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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  
و سيئات أعاملنا من هيـده , و نعوذ باهللا من رشور أنفسنا , نستعينه و نستغفره  واحلمد هللا نحمده  إن

وأشهد أن حممداً , و أشهد أن ال اله إال اهللا وحده ال رشيك له , فال هادي له و من يضلل , اهللا فال مضل له 
   . عبده ورسوله
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 :أما بعد      

وكـل حمدثـة , ا ورش األمـور حمـدثاهت,  ملسو هيلع هللا ىلص وخري اهلدي هدي حممد, فإن أصدق احلديث كتاب اهللا       
 . وكل ضاللة يف النار, وكل بدعة ضاللة , بدعة 

 :وبعد       
, العلم الذي يرتقي بصاحبه إىل درجة  وعليه فيهفإن أوىل ما رصفت اهلمم إليه , وأجهدت العقول       

يتوصل به  هأن إذاملتقني , فيعبد به ربه عىل بصرية ويقني , وإن علم أصول الفقه من أرشف العلوم الرشعية , 

                                                 
 .١٠٢: سورة آل عمران   (١)

 . ١: سورة النساء   )٢(
 . ٧١و٧٠: سورة األحزاب   (٣)



 

, وهـو العمـدة يف االجتهـاد , لـذا ل واحلرام , وغريها من األحكام إىل معرفة األحكام الرشعية , من احلال
  .حيتاج إىل جدّ واجتهاد 

 بصريةحتى يعبد اهللا تعاىل عىل نور و تهامفالفقيه مطالب بمعرف,  هوالواجب واملندوب ثمرة من ثامر      
فـأحق مـا يبـدأ بـه يف (  : قال الرسخيسـ  ,هو العمل به , والوصول إىل ثمرته  ألن الغاية من تعلم العلم ,

حكـام , ويتميـز احلـالل مـن البيان األمر والنهي , ألن معظـم االبـتالء هبـام , وبمعـرفتهام تـتم معرفـة األ
 وبالواجـب واملنـد ومسـائله , وهـوهلذا أحببت أن أشارك هبذا البحث املتواضع يف يشء من ,  )١()احلرام

   ) . عند األصوليني الواجب واملندوب( وأسميته  . وذكرت بعض مسائلهام
 :أسباب اختيار املوضوع  

 :إن مما دفعني للكتابة يف هذا املوضوع أمور أمجلها فيام يأيت       
 .أنه مادة للبحث املطلوب كجزء من متطلبات مساق الدراسة  −١
ـأمهيته وعظمه  من رغمب −٢ كثـري مـن طـالب العلـم إمـا جلهلهـم بـه , أو   يف حتصـيلهإال أنـه قرصّ

, وهلـذا أحببـت أن  فهمهأو لعدم إيصال الشارح للدارس الستصعاهبم له , أو لقلة من يرشحه , 
 . ا من درره وفوائدهريأظهر شيئا يس

أن مبحث الواجب واملندوب بل األحكام التكليفية والوضعية هي يف احلقيقة ثمرة أصول الفقه ,  −٣
كمـدخل لرتغيـب الطالـب  مسـائل وقضـايا عديـدةلواجب واملندوب ملا فيهام مـن وهلذا اخرت ا

 .لدراسة هذا العلم 
 : أهداف البحث 

حترير البحوث والدراسات التي تقوم عـىل الرغبة يف  هلذا البحث أهداف وغايات عديدة من أمهها      
,  الواجب واملندوب عن كثـب ىلأصبو من بحثي كذلك إىل الوقوف ع, وأساس املنهجية العلمية املعارصة 

يف بيان وضبط األحكام  وبذلوا جهدهممن الرتاث العظيم ,  –رمحهم اهللا تعاىل  –ه لنا علامؤنا فوبيان ما خلّ 
 . رمحهم اهللا تعاىلف

                                                 
 ) .١/١١(أصول الرسخيس )  (١

 



 

 :إشكالية البحث 
مّ        : اآليت ال خترج عن صعوبات , واجهتني يف كتابتي هلذا البحث ثَ

بعضها غري جامع , وبعضـها غـري مـانع , وبعضـها ها العلامء , إذ أن كثرة التعريفات التي يذكر −١
يف جامع مانع , فاستعنت باهللا تعاىل عىل اختيار أصوب تعريف مع إضافة أو حذف بعض القيـود 

 . نه يشرتط يف احلدّ أن يكون جامعاً مانعاً أل, بعض األحيان 
املعتمدة  ع إىل معظم املصادر واملراجعفقد تطلب مني الرجو,  التحقق من نسبة األقوال لقائليها −٢

 . يف املذهب الواحد
 : خطة البحث       
 :عىل النحو اآليت  أربعة فصول وخامتة استلزم البحث أن يكون يف      
 : مباحث  ةثالث وفيه ) أصول الفقه حدود: (  الفصل األول −١    

 .تعريف أصول الفقه لغة واصطالحا :  األولاملبحث       
 .أمهية علم أصول الفقه :  الثايناملبحث       
 .الفرق بني القواعد األصولية والقواعد الفقهية :  الثالث املبحث      

 :  مباحث ةأربع وفيه ) يف بيان األحكام الرشعية(  : الفصل الثاين −٢     
 .تعريف األحكام الرشعية :  املبحث األول    

 : وفيه مطلبان ي , تعريف احلكم التكليف:  املبحث الثاين   
 هل املباح من التكليف ?:  األولاملطلب      

 .سبب ذكر املباح يف األحكام التكليفية : الثاين املطلب      
 .تعريف احلكم الوضعي :  املبحث الثالث    

  .الفرق بني األحكام التكليفية واألحكام الوضعية :  املبحث الرابع     
 :مباحث  ةست وفيه, )  الواجبل مسائ : ( الفصل الثالث −٣      
 .تعريف الواجب لغة واصطالحا  : املبحث األول      

 .صيغ الواجب :  املبحث الثاين      



 

 .تقسيامت الواجب : املبحث الثالث       
ع ?:  املبحث الرابع        هل الفرض والواجب مرتادفان من جهة الرشّ
 : لبمطا ثالثةوفيه , األمر :  املبحث اخلامس      
 . األمر تعريف: األول املطلب       
 عند اإلطالق تقتيض الوجوب ?األمر هل صيغة  :املطلب الثاين       
 .املعاين التي يرصف إليها األمر : املطلب الثالث       
 هل هو واجب أو ال ?إال به  املطلق ما ال يتم الواجب:  املبحث السادس      

 : مباحث  ثالثة وفيه,  ) وباملند مسائل: ( الفصل الرابع  −٤
 .تعريف املندوب لغة واصطالحا :  املبحث األول      
 .صيغ املندوب : املبحث الثاين       
 هل املندوب يلزم بالرشوع ?:  املبحث الثالث      
 . , والتوصيات توصلت إليه من نتائجما  فيها أهمعرضت : اخلامتة  −٥      
 :منهجية البحث       
 : اآلتية الطرقيف البحث  ت اتبع      

باملراجع املساعدة  ةناستعالاومجعت مادة البحث من أمهات املصادر , ال سيام كتب أصول الفقه ,  −١
 .لبيان ما يغلق عيلّ من املصطلحات 

 .نسبت اآلراء إىل قائليها , واستعرضت أدلتهم  −٢
 .ته , واجلواب عليها أذكر املذهب الراجح عندي أوال مع أدلته , ثم املذهب املرجوح وأدل −٣
 .للمذهب الراجح أو املرجوح مل أرَ من سبقني إليها  تصلح لالستدالل أدلة إضافة −٤
إمـا لشـدة ضـعف أدلتـه , عن ذكر املذهب املرجوح وأدلته  املباحث واملطالببعض  اإلغفال يف −٥

ش إىل سـبب يف اهلـام ثم اإلشـارةأو أن اخلالف بني املذهبني لفظي , , وقوة أدلة املذهب الراجح 
 .ترك ذكر املذهب املرجوح 

 . واملصطلحات الغريبةاملفردات  بيان −٦



 

وذلك بعزوها إىل مظاهنا األصلية مع االقتصار عىل صحيح البخاري أو األحاديث النبوية  ختريج −٧
 . وإذا مل خيرجاه فمن باقي دواوين السنة مع بيان صحتها أو ضعفها, صحيح مسلم 

ن جيعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم , مسـرتبحاً بـه ثوابَـه اجلزيـل , وأن ويف اخلتام اهللا أسأل أ     
وأن جيعــل لــه  )١(﴾  Z    [  \  ]  ^  _  `  a  b  c   d  e        f  g﴿ يــدخره يل يف ميــزان حســنايت

دَّ  ضارعاً إيل من ينظرُ من(القبـول , ويأجر من يقرأ فيه وجيول ,  سُ ثَاري وزليل , ويَ َ عِ عاملٍ يف عميل , أن يسرتُ
, وقرص عنه الفهـمُ , وغفـل عنـه اخلـاطرُ ,  لَيلِ , ويَصلحَ ما طغى به القلمُ , وزاغ عنه البرصُ بسداد فضله خَ

لُ النَّاس , وعىل اهللا التُّكالنُ   .  )٢()فاإلنسان حمل النِّسيان , وإن أول ناسٍ أوَّ
 . جواد , أن أكون وفقتُ فيه للصواب , وأن ينفع بـه مجيع املسـلمني  كام أسأله وهو ربٌّ 

 
 . ملنياواحلمد هللا رب الع

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

 .  ٨٩و٨٨: سورة الشعراء  ) (١
 ) .٤٠(القاموس املحيط للفريوز أبادي ص   (٢)



 

 الفصل األول
 أصول الفقه

 : تعريف أصول الفقه :املبحث األول       
ف باعتبارين         : اعلم أن أصول الفقه يعرّ
نعـرف  , ثـم) أصـول ( ة , فنعرف املضـاف وهـو كلمـة أي باعتبار اإلضاف :باعتبار مفرديه : أوال       

 ) . فقه( املضاف إليه وهو كلمة 
دون فصل بني املضاف )  أصول الفقه( أي نعرف  :باعتبار كونه لقبا وعلام هلذا الفن : ثانيا 

 .واملضاف إليه , عىل أنه اسم هلذا الفن 
      :تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه : أوال       
وهو األسـاس , ومنـه أصـل الشـجرة وهـو أساسـها يف عليه غريه ,  ينبنيما هو  :األصل يف اللغة       

بَ اهللاُ ﴿ : وفرعها يف السامء , قال تعاىل األرض  َ يْفَ رضَ رَ كَ ْ تَ تٌ  أَملَ ابـِ ا ثَ هَ لُ يِّبَةٍ أَصْ رةٍ طَ جَ شَ يِّبَةً كَ ةً طَ لِمَ ثَالً كَ مَ
ء امَ ا يفِ السَّ هَ عُ رْ فَ  .  )٢(وأصل اجلدار أساسه , فكل ما ينبني عليه غريه هو أصل,  )١(﴾ وَ

 .   )٣(نيليه غريه ذهب أكثر األصوليوإىل أن األصل يف اللغة هو ما ينبني ع
 : يطلق عندهم عىل معان  :تعريف األصل يف االصطالح       
هللاِِ ﴿ :األصل يف وجوب احلج قوله تعاىل : كقوهلم :  الدليل :أوال        ـوَ ـنِ  عَ بَيْـتِ مَ ـجُّ الْ اسِ حِ ىلَ النـَّ

ِنيَ  املَ عَ نِ الْ نِيٌّ عَ إِنَّ اهللا غَ رَ فَ فَ مَن كَ بِيالً وَ يْهِ سَ تَطَاعَ إِلَ األصل يف املسح عىل : , يعني الدليل , وكقوهلم  )٤(﴾ اسْ
 .اخلفني السنة 

                                                 
 . ٢٤: سورة إبراهيم    )(١

, ) ٨/٣٥٢(, املحكـم ) ١/٩٧(, جممـل اللغـة ) ١/١٠٩(, معجم مقاييس اللغـة ) ١٢/٢٤٠(لغة هتذيب ال: ينظر   (٢)
 ) .١٢٤٢(, القاموس املحيط ص ) ١/١٥٥(, لسان العرب ) ٤/١٦٢٣(الصحاح 

) ١٧(, إرشاد الفحول ص ) ١/٥(, التمهيد ) ١/١٤٧(, التحبري رشح التحرير  )١/٣٨(رشح الكوكب املنري : ينظر  )(٣
 ) .١/٧٩(, إحتاف ذوي البصائر ) ٧٨(, األنجم الزاهرات ص ) ١/٨(صفى , املست

 . ٩٧: سورة آل عمران   (٤)



 

 .فرياد باألصل هنا الدليل من الكتاب والسنة وغريمها            
واألصـل بـراءة الذمـة , يعنـي األصل يف الكالم الظاهر دون التأويل , : كقوهلم  : لرجحانا :ثانيا       

 . الراجح 
إباحة أكل امليتة عىل خالف األصل , يعني خالف القاعدة : كقوهلم : الكلية املستمرة  دةالقاع: ثالثا       

 . املستمرة وهي عد أكلها 
وهـو املقـيس (رع يف باب القياس ألن أركان القيـاس أصـل وهو ما يقابل الف:  عليه املقيس: رابعا    

 ., وفرع , وعلة , وحكم ) عليه 
ألن الصورة املقيس عليها ليست معنى زائداً ً , ألن ,  وفيه نظر( : قال  −رمحه اهللا تعاىل  – الزركيش إال أن    

ان فليس معنى زائداً , ألنه إن أصل القياس اختلف فيه هل هو حمل احلكم , أو دليله , أو حكمه ? وأياً ما ك
وإن كان حمله أو حكمه فهام يسميان أيضاً دليالً جمـازاً , فلـم ,  )١(كان أصل القياس دليله فهو املعنى السابق

 .  )٢() خيرج األصل عن معنى الدليل
  . )٣(وعىل هذا فإلطالق األخري فيه نظر ألنه ال فرق بينه وبني اإلطالق األول      
ـاينِ  ﴿ :الفهم مطلقاً , قال تعاىل : الفقه لغةً  تعريف       ـن لِّسَ ةً مِّ ـدَ قْ لُلْ عُ احْ  :, وقـال سـبحانه  )٤(﴾ وَ
ولُ ﴿ قُ َّا تَ ثِرياً ممِّ هُ كَ قَ فْ ا نَ يْبُ مَ عَ ا شُ واْ يَ الُ ــكِن الَّ  ﴿ :, وقال تعاىل  )٥( ﴾ قَ لَ هِ وَ ـدَ مْ ـبِّحُ بِحَ سَ ءٍ إِالَّ يُ ْ ـن يشَ إِن مِّ وَ

                                                 
 .يعني املعنى األول وهو الدليل   (١)
 ) .١/٢٦(البحر املحيط   )(٢

ـول ) ١/١٥٢(التحبـري رشح التحريـر  , )١/٣٨(رشح الكوكـب املنـري : تنظر املعاين السابقة   )٣( ,  )١/٩(, هنايـة السّ
 ) . ١/١٣(, املهذب يف علم أصول الفقه ) ١/٨١(إحتاف ذوي البصائر 

 . ٢٧: سورة طه   (٤)
 . ٩١: سورة هود   (٥)



 

ونَ  هُ قَ فْ مْ تَ هُ بِيحَ يثاً  ﴿ :, وقال سبحانه  )١(﴾ تَسْ دِ ونَ حَ هُ قَ فْ ونَ يَ ادُ كَ مِ الَ يَ وْ قَ الء الْ ؤُ ـَ امَ هلِ  :, وقال تعاىل  )٢( ﴾ فَ
وهُ  ﴿ هُ قَ فْ ِمْ أَكِنَّةً أَن يَ لُوهبِ ىلَ قُ نَا عَ لْ عَ جَ  . ذلك بمعنى الفهم , كلّ  )٣(﴾ وَ
 . )٤(يفهم: أي : ما أقول  فهم , وفالن يفقه عني: فقه فالن , أي : يقال       
 . )٥(ة الفهم مطلقاً ذهب أكثر األصولينيوإىل أن الفقه يف اللغ      
 .معرفة األحكام الرشعية العملية بأدلتها التفصيلية : تعريف الفقه يف االصطالح       
 :رشح التعريف       
 .قد يكون يقينياً وقد يكون ظنياً  يشمل العلم والظن ألن إدراك األحكام الفقهية)  معرفة: ( قولنا       
كمعرفـة أن : يعني املستفاد من الرشع , فخرج بذلك احلكـم العقـيل )  األحكام الرشعية: ( وقولنا      

كمعرفة أن النار حارة والثلج بارد , واحلكم : الكل أكرب من اجلزء والواحد نصف االثنني  , واحلكم احليس 
كحكـم النحـاة أن : باً بعد الرعد والربق , واحلكم الوضعي االصطالحي كمعرفة نزول املطر غال: العادي 

 .واملفعول به منصوب , الفاعل مرفوع 
خرج به االعتقاد كتوحيد اهللا تعاىل , ومعرفة أسامئه وصفاته , فال يسـمى ذلـك )  العملية: ( وقولنا       
 . هاً يف اصطالح األصولينيقف

  :كل دليل بعينه عىل حكم معني كقوله تعاىل  يدل, فآحاد األدلة  :أي )  ةبأدلتها التفصيلي: (وقولنا       
 
 

                                                 
 . ٤٤: سورة اإلرساء   (١)
 . ٧٨: سورة النساء   (٢)

 . ٢٥: سورة األنعام   )٣(
, ) ٦/٢٢٤٣(, الصحاح ) ٤/١٢٨(, املحكم ) ٤/٤٤٢(, معجم مقاييس اللغة ) ٥/٤٠٤(هتذيب اللغة : ينظر  (٤)

 ) .١٦١٤(, القاموس املحيط ص ) ١٠/٣٠٥(لسان العرب 
ـول ) ١/٨(, املستصفى ) ١/٦( اإلحكام لآلمدي : ينظر   )٥( , ) ١/١٥(, هنايـة الوصـول للهنـدي ) ١/٩(, هنايـة السّ

رشح  ,) ١/١٥٣(, التحبـري رشح التحريـر ) ١/١٢٩(, رشح خمترص الروضـة ) ١/٣(, التمهيد ) ١/٣٠(البحر املحيط 
 ) .٢٢(, معامل أصول الفقه ص ) ١/٥٣(, إحتاف ذوي البصائر ) ١٧(, إرشاد الفحول ص ) ١/٤٠(الكوكب املنري 



 

الَةَ ﴿ واْ الصَّ أَقِيمُ ـواْ  ﴿ :, دال عـىل حكـم فعـيل وهـو وجـوب الصـالة , وقولـه سـبحانه  )١(﴾ وَ بُ رَ قْ الَ تَ وَ
نَى  ., دال عىل حكم فعيل وهو حتريم الزنا  )٢(﴾الزِّ

أن تكون املعرفة باألحكام الرشعية العملية حاصـلةً بسـبب )  التفصيلية بأدلتها( وأيضاً معنى قولنا       
النظر باألدلة , فالذي حتصل له املعرفة بدون النظر باألدلة ال يسمى فقيها , فمعرفة املقلد الذي مل جيتهـد يف 

 . حتصيل األدلة واستنباط األحكام منها بل أخذ حكم املسألة عن املجتهد ال يسمى فقيها
األمر املطلق للوجوب , والنهي املطلق للتحريم : مثل  األدلة اإلمجالية)  بأدلتها التفصيلية(  خرج بقولناو    

, والعام , واخلاص , واإلمجاع , وقـول الصـحايب , ونحـو ذلـك فإهنـا تسـمى أدلـة إمجاليـة وهـي بحـث 
 . )٣(األصوليني

  :هلذا الفن باعتبار كونه لقبا وعلام تعريف أصول الفقه : ثانيا       
 .هو علم يبحث يف أدلة الفقه اإلمجالية , وكيفية االستفادة منها , وحال املستفيد       

 : رشح التعريف       
األمـر املطلـق للوجـوب , والنهـي للتحـريم , : مثـل )  علم يبحث يف أدلة الفقه اإلمجالية: ( قولنا       

وخرج به األدلة التفصيلية فال يتعرض هبا األصويل يف . ية واإلمجاع حجة , ونحو ذلك من أدلة الفقه اإلمجال
 .بحثه إال عىل سبيل التمثيل واإليضاح 

أي أن علم أصول الفقه يبحث يف كيفية االستفادة من أدلة الفقـه )  وكيفية االستفادة منها: ( وقولنا       
ــة دالالت األلفــاظ , ورشوط االســتدالل , فمــن دال ــة , وذلــك بمعرف الت األلفــاظ العمــوم , اإلمجالي

                                                 
 . ٤٣: سورة البقرة  )١(

  . ٣٢: سورة اإلرساء   (٢)
, ) ١/٧٨(, املحصـول ) ١/٨(, املستصـفى ) ١/٧٨(, الربهـان ) ١/٦(, اإلحكام لآلمدي ) ١/٨(املعتمد : ينظر   (٣)

ــول  ــة السّ , األنجــم ) ٨٤(, رشح الورقــات للمحــيلّ ص ) ١/٣٤(, البحــر املحــيط ) ١/١٤٨(الفــائق  ,) ١/١١(هناي
, رشح ) ١/١٣٣(, رشح خمترص الروضة ) ١/٤(, التمهيد ) ١/٦٨(العدة , ) ٩٠(, التحقيقات ص ) ٨٠(الزاهرات ص 
, ) ٢٢(, معـامل أصـول الفقـه ص  )١/٥٩(ي البصـائر , إحتـاف ذو) ١٧(, إرشاد الفحـول ص ) ١/٤١(الكوكب املنري 

 . )٥(األصول من علم األصول ص 



 

ورشوط االستدالل كحمل املطلق عىل املقيد , والعمـوم  .ونحو ذلك  , واخلصوص , واإلطالق , والتقييد
 .عىل التخصيص , ومعرفة الرتجيح عند التعارض , ونحو ذلك 

واملفتي أي أن علم أصول الفقه يبحث يف املجتهد , ورشوط االجتهاد , )  وحال املستفيد: ( وقولنا       
 . )١(, واملستفتي , ونحو ذلك

 :أمهية علم أصول الفقه :املبحث الثاين       
, وله من الفوائد العظيمة ما ال جيمعه احلرصـ , لطالب العلم  إن علم أصول الفقه من العلوم املهمة      

 : وال يأيت عليه الذكر , ومن أهم هذه الفوائد ما يأيت 
بني املناهج واألسس والطرق التي يستطيع الفقيه عن طريقها استنباط األحكام أنه ي:  الفائدة األوىل      

الفقهية للحوادث املتجددة , فالغاية منه للمجتهد هي القدرة عىل استنباط األحكام , والسالمة مـن اخلطـأ 
اإلشارة  معرفة ما تدل عليه هذه النصوص بطريق العبارة أوالقدرة عىل ووالتّخرص والتّخبط يف األحكام , 

ق إزالة اخلفاء أو اإلشكال أو اإلمجال , والقدرة عـىل الرتجـيح , فهـو آلـة وغريها , ومعرفة طرأأو الداللة 
  .   إىل الراجح كخرط القتاد االستنباط والرتجيح , وبدونه فالوصول

عـىل بصـرية ,  أن يـدعو إىل اهللا تعـاىل أن العامل بتلـك القواعـد األصـولية يسـتطيع:  الفائدة الثانية      
 . بدون مفاسدلب املصالح جياخلصم واملخالف بام يريد أن يدعوه إليه , ويعرف كيف  قنعَ ويستطيع أن يُ 

أن العامل بقواعد أصول الفقه يعرف كيف يرد عىل أعـداء اإلسـالم شـبههم , وأهنـا  :الفائدة الثالثة       
 أن اإلسالم صالح لكل زمـان ومكـان , وال رصير باب أو طنني ذباب , وال تعدو ذلك , ويستطيع أن يبني

 .توجد حادثة إال وهلا حكم رشعي , وأن صالح البرشية مجعاء هبذا الدين اخلالد 

                                                 
, رشح الورقات للمحـيل ) ١٠٥(, األنجم الزاهرات ص ) ١٤٥(التحقيقات ص  ,) ١/٤١(التقرير والتحبري : ينظر   (١)
, ) ١/٤٤(املنـري  , رشح الكوكـب) ١/١٧٢(, التحبـري رشح التحريـر ) ٤٣(, رشح الورقات للفـوزان ص ) ١٠٣(ص 

, القـاموس القـويم يف اصـطالحات األصـوليني ص ) ٥(, األصول من علـم األصـول ص ) ٢١(معامل أصول الفقه ص 
 ) .١/٢٩(, املهذب يف علم أصول الفقه ) ٨٨(



 

احلكيمة القادرة عىل الفحـص واالسـتنباط السـليم , فبـه  ةيهن العقلية الفقوّ كَ أنه يُ :  الفائدة الرابعة      
لة عن سلفنا الصالح , ونتعرف مـنهج األئمـة املجتهـدين يف نستطيع أن نفهم ما ورثناه من ثروة علمية حاف

 .االستنباط , فنعرف قدرهم وشأهنم وجهدهم فيام خلفوه لنا من العلوم فجزاهم اهللا عنا خري اجلزاء 
علم الفقـه ال يسـتغني عـن وعلم احلديث فضال عن  أن املتخصص بعلم التفسري:  الفائدة اخلامسة      

لَّ املفرسـين والشـارحني دراسة علم أصول الفقه  , ألنه ال يستطيع فهم الكتاب والسنة إال به , وهلذا جتد جُ
  . لألحاديث هم من األصوليني , إن مل يكن كلّهم 

الواقع بني املذاهب , ألن سبب اختالفهم يف الفروع  أنه يقلل من اخلالف الفقهي:  الفائدة السادسة      
الفقه , فكلام حصل االتفاق عىل املسائل األصولية وترجيح الـراجح  الفقهية هو اختالفهم يف مسائل أصول
 .منها فإنه يقل اخلالف الفقهي بال شك 

أنه يثري اللغوي الفهم يف املعاين , ألن أهل اللغة يبحثون عن اشتقاقات الكلمـة , :  الفائدة السابعة      
عـن معـاين تلـك األلفـاظ , لـذلك جتـد أن وهل هي نقلية أو قياسية , أما أهل أصول الفقه فإهنم يبحثون 

األصوليني قد توصلوا إىل نتائج مل يتوصل إليها اللغويون , وذلك بسبب مجعهم بني معرفـة اللغـة ومعرفـة 
  . علم أصول الفقهب, وهلذا جتد أكثر أهل اللغة هلم إملام  )١(الرشيعة

لمية ألنه مجع بني النقل والعقل , ومن تعمق أنه يعني عىل إعداد وكتابة البحوث الع : الفائدة الثامنة      
فيه عرف طريقة إيراد املسألة , وتصويرها واالستدالل عليها , واالعرتاض عىل بعـض األدلـة , واجلـواب 

 .عن تلك االعرتاضات بأسلوب مبني عىل أسس ومناهج وطرق يندر أن جتدها يف غريه 
عن إمام جمتهد خيتلـف يف األجـر والثـواب عـن العمـل م املأخوذ كأن العمل باحل:  الفائدة التاسعة      

يـأيت العبـادة لفتـو عـامل أهنـا واجبـة أو  نْ باحلكم املأخوذ عن بحث واجتهاد ومعرفة أصله , فأين أجر مَ 
ثلـج وقـد الذي يأيت العبـادة  نْ مَ , وكيف أخذ احلكم منه , وكيف كان دليال ,  دليلهادون معرفة , مستحبة 

بعد معرفة أصول  وهذا ال حيصل إال. له بأن ذلك دينه , فال شك أن الثاين أعظم أجرا صدره عن اهللا ورسو
 .الفقه بجزئياته 

                                                 
ان مل ينظر عىل سبيل املثال تعريف األصل يف اللغة عند األصوليني وتعريفه عند اللغويني فـإن األصـوليني ذكـروا معـ  (١)

 .يذكرها أهل اللغة 



 

