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  لملخ
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Abstract 

 
             The study showed  the meaning of 
demand  (lexical and contextual), and it 
mentioned the evidence of the scholars of 
foundation of Fiqh  that it is  immediately, and 
evidence that it is  to delay, and it mentioned the 
responses of each team to the other, and it 
mentioned the issues of Fiqh is due to the 
difference that the demand immediately or delay, 
The study concluded that this does not  
immediately and does not delay, but the 
immediate or delay is taken  from the context. 
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مة   مق

     الحمد هللا رب العالمین، و أفضل الصالة و أتم التسلیم على سیدنا محمد، و على 
  .آلھ و صحبھ و سلم، و بعد

      فداللة األمر لھا أھمیة كبیرة في الفقھ اإلسالمي، فیھا تثبت األحكام و بھا یتمیز 
لة المنطوق أو الحالل عن الحرام، و داللتھا على المقصود للمشّرع إما أن تكون بدال

المفھوم سواء أكان موافقًا أم مخالفًا، و إما بطریق داللة اإلشارة أو داللة االقتضاء، 
  .أو داللة اإلیماء

      و لیس المقصود بصیغة األمر افعل فقط، بل أي صیغة أخرى جعلھا المشّرع 
 سبیل أسلوبًا إلفادة طلب الفعل على سبیل الوجوب أو الندب أو اإلباحة، أو على

اقتضاء صیغة األمر تكرار المأمور بھ، أو عدم تكرار المأمور بھ، أو على سبیل إفادة 
صیغة األمر على الفور أو التراخي، و ھذه المسألة ھي موضوع بحثنا، و اخترناھا 

  .عن غیرھا  لقلة الدراسات و البحوث العلمیة فیھا
 المسألة، حیث أن الدراسات      جاءت ھذه الدراسة لتغطي النقص فیما ُكتب في ھذه

التي تناولتھا لم تستوفھا حقھا، و لتضیف لبنة إلى لبنات السابقین، لعل المختصین 
بالعلم الشرعي و بالدراسات اإلسالمیة یجدون فیھا نفعًا یعینھم في دراساتھم، و 

  .بحوثھم

سة ل آلتية: مشكلة  ألسئلة  سة ع  ل   :تجي 

  مر؟ ما المقصود بصیغة األ-١
   ھل التراخي و الفور أمران زائدان عن حقیقة صیغة األمر المطلق لغة؟-٢
 ما المسائل الفقھیة المترتبة على اختالف األصولیین في داللة صیغة األمر -٣

  المطلق على التراخي أو الفور؟
   ھل للقرینة أثر في إفادة صیغة األمر المطلق على التراخي أو الفور؟-٤

سة ل   :ه 

  :     تھدف الدراسة إلى ما یلي 
  . إبراز أھمیة داللة صیغة األمر على الحكم الشرعي في المسائل الفقھیة-١
 بیان ثمرة االختالف بین األصولیین في داللة األمر المطلق على التراخي أو -٢

  .الفور
   إظھار أھمیة القرینة في إفادة األمر المطلق الفور أو التراخي-٣
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لبح   :منهجية 

      سأتبع في دراستي المنھج الوصفي، حیث سأقوم بذكر آراء األصولیین و 
أدلتھم، كما سأتبع المنھج التحلیلي و النقدي، عن طریق مناقشة األدلة، و بیان 

  .الرأي الراجح في المسائل الفقھیة التي سأبحثھا
  :الدراسات السابقة

 سیما في داللة األمر المطلق على       الدراسات الحدیثة في داللة األمر قلیلة، و ال
  :الفور أو التراخي، و بعد البحث و التقصي وجدت عدة دراسات، و ھي

 داللة األمر المطلق على الفور أو عدمھ وأثر ذلك في اختالف الفقھاء، محمد حمد -١
عبدالحمید، بحث منشور في المجلة األردنیة في الدراسات اإلسالمیة، جامعة آل 

  .م٢٠٠٥، )١(، العدد البیت، األردن
 داللة األمر المطلق، تمام عودة العساف، بحث منشور في مجلة علوم الشریعة و -٢

  .م٢٠١٣، )٢(، العدد )٤٠(القانون، الجامعة األردنیة، عمان، المجلد 
 داللة األمر على الفور أو جواز التراخي و أثرھما في األحكام الفقھیة، رسالة -٣

  .م٢٠١١ي، نوقشت في جامعة أم القرى، جدة، ماجستیر، ھند موسى زمزم
 االختالف في داللة األمر على الفور و آثاره الفقھیة، دراسة نظریة تطبیقیة، -٤

  .م٢٠١٥إبراھیم خیاري، نوقشت في جامعة الوادي، الجزائر، 
      تختلف دراستي عن الدراسات السابقة بأنھا كانت أكثر شموًال ألدلة األصولیین 

ة، و تم فیھا ذكر ردود كل فریق على األدلة التي استدل بھا الفریق اآلخر في المسأل
باإلضافة إلى ذكر مسائل فقھیة لم ترد في الدراسات السابقة مترتبة . و مناقشتھا

  .على الخالف الحاصل بین األصولیین في داللة األمر على الفور أو التراخي
  :خطة الدراسة

  :ید و مبحثین و خاتمة      تشمل ھذه الدراسة على تمھ
  تعریف األمر لغة و اصطالحًا: تمھید

  موقف األصولیین من داللة األمر على الفور أو التراخي: المبحث األول
أث�ر اخ�تالف األص�ولیین ف�ي دالل�ة األم�ر عل�ى الف�ور أو التراخ�ي ف�ي            : المبحث الث�اني  

  االختالف في المسائل الفقھیة
  تي توصلت إلیھا الدراسةأذكر فیھا بعض النتائج ال: الخاتمة
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  متهيد

 تعريف األمر لغة و اصطالحا
ً

  

آلتية لنقا  لتمهي  بح في ه         :  

ألم لغة: ال ي    تع

أي َكلَّفھ شیئًا، : أي صار أمیرًا علیھم، و أَمَر فالنًا أمرًا: َأَمَر علیھم أمرًا:       ُیقال
نقیض :  و األمر)١(.أمٌر یصدره القاضي: داءالطلب أو المأمور بھ، و أمُر األ: و األمر
  )٢(.النھي

الحا: ثانيا  ص ألم  ي    تع

      عّرف علماء أصول الفقھ القدامى و المحدثون صیغة األمر بتعریفات كثیرة، 
  :فمن تعریفات القدامى

  )٣(".قول القائل لمن دونھ افعل: "      عّرفھ الجصاص بأنھ
اللفظ الدال على طلب الفعل بطریق : "رار أنھ      و جاء في كشف األس

  )٤(".االستعالء
القول الذي ھو طلب تحصیل الفعل على طریق :"       و عّرفھ السمرقندي بأنھ

  )٥(".االستعالء دون التذلل
القول المقتضى بھ الفعل من المأمور على وجھ : "      و عّرفھ الباقالني بأنھ

  ) ٦(".الطاعة
  )٧(".اسم لمطلق الصیغة الدالة على الطلب: "رافي بأنھ      و عّرفھ الق

  )٨(".القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور بھ: "      و عرفھ الغزالي بأنھ

                                           
، ٤طمكتب���ة ال���شروق الدولی���ة،   ، ٢٦، ص١اب���راھیم أن���یس و آخ���رون، ج  المعج���م الوس���یط،  ) ١(

 .م٢٠٠٤
 .، دار المعارف، القاھرة١٢٥، ص١بن منظور، جلسان العرب، محمد بن مكرم ) ٢(
،  ٧٩ ص،٢ ، ج)م٩٨٠/ھ�ـ ٣٧٠ت  (الج�صاص الفصول ف�ي األص�ول، أحم�د ب�ن عل�ي ال�رازي           ) ٣(

 .م١٩٩٤، ٢عجیل جاسم النشمي، ط: تحقیق
زی�ز ب�ن أحم�د البخ�اري     كشف األسرار ع�ن أص�ول فخ�ر اإلس�الم الب�زدوي، ع�الء ال�دین عب�د الع                  ) ٤(
 .م١٩٩٧، ١، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط١٥٥، ص١ ، ج)م١٣٣٠/ھـ ٧٣٠ت(
، )م١١٤٥/ھ�ـ ٤٥٠ت( میزان األصول ف�ي نت�ائج العق�ول، أب�و بك�ر محم�د ب�ن أحم�د ال�سمرقندي         ) ٥(

 .١٩٨٤، ١محمد زكي عبد البر، ط: ، تحقیق٨٥ص
 ، ٥، ص٢، ج) م١٠١٣/ھ��ـ٤٠٣ت(التقری��ب و اإلرش��اد، أب��و بك��ر محم��د ب��ن الطی��ب الب��اقالني    )٦(

 .م١٩٩٨تحقیق عبد الحمید بن علي أبو زنید ، مؤسسة الرسالة، 
ش���رح تنق���یح الف���صول ف���ي اخت���صار المح���صول ف���ي األص���ول، أحم���د ب���ن ادری���س القراف���ي          ) ٧(
 .٢٠٠٤، دارالفكر، بیروت، ١٠٣ ، ص)م١٢٨٥/ھـ٦٨٤ت(
 ، )م١١١١/ھـ٥٠٥ت( المستصفى من علم األصول،أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي   )٨(

 .١، تحقیق أحمد زكي حماد ،، سدرة المنتھى، القاھرة، ط٣٨٣ص
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  )١(".استدعاء الفعل بالقول ممن ھو دونھ: "      و عّرفھ الشیرازي بأنھ 
  )٢(". ممن ھو دونھاللفظ الدال على طلب الفعل: "      و جاء في البحر المحیط بأنھ

  )٣(".استدعاء الفعل بالقول على وجھ االستعالء: "      و عّرفھ ابن قدامة بأنھ

  :      و من تعریفات المحدثین
  )٤(".طلب الفعل على جھة االستعالء: "  عّرفھ أبو زھرة بأنھ-
اللفظ الدال على طلب الفعل طلبًا جازمًا على جھة : " عّرفھ الدریني بأنھ-

  )٥(".الءاالستع
لفظ ُیطلب بھ فعل غیر كف على سبیل : "  عّرفھ بدران أبو العینین بأنھ-

  )٦(".االستعالء
طلب الفعل طلبًا جازمًا من جھة علیا إلى جھة :       و یمكنني تعریف األمر بأنھ

  .دنیا

                                           
، تحقیق عبد المجید ١٩١، ص )م١٠٨٣/ھـ٤٧٦ت(شرح اللمع، أبو اسحاق ابراھیم الشیرازي       ) ١(

 .م١٩٨٨، ١تركي ، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط
، ٢، ج)م١٣٩١/ھ���ـ٧٩٤ت (محم���د ب���ن بھ���ادر الزرك���شي  البح���ر المح���یط ف���ي أص���ول الفق���ھ،   )٢(

، ٢عبد القادر عبد اهللا العاني ، وزارة األوق�اف وال�شؤون اإلس�المیة، الكوی�ت، ط       : ، تحریر ٣٤٥ص
 .م١٩٩٢

دین روضة الناظر و جنة المناظر في أصول الفقھ على م�ذھب اإلم�ام أحم�د ب�ن حنب�ل، موف�ق ال�               ) ٣(
، ١، مؤس�سة الری�ان، بی�روت، ط     ٥٤٢، ص ١ ، ج  )م١٢٢٤/ھ�ـ ٦٢٠ت(عبداهللا بن أحم�د ب�ن قدام�ة         

 .م١٩٩٨
 .م١٩٥٨، دار الفكر العربي، القاھرة، ١٥٤، صأصول الفقھ، محمد أبو زھرة)٤(
، ٥٤٩المناھج األصولیة في االجتھاد بالرأي في الت�شریع اإلس�المي، محم�د فتح�ي ال�دریني، ص              )٥(

 .م١٩٩٧، ٣، بیروت، طمؤسسة الرسالة
، مؤس���سة ش���باب الجامع���ة،   ٣٦٠أص���ول الفق���ھ اإلس���المي، ب���دران أب���و العین���ین ب���دران، ص     )٦(

 .االسكندریة
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  املبحث األول

  موقف األصوليني من داللة األمر على الفور أو الرتاخي

لمبح  ل ه  آلتيةيتنا   :لنقا 

لن: ال   بيا محل 

       یرجع سبب االختالف بین األصولیین في داللة األمر المطلق على الفور أو 
التراخي إلى أن صیغة األمر في اللغة ال تفید فورًا و ال تراخیًا، و إن صیغة األمر 

ل الفور أو المطلق في كثیر من األحیان تحتمل الفور أو التراخي، و بما أنھا تحتم
و األمر في بعض األحیان یتقید بالفور . التراخي ال تكون مقتضیة لواحد منھما بعینھ

و أحیانًا یتقید بالتراخي، و إذا جاء مطلقًا من غیر تقیید بفور أو بتراخ، فإنھ في ھذه 
  .الحالة یكون محتمًال األمرین، فال یقدم أحدھما على اآلخر إال بقرینة تدل على ذلك

