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 المقدمة  

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا محمد االمين والو     
 واصحبو اجمعين أما بعد :

فأن عمم االصول الفقو يعتبر من اىم عموم الشريعة االسالمية وذلك كونو     
يتعمق باستنباط االحكام التكميفية لممكمف وبيان ما يجب عميو من الواجبات 
بمعنى انو يبين لممكمف مسائل الحالل والحرام المذان ىما سبب دخول الجنة 

 والنار .

) الفرض والواجب عند ث الموسوم ورغبة مني في ىذا العمم اخترت ىذا البح
 األصوليين (

وقد قسمت البحث عمى مقدمة وثالثة مباحث المقدمة ذكرت منيا اىمية عمم      
 اصول الفقو وسبب اختياري لمموضوع والخطة .

الحكم التكميفي  –تعريفات ) الحكم الشرعي  -ذكرت فيو : -أما المبحث االول :
 الفرض والواجب ( –

 خالف االصوليين في الفرض والواجب  -ذكرت فيو : لثانيأما المبحث ا

أما المبحث الثالث ذكرت فيو بعضًا من االثار الفقيية الخالفية في الفرض 
 والواجب .

 وجاءت الخاتمة ألذكر منيا اىم النتائج من ىذا البحث .
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 المبحث االول 

 تعريفات 

 أواًل : الحكم الشرعي 

 . (1)منو القضاء ) حكم ( , النو يمنع من غير المقتضي بو لغة : الممنع

  اصطالحًا : اثبات أمر ألمر أو نفيو عنو .

 زيد قائم , عمر ليس بقائم  -مثل:

 . (2)وىذا تعريف لمطمق الحكم أذان الحكم باالستقرار ينقسم الى ثالثة اقسام

 -وىي ما يعرف فيو العقل نسبة أمر الم راو نفية عنو. مثل : -حكم عقمي : .1
 )الكل اكبر من الجزء والجزء ليس اكبر من الكل ( 

 الماء مرٍو  -وىو ما عرفت فيو النسبة بالعادة مثل : -حكم عادي : .2
 -حكم شرعي / وىو المقصود في ىذا المقام ويمكن تعريفو بو : .3

 كمف من حيث انو مكمف بو ()خطاب اهلل المتعمق بالم

 . (3)وفي ىذا التعريف ثالثة قيود

القيد االول : ) خطاب اهلل( اذا التشريع والحكم ال يكون اال بخطاب اهلل وكل -1
 (.(1)(4)تشريع من غيره فيو باطل قال تعال : ) ان الحكم اال هلل

                                                           

 . 145ص(ينظر : المصباح المنير 1)
   . 8-7:مذكرة الشنقيطي (ينظر 2)
 .8وما بعدىا ومذكرات الشنقيطي  1/333: شرح الكوكب المنير (ينظر 3)
   . 44/67: سورة يوسف (ينظر 4)
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المجرد عن المفظ ظ والمعنى وليس ىو المعنى النفس بوخطاب اهلل كالمو ذو المف
 . (2)والصيغة 

 ) المتعمق بفعل المكمف ( خرج بو خمسو اشياء:  -القيد الثاني :-2

  .(3) ما تعمق بذاتو سبحانو . نحو قولو تعالى : ) شيد اهلل أنو ال الو اال ىو ( -1
نحو قولو تعال: )  اهلل ال الو اال ىو الحي  -ما تعمق بصفتو سبحانو : -2

 . (4) القيوم(
  (5) : ) اهلل خمق كل شيء (  ما تعمق بفعمو سبحانو . نحو قولو تعالى  -3
  (6) ما تعمق بذات المكمفين . نحو قولو تعالى : ) ولقد خمقناكم ثم صورناكم ( -4
  (7) ما تعمق بالجمادات . نحو قولو تعالى : ) ويوم نسير الجبال( -5

اد بالمكمف . البالغ وفعل المكمف . ىاىنا يشمل القول واالعتماد والعمل والمو 
 العاقل الذاكر غير المكرة .

) من حيث انو مكمف بو ( خرج بذلك خطاب اهلل المتعمق -القيد الثالث : -3
 بفعل المكمف ال من حي انو مكمف بو كقولو تعالى :

 

                                                                                                                                                                      

. وأضواء  51-1/54(ينظر :ينظر في وجوب الحكم بما انزل اهلل تعالى )اعالم الموقعين( 1)
 . 173,  7/162البيان 

  . 444, 443,  397,  396ص(ينظر 2)
  . 18:سورة آل عمران (ينظر 3)
 .  255:سورة البقرة (ينظر 4)
 .  62:سورة الزمر (ينظر 5)
 . 11:سورة االعراف (ينظر 6)
  . 47:سورة الكيف (ينظر 7)
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ف فمن .فيذا خطاب من اهلل متعمق بفعل المكم(1)) يعممون ما تفعمون (   -4
  . (2)يسمى بخطاب لمتكوينظة يعممون وىذا ما فالح وانحيث 

 والخطاب المتعمق بفعل المكمف من حيث انو مكمف ال يخمو عن ثالثة أمور:
 أواًل:  ان يرد فيو اقتضاء وطمي وىذا يشمل االقسام االربعة :

 الواجب والمندوب والمحرم والمكروه .
 التكميف : المباح . الثاني : ان يرد فيو التعبير وىذا القسم الخامس الحكام

الثالث : اال يرد فيو اقتضاء وال تغير فيذا ىو خطاب الوضع وذلك بأن يرد 
الخطاب بنصب السبب أو مانع أو شرط أو كون الفعل رخصة أو عزيمة 

 وغير ذلك .
ويسمى ما ورد باالقتضاء أو التخبير خطاب التكميف فتبين بذلك ان الحكم  -

 حكم وصفي .حكم تكميفي و  -الشرعي قسمان :
فعال المكمفين ) خطاب اهلل المتعمق بأ -اذا غير البعض عن ىذا القيد بقولو :

