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 القول في األمر هل يقتضي الفور أم ال يقتضي 
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                                                  قسم علوم القران

 

 (3/2021/ 22 ، قبل للنشر2021/ 6/2قدم للنشر في  )
 الملخص 

يتـنـاول الـبـحـث مـوضـوع األمـر هل يقتضي الفور أم ال يقتضي ذلك أو التوقف عـنـد العـلـمـاء، والـتـركيز      

العـلـمـاء  إلقـوال  ذكـر  ثـم  ومـن  بـه،  الـمـتـعـلـقـة  والـمسـائل  ذلـك،  فـي  خـالفـهـم  مـحـل  تـحريـر  عـلى 

االعتراضات والردود الواردة في ذلك، وبـيـان أثـر هـذا الخـالف فـي    الـمـختـلـفـة مـع أدلـتـهـا األصـولـيـة وبيان

 الـفـروع الـفــقهيـة.

أبـرز  إ     الـبـحـث  مـا تن مـن  الـيه فـي هـذا  المسألة ينتج    ن  إـوصلـت  فقهية  ثمرالخالف في هذه  ة في مسائل 

ل: إن األمر على الفور قال يحرم التأخير جواز تأخير اخراج الزكاة الى مستحقيها، حيث إن من قا  كثيرة، ومنها  

إذا فعل ولو بعد حين، وغيره المؤخر  لم يؤثم  الفور  قال: ال يفيد  الحول، ومن  المسائل االخرى  عن رأس  ا من 

 البحث. ذكورة محلالم

 الكلمات المفتاحية  
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Abstract 

The research deals with the imperative, whether it requires immediateness or 
not, discussing the scholars' views, and focusing on editing the place of their 
disagreement about the issues related to it. then, various statements of 
scholars with their fundamentalist evidence and stating the objections and 
responses contained therein are mentioned, and the impact of this dispute on 
the branches of jurisprudence 
One of the most prominent findings is that the disagreement in this issue 
results in many jurisprudent issues, including the permissibility of delaying the 
payment of zakat to its beneficiaries, as some said: the imperative is 
immediate and said that postponing the end of the year is forbidden. Others 
said:   immediateness is not beneficial even if it is done after a while, and 
other issues mentioned are the subject of the research. 
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 لمقدمة ا

 بـسـم هللا الـرحمـن الـرحيـم 

هـذه       الـوسـط  وجـعـل  الـرحمـة،  نـفـسه  عـلى  كـتـب  الذي  نـعـمـة،  كـل  ولـي  هلل  الحمـد 

تـعـالىاألمـة فــقـال   .:                     

مـحمـد)  ,(1)         سيدنـا  عـلى  الخـلـق،  وصلى هللا  ( صـفـوة 

آله اهتـدى   وعـلى  مـن  وعـلى  الـمـيـامـيـن،  الـــغـر  أصحابـه  وعـلى  الـطاهريـن،  الـطيبـيـن 

 بـهداهـم إلى يوم الديـن. 

 امـا بـعد

للـمـوضـوع  ن  إف    اختـيـاري  األهـمـيـة،   :سـبب  بـالــغ  الـقـدر،  جلـيُل  عـلـم  الـفــقه  أصـول  أن 

األحكـام   اسـتـخـراج  بـهـا  تـسـتـطيع  قـدرة  حصـول  مـن  الـتـمـكن  فـائدتـه  الـفـائدة؛  وغـزيـر 

أن  أمـكنـك  الـفــقه،  أصـول  عـرفَت  إذا  أنـك  أي  سلـيـمـة؛  أُسس  عـلى  أدلـتـهـا  مـن  الـشـرعيـة 

األ أهـم  تـسـتـنـبـط  مـن  هـو  الذي  الـشـرعي  الـتـكـلـيـف  وأن  أدلـتـهـا،  مـن  الـشـرعيـة  حكـام 

الـفــقه   الـفــقه أصـول  ومـن أجل هـذا اهتـم   ،قـائم عـلى أمـر الـشـارع ونـهيهمـبـاحـث أصـول 

مـن  ومـدلـوالت األمـر والـنـهي للـوقـوف عـلى مـا يتـرتـب عـلـيهـا    ,األصـولـيون ببـحـث صيــغ

 وأحكـام .  ,تـشـريعـات 

الـمـوضـوع  أهمية     هللا    تـكـمـن  :هـذا  مـراد  فـهـم  إلى  الـمـاسـة  الحاجــة  فـي  الـبـحـث  هـذا 

بـسهـولـة الـشـرعيـة  بـالـتـكـالـيـف  يتـعـلـق  فـيـمـا  يـنـعـكـس  ويسـر  ,تـعـالى  الـفـهـم  هـذا  ألن  ؛ 

الـمسلـمـيـن حيـاة  عـلـى  فـهـمـهـا   ؛وسلـوكهـم  ,أثـره  هي  األمـة  هـذه  مـشكـالت  أعظم  مـن  ألن 

 وكـتـاب ربـهـا لـمـا يتـرتـب عـلى ذلـك مـن عظيـم األثـر فـي االعتـقـاد والعـمـل .  ,لديـنـهـا

الـبـحـث    خطـة  وضع  مـن  البـد  كـان  سـبـق  لـمـا  مـقـدمـة  :تـحقـيـقـا  عـن  عـبـارة    ,هي 

وخاتـمـة عـلى الـنـحو   , واربـعـة  مـطالـب شـمـل كـل مـطلـب عـلى تـفـصيل جـزء مـن الـمسـالـة

 االتـي:  

الـمـوضـوع  :الـمـقـدمـة اختـيـار  اسـبـاب  أذكـر  الـمـقـدمـة  هـذه    ,واهـمـيـة  ,فـي  واهداف 

 . والدراسـة ,والـمـنـهج الـمـتـبـع فـي الـبـحـث   ,وخطـة الـبـحـث  ,الدراسـة

للـمسـالـة  :الـمـطلـب األول وتـحريـر لـمـحـل خـالف   ,وتـوضيحهـا  ,تـنـاولـت فـيه تـصـويـر 

 العـلـمـاء فـيهـا. 

 

 . 143سـورة الـبـقـرة: اآليـة ( (1
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هـذه الـمسـالـة حيث اختـلـف األصـولـيون فـي    : ذكـر أقـوال العـلـمـاء  فـيالـمـطلـب الـثانـي

بـيـان الـمذاهـب فـي    هـذه الـمسـالـة عـلى أربـعـة أقـوال سـوف نـقـوم بذكـرهـا بـالـتـفـصيل مـع

 .كـل قـول

الـثالـث وبـيـان وجه الداللـة مـن هـذه   ,بـيـان أدلـة األقـوال كـل قـول عـلى حـده  :الـمـطلـب 

 والـرد أن وجـدت. ,واالجـابـة ,تراض واالع  ,األدلـة

ومـن    ,ودراسـتـهـا  ,واآلراء بـعــد عـرضهـا  ,بـيـان الـراجـح مـن األقـوال  :الـمـطلـب الـرابـع

 ثـم تـوضيح مـا تـوصلـت الـيه مـن أثـر للخـالف فـيهـا فـي الـفـروع الـفــقهيـة.  

الـبـحـث   الخاتـمـة: نـتـائج  أهـم  عـلى  الدراسـة  ,تـحتـوي  هـذه  مـن  الـيه  تـوصلـنـا    , ومـا 

 وبـعض الـتـوصيـات. 

