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احلمد هلل أحق احلمد وأوفاه  واصالا و واصما ل  راو ه امصط وهالامده   ماد هللاو  ىاداهلل و راو  صاط و ا ىط 
 وهو واال ، أهه هللعد:

 يح ملاه يالاده  ا ما هاو أ اما  فإن هعرفة اال م حهت املمتخدهة هو األئمة طريق اصم ام  صردماا اصالا
وفتهوى، وأكثر األئمة املتقدهني مل يذكروا هالمر ههتا وصذا اجتمد أهل اصعرا يف هلليهن هه ا تعمرط كل إههل 

 هو املالمر هت اصدقمية واأل مصية.
 وحترير املالمر هت أهر يف غهية األمهية، وصكا هأي ه هو ي ما  إ  اصعرماهأ أ اماال مل يقمصمهاه، وإهاه فمما 
هااو  اام  صااط، ومل ياا ن  ريمااه  الااه  هطعااه. و ااد لمااط اصىهحااخ هللت مياال هالاامر هت هتاا  رو  رااو أ ااما  
املتقدهني  ىل أن يشتمر ذصك املالمرح، وهذ  املشكرة همجامةو يف  راا هالامرح احلاديخ كاإ    األئماة 

ههات هللهإله اااه  وحكمماااا  راااو احلاااديخ هللااا ن فياااط  راااة، وهلل  اااط ااااعيل، أو املرفااام  أ اااح و مهاااه هاااو اصعىااا
املمتخدهة هو املال دني، و د ال تكمن هللهصضروهو هي  دس املعرفاة يف كتا  املالامرح املتا  رو كمقدهاة اهللاو 

 اصال ح وهه هللعد  هو املؤصدهت.
كمه أن املالمر هت األ مصية هله  الي  هاو الراو والما  هاو  ىال هللعاح اصىاهحثني، فقاد يقارأ هللهحاخ أن 

اال م حية، أو  ه  هللا ن هاذا األهار  ا ة أو همات   في مراط اإلههل أمحد كر  كذا في مرط  رو اصكراهة 
 رااو هااه هاام هتعااههص  ريااط ا اام حه، و  ااد اصتااد يق واااا ك هااط يف املماا صة اصماحاادو إ  هللعااح  اارى أ ااط 

 يقالد هعىن   ر.
وهو املمهئل األ مصية اصيت و ع فيمه الا ص هللاني أهال األ ام  هما صة اصتدرياق هللاني اصدارب واصماجا ، و اد 

أن اجلمماامه  رااو أومااه واحااد وأن احل ديااة يدر اامن هللي ممااه، إال أ  ااه وجااد ه أن اإلهااهل أمحااد يمااتخدل  اشااتمر
 اصردظني فمل كهن يدرق هللي ممه. وهىت يمرق  رو امل همه هللط فرب وهىت يقه  واج .
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جاة يف هاذ  واملم صة وإن كه   حتتهج إ  ا تقراأ تهل وهثرط حيتهج إ  و   وا ع، إال أن  هوصة الروج هلل تي
املمااا صة وصااام هللاااهالط    راااو هللعاااح املماااهئل  اااد يم ااال إ  اص تيجاااة اصالااا ي ة، وهاااو اهلل أ اااتمد اصعااامن 

 واصتمفيق. 
 

وأهاه اصدها اهت اصماههللقة يف اصى اخ يف اصداارق هللاني اصدارب واصماجا  فراا أطرااع إال  راو ه اهصة صرتىاه ، فقااد 
اصعمري واصماجا  جلا   اصاديو ه امال هللاو  ه هصة يف اصدرق هللني اصدربذكر حهجي  ريدة يف كشل اصظ من 

، وال أ را  او هكاهن هاذ  اصر اهصة وكمواه همىم اة أمحد اصتىه  احل دي املتمىف   ة ث ث وتمعني و ىعمهئة
 ىىط ومثرتط  –أل ال. مث هأي  حبثه ألحد املعه ريو هللع مان: اال ت ص يف تىهيو أو تراةص اصدرب واصماج  

هاام ه شاامه يف جرااة جههعااة أل اصقاارى صعراامل اصشااريعة واصراااة اصعرهلليااة و ةا ااه ج تمه ترحياا  اصدو اار ، و كصرااد 
 . 30،  دة 18

كتاااهل اصت  ااايس يف أ ااام  اصدقاااط صالااا    ااا هة إ  كتاااهل صرمؤصااال  اااه :  الااا    كماااه هأيااا  إشاااههو يف
أ تقاد أن . ومل أطراع  رياط، وإن كاهن   ما اط هردتاه صر ظار، وال 1اجمله يق ص مل اصتدريق هللاني اصدارب واصماجا 

 املمام  حيتهج إ   ال  صرمجه يق وال إ   مل ألحد، واهلل املمتعهن. 
 وأهه  مة اصى خ فقد  مم  اصى خ هقدهة وث ثة فالم  و همتة:

ف هه املقدهة فهشتمر   رو أمهية املمام  واصدها هت اصمههللقة و مة اصى خ وه مج اصى خ. وأهه اصدالم  
 فمي  رو اص  م اصتهيل:

  : اصتعريدهت اصرامية صرماج  واصدرب، وحتتط هىهحخ:  اصدالل األو 
 تعريل اصماج  صاةاملى خ األو : 

 املدصم  اصرام  صردرباملى خ اصثه :  
 املمر  األو : تعريل اصدرب صاة

 املمر  اصثه : اصدرق هللني فرب اهلل  ريط، وفرب اهلل صط

 املى خ اصثهصخ: اصدرق اصرام  هللني اصدرب واصماج 

 ثه : تعريل اصماج  ا م حه، وحتتط هىهحخ:اصدالل اص

 املى خ األو : اصتعريل هللهصر ا، وفيط همرىهن:

                                                
 .1هههش  33اصت  يس / 1
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 تعريل اصماج  هللهصر ا، هللىيهن مثرتط وأثر  هو ثمال أو  قهل.أ ما  األ مصيني يف  املمر  األو :

 املمر  اصثه : أ رل اصتعريدهت هللهصر ا
 املى خ اصثه : اصتعريل هللهحلد، وفيط همرىهن:

 تعريدط هللهحلد هللىيهن احلقيقة واملههيةأ ما  األ مصيني يف  مر  األو :امل
 املمر  اصثه : أ رل اصتعريدهت هللهحلد

 واصماج  يف ا م ح  رمهأ األ م ، وحتتط هىهحخ:  هللني اصدرب اصدالل اصثهصخ: اصتدريق
 اصدرب واصماج  هتدقهن يف اال م ح، اصقم  هلل ن األو :املى خ 

 وحتتط  دو همهص : تدريق هللني اصدرب واصماج ،اص :املى خ اصثه  
 املمر  األو : اصقم  هلل ومه خمتردهن يف اال م ح
 املمر  اصثه : حتقيق  م  أمحد يف هذ  املم صة

 املمر  اصثهصخ: حجة هو فرق هللني اصدرب واصماج 
 واصماج    د اصقهئرني هللهصتدريق اصدرق هللني اصدرباملمر  اصراهللع: 

 ه شة اجلمممه صر  ديةاملمر  الههس: ه 

 املمر  اصمهةس: اصراجح هو األ ما 
 اصدالل اصراهللع: هدى االتدهق واال ت ص يف املدصم  اال م حي صردرب واصماج ، وحتتط  دو هىهحخ:

 التدهق هللني هدممهي اصدرب واصماج وجط ااملى خ األو : 
 وحتتط ث ثة همهص :أوجط اال ت ص ومثرو ال ص ،املى خ اصثه : 

 ألو : أوجط اال ت ص املمر  ا

 املمر  اصثه : األثر ال ص يف اصدرو  اصدقمية، وحتتط  دو همهئل

 وو جمة اصت  املم صة األو :

 املم صة اصثه ية:   و اصمتر

 املم صة اصثهصثة: األا ية
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 ا  يف اصال وهللعح األفعه  واأل م املم صة اصراهللعة: 

  كت  اجلمممههل اصتدريق همتعمل يفاملمر  اصثهصخ: 
 مث  تم  اصى خ خبهمتة هتضم ة أها اص تهئج.

و د حر   يف هذا اصى خ  راو اصرجام  إ  املتخالالاني يف كال هما صة تارة، فهصتعاههيل اصرامياة ا اتقيتمه 
هو أهل اصراة، واملمهئل األ امصية هاو أهال األ ام ، وأهال كال هاذه  هاو امل تماىني إصياط، وهام هاع ذصاك 

 أن يمادي ه ملاه ا ترال فياط هاو احلاق هللإذ اط، وأن يعدام ويالادح  او  م  اه و ماد ه جمد املقل ، ف  ا   اهلل
 وهزص ه وجد ه وكل ذصك   د ه. 

 
 د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

 asd9406@gmail.com: اصشخالي اص يد اإلصكرتو 

 asd@drcounsel.comاص يد اإلصكرتو  صرعمل: 

 www.drcounsel.comاملم ع اصعمل: 

 /http://www.alukah.net/web/doghaitherهم ع األحبهث: 
 00966505849406اجلما : 

 
 

mailto:asd9406@gmail.com
mailto:asd@drcounsel.com
http://www.drcounsel.com/
http://www.alukah.net/web/doghaither/
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 ألول:الفصل ا

 التعريفات اللغوية للواجب والفرض
 

 املبحث األول: تعريف الواجب لغة

 جند أن صكرمة وج   دو هدصمالت: 2هلله تعراب هه  هصط  رمهأ اصراة

اتَامبَجَىط فقمهلا:  األول: اللزوم والتأكيد، َوَجَ  اصشايأ  جَبا   و جمهللاهَ َأ  صازَل. وَأوَجىاط  هام، وَأوَجىَاط اصرْاط، وا ب
َت َ   قَّط. َأ  ا ب

تبياهه اويف  ٌ   راو كال   باَتربا.  اه  اهللاو األَثا :  اه  اَلمَّاه : هع اه  و ج امل  اال ب ل  اجل م عةب واجب حلديخ: غ مب
، ةون و ج مل اصَدربب واصرُّزول؛ وإبهه َشىاََّمط هللهصماج  ت بكيداَ، كمه يقم  اصرجال  صالاهحىط: َحقُّاَك  ىهلب تب ب اال ب

 . ريَّ واج ٌ 

ااادا  يف حاااج َأو  مااارو، ك َ اااط أَصاااَزَل  دماااط هللاااط. ويف حاااديخ  مااار ، هااااي اصرْاااط   اااط: أَ اااط َأوَجاااَ  جنَبيىاااهَ َأ  أَهب
ىَااَة، وَأوَجىبا   اصىياَع فَمَجاَ . و اه  اصر ياه : َوَجاَ  اصىيااع   هللال. ووَجاَ  اصىياع  َجا   جب : هاو  ياهه اإلب يا   واص َّجب

