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حلمددهلل أ ق ددم احلمددهلل  ق لددة   اسالددعل  اسوددعو صطدده حممددبس   دالددعلة  لمددهلل بددو ص ددهلل   صطدده  سدد    دد     دددو ا

  اال ، قدة بعهلل:
 يح ملدة يالدهللحم صد ه  ددو ق دبال  لتدة  ، لإن دعرلة اال عع ةت املوتخهللدة دو األئمة طريم اسب بل سطلهد  اسالد

 قكثر األئمة املتقهللدني مل يذكر ا دالعط ةهت   سذا اجتههلل قهل اسعط  يف بيةن دة امتعمط  كل إدةو ددو املالدعط ةت 
 اسلقهية  األ بسية.

ددو  دبل   حترير املالعط ةت قدر يف غةية األمهية،  سك  حمقي ة دو ي وب إىل اسعطمدة  ق دباال مل يقبسبهدة،  إفدة لهمد 
سدد ،  مل يدد ي صطيهددة طالددة  ةطعددة.   ددهلل تعددل اس ة دد  بت ميددل دالددعط ةت دتدد قرل صطدده ق ددبال املتقددهللدني   ددل قن 
يشتهر ذسك املالعطح،  هذ  املشدكطة دبجدب ل يف صطد  دالدعطح احلدهللي  كدإصعل األئمدة وححممدةل   كمهد  صطده 

ةحمات املودتخهللدة ددو املالد لني،   دهلل ال  كدبن احلهللي  أبن لي  صطة،  أبط  ضعيف، ق  املرلبع ق ح  حنبهة دو اسع د
 وسضر حمل هي طلس املعرلة يف كتب املالعطح املت قرل كمقهللدة ابو اسالعح  دة بعهلل  دو املؤسلةت.

كمددة قن املالددعط ةت األ ددبسية بددة طالدديب دددو ا طدد   ا عدد  دددو   ددل بعددث اس ددة ثني، لقددهلل يقددرق و دد  قن احدددةو 
اال ددعع ية، ق   ددةل أبن هددذا األدددر مدد ة ق  دوددت ب لي مطدد  صطدده دددة هددب قمحددهلل كددر  كددذا لي مطدد  صطدده اسكراهددة 

 دتعةحمف صطي  ا عع ة،  ص هلل استهلل يم  ض  كعد  يف املو سة اسبا هللل إىل بعث طر  قط  يقالهلل دعىن  قر.
قن   دو املوةئل األ بسية اسيت   ع ليهة ا عف بني قهل األ بل دو سة استلريم بني اسلرض  اسباجب،   هلل اشدتهر

اجلمهددبحم صطدده قومددة  ا ددهلل  قن احل ليددة يلر ددبن بي همددة، إال قط ددة  جددهللخ قن احدددةو قمحددهلل يوددتخهللو اسطل ددني لهددل كددةن 
 يلرق بي همة.  دىت يعطم صطه امل دبحم ب  لرض  دىت يقةل  اجب.

جدة يف هدذ  املود سة  املو سة  إن كةط  حتتةج إىل امتقرا  اتو  دثط  حيتةج إىل      امع، إال قن لة سة ا در ج ب تي
  سب والطعع صطه بعث املوةئل  هلل يب ل إىل اس تيجة اسال ي ة،  دو   قمتمهلل اسعبن  استبليم. 

 

 قددددة اسهللحمامدددةت اسودددةبقة يف اس  ددد  يف اسلدددرق بدددني اسلدددرض  اسباجدددب لطددد  قططدددع إال صطددده حممدددةسة سطت دددة ، لقدددهلل ذكدددر 
اسعمطدي  اسباجدب جلدعل اسدهلليو حممدبال بدو قمحدهلل است دة   حممةسة يف اسلرق بني اسلرض ةجي قطيلة يف كشف اس  بن 

،  ال قصطد  صدو دكدةن هدذ  اسرمدةسة  كبودة دع بصدة قو ال. حب حمقيد   ثدة احل لي املتبىف م ة ثعث   وعني  مد عمةئة
تبحم  ر يب اسهلل مدر،، كم     مثر   سطهلل  –أل هلل املعة ريو بع بان: االقتعف يف   ةيو ق   را ف اسلرض  اسباجب 

 . 30، صهلل  18هب د شبحم يف جمطة جةدعة قو اسقر  سعطبو اسشريعة  اسطغة اسعربية    اهبة ج   
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كتةب است ميس يف ق بل اسلق  سالرب، معدة إىل كتةب سطمؤسف مسة : طالب اجملةطيم س وف   كمة حمقي  إشةحمل يف
قصتقدددهلل قن املبضدددبع حيتدددةج إىل .  مل قططدددع صطيددد ،  إن كدددةن ص باطددد  دطلتدددة سط  دددر،  ال 1استلريدددم بدددني اسلدددرض  اسباجدددب

 طالب سطمجةطيم  ال إىل طوف أل هلل،    املوتعةن. 
  قدة قعة اس    لقهلل  وم  اس    دقهللدة  ثعثة لالبل  قةمتة:

ل دة املقهللدة لةشتمط  صطده قمهيدة املبضدبع  اسهللحمامدةت اسودةبقة  قعدة اس  د   دد ه  اس  د .  قددة اسلالدبل لهدي 
 صطه اس  ب استةيل:

  ل: استعريلةت اسطغبية سطباجب  اسلرض،  حتت  د ة  :اسلالل األ  
  عريف اسباجب سغةامل    األ ل: 

 املهللسبل اسطغب، سطلرضامل    اسثة :  
 املعطب األ ل:  عريف اسلرض سغة

 املعطب اسثة : اسلرق بني لرض   صطي ،  لرض   س 
 امل    اسثةس : اسلرق اسطغب، بني اسلرض  اسباجب

 ثة :  عريف اسباجب ا عع ة،  حتت  د ة  :اسلالل اس
 امل    األ ل: استعريف وسرم ،  لي  دعط ةن:

  عريف اسباجب وسرم ، ب يةن مثر    قثر  دو ثباب ق  صقةب.ق بال األ بسيني يف  املعطب األ ل:
 املعطب اسثة : ق رب استعريلةت وسرم 

 امل    اسثة : استعريف وحلهلل،  لي  دعط ةن:
  عريل  وحلهلل ب يةن احلقيقة  املةهيةق بال األ بسيني يف  عطب األ ل:امل

 املعطب اسثة : ق رب استعريلةت وحلهلل
  اسباجب يف ا ععح صطمة  األ بل،  حتت  د ة  :  بني اسلرض اسلالل اسثةس : استلريم

 اسلرض  اسباجب دتلقةن يف اال ععح، اسقبل أبن األ ل:امل    
  حتت  صهللل دعةسب: تلريم بني اسلرض  اسباجب،اس :امل    اسثة 

 املعطب األ ل: اسقبل أبومة خمتطلةن يف اال ععح
 املعطب اسثة : حتقيم  بل قمحهلل يف هذ  املو سة

 املعطب اسثةس :  جة دو لرق بني اسلرض  اسباجب
  اسباجب ص هلل اسقةئطني وستلريم اسلرق بني اسلرضاملعطب اسرابع: 

 ة شة اجلمهبحم سط  ليةاملعطب ا ةدس: د 

                                                 
 .1هةدش  33است ميس / 1
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 املعطب اسوة س: اسراجح دو األ بال
 اسلالل اسرابع: دهلل  اال لةق  االقتعف يف املهللسبل اال عع ي سطلرض  اسباجب،  حتت  صهللل د ة  :

 ال لةق بني دلهبدي اسلرض  اسباجب ج  اامل    األ ل: 
  حتت  ثعثة دعةسب: ،ق ج  االقتعف  مثرل ا عفامل    اسثة : 

 أل ل: ق ج  االقتعف املعطب ا
 املعطب اسثة : األثر ا عف يف اسلر ع اسلقهية،  حتت  صهللل دوةئل

  لمجب  استع املو سة األ ىل:
 املو سة اسثةطية:  عل اسب ر
 املو سة اسثةسثة: األض ية

 ال يف اسالعلبعث األلعةل  األ ب املو سة اسرابعة: 
  كتب اجلمهبحمهل استلريم دوتعمل يفاملعطب اسثةس : 

 حب قتم  اس    خبةمتة دتضم ة قه  اس تةئ .
  هلل  ر   يف هذا اس    صطه اسرجبع إىل املتخالالني يف كل دو سة  در ، لةستعدةحميف اسطغبيدة امدتقيتهة ددو قهدل 

ل مد ل  ،اسطغة،  املوةئل األ بسية دو قهل األ بل،  قهل كل دذهب دو امل تو ني إسي ،  هب دع ذسك جههلل املقل
  قن يههللي ة ملة اقتطف لي  دو احلم نذذط ،  قن يعلب  ياللح صو قعا ة  صمهللخ  هنس ة  جهللخ  كل ذسك ص هللخ.  

 د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
 asd9406@gmail.com: اسشخالي اسربيهلل احسكرت  

 asd@drcounsel.comاسربيهلل احسكرت   سطعمل: 

 www.drcounsel.comاملب ع اسعمل: 

 /http://www.alukah.net/web/doghaitherدب ع األ ةث: 
 00966505849406اجلبال: 

 ألول:الفصل ا

 التعريفات اللغوية للواجب والفرض

 املبحث األول: تعريف الواجب لغة

 جنهلل قن سكطمة  جب صهللل دهللسبالت: 2ومتعراض دة  ةس  صطمة  اسطغة
                                                 

 .180ي  / اسقةدبس احمل 295 خمتةحم اسال ةح / 1/232،  اسال ةح 1/793سوةن اسعرب البو د  بحم، دة ل  جب  2

 

mailto:asd9406@gmail.com
mailto:asd@drcounsel.com
http://www.drcounsel.com/
http://www.alukah.net/web/doghaither/
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دددتَدب َجَ   َق، لقدددبب :  األول: اللززززوا واليد،يزززد  ،  ام  دددُب ُ جدددبوو َق، سدددنَو.  َق َج دددُ  هدددب،  َق َج َددد  ا   َ َجدددَب اسشددديُ  وَج
َت َ   قَّ . ام 

تجيددددةحم ا يف  ددددبم صطدددده كددددل ُل ددددَتطج .  ددددةل ابددددو األَثدددد :  ددددةل اَ عَّددددة : دع ددددة  ُ ُجددددبُب االق  ددددُل اجلُُمعددددةج  اجج حلددددهللي : ُغو 
،   ن ُ ُجددبب اسَلددر ض  اسطوددن وش  إجفددة َشدد دََّه  وسباجددب ق كيددهللاو، كمددة يقددبل اسرجددُل سالددة   : َ قوددَك صطدديَّ  ددتج   ةبج االم 

 . اجبم 
يدُب: ددو  يف  هللي  صمر دهللا  يف  د  َق  صمدرل، ك َطد  قَسدَنَو طلود  بد .  اس َّجج ي دةو َق، َقه  ، حمضي ا   ص  : قَط  َق َجدَب جنَج