نـفـسي   عـلى  اشتـرطه  ممـا  وردت   :إن  كـمـا  الـبـحـث  تـسـمـيـة  هـو  الـبـحـث  هـذا  فـي 

مختلفة لها   ـات الـمسـالـة نـصـا عـن األمـام الجـويـنـي فـي كـتـابـه الـتـلخـيص، رغم وجود تسمي

األصوليـة الكتـب  سـنـقـوم    ,في  حيث  والـنـقـدي  والـتـحـلـيلـي،  الـوصـفـي،  الـمـنـهج  واتبعت 

الـمسـالـ فـي  وأدلـتـهـم  األصـولـيـيـن،  أقـوال  اآلخـربـجـمـع  عـلى  فـريـق  كـل  وردود   ، ة، 

وذلـك بـتـنسيـق مـادة   , الـمسـالـةوثـمـرة خـالفـهـم فـي    ,ومـنـاقـشتـهـا، ثـم نذكـر الـرأي الـراجـح

اسـتـيعـابـهـا  ,الـبـحـث  عـلى  يسـاعــد  مـبـسـط  بـشكـل  سهـولـة  ,وعـرضهـا  بـكـل    ,وفـهـمـهـا 

 ويسـر. 

الـسـابـقـة:      الـفــقهالدراسـات  أصـول  فـي  الـمـشهـورة  الـمسـائل  مـن  الـمسـالـة  هـذه   ,أن 

الـقـديـمـة الدراسـات  مـن  كـثـيـر  وجـدت  ضـمـنـا  ,وقـد  ذكـرتـهـا  قـد  وتـختـلـف   ,والحـديثـة 

 : مـنـهج الـمـتـبـع فـيهـا اعـالهوتـتـمـيز عـن الـبـحوث الـسـابـقـة بـمـا ذكـرت مـن الـ ,دراسـتـنـا

االنـدونسي .1 جهرى  الديـن  جـمـال  الـرحيـم  عـبـد  أعــداد  األحكـام/  عـلى  وداللـتـه  األمـر 

الـشـرعيـة  / العـلـيـا  الدراسـات  بـقـسـم  الـفــقه واصـوله  رسـالـة مـاجـسـتـيـر مـقـدمـة مـن فـرع 

ز _بـمـكـة الـمـكـرمـة بـكـلـيـة الـشـريعـة والدراسـات اإلسالمـيـة، جـامـعـة الـمـلـك عـبـد العـزي

 م(.   1976هـ ـ 1396اشـراف الدكـتـور عـبـد الـوهـاب ابـراهيـم أبـو سلـيـمـان /)  /

  1.األمـر عـنـد األصـولـيـيـن /للدكـتـور رافـع بن طه الـرفـاعي العـانـي ،دار الـمـحبـة ،ط2

 م(  2007مـ2006،)

ا3 عـنـد  تطبيقية  أصـولية  دراسـة  والـنـهي  مـطلـق .األمـر  بن  مـنـيع  بن  /مسـرج  بن رجـب 

الـشـريعـة  كـلـيـة  الـقـرى  أم  جـامـعـة  الدكـتـوراه  مـرحـلـة  فـي  مـقـدم  الـروقـي/بـحـث 

 والدراسـات اإلسالمـيـة ،قـسـم الـشـريعـة ، تـخـصص أصـول الـفــقه ،)د .ن( ،)د. ط( .

 : من الـصعـوبـات الـتـي واجهتـهـاأمـا 

وخاصـة األقـدم مـنـهـا يتـمـيز بـالـصعـوبـة نـوعـا    ,األصـولـيـيـن فـي كـتـبـهـم  أسلـوب   أوالً:

كـثـرة عـن  فضـالً  الـمسـائل  ,مـا،  يوردهـا    ,وتـشعـب  الـتـي  لألدلـة  الـكـثـيـرة  والـمـنـاقـشـة 

 الـمـختـلـفـون تـحتـاج إلى تـركيز لـفـهـم الـمـراد مـنـهـا. 
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 ,وقـربـهـا إلى الـمـنـطق ,صعـوبـة كـتـب الـمـتـكـلـمـيـن مـن األصـولـيـيـن ثانـيـا:

 والـفـلـسفـة.

 أو الـنـقـصـان بـسـبب الـطبـاعـة.  ,ـالـزيـادةاختـالف العـبـارات فـي بـعض الـكـتـب ب ثالـثاً:

 المطلب االول 

 التمهيد وتحرير محل الخالف  

 : التمهيد  اوال

لغة الفور  "تعـريف  عليها.  :  يقاس  ثم  َغلَيـان،  على  تدلُّ  كلمةٌ  والراء  والواو  الفاء  )فـور( 

ا   قِـيس على هذا قولُهم: فَعَله من فَْوره، أي في  فالفَْور: الغَلَيـان. يقال: فارت القدُر تَفوُر فَوراً. وممَّ

 (1) "بدء أمِره، قبل أْن يسـُكن.

"وجـوب األداء في أول أوقات اإلمكان، بحيـث يلحقه الذم بالتأخير    :   تعـريف الفور اصطالحا

 (2)عنه ".

هو الشروع في االمتثال عقيب األمر، من غير فصل،    "  تعريف الفور عند علماء األصول:

  مأخوذ من قولهم: فارت القدر، إذا غلت، وذهبت مكان كذا، ثم أتيت فالنا من فوري، أي: قبل أن 

 (3".) أسكن

 : تحرير محل الخالفثانيا

يكون وقته  إّن األمر إماّ مقيّد بوقت، أو غير مقيّد بوقت، فإن كان مقيّدا بوقت ننظر: إماّ أن       

ي ال  والمضيّق  الوقت،  آخر  إلى  تأخيره  يجوز  فالموّسع  مضيّقا،  أو  وهذا  موّسعا  التّأخير،  حتمل 

  ، اتّفاق  وإخراج  محّل  والحّج،  بالكفّارات،  كاألمر  المؤقّت  غير  األمر  في  الخالف  محّل  فيبقى 

 الّزكاة، وغير ذلك.

أو القول بجواز  ,األمر على الفــوريرى األمام الباقالني رحمه هللا  حصر الخالف في حمل    

التكر  خيره تأ على  يحمل  لم  الذي  األمـر  في  اإلمكان  وقت  أول  الواحدة. عن  المـرة  على  بل  ار، 

األمر المختلف في وجوب تعجيل مضمونه أو تأخيره أو جواز الوقف في ذلك إنما هو    نَ إ : "  فقال

األمر الذي ليس على الدوام والتكرار، وإنما يكون أمراً بفعل واحد أو جملة من األفعال، ألنه قد 

 

السَّالم محمد َهاُرون ،الناشر : اتحاد    ( معجم مقاييس اللغة، أبي الحسين أحمد بن فاِرس بن زَكِريّا ،تحقيق :عبد(1

.  مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر   458/ 4م ( :  2002هـ ـ    1423الكتاب العرب ،)  

الرازي )ت   الحنفي  القادر  العصرية  666بن عبد  ،المكتبة  الشيخ محمد  النموذجية،    -هـ(، تحقيق: يوسف  الدار 

لسان العرب،  محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال   .244/ 1م(:  1999هـ ـ  1420،)  5صيدا،ط  –بيروت  

)ت   اإلفريقى  الرويفعى  األنصاري  منظور  ابن  دار 711الدين  اللغويين،  من  وجماعة  لليازجي  هـ(،الحواشي: 

 .  5/67: هـ(  1414،) 3بيروت، ط –صادر 

هـ( ،تحقيق: ضبطه وصححه جماعة  816الجرجاني )ت   ( التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف  (2

 .  1/169م (: 1983-هـ 1403،) 1لبنان ،ط–من العلماء بإشراف الناشر ،الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 
 . 387/ 2( شرح مختصر الروضة:  3
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اتفق على أن ما يجب على الدوام والتكرار فإنه واجب في جميع األوقات من عقيب األمر إلى ما 

 (1)". بعده

 

 المطلب الثاني 

 األقوال في المسألة  

 اختلف األصوليون في هذه المسألة على ثالثة أقوال : 

األول الفور  نَ إ  :القول  يقتضي  م  األمر  العلماء  األمر  يرى  أن  القول  هذا  إلى  ذهب  غير من 

وال يجوز تأخيره اال بعذر،   ,والمبادرة بال فسحة  ,والفور  ,مقيد  يقتضي االمتثال على االتصالال