ىَااااااااااَة وو جمهللااااااااااهَ، و ااااااااااد َأوبَجااااااااااَ  صااااااااااك اصىيااااااااااَع وَأوبَجىااااااااااط  هاااااااااام   إبجههللااااااااااهَ؛ كاااااااااالُّ ذصااااااااااك  ااااااااااو اصر يااااااااااه . جب
ياهه فقاد وَجاَ  َأ  َََّ و َاَداذ.  وَأوبَجَىط اصىياَع هماجىاة، ووبجههللاهَ،   اط أَيضاهَ. ويف احلاديخ: إذا كاهن اصىَايباع   او  ب

 .يقه : وج  اصىيع  جَب   وجمهللهَ، وَأوبَجَىط إبجههللهَ َأ  َصزبَل وأَصبَزَهط

ىَاااااااة َتكااااااامن هاااااااو احَلَمااااااا هتب و و  مجب
 
َتباااااااك.امل ىاااااااهت َهمحب  اصماااااااي هت. ويف احلاااااااديخ: اصرماااااااا إب  َأ ااااااا َصك ه مجب

َل َ َمَ  ي مجب   صط اجلَ ََّة َأو اص هَه. ويف احلاديخ: َهاوب فعال كاذا وكاذا، فقاد َأوبَجاَ  َأ   وَأوبَجَ  اصرجل  إذا َ مب
اااااااال َ َمااااااااَ   . ويف احلااااااااديخ: َأوبَجااااااااَ  طَربَ ااااااااة  َأ  َ مب  َأوبَجااااااااَ  صااااااااط اجل ااااااااَة.َوَجىَاااااااا ب صااااااااط اجل ااااااااة  َأو اص ااااااااهه 

ل ث ثااَة هااو اصمصااد، َأو اث ااني، َوَجىَاا  صااط اجل ااة .  ويف حااديخ ه عااهَذ: َأوبَجااَ  ذو اصث ثااة واالث ااني َأ  هااو  َاادَّ
ىٌة مل َأ  َصط   مه، فقه   مر:  ويف حديخ طَر ة: كرمة  َبعت مه هو ه م  اصْرط،  رو اصْرط  ريط و را، ه مجب

ىهٌت. أَ ه أَ را هه هي: ال إبصط   إبال اصْرط، َأ  كرمة َأوبَجَى ب صقهئرمه اجل ة، ومجع مه ه مجب
                                                

 .180يو /واصقههمس احمل 295وخمتهه اصال هح / 1/232، واصال هح 1/793صمهن اصعرل الهللو ه ظمه، ههةو وج   2
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؛ ويف احلاديخ: أَن  مهاهَ أَتَاما اص ال،  ارو اصرْاط  رياط  تَامبَج    ه اصعذال  ىة : اصكى و  هو اصذ مل اصيت ي مب  مجب
وامل

ىهَ ص ه َأوبَجَ  َأ  هَكبَ   مي َة ا ب  تَامبَجَ   ه اص هَه، فقه : ه ر و  فربيا عبتبقب و را، فقهصما: يه ه م  اصْرط، إبن  هحب
 َه َاَىَة. 

ويف احلاديخ: أَ اط َهاارَّ هللارجرني يَاَتىهيعااهنب شاهَو، فقاه  َأحااد مهه: واصرْاط ال أَابيااد   راو كاذا، و ااه  ا  ار: واصرْااط ال 
  .أَ ق ن  هو كذا، فقه :  د َأوبَجَ  َأحد مهه َأ  َح بخَ 

: اصمُّقمط  وااصثه :  و د يكمن اصمقمط حميه هللهصم م  هو  رم إ   دل، و د يكمن هع ميه  صم  م  .اصم ج ملب
 مبعىن املمت. 

  ىةف هه األو : فتكمن ىة: َ َقو إب  اأَلهب؛ صيما  اصَدعبراة  هي اصَمجب و. َووَجَ  وجب اصمَّقمة هع اهلَدَّ
ىهَ،  وو جمهللهَ: غههلل ، واأَلوَّ    و فيط صرمرَّو اصماحدو، إبهه هم هالده  كهصم جمل. وَوَجَى ب اصشمس  َوجب

اااه؛  يااال هع اااه  َ اااَقَم ب ج   م اااه إب  اأَلهب؛ ويف حاااديخ  ثعرااا . و مصاااط تعاااه : فاااإبذا َوَجىَااا ب ج   م  
ه َأ  َ َقَم ب إب  اأَلهب، أَلن املمت   أَن تا  بَ َر اإلبهللل  يهههَ ه َعقَّرَة.   اصض ية: فرمه َوَجَى ب ج   م  

اياا . ويف حااديخ  ويف حااديخ  ااعيَد: صاامال
َ
ااق مَطمه هااع امل ىااَة اصشاامس َأ     اامات  اصمااهفبرَو صَماامبعبتا َوجب َأ ب

ىَة وهي َ مت اصمُّق مط.  َرَة: فإبذا هللَمجب    ب

 دي احلديخ: أَن اص ل،  ارو اصرْاط  رياط و ارا، جاهَأ يَاع امة   ىَداصرْاط وأهه اصثه ، فهصمجمل املمت،  ف
ااتاَ  َ، هللاَو ثههللااَ ، فَمَجااَد   اد غ ربااَ ، فه ب ، فالاهَح اص مااهأ  وهلَلَكاانيب ربَجَع، و اه : غ ربىب ااه  ريااك ياه أهللااه اصرَّهللبيااعب

ااوَّ، فااإبذا َوَجااَ  فاا   َفجعااَل اهللااو  َ تبيااَك ي َمااك؛تا م وَّ؛ فقااه  ه اام  اصرْااط،  اارو اصرْااط  ريااط و اارا: َة بم 
؟  ه : إذا ههَت.   تَاىبكبنَيَّ هللهكيٌة، فقه : هه اصم جمل 

َرٌة يف اصيمل إب  هثرمه هو اصَاد؛ يقاه : هام  َلة يف اليوم والليلة.الَوْجبُة: اأَلكْ الثالث:  ىة َأكب  ه  ثعر : اصَمجب
ىااَة؛ كاالُّ ذصااك هالااده، ألَ ااط َاااربٌل هااو اأَلكاال. يقااه : فاا ٌن  ىَااَة. و ااه  اصر يااه : هاام ي بكاال َوجب ي بكاال  اصَمجب

ىَااة وَأجنب ام اصَم بعا ىَاَة. ويف احلااديخ: ك ا   ك ال  اصَمجب ىااة : اأَلكراة  يف اصيامل واصريرااة، هارو واحاادو. ي بكال َوجب َة؛ اصَمجب
ىاَة واحادَو. ويف حاديخ  هصاد هللاو هَعاد: إبنَّ  ويف حديخ احلماو يف كدَّاههو اصيماني: ي مبعباا  َ َشارََو هماهكني َوجب

تهن غ دبَر صط.  ىَة  ب  هو َأجهَل َوجب
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 املبحث الثاين: الفرض عند أهل اللغة
 غةاملطلب األول: تعريف الفرض ل

 جند أن اصدرب يمرق  رو هعهن: 3هللهص ظر يف ك ل أهل اصراة

[، أ : أوجى ه اصعمال  اه  رياك، و اه : 1]اص مه/”  مهو أ زص ههه وفرا ههه“ ه  تعه :  األول: اإلجياب،
[، أ : أوج   ريك اصعمل هللط، وه ط يقاه  ملاه أصازل احلاهكا 85]اصقالن/” إن اصذ  فرب  ريك اصقر ن“

  هو اص دقة: فرب.

ااادوة   اصااايت أَهاااَر  اااه ووَاااو   ماااه، وكاااذصك اصَدااارائح   تَاَرَاااط: كَدَرَااااط، واال اااا اصَدربيضاااة . وفَااارائح  اصرْاااطب: ح  وافاب
ماهبياخ فَارائَح. ويف احلاديخ: 

َ
امةب امل : اصاذ  يَاعباربص اصدارائَح ويمامو اصعبرباا  هللقبمب يُّ . واصدههبب  واصَدَراب هللهملب اثب

امة حبياخ تكامن أَفابَرا كا ايد. ويف حديخ اهللو   مار: اصعبرباا  ث ثاٌة ه ماه فربيضاٌة  هةصاٌة؛ يرياد اصَعادب  يف اصقبمب
ىهأ املذكمهو يف اصكتهل واصم َّة،   رو اصم؛مهل واألَ بالب

فمو فرب “وفرائح اهلل تعه : هه فرب ألههلله ه، وهجل فههب وفراي: هللال  حبكا اصدرائح.  ه  تعه : 
( أ : هاو  اني  راو  دماط 197 امهو اصىقارو:  ياة )” ا  يف احلاجفيمو احلج فا  هفاخ وال فمامق وال جاد

  .، وإاهفة فرب احلج إ  اإل مهن ةالصة أ ط هم هعني اصم   4إ ههة احلج
إهاه اصالاد هت صردقاراأ واملماهكني واصعاههرني  ريماه واملؤصداة  رام ا “ويقه  مله أ ذ يف اصالد ة فريضة.  ه : 
( و رااو هااذا هااه 60 اامهو اصتمهللااة:  يااة )”  واهللااو اصمااىيل فريضااة هااو اهللويف اصر ااهل واصاااهههني ويف  ااىيل اهلل

هو   و مثههة حدثين أ س هللو ههصك أن أهلله هللكر اصالاديق كتا  صاط: )هللماا اهلل اصارمحو اصارحيا، هاذ  فريضاة 
. 5اصالاااد ة اصااايت فااارب ه ااام  اهلل  ااارو اهلل  رياااط و ااارا  راااو املمااارمني اصااايت أهااار اهلل  اااه ه ااام  اهلل...(

ويف احلديخ: يف اصدريضة جت    رياط وال تمَجاد    اد ، يعاين  ة  هو اإلبهللل واصىقر: هه هللرغ َ َدة   اصزكهَو.واصَدربيض
 . اصم؛وَّ املعني صإلب راج يف اصزكهو

: مجاع َفربيضاَة، وهام اصىعا  املا ب مذ يف اصزكاهو،  اي  َ: فاإبن صاط  ري اه  اْ  فَارائَح؛ اصدارائح  ويف حديخ ح  َانيب
ع فيط حىت  ي اصىع   فريضة يف غ  اصزكهو؛ وه اط احلاديخ: فريضة ألَ ط فاَ  ربٌب واج   رو هْل امله ، مث اتُّمب

 َهو َهَ َع َفربيضَة هو َفرائحب اصْرط.
                                                

 ، وهدرةات اصقر ن صرراغ  األ دمه .209، وخمتهه اصال هح /7/209ههةو فرب هو صمهن اصعرل الهللو ه ظمه  3
 .(1/71)ا ظر: تذكرو األهي  يف تدم  اصاري   4
جتمع.  هللني  يدرقهتدرق، والهللني  ؛ وأ رجط اصىخهه  خمتالرا يف اصزكهو: هللهل: ال جمع1/575احلديخ هللممصط أ رجط اهللو ههجط يف اصزكهو  5

 (.3/314ا ظر: فتح اصىهه  
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 اه   .هقمم اه  ا ماأ  [، 118]اص ماهأ/ . اه  تعاه : ألناذن هاو  ىاهةب  الايىه هدروااه الثاين: القطع،
دبحب واصزَّ بدب ويف اصمَّ  وغ  ، وفا رباة  اصز د احلز اصذ  فيط. ويف حديخ  مر، اهللو اأَل را : اصَدربب  احَلزُّ يف اصقب 

ا   ىال  حهَ فياط فَااربب؛ اصدارب: احلَازُّ يف اصشايأ واصقماع ، واصقبادبح : اصمامب هاي اصْرط   ط: انذ  هل اجلدل  بادب
رَتبابمه وَصد َأ  مل يؤث؛ر فيمه ومل حَي ْزهه يعين أَن يا عبمل فيط اصر؛يش  واص َّالبل . ويف  دة هرمي،  ريمه اصم ل: مل يَادب 

  ىل املميح. 