وبسط يف ذكر فوائـد هـذا العلـم العظـيم , جليـل  وغريها من الفوائد ولوال خشية اإلطالة ألطلت      
      .  القدر والنفع والفائدة

 :والقواعد الفقهية   − أصول الفقه  −ة الفرق بني القواعد األصولي :املبحث الثالث 
القواعد الفقهية وعلم أصول الفقه , فتجـده  بني علمبعض طالب العلم الرشعي  خيلط      

     . الفرق بينهامفأردت أن أبني ال يميز بينهام , 
 : فالفرق بينهام فيام يأيت      
ا وموضـوعاهتا , فكـلّ هنـي أن القواعد األصولية كلية تنطبق عـىل مجيـع جزئياهتـ :أوال       

 .للتحريم , وكلّ أمر مطلق للوجوب  –مثال  –مطلق 
 .ية فإهنا أغلبية يكون احلكم فيها عىل أغلب اجلزئيات هأما القواعد الفق      
 .أن القواعد األصولية وسيلة الستنباط األحكام الرشعية العملية  :ثانيا       
األحكام املتشاهبة التي ترجع إىل علة واحدة جتمعها  أما القواعد الفقهية فهي جمموعة من     

                        .تيسري املسائل الفقهية وتقريبها : , أو ضابط فقهي حييط هبا , والغرض من ذلك  هو 
 .أن القواعد األصولية مطردة , فال يكاد يكون ألحدها أي مستثنى  :ثالثا       

 ., فتكثر فيها االستثناءات , بل ال يكاد خيلو كثري منها منه  أما القواعد الفقهية           
أن القواعد األصولية قد وجدت قبـل الفـروع بخـالف القواعـد الفقهيـة فإهنـا  :رابعا      

 .  )١(وجدت بعد وجود الفروع
 
 
 
 

                                                 
 ) .١/٣٠(, املهذب يف علم أصول الفقه ) ١/٢(الفروق للقرايف : ينظر   (١)



 

 الفصل الثاين
 األحكام الرشعية

 :تعريف األحكام الرشعية : املبحث األول 
عندما يـوردون  –رمحهم اهللا تعاىل  −خول يف تعريف احلكم من اإلشارة إىل أن العلامء ال بد قبل الد      

 :البحث يف األحكام فإهنم يقسموهنا إىل اآليت 
إذ أنه مما ال جمال للشك فيه , أن احلـاكم عنـد املسـلم ) اهللا جل جالله : ( واملراد به هنا  :احلاكم  −١

قَّ  ﴿ :ه وحده سبحانه , قال تعاىل هو اهللا تعاىل , وأن احلاكمية املطلقة ل ـَ صُّ احلْ قُ مُ إِالَّ هللاِِّ يَ ُكْ إِنِ احلْ
لِنيَ  اصِ فَ ُ الْ ريْ وَ خَ هُ  .  )١(﴾ وَ

كـام سـيأيت يف تعريـف احلكـم ) مـا يثبـت بـه ( أو ) خطاب اهللا تعاىل : ( واملراد به هنا  :احلكم  −٢
 .الرشعي 

إجيادا أو اجتنابا , وسواء أكان فعل اجلوارح  وهو فعل العبد سواء أكان هذا الفعل :املحكوم فيه  −٣
 .أو فعل القلوب , كام سيأيت يف تعريف احلكم الرشعي 

 .  وهو العبد الذي توجه إليه اخلطاب , وتعلق بفعله  :املحكوم عليه  −٤
إلمجـال , فلنرشـع اآلن يف مـن هـذه األشـياء عـىل سـبيل ا وهبذا نكون قد عرفنا مـراد األصـوليني      

  :التفصيل
 .القضاء واملنع :  احلكم يف اللغة هو      

اهللاُ ﴿ :ومن القضاء قوله تعاىل        ونَ فَ تَلِفُ ْ واْ فِيهِ خيَ انُ ةِ فِيامَ كَ يَامَ قِ مَ الْ وْ مْ يَ يْنَهُ مُ بَ ْكُ : وقوله تعـاىل ,  )٢(﴾ حيَ
انَ النَّاسُ  ﴿ ثَ اهللاُ كَ بَعَ ةً فَ دَ احِ ةً وَ ينَ أُمَّ ِ بَرشِّ اسِ   النَّبِيِّنيَ مُ َ النـَّ مَ بَنيْ كُ َقِّ لِيَحْ كِتَابَ بِاحلْ مُ الْ هُ عَ لَ مَ أَنزَ ينَ وَ رِ نذِ مُ وَ

واْ فِيهِ  فُ تَلَ َ إِنَّ اهللاَ ﴿ :وقوله عز وجل ,  )٣(﴾ فِيامَ اخْ ـتُم بَـنيْ مْ كَ ا حَ إِذَ ـا وَ لِهَ انَـاتِ إِىلَ أَهْ واْ األَمَ مْ أَن تُؤدُّ كُ رُ أْمُ  يَ

                                                 
 . ٥٧: سورة األنعام   )(١

 .  ١١٣: سورة البقرة   )٢(
 . ٢١٣: سورة البقرة   (٣)



 

واْ بِالْ  مُ كُ ْ لِ إِنَّ اهللاَالنَّاسِ أَن حتَ دْ رياً عَ يعاً بَصِ مِ انَ سَ م بِهِ إِنَّ اهللاَّ كَ عِظُكُ امَّ يَ ا  ﴿ :وقوله تعـاىل ,  )١(﴾  نِعِ نـَ لْ إِنَّـا أَنزَ
ـيامً  صِ آئِنِنيَ خَ لْخَ ن لِّ الَ تَكُ اكَ اهللاُّ وَ َ النَّاسِ بِامَ أَرَ مَ بَنيْ كُ َقِّ لِتَحْ كِتَابَ بِاحلْ يْكَ الْ آليـات وغريهـا مـن ا.  )٢(﴾ إِلَ

 .الكثرية 
ـمُ أي قىضـ .... احلكم القضاء ( : قال ابن سيده         كُ ـمَ بيـنهم بَحْ كَ قـال . واحلكم مصدر قولـك حَ

 :قول جرير  املنع ومن احلكم بمعنى.  )٣()احلكم القضاء بالعدل : الزهري 
 إين أخاف عليكم أن أغضباأيب حنيفة أحكموا سفهائكم                               

نَعْت ورددت , ومن هذا قيـل للحـاكم ( : قال األزهري        كَمت بمعنى مَ ت وأَ َحْ مْ كَ العرب تقول حَ
ومنه حكمه اللجام , وهي أحاط بحنكي الدابـة , وسـميت . بني الناس حاكم ألنه يمنع الظامل من املظلوم 

 .) ٥) (٤()بذلك ألهنا متنعها من اجلري الشديد
خطاب اهللا تعاىل املتعلق بفعل املكلف من حيث إنه مكلـف :  االصطالح تعريف احلكم الرشعي يف     

 . به من طلبٍ أو ختيريٍ أو وضع 
 :  رشح التعريف       

املخاطب  قول يفهم منه من سمعه شيئاً مفيداً مطلقاً , و املراد به هنا: اخلطاب هو  )خطاب (: قولنا       
 . اللفظيتعاىل  هللابه وهو كالم ا

أضفنا اخلطاب إىل اهللا تعاىل , وعليه خرج به خطاب غريه مـن األنـس  )خطاب اهللا تعاىل ( : لنا قوو      
مُ إِالَّ هللاِِّ ﴿ :واجلن واملالئكة , ألنه ال حكم يف الرشع إال هللا وحده جل وعال , قال تعاىل  ُكْ  . )٦(﴾ إِنِ احلْ

                                                 
 . ٥٨: سورة النساء   )(١

 . ١٠٥: سورة النساء  )٢(
 ) .٣/٤٩(املحكم   (٣)
 ) .١/١١١(هتذيب اللغة   (٤)
 ) .٤١٥(, القاموس املحيط ص ) ١/٢٧٠(لسان العرب ) ٥/١٩٠١(, الصحاح ) ١/٢٤٦(جممل اللغة :  ينظر   )(٥

 . ٥٧: سورة األنعام   (٦)



 

ثبتت بالقرآن أو بالسنة أو باإلمجاع أو غريهـا وعليه فإن مجيع األحكام الرشعية من اهللا تعاىل ,سواء       
 .ألن كل هذه املصادر يف احلقيقة راجعه إىل اهللا تعاىل . من األدلة الرشعية 

 .املرتبط , واملراد الذي من شأنه أن يتعلق : أي  ) املتعلق( : قولنا و      
فعل أو نيـة , ألن القـول يسـمى  املراد به هنا كل ما صدر عن املكلف من قول أو ) بعمل( : قولنا و      

فالعمل عـام ألفعـال . عمل اللسان , والفعل يسمى عمل األركان أو اجلوارح , والنية تسمى عمل القلب 
اللسان كتحريم الغيبة والنميمة , وأفعال اجلـوارح كوجـوب الصـالة واحلـج والصـوم , وأفعـال القلـب 

 . كوجوب النية والقصد 
 : ما من شأهنم التكليف وهو يشمل نوعني : أي  ) املكلف( : قولنا و      

, الذي يفهم اخلطاب , الذي مل حيل دون تكليفـه  )١(وهو البالغ العاقل غري امللجأ :مكلف اآلن  −١
 .أي حائل

ن يف يـراد بـه الصـغري واملجنـون ومـ :ليس مكلفاً اآلن لوجود املانع ولكنه من طبقـة املكلفـني  −٢
لفني ولكن وجد مانع من التكليف وهو الصغر وفقدان العقـل , املكحكمهام , فكل منهام من طبقة 

فإذا زال هذا املانع جر عليه التكليف , إذاً هو مكلف يف األصـل لكـن رفـع عنـه التكليـف اآلن 
 .للامنع 

حتـى  −كام ذكـر ذلـك بعـض األصـوليني – ) ال املكلفنيفعبأ(  : ومل نقل ) ل املكلففعب( : قولنا       
صـىل اهللا  –فهي أحكام لكن خاصة بـه   – ملسو هيلع هللا ىلص –ل املكلف الواحد , كخصائصه فعتعلق بيشمل احلكم ما 

اخلاص بخزيمة بن ثابت األنصاري بأن شهادته تكفي عن شهادة رجلني,  – ملسو هيلع هللا ىلص –وكحكمه  –عليه وسلم 
                                                 

بحبـل ثـم  إنسـانأن يربط : مثل . هو من محل عىل أمر يكرهه وال يرضاه وال تتعلق به قدرته واختياره : املكره امللجأ   )(١
وهذا اإلكراه زال معه الرضا واالختيار والقدرة . ىل إنسان آخر فيسقط عليه فيقتله , أو يلقى عىل مال فيتلفه حيمل فيلقى ع

, فهو كاآللة يقتل هبا ويتلف هبا , وكحركة املرتعش الذي ال يستطيع أن يوقفها , وقد نقل غري واحد من أهل العلم االتفاق 
هو من محل عىل أمـر يكرهـه : أما املكره غري امللجأ . من باب التكليف باملحال عىل أن هذا اإلكراه غري مكلف صاحبه ألنه 

أن يكره عىل رشب اخلمر , أو الزنا , أو القول املحرم , أو أكره عـىل تـرك : مثل . وال يرضاه لكن بقيت معه قدرته وإرادته 
وعدم تكليفه والراجح أنه غـري مكلـف وحمـل  يف تكليفه –رمحهم اهللا تعاىل  −وهذا القسم حمل خالف بني العلامء . واجب 

 .بسطها يف باب التكليف 



 

جتزيء يف  –وهي األنثى من ولد املعز قبل استكامل احلول  –اخلاص بأيب بردة بأن العناق  – ملسو هيلع هللا ىلص –وكحكمه
 .  ألضحية عنه وال جتزيء عن غريه ا

األحكام العقائدية , ألن املعرف إنام هو احلكم الرشعي العلمـي ال  ) ل املكلففعاملتعلق ب( : قولنا       
  .عتقادي , ألن األحكام العقائدية ال تسمى حكامً هبذا االصطالح الا

 :وخرج أيضاً ما ييل من اخلطابات       
وَ  ﴿ :حانه , نحو قوله تعاىل اخلطاب املتعلق بذاته سب −١ ـهَ إِالَّ هُ هُ الَ إِلَ دَ اهللاُّ أَنَّ هِ  .)١(﴾ شَ
ارُ  ﴿ :تعاىل نحو قوله  سبحانه اخلطاب املتعلق بفعله −٢ هَّ قَ دُ الْ احِ وَ وَ الْ هُ ءٍ وَ ْ لِّ يشَ الِقُ كُ  .)٢(﴾ اهللاُّ خَ
ـهَ إِ  ﴿ :نحو قوله تعاىل  سبحانه اخلطاب املتعلق بصفته −٣ يُّومُ اهللاُّ الَ إِلَ قَ َيُّ الْ وَ احلْ  .)٣(﴾ الَّ هُ
مْ  ﴿:لق بذات املكلفني , نحو قوله تعاىل عاخلطاب املت −٤ اكُ نَ رْ وَّ مَّ صَ مْ ثُ نَاكُ قْ لَ دْ خَ قَ لَ وقولـه ,  )٤(﴾ وَ

ةٍ  ﴿ :تعاىل  دَ احِ سٍ وَ م مِّن نَّفْ كُ لَقَ ي خَ وَ الَّذِ  . )٥(﴾ هُ
مَ  ﴿ :اخلطاب املتعلق باجلامد نحو قوله تعاىل  −٥ وْ يَ بَالَ  وَ ِ ُ اجلْ ريِّ  . )٦(﴾ نُسَ

 .ل املكلف فعفكل هذه اخلطابات ال تتعلق ب     
خرج به خطاب اهللا تعاىل املتعلق بفعل املكلف لكن ال من حيث  ) من حيث إنه مكلف به( : وقولنا       

لُونَ  ﴿ :إنه مكلف به , كقوله تعاىل  عَ فْ ا تَ ونَ مَ لَمُ عْ متعلق بفعل املكلف من  , فإنه خطاب من اهللا تعاىل )٧(﴾ يَ
 .فهو إعالم وإخبار فقط . ه مكلف به املكلف حيث إن احلفظة يعلمونه ال من حيث إن

أي أن هذا اخلطاب تارة يكون طلباً وتـارة ختـرياً  )خطاب اهللا تعاىل ( : بيانية لقولنا  )من ( : وقولنا       
 .وتارة يكون وضعاً 

                                                 
 . ١٨: سورة آل عمرن   )(١
 . ١٦: سورة الرعد   )(٢
 . ٢٥٥: سورة البقرة   )(٣
 . ١١: سورة األعراف   )(٤
 . ١٨٩: سورة العراف   )(٥
 . ٤٧: سورة الكهف   )(٦

 . ١٢: سورة االنفطار   (٧)



 

 : مني وهو ينقسم إىل قس )طلب ( وقولنا       
 : طلب إجياد الفعل , وهو األمر , وينقسم إىل قسمني  :أوال       

 .إن كان طلب الفعل عىل سبيل اإللزام فهو اإلجياب  -١
 .إن كان طلب الفعل ال عىل سبيل اإللزام فهو الندب  -٢

 :طلب ترك , وهو النهي , وينقسم إىل قسمني  :ثانيا   
 .تحريم إن كان طلب الرتك عىل سبيل اإللزام فهو ال −١
 .   إن كان طلب الرتك ال عىل سبيل اإللزام فهو الكراهة  −٢

   .ال طلب فيه لذاته مطلقا هو املباح ألنه  )أو ختيري ( :  اوقولن      
الواجب , واملندوب , واملبـاح : وهذه األحكام التي مضت تسمى األحكام التكليفية اخلمسة وهي       

  .ه و, واملحرم , واملكر
 . )١(أي احلكم الوضعي )أو وضع ( :  وقولنا     
 : وهبذا تبني أن األحكام الرشعية تنقسم إىل قسمني       
املتعلق بفعل املكلف من حيـث إنـه مكلـف بـه مـن  وهي خطاب اهللا تعاىل: أحكام تكليفية : أوال       

  .طلب أو ختيري 
ليشء سببا ليشء آخر , أو رشطا له , أو وهي خطاب اهللا تعاىل املتعلق بجعل ا :أحكام وضعية : ثانيا       

 .مانعا منه , أو كون الفعل صحيحا , أو فاسدا , أو رخصة , أو عزيمة , أو أداء , أو إعادة , أو قضاء 
                                                 

, مراقـي ) ١٥٢(, رشح غايـة السـول ص ) ٢٨٠(منع املوانع عـىل مجـع اجلوامـع ص : الرشعي ينظر تعريف احلكم   (١)
, تقريـب ) ١/٨٩(, املحصـول ) ١/١٦٩(, املوافقـات ) ١/١٣( , نرش البنـود عـىل مراقـي السـعود ) ٦٣(السعود ص 

ح املنهـاج , رش) ١/١٧٠(, التحصـيل مـن املحصـول ) ٩٢(, التحقيقـات ص ) ٢١١(الوصول إىل علـم األصـول ص 
, ) ١/٩٣(, الرسـاج الوهـاج ) ١/١٧٧(, املستصـفى ) ١/٩٥(, اإلحكام لآلمـدي ) ١/٤٧(, هناية الوصول ) ١/٤٧(

, أصـول الفقـه ) ١/٢٤٧( , رشح خمترصـ الروضـة ) ١/٣٣٣(, رشح الكوكب املنـري ) ٢/٧٨٩(التحبري رشح التحرير 
, األصول مـن علـم األصـول ص ) ٢٩(ص  الشنقيطي رةمذك ,) ٢٦(, أصول الفقه حممد أبو زهرة ) ٩١(للخرضي ص 

, الواضـح لألشـقر ) ١/٢٨(, الواضـح ) ١/٣٢٣(, إحتاف ذوي البصائر ) ١/١٢٥(, املهذب يف علم أصول الفقه ) ٧(
 ) .٣١(, احلكم التكليفي ص ) ٢٩٢(, معامل أصول الفقه ص ) ٢٣(, إرشاد الفحول ص ) ٢١(ص 



 

  .  وسيأيت بيان كل منهام إن شاء اهللا تعاىل     
 : احلكم التكليفيتعريف : املبحث الثاين       
اللغة , وكذلك مر معنا تقسم احلكم الرشعي إىل حكم تكليفي ,  لقد مر معنا تعريف احلكم يف      

خطاب اهللا تعاىل املتعلق بفعل املكلف من حيث إنه مكلف : وحكم وضعي , وعرفنا احلكم التكليفي  بأنه 
 . به من طلب أو ختيري 

ي علينا أن وتكلمنا سابقا عن قيود هذا التعريف وحمرتزاته عند كالمنا عىل احلكم الرشعي , وبق      
 .ألهنا الصفة املالزمة له , واملميزة له عن غريه ) التكليفي ( نتعرض لكلمة 

املتعلق بفعل ( وقد يتبادر إىل الذهن أن كلمة تكليفي مأخوذة من قول العلامء يف تعريف احلكم       
عن القيود التي قيد وليس األمر كذلك , ألن احلكم بقسميه متعلق بفعل املكلف , إال أهنا ناجتة ) املكلف 

 .فحقيقة التكليف الطلب ) من طلب أو ختيري ( هبا العلامء التعريف , وهي قولنا 
, ومنه قو  جتشمه , وهو إلزام ما فيه مشقة: األمر بام يشق عليك ,وتكلّفه :  تعريف التكليف لغة      

  :اخلنساء 
رَ   )١(هم مولدايكلفه القوم ما ناهبم                       وإن كان أصغَ

 .أو هني  بصيغة األمر ما فيه كلفة ومشقة الشارع طلب:  تعريف التكليف يف االصطالح      
 : رشح التعريف      
 .غري الشارع  طلبخرج به ) الشارع  طلب: ( قولنا       
لرشـعي أي أن هذا الطلب فيه كلفة ومشقة عىل املكلـف , فـاملعنى ا) ما فيه كلفة ومشقة : ( وقولنا       

املشـقة املعتـادة التـي يتحملهـا : يتفق مع املعنى اللغوي , إال أن املشقة املالزمة للتكليف يف الرشع إنام هي 
املكلف , أما املشقة التي يصعب حتملها عىل املكلف فغي مأمور هبا رشعا , ملا تتضـمنه مـن حـرج وعرسـ , 

ـا  ﴿ :ل تعاىل وكال األمرين مرفوع عن املكلف  , وغري مراد للشارع , قا ا مَ ـَ ا هلَ هَ عَ سْ ساً إِالَّ وُ لِّفُ اهللاُّ نَفْ كَ الَ يُ
يْنَ  لَ لْ عَ مِ ْ الَ حتَ نَا وَ بَّ ا رَ أْنَ طَ ينَا أَوْ أَخْ ا إِن نَّسِ نَ ذْ اخِ ؤَ نَا الَ تُ بَّ بَتْ رَ تَسَ ا اكْ ا مَ يْهَ لَ عَ بَتْ وَ سَ ينَ كَ ذِ ىلَ الَّ تَهُ عَ َلْ امَ محَ اً كَ ا إِرصْ

                                                 
, ) ٤/١٤٢٣(, الصحاح ) ٧/٣٥(, املحكم ) ٥/١٣٦(, معجم مقاييس اللغة ) ١٠/٢٤٩(هتذيب اللغة : ينظر   (١)

 ) . ١٠٩٩(, القاموس املحيط ص ) ١٢/١٤١(لسان العرب 



 

بَّ  بْلِنَا رَ ن قَ ـمِ ا عَ ـنَ ْ الَنَـا فَانرصُ وْ ا أَنـتَ مَ ْنـَ محَ ارْ ا وَ نـَ ـرْ لَ فِ اغْ نَّا وَ فُ عَ اعْ نَا بِهِ وَ ةَ لَ اقَ ا الَ طَ نَا مَ لْ مِّ َ الَ حتُ مِ نَا وَ ـوْ قَ ىلَ الْ
ينَ  افِرِ كَ جٍ  ﴿ :, وقال تعاىل  )١(﴾ الْ رَ نْ حَ ينِ مِ مْ يفِ الدِّ يْكُ لَ لَ عَ عَ ا جَ مَ يـدُ اهللاُّ ﴿ :, وقال تعاىل  )٢(﴾ وَ رِ ـمُ يُ  بِكُ

 َ رسْ عُ مُ الْ يدُ بِكُ رِ الَ يُ َ وَ يُرسْ  .)٣(﴾ الْ
 ., فال خيلو منها حكم من األحكام التكليفية  أما املشقة املعتادة املالزمة لطبيعة التكليف      
 .يشمل الواجب واملندوب ) مر بصيغة األ: ( وقولنا       
  . )٤(يشمل املحرم واملكروه) أو هني : (وقولنا       

   هل املباح من التكليف ? :املطلب األول       
مع أنه ذكر يف تعريف احلكم التكليفي , فهل املباح  همل يذكر فياملباح يظهر من تعريف التكليف أن       

 من التكليف أو ال ? 
   :يف هذه املسألة عىل مذهبني  –رمحهم اهللا تعاىل  –اختلف العلامء     

 .اح ليس من التكليف أن املب :املذهب األول       
طلب الشارع ما فيه كلفـة ومشـقة : وإىل هذا ذهب مجهور العلامء , وهو الراجح , ألن التكليف هو       

واإلباحة ليس فيها مشقة جازمة كمشقة الوجوب يف طلب الفعل , ومشـقة التحـريم . بصيغة األمر أو هني 
يف , وهي مشقة فوات الفضيلة , بـل إن املكلـف  يف طلب الرتك , وال غري جازمة كمشقة املندوب واملكروه

 الفعل والرتك مطلقا , وهذا التخيري ظاهر يف أنه ال تكليـف فيـه , وعليـه فاملبـاح لـيس مـن نياملباح خمري ب
 .األحكام التكليفية 

 .أن املباح من التكليف  :املذهب الثاين       
 : علالً ذلك بأمرين وإىل هذا ذهب األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييني , م      

                                                 
 . ٢٨٦: سورة البقرة   (١)
 . ٧٨: سورة احلج   (٢)
 . ١٨٥: سورة البقرة   (٣)
, روضة ) ٣٠(, مذكرة الشنقيطي ص ) ٣/١١٢٩(, التحبري رشح التحرير ) ١/٤٨٣(رشح الكوكب املنري : ينظر   (٤)

 ) .٥١(, احلكم التكليفي ص ) ١/٢٢٠(الناظر 



 

 .أنه من التكليف من جهة وجوب اعتقاد إباحته , ووجوب اعتقاد هذا من التكليف  :األمر األول       
يفتقر يف معرفة املباح والفرق بينه وبني املحظور إىل نظر وتأمـل , وذلـك نـوع  رءأن امل :األمر الثاين       

 .كلفة ومشقة 
 : واجلواب عن هذا فيام يأيت       
ذلك يف مجيـع األحكـام الرشـعية , إذ أنـه ال  جيعلإنه ضعيف , ألنه يلزم أن ف :أما عن األمر األول       

فرق بني املباح واحلرام والواجب واملندوب واملكروه يف وجوب اعتقاد احلكم من أنـه مبـاح , أو حمـرم , أو 
تعلقـت بـه اإلباحـة الفعـل الـذي  سفـنيف االعتقاد , وإنام الكالم يف مندوب , أو مكروه , والبحث ليس 

وهي هفوة ظـاهرة , ثـم فرسـ ( : كاألكل والرشب , وهلذا استنكر أمام احلرمني قول أيب إسحاق هذا فقال 
 . )١()قوله بأنه جيب اعتقاد اإلباحة , والذي ذكره ردُّ الكالم إىل الواجب , وهو معدود من التكليف 

وهذه زلة من كبري , فإن النزاع إنام وقع ( : ذكره ابن برهان , فإنه قال  فيجاب عليه بامأما األمر الثاين       
يف املباح الذي يعلم أنه مباح إن فعله , هل هو من قبيل التكليف أو ال ?  أما النظر واالستدالل الذي أشـار 

  . )٣)(٢() إليه فهو من قبيل طلب العلم , وطلب العلم فرض عىل الكفاية فالبحثان خمتلفان
    :سبب ذكر املباح يف األحكام التكليفية  :املطلب الثاين       

الراجح أن املباح ليس من التكليف فام وجه إدخاله يف األحكام التكليفية , ألنه سـبق ذكـره  نإذا كا      
 األحكام التكليفية , وأهنا مخسة واملباح منها ?  يف تعريف

أن اإلباحة والتخيـري : كليفية ألنه خيتص باملكلفيني , بمعنى أن املباح أدخل يف األحكام الت :جوابه       
 ال يكون إال ممن يصح إلزامه بالفعل أو الرتك , أما النايس والصبي واملجنون ومن يف حكمهم فال إباحة يف 

                                                 
 ) .١/٨٨(الربهان   )(١

 ) .١/٧٨(الوصول إىل األصول   (٢)
, الربهــان ) ١/٢٤٣(املستصــفى ,  )١/١٢٦(, اإلحكــام لآلمــدي ) ٢/١٩(التقريــب واإلرشــاد الصــغري : ينظــر   )(٣

, رشح الكوكـب املنـري ) ٢/٦٧٢(هناية الوصـول للهنـدي , ) ١/٣٨٦(املحيط , البحر ) ٢/٢١٢(, املحصول ) ١/٨٨(
, ) ١/٢٧٤(, املهـذب يف علـم أصـول الفقـه ) ٢٥١(, احلكم التكليفـي ص ) ١٥٤(, رشح غاية السول ص ) ١/٤٨٣(

دة ) ٢/٥٣(إحتاف ذوي البصائر   ) .١/٧٧(, الوصول إىل األصول ) ١/١٤٥(, املسوّ



 

 .حقهم , كام ال حظر وال إجياب , فهذا معنى جعل املباح من أقسام األحكام التكليفية  
 :تعريف احلكم الوضعي :  ثالثاملبحث ال      
 .لقد مر معنا تعريف احلكم يف اللغة       
عاً وموضوعاً :  تعريف الوضع لغة       ضْ هُ وَ عَ هُ يَضَ عَ ضَ فع , وَ  :ويطلق عىل معان منها . الوضع ضدُّ الرَّ
ل         .تواضع الرجل يعني ذلّ : يقال : الذُّ
 .يعني أثبته  وضع اليشء يف املكان ,: يقال : إثبات يشء       
 .يقال وضعت احلامل الولد , يعني ولدته : يقال : الوالدة       
 .وضع اليشء بني يديه , يعني تركه : يقال : الرتك       
يْن , يعني أسقطه: يقال : اإلسقاط         . )١(وضع عنه الدَّ
سببا ليشء آخر , أو  خطاب اهللا تعاىل املتعلق بجعل اليشء: تعريف احلكم الوضعي يف االصطالح       

رشطا له , أو مانعا منه , أو كون الفعل صحيحا , أو فاسدا , أو رخصة , أو عزيمة , أو أداء , أو إعادة , أو 
 . قضاء 

 :رشح التعريف       
 .سبق بيانه ) خطاب اهللا تعاىل : ( قولنا       
الوصـف املتعلـق بـاحلكم التكليفـي ,  املرتبط , إذ أن احلكم الوضعي هـو: أي ) املتعلق  : (وقولنا       

 : وهذا الوصف إما أن يكون 
 .كأوقات الصالة , فإهنا سبب لوجوب الصالة عىل املكلف ) بجعل يشء سببا ليشء آخر (      
 .كالوضوء للصالة , فإن الصالة ال تصح إال به  ) رشطا له ( أو يكون       
 .ع من الصالة كاحليض , فإنه مان) مانعا منه ( أو يكون       

                                                 
, ) ٢/٢٩٤(, املحكـم ) ٦/١١٧(, معجـم مقـاييس اللغـة ) ٤/٩٢٨(, جممل اللغـة ) ٣/٧٢( هتذيب اللغة: ينظر   )(١

, املصباح ) ٧٢٦(, خمتار الصحاح ص ) ٩٩٦(, القاموس املحيط ص ) ١٥/٣٢٥(, لسان العرب ) ٣/١٢٩٩(الصحاح 
 ) .٢٥٤(املنري ص 



 

بحيث يرتتب عليه حكمه , كالبيع  , فإنه إذا تـم عـىل الوجـه املرشـوع ) الفعل صحيحا ( أو يكون       
فستجمع رشوطه وأركانه , وانتفت موانعه , فإنه ترتتب آثار فعله عليه بأن تنتقل ملكية الـثمن إىل البـائع , 

 .والسلعة إىل املشرتي 
ال يرتتب عليه آثار فعله , كالصالة التي أنقص منها املصيل شيئا من  )فاسدا ( ن الفعل أو يكو      

أركاهنا , أو رشوطها , أو مل تنتف موانعها , فإن هذه الصالة فاسدة لعدم ترتب آثار فعل عليها , فهو 
 مطالب هبا وبفعلها مرة أخر. 