َ ةو،  َق َج  ُ  اس يَع لَبَجَب.   ةل اسط ية : َ َجَب اس يُع جج َدةو  ُ جدبوو،   دهلل َق  َجدبَ  بل.   َجَب اس يُع َوُب جج  قيةحم احج
 إجوةووش كلو ذسك صو اسط ية . سك اس يَع  َق  َج ُ  هب

يددةحم لقددهلل  َجددَب َق، َقَّ  طَدَلددذ. يقددةل:   َق  َج َدد  اس يددَع دباج ددة،   ججددةوو، ص دد  قَيضددةو.  يف احلددهللي : إذا كددةن اس َدي ددُع صددو قج
ُب  جبوو،  َق  َجَ   إجوةوو َق، َسنجَو  قَس َنَد   . جب اس يُع وَج

بجج َددددددددددددة َ كددددددددددددبن دددددددددددددو احَلَودددددددددددد ةتج     
ُ
َتجددددددددددددك.امل  اسوددددددددددددياةت.  يف احلددددددددددددهللي : اسطهدددددددددددد  إج  َقمدددددددددددد َسك ُدبجج ددددددددددددةت حَممح 

ُب سد  اجلَ َّدَة َق  اس دةحَم.  يف احلدهللي : َددو  لعدل كدذا  كدذا، لقدهلل َق  َجدَب َق، َ َج َد      َق  َجَب اسرجُل إذا َصمجَل َصَمعو يُبجج
ددددددددددددددددل َصَمددددددددددددددددعو   َق  َجددددددددددددددددَب سدددددددددددددددد  اجل ددددددددددددددددَة.سدددددددددددددددد  اجل ددددددددددددددددُة َق  اس ددددددددددددددددةحُم.  يف احلددددددددددددددددهللي : َق  َجددددددددددددددددَب طَط َ ددددددددددددددددُة َق، َصمج

  يف  دددددهللي  ُدعدددددةَذ: َق  َجدددددَب ذ  اسثعثدددددة  االث دددددني َق، ددددددو  َدددددهللَّو ثعثدددددةو ددددددو اسبسدددددهلل، َق  اث دددددني، َ َج َددددد  سددددد  اجل دددددُة.
،  طه ا   صطي   مط ، ُدبجج دةم مل َقمد َس  ص هدة، لقدةل صمدر: َقخ َقصطد   عُتهة دو حممبل ا    يف  هللي  طَط ة: كطمة مسَج

. دة هي: ال إجس   ، َق، كطمة َق  َجَ    سقةئطهة اجل ة،  مجُعهة ُدبجج ةتم  إجال ا  
دتَدب َجُب هبدة اسعدذاُبش  يف احلدهللي : َقن  بددةو قَ َدبا اس دع،  دطه ا   صطيد   مدط ،  بجج ُة: اسك د ُل ددو اسدذطبب اسديت ُيو 

ُ
 امل

، إجن  ة ج ةو س ة َق  َجَب َق، حمَكجَب قعياةو ام    تَدب َجَب هبة اس ةحَم، لقةل: ُدُر   لط يُدع تجم  حَم َدَ ةو. لقةسبا: اي حممبل ا  
 يف احلهللي : قَط  َدرَّ برجطني يَدَت ةيعةنج شةلو، لقدةل َق دهلُلمهة:  ا   ال قَيجيدهلُل صطده كدذا،   دةل ااقدر:  ا   ال قَطُقدُي ددو 

  .كذا، لقةل:  هلل َق  َجَب َق هلُلمهة َق، َ  ج َ 
: اسووقبُط  ااسثة :    هلل يكبن اسودقبط  ودية وسب دبع ددو صطدب إىل مدلل،   دهلل يكدبن دع دباي  عدىن  سبُ بُع.اسُبُجببج
 املبت. 

  اسوَّددقعة دددع ابَددهللَّل. َ  َجددَب  ج  ددة: َمددَق  إجىل اأَلحمضش سيودد  اسَلع طددة ليدد   هددي اسَبج  ددةل دددة األ ل: لتكددبن
  بس   عةىل:   ُ جبوو: غةب ،  اأَل َُّل صو ثعطب.سطمرَّل اسبا هللل، إجفة هب دالهللحُم كةسُبجبب.  َ َجَ  ج اسشمُس َ ج  ةو، 

لإجذا َ َجَ    ُجُ بهُبةش  يل دع ة  َمَقَع   ُجُ بهبة إجىل اأَلحمضش  يف  هللي  اسضد ية: لطمدة َ َج َد   ُجُ بهُبدة َق، َمدَقَع   
بل  يةدةو ُدَعقَّطةو.   إجىل اأَلحمض، أَلن املوت ب َقن  ُد  َ َر احج

دَطَة: لدإجذا   يف  هللي  مدعيهلَل: سدبال غيدب.  يف  دهللي   ج
َ
دباُت اسودةلجَرل سَودمجع ت  َ ج  دَة اسشدمس َق، ُمدُقبَطهة ددع امل َق  

  بَبج  َة  هي َ بت اسووُقبط.
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 ،لي احلهللي : َقن اس ع،  طه ا   صطي   مدط ، جدةَ  يَدُعدبُ  ص دهلَلا   بدَو  بدَ ، ل  قدة اسثة ، لةسبجبب املبت
دتدَ  َ، َلجعدَل ابدُو َصتجيدَك ُيَودك جتُدُهوَّش لَبَجهلَل   هلل ُغطجدَب، لةم  ، لالدةَح اس ودةُ   َبَكدني  ر َجَع،   دةل: ُغطج   دة صطيدك اي َقو اسرَّبجيدعج

،  طه ا   صطي   مط : َ ص ُهوَّ، لإجذا َ َجَب لع  َد  كجنَيَّ وكيةم، لقةل: دة اسُبجبُب؟  ةل: إذا دةَت.   لقةل حممبل ا  
طَدةم يف اسيدبو إجىل دثطهدة ددو اسغَدهللش يقدةل: هدب   كدُل  َلة يف اليوا والليلة.الَوْجبُة: اأَل،ْ الثالث:   دةل ثعطدب: اسَبج  دة َقك 

َ َة.   ةل اسط ية : هب   كل َ ج  دةوش كدلو ذسدك دالدهللحم، ألَطد  َضدر بم ددو اأَلكدل. يقدةل: لدعنم   كدل َ ج  َدةو.  يف  اسَبج 
َ ة  َقجن ُب اسَب  ع َةش اسَبج  ُة: اأَلكطُة يف اسيبو  اسطيطة، درل  ا هللل.  يف  هللي  احلوو يف كلَّدةحمل احلهللي : ك    ُكُل اسَبج 

تةن ُغلجَر س .   اسيمني: يُع عجُ  َصَشَرَل دوةكني َ ج  ةو  ا هلللو.  يف  هللي  قةسهلل بو دَعهلل: إجنَّ دو َقجةَب َ ج  َة قج
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 املبحث الثاين: الفرض عند أهل اللغة

 غةاملطلب األول: تعريف الفرض ل
 جنهلل قن اسلرض يعطم صطه دعةن: 3وس  ر يف كعو قهل اسطغة

إن “[، ق،: ق ج  ددة اسعمددل هبددة صطيددك،   ددةل: 1]اس ددبحم/” مددبحمل قطنس ةهددة  لرضدد ةهة“ ددةل  عددةىل:  األول: اإلجيززا  
[، ق،: ق جدب صطيدك اسعمدل بد ،  د د  يقدةل ملدة قسدنو احلدةك  ددو اس لقدة: 85]اسقالدي/” اسذ، لرض صطيدك اسقدر ن

  لرض.
 .  الد تَدَرَضددد : كَلَرَضددد ،  االمددد  اسَلرجيضدددُة.  لَدددرائُث ا  ج: ُ دددهلل ُ   اسددديت قَددددَر هبدددة  وَددده ص هدددة،  كدددذسك اسَلدددرائُث وملجددد اثج
باحمجيد  لَدرائَث.  يف احلدهللي : قَلد َرُضدك  ييدهلل.  يف 

َ
دمةج امل : اسذ، يَدع رجف اسلرائَث  يومه اسعجط دُ  بقجو  يو  اسلةحمجُض  اسَلَرضج

دد ة   ددهللي  ابددو ص ددهةو  األَط الج ددمة  يدد   كددبن صطدده اسو ج ل يف اسقجو  مددر: اسعجط ددُ  ثعثددةم د هددة لرجيضددةم صة سددةمش يريددهلل اسَعددهلل 
 املذكبحمل يف اسكتةب  اسو َّة،

لمدو لدرض لديهو “ لرائث    عةىل: دة لرض ألحموهبدة،  حمجدل لدةحمض  لرضدي: بالد   كد  اسلدرائث.  دةل  عدةىل: 
 ،4( ق،: دددو صددني صطدده طلودد  إ ةدددة احلدد 197مددبحمل اس قددرل:  يددة )” ال يف احلدد احلدد  لددع حملدد   ال لوددبق  ال جددهلل

  . إضةلة لرض احل  إىل احطوةن  السة قط  هب دعني اسب  
إفدددة اسالدددهلل ةت سطلقدددرا   املودددةكني  اسعدددةدطني صطيهدددة  املؤسلدددة  طدددبهب   يف “ يقدددةل ملدددة ققدددذ يف اسالدددهلل ة لريضدددة.  دددةل: 

(  صطده هدذا ددة حم ، صدو مثةددة 60مدبحمل استببدة:  يدة )”   ابو اسو يل لريضدة ددو  اسر ةب  اسغةحمدني  يف م يل  
 هللثين قطس بو دةسك قن قو بكر اسالهلليم كتب س : )بو    اسرمحو اسر ي ، هذ  لريضة اسالهلل ة اسيت لرض حممبل 

بدل  اس قدر: ددة بطدَ َصدهلَلُ    اسَلرجيضد. 5   طه   صطي   مط  صطده املودطمني اسديت قددر   هبدة حممدبل  ...( ُة ددو احج
وَّ املعني سإلجقراج يف اسنكةل اسنكةَل.  .  يف احلهللي : يف اسلريضة جتُب صطي   ال  بَجهلُل ص هلل ، يعين اسو ج

: لددإجن سدد  صطي ددة مدد   لَددرائَثش اسلددرائُث: مجددع َلرجيضددَة،  هددب اس عدد  املدد  قبذ يف اسنكددةل، مسددي لريضددة  َ  يف  ددهللي  ُ  َدددني 
ع لي   ىت مسي اس عُ  لريضة يف غ  اسنكةلش  د   احلهللي : َدو َدَ َع َلرجيضةو ألَط  لدَ  ر ضم  اجب صطه حمب  املةل، حب ا ووج

.  دو َلرائثج ا  
ابدددو  دددةل  .دقعبصدددة صددد ه ق، [، 118]اس ودددة / . دددةل  عدددةىل: أل دددذن ددددو ص دددة   طالدددي ة دلر ضدددة الثزززاا: ال،طززز  

