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فعل عمالً أو تركاً أو تخيريا ً أو جمعاً بني الوجوه
املتع��ددة إذ يدخل الكل تح��ت ِخطاب اآليات

المقدمة

القرآنية أو الس��نة النبوية  ،ل��ذا فإن هذا الرثاء يف

رشيعتنا الغ��راء ميثل منهالً يس��تمد منه العلامء

الحم��د لل��ه امللي��ك الع�لام صاح��ب الفضل وطلب��ة العلم الفكر الذي يس�يرون به بني الناس
واإلنعام حمدا ً كثريا ً باقياً عىل الدوام ،وأشهد أن واملش��عل الذي يضيئ لهم ط��رق بيان األحكام

يس لنا األحكام متآسني برسول الله ﷺوصحابته الكرام والرعيل
ال إله إال الله وحده ال رشيك له رّ
وبني لنا فيها الحالل والحرام  ،وأشهد أن سيدنا األول من سلف أمتنا املجيدة.
محمدا ً عبده ورس��وله أن��ار ببعثته دياجري الظالم وقد اقتضت طبيع��ة البحث أن أجعله يف مقدمة
وه��دى به الن��اس إىل دين اإلس�لام  ،وعىل آله ومبحثني وخامت��ة ثم أهم املص��ادر واملراجع

وصحبه أهل الوفا واإلكرام وسلم تسليامً كثريا ً .الت��ي رجع��ت إليه��ا يف كتاب��ة البح��ث وع�لى
وبعد  ..لقد خص الله س��بحانه وتعاىل رشيعتنا النحو اآليت:
الغ��راء بأن جعله��ا صالحة لكل زم��ان ومكان ،املبحث األول  :بي��ان مفهوم التع��دد ومرشوعيته

متج��ددة يف أحكامها مس��ايرة لواق��ع البرشية  ،ومناهج الفقهاء فيه  ،وفيه ثالثة مطالب.

وقد اس��تمدت هذه الخصوصية م��ن كتاب الله املطلب األول  :مفهوم التعدد وبيان مرشوعيته.

وسنة نبينا محمد ﷺفاستطاعت أن تلبي املطلب الثاين  :الفرق ب�ين التعدد وبني (التكرار
الخالد ُ

حاجة اإلنس��ان وتوازن بني عبادته ومنافعه طيلة ــ التداخل ــ االندراج ــ التباين ــ التامثل)

حياته ،وموضوع بحثن��ا الذي يوضح تعدد فعل املطلب الثالث  :مناه��ج الفقه��اء يف العب��ادات

ذلك اإلنس��ان املكلف يف ب��اب العبادات خري املتعددة وجوهها من حيث النظر والعمل.

مثال ليرس هذه الرشيعة التي حافظت عىل فكره املبحث الثاين  :املس��ائل الفقهية التي تعدد فيها

وفعله التعبدي بأن فتح��ت أمامه األبواب بتعدد الفعل يف باب العبادات  ،وفيه مثانية مطالب.

الفعل الذي يقوم ب��ه يف نيته وطهارتـه وصالتـه املطل��ب األول  :حك��م تعدد ني��ه املكلف يف

وصومه وزكاته وحجـه تأكيـدا ً أو تخفيفاً انطالقاً العبادة الواحدة.

ُ ُ هَّ ُ ُ
ك ُم ٱلۡ ُي ۡس َر َولَا يُر ُ
يد املطل��ب الثاين  :تعدد الني��ة يف ما ال ترشع له
من قوله تعالـى ﵟي ِريد ٱلل ب ِ
ِ
ۡ

َ َّ ُ ْ

ُ
ك ُم ٱل ُع ۡ
س َرﵞ َ
ﵝالب َق َرة ِ الآية ﵕﵘﵑﵜ وقوله سبحانه ﵟفٱتقوا الطهارة.
بِ

ٱلل َما ۡ
هَّ َ
ٱس َت َط ۡع ُت ۡ
مﵞ َّ
ﵝالت َغابُن الآية ﵖﵑﵜ مع بيان أفضلية كل املطلب الثالث  :تعدد فعل املأموم يف الصالة
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من ِذكر أو دعاء حال قراءة اإلمام.
المبحث األول
املطلب الرابع  :حكم جمع األصناف املختلفة
يف إكامل نصاب الزكاة.
املطلب الخام��س :حكم تعدد الجامع يف أيام بيان مفهوم التعدد ومشروعيته
ومناهج الفقهاء فيه
رمضان قبل التكفري عن جامعه األول.
املطلب الس��ادس :حكم تعدد الفدية يف تأخري
•املطلب األول  :مفهوم التعدد وبيان مرشوعيته:
قضاء رمضان عدة سنوات.
املطلب السابع  :تعدد ترك رمي أكرث من جمرة أوالً :مفهوم التعـدد.

أيام الترشيق.
املطلب الثامن  :تع��دد فعل املعتمر ألكرث من
عمرة يف السفرة الواحدة.
ثم ج��اءت الخامتة التي ب ّينت فيه��ا أهم النتائج
والتوصيات وبعدها قامئ��ة باملصادر واملراجع
التي اعتمدت عليها يف كتابة البحث.
وبع��د فهذا البحث جهد أع��ان الله عىل إعداده
ويس إيراده وديباجته والخطأ والنس��يان
وكتابته رّ
طبيع��ة اإلنس��ان والله أس��أل أن يغف��ر يل زلتي
وخط��أي وأن يجعله لبنة يف بناء رصوح املعرفة
إنه ويل ذلك والقادر عليه.
وآخر دعوان��ا أن الحمد لله رب العاملني وصىل
الله وس��لم وبارك عىل س��يدنا محمد وعىل آله
وصحبه أجمعني.

❊

❊

❊

مأخ��وذ م��ن العدد وجمعه أع��داد  ،وقال��وا :العدد

مبعنى املعدود وهو الكمية املتألفة من الوحدات
ٗ
نحو قوله تعاىل ﵟ ِسن َ
َ
ﵝالك ۡهف الآية ﵑﵑﵜ أي
ين َع َددا ١١ﵞ
ِ
(((

مع��دود .والعدد ما كان أكرث م��ن واحد ،وتعدد:
تنوع وصار ذا عدد(((.
والتعدد :الكرثة فيختص مب��ا زاد عن واحد ألن
الواحد ال يتعدد(((.
[وال يخ��رج املعن��ى االصطالحي ع��ن املعنى
اللغوي](((.
ثانياً :مرشوعية التعـدد.
وردت يف الرشيعة اإلس�لامية أدلة جاء فيها ذكر
العدد ومنها:
قول النبي ﷺ يف تغس��يل ابنته {اغسلنها ثالثاً أو
خمساً أو أكرث من ذلك إن رأينت ذلك مباء وسدر
((( لسان العرب البن منظور.116/ 6 :
((( املصباح املنري.604 / 2 :

((( تاج العروس من جواهر القاموس.353 / 8 :
((( املعجم الوجيز :ص .408
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وابدأن مبيامنها ومواضع الوضوء منها}(((.
ووجه االس��تدالل ق��ال به ابن حج��ر رحمه الله
(اس��تدل به عىل وجوب غسل امليت وهو مبني
ع�لى أن قوله فيام بع��د إن رأينت ذلك هل يرجع
إىل الغس��ل أو العدد والثاين أرجح)((( مام يدل
عىل مرشوعية التعدد.
وما جاء يف حديث جابر ريض الله عنه يف صفة
حجة النبي ﷺ وفيه (ثم أذن ثم أقام فصىل
الظهر ثم أقام فصىل العرص ومل يصل بينهام
شيئاً حتى أىت املزدلفة فصىل بها املغرب
والعشاء ب��أذان واح��د وإقامتني ومل يُس ّبح
بينهام)((( ووجه االستدالل قال عنه النووي
رحمه الله (فيه فوائد منها أن يصيل الصالتني
يف وقت الثانية بأذان لألوىل وإقامتني لكل
واحدة إقامة)(((.
ويف حديث أيب هريرة ريض الله عنه قال (س��لم
النب��ي ﷺ يف ص�لاة الع�صر من اثنت�ين  ،فقال
ذو اليدين (((:أنس��يت أم قرصت الصالة ؟ فقال
النب��ي ﷺ مل أن��س ومل تق�صر فص�لى ركعتني
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ثم سلم)(((.

•ووجه االستدالل.

قال فيه اإلمام العيني رحمه الله (فيه فوائد منها:
اإلجزاء عن الس��هوين ألنه س��ها ع��ن الركعتني
(((
وتكلم ناسيا واقترص عىل السجدتني)
وق��ال ابن بطال رحمه الله نق�لاً عن ابن القصار
(ويجزي لجميع الس��هو س��جدتان وحديث ذي
اليدين حجة آلن النبي ﷺ وهذا يوجب س��جود
السهو وثم مىش إىل خشبة معرتضة يف املسجد
فاتكأ عليها وهذا يوجب سجود السهو ثم تكلم
وهذا يوجب س��جود الس��هو ثم يس��جد لجميع
ذلك ﷺ سجدتني)(((.
وورد يف األثر عن عم��ر بن الخطاب ريض الله
عنه أنه ُس��ئل عن رجل ظاهر من أربع نسوة قال:
كفارة واحدة وثبت عن ابن عمر ريض الله عنهام
(أنه اقسم مرارا ً فكفر كفارة واحدة)(((.
وروي مثل هذا (عن ابن عباس وعروة بن الزبري
وسعيد بن املسيب)(.((1

((( أخرج��ه البخاري :كتاب الجنائ��ز ــ باب قول الرجل للمرأة ((( أخرجه البخاري:كتاب الصالة ــ باب تش��بيك األصابع يف
املسجد وغريه ــ رقم (.)478
عند القرب (اصربي) ــ رقم (.)1252
((( انظر فتح الباري البن حجر.128/3 :

((( عمدة القاري للعيني,268 / 4:

((( انظر رشح النووي عىل صحيح مسلم.327/8 :

(.)269

((( أخرج��ه مس��لم :كتاب الح��ج ــ باب حج��ة النبي ﷺ رقم ((( انظر رشح صحيح البخاري البن بطال.226 / 3 :
(.)1218
((( س��نن ال��دار قطني :كت��اب الن��كاح ــ باب امله��ر ــ رقم
((( هو الخرباق السلمي ُسمي بذي اليدين لطول كان بها(انظر ( ((1س��نن البيهقي الك�برى :كتاب اإلميان ــ باب من حلف
يف شئ ال يفعله مرارا ً ــ رقم (.)19764
الثقات البن حبان) .120/ 3
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•املطل��ب الثاين  :الفرق بني التعدد وبني (التكرار
ــ التداخل ــ االندراج ــ التباين ــ التامثل).

