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 ( 1) ملخص الكتاب

بِّ عِّْندا إن ملسألة ) داُة عالاى القاْدرِّ اجمُلْزئِّ مِّنا الوااجِّ رُها الفِّْقهِّي ِّةالز َِّيا ( أمهية كربى؛ وذلك األُصولِّي ِّنيا واآَثا
لتعلقها حبكميني تكليفيني؛ ومها: الواجب واملندوب، وألن هلا من اآلاثر الفرعية ما يتعلق أبركان اإلسالم، 
وإن اختالف األصوليني يف التأصيل، واختالفهم يف تصحيح أحد األقوال فيها يف الفروع، زاد من داعية 

  ها ابلبحث والتأمل، وحماولة اخللوص فيها إىل رأي يراه الباحث أقرب إىل الصواب. ختصيص

والواجب ابلنظر إىل تقديره وحتديده من الشارع وعدم حتديده ينقسم قسمني: واجب حمدد؛ وهو ما كان 
 مقدَّرًا مبقداٍر معني، وواجب غري حمدد؛ وهو الذي مل يقد ِّره الشارع بقدر معني. 

 الزايدة على أقل ما يطلق عليه اسم الواجب فيما ال يتقدَّر مبعني.   دة على الواجب:ونقصد ابلزَي

القول ، هل هي: واجبة أو مندوبة؟ على أربعة أقوال:  ولقد اختلف األصوليون يف حكم هذه الزَيدة
ل؛ فإن كان وهو القول ابلتفصي والقول الثالث:أهنا واجبة،   والقول الثاين:أن هذه الزايدة مندوبة،  األول:

إن كان الزائد داخالً  والقول الرابع:لو اقتصر على البعض أجزأه، فالزائد ليس بواجب؛ وإال فالكل فرض، 
يف مدلول النص، فالزائد واجب، وإال فهو تطوع، ولكٍل أدلته، وقد ترج ح للباحث أهنا مندوبة، ألمور أوردها 

 يف صلب البحث. 

لفظي أو معنوي؟ والصحيح أنه خالف معنوي، وله مثرات وترتتب هل هو    واختلفوا يف نوع اخلالف هنا: 
 عليه آاثر فقهية تكليفية، أوردت منها عشر مسائل.

خالفهم يف كون األمر يتناول تلك الزايدة أوال يتناوهلا،   وإن منشأ هذا االختالف يف التصحيح هو:   
ال ابألول؛ رأى الزايدة نفالً، ومن قال وهل األمر يقتضي أدىن ما يتناوله االسم أو كل ما يتناوله؟ فمن ق

 ابآلخر؛ رأى الزايدة واجبة.

 

ــرعية التابعة لععادة البحث العلع   امعة ا ماة  1437/ 5/ 12يف اتريخ  هذا البحث  ُحك ِّم   ( 1)  هـــــــــــــــــ يف يلة العلوة الشـــ
ر يف العدد )الثاين واألربعني(، بتاريخ حمر ة    ة. 2016هـ ـ أكتوبر  1438حمعد بن سعود ا سالمية، وُنشِّ
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Research summary "Increase the duty due to 

fundamentalists and its doctrinal effects  "  

Prepared by : Prof/Faisal bin saud bin Abdul Aziz Al_holibi 

The issue of (increase the duty due to fundamentalists and its 
doctrinal effects ) has a great importance because it is related to two 
legal provisions; the duty and the delegate and because it has 
sub_effects related to pillars of Islam . 

Fundamentalists' difference in rooting and correcting one of the  
opinions in branches , increases the importance of allocating this 
issue with research and meditation and try to reach what is closer to 
the right according to the researcher's point of view. 

Duty according to be estimated and specified on the hand of 
legislator and also not specified divides into two sections : specified 
duty ; which is estimated with a certain amount and non-specified 
duty which is not estimated with a certain amount from the 
legislator . 

Increase the duty here means increase at least what kicks off the 
name of duty which is not estimated with a certain amount . 

The Fundamentalists differs in the provision of increase whether is 
it due or delegated? there is four opinions, the first, this increase is 
delegated , and the second , this increase is due.the third opinion is  
explanation, if being confined to a part of action is enough, so what 
increases is not due otherwise all is due. The fourth opinion; if the 
increase is within or inside the meanings of the text  so the increase 
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is due otherwise it is volunteer. However ,the researcher tends to the 
first opinion, delegated, and mentioned his reasons in the content of 
the research . 

They also differs whether is it a verbal or a moral dispute ?and the 
right is that it is a moral dispute which has results and followed by 
legal doctrinal effects , I mentioned ten issues of them . 

  The origin of this difference comes from their dispute about this 
issue , whether it deals with this increase or not , and whether this 
matter requires at least what is addressed by the name or all of what 
is addressed. Who takes the first saying thinks this increase is 
voluntary , and who takes the second saying thinks this increase is 
due    .  
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 املقدمة 

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله األمني، وعلى آله وصحبه أمجعني.

احلديث عن   ،أواله علماء األصول اهتمامهم، وبدأوا به مصنفاهتمما    فإن من أهم ِّ   أما بعد:
 األحكام التكليفية اخلمسة: الواجب، واملندوب، واحملرم، واملكروه، واملباح. 

ولقد انلت هذه األحكام حظًا وافرًا من البحث والتأليف والتأصيل والتفريع؛ قدميًا وحديثًا؛  
اإل حيث  من  ودرجته  منه  املطلوب  وحتجَد ِّدج  تعاىل،  هللا  بشريعة  املؤمن  عالقة  د  س ِّ ُتج أو  ألهنا  لزام 

 عدمه.

)زايدة( قد يؤديها املكلَّف على القدر املطلوب منه يف الواجب، أحدثت خالفًا بني  ومثة  
 أو ال؟ فقهية عملية؟ ر وهل هلذا اخلالف آاث أو ندب؟ واجب،األصوليني: هل هي 

  البحث. سؤاال هذان مها
 

 وقد برزت أمهيته يل من وجوه:  

التكليفي الذي هو: خطاب هللا تعاىل املتعلق أبفعال املكلفني عالقة املسألة ابحلكم   -1
فاكتسبت   سبحانه،  ربَّه  العبدج  يتعبَّد  التكليفي  وابحلكم  التخيري،  أو  هذه    ابالقتضاء 

 ها منه، فمصري هذه الزايدة إىل أحد هذين احلكمني: الواجب، أو الندب. أمهيتَ   املسألةج 

وبراءة    ،احلكم إبجزاء فعلهنية املكلف، و تتعلق بمهمة،  عملية  آاثر فقهية  ذه املسألة  هل -2
وغري ذلك وحكم ما إذا أد ى أعلى من املطلوب منه،  من املطلوب منه شرًعا،    ذمته

هذا البحث من آاثٍر تعزز من أمهيتها وتدعو إىل البحث يف  يف    ابلتفصيل  مما أوردته 
 أسرارها.
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 هبذه املسألة، وعرضج   األصوليني والفقهاء ومن اهتم ابلقواعد الفقهية والتخريجِّ   اهتمامج  -3
جيب أن    تبعه من نقاش وسؤال وجواب، دل  ذلك على أهنا موضع  اخلالف فيها، وما  

 يعطى حقه من مزيد البحث واالستدالل.

 
 أما أسباب اختياري للعوضوع، فتتعثل يف اآليت:  

عجنيت ابلواجب؛ حيث إهنا ـ حسب اطالعي ـ مل تعط تتميم البحوث العلمية اليت   -1
هذه اجلزئية الدقيقة حقها من البحث، فحاولت يف هذه األطروحة أن ألقي الضوء 

 على أتصيلها وما ترتب عليها من آاثر فقهيٍة هي حمل أسئلة املكلفني.

هـ[ يف هذه املسألة وهو من أوائل من 458عدم وضوح رأي القاضي أيب يعلى]ت -2
ف و كتب  تالمذته،  قَِّبل  من  عنه  النقل  واختالف  اإلمام يها،  اختالف 

 هـ[ 676]ت النووي
الفقهية املرتتبة على هذه املسألة، وإبراز بعض األصوليني يف تصحيحاته   يف الفروع 

ع النقاب  على كشف  حرًصا  لديَّ  أاثر  االختالف،  أتصيالً  هذا  املسألة،  هذه  ن 
 وتفريًعا.

نوع اخلالف فيها؛ هل هو: لفظي، أو معنوي؟  اختالف األصوليني ـ قدميًا وحديثًا ـ يف   -3
والتقصي البحث  ََثَّ  ومن  للتساؤل،  حمالً  الباحث كان  يراها  نتيجة  إىل  للخلوص   ،

 .أقرب إىل الصواب إبذن هللا تعاىل

 الدراسات السابقة: 

يف معرض كالمهم عن الواجب واملندوب،    ؛املسألة  عن هذهوالفقهاء  كبار األصوليني    تكلَّم
 والتخريج على االختالف فيها. 
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سوى أن الباحث  أما املعاصرون فلم أجد ـ يف حد اطالعي ـ من أفردها ببحث علمي،  
تناول مسألة  ،  ( 1) يف حبثه: مأخذ التنوع يف الزايدة على الواجب فرض أم تطوع  احلميد الكراينعبد

َمِّيعج فـَر ًضا أَم    يفِّ  َما َلو  فقهية واحدة تنبين عليها، وهي:   نََذَر َشاًة َفَذَبَح بََدهَلَا بََدنًَة, فـََهل  يـََقعج اجل 
؟  ، وأورد منشأه األصويل ابقتضاب، مقتصرًا َث ذكر اخلالف الفقهي فيها  سجب عج ال َبَدنَةِّ هجَو الَفر ضج

 فجزاه هللا خريًا، وتقب ل منه جهده. ومل يتجاوز مثاين صفحات، على قولني فقط، وبعض األدلة، 

املسألة ابلبحث وما إفراد  إال أن عدم  مع هذا اجلهد العلمي الكرمي من علمائنا األجالء،  و 
العلماء فيها وأدلتهم    ألقوالجعل املسألة حتتاج إىل مزيد نظر وأتمل  أمهيتها،    ذكرته من وجوهِّ 

يكون هو الصواب فيها إبذن هللا تعاىل، ومن  راجحٍ  إىل قولٍ  بعد دراستها ، والتوصل واعرتاضاهتم
فأرجو من هللا تعاىل أن    ، هذه املسألةالعملية املرتتبة على االختالف يف    اآلاثر الفقهيةَثَّ إبراز  
 ، وهللا املستعان.العلمية العملية فيما كتبت، وأن يكون ملبًيا هلذه احلاجة تج فِّق  وج  أكون قد

 : هلعا بثالثة مطالب مبحثني، مهدتُ  هلذا البحث خطة تنتظم يف  وقد رمستُ 

 تعريف الواجب يف اللغة واالصطالح. املطلب األول: 

 املندوب يف اللغة واالصطالح.  تعريف  املطلب الثاين:

 تقسيم الواجب من حيث التحديد وعدمه، واملقصود ابلزايدة عليه.   املطلب الثالث:

بِّ املبحث األول: حكم  رِّ اجملجز ئِّ مَِّن الَواجِّ  ، وفيه ثالثة مطالب:الز ِّاَيَدة َعَلى الَقد 

 حترير حمل النزاع يف املسألة.  املطلب األول: 

 

 منشور على الشبكة املعلوماتية، يف امللتقى الفقهي أحد أفرع الشبكة الفقهية.   ( 1) 
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بِّ أقوال األصوليني يف حكم  املطلب الثاين: رِّ اجملجز ئِّ مَِّن الَواجِّ ، ودليل الز ِّاَيَدة َعَلى الَقد 
 كل قول، والرتجيح، وسبب الرتجيح. 

 مسائل. تسع: أثر اخلالف يف املسألة على الفروع الفقهية، وفيه املبحث الثاين

 وفيها أبرز نتائج البحث. اخلامتة:

 ملوضوعاته. البحث، وفهرس   ملصادر ثبت  ذلك ب عتُ أتبمث 
 

 سرت يف هذا البحث على املنهج اآليت:  املنهج العلع  يف البحث: 

   واملعاصرة. األصيلة املادة العلمية من مصادرها تج مجع -1

آية كاملة قلت  إىل  ا  هتأرقام اآلايت وعزو   تج نبي    -2 فإن كانت  اآلية رقم  ـ   مثالً ـ  سورها،   :
سورة  20) جزءً (، من  وإن كانت  آية قلت:    ا)البقرة(،  رقم )من  اآلية  سورة  122من  (، من 

 )التوبة(. 

 يف ختريج األحاديث واآلاثر املنهج اآليت:   تج اتبع -3

 . الوارد يف البحثأخرج احلديث بلفظه  ن  مَ  نتج بي   -

 . والصفحة  َث بذكر اجلزء،  بذكر الكتاب والباب، ورقم احلديثمصدر احلديث    إىل  أحلتج   -

 كتفي بتخرجيه منهما.  أف  ،إن كان احلديث بلفظه يف الصحيحني أو أحدمها -

حكم بعض أهل  إن مل يكن يف أٍي منهما، خر جته من املصادر األخرى املعتمدة، مع ذكر   -
 . احلديث عليه
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_ وث قتج مجيع املعلومات واألقوال والنصوص من مصادرها األصيلة املباشرة، فإن مل أجد  4
 منها.  يبٍ فإىل مصدر قر 

فهو منقول بنص ه، واإلحالة إىل مصدره    على أن كلَّ كالم بني عالميت تنصيص  تاصطلح_  6
 شيء من التصرفبأو    )انظر(، أما إذا كان الكالم منقوالً مبعناه،:  يف اهلامش تكون مصد رة بكلمة

 )راجع(. : صد ر اإلحالة إىل مرجعه بكلمةأضعه بني عالميت تنصيص، وإمنا أفال 

 اكتفيتج عند ذكر أمساء العلماء بذكر سنة الوفاة فقط وجعلتها بني معكوفني.ـ 7

 يف ضبط األلفاظ اليت يرتتب على عدم ضبطها شيء من الغموض.   بذلتج جهدي -7

 .بعالمات الرتقيم اعتنيتج  -8

 ، واألحاديث بني  (            )ووضعتها بني هاتني العالمتني:    مشك لةاآلايت الكرمية    كتبت  -9
 . ، والنصوص املنقولة بني )) (((    )

 وفهرس للموضوعات.قمتج بعمل ثبٍت للمصادر واملراجع  -10 

أشكر هللا تعاىل أن يس ر يل كتابة هذا البحث، الذي أحسب أنين   ويف ختاة هذه املقدمة:
وإبداء رأي، متوخًيا يف ذلك الصواب ما وفقين   وأتملٍ   واطالعٍ   بذلت فيه ما أستطيعه من وقتٍ 

منه   َوَسلَّمَ   َعَلي هِّ   اّللَّج   َصلَّىإليه، أما اخلطأ فهذا من مسات البشر، وهللا تعاىل ورسوله    تعاىل  هللا
 بريئان، وأسأل هللا تعاىل أن يتوب علي  يف تقصريي، وأن يعفو عين زللي، فإنه جواد كرمي.   

    صوًصا خ  العلمي  االختصاص و   التحكيم  ـ ومن اط لع عليه من أهل  عموًما وملشاخيي الفضالء ـ  
من تصويبات وتوجيهات، سائالً يل وهلم العون والتوفيق، والرجوع    أبدوهشكر وتقدير على ما  

 إىل احلق واألخذ به. 
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الدنيا   حياهتما  يف  هلما  يبارك  أن  ـ  تعاىل  هللا  رعامها  ـ  احلبيبني  لوالدي  تعاىل  هللا  أدعو  كما 
 ودعاء.  ويسعدمها يف اآلخرة، على ما أجده منهما من تشجيع ومتابعة

والقراءة   ابلبحث  النشغايل  وتقديرهم  معي  تعاوهنم  على  وأوالدي  لزوجيت  موصول  والشكر 
 والتأليف، فجزاهم هللا عين خريا.

فجزى هللا كل هؤالء خري اجلزاء، وأسأل هللا تعاىل أن يكون عملي خالًصا لوجهه الكرمي، وأن  
دنياي وآخريت، وأن ينفع به اإلسالم    جيعله حجة يل ال حجة علي ، وأن ييسر يل االنتفاع به يف

 واملسلمني.

 وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. 

 

 فيصل بن سعود بن عبد العزيز احلليب أ.د/

 ة.2016هـ ـ أكتوبر  1438حمرة  
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 التعهيد، وفيه ثالثة مطالب:

 تعريف الواجب يف اللغة واالصطالح. املطلب األول: 

 املندوب يف اللغة واالصطالح.  تعريف  املطلب الثاين:

 تقسيم الواجب من حيث التحديد وعدمه، واملقصود ابلزايدة عليه.   املطلب الثالث:
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 املطلب األول: تعريف الواجب يف اللغة واالصطالح. 