هلل حج  اسنَّط هللج  يف اسوَّ   غد  ،  لُدر ضدُة اسنطدهلل احلدن اسدذ، ليد .  يف  دهللي  صمدر، حمضدي ا   اأَلصرا : اسَلر ُض احلَنو يف اسقج 

                                                 
 ،  دلر ات اسقر ن سطراغب األ لهة .209،  خمتةحم اسال ةح /7/209دة ل لرض دو سوةن اسعرب البو د  بحم  3
 .(1/71)اط ر:  ذكرل األحميب يف  لو  اسغريب  4
جمتمع. اط ر: لتح  بني  يلرقدتلرق،  البني  ش  ققرج  اس خةحم، خمتالرا يف اسنكةل: وب: ال ومع1/575احلهللي  بعبس  ققرج  ابو دةج  يف اسنكةل  5

 (.3/314اس ةحم، 
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ُ    دل َقن يُدع مدل ليد  اسدر جيُش  ص  : ا ذ صةو اجلهللب  جهلل  ةو لي  لَدر ضش اسلرض: احلَنو يف اسشي   اسقعُع،  اسقجهلل ُح: اسوده 
 رَتجض هة  َسهلل َق، مل يؤث جر ليهة  مل حَيُن هة يعين   ل املويح.  اس َّال ُل.  يف  لة درمي، صطيهة اسوعو: مل يَدل  

ددُ  ليهمددة قَل ددرجُض لَدر ضددةو: َ ددَني ُت ليهمددة َ دد ددباَ   لَرض  ددُ  اسُعددبَ   اسنَّطددهلَل  املجو  ددهلَلُح د دد .  لَدَرض  ن او.  لَدددر ُض اسنَّط ددهلل:  يدد  يُدق 
رجُض  لَدر ضةو إذا َ نَّ  باَك  لهب يَدل     أَبم ةطج .   ةل اأَل معي: لَرض دجو 

دددتقه.  يف  دددهللي  دبمددده، صطيددد  اسودددعو:  دددىت قحم لَددد  بددد  ص دددهلل لرضدددة اس هدددر َق،   لُدر ضدددُة اس هدددر: ثُدط َمتُددد  اسددديت د هدددة ُيو 
. َرَصتج ،  مجع اسلرضة لُدَرضم  َدش 

.  لُدر َضدددُة  يف  دددهللي  ابدددو اسدددنب :  اجعطدددبا اسوددديبف سطم دددةاي لُدَرضدددةو َق، اجعطبهدددة َدشدددةحمجَع سطم دددةاي   َدَعرَُّضدددبا سطشدددهة ل
 اس  ر: َلَ و اسوُلو.
ددةطجك ش َق، بيَّ هددة.ل الثالززث: اليبيزز   دد ةهة،  قبسدد   عددةىل:  ددهلل لددَرَض ا   سكدد  حتَجط ددَة قَ     بسدد   عددةىل: ُمددبحملم قَطد َنس  ةهددة  لَدَرض 

دد ةهة، لمددو  دددرقَ وستخليددف لمع ددة  قَسَند  ددةك  اسَعمدددل  ددة لُددرجَض ليهددة،  ددددو  ددرقَ و ستشددهلليهلل لعطدده  جهدددني:  يقددرق:  لرَّض 
لُدُر ضددةو،  صطدده دعددىن بَديدَّ َّددة  َلالَّددط  ة دددة ليهددة دددو احلددعل  احلددراو  َق ددهللمهة صطدده دعددىن استكثدد  صطدده دعددىن إجخ لرضدد ة ليهددة

  احلهلُل  . 
َر ُمبدُة،   يل: ددة قَ  يقةل: دة َقصعة  لَدر ضةو  ال  َدر ضةو. الَفْرُض: اهلِبُة.الراب : 

تَد  بغد   َددر َض. اسلر ُض: اسَععي ُة امل  ص عَيد 
ددددددددددددددددددددددُت  إجل راضددددددددددددددددددددددةو.  ددددددددددددددددددددددُت  إذا َقصعيتدددددددددددددددددددددد .   ددددددددددددددددددددددهلل قَلد َرض  ددددددددددددددددددددددُ  اسرَّجددددددددددددددددددددددل  الد تَدَرض  ددددددددددددددددددددددُ  اسرَّجددددددددددددددددددددددل  لَدَرض    قَلد َرض 
ددَرَض سدد  إذا جعددل لريضددة.  يف  ددرجض  لَدر ضددةو،  ددةل:  قَلد  اأَل ددمعي: يقددةل لَدددَرَض سدد  يف اسَععددة   لددَرض سدد  يف اسددهلل جيبانج يَدل 

ددرجُض سطرجددل دددو طَددي ج  يف   دهللي  َصددهللج، : قَ يدد  صمددر بددو ا عددةب، حمضددي ا   ص همدة، يف قُخَس دددو  َدددب دجي لجعددل يَدل 
ُب سكل حمجل د ه  يف اسَععة  قَسلني دو املةل.  َعُع  يُبجج  قَسلني قَسلني  يُدع رجُض صين َق، يَدق 

 .قةل: لَدَرض ُ  ُجن ئي َق،  رق   ي الَفْرُض: الِ،راءة. اخلامس:
 ال يقددةل لةحمجضددةم.  حلج يددةم لددةحمضم  لةحمجضددةم:  ْخُم مززن ،ززء  ززذء  الززن،ر واألُسثزز،  يزز  سززواء الفززاِضُض: ال ززالسززاد : 

قة  لةحمضم كذسك قةم لةحمجضم  مج ق شج مةم ص يمة،  شج  .َضخ 
ددُر  [،68]اس قددرل/” ال لددةحمض  ال بكددر“ ددةل  عددةىل: .6 اسلددةحمض: املوددو دددو اس قددر   ددةل اسلددر ا : اسلةحمجضددي ابَرجدددُة  اس جك 

و ،  كذسك لَدُرَض ج اس قرل، وسض ، َلراضةو اسشةب ة.  رجُض لُر ضةو َق، َكربجَت   َطَعَ   يف اسو ج  .  هلل لَدَرَض ج اس قرُل  َدل 
  يل: إفة مسي لةحمضة سكبط  لةحمضة سألحمض، ق،:  ةطعدة، ق  لةحمضدة ملدة حيمدل ددو األصمدةل اسشدة ة،   يدل: بدل ألن  

ي يف  ةل   ن  ةل،  املو ة يالح بذبة يف كل  دةل، لودمي  املود ة لريضة اس قرل اث ةن:   يع  دو ة، لةست يع وب 
  ةس  اسراغب. لةحمضة سذسك، لعطه هذا يكبن اسلةحمض امسة إمعدية.

سُددُ  ُمدد  َ ةطَُ  َ  َدَعددةىَل )   اليزَّْ،ززِديرُ  السززاب : ددُت   “ َ دج  ددُ   َدب  ددُف َدددة لَدَرض  سُددُ  )  .َق،   َددهللَّحم ُق  “ ( لَ جال  ددو  “ َ دج  ددُ   َدب  أَل َّجددَذنَّ دج
ُر ضوة  ي وة َدل   .َق،  َدع ُطبدوة“ ( صجَ ة ج  َطالج

                                                 
 ش  اسطوةن )لرض( (.3/716)اط ر: اجململ  6
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 وذ،ر الفيوحذ عدة معان للفرض يف  رح خميصر اليحرير والزائد منها ثالثة معان وهذ:
  .7)َ استَّ  ثجُ  (  .1
سُدُ  ُمد  َ ةطَُ  َ  َدَعدةىَل )   .2 طد نَاُل ( َ دج  ُ   َدب  َق،  قَطد دَنَل “ ( َصَطي دَك اس ُقدر  َن سَدرَا وَ  إىَل َدَعدةَ   إنَّ اسَّدذج، لَددَرضَ “ ) َ احج

رجيوَ  :اس  َدَغبج،   َةَل  .َصَطي ك اس ُقر  نَ  َثرج اس ُمَلو ج  ُهَب  َدب ُل َقك 
َوَ ُة ( َ دج  ُ   َدب س   َدَعةىَل )  .3 ُ َسُ  “ ) َ احج ُ َسُ   :( َق،   “َدة َكةَن َصَطه اس َّعج ج دجو  َ رََج لجيَمة لَدَرَض ا َّ  . 8َقَوَح ا َّ

 
 املطلب الثاا: الفرق ب   رض هللا علي   و رض هللا ل 

كل دبضع  حم  )لرض   صطي ( للي احوةب اسذ، ق قط    لي ،  ددة  حم  ددو: )لدرض   سد ( لهدب  ةل اسراغب:  
 دهلل “[،   بسد : 38]األ دناب/”   سد دة كةن صطده اس دع ددو  درج ليمدة لدرض “يف قن ال حي ر  صطه طلو . حنب: 

[، ق،: مسيت  بدو دهدرا، 237]اس قرل/”   هلل لرضت  بو لريضة“[،   بس : 2]است رمي/” لرض   سك  حتطة ق ةطك 
 ق ج ددت  صطدده قطلوددك  بددذسك،  صطدده هددذا يقددةل: لددرض سدد  يف اسععددة ،  هبددذا اس  ددر  دددو هددذا اسغددرض  يددل سطععيددة: 

  .لرض،  سطهلليو: لرض

                                                 
 لقهلل يكبن  اقع يف اسقعع. است ث  لهب قثر اسقعع، 7
  دة بعهللهة. 1/349شرح اسكبكب امل    8
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 الفرق اللغوي بني الفرض والواجب:بحث الثالث: امل

  دددةل  . اسلدددرض كةحودددةب سكدددو احودددةب يقدددةل اصت دددةحما بب بصددد   ث ة ددد ،  اسلدددرض بقعدددع احلكددد  ليددد  دددةل اسراغدددب: 
 يوتعمل ليهة اسبجبب،  قبل: هذا  اجب اسلرض  اسعقطيةت ال يوتعمل ليهة قن لرق  قر: استلتةيا  يف احلهلل  : 

 .قةل: لرض يف اسعقل اسعقل،  ال ييف
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 الفصل الثاين:

 تعريف الواجب اصطالحا

 

  املبحث األول: التعريف بالرسم

 املطلب األول: أقوال األصولي  يف تعريف الواجب ابلرسم  ببيان مثرت  وأثره من ثوا  أو ع،ا .
 صرف اسباجب بعهللل  عريلةت صطه هذا االجتة ، لمو استعةحميف:

 َ دهللو اسباجب: دة يثةب بلعط   يوت م برتك  صقببة سبال صذحم .هلل  :  ةل اسوعهلل استلتةيا  يف احل .1
اصدرتض صطيد  أبن اسباجدب  دهلل يعلدي صطده  ركد   ال تدرج صدو كبطد  .    ةل  بو إط  اسذ، يعة دب صطده  ركد    .2