أوالً[ :الفرق بني التعدد والتكرار].
التك��رار لغة:اس��م مص��در م��ن التكري��ر وه��و
اإلعادة (((.
واصطالحاً :اإلتيان بالشئ مرة بعد أخرى(((.
والف��رق بينه�ما أن التكرار يحدث م��رة بعد مرة
وال يح��دث يف وقت واحد بخ�لاف التعدد فإنه

نهار رمضان يف ي��وم واحد أكرث من مرة تتداخل
الكف��ارة فيكون عليه كفارة واحدة وإن جامع يف
يومني تتعدد عليه الكفارة(((.
فالتعدد قاعدة من قواع��د الرشيعة العامة إال أن
عم��وم هذه القاع��دة دخله التخصي��ص بقاعدة
التداخ��ل رحمة باألمة وتيس�يرا ً عليه��ا  ،فقاعدة
مخصصة لعم��وم قاعدة التعدد ومقيدة
التداخل
ّ
إلطالقه��ا  ،وبه��ذا تتضح العالقة ب�ين التداخل

يح��دث يف وق��ت واح��د كتع��دد الجامعة يف
املس��جد الواح��د ويح��دث يف م��رات متتابعة
كتع��دد جامع الرج��ل لزوجته يف نه��ار رمضان
فالتعدد أعم من التكرار فنس��تطيع أن نقول (كل
تعدد تكرار وليس كل تكرار تعددا ً).
ثانياً[ :الفرق بني التعدد والتداخل].
التدخ��ل لغة :تش��ابه األمور والتباس��ها ودخول
بعضها يف بعض(((.
واصطالحاً :دخول يشء يف يشء آخر بال زيادة
حجم ومقدار(((.
والف��رق بني التع��دد والتداخ��ل أن التعدد وقوع
الفع��ل أما التداخ��ل فتداخل الفع��ل وقد يكون األول :ما يتعدد املوجب لتعدد أسبابه إجامعاً كام
يف الفع��ل الواحد تعدد وتداخل كمن جامع يف
((( لسان العرب ، 632/7 :تاج العروس.27/14 :

((( حاشية البجريمي عىل رشح منهج الطالب.157/1 :

والتع��دد وأنه��ا عالق��ة تخصيص وتقيي��د  ،وأن
التعدد هو األصل والتداخل خالف األصل كام
أن التعدد أكرث وقوعاً يف الرشيعة من التداخل(((.
واألصل يف الرشيعة تعدد األحكام بتعدد أسبابها
وأن التداخ��ل ع�لى خالف األص��ل يحث يقول
العز بن عبد الس�لام (رحمه الله) (التداخل عىل
خ�لاف األصل واألص��ل تعدد األح��كام بتعدد
األسباب)(((.
قسم أهل العلم األحكام الرشعية عند تعدد
وقد ّ
أس��بابها واتح��اد جنس مس��ببها إىل أقس��ام من
حيث تعدد املوجب وعدم تعدده((( .وكام ييل:

((( انظر الوسيط للغزايل.136/6 :

((( انظ��ر الوس��يط للغ��زايل ،136/6 :التداخل ب�ين األحكام
للخشالن.

((( لس��ان الع��رب 313/3 :م��ادة (دخل)  ،املصب��اح املنري ((( :انظ��ر قواعد األحكام البن عبد الس�لام ، 214/1 :الفروق
للقرايف.30/2 :
.292/1
((( مجم��ع األنه��ر رشح ملتقى األبح��ر ، 541/4 :التعريفات ((( انظ��ر نرش البنود عىل مراقي الس��عود للعلوي الش��نقيطي:
.154/1
للجرجاين :ص .76
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لو قتل رجلني خطأ وجبت عليه ديتان.
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(إذا تقابل عمالن أحدهام ذو رشف يف نفسه ورفعة

الث��اين :ما ال يتعدد املوجب لتعدد أس��بابه إجامعاً وه��و واحد واآلخر ذو تعدد يف نفس��ه وكرثة فأيهام

كمن بال مرات أو بال ون��ام فإنه يكفيه لجميع هذه يرجح ظاهر كالم أحمد ترجيح الكرثة)(((.

ثالثاً[ :الفرق بني التعدد واالندراج].
األحداث وضوء واحد.
الثالث :ما وقع فيه خالف من حيث تعدد املوجب االن��دراج لغ��ة :مأخ��وذ م��ن (درج) ومص��دره
ا (إذا عدد آية االندراج ومن معانيه (االنقراض)(((.
وع��دم تعدده وأمثلت��ه كثرية منها مث�ل ً
واصطالحاً :دخول أمر يف أمر آخر أعم منه كمن
السجود فهل يكفيه سجود واحد أو يتعدد).
[ولكن هل األفضل لإلنس��ان املكلف التداخل أو أح��دث ثم أجنب فيكفيه الغس��ل((( .ومن صور
االندراج((( ما ييل:
التعدد ؟]

ميكن تقسيم العبادات مثالً من حيث أفضلية التعدد أ  -اندراج األصغ��ر يف األكرب مثل (الحدث الصغر
أو التداخل عىل النحو التايل(((:

مع األكرب يف الطهارة فيكفي غسل واحد).

أ  -م��ن العبادات ما يك��ون التداخل فيها أفضل من ب -ان��دراج األك�بر يف األصغ��ر (أي الترشيك يف
التع��دد كمن دخل املس��جد وق��ت أقيمت الصالة النية ب�ين األكرب واألصغر فال يق��ع وال يرتتب عليه
فإن تحية املس��جد تدخل م��ع املكتوبة وال يفردها أثر كمن نوى بركعتي ُسنة الفجر ركعتني الفرض).

بصالة مستقلة.

ج -اندراج املس��اوي يف املس��اوي :أي الترشيك

ب -من العبادات م��ا يكون التعدد فيها هو األفضل يف النية بني عبادتني متساويتني برشط اتحاد القصد

قطع��اً ل��ورود النص بذل��ك كالجمع ب�ين الوضوء مث��ل (امل��رأة أجنب��ت ثم حاض��ت فيكفيها غس��ل
والغسل يف الطهارة الكربى.

واحد .وهو اندراج املساوي يف املساوى لحصول

ج -من العبادات ما يكون التعدد فيها هو األفضل لها املقصود بغسل واحد وهو رفع الحدث).

لورود النص وإمنا ألن التعدد مقصود لذاته  ،ومثال لذا ميكن الق��ول أن الفرق بني التعدد واالندراج أن

خر ط��واف اإلفاضة حتى خرج الوقت
ذل��ك ما لو أ ّ
ف��إن األفضل يف حقه تعدد الطواف ليكون لإلفاضة

طواف ولل��وداع طواف عمالً بقاع��دة (ما كان أكرث

فعالً كان أك�ثر فضالً)((( وقال ابن رجب رحمه الله
((( األشباه والنظائر للسيوطي268 :
((( املصدر السابق.268 :

((( القواعد البن رجب :ص .22

((( لسان العرب .326/3 :املصباح املنري.293/1 :

((( تخري��ج الف��روع عىل األصول للزنج��اين ، 103/1 :مغني
املحتاج73/1 :

((( انظ��ر املجموع للنووي ، 511/1 :إعانة الطالبني عىل حل
ألف��اظ فتح املع�ين ، 196/2:طرح الترثيب ، 9/2 :املبس��وط
للرسخيس ، 44/1 :املهذب يف الفقه الشافعي.34/1 :
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االندراج يعترب صورة من صور التعدد ألن الترشيك صورة من صور التعدد فإذا متاثل أمران كجامعتني
يف الني��ة مث��ل التعدد يف الني��ة فاالندراج بالنس��بة يف مسجد واحد وكمن تطيب ثم تطيب وهو محرم
للتعدد مبنزلة الجزيئ من الكيل.

رابعاً [ :الفرق بني التعدد والتباين ].

إن التعدد يكون يف األمور املتفقة ويكون يف األمور

فالعالقة بينهام عالقة الجزيئ بالكيل(((.

•املطل��ب الثال��ث :مناهج الفقه��اء يف العبادات
املتعددة وجوهها من حيث النظر والعمل.

املختلف��ة بخ�لاف التباي��ن فإنه يك��ون يف األمور عن��د البحث يف الروايات واملس��ائل املختلفة من

املختلفة املتفاوتة ووجه االلتقاء بني املصطلحني حي��ث النظ��ر يف ب��اب العب��ادات نج��د أن العبادة

أن التباين دليل التعدد  ،ألن التعدد أحياناً يكون يف الواحدة تجتمع فيها عدة صفات لذا س��لك العلامء
األم��ور املتباين��ة كتعدد وقوع محظ��ورات اإلحرام يف هذا الجانب مسلكني ومنهجني هام:

م��ن املحرم كمن حلق ش��عره وتطيب وقلّم أظفاره املنهج األول [ :منهج الرتجيح بني الوجوه املعددة
فالعالقة بينهام كالعالقة بني الجزيئ والكيل(((.

خامساً[ :الفرق بني التعدد والتامثل].

] وذلك برتجيح أحدهام للعمل به وترك ما سواه من

الوجوه إما عىل س��بيل الكراهية أو التحريم أو ألنه

التامثل مأخوذ من (مثْل) كلمة تدل عىل التس��اوي خ�لاف األوىل  ،وهذا املنهج يغلب عىل تطبيقات
واالش�تراك يف جميع الصفات ،كثالثة ثالثة وأربعة الفقه��اء من (الحنفي��ة((( واملالكية((( والش��افعية

(((

أربع��ة كاملامثلة ال تك��ون إال يف املتفقني بخالف والحنابلة((() فقد رجح الحنفية ــ عيل سبيل املثال
املس��اواة فتك��ون ب�ين املختلف�ين يف الجن��س ــ (عدم الرتجيع يف األذان) وهو ترديد النطق بألفاظ

واملتفقني(((.

األذان خل��ف املؤذن ،وجعل��وا الرتجيع فيه خالف

الس��نة( ((1وأما املالكية فقد رجحوا تثنية التكبري يف
واصطالحاً :اش�تراك جمي��ع املوجودين يف جميع
ُ

صف��ات النف��س((( ،فالتامثل يك��ون يف املال دون أول األذان ورأوا عدم الرتجيع منس��وخاً كام رجحوا
النفس ومبعيار الرشع(((.

لذا فإن الفرق بني التعدد والتامثل هو أن التامثل يُعد

الرتجي��ع يف األذان باتصال العمل ب��ه باملدينة منذ

((( التداخل يف األحكام.95/1 :
((( انظر الذخرية للقرايف.285/9 :

((( القدوري ، 417/1 :االختيار لتعليل املختار.42/1 :

((( لسان العرب ، 199/8 :املصباح املنري.868/2 :

((( الذخرية.44/2 :

((( انظر فتح القدير ، 29/6 :الهداية للمرغيناين.156/2 :

( ((1مخترص الطحاوي ، 25/1 :التجريد.412/1 :

((( الكليات للكن��وي ، 311/1 :منهاج الطالبني ، 88/1 :ورد ((( املجموع.91/3 :
((( املغني.243/1 :
املحتار.806/6 :
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وفاة النبي ﷺوما اتص��ل به العمل من األخبار فهو وأقوى ما يس��تدل ب��ه أصحاب ه��ذا املنهج القول

أوىل مام مل يتصل به عمل فيها ألن ذلك يقتيض أنه مبرشوعي��ة جميع الصفات والوج��وه املتعددة لِام

هو الناسخ لها(((.