ماَب وفَراب   فيممه أَفباربب  فَاربااهَ: َحاَزابت  فيمماه  وفَاربب  اصزَّ بد: حيخ يا قبَدح  ه ط. وفَاَراب   اصع مَة واصزَّ َد واملبمب
ربا ط فَارباهَ إذا َحزَّ  ماَكط فمم يَادب    هللَ   ه بط. َحزْاَ. و ه  اأَل معي: فَرب هبمب

تقو. ويف حديخ هم و،  ريط اصم ل: حىت أَهبَف  هللط   اد فرااة اص مار َأ   وفا رباة  اص مر: ثا ربَمت ط اصيت ه مه ي مب
َرَ تبط، ومجع اصدراة فا َرٌب.  َهشب

. ويف حااديخ اهللاااو اصااازهلل : واجعراااما اصمااايمص صرم هياااه فا َراااهَ َأ  اجعرمهاااه َهشاااههبَ  صرم هياااه وتَاَعرَّا اااما صرشااامهةو
 وفا ربَاة  اصى ر: َ َوُّ اصمد و.

ااه بكا؛ َأ  هلليَّ مااه.ف الثالثثث: التبيثث ، رْااَة أَيب اامهٌو أَ ابزَصب ههااه  قمصااط تعااه :  ااد فااَرَب اصرْااط صكااا حتَب و مصااط تعااه :   
صتشاديد وفَاَراب ههه، ويقرأ: وفرَّاب ههه، فمو  رأَ هللهصتخديل فمع ه  أَصَزهب هكا اصَعمال مباه ف اربَب فيماه، وهاو  ارأَ هلله

فا ر واهَ، و رو هعىن هللَاياَّ َّه وَفالَّرب ه هه فيمه  فعرو وجمني: َأحدمهه  رو هعىن اصتكث   رو هعىن إب ه فرا ه فيمه
 هو احل   واحلرال واحلد وة. 

َرب  مهة ، و يل: هه أَ  يقه : هه أَ مه  فَارباهَ وال  َارباهَ. الَفْرُض: اهلِبُة.الرابع: 
: اصَعمْية  امل  بمَيبَتط هللاا  واصدربب 

ااااااااااات ط إبفبراااااااااااااهَ.   َااااااااااااربَب. ااااااااااات ط إذا أَ ميتاااااااااااط. و اااااااااااد أَفابَراب تَاَراب ااااااااااا   اصرَّجااااااااااال وافاب ااااااااااا   اصرَّجااااااااااال وفَاَراب  وأَفابَراب
َرَب صاط إذا جعال فريضاة.  رببب فَارباهَ،  ه : وأَفاب يمانب يَادب اأَل معي: يقه  فَاَرَب صط يف اصَعمهأ وفَرب صط يف اصد؛

اربب  صررجال  ويف حديخ َ ادبْ : أَتيا   مار هللاو الماهل، هااي اصرْاط   مماه، يف أ  اهَس هاو  َاامبهبي فجعال يَادب
َمع  وي مجب   صكل هجل ه ما يف اصَعمهأ أَصدني هو امله .   هو َطي؛أ يف أَصدني أَصدني ويا عبربب   ين َأ  يَاقب

 .قه : فَاَراب   ج زبئي َأ   رأبتطي الَفْرُض: الِقراءة.اخلامس:  

وال يقااه  فههباااٌة. وحلببيااٌة فااههٌب  ْخُم مثثن كثثل  ثثذء، الثثنكر واألُسثثث،  يثث  سثثواء،الفثثاِضُض: ال ثثالسثثاد : 
قهأ فههٌب كذصك قٌة فههبٌب و ب قبشب مٌة  ظيمة، وشب  .وفههباٌة: َاخب
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 اه  اصدارْاأ: اصدههبااي اهلَربهاة   [،68]اصىقارو/” ال فاههب وال هللكار“ ه  تعه : . 6واصدههب: املمو هو اصىقر 
اار  اصشااههللْة.  ااْو، وكااذصك فَار َااا ب اصىقاارو، واصىبكب ااربب  ف رواااهَ َأ  َكاا بَتب وَطَع َاا  يف اصم؛ و ااد فَاَرَااا ب اصىقاارو  تَادب
 .هللهصضا، َفرااةَ 

و يل: إهه  ي فههاه صكم ط فههاه صألهب، أ :  هطعه، أو فههااه ملاه حيمال هاو األ ماه  اصشاه ة، و يال:  
ا يف حه  ةون حه ، واملم ة يالح هللذهله يف كل حاه ، هللل ألن فريضة اصىقرو اث هن: تىيع وهم ة، فهصتىيع جم 

  هصط اصراغ . فممي  املم ة فههاة صذصك، فعرو هذا يكمن اصدههب ا ه إ  هيه.
ْقثثِديُر  السثثابع:  ااىبَ ه َط  َوتَاَعااهَ  )  ،التثَّ اات اب “ َوهب بااط   َامبص ااط     اال  َهااه فَاَراب َ ب . َوهب بااط   َامبص ااط  ) “ ( فَ بالب هب “ َأ ب  َاادَّ

ر وَاه  يَىه َهدب  َأ ب َهعبر مَهه .“ ( أَلنَّبَذنَّ هبوب  بَىهةبب َ الب
 

 وذكر الفتوحذ عدة معان للفرض يف  رح خمتصر التحرير والزائد منها ثالثة معان وهذ:
 .  7)َ اصتَّ بثب   (  .1
ااىبَ ه َط  َوتَاَعااهَ  )   .2 “ ( َ َريبااَك اصبق اارب َن صَاارَاةَُّب إَ  َهَعااهَة  إنَّ اصَّااذب  فَاااَربَ “ ) َواإلب اباازَا   ( َوهب بااط   َامبص ااط    

َثرب اصبم َدم؛ربيوَ اصبىَاَامبْ  َأ ب أَ ابَزَ  َ َريبك اصبق رب َن . َ هَ    : ه َم  َامب   َأكب
هللَهَحة  ( َوهب بط   َامبصط تَاَعهَ  )  .3 ؛ هبوب َحرََج فبيَماه فَااَرَب اصرَّاط  صَاط  “ ) َواإلب ( َأ ب : أهللَاهَح  “َهه َكهَن َ َرو اص َّلب

 . 8اصرَّط  َصط  

 
 املطلب الثاين: الفرق ب   رض هللا علي ، و رض هللا ل 

كل هماع وهة )فرب اهلل  ريط( فدي اإلجهل اصذ  أة رط اهلل فيط، وهاه وهة هاو: )فارب اهلل  ه  اصراغ :  
” اهلل صاااااطهاااااه كاااااهن  راااااو اص ااااال هاااااو حااااارج فيماااااه فااااارب “صاااااط( فمااااام يف أن ال حيظااااار   راااااو  دماااااط.  ااااام: 

و اااد فرااااتا هلاااو “[، و مصاااط: 2]اصت ااارمي/”  اااد فااارب اهلل صكاااا حتراااة أياااه كا“[، و مصاااط: 38]األحااازال/
[، أ :  ياتا هلاو همارا، وأوجىاتا  راو أ دماكا هللاذصك، و راو هاذا يقاه : فارب صاط 237]اصىقرو/” فريضة

  .يف اصعمهأ، و ذا اص ظر وهو هذا اصارب  يل صرعمية: فرب، وصرديو: فرب

                                                
 ؛ واصرمهن )فرب( (.3/716)ا ظر: اجململ  6
 فقد يكمن ةا   يف اصقمع.اصت ث  فمم أثر اصقمع،   7
 وهه هللعدهه. 1/349شرح اصكمك  امل    8
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 الفرق اللغوي ب  الفرض والواجب:بحث الثالث: امل

و اه   .واصدرب كهإلجهل صكو اإلجهل يقه  ا تىهها هللم م ط وثىهتط، واصدرب هللقمع احلكا فيط ه  اصراغ : 
ويمااتعمل فيمااه اصمجاامل، تقاام : اصداارب  اصعقريااهت ال يمااتعمل فيمااه أنوفاارق   اار: اصتدتااهاا  يف احلاادوة: 

 .قه : فرب يف اصعقل اصعقل، وال يهذا واج  يف
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 الفصل الثاني:

 تعريف الواجب اصطالحا
 

  املبحث األول: التعريف ابلرسم

 املطلب األول: أقوال األصولي  يف تعريف الواجب ابلرسم، ببيان مثرت  وأثره من ثواب أو عقاب.

  رص اصماج  هللعدو تعريدهت  رو هذا االجته ، فمو اصتعههيل:

 َحادُّ اصماج : هه يثهل هللدعرط ويمت ق هللرتكط  قمهللة صمال  ذه .دوة:  ه  اصمعد اصتدتهاا  يف احل .1
ا رتب  ريط هلل ن اصماج   د يعدي  رو تركط وال لرج  و  . و  ه   مل إ ط اصذ  يعه    رو تركطو  .2

َه يَربة  َصمب أ هبيَد إَجهل  اصبعبَقاهلب ، وَ . 9كم ط واجىه ألن اصمجمل  هجز واصعقهل ه تظر ي   : إهَّ أَهَّاه َوأ جب
ام  . َوَأَجاهلَ  اَم اصبَعدب اهللباو  َة بياقب  إَذا أ هبيَد أَ َّط  أََهههٌَو َأوب َ َىٌ  صبربعبَقهلب َفَ  َج اما  أَنب يَاَتَخرَّاَل صبَماه بَع ، َوه 

تبَماه ب ااصبعبيادب  يَ  باَذ اَل يَاىبم اال  هللبهحب ا بسب َذصبااَك اصبدبعبالب ، َوحب الب اصبعبَقاهلب َ رَااو تَاارببب جب َمب امب إالَّ إَذا َو َااَع حبب صبَعدب
ىَاهتب اَل  اوب اصبَماجب ارَاةب هب َفاب اَىةب إَ  ك ال؛ األب ارَاةب اصتَّاههببب ، َوَهاَذا هللبهص ؛مب اوب أَفاب م  َ وب ك ل؛ فَااربَة هب احُّ صبَداَلصَاةب اصبَعدب َيالب

صبيلب اصشَّرب بي؛ َ َرو  بَقهلب هللَاعبحب اصبع اَلهوب   .10اصدَّ
ا رتب  رياط هلل  اط صام تم اد صمجا  حتقياق اصم ياد فاإن كا ل ، و 11تركطو يل هه تم د هللهصعقهل  رو  .3

. كمه أن هللعح اصماجىهت وهةت هللالياة األهر 12اهلل تعه   دق ويتالمه أن يعدي   ط وال يعه  
 اجلهال هلل  ذكر صعقمهللة، وهي واجىة   د اجلميع، كإ دهأ اصر ية.