 (2) ولم يمنعه مانع من القيام به. ,اذا كان المكلف مستطيعا

الحنفية    بعض  القول  هذا  الى  يوسف  (3) ذهب  أبو  األمام  الكرخي  ,(4) منهم  الحسن  ،  ( 5) وأبو 

الجصاص  يعلى,  (6) وتلميذه  ابو  اليه  ذهب  ما  قدامة  ,(1) وهو  ظاهر  من    (2)وابن  وهو  الحنابلة 

 

قيق : الدكتور  هـ( ،تح  403التقريب واالرشاد )الصغير( ، للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقالني ، )ت    ((1

 .  2/208:  م( 1998هـ ـ  1418، ) 2عبد الحميد بن علي أبو رنيد ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ـ لبنان ، ط

المعالي، ركن    ( ينظر:  (2 الفقه ،عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد الجويني، أبو  التلخيص في أصول 

الحرمين ) ت   بإمام  الملقب  البشائر 478الدين،  دار   ، العمري  أحمد  النبالي وبشير  :عبد هللا جولم  ، تحقيق  هـ( 

 . 1/321: م(1996_ ـه1417،)1بيروت ،ط –اإلسالمية 

هـ( الناشر:  344، نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي )المتوفى:    اصول الشاشي( ينظر:  (3

الفصول في االصول ، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي   .  135/ 1:  بيروت  –دار الكتاب العربي  

الكويتية ،ط370)ت    كشف األسرار شرح .    105/ 2:  م(   1994  -هـ  1414، )2هـ(،الناشر: وزارة األوقاف 

هـ( الناشر: دار الكتاب 730أصول البزدوي ، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، عالء الدين البخاري الحنفي ،)ت   

.اصول السرخسي ، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي )ت  15. 48: اإلسالمي ،)د. ط( ،)د.ت(

 .1/26: بيروت  –هـ( ،الناشر: دار المعرفة 483

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم األنصاري الكوفي البغدادي، صاحب اإلمام أبي حنيفة، وتلميذه، وأول من نشر    ((4

القضاة، من  113مذهبه، ولد بالكوفة سنة   المهدي والهادي والرشيد، فدعي بقاضي  أيام  القضاء ببغداد  هـ، ولي 

هـ. ينظر 183ن أبي ليلي، توفي ببغداد سنة  مصنفاته: الخراج، الرد على سير األوزاعي، اختالف أبي حنيفة واب

الدين   محيي  محمد،  أبو  القرشي،  هللا  نصر  بن  محمد  بن  القادر  عبد  الحنفية،  طبقات  في  المضية  الجواهر   :

.  تاج التراجم ، أبو الفداء زين الدين أبو العدل  2/220كراتشي :    –هـ(، مير محمد كتب خانه  775الحنفي،)ت  

الس قُطلُوبغا  الحنفي ، )ت   قاسم بن  الجمالي  الشيخوني(  أبيه سودون  إلى معتق  هـ( ،تحقيق:  879ودوني )نسبة 

 . 316ـ1/315م( :1992-هـ  1413،)  1دمشق ،ط –محمد خير رمضان يوسف ،الناشر: دار القلم 

5)( سنة  ولد  الكرخي،  الحسن  أبو  دلهم  دالل ب  بن  الحسين  بن  عبيد هللا  إلي260(  انتهت  وستين،  منتـين  ه  هـ( 

رياسة اصحاب أبي حنيفة، أخذ عنه أبو بكر الرازي وابـو عبدهللا الدمغاني وابو علي الشامي وغيرهم، كان كثير  

الصوم والصالة صـبوراً على الفقـر والحاجة، اصابه مرض الفالج آخر عمره فكتب أصحابه الى سيف الدولة بن  

ل رزقي اال من حيث عودتني( فمات قبل أن تصل إليه  حمدان بمـا ينفق عليه فعلم بذلك فبكى وقال )اللهم ال تجع

هـ( ثالثـة وأربعين .ينظر : الجواهر المضية في 340صلة سيف الدولة، توفي في لية النصف من شعبان سنة )

 . 337/1طبقات الحنفية : 

حنيفة هـ، كان إمام أصحاب أبي  305( أبو بكر أحمد بن علي الرازي، المعروف بالجصاص، ولد سنة ببغداد  (6

الحسن   أبي  شيخه  مختصر  وشرح  القرآن  أحكام  المصنفات:  من  له  الكرخي،  الحسن  أبي  على  تفقه  وقته  في 
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 , ( 8)بكر الصيرفي  يكأب  (7)الشافعية  وبعض    ,(6)ومالكية بغداد   ,(5()4)والظاهرية   ,(3) المذهب عندهم

 ( 1) .بكر الدقاق يوأب ,(9) حامد  يوالقاضي أب

 

، وتاج 1/84هـ. ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية:  370الكرخي وشرح مختصر الطحاوي، توفي سنة  

 .  1/96التراجم في طبقات الحنفية ، زين الدين الحنفي : 

سين بن محمد بن خلف ابن الفراء البغدادي، القاضي أبو يعلى، شيخ الحنابلة، ولد ببغداد سنة  ( محمد بن الح(1

.شذرات الذهب 12هـ. ينظر: 458رآن، توفي سنة هـ، له تصانيف كثيرة، منها: األحكام السلطانية، أحكام الق380

هـ(،تحقيق :  1089الفالح )ت    في أخبار من ذهب، عبد الحي بن احمد بن محمد  العكري الدمشقي الحنبلي، أبو

بيروت، ط ـ  دمشق   ، كثير  ابن  دار  األرناؤوط،  القادر  عبد  أحاديثه:  األرناؤوط، خرج  )1محمود  ـ  1406،  هـ 

)ت   .   3/305:  م(1986 الدمشقي  الزركلي،  فارس،  بن  علي  بن  محمد  بن  محمود  بن  الدين  خير  األعـالم، 

 .(م 2002،ايار،مايو )15دار العلم للماليين ،ط هـ(، الناشر :1396

هـ، شيخ الحنابلة، له مصنفات كثيرة  541( عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، ولد سنة  (2

هـ  . ينظر : ذيل طبقات الحنابلة ،  620في الفقه واألصول وغيره، منها: الكافي في الفقه(، االعتقاد، توفي سنة  

هـ( ،  795ين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )ت   زين الد

  2005  -هـ    1425،)  1الرياض ،ط  –تحقيق : الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ،الناشر: مكتبة العبيكان  

 .  3/373م( :

3): ينظر  م  (   ، يعلى  أبو  القاضي   ، الفقه  اصول  في  )ت العدة  الفراء  ابن  خلف  بن  محمد  بن  الحسين  بن  حمد 

جامعة    -هـ(تحقيق : الدكتور أحمد بن علي بن سير المباركي، األستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض  458

،ط  ن(  )د.   ، اإلسالمية  سعود  بن  محمد  (  1990  -هـ    1410،)  2الملك  وجنة    .  1/281:    م  الناظر  روضة 

ى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ، أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن المناظر في أصول الفقه عل

)ت     ، المقدسي  قدامة  بابن  الشهير  الحنبلي،  الدمشقي  ثم  المقدسي  الجماعيلي  مؤسسة  620قدامة  ،الناشر:  هـ( 

 .  1/571:  (2002-هـ1423،)  2الريّان ،ط

هي، نشأ المذهب في بغداد في منتصف القرن الثالث الهجري ( الظاهرية: مذهب فقهي، وقيل منهج فكري وفق (4

)وبذلك يعد من ضمن الثالث القرون األولى(، إمامهم داود بن علي الظاهري ثم تزعمهم وأظهر شأنهم وأمرهم  

اإلمام علي بن حزم األندلسي. وتعد بعض المصادر أن الظاهرية هو المذهب السني الخامس . ينظر: المدرسة 

ب األستاذ الظاهرية  فضيلة  تصدير:  اإلدريسي،  الغلبزوري  أحمد  بن  توفيق  الدكتور  تأليف:  واألندلس،  المغرب 