 الواجب يف اللغة.  تعريفأواًل: 

الواو واجليم والباء: أصل  واحد؛  : ))وجب( أصل كلمة )  يف  هـ[395]ت:    ابن فارس  قال
 .( 1)يدل على سقوط الشيء ووقوعه، َث يتفر ع(( 

ـ اليت هلا صلة ابملعىن االصطالحي عند األصوليني وميكنين إجياز أبرز معاين الوجوب يف اللغة  
 يف املعاين اآلتية:  ـ 

األول: ))والثبوت   اللزوم  املعىن  يقال:  أي:  ،  وجواًب؛  جيب  الشيء   ثـ َبَت  وجب 
 .( 2)  ((َلزِّمَ و 

أوجب لك البيع مواجبًة ووِّجااًب واستوجبه:  ، يقال: ))االستحقاق واالستيفاء  املعىن الثاين:
: أن توجب البيع، يف أن أتخذ منه بعًضا يف كل يوم، فإذا فرغ  الوجيبة))  ويقال:،  ( 3)   استحقه((

 . ( 4)قيل: استوىف وجيبته(( 

الثالث:   ، ومنه املوضع  ( 5)  ((: سقطوجب جيب وجبةيقال: ))والسقوط،    الوقوع املعىن 

ڭ ۇ ۇ )وهو قوله تعاىل:    ( يف القرآن الكرمي، وجب: )يد الذي ورد فيه لفظالوح

 

 ، وكل املصادر اللغوية هنا يف معىن الواجب مادهتا اللغوية: )وجب(. 89/ 6ر: معجم مقاييس اللغة  انظ   ( 1) 
 . 334: ، واملصباح املنري 141/ 1، وراجع: القاموس احمليط 215/ 15انظر: لسان العرب    ( 2) 
 . 334، واملصباح املنري: 215/ 15، وراجع: لسان العرب  141/ 1  القاموس احمليط   انظر:   ( 3) 
 . 215/ 15وراجع: لسان العرب  ،  90/ 6انظر: معجم مقاييس اللغة    ( 4) 
 . 334، واملصباح املنري: 89/ 6، وراجع: معجم مقاييس اللغة  141/ 1انظر: القاموس احمليط   ( 5) 
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بعد  ؛  ( 1)(  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ األرض  إىل  جنوهبا  ))سقطت  أي:  وجبت؛ 

 . ( 2) (( النحر

: أتى مبوجبٍة من  أوجب الرجلج ))، يقال:  تيان بشيء يلزم منه شيء  آخراإلاملعىن الرابع:  
بج ابلكسر:( 3)   احلسنات أو السيئات(( السََّبب، واملوَجبج   ، ومنه: ))أوجبت السرقةج القطَع، فاملوجِّ

جَسبَّب((ابلفتح: 
 .( 4)  امل

 

 . ( 5)  ((يف الضَّر عالتوجيب: انعقاد الِّ لبا االنعقاد، يقال: ))املعىن اخلامس: 

 ميكنه أن يظهر عالقة بينها وبني املعىن االصطالح  للواجب: واملتأم ل يف هذه املعاين

 فإن الواجب حكم ثبت ولزم املكلف فعله؛ وهذا ما يدلُّ عليه املعىن األول. 

واملكلف الذي توفرت فيه الشروط استحق التكليف، فعليه أن يستويف ما أوجبه هللا تعاىل  
 عليه، وهذا ما يدلُّ عليه املعىن الثاين.

وهذا ما يدلُّ عليه  سقوطًا ال ينفك منه إال بفعله،  واحلكم الواجب سقط على املكلَّف  
 .( 6)  املعىن الثالث

 

 . ( احلج ) من سورة    ، ( 36من اآلية رقم )   ( 1) 
ــري الطربي   ( 2)  ــري ابن كثري 560/ 16انظر: تفســ رت ب 210/ 3، وتفســ ــ ِّ )) ســــقطت ه: حنرت، وماتت، واختار الشــــوكاين: ، ومما فســ

 . 454/ 3بعد حنرها، وذلك عند خروج روحها ((، انظر: فتح القدير 
 . 141/ 1، وراجع: القاموس احمليط 215/ 15انظر: لسان العرب    ( 3) 
 . 334:  انظر: املصباح املنري   ( 4) 
 .  90/ 6، وراجع:معجم مقاييس اللغة  141/ 1انظر: القاموس احمليط   ( 5) 
 . 160/ 1على ي راجع: العدَّة أليب    ( 6) 



رُها الفِّْقهِّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    17  بِّ عِّْندا األُصولِّي ِّنيا واآَثا داُة عالاى القاْدرِّ اجمُلْزئِّ مِّنا الوااجِّ  ي ِّة الز َِّيا

 

، وإجزاء ، وهذا ما يدلُّ   ترتب على هذا اإلتيان: فإذا أتى ابلواجب على وجهه   ، وأجر  قبول 
 عليه املعىن الرابع.

انعقد يف حق املكل ف، وصار    ،والواجب حينما تتوفر شروطه املتعلقة ابملكل ف واملكل ف به
 وهللا أعلم.وهذا ما يدل عليه املعىن اخلامس، يف ذمته، 

 

 الواجب يف االصطالح.  معىنَثنًيا: 

 .( 1) ))نفس فعل املكلف((   :اد تعريفه هنا هو الواجب الذي هوإن ما ير 

وقد جاءت يف تعريفه مجلة كثرية من التعريفات؛ ليس هذا مكان بسطها أو التفصيل يف 
 تعريًفا تظهر يل أولويته من غريه.   دج ورِّ ، َث أج األصوليونما قاله    حمرتزاهتا، وإمنا أقتصر على ذكر أشهر

 ومن ذلك قوهلم: إن الواجب هو:  

 . ( 2)  ))ما يعاقب اتركه(( -1

تركه -2 على  اللوم  يستحق  الزركشي))ما  ونقله  إسحاق  هـ[  794]ت:((،  أيب  عن 
 إذ حكاه عن الفقهاء.  ؛هـ[418]ت:اإلسفراييين

 .( 3)  ))ما خيشى العقاب على تركه(( -3

 

 . 176/ 1انظر: البحر احمليط   ( 1) 
،وراجع قريًبا منه يف: املسـتصفى 349/ 1، وشـرح الكوكب املنري 176/ 1، والبحر احمليط 185/ 1انظر: أصـول الفقه البن مفلح   ( 2) 

، وفواتح  285/ 1، وشرح اللمع يف أصول الفقه 185/ 2، وتيسري التحرير 373/ 1، واإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي 66/ 1
 . 159/ 1، وأشار إليه أبو يعلى يف العدة 61/ 1الرمحوت 

ــتصــــفى 176/ 1انظر: البحر احمليط   ( 3)  ــافعية، وراجع قريًبا منه يف املســ ــي احلســــني؛ إذ حكاه عن الشــ ، ونقله الزركشــــي عن القاضــ
 . 349/ 1، وشرح الكوكب املنري 185/ 1، وأصول الفقه البن مفلح 372/ 1، واإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي  66/ 1
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))أبن ال يفعل على وجٍه  ، أو  (( والذمُّ برتكه من حيث هو ترك له  ))ما وجب اللوم  -4
 .( 1)  هـ[403]ت وهذا تعريف أيب بكر الباقالين ،((م ا

))ما كان فعله ثواب، ويف تركه عقاب من حيث هو ترك  على وجٍه م ا((، وهذا  -5
 . ( 2)  هـ[474]ت  تعريف الباجي 

وهذا تعريف    ، فيما يرجع إىل احلل ِّ واحلرمة(())ما يكون الزم األداء شرًعا والزم الرتك   -6

 . ( 3)  هـ[490]ت السرخسي 

 . ( 4)  ))ما ال جيوز تركه من غري عزم على فعله(( -7

حيث إهنا مل ُتمع اخلصائص اليت جيب    ؛ومل ختل هذه التعريفات وحنوها من االعرتاضات 
يث قال  يف أصوله؛ ح   هـ[763]ت:ابن مفلح  ها، ما صححه أسلمَ   ولعلَّ أن تتوافر يف الواجب،  

؛ حيث إنه أتى بقيود واستعمل (5)  ما ذجمَّ اتركه شرًعا قصًدا مطلًقا((يف تعريف الواجب أبنه: )) 
وجهة إىل تلك التعريفات، مما جعله أقرب  ألفاظًا جعلت تعريفه يسلم من كثري من االعرتاضات امل 

 التعريفات إىل الصحة، ولذلك سأتناوله ابلشرح وبيان احملرتزات:

   شرح التعريف:

 

ــاد الصــــــــــــــغري   ( 1)  قله عنه الغزايل بلفظ: )) الذي يذمُّ اتركه ويالم شــــــــــــــرًعا بوجه م ا((، انظر:  ، ون 293/ 1انظر: التقريب واإلرشــــــــــــ
، وتيســـــــــــري  176/ 1، ونقله عنه الزركشـــــــــــي بلفظ: ))الذي يذمُّ اتركه شـــــــــــرًعا بوجٍه م ا((، انظر: البحر احمليط 66/ 1املســـــــــــتصـــــــــــفى 

 . 187/ 2التحرير 
 . 49انظر: إحكام الفصول   ( 2) 
 . 111/ 1انظر: أصول السرخسي    ( 3) 
 . 159/ 1قله القاضي أبو يعلى ومل ينسبه ألحد، انظر: العدَّة  ون   ( 4) 
 . 185/ 1انظر: أصول الفقه البن مفلح   ( 5) 
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قديره: )الفعل(، إذ إن  ( وهو صفة ملوصوف حمذوف تموصولة مبعىن )الذي  ()ما():  قوله
املكلف، وهذا الفعل جنس يشمل:  : الفعل الذي تعل ق به اإلجياب، واملراد منه: فعل  الواجب هو

 الواجب، واملندوب، واحملر م، واملكروه، واملباح. 

 وخيرج عنه: ما ليس فعالً للمكلف؛ فال يتعلق به حكم من األحكام التكليفية.

: اللوم واالستنقاص من ويراد به الذم هو العيب، وهو نقيض املدح واحلمد،    (ُذةَّ( )قوله: )
   .( 1)جاء بصيغة الفعل املاضي  يم، ولذاقَِّبل الشارع احلك

وهو قيد يف التعريف أخرج: املندوب؛ ألنه ال ذمَّ على تركه، وأخرج املكروه؛ ألنه ال ذمَّ 
 .( 2)  على فعله، وأخرج املباح؛ ألنه ال ذمَّ على تركه وال على فعله

 ألنه يذم على فعله، ال على تركه.  ((؛أخرج به ))احملرَّم قوله: ))اتركه(( 

أي ما ورد ذم ه يف كتاب هللا تعاىل، أو سن ة رسوله صلى هللا عليه وسلم،   قوله: ))شرعاً((
 . ( 3)  أو إمجاع األم ة، وألن الذم ال يثبت إال ابلشرع؛ دون العقل أو العرف

الذمُّ على الرتك قصًدا؛    قيد    قوله: ))قصًدا((  لبيان أن ما خيتص به الواجب هو  أجيت به 
سهًوا، أو غفلة، أو نسيااًن، أو لنوم، فإنه ال يجَذمُّ على الرتك؛ ألنه   حبيث أن الذي ترك الواجب:

 تركه لعذر. 

التعريف عائدج على الرتك، ويفيد أن الرتك جيب أن يكون ترًكا    قوله: ))مطلًقا(( قيد  يف 
، والكفائي؛ ألن الواجب املوس ع ال يجَذمُّ اتركه إذا تركه يف  مطلقً  ا؛ ليشمل الواجب املوسَّع، واملخري 

 

 . 69، والواجب املوسع:  273/ 1راجع: شرح خمتصر الروضة    ( 1) 
 . 69، والواجب املوسع:  346/ 1راجع: شرح الكوكب املنري   ( 2) 
 . 70، والواجب املوسع:  346/ 1، وشرح الكوكب املنري 273/ 1راجع: شرح خمتصر الروضة    ( 3) 
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أو ل الوقت وأتى به آخره، والواجب املخري  ال يجَذمُّ اتركه إذا ترك خصلة من اخلصال وفعل غريها، 
اتر  يجَذمُّ  ال  الكفائي  والواجب  واجًبا،  تـجَعدُّ  خصاله  من  خصلة  أن كل  من  مع  فعله غريه  إذا  كه 

 .( 1)  املكلفني

  

 

 . 68، والواجب املوس ع: 348/ 1، وشرح الكوكب املنري 273/ 1راجع: شرح خمتصر الروضة    ( 1) 
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 يف اللغة واالصطالح. املندوب   تعريفاملطلب الثاين: 

   يف اللغة:   املندوب تعريفأواًل: 

 : ثالث كلمات؛النون والدال والباء: )) (أصل كلمة )ندب   يف  هـ[ 395]ت ابن فارس  قال
 .( 1)(( إحداها: األثر، والثانية: اخلطر، والثالثة: تدل على خفٍة يف شيء

بني   هيأن    َث  الثالثة  إىل  الكلمة  االصطالحي  األقرب  فقالاملعىن   ، : 
ب: الفرس املاضي، وعندان أن النَّدب يف األمر   ب:: رجل ند  واألصل الثالث)) خفيف، والنَّد 

  يقولون: إن النَّدب ما ليس بفرض، وإن كان هذا صحيًحا؛ فألنَّ قريب  من هذا؛ ألن الفقهاء  
  . ( 2) ((احلال فيه خفيفة

املعاين   للن دب ومن  ذكرت  اللغة  اليت  األصوليون ـ    يف  مبعىن:   ـ   وأوردها  الن دب   أنَّ 
 . ( 4)قوًما إىل أمر((  الن دب: أن يندب إنسان  ، قال ابن منظور: ))( 3) (( ))الدعاء إىل الفعل

 : االصطالحيف املندوب   تعريفَثنًيا: 

وقد جاءت يف تعريفه مجلة من التعريفات؛ ليس هذا مكان بسطها أو التفصيل يف حمرتزاهتا،  
 وإمنا أقتصر على ذكر أشهر ما قاله األصوليون، َث أجورِّدج تعريًفا تظهر يل أولويته من غريه. 

  

 

 . 413/ 5انظر: معجم مقاييس اللغة )ندب(    ( 1) 
)نــــــــدب(    ( 2)  اـللـغــــــــة  مـقــــــــايـيـس  مـعـجـم  ( 413/ 5انـظـر:  اـلنــــــــدبــــــــة   ( احملـيـط  اـلقــــــــامـوس  وراجـع:  اـلعـرب  136/ 1،  لســــــــــــــــــــــان   ، 

 . 88/ 14) ندب (  
يعلى    ( 3)  أليب  العدَّة  الناظر  1/162انظر:  وروضة  الروضة  189/ 1،  خمتصر  وشرح  احمليط  353/ 1،  والقاموس   ، 

 .   88/ 14، لسان العرب ) ندب (  136/ 1) الندبة ( 
 . 88/ 14سان العرب ) ندب (  انظر: ل   ( 4) 
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 ومن ذلك قوهلم: إن املندوب هو: 

، وهذا تعريف ببيان حكمه،  ( 1)ما يف فعله ثواب وال عقاب يف تركه((  )) -1
  ، الواجب املوسَّع   : ((؛ حيث يدخل فيهغري مانع يف قوله: ))وال عقاب يف تركهوهو  

والواجب الكفائي؛ فإن التارك للواجبات الثالثة يعاقب إذا كان    ،والواجب املخريَّ 
ترًكا مطلًقا؛ أي: بدون بدل، أما إذا كان ترًكا ببدل فال يعاقب على هذا الرتك،  

، فكان لزاًما على من ذكر هذا يف التعريف  ت هذه الواجبات الثالثةولذلك دخل 
 . ( 2) ( حىت خترج ًقا( أو قيد: )من غري بدلمطل) التعريف أن يضيف قيد:  

 (( غري حاجة إىل بدلمأمور  ال يلحق برتكه ذم  من حيث تركه من  )) -2

 (3 ) . 

، وهذان التعريفان  ( 4)))املطلوب فعله شرًعا من غري ذمٍ  على تركه مطلًقا((   -3
 يبينان حقيقته. 