فيه من إعامل للنص��وص كلها وما كان كذلك فهو

السنة(((.
خالف ً

ولهذا كان منهج فقهاء الحديث أوىل ألن فيه عمالً

والش��افعية رجحوا الرتجيع يف األذان وجعلوا تركه أوىل م��ن قول يلزم منه إع�مال لنص وإهامل آلخر

وأما الحنابلة رجحوا عدم الرتجيع يف األذان(((.

بالس��نن كله��ا ،وأن هذا املنهج يرتت��ب عىل القول

ومن خالل عرض أقوال الفقهاء يف اس��تداللهم ملا به التوس��عة ع�لى املكلف يف أمر وس��ع الش��ارع

رجح��وه ميكن القول ب��أن عمدة من س��لك منهج في��ه بخالف منه��ج الرتجيح ففيه ق��در من التضييق
الرتجي��ح بأن دعوى النس��خ للوج��وه التي أعرضوا ال يُخفى(((.

عنها أو تأويلها عىل أحد رضوب التأويل وإما عدم أما منهج الفقهاء يف العبادات املتعددة وجوها من

ثبوتها باألحاديث الصحيحة.

حي��ث العمل فإنه تقرر عنده��م أن وجوه العبادات

املنهج الثاين[ :منهج التخيري بني الوجوه املتعددة] ال��واردة يف الرواي��ات الثابت��ة ع��ن النب��ي ﷺ متى

وذلك بأن يخري املكلف يف فعل ما ش��اء من وجوه م��ا كان��ت محكمة فإن��ه يج��وز العمل به��ا جميعاً

العب��ادات املتعددة إذ الكل س��نة والتعبد بأي منها وإذا تقرر هذا فإن للعل�ماء يف العمل بهذه الوجوه
مرشوع وهذا املنهج مس��لك أهل الحديث كأحمد املتنوعة ثالثة مناهج وكام ييل:

وابن خزمية وابن املنذر وابن رسيج من الش��افعية املنهج األول[ :منهج املداومة عىل واحد من وجوه

وابن القيم وابن رجب الحنبيل(((.

العبادة] وهو منهج فقهاء الحديث وأصحاب أحمد

وقال ابن رج��ب الحنبيل رحمه الل��ه (املذهب أن وعمدة من س��لك ه��ذا املنهج من الفقه��اء اعتقاد

العب��ادات ال��واردة عىل وجوه متع��ددة يجوز فعلها األفضلية أو مراعاة العادة وقد ناقش العلامء دعوى
ع�لى جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غري كراهة التفضيل وحاجتها إىل دليل ومل يثبت ذلك (((.
لبعضها وإن كان بعضها أفضل من بعض)(((.
((( الذخرية.44/2 :

((( املجموع.92 -91/3 :
((( املغني243/1 :

املنه��ج الثاين[ :منهج الجمع بني الوجوه املتعددة

واإلتيان به��ا جميعاً يف وقت واح��د] خصوصاً إذا

كان��ت تلك األوج��ه مام ميكن جمع��ه وهذا منهج

((( صحيح ابن خزمية ،226/1 :األوسط البن املنذر، 73/3 :
((( تقرير القواعد البن رجب .73/1 :
املنثور ،142/2 :تقرير القواعد البن رجب.73/1 :
((( تقرير القواعد البن رجب.73/1 :

((( األوسط.73/3 /
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بعض الشافعية والحنابلة(((.

وعمدته��م أن يف الجم��ع ب�ين الوج��وه املتعددة

المبحث الثاني

وق��د ناقش العلامء هذا األم��ر بأنه محدث وخالف

المسائل الفقهية التي تعدد
فيها الفعل في باب العبادات

واأللف��اظ املختلفة عم�لاً باألحادي��ث جميعاً(((،

املس��نون ألن النبي ﷺمل يقل ذلك كله جميعاً يف
وقت واحد(((.

املنه��ج الثال��ث[ :منه��ج التعدد والتنوي��ع] وذلك

بفعله��ا جميعاً يف أوقات ش��تى من غري جمع وهذا

•املطل��ب األول  :حك��م تع��دد ني��ة املكلف يف
العبادة الواحدة.

منهج ابن رسيج الشافعي وبعض الحنابلة وعمدتهم م��ن املعل��وم أن لكل عب��ادة نية خاص��ة بها دل
للس��نة ويوجب اجت�ماع قلوب األمة عىل ذلك ق��ول النبي ﷺ {إمنا األعامل بالنيات
أن في��ه إتباعاً ُ
وائتالفها.
وإمنا لكل أم��رى ما نوى فمن كانت هجرته إىل
الله ورسوله فهجرته إىل الله ورسوله ومن كانت
هجرته إىل دني��ا بصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته
❊
❊
❊
(((
إىل ما هاجر إليه}  ،فالحديث دل عىل أن النية
تتن��وع كام تتنوع األعامل كمن قصد بعمله وجه
الله أو تحصيل موع��وده أو االتقاء لوعيده ودل
عىل أن من نوى شيئاً مل يحصل له غريه(((.
م��ن هنا نش��أ مفه��وم تع��دد النية وال��ذي يعني
أن يجم��ع أك�ثر من نية عىل عب��ادة واحدة كمن
وسنة الظهر
ينوي بركعتي الظهر تحية املس��جد ُ
وس��نة الوض��وء وغريها م��ن األمثلة  ،ل��ذا فإن
أق��وال الفقهاء اختلفت يف ه��ذا الجانب وعىل
النحو التايل:
((( املجم��وع ، 321/3 :معن��ي املحت��اج ، 156/1 :رشح
العمدة.191/1 :
((( أخرجه البخاري :كتاب الوحي ــ باب كيف بدأ الوحي إىل
رسول الله ﷺ رقم (.)1
((( جالء األفهام.454 :
((( املصدر السابق.454 :

((( فتح الباري.18/1 :
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والغس��ل إذا تكررت أس��بابهام املتفقة أو املختلفة
فيكفي غس��ل واحد وهنا تحق��ق املقصود واندرج

حيث فرقوا بني الوس��ائل واملقاصد فيجوز عندهم األدىن وهو الوضوء يف األعىل وهو الغسل(((.

تع��دد النيات يف الوس��ائل وذلك ألن الوس��ائل ــ ثالثاً( :عند الشافعية).

قس��م اإلمام الس��يوطي (رحمه الله) التعدد يف النية
عنده��م ــ ال تحت��اج إىل نية ومثاله (ما لو اغتس��ل ّ
الجن��ب يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة ارتفعت إىل خمسة أقسام(((:

جنابت��ه وحصل له أجر ثواب غس��ل الجمعة((( ،أما أ  -أن ين��وي مع العب��ادة ما ليس عب��ادة فقد يبطلها
تع��دد الني��ات يف املقاصد من العب��ادات كالصالة كمن ذبح األضحية لله ولغريه.
وغريها فلها حاالت:

ب -أن ين��وي مع العب��ادة املفروضة عب��ادة أخرى

مل تصح واحدة منهام(((.

والس�لام عىل الناس حصالً له وما يحصل الفرض

الحال��ة األوىل :أن ينوي فرضني يف صالة أو غريها مندوب��ة كم��ن نوى بالتس��ليم من الص�لاة الخروج

الحالة الثانية :أن ينوي فرضاً ونفالً كمن نوى الظهر فق��ط كمن نوى بالحج حج الفريضة والتطوع  ،وما

والتطوع قال (أبو يوس��ف) ــ تجزئ��ه عن املكتوبة يحصل النفل فقط كمن أخرج خمس��ة دراهم ونوى
ويبطل التطوع وقال (محمد) ال تجزئ يف واحدة((( .بها صدقة وزكاة وقعت صدقة فقط .

الحالة الثالثة :أن ين��وي نافلتني كمن ينوي بركعتني ج -أن ينوي مع املفروضة فرضاً آخرا ً  ،وهذا القسم
والس��نة أج��زأت عنه�ما الحصول ال يحصل منه ش��ئ إال يف الحج والعمرة وأن ينوي
الظه��ر التحي��ة ُ

املقصود(((.

ثانياً( :عند املالكية والزيدية).

الغسل والوضوء معاً فيحصالن عىل األصح.

د  -أن ين��وب مع النفل نفالً آخر كمن نوى الغس��ل

التع��دد عندهم جائ��ز يف صور حاصله��ا والجامع للجمعة والعيد فإنهام يحصالن.

بينه�ما أن��ه إذا كان املقصود واح��دا ً وتحقق ذلك ه��ـ -أن ينوي مع غري العبادة ش��يئاً آخر غريها وهام
املقص��ود أو ان��درج األدىن يف األع�لى كالوضوء مختلف��ان يف الحكم كمن ق��ال لزوجته (أنت عىل

((( حاش��ية الطح��اوي عىل مراق��ي الفالح .142/1 :األش��باه
والنظائر البن نجيم.39 :
((( البحر الرائق ، 121/4 :الدر املختار.439/1 :
((( األشباه والنظائر البن نجيم :ص .41
((( املصدر السابق:ص .41

خي
حرام وين��وي الط�لاق والظهار فاألصح أن��ه يُ رّ
بينهام).

((( الف��روق للق��رايف ، 55/2 :البحر الزخ��ار الجامع ملذهب
علامء األمصار.188/3 :
((( األشباه والنظائر 54/1 :ــ  56/1ــ  58/1ــ .59/1
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َ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ٓ ْ َ ُ
رابعاً( :عند الحنابلة).
�وا إِذا ق ۡم ُت ۡم إِلى
بقول��ه تعاىل ﵟيأيه��ا ٱلذِين ءامن�
َ
ۡ
ُ َ
َّ َ َ ۡ ُ ْ
َ ُ
التع��دد يف الني��ة عنده��م يك��ون إذا اجتمع��ت
ٱلصل ٰوة ِ فٱغسِلوا ُو ُجوهك ۡم َوأيۡدِيَك ۡم إِلى ٱل َم َراف ِِق
َ
((( َ ۡ َ ُ ْ
َ ُ َ ۡ َ ۡ
ُ
حوا ب ِ ُر ُءوسِك ۡم َوأ ۡر ُجلك ۡم إِلى ٱلك ۡع َبي ِنۚ َوِإن
عبادت��ان م��ن جن��س واح��د يف وق��ت واحد وٱمس
ْ
وأفعالهام واحدة فإن��ه يكتفي فيهام بفعل واحد ُك ُ
نت ۡم ُج ُن ٗبا فَ َّ
ٱط َّه ُر ۚواﵞ َ
ﵝالمائـِ َدة الآية ﵖﵜ.