الدكتور إبراهيم بن الصديق الغماري، تقديم: فضيلة الشيخ العالمة: محمد بن األمين بو خبزة التطواني الحسني 

هـ    1427، )1زم للنشر والتوزيع، ط وفضيلة الشيخ الدكتور: حسن بن عبد الكريم الوراكلي . مكتبة ودار ابن ح

 . 28ـ 25م(:  2006ـ

( ينظر: اإلحكام في أصول األحكام ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي  الظاهري ، (5

الجديدة،  456)ت    اآلفاق  دار  عباس،  إحسان  الدكتور  األستاذ  له:  ،قدم  شاكر  محمد  أحمد  الشيخ  تحقيق:  هـ(، 

 .3/45.ط( ، )د. ت(:بيروت ،)د 

في معرفة الدليل، االمام الحافظ ابو الوليد سليمان بن خلف  الباجي   االشارة في معرفة االصول  والوجازة(  (6

 .  170:هـ( تحقيق :محمد علي فركوس، دار البشائر االسالمية 474االندلسي ) ت 

ينظر:  (7 د.  (  تحقيـق   ، أبادي،  الفيروز  علي  بن  إبراهيم  إسحاق  أبي  الشيرازي،  الفقـه،  أصـول  فـي  التبصرة 

  1/52:   (1403، )1دمشق ، ط  –م(، الناشر: دار الفكر  1980ه/ 1400دمـشق )-الفكر    محمـد حـسن هيتـو، دار

قواطع األدلة في األصول ، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي  .  

، بيروت، لبنان ، هـ( ، محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية489الحنفي ثم الشافعي )ت  

 .  1/75:م(1999هـ/ 1418، )1ط

( محمد بن عبد هللا الصيرفي الشافعي أبو بكر من علماء الفقه واألصول، تفقه على ابن سريج، وسمع الحديث  (8

طبقات  هـ. ينظر :330ع، توفي سنة  من بن منصور الرمادي، له مؤلفات منها: شرح الرسالة، كتاب في اإلجما

هـ( ،تحقيق : الدكتور  محمود محمد  771تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ،)ت   الشافعية الكبرى ،  

 . 3/186:  هـ(1413،)  2الطناحي ،الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ،الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،ط

، من كتبه: شرح مختصر ( أحمد بن بشر بن عامر المروذي الشافعي، القاضي أبو حامد، من كبار الشافعية(9

 . 3/12:  ينظر طبقات الشافعية  هـ.362المزني وكتاب الجامع في الفقه، توفي سنة 
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القول ان االمر ال يقتضي االمتثال فورا  ،ال يقتضي الفور:  القول الثاني  ,يرى اصحاب هذا 

   (2) .واما مؤخرا ,ي وقت يقدر اما معجالولكن يقتضي فعل المأمور به في أ

الباقالني    القاضي  قال  الفور    :وبه  دون  التراخي  على  بأنه  القول  ذلك  في  عندنا  "والوجه 

 (3) والوقف".

ورجحه في كتابه التلخيص حيث قال:   ,ووافق امام الحرمين القاضي الباقالني في هذا القول  

 (  4) "والذي يصح منها ابطال الفور والوقف".

ستعمال كلمة القول بالتراخي نبـه امام الحرمين الشريفين في كتابه التلخيص على ا :تنبيه

 واألحسن في العبارة ان نقول : االمر يقتضي االمتثال من غير تخصص بوقت". : "فقال

 ( 5) واقترح ان تكون العبارة  )األمر هل يقتضي الفور أم ال ؟( .

 (8) .المعتزلةوهو المذهب عند   ,(7) واكثر الشافعية  ,(6) اكثر الحنفية  وذهب الى هذا القول

وال    ,: يرى أصحاب هذا المذهب أن األمر المطلق ال يدل على الفور: الوقفالقول الثالث   

وجاءت تارة أخرى على   ,ألن األوامر في الشرع جاءت تارة دالة على الفور ،على جواز التأخير

التأخير  ,التوسعة بفور  ,وجواز  فيه  يحكم  وال  المطلق،  األمر  في  التوقف  ينبغي  هذا  وال    ,وعلى 

بالقرائن، وهذا الوقف عندهم إما لعدم العلم بمدلوله أو    ,غيره حتى يظهر مراد الشارع في ذلك 

 . صحاب اإلمام الشافعي )رحمه هللا(قد نسب هذا المذهب الحنفية لبعض أو ,(9) ألنه مشترك بينهما

 

سنة  (1 ولد  بالدقاق،  المعروف  الشافعي  البغدادي  جعفر  بن  محمد  بن  محمد  الشافعية 306(  فقهاء  من  هـ، 

 . 1/167: طبقات الشافعية ـ: هـ . ينظر396المشهورين وله كتاب في األصول في مذهب الشافعي، وتوفي سنة 

  .  1/323( ينظر: التلخيص: (2

 . 2/208( التقريب واالرشاد: (3

 . 1/325( التلخيص: (4

 .  1/325( التلخيص: (5

فـواتح الرحـمـوت بشـرح مسلم الثبوت البن عبد   .1/254شف األسرار: . ك 1/26( ينظر: أصول السرخسي :(6

بهامش   الفقه،  أصول  في  )ت   الشكور  االنصاري  الدين  نظام  بن  مـحـمـد  العلي  عبد  للغزالي،  المستصفى 

 . 1/520:   ()د.ت(روتيهـ( ، )دط(، دار صادر )ب1119

هـ(، تحقيق : عبد المجيد التركي دار الغرب 476شرح اللمع ، ابو اسحاق ابراهيم  الشيرازي) ت    ينظر : (  (7

المحصول ،أبو عبد هللا محمد بن .  1/75اطع االدلة  . قو1/234  :م(1988  /ه1408، )  1اإلسالمي، بيروت، ط

)ت    الري  خطيب  الرازي  الدين  بفخر  الملقب  الرازي  التيمي  الحسين  بن  الحسن  بن  تحقيق: 606عمر  هـ(، 

 . 2/15: م(.1997 -هـ  1418، )3الدكتور طه جابر فياض العلواني ،الناشر: مؤسسة الرسالة ، ط

8): ينظر  )ت     (  المعتزلي  البَْصري  الحسين  أبو  الطيب  علي  بن  محمد   ، الفقه  أصول  في  هـ(  436المعتمد 

التمهيد في اصول الفقه   .1/111:  هـ (1403،)  1بيروت ،ط  –،تحقيق: خليل الميس ،الناشر: دار الكتب العلمية  

،) ت    الحنبلي  الكلوذاني  الخطاب  أبو  الحسن  بن  احمد  بن  تحقيق:510، محفوظ   مفيد  2،ج1ج  هـ(،  )الدكتور 

ج  ،) عمشة  أبو  التراث   4،ج3محمد  واحياء  العلمي  البحث  مركز   ،  ) ابراهيم  بن  علي  بن  محمد  )الدكتور  

 . 1/216:   م(.1985هـ ـ  1406،) 1االسالمي ـ جامعة أم القرى ، دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع ،ط

ه(،   685ل الى علم االصول للقاضي البيضاوي )ت اإلبهاج في شرح المنهاج )على منهاج الوصو ينظر: ((9

هـ( وولده تاج الدين عبدالوهاب بن علي  756شيخ االسالم تقي الدين بن علي بن عبدالوهاب السـبكي، )ت 

هـ(، كتب هوامشه وصححه: جماعة من العلماء بأشراف الناشر، دار الكتب العلمية ـ بيروت،   771السـبكي، )ت
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فقالوا إن: "بعض أصحاب الشافعي يقول هو موقوف على البيان؛ ألنه ليس في الصيغة ما     

 (1) ينبئ عن الوقت فيكون مجمال في حقه ".

الحنابلة   بعض  على    ,ونسبه  هو  األشعرية  "وقالت  قال:  حيث  لألشاعرة  يعلى  كأبي 

 (2)الوقف".

