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داللة األمر السظمق عمى الفؾر وأثره فى الفروع اختالف األصؾلييؽ فى 
 الفقيية

 .صفاء قرنى دمحم محسؾد
ٍه،لقارمماصجشمم وصه،كمم ىق  ص   لمماص قدممأصولمملىصه، كممو صلدرمماصه،إلرهممم وصهعمممة راص

 هألزىق ص سيلرياص رقصه،لقارا.
ٍني:  safaa.korany@azhar.edu.eg ه،بقيإلصهع،كتق

 السمخص: 
ٍه مقصه،ذمقتراصحتمألص صي م دص ٍحمإلثا صا ،كت اماص مألصهأل هىتأصعدس ءصهألللىصقإليس ص
رألوصالمماصلتممرصهأللمملىصج مم  صهأل ممقص ممإلب  يخدمملص ف،مموصولممل،ألص شيمم ص صجمم صلض
ٍايسممم ص ابممم صو امممقصهألح ممم ي ص ٍه،شيمممألنصألًصجيسممم صيلمممقنصه،حمممةىص ممم صه،حمممقهي ص

ٍه ممقصه ،ذممقتراصٍعدييسمم ص ممإلهرص كمم ،رمصهعمممةي.صثيممإلنصه، حمماصو،ممألص لق مماصهأل
ٍ طبيمةصه،ك عمإل ص ه،سطدكاصىم ص كتزمألصه  تام ىصعدمألصه، ملرصوٍصيلملزصه،تمتطيق ص

ٍه  مماصه، حمماصه،سممشي صص- لضمملاصه، حمماصص-هأللممل،راص عدممألصه، ممقٍاصه، كيرمماص ص
ٍ مم صوىمممأصه،شتمم   صه،تمممألص للمم صو،ييممم صه، حمماصه  ممم هص ٍه ممممتش  مي.ص ه مممتكقه يص

صج ص صوذألهصقضيب مممإلألوا ممم ا لأل األصه ا أَل مممر مممر ك صصلرمممر يصه،لدسممم ءصعدمممألصوًصل  صمممملهءصو ممم ًص ضزأل ممم و قا لأل
ٍهأل ممقصي يممإلص صا مو  ص م صقضيب ممإلألوا ص أل ممر  دأل صا حأل ممل صلرمة صه،كيممقصلأل نألم ا م  ر زم ًص صويص ضلأل
صاسم صي يمإلصه،تقهطمألص ص ٍي يمإلصه،تقهطمألصوذهصهقتمًق صاس صي يإلصه، لرياص ص ه، لرصوذهصهقتًق

ٍه،سد رعاصو،مألص لم صه ٍه،س  در ص ،سمت لرصاموصٍىذهص ح صه   هصجي صه،لدس ءصويز  ص
ٍ مرص ص  شإلٍ صو،يي صا    هصه،لدس ءص ص لدألصه،س دوصوًصيدم راصو،مألص لم ص م صو
ٍه ممقصه،سطدكمماصعمم ص  لمم ،ألصعدرمموصحتممألص بممقوصذ تممو.صهطممتةنصه،لدسمم ءص ممألصح ممأصهأل

ٍ،أص ل إلصققيشاص مإلىصعدمألصه،سمقهدص شيم صىم ص كتزمألصه، ملرصوٍص صص ه،تكييإلصجز  ص ص
ٍ صعدألصعدألصورالاص ذهىرص صه،قه حص شي صوًصهأل  قصه،سطدةص صثإلىصعدألص لرص

ٍ ردمميقص ٍىممذهصه،سممذىرص رمموص لممملاص صمدممرصه، لمم صص ممق د   ممقهخص صجمم صثممإلىصعدممألص ضلأل
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عدممألصه،س د ممي ص صو مم صه،سممذىرصه،ك  مم صجل ممل صه، مملرص ورمموص زممييةص،سمم صٍمممملوص
ه،ذممم راص.وًصه،كممملىصاممم ،تقهطألصىممملصاليشممموصه،كممملىصامممتًصهأل مممقصه،سطدمممةصثمممإلىصعدمممألص

ٍذ،م صألًصصلس صلقحص- لقدصمدرصه، ل ص ٍهحمإلص م صهأللمل،يي ص ص جمذ، صييمقص
ٍقمم ص ٍهصجممذ، ص مملهزص ممتطيقصه، لمم صه،سممت لرصامموصعمم صوٍىص ه،كمم  دي صامم ،تقهطألصورهد
ٍ ل صه،تتطيق.صصمبرصه،خةنص ألصىمذهصه،سدمت،اص:صوًص ٍ،رسص لش هص هع   ًص ص
ٍ م ر ص دمتلسداص مألصه،تقهطمألص ٍردوص  ر ص دمتلسداص مألصه، ملرص ص ٍه قصه،ذقتراص هأل

ٍونوص،أصير حصع صهأل ساصهألرالاصنصص ألصد ،اصهأل قصعدألصه، لرصوٍصييمقهص ص.
ٍقمملاص ٍعيأصه، كيرمما.صٍ ممأص مم ص ممق ٍ مم صندممرصو،ممييأص مم صوقمملهىص ممألصىممذهصه،سدممت،اص ضي 
ٍوًص ٍهطمممتةنص مممألصىمممذهصه،سدمممت،اص مممألصندممم اصهألقممملهىصو،مممألصولمممح جي  ص هضممطقه ص
ه،خممةنص ممألصىممذهصه،سدممت،اصطممةنص لشمملهصحيمماص ممتهقصامموصهطممتةنصه، كيمم ءص ممألص

صقص  صه، قٍاصه، كيرا.ص اي
ص.ه،إل ،ا صهأل ق صه،سطدة صه، لر صه،تقهطأل:الكمسات السفتاحية
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Abstract: 

Ancient and contemporary scholars of jurisprudence have 

been interested in legal orders. Legal orders exist in every 

jurisprudent books. Some jurisprudent books started with 

chapters concerned with commandment and prohibition 

through which lawful and unlawful issues are recognized, 

and many rulings are proven. The present study aims at 

determining whether general legal orders should be 

fulfilled immediately or could be postponed. It also aims 

at appling the jurisprudent rule – the topic of the study- on 

the jurisprudential branches. The study adopts an 

inductive deductive approach. It arrives at a number of 

conclusions as follows. Scholars have agreed that when 

the imperative form “Eif’al” [do] is constrained by a 

certain time (either very specific as in the fasting of 

Ramadan or ample of time as in the prayer of Al-Zuhr), 

the ruling is executed in accordance with the time 

specified; rulings based on the imperative form should be 

executed at once when indicators of immediacy are 

provided; rulings based on the imperative form could be 

postponed when procrastination is indicated. Scholars 
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have agreed on this point. They also have agreed that 

carrying out orders quickly is desirable. As a result, 

legally competent Muslims should speed up and do what 

Allah Almighty has ordered so as to free oneself from 

guilt. Scholars of the four major schools of thought have 

disagreed about the legal ruling of general orders that are 

not constrained by a specific time and no indicators of 

immediacy or procrastination are provided. The most 

plausible opinion states that general orders indicate 

neither immediacy nor procrastination; rather, they 

indicate the mere execution of the order. This opinion 

makes things easy for legally competent Muslims. As for 

the school of thought that necessitates carrying out orders 

immediately make things difficult unnecessarily. The 

reason behind disagreement over this issue is that legal 

orders are stated sometimes with indicators of immediacy, 

and other times with indicators of procrastination. There is 

no evidence supporting that the four Imams of the four 

major schools of thought have agreed that the imperative 

form should be executed at once or not; attribution of such 

view to the four Imams is understood from their 

jurisprudential branches. There is a turmoil and 

disagreement concerning this issue of attributing views. 

Disagreement over this issue is a moral one as 

jurisprudents in turn have disagreed over many of the 

jurisprudential branches. 

keywords: Reference, general order, immediacy, 

procrastination.   
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 السقدمة

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

والرالة والدالم عمى السبعؾث رحسة لمعاالسيؽ ،  الحسد  رب العالسيؽ
 .سيدنا دمحم وعمى آلو وصحبو ومؽ تبعيؼ بإحدان إلى يؾم الديؽ 

 : أما بعد 

األصاااؾل قاااددسا وحاااديبا بالكتاباااة فاااى األوامااار  اىاااتؼ عمسااااءفقاااد        
ت بعاض  تا   ،الذرعية حتاى ال داااد دخماؾ م لاو أصاؾلى مشياا  ر  ادَر با  صد

وبيساا ،  ألن بيساا دعارف الحاالل ماؽ الحاراممار والشياى   األصؾل ببااب األ
 .  وعمييسا مدار تكاليف اإلسالم ، تببت أكبر األحاام

ْخَدي  دقؾل اإلمام   ر  الدَّ
ق  م ا يدْبت  :  (1)  أ بو فى البيان األمر والشريايأ ح    د 

بسعرفتَيسا ياتؼ معرفاة األحااام ، ويتسياح الحاالل  ألنر مدعغؼ االبتالء بيسا ، و 
  .(2) والحرام

 ، مدااةلة ميسااة مااؽ مدااا   األماار وقااد وفقشااى ا تعااالى الختيااار      
 ى  يدل عمى الفؾر أو ال ؟  األمر السظمق: وىى مدةلة 

      

                                                           

صه،سدكممرصاذممسسصهأل سممماص صصصىمملص:ص(1) مميب قطد  سممإلصجمم صوجمميصممممي صوألجضمملصا ممقصه،د  ممإلصجمم صوألحا س   ضحأل
ه،لة اصه،حلا صه،ستكدأ صه، قرو صهأللل،ي صه،سشم رق ص ص م ص ف،   موص:صصه،س دملفص ص مألص

صٌ(صصص494ه، كوص "صوللىصه،دقطدألص"ص ألصوللىصه، كوصصص ل يصمشاص)
ص(ص.ص234 ص  جصه،تقه أصصصص28/ص2 يصم ك وصه،حشوراصص)صثقه اص:صه،للهىقصه،سزراص
ص.ص1/11وللىصه،دقطدألصص(2)
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  .(1)  القاضى الباقالنى ، ؾلييؽاوقد عبَّر بعض األص 
 :سداةلة بااااااىاهه ال عاؽ ، وغيرىؼ (3)، وابؽ الدسعانى (2)وابؽ ححم     

 ، وىها التعبير لؼ يرتزاو (4)(  األمر ى  ىؾ عمى الفؾر أو عمى التراخي )

                                                           

نصا ، م قةنيص صولمل،يص متكدأ صص(1) ىملص:صصوجملصا مقصنصجم صه،طيمرصجم صنصه،ك ممأصه،سلمٍق
ٍهعر مم دص  مم ،كيصه،سممذىرص ص مم ص رممش   وص:صص"وعلمم زصه،كممق"ً" ص"هعنرمم ن"ص ص صه،تكقيممرص

صٌ(.صص443 ألصوللىصه، كوص صص ل يصمشاص)ص
ص(.7/69 ص ق يرصه،سإلهروصص2/59 صىإلياصه،ل ر ي صصص2/228)صثقه ا:صصه،إلث  جصه،سذىرص

ىلص:صصعديصج صوحسإلصج صمليإلصج صحزيص صع ،أصهألنإل،سص يصعرمقهص ص م ص ف،   موص:ص"صص(2)
ه،سحدممأل"صص مميصه، كمموص صصهعح مم يص ممألصولمملىصهألح مم يص"ص ممألصولمملىصه، كمموص صص ممل ألصمممشاص

صٌص(456)
ٍ رممم وصهألترممم ًصص373/ص13ه،شممم ةءص)ثقه ممماص:صصمممميقصوعمممةيص  ص مممذرهوصه،مممذىرصص325/ص3 ص

ص(.3/29
ٍز  ص مممر صه،ذممم   را ص ممم صص(3) ىممملص:صص شرممملرصجممم صنصجممم صعبمممإلصه،ل ممم ر صه،دمممسل نيصه،سمممق

 ف،   ممموص:ص"ه،كلهمممما"ص ممميصولممملىصه، كمممو ص"ه نترممم رصاممم ألهق"ص ممميصه،مممقدصعدمممألصه،سخممم ، ي  ص
صمصٌص(ص489ٍلت  ص"ه،سشي جصألى صه،دشا" ص ل يصمشاص)ص

ص(ص.3/249ٍ ر وصهألتر ًصص155/ص14)صثقه اص:صصميقصوعةيصه،ش ةءص
ٍهعر مم دص)ه،رممَيق(ص،د مم قةنألصص(4)  صهعح مم يص مميصولمملىصهألح مم يص جمم صص2/248ه،تكقيممرص

صص45 صص75/صص1 صصقلهممماصهألد،مماص جمم صصه،دممسل نألصص45/ص3حممزيص مملى  ممحص مميصولض  صه،لألهض 
ص.ص3/16ه،  كوص ج صعكي ص
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  (2)الحارميؽ  وإماام،  (1)الذايراز   اإلماامماشيؼ  عادد ماؽ عمسااء األصاؾل 
 ،  -رحسيسا ا  -

وربسا غمط بعض أصحابشا في العبارة عؽ ىهه  " : فقال اإلمام الذيرازي 
   وىهه العبارة ليدت صحيحة : األمر دقتزي الفؾر والتراخي السدةلة فقال

ى  دقتزاي  :  ، وإنسا دقؾلؾن  : إن األمر دقتزي التراخي ألن أحًدا لؼ دق 
  .  (3) ؟"   ال والفؾر أ
ومسا يتعيؽ التشبياو لاو أمار يتعماق  : "إمام الحرميؽ فى البرىان وقال   

ؾر أم عماى ااايغة عماى الفاااة باةن الراااافإن السدةلة مترجس،  بتيهي  العبارة
 ع اافيها المف ؾراااا: إنيا عمى الف الاافةما مؽ ق ،  ياااراخاالت

فااإن    فمفغااو ماادخؾل عمااى التراخااي إنيااا: قااال ومااؽ،  وااااةس بااااابال 
حتااى لااؾ فاارض االمتبااال  ، : أن الراايغة السظمقااة تقتزااي التراخاي مقتزااه

 .(4) ، وليس ىها معتقد أحد   عمى البدار لؼ ددعتدر بو
                                                           

ٍز"اممم د ص ص ممم  ليصىممملص:صوجمممقه رأصجمممص(1)  صعدممميصجممم صثلممممو ص سممم ىصه،مممإلث صه،ذممميقهز صه، يق
قأل ص"صه،دساصص" قحصه،دسا" صص"ه،سدخصص"ص ميصولملىصه، كموص ه،سذىرص ص  ص ف،   وص:ص"ه،ت  ار 

ٍييقصذ، . ص صٍص"ه،سيذ "ص ألصه، كوص"صص صٍ"ه،سللناص يصه،لإلى" ص
ص.8/ص1 صىإلياصه،ل ر ي صصص9/ص14ثقه اص:صصميقصوعةيصه،ش ةءصصٌ(صص)ص476 ل يصمشاص)ص
ىمملص:صعبممإلصه،سدمم صجمم صعبممإلص صجمم صثلممموصوجمملصه،سلمم ،يصه،لممليشيص صه،ذمم  ليص صه،ذممييقصص(2)

اإ مم يصه،حممق ي ص ص مم ص ف،   مموص:ص"هعر مم دص مميصعدممأصه،كممةي"ص ص"ه،بقىمم ًص مميصهأللمملى"صص ص
صٌص(.ص478ٍ"ه،قم ،اصه،شك  راص ص ل ألصمشاص)

ص(ص5/338 ص ذرهوصه،ذىرصصص14/17ثقه اص:صميقصوعةيصه،ش ةءص)صص
ص.ص235/ص1 قحصه،دساص،دذيقهزهصص(3)
ص.233/ص1ه،بقى ًصع  يصه،حق ي صص(4)
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ااؾَليَريؽ  يتدااامحؾن َفااي  قاايؽ مااؽ اأْلدصد قَر وقااال فااى التمخاايص : وناار  اْلسدح 
اْؾرعبار ة ال  نرتزييا و َىي أ ن نفااة  اؾل اْلف  ي قد اأْل مار :  دعبارون ع اؽ أصاميؼ َ 

اَضاااي ااا ددظمقاااود الق  َبياااًرا م  شاااود  - (1) د ْقت َزااي التَّر اَخاااي و    َضااي ا ع  َفاااي  -ر 
اَ ا ،  مرشفاتو اا أ ن ع ااىر ق اؾل اْلق  وجاو الادخ  َفيي   : اأْل مار عماى التَّر اَخاي و 

اء اأْل مر ت ْةَخيرا  ، و ى ه ا م ا لؼ درر َإل ْيَو صاا ر ، َفي ااَلْمَتب ال يدشبئ ع ؽ اْقَتز 
اؾل ؽ َفي اْلعباار ة أ ن نقد : اأْل مار د ْقت َزاي ااَلْمَتب اال ماؽ غيار تخراص  و اأْل ْحد 

ْقت  .(2)"  َبؾ 

اخاااتالف  ): أن دااااؾن عشاااؾان البحااا   اختااارتوماااؽ ىشاااا فقاااد 
عماى الفاؾر وأثاره فاى الفاروع الفقيياة ( السظماق  األمار األصؾلييؽ فى داللة

حرصااا عمااى سااالمة العبااارة مااؽ الشقااد ، وأدزااا لياااؾن  ااامال لكاا  وذلااػ 
 األقؾال فى السدةلة .

ىشاااأ أواماار  اارعية  ااان سااب  اختيااار  ليااها السؾضااؾع : أنَّ و 
مظمقاة عاؽ التقيياد بالؾقات ، ولاؼ تؾجااد قريشاة تحادد الساراد مشياا ماؽ حياا  

والشاهور ، الفؾا ت ، والحا  ، والكفاارات  بقزاء  األمر، عدميا  الفؾرية أو
لدؾن   مااؽ السامفاايؽ  بياارامسااا جعاا  ، ونحؾىااا  غياار الس قتااة اااء  ىااهه عااؽ  ي ت د 

أو ، أول أوقاات اإلمااان  َيجا  االمتباال واجبة عمى الفاؾرى  ىى األوامر 
 ؟   أن السامو فى فدحة مؽ أمره

                                                           

صه،سكرلدصا ،ك ضألصص:صه،ك ضألصوجلصا قصه،  قةنألص.ص(1)
ص.ص323/ص1ه،تدخرصصع  يصه،حق ي صص(2)
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امتبال ىهه مؽ ناحية أخر  نجد أن ىشاأ مؽ عاجمتو السشية قب  و  
دم الخروج مؽ عيدة التكميف أو عمى ذلػ اإلثؼ وعفي  يترت  األوامر ، 

 اول ىهه السدةلة بذىء مؽ التفري  .فكان البد مؽ تش ؟ ال

تةتى أىسية ىها السؾضؾع مؽ أنو يبح  في أىسية السؾضؾع : 
السةمؾر  بالؾقت اله  دج  َيو امتبالاألوامر الذرعية مؽ حي  تعمقيا 

 ، وىؾ مؾضؾع لو أىسيتو البالغة .  بو

 (2)والتفتازانى (1)وقد أوضح ىهه األىسية  ٌ  مؽ : صدر الذريعة 
 .السةمؾر بو إلى مظمق  وم قت ؼ   تقدييعق

ىها الفر  ىؾ أص  الذرا ع قد تةسس عميو " :  صدر الذريعة قالف
مباني األصؾل والفروع ، فإن طالعت ىها السؾضع في  ت  األصؾل عمست 

 . (3)سعيي في تشكيح ىهه السباح  وتحكيقيا." 

                                                           

 ر صه،حش مميص صلممإلرصه،ذممقيلاصىمملص:صعبيممإلص صجمم ص دممللدصجمم ص حسمملدصه،سحبمملايصه، خممص(1)
هأللَقصهج صلإلرصه،ذقيلاصهأل بقصصصص قروص صولل،يص ص إل،يص ص  ص ف،   وص:صه،تشقمرحص

ص-ٍ مقحوصه،تلضممرحص مميصولمملىصه، كمموص صٍ ممقحصه،لق يمماص مميصه، كمموصه،حش مميصصصصصصصصصص ممل ي
ص(ص.ص149ىم(.ص)صثقه اص:صه، له إلصه،بيراصصص747 يصاخ رهصمشاص)صص-رحسوص 

ه،إلث ص دللدصج صعسقصج صعبمإلص صه،ت تم زهنيصه،ذم  ليصهأللمل،يص صه،سمتكدأصصىل:صصملإلص(2)
 صه، ةيممألص ص،مموص ف، مم وصلايممق ص مميصعدممليص ممتألص ص شيمم ص مميصولمملىصه، كمموص:صصه،تدممليحص مميص
ٍح  راصعدألص قحصه،لزإلص،سخترقصهجم صه،ح  مرص ص مل يصممشاص  ذوصحك  ةصه،تشقرحص ص

 صه،بممممإلرصه،طمممم ،اص،دذمممملل نألصصص547/ص8ىمممممص(ص.ص)ص ممممذرهوصه،ممممذىرص جمممم صه،لسمممم دص791)ص
ص،ح  ألصطدر اصصص2/343 ٍه، شًل صع صوم  يصه،كترص ص(ص.ص1/498 صصلذوصه،كشًل

ص،رإلرصه،ذقيلاصص(3) صه،ت شاق رح  صيأللأله  ا  رحص  يصحأل ب  ض  ص.ص544 صص543/ص1ه،ت لا
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وىها الفر  أص  لألحاام الذرعية يبتشي عميو "  وقال التفتازانى:    
ال تسالو عمى مباح  الس قت أدلة عامة القؾاعد الكمية والجح ية في الفقو 

، وذلػ معغؼ أحاام  ، وما يتعمق با  مؽ األقدام واألحاام وغير الس قت
 .(1) اإلسالم

تذتد حاجة ، عدة مدا   فقيية ميسة  بويرتبط كسا أنَّ ىها السؾضؾع 
  .الذرعي اإلى معرفة حاسي السامَّفيؽ

استشباطى ، كان مشيجى فى ىها البح  استقرا ى  مشي  البح  : 
 : وقد سرت َيو عمى الخظؾات التالية

وذ رت وجو  آنية إلى سؾرىا مع ذ ررقؼ اآلدةعحوت اآلدات القر  -1
 الداللة مؽ اآلدة حدبسا دقتزى السقام 

، فإن  ان الحدي  في  خرجت األحادي  الؾاردة في البح  -2
، وإن  ان في ولؼ أ ر إلى الدرجة  الرحيحيؽ أو أحدىسا اكتفيت بهلػ

لزعو حد   الم أى  العمؼ بيشت درجتو مؽ حي  الرحة واغيرىسا 
  كسا قست به ر وجو الداللة مؽ األحادي  حدبسا دقتزى السقام .  بالحدي 

 .   ترجسة مؾجحة لألعالمترجست  -3

، واإلحالة عمييا أثبت السعشى المغؾ  مؽ السعاجؼ المغؾية السعتسدة  -4
 والرفحة . -إن وجد –به ر مادة الكمسة ورقؼ الجحء 

ذ اارت أقااؾال األصااؾلييؽ السختمفااة فااي السدااةلة ، وعااحوت  اا  قااؾل  -5
، ثاؼ وازنات بايؽ  إلى قا مو واعتسدت فى ذلػ عمى أمرات السرادر لكا  قاؾل

                                                           

ص.ص1/544 قحصه،تدليحصعدألصه،تلضرحص،دت ت زهنألصص(1)
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وأتبعت    دلي  بالسشاقذة الؾاردة عمياو أدلة    فريق ،  تمػ األقؾال بعرض
حدابسا مبيشاة أساباب التارجيح  إن وجدت مشاقذة ، ثؼ ذ رت الرأ  الاراجح 

 تيدر لى .

،   ر اساؼ الكتاابوالسراجاع قسات باه عشد اإلحالة إلى السراادر -6
 وأرجةت ذ ار،  والرفحة  -إن وجد -ورقؼ الجحء  ، و ها اسؼ الس لو
 فيرس السرادر . إلىلسرادر البح  ومراجعو  البيانات الكاممة

داللاة األمار السظماق عماى  اختالف األصؾلييؽ فى وضحت أثر -7
فاى ىاها ، وقاد تشاولات الفاروع الفقيياة اختالف الفقيااء فاي الفؾر في 

ياا ويحتااج الشااس إلاى معرفاة البح  أىؼ ىهه الفاروع التاى دابار وقؾع
 . حاسيا

السختمفااة فااى ذ اارت أقااؾال الفقياااء  الفقييااةعشااد تشاااولى لمسدااا    - 8
السدةلة ، وعحوت    قؾل إلى قا مو معتسدة عمى أمات السرادر لكا  قاؾل 

ذة الؾاردة عميو إن وجدت ، ثؼ ذ رت أدلة األقؾال ، وأتبعت    دلي  بالسشاق
  حدبسا تيدر لى . ثؼ ذ رت الرأ  الراجح ،مشاقذة 
ذ اارت خاتسااة لمبحاا  وضااحت مااؽ خالليااا أىااؼ الشتااا   التااى  -9

 تؾصمت إلييا . 
، فيارس والسراجاع  ألحقت بشياداة البحا  : فيارس السراادر -11

 السؾضؾعات . 

  



 

 اختالف األصىليني فى داللة األمر املطلق على الفىر وأثره فى الفروع الفقوية

118 

 خظة البح  :  
مباحااا  وأربعاااة قداااست البحااا  فاااى ىاااهه السداااةلة : إلاااى مقدماااة  

 :  وخاتسة
اختياار  لاو ، أما السقدمة : فتشاولت فييا أىسياة السؾضاؾع وساب  

 التى سرت عمييا. والسشي  الستبع فى الكتابة والخظة

التعريااف بالسرااظمحات الااؾاردة بعشااؾان البحاا    : السبحاا  األول
يو  مظال  : أربعة  َو

 تعريف الداللة لغة واصظالحا.  :   السظم  األول
 .تعريف األمر لغة واصظالحا  :   السظم  البانى

تعرياف السظماق لغاة واصاظالحا ، وبياان الساراد    السظم  البالا  :
 باألمر السظمق .
 . تعريف الفؾر لغة واصظالحا:      السظم  الرابع

مهاى  األصؾلييؽ فى داللة األمر السظمق عمى   :السبح  البانى 
يو مظمبان                              :الفؾر َو

  المطلب األول   :   تحرير محل النزاع .
 البانى  :  مهاى  األصؾلييؽ فى السدةلة . السظم 

يو خسدة أد : السبح  البال     مظال  : لة السهاى  ومشاقذتيا َو
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لسجااارد الظمااا   السظماااق أدلاااة القاااا ميؽ باااةن األمااار  :   السظمااا  األول
 ومشاقذتيا.

الفااااؾر  دفيااااد السظمااااق أدلااااة القااااا ميؽ بااااةن األماااار :   السظماااا  البااااانى
 ومشاقذتيا.

و العاحم دفياد الفاؾر أباةن األمار السظماق أدلاة القاا ميؽ  : البال السظم  
 .مشاقذتيال و عمى الفع  في ثاني الحا

 أدلة القا ميؽ بالؾقف ومشاقذتيا .  :   السظم  الرابع

 فى السدةلة .  الراجح مؽ أقؾال العمساء السظم  الخامس :

الفؾر فاى فى داللة األمر السظمق عمى : أثر االختالف السبح  الرابع 
 :مظال  ثسانيةروع الفقيية وَيو الف

ىا  دجا  عماى الفاؾر ات روضاقزااء الرامؾات السف السظم  األول  :  
 أو ال  ؟ 

 أداء الح اة مع القدرة ى  دج  عمى الفؾر أو ال  ؟   :  السظم  البانى 

 عمى الفؾر أو ال  ؟  دج قزاء صؾم رمزان ى     :  السظم  البال 

  عمى الفؾر أو ال  ؟ الح  ى  دج أداء فريزة   : رابعالسظم  ال

:  الكفااارات والشااهور غياار الس قتااة بؾقاات ، ىاا  ىااى خااامس السظماا  ال
 واجبة عمى الفؾر أو ال  ؟

 ؟ ال عمى الفؾر أو  ى  دج  أداء ديؾن اآلدمييؽ:    دسالسظم  الدا
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باااةن قااااال : حوجتااااو فاااي الظاااال  لالاااحوج  تخييااار  : داااابعالسظمااا  ال
 قاصدًا ، أو اختاري نفدػ اختاريشي

   ؟الظاال  ، في  ليا الخيار عمى الفؾر أو ال  بهلػ

ظ َة ى  :   بامؽالسظم  ال  ؟ال عمى الفؾر أو  دج تعريف الم ق 
                                                 ىؼ الشتا   التى تؾصمت إلييا فى بحبى .أوسةذ ر فييا  :  اااااسةالخاتااا

 .فيرس السرادر والسراجع 

 السؾضؾعات .فيرس 

 االحلا  ، ويرارف عشاماؽ  دحفغشاأن وأخيرا فإنى أسةل ا العمى القدير 
 ، الدااداد ، وأن يتقباا  ىااها العساا  خالرااا لؾجيااو الكااريؼ  االحياا، ، ويميسشاا

                                                                                     .وصمى ا وسمؼ عمى نبيشا دمحم وعمى آلو وصحبو وسمؼ
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 السبح  األول
 التعريف بالسرظمحات الؾاردة بعشؾان البح  

  السظم  األول
  تعريف الداللة لغة واصظالحا

   -:أوال : تعريف الداللة لغة 

اللااة بفااتح الاادال و داارىا مراادر مااؽ الفعاا   لَّ ، أي أر اادالدَّ  : دقااال ،  د 
لرو عمى الظريق ي   اللًة ودلؾلةً د  لرو َداللًة ود  ه دد د   . (1) والفتح أعمى : أْي أ ْر  

اا  ف ْتَحي  اَل و  ْداَر الادَّ ل ةد َبا  ال  اا د ْقت َزايَو المَّْفاعد َعْشاد   : وفى السرباح : الدَّ م 
َقوَ   . (2) إْطال 

بداللة األمر : أ  ما دقتزايو لفاع وىها السعشى ىؾ السراد ىشا ، فالسراد 
 األمر عشد إطالقو .

  

                                                           

 مممممم جص صصص13/264،دمممممم ًصه،لممممممق ص جمممممم ص شكمممممملر صصص1698/ص4،دلمممممملىق صه،رممممممح حصص(1)
سص،دزايإل ص ص سرلي ص  د :صصد، . صصص498/ص28ه،لٍق

ص.ص ص  د ص:صد، ص1/199،د يل يصصه،سر  حصه،سشيقص(2)
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   -: ثانيا : تعريف الداللة فى اصظالح األصؾلييؽ
اللة  بةنَّيا : ع رَّف ْي د يْمحم مؽ فيسو فيؼ  األصؾليرؾن الدر ْيء َبح  ك ؾن الذَّ
ْيء آخر   (1). 

ْدلدؾل  ال، و البَّاَني ىدؾ  اْلس  فالذيء األول ىدؾ  الدَّ
 (2 ). 

وبعبااارة أخاار  :  ااؾن الذاايء بحالااة يمااحم مااؽ العمااؼ بااو العمااؼ بذاايء 
 . (3)آخر

  

                                                           

ٍ،إلهصصهص(1)  صه،َياصه،ي  اص قحص ساصه،لله ماصص1/244عجي جص يص قحصه،سشي جص،دد  يصٍ
 صه،تحبيممقص مممقحصص1/125 ص مممقحصصه،كللممرصه،سشيممقص جممم صه،شلمم رصص116ألجمميصزرعمماصص

ٍهص ص.ص1/317ه،تحقيقص،دسقده
ٍهصص144ه،تلقي  وص،دلق  نألصصص(2) ص.ص1/317 صه،تحبيقص قحصه،تحقيقص،دسقده
ىص،دقىمملنيصص2/442ح  ممراصه،لطمم رصص(3)  صه،تلقي مم وص،دلق مم نألصصص1/294 ص ح مماصه،سدممٍف

ص.144ص
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 البانىالسظم  
 تعريف األمر لغة واصظالحا

  -أوال : تعريف األمر لغة :

 .       (1) ، واألمر نكيض الشيى مؽ ) أ  م  ر  ( األمر فى المغة :

 ومشااااو ، وجسعااااو أمااااؾر  ، أو الذااااةن  بسعشااااى الحااااال واألماااار دااااةتى 
َ يد {قؾلو تعالى : م ا أ ْمرد َفْرع ْؾن  َبر  } و 

(2).   

وىااااها السعشااااى ىااااؾ -بسعشااااى الظماااا  وجسعااااو أواماااار  ويااااةتى أدزااااا 
  -السراد ىشا

: أ ْماااارد فااااالن   : األماااار واحاااادد األدمااااؾَر ، دقااااال جاااااء فااااى الرااااحاح    
ْرتدود باها أ ْمرًا   .(3) األ وامروالجسع  مدتكيٌؼ ، وأدمؾردهد مدتكيسٌة ،  وأ م 

م ْياااَو وفاااى السراااباح : اأْل ْمااارد َبس    اااؾٌر ، و ع  ْسعداااود أدمد ااااَل ج  اااى اْلح  قؾلاااو ْعش 
َ اااايد ﴿ تعااااالى : ااااْؾن  َبر  ااااا أ ْماااارد َفْرع  م  ْسعدااااود  ﴾و  ااااى الظَّم ااااَ  ج  ْعش   و اأْل ْماااارد َبس 

س ا ْيش يد أ و اَمرد ف ْرًقا ب 
(4) . 

  

                                                           

ص ص  د ص:صو قص.ص15/247 يذثرصه،دَاص،ألزىقهصص(1)
ص.97هآلياص:صملر صىلدص زءص  صص(2)
ص ص  د صو ق.ص581 صص2/584ه،رح حص،دللىقهصص(3)
ص صص  د ص:صصو قص.ص1/21ه،سر  حصه،سشيقص،د يل ألصص(4)
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 -:اصظالحا ثانيا : تعريف األمر
لاااؼ ددااامؼ واحاااد مشياااا ماااؽ  لألمااار تعريفاااات عااادةاألصاااؾليؾن ذ ااار   

اساااااتدعاء : ىاااااؾ، وأقربياااااا إلاااااى الراااااؾاب أن األمااااار االعتاااااراض عمياااااو 
، ( 2)الكمااااؾذانىوىااااؾ تعريااااف  ،(1) الفعاااا  بااااالقؾل عمااااى جيااااة االسااااتعالء

    .( 3) وابؽ قدامة

ماااؽ أنَّ األمااار  (4) ويقااارب ماااؽ ىاااها التعرياااف ماااا ذ اااره اإلماااام الاااراز  
 . (5)   االستعالءاااااااا  بالقؾل عمى سبيااااااالفع طم ىؾ: 

  
                                                           

ضاصه،ش رقص ج صقإله اصص1/66ه،تسييإلص يصوللىصه، كوص،دكدلذهنألصص(1) ص.ص542/ص1 صصٍر
ٍ،ممموصص(2) ىممملص:ص ح ممملحصجممم صوحسمممإلصجممم صحدممم صه،كدممملذهني صوجممملصه،خطممم   ص مممر صه،حش جدممماص ص

ٍه،خممةنص شيمم :ص"ه،تسييممإل"ص مميصولمملىصه، كممو ص"رءٍسص ٍهأللمملىص  رمم نرمص مميصه،سممذىرص
صىممص(صصص514ه،سد   "ص"ه نتر رص يصه،سد   صه،ك  ر" ص ل يصص)ص

ص.(صص6/45 صص ذرهوصه،ذىرصص284/ص14)صثقه اص:صصميقصوعةيصه،ش ةءص
ىلصعبإلص صج صوحسمإلصجم صنصجم صقإله ماصه،سكإلممي ص م ص ف،   موص:صص"ه،سَشميص" ص"ه،كم  يصص(3)

ضماصه،شم رق"ص ميصولملىصه، كمو ص ص مل يص ٍ،موصلتم  ص"ٍر ٍييقى صلايق ص " صه،سكشا صه،لسإل "ص
 ىمص(ص624مشاص)

ص(صص67/ص4 صهألعةيص88/ص5 ذرهوصه،ذىرصص165/ص22)صثقه اص:صصميقصوعةيصه،ش ةءص
نصا ، خقصه،قهز ص صصه،ذ  ليص ص  ص ف،   وص:صىلصص(4) :صنصج صعسقصج صه،حدي ص صه،سلٍق

"  مم  رحصه،َيممر"ص ممألصه،ت دمميقصصٍ"ه،سحرمملى"صص"صٍص"ه،سلمم ،أص"صص مميصولمملىصه، كمموص ص ممل ألص
 ٌص(ص.ص646مشاص)

ص(ص7/44 ص ذرهوصه،ذىرصص8/81)صثقه اص:صم ك وصه،ذ   راصه،كبقهص،دد  ألص
ص.ص2/17ه،سحرلىص،دقهزهصص(5)
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  رح التعريف :  

( : قؾلو  ، و ىدؾ  َجاْشٌس   حيا  دخا  َياو  ا  طما   ط م  أ   ) اْسَتْدع اءد
ماؽ  ، أو ماؽ األدناى، أو طم  ترأ مؽ السدااوي  م، أ كان طم  فع أسؾاء 
 األعمى.

ْؾَلَو: و   .ألنو استدعاء الترأ   الشَّييخرج (  اْسَتْدع اءد اْلَفْع َ ) َبق 

وبعاض  والرماؾز ، فخرج بهلػ اإل ارات أي: الريغة( بالقؾل  ) وقؾلو:
ىاهه األماؾر تداسى أمارًا  ، فاإن ، والفع  الهي ددتدعي بغيار قاؾل الحر ات
   ، والريغة مؽ لؾازم الظما  الحكيقي   ألن الظم  مؽ لؾازم األمر مجازيا

، ال فااااي السعاااااني  العبااااارات المدااااانية بشاااااء عمااااى أن الكااااالم حكيقااااة فااااي
 . (1)الشفدانية

عمى جية االستعالء ( احتراز عؽ الظم  بجياة الادعاء و ىداؾ   ): وقؾلو 
ااة الخزااؾع والتااهل  ال ااْيء َمسَّااؽ  وااللتساااس  ظماا  عمااى َجي  و ىدااؾ  طماا  الذَّ

ْتب ة َبال  استعالء  .( 2) دداويػ رد

                                                           

ضاص،دطل ألصص(1) صدص/صص2/354 قحص خترقصه،ٍق  ً م رأل صه،اسضكأل مو  صه،  كا ملى  دامأ صوضلض ص يصع  ذ  ض  صه،اسضيأل
ص.ص1311/ص3عبإلصه،كقيأصه،شسداص

 .ص274و  ااصه،د   ص قحصاغراصهآل  ص،درشل نألصصص(2)
ٍهجم ص ٍهآل مإل ص صهأل قصعدألص يماصه ممتلةءصىملص مذىرصوجمألصه،حدمي صه، رمقهص ٍه تقهفصلًل

ٍه،   ٍييقىأص.ه،ح  رص   ألص ص
ٍن مممسص صهآل ممقصوعدممألص شز،مماص مم صه،سممت لرص مميصه،لهقمماص ٍىمملصوًصي ممًل ٍقيمم ص:صيذممتقفصه،لدمملص:ص

ٍييقىأص. ٍهج صه،ر  غصص ٍوجيصومح هصه،ذيقهز ص ص ٍىلصقلىصه،سلتز،اص  هأل قص ص
== 
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ًفااا  ومعشااى  ااؾن األماار عمااى جيااة االسااتعالء :   أن د كدااؾند اأْل ْماارد مدت ك يَر
م ى اْلس ْةمدؾرَ  ف َع ع  َء و التَّر  ْيَفيََّة ااَلْسَتْعال  ْباَدهَ  َبا  يَرَد م ع  ع  الدَّ اع   ،    اْمظ اَن م  ، و الد 

ر َعيََّتَو 
(1 ) .  

،  لقؾلألنو حد األمر باؾنو طما  الفعا  باا   السختاروىها التعريف ىؾ 
ااؾا،  وال أماار حكيقااة إال بااالقؾل باتفااا  العمساااء ااةً  ك ْؾَنااوَ  َفااي و اْخت م فد َكيق   َفااي ح 

ْيرَهَ   . (2) غ 
 أقرب لحكيقة األمر والادلي  عماى ذلاػ : فى التعريف وا تراط االستعالء

، باا   ال عمااى ساابي  االسااتعالء "افعاا  : "  الرجاا  العغاايؼ إذا قااال لغيااره أنَّ 

                                                                                                                         
== 

ٍه،ك ضمميصعبمإلصه،لىم  ص مم ص ٍىملصقمملىصهجم صه،كذميق ص م ص ص ٍه مممتلةءص لو ٍقيم ص:صيذمتقفصه،لدملص
صه،س ،كرا.صص

ٍ ممموصصٍقيممم ص: صعدمممألصييمممقص ٍهألدًٍ ٍ ص ٍ صهممممتلةء ص ررمممحص ممم صه،سدممم   صيذمممتقفص رممموصعدممملص
ٍهطتمم رهصلايممقص مم ص تممتطق صهأللمملىص.ص)صثقه مماص:ص ٍىمملص ممذىرصه،ستكدسممي ص ه مممتلةءص ص

 صهعح ممم يص،ى مممإلهصص2/18 صه،سحرممملىص،دمممقهزهصص23 صه،ت رمممق صصصصص43/ص1ه،سلتسمممإلص
ص.(1/247ه، حلىص،دذلل نأل صور  دصص136 ص قحص شقرحصه، رلىص،دكقه ألصصصص2/144

ضاص،دطل ألصص(1) ص.ص2/349 قحص خترقصه،ٍق
صه،مذ صىملصه،رمرَاصص(2) ملص  رض صه،اسألخا ى  ق ركألٌاص  يصه،اكألملا صحأل ق  أل ا ظألصهألا ص،أل ا  ً دألألصوأل صعأل ه   ألةصهأللل،يًل

ص ممماض يامممق ه ص ص ص مممذىرصاأللا ممماوص  ممميصيأل ق ركأل ن مممو صحأل لا ممملهص  ممميصلأل تألدأل ض ه،إله،ممماصعدمممألصه،طدمممرص)ه لممم (ص صأٍلهطا
ذىمرصوألجضملصه، صأٍل م ٌزص  رمو  دألمألصوألن موضص أللأل صعأل ملرض يض سا ه،الض م ص صأٍل صوأليازو م   مٌاص  ميصه،ا  لا ق ركأل لدس ءص صو،ألصوألن موضصحأل

صه،رب  ألا ص ص األيا أل ص صأٍل ء  يا صه،ذ  األيا أل صأٍل لص  رض صه،اسألخا ى  صه،اكأللا ٌوصجأليا أل تألقأل صه، رقهصو،ألصوألن وضص ضذا يا   دأل ه،احض
صأٍلص صأٍله،ط ق يممة   ً مممتا صه،ذ  األمميا أل ص.ص)صثقه ممماص:صأٍل ممم ا ص ألكأل مملص  رض صه،اسألخا ى  ممملا ممٌاص  ممميصه،اكأل ق ركأل صوألن ممموضصحأل تألممم رض ه،اسضخا

 ص ردممميقصه،تحقيمممقصأل يمممقصا د ممم هصص2/134 صهعح ممم يص،ى مممإلهصص2/9ه،سحرممملىص،دمممقهزهص
ىص يص قحص خترقص شتيألصه،دلىص،دقىشلهصص1/334 ص(ص6 صص3/5 ص ح اصه،سدٍف
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وإذا قال مؽ ىاؾ أدناى رتباة ،  رال دقال: إنو أمْ  ، والميؽعمى سبي  التزرع 
ا" عماى وجاو االساتعالء دقاال: إناو أ  " افعا ":  لسؽ ىؾ أعمى رتباة مشاو    رهم 

ْسَق بدب  أ   ْيَ  و الحد  . (1) مشو ه لسؽ ىؾ أعمى رتبةرَ مْ ولهلػ يؾصو َبالج 
  

                                                           

اصه،للمملىص مميصدرهيمماصهأللمملىص،رمم ألص صني يممص1/43ه،سلتسممإلصألجممألصه،حدممي صه، رممقهصصص(1)
ص.ص3/845ه،إلث صه،يشإلهص
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 السظم  البال 
 وبيان السراد باألمر السظمق ، تعريف السظمق لغة واصظالحا

 :السظمق لغة  أوال :  تعريف

مااةخؾذ مااؽ ط م ااق  ، التااى تاادل عمااى التخميااة واإلرسااال  السظمااق لغااة : 
ْشااود والتحاارر مااؽ القيااد ،  مَّْيااتد ع  خ  ااار هد و  م ْمااتد إس  ااالد  : أ ْطم ْقااتد اأْل َسااير  إذ ا ح  ددق 

َبيَمَو .  ف اْنظ م ق  أ ْي ذ ى    َفي س 

مقت السرأة مؽ زوجيا طالقا : تحممت مؽ قيد الحوجية ، وخرجت مؽ وطد 
 عرستو .

اسَّت ْيَؽ َباال  ق ْياد   ن اق اٌة طدمداٌق َبز  اا و  اَلي  ن اق اٌة ط ااَلٌق ، و أ ْطم ْقتد الشَّاق ة  َماْؽ َعق  و 
ْت  اء  ْي د    م ٌة ت ْرع ى ح   أ ْدًزا مدْرس 

ْؾل  : ْرط    وأ ْطم ْقتد اْلق  ْيَر ق ْيد  و ال     ْمتدود َمْؽ غ   .(1) إذ ا أ ْرس 

 -: اصظالحاتعريف السظمق ثانيا :   

نغارا الخاتالفيؼ فاى السظماق  اختمو األصؾليؾن فى تعرياف السظماق    
 : عمى مهىبيؽ ىؾ فرد مؽ أفراد الشكرة أو ال ؟ ى 

  

                                                           

 ص يمذثرصص367/ص2 صه،سرم  حصه،سشيمقص،د يمل ألصص229/ص14،د ًصه،لق ص ج ص شكملرصص(1)
ص ص سرلي ص  د ص:ص)صمدةص(ص.ص19/ص9ه،دَاص،ألزىقهصص
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 ( 2) واباؽ الحاجا   (1) : ذى  بعض العمسااء  اآلماد السهى  األول 
مااا دل عمااى » إلااى أن السظمااق فاارد مااؽ أفااراد الشكاارة  وليااها عرفااؾه بةنااو : 

 .  (3)«  ا ع في جشدو مؽ غير تقييد بؾحدة وال بابرة 

 . (4)، إندان ، حيؾان  مب  : رقبة

قال اآلمد  : أما السظمق : فعبارة عؽ الشكارة فاي سايا  اإلثباات ،  ثاؼ 
 .  (5) المفع الدال عمى مدلؾل  ا ع في جشدوقال : وإن  ئت قمت: ىؾ 

 .(6)( ما دل عمى  ا ع في جشدو ) :  وقال ابؽ الحاج  : السظمق

  

                                                           

ىلص:صعديصج صوجميصعدميصجم صنص صممرمصه،مإلث صهآل مإل ص صه،حشبدمي صهمأصه،ذم  لي ص م صص(1)
:صصلتممم  ص"وا ممم رصهأل كممم ر"ص ممميصه،كمممةي ص"صهعح ممم يص مممألصولممملىصهألح ممم يص"ص مممألصص ف،   مممو

 ٌ(ص.ص631وللىصه، كوص صص ل يصمشاص)
ص(ص.ص7/253 ص ذرهوصه،ذىرصص16/263)صثقه اص:صميقصوعةيصه،ش ةءص

 ص م ص ف،   موصصهأللل،ي صه، قروصه،س ،كي صه،شحمل صىلص:صعاس ًصج صعسقصج صوجيصا ق صص(2)
ٍىمملصه،سذمميلرص ٍقممإلصهطترممقهص ص ٍه،لممإلىص ص صهأللمملىص مميا ٍهأل مم ص مميصعدسأل :ص شتيممألصه،دمملىص

ٍ خترقصهج ص.صٌص(ص646 صه،ح  ر(ص صص ل ألصمشاص)صه،ستإلهٍى:ص)اسخترقصه،سشتيأل(ص ص)
ٍ ر وصهألتر ًص صعم صص434/ص16 صصميقصوعةيصه،ش ةءصص3/248)صثقه اص:ص  صلذوصه،كشًل
ص ٍه، شًل ص(1853ص/2وم  يصه،كترص

ص.ص3/96 خترقصه،سشتيألص ج صه،ح  رص اص قحصه،لزإلص صص3/ص3هعح  يص،ى إل صص(3)
ص.ص266 قحص شقرحصه، رلىص،دكقه ألصصص(4)
ص.ص3/ص3هعح  يص،ى إل صص(5)
ص.ص3/96 خترقصه،سشتيألص ج صه،ح  رص اص قحصه،لزإلصص(6)
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واباااااؽ   (1) لبيزااااااو   اذىااااا  بعاااااض العمسااااااء الساااااهى  الباااااانى : 
فالشكرة عشدىؼ تدل عمى الفارد : إلى التفرقة بيؽ السظمق والشكرة  ( 2)الدباى

أو  ،الذا ع فى جشدو سؾاء أكاان الذاا ع واحادا  رجا  ، أو مبشاى  ارجميؽ 
  .جسعا  رجال

م ى اْلس اَليََّة َبال  ق ْيد   ال  ع   .  (3) والسظمق عشدىؼ : الدَّ

والسراد مؽ السالية  :  مالياة الذاىء التاى بياا يتحقاق الذاىء ويؾجاد 
 مؽ غير تقييد .

إندااان ، وفاارس ، فاإلندااان حكيقتااو الحيااؾان الشاااطق ، والفاارس مباا  : 
،  حكيقتااة الحيااؾان الراااى     ألن اإلندااان يتحقااق بالحيؾانيااة والشاطكيااة

 .( 4)والفرس يتحقق بالحيؾانية والراىمية 

                                                           

ٍ  ص ممم ص ف،   ممموص:صص(1) ىمملص:صعبمممإلص صجممم صعسمممقصجممم صنص صه،ك ضممميصن لمممقصه،مممإلث صه،برزممم 
"ه،طله،ماص"صٍص"صه،سرم  حص"ص ميصولمملىصه،مإلث ص صٍص"ه،َ يماصه،كرمملهص" ميصه، كموص صص شيمم جص

صٌ(ص.صص685ه،لللىصو،ألصعدأصهألللىص ص ل ألصمشاص)
ص(.صص685/ص7 ص ذرهوصه،ذىرصص8/157)صثقه اص:صصم ك وصه،ذ   راصه،كبقهص

م  يصه،ذم  ليصصص(2) »صٍ م ص ف،   موص:صص«ص.ىلص:صعبإلصه،لىب  صجم صعدميصجم صعبمإلصه،كم  يصه،دب
ٍ ص»صٍص«صر مماصه،ح  ممرصعمم ص خترممقصهجمم صه،ح  ممر ه،كلهعممإلص»ٍص«ص ممقحص شيمم جصه،برزمم 

ٍه،شك  ق ٌ(ص)صص771 ل ألصممشاص)«صصم ك وصه، كي ءصه،كبقهص»صٍ«صه،سذتسداصعدألصهأل   هص
ص(ص.ص378/ص8ثقه اص:ص ذرهوصه،ذىرص

ٍهص اصني يماصه،دملىص،نممشلهصصص(3)  ص سماصه،لله ماص جم صه،دم  ألصص182ه،سشي جص،دبرز 
ص.ص2/79 اصح  راصه،لط رص

ص.ص385 صص2/384 صوللىصه، كوصألجألصه،شلرصزىيقصص182ني ياصه،دلىص،نمشلهصصصص(4)
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 :  األمر السظمقثالبا : بيان السراد ب

 .(1)األمر السظمق : أ  الستجرد عؽ القرا ؽ 

أن دقاؾل افعا  وال دقياده  ) األمار السظماق وىاؾ :ويقؾل اإلماام الاراز  : 
 .( 2) بحمان معيؽ (

َة ، والشااهور مااؽ أمبمتااو : و   ااال  ااْؾَم و الرَّ اااَء َلمرَّ ز  ااار اَت ، و اْلق  اأْل ْمااَر َباْلك فَّ
 .( 3)السظمقة ، ونحؾىا 

  

                                                           

ص.2/545ه،لهضحص ج صعكي صص صصص2/155هعح  يص،ى إلهصص(1)
ص.ص251/ص2ه،سحرلىص،دقهزهصص(2)
ٍه،تحبيقص ج صو يقصه،ح جصص214 يزهًصهألللىص،ددسققشإلهصصص(3) ص.ص315/ص1 صصه،تكقيقص
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 السظم  الرابع 
 تعريف الفؾر لغة واصظالحا

ااءد الفؾر فى المغاة :  مرادر لمفعا  : فاار دفاؾر فؾراناا ، دقاال : ف اار  اْلس 
م ْت  ر اًنا : غ  ف ؾ  ْت اْلَقْدرد ف ْؾًرا و  ف ار  ر   ، و  ج  ْفع ةد ،  د فدؾرد ف ْؾًرا ن ب ع  و  ْؼ : الذ  ق ْؾلديد و 

ااْؾَر َمااْؽ ى ااه ا م ااى اْلف  اَضااَر الَّااَهي ال  ت اا ، ع  ْقااَت اْلح  م ااى اْلؾ  يااَو ثدااؼَّ أ ْي ع  ََ ْةَخير  
اا ال اَة الََّتاي ال  بداْطء  َفيي  َتاَو ثداؼَّ  ،  ادْستدْعَس   َفاي اْلح  اج  ٌن َفاي ح  ااء  فداال  االد : ج  ددق 

ى ا  ْؽ ب ْعد  ل ْؼ د ْداد ا و  ص    َفيي  ك َتَو الََّتي و  ر  ع  َمْؽ ف ْؾرََه : أ ْي َمْؽ ح  ج  ر 
 (1 ).  