 لم تكن قرینة فال یوجد ما یدل على الفور أو التراخي، ففي ھذه الحالة ھل یجب و إذا
أداء المأمور بھ على الفور؟ أو ال یجب أداؤه على الفور بحیث یمكن فعلھ على 

  .و ھذا ھو صلب البحث. التراخي

خي : ثانيا لت لف   ألم على  اللة  لي م  ألص ق    م

و )٤(و الحنابل����ة،)٣(و بع����ض ال����شافعیة،)٢( و المالكی����ة،)١( ذھ����ب بع����ض الحنفی����ة، -أ
  . إلى أن األمر یدل على الفور)٥(الظاھریة،

 و بعض )٨( و بعض الشافعیة،)٧( و بعض المالكیة،)٦( ذھب جمھور الحنفیة،-ب
  . إلى أن األمر یدل على التراخي)١(الحنابلة،

                                           
 ،) م١٠٩٦/ھ��ـ٤٩٠ت(أص�ول السرخ��سي، أب�و بك��ر محم�د ب��ن أحم��د ب�ن أب��ي س�ھل السرخ��سي      ) ١(

 . أبو الوفاء األفغاني ، لجنة إحیاء المعارف النعمانیة ، الھند: ، تحقیق٢٦، ص١ج

 .   ١٠٥شرح تنقیح الفصول، القرافي،  ص) ٢(

 البرھان ف�ي أص�ول الفق�ھ، أب�و المع�الي عب�د المل�ك ب�ن         .٢٣٤، ص١شرح اللمع، الشیرازي، ج  ) ٣(

، تحقی�ق عب�دالعظیم ال�دیب،       ١٣١، ص ١ ج ،)م١٠٨٥/ھ�ـ ٤٧٨ت) (إم�ام الح�رمین   (عبداهللا الج�ویني    

 . ھـ١٣٩٩الدوحة، 

 . ٥٧١، ص١بن قدامة، جروضة الناظر و جنة المناظر، ا) ٤(

، ٤٥، ص ٣ج،) م١٠٦٤/ھ���ـ٤٥٦ت( اإلحك���ام ف���ي أص���ول األحك���ام،علي ب���ن أحم���د ب���ن ح���زم ) ٥(

 .م١٩٨٣دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، ، أحمد محمد شاكر: تحقیق

 .٣٧٣، ص١كشف االسرار، البخاري، ج. ٢٦، ص١جأصول السرخسي، السرخسي، ) ٦(

، )م١٠٨١/ھ��ـ٤٧٤ت( الولی��د س�لیمان ب�ن خل�ف الب�اجي     إحك�ام الف�صول ف�ي أحك�ام األص�ول،أبو     ) ٧(

 . م١٩٩٨، ١عبداهللا محمد الجبوري ، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: ، تحقیق١٠٢ص

، قواطع االدلة في األصول، منصور بن محم�د ب�ن عب�د          ٢٣٥، ص ١شرح اللمع، الشیرازي، ج   )  ٨(
اعیل ، دار الكت�ب  ، تحقی�ق محم�د ح�سن اس�م    ٧٦، ص١ ، ج)م١٠٩٥/ھ�ـ ٤٨٩ت(الجب�ار ال�سمعاني   

 .م١٩٩٧، ١العلمیة، بیروت، ط
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 األمر ال یفید الفور و ال  إلى أن)٣( و بعض الشافعیة،)٢(ذھب بعض الحنفیة،: ثالثًا
  .التراخي

ل عليها : ثالثا لف   ألم على  اللة  لقائلي ب   لة 

      استدل القائلون بأن األمر یفید الفور بعدة أدلة، لیست موجودة في كتاب واحد، 
و إنما ھي مبعثرة في كتب أصول الفقھ، قمت بجمعھا و ترتیبھا، و جاءت على 

  :النحو اآلتي
َوَساِرُعوا ِإَلى َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَھا السََّماَواُت َواْلَأْرُض ﴿:  قال تعالى-١

  )٤(. ﴾ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقیَن
      أفادت اآلیة أن المبادرة إلى المأمور بھ على الفور مسارعة إلى المغفرة ألنھ 

  )٥(. طاعة و قربة

ل ل ي       ي� على ه    :يل بأم

ل  اآلیة مجاز من حیث ذكر المغفرة، و المراد ھو ما یقتضیھا، و لیس في اآلیة :أل

  )٦(.أن المقتضي لطلب المغفرة ھو اإلتیان بالفعل على سبیل الفور
  )٧(. ھذه اآلیة لو دلت على وجوب الفور لم یلزم منھ داللة نفس األمر على الفور-ب
  )٨(.﴾اْلَخْیَراِت َفاْسَتِبُقوا ﴿:  قال تعالى-٢

  )٩(.      أفادت اآلیة أن ھذا أمر، و امتثال األمر من الخیرات فتجب المسابقة إلیھ

  )١٠(.أن اآلیة ُتحمل على االستحباب:       و ُیرد على ھذا الدلیل
  )١١(.﴾ ِإنَُّھْم َكاُنوا ُیَساِرُعوَن ِفي اْلَخْیَراِت ﴿:  قال تعالى-٣

                                                                                                             
التمھی����د ف�����ي أص����ول الفق�����ھ، محف����وظ ب�����ن أحم����د ب�����ن الح����سن أب�����و الخط����اب الكل�����وذاني       ) ١(
مفی��د محم��د أب��و عم��شھ ، دار الم��دني للطباع��ة و     : ، تحقی��ق٢١٦، ص١، ج)م١١١٦/ھ��ـ٥١٠ت(

 .م١٩٨٥، ١النشر، جدة، ط
 .٢١٢السمرقندي، میزان األصول، ص) ٢(
ش��رح اللم��ع، . ٥٧اإلبھ��اج، ال��سبكي، ص. ١٦٥، ص٢ك�ام ف��ي أص��ول األحك��ام، اآلم��دي، ج اإلح) ٣(

 .٢٣٥، ص١الشیرازي، ج
 ).١٣٣(سورة األعراف، آیة )  ٤(
. ٢٣٢، ص١التمھی�د ف�ي أص�ول الفق�ھ، الكل�وذاني، ج     . ٢٣٨، ص١شرح اللم�ع، ال�شیرازي، ج   ) ٥(

 . ٥٧٣، ص١روضة الناظر و جنة المناظر، ابن قدامة، ج
مح����صول ف����ي عل����م أص����ول الفق����ھ، فخ����ر ال����دین محم����د ب����ن عم����ر ب����ن الح����سن ال����رازي       ال) ٦(
ط���ھ العل���واني، مؤس���سة الرس���الة، بی���روت، : ، دراس���ة و تحقی���ق١٢٠ ، ص)م١٢٠٧/ھ���ـ٦٠٤ت(

 .م١٩٩٢
 .١٨٠إرشاد الفحول، الشوكاني، ص. ١٢٠المصدر نفسھ، ص) ٧(
 ).٤٨(سورة المائدة، آیة ) ٨(
 .٢٣٣، ص١ذاني، جالتمھید في أصول الفقھ، الكلو) ٩(
 .٢٣٨، ص١شرح اللمع، الشیرازي، ج) ١٠(
 ).٩٠(سورة األنبیاء، آیة ) ١١(
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ین یسارعون في الخیرات، و بتركھم المسارعة في       تدل اآلیة على مدح الذ
  )١(.الخیرات یستحقون الذم

  )٢(.﴾َما َمَنَعَك َألَّا َتْسُجَد ِإْذ َأَمْرُتَك ﴿:  قال تعالى-٤
      دلت اآلیة على أن اهللا سبحانھ و تعالى ذمَّ إبلیس على عدم إتیان المأمور بھ، 

  )٣(. لذم ألنھ لم یتضیق علیھ وقتھفدّل ذلك على أنھ للفور، و إال لما استحق ا

بأن ھذا األمر إلبلیس مقید بوقت، و ھو وقت نفخ :       و ُیرد على ھذا الدلیل
َفِإَذا َسوَّْیُتُھ َوَنَفْخُت ِفیِھ ِمن رُّوِحي َفَقُعوا َلُھ ﴿: الروح في آدم بدلیل قولھ تعالى

  ، )٤(﴾َساِجِدیَن
  )٥(.مر في ذلك الوقت المعین      فذّم إبلیس على تركھ االمتثال لأل

  )٦(.﴾ِإْن َجاَءُكْم َفاِسٌق ِبَنَبٍإ َفَتَبیَُّنوا  ﴿:  قال تعالى-٥
      دلت اآلیة على أن اهللا سبحانھ و تعالى أمر بالتأكد و التحقق من صحة خبر 

  )٧(.الفاسق
َقِدَم َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم : َرِضَي اللَُّھ َعْنَھا َأنََّھا َقاَلْت  َعاِئَشَة عْن -٦ 

َمْن : ِلَأْرَبٍع َمَضْیَن ِمْن ِذي اْلِحجَِّة َأْو َخْمٍس ، َفَدَخَل َعَليَّ  َوُھَو َغْضَباُن ، َفُقْلُت 
َأَو َما َشَعْرِت َأنِّي َأَمْرُت النَّاَس " :   َیا َرُسوَل اللَِّھ َأْدَخَلُھ اللَُّھ النَّاَر ؟ ، َقاَلَأْغَضَبَك

، َوَلْو َأنِّي اْسَتْقَبْلُت ِمْن َأْمِري َما اْسَتْدَبْرُت، َما ُسْقُت اْلَھْدَي " ِبَأْمٍر، َفِإَذا ُھْم َیَتَردَُّدوَن
  )٨(." ُثمَّ َأِحلُّ َكَما َحلُّوَمِعي َحتَّى َأْشَتِرَیُھ ،

      في ھذا الحدیث داللة على رفع الشك، و بّین علیھ السالم أن أمره كلھ على 
  )٩(.الفرض و على الفور، و أن التردد حرام ال یحل

 أجمعت األمة على أن المسلم إذا فعل المأمور بھ عقیب األمر سقط عنھ الفرض، -٧
  )١٠(.بعد ذلك سقط عنھ الفرض، فلم یجز تأخیرهو لم تجمع على أنھ إذا فعلھ 

  )١١(. قیاس األمر على النھي، فالنھي یفید الفور، فكذا األمر بجامع الطلب فیھما-٨

                                           
 .٢٣٣، ص١التمھید في أصول الفقھ، الكلوذاني، ج) ١(
 ).١٢(سورة األعراف، آیة ) ٢(
. ١٦٦، ص ٢، اإلحك�ام ف�ي أص�ول األحك�ام، اآلم�دي، ج           ١٠٦شرح تنقیح الف�صول،القرافي، ص    ) ٣(

 . ١١٥لفقھ، الرازي، صالمحصول في علم أصول ا
 ).٢٩(سورة الحجر، آیة  ) ٤(
 .٦٠ ص٢اإلبھاج، السبكي، ج. ١٦٩، ص٢اإلحكام في أصول األحكام،اآلمدي، ج) ٥(
 ).٦(سورة الحجرات، آیة ) ٦(
 .٥٠، ص٣اإلحكام في أصول األحكام، ابن حزم، ج) ٧(
، دار  )١٢١١ (، رق�م  ٥٥٢، ص ) م٨٧٤/ھ�ـ ٢٦١ت(صحیح مسلم، مسلم بن الحج�اج الق�شیري         ) ٨(

 .٢٠٠٦طیبة، الریاض، 
 .٥١، ص٣اإلحكام في أصول األحكام، ابن حزم، ج) ٩(
 .١٠٨، ص٢الفصول في األصول، الجصاص، ج) ١٠(
، ١ج، )م١٠٦٦/ھ��ـ٤٥٨ت(الع��دة ف��ي أص��ول الفق��ھ، أب��و یعل��ى محم��د ب��ن الح��سین البغ��دادي     ) ١١(

أص�ول  . م١٩٨٠، ١سعودیة، طالمملكة العربیة ال�  ،  أحمد بن علي سید المباركي    : ، تحقیق ٢٨٥ص
 .١٦٦، ص٢اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، ج. ٢٧،ص١السرخسي، السرخسي، ج

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4049


 - ٢١٤٤ -

بأن النھي یقتضي التكرار و الدوام فاقتضى الفور، و :       و ُیرد على ھذا الدلیل
  )١(.األمر یقتضي فعًال واحدًا فلم یقتِض الفور

 على االعتقاد، فقالوا كما یجب المبادرة إلى اعتقاد الوجوب، و إلى  قاسوا الفعل-٩
  )٢(.العزم على الفعل، فكذلك نفس الفعل تجب المبادرة إلیھ

م ليل بع  ل   :       ي� على ه 

 اعتقاد الوجوب فیھ و العزم على الفعل على التكرار و الدوام، و الفعل لیس على -أ
تھما لوجب أن یعتبر فیھ التكرار على الدوام كما اعتبر الدوام، فلو كان بمنزل