  .(3)ير أو الوضعباالقتضاء أو التخي
 تعريف الحكم لمتكميفي . -ثانيًا :

  . (4)ىو خطاب اهلل المتعمق بأفعال المكمفين باالقتضاء أو التخبير
 مف بيا العبد خمسة وىي:من ىذا التعريف يظير لنا ان االحكام التي ك 

 (1)ينمالواجب والمندوب والمحرم والمكروه ثم المباح ىذا عند جميور المتكم
خالفًا الحنفية الذين فضموا بعض ىذه االقسام حيث أصبحت االقسام عندىم 

  (2)سبعة , فرض واجب ومندوب وحرام ومكروه تحريمًا ومكروه تنزييا ومباح

                                                           

 . 12سورة االنفطار  :(ينظر 1)
  . 182-8مجموعة فتاوى الفقاوي  :(ينظر 2)
  . 57: مختصر ابن المحام , (ينظر 3)
  .  34ص 1: البيضاوي , المنياج مع نياية السول ج(ينظر 4)
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وسبب االختالف في القسمة ىو اختالف وجية نظر كل فريق فالجميور      
من المتكممين يقسمون فعل المكمف الذي تعمق بو الحكم تبعًا لنظرتيم الى 
اقسام الحكم , لذي تعمق بو االيجاب ىو الواجب والذي تعمق بو الندب ىو 

لكراىة ىو المندوب والذي تعمق بو التحريم ىو المحرم والذي تعمقت بو ا
 . (3)المكروه والذي تعمقت بو االباحة ىو المباح

 الفرض والواجب  -ثالثًا: 

 تعريف  -الفرض :

من فرضت الشيء أفرضو فرضًا , أوجبتو والزمت بو ويأتي الفرض بمعنى     
فرض القاضي النفقة فرضًا بمعنى قدرىا والفرض كل شيء تفرضو  -التقدير فيقال :

 . (4)فتوجبو عمى االنسان بقدر معموم واالسم الفريضة

 اصطالحًا 

ما عرف وجوبو بدليل قطعي موجب لمعمم والعمل  -عرف الحنفية الفرض بأنو :   
 . (5)قطعًا أما وجوبو بدليل ظني فيو الواجب عندىم

 ما ثبت بدليل قطعي ال شبية فيو ويكفر جاحده ويعذب تاركو . -: الفرض

 : ما ثبت بدليل طمبة من الشارع طمبًا جازمًا بدليل قطعي . الفرض
                                                                                                                                                                      

, ينظر:  74, ينظر القرافي ,تتفيح الفصول ص 32,  1ينظر : االسنوي , نياية السول ج(1)
  16ابن قدامة روظة الناظر ص

, ينظر عبد لمعمي بن نظام الدين  111-114ص 1:السرخسي , أصول السرخسي ج(ينظر 2)
  . 58-57ص 1ج , فواتج الرحمون

  . 43ص 1: االسنوي , نياية السول ج(ينظر 3)
   :لسان العرب والمصباح المنير .(ينظر 4)
  . 1/119والمحصول  113,  114, 1:اصول السرخسي (ينظر 5)
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 واجب تعريف : ال

 اي سقطت . (1) : عبارة السقوط قال اهلل تعالى : ) فاذا وجبت جنوبيا ( لغة

 عرف الفقهاء :

عبارة عما ثبت وجوبو بدليل فيو شبو العدم كخبز الواحد وىو ما ثياب بفعمو     
 ويستحق بتركو عقوبة لوال العذر حتى يظل جاحدة وال يكفر بو .

: اسم لما لزم عمو بدليل فيو شبية كغير الواحد والقياس والعمم  الواجب في العمل
 المخصوص  واآلية المؤولة كصدفة الفطر ولألضحية . 

: ىو الموجود الذي يمتنع عدمو امتناعًا ليس الوجود لو من غير بل  الواجب لذاته
: من نفس ذاتو فأن كان وجب الوجود لذاتو سمي واجبًا لذاتو وان كان لغيره سمي 

 واجبًا لغيره . 

 : ىو الذي يكون وجوده من ذاتو وال يحتاج الى شيء أصاًل  واجب الوجود

: ىو ما يمدح فاعمو ويذم تاركو فيذا وجوده راجع عمى عدمو بالنسبة  الواجب
 لمشارع.

ىو ما طمب شارع فعمو عمى وجو الحكم الزوم ىو ما يمدح فاعمو ويذم  الواجب :
 تاركو قصدًا  . 

 

 

 

 

                                                           

   . 36: سورة الحج (ينظر 1)
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 المبحث الثاني

 خالف األصوليين في الفرض والواجب 

أختمف العمماء في بيان أمر الواجب والرفض ىل ىما لقطان متقابران أم ىما     
 بمعنى واحد ؟ 

بعد اتفاقيم عمى كون الطمب فييما حتميا فجميور بعد اتفاقيم عمى كون       
مترادفان أذ الفرض ىو الواجب , الواجب ىو الفرض ال فرق بيتيما فالفعل المطموب 

 . (1)طمبًا جازمًا فرض سراء أعان ثابتًا بدليل قطعي ام بدليل ظني

والحنفية فرقوا بين االمرين فقالوا: الفرض أعمى رتبة من الواجب أن الفرض ما      
ثبت وجوبو بطريق مقطوع بو بكتاب او سنة متواترة أو اجماع . ما ثبت وجوبو بغير 

 .   (2)ذلك من االدلة كخبر الواحد والقياس

ب والفرض ومبنى االختالف بين الفريقين ىو اختالف المعنى المغوي لمواج     
فالفرض يأتي في المغة بمعنى لمقطع ولمتقدير ولمتأثير والوجوب يأتي في المغة بمعنى 

 لمسقوط والثبوت .