إبضافة قيد: ))شرًعا(( إىل   أحسب أنه أوىل   وأستطيع أن أعر ِّفه بتعريف جيعع بينهعا
مأمور  شرًعا ال يلحق برتكه ذم  من حيث تركه  ، فأقول: أبن املندوب هو:  التعريف األول منهما 

 .من غري حاجة إىل بدل

 شرح التعريف:

 جنس يدخل فيه املندوب والواجب؛ حيث إن كالً منهما مأمور بفعله. مأمور: 

 

ــة الناظر   ( 1)  ــرار للبخاري 163/ 1، وراجع: العدة أليب يعلى  190/ 1انظر: روضــــــــ ــرح الكوكب 569/ 2، وكشــــــــــف األســــــــ ، وشــــــــ
 . 6، وإرشاد الفحول: 77/ 1، وهناية السول  402/ 1املنري 

 . 491/ 1البصائر  ، وإحتاف ذوي  354/ 1، وشرح خمتصر الروضة 427/ 1راجع : اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي    ( 2) 
 . 75/ 1، وراجع : املستصفى 189/ 1روضة الناظر  انظر:    ( 3) 
 . 71، وراجع: شرح تنقيح الفصول: 427/ 1انظر: اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي    ( 4) 
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وخيرج به: احلرام واملكروه؛ حيث إنه منهي عنهما، وكذلك خرج املباح؛ ألنه ليس مبأمور 
 وال منهي عنه.

 . ( 2) ، وأبي ِّ طريق من طرقه املنسوبة إليه( 1)  يف عرف أهل الشرعأي   شرًعا: 

 قيد أخرج الواجب املضيَّق؛ حيث إن اتركه يلحقه الذم.  ال يلحق برتكه ذٌة: 

، والواجب الكفائي؛ حيث إن الواجب  ويدخل يف ذلك: الواجب املوسَّع، والواجب املخري 
املوسع ال يلحق اتركه ذم  إذا عزم على فعله يف آخر وقته، كذلك الواجب املخري  ال يلحق اتركه 
ذم  إذا ترك واحًدا من خياراته وعزم على فعل واحد منها، كذلك الواجب الكفائي ال يلحق 

 ذم  إذا قام به مكلَّف آخر.اتركه  

بدل إىل  غري حاجة  من  تركه  حيث  الواجبات    :من  القيد  هبذا  الواجب خيرج  الثالثة: 
، والواجب الكفائي؛ ألن كالً منها مأمورات ال يلحق اتركها ذم  لكن  املوسَّع، والواجب املخري 

 .  ( 3)  مطلًقا بشرط أن يرتكها إىل بدل، أما املندوب فحقيقته أنه جيوز تركه بال بدل  

  

 

 . 402/ 1راجع: شرح الكوكب املنري   ( 1) 
 . 244/ 1راجع: نفائس األصول   ( 2) 
 . 490/ 1، وإحتاف ذوي البصائر 354/ 1راجع: شرح خمتصر الروضة    ( 3) 
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 . ، واملقصود ابلزَيدة عليهتقسيم الواجب من حيث التحديد وعدمهاملطلب الثالث:  

من بني تقسيمات الواجب اليت ذكرها األصوليون تقسيمه ابلنظر إىل تقدير الواجب وحتديده 
 من الشارع وعدم حتديده إىل قسمني: 

 واجب غري حمدد. القسم اآلخر:، وواجب حمدد القسم األول:

 معني.   رًا مبقدارٍ فهو ما كان حمدًدا ومقدَّ  :الواجب احملدد أما

 غسل الوجه، وغسل الرجلني، وغسل اليدين، وحنو ذلك. مثاله:

 .( 1) فهو الذي مل حيدده ومل يقد ِّره الشارع بقدر معني  أما الواجب غري احملدد:و 

، ومدَّة القعود يف الصالة  الطمأنينة يف السجود، ومدة القيامالطمأنينة يف الركوع، و   :الهمث
مدة هذه الطمأنينة، كذلك  الشارع    ر؛ حيث وجبت الطمأنينة يف الركوع والسجود، ومل يقد ِّ فيها

 . ( 2)  شارع فيها القيام والقعود مدة من الزمن، ولكن مل حيد ِّد الشارع هذه املدَّةأوجب ال

الزايدة على أقل ما يطلق عليه اسم الواجب فيما ال   :بلى الواجع املقصود ابلزَيدة و 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .( 3) يتقدَّر مبعني

 

 

 

 . 39فقه الذي ال يسع الفقيه جهله: ، وأصول ال 471/ 1، وإحتاف ذوي البصائر  30أصول الفقه أليب زهرة:  راجع:    ( 1) 
صــــــــائر  ، وإحتاف ذوي الب 30، وأصــــــــول الفقه أليب زهرة: 235/ 1، وأصــــــــول الفقه البن مفلح  186/ 1راجع: روضــــــــة الناظر   ( 2) 

 . 39فقه الذي ال يسع الفقيه جهله: ، وأصول ال 471/ 1
، 73/ 1، واملسـتصـفى 255/ 1، وشـرح اللمع  87، والتبصـرة:  569/ 2كشـف األسـرار للبخاري ، و 236/ 1: البحر احمليط راجع   ( 3) 

فلح  ، وأصـــــول الفقه البن م 186/ 1، وروضـــــة الناظر 58، واملســـــو دة: 326/ 1، والتمهيد 410/ 12، والعد ة  196/ 2واحملصـــــول  
، وإحتاف ذوي البصــــائر  30، وأصــــول الفقه أليب زهرة: 411/ 1، وشــــرح الكوكب املنري 348/ 1، وشــــرح خمتصــــر الروضــــة 235/ 1
 . 39، وأصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله: 472/ 1
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بِّ حكم  املبحث األول:  رِّ اجملجز ئِّ مَِّن الَواجِّ  مطالب:، وفيه ثالثة الز ِّاَيَدة َعَلى الَقد 

 حترير حمل النزاع يف املسألة. املطلب األول: 

بِّ أقوال األصوليني يف حكم  املطلب الثاين:  رِّ اجملجز ئِّ مَِّن الَواجِّ ، الز ِّاَيَدة َعَلى الَقد 
 ودليل كل قول، والرتجيح، وسبب الرتجيح.
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 املطلب األول: حترير حمل النزاع يف املسألة. 

البدء يف ذكر اختالف األصولي النزاع فيها   أحررني يف هذه املسألة  قبل  على الوجه    حمل 
 اآليت:

أن الزايدة على الواجب إن متيز ت ـ كصالة التطوع ابلنسبة إىل املكتوابت ـ فهي ندب   أواًل:
 .  ( 1) ابالتفاق

كالطمأنينة والقيام،  ؛  يف الزايدة على الواجب فيما لو مل تتميز وجاءت متعاقبة  اختلفوا  َثنًيا:
 .( 2)فهل يـجَعدُّ الزائد على القدر اجملزئ من الواجب واجًبا أو نداًب؟

أما ما كان غري متمي ز وجاء دفعة واحدة ـ كمثل من مسح رأسه كله دفعة واحدة عند من  
، ومنهم من (3)يقول: الفرض منه قدر الناصية ـ فمنهم من جعله حمالً للخالف وصححه النووي 

، وقو اه  (4)قال: إن وقع دفعة واحدة فيتخر ج على القاعدة، وإن كان مرتتًبا فالزائد نفل ليس إال
 . (5) لزركشيا

فبعضهم مل ميكن إال بفعل الكل،  و أمكن االقتصار على األصل،  واختلفوا فيما إذا    :َثلثًا
كما لو أخرج بعريًا عن    ، قطًعا؛ ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب  ا الكل واجبً جزم جبعل  

كما لو نذر اعتكاف  ، و س بعري فقط مل جيزئه قطًعاالشاه يف اخلمس؛ ألنه لو اقتصر على خجج 

 

ــولية:    ( 1)  الزايدة يف  ، ونفى ابن رجب اإلشــــــــــكال يف هذا النوع من  105نقل هذا االتفاق ابن اللحام يف القواعد والفوائد األصــــــــ
 . 17/ 1كوهنا نفالً ابنفرادها، راجع: تقرير القواعد وحترير الفوائد 

 . 105، والقواعد والفوائد األصولية:  160، وشرح تنقيح الفصول:  237/ 1، والبحر احمليط  73/ 1راجع: املستصفى   ( 2) 
 . 237/ 1، والبحر احمليط  396/ 5راجع: اجملموع    ( 3) 
 . 106واعد والفوائد األصولية:  ، والق 237/ 1راجع: البحر احمليط    ( 4) 
 . 106، وأورد ابن اللحام القولني، راجع: القواعد والفوائد األصولية:  237/ 1راجع: البحر احمليط    ( 5) 
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اجلميع فرًضا، من    ويقع  ،أطول األايماعتكف    كما لو،  ذلك   أجزأه  ،يوم، فاعتكف أقصر األايم
 .( 2) وبعضهم جعله حمالً للخالف، ( 1)  غري ختريج على اخلالف

حكم   يف  األصوليني  أقوال  الثاين:  مِّنا  املطلب  اجمُلْزئِّ  القاْدرِّ  عالاى  داة  الز َِّيا
بِّ   ، ودليل كل قول، والرتجيح، وسبب الرتجيح. الوااجِّ

احملدد، هل هي:   اختلف األصوليون يف حكم الزايدة على أقل الواجب يف الواجب غري
 :أقوال أربعة؟ على واجبة أو مندوبة

والواجب ينطبق على أدىن ما يتناوله   ،مندوبةعلى أقل الواجب الزايدة  القول األول:
 االسم.

  والغزايل ، ( 4) هـ[489]ت  وابن السمعاين، ( 3) هـ[476]ت  وذهب إىل هذا القول: الشريازي
هـ[، ونسبه 510، واختاره أبو اخلطاب]ت ( 6) هـ[ 512وصحَّحه ابن عقيل]ت ،  ( 5)   هـ[505]ت 
  ،( 8)[ ه606]ت   الرازي، وهو قول  ( 7) [  هـ398هـ[ واجلرجاين احلنفي ]ت 403الباقالين]ت إىل  

 رمحهم هللا تعاىل.، ( 10) وابن السبكي ،( 9)  هـ[ 620]ت وابن قدامة

 

 . 236/ 1البحر احمليط  ، و 220،  219/ 1هناية السول راجع:    ( 1) 
 . 105، والقواعد والفوائد األصولية:  220،  219/ 1هناية السول راجع:    ( 2) 
 . 87راجع: التبصرة:    ( 3) 
 . 182/ 1راجع: قواطع األدلة    ( 4) 
 . 73/ 1راجع: املستصفى    ( 5) 
 . 206/ 3فقال: )) وهو الصحيح عندي ((، انظر: الواضح يف أصول الفقه   ( 6) 
 . 58، واملسو دة: 410/ 1، وجاءت هذه النسبة إليهما يف: العدة 326/ 1راجع: التمهيد    ( 7) 
 . 196/ 2راجع: احملصول    ( 8) 
 . 186/ 1وضة الناظر راجع: ر   ( 9) 
 . 291/ 1مجع اجلوامع مع حاشية البناين راجع:    ( 10) 
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ب هذا القول إىل معظم العلماء بعض و ،  ( 3)  ، وأكثر احلنفية( 2)   ، واألئمة األربعة( 1)   كما نجسِّ
 . ( 4)  الشافعية

يعلىأما   أبو  القول    ( 5)   هـ[458]تالقاضي  عن  وأجاب  القول،  هبذا  املسألة  ابتدأ  فقد 
ميوله هلذا   يشري إىل، وهذا  ( 6)  ((يف البدء يف االستدالل بقوله: ))وجه ما ذكرانهاآلخر، وعرب   

عقيل،  القول ابن  إليه  اختياره  هـ[512]ت ونسبه  أبنه  يف  ،  ( 7)   وقال  إليه  القول  هذا  ب   ونجسِّ
 . ( 8)  املسو دة

هذا القول بعبارة:  أيب يعلى    ، ولعل  تصدير( 9)   عنه القول ابلوجوب   لَ قَ مع أن ابن قدامة نَـ 
، وعدم التصدير ابالحتمال  ( 10)   حيتمل أن يقال: الواجب أدىن ما يتناوله االسم، والزايدة نفل(())

 وهللا أعلم.ـ  كما يبدو يلـ   ابن قدامة ينسب إليه القول ابلوجوب  جعلللقول اآلخر هو ما 

 أدلة:   أبربعةأدلة القول األول: استدل أصحاب هذا القول 

أن األمر ابلركوع يقتضي ما يقع عليه االسم، فإذا فعل ذلك فقد أتى مبا    الدليل األول: 
يقع عليه االسم، وصار ممتثالً لألمر، فما زاد على ذلك ال يقتضيه األمر، فوجب أن يكون انفلة،  

 

 . 589/ 2، ونسبه اهلندي إىل األكثرين، راجع: هناية الوصول  236/ 1له عن ابن برهان يف األوسط  راجع : البحر احمليط ونق   ( 1) 
 ،  996/ 2، والتحبري شرح التحرير  411/ 1راجع : شرح الكوكب املنري    ( 2) 
 . 231/ 2، وتيسري التحرير  569/ 2سرار للبخاري  راجع: كشف األ   ( 3) 
،  73/ 1، واملســـــــتصـــــــفى 218/ 1، وقواطع األدلة 255/ 1، وشـــــــرح اللمع 87، وراجع: التبصـــــــرة: 58جاء ذلك يف املســـــــو دة:   ( 4) 

 . 236/ 1البحر احمليط  ، و 196/ 2واحملصول 
 . 235/ 1انظر: أصول الفقه أثبت ابن مفلح اختالف القول لدى أيب يعلى فقال: )) واختلف كالم القاضي ((،    ( 5) 
 . 411/ 1انظر: العدة   ( 6) 
 . 206/ 3راجع: الواضح يف أصول الفقه    ( 7) 
، ورج حه أ.د/أمحد ســري املباركي يف حتقيقه للعدة، وأ.د/عبدالكرمي النملة يف حتقيقه للروضــة وقال: لعلهم  58راجع: املســودة:   ( 8) 

 .473/ 1، وإحتاف ذوي البصائر  187/ 1، وروضة الناظر 411/ 1وجدوا القول ابلوجوب يف كتاب آخر غري العد ة، راجع: العدة 
 . 186/ 1ميع واجب ((، انظر: روضة الناظر  فقد قال: )) وقال القاضي: اجل   ( 9) 
 . 411/ 1انظر: العدة   ( 10) 
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إذا فعل املأمور به مرة اثنية تعل ق   فإنه   ؛األمر ال يقتضي إال مرة واحدة  إن   : وهذا قياًسا على قولنا
 .( 1) جوب ابألوىل وكانت الثانية انفلة، فكذلك ها هناالو 

ل، فيقول:  أن خيرب عن نفسه ابالمتثا  نَ سج ألنه إذا فعل ما يقع عليه االسم حَ   الدليل الثاين: 
، ولو كان األمر يقتضي ما زاد على ما يقع عليه االسم حىت يكون واجًبا ملا  كذا وكذا  فعلتج 

أن خيرب عن نفسه ابالمتثال، ففعل ما يقع عليه االسم، كما لو فعل ما ال يقع عليه االسم،   نَ سج حَ 
 .( 2)  ال حيسن أن خيرب عن نفسه ابالمتثال بفعله

 ! به تج ر  مِّ فإذا زاد على االسم حيسن أن يقول: فعلتج ما أج  فإن قيل:

  أن يقول: فعلتج   نَ سج عليه، وإمنا حَ   وزايدةً   تج ر  مِّ مبا أج   حيسن أن يقول: أتيتج   فاجلواب عنه:
 . ( 3) ؛ ألنه قد فعله وزاد عليه بهتج ر  مِّ ما أج 

فهو خمري  بني أن ما زاد على ما يقع عليه االسم جيوز تركه إىل غري بدل،    الدليل الثالث:
كالنوافل   يلزم أال يكون واجًباوما جاز تركه إىل غري بدل  فعله وتركه من غري أن يقيم غريه مقامه،  

 (4 ). 