وهو عىل نوعني:
ووجه االس��تدالل  ،أن الله س��بحانه وتعاىل قد
الن��وع األول :أن يحصل ل��ه بالفعل الواحد أجر رشط يف صف��ة فعل الطه��ارة الصغرى والكربى
العبادت�ين ب�شرط أن ينو بهام معا ،ك�ما لو كان إرادة الص�لاة والرشطية مأخوذة م��ن لفظ “إذا”
حدثان أصغر وأكرب فيكفيه أفعال الطهارة الكربى يف قوله تع��اىل ﵟإ َذا ُق ۡم ُت ۡ
مﵞ َ
ﵝالمائـِ َدة الآية ﵖﵜ فإذا كان
ِ
إذا نوى الطهارتني بها.
ق��د رشط إرادة الصالة يف فع��ل الطهارة كان من
النوع الثاين :أن يحص��ل ل��ه أج��ر إح��دى فعله مريدا ً للتربد أو النظافة مل يفعله عىل الرشط
العبادتني بنيتها وتس��قط األخ��رى ،ومثاله ما لو الذي رشطه الله وذلك يوجب أن ال يجزئه(((.
دخل املسجد فصىل الفريضة سقطت عنه تحية واس��تدلوا أيضاً بحديث عمر بن الخطاب ريض
املسجد(((.
الله عنه قال :س��معت رسول الله ﷺيقول {إمنا
•املطل��ب الثاين  :تع��دد النية يف م��ا ال ترشع له
الطهارة.

تكلم العلامء يف كتبهم عن مسألة تعدد النية يف
ما ال ت�شرع له الطهارة كمن نوى التربد والنظافة
من وضوئه فهل يرتفع حدثه أم ال ؟
وقد انقسم العلامء يف هذه املسألة إىل مذهبني
وكام ييل:
املذهب األول  :ال يرتف��ع حدث��ه ألن الوضوء
عبادة م��ن رشطها النية ومل توج��د وهو مذهب
املالكي��ة والش��افعية والحنابل��ة((( ،واس��تدلوا
((( الكايف يف فقه اإلمام أحمد ، 388/4 :املعني.406/9 :
((( القواعد البن رجب.27/1 :

األع�مال بالني��ات وإمنا لكل امرئ م��ا نوى}
ووجه االس��تدالل أن لفظة (إمنا) للحرص وليس
املراد ص��ورة العمل فإنها توج��د عىل نية وإمنا
امل��راد أن حكم العمل ال يثب��ت إال بالنية ودليل
آخر وهو قوله ﷺ {إمن��ا األعامل بالنيات وإمنا
لكل ام��رئ ما ن��وى} وهذا مل ين��و الوضوء فال
يكون له(((.
(وقاس��وا) الحكم عىل طه��ارة التيمم بجامع أن
يك��ون كال منه�ما طهارة عن ح��دث حيث قال
(((

نهاية املطلب ،58/1 :املجموع ،169/1 :املغني،156/1 :
الروض الرابع.73/1 :

((( انظر تفسري النسفي ، 271/1 :تفسري الرازي.121/11 :
((( سبق تخريجه :ص 11

((( الذخرية ،245/1 :حاش��ية الدس��وقي عىل الكبري ((( ،93/1 :رشح النووي عىل صحيح مسلم.387/6 :
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اب��ن قدامة (نفي أن يك��ون له عمل رشعي بدون
النية)(((.
املذهب الثاين :يرتفع حدثه ألن الوضوء حقيقة
جريان املاء وقد وجد وهو مذهب الحنفية(((،
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ
ٰٓ
ﵟيأيها ٱلذِين ءامنوا
واستدلوا بقوله تعاىل
َ َ ْ
َ َ ۡ َ ُ ْ َّ َ ٰ َ َ َ ُ ۡ ُ َ
ك ٰ َر ٰ
ى َح َّت ٰى ت ۡعل ُموا َما
لا تقربوا ٱلصلوة وأنتم س
َ َّ َ ۡ َ ُ ْ
َُ ُ َ
ون َولَا ُج ُن ًبا إلَّا عَابري َ
يل حت ٰى تغتسِل ۚواﵞ
ب
س
تقول
ِ
ِِ
ِ ٍ
ّ
ﵝالن َِساء الآية ﵓﵔﵜ
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(إذا كانت طهارة الخبث ال تتوقف عىل نية فعدم
توقف طهارة الحدث عىل النية األوىل وإمنا قلنا
إن طهارة الخبث أوىل ألن س��ببها وموجبها أمر
حيس وخبث مش��اهد وألنه البد لها من الرتاب
فقد ظهرت قوتها حساً ورشعاً)(((.
وبع��د ذكر مذاه��ب العلامء وأدلته��م يرتجح لنا
املذه��ب األول وه��و رأي الجمه��ور ألن النية
رشط يف طه��ارة الحدث والله س��بحانه وتعاىل

رشط يف صف��ة الطهارة بلف��ظ (إذا) يف قوله (إذا
قمتم) والرشيعة اإلس�لامية إما مطلوب أو مباح
واملطلوب أوامر ونواه اش�ترطت في��ه النية ألن
مقصودها تعظيم الله سبحانه وتعاىل والخضوع
له وذلك إمنا يحصل إذا قصدت من أجله وهذا
هو الذي أمر الرشع فيه بالنيات وما كان من باب
فعل املأمور وجبت له النية  ،والله أعلم.

عن اقرتابه للصالة إذا مل يكن عابر سبيل حتى
يغتسل  ،وأطلق ومل يشرتط النية فيقتيض انتهاء
حكم النهي عند االغتسال ولو مل يكن معه نية(((.
واستدلوا أيضاً مبا روته أم سلمة ريض الله عنها
حي��ث قالت :قلت يا رس��ول الل��ه ﷺإين امرأة
أشد ضفر رأيس فأنقضه لغسل الجنابة ؟ قال {ال
إمنا يكفيك أن تحثي عىل رأس��ك ثالث حثيات
ث��م تفيضني علي��ك امل��اء فتطهري��ن}((( ووجه •املطلب الثالث  :تعدد فع��ل املأموم يف الصالة
من ذكر أو دعاء حال قراءة اإلمام.
االس��تدالل قول��ه عليه الص�لاة والس�لام { إمنا
يكفيك} ساقه مساق الحرص ومل يذكر النية((( .اختلفت أقوال العلامء يف حكم الذكر أو الدعاء
و(قاس��وا) املس��ألة عىل إزالة النجاس��ة بقولهم حال قراءة اإلمام يف الصالة سواء بالدعاء وغريه
وما مدى مرشوعية ذلك إىل قولني وكام ييل:
((( املغني.79/1 :
الق��ول األول :تع��دد فع��ل املأم��وم يف الصالة
((( بدائ��ع الصنائ��ع ، 19/1 :رشح فت��ح القدي��ر للس��يوايس :م��ن ذكر أو دعاء حال ق��راءة اإلمام مرشوع وهو
 ،32/1الهداية.11/1 :
((( انظ��ر ال��در املنثور ، 546/2 :تفس�ير النس��في ، 223/1 :مذهب الش��افعية وأحمد يف رواية وهو قول ابن
بدائع الصنائع.19/1 :
حزم والشوكاين(((.
((( رواه مس��لم :كتاب الحيض ــ باب حكم الضفائر للمغتسلة
((( التجريد.102/1 :
ــ رقم (.)330
((( رشح النووي لصحيح مسلم11/4 :

((( الحاوي الكبري ،199/2 :املهذب ، 86/1 :كش��اف القناع:

«تعـدد الفعل وأثره في األحكام الشرعية (نماذج فقهية في باب العبادات  /دراسة مقارنة)»

560

د .م .باسم عبد الله عبيد

واس��تدلوا بحدي��ث حذيفة ريض الل��ه عنه قال:
صليت مع رسول الله ﷺذات ليلة فافتتح البقرة
فقلت يركع عند املائة ثم مىض فقلت يصيل بها
يف ركعة فقلت يركع بها ثم افتتح النس��اء فقرأها
ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مرتس�لاً إذ مر بآية
فيها تس��بيح س��بح وإذا مر بسؤال س��أل وإذا مر
بتعوذ تع��وذ ثم ركع فجعل يقول “س��بحان ريب
العظي��م” ف��كان ركوعه نحوا م��ن قيامه ثم قال”
س��مع الله ملن حمده” ثم قام طوي�لاً قريباً مام من ذك��ر أو دعاء حال ق��راءة اإلمام غري مرشوع
ركع ثم س��جد فقال “سبحان ريب األعىل” فكان وه��و مذهب الحنفية واملالكية وأحمد يف رواية
سجوده قريباً من قيامه(((.
ثانية(((.
َ َ ُ َ ُۡ ۡ ُ
�ر َءان
�رئ ٱلق�
ووجه االستدالل هو استحباب فعل هذه األمور واس��تدلوا
بقول��ه تع��اىل ﵟ وِإذا ق� ِ
َ
َّ
َ
ْ
َ ۡ َ ُ ْ َُ َ ُ َ ُ ۡ ُۡ َ ُ َ
َۡ
يف الصالة وغريها(((.
نصتوا لعلكم ترحمون ٢٠٤ﵞ ﵝالأع َراف
فٱست ِمعوا لهۥ وأ ِ
وموا ْ للِهَّ ِ َقٰنِت َ
ﵟوقُ ُ
واس��تدلوا أيض��اً مب��ا ورد يف األث��ر ع��ن ع�لي الآية ﵔﵐﵒﵜ وقوله تعاىل َ
ََ
ﵝالبق َرة ِ
ين ٢٣٨ﵞ
ِ
ب��ن أيب طال��ب ريض الله عنه أن��ه قرأ يف صالة الآية ﵘﵓﵒﵜ ووجه االس��تدالل أن الله أمر بالسكوت
اس َم َربِّ َك األَ ْع ىَل]((( فقال“ :سبحان ريب يف الصالة حال قراءة اإلمام(((.
[س�� ِّب ِ
ح ْ
َ
األعىل”((( وروي هذا عن ابن عباس وأيب موىس واستدلوا بقوله ﷺ {إن هذه الصالة ال يصلح فيها
األشعري(((.
وق��ال الش��افعي رحمه الله (التأم�ين يف الصالة
يدل عىل مرشوعية أن يسأل العبد ربه يف الصالة
كله��ا يف الدين والدنيا ثم قال :ولو قال مع آمني
رب العاملني وغري ذلك من ذكر الله كان حس��ناً
ن وه��و م��ن ذكر م��ن جنس الص�لاة وينبئ عن
التدبر والخشوع وهام مطلوبان يف الصالة)(((.
الق��ول الث��اين :تعدد فع��ل املأم��وم يف الصالة

 ، 384/1املغني ، 379/1 :املحىل ، 117/4 :نيل
األوطار.253/2 :

ش��ئ من كالم الناس إمنا هو التس��بيح والتكبري
وقراءة القرآن}(((.