  )٣(.فیھما
، فإن اعتقاد الوجوب و العزم على الفعل "افعل متى شئت" أنھ یبطل بھ إذا قال -ب

  ) ٤(.على الفور، و الفعل لیس على الفور

 اعتقاد الوجوب و العزم على الفعل لیس من مقتضى األمر و بموجب اللفظ، و -ج
ل واحد منھما على الفور لدلیل دل علیھما، فوجب اعتقاد الوجوب إنما وجب ك

لتصدیق اهللا تعالى، و تصدیق الرسول صلى اهللا علیھ و سلم في خبرھما، ألن 
تكذیبھما كفر و فسق و خطأ، و وجب العزم على الفعل ألنھ ترك لعناد اهللا تعالى و 

فسق أیضًا، و لیس كذلك رسولھ صلى اهللا علیھ و سلم، و عنادھما یوجب الكفر و ال
  )٥(.الفعل فإنھ یجب بمقتضى األمر، و لیس في األمر ما یدل على الفور

 لو لم یتعلق األمر بالوقت األول لتعلَّق بوجھ مجھول، و ذلك ال یجوز كما ال -١٠
  )٦(.یجوز تعلیقھ بالوقت المجھول

مر، و ھاھنا یمكن أنھ فیما ذكروه ال یمكن امتثال األ:       و ُیرد على ھذا الدلیل
امتثالھ، حیث ال یجوز أن ُیكلَّف بإیقاع الفعل في غیر مجھولھ، كما یجوز أن ُیكلَّف 

  )٧(.إیقاع الفعل في أحد األعیان على وجھ التخییر
 أنھ ال بد لألمر من زمان، و أولى األزمنة عقیب األمر ألنھ یكون ممتثًال یقینًا، -١١

األمر سبب للزوم الفعل فیجب أن یتعقبھ حكمھ، و ألن . و سالمًا من الخطر قطعًا
  )٨(.كالبیع، و الطالق، و سائر اإلیقاعات، و لذلك یعقبھ العزم على الفعل و الوجوب

        و ُیرد على ھذا الدلیل بأن حمل األمر على البیع و اإلیقاع قیاس، فلو صح لكان 

                                           
 . ٢٣٩، ص١شرح اللمع، الشیرازي، ج. ٢٨٥، ص١العدة في أصول الفقھ، البغدادي، ج) ١(
ای���ضاح المح���صول م���ن برھ���ان األص���ول، محم���د ب���ن عل���ي ب���ن محم���د التمیم���ي الم���ازري            ) ٢(
إحك�ام الف�صول ف�ي    . عماد الطالبي ، دار الغرب اإلسالمي: ، تحقیق٢١٧  ص  ،)م١١٤١/ھـ٥٣٦ت(

 . ١٠٤، ١٠٣أحكام األصول، الباجي، ص
 .٢٤١، ص١شرح اللمع، الشیرازي، ج) ٣(
 .٢٤٢، ص١المصدر نفسھ، ج)٤(
 .٢٤١، ص١شرح اللمع، الشیرازي، ج)٥(
 .٢٤٤، ص١شیرازي، جشرح اللمع، ال. ١٠٤إحكام الفصول في أحكام األصول، الباجي، ص) ٦(
 .١٠٥إحكام الفصول في أحكام األصول، الباجي، ص) ٧(
 .٥٧٤، ص١روضة الناظر و جنة المناظر، ابن قدامة، ج) ٨(
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  )١(.الدال على التعجیل غیر األمر
التملیكات بعقود البیاعات، : إلیجاب مطلقًا یفید الفور، و دلیلھ إن وقوع ما یفید ا-١٢

و اإلجارات، و األنكحة، و جزاء الشرط، فإن الملك یحصل بذلك في الحال، و إنما 
  )٢(.یتأخر بدلیل ھو شرط اآلجل

      و ُیرد على ھذا الدلیل بأن اإلیجاب لم یقتِض الفور في القبول بمقتضى اللفظ، و 
ٌم ثبت من جھة الشرع، و الكالم ھنا في مقتضى اللفظ عند أھل اللسان، إنما ذلك حك

  )٣(.فال یكون ما ثبت من الحكم و الشرع دلیًال على مقتضى اللغة
 العبد إذا أخَّر أمر سیده المطلق زمنًا یمكنھ الفعل فیھ، فلم یفعل استحق الذم، و -١٣

  )٤(.لوال أن األمر على الفور لما كان ذلك

بأنھ یحسن توبیخھ إذا اقترن باألمر ما دل على قصد : رد على ھذا الدلیل      و ُی
  )٥(.اآلمر، فأما إذا لم یقترن بھ فال یحسن توبیخھ

إما أن یكون لھ :  لو كان األمر یفید التراخي لم َیْخُل المأمور بھ من أحد أمرین-١٤
قبل فعلھ، أو یكون تأخیره أبدًا حتى ال یلحقھ التفریط، و ال یستحق الوعید إن مات 

  .مفرطًا مستحقًا للوعید إذا تركھ حتى مات

ليل م ناحيتي       ل   : ي� على ه 

لى ال یكون مفرطًا بتركھ في حیاتھ، خرج عن حد الواجب، و صار في :  إن قلنا: أل

  .حد النوافل ألن ما كان المأمور مخیرًا بین فعلھ و تركھ، فھو نافلة أو مباح
یلحقھ الوعید بالموت، أدى ذلك أن یكون اهللا تعالى ألزمھ إتیان : إن قلنا: الثانیة

عبادة في وقت لم ینصب لھ علیھ دلیًال یوصلھ إلى العلم بھ، و نھاه عن تأخیرھا 
عنھ، و ال یجوز أن یتعبده اهللا بعبادة في وقت مجھول، كما ال یجوز أن یتعبده بعبادة 

  . القول بأن داللة األمر على الفورمجھولة، فإذا بطل ھذان القسمان، صح
     ثم إنھ یلزم علیھ تكلیف الوصیة عند الموت لألقربین، و إن كان وقت الموت 
مجھوًال، ألن الموت علیھ أمارة و عالمة تتعلق الوصیة بحضوره، فال یكون تعلیقًا 

                                           
 .٢١٨، ص١التمھید في أصول الفقھ،الكلوذاني، ج) ١(
. ٢٤٣، ص١، ش���رح اللم���ع، ال���شیرازي، ج ٢٨٧، ص١الع���دة ف���ي أص���ول الفقھ،البغ���دادي، ج ) ٢(

 .١١٧صول الفقھ،الرازي، صالمحصول في علم أ
 .٢٤٣، ص١شرح اللمع، الشیرازي، ج) ٣(
، ٢، ج)م١٣١٦/ھ�ـ ٧١٦ت(شرح مختصر الروضة، نجم الدین سلیمان بن عبد الق�وي الط�وفي      ) ٤(

، تحقیق، عبداهللا الترك�ي، وزارة ال�شؤون اإلس�المیة، المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة،              ٣٨٩ ، ٣٨٨ص  
اإلحك��ام ف��ي أص��ول   . ٢١٦ األص��ول، الم��ازري، ص إی��ضاح المح��صول م��ن برھ��ان  . م١٩٩٨، ٢ط

 . ١٦٦، ص٢األحكام، اآلمدي، ج
 .٢٨٦، ص١العدة في أصول الفقھ، البغدادي، ج) ٥(
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لھ بوقت مجھول ال داللة علیھ، و ألن الوصیة یمكن فعلھا عند حضور الموت، و 
  )١(.عل العبادات ال یمكن في الغالب عند حضور الموتف

خي  ل عليها : ثانيا اللة ألم على لت   لة لقائلي ب

  استدل القائلون بأن األمر یدل على التراخي بعدة أدلة لیست موجودة في كتاب واحد 
  :قمت بجمعھا و ترتیبھا، و جاءت على النحو اآلتي

   )٢ (.﴾ُتُلوا اْلُمْشِرِكیَن َفاْق﴿ :   قولھ تعالى-١ 
      إن اآلیة جاءت عامة في األعیان و األزمان، ثم ثبت و تقرر أن أي شخص قتل 

و كذلك الزمان . أحدًا من المشركین یكون ممتثًال لألمر، و ال یتعّین في شخص بعینھ
  )٣(.وجب أال یتعین باالمتثال، بل في أي زمان فعل وجب أن یصیر ممتثًال

   )٤(. ﴾َوِللَِّھ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِھ َسِبیًلا ﴿ : لھ تعالى قو-٢
       استدلوا بحج النبي صلى اهللا علیھ و سلم، و قد أوقعھ صلى اهللا علیھ و سلم 
مؤّخرا عن األمر بھ، ألن األمر بھ ورد في سنة ست من الھجرة، و حجھ صلى اهللا 

كان في سنة عشر، فقد أّخر الحج عن فور األمر أربعة أعوام، و ما ذلك علیھ و سلم 
  )٥(.إال لكون األمر المطلق على التراخي

 ما روي أن النبي صلى اهللا علیھ و سلم أحرم، و أمر أصحابھ باإلحرام، فصّدھم -٣
المشركون عن مكة، فأمر صلى اهللا علیھ وسلم أصحابھ باإلحالل، فلم یفعلوا حتى 

فجاء عمر رضي اهللا عنھ إلى أبي بكر رضي اهللا . صلى اهللا علیھ و سلم فحّلقواحّلق 
 َلَتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد  ﴿:فقال" ألم یعدنا اهللا تعالى أن ندخل المسجد الحرام؟ : " عنھ فقال

 متى، و سندخل إن شاء اهللا تعالى: لم یقل : " ، فقال) ٦ (﴾اْلَحَراَم ِإن َشاَء اللَُّھ آِمِنیَن
.")٧(  

        الخبر ھنا ال یدل على الفور ألنھ خبر عین بوقوع فعل مطلق ال ذكر للوقت 
فیھ، فلم یختص بوقت، فكذلك األمر ألنھ أمر بإیقاع فعل مطلق من غیر توقیت، 

  )٨(.فیجب أن ال یختص بوقت

        

                                           
ش��رح مخت��صر الروض��ة،  . ٢٨٤، ٢٨٣، ص١الع��دة ف��ي أص��ول الفق��ھ، أب��و یعل��ي البغ��دادي، ج  ) ١(

 .٥٧٥، ٥٧٤ ص،١روضة الناظر و جنة المناظر، ابن قدامة، ج. ٣٩٠ ،٣٨٩، ص ٢الطوفي، ج

 ).٥(سورة التوبة، آیة ) ٢(

 .٢٣٨، ٢٣٧، ص١شرح اللمع، الشیرازي، ج) ٣(

 ).٩٨(سورة آل عمران، آیة ) ٤(

 .٢١٩إیضاح المحصول من برھان األصول، المازري، ص)  ٥(

 ).٢٧(سورة الفتح، آیة ) ٦(

 .٢٣٦، ٢٣٥، ص١شرح اللمع، الشیرازي، ج) ٧(

 .٢٨٧، ص١ البغدادي، جالعدة في أصول الفقھ، أبو یعلي)٨(
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ليل م ع م ل   : ي� على ه 

ا اقتضى عمر ذلك منھ، ألنھ من أھل الفصاحة و  لو لم یكن األمر یقتضي الفور لم- أ
  )١(.البیان

 إن عمر رضي اهللا عنھ َفِھم التعجیل و كذلك بقیة الصحابة، و لھذا امتنعوا من -ب
  نحر الھدي،

و أبو بكر حملھ على التراخي تأویًال للرسول صلى اهللا علیھ و سلم لما ثبت عنده من 
  )٢(.صدقھ و معجزتھ

  )٣(.ول، و لیس بأمر إن ذلك وعد بالدخ-ج
و اهللا ُألصّلین، فإنھ :   الطاعة و المعصیة بمنزلة البر و الحنث بالیمین، فلو قال-٤

یبر بفعل الصالة في أي زمان فعل فیھ، و ال یقف البر في الیمین على فعل الصالة 
  )٤(.على الفور، و كذلك الطاعة في األمر وجب أال یقف الفعل فیھا على الفور

بأن في الیمین الحالف ُخّیر بین أن یفعل أو ال یفعل و : رد على ھذا الدلیل      و ُی
  )٥(.ُیكّفر، و أما في األمر لم ُیخّیر المأمور بین الفعل و تركھ لذلك وجب على الفور

 األمر إنما یدل على الطلب و ھو أعم من الوجوب على التعجیل، فوجب أن ال یدل -٥
  )٦(.ون مخّیرًا و ھو التراخيعلى الفور إال بدلیل منفصل فیك

بأن الوجوب ال یتم مع جواز التأخیر ألنھ ال یخلو إما أن :      و ُیرد على ھذا الدلیل
  )٧(. یؤخره إلى غایة أو إلى غیر غایة، و القول بھذا باطل