ال اات قهق هااه يمااتد ي هماات قه وهاام إن أهيااد هلله . يال هاام هااه يماات ق تههكااط اصعقااهل  رااو تركاطو  .4
 ريط فىهطل صعدل حتقق ذصك هللهص مىة إ  اهلل تعه   رو هه هللي ه  يف  را اصكا ل وهللهص ماىة إ  أحاد 

 .هو املخرم ني هللهإلمجه  وإن أهيد هللط أ ط صم  م   صكهن ذصك ه ئمه ص ظر اصشهه  ف  هلل س هللط

                                                
 .128-1/127املمتالدو هللت قيق األشقر  9
 .101اصى ر احمليو صرزهكشي / 10
 وهه هللعدهه. 1/150ة يف هواة اص هظر وهم تعريل اهللو  داه 11
 .128-1/127املمتالدو هللت قيق األشقر  12
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كيال وإن هاذ  احلادوة   .13وجمهللاط ويىمال هللهملشاكمب يف .و يل هم اصذ  لهص اصعقهل  راو تركاط .5
 .14صيم  حدا صر كا اصشر ي وهم اصمجمل هللل صردعل اصذ  هم هتعرق اصمجمل

 ه  اصقهاي أهللم هللكر همحط اهلل األو  يف حد  أن يقاه  هام اصاذ  ياذل تههكاط ويا ل شار ه هللمجاط هاه  .6
  فإ ط ي ل ألن اصذل أهر  هجز واصعقمهللة هشكمب فيمه و مصط هللمجط هه  الد أن يشمل اصماج  املخ
. وذكاار 15 رااو تركااط هااع هللدصااط واصماجاا  املم ااع فإ ااط ياا ل  رااو تركااط هااع تاارب اصعاازل  رااو اهتثهصااط

َر َو َهه َ هَصط  ياصبم َتَ  ؛ر املختهه   د اصزهكشي أن  ي أهلل م هلَلكب اَط َهاه اصبَقهاب : أَ َّط  اصَّذب  ي اَذلُّ تَههبك اط  َشاربَ ه هللبَمجب
ل؛ هَ  لُّ هبوب اصشَّههب ب . َفهصبم رَاة  هللبهصذَّ ه يا َ ى؛ط  َ وب ات؛َضهحب َحه ب اصبَا بب ، َوتَههبب  اصبَماجب ب ، َوإبنب   دبَي َ  بط  َفهصذَّ

تب  رَالب ا ب ربه ط  هبثبَل إكب َيه ، َوه َم َذلٌّ َ مبَعه ، َواَل ي كب َدكُّ َ  بط  َوأَ َارُّط  أَ َّط  ي َمم؛يطب َ ه ب   دبَي   هللبطب ، َوإبنب اَل يَا اب
َ  اصبَعَداَصةب  ر ى ط  َه بالب  .  16َ  بط  ، إذب َيمب

 فهصماجاا  يف اال اام ح هااه ياادح فه رااط ويااذل تههكااط  رااو هللعااح اصمجاام  فاا  ياارةو ااه  اصشاامكه :  .7
هللهصماجا  املخا  وهللهصماجاا   راو اصكدهياة فإ ااط ال ياذل يف األو  إال إذا تركاط هااع ا  ار وال يااذل يف 

 .17غ  اصثه  إال إذا مل يقا هللط 
ربيااارب  َاااهَ  يفب و اااه  اصدتااامحي:  .8 اااَدا -أ  اصتعاااههيل  –:  أ والَهاااه َشاااربحب اصتَّ ب اااط  َ الب ) َهاااه ذ لَّ َشاااربَ ه تَههبك 

اااَم  ال ااام ب . َو َاَقرَاااط  يفب صبربىَايبَضاااهوب ؛ ه مبَرَقاااه ( َوه  ؛ َ اااوب اصبَم ب : إ َّاااط  اصبم  بَتَخااا ب . َو َاااهَ  يفب اهللباااوب اصبىَاااه ب َّ ب
ي ُّ ، َصكبوب فبيطب  َاقبٌن َوتَاابيبٌ  . َوتَىبَعط  18ح  هبوب اصرُّ  ملب اصالَّ ب اَدا   . يفب خم بَتاَلارب ب اصمُّميفب ، وملَب يَاق الب   َ الب

امب َ اوب تَههبكباطب  َاَمااب اصبَعدب اا ب   َهاه يا َعه َا     جلب اوب اصتاَّعبىبا ب هللبَردب اٌر هب ا ب   َهاه ذ لَّ   َ ياب مبص  َااه   . َو اَ فَاهصتاَّعبىب   هللبَردب
َ رََّا ، َأوب يفب َشربَ ه   َأ ب َهه َوَهَة َذهُّط  يفب كبَتهلب اصرَّطب   ىبَ ه َط  َوتَاَعهَ  َأوب    َّةب َه  مصبطب َ رَّو اصرَّط  َ َريبطب وَ 

َه ب األ هَّةب ،  لَّ ال يَاثبى    إالَّ هللبهصشَّرب ب  ب فَاه صبَماه َ هصَتباط  َوأَلنَّ إمجب ارت بَا هللباطب َ اوب اصبَم باد ولب َتزبصَاة  اصبم عب اصذَّ ، َواحب
ر و ب َواصبم َىهحب ،  رَالب . َفإب َّاط  ال ي اَذلُّ إالَّ َفه بر اط  ألَ َّط  َواصبَمكب رت بَا هللبطب َ وب احلَب ال َذلَّ فبيَمه . َو َامبص ط    تَههبك ط    ا حب

ادبيرَانب َهمب  مفَاهنب  اَدا   فبياطب تَاقب َيبثبيَّاةب ، َأ ب  . َو َامبص ط  :   َ الب اَم هللبهحلب َاه ه  اَم أَنَّ اصتاَّعبربياَل إهَّ َهاَة ، َوه  َ رَاو ه َقد؛
اَ  ال هلل ادَّ  َتَضاو أَنَّ ك الَّ َواجب َيبثبيَّاةب ال اب َيبخ  َصمب ت ربَب َصذ لَّ تَههبك ط  ؛ إذب َصمب ملَب َيك وب هللبهحلب اوب ح ال ام ب  اصَّذب  حبب هب

ل؛ َ َرو تَاربكبطب ، َوه مَ  ادب ؛  اصذَّ َاه أَتَاو هللبهصبَقالب ادبيرَيبوب : أَ َّاط  إهَّ َشاربٌط ألَ َّاط  هللَهطباٌل . إَذا   رباَا َذصباَك َفَ َحاد  اصتاَّقب
تَاَرَا هللبطب  َ  َيبثبيَّةب ؛ إذب اصتَّههبب  ال َ َرو َ ىبيلب اصبَقالبدب ال ي َذلُّ . اصثَّه ب : أَ َّط  احب ه إَذا َهَضو صبالب َّةب َهذب ب احلب مَّ

                                                
 .128-1/127املمتالدو هللت قيق األشقر  13
 .1/139اإلحكهل يف أ م  األحكهل صآلهد   14
 .128-1/127املمتالدو هللت قيق األشقر  15
 .102اصى ر احمليو صرزهكشي / 16
 .58إهشهة اصد م  هللت قيق  ى ي ح ق / 17
 .68هللت قيق  مد هالمدو  مد ههضهن /–ريل اهللو اص جهه يف خمتالر اصت رير وهم تع 18
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َيهَن ، َوَ دب مَتَكََّو . َوَهَع َذصبَك ملَب ي َذلَّ َشرب  هبوب  ه  فبعبلب اصالَّ وب مث َّ تَارََكَمه هللب َامبَل َأوب  بمب َ ه تَههبك َماه اصبَم ب ب َ دب
د؛ ، َوَيالب   ألَ َّط  ،  ةبَ ه ب َهَذا اصبَماجب ب يفب احلَب ََذا اصبَقيبدب إلب َدا . َف ََتو  ب َعه ، َو َامبص ط  َهه تَارََكَمه َ الب هللبطب َجههب

جَاهَل هللبه بتبىَاههب اصبَده بالب  َادب  اَي أَنَّ اإلب َهاَة ، َوهب ادبيرَانب أَيبَضاه َهمب  مفَاهنب َ رَاو ه َقد؛  َيك امن    ه مبَرَقه   فبياطب تَاقب
َياَّرَا َكخب  ع م ب َ دب َيك من  خم  ب ، َوهللبه بتبَىههب اصبَمدب  اَله ب اصبَكدَّههَوب ،َ َرو اصبكبَدهيَةب َوَ َرو اصبَعنيب

اَعه َكهصالَّا  ع م ب فبيطب  َادب َيك امن  ه َم َّ  وب [ َو َادب َيك امن  ] َوَ دب َيك من    َتََّمه ، َكهصالَّ وب أَيبَضه َوهللبه بتبَىههب اصبَم ب ب اصبَمدب
َىه إذب اصالَّ و  جتَبا   هللباَ وَّ ب اصبَم با ب . َوَهاَع  ه َضياََّقه َكهصالَّمبلب . َفإبَذا تَاَرَب اصالَّ َو يفب َأوَّ ب َو بتبَمه َ َدَق أَ َّط   تَاَرَب َواجب

يعباطب ، َوإبَذا تَاا َرَجَماه َ اوب مجَب َاه يفب أَثاب َاهأب اصبَم باا ب . َوي اَذلُّ إَذا َأ ب َماه إَذا أَتَاو  ب اَلااه ب َذصباَك ال ي اَذلُّ َ َرياب اَدى  ب َرَب إحب
َ َريبطب أَ َّط  الابٌل فبياطب إَذا أَتَاو هللباَا بب ب . َوإبَذا تَااَرَب َ ا َو جب َاهاََو فَاَقادب تَااَرَب َهاه َ اَدَق اصبَكدَّههَوب ، فَاَقدب تَاَرَب َهه َيالبد ق  

ر    . إَذا   ربَا َذصبَك َفَ َحد  اصتاَّقبدبيرَيب  ٌ  َ َريبطب ، َوال ي َذلُّ َ َريبطب إَذا فَاَعَرط  َغياب مبَرَقاه   َ هئباٌد وب أَنَّ  َامبصَاط  ه  َ َريبطب أَ َّط  َواجب
ل؛ . َوَذصبَك  اَط ة وَن أَ َّط  إَ  اصذَّ اوب َوجب اعب َ رَاو اصبم َخا َّب َوَ رَاو اصبكبَدهيَاةب هب لَّ َ َرو اصبَماجب ب اصبم َم َّ َ دب تَاَرخََّن أَنَّ اصذَّ

