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…@NðŠë†Ûa@æbÈîi‰@åi@kîyŠm@
 أستاذ مساعد يف قسم أصول الفقه بكلية الشريعة

  باجلامعة اإلسالمية باملدينة النبوية
 
 

 بحثالملخص 
 

ـ              ه استعرضت خالل البحث تعريفات أهل العلم للفرض والواجب كل حسب وجهتـه ونظرت
لترادف اللفظني أو تباينهما مشرياً إىل أدلة كل فريق ومناقشات كلٍّ مث خلصت إىل القول الراجح وهـو                  
أهنما مترادفان، كما أشرت إىل سبب االختالف يف املسألة، مث ذكرت بعض املسائل الفقهيـة والعقديـة                 

خلالف ليس لفظياً بـل هـو       واألصولية املترتبة على االختالف يف هذه املسألة، وبذلك يتضح جبالء أن ا           
 .خالف حقيقي 



 
 

 
 

 هـ١٤٢٥، مجادى األوىل ٣٠، ع١٨ة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ججملة جامع ٢٠٦
 

 -:وقد توصلت إىل نتائج علمية أمجلها يف النقاط التالية 
 .أن مجهور العلماء يرون أن الفرض والواجب لفظان مترادفان واخلالف فيها خالف حقيقي -
ن وإ. مل يكن القول بالتفريق بينهما منصوصاً عليه من قبل األئمة أمحد وأيب حنيفة وصـاحبيه                -

 .حصل يف الفروع فللدليل املعني 
هل  مسمى اإلميـان    : سبب اخلالف يف هذه املسألة مبين على اخلالف يف مسائل عقدية، منها             -

 التصديق فقط أو أنه حقيقة شرعية شاملة للقول والعمل واالعتقاد ؟
 وأما السنة   – بزعمهم   –إن العقيدة ال تثبت إال بقاطع، وهو القرآن أو السنة املتواترة            : وقوهلم  

 .فالقاطع يثبت الفرض وغريه يثبت الوجوب . اآلحادية فليس هلا هذه امليزة
كما توصلت إىل أن األئمة من الصحابة والتابعني واألئمة املرضني يـرون أن خـرب الواحـد                 -

 .الصحيح يثبت به املعتقد، كالكتاب والسنة املتواترة ال فرق بينهما يف ذلك 
 مسائل عقدية وهو أن من أنكر الفرض كفر ومن أنكر الواجـب ال              ترتب على اخلالف فيها   -

 .يكفر وهذا على رأي احلنفية ومن وافقهم 
ترتب أيضاً على اخلالف فيها مسائل أصولية منها أن الزيادة على النص نسخ وهذا ال جيـوز                 -

 .د عند احلنفية، ويعنون بالنص الكتاب والسنة املتواترة، والزيادة ما ثبت خبرب اآلحا
 .كما ترتب على اخلالف يف هذه املسألة األصولية مسائل فقهية كثرية جداً -

 هذا وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً،،،،،،،
 

@òß†Ô½aZ@
     احلمد هللا رب العاملني، خلق اإلنسان، علمه البيان، والصالة والسالم على سيد األنـام              

 :له وصحبه وسلم تسليماً، وبعد نبينا حممد وعلى آ
     فإن أفضل العلوم املتعلق باهللا وأمسائه وصفاته وأفعاله، وما جيب له على عبيده وخلقه، مث              
ما يتعلق باألحكام اليت أنزهلا اهللا على رسوله صلى اهللا عليه وسلم، ومن تلك العلوم الفاضلة                

عمل والفتيا، وأفضل أنواعه ما تعلـق       علم أصول الفقه، الذي هو امليزان الصحيح للفقه وال        



 
 

 
 

             ٢٠٧                حيىي زمزمي  .  د-منهج احلافظ ابن حجر يف االستدالل بالقراءات                        
 

 .باألمر والنهي ألن الشرع دائر بني هذين 
     وقد أردت البحث يف جزئية من جزئيات علم أصول الفقه، وهي تـرادف أو تبـاين                
الفرض والواجب، ملا ترتب على االختالف فيها االختالف يف مسائل كثرية من مسائل الفقه              

 .  ثنايا البحث  يف- إن شاء اهللا –كما سيتضح 
 :سبب اختيار املوضوع 

 -:للبحث يف هذه املسألة أسباب كثرية مهمة جداً منها 
كوهنا مسألة أصولية خالفية بني اجلمهور واحلنفية، فأردت استيضاح الصواب -١

 .فيها 
 .ملا ترتب عليها من مسائل فقهية -٢
 .ملا ترتب عليها من مسائل أصولية أخرى -٣
 .ا من مسائل عقدية ملا ترتب عليه-٤
 .لكون سبب اخلالف فيها مبناه عقدياً -٥
 .الضطراب أقوال العلماء فيها بني كون اخلالف فيها معنوياً أم لفظياً -٦
خطأ ختريج بعض أقوال األئمة يف مسائل الفقه على تلك املسألة األصولية، -٧

ة اهللا على  رمح-أوالعكس، وال سيما فيما يتعلق باإلمامني أمحد وأيب حنيفة 
 .-اجلميع

@szjÛa@òİZM@
 .     اشتملت خطة البحث على مقدمة وسبعة مباحث وخامتة وفهارس تفصيلة 

أما املقدمة فتضمنت أمهية املوضوع، وسبب اختياره، وخطة البحث، ومنهج البحث، وأمـا             
 -:املباحث فهي على النحو التايل 

 : حاً،وفيه ثالثة مطالبيف تعريف الفرض والواجب لغة واصطال:املبحث األول 
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 .يف تعريف الفرض لغة :                    املطلب األول 
 .يف تعريف الواجب لغة :                    املطلب الثاين 

 .يف تعريف الفرض والواجب اصطالحاً :                    املطلب الثالث 
 قوال واألدلة يف ترادف أو تباين الفرض والواجب، األ: املبحث الثاين 

 -:                 والترجيح، وفيه أربعة مطالب 
 يف أقوال العلماء يف ترادف أو تباين الفرض :                    املطلب األول 

 -:                  والواجب،وحترير النقول املنقولة عن األئمة، وفيه مسألتان 
 .ال العلماء يف املسألة يف أقو:                    املسألة األوىل 
 .يف حترير النقول املنقولة عن األئمة :                   املسألة الثانية 

 .يف أدلة األقوال :                    املطلب الثاين 
 .يف مناقشة أدلة كلٍّ :                    املطلب الثالث 
 .يف الترجيح :                    املطلب الرابع 

 .منشأ خطأ القائلني بأن اخلالف لفظي : املبحث الثالث  
 .يف سبب اخلالف : املبحث الرابع 

 -:يف مثرة اخلالف يف املسألة، وفيها ثالثة مطالب : املبحث اخلامس 
 .يف الثمرات العقدية :                    املطلب األول 
 .ة يف الثمرات األصولي:                    املطلب الثاين 

 .يف الثمرات الفقيهة :                    املطلب الثالث 
 يف بعض التطبيقات الفقيهة على هذه املسألة عند احلنفية   : املبحث السادس 

 .                    وخترجيها خترجياً يتواءم مع رأي اإلمام أيب حنيفة وبقية األئمة 
 ب اإلمام أمحد تدل على عدم يف ذكر أمثلة فقهية يف مذه: املبحث السابع 



 
 

 
 

             ٢٠٩                حيىي زمزمي  .  د-منهج احلافظ ابن حجر يف االستدالل بالقراءات                        
 

 .                    تفريقه بني الفرض والواجب 
 .يف خمالفة احلنفية ملصطلحهم األصويل يف كثري من املسائل الفقهية : املبحث الثامن 

 .ففيها أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل البحث : أما اخلامتة 
 تباين أو ترادف الفرض والواجـب، سـببه،         االختالف يف ( بـ  : وقد مسيت هذا البحث     

 ).ومثرته  
 .هذا وصلى اهللا وسلم على خري خلقه نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 

 :منهج البحث 
 -:     لقد سرت يف هذا البحث على منهج ميكن إمجاله يف النقاط التالية 

 .مجعت املادة العلمية من مصادرها األصيلة -١
ائل العلمية الواردة يف البحث سواء كانت فقهية أو أصـولية أو لغويـة              وثقت املس -٢
 .وحنوها
 .حررت أقوال األئمة حتريراً دقيقاً يف هذه املسألة ألمهية ذلك -٣
مل استوعب أدلة املسائل الفقهية الواردة يف البحث ومل  أتطرق إىل ترجيح قول على               -٤

يق القول يف املسألة األصـولية، واملسـائل   آخر، ألن اهلدف ليس ذلك، وإمنا اهلدف هو حتق      
 .الفقهية إمنا ذكرت لإليضاح والبيان، ومناقشة خترجيات أتباع املذاهب ألقوال األئمة عليها

 . خرجت األحاديث من مظاهنا -٥
 .خرجت اآلثار -٦
عزوت اآليات القرآنية إىل موطنها يف كتاب اهللا وذلك بذكر اسم السورة ورقـم              -٧
 .اآلية
 . باملصطلحات العلمية الواردة يف البحث مع قلتها عرفت-٨
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مل أترجم لألعالم الوارد ذكرهم يف البحث لشهرهتم، ولئال تثقل الترمجة هلم علـى              -٩
 .البحث 
 : وضعت فهارس علمية تفصيلية دقيقة حملتويات الكتاب على النحو التايل -١٠

 .فهرس اآليات القرآنية -               أ
 .فهرس األحاديث النبوية واآلثار -  ب             

 .فهرس مصادر ومراجع الدراسة -               ج
 .فهرس املوضوعات -               هـ

 
Þëþa@szj½a@

@ýİ•üaë@òÌÜÛa@sîy@åß@kuaìÛaë@ŠÐÛa@ÑíŠÈm@¿N@
 -:وفيه ثالثة مطالب 

@Þëþa@kÜİ½a@ZòÌÛ@@ŠÐÛa@ÑíŠÈm@¿@
 .فرض احلاكم نفقة املرأة إذا قدرها : ير، ومنه قوهلم  التقد- :)١( الفرض لغة 

} إن الذي فـرض عليـك القـرآن         { : ويســتعمل يف اإلنزال،ومنه قـوله اهللا تعاىل       
 .أي أنزل  } ٨٥القصص {

 .أي بيناها } ١النور } {سورة أنزلناها وفرضناها { : ويستعمل يف البيان كقوله تعاىل 
} ١٩٧البـقرة  } {فمن فرض فيهن احلج     { : وله تعاىل   كقــ: ويستعمل مبعىن اإلجياب    

 .أي أوجب 
 .ويستعمل مبعىن التأثري، ومنه الشَّقُّ واحلز كما يف فرضة النهر والقوس 

} ما كان على النيب من حرج فيما فرض اهللا له         { :مبعىن احلل،ومنه قوله تعاىل     :   وقد يطلق   
 .أي أحل له }  ٣٨األحزاب {



 
 

 
 

             ٢١١                حيىي زمزمي  .  د-منهج احلافظ ابن حجر يف االستدالل بالقراءات                        
 

 -: تعريف الواجب لغة يف: املطلب الثاين 
: وجبت الشمس إذا سقطت، ووجب احلائط     : الساقط، ومنه قوهلم    - :)٢(     الواجب لغة 

 .إذا سقط 
إذا وجب املريض فـال     : ( الثبوت واالستقرار، ومنه قوله عليه السالم       :  ويطلق ويراد به    

 . أي استقر وزال عنه التزلزل واالضطراب )٣ ()تبكني باكية
 

rÛa@kÜİ½a@sÛb@Z@ýİ•üa@sîy@åß@kuaìÛaë@ŠÐÛa@ÑíŠÈm@¿@
     اختلف العلماء يف تعريف الفرض والواجب من حيث االصطالح بناء على اختالفهمـا             

 .يف أهنما مترادفان أو متباينان 
هو ما أمر به الشـارع أمـراً   : الواجب أو الفرض     : )٤(     فعرفهما مجهور العلماء بقوهلم     

 .جازماً
 .ما ثبت بدليل قطعي ال شبهة فيه :  )٥(رق بني الفرض والواجب، فقالوا الفرض وأما من ف
 .ما ثبت بدليل فيه شبهة : والواجب 
ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به، مثل نص القرآن املتواتر، وإمجـاع            : الفرض  :      وقيل  

 .األمة 
 وما كان خمتلفـاً يف      ما ثبت من طريق غري مقطوع به، كأخبار اآلحاد والقياس،         : والواجب  

 .وجوبه 
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@ïãbrÛa@szj½aZ@
|îuÛaë@òÛ…þaë@ÞaìÓþaLkuaìÛaë@ŠÐÛa@åíbjm@ëc@Ò…aŠm@¿@

@kÛbİß@òÈi‰c@éîÏëZM@
@Þëþa@kÜİ½a@ZŠíŠ¤ë@LkuaìÛaë@ŠÐÛa@åíbjm@ëc@Ò…aŠm@¿@õbàÜÈÛa@ÞaìÓc@¿@@

 -:النقول املنقولة عن األئمة يف ذلك، وفيه مسألتان 
þa@òÛd½a@µë@Z أقوال العلماء يف املسألة:- 

 -:     اختلف العلماء يف هذه املسألة على أقوال ميكن حصر فيما يأيت 
 .)٦(وبه قال مجهور العلماء. الفرض والواجب لفظان مترادفان : القول األول 
 .مث اختلفوا يف وجه التباين  . مها لفظان متباينان : القول الثاين 

ما ثبت بدليل قاطع ال شبهة فيه، كأن يكون ثابتـاً بـنص             : ة الفرض   فقال أتباع أيب حنيف   
 .كتاب أو سنة متواترة أو إمجاع 

 .   )٧(ما ثبت بدليل فيه شبهة  : والواجب 
 - :)٨(وعن اإلمام أمحد ثالث روايات

 .ال فرق بني الفرض والواجب كما هو رأي مجهور العلماء : األوىل 
 .كقول احلنفية : الثانية 
 . ما ثبت بالسنة : ما ثبت بالقرآن، والواجب : أن الفرض : الثة الث

@òîãbrÛa@òÛd½aZ يف حترير النقول عن بعض األئمة يف تفريقهم بني الفرض والواجب : 
     إن نقل اآلراء ونسبتها إىل قائليها هي عملية دقيقة وخطرية، ألن فيها تقويالً ملن نسبت               

 . وجياً لتلك األقوال اخلاطئة لكوهنا منسوبة إىل األئمة األعالم إليه، ويف الوقت نفسه فيها تر
 .لذا سأفرد لكل إمام مبحثاً لتحقيق قوله يف هذه املسألة 

@üëcZM@òÐîäy@ïic@âbß⁄a@kçˆß@ZM@@
          بعد البحث والتدقيق والتنقيب مل أعثر على نص صريح أو غري صريح  يدل علـى                



 
 

 
 

             ٢١٣                حيىي زمزمي  .  د-منهج احلافظ ابن حجر يف االستدالل بالقراءات                        
 

كان يفرق بني الفرض والواجب، وإمنا هـي خترجيـات لـبعض            –  رمحه اهللا  –أن أبا حنيفة    
املنتسبني إىل مذهبه، وعملية التخريج قابلة لألخذ والرد لكوهنا تعتمد على ما ميكن فهمه من               

 .كالم اإلمام وهذا خاضع لعدة اعتبارات خمتلفة 
زيادة علـى   الداللة قامت لنا على أن ال      : ( )٩(         من ذلك ما ذكره السرخسي بقوله       

النص نسخ، فال يثبت إال مبا يثبت النسخ به، والنسخ ال يثبت خبرب الواحـد، فكـذلك ال                  
نثبت الزيادة فال يكون موجباً للعلم هبذا املعىن، ولكن جيب العمل به ؛ ألن يف العمل تقرير                 
الثابت بالنص ال نسخ له، إال أن هذا يشكل على بعض الناس قبل التأمل على ما حكي عن                  

 - رضـي اهللا عنـه       -قدمت على أيب حنيفة     :  قال   – رمحه اهللا    -وسف بن خالد السميت     ي
 فسألته عن الصالة املفروضة كم هي ؟

 .مخس : فقال 
 .فسألته عن الوتر 

 .واجب : فقال 
 .كفرت  : - لقلة تأملي -فقلت 

فتبسم يف وجهي، مث تأملت فعرفت أن بني الواجب والفريضة فـرق كمـا بـني السـماء              
 .انتهى )األرض، فريحم اهللا أبا حنيفة وجيازيه خرياً على ما هداين إليه و

على فرض صحة هذه القصة مع أن عدم الصحة منها ظاهر لكون السؤال يـوحي               : أقول  
 أحداً من املسلمني يسأل إمام مسـجد        – إال من حديث عهد بكفر       –بذلك، ألنا مل نسمع     

 روضات كم هي ؟فضالً عن عامل إمام عن عدد الصلوات املف
     فما ساقه السرخسي من احملاورة بني يوسف بن خالد السميت وأيب حنيفة للداللة علـى               

 يفرق بني الفرض والواجب يف املسألة األصولية، وأن من جحـد  – رمحه اهللا  –أن أبا حنيفة    
ـ        س خرب الواحد ال يكفر، ألن دليله ال يوجب علم اليقني، خطأ َبيِّن ؛ ألن الصـلوات اخلم
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املفروضة معلوم عددها من الدين بالضرورة فالزيادة عليها كالنقص منها، فمن زعـم بـأن               
 كفـر   - كأن ألغى الفجر أو العصر أو أي صالة أخرى           -الصلوات املفروضات أربع فقط     

فكذا لو زاد عليهن سادسة كفر، لكونه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة، وهذا هو الـذي                
كفرت، ألنه أنزل صالة الوتر منـزلة صالة الظهر        : من قول السائل    جعل أبا حنيفة يتبسم     

أو العصر أو غريها من الصلوات اخلمس املفروضات، فلما تبني للسائل الفرق بني وجـوب          
الصلوات اخلمس ووجوب الوتر علم أنه ال يكفر من قال بوجوب الوتر، ألن من قال به مل                 

 .ا من جهة يقل إنه مبنـزلة إحدى الصلوات اخلمس، هذ
ومن جهة أخرى أن الوتر خمتلف فيه، فجمهور العلماء على أنه سنة وليس بواجب فضـالً                

 .عن أن يكون فرضاً 
ومن جهة ثالثة أن الفرق بني الفرض والواجب املشار إليه يف قول السائل إنه كالفرق بـني                 

للدليل الـدال علـى     السماء واألرض املراد به التفرقة بينهما يف احلكم يف املسائل الفقهية            
ذلك، ومل ُيِرْد به الفرق بينهما يف املسألة األصولية، ولذا فمن َخرَّج من هـذه احلادثـة أن                  
اإلمام أبا حنيفة يرى التفرقة بني الفرض والواجب يف املسألة األصولية فقد َحمَّل كالمه مـا                

 يف صلوات أخـرى     ال حيتمل، وهذا هو التخريج الذي حذرُت منه، فاألئمة األربعة خمتلفون          
بناء على اخلالف بينـهم  –كصالة العيد هل هي واجبة أو ال ؟ فال جيوز ألحد أن يقول إهنم      

 يفرقون بني الفرض والواجب يف املسألة األصـولية، وإن كـانوا            -يف هذه املسألة الفقيهة     
 ذلـك    يف التطبيقات الفقهية  لدليل اقتضى ذلك، وأبو حنيفة يف          – أحياناً   –يفرقون بينهما   

 .واحد منهم 
      ومل يقل أحد منهم بكفر من قال بوجوهبا، ومل ينـزهلا منــزلة الصـلوات اخلمـس                
املفروضات، فليس الوجوب هو الوجوب، ومل يرد اإلمام بقوله ذلك املسألة األصولية بـل              

 .أراد بيان احلكم الفقهي 
ضة فرق كما بني السـماء      مث تأملت فعرفت أن بني الواجب والفري      :      وأما قول السائل    

 .واألرض، فريحم اهللا أبا حنيفة وجيازيه خرياً على ما هداين إليه 
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    فهذا فهمه واستنباطه من تلك الفتوى، ال أنه صريح قول اإلمام،وهذا الفهم َبيِّن خطؤه،              
 إنه قد فهم أن الواجبات أو الفروض  تتفاوت فيما بينها قوة ووضوحاً وداللة،          : إال أن يقال    

وأن ذلك التفاوت واقع بينها كما بني السماء واألرض، فهذه وإن اتفقـت يف دخوهلـا يف                 
مسمى الواجب أو الفرض فهي متفاوتة فيما بينها، فاإلميان باهللا واجب وصالة الوتر واجب              

 . ولكن ليس الوجوب كالوجوب – على القول بذلك –
األئمة، وأنه مسلك خطري جـداً               وقد أوضح الدهلوي خطورة التخريج على أقوال        

واعلم أين وجدت أكثرهم يزعمون أن بناء اخلالف بني أيب حنيفة والشـافعي              : ( )١٠(بقوله  
 .رمحهما اهللا على هذه األصول املذكورة يف كتاب البزدوي وحنوه 

 .وإمنا احلق أن أكثرمها أصول خمرجة على قوهلم 
ُمَبيَّن وال يلحقه البيان، وأن الزيادة نسـخ، وأن         اخلاص  :      وعندي أن املسألة القائلة بأن      

العام قطعي كاخلاص، وأن ال ترجيح بكثرة الرواة، وأنه ال جيب العلم الفقيه إذا انسد بـه                 
باب الرأي، وأن ال عربة مبفهوم الشرط، والوصف أصالً، وأن موجب األمر هو الوجـوب               

 .البتة 
 وأنه ال تصح هبا روايـة عـن أيب حنيفـة               وأمثال ذلك أصول خمرجة على كالم األئمة،      

وصاحبيه، وأنه ليست احملافظة عليها والتكلف يف جواب ما يرد عليها من صنائع املتقـدمني               
 .....يف استنباطهم 

 اختالفهم يف كثري من التخرجيات أخذاً من صنعائهم ورد بعضهم علـى      - أيضاً   –ويرشدك  
 .بعض 

 هذه الشروح الطويلة وكتب الفتاوى الضخمة       ووجدت بعضهم يزعم أن مجيع ما يوجد يف       
 ....هو قول أيب حنيفة وصاحبيه 

    ووجدت بعضهم يزعم أن بناء املذهب على هذه احملاورات اجلدلية املبسوطة يف مبسوط             
السرخسي واهلداية والتبيني وحنو ذلك، وال يعلم أن أول من أظهر ذلك فيهم املعتزلة وليس               

 . انتهى كالمه  باختصار .....)عليه بناء مذهبهم 
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   وقد سبقه إىل بيان ذلك ابن القيم رمحه اهللا تعاىل، و أوضح خطـورة تنــزيل الكـالم                  
السابق ألي أحد وال سيما كالم الشارع وكالم أهل العلم على االصـطالحات احلادثـة               

 قال أبو يوسف وحممد يكره النوم على فرش احلرير والتوسد على           : ( )١١ (بعدهم حيث قال  
 .وسائده 

 .ومرادمها التحرمي 
 .يكره أن يلبس الذكور الذهب واحلرير : وقال أبو حنيفة وصاحباه 

 .وقد صرح األصحاب أنه حرام 
 وقالوا إن التحرمي ملا ثبت يف حق الذكور وحترمي اللبس حيرم اإللباس كاخلمر ملا حرم شرهبا                

 .حرم سقيها 
 . يكره بيع العذرة، ومرادهم التحرمي: وقالوا 
يكره االحتكار يف أقوات اآلدميني والبهائم إذا أضر هبم وضيق عليهم، ومـرادهم             : وقالوا  

 .التحرمي 
 .يكره بيع أرض مكة، ومرادهم التحرمي عندهم : وقال أبو حنيفة 

 .ويكره اللعب بالشطرنج، وهو حرام عندهم : قالوا 
ديد الذي مينعه من التحـرك      ويكره أن جيعل الرجل يف عنق عبده أو غريه طوق احل          : قالوا  

 .وهو الغل، وهو حرام 
 . انتهى كالمه ) وهذا كثري يف كالمهم جداً 

      وهذا يوضح جبالء أن اإلمام والصاحبني مل يكونوا يطلقون تلك األلفاظ ويعنـون هبـا               
االصطالحات احلادثة بعدهم، فكان من الواجب على األتباع أن يدركوا تلك احلقيقـة وأن              

 . مراد أئمتهم من تلك االطالقات بفهم مرادهم يف زمنهم ال األزمنة املتأخرة عنهم يعلموا
 .وسيأيت زيادة إيضاح يف الفقرة التالية 

@bîãbqZM@†»c@âbß⁄a@kçˆßZM@
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         أما ما نقل عن اإلمام أمحد، فليس فيه التصريح بالتفرقة بني الفرض والواجب وإمنـا               
الواجبات آكد من البعض اآلخر، وهذا ال يستلزم التفرقة بينهما          فيها التأكيد على أن بعض      

أصولياً، بل تفاوت الواجبات فيما بينها هي من األمور الواضحة شـرعاً والـيت ال ميكـن                 
إنكارها كما يف مراتب اإلميان واإلسالم وسائر أركان الدين فيطلق عليها فروض وواجبات             

 بعض،كما أن احملرمات يشملها لفظ التحـرمي        على حد سواء مع تفاوهتا فبعضها أوجب من       
 .وبعضها أشد حترمياً من بعض 

      وما نسبه بعض أتباع اإلمام أمحد إليه من قوله بالتفرقة بني الفرض والواجب حينما نظر               
فيما روي عنه من مسائل فقهية حمتملة للتفرقة وعدمها، فيمكن أن ينظر إىل ما روي عـن                 

وائم هذه مع سائر فتاواه فريجع املتشابه إىل احملكم، وألن األصـل            اإلمام من جهة أخرى فتت    
 .عدم التعدد إال لدليل، واخلروج عنه حيتاج إىل دليل صريح راجح 

ما ثبت بدليل مقطوع به، أو هو ما ال يسـقط يف عمـد وال               : الفرض  :      فقول القائل   
 . الفرض آكد :  أخذاً من قول اإلمام رمحه اهللا . سهو
ليس فيه إال املفاضلة بني الواجبات وهذا ال يسـتلزم التفرقـة بـني              :  فيمكن أن يقال        

الفرض والواجب من حيث الفروع الفقهية فضالً عن استلزامه ذلك يف املسألة األصـولية،              
ولو سلم فإن املراد بالفرض هنا الركن وهذا من املباحث الفقيهة وال عالقة لـه باملسـألة                 

 .األصولية 
فظاهر هذا الفرق بني الفرض والواجب، وأن الفرض عبـارة عـن            : ( قول بعضهم        و

الواجب الذي هو يف أعلى املنازل، وهو معرفة اهللا تعاىل، والفرائض اليت تثبت باالستفاضـة               
 .والنقل املتواتر 

     والواجب الذي ليس بفرض عبارة عما كان يف أدىن منازله وهو ما ثبـت مـن جهـة                  
غ االجتهاد يف تركه مثل املضمضة واالستنشاق وصدقة الفطر أو يثبت مـن             االجتهاد وسا 
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، أخذاً )املكلف على نفسه من غري إجياب اهللا مثل النذور وما يوجبه على نفسه بالدخول فيه             
 : مما حكي عنه يف املسائل التالية 

 كتاب اهللا   املضمضة واالستنشاق ال تسمى فرضاً، وال يسمى فرضاً إال ما كان يف           :      قال  
)١٢(. 