 .لكفر عند اإلكراه كالتيمم عند فقد املاء , والتلفظ بكلمة ا) رخصة ( أو يكون الفعل       
 .وهي تقابل الرخصة , كتحريم أكل حلم امليتة ) عزيمة ( أو يكون الفعل       
 .كالصالة التي تصىل أوال يف وقتها املقدر هلا رشعا ) أداء ( أو يكون الفعل       
 الفعـل دد هلا رشعا خللل يفكالصالة التي تصىل مرة أخر يف الوقت املح) إعادة ( أو يكون الفعل       

 . األول
  . )١(لعذركالصوم الذي يفعل بعد خروج وقته املقدر له رشعا ) قضاء ( أو يكون الفعل       
 :الفرق بني األحكام التكليفية واألحكام الوضعية  : املبحث الرابع       
أزيل  يشكل عىل بعض طالب العلم التفريق بني األحكام التكليفية واحلكام الوضعية , فأحببت أن      

 :هذا اإلشكال ببيان أهم الفروق بينهام , وهي عىل النحو التايل 
أن اخلطاب يف احلكم الوضعي خطاب إخبار وإعالم , جعله الشارع عالمة عىل حكمه ,  :أوال       

 .وربط فيه بني أمرين بحيث يكون أحدمها سببا لآلخر , أو رشطا له , أو مانعا منه 
 .ب فيه خطاب طلب , إما طلب فعل , أو طلب ترك , أو ختيري بينهام أما احلكم التكليفي فاخلطا

                                                 
, رشح غايـة السـول ) ١/٥٧(, هناية السـول ) ١/٢٩٧(, املوافقات ) ١/١٨٩(هناية الوصول البن الساعايت  :ينظر   (١)
ــدي ) ١٧٥(ص  ــام لآلم ــامع ) ١/١٠٩(املحصــول  ,) ١/١٢٧(, اإلحك ــنيف املس ــع ) ١/١٦٢(, تش , الضــياء الالم

, رشح الكوكـب ) ٣/١٠٤٧(, التحبـري رشح التحريـر ) ١/١٦٩(, البحـر املحـيط ) ١/٢٨(, الغيث اهلامع ) ١/١٨٥(
, ) ٢/١٨٩(, إحتـاف ذوي البصـائر ) ٤٠(, احلكـم التكليفـي ص ) ٩(الوصول ص  , األصول من علم) ١/٤٣٤(املنري 

 ) .  ٣٢٠(, معامل أصول الفقه ص ) ١/٣٨١(املهذب يف علم أصول الفقه 



 

 .وهذا التفريق مستفاد من تعريف كلّ منهام       
أن احلكم الوضعي ال يشرتط فيه قدرة املكلف , فقد يكون مقدوراً للمكلف لكن مل يؤمر به ,  :ثانيا       

 .للمكلف  وقد يكون غري مقدور
النصاب سبب لوجب الزكاة , وهو يف مقدور املكلف لكن مل : ف ومل يؤمر به مثال املقدور للمكل      

     .يؤمر به , واالستطاعة رشط للحج وهي يف مقدور املكلف لكن مل يؤمر هبا 
زوال الشمس سبب لوجوب صالة الظهر , وحـوالن احلـول :  ما هو يف غري مقدور املكلف لامثو      

وهذه األسباب والرشـوط واملوانـع ليسـت يف مقـدور . من الصالة  رشط لوجوب الزكاة , واحليض مانع
  . املكلف بل هي خارجة عنه

لفعله , ويؤمر املكلف بفعله كالواجبات واملنـدوبات أما احلكم التكليفي فيشرتط استطاعة املكلف       
 ., أو تركه كاملحرمات واملكروهات 

وغـري املكلـف , كـاملجنون , والنـائم , والنـايس , أن احلكم الوضعي يتعلق بفعـل املكلـف  : ثالثا      
 .ونحوهم , فإن هؤالء يضمنون ما يتلفونه لكون احلكم الوضع قد وجد وهو السبب , وهو اإلتالف 

أما احلكم التكليفي فإنه ال يتعلق إال بفعل املكلف الذي توفرت فيه رشوط التكليف , وهي البلوغ       
 ., والعقل , والفهم 

أن احلكم الوضعي ال يشرتط فيه علم املكلف , ولذلك يرث اإلنسـان بـون علمـه , وحتـرم  :ا رابع      
املرأة بطالق زوجها دون علمها , ويضمن النائم ما أتلفه وإن كان ال يعلم , ونحو ذلك , إال أنه يستثنى من 

لزنا ال جيب يف الشبهة وحدّ اذلك أسباب العقوبات , كالقصاص فإنه ال جيب عىل القاتل خطأ لعدم العلم , 
لعدم العلم , كذلك األسباب الناقلة للملك كالبيع , واهلبة , والوصية , ونحوها , يشرتط فيها العلم , فلـو 

 .تلفظ أعجميّ بلفظ ناقل للملك وهو ال يعلم بمقتضاه مل يلزمه مقتضاه 



 

ن يعلم أن التكيف به صادر مـن أما احلكم التكليفي فإنه يشرتط فيه أن يكون معلوماً للمكلف , وأ        
 . )١(اهللا عز وجل حتى تصح منه النية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
, ) ١/٤٣٥(, رشح الكوكب املنري ) ١/١٧١(, البحر املحيط ) ١/١٦١(, الفروق ) ٢/١٢٨(تيسري التحرير : ينظر   )(١

, املهذب يف علم أصول الفقه ) ٦٢(, احلكم الوضعي ص ) ٤٥(, احلكم التكليفي ص ) ٣/١٠٤٨(التحبري رشح التحرير 
)١/٣٨٣. ( 



 

 الفصل الثالث
 الواجب

 :تعريف الواجب : املبحث األول        
أصل واحد يدل عىل سقوط : الواو واجليم والباء : وجب : ( قال ابن فارس : تعريف الواجب لغة       

ع  ثماليشء ووقوعه ,    . )١()ووجب امليت سقط , والقتيل واجب . حقّ ووقع : جب البيع وجوباً وو. يتفرَّ
ِبُ وجوباً أي : وقال غريه        بَ اليشء جيَ جَ بَـه , وأوجـب لـك البيـع مواجبـةً : وَ بَـه ووجَّ لزم , وأوجَ

بَه  جَ بَةً . ووجاباً واستوْ جْ ِبُ وَ بَ جيَ جَ  . )٢(غابت: سقط , والشمس وجباً , ووجوباً : ووَ
 : وهبذا نعلم أن معاين الوجوب التي يصلح ذكرها يف بحثنا ما يأيت       

َا ﴿ :ومنه قوله تعاىل  :السقوط  −١ نُوهبُ بَتْ جُ جَ ا وَ إِذَ ومصدر . , ووجب احلائط يعني سقط  )٣(﴾ فَ
 .وجبة : الوجوب الذي بمعنى السقوط 

يعنـي الزم , .  )٤())غسل يوم اجلمعة واجـب عـىل كـلّ حمـتلم : ((  ملسو هيلع هللا ىلصومنه  :الالزم والثابت  −٢
ومصدر الوجوب . لزم وثبت : وجب احلق عليه : أي لزم وثبت , وتقول : وجب البيع : وتقول 

 .وجوباً : الذي هو بمعنى اللزوم 
ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه , ثم يقوم فيصيل ركعتني : ((  ملسو هيلع هللا ىلصومن  :احلق واالستحقاق  −٣

 .  )٥()) مقبل عليهام بقلبه ووجهه إال وجبت له اجلنة
    
 

                                                 
 ) .٦/٨٩(معجم مقاييس اللغة   (١)

, لسـان ) ٧/٥٧٠(, املحكـم ) ٢/٣٥١(, مشارق األنـوار ) ١/٢٣١(, الصحاح ) ١١/٢٢٢(هتذيب اللغة : ينظر   )٢(
 ) .١٨٠(,القاموس املحيط ص ) ١٥/٢١٥(العرب 

 . ٣٦: سورة احلج   (٣)
 .متفق عليه   (٤)
 ) .٢٣٤(رقم احلديث ) ١/٢٠٩(أخرجه مسلم   (٥)



 

 .ما أمر به الشارع عىل وجه اإللزام : تعريف الواجب يف االصطالح    
 :رشح التعريف       
 إلخ...الذي أمر به  "الفعل"واملراد به  "الذي"موصولة بمعنى ) ما : ( قولنا       
به املباح ألنه ال أمر خرج به املحرم واملكروه ألهنام هنى عنهام الشارع , وكذلك خرج ) أمر : ( قولنا       

 .فيه 
 .ودخل املندوب ألنه مأمور به       
 .خرج به ما كان األمر فيه من غري الشارع ) الشارع : ( قولنا       
أي أن الفعل املأمور به من الشارع جاء عىل سـبيل اإللـزام , فخـرج بـه ) عىل وجه اإللزام : ( قولنا       

 .اإللزام  املندوب ألنه مأمور به ال عىل سبيل
 .يثاب فاعله امتثاال , ويستحق تاركه مطلقا العقاب : حكم الواجب        
 :رشحه        
خرج به املحرم واملكروه , ألن الشـارع حكـم بـالثواب يف تـركهام , وخـرج ) يثاب فاعله : ( قولنا       

 .ألنه ال ثواب يف فعله  أيضا املباح
رع , وخرج به ما لو فعل الفعل من غري امثال كأن تكون عادة اأمر الشأي ممتثال ) امتثاال : ( وقولنا       

 .فإنه ال يثاب 
أي أن تارك الواجب يستحق العقاب , وال نجزم بأنه يعاقب ألنه حتـت ) ويستحق تاركه : ( وقولنا       

رُ  ﴿ :ل تعاىل املشيئة , فقد يغفر اهللا تعاىل له وال يعاقبه , وهذا هو معتقد اهللا السنة واجلامعة , قا فِ غْ إِنَّ اهللاَّ الَ يَ
اءُ  شَ لِكَ ملَِن يَ ونَ ذَ ا دُ رُ مَ فِ غْ يَ كَ بِهِ وَ َ  .)١(﴾ أَن يُرشْ

أي يستحق تارك الواجب مطلقا العقاب , وخرج به الواجب املوسع , والواجب ) مطلقا  : (وقولنا       
 . يس مطلقا بل إىل بدل املخيري , والواجب الكفائي , ألنه قد يرتك هذه الواجابات لكن ل

من أول وقته إىل آخر وقته , ويرتك الواجب املخري لفعل اآلخر ,  الواجب املوسعاملكلف فقد يرتك       
 . ويرتك الواجب الكفائي لوجود من قام بفعله 

                                                 
 . ٤٨: سورة النساء   (١)



 

 :صيغ الواجب : املبحث الثاين    
 :صيغ الواجب التي يعرف هبا هي       

اكِعِنيَ وَ  ﴿ :كقوله تعاىل  فعل األمر , −١ عَ الرَّ واْ مَ عُ كَ ارْ اةَ وَ كَ واْ الزَّ آتُ الَةَ وَ واْ الصَّ  .)١(﴾ أَقِيمُ
مْ  ﴿ :كقوله تعاىل  اسم فعل األمر , −٢ ـكُ سَ مْ أَنفُ ـيْكُ لَ واْ عَ نـُ ينَ آمَ ـذِ َا الَّ ا أَهيُّ  ﴿: فقولـه تعـاىل, )٢(﴾ يَ

) حـيّ ( فكلمـة . ح حيّ عىل الصالة , حيّ عـىل الفـال: وكقول املؤذن . اسم فعل أمر  ﴾عليكم 
 .اسم فعل أمر بمعنى أقبل 

أن فعـل األمـر يقبـل : والفرق بني فعل األمر واسم فعل األمر مع أن كال مـنهام دال عـىل األمـر 
العالمة وهي نون التوكيد أو يا املخاطبة , بخالف اسم فعل األمر فإنه ال يقبل هاتني العالمتـني , 

, وأيضـا ارضبـنّ : إذا أدخلت عليها نون التوكيـد تقـول ) ارضب ( كلمة : مثال ففي فعل األمر 
 . )٣(أما اسم فعل األمر فإنه ال يقبل ذلك. ارضيب : تدخل عليها يا املخاطبة فتقول 

تِيقِ  ﴿ :, كقوله تعاىل  الفعل املضارع املجزوم بالم األمر −٣ عَ بَيْتِ الْ فُوا بِالْ يَطَّوَّ لْ  .)٤(﴾ وَ
ابِ  ﴿ :قوله تعاىل , ك املصدر النائب عن فعل األمر −٤ قَ بَ الرِّ ْ وا فَرضَ رُ فَ ينَ كَ ذِ يتُمُ الَّ قِ إِذا لَ (  , )٥(﴾ فَ

 .مصدر نائب عن فعل األمر فالتقدير فارضبوا الرقاب ) فرضب 
انَـاتِ إِىلَ  ﴿ :كقولـه تعـاىل الترصيح من الشـارع بلفـظ األمـر ,  −٥ واْ األَمَ مْ أَن تُـؤدُّ كُ رُ ـأْمُ إِنَّ اهللاَّ يَ

ا لِهَ  . )٦(﴾أَهْ
 ,  )٧())الغسل يوم اجلمعة واجب عىل كلّ حمتلم : ((  ملسو هيلع هللا ىلصوله ـ, كق الترصيح بلفظ اإلجياب −٦

 
                                                 

 . ٤٣: سورة البقرة   )(١
 . ١٠٥: سورة املائدة   )(٢

 ) .٤/١٤٢(النحو الوايف : للفائدة ينظر   (٣)
 . ٢٩: سورة احلج   )(٤

 . ٤: سورة حممد   (٥)
 . ٥٨: رة النساء سو  (٦)
 ) .٨٤٦(, ومسلم برقم ) ٨٥٨(أخرجه البخاري برقم . متفق عليه   (٧)



 

 . )١())إذا جلس بني شعبها األربع ثم جهدها فقد وجب الغسل : ((  ملسو هيلع هللا ىلصوقوله 
كِـيامً  ﴿:كقوله تعاىل  الترصيح بلفظ الفرض , −٧ لِـيام حَ انَ عَ نَ اهللاِّ إِنَّ اهللاَّ كَ ةً مِّ يضَ رِ وقولـه ,  )٢(﴾ فَ

مْ  ﴿ :تعاىل  هِ اجِ وَ مْ يفِ أَزْ يْهِ لَ نَا عَ ضْ ا فَرَ نَا مَ لِمْ دْ عَ  . )٣(﴾ قَ
ـتْىلَ  ﴿ :, كقوله تعاىل  الترصيح بلفظ الكتب −٨ قَ ـاصُ يفِ الْ صَ قِ مُ الْ ـيْكُ لَ تِبَ عَ نُواْ كُ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ  يَ

تِبَ  ﴿ :, وقوله تعاىل  )٤(﴾ نُواْ كُ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ مْ يَ ـبْلِكُ ـن قَ ينَ مِ ذِ ىلَ الَّ تِبَ عَ امَ كُ يَامُ كَ مُ الصِّ يْكُ لَ عَ
ونَ  تَّقُ مْ تَ لَّكُ عَ  . )٥(﴾ لَ

ِ  ﴿ :كقوله تعاىل  , ونحوه) عىل ( الترصيح بلفظ اقرتن به  −٩ رتِ ىلَ املُْقْ عَ هُ وَ رُ دَ عِ قَ ىلَ املُْوسِ نَّ عَ وهُ تِّعُ مَ وَ
ىلَ  اً عَ قّ وفِ حَ رُ تَاعاً بِاملَْعْ هُ مَ رُ دْ نِنيَ قَ سِ : حق املسلم عىل املسلم مخـس : ((  ملسو هيلع هللا ىلص, وقوله  )٧( )٦(﴾  املُْحْ

 . )٨())السالم , وعيادة املريض , واتباع اجلنائز , وإجابة الدعوة , وتشميت العاطس  ردّ : 
هللاِِ ﴿ :كقوله تعاىل  كل أسلوب يفيد الوجوب يف لغة العرب , − ١٠ ـنِ وَ بَيْـتِ مَ ـجُّ الْ اسِ حِ ىلَ النـَّ  عَ

تَطَ  بِيالً اسْ يْهِ سَ  .)١٠( )٩(﴾ اعَ إِلَ
 

                                                 
 ) . ٣٤٨(, ومسلم برقم ) ٩١(أخرجه البخاري برقم . متفق عليه   )(١
 . ١١: سورة النساء  )(٢

 . ٥٠: سورة األحزاب   )٣(
 . ١٧٨: سورة البقرة   (٤)

 . ١٨٣: سورة البقرة   )٥(
 . ٢٣٦: ة سورة البقر  (٦)
 ) .٥/٤٥٦(, فتح الباري ) ١/٣٤٣(, فتح البيان ) ٣/١٣٤(تفسري القرطبي : ينظر   (٧)

 ) .١٢٤٠(أخرجه البخاري برقم   )٨(
 . ٩٧: سورة آل عمران   (٩)

, رشح الكوكـب ) ٢/٦٤٠(التحبري رشح التحرير : ينظر . تفيد الوجوب كام قال غري واحد من أهل العلم ) عىل(و  (١٠)
 ) .١/٢٤٧( املنري



 

مْ  ﴿ :كقوله تعاىل  ترتب الذم والعقاب عىل الرتك , − ١١ يبَهُ هِ أَن تُصِ رِ نْ أَمْ ونَ عَ الِفُ َ ينَ خيُ ذِ رِ الَّ ذَ يَحْ لْ فَ
ابٌ أَلِيمٌ  ذَ مْ عَ يبَهُ  .)١(﴾ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِ

وتر لــيس إن الــ : (( −ريض اهللا عنــه  –كقــول عــيل بــن أيب طالــب  الترصــيح بلفــظ احلــتم , − ١٢
وكقـول أيب . فدل عىل أن الترصيح باحلتم يدل عىل الوجـوب , أي ليس بواجب ,  )٢())بحتم

خمافـة أن يـر جـرياين أنـه حـتم , وإين ملـورس ,  )٣(إين ألدع األضـحى: (( سعيد األنصاري 
تُ عليه اليشء : ( قال اجلوهري .  )٤())عيل تَمْ  . )٥()أوجبت : حَ

ألنه كام سبق يف تعريف الواجب يف اللغة أنه يأيت بمعنى الالزم , قـال  زم ,الترصيح بلفظ الال − ١٣
ــه , ونحــو : ب فيقــال للواجــ... والــالزم بمعنــى الواجــب : ( املــرداوي  الزم , وملــزوم ب

 . )٧)(٦()ذلك
    
 
 
 
 
 

                                                 
 . ٦٣: سورة النور   (١)
, وصـحيح ابـن ماجـه رقـم احلـديث )  ١٢٧٤(صحيح أيب داود رقم احلديث : أخرجه أبو داود , وابن ماجه , ينظر   )(٢

)٩٥٩ . ( 
 .يعني األضحية   )(٣

 .صحيح إسناده ) : ٤/٣٥٥(, وقال الشيخ األلباين يف إرواء الغليل ) ٩/٤٤٥(أخرجه البيهقي يف سننه   (٤)
 ) .٣/٤٣(لسان العرب : وينظر ) . ٥/١٨٩٣(الصحاح   (٥)
 ) .٢/٨٤٥(التحبري رشح التحرير   (٦)
, احلكـم التكليفـي ) ٤/٣(, بدائع الفوائـد ) ١/١٣٣(, التمهيد ) ١/٢٤٢(, العدة ) ١/٢٤٠(البحر املحيط : ينظر   (٧)
 ) .١/٣٧٧(, إحتاف ذوي البصائر ) ١/١٥٥(ه , املهذب يف علم أصول الفق) ٣٣٧(, مذكرة الشنقيطي ص ) ٩٥(ص 



 

 :تقسيامت الواجب : املبحث الثالث    
 : وهي عىل النحو اآليت ,  )١(يقسم علامء األصول الواجب إىل عدة تقسيامت      
 :ينقسم إىل قسمني  –يعني باعتبار الفعل املكلف به  –الواجب باعتبار ذاته  :التقسيم األول       

الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما بعينه , دون ختيـري بينـه : الواجب املعني , وهو : القسم األول       
  .وبني غريه , وال يقوم غريه مقامه 

  .الصلوات اخلمس , وصيام رمضان :  مثل      
 .عدم براءة ذمة املكلف املطالب هبذا الواجب حتى يفعل هذا الواجب بعينه : حكمه       
الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازمـا ال بعينـه , بـل خـري يف : الواجب املخري , وهو  :القسم الثاين       

 .فعله بني أفراده املعينة املحصورة 
مُ اهللاُ ﴿: كام يف قوله تعاىل  كفارة اليمني ,: مثل        كُ ذُ اخِ ؤَ امَ الَ يُ م بـِ كُ ـذُ اخِ ؤَ ــكِن يُ لَ مْ وَ نِكُ امَ وِ يفِ أَيْ غْ  بِاللَّ

 ُ هتُ وَ مْ أَوْ كِسْ لِيكُ ونَ أَهْ مُ ا تُطْعِ طِ مَ سَ نْ أَوْ اكِنيَ مِ سَ ةِ مَ َ رشَ امُ عَ هُ إِطْعَ تُ ارَ فَّ نَ فَكَ امَ مُ األَيْ دتُّ قَّ ْ مْ أَوْ عَ ن ملَّ بَةٍ فَمَ قَ يرُ رَ رِ ْ حتَ
امَ  يْ ظُـواْ أَ فَ احْ تُمْ وَ فْ لَ ا حَ مْ إِذَ نِكُ امَ ةُ أَيْ ارَ فَّ لِكَ كَ امٍ ذَ يَّ ةِ أَ يَامُ ثَالَثَ ِدْ فَصِ ُ جيَ بَـنيِّ لِكَ يُ ـذَ ـمْ كَ ـمْ اهللاُ نَكُ لَّكُ عَ هِ لَ اتـِ ـمْ آيَ كُ  لَ

ونَ  رُ كُ ة مـن اخلصـال املـذكورة يف اآليـة وهـي , فأمر الشارع املكلف أن يكفر عـن يمينـه بخصـل )٢(﴾ تَشْ
وهذا األمر خريّ الشارع فيه املكلف من جهـة الفعـل فلـه أن يكفـر عـن . اإلطعام أو الكسوة أو حترير رقبة 

 يمينه بإطعام 

                                                 
, املستصـفى ) ١/١٠٠(, اإلحكام لآلمدي )  ٧٥( , رشح العضد ص ) ١/٤٨(هناية الوصول البن الساعايت : نظر ي  (١)

, منهـاج الواضـح ) ١/٣٦٦(, الفـائق ) ٥٧١و ٢/٥٢٤( , هناية الوصـول للهنـدي ) ١/٧٩(, هناية السول ) ١/٢١٨(
, رشح الكوكـب ) ٢/٨٥٣(, التحبـري رشح التحريـر ) ١/٢٥١(, تشنيف املسامع ) ١/٢٤٦(ملحيط  , البحر ا) ١/٦١(

, أصـول الفقـه ) ٣٤(, مذكرة الشنقيطي ص ) ١/٧٩(, نزهة اخلاطر ) ١/٢٧٩(, رشح خمترص الروضة ) ١/٣٦٣(املنري 
حتــاف ذوي البصــائر , إ) ١/١٥٦(, املهــذب يف علــم أصــول الفقــه ) ٩٧(احلكــم التكليفــي ص ) ٣٤(للخرضــي ص 

 ) .٢٩٨(, معامل أصول الفقه ص ) ١/٣٧٨(
 . ٨٩: سورة املائدة   (٢)



 

 . )١(أو الكسوة أو العتق
 : أن الواجب املخري له رشوط ذكرها العلامء وهي كام يأيت  –رمحك اهللا –واعلم       

التخيري بام يستطيع اكتسابه وفعله , فال يصح أن خيري بني يشء يستطيع فعله ويشء ال أن يتعلق  −١
 . يستطيع فعله 

أن تتساو تلك األشياء املخري بينها يف الرتبة , فال جيوز ختيري بني واجب ومنـدوب , وال بـني  −٢
, واجب وحرام , وال بني واجب ومباح , وهكذا , لكن يكون التخيري بـني واجـب وواجـب 

 .ونحو ذلك 
أن تكون األشياء املخري بينها معلومة للمخاطب , وحمصورة , ومعينة , حتى يستطيع املكلـف  −٣

 . أن يوازن بينها وخيتار
أن ال خيري بني شيئني متساويني من مجيع الوجوه بحيث ال خيتص أحدمها عـن اآلخـر بوجـه ,  −٤

وبني أن يصيل أربـع ركعـات مـع يصيل أربع ركعات  أنوال يتميز عن اآلخر , كام لو خري بني 
 . يف األشياء املخري بينها أن يتميز بعضها عن بعض تساوهيام يف كل النعوت , فال بد 

 :الواجب باعتبار وقته الذي يقع فيه ينقسم إىل قسمني  :التقسيم الثاين      
ا جازمـا , ووسـع الفعل الذي طلبه الشارع من املكلف طلب: الواجب املوسع , وهو : القسم األول       