وعد َفي وفى االصظالح :  رد َقي   اأْل ْمَر َمْؽ غير فر الذ  ااَلمتبال ع 
 (2 ).  

  

                                                           

ص صص  د ص:صص لرص.ص2/482ه،سر  حصه،سشيقصص(1)
ضاص،دطل ألصص(2) ص.صصص387/ص2 قحص خترقصه،ٍق
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 السبح  البانى

 عمى الفؾر قاألصؾلييؽ فى داللة األمر السظم مهاى 
 : تحرير مح  الشحاع السظم  األول

تدتؾع  سا ر  األمر بعبارة متكررة  ال خالف بيؽ العمساء في أن   -1
ااا ﴿ كقؾلااو تعااالى تعااالى اإلدسااان بااا   ، األوقااات شدااؾا آَمشدااؾا  د  ااا الَّااَهيؽ  آم  أ ي ي 

ؾَلَو ... سد ر  ال درح َيو ترؾر التراخاي ألن تقادير التراخاي َياو  (1) ﴾َبا ََّ و 
 . (2) دخرجو عؽ االستيعاب

ْقات  َصايغ ة  وال خاالف فاى أن  -2 ْت َبؾ  اد  اايَّقا اْفع اْ  إذ ا قديَر ساؾاء أكاان مدز 
عا  أم ، كريام رمزان سَّ ْت َبوَ  رالة الغير مدؾ  َ  م ا قديَرد  د  ان ْت َبح     .  

األمر السظمق دفيد الفؾر إذا اقترن بسا دفيد وال خالف أدزا فى أن  -3
 . (3) التراخى إذا اقترن بسا دفيد ، ويفيد التراخىالفؾرية 

  

                                                           

ص.ص136ملر صه،شد ءص زءص  صهآلياصص(1)
ص.ص214ويز حصه،سحرلىص،دس زرهصصصص(2)
ضمماص،دطممل ألصص صص214ويزمم حصه،سحرمملىص،دسمم زرهصصص(3)  صصص2/386 ممقحص خترممقصه،ٍق

ص.ص1/483ح  راصه،لط رصص334/ص3ه، حقصه،سحر ص،دزرلذألص
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ْقاات   ( 1) قااال الحر ذااى يااَو َباْلَفْعااَ  َفااي أ يَر و  ََ اارَّح  اآْلَماارد  : اأْل ْماارد إْن ص 
ارَّح  َباَو َلمتَّْعَجياَ   ااَ ، و َإْن ص  اؾ  َلمتَّر اَخاي َبااَلتَرف  ، ف يد ، أ ْو ق اال : ل اػ التَّاْةَخيرد اء    

ا َ  ْؾَر َبااَلتَرف  ؾ  َلْمف   . (2) ف يد

ايَّق  أ ْو : َصيغ ة  ( 3)قال الذيخ حدؽ العظار و  ْقات  مدز  ْت َبؾ  اد  اْفع اْ  إذ ا قديَر
ان ْت بَ  ع     سَّ ْت َبوَ مدؾ  َ  م ا قديَرد  د  ْؾر  أ ْو ت ر اخ     ح  ْت َبف  ه َلػ  إذ ا قديَرد  و   

(4). 

أما مح  الخاالف : ففاى األمار السظماق غيار السقياد بؾقات معايؽ ، ولاؼ 
 فعالم دحس  ؟   تؾجد قريشة تدل عمى فؾر وال عمى تراخ

  

                                                           

ىلص:صصنصج صجي درصج صعبإلص  صجمإلرصه،مإلث  صوجملصعبمإلص صه،زرلذميصه،ذم  لي صه، قرموصص(1)
هأللل،يصه،سحإلث ص  ص ف،   وص:ص" قحص ساصه،لله ما"صٍص"ه، حمقصه،سحمر ص"ص ميصولملىص

صىمص(ص.ص794ه، كوصٍص" خقي صوح دثاصه،قه لي".ص ل يصمشاص)ص
ص(ص.ص572ص/8 ص ذرهوصه،ذىرصص133/ص5)صثقه اص:صصه،إلررصه،ك  شاص

ص.ص334/ص3ه، حقصه،سحر ص،دزرلذألصصص(2)
ٍولممدوص مم صه،سَممق ص صص(3) ىمملص:صحدمم صجمم صنصجمم ص حسمملدصه،لطمم رص ص مم صعدسمم ءص رممقص

رىمممم ص صهممممأص ذممممرخاصهألزىممممقصمممممشاصص ممممل،ألصونذمممم ءص قيممممإل صه،لقمممم  اصه،سرممممقياص ممممألصجممممإلءصريلص
ٌصو،ألصوًص مل ألص ص م ص ف،   موص:صح  مراصعدمألص مقحصه،لمةىصه،سحدمألصعدمألص سماص1246

صه،تيممممذثرص ممممألصه،سشطممممةص ص ممممل ألصمممممشاله مممماص ممممألصهأللمممملىص صح  ممممراصه،لطمممم رصعدممممألصه،ل
صٌصص(ص1254)

ٍر  ،وصألمت ذن صه،إللتلرص/ص    ًصنصومس عي صص ص.ص582)صثقه اص:صوللىصه، كوص  ريخاص
ص.ص1/483ح  راصه،لط رصص(4)



 

 

 والعشرون التاسعالعدد      ــــــراءـجمـلـة الـزهــــ

135 

 بانى السظم  ال
 فى السدةلة مهاى  األصؾلييؽ

اختمو األصؾليؾن في األمر إذا ورد مظمقا غير مقياد باحمؽ دقاع َياو   
 ى  دقتزى الفؾر أوال ؟ 

  متفقؾن عمى أنو لمفاؾر (1)التكرار دقتزىالسظمق  القا مؾن بةن األمرف
ور   ارد ْقاَت اأْل ْمااَر َإل اى آَخااَر اْساَتْغر ا   التكاارار َة أَل نَّ َماْؽ ض  َسياَع اأْل ْوق اااَت َماْؽ و  ج 

اْلعدْسر
 (2 ). 

فقاد اختمفاؾا فاي  ، ال دقتزى التكارارالسدظمق  أما القا مؾن بةن األمر   
 :  مهاى أربعة عمى إفادتو الفؾر 

األماااااار السظمق عؽ الؾقات ال  يادل عماى ف اؾر و ال  : ألول السهى  ا   
َد طم  الفع   رَّ جااااو  ال   ،عمى تراخ ، ب  يدل عمى مدج  م ى و  ؾزد التَّْةَخيااارد ع  ي جد  َ

ارد َباوَ  س ا د جااادؾزد اْلَبااااااد  اااااااااؾر  َبَو أ صاااااًل ،    ْةمد تد اْلس  اااؾَر  .(3) ددف 

  

                                                           

ٍقم وصصه،سقهدصام ،تكقهرص:ص(1) ٍذ،م صاإيكم اصو لم ىص تس هدماص ميصو ٍقملاصه، لم ص مق صالمإلصوطمقهص ص
ٍإًصل ًص فقت صيلمرصويك عموص ميص ٍ اص ص  تلإلد ص صص إًصل ًصهأل قص طدك صيلرص روصه،سإله

صذ، صه،لق ص إل صه،لسقص ا ص:صلدلهصه، لقصيلرصه،للدصو،ألصه،رة ص يصل ص لق.ص
ص(ص1/399)ص قحصه،تدليحصعدألصه،تلضرحصص
 صلذمممموصهألمممممقهرصص2/41 صجرممم ًصه،سخترممممقص،أللممم ي نألصص165/ص2،ى ممممإلهصهعح ممم يصص(2)

ص.ص1/259 صور  دصه، حلىصصص1/254،د خ رهص
ٍه،تحبيقصص(3) ص.ص1/356 ص رديقصه،تحقيقصص316 صص1/315ه،تكقيقص
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 . (1) عمى الرحيح مؽ مهىبيؼ وعميو جسيؾرىؼ  الحشفيةذى  إليو 

الذافعية، وندد  إلى الذافعيَر نفدو جسيؾركسا ذى  إليو 
 (2). 

وذىااا  ذاىباااؾن إلاااى أن الرااايغة السظمقاااة ال " قاااال إماااام الحااارميؽ : 
 تقتزي الفؾر وإنسا مقتزاىا االمتبال 

وأصحابو وىؾ  -رحسو ا  -أو م خرا وىها يشد  إلى الذافعي  مقدما
األليااااق بتفريعاتااااو فااااي الفقااااو وإن لااااؼ دراااارح بااااو فااااي مجسؾعاتااااو فااااي 

  أ.ه (3).األصؾل

تااااج الاااديؽ ماااشيؼ :  أتباعاااوو  (5) واإلماااام الاااراز  ،  (4)اختااااره الغحالاااى و 
 ( 7) الاااااااااااااااااااااااااديؽ األرماااااااااااااااااااااااااؾ   ساااااااااااااااااااااااااراج، و ( 6)األرماااااااااااااااااااااااااؾ  

                                                           

ٍ ص اصلذوصهألمقهرص،د خ رهصص(1)  صلذوصص1/26 صوللىصه،دقطدألص1/254وللىصه،بزد
ص.ص1/545،دت ت زهنألصص صه،تدليحصص254/ص1هألمقهرص،د خ رهص

ٍه،تحبيقصصص2/58هعجي جصص(2) ص.ص1/259 صور  دصه، حلىصص1/316 صه،تكقيقص
ص.ص1/75ه،بقى ًصع  يصه،حق ي صص(3)
ص.ص215ه،سدتر ألصصص(4)
ص.ص2/113ه،سحرلىص،دقهزهصص(5)
ىلص:صنصج صه،حدي صج صعبإلص ص ص  جصه،إلث صهألر ل  ص  صو بقص ة ذ صص خمقصه،مإلث صص(6)

صىمص(.ص653ه،قهزهص ص  ص ف،   وص:ص"ه،ح ل ص  صه،سحرلى" صص ل ألصصمشاص)ص
ص(ص.ص2/124 صم ك وصه،ذ   راص ج ص ي اصص471/صص16صص)صثقه اص:صصميقصوعةيصه،ش ةء

قصجمم صوحسممإلصهألضرا ممل  ص مم صعدسمم ءصه،ذمم   راص مميصىمملص:صمممقهجصه،ممإلث ص حسمملدصجمم صوجمميصا ممص(7)
ٍه،سشطةص ص م ص ف،   موص:صص"ه،تحرمي ص"ص خترمقصه،سحرملىص ميصولملىصه، كموص هألللىص

صٌص(ص.صص682 صص ل ألصمشاص)ص
== 
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ذىاا  و ،  (3)وابااؽ الحاجاا   ،  (2)واختاااره أدزااا اآلمااد  ،   (1) والبيزاااو  
وغيااره إلااى السالكيااة  (5) نداابو الباااجى، و ( 4) اإلمااام أحسااد فااى روادااةإليااو 

  .( 6) السغربييؽ

  

                                                                                                                         
== 

 صمممدأصه،للمملىصو،ممألصم كمم وصه، حمملىص،حمم  ألصص8/371)صثقه مماص:صم كمم وصه،ذمم   راصه،كبممقهص
ص(ص.ص3/344طدر اص

 صص1/429 صه،ح لمم ص،تمم جصه،ممإلث صهألر مملهصص1/287لهصه،تحرممي ص،دممقهجصه،ممإلث صهألر ممص(1)
ٍهص اصني ياصه،دلىص،نمشلهصصص ص.175ه،سشي جص،دبرز 

ص.2/165هعح  يص،ى إلهصص(2)
ٍه،لزإلصعدروصص(3) ص.ص2/524 خترقصه،سشتيألص ج صه،ح  رص
ممتألصوحسممإلصص(4) ٍ أل ٍقممإلصوأل ٍهيمماصعمم صهع مم يصوحسممإلصه،ك ضمميصوجمملصيلدممألص صحيمماصقمم ى:صص ذلممقصىممذهصه،ق

ٍقإلصمئ صع صقز ءصر ز ًصي قهص؟ص ص ك ى:صنلأص صق ىص صو،ألصىذهص ٍهياصهألهقيص ص  يصر
ممقألص صوألي مم يوصوضطأل مم ا ٌ ص   ممإل   كمم ىقصىممذهصونمموص،ممأصيحسمم صهأل ممقصعدممألصص[ص184]صه، كممق ص:صص﴾صص لمم ،أل:صفص ألل 

ه، ملرنصألنمموص،ملصحسدمموصعدمألصه، مملرص شماصه،ت قيممةص.)صه،لمإل ص ممألصولملىصه، كمموص،دك ضمألصوجممألص
ص.    (ص283/ص1يلدألصص

ىلص:صممدرس ًصجم صطدموصجم صمملإلص صوجملصه،ل،يمإلصص م ص ف،   موص:ص"ه ممتر  ء"ص"هعيسم ءص ميصص(5)
ٍلتم  ص"وح م يصه، رملىص ميصوح م يصهأللملى"  ٍلت  ص"هع  ر ص يصوللىصه، كمو" ص صه، كو"ص

ٍد" صص ل يصمشاص) صٌص(صص.ص474ٍلت  ص"ه،حإل
ص(ص.ص5/315 ص ذرهوصه،ذىرصص56/ص14)صثقه اص:صميقصوعةيصه،ش ةءصص
 ص ممقحص خترممقصص128 ص ممقحص شقممرحصه، رمملىص،دكقه ممألصصصص334هع مم ر ص،د مم  ألصصص(6)

ضاص ص.ص2/387ه،ٍق
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، ( 2) الذاافعية ماؽ ( 1) اإلسافراييشي حاماد أبى الذيخ أدزا إليو وذى 
وىااؾ مااهى   ،  (4)وابااؽ الدااسعانى ( 3)الباااقالنىواختاااره القاضااى أبااؾ بااار 

  .(6)ىا اؼ أباؾ  ، وابشاو( 5)الجباا ى  أبؾ عماي الذيخ جسيؾر السعتحلة مشيؼ
 .   (7) وأبؾ الحديؽ البرري 

                                                           

ٍ مم صو،رمموصص(1) ىمملص:صوحسممإلصجمم صوجمميصممم ىقصنصجمم صوحسممإل صه، قرممو ص ممر صه،ذمم   راصج َممإلهدص ص
 هنتي صر  ماصه،سذىر.

ٍ،موص"ه،تلدركماصه،كبمقهص ميصه،سمذىر"ص م ل يصممشاص  ص ف،   وص:ص" ل ،يةصعدألص خترقصه،سزني"ص
 ٌص(.صص446)ص

 صممممدأصه،للممملىصو،مممألصم كممم وصه، حممملىصص5/37 صص13/13)صثقه ممماص:صصمممميقصوعمممةيصه،شممم ةءص
ص(ص.ص1/245

ص.ص3/329ه، حقصه،سحر ص،دزرلذألصص(2)
ٍهعر  دص)ه،رَيق(ص،د  قةنألصص(3) ص.صص2/248ه،تكقيرص
ص.ص1/75قلهماصهألد،اص ج صه،دسل نألصصص(4)
ٍوجمملص ممر صه،سلتز،ماصوجمميصى  ممأص صصىملص:ص(5) نصجمم صعبممإلصه،لىم  صه، رممق  ص ممر صه،سلتز،ما ص

ٍه،رمممم  و" ص ٍلتمممم  ص"هألمممممس ءص  مممم ص ف،   مممموص:صلتمممم  :ص"صهأللمممملىص"صصصصصصٍ"ه  تيمممم د" ص
صٌص(ص.صص343ٍلت  ص"ه،ت ديقصه،كبيق"ص ل ألصمشاصص)ص

ص(ص.4/18 صص ذرهوصه،ذىرصص11/113)صثقه اص:صميقصوعةيصه،ش ةءصص
ٍهجم ص مرخيأ ص صىلصص(6) :صعبمإلصه،دمةيصجم صنصجم صعبمإلصه،لىم   صه،ل م  ي ص مر صه،سلتز،ما ص

ٍييقىممم ص ص مممل يصممممشاص  ممم ص ف،   ممموص:ص"ه،لممم  اصه،كبيمممق" ص"ه،لمممقع" ص"ه،سدممم   صه،لدممم قيا"ص
 ٌ(صص321)

ص(صص.ص4/146 ص ذرهوصه،ذىرصصص11/379)صثقه اص:صميقصوعةيصه،ش ةءص
ٍوجملصه،حدمي صه، رمقهصىملص:صىملصنصجم صص1/111ه،سلتسإلصألجألصصه،حدي صه، رمقهصص(7)  صص

 مميصولمملىصه، كمموص"صص ممل يصصعدمميصجمم صه،طيممرص ص ممر صه،سلتز،مماصص مم ص ف،   مموص:صص"ه،سلتسممإل
ص(ص.ص13/234ٌص(صص)صثقه اص:صميقصوعةيصه،ش ةءصص436مشاص)ص
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: األمار السظماق دفياد اااااا ى  باوقد عبر بعض األصاؾلييؽ عاؽ ىاها الساه
 .(2)النى ، وابؽ الدسعانى ، والبحدو  ، ومؽ ى الء القاضى الباق(1)التراخى

،  الذاااايراز  ، وإمااااام  لااااؼ يرتزاااايا بعااااض األصااااؾلييؽوىااااهه العبااااارة  
 .ليها أعرضت عؽ التعبير بيا  – سا سبق بيانو فى السقدمة  – الحرميؽ 

،  أنَّ بعاااض األصاااؾلييؽ  اااالراز   ومساااا دجااادر اإل اااارة إلياااو ىشاااا :     
مشياا ماهى  التراخاى  مهاى  العمساء فى السدةلة وعادَّ  ، قد ذ ر والبيزاو  

 . (3)كسهى  مدتق  

ولكؽ بالبح  السدتفيض  فاى ىاهه السداةلة وجادت أن القاؾل باالتراخى 
القا ا  باةن األمار السظماق لسجارد  –ىؾ بعيشو ىها السهى  اله  بيؽ أياديشا 

 والدلي  عمى ذلػ عدة أمؾر :  –الظم  

 :إن القا ميؽ بالتراخى لؼ دحسمؾا لفع التراخى عمى عاىره أوال : 

                                                           

ٍ لش هص:صص(1) ألص ص ٍه،ت  مفه،تقهطألص ألصه،دَاص:ص رإلرصه، ل ص ألقألهطأل ءص ص يا  صه،تك عسصعأل صه،ذ 
صزأل أل نضمموضص تألممإل  رومم ص:صصه ا ص ألقألهط  ممقض أل ا ممألصهألا ٍ ألقألهطأل صص ص ممتصعشمميب  :صصوألااطأل صأصو ب ًٌ ص ممة يكمم ىص:ص ألقألهطممألصعشمميب 

اص.ص حأل ص ضدا صوأل ا ص ألقألهخو ق  أل ا    أٍل  يصهألا
:ص ص  د ص7/221/222 ص يذثرصه،دَاصص ص  د ص:صصرطلصص1/224)صثقه اص:صه،سر  حصه،سشيق

صرطلص(.
ٍهعر مممم دص)هص(2)  صقلهممممماصهألد،مممماص جمممم صه،دممممسل نألصصصص2/248،رممممَيق(ص،د مممم قةنألصه،تكقيممممرص

ٍهص اصلذوصهألمقهرص،د خ رهصص1/75 ص.ص254/ص1 صوللىصه،بزد
ٍهص مممماصني يمممماصه،دمممملىص،نمممممشلهصصص صصص2/113ه،سحرمممملىص،دممممقهزهصص(3) ه،سشيمممم جص،دبرزمممم 

ص.175
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واألصاؾليؾن دعبارون عشاو بةناو دقتزاى "  فاى رفاع الحاجا :  فقد جااء
افعا  " طما  الفعا  فقاط ماؽ " التراخى بسعشى أن التاةخير جاا ح، وأن مادلؾل

غير تعرض لمؾقات ، ال بسعشاى أن البادار ال دجاؾز عماى ماا دقتزايو عااىر 
 .( 1) عبارة التراخى ، فإنَّ ىها لؼ يهى  إليو أحد مشيؼ
اؾزد ت اْةَخيرد وجاء فى  ذو األسرار : ومعشى أناو عماى  التراخاى : أ نَّاود د جد

تَّاى ل اْؾ  ْشاود ح  ْعش اهد أ نَّود د َج د ت ْةَخيردهد ع  ل ْيس  م  الفع  عؽ أول وقت اإلماان ،  و 
ًبا يَو ال  ددْعت د  َبَو أَل نَّ ى ه ا ل ْيس  م ْهل   .( 2) أ ت ى َبَو ََ

ْقاَت وفدر صاح  التقرير والتحبير التراخى بةنو : جؾاز التَّةْ  اْؽ اْلؾ  َخيَر ع 
م اى الغَّاؽَر  دْغَماْ  ع  اا ل اْؼ   ْشاو م  اؾب  ت اْةَخيرََه ع  جد وَد اأْل ْماَر ال  ود رد ْقات  ود َماي و  الََّهي ي 

 .(3) ف ؾ اتدود إْن ل ْؼ د ْفع ْمود 
  وماؽ  اا  ىااهه التفداايرات لكمسااة : ) التراخااى ( يتزااح أن مااؽ عبَّاار بيااا

عااادم وجاااؾب الفاااؾر ، وأناااو دجاااؾز تاااةخير الفعااا  عاااؽ أول وقااات أراد باااهلػ 
اإلماان ،  سا دجؾز فعمو فى أول أوقاات اإلمااان ، وىاها ىاؾ السعشاى الاه  

 . األمر السظمق لسجرد طم  الفع أراده القا مؾن بةنَّ 
بااةن ترااريح بعااض العمساااء مااشيؼ الدااباى والحر ذااى وغيرىسااا ثانيااا : 

بااةن األماار السظمااق لسجاارد طماا   القا اا  مااهى  التراخااى ىااؾ بعيشااو السااهى 
 لكمسةوغيره  ، وذلػ بشاء عمى التفدير اله  ذ ره ابؽ الدسعانى (4)الفع  

                                                           

ص.ص524/ص2ر اصه،ح  رصع ص خترقصهج صه،ح  رص ج صه،د  ألصصص(1)
ص.ص254/ص1،د خ رهص ذوصهألمقهرصص(2)
ٍه،تحبيقص ج صو يقصه،ح جصصص(3) ص.ص116/ص2ه،تكقيقص
ص.ص3/329 صه، حقصه،سحر ص،دزرلذألصصص2/59هعجي جصص(4)
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 .التراخى 

عماى  إناو:  فدار اباؽ الداسعانى التراخاى بقؾلاو : " واعماؼ أن قؾلشاافقد 
التراخى ليس معشاه عمى أنو ي خر عاؽ أول أوقاات الفعا  ، لكاؽ معشااه أناو 

ليس َيو عشدنا دلي  إال " افع   : "  والجسمة أن قؾلو ،  ليس عمى التعجي 
 .(1) عمى طم  الفع  فحد  مؽ غير أن داؾن لو تعرض لمؾقت بحال

يااها ، ثااؼ قااال :  وعمااى ىااها التفدااير فىااها التفدااير وقااد نقاا  الدااباى 
  .(2) السهى  ىؾ السهى  األول بعيشو

كسااا نقاا  الحر ذااى أدزااا تفدااير ابااؽ الدااسعانى لمتراخااى ، ثااؼ قااال : " 
" ؾ  اْلس ْهى  د البَّاَل د م ى ى ه ا ف يد  . (3) و ع 

م أ كبر الشقم ة أ ن السدر اد بالتراخي : عدم ( 4)وقال األمير الرشعانى  ال  : و   
ْؾر ؾ  ر اجع  اْلف  ْؾل األول : َإنَّو ال  د ْقت َزي ف ْؾًرا،  ف يد و ال  تراخيا   َإل ى الق 

(5)  . 

                                                           

ص.ص78/ص1قلهماصهألد،اص ج صه،دسل نألصص(1)
ه،ك  م صاتنموصص-حدرصذلقهص مألصه جيم جصص–وهص ذىرصه،تقهطألصىلصاليشوصه،سذىرصهألٍىصص(2)

ٍ صثإل لوص.) ص(ص2/59هعجي جص،دد  ألصص صي يإلصه، لرص
صص-حدممرصذلممقهص ممألصه، حممقصه،سحممر صص–وهص ممذىرصه،تقهطممألصىمملصاليشمموصه،سممذىرصه،ا ،مماصص(3)

ٍ،مموصه،تممتطيقصاذممقفصوًص صيسمملوصحتممألصي لدمموص.ص)صصه، حممقص ه،ك  مم صاتنمموصونمموص صي يممإلصه، مملرص
ص(.ص3/329ه،سحر ص،دزرلذألص

نصام أل يقصه،رمشل نيص ص حمإلب ثصص(4) ىلص:صنصج صومس عي صجم صلمةحصه،كحةنمي صه،سلمٍق
ٍييقىم .ص  قروصولمل،يص ص م ص ف،   موص:صممب صه،دمةيص صو  اماصه،دم   ص مقحصاغرماصهآل م صص

ص(.ص133/صص2ىم(صصصصصص)صثقه اص:صه،بإلرصه،ط ،اصص1182 ل ألصمشاص)صص
ص.ص281و  ااصه،د   ص قحصاغراصهآل  ص،درشل نألصصص(5)
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وجاء أدزا فى التقرير والتحبيار ماا يادل عماى أن القاؾل بسجارد طما    
 الفع  ددعبَّر عشو بالتراخى .    

اءد  ااؾتد اأْل د  ْقاات  د فد ْياارد السقيااد َبؾ  قااال ابااؽ أمياار الحاااج : " السااةمؾر بااو غ 
اْةمدؾر  َباَو أ ْصااًل  تد اْلس  ؾَر ْجو  ال  ددف  م ى و  ؾزد التَّْةَخيرد ع  ي جد َد الظَّم َ  َ  رَّ ْؾَتَو : َلسدج  َبف 

ق اْد ددع بَّارد َبااالتَّ  ارد َبااَو  ...  ، وقاال :  و  اؾزد اْلَباد  اا د جد ر اَخي ، و اْلسدار ادد َباَو أ نَّااود ك س 
ْيارد  م اود غ  اا ن ق  م اى م  ااَع ع  ْجس  فد اإلَْ ؾزد ف َإنَّود َخاال  ار  ال  د جد اَر ال  أ نَّ اْلَبد  اْلَبد  اَ ٌح    ج 

و اَحد  
(1) . 

 اباؽ الداسعانيو  القاضاى البااقالنى ،:  بعض األصؾلييؽ مب إنَّ : ثالبا 
يه رون مهى  التراخى ويداتدلؾن لاو بساا ددداتدل ، وعالء الديؽ البخاري ، 

 لسجرد طم  الفع  . األمر السظمق عؽ الؾقتلو بةن 

 ومؽ أمبمة ذلػ : 

صا  "  والهي يدل عمى أنو عمى التراخي أنو إذا قاال: قال الباقالنى : " 
 أو عمؼ أنو أمر بالفع  ولؼ يه ر وقتًا لاو إن  ان لألمر صيغة " افع " أو " 
ولؼ  ، فك  األوقات ترمح أن تكؾن وقتًا لو مؽ عقي  األمر إلى ما بعده ، 

داااؽ فااي نفااس األماار تؾقياات لمفعاا  بؾقاات معجاا  وال م جاا ، وال  ااان العقاا  
، أو لتاةخيره دون تعجيماو، وإنساا دقتزاي أن ال  دقتزي تعجيمو دون تةخيره

ساا ر  تقرر تقادير الؾقات وجا  لاهلػ أن تكاؾن  ولسا،  دقع إال في وقت ما 
ولاؼ دااؽ قاؾل ماؽ قاال ىاؾ ، قات األمار إلاى ماا بعاده و األوقات وقتًا لو في 

                                                           

ٍه،تحبيقص ج صو يقصه،ح جصصص(1) ص.ص316 صص315/ص2ه،تكقيقص
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 (1) عمى الفؾر والتعجي  بةولي مؽ قؾل مؽ قاال ىاؾ عماى السيماة والتاةخير
  أ. ه.

اوقال ابؽ الدسعانى  : "  ل فادَّ  ح وأما حجة القا ميؽ باالتراخى وىاؾ األصَّ
دليا  عماى صافة الفاؾر والتعجيا   " افعا  : " أنو ليس فى لفاع قؾلاو :  أوال

صيغة مؾضؾعة لظم  الفع  وال تقتزى إال مجرد " افع  : " قؾلو: " فشقؾل 
طم  الفع  مؽ غير زيادة  دا ر الري، السؾضاؾعة لأل اياء فإنياا ال تفياد 

 أ.ه.  ( 2) "إال ما وضع ليا وال دفيد زيادة عمييا

بااةن صاايغة األماار مااا : وتسدااػ القااا مؾن بااالتراخي وقااال البخااار  : "  
وضعت إال لظم  الفعا  بإجسااع أىا  المغاة فاال تفياد زياادة عماى مؾضاؾعيا 

وىها ألن قؾلاو افعا  لايس َياو تعارض ، كدا ر الري، السؾضؾعة لأل ياء 
لمؾقاات بؾجااو  سااا ال تعاارض لقؾلااو فعاا  ويفعاا  عمااى زمااان قرياا  أو بعيااد 

  بحماان ال دجاؾز ومتقدم أو متةخر فكساا ال دجاؾز تقيياد الساضاي والسداتقب
 أ.ه.   (3)ا تقييد األمر بو أدز

 .وىهه األدلة بعيشيا أدلة القا ميؽ بةن األمر السظمق  لسجرد الظم  

القا اا  بسجاارد الظماا  ،  -فااإن االخااتالف باايؽ السااهىبيؽ  وعمااى ىااها :  
ْيؽ  راجع -والقا   بجؾاز التراخى  اَريق  ف َفي اْلعبار ة ف َإن اْلف  صااروا َإل ى اْخَتال 

أن األمر السظمق ال دقتزى الفؾر ، وأنو دجؾز تةخير االمتبال عؽ أول َإل ى 
 زمؽ اإلماان  سا دجؾز البدار بو .

                                                           

ٍهعر  دص)ه،رَيق(ص،د  قةنألصص(1) ص.ص2/212ه،تكقيرص
ص.ص1/81قلهماصهألد،اص ج صه،دسل نألصصص(2)
ص.ص254/ص1 ذوصهألمقهرص،د خ رهصص(3)
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 : البانى السهى 
ااؾْ دفيااد األماار السظمااق   ، ومشااع  دار إلااى الفعاا اااا: وجااؾب الب أي ، ر  اْلف 

 . ( 1) ان بال عهراات اإلمااالتةخير عؽ أول وق
،  (4) ةااىرياااوالغ ، (3) ابمااةشوالح،  (2) يةاااالكالساجسياااؾر  وىااؾ مااهى  

"  :  والباجى ،  (6)وقال ابؽ القرار   . (5) الػم اامإلى اإلم القرافى  وندبو
 -أنيااا ياادل مهلبااو ولكااؽ ، نااص ذلااػ فااى – ا رحسااو – مالااػ عااؽ لاايس

 .(7) " الفؾر عمى -األوامر 

                                                           

ص.ص2/647 ذشرمصه،سد  اص،دزرلذألصص(1)
ص.ص128،دكقه ألصص ص قحص شقرحصه، رلىصصص39هع  ر ص،د   ألصصصص(2)
 صص مممقحصص1/215 صه،تسييمممإلص،دكدممملذهنألصص1/281ه،لمممإل ص ممميصولممملىصه، كممموصألجمممألصيلدمممألصص(3)

ضاص ص.ص387/ص2 خترقصه،ٍق
ص.ص3/45هعح  يص ألصوللىصهألح  يص ج صحزيصص(4)
ن دا اصه،كلىصا ، لرصو،ألصهع  يص  ، صوطذى صه،س ،كراص  صقلىصهع  يص  ، صجتللي صه،ح صصص(5)

ٍعممممإل ص دمممم   ص مممميص ذ  مممموص.صص)صثقه مممماص:صص ممممقحص شقممممرحصٍ شلمممموص مممم ص  قيممممةص ه،لضمممملءص ص
ص(129ه، رلىص،دكقه ألصص

م ر صص(6) نصام ج صه،كألر  ىلصص:صعديصج صعسقصج صوحسإلصه، َإلهد صه،ك ضيصوجله،حد  صه،سلمٍق
ٍإيزممم حصه،سدممماص ممميص دممم   ص صهألد،ممماص  ممم صل ممم رصعدسممم ءصه،س ،كرممما ص ممم ص رمممش   وص:ص"عيمممًل

صٌ(صص398يك ىص)ٌص(صٍصصص397ه،خةنص"ص ل ألصمشاص:ص)
ص(ص.ص541/صص12 صميقصوعةيصه،ش ةءص2/144)صثقه اص:صصه،إلث  جصه،سذىرص

ص.ص39 صهع  ر ص،د  حألصصصص289 كإل اص ألصوللىصه، كوص ج صه،كر رصصص(7)



 

 

 والعشرون التاسعالعدد      ــــــراءـجمـلـة الـزهــــ

145 

ْكاااا اافعية أ بدااؾَمااْؽ الذاا واْخت ااار هد  َفااار  ب  ْيااار  اَضاا (1)اي  الرَّ اَمااااا اي أ بدااؾو اْلق  اد  ح 
وَذي   رد اْلس ْرو 
  . (4) (3)وأبؾ بار الدقا   (2) 

فاى  تابيؼ القاؾل باالفؾر كبير ماؽ األصاؾلييؽ غيار الحشفياة  د قد نو  
 ، (6)وإمااااااام الحاااااارميؽ  ، (5)إلااااااى الحشفيااااااة ، ومااااااؽ ىاااااا الء : الذاااااايراز  

 

                                                           

ذممممم  ليص صهع ممممم يصه، قرممممموصىممممملص:صصنصجممممم صعبمممممإلص صوجممممملصا مممممقصه،رممممميق يصه، َمممممإلهد صه،ص(1)
ٍفص صص صص  ص رش   وص:ص قحصه،قمأل ،ألاصهأللل،ي مقض لت  ص مألصه،ذر سأل اص صأٍل لت  ص ألصهعا  ا أٍل

صٌصص(ص.صصص334 ل يصمشاص)ص
(صص صم كمم وصه،ذمم   راص جمم صق ضمميص3/186)صثقه مماص:صصم كمم وصه،ذمم   راصه،كبممقهص،ددمم  ألص

ص ص168/ص4 ص ذرهوصه،ذىرص ج صه،لس دصصص117ص–ص116/ص1 ي اص
صصص(2) ٍذ  ر رض أٍل مممقا ٍذص ممم ص مممإلًصىمملص:صوحسمممإلصجمم صاذمممقصجمم صعممم  قصه،لمم  ق صه،اسأل ٍر مم ألاصو ،ألمممألص ممق ن دا

م صط  م  ص ألكيم :ص رضاسأل األمق صأٍل أل ا م ألاصىألكألمذألهص كم ىص  ميصهألا هصه،شب دا قألهمأل ًص صق ىصهج صه،رةحص:صىألمذ  طض
ٍىممملصوحمممإلصعدسممم ءصه،ذممم   راص ص ممم ص رمممش   وص:ص مممقحصص خترمممقصه،سزنممميص ص ص صص ٍذ  ب مممقا ه،اسأل

صمص)صثقه ماص:ص362ٍلمشبوصه،لم  اص ميصه،سمذىرص ص مل يصممشاص)صص م كم وصه، كيم ءصصٌصص(
 ص ممذرهوصص3/12 صم كمم وصه،ذمم   راصه،كبممقهص،ددمم  ألصص1/327ه،ذمم   راص جمم صه،رممةحص

ص(ص.4/327ه،ذىرص ج صه،لس دص
ٍيدكمرصجمم"صط م فص"صصص(3) نصا ،مإلق ه ص ىلص:صنصج صنصج ص ل قصه، َإلهد ص صوجلصا قصه،سلمٍق

ه،ذمم  ليص ص ممل ألصه،ذمم  ليصه،سممذىرصه، قرمموصهأللممل،يص ص،مموصلتمم  صهأللمملىصعدممألص ممذىرص
ٍذثل،مموص،دخطيممرصه، َممإلهدهصص392مممشاص  صص448 صص3/447ٌص.ص)صثقه مماص:ص مم ري صاَممإلهدص

ص(1/167م ك وصه،ذ   راص ج صق ضيص ي اص
 صه، حمممقصص1/75 صصقلهمممماصهألد،ممماص جممم صه،دمممسل نألصص53 صص52ه،ت رمممق ص،دذممميقهزهصصصص(4)

،مإلث صه،يشمإلهص صني يماصه،للملىص ميصدرهيماصهأللملىص،رم ألصهصص3/326ه،سحر ص،دزرلذألص
ص.3/952

ص.ص53ه،ت رق صصصص(5)
ص.ص1/322ه،تدخرصصص(6)
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، (4)واآلماااااد   ،( 3)، واباااااؽ قداماااااة  (2)، والاااااراز   (1)واباااااؽ الداااااسعانى 
 . (6)، والبيزاو   (5)والقرافى

 (8)، والجرااص( 7) أنو مهى  بعض الحشفياة ،  االكرخي: والرحيح 

 .السعتسدة صرح بهلػ عمساء الحشفية في  تبيؼ ،  سا  وليس جسيعيؼ

يَو مؽ اَ ش ا )الحشفية قال الدرخدى : " و الََّهي د رح َعْشَدي ََ م س  ( م ْهى   عد
َحسيؼ ا   - اْؾر  -ر  اء عماى اْلف  أ نو عمى التَّر اَخي ف ال  يببت حاؼ وجاؾب اأْل د 

َبسدظمق اأْل مر"
 (9)  . 

                                                           

ص.ص1/75قلهماصهألد،اصص(1)
ص.ص113/ص2ه،سحرلىص،دقهزهصص(2)
ضاصه،ش رقصص(3) ص.ص1/571ٍر
ص.ص2/165هعحممك يص،ى إلهصص(4)
ص.ص128 قحص شقرحصه، رلىصصص(5)
ٍهص اصني ثمماصه،دمملىص،نمشلهصصص(6) ص.ص175 شي جصه،لللىص،دبرز 
ىمممملصعبيممممإلص صجمممم صه،حدممممي  صهنتيمممم صو،رمممموصري ممممماصه،حشورمممماصامممم ،لقههص صص مممم ص ف،   مممموص:صص(7)

ٌص(صصص344ه،كبيمممق"صص مممل يصممممشاص)صص"ه،سخترمممق"ص" مممقحصه،لممم  اصه،رَيق"." مممقحصه،لممم  ا
ص(ص148ثقه اص:صصه، له إلصه،بيراص يص قه أصه،حشوراص،لبإلصه،حيصه،دكشل صصص)

 صتي صو،روصري ماصه،حشوراص يصاَإلهدهن صصىل:صوحسإلصج صعديصوجلصا قصه،قهز صه،لر صص(8)
ٍ ص صص   ص ف،   وص:ص"وح  يصه،كق"ً"ص" صٍ مقحص خترمقصه،كقطمي صصٍ مقحص خترمقصه،طحم 

ٍلتمممم  ص مممميصولمممملىصه، كممممو  ممممل يصمممممشاصص-، رمممملىص مممميصهأللمممملىهص-ٍ ممممقحص مممم  اصنص
ص(ص28(ص)صثقه اص:صه، له إلصه،بيراص يص قه أصه،حشوراصص374ٌ)

ص.ص1/26وللىصه،دقطدألصص(9)
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ر ااااااااختمااااو العمسااااء فااااي األم : "  (1) وقاااال عبااااد العحياااح البخاااااري    
 -أصاااحابشا  راااااا  أكبااااااافهى   ق أناااو عماااى الفاااؾر أم عماااى التراخاااياااااالسظم

، وأصااحاب الذااافعي وعامااة الستكمساايؽ إلااى أنااو عمااى التراخااي  -الحشفيااة 
بعاض أصاحابشا، مااشيؼ الذايخ أباؾ الحدااؽ الكرخاي وبعاض أصااحاب وذىا  

 . (2) الذافعي مشيؼ أبؾ بار الريرفي وأبؾ حامد إلى أنو عمى الفؾر"

اَحيحد َماؽْ فى  وقال التفتازانى اْهى َ    رح التمؾيح عمى التؾضايح : "الرَّ م 
ش َفيََّة أ نَّود َلمتَّر اَخي" م س اَء اْلح   . (3) عد
بعاد  ذ اره   -في حا يتو عمى نيادة الداؾل   (4) وقال الذيخ السظيعى
 :   -آراء العمساء فى السدةلة 

                                                           

عبإلصه،لزيزصج صوحسإلصج صن صعةءصه،إلث صه، خ ر  صه، قروصه،حش مألصهأللمل،ي ص م صصىلص(1)
ٍ  صٍ مقحصه،سشتخمرصه،حدم  يص ٍىلص مقحصعدمألصولملىصه،بمزد  ف،   وص:ص) ذوصهألمقهر(ص

ٍىلص يصهألللىصويز  ص ل يصمشاص) صٌص(ص.ص734،نطدر يص
و،مممألصم كممم وصص صممممدأصه،للممملىص318/ص1)صثقه ممماص:صه،لممملهىقصه،سزمممراص ممميصم كممم وصه،حشورممماص

ص(.صص2/284ه، حلى
ص.ص254/ص1 ذوصهألمقهرص،د خ رهصص(2)
ص.ص388/ص1ه،تدليحصص(3)
ىمملص:صنصجمم صاخيمم صه،سطرلمميص ص  تمميصه،ممإلي رصه،سرممقياصهألمممبةص ص دكممألصه،لدممليصعدممألصص(4)

ٍه، ددمورا صحش ميصه،سمذىر ص مل،ألصه،كزم ء ص  ذ ي صعرقهصحتألص  حقص يصه،لدليصه،لكدرماص
ٍه،تت،ر م ص  ص ف،   و:صصممدأصه،للملىصعدمألصني يماصه،دملىص ميصولملىصٍه تَ صا ،تإلريسص

صي.1935ه، كو ص ل يصرحسوص صمشاص
صٌ(ص.ص3/181)صثقه اص:صه، تحصه،سبي ص يصم ك وصهأللل،يي ص
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وَنْدااب ة اإلسااشؾ   –البيزاااو   –ومااؽ ىااها تعمااؼ أن َنْدااب ة السرااشو " 
 .(1)"فقط  وإنسا ىؾ قؾل الكرخىالقؾل بالفؾرية لمحشفية ليدت برحيحة ، 

قْ  لرابع السهى  ا ْؾرف فال  ددْحس  د عم: اْلؾ  ى التَّر اَخاي إالَّ وال  عما ى اْلف 
َلي     .  (  2)َبد 

إلاى وغياره الذايراز  اإلماام وندابو ،  (3) جسياؾر األ اعرية ذى  إلياو 
 .(4)القاضى أبى بار الباقالنى 

أبؾ بار الباقالنى " يتؾقف َياو فاال الذيراز  : وقال القاضى اإلمام قال 
 . (5) دحس  عمى الفؾر وال عمى غير الفؾر إال بدلي  "

البااقالنى ماؽ القاؾل باالتؾقف أبى باار  إلى القاضى ندَد وأقؾل : ما   
 َيو نغر. 

                                                           

ص.صص287/ص2مدأصه،لللىصعدألصني ياصه،دلىصصص(1)
 صه، حمممممقصه،سحمممممر صص2/59 صهعجيممممم جص،ددممممم  ألصصص254/ص1 ذممممموصهألممممممقهرصص،د خممممم رهصص(2)

 صه، له مممإلصه،دمممشراص ممميص مممقحصص2/648 ص ذمممشرمصه،سدممم  اص،دزرلذمممألصصص3/334ص،دزرلذمممأل
ٍهص ص3/228هأل،وراص،دبق  

ص.3/18 صصه،لهضحص ج صعكي صصص1/282ه،لإل ص يصوللىصه، كوصص(3)
ٍه،تحبيمقص جم صو يمقصحم جصص1/235 قحصه،دسماص،دذميقهزهصصص(4)  صور م دصصص1/316 صه،تكقيمقص

ص.ص1/264ه، حلىص،دذلل نألص
ص.1/235اص،دذيقهزهصص قحصه،دسص(5)



 

 

 والعشرون التاسعالعدد      ــــــراءـجمـلـة الـزهــــ

149 

، واختااار  التقرياا  واإلر اااد" بحكيقااة مهلبااوفااي "  القاضااى حصاارَّ فقااد  
والؾجااو عشادنا فاي ذلااػ  »حيا  قاال:   القاؾل بإفاادة األمار السظمااق لمتراخاي

 ( 1) « دون الفؾر والؾقف عمى التراخي القؾل بةنو

اَضااي " قااال إمااام الحاارميؽ : و    شااود  -و اْلق  َضااي ا ع  ااْؾل  -ر  قظااع الق 
اح َإْذ  " ثاؼ قاال : "  ، َبَإْبظ ال اْلسرير َإل اى الؾقاف َفاي ى اه ا اْلب ااب و ىداؾ  اأْل ص 

ااع أ و يْماحم ضاربا  ْجس  ْقف َفاي ى اه ا اْلب ااب دعاؾد َإل اى خار  اإلَْ اْلسرير َإل ى اْلؾ 
 أ . ه.  (2) " مؽ التَّش اقدض

 . (3) وغالة ، مقتردة:   قدسيؽ إلى انقدسؾا بالؾقف والقا مؾن 

 أماا ، قظعاا مستب  الفع  إلى السبادر أن َإلى فهىبؾا ، السقتردة أما  
 عياادة عااؽ بخروجااو دقظااع فااال  الؾقاات آخاار فااي الفعاا  وأوقااع أخاار مااؽ

 . (4)إمام الحرميؽ  اختاره . الخظاب

وذىاا  السقتراادون مااؽ الؾاقفيااة إلااى أن مااؽ " قااال إمااام الحاارميؽ :    
أخار وأوقاع الفعا  السقتزاى فاي  بادر في أول الؾقت  ان مستبال قظعاا فاإن

                                                           

ٍهعر  دص)صه،رَيقص(ص،د  قةنألصصص(1) ص.ص2/248ه،تكقيرص
ص.ص324/ص1ه،تدخرصصع  يصه،حق ي صص(2)
ٍه،تحبيقصصص954/ص3 صني ياصه،لللىص،ديشإلهصصص1/75ه،بقى ًصع  يصه،حق ي صص(3)  صصه،تكقيقص

ص.ص1/316
ص.ص1/75ه،بقى ًصع  يصه،حق ي صص(4)
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 عاااؽ عيااادة الخظااااب وىاااها ىاااؾ السختاااار الؾقااات فاااال دقظاااع بخروجاااو آخااار
  .أ.ه ( 1)عشدنا

واختمفؾا  فى تةثيؼ الس خر لمفع  ، فسشيؼ مؽ أثَّس و 
ومشيؼ مؽ لؼ  ،  (2)

ثَرسو  يد  
(3). 