 .)١٣(ما أجترىء أن أقول إهنا فرض: أفرض هي ؟  قال : وقد سئل عن صدقة الفطر 
 .)١٤(واجب ما مل يكن معصية : ال ولكن أقول : هل يقال بر الوالدين فرض ؟ قال : وسئل 
 :هذا التخريج ينازع فيه ألمور منها : قلت 
 -:التخريج حمتمل يوضحه أن ذلك ليس هو منصوص اإلمام وال منطوق لفظه، و-١
، فلم أعثر علـى  )١٥(أين رجعت إىل مسائل اإلمام أمحد من رواية اسحاق بن إبراهيم         -     أ

املضمضة واالستنشاق ال تسمى فرضاً، وال يسمى فرضـاً إال          : ما نسب إىل اإلمام من قوله       
 .ما كان يف كتاب اهللا 

د واسحاق بن راهوية لإلمام اسحاق       قد رجعت إىل كتاب مسائل أمح      –أيضاً  –     كما أين   
 .، ومل أعثر على ما نسب إىل اإلمام أمحد)١٦(بن منصور الكوسج

، فوجدت  )١٧(وعدت أيضاً إىل كتاب مسائل اإلمام أمحد أليب داوود بن سليمان بن األشعث            
ميضمض ويستنشق ويعيد   :  قال  : ( فيه قوله فيمن نسي املضمضة واالستنشاق حىت صلى         

 .الصالة 
 .ال يعيد الوضوء : ل له فقي

 ) .ال ليس هذا من فرض الوضوء : قال 
وال يسمى فرضاً إال ما كان يف كتاب اهللا، وقـد ذكـر             : ليس فيه الزيادة املذكورة     : قلت  

مسعت أمحد سئل عن املضمضة واالستنشاق      ): ( ظ(حمقق الكتاب يف اهلامش أن يف خمطوطة        
 ) .الكتاب ال أقول فريضة إال ما يف : فريضة ؟ قال 

هذه الرواية معارضة مبثلها وسيأيت ذكر الروايات اليت تدل على خالفهـا، وهـي              :   قلت  



 
 

 
 

             ٢١٩                حيىي زمزمي  .  د-منهج احلافظ ابن حجر يف االستدالل بالقراءات                        
 

  من تعظيمه للسنة وتوقريهـا       - رمحه اهللا تعاىل     -  ملا اشتهر عن اإلمام       - أيضاً   -معارضة    
 ونص    على أنه أراد هبا ما كان يف كتاب اهللا         – لو ثبتت    –قوالً وعمالً، كما أنه ميكن محلها       

 .فيه صراحة بلفظ الفرض أو الفريضة، وعلى فرض ثبوهتا فهي أشبه بالرواية الشاذة 
أن اإلمام نفسه قد نقل عنه صراحة ما يعارض ما ذكر وينقضه ففي رواية اسـحاق                -    ب

يأخذ هلمـا مـاًء     : (  أنه سئل عن رجل نسي املضمضة واالستنشاق، فقال          )١٨(بن إبراهيم 
 .جديداً غرفة واحدة 

 .إن نسي املضمضة واالستنشاق : قيل 
 .يعيد الوضوء والصالة : قال 

 .وسئل أيضاً عمن نسي املضمضة واالستنشاق 
 ).يعيد الصالة، وإذا تركهما متعمداً يعيد أيضاً : قال 

 يسـقط   - يف مثل هذا املوطن      –وهذا الكالم يبطل قول من قال بالوجوب، ألن الواجب          
 .قطه اإلمام وهذه خاصية الفرض بالسهو والنسيان وهنا مل يس

فقد منع من االســم مـع قولـه          : ( )١٩(وأما صدقة الفطر فقد جاء يف املسودة        -٢
 ).بوجوهبا 

 يف صدقة الفطـر، فقـال يف        – رمحه اهللا    –واختلفت الرواية عن أمحد      : ( )٢٠(وقال الطويف 
 .هي واجبة، ألن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فرضها: رواية مهنا 

 ) .هذا تسوية منه بني الفرض والواجب و
 جواباً جامعاً ملا حيكى عن اإلمام أمحد وغريه من األئمـة يف             )٢١(وقد ذكر ابن رجب   -٣

ومنهم مـن قـال     : (  التفرقة بني الفرض والواجب واطالقات كل منهما على اآلخر فقال           
 .ما ثبت باالستفاضة والنقل املتواتر : أراد أن الفرض 

 .ثبت من جهة االجتهاد وساغ اخلالف يف وجوبه ما : والواجب 
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ليس بفرض ولكن أقـول     : ويشكل على هذا أن أمحد قال يف رواية امليموين يف بر الوالدين             
 .واجب ما مل تكن معصية 

وبر الوالدين جممع على وجوبه، وقد كثرت األوامر به يف الكتاب والسنة، فظاهر هذا أنه ال                
 . الكتاب والسنة تسميته فرضاً فرضاً إال ما ورد يف: يقول 

 .....وقد اختلف السلف يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر هل يسمى فريضةً أم ال ؟
واختلف كالم اإلمام أمحد فيه هل يسمى واجباً أم ال ؟ فروى عنه مجاعة مـا يـدل علـى                    

 ؟ وجوبه، وروى عنه أبو داود يف الرجل يرى الطنبور وحنوه أواجب عليه تغيريه 
 ......ما أدري ما واجب إن غري فهو أفضل : قال 

 .ولعل أمحد يتوقف يف إطالقه الواجب على ما ليس بواجب على األعيان بل على الكفاية 
 وقد اختلف العلماء رضي اهللا عنهم يف اجلهاد هل هو واجب أم ال ؟

ـ  ...فأنكر مجاعة منهم وجوبه     اس كلـهم  وقال أمحد يف رواية حنبل الغزو واجب علـى الن
 .كوجوب احلج فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم والبد للناس من الغزو 

 وسأله املروذي عن اجلهاد أفرض هو ؟
 .قد اختلفوا فيه وليس هو مثل احلج : قال 

 .أن احلج ال يسقط عمن مل حيج مع االستطاعة حبج غريه خبالف اجلهاد: ومراده 
 مىت جيب ؟: وسئل عن النفري 

 .ه فال أدري ولكن إذا خافوا على أنفسهم فعليهم أن خيرجوا أما إجياب: فقال 
وظاهر هذا التوقف يف إطالق لفظ الواجب على ما مل يأت فيه لفظ اإلجياب تورعاً، ولذلك                
توقف يف إطالق لفظ احلرام على ما اختلف فيه، وتعارضت أدلته من نصـوص الكتـاب                

 ....والسنة
 .يف الصالة فرض كل ما : وأما ما حكي عن أمحد أنه قال 

كل شيء يف الصالة وكده اهللا فهـو  : فليس كالمه كذلك إمنا نقل عنه ابنه عبد اهللا أنه قال         
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 .فرض 
 .إنه ال فرض إال ما يف القرآن :  وهذا يعود إىل معىن قوله 

 .والذي ذكره اهللا من أمر الصالة القيام والقراءة والركوع والسجود 
لناس كان يقول الصالة فرض، و الركوع والسجود ال أقول          وإمنا قال أمحد هذا، ألن بعض ا      

 .إنه فرض، ولكنه سنة 
 . وقد سئل مالك بن أنس عمن يقول ذلك فكفره 

لقد قال قوالً عظيماً، وقد نقله أبو بكر النيسـابوري يف           : إنه يتأول، فلعنه، فقال     : فقيل له   
 .كتاب مناقب مالك من وجوه عنه 

ه عن عبداهللا بن عمرو بن ميمون بن الرماح قال دخلت علـى              بإسناد - أيضاً   –وقد روى   
يا أبا عبداهللا ما يف الصالة من فريضة وما فيها من سنة، أو قـال               : مالك بن أنس فقـلت     

 نافلة ؟
 .كالم الزنادقة أخرجوه : فقال مالك 

ونقل إسحاق بن منصور عن إسحاق بن راهوية أنه أنكر تقسيم أجزاء الصـالة إىل سـنة                 
 . بوواج

كل ما يف الصالة فهو واجب، وأشار إىل أن منه ما تعاد الصـالة بتركه، ومنـه ما                :  فقال  
 .ال تعاد 

 أن التعبري بلفظ السنة قد يفضي إىل التهاون بفعل ذلـك وإىل             – واهللا أعلم    -وسبب هذا   
الزهد فيه وتركه، وهذا خالف مقصود الشارع من احلث عليه، والترغيب فيـه بـالطرق               

انتـهى  ) ية إىل فعله وحتصيله، فإطالق لفظ الواجب أدعى إىل اإلتيان به، والرغبة فيه              املؤد
 .كالمه باختصار 

بل لعلهم مل يعنوا االصطالحات احلادثة، ونظروا إىل أن املفرق بني أفعال الصالة لعل              : قلت  
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ا بـه   قصده االقتصار فيها  على ما ورد يف القرآن دون السنة، فما كان يف القـرآن قـالو                 
 –وعملوا، وما كان يف السنة تركوه أو ردوه أو تساهلوا فيه، وهــؤالء هم الذين عرفوا                

 .  باسم القرآنيني -فيما بعد 
   ال تدل على التفريـق بـني الفـرض            - رمحه اهللا    –فهذه النقول املنقولة عن اإلمام أمحد       

 شاهبها تدل على تفاوت     والواجب املبحوث فيه يف املسألة األصولية، ولكن هذه النقول وما         
 .مراتب الواجبات فيما بينها، وهذا ال ينكر 

بل هذا صحيح متعني ولذا فرق اجلمهور بينهما كذلك، وبسببه ظن بعض أتباع األئمـة أن                
 .اخلالف لفظي 

 . مزيد إيضاح ومناقشة هلذا يف ثنايا البحث – إن شاء اهللا –وسيأيت 
 اهللا عليه وسلم هل تسمى فرضا أم ال ؟وأما ما نقل عنه يف أوامر الرسول صلى 

ويف موضع آخر مسـاه     . ال أقول فرضاً إال ما كان يف كتاب اهللا          : )٢٢(فقال يف رواية األثرم   
 .فرضاً

إن الرواية معارضة مبثلها، وإذا تعارضتا تساقطتا إن مل ميكن العمل هبما معاً، والعمل              : فيقال  
ه من االحتجاج بالسنة النبوية مطلقاً سواء يف العقائـد          بالرواية الثانية هو املتعني ملا اشتهر عن      

 .والعبادات أو يف املعامالت أو يف األخالق وغريها
كما أنه ميكن أن حتمل رواية عدم تسمية أوامر الرسول صلى اهللا عليه وسلم فرضاً على ما                 

لى ذكره اإلمام ابن رجب من أنه يتوقف عن إطالق لفظ الفرض إال على ما نص الشارع ع                
 .إطالق لفظ الفرض عليه 

 -:يوضحه 
فيمن نسي املضمضة واالستنشاق هل يعيد الوضوء ؟ فقال يف          -رمحه اهللا   -قول اإلمام أمحد    

يعجبين أن يعيد االستنشاق والصالة، واملضمضة أهون، وإذا بعد ذلك يعيد           : )٢٣(االستنشاق
 .الوضوء والصالة 
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نيب صلى اهللا عليه وسلم فمن تركها أعـاد         املضمضة واالستنشاق سنة فعلها ال    : ومرة قال   
 .)٢٤ (الوضوء والصالة 

وليس هذا هو حد السنة اصطالحاً، وإمنا أراد هبا التشريع وأن النيب صلى اهللا عليـه                : قلت  
 .وسلم قد شرعها 

وظاهر هذا التوقف يف إطالق لفظ الواجب على ما مل يأت فيه لفظ اإلجياب تورعاً ولـذلك                 
 احلرام على ما اختلف فيه، وتعارضت أدلته من نصـوص الكتـاب             توقف يف إطالق لفظ   

 .والسنة
 تعاىل مل يعن بالفرض والواجب املصطلح       - رمحه اهللا    - أن اإلمام أمحد     - واهللا أعلم    –وأظن  

  .- رمحه اهللا -األصويل لكون هذا  االصطالح حادث بعد زمنه 
مسعت : وقال ابن وهب     : (  )٢٥(ل فقا – رمحه اهللا    –وقد أشار إىل شيء من ذلك ابن القيم         

مل يكن من أمر الناس وال من مضى من سلفنا وال أدركت أحداً اقتـدى بـه                 : مالكاً يقول   
: هذا حالل وهذا حرام، وما كانوا جيترئون على ذلك، وإمنا كانوا يقولون           : يقول يف شيء    

 .نكره كذا، ونرى هذا حسناً، فينبغي هذا، وال نرى هذا 
وقد غلط كثري من املتأخرين من أتباع األئمة علـى أئمتـهم             : -بن القيم    القائل ا  –قلت  

بسبب ذلك حيث تورع األئمة عن إطالق لفظ التحرمي وأطلقوا لفـظ الكراهـة فنفـى                
املتأخرون التحرمي عما أطلق عليه األئمة الكراهة، مث سهل عليهم لفظ الكراهـة، وخفـت               

جتاوز به آخرون إىل كراهة ترك األوىل، وهذا        مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنـزيه، و      
 .كثري جداً يف تصرفاهتم، فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى األئمة 

 .أكرهه وال أقول هو حرام : وقد قال اإلمام أمحد يف اجلمع بني األختني مبلك اليمني 
 .وإمنا تورع عن إطالق لفظ التحرمي ألجل قول عثمان 

ويكره أن يتوضـأ يف آنيـة الـذهب         : اخلرقي فيما نقله عن أيب عبد اهللا          وقال أبو القاسم    
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 .ال جيوز : ومذهبه أنه . والفضة 
 .ويستحب أن ال يدخل احلمام إال مبئزر له: وقال يف رواية أيب داود 

 . وهذا استحباب وجوب 
الكنيسـة  ال يعجبين أكل ما ذبح للزهرة وال الكواكـب وال           : وقال يف رواية ابنه عبد اهللا       

حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلرتير وما       { : قال اهللا عز وجل     . وكل شيء ذبح لغري اهللا      
 .}٣املائدة } {أهل لغري اهللا به 

 . ال يعجبين فيما نص اهللا سبحانه، واحتج هو أيضا بتحرمي اهللا له يف كتابه:  فتأمل كيف قال 
 .بين املكحلة واملرود ال يعج: وقال يف رواية جعفر بن حممد النسائي 

 .يعين من الفضة، وقد صرح بالتحرمي يف عدة مواضع، وهو مذهبه بال خالف 
 .ال يعجبين، وهذا على التحرمي عنده : وسئل عن اخلمر يتخذ خالً، فقال 

: وهذا يف أجوبته أكثر من أن يستقصى وكذلك غريه من األئمة، وقد نص حممد بن احلسن                 
 .إال أنه ملا مل جيد فيه نصاً قاطعاً مل يطلق عليه لفظ احلرام أن كل مكروه فهو حرام، 

 . عن أيب حنيفة وأيب يوسف إىل أنه إىل احلرام أقرب - أيضاً –وروى حممد 
 .يكره الشرب يف آنية الذهب والفضة للرجال والنساء : وقد قال يف اجلامع الكبري 

 .ومراده التحرمي 
 .يلبس الذكور الذهب واحلرير يكره أن : وقال أبو حنيفة وصاحباه 

 . أنه حرام :  وقد صرح األصحاب 
 .يكره منديل احلرير الذي يتمخط فيه ويتمسح من الوضوء : وكذلك قالوا 

 .ومرادهم التحرمي 
 .ومرادهم التحرمي . يكره بيع السالح يف أيام الفتنة : وقالوا 

فيه يف كالم اهللا ورسوله، أمـا       فالسلف كانوا يستعملون الكراهة يف معناها الذي استعملت         
املتأخرون فقد اصطلحوا على الكراهة ختصيص مبا ليس مبحرم وتركه أرجح من فعله مث محل               
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من محل منهم كالم األئمة على االصطالح احلادث فغلط يف ذلك، وأقبح غلطاً منه من محل                
 .ي احلادث لفظ الكراهة أو لفظ ال ينبغي يف كالم اهللا ورسوله على املعىن االصطالح

وقد اطرد يف كالم اهللا ورسوله استعمال ال ينبغي يف احملظور شرعاً أو قـدراً يف املسـتحيل                  
: وقوله  } ٩٢مرمي  } {وما ينبغي للرحـمن أن يتخذ ولداً       { : املمتنع كقــول اهللا تعاىل     

نبغي وما ترتلت به الشياطني وما ي    { : وقوله  } ٦٩يس  } {وما علمناه الشعر وما ينبغي له       { 
 .} ٢١٠الشعراء } {هلم 

  .)٢٦ ()كذبين ابن آدم وما ينبغي له وشتمين ابن آدم وما ينبغي له : ( وقوله على لسان نبيه 
انتهى كـالم ابـن     ))٢٧()إن اهللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام          : ( وقوله صلى اهللا عليه وسلم      

 .القيم باختصار 
@ïãbrÛa@kÜİ½a@ZnÛa@¿@áÜÈÛa@Ýçc@òÛ…c@¿@kuaìÛaë@ŠÐÛa@´i@éß†Ç@ëc@ÕíŠÐ@

      استدل كل فريق بأدلة خمتلفة لتصحيح ما ذهب إليه وترجيحه على الـرأي اآلخـر،               
 -:وسأقوم بعرض األدلة ومناقشتها على النحو التايل 

@üëcZMáèÔÏaë@åßë@òîÐä§a@òÛ…c@ )٢٨(:  
 -:أيت       استدل احلنفية على صحة تفريقهم بني الفرض والواجب مبا ي

هـو السـاقط،    : إن الواجب   : أن أهل اللغة فرقوا بني الفرض والواجب، فقالوا         -١
 .سقط : وجب احلائط يعين : السقوط، يقال : والوجوب 

فرض : عن التأثري، ومنه فُْرَضة القوس ملوضع احلز، أو عني الَقَْدر من قوهلم       : والفرض عبارة   
 .القاضي النفقة، مبعىن قدرها 

كد من السقوط ؛ ألن الشيء قد يسقط وال يؤثر، وكذلك ذكر التقدير يف الشيء                والتأثري آ 
يدل على احلصر والتعيني فيصري كالنذر املضموم إىل اإلجياب، والوجوب ال يفيد هذا املعىن،              

 .)٢٩(فََبان أن الفرض يف اللغة آكد من معىن الواجب 
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 من صـالة  منـذورة، وإن        وألنا جند كل مميز يسبق عقله إىل أن صالة الظهر آكد          -٢
كانتا واجبتني، وكذلك اإلميان باهللا تعاىل آكد وأبلغ من صدقة مخسة دراهم من مائيت درهم،         

 .وكذلك الزكاة آكد من النذر يف الصدقة 
فهذه أمور جيدها كل عاقل يف نفسه، فوجب أن يفرق ما هو آكد باسم يفارق ما هو دونه،                  

عما كـان   : يف أعلى املنازل يف الوجوب، والوجوب       عبارة عما كان    : فيجعل اسم الفرض    
 .)٣٠(دونه، وإن كان امساً عاماً يف نفسه 

وألن الوجوب تتفاوت منازله، فوجب أن خيص اسم الفرض الذي وضع للمبالغـة             -٣
 .عبارة عما كان يف أعلى املنازل : يف التأثري

 .وما دونه خص باسم الواجب 
 . على املأمور به يف مضمون األمرين فيصري الوجوب الذي هو سقوط التكليف

ويف الفرض زيادة معىن اللزوم، فكان الفرض ملا أثر يف نفس املكلف، ملا تضمن من الـدعاء                 
  .)٣١(إىل إيقاعه واملبادرة إىل فعله، ما ال يؤثر فيه الواجب الذي يفرض

 الواجب  : أال ترى أهنم يقولون      - أيضاً   –وألن العبارة خمتلفة يف عادة أهل الشرع        -٤
فرض يف احلكم، ويقال يف حقوق اآلدميني مثل الديون والشفعة          : يف احلكم كذا وال يقولون      

: واجب عليك أن تفعل كـذا، وال يقولـون          : إهنا فروض، ويقال    : واجبات، وال يقال    : 
 .فرضت : أوجبت على نفسي، وال يقال : فرض عليك، ويقال 

 .ضت عليك كذا فر: وال يقال يف العادة ملن تلزم طاعته 
 .)٣٢(فََبان أن معىن اللفظني خمتلف يف اللغة والشريعة 

وألن ثبوت الفرض كونه قطعياً يوجب امليزة والتأكيد، ألنه يكفر مكذبه، فما كان             -٥
ثابتاً بدليل موجب للعمل والعلم قطعاً يسمى فرضاً ؛ لبقاء أثره وهو العلم بـه، أُدِّي أو مل                  

ليل موجب للعمل غري موجب للعلم يقيناً باعتبار شـبهة يف طريقـه             ُيؤدَّ، وما كان ثابتاً بد    
يسمى واجباً وهو أنه ال يكفر جاحده ؛ ألن دليله ال يوجب علم اليقني، وجيب العمل بـه ؛     
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ألن دليله موجب للعمل، وُيضَّلل جاحده إذا مل يكن متأوالً بل كان راداً خلرب الواحد، فـإن                 
وجوب العمل خبرب الواحد فحينئٍذ ال يضـلل ؛ ولوجـوب           كان متأوالً يف ذلك مع القول ب      

 .)٣٣(العمل به يكون املؤدي مطيعاً، والتارك تأويالً عاصياً معاقباً 
@bîãbqZM‰ìèà¦a@òÛ…c )٣٤(.  

ذهب اجلمهور إىل عدم التفرقة بني الفرض والواجب،قائلني بترادفهما، مستدلني على ذلك            
 -:مبا يأيت

} فمن فرض فيهن احلج   {:الفرض على الواجب يف قوله تعاىل       أن الشارع قد أطلق اسم      -١
أي أوجب، واألصل أن يكون مشعراً به حقيقة، وأن ال يكون له مـدلول              } ١٩٧البقرة  {

  .)٣٥(سواه، نفياً للتجوز واالشتراك يف اللفظ 
وألنه لو كان الفرض ما ثبت بطريق مقطوع به لوجب أن تكون النوافل تسمى فرائضاً               -٢

 .)٣٦( بطريق مقطوع به - أيضاً -بت ألهنا تث
وألن ختصيص الفرض مبا ثبت بطريق مقطوع به دعوى ال دليل عليها مـن جهـة                -٣

 .)٣٧(الشرع وال من جهة اللغة فكان باطالً 
وألن لفظ الوجوب يف اإلجياب أكثر من لفظ الفرض، ألن الفرض حيتمل من املعاين              -٤

:  معىن واحداً وهو سقوطه عليه مـن قـوهلم           ما ال حيتمله الواجب، والواجب ال حيتمل إال       
هذا واجب، كان معناه أنه سقط عليه سقوطاً ال         : وجب احلائط ووجبت الشمس، فإذا قيل       
 .)٣٨(بد من فعله، وكان ما قالوه بالعكس أوىل 

وألنه لو كان الفرض عبارة عما كان يف أعلى املنازل من الوجـوب، لوجـب أن                -٥
 .)٣٩( وتصديق الرسول ؛ ألنه أعلى منـزلة من غريهخيتص االسم مبعرفة التوحيد

وألن الواجب اسم ملا يثاب على فعله، ويعاقب على تركه، والفرض اسم هلذا أيضاً،              -٦
فإذا كانا متساويني يف هذا املعىن، مل يكن ألحدمها مزية الختالف امسهما، كما أن النـدب                
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واب، مل يكن ألحدمها مزية على اآلخر       والنفل ملا كان معنامها واحداً وهو ما يستحق بفعله ث         
)٤٠(.  