 . له قي وقته بحيث يسعه ويسع غريه من جنسه 
 .هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة  :والوقت يف االصطالح       
وقتها موسع بالنسبة لفعلهـا , إذ  –مثال  –الصلوات اخلمس , فصالة الظهر  :مثال الواجب املوسع       

  . وسطه , ويف آخره أن املكلف جيوز له أن يصيل يف أول الوقت , ويف
 .أكثر من فعلها , فإن املكلف يستطيع فعل العبادة فيه أكثر من مرة والوقت يف هذه العبادة       

                                                 
أنني أعرضت عن ذكر األدلة مـن القـرآن والسـنة الدالـة عـىل هـذا التقسـيم لوضـوحها  –رمحك اهللا تعاىل  –واعلم   (١)

ء كأيب بكر البـاقالين نقـل إمجـاع سـلف وكثرهتا وإىل هذا التقسيم ذهب مجهور العلامء من فقهاء وأصوليني بل بعض العلام
وخالف يف ذلك مجهور املعتزلة وال عربت بخالفهـم يف هـذه املسـألة فـإهنم مل يـأتوا بـدليل . أئمة الفقهاء عىل ذلك واألمة 

 .  يصح أن يقال له دليل



 

 :املذاهب       
 :إثبات الواجب املوسع عىل مذهبني  –رمحهم اهللا تعاىل  −اختلف العلامء       
ور احلنفيـة , واملالكيـة , والشـافعية , أن الواجب املوسع ثابت , وهو مـذهب مجهـ :املذهب األول       

 :وهو الراجح لألدلة اآلتية . واحلنابلة 
آنَ  ﴿ :قوله تعاىل  :الدليل األول        ـرْ ـرِ إِنَّ قُ جْ فَ آنَ الْ ـرْ قُ يْـلِ وَ قِ اللَّ سَ سِ إِىلَ غَ مْ وكِ الشَّ لُ الَةَ لِدُ أَقِمِ الصَّ

وداً  هُ شْ انَ مَ رِ كَ جْ فَ  .)١(﴾ الْ
غـري إشـعار  أن األمر بالصالة يف اآلية عام يتناول مجيع أجـزاء الوقـت املـذكور مـن: وجه الداللة       

  .بالتخصيص ببعض أجزائه
وفيه أن جربيل عليه السالم صـىل بـالنبي  –ريض اهللا عنه  –حديث جابر بن عبد اهللا  :الدليل الثاين      

 . )٢())بني هذين الوقتني وقت  ما: (( صىل اهللا عليه وآله وسلم يف أول الوقت وآخره ثم قال له 
مـا بـني : ((يف أول الوقت ويف آخره , وقـال لـه  ملسو هيلع هللا ىلصأن جربيل عليه السالم أمّ النبي : وجه الداللة       

فدل هذا عىل أن ما بـني أول الوقـت وآخـره وقـت أداء , وأن املكلـف خمـري يف أداء )) هذين الوقتني وقت 
 .هلا رشعا  الصالة يف أي جزء من أجزاء الوقت املحدد

لو تعني للفعل جزء من الوقت مل يصـح الفعـل قبلـه , ويكـون : (  )٣(قال الفتوحي :الدليل الثالث       
 .  )ه عنه , وهو خالف اإلمجاع الفعل بعده قضاء فيعيص بتأخري

ت , أنت أوجبت العبادة يف جزء من أجزاء الوقـ: أنه يقال ملنكر الواجب املوسع  –رمحه اهللا  –يريد       
 : إما يف أول الوقت , أو وسطه , أو آخره , ويلزم منه أمران 

بأهنا جتب آخر الوقت , أن من صىل يف أول الوقت مل : أن العبادة لو دخل وقتها وأنت تقول : األول       
وهذا خمـالف إلمجـاع املسـلمني أن مـن صـىل يف أول الوقـت أن تصح منه الصالة ألنه مل يصلّ يف الوقت , 

 .صحيحة  صالته

                                                 
 . ٧٨: سورة اإلرساء  )١(

 .صحيح ) : ٢٥٠(يف إرواء الغليل حديث رقم  قال األلباين. أخرجه أمحد , والنسائي , وابن حبان , وغريهم  ) (٢
 ) .١/٣٧٢(رشح الكوكب املنري   (٣)



 

بأهنا جتب يف أول الوقت , أن صالته قضاء ال أداء : يلزم من صىل آخر الوقت , وأنت تقول : الثاين       
 ., وأنه آثم بتأخريه , وهذا خالف اإلمجاع كذلك 

 .فلم يبق إال أن مجيع الوقت املحدد رشعا هو أداء للعبادة , وهو الواجب املوسع       
 .بعض احلنفية ه ال يوجد واجب موسع يف الرشيعة , وهو مذهب أن :املذهب الثاين       
إن الوجوب مع التوسعة يتنافيان , ألن الواجب ال جيوز تركه : استدل أصحاب هذا املذهب بقوهلم       

, وهذا جيوز تركه عن الوقت الذي وصفتموه بالوجوب فيه , وهو أول الوقت وآخره , فال يكون للواجب 
 .املوسع حقيقة 

 :جياب عن هذا بجوابني  :جوابه       
زنا ترك الفعل يف أول الوقـت برشـط أننا مل نجوز ترك الفعل يف أول الوقت مطلقاً , بل جوّ  :األول       

 .العزم عىل الفعل يف آخره 
القياس , أن الواجب املوسع كالواجب املخري وال فرق , فكام أن املكلف خمـري يف فعلـه بـني  :الثاين       
, وال جيوز اإلخالل بجميعها , فكذلك الواجب املوسع فإن املكلف خمري يف فعله يف  اده املعينة املحصورةأفر

 . أول وقته , أو وسطه , أو آخره , وال جيوز تركه مطلقا 
 : وهنا أمران البد من التنبه هلام       
 :   أن الواجب املوسع يضيق بأحد الطريقني : األمر األول       
أن يؤخر املكلف العبادة إىل آخر الوقت بحيث إنه ال يسـتطيع أن يؤدهيـا أو يـؤدي  :لطريق األول ا      

 .جزء منها 
أن يؤخر املكلف العبادة إىل آخر الوقت مع غلبة الظن أنه لن يبق إىل آخر الوقـت ,  :الطريق اآلخر       

ن الوقت ضاق يف حقه , ومثل ذلك لو , أل أول الوقت أو قبل آخر الوقت أن يأيت بالعبادة يففإنه جيب عليه 
ن الوقـت فـإ,  –مـثال  –أن احليض سيأتيها يف وسط وقت صـالة الظهـر  أن امرأة تعلم أو يغلب عىل ظنها

يضيق يف حقها , وجيب عليها أن تصيل هذه الصالة يف أول وقتها , مـع أن الوقـت احلقيقـي للعبـادة ال زال 
 .باقياً 



 

أن املكلف لو أخر العبادة عن ذلـك الوقـت الـذي غلـب ظنـه أنـه ال : ريقني ثمرة ما سبق من الط      
 . يستطيع أن يؤدي العبادة فيه فإنه يكون عاصيا بتأخريه إذا مل يكن له عذر 

إذا مل يفعل املكلف العبادة قبل الوقت الذي غلب عىل ظنه أنه لن يبق إليـه , كالرجـل : األمر الثاين       
بعد دخول وقت الظهر بساعة , فلم يصلّ حتى جاء وقت اإلعـدام , ثـم مـر ذلـك ام املحكوم عليه باإلعد

الوقت ومل يعدم , وكان يغلب عىل ظنه أنه لن يبق بعد ذلك الوقت , فتخلـف ظنـه وعفـي مـن اإلعـدام , 
لـه فصىل يف آخر الوقت , فإن هذه الصالة تكون يف حقه أداءً عىل الراجح , ألن الفعل وقع يف وقته املحـدد 

رشعاً , وهذه هي حقيقة األداء , وال عربة بظنه ألنه قد ظهر خطؤه , كالرجل الذي يريـد أن يصـيل الظهـر 
وهو يظن أن وقتها قد خرج , ويظن أنه يف وقت العرص , ثم تبني له قبل أن يرشع بصـالة الظهـر قضـاء أن 

, ألن األصل بقاء ما كان الظهر أداء وقتها مل خيرج , وأن ظنه كان خطأ , فعليه أن يرجع إىل الصواب ويصيل 
 .عىل ما كان 

الفعل الذي طلبه الشارع  من املكلـف طلبـاً جازمـاً وحـدد : الواجب املضيق , وهو  :القسم الثاين       
   .وقت أدائه بحيث يسعه وال يسع غريه من جنسه 

صادق إىل غروب الشمس صوم يوم من رمضان , فإن وقت هذا اليوم يبدأ من طلوع الفجر ال: مثل       
يف هـذا الوقـت , فال يستطيع أن يأيت بنفس جـنس عبـادة الصـوم  إال وحده صومهل, وهذا الوقت ال يسع 

  .بمعنى أنه ال يستطيع أن يصوم هذا اليوم مرتني ألن الوقت ال يسع إال ملرة واحدة 
  :الواجب باعتبار فاعله ينقسم إىل قسمني  :التقسيم الثالث        
الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما من عني كل واحد من : الواجب العيني , وهو  :القسم األول        

 . املكلفني 
الصلوات اخلمس , فإن الشارع طلب من كلّ مكلف أن يأيت هبذه العبـادة بنفسـه , فالشـارع : مثل        

 .نظر إىل ذات املكلف , فذمته ال تربأ إال أن يأيت هو نفسه بالفعل 
الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما مـن أي مكلـف مـن : الواجب الكفائي , وهو  :القسم الثاين       

 .املكلفني بقطع النظر عن فاعله 



 

الصالة عىل امليت , وتغسيله , وتكفينه , وإنقاذ الغريق , فالشارع طلب إجيـاد الفعـل , فـأي : مثل       
,  إذا مل يقم به أحد فإن اإلثم يلحق مجيع املكلفني الذين علموا بـهمكلف قام به فإنه يسقط عن اآلخرين , و

 .وتركوه من غري عذر 
 : أمرانويف هذا التقسيم       
 :يعرف فرض الكفاية بوجود رشطني  :األمر األول       
 .أن يكون فيه مصلحة رشعية , أو هو وسيلة ملصلحة رشعية  :الرشط األول       
ضبط أصول الفقه , وفروعه , والكتاب والسنة , وأنواع األدلة , ومنـاظرة : عية مثال املصالح الرش      

, وكل ما يتعلق بالكتـاب  العربية امللحدين والطاعنني يف الدين اإلسالمي , وتعليم القرآن والنحو , واللغة
 .والسنة 

ها الناس , فيجب أن تنفـر الصنائع واحلرف التي ال يستغني عن: مثال الوسائل إىل املصالح الرشعية        
 .فإذا أرادوا بتلك احلرف النية احلسنة الصاحلة أثيبوا ثواب الواجب لكل حرفة طائفة من الناس , 

 .أن يكون مما ال تتكرر مصلحته  :الرشط الثاين       
عـده مل إنقاذ الغريق , فإنه إذا أنقذه األول من الغرق وأخرجه مـن املـاء  , ثـم نـزل اآلخـر ب: مثاله       

 .حيصل بنزوله مصلحة 
ألن فـرض . فرض العني أفضل من فرض الكفاية , وهو مذهب كثري من أهل العلـم  :األمر الثاين       

العني مفروض عىل كلّ مكلف , فهو أكثر مشقة من فرض الكفاية املفروض عىل أي مكلف , وألن فـرض 
أما فرض الكفاية إذا مل يأت به اجلميع فسيحاسب العني إذا مل يأت به املكلف فسيحاسب عليه هو ال غريه , 

واألمر إذا عمّ خفّ وإذا خصّ ثقل , وعيه إذا تعارض فرض العني مـع فـرض الكفايـة فإنـه عليه اجلميع , 
يقدم فرض العني , ال كام يفعل من ال علم لديه فينشغل بفرض الكفاية عىل فرض العني , بل باملندوب عىل 

 .قوة إال باهللا فرض العني وال حول وال 
 :الواجب باعتبار تقديره وحتديده من الشارع وعدم حتديده ينقسم إىل قسمني  :التقسيم الرابع       

 .الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما وقدره بمقدار معني : الواجب املحدد , وهو  :القسم األول       



 

 –صالة بعدد معني من الركعات , فالظهر الصلوات اخلمس ,فإن الشارع قد حدد وعني كلّ : مثل       
أن يزيد عىل عدد ركعاهتا أو ينقص , كذلك غسل الوجه يف الوضـوء أربع ركعات ال جيوز للمكلف  –مثال 

 ., وغسل اليدين والرجلني ال جيوز أن يزيد أو ينقص 
ا ومل يقـدره بقـدر الفعل الذي طلبه الشارع طلبـا جازمـ: الواجب غري املحدد , وهو  :القسم الثاين       

 .معني 
مثل الطمأنينة يف الركوع والسجود , ومدة القيام والقعود يف الصالة , فالطمأنينة واجبة لكن مل يقدر       

الشارع هلا معينة , فبمجرد ركوع املصيل واستوائه بحيث يستطيع أن ينهي تسبيحة كاملة يكون قد اطمـأن , 
 .   وله أن يزيد يف هذا االطمئنان 

  : وهنا أمر      
 :عىل الواجب هلا حالتان  أن الزيادة وهو      
 .أن تكون الزيادة عىل الواجب متميزة عنه منفصلة  :األوىل       
صالة النافلة بالنسبة للصلوات اخلمس , فإن النافلة تصىل منفصلة عن الفرض , وهـي غـري : مثل       

 .واجبة كام هو ظاهر 
 .زيادة عىل الواجب غري متميزة عنه , وغري منفصلة أن تكون ال :الثانية       
 .الزيادة عىل القدر املفروض من الطمأنينة يف الركوع , أو السجود , ونحو ذلك : مثل       
مندوبة وليست واجبة , وهذا هو مـذهب مجهـور العلـامء مـنهم األئمـة والصحيح أن هذه الزيادة       

 :املذهب ما يأيت , والدليل عىل رجحان هذا  )١(األربعة
أن الواجب ال جيوز تركه إال برشط البدل , وهو العزم عىل فعلـه يف آخـر الوقـت يف  :األول الدليل       

مثال  –الواجب املوسع , أو فعل غريه من اخلصال املخري بينها يف الواجب املخري , وهذه الزيادة يف الطمأنينة 
 . ينة الواجبة , وعليه فالزيادة مندوبة جيوز تركها بدون بدل , ألنه أتى بالطمأن  –

                                                 
, البحر ) ٨٧(, التبرصة ص ) ١/٢٣٨(, املستصفى ) ٢/١٩٦(, املحصول ) ٢/١٠٩(التقريب واإلرشاد : ينظر   (١)

, التحبري رشح  )١/٤١١(, رشح الكوكب املنري ) ١/٣٢٦(, التمهيد ) ٢/٥٨٩(, هناية الوصول ) ١/٣١٣(املحيط 
 ) .٥٨(, املسودة ص ) ٤١(, مذكرة الشنقيطي ص ) ١/١٨٦(, روضة الناظر ) ٢/٤١٠(, العدة ) ٢/٩٩٦(التحرير 



 

ولـو . فعلت مـا أمـرة بـه : أن من فعل املأمور به فإنه حيسن أن خيرب عن نفسه ويقول  :الدليل الثاين       
 .كان لفظ املأمور به يتناول أكر من ذلك ملا حسن اإلخبار عن نفسه بذلك 

 : ثمرة ما سبق       
 :فقهية كثرية منها أثر البحث السابق يف مسائل       

 , فهل مجيعها واجب أو سبعها ?إذا وجب عىل املكلف شاة بنذر أو هدي فذبح بدهلا بدنة  −١
السبع واجب أما الباقي فـأجره أجـر : إن الزيادة عىل أقل الواجب مندوبة فإنه يقول : من قال 

 .املندوب 
 .البدنة واجب  مجيع: إن الزيادة عىل أقل الواجب واجبة فإنه يقول : أما من قال 

 إذا أخرج مع الزكاة الواجبة ماال زائدا فهل مجيع املال واجب أو الزكاة فقط ? −٢
زكاة املال الواجبة هلـا أجـر الواجـب : إن الزيادة عىل أقل الواجب مندوبة فإنه يقول :  من قال

 . واملال الزائد له أجر املندوب 
 . مجيع املال له أجر الواجب : نه يقول إن الزيادة عىل أقل الواجب واجبة فإ: أما من قال 

 هل الفرض والواجب مرتادفان من جهة الرشع ?: املبحث الرابع       
 : ثالثة مذاهب  عىليف هذا املبحث  –رمحهم اهللا تعاىل  –اختلف العلامء       
ء ثبـت أن الفرض والواجب مرتادفان , فيطلق كل واحد منهام عـىل اآلخـر , سـوا:  املذهب األول      

 . الواجب أو الفرض بدليل قطعي أو ظني 
الشـافعي , وأحـد الـروايتني عـن واإلمام مالك , اإلمام , وهو قول إىل هذا ذهب مجهور العلامء       

 :  لألدلة اآلتيةاإلمام أمحد , وهي الرواية الصحيحة عنه , وهو الراجح 
! أهيـا النـاس : (( فقال  ملسو هيلع هللا ىلصخطبنا رسول اهللا :  قال –ريض اهللا عنه  –عن أيب هريرة  :الدليل األول       

وا فرضقد  فسـكت , حتـى قاهلـا ثالثـاً , ! أكلَّ عامٍ ? يا رسول اهللا :  فقال رجلٌ ))  اهللا عليكم احلجّ فحجُّ
 . )١(... )), وملا استطعتم  لوجبتلو قلت نعم : ((  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  فقال

 .جب عىل الفرض أطلق لفظ الوا ملسو هيلع هللا ىلصأنّ النبي : وجه الداللة       
                                                 

 ) .١٣٣٧(أخرجه مسلم برقم   (١)



 

زكاة الفطر صاعاً من  ملسو هيلع هللا ىلصفرض رسول اهللا : (( قال  –ريض اهللا عنهام  −عن ابن عمر  :الدليل الثاين       
 . )١(... ))متر أو صاعاً من شعري 

أطلق عىل ما ثبت بدليل ظني , ألنـه ال فـرق يف ))  ملسو هيلع هللا ىلصفرض رسول اهللا : (( أنّ قوله : وجه الداللة       
اختلف الناس يف معنى فرض هنا فقـال مجهـورهم  : ( −رمحه اهللا تعاىل  –ل اإلمام النووي الرشع بينهام , قا

هـي : وقـال أبـو حنيفـة ... معناه ألزم وأوجب , فزكاة الفطر فرض واجب عندهم : من السلف واخللف 
فـرض  والصـواب أهنـا: ... قلت ... , بناء عىل مذهبه يف الفرق بني الواجب والفرض واجبة ليست فرضاً 

 . )٢()واجب
كـذلك . ما أمر به الشارع عىل وجه اإللزام : سبق أن تعريف الواجب يف الرشع هو  :الدليل الثالث       

ف الفرض يف الرشع وال فرق , هذا من جهة احلد , كذلك مها من جهة احلكم ال فـرق بينهـا , فـاحلكم  يُعرّ
الواجب ما : فليس لنا بعد ذلك أن نفرق بينهام ونقول  .يثاب فاعله امتثاال ,  ويستحق تاركه العقاب : فيهام 

   . بدون مستند رشعي. ثبت بدليل ظني , والفرض ما ثبت بدليل قطعي 

سـو  أنّ  عدم وجود دليل يفرق بني الفرض والواجب , فاألصل عـدم التفريـق إذ :الدليل الرابع       
أو  –يف مسمياهتا اللغة والرشـع  والعـرف  األسامي  إنّ طريق التفرقة بني: ( الشارع بينهام , قال الشريازي 

وقد طلبنا يف اللغة ما يدل عىل التفرقة بني الواجـب والفـرض  والقياس عىل قول بعض أصحابنا , –العادة 
, وال عـن أحـد مـن  ملسو هيلع هللا ىلصبام ذكروه , فلم نجد ذلك بمقتىض اللغة بحال , وال نعلم يف الرشع نطقا عن النبي 

ة بينهام بام ذكروه , والعرف والعادة ال دليل  فيهام عىل ذلك  , فال وجه ال ثبـات ذلـك الصحابة ورد بالتفرق
  . )٣()من غري طريق هذه اجلهات 

ن ال يوجب اختالف األسامء , ثبوت احلكم ووصوله إلينا عن طريق القطع أو الظّ  :الدليل اخلامس       
حتـى  اسـم آخـرأي ي ثبت بطريق القطع فرضا أو فل الذإذ أنه لو كان يوجب التغيري لوجب أن نسمي النّ 

                                                 
 ) .٩٨٤(, ومسلم برقم ) ١٥٠٣(أخرجه البخاري برقم . متفق عليه   (١)
 ) .٧/٨١(رشح مسلم   (٢)
 ) .١/٢٨٦(رشح اللمع   (٣)



 

نفرق بينه وبني النّفل الذي ثبت بطريق الظّن , وهلذا مل تفرقوا بينهام , فلام مل جيز أن نسمي النوافل التي ثبتت 
 .بطريق القطع بغري اسمها فكذلك  الواجب والفرض , وال فرق 

مـا ثبـت حكمـه بـدليل قطعـي , : , فـالفرض أن الفرض والواجب غري مرتادفني :  املذهب الثاين      
 .ما ثبت حكمه بدليل ظني : والواجب 

 . وأصحابه , وهو الرواية الثانية عن اإلمام أمحد  –رمحه اهللا تعاىل  −وإىل هذا ذهب األمام أبو حنيفة       
 : استدل أصحاب هذا املذهب بام يأيت       
يف اليشء والتأثري فيه  احلزّ : والواجب , فالفرض يف اللغة  أن اللغة فرقت بني الفرض: الدليل األول       
وهبذا يظهر أن التأثري يف الفرض آكد من السقوط الذي يف الواجـب , ألن اليشـء . الساقط : أما الواجب . 

قد يسقط وال يؤثر ويزول , وإذا كان كذلك وجب أن نخصّ الفرض بقوة يف احلكـم كـام اخـتص بقـوة يف 
 . مقتضيات الرشعية عىل مقتضياهتا اللغوية اللغة , محال لل

 :اجلواب عىل هذا من ثالثة أوجه       
ال نسلم لكم أنّ الوجوب بمعنى السقوط فقط حتى يقال ذلـك , فإنـه قـد سـبق يف التعريـف  −١

 :اللغوي للواجب بأنه يأيت بمعنى الالزم والثابت , ومها ال يزوالن غالبا كاحلزّ , يؤيده 
لغة مشتق من الوجوب , فيجب أن يكون معنى الوجوب املشتق منه والقـائم أنّ الواجب يف ال −٢

بَ بمعنى سـقط ,إذ  جَ بَ بمعنى ثبت ال مصدر وَ جَ به متحقق فيه , والوجوب إنام هو مصدر وَ
بَت: , تقول  ةبَ جْ أنّ مصدر هذا الوَ  جَ بَـةً إذا سـقطت عنـد نحرهـا , أمـا الواجـب  وَ جْ اإلبلُ وَ

جْ  بَة , فيكون الواجب معناه الثابت الـالزم ال السـاقط , فسـقط التفريـق فمصدره وجوباً ال وَ
 .املزعوم 

لو سلمنا لكم جدالً بأنّ هناك الفرق املذكور فإنه ال يلزم من أن يكـون كـذلك يف االصـطالح  −٣
 –الرشعي , فكم من األلفاظ الرشعية حتولت بعرف الشـارع إىل اصـطالح رشعـي كالصـالة 

الواجب هنا فإن الشارع جعلهام واحداً مـن حيـث الطلـب , ومـن , فكذلك الفرض و −مثال 
حيث احلكم , فال يرضنا بعد ذلك إن كان هنـاك فـرق بيـنهام يف اللغـة ألنّ بحثنـا إنـام هـو يف 

 .االصطالح الرشعي 



 

إنه ال بدّ من التفريق بني ما ثبت بـدليل ظنـي وبـني مـا ثبـت بـدليل قطعـي , : قالوا  :الدليل الثاين       
قي املظنون إىل القطعـي وحتى ال يرت,  اين فرض حتى يسهل التميز بينهامونسمي الث, سمي األول واجب فن

  . أو العكس
 : وجهنياجلواب عليه من 

لـو عكسـوا : أنّ هذا حتكم من غري دليل , وال يلزم املخالف بـه , فإنـه كـام قـال أحـد الشـافعية  −١
يل قطعي , والفرض ما ثبت بـدليل ظنـي , االصطالح لكان أوىل فجعلوا الواجب ما ثبت بدل

 .غريه بخالف الفرض فإن له أكثر من معنى  ألن الوجوب ال حيتمل
أنه تعليل مصادم للرشع فهو عليل , إذ أنّ الرشع مل يفرق بينهام كام سـبق , وهلـذا ألـزم أصـحاب  −٢

عندهم رغم األول املذهب الثاين بأن ال يسمى يشء من نصب الزكاة ومقاديرها فرضاً  املذهب
 . )١())فريضة الصدقة : (( أنّ هذه التسمية وردت يف لفظ احلديث 

       ضعيفة جدا ال يصلح أن تنفق يف سوق املناظرة لكنها وذكروا أدلة أخر. 
 . لواجب ما لزم بالسنة واأن الفرض ما لزم القرآن ,  :املذهب الثالث       
فيام وقفت عـىل  −, ومل يذكروا   −رمحه اهللا تعاىل  –ام أمحد ونقل هذا املذهب عىل أنه رواية عن اإلم      

 .دليال هلذا املذهب  −من املراجع 
 : بيان نوع اخلالف      
 : اخلالف يف هذه املسألة فيه التفصيل اآليت       
أريـد إن أريد أن املأمور به ينقسم إىل مقطوع به ومظنون فال نزاع يف ذلـك , وإن : ( قال ابن اللحام       

حمل نظر , فإن احلنفية ذكـروا مسـائل   −يعني بأن القول بأن اخلالف لفظي   −أهنا ال ختتلف أحكامها فهذا 
 . )٢()فرقوا فيها بني الفرض والواجب 

ألمر بأنه وهذا التفصيل هو الراجح يف هذا اخلالف , إذ أنّ الذين قالوا بأن اخلالف لفظي نظروا إىل ا      
لكـنهم مل ه ومظنون , واألول يسمى فرضا والثاين واجبا , فهو جمرد اصطالح وتسمية , ينقسم إىل مقطوع ب

                                                 
 ) .١٤٥٤(أخرجه البخاري برقم   (١)
 ) .٧٥(القواعد والفوائد األصولية ص   (٢)



 

ومن قال بقوهلم بسبب التفريـق بـني الفـرض  –رمحهم اهللا تعاىل  –ينظروا إىل احلكام التي فرق فيها احلنفية 
 :والواجب , منها 

 .أنّ الفرض يكفر جاحده , أما الواجب فال  −١
, أما الواجب فيمكن , كاحلج فإن فيه فروضا ال يمكن جبها بالدم ,  أنّ الفرض ال يمكن جربه −٢

 .  )١(أما الواجب فيمكن جربه بالدم
  : األمرتعريف : املبحث اخلامس       

بعض األصوليني األمر يف باب مستقل , وآخرون يـذكون مباحثـه مـع الواجـب , والقاسـم يذكر       
  :, وهلذا ذكرته هنا , وذكرت له ثالثة مطالب عىل النحو اآليت  لقولأو ا اد الفعلاملشرتك بينهام هو طلب إجي

 .استدعاء الفعل أو القول عىل وجه االستعالء : األمر  تعريف :املطلب األول       
 :رشح التعريف       
 .يعني طلب إجياد ) استدعاء : ( قولنا       
الَةَ  ﴿:  ل إجياد فعل , كقوله تعاىل أي أن طلب اإلجياد يشم) القول الفعل أو : (وقولنا        واْ الصَّ أَقِيمُ وَ