فمن الحظ معنى القطع والتأثير في الفرض والسقوط في الوجوب أوجب التفاوت     
 . (3) بينيما إذ التأثير والقطع أكد من السقوط

                                                           

 88ص  1, المحمي : المحمي عمى جمع الجوامع ج  94لمتبصرة ص  -(ينظر : الشيرازي :1)
 63ابن المحام : القواعد والفوائد االصولية  ,
,  376ص  2, ابو يعمي : العد , ج  114ص  1(  ينظر : الرخسي : االصول ج 2)

 . 46ص  1االسنوي : نياية السول ج 
 .   384ص 2ابو يعمى : العدة , ج –(ينظر 3)
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لثبوت في الوجوب عندىما مترادفين اذا ومن الحظ معنى التقدير في الفرض وا
 المقدر لمثابت .أعم من ان يثبت بقطعي او بظني . 

 ىذا وقد احتج الجميور بأمور منيا :

اراد بو أوجب ونوقش بأن الحج ثبت  (1) فمن فرض فيين الحج (  (قولو تعالى -أ
 . (2)وجوبو بطريق مقطوع بو فميذا اطمق عميو اسم الفرض

 قد ثبت بطريق مقطوع بو بخالفة وصول العبد في الحج ونيتو .ويجاب بأن الحج 

ولو كام الفرض ىو ثبات بطريق مقطوع لكان التعريف غير مانع من دخول  -ب
. (3)غير الفرائض أذ يعبد ان تسمي النوافل فرائض ألنيا تثبت بطريق مقطوع بو
بدليل ونوقش بأن الفرض شرطين احدىما تضمنو معنى الوجوب والثاني ثبوتو 

مقطوع بو النوافل وان ثبتت بطرق مقطع بو فأنيا لم تستكمل الشرط االول وىو 
  . (4)تضمنيا معنى الوجوب

واجيب عن ىذا باننا متفقون معيم عمى ان الواجب منو ما ثبت بدليل قطعي ومنو  
 . (5)ثبت بدليل ظني و بيذا فالمسألة مسالة اصطالح وال مساحة في االصطالح

الغزالي بقولو : ونحن ال نفكر القسام الواجب الى مقطوع ومظنون وال  وقد ذكر ذلك
 . (6) صجر في االصطالحات بعد فيم المعاني (

                                                           

 .   197سورة البقرة : –(ينظر 1)
 . 381ص 2ابو يعمى : العدة , ج –(ينظر 2)
 . 94, الشيرازي , التبصرة ص 384ص 2(ينظر : ابو يعمى : العدة , ج3)
 . 342ص 2, البخاري, كشف االسرار ج 381ص 2(ينظر : ابو يعمى , العدة , ج4)
 55ص 1(ينظر : السبكي , االبياج شرح المنياج , ج5)
 .   66, ص 1, ج ىالغزالي , المتصف (ينظر:6)
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تخصيص الفرض بما ثبت بطريق مقطوع ال دليل عميو من جية الشرع وال من  -ج
 . (1)جية المغة فكان باطالً 

 ونوقش بأن اىل المغة قد فرقوا بينيما في العبارة وقالو : 
الفرض عبارة عن التأثير والوجوب عبارة عن السقوط ولما وجنا التأثير ابمغ من     

 السقوط جعمنا الفرض عبارة عما ثبت من طريق مقطوع عممو ليكون لو ميزة . 
جب اختالف واجيب بأن اختالف أسباب الوجوب وقوة بعضيا عمى بعض ال يو 

الشيئين في انفسيما بدليل ثبوت النوافل باألخبار المتواترة واخبار الحاد ولكال 
 متساو.

ان لفظ الوجوب أكد من لفظ الفرض  أذ لفظ الفرض يحتمل من المعاني ما ال  -ء
يحتممو الواجب اال ترى ان الفرض مستعمل في لمتقدير كما قال : فرض الحاكم نفقو 

ويستعمل في االنزال كقولو تعالى : ) ان الذي فرض عميك القرءان  المرأة أذا قدرىا 
  ( .2) لرادك الى معاد (

 ) سورة انزلتيا وفرضتيا ( -اي انزل كما يستعمل في البيان ومنو قولو تعالى :    

(3) . 

وىو أذا حز طرفيو والواجب ال يعتمل اال  -اي بيناىا ويستعمل في فرض القوس :
سقوطو عميو من قوليم : وجب الحائط , ووجبت الشمس , فكان      معنى واحدًا وىو 

                                                           

 . 85(ينظر:سورة القصص , 1)
 . 1(ينظر :سورة النور 2)
 .  1(ينظر: سورة النور 3)
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احتمال لفظ الفرض اكثر من احتمال لفظ الواجب وكان الثابت بطريق مقطوع بو 
   . (1)باسم لمواجب أحق منو باسم لمفرض

ه. ان الواجب اسم لما يثاب عمى فعمو ويعاقب عمى تركو ولمفرض اسم ليذا     
اويين في ىذا المعنى لم يكن الحدىما مزية الختالف اسمييما أيضًا فان كانا متس

كما ان الندب ولمنقل كما كان معناىا واحدًا وىو ما يستحق بفعمو لمثواب لم يكن 
 الحدىما مزية عمى االخر .

نوقش بأن وان ساوى الفرض في الثواب والعقاب فقد خالفو من وجو اخر وىو     
ن ذلك بأن ىذا االمر عائد الى مسألة االصطالح ويجاب ع (2)بثوبو بطريق مقطوع 

 ونحن ال ننكرىا اذا ال مسافة في االصطالح.