وألن اختالف أسباب الوجوب، وقوة بعضها على بعـض، ال يوجـب اخـتالف              -٧
الشيئني يف أنفسهما، أال ترى أن النفل قد ثبت بأخبار متواترة وثبت بأخبار آحاد، والكـل                

 .)٤١(متساٍو، وكذلك الفرض قد ثبت بأخبار متواترة وأخبار اآلحاد، والكل سواء 
ما طلبه  : ولصدق تعريف كل من الفرض والواجب على اآلخر ؛ ألن حدمها مجيعاً             -٨

الشارع طلباً جازماً،وهذا يصدق على الفرض والواجب، وإذا اتفقـا يف املعـىن اتفقـا يف                
 .)٤٢(االسم
وألن العربة يف داللة اللفظ ال يف طريق ثبوته، وإال للزم أن كل مـا كـان ثابتـاً                   -٩

 .لسنة املتواترة فهو فرض ولو مل تكن داللته قطعية بالكتاب أو با
والذي يؤيد إخراج قيد القطع عن مفهوم الفرض إمجاع األمة على إطالق اسـم              -١٠

أَدِّ فـرض اهللا    : الفرض على ما أدي من الصلوات املختلف يف صحتها بني األئمة بقـوهلم              
 .)٤٣(تعاىل، واألصل يف اإلطالق احلقيقة 

مجعنا على أن كل فرض واجب، فمن ادعى أن ليس كل واجب            أنا أ : ومن ذلك   -١١
 .)٤٤(فرضاً حيتاج إىل دليل 

أن مدعي اسم الفرض ملا ثبت بدليل مقطوع كمدعي اسم النفل ملـا             : ومن ذلك   -١٢
ثبت بدليل مظنون، فيخلع على كل أمر ورد من جهة الشارع خبرب واحد اسم نفـٍل، ألن                 

جياب ومزية هي الفريضة، وصلح للرفـع والتعظـيم،         الطريق املقطوع إذا أورث قوة يف اإل      
وجب أن ُيعطى نقضيه التدوين والتقليل يف الرتبة، فيكون كل أمر ثبت بطريـق مظنـون                
ودليل غري مقطوع نفالً حمطوطاً عن رتبة اإلجياب، فلما مل ُيدوِّن الدليل املظنون رتبة املـأمور               

عله فرضاً، وما ُجِعل الدليل املقطـوع لألمـر         فيجعله نفالً، مل يرفع قوة الطريق للمأمور فيج       
 .)٤٥(فرضاً إال تشهياً ووضعاً بغري داللة، وال إحالة فيه رأساً ودعوى بال برهان ال ثبات هلا
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أن قوة الطريق، وكون الدليل مقطوعاً ال يؤثر إال ِعلَْماً باملنقول، فأما            : ومن ذلك   -١٣
اليت تواتر اخلرب هبا ال تصـري واجبـة بقـوة           أن يؤثر يف الوجوب فال، أال ترى أن النوافل          

الطريق، بل يكون العلم هبا قطعياً وهي سنةٌ أو نافلةٌ، وغاية ما يستدل به علـى الوجـوب                  
القرائن والدالئل على أنه حمتوم على املكلف، مأثوم معاقب على تركه، وال يبقى بعد ذلـك              

ك، كما يف املنهيات تكون متساوية      إال مراتب الواجبات يف استحقاق الذم والعقوبة على التر        
مع عـدم املداومـة     ..... يف احلظر والتحرمي وال يبقى بعد ذلك إال التفاوت يف العقوبات،            

عليها ومل يعترب يف كوهنا كبرية أن يكون طريق حترميها قطعياً بل تضاعف عقاهبـا يف الـدنيا                  
بزيادة ثواب علـى فعلـها      باجلزاء، واآلخرة بالوعيد، أومها، فكان جيب أن ختص الفريضة          

 .)٤٦(وكثرة عقاب على تركها دون تأكد طريقها 
إن اختالف طرق العبادة ال يعطي متيزاً واختالفاً، أال ترى أن           : ومن ذلك أن قالوا     -١٤

النوافل اليت تفعل ابتداء مع املسنونات الراتبة اليت وردت يف السنن واملسانيد  جيمعهما اسم               
على بعض بقوة الطرق واشتهارها، كذلك الواجبات، إذا امتاز منها          النفل، وال ميتاز بعضها     

 .)٤٧(شيء بقوة الطريق ال ميتاز بالقوة و اسم الفرض 

@sÛbrÛa@kÜİ½aZMÕíŠÏ@Ý×@òÛ…c@ò’Óbäß@¿ 
       كل فريق استدل مبا يراه دليالً على صحة ما ذهب إليه، كما اعترض كل منهما على                

يح مذهبه ورأيه، ألنه قد نصب الدليل على صحة مـا رآه ورد             دليل اآلخر ليستقيم له ترج    
االعتراض الذي اعترض به املخالف على أدلته، بل قام مبناقشة أدلة املخالفني له واعتـرض               

 .عليها، وهبذا مت له االستدالل على ما ذهب إليه 
 كلٍّ  علـى          وقد ذكرت أجوبةً إمجاليةً، وأخرى تفصيلية، فبدأت بذكر الرد اإلمجايل من          

كلٍّ، مث بالرد التفصيلي على كل دليل ذكره أحد الفريقني إذا نص على الـرد املخـالف،                 
 .وأخرت الدليل الذي مل أجد من اعترض عليه ليتضح وجه الرجحان حينئٍذ 
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 -:وقد كانت األجوبة واالعتراضات على النحو التايل 
@üëc@ZáèÔÏaë@åßë@òîÐä§a@òÛ…c@óÜÇ@‰ìèà¦a@òiìuc )٤٨( :  

 -:اجلواب اإلمجايل 
هو ما ال يسع تركه، أو ما يستحق        :       إن حد الواجب والفرض واحد، ألن حدمها مجيعاً         

 .وإذا اتفقا يف املعىن اتفقا يف االسم .الثواب بفعله والعقاب بتركه 
    وألنكم فرقتم بني الواجب والفرض بفرق ال يدل عليه دليل، والدليل على أنه ال دليـل                

. ما ثبت بـدليل مقطـوع بـه         : لو قُِلب عليكم هذا الفرق، وقيل الواجب        : ليه أنـه   ع
 .ما ثبت بدليل مظنون، مل يكن عنه خالص  : والفرض 

     وما ذكروه من أن الثابت بدليل مقطوع به ال يكون يف مرتبة ما ثبت بدليل مظنون بل                 
 .ه يكون فوقه يف الرتبة فخص كل واحد منهما باسم غري صاحب

     فالكالم يف الواجب العملي، وهو الذي تتكلم فيه الفقهاء فيما بينهم، وأمـا العلمـي               
 . فليس له تعرض أصالً 

    والواجب عمالً تستوي مراتبه سواء كان ثبوت الشىء بدليل قطعي يوجـب العلـم أو               
 بدليل اجتهادي يوجب الظن، والعقاب يف كل واحد عند تركه عمـالً مثـل العقـاب يف                

صاحبه، وكذلك كل واحد ال يسع تركه مثل صاحبه، فإذا استويا من هذا الوجه اسـتغين                
 .عن التفريق الذي ذكروه 

 -:اجلواب التفصيلي 
إن الفرض مأخوذ من احلز والشق، ومنه فَْرض القـوس، وفُْرَضـة            : وأما قوهلم   -١

اد زيادة ال يفيـدها اسـم       الوادي، فدل هذا االسم على التأثري يف احملل، وإذا أثر يف احملل أف            
 .الوجوب 

إذا راجعنا اللغة، فلفظ الوجوب أدل على اللزوم من لفظ الفرض؛           :  فاجلواب عنه أن يقال     
 بني التقدير، واإلنـزال، و البيـان، و اإلجيـاب،           - كما سبق    –ألن الفرض اسم مشترك     
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 .والتأثري، و احلل 
ضى اإللزام من حيث هـذا املعـىن        فله معىن واحد وهو السقوط، وقد اقت      : وأما الوجوب   

 .الواحد
 .فكان هذا االسم أخص يف اإللزام من لفظ الفرض فال أقل من أن يستويا 

وأما التأثري يف احملل فال معىن له، ألن اإللزام على اإلنسان ال يظهر له تأثري يف احملـل حسـاً                    
 .بوجٍه ما فال معىن العتباره 

ن الواجب غاية ال تقبل الزيادة، وهو املأمور بـه          إ: وجياب عن ذلك من وجه آخر، فيقال        
 عن عهدة األمر إال     -أي يتخلص   –على احلتم واجلزم الذي ال يعفى عن تاركه، وال يتفصى           

بفعله، ومىت تركه املأمور به استحق العقاب، وهذا يعم الفرض والواجب، فدل على أهنمـا               
: العبادات يشملها األمر، وال يقال      امسان ملسمى واحد، كصيغة األمر باإلميان وبفروعه من         

إن االستدعاء والطلب ألحدمها فوق االستدعاء لآلخر، مث لو سلم تأكد أحدمها على اآلخر،              
مل يكن تأكيد الفرض على الواجب بأوىل من تأكيد الواجب على الفرض، وقد بينا أن اسم                

 .الواجب ال يشاركه غريه فيه والفرض مشترك 
إذا كان الفرض يقع على النـزول والتقدير كوقوعـه علـى            : - أيضاً   –ومن وجه آخر    

التأثري فال وجه للتأكيد به على اسم الواجب املتخصص باللزوم، وإجياب العقاب على تركه،              
وهو متخصص هبذا املعىن، غري متردد بينه وبني غريه، على أن التعويل على التأثري، لو احتـد                 

تقدير، ال يصح، وخيرج عنه الواجب، فإن كل واجب         به الفرض ومل يشركه فيه تنـزيل وال        
مؤثر، وهو أن جيرب على فعله، ويعاقب على تركه، ويشغل ذمته يف ابتداء اخلطاب به، ويلزم                
ذمته القضاء له عند فواته، وجيب اعتقاده، ويفسق بتركه، ويشترط يف عدالته التزامه عنـد               

  ما يويف على هذا ؟ اخلطاب به، وفعله عند دخول وقته، فهل يف التأثري
فتأثري فرضه القوس والنهر حزة يف اجلسم، وتأثريه يف التكليف حسب ما يليق به من اآلثار                
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 .اليت هي األحكام 
 .إن ثبوت الفرض كونه قطعياً يوجب امليزة والتأكيد، ألنه يكفر مكذبه -:وقوهلم -٢

 بطريقها كفر، وال تدل     إن املباحات طرقها مقطوع هبا كذلك ولو كذب       : فاجلواب أن يقال    
 .على مساواة  املباح لإلجياب والفرض حيث تساوت طرقه يف حكم التكذيب هبا

فـرض يف احلكـم،     : الواجب يف احلكم كذا وال يقولون       : إهنم يقولون   : وقوهلم  -٣
فََبان أن معىن اللفظني خمتلف يف اللغة       ..... فرضت،: أوجبت على نفسي،وال يقال     : ويقال  

 .والشريعة
فرض اهللا  : هذه دعوى ال طائل حتتها، و إال فالقادر حيسن أن يقول            : فاجلواب عنه أن يقال     

 .علي صوم شهر رمضان، وفرضت النذر على نفسي صوم ذي احلجة أو رجب 
 .فال أحد ينكر ذلك عليه شرعاً و ال لغةً 

@bîãbqZM‰ìèà¦a@éi@Þ†na@bß@óÜÇ@òîÐä§a@òiìuc@ )٤٩(: - 
  :اجلواب اإلمجايل

     إن دعوى تساويهما ال تسلم، فإن الواضع للغة جعل الوجوب امساً للسقوط، والفرض             
فرضه ملكان األثر، والتأثري آكـد مـن        : امساً للتأثري، ومن ذلك مسيت فرضه النهر والقوس         
 .الوجوب، فيجب أن يعطى االسم حقه من التأكيد 

 متييز الطريق اليت ثبت هبا الفرض       وتساوي الفرض والوجوب يف العقاب على الترك ال مينع        
عن الطريق اليت ثبت هبا الواجب، فثبوت الفرض بطريق مقطوع به، واملكـذب للطريـق               

فهذه ميزة حكمية تشبه امليزة اليت تعلقتم هبا        .القطعي يكفر، واملكذب للطريق الظين يفسق       
 .من مضاعفة العقوبة يف الدنيا، والوعيد يف األخرى 

 
 -:ية األجوبة التفصيل

 -:      قام احلنفية ومن وافقهم بالرد على ما استدل به اجلمهور تفصيالً فقالوا 
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فمـن  { :إن الشارع قد أطلق اسم الفرض على الواجب يف قوله تعاىل            : أما قوهلم   -١
 .أي أوجب } ١٩٧البقرة } {فرض فيهن احلج 

 . ليه اسم الفرض  إن احلج ثبت وجوبه من طريق مقطوع به، فلهذا أطلق ع-: فاجلواب 
لو كان الفرض ما ثبت بطريق مقطوع به لوجب أن تكون النوافل تسمى             : وقوهلم  -٢

 . بطريق مقطوع به - أيضاً -فرائضاً ألهنا تثبت 
 أنه إمنا يسمى فرضاً ملا فيه من معىن الوجوب من طريق مقطوع به، فأما النوافل                -:فاجلواب  

 .وفقد اآلخر معىن الوجوب فقد وجد أحد الشرطني وإن كان طريقهاً مقطوعاً به فليس فيها
إن ختصيص الفرض مبا ثبت بطريق مقطوع به دعوى ال دليل عليها مـن              : وقوهلم  -٣

 .جهة الشرع وال من جهة اللغة فكان باطالً 
قد دللنا عليه من جهة االستنباط، وهو أن أهل اللغة و الشرع فرقوا بينهما يف               -:فاجلواب  

الفرض عبارة عن التأثري، والوجوب عبارة عن السقوط، وملا وجدنا التأثري           :  العبارة، وقالوا   
 .أبلغ من  السقوط جعلنا الفرض عبارة عما ثبت من طريق مقطوع علمه ؛ ليكون له مزية 

إن لفظ الوجوب يف اإلجياب أكثر من لفظ الفرض، ألن الفرض حيتمل من             : وقوهلم  -٤
واجب ال حيتمل إال معىن واحداً وهو سقوطه عليه من قوهلم           املعاين ما ال حيتمله الواجب، وال     

هذا واجب، كان معناه أنه سقط عليه سقوطاً        : وجب احلائط ووجبت الشمس، فإذا قيل       : 
 .ال بد من فعله، وكان ما قالوه بالعكس أوىل 

إن لفظ الفرض، وإن كان حمتمالً ألشياء، فجميعها عبارة عن التأثري، والوجوب            -:فاجلواب  
 .عبارة عن السقوط، والتأثري آكد من السقوط، ألنه قد يسقط فال يؤثر فكان ما أثر آكد 

. أنزله، ونزولـه تـأثري    : يعين  } ٨٥القصص  } {إن الذي فرض عليك القرآن      { : فقوله  
: يعـىن   }  ٣٨األحزاب  } {ما كان على النيب من حرج فيما فرض اهللا له           {:وكذلك قوله   

} ١النـور   } {سورة أنزلناها وفرضناها    {: وكذلك قوله   . أثري له ت: أحل له، واإلحالل له     
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 .بيناها، والبيان تأثري فيها : أراد 
 .قدر، والتقدير له تأثري يف احلصر والتعيني :  وكذلك فرض احلاكم يعىن 

لو كان الفرض عبارة عما كان يف أعلى املنازل من الوجوب، لوجـب أن              : وقوهلم  -٥
 .وحيد وتصديق الرسول ؛ ألنه أعلى منـزلة من غريه خيتص االسم مبعرفة الت

أن الفرض ملا كان عبارة عن العبادة اليت تؤثر يف نفس املكلف يف املبادرة إليـه                : فاجلواب  
واملسارعة إىل فعله، وهذا تأثري موجود يف مجيع ما علم قطعاً أنه مراد منا، مثـل الصـلوات         

كان بعضها آكد من بعض، كمـا أن التـأثري          وحنوها، فوجب أن يكون مجيعها فرضاً، وإن        
 .الواقع يف الشيء يتفاوت، وإن كان االسم يتناول مجيعها، يفارق ذلك ما ال يقع منه التأثري

إن الواجب اسم ملا يثاب على فعله، ويعاقب على تركه، والفرض اسـم             : وقوهلم  -٦
مزية الختالف امسهما، كما أن     هلذا أيضاً، فإذا كانا متساويني يف هذا املعىن، مل يكن ألحدمها            

الندب والنفل ملا كان معنامها واحداً وهو ما يستحق بفعله ثواب، مل يكن ألحدمها مزية على                
 .اآلخر 

أن الواجب وإن ساوى الفرض يف الثواب والعقاب، فقد خالفه من وجه آخـر،              : فاجلواب  
 .وهو أن ثبوته من طريق مقطوع به، فمنع من املساواة يف التسمية 

إن اختالف أسباب الوجوب، وقوة بعضها على بعض، ال يوجب اختالف           : وقوهلم  -٧
الشيئني يف أنفسهما، أال ترى أن النفل قد ثبت بأخبار متواترة وثبت بأخبار آحاد، والكـل                

 .متساٍو، وكذلك الفرض قد ثبت بأخبار متواترة وأخبار اآلحاد، والكل سواء 
توجب اختالفهما يف أنفسهما ألن ما كان معلوماً أنـه          أن قوة بعضها على بعض      : فاجلواب  

مراد اهللا تعاىل قطعاً فإنه خمالف ملا كان جتوزاً  وكذلك ما يكفر جاحده خمالف ملا ال يستحق                  
هذه الصفة ومىت اختلفت األشياء يف أنفسها وأحكامها اختلفت األسامي اليت تستعمل فيها             

 .الختالف ما يستفاد بالعبارة منها

@
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@
½a@ÉiaŠÛa@kÜİ@Z@òÛd½a@¿@|uaŠÛaN@

 هو قول اجلمهور، لصحة ما استدلوا بـه         – والعلم عند اهللا تعاىل      –الذي يترجح يف نظري     
وسالمته عن معارض صحيح، خبالف قول احلنفية فإن املعول عليه يف املسألة عندهم هو بناء               

ول اللغوي، وقد سبق    التباين يف االصطالح بناء على تباين الفرض والواجب من حيث املدل          
 .بيان ضعف ذلك املأخذ 

 

sÛbrÛa@szj½a@
ïÄÐÛ@Òý¨a@ædi@´ÜöbÔÛa@dİ@d’äß@

 -:       ميكن إرجاعه  إىل أمور أمهها 
 اتفاق اجلميع على أن بعض الواجبات مقطوع بوجوهبا، وبعضها ليس -:أوالً 

 وما ليس كذلك كذلك، ولوجود خالف فيها، فقام قوم بتسمية املقطوع بوجوبه فرضاً
 .واجباً 

  أنه ملا رأى القائلون بأن اخلالف لفظي األئمة          – وهو أمهها وأشدها غموضاً      -:ثانياً  
 يقررون يف كتبهم وفتاواهم الفقهية بأن الصالة والزكاة والصـوم           - وال سيما اجلمهور     –

فـرق يف   واحلج وحنوها مشتملة على واجبات وفروض، وكذا قال احلنفية، قالوا حينئٍذ ال             
 .املعىن وإمنا اخلالف يف اللفظ 

إن اجلمهور وإن قالوا بأن هذه العبادات تشتمل على فروض وواجبـات            : وجوابه أن يقال    
فاملفرق بينها هو الدليل اجلزئي املعني يف تلك املسائل، ال أنه ناشيء عن املسألة األصـولية،                

ا ثابتة بالسنة اآلحادية فضالً عن      بدليل أهنم اعتربوا بعض الفروض يف تلك العبادات مع كوهن         
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كوهنا متواترة، ومل يعتربوا  بعض األقوال و األعمال فروضاً فيها مع ثبوهتا بالقرآن أو بالسنة                
 .املتواترة 
أن األصل يف األوامر الوجوب، ويف التطبيق الفقهي الفرعي قد تـأيت أوامـر وال               :  نظريها  

ة أو غري ذلك،  ومع ذلك مل يقل أحـد بـأن             حتمل على الوجوب بل على الندب أو اإلباح       
إن األصل يف األوامر الندب أو اإلباحة، حلملهم  إياها يف تلك املـواطن              : العلماء يقولون   

 .على ما اقتضاه الدليل املعني 
 .وقل هذا بعينه يف النواهي، وألفاظ العام، واملطلق، املصروفة واملخصصة واملقيدة 

ألصولية املبحوثة ال أثر هلا يف التطبيق الفقهي عند اجلمهور ألهنـم   ومن هنا نعلم بأن املسألة ا     
ال يفرقون بني الفرض والواجب، أما عند األحناف فلها تأثري وأثر بني واضـح يف التطبيـق                 
الفقهي لكوهنم ينـزلون أخبار اآلحاد ولو كان قطعي الداللة منـزلة هي أدون ممـا ثبـت               

فرقة الطريق ال الداللة اللفظية، واجلمهور أعطوا الـدليل         بدليل قطعي الثبوت، والعلة يف الت     
حقه من حيث الداللة اللفظية فإن مل حيتمل أو كان ظاهر الداللة عملوا به حسب داللته إذا                 

 .مل يعارضه معارض فإن عارضه نزلت داللته حسب املعارض 
 لكوهنا ثبتت بأخبـار     فمثالً اجللسة األوىل يف التشهد يف الصالة واجبة عند اجلميع، احلنفية          

آحاد وهذه رتبة الواجب، واجلمهور للدليل الصارف هلا من الفرضية إىل الوجوب وذلـك              
ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم سها ومل جيلس هلا ومل يعد إىل وضعها بل استمر يف الركعـة                   

 .الثالثة مث ملا فرغ من صالته سجد سجود سهٍو هلا 
لكانت هذه اجللسة عند اجلمهور فرضاً من فروض الصـالة          ولو مل يأت هذا الدليل وحنوه       

كتكبرية اإلحرام والطمأنينة والرفع من الركوع والتسليمتني وحنوها، لدخول هذه اجللسة يف            
وحنوه من األدلـة الدالـة   ) صلوا كما رأيتموين أصلى     : ( عموم قوله صلى اهللا عليه وسلم       

 .على ذلك 
ني البحث يف املسائل الفقهية املبنية على هذه املسألة وسيأيت إن شاء اهللا مزيد إيضاح ح

 .األصولية  
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@ÉiaŠÛa@szj½a@ZbèîÏ@Òý¨a@kj@
هناك أسباب خمتلفة يف التفرقة بني الفرض والواجب جعلت جل القائلني بالتفريق يـذهبون              

 -:إليها  ميكن إمجال أمهها يف النقاط التالية 
غة، ومن مث إعطاء كل لفظة يف اللغة ما يناسبها          النظر إىل منشأ األلفاظ من حيث الل      -١

 .يف االصطالح 
 بني الفـرض    - يف اجلملة    – هو أن من قال بالتفرقة       –يف نظري   -السبب الرئيس   -٢

ما ثبت بدليل ظـين     : ما ثبت بدليل قطعي ال شبهة فيه،والواجب      : والواجب، وقال الفرض    
 إال بدليل قطعي وهو القرآن أو السنة        -مه   بزع -فيه شبهة، إمنا نظر إىل أن العقيدة ال تثبت          

 إن مل يكن القاطع عنده هو العقل، والسنة اآلحادية ملا مل تكن يف نظره تفيد العلم                 –املتواترة  
 .   جعلها تثبت العمل، دون العلم، والعمل يكفي فيه الظن إمجاعاً -بل الظن 

اللة أو الثبوت، كما أن تقسـيم       وليس يف هذا إنكار لتقسيم األدلة إىل قطعية وظنية يف الد          
 .خالف تضاد وخالف تنوع، ثابت ال ينكر : اخلالف إىل قسمني 

 .وإمنا الذي أنكره إدراج ما ال يندرج إال يف أحد القسمني يف اآلخر 
 التفرقة بني األدلة الشرعية يف االعتقاد والعمل فما ثبت بدليل قطعي            - أيضاً   –والذي ينكر   

 ولو  –ة تثبت به العقيدة والعمل وما ثبت بدليل ظين كأخبار اآلحاد            كالقرآن ومتواتر السن  
 . فال يثبت به إال العمل دون املعتقد –كان قطعي الداللة 

يوضح أن ذلك هو السبب احلقيقي هو أهنم رتبوا على هذا التفريق مسألة أصـولية               -٣
م يقررون أن النص    الزيادة على النص نسخ، وه    : أخرى وهي املسألة املشهورة عند احلنفية       

 .هو الكتاب أو السنة املتواترة، وأن الزيادة املقصود هبا ما ثبت بأخبار اآلحاد 
اسم ملقدر شــرعاً ال حيتمـل الزيادة : ومما يؤكـد ما ذكرت آنفاً قوهلم الفرض    -٤

وهو مقطوع به لكونه ثابتاً بدليل موجب للعلم قطعاً من الكتـاب أو السـنة               . والنقصان  
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 .ترة أو اإلمجاع املتوا
وبيان هذا القسم يف اإلميان باهللا تعاىل، والصـالة         :  ومما يزيد األمر وضوحاً قوهلم       -٥