بيان املالزمة: أن عدم جواز الرتك من وجه املالزمة بقوله: )) هـ[  716]تبني  الطويف  وقد
لوازم الواجب وخواصه، فلو كانت هذه الزايدة واجًبا لثبتت هذه اخلاصة؛ وهي عدم جواز الرتك،  
لكنها ما ثبتت، بدليل جواز االقتصار على القدر اجملزئ دوهنا، وتركها بعد التلبس هبا، مثل: أن  

 

، وشــــرح  182/ 1، وقواطع األدلة  237/ 1، والبحر احمليط 72/ 1، واملســــتصــــفى  255/ 1، وشــــرح اللمع 87راجع: التبصــــرة:   ( 1) 
 . 188/ 1، وروضة الناظر 327/ 1، والتمهيد  569/ 1، وكشف األسرار للبخاري  160تنقيح الفصول:  

 . 328/ 1، والتمهيد  208/ 3، والواضح يف أصول الفقه  255/ 1، وشرح اللمع  87لتبصرة: راجع: ا   ( 2) 
 . 328/ 1راجع: التمهيد    ( 3) 
وهناية  ، 196/ 2، واحملصــــــــول  182/ 1، وقواطع األدلة  73/ 2، واملســــــــتصــــــــفى 255/ 1، وشــــــــرح اللمع 87راجع: التبصــــــــرة:   ( 4) 

،  328/ 1، والتمهيد 208/ 3، والواضـــح يف أصـــول الفقه  411/ 1والعد ة أليب يعلى ،  220/ 1، وهناية الســـول  589/ 2الوصـــول  
 . 411/ 1وشرح الكوكب املنري  ،  997/ 2والتحبري شرح التحرير  ،  188/ 1وروضة الناظر  
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بتيه بيديه، وهو القدر اجملزئ فيه، َث عاد إليه، وإذا  زاد يف الركوع على االحنناء حبيث ميكنه مس رك
 .( 1) جاز تركه ال يكون واجًبا؛ ألن جواز الرتك والوجوب متنافيان، فيكون مندواًب((

 :نوعانأن الزايدة  الدليل الرابع:

 زايدة  هي تطويل الفعل والقولِّ وامتدادجه على وجٍه جيزئ منه بعضه.   النوع األول:

، فمن صلى الظهر ـ مثالً  زايدة  هي فعل مثلِّه منفصلة  عنه على وجه التكرار   النوع اآلخر:
ـ َث أراد تكرارها مرة أخرى، فإنه مل خيتلف الناس أهنما غري واجبتني مًعا، بل إنه يكون متطوًعا  

يب، وعليه فإنه جيب أن يكون االمتداد يف الزايدة املتصلة يف الركوع والقراءة  يف األخرى بال ر 
 .( 2) كذلك، وال فرق بينهما 

أنه ليس سقوط الفرض ببعضه يدل على أن بعضه هذا هو الواجب دون   واعرتض عليه:
الفرض عن ما زاد عليه، ويدل عليه: أن فروض الكفاايت إذا قام هبا رجل  من أهل البلد، سقط  

ف إذا  الفرض كان كله فرًضا، هذا يف  الباقني، َث  الكل ذلك  األشخاص، وأما يف األفعال، عل 
 فاملسافر يسقط فرضه بركعتني، ولو صال ها كاملًة كانت كلها واجبة. 

أن الفرض يتناول أهل القرية مجيًعا، وهلذا لو اتفقوا على الرتك عم هم اإلَث،   واجلواب عنه:
البح مسألة  فرتك ويف  القراءة،  تطويل  أو  الركوع،  أصل  فرتك  الركوع،  تطويل  عادته  لو كان  ث 

َ مأَثَ التارك ملا يقع عليه االسم، وال أيَث مأَثَ من ترك ركوًعا وجب عليه مطوَّالً ممتًدا.  أصلها، أَثِّ

بل الوجوب تناول الكل، وججعِّل   ،وألنه ليس يف فرض الكفاية واحد  يشار إليه ابلفريضة
كلفني قائًما مقام بعضهم اآلخر، ويف مسألة البحث: الفرض من ذلك معني  مَقدَّر  مبا  بعض امل

 

 . 349/ 1انظر: شرح خمتصر الروضة    ( 1) 
 . 208/ 3راجع: الواضح يف أصول الفقه    ( 2) 
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كخصائصه   ؛يقع عليه اسم الركوع املطمئنِّ فيه، وهذه خاصة ابلفرض، وما زاد فهو خاص ابلنفل
 اليت يتمي ز هبا عن الفرض. 

  ؛ رجع الفرض إىل أصله  فإنه رجخِّ ص له يف ترك بعض الصالة، فإذا ردَّ الرخصة ؛وأم ا املسافر
، فللقائلني بوجوب الزايدة أن يقولوا: إن من أصلنا أن الشروع يف  وهو الوجوب يف أصل الوضع

العبادات جيعلها واجًبا؛ ألن الشروع كالنذر، فالزايدة عبادة قد شرع فيها املكلف، فتأخذ حكم  
 .( 1)  أصلها

رِّ  القول الثاين: بِّ واجبةالز ِّاَيَدةج َعَلى الَقد   . اجملجز ئِّ مَِّن الَواجِّ

  ، وبعض( 3)  الشافعية  بعضو ،  ( 2)   هـ[ 340ت]وإىل هذا القول ذهب: أبو احلسن الكرخي
  .( 4)  احلنابلة

رمحه  ـ    هـ[241]ت ظاهر كالم اإلمام أمحد بن حنبل  هـ[458]ت وجعله القاضي أبو يعلى
؛ ألنه استحب لإلمام أن ينتظر املأموم يف الركوع ما ال يشقُّ على املأمومني، فلوال أن إطالة  هللا ـ

اإلمام يف الركوع يكون مجيعه واجًبا مل يصح إدراك الركعة معه؛ ألنه يفضي إىل أن يكون املفرتض  
 . ( 5) مقتداًي ابملتنفل 

 

 . 209/ 3راجع: الواضح يف أصول الفقه    ( 1) 
، والواضـــــح يف  411/ 2وابن النجار، راجع: العدة  واملرداوي، نســـــبه إليه : أبو يعلى، وابن عقيل، وأبو اخلطاب، وابن مفلح،    ( 2) 

وشـــــرح الكوكب ،  997/ 2والتحبري شـــــرح التحرير ، 235/ 1،وأصـــــول الفقه البن مفلح 326/ 1، والتمهيد 207/ 3أصـــــول الفقه  
 . 50احلسن الكرخي:  ، واألقوال األصولية لإلمام أيب  411/ 1املنري  

 . 411/ 1شرح الكوكب املنري  ، و 997/ 2التحبري شرح التحرير  ابن النجار، راجع:  املرداوي و نسبه إليهم:    ( 3) 
 .  58راجع: املسو دة:    ( 4) 
 . 411/ 1، وشرح الكوكب املنري 58، واملسودة: 207/ 3، والواضح يف أصول الفقه  411/ 2راجع: العدة    ( 5) 
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وهذا  اإلمام أمحدـ  رمحه هللاـ ، فقال: ))ملذهب  هذا التخريج    هـ[512]تومل يرتض ابن عقيل
ئتمامِّ املفرتض  يكون يجعطي أحد أمرين: إما جواز اعندي ال يدلُّ على هذا املذهب، بل جيوز أن  

 [، وهي رواية عنه. هـ18ت ]رضي هللا عنه  ( 1) ابملتنف ِّل، وليس مبستبعد مع حديث معاذ

طج االتباع بعض الواجب،  خاصة، وهلذا يجسقِّ وحيتمل أن جيري جمرى الواجب يف ابب االتباع  
بج ما ليس بواجب، وهو املأموم املسافر إذا اتَـَّبع احلاضَر وجب عليه اإلمتام، وإن كان فرضه   ويجوجِّ
القصر، واملرأة والعبد واملسافر يصلُّون اجلمعة حبكم املتابعة، وليس فرًضا هلم، واملسبوق تسقطج 

 .  ( 2)  ((م املتابعةءةج وقيامج الركعة حبكعنه القرا

والذي يظهر يل ـ وهللا أعلم ـ صحة كالم ابن عقيل؛ ويؤيد ذلك ما أورده من حديث معاذ 
وخصوًصا أن ذلك مروي عن اإلمام أمحد، فما  ، ائتمامِّ املفرتض ابملتنف ِّلرضي هللا عنه يف صحة 

ابملتنفل غري قائم وال يعين  أفضى إليه ختريج القاضي أيب يعلى وهو إشكال كون املفرتض يقتدي 
 أن الزايدة جيب أن تكون واجبة ليدرك فيها املأموم الركعة؛ بل يدركها ولو كانت الزايدة نفاًل. 

 أدلة:   ثالثةب أدلة القول الثاين: استدل أصحاب هذا القول

األول:   تعاىل:  الدليل  قوله  اسم    ( 3)  (ں ڻ ڻ ڻ)أن  تناوله  ما  يقتضي 

 الركوع، وإن جاز االقتصار على اجلزء. 

 

ال: ) كان معاذ يصــلي مع النص صــلى هللا عليه وســلم، َث أييت قومه فيصــلي هبم(، رواه البخاري يف  عن جابر رضــي هللا عنه ق   ( 1) 
، وبلفظ قريب من هذا اللفظ رواه مســــــــلم يف كتاب  238/ 2(، 711صــــــــحيحه، يف كتاب األذان، ابب إذا صــــــــلَّى َث أمَّ قوًما، ) 

 . 189/ 4(،  464الصالة، ابب القراءة يف العشاء، ) 
 . 106، والقواعد والفوائد األصولية: 58، واملسودة:  327/ 1، وراجع: التمهيد أليب اخلطاب  206/ 3اضح  انظر: الو   ( 2) 
 (، من سورة )البقرة(. 43من اآلية رقم )   ( 3) 
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تعاىل:   قوله  جواز  ( 1)   (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ )وكذا  مع  تيس ر،  ما  عن كل  يعرب    ،

 االقتصار على القليل منه.

ومثله من أذِّن آلخر يف أن يتصدق من ماله مبا شاء على زيد، فتصدق عليه أبلف، جاز،  
 .( 2)  وإن كان له أن يقتصر على قدر درهم واحدوكان فاعالً ملا أمر به، 

ينقص  أن  جواز  مع  مبا كان،  بيعه  جاز  تيس ر،  مبا  عبدي  بع  قال:  من  أيًضا:   ومثله 
 ، وهذا يدل على أن األمر يتعلق ابجلميع.( 3)  منه

إال أبدىن   الوكيل  ال نسلم هذا، ففي مثال التصد ق ـ مثالً ـ ال جيوز أن يتصدَّقوأجيب عنه:  
منا، فالفرق  وإن سلَّ وهو أيسر اليسري، وما زاد فإنه حيتاج إىل داللة وتصريح،  ما يتناوله االسم،  

تركه الختيار  بينهما أن اآلمر إذا أراد التصد ق بقدر معلوم بني  ذلك، فلم ا مل يتبني  علمنا أنه  
ًدا يف أوامر صاحب الشرع؛  وليس ذلك معهو فكانت العادة هي املوجبة لتعميم الصدقة،  ،  الوكيل

 .( 4) الوجوب  اسمويتحقق فيه إال ما يقع عليه  أوامره الواجبة فلم تقتض

كما يتناول أوائله، فإذا كانت األوائل   وأواسطه  أن االسم يتناول أواخر الفعل  الدليل الثاين: 
يقع على  ـ مثالً ـ  والفاحتة  ، فاسم الركوع  ( 6)  ؛ ألن البناء كاالبتداء( 5)  واجبة، كانت األواخر مثلها

 

 . ( املزم ِّل ) (، من سورة  20من اآلية رقم )   ( 1) 
، واألقوال األصـــــــــــــولية لإلمام أيب احلســـــــــــــن 328/ 1، والتمهيد أليب اخلطاب 257/ 1، وشـــــــــــــرح اللمع  412/ 2راجع: العدة   ( 2) 

 . 50الكرخي:  
 .  412/ 1راجع: العدة    ( 3) 
 . 329/ 1، والتمهيد  211/ 3، والواضح  257/ 1، وشرح اللمع  413/ 2، والعدة  88راجع: التبصرة:    ( 4) 
 . 50، واألقوال األصولية لإلمام أيب احلسن الكرخي:  88، والتبصرة:  412/ 1راجع: العدة    ( 5) 
 .  235/ 1، وأصول الفقه البن مفلح  256/ 1، وشرح اللمع  412/ 1راجع: العدة    ( 6) 
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أول الواجب فيهما، وما زاد نجوقع عليه اسم الواجب املأمور به، وهو الركوع والقراءة؛ حيث وقع 
 . ( 1)  والقراءةعلى مجيعه اسم الركوع 

 : بثالثة أجوبة وأجيب عنه

 . ( 2)لو كانت األواخر كاألوائل ألَثِّ برتكها، كما أَثِّ برتك األوائل  اجلواب األول:

له حبكم  له؛ ألن آخره امتاز عن أوَّ م أن أوسط املأمور به وآخره كأوَّ ال نسل ِّ   اجلواب الثاين: 
له فهو خمصوص  أما أوَّ بعدم اإلَث يف حال الرتك،    خمصوص ابلتخيري بني الفعل والرتك، كما اختصَّ 

جيوز أن يتساوى اجلميع يف تعل ق اخلطاب به، على معىن صالحه  فإنه  ؛  ( 3)   ابلوجوب وحتمية الفعل
ا هبله، وال يتساوى اجلميع يف الوجوب، ويدل عليه: أن املر ة الثانية كاملر ة األوىل يف تعل ق اخلطاب  

 .( 4)  على معىن صالحه هلا، َث الوجوب ال خيتص ابألوىل دون الثانية

هو أن األوائل ال جيوز تركها إىل غري بدل يدل على وجوهبا، واألواخر   اجلواب األخري:
 .( 5) تكن واجبة مجيوز تركها إىل غري بدل، فل 

أن نسبة الواجب وما زاد عليه إىل األمر نسبة واحدة، واألمر يف نفسه ))الدليل الرابع:  
أحدمها عن اآلخر بشيء،   أمر واحد ال يتجزأ؛ وهو أمر إجياب، والواجب وما زاد عليه ال يتمي ز 

فإذا فعل املكلف الواجب وما زاد عليه، يوصف أبنه ممتثل، واالمتثال واجب، فيكون الواجب  
 . ( 6) وما زاد عليه واجًبا، وهو املطلوب(( 

 

 . 997/ 2، والتحبري شرح التحرير  210/ 3راجع: الواضح    ( 1) 
 . 73/ 1، واملستصفى  211/ 3، والواضح  257/ 1، وشرح اللمع  88راجع: التبصرة:    ( 2) 
 . 211/ 3راجع: الواضح    ( 3) 
 . 211/ 3، والواضح  256/ 1راجع: شرح اللمع    ( 4) 
 . 73/ 1، واملستصفى  256/ 1راجع: شرح اللمع    ( 5) 
، وشـــرح  187/ 1، وروضـــة الناظر  73/ 1املســـتصـــفى  ، 589/ 2هناية الوصـــول  ، وراجع: 474/ 1انظر: إحتاف ذوي البصـــائر    ( 6) 
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 أن الزايدة إما أن تتمي ز ببعض التمي ز أو ال تتمي ز: وأجيب عنه: 

متي زت   نسل ِّ فإن  الواجب  فحينئٍذ ال  نسبة  أن  بل  م  نسبة واحدة،  األمر  زاد عليه إىل  وما 
 الواجب نسبته إىل األمر ابلوجوب، ونسبة الزايدة إىل األمر ابلندبية. 