يددبُ . 9 اج ددة ألن اسبجددبب خجددن  اسعقددةب د ت ددر َددة يَددرجُ  سَددب  قحمجيددهلَل إوَددةُب اس عجَقددةبج  :َ ُقجج قَدَّددة إَذا قحمجيددهلَل قَطَّددُ  قََدددةحَملم َق    َ  ،إفَّ
ددبُ  ،َمددَ بم سجط عجَقددةبج لَددَع َوُددبُي َقن  يَدَتَخطَّددَف سجَمددةطجعَ  دد  سج اب ددُو َ  جيددمج اس عجيددهللج َ َقَجددةَب  .َ ُهددَب اس َعل  ددلج اس عجَقددةبج َصطَدده  َدددر  ج جج َم   ج

تجَمةلج ا ،َذسجَك اس لجع لج  يَ اجَذ اَل يَد  ُعُل وج   ُب َصو  ُكل ج لَدر َ  دجو  قَلد رَا ج استَّدةحمج ج َ  ج بج إالَّ إَذا َ َ َع اس َعل  دَ ةج إىَل ُكدل ج  ،س َعل  س  جو  َ َهدَذا وج
يلج اسشَّر صجي ج َصَطه صجَقةبج بَدع ثج اس ُعاَلةلج 

سج حو سجهلَلاَلَسةج اسهللَّ َ ةتج اَل َيالج َلد رَا ج دجو  اس َباجج  .10األ 
اصرتض صطي  أبط  سب  بصهلل سبجب حتقيم اسبصيهلل لدإن كدعو    عدةىل ،   11 رك   يل دة  بصهلل وسعقةب صطه  .3

. كمددة قن بعددث اسباج ددةت  حم ت بالدديغة األدددر اجلددةيو بددع ذكددر سعقببددة، 12 ددهللق  يتالددبحم قن يعلددي ص دد   ال يعة ددب
  هي  اج ة ص هلل اجلميع، كإصلة  اسط ية.

المت قةق دة يوتهللصي دوت قة صطي  ل ةطل  هب إن قحميهلل و . يل هب دة يوت م اتحمك  اسعقةب صطه  رك    .4
سعهللو حتقم ذسك وس ود ة إىل    عدةىل صطده ددة بي دة  يف صطد  اسكدعو  وس ود ة إىل ق دهلل ددو املخطدب ني وحمجدةع  إن 

 .قحميهلل ب  قط  سب صب ب سكةن ذسك دعئمة س  ر اسشةحمع لع أبس ب 
كيدف  إن هدذ  احلدهلل   سيود    .13 جببد   ي عدل وملشدكب  يف .  يل هدب اسدذ، تدةف اسعقدةب صطده  ركد  .5

 .14 هللا سط ك  اسشرصي  هب اسبجبب بل سطلعل اسذ، هب دتعطم اسبجبب

                                                 
 .128-1/127املوتالله بت قيم األشقر  9

 .101اس  ر احملي  سطنحمكشي / 10
  دة بعهللهة. 1/150ة يف حم ضة اس ةظر  هب  عريف ابو  هللاد 11
 .128-1/127املوتالله بت قيم األشقر  12
 .128-1/127املوتالله بت قيم األشقر  13
 .1/139اح كةو يف ق بل األ كةو سآلدهلل،  14
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 ةل اسقةضي قبب بكر حممح    األ ىل يف  هلل  قن يقةل هب اسذ، يذو اتحمك   يعو شرصة ببجد  ددة ألن اسدذو  .6
  لإطدد  يدددعو صطددده  ركدد  ددددع بهللسددد  قدددر خجدددن  اسعقببددة دشدددكب  ليهدددة   بسدد  ببجددد  دددة  الدددهلل قن يشدددمل اسباجددب املخددد

ر املختةحم ص هلل .  ذكر اسنحمكشي قن 15 اسباجب املبمع لإط  يعو صطه  رك  دع  ر  اسعنو صطه ادتثةس  َو َدة  َةَسُ  ياس ُمَتَ ق ج
دددرَ  دددي قَبُدددب َبك  دددَ  َددددة :اس َقةضج سدددذَّو ج َدددد .قَطَّدددُ  اسَّدددذج، يُدددَذوو اَتحمجُكدددُ  َشدددر صوة بجَبج  َ اَتحمجُ   ،ة يُد َد  جدددُل َصدددو  ا  جَضدددةحج َ دددةلج اس غَددد  ج لَدددةس ُمرَاُ  وج

ددبج  دديوة ،اس َباجج َلددكو َص  ددُ  َ قَ َدطوددُ  قَطَّددُ  ُيَوددم جي ج َصة ج ددةحمجعج اَل يَد د  ددو  اسشَّ ث ددَل  ،َ ُهددَب َذوق َ ع عوددة ،َ إجن  ُصلجددَي َص  ددُ  لَةسددذَّوو دج رجُدددُ  دج َ اَل ُيك 
ِتج بج ج  رَاوج اا  َب اس َعهلَلاَسةج  ،ُصلجَي َص   ُ  َ إجن   ،إك  طُُ ُ  َد  الج   .16إذ  َيو 

وسباجدب  لةسباجدب يف اال دععح ددة  دهللح لةصطد   يدذو اتحمكد  صطده بعدث اسبجدب  لدع يدر   ةل اسشبكة :  .7
املخددد   وسباجدددب صطددده اسكلةيدددة لإطددد  ال يدددذو يف األ ل إال إذا  ركددد  ددددع ااقدددر  ال يدددذو يف اسثدددة  إال إذا مل يقددد  بددد  

 .17غ  
رجيدرج  َدةَل يفج   ةل اسلتب ي:  .8 ا ُدع َطقودة ( َ ُهدَب -ق، استعدةحميف  –قُ الَهدة  :َشدر حج استَّ   دهللو ) َددة ُذوَّ َشدر صوة اَتحمجُكدُ  َ ال 

اُلددبلج َ طَدَقطَددُ  يفج  .سجط  َدي َضددة ج، ج  َتَخددبج َ  َدددةَل يفج  .اب ددوج اس  َددة جعَّ ج ج َصددو  اس َم   ي :اس ُم د  ددو  اسروُمددبوج إطَّددُ  اسالَّدد ج ، َسكجددو  لجيددد ج 18ُح دج
دديم َ  َدغ يجدد م  و َ  َ جَعددُ   .طَدق  ا ق ،يفج خُم َتاَلددرج ج اسعوددبيفج ددهللو دد ج ق َدددة  .َ ملَ  يَدُقددل  ق َ ال  ددو  استدَّع  جدد ج بجَطل  ددرم دج دد ج ق َدددة ُذوَّ ق َقيد  لَددةستدَّع  جُ  بجَطل 

بج َصو  اَتحمجكج ج  ََبايج اس َعل  سَُ ة ق َشر صوة ق َق،  َدة َ حَمَ  َذدوُ  يفج كجَتةبج ا َّج ُم  َ ةطَُ  َ  َدَعةىَل َق   ُم َّةج حَمُمبسج ج َ طَّه َ  دَ  .يُدَعةَ ُب ق جلج ب 
ُ َصَطي ددد ج َ َمدددطَّ َ  َدددةعج األُدَّدددةج  ،ا َّ علودددة سجَمدددة  َةسَت دددُ  َ أَلنَّ  ،َق   يفج إمج  دددر عج قج سشَّ دددرُتجَي بجددد ج َصدددو   ،َتنجسَدددةُ اس ُمع  اسدددذَّوَّ ال يَدثد  ُدددُ  إالَّ وج َ ا  

ُر  ج َ اس ُمَ ةحج  َرَاوج  .ال َذوَّ لجيَهةألَطَُّ   ،اس َم  هلُل بج َ اس َمك  رُتجَي بج ج َصو  احل  سُُ  ق اَتحمجُكُ  ق اُ   سُد ُ  .لَإجطَُّ  ال يَُذوو إالَّ لَةصجطُد ُ  .َ  َدب  ق  :َ  َدب 
ا ق لجي ج  َدق هللجيرَانج َدب ُ بلَةنج  َي ثجيَّةج  ،َصَطه ُدَقهلل جَدةَ  َ ال هللو حل  َة ُهَب وج َي ُ  َسب   ُرجَ  َسُذوَّ اَتحمجُك ُ  ،َ ُهَب َقنَّ استدَّع رجيَف إفَّ إذ   شَق،  اسَّذج،  ج

ددو  ُ اُلددبلج اسددذَّو ج َصطَدده  َدر كجدد ج  ددَب ال بُددهللَّ دج َي ثجيَّددةج ال د َتَضدده َقنَّ ُكددلَّ َ اجج حل  إَذا ُصطجددَ  َذسجددَك لََ َ ددهلُل  .َوطجددلم  َ ُهددبَ  ،سَددب  ملَ  َيُكددو  وج
س َقال هللج  :استدَّق هللجيَري وج  َة قََ ه وج َي ثجيَّةج ألَطَُّ   شقَطَُّ  إفَّ دهللج ال يُدَذوو  شَشر طم سجالج َّةج َهذج ج احل  قَطَّدُ   :اسثَّدة ج  .إذ  استَّدةحمجُ  ال َصطَده َمد جيلج اس َقال 

تَدَرَي بج ج َصمَّة إَذا َدَضه دجو   دَيةنَ  ا   حُم لجع لج اسالَّدعلج حُبَّ  َدرََكَهدة بج َددب َو َق   طجو  َ َددَع َذسجدَك ملَ  يُدَذوَّ َشدر صوة  .َ  َدهلل  مَتَكَّدوَ  ،اس َب   ج َ هلل 
األَطَّدُ   ،اَتحمجُكَهة دهللو َدهلل ج  .َددة  َدرََكَهدة َ ال  دبج يفج احل  َدَذا اس َقي دهللج حج  َقدةلج َهدَذا اس َباجج دُ   ،لَد ََ ه هبج سُدُ  ق ُدع َطقودة ق  ،بجد ج َجةدجعودةَ َيالج َ  َدب 

ددهللجيرَانج قَي ضوددة َدب ُ بلَددةنج َصطَدده ُدَقهلل جَدددةَ  ج  ،لجيدد ج  َدق  ص تج َددةحمج اس َلةصجددلج  َددهلل  َيُكددبُن َصطَدده اس كجَلةيَددةج َ َصطَدده اس َعددني  وَددةَب وج ددَي َقنَّ احج  ،َ هج
ُعبلج َ هلل  َيُكبُن خُمَيدَّروا َكخج  ص تجَ ةحمج اس َمل   ،اَلةلج اس َكلَّةحَملج َ وج

ة  ُعدبلج لجيد ج  َدهلل  َيُكدبُن ُدَبمَّدعوة َكةسالَّدعلج [ َ  َدهلل  َيُكدبُن ُدَضديدَّقو   ،] َ َ هلل  َيُكبُن ُلَتَّمو ص تج َدةحمج اس َب  د ج اس َمل  ة  َكةسالَّدعلج قَي ضودة َ وج
َ َّلج اس َب  دد ج  لَددإجَذا  َدددَرَ  اسالَّددعَل يفج َق َّلج َ   تجَهددة َ ددهلَلَق قَطَّدد ُ  .َكةسالَّددب وج  َ َدددَع َذسجددَك ال يُددَذوو  . َدددَرَ  َ اجج وددة إذ  اسالَّددعُل جتَجددُب أبج