 -أما حجة الحنفية فما يمي :   

 -اي قدرتم وقولو : (3) أواًل : قولو عز وجل : ) فنصف ما فرضتم (

نوقش ىذا االستدالل بأن  (5)اي قطعنا االحكام قطعا (4) ) سورة انزلناىا وفرضناىا (
االية االولى يقصد بيا بيان ما تستحقو من الميد المسمى واالمر ىنا اليجب تنفيذه 
بطريقة القطو بحيث يأثم تاركو بل ربما تعفو المرأة عن حقيا أو يعفو الرجل عن 

 حقو فال يؤدي شيء من ذلك .

 اآلية الثانية : يقصد بيا بيان أحكام تمك السور المنزلة لتتضح مدلواللتو لألمة   

                                                           

 .  382-381ص 2, ابو يعمى : ج 95(ينظر : الشيرازي : التبصرة ص1)
 .   383ص 2ابو يعمى : العدة , ج –(ينظر 2)
 .  384ص 2ابو يعمى : العدة , ج –(ينظر 3)
 .  1(ينظر :سورة النور 4)
 .  114ص 1(ينظر : السرخسي , أصول السرخسي ج5)
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 اآلية الثانية . يقصد بيا بيان احكام تمك السورة المنزلة لتتضح مدلوالتيا لألمة .

المغة قد فرقت بين الفرض والواجب فالفرض معناه التقدير والقطع والواجب  ثانيًا :
أي سقطت عمى االرض (1) ) فاذا وجبت جنوبيا ( -معناه الساقط لقولو تعالى :

فالمقطوع يعني انو المقطوع عما يغايره من جنسو المشروع أو كونو مقطوعًا عن 
احتمال اال يكون تابتًا الن ثبوتو بدليل ال شبية فيو والمقدر بحيث ال يحتمل زيادة وال 

  .(2)نقصًا والشرع يعتمد المغة في االقرار االحكام 

نوقش بأن تحقيق ىذا االمر أن الوجوب في المغة مصدر وجب بمعنى ثبت ولزم وىو غالب استعمال وثبوت الشيء قد      

وجب وجبة  -بمعنى سقط فمصدره الوجبة يقال :اما الواجب  يكون مقطوعًا بو وقد يكون مظنونًا و
 (3)أي سقط واما وجب بمعنى خفق واضطراب فمصدره وجيت فقط قالو ثعمب 

 والوجوب ىنا معناه الثبوت والمزوم وال يناسب المقام ان يكون بمعنى السقوط . 

ان الفرض معناه لغة التقدير يقال , فرض الشيء اي قدره وتقديره الشيء يكون      
 مقطوعًا بو أو مظنونًا واما في الشرع فمعناه الطمب .

زمًا ثم اوصل لمينا أوجبت الشيء او فرضتو فمعناه طمبتو جا -فاذا قال الشارع :
بتواتر أفاد القطع اال أفاد الظن فالقطع بالحكم والظن بو انما يون من طريق وصول 

 خبر الشارع الينا اما نفس الخبر فيو ال يفيد ذلك .

*بعد ذكر اراء العمماء واتضاح ان المسألة مسألة اصطالح اال ان يترتب عمييا 
 بعض االثار الفقيية .

                                                           

 .   36(ينظر :سورة الحج: 1)
 .341-344ص 2(ينظر :عبد العزيز البخاري , كشف االسرار ج2)
 (ينظر :ابن منظور , لسان العرب مادة وجب .  3)
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أن من ترك قراءة القرآن في تبطل صالتو الن االمر بالقراء ثبت  -فالحنفية يقولون :
 .  (1) بدليل قطعي وارد في القران وىو قولو تعالى : ) فاقرءوا ما تيسر من القران (

اما من ترك الفاتحة بعينيا ويقرأ غيرىا في صالتو فال تبطل الن االمر بيا ثبت      
 عميو وسمم ( : ) ال صالة لمن لم يقرأ بخير أحادي مفيد لمظن ىو قولو ) صمى اهلل

.  (3). فالنفي قد يكون لنفي الصحة وقد يكون لنفي الكمال(2)بفاتحة الكتاب ( 
بخالف يرى الحنفية فان من ترك الفاتحة وقرأ غيرىا فصالتو باطمة حيث ىي ركن 

 . (4)من اركان الصالة

ر اله يترتب عميو ان يون وقد استغرب بعض العمماء ىذا التفرقة بيذا اعتبا      
الفعل ذل حكمين مختمفين بالنسبة لنا لمصحابي الذي روى الحديث وبالنسبة لنا مع 
النبي ) صمى اهلل عميو وسمم ( فأن الصحابي الذي روى الحديث ال شك في صحتو 
لسماعو اياه من النبي ) صمى اهلل عميو سمم ( وأما بالنسبة لنا فيو واجب ال تبطل 

ركو الن الخبرية ال تفيدنا عممًا بل ظفًا واكثر من ذلك ان يكون مختمف الصالة بت
الحكم بالنسبة الى الصحابة انفسيم فيو عمى بعضيم فرض مبطل تركو وعمى 

                                                           

 . 24(ينظر : المزمل , 1)
ؤموم ومسمم في الصالة (ينظر :أخرجو البخاري في الصالة باب الوجوب القرآن لالمام والم2)

باب وجوبو وقراءة الفاتحة في كل ركعة والترمذي في الصالة باب ما جاء ال صالة اال بفاتحة 
 الكتاب وقال : حسن صحيح والنسائي في االفتتاح باب ايجاب قراءة الفاتحة .  