م أيًضا أن األمر يف نفسه واحد مل يتجز أ، بل األمر واحد من حيث اللفظ، أما من وال نسل ِّ 
 حيث حقيقته فهو أمران: 

 واآلخر: غري جازم ابلنسبة إىل الزايدة. اجب، أحدمها: جازم ابلنسبة إىل الو 

إذا مل يتمي ز الواجب وما زاد عليه، فيعقل أن يكون بعضه واجًبا وبعضه نداًب؛ قياًسا  أما 
على من دفع دينارًا عن زكاة عشرين دينارًا، فيكون نصف الدينار عن العشرين، والنصف  

 . ( 1)دفعه نداًب  اآلخر قد

وهو القول ابلتفصيل؛ فإن كان لو اقتصر على البعض أجزأه، فالزائد ليس    القول الثالث: 
بواجب؛ كمسح الرأس، وسبع البدنة للمتمتع، وإال فالكل فرض، كما لو أخرج بعريًا عن الشاه 

 .يف اخلمس

، وعرب  الزركشي يف نقله هذا القول عن  ( 2) وصححه النووي ونقل اتفاق األصحاب عليه
، ( 3)   بقوله: ))واد عى النووي يف موضع من شرح املهذب اتفاق أصحابنا على تصحيحه((النووي  

 

 .  350/ 1خمتصر الروضة  
، وإحتاف ذوي  350/ 1وشــرح خمتصــر الروضــة  ، 590/ 2وهناية الوصــول  ،  188/ 1، وروضــة الناظر 73/ 1راجع: املســتصــفى   ( 1) 

 . 475/ 1البصائر 
 . 236/ 1، البحر احمليط  396/ 5اجملموع راجع:    ( 2) 
 . 236/ 1انظر: البحر احمليط   ( 3) 
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وعبارة الزركشي توحي بعدم رضاه عن نقل هذا االتفاق؛ ألهنا موضع خالف كما صر ح بذلك  
 . ( 1) رمها املصنف واألصحاب((  فيه وجهان مشهوران ذكالنووي نفسه حيث قال: ))

 أدلة القول الثالث:  

، فهذا يدل على فيه   أنه ما دام أن البعض الذي فعله حكمنا له ابإلجزاء  الدليل األول:
 .( 2) أن ما زاد عليه ال يعد واجًبا

 أبن هذا استدالل مبوضع اخلالف، فخالفنا إمنا هو يف هذه الزايدة.  جياب عنه:و 

أخرج وقع واجًبا، ويقاس هذا على من   أنه خمري  بني البعري والشاة؛ فأيهما   الدليل الثاين:
 .( 3)لبس خًفا؛ فإنه يتخري  بني املسح والغسل، وأيهما فعل وقع واجًبا

أان ال نعرف أحًدا قال فيما إذا صلى منفرًدا، َث صلى تلك الصالة فرًضا يف   وأجيب عنه:
ا يف خصال مجاعة وقلنا إن الثانية هي الفرض، إنه وجب عليه أحد الظهرين على التخيري كم

 .( 4) الكفارة

الثالث:  البعض غري جمزئ، فالكل فرض بال ريب؛ أل  الدليل  إذا مل يكن  نه لو كان  أنه 
 . ( 5) بعري، وقد اتفق األصحاب على أنه ال جيزئالالواجب اخلمس فقط جلاز إخراج خس 

أن هذا خارج عن حمل النزاع، ألن حمل اخلالف فيما إذا أمكن االقتصار على    وجياب عنه:
 ه يف حترير حمل النزاع.تاألصل، فإن مل ميكن إال بفعل الكل، فالكل واجب قطًعا، وقد بين

 

 . 396/ 5انظر: اجملموع    ( 1) 
 . 236/ 1، والبحر احمليط  397/ 5انظر: اجملموع    ( 2) 
 . 236/ 1، والبحر احمليط  396/ 5انظر: اجملموع    ( 3) 
 ، ونقله عن ابن الرفعة. 236/ 1راجع: البحر احمليط    ( 4) 
 . 236/ 1، والبحر احمليط  396/ 5انظر: اجملموع    ( 5) 
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تفصيل آخر، وهو: إن كان الزائد داخالً يف مدلول النص، فالزائد واجب،    القول الرابع: 
 وإال فهو تطوع.  

]ت  البخاري  اإلسنوي]ت ،  (1) هـ[  730وأي ده  أبنه772ونسبه  وقال  احلنفية  إىل  :  هـ[ 
 . (2)  (())الصحيح عندهم

النص    ملا كان القدر الزائد على ما يتأدى به الواجب داخالً يف مدلول  دليل هذا القول: 
اقتضى الوجوب؛ ألنه من ماهيته اليت تتحقق ابلقليل والكثري، فيقع الكل واجًبا ويثاب عليه ثواب  
الواجب، كما لو قرأ يف الصالة أكثر مما يتأد ى به الواجب من فرض القراءة فيها؛ فإنَّ كل ما  

 من القرآن. قرأه ولو كان القرآن كله يقع فرًضا؛ ألنه داخل يف املأمور به؛ وهو ما تيس ر

أما إذا كان النص الذي اقتضى الوجوب ال يشمل الزائد؛ كما يف مسح الرأس وغسل ما 
فوق الكعبني أو املرفقني يف الوضوء، وقع ما دل  النص على وجوبه فرًضا فقط، وهو مسح ربع  

وع  الرأس من الرأس، والغسل إىل الكعبني أو املرفقني يف الوضوء، وأما ما زاد على ذلك فهو تط
 .(3) ويثاب عليه ثواب التطوع، ألنه غري داخل يف ماهية املأمور به 

اشرتط العتبار الزائد الداخل يف مدلول النص واجًبا أن يكون قد وقع من   بخاريولكن ال
املكلف، فيأخذ ثواب الفرض بعد الوقوع، أما قبل إيقاعه فإنه نفل يثاب على فعله وال يعاقب  

بقوله: )) الزايدة على اآلية أو الثالث يف القراءة يف الصالة يثاب  على تركه، ودلل على ذلك  
مع أهنا تقع فرًضا؛ ألان  ال نسلم أهنا قبل وجودها وحتققها كانت    عليها وال يعاقب على تركها

 

 . 569/ 2راجع: كشف األسرار للبخاري    ( 1) 
 . 237/ 1، والبحر احمليط 221/ 1راجع: هناية السول   ( 2) 
، وقال اإلســــــنوي: )) وإمنا قالوا فوق الكعبني واملرفقني لإلشــــــارة إىل أن غســــــل الكعبني واملرفقني  221/ 1الســــــول راجع: هناية    ( 3) 

فرض على الصـحيح من مذهبهم؛ ألهنما إما داخالن يف مطلوب النص صـرحًيا إن قلنا: إن النص يطلب غسـل اليدين إىل اإلبط،  
 ن مل نقل ذلك، فغسلهما على هذا األخري مقدمة الواجب املطلق((. والغاية إلخراج ما وراء املرفقني، أو استتباًعا إ 
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النفل،   استقام عليها حد  ولذلك  هبا،  اإلتيان  يكن يف ذمته  إذا مل  نفالً  بل هي كانت  فرًضا، 
فرًضا انقلبت  مطلق    ولكنها  حتت  لدخلوها  وجودها؛  تعاىل: بعد  قوله  وهو  وعمومه،  األمر 

...فإن األمر إمنا وقع على األدىن ومل ينصرف إىل ما فوقه؛  (1)   (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ)

ألنه مل يكن مقدارًا معلوًما يف نفسه، فإذا أتى به فقد صار مقدارًا معلوًما، فأمكن صرف األمر  
 .(2) إليه((  

أن الزايدة نوعان: النوع األول: زايدة  هي تطويل الفعل والقولِّ وامتدادجه على   عنه:  وجياب
وجٍه جيزئ منه بعضه، وهي الزايدة املتصلة، والنوع اآلخر: زايدة  هي فعل مثلِّه منفصلة  عنه على  

غري  وجه التكرار، فمن صلى الظهر ـ مثالً ـ َث أراد تكرارها مرة أخرى، فإنه مل خيتلف الناس أهنما  
واجبتني مًعا، بل إنه يكون متطوًعا يف األخرى بال ريب، وعليه فإنه جيب أن يكون االمتداد يف  

أن يكون ذلك    ، كما أنه ال فرق بني( 3)الزايدة املتصلة يف الركوع والقراءة كذلك، وال فرق بينهما  
 قبل الوقوع أو بعده؛ إذ وقوع الشيء ال ينقله من حكم إىل حكم.

ـ    تبني  يلاألصوليني يف هذه املسألة وأدلة كل قول،    أقوالبعد عرض  :  هأسباب، و الرتجيح 
أن الزايدة على الواجب مندوبة، والواجب  وهللا أعلم ـ أن القول الراجح هو القول األول؛ وهو  

 :  لثالثة أمورينطبق على أدىن ما يتناوله االسم، وذلك 

ليس ما بعده إال النفل؛ إذ لو كان ما زاد  سقوط الفرض به، و   أقل الواجب  رَ د  قَ   أنَّ   :األول
 ؛ لكانت الذمة ال تربأ قبل فعله.واجًبا

 

 (، من سورة: املزمل. 20من اآلية رقم: )   ( 1) 
 . 569/ 2راجع: كشف األسرار للبخاري    ( 2) 
 . 208/ 3راجع: الواضح يف أصول الفقه    ( 3) 
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لوجدانه خمصوًصا خبصيصة الواجب   ؛أننا لو نظران إىل الواجب ابنفراده عن الزايدة  :الثاين
غري معاقٍب   فيها  ، وبفرض الكالم يف الزايدة؛ فإن املكلفمن حيث العقاب على تركه واحنتام فعله

 .( 1)  وال آٍَث برتكها، وال يكون ذلك إال يف النافلة

أنه لو وجب على املكلف عتق رقبة، واقتصر يف العتق على ما يسم ى رقبة، أجزأه    :األخري 
رقاب، وال جيب عليه أن يعتق رقبة تـجَعدُّ من أغلى الرقاب؛ ألنه أد ى  ذلك؛ وإن كانت أدىن ال

 ، وهللا أعلم. ( 2)   نفلالواجب، فما زاد فهو 

  

 

 . 86/ 4، والذخرية  160، وشرح تنقيح الفصول:  211- 210/ 3راجع: الواضح    ( 1) 
 . 160راجع: شرح تنقيح الفصول:    ( 2) 
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 ف يف املسألة على الفروع الفقهية، وفيه تسع مسائل. : أثر اخلال املبحث الثاين

السهروردي لفظي  هـ[632]ت زعم  املسألة  هذه  يف  اخلالف  عنه أن  ذلك  نقل  ؟ كما 
 . ( 1)  هـ[794الزركشي]ت:

إليه الزركشي أبن  ـ ما ذهب  ـ وهللا أعلم  معنوي؛ حيث قال:  ه خالف  والذي أراه صوااًب 
 . ( 2)(( ))واحلق: أنه معنوي، وللخالف فوائد

 :  ى اخلالف يف هذه املسألة ما أييتومن أهم املسائل الفقهية املرتتبة عل  

فهل كلها واجب،  إذا وجبت عليه شاة بنذر أو هدي، فذبح بدهلا بدنة؛  :  املسألة األوىل
 .(3) ها فقط؟  عج بـ  أو سج 

  املذهبني السابقني:اختلف يف ذلك؛ بناء على 

 .( 4)  أبن الزايدة مندوبة، قال: السبع واجب، أما الباقي فنفلقال: فمن 

 

، وإىل هذا مال أ.د/عياض الســـــــــــلمي؛ حيث قال: )) وال يرتتب على اخلالف فيها كبري فائدة؛  237/ 1راجع: البحر احمليط    ( 1) 
ليهـا ثواب فرض أم ثواب انفلـة؟ ومقـدار الثواب يرجع إىل أمور أخرى من  إذ ال يظهر للخالف فـائـدة إال مقـدار الثواب؛ أيثـاب ع 

 . 42اإلخالص وإتقان العمل، وهو أمر مغي ب عن ا، فال نطيل بذكر األدلة ((، انظر: أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله:  
احمليط    ( 2)  البحر  األصـــــــــــــــوليـــــة:  237/ 1راجع:  والفوائـــــد  والقواعـــــد  أ.د/عبـــــد 105،  قـــــال  وبـــــه  قـــــال:  ،  حيـــــث  النملـــــة   الكرمي 

 . 478/ 1)) اخلالف معنوي، أتثرت به مسائل فقهية ((، انظر: إحتاف ذوي البصائر  
،  533، واألشــــــــــباه والنظائر للســــــــــيوطي: 38/ 2، واألشــــــــــباه والنظائر البن الوكيل 104راجع: القواعد والفوائد األصــــــــــولية:    ( 3) 

 . 478/ 1وي البصائر  ، وإحتاف ذ 90والتمهيد يف ختريج الفروع على األصول:  
 . 478/ 1، وإحتاف ذوي البصائر  104راجع: القواعد والفوائد األصولية:    ( 4) 
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احلنفية عند  قول  وهو  ( 1)   وهو  الشافعية  األصح ،  ذلك   عند  ذكر  اإلمام   كما 
عند    ،( 4)   هـ[ 911]ت والسيوطي،  ( 3)   هـ[772واإلسنوي]ت   ،( 2)   هـ[676]ت النووي ورواية 

 .( 5)  هـ[ 620]ت اختارها ابن قدامةابلة احلن

: ))إن يف اسم اهلدي زايدة على جمر د اسم الشاة وهو الذبح،  هـ[861]ت:قال ابن اهلمام
فالقربة فيه تتعلق ابلذبح، َث التصد ق بعد ذلك تبع ...ومن نذر شاة فأهدى مكاهنا جزورًا فقد 

   . ( 6)  أحسن((

 .( 7)  البدنة واجبومن قال أبن الزايدة واجبة، قال: مجيع 

، ورواية  ( 9)   هـ[1326]تحه الشربيينصح    ، ووجه عند الشافعية( 8)   وهو قول عند احلنفية
 . ( 10)  هـ[512]تاختارها ابن عقيل عند احلنابلة

 

  أو   بدنة  سبع  أو  شاة،   جيزئه  ما  فأقل  وأطلق،  هداي  نذر  وإذا: ))هـ[ 620]ت قال ابن قدامة
 من   هو  إمنا  الشرع  يف  الواجب  واهلدي  شرعا،  املعهود  على  محله  جيب  النذر  يف  املطلق  ألن  ؛بقرة

 

 . 740/ 3، ورد احملتار  177/ 3راجع: فتح القدير البن اهلمام    ( 1) 
 . 403/ 1راجع: اجملموع   ( 2) 
، علًما أبنه قد اختلف األصـــــح عند الشـــــافعية كما أشـــــار إىل  90راجع: التمهيد يف ختريج الفروع على األصـــــول لإلســـــنوي:    ( 3) 

،  403/ 1النووي يف التصـــــــــــــــحيح، راجع اختالفــه يف ذلــك يف اجملموع  اإلمــام  ذلــك اإلســـــــــــــــنوي وابن الوكيــل؛ بنــاء على اختالف  
 . 329/ 3، وروضة الطالبني  38/ 2، وراجع: األشباه والنظائر البن الوكيل: 396/ 5

 . 533راجع: األشباه والنظائر:   ( 4) 
 . 86/ 4، والذخرية  105، وراجع : القواعد والفوائد األصولية: 642/ 13انظر: املغين    ( 5) 
 ،  177/ 3راجع: فتح القدير البن اهلمام    ( 6) 
 . 478/ 1، وإحتاف ذوي البصائر  104راجع: القواعد والفوائد األصولية:    ( 7) 
 . 740/ 3رد احملتار    راجع:   ( 8) 
 . 403/ 1النووي يف اجملموع  اإلمام  ، وحكاه  367/ 4راجع: مغين احملتاج    ( 9) 
 . 105، والقواعد والفوائد األصولية:  452/ 5راجع: املغين    ( 10) 
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 (ۆ ۆ ۈ ۈ ):  ـ   املتعة  يف ـ    تعاىل هللا   قال  ملا   وهلذا  عليه،  فحمل  ذكرانه،  ما  وأقله  النعم،

  على  واجبة؟ كلها  تكون وهل أفضل، فهو كاملة،  بدنة إخراج اختار فإن، قلنا ما على محل ،( 1) 
  فرضه،   ألداء  األعلى  اختار  ألنه  ؛هـ[512]تعقيل  ابن  اختاره ؛  واجبة  تكون  : أحدمها  ؛وجهني

، احليض  يف  الوطء  كفارة  أو  اليمني  كفارة  خصال  من  األعلى  اختار  لو  كما  ا،واجبً   كله  فكان
  تركه   جيوز  السبع  على  الزائد   ألن   ؛وهديته  أكله   له  ا،تطوعً   والباقي   ا،واجبً   سبعها  يكون   :والثاين

 .( 2)  ((بدل وال شرط غري من

 ؟بع أو الواإلهداء مما عدا السج هل جيوز له األكل ؛ وهو: هذا فرع  ين على وينب

فإنه   نفل،  والباقي  فقط  واجب  السبع  قلنا:  وإن  جيز،  مل  واجب،  اجلميع  قلنا:   فإن 
 .( 3)  جيوز

فهل كله فرض، أو بعضه املسألة الثانية: إذا أخرج يف الزكاة شيًئا أعلى من الواجب،  
  وا: هل الزايدة واجبة أو مندوبةاختلف، و ( 5)   فقد اتفقوا على إجزائه  ( 4)   فرض وبعضه اآلخر نفل؟

 على املذهبني السابقني: 

 وبعضه اآلخر نفل.فمن قال أبن الزايدة على الواجب مندوبة، قال: إن بعضه واجب، 

 

 . ( البقرة ) ، من سورة  ( 196)   من اآلية رقم  ( 1) 
 . 105، والقواعد والفوائد األصولية:  452/ 5راجع: املغين    ( 2) 
، والقواعد والفوائد  92ختريج الفروع على األصــــــــــول لإلســــــــــنوي:  التمهيد يف  ، و 533:  راجع: األشــــــــــباه والنظائر للســــــــــيوطي   ( 3) 

 . 105األصولية:  
، وإحتـــاف ذوي  93ختريج الفروع على األصـــــــــــــــول لإلســـــــــــــــنوي: يف  ، والتمهيـــد  106راجع: القواعـــد والفوائـــد األصـــــــــــــــوليـــة:    ( 4) 

 . 479/ 1البصائر 
 . 18/ 4راجع: املغين    ( 5) 
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قول  و  و ( 1)   احلنفيةهو  عند  ،  و ( 2)   املالكيةقول  الشافعية    األصح،  اإلمام حكاه  عند 
أبو اخلطاب وهو قول عند احلنابلة اختاره  ،  ( 4)   متأخريهمصححه بعض  و   ،( 3) هـ[  676]ت النووي

لشارع أعطاه ألن ا، ))( 7)   هـ[620]ت وابن قدامة  ، ( 6)   هـ[ 512]ت ابن عقيل، و ( 5)   هـ[ 510]ت 
 . ( 8)(( جربااًن على الزايدة

 ومن قال أبن الزايدة على الواجب واجبة، قال: إن اجلميع واجب. 