 

 

 

 المطلب الثالث  

 ادلة االقوال ومناقشتها 

 أدلة  القول االول القائل بأن األمر يقتضي الفور ومناقشتها : اوال

لى األعمال التي بها  إ  أي،  (3)          : الدليل األول

 (4).تغفر ذنوبكم

الدليل     هذا  على  تعالى،    :اعترض  هللا  إلى  واإلنابة  الذنوب،  من  التوبة  باآلية  المراد  بأن 

والذي يدل عليه هو أن التوبة هي التي تتعلق بها المغفرة في الحقيقة، فوجب حمل اآلية عليها،  

 (5) نزاع في أنه تجب المسارعة إليه. وهذا ال

االعتراض   هذا  على  خاص  :واجيب  اآلية  أن  نسلم  التوبةال  في  عامة  هي  بل  بالتوبة،  ,  ة 

    والحسنات تغفر بها السيئات،  ,وغيرها من الطاعات، ثم إن سائر األفعال من الطاعات 

 

محمد بن عبـدهللا بن   نيالبحر المحيط في أصول الفقه ، أبو عبد هللا  بدر الد.  58/ 2:  م(.  1984ه ـ1404، )1ط

 .  330/ 3:   م(1994ه ـ 1414، )1هـ(، دار الكتبي ، ط794بهادر الزركشي، )ت

 .  26( اصول السرخسي:  (1

لبغدادي الحنبلي الواضح في أصول الفقه ،ابي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل ا . 1/282العدة:  ( (2

 . 1/18:   م( 1999هـ ـ1420، )1هـ( ،تحقيق الدكتور عبد هللا بن محسن التركي ،مؤسسة الرسالة ،ط513،)ت 

 . 133( سورة آل عمران: االية (3

( ينظر: مقدمة في اصول الفقه، القاضي ابي الحسن علي بن عمر البغدادي المعروف بأن القصار المالكي )ت (4

 . 289م(:1999هـ ـ 1420،)1هـ (، تحقيق : الدكتور مصطفى مخدوم ،دار المعلمة للنشر والتوزيع ،ط 397

  .  1/54( ينظر : التبصرة: (5
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الطاعات، (1)            به من  إلى فعل ما أمر هللا  والمبادرة   ،

 (2)والشرائع مما يغفر به السيئات.

    (3) .               :  تعالى إلبليس قولهالدليل الثاني:  

االستدالل: ف  وجه  االستفهام  ي  يأن  ال  الحقيقةاآلية  منه  المقصود  يكون  أن  ألن هللا  مكن    –؛ 

والتوبيخ على  عدم السجود,   ,عالم بما منع إبليس من السجود، فيكون المقصود منه الذم  –تعالى  

للفور, وإال لكان إلبليس  والذم على ترك السجود وقت صدور األمر يدل على أن األمر بالسجود  

الحال؟  فدل ذلك على أن   : إنك ما أوجبته على الفور، فكيف يستحق الذم على تركه فيأن يقول 

 وأمر آخر .  ,نه ال فرق بين أمراآلية للفور، وإذا ثبت ذلك في اآلية ثبت في غيرها؛ أل ياألمر ف

الدليل: للفور، ألن    واعترض على هذا  مفيد  اآلية  األمر في  تعالى:بأن         قوله 

وذلك   ,األمر مقيدا بزمن يقع فيه الفعل  جعل  (4)               

يكون  الزمن هو تسوية آدم ونفخ الروح فيه, واألمر المقيد بزمن يقع فيه الفعل ليس كالمنا فيه، ف 

 (5).الدليل خارجا عن محل النزاع

 ثانيا: أدلة  القول الثاني القائل على ان االمر بالتراخي  

األول: الطلب   الدليل  لمطلق  هو  إنما  األمر  الفور  ,أن  يقتضي  يرد   ,فال  قد  بأنه  التراخي  وال 

الفور  ,تارة على  أخرى  ,ويدل  التراخي  ,ويرد  على  ال  ويدل  له  إشعار  ال  اللفظ  أن  فثبت   ،

  )6).ويجوز التراخي  ,إذن فاألمر المطلق ال يقتضي الفور وال التراخي ,بخصوص الفور

الفعل الفالني في الحال أو غدا"، ولو كان "كونه     يقول: "افعل  أنه يحسن من السيد أن  اي 

  )1)فورا" داخل في لفظ "افعل"، لكان األول تكرارا، والثاني نقضا، وهو غير جائز.

 

 . 114( سورة هود : اآلية  (1

 .  290دمة في اصول الفقه البن القصار : مق ينظر: ((2

 .12( سورة األعراف: اآلية (3

 .72سورة ص: اآلية  (4)

اإلحكام في أصول األحكام، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن   .  1/322ينظر: المحصول  (  (5

 -دمشــق  -هـ(، تحقيق : عبــد الــرزاق عفيفــي، الناشــر: المكتــب اإلســالمي، بيــروت631سالم الثعلبي اآلمدي )ت  

لحنفيــة تيسير التحرير على كتاب التحرير فــي أصــول الفقــه الجــامع بــين اصــطالحي ا . 2/309:  لبنان، )د .ط(.

والشافعية لكمال الدين ابن همــام اإلســكندري ،محمــد أمــين المعــروف بــأمير بادشــاه الحســيني الحنفــي الخرســاني 

م( وصورته : دار الكتب العلميــة 1932ه_  1351هـ(، مصطفى البابي الحلبي ـمصر )972البخاري المكي )ت   

ارشاد الفحول رشاد الفحول .  1/358:   م(1996هـ_ـ1417م( ، ودار الفكر ـبيروت )  1983ه ـ1403ـ بيروت )

هـ(، تحقيق: 1250إلي تحقيق الحق من علم األصول، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني، )ت  

كفر بطنا قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور، الناشــر:  -الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق 

   .1/311:  م(.1999 -هـ 1419، ) 1دار الكتاب العربي، ط

 . 114/  2ينظر: المحصول: ( (6
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الدليل:  اعترض على األوقات،   هذا  بشيء من  له  إشعار  كالخبر ال  األمر  بأن  اسـتداللهم  أن 

في المستقبل مما يدل على استوائهما، بدليل  للفعلفجوابه أن الخبر ال يشبه األمر، وليست موافقته 

الصدق بين  التردد  على  الخبر  الوجوب   ,أن موضوع  على  األمر  وموضوع   ,والحث   ,والكذب، 

 (2) واالستدعاء.

اليمين , فلو قال: وهللا    ياألمر كالبر ف  ي استدلوا بالقياس, فقالوا: إن االمتثال ف  الثاني:الدليل  

 ، فكذلك إذا فعل المأمور به يكون ممتثال في أي وقت فعله.ألفعلن كذا، كان بارا, أي: وقت فعله

(3) 

في اليمين    : أن البرن ما استدللتم به قياس مع الفارق, ووجه ذلكبأواعترض على هذا الدليل:  

، أما في األمر فال يخير  أن يفعل فيبر, أو ال يفعل فيكفر  ألن الحالف مخير بين  ؛ال يشبه مسألتنا

  (4).وتركه رأسا فافترقا ,المأمور بين الفعل

  ثالثا: أدلة القول الثالث القائل بالتوقف ومناقشتها : 

األول:   الفور  الدليل  يحتمل  األمر  بأن  منهما   ,قالوا  واحد  كل  احتمل  فإذا  التراخي،  ويحتمل 

ويحتمل الخصوص   ,وجب الوقف فيه حتى يعلم المراد منه، كلفظ العموم لما كان يحتمل العموم

 (5) وجب التوقف فيه حتى يقوم الدليل، كذلك هاهنا .