 األمر ال یقتضي زمانًا وال مكانًا، و إنما یحتاج إلى زمان و مكان ألن أفعال -٦
 إال في زمان و مكان، ثم ثبت أنھ أي مكان فعل فیھ صار ممتثًال المكلفین ال تقع

  )٨(.فكذلك في أي زمان فعل صار ممتثًال

      و ُیرد على ھذا الدلیل بأنھ یحتمل أن یختص بالمكان الذي خوطب بالفعل فیھ، 
  )٩(.ألنھ ال ینتقل إلى مكان آخر إال في زمان یلزمھ الفعل فیھ

                                           
 .٢٣٦، ٢٣٥، ص١شرح اللمع،الشیرازي، ج)١(

 .٢٣٧، ص١التمھید في أصول الفقھ، الكلوذاني، ج)٢(

 .٢٨٧، ص١العدة في أصول الفقھ، أبو یعلي البغدادي، ج)٣(

. ١٠٣إحكام الفصول ف�ي أحك�ام األص�ول، الب�اجي، ص          . ٢٣٧، ص ١شرح اللمع، الشیرازي، ج   ) ٤(

 .٢٣٥، ص١فقھ، الكلوذاني، جالتمھید في أصول ال

، ١الع��دة ف��ي أص��ول الفق��ھ، البغ��دادي، ج. ٢٣٥، ص١التمھی��د ف��ي أص��ول الفق��ھ، الكل��وذاني، ج) ٥(

 .٢٨٨ص

الف�صول ف�ي   . ٨١، ص١قواطع األدلة ، السمعاني، ج   . ١٠٥شرح تنقیح الفصول، القرافي، ص    ) ٦(
 .١١٥، ص٢األصول، الجصاص، ج

 .٢٣٤، ص١ني، جالتمھید في أصول الفقھ، الكلوذا) ٧(
إحك�ام الف�صول   . ٢٣٧، ٢٣٦، ص ١شرح اللمع، ال�شیرازي، ج    . ٢٣٥، ص ١المصدر نفسھ، ج  ) ٨(

 .٣٩٢، ص ٢شرح مختصر الروضة، الطوفي، ج. ١٠٣، ١٠٢في أحكام األصول، الباجي، ص
 .٢٣٧، ص١شرح اللمع، الشیرازي، ج. ٢٣٥، ص١التمھید في أصول الفقھ، الكلوذاني، ج)٩(
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تأخر و جب تأخیره، و كذلك إذا َخّصھ بوقت متقدم وجب  لو ُخّص األمر بوقت م-٧
  )١(.تقدیمھ، فیجب إذا ُأطلق أن ال یكون التعجیل أولى من التأخیر

بأنھ لیس إذا شرط تأخیره وجب التأخیر مما یدل على :       و ُیرد على ھذا الدلیل
یره تأخر، أن إطالقھ یقتضي التأخیر، فخیار الشرط ، و الثمن في البیع إذا شرط تأخ

  )٢(.و إذا أطلق اقتضى التعجیل
  )٣(. أنھ لو كان األمر یفید الفور لما حسن االستفھام-٨

      و ُیرد على ھذا الدلیل أنھ إذا كان األمر ممن ال یضع الشيء في غیر موضعھ لم 
  )٤(.یحسن منھ االستفھام

ل على لف  ال على لت: بعا ألم ال ي لقائلي بأ    خيلة 

       استدّل ھذا الفریق بعدة أدلة لم أجدھا في كتاب واحد، و إنما جاءت موزعة في 
  :كتب األصول، قمت بجمعھا و ترتیبھا، و جاءت على النحو اآلتي

  األمر موضوع لطلب الفعل و ھو القدر المشترك بین طلب الفعل على الفور، و -١
شعار بخصوص كونھ فورًا أو طلبھ على التراخي من غیر أن یكون في اللفظ إ

  )٥(.تراخیًا
 األمر المطلق ال یقتضي فورًا و ال تراخیًا ألنھ تارة یتقید بالفور، كما إذا قال -٢

: سافر اآلن، فإنھ یقتضي الفور، و تارة یتقید بالتراخي، كما إذا قال لھ: السید لعبده
 غیر تقیید بفور سافر رأس الشھر، فإنھ یقتضي التراخي، فإذا أمره بأمر مطلق من

وال بتراخ فإنھ یكون محتمًال لھما، و ما كان محتمًال لشیئین ال یكون مقتضیًا لواحد 
  )٦(. منھما بعینھ

 األمر دلیل على طلب الفعل باإلجماع، و األصل عدم داللتھ على أمر خارج -٣
ون الزمان، و إن كان ال بد منھ من ضرورة وقوع الفعل المأمور بھ، فال یلزم أن یك

داخًال في مدلول األمر، فإن الالزم من الشيء أعم من الداخل في معناه، و ال أن 
یكون متعینًا، كما ال تتعین اآللة في الضرب، و ال الشخص المضروب، و إن كان ذلك 

  )٧(.من ضرورات امتثال األمر بالضرب
طلب  األمر ورد مع الفور و مع عدمھ، فیجعل حقیقة في القدر المشترك، و ھو -٤

  )٨(.اإلتیان بھ دفعًا لالشتراك و المجاز

                                           
 .٢٨٩، ص١ل الفقھ،البغدادي، جالعدة في أصو)١(
 .٢٣٨، ص١التمھید في أصول الفقھ، الكلوذاني، ج)٢(
 .٢٨٨، ص١العدة في أصول الفقھ، البغدادي، ج)٣(
 .٢٨٩، ص١المصدر نفسھ، ج)٤(
 .١٧٨إرشاد الفحول، الشوكاني، ص) ٥(
مفت���اح األص����ول إل����ى بن����اء الف����روع عل����ى األص����ول، محم����د ب����ن أحم����د الم����الكي التلم����ساني  ) ٦(
 .، مكتبة الرشاد٢٤ ، ص)م١٣٧٠/ھـ٧٧١(
، ٣٧٣، ص١ك�شف االس�رار، البخ�اري، ج   . ١٦٥، ص٢اإلحكام في أصول األحكام، اآلم�دي، ج   ) ٧(

٢٧٤. 
 .٥٩، ص٢اإلبھاج في شرح المنھاج، السبكي، ج)٨(



 - ٢١٤٩ -

افعل إال أن األول خبر، : تفعل، و بین قولنا: ال فرق بین قولنا:  إن أھل اللغة قالوا-٥
و الثاني إنشاء لكن قولنا تفعل ال إشعار لھ بشيء من األوقات، فإنھ یكفي في صدقھ 

ھما فرق سوى كون أحدھما اإلتیان بھ في أي وقت كان، فكذلك األمر، و إال لكان بین
  )١(.خبرًا، و الثاني إنشاء

 صیغة األمر لغة ال تفید الفور و ال التراخي، و الذي یفید الفوریة أو التراخي ھو -٦
  .القرینة، سواء أكانت في سیاق النص، أو خارجة عن النص

جيح: خامسا   لت

ص داللة األمر على       بعد عرض أقوال األصولیین، و أدلتھم، و مناقشتھا فیما یخ
الفور أو التراخي، فإنني أرجح قول الذین قالوا بأن األمر المطلق ال یدل على الفور 

  :و ال على التراخي، و ذلك لألسباب اآلتیة
 األمر یدل على طلب الفعل باإلجماع، فال یوجد في لفظھ ما یدل على تعجیل الفعل -١

  .أو تأخیره
 أحیانًا بالتراخي، و إذا ورد مطلقًا من غیر تقیید بفور  األمر أحیانًا یتقید بالفور و-٢

و ال بتراٍخ، فإنھ یكون محتمًال لألمرین، فال یقدم أحدھما على اآلخر إال بوجود قرینة 
  .تدل على ذلك

 المتأمل في النصوص الشرعیة یجد أن الغالبیة العظمى منھا التي وردت فیھا -٣
  .تراخیًا، و الحكم لألغلبصیغة األمر أنھا ال تفید فورًا و ال 

 صیغة األمر في الغالب تحتمل الفور أو التراخي، و بما أنھا تحتمل فورًا أو -٤
  .تراخیًا ال تكون مقتضیة لواحد منھما بعینھ

 صیغة األمر في اللغة ال تفید فورًا و ال تراخیًا، و الذي یدل على الفور أو التراخي -٥
  .القرینة

 مع التراخي، فیكون حقیقة في القدر المشترك و ھو طلب  األمر یرد مع الفور و-٦
  .القیام بھ رفعًا للمجاز و االشتراك

 إذا ُخّص األمر بوقت متقدم وجب تقدیمھ، و كذلك إذا ُخّص بوقت متأخر وجب -٧
  .تأخیره، فإذا ُأطلق األمر وجب أن ال یكون التعجیل أولى من التأخیر

 أعم من الوجوب على التعجیل، فوجب أن ال  األمر یدل على مجرد الطلب، و ھو-٨
  .یدل على الفور إال بقرینھ

 اآلیات و األحادیث التي استدّل بھا القائلون بأن األمر یفید الفور، و كذلك -٩
النصوص التي استدّل بھا القائلون بأن األمر یفید التراخي، في الحقیقة ال یوجد من 

  .ما الفوریة أو التراخي یدل علیھ القرینةبینھا ما یفید الفوریة أو التراخي، و إن
 ال یقاس األمر على النھي في إفادتھ الفوریة بجامع الطلب فیھما، فالنھي -١٠

یقتضي التكرار و الدوام، فاقتضى الفور، و األمر یقتضي فعًال واحدًا فلم یقتِض 
  .الفور، و اقتضائھ للفور یكون من خالل القرینة

                                           
 . ١٦٥، ص٢اإلحكام في أصول األحكام، اآلمدي، ج. ١٧٩إرشاد الفحول، الشوكاني، ص)١(
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كورة في كتب أصول الفقھ المترتبة على الخالف بین  المسائل الفقھیة المذ-١١
القائلین بأن األمر یفید الفور، و بین القائلین أن األمر یفید التراخي، الفور أو 

  .التراخي ُیستفاد من القرینة و لیس من صیغة األمر نفسھا
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  املبحث الثاني

  أثر اختالف األصوليني يف داللة األمر على الفور أو الرتاخي

  الختالف يف املسائل الفقهية يف ا

      ترتب على االختالف بین األصولیین القائلین بأن األمر یفید الفور، و بین 
 –القائلین بأن األمر یفید التراخي، أنھم اختلفوا في مسائل فقھیة، لكن ھذه المسائل 

 قلیلة جدًا، و بعد البحث، والتدقیق، و التقصي، وقفت على المسائل –فیما أرى 
  :آلتیةا

لى أل لحج للقا عليه: لمسألة     

      اختلف الفقھاء في وقت أداء الحج للقادر علیھ فیما إذا كان على الفور أو على 
  :التراخي،  و انقسموا إلى فریقین

ل أل ي   و )٤(.و الظاھریة) ٣(، و الحنابلة) ٢(و المالكیة،)  ١( یمثلھ بعض الحنفیة،:لف

ل على ما  لة، منهاست ليه بع    :هب 

  )٥(.﴾ َوِللَِّھ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْیِھ َسِبیًلا ﴿:  قال تعالى-١
  )٦(.﴾َوَأِتمُّوا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة ِللَِّھ ﴿ :  قولھ تعالى-٢

  )٧(.      اآلیتان تأمران بالحج، و األمر یقتضي الفور
  )٨(".من أراد الحج فلیتعّجل": هللا علیھ و سلم قولھ صلى ا-٣

  .      دّل الحدیث على وجوب التعجیل لمن أراد أن یحج و ھو قادر على أدائھ

        

                                           
، ) م١١٩١/ھ��ـ٥٨٧ت( ف��ي ترتی�ب ال��شرائع، ع�الء ال��دین ب�ن م��سعود الكاس�اني     ب�دائع ال�صنائع  ) ١(
 . ، مطبعة اإلمام، القاھرة١٠٨٠، ص٣ج
، ١، ج)م١١٩٨/ھ�ـ ٥٩٥ت(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، محمد بن أحم�د ب�ن رش�د القرطب�ي              ) ٢(

 . م١٩٨٦، ، ٨، دار المعرفة، ط٣٢١ص
، ٣، ج)م١٢٢٤/ھ��ـ٦٢٠ت(ب��ن أحم��د اب��ن قدام��ة    المغن��ي، موف��ق ال��دین أب��و محم��د عب��د اهللا      ) ٣(

 .، دار الكتب العلمیة، بیروت،١٧٤ص

، تحقی��ق عب��د  ٣١٦، ص٥، ج)م١٠٦٤/ھ��ـ٤٥٦ت( المحل��ى باآلث��ار، عل��ي ب��ن أحم��د ب��ن ح��زم ) ٤(