((( رواه مس��لم :كت��اب ص�لاة املس��افرين وقرصه��ا ـ��ـ باب ((( املحىل.284/4 :
((( األم.109/1 :
استحباب تطويل القراءة يف صالة الليل ــ رقم (.)772
((( انظر رشح النووي عىل صحيح مسلم.62/6 :
((( سورة األعىل :اآلية .1

((( بدائ��ع الصنائ��ع ،235/1 :املبس��وط ،198/1 :الت��اج
واإلكلي��ل ، 31/2 :منه��ج الجلي��ل ، 267/1:كش��اف القن��اع:
.384/1

((( مصن��ف عب��د الرزاق :كت��اب الصالة ــ ب��اب الرجل يدعو
ويسمي يف دعائه برقم ( ، )4049مصنف ابن أيب شيبة:
كتاب الصالة ــ باب من كان إذا قرأ س��بح اس��م ربك األعىل ((( رواه مسلم :كتاب املساجد ومواضع الصالة ــ باب تحريم
الكالم يف الصالة ــ رقم (.)537
ــ رقم (.)8641
((( انظر أحكام القرآن للجصاص.216/4 :
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ووجه االستدالل أن غري التسبيح والتكبري وتالوة فال ترد عنده مس��ألة الضم أصالً ((( وميكن توضيح

الق��رآن ال يصلح يف الصالة وه��ذا ما يفيده لفظ املسألة عىل النحو اآليت.

الحرص “إمنا”(((.
وال��ذي يرتج��ح عندي ه��و القول الث��اين بعدم
مرشوعية تع��دد فعل املأموم ح��ال قراءة اإلمام
وذل��ك أنه مل يثبت أن أح��دا ً من الصحابة ريض
الله عنهم دعا أن اس��تعاذ حال ق��راءة النبي ﷺ
وم��ا ورد عن الصحاب��ة إمنا فعله القارئ نفس��ه
إمام��اً يف نافلة أو منفردا ً وأنه يجب عىل املأموم

القول األول :الحبوب ال يضم ش��ئ منها إىل اآلخر

ويعت�بر النص��اب يف كل جن��س منها منف��ردا ً وهو
مذهب الحنفية والش��افعية ورواية لإلمام أحمد هي

املذهب (((.

واستدلوا بحديث أيب سعيد الخدري ريض الله عنه

أن النبي ﷺقال( :ال يحل يف الرب والتمر زكاة حتى
يبلغ خمس��ة أوس��ق)(((  ،ووجه االستدالل هو نفي

اإلنص��ات كام تق��دم ولو كان الق��راءة بدعاء أو النبي ﷺالزكاة عام مل يبلغ خمس��ة أو سق من الرب

استعاذة مرشوعاً لبينه النبي ﷺفلام مل يذكر من فتخصيص الرب بالذكر دليل عدم الضم (((.

ذلك شيئاً دل عىل عدم مرشوعيته والله أعلم.

وقالوا (أن الحبوب أجناس مختلفة يجوز التفاضل

•املطلب الرابع :حك��م جمع األصناف املختلفة فيه��ا مام يدل عىل تغايرها فوج��ب اعتبار النصاب
يف إكامل نصاب الزكاة.

لكل جنس عىل حدة)(((  ،وكذلك (قاسوا) الحبوب

تعددت أقوال العلامء يف حكم تعدد فعل املكلف عىل الثامر واملوايش بجامع عدم الضم يف الجميع
بضم أمواله املتفرقة إلك�مال نصاب الزكاة فاتفقوا (((.
عىل أن أجناس األموال الزكوية ال يضم بعضها إىل
بع��ض فال تضم البق��ر إىل الغنم ،واتفق��وا عىل أن

أنواع األجناس يضم بعضها إىل بعض كضم الشياه
إىل الغن��م ولكنهم اختلفوا يف ضم الحبوب بعضها
إىل بعض يف تكميل النص��اب((( ،غري أن أبا حنيفة

ــ خالفاً لصاحبيه ــ ال يشرتط النصاب يف الخارج

م��ن األرض بل يرى الزكاة يف القليل والكثري وعليه
((( رشح النووي عىل مسلم20/5 :

((( انظر بدائع الصنائع ، 6/2 :تبيني الحقائق.291/1 :

((( بدائ��ع الصنائ��ع ،7/2 :املبس��وط ،3/3 :األم،51/2 :
املجم��وع ،448/5 :املغن��ي ،314/2 :ال��كايف يف فقه اإلمام
أحمد.303/1 :
((( رواه النس��ايئ يف ُس��نته الكربى :كتاب ال��زكاة ــ باب زكاة
الحبوب ــ رقم ( ،)2263والوس��ق :ستون صاعاً ومقداره عنـد
الحنفيـ��ة ( )195كيلو جرام وعنـد الجمهـور ( )122كيلو جرام
وس��عـته ( )165ل�ترا ً ،انظـر املكايي��ل واملوازي��ن = الرشعية
للدكتور عيل جمعة  ،ص .41
((( انظ��ر رشح الزرق��اين ع�لى موط��أ مال��ك ، 178/2 :نهاية
املحتاج.74/3 :

((( اإلجامع البن املنذر :ص  ، 51-50بدائع الصنائع ((( ،60/2 :املغني.316/2 :
بداية املجتهد ،28/2:املجموع ،445/5 :اإلنصاف ((( .97/3 :املصدر السابق.316/2 :
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وختموا قولهم بأن األصل ع��دم الضم وليس هناك وسلته ((( وش��عريه فام سقي من ذلك بالرشا نصف
نص أو إجامع ينايف هذا األصل فدل عىل عدم ضم ال ُع�شر)(((  ،ووجه االس��تدالل أن القمح والس��لت

الحبوب (((.

القول الثاين:

والش��عري وكذلك القطاين كلها كاألصناف للجنس

م��ع الحب��وب يض��م بعضه��ا الواح��د فيضم بعضها إىل بعض  ،وأضافوا (أن هذه
ج

إىل بع��ض إلك�مال النص��اب وه��ي رواي��ة لإلمام األصن��اف متقاربة فهي تتفق يف االقتيات وال ينفك

أحم��د ((( ،واس��تدلوا بحديث أيب س��عيد الخدري بعضها عن بعض يف املنبت واملحصد ومقاصدها

ريض الل��ه عن��ه أن النب��ي ﷺ ق��ال (ليس يف حب متس��اوية فيحك��م بأنه��ا جن��س واح��د وتضم إىل
وال متر صدقة حتى يبلع خمس��ة أوسق) ((( ،ووجه بعضها)((( .

االس��تدالل أن الحدي��ث أف��اد أن الحب��وب جنس وبع��د ذكر هذه األق��وال يرتجح ل��دي القول األول
واحد كالتمر إذا بلغ خمس��ة أوسق وجب فيه الزكاة القائ��ل بعدم الضم وذلك لقوة دليلهم ومتش��يه مع
والحديث ش��امل لجمي��ع الحب ف��دل عىل جواز أصل عدم الوجوب وأصل براءة الذمة من التكليف،

ض��م بعضها إىل بعض لتكمي��ل النصاب ،وأضافوا وألن النب��ي ﷺ ح�ين خ��ص كل جن��س مبف��رده
(ب��أن الحبوب متفقة يف النص��اب ومقدار الواجب بوجوب الزكاة في��ه إذا بلغ نصاباً وأعرض عام دون

كام أنها مش�تركة يف املنبت والحصاد فوجب ضم ذل��ك مام مل يبلغ نصاباً مع علم��ه أن للناس أمواالً
بعضها إىل بعض كأنواع الجنس الواحد) (((.

مام تخرج األرض علم أنه من باب العفو كعفوه عن

القول الثالث :تضم القطني��ات بعضها إىل بعض زكاة الخيل والرقيق  ،والله أعلم.
وهو مذهب املالكية (((.

واس��تدلوا مبا جاء يف كت��اب النبي ﷺإىل عمر بن

•املطل��ب الخامس  :حكم تع��دد الجامع يف أيام
رمضان قبل التكفري عن جامعه األول.

ح��زم ريض الله عنه وفيه (ويف النخل والزرع قمحه تكلم العل�ماء يف حكم الرجل ال��ذي جامع زوجته
((( املصدر السابق316/2 :

((( املبدع ، 345/2 :اإلنصاف للمرداوي.97/3 :

يف نه��ار رمضان ومل يُكفّر حت��ى جامع مرة ثانية يف
يوم آخ��ر  ،فهل تتعدد الكفّارة بتع��دد الجامع ؟ وقد
اختلفت أقوال العلامء إىل قولني وعىل النحو اآليت:

حب
((( رواه مسلم :كتاب الزكاة ــ باب أقدار الزكاة والتمر وال َ
والورق ــ برقم (.)1979
((( الس��لت :نوع من الشعري ليس له قرش ــ القاموس املحيط:
((( رشح الن��ووي ع�لى صحي��ح مس��لم( ، 46/7 :املغن��ي).150/1 :
((( رواه مالك :كتاب الزكاة ــ باب يف جمع الحبوب والقطاين:
 316/2رشح الزركيش.386/1 :
((( املدون��ة الكربى ، 348/2 :االس��تذكار ، 229/3 :مواهب .348/2
((( املنتقى للباجي.265 – 264/3 :
الجليل.282/2 :
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القول األول:
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تتع��دد الكفّ��ارة بتع��دد الج�ماع ووجه االس��تدالل أن ق��ول األع��ريب (وقعت عىل

فلكل يوم كفارة  ،وهو مذهب (املالكية والش��افعية ام��رأيت) يحتمل املرة والتعدد ومل يس��تفرسه النبي

والحنابل��ة يف رواي��ة ه��ي املذه��ب ومذه��ب ﷺ فدل ع�لى أن الجامع مرة أو أك�ثر تكفيه كفّارة

الظاهرية)(((.

واحدة  ،وألنهم قاس��وا الكفّارة ع�لى الحدود قالوا

واس��تدلوا ب��أن كل يوم عب��ادة منفردة فل��م تتداخل أن الزج��ر يحص��ل بكفّ��ارة واحدة وألن��ه جزاء عن
كفّارته��ا كالعمرت�ين ألنهم مل يقيس��وا الكفّارة عىل جناية تعدد س��ببها قبل استيفائها فيجب أن تتداخل
الحدود (((.

كالحدود.

(((

الق��ول الثاين :أن علي��ه كفّارة واح��دة وهو مذهب وبع��د ذكر أقوال أهل العل��م يتبني أن القول الراجح
الحنفية ((( ،واس��تدلوا بحديث أيب هريرة ريض الله هو األول إذا تعدد الجامع يف أكرث من يوم ألن لكل

عن��ه قال :ج��اء رجل إىل النبي ﷺفق��ال :هلكت  ،ي��وم عبادة منفردة وألن فيه من الزجر والتأديب ملن
فقال النبي ﷺمالك ؟ فقال :وقعت عىل امرأيت وأنا وجد منه تساهالً تجاه حرمة الشهر الفضيل ،وأما إذا

صائم  ،فقال رس��ول الله ﷺ (هل تجد رقبة تعتقها) تعدد الجامع يف يوم واحد فالعمل بالقول الثاين هو

ق��ال :ال  ،ق��ال (فه��ل تس��تطيع أن تصوم ش��هرين األرجح لِام فيه من التيس�ير ورفع املش��قة والحرج

متتابع�ين) ق��ال :ال  ،فقال (فهل تجد إطعام س��تني ولِام فيه من الرتغيب بالتوبة ،والله أعلم.
مس��كيناً) ق��ال :ال  ،ق��ال :فمكث النب��ي ﷺفبينام

•املطلب الس��ادس :حكم تع��دد الفدية يف تأخري

املكت��ل  ،قال( :أين الس��ائل ؟) فقال أنا  ،قال (خذ

خر املكلف قضاء
اختلف العلامء يف حكم إذا أ ّ
رمض��ان عدة س��نوات فهل تتع��دد الفدية بتعدد
السنني ؟ حيث انقسم أقوال العلامء إىل قسمني
وكام ييل:
القول األول :تتعدد الفدية بتعدد الس��نني فتجب
لكل س��نة فدية إذا مل يكن له عذر وهو قول عند
املالكية والوجه األصح عند الشافعية (((.