                                                           

ص.ص1/75ه،بقى ًصع  يصه،حق ي صص(1)
و،مألصو م يصه،حمق ي ص صصصص2/165ه،كلىصجتتهرأصه،سفطقص،د ل صصند وصهآل إلهص ألصهعح م يصص(2)

ٍىمذهصييمقصلمحرحصص ٍىذهصثملىأصوًصو م يصه،حمق ي ص م صه،كم  دي صامتًصه،سمفطقص،د لم ص"همأص صص
ي ص ممةأل  ص كممإلصعكممرصه،زرلذممألصعدممألص مم صندمم وصهآل ممإلهصو،ممألصو مم يصه،حممق ي صصقمم  ةص:صصأٍل  مميصلأل

صطألص إل     (3/334.ص)ه، حقصه،سحر صص-و  يصه،حق ي صص–دألٌ صعألشاوضصهآلا  
ص م ا ماوص   أَل دألمأضص،ض صيضلا شألألصوألن موضص أل دألألص أللا ٍ،تلضرحصذ، صوقلىص:صذىرصو  يصه،حق ي صو،ألصه،لقوص،َاصعأل

ص.صصص)صجرمم ًصه،سخترممقص،أللمم ي نألصص مميأل صه،ت قألهط  صوألٍ  رأل مملا مميصه،ا أل تألز  صوألن مموضصيألكا صقألق يشألمماو ياممق   ص2/41يأل
ص(ص1/316ٍه،تحبيقصصه،تكقيق

ص كإلصذىرصو،ألصوًصهأل قصه،سطدةص،طدرصه، ل ص ك ص ص إًصام درصص قاا  صه،ذ  صعضقانض يااض صحأل وأل   ص   ا أٍل
ٍإًصوطمقص يملص ماصه،تمتطيقص ستام ص ٍو ألصا ،ست لرصاموصعدمألصه، ملرصلم ًص ستماةص ص ه،ست لرص

 ٍ،ك صى صيتهأصا ،تتطيق؟صص تلقوص ألصىذهصو  يصه،حق ي ص.
،موص مألصه،بقىم ًص:ص"ص  ،مذ صوقطماصاموصوًصه،سضط ،ألمرص يسم صو مألصا ، لم ص إنموصٍيإلىصعدألصذ، صصقلص

ٍىمل:صونموصوًصام درص ٍإنس صه،تلقوص يصو قص"طقص اح أصه،ررَاصه،سطدكاص لقاصه،سطدل ص ص
ٍىم صثتلممقعص،نهممأص ٍإًصوطمقص يمملص ماصه،تممتطيقص ستامم صأللم صه،سطدممل ص ص ،مأصيلممصص صص

ٍلتًص ىذهصه،طقيكاصه،تيصهمتكقصعديي صه طتر رصا ،تتطيقص؟صص وروصه،تلقوص...ص صهأصق ىص:ص
ٍه،كطممماص ٍ لقممماصه،دمممليص  لسممماص ح مممم صه،سمممذهىرصلديممم ص ممم صه،شكمممقصو،مممألصهمتقمممم ىصه،د مممظص
ٍقماص ٍردصه،تلقوصو،ألصه،دمليص ميصه،تمتطيقص ماصه،كطماصجلقملاصه، لم ص يسم ص ا   تا ىص،دس  درص

ص(ص1/81ه تا  ص إًصه،د ظص صهطتر صص،وصجلق ص لي ص")صه،بقى ًصع  يصه،حق ي ص
ص.صص2/165ه،كلىصالإليصه،تتهرأص صصهطت رهصهآل إلهص ألصهعح  يصص(3)

== 
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:  فهىبؾا إلى التؾقاف فاي السباادر والسا خر وأما الغالة مؽ الؾاقفية 
ال ندر  ى  الس خر مستب  أو  فقالؾا :    .(1) في أنو ى  ىؾ مستب  أو ال ؟

الحتسال وجؾب الفؾر ، وأدزا السبادر بالفع  ال نادر  ىا  ىاؾ مستبا     ال 
   .الحتسال وجؾب التراخى ، فؾج  التؾقف  أو ال ؟ 

وقد ذ ر  بير مؽ األصؾلييؽ ، مشيؼ إمام الحرميؽ ، واآلمد  ، وصفى 
الااديؽ اليشااد  ، أنَّ مااهى  الغااالة باطاا    وذلااػ لسخالفتااو إجساااع الداامو 

 .(2)عمى أن السبادر مدارع في االمتبال ومبال، في الظاعة 

قاال إمااام الحاارميؽ :  إنَّ اأْلمااة اْجتسعاات عمااى أ ن اأْل ماار َإذا ورد مااؽ    
اا َقااَو ص  ااا َبَإْطال  اااب َإمَّ ااْرع مقتزاايا لْجَدج  ااْهى   قااؾم اح  الذَّ ااع  ، عمااى م  أ و م 

ااد عادم  اع  اْعَتق  ريؽ ف سؽ ابتدر َإل ى ااَلْمَتب ال متدارعا م  قرا شو عمى م ْهى   آخ 
 .( 3)ْشد  َإل ى خر  االجساع الترْكر ار َيعد مستبال َلأْل ْمَر، والجاحد له َلػ يد 

أماا الغاالة فياؼ الاهيؽ تؾقفاؾا فاي السباادر  " وقال صفى الديؽ اليشد :  
أدًزاا إلاى خار  إجسااع الدامو وندَدابؾا  الس خر في أنو ى  ىاؾ مستبا  أوو 

 .(4)"فإنيؼ  انؾا قاطعيؽ بةن السبادر مدارع في االمتبال ومبال، في الظاعة
                                                                                                                         

== 

ٍ صوهمأص ٍه،سخت رصونوص يس ص ل ص صل ًص كإل  صوٍص فطقهص صل ًص ستماةص،أل مق ص ق ىصهآل إلهص:ص
صعدروصا ،تتطيق.ص
ص(.2/165)صهعح  يص،ى إلهص

ص.ص3/955ني ياصه،لللىص،ديشإلهصصص(1)
 صني يمممماصه،للمممملىصص2/165هعح مممم يص،ى ممممإلهصصص ص1/325ه،تدخممممرصصع مممم يصه،حممممق ي صص(2)

ص.ص3/955،ديشإلهصص
ص.ص325/ص1ه،تدخرصصع  يصه،حق ي صص(3)
ص3/955ني ياصه،لللىص،ديشإلهصصص(4)
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د  ا:  خامسالسهى  ال اْؾر  األمر السظمق  د ْقت َزي أ ح  اا اْلف  ْيَؽ : َإمَّ ، أْل ْمر 
م   الَ أ َو اْلع ْحم  ع   .ى اْلَفْعَ  َفي ث اَني اْلح 

 .( 1) إلى القاضى أبى بار الباقالنىندبو ابؽ الحاج  ، وغيره 
، وإنسا أدلااَحم  (2) وأقؾل :  ىها السهى  لؼ دررح بو القاضى الباقالنى  

أناو دجا  العاحم  َياو  الؾاج  السؾساعفي ىها السهىااااا  بشاء عمى  أصماااو 
 .(3) عشد التةخير عمى إدقاع الفع  في بكية الؾقت

                                                           

 ص ص ذمشرمصص2/41 خترقصه،سشتيألص ج صه،ح  رص اصصجر ًصه،سخترمقص،أللم ي نألصصص(1)
ٍه،تحبيممقصص2/647ه،سدمم  اص،دزرلذممألص  ممقحص سمماصص ص صه،َيمماصه،يمم  اص1/316 صه،تكقيممقص

ص.1/259 صور  دصه، حلىص،دذلل نألصص249ه،لله اصصألجألصزرعاصصص
ٍه،ك ضمميصعبممإلصه،ل مم رص مم ص ٍوجمميصى  ممأص ص ٍقممإلصنضك مم صىممذهصه،سممذىرصويزمم ص صعمم صوجمميصعدمميص ص

صه،سلتز،اص.
ٍهصص327/ص3أله، حقصه،سحر ص،دزرلذص) ص(ص.ص3/228 صه، له إلصه،دشراص يص قحصهأل،وراص،دبق  

ًص صىمممف ءصيكل،ممممل  ً لسممم صمممممبةصجر نممموص ممممألصص-امممتًصهأل ممممقصه،سطدمممةصي يمممإلصه،تقهطممممألصصصٍه،رمممحرحصو
صصص–ه،سذىرصهألٍى

ٍ ممل ص مميص تألز  صيألكا وألجضمملصىأل  ممأصو ،ألممألصوألنمموص أل صأٍل دمميب صوألجضمملصعأل  ً ممراخأل  قمم ىصلمم حرصه،سلتسممإلص:صذىممرصه،ذ 
ٍق وصهعا ص تا ضلرصا و صعأل صوٍىصو يقصه،اسأل ٍ لزهص ألتاط  قأل وص ألٍا ص  يصوقق صهألا تا ضلرصا و  ي صه،اسأل ل  كألم ًص أللا  ا

ص(.ص1/111.ص)صه،سلتسإلصألجألصه،حدي صه، رقهص
ٍهعر  دصاتًصهأل قصه،سطدةصي يإلصص(2) لقحصه،ك ضألصوجلصا قصه،  قةنألص ألصلت اوص:صه،تكقيرص

ٍه،ل مموصعشممإلن ص مميصذ،مم صه،كمملىصاتنمموصه،تقهطممألصحيمماص صه، ممملرصصقمم ىص:ص"ص عدممألصه،تقهطمميصدًٍ
ٍهعر  دص)صه،رَيقص(ص،د  قةنألصصصصٍه،لقوص" ص(ص.ص2/248ص)صه،تكقيرص

ٍه،سلتز،مماصو،ممألصوًصص(3) ٍ س عمماص مم ص تكدسمميصهأل مم عق ص ذىممرصه،ك ضمميصوجمملصا ممقصه، مم قةنيص
هعيلمم  ص مميصه،له ممرصه،سلممماصيكتزمميصويكمم اصه، لمم ص مميصو ص ممزءص مم صو ممزهءصه،لقممم ص ص
ٍ،ك صه،س دوصوذهص،أصي ل ص يصو ص زءص  صهأل زهءصيلرصعدروصوًصيلزيصعدألصه، ل ص ميص

صتألصيت يصه،لزءصهألطيقص  صه،لق ص يتلي صعدروصه، ل ص روص.ه،لزءصه،ذ ص،أصي ل ص روصح
== 
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ذ ر أن ىها بشاء عمى أصامو  ىها القؾل  وليها نجد أنَّ مؽ ند  إليو  
عماى إدقااع الفعا  فاي  في الؾاج  السؾسع أنو دج  العحم َيو عشاد التاةخير

 بكية الؾقت .       

، قال تاج الديؽ الدباى فى رفع الحاج  : " وقال القاضى إما لمفاؾر   
 . (1)وإما العحم ، وىها عمى أصمااااااااااو فى الؾاجاااااااااا  السؾسع " 

، ندبو إلى القاضى البااقالنىعحم  و ذ ر الحر ذى القؾل بالفؾر أو الو   
تكمااؼ عمييااا ثااؼ قااال : "  اا  مااؽ تكمااؼ عمااى السدااةلة حتااى القاضااي نفدااو 

عماى أصامو فاي الؾاجا  السؾساع وأن العاحم َياو بشااء  ، ثؼ اختاار ىاهامظمقا
 .  (2)واج  عشد التةخير " 

السااهى  القا اا  بااالفؾر أو  ذ اارهبعااد  –وقااال صاااح  الغياا  اليااامع    
 : وىها اختيار القاضي أبي بار -العحم 

عمى أصمو في الؾاج  السؾسع أناو دجا  العاحم َياو عشاد التاةخير  بشاء 
 .(3)عمى إدقاع الفع  في بكية الؾقت 

  

                                                                                                                         
== 

ص.(ص1/143وللىصه، كوص،دإللتلرصنصوجلصه،شلرصزىيقص)صثقه اص:ص
ص2/519ر اصه،ح  رص،ت جصه،إلث صه،د  ألصصص(1)
ص.ص2/648 ذشرمصه،سد  اص،دزرلذألصص(2)
ص.ص249ه،َياصه،ي  اص قحص ساصه،لله اصصألجألصزرعاصصص(3)
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 سب  الخالف
رود األماار تااارة مدااتعسال فااى سااب  الخااالف فااى ىااهه السدااةلة و      

عشااد مااؽ  -،  اااألمر باإلدسااان ، وتااارة فااى التراخااى ،  اااألمر بااالح  الفااؾر
  –دقؾل بةنو عمى التراخي 

 وىؾ طم  الفع  .حكيقة في القدر السذترأ بيشيسا  فقال بعزيؼ : ىؾ

 . حكيقة في الفؾر مجاز في التراخي: ومشيؼ مؽ قال 

 . (1)ىؾ مذترأ لفغي بيؽ الفؾر والتراخي  قال :ومشيؼ مؽ  
  

                                                           

ص.ص2/354،ألمت ذصه،إللتلر/صنصوجألصه،شلرصزىيقصوللىصه،  كوصص(1)
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 السبح  البال  
  ومشاقذتيا  السهاى  أدلة

لسجرد طم  السظمق  السظم  األول : أدلة القا ميؽ بةن األمر
 الفع 

 أىسيا :  أصحاب ىها السهى  بعدة أدلة مؽاستدل 

 :   األول الدلي  
األماااااار السظمااق ورد اسااتعسالو فاى الفااااؾر  األماااار باإلدساااان فااى قؾلااو  

ااؾَلَو ﴾تعااالى : ﴿  سد ر  كسااا  ورد اسااتعسالو فااى التراخااي   ، (1) آَمشدااؾا َبااا ََّ و 
     .(2) فحجؾا "  ا  ت  عمياؼ الح  نَّ إملسو هيلع هللا ىلص " كقؾلو 

فمؾ  ان حكيقة فييسا  ان مذترً ا ، أو في أحدىسا  ان مجازًا ، فال باد 
 .(3)أن دجع  لمقدر السذترأ بيشيسا وىؾ طم  الفع  دفًعا لال تراأ والسجاز

                                                           

ص.ص7ملر صه،حإلثإلص زءص  صهآلياص:صص(1)
ص صص(2) مق  وص  ميصه،الضسضمق  ص أل م ب  صه،احأل ص ألمقاع  وطق وصهع  يص ددأص مألصلمحرحوص صلتم  صه،حم ص صاألم  ض

ياقأل ألص1337(ص)ص412حإلثاصرقأص)ص صوألج يصىضقأل »ص ق لع ص صجد ظص:صص–رضألص صعشوصص–(صعأل ا
لهصوألثرص دألراكضأضصه،احأل   ص ألحضلر ص ضصعأل ص ألقألعأل صقألإلا ص(ص975/ص2«ص)صيأل صه،ش  سض

 صهعجيمم جص مميص ممقحصه،سشيمم جصص2/165 صهعح مم يص،ى ممإلهصص2/113ه،سحرمملىص،دممقهزهصص(3)
 صولمملىصص3/212 صص ردمميقصه،للمملىصو،ممألص شيمم جصأللمملىص جمم صو مم يصه،ك  درمماصص2/64

ص.2/355ه، كوص،دذر صنصوجلصه،شلرصزىيق
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درح تقييده بالفؾر وبالتراخي مؽ غير   األمر السظمق : البانىالدلي  
افع  الفع  الفالني في  نو دحدؽ مؽ الديد أن دقؾل: )، فإ تكرار وال نقض

،  لفع )افع ( لكان األول تكارارا  فىفؾرا داخال  ؾنو الحال أو غدا( ولؾ  ان
 .( 1) والباني نقزا، وأنو غير جا ح

بياااان ذلاااػ : أن األمااار السظماااق لاااؾ دل عماااى الفاااؾر بعيشاااو ، أو عماااى 
 تكراراالتراخى بعيشو لكان تقييده بةحدىسا 

أو نقزا ، فإذا قمت : افع  غدا ، وىؾ يدل عمى الفؾر  اان نقزاا ، أو 
تكااارار وال نقاااض َيااااؾن لسظماااق آالن  اااان تكااارارا ، لكشاااو دراااح ماااؽ غيااار 

 . (2)الظم 

 :  بال  الالدلي  

ل ة  اْلع ربية إْطب ا د  د اْلَفْعا  ليا أ ن ى ْيئ ة اأْل مر ال  دال  ارر م اَحم   َإالَّ عماى مدج  ، ف 
ط  يغ ة طم  اْلَفْع  ف ق  ْدلدؾل الرَر ؾن ،  أ ن ت سام م  اال  و    اْؾر أ و عماى اأْل مار د  اْلف 

ارج التَّر اَخي  ْدلدؾلو   خ  َريش ةَ  ع ؽ م  ْؾر   اسقشي  دفيؼ َباْلق    ف َإنَّود يدل عمى اْلف 
اجة َإل ْيوَ  ة َإنَّس ا داؾن َعْشد اْلح  ْقي ع اد  ااجال )و اْفعا  بعاد ي اْؾم(  أَل ن طم  الدَّ ع 

 .  (3) بعد ي ْؾم :  يدل عمى التَّر اَخي بقؾلو

                                                           

ص.ص175 صني ياصه،دلىصصص2/114ه،سحرلىص،دقهزهصص(1)
ص.3/212 رديقصه،لللىصو،ألص شي جصهألللىصص(2)
ٍه،تحبيقصص357/ص1 رديقصه،تحقيقصص(3) ص.ص879/ص1 صه،تكقيقص
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اْؽ أ ىاا  وعمياو : فاإن ماادعى الفاؾر مااتحاؼ وىاؾ محتاااج  اا  ع  ْشقد إل اى أ ْن ي 
َلااػ  ال  ت ااؾ اتدًرا" اْفع ااْ   " الم غااة أ نَّ ق ااْؾل يؼ: ْقااَ  ذ  ااَبي   إل ااى ن  اَر، و ال  س  ، و ال   َلْمَبااد 

اًدا آح 
(1) . 

 :الدلي  الرابع 
أن بجاامع  ، (2)  ، فاي  ؾناو ال دفياد تعجايال قياس األمر عماى الخبار 

 .   السدتقب  الفع  فييسا داؾن في
أنَّ قؾلو " افع " ىؾ طم  الفع  في السدتقب ،  سا أن قؾلاو بيان ذلػ : 

 زيد " سيفع "  إخبار عؽ إدقاع
ب ار  الفع  ؾل بعاد  ماؽفاي السداتقب ، فكساا ال دستشاع ى اه ا اْلخ  خد وجاؾد الاد 

ب ر ف ك ه َلػ اأْل مر ة مؽ اْلخ  مددَّ
 (3). 

 :  وقد نؾقش ىها الدلي  مؽ قب  القا ميؽ بالفؾر بسا يمى
 .(5)(4)، ألنو قياس عمى المغة وىؾ مسشؾعىها الكياس غير صحيح:أوال

                                                           

ص.ص215ه،سدتر ألصصص(1)
ص.ص219ويز حصه،سحرلىص  صجقى ًصهألللىص،دس زرهصصص(2)
.صه،سحرممملىصص1/235،دكدممملذهنألص صه،تسييمممإلصص1/112ه،سلتسمممإلصألجمممألصه،حدمممي صه، رمممقهصص(3)

 صور ممم دصص1312/ص3 صن ممم  سصهأللممملىص ممميص مممقحصه،سحرممملىص،دكقه مممألصص2/114،دمممقهزهص
ص.1/26ه، حلىص،دذلل نألص

ص.ص219ويز حصه،سحرلىص  صجقى ًصهألللىص،دس زرهصصص(4)
ممحألصص(5) ممتأل ذصوألجممألصو ما ضما مماص سممشيأص مم ص مملزهصل ألا أَل يألمم ًصه،اقرألمم سص  مميصه،در قأل تدمموصه،لدسمم ءص  مميص أل  هصهطا

أص مشايض ٍلايمقص م صه، كيم ءص صأٍل   ٍهجم ص شميص ص ٍه،  رميص ٍه،س زني ص قي  ص ص ٍهج صمض ه م قهثشيص
ٍ حمم ص ٍالمماصوىمم صه،لقارمماصص ٍه،َزه،ممي ص ٍإ مم يصه،حممق ي  ص ٍىمملصروهصه،حشورمماصص  مم ص ألشلمموص

ص ضل إلصهعا  أل رأل صو ،ألألصه تك قوص.ص تألةب صه،خةنص ألصل ص، ظص ضذا
== 
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، قياس فاسد   ألنو قياس مع الفار  قياس األمر عمى الخبر  ثانيا : 
 والفر  بيشيسا مؽ وجؾه : 

الخباار دحتساا  الرااد  والكااهب واألماار ال دحتسميسااا   : الؾجااو األول  
 .ألنَّو ح ٌّ ووجؾب واستدعاء

الخباار ال يؾجااد إالَّ بعااد أن ت ااي قَّؽ الحااايؼ أن السخباار : الؾجااو البااانى 
فال دقع الغرر عميو بالتةخير بخالف األمر ، فإنَّ  ، داؾن عمى ما أخبر َيو

التااةخير فااي الفعاا  خظاار وغاارر َيجياا  السااةمؾر مباغتااة الساااؾت لااو قباا  
 .(1)لو   االمتباال  فكان إدقاعو لمفع  أول الؾقت أحؾط

إنَّ الخبار ال يتزاسؽ اإلنجااز ، واألمار طما  واالقتزااء : الؾجو البالا  
 التةخيريتظم  اإلنجاز ويشاَيو 

فعاا  الحااال دخباار عشااو وال ياا مر بااو ، وىااها دذااعر أن الؾجااو الرابااع : 
 .(2)وضعيسا مختمو  وأن تالف أحاام األخبار واألوامرباخ

 . قياس األمر عمى اليسيؽ: الخامس   لدلي ا

                                                                                                                         
== 

 صه،سحرملىص ميصولملىصه، كموص جم صص1/62ه،يشمإلهص)ه،   ةص يصوللىصه، كوص،رم ألصه،مإلث صص
ص(.ص33ه،لقاألصص

ص.ص236/ص1ه،تسييإلص،دكدلذهنألصص(1)
ص.صص1/219ويز حصه،سحرلىصص(2)
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ا بيااان ذلااػ :  أن االمتبااال فااى األماار  ااالبر فااى اليساايؽ ،  سااؽ قااال:   
اار باارا َفاي اْلي سايؽ  ه ا ص  اال اْلي سايؽ ، ف ك اه َلػ أل  ْفع م ؽَّ    و َإن أخار اْلَفْعا  ع اؽ ح 

ال اأْل مر رهد ع ؽ ح   .(1)دج  أ ن درير مستبال َفي اأْل مر و َإن أ خر

 بسا يمى : قد نؾقش ىها الدلي  مؽ قب  القا ميؽ بالفؾرو 

  .(2)المغة وىؾ مسشؾعىها الكياس غير صحيح ، ألنو قياس عمى : أوال

 .  ألنو قياس مع الفار   فاسدقياس األمر عمى اليسيؽ  قياس : ثانيا

اليساايؽ ال تؾجاا  عمااى الحااالو  اايًئا لااؼ داااؽ واجًبااا  ووجااو الفاار  : أنَّ 
 ر بيؽ الؾفاء خيَّ ، وإنسا ىؾ مد  عميو

، أما األمر فإنو لؼ دخير الساةمؾر بايؽ  وبيؽ االمتشاع والكفارة والكفارة ،
   ألنَّ األمر يدل عمى  الفع  وتر و

 . (3) اإلدجاب
 :   الدادس   الدلي 

إنَّ صحة تقديؼ األمار السظماق ، إلاى األمار بذايء عماى سابي  الفاؾر، 
 وإلى األمر بو عمى سبي  التراخاي ، معماؾم ماؽ أىا  المغاة ، ولياها لاؾ قيا 

 التراخااي  لااؼ تذااسئح لمغااؾي : ورد األماار عمااى وجااو الفااؾر، أو عمااى وجااو

                                                           

ص.ص1/219 صويز حصه،سحرلىص،دس زرهصصص54 صص53ه،ت رق ص،دذيقهزهصصصص(1)
ص.ص1/219ويز حصه،سحرلىصص(2)
.صص235/ص1ه،تسييممإلص،دكدمملذهنألص صص1/288ه،لممإل ص ممألصولمملىصه، كمموص،دك ضممألصوجممألصيلدممألصصص(3)

صجترقنص.
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نفدو عؽ قبؾلو ، ومؾرد التقديؼ دج  أن داؾن مذاترً ا ، فماؾ  اان األمار 
لمفؾر أو التراخي ، لسا صح ىها التقديؼ  سا ال درح تقديؼ أمار الفاؾر أو 

 . (1) التراخي إلييسا

 : الدابع الدلي  
والفاااؾر والتراخاااي خارجياااان إال أن  ،  الفعااا ن مااادلؾل الرااايغة طمااا  إ 

الحمان مؽ ضرورات حرؾل الفعا    ألن الفعا  ال يؾجاد ماؽ العبااد إال فاي 
، لمحرااؾل واحااد فااي صااالحيتو  والباااني والبالاا    زمااان ، والحمااان األول

 " افعاا  فااي أي زمااان  اائت" فاسااتؾت األزمشااة  ميااا وصااار  سااا لااؾ قياا  : 
       (2) بحمان دون زمانفيبظ  تخريرو وتقييده 

ؾ اء بالتدميؼ بةن: عشو  أجاب الظؾفى ْقااًل  َنْدب ة اْلَفْعَ  َإلى اأْل زَمش َة س  ، ع 
ااا  اارعا ، اامؼ ألنااو  أمَّ ْقاات  فغياار مددَّ ون  و  ْقاات  دد ااْرَع َبؾ  ،  ق ااْد ي ت ع مَّااقد ق ْراادد الذَّ

َحيش َئه  ال  د كدؾند  ا، و  َمس ي  ة  ع  ك ًساَلس ْرم ح   .  (3) التَّْخَريصد ت ح 

صيغة األمر ما وضعت إال لظم  الفعا  بإجسااع أىا  :  البامؽ الدلي  
 . (4)المغة فال تفيد زيادة عمى مؾضؾعيا  دا ر الري، السؾضؾعة لأل ياء

ق ْد ب يَّشَّاهد َبة َدلََّتش ا أجاب الظؾفى : بةنَّ  ْؾَر، و  َليَ  اْلف   .( 5) ى ه ا مدظ ال ب ٌة َبد 

                                                           

ص.ص3/957ني ياصه،لللىص،ر ألصه،إلث صه،يشإلهصص(1)
ٍ صصصص1/81قلهماصهألد،اصص(2) ص.ص255 صص1/254لذوصهألمقهرص قحصوللىصه،بزد
ضاصص(3) ص.ص393/ص2 قحص خترقصه،ٍق
ٍ صص1/81قلهماصهألد،اصص(4) ص.ص1/254 صلذوصهألمقهرص قحصوللىصه،بزد
ضاص(5) ص.ص393/ص2ص قحص خترقصه،ٍق
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 َإل اى دْحت ااج او َإنَّسا ااناام و ال   اناازم د ْقت َزي ال   اأْل مر:   التاسع  الدلي  
انوم زمان م ك ان زم ان َفي َإالَّ  تقع ال   السخمؾقيؽ أ فع ال أَل ن ا   أ ناو ث بت ثؼَّ ،  و 
ااار فعاا  م ك ااان أ ي َفاي ااان أ ي َفااي و  اهلػ مستاابال ص  جاا  فعاا  زم   درااير أ ن و 

 .  (1)  مستبال

 مؽ وجييؽ: وقد ناقش القا مؾن بالفؾر ىها الدلي  : 

ال دخاااتص بسااااان، ويخاااتص  فإناااو الشيياألول : بةناااو يبظااا  باااالؾجاااو 
 . بحمان، وىؾ عقي  الشيي

أناو دحتسا  أن دقاال أناو دخاتص بالسااان الاهي خؾطا  بالفعا  البانى : 
 .  (2) َيو

الشياى قيااس قيااس األمار عماى دساؽ الجاؾاب عاؽ الؾجاو األول : باةن 
 -وسيةتى بيان ذلػ فى أدلة الفؾر –   ألنو قياس مع الفار   فاسد

أماا الؾجاو البااانى ،  فقاد أجااب عشااو الذايراز  : باةن األماار لاؾ اقتزااى 
 تعييؽ الساان لؾج  عميو إتسام الفع  

وال خاالف أناو لاؾ  ارع فاى الراالة فاى ،  َيو ، ولاؼ دجاح لاو مفارقتاو 
الساان اله  ورد األمر َيو ثؼ زحو مشو إلى ماان آخر ، و ان فى سافيشة 

فإنو يبشى فدارت الدفيشة ، أو  رع فى الرؾم فى الحزر باألمر ثؼ سافر 

                                                           

ص.ص53ه،ت رق ص،دذيقهزهصصص(1)
ص.ص2/688 صه،لهضحص ج ص  دحصص1/289ه،لإل صص(2)
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، ولؾ  ان الساان قد تعايؽ لساا جااز إتساام عمى صؾمو وال دسشع مؽ الدفر 
 . (1)الفع  فى غيره  

: لااؾ  اان األماار السظماق لمفاؾر لكااان الؾاجا  م قتااا   العا ار  الادلي 
بةول األوقات بعد تعمق األمر ، وفى غيره يؾج   ؾنو قزاء ، وياؾن أداء 

 .  (2)الح اة فى الدشة البانية قزاء وىؾ خالف اإلجساع 

ماؽ الساماو  االمتبال باألداء يتحقاق فاي أي جاحء عيشاووبعبارة أخر  : 
األول لاؼ دااؽ مستابال  الجاحء ولاؾ تعايؽ لاألداء، ان فاي عساره اااااأوقات اإلما
  .(3) وفي اتفا  الك  عمى أنو م دي الؾاج  متى أداه، باألداء بعده 

اااْةمدؾر :  الحااااد  عذااار الااادلي   َإذا بااادر اأْل مااار اْلسدظماااق حداااؽ ماااؽ اْلس 
 . (4) ، َبظ  تعييؽ الفؾر  االستفرال َفي التَّْةَخير واالستعجال

  " افعاا   ااها الداااعة " :إنر قااؾل القا اا  لعبااده :  عذاار لبااانى االاادلي  
مظماق وبايؽ " افعا  "  يؾج  اال تسار عمى الفؾر وىها أمار مقياد ، وقؾلاو :

السظمااق والسقيااد مغااايرة عمااى ساابي  السشافاااة ، فااال دجااؾز أن داااؾن حاااؼ 

                                                           

ص.237/صص1 قحصه،دساصص(1)
ص388/ص1 له حصه،قحسلوصص(2)
ص.ص28 صص1/27وللىصه،دقطدألصص(3)
ًصصىممذهصه،ممإل،ي صذلممقهصو مم يصه،حممق ي ص ص(4) هممأصقمم ىص:ص"صأٍلىألممذألهص مم صوٍضممحصه،ابألممقألهى ي صعدممألصاطممةأل

تألزألصه،د  اظص"صه،تدخرصصع  يصه،حق ي ص رص  يص ضكا ص.ص1/331 لي صه،ا أللا
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إلغااء صافة ألن في ذلاػ   السظمق ما ىؾ حاؼ السقيد َيسا يببت التقييد بو 
 .(1) اإلطال  وإثبات التقييد مؽ غير دلي 

 :البال  عذر   الدلي 
قاات   يااَو ذ اار ف َفااي أ ي و  ََ ل ااْيس  لمحمااان  اأْل ماار د ْقت َزااي اسااتدعاء اْلَفْعاا  و 

  .فعمو و ج  أ ن درير مستبال 

ااز   يدل ياَو ذ ار ج  ََ ؾل  خد اال الاد  لاؼ دااؽ لح  م ْيَو أ ناو لساا اْقتزاى اْلَفْعا  و  ع 
ه َلػ َفي الحَّم ان مبمو ال مؽ أ ْحؾ الو َ يرير مستبال      (2) فعمو َفي    ح 

 : مؽ قب  القا ميؽ بالفؾر  نؾقش ىها الدلي وقد 

إال أناو لاؼ دااؽ مشظؾًقاا فإناو  بةن األمر استدعاء عمى صفة ىاي الفاؾر
 مقدر َيو ال مؽ طريق السعشى ،  سا 

اقتزى وجؾب اعتقاد عمى صفة ىي الفؾر، و سا اقتزاى الشياي الكاوَّ 
الجحاء والبسؽ في السبيع ، وليس إذا لؼ داؽ  عمى صفة ىي الفؾر ، و هلػ

مقادًرا   ساا قمشاا ذ ر الحال والساان مقدًرا معيًشاا دجا  أن دااؾن فاي الحماان 
 .(3)في االعتقاد والشيي والجحاء واألثسان في البياعات.  قالو صاح  العدة 

عبارة عؽ بعض أدلة القاا ميؽ باالفؾر ويساؽ الرد  : بةن ىهه السشاقذة 
 وقد اعترض عمييا القا مؾن بجؾاز التةخير وأبظمؾىا .   -اآلتى ذ رىا  –

  
                                                           

ص.ص27/ص1وللىصه،دقطدألصص(1)
ص.ص53ه،ت رق ص،دذيقهزهصصص(2)
ص.1/288ه،لإل ص يصوللىصه، كوصألجألصيلدألصصص(3)
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 السظم  البانى
 أدلة القا ميؽ بالفؾر   

 -: بالشق  والمغة والعق   أصحاب ىها السهى استدل 

 -األدلة مؽ السشقؾل  :: أوال 
بَركدااْؼ ( 1)الاادلي  األول  ْغَفاار ة  َمااْؽ ر  اااَرعدؾا َإل ااى م  س  :  قؾلااو تعااالى : ﴿ و 

ْت َلْمسدتََّقيؽ  ﴾ س او اتد و اأْل ْرضد أدَعدَّ ا الدَّ ي  شَّة  ع ْرضد ج  و 
 (2).  

شَّاة   قؾلو عح وج  : ﴿ :(3)الدلي  البانى ج  بَركدْؼ و  ْغَفر ة  َمْؽ ر  ؾا َإل ى م  اَبقد س 
ْت َلمََّهيؽ  آ س اَء و اأْل ْرَض أدَعدَّ ع ْرَض الدَّ ا    ي  َمَو...ع ْرضد سد رد  .(4)﴾م شدؾا َبا ََّ و 

ْجود الداللة فى اآليتيؽ :  و 

ْغَفااار َة ،   َة َإل اااى اْلس  ااااب ق  َة  و اْلسدد  اااار ع  ااار  َباْلسدد  ت ع اااال ى أ م  ان ود و  اااْبح  إنَّ ا سد
ا ، و َىااي   ااب َبي  ْغَفاار َة ، أ ْي: َإل ااى س  ًة َإل ااى اْلس  ااار ع  ااْؾَر مدد  م ااى اْلف  و اْمَتب اااَل اأْل ْمااَر ع 

ي كدؾند  ؾَب "  َ  ا  " و اأْل ْمرد َلْمؾدجد ْةمدؾٌر َبي  الفؾر و اَجًبا  ، و ىدؾ  اْلس ْظمدؾبد  م 
 (5)  . 

 بسا يمى:مؽ َقب   السانعيؽ لمفؾر  وقد نؾقش ىها الدلي 

                                                           

ص.ص3/19 صه،لهضحص ج صعكي صص3/45هعح  يص ألصوللىصهألح  يص ج صحزيصص(1)
ص.133ملر ص"ىصعسقهًصهآلياص:صصص(2)
ص.3/19 صه،لهضحص ج صعكي صص54ه،ت رق ص،دذيقهزهصصص(3)
ص.صص21ملر صه،حإلثإلص زءص  صهآلياصص:صص(4)
ضاص،دطل ألصص(5) ص.ص2/388 قحص خترقصه،ٍق



 

 

 والعشرون التاسعالعدد      ــــــراءـجمـلـة الـزهــــ

165 

ااة مااؽ  السااراد َبالسدااارعة   -1 اااَرعدؾا ﴾  التَّْؾب  س  فااى قؾلااو تعااالى : ﴿ و 
 .ا ت ع ال ى   َإل ى  واإلنابة  اله ندؾب 

م ْيااَو ىدااؾ  : ْغَفاار ة َفااي  و الَّااَهي ياادل ع  ااا اْلس  ااة ىااي الََّتااي تتع مَّااق بي  أ ن التْؾب 
ج    حس  اآْلد ة عمييا.  ة ،  ف ؾ   .(1) ذ ره الذيراز   اْلحَكيق 

 عؽ ذلػ بجؾابيؽ : أجاب القا مؾن بالفؾر 

الجؾاب األول : عدم التدميؼ بةن اآلداة خاصاة بالتؾباة ، با  ىاي عاماة 
 لمتؾبة وغيرىا مؽ الظاعات .

، فإنياا  اآلداة خاصاة بالتؾباة ماؽ الاهنؾب التداميؼ باةنالجؾاب البانى : 
عباااادة قاااد وجبااات عماااى الفاااؾر بسظماااق األمااار َيقااااس عماااى ذلاااػ بكياااة 

   .(2)العبادات

ب  مؽ جؾىر المفع   ألن ،  حرؾل الفؾرية ليس مؽ صيغة األمر  -2
  لفع السدارعة دال عميو  يفسا تررف. 

ثباؾت الفؾرياة فاي الساةمؾرات لايس مداتفاًدا ماؽ مجارد  وبعبارة أخر  :
 .(3) األمر بيا ، ب  مؽ دلي  مشفر  وىؾ قؾلو تعالى: ﴿ وسارعؾا ﴾

األمر بالسدابقة والسدارعة محسؾل عماى األفزامية عماى معشاى أن  -3
السدارعة والسدابقة أولى وأفز  مؽ التةخير   ألناو لاؾ حسا  عماى وجاؾب 

                                                           

ص.ص54ه،ت رق صص،دذيقهزهصصص(1)
ص.صجترقنص.233/ص1ه،تسييإلص،دكدلذهنألصص(2)
 ص ردمميقصه،للمملىصو،ممألص شيمم جصهأللمملىص جمم صو مم يصص176ني يمماصه،دمملىص،نمممشلهصصصص(3)

ص.ص3/215ه،ك  دراص
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ق وقتاااو ، فماااؼ ياااتساؽ ماااؽ تر اااو ، فاااال دااااؾن زااايَّ ت  السداااارعة والسداااابقة ل  
السةمؾر مدارعا عشد إتيانو في وقتاو ، ألن السداارع ىاؾ مبا ار الفعا  فاي 

 . (1)وقت مع جؾاز اإلتيان بو بعد ذلػ الؾقت 

ار ةد ىها الدلي   حجة عمياؼ    -4 َة و ااَلْسَتب اَ  مدب ا   ار ع  الا َمْؽ اْلسدد  أَل نَّ  د
ْيرَهَ اْلَفْعَ  َفي  ْتي اَن َبَو َفي غ  ؾ اَز اإلَْ ْقت  م ع  ج    .( 2) و 

ش ع ػ  قؾلو تعالى:﴿ :(3)الدلي  البال  ْرتدػ  م ا م  د  َإْذ أ م   .( 4)﴾أ الَّ ت ْدجد

 وجو الداللة : 

م  َفاي  إن  ا تعالى ذم  َإْبَمايس   ؾَد آَلد  اجد اَة اأْل ْماَر َبالد  ال ف  م اى مدخ  اود ع  بَّخ  و  و 
ل ْؾ ل ْؼ د كدَؽ اأْل ْمرد  اَل ، و   اْلح 

ل ك اان  ذلاػ  م ْياَو ، و  اود ع  اؽ  ت ْؾبيخد دد اا ح  الَ ، ل س  ؾَد مدْقت َزًيا ل ود َفي اْلح  جد َبالد 
ْبَميس  َفي ت ْةَخيرََه  عدْهًرا إلَ
(5 ).  

 : بسا يمىَقب   السانعيؽ لمفؾر  مؽ الدلي  وقد نؾقش ىها

وَح   -1  ْفاَخ الار  ْقااااتد ن  ْقاااات  ، و ىداؾ  و  ااااايٌَّد َبؾ  ؾَد مدق  جد ْبااَميس  َبالد  اأْل ماْار  إلَ
م    . َفي آد 

                                                           

ص.ص2/47جر ًصه،سخترقص قحص خترقصهج صه،ح  رصص(1)
ٍه،تحبيقصص176ني ياصه،دلىصصص صص62/ص2هعجي جصص(2) ص.ص317/ص1 صه،تكقيقص
ه،سخترمقص،أللم ي نألصص صجرم ًصص3/19 صه،لهضحص ج صعكيم صص2/166هعح  يص،ى إلهصص(3)

ص1/261 صور  دصه، حلىصص2/45
ص.ص12ملر صهألعقهنص زءص  صهآلياصص:صص(4)
ص.166/ص2هعح  يص،ى إلهصص(5)
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َليااااَ  ق ْؾَلااَو تعااالى عدااؾا ل ااود :  َبد  وَحااي ف ق  يااَو َمااْؽ رد ََ ْخااتد  ن ف  ْيتدود و  ااؾَّ ﴿ ف ااَإذ ا س 
ااااَجَديؽ ﴾ م اااى ت ْرَكاااَو ااَلْمَتب اااال  َلأْل ْماااَر َفاااي ذلاااػ الؾقااات  ( 1) س  ف اااه م  َإْبَمااايس  ع 

 (2)السعيؽ. ذ ره الذؾ انى 

سابق   ساا –واألمر السقيد بحمؽ دقاع َياو الفعا  لايس ماؽ محا  الشاحاع 
  –بيانو 
قارا ؽ  الفؾر ليس مدتفادا مؽ األمر السظمق ، وإنسا لؾجؾد -2
 :مشيا  عمى الفؾر تدل

ااَجَديؽ الفاء في قؾلاو تعاالى: ﴿   - عداؾا ل اود س  ﴾ فإنياا لمتعقيا  باال ف ق 
  ميمة ، فالفؾرية مدتفادة مؽ الفاء ال مؽ األمر . 

الاهي أراد تعغيساو بإساجاد السال كاة  -عميو الداالم  -حزؾر آدم  -
 . (3) و عمى الفؾراسب  دقتزي أن يترت  عميو مدبب  لو 

جسيااع السال كااة دلياا  وقريشااة حاليااة عمااى أنااو أريااد الدااجؾد  سااجؾد -
 .(4) عمى الفؾر في تمػ الحالة

اَعيَد ْباَؽ السدع مَّاى (5)الدلي  الرابع  : ما رو  ع ْؽ أ َباي س 
ْشاتد  ( 6)  ق اال :  د

اؾلد هََّ  سد ع اَني ر  مَري َفي الس ْدَجَد ف د  ْماتد  ملسو هيلع هللا ىلصأدص  م اْؼ أدَجْباود ، ف قد اؾل  هَّ  ف  سد : د اا ر 
                                                           

ص.ص29ملر صه،حلقص زءص  صهآلياص:صص(1)
ص.ص261/ص1ور  دصه، حلىص،دذلل نألصص(2)
ص.ص214 صص3/213 رديقصه،لللىصو،ألص شي جصهألللىص ج صو  يصه،ك  دراصص(3)
ص.ص3/1323هألللىص،دكقه ألصصن   سص(4)
ص.ص24 صص19/ص3ه،لهضحص ج صعكي صصص(5)
ٍقيم :صص(6) دبألصهألنر ر صه،سمإلني صلمح جي صيكم ى:صهممسو:صره ماصجم صوٍسصجم صه،سلدمأل ص ىل:صوجلصمليإلصج صه،اسضلأل

ٍيك ى:صه،ح رثصج صنوراصه،خزر ي ص ل يص)مشاص صٌص(.صص73ه،ح رثصج صوٍسصج صه،سلدأل ص
== 
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ؾَل َإذ ا  سد َلمرَّ َ  هَّد تعالى  : ﴿ اْست َجيبدؾا  ََّ و  ال : " أ ل ْؼ د قد مَري ، ف ق  ْشتد أدص  َإنَري  د
ْؼ... ﴾  ع اكدْؼ َلس ا ددْحَيياد د 
(1). 

  وجو الداللة : 

اْؾر  أَل نَّ الرساؾل  ع ات ا   ملسو هيلع هللا ىلص ىها الحدي  يادل عماى أ نَّ اأْل ْمار  د ْقت َزاي اْلف 
َتَو  اب  م ى ت ْةَخيَر َإج  اَبيَّ ع  ح   .  (2)الرَّ

اب اة  الشََّباايَر و  ةَ  ملسو هيلع هللا ىلص يسااؽ مشاقذاة ىاها الاادلي  : باة نَّ َإج  اال  ف ااْرٌض   َفاي الرَّ
مَّؼ  ، د ْعَري اْلس ْرءد َبت ْرَكَو  س  م ْيَو و  مَّى هَّد ع  ْكٌؼ د ْخت ص  َبالشََّبيَر ص   .(3) و أ نَّود حد

ة  : الخامس الدلي   ا  -ع ْؽ ع اَ ذ  ْشي  َضي  هَّد ع  اا ق ال اْت:  -ر  ق اَدم  " أ نَّي 
ؾلد هََّ  سد اةَ  ملسو هيلع هللا ىلص ر  ْيؽ  َماْؽ َذي اْلَحجَّ ْساس   أَل ْرب ع  مز  م ايَّ و ىداؾ   ، أ ْو خ  خ    ع  ، ف اد 
ْمتد  غ ْزب اند  م ود هَّد  ، ف قد ؾل  هََّ أ ْدخ  سد ب ػ  د ا ر   ، ق ال : الشَّار  : م ْؽ أ ْغز 

                                                                                                                         
== 

ٍهأل،ك  صص:ص)صثقه اص:ص تحصه،   ص يص ص(ص.صص348/ص33 ص يذثرصه،كس ىصصص362ه،كشألص
ٍه،حممإلثاصصوطق مموصهع مم يصه، خمم ر ص ممألصلممحرحوص.صص24ممملر صهألن مم ىص ممزءص مم صهآليمماصص(1)  ص

ص(ص.ص4474 ت  صه،ت ديق:صا  ص  ص  ءص يص   حاصه،كت  صحإلثاصرقأصص)
ص صص مممتحصه، ممم رهص جممم ص4/162 ذممموصه،سذممم  ص ممم صحمممإلثاصه،رمممحرحي ص جممم صه،لممملزهصص(2)

ص.8/158حلقصص
ٍ صعدمألص قهقميصه، مةحصصص158/ص8 تحصه،  رهص ج صحلقصص(3)  صص372 صح  راصه،طحط 

 صهعقشممم اص ممميصحممم صو، ممم حصوجممميص مممل اصص2/211ح  مممراصه،إلمممملقيصعدمممألصه،ذمممقحصه،كبيمممقص
ص.ص1/147
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اْرتد الشَّااس  َباة ْمر   » ع ْرَت أ نَري أ م  م ا    أ و 
ل اْؾ أ نَراي  (1)  ون  ، و  دد دَّ ف اَإذ ا ىداْؼ ي ت ار 

تَّااى أ ْ اات َري ود  َعاي ح  ااْدي  م  ااْقتد اْلي  ااا سد ااا اْسات ْدب ْرتد م  ْمتد َمااْؽ أ ْمااَري م  ، ثدااؼَّ  اْسات ْقب 
م ؾا س ا ح   .(2)«  أ َح َّ   

 : وجو الداللة 

أمره  مو عماى  أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ؽىها الحدي  رفع الذػ جسمة وبيَّ :  ابؽ ححم قال
 .( 3)التردد حرام ال دح   وأنَّ الفرض وعمى الفؾر 

: الفاؾر ،  مقتزاى األمار عشاد أىا  المداان إنَّ  : ثانيا : دليا  المغاة 
 فااةخر: حداؽ لؾمااو وتؾبيخاو وذمااو ، "اساقشي"  فاإن الدايد لااؾ قاال لعبااده: 

ولااؾ اعتااهر عااؽ تةديبااو عمااى ذلااػ بةنااو خااالو أمااري وعراااني  لكااان عااهره 
 .(4) مقبؾل
 :  السانعيؽ لمفؾرىها الدلي  مؽ َقب  وقد نؾقش    

                                                           

ٍىمملصو ممقهصص(1) صه،شمم سصاممت قص:ص ٍيحدمملهص مم صوحممقه يأص صملسو هيلع هللا ىلصصوأل ممقوض ممميأص ويمم ىأصاممتًصيحدكمملهصرٍو
ص ص ألدا ض ص.أٍلىضلأل صه،احأل ب 

ٍ صه،كمممم ر صص )صثقه مممماص:ص ققمممم  صه،س مممم  رحص ممممقحص ذمممم   صه،سرمممم جرحص،شمممملرصه،ممممإلث صه،سممممةصه،يممممق
ص.ص5/1782

ٍههصهع مم يص دممدأص ممألصلممحرحوصصلتمم  صص51 صص54/ص3هعح مم يص جمم صحممزيصص(2) ٍه،حممإلثاصر  ص
ٍ لهصهعحقهيصحإلثاصرقأص)ص ص(ص.ص1211ه،ح ص:صا  صجر ًص

ص.صص51 صص54/ص3هعح  يص ج صحزيصص(3)
ضاصه،ش رقصص(4) ص.1/574ٍر
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بااةن الفااؾر اسااتفيد بقريشااة ، وىااى أن الداايد ال ددااتدعي ماااء إال وىااؾ  
وىها ليس في مح   - (1) فمهلػ اقتزى التعجي    عظذان فتةخره دزر بو

 . - الشحاع

: باةن ىاها غماط ألن الدايد ال  عؽ مشاقذاة الادلي   أجاب الكمؾذانى    
اا  وإنسااا دعممااو بااةن ، و وتؾبيخااو بااهلػ وال دقااؾل :  شاات عظذااان ب  رْ دعماا  ض 

فدل عمى أن لفع األمر دقتزاي التعجيا   ،  أمرتو بذيء فةخره عشي : دقؾل
 .  (2) فميها عم  بو

: بةنو قاد دعتاهر العباد أ ْدزاا  وقد رد ىها الجؾاب السانعؾن لمفؾر  
م ايَّ  لؼ ت ْةمدرَني بالتعجي  و ال  عمست أ ن ع  ؾل : أ مرتَشي َبة ن أفع  ف فعمت ، و  ي قد  َ

 .  (3)َفي التةخير مزرَّة 

 ثالبا : األدلة مؽ السعقؾل

 استدل القا مؾن بالفؾر بعدة أدلة مؽ السعقؾل مشيا : 
الؾجااؾب فحسماااو عماااى وجاااؾب أن األمااار قاااد اقتزاااى : الاادلي  األول  

 . (4) الفع  عقيبو أحؾط ألنو تبرأ ذمتو مسا وج  وال دخاطر َيو
  

                                                           

ٍه،تحبيمممقصص1/224 صه،تسييمممإلصص،دكدممملذهنألصص83/صص1قلهمممماصهألد،ممماص،ددمممسل نألصص(1)  صه،تكقيمممقص
ص.3/388 ص له حصه،قحسلوصص1/316

ص.ص224/ص1ه،تسييإلص يصوللىصه، كوص،دكدلذهنألصص(2)
ص.ص2/121 صه،سحرلىص،دقهزهصص1/83 صقلهماصهألد،اصص1/113ه،سلتسإلصص(3)
ص.ص1/222نألصصه،تسييإلص،دكدلذهص(4)
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 بسا يمى : مؽ َقب   السانعيؽ لمفؾر وقد نؾقش ىها الدلي 

اْؾر    -1 ب اود ع ش اود ، ف اَإْن ع اؽَّ اْلف  اا أ ْوج  ااَلْحَتي اطد َإنَّس ا ىدؾ  َباتَرب اَع اْلسدك مََّو م 
م ْيَو اتَرب اعد  ج    ع  م ْياَو اتَرب اعاوو و  ج    ع  ، و َإالَّ ف َبتقاَديَر أ ْن  ، و َإْن ع ؽَّ التَّر اَخي و 

َو التَّر اَخي م ى ع شَر م    ع  َف ع شَرَو  د كدؾن  ق ْد غ  م ى َخال  ؾَب التَّْعَجيَ  ع  ْؾل َبؾدجد ، ف اْلق 
َم د كداااؾند َإْضااار اًرا ااارَّ ر اًماااا و اْرَتك اااابد اْلسدح  ف اااال  د كداااؾند اْحَتي اًطاااا . قالاااو   د كداااؾند ح 

 .(1)اآلمد 
. "  افع  في أي وقت  ئت" الدلي  السه ؾر مشقؾض بسا لؾ قال:   -2

  (2)قالو الراز  

، فاإن  ار ض بالزرر الشا ئ مؽ اإلدجاب عمى الفؾراالدلي  مدع  ىها  -3
 .( 3). قالو اليشد   ناَية لو رج اة الشاَية لمزرر والحاااألدل

ْقات ف ساؽ أنشا أجسعشا الدلي  البانى :  ؾن اْلَفْع  قرب ة َفي أول اْلؾ  عمى   
َليا   أثبت اْلقْرب ة َفي آخر الؾقت اْحت اج  َإل ى  .(4)د 

ااة َفااي ناااقش  ااؾن اْلَفْعاا  قرب  الذاايراز  ىااها الاادلي  : بااةنر الَّااَهي اْقتزااى   
ْقاات البَّاااَني و اأْلول و اَحااد  قااد ب يشااا أ ن تش اولااو لْمؾ  اااول اأْل ماار و  ْقاات األول تش  اْلؾ 

َسيع  ج    أ ن داؾن قرب ة َفي اْلج   . (5)ف ؾ 

                                                           

ص.ص2/169هعح  يص،ى إلهصص(1)
ص.ص2/121ه،سحرلىص،دقهزهصص(2)
ص.ص963 صص3/962ني ياصه،لللىص،ديشإلهصص(3)
ص.56 صه،ت رق ص،دذيقهزهصصصص1/223ه،تسييإلص،دكدلذهنألصص(4)
ص.56صص،دذيقهزهصه،ت رق صص(5)
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: لؾ جاز تةخير السةمؾر بو عؽ الؾقت الباني أد  إلى الدلي  البال   
 .(1)أقدام  ميا باطمة ، وما أد  إلى الباط  فيؾ باط  

 بيان ذلػ : أن جؾاز التةخير ال دخمؾ : 

ااة بحياا  إذا وصاا  السامااو إلييااا ال   -1 ااة مدعيش  اد  ااا إأن داااؾن إلااى غ  َإمَّ
وج ع ؽ م ح  الشاحاع َإْذ دراير ماؽ  ،دجؾز لو أن ي خر الفع  عشيا  رد و ى ه ا خد

يد.  اْلسدق 

اْةمدؾر ف اؾ ات اأْل مار َإن لاؼ دفعا   -2 أن داؾن َإل ى غ اد ة محدودة َبغ ؽر اْلس 
ْظمدااؾب و ى ااه ا قااد ال  د قااع لكبياار  اا   اْلس  ااة اأْل ماار وىجااؾم اأْل ج  ي َإل ااى ، لغ م ب  دَر ف يداا  

اهد  وج اْلؾ اَج  ع ؽ مدْقت ز  رد  و ىدؾ  التحتؼ .خد

اا   -3 اان  تكميفاا َبس  و َإمَّا أ ن دجؾز ت ْةَخيره َإل ى غير غ اد ة مؽ غير بادل   
ْقت . ال ة اْلؾ  ي   ال  ددظ ا  لج 

ااا اْلع ااْحم عمااى   -4 ااع  باادل ، و ىدااؾ  َإمَّ ااة م  اد  أ ن دجااؾز ت ااْةَخيره َإل ااى غياار غ 
َصيَّة بو و الىسا ال د ألن العاحم    (2)رامح بادال أدا و في السدتقب  ، أ و اْلؾ 

                                                           

إلص م صوقملهصود،ماصه،كم  دي صام ، لرص ص كمإلصذلمقهصه،دمسل نألص مألصص(1) قلهمماصهألد،ماصىذهصه،إل،ي صيضلأل
ٍق ىص مألصص1/84 ٍإ   ،ي ص"ص ص ٍىلص ض ألوصه،سدت،اص صعدروص ٍق ىصعشوص:ص"صون وص س صيلتسإلًٍ  ص

ٍىممذهصه، رمم صقممإلصوترمم صه، حمملىص مم صهأللممح  صحتممألصروثمم ص ني يمماص ش قذممتوص،يممذهصه،ممإل،ي ص:ص
الزيأصيكلىص ألصولل،وص:صص صيدتقرأص اصقل،شم ص:صونموصييمقصعم صصو صوًصيح مأصونموص ص

ص(.ص86/ص1ماصهألد،اص،ددسل نألصٍ ل ص.ص)صقله
ضممممماصص227 صص226/ص1 صه،تسييمممممإلص،دكدممممملذهنألصص86/ص1قلهمممممماصهألد،ممممماص،ددمممممسل نألصص(2)  صٍر

نصامممم أل يقصص1/575ه،شمممم رقص  صصو  امممماصه،دمممم   ص ممممقحصاغرمممماصهآل مممم ص،درممممشل نألصه،سلممممٍق
ص.ص281ص
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لادجاا  قباا  دخااؾل الؾقاات ، والباادل ال دجاا  قباا  دخااؾل وقاا وألن  ت السدبااد 
دل ال دجاا  عمااى الفااؾر، فكااهلػ ْباادل ، والسد ْبااوجااؾب الباادل دحااهو وجااؾب السد 

 البدل .