 .م٢٠٠٣، ١الغفار البندري ، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 ).٩٧(سورة آل عمران، آیة  )  ٥(
 ).١٩٦(سورة البقرة، آیة )  ٦(
المجم�وع ش�رح المھ�ذب، محی�ي ال�دین ب�ن ش�رف الن�ووي              . ١٧٥، ص ٣المغني، ابن قدام�ة، ج    ) ٧(
 .محمد نجیب المطیعي، مكتبة اإلرشاد، جدة: ، تحقیق٨٦، ص٧، ج) م١٢٧٧/ھـ٦٧٦ت(
، ٣، ج)م٨٨٨/ھ��ـ٢٧٥ت) ( أب��و داوود ( س��نن أب��ي داوود، س��لیمان ب��ن األش��عث السج��ستاني   ) ٨(

 .م٢٠٠٩، ١، حدیث حسن، دار الرسالة العلمیة، ط)١٧٣٢(، حدیث رقم ١٥٥ص
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ي ليل بأم ل   :  ي� على ه 

   )١(. الحدیث ضعیف-أ
 أنھ فّوض فعلھ إلى إرادتھ و اختیاره، و لو كان على الفور لم یفّوض تعجیلھ إلى -ب

  )٢(.ارهاختی
من ملك زادًا و راحلة تبلغھ إلى بیت اهللا : "  قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم-٤

  )٣(".الحرام فلم یحج، فال علیھ أن یموت یھودیًا أو نصرانیًا 
      دل الحدیث على إلحاق الوعید بمن أّخر الحج عن أول أوقات اإلمكان، و الفاء 

  )٤(.الزاد و الراحلةھنا للتعقیب، أي لم یحج عقیب ملك 
      و ُیرد على ھذا الدلیل بأنھ ورد فیمن مات قبل أدائھ الحج، فقد رّد الماوردي 

إنما ورد فیمن مات قبل فعلھ، و نحن نأمر بفعلھ قبل : " على ھذا الدلیل بقولھ
  )٥(".الموت

لحج من ُكِسر أو َعِرج أو مِرض فقد حل، و علیھ ا: "  قولھ صلى اهللا علیھ و سلم-٥
  )٦(".من قابل

  )٧(.      یدل الحدیث على أن الحج واجب على الفور

  )٨(".ُحجُّوا قبل أن ال تُحجُّوا : "  قولھ صلى اهللا علیھ و سلم-٦
  )٩(.      یفید الحدیث بأنھ یجب على القادر على الحج المبادرة إلیھ
  )١٠(. ھو االحتیاط      و ُیرد على ھذا الدلیل بأن المعنى الذي ألجلھ أمر بالتعجیل

 الحج عبادة لھا وقت معلوم ال تفعل في السنة إال مرة فوجب أن تكون على الفور -٧
  )١١(.كالصیام

                                           
، ٩، ج)م١٨٣٤/ھ�ـ ١٢٥٠ت( نیل األوطار من أسرار منتقى األخبار، محمد بن علي ال�شوكاني      ) ١(

، حدیث ضعیف ، تحقیق محمد صبحي بن ح�سن ح�الق، دار اب�ن الج�وزي، المملك�ة العربی�ة                ٣٢ص
 .م٢٠٠٦، ١السعودیة، ط

 .٩١، ص٧المجموع،النووي، ج) ٢(
، رق�م   ١٦٥، ص ٢، ج ) م٩٠٩/ھ�ـ ٢٩٧ت(سنن الترمذي، محمد بن عیسى بن س�ورة الترم�ذي           ) ٣(
 .م١٩٩٦بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، : ، حدیث ضعیف ، تحقیق)٨١٢(
 .١٠٨٠، ص٣بدائع الصنائع،الكاساني، ج) ٤(
حقیق محم�د مطرج�ي،    ، ت )م١٠٥٨/ھـ٤٥٠(الحاوي الكبیر، علي بن محمد بن حبیب الماوردي         ) ٥(
 .م١٩٩٤، دار الفكر، بیروت، ٣٢، ص٥ج
 .، حدیث حسن)٩٤٠(، رقم الحدیث ٢٦٥، ص٢سنن الترمذي، الترمذي، ج) ٦(
، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البی�ضاء،     ٢٨الحج في الفقھ المالكي وأدلتھ،عبد اهللا الطاھر، ص       ) ٧(

 .م٢٠٠١المغرب، 

، )٨٦٩٨(، رق�م    ٥٥٦، ص ٤، ج ) م١٠٦٨/ھ�ـ ٤٥٨ت(ھق�ي   السنن الكبرى، أحمد ب�ن عل�ي البی       ) ٨(

 .محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة، بیروت: حدیث ضعیف ، تحقیق

 .٢٩، ص٥الحاوي الكبیر، الماوردي، ج) ٩(

 .٣٢، ص٥المصدر السابق، ج)١٠(

 .٣٠، ص٥الحاوي الكبیر،الماوردي، ج)١١(



 - ٢١٥٣ -

ي ليل بأم ل   :        ي� على ه 

ل  قیاسھم الحج على الصوم ال یصح، فوقت الصوم ُمضّیق، فكان فعلھ ُمضّیقًا :أل

  )١(.بخالف الحج

  )٢(.الصوم، المعنى فیھ أنھ یسمى قاضیًا بتأخیره قیاسھم الحج على :لثاني

 المسلم القادر على الحج لو مات قبل أداء الحج مات آثمًا، فلوال أن الحج یجب -٩
  )٣(.على الفور لم یأثم بتأخیره

      و ُیرد علیھ بأنھ لحقھ اإلثم لتفریطھ بالتأخیر إلى الموت، و إنما جاز لھ التأخیر 
  )٤(.بشرط سالمة العاقبة

  

لثاني ي   و بعض )٧(و الشافعیة،) ٦(و بعض المالكیة،) ٥( یمثلھ بعض الحنفیة،:لف

  .  إلى أن أداء الحج یجب على التراخي) ٨(الحنابلة،
  :       و استدلوا على ما ذھبوا إلیھ بعدة أدلة، منھا

  )٩(.﴾ِإَلْیِھ َسِبیًلا  َوِللَِّھ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتَطاَع ﴿:  قولھ تعالى-١
اْلَحجُّ :"       فرض اهللا الحج مطلقًا عن الوقت في ھذه اآلیة، ثم بّین وقتھ في قولھ

 فصار المفروض ھو الحج في أشھر الحج مطلقًا من العمر، )١٠(،"َأْشُھٌر مَّْعُلوَماٌت
  )١١(.فتقییده بالفور تقییدًا لمطلق، و ال یجوز ذلك إال بدلیل

 على ذلك بأن المطلق یحتمل الفور و یحتمل التراخي، و الحمل على        و ُیرد
  )١٢(.الفور أولى ألنھ أحوط

                                           
 .٩١، ص٧المجموع، النووي، ج)١(

 .٣٢، ص٥ر، الماوردي، جالحاوي الكبی) ٢(

 .٨٧، ص٧، المجموع، النووي، ج٣٠، ص٥المرجع السابق، ج) ٣(

 .٩٢، ص٧المجموع، النووي، ج) ٤(

 .١٠٨٠، ص٣بدائع الصنائع، الكاساني، ج) ٥(

 ، مكتب��ة ١١٢، ص)م١٨١٧/ھ��ـ١٢٣٢ت(اإلكلی��ل ش��رح مخت��صر خلی��ل، محم��د األمیرالم��الكي   ) ٦(
 .  القاھرة، القاھرة

 ، دار الفك����ر، ١٢٩، ١٢٨، ص٢، ج) م٨٢٠/ھ����ـ٢٠٤ت( ب����ن ادری����س ال����شافعي األم، محم����د)٧(
 .  بیروت

 .١٧٥، ص٣المغني، ابن قدامة، ج) ٨(
 ).٩٧(سورة آل عمران، آیة )  ٩(
 ).١٩٧(سورة البقرة، آیة ) ١٠(
 .١٠٨٠، ص٣بدائع الصنائع، الكاساني، ج)١١(
 .المرجع نفسھ) ١٢(
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 تأخیر النبي صلى اهللا علیھ و سلم الحج إلى السنة العاشرة من الھجرة على -٢
الرغم من أن الحج ُفرض بعد الھجرة، فلو كان على الفور لما أخره صلى اهللا علیھ و 

  )١(.لبّینھسلم، و لو ُأخره لعذر 

      و ُیرد علیھم بأن تأخیر الرسول صلى اهللا علیھ و سلم الحج كان لعذر لھ، و 
الرسول صلى اهللا علیھ و سلم ال یترك األفضل إال لعذر، على أن المانع من التأخیر 
ھو احتمال الفوات، و لم یكن في تأخیره ذلك فوات لعلمھ عن طریق الوحي أنھ یحج 

  )٢(.قبل موتھ
 رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم أمر في حجة الوداع من لم یكن معھ ھدي  إن-٣

  )٣(.اإلحرام بالحج، و یجعلھ عمرة، و ھذا صریح في جواز تأخیر الحج مع التمكن
 من أّخر الحج من سنة إلى سنة فأكثر، و أّداه، فإنھ یسمى مؤدیًا للحج، ال قاضیًا -٤

  )٤(.ًء ال أداءباإلجماع، و لو حُرم التأخیر لكان قضا
لو أدى في السنة التي تلیھا كان مؤدیًا ال قاضیًا، فإنما :        و ُرّد علیھم بأن قولھ

كان كذلك ألن أثر الوجوب على الفور عمًال في احتمال اإلثم بالتأخیر عن أول الوقت 
في اإلمكان ال في إخراج السنة التي تلیھا من أن یكون وقتًا للواجب، كما في باب 

صالة، و ھذا ألن وجوب التعجیل كان تحرزًا عن الفوات، فإذا عاش إلى السنة ال
. الثانیة و الثالثة، فقد زال احتمال الفوات، فحصل األداء في وقتھ كما في باب الصالة

)٥(  
       بعد النظر في أقوال الفقھاء، و التأمل في أدلتھم  في مسألة أداء الحج بین 

ي أرّجح ما ذھب إلیھ أصحاب القول الثاني من أن أداء الحج الفوریة و التراخي، فإنن
  :على التراخي، و لیس على الفور لألسباب اآلتیة

 – كما أسلفت – لو كان الحج واجبًا على الفور لما أخره صلى اهللا علیھ و سلم -١
  .عن السنة التي ُفرض فیھا الحج

  .فعلھ ُمضّیقًا بخالف الحج ال ُیقاس الحج على الصوم، فوقت الصوم ُمضّیق فكان -٢
 اآلیات و األحادیث التي استدّل بھا القائلون إن الحج یجب على الفور، في -٣

  .الحقیقة ال ُتفید الفوریة و إنما ُتفید استحباب تعجیل الحج
 لو كان أداء الحج على الفور لوقع الناس في ضیق و مشقة، و المشقة و الحرج -٤

  : و یقول تعالى) ٦(،﴾یُد اللَُّھ ِبُكُم اْلُیْسَر َوَلا ُیِریُد ِبُكُم اْلُعْسَرُیِر ﴿ :مرفوعان، یقول تعالى

                                           
المجم�وع ش�رح المھ�ذب، الن�ووي،     . ٣٢١، ص ١ش�د، ج  بدایة المجتھد و نھایة المقت�صد، اب�ن ر        )١(
 .١٠٨٠، ص٣، بدائع الصنائع، الكاساني، ج٨٧، ص٧ج
 .١٠٨٢، ١٠٨١، ص٣بدائع الصنائع،الكاساني، ج) ٢(
 .٨٩، ص٧المجموع شرح المھذب، النووي، ج) ٣(
. ٨٩، ص٧المجم��وع ش��رح المھ��ذب،النووي، ج  . ١٠٨٠، ص٣ب��دائع ال��صنائع، الكاس��اني، ج  ) ٤(

 .١٧٧، ١٧٦، ص٣المغني، ابن قدامة، ج. ١٢٩، ١٢٨، ص٢لشافعي، جاألم، ا
 .١٠٨٠، ص٣بدائع الصنائع،الكاساني، ج) ٥(
 ). ١٨٥(سورة البقرة، آیة ) ٦(
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  )١(. ﴾َوَما َجَعَل َعَلْیُكْم ِفي الدِّیِن ِمْن َحَرٍج﴿
 المكلف إذا  أدى الحج في أي وقت من عمره ُیعّد مؤدیًا للفریضة، و لیس قاضیًا -٥

  .لھا
لحاضر یصل عددھم إلى مئات المالیین،  القادرون على تأدیة الحج في الوقت ا-٦

  .فلو ذھبوا دفعة واحدة لما اتسعت لھم مشاعر الحج، و لقتلوا بعضھم البعض
 القائمون على الحج في المملكة العربیة السعودیة حصروا عدد الحجاج من كل -٧

دولة بعدد مخصوص ال یمكن تجاوزه، و ذلك للحفاظ على أرواح الحجاج، و تأمین 
  .مالراحة لھ

لثانية كا: لمسألة  ل خ    ق 

ها هل ه على  ستكمال ش كا بع  ل خ  ق  لفقها في  ختل        

خي؟  لت   لف  على 

ال لمسألة ق   :      للفقها في 

ل أل ل  إلى أنھ ) ٥( و الحنابلة،) ٤(و الشافعیة،) ٣(و المالكیة،)  ٢( ذھب الحنفیة،:لق