َددة يفج قَثد  َددة ج اس َب  دد ج  َهددة إَذا قَ َدده هبج يعجدد ج  .َصَطيد  َرَجَهددة َصددو  مجَج اَلددةلج اس َكلَّددةحَملج  ،َ يُددَذوو إَذا َقق  ددهلَل  قج لَدَقددهلل   َدددَرَ  َدددة  ،َ إجَذا  َدددَرَ  إ  
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هلُلُق  دبم َصَطي د ج  .َصَطي  ج قَطَّدُ  اليجوم لجيد ج إَذا قَ َده بجغَد  ج ج َيال  َ ال يُدَذوو  ،َ إجَذا  َددَرَ  َ دعَل جج َدةَيَل لَدَقدهلل   َددَرَ  َددة َ دهلَلَق َصَطي د ج قَطَّدُ  َ اجج
رُ ُ  َسُ  دُ  .َصَطي  ج إَذا لَدَعَطُ  َغيد   َدهلل   َدَطخَّدَي َقنَّ اسدذَّوَّ قَطَّدُ  َ َذسجدَك  .ع َطقوة ق َصةئجدهللم إىَل اسدذَّو ج إَذا ُصطجَ  َذسجَك لََ َ هلُل استدَّق هللجيَري وج َقنَّ  َدب 

ددد َ  دددَ  ُ  َن َ ج  دددو  َ ج  دددعج َصطَددده اس ُمَخددد َّج َ َصطَددده اس كجَلةيَدددةج دج دددبج اس ُمَبمَّ دددبج اس ُمَضددديَّمج َ اس ُمَ دددتَّ ج  .َصطَددده اس َباجج َ اسدددذَّوَّ َصطَددده اس َباجج
بج َصَطه اس   د َ َ اس َباجج ج دجو  ُكل ج َ ج  دَمَل َذسجدَك ُكطَّدُ  بجَشدر طج ج  .َعني  َ سَدب  ملَ  يَدذ ُكر  َذسجدَك سَدَبحَمَ  َصَطي د ج  ،لَطجدَذسجَك  َدةَل ق ُدع َطقودة ق سجَيش 

اوة دجو  َذسجكَ    .َدو   َدَرَ  َشيد 
ُقَل اس ُمَخيدَّدُر َ اس ُمَبمَّدُع َ لَددر ُض اس كجَلةيَدةج َ استدَّ  ،َقنَّ ق ُدع َطقوة ق َصةئجهللم إىَل استدَّر  ج  :َ استدَّق هللجيُر اسثَّة ج  ة ُدع َطقوة سجيَدهلل  لَإجطَّدُ   .ق هللجيُر  َدر كو

ددبج  ،إَذا  َدددَرَ  لَدددر َض اس كجَلةيَددةج ال َ  حبَُ  س َباجج  .َ  حَب   َدددَع قَطَّددُ  سَددب   َدرََكددُ  ملَ   ،َ إجن  َ ددهلَلَق قَطَّددُ   َدددَرَ  َ اجج وددة  ََكددَذسجَك ااِتج بجدد ج  َت وج
دو  َغد  ج ج  َة َ  حَبُ إَذا َ اَلَل استدَّدر ُ  اس ُمع طَدُم دج  دُ  َ دج دبج اس ُمَخد َّج َ اس ُمَبمَّدعج  .َ إجفَّ دُب  .َ َهَكدَذا يفج اس َباجج َ َ َقدَل لجيد ج قَي ضودة اس َباجج

ج  َرُ  ُكلَّ َدة ُذوَّ اسشَّ أَلنَّ   ،اس ُمَ تَُّ  َ اس ُمَضيَُّم َ لَدر ُض اس َعني  هلَلُ  ُذوَّ َصَطي  ج قَي ضوة إَذا  َدرََكُ  ُهَب َ َغيد  ُي َصَطي  ج إَذا  َدرََكُ  َ     .19خ 
 

 املطلب الثاا: أقر  اليعريفات ابلرسم
  األ رب    قصط  قن ق رب استعريلةت وسرم  هب قن طقبل:

 اسباجب: دة يثةب لةصط  ادتثةال،  امت م اتحمك  اسعقةب بع صذحم.
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 الثاا: اليعريف ابحلد  و ي  مطلبان: املبحث

 املطلب األول: أقوال األصولي  يف تعريف  ابحلد ببيان احل،ي،ة واملاهية
.  ممدو صرلد  20اسذ صطي  احملققبن دو صطمة  األ بل قن هذ  اسعريقة ق ق، ألن احلكد  صطده اسشدي  لدرع صدو  الدبحم 

 وحلهلل:
َطَُّ  إس نَاُو اسشَّر عج  ،اب وج َصقجيلَ صرل   .1 َكةُددُ  َ ُدتَدَعطََّقة ُد ُ  :َ  َدةلَ  .أبج رجيدرج  َدةَل يفج  .اسثدَّدَباُب َ اس عجَقدةُب َق   ُ  بجد ج  :َشدر حج استَّ   َلَ دهللو

 . 21َ  َوُ  اس ُمَ ق جُقبَن َ ُهَب َ َووم 
اسشدةحمع  دة ي دتهث  ركد  مد  ة سطدذو  احلم يف ذسك قن يقةل اسبجبب اسشرصي ص دةحمل صدو قعدةب   ةل اادهلل،: . 2

لةسقيدددهلل األ ل ا دددرتاي صدددو اسشدددةحمع  اسثدددة  ا دددرتاي صدددو بقيدددة األ كدددةو  اسثةسددد  ا دددرتاي صدددو  دددر   .شدددرصة يف  ةسدددة ددددة
اسباجددب املبمددع ق ل اسب دد  لإطدد  مدد ب سطددذو بتقددهللير إقددع  مجيددع اسب دد  ص دد   إقددع  ق ل اسب دد  صددنو صطدده اسلعددل 

لإطد  مد ب سطدذو بتقدهللير  در  اس دهللل  سديس مد  ة سد  بتقدهللير لعدل اس دهللل  صطده هدذا إن بعهلل   صو  ر  اسباجب املخ  
 وجلمطدة لدع بدهلل ،  إن  ط دة إطد  مد ة لدع، ا لدم قهدل بطدهللل صطده  ركد   ب طدبا ط ة إن األذان   عل اسعيهلل لرض كلةية   

لإطدد  ال حتقددم سطبجددبب دددع  ،يف اسبجددبب دددو  ددرجيح اسلعددل صطدده اسددرت   ددة يتعطددم بدد  دددو اسددذو ق  اسثددباب ا ددة  بدد 
    .22 حم ة قشةحم اسقةضي قبب بكر إىل قعل  ، وة ، طريف اسلعل  اسرت  يف اسغرض

 .23.  قدة اسش قيعي، لعرل  أبط  دة قدر ب  اسشةحمع قدرا جةيدة3
 

 املطلب الثاا: أقر  اليعريفات ابحلد
 .قدر ب  اسشةحمع قدرا جةيدة  هب قط  دة األ رب دو هذ  استعةحميف  عريف اسش قيعي حممح   
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 الفصل الثالث:

 التفريق بني الفرض والواجب يف اصطالح علماء األصول

 
 ، صطه حمقيني. 24اقتطف األ بسيبن يف  را ف اسلرض  اسباجب بعهلل ا لة ه  صطه االقتعف اسطغب، يف دهللسببمة

 

 املبحث األول

 القول بأن الفرض والواجب متفقان يف االصطالح 

  دوت هلله : ،إال ىف احل  مجهبحم األ بسيني  بل  هذا هب
ُرَهدة ؟  َدةلَ  : َدةلَ “  :َ هللجي ُ  .1 دعَةو “ اَل إالَّ َقن  َ عَدبََّع  :َهدل  َصطَديَّ َغيد  َ اس َلدر ضج َ استَّعَدبوعج َ امج بَدل   ،لَدطَد   َو َعدل  بَددني 

لم يفج استََّعبوعج  َةحمجُج َصو  اس َلر ضج َ اقج  .25ا  
َد َّ “  )  َدَعدةىَل   َدب س  .2 دُل  َدَ ةُ سُدُ  َ قجيَقدةو َ َصدهلَلُو َغد  ج ج  .َق،  َق  َج َد ُ “ ( َلَمدو  لَددَرَض لجديهجوَّ احل  يودة سجط َمَجدةيج  ،َ اأَل   طَدل 

َا ج  رتج   .َ االش 
يحج َ يفج  .3 ُ َصَطي دد ج َ َمددطََّ   َددةَل  :اسالَّدد ج َّ َ ددطَّه ا َّ ُ  َدَعددةىَل “ َقنَّ اس َّددعج َدددة  َدَقددرََّب إيَلَّ َص  ددهللج،  ججث ددلج قََ ا ج َدددة  :يَدُقددبُل ا َّ

ُتُ  َصَطي  ج   “ الد تَدَرض 
ُهَمة يَُذوو اَتحمجُكُ  َشر صوةَ أَلنَّ   .4 َ ُل استدَّنَايهللَ  ،ُكعًّ دج د  َصةُ  ال يَدق  تجهلل   :لَدع يُدَقدةلُ  .َ َ ة جَق  ََكدةذجبَ  ،َكَجةئجَن َ اليجوَ   .َ االم 

هللم ألَطَُّ   شُقَجب جُي َ ال قُس نجوُ  هلَللم  ،اطد َتَ َمُ  َ هللق َ ا ج  .26َ ُهَب َ قجيَقةم َ ا ج
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 التفريق بينهما اصطالحا :املبحث الثاين

 املطلب األول: ال،ول أبهنما خميلفان يف االصطالح
ُ  َدَعةىَل َقمح َهلَل    ةل .27صطمة  احل لية  بل هب  َُ  ا َّ َتةحَمَهة دجو  َق  َ ةبج  .َقنَّ اس َلر َض  َكهللُ  :حمجَ ايَة يف حَممحج اب ُو َشدة جع  : َ اق 

و  َط َبا ج َ ةبج اب ُو َصقجيَل َ َ َكةُ   ،َ احل  َهُب َ  .  احل ةبطةَصو  َق   دي  .اب دو اس  َدة جعَّ ج ج َ ُهدَب َددذ  دَ ةبج َ سجط َقةضج دو  َق   احددةو قمحدهلل  دج
  .29 اسذ، يف اسعهللل أل  يعطه قومة دت ةي ةن .28 َدب النج 

 
 املطلب الثاا: حت،يق قول أمحد يف هنه املسدلة

جندددهلل قن صطمدددة  األ دددبل يدددذكر ن قن سإلددددةو قمحدددهلل حم ايتدددةن يف املوددد سة،  سكدددو امل قدددبل ص ددد  حممحددد    قطددد  يلدددرق بدددني 
 قكثر اس الب  صدو قمحدهلل يلدرق بدني اسلدرض  اسباجدب ل قدل مجةصدة ددو ق د ةب  ص د   ةل ابو حمجب: املالعط ني. 