والزكاة والصوم واحلج، فإن التصديق بالقلب واإلقرار باللسان بعد املعرفة فرض مقطـوع             
 يكـون   به، إال أن التصديق مستدام يف مجيع العمر ال جيوز تبديله بغريه حبال، واإلقـرار ال               

واجباً يف مجيع األحوال، وإن كان ال جيوز تبديله بغريه من غري عذر حبال، والعبادات الـيت                 
 .هي أركان الدين مقدرة متناهية مقطوع هبا 

 وحكم هذا القسم شرعاً أنه موجب للعلم اعتقاداً باعتبار أنه ثابت بدليل مقطوع به، وهلذا               
داء بدليله، فيكون املؤدي مطيعاً لربه والتارك       يكفر جاحده وموجب للعمل بالبدن للزوم األ      

لألداء عاصياً، ألنه بترك األداء مبدل للعمل ال لالعتقاد، وضد الطاعة العصيان، وهلـذا ال               
يكفر باالمتناع عن األداء فيما هو من أركان الدين ال من أصل الدين إال أن يكون تاركـاً                  

كفر، فأما بدون االستخفاف فهو عاص      على وجه االستخفاف، فإن استخفاف أمر الشارع        
فسـقت  : بالترك من غري عذر، فاسق خلروجه من طاعة ربه، فالفسق هو اخلروج، يقـال               

الرطبة إذا خرجت من قشرها، ومسيت الفأرة فويسقة، خلروجها من جحرها، وهلـذا كـان        
لطاعـة  الفاسق مؤمناً ألنه غري خارج من أصل الدين وأركانه اعتقاداً، ولكنه خارج مـن ا              

عمالً، والكافر رأس الفساق يف احلقيقة إال أنه اختص باسم هو أعظم يف الذم، فاسم الفاسق                
 .عند اإلطالق يتناول املؤمن العاصي باعتبار أعماله 

 .فأما الواجب فهو ما يكون الزم األداء شرعاً والزم الترك فيما يرجع إىل احلل واحلرمة 
 بدليل موجب للعمل والعلم قطعاً يسمى فرضاً،         فما كان ثابتاً  : وهاك بيت القصيد    -٦

 .لبقاء أثره وهو العلم به أُِدىَّ أو مل يؤد 
 وما كان ثابتاً بدليل موجب للعمل غري موجب للعلم يقيناً باعتبار شبهة يف طريقه يسـمى                

 .واجباً 
و هنا سبب آخر يف عدم ترفيع رتبة الثابت بأخبـار اآلحـاد أو تنــزيل رتبـة                  -٧
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 أن ذلك   – أظن واهللا أعلم     –،والقول بتفاضل بعض الفروض والواجبات فيما بينها        الفروض
 .مبىن على أن اإلميان يف أصله ال يتفاضل،وأن الناس فيه سواء

 .إمياين كإميان جربيل، أو كإميان أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه : وهلذا يقولون 
لم اليقني الحتمال الغلط من     إن خرب الواحد ال يوجب ع     : وهذه هي خامتة األسباب     -٨

الراوي وهو دليل موجب للعمل حبسن  الظن بالراوي وترجح جانب الصدق بظهور عدالته              
 .فيثبت حكم هذا القسم حبسب دليله 

وهو أنه ال يكفر جاحده، ألن دليله ال يوجب علم اليقني وجيب العمل به، ألن دليله موجب                 
ل كان راداً خلرب الواحد، فإن كان متأوالً يف ذلك          للعمل ويضلل جاحده إذا مل يكن متأوالً ب       

مع القول بوجوب العمل خبرب الواحد فحينئٍذ ال يضلل، ولوجوب العمل به يكون املـؤدي               
 .مطيعاً، والتارك من غري تأويل عاصياً معاقباً 

إن هذه األسباب اليت تعللوا هبا باطلة خمالفة للكتاب والسنة وإمجـاع األمـة مـن                : أقول  
حابة والتابعني وتابعي التابعني واألئمة املرضيني ومنهم األئمة األربعة أيب حنيفة ومالـك             الص

 .والشافعي وأمحد 
والبحث يف هذا انتقال من صلب املوضوع ولكن ال بأس من اإلشارة إىل بعض أقوال األئمة                

الً أو يف الرد على     يف ذلك وال سيما يف أخبار اآلحاد وأهنم أثبتوا هبا عقائداً يف التأليف استقال             
 .املخالفني من املبتدعة وغريهم 

وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمـر بـن            : ( - رمحه اهللا تعاىل     - )٥٠(قال ابن القيم    
 .اخلطاب لقول إبراهيم النخعي أنه يستتاب 

 .فكيف مبن ترك قول اهللا ورسوله لقول من هو دون إبراهيم أو مثله 
قلـت  : محد بن إبراهيم الدورقي حدثين اهليثم بن مجيل قـال            وقال جعفر الفريايب حدثين أ    

يا أبا عبد اهللا إن عندنا قوماً وضعوا كتباً يقول أحدهم ثنا فالن عن فـالن                : ملالك بن أنس    
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 .وفالن عن إبراهيم بكذا، ويأخذ بقول إبراهيم . عن عمر بن اخلطاب بكذا وكذا 
 .وصح عندهم قول عمر  : قال مالك 

 .هي رواية كما صح عندهم قول إبراهيم إمنا : قلت 
 ) . هؤالء يستتابون واهللا أعلم  : فقال مالك 

 مما حيتج به يف العقيدة، وأنه يفيد العلم عند أهـل             الصحيح خرب الواحد يربهن على أن    ومما  
به، ما ثبت عن األئمة من االحتجاج به يف معرض ذكر عقائدهم يف التأليف ابتداءًً أو                العلم  
 -:د على املخالف لعقيدة أهل السنة واجلماعة، ومن ذلك ما يأيت حني الر

 . )وخرب املعراج حق، فمن رده فهو ضال مبتدع:( -رمحه اهللا - )٥١(قول أيب حنيفة-١ 
مأجوج، وطلوع الشـمس     وخروج الدجال، و يأجوج و     : ( -أيضاً  – )٥٢(وقوله-٢ 

عالمات يوم القيامة، علـى مـا       من مغرهبا، ونزول عيسى عليه السالم من السماء، وسائر          
 ) .وردت به األخبار الصحيحة حق كائن 

أن أهل العلم من أهل السنة واجلماعة قد قاموا بذكر عقائدهم املبنية على الكتـاب          -٣
   .)٥٣(وصحيح السنة يف مؤلفاهتم اليت ألفوها للرد على املبتدعة، أو لبيان عقيدهتم ابتداًء

 !!        ا احتجوا به وملا اعتقدوا ما فيه ؟فلو مل يفد خرب الواحد العلم مل
 -:ما يأيت باب الرد على املبتدعة فمن 

 ) .هـ٢٢٤ت ( كتاب اإلميان أليب عبيد القاسم بن سالم -أ
 ).هـ٢٢٩ت(كتاب الرد على اجلهمية  لعبداهللا بن أمحد بن عبداهللا اجلعفي-ب
 ) .هـ٢٤١ت ( ل مام أمحد بن حنب لإلكتاب الرد على الزنادقة واجلهمية-ج
 ).هـ٢٥٦ت(مد بن إمساعيل البخاري كتاب الرد على اجلهمية حمل-د

 .كتاب خلق أفعال العباد للبخاري -هـ
لم بن قتيبـة  ــاهللا بن مس اب االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية لعبد    ـكت-و
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 ).هـ٢٧٦ت (
 ) . هـ ٢٨٠ت ( كتاب الرد على اجلهمية لعثمان بن سعيد الدارمي -ز
 .كتاب الرد على بشر املريسي للدارمي -ح
 ).هـ٣٢٤ت ( كتاب اإلبانة عن أصول الديانة لإلمام أيب احلسن األشعري-ط
 ) .هـ٣٢٧ت ( كتاب الرد على اجلهمية لعبدالرمحن بن أيب حامت -ي

 -:من باب بيان العقيدة الصحيحة احلقة ما يأيت  و
 ) .هـ٢٤١ت( كتاب السنة لإلمام أمحد بن حنبل -١
 ) .هـ ٢٧٢ت ( كتاب السنة  أليب بكر األثرم -٢
 ) .هـ٢٧٧ت ( كتاب السنة البن أيب عاصم -٣
 ) .هـ٢٩٠ت ( كتاب السنة لعبداهللا بن أمحد بن حنبل -٤
 ) .هـ٢٩٤ت ( كتاب السنة حملمد بن نصر املروزي -٥
 ) .هـ٣١١ت (كتاب السنة ألمحد بن حممد هارون اخلالل -٦
 ) .هـ٣١١ت ( مية كتاب التوحيد البن خز-٧
 ) .هـ٣٦٠ت ( كتاب الشريعة أليب بكر اآلجري -٨
 ) . هـ٣٦٩ت ( كتاب العظمة أليب الشيخ األصبهاين -٩
 ) .هـ٣٨٥ت (كتاب الصفات، وكتاب رؤية اهللا أليب احلسن الدارقطين-١٠
 ) .هـ٣٨٧ت ( كتاب اإلبانة لعبيداهللا بن حممد بن بطة -١١
 ) .هـ٣٩٥ت ( اق بن مندة كتاب التوحيد حملمد بن اسح-١٢
ـ   ـول اعتقاد أهل السنة واجلماعة هل     ـرح أص ــكتاب ش -١٣ كائي ـبة اهللا الآلل

 ) .هـ٤١٨ت (
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 ).هـ٤٨١ت ( كتاب ذم الكالم وأهله  أليب إمساعيل عبداهللا بن حممد اهلروي -١٤
 بتدعة، على امل  فهؤالء أئمة الدنيا يف وقتهم قد احتجوا بأخبار اآلحاد يف عقائدهم وردودهم         

 وهل  والدعوة إليه واملنافحة عنه ؟    ه  العمل ب اعتقاد الباطل و  يتواطأ هؤالء على    يصح أن   فهل  
لـه   نه ال يقول ذلك من    أ ال شك    يقال إنه ميكن أن ال يكون حقاً يف نفس األمر وحقيقته،            

 .مسكة من عقل وذرة من إميان 
@

ßb¨a@szj½a@
òÛd½a@¿@Òý¨a@ñŠ@¿@

ß@òqýq@bèîÏë@kÛbİZM@

    ملا كان سبب اخلالف يف هذه املسألة عقدياً حمضاً، فال شك أن هنـاك مثـرات خمتلفـة                  
ومتنوعة، ترتبت عليه، فمنها مثرات عقائدية، ومثرات أصولية، وأخرى فقهية، لذا سـيكون             

 -:البحث يف هذه املسائل على النحو التايل 
@Þëþa@kÜİ½aZM@òí†ÔÈÛa@paŠàrÛa@¿@ZM@

رتب على سبب اخلالف يف مسألة ترادف أو تباين الفرض والواجب مثرات عقدية                 لقد ت 
 -:كبرية وخطرية من أمهها ما يأيت 

ما ثبت  : ما ثبت بدليل قطعي ال شبهة فيه،والواجب      : أن جل القائلني بأن الفرض      -١
بدليل ظين فيه شبهة، رتبوا على ذلك أن من أنكر الفرض وجحده كفر، ومن تركه من غري                 

حود أو استخفاف فقد عصى، خبالف الواجب فهو ساقط يف حق االعتقاد قطعاً وإن كان               ج
ثابتاًَ يف حق لزوم األداء عمالً، ولذا من أنكر الواجب أو جحده فإنه ال يكفر، بل يفسـق                  
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 .ويضلل تاركه إن مل يكن متأوالً، وإن كان متأوالً فال يفسق وال يضلل 
 .نص على ذلك كثري من احلنفية 

وبيان هذا القسم يف اإلميان باهللا تعاىل والصالة والزكـاة والصـوم              : ( )٥٤(ل السرخسي قا
واحلج فإن التصديق بالقلب واإلقرار باللسان بعد املعرفة فرض مقطوع به إال أن التصـديق               
مستدام يف مجيع العمر ال جيوز تبديله بغريه حبال، واإلقرار ال يكون واجباً يف مجيع األحوال،                

ان ال جيوز تبديله بغريه من غري عذر حبال، والعبادات اليت هي أركان الدين مقـدرة                وإن ك 
 .متناهية مقطوع هبا 

 وحكم هذا القسم شرعاً أنه موجب للعلم اعتقاداً باعتبار أنه ثابت بدليل مقطوع به وهلذا               
ه والتارك  يكفر جاحده، وموجب للعمل بالبدن للزوم األداء بدليله، فيكون املؤدي مطيعاً لرب           

لألداء عاصياً ؛ ألنه بترك األداء مبدل للعمل ال لالعتقاد، وضد الطاعة العصيان وهلـذا ال                
يكفر باالمتناع عن األداء فيما هو من أركان الدين ال من أصل الدين إال أن يكون تاركـا                  
على وجه االستخفاف، فإن استخفاف أمر الشارع كفر، فأما بدون االستخفاف فهو عاص             

 ........رك من غري عذر، فاسق خلروجه من طاعة ربه بالت
فما كان ثابتاً بدليل موجب للعمل والعلم قطعاً يسمى فرضاً،  لبقاء أثره  وهو العلم به أدى                  
أو مل يؤد، وما كان ثابتاً بدليل موجب للعمل غري موجب للعلم يقيناً باعتبار شبهة يف طريقه                 

 ......يسمى واجباً 
 جاحده ؛ ألن دليله ال يوجب علم اليقني، وجيب العمل بـه ؛ ألن دليلـه                 وهو أنه ال يكفر   

موجب للعمل ويضلل جاحده إذا مل يكن متأوال بل كان رادا خلرب الواحد فإن كان متـأوال                 
يف ذلك مع القول بوجوب العمل خبرب الواحد فحينئذ ال يضلل ولوجوب العمل به يكـون                

 .انتهى كالمه باختصار ) اقبا املؤدي مطيعا والتارك تأويل عاصيا مع
ويف كالم السرخسي السابق خمالفات صرحية ملا عليه أهل السنة واجلماعة يف باب املعتقـد،               
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إن اإلميان هو التصديق، مع أن اإلميان عند أهل السنة واجلماعة هو قـول              : من ذلك قوله    
 .وعمل واعتقاد 

جحـود ال يكفـر إال إذا صـاحبه         وحكايته أن املمتنع عن القيام بأركان الدين مع غـري           
استخفاف، فهو عنده غري خارج من أصل الدين وأركانه اعتقاداً، ولكنه خارج عن الطاعة              

 .عمالً 
وهذا خمالف لعقيدة أهل السنة واجلماعة فإهنم يكفرون من ترك مجيع أركان الدين مع القدرة        

 .على القيام هبا ومل يقم هبا أبداً وال لواحد منها عمره كله 
وقد اختلفوا يف ترك بعض األعمال كالصالة إذا تركها الشخص هتاوناً وكسالً، هل يكفر أو               

 ال يكفر ؟ 
 يكفرون بترك بعض األعمال أو بفعلها للدليل الدال على          - رمحهم اهللا تعاىل     -بل إن األئمة    

 .كفر من ترك أو فعل ذلك الفعل، إذا كانت داللة الدليل قطعية، ولو كان خرب آحاد 
وقال الشافعى رضى اهللا عنه يف كتـاب         : ( – رمحه اهللا    –  )٥٥(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    

األم يف باب النية يف الصالة حيتج بأن ال جتزئ صالة إال بنية حبديث عمر بن اخلطاب رضي                  
 .إمنا األعمال بالنيات :  اهللا عنه عن النيب 

اإلميـان  : عدهم ومن أدركناهم يقولـون    وكان اإلمجاع من الصحابة والتابعني من ب      : مث قال   
 .قول وعمل ونية ال جيزئ واحد من الثالث إال باآلخر 

من أقر بالصالة والزكاة والصوم     : وقال حنبل حدثنا احلميدي قال واخربت أن ناساً يقولون          
واحلج ومل يفعل من ذلك شيئاً حىت ميوت ويصلى مستدبر القبلة حىت ميوت فهو مؤمن ما مل                 

 .اً إذا علم أن تركه ذلك فيه إميانه إذا كان مقراً بالفرائض واستقبال القبلة يكن جاحد
قـال اهللا   . هذا الكفر الصراح،وخالف كتاب اهللا وسنة رسوله وعلماء املسـلمني         : فقلت  
 .اآلية } ٥البينة } {وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين { : تعاىل

من قال هذا فقد كفر باهللا ورد على أمره      :  بن حنبل يقول     وقال حنبل مسعت أبا عبداهللا أمحد     
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 ) .وعلى الرسول ما جاء به عن اهللا 
اسم اإلميان يستعمل مطلقاً ويستعمل مقيداً وإذا       : ( )٥٦( يف جمموع الفتاوى   – أيضاً   –وقال  

 استعمل مطلقاً فجميع ما حيبه اهللا ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة يـدخل              
يف مسمى اإلميان عند عامة السلف واألئمة من الصحابة والتابعني وتابعيهم الذين جيعلـون              
اإلميان قوالً وعمالً يزيد بالطاعة وينقص باملعصية ويدخلون مجيع الطاعات فرضها ونفلها يف             
مسماه وهذا مذهب اجلماهري من أهل احلديث والتصوف والكالم والفقه من أصحاب مالك             

 .محد وغريهم والشافعي وأ
ويدخل يف ذلك ما قد يسمى مقاماً وحاالً مثل الصرب والشكر واخلوف والرجاء والتوكـل               

 ) .والرضا واخلشية واإلنابة واإلخالص والتوحيد وغري ذلك 
فأصل اإلميان يف القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقـرار             : ( )٥٧(ويف موطن آخر  قال    

 يف القلب فالبد أن يظهـر موجبـه ومقتضـاه علـى             بالتصديق واحلب واالنقياد وما كان    
اجلوارح، وإذا مل يعمل مبوجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه، وهلذا كانـت األعمـال                
الظاهرة من موجب إميان القلب ومقتضاه وهى تصديق ملا يف القلب ودليل عليه وشاهد له،               

هو األصل ملا على اجلوارح     وهى شعبة من جمموع اإلميان املطلق وبعض له لكن ما يف القلب             
كما قال أبو هريرة رضي اهللا عنه أن القلب ملك واألعضاء جنوده فان طاب امللك طابـت                 

 .جنوده وإذا خبث امللك خبثت جنوده 
إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح هلا سائر اجلسـد وإذا            : وىف الصحيحني عنه أنه قال      

 .فسدت فسد هلا سائر اجلسد أال وهى القلب 
هلذا ظن طوائف من الناس أن اإلميان إمنا هو يف القلب خاصة وما على اجلـوارح لـيس                   و

داخالً يف مسماه ولكن هو من مثراته ونتائجه الدالة عليه حىت آل األمر بغالهتـم كجهـم                 
وأتباعه إىل أن قالوا ميكن أن يصدق بقلبه وال يظهر بلسانه إال كلمة الكفر مع قدرته علـى                  
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 .ذي يف القلب إمياناً نافعاً له يف اآلخرة إظهارها فيكون ال
 . وقالوا حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أو قول فلكونه دليالً على انتفاء ما يف القلب 

وقوهلم متناقض فإنه إذا كان ذلك دليالً مستلزماً النتفاء اإلميان الذي يف القلب امتنـع أن                
زم لنفيه، وإن مل يكن دليالً مل جيز االستدالل به          يكون اإلميان ثابتاً يف القلب مع الدليل املستل       

 .على الكفر الباطن 
واهللا سبحانه يف غري موضع يبني أن حتقيق اإلميان وتصديقه مبا هو من األعمـال الظـاهرة                 

إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهللا وجلت قلوهبم وإذا تليت عليهم آياتـه             { : والباطنة كقوله   
م يتوكلون الذين يقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون أولئـك هـم            زادهتم إمياناً وعلى رهب   

 .}٣-٢األنفال { }املؤمنون حقاً 
إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله مث مل يرتابوا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف             { :  وقال  

 .}١٥احلجرات { }سبيل اهللا أولئك هم الصادقون 
الذين آمنوا باهللا ورسوله وإذا كانوا معه على أمـر جـامع مل             إمنا املؤمنون   { :  وقال تعاىل   

 .}٦٢النور  { }يذهبوا حىت يستأذنوه 
فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف أنفسـهم            { : وقال تعاىل   

 ) .}  ٦٥النساء } {حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً 
وقد اتفق املسلمون على أنه من مل يـأت           : ( )٥٨(وقال يف خصوص من ترك أركان اإلسالم      

بالشهادتني فهو كافر، وأما األعمال األربعة،فاختلفوا يف تكفري تاركها، وحنن إذا قلنا أهـل              
السنة متفقون على أنه ال يكفر بالذنب فإمنا نريد به املعاصي كالزنا والشرب وأما هذه املباين                

د يف ذلك نزاع وإحدى الروايات عنه أنه يكفـر          ففي تكفري تاركها نزاع مشهور، وعن أمح      
 .من ترك واحدة منها، وهو اختيار أىب بكر وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب 

 .وعنه رواية ثانية ال يكفر إال بترك الصالة والزكاة فقط 
 .ورواية ثالثة ال يكفر إال بترك الصالة والزكاة إذا قاتل اإلمام عليها 
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 .بترك الصالة ورابعة ال يكفر إال 
 .وخامسة ال يكفر بترك شيء منهن 

 .وهذه أقوال معروفة للسلف 
من ترك الصالة متعمداً فقد كفر ومن ترك الزكاة متعمداً فقد كفـر             : قال احلكم بن عتيبة     

 .ومن ترك احلج متعمداً فقد كفر ومن ترك صوم رمضان متعمداً فقد كفر 
دا فقد كفر باهللا ومن ترك الزكاة متعمداً فقـد          من ترك الصالة متعم   : وقال سعيد بن جبري     

 .كفر باهللا ومن ترك صوم رمضان متعمداً فقد كفر باهللا 
 .ال ترفع الصالة إال بالزكاة : وقال الضحاك 

 .من أقام الصالة ومل يؤت الزكاة فال صالة له : وقال عبداهللا بن مسعود 
 .رواهن أسد بن موسى 
 اخلمر ممسياً أصبح مشركاً ومن شربه مصـبحا أمسـى           من شرب : وقال عبداهللا بن عمرو     

 . مشركاً
 .كيف ذلك : فقيل إلبراهيم النخعى 

 .ألنه يترك الصالة : قال 
من شرب املسكر فقد تعرض لترك الصالة، ومن تـرك          : قال أبو عبداهللا األخنس يف كتابه       

 ) .الصالة   فقد خرج من اإلميان 
بوت السنة اآلحادية وأهنا إن احتج هبا فرتبتها        من الزم ذلك املذهب التشكيك يف ث      -٢

 .إفادة العمل دون العلم مطلقاً 
بأن العقيدة ال تثبت إال بالقطع، والسنة اآلحادية ال يقطع          : وهذا ناتج واضح من اعتقادهم      

 . فال حيتج هبا حينئٍذ فيما شأنه القطع – يف زعمهم –بثبوهتا 
: ر عن الكتاب يف االعتبار، والدليل على ذلك أمور          رتبة السنة التأخ   : ( )٥٩(قال الشاطيب   
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أن الكتاب مقطوع به، والسنة مظنونة، والقطع فيها إمنا يصـح يف اجلملـة ال يف                -:أحدها  
التفصيل، خبالف الكتاب فإنه مقطوع به يف اجلملة والتفصيل، واملقطوع به مقـدم علـى               

 ) .املظنون، فلزم من ذلك تقدمي الكتاب على السنة 
   : ( )٦٠( عن السبب الذي جعل احلنفية يفرقون به بني الفرض والواجـب           –أيضاً  –ل  وقا

وما فرق به احلنفية بني الفرض والواجب راجع إىل تقدم اعتبار الكتاب على اعتبار السـنة،                
 .وأن اعتبار الكتاب أقوى من اعتبار السنة، وقد ال خيالف غريهم يف معىن تلك التفرقة 

 ) . املسألة أن السنة ليست كالكتاب يف مراتب االعتبار واملقطوع به يف
ولكن هذا االختالف بني الكتاب والسنة يف الرتبة ال يستلزم اطراح السنة اآلحادية             : قلت  

ال سيما قطعية الداللة، وال يستلزم التغاير يف الداللة ففي قطعي الثبوت النص والظـاهر و                
 .لة، واألحكام مبناها على الدالالت اجململ واحملتمل، ويف اآلخر قطعي الدال

وأما مثرته الوحيدة فتظهر حني التعارض بني قطعي الثبوت وظين الثبوت الذي ميتنـع معـه                
اجلمع بني األدلة بوجه ما، وهذا على قلته بل عدم وقوعه ووجوده يف نفس األمر فال أثر له                  

 .فيما حنن فيه 
لعقلي أو النقلي الذي يفيد أن العقيدة ال تثبـت          ما هو الدليل ا   :  لو قيل هلؤالء     - أيضاً   -و

إال بالقاطع ال بالدليل الشرعي سواء كان كتاباً أو سنةً، فإهنم لن حيدوا إىل ذلك سـبيالً إال                  
 .الشبه والشكوك واألوهام 

ومما يدل داللة ظاهرة على أن احلنفية إمنا كان تفريقهم بني الفرض والواجب هو ما ذكـره                 
 مشتق مـن الوجبـة،      - أي الواجب    –وقيل االسم     : ( )٦١(ه السرخسي   الشاطيب  ما قال   