، حئ عشو، والعحم ليس بسدقط لمفعا دل ، ويجبْ وألن البدل دقؾم مقام السد 
 . (1)و ياااااو دج  الجسع بيؽ البدل والسبدل؟ ! 

َصايَّة  ات ال  تراح اْلؾ  ااد  َصيَّة  فال ترمح بدال   ألن  بيرا ماؽ اْلَعب  أما اْلؾ 
ا ،  الرالة والريام  . بي 

َيفزااي إلااى  -أدًزااا-وألنااو لااؾ جاااز التااةخير لمسؾَصااي جاااز لمؾصااي 
ْؾر سقؾطو ، تعيؽ اْلف  و َإذا ب ظ     ى َهه اأْل ْطر اف بظ  التَّر اَخي و 

 (2) . 

 :  بعدة أجؾبة مؽ َقب   السانعيؽ لمفؾر وأجي  عؽ ىها االستدالل  
وىاؾ  -بسا قماتؼ إال أنشاا نختاار الظرارف البَّاَلا  التدميؼ :  الجؾاب األول

اا ال   وال  –جؾاز ت ْةَخيره َإل ى غير غ اد ة مؽ غير بادل  يْماحم أ ناو ماؽ ت ْكَمياف م 
تَّاى دجا  التَّْعَيايؽ با   ْقات ح  ال اة اْلؾ  ي  ددظ ا  أل نا لؼ نق  َبؾدجدؾب التَّْةَخير م ع  ج 

َلااػ  ااؾ از ت ااْةَخيره و ال  يْمااحم َمْشااود ذ  ااؾل َبج  َإْذ ددساشااود  -تكميااف مااا ال دظااا   –نقد
اء   قت     . اْمَتب ال اأْل مر َفي أ ي و 

 . (3)نى ذ ره الرشعا
                                                           

ضاصه،ش رقصصص228 صص227ه،تسييإلص،دكدلذهنألصص(1) ص.1/575 صٍر
ضاصه،ش رقصص228 صص227ه،تسييإلص،دكدلذهنألصصصص(2)  صو  ااصه،دم   ص مقحصص1/575 صصٍر

ص.ص281اغراصهآل  ص،درشل نألصص
ص.ص281و  ااصه،د   ص قحصاغراصهآل  ص،درشل نألصصص(3)
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أما جاؾاز التاةخير إلاى وقات دعيشاو الساماو فاال يماحم " :  وقال الذؾ اني
  لتساشو مؽ االمتبال في أيَر وقات  أراد إدقااع الفعا   مشو تكميف ما ال دظا 

 . (1)"  َيو

ىاااها الااادلي  مشقاااؾض بساااا لاااؾ صااارح اآلمااار بجاااؾاز : الجاااؾاب الباااانى 
وبالسدؾسعات العدسرية نحؾ ، التةخير بةن دقؾل : " افع  فى أ  وقت  ئت " 

الشااهور والكفااارات مااع أن جسيااع مااا ذ ااروه مااؽ األقدااام متحقااق َيااو ، مااع 
 .( 2) . ذ ره الراز  واآلمد  وغيرىسا جؾاز تةخيره

القاؾل بجاؾاز التاةخير ال يا د  إلاى أقداام  مياا  إنَّ    :الجؾاب البال  
ا نقاؾل دجاؾز لاو التاةخير إلاى أن دغما  عماى عشاو أناو إذا أخار باطمة ، ألنَّا

وىها قدؼ  ( 3)دفؾت السةمؾر ، ونقؾل إن الغؽ السعتبر ىؾ الغؽ عؽ أمارة 
ألن الغااؽ عااؽ أمااارة دلياا  مااؽ دال اا  الذاارع ،      صااحيح جااا ح اعتقاااده

َيجااؾز بشاااء األحاااام عميااو باادلي  االجتياااد فااى األحاااام فكااهلػ ىااها الحاااؼ 
 . دجؾز بشاؤه عميو

وألن ا تعالى قد  ان أوج  الؾصية لألقارب فاى ابتاداء اإلساالم عشاد  
 : ااااا قال تعالىمحزؾر السؾت عمى 

                                                           

ص.ص1/262ور  دصه، حلىص،دذلل نألصص(1)
 ص رمملىصه،بممإله اص مميصولمملىصص2/174 صهعح مم يص،ى ممإلهصص2/124ه،سحرمملىص،دممقهزهصص(2)

ص.ص2/28ه،ذقه اص،د شقهص
ٍييقصذ، ص.ص)صقلهماصهألد،اصص(3) ٍعدلصم ص ص(ص84/ص1ه،ك صع صو  ر ص:صصلذإل ص قعص
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م ْيكدْؼ َإذ ا   ﴿ ْيَؽ كدَت   ع  َصايَّةد َلْمؾ اَلاد  ْيارًا اْلؾ  أ  خ  اْؾتد َإْن ت ار  كدؼد اْلس  اد  ار  أ ح  ح ز 
َبيؽ   وقااد ، وال دعاارف حزااؾر السااؾت إال بغمبااة الغااؽ عااؽ أمااارة  (1) ﴾ و اأْل ْقاار 

 بيؽ الذرع إدجاب الؾصية عميو  هلػ ىاىشا دجؾز أدزا مبمو .
مؾافقاااة وأماااا ماااؾت الفجاااةة  فشاااادر والغااااىر األغمااا  فاااى حاااق الشااااس 

عالمات حزؾر الساؾت واحتبااس اإلنداان بزاعفو وحزاؾر أجماو ومعرفتاو 
.  بغيؾر عالماتاو َياو والشاادر ال يادخ  َيساا بشاى أماره عماى األعاؼ األغما 

 .(2)  قالو صاح  القؾاطع
اْؾر أ نياؼ ق االدؾا: َإذا ورد  (3)الدلي  الرابع : وىؾ مؽ عسادىؼ َفاي َإْثب اات اْلف 

لااؼ تؾجبااؾا السدااارعة واالبتاادار َإل ااى اأْل ماار مدظمًقااا وجااؾزت ؼ ت ااْةَخير ااَلْمَتب ااال و 
ااَوي ة ْمك ان، وزعساتؼ أ ن اأْل ْوق اات مدت د  قت اإلَْ ف اَإذا لاؼ دفعا   ااَلْمَتب ال َفي أول و 

تَّى م ات  فإن َّ ذلػ ال دخمؾ مؽ أحد أمريؽ :   اْلس ْةمدؾر َبَو ح 
ْمك ااان َمْشااود ،  ااع  ساابق اإلَْ األماار األول : أ ن ت قؾلدااؾا : ال  د ْعَرااي َبااالترْرَأ م 

يخرج اْلَفْع  ع ؽ أ ن داؾن و اَجبا  يْمحق بالشؾاف  . َ   و 
 األمر البانى : أ ن تقؾلؾا د ْعَري ، ف ال  د ْخمدؾ: 

ااْؾت و ى ااه ا ال  دجااؾز  أَل نَّااود ال    - ااا أ ن د ْعَرااي بعااد اْلس  ط َريااق ل ااود َإل ااى َإمَّ
  فع  اْلس ْةمدؾر َبَو بعد اْلس ْؾت ف ال  دجؾز أ ن يْمحقود اْلَعْري ان .

                                                           

ص.ص184ملر صه، كق ص زءص  صهآلياص:صص(1)
ص.ص85/ص1قلهماصهألد،اص ج صه،دسل نألصص(2)
 صصهأصق ىصالإلصعقضوص،يذهصه،إل،ي ص:صص333/ص1لقحصجذ، صو  يصه،حق ي ص ألصه،تدخرصصص(3)

قإل يص صأٍل نا  رأل ىصعألشايأل ص ضصصأٍلىألذألهص  صوعكأص  وصه،اكأللا ص  يصه   ص.لكأصه،ر  قي صو ،ألألصه،ت قألهط يزألى 
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ااارهد ف ات اااود اأْل مااار و ى اااه ا ال   - أ و د ْعَراااي َإذا غمااا  عماااى ع شراااو أ ناااو َإذا أ خر
دجؾز  أَل نَّود قد د سدؾت ب ْغت ة ويخترم ف ْجة ة و ال  دجؾز أ ن داؾن ع اَصيا ، ف ب بات 

ْؾرأ ن ْمك ان و ى ه ا يدل عمى أ نو و ج  عمى اْلف  ال اإلَْ  .(1)و عرى مؽ أول ح 
 : بسا يمى أجاب عشو الذيراز   

بره  م ا أخبرن ا خ  ان و اْلك فَّار ات و  م ز  اء ر  ؾ اب األول : أ ن ى ه ا يبظ  َبق ز  اْلج 
يَو ثؼَّ  ؾد ََ ات ف َإن ى ه ا التَّْقَديؼ م ْؾجد ا عمى التَّر اَخيمؽ اْلَعب اد  ؾبي   .   (2)ودجد

 : (3)ردَّ ىها الجؾاب صاح  التسييد وقد 
بااةن  اا  العبااادات وجباات عمااى الفااؾر بسقتزااى األماار ، وإنسااا الذاارع  

 فعاا  الرااالة فااي أول -عميااو الدااالم  -رخااص فااي تةخيرىااا   ألن جبرياا  
   ورمزاان قالات عا ذاة،  (4) " الؾقت وآخره وقال : " الؾقات ماا بايؽ ىاهيؽ

 .(5)  ملسو هيلع هللا ىلص : "  شا ن خره فشقزيو في  عبان ألج  الشبي-رضى ا عشيا -

                                                           

 صه،تسييممممإلصص58 صص57 صصه،ت رممممق ص،دذمممميقهزهصصصص333/ص1ه،تدخممممرصصع مممم يصه،حممممق ي ص(1)
ص.ص224 صص1/223،دكدلذهنألص

ص.ص58ه،ت رق ص،دذيقهزهصصص(2)
ص.1/224ه،تسييإلص،دكدلذهنألصص(3)
لت  صه،رة ص صا  ص:ص م ص م ءص ميص لهقيم صوطق وصه،تق ذهص ألصمششوص زءص  صحإلثاصص(4)

 (ص149ه،رة صحإلثاصرقأص)
ٍدص ألصمششوصلت  صه،رة ص.صا  ص ألصه،سلهقي صحإلثاصرقأص) (صع صهجم صت م سصص393ٍوجلصده

ص ق لع .ص–رضألص صعشيس صص–
ص"صص قاتأليا   صه،لأل صىألذألثا   ص  رسأل صجأليا أل قا ض ه،لأل صٍ، ظصه،حإلثاص:ص"صأٍل
ص(ص.1/219ق ىصه،تق ذهص:صحإلثاصحد صص.ص)صمش صه،تق ذهصص
صوطق مموصهع مم يص دممدأص ممألصلممحرحوصلتمم  صه،رممليص صص(5) أًل مم ا أل  ص  مميص أل أًل مم  صرأل ألزأل مم ء  صقألزأل األمم  ض

 (.ص1146حإلثاصرقأص)
== 
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أن السامو إذا أخر الفع  عؽ أول أوقات اإلماان حتى  الجؾاب البانى :
ماير باؽ أباي مات ال دعرى ، وقد ذى  إلى ذلػ بعاض العمسااء ماشيؼ أباؾ  ع 

ْيااار ة ،  فعماااى ىاااها ال يااا د  إلاااى تذااابيو الفااارض بالشفااا  ألنَّ الفااارض  (1) ىدر 
 دختمو عؽ الشف  فى عدة أ ياء مشيا : 

والعاحم عماى الفعا  وفاى الشفا   دج  َيو اعتقاد الؾجؾب أن الفرض -1
 ال دج  ذلػ .

إذا حزره السؾت ، و ان الفع  مسا تدخمو الشيابة وجا  أن السامو  -2
 عميو الؾصية ، بخالف الشف  . 

أن السامو ليس لو أن ي خر الفعا  إن عاؽ فاي نفداو الجؾاب البال  : 
فاإذا الفؾات وذلػ باةن عيارت لاو أماارات الزاعو والعجاح والسارض والكبار، 

، السؾت فجةة فاال إثاؼ عمياو جاءه أما إن أخر حتى مات  ان مفرطا آثسا ، 
ةثؼ ومب  ذلػ جا ح ، فإن الؾصية  انت في ابتداء الذرع واجبة ، و ان السا

                                                                                                                         
== 

:صص م  ص ألكضملىض شايأل ص ضصعأل ميأل ماألصرألض  صعأل   ذأل مس لا ض :صمأل مدألسألاأل صقألم ىأل صوألج ميصمأل م ا دألم»ٍ، كوص:صعأل صعأل صيألكضملًض أًل ص ألم  ي 
ص  ص ملى  صرألمض م ا ص   َا ض م أًل صه،ذر م ا أل  ص  ميص أل مرألوضصو    صوألقاز  ًا راضصوأل تألط  أًل ص ألسأل صوألما صرأل ألزأل  يضص   ا لا ملسو هيلع هللا ىلصصه،ر 

ص  ص لى  صج قألمض ص(.2/842ثقه اص:صلحرحص ددأصملسو هيلع هللا ىلصص«صص)ص صوألٍا
ىلص:صه،ك ضيصوجلصعديصه،حد صج صه،حدي صه، َإلهد .صوحإلصو ساصه،ذم   راص ص  كموصام ج صص(1)

ٍ،مموصالمماصمممقي ٍز ص هنتيمم صو،رمموصو   مماصه،ذمم   راصامم ،لقهه ص  ص صهممأصاممتجيصومممح هصه،سممق
 ىم(ص.ص345ه،سرش  وص شي :ص قحص خترقصه،سزني)صوص

ٍ رمم وصهألترمم ًص256/صص3)صم كمم وصه،ذمم   راصه،كبممقهص جمم صه،دمم  يصص  ص ممذرهوصص75/صص2 ص
ص(ص.244/ص4ه،ذىرص
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فييا متعمقا عمى عيؾر أمارات السؾت ، فإذا جاءتو السشية بغتة لؼ دةثؼ  ها 
 .( 1)ىيشا 

، اء فع  بقؾل مظمق فاقتزى التعجي : األمر استدع الخامس الدلي  
 .(2)دقتزي القبؾل عمى الفؾر كاإلدجاب في البيع

  أجاب عؽ ىها الدلي  صفى الديؽ اليشد  بعدة أجؾبة :وقد 

 .  أنو قياس في المغة وىؾ مسشؾع األول :الجؾاب 

جااؾاز الكياااس فااي المغااة ولكشااو قياااس مااع التدااميؼ بالجااؾاب البااانى : 
 .الفار  

اسااتدعاء فعاا  بقااؾل ، واإلدجاااب فااي البيااع : ووجااو الفاار  : أن األماار 
فإناو لاؾ تاةخر ،  استدعاء قاؾل بقاؾل والفؾرياة تذاترط َياو لكاي دعاد جؾاًباا

    عااؽ وقاات االسااتدعاء  ، بخااالف الفعاا  فإنااو لااؾ تااةخرالقبااؾل لااؼ دعااد جؾاًبااا 
 .  ال دقدح ذلػ في االمتبال

ال فر  ، لكشو مشقؾض بسا لؾ قال: افعا   التدميؼ بةنو: الجؾاب البال  
 .(3) في أي وقت  ئت

                                                           

ص.صجترقنص244/ص1 ص قحصه،دساص،دذيقهزهصص58ه،ت رق ص،دذيقهزهصصص(1)
ذألهنيصص57ه،ت رق صصصصص(2)  صصه،سحرملىص،دمقهزهصص1/223 صه،تسييإلص يصوللىصه، كوص،دكألدالأل

ص.3/967 صني ياصه،لللىص،ديشإلهص2/119
ص.ص3/967ني ياصه،لللىص،ر ألصه،إلث صه،يشإلهصص(3)
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األمر  دقتزي الفع   لكؾَناو اساتدعاًء لاو ، والتراخاي :  الدادسالدلي  
بيؽ وقات  ووقات  لايس فاي صايغَة األماَر، فاال تةخير ليس في المفَع وتخَيير 

 .( 1) وجو  إلثباَت معشًى ال يتزسشدو المفعد وال دغير َيو
ااااد أجااااب عشاااو الذااايراز  : باااةن ى اااه ا ددع ارضاااود أ ن المَّ    ْفاااع د ْقت َزاااي َإدج 
ة و أثبات ت ْخَريًرااا ال  ، اْلَفْعا  ااد  اْؾر فقاد ز اد َفاي المَّْفااع َزي  ف ساؽ جعماو عمااى اْلف 

م ْيَو المَّْفع و ى ه ا ال  دجؾز  يدل ع 
(2) . 

أن األمر  دقتزي ثالثاة  أ اياء: اعتقااد الؾجاؾب ،  :  الدابع  الدلي  
والعحم عمى الفع  ، وفع  السةمؾر وقد ثبت أن االعتقاد  والعحم  عمى الفؾَر ، 

 . (3) فكهلػ الفع  وج  أن داؾن عمى الفؾر
 -أجاب الغحالى عؽ ىها الدلي  ببالثة أجؾبة :وقد 

 .فى المغة باط  :  أن ىها قياس فى المغة واْلَكي اسد   الجؾاب األول
ْقاات  َ ااْئت  "  ف ااَإنَّ  الجااؾاب البااانى : دلاايمكؼ مشقااؾض بقؾلااو :" اْفع ااْ  أ يَّ و 

ون   ْؾَر دد م ى اْلف  يَو ع  ، و اْلع ْحم  ََ اد   اْلَفْع .  ااَلْعَتق 
ااة   َريش  ْعمدااؾٌم َبق  اااَد م  ااْؾَر َفااي اْلع ااْحَم و ااَلْعَتق  ااؾبد اْلف  جد ،  الجااؾاب البالاا  : أن ود

اْ   ل اْؼ د ْحرد ااَد ل اود ، و  م اى ااَلْنَكي  ااَرَع ، و اْلع اْحَم ع  م اى التَّْراَديَق َلمذَّ لَّاْت ع  و أ َدلَّة  د 
يغ ةَ  َد الرَر رَّ  .  ( 4) ذ َلػ  َبسدج 

                                                           

حص ج صعكي صص(1) ص.ص3/24ه،لألهض 
ص.ص57ه،ت رق ص،دذيقهزهصصصصص(2)
ص.1/221 صه،تسييإلص،دكدلذهنألص285/ص1ه،لإل صألجألصيلدألص صص3/24ه،لهضحص ج صعكي صص(3)
ص.215ه،سدتر ألص،دَزه،ألصصصص(4)
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اْؾر َبسدؾجا   : بةنأدزا الذيراز  عشو وأجاب     اْلع اْحم لاؼ دااؽ عماى اْلف 
ااػر مااؽ اْلع ااْحم عمااى اْلَفْعاا   ْشف  ااْؾر   أَل ن اْلسدك مااو ال  ي  ااان  عمااى اْلف  المَّْفااع ، باا    
ْرع ف تعايؽ اْلع اْحم عماى  اح  الذَّ و الترْرأ ، فالعحم عمى الترْرأ م ْعَريرة وعشاد لر 

اااؾ  مدؾجااا  المَّْفاااع  اااا يدؾجاااااااااااا  اْلَفْعااا  و أماااا اْلَفْعااا  ف يد ل اااْيس  َفاااي المَّْفاااع م  و 
 .(1) التَّْعَجيااااااااااا  ف اْفت رق ا

قياااس األماار عمااى الشيااى ، فكسااا أن الشيااى دفيااد :   بااامؽ الاادلي  ال
االنتياء عؽ السشيي عشو في الحال فكها األمر يؾج  االمتباال فاي الحاال   

س ا ط م ًبا ْؾنديد س ا    ْيش يد اَمعد ب   .(2) و اْلج 
 بسا يمى : عؽ ىها الدلي   أجاب السانعؾن لمفؾر

 الجؾاب األول : قياس األمر عمى الشيى قياس مع الفار   .

و ام  ووجو الفر  : َسيع اأْل ْوق ات عمى الدَّ اء َفي ج  ل ااَلْنَتي  أن الشَّْيي يت ش او 
اه َلػ اأْل مار  ل اْيس     َسيَع اأْل ْوق ات و  س ا دعمق َبج  ْقَت األول    واالترال َيعمق َباْلؾ 
ْقات  ْقات األول َباةولى ماؽ اْلؾ  ل اْيس  اْلؾ  قات و اَحاد و  ف َإنَّود ال  د ْقت َزي أ كبار ماؽ و 

يَو و اَحًدا. ذ ره الذيراز  البَّ  َسيع اأْل ْوق ات ََ اَني ف ك ان  ج 
 (3). 

                                                           

ص.ص56 صص55ه،ت رق ص،دذيقهزهصص(1)
 ص ردممميقصه،تحقيمممقصص1/261 صصور ممم دصه، حممملىص،دذمملل نألصص24/ص3ه،لهضممحص جممم صعكيمم صص(2)

 جصهأللممملىص جممم صو ممم يصه،ك  درممماص صص ردممميقصه،للممملىصو،مممألص شيمممص1/357أل يمممقصا د ممم هص
ص.ص3/212

ص.ص55 ص54ه،ت رق ص،دذيقهزهصصص(3)
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 .(1):بةنو قياس فى المغة وىؾ مستشع. ذ ره اآلمد  وغيرهالجؾاب البانى

اة : : أنو ل ؾ ق ال  ل اود التاسع  الدلي  َكيق  اان  ذ َلاػ ح  احَّ و    اْفع ا  و عجا  ص 
ة َفي  َكيق  ل ؾ لؼ داؽ ذ َلػ ح  يَو و  ازًا .ََ ج    أ ن داؾن مج   اأْل مر لؾ 

 بسا يمى :  أجاب عشو الذيراز  

اان  اأْل مار دفاؾت بتارأ التَّْعَجيا    -1 م ْيكؼ ، ف َإنَّاود ل اؾ    ة ع  ى ه ا الدلي  حجَّ
ؾل ل ود : اْفع   و عج  .  لسا حدؽ أ ن د قد

ْيء بَ  -2 ازًا َإذا وضع لذ  ، َفي غ يره ع ْيَشو ثؼَّ اْستْعس المَّْفع َإنَّس ا درير مج 
اان   اة ف اَإذا اْساتْعس  َفاي الرجا  البمياد    ؾص  اؾع لمبييساة اْلس ْخرد كالحسار م ْؾضد
ْيا د  اؾع لحماان و ال  متشااوال ل اود ماؽ ح  ازًا ، و أماا لفاع اأْل مار ف َإنَّاود غيار م ْؾضد مج 

ل اْلَفْع  ف حد   اا دْحت ااج إَ ،  المَّْفع و َإنَّس ا يت ش او  اان َإنَّس  ور ة فعاا  و الحَّم  ارد ل ْياَو لز 
قت اْستْعس  لؼ يارر مجا ازًا اْلسدك مو ف َفي أ ي و 
 (2) . 

  

                                                           

ص.ص964/ص3 صني ياصه،لللىص،ديشإلهصص64/ص2 صهعجي جصص166/ص2هعح  يص،ى إلهصص(1)
ص.ص57ه،ت رق ص،دذيقهزهصصص(2)
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 البال   السظم 
دفيااد الفااؾر أو العااحم عمااى  السظمااق  أدلااة القااا ميؽ بااةن األماار

 في ثاني الحال الفع 
ال  يد  اَخاهدكدؼد هَّد َباالمَّْغَؾ بقؾلاو تعاالى  : "   استدل أصاحاب ىاها الساهى  

ااَكيؽ   ار َة م د  تدود َإْطع اامد ع ذ  ْدتدؼد اأْل ْدس ان  ف ك فَّار  ل َكْؽ يد  اَخهدكدْؼ َبس ا ع قَّ اَنكدْؼ و  َفي أ ْدس 
ب ة  (  ق  ْؼ أ ْو ت ْحَريرد ر  تديد ْؼ أ ْو َ ْدؾ  َط م ا تدْظَعسدؾن  أ ْىَمياد َمْؽ أ ْوس 
(1 ) 

 ة :وجو الدالل

اإلطعاام  ،  -اآلدة الكريسة اقتزت تخيير السامو بيؽ األنؾاع البالثاة  
بحيا  إذا فعا  واحادا مشياا ساقظت الكفاارة عشاو ،  -الكدؾة ، تحريار رقباة 

 وإذا لؼ دفع   يئا مشيا لؼ تدقط الكفارة عشو وياؾن آثسا  . 

واألمر السظماق تتحقاق َياو ىاهه الغااىرة بسعشاى :  أن الساماو إن أتاى 
بالسةمؾر بو سقط عشو التكميف ، وإن لؼ دةت بو وعاحم عماى الفعا  لاؼ دااؽ 
عاصيا ، فإن ترأ الفع  والعحم  ان عاصيا ، وبهلػ داؾن العحم قا ساا مقاام 
الفع  فى عدم التةثيؼ ، َيااؾن األمار مقتزايا إماا الفعا  ، وإماا العاحم عماى 

 . (2)الفع  وىؾ ما ندعيو 

  

                                                           

ص.ص89ملر صه،س  إل ص زءص  صهآلياص:صص(1)
ٍه،تحبيمص358/ص2وللىصه،  كوص،ألمت ذصه،إللتلر/صنصوجلصه،شلرصزىيقصص(2) ٍ لوصه،تكقيقص قص ص

ص.1/522هج صه،ح  رصص صر اصه،ح  رصع ص خترقص1/263 صور  دصه، حلىصص1/317
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 نؾقش ىها الدلي  مؽ ثالثة وجؾه : 

فااار  بااايؽ الؾاجااا  السخيااار والؾاجااا  السظماااق    ألن الؾجاااو األول : 
الؾاج  السخير ددقط بفع  أ  فرد ماؽ أفاراده ، والؾاجا  السظماق ال دداقط 

 إال بالفع  وال ددقط بالعحم .

وجؾب العحم عمى السامو لاؼ داةت ماؽ خراؾص األمار  الؾجو البانى : 
  ، وإنسااا جاااء مااؽ اإلدسااان   ألن االدسااان ددحااتَرؼ عمااى السامااو الظالاا  لمفعاا

ونحاؽ ناتكمؼ َيساا يؾجباو خراؾص  –امتبال األوامر أو العحم عمى االمتبال 
 (1)واألمر إنسا دظم  الفع  فقط دون العحم.  –األمر 

إنَّ السظماؾب ىاؾ الفعاا  ، والعاحم عماى اإلتياان بالؾاجاا  الؾجاو البالا  : 
 .(2) فال تعمق لو بالبح  ،الؾاجباتجار في جسيع 

  

                                                           

ص.ص358/ص2وللىصه، كوص،ألمت ذصه،إللتلر/صنصوجلصه،شلرصزىيقصص(1)
ص.ص2/216ه،إلررصه،دله اص يص قحص ساصه،لله اص،دكلرهنألصص(2)
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 الرابعالسظم  
 أدلة القا ميؽ بالؾقف ومشاقذتيا

 بسا يمى :  أصحاب ىها السهى استدل 
األمر دحتس  الفاؾر ويحتسا  التراخاى ، فاإذا احتسا   ا  : الدلي  األول 

واحااد مشيسااا وجاا  الؾقااف َيااو حتااى دعمااؼ السااراد ،  مفااع العسااؾم لسااا  ااان 
دحتس  العسؾم ويحتس  الخرؾص وج  الؾقف َيو حتى دقاؾم الادلي   اهلػ 

 .(1) ىيشا

 مشاقذة الدلي  : 
 :  بسا يمى أوال : ناقذو القا مؾن بالفؾر

التداااميؼ باااةن إطاااال  األمااار محتسااا  لمتراخاااي ، بااا  إطالقاااو  عااادم  -1
 دقتزي الفؾر عمى العسؾم .

محتس  لمفؾر والتراخي ، ولكؽ الفؾر راجح بسا ذ رنااه التدميؼ بةنو  -2
 .  (2) مؽ األدلة التى تؾج  الفؾر

 بجؾاز التراخى بسا يمى :  ثانيا : ناقذو القا مؾن 
اطو و ال   -1 جاا  َإْسااق  ااا ل ااْيس  ل ااود ذ اار و  م  ْقااف ال  ذ اار ل ااود َفااي المَّْفااع و  اْلؾ 

َبَو  ب  ْقف َبد   .دجؾز اْلؾ 

                                                           

ص.ص292/ص1 صه،لإل صألجألصيلدألصص1/245 قحصه،دساص،دذيقهزهصص(1)
ص.ص292/ص1يلدألصه،لإل صألجألصص(2)
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عاادم التدااميؼ بااالتؾقف فااى حاااؼ العااام   ألن العااام عشاادنا دقتزااى  -2
 استغرا  الجشس ولو صيغة تقتزى ذلػ

ااؾم أقاارب مااؽ  التدااميؼ بااالتؾقف (1) ْقااف َفااي اْلعدسد فااى العااام ، ولكااؽ اْلؾ 
ااز أ ن  ؾص ف ج  ذ َلػ  أ ن ىدش الػ لفع دْحت س  اْلعدسدؾم و اْلخدرد ْقف َفي اأْل مر   و  اْلؾ 
ل ْيس  لمحمان لفاع د ْقت َزايَو و اأْل ْصا  ع دماو  يَو َإل ى أ ن نعمؼ السدر اد ، و  قَّف ََ يت ؾ 

س ا  ْقف أل جمو    ْقف ألج  اْلس ك انف دقط اْلؾ  سقط اْلؾ 
 (1).  

ج    : الدلي  البانى  ف ْيَؽ ، ف ؾ  ْت َمؽ  الظَّر  ض  ْؾَر و التَّر اَخي ت ع ار  إنَّ أ َدلَّة  اْلف 
َح  جَر م ى اْلسدر  ْقفد ع  اْلؾ 
(2 ).  

 مشاقذة الدلي  : 
حجاة اْلؾ اَقَفيَّاَة  )وىاؾ ماؽ القاا ميؽ باالفؾر( ، فقاال : الظؾفىناقذو  -1

ااَ   ْقااف ، ب  َض يدَباايحد اْلؾ  ا: أ نَّااود ل ااْيس  مدْظم ااقد التَّع ااارد ااْعَفي  اااند ض  ب ي  ااَعيفة ، و  ض 
ق ااْد  ااَدي الاارَّْأَي. و  ااَحيَح ، ال  التَّع ااردضد َفااي ب  ْعااد  اْلب ْحاَ  و الشَّغ ااَر الرَّ التَّع ااردضد ب 

ْؾَر ر اَجٌح ف   ف  اْلف    .( 3) ت ع يَّؽ  اْلس َريرد َإل ْيوَ ب يَّشَّا أ ْن ط ر 

                                                           

ص.ص1/245 ص قحصه،دساص،دذيقهزهصص59ه،ت رق ص،دذيقهزهصصصص(1)
ضممممماص،دطمممممل ألصصص(2) صص394/ص2 مممممقحص خترمممممقصه،ٍق مممممي    مممممرحصه،ذب ممممم ص شق  صعأل ممممم    ممممماضصه،شب كأل  صرأل ا

ٍ ص ص.466/ص2،دذل  
ضاص،دطل ألصص(3) ص.ص394/ص2 قحص خترقصه،ٍق
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) وىؾ مؽ القا ميؽ بةن األمر لسجرد الظما  (  ( 1) وناقذو الكؾرانى -2
ألن السظمااؾب صاادور الفعاا  مااؽ   االمتبااال دحراا   يااف أوقااع الفعاا  : بااةنَّ 

  .(2) والتراخي إنسا استفيدا مؽ القرا ؽ الفؾريةو السامو ، 
 

 لبال  : الدلي  ا
الحتسااال أن داااؾن   طماا  الفعاا  محقااق وجااؾاز التااةخير مذاااؾأ َيااو 

ذ اره  . لمفؾر َيعرى بالتةخير فؾج  البدار إلياو ليخارج عاؽ العيادة بيقايؽ
 .(3) الحاج  والذؾ انى وغيرىسا وندبؾه إلمام الحرميؽابؽ 

ْقافَ  : "قال الذؾ انى  اا ذ ى ا   َإل ْياَو َماؽ  اْلؾ  م اى م  ْيَشي  ع  اؾ  لَّ اْلجد اْست د 
باةنَّ   

َة  اَؽ اْلعدْياد  اْؾرد َلي ْخاردج  ع  ا   اْلف  ج  اؾ اَز التَّاْةَخيَر ف ؾ  ػَّ َفي ج  ٌق ، و الذَّ قَر الظَّم    مدت ح 
 .( 4)"  بيقيؽ

  

                                                           

ٍ ميصه،حش ميىلص:صص(1)  ص م ص ف،   موص:ص"ي يماصصوحسمإلصجم صهممس عي صجم صعاسم ًصه،كملرهنيصه،ق
هأل  نيص يص  ديقصه،د اصه،سا ني"صٍص"ه،إلررصه،دله اص يص قحص ساصه،لله ا"ص ميصولملىص

ص(ص1/97 صهألعةيصصص1/41ٌ(ص.ص)صثقه ا:صه،بإلرصه،ط ،اصص893ه، كو.ص ل ألصمشاص)
ص.ص2/216ه،إلررصه،دله اص يص قحص ساصه،لله اص،دكلرهنألصص(2)
 صور م دصص522/ص2 ص قحصه،لزإلصص47/ص2ه،ح  رصجر ًصه،سخترقص قحص خترقصهج صص(3)

ٍه،تحبيقصص1/263ه، حلىص،دذلل نألص ص.ص1/318 صه،تكقيقص
ص.ص1/263ور  دصه، حلىص،دذلل نألصص(4)
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، الحارميؽرؾل البدا ع وندبو إلمام وقد ذ ر ىها الدلي  أدزا صاح  ف
 . (1)" وىها عمى عاىر السشقؾل عشو ال عمى الرحيح ثؼ قال : " 

 : مشاقذة الدلي  

 بسا يمى :  القا مؾن بجؾاز التراخىناقذو 

عدم التدميؼ بةن جؾاز التةخير مذاؾأ َيو ، ب  التةخير جا ح حًقا  -1
 ( 2) التراخى بسا ذ رنا مؽ أدلة جؾاز

التااةخير والباادار، و سااا دحتساا  طماا  تحرااي  الفعاا  مذااترأ باايؽ  -2
التااةخير دحتساا  الباادار، وال تاارجيح ألحاادىسا عمااى اآلخاار، و سااا دخاارج عااؽ 

، فال داؾن الخروج عؽ عيدتو  ، دخرج عؽ عيدتو بالتةخير عيدتو بالبدار
 . (3)بالتةخير مذاؾ ا 

  

                                                           

وًصه،رمحرحص م ص مذىرصو م يصصص-مم اك صص–ٍقإلصذلقوصص.ص2/29 رلىصه،بإله اص،د ش رهصص(1)
ٍوًص لق مموص،ممرسص ممألص ه تامم ىصه،سممفطقص صه،حممق ي صونمموصيكمملىصاممتًصهأل ممقص،سلممقدصه،طدممرص ص

ٍقإلصصلقحصجذ، ص ألصه،بقىم ًص  صصص1/81ٍإنس ص لقوص ألصه،سفطقص،د ل صى صيتهأصوٍص ص؟ص
اكل،موصص:ص"ص  ،ممذ صوقطماصامموصوًصه،سط ،مرص يسمم صو ممألصا ، لم ص إنمموصاح مأصه،رممرَاصه،سطدكمماص
ٍإًصوطمقص يملص ٍىلصونوصوًصا درص،مأصيلمصص ٍإنس صه،تلقوص يصو قص"طقص  لقاصه،سطدل ص ص

ٍى صثتلقعص،نهأصا ،تتطيقص قروصه،تلقو. اصه،تتطيقص س صتا صألل صه،سطدل ص
ص.ص522/صص2 ص قحصه،لزإلصص263/ص1ور  دصه، حلىصص(2)
ص.ص2/47جر ًصه،سخترقص،ألل ي نألصص(3)
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 الخامسالسظم  
 فى السدةلة الراجح مؽ أقؾال العمساء

عماااى  األمااار السظماااقداللاااة فاااى  األصاااؾلييؽماااهاى  بعاااد عااارض       
ىاؾ  - ا أعماؼ –ؽ أن الاراجح وذ ر أدلة    فرياق ومشاقذاتيا تبايَّ ، رالفؾ 

ال  ياادل عمااى ف ااؾر و ال  عمااى القا اا  بااةن األماار السظمااق عااؽ الؾقاات السااهى  
 -وذلػ لألسباب اآلتية :  طم  الفع مجرد ، ب  يدل عمى تراخ

األماار السظمااق دفيااد الفااؾر إذا اقتاارن بسااا دفيااد الفؾريااة ، ويفيااد  أوال :
التراخاى إذا اقتارن بساا دفياد التراخاى باتفاا  العمسااء ، فاإذا ورد مظمقاا عااؽ 

 وما داؾن محتسال لذيئيؽ ليسا،  ، فإنو داؾن محتسالالتقييد بفؾر أو تراخ 
 .ال داؾن مقتزيا لؾاحد مشيسا بعيشو 

 ،  عسالو فى الفؾر ،  سا ورد استعسالو فى التراخىاألمر ورد استثانيا : 
فمؾ  ان حكيقة فييسا  اان مذاتر ا أو فاى أحادىسا  اان مجاازا ، فاال باد أن 

 دجع  لمقدر السذترأ بيشيسا وىؾ طم  الفع  دفعا لال تراأ والسجاز .

لؾ  انت األوامر السظمقاة تقتزاى وجاؾب فعا  الساةمؾر باو عماى ثالبا : 
لكاان ماؽ  ،الفؾر في أول وقت اإلماان  سا دقاؾل أصاحاب الساهى  الباانى 

   ساا لاؾ فعمو بعد ذلػ خارجا عؽ الؾقات ، ويااؾن فعماو لاو قزااء ال أداء 
  .، وليس  هلػ، وال دقؾلؾن ىؼ بهلػ بعد خروج الؾقت وفعم

الفعااا  وجاااؾاز طمااا  ، والقاااا ميؽ بسجااارد : أدلاااة القاااا ميؽ باااالفؾر رابعاااا 
تزااييق لسااا  مااهى  القااا ميؽ بؾجااؾب الفااؾر َيااوالتراخااى متقاربااة ، ولكااؽ 

ااعو الذااارع ، أمااا مااهى  القااا ميؽ  سَّ ففيااو  : بااةن األماار لسجاارد طماا  الفعاا و 
 تؾسعة وتيدير عمى السامفيؽ .
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عمااى  أدلااة دساااؽ حسميااامااؽ  مااا ذ ااره القااا مؾن بؾجااؾب الفااؾروأدزااا : 
استحباب السبادرة والسدارعة إلى امتبال أمر الذارع ، وىاها لاؼ دخاالو َياو 

 أحد . 

ألن القا ميؽ بالتؾقف فى السبادر وىؼ    القؾل بالتؾقف باط  خامدا : 
اَرع  إل ى  بقؾليؼ ىها قد خالفؾاالؾاقفية  الغالة مؽ إجساع األمة عمى أ نَّ اْلسدد 

َسي   البَّش اَء. َة مدْدت ْؾَجٌ  ج   ااَلْمَتب اَل مدب اَلٌ، َفي الظَّاع 

لسباادر إلاى الفعا  مستبا  الاهيؽ يارون أن االؾاقفياة  وأما السقترادة ماؽ
باألدلاة  أدزاا  باطا قاؾليؼ  يا الءأما الس خر فيتؾقف فاى امتبالاو ف قظعا ،
 .  التةخيرتجيح التى 

القؾل بةن األمر السظمق  دفيد الفؾر أو العحم عمى الفع  فاى  : سادسا 
، ألن وجؾب العحم عمى السدك ماو لاؼ داةت ماؽ خراؾص  ثانى الحال ضعيف

األماار الظالاا  لمفعاا  ، وإنسااا جاااء مااؽ اإلدسااان   ألن االدسااان ددحااتَرؼ عمااى 
واألماار إنسااا دظماا  الفعاا  السامااو امتبااال األواماار أو العااحم عمااى االمتبااال ، 

 – سا سبق بيانو  –فقط دون العحم 

األمار السظماق ال  أنَّ : ىاؾ العمسااء ماهاى  ومع أن الراجح مؽ    
ياادل عمااى فااؾر وال عمااى تااراخ ، باا  ياادل عمااى مجاارد طماا  الفعاا  ، إال أن 

ألن فاى التاةخير أضارار وقاد   السدارعة إلى أداء الؾاج  خير ماؽ التاةخير 
ولياها الداب  تدداتح  الفؾرياة ،    يمحق االندان السؾت قب  أداء الؾاج  

ما أوج  ا تعالى عميو حتى تبرأ ذمتاو .    فعمى السامو أن ددارع إلى فع 
 .  ا تعالى أعمؼ
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 الربعالسبح  
 فى داللة األمر السظمق عمى الفؾر اختالف األصؾلييؽ أثر 

 الفروع الفقييةفى 

كان الخاتالف األصاؾلييؽ فاى داللاة األمار السظماق عماى الفاؾر أثاره     
، وساةتشاول فاى  بيار ماؽ الفاروع الفقيياة اختالف الفقياء فاى الؾاضح فى 

ىها السبح  التظبيقى بعزا مؽ ىهه السدا   السيساة التاى  دابار التدااؤل 
 مظال  :  ثسانيةعؽ حاسيا ، وسةبحبيا فى 

 األول السظم 
 ؟  ال عمى الفؾر أو  دج  ىقزاء الرمؾات السفروضات 
فمااؼ درااميا   مااؽ وجباات عميااو الرااالةاتفااق جسيااؾر العمساااء عمااى أنَّ 
أم   شاؾم وندايان ساؾاء تر ياا بعاهر، حتى خرج وقتيا وج  عميو قزااؤىا 

 .(1) بغير عهر

                                                           

 صجممإله اصه،رممش  اص مميص ق يممرصه،ذممقه اص،دك ممم نألصص2/582ه،بش يمماص ممقحصه،يإلهيمماص،دليشممألصصص(1)
ٍهنيصعدممألصرممم ،اصهجمم صوجمميصزيممإلص صه، ص1/67 صه،لمملىق صه،شيممق ص،د  مم دهصص1/245 له مموصه،ممإل

ٍهصه،سمممم ،كيص ٍهنمممميص،دش ممممقه ٍهصعدممممألصلممممحرحص دممممدأصص1/226ه،كيق  صصص5/183 ص ممممقحصه،شممممل
 (1/264 صلذ نصه،كش اص،دبيل ألص)صص2/51ه،بر ًص يص ذىرصهع  يصه،ذ  ليص،دلسقهنيص

ٍالاصه،حش جدماصلم ج ص رسرماص صو،مألصوًص م ص مقوصه،رمة صعسمإلهصحتمألصطمقجص ٍذىرصه،ك ىقياص
ٍام ىص لرميتي ص ٍزعسلهصوني صوعكأص  صوًصيخقجص م ص ٍقتي ص إنوص صيلرصعدروصقز وى صص

ص َا  قا تأل ،ارألدا صأٍل ،ايألتضرا ص صأٍل ةأل  صه،ت طأللرا  لأل ص صأٍل ياق  صه،اخأل ص  لا   ص   ا ا قا ٍعدروصوًصصيضكا ألصصا ،كز ءص ص ص-َّللا 
ص صأٍل أل   صص–عألز 

== 
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رضااى ا   -  (1) واسااتدلؾا عمااى ذلااػ : بسااا رو  عااؽ أنااس بااؽ مالااػ
 قال : ملسو هيلع هللا ىلص  أن الشبى  -عشو 

ا َإذ ا ذ ك ر ى اا»  امَري  ْميدر  ا، ف  ْشي  َة، أ ْو غ ف    ع  ال  كدْؼ ع َؽ الرَّ دد ق د  أ ح  ، ف اَإنَّ «َإذ ا ر 
َة َلَهْ َري﴾ ال  ؾلد: ﴿ أ َقَؼ الرَّ ا  د قد
(2).                                 

اْؽ » أدزاا بمفاع :  -رضاى ا عشاو  –وفى روادة أخر  عاؽ أناس    م 
ا َإذ ا ذ ك ر ى ا مَري ي  ا أ ْن ددر  تدي  ا، ف ك فَّار  ْشي  ًة، أ ْو ن ام  ع  ال   .         ( 3)«  ن َدي  ص 

 وجو الداللة :

: فى الحدي  داللة عمى وجؾب قزاء الفريزة الفا تة   (4) قال الشؾو  
أم بغياار عااهر وإنسااا قيااد فااي الحاادي  ، سااؾاء تر يااا بعااهر  شااؾم ونداايان 

                                                                                                                         
== 

ٍهصه،كبمقهص جم ص رسرماصص2/14)صه،سحدألصا آله رص ج صحزيصه،ك ىقهص  ص مقحصص5/324 صه، ت 
ٍهصعدألصلحرحص ددأص ص(5/183ه،شل

ىملصه،رمح جألصه،لديم صص:صونمسصجم ص  ،م صجم صه،شزمقصهألنرم ر صه،خزر مي صوجملصحسمز  صص(1)
ٍقيمم ص:ص)91لممدألص صعدرمموصٍمممدأصص ممل ألصمممشاص)ص-طمم ديصرممملىص ص ٍقيمم ص:ص92ٌ(ص ٌ(ص

ص(.ص114/ص1ٌص(ص)صثقه اص:صه مترل  ص93)
ٍه،حإلثاصوطق وصهع  يصص ددأص ألصلحرحوص صلت  صصص14ملر صموص زءص  صهآلياص:صص(2)  ص

ٍهممممتح   ص لليممم صقزممم  ي ص ٍ لهضممماصه،رمممة ص صاممم  صقزممم ءصه،رمممة صه،   تممماص ه،سدممم  إلص
ص(ص.1/477(ص)684حإلثاصرقأص)

ٍ لهضمماصه،رممة ص صامم  صقزمم ءصوطق مموصهع مم يصص دممدأصص(3)  ممألصلممحرحوص صلتمم  صه،سدمم  إلص
ٍهمتح   ص للي صقز  ي صحصرقأص) ص(1/477(صصلحرحص ددأص684ه،رة صه،   تاص

ٍه،سحممممإلث ص ممم ص ف،   ممموص:ص:ص ممممقحصص(4) ٍ  صه، قرممموصه،ذممم  ليص ىممملص:صيحيممميصجممم ص ممممقنصه،شمممل
ٌ(ص)صثقه ممماص:صم كممم وصص676لمممحرحص دمممدأص صه،سلسممملاص مممقحصه،سيمممذ ص ص مممل ألصممممشاص)

ص(ص.ص618/ص7 صص ذرهوصه،ذىرصص165/صص5ذ   راصه،كبقهص ج صه،د  يصه،
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ألنو إذا وجا  القزااء عماى السعاهور فغياره    بالشديان لخروجو عمى سب 
 .  (1) أولى بالؾجؾب وىؾ مؽ باب التشبيو باألدنى عمى األعمى

والقااا مؾن بؾجااؾب القزاااء اختمفااؾا فااى  يفيتااو ىاا  ىااؾ عمااى الفااؾر أو 
 :  مهىبيؽ عمى  عمى التراخى

واجاا  عمااى الفااؾر وال دجااؾز : قزاااء الراامؾات الفؾا اات  األولالسااهى  
  .(3)والحشابمة السالكيةالجسيؾر مؽ الحشفية و  ذى  إليو، (2)التةخير إال لعهر

السااهى  البااانى :  ددااتح  قزاااء الراامؾات الفؾا اات عمااى الفااؾر ، وإن 
 ؾمااؽ الحشفيااة ، واإلمااام أباا  (4)أخرىااا جاااز . ذىاا  إليااو  دمحم بااؽ الحدااؽ

                                                           

ٍهصعدألصلحرحص ددأصصص(1) ص.ص5/183 قحصه،شل
ٍه،حمله  صص(2) ٍه،س ،كراص:صه،دملألصعدمألصه، رم ىص ص   صهألعذهرصه،سدكطاص،د لرياصعشإلصه،حشوراص

ٍنحلصذ، ص. شاوضصص صجضإلص   ٍه،شليصه، ذ  ص أل  هأللدراص صل أل  ص
ممم ص ألزأل ًا مم  ص ألممإ  يأل تأل  ض ممماوصيألحا رذأل ص  مميص أل   صوألٍا ن ممو  ص  ممميصجألإلأل را ممق  صثألتألزأل ممم صو ذألهص،ألممأا ر ي مماألصا سأل شأل ج دألمماضصه،ا أللا صه،احأل قألي ممإلأل صأٍل رأل ق 

ٍيكزمميي صاحيمماص صثتزممقرص.ص)صردصه،سحتمم رصعدممألصه،ممإلرص ر ي مماضص ص صه،ا أللا ممكألطأل   صمأل صذأل، مم أل ممبألر  ا دأل
ٍهص صه، له مممموصهص2/74ه،سختمممم رص جمممم صع جممممإلث ص ٍهنيص،دش ممممقه  صلذمممم نصه،كشمممم اصص2/342،ممممإل

ٍهصص1/264،دبيمممل أل  صص443/ص1 صهعنرممم نص ممميص لق مممماصه،مممقه حص ممم صه،خمممةنص،دسممممقده
ٍه، له إلصهأللل،راص ج صه،دح يصص ص(ص.246ه،كلهعإلص

 صص138 ص قهقمممميصه، ممممةحص،دذممممقن ة،يصه،حش ممممألصصص2/347ه، حممممقصه،قه ممممةص جمممم صنلممممرأصص(3)
ٍهصصص2/381ه ممألص صه،ممذطيق ص،دكقصص1/263ح  ممراصه،إلممملقيص  صص1/442هعنرمم نص،دسممقده

ٍه، له إلصهأللل،راص ج صه،دح يصص ص.246ه،كلهعإلص
:صاص ص  ص ف،   موىل:صنصج صه،حد صج ص ققإلصه،ذي  نيص صه،حش يص صصل حرصوجيصحشر ص(4)

ٌ(ص)صثقه مماص:صص ممذرهوصص189 ممل ألصمممشاص)«صه،لمم  اصه،رممَيق» صٍص«صه،لمم  اصه،كبيممق»ص
ص(ص.ص1/163ه،بيراصه، له إلصص448-ص2/447ه،ذىرص
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، وجسيؾر الذافعية إال أنيؼ فرقاؾا بايؽ  (1)  إحد  الروايتيؽ عشوحشيفة فى 
مؽ فاتتو الرالة بعهر ، ومؽ فاتتو بغيار عاهر ، فقاالؾا : إن فاتات الراالة 

 .  لعهر  ان قزاؤىا عمى التراخي ويدتح  أن دقزييا عمى الفؾر

  أَل ن  (2)  وإن فاتتااو بااال عااهر وجاا  قزاااؤىا عمااى الفااؾر عمااى األصااح
ة والرخص ال  تشاط َباْلس ع اَصي  اء رخر  ْقت َفي اْلق ز  و أَل نَّود مفرط   تؾسعة اْلؾ 

 . (3) َفي ت ْةَخيره َبغ ْير عهر

 األول  السهى أدلة ا

 استدل القا مؾن بؾجؾب قزاء الرالة الفا تة عمى الفؾر بسا يمى : 

ااملسو هيلع هللا ىلص " قؾلااو  :ول الاادلي  األ   ْشي  اا   ع  ف  َة أ ْو غ  ااال  ااْؽ الرَّ كدْؼ ع  اادد ق ااد  أ ح  ا إذ ا ر 
ا إذ ا ذ ك ر ى ا مَري  ْميدر  ؾلد: ﴿  ف  ج  َّ د قد الة  َلَهْ َري﴾، ف َإنَّ هَّ  ع حَّ و   .(4)و أ َقَؼ الرَّ

                                                           

ٍ صصص(1) ص.ص441ح  راصه،طحط 
ٍهصصص(2)  ص2/51رم ًص ميص مذىرصهع م يصه،ذم  ليص صصه،بصص3/69ه،سلسلاص قحصه،سيذ ص،دشمل

 .ص84ي ياصه،بر ًص،دق دألصص
صٍيدتاشألص  صذ، صو لرص صيلرص يي صه،كز ءصعدألصه، لرص شي ص:

ٍرصص - ٍق صه،ح ضق صع صوًصيداصه،   تاصه،تألص    صاَيقصعذرص للاص  صه،ح ضق ص صضيةص
ٍقتي ص.    ألصىذهصه،ح ،اصيلرصعدروص كإليأصه،ح ضق ص،ئةصيخقجص

ٍعوص ألصه،رة صه،ح ضق ص ص إنوصثتسي صملهءصض هصه،لق ص -  .وٍصه دا ذلقص   تاصالإلص ق
ٍه،سطرلممي((ص ٍهص)) مماص كسدمماصه،دمم  يص  ص ممتحصه،مممقحس ص3/68)صه،سلسمملاص ممقحصه،سيممذ ص،دشممل

ص(262اذقحصزاإلصهج صرمةًصص
ص.صص84ي ياصه،بر ًص،دق دألصصص(3)
ٍه،حإلثاصمبةص خقيلوصصص14ملر صموص زءص  صهآلياص:صص(4) ص.ص49 ص
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ا إذ ا ذ ك ر ى اااا : » ملسو هيلع هللا ىلصوقؾلاااو  ااامَري  ْميدر  ًة ف  اااال  اااْؽ ن َداااي  ص  ، ف اااَإنَّ هَّ  ت ع اااال ى  م 
ؾلد:  الة  َلَهْ َري  ﴿د قد  .(1) ﴾ و أ َقَؼ الرَّ

م اى أن ر  :الداللة فى الحديبيؽوجو  ل  ع  ْكَر ي ادد اأْل ْمرد بفع  الراالة َعْشاد  الاهَر
ا  ر َة َبي  ؾَب اْلسدب اد  ودجد
(2) . 
ْعَرااي ٌة الاادلي  البااانى ْقااَت م  ْعااد  اْلؾ  َة ب  ااال  ااا د َجاا: ت ااْةَخير  الرَّ عد َمْشي  ْقااال   د اإلَْ

 .(3)ف ْؾًرا
 أدلة السهى  البانى

 استدل القا مؾن بجؾاز تةخير قزاء الرالة الفا تة بسا يمى : 
فاتتااو صااالة الراابح فمااؼ درااميا ملسو هيلع هللا ىلص  الاادلي  األول : مااا روي أن الشبااي 

 . (5)ولؾ  انت عمى الفؾر لسا أخرىا (4) حتى خرج مؽ الؾادي

                                                           

ٍ لهضممماصه،رمممة  صاممم  صص(1) وطق ممموصجد كممموصهع ممم يص دمممدأص مممألصلمممحرحوص صلتممم  صه،سدممم  إلص
ٍهمممتح   ص لليمم صقزمم  ي صعمم صوجممألصىقيممق ص ص–رضممألص صعشمموصص–قزمم ءصه،رممة صه،   تمماص

ٍوطق مموصهع مم يص684حممإلثاصرقممأص)ص ه، خمم ر ص ممألصلممحرحوص صلتمم  ص لهقيمم صه،رممة ص ص(ص
ص-رضميص صعشمو-ا  ص  صنديصلمة ص دررمدي صوذهصذلقىم ص م صحمإلثاصونمسصجم ص  ،م ص

مم ص597 ق لعمم صحممإلثاصرقممأص)ص مم رأل ألص،أليأل صو ذألهصذأل ألقألىألمم  ص ألصلأل   مم ب  دارضرأل ممةأل وص أل صلأل مميأل صنألد  مم ا (ص.صجد ممظص) أل
ق  ص لا ةأل ألص، ذ  وألق أ صه،ر  ص}صأٍل صذأل،  أل ص(ص.ص5/181{ص)صثقه اص:ص تحصه،  رهصو   

ص.ص2/33ني صهألٍم رص،دذلل نألصص(2)
ص.ص1/263ح  راصه،إلملقيصعدألصه،ذقحصه،كبيقص ج صعق اصص(3)
صص(4) مم ا ي صه،امملألهد  ص   صنألمملا ثا  ممإل  صحأل هيألمم و  أٍل ممتألراكألظألص»صه،سكرمملدصجممذ، ص مم ص مم ءص ممألصالمماصر  مم صهما وألن مموضص،ألس 

ص دألرامممو صص-ه،ش ب مممير مممد ألصَّللا ضصعأل ممممد أألصلأل مأل ٍهصص-أٍل تألمممم دض هقا ممم ءألىأل صأٍل صقألزأل مممقأل ي صوألط  مممةأل  صا مممم ،ش لا صه،ر  ص ألممملألهو  مممإلأل األلا
صه،الألهد  ص لهص   ا قأل ض ت ألصطأل صحأل أا دأليض أٍلهح  ص(ص.صص2/33ني صهألٍم رص،دذلل نألص«ص)صرأل

ٍه،سطرلمي((صص1/146ه،سيذ ص،دذيقهزهصص(5)  صه،سلسلاص قحصه،سيذ ص)) ماص كسدماصه،دم  يص
ص.ص3/68
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 ىها الدلي  بعدة أجؾبة مشيا :     عؽأجاب القا مؾن بالفؾر 

ااان  َبااَو  آخاار و ىدااؾ  أنَّ اْلااؾ اَدي    اااَنع    الجااؾاب األول : أنَّ التَّااْةَخير   ااان َلس 
ْيظ اٌن    (1) . 