اكِعِنيَ  عَ الرَّ واْ مَ عُ كَ ارْ اةَ وَ كَ واْ الزَّ آتُ يتُمْ  ﴿: , ويشمل إجياد القول , كقوله تعاىل   )٢(﴾وَ قِ ا لَ نُواْ إِذَ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ يَ
لَّ  عَ ثِرياً لَّ واْ اهللاَّ كَ رُ كُ اذْ بُتُواْ وَ اثْ ونَ فِئَةً فَ لَحُ فْ مْ تُ  ., فاألمر طلب إجياد فعل أو إجياد قول   )٣(﴾كُ

 .وخرج به النهي ألنه استدعاء ترك الفعل أو القول       
                                                 

, اإلحكـام ) ١/٢١٢(, املستصـفى ) ١١٨(, منـع املوانـع ص ) ١/١٠٥(الرسـاج الوهـاج :  الرابـع ينظر املبحـث  (١)
ــدي  ــح ) ١/٩٨(لآلم ــري ) ٣/١٦٣(و ) ١/١٢٥(, الواض ــب املن ــري رشح ال) ١/٣٥١( , رشح الكوك ــر , التحب تحري

,رشح غايــة الســول ) ١/٩٧(, املحصــول ) ١/٢٧٤( , رشح خمترصــ الروضــة ) ١/٢٤٠(, البحــر املحــيط ) ٢/٨٣٥(
بـن اللحـام ص ال القواعـد, ) ٢٠٩(, قواطـع األدلـة ص ) ١٠٢(, التحقيقات ص ) ١/٢٨٥(, رشح اللمع ) ١/١٥٦(
, مـذكرة ) ٢٩٧(, معامل أصـول الفقـه ص ) ١/١٤٩(, املهذب يف علم أصول الفقه ) ١/١١٠(, أصول الرسخيس ) ٥٨(

, األصـول البـن برهـان ) ١/٩٤(, اخلـالف اللفظـي عنـد األصـوليني ) ١/١٥٠(, روضة النـاظر ) ٣٢(الشنقيطي ص 
)١/٧٨. ( 

 . ٤٣: سورة البقرة   )(٢
 . ٤٥: سورة األنفال   (٣)



 

, وال يلزم أن  )١(أي أنّ اآلمر يشعر يف نفسه أنه مستعلٍ عىل املأمور) عىل وجه االستعالء : ( وقولنا 
ه بـأمر وإال قتلـه , فـإنّ العبـد نفس األمر , أال تر أنّ عالياً يف يكون اآلمر  العبد لو أنفرد بسيده وأمر سيدَ

 .يستشعر أنه مستعلٍ عىل سيده رغم أنّ سيده أعىل منه دون شك 
أنه خيرج به استدعاء القول أو الفعل من مسـاوي ويسـمى ) عىل وجه االستعالء ( ويفهم من قولنا       

 . )٢(التامساً , أو من األدنى لألعىل ويسمى دعاءً 
 تقتيض الوجوب ? −يعني إذا جتردت عن القرائن  – صيغة األمر عند اإلطالقهل :  املطلب الثاين      
أهنا تقتيض الوجوب وال حتمل عيل غريه إال بقرينـه , والراجح ,  عىل مذاهب ايف هذ اختلف العلامء      

, وهـو احلـق الـذي ال  )٣(ريـةوهو مذهب السلف , ومجهور األمة , ومنهم األئمة األربعة , وهو قـو الظاه
 : جيوز العدول عنه , لألدلة اآلتية 
                                                 

وأيب اخلطاب , وابن قدامـة , وابـن احلاجـب , االستعالء ذهب كثري من املحققني كالرازي , واآلمدي ,  وإىل اشرتاط ) (١
أنـه : املذهب الثاين . وأيب الوليد الباجي , والقرايف , وأيب احلسني البرصي , وابن عبد الشكور , وصدر الرشيعة , وغريهم 

احلـرمني  يشرتط العلو فقط , وهو اختيار ابن عقيل , وشيخه أيب يعىل , وأيب إسحاق الشريازي , وابـن السـمعاين , وإمـام
أنه يعترب االستعالء والعلو معاً , وهو مـذهب ابـن القشـريي , والقـايض عبـد : املذهب الثالث . اجلويني ,  وأكثر املعتزلة 

. أنه ال يعترب االستعالء وال العلو , وهو مذهب أكثـر األشـاعرة , وصـححه الزركيشـ : املذهب الرابع . الوهاب املالكي 
هو أن جيعل اآلمر نفسه عالياً بكربياء أو غريه , وقد ال يكون يف نفـس األمـر : لو أنّ االستعالء والفرق بني االستعالء والع

 .هو أن اآلمر أعىل منزلة ودرجة من املأمور : كذلك , أما العلو 
, الفــائق ) ١/٤٠١(, فــواتح الرمحــوت ) ٥/٢١٧٢(, التحبــري رشح التحريــر ) ٣/١١(رشح الكوكــب املنــري : ينظــر     

 ) . ٥/١٨١(ي البصائر , إحتاف ذو) ٢/٣٥٠(الروضة , رشح خمترص ) ١/٢٠(
, ) ١٣٠(, رشح الورقـات البـن فركـاح ص ) ١١٩(, رشح الورقـات للمحـيل ص ) ١٨٣(التحقيقات ص :  ينظر   (٢)

, روضــة النــاظر ) ٣٣٥(ص  , مــذكرة الشــنقيطي) ٥٧(للفــوزان ص , رشح الورقــات ) ١١٥(األنجــم الزاهــرات ص 
, فواتح الرمحـوت ) ١/١١(, أصول الرسخيس ) ١٠٦(, القاموس القويم ص ) ٢/١٣٧(, اإلحكام لآلمدي ) ٢/٥٩٤(
, ) ١/١٢٤(, التمهيـد ) ٢/٩(, الفـائق ) ٣/١٠(, رشح الكوكب املنري ) ٥/٢١٦٤(, التحبري رشح التحرير ) ١/٣٩٨(

, املهـذب يف علـم أصـول الفقـه ) ٤٠٤(, معامل أصـول الفقـه ص ) ٢/١٦(, املحصول ) ٢/٣٤٧(رشح خمترص الروضة 
 ) .٥/١٨٠(, إحتاف ذوي البصائر ) ٣/١٣١١(

 .عن ذكر املذاهب األخر لضعف أدلتها , وخمالفتها إلمجاع من تقدم من السلف  أعرضت  (٣)



 

ـ ﴿ :قوله تعاىل  :الدليل األول        ةٌ أَوْ يُصِ مْ فِتْنـَ يبَهُ هِ أَن تُصِ رِ نْ أَمْ ونَ عَ الِفُ َ ينَ خيُ ذِ رِ الَّ ذَ يَحْ لْ ابٌ فَ ـذَ مْ عَ يبَهُ
﴾  . )١(أَلِيمٌ

ة األمر الرشعي , وأنـه مـن فعـل ذلـك ستصـيبه فتنـه أو أنّ اهللا تعاىل حذر من خمالف: وجه الداللة       
 .عذاب أليم , فلو مل يكن األمر املطلق للوجوب ملا رتب تعاىل عىل خمالفته هذا الوعيد الشديد 

واْ  ﴿: قوله تعاىل  :الدليل الثاين        دُ جُ ةِ اسْ آلئِكَ نَا لِلْمَ لْ مَّ قُ مْ ثُ اكُ نَ رْ وَّ مَّ صَ مْ ثُ نَاكُ قْ لَ دْ خَ قَ لَ واْ  وَ دُ جَ مَ فَسَ آلدَ
ينَ  دِ اجِ نَ السَّ ن مِّ ْ يَكُ لِيسَ ملَ تُـكَ  إِالَّ إِبْ رْ دَ إِذْ أَمَ ـجُ ـكَ أَالَّ تَسْ نَعَ ا مَ الَ مَ دَ  ﴿: وقولـه تعـاىل  . )٢(﴾...  قَ ـجَ فَسَ

ينَ  دِ اجِ عَ السَّ ونَ مَ كُ لِيسَ أَبَى أَن يَ ونَ إِالَّ إِبْ َعُ مْ أَمجْ هُ لُّ ةُ كُ ا  املَْآلئِكَ الَ يَ ينَ قَ دِ ـاجِ ـعَ السَّ ونَ مَ ا لَكَ أَالَّ تَكُ لِيسُ مَ إِبْ
﴾)٣(   .  

املالئكة بالسجود بادروا إىل فعله , وامتنع إبليس عنه , فوبخـه اهللا  أنّ اهللا تعاىل ملا أمر: وجه الداللة       
كَ  ﴿: تعاىل وذمه عىل ذلك , إذ أنّ قوله تعاىل  نَعَ ا مَ ا لَكَ  ﴿: , وقوله  ﴾ مَ م اسـتنكار يقصـد بـه استفها ﴾ مَ

الذمّ والتوبيخ , ألن اهللا تعاىل عامل بالسبب الذي من أجله ترك أبليس السـجود آلدم , فـاهللا تعـاىل ال ختفـى 
, فدل ذلك عل أنّ مقتىض األمر للوجوب , إذ لو مل يكـن  اً عليه خافية , فال يمكن أن يكون االستفهام طلبي

 .تركه فعل األمر  ملا استحق إبليس الذمّ والتوبيخ عىلكذلك 
ونَ  ﴿: قوله تعاىل :  الدليل الثالث       عُ كَ رْ وا الَ يَ عُ كَ ُمُ ارْ ا قِيلَ هلَ إِذَ  .    )٤(﴾وَ
ـوا : وجه الداللة        لـرتكهم  أنّ اهللا تعاىل ذمهم عىل تركهم فعل ما أمروا به , وهذا يدل عـل أهنـم ذمّ

 .الواجب , وعليه فاألمر املطلق يقتيض الوجوب 
مُ  ﴿: قوله تعاىل  :الدليل الرابع        ـُ ـونَ هلَ كُ ـراً أَن يَ هُ أَمْ ـولُ سُ رَ ـ اهللاَُّ وَ ا قَىضَ نَةٍ إِذَ مِ ؤْ الَ مُ نٍ وَ مِ انَ ملُِؤْ ا كَ مَ وَ

بِيناً  الً مُّ الَ لَّ ضَ دْ ضَ قَ هُ فَ ولَ سُ رَ عْصِ اهللاََّ وَ مَن يَ مْ وَ هِ رِ نْ أَمْ ةُ مِ َ ريَ ِ  .  )٥(﴾اخلْ

                                                 
 . ٦٣: سورة النور   )(١

 . ١٢و  ١١: سورة األعراف   (٢)
 . ٣١و  ٣٠: سورة احلجر   (٣)
 . ٤٨: سورة املرسالت   (٤)
 . ٣٦: سورة األحزاب   (٥)



 

اهللا تعاىل نفى عن املؤمنني اخلرية إذا ورد األمر , وهذا هو معنى الوجوب واإللزام أنّ : وجه الداللة       
  . األمر عصينا وضالال , وهذا يؤكد الوجوب  ل, بل سمى عدم امتثا

مْ ثُ  ﴿: قوله تعاىل  :الدليل اخلامس        يْنَهُ رَ بَ جَ وكَ فِيامَ شَ مُ َكِّ تَّىَ حيُ نُونَ حَ مِ ؤْ بِّكَ الَ يُ رَ واْ يفِ فَالَ وَ ِـدُ مَّ الَ جيَ
لِيامً  واْ تَسْ لِّمُ سَ يُ يْتَ وَ َّا قَضَ جاً ممِّ رَ مْ حَ هِ سِ  . ) ١(﴾أَنفُ

وعدم الرتدد يف قبوله , والقضاء هو   ملسو هيلع هللا ىلصأنّ اهللا تعاىل أوجب التسليم ملا قىض به النبي : وجه الداللة       
 .األمر , ألنّ كلّ ما أمر به الرشع فقد قىض به 

 . )٢())وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (( ...  : ملسو هيلع هللا ىلصقوله  :ادس الدليل الس      
ال بدّ من إتيانه قدر املستطاع , ومل خيري يف إتيانـه  بنيّ أنه إذا أمر أمراً فإنه  ملسو هيلع هللا ىلصأنّ النبي : وجه الداللة       

  . بل ألزم , فدلّ هذا عىل أنّ األمر املطلق للوجوب 
 . )٣())لوال أنّ أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك مع كلّ صالة ((  : ملسو هيلع هللا ىلصقوله  :الدليل السابع       
مـن األمـر  ملسو هيلع هللا ىلص, ومل يمنعـه  ندب أمته إىل السواك , والندب غـري شـاق  ملسو هيلع هللا ىلصأنّ النبي : وجه الداللة       

م  ه لو أمر به لوجب , ولو وجب لشق عليهم تركه ألنه يف تركه اإلثبالسواك إال خمافة أن يشقّ عىل أمته , ألن
 .فدل هذا عىل أنّ األمر يقتيض الوجوب  ,

غِيث , كأين : ((  −ريض اهللا عنهام  –عن ابن عباس  :الدليل الثامن        أنّ زوج بريرة كان عبداً يقال له مُ
يا عبـاس أال تعجـب مـن : لعباس  ملسو هيلع هللا ىلصأنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل عىل حليته , فقال النبي 

يـا رسـول اهللا تـأمرين ? : لو راجعتِهِ , فقالت :   ملسو هيلع هللا ىلصفقال النبي . بغض بريرة مغيثاً  حبّ مغيث بريرة , ومن
 .   )٤())ال حاجة يل فيه : إنام أنا أشفع , فقالت : قال 

                                                 
 . ٦٥: سورة النساء   (١)
 ) .١٣٣٧(, ومسلم نحوه برقم ) ٧٢٨٨(أخرجه البخاري برقم   (٢)
 ) .٢٥٢(, ومسلم برقم ) ٨٨٧(أخرجه البخاري برقم  ) (٣

 ) .٢٥٨٣(أخرجه البخاري برقم   (٤)



 

وإنام  يشفع فقط , ألنه لو كان أمـراً  بالرجوع ملغيث لربيرة أنه ال يأمرها ملسو هيلع هللا ىلصالنبي بني  :وجه الداللة       
, وهلذا ملا كان املتبادر إىل ذهنها أنّ األصل يف األمر الوجوب , بـادرة بالسـؤال لوقـوع لوجب عليها امتثاله 

  .عن أمره هلا , فدل هذا عىل أنّ األصل يف األمر الوجوب  ملسو هيلع هللا ىلصالشك يف نفسها أنه طلب شفاعة , فسألته 
النخـل يقولـون املدينـة وهـم يـأبّرون  ملسو هيلع هللا ىلصقدم النبـي : (( عن رافع بن خديج قال : الدليل التاسع        

لعلكـم لـو مل تفعلـوا كـان خـرياً , فرتكـوه : نصنعه , قـال  كنا: تصنعون , قالواما : يلقحون النخل , فقال 
إنام أنا برش إذا أمرتكم بيشء من دينكم فخذوا به , وإذا : فذكروا ذلك له , فقال : فنفضت أو فنقصت , قال 

 . )١())أمرتكم بيشء من رأي فإنام أنا برش 
يف هذا احلديث أنه إذا أمر بأمر متعلق بالرشع وجب اتباعه , وإذا أمر   ملسو هيلع هللا ىلصأخرب النبي : وجه الداللة       

  . يف اتباعه , فدل هذا عىل أن األمر املطلق يفيد الوجوب بأمر متعلق بالدنيا فخريّ 
مـن  ملسو هيلع هللا ىلص  ورسولهعىل امتثال أوامر اهللا تعاىل –رضوان اهللا عليهم  –إمجاع الصحابة : الدليل العارش       

عن األمر هل هو للوجوب أو ال , فكانوا حيملون مجيع أوامـر الرشـع  ملسو هيلع هللا ىلصغري تردد , ومن غري سؤال النبي 
 .عىل الوجوب إال إذا دلت قرينة عىل عدم وجوبه , ومل ينكر أحدهم ذلك , فكان إمجاعاً 

ل أنّ أهل اللغة يعقبون املعصية متنع من اإلخالل بالفعل , بدلي) افعل ( لفظة  :الدليل احلادي عرش       
نِ  ﴿: قال تعاىل . أمرتك فعصيتني , وقلت لك افعل فعصيتني : فيقولون ) الفاء(عىل األمر بحرف  تَّـبِعَ أَالَّ تَ

ي  رِ يْتَ أَمْ صَ فجاء لفظ املعصية عقب األمر غري املمتثل بلفظ الفاء التي هي للتعقيب , واملعصـية .  )٢(﴾أَفَعَ
فدل هذا عىل أنّ املعصية إنام لزمت املأمور ألجل إخالله بام أمـر بـه , وهـذا يـدل عـىل أنّ توجب العقوبة , 

 .  األمر للوجوب وإال مل يعد خمالفه عاصياً 
أهل اللغة يرون أنّ األمر املطلق للوجوب , ألن السـيد لـو أمـر عبـده فخالفـه  :الدليل الثاين عرش       

ن عندهم لومه وعقابه , والواجب  سُ  .هو ما يستحق تاركه العقاب كام مر يف حكمه حَ
 : قول القائل افعل ال خيلو من أربعة أمور , وهي  :الدليل الثالث عرش      

 .أن يقتيض املنع من الفعل  −١
                                                 

 ) .٢٣٦٢(أخرجه مسلم برقم   (١)
 . ٩٣: سورة طه   (٢)



 

 .أن يقتيض التوقف  −٢
 .أن يقتيض التخيري بني الفعل وعدمه  −٣
 .أن يقتيض الفعل من غري ختيري , وهو الوجوب  −٤

 .  ال تفعل , وهو نقيض فائدة اللفظ ) : افعل ( , ألنه ال يكون معنى أما األول فباطل       
 .حث عىل الفعل , فهو نقيض التوقف , وعدم الفعل ) افعل : ( كذلك , ألن قوله  والثاين باطل      
 .والثالث باطل كذلك , ألن ال يوجد يف اللفظ ذكر للتخيري , وإنام اللفظ متعلق بالفعل دون تركه       
 . )١(يقتيض الفعل من غري ختيري , وهو الوجوب) افعل ( فلم يبق إال الرابع وهو أن       

  :املعاين التي يرصف إليها األمر : املطلب الثالث       
الوجوب كام سبق , لكن قد يرد األمر ملعان ) افعل ( أنّ األصل يف األمر  –رمحني اهللا وإياك  –اعلم       

  : رينة رصفته من الوجوب إىل املعنى اآلخر , وهذه املعاين هي أخر غري الوجوب لوجود ق
: ((  ملسو هيلع هللا ىلصفقولـه  , )٢(... ))ملن شـاء : صلوا قبل املغرب , قال يف الثالثة : ((  ملسو هيلع هللا ىلصكقوله  الندب , −١

 .رصفه إىل الندب )) ملن شاء (( : ال أنّ قوله إللوجوب  ظاهره األمر فيه )) صلوا قبل املغرب 
وا  ﴿: اىل كقوله تع اإلرشاد , −٢ ـدُّ مْ فَشُ ـوهُ نتُمُ ا أَثْخَ تَّى إِذَ ابِ حَ قَ بَ الرِّ ْ وا فَرضَ رُ فَ ينَ كَ ذِ يتُمُ الَّ قِ إِذا لَ فَ

اقَ  ثَ وَ اقَ  ﴿: , فقوله تعاىل  )٣(﴾الْ ثَ وَ وا الْ دُّ يف  إذا وقـع الـذباب: ((  ملسو هيلع هللا ىلصوقوله .  )٤(أمر إرشاد ﴾فَشُ

                                                 
, املحصـول ) ٢/٦٠٤(, روضـة النـاظر ) ٥/٢٢٠٢(, التحبري رشح التحرير ) ٣/٣٩( ح الكوكب املنري رش :ينظر   (١)

, رشح ) ٣٤٢(, مـذكرة الشـنقيطي ص ) ١٧٣(, إرشـاد الفحـول ص ) ١٣/٣٤٨(, فتح الباري البـن حجـر ) ٢/٤٤(
) ١/٤٠٥(فواتح الرمحوت  ,) ٢/٣٢(, الفائق ) ١/١٤٥(, التمهيد ) ٢/٣٤٧(, رشح خمترص الروضة ) ١/١٧١(اللمع 

, املهـذب يف علـم ) ١/٨٣(, املسـودة ) ١/٢٢٤(, العـدة ) ٢/١٤٤(, اإلحكـام لآلمـدي ) ١/١٥(, أصول الرسخيس 
 ) .٥/٢٢٥(, إحتاف ذوي البائر ) ٣/١٣٣٤(أصول الفقه 

 ) .٩٨٤(, ومسلم برقم ) ١٤٣٢(برقم  يأخرجه البخار  (٢)
 . ٤: سورة حممد   (٣)
 ) .٢٨/٤٤(ري الكبري ينظر التفس  (٤)



 

 ملسو هيلع هللا ىلص, فقوله  )١())إناء أحدكم فليغمسه كلّه ثم ليطرحه , فإنّ يف إحد جناحيه داء ويف اآلخر شفاء 
 . )٢()أمر إرشاد ملقابلة الداء بالدواء : ( قال عنه احلافظ ابن حجر  ))فليغمسه كلّه ((  :

مصـلحة اآلخـرة , والفرق بني الندب واإلرشاد أن اإلرشاد يرجع ملصلحة يف الـدنيا ظـاهره عـىل       
بخالف الندب فإن مصالح اآلخرة ظاهرة , والصحيح أنّ اإلرشـاد فيـه الثـواب إن نـو بفعلـه االمتثـال 

 .واالحتساب 
وكانـت يـدي  ملسو هيلع هللا ىلصيف حجـر رسـول اهللا كنـت غالمـاً : (( عن عمر بن أيب سلمة قال  التأديب , −٣

فـام . لّ بيمينك , وكلّ مما يليـك يا غالم , سم اهللا , وك:  ملسو هيلع هللا ىلصتطيش يف الصحفة , فقال يل رسول اهللا 
للغالم أمر تأديب ألن الغالم غري مكلـف فـال  ملسو هيلع هللا ىلصفاألمر من النبي .  )٣())زالت تلك طعمتي بعد 

يكون يف حقه واجباً , ولغري الغالم للوجوب , فألمر بالتسمية واألكـل بـاليمني واألكـل ممـا يليـه 
 .عىل ذلك األخر لورود األدلة للوجوب 

أنّ بينهام عمومـاً وخصوصـاً , فالتأديـب خـاص بإصـالح األخـالق  بني الندب والتأديبوالفرق       
وحتسينها , وهو أعم ألنه يكون من املكلف وغريه , أما الندب فهو خاص باملكلفني , وأعـم مـن أن يكـون 

 .خمتصاً بإصالح األخالق وغريها 
طَا...  ﴿: كقوله تعاىل  اإلباحة , −٤ تُمْ فَاصْ لْ لَ ا حَ إِذَ واْ وَ واْ  ﴿: , فقوله تعـاىل  )٤(﴾ ... دُ ـطَادُ  ﴾ فَاصْ

 األصل فيه انه للوجوب لكنه هنا لإلباحة ألنه أمر جاء بعد هني , واألمر بعد النهي يرجع إىل ماأمر 
 .والصيد قبل اإلحرام كان مباحاً , فاألمر به بعده يرجع إىل اإلباحة  كان عليه قبل النهي ,

نِنيَ  ﴿: كقوله تعاىل  ,اإلكرام  −٥ الَمٍ آمِ ا بِسَ لُوهَ خُ ـا ﴿ :, فقوله تعاىل  )٥(﴾ادْ لُوهَ خُ أمـر وهـو  ﴾ ادْ
نِنيَ  ﴿: لإلكرام لقرينة قوله تعاىل  الَمٍ آمِ                                                                     .فإهنا تدل عىل اإلكرام  ﴾بِسَ

                                                 
 ) .٥٤٤٥(أخرجه البخاري برقم   (١)
 ) .١٠/٢٦١(فتح الباري   (٢)
 .متفق عليه   (٣)
 .٢: سورة املائدة   (٤)
 . ٤٦: سورة احلجر   (٥)



 

يمُ  ﴿: كقوله تعاىل  اإلهانة , −٦ رِ كَ يزُ الْ زِ عَ قْ إِنَّكَ أَنتَ الْ أن يؤتى بلفـظ ظـاهره : , وضابطه  )١(﴾ذُ
 .اخلري والكرامة واملراد ضده , وبعضهم يسميه التهكم 

ينَ  ﴿: ومثل له بعض أهل العلم بقولـه تعـاىل  السخرية ,  −٧ ـذِ ـتُمُ الَّ لِمْ ـدْ عَ قَ لَ مْ يفِ  وَ ـنكُ واْ مِ تَـدَ اعْ
ئِنيَ  اسِ ةً خَ دَ واْ قِرَ ونُ ُمْ كُ نَا هلَ لْ قُ بْتِ فَ , واملراد باألمر هنا السخرية باملخاطـب , وسـامه بعـض  )٢(﴾السَّ

 ﴿: وكل هذا يف نظر , ألنّ السخرية يراد هبا اهلزء , قال تعاىل حاكيا عن نوح أهل العلم بالتسخري , 
الَ ...  واْ  قَ رُ خَ ونَ  إِن تَسْ رُ ـخَ امَ تَسْ مْ كَ نكُ رُ مِ خَ ا نَسْ إِنَّ نَّا فَ , وأمـا التسـخري فهـو نعمـة وإكـرام ,  )٣(﴾مِ

ارَ ...  ﴿:  كقوله تعاىل  النَّهَ يْلَ وَ مُ اللَّ كُ رَ لَ خَّ سَ ونُـواْ  ﴿:  قوله تعاىل  آخرون وعدّ ,  )٤(﴾وَ ُمْ كُ نَا هلَ لْ قُ فَ
ئِنيَ  اسِ ةً خَ دَ هـو الـراجح هـذا ال يكون إال من اهللا تعاىل وحده , وهذا  من أمثلة التكوين إذ أنّ  ﴾قِرَ

ال جمـرد السـخرية هبـم إلظهـار قـردة أهنم مسـخوا إىل   −واهللا أعلم  –ألن الظاهر من سياق اآلية 
هُ  ﴿: عجزهم , يدل عىل ذلك قوله تعاىل  نـَ عَ ـن لَّ نـدَ اهللاِّ مَ ـةً عِ ثُوبَ كَ مَ لـِ ٍّ مِّن ذَ م بِرشَ بِّئُكُ نَ لْ أُ لْ هَ اهللاُّ  قُ

يرَ  َنَازِ اخلْ ةَ وَ دَ رَ قِ مُ الْ نْهُ لَ مِ عَ جَ يْهِ وَ لَ بَ عَ ضِ غَ  .  )٦()٥(﴾... وَ
يداً  ﴿:  كقوله تعاىل التعجيز , −٨ دِ ةً أَوْ حَ ارَ جَ واْ حِ ونُ وا  ...﴿: , وقوله تعاىل  )٧(﴾قُل كُ ؤُ رَ ـادْ ـلْ فَ قُ

ادِقِنيَ  نتُمْ صَ تَ إِن كُ مُ املَْوْ كُ سِ نْ أَنفُ ـادِقِنيَ  ﴿: تعاىل , وقوله  )٨(﴾عَ انُوا صَ ثْلِهِ إِن كَ يثٍ مِّ دِ يَأْتُوا بِحَ لْ فَ
 ., وأمر التعجيز إنام يكون فيام ال قدرة للعبد عليه  )٩(﴾

                                                 
 . ٤٧: سورة الدخان   )١(

 . ٦٥: سورة البقرة   (٢)
 . ٣٨: سورة هود   (٣)
 . ٣٣: سورة إبراهيم   (٤)
 . ٦٠ :سورة املائدة   (٥)
 ) .١/٢٤٢(تفسري ابن كثري : ينظر   (٦)
 . ٥٠: سورة اإلرساء   (٧)
 . ١٦٨: سورة آل عمران   (٨)
 . ٣٤: سورة الطور   (٩)