وأما دليل الواقفة فجوابه: أنه يبطل بحال الفاعل، فإنه إذا قال:   واعترض على هذا الدليل:   

أو مسافر أو حاضرا  أو مريضا  به "صل صحيحا  يريد  انه  يحتمل  فإنه   أو "صل"  أو صائما  ا 

يج لم  ثم  بل    زمفطرا"،  الحالين  احتماله  بسبب  اللفظ  في  كان التوقف  فعل  حال  أي  "في  قيل: 

 ( 6).األمر وكذلك الزمان مثله لها فيألن الحال ال نكر   ؛ممتثال"

وله صيغة تقتضي ذلك،    ,والطبقة  ,أما العموم فال نسلم فإنه عندنا يقتضي استغراق الجنس   

والخصوص، فجاز أن    ,وهو يحتمل العموم  ,فالمعنى فيه أن هناك لفظا يتناول األعيان  ,وإن سلمنا

يتوقف فيه، بخالف مسألتنا، فإنه ليس معنا لفظ يتناول الزمان، ولفظ األمر يتناول الفعل خاصة،  

 (7).له فيه، كما بينا في حال الفاعل فال يجوز التوقف في مقتضاه باحتمال ما ذكر

واستدل   ,لـوقفلقد عقد القـاضي أبو يعلى في العدة  فصال في الداللة على فساد من قال با   

  , متسائال فهل يجب أن يتوقفوا  (8)            بقوله تعالى: عليهم  

  , ويطلبوا صفات البقرة من رسولهم؟ فإن قالوا: ال يجب، فقد سلم المسألة، فإنه ال فرق بين البقرة

 

 . 114/  2ينظر: المحصول: ( (1

 . 1/236التمهيد :  ( ينظر:(2

 .1/235. التمهيد :  53ينظر: التبصرة :   (3)

 .1/235. التمهيد :  53ينظر: التبصرة :   (4)

 . 1/292. العدة:  1/245( ينظر: شرح اللمع: (5

 .59. التبصرة : 1/245( ينظر: شرح اللمع :(6

 .59. التبصرة : 1/245( ينظر: شرح اللمع :(7

 . 67( سورة البقرة : اآلية (8
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ولون، كما أن الفعل ال يخلوا من وقت، وإذا لم    ,وبين سائر األفعال، ألن البقرة ال تخلوا من صفة

 (1)  يجز التوقف الحتمال صفات البقرة، لم يحبب التوقف الحتمال أوقات الفعل.

الثاني بالتوقف:  الدليل  القائلون  بينه  ؛استدل  مشترك  فألنه  استعمل  قد  األمر  إن  فقالوا:    يما 

الفور والتراخي, واأللسان الشرع على الوجـــهين  : صل في االستعمال الحقيقة، فكان لفظ , أي 

 فنتوقف .  ,األمر حقيقة فيهما على أنه موضوع لكل منهما

الدليل:   لكلاعترض على هذا  قد وضع  اللفظ  إن  يقال:  أن  قد    بأنه ال يصح  هذا  منهما؛ ألن 

  , القدر المشترك بينهما  يالف األصل، فوجب أن يكون حقيقة فالوضع, وهو خ  ييوجب تعددا ف

    (2) وهو ما يعرف باالشتراك المعنوي؛ إذ إنه خير من االشتراك اللفظي ومن المجاز.

 واستدل القائلون بالتوقف لعدم معرفة مدلوله بما يأتي: 

للفور  -1 المطلق  األمر  بكون  العلم  إن  للتراخي  ,قالوا:  بينهما  ,أو  المشترك  للقدر  إما   ,أو 

ذ لو ؛  إاللغات، واآلحاد ال يعتبر, والتواتر يمنع الخالف  يل، والعقل ال مدخل له فأو بالنق  ,بالعقل

 .ثبت التواتر لما وجد الخالف، لكنه لم يثبت، فيجب التوقف

هذا على  مطلق الدليل  اعترض  على  يدل  األمر  أن  سابقا  سقناها  التي  باألدلة  ثبت  قد  بأنه   :

ألن  ؛  إلى التواتر في مثل مسألتنا هذه  وال يحتاج ,  أو تراخ  , الطلب من غير تعرض لوقت من فور

  (3).مدلوالت األلفاظ يالظن كاف ف

محقق,   -2 الفعل  طلب  فيعصى    بأن  للفور,  يكون  أن  الحتمال  فيه؛  مشكوك  التأخير  وجواز 

 بالتأخير, فوجب البدار إليه, ليخرج من العهدة بيقين . 

  (4)، بل التأخير جائز باألدلة المذكورة سابقا.بأنا ال نسلم أنه مشكوك فيه أعترض على هذا:

 

 المطلب الرابع

 الترجيح وثمرة الخالف في المسألة 

 

 . 1/289ينظر: العدة:   (1)

 نهاية الوصول في دراية االصول ،صــفي الــدين محمــد بــن عبــد الــرحيم االرمــوي الهنــدي ،تحقيــق :  :( ينظر(2

ــة ،  ــة بمكــة المكرم ــة التجاري ــن ســالم الســويح ،المكتب ــدكتور: ســعد ب ــن ســليمان اليوســف وال ــدكتور صــالح ب ال

 . 2/59. اإلبهاج:  3/965:  م(1996ه ـ 1416،)1ط

 .  2/399. البحر المحيط :3/968( ينظر : نهاية الوصول: (3

لي عبدالملك بـن عبدهللا بن يوســف الجــويني، البرهان في اصول الفقه، االمام امام الحرمين ابي المعا( ينظر :  (4

بيـروت -هـ(، علق عليه صالح بن محمد بن عويضة، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلميـة748)ت  

شرح البدخشي مناهج العقول ومعه شرح األسنوي نهاية الســول  . 1/176: م(1997-هـ1418، )1لبنان، ط

هـــ (، كالمهــا شــرح منهــاج الوصــول فــي علــم 772نوي  المتــوفى ســنة)ت   لإلمام جمال الدين عبد الرحيم األســ 

هـــ( ، مطبعــة محمــد علــي صــبيح وأوالده بــاألزهر 685األصول ، تأليف : القاضي البيضاوي المتوفى سنة)ت   

 .    3/969. نهاية الوصول : 2/48:  بمصر ،) د . ن( ، )د. ط(. 
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 اوال: الترجيح 

  , ومناقشتها  الذي يبدو واضحا هو مذهب اكثر المحققين من االصوليين  ,بعد عرضنا  لألدلة   

ألن صيغة األمر أنما هي لمجرد   ؛ويجوز فيه التراخي  ,وهو ان االمر المطلق ال يقتضي الفور

وهللا تعالى    ,كون عن طريق القرائن الدالة عليهنما يإي  او التراخ   ,وأن تقييد االمر بالفور  ,الطلب 

 اعلم . 

 ثانيا: ثمرة الخالف 

ينتج عن هذا الخالف خالف في مسائل فقهية كثيرة، ومنها في جواز تأخير اخراج الزكاة    

الحول، ومن قال: ال  التأخير عن رأس  قال يحرم  الفور  إن األمر على  قال:  الى مستحقيها، من 

لم   الفور  بعد حينيفيد  إذا فعل ولو  المؤخر  الكفارات   ,يؤثم  المؤقتة    ,ومنها اخراج  والنذور غير 

الفائت   ,والحج مع االستطاعة  ،وقت ب ذلك قضاء  المسائل   ,ومن  النفقات والخالف في هذه  واداء 

 (1)مذكور في كتب الفقه ال نطيل بذكره هنا، وله أدلة خاصة فيها تصريح بالمبادرة إليه.