 .وهي االضطراب 
 .وللفؤاد َوِجيٌب حتت أَْبَهره   لَْدَم الُغالم وراَء الَغْيِب باحلََجر : )٦٢( قال القائل 

 ) . أي اضطراب، فلنوع شبهة يف دليله يتمكن فيه اضطراب فسمي واجباً 
 هو من الوجبة وهو االضطراب مسي الواجب بذلك لكونه          :وقيل    : ( )٦٣(وقول الشاشي   
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مضطرباً بني الفرض و النفل فصار فرضاً يف حق العمل حىت ال جيوز تركه، ونفـالً يف حـق          
 ) .االعتقاد فال يلزمنا االعتقاد به جزماً 

دة سبق ذكر األدلة الدالة على حجية السنة اآلحادية وأهنا تفيد العلم وتثبت هبا العقي             : أقول  
 : وميكن اإلشارة إىل ما يؤكد تلكم األمور ويزيد تلك األدلة قوةً ووضوحاً ما يأيت 

من نشأ يف قرية أو مدينة ليس هبا إال مقرىء واحد أو حمدث واحد                : (  )٦٤(قال ابن حزم    
 .أو مفت واحد 

ا أقـرأه   ماذا تقولون أيلزمه إذا قرأ القرآن على ذلك املقرىء أن يؤمن مب           : فنقول ملن خالفنا    
وأن يصدق بأنه كالم اهللا تعاىل ويثبت على ذلك أم عليه أن يشك وال يصدق بأنه كالم اهللا                  

 !!عز وجل ؟
 .يلزمه اإلقرار بأنه كالم اهللا تعاىل : فإن قالوا 

 .صدقتم : قلنا 
فأي فرق بني نقلهم للقرآن وبني نقلهم لسائر السنن، وكالمها من عند اهللا تعاىل، وكالمها 

 !!بوله ؟فرض ق
 .أتوا بعظيمة يف الدين . عليه أن يشك فيه حىت يلقى الكواف : وإن قالوا 

فال بد هلم من حد يقفون عنـده  . ونسأهلم حينئذ فيمن لقي من ذلك اثنني أو ثالثة أو أربعة         
من العدد فيكون قوهلم سخريا وباطال ودعوى بال برهان، أو حييلوا على معـدوم فيمـا ال                 

بول إال به، ويف هذا إبطال للدين والقرآن مجلة واملنع مـن اعتمادمهـا،              يصح على قوهلم ق   
 .ونعوذ باهللا من هذا

وهكذا القول يف وجوب طاعة من أخذ عن أولئك الرسل قرآنا أو سنة وبلغ ذلك إىل غريه،                 
وألهنا بالد واسعة ال سبيل لكل واحد من أولئك الرسل إىل لقاء مجيعهم من رجل وامـرأة،                 

هذا خصوص ألولئك الرسل،    : ويبلغ من بلغه هو، وهكذا أبدا لئال يقول جاهل          لكن يبلغ،   
يا أيها الذين آمنوا إن جآءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصـيببوا قومـاً جبهالـة                { :وقال تعاىل   
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 .} ٦احلجرات } {فتصبحوا  على ما فعلتم نادمني 
عدالً أو فاسـقاً، وال سـبيل إىل   ال خيلو النافر للتفقه يف الدين من أن يكون : قال أبو حممد    

 .قسم ثالث 
فإن كان فاسقاً فقد أمرنا بالتبني يف أمره وخربه من غري جهته فأوجب ذلك سقوط قبولـه،                 

 .فلم يبق إال العدل  فكان هو املأمور بقبول نذارته 
 ).وهذا برهان ضروري ال حميد عنه رافع لإلشكال والشك مجلة :قال أبو حممد 

الة على أن السنة اآلحادية تفيد العلم وأنه ال جتوز التفرقة بـني كـالم اهللا                ومن األدلة الد  
 :وكالم رسوله صلى اهللا عليه وسلم يف إفادة العلم 

اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضـيت         { : قال اهللا تعاىل     : )٦٥(أن يقال 
 .}٣املائدة { }لكم اإلسالم ديناً 

تركتكم على احملجة البيضاء، ليلها كنهارها، ال يزيغ عنـها          : ( م  وقوله عليه الصالة والسال   
  .)٦٦ ()بعدي إال هالك 

 .تبني من النصوص السابقة وغريها أن الدين قد وصف بالكمال : فيقال 
 فهل الكمال املوصوف به الدين كمال يقيين أو ظين ؟

 .ظين، فهذا كفر باهللا وتكذيب لنصوص القرآن : فإن قيل 
 . يقيين :فإن قيل 

 هذا الكمال اليقيين ثابت بالكتاب والسنة أم بالكتاب فقط ؟: قيل 
 .فقط، فهذا كفر باهللا : بالكتاب : فإن قيل 
 .بالكتاب والسنة : وإن قيل 

هذا الكمال اليقيين ثابت بالكتاب والسنة املتواترة والسنة اآلحادية أم بالسنة املتواترة            :قيل  
 فقط؟

 .سنة املتواترة، فهذا كفر بالكتاب وال: فإن قيل 
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 .بالكتاب والسنة املتواترة والسنة اآلحادية : وإن قيل 
فإن الكمال اليقيين ال يثبت إال بأجزاء يقينية، والكتاب يقيين، والسنة املتـواترة             : يقال له   

: واإن السنة اآلحادية يقينية فيبطل ما قلمتم وتعلقتم به، وإما أن تقول           : يقينية، فإما أن تقولوا     
 .إن السنة اآلحادية ليست يقينية، فريتفع حينئذٍّ وصف الكمال عن الشرع وهذا كفر 

  هو أن يعلم القاري بأن املراد بالسنة         – بإذن اهللا تعاىل     –ومما يرفع اإلشكال بالكلية ويزيله      
 .اخلرب الواحد الصحيح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : اآلحادية 

و من الدين، وإذا كان من الدين فيجب اعتقاده والعمل به ؛ ألن             فإذا كان ذلك كذلك فه    
  }إنا حنن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون      { : اهللا تعاىل قد تكفل حبفظ دينه ومن ذلك قوله تعاىل           

} فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون        { : والسنة من الذكر، كما قال تعاىل       }٩احلجر  {
 .} ٧األنبياء {

لقد من اهللا على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوالً من أنفسهم يتلـو             { : جل يف عاله     ويف قوله   
آل { }عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني              

 . }١٦٤عمران 
هو الذي بعث يف األميني رسوالً منهم يتلو علـيهم آياتـه ويـزكيهم              { : وقال جل ثناؤه    
 .} ٢اجلمعة  { }تاب واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني ويعلمهم الك

  }واذكرن ما يتلى يف بيوتكن من آيات اهللا واحلكمة إن اهللا كان لطيفـاً خـبرياً                 { : وقال  
 .}٣٤األحزاب {

وهو القـرآن وذكـر     : فذكر اهللا الكتاب     : ( – رمحه اهللا تعاىل     - )٦٧(قال اإلمام الشافعي  
 ) .احلكمة سنة رسول اهللا  : رضى من أهل العلم بالقرآن يقول احلكمة، فسمعت من أ

فمن نظر إىل السنة جمردة عن هذه األدلة الشرعية العقلية اليقينيـة والنقليـة الصـحيحة                
الصرحية، ومل يستحضر أهنا مما حفظه اهللا تعاىل احنرف عن احلق وحاد عن الصواب، وقـال                
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 .ابع التابعني واألئمة املرضيني بقول ال سلف له من الصحابة والتابعني وت
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لقد ترتب على اخلالف يف ترادف أو تباين الفرض و الواجب،وعلى السـبب الـرئيس يف                

وهو االعتقاد بأن العقيدة ال تثبت إال بقاطع والسنة اآلحادية ال يقطع هبا بل فيها جمال               : ذلك
نافية لذلك، فلما ختيلوا ذلك ورددوه مرة بعد أخـرى اسـتقر            للشك والريب والعقيدة م   

عندهم أن السنة اآلحادية مظنونة حىت أن من قال بأهنا تفيد العلم رموه بأنه مكابر، قد أتـى        
 .مبا مل تأت به األوائل فصار خارجاً عن منطق العقل والنقل 

هذه الشبهة املزعومة، ومـن     وقد حبثوا يف املباحث األصولية مسائل هلا تعلق هبذه العقيدة و          
 . الزيادة على النص نسخ :  ذلك قوهلم  

خرب الواحد  : قطعي الداللة من القرآن والسنة املتواترة، ويعنون بالزيادة           : ويعنون بالنص     
 . قطعية – أيضاً –الصحيح الذي داللته 

 .فاألول هو الذي تثبت به الفروض، والثاين هو الذي تثبت به الواجبات 
 .ول مقطوع به يوجب العلم والعمل، والثاين مظنون فيه يوجب العمل دون العلم واأل

وألنه قد استقر عند كثري من علماء الكالم أن الناسخ ال بد أن يكون يف درجة املنسوخ من                  
،  !حيث الثبوت، لذا منعوا من نسخ املتواتر باآلحاد، فكيف يرفع الضعيف القوي ويزيله ؟             

 على زعمهم،   – أعىن النص، والفرض     –خلها نسخ، وهذان مقطوع هبما      وألن العقيدة ال يد   
ال جتوز الزيـادة    :  قالوا   - أيضاً   -والزيادة بأخبار اآلحاد ليست كذلك، فمن هذه اجلهة         

 .على النص خبرب الواحد، وإن حصلت فرتبته ال تعدو الواجب 
كر الزيادة، مث ترد الزيادة     أن يرد النص مفرداً عن ذ     : الزيادة يف النص     : ( )٦٨(قال اجلصاص 

فقد تغري بورود الزيادة على هذا الوجه اعتقـاد موجـب           ..... منفصلة عن خطاب النص     



 
 

 
 

             ٢٥٣                حيىي زمزمي  .  د-منهج احلافظ ابن حجر يف االستدالل بالقراءات                        
 

 ....حكم اآلية 
ومىت استقر أحدمها مث ورد اآلخر كان ناسخاً لألول، فكذلك الزيادة ها هنا يف النص هـي                 

 ) . على هذا املعىن 
 إن الزيادة إذا ثبتت صارت جزءاً من املزيد عليه أو           :قالوا   : (  )٦٩(وقال ابن عقيل احلنبلي     

صفة له، وحكم اجلزء حكم مجيع األجزاء وحكم اجلملة، فيجب أن ال تثبت إال مبا ثبت به                 
املزيد عليه كآيات القرآن والقراءات، ومكان اآلي من القرآن ال تثبت إال مبا يثبت به أصل                

انه ال تثبت إال بداللة قطعية يثبـت هبـا          القرآن وهو التواتر، وكذلك صفات القدمي سبح      
 ) .املوصوف سبحانه 

وإمنا مل يعملوا خبرب اآلحاد يف زيادهتا على القرآن ألنه قطعي وهي ظنيـة،              : ( )٧٠(قال البناين   
 ) .وظين املنت ال ينسخ قطعيه عندهم 

 وألن الزيادة على النص نسخ، ونسخ الكتـاب خبـرب          : (  )٧١(وقال عبد العزيز البخاري     
 ... ) .الواحد ال جيوز مل جيعل قراءة الفاحتة يف الصالة فرضاً 

امتنع عندنا الزيادة خبرب الواحد على القاطع كالكتاب، و إال لـزم             : ( )٧٢(وقال األنصاري   
 ) .انتساخ القاطع باملظنون 

 .وهذه املسألة من كربيات املسائل األصولية 
شيء زائد على مـا يف القـرآن أو السـنة           ورتبوا على ذلك أن تلك الزيادة إذا جاءت ب        

املتواترة، فاشترطت شروطاً أو واجبات أو أركاناً مل تقبل عندهم ولو كانت قطعية الداللة،               
 .بل رتبتها منحطة عنهما 

 ملاذا ال تقبل ؟ 
ألهنا ظنية الثبوت والنص قطعي الثبوت وهو ال يرفع إال مبثله و إال لكان مرفوعاً مبشـكوك                 

ايف اعتقاد كون النص نصاً، وألنه حينئٍذ سيكون فيه نسخ للمقطوع بـاملنظون             فيه وهذا ين  
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 . وهذا ال يصح عندهم 
النسخ ال يثبت خبرب الواحد فكذلك ال نثبت الزيادة فـال يكـون              : ( )٧٣(قال السرخسي   

موجباً للعلم هبذا املعىن ولكن جيب العمـل به، ألن يف العمل تقرير الثابت بالنص ال نسـخ                 
 .)له 

مث إمنا جيوز نسخ الكتاب بالسنة املتواترة أو املشهورة على وجه لو             : ( )٧٤( – أيضاً   –وقال  
 .جهل التاريخ بينهما يثبت حكم  التعارض 

فأما خبرب الواحد ال جيوز النسخ بعد الرسول صلى اهللا عليه وسلم ؛ ألن التعارض  بـه  ال                    
م رسول اهللا عليه السالم لتمكن الشـبهة يف         يثبت بينه وبني الكتاب ؛ فإنه ال يعلم بأنه كال         

 مدة بقاء احلكم الثابت مبا يوجب – أيضاً –طريق النقل، وهلذا ال يوجب العلم، فال يتبني به          
 ) .علم اليقني 

ألن نسخ املتواتر باآلحاد عنـده رفـع         : ( - رمحه اهللا تعاىل     – )٧٥(وقال الشيخ الشنقيطي    
 ....لألقوى باألضعف وذلك ال يصح 

 .واملتواتر ال ينسخ باآلحاد 
 :فتركه العمل هبذه األحاديث بناه على مقدمتني 

 .أن الزيادة على النص نسخ : إحدامها 
 .أن املتواتر ال ينسخ باآلحاد : والثانية 

 .وخالفه يف األوىل مجهور العلماء ووافقوه يف الثانية 
 ) . ني ليست صحيحه والذي يظهر لنا ونعتقده اعتقاداً جازماً أن كلتا املقدمت

وقد أوضح حممد أنور شاه الكشمريي تلك الدعوى ذاكراً أن أخبار اآلحـاد يثبـت هبـا                 
إن خرب الواحد جتـوز منـه        : ( )٧٦(الواجب واملستحب وأن القاطع يثبت الفروض فقال        

الزيادة، لكن يف مرتبة الظن، فال يزاد به على القاطع ركناً، أو شرطاً، فما ثبت من القـاطع                  
 ) .كون ركناً أو شرطاً، وما ثبت من اخلرب يكون واجباً، أو مستحباً حسبما اقتضاه املقام ي
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وأما التسمية فألن احلديث ضعيف كما بني يف موضعه، لكن الشيخ            : ( )٧٧(وقال األنصاري 
إن هذا احلديث لتكثري طرقه، وكون اخللل الذي يف راويـه           : ابن اهلمام قال يف فتح القدير       

 . صار يف درجة احلسن غري الفسق
 ) .فهو وإن مل يوجب الركنية لئال يلزم الزيادة على الكتاب لكن ينبغي أن يثبت الوجوب 

ال مزيد على ماسبق ذكره من أن هذه املسألة األصولية إمنا كان مبناها على التفرقـة        : قلت  
 القـرآن أو    بني الفرض والواجب اليت كان مبناها على أن العقيدة ال تثبت إال بقاطع مـن              

 .املتواتر من السنة، وأما أخبار اآلحاد فال يثبت هبا إال العمل دون العلم 
 مسائل فقهية ال ُتَعُد     - أعين الزيادة على النص نسخ       –وقد انبىن على هذه املسألة األصولية       

 .كثرة يعرفها أهل الشأن واالختصاص، وسيأيت يف الفقرة التالية بعض األمثلة على ذلك 
الزيـادة علـى    : إلشارة هنا إىل أن احلنفية أنفسهم مل يلتزموا هذه القاعدة األصولية            وأود ا 

 بزيادات ال تصح عند أهـل       – باصطالحهم   –النص نسخ، بل تركوها وزادوا على النص        
العلم والشأن، فزادوا بأحاديث مكذوبة وضعيفة على تلك القاعدة ومل يروا بذلك تعارضـاً              

 .نص بني تلك الزيادة وذلك ال
وال ميكن أحداً أن يطرد ذلـك وال الـذين            ( ....- رمحه اهللا تعاىل     -  )٧٨(قال ابن القيم    

 ......أصلوا هذا األصل بل قد نقضوه يف أكثر من  ثالمثائة موضع 
 -:والسنة مع القرآن على ثالثة أوجه 

 الواحد   أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة على احلكم             -:أحدها  
 .من باب توارد األدلة وتظافرها 

 .أن تكون بيانا ملا أريد بالقرآن وتفسرياً له -:الثاين 
أن تكون موجبة حلكم سكت القرآن عن إجيابه أو حمرمة ملا سكت عن حترميه وال               -:الثالث  

 ......خترج عن هذه األقسام 
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هذا القســـم مل يكـن            ولو كان رســول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ال يطاع يف            
لطاعته معىن وسقطت طاعته املختصــة به وإنه إذا مل جتـب طاعتـه إال فيمـا وافـق                  

: القــرآن ال فيما زاد عليه مل يكن له طاعة خاصــة ختتص به، وقد قال اهللا تعــاىل                 
وكيف ميكن أحداً من أهل العلـم أن ال         }٨٠النساء  } {من يطع الرسول فقد أطاع اهللا       { 

حترمي املرأة على عمتها وال على خالتها،       : ديثاً زائداً على كتاب اهللا فال يقبل حديث         يقبل ح 
وال حديث التحرمي بالرضاعة لكل ما حيرم من النسب، وال حـديث خيـار الشـرط، وال                 
أحاديث الشفعة، وال حديث الرهن يف احلضر مع أنه زائد على ما يف القرآن، وال حـديث                 

يري األمة إذا أعتقت حتت زوجها، وال حديث منع احلائض مـن            مرياث اجلدة، وال حديث خت    
الصوم والصالة، وال حديث وجوب الكفارة على من جامع يف هنار رمضان، وال أحاديـث               

 .إحداد املتويف عنها زوجها مع زيادهتا على ما يف القرآن من العدة 
وتر مع أنه زيادة    إهنا نسخ للقرآن وهو ال ينسخ بالسنة، وكيف أوجبتم ال         : فهال قلتم   

حمضة على القرآن خبرب خمتلف فيه، وكيف زدمت على كتاب اهللا فجوزمت الوضوء بنبيذ التمر               
خبرب ضعيف، وكيف زدمت على كتاب اهللا فشرطتم يف الصداق أن يكون أقله عشرة دراهـم           

 .خبرب ال يصح البتة، وهو زيادة حمضة على القرآن 
وهو زائـد   ) ث املسلم الكافر وال يرث الكافر املسلم        ال ير :(       وقد أخذ الناس حبديث     

على القرآن، وأخذوا كلهم حبديث توريثه صلى اهللا عليه وسلم بنت االبن السـدس مـع                
البنت وهو زائد على ما يف القرآن، وأخذ الناس كلهم حبديث استرباء املسبية حبيضة وهـو                

فله سلبه وهو زائد علـى مـا يف         زائد على ما يف كتاب اهللا، وأخذوا حبديث من قتل قيال            
 .......القرآن من قسمة الغنائم،

     ولو تتبعنا هذا لطال جداً فسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم أجـل يف صـدورنا                  
وأعظم وأفرض علينا أن ال نقبلها إذا كانت زائدة على ما يف القرآن بـل علـى الـرأس                   

لقضاء بالشاهد واليمني وإن كان زائـدا       والعينني، وكذلك فرض على األمة األخذ حبديث ا       
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على ما يف القرآن وقد أخذ به أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ومجهـور التـابعني                  
واألئمة، والعجب ممن يرده ألنه زائد على ما يف كتاب اهللا مث يقضي بالنكول ومعاقد القمط                

أخذمت أنتم ومجهور األمـة     ووجوه اآلجر يف احلائط وليست يف كتاب اهللا وال سنة رسوله، و           
حبديث ال يقاد الوالد بالولد مع ضعفه وهو زائد على ما يف القرآن، وأخذمت أنـتم والنـاس     
حبديث أخذ اجلزية من اجملوس وهو زائد على ما يف القرآن، وأخذمت مع سائر الناس بقطـع                 

لناس حبديث النهي   رجل السارق يف املرة الثانية مع زيادته على ما يف القرآن، وأخذمت أنتم وا             
عن االقتصاص من اجلرح قبل االندمال وهو زائد على ما يف القـرآن، وأخـذت األمـة                 
بأحاديث احلضانة وليست يف القرآن، وأخذمت أنتم واجلمهور باعتداد املتويف عنها يف مرتهلـا              
 وهو زائد على ما يف القرآن، وأخذمت أنتم مع الناس بأحاديث البلوغ بالسن واإلنبات وهي              
زائدة على ما يف القرآن إذ ليس فيه إال االحتالم، وأخذمت مع الناس حبديث اخلراج بالضمان                
مع ضعفه وهو زائد على ما يف القرآن، وحبديث النهي عن بيع الكاىلء وهو زائد على ما يف                  

 .القرآن 
      وأضعاف أضعاف ما ذكرنا بل أحكام السنة اليت ليست يف القرآن إن مل تكـن أكثـر                 

نها مل تنقص عنها فلو ساغ لنا رد كل سنة زائدة كانت على نص القرآن لبطلـت سـنن                   م
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كلها إال سنة دل عليها القرآن وهذا هو الذي أخرب الـنيب                  

 ) .صلى اهللا عليه وسلم بأنه سيقع والبد من وقوع خربه  
 -:يف الثمرات الفقهية -:املطلب الثالث 

احلنفية واملخالفون هلم مسائل فقهية كثرية جداً اختلفوا فيها بناء على اخلـالف يف         ذكر  
فرضية القراءة يف الصلوات ثابتة     : (   بقوله    )٧٩(هذه املسألة، فمن ذلك ما ذكره السرخسي        

وتعـيني  } ٢٠املزمل  { }فاقرؤوا ما تيسر من القرآن      { : بدليل مقطوع به وهو قوله تعاىل       
 .رب الواحد فمن جعل ذلك فرضاً كان زائداً على النص الفاحتة ثابت خب
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جيب العمل به من غري أن يكون فرضاً كان مقرراً للثابت بالنص علـى حالـه                : ومن قال   
 .وعامالً بالدليل اآلخر حبسب موجبه 

ويف القول بفرضية ما ثبت خبرب الواحد رفٌْع للدليل الذي فيه شبهة عن درجتـه، أو َحـطٌّ                  
 ال شبهة فيه عن درجته، وكل واحد منهما تقصري ال جيوز املصري إليـه بعـد                 للدليل الذي 

 .الوقوف عليه بالتأمل 
     وكذلك أصل الركوع والسجود ثابت بالنص، وتعديل األركان ثابت خبرب الواحد، فلو            
أفسدنا الصالة بترك التعديل كما نفسدها بترك الفريضة كنا رفعنا خرب الواحد عمـا هـو                

 احلجة، ولو مل ندخل نقصانا يف الصالة بترك التعديل كنا حططناه عن درجته مـن                درجته يف 
 .حيث إنه موجب للعمل 

     وكذلك الوتر فإنه ثابت خبرب الواحد فلو مل نثبت صفة الوجوب فيه عمالً كـان فيـه                 
د إخراج خرب الواحد من أن يكون موجباً للعمل، ولو جعلناه فرضاً كنا قد أحلقنا خرب الواح               

 .بالنص الذي هو مقطوع به 
      وكذلك شرط الطهارة يف الطواف فإن فرضية الطواف بدليل مقطوع به، واشـتراط             

فـالقول  . الطهارة فيه خبرب الواحد حيث شبهه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالصـالة               
 بأنـه   بفساد أصل الطواف عند ترك الطهارة يكون إحلاقا لدليله بالنص املقطوع به والقول            

يتمكن نقصان يف الطواف حىت يعيد ما دام مبكة وإذا رجع إىل أهله جيرب النقصـان بالـدم                  
 .يكون عمال بدليله كما هو موجبه

 . وكذلك ترك الطواف باحلطيم فإن كون احلطيم من البيت ثبت خبرب الواحد 
اح عليه أن   فال جن { : وكذلك السعي فإن ثبوته خبرب الواحد ألن املنصوص عليه يف الكتاب            

 .وهذا ال يوجب الفرضية  }١٥٨البقرة { }يطوف هبما 
آل  { }وهللا على الناس حج البيت    { : وكذلك العمرة ثبوهتا خبرب الواحد فأما الثابت بالنص         

 .وهذا ال يوجب نوعني من الزيارة قطعاً } ٩٧عمران 
 ) . ُتَخرَّج - أيضاً – واألضحية، وصدقة الفطر على هذا 
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Ûa@szj½a…b@
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      يف هذه الفقرة سأقوم بدارسة بعض املسائل الفقهية اليت اختلف فيها العلماء بناء على              
اختالفهم يف القاعدة األصولية، مبيناً وجه تفريق اجلمهور بني الفرض والواجـب يف تلـك               

ريق يف ذلك من حيث املسألة األصولية، كما أبني أن          املسائل الفقهية مع أهنم ال يقولون بالتف      
أبا حنيفة رمحه اهللا والذين ساروا على مذهبه حقاً ال يقولون بالتفرقة كما ذهب إليـه جـل                  
املنتسبني إىل مذهبه وإن حصل تفريق يف املسائل الفقهية فألن الدليل اجلزئي هو الذي اقتضى             

 على اتفـاقهم ووفـاقهم ال علـى اخـتالفهم           ذلك، وبه يتم ختريج أقوال األئمة مبا يدل       
 .وافتراقهم، والقصد هنا املثال ال احلصر واالستقصاء 