 . 344, ص 2(ينظر :البزدوي , أصول البزدوي مع كشف االسرار ج3)
, ابن رشد :  285ص 3, النووي : المجموع ج 485ص  1المغني , ج(ينظر: ابن قدامة 4)

 .    149ص 1بداية المجتيد ج
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االخرين واجب غير مبطل تركو وىذا غير معروف في الشريعة االسالمية فانو لم 
 . (1)يعيدان يتغير الحكم ويتبدل بالنسبة شخصين أو أشخاص 

ومن ما يتخرج عمى ىذه القاعدة التي مبني االختالف فييا ان الفرض ما ثبت بقطع  
 -الواجب ما ثبت طني فروع منيا :

ما الدليل المقطوع فالركوع والسجود أذا اوجبي -وع :الطمأنينة في الركوع والسج - أ
 . (2) وىو القران الكرين بقولو تعالى : ) ارعوا واسجدوا(

اما الطمأنينة فقد وجبت بخبر الواحد وىو حديث المسيء صالتو فالحنفية     
يقولون بصحة الصالة لم ركع وسجد ولم يطمئن  والمطموب فقط ىو مجرد الميالن 

بخالف غيرىم صالة من لم يطمئن باطمة أذ ىي  (3)ومجرد أصابو الجبية لألرض 
  (.4)فرض من فرائص الصالة 

/ فالطواف قد ثبت بقرن وىو قولو تعالى ) وليطوفوا بالبيت الطيارة مع الطوائف 
 . (5)العتيق ( 

  . (6) ) خذوا عني مناسككم( -اما الطيارة فقد ثبت بخبر الواحد :
 
 

                                                           

 .   34(ينظر :الخضري , أصول الفقو ,ص1)
 .  77(ينظر :سورة الحج 2)
 1, الكسائي , بدائع الصنائع , ج 344ص 1(ينظر :ابن العمام , شرح فتح القدير , ج3)

 .   439ص
,  116ص 1, ابن رشد : بداية المجتيد ج 544ص 1(ينظر : ابن قدامة , المغني ج4)

 .   93وص 76-75ص 1الشيرازي : الميذب ج
 .   29(ينظر : سورة الحج , 5)
 .  97(ينظر :سبق تخريجو ص6)
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وقد فسره ) صمى اهلل عميو وسمم( بفعمو ) انا أول ما بدأ بو حيث قدم انو توضأ       
 .  (1) ثم طاف بالبيت (

 . (2)الطواف بدون الطيارة فأجاز الحنفية
 .(3)بخالف غيرىم حيث ذىبوا الى ان الطيارة شرط لصحة الطواف فال يصح اال بيا

عمى ان الحنفية قد نفضوا أصميم وخالفوا اصطالحيم فاطمقوا الفرض عمى ما     
ثبت بظني كقوليم عند ذكر فوائض الضوء : وفرضو غسل الوجو وغسل اليدين مع 

 .  (4)الرأس وغسل الرجمين مع الكعبين المرفقين ومسح ربع
عمما بان مسح ربع الرأس لم يثبت بقطعي واطمقوا الواجب عمى ما ثبت بقطعي      

 كقوليم عن الزكاة .

) وال تحب اال عمى الحر المسمم .... وقوليم وسبب وجودىم ممك مقدار موصوف 
 . (5) لمالك موصوف (

 ة وقوليم وسبب وجوبو البيت إلضافتو اليو(وقوليم عن الحج ) وال يجب االمرة واحد

والزكاة الحج فريضتان ثابتتان بقطعي وىذا ان دل عمى شيء فإنما يدل عمى (6)
اتفاق معنى الفرض والواجب اذا اتند منيم بعض االلفاظ فيخرجون عن مصطمحيم 

 واهلل اعمم . 
 

                                                           

(ينظر :اخرجو البخاري في الحج باب من طاف بالبيت اذا قدم مكة وباب الطواف عمى 1)
 .  86, ص 5الحج باب يمزم من طاف في البيت وسعى , والبييقي ج وضوء , ومسمم في

 .   1142ص 3(ينظر :الكسائي , بدائع الصنائع ج2)
, ابن رشد  338,  3, ابن قدامة , المغني ج278,  3(ينظر الرممي , نياية المحتاج , ج3)

 .   97-93وقد ذكر ىذه الفروع في مبحث الزيادة عمى النص ص 292ص 1بداية المجتيد ج
 ط مطابع الشعب .  5ص 1(ينظر :نياية المحتاج , ج4)
 .  126ص 1(ينظر عبداهلل بن محمود بن مولود الموصمي ,ج5)
 .  178, ص 1(ينظر :عبداهلل بن محمود بن مولود الموصمي , االختيار التعميل المختار ج6)
 



7 
 

 المبحث الثاني

 في الفرض والواجب  ناألصولييخالف 

ف العمماء في بيان أمر الواجب والرفض ىل ىما لقطان متقابران أم ىما أختم    
 بمعنى واحد ؟ 

بعد اتفاقيم عمى كون الطمب فييما حتميا فجميور بعد اتفاقيم عمى كون       
فرق بيتيما فالفعل المطموب الفرض ىو الواجب , الواجب ىو الفرض ال مترادفان أذ 

 . (1)نيظعان ثابتًا بدليل قطعي ام بدليل طمبًا جازمًا فرض سراء أ

 ما والحنفية فرقوا بين االمرين فقالوا: الفرض أعمى رتبة من الواجب أن الفرض     
وجوبو بغير  تأو اجماع . ما ثب ةوجوبو بطريق مقطوع بو بكتاب او سنة متواتر  بتث

  .  (2)كخبر الواحد والقياسذلك من االدلة 

ختالف المعنى المغوي لمواجب والفرض اين ىو يقومبنى االختالف بين الفر      
ولمتأثير والوجوب يأتي في المغة بمعنى  ي في المغة بمعنى لمقطع ولمتقديرفالفرض يأت

 لمسقوط والثبوت .