ا ب َ رَاو اصب  لَّ َ َرو اصبَماجب ب اصبم َضايَّقب َواصبم َ اتَّاب َواصبَماجب َط . َواصذَّ اَط . َفرباَذصبَك  َاهَ    ه مبَرَقاه   َوجب اوب ك ال؛ َوجب ب هب َعانيب
َمَل َذصبَك ك رَّط  هللبَشربطبطب ، َوَصمب ملَب يَذبك رب َذصبَك َصَمَهَة َ َريبطب َهوب تَاَرَب َشيبَ ه هبوب َذصبَك .   صبَيشب

اارببب ، َواصتاَّ  اادبير  اصثَّااه ب : أَنَّ   ه مبَرَقااه   َ هئبااٌد إَ  اصتاَّ ااع  َوفَاااربب  َواصتاَّقب اار  َواصبم َم َّ اادبير  تَاربَكااه ه مبَرَقااه صبيَاادب  َل اصبم َخياَّ قب
ىَاه وََكاَذصبَك ا تب  ا ب ، اصبكبَدهيَةب . َفإب َّط  إَذا تَاَرَب فَاربَب اصبكبَدهيَةب ال يَ بمَث  ، َوإبنب َ اَدَق أَ َّاط  تَااَرَب َواجب  هللباطب  َت هللبهصبَماجب

اا ب اصبم َخاا َّب  َهااَع أَ َّااط  صَاامب تَارََكااط  ملَب  ااوب َغاا بب ب . َوَهَكااَذا يفب اصبَماجب ااربب  اصبم مبرَااق  هب بااط  َوهب َااه يَاا بمَث  إَذا َحاَلااَل اصتاَّ  يَاا بمَثب . َوإبهَّ
ب ،  ا   اصبم َ اتَّا  َواصبم َضاايَّق  َوفَااربب  اصبَعانيب اعب . َوَةَ اَل فبياطب أَيبَضااه اصبَماجب اأَلنَّ  َواصبم َم َّ االَّ َهاه ذ لَّ اصشَّ خبن  َ َريبااطب إَذا ك 

رَ    َد   ذ لَّ َ َريبطب أَيبَضه إَذا تَارََكط  ه َم َوَغياب  .19تَارََكط  َوحب
 

 املطلب الثاين: أقرب التعريفات ابلرسم
 واأل رل واهلل أ را أن أ رل اصتعريدهت هللهصر ا هم أن  قم :

 اصماج : هه يثهل فه رط اهتثهال، وا ت ق تههكط اصعقهل هلل   ذه.

                                                
 وهه هللعدهه. 1/349شرح اصكمك  امل    19
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 الثاين: التعريف ابحلد، و ي  مطلبان: املبحث
 املطلب األول: أقوال األصولي  يف تعريف  ابحلد ببيان احلقيقة واملاهية

. 20اصاذ  ريااط احملققاامن هااو  رماهأ األ اام  أن هااذ  اصمريقااة أةق، ألن احلكااا  راو اصشاايأ فاار   ااو تالاامه 
 وممو  رفط هللهحلد:

َكهه ط  َوه تَاَعرََّقهت ط  . َ هَ  يفب اهللبوب َ قبيَل  رفط  .1 ربيارب ، هللب َ َّط  إصبزَال  اصشَّرب ب . َوَ هَ  : اصثاََّمال  َواصبعبَقهل  َأحب َشاربحب اصتَّ ب
 . 21: َفَ دُّ   هللبطب يَ بهللَه   اصبم َ ق؛ق مَن َوه َم َحَمٌو 

اصشااهه  مبااه ي ااتمح تركااط واحلااق يف ذصااك أن يقااه  اصمجاامل اصشاار ي  ىااههو  ااو  مااهل و ااه  ا هااد : . 2
فهصقيااد األو  احاارتاا  ااو اصشااهه  واصثااه  احاارتاا  ااو هللقيااة األحكااهل واصثهصااخ  . ااىىه صرااذل شاار ه يف حهصااة هااه

احارتاا  او تارب اصماجا  املم ااع أو  اصم ا  فإ اط  اى  صراذل هللتقاادير إ ا أ مجياع اصم ا    اط وإ اا أ أو  
فإ اط  ااى  صراذل هللتقاادير تارب اصىاد  وصاايس  اىىه صااط اصم ا   ازل  رااو اصدعال هللعاد  و ااو تارب اصماجاا  املخا  

، اتدق أهل هللردو  رو تركاط  متراماهللتقدير فعل اصىد  و رو هذا إن  ر ه إن األذان و  و اصعيد فرب كدهية و 
وهللهجلمراة فا  هللاد يف اصمجامل هاو تارجيح اصدعال  راو اصارتب مباه يتعراق هللاط هاو اصاذل أو ، وإن  ر ه إ ط   ة فا 
وهمباه أشاهه اصقهااي ، فإ اط ال حتقاق صرمجامل هاع تماهو  طاريف اصدعال واصارتب يف اصاارب  ،اصثمال الهص هللط
       .22أهللم هللكر إ    فط

 .23. وأهه اصش قيمي، فعرفط هلل  ط هه أهر هللط اصشهه  أهرا جهاهه3
 

 املطلب الثاين: أقرب التعريفات ابحلد
 .أهر هللط اصشهه  أهرا جهاهه وهم أ ط هه األ رل هو هذ  اصتعههيل تعريل اصش قيمي همحط اهلل

                                                
 .32شرح اصمه هت صرشيخ  ىداهلل اصدماان / 20
 وهه هللعدهه. 1/349شرح اصكمك  امل    21
 .1/139اإلحكهل يف أ م  األحكهل صآلهد   22
 .9هذكرو يف أ م  اصدقط / 23
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 الفصل الثالث:

 التفريق بني الفرض والواجب يف اصطالح علماء األصول
 
 

،  راو 24ا ترل األ مصيمن يف تراةص اصدرب واصماجا  هللعاد اتداه ما  راو اال ات ص اصراام  يف هادصمهلمه
 هأيني. 

 
 املبحث األول: القول أبن الفرض والواجب متفقان يف االصطالح،

 ، وهمت دها: إال ىف احلج مجممه األ مصيني  م  وهذا هم
ر َهااه ؟  َااهَ  : اَل إالَّ أَنب َتمَاامََّ  “ َحاادبيخ  :  .1 َ اصبَداارببب َواصتَّمَاامُّ ب “  َااهَ  : َهاالب َ رَاايَّ َغياب فَارَاااب َجبَعاالب هللَااانيب

ٌل يفب اصتََّممُّ ب  َههبج  َ وب اصبَدرببب َةا ب َمَة ، هلَللب الب  .25َوا ب
جَّ “  ) تَاَعهَ    َامبصط .2 يَاه “ ( َفَموب فَاَرَب فبيمبوَّ احلَب َأ ب َأوبَجَىط  . َواأَل بل  تَاَ هو ص ط  َحقبيَقاَة َوَ اَدل  َغا بب ب ،  َادب

َابب .  رتب  صبربَمَجهاب َواالشب
يحب َويفب  .3 َّ َ رَّو اصرَّط  َ َريبطب َوَ رََّا َ هَ  اصالَّ ب َهه تَاَقرََّل إيَلَّ َ ىبادب  مبببثبالب  يَاق م   اصرَّط  تَاَعهَ  :“ : أَنَّ اص َّلب

تَاَرابت ط  َ َريبطب   “ أََةاأب َهه افاب
ىَال  اصتاَّزَاي اَد . َكَجاهئبَز َوالابَل ، َوَ اهةبَق وََكاهَوأَلنَّ   .4 َ هأ  ال يَاقب اتبدب م َمه ي َذلُّ تَههبك ط  َشربَ ه ، َواال ب ذبَل ك  ًّ هب اب

َدوٌ ألَ َّط  ؛  . َف  يا َقه   : أ َجم؛ا  َوال أ صبزبل   ٌد ، َوه َم َحقبيَقٌة َواحب  .26ا ابَتَظَمط  َحدٌّ َواحب
 

                                                
 .105. اصى ر احمليو صرزهكشي /1/139ل يف أ م  األحكهل صآلهد  اإلحكه 24
 .105اصى ر احمليو صرزهكشي / 25
 وهه هللعدهه. 1/349شرح اصكمك  امل    26
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 التفريق بينهما اصطالحااملبحث الثاين : 
 املطلب األول: القول أبهنما خمتلفان يف االصطالح

َط  اصرَّط  تَاَعهَ  َأمحبََد  و ه  .27 رمهأ احل دية  م وهم  َ ههللب  . : أَنَّ اصبَدربَب  َكد   هبَوايَة يف َهمحب َتهَهَهه هبوب َأ ب :  طَوا ب
 ُّ َربَما ب َ ههللب اهللبو  َ قبيَل ، َوَحَكه   اهللبو  َشه ب  َواحلب َه   َ .  ط احل ههللراةَ وب َأ ب اَم َهاذب ؛ َوه  اي . اهللباو اصبىَاه ب َّ ب اوب َوصبربَقهاب هب

  .29واصذ  يف اصعدو أل  يعرو أومه هتىهي هن .28 َامبالنب اإلههل أمحد  َأ بَ هلب 
 

 املطلب الثاين: حتقيق قول أمحد يف هنه املسألة
جند أن  رمهأ األ م  يذكرون أن صإلههل أمحد هوايتهن يف املم صة، وصكو امل قم    ط همحط اهلل أ ط يدرق هللني 

وأكثااار اص الاامص  اااو أمحااد يدااارق هللااني اصدااارب واصماجاا  ف قااال مجه ااة هاااو  ااه  اهللاااو هجاا : املالاامر ني. 
و فرااه إال هاه كاهن يف كتاهل اهلل تعاه  و اه  يف  اد ة اصدمار هاه أجارت  أن أ  ههللط   اط أ اط  اه  ال يمام

أ م  إوه فرب هع أ ط يقم  هللمجم ه فمو أ ا ههلل ه هاو  اه  هاراة  أن اصدارب هاه يثىا  هللهصكتاهل واصماجا  
هه يثى  هللهصما ة وها ما هاو  اه  أهاة أن اصدارب هاه ثىا  هللهال تدهااة واص قال املتاماتر واصماجا  هاه ثىا  هاو 

ة االجتماهة و اها الا ص يف وجمهللااط ويشاكل  راو هاذا أن أمحاد  ااه  يف هواياة امليمام  يف هللار اصماصااديو جما
صيس هللدرب وصكو أ م  واج  هه مل تكو هعالية وهللر اصماصديو جمع  رو وجمهللط و اد كثارت األواهار هللاط يف 

 اد ا ترال اصمارل يف اصكتهل واصم ة فظههر هذا أ ط ال يقم  فارب إال هاه وهة يف اصكتاهل واصما ة فرااه و 
األهر هللهملعروص واص مي  و امل كر هل يممو فريضة أل ال فقه  جمي   و اصض هب مهه هو فرائح اهلل  از 
وجل وكذا هوى  و ههصك وهوى  ىد اصماحد هللو اياد  او احلماو فقاه  صايس هللدريضاة كاهن فريضاة  راو هللاين 