: " وأمااا تااةخير الرااالة إلااى أن خاارج مااؽ  ( 2) قااال ابااؽ ر ااد القرطبااى
  ألنو قد بيؽ عمة ذلػ في الحدي  فقال: إن  الؾادي فال حجة لمسخالو َيو

 . ( 3)ىها واد بو  يظان 

الجااؾاب البااانى : مااا اسااتدلمتؼ بااو عمااى جااؾاز التااةخير فإنسااا ياادل عمااى 
التااةخير اليدااير الااهي ال درااير صاااحبو ميسااال معرضااا عااؽ القزاااء ، باا  

وانتغار رفقة أو جساعاة ، دفعمو لتكسي  الرالة مؽ اختيار بقعة عمى بقعة 
                                                           

 صصنيمم صص729/ص1 ص ممقحصه،تدكممي ص،دسمم زرهصصص242/ص1وصه،سسيممإلهوص جمم صر ممإلصه،سكممإل  ص(1)
ص.ص2/33هألٍم رص،دذلل نألص

ٍلتم  صص(2) ىلص:صنصج صوحسإلصج صر إلصه،س ،كي صوجلصه،ل،يمإلص ص م ص ف،   موص:ص"ه،سكمإل  و"ص ص
ٍه،تحري ص""ص ل ألصمشاصص)ص /ص14ٌص(.صصصصص)ثقه اص:صصميقصوعمةيصه،شم ةءصص524"ه،بر ًص

ص(ص.142/صص6ذرهوصه،ذىرص صص ص358
مدألأألصصص242/ص1ه،سكإل  وصه،سسيإلهوص جم صر مإلصص(3) صوألما صجام   يامإل  صزأل م ا ٍهصعأل ٍقمإلصرض رضمألص صص– ص

صص-عشو صَّللا  لىض صرألمض صعألق سأل مد أألصص- صوألن وضصقأل ىأل مأل صأٍل دألراو  د ألص ضصعأل صص-لأل م أل ل  أٍل ص ألك ماألص صأٍل دألماوصا طألق يمة  ،أليا
ص، ص أا صثضمممملق كأليض ًا صوأل أضصا ممممةأل و دألممممياي  صعأل مممم ا صمألدأللأل قألممممإلا ممممتألراكألكضلهصأٍل ت ممممألصهما ٍهص صحأل قألممممإلض رأل ٌىصأٍل صا ممممةأل قألممممإلأل ممممةأل  .ص ألقأل در 

صثألقا ألص ًا صوأل مد أأل مأل صأٍل دألرامو  مد ألص ضصعأل صَّللا  صلأل ملىض صرألمض ص ألز عضمله.ص ألمتأل ألقألىضأا قألمإلا يض صأٍل تألراكألظألصه،اكأللا ساسض ص أل ما بضملهصه،ذ 
صه،املألهد ص صذأل، م أل م ا ملهص   قض ض ت مألصيألخا :صحأل قألمم ىأل ًٌص»ص  صأٍل مراطأل  صا مو ص أل هدو صىألمذألهصأٍل  ً مملهص«و  قأل ض ت مألصطأل  ص ألقأل  بضملهصحأل

ٍقمملوصه،رممة ص ص صه،امملألهد  ...صه،حممإلثاص(ص)صوطق مموصهع مم يص  ،مم ص ممألصه،سلمممتص ممألص صذأل، مم أل مم ا   
صص1/34امم  صه،شممليصعمم صه،رممة (ص)صه،سشتكممألص ممقحصه،سلمممتص،د مم  ألص ممق سأل عأل ٍ لشممألص:صأل (.صص

ىصه،سدمم   ٍه،شمملي.ص)ص مم  اصهأللمملىص مميص)ه،تلممقيس(ص:صنممٍز قص"طممقصه،ديمم صنز،مماص،ةمممتقهحاص
ص(ص.5/194وح دثاصه،قملىص ج صهألهيقص
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ونحااؾ ذلااػ مااؽ تااةخير ددااير لسراامحتيا وتكسيميااا ،  ،لتكبياار أجاار الرااالة 
فكيف ي خه مؽ ىها التةخير اليدير لسرمحتيا جؾاز تةخير سشيؽ عددا ؟ ! 

(1) . 

الرالة عباادة م قتاة فاإذا فاتات لاؼ دجا  قزااؤىا عماى  الدلي  البانى :
 ألن األداء متؾساااع فاااي الراااالة دون   راااؾم رمزاااان بااا  أولاااى  ، الفاااؾر

 .  (2) الرؾم فكانت التؾسعة في القزاء أولى

: ىااها الكياااس حجااة اعتاارض ابااؽ الكاايؼ عمااى ىااها الاادلي  فقااال وقااد  
فإن تاةخير رمزاان   -القا ميؽ بجؾاز تةخير قزاء الرالة الفا تة -عمييؼ 

إنسا دجؾز إذا لؼ دةت رمزان ، وىؼ دجؾزون تةخير الفا تة وإن أتى عمييا 
 .( 3) فةيؽ الكياس ؟ !أوقات صمؾات  بيرة 

الرأ  الراجح فى السدةلة : ىؾ رأ  الجسيؾر القا ا  بؾجاؾب قزااء     
ملسو هيلع هللا ىلص » الرامؾات الفؾا ات عماى الفاؾر وال دجاؾز التاةخير إال لعاهر   ألنر ق ْؾل اود 

ا َإذ ا ذ ك ر ى اا  امَري  ْميدر  ًة ف  اال  يادل عماى وجاؾب قزااء الراالة  ( 4) «م ْؽ ن َداي  ص 
وقت تَّاه ك َرىا ، والفااء لمتعقيا  ، فزاال عاؽ أنر القاؾل بالقزااء عماى الفاؾر 

 َيو تبر ة لمهمة ، وعسال باألحؾط .  ا أعمؼ 

  

                                                           

ٍوح  يص  رلي ص ج صه،قرأصصص(1) ص.ص68ه،رة ص
ٍوح  يص  رلي ص ج صه،قرأصصص(2) ص.ص68ه،رة ص
ٍوح  يص  رلي ص ج صه،قرأصصص(3) ص.ص69ه،رة ص
ص.ص54مبةص خقيلوصصص(4)
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 السظم  البانى
 ؟ ال أو عمى الفؾر دج  ى مع القدرة  أداء الح اة

، وتسااؽ  الحاؾلاختمو الفقياء في مؽ ممػ نراب الح ااة وحاال عمياو 
عمى ؟  دجؾز التةخير و، ى  الؾاج  إخراجيا عمى الفؾر أ مؽ إخراج الح اة

 مهىبيؽ : 

ااْؾر واجبااة الحَّك اااة  األول : السااهى  فسااؽ وجباات عميااو الح اااة  ،عمااى اْلف 
ذى  . ( 1)فإن أخرىا بال عهر أثؼ  ،  عمى إخراجيا لؼ دجح لو تةخيرىاوقدر 

                                                           

ر اضص ممم صص(1) ممم      مممقألهضصه،ذ  ممم صذأل أل س  ٍه،حش جدممماصونممموصيلممملزص مممتطيقصه،زلممم  ص،لمممذرص صأٍل   ذلمممقصه،ذممم   راص
ٍ،ألممموضص ممم رضهضص ص زأل ص  رمممو صو حا ك ممم ض صيضسا ممم و صزأل أل ممميب  ممم صو ،ألمممألص ضز  يأل ممم ىصيأل    وممم ص ألرضسا صه،اسأل صيألكضممملأًل ًا هألعمممذهرص:صوأل

صقألق يمروص صوألٍا مدألحأل صوأللا صوألٍا ملألجأل صوألحا نات كألم ر  يقضىأل ص   صص ألتاط  صرألم ى قو صأٍلىضملأل مقألعو أَل يٌقص،  ألن موضص ألمتاط  صنصأل  م رو ص أل وألٍا
ص.ص)صني يماصه،سحتمم جص مق ي أل صه،احأل ض  كأل ه  ممت حا ص  ميصهما دأل د  ص ألمقأل ياماض ٍ هصحأل مذألهص، يألتألممقأل لأل ميدألا ص صأٍل رألم زأل ضصه،ا ألز  ح 

ص(صص136 صص3/135،دق دألص
دألراممو ص صعأل شأل ج دألمماضص مم صهألعممذهرص:صوًصي ممًل مم صذأل ألممقألهضصه،احأل س  صأٍل   مم ا ص أل اامم ض ص ص   ممقألهج  طا صهعا  يمم   ل  ممق ٌ ص  مميص أللا  ألزأل

ممق  وص شامموضص أل يص   مم ع  ممذألىأل صه،د  صوألطأل ممو  د  مم صج شأل ا يأل قأل أل صوألطا ًا ممألصو ذأل يألخا يصأٍل مم ع  صه،د  مميء  ص ألل  مم أل ،ضمموضصقألبا لا صحأل مملىض يألحض
ص  مي ميأل ذ  صطأل ًا صو مذأل،  أل لأل ص صصأٍل سألإلض دألراو صهع  يصوألحا صعأل يقضىأل ص.صنألص  دألوضص ألتاط  قألهص ص أل روهصصوضطا مقأل م صضأل يأل قأله   وطا

يقضىأل ص.ص)صه،سَشألص ج صقإله اص دألوضص ألتاط  لألهىأل  ص أل ص،ألوضصم  ص أل ىو صوألٍا و  د  ص(صص2/514  يصنأل ا
مم ص    صأٍل أل ص أل ، ممو  مم ا ص   ممقأل مم صحألزأل مم  ألص أل صزأل أل ممق جأل صيضخا ًا صوأل دألراممو  صعأل ممرض صيألل  ممقأل صه،احأل ض   ً صه،اسأل ، ك ر مماضصو ،ألممألصوأل ٍذألىألممرأل

ص يقو ص ألممتاط  ٍأًل صدض مم  أل صيأل مم   ق  صه،اسضدأل ممةألن  ص صا خ  ممقأل مم صحألزأل ص أل ممقان  ٍرأل ضص، رأل ممقض صه،ز  مم   عأل صدأل ،ألمملا مم ص صأٍل دألكو  ضطا
كألت و . وضص  يصنأل أل ص أل ص أللأل قان  اضص، رأل صه،احأل  أل ٍرأل ضصوألٍ  قض عألتاوضصه،ز  صدأل ًا صو  يقض دألوضصه،ت تاط  ص أل

ص.ص )ص544/ص1)صح  راصه،إلملقألصعدألصه،ذقحصه،كبيقص،دإلردثقصص
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 دمحم باااؽ والحشابماااة  ، ،  والذاااافعية،  السالكياااةجسياااؾر العمسااااء ماااؽ  إلياااو
 . (1) مؽ الحشفيةوالكرخى الحدؽ 

 :  بيشيؼ فى تعمي  الحاؼ وى الء اختمفؾا َيسا

باااةن األمااار السظماااق دقتزاااى الفاااؾر ، وىاااؼ الحشابماااة ،   مؾن فالقاااا   
  ألن األمار السظماق  الح ااة واجباة عماى الفاؾرقاالؾا   ماؽ الحشفياة والكرخى

 .دقتزى الفؾر ، وبيها وافقؾا مهىبيؼ األصؾلى 

أمااا القااا مؾن  بااةن األماار السظمااق ال دقتزااى الفااؾر ، وىااؼ جسيااؾر     
 :مااهىبيؼ األصااؾلى ، وقااالؾا الحشفيااة والسالكيااة والذااافعية ،  فقااد خااالفؾا 

الح اة واجبة عمى الفؾر وذلػ   لؾجؾد قريشاة تادل عماى الفاؾر ، وىاى : أن 
 . (2)الح اة إنسا وجبت لدفع حاجة الفقير، وحاجتو ناجحة 

ؾَل أ نَّ مدْظم ق  اأْل ْماَر ال   صاح  فتح القدير قال       : اْلسدْخت ار  َفي اأْلدصد
ا ْ  مدج  ، ب  ْؾر  و ال  التَّر اَخي  ا ٌّ د ْقت َزي اْلف  اؾزد َلْمسدك مَّاَو  د ي جد اْةمدؾَر َباَو َ  د  ط م اَ  اْلس  رَّ
ْؾَر َفي ااَلْمَتب اَل  ادَ   أَل نَّود ل ْؼ دْظماَمْؽ التَّر اَخي و اْلف  يَّاًدا َبة ح  َىس ا ْ  َمْشاود اْلَفْعا   مدق 

م ى َخي ارَه  ى ع  ْجود اْلسدْخت ارد أ   ،  َفي اْلسدب اَح اأْل ْصَميرَ ف ي ْبق  اْرفَ و اْلؾ   نَّ اأْل ْمار  َبالرَّ

                                                           

 صص3/134 صه،مممذطيق ص،دكقه مممألصص156 صص2/155ه،يإلهيممماص،د ممم جق ألصه،حش مممألصه،لش يممماص مممقحصص(1)
 ص خمممقي صه، مممقٍاصعدمممألصهأللممملىصص1/261ه،سيمممذ ص ممميص كممماصهع ممم يصه،ذممم  ليص،دذممميقهزهص

عصه،سقااص قحصزهدصه،سدتكشاصص2/514 صصه،سَشألص ج صقإله اصص114،دزنل نألصص  صه،ٍق
ص ص216،دبيل ألصص

 صص239/ص2يص،سحسمملدصجمم صوحسممإلصه، خمم رهصه،حش ممألصه،سحممر صه،بقىمم نيص مميصه، كمموصه،شلسمم نص(2)
صص155/ص2 تحصه،كإلثقص،دكس ىصج صه،يس يص

ص.ص129/ص2 ص َشيصه،سحت جص،دخطيرصه،ذقايشألصص1/261ه،سيذ ص،دذيقهزهص
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َقيَر  ْؾرَ إل ى اْلف  ت اى ل اْؼ  ، م ع ود ق َريش ةد اْلف  م اٌة، ف س  َتَو و َىي  مدع جَّ اج  ْفَع ح  و َىي  أ نَّود َلد 
ْجَو التَّس اَم  م ى و  اَب ع  دج  ؾدد َمْؽ اإلَْ ْ  اْلس ْقرد ْؾَر ل ْؼ د ْحرد م ى اْلف   .(1)ت َجْ  ع 

وماؽ وجبات عمياو الح ااة وقادر عماى إخراجياا لاؼ  وقال الذيراز  : "    
ألنااو حااق دجاا  صاارفو إلااى اآلدمااي تؾجياات السظالبااة    دجااح لااو تةخيرىااا

 .( 2)بالدفع إليو فمؼ دجح لو التةخير  الؾددعة إذا طال  بيا صاحبيا 

الح اااة ال تجاا  عمااى الفااؾر ، ويجااؾز لمسح ااى تااةخير   السااهى  البااانى :
ًداا َلْمؾ اَجاَ  ،  أداء ز اتو وال دةثؼ بهلػ دَر ْقات  أ دَّ  د كداؾند مد   ي ت ع ايَّؽد  ف َفاي أ يَر و  و 

ؾَب  ْقتد َلْمؾدجد دَر إل اى آَخارَ  ذ َلػ  اْلؾ  م ْياوَ  ، و َإذ ا ل اْؼ يدا   ايَّقد ع  ْسارََه ي ت ز  اؾبد  عد جد ،  اْلؾد
تَّى م ات  د ْةث ؼد  دَر ح  تَّى ل ْؾ ل ْؼ يد   اذى  إليو أبؾ .  ح  صد ، وعاماة يؾسو واْلج رَّ

     .(3)البانىمذادخ الحشفية والحشابمة فى القؾل 

اَبيَ  التَّر اَخاي ،  م اى س  اا ع  ااَدَخش ا: إنَّي  ق ال  ع امَّاةد م ذ  قال صاح  البدا ع : و 
اْيؽ  ف َفاي أ يَر  ْيار  ع  ْقاَت غ  اْؽ اْلؾ  اا ت َجا د مدْظم ًقاا ع  ىدؼ ْ: أ نَّي  ْعش اى التَّر اَخاي َعْشاد  م  و 

ي ت ع يَّؽد ذ َلػ  الْ  ًدا َلْمؾ اَجَ  و  دَر ْقت  أ دَّ  د كدؾند مد   دَر إل اى و  اؾَب و َإذ ا ل اْؼ يدا   جد ْقاتد َلْمؾد ؾ 
اءد آَخَر  اا ددْسَكشداود اأْل د  ْقاَت ق اْدرد م  م ْيَو اْلؾدجدؾبد َبة ْن ب َقي  َماْؽ اْلؾ  يَّقد ع  عدسدرََه ي ت ز 

ياَو د سداؾتد  ََ دَر  اَو أ نَّاود ل اْؾ ل اْؼ يدا   م اى ع شَر م ا   ع  يَو و غ  ا ََ اؾتد ف َعْشاد  ذ َلاػ  ي ت ز  ي فد يَّقد َ 
اْةث ؼد  تَّى م ات  د  يَو ح  دَر ََ تَّى أ نَّود ل ْؾ ل ْؼ يد   م ْيَو اْلؾدجدؾبد ح  ْداة ل َة أ نَّ  ،  ع  و أ ْصا د اْلس 

                                                           

ص.ص155/ص2 تحصه،كإلثقص،كس ىصه،إلث صج صه،يس يصص(1)
ص.ص1/261ه،سيذ ص،دذيقهزهصص(2)
 صردصه،سحتممم رصعدمممألصه،مممإلرصص2/3رمممش  اص صجمممإله اصه،ص1/263 ح ممماصه، كيممم ءص،ددمممسققشإلهصص(3)

ٍه، له مممممإلصهأللمممممل،راص جممممم صه،دحممممم يصصص2/271ه،سختممممم رص  صهعنرممممم نصص247 صه،كلهعمممممإلص
ٍهص ص.ص3/186،دسقده
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م ااى  ااْؾَر أ و ع  م ااى اْلف  ااؾب  اْلَفْعااَ  ع  جد ْقااَت ى ااْ  د ْقت َزااي ود ااْؽ اْلؾ  اأْل ْماار  اْلسدْظم ااق  ع 
 .  (1)التَّر اَخي 

  -: السهى  األولأدلة 
   بسا يمى : استدل القا مؾن بةن الح اة واجبة عمى الفؾر

﴿ بةدا ياا  فاى قؾلاو تعاالى :  ألن األمارالح اة واجبة عمى الفاؾر    -1
اردىدؼْ ﴿ :  وقؾلاو تعاالى ( 2)و آتدؾا الحَّك ااة   ﴾ ق ًة تدظ يَر اد  اْه َماْؽ أ ْماؾاَلَيْؼ ص  (  3) ﴾ خد

واألماار السظمااق إلعظا يااا لسدااتحقييا ورد مظمقااا عااؽ التقييااد بؾقاات معاايؽ 
ل ؾْ   (4)دقتزى الفؾر مرؼ و  ااهد َفاي  سد ْقت ز  ، ال  اْؾر  أ نَّ مدْظم اق  اأْل ْماَر ال  د ْقت َزاي اْلف 

اى ط ْبَعاوَ  فى ىهه السدةلة  ار هد َبسدْقت ز  ااز  التَّاْةَخيرد ى اىدش اا أل  خَّ اًة    إْذ ل اْؾ ج  ، َثق 
ْشاود َبااْلس ْؾتَ َمْشود َبة نَّود ال  د ْةث ؼد  طد ع  ي ْدقد اَلاَو، أ ْو َبع ْجاحََه  َبالتَّْةَخيَر، َ  ، أ ْو َبت م اَو م 

ر اءد  ق  ر  اْلفد رَّ اَء، ف ي ت ز   .( 5) ع ْؽ اأْل د 
اااْت  -2 ب  ج  ااااة  و  ، و ىداااؾ  أ نَّ الحَّك  اااْؾر  اااًة ت ْقت َزاااي اْلف  اااا وجاااؾد ق َريش  و أَل نَّ ى اىدش 

ر اَء، ق  َة اْلفد اج  ي َج د أ ْن د كدؾن  اْلؾدجدؾبد ن اَجحًا  َلح  و َىي  ن اَجح ٌة، َ 
(6) . 

ااا،  -3 ااؾَب َمْبَمي  جد ْقااَت ود ااْح ت ْةَخيردى ااا إل ااى و  م ااْؼ د جد ، ف  رد ٌة ت ت ك اارَّ اااد  ااا َعب  و أَل نَّي 
ْؾَم َة و الرَّ ال   .( 7) ك الرَّ

                                                           

ص.ص2/3جإله اصه،رش  اص،دك م نألصص(1)
ص.ص114ملر صه، كق ص زءص  صهآلياص:صص(2)
ص.ص143ملر صه،تلااص زءص  صهآلياص:صص(3)
صجترقنص..صص514/ص2ه،سَشألص ج صقإله اصص(4)
ص.ص514/ص2ه،سَشألص ج صقإله اصص(5)
ص.ص514/ص2 صه،سَشألص ج صقإله اصص2/239ه،سحر صه،بقى نيص يصه، كوصه،شلس نيصص(6)
ص.ص514/ص2ه،سَشألص ج صقإله اصص(7)
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  -: أدلة السهى  البانى

 استدل القا مؾن بةن الح اة التج  عمى الفؾر بسا يمى : 

ملسو هيلع هللا ىلص  الاادلي  األول :  لاايس فااي  تاااب ا تعااالى وال فااي سااشرة رسااؾلو    
بيان وقت أداء الح اة ، وال دساؽ إتيانو قياسًا   ألن  روط العبادة ال تببت 
قياسًا  ةصميا ، فيبقى جسيع العسر وقتاًا لياا  ساا فاي قزااء رمزاان و ساا 

 .  (1)ي الكفارات ف

م ْياااَو أنَّ  جرااااص ماااؽ الحشفياااة : وىاااؾ لمالااادلي  الباااانى :        ماااؽ ع 
ل اْؾ  اَء ال  د ْزاس ؽد ، و  اْؾَل و الاتَّس ك َؽ َماْؽ اأْل د  اَم اْلح  ابدود ب ْعد  ت س  الحَّك اةد إذ ا ى م ػ  َنر 

اان   -الح اة  –ك ان ْت  م ز  اْيَر ر  ْؾم     ر  ص  س ْؽ أ خَّ َسؽ  ،    ْؾَر ل ز  م ى اْلف  و اَجب ًة ع 
م ْيَو  ْقَتَو أ نَّود د َج د ع  اءد ع ْؽ و   . (2)اْلق ز 

دساؽ الرد عمى ىها الدلي  :  بةن مدةلة ضسان الح اة إذا ىمػ الشراب 
 بيؽ العمساء.مختمو فييا 

اء الح ااة مدْظم اقٌ الدلي  البال  :    اأْل ْمر  َبة د 
لد ( 3)  ، ف اال  ي ت ع ايَّْؽ الاحَّم ؽد اأْل وَّ

ون  م ك اان. ذ اره اباؽ قداماة  اا ال  ي ت ع ايَّؽد َلاه َلػ  م ك ااٌن دد س  ْيارََه ،    ون  غ  ا دد اَ ي  أَل د 
 وندبو ألبى حشيفة . 

                                                           

ص.ص239/ص2ه،سحر صه،بقى نيص يصه، كوصه،شلس نيص،سحسلدصج صوحسإلصه، خ رهصه،حش ألصص(1)
ص.ص2/3جإله اصه،رش  اص يص ق يرصه،ذقه اصص(2)
ص[114]صه، كق ص:ص س ص ألصقل،وص ل ،ألص:فصأٍل" ضلهصه،ز  أل  ألصص﴾صص(3) أا مله، ي  صوأل ا م ا ص   مذا ٍقل،وص ل ،ألص:صفصطض  ص

قضىضأاص قألاوص ضطأليب  إلأل لأل
ص[143]صه،تلااص:ص﴾ص
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ة  : ل ود التَّْةَخيرد م ا ل ْؼ ددظ ال اْ    أَل نَّ  " قال ابؽ قدامة :     َشيف  ق ال  أ بدؾ ح  و 
ااا مدْظم ااقٌ اأْل   اَ ي  ااا ال   ْماار  َبة د  س  ْياارََه ،    ون  غ  ااا دد اَ ي  لد أَل د  ، ف ااال  ي ت ع اايَّْؽ الااحَّم ؽد اأْل وَّ

ون  م ك ان ي ت ع يَّؽد َله َلػ  م ك اٌن دد
  " (1) . 

 الرأ  الراجح

بعد عرض أقؾال العمساء فى السدةلة وذ ار أدلاتيؼ يتزاح أن الارأ      
الااراجح ىااؾ القا اا  بؾجااؾب أداء الح اااة عمااى الفااؾر إال إذا وجااد عااهر دسشعااو 
مؽ األداء َيجؾز لو التةخير ، وذلػ مراعاة لحق الفقراء   ألن فاى تةخيرىاا 

ماؽ وىاها مساا يتشاافى ماع السقراد األساسى مزرة تمحاق السداتحقيؽ لياا ، 
 .تذريع الح اة .  ا أعمؼ 

  

                                                           

ص.ص2/514ه،سَشألص ج صقإله اصص(1)
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 البال  السظم  
 ؟ ال عمى الفؾر أو دج ى  صؾم رمزان  قزاء

، لعهر السرض أو الدافرمؽ أفظر فى رمزان اتفق العمساء عمى أن    
  ( 1)القزااءدج  عميو  فإنو أو  انت السرأة حا زا أو نفداء أو نحؾ ذلػ 

ان  َمْشكدْؼ لقؾلو تعالى﴿ ر  ف س ْؽ    ٌة َمْؽ أ دَّام  أدخ  ر  ف َعدَّ ف  م ى س  َريًزا أ ْو ع    ( 2)﴾...م 

ولكشيؼ اختمفؾا فاى  يفياة وجاؾب القزااء ىا  ىاؾ عماى الفاؾر أو عماى 
 مهاى   :  أربعة التراخى ؟  عمى 

ؾَّال    السهى  األول : قزاء صؾم رمزان واج  عمى الفؾر َمْؽ ث اَني   
ادد ق اْؾل َي السالكياة  . وال دجؾز تةخيره إال بعهر  ذى  إليو الغاىرية ، و ىداؾ  أ ح 

ش اَبم َة   .( 3)واْلح 

بذرط أن ال دةتى  قزاء رمزان واج  عمى التراخي ، :السهى  البانى 
فااإن أخاار القزاااء مااؽ غياار عااهر حتااى دخاا  رمزااان التااالى   ،رمزااان آخاار

                                                           

 صص لهىمممممرصه،لديممممم ص ممممميص مممممقحص خترمممممقصطديممممم صص2/143جمممممإله اصه،رمممممش  اصص،دك مممممم نألصص(1)
 صه،سَشألص جم صقإله ماصصص2/174 ص َشيصه،سحت جص،دخطيرصه،ذقايشألصص2/448،دطقهجددألص

ص(ص313/ص4 صه،سحدألصا آله رص ج صحزيصص146/ص2
ص.ص184ملر صه، كق صص زءص  صهآلياص:صص(2)
 صص4/447 صه،سحدمألصا آلهم رص جم صحمزيصص3/48هعح  يص يصوللىصهألح  يص ج صحمزيصص(3)

ص،دق قه ممميص مممي   صه،ت حر   صص لهىممممرصه،لديممم ص ممميص مممقحص خترممممقصص123 صص2/122 شألممم ى  ض
 صهعنرمممم نص مممميص لق مممماصه،ممممقه حص مممم صص3/154 صه،سَشممممألص جمممم صقإله مممماصص2/448طديمممم ص

ٍهص ص.ص3/332ه،خةنص،دسقده
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فاااي  والسالكياااة والحشابماااةذىااا  إلياااو الكرخاااى ماااؽ الحشفياااة ، .  فإناااو داااةثؼ
 .( 1) السذيؾر عشيسا ، وعحاه ابؽ حجر إلى الجسيؾر

مااؽ غياار عااهر حتااى دخاا  رمزااان قااال ابااؽ قدامااة : فااإن أخاار القزاااء 
ة      التالي فإنو دةثؼ ا  -أَل نَّ ع اَ ذ  ْشي  َضي  هَّد ع  ل اْؾ  -ر  ْرهد إل ى ذ َلػ   و  خَر ل ْؼ تد  

اْؽ  اْح ت اْةَخيرد اأْلدول اى ع  م اْؼ د جد ر ٌة ، ف  ٌة مدت ك ارَر ااد  اْؾم  َعب  ْتاود ، و أَل نَّ الرَّ ر  اا أل  خَّ أ ْمك ش ي 
َة  وض  م ؾ اَت اْلس ْفرد الرَّ  .( 2)البَّاَني َة ،   

م س ة ، أ َبي ع ؽْ  رو   بسا: ذلػ عمى واستدلؾا      اَسْعتد : ق اال   س  اة   س   ع اَ ذ 
َضااي   - ااا اد  ر  ْشي  ااؾلد  - ع  م اايَّ  د كدااؾند  ك ااان  » : ت قد ااْؾمد  ع  ، َمااؽْ  الرَّ ااان  م ز  ااا ر   ف س 

ْعب ان   َفي َإالَّ  أ ْقَزي ود  أ نْ  أ ْست َظيعد   ا برسؾل أو ، ملسو هيلع هللا ىلص ا رسؾل مؽ الذغ    
 . (3)« ملسو هيلع هللا ىلص

  وجو الداللة :
اْؾرَ  م اى اْلف  اان  ل اْيس  و اَجًباا ع  م ز  ااء  ر  م اى أ نَّ ق ز  ٌة ع  جَّ يَو حد   ( 4) الحدي  ََ

 انت ت خر قزاء رمزان إلى  عبان وال   -رضي ا عشيا -ألنر عا ذة 
 كان دعمؼ ىها وأقرىا عميو . ملسو هيلع هللا ىلص  ػ أن الشبي 

                                                           

 صه،سحممممر صه،بقىمممم نيص مممميصه، كمممموصه،شلسمممم نيص،د خمممم رهصه،حش ممممألصص2/144جممممإله اصه،رممممش  اصص(1)
صص2/448 ص لهىمممممرصه،لديممممم ص ممممميص مممممقحص خترمممممقصطديممممم صص2/392 ص ص شألممممم ى  ض مممممي   ه،ت حر 

ه،سَشمألصص2/347ه، حقصه،قه ةص قحصلشزصه،إلق  ةص ج صنلمرأصص123 صص2/122،دق قه يص
ص.4/189 صص تحصه،  رهصص3/153 ج صقإله اص

ص.ص3/153ه،سَشألص ج صقإله اصص(2)
ٍههصه، خ ر ص يصلت  صه،رليصا  ص تألصيص(3)  ص(1954كزألصقز ءصر ز ًصحإلثاصرقأص)ر

صحمممإلثاصرقمممأصصاألمممٍ دمممدأص ممميصلمممحرحوصصلتممم  صه،رمممليص.ص أًل ممم ا أل  ص  ممميص أل أًل ممم  صرأل ألزأل ممم ء  صقألزأل   ض
ٍهصعدألصلحرحص ددأص1146) ٍه،د ظص،سددأص)ص قحصه،شل ص(ص8/22(صص

ص.ص2/448 لهىرصه،لدي ص يص قحص خترقصطدي ص(4)
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ايَّقد السهى  البال  :  قزااء رمزاان عماى التراخاي مظمقاا ، إال أناو ي ت ز 
ْؾَتاَو ،  اَء ق ْبا   م  ياَو َماْؽ اأْل د  ََ ات س كَّؽد  اان  ي  م ْيَو َفي آَخاَر عدسدارََه َفاي ز م  اْلؾدجدؾبد ع 

وذلػ بشاء عماى أصاميؼ فاى األمار السظماق أناو جسيؾر الحشفية  إليو  ذى 
 دقتزى التراخى . 

م اى  واستدلؾا عمى ذلػ : َريًزاا أ ْو ع  اان  َماْشكدْؼ م  اْؽ    بقؾلاو تعاالى : ﴿ ف س 
﴾ ر  ٌة َمْؽ أ دَّام  أدخ  ر  ف َعدَّ ف  س 
(1).  

 وجو الداللة : 

هد  ااؾزد ت ْقَيياادد ْقاات  مدع اايَّؽ  ف ااال  د جد ااْؽ و  اااَء مدْظم ًقااا ع  اار  َباْلق ز  إن ا تعااالى أ م 
َلي     .( 2)َبب ْعَض اأْل ْوق اَت إالَّ َبد 

اا  الذااافعية   السااهى  الرابااع : باايؽ  مااؽ فااات صااؾمو بعااهر معتباار فرَّ
 رعا ،  الفا ت بالحيض والشفاس والسرض واإلغساء والدفر ، وبيؽ مافات 

 . مؽ غير عهر

فااى  – فقااالؾا : إن  ااان فؾاتااو بعااهر فقزاااؤه عمااى التراخااي بااال خااالف
والكفارة  ، ما لؼ يبم، بو رمزان السدتقب  ولكؽ ددتح  تعجيمو -السهى  

 .  عميو بالتةخير

وإن فاتو بغير عهر فؾجيان : أحدىسا : أنو عمى التراخى ، والبانى أناو 
 عمى الفؾر . 

                                                           

ٍيقه اصه ممتإل ىصجيم ص مألص)صجمإله اصه،رمش  اصصص184ملر صه، كق ص  صهآلياصص(1)  صص2/144 ص
ص2/392،د خ رهصه،حش ألصصه،سحر صه،بقى نيص يصه، كوصه،شلس ني

ص.ص2/144جإله اصه،رش  اص يص ق يرصه،ذقه اص،دك م نألصص(2)
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فااإن  ااان ،  إذا لحمااو قزاااء رمزااان أو بعزااو : قااال اإلمااام الشااؾو  : 
وماؽ نداي الشياة أو  ، حايض ونفااس ومارض وإغسااء وسافرفؾاتو بعاهر ، 

فقزااااؤه عماااى  ، أو السرضاااع والحامااا  ، أكااا  معتقااادا أناااو ليااا  َباااان نياااارا
، التراخي بال خالف ما لؼ يبم، بو رمزان السدتقب  ولكؽ دداتح  تعجيماو 
 وإن فاتو بغير عهر فؾجيان  الؾجييؽ فاي قزااء الراالة الفا تاة باال عاهر

وىاااؾ   والبااااني، أرجحيساااا عشاااد أكبااار العاااراقييؽ أناااو عماااى التراخاااي أدزاااا 
اااَني ؾن  الرااحيح صااححو  ر اس  ومحققااؾا العااراقييؽ وقظااع بااو جساعااات أنااو  اْلخد

 . ( 1) عمى الفؾر

 :ثسرة الخالف 
كان الختالف العمساء فى قزاء الرؾم ىا  ىاؾ عماى الفاؾر أو التراخاى 

 ، أثرا فى اختالفيؼ فى مدةلتيؽ : 

حاااؼ وجااؾب الكفااارة عمااى مااؽ أخاار قزاااء رمزااان   السدااةلة األولااى :
 حتى دخ  عميو رمزان آخر .

السدااةلة البانيااة :  حاااؼ التظااؾع بالرااؾم قباا  قزاااء رمزااان ىاا  ىااؾ 
 جا ح أو ال ؟ 

حاؼ وجؾب الكفارة عمى مؽ أخر قزاء رمزان حتى دخ  عمياو أوال : 
 رمزان آخر .

 اختمو الفقياء فى ىهه السدةلة عمى الشحؾ التالى :  

                                                           

ٍهصص(1) ص.ص6/365صه،سلسلاص،دشل
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ذى  الحشفية إلى أنَّ مؽ أخر قزاء رمزان حتى دخ  عمياو رمزاان  
آخاار ال داااؾن آثسااا بالتااةخير وال فددااة عميااو ، سااؾاء أكااان التااةخير بعااهر أم 

 . ( 1)بغير عهر 

ٌة َمْؽ أ دَّام    إْطال  د ق ْؾلو ت ع ال ى ﴿واستدلؾا ب رف َعدَّ ، ( 2) ﴾ أدخ  ْياَر ق ْياد  َمْؽ غ 
ااود وقااالؾا إنَّ إطااال  اآلدااة ياادل عمااى وجااؾب القزاااء عمااى التراخااى  ْمح مد ف ااال  ي 

ْيءٌ  ار ع ةَ  َبالتَّْةَخيَر    ْيرد أ نَّود ت اَرٌأ َلأْل ْول ى َمْؽ اْلسدد  ، غ 
 (3). 

اْؽ  جاء       م ًفاا ع  ا ال  ت َجا د خ  ْؾلد َباْلَفْدد َة ب اَطٌ    أَل نَّي  فى البدا ع : و اْلق 
اا َفااي  س  ًة    اااد  اْدر ةد ع  اى م ع ااود اْلقد ْجاحًا ال  تدْرج  اْؽ ت ْحَراايَمَو ع  اْؾَم َعْشاد  اْلع ْجااَح ع  الرَّ

ااْد اْلع ْجااحد أَل نَّااود ق اااَدٌر  ل ااْؼ يدؾج  اااَني، و  ااْيَخ اْلف  ااقَر الذَّ ْعش ااى ح  اااَء ف ااال  م  ز  م ااى اْلق  ع 
اَب اْلَفْدد ةَ  دج   ( 4) إلَ

 .(5)وعشد الغاىرية ال فددة عميو إال أنو داؾن آثسا بالتةخير

                                                           

 ص ممممتحصه،كممممإلثقص جمممم صه،يسمممم يصصص2/144جممممإله اصه،رممممش  اص مممميص ق يممممرصه،ذممممقه اص،دك ممممم نألصص(1)
ص81/ص4 صه،بش ياص قحصه،يإلهياصص2/355

ص.ص184ملر صه، كق ص زءص  صهآلياص:صص(2)
ص.ص2/355ه،كإلثقص ج صه،يس يصص تحصص(3)
ص.ص2/144جإله اصه،رش  اص يص ق يرصه،ذقه اص،دك م نألصص(4)
صص(5) مذارو صوألٍا ص، لض ه صوألٍا مإلو م ءألىأل صعألسا صقألزأل قأل ص ألمتألط  أًل م  صرأل ألزأل صوألي  ٌيص   ا دألراو  صعأل صلأل نأل ا ق ىصهج صحزيص:صأٍل أل ا

مممليضصرألص ص ألإ ن ممموضصيألرض مممقض ص"طأل ًض ممم  صرأل ألزأل ممم ءأل ت مممألص أل صحأل ًو مممرأل  ص، ش دا دألرامممو  صعأل دأل رأل صه، مممذ  صأٍل أًل ممم  مممقألهضصَّللا ضص ألزأل ممم صوأل أل سأل لأل
مم ،ألأل ص أللأل مم يأل صومالأل ص صأٍل أل ص ألز يممإلأل صأٍل أل دألراممو  صعأل صه، ت مميصلأل نألمم ا ألي مم يأل ممألصهألا صقألزأل ممل هىو ص أل ى  ص  مميصوألٍ   ص ألممإ ذألهصوأل اطألممقأل

هألص ص ألممقا صأٍل أل ممش ي أل ممإل  ألصم  قألىألمم صع  صوألط  ص،ألمملا ممذأل،  أل لأل ص صصأٍل ص  مميصذأل، مم أل دألراممو  يق ىألمم صصعأل ص  مميص ألتاط  مم ءأل صوألمأل صوألن مموضصقألممإلا و  
ألي م ي .صص)صه،سحدمألص صهألا ك شضوضصقألزأل وضىأل ص   ا صيضسا أًل ص أل صلأل  هرأل إلأل كا ص   صوألٍا أًل قألىأل صو،ألألصرأل ألزأل  لألهٌءصوألط  هصمأل إلو عألسا

ص(ص.ص4/447ا آله رص ج صحزيص
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وعشااد السالكيااة والذااافعية والحشابمااة: إن أخاار القزاااء بعااهر فااال فددااة 
إْطع امد َمْدَايؽ  َلكد َر ي ْؾم  عميو ، وإن أخره بغير عهر فعميو فددة 

(1) .  

ااان  ، وبااةنَّ  (2)عمااى ذلااػ  بإجساااع الرااحابةواسااتدلؾا  م ز  ااْؾَم ر  ت ااْةَخير  ص 
َرَم ْيَخ اْلي  الذَّ ، أ ْوج    اْلَفْدد ة  ،    اء  ْقَتَو إذ ا ل ْؼ يدؾَجْ  اْلق ز   .  (3) ع ْؽ و 

 حاؼ التظؾع بالرؾم قب  قزاء رمزان ى  ىؾ جا ح أو ال ؟  ثانيا : 

اااءد َفااي ي  ق  ااان   اْخت م ااو  اْلفد م ز  اااَء ر  ااْؾَم ق ْباا  ق ز  ْكااَؼ التَّظ ااؾ َع َبالرَّ فعشااد ،  حد
ر اى اة    َلك اْؾَن  ْياَر    ان  َماْؽ غ  م ز  اَء ر  ْؾَم ق ْب  ق ز  الحشفية  دجؾز التَّظ ؾ َع َبالرَّ

ْؾر م ى اْلف  اَء ال  د َج د ع    . اْلق ز 

اااءد  م ْيااَو ق ز  ااْؽ ع  ااان  أ ْن ي ت ظ ااؾَّع   قااال صاااح  الباادا ع :  ال  ددْكاار هد َلس  م ز  ،  ر 
اااَء  ااْؾَر ل كداارَه  ل ااود التَّظ ااؾ عد ق ْباا   اْلق ز  م ااى اْلف  ااؾبد ع  جد ااان  اْلؾد ل ااْؾ    نَّااود د كدااؾند   أل و 

ْقَتَو اْلس َزيقَ  وٌه  ت ْةَخيًرا َلْمؾ اَجَ  ع ْؽ و  و َإنَّود م ْكرد
(4 ). 

اَفَعيَّةد دجؾز  اَلَكيَّةد و الذَّ اان  وعشد اْلس  م ز  ااَء ر  اْؾَم ق ْبا  ق ز  اع  التَّظ ؾ َع َبالرَّ م 
لساااا يترتااا  عماااى اال اااتغال باااالتظؾع عاااؽ القزااااء ماااؽ تاااةخير   اْلك ر اى اااةَ 
  .(5)الؾاج 

                                                           

ٍردهصص2/454 لهىرصه،لدي صص(1) ٍهصه،كبيمقص،دسم  /ص3قإله ماصص صه،سَشمألص جم ص3/451 صه،ح 
ص.ص154 صص153

ٍردهصص(2) ٍهصه،كبيقص،دس  ص.ص154 صص153/ص3 صه،سَشألص ج صقإله اصص3/451ه،ح 
ص.ص154/ص3ه،سَشألص ج صقإله اصص(3)
ص.ص144/ص2جإله اصه،رش  اصص(4)
 صص َشممميصه،سحتممم جص،دخطيمممرصصص417/ص2 ص لهىمممرصه،لديممم صص1/518ح  مممراصه،إلمممملقألصص(5)

ص.ص2/181ه،ذقايشألص
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ؾَقي  :  سد ْشاهدوَر " ق ال الد  اْلس  اْؾٌم و اَجاٌ     م ْياَو ص  ْؾَم َلس ْؽ ع  ددْكر هد التَّظ ؾ عد َبالرَّ
اَء  َم ف ْؾَريََّتوَ و اْلق ز  ْمح مد َمْؽ ت ْةَخيَر اْلؾ اَجَ  و ع د  ذ َلػ  َلس ا ي   .  (1)"  و اْلك فَّار َة و 

 ولمحشابمة قؾالن في السدةلة :  

ااؾزد :  ر مااؽ مااهىبيؼأحاادىسا وىااؾ السذاايؾ  التظااؾع بالرااؾم قباا  ال  د جد
 . قزاء رمزان

و   أ بدااؾ ااا ر  ْياار ة   َلس  ْشااود  -ىدر  َضااي  هَّد ت ع ااال ى ع  "  ق ااال:   ملسو هيلع هللا ىلصأ نَّ الشََّباايَّ   -ر 
تَّاى  بَّ  َمْشاود ح  ْيٌء ل ْؼ د ْقَزَو ف َإنَّود ال  يدت ق  ان     م ز  م ْيَو َمْؽ ر  ام  ت ظ ؾ ًعا و ع  م ْؽ ص 

ؾم ود   .ص(2)ص"د رد

ْيرََه أ ْو ت ظ ؾ ًعا ق ْب  ح  َر   ؾ اَز أ ْن د حد َّ ع ْؽ غ  َم ج  م ى اْلح  َر َفي ع د  َقي اًسا ع  و 
َة  َريز   .( 3)اْلف 

 :  جؾاز التظؾع بالرؾم قب  قزاء رمزان . البانى

اع  ،ألنو  سَّ ْقَت مدؾ  ٌة ت ت ع مَّقد َبؾ  اا ،  َعب اد  اا ق ْبا   َفْعَمي  ْقَتي  ااز  التَّظ اؾ عد َفاي و  ف ج 
ا  ْقَتي  َل و  َة ي ت ظ ؾَّعد َفي أ وَّ ال   .  (4)ك الرَّ

  

                                                           

ص.ص1/518ح  راصه،إلملقألصص(1)
ص(ص.352/صص2وطق وصهع  يصوحسإلص يصه،سدشإلص)ص(2)
ص.ص3/154ه،سَشألص ج صقإله اصص(3)
ٍهصصص3/154ه،سَشألص ج صقإله اصص(4) ص.  354/صص3 صهعنر نص،دسقده
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 الرابع  السظم 
 ؟ال  أو ى  دج  أداء فريزة الح  عمى الفؾر 

فريزاة ر ؽ مؽ أر اان اإلساالم ، وأناو الح   اتفق الفقياء عمى أنَّ     
ْياَت ﴿ : لقؾلاو تعاالى  عمى السدتظيع  دج  أداؤىا م اى الشَّااَس َحا   اْلب  و  ََّ ع 

َبياًل  ْقَتَو مدْظم اٌق د ْحت َسا د  ولكؽَّ  ،( 1) ﴾م َؽ اْست ظ اع  َإل ْيَو س  اأْل ْمر  َباْلح  َر َفي و 
ي ْحت َساا د التَّر اَخااي    ليااها اختمااو الفقياا ، و  ااْؾر  اء فااى وجااؾب الحاا  ىاا  ىااؾ اْلف 

أن أو أنااو دجااؾز فااى أول سااشة اسااتظاع فييااا السامااو الحاا  ،  الفااؾرعمااى 
 عمى مهىبيؽ : ؟  عمى التراخى ي ددو

ااؽ الساهى  األول :    الحاا  واجاا  عمااى الفاؾر ، فااال دجااؾز تااةخيره ع 
اؾَب  جد ار اَ َط اْلؾد اشة األولاى َعْشاد اْساَتْجس اَع    ْمك ان و ىدؾ  الدر قت اإلَْ فاإن  ،أول و 

يااو أبااؾ يؾسااو والكرخااى مااؽ ذىاا  إللغياار عااهر فقااد أثااؼ ،   السامااو أخااره
، (3)والحشابماة ، مؽ الذافعية  (2) السدح نيو والسالكية البغدادييؽ ،  ،الحشفية 

                                                           

ص.ص97ملر ص"ىصعسقهًص زءص  صهآلياص:صص(1)
ياشممما صقبيدممماص ممم ص    ممم صصىممملص:ص(2) نممميصندممم اوصو،مممألص ضزأل وممممس عي صجممم صيحيمممألصجممم صوممممس عي صه،سضزأل

ٍوحممإلصوعسممإل صه،سممذىرص ص مم ص ف،   مموص:ص"ه،لمم  اصه،رممَيقص"صٍص ه،ممرس .صلمم حرصه،ذمم  ليص
ٍ ر وصهألتر ًصص264"ه،سشالرص"صص ص ل يصمشاص)صص ص(ص.ص217/صص1ىمص(ص.ص)صثقه اص:ص

 صجمممإله اصه،رمممش  اص ممميص ق يمممرصص2/457جمممإلث صردصه،سحتممم رصعدمممألصه،مممإلرصه،سختممم رص جممم صع ص(3)
 صجإلهيماصه،سلتيمإلص جم صصص384/ص1 ص ح اصه، كي ءص،ددسققشإلهصص2/119ه،ذقه اص،دك م نألص

ٍهصص4/144 صص  دممميقصه،كقمبمممألصص2/86ر مممإلص  ص7/142 صه،سلسممملاص مممقحصه،سيمممذ ص،دشمممل
ص.232/ص3ه،سَشألص ج صقإله اص
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م اَلػ   (1)أبى حشيفة األ سة عؽ  كسا رو   و 
و أ ْحس د  ( 2) 

فى أصاح الرواداات   (3) 
 . (4) عشيؼ

مع اساتحباب السباادرة  أداء الح  عمى التراخى جؾازالسهى  البانى :   
اش ة   َل س  ر ةد َفاي أ وَّ اؾ اتَ اإلمااان  ، ف ال  ت َج د اْلسدب اد  اْؾَف اْلف  اا ت َجا د َعْشاد  خ   ، و َإنَّس 

وىاؾ رواداة عاؽ  والذاافعى ،  ،ذى  إلياو دمحم باؽ الحداؽ ماؽ الحشفياة  (5)
 (7)مؽ السالكية السغاربة ،  البااجى  ن لستةخروا، وذى  إليو  (6)أبى حشيفة 

                                                           

صوألج مميقمم ىصه،دقطدممألص:صصص(1) مم ا صعأل مملأل او ص ض صهجامم ض مم ،ألألصصذأل ألممقأل ضص أللأل مم صَّللا  سأل سأليض مماألصرح  ش ر أل صص-حأل ممئ  أل :صمض قألمم ىأل
هضص شامإلأل صع  مل أل صه،الض ض  ً دألمألصوأل ، يمٌ صعأل صدأل صا مو ص ص ألمذأل،  أل صيألحض ر :صجأل ا صقأل ىأل ٍ جض صثألتألزأل صوأليا صا و  ص،ألوضص أل ٌىصوأليألحض ر صعألس  ا

.ص)صه،س دلفص،ددقطدألص ر  دألألصه،ا أللا ص(4/164عأل
صص(2) صه،اكألر  ر  ههضصهجا ض أٍل صرأل هجام ض مإلأل  صأٍل صه،الضسا م ح رض لأل يقأل  صأٍل صه،مذ ط  م ح رض قألهضصلأل ميأل صأٍل أل ص أل ، م و م ا صعأل قألهق يرملأًل ه،ال  أٍل

صجألز يزأل ألص.صق ،وصه،حط  ص.
ص(ص2/471) لهىرصه،لدي ص،دحط  ص

ٍه،لسممق صصل ممقاص مم ص ممقٍاص دممت،اصهأل ممقصه،سطدممةصىمم صص(3) ذلممقصهجمم صه،دحمم يصص دممت،اصه،حمم صص
صص-رضممألص صعشمموصص-ه،سشرمملصصعمم صهع مم يصوحسممإلصيكتزممألصه، مملرصوٍص ص؟صهممأصقمم ىص:صصٍص

ٍ يم ص ٍذلمقصهجم صوجمألص لممألص ٍىلصه،سمذىرصعشمإلصهأللمح  ص ٍيصه، لرياصعمةهصهأل قص ،ز
ٍه، له إلصهأللل،راص ج صه،دح يصصص ص(ص247ونوصعدألصه،تقهطألص.صص)صه،كلهعإلص

 ص لسمماصهألنيممقص،ذممرخألصزهد صص2/457ردصه،سحتمم رصعدممألصه،ممإلرصه،سختمم رص جمم صع جممإلث صص(4)
ٍهصص2/471 ص لهىرصه،لدي ص1/264 ص.ص3/444 صهعنر نص،دسقده

صص(5) صوألٍا ت و  ممح  صل  صوألٍا ص أل ، ممو  صذألىألمم    ن  مملا ص، خأل مم ص صصوألٍا ش يأل صوأل ا ممإلأل صاأللا صه،ط ق يممة  مم د  مم ص،  ألدأل طملنصه، مملهوص:صو  
م دألمألصه،ا أل صعأل يشألئ مذو صح  مرض ن مو ص ألرألل  مزضهضص  ميصجألإلأل صعأللا م نض صيضخأل متب ي أل صوألٍا صه،دب  و  ص.ص)ص لهىمرصه،لديم صج بضدضلي  ر  لا

ص(ص2/471،دحط  صه،س ،كألص
 صصردصه،سحتم رصص384/ص1 ص ح اصه، كي ءص،ددمسققشإلهصص2/119جإله اصه،رش  اص،دك م نألصص(6)

ص.ص2/457 ج صع جإلث ص
ص2/342ه،سشتكألص قحصه،سلمتص،د   ألصص(7)



 

 اختالف األصىليني فى داللة األمر املطلق على الفىر وأثره فى الفروع الفقوية

212 

،   (3)   إليااو جسيااؾر الذااافعيةاااااكسااا ذى ، ( 2)وابااؽ ر ااد    (1) ، والقرطبااى

  . (4) واإلمام أحسد الػ ،اااماإلمام عؽ وىؾ إحد  الروايتيؽ 

 أدلة السهى  األول

 استدل القا مؾن بؾجؾب الح  عمى الفؾر بعدة أدلة مشيا : 

ااااَؽ  الااادلي  األول :  ْياااَت م  م ااااى الشَّااااَس َحااا   اْلب  قؾلاااو تعاااالى : ﴿ و  ََّ ع 
َبيال ﴾ اْست ظ اع  َإل ْيَو س 
 (5) . 