أوجب التفاوت ب و في الوج والسقوطفي الفرض  تأثيرفمن الحظ معنى القطع وال    
 . (3) بينيما إذ التأثير والقطع أكد من السقوط

                                                           

 88ص  1, المحمي : المحمي عمى جمع الجوامع ج  94لمتبصرة ص  -(ينظر : الشيرازي :1)
 63, ابن المحام : القواعد والفوائد االصولية 

,  376ص  2, ابو يعمي : العد , ج  111ص  1(  ينظر : الرخسي : االصول ج 2)
 . 46ص  1االسنوي : نياية السول ج 

 .   381ص 2ابو يعمى : العدة , ج –(ينظر 3)
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عندىما مترادفين اذا ومن الحظ معنى التقدير في الفرض والثبوت في الوجوب 
 من ان يثبت بقطعي او بظني .  أعمت .باالمقدر لمث

 ر منيا :و الجميور بأم حتجىذا وقد ا

ثبت  أوجب ونوقش بأن الحجو ب اراد (1) فمن فرض فيين الحج (  (قولو تعالى -أ
 . (2)فميذا اطمق عميو اسم الفرض وبمقطوع  وجوبو بطريق

 ول العبد في الحج ونيتو .وصويجاب بأن الحج قد ثبت بطريق مقطوع بو بخالفة 

ولو كام الفرض ىو ثبات بطريق مقطوع لكان التعريف غير مانع من دخول  -ب
 .(3)بو تثبت بطريق مقطوع ألنياغير الفرائض أذ يعبد ان تسمي النوافل فرائض 

ىما تضمنو معنى الوجوب والثاني ثبوتو بدليل دونوقش بأن الفرض شرطين اح
وىو مقطوع بو النوافل وان ثبتت بطرق مقطع بو فأنيا لم تستكمل الشرط االول 

  . (4)تضمنيا معنى الوجوب

ومنو معيم عمى ان الواجب منو ما ثبت بدليل قطعي متفقون عن ىذا باننا  يبواج 
 . (5)احة في االصطالحساصطالح وال مة مسألة مسالفالثبت بدليل ظني و بيذا 

ذلك الغزالي بقولو : ونحن ال نفكر القسام الواجب الى مقطوع ومظنون وال وقد ذكر 
 . (6) صجر في االصطالحات بعد فيم المعاني (

                                                           

 .   197سورة البقرة : –(ينظر 1)
 . 381ص 2ابو يعمى : العدة , ج –(ينظر 2)
 . 94, الشيرازي , التبصرة ص 384ص 2ابو يعمى : العدة , ج :(ينظر 3)
 . 312ص 2, البخاري, كشف االسرار ج 381ص 2ابو يعمى , العدة , ج :(ينظر 4)
 55ص 1السبكي , االبياج شرح المنياج , ج :(ينظر 5)
   . 66, ص 1الغزالي , المتصفي , ج:(ينظر6)
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من  وال الشرع ةبطريق مقطوع ال دليل عميو من جي تخصيص الفرض بما ثبت -ج
 . (1)جية المغة فكان باطالً 

 ونوقش بأن اىل المغة قد فرقوا بينيما في العبارة وقالو : 
ولما وجنا التأثير ابمغ من الفرض عبارة عن التأثير والوجوب عبارة عن السقوط     

 جعمنا الفرض عبارة عما ثبت من طريق مقطوع عممو ليكون لو ميزة . السقوط 
ختالف اختالف أسباب الوجوب وقوة بعضيا عمى بعض ال يوجب اواجيب بأن 

واترة واخبار الحاد ولكال المت باألخباربدليل ثبوت النوافل الشيئين في انفسيما 
 متساو.

من المعاني ما ال أذ لفظ الفرض يحتمل  ان لفظ الوجوب أكد من لفظ الفرض  -ء
يحتممو الواجب اال ترى ان الفرض مستعمل في لمتقدير كما قال : فرض الحاكم نفقو 

في االنزال كقولو تعالى : ) ان الذي فرض عميك القرءان  ة أذا قدرىا ويستعمل أالمر 
  . (2) اد (علرادك الى م

 ) سورة انزلتيا وفرضتيا ( -تعالى : اي انزل كما يستعمل في البيان ومنو قولو    

(3) . 

وىو أذا حز طرفيو والواجب ال يعتمل اال  -اي بيناىا ويستعمل في فرض القوس :
     ووجبت الشمس , فكان معنى واحدًا وىو سقوطو عميو من قوليم : وجب الحائط , 

                                                           

 . 85سورة القصص , ينظر:(1)
 . 1:سورة النور (ينظر 2)
 .  1: سورة النور (ينظر3)
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بو الواجب وكان الثابت بطريق مقطوع احتمال لفظ الفرض اكثر من احتمال لفظ 
   . (1)سم لمفرضاسم لمواجب أحق منو باب

ان الواجب اسم لما يثاب عمى فعمو ويعاقب عمى تركو ولمفرض اسم ليذا  ه.    
أيضًا فان كانا متساويين في ىذا المعنى لم يكن الحدىما مزية الختالف اسمييما 

يكن  كما ان الندب ولمنقل كما كان معناىا واحدًا وىو ما يستحق بفعمو لمثواب لم
 الحدىما مزية عمى االخر .

نوقش بأن وان ساوى الفرض في الثواب والعقاب فقد خالفو من وجو اخر وىو     
ويجاب عن ذلك بأن ىذا االمر عائد الى مسألة االصطالح  (2)بثوبو بطريق مقطوع 

 مسافة في االصطالح.ونحن ال ننكرىا اذا ال 

 -أما حجة الحنفية فما يمي :   

 -اي قدرتم وقولو : (3) قولو عز وجل : ) فنصف ما فرضتم (أواًل : 

نوقش ىذا االستدالل بأن  (5)اي قطعنا االحكام قطعا (4) ) سورة انزلناىا وفرضناىا (
تنفيذه  االية االولى يقصد بيا بيان ما تستحقو من الميد المسمى واالمر ىنا اليجب

بطريقة القطو بحيث يأثم تاركو بل ربما تعفو المرأة عن حقيا أو يعفو الرجل عن 
 حقو فال يؤدي شيء من ذلك .