املالكية الشافعية حكاه  و ،  ( 9)   وهو قول عند    ، ( 10) هـ[  676]ت   النووياإلمام  وجه عند 
معلاًل ذلك بقوله:    هـ[794]ت:كما نقل عنه الزركشي  ه[710الشافعي]ت   ابن الرفعةإليه  ذهب  و 

 ((قطًعا   س بعري فقط مل جيزئهألنه لو اقتصر على خج كما لو أخرج بعريًا عن الشاه يف اخلمس؛  )) 
 (11 ). 

  

 

 . 202/ 1، وجممع األهنر يف شرح ملتقى األهنر 34/ 2راجع: بدائع الصنائع    ( 1) 
 . 261/ 1، وبداية اجملتهد 137/ 3راجع: الذخرية   ( 2) 
، والتمهيـــد يف ختريج الفروع على  236/ 1، والبحر احمليط 38/ 2، واألشـــــــــــــــبـــاه والنظـــائر البن الوكيـــل 403/ 1راجع: اجملموع   ( 3) 

 . 91األصول: 
 . 91، والتمهيد يف ختريج الفروع على األصول لإلسنوي: 403/ 5، واجملموع  370/ 1راجع: مغين احملتاج   ( 4) 
، وقد نقل عنه ابن اللح ام أنه يرى الكل فرًضا؛ فقال: )) إذا أخرج يف الزكاة شيًئا أغلى من الواجب؛  327/ 1راجع: التمهيد   ( 5) 

، وهذا خمالف ملا أورده  106فرض((، انظر: القواعد والفوائد األصـــولية:  فهل كله فرض، أو بعضـــه تطوع؟ قال أبو اخلطاب: كل ه  
أبو اخلط اب يف التمهيد؛ حيث قال: )) كما أن الدينار عن أربعني دينارًا يســــقط فرض زكاهتا، فلو زاد عن الدينار كان تطوًعا((،  

 . 327/ 1انظر: التمهيد 
 . 210/ 3راجع: الواضح    ( 6) 
 . 104ونسبه ابن اللح ام إىل أيب يعلى، راجع: القواعد والفوائد األصولية:  ،  28،  18/ 4راجع: املغين    ( 7) 
 . 106راجع: القواعد والفوائد األصولية:    ( 8) 
 . 261/ 1راجع: بداية اجملتهد   ( 9) 
 . 403/ 1راجع: اجملموع   ( 10) 
 . 38/ 2، واألشباه والنظائر البن الوكيل 236/ 1راجع: البحر احمليط   ( 11) 
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الثالثة واحدة  :( 1) املسألة  دفعة  رأسه كله  مسح  قدر  إذا  منه  الفرض  إن  وقلنا:   ، 
القائلني أبن الزايدة على الواجب هذا القدر، والزائد نفل على مذهب    ، فالواجب هو ( 2)  الناصية 

 نفل.

الوجه األصح  و ،  ( 4)  ـ رمحه هللا ـ   مالك اإلمام  لبعض أصحاب  وقول    ،( 3)   احلنفية  قولوهو  
 ورواية عند احلنابلة،  ( 6)   هـ[ 911]ت والسيوطي   ( 5)   هـ[ 676]ت النووياإلمام    كما قالعند الشافعية  

 . ( 8)  االسم، فبقي الباقي سجن ةألنه مسح القدر الذي يقع عليه ؛ ( 7) 

 ـ رمحه هللا ـ  مالك اإلمام  املشهور من مذهب وهو، فالكل واجب، اآلخرا على املذهب أم
ه[ وقال: ))الكل واجب؛ إذ ليس بعض  710اختاره ابن الرفعة]ت   ،( 10)   وجه  عند الشافعيةو   ، ( 9) 

الكل واجًبا(( وعلى هذا يكون حكمه حكم  ،  ( 12)   رواية عند احلنابلة، وهو  ( 11)   أوىل؛ فكان 

 

، األشـــــــــباه والنظائر البن  479/ 1، وإحتاف ذوي البصـــــــــائر 237/ 1، والبحر احمليط 106راجع: القواعد والفوائد األصـــــــــولية:    ( 1) 
 . 37/ 2الوكيل 

، وفتح القـدير 12/ 1منهم من حـدَّ القـدر اجملزئ ابلثلـث، ومنهم من حـدَّه ابلثلثني، ومنهم من حـدَّه ابلربع، راجع بـدايـة اجملتهـد   ( 2) 
 . 17/ 1البن اهلمام  

 . 17/ 1، وفتح القدير 4/ 1راجع: بدائع الصنائع   ( 3) 
 . 259/ 1، والذخرية 12/ 1راجع: بداية اجملتهد   ( 4) 
 . 403/ 1راجع: اجملموع   ( 5) 
 . 533راجع: األشباه والنظائر:   ( 6) 
 . 44/ 1، واإلقناع لطالب االنتفاع 106، والقواعد والفوائد األصولية:  177/ 1راجع: املغين    ( 7) 
 . 177/ 1، واملغين 4/ 1، وبدائع الصنائع 259/ 1والذخرية   ، 403/ 1راجع: اجملموع   ( 8) 
 . 79/ 1، وأسهل املدارك 41/ 1، والتلقني يف الفقه املالكي 12/ 1، وبداية اجملتهد 259/ 1راجع: الذخرية   ( 9) 
، 533، واألشـــباه والنظائر للســـيوطي: 37/ 2، واألشـــباه والنظائر البن الوكيل 237/ 1، والبحر احمليط 403/ 1راجع: اجملموع   ( 10) 

 . 91تمهيد يف ختريج الفروع على األصول لإلسنوي:  وال 
النووي: )) َث قال مجاعة من أصــــــــحابنا: الوجهان فيمن مســــــــح دفعة واحدة، أما    اإلمام   ، وقال 236/ 1انظر: البحر احمليط   ( 11) 

ــنة  قطًعا، واألكثرون أطلقوا الوجهني ومل يفرقوا((، انظر  ــح متعاقًبا كما هو الغالب؛ فما ســــوى األول ســ ، 403/ 1: اجملموع من مســ
 . 37/ 2وراجع: األشباه والنظائر البن الوكيل  

 . 44/ 1، واإلقناع لطالب االنتفاع 176/ 1راجع: املغين    ( 12) 
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 .( 1)  خصلة فعلها حكم أبهنا الواجب  خصال كف ارة اليمني؛ فأيُّ 

وقال بعض الشافعية: الوجهان فيمن مسح دفعة واحدة، أما من مسح متعاقًبا، كما هو  
يفرقوا  سنة    فإن ما سوى اجلزء األولالغالب   الوجهني ومل  ، وصححه قطًعا، واألكثرون أطلقوا 

 .( 2) هـ[ 794]ت:والزركشي  هـ[676]ت النووياإلمام 

، فإن الزايدة  حلظة من النصف الثاين زاد يف مبيت ليلة مزدلفة الواجبة  إذا    املسألة الرابعة:
،  ( 3)   قول اجلمهور، وهو  انفلة؛ بناء على املذهب األول، وهو أن الزايدة على الواجب مندوبة

 . ( 4) األظهر عند الشافعية و 

 .( 5)  عند الشافعية الكل واجب، وهو وجه  ، فاآلخرأما على املذهب 

وقف بعرفات زايدة على القدر الواجب، فالزايدة نفل بناء على املذهب األول؛ ومثله: لو  
 فإن الزايدة على الواجب مندوبة. 

 ، فالكل واجب.اآلخرأما على املذهب 

زاد يف مبيت ليايل مىن على معظمها، فإن الزايدة نفل بناء على لو  ويقال مثل ذلك فيما  
 الواجب مندوبة. و: أن الزايدة على املذهب األول؛ وه

 

 . 37/ 2، واألشباه والنظائر البن الوكيل 237/ 1، والبحر احمليط 403/ 1راجع: اجملموع   ( 1) 
،  533، واألشــــباه والنظائر للســــيوطي:  37/ 2، واألشــــباه والنظائر البن الوكيل 237/ 1، والبحر احمليط 403/ 1راجع: اجملموع   ( 2) 

 ألول، ومل يبني  العلة !. والزركشي هنا مع موافقته للنووي يف تصحيحه للقول الثاين، إال أنه قو ى ا 
، وإحتاف  284/ 5، واملغين  91، وختريج الفروع على األصـول لإلسـنوي: 499/ 1، ومغين احملتاج  350/ 1راجع: بداية اجملتهد   ( 3) 

 . 479/ 1ذوي البصائر 
 . 91، وختريج الفروع على األصول لإلسنوي:  499/ 1، ومغين احملتاج  135/ 8راجع: اجملموع    ( 4) 
 . 499/ 1تاج  راجع: مغين احمل   ( 5) 
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 . ( 1)  فالكل واجب ،اآلخرأما على املذهب  

فإن ثواب الواجب  ؛  زَيدة الثواب يف فعل ما زاد على فعل الواجب  :امسةاملسألة اخل
 إِّيَلَّ   تـََقرَّبَ   َوَمالقوله صلى هللا عليه وسلم حكاية عن هللا تعاىل: )  ؛( 2)   النفل أعظم من ثواب  

ءٍ  َعب دِّي  . ( 3)  (َعَلي هِّ  اف رَتَض تج  ممَِّّا  إِّيَلَّ  َأَحبَّ  بَِّشي 

فهل كله واجب،  ،  ( 4)   وقلنا ابإلجزاء،  لو أد ى عن مخس من ا بل بعريًا   :دسةاملسألة السا
  ( 5)  أو خسه الواجب؟

 ؟ زئ عن عشرين بعريًا أيًضا أو ال: هل جيويبىن عليهما

 وجيزئ عن عشرين بعريًا. ه الواجب، والباقي نفل، خس فعلى املذهب األول 

قول  خمر ج هو  ، و ( 8)   الشافعيةوجه  عند  ، و ( 7)   عند املالكية  وقول  ،  ( 6)   وإىل هذا ذهب احلنفية
 .( 9)  عند احلنابلة

 

 . 479/ 1، وإحتاف ذوي البصائر  499/ 1، ومغين احملتاج 91راجع: ختريج الفروع على األصول لإلسنوي:    ( 1) 
، واإلهبـــاج يف شـــــــــــــــرح  92، وختريج الفروع على األصـــــــــــــــول لإلســـــــــــــــنوي :  237/ 1، والبحر احمليط  403/ 1راجع: اجملموع    ( 2) 

 . 104واعد والفوائد األصولية:  ، والق 533، واألشباه والنظائر للسيوطي:  117/ 1املنهاج 
 . 348/ 11(،  6502رواه البخاري يف صحيحه، يف كتاب الرقاق، ابب التواضع، )   ( 3) 
 . 15/ 4القول بعدم اإلجزاء قول احلنابلة، قال ابن قدامة:))فإن أخرج عن الشاة بعريًامل جيزئه((، انظر:املغين   ( 4) 
، وختريج الفروع على األصـــــــــول  403/ 1، واجملموع 117/ 1ج شـــــــــرح املنهاج ، واإلهبا 105راجع: القواعد والفوائد األصـــــــــولية:    ( 5) 

 . 533، واألشباه والنظائر للسيوطي:  236/ 1، والبحر احمليط 90لإلسنوي:  
 . 34/ 2، وبدائع الصنائع 190/ 2راجع: فتح القدير   ( 6) 
 . 118/ 3راجع: الذخرية    ( 7) 
 . 396/ 5راجع: اجملموع   ( 8) 
 . 105، والقواعد والفوائد األصولية:  15/ 4راجع: املغين   ( 9) 
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على أن كل  ألن البعري جيزئ عن خس وعشرين، فدل   : ))هـ[676]ت   النووي اإلمام  قال  
 .( 1)  ((س منه عن خسة أبعرةخج 

 .( 2) منهاإال أربعة  ال جيزئ عن عشرين بعريًاو ، فرض: الكل املذهب اآلخروعلى 

هما  أصح  ))أبنه    هـ[676]ت النووياإلمام  قال    ؛وإىل هذا ذهب الشافعية يف أحد الوجهني
 . ( 4) ، وهو وجه  عند احلنابلة( 3)ابتفاق األصحاب(( 

أخرج وقع واجًبا،  ألنه خمري  بني البعري والشاة، فأيهما  : ))هـ[676]ت نوويالاإلمام  قال  
هما فعل وقع واجًبا، قال أصحابنا: وألنه لو كان  كمن لبس اخلف يتخري بني املسح والغسل، وأي
س بعري، و   . ( 5)  ((قد اتفق األصحاب على أنه ال جيزئالواجب اخلجمس فقط جلاز إخراج خج

بعريًا عن خس من اإلبل، َث ثبت له الرجوع هلالك النصاب أو أنه لو أخرج    وينبين عليه:
الستغناء الفقري أو غري ذلك من أسباب الرجوع؛ فإن قلنا: اجلميع واجب، رجع يف مجيعه، وإال  

 . ( 6)  ففي اخلجمجس فقط؛ ألن التطوع ال رجوع فيه

لزكاة، أو الصدقة يع ا: النية، فإن جعلنا اجلميع فرًضا، فالبد أن ينوي اجلم يبىن عليه أيًضاو 
 .( 7) ، كفاه االقتصار عليه يف النيةفقط سمج املفروضة، وإن قلنا: الواجب اخلج 

 

 . 396/ 5انظر: اجملموع   ( 1) 
 . 105، والقواعد والفوائد األصولية:  396/ 5راجع: اجملموع    ( 2) 
أصحهما: أن الفرض منه ما يقع عليه االسم والباقي سن ة ((  اإلمام النووي: )) ، ويف موضع سابق قال  396/ 5راجع: اجملموع   ( 3) 

1 /403 . 
 . 105راجع: القواعد والفوائد األصولية:   ( 4) 
 . 396/ 5راجع: اجملموع   ( 5) 
ــنوي:  397/ 5راجع: اجملموع   ( 6)  ــول لإلســــ ــرح املنهاج 92، وختريج الفروع على األصــــ ، والقواعد والفوائد  118/ 1، واإلهباج يف شــــ

 . 105األصولية:  
،  533، واألشـــباه والنظائر للســـيوطي: 118/ 1شـــرح املنهاج ، واإلهباج يف  93راجع: ختريج الفروع على األصـــول لإلســـنوي:   ( 7) 

 . 106والقواعد والفوائد األصولية:  
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هل   يف الركوع بعد فوات قدر ا جزاء منه،  ا ماةا   املأموةُ   إذا أدرك   :لسابعةاملسألة ا
 ( 1)  أو ال؟ للركعةكون مدرًكا ي

يكون مدرًكا للركعة، لكن جيب ال    خالف أنه   الشافعية إىل أنه الاملالكية و احلنفية و ذهب  
سب له عليه متابعة اإلمام  . ( 2)  ؛ ألنه مبجر د اإلحرام لزمه إمتامهافيما أدرك وإن مل حيج

هذا القدر اجملزئ فقال: ))أن تبلغ   هـ [741هـ[ وابن جزي]ت  676]ت وقد أوضح النووي
 . ( 3) راحتاه ركبتيه قبل أن يرفع اإلمام عن حد الركوع اجملزئ((

سبقت اإلشارة إىل هذه املسألة يف سياق االستدالل للمذهب القائل أبن الزايدة على وقد  
وبي نتج  واجبة،  أ  الواجب  القاضي  أمحد    هـ[458]تيعلى  ابأن  اإلمام  ظاهر كالم   جعله 

ـ رمحه هللا ـ ألنه استحبَّ لإلمام أن ينتظر املأموم املسبوق ابلركوع ما مل يشق على هـ[  241]ت 
املأمومني، فلوال أن إطالة اإلمام يف الركوع يكون مجيعه واجًبا مل يصح إدراك الركعة معه؛ ألنه  

 يفضي إىل أن يكون املفرتض مقتداًي ابملتنف ِّل.