 

ـىلَ ...  ﴿ :كقوله تعاىل  الدعاء , −٩ ا عَ ـنَ ْ نَا وانرصُ امَ ـدَ بِّتْ أَقْ ثَ ا وَ نَ رِ نَا يفِ أَمْ افَ َ إِرسْ نَا وَ نُوبَ نَا ذُ رْ لَ فِ نَا اغْ ربَّ
ينَ الْ  افِرِ كَ مِ الْ وْ ِنيَ  ﴿: , وقوله تعاىل  )١(﴾قَ امحِ ُ الرَّ ريْ أَنتَ خَ مْ وَ حَ ارْ رْ وَ فِ بِّ اغْ قُل رَّ , وهو مـن  )٢(﴾وَ

 .من األدنى إىل األعىل 
نـتُمْ  ﴿: كقوله تعاىل  التسوية , − ١٠ ـا كُ نَ مَ وْ ـزَ ْ ـامَ جتُ مْ إِنَّ يْكُ لَ اء عَ وَ وا سَ ُ ربِ وا أَوْ الَ تَصْ ُ ربِ ا فَاصْ هَ لَوْ  اصْ

لُونَ  مَ عْ وا  ﴿: فقوله تعاىل ,  )٣(﴾تَ ُ ربِ وا أَوْ الَ تَصْ ُ ربِ املراد به أن هـذه التصـلية علـيكم سـواء  ﴾فَاصْ
مْ  ﴿: صربتم أو ال , فاحللتان سواء , فيكون قوله تعاىل   يْكُ لَ اء عَ وَ مجلة مبينة ومؤكدة ومبالغة يف  ﴾سَ

إين رجـل يا رسـول اهللا : قلت : (( عنه قال  احلرسة , ومن التسوية أيضا حديث أيب هريرة ريض اهللا
فقـال ... , وال أجد ما أتزوج بـه النسـاء , فسـكت عنـي ,  )٤(شاب , وأنا أخاف عىل نفيس العنت

:  ملسو هيلع هللا ىلص, فقولـه   )٥())يا أبا هريرة جـفّ القلـم بـام أنـت الق فـاختص عـىل ذلـك أو ذر:  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
يعني سوء عليك فعلت ذلك أو مل تفعـل فإنـك األمر فيه أمر تسوية , )) فاختص عىل ذلك أو ذر ((

 . )٦(مالقي ما كتب عليك
بـا أمتنـى أن يكـون أ : , يعنـي )٧())كن أبـا خيثمـة : (( وهو يف تبوك  ملسو هيلع هللا ىلصومنه قوله  التمني , − ١١

 .خيثمة 
مْ ...   ﴿: كقوله تعاىل  االمتنان , − ١٢ نَاكُ قْ زَ ا رَ يِّبَاتِ مَ ن طَ واْ مِ لُ ام , وبعضهم يسميه اإلنع )٨(﴾ ... كُ
    .ام اإلنع

                                                 
 . ١٤٧: سورة آل عمران   (١)
 . ١١٨: سورة املؤمنون   (٢)

 . ١٦: سورة الطور   (٣)
 .ر الشاق , واملكروه الزنا , ويطلق عىل اإلثم , والفجور , وألم: املراد به هنا   (٤)
أن ملسو هيلع هللا ىلص , وفيه أنّ أبا هريرة ريض اهللا عنه طلب من النبي ) ٣٢١٥(, والنسائي برقم ) ٥٠٧٦(أخرجه البخاري برقم   (٥)

 .يرخص له يف االختصاء 
 ., وحمل بسط ذلك يف كتب العقيدة  عىل اعتقادهم الباطل وليس يف احلديث دليل للجربية مطلقا  (٦)
 .واللفظ له ) ٢٧٦٩(, ومسلم برقم ) ٤٤١٨(ري برقم أخرجه البخا  (٧)
 . ٥٧: سورة البقرة   (٨)



 

والفرق بني االمتنان واإلباحة أن اإلباحة جمرد إذن , أما االمتنان ال بد فيه من اقرتان حاجـة اخللـق       
 . لذلك , وعدم قدرهتم عليه 

ونُ  ﴿: , كقوله تعاىل التكوين  − ١٣ يَكُ ن فَ هُ كُ ولَ لَ اهُ أَن نَّقُ نَ دْ ا أَرَ ءٍ إِذَ ْ نَا لِيشَ لُ وْ امَ قَ هكذا سـامه , )١(﴾إِنَّ
لزركيش , والربماوي , وغريمها , وسامه الغـزايل , واآلمـدي , وغريمهـا , بكـامل القـدرة , وسـامه ا

 .وسبق بيانه يف السخرية  القفال , وأبو املعايل اجلويني , وأبو إسحاق الشريازي التسخري ,
ُمُ ا ﴿: كقوله تعاىل  قرب املنزلة ,  − ١٤ اهلُ نـَ تُمْ الَ يَ ـمْ ينَ أَقْسَ ـذِ الء الَّ ـؤُ ةَ الَ أَهَ َنـَّ لُـواْ اجلْ خُ َـةٍ ادْ محْ هللاُّ بِرَ

نُونَ  زَ ْ الَ أَنتُمْ حتَ مْ وَ يْكُ لَ فٌ عَ وْ  . )٢(﴾خَ
ـةَ  ﴿: , كقوله تعاىل  التحذير واإلخبار عام يؤول األمر إليه − ١٥ ـمْ ثَالَثَ كُ ارِ واْ يفِ دَ َتَّعُ الَ متَ قَ ا فَ وهَ رُ قَ عَ فَ

وبٍ  ذُ كْ ُ مَ ريْ دٌ غَ عْ لِكَ وَ امٍ ذَ يَّ  .  )٣(﴾أَ
ـبُونَ  ﴿: خلرب , كقوله تعاىل ا − ١٦ سِ كْ واْ يَ ـانُ امَ كَ اء بـِ زَ ثِرياً جَ واْ كَ يَبْكُ لْ لِيالً وَ واْ قَ كُ حَ يَضْ لْ : , أي  )٤(﴾فَ

وسيبكون كثرياً , وجيء هبام عىل لفظ األمـر للداللـة عـىل أنـه أمـر حمتـوم ال   فسيضحكون قليالً ,
اس من كالم النبـوة إذا مل تسـتحي فاصـنع مـا إنّ مما أدرك الن: ((  ملسو هيلع هللا ىلصيكون غريه , ومنه قول النبي 

 . )٦(, يعني فإنه سيصنع ما يشاء لعدم حيائه )٥())شئت 

                                                 
 . ٤٠: سورة النحل   (١)
 . ٤٩: سورة األعراف   (٢)
 . ٦٥: سورة هود   (٣)

 . ٨٢: سورة التوبة   )٤(
 ) .٣٤٨٣(اري برقم خأخرجه الب  (٥)
صنع ما شئت فإن اهللا سيجزيك , أو معناه انظر ما تريد أن إن األمر يف احلديث للتهديد , أي ا: وقال بعض أهل العلم   (٦)

أن تفعله فإن كان مما ال يستحي منه فافعله , وإن كان مما يستحي منه فدعه أ و املعنى إذا مل تستحي من اهللا من يشء جيـب أن 
له , أي ملا مل جيز صنع مجيـع مـا ال تستحي منه من أمر الدين فافعله وال تبال باخللق , أو املراد احلث عىل احلياء والتنويه بفض

 ) . ٦/٦٠٥(فتح الباري : ينظر . شئت مل جيز ترك االستحياء 



 

ثَالَ  ﴿ :كقوله تعاىل  التعجب , − ١٧ واْ لَكَ األَمْ بُ َ يْفَ رضَ رْ كَ , يعني تعجب من رضهبم   )١(﴾... انظُ
 .لك األمثال 

كُ  ﴿: كقوله تعاىل  التهديد , − ١٨ بِّ ن رَّ َقُّ مِ لِ احلْ قُ ـرْ وَ فُ يَكْ لْ اء فَ مَن شَ ن وَ مِ يُؤْ لْ اء فَ ن شَ ,  )٢(﴾ ... مْ فَمَ
هِ  ﴿: وقوله تعاىل  ونـِ ئْتُم مِّن دُ ا شِ وا مَ بُدُ اعْ امَ  ﴿ :وقولـه تعـاىل ,  )٣(﴾ ... فَ ـهُ بـِ ـئْتُمْ إِنَّ ـا شِ لُـوا مَ مَ اعْ

ريٌ  لُونَ بَصِ مَ عْ  .بالتوبيخ  بالتقريع , وآخرون, وسامه بعضهم بالوعيد , وبعضهم سامه  )٤(﴾تَ
ونَ  ﴿: كقوله تعاىل  اإلنذار , − ١٩ لَمُ عْ فَ يَ وْ لُ فَسَ مُ األَمَ هِ لْهِ يُ واْ وَ تَّعُ تَمَ يَ واْ وَ لُ أْكُ مْ يَ هُ رْ  . )٥(﴾ذَ

 :والفرق بني التهديد واإلنذار فيام يأيت      
 .أنّ التهديد عرفاً أبلغ يف الوعيد والغضب من اإلنذار  )١
لبطالن والتحريم , أما اإلنـذار فقـد يكـون كـذلك وقـد ال أنّ الفعل املهدد عليه يكون ظاهر ا )٢

 .يكون 
أن التهديد قد يكون مقرونا بالوعيد , وقد ال يكون كذلك , بخالف اإلنذار فإنه يكون مقرونـا  )٣

 .بالوعيد دائام 
 .أعطني الكتاب : كقول الرجل لقرينه أو نظريه  االلتامس , − ٢٠
رْ  ... ﴿ :كقوله تعاىل حاكينا عن إبراهيم  املشورة , − ٢١ ـانظُ ـكَ فَ بَحُ امِ أَينِّ أَذْ  يفِ املَْنـَ يَّ إِينِّ أَرَ نـَ ا بُ يَ

  ا تَرَ اذَ  ﴿: , فقوله تعاىل   )٦(﴾ ...مَ ا تَرَ اذَ رْ مَ انظُ  .هو أمر مشورة  ﴾ فَ
ربّ , − ٢٢ نَا... ﴿: كقوله تعاىل  التَّصَ عَ نْ إِنَّ اهللاَّ مَ زَ ْ  . )٧(﴾...  الَ حتَ

                                                 
 . ٤٨: سورة اإلرساء   (١)
 . ٢٩: سورة الكهف   (٢)
 . ١٥: سورة الزمر   (٣)
 . ٤٠: سورة فصلت   (٤)
 . ٣: سورة احلجر   (٥)
 . ١٠٢: سورة الصافات   (٦)
 . ٤٠: سورة التوبة   (٧)



 

ى ﴿: االحتقار , كقوله تعاىل  − ٢٣ وسَ ُم مُّ الَ هلَ ةُ قَ رَ حَ اء السَّ امَّ جَ لَ ونَ  فَ لْقُ ا أَنتُم مُّ واْ مَ قُ فـأمر ,  )١(﴾أَلْ
رٌ الحتقـارهم ,  موسى عليه السالم للسحرة بإلقاء ما معهم من احلبال والعيص يف مقابلة املعجزة أَمْ

 .وبيان كذهبم وضعفهم 
ك كرت ال باالعتقاد فقط , بالقول , أو الفعل , أو التقرير ,والفرق بني اإلهانة واالحتقار أنّ اإلهانة تكون     

احتقـره , وال : أما االحتقار فقد يكون بمجرد االعتقاد , فيقال يف مثل ذلك إجابة الداعي , أو نحو ذلك , 
 .أهانه : يقال 

نتُمْ صَ  ... ﴿: كقوله تعاىل  التكذيب , − ٢٤ ا إِن كُ لُوهَ اتْ اةِ فَ رَ واْ بِالتَّوْ أْتُ لْ فَ , وقوله تعاىل  )٢(﴾ادِقِنيَ قُ
ثْلِهِ ...  ﴿:  ةٍ مِّن مِّ ورَ واْ بِسُ أْتُ ونَ أَنَّ  ﴿: , وقوله سبحانه  )٣(﴾ ... فَ دُ ـهَ ينَ يَشْ ـذِ مُ الَّ اءكُ دَ ـهَ مَّ شُ لُ لْ هَ قُ

ا  ـذَ مَ هَ رَّ  . )٤(﴾... اهللاَّ حَ
مْ إِنَّ اهللاَّ ... ﴿: كقوله تعاىل  التحسري , − ٢٥ يْظِكُ واْ بِغَ وتُ لْ مُ ورِ  قُ ـدُ اتِ الصُّ ذَ لِيمٌ بـِ , وقولـه  )٥(﴾عَ

ونِ  ﴿: سبحانه  لِّمُ الَ تُكَ ا وَ وا فِيهَ ؤُ سَ الَ اخْ  . )٦(﴾قَ
يَا  ... ﴿ :كقوله تعاىل  التفويض , − ٢٦ نْ َيَاةَ الدُّ هِ احلْ ذِ يضِ هَ امَ تَقْ ا أَنتَ قَاضٍ إِنَّ اقْضِ مَ وسامه  , )٧(﴾فَ

 .وسامه بعضهم بالتسليم , وسامه آخرون بالتحكيم 
ونَ  ﴿: كقوله تعاىل  عتبار ,اال − ٢٧ نـُ مِ ؤْ مٍ يُ ـوْ قَ ـاتٍ لِّ ـمْ آليَ لِكُ هِ إِنَّ يفِ ذَ نْعِ يَ رَ وَ مَ ا أَثْ هِ إِذَ رِ مَ واْ إِىلِ ثَ انظُرُ
نيَ  ﴿ :, وقوله سبحانه   )٨(﴾ مِ رِ اقِبَةُ املُْجْ انَ عَ يْفَ كَ وا كَ انظُرُ ضِ فَ َرْ وا يفِ األْ ريُ لْ سِ  ,  )٩(﴾قُ

                                                 
 . ٨٠: سورة يونس   (١)
 .  ٩٣: سورة آل عمران   (٢)
 . ٢٣: سورة البقرة   (٣)
 . ١٥٠: سورة األنعام   (٤)
 . ١١٩: سورة آل عمران   (٥)
 . ١٠٨: سورة املؤمنون   (٦)
 . ٧٢: سورة طه   (٧)
 . ٩٩: سورة األنعام   (٨)
 . ٦٩: سورة النمل  (٩)



 

 . وبعضهم سامه تذكري النعم
,  )١())فكن عبد اهللا املقتول وال تكن عبد اهللا القاتل : ((  ملسو هيلع هللا ىلصكقوله ,  إرادة االمتثال ألمر آخر − ٢٨

 . )٢(, فاملقصود من األمر االستسالم , والكف عن الفتن
 هل هو واجب أو ال ?إال به  املطلق ما ال يتم الواجب: املبحث السادس         
أنّ هذه املسألة يعرب عنهـا األصـوليون يف كتـبهم بعـدة تعبـريات ,  –رمحني اهللا تعاىل وإياك  −اعلم       

 :وهي 
 ما ال يتم الواجب إال به هل هو واجب أوال ? − 
 .مقدمة الواجب  − 
 .الوسيلة  − 
 .وسيلة الواجب  − 
 ما ال يتم املر إال به فهل يكون مأموراً به أو ال ? − 

, فأقول  −رمحهم اهللا تعاىل  –بني أهل العلم قبل اخلوض يف هذه املسألة ال بدّ من حترير حمل اخلالف       
 : )٣(إنّ الذي يتوقف عليه الواجب قسامن: وباهللا التوفيق 

 .ما يتوقف عليه يف وجوبه  :القسم األول       
 .ما يوقف عليه يف وقوعه  :القسم الثاين       

                                                 
, ) ٧٢١٥(, وأبـو يعـىل يف مسـنده بـرقم ) ٢٢٤٩٩(و ) ٢١٠٦٥(و ) ٢١٠٦٤(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده بـرقم   (١)

 ., وغريهم , وهو حديث حسن لغريه ) ٣٦٢٩(رقم احلديث ) ٥/٥٩(والطرباين يف املعجم الكبري 
, ) ٢/٢٥(, الفـائق ) ٢/١٠٠(, نفائس األصول ) ٥/٢١٨٤(التحبري رشح التحرير  :تنظر مجيع املعاين التي سبقت   (٢)

) ٣/١٢٨(, املستصفى ) ١/٢١٧(, الربهان ) ٢/٥٩٧(, روضة الناظر ) ٢/٢١٩(, العدة ) ٣/١٧(وكب املنري رشح الك
, أصـول الرسخيسـ ) ٢/١٤٢(, اإلحكـام لآلمـدي ) ١/٤٠٤(, فـواتح الرمحـوت ) ١/٣٣٣(, الكايف رشح البـزدوي 

, ) ٣/٢٧٥(, البحـر املحـيط  )٢/٣٩(, املحصول ) ١/١٧١(, رشح اللمع ) ٢/٣٤٧(, رشح خمترص الروضة ) ١/١٤(
 ) .٣/١٣٢٩(, املهذب يف علم أصول الفقه ) ٥/١٩٦(إحتاف ذوي البصائر 

 .إليه كثري من األصوليني , وقسم آخرون تقسيام آخر , والتقسيم األول أدق وأوضح  ذهبهذا التقسيم   (٣)



 

مـا ال يـتم : صـوليني ما يتوقف عليه وجوب الواجب , وهو مـا يعـرف عنـد األ :القسم األول  أما      
 .الوجوب إال به فليس بواجب إمجاعاً , سواء كان سبباً أو رشطا أو انتفاء مانع 

بلوغ النصاب سبب يتوقف عليه وجوب الزكـاة , فـال جيـب عـىل املكلـف حتصـيل  :مثال السبب       
 .واجب حتى جتب عليه الزكاة , ألن ما ال يتم وجوب الزكاة إال به فليس ب –السبب  –النصاب 

االستطاعة سبب يتوقف عليه وجوب احلج , فال جيب عىل املكلف حتصيل االسـتطاعة  :مثال آخر       
 .من مال وغريه حتى جيب عليه احلج , ألنّ ما ال يتم وجوب احلج إال به فليس بواجب 

يتم وجوب وال  –ألنّ املسافر ال جيب عليه الصوم  −اإلقامة رشط يف وجوب الصوم  :مثال الرشط       
الصوم عىل املسافر إال باإلقامة , فال جيب عليه أن يقيم يف بلد ويرتك السفر حتى جيب عليه الصوم , ألنّ ما 

 .ال يتم الوجوب إال به فليس بواجب 
يْن مانع من وجوب الزكاة :مثال انتفاء املانع        , فال جيب نفيه حتى جتب الزكاة , ألن ما ال يتم  )١(الدَّ

  .إال به فليس بواجب الواجب 
 : ما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تقرر الوجوب , وهذا القسم يتنوع إىل نوعني  :القسم الثاين       
 .الواجب إال به غري مقدور للمكلف  أن يكون ما ال يتم :النوع األول       

عة للجمعة , فإنه ال قدرة عـىل تعني الكتابة عىل مقطوع اليدين , وتعني حضور اإلمام واجلام: مثاله        
قهر اإلمام واجلامعة عىل حضور املسجد , فذا النوع ال جيب باإلمجاع , ألنـه مـن بـاب التكليـف باملحـال , 

زه , وهو باطل قطعا لإلمجاع َوّ  . )٢(والتكليف باملحال حمال , إال عىل قول من جيُ
 .دوراً للمكلف أن يكون ما ال يتم الواجب إال به مق :النوع الثاين       
 :وهذا النوع له أربع حاالت       

                                                 
  . من النصابن سيأيت عىل املال الذي بلغ النصاب ويرجعه إىل أقل يْ إذا كان الدَّ   (١)

ومثـل هـذا : عـن التكليـف باملحـال ) ٨/٤٧٠(يف جمموع الفتاو  –رمحه اهللا تعاىل  –يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية   (٢)
التكليف مل يكن واقعا رشعا باتفاق طوائف املسلمني إال رشذمة قليلة من املتـأخرين ادعـوا وقـوع مثـل هـذا التكليـف يف 

 .الرشيعة 



 

: مقيداً بحصول املقدور عليه , وورد رصحياً , مثل أن يقول أن يكون إجياب الواجب: احلالة األوىل       
فهذا واجب مقيـد بحصـول السـبب أو الرشـط , . إن توضأت فصلّ : إن ملكت النصاب فزكّ , أو يقول 
السبب والرشط يف هذه احلالة ال جيـب بوجـوب الواجـب , بـل الواجـب  وحصل االتفاق عىل أن كال من

 .نفسه ال جيب إال بعد حصول السبب أو الرشط 
مـا ال : فهنا . صلّ وال أوجب عليك الوضوء : أن يرصح بعدم إجيابه , مثل أن يقول  :احلالة الثانية       

 . ر بعدم وجوبه يتم الواجب إال به ال جيب باالتفاق , ألجل الترصيح من اآلم
نظر عندي , ألن ترصيح الشارع   −أعني هذه احلالة  –وفيها هكذا قال غري واحد من األصوليني ,       

فالظـاهر أن احلالـة . ما ال يتم الواجب إال به : بعدم وجوهبا يدل عىل أن الواجب يتم بدوهنا , فكيف يقال 
 .واهللا أعلم . به  ما ال يتم الواجب إال: الثانية ال تدخل حتت مسألة 

فهنا مـا ال . صلّ وأوجب عليك الوضوء للصالة : أن يرصح بوجوبه , مثل أن يقول  :احلالة الثالثة       
 .يتم الواجب إال به واجب اتفاقاً , عمال بموجب الترصيح 

جب إال به ما ال يتم الوا: وهبذا يتبني لك أن متثيل كثري من األصوليني بالوضوء للصالة حتت قاعدة       
, فهو واجـب بـدون املختلف فيها غري صحيح , ألن الشارع رصح بوجوب الوضوء للصالة . فهو واجب 

   .هذه القاعدة , وحمل اخلالف كام سيأيت يف ما مل يرصح الشارع بإجيابه أو عدمه 
ل يأيت بلفظ مطلـق , أن ال يرصح الشارع بإجيابه وال عدم إجيابه , وال يقيده بيشء , ب :احلالة الرابعة       

وجوب صوم : وجوب غسل الوجه , هل يوجب غسل جزء من الرأس ليتحقق غسل الوجه ? ومثل : مثل 
 اليوم , هل يوجب صوم جزء من الليل ليتحقق من صوم اليوم ?

 هذا هو حمل اخلالف بني األصوليني ,وهو يف ما ال يتم الواجب املطلق إال به هل هو واجب أو ال ?      
يف هذه املسألة عىل مذاهب , والـراجح مـا ذهـب إليـه مجهـور  –رمحهم اهللا تعاىل  –اختلف العلامء       

 . )١(العلامء, وهو أن ما ال يتم الواجب املطلق إال به فهو واجب
 :ورجت هذا املذهب للدليلني اآلتيني       

                                                 
 .هب األخر لشدة ضعف تعليالهتم ذااملوأعرضت عن   (١)



 

ب , وما ال بدّ منـه يف الواجـب يكـون أن ما ال يتم الواجب إال به ال بدّ منه يف الواج :الدليل األول       
 .واجباً 

 : فعندنا مقدمتان       
 .أن ما ال يتم الواجب إال به ال بدّ من يف الواجب  :املقدمة األوىل       
 . أن ما ال بدّ منه يف الواجب يكون واجباً  :املقدمة الثانية       
 .واجب فإنه ال يكتمل ذلك اليشء الواجب إال به أن ما البدّ منه يف اليشء ال :دليل املقدمة األوىل       
 .الزم واجب , فام ال بدّ منه واجبمنه مكمل للواجب الزم له , والأن ما ال بدّ  :دليل املقدمة الثانية       
 .أن ما ال يتم الواجب املطلق إال به فهو واجب  :نتج من املقدمتني       
 . الوضوء من غسل جزء من الرأس حتى يتحقق غسل الوجه أنه البدّ يف :فاملقدمة األوىل مثال       
فإذا كان ال بدّ من غسل جزء من الرأس حتى يتحقق غسل الوجه , صار الذي ال بدّ  :املقدمة الثانية       

 .واجباً , ألنه البدّ منه   –وهو غسل جزء من الرأس   –منه يف الواجب 
وال جيد املاء إال يف البئر . ائتني بامء : , فإن السيد لو قال لعبده أن الواقع يشهد لذلك  :الدليل الثاين       

فيلزمه حينئذٍ إحضار الرشـاء والـدلو  , فإنه ال يمكن أن حيرض املاء لسيده إال بسحبه من البئر برشاء ودلو ,
مع القدرة عليـه ليسحب هبام املاء , وذلك ليفعل ما أمره به سيده إذا كان له طريق لفعله , ألنه ال جيوز تركه 

 .وإال استحق العقوبة من سيده 
 .فينتج من ذلك أن ما ال يتم الواجب املطلق إال به فهو واجب       
 :بعض املسائل الفقهية التي بنيت عىل هذه القاعد ة  :فائدة       
مـا  هبام معا , لقاعدةيُعلم أهيام املذكاة , فإنه جيب اجتناإذا اختلطت ميتة بمذكاة , ومل  :املسألة األوىل       

ال يتم الواجب املطلق إال به فهو واجب , ألن امليتة حمرمة بالنص فيجب اجتناهبـا , وال يمكـن اجتناهبـا إال 
وهـو تـرك امليتـة املحرمـة  –باجتناب التي اختلطت معها واشتبهت هبا وهي املذكاة , وما ال يتم الواجـب 

 . −يعني ترك اجلميع  –فهو واجب   –واملذكاة وهو تركهام مجيعا امليتة  –إال به  –بالنص 
من خفي عليه موضع النجاسة يف الثوب , وجب عليه غسـل الثـوب كلّـه , ألنـه ال  :املسألة الثانية       

يعلم موضع النجاسة يف الثوب , وال سبيل إىل العلـم بتـيقن طهـارة الثـوب إال بغسـله كلّـه , ومـا ال يـتم 



 

يعني غسل الثـوب  –فهو واجب  –وهو غسل الثوب كلّه –إال به  –صالة وهو طهارة الثوب لل –الواجب 
 . −كلّه 

إذا اختلط موتى املسلمني بموتى الكفار فإنه جيب غسل اجلميـع وتفيـنهم والصـالة  :املسألة الثالثة       
فهو  –يع وهو الصالة عىل اجلم –إال به  –وهو الصالة عىل موتى املسلمني  –يهم , ألن ماال يتم الواجب عل

   .)١( –يعني الصالة عىل اجلميع  –واجب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
, قواطـع األدلـة ص ) ٢/٥٧٥(, هنايـة الوصـول للهنـدي ) ١/٢٩٦(, البحر املحيط ) ١/٢٣١(املستصفى : ينظر   (١)

, املهــذب يف علــم أصــول الفقــه ) ٣٠٢(, معــامل أصــول الفقــه ص ) ٢/١٩٢(, املحصــول ) ٢/٤١٩(, العــدة ) ١٦٤(
, الرسـاج ) ١٤١(, احلكـم التكليفـي ص ) ١٦٥(, رشح غايـة السـول ص ) ١/٤٥٣(, إحتاف ذوي البصائر ) ١/٢٢٠(

, الربهـان ) ١/١٠٢(, املعتمـد ) ١/٣٠٧(, التحصيل من املحصـول ) ١/٨٩(, نزهة اخلاطر العاطر ) ١/١٦٧(الوهاج 
ذكرة املـ) ٢/٩٢٣(, التحبـري رشح التحريـر ) ١/٣٥٨(, رشح الكوكب املنري ) ١٨٨(, إرشاد الفحول ص ) ١/١٠٨٣(