ه لرضة إال دة كةن يف كتةب    عةىل   ةل يف  هلل ة اسلعدر ددة قجدرتن قن ق دبل إودة لدرض ددع قطد  قط   ةل ال يوم
يقبل ببجبهبة لمو ق  ةب ة دو  ةل درا   قن اسلرض دة يث   وسكتةب  اسباجدب ددة يث د  وسود ة  دد ه  ددو  دةل 

ة االجتهدة   مدةا ا دعف يف  جببد  قحما  قن اسلرض دة ث   والمتلةضدة  اس قدل املتدبا ر  اسباجدب ددة ث د  ددو جهد
 يشكل صطه هذا قن قمحهلل  ةل يف حم اية امليمب  يف بر اسباسهلليو سيس بلدرض  سكدو ق دبل  اجدب ددة مل  كدو دعالدية 
 بر اسباسهلليو جممع صطه  جبب    هلل كثرت األ ادر ب  يف اسكتةب  اسو ة ل ةهر هذا قط  ال يقبل لرض إال دة  حم  يف 

 ددهلل اقتطددف اسوددطف يف األدددر وملعددر ف  اس هددي صددو امل كددر هددل يوددمه لريضددة قو ال لقددةل اسكتددةب  اسودد ة لرضددة   
جبيرب صو اسض ة  مهة دو لرائث   صن  جل  كذا حم   صو دةسدك  حم   ص دهلل اسبا دهلل بدو ييدهلل صدو احلودو لقدةل 

، صدو ذ س  املدر   مد. 30لجعط  صطديه  خلطدةسيس بلريضة كةن لريضة صطه بين إمرائيل لر     هذ  األدة سضعله  
اجلهة  قلرض هب  دةل  دهلل اقتطلدبا ليد   سديس هدب دثدل احلد   ددرا   قن احلد  ال يودق  صمدو مل حيد  ددع االمدتعةصة 

  .31   غ   خبعف اجلهة 
  لهدب لدرض  هدذا يعدب  إىل دعدىن  بسد  إطد  ال لدرض  ممدة  ك دهلل قل ص   اب   ص دهلل  قطد   دةل كدل شدي  يف اسالدعل  ط

ر ن  اسددذ، ذكددر    دددو قدددر اسالددعل اسقيددةو  اسقددرا ل  اسركددبع  اسوددجب   إفددة  ددةل قمحددهلل هددذا ألن بعددث إال دددة يف اسقدد
 .32اس ةس كةن يقبل اسالعل لرض   اسركبع  اسوجب  ال ق بل إط  لرض  سك   م ة

                                                 
 .1/274، شرح خمتالر اسر ضة 1/181، اس  ر احملي  1/110ق بل اسورقوي  27
  دة بعهللهة. 1/349شرح اسكبكب امل    28
 .2/376اسعهللل أل  يعطه  29
 .2/153طشرل دؤموة اسرمةسة  -ةدع اسعطبو  احلك ج 30
 .2/155طشرل دؤموة اسرمةسة  -جةدع اسعطبو  احلك  31
 .2/156طشرل دؤموة اسرمةسة  -جةدع اسعطبو  احلك  32
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،  قخ دددة   ددةل احدددةو قمحددهلل يف حم ايددة املددر ذ،: ابددو صمددر يقددبل: لددرض حممددبل    ددطه   صطيدد   مددط   ددهلل ة اسلعددر
 . 33قجرتن قن ق بل إوة لرض،   يس بو معهلل يهلللع قوة لرض

 . 34 كذا  حم  ص   قن املضمضة  االمت شةق  اج ةن   حم  قومة لرض،    ح ابو صقيل قومة اسبجبب ال اسلرضية
  

 حجة من  رق ب  الفرض والواجباملطلب الثالث: 
 ددة صددرف  جببدد   اسلددرض وددقبط، لخالالدد ة امدد استقددهللير،  اسبجددبب: اس اسلددرض:  ددةل قبددب ييددهلل اسهللببمددي: .1

بهللسيل  ةطعش ألط  اسذ، يعطد  ددو  ةسد  قن    دهللحم  صطي دة،  اسدذ، صدرف  جببد  بدهللسيل ظدين طودمي  وسباجدبش ألطد  
 . 35مة   صطي ة

ن اسلرض يف اسطغة استد ث   د د  لرضد  اس هدر  اسقدبس  اسبجدبب اسودقبط  د د   ج د  اسشدمس  احلدةئ  إذا ق .2
س   عةىل لإذا  ج   ج بهبة لة تضه قكهلل اسلرض صطه اسباجب شرصة سيبالم دقتضة  سغة  ال قعف مقعة  د    ب 

 .36يف إطقوةو اسباجب إىل دقعبع  د  بن
 

 : الفرق ب  الفرض والواجب عند ال،ائل  ابليفريقالراب املطلب 
  اقتطف اسقةئطبن يف اسلرق بني اسلرض  اسباجب صطه ق بال: 

بدهللسيل  ععده دبجدب  صدرف  جببد  اسشدةحمع لعطد  طط دة  تمدة إذا كدةن  سيدل طط د   ععيدة ددة ططدبن اسقدبل األ ل: ق
 إن كةن  سيدل طط د  ظ يدة أبن كدةن  دهلليثة غد   ،دتبا را لهب اسلرض سطعط   اسعمل  ععة أبن كةن  ية  ر طية ق   هلليثة

 .37اسباجب دتبا ر ق   يةمة لهب
 (. ) ق يمدددددبا اسالدددددعل : عدددددةىل هللسيل  ععدددددي هدددددب  بسددددد لإ ةددددددة اسالدددددعل لدددددرض ألودددددة طط ددددد  طط دددددة  تمدددددة بددددد

) ال  : تمددة بددهللسيل ظددين ص ددهلله  هددب  بسدد   ددطه   صطيدد   مددط    ددرا ل اسلةحتددة يف اسالددعل  اج ددة ألوددة طط دد  طط ددة
 دددو  جدد   قددر لددإن اسودد ة املؤكددهللل  وددمه  اج ددةو  ال  :.   ددةل استلتددةيا  يف احلددهلل  38(  ددعل إال بلةحتددة اسكتددةب

 ةو دثل مجهللل استع ل.  ومه لرض

 

                                                 
 .1/277شرح خمتالر اسر ضة سطعبيف  33
 .1/278شرح خمتالر اسر ضة سطعبيف  34
 .1/55اط ر: احهبةج يف شرح امل هةج  35
  دة بعهللهة. 1/150ر حم ضة اس ةظ 36
 .110/ 1ق بل اسلقة، لمهلل بو قمحهلل بو قىب مهل اسورقوه قبببكر ،  37
 .1/350شرح اسكبكب امل    38
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َكرج،و لَدرََّق اسقبل اسثة :  دو  اس َعو  دو  ا َّج َ دج وَدةَب َيُكدبُن دج دو  ا َّج َ اح ج نَّ اس َلدر َض اَل َيُكدبُن إالَّ دج َهدةج اسطوغَدةج أبَج بَديد  َدُهَمة دجو  جج
ُ َكَذا َ َق  َجبَ  :يُدَقةلُ  .َغ  ج ج  َدة يُدَقدةل ،لَدَرَض اسوَّي جهلُل َصَطه َص  هللج ج  :َ اَل يُدَقةلُ  ،لَدَرَض ا َّ دي سَدُ    ،َق  َجدبَ  :َ إجفَّ َق   لَددَرَض اس َقةضج
  طو   استلتةيا  يف احلهلل   إىل بعضه    ن  ومية. .39َكَذا 

  
  هلل طو   ابو حمجب يف جةدع اسعطبو  احلكد  إىل  دة ث   وسو ة. اسباجب  دة ث   وسقر ن، اسقبل اسثةس : اسلرض

  .40ث ق  ةب قمحهلل  بجهة أل باس   لتة ي بع
ددي ُخ  ة َ َكدداسقددبل اسرابددع:  ددَلرايجيينج  اسشَّ م  ددهلَل اح  ََ لجيَّددةج َقنَّ قَبُددب َ ةدج ددَب َدددة َكددةَن َصددو  احل  ددَع َصطَدده ُ ُجببجدد ج َ اس َباجج اس َلددر َض َدددة ُقمج ج
 . مل قجهلل ق هللا طو   سط  لية، لطعط  س عضه  .41خُم َتطجلوة يفج ُ ُجببج ج 

 
 مناقشة اجلمهوض للحنفيةاملطلب اخلامس: 

قع  ألن طريم األمسة  اسشرع  اسطغة  االمتعمةل  سيس يف شي  دو ذسك لدرق  :  استلريم42 ةل اسش اي، يف اسطمع
كيددف  إن اسشددةحمع  ددهلل قططددم امدد    ددةل اادددهلل، يف اح كددةو:   بددني دددة ث دد  بددهللسيل دقعددبع بدد  ق  بعريددم جمتهددهلل ليدد .

 األ دل قن يكدبن دشدعرا  .ق، ق جدب (197 :اس قدرل) قيف  بس   عدةىل لمدو لدرض لديهو احلد اسلرض صطه اسباجب 
 اسددذ، يؤيددهلل إقددراج  يددهلل اسقعددع صددو . بدد   قيقددة  قن ال يكددبن سدد  دددهللسبل مددبا  طليددة سطتجددبي  االشددرتا  صددو اسطلدد 

ألئمددة ة بددني امجددةع األدددة صطدده إطددعق امدد  اسلددرض صطدده دددة ق   دددو اسالددطبات املختطددف يف  دد تهإ دلهددبو اسلددرض
 األ ل يف احطعق احلقيقة  دة ذكدر  ا الدبو يف  الديي امد  اسلدرض املقعدبع بد  لمدو بقبب  ق  لرض    عةىل 

لتخالددديي ذسدددك أب دددهلل  وب اسدددت ك   يددد  إن اسلدددرض يف اسطغدددة هدددب استقدددهللير دعطقدددة كدددةن دقعبصدددة بددد  ق  د  دددبخ
 .43لةملو سة سل ية اسقومني   ن ااقر بغ   سيل ال يكبن دق بال  وجلمطة

 هدذا اسلدرق ضدعيف ألن اسلدرض هدب املقدهللحم ال اطد  اسدذ، ث د  كبطد  دقدهللحما صطمدة ق  ظ دة كمدة قن   ةل يف احملالدبل: 
اسباجددب هددب اسوددة   ال اطدد  اسددذ، ث دد  كبطدد  مددة عة صطمددة ق  ظ ددة  إذا كددةن كددذسك كددةن  الدديي كددل  ا ددهلل دددو 

 .44هذيو اسطل ني أب هلل اسقومني حتكمة لضة

                                                 
 .101اس  ر احملي  سطنحمكشي / 39
 .2/153طشرل دؤموة اسرمةسة  -جةدع اسعطبو  احلك  40
 .105اس  ر احملي  سطنحمكشي / 41