لزكاة على الفور من غیر تأخیر إال لعذر، و استدلوا على ما ذھبوا إلیھ یجب إخراج ا
  :بعدة أدلة، منھا

  )٦(.﴾ َوآُتوا الزََّكاَة ﴿:  قولھ تعالى-١
      تأمر اآلیة بإخراج الزكاة، و األمر یقتضي الفوریة، فجواز التأخیر ینافي 

 لجاز إلى غیر غایة الوجوب لكون الواجب ما ُیعاقب على تركھ، و لو جاز التأخیر
  )٧(. فتنبغي العقوبة بالترك

  )٨(.﴾ َوآُتوا َحقَُّھ َیْوَم َحَصاِدِه ﴿:  قولھ تعالى -٢

                                           
 ).٧٨(سورة الحج، آیة ) ١(
، دار الكت�ب  ١٦٥، ص٢، ج)اب�ن الھم�ام  (شرح ف�تح الق�دیر، محم�د ب�ن عب�د الواح�د ال�سیواسي             ) ٢(

 .٨١١، ص٢بدائع الصنائع، الكاساني، ج. م٢٠٠٣، ١العلمیة، بیروت، ط
، ١، ج) م١٨١٥/ھ��ـ١٢٣٠ت(حاش��یة الدس��وقي عل��ى ال��شرح الكبی��ر، محم��د عرف��ة الدس��وقي     ) ٣(

 .١٣٤،ص٣الذخیرة، القرافي، ج. ، دار احیاء الكتب العربیة٥٠٠ص
مغن��ي المحت��اج إل��ى معرف��ة مع��اني ألف��اظ     . ٣٠٤، ص٥المجم��وع ش��رح المھ��ذب، الن��ووي، ج  ) ٤(

 .م١٩٧٨، دار الفكر، ٤١٣، ص١، ج) م١٥٧٠/ھـ٩٧٧ت(، محمد الخطیب الشربیني المنھاج
اإلنصاف في معرفة الراجح م�ن الخ�الف عل�ى م�ذھب اإلم�ام      . ٥٤١، ص ٢المغني، ابن قدامة، ج   )٥(

، ٣، ج) م١٤٨١/ھ��ـ٨٨٥ت(أحم��د ب��ن حنب��ل،عالء ال��دین أب��ي الح��سن عل��ي ب��ن س��لیمان الم��رداوي  
 . م١٩٥٦، ١ دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط، تحقیق محمد حامد الفقي،١٨٦ص

 ).٤٣(سورة البقرة، آیة )  ٦(
 .٣٨٨،ص٢المبدع شرح المقنع،ابن مفلح، ج. ٥٤١، ص٢المغني،ابن قدامة، ج)٧(
 ).١٤١(سورة األنعام، آیة ) ٨(
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     المراد بالحق في اآلیة الزكاة، و ھو أمر مطلق، و األمر المطلق یقتضي 
  )١(.الفور

ع، صّلى بنا النبي صلى اهللا علیھ و سلم العصر، فأسر:  عن عقبة بن الحارث قال-٣
كنت خلفت في البیت : " أو قیل لھ، فقال: ثم دخل البیت، فلم یلبث أن خرج، فقلت لھ
  )٢(".تبرًا من الصدقة، فكرھت أن أبیتھ، فقسمتھ

  )٣(.      یدل الحدیث على وجوب المبادرة بإخراج الصدقة
ما خالطت : " سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم یقول:  عن عائشة قالت-٤

  )٤(".اًال قط إال أھلكتھ الصدقة م
  )٥(.      یدل الحدیث على أن التراخي عن اإلخراج ال یبعد أن یكون سببًا لھالك المال

 أن الزكاة وجبت لحاجة الفقراء و ھي ناجزة، فیجب أن یكون الوجوب ناجزًا أي -٥
  )٦(.وجب بداللة الفور

ھا كالصالة، و  الزكاة عبادة تتكرر، فلم یجز تأخیرھا إلى وقت وجوب مثل-٦
  )٧(.الصوم

 إن في الزكاة حق یجب صرفھ إلى اآلدمي، فتوجھت المطالبة بالدفع إلیھ، فلم -٧
  )٨(.یجز لھ الـتأخیر كالودیعة إذا طالب بھا صاحبھا

لثاني ل  إلى أن ) ١١(و الظاھریة،) ١٠(و بعض الحنابلة،) ٩( ذھب بعض الحنفیة،:لق

  . للمزّكي تأخیر إخراجھاوقت إخراج الزكاة على التراخي، فیجوز

لة، منها       ليه بع  هب  ل على ما  لق صحا ه  ل    :ست

 األمر بأداء الزكاة مطلق، و األمر المطلق یقتضي التراخي و لیس الفور، فیجوز -١
  )١٢(.للمكلف تأخیره

                                           
 .٣٨٨،ص٢المبدع شرح المقنع،ابن مفلح، ج)١(
، )١٤٣٠(، رق�م    ٣٤٧، ص ) م٨٦٩/ھ�ـ ٢٥٦ت(صحیح البخاري، محمد بن اس�ماعیل البخ�اري         ) ٢(

 .م٢٠٠٢، ١دار ابن كثیر، بیروت، ط
 .٧٧١نیل األوطار، الشوكاني، ص) ٣(
، رق��م ٢٧٥، ٢، ج) م٨٣٤/ھ��ـ٢١٩ت( م��سند الحمی��دي، عب��داهللا ب��ن الزبی��ر القرش��ي الحمی��دي ) ٤(

 .م١٩٩٦حسین سلیم أسد، دار السقا، دمشق، : ، حدیث ضعیف، تحقیق)٢٣٩(الحدیث 
 .٧٧١ألوطار، الشوكاني، صنیل ا) ٥(
 .٤١٣، ص١مغني المحتاج، الشربیني، ج. ٥٤١، ص٢المغني، ابن قدامة، ج) ٦(
 .٣٨٨،ص٢المبدع شرح المقنع، ابن مفلح، ج. ٥٤١، ص٢المغني، ابن قدامة، ج) ٧(
 .٣٠٤، ص٥المجموع شرح المھذب، النووي، ج) ٨(
 .٨١٢، ص٢ائع، الكاساني، جبدائع الصن. ١٦٦، ص٢شرح فتح القدیر، ابن الھمام، ج) ٩(
 .٣٨٨،ص٢المبدع شرح المقنع، ابن مفلح، ج. ١٨٦، ص٣اإلنصاف، المرداوي، ج)١٠(
 .١٩٩، ص٤المحلى، ابن حزم، ج)١١(
، ٨١١، ص٢ب���دائع ال���صنائع، الكاس���اني، ج . ١٦٦، ص٢ش���رح ف���تح الق���دیر،ابن الھم���ام، ج ) ١٢(

٨١٢. 
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 من وجبت علیھ الزكاة إذا ھلك نصابھ بعد تمام الحول و التمكن من األداء ال -٢
ضمن، و لو كانت واجبة على الفور لضمن، كمن أّخر صوم شھر رمضان عن وقتھ ی

  )١(.فإنھ یجب علیھ القضاء
      بعد النظر في أقوال الفقھاء و أدلتھم، في وقت إخراج الزكاة بعد استكمال 
شروطھا، فیما إذا كانت تجب على الفور أو التراخي، فإنني أرجح ما ذھب إلیھ 

أن إخراج الزكاة یجب على الفور دون تأخیر إال لعذر، و ذلك جمھور الفقھاء من 
  :لألمور اآلتیة

 األمر بالزكاة في اآلیات یقتضي الفوریة، فجواز التأخیر ینافي الوجوب، فالواجب -١
  .ما یعاقب على تركھ

  . الزكاة عبادة تتكرر، فال یجوز تأخیرھا كالصالة  و الصوم-٢
محتاجین، فال یجوز تأخیره ، فتأخیر إخراج الزكاة  الزكاة فیھا حق للفقراء و ال-٣

  .یلحق الضرر بھم

لثالثة مضا: لمسألة    قضا صيا 

      من كان علیھ قضاء أیام من رمضان لسفر، أو مرض، و غیره، فالواجب علیھ 
قضاؤھا، فإن أخر القضاء لغیر عذر حتى أدركھ رمضان آخر، فقد اختلف الفقھاء في 

  : ى قولینھذه المسألة إل

ل أل ل    و الحنابلة)٤( و الشافعیة،)٣( و المالكیة،)٢( ذھب الكرخي من الحنفیة،:لق

 إلى أن من أخر القضاء حتى أدركھ رمضان آخر لغیر عذر وجب علیھ القضاء و ) ٥(
  :الفدیة، و استدلوا على ما ذھبوا إلیھ بعدة أدلة منھا

ُیِطیُقوَنُھ ِفْدَیٌة َطَعاُم ِمْسِكیٍن ۖ َفَمن َتَطوََّع َخْیًرا َفُھَو َخْیٌر  َوَعَلى الَِّذیَن ﴿:  قولھ تعالى-١
  )٦(﴾لَُّھ ۚ َوَأن َتُصوُموا َخْیٌر لَُّكْم ۖ ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن 

  )٧(.      فاآلیة عامة في كل مطیق إال ما قام دلیلھ
ھر رمضان فال كان یكون علي الصیام من ش: "  ما روي عن عائشة أنھا قالت-٢

  )٨(".أقضیھ حتى یجيء شعبان

                                           
 .٨١١، ص٢بدائع الصنائع،الكاساني، ج) ١(

  الھدایة شرح بدایة المبتدى، علي بن أبي بكر المرغیناني                     . ١٠٤٠، ص٢لسابق، جالمرجع ا) ٢(
 .  م١٩٩٦، ١، إدارة القرآن و العلوم اإلسالمیة، كراتشي، ط٢٦٩، ص٢، ج)م١١٩٧/ھـ٥٩٣ ت(
 . ٣٨٤، ص٣مواھب الجلیل، الحطاب، ج. ٢١٩،ص١المدونة الكبرى، سحنون، ج) ٣(
 . ٤١٠، ص٦المجموع ، النووي، ج. ٤٤١، ص١اج،الشربیني، جمغني المحت) ٤(
مطال������ب أول������ي النھ������ى ف������ي ش������رح غای������ة المنتھ������ى، م������صطفى ال������سیوطي الرحیب������اني     ) ٥(
 .  ، منشورات المكتب اإلسالمي، دمشق٢١٠، ٢٠٩، ص٢، ج) م١٨٢٧/ھـ١٢٤٣ت(
 ).١٨٤(سورة البقرة آیة ) ٦(
 .٣١٢، ص٣الحاوي الكبیر، الماوردي، ج) ٧(
 ).١٩٥٠(، رقم الحدیث ٤٦٩حیح البخاري، البخاري، صص) ٨(
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      في الحدیث داللة على أن وقت القضاء یكون ما بین الرمضانین، فال یجوز 
  )١(.تأخیره إلى ذلك فلو كان ذلك جائزًا لفعلتھ

      و ُیرد على ھذا الدلیل أن السیدة عائشة رضي اهللا عنھا كانت تختار للقضاء 
 اهللا صلى اهللا علیھ و سلم لم یكن یحتاج إلیھا فیھ، شھر شعبان ألن الرسول صلى

  )٢(.ألنھ كان یصوم شعبان كلھ
من أفطر رمضان بمرض ثم صّح، فلم : "  عن أبي ھریرة رضي اهللا عنھ قال-٣

یقِض حتى أدركھ رمضان آخر، فلیصم ما أدركھ، ثم لیقِض الذي فاتھ، و لُیطعم عن 
  )٣(".كل یوم مسكینًا

صراحة على وجوب الفدیة على من أّخر قضاء رمضان حتى أدركھ       دّل الحدیث 
  .رمضان آخر

 عدد من الصحابة قالوا من أّخر قضاء رمضان من غیر عذر حتى دخل رمضان -٤
  )٤(.آخر، لزمھ مع القضاء فدیة، و ال یعرف لھم مخالف

  )٥(.ة الصوم عبادة متكررة، فال یجوز تأخیر األولى عن الثانیة، كالصالة المفروض-٥
أن الفدیة تقوم مقام الصوم عند الیأس منھ، كما في :       و ُیرد على ھذا الدلیل

الشیخ الكبیر، و بالتأخیر لم یقع الیأس عن الصوم، و القضاء واجب علیھ، فال معنى 
  )٦(.إلیجاب الفدیة

لثاني  ل    إلى أن)٩( و الظاھریة،)٨( و المزني من الشافعیة، )٧( ذھب الحنفیة،:لق

القضاء یجب على التراخي، أي یجب في مطلق الوقت، و ال فدیة علیھ، و استدلوا 
  :على ما ذھبوا إلیھ بعدة أدلة منھا