, رشح الورقـات البـن ) ٦٣(, رشح الورقات للفوزان ص ) ١٩٦(, التحقيقات رشح الورقات ص) ٣٨(للشنقيطي ص 
 ) .١٢٢(, األنجم الزاهرات ص ) ١٢٢(, رشح الورقات للمحيل ص ) ١٤٤(الفركاح ص 



 

 الفصل الرابع
 املندوب

 :تعريف املندوب : املبحث األول       
 :الدعاء إىل الفعل , واحلثّ إليه , قال قُريط بن أنيف العنربي  :املندوب لغة       

ُم           هبُ نْدُ مُ حنيً يً  النائبات عىل ما قال برهاناً  يف               ال يسألون أخاهُ
 . )١(والنائبة املصيبة العظيمة      
 .ما أمر به الشارع ال عىل وجه اإللزام  :تعريف املندوب يف االصطالح       
 :رشح التعريف       
 إلخ...الذي أمر به  "الفعل"واملراد به  "الذي"موصولة بمعنى ) ما : ( قولنا       
ج به املحرم واملكروه ألهنام هنى عنهام الشارع , وكذلك خرج بـه املبـاح ألنـه ال خر) أمر : ( قولنا و      

 .أمر فيه 
  .خرج به ما كان األمر فيه من غري الشارع ) الشارع : ( قولنا و      
خرج به الواجب بأقسامه , ألن الواجب األمر فيه عىل وجه ) ال عىل وجه اإللزام : ( وقولنا       

 . )٢(اإللزام
 .يستحق تاركه العقاب ال  , ويثاب فاعله امتثاال :حكم املندوب       

 :رشحه            
خرج به املحرم واملكروه , ألن الشـارع حكـم بـالثواب يف تـركهام , وخـرج ) يثاب فاعله : ( قولنا       

 .أيضا املباح ألنه ال ثواب يف فعله 
وخرج به ما لو فعل الفعل من غري امثال كأن تكون عادة  أي ممتثال أمر الشارع ,) امتثاال : ( وقولنا       

 .فإنه ال يثاب 

                                                 
, ) ١٤/١٤٢(لغة , هتذيب ال) ٩/٣٥٣(, املحكم ) ١٤/٨٨(, لسان العرب ) ١٧٥(القاموس املحيط ص : ينظر   (١)

 ) .١/٢٢(الصحاح 
 , ) ١/٤٩٠(, إحتاف ذوي البصائر ) ١/١٨٩(, روضة الناظر ) ١/٢١٥(املستصفى  :ينظر   (٢)



 

 .أي أنّ تارك املندوب ال يعاقب )  يستحق تاركه العقابال و: ( وقولنا       
 :صيغ املندوب : املبحث الثاين       
 :للمندوب صيغتان يعرف هبام مها       

لـوال : ((  ملسو هيلع هللا ىلصجوب إىل االستحباب , كقولـه األمر الرصيح مع وجود القرينة الصارفة له من الو −١
 . )١())أن أشق عىل أمتي ألمرهتم بالسواك مع كلّ صالة 

صيام يوم عرفة أحتسـب عـىل اهللا أن يكفـر : ((  ملسو هيلع هللا ىلصكقوله  كلّ عبارة تدل عىل الرتغيب يف فعله , −٢
سـنة التـي السنة التي قبله , والسنة التي بعده , وصيام يوم عاشوراء أحتسب عـىل اهللا أن يكفـر ال

 . )٢())قبله 
  هل الندوب يلزم بالرشوع ? :املبحث الثالث       
 : قبل اخلوض يف هذه املسألة ال بد من حترير حمل اخلالف       
القابـل للتجزئـة كالصـدقة املتطـوع هبـا , وقـراءة  ندوباتفق األئمة األربعة وأتباعهم أن امل: أوالً       

رشوع فيه , فله قطعه أو فعل الـبعض وتـرك الـبعض , ألنّ وصـف العبـادة القرآن , واألذكار , ال يلزم بال
اه من النفل , حتى لو كان حرفاً واحداً من القرآن مـثالً , أو أخـرج نصـف الصـدق  يصدق عىل أي جزء أدّ

  .التي أراد أن يتطوع هبا كلها 
جَّ  ﴿: , لقولـه تعـاىل والعمرة يلزم بالرشوع فيه  وكذلك اتفقوا عىل أن نفل احلج  :ثانياً        ـَ واْ احلْ ـُّ أَمتِ وَ

ةَ هللاِِّ رَ مْ عُ الْ  . )٣(﴾ وَ
 : عىل مذهبني  بقية املندوباتيف  اختلف العلامءو   

وأن املكلف لو رشع فيه جاز له أن يرتكه متى شـاء ,  أن املندوب ال يلزم بالرشوع ,: املذهب األول       
د يف روايـة عنـه , والشـافعية , واحلنابلـة , ورجحـه مـن وهو مذهب اإلمـام أمحـ وال إثم عليه وال قضاء ,

                                                 
 ) .٢٥٢(, ومسلم برقم ) ٨٨٧(أخرجه البخاري برقم   (١)
 ) .١١٦٢(أخرجه مسلم برقم   (٢)
 . ١٩٦: سورة البقرة   (٣)



 

املحققني تاج الدين ابن السبكي , وأبو زرعة العراقي , والفتوحي احلنبيل ,وصـفي الـدين , وابـن قدامـة , 
 :والزركيش , والرازي , والنووي , واملرداوي ونقله عن أكثر العلامء , وهو الراجح لألدلة اآلتية 

 . )١())إن شاء صام وإن شاء أفطر  الصائم املتطوع أمري نفسه: ((  ملسو هيلع هللا ىلصقوله  : الدليل األول      
أباح للصائم املتطوع أن يقطع الصيام متى شاء بـدون إثـم وال قضـاء ,  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :وجه الداللة       

ملنـدوب ال وبني أنه أمري نفسه , وال فرق بني الصوم املندوب وبقية العبادات املندوبة ,  وهذا يدل عـىل أن ا
 .  يلزم بالرشوع فيه 

يا عائشـة , : ذات يوم  ملسو هيلع هللا ىلصقال يل رسول اهللا : (( قالت  –ريض اهللا عنها  –عن عائشة  :الدليل الثاين       
فأهـديت لنـا  ملسو هيلع هللا ىلصفخـرج : فإين صائم , قالـت : يا رسول , ما عندنا يشء , قال : هل عندكم يشء ? فقلت 

: يا رسول اهللا , أهديت لنا هدية وقد خبأت لك شـيئا , قـال : ت قل ملسو هيلع هللا ىلصفلام رجع رسول اهللا : هدية , قالت 
يْسٌ , قال : ما هو ? قلت  يف روايـة و )٢())قد كنـت أصـبحت صـائامً : هاتيه , فجئت به فأكل , ثم قال : حَ

إنام مثل صوم املتطوع مثل الرجل خيرج مـن مالـه الصـدقة , فـإن شـاء :  ملسو هيلع هللا ىلصثم قال رسول اهللا : ((  أخر
 . )٣())وإن شاء حبسها  أمضاها ,

قطع صومه املندوب ومل يتمه , ولو كان املندوب يلزم بالرشوع ملا قطعـه  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : وجه الداللة       
وتعليله يف الزيادة املذكورة تدل داللة واضحة عىل أن املندوب ال يلزم بالرشوع إذ أنه شبه صوم التطوع  ملسو هيلع هللا ىلص

ا وإن شاء حبسها , فدل هذا عىل  أنه ال فرق بني مجيع املندوبات بصدقة التطوع , فإن شاء استمر يف إخراجه
 . يف أهنا ال تلزم بالرشوع 

 : آثار الصحابة , منها  :الدليل الثالث       
                                                 

, واحلاكم يف املستدرك ) ٢٦٧٧٢(رقم احلديث ) ١٨/٣٥٧(وأمحد يف مسنده , ) ٧٢٨(أخرجه الرتمذي رقم احلديث  (١)
 ., وهو حديث صحيح ) ٨٣٤٩(رقم احلديث ) ٤/٤٥٩(, والبيهقي يف السنن الكرب ) ١٦٠٠(رقم احلديث ) ١/٦٠٥(

 ) .١١٥٤(أخرجه مسلم رقم احلديث   (٢)
, وقال يف ) ٢١٨٨(اين يف صحيح النسائي رقم احلديث , وحسنه األلب) ٢٣٢٢(أخرجه النسائي يف سننه رقم احلديث   (٣)

هذه الزيادة ثابة عندي , وال يعلها أن بعض الرواة أوقفها عىل جماهد , فـإن الـراوي قـد يرفـع ) : ( ٤/١٣٦(إراوء الغليل 
...) الثقة مقبولة زيادة : احلديث تارة ويوقفه أخر , فإذا صح السند بالرفع بدون شذوذ كام هنا فاحلكم له , ولذلك قالوا 

. 



 

أن ابن عباس كان ال ير بأسـاً أن يفطـر إنسـان يف التطـوع , ويرضـب : (( ما ثبت عن عطاء  −١
احتسب  , أو صىل ركعة ومل يصيل أخر بعـدها فلـه مـا طاف سبعاً , فقطع ومل يوفه فله ما : أمثاالً 

 .  )١())احتسب , أو يذهب بامل يتصدق به , فيتصدق ببعضه وأمسك بعضه 
كان ير أن املندوب ال يلزم بالرشوع , إذ أنـه  –اهللا عنهام  ريض –أن ابن عباس : وجه الداللة منه       

 . ذكر أكثر من عبادة مندوبة وجوز قطعها 
ما ترون يف يشء : خرج عىل أصحابه فقال  –ريض اهللا عنه  –أن عمر : (( د بن املسيب عن سعي −٢

صنعت اليوم , أصبحت صائم فمرت يب جارية فأعجبتني فأصبت منهـا ? فعظـم القـوم عليـه مـا 
أتيت حالالً , ويـوم مكـان يـوم , : ما تقول ? قال : ساكت , فقال  –ريض اهللا عنه  –صنع , وعيل 

 .  )٢())ريهم فتيا أنت خ: قال 
فلو كان املندوب يلزم بالرشوع )) أتيت حالالً  : ((قال له  –ريض اهللا عنه  –أن علياً : وجه الداللة       

ومن هو يف العلـم والفقـه , فوافـق رأي  –ريض اهللا عنه  –ألنكر عليه قطع الصوم , والفاعل هلذا هو عمر 
إنـام عـىل سـبيل النـدب , ألن األصـل )) يوم مكان يـوم : (( وأما قوله  –ريض اهللا عنهام  –عيل رأي عمر 

وألنكر عليه هذا الفعل وشدد عليـه يف )) أتيت حالالً : (( مندوب , وأيضاً لو كان القضاء واجباً مل يقل له 
 .القضاء 

دخل  , فاملكلف ملاأو الرتك  –وهو أوىل  −الفعل الندب من جهة أن املكلف خمري يف  :الدليل الرابع       
نقـض أصـل نيتـه , فإنـه فإذا وجب الندب بالرشـوع فيـه ب دخل بنية الندب ال الوجوب , ونداملفعل يف 

كيـف ينتقـل مـن األدنـى إىل  وانتقل إىل الوجوب وهذا ال يصح , وأيضـاً النـدب أضـعف مـن الوجـوب
 !?األعىل

قبـل الـدخول فيـه خمـري فيـه , آخر النفل من جنس أوله وال فرق بينهام , فكام أنه  :الدليل اخلامس       
بعد الرشوع فيه , وال فرق , فإذا تركه بعد الرشوع فيه فإنام ترك أداءه فال يلزمـه يشء ,  اً فكذلك يكون خمري

 . كام لو تركه قبل الرشوع فيه وكان يريد فعله 
                                                 

  .بسند صحيح ) ٧٧٩٧(رقم احلديث ) ٤/٢٠٨(عبد الرزاق يف مصنفه  أخرجه  (١)
 ) .٢/٦٦٤(ما صح من آثار الصحابة : وينظر . , وهو صحيح ) ٢/١٨١(أخرجه الدارقطني يف سننه )  (٢



 

وهـذا  وال يعاقـب عـىل تركـه ,النفل رشع عىل هذا الوصف وهو أنه غـري الزم  : الدليل السادس       
الوصف جيب أن يبقى كذلك بعد الرشوع فيه , و ال ينتقل إىل الوجوب , ألنه لو صار واجباً بعـد الرشـوع 

بقاء ما كان عىل مـا : فيه لكان الرشوع يف فعله مغرياً حلكمه , بينام الرشوع يف الفعل ال يغري شيئاً , واألصل 
ىل تغيريه إىل الوجوب , وإال لكان املندوب حقيقته والرشوع يف املندوب ال يقو ع كان حتى يرد ما يغريه ,

 .ومل يكن مندوبا إال قبل الرشوع فقط , وهذا ظاهر البطالن  الوجوب , وله أجره ,
لو كان املندوب يلزم بالرشوع فيه ألضيف قيد يف تعريفه يفيـد ذلـك , ولكـن كـل  :الدليل السابع       

 .ت أن املندوب ال عقاب فيه التعريفات األصولية مل ترش إىل ذلك بل أكد
كام أن املباح ال يلزم بالرشوع فيه , وال يصري واجبا بالتلبس به , كـذلك املنـدوب ,   :الدليل الثامن       

 .ألن كلّ واحد منهام جيوز تركه , والواجب ال جيوز تركه , فاجلمع بني الواجب وجواز تركه متناقض 
ملندوب ال يلزم بالرشوع , جواز ترك أركان وواجبـات املنـدوب إن ا: هل يلزم من القول : إشكال       

, والتكبـريات , لو أراد املكلف أن يصيل نافلة مـا , فهـل جيـوز لـه أن يـرتك الفاحتـة : ألهنا جزء منه , مثل 
جيوز تركه بعد الرشوع فيه , فام كـان جـزءاً  –وهو األصل  –ألن املندوب وغريها من الواجبات واألركان 

 وز تركه كذلك? منه جي
  :جوابه       
 : أن من رشع يف النافلة ال خيلو من حالني       
 . أن ينوي قطع النافلة بعد أن دخل فيها , وسبق بحث هذه احلال وبيان الراجح فيها :األوىل       
 جيـوز لـه االستمرار فيها وعدم قطعها , فال –مثالً  –أن ينوي بعد أن دخل يف صالة النافلة  :الثانية       

مع هذه النية أن يرتك أركاهنا وواجباهتا , ألن من العبث يف العبادة  وهو حمرم , بل قـد يكفـر إذا وصـل بـه 
وال شـك أن مـن فعـل ذلـك يكـون عبادتـه باطلـةً , فـال جيـوز . األمر إىل االستهتار واالستهزاء بالعبادة 

 . االستمرار يف الباطل , ألن االستمرار يف الباطل باطلٌ 
 . واهللا أعلم . بأن املندوب ال يلزم بالرشوع فيه جواز ترك أركانه وواجباته وعليه ال يلزم من القول       



 

أن املندوب يلزم بالرشوع فيه , فإذا رشع املكلف يف فعل املنـدوب فإنـه جيـب عليـه  :املذهب الثاين       
كثر احلنفية , وأكثـر املالكيـة عـىل تفصـيل يف امليض فيه واإلمتام , وهو رواية عن اإلمام أمحد , وهو مذهب أ

 :ذلك 
إن املكلف إذا رشع يف املندوب جيب عليه اإلمتام , فإذا أراد قطعه فإنـه ال خيلـو مـن : فاحلنفية قالوا       

 : حالني 
 . أن يقطعه بعذر فإنه يلزمه قضاء وال أثم عليه : األوىل       
 .يلزمه القضاء وعليه اإلثم أن يقطعه بغري عذر فإنه : الثانية       
 .وهذا يف مجيع املندوبات       
إن املكلف إذا رشع يف املندوب فيجب عليه اإلمتام , فإذا أراد قطعه فإنه ال خيلو : وأما املالكية فقالوا       

 :من حالني 
 .أن يقطعه لعذر فال قضاء عليه : األوىل       
 . ليه القضاء فقط وال إثم عليه أن يقطعه بغري عذر فإنه ع: الثانية       
 :وهذا عندهم يف سبعة من املندوبات وهي       

 .احلج املندوب  −١
 . كام سبقباالتفاق  ن األمرانوهذا, العمرة املندوبة  −٢   

 .طواف التطوع  −٣
 . الصالة املندوبة  −٤
 .يف مجاعة امتنع أن يفارق اإلمام  نفال فمن صىل: اإلئتامم  −٥
 .فمن اعتكف عرشة أيام وجب عليه إكامهلا إذا رشع فيها : اف االعتك −٦
 . صيام التطوع  −٧

 .عندهم قطعها إذا رشع فيها أما ما عدا ذلك من املندوبات فيجوز       
 .فإنه يقول بوجوب إمتام صوم التطوع ولزوم القضاء إن أفطر : أما الرواية عن اإلمام أمحد       
 .لزم إمتام الصالة دون الصوم ي: والرواية الثالثة       



 

 :واستدلوا بام يأيت       
مْ  ﴿: قوله تعاىل  :الدليل األول        كُ لَ امَ بْطِلُوا أَعْ الَ تُ أبطـال األعـامل إن اهللا هنـى عـن : فقـالوا . )١(﴾وَ

ب مطلقاً وهو يعم الواجب واملندوب والنهي املطلق يفيد التحريم فيكون األبطال حرام وترك احلرام واجـ
 . فيكون إمتام ما رشعنا فيه واجباً ولو نفالً 

 :وجياب عىل هذا بأجوبة منها       
أن اآليـة خاصـة يف أبطـال األعـامل  إذ زعمتمنسلم لكم أن النهي هنا للتحريم , لكن ليس كام  −١

ـ﴿: بدليل اآلية التي قبلها وهي قوله تعاىل  ,  بالردة ن سَ وا عَ دُّ صَ وا وَ رُ فَ ينَ كَ ذِ وا إِنَّ الَّ ـاقُّ شَ بِيلِ اهللاَِّ وَ
ُمْ  هلَ امَ بِطُ أَعْ يُحْ سَ يْئاً وَ وا اهللاََّ شَ ُّ  لَن يَرضُ ُمُ اهلُدَ َ هلَ بَنيَّ ا تَ دِ مَ عْ ن بَ ولَ مِ سُ  .  )٢(﴾الرَّ

بْطِلُـوا  ﴿: مـن احـتج عـىل املنـع بقولـه تعـاىل ( : قال ابن عبد الرب عند استدالهلم باآلية   −٢ الَ تُ وَ
مْ  كُ لَ امَ ال تبطلوهـا : فـاكثرهم قـالوا  :جاهل بأقوال العلامء فإهنم اختلفوا فيها عىل قـولني فإنه  ﴾أَعْ

قال اإلمـام ( , )  ال تبطلوها بالكبائر , وهم املعتزلة: بالرياء , وأخلصوها , وهم أهل السنة , وقيل 
اهللا ال  قاعدة أهل السنة مؤسسة عىل أن الكبائر ما دون الرشك ال حتبط حسـنة مكتوبـة , ألن: أمحد 

يامً  ﴿ يظلم مثقال ذرة ظـِ ـراً عَ هُ أَجْ نْ دُ ن لَّ تِ مِ ؤْ يُ ا وَ هَ فْ اعِ نَةً يُضَ سَ إِن تَكُ حَ ةٍ وَ رَّ الَ ذَ ثْقَ لِمُ مِ ظْ إِنَّ اهللاَّ الَ يَ
إنّ احلسنات يذهبن السيئات كام وعد به الكريم جل وعال , وقاعـدة املعتزلـة : , نعم يقولون  )٣(﴾

دة حتبط ما تقدمها من احلسنات ولـو كانـت مثـل زبـد البحـر, ألهنـم موضوعة عىل أن كبرية واح
 . )٤()يقطعون بخلود الفاسق يف النار , وسلب سمة اإليامن عنه 

 .وعليه فاآلية خاصة يف إبطال األعامل بالرياء كام هو مذهب أهل السنة       
تحـريم يف الفـرض ال نسلم لكم بأنّ النهي يف اآليـة للتحـريم يف الفـرض والنفـل , بـل هـو لل −٣

وللكراهة التنزهيية يف النفل , والصارف له من التحـريم إىل الكراهـة يف النفـل األحاديـث القوليـة 

                                                 
 . ٣٣: سورة حممد   )(١

 . ٣٢: سورة حممد   (٢)
 . ٤٠: سورة النساء   (٣)
 ) . ٣/٥٣٨(ه عنه ابن املنري املالكي يف كتابه اإلنصاف فيام تضمنه الكشاف من االعتزال مطبوع مع الكشاف نقل  (٤)



 

والفعلية السابقة الذكر يف جواز قطع النفـل , فاآليـة عامـة واألحاديـث خاصـة يف النفـل , وعنـد 
 .تعارض العموم مع التخصيص فإنه يقدم التخصيص مجعا بني األدلة 

كنت أنا وحفصـة صـائمتني , فعـرض لنـا : (( قالت  –ريض اهللا عنها  –عن عائشة  :الدليل الثاين       
 . )١()اقضيا يوماً آخر مكانه :  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهللا ... طعام اشتهيناه فأكلنا منه 

أمر عائشة وحفصة أن تقضيا يوما مكانه , فـدل هـذا عـىل أن املنـدوب  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي : وجه الداللة       
 .زم بالرشوع يل

 : اجلواب عىل هذا االستدالل من وجهني       
هذا خطـأ : قال النسائي عن وصله ( مرسل , فقد ضعفه احلفاظ اجلهابذة ,  أن احلديث ضعيف −١
مل أسمع من عـروة يف : وهو أصح ألن ابن جريج سأل الزهري فقال : وقال الرتمذي عن إرساله . 

: قـال احلـافظ ابـن حجـر . ت عل إرساله , وشذّ مـن وصـله اتفق الثقا: وقال اخلالل . هذا شيئا 
  . )٣(, وضعفه اإلمام النووي )٢()وتوارد احلفاظ عىل احلكم بضعف حديث عائشة هذا 

لألحاديث السـابقة  حيمل عىل الندب) اقضيا يوماً آخر مكانه : (  ملسو هيلع هللا ىلصعىل فرض ثبوته فإن قوله  −٢
 .يف أن املندوب ال يلزم بالرشوع 

أن املندوب يلزم بالرشوع قياسا عىل النفل املنذور , فكام أن النفل املنـذور صـار هللا  :الثالث الدليل       
تعاىل تسمية بمنزلة الوعد فكذلك النفل غري املنذور صار هللا تعاىل بمجـرد الفعـل , وهـو األداء فـال جيـوز 

 .قطعه 
  :جوابه       

نّ بحثنا يف املندوب املطلـق بخـالف النفـل ألإن هذا القياس قياس مع الفارق , وهو قياس فاسد , 
 املنذور أو الندب املنذور ,فإهنام قيدا بالنذر , وال عالقة بني املندوب الذي رشع فيه املكلف وبني النفل 

                                                 
, ) ٣٢٩١(رقم احلديث ) ٢/٢٤٧(, والبيهقي يف السنن الكرب ) ٧٣٥(أخرجه الرتمذي يف سننه رقم احلديث   (١)

 ) .٢٦٣١٠(واإلمام أمحد يف مسنده رقم احلديث 
 ) .٤/٢٥٠(الباري  فتح: ينظر   (٢)
 ) .٦/٤٤٩(املجموع   (٣)



 

 .املنذور مطلقا , فالناذر هو الذي أوجب عىل نفسه فعل النفل فلهذا صار واجبا 
وع قياسا عىل نفل احلج والعمرة إذ أن كال منهام يطلـق عليـه أن املندوب يلزم بالرش :الدليل الرابع       

  .اسم النفل 
 : نيهل احلج والعمرة يفارق غريه من وجأن نف: جوابه       

ةَ هللاِِّ ﴿: أن اهللا تعاىل أمر بإمتامهام سواء كانا فرضا أو نفال , قال تعاىل  −١ رَ مْ عُ الْ َجَّ وَ ُّواْ احلْ أَمتِ ,  )١(﴾ وَ
 . , فسقط القياس عىل األصل بقية النوافل , فدل هذا عىل أهنا غري واجب إمتامها ومل يأت هذا يف 

,  )٢(أن امليض يف نفل احلج والعمرة واجب حتى مـع فسـادمها , ويلـزم امتـامهام مثـل فرضـهام −٢
بخالف بقية النوافل فبفسادها جيب اخلروج منها , ففارق نفل احلج والعمرة بقية النوافل مـن هـذه 

 . )٣(بطل القياساجلهة , ف
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . ١٩٦: سورة البقرة   (١)
 –رضـوان اهللا علـيهم  –وقولـه خمـالف ألقـوال الصـحابة , خالفا البن حزم الذي ير عدم امليض فيهام مع الفسـاد   (٢)

 .ومجهور العلامء 
, املغنـي البـن ) ٢/٦٤٦(الوصـول للهنـدي , هناية ) ١/٤٠٧(, رشح الكوكب املنري ) ١/٣١(الغيث اهلامع : ينظر   (٣)

, إحتاف ذوي البصـائر ) ٦/٤٤٦(, املجموع للنووي ) ٢/٢١٠(, املحصول ) ١/٣٨٤(, البحر املحيط ) ٤/٤١٢(قدامة 
, التحبــري رشح التحريــر ) ١٢/٦٦(, التمهيــد البــن عبــد الــرب ) ١/٢٤٨(, املهــذب يف علــم أصــول الفقــه ) ١/٥١٣(
)٢/٩٩١. ( 



 

 اخلامتة
 

 : نخلص بالنتائج اآلتية من خالل ما سبق       
أمهية علم أصول الفقـه , وأن جـلّ اخلـالف يف املسـائل الفقهيـة سـببه اخلـالف يف املسـائل : أوال       

 .لفقه األصولية , وهذا يدعوا من أراد أن يركب بحر الفقه أن يكون مستعدا ألمواجه املتالطمة بأصول ا
أن طريقة األصوليني يف التسلسل املنطقـي يف ترتيـب األفكـار , واإلقنـاع بالـدليل الرشـعي :  ثانيا      

مع والعقيل , تريب طالب العلم عىل الرتيث يف إصدار األحكام الرشعية أو الدنيوية , وعدم تقليد اآلخرين , 
لم وصار قـادرا عـىل املوازنـة والرتجـيح  , يف الع من علمهم وخرباهتم , وهذا ملن رسخت قدمه ةاالستفاد

   .عارفا بطرق االستنباط ودالالت األلفاظ 
 :ومن أهم املقرتحات والتوصيات التي أختم هبا بحثي ما يأيت       
أن يفرد بحث يف الواجبات واملندوبات يف العبادات , وبحث آخر يف املعـامالت , مـع بيـان  :أوال       

 .اخلالف والراجح 
أن يفرد بحث أصويل موسعا يف الواجـب مـع بيـان ثمراتـه عـىل املسـائل الفقيـة , وآخـر يف  :ثانيا       

 .املندوب , وهكذا بقية األحكام التكليفية 
حماولة ختريج الفروع احلادثة عىل القواعد األصولية , بدال من خترجيها عىل الفـروع الفقهيـة ,  :ثالثا       

 . يف اإلقناع , وأقرب لتوضيح حكم املسألة واملسائل اجلزئية , ألنه أقو
       

 
 .سبحان ربك ربّ العزة عام يصفون , وسالم عىل املرسلني , وآخر دعوانا أن احلمد هللا ربّ العاملني 

 
 
 
 



 

 املصادر واملراجع
 

 
 .القرآن الكريم  −١
, الطبعـة األوىل  إحتاف ذوي البصائر برشح روضة الناظر , عبد الكريم بن عيل النملة , دار العاصـمة −٢

 .هـ  ١٤١٧
عبد الرزاق عفيفي , املكتب اإلسالمي : اإلحكام يف أصول األحكام , لعيل بن حممد اآلمدي , حتقيق  −٣

 .هـ   ١٣٨٧: , تاريخ الطبعة 
هــ ,  ١٢٥٠:إرشاد الفحول إىل حتقيق علم األصول , حممد بن عيل بن حممد الشوكاين , املتوىف سـنة  −٤

