿخطقصات وخدنة الرت0259/ 0كجقب، ط

الجانع الؿلـد الصحقح الؿختصر نـ أنقر رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وســف .05

هد(، ت: نحؿد 526وأيانف = صحقح اليخاري، لؿحؿد عـ إسؿاطقؾ اليخاري )ت

 هد، دار صقق الـجاة.0255/ 0زهقر عـ كاصر الـاصر، ط

فرحقن الديياج الؿذهب   نعرفة أطقان طؾؿاء الؿذهب، إلعراهقؿ عـ طؾل، اعـ .03

 الؼاهرة. -هد(، ت: د.نحؿد إحؿدي أعق الـقر، دار الرتاث199القعؿري )ت

ذيؾ صيؼات الحـاعؾة، لزيـ الديـ طيد الرحؿـ عـ أحؿد عـ رجب الحـيؾل )ت .02

هد، نؽتية 0252/ 0هد(، تحؼقؼ د.طيد الرحؿـ عـ سؾقؿان العثقؿقـ، ط192

 الرياض. -العيقؽان 

نحؿد نقفؼ الديـ طيد اهلل عـ أحؿد، اعـ قدانة  روضة الـاضر وجـة الؿـاضر، ٕعل.02

 م، نمسلة الرّيان.5115-هد0253/ 5هد(، ط651لؿؼدسل )ت

شجرة الـقر الزكقة   صيؼات الؿالؽقة، لؿحؿد عـ نحؿد عـ طؿر عـ طؾل اعـ سالؿ .06

م، دار  5113 -هد  0252/ 0هد(، ت:طيد الؿجقد خقالل، ط0361نخؾقف )ت

 ـان. لي -عقروت -الؽتب العؾؿقة

شرح التؾؼقـ، ٕعل طيد اهلل نحؿد عـ طؾل عـ طؿر التمِؿقؿل الؿازري الؿالؽل )ت .01

د الؿختار الّلالنل، ط236 م، دار الغرب 5118/ 0هد(، ت: سؿاحة الشقخ نحؿم

 اإِلسالنل.



 

0229  

شرح الزرقاين طؾك نختصر خؾقؾ، لعيد الياقل عـ يقسػ عـ أحؿد الزرقاين .08

د عـ هد(، ونعف: الػ0199الؿصري )ت  تح الرعاين فقؿا ذهؾ طـف الزرقاين، لؿحؿم

/ 0هد(، ت: طيد اللالم نحؿد أنقـ، ط0092الَحَلـ عـ َنلُعقد اليـاين )ت 

 ليـان. -هد، دار الؽتب العؾؿقة، عقروت 0255

هد(، 106شرح نختصر الروضة، للؾقؿان عـ طيد الؼقي الطق ، كجؿ الديـ )ت.09

 -م، نمسلة الرسالة0981 -هد 0211/ 0طت: طيد اهلل عـ طيد الؿحلـ الرتكل، 

 عقروت.

الصحاح تاج الؾغة وصحاح العرعقة، ٕعل كصر إسؿاطقؾ عـ حؿاد الجقهري .51

 هد(،393الػاراعل )ت

 -م، دار العؾؿ لؾؿاليقـ0981 -  هد0211/ 2ت: أحؿد طيد الغػقر ططار، ط.50

 عقروت.

هد(، ت: د. 110صيؼات الشافعقة الؽربى، لتاج الديـ طيد القهاب الليؽل )ت.55

 -هد، دار هجر0203/ 5نحؿقد نحؿد الطـاحل َو د. طيد الػتاح نحؿد الحؾق، ط

 نصر.

هد(، ت: د.الحافظ 820صيؼات الشافعقة، ٕعل عؽر تؼل الديـ اعـ قاضل شفية )ت.53

 عقروت، ليـان.-هد، طالؿ الؽتب0211/ 0طيد العؾقؿ خان، ط

هد، 0236/ 5د الحؿد، طالػروق   أصقل الػؼف، تللقػ د.طيد الؾطقػ عـ أحؿ.52

 الدنام. -دار اعـ الجقزي

الػروق، ٕعل العياس شفاب الديـ أحؿد عـ إدريس عـ طيد الرحؿـ الؼرا  .52

 عقروت. -هد(، دار طالؿ الؽتب682)ت



–

  0221    

، للراج الديـ أعق حػص «إشياه والـظائر   ققاطد الػؼف»ققاطد اعـ الؿؾؼـ أو .56

هد(، ت: نصطػك نحؿقد  812لؿؾؼـ )ت طؿر عـ طؾل إكصاري الؿعروف عد اعـ ا

 الرياض. -هد، دار اعـ الؼقؿ لؾـشر والتقزيع0230/ 0إزهري، ط

ققاطد إحؽام   نصالح إكام، ٕعل نحؿد طز الديـ طيد العزيز عـ طيد اللالم  .51

هد، نؽتية  0202هد(، راجعف وطؾؼ طؾقف: صف طيد الرؤوف سعد، ط 661)ت

 ة.الؼاهر -الؽؾقات إزهرية 

ققاطد الرتجقح عقـ الؿصالح الؿتعارضة   الػؼف اإلسالنل وتطيقؼاهتا الؿعاصرة .58

 الرياض. -هد، دار العاصؿة0232/ 0)دراسة تلصقؾقة تطيقؼقة(، ٕسؿاء الؿدين، ط

كشػ الخػاء ونزيؾ اإللياس، إلسؿاطقؾ عـ نحؿد عـ طيد الفادي العجؾقين .59

م، 5111 -هد 0251/ 0ي، طهد(، ت ت: طيد الحؿقد عـ أحؿد هـداو0065)ت

 الؿؽتية العصرية.