 - :)٨٠(تكبرية اإلحرام يف الصالة -:املسألة األوىل 
  قال بفرضيتها وركنيتها عامة أهل العلم ومنهم حممد بن احلسن،وقال مجهور احلنفية            

 .بأهنا شرط يف صالة الفرض 
إذا قمت  : (  حبديث املسيء صالته وفيه      - ومنهم اإلمام أمحد     – العلماء   وقد استدل مجهور  
 .)٨٢ ()حترميها التكبري وحتليلها التسليم : (  وبقوله عليه السالم )٨١ ()إىل الصالة فكرب 

 من حيث االصـطالح     -يف املشهور عنه    –فهاهنا مل يفرق اإلمام أمحد بني الفرض والواجب         
ة اإلحرام أحذاً من حديث املسيء صالته، ألن حديث املسـيء       األصويل، فقال بركنية تكبري   

صالته قد بني فيه النيب صلى اهللا عليه وسلم لذلك الرجل ما تصح به الصالة ؛ وهذا وقت                  
حاجة، وكما هو مقرر يف األصول أنه ال جيوز يف حقه صلى اهللا عليه وسلم تأخري البيان عن                  

 .وقت احلاجة إليه 
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ن حترميها التكبري فلو عدم التكبري عدم التحرمي وإذا عدم وللحديث اآلخر وهو أ
 .التحرمي عدمت الصالة وهذا هو معىن الفرض أو الركن 

 بل بأخبار آحاد، ومع ذلـك       - كما اشترطه احلنفية     –فتكبرية اإلحرام مل تثبت بدليل قاطع       
 .لة األدلة يف ذلك  بفرضية وركنية تكبرية اإلحرام لقطعية دال– رمحه اهللا –قال اإلمام أمحد 

 .وبه قال األئمة مالك والشافعي رمحة اهللا على اجلميع 
 - :)٨٣(القعدة األخرية للتشهد-:املسألة الثانية 

 القعدة األخرية مقـدار  – أي أركان أو فروض الصالة –ومنها   : ( )٨٤(     قال الكاساين   
 .التشهد عند عامة العلماء 

 .إهنا سنة : وقال مالك 
روي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال لألعرايب الذي علمه الصالة ولنا ما 

 .إذا رفعت رأسك من آخر السجدة وقعدت قدر التشهد فقد متت صالتك 
علق متام الصالة بالقعدة األخرية وأراد به متام الفرائض إذ مل يتم أصل العبادة بعد، فدل أنه                 

وألن حد الـركن موجـود      ..... قبل وجود الشرط     ال متام قبلها إذ  املعلق بالشـرط عدم       
 ) .فيها

 يستفاد مما ذكره الكاساين أن اإلمام مالك مع قوله بأن الفرض والواجب سواء من 
 .حيث املصطلح األصويل قال بندب القعدة ألن الدليل اجلزئي يف نظره ال يدل إال على ذلك

هية، وتعليل طرده هو بعينه السـابق       واإلمام أمحد طرد أصله األصويل على هذه املسألة الفق        
 .ذكره يف املسألة السابقة 

وأما أبوحنيفة وكثري من أصحابه فقد قالوا بفرضية القعدة للتشهد األخـري خبـرب              
الواحد الذي مل يتواتر، مما يدل على أن نسبة التفريق بني الفرض والواجب إليه فيها نظر، بل                 

 وجه الداللة منه على فرضية القعود مقدار التشهد    يف احلديث الذي استدل به الكاساين وبني      
 .أوضح دليل على بطالن نسبة التفريق بني الفرض والواجب إىل أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل 
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بل إن مما يستغرب منه أن كثرياً من أتباع أيب حنيفة مل يقبلوا حديث املسيء صالته                
 الركوع لكونه خرب آحاد ال يثبت به إال         يف تعيني فرضية فاحتة الكتاب والطمأنينة والرفع من       

الواجب ال الفرض والركن ألهنم يشترطون إلثباهتا أن يكون الدليل قطعياً، وقبلوا هذا اخلرب              
 .بعينه يف إثبات فرضية القعود مبقدار التشهد، وهذا تناقض بني ينـزه أبو حنيفة عنه 

@òrÛbrÛa@òÛd½aZMæbnàîÜnÛa@)٨٥(: - 
الثالثة وكثري من أهل العلم إىل أن التسـليمتني للخـروج مـن                  ذهب األئمة   

 )حتليلها التسـليم    : ( الصالة فرض وركن من أركان الصالة، لقوله عليه الصالة والسالم           
)٨٦(.  

وقال احلنفية إن اخلروج بلفظ السالم من الصالة ليس فرضاً بل واجباً، ألن الـنيب               
إذا قلت هذا أو فعلت هـذا       : ( علمه التشهد   صلى اهللا عليه وسلم قال البن مسعود حني         

  .)٨٧ ()فقد قضيت ما عليك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد 
أنه جعله قاضياً مـا     : أحدمها  : واالستدالل به من وجهني       : ( )٨٨(قال الكاساين   

ما عليه بدونه   ولو كان التسليم فرضاً مل يكن قاضياً مجيع         .... عليه عند هذا الفعل أو القول       
 .ألن التسليم يبقى عليه 

أنه خريه بني القيام والقعود من غري شرط لفظ التسليم ولو كان فرضاً ما              : والثاين  
 ).خريه 

: وهذا يدل على أن الذي صرف أبا حنيفة ومن وافقه من قوهلم بأن لفظ السـالم               
لقول بالفرضية هو أن    فرض، هو الدليل، وهبذا يبطل ختريج بعض أتباعه بأن الذي منعه من ا            

 .هذا خرب آحاد ال يثبت به إال الواجب، كما نص على ذلك الكاساين وغريه 
وليس ختريج من َخرَّج قول اإلمام على هذه بأوىل من خترجيها على ما يوافق النقل               
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 .وأقوال األئمة وما اشتهر عنهم من تقدمي السنة على قول كل أحٍد 
ثما دارت ال أنه يؤصل األصول اليت تبطل أصـل          فهو رمحه اهللا دائر مع السنة حي      

 .األصول
وشيء آخر ينبغي التنبيه عليه هو أن اللفظة اليت اعتمد عليها الكاساين وغريه مـن               

إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت ما عليك، إن شئت أن تقـوم               : احلنفية، وهي قوله    
ة التسليم هي لفظـة اختلـف    فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد، لالستدالل هبا على نفي فرضي          

 .العلماء يف كوهنا من احلديث أو مدرجة فيه 
فأدرجه بعضهم عن زهري يف احلديث ووصله بكالم النيب           : (  )٨٩(قال الدارقطين   

 .صلى اهللا عليه وسلم، وفصله شبابة عن زهري وجعله من كالم عبد اهللا بن مسعود 
 النيب  صلى اهللا عليه وسـلم،         وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه يف حديث        

ألن ابن ثوبان رواه عن احلسن بن احلر كذلك وجعل آخره من قول بن مسعود، والتفـاق                 
حسني اجلعفي وابن عجالن وحممد بن أبان يف روايتهم عن احلسن بن احلر على ترك ذكـره               
يف آخر احلديث، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غريه عن عبـد اهللا بـن                   

 ) .مسعود على ذلك، واهللا أعلم 
@@@@òÈiaŠÛa@òÛd½aZM  الطمأنينة والرفع من الركوع والسجود أو ما يعرف بتعـديل

 -:)٩٠(األركان
ذهب األئمة الثالثة وأبو يوسف إىل أهنا من أركان الصالة وفروضـها، وذهـب              

 .د بعضهم احلنفية إىل أهنا من واجبات الصالة تصح الصالة بتركها عمداً مع اإلمث عن
احتجا حبديث األعرايب الذي دخل املسجد وأخف الصـالة          : ( )٩١(قال الكاساين   

قم فصل فإنك مل تصل هكذا ثالث مرات فقـال يـا            : فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم        
 .رسول اهللا مل أستطع غري ذلك فعلمين 
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رك اهللا تعـاىل   إذا أردت الصالة فتطهر كما أم     : فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم        
واستقبل القبلة وقل اهللا أكرب واقرأ ما معك من القرآن مث اركع حىت يطمئن كل عضو منك                 

 .)٩٢ (مث ارفع رأسك حىت تستقم قائماً 
 -:فاالستدالل باحلديث من ثالثة أوجه 

أنه أمره باإلعادة واإلعادة ال جتب إال عند فساد الصالة وفسادها بفوات            :  أحدها  
 .الركن 

 .أنه نفى كون املؤدى صالة بقوله فإنك مل تصل : اين والث
 .أنه أمره بالطمأنينة ومطلق األمر للفرضية : والثالث 

يا أيها الذين آمنوا اركعـوا      {: وأبو حنيفة وحممد احتجا لنفي الفرضية بقوله تعاىل         
هـو االحننـاء    : أمر مبطلق الركوع والسجود، والركوع يف اللغة        } ٧٧احلج  } {واسجدوا

 .ركعت النخلة إذا مالت إىل األرض : وامليل، يقال 
سجدت النخلة إذا تطأطأت، وسجدت     : هو التطأطؤ واخلفض، يقال     : والسجود  

 .الناقة إذا وضعت جراهنا على األرض وخفضت رأسها للرعي 
 .فإذا أتى بأصل االحنناء والوضع فقد امتثل، إلتيانه مبا ينطلق عليه االسم 

 .وام على أصل الفعل، واألمر بالفعل ال يقتضي الدوام فأما الطمأنينة فد
وأما حديث األعرايب فهو من اآلحاد فال يصلح ناسخاً للكتـاب ولكـن يصـلح               
مكمالً، فيحمل أمره باالعتدال على الوجوب ونفيه الصالة على نفـي الكمـال، ومتكـن               

 جرباً للنقصان   النقصان الفاحش الذي يوجب عدمها من وجه، وأمره باإلعادة على الوجوب          
أو على الزجر عن املعاودة إىل مثله كاألمر بكسر دنان اخلمر عند نزول حترميهـا تكمـيالً                 
للغرض، على أن احلديث حجة عليهما فإن النيب صلى اهللا عليه وسلم مكن األعـرايب مـن     
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املضي يف الصالة يف مجيع املرات ومل يأمره بالقطع فلو مل تكن تلك الصالة جـائزة لكـان                  
 ).الشتغال هبا عبثاً إذ الصالة ال ميضى يف فاسدها فينبغي أن ال ميكنه منه ا

من هذه النقول اتضح بأن اجلمهور يرون أن أخبار اآلحاد تثبت هبا الفروض        : قلت  
واألركان على حد سواء كما تثبت بالقرآن أو السنة املتواترة، فالفرض والواجب لفظـان              

ذا يف الفروع الفقهية إال إذا دل الدليل على التفرقة بينهما،           مترادفان يف املسألة األصولية وك    
نظريه األمر والنهي فإهنما لفظان يقتضيان عند اإلطالق الوجوب والتحرمي، فإذا صـرفهما             

 .الدليل اجلزئي كانا حبسبه ندباً أو كراهة أو إباحة أو غري ذلك 
 اعتماداً علـى اآليـة      وأما خترجيه بأن اإلمام ومن وافقه قد قصروا إثبات الفروض         

: املذكورة فال يسلم له، بعد صحة النقل عن اإلمام بتنصيصه على ذلك هذا أوالً، وأما ثانياً                 
فاآلية جمملة من حيث الزمن والعدد والترتيب واملقدار وهذا ال يعرف إال بالسنة فكان فعله               

ـ              نة ألن بيـان الواجـب     صلى اهللا عليه وسلم وقوله بياناً هلا فتعني القول مبا دلت عليه الس
 .واجب 

إن قصر معىن اآلية على املعين اللغوي فيه إبطال للحقـائق     : ومن جهة أخرى يقال     
الشرعية وقد سبقت اإلشارة إىل شيء من ذلك، كما أن ما ذكره الكاسـاين مـن املعـاين                  

 .اللغوية هو يف نفسه دليل واضح على ضرورة حتقيق الطمأنينة 
 

ÉibÛa@szj½a@
مثلة فقهية يف مذهب اإلمام أمحد تدل على عدم تفريقه بني الفرض يف ذكر أ

 والواجب
     يف هذا املبحث سأذكر بعضاً من النماذج من الفـروع الفقهيـة يف املـذهب               
احلنبلي للداللة على أن اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل كان ال يرى التفريق بني الفرض والواجب                
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يقول مبا دل عليه الدليل صراحة يف املسائل الفقهية سواء كان           يف املسألة األصولية وإمنا كان      
كتاباً أو سنة متواترة أو آحادية، هذا هو األصل، ألن داللة اللفظ إما نص أو ظاهر أو جممل                  
وهذه ال ختتص بالكتاب بل الكتاب والسنة يف ذلك سواء، وإذا حصل تفريـق يف بعـض                 

لعام إذا خص، واملطلق إذا قيد، واألمر إذا صرف إىل          املسائل الفقهية فسببه الدليل املعني، كا     
 .غري الوجوب، والنهي إذا كان للكراهة لدليل معني 

 -:فمن ذلك 
 لقوله صلى اهللا عليه وسلم      )٩٣(األذان واإلقامة فرضان عنده من فروض الكفاية      -١

 .)٩٤ ()إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم : ( 
: (  لقوله عليه السـالم      )٩٥( والتسليمتان يف الصالة عنده فرض     تكبرية اإلحرام -٢

  .)٩٦ ()حترميها التكبري، وحتليلها التسليم 
ال : (  لقوله صلى اهللا عليـه وسـلم         )٩٧(وقراءة الفاحتة يف الصالة عنده فرض     -٣

  .)٩٨ ()صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب 
  )٩٩(وض من فروض الصـالة    الرفع من الركوع والسجدة الثانية والطمأنينة فر      -٤

  .)١٠٠(حلديث املسيء صالته
التكبري لغري اإلحرام، وقول مسع اهللا ملن     :  هي   )١٠١(وواجبات الصالة عنده مثانية   -٥

محده لإلمام واملنفرد، وقول ربنا ولك احلمد للكل، وقول سـبحان ريب العظـيم مـرة يف                 
جدتني والتشـهد األول    الركوع وسبحان ريب األعلى مرة يف السجود، ورب اغفر بني الس          

 .واجللوس له 
فهذه مل يقل اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل بفرضيتها ألدلة صرفتها مـن الفرضـية إىل                

 .الوجوب كما أنه قد يصرف األمر من الوجوب إىل الندب 
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 أهنا مل ترد يف حديث املسيء صالته إذ لو كانت ال تصح الصـالة إال                -:من ذلك   
 عليه وسلم لذلك الرجل، ألنه موطن حاجة، وتأخري البيان عـن            هبا لذكرها النيب صلى اهللا    

 .وقت احلاجة يف حق النيب صلى اهللا عليه وسلم ال جيوز 
وألن هناك أدلة جزئية يف كل واجب مما سبق ذكره تبني رتبته، وأنه ليس كاألركان               

رة أو  والفروض اليت ثبتت بأدلة شرعية أخرى سواء كانت من الكتاب أو السـنة املتـوات              
 .اآلحادية 
فـرض  : (لقوله صلى اهللا عليه وسلم    )١٠٢(وجوب زكاة الفطر على كل مسلم     -٦

  .)١٠٣(احلديث.... صاعاً من متر: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان 
 .وأمجعوا على أن صدقة الفطر فرض  : )١٠٤(قال ابن املنذر 

جب وبالعكس مما يـدل علـى       وهذا فيه داللة على إطالق لفظ الفرض على الوا        
 .ترادفهما اصطالحاً إذ لو تباينا يف األصول مل يترادفا يف الفروع 

، لقوله صـلى اهللا     )١٠٥(وجوب تبييت النية من الليل لكل يوم من أيام رمضان         -٧
  .)١٠٦(من مل يبيت الصيام من الليل فال صيام له : عليه وسلم 

 .يقال فيه ما سبق 
  .)١٠٨( حلديث إمنا األعمال بالنيات)١٠٧(حلجاإلحرام عنده من أركان ا-٨
:   لقوله عليه السالم )١٠٩( السعي بني الصفا واملروة    – أيضاً   –من أركان احلج    -٩

  .)١١٠(اسعوا فإن اهللا كتب عليكم السعي
 
 

@
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åßbrÛa@szj½a@
òîèÔÐÛa@Ýöb½a@åß@r×@¿@ïÛì•þa@áèzÜİ–½@òîÐä§a@òÐÛb«@¿@

 بني الفرض والواجب يف كثري من املسـائل الفقهيـة           ترك كثري من احلنفية التفرقة    
حيث أطلقوا لفظ الفرض على الواجب، وأطلقوا لفظ الواجب على الفـرض يف مسـائل               
خمتلفة خمالفني بذلك ما قعدوه يف املسألة األصولية، فمن ذلك على سبيل التمثيل واإليضاح              

 -:ما يأيت 
QM@@æb×‰þa@Ýí†ÈmZM@

وهـو  : وتعديل األركان    : ( )١١١( بن حممد احلنفي قوله      قال زين الدين بن إبراهيم    
 .تسكني اجلوارح يف الركوع والسجود حىت تطمئن مفاصله، وأدناه مقدار تسبيحة 

 .وهو واجب على ختريج الكرخي وهو الصحيح كما يف شرح املنية 
 .وسنة على ختريج اجلرجاين 

 .وفرض على ما نقله احلاوي عن الثالثة 
 .م الغفري أنه واجب عند أيب حنيفة وحممد والذي نقله اجل

 .فرض عند أيب يوسف 
 ...... )  مستدلني له وملن وافقه حبديث املسيء صالته 

وتعديل األركان سيأيت تفسريه عند ذكره لـه يف         : قوله    : ( )١١٢(قال ابن عابدين    
 .واجبات الصالة 

 .تار وهو املخ: حيث قال بعد قوله : وبسطناه يف اخلزائن : قوله 
لكنه غريب مل أر من عرج عليه والذي رجحه اجلم الوجـوب، ومحـل يف   :  قلت  
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 .البحر قول الثاين على الفرض العملي، فريتفع اخلالف 
. أىن يرتفع وقد صرح يف السهو بفساد الصالة بتركه عنده خالفا هلما فتنبه              : قلت  

 .وهو مأخوذ من النهر  ... 
ىل هذا احلمل هو التقصي عن إشكال قـوي         والذي دعا صاحب البحر إ    : أقـول  

أن أبـا يوسف أثبت الفرضية حبديث املسيء صالته، وهو خـرب آحـاد، والـدليل               :  هو  
القطعي أمر مبطلق الركوع والسجود فيلزم الزيادة على النص اخلاص خبرب الواحـد، وأبـو               

الفـرض  ، وإذا محل قوله بفرضية تعديل األركـان علـى           - بزعمهم   –يوسف ال يقول به     
 .العملي الذي هو أعلى قسمي الواجب اندفع اإلشكال وارتفع اخلالف 

ويرد عليه ما علمته، وبيانه أن الفرض العملي هو الذي يفـوت اجلـواز بفوتـه،                
كتقدير مسح الرأس بالربع فيلزم فساد الصالة بترك التعديل املذكور عند أيب يوسف ومهـا               

 ألن مقتضى النص االكتفاء     - أيضاً   –دة على النص    ال يقوالن به، فاخلالف باق ويلزم الزيا      
  .- أيضاً –مبسمى ركوع وسجود فاإلشكال باق 

لكن أجاب بعض احملققني عن اإلشكال جبواب حسن ذكرته فيما علقته على البحر             
وهو أن املراد بالركوع والسجود يف اآلية عندمها معنامها اللغوي وهو معلوم ال حيتـاج إىل                

 .نا بافتراض التعديل لزم الزيادة على النص خبرب الواحد البيان، فلو قل
 ....وعند أيب يوسف معنامها الشرعي معلوم فيحتاج إىل البيان  

وقد صرح يف العناية بأن اجململ من الكتاب إذا حلقه البيان بالظين كان احلكم بعده               
 .مضافاً إىل الكتاب ال إىل البيان يف الصحيح 

دة األخرية املبينة خبرب الواحد، ومل نقل بفرضية الفاحتة خبـرب           ولذا قلنا بفرضية القع   
  خاص ال جممل أهـ ملخصاً       )١١٣(}فاقرؤوا ما تيسر    { :  ألن قوله تعاىل     - أيضاً   –الواحد  

. 
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واحلاصل أن الركوع والسجود خاصان عندمها جممالن عنـده، وهبـذا ينـدفع             
 . انتهى كالمه باختصار  ) لم  اإلشكال من أصله لكن يبقى اخلالف على حاله واهللا أع

 
RM@òîÐä§a@†äÇ@ŠÏ@ŠmìÛaZM@

مث استعمال الفرض فيما ثبت بـدليل ظـين،           : ( )١١٤(قال سعد الدين التفتازاين     
: فرض، وتعـديل األركـان      : الوتر  : والواجب فيما ثبت بقطعي شائع مستفيض، كقوهلم        

 .فرض، وحنو ذلك، ويسمى فرضاً عملياً 
 . واجبة، والزكاة واجبة، وحنو ذلك الصالة: وكقوهلم 

  .– أيضاً –وقد يطلق الواجب عندنا على املعىن األعم : وإىل هذا أشار بقوله 
 .على ما هو فرض علماً وعمالً كصالة الفجر : فلفظ الواجب يقع 

وعلى ظين هو يف قوة الفرض يف العمل كالوتر عند أيب حنيفة رمحه اهللا حىت ميتنـع                 
 .الفجر كتذكر العشاء تذكره صحة صالة 

وعلى ظين هو دون الفرض يف العمل وفوق السنة كتعني الفاحتة حـىت ال تفسـد                
 ) .الصالة بتركها لكن جيب سجدة السهو 

 : القعود األول -٣
والقعـود األول ألن الـنيب       : ( )١١٥(قال زين الدين بن إبراهيم بن حممد بن بكر          

مر وذا يدل على الوجوب إذا قام دليل عـدم          صلى اهللا عليه وسلم واظب عليه يف مجيع الع        
الفرضية، وقد قام هنا ألنه روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قام إىل الثالثة فسبح له فلـم                   

 ).يرجع ولو كان فرضاً لرجع 
وهذا يدل على أنه لو ال الدليل املفرق بني الفرض والواجب لقالوا بعـدم              : قلت  



 
 

 
 

 هـ١٤٢٥، مجادى األوىل ٣٠، ع١٨ة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ججملة جامع ٢٧٠
 

 أيضاً  –لدليل املعني املفرق، فبطل بذلك أصل املسألة، وبطل         التفرقة، إال أهنم فرقوا لوجود ا     
 ما خرجوه من أقوال أئمة املذهب ومن نسبة التفرقة إليهم، ألن نسـبته إلـيهم حينئـٍذ                  –

 .حصلت بالتشهي ال بالدليل 
 -:غسل املرفقني والكعبني ومسح ربع الرأس -٤

 -: أربعة فروض الوضوء : (  قوله )١١٦(قال حممد بن أيب بكر الرازي 
 . غسل الوجه -:األول 
 . غسل اليدين مع املرفقني -:الثاين 

 . مسح ربع الرأس -:الثالث 
 ) . غسل الرجلني مع الكعبني -:الرابع 

ففرض الوضوء أربعة أشـياء     : (  قوله   )١١٧(قال علي بن احلسني بن حممد السغدي        
 .عند الفقهاء 

 .لني ومسح ربع الرأس غسل الوجه واليدين والرج: وعند أيب عبد اهللا 
 .مثانية أشياء هذه األربعة، وأربعة أخرى :  وعند أهل احلديث 

 .التسمية والنية فريضتان يف الوضوء : فقد قال مالك والشافعي 
 ) .املضمضة واالستنشاق يف الوضوء : وقال أمحد بن حنبل واسحق بن راهوية 

 .وهي فرائضه أركان الوضوء أربعة : (   إن  )١١٨(وقال الشرنباليل 
غسل الوجه وحده طوال من مبدأ سطح اجلبهة إىل أسفل الـذقن وحـده              : األول  

 .عرضاً ما بني شحميت األذنني 
 .غسل يديه مع مرفقيه : والثاين 

 .غسل رجليه مع كعبيه : والثالث 
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 ) .مسح ربع  رأسه :  والرابع 
ربع الرأس فقـال    وأراد ابن عابدين يف حاشيته إيضاح قول احلنفية بفرضية مسح           

الفرق بني الفرض العملي والقطعي، والواجب قوله يعين عملياً، دفع ملا           : مطلب    : (  )١١٩(
يقتضيه ظاهر التنبيه، ألن الغسل فرض قطعي، والفرض العملي ما يفـوت اجلـواز بفوتـه                
كمسح ربع الرأس، وهو أقوى نوعي الواجب فهو فرض من جهة العمل ويلزم على تركـه                

لى ترك الفرض من الفساد ال من جهة العلم واالعتقاد فال يكفر جبحده كما يكفر               ما يلزم ع  
جبحد الفرض القطعي خبالف النوع اآلخر من الواجب كقراءة الفاحتة فإنه ال يلزم من تركه               

 ) .الفساد وال من جحوده اإلكفار  
وأراد بالواجب ما كان دون الفرض يف العمـل وهـو            : ( - أيضاً   –  )١٢٠(وقال  