   و اجلمهة أفرب هم  اه   اد ذ صط املرو و . 30فجعرط  ريما  هفرةإ رائيل فرحا اهلل هذ  األهة صضعدما 
ا تردما فيط وصيس هم هثل احلاج وهاراة  أن احلاج ال يماقو  ماو مل حياج هاع اال اتمه ة حباج غا   خبا ص 

  .31اجلمهة
اهلل فمم فرب وهاذا يعامة إ  هعاىن  مصاط إ اط ال  ممه وْكد قل   ط اهلل ط  ىداهلل أ ط  ه  كل شيأ يف اصال و و 

ر ن واصذ  ذكر  اهلل هو أهر اصال و اصقيهل واصقراأو واصركم  واصمجمة وإهه  ه  أمحاد هاذا فرب إال هه يف اصق
 .32ألن هللعح اص هس كهن يقم  اصال و فرب و اصركم  واصمجمة ال أ م  إ ط فرب وصك ط   ة

                                                
 .1/274، شرح خمتالر اصرواة 1/181، اصى ر احمليو 1/110أ م  اصمر مي  27
 وهه هللعدهه. 1/349شرح اصكمك  امل    28
 .2/376اصعدو أل  يعرو  29
 .2/153 شرو هؤ مة اصر هصة  -ههع اصعرمل واحلكاج 30
 .2/155 شرو هؤ مة اصر هصة  -جههع اصعرمل واحلكا 31
 .2/156 شرو هؤ مة اصر هصة  -جههع اصعرمل واحلكا 32
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، و ه  اإلههل أمحد يف هواية املروذ : اهللاو  مار يقام : فارب ه ام  اهلل  ارو اهلل  رياط و ارا  اد ة اصدمار
 . 33وأ ه هه أجرت  أن أ م  إوه فرب، و يس هللو  عد يدفع أوه فرب

وكااذا وهة   ااط أن املضمضااة واال ت شااهق واجىااهن ووهة أومااه فاارب، و اا ح اهللااو  قياال أومااه اصمجاامل ال 
 . 34اصدراية

  
 حجة من  رق ب  الفرض والواجباملطلب الثالث: 

مبااه  اارص  اصداارب مااقمط، فخالالاا ه ا اااصتقاادير، واصمجامل: اص اصداارب:  اه  أهللاام ايااد اصدهللم اي: .1
وجمهللط هللدصيل  هطع؛ أل ط اصذ  يعرا هو حهصط أن اهلل  ده   ري ه، واصاذ   ارص وجمهللاط هللادصيل ظاين 

 . 35 مميط هللهصماج ؛ أل ط  ه و  ري ه
ن اصداارب يف اصرااااة اصتااا ث  وه اااط فراااط اص مااار واصقااامس واصمجااامل اصمااقمط وه اااط وجىااا  اصشااامس أ .2

صط تعه  فإذا وجىا  ج م اه فه تضاو ت كاد اصدارب  راو اصماجا  شار ه واحلهئو إذا  قمه وه ط  م 
 .36صيمافق هقتضه  صاة وال   ص يف إ قمهل اصماج  إ  هقمم  وهظ من

 
 : الفرق ب  الفرض والواجب عند القائل  ابلتفريقالرابعاملطلب 

 وا ترل اصقهئرمن يف اصدرق هللني اصدرب واصماج   رو أ ما : 
هللادصيل  معاو   ارص وجمهللاط اصشاهه  فعراط طرىاه حتماه إذا كاهن ةصيال طرىاط  معياه هاه طرا ن اصقام  األو : أ

هتماترا فمم اصدرب ، وإن كهن ةصيل طرىط ظ يه هلل ن   همج  صرعرا واصعمل  معه هلل ن كهن  ية  ر  ية أو حديثه
 . 37اصماج  كهن حديثه غ  هتماتر أو  يه ه فمم

 (. تعاااه  : ) أ يماااما اصالااا و دصيل  معاااي هااام  مصاااطفإ ههاااة اصالااا و فااارب ألواااه طرىااا  طرىاااه حتماااه هللااا

حتمه هللدصيل ظين   دها هم  مصط  ارو اهلل  رياط و ارا :  و راأو اصدهحتة يف اصال و واجىة ألوه طرى  طرىه
وهاو وجاط   ار فاإن اصما ة املؤكادو تمامو . و اه  اصتدتاهاا  يف احلادوة : 38( ) ال   و إال هللدهحتة اصكتاهل

 هَ هثل  جدو اصت وو. واجىهَ وال تممو فرا

 
                                                

 .1/277شرح خمتالر اصرواة صرمميف  33
 .1/278شرح خمتالر اصرواة صرمميف  34
 .1/55ا ظر: اإل هج يف شرح امل مهج  35
 وهه هللعدهه. 1/150ر هواة اص هظ 36
 .110/ 1أ م  اصدقة،  مد هللو أمحد هللو أىب  مل اصمر مو أهللمهللكر ،  37
 .1/350شرح اصكمك  امل    38
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َكرب ُّ فَارََّق اصقم  اصثه :  اوب اصبَعمب جَاهَل َيك امن  هب اوب اصرَّاطب َواإلبب َمةب اصرُّاَاةب هللباَ نَّ اصبَداربَب اَل َيك امن  إالَّ هب هللَاياب َام َمه هبوب جب
ااوب َغاا بب ب . يا َقااه   : فَاااَرَب اصرَّااط  َكااَذا َوَأوبَجااَ  ، َواَل يا َقااه   :  َااه يا َقااه  : اصرَّااطب َوهب ااي؛د  َ رَااو َ ىباادب ب ، َوإبهَّ فَاااَرَب اصمَّ

ي َصط  َكَذا   و مىط اصتدتهاا  يف احلدوة إ  هللعضما ةون تممية. .39َأوبَجَ  ، َأوب فَاَرَب اصبَقهاب
  

و اد  ماىط اهللاو هجا  يف جاههع اصعرامل  هاه ثىا  هللهصما ة.واصماجا   هاه ثىا  هللاهصقر ن، اصقام  اصثهصاخ: اصدارب
  .40ح أ  هل أمحد تمجمه أل ماصط وفتهويطواحلكا إ  هللع

ْ اصشَّيبخ   ه َحكَ اصقم  اصراهللع:  َدرايبيينب ََ دبيَّاةب أَنَّ أهلل م َحههبَد اإلب ب اَ  َهاه  َ وب احلب اَع َ رَاو و ج مهللباطب َواصبَماجب اصبَداربَب َهاه أ مجبب
 .ومل أجد أحدا  مىط صر  دية، فرعرط صىعضما .41َكهَن خم بَتربَده يفب و ج مهللبطب 

 

 مناقشة اجلمهوض للحنفيةاملطلب اخلامس: 

 ما  ألن طرياق األ اهأ اصشار  واصرااة واال اتعمه  وصايس يف شايأ هاو  : واصتدرياق42 ه  اصش اا  يف اصرمع
كيل وإن اصشهه  و ه  ا هد  يف اإلحكهل:   ذصك فرق هللني هه ثى  هللدصيل هقمم  هللط أو هللمريق جتمد فيط.

 .أ  أوجاا   (197 :اصىقاارو)  يف  مصااط تعاه  فمااو فاارب فاايمو احلااج اد أطرااق ا ااا اصداارب  رااو اصماجاا  
واصاذ  . واأل ل أن يكمن هشعرا هللط حقيقة وأن ال يكمن صط هدصم   ما   ديه صرتجما واالشرتاب  او اصردا 

مجه  األهة  رو إط ق ا ا اصدرب  رو هه أةى هو اصالارمات إ يؤيد إ راج  يد اصقمع  و هدممل اصدرب
واأل ل يف اإلط ق احلقيقة وهه ذكر  الالمل يف ألئمة هللقمهلا أة فرب اهلل تعه  ه هللني ااملخترل يف   تم

نالااين ا ااا اصداارب املقماام  هللااط فمااو هللااهل اصاات كا حيااخ إن اصداارب يف اصراااة هاام اصتقاادير همرقااه كااهن 
 هقمم ااه هللااط أو هظ م ااه  فتخالااين ذصااك هلل حااد اصقماامني ةون ا  اار هللااا  ةصياال ال يكاامن هقىاامال وهللهجلمرااة

 .43فهملم صة صدظية

                                                
 .101اصى ر احمليو صرزهكشي / 39
 .2/153 شرو هؤ مة اصر هصة  -جههع اصعرمل واحلكا 40
 .105اصى ر احمليو صرزهكشي / 41

 اصر َمع  42

 .1/141د  اإلحكهل يف أ م  األحكهل صآله 43
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وهاذا اصدارق ااعيل ألن اصدارب هام املقاده ال ا اط اصاذ  ثىا  كم اط هقادها  رماه أو ظ اه  و ه  يف احملالم : 
كماه أن اصماجا  هام اصماه و ال ا اط اصاذ  ثىا  كم ااط  اه مه  رماه أو ظ اه وإذا كاهن كاذصك كاهن نالااين  

 .44كل واحد هو هذيو اصردظني هلل حد اصقممني حتكمه  ضه
َح ه هللبعب اصرَّأبسب فَاربَاه . وملَب يَاثبى  ب َوَ دب     هللبَقهطبَع .  َاهَ   قبَح َ َريبمباب َفإب اَّم اب َجَعر ما اصبَقعبَدَو يفب اصالََّ وب فَاربَاه ، َوَهمب

ااي  ااوب اصبم ا اامَأ : َوَجَعر ااما اصبَقهاب اادب هب يفب هللَارَااَغ َ رَااو َهااوب َ َو اصالَّاافَاربَاااه َهااَع أَ َّااط  ملَب يَاثبى اا ب هللبَقمبعباايل ، وََكااَذصبَك اصبَدالب
َر ، اصالََّ َو أَةَّى هللَاعبَدَهه اصبَم ب ب  َماتب يفب َواصبع شب َ اب  .45َأوب  َق ، َوفبيَمه ة وَن ََخبَمةب األب

 
 : الراجح من األقوالساد املطلب ال

؛  ه  اهللو  ثيمني همحط اهلل يف شرح األههللعني يف شرحط حلديخ:  َرَىَة ال َشينب ب ثَاعب َب فَاارَائبَح فَا  إبنَّ اهلَل فَارَ :  َأ ب
ت كااد  اهه فريضاة، وإذا كااهن ةون  مبعاىن واحاد، وصكاو إذااصدارب واصماجاا   اصالامال: أن..  :ت َضايا؛ع مَهه

 .ذصك فمم واج ، هذا هم اصقم  اصراجح يف هذ  املم صة
وتمىاايما اصدقمااي واهلل  ومل يىااني همحااط اهلل هقالاامة  هااو ت كااد األهاار، وك  ااط أهاة أن مجااع هللااني ت ظاا  اجلمماامه

 أ را.