نحن عىل ذل��ك أىت النبي ﷺبعرق فيه متر والعرق
هذا فتصدق به) فقال الرجل أعىل أفقر مني يا رسول

الله فوالله ما بني البتيها يريد الحرتني أهل بيت أفقر

من أهل بيتي  ،فضح��ك النبي ﷺحتى بدت أنيابه
ثم قال (أطعمه أهلك)(((.

((( املدون��ة الكربى ، 218/1 :الذخ�يرة ، 517/2 :املهذب:
 ، 184/1املجم��وع ، 348/6 :الفروع ، 61/3 :الروض الربع:
 ، 428/1املحىل.266/6 :
((( املجموع ، 384/6 :املغني.32/3 :

((( املبسوط للرسخيس ، 74/3 :بدائع الصنائع.102/2 :

قضاء رمضان عدة سنوات.

ومل يكن له شئ ــ رقم (.)1834

((( انظر رشح فتح القدير ، 337/2 :بدائع الصنائع.102/2 :

((( رواه البخ��اري :كتاب الصوم ــ ب��اب إذا جامع يف رمضان ((( الفواك��ه ال��دواين ، 310/1 :حاش��ية الع��دوي، 565/1 :
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وقال��وا أن تأخري رمضان إىل رمضان آخر يوجب القضاء مل يكن عليه أكرث من فدية واحدة) (((.
فدية وتأخريه إىل الس��نة األخرى كذلك ألن كالً (أما األحن��اف فإنهم ال يرون الفدية أصالً وعليه
(((
منهام تأخري للصوم عن وقته فتتعدد الفدية بتعدد القض��اء فق��ط وه��و اختيار اب��ن حزم أيض��اً)
َ
َ َ
ً
ُ
السنني وألن الحقوق املالية ال تتداخل (((.
واس��تدلوا بقوله تعاىل ﵟف َمن كان مِنكم َّم ِريضا
ُ َ
الق��ول الث��اين :تكفيه فدي��ة واحدة ع��ن جميع أَ ۡو عَل َ ٰى َس َفر فَعِ َّدة ّ ٞم ِۡن َأيَّام أُ َخ َر ۚ َوعَلَى ٱلَّذ َ
ِين يُ ِطيقون ُهۥ
ٍ
ٖ
َ َ َ َ َّ َ َ ۡ ٗ َ ُ َ َ ۡ َُّ ٞ
َُۡ َ َ ٞ
ۡ
ِينۖ فمن تطوع خيرا فهو خير له ۚۥ
الس��نوات وهو املعتمد عند املالكية والحنابلة ف َِدية طعام مِسك ٖ
ُ ُ َ َ َ
وقال��وا إن القضاء مؤقت مبا ب�ين رمضانني فإذا َ َ ُ ُ ْ َ َّ ُ
ََ
ﵝالبق َرة ِ
نت ۡم ت ۡعل ُمون ١٨٤ﵞ
وموا خ ۡير ٞلك ۡم إِن ك
وأن تص
أخره عن السنة األوىل فقد أخره عن وقته فوجبت الآية ﵔﵘﵑﵜ .
َ َ ُ َ ٞ
عليه الفدية وهذا املعنى ال يوجد فيام بعد السنة ووجه الداللة أن قوله تعاىل ﵟفعِ َّدة ّم ِۡن أيَّا ٍم أخ َرﵞ

األوىل فل��م يج��ب للتأخري فدية ((( س��وى فدية
السنة األوىل التي ثبتت بحديث أيب هريرة ريض
الله عنه (أنه ق��ال يف رجل مرض يف رمضان ثم
صح فل��م يصم حتى أدركه رمض��ان آخر  ،قال:
يصوم ال��ذي أدركه ويُطعم ع��ن األول لكل يوم
ُم��دا ً من حنطة لكل مس��كني فإذا ف��رغ من هذا
صام الذي فرط فيه)(((.
ك�ما روى عن اب��ن عمر وابن عب��اس أنهام قاال
(أطعم عن كل يوم مسكيناً)  ،ومل يرو عن غريهم
من الصحابة خالف��ه  ،وأضافوا (أن كرثة التأخري
ال ي��زداد به الواجب كام ل��و أخر الحج الواجب
س��نني مل يكن علي��ه أكرث من فعل��ه فكذا تأخري
املجموع ، 385/6 :نهاية املحتاج.196/3 :

َ
ﵝالب َق� َ�رة ِ الآية ﵔﵘﵑﵜ وعمومه يشمل ما قضاه قبل رمضان
الث��اين أو بعده ومل يذكر الله تعاىل اإلطعام ولذا
فال يجب عليه إال القضاء فقط .
ل��ذا بعد هذا الذي تقدم من كالم العلامء يرتجح
لنا القول الثاين وأنه تكفيه فدية واحدة عن جميع
الس��نوات ويؤيد ذلك الرجحان ما روي عن ابن
جري��ج أن��ه قال :قل��ت لعطاء :م��رض رجل يف
رمضان ث��م صح فلم يقضه حت��ى مر به رمضان
ث�لاث مرات وه��و صحي��ح ؟ ق��ال (يُطعم مرة
واحدة ثالثني مسكيناً ثالثني ُمدا ً) (((.
وأن املعنى الواجب له��ا إمنا هو خروج الوقت
وهذا متحقق يف العام األول دون غريه.
وأخريا ً ف��إن هذا الق��ول يتفق مع ي�سر الرشيعة

((( انظر املجموع ، 385/6 :الرشح الكبري للرافعي ((( ،463/6 :املغني ، 154/3 0 40/3 :كشاف القناع.334/2 :
فتح الوهاب.213/1 :
((( البح��ر الرائق ، 307/2 :بدائع الصنائع ، 104/2 :املحيل:
((( املجموع ، 385/6 :الفروع.93/3 :

.260/6

الس��نن الكربى ((( :مصن��ف عب��د الرزاق :كت��اب الصيام ــ ب��اب املريض يف
((( رواه ال��دار قطني ، 197/2 :والبيهقي يف ُ
رمضان وقضائه ــ رقم (.)7639
 ، 253/4وإسناده صحيح موقوف.
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اإلس�لامية وس�ماحتها وبُعده��ا ع��ن الح��رج
واملشقة  ،والله أعلم.
•املطلب الس��ابع  :تعدد ت��رك رمي أكرث من جمرة
أيام الترشيق.

للعل�ماء يف مس��ألة ت��رك أك�ثر من جم��رة أيام
الترشيق أقوال اختلفت باختالف عددها وأيامها
أو تركها جميع��اً حتى خرج ذو الحجة واختلفوا
يف حكم تع��دد الدماء بتعدد الجامر املرتوكة ؟

565

األظافر كلها ال يوجب إال دماً واحدا ً (((.
الق��ول الثاين :للش��افعية ثالثة أق��وال (عليه دوم
واحد ــ عليه دمان ــ عليه أربعة دماء) واستدلوا
بق��ول الجمه��ور يف الق��ول األول ب��أن عليه دم
واحد ((( (وقالوا يف الثاين) أن أيام الترشيق كلها
كالي��وم الواحد فيلزمه دم وعن ي��وم النحر يلزمه
دم (((( ،وقال��وا يف الثال��ث) عن كل يوم من أيام
الترشي��ق دم وعن ي��وم النح��ر دم فيلزمه برتكها

وبيان جميع ما تقدم عىل النحو اآليت.
القول األول :من ت��رك رمي جمرة العقبة الكربى
أو جمي��ع الج�مار أي��ام الترشي��ق حت��ى خرج
ذو الحج��ة فعلي��ه دم واحد (ش��اه واحدة) وهو
(((
(مذهب الحنفية واملالكية ومذهب الحنابلة)
واس��تدلوا بق��ول ابن عب��اس ريض الله عنه (من
نيس من نس��كه شيئاً أو تركه فليهرق دماً) ((( ومل
يقل فليهرق لكل نسك دماً .
وأضاف��وا أن الرمي كله جنس واحد فهو نس��ك
واحد وإن كانت آحاده منفصلة عن بعضها وهو
واج��ب فرتكه يجرب بدم ( ،وقاس��وا) الرمي عىل
الحل��ق فمن حلق ربع ال��رأس كمن حلق جميع
ال��رأس ومن ق��ص أظافر يد واح��دة كمن قص ((( املبسوط للرسخيس ، 65/4 :حاشية ابن عابدين.554/2 :

أربعة دماء (((.
القول الثالث :يبط��ل حج��ة وه��و مذه��ب
(((
الظاهرية.
واس��تدلوا بحديث ابن عب��اس ريض الله عنهام
بأن رس��ول الل��ه ﷺ (وق��ف يف بحج��ة الوداع
مبنى للناس يس��ألونه فجاءه رجل فقال مل أشعر
فحلقت قبل أن أذبح فقال :اذبح وال حرج فجاء
آخر فقال مل أشعر فنحرت قبل أن أرمي ،قال:ارم
وال حرج فام ُس��ئل النبي ﷺعن ش��ئ ق ّدم وال
خ��ر إال قال افعل وال ح��رج)(((  ،ووجه الداللة
أ ّ
قال عنه ابن حزم (أمر ﷺ بالرمي املذكور ،وأمره
((( الحاوي ، 203/4 :املجموع.236/8 :
((( املصدران السابقان.

((( املبس��وط للش��يباين ، 244/2 :بدائ��ع الصنائع، 139/2 :
املبس��وط للرسخ�سي ، 65/4 :تهذي��ب املدون��ة ((( ، 222/1 :الوس��يط ، 671/2:حلي��ة العل�ماء ، 302/3 :املجم��وع:
االستذكار ، 357/4 :منهج الجليل ، 397/2 :املغني.241/8 .257/3 :
((( أخرج��ه مالك يف املوط��أ :كتاب الحج ــ ب��اب التقصري ((( املحىل.172/7 :
ــ رقم ( )890والدار قطن��ي :كتاب الحج ــ باب املواقيت ــ ((( رواه البخ��اري :كتاب الحج ــ ب��اب الفتيا عىل الدابة عند
الجمرة ـ رقم (.)1649
رق��م.39
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فرض) (((.
وبالنظر يف أقوال العلامء يرتجح يل القول األول
وه��و مذهب الجمهور لق��وة أدلتهم وألن الرمي
وأجب وليس فرضاً ميكن ج�بره بدم وهذا الدم
ال يتع��دد ألن الحج عمل واح��د وعبادة واحدة
متكاملة كح��ال الصالة من ن�سي مجموعة من
الواجبات فعليه س��جود واحد للسهو  ،وال ننس
أن الحج مبني عىل التيس�ير الذي قاعدته (افعل
وال حرج) والله أعلم.