  )١٠(.﴾ َفِعدٌَّة مِّْن َأیَّاٍم ُأَخَر ﴿:  قال تعالى-١
      لیس في اآلیة وقتًا معینًا للقضاء، و التوقیت بما بین الرمضانین یكون 

  )١١(.زیادة
       

                                           
 .٨١، ص٣المغني، ابن قدامة، ج) ١(
 .٧٧، ص٣المبسوط، السرخسي، ج) ٢(
، )٨٩(، رق�م الح�دیث      ٥١٦، ص )م٩٩٥/ھ�ـ ٣٨٥ت(سنن الدارقطني، علي بن عم�ر ال�دارقطني         ) ٣(

 .٢٠١١، ١حدیث ضعیف ، دار ابن حزم، بیروت، ط
   .٨٣، ص٣المغني، ابن قدامة، ج. ٤٤١، ص١، جمغني المحتاج، الشربیني) ٤(
 .٨١، ص٣المغني، ابن قدامة، ج) ٥(
 .١٠٤٠، ص٢بدائع الصنائع، الكاساني، ج. ٧٧، ص٣المبسوط، السرخسي، ج)٦(
 . ١٠٤٠، ص٢بدائع الصنائع، الكاساني، ج) ٧(
 .٤١٠، ص٦المجموع شرح المھذب، النووي، ج) ٨(
 .٤٠٧، ص٤المحلى باآلثار، ابن حزم، ج)٩(
 ).١٨٤(سورة البقرة، آیة ) ١٠(
 .٤٠٧، ص٤المحلى باآلثار، ابن حزم، ج. ٧٧، ص٣المبسوط، السرخسي، ج)١١(
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أن الفدیة لم تجب بالفطر إنما وجبت بالتأخیر، كما ُذكر ذلك عن جمع :  علیھم الرد
  )١(.من الصحابة

 وجوب القضاء ال یوّقت ألن األمر بالقضاء مطلق عن تعیین بعض األوقات دون -٢
  )٢(.بعض فیجري على إطالقھ

 ال یكره لمن علیھ قضاء رمضان أن یتطوع، و لو كان الوجوب على الفور لكره -٣
  )٣(.لھ التطوع قبل القضاء، ألنھ یكون تأخیرًا للواجب عن وقتھ المضیق و أنھ مكروه

 ال معنى إلیجاب الفدیة كما أنھ لم یتضاعف القضاء بالتأخیر، فكذلك ال ینضم -٤
  )٤(.القضاء إلى الفدیة

 أن تأخیر القضاء عن وقتھ كتأخیر األداء عن وقتھ، فكما أن تأخیر األداء عن -٥
  )٥(.یوجب شیئًا، فكذلك تأخیر القضاءوقتھ ال 

 لم یأِت نص من القرآن و ال من السنة بإیجاب الفدیة على من أّخر قضاء رمضان -٦
من دون عذر، فال یجوز إلزام ذلك أحدًا، ألنھ شرع و الشرع ال یوجبھ إال اهللا سبحانھ 

  )٦(.و تعالى على لسان الرسول صلى اهللا علیھ و سلم

و التقصي لمسألة قضاء صیام رمضان، في المذاھب اإلسالمیة لم       و بعد البحث 
أجد ما یدل على أن القضاء یكون على الفور أي عقیب رمضان صراحة، فالجمیع 
متفقون على أنھ یجوز تأخیر قضاء صیام رمضان إلى شعبان، و إنما وقع الخالف 

و قمت بإدراج بینھم في وجوب الفدیة على من أخر القضاء إلى رمضان آخر بعده، 
  .ھذه المسألة ألنني وجدتھا مذكورة في كتب األصول

بعة ل لمسألة    لكفا:  

        اختلف الفقھاء في وقت وجوب أداء الكفارات، ھل ھو على الفور أو التراخي؟
  :      للفقھاء في المسألة قوالن

ل أل ل  إن الكفارة : الوا الذین ق)٨( و بعض الحنابلة،)٧( یمثلھ بعض المالكیة،:لق

  .تجب على الفور، و لیس على التراخي

                                           
 .٣١٢، ص٣الحاوي الكبیر، الماوردي، ج) ١(
 .٧٧، ص٣المبسوط، السرخسي، ج. ١٠٤٠، ص٢بدائع الصنائع، الكاساني، ج) ٢(
 .١٠٤٠، ص٢بدائع الصنائع، الكاساني، ج) ٣(
 .٧٧، ص٣لسرخسي، جالمبسوط، ا)٤(
 .المصدر نفسھ) ٥(
 .٤٠٧، ص٤المحلى باآلثار، ابن حزم، ج) ٦(
، المطبع�ة  ٥٨، ص٣، ج)م١٦٨٩/ھ�ـ ١١٠١ت(شرح مختصر خلیل، محمد بن عب�داهللا الخرش�ي    )٧(

 .م١٩٠٠، ٢الكبرى األمیریة، مصر، ط

س  ك��شاف القن��اع ع��ن م��تن اإلقن��اع، من��صور ب��ن ی��ون   ،١٨٢٣، ص١اإلن��صاف، الم��رداوي، ج) ٨(

محم���د أم���ین ال���ضناوي، ع���الم الكت���ب، : تحقی���ق، ٢١٣، ص٥ ج،)م١٦٤١/ھ���ـ١٠٥١ت(البھ���وتي 

 .م١٩٩٧بیروت، 
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لثاني ل   و جمھور )٣( و بعض الشافعیة،)٢( و بعض المالكیة،)١( یمثلھ الحنفیة،:لق

 و ذھب ھؤالء إلى أن الكفارة ال تجب على الفور، و إنما تجب على )٤(الحنابلة،
  .، و ال یأثم بالتأخیرالتراخي، ففي أي وقت أداھا المكلف یكون مؤدیًا ال قاضیًا

      و بعد البحث في الكتب الفقھیة، لم أجد أدلة أوردھا الفقھاء في ھذه المسألة، 
سواء أكانت على الفور أو التراخي، بل إن األدلة المذكورة في الكتاب و السنة في 

  .الكفارات ال تدل إال على وجوب الكفارة

لخامسة ل: لمسألة  لم فا بالن  ل   قةق 

من قال علّي أن أصلي هللا ركعتین، :       لو نذر المسلم نذرًا و لم یقیده بوقت ، مثل
علّي أن أصوم هللا شھرًا، ولم یحدد شھرًا بعینھ، فھل الوفاء بالنذر على : أو قال

  :الفور أو على التراخي؟  اختلف الفقھاء في ھذه المسألة إلى فریقین

ل أل ي   و بعض )٧( و بعض الشافعیة،)٦(و بعض المالكیة، )٥( یمثلھ الحنفیة،:لف

إن الوفاء بالنذر المطلق عن الوقت یكون على التراخي، ألن :  و قالوا)٨(الحنابلة،
النصوص المقتضیة لوجوب الوفاء بالنذر مطلقة عن الوقت، فال یجوز تقییدھا إال 

كم یثبت على بدلیل، و كذلك سبب الوجوب و ھو النذر وجد مطلقًا عن الوقت، و الح
  .وفق السبب

لثاني ي   و قال ھؤالء إن )١٠( و بعض الحنابلة،)٩( یمثلھ جمھور المالكیة،:لف

الوفاء بالنذر المطلق عن الوقت یكون على الفور، ألن األمر المطلق عن الوقت 
  .عندھم یدل على الفور، فیأخذ نفس الحكم

                                           
 .٢٨٩٦، ص٦بدائع الصنائع، الكاساني، ج) ١(

 .٢٤مفتاح األصول، التلمساني، ص) ٢(

، ١ ، ج)م١٥٦٦/ھ���ـ٩٧٣ت (تحف���ة المحت���اج ف���ي ش���رح المنھ���اج، أحم���د ب���ن حج���ر الھیتم���ي ) ٣(

 .م١٩٩٢راث العربي، ، دار إحیاء الت١٨ص

 .١٨٢٣، ص١اإلنصاف، المرداوي، ج) ٤(

 .٢٨٩٢، ص٦بدائع الصنائع، الكاساني، ج) ٥(

 البیان و التحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل في مسائل المستخرجة،  محمد بن أحمد بن رش�د    )٦(

، ٢س�عید أع�راب، دار الغ�رب، بی�روت، ط        : ، تحقی�ق  ٣٢٠، ص ٢ ، ج  )م١١٢٧/ھ�ـ ٥٢٠ت(القرطبي  

 .م١٩٨٨

 .١٨صالھیتمي، ، تحفة المحتاج) ٧(

 .١٨٢٣، ص١اإلنصاف، المرداوي، ج. ٣٤٤المبدع في شرح المقنع، أبو إسحاق، ص) ٨(

 .٣٢٠، ص٢البیان و التحصیل، القرطبي، ج) ٩(
 . ٢١٣، ص٥كشاف القناع، البھوتي، ج. ٢١٦الروض المربع، البھوتي، ص) ١٠(
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، سواء أكان عند القائلین بأن األمر       لم أجد لكال الفریقین أدلة على ما ذھبوا إلیھ
و یبدو لي أن قضاء الكفارة یجب . یفید الفور، أم عند القائلین بأن األمر یفید التراخي

  .على التراخي و لیس على الفور، لعدم وجود قرینة تدل على الفور
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  اخلامتة

  :      توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، ُأجملھا على النحو اآلتي
غة األمر المطلق ال تقتضي الفور و التراخي إال بقرینة، سیاقیة، أو صی: أوًال

  .خارجیة، أو بداللة الحال
  .الفور أو التراخي أمران زائدان عن حقیقة صیغة األمر المطلق لغة: ثانیًا
صیغة األمر المطلق تقتضي طلب إیقاع الفعل المأمور بھ، و الفور و التراخي : ثالثًا

  .ما فیھ إال بدلیل آخرقیدان ال یتحقق أحدھ
ال ُیقاس األمر على النھي في إفادتھ الفوریة بجامع الطلب فیھما، فالنھي : رابعًا

یقتضي التكرار و الدوام فاقتضى الفور، و األمر یقتضي فعًال واحدًا فلم یقتِض الفور، 
  .و اقتضاؤه الفور یكون بالقرینة

ئلون إن األمر یفید الفور، ال تصلح اآلیات و األحادیث التي استدل بھا القا: خامسًا
دلیًال على الفوریة، و كذلك األدلة التي استدل بھا القائلون أن األمر یفید التراخي ال 
تصلح في التدلیل على أن األمر یفید التراخي، و إنما الفوریة أو التراخي تدل علیھ 

  .القرینة
ة على االختالف بین المسائل الفقھیة التي ذكرھا الفقھاء و المترتب: سادسًا

األصولیین في داللة األمر على الفور أو التراخي، مسائل قلیلة جدًا، و على الرغم 
من ذلك لم أجد من بینھا مسألة یمكن الجزم باحتسابھا  للفریق األول أو الثاني، 

  .فالقرینة ھي التي تحدد الفور أو التراخي
  

  و آخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین
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جع   لم

  .م٢٠٠٤، ٤ابراھیم، أنیس و آخرون، المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط -١
ابن الھمام، محمد بن عبد الواحد السیواسي، شرح فتح القدیر، دار الكتب العلمیة،  -٢

  .م٢٠٠٣، ١بیروت، ط
: ، اإلحكام في أصول األحكام، تحقیق)م١٠٦٤/ھـ٤٥٦ت( ابن حزم، علي بن أحمد  -٣

  .م١٩٨٣شاكر، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، أحمد محمد 
، المحلى باآلثار، تحقیق عبد الغفار )م١٠٦٤/ھـ٤٥٦ت( ابن حزم، علي بن أحمد  -٤

  .م٢٠٠٣، ١البندري، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
، روضة الناظر و )م١٢٢٤/ھـ٦٢٠ت( ابن قدامة، موفق الدین عبداهللا بن أحمد  -٥

مذھب اإلمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الریان، جنة المناظر في أصول الفقھ على 
  .م١٩٩٨، ١بیروت، ط

، المغني، ) م١٢٢٤/ھـ٦٢٠ت(ابن قدامة، موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد  -٦
  . دار الكتب العلمیة، بیروت

ابن مفلح، أبو اسحاق برھان الدین ابراھیم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد  -٧
قنع، تحقیق محمد حسن اسماعیل، دار ، المبدع شرح الم)م١٤٧٩/ھـ٨٨٤ت(

  . م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط
  .ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، دار المعارف، القاھرة -٨
، االختیار لتعلیل المختار، دار )م١٢٨٤/ھـ٦٨٣ت(ابن مودود، عبد اهللا بن محمد  -٩

  . المعرفة، بیروت
، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، )م١٥٦٣/ھـ٩٧٠ت(ي ابن نجیم، زین الدین الحنف -١٠

  . م١٩٩٣ -ھـ١٤١٣، ٣دار المعرفة، بیروت ط
، سنن أبي داوود، )م٨٨٨/ھـ٢٧٥ت( أبو داوود، سلیمان بن األشعث السجستاني   -١١