                                                
 .119-1/115احملالم   44
 .105اصى ر احمليو صرزهكشي / 45
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 الفصل الرابع:
 مدى االتفاق واالختالف يف املدلول االصطالحي للفرض والواجب

 
 املبحث األول: وج  االتفاق ب  مفهومذ الفرض والواجب

يف    اد اجلمياع  اماأ اصدارب واصماجا  و د  يكامن، وهو تركممه أمث. اصدرب و اصماج  ك مهه الابل  اصدعل
 .، ال فرق هللي ممه هم ه يف  املعىنو اصظمر واجىة وفرب مهلا:   

 
 أوج  االختالف ومثرة اخلالف  املبحث الثاين:

 املطلب األول: أوج  االختالف 
ومماه .46وهللهجلمرة فهملم صة صدظيةذكر كث  هو األ مصيني أن ال ص صدظي، فقد  ه  ا هد  يف اإلحكهل: 

  تهئج هرتتىة  ريط:تقدل   ح  أن ال ص غ  صدظي، وصط 
 

فاهصدرب  هاه طراَ  اصشار   فعرَاط طرىَاه جهاَهاه  النتيجة األوىل: أن من أسكثر الفثرض كفثر،  ثالف الواجثب،
فماو أ كار اصم امص هللعرفاة ،   بَىل اهلل  زوجل .  وهو أ كر  كدر ، وهو تركط ي عه     ريط هو هللدصيل  معي ،

واصماجا  هاه . هللدصيل  معي ال شىمَة فياط  ا ثى   و اصشهه أو أ كر حجهل املرأو فقد كدر ، أل ط أ كر أهرَ 
طراا  اصشاار   فعرَااط طرىَااه جهاهااه وصك ااط ةون هرتىااة اصداارب ، أل ااط ثىاا  هللاادصيل ظااين؛ ، كالاا و اصاامتر ، فمااذا 

هو أ كر اصمعَي و واج  ، وةصيرمه ظين؛ ، واص لُّ  ريط اصال و واصم ل يف أحهةيخ حتدَّث  و   و اصمتر ،
اصماجا  ال  هاو أ كارواصقه ادو   ادها أن  ه و املاروو فإ اط ال يكدار ، ألن اصماعي هاو اصماجىاهت .هللني اصالاد

 ي عتَ  كهفرَا ، وهو ترب اصماجَ  ةون أن ي كر  فمم فه ق  مثٌ .

  
أ امى  اصداربإذ  النتيجة الثاسية: ترك الفرض سهوا مفسد للصالة وجيرب تثرك الواجثب بسثجود السثهو،

ال جاا  هللمااجمة اصماامم؛ وصاام تاارب  اامماَ  ذهاا  املدر اامن إ  أن هااو تاارب فراااه و دااي اصالااف هااو اصماجاا ،
واصداارب هللهص ماىة صرالاا و، وهثراما صرداارب  اصماجا  هللاني حياخ أواا فر ااما خبا ص اصماجا    ااد احل ههللراة،

 0األو  هللهصركم  واصمجمة، وهثرما صرماج  هللهصتشمد

                                                
 .1/141اإلحكهل يف أ م  األحكهل صآلهد   46
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   .47ممه يثهل  رو اصماج  ثَارَ َأكب اصدرب أَ َّط  يا ثَهل  َ َرو  النتيجة الثالثة: 

 
محثثل األلفثثات املت ثثمنة للفثثو الفثثرض والواجثثب والثثواضدة يف األحاديثثث وا  ض علثث، النتيجثثة الرابعثثة: 

 كمه  ييت يف مثرو ال ص.   املعىن االصطالحذ، 
 

ترو، واصا ن   ادها هام اصكتاهل واصما ة املتاما النتيجة اخلامسة: أن الزايدة عل، النص سسخ عند احلنفيثة،
وأهاااه ا حاااهة فهصزياااهةو  ريماااه هقىمصاااة   ااادها. وصاااذا جتاااد أن اصدااارائح   ااادها ال تقىااال  ماااخه وال ناليالاااه 

     خب ص أةصة اصماجىهت.

 ثر اخلالف يف الفرو  الفقهيةاملطلب الثاين: األ

داارب ي ىااين  رااو هااذ  املماا صة  اا ص كىاا  هللااني اصقااهئرني هللااهصتدريق واصقااهئرني هللااهصرتاةص اال اام حي هللااني اص
واصماجا ، وهاو امل ه ا  أن  مااتعرب هاهذج صتراك املمااهئل ص ارى كيدياة ا ااتدال  احل دياة هللاهصمجمل وهةهااا 

 صردراية.

 املسألة األوىل: سجود التالوة

ه  ح  و  مر هاي اهلل   ط أ ط:   رأ يمل اجلمعة  رو ا تد  اجلمممه  رو  دل وجمل  جمة اصت وو مب
اصمجدو  ز  فمجد و جد اص هس، حاىت إذا كاهن اجلمعاة اصقههللراة  ارأ  اه،  امل   هللممهو اص  ل، حىت إذا جهأ

حىت إذا جهأ اصمجدو  ه : أيمه اص هس، إ ه هر هللهصمجمة، فمو  جد فقد أ هل، وهاو مل يماجد فا  إمث 
وااة  ااهفع  ااو اهللااو  ماار هاااي اهلل   ممااه:  إن اهلل مل يداارب   .48 ريااط؛ ومل يمااجد  ماار هاااي اهلل   ااط 

 .49أن  شهأ  اصمجمة إال

فقاد  ااركما يف ذصاك هاا مجما يف اصتدرياق هللااني اصدارب واصماجاا ، هللا ن  دااي   ديااة اصقاهئرمن هللااهصمجملاحلوأهاه 
 اصدرب ال يمترزل  دي اصمجمل.

                                                
 وهه هللعدهه. 1/349شرح اصكمك  امل    47
 .1077هوا  اصىخهه   48
 ( وو رط  ىداصرااق.2/559 رقط اصىخهه  )اصدتح  49
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 املسألة الثاسية: صالة الوتر

 راي هااي اهلل   اط يرفعاط إ  ه ام  اهلل  ارو ا تد  اجلممامه اصقاهئرمن هللعادل وجامل  ا و اصامتر حباديخ 
 ريط و را  ه :   اصمتر صيس حبتا كال تكا املكتمهللة وصكو ه م  اهلل  رو اهلل  ريط و ارا  اه :  إن اهلل 

اهللاو  مار هااي اهلل   مماه  اه :  كاهن اص ال  ارو وحاديخ  .50اهلل وتر حي  اصمتر، ف وتروا يه أهل اصقر ن 
ياال إاْل اصدارائح، وياامتر اهلل  رياط و ارا يالااري يف اصمادر  رااو هاحرتاط حيااخ تمجما  ياؤهط إيااهأو  ا و اصر

 .51 رو هاحرتط 

 قال اهللاو امل اذه  .52 ه  احلهف  اهللو حجر هعرقهَ  رو هذا احلديخ:)وا تد  هللط  رو أن اصمتر صيس هللدرب(
 اه  احلاهف  اهللاو حجار: )وأجاهل هاو ، وتقادل أن احل دياة يرو اط واجىاه ال فرااه. و وغا   اإلمجاه   راو ذصاك

ب   ادها غا  اصماجا ، فا  يرازل هاو  داي اصدارب  داي اصماجا ، اة و وجمل اصمتر هو احل دية هلل ن اصدار 
وهذا يتم ال  راو أن اهللاو  مار كاهن يدار؛ق هللاني اصدارب واصماجا ، و اد هللاهصغ اصشايخ أهللمحههاد فاهة و أن أهللاه 
ح يدااة ا داارة هللمجاامل اصاامتر، ومل يمافقااط  ااهحىه ، هااع أن اهللااو أ  شاايىة أ اارج  ااو  ااعيد هللااو املمااى ، وأ  

و هماعمة، واصضاا هب هااه يااد   راو وجمهللااط   اادها.. و قرااط اهللاو اصعاار   ااو أ اايغ هااو  ىيادو هللااو  ىااداهلل هللاا
 .53املهصكية ووافقط    من، وك  ط أ ذ  هو  م  ههصك: هو تركط أة؛ل، وكهن جرحط يف شمهةتط(

 املسألة الثالثة: األضحية

ثىتاا  هللاادصيل  . ألوااه54ذهاا  اجلمماامه إ   اا ية األااا ية، و  ااد احل ديااة: األااا ية واجىااة وصىماا  هللداارب
 ه  ه م  اصْرط  ارو اصرْاط  رياط و صاط و ارا هاو وجاد  اعة فراا يضاح    و أ  هريرو  ه  ظين وهم هه وهة 
 .55هوا  أمحد واهللو ههجط .  ف  يقرهللو هال  ه

 املسألة الرابعة: بعض األ عال واألقوال يف الصالة

                                                
 .374هوا  اصرتهذ   50
 .1000هوا  اصىخهه   51
 .2/894اصدتح  52
 .2/489فتح اصىهه   53
 .12اصرمع صرش اا  / 54
و ه  يف اصدتح هجهصط ثقهت صكو ا ترل يف هفعط وو دط واملم مص  . ه  احلهف  يف هللرما املرال صكو هجح األئمة غ   و دطو    ط احلهكا و  55

 .أشىط هللهصالمال  هصط اصم هو  وغ  
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اصالا و ، واصرفاع هاو اصركام  واصرفاع هاو اصماجمة، ذه  احل دية إ   دل هك ية تكى و اإلحرال، واصتمريا هو 
واصمم  ي ة يف اصال و فمي   دها هو اصماجىهت ال هو األهكهن، ألوه ثىت  هلل ةصة ظ ية. وأهه اجلمممه فكل 

 هه تقدل يعد هو األهكهن فتىمل اصال و هللرتكمه  مدا أو  مما. وتداليرمه يف كت  اصدرو .