 . هـ  ١٤١٤د البدري , مؤسسة الكتب الثقافية , الطبعة الرابعة أيب مصعب حمم: حتقيق 
هـ , املكتب اإلسالمي , الطبعة الثانية  ١٤٢٠: إرواء الغليل , حممد نارص الدين األلباين , املتوىف سنة  −٥

 .هـ  ١٤٠٥سنة 
األفغاين ,  أبو الوفاء: هـ , حتقيق  ٤٩٠: أصول الرسخيس , أليب بكر بن أمحد الرسخيس , املتوىف سنة  −٦

 .لبنان  –دار املعرفة بريوت 
 .أصول الفقه , حممد أبو زهرة , دار الفكر العريب  −٧
 .أصول الفقه للخضريي , للشيخ حممد اخلضريي بك  −٨
 .هـ  ١٤٢١: األصول من علم األصول , حممد صالح العثيمني , املتوىف سنة  −٩

عبد : هـ , حتقيق  ٨٧١: ي , املتوىف سنة األنجم الزاهرات يف رشح الورقات , حممد عثامن بن املاردين − ١٠
 .هـ  ١٤٢٠الكريم النملة , مكتبة الرشد , الطبعة الثالثة 

اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل , لعالء الدين أيب احلسـن  − ١١
أيب عبـداهللا حممـد : يق هـ , حتق ٨٨٥: عيل بن سليام ن بن أمحد املرداوي السعدي احلنبيل , املتوىف سنة 

 .هـ  ١٤١٨:حسن الشافعي , دار الكتب العلمية , الطبعة األوىل سنة 



 

هــ ,  ٧٩٤: البحر املحيط , لبدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهللا الزركيش الشافعي , املتـوىف سـنة  − ١٢
 .هـ  ١٤١٤: جلنة من العلامء , دار الكتبي , تاريخ الطبعة : حتقيق 

: , لشمس الدين أيب عبداهللا حممد بن أيب بكر املعروف بابن القيم اجلوزية , املتوىف سنة بدائع الفوائد  − ١٣
 .هـ  ٧٥١

عبـد : هــ , حتقيـق  ٤٧٨: الربهان يف أصول الفقه , إلمام احلرمني أيب املعايل اجلويني , املتوىف سـنة  − ١٤
 .هـ  ١٤١٢: العظيم حممود الديب , دار الوفاء , تاريخ الطبعة 

عبـد : هـ , حتقيق  ٨٨٥: ح التحرير , لعالء الدين أيب احلسن عيل املرداوي , املتوىف سنة التحبري رش − ١٥
 هـ ز ١٤٢١الرمحن اجلربين و عوض القرين و أمحد الرساح , مكتبة الرشد , الطبعة األوىل 

عبد احلميـد عـيل : هـ , حتقيق ٦٨٢: التحصيل من املحصول , لرساج الدين األرموي , املتوىف سنة  − ١٦
 . هـ  ١٤٠٣: بو زنيد , مكتبة املعارف , تاريخ الطبعة أ
 ٨٨٩: التحقيقات يف رشح الورقات , احلسني بن أمحد بن حممد الكيالين البن قاوان , املتـوىف سـنة  − ١٧

 .هـ  ١٤١٩الرشيف سعد بن عبداهللا , دار النفائس , الطبعة األوىل : هـ , حتقيق 
لسبكي , لبدر الدين حممد بن هبادر بن عبد اهللا الزركيش تشنيف املسامع بجمع اجلوامع لتاج الدين ا − ١٨

هـ , حتقيق عبد اهللا ربيع و سـيد عبـد العزيـز , مكتـب قرطبـة , تـاريخ  ٧٩٤: الشافعي , املتوىف سنة 
 . هـ   ١٤١٩: الطبعة 

هــ ,  ٧٤١: تقريب الوصول إىل األصول , أليب القاسم حممد بن أمحـد الغرنـاطي , املتـوىف سـنة  − ١٩
حممد املختار بن الشيخ حممد األمني الشـنقيطي , مكتبـة ابـن تيميـة ومكتبـة العلـم , تـاريخ : حتقيق 
 هـ١٤١٤: الطبعة

عبـد : هــ , حتقيـق  ٤٠٣: التقريب واإلرشاد الصغري , أليب بكر بن الطيب الباقالين , املتوىف سـنة  − ٢٠
    . هـ  ١٤١٨احلميد بن عيل أبو زنيد , مؤسسة الرسالة , الطبعة الثانية 

عبـد اهللا حممـود حممـد : هـ , حتقيـق  ٨٧٩: التقرير والتحبري , البن أمري احلاج احللبي , املتوىف سنة  − ٢١
 .هـ  ١٤١٩: عمر , دار الكتب العلمية , تاريخ الطبعة 



 

 ٤٦٣: التمهيد , أليب عمر يوسف بن عبداهللا بن حممد بن عبد الرب النمريي األندليس , املتوىف سـنة  − ٢٢
 . مصطفى بن أمحد العلوي و حممد بن عبد الكبري البكري , مكتبة العلوم واحلكم :ليق هـ , حتقيق وتع

هــ ,  ٥١٠: التمهيد يف أصول الفقه , أليب اخلطاب حمفوظ بن أمحد الكلوذاين احلنبيل , املتوىف سـنة  − ٢٣
 . هـ ١٤٢١مؤسسة الريان , الطبعة الثانية  –مفيد حممد أبو عمشه , املكتبة امللكية : حتقيق 

 .عبد السالم حممد هارون : هـ , حتقيق  ٣٧٠: هتذيب اللغة , أليب منصور األزهري , املتوىف سنة  − ٢٤
 .هـ  ١٣٥٠تيسري التحرير , حممد أمني األمري بادشاه , دار مصطفى البايب احللبي بمرص ,  − ٢٥
 ٦٧١: توىف سنة , أليب عبد اهللا حممد بن أمحد القرطبي , امل) تفسري القرطبي ( اجلامع ألحكام القرآن  − ٢٦

: حممـد حامـد عـثامن , دار احلـديث , الطبعـة سـنة /د: حممد اخلفناوي , خرج أحاديثه : هـ , حتقيق 
 هـ ١٤١٦

 .هـ  ١٣٩٠: احلكم التكليفي , حممد أبو الفتح البينوين , دار القلم , تاريخ الطبعة  − ٢٧
 ١٤١٧الرشد , الطبعـة األوىل اخلالف اللفظي عند األصوليني , عبد الكريم بن عيل النملة , مكتبة  − ٢٨

 .هـ 
روضة الناظر وجنة املناظر , موفق الدين عبداهللا بن أمحد بن حممد ابن قدامه املقديس , املتـوىف سـنة  − ٢٩

 .هـ  ١٤١٧هـ , حتقيق عبد الكريم بن عيل النملة , مكتبة الرشد , الطبعة اخلامسة  ٦٢٠:
أكرم بن : هـ , حتقيق  ٧٤٦: ربري املتوىف سنة الرساج الوهاج يف رشح املنهاج , ألمحد بن حسن اجلا − ٣٠

 .هـ  ١٤٠٩: حممد حسني أوزبقان , دار املعارج الدولية , تاريخ الطبعة 
حممد عبد : هـ , حتقيق  ٤٥٨:سنن البيهقي , أليب بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي , املتوىف سنة  − ٣١

 .هـ  ١٤١٤: القادر عطا , دار الكتب العلمية , الطبعة األوىل سنة 
التعليق املغني عـىل : هـ , وبذيله  ٣٨٥: سنن الدار قطني , لعيل بن عمر الدار قطني , املتوىف سنة  − ٣٢

 .هـ  ١٤١٣: الدار قطني , أليب الطيب حممد آبادي , دار إحياء الرتاث العريب  , سنة الطبع 
التعليق املغنـي عـىل : وبذيله  هـ , ٣٨٥: سنن الدار قطني , لعيل بن عمر الدار قطني , املتوىف سنة   − ٣٣

شعيب األرنـؤوط و عبـد اللطيـف حـرز اهللا و أمحـد : الدار قطني , أليب الطيب حممد آبادي , حتقيق 
 .هـ  ١٤٢١: برهوم ,مؤسسة الرسالة , الطبعة األوىل سنة 



 

ق فادي نصيف و طـار: هـ , حتقيق  ٧٥٦: رشح العضد , عبد الرمحن بن أمحد اإلجيي , املتوىف سنة  − ٣٤
 .  هـ  ١٤٢١: حييى , دار الكتب العلمية , سنة الطبع 

: هــ , حتقيـق  ٩٧٢: رشح الكوكب املنري , حممد أمحد املعروف بابن النجار الفتوحي , املتوىف سـنة  − ٣٥
 .هـ  ١٤١٣: حممد الزحييل و نزيه محاد , مكتبة العبيكان , تاريخ الطبعة 

عـيل عبـد : هـ ,   حتقيـق  ٤٧٦: زي , املتوىف سنة رشح اللمع يف أصول الفقه , أليب إسحاق الشريا − ٣٦
 . هـ  ١٤٠٧: العزيز العمرييني , دار البخاري , تاريخ الطبعة 

عبـد الكـريم : هـ , حتقيـق  ٧٤٩: رشح املنهاج للبيضاوي , لشمس الدين األصفهاين , املتوىف سنة  − ٣٧
 .هـ  ١٤١٠: النملة , مكتبة الرشد , تاريخ الطبعة 

 .هـ  ١٤١٤أصول الفقه , عبداهللا بن صالح الفوزان , دار املسلم , الطبعة الثانية رشح الورقات يف  − ٣٨
سـارة : هــ , حتقيـق  ٦٩٠: رشح الورقات يف أصول الفقه , البن الفركاح الشافعي , املتـوىف سـنة  − ٣٩

 .هـ  ١٤٢٢: شايف اهلاجري , دار البشائر اإلسالمية , تاريخ الطبعة 
: هــ , حتقيـق  ٨٦٤: جلامل الدين املحيل الشـافعي , املتـوىف سـنة  رشح الورقات يف أصول الفقه ,  − ٤٠

 .هـ  ١٤٢١: حسام الدين بن موسى عفانه , مكتبة العبيكان , تاريخ الطبعة 
: هـ , حتقيـق  ٩٠٩: رشح غاية السول , يوسف بن حسن بن أمحد املعروف بابن املربد , املتوىف سنة  − ٤١

 .مية أمحد طرقي العنزي , دار البشائر اإلسال
: هــ , حتقيـق  ٧١٦: رشح خمترص الروضة , لنجم الدين أيب الربيع سـليامن الطـويف , املتـوىف سـنة  − ٤٢

 .هـ  ١٤١٩عبداهللا بن عبد املحسن الرتكي , مؤسسة الرسالة , الطبعة الثامنة 
دار أمحد عبد الغفار عطا , : هـ , حتقيق  ٣٩٣: الصحاح , إلسامعيل بن محاد اجلوهري , املتوىف سنة  − ٤٣

 .هـ  ١٤٠٤العلم باملاليني , الطبعة الثالثة 
هــ ,  ٧٣٩: صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان , عالء الدين عيل بن بلبان الفاريس , املتـوىف سـنة  −٤٤

 .هـ  ١٤١٤:شعيب األرنؤوط , مؤسسة الرسالة , الطبعة الثانية سنة : حتقيق 
 . هـ  ٢٥٦: ري , املتوىف سنة صحيح البخاري , أليب عبداهللا حممد بن إسامعيل البخا − ٤٥



 

وينـي , املتـوىف سـنة  − ٤٦ بعـي القزْ هــ ,  ٢٧٣:صحيح سنن ابن ماجه , أليب عبداهللا حممد بـن يزيـد الرَّ
: حممد نارص الدين األلباين , مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج , الطبعة الثالثة سنة : صححه أحاديثه 

 هـ   ١٤٠٨
هـ ,  ٢٧٥: ليامن ابن األشعث السجستاين األزدي , املتوىف سنة صحيح سنن أيب داود , أليب داود س − ٤٧

: حممد نارص الدين األلباين , مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج , الطبعة األوىل سنة : صححه أحاديثه 
 .هـ  ١٤٠٩

صحيح سنن الرتمذي , أليب عيسى حممد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الرتمذي , املتـوىف  − ٤٨
حممد نارص الدين األلباين , مكتب الرتبية العـريب لـدول اخللـيج , : هـ , صححه أحاديثه  ٢٤٩: سنة 

 .هـ  ١٤٠٨: الطبعة األوىل سنة 
هــ ,  ٣٠٣: صحيح سنن النسائي ,أليب عبد الرمحن أمحد بن عيل بن شعيب النسائي , املتـوىف سـنة  − ٤٩

: لعريب لدول اخلليج , الطبعة األوىل سنة حممد نارص الدين األلباين , مكتب الرتبية ا: صححه أحاديثه 
 .هـ  ١٤٠٩

هـ , مؤسسة قرطبـة , الطبعـة األوىل سـنة  ٦٧٦: صحيح مسلم برشح اإلمام النووي , املتوىف سنة  − ٥٠
 .هـ  ١٤١٢:
 .هـ ١٤١٨: عبد الكريم النملة , تاريخ الطبعة : الضياء الالمع , حلولو املالكي , حتقيق  − ٥١
: هــ , حتقيـق  ٤٥٨: ايض أيب يعىل حممد بن احلسني الفراء , املتوىف سـنة العدة يف أصول الفقه , للق − ٥٢

 .هـ  ١٤١٤أمحد بن عيل سيد املباركي , الطبعة الثالثة 
هــ , حتقيـق  ٨٢٦: الغيث اهلامع رشح مجع اجلوامع , ويل الدين أيب زرعـه العراقـي , املتـوىف سـنة  − ٥٣

 .مكتب قرطبة , الفاروق احلديثية للطباعة 
عـيل عبـد العزيـز : هــ , حتقيـق  ٧١٥: يف أصول الفقه , لصفي الدين اهلندي , املتوىف سـنة الفائق  − ٥٤

 .العمرييني 
حمـب : هـ , حتقيق  ٨٤٢: فتح الباري برشح صحيح البخاري , البن حجر العسقالين , املتوىف سنة  − ٥٥

 .هـ  ١٤٠٨: الدين اخلطيب , املكتبة السلفية , الطبعة الرابعة سنة 



 

هــ ,  ١٣٠٧: يف مقاصد القرآن , أليب الطيب صديق حسن خان القنوجي , املتوىف سـنة فتح البيان  − ٥٦
 .هـ  ١٤٢٠دار الكتب العلمية , الطبعة األوىل 

 .حممد رواس قلعة جي , دار املعرفة لبنان : الفروق , لشهاب الدين أيب العباس القرايف , وضعه  − ٥٧
حمـب اهللا عبـد : هــ , حتقيـق  ١٢٢٥: توىف سـنة فواتح الرمحوت , عبد العيل حممد نظام اهلندي , امل − ٥٨

 .  هـ  ١٤١٨: الشكور اهلندي , دار إحياء الرتاث العريب , تاريخ الطبعة 
القاموس القويم يف اصطالحات األصوليني , حممود حامـد عـثامن , دار احلـديث , الطبعـة األوىل  − ٥٩

 هـ  ١٤١٦
هـ , مؤسسة الرسالة  ٨١٧: ي , املتوىف سنة القاموس املحيط , ملجد الدين حممد يعقوب الفريوزآباد − ٦٠

 .هـ  ١٤٠٧, الطبعة الثانية 
حممـد حسـن : هــ , حتقيـق  ٤٨٩: قواطع األدلة يف األصول ,أليب مظفر السمعاين , املتوىف سـنة  − ٦١

 .هـ  ١٤٠٧: هيتو , مؤسسة الرسالة , تاريخ الطبعة 
البعيل املعروف بابن اللحـام , املتـوىف  القواعد والفوائد األصولية , أليب احلسن عالء عيل بن عباس − ٦٢

 .هـ  ١٤١٦حممد شاهني , دار الكتب العلمية , الطبعة األوىل : هـ , صححه  ٨٠٣: سنة 
فخـر الـدين : هـ , حتقيق  ٧١٤: الكايف رشح البزدوي , حلسام الدين حسني السغنايف , املتوىف سنة  − ٦٣

  .هـ  ١٤٢٢: سيد حممد , مكتبة الرشد , تاريخ الطبعة 
: كتاب املجموع رشح املهذب للشريازي , أليب زكريا حميي الدين بن رشف النـووي , املتـوىف سـنة  − ٦٤

 .هـ , مكتبة اإلرشاد  ٦٧٦
حممـد : هــ , حتقيـق  ١٠٤٤: كتاب املعتمد , أليب احلسني حممد عيل البرصي املعتزيل , املتوىف سـنة  − ٦٥

دمشـق , تـاريخ  –رنيس للدراسـات العربيـة محيد اهللا و حممد بكر و حسن حنفي , املعهد العلمي الف
 هـ ١٣٨٤: الطبعة 

كشف األرسار رشح املصنف عىل املنار , أليب الربكات عبد اهللا بـن أمحـد املعـروف بحـافظ الـدين  − ٦٦
 .  هـ  ١٤١٩: هـ , دار الكتب العلمية , تاريخ الطبعة  ٧١٠: النسفي , املتوىف سنة 



 

 ٧١١: أمحد األنصاري املعروف بابن منظور , املتوىف سنة لسان العرب , ملحمد بن مكرم بن عيل بن  − ٦٧
 .هـ  ١٤١٣: دار إحياء الرتاث العريب , الطبعة الثالثة  –هـ , مؤسسة التاريخ العريب 

ما صح من آثار الصحابة يف الفقه , لزكريا بن غالم قادر الباكستاين , دار اخلراز , الطبعة األوىل سنة  − ٦٨
 .هـ   ١٤١٢: 
زهـري عبـد املحسـن : هــ , حتقيـق  ٣٩٥: أليب احلسني أمحد بن فارس , املتوىف سـنة    جممل اللغة , − ٦٩

 .هـ  ١٤٠٦: سلطان  , مؤسسة الرسالة , تاريخ الطبعة 
عبد الرمحن بـن : هـ ,  مجع وترتيب  ٧٢٨: جمموع فتاو شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية , املتوىف سنة  − ٧٠

 . حممد بن قاسم 
طه جـابر العلـواين , مؤسسـة : هـ , حتقيق  ٦٠٦: , للرازي , املتوىف سنة املحصول يف أصول الفقه  − ٧١

 .هـ  ١٤١٨: الرسالة , تاريخ الطبعة 
عبد : هـ , حتقيق  ٤٥٨: املحكم واملحيط األعظم , أليب احلسن عيل إسامعيل ابن سيده , املتوىف سنة  − ٧٢

 .هـ  ١٤٢١احلميد هندواي , الطبعة األوىل 
: هــ , حتقيـق  ١٣٩٣: وضة الناظر , حممد األمني الشنقيطي , املتوىف سـنة مذكر أصول الفقه عىل ر − ٧٣

 . هـ  ١٤١٩أيب حفص سامي العريب , دار اليقني , الطبعة األوىل 
حممد املختار الشنقيطي , : هـ , حتقيق  ١٢٣٣: مراقي السعود , حممد األمني الشنقيطي , املتوىف سنة  − ٧٤

 .مكتبة ابن تيمية 
 ٤٠٥: حيحني , أليب عبد اهللا حممد بن عبداهللا احلاكم النيسابوري , املتوىف سنة املستدرك عىل الص − ٧٥

 . هـ ١٤١١: مصطفى عبد القادر عطا , دار الكتب العلمية , الطبعة األوىل سنة : هـ , حتقيق 
 . محزة حافظ  : هـ , حتقيق  ٥٠٥: املستصفى ,أليب حامد الغزايل , املتوىف سنة  − ٧٦
حسني سليم أسد , : هـ , حتقيق  ٣٠٧: د بن عيل بن املثنى التميمي , املتوىف سنة مسند أيب يعىل , أمح − ٧٧

 .هـ  ١٤١٢: دار الثقافة العربية , الطبعة األوىل سنة 



 

شعيب األرنؤوط و حممد نعيم العرقسويس و عـادل مرشـد و إبـراهيم : مسند اإلمام أمحد , حتقيق  − ٧٨
 هـ ١٤١٦: ة , الطبعة األوىل سنة , مؤسسة الرسال الزيبق و حممد رضوان العرقسويس و كامل اخلراط

. 
: مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار , للقايض أيب الفضل عياض بن موسى بن عياض , املتوىف سنة  − ٧٩

 .هـ  ١٤١٨: هـ , دار الفكر , الطبعة األوىل  ٥٤٤
 .ان هـ , مكتبة لبن ١٣٦٨: املصباح املنري , ألمحد بن حممد الفيومي , املتوىف سنة  − ٨٠
 .هـ  ١٤١٦معامل أصول الفقه , حممد بن حسني اجليزاين , دار ابن اجلوزي , الطبعة األوىل  − ٨١
محـدي عبـد : هـ , حتقيـق  ٣٦٠:املعجم الكبري , أليب القاسم سليامن بن أمحد الطرباين , املتوىف سنة  − ٨٢

 .   املجيد السلفي , مكتبة العلوم واحلكم , الطبعة الثانية 
عبـد السـالم : هــ , حتقيـق  ٣٩٥: ة , أليب احلسني أمحد بن فارس , املتوىف سنة معجم مقاييس اللغ − ٨٣

 .هـ   ١٤٢٠: حممد هارون , رشكة الرياض للنرش والتوزيع , تاريخ الطبعة 
هــ ,  ٦٢٠: املغني , ملوفق الدين أيب حممد عبداهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقديس , املتوىف سـنة  − ٨٤

عبداملحسن الرتكي و عبد الفتاح حممد احللو , دار هجر للطباعة للنرش والتوزيـع , عبداهللا بن : حتقيق 
 .هـ  ١٤٠٦الطبعة األوىل 

سـعيد : هـ , حتقيق  ٧٧١: منع املوانع عىل مجع اجلوامع , عبد الوهاب بن عيل السبكي , املتوىف سنة  − ٨٥
 .بن عيل احلمريي , دار البشائر اإلسالمية 

قه املقارن , عبد الكريم بـن عـيل النملـة , مكتبـة الرشـد , الطبعـة األوىل املهذب يف علم أصول الف − ٨٦
 هـ ١٤٢٠

مشـهور : هــ , حتقيـق  ٧٩٠: املوافقات يف أصول الرشيعة , أليب إسحاق الشاطبي ,  املتوىف سـنة   − ٨٧
 .هـ  ١٤١٧: حسن سلامن , دار عفان , تاريخ الطبعة 

عبـد اهللا دراز : هـ ,حتقيق  ٧٩٠: بي , املتوىف سنة املوافقات يف أصول الرشيعة , أليب إسحاق الشاط − ٨٨
 .هـ  ١٤١٥: , دار املعرفة , تاريخ الطبعة 

 .النحو الوايف , عباس حسن , دار املعارف بمرص , الطبعة اخلامسة  − ٨٩



 

نزهو اخلاطر , عبد القادر بن أمحد بن مصطفى الدوحي , دار ابـن حـزم و مكتبـة اهلـد , الطبعـة  − ٩٠
 .هـ  ١٤١٥الثانية 

نرش البنود عىل مراقي السعود , سيدي عبداهللا بن إبراهيم الشنقيطي , دار الكتب العلميـة , الطبعـة  − ٩١
 .هـ  ١٤٠٩األوىل 

هـ ,  ٦٨٤: نفائس األصول يف رشح املحصول , شهاب الدين أيب العباس أمحد القرايف , املتوىف سنة  − ٩٢
 . هـ  ١٤٢١: لطبعة حممد عبد القادر عطا , دار الكتب العلمية , تاريخ ا: حتقيق 

هـ , شعبان بـن حممـد بـن  ٦٨٥: هناية السول يف رشح املنهاج , مجال الدين األسنوي , املتوىف سنة  − ٩٣
 .هـ  ١٤٢٠: إسامعيل , دار ابن حزم , تاريخ الطبعة 

صـالح سـليامن و سـعد : هــ , حتقيـق  ٧١٥: هناية الوصول , لصفي الدين اهلندي , املتـوىف سـنة  − ٩٤
 .هـ  ١٤١٩: نزار مصطفى الباز , تاريخ الطبعة  السويح , مكتبة

هناية الوصول إىل علم األصول املعروف ببديع النظام اجلامع بني كتاب البزدوي واألحكـام , أمحـد  − ٩٥
 .سعد بن غرير السلمي : هـ , حتقيق  ٦٩٤:بن تغلب الساعايت , املتوىف سنة 

عبداهللا : هـ , حتقيق  ٥١٣: بيل , املتوىف سنة الواضح يف أصول الفقه , أليب الوفاء عيل بن عقيل احلن  − ٩٦
 .هـ  ١٤٢٠الرتكي, مؤسسة الرسالة , الطبعة األوىل 

عبـد احلميـد عـيل : هـ , حتقيق  ٥١٨: الوصول إىل األصول , ألمحد بن عيل بن برهان , املتوىف سنة  − ٩٧
 .هـ  ١٤٠٣: أبو زنيد , مكتبة املعارف , تاريخ الطبعة 
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 املحتويات

 
 م الصفحةرق

 ٧ ١ املقدمة ١
 ١٤ ٧ أصول الفقه: الفصل األول  ٢
 ١٢ ٧ تعريف أصول الفقه لغة واصطالحاً :  املبحث األول ٣
 ١٤ ١٢ أمهية علم أصول الفقه:  املبحث الثاين ٤
 ١٤ ١٤ والقواعد الفقهية) أصول الفقه(الفرق بني القواعد األصولية:  املبحث الثالث ٥
 ٢٦ ١٥ ألحكام الرشعيةا: الفصل الثاين  ٦
 ٢٠ ١٥ تعريف األحكام الرشعية: املبحث األول  ٧
 ٢١ ٢٠ تعريف احلكم التكليفي: املبحث الثاين  ٨
 ٢٢ ٢١ هل املباح من التكليف ?: املطلب األول  ٩
 ٢٢ ٢٢ سبب ذكر املباح يف األحكام التكليفية: املطلب الثاين  ١٠
 ٢٤ ٢٣ وضعيتعريف احلكم ال: املبحث الثالث  ١١
 ٢٦ ٢٤ الفرق بني األحكام التكليفية واألحكام الوضعية: املبحث الرابع  ١٢
 ٥٩ ٢٧ الواجب: الفصل الثالث  ١٣
 ٢٩ ٢٧ تعريف الواجب لغة واصطالحاً : املبحث األول  ١٤
 ٣١ ٢٩ صيغ الواجب: املبحث الثاين  ١٥
 ٣٩ ٣٢ تقسيامت الواجب: املبحث الثالث  ١٦
ع ?: لرابع املبحث ا ١٧  ٤٣ ٣٩ هل الفرض والواجب مرتادفان من جهة الرشّ
 ٤٣ ٤٣ : األمر :  املبحث اخلامس  ١٨
 ٤٤ ٤٣ تعريف األمر: املطلب األول  ١٩
 ٤٨ ٤٤ تقتيض الوجوب ?صيغته عند اإلطالق هل  :املطلب الثاين  ٢٠
 ٥٥ ٤٨ .املعاين التي يرصف إليها األمر : املطلب الثالث  ٢١
 ٥٩ ٥٥ هل هو واجب ? إال به املطلق ما ال يتم الواجب:  بحث السادسامل ٢٣



 

 ٦٥ ٦٠ املندوب: الفصل الرابع  ٢٤
 ٦١ ٦٠ تعريف املندوب لغة واصطالحاً : املبحث األول  ٢٥
 ٦١ ٦١ صيغ املندوب:  املبحث الثاين ٢٦
 ٦٨ ٦١ هل املندوب يلزم بالرشوع فيه ?:  الثالثاملبحث  ٢٧
 ٦٩ ٦٩ اخلامتة ٢٨
 ٧٨ ٧٠ املصادر واملراجع ٢٩
 ٨٠ ٧٩ املحتويات ٣٠

 
 

 