 اآلية الثانية : يقصد بيا بيان أحكام تمك السور المنزلة لتتضح مدلواللتو لألمة   

                                                           

  . 382-381ص 2, ابو يعمى : ج 95: الشيرازي : التبصرة ص(ينظر 1)
 .   383ص 2ابو يعمى : العدة , ج –(ينظر 2)
 .  381ص 2ابو يعمى : العدة , ج –(ينظر 3)
  . 1:سورة النور (ينظر 4)
  . 111ص 1: السرخسي , أصول السرخسي ج(ينظر 5)
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 ا لألمة .ة المنزلة لتتضح مدلوالتير الثانية . يقصد بيا بيان احكام تمك السو  اآلية

المغة قد فرقت بين الفرض والواجب فالفرض معناه التقدير والقطع والواجب  ثانيًا :
أي سقطت عمى االرض (1) ) فاذا وجبت جنوبيا ( -معناه الساقط لقولو تعالى :

ايره من جنسو المشروع أو كونو مقطوعًا عن غفالمقطوع يعني انو المقطوع عما ي
احتمال اال يكون تابتًا الن ثبوتو بدليل ال شبية فيو والمقدر بحيث ال يحتمل زيادة وال 

  .(2)نقصًا والشرع يعتمد المغة في االقرار االحكام 

نوقش بأن تحقيق ىذا االمر أن الوجوب في المغة مصدر وجب بمعنى ثبت      
اما  ستعمال وثبوت الشيء قد يكون مقطوعًا بو وقد يكون مظنونًا وولزم وىو غالب ا

وجب وجبة أي سقط واما وجب بمعنى  -بمعنى سقط فمصدره الوجبة يقال :الواجب 
والوجوب ىنا معناه الثبوت  (3)ثعمب  وخفق واضطراب فمصدره وجيت فقط قال

 المقام ان يكون بمعنى السقوط . وال يناسب والمزوم 

فرض الشيء اي قدره وتقديره الشيء يكون  ,يقال التقدير رض معناه لغة فالان      
 مقطوعًا بو أو مظنونًا واما في الشرع فمعناه الطمب .

 نايفمعناه طمبتو جازمًا ثم اوصل لم أوجبت الشيء او فرضتو -فاذا قال الشارع :
من طريق وصول  بتواتر أفاد القطع اال أفاد الظن فالقطع بالحكم والظن بو انما يون

 خبر الشارع الينا اما نفس الخبر فيو ال يفيد ذلك .

                                                           

 .   36:سورة الحج: (ينظر 1)
 .311-311ص 2:عبد العزيز البخاري , كشف االسرار ج(ينظر 2)
   :ابن منظور , لسان العرب مادة وجب .(ينظر 3)
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ضاح ان المسألة مسألة اصطالح اال ان يترتب عمييا ت*بعد ذكر اراء العمماء وا
 بعض االثار الفقيية .

ن في تبطل صالتو الن االمر بالقراء ثبت آأن من ترك قراءة القر  -فالحنفية يقولون :
 .  (1) ما تيسر من القران (قولو تعالى : ) فاقرءوا  القران وىوبدليل قطعي وارد في 

يا ويقرأ غيرىا في صالتو فال تبطل الن االمر بيا ثبت ناما من ترك الفاتحة بعي     
يقرأ لم بخير أحادي مفيد لمظن ىو قولو ) صمى اهلل عميو وسمم ( : ) ال صالة لمن 

.  (3)الصحة وقد يكون لنفي الكمال فالنفي قد يكون لنفي .(2)بفاتحة الكتاب ( 
كن ر الحنفية فان من ترك الفاتحة وقرأ غيرىا فصالتو باطمة حيث ىي  ىبخالف ير 

 . (4)من اركان الصالة

وقد استغرب بعض العمماء ىذا التفرقة بيذا اعتبار اله يترتب عميو ان يون       
مع  الحديث وبالنسبة لناالفعل ذل حكمين مختمفين بالنسبة لنا لمصحابي الذي روى 

النبي ) صمى اهلل عميو وسمم ( فأن الصحابي الذي روى الحديث ال شك في صحتو 
 للسماعو اياه من النبي ) صمى اهلل عميو سمم ( وأما بالنسبة لنا فيو واجب ال تبط

تفيدنا عممًا بل ظفًا واكثر من ذلك ان يكون مختمف  و الن الخبرية الالصالة بترك
نسبة الى الصحابة انفسيم فيو عمى بعضيم فرض مبطل تركو وعمى الحكم بال

                                                           

 . 21: المزمل , (ينظر 1)
:أخرجو البخاري في الصالة باب الوجوب القرآن لالمام والمؤموم ومسمم في الصالة (ينظر 2)

باب وجوبو وقراءة الفاتحة في كل ركعة والترمذي في الصالة باب ما جاء ال صالة اال بفاتحة 
   الكتاب وقال : حسن صحيح والنسائي في االفتتاح باب ايجاب قراءة الفاتحة .