 اسُطَمع  42

 .1/141هلل، اح كةو يف ق بل األ كةو سآلد 43
 .119-1/115احملالبل  44
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دَح حمُب دعج اسدرَّق سج لَدر ضودة ،قجَث َصَطي هج   لَإجطدَُّه   َجَعُطبا اس َقع هلَلَل يفج اسالَّدَعلج لَدر ضودةَ َ هلل  طُ  دي َدةَل  .َ ملَ  يَدثد  ُد   بجَقدةطجعَ  .َ َدو   :اس َقةضج
ددو  اس ُبُضددبَ  َ َجَعطُددبا  ددهللج دج ََ َصطَدده َدددو  َعَل اسالَّدد ََكددَذسجَك  ،لَدر ضوددة َدددَع قَطَّددُ  ملَ  يَدثد  ُدد   بجَقع عجددي َ اس َلال  قَ َّ  بَدع ددهلَلَدة اس َب  دد ج يفج بَدطَدد
َر  ،اسالََّعلَ  َ د َباتج يفج َ اس ُعش  ُمَم َ لجيَمة ُ  َن ََخ َوةج  ،األ   .45َق  

 
 : الراجح من األقوالساد املطلب ال

َض لَدددددرَائجَث لَددددع إجنَّ َ  لَدددددرَ ق:َق ج  ثَدع َط َددددَة اُ َشددددينج ج  ددددةل ابددددو صثيمددددني حممحدددد    يف شددددرح األحمبعددددني يف شددددر   حلددددهللي : 
قكدهلل  دةحم لريضدة،  إذا كدةن   ن ذسدك لهدب   عدىن  ا دهلل،  سكدو إذااسلدرض  اسباجدب  اسالدباب: قن:..قُ َضي جُعبَهة

 . اجب، هذا هب اسقبل اسراجح يف هذ  املو سة
   ع يه  اسلقهي    قصط .  مل ي ني حممح    دقالب   دو قكهلل األدر،  ك ط  قحما  قن مجع بني      اجلمهبحم

                                                 
 .105اس  ر احملي  سطنحمكشي / 45
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 الفصل الرابع:

 مدى االتفاق واالختالف يف املدلول االصطالحي للفرض والواجب

 

 املبحث األول

 وجه االتفاق بني مفهومي الفرض والواجب 

يف  ددبب :  ص ددهلل اجلميددع مددبا  اسلددرض  اسباجددب يكددبن   ددهلل،  دددو  ركهمددة قحب. اسلددرض   اسباجددب كعمهددة اليجُو اسلعددل
 .املعىن ، ال لرق بي همة هه ة يفل اس هر  اج ة  لرض ع
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 أوجه االختالف ومثرة اخلالف  املبحث الثاين:

 املطلب األول: أوج  االخيالف 
 ممدة  قدهللو .46 وجلمطدة لةملود سة سل يدةذكر كثد  ددو األ دبسيني قن ا دعف سل دي، لقدهلل  دةل ااددهلل، يف اح كدةو: 

 طتةئ  درت  ة صطي :طع   قن ا عف غ  سل ي،  س  
 

لددةسلرُض دددة ططددَب اسشددرُع لعطَدد  طط وددة جةيدوددة بددهللسيل  النييجززة األو : أن مززن أسلززر الفززرض ،فززر  ،ززالف الواجززب 
ق  قطكدر  جدةب  ،لمدو قطكدر اسب دبف بعرلدة . ج َدل   صن جدل  ددو  ركد  يُعة دُب صطيد  ددو ، دو قطكدر  كلدر ، ععي

 اسباجددب دددة ططددب اسشددرُع لعطَدد  طط وددة . بددهللسيل  ععددي ال شدد هَة ليدد  ا ث دد  صددو اسشددةحمعألطدد  قطكددر قدددرو  ،املددرقل لقددهلل كلددر
 اس ددعو صطيدد   ،  سيطهددة ظددين ج  ،لهددذا  اجددب ،كالددعل اسددب ر  ،ألطدد  ث دد  بددهللسيل ظددين ج  ،جةيدددة  سك دد    ن در  ددة اسلددرض

ألن  ،ة   املدددر ل لإطددد  ال يكلدددردو قطكدددر اسودددعَي بدددني اسالدددل  ،اسالدددعل  اسودددعو يف ق ة يددد  حتدددهللَّث صدددو  دددعل اسدددب ر
 ددو  در  اسباجدَب   ن قن ي كدر  لهدب  ،اسباجب ال يُعترَب كدةلروا دو قطكر اسقةصهللل ص هلله  قن  .اسوعي دو اسباج ةت

 .لةمم  حبم 

  
ق ددب  دددو  اسلددرضإذ  النييجززة الثاسيززة: تززرض الفززرض سززهوا مفسززد للصززالة وجيززو تززرض الواجززب بسززجود السززهو 

ال ورب بوجب  اسوهبش  سب  ر  مدهباو خبدعف اسباجدب  ذهب امللر بن إىل قن دو  ر  لرضةعل لي اسالل اسباجب،
 اسلددرض وس ودد ة سطالددعل،  دثطددبا سطلددرض وسركددبع  اسوددجب ،  دثطددبا  اسباجددب بددني  يدد  قودد  لر ددبا ص ددهلل احل ةبطددة،

 0األ ل سطباجب وستشههلل
 

  .47ممة يثةب صطه اسباجب ثَدرَ َقك  اسلرض قَطَُّ  يُدثَةُب َصَطه  النييجة الثالثة:
 

محززء األلفززات املي ززمنة للفززو الفززرض والواجززب والززواضدة يف األحاديززث وا  ض علزز، املعزز  النييجززة الرابعززة: 
 كمة مييت يف مثرل ا عف.  االصطالحذ 

 

 رل،  قدددة  اسدد ي ص ددهلله  هددب اسكتددةب  اسودد ة املتددبا النييجززة اخلامسززة: أن الزززىدة علزز، الززنا سسزز، عنززد احلنفيززة 

                                                 
 .1/141اح كةو يف ق بل األ كةو سآلدهلل،  46
  دة بعهللهة. 1/349شرح اسكبكب امل    47
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اا دددة  لدددةسناي ل صطيهدددة دق بسدددة ص دددهلله .  سدددذا جتدددهلل قن اسلدددرائث ص دددهلله  ال  ق دددل طودددخة  ال  اليالدددة خبدددعف ق سدددة 
   اسباج ةت.

 ثر اخلالف يف الفروع الف،هيةاملطلب الثاا: األ
لدرض  اسباجدب، ي  ين صطده هدذ  املود سة قدعف ك د  بدني اسقدةئطني وستلريدم  اسقدةئطني وسدرتا ف اال دعع ي بدني اس

  دو امل ةمب قن طوتعرض فةذج ستطك املوةئل س ر  كيلية امتهللالل احل لية وسبجبب  حم ه  سطلرضية.
 املسدلة األو : سجود اليالوة

ة  دح صدو صمدر حمضدي   ص د  قطد : ق درق يدبو اجلمعدة صطده امل درب امتهللل اجلمهبحم صطه صهللو  جبب مجب  اسدتع ل  د
اسوجهللل طنل لوجهلل  مجهلل اس ةس،  ىت إذا كةن اجلمعة اسقةبطة  درق هبدة،  دىت إذا جدة   بوبحمل اس  ل،  ىت إذا جة 

اسوجهللل  ةل: قيهة اس ةس، إخ فر وسوجب ، لمو مجهلل لقهلل ق ةب،  دو مل يوجهلل لدع إحب صطيد ش  مل يودجهلل صمدر 
 .49قن طشة ق  يا  خلع صو ابو صمر حمضي   ص همة: قإن   مل يلرض اسوجب  إال .48حمضي   ص  ق

لقهلل مطكبا يف ذسك د هجه  يف استلريدم بدني اسلدرض  اسباجدب، أبن طلدي اسلدرض ال   لية اسقةئطبن وسبجبباحل قدة 
 يوتطنو طلي اسبجبب.

 املسدلة الثاسية: صالة الوتر
صطيد  صطدي حمضدي   ص د  يرلعد  إىل حممدبل    دطه   امتهللل اجلمهبحم اسقدةئطبن بعدهللو  جدبب  دعل اسدب ر  دهللي  

 مددط   ددةل: ق اسددب ر سدديس  ددت  كالددع ك  املكتببددة  سكددو حممددبل    ددطه   صطيدد   مددط   ددةل: قإن     ددر حيددب 
ابو صمدر حمضدي   ص همدة  دةل: قكدةن اس دع  دطه   صطيد   مدط  يالدطي   هللي   .50اسب ر، ل   ر ا اي قهل اسقر نق

 .51يل إال  اسلرائث،  يب ر صطه حما طت قيف اسولر صطه حما طت   ي   بجه  يؤدل إ ة ل  عل اسط

طقدل ابدو امل دذحم  غد    .52 ةل احلةل  ابو  جر دعطقدةو صطده هدذا احلهللي :) امدتهللل بد  صطده قن اسدب ر سديس بلدرض(
 ددةل احلددةل  ابددو  جددر: ) قجددةب دددو ا صدده  جددبب ،   قددهللو قن احل ليددة ير طدد   اج ددة ال لرضددة.   احمجددةع صطدده ذسددك

ض ص دهلله  غد  اسباجدب، لدع يطدنو ددو طلدي اسلدرض طلدي اسباجدب،  هدذا يتب دف صطده قن اسب ر ددو احل ليدة أبن اسلدر 
ابو صمر كةن يلر جق بني اسلدرض  اسباجدب،   دهلل وسدَ اسشديخ قبب ةددهلل لدة صه قن قو   يلدة اطلدر  ببجدبب اسدب ر،  مل 

و دوعب ،  اسض ة  دة يبالق   ة  ة ، دع قن ابو ق  شي ة ققرج صو معيهلل بو املو ب،  ق  ص يهللل بو ص هلل  ب

                                                 
 .1077حم ا  اس خةحم،  48
 (    ط  ص هللاسرياق.2/559صطق  اس خةحم، )اسلتح  49
 .374حم ا  اسرتدذ،  50
 .1000حم ا  اس خةحم،  51
 .2/894اسلتح  52
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يدهللل صطده  جببدد  ص دهلله ..  طقطدد  ابدو اسعددر  صدو ق دديَ ددو املةسكيدة   القدد  مد  بن،  ك طدد  ققدذ  دددو  دبل دةسددك: 
 .53دو  رك  ق  جب،  كةن جر   يف شهة   (

 املسدلة الثالثة: األضحية
ظدين  هدب ث تد  بدهللسيل  . ألودة54ذهب اجلمهبحم إىل م ية األض ية،  ص هلل احل ليدة: األضد ية  اج دة  س ود  بلدرض

 .ق  ةل حممبل ا    طه ا   صطي    س   مط  دو  جهلل معة لط  يضح لع يقربو دالدعخق صو ق  هريرل  ةل دة  حم  
 .55حم ا  قمحهلل  ابو دةج 

 املسدلة الرابعة: بعض األ عال واألقوال يف الصالة
 اسرلع دو اسركبع  اسرلع دو اسوجب ،  اسعم طي دة  ،اسالعلذهب احل لية إىل صهللو حمك ية  ك  ل اح راو،  استوطي  دو 

يف اسالعل لهي ص هلله  دو اسباج ةت ال دو األحمكةن، ألوة ث ت  أب سة ظ يدة.  قددة اجلمهدبحم لكدل ددة  قدهللو يعدهلل ددو 
 األحمكةن لت عل اسالعل برتكهة صمهللا ق  مهبا.   لاليطهة يف كتب اسلر ع.