هد(، 100للان العرب، لؿحؿد عـ نؽرم عـ طؾل، جؿال الديـ اعـ نـظقر )ت.31

 عقروت. -هد، دار صادر0202/ 3ط

نجؿع الزوائد ونـيع الػقائد، ٕعل الحلـ كقر الديـ طؾل عـ أعل عؽر الفقثؿل .30

 -ية الؼدسلم، نؽت0992هد،  0202هد(، ت:حلام الديـ الؼدسل، 811)ت

 الؼاهرة.

هد(، ت: زهقر طيد 392نجؿؾ الؾغة، ٕحؿد عـ فارس عـ زكريا الؼزويـل )ت.35

 عقروت. -م، نمسلة الرسالة 0986 -هد 0216/ 5الؿحلـ سؾطان، ط

نجؿقع الػتاوى، لتؼل الديـ أعل العياس أحؿد عـ طيد الحؾقؿ عـ تقؿقة الحراين .33

م، نجؿع 0992هد/0206 هد(، ت: طيد الرحؿـ عـ نحؿد عـ قاسؿ،158)ت

 الؿديـة الـيقية. -الؿؾؽ ففد لطياطة الؿصحػ الشريػ
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عـ اهد(، ت: نحؿد 212الؿلتصػك، ٕعل حاند نحؿد عـ نحؿد الغزالل )ت .32

 م، نمسلة الرسالة، عقروت، ليـان.0991-هد0201/ 0سؾقؿان إشؼر، ط

هد(، ت: 520)تنلـد اإلنام أحؿد، أعق طيد اهلل أحؿد عـ نحؿد عـ حـيؾ الشقياين .32

 عقروت. -م، نمسلة الرسالة5110 -هد 0250/ 0شعقب إركموط وآخرون، ط

الؿلـد الصحقح الؿختصر عـؼؾ العدل طـ العدل إلك رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف .36

هد( ت: 560صحقح نلؾؿ، لؿلؾؿ عـ الحجاج الؼشقري الـقلاعقري )ت -وسؾؿ 

 عقروت. -لنحؿد فماد طيد الياقل، دار إحقاء الرتاث العرع

الؿغـل، ٓعـ قدانة أعل نحؿد نقفؼ الديـ طيد اهلل عـ أحؿد الؿؼدسل .31

 م، نؽتية الؼاهرة.0968هد، 0388هد(، 651)ت

الؿؼاصد الحلـة   عقان كثقر نـ إحاديث الؿشتفرة طؾك إللـة، لشؿس الديـ .38

هد(، ت: نحؿد طثؿان 915أعل الخقر نحؿد عـ طيد الرحؿـ اللخاوي )ت

 عقروت. -م، دار الؽتاب العرعل0982 -هد 0212/ 0الخشت، ط

هد(، ت: طيد اللالم 392نؼايقس الؾغة، ٕحؿد عـ فارس عـ زكريا الؼزويـل )ت.39

 م، دار الػؽر، عقروت.0919 -هد 0399نحؿد هارون، 

الؿـثقر   الؼقاطد الػؼفقة ٕعل طيد اهلل عدر الديـ نحؿد عـ طيد اهلل عـ هبادر .21

 هد، وزارة إوقاف الؽقيتقة.0212/ 5ط هد(،192الزركشل )ت 

هد(، ت: 191لؾخؿل، الشاصيل )تالؿقافؼات، إلعراهقؿ عـ نقسك عـ نحؿد ا.20

 م، دار اعـ طػان.0991 -هد0201/ 0طيقدة نشفقر عـ حلـ آل سؾؿان، ط أعق

كقؾ آعتفاج عتطريز الديياج، ٕحؿد عاعا عـ أحؿد عـ الػؼقف الحاج أحؿد عـ طؿر .25

هد(، ت: د.طيد الحؿقد طيد اهلل الفرانة، 0136ؽروري التـيؽتل )ت عـ نحؿد التا

 لقيقا. -م، دار الؽاتب، صراعؾس 5111/ 5ط



–
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هد(، ت:طيد 203القاضح   أصقل الػؼف، ٕعل القفاء طؾل عـ طؼقؾ اليغدادي )ت.23

 -عقروت -م، نمسلة الرسالة0999 -هد 0251/ 0اهلل عـ طيد الؿحلـ الرتكل، ط

 ليـان.

(، ت: أحؿد إركاؤوط ده162لقفقات، لصالح الديـ خؾقؾ الصػدي )تالقا  عا.22

 عقروت. -م، دار إحقاء الرتاث5111-هد0251وتركل نصطػك، 

وفقات إطقان وأكياء أعـاء الزنان، ٕعل العياس شؿس الديـ اعـ خؾؽان الربنؽل .22

 عقروت. -، دار صادر0(، ت: إحلان طياس، طده680اإلرعؾل )ت
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