 (6) : قؾلو تعالى ﴿ و أ َتس ؾا اْلح  َّ و اْلعدْسر ة   ََّ ﴾الدلي  البانى 

وجااو الداللااة فااى اآليتاايؽ : أن ا تعااالى أماار بااالح  ، واألماار دقتزااى 
 .( 7)الفؾر

 :  بجؾابيؽ عؽ ذلػ أجاب الشؾو  وقد 

الجؾاب األول :  عدم التداميؼ باةن األمار السظماق دقتزاى الفاؾر ، فاإنَّ 
قالؾا إن األمار السظماق السجارد عاؽ القارا ؽ ال  -الذافعية  –أكبر أصحابشا 

 دقتزي الفؾر ب  ىؾ عمى التراخي . 
                                                           

ص.4/144  ديقصه،كقمبألصص(1)
ص.ص2/86جإلهياصه،سلتيإلص ج صر إلصص(2)
ٍهصه،سلسلاص قحصص(3) ص.ص7/142ه،سيذ ص،دشل
ص.247ٍه، له إلصهأللل،راص ج صه،دح يصصه،كلهعإلصص 382 ص1/381ه،سكإل  وص ج صر إلص(4)
ص.ص97ملر ص"ىصعسقهًص زءص  صهآلياصص(5)
ص.ص196ملر صه، كق صص زءص  صهآلياصص(6)
 صه،سلسمممممملاص ممممممقحصه،سيممممممذ ص)) مممممماص كسدمممممماصه،دمممممم  يصص3/232ه،سَشممممممألص جمممممم صقإله مممممماصص(7)

ص.ص7/143ٍه،سطرلي((صص
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دقتزااي الفاؾر ، ولكاؽ ىشااا قريشاة ودلياا   التدااميؼ بةناوالجاؾاب الباانى : 
وأكباار أصااحابو الحاا  عمااى ملسو هيلع هللا ىلص دراارفو إلااى التراخااي ، وىااؾ فعاا  رسااؾل ا 

 . (1)التراخى 

ااا رو  أ ن الشََّبااي (2) الاادلي  البالاا  م ااػ  ز اًدا» ق ااال   ملسو هيلع هللا ىلص:  م  ااْؽ م  ر اَحم ااًة  م  و 
ااااؾت   م ْيااااَو أ ْن د سد اااا َّ ف ااااال  ع  م ااااْؼ د حد اااار اَم ف  ْيااااَت هََّ اْلح  مَرغدااااود إل ااااى ب  ااااا أ ْو تدب  ؾَددا ي يد

 .( 3)«ن ْرر اَنياا

 وجو الداللة : 

ااق  الرسااؾل  ْمك اااَن   ملسو هيلع هللا ىلص  أ ْلح  َل أ ْوق اااَت اإلَْ ااْؽ أ وَّ اا َّ ع  اار  اْلح  ااْؽ أ خَّ اْلؾ َعيااد  َبس 
ا َّ أَل نَّود  ااءد َلمتَّْعَقياَ  َباال  ف ْرا   أ ْي ل اْؼ د حد ا َّ ، و اْلف  م اْؼ د حد اه ا ف  م اػ     اْؽ م  ق ال  : م 

َقي   َمْمَػ الحَّاَد ، و الرَّاَحم َة َبال  ف ْر     .(4) ع 

                                                           

ٍهصص(1) ص.147/ص7ه،سلسلاص،دشل
 صصوثامم رصهعنرمم نص مميص"همم رصص119/ص2جممإله اصه،رممش  اص مميص ق يممرصه،ذممقه اص،دك ممم نألصص(2)

ص.ص3/232 صه،سَشألص ج صقإله اصصص99ه،خةنص ج صه،للزهصص
مد أألصص(3) مأل صأٍل دألرامو  مد ألصَّللا ضصعأل ص  صلأل ملى  صرألمض م ا صعأل م ب  صه،حأل صصوطق وصه،تق ذهص ألصمششوص صوألجالأله ض  صاألم  ض

صرقمأص) م ب  صه،حأل و  ص  ميص ألمقا د مرظ  َا ص  ميصه،ت  م ءأل د يب ص812 أل ص أل ىصجم صعبمإلص صه،ا ألم ى  مةأل هيألماصى  أٍل (ص م صر 
هص صزألهدو دأل أل ص أل حأل هصعأل صه،احأل ر ثصع صعدألصج صوجألصم ،رص ق لع ص صجد ظصص}ص أل ا ع صوجألصصو ما

ص ألم م   صيألحض ،ألمأا ص  صأٍل َضوضصو ،ألألصجأليا   دألاوص ضبألدب  رألهح  صأٍل  ً صوأل ذأل، م أل مقألهن ر،  صأٍل صنألرا ي،م  صوألٍا صثأليضلد  صيألسضملوأل ًا صوأل دألرامو  ةألصعأل
مممب رةوص{ص]ص"ىص مممتألطأل األصو ،ألرامممو صمأل صهما ممم ا ص أل صه،بألياممم   ممم ر صح  دألمممألصه،ش ممم س  ص  ممميصل تأل ا مممو :ص}صأٍلى   صعأل ممملىض ألصيألكض َّللا 

ص[ص.ص97عسقهًص:ص
ق  ضموضصو ص ثٌاصيألق يٌر ص ألصنأللا إل  صق ىصه،تق ذهص:صىألذألهصحأل مةألىض م ٌى صأٍلى  كأل ه ص أل مشأل د  مو  صأٍل  ميصو ما صىألمذألهصه،لأل ا م ا   ص  

.ص)صمش صه،تق ذ ص ثا  إل  ص  يصه،حأل ل وض صيضزأل يضلٌىص صأٍله،حأل ر ثض ص  ص أللا صعألباإل  ص(ص3/167جا ض
ص.ص119/ص2جإله اصه،رش  اصص(4)
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 وقد ناقش الشؾو  ىها الدلي  مؽ عدة وجؾه  : 

 ) أحدىا ( أن الحدي  ضعيف . 

إلى السؾت ونحؽ نؾافق عمى تحريؼ تةخيره  ) الباني ( أن الهم لسؽ أخره
 بحي  دفع  قب  السؾت . ىؾ التةخير إلى السؾت والهي نقؾل بجؾازه

) البالااا  ( أنَّاااو محساااؾل عماااى ماااؽ تر اااو معتقااادا عااادم وجؾباااو ماااع  
يسات إن  ااء " فمملسو هيلع هللا ىلص وي يد ىها التةويا  أناو قاال ، االستظاعة ،  فيها  افر 

وعاااىره أنااو دسااؾت  ااافرا وال داااؾن ذلااػ إال إذا اعتقااد ييؾددااا أو نراارانيا " 
كاؽ ماؽ وإال فقد أجسعت األمة عمى أن ماؽ تسَّ ، االستظاعة وجؾبو مع عدم 

با  ىاؾ عااص فؾجا  تةويا  الحادي   ح  فمؼ دح  ومات ال دحااؼ بافاره ،ال
  .(1)لؾ صح 

 : مشاقذة الدلي  بسا يمى  عؽ أجاب ابؽ الجؾز  

َدي  ددع ارضود. أوال :  الحدي  وإن  ان ضعيفا إال أنو  ل ْيس  َفي اْلب اب ح 

َدي  ا الح  ة ال  يت ع رَّض ل ي  اد َإْثب ات َزي اد  حسمو عمى ااَلْعَتق    .(  2) ثانيا :  

َوي  ع ْؽ الشََّبيَر  (3) الدلي  الرابع رد ا َّ  »أ نَّود ق ال :  -ملسو هيلع هللا ىلص  -: ما   م ْؽ أ ر اد  اْلح 
  ْ ْمي ت ع جَّ  .(4) «ف 

                                                           

ٍهصص(1) ص.ص148/ص7ه،سلسلاص،دشل
ص.ص99وثا رصهعنر نص يص"ه رصه،خةنص ج صه،للزهصصص(2)
ص3/232 صه،سَشألص ج صقإله اصصص2/3 بيي صه،حك  ةص،دزيدلألصص(3)
ص3/333 ق لع صصصص-رضألص صعشيس –وطق وصهع  يصوحسإلص ألص دشإلهصع صهج صت  سصص(4)

ص1974(صٍص)1973حممممإلثاصرقممممأص) صص صاألمممم  ض مممم   صه،اسألشأل م  مممملأله ض ٍهجمممم ص   مممماص ممممألصمممممششوص صوألجا (ص
== 
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 :وجو الداللة 

ْؾرَ الحدي     م ى اْلف  م ى أ نَّ اْلح  َّ و اَجٌ  ع  َليٌ  ع  يَو د  ََ (1) . 

 ىها الدلي  مؽ عدة وجؾه :  ناقش الشؾو   وقد

 : الحدي  ضعيف .أحدىا 

 -لمقاا ميؽ باالتراخى  -البانى : عمى فرض صحة الحدي  فيؾ حجة لشا
  ألنااو فااؾَّض فعمااو إلااى إرادتااو واختياااره ولااؾ  ااان عمااى الفااؾر لااؼ دفااؾض 

  .(2)تعجيمو إلى اختياره 

 .   (3) البال  : أنو أمر ندب جسعا بيؽ األدلة

ْقَتاااَو  : الاادلي  الخاااامس  ، إنَّ اأْل ْمااار  َبااااْلح  َر َفاااي و  اااْؾر  مدْظم اااٌق د ْحت َسااا د اْلف 
ااْةَتي  م ْيااَو د  َساا   ع  طد   أَل نَّااود إذ ا حد ااْؾَر أ ْحااؾ  م ااى اْلف  ْساا د ع  ، و اْلح  ي ْحت َساا د التَّر اَخااي  و 
اْؾرد  ْثَؼ َبالتَّْةَخيَر، ف َإْن أدَريد  َبَو اْلف  ْؾًفا َمْؽ اإلَْ اَلًبا خ  ْؾَر ع اَىًرا و غ  م ى اْلف  َباْلَفْعَ  ع 

م اى ف ق   ر هد اْلَفْعا د ع  ، و َإْن أدَريد  َبَو التَّر اَخي ال  د زد ر  ر  ْد أ ت ى َبس ا أدَمر  َبَو ف ة َمؽ  الزَّ
عدود  ْشف  ْ  ي  ْؾَر ب  اْةَتي  اْلف  اا ال  د  بَّس  م اى التَّر اَخاي رد َسا   ع  ل ْؾ حد ْيَر، و  َتَو إل ى اْلخ  ار ع  َلسدد 

رد  خَّ ْ  يد   ْؾَر، ب  م ى اْلف  رَّةد إنَّ أدَريد   َبَو ع  ود اْلس ز  قد ش َة البَّاَني َة، و البَّاَلب َة ف ت ْمح  إل ى الدَّ
                                                                                                                         

== 

صص ممممم ب  صو ،ألمممممألصه،احأل ٍج  مممممقض ٍدص مممممألصممممممششوصلتممممم  ص2883حمممممإلثاصرقمممممأص)ص4/134ه،اخض ٍوجممممملصده (صص ص
صصحإلثاصرقأص) صه،تب لأل رأل  ص  يصه،احأل ب   (صص141/صص2(صصص)ص1732ه،سش م ص صاأل  ض

ممم هضص"ص)صه،سدمممتإلروصعدمممألصه،رمممحرحي ص قب  أل صيضخأل ،ألمممأا صأٍل مممشأل د  ما صهعا  رحض مممح  ثٌاصلأل مممإل  قممم ىصه،حممم  أ:ص"ىألمممذألهصحأل
ص(1645 صلت  صه،سش م صحإلثاصصرقأص)ص1/617،دح  أص

صص(1) ٍدصعًل ص.ص5/148ه،سلبلدص قحصمش صوجيصده
ص.414 صص2/413 تحصه،كإلثقص،دكس ىصج صه،يس يصص(2)
ٍهصص(3) ص.147/ص7ه،سلسلاص،دشل
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ود إْن أدَريد  َبَو التَّر اَخي قد ْمح  ان  ال  ي  ، و َإْن    ْؾرد اْؾَر  َبَو اْلف  م اى اْلف  ْسا د ع  ، ف ك اان  اْلح 
ْيَؽ ف ك ان  أ ْول ى. قالو صاح ْجي  َط اْلؾ  م ى أ ْحؾ  ْساًل ع   .( 1)  البدا ع ح 

حاص  ىها الدلي  : إنر الح  واج  عمى الفؾر ليس ألن األمر السظماق 
 تزى ذلػ ، وإنسا عسال باألحؾط.دق

اْؾَر ،  : دس الدلي  الدا م اى اْلف  َم ، ف ك اان  و اَجًباا ع  ْسال  دد أ ْرك اَن اإلَْ الح  أ ح 
ي اَم   . ( 2)ك الرَر

: بةن قياس الح  عمى الرؾم قياس ماع الفاار     أجاب عشو الشؾو  
 . (3)ألن الرؾم  وقتو مزيق فكان فعمو مزيقا بخالف الح  

،  دساؾت عاصايا : : إذا لحمو الح  وأخره إما أن تقؾلاؾا  لدابع الدلي  ا
وإما غيار عااص ، فاإن قماتؼ : لايس بعااص خارج الحا  عاؽ  ؾناو واجباا ، 

لتاةخير وال دجاؾز أن عرى بالسؾت أو با ما أن تقؾلؾاإف،  وإن قمتؼ : عاص
  إذ ال صشع لو َيو ، فببات أناو بالتاةخير فادل عماى وجؾباو دعري بالسؾت 

 .(4) عمى الفؾر

وأجااب عشااو الذااافعية :  باةن الرااحيح عشاادنا مؾتاو عاصاايا   لتفريظااو 
 بالتةخير إلى السؾت وإنساا جااز لاو التاةخير بذارط ساالمة العاقباة ،  ساا إذا

                                                           

ص.ص2/119جإله اصه،رش  اص،دك م نألصص(1)
ص.3/233ه،سَشألص ج صقإله اصص(2)
ص.ص7/148ه،سلسلاص قحصه،سيذ صص(3)
ٍهصص(4) ص.ص7/143ه،سلسلاص،دشل
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أو عحر الدامظان إنداانا فساات ، أو السعمؼ الربي ، ضرب ولده أو زوجتو 
 .  ( 1) فإنو دج  الزسان   ألنو مذروط بدالمة العاقبة

 أدلة السهى  البانى

ماع اساتحباب السبااادرة  بجاؾاز أداء الحا  عماى التراخاىاساتدل القاا مؾن 
 :  بعدة أدلة مشيا

، ف َإنَّااود حاا  سااشة عذاار مااؽ اْلَيْجاار ة ملسو هيلع هللا ىلص احتجااؾا بفعمااو  الاادلي  األول :
اان  ملسو هيلع هللا ىلص فقد أخر ( 2) ست مؽ اليجرةو اْلح  فرض سشة  ل اْؾ    م ع  ااَلْساَتظ اع ة و 

ْؾَر ل س ا اْحت س    التَّْةَخير  َمْشود  م ى اْلف  ؾبدود ع  جد  . (3)ملسو هيلع هللا ىلص ود
                                                           

ٍهصص(1) ص.ص149 صص7/148ه،سلسلاص،دشل
صص(2) ثو مشألاألصهألمةأل هطتدوصه،لدس ءص يصه،دشاصه،تألص مقعص ييم صه،حم صصهطتة م وص ذميلرهصو ص كيم :صمأل

ٍقيمم :صمممشاص ٍقيمم :صمممشاصممم اص ص ٍقيمم :صمممشاصممم ص ص ٍقيمم ص:صمممشاصطسممس ص ممقأل  ص صص لا صه،اي  مم أل   
ٍقي :صمشاصعذقصنص  ىصوعدأص.   داص ص
ص مميص أل دألممألصه،ت قألهط  صعأل مم   صقمم ىصه،كقمبممألص:ص"صه،احأل  ً أل ص...صأل  ص أل ، مم و ممذاىألر  ص أل ممي ض ر  ص ألحا ر  صأٍلىضمملأل مملا دألممألصه،ا أل عأل

"ص]صه،حمم :ص صر  مم  و صيألممتا ضلوأل صا مم ،احأل ب  ص  مميصه،ش مم س  ًا وألذب  ص:"صأٍل مم ب  مملرأل  صه،احأل ص  مميصمض مم ،ألألصقألمم ىأل ألص أللأل [ص27َّللا 
صح  رص دألألصه،ش  س  ص أللأل ،ألأل:"صأٍلى   صعأل قأل ىأل ص ألكب ر ٌاص صأٍل لرأل ضصه،احأل ب  مض صصأٍل ،أل ا لرأل ضصنألزأل ه صه،در يألاأل.صأٍلىألذ  "صهآلا ه،ابأليا  

صَّللا  ص مملىض صرألمض مم   صيألحض ،ألممأا ممقأل  صأٍل لا صه،اي  مم أل ص   ثو ممشألاألصهألممةأل ثشألمما صمأل إل  صا  ،اسأل ممإلو صوضحض مم يأل مم صملسو هيلع هللا ىلصصعأل .صوأل   ممقو ممشألا صعألذا و ،ألممألصمأل
صاألكاص صجا   إل  لا صجألش يصمأل ص   ا إل  ب  لا دأل ألاألصه،د  صهأللا سأل ي صجا   صض  ثاض إل  ش اضص ألحأل صه،در دألألصه،ش ب يب  يألصعأل صقألإل  متأل،ألوضصملسو هيلع هللا ىلصصقو  ألدأل

وألجضلصىضقألص صأٍل صتأل   سو ههضصهجا ض أٍل .صرأل ه،احأل   صأٍل رأل يأل ه،ز  أل  ألصأٍله،رب  ةأل ألصأٍل يأل دأل ألصأٍله،ر  صه،ذ  ي ص ألذأل ألقأل ةأل ما صهعا  ياقأل ألصعأل  
ثاضص مإل  حأل م  صأٍل ٍضو قض ص أل ا أًل م  وألن موضصلأل صه،احأل ب  صأٍل قض لا دب يأل صذ  وألنألٌس صأٍل  ييأل صلض م .صصأٍل وأل ألسريأل مرأل قو صأٍل مشضيأل صم  دأل صوألحا وألنألمسو

ص"ص)ص مماو ممشألاألص  دا :صمأل ق يمم أل .صأٍل مم ااو ممشألاألصمأل :صمأل ق يمم أل .صأٍل ممسو سا ممشألاألصطأل :صمأل ممو  ص ألك يمم أل   ٍ صقضإلض مم   قا ص  مميصأٍل تضد مموأل أٍلهطا
ص(.ص4/144  ديقصه،كقمبألص

ٍرهصص4/164ه،س دمممملفص،ددقطدممممألص(3) ٍهصص1/148 صه،لمممملىق صه،شيممممق ص،دكممممإل  صه،سلسمممملاص،دشممممل
ص.ص7/143
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ا َر  م ى التَّْؾَسع َة أ نَّ اْلح  َّ ف اْرٌض ق ْبا   ح  ةد م ْؽ ق ال : ع  قال ابؽ ر د : و عدْسد 
ر هد الشََّبي   َبَدَشيؽ   ملسو هيلع هللا ىلص الشََّبيَر  ْؾَر ل س ا أ خَّ م ى اْلف  ان  ع  ر هد َلعداْهر   ملسو هيلع هللا ىلص، ف م ْؾ    ل ْؾ أ خَّ ، و 
  .( 1) ل ب يَّش ود 

 عؽ ىها الدلي  بعدة أجؾبة مشيا : القا مؾن بالفؾر  أجاب وقد

ش اع  ذ َلاػ   ملسو هيلع هللا ىلصأجاب عشاو الدرخداى بقؾلاو : ف ة مَّاا ت اْةَخيرد الشََّبايَر  -1 اْد م  ف ق 
اااَدَخش ا  ااْؼ هَّد ت ع ااال ى  -ب ْعااضد م ذ  َحس يد ْؾَلااَو  -ر  اا َر َبق  ااَة اْلح  ولد ف َريز  ااالدؾا ندااحد ف ق 

م ى الشَّاَس َحا   الْ  ْياَت ﴾ ت ع ال ى ﴿ و  ََّ ع  اا (2)ب  اش ةَ  َفاي اآْلد اةد  ى اَههَ  ن ح ل اْت  و َإنَّس   س 
ش ة   الشَّاَزلد  ف ة مَّا  ، ع ْذر   ْؾلدود  َستر   س  ( 3)﴾   ََّ  و اْلعدْسر ة   اْلح  َّ  و أ َتس ؾا﴿  ت ع ال ى ف ق 

اَم أ ْمرٌ  و ى ه ا،  ْتس  ر ع   َلس ؽْ  َباإلَْ يوَ     اءد  َبوَ  ي ْببدتد  ف ال   ََ ْرَضيَّةَ  اْبَتد   .  (4) اْلف 
اا  أ ن رو   قااد:  بقؾلااو ( 5) الجااؾز   ابااؽ عشااو وأجاااب   -2  فاارض اْلح 
ل َئؽ،  تدع سشة و اد ة ثبت ْت  و   أجؾبة :  فعشيا اأْلدْخر    الرَر

اااؾت ال   أ ناااو أعمساااود  ت ع اااال ى ا أ ن:  أ حااادى ا  تَّاااى د سد َلي  دحااا ر  ح   ق ْؾلاااو َباااد 
مدؽَّ : ﴿ ت ع ااال ى ْدااَجد   ل ت ااْدخد اارام   اْلس   عمااى ف ك ااان   ،  (6)﴾  آَمَشاايؽ   هَّد   اااء   َإنْ  اْلح 
ْدر اأ مؽ د َقيؽ  . اإلَْ

                                                           

ص.ص2/86جإلهياصه،سلتيإلص ج صر إلصصص(1)
ص.ص97ملر ص"ىصعسقهًص زءص  صهآلياصص(2)
ص.ص196ملر صه، كق ص زءص  صهآلياص:صص(3)
ص.164 /4ه،س دلفص،ددقطدألصص(4)
نصامم ج صه،لمملز ص صه،حشبدمميص ص مم ص ف،   مموص:ص"صص(5) ىمملص:صعبممإلصه،ممقحس صجمم صعدمميصجمم صنص صه،سلممٍق

صٌص(ص597و،ألصعدأصهألللى"ص ل ألصمشاص)صصه،سلضلع و"ص يصه،حإلثاصصٍ" شي جصه،لللى
ص(ص537ص/6 صص ذرهوصه،ذىرصص2/458)صثقه اص:صصذث صم ك وصه،حش جداص

ص.ص27ملر صه، تحص زءص  صهآلياص:صصص(6)
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اان  دحتارس: البَّاَني  اه ا    َلي  ماى ن فداو و  َديش اة وع  ؾفاو عماى اْلس  تَّاى  (1) خ  ح 
ا د ْعَرسػ مؽ الشَّاس﴾:  نحل ق ْؾلو ت ع ال ى  .فةزال الحرس (2)﴿   

اد .: و البَّاَل   ات و اْلجي  ت ْعَميؼ اْلَعب اد  يؽ و   اْ َتغ الو بتسييد ق ؾ اَعد الدر

ْيات بعاد اْلع اام :  الرَّاَبع ؾر اْلسدْذر يؽ عمى م كَّة ف م سَّا ن ااد   ال  دحا ر اْلب  عديد
 . (4)   َّ ح   (3) مدْذرأ

                                                           

ماألصص(1) صعأل   ذأل د ٌأص  يصلحرحوصعأل ا ٍهصهع  يص ضدا صص–رضمألص صعشيم صص–ر ملىض صرألمض قأل مي  ق ،م ص:صمأل
:صملسو هيلع هللا ىلصص  ص م ىأل دألاو ص ألكأل ثشألاص ص،أليا إل  إلأل ألوضصه،اسأل دألماألص»ص ألكا مش يصه،د يا قضمض محأل ج يصيألحا صوأللا م ا م ، حو ص   صلأل مةو صرأل ض ،أليام أل
خألص«ص ذا شأل صطأل لا س  صمأل ذأل،  أل صلأل :ص ألبألياشأل صنألحا ض ص:صقأل ،أل ا ص ألكأل ىأل حو ةأل األصم  صىألمذألهص؟ص»صذأل م ا ص«ص أل صجام ض إلض ملا :صمأل قألم ىأل

ممد أأل:ص مأل صأٍل دألراممو  ممد ألص ضصعأل ص  صلأل مملىض ص،ألمموضصرألمض مم ىأل ص ألكأل ق مم صو ؟»وألج مميصأٍل صا مم أل مم ءأل مم ص أل قألمماألص  مميص«ص أل :صأٍل قألمم ىأل
ص  ص مملى  دألممألصرألمض ٌنصعأل مملا مميصطأل د  ص  صملسو هيلع هللا ىلصصنأل ا مملىض عأل ص،ألمموضصرألمض مموض ص ألممإلأل قضمض صوألحا ئامم ض صنألمم يألص صملسو هيلع هللا ىلصصص ص ألل   صهضممأ 

صىألذألهص؟ داشأل :ص أل ا ص ألكض حو صرض ا صهجا   هيألا  أٍل صأٍل  يصر 
حأل األا ص صه،ر  ص-)صلحرحص ددأص صصلت  ص ألزأل      أا ص ضص أللأل ،ألألصعألشايض يأل صص-رألض  إل  لا صمأل األ ٌ ص  يص ألزا  

ق  صوص صوألج يصأٍل ص ضصعألشاوصص-جا   يأل ص(ص1875/ص4(ص)ص2414حإلثاصرقأص)-رألض 
ص.ص67إل ص زءص  صهآلياص:صملر صه،س  ص(2)
يامقأل ألصص(3) صوألج يصىضقأل ٍهصهع  يص ددأص ألصلحرحوصعأل ا األش ميصص-رضمألص صعشموصص–ر :ص"صاأللأل ونموصقألم ىأل

ص مم أل ممد أأل صقألبا مأل صأٍل دألراممو  ممد ألص ضصعأل ص  صلأل مملىض مم صرألمض دأليايأل ممقألهضصعأل صه، ت مميصوأل   مما  ل  ص  مميصه،احأل ثةض ممإلب  صه،رب  ممقو وألجضمملصاألكا
ها  ص دأل صه،الأل ا  ل  :صحأل مق  صه،ش حا يأل صثألملا ص  ميصه،ش م س  نضملأًل ذب  ص»  يصرألىا و صثضفأل مق ٌو صأٍل أل م ي ص ضذا صه،الأل مإلأل صاأللا م ر صيألحض  أل

ًٌص يأل  صعضقا صا  ،ابأليا   :ص«يألطضلنض مق  يضصه،ش حا صثأللا صيألكضلىض سأل   صه،ق حا باإل  صعأل صجا ض ياإلض سأل صحض أًل :ص ألكأل  يأل  و ص   صهجا ض  صقأل ىأل
صوألص م ا ص   بألمق  أل ا صهألا م ب  صه،احأل يض صثأللا ص أل يامقأل ألص.ص)صلمحرحص دمدأصلتم  صه،حم ص.صاألم  ض صوألج ميصىضقأل ثا  مإل  صحأل م    ا

ص بألق  أل ا صهألا ي صه،احأل ب  صثأللا ًض األرأل  ًٌ صأٍل يأل  صعضقا صا  ،ابأليا   صيألطضلنض ق ٌو صأٍل أل ص ضذا صه،ابأليا أل حصرقمأصص982/ص2يألحض ر
ص(1347)

ص.ص99وثا رصهعنر نص يص"ه رصه،خةنص ج صه،للزهصصص(4)
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اا َّ  ف اار ض   ت ع ااال ى هَّ   إنَّ :  البااانى الاادلي  ْقاات   َفااي اْلح   ق ْؾلااو أَل نَّ    مدْظم ًقااا و 
م اااى و  ََّ : ﴿  ت ع اااال ى ْياااتَ   َحااا    الشَّااااسَ  ع  اااؽَ  اْلب  اااَبيال َإل ْياااوَ  اْسااات ظ اع   م   (1)﴾  س 
ْقتَ  ع ؽْ  مدْظم قٌ  ْقت   ب يَّؽ   ثدؼَّ  اْلؾ  ْؾَلوَ  اْلح  رَ  و  ج  َّ  ع حَّ  -:  َبق  رٌ  اْلح    : ﴿ - و   أ ْ يد

ْعمدؾم اتٌ  ْقتد : أ يْ  (  2)﴾ م  رٌ  اْلح  رَ  و  ْعمدؾم اتٌ  أ ْ يد ار   م  وضد  ف ر  ا    ىدؾ   اْلس ْفرد  اْلح 
رَ  َفي ْؾَر ت ْقَييادد اْلسدْظم اقَ  مدْظم ًقا اْلح  رَ  أ ْ يد هد َبااْلف  اؾزد  َمْؽ اْلعدْسَر ف ت ْقَييادد ، و ال  د جد

َلي     .  (3)إالَّ َبد 

ْقاَت ث ب ات  مدْظم ًقاا  أنَّ  سمسشا: أجاب عشو القا مؾن بالفؾر  اؾب  َفاي اْلؾ  جد اْلؾد
ااْؾَر،  ل َكااؽَّ اْلسدْظم ااق  د ْحت َساا د  ااْؽ اْلف  ي ْحت َساا د التَّر اَخااي   الفااؾر ع  م ااى  و  ْساا د ع  ، و اْلح 

ْؾَر أ ْول ى َلس ا ب يَّشَّاا  ااَم  -ماؽ أدلاة الفاؾر –اْلف  اؾزد ت ْقَييادد اْلسدْظم اَق َعْشاد  َقي  ي جد ، و 
َليَ    .(4)الدَّ

ااَة أ ْو  -السامااو الحاا   –الاادلي  البالاا  : أ نَّااود ل ااْؾ أ دَّ   ااش َة البَّاَني  َفااي الدَّ
ًداا ال  ق اَضاًيا  دَر البَّاَلب َة د كدؾند مد  
ق اْد ف اات      (5) اْؾَر ، و  م اى اْلف  ، و اَجًباا ع  اان  ل اْؾ     و 

                                                           

ص.ص97ملر ص"ىصعسقهًص زءص  صهآلياص:صصص(1)
ص.ص197ملر صه، كق ص زءص  صهآلياص:صص(2)
ص.ص2/119جإله اصه،رش  اص،دك م نألصص(3)
ص.ص2/124جإله اصه،رش  اص،دك م نألصص(4)
صص(5) م أل ٍييمقهصعم صهجم صعبمإلصه،بمقصونموصقم ىص:صص"صأٍل   ٍىذهصاإ س اصه،لدس ءص ص كمإلصنكم صه،كقمبمألص

صه،احأل  ص  ً دألألصوأل صعأل ، ي   صصه،إل  م ب  دألمألصه،احأل صعأل ر  م د  صه،اكأل مية  د  ص أل ا و  دألألص ألمقا صعأل دألسأل ء  سأل اضصه،الض يصو  ا دألألصه،ت قألهط  عأل
مت طأل عألت و ص صهما مي   صح  م ا ملألهيوص   صوألعا مإل  صاأللا م ا ص   م   وألن موضصو ذألهصحأل م  صأٍل لألىضسأل نألحا صأٍل ه،الأل  أليا   صأٍل قألهضصه،الأل يأل صو ذألهصوألط  مإلا  ألكأل

دألراص صعأل صه،الأله  رأل هصه،احأل   صوألد  قألجأل ت ألصطأل ةأل ضصحأل ص أل  ألتاوضصه،ر  سأل ا صلأل را  س  صه،الأل شاإلأل صع  صىضلأل ،ألراسأل قات و  صأٍل و ص  يصأٍل
م هض.ص ص ألكألزأل م ألقو صمأل صوألٍا ص، سألمقألعو أًل م  مرأل يضصرأل ألزأل ص أل  ألموضصل  م ا سأل صلأل قات يأل  صأٍل أل صأٍل ٍج  قض صطض إلأل قاتضيأل ص ألكألزأل ىأل صاأللا أٍل

دألس ص وضص ألكألزأل هض ص أل ل  صحأل إلأل صوأل ادأل سأل ا صلأل صأٍل أل قام و صأٍل لألهيوص   ا صوألعا إلأل صاأللا صحأل   ص، سأل ا صيضكأل ىض دألألصوألن وضص أل سأللضلهصعأل  صوأل ا
== 
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ةد  اال  اا ل اْؾ ف ات اْت ص  س  ًداا    دَر ْشب َغاي أ ْن د كداؾن  ق اَضاًيا ال  مد   ْقتدود ف ي  ْد ف ات  و  ْؾرد ف ق  اْلف 
ْقَتَو  ان  ع ْؽ و  م ز  ْؾمد ر  ص  ا، و  ْقَتي   .(1)الغ ْيَر ع ْؽ و 

 :عؽ ىها الدلي  بجؾابيؽ أجاب القا مؾن بالفؾر وقد 

ًدا ال  ق اَضًيا إنسا  :  الجؾاب األول دَر ان  مد   ش َة البَّاَني َة    أنَّو إذا أ دَّ  َفي الدَّ
ْثاَؼ َبالتَّاْةَخيَر  ااَل اإلَْ ااًل َفاي اْحَتس  اْؾَر ع س  م اى اْلف  اؾَب ع  جد ه َلػ    أَل نَّ أ ث ار  اْلؾد ك ان    

ْمك انَ  ْقَت َفي اإلَْ َل اْلؾ  ش َة ا، ع ْؽ أ وَّ     و البَّاَلب ةَ  لبَّاَني ةال  َفي إْخر اَج الدَّ

ْقًتاا َلْمؾ اَجاَ   َمؽْ  ةَ  ،  أ ْن د كداؾن  و  اال  اا َفاي ب ااَب الرَّ س  اؾب      جد ، و ى اه ا أَل نَّ ود
ؾ اتَ  زًا ع ْؽ اْلف  ر  ان  ت ح        التَّْعَجيَ  إنَّس ا   

اْد ز ال  احْ  ف َإذ ا ع اش   اَة ، و البَّاَلب اَة ف ق  اش َة البَّاَني  ا   إل ى الدَّ اؾ اَت ف ح ر  االد اْلف  َتس 
َة  ال  س ا َفي ب اَب الرَّ ْقَتَو    اءد َفي و   .(2)صاح  البدا ع . ذ ره  اأْل د 

وحاصاا  ىااها الجااؾاب  : أن القااؾل بؾجااؾب الحاا  عمااى الفااؾر إنسااا  ااان 
ْمك ااَن ، ولايس معشااه أن ماؽ  الحتسال اإلثؼ بالتةخير ْقاَت َفاي اإلَْ َل اْلؾ  اْؽ أ وَّ ع 

 .البالبة  داؾن قاضيا ال م ددا ي خر الح  وي ددو فى الدشة البانية أو 

                                                                                                                         
== 

دألممألص وألن مموضصعأل صأٍل ممٌاص  رممو  م  ص ضلأل مم ب  صه،احأل مم أل قا صأٍل  ً شألمم صوأل د سا دألرامم أل صعأل صعأل ممرأل مم صأٍل أل ص، سأل صقألمم عو ممتألطأل عألت و :صوألنامم أل هما
ص. ر  دألألصه،ا أللا صعأل يص أل  ه،ت قألهط 

 صه، حقصه،سحر ص يصه،ت ديقص،ألنإل،دألصفص.صدهرصه، كقصص4/144ألص)صصثقه اص:ص  ديقصه،كقمب
وص.صه،ط لا:صص– ص(ص3/275ىمصص)ص1424جيٍق

ص.ص264 صص لساصهألنيقصه/ص2/119جإله اصه،رش  اصص(1)
ص.ص2/124جإله اصه،رش  اص،دك م نألصص(2)
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ااًء، ف َإنَّاود  قال ابؽ قدامة الجؾاب البانى :  ا َر ق ز  : فةماا ت ْداَسي ةد َفْعاَ  اْلح 
سَّى َبه َلػ  ، ق ال  هَّد ت ع ال ى ْؼ ﴾  ف : ددد  اب يد ؾا ت ف  ْماح مد  (1)ثدؼَّ ْلي ْقزد م اى أ نَّاود ال  ي  و ع 

ل اْؾ  اْؾَر، و  م اى اْلف  اَء  ف َإنَّ الحَّك اة  ت َجا د ع  ْؾَر ت ْدَسي ةد اْلق ز  م ى اْلف  ؾَب ع  َمْؽ اْلؾدجد
اار هد  ااْؾَر إذ ا أ خَّ م ااى اْلف  اااءد اْلؾ اَجاا د ع  اااًء، و اْلق ز  ااسَّى ق ز  ر ى ااا ال  تدد  ااسَّى  أ خَّ ال  ددد 

ش ة  أدْخر  ،  َو َفي اْلح  َر أ نَّود ال  د َعيشد إل ى س  م ى ع شَر م    ع  ل ْؾ غ  اَء، و  اء  اْلق ز  ق ز 
اءً  سَّى ق ز  ر هد ال  ددد  م ْؾ أ خَّ ْح ل ود ت ْةَخيردهد، ف  ل ْؼ د جد
 (2 ). 

 الرأ  الراجح :    

بعاد ذ ار آراء الفقيااء فاى ىاهه السداةلة وأدلاتيؼ ومشاقذاتيا اتزااح     
ىاؾ مع استحباب السباادرة  أن السهى  القا   بجؾاز أداء الح  عمى التراخى

 :   لسا يمى الراجح وذلػ 

القا مؾن باالفؾر تسدااؾا بةحاديا  ضاعيفة ، وبةدلاة أخار  ناقذايا   -1
 . بجؾاز التراخى القا مؾن 

ألن الحاا  لااؾ  ااان واجبااا عمااى ى السامفاايؽ   ألن َيااو تيدااير عماا -2
يؽ   ألناو يا د  إلاى ازدحاام أمااكؽ غ  الفؾر ألد  ذلػ إلاى حارج ومذاقة باالَ 

الح  بالسدمسيؽ الهيؽ وجبت عمييؼ فريزة الح  ، وىها يا د  بادوره إلاى 
 أعمؼ . .  اأضرار ومخاطر  بيرة 

  

                                                           

ص.ص29ملر صه،ح ص زء  صهآلياص:صص(1)
ص.ص3/233ه،سَشألص ج صقإله اصص(2)
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 خامسالسظم  ال
ىى واجبة ، ى  ( 2) والشهور غير الس قتة بؾقت (1) الكفارات

 ؟ال  عمى الفؾر أو 
  

                                                           

ممم ر  صص(1) يأل ممم رأل ضصه،كب  لأل   ممم رأل ضصه،اكألتاممم   صأٍل لأل   دامممة  صأٍل ممم رأل ضصه،احأل لأل   مممي   صأٍل ممم رأل ضصه،ارألس  ممم رألهوصطسدممماصوألناممملألها:صلأل   ه،اكأل  
ص مم رأل ضصهعا  اطألمم ر  لأل   مماوصص- مم ص مم  اصه قو مموص ممألصنيمم رصر زمم ًصص–أٍل األلأل صوألرا  ً صوأل صأٍله   ألممٌاصو   ه،اكضمم ر  صأٍل

لاضيأل ص صٍض ض شايأل صعضق نأل ش ا ص.ص   لاضيأل صا  ،در صٍض ض شايأل صعضق نأل ٌ ص   إلأل أٍلهح  صه،الألز يز  صأٍل  ا  ،اك تأل   
م رأل ضصه لأل   صأٍل دامة  م رأل ضصه،احأل لأل   صأٍل مي   ص ألكأل   رأل ضصه،ارألس  صه،الألز يز  لاضيأل صا  ،اك تأل    صٍض ض اضصه، ت يصعضق نأل األلأل ألرا م رأل ضصهألا لأل   صأٍل ،اكألتام  

ص. يأل ر  صه،كب 
صصٍه،ك  ر صه،تألصعقن ص-  ص   اصه قو وص ألصني رصر ز ًصص–ٍ لاي صا ،دشاصىألص:صلأل   رأل ضصهعا  اطأل ر 

ياقأل ألصرضألص صعشوص صع صوألج يصىضقأل ٍ  أل ٍ لاي صاس صرض صص– كإلصهب ص شاإلأل دضلٌسصع  ص ض ونوصق ى:صجألياشألسأل صنألحا ض
:صيأل ص ٌ ص ألكأل ىأل هضصرأل ض ص أل ءأل د أأل صو ذا مأل صأٍل دألراو  د ألص ضصعأل صلأل :صه،ش ب يب  .صقألم ىأل م ض صَّللا  صىألدألكا لىأل ؟»رألمض م ص،ألم أل «ص أل

مد أأل:ص مأل صأٍل دألرامو  مد ألص ضصعأل صَّللا  صلأل ملىض صرألمض م ىأل م   ٌأ ص ألكأل وألنألم صلأل قألوأل  يصأٍل دألألصه ا صعأل قأللا ض :صأٍل ص»قأل ىأل مإلض ص ألل  ىألم ا
ت كضيأل ص؟ص :ص«صرأل أل ألاوص ضلا :ص أل صقأل ىأل ص ضص»صقأل ىأل يا   قأل يا ليألص أل ص ألرض ًا راضصوأل تألط  ص ألدا يا  ص أليأل ا :ص أل ص«تألتألم ا لأل  صقألم ىأل

:ص مم ىأل مم  يشو » ألكأل ص  دا ممتب ي أل مم يألصم  صو مالأل ممإلض ص ألل  مم ا دألراممو ص«.ص أليأل ممد ألص ضصعأل صلأل صه،ش ب ممير :ص ألسألكألمماأل :ص أل صقألمم ىأل قألمم ىأل
م م ص ألسا ص  ييأل مقألهو صا لأل مد أأل مأل صأٍل دألرامو  مد ألص ضصعأل صلأل صه،ش ب مير صوض  يأل دألألصذأل،  أل صعأل د أأل ص ألبألياشأل صنألحا ض مأل صص-ٌقصأٍل مقألهض ه،لأل أٍل

ص تألمم ض :صص-ه،س  ا ؟»قألمم ىأل مم    ض صه،د  :ص«صوألثامم أل :صوألنألمم  صقألمم ىأل مم ىأل صا ممو ص» ألكأل ها ممإل  ممذاىأل  ص ألتألرأل :ص«صطض مم ض صه،ق  ض مم ىأل  ألكأل
م ص ص ألجألتأليايأل م صجألميا أل َّللا  ص أل صَّللا  ؟ص ألمأِل ملىأل شب ميصيألم صرألمض ص   دألألصوأل اكألقأل صص-وألعأل مق  أليا   صه،حأل صوأل اكألمقضصص-ثضق يمإلض صجأليام و صوألىام ض

:ص صقألم ىأل صوألنارأل اضوض صهضمأ  ت ألصجألإلألوا د أألصحأل مأل صأٍل دألراو  د ألص ضصعأل صلأل صه،ش ب ير ح  أل صجأليات ي ص ألزأل صوألىا   موضص»   ا سا وألمال 
ٍ،مأصي م ص،موص«صص)صوألىادأل ألص لحرحصه، خ رهص صلت  صه،رليص صا  صوذهص   اص يصر ز ًص ص

ص صحإلثاصرقأص)ص دارضكأل ب قا ص أل دألراو  صعأل هأل إلب  ص(ص1936 يءص ألتضرض
صص(2) ممم صلأل نألممم ا ص صجأل ممم و قا صج لأل ص ضكألي مممإلا صوألٍا فو مممقا دألمممألص أل صعأل د مممةا ص ضلأل صه، ت ممميص،ألمممأا ٍىمممألص:ص  ٍرصه،سطدكممماص وهصه،شمممذ

ص ًا صو ،ألممألصوأل مما  ص  مميصه،ذب    مميأل قوهص ص ألي  مميا ممليألص أل صوأللض ًا صوأل دألممي  صقألمم ى:صى   صعأل مم ا سأل أوصلأل ممبايأل ص ض مم و قا مم  ألاوصو ،ألممألصأٍل  ضزأل
د هص.ص)صجإله اصه،رش  اص ص(ص94ص/ص5 ضفأل
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 عمى ثالثة مهاى  : ذلػ في  الفقياءاختمو 

اااَدَخ الحشفيااةالسااهى  األول  : ذىاا   ااةد م ذ  م إلااى أن الكفااارت ع امَّ اا د  ، اي 

، وأن جسيااع العساار وقاات عمااى الفااؾر ال تجاا  والشااهور غياار الس قتااة بؾقاات 
يً لألداء ، فاال داةثؼ بالتاةخير عاؽ أول أوقاات اإلمااااااااان  دَر ي كداؾند مد   ال    ااااااااااااو 

، إال أناو يتزايق عمياو الؾجاؾب فاى آخار عساره ، فاإذا لاؼ يا د حتاى  ق اَضًيا
مات أثؼ لتزيق الؾجاؾب عمياو وذلاػ بشااء عماى أصاميؼ فاى األمار السظماق 

ووافقيااؼ  (1)دقتزااى الفااؾر فااى الرااحيح مااؽ مااهىبيؼ عااؽ الؾقاات أنااو ال 
 . ( 2)السالكية فى أحد القؾليؽ 

اَحيحد : " صاح  البدا ع  قال م اى التَّر اَخاي ىداؾ  الرَّ ا و اَجب ٌة ع  مَّي  اْلك فَّار اَت  د
تَّ  ْقَت ح  اَبش ا َفي اأْل ْمَر اْلسدْظم َق ع ْؽ اْلؾ  اْؽ  َبالتَّْةَخيرَ ى ال  د ْةث ؼ  َمْؽ م ْهى َ  أ ْصح  ع 

ًدا ال  ق اَضًيا دَر ي كدؾند مد   ْمك اَن و  َل أ ْوق اَت اإلَْ  . (3) أ وَّ

اااَت وقااال فااى مؾضااع آخاار :  اااَ َر اْلؾ اَجب  س  ْقااَت، و  ااْؽ اْلؾ  الشَّااْهَر اْلسدْظم ااَق ع 
ااا ْيَرَىس  اار َة و غ  اان  و اْلك فَّ م ز  ااَء ر  ْقاَت َمااْؽ ق ز  اْؽ اْلؾ  اَة ع  اا ت َجا د َفااي ،  اْلسدْظم ق  أ نَّي 

اَء َباَو،  ااَل اأْل د  اا َباتَرر  اؾبد إمَّ جد اا ي ت ع ايَّؽد اْلؾد ، و َإنَّس  ْيَر ت ْعَيايؽ  ْقَت َفي غ  مدْظم َق اْلؾ 
ات  َباْلس ْؾتَ  دَّ ل ف  ال  ل ْؾ ل ْؼ يد   ار  إل ى ح  أَل نَّ اأْل ْمار  ...    و َإمَّا َبآَخَر اْلعدسدَر إذ ا ص 

ْقاتَ َباْلَفْعَ   ، ف ك اه َلػ  الشَّاْهرد  أَل نَّ   مدْظم ٌق ع ْؽ اْلؾ  َلي   هد إالَّ َباد  اؾزد ت ْقَييادد ، ف اال  د جد

                                                           

ص.ص95 صص94/ص5جإله اصه،رش  اصص(1)
ٍهصص(2) ٍهنيصص،دش قه هص،دكقه ألصصص1/414ه، له وصه،إل ص.222ص–ص221/صص1 صه، ٍق
ص.ص96/ص5جإله اصه،رش  اص،دك م نألصص(3)
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ف ااَء َبالشَّاْهرَ  اؾَب اْلؾ  جد ؾص  اْلسدْقت َزي ة  َلؾد ْقاتَ  (1)الش رد اْؽ اْلؾ  اٌة ع  مدْظم ق 
اؾزد   ف اال  د جد

َلي    ى ا إالَّ َبد  ا ت ْقَييدد جد ب  د اْلؾد ه ا س  ْقاَت،، و    اْؽ اْلؾ  َجاد  مدْظم ًقاا ع   ؾَب و ىداؾ  الشَّاْهرد ود
ب َ   ْفَق الدَّ م ى و  ْكؼد ي ْببدتد ع  و اْلحد
(2 ). 