•املطل��ب الثام��ن :تعدد فعل املعتم��ر ألكرث من
عمرة يف السفرة الواحدة.

اختلف��ت أقوال العلامء يف فع��ل املعتمر ألكرث
من عمرة يف الس��فرة الواحدة وذل��ك بعد إمتام
عمرت��ه األوىل بحيث يعتمر من كان يف مكة يف
كل ي��وم عمرة أو عمرتني  ،فهل يصح ذلك أم ال
يصح ؟
اختلفت أقوال العلامء يف هذه املسألة إىل ثالثة
أقوال وكام ييل:
القول األول :يك��ره اإلكث��ار م��ن االعت�مار
واملواالة بينها وهو مذهب الحنابلة((( ،واستدلوا
بقوله��م أن��ه مل ينقل ع��ن النب��ي ﷺ وأصحابه
املواالة بني العمرة والح��ق يف اتباعهم ومل يزد
يف كل سفرة عن عمرة إال عائشة ريض الله عنها
أذن له��ا تطييباً لقلبها ولو كان فيه فضل ملا تركه
((( املحىل.172/7 :

((( املغني ، 91/3 :الرشح الكبري البن قدامة.500/3 :

الصحابة (((  ،وأضافوا ما ورد عن بعض السلف
م��ن تفضيل الطواف عىل العم��رة مبا روي عن
عم��ر ب��ن عب��د العزي��ز ريض الله عنه أنه س��أل
أنس��اً ريض الله عنه عن الط��واف للغرباء أفضل
أم العم��رة ؟ فق��ال :الط��واف ((( ،وورد مثله عن
طاووس رحمه الله (((.
واستثنى الحنابلة من كراهة اإلكثار من االعتامر
ش��هر رمضان فقالوا (يس��تحب تكرار العمرة يف

رمضان ألنها تعدل حجة (((.
الق��ول الثاين :يكره تعدد العمرة يف العام الواحد
وهو مذهب املالكية ((( ،وقالوا أن النبي ﷺ إمنا
اعتم��ر مرة واحدة يف الع��ام ومل يكررها يف عام
واحد مع قدرته عىل ذلك  ،واستدلوا عىل قولهم
ه��ذا بقياس العمرة عىل الح��ج فقالوا (إن العمر
نس��ك له إحرام وتحلل فكان من سنته أن يكون
مر ًة يف السنة كالحج)(((.
القول الثالث :يستحب اإلكثار من االعتامر وهو
(((
مذهب (الحنفية والشافعية والظاهرية)
((( املغني.91/3 :

((( أخرج��ه األزرق��ي يف أخبار مكة ، 3/2 :وابن أيب ش��يبة يف
مصنفه.445/3 :
((( املغني.91/3 /

((( املغني ، 91/3 :الرشح الكبري.500/3 :

((( املدون��ة الكربى ، 374/2 :ال��كايف البن عبد الرب، 172 :
مواهب الجليل.467/2 :
((( املنتقى.402/3 :

((( حاش��ية اب��ن عابدي��ن ، 472/2 :املجم��وع، 115/7 :
املحىل.68/7 :
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واس��تدلوا باألحاديث الدالة عىل فضل العمرة التي ع�لى من يؤدي النس��ك املف��روض وإال فكام قال

منه��ا (العمرة إىل العمرة كفّ��ارة لِام بينهام)((( وقوله (ابن عابدين رحمه الله) [إن الصالة النافلة يف زمن
ﷺ (تابعوا بني الح��ج والعمرة)((( وعن عيل ريض املوس��م أفضل من الط��واف يف حق امليك ألجل
الله عنه قال (يف كل ش��هر عمرة)((( وروي أن أنس��اً التوس��عة عىل الغرباء مع أنه��م يقولون بأن الطواف
ريض الله عنه (كان إذا حمم رأسه اعتمر)((( ومعنى أفضل من صالة النافلة مطلقاً] (((.

(حمم رأسه أي ظهر فيه شعر فصار أسودا ً كالحمم) وتع��دد العم��رة واإلكثار منها أفض��ل لآلفاقي الذي

ووج��ه االس��تدالل أن النب��ي ﷺ ن��دب إىل العمرة جاء م��ن الدول البعي��دة الذين يحب��ون أن يعتمروا
بلفظه فدل عىل اس��تحباب اإلكثار من االعتامر من ع��ن آبائهم الذين مل يتعمروا وخصوصاً ملن يش��ق

غري تقييد (((.

رجوع��ه للحرم مرة أخرى قياس��اً عىل فعل الس��يدة

وبعد ذكر القوال الس��ابقة يتب�ين لنا أن الخالف يف عائشة ريض الله عنها لوجود الحاجة .والله أعلم.
املس��ألة خالف يف األفضلية فقط فال يستطيع أحد

الجزم بعدم املرشوعية فض�لاً عن القول بأنه بدعة
ألن الفع��ل يوافق قول أحد املذاهب األربعة ولكن

يبقى النظر يف املفاضلة بني تعدد العمرة وبني كرثة

❊

❊

الط��واف بالبيت وهذه األفضلي��ة تختلف باختالف

أح��وال الن��اس وظروفه��م  ،فاإلكثار م��ن الطواف

أفض��ل للمقيم يف مكة وقت الس��عة وبدون تضييق
((( رواه البخ��اري :كتاب الحج ــ باب وج��وب العمرة ــ رقم
(.)1773
((( رواه الرتمذي :كتاب الحج ــ باب ما جاء يف ثواب الحج ــ
رقم ( ، )810والنسايئ :كتاب مناسك الحج ــ باب
فضل املتابعة بني الحج والعمرة ــ رقم (.)2629

((( رواه الش��افعي يف مسنده ( )402/9والبيهقي :كتاب الحج
ــ باب من اعتمر مرارا ً ــ رقم (.)562/4
((( مصنف أبن أيب شيبة :كتاب الحج ــ باب يف العمرة من قال
يف كل شهر ،رقم  128/3ــ .129

((( فت��ح الب��اري ، 699/3 :ني��ل األوط��ار ، 7/5 :املح�لى:
((( حاشية ابن عابدين.502/2 :
.115/7

❊
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الخاتمة

الفعل) حيث رأينا أثره عىل األحكام الرشعية .
•التوصيات:

 -1توجيه عدد من الباحثني لدراسة تعدد الفعل يف

الحم��د لل��ه رب العاملني وأش��هد أن ال إله إال الله باب الجنايات والعقوبات.

ويل املتقني والصالة والس�لام عىل س��يدنا محمد  -2رضورة وجود دراس��ة تأصيلية لنظرية التعدد يف
قائد الغر املحجلني وعىل آله وصحبه أجمعني.

الفقه اإلسالمي.

وبع��د  ..فهذه خامتة البح��ث أذكر فيها أهم النتائج  -3العمل عىل جمع الدراس��ات السابقة وإصدارها

والتوصي��ات التي توصلت إليها خالل بحثني وهي يف إصدار خاص يعنى بهذا الجانب.
عىل النحو اآليت:

والحمد لله رب العاملني وصىل الله وس��لم وبارك

 -1تع��دد الفعل قوالً وفعالً ونية يختص مبا زاد عن عىل سيدنا محمد
وعىل آله وصحبه أجمعني.
الفعل الواحد ألن الواحد ال يتعدد.
 -2لتع��دد الفعل مكانة عند األصوليني الذين اتفقوا
عىل جواز تعدد العلل لتعليل الحكم الواحد بعلتني

أو أكرث وعىل جواز تعدد املنهي عنه واالستثناء.

 -3ج��واز التنويع بني العبادات ال��واردة عىل وجوه

الس��نة والتيسري عىل الناس
متعددة لِام فيه من اتباع ُ
وحصول املصلحة للمسلمني.

 -4تعدد النيات واألفعال يف باب العبادات جائز يف
السنن وغري جائز يف الفروض.
ُ

 -5هناك اختالف وتداخل بني املصطلحات (التعدد
والتداخل والتامثل والتباين والتكرار واالندراج) تم

توضيح��ه من خ�لال املنهج ال��ذي وضعه العلامء
رحمهم الله.

 -6إن املطالب الثامنية يف املبحث الثاين بدءا ً من
النية وانتهاء بأعامل العمرة بيّنت لنا بصورة واضحة
الغاي��ة الت��ي دار حولها مفهوم البح��ث وهو (تعدد

❊

❊

❊
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عيل بن حجر العسقالين ،دار املعرفة ،بريوت.

 -12الثق��ات :محمد بن حبان البس��تي ،ط  ،1دار
الفكر1975 ،م.

 -القرآن العظيم.

 -13مصنف أبن أيب ش��يبة :عب��د الله بن محمد بن

القاهرة2003 ،م.

ُ -14س��نن البيهق��ي الك�برى :أحمد بن الحس�ين

 -1لس��ان العرب :ابن منظور ،النارش دار الحديث ،أيب شيبة ،ط  ،1دار الرشد ،الرياض 1409 ،هـ.

 -2املصب��اح املن�ير يف غري��ب ال�شرح الكبري  :البيهقي ،مكتبة دار الباز ،مكة املكرمة1994 ،م.

للرافعي أحمد ب��ن محمد الفيومي ،النارش املطبعة  -15مس��ند اإلمام أحمد :أحمد بن حنبل الشيباين،
األمريية ،مرص.1926 ،

مؤسسة قرطبة للنرس ،القاهرة.

النارش دار الهداية ،بريوت ،ط  1410 ،1هـ .

الدين العيني ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

مبرص2006 ،م.

ب��ن خلف بن بطال القرطبي ،ط  ،2مكتبة الرش��د ،

ط،3دار البغا ،بريو1987 ،م.

ً -18س��نن ال��دار قطني :عيل بن عم��ر الدار قطني

دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

 -19تلخي��ص الحبري يف أحادي��ث الرافعي الكبري:

دار النرش ــ الكتب العلمية ،بريوت1995 ،م.

 -20حاش��ية البحريمي ع�لى رشح منهج الطالب:

دار الفكر ،بريوت.

تركيا.

الكتب العلمية1991 ،م.

الرحمن بن محمد املدعو بش��يخي زاده ،ط  ،1دار

 -3تاج الع��روس من جواهر القام��وس :للزبيدي -16 ،عم��دة الق��اري رشح صحيح البخ��اري :بدر
 -4املعج��م الوجيز :الن��ارش وزارة الرتبية والتعليم  -17رشح البخ��اري البن بطال :أبو الحس��ن عيل
 -5صحيح البخاري :محمد بن إسامعيل البخاري ،الرياض2003 ،م.

 -6صحيح مس��لم :مسلم بن الحجاج النيسابوري ،البغدادي ،دار املعرفة ،بريوت 1966 ،م.

ُ -7سنن الرتمذي :محمد بن عيىس الرتمذي ،ط  ،2ابن حجر العسقالين ،املدينة املنورة1964 ،م.