أضعف نوعي الواجب، ال ما يشمل النوع اآلخر، وهو ما كان يف قوة الفرض يف العمـل ؛                  
ألن غسل املرفقني والكعبني ومسح ربع الرأس من هذا النوع الثاين، وكـذا غسـل الفـم      

 ).واألنف يف الغسل ألن ذلك ليس من الفرض القطعي الذي يكفر جاحده  
 متطور بتطور الفتوى حبيـث إن       وهذا يدل على أن مذهب احلنفية مذهب      : قلت  

أصوله الفقهية تعاد صياغتها وإضافة قيود إليها لتستوعب املسائل الفقهية والفتاوى املرويـة             
عن أئمة املذهب ال سيما أيب حنيفة والصاحبني يوضح ذلك البحث املفصل الذي تطرق إليه               

هنم ال يفرقـون بـني      ابن عابدين يف حاشيته ليدفع به اعتراض من اعترض على احلنفية من أ            
الفرض والواجب من حيث املسائل الفقهية مبعىن أهنم يوافقون اجلمهور يف ذلـك عمليـاً               
وخيالفوهنم يف التأصيل األصويل أو قول من اعترض عليهم بأهنم متناقضون من حيث التأصيل             
األصويل والتطبيق الفقهي وعليه يكون ذلك مدعاة للرد عليهم يف تفريقهم بـني الفـرض               

 .لواجب وأنه تفريق بالتشهي ا
 .مطلب يف الفرض العلمي والعملي والواجب  : (  )١٢١(قال ابن عابدين 
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 .فرض عمالً وعلماً، وفرض عمالً فقط : واعلم أن الفرض نوعان 
كالصلوات اخلمس ؛ فإهنا فرض من جهة العمل ال حيل تركها ويفـوت             : فاألول  

ا ال يصح فعل ما بعدها قبـل قضـاء املتروكـة،             اجلواز بفوهتا مبعىن أنه لو ترك واحدة منه       
 .وفرض من جهة العلم واالعتقاد، مبعىن أنه يفترض عليه اعتقادها حىت يكفر بإنكارها 

كالوتر فإنه فرض عمالً كما ذكرناه وليس بفرض علماً، أي ال يفتـرض             : والثاين  
ـ             ذا يسـمى واجبـاً،      اعتقاده حىت أنه ال يكفر منكره لظنية دليله وشبهة االختالف فيه ول

ونظريه مسح ربع الرأس فإن الدليل القطعي أفاد أصل املسح، وأما كونه قدر الربع فإنه ظين                
لكنه قام عند اجملتهد ما رجح دليله الظين حىت صار قريباً من القطعي فسماه فرضاً أي عملياً                 

فرضا علماً حىت   مبعىن أنه يلزم عمله حىت لو تركه ومسح شعرة مثالً يفوت اجلواز به وليس               
- أيضاً   -:وبه علم أن الواجب نوعان      . لو أنكره ال يكفر خبالف ما لو أنكر أصل املسح           

ألنه كما يطلق على هذا الفرض الغري القطعي يطلق على ما هو دونه يف العلم وفوق السـنة              
وهو ما ال يفوت اجلواز بفوته كقراءة الفاحتة وقنوت الوتر وتكـبريات العيـدين وأكثـر                

 .واجبات من كل ما جيرب بسجود السهوال
 ) . على الفرض القطعي - أيضاً –وقد يطلق الواجب 

 
 -:القول بفرض الطهارة بالفصد واحلجامة -٥

قال بعض الفضالء واملخلص من ذلك كلـه أن نقـول            : ( )١٢٢(قال ابن عابدين    
 .ه أهـإطالق الفرض عليهما حقيقة عرفيه يف اصطالح الفقهاء فيسقط السؤال من أصل

قطعـي  : بأن الفرض على نوعني     : وإىل هذا أشار يف النهاية حيث أجاب        :  أقول  
وظين وهو الفرض على زعم اجملتهد كإجياب الطهارة بالفصد واحلجامة فإهنم يقولون يفترض             

 ) .عليه الطهارة عند إرادة الصالة 
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ما ثبـت   إن اضطراب احلنفية يف إطالقهم على ما ثبت بدليل ظين فرضاً و           : قلت  
بدليل قطعي جممع عليه كوجوب اإلميان والصالة والصوم وحنوها واجباً بل إطالقهم الفرض             
على نوعني فرض علماً وعمالً و عمالً ال علماً، وكذا إطالقهم لفظ الواجب على هـذين                
النوعني يدل داللة واضحة على  أن هذه التفرقة ليست ثابتة عن إمام املذهب وكبار أتباعه                

سف وحممد بن احلسن، وإمنا حصل التفريق من متأخري احلنفية كعيسى بـن أبـان               كأيب يو 
والكرخي والدبوسي والسرخسي والبزدوي ومن سار على طريقتهم بناء على بعض الفتاوى            
اليت أطلقت من قبل إمام املذهب وصاحبيه فخرجها هؤالء خترجياً معيناًً ال يتوافق مع قـول                

إن التفرقة ثابتـة    : ر، بل ليتوافق مع ما أصلوه هم، أو أن يقال             األئمة األوائل يف واقع األم    
عن إمام املذهب وكبار أتباعه ولكن مبناها على الدليل اجلزئي وليس هلـا صـلة باملسـألة                 
األصولية، وحاهلم كحال إخواهنم اجلمهور مالك وأمحد والشافعي مل يفرقوا بـني الفـرض              

 بينهما يف املسائل الفقهية لدليل جزئي فيهـا،         والواجب من حيث التأصيل األصويل وفرقوا     
 .فظن الظانون أهنم يفرقون بينهما أصولياً فوقعوا يف الوهم 
 اخلامتة

     مت حبمد اهللا وحده ال شريك له هذا البحث وقد حاولت جهد طاقيت الوصول              
اهلـا يف   إىل احلق واستبيانه،وقد توصلت بعد االنتهاء منه إىل نتائج دقيقة مفيدة، ميكـن إمج             

 -:النقاط التالية
 .أن مجهور العلماء يرون أن الفرض والواجب لفظان مترادفان -١
مل يؤثر عن أيب حنيفة وصاحبيه القول بتباين الفرض والواجب وإمنـا القـول              -٢

 .املنسوب إليهم من قبل أتباعهم إمنا هو بسبب خترجيهم على فتواهم الفقيهة 
 يف القول يف تبـاين أو تـرادف         –رمحه اهللا    –اضطرب النقل عن اإلمام أمحد      -٣
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الفرض والواجب فكان له ثالث روايات مشهورات يف املسألة، مما جعـل بعـض أتباعـه                
 .خيتلفون فيما بينهم يف مذهبه أو مشهور مذهبه 

مل يكن القول بالتفريق بني الفرض والواجب املبحوث يف أصول الفقه منصوصاً            -٤
 حنيفة، بل املنقول عنهم القـول بترادفهمـا أو تباينـهما يف             عليه من قبل األئمة أمحد وأيب     

 .املسائل األصولية 
التفرقة بني الفرض والواجب عند األئمة أمحد وأيب حنيفـة هـو يف املسـائل               -٥

 .الفقهية، ال املسألة األصولية، والسبب يف التفرقة بينهما هو الدليل اجلزئي املعني 
 .لة خالف لفظي بل هو خالف حقيقي خطأ من قال إن اخلالف يف املسأ-٦
مل أعثر على أدلة استدل هبا األئمة أنفسهم على صحة القول بترادف أو تبـاين               -٧

الفرض والواجب وإمنا األدلة حمكية ومنقولة عن أتباعهم وكذا ما دار حوهلا من مناقشـات               
 .وأخذ ورد 
: ل عقدية، منها    سبب اخلالف يف هذه املسألة مبناه احلقيقي والواقعي على مسائ         -٨

 هل  مسمى اإلميان التصديق فقط أو أنه حقيقة شرعية شاملة للقول والعمل واالعتقاد ؟
بأن العقيدة ال تثبت إال بقاطع، وهو القـرآن أو          : واألخرى هو قوهلم واعتقادهم     

 . وأما السنة اآلحادية فليس هلا هذه امليزة – بزعمهم –السنة املتواترة 
 . وغريه يثبت الوجوب فالقاطع يثبت الفرض

كما توصلت إىل أن األئمة من الصحابة والتابعني واألئمة املرضني يرون أن خرب             -٩
 .الواحد الصحيح يثبت به املعتقد، كالكتاب والسنة املتواترة ال فرق بينهما يف ذلك 

ترتب على اخلالف يف ترادف أو تباين الفرض والواجب مسائل عقدية وهو            -١٠
 .رض كفر ومن أنكر الواجب ال يكفر وهذا على رأي اخلنفية ومن وافقهم أن من أنكر الف
ترتب أيضاً على اخلالف فيها مسائل أصولية منها أن الزيادة على النص نسخ             -١١
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وهذا ال جيوز عند احلنفية، ويعنون بالنص الكتاب والسنة املتواترة، والزيادة ما ثبـت خبـرب    
 .اآلحاد 

 . هذه املسألة األصولية مسائل فقهية كثرية جداًكما ترتب على اخلالف يف-١٢
 .هذه بعض النتائج اليت توصلت إليها من خالل حبثي يف هذه املسألة 

هذا وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسـليماً، وآخـر               
 .دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
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 ) .٧/٢٠٢(ولسان العرب )٨٣٨(والقاموس احمليط) ٤٨٩-٤/٤٨٨(يس اللغة معجم مقاي:  انظر  )١(
 ) .١/٧٩٣(ولسان العرب )١٨٠(والقاموس احمليط)٦/٨٩(معجم مقاييس اللغة :  انظر   )٢(
 .هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه : وقال ) ١/٥٠٣(  رواه احلاكم يف املستدرك  )٣(
 و التوقيـف علـى مهمـات التعـاريف        )٤٩٩،  ٤٩٧(الفقهاء  معجم لغة   : انظر تعريف الفرض يف    )٤(

 وموسوعة مصطلحات أصول الفقه عنـد املسـلمني        ) ١٠(ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي     )٥٥٤(
وما بعدها، واخلالف اللفظي عند األصوليني      )١/٣٤٥(وشرح الكوكب املنري    )١٠٧٧-٢/١٠٧٥(
وشـرح  )١/١٧٦(والبحر احملـيط  )١/٢٥(والتأسيس يف أصول الفقه     )١/٢٠(وقواطع األدلة   )٩٣(

) ١/١١٠(وأصول السرخسي   )١/٢٩(والواضح يف أصول الفقه     )٢٧٤-١/٢٦٥(خمتصر الروضة   
 ومنــهاهج العقــول للبدخشــي ) ٢/٢٢٩(وتيســري التحريــر ) ١/٩١(واإلحكــام لآلمــدي 

 واإلهباج يف شرح املنهاج للشريازي    ) ٢/٦٣(وفتح الغفار   )١/٥٨٦١(وهناية السول   )٥٨-١/٥٦(
 ).١/١٤٣) (بديع النظام ( وهناية الوصول إىل علم األصول )٩٤-٩٢(

 والتعريفات للجرجاين )٣٠٢-٢/٣٠٠(كشف األسرار للبخاري    : انظر هذا التعريف وما بعده يف          )٥(
ومناهج العقول للبدخشي   )٣٤٣(ومعجم لغة الفقهاء    ) ١/١١٠(وأصول السرخسي   )٢٤٩،  ١٦٥(
وتيسـري  )١٠٧٧-٢/١٠٧٥( عنـد املسـلمني      وموسوعة مصطلحات أصول الفقه   )٦١-١/٥٨(

 وفـتح الغفـار    ) ١/١٤٤) (بديع النظـام    ( وهناية الوصول إىل علم األصول      ) ٢/٢٢٩(التحرير  
ــازي  )٢/٦٣( ــين للخب ــول  )٨٤-٨٣(واملغ ــة الس ــوذاين  )١/٦١(وهناي ــد للكل  والتمهي
-٥٨٠(وشــرح املنار البـن ملـك       )٩٥(واإلهباج يف شـرح املنهاج للشريازي    )٦٤-١/٦٣(

-١/٤٤٩(وشرح نور األنوار على املنـار       )٤٥٣-١/٤٥٠(وكشف األسرار للنــسفي    )٥٨٥
وحاشية الرهاوي على شرح املنـار البـن ملـك          )١١٢(وكتاب الالمشي يف أصول الفقه      )٤٥٢

 ).١/٣٥٢(وشرح الكوكب املنري )٥٨٥-٥٨٠(
وقواطـع  )٩٦(صوليني  وما بعدها، واخلالف اللفظي عند األ     )١/٣٥١(شرح الكوكب املنري    : انظر   )٦(

والواضح يف أصول الفقه    )١/٢٧٤(وشرح خمتصر الروضة    )١/١٨١(والبحر احمليط )١/٢٣٤(األدلة  
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) ٩٤(والتبصرة  )١/٦٦(واملستطفى  ) ١١٣-١/١١٠(وأصول السرخسي   )٣/١٦٣(،  )١/١٢٥(
 والغيث اهلـامع   )٢/١٣٥(وتيسري التحرير   )٦٣(والقواعد والفوائد األصولية    ) ٥١-٥٠(واملسودة  

وشـرح  )٣٠٨-٢/٣٠٣(وكشف األسرار للبـزدوي     )١/٥٨(وفواتح الرمحوت   )٣٠-١/٢٩( 
واحملصـول  )١/٥٣(ومعـراج املنـهاج للجـزري     )١/٢٦(الكوكب الساطع يف نظم مجع اجلوامع       

والتقرير والتحـبري   )١٣٣٧(وبيان املختصر   )١/٧٦(وهناية السول   )١/٥٥(واإلهباج  )١٩-١/١٨(
 واإلحكـام لآلمـدي   )١٠(مـذكرة الشـنقيطي     و)١٥٥-١/١٥١(وروضة النـاظر    )٢/١٩٨(
 ).٦(وإرشاد الفحول )١٤٧(واملدخل البن بدران )٩٤-١/٩٢(

ومنهاهج العقـول   )١/١١٠(وأصول السرخسي   )٣٠٢-٢/٣٠٠(كشف األسرار للبخاري    : انظر   )٧(
) بديع النظام ( وهناية الوصول إىل علم األصول ) ٢/٢٢٩(وتيسري التحرير  )٦١-١/٥٨(للبدخشي  

والتمهيـد  )١/٦١(وهنايـة السـول     )٨٤-٨٣(واملغين للخبازي   )٢/٦٣(وفتح الغفار   ) ١/١٤٤(
-٥٨٠(وشرح املنار البن ملك     )٩٥(واإلهباج يف شرح املنهاج للشريازي    )٦٤-١/٦٣(للكلوذاين  

-١/٤٤٩(وشـرح نور األنوار على املنـار       )٤٥٣-١/٤٥٠(وكشف األسـرار للنسفي    )٥٨٥
وحاشية الرهاوي على شرح املنـار البـن ملـك          )١١٢(وكتاب الالمشي يف أصول الفقه      )٤٥٢

 ).١/٣٥٢(وشرح الكوكب املنري )٥٨٥-٥٨٠(
-١/١٥١(وروضـة النــاظر    )٣٥٢-١/٣٥١(شرح الكوكب املنري    :  انظر هذه  الروايات يف        )٨(

 ).١/١٨٣(والبحر احمليط )٣٧٩-٢/٣٧٦(والعدة )١٥٣
 ) .١/١١٢(أصول السرخسي :  انظر  )٩(
 ) .٦٢-٨٨( إلنصاف للدهلوي ا:   انظر   )١٠(
 ) .٤٢-١/٤١( إعالم املوقعني :   انظر  )١١(
 ) .١/٢٧٧(وشرح الروضة للطويف )٤٥( و املسودة )٣٧٧-٢/٣٧٦(العدة : انظر  )١٢(
 .املصادر السابقة : انظر  )١٣(
 .املصادر السابقة : انظر  )١٤(
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 ) .١٧-١/١٦(مسائل اإلمام أمحد من رواية اسحاق بن إبراهيم :  انظر  )١٥(
 ) .٩٤-١/٩٣(مسائل أمحد واسحاق بن راهوية :  انظر  )١٦(
  ) .٧ص ( مسائل اإلمام أمحد أليب داوود :  انظر  )١٧(
 ) .١/١٦(مسائل اإلمام أمحد :   انظر  )١٨(
  ) .٤٥ص ( املسودة :  انظر  )١٩(
 ) .١/٢٧٧( شرح خمتصر الروضة :  انظر   )٢٠(
 ) .١٥٤-١/١٥٣( جامع العلوم واحلكم :  انظر   )٢١(
 ) .٤٥( و املسودة )٣٧٧-٢/٣٧٦(العدة : انظر  )٢٢(
 ).١/٩٣(كتاب مسائل أمحد واسحاق بن راهوية لإلمام اسحاق بن منصور الكوسج : انظر  )٢٣(
 ).١/١٦( كتاب مسائل اإلمام أمحد برواية اسحاق بن إبراهيم بن هاين : انظر  )٢٤(
 .) ٤٣-١/٣٩( إعالم املوقعني :  انظر   )٢٥(
 من حديث أيب هريـرة وأصـله يف صـحيح البخـاري            ) ١/٥٠٠( رواه  ابن حبان يف صحيحه         )٢٦(

)٢/١١٦٦. ( 
 ) .١/١٦١( رواه مسلم يف صحيحه  )٢٧(
 وفواتح الرمحـوت   )٢٢٨،  ٢/١٣٥(وتيسري التحرير   )١١٣-١/١١٠(أصول السرخسي   : انظر   )٢٨(

واإلحكـام  )٢/١٤٨(ريوالتقريـر والتحـب   )٣٠٨-٢/٣٠٣(وكشف األسرار للبزدوي  ) ١/٥٨(
ــدي ــدة )٩٤-١/٩٢(لآلم ــويف   )٣٨٠-٢/٣٧٩(والع ــة للط ــر الروض ــرح خمتص  وش

 ).١٠٣(واخلالف اللفظي عند األصوليني )٢٧٧-١/٢٧٥(
) ٢/٣٧٩(والعـدة   ) ٢/٣٠١(وكشف األسرار للبخـاري   )١/١١١(أصول السرخسي   :  انظر   ) ٢٩(

 ).٨٨(والواجب املوسع عند األصوليني 
 ) .٩١(والواجب املوسع عند األصوليني ) ٢/٣٧٩(العدة :  انظر ) ٣٠(
 ) .٢/٣٧٩(العدة :  انظر ) ٣١(
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 ).٩١(والواجب املوسع عند األصوليني ) ٢/٣٧٩(العدة :  انظر ) ٣٢(
وحاشـية ابـن   )٣٠٤-٢/٣٠٣(وكشف األسرار للبخاري )١/١١٢(أصول السرخسي :  انظر   ) ٣٣(

 ) .٥٨٤-٥٨٢(ملك و الرهاوي على املنار
ــر ) ٣٤( ــدياإلح:  انظ ــام لآلم ــة )٩٤-١/٩٢(ك ــع األدل ــدة )٢٣٧-١/٢٣٥(وقواط  والع

 ) .١٦٦-٣/١٦٣(والواضح يف أصول الفقه )٣٨٤-٢/٣٨٠(
 ) .٣/١٦٤(والواضح يف أصول الفقه )٢/٣٨١(والعدة )١/٩٣(اإلحكام لآلمدي : انظر ) ٣٥(
 ).٣/١٦٤(والواضح يف أصول الفقه ) ٢/٣٨١(العدة : انظر ) ٣٦(
 ) .٢/٣٨١(العدة : انظر ) ٣٧(
 ).٣٨٢-٢/٣٨١(العدة : انظر ) ٣٨(
 ) .١٦٦-٣/١٦٣(والواضح يف أصول الفقه )٢/٣٨٣(العدة : انظر ) ٣٩(
 ).٣٨٤-٢/٣٨٠(والعدة )٢٣٦-١/٢٣٥(قواطع األدلة : انظر ) ٤٠(
 ) .٣/١٦٤(والواضح يف أصول الفقه )٢/٣٨٤(العدة : انظر ) ٤١(
 ) .٢٣٦-١/٢٣٥(قواطع األدلة : انظر ) ٤٢(
 ).١/٩٣(حكام لآلمدياإل: انظر ) ٤٣(
 ) .٣/١٦٤(الواضح يف أصول الفقه : انظر ) ٤٤(
 ).١٦٤-٣/١٦٤(الواضح يف أصول الفقه : انظر ) ٤٥(
 ).٣/١٦٤(الواضح يف أصول الفقه : انظر ) ٤٦(
 ) .٣/١٦٦(الواضح يف أصول الفقه : انظر ) ٤٧(
 صـول الفقـه    والواضـح يف أ   )٢٣٧-١/٢٣٦(وقواطع األدلة   )٣٨٤-٢/٣٨٠(العدة  :  انظر   ) ٤٨(

 ).١/٩٣(واإلحكام لآلمدي) ١٧١-٣/١٦٦(
 والواضـح يف أصـول الفقـه      )٢٣٧-١/٢٣٥(وقواطع األدلة   )٣٨٤-٢/٣٧٩(العدة  :  انظر   ) ٤٩(

 ).١/٩٣(واإلحكام لآلمدي) ٣/١٦٦ (
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 ) .٢/٢٠١( إعالم املوقعني :   انظر ) ٥٠(
 ) .١٦٥( كتاب الفقه األكرب بشرح القاري : انظر ) ٥١(
  ) .١٦٨، ١٦٦( صدر السابق امل: انظر ) ٥٢(
 ) .٨٨-٨٧(خرب الواحد يف التشريع اإلسالمي وحجيته : انظر ) ٥٣(
 ).١١٣ -١/١١٠( أصول السرخسي :   انظر ) ٥٤(
 ) .٧/٢٠٩( جمموع الفتاوى :   انظر ) ٥٥(
)٧/٦٤٢  () ٥٦.  ( 
 ) .٧/٦٤٤(جمموع الفتاوى :  انظر  ) ٥٧(
 ) .٧/٣٠٢( جمموع الفتاوى :   انظر ) ٥٨(
 ) .٤/٨( املوافقات :  انظر ) ٥٩(
 )٨-٤/٧(املوافقات :   انظر ) ٦٠(
 ) .١١٢-١/١١١( أصول السرخسي :   انظر ) ٦١(
 .والبيت البن مقبل  ) ٤/٨٣(لسان العرب :  انظر ) ٦٢(
 ) .١/٣٧٩( أصول الشاشي :   انظر ) ٦٣(
 ) .١٠٨-١/١٠٧( كتاب اإلحكام :   انظر ) ٦٤(
 ) .١١٦-١/١١٥( كتاب التأسيس :  انظر ) ٦٥(
 ) .١/١٧٥( رواه احلاكم يف املستدرك ) ٦٦(
 ) .٧٨(الرسالة :   انظر  ) ٦٧(
 ).٢٨٠-٢/٢٧٩(الفصول يف األصول :   انظر ) ٦٨(
 ).٤/٢٧٤(الواضح يف أصول الفقه :  انظر ) ٦٩(
 ).٢/٩٢(حاشية النباين على شرح احمللي على مجع اجلوامع :  انظر ) ٧٠(
 ).٣/١٩٦( للبخاري كشف األسرار:  انظر ) ٧١(
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 ).٢/٩٢(فواتح الرمحوت :  انظر ) ٧٢(
 ) .١/١١٢( أصول السرخسي :    انظر  ) ٧٣(
 ) .٢/٧٧( أصول السرخسي :    انظر ) ٧٤(
 ).٥٥٧-٧/٥٥٦(أضواء البيان :   انظر ) ٧٥(
 ).٤٧ص(مقدة فيض الباري :  انظر ) ٧٦(
 ) .٢/٩٣(فواتح الرمحوت :   انظر ) ٧٧(
 ) .٣٠٩-٢/٣٠٨(م املوفعني إعال:   انظر  ) ٧٨(
 )١/١١٢(أصول السرخسي :   انظر ) ٧٩(
ومغـين  )١/٢٧٥(واملغين  )١/٣٨٦(وكشاف القناع   )١/٨٥(منار السبيل   :   انظر هذه املسألة يف      )٨٠(

 والتـاج واإلكليـل   )١٤٣٧(وحاشـية ابـن عابـدبن     )٣/٢٤٠(واجملمـوع   )١/١٥٠(احملتاج
 ).١/٤٩٤(واملبدع)١/٥١٤(

من حديث أيب هريرة رضي     ) ١/٢٩٨(ومسلم يف صحيحه    )١/٢٦٣( صحيحه    رواه البخاري يف   ) ٨١(
 .اهللا عنه 

هذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسـلم ومل         : وقال  ) ٢٢٣/ ١( رواه احلاكم يف املستدرك      ) ٨٢(
 .خيرجاه  

 واهلدايـة شـرح البدايـة     )٤٣٢،  ١/٤٣٠(واجملمـوع )١/٣١٨(املغين  :  انظر هذه املسألة يف      ) ٨٣(
 ) .٢١٤-١٠/٢١١(والتمهيد ) ٥٢، ١/٤٦(

 ) .١/١١٣( بدائع الصنائع :  انظر ) ٨٤(
 والبحر الرائـق  )١/١٧٧(ومغين احملتاج )١/٣٢٣(واملغىن  )١/٤٦٩(املبدع  :  انظر هذه املسألة يف      ) ٨٥(