ر اَفاااي   وقاااال ااااَع الش اااهدوَر  اْلق  قداااؾَع التَّْكَمياااَف َبَإدق  َسياااعد اْلعدْساااَر ع اااْرٌف َلؾد : ج 
َسيَع ذ َلػ   ؾَد التَّْكَميَف َفي ج  جد  .(3) و اْلك فَّار اَت َلؾد

السهى  البانى : ذى  السالكياة فاى السذايؾر ، والحشابماة فاى الراحيح 
ألنااو   ( 4) ماؽ مااهىبيؼ إلاى أنَّ الكفااارات والشاهور السظمقااة تجا  عمااى الفاؾر

 .(5) األص  فى األمر السظمق

                                                           

صا ،شذرص شي ص:ص(1) صه،الأل أل ء  رألاألص، لض ضل   تألز  صه،اسضكا لصأل ص﴾ص]صصه،شررض ٍرألىضأا ،ايضل ضلهصنضمذض قل،وص ل ،ألص:صفصأٍل
يقهوص﴾ص]صص29ه،حمم ص:ص ممتألط  ممقرهضص ضدا ص أل أًل صثأللا مم وصلمم  يألخمم  ضلأًل صأٍل صا  ،ش ممذار  ٍقل،مموص لمم ،ألص:صفصثضل ضمملأًل [ص

 [ص7هعند ًص:
ممملسو هيلع هللا ىلصصص:ص»صٍقل،مموص ر  صيأللا ًا صوأل صنألممذألرأل مم ا مموضص صأٍل أل لا دارضط  ص أل مم   صأٍل أل ممز  رمماألصَّللا ألصعأل صيضط  ًا صوأل صنألممذألرأل مم ا ص أل ممز  صَّللا ألصعأل يأل

و ص صيأللار  ص ألةأل ص«صأٍل أل  
 ق لعمممم صحصرقممممأصص–رضممممألص صعشيمممم صص–)صوطق مممموصهع مممم يصوحسممممإلص ممممألصه،سدممممشإلصعمممم صع  ذمممماص

ٍهج ص   وص ألصمششوصلت  صه،ك  رهوص صا  صه،شذرص ألص لرمراصحصرقمأصص)صص24141) (ص ص
ٍرص صام  ص م ص م ءص1/687(ص)صص2126 ٍه،شذ ٍدص ألصمششوص صلت  صهأليس ًص ٍوجلصده  مألصص(ص

ص(232/ص3(صص)صص3289ه،شذرص ألصه،سلرراص صحصرقأص)
ص94/ص5جإله اصه،رش  اصص(2)
هص،دكقه ألصص(3) ص.222ص–ص221/صص1ه، ٍق
ٍهصص(4) ٍهنيصص،دش قه ٍه، له إلصهأللل،راص جم صه،دحم يصصص1/414ه، له وصه،إل  صص247 صه،كلهعإلص

ٍهص ص.ص11/44ه نر نص،دسقده
ص.ص6/243 ذ نصه،كش اص،دبيل ألصص(5)
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ااا  الذاااافعية فاااى الكفاااارات ، فقاااالؾا : إن  انااات  الساااهى  البالااا  : فرَّ
بغير عدوان  افارة القت  خظة و فارة اليسيؽ في بعض الرؾر فيي  الكفارة 

يياا وجياان ، أما إن  انت بعادوان فف ألنو معهور   عمى التراخي بال خالف
 .  (1)أصحيسا أنيا عمى الفؾر

وأما الكفارة فإن  انت بغير عدوان  افارة القت  خظة قال الشؾو  : "     
ألنو معهور   و فارة اليسيؽ في بعض الرؾر فيي عمى التراخي بال خالف 

َيو وجيان حااىساا ؟ وإن  ان متعددا في  ىي عمى الفؾر أم عمى التراخي 
 .  (2) القفال واألصحاب أصحيسا عمى الفؾر

فااإن وجؾبااو داااؾن مااؽ نااؾع  ، عااؽ تحديااد الحمااان أمااا الشااهر السظمااقو 
ع ، أي فممشاذر أن يتةخر فاي الؾفااء بشاهره ماا دامات الفرصاة  الؾاج  السؾسر

ؾل دون قدرتااو عمااى ، ولااؼ دغماا  عمااى عشااو أن التراخااي ساايح سااانحة لااو
ددؽر تعجي  الؾفاء بالشهر، وإن  انت الفرصة ال تحال  وإال أن،  الؾفاء بالشهر

 . ( 3) راءة ذمتو مؽ الشهرسانحة ومتردعة، وذلػ مدارعة إلى ب
  

                                                           

ٍه،سطرليصصص(1) ص.ص74/ص3ه،سلسلاص قحصه،سيذ ص اص كسداصه،د  يص
ٍه،سطرليصص(2) ص.ص74/ص3ه،سلسلاص قحصه،سيذ ص اص كسداصه،د  يص
 صصه، كممموصه،سشيلممميصصص75/ص14 ح مماصه،سحتممم جص ممميص ممقحصه،سشيممم جص جممم صحلممقصه،ييتسممميصص(3)

ص.ص3/29عدألص ذىرصهع  يصه،ذ  لي
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 ادس السظم  الد
 ؟ ال عمى الفؾر أو  واج  أداء ديؾن اآلدمييؽى  دج  

أداء ديؾن اآلدمييؽ واج  عمى الفؾر إذا  ان الديؽ م قتا بؾقات محادد 
ْيَؽ وقتاا لمؾفااء  ياؾم  اها ،  بَر الادَّ فاال يشبغاي أن   وذلػ بةن ع يَّؽ  اْلس َديؽد َلار 

دجااؾز تااةخيره عشااو   ألنااو ال فا اادة لمتؾقياات إال وجااؾب األداء َيااو باادون 
 . (1)مظالبة ، فإن تعييؽ الؾفاء َيو أواًل   السظالبة بو 

اَديؽد أما إذا لاؼ دحادد وقتاا معيشاا لاألداء ، فإماا أن دظالباو   ، بالاديؽ  اْلس 
 .وإما أن ال دظالبو 

ْؾَلاَو ( 2)عماى الفاؾر فإناو دجا  األداء فإن طالبو بالاديؽ م ْظا د ملسو هيلع هللا ىلص : "   َلق 
اْلغ َشيَر عدْمٌؼ "
 (3). 

 وإذا لؼ دظالبو ففى السدةلة قؾالن :

أحاادىسا: ال دجاا  عمااى الفااؾر باا  دجاا  مؾسااعا ، وىااؾ قااؾل الذااافعية 
َحيَح َمْؽ مهىبيؼ  م ى الرَّ  .(4)والحشابمة ع 

                                                           

ٍه، له إلصهأللل،راص ج صه،دح يصصص(1) ص.ص3/314 صصلذ نصه،كش اص،دبيل ألصص248ه،كلهعإلص
 صصص5/136 صهعنرمممم نص مممميص لق مممماصه،ممممقه حص مممم صه،خممممةنصص115/ص3 َشممممألصه،سحتمممم جصص(2)

ٍه، له إلصهأللل،راصص ص.ص248ه،كلهعإلص
لأله،ألمما صحصرقممأص)ص(3) صه،حأل ٍههصه، خمم ر ص مميصلتمم  صه،حممله وص صاألمم  ض صص2287ر ٍ دممدأص صل تألمم  ض (ص ص

ص–رضألص صعشوصص–ه،َشيصٍلحاصه،حله،اصع صوجألصىقيق صه،اسضدأل قأل   ص صصا  ص حقيأص ط ص
ص(ص.1564 ق لع صحصرقأص)

 صصص5/136 صهعنرمممم نص مممميص لق مممماصه،ممممقه حص مممم صه،خممممةنصص115/ص3 َشممممألصه،سحتمممم جصص(4)
ٍه، له إلصهأللل،راصص ص.ص314/ص3 ذ نصه،كش اص،دبيل ألصص صص248ه،كلهعإلص
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ْمك ااَن إْن  اَ  اإلَْ د  اءد ف اْؾًرا َبح  م ى اْلسدؾَسَر اأْل د  جاء فى مغشى السحتاج : وع 
ْؾَلااَو   طدؾَلاا    ْظاا د اْلغ َشاايَر عدْمااٌؼ  » :  ملسو هيلع هللا ىلصَلق  ااالد : م ظ م ااود إالَّ   (1) «م   إذ ا إْذ ال  ددق 

اف ع ود  اءد  أ مَّا...  ط ال ب ود ف د  ق ْب   اْلسدظ ال ب َة ف ال  د َج د اأْل د 
(2). 

فاى  البانى : دج  عماى الفاؾر ماؽ غيار مظالباة . ذىا  إلياو الحشابماة 
 .(5) الذافعية مؽ  (4)الييتسى حجر وابؽ (3) القؾل البانى

ْيَؽ  اءد الادَّ م اى اْلغ َشايَر أ د  جاء فى الفتاو  الكبر  البؽ حجر :  ى اْ  د َجا د ع 
 ؟ ف ْؾًرا

ْؾَلوَ  اب َبق  ْؾَتاَو أ ْو :  ف ة ج  اا َبس  قَر ، إمَّ اَ اَو إل اى اْلسدْدات ح  اف  ف ْؾت  أ د  ن ع ْؼ إْن خ 
ْيؽ أ ْو  ب  الادَّ اْؾت  اْلسدْدات َحقَر ، أ ْو ط ال ب اود ر  ااف  م  اَلاَو أ ْو خ  َضَو أ ْو َباه ى اَب م  َبس ر 

تو إل ْيَو و َإْن ل ْؼ ددظ اَلْبود  اج  َمؼ  ح  ع 
 (6) . 

  

                                                           

صمبةص خقيلوص(1)
ص.ص115/ص3 َشألصه،سحت جصصص(2)
 صصهعنرمممم نص ممميص لق مممماصه،مممقه حص مممم صه،خممممةنصص248ٍه، له ممممإلصهأللمممل،راصصصه،كلهعمممإلص(3)

ص.5/136
ىمممملص:صوحسممممإلصجمممم صنصجمممم صعدمممميصجمممم صحلممممقصه،تسرسمممميص قرممممو ص رممممق ص ص مممم ص ف،   مممموص:صص(4)

ٍه مقصعم صهقتمقه صه،ك م  ق"صص مل يص "ه،خيقهوصه،حد ً"ص" ح اصه،سحت جص،ذقحصه،سشيم ج"ص"ه،ز
صٌص(ص974مشاص)ص

ص(ص234/ص1ألصص)صثقه اص:صهألعةيص،دزرلدص
ٍهصه، كيراصه،كبقهص ج صحلقصه،ييتسألصص(5) ص.ص3/68ه، ت 
ٍهصه، كيراصه،كبقهص ج صحلقصه،ييتسألصص(6) ص.ص3/68ه، ت 
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 الدابعالسظم  
 : ا بةن قالقً م  ظْ إذا  ان مد   تخيير الحوج زوجتو في الظال 

 نفدػ أو اختاري  ،  (1) اختاريشي
 في  ليا الخيار عمى الفؾر أو ال ؟،  قاصدًا بهلػ الظاال 

 اختمو الفقياء في ذلػ عمى مهىبيؽ : 

ماؽ فإذا قامات ،  ليا الخيار في السجمس عمى الفؾر   السهى  األول :
.  فاال خياار لياا، أخهت في عس  آخار خارج األمار ماؽ يادىا مجمديا ، أو 
 ،   الحشابماااةو  ، والذاااافعية ،  الحشفياااةجسياااؾر الفقيااااء ماااؽ  ذىااا  إلياااو 

 .(2)في إحد  الروايتيؽ عشو  اإلمام مالػو 

فميا االختيار فاي السجماس  ،  عمى التراخيالسهى  البانى : ليا الخيار 
فاي الرواداة مالاػ اإلماام  ذىا  إلياو. لاؼ يبظماو الاحوج أو دظةىاا ماا،  وبعده

 . (3)البانية عشو ، واإلمام أحسد في روادة 

  

                                                           

ه،تخييممقصلش يمماص مميصه،طممةهص ص ممةصيكمماصامموصمممةهصحتممألصيكمملىصه،ق مم ص  قو مموص:صهطتمم ر صص(1)
ٍ كملىصه،سمقو ص:صصهطتمقوص ٍيشل صجذ، :صونوص لم صمةقيم صو،ييم ص ص ٍ شمل صن د ص ص ن دميص ص

ص(ص144/ص9جذ، صه،طةه.ص)ه،بر ًص يص ذىرصهع  يصه،ذ  ليص
 صه،بر ًص يصص2/588ه،ك  يص يص كوصوى صه،سإلثشاص صص237 ص1/236ه،يإلهياص،دسقييش نألصص(2)

 صص447/ص7ص صه،سَشممممممميص جممممممم صقإله ممممممماص144/صص9 مممممممذىرصهع ممممممم يصه،ذممممممم  ليص،دلسقهنمممممممألص
ٍهص ص.493/صص8هعنر نص،دسقده

ٍهصصص2/412صح  راصه،إلملقيص(3) ص.ص493/صص8 صهعنر نص،دسقده
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 أدلة السهى  األول : 

 استدل القا مؾن بةن التخيير عمى الفؾر بسا دةتى : 

إنر بعض الرحابة مشيؼ عسر بؽ الخظاب ، وعبسان باؽ عفاان ، أوال : 
قزاؾا فاى   -رضى ا عشيؼ أجسعايؽ  -وعبد ا بؽ عسر ، وابؽ مدعؾد 

يَررد اْمر أ ت ود الرج    ق ا ددخ  رَّ ا اْلَخي ار  م ا ل ْؼ ي ت ف   مؽ السجمس  ، أ نَّ ل ي 

اب ةَ ولؼ ددعْ  ح  اَلو َفي الرَّ ْؼ مدخ   .(1) ف ك ان  إْجس اًعا ، َرْف ل يد

والتسميااااات ،  خياااار تسمياااػ تخييااار الاااحوج زوجتاااو فاااي الظاااال ثانياااا : 
 .(2)  سا في البيععمى الفؾر تقتزي جؾابا في السجمس 

  

                                                           

ٍوقممممملهىصه،رمممممح ااصص237/ص1.صه،يإلهيممممماص،دسقييشممممم نألصص448/ص7صه،سَشممممميص جممممم صقإله ممممماص(1)  ص
ٍه،تسدرمم ص) ٍهىمم صعبممإلصه،ممقزههص ممألصه،سرممشوصامم  صه،خرمم رص (صص525 صصص6/524ه،سممذللر صر

 ٍ  صذ، ص:
مإلب صص-ص ص أل م ا صوألج رمو  صعأل م ا يارو صعأل ملأل ص ض ٍصجام   مق  صعألسا ٍهصع صعأل ا ص  صر مقأل صعضسأل  ً ٍ صوأل مقو صعألسا صَّللا  صجام   بامإل  ه صعأل

:ص  ً مممل أل أًل صلأل نألممم صيألكض ممم  صعأل   صجاممم أل أًل ممم  ممم    صأٍلعضااسأل ط  صه،اخأل ممم  ص»جاممم أل د كأليأل ص أل قألوأل ألممموض صوألٍا صه ا ممم ض صه،ق  ض ي مممقأل و ذألهصطأل
يأل  ٍا   قضىأل صو ،ألألصزأل يائو  ص ألتأل ا ص أل د وا صيألحا ،ألأا د س  صأٍل صه،اسأللا صذأل،  أل قأل ص   ا ه اتألقأل ص«أٍل

 (صص525/صص6(صص)صص11938حإلثاصرقأص)صصصصصصصصص
ص - لضلدو ص ألدا ٍهصع صهجا   :صص–رضألص صعشوصص–  صر ص»صونوصقأل ىأل ًا صوأل قأل صقألبا أل قألىأل ص ألتأل ألق  د كأليأل صوأل ا و ذألهص أل

ص،أليأل  قأل صوأل ا يائو ص ألةأل ص أل يأل  «ص ألكاز 
ص(6/524(صص)صص11929حإلثاصرقأص)ص

ص.ص7/448صه،سَشيص ج صقإله ا صصص237/ص1ه،يإلهياص،دسقييش نألصص(2)
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 أدلة السهى  البانى :

اساتدل القااا مؾن بعاادم الفااؾر ، وأن ليااا الخيااار فااى السجمااس وبعااده بسااا 
 يمى : 

ااؾَل الاادلي  األول : قااؾل ال سد ااة   ملسو هيلع هللا ىلصهََّ ر  ااا   -رضااى ا عشيااا  – َلع اَ ذ  ل سَّ
يَّر ى ا ْياػَ  : » خ  تَّى ت ْدت ْةَمَري أ ب ؾ  َمي ح  م ْيَػ أ ْن ال  ت ْعج   « َإنَري ذ اَكٌر ل َػ أ ْمًرا ف ال  ع 

(1 ). 

اا ف   ملسو هيلع هللا ىلصع ااَىٌر َفاي أ نَّااود  الحاادي  وجاو الداللاة:   َإْذ أ ْخب ر ى ااا أ ْن ال    داح ل ي 
ذ َلػ  د ْقت َزاي  ا و  م ْيي  ْييا ثدؼَّ ت ْفع    م ا ددَذير اَن َبَو ع  تَّى ت ْدت ْةَذن  أ ب ؾ  ْيًئا ح  ت ْخت ار    

ؾ اَب التَّْخَييرَ  ْؾَر َفي ج  م  اْ َتر اَط اْلف  ع د 
 (2 ). 

ااا   ملسو هيلع هللا ىلص  الشََّباايَّ  وقااد أجاااب ابااؽ قدامااة عااؽ ىااها الاادلي  : بااةنَّ     ع اا   ل ي  ج 
فدش ا َفي اْلسدْظم قَ ،  م ى التَّر اَخياْلَخي ار  ع   َخال   .( 3) و 

 وارد ألناو   الشاحاع محا  عاؽ خارج بالحدي  االستدالل وعمى ىها : فإنَّ 
 أو ، بفاؾر السقياد غيار السظماق األمر فى و المشا بالتراخى السقيد األمر فى
 . تراخ

ا أنَّو:  الدلي  البانى  ع    أ ْمر ى ا إل ْيي  أ َبي َدأ،  ج   . ( 4) ف ة ْ ب و  أ ْمرد

                                                           

صص(1) شامتض   صلض ًا إ  وطق وصه، خ رهص ألصلحرحوص صصلت  ص  ديقصه،كق"ًص صا  صقل،وص ل ،ألص:صفصأٍل
قأل ألص﴾ص]هألحزه ص:ص ط  صهآلا هرأل ه،إل  ل،ألوضصأٍل رألمض ألصأٍل صَّللا  أًل ص(ص.ص4786[صحصرقأص)ص29 ضق دا

ص.ص369/صص9 ج صحلقصص تحصه،  ر صص(2)
ص.ص7/448ه،سَشيص ج صقإله اصصص(3)
ص.ص7/448ه،سَشيص ج صقإله اصصص(4)
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(  نفدااػ أو اختاااري  ، اختاااريشي)قياااس التخيياار حاصاا  ىااها الاادلي  : 
 . ( فإذا  ان أمرأ بيدأ عمى التراخي  ان التخيير  هلػ أمرأ بيدأ عمى )

أ َبي َدأ أجاب ابؽ قدامة : بةنَّ وقد  اا  ت ْؾَ ي ٌ  أ ْمرد اان  م  ، و التَّْؾَ ي د د عدؼ  الحَّم 
َف م ْدة ل َتش ا. ، َبَخال  ْيد  يَرْدهد َبق   ل ْؼ ددق 

( قياس ماع  أمرأ بيدأ عمى ) (  اختاري  )قياس التخيير  : بيان ذلػ 
،  والتؾ ي  دعؼ الحمان ما لؼ دقياد بقياد  ( تؾ ي  أمرأ بيدأ   ألن ) الفار  
 فإنو ليس تؾ ياًل فال دعؼ. (  اختاري  ) بخالف

 : الرأ  الراجح      

بعد عرض مهاى  الفقياء ، وأدلتيؼ ومشاقذتيا تبيؽ أنَّ الساهى        
ىاؾ الاراجح       الخياار فاي السجماس عماى الفاؾرةن  لمحوجاة األول القا   ب

 كساا الفاؾر عماى السجماس فاي جؾاباا تقتزاي والتسمياااتألن التخيير تسميػ 
 .   ا أعمؼ        أدلة ىها السهى  أوضح وأعير .وأدزا  ، البيع  في
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  البامؽ  السظم 
ظ ةَ تعريف   ؟ال عمى الفؾر أو  دج ى   (1) الم ق 

جد السرء  يئا ضا عا بسعشى المقظة ، فإما أن دااؾن  ايئا تافياا ،  إذا و 
 وإما أن داؾن  يئا ذا قيسة .

أوال : إن  ان  يئا تافيا أي لايس ماؽ  اةن الشااس عاادة إذا فقادوه أن 
،  المقساة والتسارة وقذاؾر الرماان والشاؾ  ونحاؾ ذلاػ ،  دظمبؾه ويبحبؾا عشو

حد  عداْرف  ا  مااان وزماان ، فاإن السماتقط  يتسماػ ذلاػ الذاىء دون أن 
ف بو ، وىها باتفا  العمساء  .  ( 2) ددعرَر

قااال الدرخدااي: " ثااؼ مااا دجااده نؾعااان ، أحاادىسا: مااا دعمااؼ أن مالكااو ال 
دعماؼ أن مالكاو دظمباو ، فاالشؾع : ماا  دظمبو  قذؾر الرمان والشؾ  ، والباني

  (3)"  األول لو أن دةخهه ويشتفع بو

َة أ ْخاَه اْلي َدايَر  ًفا ب ْيؽ  أ ْىَ  اْلَعْمَؼ َفي إب اح  وقال ابؽ قدامة : " و ال  ن ْعم ؼد َخال 
اَع َبوَ  ْنَتف   .( 4) " و ااَل

                                                           

ص صيكم ىص:ص،ألكألطألموصثألداكضطموص،ألكاطم وصص(1) صهألاراع  م أل ص   ءأل ميا مذألصه،ذ  صوألطأل ص،ألكأل ألصوأل ا ه،دركألطألاص ألصه،دَاص:ص:ص   ا
صهألألرعص. صٍه،اتألكألطألو:صوألطذهص   أل

ص ص  د ص:ص،ك ص(ص.صص7/392)ص،د ًصه،لق ص ج ص شكلرصص
صثألداتألك طضوضصيألياقضهضص.ص)صه،سَشألص ج صقإله اص اب و  صرأل صه،اسأل ىصه،ز    اضص   ا يأل

قاعو :صى  ص(ص6/73أٍل أل
 صه،برم ًص ميص مذىرصص348/ص2 صجإلهياصه،سلتيإلص جم صر مإلصصص2/11ه،س دلفص،ددقطدألصص(2)

ص.ص6/77 صه،سَشألص ج صقإله اصص514/ص7هع  يصه،ذ  ليصص
ص.ص2/11ه،س دلفص،ددقطدألصص(3)
ص.ص6/77،سَشألص ج صقإله اصهص(4)
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قااال : مارَّ الشبااي   -رضااى ا عشاو  -وقاد دلر عمااى ذلاػ : حاادي  أناس 
لؾال أناي أخااف أن تكاؾن ماؽ تسار الرادقة  »:  بتسرة في الظريق فقالملسو هيلع هللا ىلص  

 .(1)« ألكمتيا 
  -وجو الداللة :

الحقير الهي يتداامح باو ، وال دجا   دل الحدي  عمى جؾاز أخه الذيء
 . (2)التعريف بو ، وأن اآلخه دسمكو بسجرد األخه لو 

إن  ان  يئا ذا قيسة : أي مؽ  ةن الشاس أن دظمبؾه إذا فقادوه  ثانيا :
ويبحباااؾا عشاااو ، فإناااو دجااا  عماااى السدماااتقط تعريفاااو ساااشة 
.  ذىااا  إلياااو  (3)

 .(4)السالكية ، والذافعية ، والحشابمة  دمحم بؽ الحدؽ مؽ الحشفية 
                                                           

ٍ إلص سق ص يصه،طقيةص صحإلثاصرقمأص:صص(1) وطق وصه، خ ر ص ألصلحرحوص:صلت  صه،دكطاص صا  :صوذهص
ٍ ددأص مألصلمحرحوص صلتم  صصه،زلم   صام  :ص حمقيأصه،زلم  صعدمألصرمملىص صص2431)ص  صملسو هيلع هللا ىلصصص(ص ص

ص(.1471حإلثاصرقأص)ص
ص.ص137/ص2مب صه،دةيص،درشل نألصص(2)
ٍوجمله صه،تلقيمصص(3) ا ،دكطاصىلص:صه،سش ده صعديي ص يصه،سل  اصه،ل  اصحملىص   نيم ص صصل ألمملههص ص

ٌءص ص مم صضمم اص شمموص مميا مموضص أل شا مم األص   صضأل مم ا ص:ص ركمملىصص أل مم   ةو صلأل مملا و صحأل ممدأللألهو  صه،ر  قألمم و  ه،سدمم  إلص ص  مميصوألٍا
ٍي قرصذ، صاحدرصه،ل د . ٍنحلصذ، ص  حيلهًص  صض اص شوصدرهىأص ص

ٍهص)صهعنرم نص ميص لق مماصه ٍهصعدممألصلمحرحص دممدأصص6/411،مقه حص مم صه،خمةنص،دسمقده  ص ممقحصه،شمل
 (.صصص12/22

ٍ لاموص ٍ ل صه،تلقيمصىلص رس صوذهصقرإلصه،تسد ص صو  صوذهصقرإلصه،ح ظصوجإلهص ص  يص ٍهص:ص"ص ٍق ىصه،شل
صلتس نم ص  ل م ص،دحمةصعدمألصلم ح وص ٍ لاوص ص،ئةصي ًل ٍه،َزه،يص:ص ٍ ي ًص.صولحيس صعشإلصهع  يص

ٍاممموصقطممم ٍه،اممم نيص ًٍ:ص صيلمممر صقممم ،له:صألًصه،تلقيممممصونسممم صيلمممرص،تخرمممرصص مممقفص ص اصهأل امممق
ٍهصص–ه،تسد .صقد ص:ص ٍىلصه،سخت رص"صصص-ه،شل صهألٍىصوقله ص

ٍهصص ٍعسإل صه،س تي صص،دشل ضاصه،ط ،بي ص ص(.ص5/449)صٍر
 صني يمممماصه،سحتمممم جص،دق دمممميصص4/124ح  ممممراصه،إلممممملقيص صص6/121 ممممتحصه،كممممإلثقص جمممم صه،يسمممم يصصص(4)

ص6/77ج صقإله اصه،سَشيص  صص5/434
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وياار  اإلمااام أبااؾ حشيفااة وبكيااة أصااحابو سااؾ  دمحم بااؽ الحدااؽ التَّْفَريااق  
اَ   د  م اى ح  اا أ دَّاًماا ع  ف ي  ر اَىاؼ  ع رَّ ر َة د  ان ْت أ ق   َمْؽ ع ذ  َمي  و اْلك َبيَر ف َإْن    ب ْيؽ  اْلق 

ْعااد  ى ا اا ب  ا ال  د ْظمدبدي  اااَحب ي  ااٌة لجعاالم  و أ نَّ ص  ي  ََ ا اا    اار   أ نَّي  اا ي  َة ، و َإْن م  اادَّ َهَه اْلسد
ْؾاًل  ا ح  ف ي  اَعًدا ع رَّ ر ًة ف ر   .( 1) ك ان ْت ع ذ 

واختمفؾا فى التعرياف بالمقظاة ىا  دجا  عماى الفاؾر عقيا  االلتقااط أو 
 ؟ التةخير دجؾز 

فعشد السالكية والحشابماة دجا  التعرياف بالمقظاة ساشة عقيا  االلتقااط ،  
سااؾاء أكااان االلتقاااط بقرااد الحفااع فقااط  أم بقرااد الحفااع ثااؼ التسمرااػ ، فااإن 

َل ، م ع  إْمك اَنَو أ َثؼ  ْؾَل اأْل وَّ  .(2)أخر التعريف ع ْؽ اْلح 
عقاد الجاؾاىر : التعرياف واجا  ساشة عقيا  االلتقااط َيساا لاو  جاء فاى

 .( 3)بال 

اع  إْمك اَناَو أ َثاؼ    و  َل، م  ْؾَل اأْل وَّ ر  التَّْعَريف  ع ْؽ اْلح  قال ابؽ قدامة : إذا أ خَّ
يااَو ملسو هيلع هللا ىلص أَل نَّ الشََّباايَّ   ََ اار  َبااَو  أ م 

،  -أ  أماار بااالتعريف فااى الحااؾل األول  – (4)

                                                           

ص.ص6/121 تحصه،كإلثقصص(1)
 صصه،سَشمميص جمم صص7/124 ص ممقحص خترممقصطديمم ص،دخق مميصص148/ص9ه،ممذطيق ص،دكقه ممألصصص(2)

ٍه، له مممإلصهأللمممل،راص جممم صه،دحممم يصصصص ص6/77قإله ممماصص لذممم نصه،كشممم اصص صص248ه،كلهعمممإلص
ص.ص4/264،دبيل ألص

ص.ص3/994عكإلصه،للهىقصه،اسيشاص ج ص  سصه،س ،كألصص(3)
صص(4) ش ممميب  يأل صه،لض صطأل ، مممإلو صجاممم   يامممإل  شاممموضصص- سممم ص ممم ءص مممألصحمممإلثاصصزأل صَّللا ضصعأل ممميأل صصص–رألض  ممم ءأل ص:ص أل ونممموصقألممم ىأل

:ص تأل،ألوضصعألس  صثألداتألك طضوض ص ألكأل ىأل د أأل ص ألدأل مأل صأٍل دألراو  د ألص ضصعأل صلأل صه،ش ب ي  قألهج يٌّ شألاوص صهضأ صهحا ألظاص»صوألعا عألقب  ايأل صمأل
لأل ءألىأل  ص ألإ ص  ٍ يأل صأٍل يأل صع  أل لأل تألشا  كا ص أل ما إ    صج يأل ص صأٍل ب قضوأل إٌلصيضخا صوألحأل ص أل ءأل  ...«صًا

== 
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اؾب  اأْل ْمرد و   جد ا،  د ْقت َزي اْلؾد ااَحبدي  اا ص  َسايم ٌة إل اى أ ْن ال  د ْعَرف ي  ف اَإنَّ  و أَل نَّ ذ َلاػ  و 
ا  أد ط م َبي  ي ْترد ا ، و  ْشي  ي ْدمدؾ ع  ا، و  ْؾَل ي ْية سد َمْشي    . (1)الغَّاَىر  أ نَّود ب ْعد  اْلح 

ْمح مداود  ي  اْؾَر      وجاء فى  ذاف القشااع : و  م اى اْلف  اود ع    َلغ ااَىَر اأْل ْماَر تْعَريفد
ْؾرَ  اهد اْلف  ا أَل نَّ مدْقت ز  ي اَعي  ا ع َق   ض  ا د ْظمدبدي  اَحب ي   . ( 2)، و أَل نَّ ص 

 ولمذافعية قؾالن فى السدةلة : 

واجاااٌ  ، والتاااةخير ماااع   -بتعرياااف المقظاااة  -أحااادىسا :  أن االبتااادار
العباااؾر عمااى السالاااػ دغماا  عماااى قاارَب العياااد  الااتساؽ عااادواٌن ، وذلااػ ألن

اْتؼد المقظاة  بالزالل وااللتقاط ، والتاةخير سابٌ  فاي التَّْعسياة ، والتغييا د ، و  
 عدوان.

 أن التاةخير ال دااؾن عادوانًا إذا لاؼ دقرار فاي الحفاع ، -القؾل البااني 
ولااؼ يتعاادَّ باسااتعسال المقظااة ، والذاارط أال دظسااع فااي التسمااػ إال بعااد تعريااف 

 . ( 3)المقظة سشًة  اممة 

  

                                                                                                                         
== 

ٍ دمدأص مألصلمحرحوصص2427)صوطق وصه، خ رهص ألصلحرحوص صلتم  صه،دكطماصحصرقمأص)ص (صص ص
ص(ص.ص1722 ت  صه،دكطاصحصرقأص)

ص روصه،ش كاص دإلهصل ًصوٍصييقهص. صٍه،سقهدصال  لي ص:صىلصه،لع ءصه،ذ ص كًل
ٍل  ي ص:صه،خر صه،ذ  ٍهصعدألصلحرحص ددأصصٍ ص(ص12/21يذإلصاوصه،لع ءص.ص)ص قحصه،شل

ص(ص6/77ه،سَشيص ج صقإله اصص(1)
ص.ص4/263 ذ نصه،كش اص،دبيل ألصص(2)
ص449 صص8/448ني ياصه،سطدرص يصدرهياصه،سذىرصع  يصه،حق ي صصص(3)
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      :الرأ  الراجح 
بعد عارض آراء الفقيااء فاي ىاهه السداةلة اتزاح أن الارأ  القا ا       

بؾجاؾب تعرياف المقظااة عقيا  االلتقااط ىااؾ الاراجح   ألن التعرياف بالمقظااة 
فؾر الحرؾل عمييا داؾن أقرب إلى ردىاا إلاى صااحبيا   ألن غالا  الغاؽ 

فااؾر ضااياعيا مشااو ، وأنااو دفاارط فااي طمبيااا بعااد  أن صاااح  المقظااة دظمبيااا
مدة الدشة ، فكان تةجي  تعريفيا مشاَيًا لمغرض مؽ التعرياف ، وىاؾ مزي 

 الحفاظ عمى السال مؽ الزياع ورده إلى صاحبو.           ا أعمؼ .
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 الخاتسة
سَّد   ؾلو مدح  سد ة والدالم عمى ر  ال  سد  أ وال وآخرا ، و الرَّ سامؼ ملسو هيلع هللا ىلص  اْلح  و آلاو و 

 تدميسا  بيرا . 

بإنجااز بحا   :  اخاتالف  -ومششاو  بيارة-وبعد : فقاد ماؽَّ ا تعاالى عماىَّ 
األصاااؾلييؽ فاااى داللاااة األمااار السظماااق عماااى الفاااؾر وأثاااره فاااى الفاااروع 

  -الفقيية ، وقد تؾصمت مؽ خالل البح  إلى عدة نتا   مؽ أىسيا :

إنَّ البحاا  فااي األواماار الذاارعية وتقداايسيا إلااى مظمقااة عااؽ التقييااد  -1
ت ، ومقياادة بااو مؾضااؾع لااو أىسيتااو البالغااة   حياا  دعاارف مااؽ بالؾقاا

ويخارج خالليا السامو الؾقت اله  دج  َيو االمتبال حتاى تبارأ ذمتاو 
 . مؽ عيدة التكميف

ايَّقا   -2  ْقت  سؾاء أكاان مدز  ْت َبؾ  اتفق العمساء عمى أن َصيغ ة  اْفع ْ  إذ ا قديَرد 
عا  رالة الغير  سَّ ْت َبَو .كريام رمزان ، أم مدؾ  َ  م ا قديَرد  د  ان ْت َبح     

األماار دفيااد الفااؾر إذا اقتاارن بسااا دفيااد الفؾريااة  ، ويفيااد التراخااى إذا  -3
 اقترن بسا دفيد التراخى ، وىها مح  اتفا  بيؽ العمساء أدزا .

السبادرة والسدارعة إلى فع  السةمؾر بو مشدوب إلييا باتفا  العمساء ،  -4
فعا  ماا أوجا  ا تعاالى عمياو حتاى تبارأ فعمى السامو أن ددارع إلى 

 ذمتو .
اختمو العمساء فى حاؼ األوامر السظمقة عؽ التقييد بحمؽ ، ولؼ تؾجاد  -5

قريشااة تاادل عمااى السااراد مشيااا ىاا  تقتزااى الفااؾر أو ال ؟ عمااى أربعااة 
مااهاى  ، الااراجح مشيااا أن األماار السظمااق ال ياادل عمااى فااؾر وال عمااى 

َد طم  رَّ جاااااو  ال   تراخ  ب  يدل عمى مدج  م اى و  اؾزد التَّْةَخياااارد ع  ي جد الفع   َ 
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ارد َباااَو ، وىااها  ااا د جااااادؾزد اْلَبااااااااد  س  اااااااااااؾر  َبااَو أ صاااااااًل ،    ْةمد تد اْلس  ااااااااااؾَر ددف 
السااهى  َياااو تؾساااعة وتيداااير عماااى السامفااايؽ ، أماااا الساااهى  القا ااا  

 بؾجؾب الفؾر ففيو تزييق لسا وسعو الذارع .
القااؾل بااالتراخى ىااؾ بعيشااو القااؾل بااةن األماار السظمااق ياادل عمااى مجاارد  -6

، وذلاػ ألن - سا صرح بهلػ غير واحد مؽ األصؾلييؽ  -طم  الفع  
القا ميؽ بالتراخى أرادوا بهلػ جاؾاز تاةخير الفعا  الساةمؾر باو عاؽ أول 

 وقت اإلماان ، وليس معشاه وجؾب التةخير. 
األواماار الذاارعية وردت تااارة  سااب  الخااالف فااى ىااهه السدااةلة : أن  -7

 مدتعسمة فى الفؾر ، وتارة مدتعسمة فى التراخى .
، ى داللة األمر عمى الفؾر أو غيرهلؼ درح عؽ األ سة األربعة نص ف -8

 .فدَيؼ مؽ فروعيؼ الفقييةوما ند  إلييؼ مؽ أقؾال فى ىهه السدةلة 
وقاااع اضاااظراب واخاااتالف فاااى ىاااهه السداااةلة فاااى ندااابة األقاااؾال إلاااى  -9

 أصحابيا ومؽ ذلػ :  

ندداا  القااؾل بالفؾريااة لمحشفيااة ، والرااحيح أن ىااها مااهى  الاابعض  -
مشيؼ  اإلمام الكرخى ، أماا عاماة مذاادخ الحشفياة فااألمر السظماق 

َد ط ارَّ ما  عشدىؼ ال  يدل عمى ف ؾر و ال  عمى تاراخ ، با  يادل عماى مدج 
اااااااااااؾر  َبااَو  ْةمد تد اْلس  ااااااااااؾَر جااااااو  ال  ددف  م ااى و  ااؾزد التَّْةَخيااااارد ع  ي جد الفعاا   َ 

ارد َباَو . س ا د جااادؾزد اْلَبااااااد   أ صاااااًل ،   

ندَد  إلى القاضى الباقالنى ، القؾل بالؾقف ،  سا ندا  إلياو القاؾل  -
لحال والرحيح ماؽ مهلباو : بالفؾر أو العحم عمى الفع  فى ثانى ا

القؾل بةن األمر السظمق لسجرد طم  الفع  السعبَّر عشاو باالتراخى ، 
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:" والؾجااو وقااد صاارح بااهلػ فااى  تابااو التقرياا  واإلر اااد حياا  قااال 
 ( 1) عمى التراخي دون الفؾر والؾقف " عشدنا في ذلػ : القؾل بةنو

مستبا  قظعاا ،  باةن السباادر إلاى الفعا ندَد  إلى إمام الحارميؽ القاؾل  -
، والرحيح أناو لاؼ يتؾقاف  والتؾقف فى الس خر ى  ىؾ مستب  أو ال 

في االمتبال ، وإنسا تؾقاف فاي السا خر ىا  داةثؼ بالتاةخير ، أو ال ؟ . 
" فالاهي أقظاع باو أن السدظال ا  ميساا أتاى بالفعا  قال إماام الحارميؽ : 

فاي أمار فإنو بحاؼ الريغة السظمقة  مؾقاع السظماؾب ، وإنساا التؾقاف 
آخر وىؾ: أنو إن بادر لؼ دعص ،  وإن أخار فياؾ ماع التاةخير مستبا  

 . (2)ألص  السظمؾب ، وى  يتعرض لجثؼ بالتةخير ؟  ففيو التؾقف 
الخااالف فااى ىااهه السدااةلة خااالف معشااؾ  حياا  تااةثر بااو اخااتالف  -11

 الفقياء فى  بير مؽ الفروع الفقيية .
مااؽ الفقياااء مااؽ اطاارد قؾلااو فااي السدااا   الفقييااة مااع قؾلااو فااي   -11

، ومااشيؼ مااؽ لااؼ دظاارد قؾلااو   -مؾضااؾع البحاا  –القاعاادة األصااؾلية 
 وذلػ لؾجؾد أدلة أخر  أو قرا ؽ عيرت لو .

وفى الختام ، فإنى أسةل ا العمى العغيؼ أن دختؼ لشاا بالداعادة التاي خاتؼ 
ا وأسعدىا يؾم لقا او ، وأن يييائ بيا ألصفيا و ، وأن دجع  خير أدامش

، وأن دغفر لشا ولؾالاديشا وألصاحاب سال مقبؾال وثؾابا مبار ا مافؾاللشا ع
الحقؾ  عميشاا ، وصا  المياؼ وسامؼ وباارأ عماى سايدنا دمحم وعماى آلاو 

  وصحبو وسمؼ . 

                                                           

ٍهعر  دص)صه،رَيقص(ص،د  قةنألصص (1)  .ص2/248ه،تكقيرص

 .ص1/81ه،بقى ًصع  يصه،حق ي ص (2)
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 والسراجع السرادر فيرس
 -: وعمؾمو الكريؼ القرآن:  أوال

  القرآن الكريؼ .  -1
الستااااؾفى:  فاااي التفدااااير : ألباااى حيااااان األندلداااي ) البحااار السحاااايط  -2

 . ىا1421بيروت  –الشا ر: دار الفكر : صدقي دمحم جسي تحقيق  ىا(745
= تفدااير القرطبااي :  ألبااى عبااد ا دمحم بااؽ  الجااامع ألحاااام القاارآن -3

 أحسد األنرار  القرطبى
أطفايش ، الشا ار: : أحسد البردوني وإبراليؼ تحقيق (   ىا671:  )الستؾفى

 .م 1964 -ىا 1384دار الكت  السررية القاىرة الظبعة: البانية 
 -كت  الحدي  وعمؾمو ::  ثانيا 

السدااتدرأ عمااى الرااحيحيؽ : ألبااى عبااد ا الحاااكؼ دمحم بااؽ عبااد ا   - 4
 الشيدابؾري   بؽ دمحم

 الشا اار :: مرااظفى عبااد القااادر عظااا ،  تحقيااق  ه ( 415) الستااؾفى:  
 .م 1991 -ى  1411بيروت الظبعة األولى  –دار الكت  العمسية 

ألبى بار عباد الارزا  باؽ ىساام باؽ ناافع الحسياري اليسااني : السرشو  -5
: حبيا  الارحسؽ األعغساي ، الشا ار: تحقياق ىاا(211الرشعاني )الستؾفى: 

ة الظبعاااة البانيااابياااروت ،  –اليشاااد ، الساتااا  اإلساااالمي -السجماااس العمساااي
 . ىا1413

الؾليد سميسان باؽ خماو البااجي األندلداي ة : ألبى السشتقى  رح السؾط -6
 . ىا 1332الظبعة: األولى، ، الشا ر: مظبعة الدعادة  ىا(474)الستؾفى: 
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جامع األصؾل في أحادي  الرسؾل : مجد الديؽ أبؾ الداعادات السباارأ  -7
: عبااد القااادر تحقيااقىااا( 616)الستااؾفى :   الذاايباني الجااحري ابااؽ األثياار

ماتباة دار البياان  ، مظبعاة الساالح ،ماتباة الحماؾاني  الشا ر : –األرن وط 
 .م 1971ىا ،  1391الظبعة : األولى 

ساااشؽ اباااؽ ماجاااو : ألباااى عباااد ا دمحم باااؽ يحياااد القحويشاااي )الستاااؾفى:  -8
ىا(  تحقيق : دمحم فا اد عباد البااقي الشا ار: دار إحيااء الكتا  العربياة 273

 عيدى البابي الحمبي .َير   -
سشؽ أبي داود : ألبى داود سميسان بؽ األ ع  بؽ إساحا  باؽ بذاير  - 9

َجْدتاني )الستؾفى:  بؽ  داد بؽ عسرو األزدي : دمحم  تحقياق ىا(  275الدَر
 بيروت. –محيي الديؽ عبد الحسيد ، الشا ر: الساتبة العررية صيدا 

ااْؾرة الترمااهي: الستااؾفى  سااشؽ الترمااهي :  - 11 لسحسااد بااؽ عيدااى بااؽ س 
 ،  دمحم فااا اد عباااد البااااقي ، أحساااد دمحم  ااااكر  :تحقياااق ، ىاااا( 279ساااشة )

الشا اار:  اار ة ماتبااة ومظبعااة مرااظفى البااابي ، وإبااراليؼ عظااؾة عااؾض 
 . 1975 -ىا  1395: البانية  مرر ، الظبعة –الحمبي 

ز ريا محيي الاديؽ دحياى باؽ   رح الشؾو  عمى صحيح مدمؼ : ألبى -11
، عرام الرابابظى ، حاازم دمحم :تحقيق ىا( 676:   رف الشؾوي )الستؾفى

-ىاا  1415دار الحادي  القااىرة ، الظبعاة األولاى  الشا ر :عساد عامر ، 
 .  م1994

  دمحم بااؽ إسااساعي  أبااؾ عبااد ا البخاااري الجعفااي: صااحيح البخااار   - 12
الشا اار: دار ،  دمحم زىياار بااؽ ناصاار الشاصاار:  تحقيااقىااا( 256)الستااؾفى: 

 مرؾرة عؽ الدامظانية بإضاافة تارقيؼ دمحم فا اد عباد البااقي( طؾ  الشجاة )
 . ىا1422 : األولى الظبعة
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بؽ الحجاج أباؾ الحداؽ القذايري الشيداابؾري مدمؼ : صحيح مدمؼ  - 13
الشا اار: دار إحياااء ،  : دمحم فاا اد عبااد الباااقي تحقيااق  ىااا(261)الستااؾفى: 

 . بيروت –التراث العربي 
 أ رف بؽ أمير بؽ عمي بؽ دمحمعؾن السعبؾد  رح سشؽ أبي داود :  -14

 –الشا ار: دار الكتا  العمسياة  ىاا(1329، العغيؼ آباادي )الستاؾفى: حيدر 
 .  ىا 1415 الظبعة: البانية،  بيروت
حجااار حساااد باااؽ عماااي باااؽ : أل فاااتح البااااري  ااارح صاااحيح البخااااري  -15

 .ه 1379بيروت،  -الشا ر: دار السعرفة ،  العدقالني الذافعي
لجسال الديؽ أبؾ الفرج عباد  : كذو السذا  مؽ حدي  الرحيحيؽ -16

: عماي حدايؽ  تحقيق ىا(597الرحسؽ بؽ عمي بؽ دمحم الجؾزي )الستؾفى: 
 . الرياض –البؾاب ، الشا ر: دار الؾطؽ 

 مي بؽ سمظان دمحم، أباىعل السرابيح :قاة السفاتيح  رح مذااة مر   - 17
الشا ار: دار  ىاا(1114الحدؽ نؾر الديؽ الساال الياروي القااري )الستاؾفى: 

 . م 2112 -ىا 1422الظبعة: األولى، لبشان ،  –الفكر، بيروت 
مدشد اإلمام أحسد : ألباى عباد ا أحساد باؽ دمحم باؽ حشبا  الذايباني  -18

عااادل مر ااد، وآخاارون ،  -األرناا وط ىااا( تحقيااق:  ااعي  241)الستااؾفى: 
 م .2111-ه1421م سدة الرسالة ، الظبعة األولى 

سحسد بؽ عماي باؽ دمحم باؽ عباد ا الذاؾ اني اليسشاي : لني  األوطار -19
الشا ااار: دار ،  : عراااام الاااديؽ الرااابابظيتحقياااق ىاااا(1251:  )الستاااؾفى
 . م1993 -ىا 1413الظبعة األولى ،  مرر - الحدي 
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 أصؾل الفقوكت   ثالبا :
سحسااد بااؽ إسااساعي  بااؽ صااالح : ل إجابااة الدااا    اارح بميااة اآلماا  - 21

: تحقياااق  ىاااا(1182، السعاااروف  ةساااالفو بااااألمير )الستاااؾفى:  الراااشعاني
،  والاد تؾر حداؽ دمحم مقباؾلي األىادل، القاضي حديؽ بؽ أحسد الداياغي 

 م .1986الظبعة: األولى ،  بيروت –الشا ر: م سدة الرسالة 
: لسحساد باؽ عماي  إر اد الفحؾل إلي تحقيق الحق مؽ عمؼ األصاؾل -21

: الذيخ تحقيق  ىا(1251ذؾ اني اليسشي )الستؾفى: بؽ دمحم بؽ عبد ا ال
،  الشا اار: دار الكتاااب العربااي ،  فاار بظشااا -، دمذااق  أحسااد عااحو عشادااة

 .م1999 -ىا 1419الظبعة األولى 
ه (  482أصاااؾل الباااحدو  : لفخااار اإلساااالم الباااحدو  ) الستاااؾفى  -22

الظبعاااة البانياااة   -القااااىرة –الفاااارو  الحديباااة لمظباعاااة والشذااار الشا ااار: 
 م . 1995 –ه 1416

أصااؾل الدرخدااى لسحسااد بااؽ أحسااد بااؽ أبااي سااي   ااسس األ سااة  -23
 . بيروت –ىا( الشا ر: دار السعرفة 483الدرخدي )الستؾفى: 

شغاام الاديؽ أباؾ عماي أحساد باؽ دمحم باؽ إساحا  ل:  أصؾل الذا ي -24
 بيروت. –الشا ر: دار الكتاب العربي  ىا(344الذا ي )الستؾفى: 

 الشا اار :  ،أصااؾل الفقااو لألسااتاذ الااد تؾر / دمحم أبااى الشااؾر زىياار  -25
 م . 1985 –ه  1415الساتبة الفيرمية ماة السارمة     

 دار الفكر العربى .: الشا ر أصؾل الفقو : لجمام دمحم أبؾ زىرة ،  -26
سحساااد باااؽ مفماااح السقدساااي الحشبماااي )الستاااؾفى: ل:  أصاااؾل الفقاااو -27

ان تحقيق ىا( 763 ح  د  ، الشا ر: ماتبة العبياان، : الد تؾر فيد بؽ دمحم الدَّ
 م. 1999 -ىا  1421الظبعة األولى 
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اإلبيااج فاي  ارح السشيااج : لعمااي باؽ عباد الكاافي الداباي وولااده  -28
بيااروت  –عبااد الؾىاااب  الشا اار: دار الكتاا  العمسيااة تاااج الااديؽ أبااؾ نراار 

 م. 1995 -ىا 1416
اإلحاااام فااي أصااؾل األحاااام : ألبااي دمحم عمااى بااؽ حااحم األندلدااي  -29

 :ىا( تحقيق456الغاىري )الستؾفى: 
الذااايخ أحساااد دمحم  ااااكر ، قااادم لاااو : األساااتاذ الاااد تؾر إحداااان عبااااس ، 

 الشا ر: دار اآلفا  الجديدة : بيروت
اإلحاام في أصؾل األحاام : لديف الديؽ عمي بؽ أبي عمي بؽ دمحم  - 31

ىاااا( تحقياااق : عباااد الااارزا  عفيفاااي ،  الشا ااار: 631اآلمااادي )الستاااؾفى: 
 لبشان. -دمذق -السات  اإلسالمي، بيروت

الؾليااد سااميسان بااؽ خمااو بااؽ سااعد ألبااى : اإل ااارة فااي أصااؾل الفقااو-31
 ىا( 474)الستؾفى: ي األندلديالباج

، الشا ااار: دار الكتااا  العمسياااة،  دمحم حداااؽ دمحم حداااؽ إساااساعي  :تحقياااق 
  . م 2113 -ىا  1424الظبعة: األولى لبشان ،  –بيروت 

عبااد ا باادر الااديؽ دمحم بااؽ البحاار السحاايط فااي أصااؾل الفقااو : ألبااى  -32
ىاااا( الشا ااار: دار الكتباااي ، 794بياااادر الحر ذاااي )الستاااؾفى:  عباااد ا باااؽ

 . م1994 -ىا 1414األولى،  الظبعة
ا بؽ يؾساو باؽ دمحم  عبد السمػ بؽ عبدل:  البرىان في أصؾل الفقو -33

: صاالح باؽ تحقياق  ىاا(478السمق  بإمام الحارميؽ )الستاؾفى:  الجؾيشي ،
، الظبعاااة لبشاااان –الشا ااار: دار الكتااا  العمسياااة بياااروت ،  دمحم باااؽ عؾيزاااة

 م . 1997 -ىا  1418األولى 
سحا  إبراليؼ بؽ عمي بؽ يؾساو التبررة في أصؾل الفقو : ألبى إ - 34

 ىا(476الذيرازي )الستؾفى: 



 

 اختالف األصىليني فى داللة األمر املطلق على الفىر وأثره فى الفروع الفقوية

246 

الظبعاااة: ،  دمذاااق –الشا ااار: دار الفكااار ،  : د. دمحم حداااؽ ىيتاااؾ تحقياااق
 ه .1413األولى، 

: لعااالء الااديؽ عمااي بااؽ سااميسان الساارداوي  التحبياار  اارح التحرياار -35
،  : د. عبد الارحسؽ الجباريؽ تحقيق ىا( 885الدمذقي الحشبمي )الستؾفى: 

الداااعؾددة /  -، د. أحساااد الداااراح ط.: ماتباااة الر اااد  د. عاااؾض القرناااي
 .م  2111 -ىا 1421 ض الظبعة األولى الريا
األْرم اؾي  التحري  مؽ السحرؾل : لدراج الديؽ محسؾد بؽ أبي باار -36

ىا( دراسة وتحقيق: الد تؾر عباد الحسياد عماي أباؾ زنياد ،  682)الستؾفى: 
لبشااان ،  –الشا اار: م سدااة الرسااالة لمظباعااة والشذاار والتؾزيااع ، بيااروت 

 م . 1988 -ىا  1418الظبعة : األولى، 
الحاص  مؽ السحراؾل ماؽ أصاؾل الفقاو : لتااج الاديؽ أباؾ عبادا  - 37

: الشا ررمؾي. تحقيق: د. عبدالدالم محسؾد أبؾ ناجي. دمحم بؽ الحديؽ األ 
 م. 2112دار السدار اإلسالمي ، الظبعة : األولى. 