ُ -8سنن أيب داود :سليامن بن األشعث السجستاين ،س��ليامن بن عمر البحريم��ي ،املكتبة اإلس�لامية،
ُ -9سنن النس��ايئ :أحمد شعيب النسايئ ،ط ،1دار  -21مجم��ع األنه��ر يف رشح ملتق��ى األح��ر :عبد
 -10رشح الن��ووي عىل صحيح مس��لم :يحيى بن الكتب العلمية1998 ،م.

رشف النووي ،ط  ،2دار إحياء الرتاث 1392 ،هـ -22 .التعريف��ات :ع�لي بن محم��د الجرجاين ،دار
 -11فتح الب��اري رشح صحيح البخاري :أحمد بن الكتاب العريب ،بريوت ،ط  1405 ،هـ.
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 -23الوس��يط يف املذه��ب :محم��د ب��ن محم��د  -35املبسوط للرسخيس :شمس الدين الرسخيس،

الغزايل ،دار السالم ،ط  1417 ،1هـ.

دار املعرفة ،بريوت.

خالد الخشالن ،كنوز إسبيليا ،ط 2009 ،2م.

الشيباين ،كراتيش ،باكستان.

بن عبد السالم ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

إبراهيم الشريازي ،دار الكتب العلمية.

 ،1دار الكتب العلمية ،بريوت1998 ،م.

الغرب اإلسالمي ،بريوت1994،م.

إبراهيم الشنقيطي ،دار الكتب العلمية ،بريوت

مؤسسة الرسالة.

 -24التداخ��ل ب�ين األحكام يف الفقه اإلس�لامي -36 :املبس��وط للش��يباين :محم��د ب��ن الحس��ن
 -25قواع��د األحكام يف مصال��ح األنام :عز الدين  -37املهذب يف فقه اإلمام الش��افعي :أبو اسحاق
 -26الفروق للقرايف :أحمد بن إدريس القرايف ،ط  -38الذخ�يرة :ش��هاب الدين أحمد الق��رايف ،دار
 -27نرش البن��ود عىل مراقي الس��عود :عبد الله بن  -39الكليات :أيب البقاء أيوب بن موىس الكفوي،
 -28األش��باه والنظائ��ر للس��يوطي :عب��د الرحمن  -40منه��اج الطالب�ين وعمدة املفت�ين :يحيى بن
ب��ن أيب بكر الس��يوطي ،ط  ،1دار الكتب العلمية ،رشف النووي،دار املعرفة ،بريوت.

 1403هـ.

 -41رد املحت��ار عىل الدر املخت��ار :محمد أمني

مكتبة الباز ،مكة1999 ،م.

2000م.

الزنجاين ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.

السيوايس ،ط  ،2دار الفكر،بريوت.

 -29القواعد البن رجب :ابن رجب الحنبيل ،ط  ،2املع��روف باب��ن عابدي��ن ،دار الفك��ر ،ب�يروت،
 -30تخريج الفروع عىل األصول :محمود بن أحمد  -42فت��ح القدير :كامل الدين محم��د عبد الواحد
 -31مغن��ي املحت��اج إىل معرف��ة مع��اين ألف��اظ  -43الهداي��ة رشح البداي��ة :أيب الحس��ن ع�لي
املنه��اج :محم��د الخطيب الرشبين��ي ،دار الفكر ،املرغيناين :املكتبة اإلسالمية ،بريوت.

بريوت.

 -44مخت�صر الق��دوري :أب��و الحس�ين أحمد بن

بريوت1997 ،م.

 -45االختي��ار لتعليل املختار :عبد الله بن محمود

 -32املجموع :يحيى بن رشف النووي ،دار الفكر ،محمد البغدادي ،مؤسسة الريان.

 -33إعان��ة الطالبني عىل حل ألف��اظ فتح املعني :املوصيل ،ط ،3دار الكتب العلمية2005 ،م.

عثامن بن شطا البكري ،دار إحياء الرتاث ،بريوت -46 .مخترص الطحاوي :أبو جعفر أحمد بن محمد

 -34ط��رح الترثي��ب يف رشح التقريب :ويل الدين األزدي ،الدار املالكية.
عبد الرحيم العراقي ،دار ابن الجوزي ،الرياض.

 -47التجريد :أيب الحس��ن الق��دوري الحنفي ،دار
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السالم ،مرص.

 -59تفس�ير الق��رآن :عب��د الله بن محم��د الرازي،

خزمية ،املكتب اإلسالمي ،بريوت1970 ،م.

 -60بدائ��ع الصنائع يف ترتيب الرشائع :عالء الدين

املنذر النيسابوري ،دار الفالح.

 -61الحاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي:

 -48صحي��ح ابن خزمي��ة :محمد بن إس��حاق بن املكتبة العرصية ،صيدا.

 -49األوسط يف السنن واإلجامع واإلختالف :ابن الكاساين  ،دار الكتاب العريب ،ط 1982 ،2م.

 -50املنش��ور يف القواع��د :محم��د ب��ن به��ادر عيل بن محمد املاوردي ،ط  ،1بريوت1999 ،م.

الزرك�شي ،ط  ،2وزارة األوق��اف الكويتي��ة -62 ،كش��اف القن��اع عن م�تن اإلقن��اع :منصور بن
1405ه��ـ.

يونس البهويت ،دار الفكر ،بريوت1402 ،هـ.

 -51رشح العمدة يف الفقه :أحمد بن عبد الحليم  -63املح�لى :ع�لي ب��ن أحمد بن س��عيد بن حزم
ب��ن تيمي��ة ،ط  ، 1مكتب��ة العبي��كان  ،الري��اض ،الظاهري ،لجنة إحياء الرتاث العريب ،بريوت.

1413ه��ـ.

 -64نيل األوط��ار من أرسار منتقى األخبار :محمد

 -52األشباه والنظائر البن نجيم :زين العابدين ابن بن عيل الشوكاين ،دار ابن الجوزي ،الرياض.

نجيم املرصي ،دار الكتب العلمية ،ط 1985 ،1م -65 .مصنف عب��د الرزاق :أبو بكر عب��د الرزاق بن
 -53البحر الزخار الجامع ملذاهب علامء األمصار :هامم الصنعاين ،ط  ،2املكتب اإلسالمي1403 ،

أحمد بن قاسم الصنعاين ،مكتبة اليمن.

هـ.

املقديس ،املكتب اإلسالمي ،بريوت.

ط  1392 ،2هـ.

عرفة الدسوقي ،دار الفكر ،بريوت.

يوسف بن أيب القاس��م العبدري ،ط  ،2دار الفكر،

 -54الكايف يف فقه اإلمام أحمد :عبد الله بن قدامة  -66األم :محمد بن إدريس الشافعي ،دار املعرفة،
 -55حاش��ية الدس��وقي عىل الرشح الكبري :محمد  -67الت��اج واإلكلي��ل ملخترص خلي��ل :محمد بن
 -56نهاية املطلب يف دراية املذهب :أبو املعايل بريوت 1328 ،هـ.

عبد امللك الجويني ،ط  ،1دار املنهاج ،الرياض -68 ،منهج الجليل رشح عىل مخترص س��يد خليل:

2007م.

محمد عليش ،دار الفكر ،بريوت1989 ،م.

 -57الروض املربع رشح زاد املستقنع :منصور بن  -69أح��كام الق��رآن للجص��اص :أحم��د بن عيل
يونس البهويت ،مكتبة الرياض الحديثة 1390 ،هـ .الجص��اص ،دار إحي��اء ال�تراث الع��ريب ،بريوت،

 -58م��دارك التنزيل وحقائق التأوي��ل :عبد الله بن  1405هـ.

أحمد النسفي ،دار املعرفة ،بريوت.

 -70املوطــ��أ :مال��ك بن أن��س األصبحـي  ،دار
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إحياء الرتاث العـ��ريب  ،تحقيـق /محمد فـؤاد عبد 1988م.

الباقي.

 -81الفواك��ه ال��دواين ع�لى رس��الة اب��ن أيب زيد

بريوت.

الفكر ،بريوت 1415 ،هـ.

أحمد بن رشد القرطبي ،دار الفكر ،بريوت.

عيل الصعي��دي العدوي املاليك ،املكتبة الثقافية،

 -71املدون��ة الكربى :مالك ب��ن أنس ،دار صادر ،الق�يرواين :أحمد بن غنيم بن س��امل النفراوي ،دار
 -72بداي��ة املجته��د ونهاية املقتص��د :محمد بن  -82حاش��ية العدوي عىل كفاي��ة الطالب الرباين:
 -73اإلنص��اف يف معرفة الراجح من الخالف عىل بريوت.

مذه��ب اإلم��ام أحمد ب��ن حنبل:عىل بن س��ليامن  -83الرشح الكبري للرافعي :أيب القاسم عبد الكريم
املرداوي ،دار إحياء الرتاث ،بريوت.

بن محمود الرافعي ،دار الكتب العلمية ،بريوت.

1313هـ.

بريوت 1418 ،هـ.

 -74تبيني الحقائق رشح كن��ز الدقائق :فخر الدين  -84فت��ح الوه��اب ب�شرح منهج الط�لاب :زكريا
عث�مان الزيلعي ،دار املكتب اإلس�لامي ،القاهرة ،ب��ن محمد اإلنص��اري ،دار الكت��ب العلمية ،ط ،1
 -75املكايي��ل واملوازين الرشعي��ة :الدكتور عيل  -85البحر الرائق رشح كنز الدقائق :زين الدين ابن
نجيم الحنفي ،ط  ،2دار املعرف ،بريوت.
جمعة ،دار القدس ،القاهرة ،ط 2001 ،2م.
 -76رشح الزرقاين :عبد الباقي بن سويف الزرقاين  -86حلية العلامء يف معرفة مذاهب الفقهاء :سيف
الدي��ن أيب بك��ر محم��د الش��ايش ،ط  ،1بريوت،
املرصي ،دار الكتب العلمية ،بريوت.
 -77القاموس املحيط  :مجد الدين محمد الفريوز 1980م.
 -87الرشح الكبري البن قدامة :ابن قدامة املقديس،
آبادي ،دار الجبيل ،بريوت.
 -78االس��تذكار الجامع ملذاه��ب فقهاء األمصار :دار الكتاب العريب للنرش2010 ،م.
يوس��ف بن عبد الل��ه القرطب��ي ،ط  ،1بريوت ،دار  -88أخبار مكة وما ج��اء فيها من اآلثار :أبو الوليد
الكتب العلمية2000 ،م.

محمد بن عبد الله األزرقي ،دار النفائس.

الفك��ر1398،ه��ـ.

بريوت 1407 ،هـ.

 -79مواه��ب الجلي��ل ل�شرح مخت�صر خلي��ل -89 :ال��كايف يف فقه أهل املدينة :يوس��ف بن عبد
محم��د ب��ن عب��د الرحم��ن املغ��ريب ،ط  ،2دار الله بن عبد الرب القرطبي ،ط  ،1دار الكتب العلمية،
الس��نن املسندة :عبد الله بن عيل
 -80املنتقى من ُ

الج��ارود ،ط  ،1طبعة مؤسس��ة الكت��اب ،بريوت،
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