 

 

 

 

 

 

 تـمـةالخا

هـذا  إتـمـام  مـن  لـي  يسـره  مـا  عـلى  فـيه  مـبـاركـا  طيبـا  حمـدا  العـالـمـيـن  رب  هلل  الحمـد 

                  :قـال تـعـالىالـبـحـث . فـله الحمـد بـاألولى واألخـرى  

                 (2) 

 امـا بـعــد  

 

 -يََسُع الفَِقيِه َجهلَهُ، عياض بن نامي بن عوض السلمي، دار التدمرية، الرياض ( ينظر: أُصوُل اِلفقِه الذي ال (1

 1/230م( : 2005 -هـ  1426، ) 1المملكة العربية السعودية ،ط

 70: اآليـة  ( سـورة الـقـصص(2
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بـعـ  عـلي  بـه  وجل  عـز  امـتن هللا  مـا  أن طفت فـهـذا  الـكـت  ,د  بـيـن صـفحات  ب  وتـجـولـت 

المسألةـختـلفالـم هذه  في  للبحث  وس  ,ة  ما  جهديوهذا  الـوقت وسـم  ,عه  بـه  إلـيه  وت   ,ح  ـوصل 

 ,ـرضىتى يح  والشكر   ,وله الحمد  ,فـمـن هللا وحـده  ,فـمـا كـان فـيِه صـواب   ,الـفـهـم الـمـتـواضع

نـقـص   ,ومـا كـان فـيِه مـن خطأ  ,وبـعـد الـرضى وأسـتــغـفـر هللا    ,ومـن الـشـيطان  ,فـمـنـي  ,أو 

 ـنـه.م

 ويـمـكن أن أجـمـل اهـم الـفوائد والـنـتـائج الـتـي تـوصلـت إلـيهـا فـي األمـور الـتـالـيـة: 

 وعدمه على قسمين:  ,تقييد بالزمنأن األوامر الشرعية باعتبار ال .1

أ • كتابه،  في  وجل  عز  هللا  بينه  بزمن  مؤقتة  الرسول  أوامر  بينه  وهذه   و  سنته،  في 

بين هللا كما  بها  اإلتيان  يجب  الصلوات   ,األوامر  كأوقات  إلى غير    ,ورسوله،  وصيام رمضان، 

 ذلك من الواجبات المؤقتة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم.

مطلقأ • أي:  مؤقتة؛  غير  دون  وامر  الشرع،  في  بها  األمر  جاء  فقد  بالزمن،  التقييد  ة عن 

وقضاء ما    ,النص على أوقاتها التي يجب على المكلف اإلتيان بها فيها، كاألمر بقضاء الصالة 

والبحث في    ,وهي محل الخالف  ,ضان، واألمر بحج بيت هللا الحرامفات المكلف من صيام رم 

 مسألتنا. 

الذي يبدو واضحا هو مذهب اكثر المحققين من   شتهاومناق  ,وأدلتها  ,بعد عرضنا لألقوال  .2

ويجوز فيه التراخي ألن صيغة األمر أنما    ,وهو ان االمر المطلق ال يقتضي الفور  ,االصوليين

 ,كون عن طريق القرائن الدالة عليهاو التراخي أنما ي  ,وأن تقييد االمر بالفور  ,هي لمجرد الطلب 

 .وهللا تعالى اعلم

من أن   .3 العديد  على  الواضح  األثر  له  كان  الفور،  على  األمر  داللة  في  العلماء  اختالف 

 . هاء فيها، حتى داخل المذاهب الفقيالمسائل الفقهية التي اختلف الفقه

ونـشكـره عـلى تـوفـيـقه لـنـا فـي أنـجـاز مـا أنـجـزنـا، أحسـنـا فـهـو  ,أخـيـرا فـإننـا نـحمـد هللا

  لـنـا، وان كنـا قـد أسـانـا وقـصـرنـا فـهـو مـن أنـفـسـنـا ومـن الـشـيطان. مـن تـوفـيـق هللا

والـصالة والـسالم عـلى سيدنـا مـحمـد خـيـر  ,وآخـر دعـوانـا أن الحمد هلل رب العـالـمـيـن

 وصحبـه ومـن تـبـعهـم بـإحسـان إلى يوم الديـن.  ,وعـلى آله ,الـمـرسلـيـن

 

 ثبت المصادر والمراجع 

 القرآن الكريم

الفقه،   .1 أصول  في  الشكور  عبد  البن  الثبوت  مسلم  بشـرح  الرحـمـوت  فـواتح 

)ت   االنصاري  الدين  نظام  بن  مـحـمـد  العلي  عبد  للغزالي،  المستصفى  بهامش 

 .520/ 1()د.ت(  : روت يهـ( ، )دط(، دار صادر )ب1119
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اإلحكام في أصول األحكام ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي   .2

هـ(، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر ،قدم له: 456القرطبي  الظاهري ، )ت   

 األستاذ الدكتور إحسان عباس، دار اآلفاق الجديدة، بيروت ،)د .ط( ، )د. ت(. 

الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن    اإلحكام في أصول األحكام، أبو .3

هـ(، تحقيق : عبد الرزاق عفيفي، الناشر: المكتب  631سالم الثعلبي اآلمدي )ت  

 لبنان، )د .ط(.  -دمشق -اإلسالمي، بيروت 

ارشاد الفحول رشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول، محمد بن علي   .4

اليمني، الشوكاني  هللا  عبد  بن  محمد  أحمد 1250)ت     بن  الشيخ  تحقيق:  هـ(، 

كفر بطنا قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين   -عزو عناية، دمشق  

 م(.   1999 -هـ 1419، )  1صالح فرفور، الناشر: دار الكتاب العربي، ط

االشارة في معرفة االصول  والوجازة في معرفة الدليل، االمام الحافظ ابو الوليد  .5

هـ( تحقيق :محمد علي فركوس،   474الباجي االندلسي ) ت     سليمان بن خلف

 دار البشائر االسالمية. 

)ت    .6 السرخسي  األئمة  أبي سهل شمس  بن  أحمد  بن  ، محمد  السرخسي  اصول 

 بيروت.  –هـ( ،الناشر: دار المعرفة 483

الشاشي  .7 إسحاق  بن  محمد  بن  أحمد  علي  أبو  الدين  نظام   ، الشاشي  اصول 

 بيروت .   –ناشر: دار الكتاب العربي هـ( ال344)المتوفى: 

أُصوُل اِلفقِه الذي ال يََسُع الفَِقيِه َجهلَهُ، عياض بن نامي بن عوض السلمي، دار  .8

 م(  2005  -هـ  1426، )1المملكة العربية السعودية ،ط  -التدمرية، الرياض 

األعـالم، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي، الدمشقي  .9

 م( 2002،ايار،مايو ) 15هـ(، الناشر : دار العلم للماليين ،ط 1396 )ت 

الد  .10 بدر  عبد هللا   أبو   ، الفقه  أصول  في  المحيط  بن    نيالبحر  عبـدهللا  بن  محمد 

 م( .1994ه ـ1414، )1هـ(، دار الكتبي ، ط794بهادر الزركشي، )ت 

بـن عبدهللا    البرهان في اصول الفقه، االمام امام الحرمين ابي المعالي عبدالملك .11

)ت   الجويني،  يوسف  عويضة،  748بن  بن  محمد  بن  صالح  عليه  علق  هـ(، 

العلميـة الكتب  دار  بيضون،  علي  محمد  ط-منشورات  لبنان،  ،  1بيـروت 

 م( 1997-هـ1418)
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)نسبة    تاج التراجم ، أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قُطلُوبغا السودوني .12

)ت     ، الحنفي  الجمالي  الشيخوني(  سودون  أبيه  معتق  ،تحقيق:  879إلى  هـ( 

القلم   دار  ،الناشر:  يوسف  رمضان  خير  ،ط  –محمد  -هـ    1413،)    1دمشق 

 . م(1992

الفيروز   .13 علي  بن  إبراهيم  إسحاق  أبي  الشيرازي،  الفقـه،  أصـول  فـي  التبصرة 

م(،  1980ه/ 1400دمـشق )-كر  أبادي، ، تحقيـق د. محمـد حـسن هيتـو، دار الف

 .  1/52( :1403، )1دمشق ، ط –الناشر: دار الفكر 

)ت    .14 الجرجاني  الشريف  الزين  علي  بن  محمد  بن  علي  هـ(  816التعريفات، 

،تحقيق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر ،الناشر: دار الكتب  

 .  (م 1983-هـ 1403،)  1لبنان ،ط–العلمية بيروت 

التقريب واالرشاد )الصغير( ، للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقالني ، )ت  .15