: أن الزايدة على الواجب واجبة ملا صح ت  نه لو مل يكن اجلميع واجًبا ـ أي معىن ذلك: أو 
أوله واجب،   الركوع وهو  املسبوق مع اإلمام حينما أطال اإلمام  اليت أدرك آخرها  الركعة  تلك 

مبتنف ِّل  ؛ لعدم صحة اقتداء مفرتض ـ وهو املسبوق ـ  وآخره نفل؛ بناء على القول أبن الزايدة نفل
 .  ( 4)  وهو اإلمام يف آخر الركعة، بناء على مذهبكم

 

،  93، وختريج الفروع على األصــــــــــول لإلســــــــــنوي:  207/ 3، والواضــــــــــح  327/ 1، والتمهيد  411/ 2راجع: العدة أليب يعلى    ( 1) 
 . 106، والقواعد والفوائد األصولية:  118/ 1واإلهباج يف شرح املنهاج 

، 216/ 4، واجملموع 256/ 1، وأســـــــــــــهل املدارك 479/ 1النووي وابن اهلمام، راجع: فتح القدير اإلمام  االتفاق على هذا نقل    ( 2) 
واختلفوا يف إدارك فضـــل اجلماعة؛ فبعضـــهم قال:إنه يدركها إبدراك الركعة الكاملة بســـجدتيها، وبعضـــهم قال: يدركها إبدراك جزء  

 . 256/ 1ء قبل سالم اإلمام. راجع: أسهل املدارك من الركعة ذاهتا، وبعضهم قال: يدركها جبز 
 . 50، وراجع: القوانني الفقهية البن جزي:  215/ 4انظر: اجملموع   ( 3) 
من هذا  31، وراجع: ص 480/ 1، وإحتاف ذوي البصــــــائر 997/ 2، والتحبري شــــــرح التحرير 411/ 2راجع: العدة أليب يعلى    ( 4) 
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هناشيخَ   هـ[512]ت   عقيل  ابنج تعق ب  تقدَّم  وقد   صاحب  ،  ( 1)   ه  ذلك  على   وأيَّده 
   .( 2)  املسوَّدة

 من وجهني: على هذا التخريجـ ه شيخَ  هـ[510]تغل ط أبو اخلطاب كما 

يف  ـ على حد ما اخرتمت ـ  نع أن يقتدي مبن هو متنف ِّل  ض ميج رَتِّ ألن املف  ف  األول:الوجه  أما  
مجيع صالته، فأمَّا إذا أدرك معه ما هو سجنَّة يف الصالة فال يكون قد اقتدى مبتنف ِّل عند اجلميع،  
وهلذا لو أدركه يف حال االفتتاح واالستعاذة وقراءة السورة يكون قد أدركه وهو متطو ِّع، َث ال يقول 

  اقتداؤه به. أحد : إنه ال يصحُّ 

أمحد   اإلمام  عنصحة اقتداء املفرتض ابملتنف ِّل، و فإن العلماء اختلفوا يف    اآلخر:الوجه  وأم ا  
قوله   هـ[458]ت القاضي أبو يعلى، فكيف حيمل  ( 3)   روايتان  ذلك يف  ـ    رمحه هللا ـ  هـ[  241]ت 

 . ( 4)  غري دليل!يف هذه الرواية على إحدامها دون األخرى، ويستنبط له مذهًبا من ذلك من 

 هذه الرواية.  القول بوجوب الزايدة منوهبذا يتبني  عدم وجاهة ختريج القاضي أيب يعلى 

  ،بعها أو من وجب عليه شاةا أوصى ببدنة من وجب عليه سُ إذأنه  :( 5)  لثامنةااملسألة 
أوصى ابلعتق  ب من الثلث، وإن جعلناه واجًبا، فيكون كما لو  سِّ إن قلنا: إن الزائد يكون نفالً حج 

ة   ؟ب من رأس املال، أو من الثلثسَ هل حتج  ؛يف كفارة خمري 

  

 

 البحث. 
 من هذا البحث.   31، وراجع:ص 207/ 3راجع: الواضح   ( 1) 
 . 58راجع: املسودة:   ( 2) 
 ، وقد صحح ابن قدامة رواية الصحة. 67/ 3راجع هاتني الروايتني يف املغين    ( 3) 
 . 480/ 1، وإحتاف ذوي البصائر 106، والقواعد والفوائد األصولية: 58، واملسودة :  327/ 1: التمهيد راجع   ( 4) 
 . 106، والقواعد والفوائد األصولية: 533، واألشباه والنظائر للسيوطي:  93راجع: ختريج الفروع على األصول لإلسنوي:    ( 5) 
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 حلنابلة: للشافعية واجهان و للمسألة 

، وهذا الوجه  من خصال الكف ارةأن اجلميع واجب؛ كما لو اختار األعلى    الوجه األول:
والقاعدة يف الواجبات أهنا خترج  ، وأنه إذا اختار األعلى يكون واجًبا،  جعل خصال الكف ارة أصالً 

 .  من رأس املال، من دون تفريق بيت واجب خمريَّ وواجب معنيَّ

 . ؛ ألنه غري متحت ِّم، وحتصل الرباءة بدونهأهنا حتسب من الثلث الوجه اآلخر:

 ويف ذلك قوالن:

 به، عجدِّل إىل اإلطعام.  تعترب مجيع قيمته من الثلث، فإن مل يف أحدمها:

أن املعترب من الثلث ما بني ـ    هـ[676]ت النووياإلمام  وهو أقيسهما ـ كما قال    واآلخر:
 .( 1) القيمتني؛ ألن أقلَّ القيمتني الزم حمالة

 على مسألة الكفَّارة أو ال؟ ختريج هذه املسألة واختلف أصحاب التخريج يف صحة

:  السيوطي  قالفإىل خترجيها عليها،    هـ[ 911]ت والسيوطيهـ[  772فذهب اإلسنوي]ت 
إن جعلناه نفالً حسب منهما، أو فرًضا اُته خترجيه على اخلالف فيما إذا أوصى ابلعتق يف  ))

ة  .( 2) ((الكف ارة املخريَّ

 

، والقواعد والفوائد  93ريج الفروع على األصــول لإلســنوي: ، وخت 436/ 15، وتكملة اجملموع 201/ 6راجع: روضــة الطالبني   ( 1) 
، والزايدة على الواجب.   106،  68األصولية:   ؛ حيث أورد ابن اللح ام هذه املسألة يف موضعني: الواجب املخريَّ

 . 93، وراجع: ختريج الفروع على األصول:  533انظر: األشباه والنظائر:    ( 2) 
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الزائد يكون    : إنقلنا  إن : ))إىل عدم وجاهة ذلك، فقال  هـ[803]ت وذهب ابن اللحَّام
 يكون واجًبا، وال يتجه خترجيه على مسألة   :وكذا إذا قلناحيسب من الثلث،    نهال شك أ  ؛نفالً 
 .( 1)  ((ارةالكفَّ 

ارة أوصى مبا هو واجب  ألنه يف مسألة الكفَّ   ؛أوىل  هـ[803]ت م وما ذهب إليه ابن اللحَّا
 .أعلم، وهللا ( 2)  عليه، ويف مسألتنا هذه أوصى مبا ليس بواجب

ال أو  ؛  لو زاد يف الكفَّارة على املقدار الواجب  :تاسعةاملسألة  فهل يكون ما زاد نفالً 
 واجًبا؟ 

فقال:   هـ[676]ت ا جزم به اإلمام النوويوهو م، ذهب األول: تكون الزايدة نفالً فعلى امل
 . ( 3)(( دة على قدر الكفَّارة تقع تطوًعاالزاي))

 . يف هذا الفرع ، ومل أجد أحًدا قال بهفالكل يقع واجًباوأما على املذهب اآلخر: 

وبعد عرض هذه اآلاثر الفقهية املرتتبة على هذه املسألة األصولية تبني  يل أن بعض العلماء  
ـ رمحه هللا ـ؛ وقد تعجَّب   هـ[676]ت اختلفت ترجيحاهتم وتصحيحاهتم، ومن ذلك اإلمام النووي

النووي يف ذلك اختالفًا عجيًبا،  اإلمام  فقال: وقد اختلف كالم    هـ[772]ت من ذلك اإلسنوي
يف الكتاب  ، و ( 4)أن اجلميع يقع واجًبا  كتاب روضة الطالبنيفصحَّح يف ابب صفة الصالة من  

 

 . 107انظر: القواعد والفوائد األصولية:    ( 1) 
 راجع: املرجع السابق .   ( 2) 
، ونسـب اإلسـنوي اجلزم بذلك  91، وراجع: التمهيد يف ختريج الفروع على األصـول لإلسـنوي:  295/ 3انظر: روضـة الطالبني   ( 3) 

النووي، ومل يـذكر إال قوالً واحـًدا، وهو مـا يتفق مع كالم احلنفيـة واملـالكيـة واحلنـابلـة يف احلكم بنـدب أو إجزاء مـا زاد  إىل الرافعي و 
، واملغين  28/ 2، وأســـــــــــــــهل املدارك 418/ 1، وبداية اجملتهد  80/ 5على القدر اجملزئ من الكســـــــــــــــوة واإلطعام، راجع: فتح القدير  

13 /516 . 
 . 342/ 1انظر: روضة الطالبني   ( 4) 
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 يف يف شرح املهذَّب    ، وصحَّح( 1) أن الزائد يقع نفالً   الزايدة على قدر الكفَّارةصحَّح يف  نفسه  
صح ح ـ يف الكتاب نفسه  بينما  مسح مجيع الرأس أن الفرض منه ما يقع عليه االسم والباقي سجنَّة،  

 . ( 2) !  ذلك اتفاق األصحاب على    ونقل  يقع فرًضا،ما إذا أخرج البعري عن خس من اإلبل أنه  فيـ  

اب  وقد خيتلف األصح يف هذه  هبذا االختالف فقال: ))  هـ[716]ت ن الوكيلكما صر ح 
 .( 3)  ((ئلاملسا

خالفهم يف كون   إىلمنشأ هذا االختالف يف التصحيح    هـ[794]ت:وقد أرجع الزركشي 
األمر يتناول تلك الزايدة أوال يتناوهلا، وهل األمر يقتضي أدىن ما يتناوله االسم أو كل ما يتناوله؟  

وهذا ما كشف عنه  ،  ( 4)  ؛ رأى الزايدة واجبةفمن قال ابألول؛ رأى الزايدة نفاًل، ومن قال ابآلخر
 وهللا أعلم.هذا البحث، 

 

 

  

 

 . 295/ 3راجع: روضة الطالبني   ( 1) 
 . 91، والتمهيد يف ختريج الفروع على األصول:  396/ 5راجع: اجملموع    ( 2) 
 . 236/ 1، وراجع إشارة الزركشي إىل هذا االختالف يف البحر احمليط 38/ 2انظر: األشباه والنظائر   ( 3) 
 . 236/ 1راجع: البحر احمليط   ( 4) 
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 اخلامتة 

 البحث، أستطيع أن أوجز نتائجه يف النقاط اآلتية: يف ختام هذا 

بِّ إن ملسألة )-1 الَواجِّ رِّ اجملجز ئِّ مَِّن  الَقد  ( أمهية كربى؛ وذلك لتعلقها حبكميني  الز ِّاَيَدة َعَلى 
تكليفيني؛ ومها: الواجب واملندوب، وألن هلا من اآلاثر الفرعية ما يتعلق ابلفروض العينية، وأركان  

من داعية ختصيصها ابلبحث والتأمل، وحماولة اخللوص فيها إىل رأي يراه الباحث  اإلسالم، مما زاد  
  أقرب إىل الصواب.

ما ذجمَّ اتركه شرًعا قصًدا  َف به الواجب اصطالًحا أنه: ))إن أسلم تعريف ميكن أن يجعرَّ -2
 مطلًقا((. 

مأمور  شرًعا ال يلحق )) حكمه وحقيقته، ابلقول أبنه:  ميكن أن يـجَعرَّف املندوب تعريًفا يبني ِّ -3
 برتكه ذم  من حيث تركه من غري حاجة إىل بدل((. 

يقسَّم الواجب ابلنظر إىل تقدير الواجب وحتديده من الشارع وعدم حتديده إىل قسمني: -4
، وواجب غري حمدد؛ وهو الذي مل يقد ِّره الشارع  هو ما كان مقدَّرًا مبقداٍر معنيواجب حمدد؛ و 

 بقدر معني.

: الزايدة على أقل ما يطلق عليه اسم الواجب فيما ال يتقدَّر  بد ابلزايدة على الواجاملقصو -5
 مبعني. 

اتفق العلماء على أن الزايدة على الواجب إن متيز ت فهي ندب، واختلفوا يف الزايدة    -6
على الواجب فيما لو مل تتميز وجاءت متعاقبة؛ كالطمأنينة والقيام، فهل يـجَعدُّ الزائد على القدر 

حماًل  اجملزئ من الواجب واجًبا أو نداًب؟ أما ما كان غري متمي ز وجاء دفعة واحدة فمنهم من جعله  
للخالف، ومنهم من قال: إن وقع دفعة واحدة فيتخر ج على القاعدة، وإن كان مرتتًبا فالزائد نفل  
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الكل،   بفعل  إال  ميكن  ومل  األصل،  على  االقتصار  أمكن  إذا  فيما  واختلفوا كذلك  إال،  ليس 
ريج فبعضهم جزم جبعل الكل واجب قطًعا؛ ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب، من غري خت

 وبعضهم جعله حمالً للخالف. ، على اخلالف

ـ اختلف األصوليون يف حكم الزايدة على أقل الواجب يف الواجب غري احملدد، هل هي:  7
واجبة أو مندوبة؟ على قولني: القول األول: أن هذه الزايدة مندوبة والواجب ينطبق على أدىن 

ب هذا القول إىل معظم العلما ء، واألئمة األربعة، واستدلوا أبربعة أدلة،  ما يتناوله االسم، ونجسِّ
احلسن  أبو  ذهب:  القول  هذا  وإىل  واجبة،  الواجب  على  الزايدة  أن  الثاين:  والقول 

 ، وبعض الشافعية، وبعض احلنابلة، واستدلوا بثالثة أدلة. هـ[340]ت الكرخي

علم ـ أن القول  بعد عرض قويل األصوليني يف هذه املسألة وأدلة كل قول، تبني  يل ـ وهللا أ-8
الراجح هو أن الزايدة على الواجب مندوبة، والواجب ينطبق على أدىن ما يتناوله االسم، وذلك 

 لثالثة أمور أوردهتا يف صلب البحث.

اختلف األصوليون من املتقدمني واملعاصرين يف نوع اخلالف هنا: هل هو لفظي أو معنوي؟  -9
 تسع ب عليه آاثر فقهية تكليفية، أوردت منها  والصحيح أنه خالف معنوي، وله مثرات وترتت

 مسائل. 

اختلف الرتجيح والتصحيح يف اآلاثر الفقهية املرتتبة على هذه املسألة األصولية، ومنشأ  -10
هذا االختالف يف التصحيح هو خالفهم يف كون األمر يتناول تلك الزايدة أوال يتناوهلا، وهل  

كل ما يتناوله؟ فمن قال ابألول؛ رأى الزايدة نفاًل، ومن األمر يقتضي أدىن ما يتناوله االسم أو  
 قال ابآلخر؛ رأى الزايدة واجبة. 