  م٢٠٠٩، ١دار الرسالة العلمیة، ط
  .م١٩٥٨أبو زھرة، محمد، أصول الفقھ، دار الفكر العربي، القاھرة،  -١٢
، صحیح مسلم، دار )م٨٧٤/ھـ٢٦١ت(حسن مسلم بن الحجاج القشیري أبي ال -١٣

 ٢٠٠٦طیبة، الریاض، 
، علق علیھ عبد الرزاق )م١٢٣٣/ھـ٦٣١ت(اآلمدي، سیف الدین علي بن محمد  -١٤

  . عفیفي، المكتب اإلسالمي، بیروت
، إحكام الفصول في أحكام )م١٠٨١/ھـ٤٧٤ت(الباجي، أبو الولید سلیمان بن خلف  -١٥

  .م١٩٩٨، ١عبداهللا محمد الجبوري، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط: یقاألصول، تحق
، التقریب و اإلرشاد، )م١٠١٣/ھـ٤٠٣ت(الباقالني، أبو بكر محمد بن الطیب  -١٦

  .م١٩٩٨تحقیق عبد الحمید بن علي أبو زنید، مؤسسة الرسالة، 
، كشف األسرار )م١٣٣٠/ھـ ٧٣٠ت(البخاري، عالء الدین عبد العزیز بن أحمد  -١٧

  .م١٩٩٧، ١ول فخر اإلسالم البزدوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، طعن أص
، صحیح البخاري، دار ابن كثیر، )م٨٦٩/ھـ٢٥٦ت(البخاري، محمد بن اسماعیل  -١٨

  م٢٠٠٢ ١بیروت، ط
بدران، بدران أبو العینین، أصول الفقھ اإلسالمي، مؤسسة شباب الجامعة،  -١٩

 .االسكندریة
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، العدة في أصول الفقھ، )م١٠٦٦/ھـ٤٥٨ت(ن البغدادي، أبو یعلى محمد بن الحسی -٢٠
  .م١٩٨٠، ١أحمد بن علي سید المباركي، المملكة العربیة السعودیة، ط: تحقیق

، الروض المربع شرح زاد )م١٦٤١/ھـ١٠٥١ت(البھوتي، منصور بن یونس  -٢١
  . م٢٠٠٥ -ھـ١٤٢٦، ٣المستنقع، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

، كشاف القناع عن متن اإلقناع، )م١٦٤١/ھـ١٠٥١ت(البھوتي، منصور بن یونس  -٢٢
  .م١٩٩٧محمد أمین الضناوي، عالم الكتب، بیروت، : تحقیق

، السنن الكبرى، )م١٠٦٨/ھـ٤٥٨ت(البیھقي، أبي بكر أحمد بن الحسین بن علي  -٢٣
  محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت: تحقیق

:  الترمذي، تحقیق، سنن)م٩٠٩/ھـ٢٩٧ت(الترمذي، محمد بن عیسى بن سورة  -٢٤
  م١٩٩٦بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، 

، مفتاح األصول إلى بناء )م١٣٧٠/ھـ٧٧١(التلمساني، محمد بن أحمد المالكي  -٢٥
  .الفروع على األصول، مكتبة الرشاد

، الفصول في األصول، )م٩٨٠/ھـ٣٧٠ت (الجصاص، أحمد بن علي الرازي  -٢٦
  .م١٩٩٤، ٢عجیل جاسم النشمي، ط: تحقیق

، )م١٠٨٥/ھـ٤٧٨ت) (إمام الحرمین(الجویني، أبو المعالي عبد الملك بن عبداهللا  -٢٧
  .ھـ١٣٩٩البرھان في أصول الفقھ، تحقیق عبدالعظیم الدیب، الدوحة، 

، مسند الحمیدي، )م٨٣٤/ھـ٢١٩ت( الحمیدي، أبي بكر عبداهللا بن الزبیر القرشي  -٢٨
  م١٩٩٦حسین سلیم أسد، دارالسقا، دمشق، : تحقیق

، شرح مختصر خلیل، المطبعة )م١٦٨٩/ھـ١١٠١ت(الخرشي، محمد بن عبداهللا  -٢٩
  .م١٩٠٠، ٢الكبرى األمیریة، مصر، ط

، دار ابن حزم، ١، سنن الدارقطني، ط)م٩٩٥/ھـ٣٨٥ت(الدارقطني، علي بن عمر  -٣٠
  ٢٠١١بیروت، 

 الدریني، فتحي ، المناھج األصولیة في االجتھاد بالرأي في التشریع اإلسالمي، -٣١
  .م١٩٩٧، مؤسسة الرسالة، بیروت، ٣ط

، حاشیة الدسوقي على الشرح )م١٨١٥/ھـ١٢٣٠ت(الدسوقي، محمد عرفة  -٣٢
  . الكبیر، دار احیاء الكتب العربیة

، المحصول في )م١٢٠٧/ھـ٦٠٤ت(الرازي، فخر الدین محمد بن عمر بن الحسن  -٣٣
وت، طھ العلواني، مؤسسة الرسالة، بیر: علم أصول الفقھ، دراسة و تحقیق

  .م١٩٩٢
، مطالب أولي النھى في شرح )م١٨٢٧/ھـ١٢٤٣ت(الرحیباني، مصطفى السیوطي  -٣٤

  . غایة المنتھى، منشورات المكتب اإلسالمي، دمشق
الرملي، شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شھاب الدین  -٣٥

، نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، مكتبة ومطبعة مصطفى )م١٠٥٩/ھـ١٠٠٤ت(
  . م١٩٦٧ -١٣٨٦ي الحلبي، القاھرة ، الطبعة األخیرة، الباب

، البحر المحیط في أصول الفقھ، )م١٣٩١/ھـ٧٩٤ت (الزركشي، محمد بن بھادر  -٣٦
تحریر عبد القادر عبد اهللا العاني، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، الكویت، 

  . م ١٩٩٢ -ھـ١٤١٣، ٢ط
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اإلبھاج في شرح المنھاج، ، )م١٣٥٥/ھـ٧٦٥ت(السبكي، علي بن عبد الكافي  -٣٧
 القاھرة، - تحقیق شعبان محمد اسماعیل، مكتبة الكلیات األزھریة، األزھر

  .م ١٩١٨ -ھـ١٤٠١
، أصول )م١٠٩٦/ھـ٤٩٠ت(السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سھل  -٣٨

  .أبي الوفاء األفغاني، لجنة إحیاء المعارف النعمانیة ، الھند: السرخسي، تحقیق
: بو بكر محمد بن أحمد، میزان األصول في نتائج العقول، تحقیقالسمرقندي، أ -٣٩

  .١٩٨٤، ١محمد زكي عبد البر، ط
، قواطع االدلة في )م١٠٩٥/ھـ٤٨٩ت( السمعاني، منصور بن محمد بن عبد الجبار -٤٠

األصول، تحقیق محمد حسن محمد حسن اسماعیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
  . م ١٩٩٧ -ھـ١٤١٨، ١ط

  .،األم، دار الفكر، بیروت) م٨٢٠/ھـ٢٠٤ت(مد بن ادریس الشافعي ،مح -٤١
، مغني المحتاج إلى معرفة معاني )م١٥٧٠/ھـ٩٧٧ت(الشربیني، محمد الخطیب  -٤٢

  . م١٩٧٨ -ھـ١٣٩٨ألفاظ المنھاج، دار الفكر، 
الشنقیطي، محمد بن محمد المجلسي، لوامع الدرر في ھتك أسرار المختصر، دار  -٤٣

  .٢٠١٥، ١الرضوان، نواكشوط، ط
، إرشاد الفحول إلى تحقیق علم )م١٨٣٤/ھـ١٢٥٠ت( الشوكاني، محمد بن علي  -٤٤

  .م١٩٩٢، ١بیروت،ط. محمد سعید البدري، دار الفكر: األصول، تحقیق
، نیل األوطار من أسرار منتقى )م١٨٣٤/ھـ١٢٥٠ت( الشوكاني، محمد بن علي -٤٥

ة العربیة األخبار، تحقیق محمد صبحي بن حسن حالق، دار ابن الجوزي، المملك
  . م ١٤٢٧، ١السعودیة، ط

، شرح اللمع، تحقیق عبد )م١٠٨٣/ھـ٤٧٦ت(الشیرازي، أبو اسحاق ابراھیم  -٤٦
  . م ١٩٨٨ -ھـ١٤٠٨، ١المجید تركي، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط

الطاھر، عبد اهللا، الحج في الفقھ المالكي وأدلتھ، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار  -٤٧
  . م ٢٠٠١ - ھـ١٤٢٢البیضاء، المغرب، 

، شرح مختصر )م١٣١٦/ھـ٧١٦ت(الطوفي، نجم الدین سلیمان بن عبد القوي  -٤٨
الروضة، تحقیق، عبداهللا التركي، وزارة الشؤون اإلسالمیة، المملكة العربیة 

  .م١٩٩٨، ٢السعودیة، ط
، المستصفى من )م١١١١/ھـ٥٠٥ت( الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد -٤٩

  . ، سدرة المنتھى، القاھرة١مد زكي حماد ، طعلم األصول، تحقیق أح
، شرح تنقیح الفصول في اختصار )م١٢٨٥/ھـ٦٨٤ت(القرافي، أحمد بن ادریس  -٥٠

  .٢٠٠٤المحصول في األصول، دارالفكر، بیروت، 
، الذخیرة، تحقیق محمد بوخبزة، )م١٢٨٥/ھـ٦٨٤ت(القرافي، أحمد بن ادریس  -٥١

  . م ١٩٩٤، ١دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط
، البیان و )م١١٢٧/ھـ٥٢٠ت(القرطبي، أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد  -٥٢

سعید أعراب، : التحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل في مسائل المستخرجة، تحقیق
  .م١٩٨٨، ٢دار الغرب، بیروت، ط

، بدایة ) م١١٩٨/ھـ٥٩٥ت(القرطبي، محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد  -٥٣
  . م١٩٨٦ -ھـ١٤٠٦، ٨د، دار المعرفة، طالمجتھد ونھایة المقتص
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، بدائع الصنائع في )م١١٩١/ھـ٥٨٧ت(الكاساني، عالء الدین أبوبكر بن مسعود  -٥٤
  . ترتیب الشرائع، مطبعة اإلمام، القاھرة

، التمھید )م١١١٦/ھـ٥١٠ت(الكلوذاني، محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب -٥٥
ار المدني للطباعة و النشر، مفید محمد أبو عمشھ، د: في أصول الفقھ، تحقیق

  .م١٩٨٥، ١جدة، ط
عبد المجید : الماتریدي، محمود بن زید الالمشي، كتاب في أصول الفقھ، تحقیق -٥٦

  .م١٩٩٥، ١التركي، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، ط
المازري، أبو عبداهللا محمد بن علي بن عمر بن محمد التمیمي  -٥٧

عماد : ألصول، تحقیق، ایضاح المحصول من برھان ا)م١١٤١/ھـ٥٣٦ت(
  .الطالبي، دار الغرب اإلسالمي

، اإلكلیل شرح مختصر خلیل، مكتبة )م١٨١٧/ھـ١٢٣٢ت (المالكي، محمد األمیر -٥٨
  .القاھرة، مصر

، ضوء الشموع على شرح المجموع، )م١٨١٧/ھـ١٢٣٢ت (المالكي، محمد األمیر -٥٩
  .٢٠٠٥، ١محمد محمود المسومي، دار یوسف بن تاشفین، نواكشوط، ط: تحقیق

، الحاوي الكبیر، تحقیق )م١٠٥٨/ھـ٤٥٠(الماوردي، علي بن محمد بن حبیب  -٦٠
  . م ١٩٩٤ -ھـ١٤١٤محمد مطرجي، دار الفكر، بیروت، 

، اإلنصاف )م١٤٨١/ھـ٨٨٥ت(المرداوي، عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان  -٦١
امد في معرفة الراجح من الخالف على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل، تحقیق محمد ح

  .م ١٩٥٦ -ھـ١٣٧٥، ١الفقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط
، الھدایة شرح  )م١١٩٧/ھـ٥٩٣ ت(المرغیناني، أبو الحسن علي بن أبي بكر -٦٢

  .م١٩٩٦، ١بدایة المبتدى، إدارة القرآن و العلوم اإلسالمیة، كراتشي، ط
 شرح ، المجموع) م١٢٧٧/ھـ٦٧٦ت(النووي، أبو زكریا محیي الدین بن شرف  -٦٣

 المملكة العربیة -المھذب، تحقیق محمد نجیب المطیعي، مكتبة اإلرشاد، جدة
  . السعودیة

، تحفة المحتاج في شرح المنھاج، )م١٥٦٦/ھـ٩٧٣ت (الھیتمي، أحمد بن حجر -٦٤
  .م١٩٩٢دار إحیاء التراث العربي، 

  