 

  كتب اجلمهوضيف استعمال التفريقاملطلب الثالث: 

    أن اجلمممه هع أوا يرةون اصتدريق هللني اصدرب واصماج  إال أ  ه جندها يدر من يف هللعح املماطو.ير
َ   ه  اصزهكشي يف اصى ر احمليو: َ ههللا َ ه هللَانيب َ ه اصالََّ وب يفب هللَهلب َواصبَدرببب اصبَماجب ب َوَ دب فَارََّق َأ ب َفَممَّمبا اصبَدربَب ه كب

ج؛ َحيبخ  َ هص ما : اصبَماجب   َهه ج بىَار  ، َواصبَماجب  َاكبمبَمه يفب أَ َّط  اَل هلل دَّ هب بط  ، َويفب هللَهلب احلَب رتب تَاربك اط  هللباَدَل َ  َشربطَه َهَع اشب
َوا اىَن َنبَتربال  اصاذَّ ع  إَ  َهعب قبيَقةب فَاربَ ه يَاربجب و  َهه اَل ج بىَار  ، َوَهَذا صَيبَس يفب احلَب َااهٌ  ، َواصرُّكب اَي َأوب َاه هب ََماىبطب ، َوإبهَّ ت  حبب

َى ب صبربىَاَيهنب   .56  الب
ٌ  فبيَموب َ هَ  :   اصبَعىَّهةب ؛ َ وب اصرَّافبعبيُّ َحَكو   َتمبر اق  . َأوب فَااربٌب اَل َتمبر اق  ، َوصَايبَس َهاَذا َ َريَّ   اصمََّ ق  َواجب

َنَّ  ج مهب اصبع ربَص مبب َ هَص صبرتاَّرَاة صب ، هلَللب ألب م ملب اصرَُّاةب اصبَممب ٌر َ ههبٌج َ وب َهدب  .57ا ابَتَضو َذصبَك ، َوه َم أَهب

و ه  اصمميف: اصاذ   الار  كثا  هاو األ امصيني أن اصماجا  هاراةص صردارب، صكاو أحكاهل اصدارو   اد هلل يا   
وا  راااو اصدااارق هللي مماااه، فاااإن اصدقماااهأ ذكاااروا أن اصالااا و هشاااتمرة  راااو فاااروب وواجىاااهت وهمااا م هت، وأهاة

 هللهصدروب األهكهن وحكمممه خمترل هو وجمني:

 األو : أن طريق اصدرب ه مه أ مى هو طريق اصماج .

اصثااه : أن اصماجاا  جاا  إذا تاارب  ماايه ه هللمااجمة اصماامم، واصداارب ال يقىاال اجلاا ، وكااذا اصكاا ل يف فااروب 
  .58احلج وواجىهتط، حيخ ج ت هللهصدل ةون األهكهن

                                                
 .101اصى ر احمليو صرزهكشي / 56
 .101شي /اصى ر احمليو صرزهك 57
 .1/277شرح خمتالر اصرواة  58
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 اخلامتة
 

، واصاذ  حامى حاماهات  رمياة هللاني هاو اصذ   هل أن يكامن  ديداه  راو اصقاهه ميل هللعد هذا اصى خ األ 
يداارق هللااني اصداارب واصماجاا  وهااو ياارى أومااه مبعااىن واحااد، جنااد أ  ااه حبهجااة إ   اارب أهااا  تااهئج اصى ااخ، 

 :يوه

 وتىيني اهتىهطمه هللهملعه  اصرامية.أمهية حترير املالمر هت اصشر ية،  .1

 ردة  و ةالصة اصماج ، و د تتدق هعط يف  ريل هو اصالمه.أن اصدالصة اصرامية صردرب خمت .2

إ  اصمريقااة املماتعمرة يف اصتعرياال، فماا ما أن ا ات ص  رمااهأ األ ام  يف تعرياال اصماجاا  هاجاع  .3
 هو  رفط هللهحلد وه ما هو  رفط هللهصر ا.

اجلممامه املاارج ني صراارتاةص اال ام حي صرداارب واصماجاا ، احتجاما هلل الاامص هرفم ااة وأ ااما  أن  .4
 ههللة واصيت يظمر ه مه  دل اصتدريق هلل ممه.اصال 

أن امل الامص  ااو أمحااد أ اط يداارق هللااني اصدارب واصماجاا ، و ااد ال يكامن هللهصضااروهو كتدريااق احل ديااة،  .5
 وصك ط يدرق يف اجلمرة.

أن هو فرق هللني املالمر ني هجع إ  اصدالصة اصرامية، وإ   دل اصت ها  يف تدمت امل همهات اص اهة  .6
 حه ل أ  ، وإن حالل اصت ها  يف املالمرح.فهصتدريق يف اصقمو، 

 اصدرب واصماج  هتدقهن  رو إصزال اصعمل  مه وإمث هو تركممه هلل   ذه إمجه ه.أن  .7

يف األ ام ، هاو جمااة تكدا  هاو أ كار اصدارب ةون هااو أ كار اصماجا ، وهلاه أوجااط  صرخا ص مثارو .8
 أ رى.

 ه هو اصى خ.أن صرخ ص مثرو يف اصدرو ، ذكر ه مه هللعح املمهئل يف هماعم .9

يقام  اصتدريااق هأي اه أن ا اتعمه  اصتدرياق همجامة   اد هاو  دااي اصدارق، وذصاك يف كتا  اصدارو  مماه  .10
 هللني املالمر ني.
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 املراجع واملصادر بأهم قائمة
  اصمىعاااة اصثه ياااة -هللااا وت -ةاه اصكتاااهل اصعااار  -حتقياااق اصمااايد اجلميراااي -اإلحكاااهل صآلهاااد

 ها.1406

  صشيخ  ىداصعزيز اهللو هللها وتر يا  مد فؤاة  ىاداصىه ي و ا  هللتعريق ا –فتح اصىهه  الهللو حجر
 اصمىعة اصمردية اصثه ية. -اصديو المي 

  ةاه  -حتقيااق  ااههي هللااو اصعاار  -إهشااهة اصد اام  إ  حتقيااق احلااق هااو  رااا األ اام  صرشاامكه
 ها.1421 -اصمىعة األو  -اصريهب -اصدضيرة

  هكتىاة احلارهني –ملالامدو  ا هة  –اصت  يس يف أ ام  اصدقاط  راو اامأ اصكتاهل واصما ة- 
 ها.1415اصمىعة اصراهللعة  –اصقههرو 

  اصمىعاة  -اصرياهب -ةاه اصرشاد -حتقياق اصادكتمه  ىاداصكرمي اص مراة –هواة اص اهظر الهللاو  داهاة
 ها.1417الههمة 

  هكتىاة  –حتقيق اصدكتمه  مد اصزحيري واصدكتمه  زيط محهة  –شرح اصكمك  امل   الهللو اص جهه
 ها.1418-اصريهب  –ن اصعىيكه

  وااهو اصشااؤون اإل اا هية  -حتقيااق اصاادكتمه  ىااداهلل اصرتكااي –شاارح خمتالاار اصرواااة صرمااميف–
 ها.1419اصمىعة اصثه ية 

  اصمىعة األو   –هلل وت  -هؤ مة اصر هصة -حتقيق اصدكتمه  مد األشقر –املمتالدو صرازايل
 ها.1417

  اصادههل  -ةاه اهللاو اجلاما  -حملمد اجليزا    –هعهمل أ م  اصدقط   د أهل اصم ة واجلمه ة– 
 ها.1419اصمىعة اصثه ية 

 .صمهن اصعرل الهللو ه ظمه 

 .خمتهه اصال هح 

 . اصقههمس احمليو صرد واأهللهة 

 . هدرةات اصقر ن صرراغ  األ دمه 

 طىعاااااة وااهو األو اااااهص هللهصكميااااا   ااااا ة –ت.  ىاااااداصقهةه اصعاااااهمتي – اصى ااااار احملااااايو صرزهكشاااااي
 ها.1409
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 ةاه  –حتقيااق اصاادكتمه  مااد هالاامدو  مااد ههضااهن  – رياار الهللااو اص جااهه احل ىرااي خمتالاار اصت
 اصزاحا هللهصريهب.

 شرح اصمه هت صرشيخ  ىداهلل اصدماان 

  ةاه اصقرا هللى وت. –يف أ م  اصدقط صرش قيمي هذكرو 

 اصثهصثاة  شارواص –حتقيق: شعي  األه هؤوط وإهللراهيا هللهجس  -الهللو هج  جههع اصعرمل واحلكا 
 ها.1412  ة  اصر هصة ؤ مةمل

  ها.1410اصمىعة اصثه ية   ة  –حتقيق اصدكتمه أمحد    املىههكي  –أل  يعرو اصعدو 

   اصر َمع )أ م  فقط شهفعي( أل  إ  هق إهللراهيا هللو  ري هللو يم ال اصشا اا  اصدا وا  هللاهة
 ها، 1405 - 1ط  -هلل وت  -طىعة ةاه اصكت  اصعرمية  -ها  476 -اصشهفعي 

 مر مي.أ م  اص 

  اإل هج يف شرح امل ماهج صتاهج اصاديو اصماىكي واأل ال صماصاد  تقاي اصاديو، ةاه اصكتا  اصعرمياة
 ها.1404اصمىعة األو    ة  -هللى وت

   ها.1408اصمىعة األو    ة –ةاه اصكت  اصعرمية هللى وت  –احملالم   صرراا 
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 باحملتوياتفهرس 
 املقدهة 

 صرماج  واصدرب اصدالل األو : اصتعريدهت اصرامية 
 تعريل اصماج  صاةاملى خ األو : 

 املدصم  اصرام  صردرباملى خ اصثه :  
 املمر  األو : تعريل اصدرب صاة

 املمر  اصثه : اصدرق هللني فرب اهلل  ريط، وفرب اهلل صط

 املى خ اصثهصخ: اصدرق اصرام  هللني اصدرب واصماج 

 اصدالل اصثه : تعريل اصماج  ا م حه

 و : اصتعريل هللهصر ااملى خ األ

 تعريل اصماج  هللهصر ا، هللىيهن مثرتط وأثر  هو ثمال أو  قهل.أ ما  األ مصيني يف  املمر  األو :

 املمر  اصثه : أ رل اصتعريدهت هللهصر ا
 اصتعريل هللهحلداملى خ اصثه : 
 تعريدط هللهحلد هللىيهن احلقيقة واملههيةأ ما  األ مصيني يف  املمر  األو :
 : أ رل اصتعريدهت هللهحلداملمر  اصثه 

 واصماج  يف ا م ح  رمهأ األ م   هللني اصدرب اصدالل اصثهصخ: اصتدريق
 اصدرب واصماج  هتدقهن يف اال م ح اصقم  هلل ن األو :املى خ 

 اصتدريق هللني اصدرب واصماج  :املى خ اصثه  
 املمر  األو : اصقم  هلل ومه خمتردهن يف اال م ح

 م  أمحد يف هذ  املم صةاملمر  اصثه : حتقيق  
 املمر  اصثهصخ: حجة هو فرق هللني اصدرب واصماج 

 واصماج    د اصقهئرني هللهصتدريق اصدرق هللني اصدرباملمر  اصراهللع: 

 املمر  الههس: ه ه شة اجلمممه صر  دية
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 املمر  اصمهةس: اصراجح هو األ ما 
 صردرب واصماج اصدالل اصراهللع: هدى االتدهق واال ت ص يف املدصم  اال م حي 

 التدهق هللني هدممهي اصدرب واصماج وجط ااملى خ األو : 
 أوجط اال ت ص ومثرو ال صاملى خ اصثه : 

 املمر  األو : أوجط اال ت ص 

 يف اصدرو  اصدقمية املمر  اصثه : األثر ال يف

 وو جمة اصت  املم صة األو :

 املم صة اصثه ية:   و اصمتر

 األا ية املم صة اصثهصثة:

 ا  يف اصال وهللعح األفعه  واأل م املم صة اصراهللعة: 

 هل اصتدريق همتعمل يف كت  اجلمممهاملمر  اصثهصخ: 
 مث  تم  اصى خ خبهمتة هتضم ة أها اص تهئج.

 