 
  ،يب اجلمهوضيف اسيعمال اليفريقاملطلب الثالث: 

    قن اجلمهبحم دع قو  ير  ن استلريم بني اسلرض  اسباجب إال قط ة جنهلله  يلر بن يف بعث املباطو.يط
َ   دددةل اسنحمكشدددي يف اس  دددر احملدددي : دددَ ةبُدَ ة بَددددني  دددبج َ  َدددهلل  لَددددرََّق َق    ،َلَودددمَّب ا اس َلدددر َض حمُك  ودددةاسالَّدددَعلج يفج َوبج َ اس َلدددر ضج اس َباجج

َمة يفج قَطَُّ  اَل بهللَّ دج   ُ َ اس َباجج  َاكجهج رتج دُب َددة ُو  َددُر  َدر ُكدُ  بجدهلَلوَ  :َ يفج َوبج احلَ   ج َ ي ُ   َةُسبا ،َب َشر طوة َدَع اش  ُو َددة  ،اس َباجج َ اسدروك 
َ ا ،اَل ُو  َدرُ  ُع إىَل َدع ىنو َ  َتطجُف اسذَّ َقجيَقةج لَدر  وة يَدر جج ََو ج ج َ َهَذا سَي َس يفج احل  َ    سجط  َدَيةنج  ،ُت  ج َة هجَي َق  َضةعم ُطالج  .56َ إجفَّ

ددبم ق  :لجدديَمو   َددةلَ اس َع َّددة ج، ج َصددو  اسرَّالجعجدديو َ َكدده   ُ َددةَف  ،َق   لَدددر ضم اَل َ ع طُددمُ  .َ ع طُددمُ َصطَدديَّ ق اسعَّددَعُق َ اجج َ سَددي َس َهددَذا  ج
َنَّ  ،سجطتدَّرَاُ فج  ُجبحمج  ،ا د َتَضه َذسجكَ اس ُعر َف َبل  ألج ُهبوج اسطوَغةج اس َمه   .57َ ُهَب قَد رم َقةحمججم َصو  َدل 

صطدده    ددةل اسعددبيف: اسددذ، طالددر  كثدد  دددو األ ددبسيني قن اسباجددب دددرا ف سطلددرض، سكددو ق كددةو اسلددر ع  ددهلل ب يدد 
 ا وسلدر ض األحمكدةن اسلرق بي همة، لدإن اسلقهدة  ذكدر ا قن اسالدعل دشدتمطة صطده لدر ض   اج دةت  دود بخت،  قحما 

   كمهمة خمتطف دو  جهني:
 األ ل: قن طريم اسلرض د هة ق ب  دو طريم اسباجب.

                                                 
 .2/489لتح اس ةحم،  53
 .12اسطمع سطش اي، / 54
  ةل يف اسلتح حمجةس  ثقةت سكو اقتطف يف حملع     ل   املب بف قش    . ةل احلةل  يف بطبا املراو سكو حمجح األئمة غ     ل        احلةك     55

 .وسالباب  ةس  اسع ة ،  غ  
 .101اس  ر احملي  سطنحمكشي / 56
 .101شي /اس  ر احملي  سطنحمك 57
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اسثدددة : قن اسباجدددب ودددرب إذا  دددر  طوددديةخ بودددجب  اسودددهب،  اسلدددرض ال يق دددل اجلدددرب،  كدددذا اسكدددعو يف لدددر ض احلددد  
  .58  اج ة  ،  ي  جربت وسهللو   ن األحمكةن

                                                 
 .1/277شرح خمتالر اسر ضة  58
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 اخلامتة

 
،  اسذ،  ب   باحمات صطمية بني دو يلدرق بدني اسذ،  دل قن يكبن قليلة صطه اسقةحمنبيل بعهلل هذا اس    األ 

 :ياسلرض  اسباجب  دو ير  قومة  عىن  ا هلل، جنهلل قط ة  ةجة إىل صرض قه  طتةئ  اس   ،  ه
    يني احم  ةطهة وملعة  اسطغبية.قمهية حترير املالعط ةت اسشرصية،  .1
 طلة صو  السة اسباجب،   هلل  تلم دع  يف  طيل دو اسالبحم.قن اسهللالسة اسطغبية سطلرض خمت .2

إىل اسعريقدة املودتعمطة يف استعريدف، لمد ه  ددو صرلد  قن اقتعف صطمة  األ بل يف  عريف اسباجدب حماجدع  .3
 وحلهلل  د ه  دو صرل  وسرم .

ةبة اجلمهبحم املرج ني سطرتا ف اال عع ي سطلرض  اسباجدب، ا تجدبا ب الدب  درلبصدة  ق دبال اسالد قن  .4
  اسيت ي هر د هة صهللو استلريم ب همة.

قن امل الددب  صددو قمحددهلل قطدد  يلددرق بددني اسلددرض  اسباجددب،   ددهلل ال يكددبن وسضددر حمل كتلريددم احل ليددة،  سك دد   .5
 يلرق يف اجلمطة.

قن دددو لددرق بددني املالددعط ني حمجددع إىل اسهللالسددة اسطغبيددة،  إىل صددهللو است ددةيع يف  لددبت املدد دبحمات اسعيدددة يف  .6
  ة ل ق ع،  إن  الل است ةيع يف املالعطح.لةستلريم اسقبل، 

 اسلرض  اسباجب دتلقةن صطه إسناو اسعمل هبمة  إحب دو  ركهمة بع صذحم إمجةصة.قن  .7

 يف األ بل، دو جهة  كل  دو قطكر اسلرض   ن دو قطكر اسباجب،  بة ق ج  ققر . سطخعف مثرل .8

 ة دو اس   .قن سطخعف مثرل يف اسلر ع، ذكر د هة بعث املوةئل يف دبضعه .9

يقدددب، استلريدددم بدددني حمقي دددة قن امدددتعمةل استلريدددم دبجدددب  ص دددهلل ددددو طلدددي اسلدددرق،  ذسدددك يف كتدددب اسلدددر ع ممدددة  .10
 املالعط ني.
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 املراجع واملصادر بأهم قائمة

 ،هد.1406اسع عة اسثةطية -ب  ت - احم اسكتةب اسعر  -حتقيم اسويهلل اجلميطي -اح كةو سآلدهلل 

  سشددديخ ص دددهللاسعنين ابدددو وي   دددر ي  لمدددهلل لدددؤا  ص دددهللاس ة ي  لدددب اسدددهلليو بتعطيدددم ا –لدددتح اس دددةحم، البدددو  جدددر
 اسع عة اسوطلية اسثةطية. -ا عيب

  احم اسلضددديطة -حتقيدددم مدددةدي بدددو اسعدددر  -إحمشدددة  اسل دددبل إىل حتقيدددم احلدددم ددددو صطددد  األ دددبل سطشدددبكة - 
 هد.1421 -اسع عة األ ىل -اسرايض

  اسقددةهرل  -دكت ددة احلددردني –ملالددعله مددعدة  –است مدديس يف ق ددبل اسلقدد  صطدده ضددب  اسكتددةب  اسودد ة– 
 هد.1415اسع عة اسرابعة 

  اسع عدددة ا ةدودددة  -اسدددرايض - احم اسرشدددهلل -حتقيدددم اسدددهللكتبحم ص دددهللاسكرمي اس مطدددة –حم ضدددة اس دددةظر البدددو  هللاددددة
 هد.1417

  ن دكت ة اسع يكدة –حتقيم اسهللكتبحم لمهلل اسن يطي  اسهللكتبحم طني  محة   –شرح اسكبكب امل   البو اس جةحم– 
 هد.1418-اسرايض 

  اسع عددة اسثةطيددة – ياحمل اسشددؤ ن احمددعدية  -حتقيددم اسددهللكتبحم ص ددهلل  اسرتكددي –شددرح خمتالددر اسر ضددة سطعددبيف
 هد.1419

  هد.1417اسع عة األ ىل  –ب  ت  -دؤموة اسرمةسة -حتقيم اسهللكتبحم لمهلل األشقر –املوتالله سطغنايل 

  اسع عدة اسثةطيدة  –اسدهللدةو  - احم ابدو اجلدبي، - حملمدهلل اجليدنا  –دعةمل ق بل اسلق  ص هلل قهل اسو ة  اجلمةصة
 هد.1419

 .سوةن اسعرب البو د  بحم 

 .خمتةحم اسال ةح 

 .، اسقةدبس احملي  سطل  يقو 

 . دلر ات اسقر ن سطراغب األ لهة 

 هد.1409ط عة  ياحمل األ  ةف وسكبي  م ة –ت. ص هللاسقة حم اسعةمتي – اس  ر احملي  سطنحمكشي 

 احم اسددددنا    –حتقيددددم اسددددهللكتبحم لمددددهلل دالددددعله لمددددهلل حمدضددددةن  – ريددددر البددددو اس جددددةحم احل  طددددي خمتالددددر است 
 وسرايض.

 شرح اسبحم ةت سطشيخ ص هلل  اسلبيان 

  احم اسقط  ب   ت. –يف ق بل اسلق  سطش قيعي دذكرل  
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  ؤمودددةمل اسثةسثددة  شدددرلاس –حتقيدددم: شددعيب األحمخإ ط  إبدددراهي  وجددس  -البدددو حمجددب جددةدع اسعطدددبو  احلكدد 
 هد.1412م ة  اسرمةسة

  هد.1410اسع عة اسثةطية م ة  –حتقيم اسهللكتبحم قمحهلل م  امل ةحمكي  –أل  يعطه اسعهللل 

  اسُطَمع )ق بل لق  شةلعي( أل  إم ةق إبدراهي  بدو صطدي بدو يبمدف اسشد اي، اسلد  ي  و ، اسشدةلعي- 
 هد، 1405 - 1ط  -ب  ت  -ط عة  احم اسكتب اسعطمية  -هد  476

 ورقوي.ق بل اس 

 احهبددةج يف شددرح امل هددةج ستددةج اسددهلليو اسودد كي  األ ددل سباسددهلل   قددي اسددهلليو،  احم اسكتددب اسعطميددة ب دد  ت- 
 هد.1404اسع عة األ ىل م ة 

 هد.1408اسع عة األ ىل م ة – احم اسكتب اسعطمية ب   ت  –سطراي،  احملالبل 
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