التقرياا  واإلر اااد )الرااغير( : لمقاضااي أبااى بااار الباااقالني السااالكي  - 38
ىا( تحقيق : د. عبد الحسيد باؽ عماي أباؾ زنياد ، الشا ار:  413)الستؾفى: 

 م . 1998 -ىا  1418البانية م سدة الرسالة ، الظبعة: 
أميار حااج سحسد بؽ دمحم بؽ دمحم السعروف باابؽ لالتقرير والتحبير :  - 39

البانيااااة، بعااااة: دار الكتاااا  العمسيااااة ، الظىااااا ( 879الحشفااااي )الستااااؾفى: 
 م . 1983 -ىا 1413

،  عباااد السماااػ باااؽ عباااد ا الجاااؾيشيل:  التمخااايص فاااي أصاااؾل الفقاااو -41
: عباد ا جاؾلؼ الشباالي تحقياق  ىاا(478)الستاؾفى:  السمق  بإمام الحرميؽ
 .بيروت –الشا ر: دار البذا ر اإلسالمية ،  وبذير أحسد العسري 
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الخظاب  : لسحفؾظ بؽ أحسد بؽ الحدؽ أ بى التسييد في أصؾل الفقو -41
ذ اني الحشبماايالك   ، : مفيااد دمحم أبااؾ عسذااة  تحقيااقه (  511)الستااؾفى:  ْمااؾ 

مر ااح البحاا  العمسااي وإحياااء التااراث ، الشا اار :  دمحم بااؽ عمااي بااؽ إبااراليؼ 
 . م 1985 -ىا  1416األولى الظبعة، جامعة أم القر   -اإلسالمي 

عباد الارحيؼ باؽ الحداؽ : ل التسييد في تخاري  الفاروع عماى األصاؾل  -42
 : د. دمحم حداؽ ىيتاؾتحقياق ىا(772)الستؾفى:  بؽ عمي اإلسشؾي الذافعير 

 ه . 1411الظبعة األولى ،  بيروت –الشا ر: م سدة الرسالة ، 
الاادرر المؾامااع فااي  اارح جسااع الجؾامااع لذااياب الااديؽ أحسااد بااؽ  -43

: سااعيد بااؽ غالاا   اماا   تحقيااق ىااا( 893 الستااؾفى :إسااساعي  الكااؾراني )
السجيااادي ، أصااا  الكتااااب: رساااالة د تاااؾراة بالجامعاااة اإلساااالمية بالسديشاااة 

السسمكااة العربيااة -،السديشااة السشااؾرة  الجامعااة اإلسااالميةالسشااؾرة  الشا اار: 
  م 2118 -ىا  1429 الدعؾددة

دعمى دمحم بؽ الحديؽ باؽ دمحم  ىمقاضي أب: ل العدة في أصؾل الفقو -44
: د أحسااد بااؽ عمااي بااؽ تحقيااق   ىااا(458بااؽ خمااو بااؽ الفااراء )الستااؾفى : 

 . م 1991 -ىا  1411الظبعة : البانية ،  سير السبار ي
عة أحسد باؽ ؾلي الديؽ أبي زر : ل الغي  اليامع  رح جسع الجؾامع -45

: دمحم تااامر حجااازي ، تحقيااق ىااا( 826: الستااؾفى  ) عبااد الاارحيؼ العراقااي
 . م 2114 -ىا 1425الظبعة األولى ،  الشا ر: دار الكت  العمسية

رفي الديؽ دمحم باؽ عباد الارحيؼ باؽ دمحم : ل الفا ق في أصؾل الفقو -46
،  : محسااؾد نرااار تحقيااق ىااا( 715اليشاادي الذااافعي )الستااؾفى: األرمااؾي 

 -ىاا  1426 الظبعاة: األولاى،  لبشاان –بيروت  الشا ر: دار الكت  العمسية
 . م 2115
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 اياب العبااس : ألباى  الفرو  = أنؾار البارو  فاي أناؾاء الفارو   -47
 ىاااا(684الساااالكي الذااايير باااالقرافي )الستاااؾفى: الاااديؽ أحساااد باااؽ إدرياااس 

 . عالؼ الكت الشا ر: 
باار الارازي الجرااص ى حساد باؽ عماي أبا: أل الفرؾل في األصؾل -48

 الظبعة البانية،  الشا ر: وزارة األوقاف الكؾيتية ىا(371الحشفي )الستؾفى: 
 . م1994 -ىا 1414

ذسس الديؽ دمحم باؽ عباد الادا ؼ : ل الفؾا د الدشية في  رح األلفية -49
الشا ار: ،  عبد ا رمزان مؾساى: تحقيق ىا( 831 :الستؾفى  )البرماوي 

دار الشراايحة،  طبعااة خاصااة بساتبااة ] -مراار ماتبااة التؾعيااة اإلسااالمية 
 -ىاا  1436  الظبعاة: األولاى السسمكة العربية الدعؾددة[-السديشة الشبؾية 

 .م 2115
: ألبااي  القؾاعااد والفؾا ااد األصااؾلية ومايتبعيااا مااؽ األحاااام الفرعيااة -51

)الستااؾفى: الحدااؽ عمااي بااؽ دمحم بااؽ عباااس الحشبمااي الذاايير بااابؽ المحااام 
 الشا ااار: الساتباااة العرااارية،  : عباااد الكاااريؼ الفزااايميتحقياااق  ه( 813

 . م 1999 -ىا  1421الظبعة: 
باار باؽ  قاضي دمحم باؽ عباد ا أباىالسحرؾل في أصؾل الفقو : لم - 51

ساعيد  -: حديؽ عماي اليادري تحقيق ىا(  543)الستؾفى:  العربي السالكي
 -ىاااا 1421الظبعاااة: األولاااى ،  عساااان –، الشا ااار: دار البياااار    فاااؾدة

 . م1999
فخاار الااديؽ دمحم بااؽ عساار صااؾل  : لجمااام السحرااؾل فااى عمااؼ األ -  52

طااو جااابر َياااض العمااؾاني ، الااد تؾر  ىااا( تحقيااق 616الاارازي )الستااؾفى: 
 م . 1997 -ىا  1418الشا ر: م سدة الرسالة ، الظبعة البالبة 
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السدترااافى ماااؽ عماااؼ األصاااؾل : ألباااى حاماااد دمحم باااؽ دمحم الغحالاااي  -53
،  : دمحم عبااد الدااالم عبااد الذااافي تحقيااق ىااا( 515الظؾسااي )الستااؾفى: 

 .م 1993 -ىا 1413الظبعة: األولى، الشا ر: دار الكت  العمسية ، 
الحداايؽ  : لسحسااد بااؽ عمااي الظياا  أبااىو السعتسااد فااي أصااؾل الفقاا  - 54

الشا ار: دار ،  : خمي  السايس ىا( تحقيق436)الستؾفى: الب ْرري السعتحلي 
 ه .1413الظبعة: األولى وت ، بير  –الكت  العمسية 

نَ  -55 ار  ؾَل الَفْقَو اْلسدق  هَّبد في َعْمَؼ أدصد بد الكريؼ بؽ عمي علمد تؾر :  اْلسدي 
الظبعاااة األولاااى  ،  الريااااض –دار الشذااار: ماتباااة الر اااد باااؽ دمحم الشسماااة ، 

 .  م 1999 -ىا  1421
اؾَل الَفقاو : ألباى الؾفااء -56 عماي باؽ عقيا  باؽ دمحم باؽ  الؾ اَضاح فاي أصد

الاد تؾر عباد ا باؽ دمحم باؽ :  تحقياقىا(  513عقي  البغدادي )الستؾفى: 
 .م 1999-ى 1421الظبعة األولى ، م سدة الرسالة ، محدؽ التر ى 

رىاان البغاداد  ) الستاؾفى الؾصؾل إلى األصؾل ألحسد بؽ عماى باؽ ب -57
الد تؾر عباد الحسياد عماى أباؾ زنياد ، ماتباة السعاارف ه ( تحقيق :  518

 م. 1983 –ه  1413بالرياض 
عماي عباد ا دمحم باؽ : ألباى  إدزاح السحرؾل مؽ برىاان األصاؾل - 58

الشا ار: دار : د. عساار الظاالبي ، تحقياق     ىاا( 536بؽ عسر الساازري )
 ، الظبعة األولى . الغرب اإلسالمي

بياااان السخترااار  ااارح مخترااار اباااؽ الحاجااا  : لسحساااؾد باااؽ عباااد  - 59
ىاا( تحقياق  : 749الرحسؽ باؽ أحساد  اسس الاديؽ األصافياني )الستاؾفى: 

ىا / 1416ى لدعؾددة الظبعة األولدمحم مغير بقا ، الشا ر: دار السدني ، ا
 م .   1986
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ز ريااا  : ألبااى تحفااة السداا ول فااي  اارح مختراار مشتيااى الدااؾل  - 61
تحقياق  : الاد تؾر الياادي  ىاا( 773)الستاؾفى:  دحيى بؽ مؾساى الرىاؾني

باااؽ الحدااايؽ  ااابيمي ،  يؾساااو األخزااار الكااايؼ ، الشا ااار: دار البحاااؾث 
اإلمااارات ، الظبعااة: األولااى،  - دبااي –لمدراسااات اإلسااالمية وإحياااء التااراث 

 م. 2112-ىا  1422
 اياب   سحسؾد بؽ أحسد بؽ محساؾدل:  تخري  الفروع عمى األصؾل - 61

دمحم أدياا  صااالح ، الشا اار: تحقيااق: د.  ىااا(656)الستؾفى: الااديؽ الحَّْنجاااني
 ه.1398الظبعة البانية بيروت ،  –م سدة الرسالة 

 
 تاةليف : دمحم:  الجؾامع لتااج الاديؽ الدابايتذشيف السدامع بجسع  - 62

دراساااة   ىاااا(794باااؽ عباااد ا باااؽ بياااادر الحر ذاااي الذاااافعي )الستاااؾفى: 
الشا اار: ماتبااة قرطبااة ،  د عبااد ا ربيااع -وتحقيااق: د ساايد عبااد العحيااح 
الظبعااة األولااى ،  تؾزيااع الساتبااة السايااة -لمبحاا  العمسااي وإحياااء التااراث 

 .  م 1998 -ىا  1418
سحسااد أماايؽ بااؽ محسااؾد البخاااري السعااروف بااةمير : لتيدااير التحرياار -63

 -الشا اار: مرااظفى البااابي اْلحم َبااي  ىااا( 972باد اااه الحشفااي )الستااؾفى: 
 م( . 1932 -ىا  1351مرر )

تيدااااير الؾصااااؾل إلااااى مشياااااج األصااااؾل مااااؽ السشقااااؾل والسعقااااؾل  -64
ابااؽ إمااام »سحسااد بااؽ دمحم بااؽ عبااد الاارحسؽ السعااروف بااا ل:  «السختراار»

دراسة وتحقياق: د. عباد الفتااح أحساد قظا   ىا( 874)الستؾفى: « الكاممية
 القااااىرة –الدخسيداااي، الشا ااار: دار الفاااارو  الحديباااة لمظباعاااة والشذااار 

 م2112-ىا  1423: األولى  الظبعة،
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جسااع الجؾامااع لتاااج الااديؽ عبااد الؾىاااب بااؽ عمااى الدااباى ) الستااؾفى  -65
الشا ار: دار الكتا  العمسياة بياروت  ، العظارية ه ( مظبؾع مع حا  771

 م .1999 -ه1421لبشان ، الظبعة األولى  –
: ل السحماااي عماااى جساااع الجؾاماااع حا اااية العظاااار عماااى  ااارح الجاااال  -66
ىاا( الشا ار: 1251الستاؾفى:  لعظاار الذاافعي )حدؽ بؽ دمحم بؽ محساؾد ال

 م .1999 -ه1421لبشان ، الظبعة األولى  –دار الكت  العمسية بيروت 
رفع الحاج  عؽ مخترر ابؽ الحاج  : لتاج الديؽ عبد الؾىاب بؽ   -67

ه( تحقيق وتعميق ودراسة : الذيخ عمى 771تقي الديؽ الدباي )الستؾفى:
دمحم عاااؾض ، الذااايخ عاااادل أحساااد عباااد السؾجاااؾد الشا ااار : عاااالؼ الكتااا  . 

 م.  1999 –ه  1419لبشان ، الظبعة األولى :  -بيروت 
ْفعد   -68 ياَب  ر  اَب ع ؽ تشَكيح الذر عبد ا الحديؽ بؽ عمي بؽ : ألبى  الشَرق 

اد باؽ محسَّاد الداراح  ىا( 899الستؾفى:  ) طمحة الرجراجي تحقيق : د. أ ْحس 
-الر د ، الريااض  ، د. عبد الرحسؽ بؽ عبد ا الجبريؽ ، الشا ر: ماتبة

 .م 2114 -ىا  1425الظبعة: األولى السسمكة العربية الدعؾددة ، 
الستااؾفى:  روضااة الشاااعر وجشااة السشاااعر : البااؽ  قدامااة السقدسااي )  -69

الظبعاااة البانياااة  ، م سداااة الريراااان لمظباعاااة والشذااار والتؾزياااع  ىاااا( 621
 .  م2112- ه1423

: لمذاايخ دمحم بخياات السظيعااي  لذاارح نيادااة الدااؾل ساامؼ الؾصااؾل - 71
، السظبعااااة  نيادااااة الدااااؾل لجسااااشؾي  مظبااااؾع مااااعم ( 1935الستااااؾفى : )

 . ه1345، القاىرة سشة  الدمفية لسح  الديؽ الخظي 
دعد الديؽ مدعؾد بؽ عسر التفتازاني ل:  رح التمؾيح عمى التؾضيح  -71

 .الساتبة التؾَيكيةىا( الشا ر: 793) الستؾفى: 
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: لمقاضى صدر الذاريعة عبياد ا باؽ   رح التؾضيح لستؽ التشكيح - 72
 الساتبة التؾَيكية .الشا ر: ( ىا  747الستؾفى:  مدعؾد الحشفى )

لحاجا  : لمقاضاى عزاد  رح العزد عمى مخترار السشتياى الباؽ ا  -73
، : دمحم حدؽ دمحم حدؽ إسساعي تحقيق ى ( 756 : )الستؾفى السمة والديؽ

ىاا 1424، الظبعة: األولى  -لبشان –، بيروت  دار الكت  العمسية الشا ر :
 . م 2114 -

 اارح الكؾ اا  الدااااطع  نغااؼ جسااع الجؾاماااع : لمذاايخ جااالل الاااديؽ  -74
تحقيااااق األسااااتاذ الااااد تؾر : دمحم إبااااراليؼ (  ى  911الداااايؾطى ) الستااااؾفى

 م . 2111ى  1421ماتبة اإلدسان السشرؾرة  ، الحفشاو  
ىاااا( 972)الستاااؾفى: الباااؽ الشجاااار الحشبماااي    ااارح الكؾ ااا  السشيااار: -75

  ونحيو حساد، : دمحم الححيمي تحقيق 
 م.  1997 -ىا  1418ماتبة العبياان ، الظبعة البانية  الشا ر :    
يؾسااو الذاايرازي  ألبااى اسااحا  إبااراليؼ بااؽ عمااي بااؽ:  اارح المسااع  - 76

ه 1418الظبعة األولاى  عبد السجيد تر ى ،  :تحقيق ىا( 476)الستؾفى: 
 . لبشان –الغرب اإلسالمى بيروت دار م ،  1988-

حساد باؽ إدرياس باؽ عباد الارحسؽ الساالكي أل:   رح تشكيح الفرؾل - 77
،  : طااو عبااد الاارؤوف سااعد تحقيااق ىااا(684)الستااؾفى:  الذاايير بااالقرافي

 -ىاااا  1393 الظبعاااة: األولااى،  الشا اار:  ااار ة الظباعااة الفشياااة الستحاادة
 .م1973

 رح مخترر الروضة : لدميسان بؽ عباد القاؾي باؽ الكاريؼ الظاؾفي  -78
، الشا ار: : عبد ا بؽ عبد السحدؽ التر اي  تحقيقىا(  716)الستؾفى : 

 .        م1987ىا /  1417الظبعة األولى ، م سدة الرسالة 
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فرؾل البدا ع في أصؾل الذرا ع : لسحسد بؽ حساحة باؽ دمحم  اسس  - 79
ش ااري( الرومااي ) الستااؾفىالااديؽ الفشاااري  ىااا ( تحقيااق : دمحم  834:  )أو الف 

لبشاان   - بياروت دار الكتا  العمسياة ، الشا ار :حديؽ دمحم حدؽ إساساعي 
 م.  2116 -ىا  1427الظبعة األولى 

فؾاتح الرحسؾت  رح مدامؼ البباؾت لشغاام الاديؽ األنراار  )مظباؾع  - 81
، الظبعة األولى بالسظبعاة  دار صادر بيروت  بيامش السدترفى لمغحالى (

 . ى1322األميرية ببؾال  مرر السحسية 
مشراؾر باؽ دمحم باؽ عباد السغفار ألباى  قؾاطع األدلة فاي األصاؾل : - 81

: دمحم تحقيااق ىااا( 489الدااسعاني الحشفااي ثااؼ الذااافعي )الستااؾفى: الجبااار 
 -بيروت ، حدؽ دمحم حدؽ اسساعي  الذافعي ، الشا ر: دار الكت  العمسية

 .م 1999 - ىا1418 : األولى لبشان ، الظبعة
 ذو األسرار  رح أصؾل البحدوي : لعبد العحيح بؽ أحساد باؽ دمحم،  - 82

ىا ( الشا ر: الفاارو  الحديباة 731عالء الديؽ البخاري الحشفي )الستؾفى: 
 م.1995 –ه 1416القاىرة  ، الظبعة البانية  -لمظباعة والشذر 

ه (  646اجااا  الساااالكى ) الستاااؾفى مخترااار السشتياااى الباااؽ الح -  83
:  لبشاان ، الظبعاة –مظبؾع مع  رح العزد (  دار الكت  العمسية، بيروت )

 م .   2114 -ىا  1424األولى 
ألباي عباد ا دمحم :  مفتاح الؾصؾل إلى بشااء الفاروع عماى األصاؾل - 84

(  771) الستاااؾفى : باااؽ أحساااد السعاااروف بالذاااريف التمسدااااني الساااالكي 
، مااااة السارماااة : دمحم عماااي فر اااؾس ، الشا ااار: الساتباااة الساياااة  تحقياااق
 م. 1998 -ىا1419الظبعة: األولى  ،  لبشان -بيروت  -الريان م سدة 

بؽ عماى باؽ عسار البغاداد  السعاروف باالمقدمة فى أصاؾل الفقاو :  -85
ق وتعمياااق الاااد تؾر/ مراااظفى ه( تحقيااا 397القراااار الساااالكى الستاااؾفى )
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–ه 1421لظبعااااة األولااااى . دار السعمسااااة لمشذاااار والتؾزيااااع ، امخاااادوم 
  .م1999

مشياج الؾصؾل إلى عمؼ األصؾل : لمقاضى ناصر الديؽ البيزااو   -86
) مظبؾع مع نيادة الداؾل لجساشؾ  ( ط . دار الكتا   ه (685) الستؾفى 

 م.1999 -ىا1421الظبعة : األولى  -لبشان  -العمسية  بيروت
لعالء الديؽ الدسرقشدي )الستاؾفى: :  ميحان األصؾل في نتا   العقؾل -87

 -ىا  1414الظبعة األولى ىا ( تحقيق الد تؾر دمحم ز ي عبد البر ،  539
 .  م 1984

ذاااياب الاااديؽ أحساااد باااؽ : ل نفاااا س األصاااؾل فاااي  ااارح السحراااؾل  -88
، عماي  أحساد عباد السؾجاؾد: عاادل تحقياق  ( ىاا684ت  إدريس القرافاي )

  : األولااااى الظبعااااة،  الشا اااار: ماتبااااة نااااحار مرااااظفى الباااااز،  دمحم معااااؾض
 .  م1995 -ىا 1416

لعبااد الاارحيؼ بااؽ الحدااؽ بااؽ  : نيادااة الدااؾل  اارح مشياااج الؾصااؾل  -89
الشا اار: دار الكتاا  العمسيااة   ىااا(772)الستااؾفى:  عمااي اإلسااشؾي الذااافعير 

 .                                                م1999 -ىا1421األولى الظبعة :  -لبشان  -بيروت
راافي الااديؽ دمحم بااؽ عبااد ل:  نيادااة الؾصااؾل فااي درادااة األصااؾل  -91

: د. صاااالح باااؽ تحقياااق  ىاااا( 715) الستاااؾفى :  الااارحيؼ األرماااؾي اليشااادي
الشا ار: الساتباة التجارياة ،  د. ساعد باؽ ساالؼ الداؾيح ، سميسان اليؾسو 

 . م 1996 -ىا  1416الظبعة األولى  السارمة بساة
 الفقو ت   رابعًا :

سحساااد باااؽ أحساااد الخظيااا  ل:  اإلقشااااع فاااي حااا  ألفااااظ أباااي  اااجاع -91
  ىا(977الذربيشي الذافعي )الستؾفى: 
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 . بيروت –الشا ر: دار الفكر : مات  البحؾث والدراسات ، تحقيق  
باااؽ ساااميسان عماااي : لاإلنرااااف فاااي معرفاااة الاااراجح ماااؽ الخاااالف  - 92

ىاا( الشا ار: دار إحياااء التاراث العربااي ،  885السارداوي الحشبماي )الستااؾفى: 
 بدون تاريخ -الظبعة: البانية 

حيؽ الديؽ بؽ إباراليؼ ، السعاروف : ل البحر الرا ق  رح  شح الدقا ق - 93
،  الشا ااار: دار الكتااااب اإلساااالمي ىاااا(971باااابؽ نجااايؼ السراااري)الستؾفى: 

 .بدون تاريخ -: البانية  الظبعة
سحسؾد بؽ أحسد بؽ مؾسى الحشفى بدر الديؽ : لالبشادة  رح اليدادة  -94

 - بياااروت –( الشا ااار: دار الكتااا  العمسياااة  ىاااا 855الستاااؾفى:  العيشاااى )
 . م 2111 -ىا  1421، الظبعة: األولى لبشان
يحياى باؽ أباي الخيار باؽ ساالؼ ل: البيان في مهى  اإلمام الذاافعي   -95

تحقيااق :  قاسااؼ دمحم الشااؾري ،  ىااا(  558:  الذااافعي )الستااؾفى العسرانااي
 . م 2111 -ىا 1421 جدة ، الظبعة: األولى –الشا ر: دار السشياج 

: البيااان والتحرااي  والذاارح والتؾجيااو والتعمياا  لسدااا   السدااتخرجة  -96
:  تحقياق ه( 521:  الستؾفى ألبى الؾليد دمحم بؽ أحسد بؽ ر د القرطبي )

 لبشاااان -حجاااي وآخااارون ، الشا ااار: دار الغااارب اإلساااالمي بياااروت د دمحم 
 م . 1988 -ىا  1418الظبعة : البانية 

بار بؽ عمي بؽ دمحم الحدادي العباادي الحََّبياَدير  ألبى:  الجؾىرة الشيرة -97
الشا اار: السظبعااة الخيريااة ، الظبعااة  ىااا( 811الستااؾفى: )  اليسشااي الحشفااي

 ىا .1322األولى 
الكبيااار : ألباااى الحداااؽ عماااي باااؽ دمحم الذااايير بالسااااوردي  الحااااوي  -98

الذاايخ عااادل ، عمااي دمحم معااؾض  ىااا(  تحقيااق :  الذاايخ451)الستااؾفى: 
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لبشاان  الظبعاة:  –أحسد عبد السؾجؾد ، الشا ر: دار الكت  العمسية  بيروت 
 م . 1999-ىا  1419األولى  

لذااايير الساااالكي احساااد باااؽ إدرياااس باااؽ عباااد الااارحسؽ : أل الاااهخيرة  - 99
دمحم بااؾ ، دمحم حجااي ، سااعيد أعااراب :تحقيااق ىااا(684الستااؾفى:  بااالقرافي )
 م.1994بيروت ، الظبعة األولى  -الشا ر: دار الغرب اإلسالميخبحة ، 
سشرؾر بؽ يؾنس باؽ صاالح ل:  الروض السربع  رح زاد السدتقشع -111

م سدة  -الس يد الشا ر: دار  ىا(1151)الستؾفى:  الديؽ البيؾتى الحشبمى
 .   الرسالة
سحسااد بااؽ أبااي بااار بااؽ أيااؾب بااؽ قاايؼ ل : الرااالة وأحاااام تار يااا -111

 . الشا ر: ماتبة البقافة بالسديشة السشؾرة ىا(751الجؾزية )الستؾفى: 
سحسد بؽ دمحم بؽ محسؾد الروماي الباابرتي : ل العشادة  رح اليدادة - 112

 . الشا ر: دار الفكر ىا(786)الستؾفى: 
عسر باؽ :  الغرة السشيفة في تحقيق بعض مدا   اإلمام أبي حشيفة -113

الشا ااار:  ىاااا(773الحشفاااي )الستاااؾفى: ساااحق باااؽ أحساااد اليشااادي الغحناااؾي إ
 .  ىا 1986-1416الظبعة: األولى ،  م سدة الكت  البقاَية

تساي حسد بؽ دمحم بؽ عمي بؽ حجر اليي: أل الفتاو  الفقيية الكبر   -114
جسعيا: تمسيه اباؽ حجار الييتساي ، الذايخ عباد القاادر  ىا(974)الستؾفى: 

الشا ار: الساتباة ىاا(  982 الستاؾفى:  ) بؽ أحسد بؽ عماي الفااكيي السااي
 .  اإلسالمية

تيسياة الحشبماي باؽ  بؽ دمحمالفتاو  الكبر  : ألحسد بؽ عبد الحميؼ  - 115
: األولاى  الظبعة،  الشا ر: دار الكت  العمسية ىا(728الدمذقي )الستؾفى: 

 . م1987 -ىا 1418
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د تؾر مدرااظفى : لمااالفقااو السشيجااي عمااى مااهى  اإلمااام الذااافعي  -116
ْربجي ، الشا ر: دار القمؼ لمظباعاة  الَخؽْ  ، الد تؾر مدرظفى البدغا، عمي الذر

 . م 1992 -ىا  1413 : الرابعة والشذر والتؾزيع، دمذق ، الظبعة
حسااد بااؽ : أل زيااد القيرواناايالفؾاكااو الاادواني عمااى رسااالة ابااؽ أبااي  - 117

الستااااؾفى:  األزىااااري السااااالكي ) ااااياب الااااديؽ الشفااااراوي غااااانؼ )أو غشاااايؼ( 
 .  م1995 -ىا 1415( الشا ر: دار الفكر  ه1126
يؾسو بؽ عباد ا باؽ دمحم الشساري : لالكافي في فقو أى  السديشة   -118

: دمحم دمحم أحيد ولد ماددػ السؾريتاني ، تحقيق  ىا(463القرطبي )الستؾفى: 
الشا اار: ماتبااة الرياااض الحديبااة، الرياااض، السسمكااة العربيااة الدااعؾددة ، 

 . م1981ىا/1411 الظبعة: البانية
سحسد بؽ أحسد بؽ أبي سي   سس األ ساة الدرخداي ل :السبدؾط  -119

 . م1993- ه1414بيروت  –السعرفة الشا ر: دار  ىا(483)الستؾفى: 
: ألبااى السجسااؾع  اارح السيااهب ))مااع تكسمااة الدااباي والسظيعااي((  - 111

الشا ار: (   ىاا676الستاؾفى:  ز ريا محيي الديؽ دحيى بؽ  ارف الشاؾوي )
 دار الفكر.

دمحم عماااي باااؽ أحساااد باااؽ حاااحم األندلداااي : ألباااى  السحماااى باآلثاااار -111
 .  بيروت –الشا ر: دار الفكر  ىا(456القرطبي الغاىري )الستؾفى: 

سحساؾد بااؽ أحساد باؽ عبااد : ل السحايط البرىااني فاي الفقااو الشعسااني -112
: عباد الكاريؼ تحقياق ىاا( 616الستاؾفى:  البخاري الحشفاي )العحيح بؽ م از ة  

الظبعاااة:  لبشاااان -الشا ااار: دار الكتااا  العمسياااة، بياااروت ساااامي الجشااادي ، 
 م .  2114 -ىا  1424األولى 
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: ألباى  «اإلمام مالػ باؽ أناس»عالؼ السديشة  السعؾنة عمى مهى  - 113
السحقاق:  ىاا(422دمحم عبد الؾىااب باؽ عماي باؽ نرار الساالكي )الستاؾفى: 

 .ماة السارمة -الساتبة التجارية، مرظفى أحسد الباز -حسيش عبد الحق 
ىا( الشا ار: ماتباة 621قدامة السقدسي )الستؾفى:  البؽ :  السغشي -114

 م. 1968 -ىا 1388لشذر: القاىرة ، تاريخ ا
الؾلياد دمحم باؽ أحساد باؽ ر اد القرطباي  : ألباى السقدمات السسيدات -115

الشا ااار: دار الغااارب ،  : الاااد تؾر دمحم حجااايتحقياااق  ىاااا(521)الستاااؾفى: 
 . م1988 -ىا  1418الظبعة: األولى، ،  لبشان –اإلسالمي، بيروت 

إبراليؼ بؽ عمي بؽ  سحا ألبى إالسيهب في فقة اإلمام الذافعي :  -116
 . ىا( الشا ر: دار الكت  العمسية476يؾسو الذيرازي )الستؾفى: 

عمي باؽ أباي باار باؽ عباد الجميا  ل اليدادة في  رح بدادة السبتدي -117
الشا ر: دار احيااء ،  : طالل يؾسو تحقيق ىا(593)الستؾفى: السرغيشاني 

 .  لبشان –بيروت  -التراث العربي 
أو  -يؾساااو باااؽ قحأوغماااي لإيباااار اإلنرااااف فاااي آثاااار الخاااالف :  -118

: ناصاار العمااي الشاصاار تحقيااقىااا( 654)الستااؾفى:  بااؽ عبااد ا  -قحغمااي 
 ه. 1418 الظبعة: األولىالقاىرة ،  –، الشا ر: دار الدالم  الخميفي
بااار بااؽ أبااى   عااالء الااديؽ: ل باادا ع الرااشا ع فااي ترتياا  الذاارا ع -119

الشا ار: دار الكتا   ىا(587)الستؾفى:  مدعؾد بؽ أحسد الكاساني الحشفي 
 . م1986 -ىا 1416 الظبعة: البانية العمسية
ألبااى الؾليااد دمحم بااؽ أحسااد بااؽ : بدادااة السجتيااد ونيادااة السقترااد   -121

ىااا( الشا اار: دار 595ر ااد القرطبااي الذاايير بااابؽ ر ااد الحفيااد )الستااؾفى: 
 .م 2114 -ىا 1425القاىرة ، تاريخ الشذر:  –الحدي  
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فخاار الااديؽ عبسااان بااؽ عمااي :  تبياايؽ الحقااا ق  اارح  شااح الاادقا ق -121
 –الشا اار: السظبعااة الكباار  األميريااة  ىااا( 743الحشفااي )الستااؾفى: الحيمعااي 

 . ىا 1313  الظبعة: األولى،  القاىرة - بؾال 
عاااالء الاااديؽ  سحساااد باااؽ أحساااد باااؽ أباااي أحساااد: ل تحفاااة الفقيااااء -122

 -الشا ر: دار الكتا  العمسياة، بياروت  ىا(541الدسرقشدي )الستؾفى: نحؾ 
 م. 1994 -ىا  1414 ، الظبعة: البانية لبشان
تحفااة السحتاااج فااي  اارح السشياااج : ألحسااد بااؽ دمحم بااؽ عمااي بااؽ  - 123

الشا ر: الساتبة التجارية الكبر  بسرر لراحبيا مراظفى  حجر الييتسي ،
 م . 1983 -ىا  1357الشذر: ، عام دمحم 
سحساد باؽ أحساد باؽ عرفاة حا ية الدسؾقي عمى الذرح الكبيار : ل - 124

 الشا ر: دار الفكر . ىا(1231)الستؾفى:  الدسؾقي السالكي
حساد مى مراقي الفاالح  ارح ناؾر اإلدزااح : ألحا ية الظحظاوي ع -125

:  تحقياقىاا (   1231) تاؾفي  –الظحظاوي الحشفاي  بؽ دمحم بؽ إسساعي 
 لبشاااان -الشا ااار: دار الكتااا  العمسياااة بياااروت دمحم عباااد العحياااح الخالااادي ، 

 م .1997 -ىا 1418الظبعة األولى 
عماي باؽ أحساد ل: وي عماى  ارح  فاداة الظالا  الربااني حا ية العد -126

دمحم  : يؾسااااو الذاااايخ تحقيااااق ىااااا( 1189)الستااااؾفى:  السااااالكىالعاااادوي 
 .م1994 -ىا1414تاريخ الشذر:  بيروت، –البقاعي، الشا ر: دار الفكر 

لسحساد أمايؽ باؽ عسار السعاروف رد السحتار عمى الادر السختاار :   -127
بيااروت ،  -( الشا اار: دار الفكاار ىااا1252)الستااؾفى: الحشفيبااابؽ عابااديؽ 
 .م1992 -ىا 1412الظبعة: البانية 
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ليحى بؽ  رف الشؾوي )الستاؾفى:  :السفتيؽروضة الظالبيؽ وعسدة  -128
 -بيااروت  الشا اار: الساتاا  اإلسااالمي : زىياار الذاااويشتحقيااق (  ىااا676
 . م1991ىا / 1412الظبعة: البالبة  ، عسان -دمذق
 اارح بمااؾم الساارام، لسحسااد بااؽ إسااساعي  الرااشعاني سااب  الدااالم  - 129

 الحدي  .ىا( الشا ر: دار 1182)الستؾفى:  السعروف باألمير
لسااازري  اارح التمقاايؽ : لعبااد ا دمحم بااؽ عمااي بااؽ عساار التََّسيسااي ا - 131

ااالمي ،  تحقيااق  ىاا( 536الساالكي )الستااؾفى:  : الذاايخ محسَّاد السختااار الدر
 .م 2118الظبعة: األولى ،  الشا ر: دار الغرب اإَلسالمي

لجاالل الاديؽ عباد عقد الجؾاىر البسيشة فاي ماهى  عاالؼ السديشاة :  -131
ىااا( دراساة وتحقيااق: أ. د. 616بااؽ  ااس السااالكي )الستاؾفى: ا باؽ نجاؼ 

لبشاااان ،  –حسيااد بااؽ دمحم لحسااار ، الشا اار: دار الغاارب اإلساااالمي، بيااروت 
  م. 2113 -ىا  1423 الظبعة: األولى

غادة البيان  رح زبد ابؽ رسالن : لسحساد باؽ أحساد  اياب الاديؽ  -132
 بيروت . –ىا( الشا ر: دار السعرفة 1114 الرممي )الستؾفى:

د الديؾاساي السعاروف لكسال الديؽ دمحم بؽ عباد الؾاحافتح القدير :  -133
 .ىا( الشا ر: دار الفكر 861بابؽ اليسام)الستؾفى :

س بااؽ صااالح لسشرااؾر بااؽ يااؾن: كذاااف القشاااع عااؽ مااتؽ اإلقشاااع  -134
 الشا ر: دار الكت  العمسية .ىا( 1151)الستؾفى:  الديؽ البيؾتى الحشبمى

عبااد الااارحسؽ باااؽ دمحم : ل مجسااع األنيااار فااي  ااارح ممتقااى األبحااار - 135
الشا اار:  ىااا(1178دعارف بااداماد أفشاادي )الستاؾفى:  ، السادعؾ بذاايخي زاده

 . دار إحياء التراث العربي
ىاا( تحقياق : 728مجسؾع الفتاو  البؽ تيسية الحراناي )الستاؾفى:   -136

عبد الرحسؽ بؽ دمحم بؽ قاسؼ  الشا ر: مجسع السمػ فيد لظباعة السراحو 
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الذاااريف ، السديشاااة الشبؾياااة ، السسمكاااة العربياااة الداااعؾددة ،عاااام الشذااار: 
  م .1995ىا/1416
لمعالماااة خميااا  باااؽ إساااحا  باااؽ مؾساااى الساااالكي  مختراار خميااا  : -137

ىاااااا ( السحقاااااق: أحساااااد جااااااد ، الشا ااااار: دار 776السراااااري) الستاااااؾفى : 
 .م 2115 -ىا 1426الحدي /القاىرة ، الظبعة: األولى، 

مراقي الفالح  رح متؽ نؾر اإلدزاح : لحداؽ باؽ عساار باؽ عماي  -138
و وراجعاو: نعايؼ ىا( اعتشى با1169الذرنباللي السرري الحشفي )الستؾفى: 
 -ىاااااا 1425، الظبعاااااة: األولاااااى زرزور ، الشا ااااار: الساتباااااة العرااااارية 

 م.2115
لسحسااد بااؽ  :  مغشااي السحتاااج إلااى معرفااة معاااني ألفاااظ السشياااج  - 139

( الشا ار: دار الكتا   ىاا977أحسد الخظي  الذاربيشي الذاافعي )الستاؾفى: 
 .م1994 -ىا 1415العمسية الظبعة: األولى، 

اا َر  -141 نااة وح  وَّ اارَح السد  اااَى د التَّحَراايَ  ونتااا   لظااا و التَّْةَوياا  فااي    مش 
 ىاا(633الحدؽ عمي بؽ سعيد الرجراجاي )الستاؾفى: بعاد  : ألبى مدذَاالتيا

مي اطي    الشا ار: دار اباؽ حاحم،  أحسد باؽ عماير  -اعتشى بو: أبؾ الفز  الدر
 . م 2117 -ىا  1428 الظبعة: األولى

عباد دمحم باؽ  لسحساد باؽالجمي  في  رح مخترر خمي  :  مؾاى   - 141
ىاا(  الشا ار: 954السعاروف بالحظااب الساالكي )الستاؾفى:  الرحسؽ السغربي

  . م1992 -ىا 1412  دار الفكر ، الظبعة: البالبة
ذااسس الااديؽ دمحم بااؽ أبااي : ل نيادااة السحتاااج إلااى  اارح السشياااج -142

الشا ار:   ىا(1114الرممي )الستؾفى: العباس أحسد بؽ حسحة  ياب الديؽ 
 م1984ىا/1414 -الظبعة: ط أخيرة ،  دار الفكر، بيروت
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نيادااة السظماا  فااي درادااة السااهى  إلمااام الحاارميؽ عبااد السمااػ بااؽ   - 143
أ. د/ عباااد تحقياااق :  ( ىاااا 478الستاااؾفى عباااد ا باااؽ يؾساااو الجاااؾيشي )

ي    الظبعااااااة: األولااااااى، الشا اااااار: دار السشياااااااج ،   العغااااايؼ محسااااااؾد الاااااادر
 م . 2117-ىا1428

 المغة والسعاجؼ ت  خامدًا : 
)الستااؾفى: لعمااي بااؽ دمحم الذااريف الجرجاااني الحشفااي التعريفااات :  -144
ىا( السحقاق: ضابظو وصاححو جساعاة ماؽ العمسااء بإ اراف الشا ار ، 816

ىاا 1413لبشان ، الظبعاة: األولاى   –الشا ر : دار الكت  العمسية   بيروت 
 م.1983-

: ألبااااى نراااار إسااااساعي  بااااؽ حساااااد الجااااؾىري الفااااارابي  الراااحاح -145
ىا( تحقيق : أحسد عباد الغفاؾر عظاار ، الشا ار: دار العماؼ 393)الستؾفى: 
  .م1987 -  ىا 1417الرابعة  بيروت ، الظبعة –لمسالييؽ 

مي السرباح السشير في غري  الذرح الكبير : ألحسد بؽ دمحم بؽ ع - 146
 بيروت . –الشا ر: الساتبة العمسية ىا( 771الفيؾمي )الستؾفى: 

اا   -147 ااد السمقر ااد بااؽ محسر تاااج العااروس مااؽ جااؾاىر القااامؾس : لسحسر
ىا( السحقاق: مجسؾعاة ماؽ السحققايؽ ، 1215)الستؾفى:  بسرتزى الحَّبيدي

 الشا ر: دار اليدادة .
 ىااا(371)الستااؾفى: سحسااد بااؽ أحسااد بااؽ األزىااري ل:  تيااهي  المغااة -148

،  بياروت –الشا ر: دار إحياء التاراث العرباي    : دمحم عؾض مرع تحقيق 
 .م2111الظبعة: األولى 

بااؽ مشغااؾر )الستااؾفى:  سحسااد بااؽ مااارم بااؽ عمااىل:  لدااان العاارب -149
 .  ىا 1414 -الظبعة: البالبة    بيروت –الشا ر: دار صادر ،  ىا(711
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 التراجؼ ت  سادسًا : 
أصااااؾل الفقااااو تاريخااااة ورجالااااو لألسااااتاذ الااااد تؾر /  ااااعبان دمحم  -151

ه 1419ة الساية ، الظبعة االبانياة إسساعي  ، الشا ر : دار الدالم الساتب
 م . 1998 –

االستيعاب في معرفة األصحاب : ليؾسو بؽ عبد ا بؽ عبد البار  -151
: دار ىااا( السحقااق: عمااي دمحم البجاااوي ، الشا اار463القرطبااي )الستااؾفى: 

 م . 1992 -ىا  1412الجي ، بيروت ،الظبعة: األولى، 
األعاااالم :  لخيااار الاااديؽ باااؽ محساااؾد باااؽ دمحم الحر ماااي الدمذاااقي  – 152

ىا( الشا ر: دار العمؼ لمسالييؽ ، الظبعة: الخامداة عذار 1396)الستؾفى: 
 م 2112
البدر الظالع بسحاسؽ مؽ بعد القرن الدابع : لسحسد بؽ عمي باؽ  - 153

ىااااا( الشا اااار: دار 1251دمحم بااااؽ عبااااد ا الذااااؾ اني اليسشااااي )الستااااؾفى: 
 - 154                                              بيااروت . –السعرفااة 

الفااتح السباايؽ فااي طبقااات األصااؾلييؽ: لمذاايخ عبااد ا مرااظفى السراغااي 
م، الشا اار دمحم أماايؽ دماا  1974ىااا1394عاصاار، الظبعااة البانيااة سااشة م

 و ر اه، بيروت، لبشان.
الجؾاىر السزية في طبقات الحشفية : لعبد القادر بؽ دمحم بؽ نرر  -155

 . راتذي –الشا ر: مير دمحم  ت  خانو ىا( 775)الستؾفى:  الحشفىالقر ي 
: البااؽ حجاار العدااقالني  الاادرر الكامشااة فااي أعيااان السا ااة البامشااة -156

ىاااا(السحقق: مراقباااة / دمحم عباااد السعياااد ضاااان ، الشا ااار: 852)الستاااؾفى: 
الظبعاااة: البانياااة،  صااايدر ابااااد/ اليشاااد -مجماااس دا ااارة السعاااارف العبسانياااة 

 م .1972ىا/ 1392
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الفؾا اااد البيياااة فاااي تاااراجؼ الحشفياااة : لسحساااد عباااد الحاااي المكشاااؾي  -157
اليشدي ، عشى بتراحيحو وتعمياق بعاض الحوا اد عمياو: دمحم بادر الاديؽ أباؾ 

 ه1324األولى  الظبعة ، الشا ر: دار الدعادة ، فراس الشعداني
لخظيا  باار أحساد باؽ عماي باؽ ثابات ا ألبى: تاريخ بغداد وذيؾلو  - 158

 ،دراسة وتحقيق: مرظفى عباد القاادر عظاا  ىا( 463البغدادي )الستؾفى: 
 .ىا 1417الظبعة: األولى بيروت ،  –دار الكت  العمسية 

يحياااى باااؽ  ااارف الشاااؾوي )الستاااؾفى: : ل تياااهي  األساااساء والمغاااات -159
 لبشان -دار الكت  العمسية، بيروت  ط . ىا(676
 عبد الحاي باؽ العسااد الحشبمايل:  ذى  هرات الهى  في أخبار مؽ  -161

ج أحاديبو: عبد القادر خر ىا( حققو: محسؾد األرناؤوط  ، 1189)الستؾفى: 
 الظبعاااة: األولاااىبياااروت   –ا ااار: دار اباااؽ  بيااار، دمذاااق الشاألرنااااؤوط ، 

 م. 1986 -ىا  1416
 ( ىااااا851الستااااؾفى:  بااااؽ قاضااااي  اااايبة )ال : طبقااااات الذااااافعية -161
بياروت ،  –: د. الحاافع عباد العمايؼ خاان ، دار الشذار: عاالؼ الكتا  تحقيق

 ا ه 1417الظبعة: األولى، 
تااج الاديؽ عباد الؾىااب باؽ تقاي الاديؽ ل:  طبقات الذافعية الكبار   -162

د. عباااد   : د. محساااؾد دمحم الظشااااحيتحقياااق  ىاااا(771الداااباي )الستاااؾفى: 
 البانياة الظبعاة والشذار والتؾزياعالشا ر: ىجار لمظباعاة ،  الفتاح دمحم الحمؾ

 . ىا1413
طبقااات الفقياااء الذااافعية :  لعبسااان بااؽ عبااد الاارحسؽ السعااروف  - 163

تحقيااق : محيااي الااديؽ عمااي نجياا  ، ىااا( 643بااابؽ الرااالح )الستااؾفى: 
  م.1992بيروت ، الظبعة: األولى،  –الشا ر: دار البذا ر اإلسالمية 
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:  لسحسااد بااؽ إسااحا  بااؽ دمحم بااؽ  فااتح الباااب فااي الكشااى واأللقاااب -164
ه العبدي )الستاؾفى:  ْشد  ىاا( السحقاق: أباؾ قتيباة نغار دمحم الفارياابي ، 395م 
ىاا 1417الرياض ، الظبعاة: األولاى،  –الدعؾددة  -الشا ر: ماتبة الكؾثر 

 م .1996 -
لحاااجي خميفااة أو   ذااو الغشااؾن عااؽ أسااامي الكتاا  والفشااؾن : - -165

بغاااداد ،  -ىاااا( الشا ااار: ماتباااة السبشاااى 1167الحااااج خميفاااة )الستاااؾفى: 
 م.1941
وَيات األعيان وأنباء أبشاء الحمان : البؽ خمكان البرمااي اإلربماي  - 166

 –عبااااس ، الشا ااار: دار صاااادر ىاااا( السحقاااق: إحداااان 681)الستاااؾفى: 
 .بيروت
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 فيرس السؾضؾعات

 السؾضؾع

صه،سكإل اص
 التعريف بالسرظمحات الؾاردة بعشؾان البح  وَيو:  السبح  األول 

 مظال  : ثالثة 

 :  تعريف الداللة لغة واصظالحا.  السظم  األول 

 السظم  البانى : تعريف األمر لغة واصظالحا . 

السظم  البال  : تعريف السظمق لغة واصظالحا ، وبيان السراد باألمر 
 السظمق .

 تعريف الفؾر لغة واصظالحا . السظم  الرابع  :

مهاى  األصؾلييؽ فى داللة األمر السظمق عؽ الؾقت  السبح  البانى : 
 :وَيو مظمبان

 السظم  األول    : تحرير مح  الشحاع

 السظم  البانى   : مهاى  العمساء فى السدةلة 

ومشاقذتيا وَيو فى السدةلة  أدلة مهاى  العمساء :  السبح  البال 
 مظال  :خسدة 

لسجردالظم   السظمق أدلة القا ميؽ بةن األمر  السظم  األول :
 ومشاقذتيا 
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 ومشاقذتيا. بةن األمر السظمق دفيد الفؾرالسظم  البانى : أدلة القا ميؽ 

بةن األمر السظمق  دفيد الفؾر أو العحم السظم  البال  : أدلة القا ميؽ 
    عمى الفع  في 

 ثاني الحال ومشاقذتيا .                 

 : أدلة القا ميؽ بالؾقف ومشاقذتيا . لرابع  السظم  ا

 ح مؽ أقؾال العمساءفى السدةلة . : الراجخامس السظم  ال

السبح  الرابع : أثر االختالف  فى داللة األمر السظمق عمى الفؾر فى  
 مظال  :                   ثسانية الفروع الفقيية ويذتس  عمى

ؾر أو ى  دج  عمى الف ضات  األول  : قزاء الرمؾات السفرو السظم
 ؟  ال 

 ؟  الالسظم  البانى : أداء الح اة مع القدرة ى  دج  عمى الفؾر أو 

                      عمى الفؾر أو ال ؟ دج قزاء صؾم رمزان ى   البال  :السظم  

 ال ؟  أو:ى  دج  أداء فريزة الح  عمى الفؾر  الرابعالسظم  

واجبة  الس قتة بؾقت ى  ىى :الكفارات والشهور غيرخامسلالسظم  ا
 عمى الفؾر أو ال ؟

 ؟ ال عمى الفؾر أو  :  ى  دج  أداء ديؾن اآلدمييؽ دسالسظم  الدا

ا بةن قً م  ظْ إذا  ان مد  تخيير الحوج زوجتو في الظال :   السظم  الدابع
، في  ليا الخيار عمى  الظاال أو اختاري نفدػ قاصدًا بهلػ  قال اختاريشي
 ؟ الفؾر أو ال
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ظ َة ى    ؟ال عمى الفؾر أو  دج السظم  البامؽ  : تعريف الم ق 

 

 الخاتسة        

صفيرس السرادر  
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