 وهللا أعلم، وصلى هللا على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم.
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)ت الرايض،  885احلنبلي،  الرشد،  مكتبة  اجلربين،  عبدهللا  بن  د/عبدالرمحن  وحتقيق  دراسة  ه(، 

 م.2000هـ ـ 1421الطبعة األوىل،  

ام اإلسكندري، دار احلنفية والشافعية البن اهلم، اجلامع بني اصطالحي  التحرير مع تيسري التحرير -20
، بريوت، لبنان. الكتب العلمية

هـ(، مكتبة املنار، 774القرآن العظيم، أليب الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي، )ت  تفسري  -21
م. 19990هـ، 1410الطبعة األوىل،  

هـ(، قدم له وحققه  403ين، )تالتقريب واإلرشاد الصغري، للقاضي أيب بكر حممد بن الطيب الباقال-22
هـ. 1993هـ ـ 1413وعلَّق عليه د/عبداحلميد بن علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

عبدالرمحن -23 الدين  زين  احلافظ  لإلمام  الفوائد،  وحترير  القواعد  احلنبلي    تقرير  رجب  بن  أمحد  بن 
هـ(، وآبخره فهرست كتاب تقرير القواعد وحترير الفوائد جلالل الدين أيب الفرج  795هـ ـ 736)ت

نصر الدين البغدادي، ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديث وآاثره أبو عبيدة مشهور  
م. 1998ه ـ  1419الطبعة األوىل، بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، 

التلقني يف الفقه املالكي، للقاضي أيب حممد عبدالوهاب البغدادي املالكي، حتقيق: حممد اثلث سعيد  -24
م.1995هـ ـ 1415الغاين، الناشر: املكتبة التجارية، مكة املكرمة،  
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هـ(    510ـ    432التمهيد يف أصول الفقه، حملفوظ بن أمحد أبو اخلطاب الكلوذاين احلنبلي، )ت:  -25
لدكتور: حممد بن علي بن إبراهيم، والدكتور: مفيد حممد أبو عمشة، مركز البحث  دراسة وحتقيق ا 

األوىل،   الطبعة  املدين،  دار  القرى،  أم  جبامعة  اإلسالمي  الرتاث  وإحياء  ـ  1406العلمي  هـ 
 م.  1985

هـ(، 772)ت:، جلمال الدين أيب حممد بن احلسن اإلسنوي،  التمهيد يف ختريج الفروع على األصول -26
 ( الرابعة،  الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  هيتو،  حسن  حممد  الدكتور:  عليه  وعلق  ـ  1407حققه  هـ 

 م(. 1987

 حرف اجليم

،  هـ (  310ت  ، أليب جعفر حممد بن جرير، )يل القرآن املعروف بتفسري الطربيجامع البيان يف أتو -27
 . م1992هـ ،  1412دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل، 

 حرف احلاء

البناين   -28   مجع اجلوامع هـ( على منت    864)ت:  الل احملليسعلى شرح اجلهـ(  1198)ت:حاشية 
  1326)ت:الشربيين  عبد الرمحن  تقرير  (، ومعه  771لتاج الدين عبد الوهاب بن السبكي )ت:

الباز، عباس أمحد الباز، مكة  هـ(، ضبط نصه وخر ج آايته: حممد عبد القادر شاهني، مكتبة دار  
 م. 1998هـ ـ 1418املكرمة، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، الطبعة األوىل، 

 حرف الراء

يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، ملوفق الدين عبد هللا بن أمحد بن    روضة الناظر -29
هـ(، قدم له وحققه وعلق عليه: الدكتور: عبد الكرمي بن  620ـ  541)  حممد بن قدامة املقدسي 

 م.  1993هـ ـ 1413علي بن حممد النملة، مكتبة الرشد ابلرايض، الطبعة األوىل، 

ققني حممد أمني الشهري اببن عابدين على الدر املختار شرح تنوير األبصار يف  رد احملتار، خلامتة احمل-30
 م.1966هـ،  1386فقه مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمان، دار الفكر، الطبعة الثانية، 
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الطبعة    ،وعمدة املفتني: لإلمام النووي، إشراف: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي  روضة الطالبني -31
 . م1985هـ ـ  1405الثانية، 

 حرف الشني

يف اختصار احملصول يف األصول، لشهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس    شرح تنقيح الفصول -32
 القرايف، حققه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية ابلقاهرة.

، املسمى مبختصر التحرير، أو املخترب املبتكر شرح املختصر يف أصول الفقه، شرح الكوكب املنري  -33
هـ (،  972لي الفتوحي احلنبلي املعروف اببن النجار، ) ت  حملمد بن أمحد بن عبد العزيز بن ع

اإلسالمي   الرتاث  وإحياء  البحوث  مركز  محاد،  نزيه  والدكتور:  الزحيلي،  حممد  الدكتور:  حتقيق 
 .  هـ1413م القرى، الطبعة الثانية، جبامعة أ

د تركي، دار  ، أليب إسحاق إبراهيم الشريازي، حققه وقدم له ووضع فهارسه: عبد اجمليشرح اللمع -34
 م.  1988هـ ـ  1408الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

الروضة-35 خمتصر  الطويف]ت شرح  القوي  عبد  بن  سليمان  الربيع  أيب  الدين  لنجم  حتقيق  716،  هـ[، 
 .  م1990هـ ـ  1410، الطبعة األوىل، الدكتور: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة

 حرف الصاد 

حجر  صحيح   -36 البن  الباري  فتح  مع  املطبوع  البخاري،  إمساعيل  بن  حممد  هللا  عبد  أيب  اإلمام 
العسقالين، قام على حتقيقه وإخراجه وترقيمه ومراجعته: عبد العزيز ابن عبد هللا بن ابز، حمب  
الدين اخلطيب، حممد فؤاد عبد الباقي، قصي حمب الدين اخلطيب، دار مطبعة السلفية ابلقاهرة،  

 هـ. 1400الثانية،   الطبعة 

صحيح مسلم بشرح النووي، نسخة مقابلة على نسختني موافق للمعجم املفهرس أللفاظ احلديث،  -37
هـ  1424إبشراف: حسن عبَّاس قطب، دار عامل الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،  

 م. 2003ـ 

 حرف العني
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هـ(،  458ـ    380يف أصول الفقه، أليب يعلى حممد بن احلسني الفراء البغدادي احلنبلي، )  العدة  -38
هـ ـ  1410حققه وعلق عليه وخرج نصه الدكتور: أمحد بن علي سري املباركي، الطبعة الثانية،  

 م.  1990

عابدين، عقود رسم املفيت، السيد حممد أمني الشهري اببن عابدين، املطبوعة مع جمموعة رسائل ابن   -39
 دار أحياء الرتاث العريب، بريوت ـ لبنان.

 حرف الفاء

هـ(  1250اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري، حملمد بن علي الشوكاين، )ت  فتح القدير  -40
 م.  1983هـ ـ 1403دار الفكر،  

، أتليف: اإلمام كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي َث السكندري املعروف اببن  فتح القدير-41
 نية.هـ، دار الفكر، الطبعة الثا681اهلمام احلنفي، املتوىف سنة 

،  العلمية، الطبعة الثانية ، لعبد العلي حممد بن نظام الدين األنصاري، دار الكتب  فواتح الرمحوت  -42
 بريوت ـ لبنان. 

 حرف القاف 

 ، جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آابدي، دار اجليل، بريوت.  القاموس احمليط-43

يف أصول الفقه، أتليف: اإلمام أيب املظفر منصور بن حممد ابن عبد اجلبار السمعاين    قواطع األدلة  -44
، الطبعة  هـ(، حتقيق الدكتور: عبد هللا بن حافظ ابن أمحد احلكمي489هـ ـ  426)  الشافعي،

 . م1998هـ ـ  1419األوىل، 

القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق هبا من األحكام الفرعية، أتليف: أيب احلسن عالء الدين ابن  -45
، دار الكتب العلمية، بريوتـ  لبنان. الطبعة األوىل،  اللحَّام، بتحقيق وتصحيح: حممد حامد الفقي

 م.1983هـ ـ 1403

ه(، دار القلم،  741الكلص الغرانطي، )ت  القوانني الفقهية، أليب القاسم حممد بن أمحد بن جزي  -46
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  بريوت ـ لبنان.

 حرف الكاف 

عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، لإلمام عالء الدين عبد العزيز ابن أمحد البخاري، كشف األسرار     -47
البغدادي، دار الكتاب العريب،  730املتوىف سنة   هـ، ضبط وتعليق وختريج: حممد املعتصم ابهلل 

 م.1991هـ ـ 1411األوىل،  الطبعة 

 حرف الالة   -48

هـ(، دار النفائس، الرايض، دار إحياء الرتاث  711ـ    630، لإلمام العالمة ابن منظور )لسان العرب -49
 م.  1997هـ ـ 1417العريب، مؤسسة التاريخ العريب، بريوت ـ لبنان، الطبعة الثانية، 

 حرف امليم

يف شرح ملتقى األحبر، أتليف: الفقيه احملقق عبد هللا بن الشيخ حممد ابن سليمان،    جممع األهنر  -50
املعروف بداماد أفندي، ومعه الشرح املسمى بدر التقى يف شرح امللتقى، مؤسسة التاريخ العريب،  

 ودرار إحياء الرتاث العريب، بريوت ـ لبنان.

 هـ(، دار الفكر.  676النووي )ت   شرح املهذب، أليب زكراي حميي الدين بن شرف اجملموع-51

هـ(،  606ـ    544يف علم أصول الفقه، لفخر الدين حممد بن عمر بن احلسني الرازي، )  احملصول -52
الثانية،   الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  العلواين،  فياض  الدكتور: طه جابر  وحتقيق  ـ  1412دراسة  هـ 

 م.  1992

حممد الغزايل، ومعه كتاب فواتح الرمحوت،  من علم األصول، لإلمام أيب حامد حممد بن   املستصفى-53
الطبعة   لبنان،  ـ  بريوت  العلمية،  الكتب  دار  األنصاري،  الدين  نظام  حممد  العلي  عبد  للعالمة 

 الثانية. 

كات عبد  يف أصول الفقه، تتابع على تصنيفه ثالثة من أئمة آل تيمية، جمد الدين أبو الرب   املسودة  -54
، شهاب الدين أبو احملاسن عبد احلليم ابن عبد السالم، شيخ اإلسالم  السالم بن عب هللا اخلضر
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، مجعها وبي ضها: شهاب الدين أبو العباس أمحد بن  ن أبو العباس أمحد بن عبد احلليمتقي الدي
هـ(، حقق أصوله وفصله وضبط شكله وعلق  745حممد بن عبد الغين احلراين الدمشقي )ت  

 ، بريوت.  ميد، الناشر: دار الكتاب العريبحواشيه: حممد حميي الدين عبد احل

املنري-55 ا   املصباح  للعالمة: أمحد بن حممد بن علي  الكبري،  املكتبة  يف غريب الشرح  املقرئ،  لفيومي 
 .م1996هـ ـ  1417،  العصرية، الطبعة األوىل

،  ، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكراي، دار اجليل، بريوت، الطبعة األوىلمعجم مقاييس اللغة -56
 هـ.  1991هـ ـ 1411

إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، شرح الشيخ حممد اخلطيب الشربيين على منت منهاج    مغين احملتاج-57
 الطالبني، لإلمام النووي، دار الفكر.  

الدمشقي   -58 اجلماعيلي  املقدسي  قدامة  بن  حممد  بن  أمحد  بن  عبد  حممد  أيب  الدين  ملوفق  املغين، 
عبد هللا ابن عبد احملسن الرتكي، والدكتور:    :هـ(، حتقيق الدكتور620ـ    541، )الصاحلي احلنبلي

 م. 1986هـ ـ  1406، عبد الفتاح حممد احللو، هجر للطباعة والنشر ابلقاهرة، الطبعة األوىل

 حرف النون

الرمحن    نفائس األصول -59 ابن عبد  إدريس  العباس أمحد بن  الدين أيب  يف شرح احملصول، لشهاب 
)ت   ابلقرايف،  املشهور  املصري  عبد  684الصنهاجي  أمحد  عادل  وتعليق:  وحتقيق  دراسة  هـ(، 

الثانية،  املوجود وعلي حممد معوض، وقرظه الدكتور: عبد الفتاح أبو سنة، مكتبة نزار الباز، الطبعة  
  م.1995هـ،  1416

السول -60 الشافعي،    هناية  اإلسنوي  احلسن  بن  الرحيم  عبد  الدين  جلمال  األصول،  منهاج  شرح   يف 
 هـ(، عامل الكتب.772)ت 

، حتقيق األرموي اهلندي  ، لصفي الدين حممد بن عبد الرحيم هناية الوصول يف دراية األصول-61
الدكتور: صاحل بن سليمان اليوسف، والدكتور: سعد بن سامل السويح، املكتبة التجارية مبكة  

 املكرمة.  
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 حرف الواو

الرشد   -62 مكتبة  النملة،  حممد  بن  علي  بن  د/عبدالكرمي  أتليف:  األصوليني،  عند  املوسَّع  الواجب 
 م. 1993ه ـ  1404ابلرايض، الطبعة األوىل،  

الوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي احلنبلي  الفقهالواضح يف أصول  -63  ، أتليف: أيب 
هـ(، حتقيق الدكتور: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف  513)

 م، مؤسسة الرسالة. 1999هـ، 1420والدعوة واإلرشاد، الطبعة األوىل 
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 الصفحة  املوضوع 
 5 امللخص العريب

 6 امللخص ا جنليزي
 8 املقدمة
 14 ، وفيه ثالثة مطالب:التعهيد

 تعريف الواجب يف اللغة واالصطالح.  املطلب األول:
 أواًل: تعريف الواجب يف اللغة.

15 

 17 اثنًيا: تعريف الواجب يف االصطالح. 
 تعريف املندوب يف اللغة واالصطالح.    املطلب الثاين: 

 أواًل: تعريف املندوب يف اللغة.
21 

 21 اثنًيا: تعريف املندوب يف االصطالح. 
تقسيم الواجب من حيث التحديد وعدمه، واملقصود ابلزايدة   املطلب الثالث:

 عليه. 
24 

، وفيه ثالثة مطالب:   املبحث األول: بِّ َن الَواجِّ رِّ اجملجز ئِّ مِّ  25 حكم الز ِّاَيَدة َعَلى الَقد 
 26 حترير حمل النزاع يف املسألة.   املطلب األول:
،    املطلب الثاين:  بِّ الَواجِّ َن  رِّ اجملجز ئِّ مِّ الَقد  الز ِّاَيَدة َعَلى  أقوال األصوليني يف حكم 

 ودليل كل قول، والرتجيح، وسبب الرتجيح )القول األول(. 
27 

 28 أدلة القول األول. 
 31 القول الثاين.

 32 أدلة القول الثاين.
 35 القول الثالث وأدلته.
 37 القول الرابع ودليله.  

 38 الرتجيح وأسبابه.
 40 أثر اخلالف يف املسألة على الفروع الفقهية. املبحث الثاين:
 40 إذا وجبت عليه شاة بنذر أو هدي، فذبح بدهلا بدنة. املسألة األوىل: 
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 42 إذا أخرج يف الزكاة شيًئا أعلى من الواجب. املسألة الثانية:
 44 إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة.  املسألة الثالثة:
 45 إذا زاد يف مبيت ليلة مزدلفة الواجبة حلظة من النصف الثاين.  املسألة الرابعة:
 45 زايدة الثواب يف فعل ما زاد على فعل الواجب. املسألة اخلامسة:
 46 لو أد ى عن خس من اإلبل بعريًا. املسألة السادسة:
إذا أدرك اإلمام يف الركوع بعد فوات قدر اإلجزاء منه، هل يكون   املسألة السابعة:

 مدرًكا للركعة أو ال؟ 
48 

 49 سجبعها أو من وجب عليه شاة.ا أوصى ببدنة من وجب عليه إذ املسألة الثامنة:
 51 لو زاد يف الكفَّارة على املقدار الواجب.  املسألة التاسعة:

 53 اخلامتة 
 55 ثبت املصادر واملراجع 
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 : مؤلفات صاحب الكتاب
 الرسائل العلعية:

 )رسالة ماجستري(. مقاصد املكلفني عند األصوليني -1

الشـامل يف شـرح أصـول الفقه لمماة فخر ا سـالة عل  البزدوي، أتليف: قواة الدين أيب حنيفة أمري كاتب   -2
ه(، اجلزء الســـابع، من ابب تقســـيم الســـنة يف حق 758ــــــــــــــ  685بن أمري ععر الععيد الفارايب ا تقاين )

 راه(.حىت آخر الشرط الثاين من شروط القياس دراسة وحتقيًقا( )رسالة دكتو   النب  

 األحباث العلعية املُحاكَّعة:

 ى.املقاصد الومهية وأثرها على الفتو  -3

 .جتديد االجتهاد يف الواقعة بعد تكرارها -4

 .خمالفات املستفيت وأثرها على الفتوى -5

 .حكم االستفتاء يف األحكاة الشرعية الععلية -6

 .خلو العصر من اجملتهد وآَثره األصولية -7

 .الععلية، حقيقتها وداللتها وأثرها يف األصول والفروعاألمساء الشرعية   -8

 .)هذا الكتاب( الزَيدة على القدر اجملزئ من الواجب عند األصوليني وآَثرها الفقهية -9

 .بلفظ ظاهره الععوة دراسة أتصيلية تطبيقية  داللة حكاية الصحايب فعل النب   -10

 .سقوط الواجب املؤقت بفوات وقته -11

 .ابلش ء هل يـُعادُّ أمًرا؟ دراسة أصولية تطبيقيةاألمر ابألمر  -12

  كتب أخرى: 

 علم مقاصد الشريعة ا سالمية، )كتاب تعليع (. -13

 .الفلبينية(  التاغالوغية  للغةابو ابللغة العربية، ) حدائق املعروف -14

 .(ابللغة ا جنليزية)حدائق الفضيلة   -15

 . بيبحينعا ابتل  احل -16

 .نبتة حب -17

 .حوارك مع زوجك  -18

 .فتور أسبابه ومظاهره وعالجهال  -19
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