الرسالة ،   403 أبو رنيد ، مؤسسة  الحميد بن علي  الدكتور عبد   : هـ( ،تحقيق 

 م( .  1998هـ ـ  1418، ) 2بيروت ـ لبنان ، ط

الكلوذاني   .16 الخطاب  أبو  الحسن  بن  احمد  بن  محفوظ    ، الفقه  اصول  في  التمهيد 

ت   الحن  (، ج 510بلي  تحقيق:  (،  2،ج1هـ(،  عمشة  أبو  محمد  مفيد  )الدكتور 

)الدكتور  محمد بن علي بن ابراهيم ( ، مركز البحث العلمي واحياء    4،ج 3ج

  1التراث االسالمي ـ جامعة أم القرى ، دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع ،ط

 م(.1985هـ ـ 1406،)

في   .17 التحرير  كتاب  على  التحرير  اصطالحي تيسير  بين  الجامع  الفقه  أصول 

الحنفية والشافعية لكمال الدين ابن همام اإلسكندري ،محمد أمين المعروف بأمير 

)ت    المكي  البخاري  الخرساني  الحنفي  الحسيني  مصطفى 972بادشاه  هـ(، 

( ـمصر  الحلبي  ـ  1932ه_  1351البابي  العلمية  الكتب  دار   : وصورته  م( 

 م( . 1996هـ_ـ 1417ار الفكر ـبيروت )م( ، ود   1983ه ـ1403بيروت )

الجواهر المضية في طبقات الحنفية، عبد القادر بن محمد بن نصر هللا القرشي،   .18

كراتشي :   –هـ(، مير محمد كتب خانه  775محيي الدين الحنفي،)ت    أبو محمد،

2 /220   . 



 2022(، لسنة 4، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(4), (2022) 

 

 

199 
 

الحسن،  .19 بن  بن رجب  أحمد  بن  الرحمن  عبد  الدين  زين   ، الحنابلة  طبقات  ذيل 

هـ( ، تحقيق : الدكتور عبد 795مي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )ت   الَسال

 1425،)  1الرياض ،ط  –الرحمن بن سليمان العثيمين ،الناشر: مكتبة العبيكان  

 م(  2005 -هـ 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ،   .20

بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم   أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد 

هـ( ،الناشر: مؤسسة  620الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي ، )ت   

 ( . 2002-هـ1423،)   2الريّان ،ط

العكري   .21 محمد   بن  احمد  بن  الحي  عبد  ذهب،  من  أخبار  في  الذهب  شذرات 

ألرناؤوط، خرج  هـ(،تحقيق : محمود ا1089الدمشقي الحنبلي، أبو الفالح )ت  

ط بيروت،  ـ  دمشق   ، كثير  ابن  دار  األرناؤوط،  القادر  عبد  ، 1أحاديثه: 

 م(. 1986هـ ـ 1406)

جمال   .22 لإلمام  السول  نهاية  األسنوي  شرح  ومعه  العقول  مناهج  البدخشي  شرح 

سنة)ت    المتوفى  األسنوي   الرحيم  عبد  منهاج 772الدين  كالمها شرح   ،) هـ 

تألي  ، األصول  علم  في  سنة)ت  الوصول  المتوفى  البيضاوي  القاضي   : ف 

. ن( ، )د.  685 د  باألزهر بمصر ،)  هـ( ، مطبعة محمد علي صبيح وأوالده 

 ط(.  

هـ(، تحقيق : عبد المجيد 476شرح اللمع ، ابو اسحاق ابراهيم  الشيرازي) ت   .23

 م(. 1988 /ه 1408، ) 1التركي دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط

لقاضي أبو يعلى ، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف العدة في اصول الفقه ، ا .24

)ت   الفراء  المباركي، 458ابن  سير  بن  علي  بن  أحمد  الدكتور   : هـ(تحقيق 

بالرياض   الشريعة  كلية  في  المشارك  سعود   -األستاذ  بن  محمد  الملك  جامعة 

 م ( .  1990 -هـ  1410،)  2اإلسالمية ، )د. ن( ،ط

علي   .25 بن  أحمد   ، االصول  في  )ت   الفصول  الحنفي  الجصاص  الرازي  بكر  أبو 

 م( .  1994 -هـ 1414، ) 2هـ(،الناشر: وزارة األوقاف الكويتية ،ط370

قواطع األدلة في األصول ، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن   .26

هـ( ، محمد حسن  489أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي )ت  
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الشاف اسماعيل  حسن  ط محمد   ، لبنان  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  ، 1عي، 

 م(. 1999هـ/1418)

بن محمد، عالء   .27 أحمد  بن  العزيز  ، عبد  البزدوي  األسرار شرح أصول  كشف 

،)ت    الحنفي  البخاري  ط(  730الدين  ،)د.  اإلسالمي  الكتاب  دار  الناشر:  هـ( 

 ،)د.ت(.  

الدين   .28 الفضل، جمال  أبو  على،  بن  مكرم  بن  محمد  العرب،   منظور لسان  ابن 

)ت   اإلفريقى  الرويفعى  من  711األنصاري  وجماعة  لليازجي  هـ(،الحواشي: 

 هـ( . 1414،) 3بيروت، ط –اللغويين، دار صادر 

الرازي   .29 التيمي  الحسين  بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد  عبد هللا  ،أبو  المحصول 

خط الرازي  الدين  بفخر  )ت     يب الملقب  طه  606الري  الدكتور  تحقيق:  هـ(، 

 م(. 1997 -هـ  1418، )3جابر فياض العلواني ،الناشر: مؤسسة الرسالة ، ط 

مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي   .30

)ت   العصرية  666الرازي  ،المكتبة  محمد  الشيخ  يوسف  تحقيق:  الدار   -هـ(، 

 م(.  1999هـ ـ 1420،) 5صيدا،ط –روت النموذجية، بي

أحمد  .31 بن  توفيق  الدكتور  تأليف:  واألندلس،  بالمغرب  الظاهرية  المدرسة 

الصديق  بن  إبراهيم  الدكتور  األستاذ  فضيلة  تصدير:  اإلدريسي،  الغلبزوري 

التطواني   خبزة  بو  األمين  بن  محمد  العالمة:  الشيخ  فضيلة  تقديم:  الغماري، 

دكتور: حسن بن عبد الكريم الوراكلي . مكتبة ودار ابن  الحسني وفضيلة الشيخ ال

 م(   2006هـ ـ 1427، )1حزم للنشر والتوزيع، ط

المعتمد في أصول الفقه ، محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَْصري المعتزلي   .32

العلمية  436)ت    الكتب  دار  ،الناشر:  الميس  خليل  ،تحقيق:  بيروت    –هـ( 

 هـ (  1403،) 1،ط

اللغة، أبي الحسين أحمد بن فاِرس بن زَكِريّا ،تحقيق :عبد السَّالم   معجم مقاييس .33

 . م (2002هـ ـ   1423محمد َهاُرون ،الناشر : اتحاد الكتاب العرب ،) 

المعروف   .34 البغدادي  بن عمر  الحسن علي  ابي  القاضي  الفقه،  اصول  في  مقدمة 

)ت   المالكي  القصار  مخدوم    397بأن  مصطفى  الدكتور   : تحقيق   ،) ،دار  هـ 

 م( 1999هـ ـ 1420،)1المعلمة للنشر والتوزيع ،ط 
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نهاية الوصول في دراية االصول ،صفي الدين محمد بن عبد الرحيم االرموي   .35

سالم   بن  : سعد  والدكتور  اليوسف  سليمان  بن  الدكتور صالح   : ،تحقيق  الهندي 

 م( 1996ه ـ 1416،)1السويح ،المكتبة التجارية بمكة المكرمة ، ط

ول الفقه ،ابي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الواضح في أص .36

،)ت   ،مؤسسة  513الحنبلي  التركي  محسن  بن  هللا  عبد  الدكتور  ،تحقيق  هـ( 

 م( .1999هـ ـ1420، )1الرسالة ،ط

 

 

 

 