 . 314, ص 2دوي , أصول البزدوي مع كشف االسرار ج:البز (ينظر 3)
, ابن رشد :  285ص 3, النووي : المجموع ج 485ص  1ينظر: ابن قدامة المغني , ج(4)

   .  119ص 1بداية المجتيد ج
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االسالمية فانو لم تركو وىذا غير معروف في الشريعة غير مبطل االخرين واجب 
 . (1)ويتبدل بالنسبة شخصين أو أشخاص يعيدان يتغير الحكم 

بقطع ما يتخرج عمى ىذه القاعدة التي مبني االختالف فييا ان الفرض ما ثبت ن وم 
 -الواجب ما ثبت طني فروع منيا :

ع والسجود أذا اوجبياما الدليل المقطوع و فالرك -ة في الركوع والسجوع :ننيأالطم - أ
 . (2) الكرين بقولو تعالى : ) ارعوا واسجدوا( وىو القران

اما الطمأنينة فقد وجبت بخبر الواحد وىو حديث المسيء صالتو فالحنفية     
الة لم ركع وسجد ولم يطمئن  والمطموب فقط ىو مجرد الميالن يقولون بصحة الص

بخالف غيرىم صالة من لم يطمئن باطمة أذ ىي  (3) لألرضومجرد أصابو الجبية 
  .(4)فرض من فرائص الصالة 

الطيارة مع الطوائف / فالطواف قد ثبت بقرن وىو قولو تعالى ) وليطوفوا بالبيت 
 . (5)العتيق ( 

  . (6) ) خذوا عني مناسككم( -ثبت بخبر الواحد : اما الطيارة فقد
 
 

                                                           

 .   34:الخضري , أصول الفقو ,ص(ينظر 1)
 .  77:سورة الحج (ينظر 2)
 1, الكسائي , بدائع الصنائع , ج 311ص 1, شرح فتح القدير , ج :ابن العمام(ينظر 3)

   . 439ص
,  116ص 1, ابن رشد : بداية المجتيد ج 511ص 1ينظر : ابن قدامة , المغني ج(4)

   . 93وص 76-75ص 1الشيرازي : الميذب ج
   . 29: سورة الحج , (ينظر 5)
   .97:سبق تخريجو ص(ينظر 6)
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 أبو حيث قدم انو توض ول ما بدأأ نا) صمى اهلل عميو وسمم( بفعمو ) اوقد فسره       
 .  (1) ثم طاف بالبيت (

 . (2)الطواف بدون الطيارة جاز الحنفيةأف
 .(3)بيابخالف غيرىم حيث ذىبوا الى ان الطيارة شرط لصحة الطواف فال يصح اال 

نفضوا أصميم وخالفوا اصطالحيم فاطمقوا الفرض عمى ما عمى ان الحنفية قد     
ثبت بظني كقوليم عند ذكر فوائض الضوء : وفرضو غسل الوجو وغسل اليدين مع 

  . (4)ومسح ربع الرأس وغسل الرجمين مع الكعبينالمرفقين 
الواجب عمى ما ثبت بقطعي عمما بان مسح ربع الرأس لم يثبت بقطعي واطمقوا      

 كقوليم عن الزكاة .

) وال تحب اال عمى الحر المسمم .... وقوليم وسبب وجودىم ممك مقدار موصوف 
 . (5) لمالك موصوف (

 اليو( إلضافتووقوليم عن الحج ) وال يجب االمرة واحدة وقوليم وسبب وجوبو البيت 

يدل عمى  فإنمالزكاة الحج فريضتان ثابتتان بقطعي وىذا ان دل عمى شيء او (6)
معنى الفرض والواجب اذا اتند منيم بعض االلفاظ فيخرجون عن مصطمحيم اتفاق 

  واهلل اعمم .

                                                           

في الحج باب من طاف بالبيت اذا قدم مكة وباب الطواف عمى  :اخرجو البخاري(ينظر 1)
  . 86, ص 5وضوء , ومسمم في الحج باب يمزم من طاف في البيت وسعى , والبييقي ج

   . 1112ص 3:الكسائي , بدائع الصنائع ج(ينظر 2)
, ابن رشد  338,  3, ابن قدامة , المغني ج278,  3ياية المحتاج , جرممي , نال(ينظر 3)

   . 97-93وقد ذكر ىذه الفروع في مبحث الزيادة عمى النص ص 292ص 1بداية المجتيد ج
  ط مطابع الشعب . 5ص 1:نياية المحتاج , ج(ينظر 4)
 .  126ص 1عبداهلل بن محمود بن مولود الموصمي ,ج(ينظر 5)
   .178ص,  1:عبداهلل بن محمود بن مولود الموصمي , االختيار التعميل المختار ج(ينظر 6)
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 الخاتمة

 الحمد هلل الذي يسر لي اتمام ىذا البحث وأذكر اىم النقاط التي ظيرت لي من خاللو 

ان تعريف الحكم الشرعي : ىو المنع ومنو القضاء حكم النو يمنع من غير  -1
 المقتضي بو .

تعريف الحكم التكميفي : ىو خطاب اهلل المتعمق بأفعال المكمفين باالقتضاء  -2
 او التخيير .

الفرض : ىو ما ثبت بدليل قطعي ال شبية فيو ويكفر جاحدة ويعذب تعريف  -3
 تاركو  .

تعريف الواجب : ىو ما طمب الشارع فعمو عمى وجو الحكم الزوم ىو ما يمح  -4
 فاعمو ويذم تاركو قصدًا .

 اختالف العمماء في وصية الفرض والواجب عن قولين  -5
 االول : انيما مترادفان .

لحنفية ان الفرض ما ثبت بدليل قطعي وان الواجب الثاني : الذي وجب اليو ا
 ما ثبت بدليل ظني .

اختمفوا في سجود التالوة : استدل الجميور عمى عدم وجوب سجود لمتالوة ,  -6
 بما صح عمر ) رضي اهلل عنو( قرأ يوم الجمعة عمى المنبر بسورة النحل .

الوتر وفي صالة الوتر  : استعمل الجميور القائمون بعدم وجوب صالة 
بحديث عمى ) رضي اهلل عنو( يرفعو الى رسول ) صمى اهلل عميو وسمم( في 

 االضحية ذىب الجميور الى سنية االضحية 
 وعند الحنفية :  االضحية واجبة وليست بفرض 
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وفي بعض االفعال واالقوال في الصالة ذىب الحنفي الى عدم ركنية تكبيرة 
الركوع والرفع من السجود والطمأنينة االحرام والتسميم من الصالة والرفع من 

 في الصالة  .    
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