 )  .٢١٣-١٠/٢١١(والتمهيد )١/٣١٨(
 . سبق خترجيه ) ٨٦(
 ) .١/٢٥٤(ننه وأبو داود يف س) ١/٤٢٢( رواه اإلمام أمحد يف مسنده ) ٨٧(
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 ).١/١٩٤( بدائع الصنائع :  انظر ) ٨٨(
 ) .١/٣٥٢( سنن الدارقطين :   انظر ) ٨٩(
 والوسيط) ١/٢٦٩(واملغين)١/٨٨(ومنارالسبيل)٤٠٩-٢/٤٠٨(املبدع:   انظر هذه املسألة يف        ) ٩٠(

-١١/٥١٩(والتـاج واإلكليـل   )٣١٧-١/٣١٦(والبحر الرائق  )٣/٣٦٧(واجملموع  )٢/٨٦(
 )  .١/٤٦٦(لزرقاين وشرح ا) ٥٢٠

 ).١٦٣-١/١٦٢( بدائع الصنائع :  انظر  ) ٩١(
 ) .١/٢٩٨(ومسلم يف صحيحه ) ١/٢٦٣( رواه البخاري يف صحيحه ) ٩٢(
 ) .٥٥( منار السبيل :  انظر  ) ٩٣(
 ) . ١/٤٦٥( رواه مسلم يف صحيحه ) ٩٤(
 ) .٧٧، ٧٣(منار السبيل :  انظر ) ٩٥(
 .سبق خترجيه ) ٩٦(
 ) .٧٣( السبيل منار:  انظر ) ٩٧(
 ) .١/٢٩٥(ومسلم يف صحيحه )١/٢٦٣( رواه البخاري يف صحيحه ) ٩٨(
 ).٧٥-٧٤(منار السبيل :  انظر  ) ٩٩(
 . سبق خترجيه ) ١٠٠(
 ) .٧٩-٧٨(منار السبيل :  انظر هذه الواجبات يف ) ١٠١(
 ) .١٧٥(منار السبيل :  انظر  ) ١٠٢(
 ) .٢/٦٧٧(ه ومسلم يف صحيح)٢/٥٤٧( رواه البخاري يف صحيحه ) ١٠٣(
 ) .٤٥(كتاب اإلمجاع :  انظر  ) ١٠٤(
 ).١٩٢(منار السبيل :  انظر ) ١٠٥(
 ) .٤/٢٠٢( رواه البيهقي يف السنن الكربى ) ١٠٦(
 )   .٢٢٦(منار السبيل :  انظر  ) ١٠٧(
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 ).١/٣( رواه البخاري يف صحيحه ) ١٠٨(
 ) .٢٢٨(منار السبيل :  انظر ) ١٠٩(
  .)٤/٧٩( رواه احلاكم يف املستدرك ) ١١٠(
 ).١/٣١٦(البحر الرائق :   انظر ) ١١١(
 ) .١/١٠٥(وانظر كذلك بدائع الصنائع ) ٤٥١-١/٤٥٠(حاشية ابن عابدين :  انظر ) ١١٢(
  .٢٠سورة املزمل آية ) ١١٣(
 )  .٢/١٢٤(التلويح إىل كشف حقائق الننقيح :  انظر ) ١١٤(
 ) .١/٣١٧(البحر الرائق :  انظر ) ١١٥(
 ) .٢٦-١/٢٥(حتفة امللوك  :  انظر ) ١١٦(
 ) .١/١٦(فتاوى السغدي :  انظر ) ١١٧(
 ) .١/١٧(نور اإليضاح :  انظر ) ١١٨(
 ) .١/٢٧٩(حاشية ابن عابدين :  انظر ) ١١٩(
 ) .١/١٠٣(حاشية ابن عابدين :  انظر ) ١٢٠(
 ) .٢/٣(حاشية ابن عابدين :  انظر ) ١٢١(
 ) .١/٩٤(حاشية ابن عابدين :  انظر ) ١٢٢(
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ÉuaŠ½aë@‰…b–½a 

ـ   )هـ٧٥٦ت  ( الكايف السبكي    دـعلي بن عب  ل.  شرح املنهاج    يف إلهباجا  دـوولـده عب
 – الكتب العلمية    دار طبع،   من العلماء    مجاعة صححه،  )هـ٧٧١ت  (اب بن علي    ـالوه

 م١٩٨٤–هـ ١٤٠٤ األوىل الطبعة،  لبنان   –بريوت 
 )هـ ٨٦٣ت(اإلهباج يف شرح املنهاج ، ألمحد بن اسحاق الشريازي 

أمحد جاسم خلف الراشد ، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة العاملية العالية الـدكتوراه         / حتقيق
 .يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة 

    .)هـ٦٣١ت ( علي بن أيب علي بن حممد اآلمدي  / تأليف،  أصول األحكام يف اإلحكام
ـ     ل،  أصول األحكام    يف كامــاإلح ـ    ـعلي بن أمحد بن سعي ـ  ـد بـن ح   اهريـزم الظ

   ،م١٩٨٣–هـ ١٤٠٥ طبعة – لبنان – بريوت – الكتب العلمية دار طبع ،)هـ٤٥٦ت(
 .م ١٩٨٣هـ ١٤٠٣ طبعة – لبنان –بريوت – اآلفاق اجلديدة للنشر دار وطبع

 ،) هـ١٢٥٥ت(حملمد بن علي الشوكاين ، إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول
 .   طبع باملطبعة املنربية)  هـ ١٣٤٧(طبع سنة ال، لبنان /بريوت /طبع دار املعرفة 

 الوفـا   أبو حتقيق ،) هـ٤٩٠ت  (حممد بن أمحد السرخسي      / تأليف  . السرخسي أصول
 . اهلند – حيدر آباد الدكن –جلنة إحياء املعارف النعمانية  / الناشر  ،األفغاين  

  ) هـ٧٥١ت(لقيم اجلوزية حملمد بن أيب بكر املعروف بابن ا. إعالم املوقعني عن رب العاملني 
 ) . م١٩٧٣(لبنان طبع / بريوت / طبع دار اجليل ، حتقيق طه عبد الرؤوف سعد 

/  دار النشـر  ، لزين بن إبراهيم بن حممد بن حممد بن بكر        . البحر الرائق شرح كرت الدقائق      
 .بريوت  /  مدينة النشر ،  دار املعرفة

        ،)هـ٧٩٤ت( مد بن هبادر بن عبداهللا الزركشي حم / تأليف  . يف أصول الفقه احمليط البحر
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 ،الثانية الطبعة ، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بالكويت     / الناشر،   دار الصفوة    طبع

 .م١٩٩٢ –هـ ١٤١٣
 ،) هـ٥٨٧ت(أليب بكر بن مسعود الكاسـاين احلنفي ، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  

   ).  هـ١٤٠٢(الطبعة الثانية 
أمحد بن على بن تغلـب بـن        / تأليف  . بديع النظام اجلامع بني كتاب البزدوي واألحكام        

الناشر معهد البحوث العلمية    ، حتقيق الدكتور سعد بن غرير بن مهدي السلمي         ، الساعايت  
 .هـ ١٤١٨طبع سنة ، جبامعة أم القرى 

بن أمحد األصـفهاين    مود بن عبدالرمحن    حمل. ر ابن احلاجب    ـرح خمتص ـ ش صرـاملخت بيان
 .)  هـ٧٤٩ت(

 – جـدة    – املدين للطباعة والنشـر والتوزيـع        دار طبع.الدكتور حممد مظهر بقا      / حتقيق
 .م القرى أمركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي جبامعة  / الناشر، السعودية  

نشـر  ،  عبد اهللا  حملمد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري أبو       . التاج واإلكليل ملختصر خليل     
 .هـ ١٣٩٨الطبعة الثانية   ،  بريوت -دار الفكر 

تأليف أيب سالم مصطفى بن حممد بن       . التأسيس يف أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة           
 . مبيت عقبة –طبع مطبعة املعرفة ،  الناشر مكتبة خالد بن الوليد،  سالمة 

. حتقيـق د  ،  سف الفريوزآبادي الشريازي  إلبراهيم بن علي بن يو    .  التبصرة يف أصول الفقه   
 .هـ ١٤٠٣الطبعة األوىل  ، دمشق -نشر دار الفكر  ، حممد حسن هيتو 

حملمد بن حممـد    . التقرير والتحبري يف علم األصول اجلامع بني اصطالحي احلنفية والشافعية           
،   بـريوت –نشـر  دار الفكـر       ، حتقيق مكتب البحوث والدراسات     ، بن حممد بن حسن     

  ) ١٩٩٦(  لطبعة األوىل ا
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لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين الشـــافعي       . التـلويح يف كشف حقائق التنقيح      
 .لبنان / بريوت / الناشر دار الكتب العلمية ، ) هـ٧٩٢ت( 

ـ       ـحمفوظ بن أح  / تأليف .ول الفقه   ـيد يف أص  ــالتمه اب ـمد بـن احلسـن أيب اخلط
ـ ٥١٠ت( الكلوذاين   مركـز  /  الناشـر    ، الدكتور مفيد حممد أبو عمشه         / حتقيق   ،)  ه

   الطبعـة األوىل      ، السـعودية  – جده   –  طبع دار املدين      ،البحث العلمي جبامعة أم القرى      
 .م١٩٨٥ –هـ ١٤٠٦

ليوسف بن عداهللا بن حممد بن عبـدالرب النمـري         .التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد        
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية    / الناشر  ، د أعراب   سعيد أمح : حتقيق  ، ) هـ  ٤٦٣ت(

 ) .م ١٩٨٠ -هـ ١٤٠١( سنة الطبع ،  باملغرب 
 – طبع دار الكتب العلميـة       ،حممد أمني املعروف بأمري باد شاه         /  تأليف   .تيسري التحرير     

     . لبنان –بريوت 
ابن رجــب اجلنبلي   لعـبد الرمحن بن شــهاب الدين الشهري ب      . جامع العلوم واحلكم    

/ مؤسسة الرسالة   / الناشر  ،   شعيب األرناؤوط ، وإبراهيم باجس    : حتقيق  ،  )هـ٧٩٥ت(
 ).م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤( الطبعة اخلامسة ،  بريوت 

 ، حيىي الرهاوي املصري/ تأليف . حاشية الرهـاوي على شرح ابن ملك على املنار للنسفي 
 .هـ ١٣١٥سنة الطبع ، طبع دار سعادت 

مطبعة النجاح  / الناشر ، القاضي برهون / تأليف  .خرب الواحد يف التشريع اإلسالمي وحجيته       
 .م١٩٩٥ –هـ ١٤١٥ الطبعة األوىل ، الدار البيضاء – املغرب –اجلديدة 

مكتبة / الناشر، عبد الكرمي بن علي النملة      . د  .أ/ تأليف  .  اخلالف اللفظي عند األصوليني     
 ) .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠( عة الثانية  الطب.  الرشد بالرياض  

/ دار الفكـر    / الناشـر   ، حملمد أمني   )  . حاشية ابن عابدين    ( رد احملتار على الدر املختار      
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 ).هـ ١٣٨٦( الطبعة الثانية ، لبنان  / بريوت 
 يـد بن عبداهللا بن أمحد بن قدامة املقدس       ـحمم/ ف  ـ تألي .اظر  ـاظر وجنة املن  ـروضة الن 

 الرياض  – طبع مكتبة املعارف     ،قيق الدكتور عبدالكرمي بن علي النملة        حت ،)هـ٦٢٠ت (
 .م١٩٨٤–هـ ١٤٠٤ الطبعة الثانية  ، السعودية  –

طبـع دار   ، )هــ   ٢٧٥ت(لسليمان بن األشعث السجسـتاين األزدي       .  سنن أيب داود    
 ) .م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤(الطبعة األوىل ،   سوريا/ محص / احلديث 

طبع مطبعة جملس دائرة    ، ) هـ٤٥٨ت(د بن احلسني بن علي البيهقي       ألمح. السنن الكربى   
الطبــعة األوىل  ،  لبنان  / بريوت  / نشر دار املعرفة    ، املعارف العثـمانية حبيدر أباد اهلند      

 ) .هـ١٣٥٤( 
 –طبع دار الكتب العلمية     ، حملمد بن احلسن البدخشي   ). مناهج العقول   ( شرح البدخشي   

 ).م١٩٨٤ -هـ ١٠٤٥( لطبعة األوىل ا،  لبنان –بريوت 
حملمـد بن عبد البـاقي بن يوسـف الزرقاين       .  شـرح الزرقاين على مـوطأ اإلمام مالك       

 ).هـ ١٤١١( الطبعة األوىل ،  بريوت –نشر دار الكتب العلمية ، ) هـ ١١٢٢ت ( 
ـ      / تأليف   . الساطع يف نظم مجع اجلوامع     الكوكب شرح  يوطيعبدالرمحن بن أيب بكر الس

 –مكتبة نزار مصطفى البـاز       / الناشر  ،حممد احلبيب بن حممد      / حتقيق ،) هـ٩١١ت  ( 
 .م١٩٩٩ –هـ ١٤٢٠ األوىل  الطبعة، السعودية –مكة املكرمة 

العزيز املعروف بابن النجـار      د بن أمحد بن عبد    ـحمم/ تأليف  . ب املنري   ـرح الكوك ـش
 – طبع دار الفكـر      ، والدكتور نزيه محاد   الدكتور حممد الزحيلي،  /  حتقيق   .) هـ٩٧٢ت(

 .مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي جبامعة أم القرى/ لناشر ا  ، سوريا–دمشق 
        . الروضة خمتصر شرح
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عبداهللا بن  .د / حتقيق  ،)هـ٧١٦ت(سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكرمي الطويف        / تأليف
هــ  ١٤١٠  األوىل الطبعة   ، لبنان– بريوت –سالة  الرمؤسسة طبع ،عبداحملسن التركي   

 .م١٩٩٠–
،   حملمد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسـيت           . صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان         

 –هـ  ١٤١٤( الطبعة الثانية   ،  بريوت   –الناشر مؤسسة الرسالة    ، حتقيق شعيب األرنؤوط    
 ) .م١٩٩٣

ـ ٢٥٦ت(ل بن إبراهيم البخـاري      حملمد بن إمساعي  . صحيح البخاري    . د: حتقيـق   ، )هـ
الطبعة الثالثة  ، لبنان  / بريوت  /  اليمــامة   –دار ابن كثري    / الناشر  ،  مصطفى ديب البغا    

 ).م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧( 
 حممد فؤاد عبدالباقي   : حتقيق ، )  هـ٢٦١ت(ملسلم بن احلجاج القشريي . صحيح مسلم  

 .لبنان / بريوت / طبع دار إحياء التراث العريب 
 / حتقيـق  ،)هـ٤٥٨ت( حممد بن حسني الفراء أبو يعلى        / تأليف  . أصول الفقه    يف العدة

 األوىل الطبعـة  ،  لبنـان  – بـريوت    – الرسالة   مؤسسة طبع   ،أمحد بن علي سري املباركي    
 .م١٩٨٠–هـ ١٤٠٠

حتقيق مكتبـة   ، يتأليف ويل الدين أيب زرعة أمحد العراق      . الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع        
 ).م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠( الطبعة األوىل ،  مكة املكرمة  – توزيع املكتبة املكية -قرطبة 
    ،)هـ٩٧٠ت( زين الدين بن إبراهيم الشهري بابن جنيم  / تأليف  . بشرح املنار  الغفار فتح
 .م١٩٣٦هـ ١٢٥٥  األوىل الطبعة ، مصر– مصطفى البايب احلليب مطبعة  طبع
   ،عبدالعلي حممد بن نظام الدين األنصـاري       / تأليف . شرح مسلم الثبوت     لرمحوتا فواتح
 ..هـ١٣٢٤  األوىل الطبعة  ، مصر – بوالق – األمريية املطبعة طبع

مكتب التراث يف   : حتقيق  ،  )هـ٨١٧ت(حملمد بن يعقوب الفريوزآبادي     . القاموس احمليط   
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 -هــ   ١٤٠٦(الطبعـة األوىل    ،  ريوت  ب/ مؤسسة الرسالة     / الناشر  ، مؤسسة الرسالة 
 ).م ١٩٨٦
ـ ور بن حممد بن عبداجلبار الس     ــمنص / تأليف . يف أصول الفقه     األدلة قواطع معاين ــ

 –هــ  ١٤١٩  األوىل الطبعـة  ، الدكتور عبداهللا بن حافظ حكمي     حتقيق  ،)هـ٤٨٩ت(
 .م١٩٩٨

،   عباس البعلـي احلنبلـي       لعلي بن . القواعد والفوائد األصولية وما يتعلق هبا من األحكام         
 – ١٣٧٥سـنة النشـر       ،  القاهرة   -نشر مطبعة السنة احملمدية     ، حتقيق حممد حامد الفقي   

 . م١٩٥٦
 – بريوت   -طبع دار الكتب العلمية       ، لعلي بن حممد الشريف اجلرجاين      . كتاب التعريفات 

 ).م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣( الطبعة  األوىل ، لبنان 
دراسة وحتقيق خالد بـن علـى   ، حملمود بن زيد الالمشي . فقه كتاب الالمشي يف أصول ال  

 .اإلسالمية باملدينة النبوية ، التميمي ، وهي رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف اجلامعة 
تأليف اسحاق بن   . كتاب املسائل عن اإلمام أمحد بن حنبل، واسحاق بن إبراهيم بن راهوية             

،   القـاهرة    –طبع دار املنـار     ، حممد بن عبداهللا الزاحم     حتقيق الدكتور   ،  منصور الكوسج   
 ).م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢(الطبعة األوىل 

تأليف سليمان بن األشعث بن اسحاق بن بشـري بـن شـداد    .  كتاب مسائل اإلمام أمحد     
  . لبنان– بريوت –طبع دار املعرفة للطباعة والنشر   ،حممد رشيد رضا/ تقدمي ، السجستاين 

،   اسحاق بن إبراهيم بن هاين النيسـابوري        / تأليف  .  اإلمام أمحد بن حنبل       كتاب مسائل   
 .هـ١٤٠٠سنة الطبع  ،  لبنان –بريوت –طبع املكتب اإلسالمي ، حتقيق زهري الشاويش 

حتقيـق هـالل    ، ملنصور بن يونس بن إدريس البـهويت        . كشاف القناع عن منت اإلقناع      
 .    هـ١٤٠٢سنة النشر ،  بريوت - نشر دار الفكر، مصيلحي مصطفى هالل 
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خاري ـدالعزيز بن أمحد الب   ـعب / تأليف  . يف أصول فخر اإلسالم البزدوي     األسرار كشف
 . باكستان – كراتشي –الصدف ببشرز  / الناشر  ،) هـ٧٣٠ت ( 

 .بريوت/ دار صادر / الناشر ، حملمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري .  لسان العرب
 –نشر دار الكتب العلمية     ، أليب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي       .  أصول الفقه    اللمع يف 
 ).م ١٩٨٥، هـ ١٤٠٥( الطبعة األوىل ، بريوت

ســنة  ، بـريوت، ســوريا   / املكتب اإلسـالمي   / النـاشر  ،  البن مفلح   . املـبدع  
 ).هـ١٣٩٤(الطبـع 

طبـع دار   ، حامد صادق فنييب    .دحممد رواس قلعه جي،     . د.أ/ تأليف  . معجم لغة الفقهاء    
 ).م ١٩٨٥ -هـ ١٠٤٥( الطبعة األوىل ،  لبنان - بريوت  –النفائس 

/ طبع دار الفكـر     ،  ) هـ٦٧٦ت  ( حمليي الدين بن شرف النووي      . اجملموع شرح املهذب  
 .لبنان / بريوت 
 قاسـم   عبدالرمحن بن حممد بن    / وترتيب مجع  . شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية       فتاوى جمموع

 . الرئاسة العامة لشئون احلرمني الشريفني بإشراف طبع ،النجدي 
ـ ٦٠٦ت  ( حممد بن عمر بن احلسني الـرازي        /  تأليف   .احملصول يف علم األصول            ،)هـ
 .م١٩٨٨–هـ ١٤٠٨  الطبعة األوىل ، لبنان –بريوت –طبع دار الكتب العلمية 

الدكتور  / حتقيق ،لقادر بن بدران الدمشقي     عبدا / تأليف . مذهب اإلمام أمحد       إىل املدخل
 الثانيـة  الطبعـة    ، لبنان – بريوت   – الرسالة   مؤسسة طبع ،عبداهللا بن عبداحملسن التركي     

 .م١٩٨١–هـ ١٤٠١
/ الناشـر   ،  ) هـ  ١٣٩٣(حملمد األمني بن حممد املختار الشنقيطي       .   مذكرة أصول الفقه  

 .سعودية ال/ املدينة املنورة / املكتبة السلفية 
طبع دار  ،  ) هـ٤٠٥ت(حملمد بن عبد اهللا املعروف باحلاكم       . املستدرك على الصحيحني      

 .لبنان / بريوت /الكتب العلمية 



 
 

 
 

             ٢٩١                حيىي زمزمي  .  د-منهج احلافظ ابن حجر يف االستدالل بالقراءات                        
 
 

طبع املطبعة  ، ) هـ٥٠٥ت  ( حممد بن حممد الغزايل     /   تأليف    .املستصفى من علم األصول     
 .هـ١٣٢٤ الطبعة األوىل  ،مصر –بوالق –األمريية 
الطبعـة  ، / لبنـان /بـريوت /طبع املكتب اإلسالمي    ،  محد بن حنبل الشيباين       أل. املسند    
 ). م١٩٨٥/هـ١٤٠٥(اخلامسة 
عبدالسالم بن عبداهللا بن اخلضـر، و عبـداحلليم بـن            / تأليف . أصول الفقه    يف املسودة

 حممد حمـي الـدين      حتقيقأمحد بن حممد احلنبلي        /  مجع  ،عبداحلليمعبدالسالم، وأمحد بن    
 . مصر– السعودية –مطبعة املدين  / طبع ،احلميد عبد

/ الناشر، حتقيق  عبدالسالم حممد هارون      ، ألمحد بن فارس بن زكريا    . معجم مقاييس اللغة    
 ).م ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩( سنة الطبع ، دار الفكر

تأليف مشس الدين حممد    .  معراج املنهاج شرح منهاج الوصول إىل علم األصول للبيضاوي        
 –طبع مطبعة احلسني اإلسالمية     ، حتقيق الدكتور شعبان حممد إمساعيل      ، جلزري  بن يوسف ا  

 ).م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣( الطبعة األوىل ، القاهرة 
طبع مطبعـة الريـاض   ، )هـ ٦٢٠ت(لعبداهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي        . املغين  

 ).م ١٩٨١ -هـ ١٤٠١(الطبعة األوىل ، الرياض / احلديثة 
 .بريوت/ دار الفكر / الناشر ، حملمد اخلطيب الشربيين . تاجمغين احمل

ليوسف بن حسـن بـن أمحـد بـن          . مغىن ذوي األفهام من الكتب الكثرية يف األحكام           
 .  مصر–طبع املطبعة السنة احملمدية ، عبداهلادي احلنبلي 

راهيم بن حممد   إب/ تأليف  . منار السبيل وحاشيته األنوار على منار السبيل من إرواء الغليل           
 –طبع املكتب اإلسالمي    ، حممد ناصر الدين األلباين، زهري الشاويش       / حتقيق  ،  بن ضويان   

 ).م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١( الطبعة األوىل ،  لبنان –بريوت 



 
 

 
 

 هـ١٤٢٥، مجادى األوىل ٣٠، ع١٨ة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها، ججملة جامع ٢٩٢
 
 

عبداهللا : حتقيق  ، )هـ٧٩٠ت( إلبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي       .  املوافقات  
 .بريوت / دار املعرفة/ الناشر ، دراز  

طبع مكتبة  ، تأليف الدكتور رفيق العجم     . موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند املسلمني       
 .م١٩٩٨الطبعة األوىل ،  لبنان – بريوت –لبنان ناشرون 

، صالح الدين النـاهي     . حتقيق  د  ، لعلي بن احلسني بن حممد السغدي       . النتف يف الفتاوى  
الطبعــة الثانية  ،  األردن   –عمان  ،  بريوت   -دار الفرقان   ، نشـر مؤسســة الرسالة    

 ) .هـ١٤٠٤( 
ـ  ٧٧٢ت( لعبد الرحيم بن احلسن األسنوي       .هناية السول يف شرح منهاج األصول                        ،) هـ

 ، لبنان – بريوت –، وطبعة دار الكتب العلمية  لبنان– بريوت –عامل الكتب / طبع 
نشـر  ، يب بكر بن عبد اجلليل املرغياين أبو احلسـني          لعلي بن أ  . اهلداية شرح بداية املبتدي     

 . بريوت–املكتبة اإلسالمية 
طبـع  ،تأليف الدكتور عبدالعزيز بن علي بن حممد النملة         . الواجب املوسع عند األصوليني     

 ).م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤( الطبعة األوىل ،  الرياض –مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
أيب الوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيـل البغـدادي             / تأليف.  الواضح يف أصول الفقه   

الطبعـة األوىل  ، طبع مؤسسة الرسالة    ، عبداهللا بن عبداحملسن التركي     . د/ حتقيق  ، احلنبلي  
 ).م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠( 

، حتقيق  أمحد حممود إبراهيم    ، حملمد بن حممد بن حممد الغزايل أبو حامد         . الوسيط يف املذهب    
 ) .هـ١٤١٧( الطبعة األوىل ،  القاهرة  -نشر دار السالم ، مرحممد حممد تا


