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  شكر وعرفان



 شــــــــــكــــرعرفـــــــان

 

  

  

، لــذا       باإلحســان اإلحســانقابــل رد الفضــل إلــى أهلــه، ويُ تقتضــيان أن يُــ ،إن الحكمــة والفضــيلة
يشـــرفني فـــي هـــذا المقـــام أن أبـــدي  فـــائق الشـــكر وعميـــق العرفـــان، إلـــى األســـتاذ المشـــرف 

، لمــا أبــداه  مــن حســن رعايــة واهتمــام بالبحــث، ولمــا بذلــه مــن جهــد وياألمــين مــال : الــدكتور
ـــويم اعوجاجـــه، وتـــذليل صـــعوباته وعراقيلـــه، وعلـــى كـــل مـــا قدمـــه مـــن  ووقـــت فـــي ســـبيل تق

 ال يسـعني و مساعدات وتوجيهات ونصائح، ساهمت بشكل كبير في توجيـه البحـث وضـبطه، 
ير على علمه الـذي نفعنـي بـه، وحلمـه والتقد االحترامفي هذا المقام إال أن أتوجه له بخالص 

دره معـــي طـــوال مراحـــل البحـــث، فكـــان أســـتاذا بعلمـــه، وأســـتاذا بأخالقـــه وأســـتاذا  وســـعة صـــ
  .بتوجيهاته وتصويباته

فلــك منــي كــل االحتــرام وفــائق التقــدير واإلكــرام أســتاذي المحتــرم، وجــازاك اهللا عنــي خيــر    
   .جزاء،وجعل جهدك المبذول معي في ميزان حسناتك

كما ال يفوتني في هذا المقام، التوجه بخالص المحبة، وكل التقدير، إلى من كانتا خير معـين 
لي في هذا البحث، وفكان صاحب الفضل في إنجازه وإتمامه على هذا الوجه، فأتوجه إليها 

  .شكرا البنتي أختي العزيزتين.....برسالة شكر وامتنان، وتحية حب واعتزاز
وشاح فخر واعتزاز، إلى من علمتني كيف ينطق الحـرف ويكتـب،  وتحية شكر وحب، يلفها 

وكيف يقّدس العلم ويطلب،  إلى من علمتنـي أن أجتهـد وال أمـّل، وأن أشـقى كـي أصـل، إلـى 
  .إليك أمي الغالية....من زرعت في نفسي حب العلى، السعي دوما إلى الدرجات العلى

لـم، فتعلمـت مـنهم، وأخـذت عـنهم، وشكري موصول لرفقاء الدرب، إلى من جمعني بهم الع
  .فكانوا أصحابا وإخوة، وكانوا خير أنيس ورفيق لي في مشواري الدراسي

  
  

  افيــــــــعادل عط                                                                   
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     قضية شَ  ،العالقة بني اللفظ واملعىن لتمثغوي، على ال اللُ غلت الباحثني والدارسني يف ا
 موا البحث شطر احلديث عن الداللة الثاوية وراء األلفاظ،ذاهبهم، فيم باين مَ وتَ  اختالف مشارم

حقيق، فكانت والت  جريدنهج جامع بني الت بانيها، وداللة صيغها ووحداا عليها، وفق مَ القتها مبِ وعَ 
ويون اهتماما واسعا غهلا اللُ  أوىلغوي، إذ رس الل عروفة يف الد مَ فظ باملعىن قضية بارزة و القة الل ع

ال يأخذ الكالم على  قاصده، حىت عانيه ومَ هم اخلطاب، وإدراك مَ ، فهي األساس يف فَ وعناية بالغة
قاصد املتكلم، ودالالت أقواله، فسعى علماء اللغة جاهدين إىل حتري مَ قصده، ومَ مله غري حمَ 

  .ليتسىن فهم اخلطاب وإدراك مراميه

أب ص، لذلك دَ وره الن جها املعريف كان ِحم نتَ درك أن مُ واملتأمل يف طبيعة احلضارة اإلسالمية يُ     
نهم، إذ شرتكا بني كثري مِ ا مُ ه قامسً ذت لغتُ لومهم عليه، وقد اختِ ظر فيه، وتأسيس عُ الن  علىالعلماء 

قاصده يان مَ هم الكتاب وبَ كن الوصول إىل فَ بيني، فال ميُ ، أو البيان والت واإلفهامدار الفهم هي مَ 
عامل مع ملباشرم الت  األصوليون،شريعاته إال بوعي أداته، والقدرة على حتليلها، وهذا ما متيز به وتَ 
 أنفسهم جمُ  اص القرآين، إذ وجدو الن اب أسرارها يف اخلط وإدراكغة العربية، ربين على اإلملام خببايا الل

 ا عبري، ومَ والتقاصدها يف البيان، فعمدوا إىل استثمار البحوث السابقة يف علوم اللغة، ودراسة فنو
قاصده، واستنباط األحكام الشرعية منها، خطاب الشارع، وإدراك مَ وقواعدها، ليتسىن هلم فهم 

 واهي، ذلك أن األوامر عليها خصوصا ما تعلق بالتكليف الشرعي، الوارد يف صورة األوامر والن
ضايا األمر ودالالته، بقَ  االهتمامى علاألصوليني ل  دار الكثري من األحكام الشرعية، وهذا ما محَ مَ 
  .كليفنف اخلطاب الشرعي القائم على الت كتَ تلف املعاين والدالالت اليت تَ عن خمُ اولني الكشف حمُ 

وذلك رس األصويل، زا يف الد ا وبار همً وضوعا مُ عاجل مَ ولدت هذه الدراسة، فجاءت لتُ هنا ومن     
ال جمَ  يفز احلالل من احلرام، وتتضح األحكام الشرعية تمي الرتباطه حبياة اإلنسان ومصريه، إذ به يَ 

 ني، ـــوليـــــره عند األصـــصـــــر وحـــــد األصوليني، وبتقيد األمــــــوضوع هو األمر عنــــذا املـــــكليف، وهالت
 ص ليدُ يتخص يف مواجهة عباده وخملوقاته، رعي الصادر عن الشارع عز وجلل على األمر الش ،

اليت ترد عليها األوامر الشرعية، وتبيان تلف الصيغ الكشف عن خمُ هذا البحث  م من خالليتِ ف
األحكام الشرعية  الكثري من  اليت تقوم عليهاو خباياها وأسرارها من حيث املعاين والدالالت، 

 ،)األمر عند األصوليني بني الصيغة واملعىن(:عنواناملوسومة بقهية، لذا جاءت هذه الدراسة والف
وقف األصوليني من قضايا األمر الشرعي، من حيث دالالته وأحكامه، ملا كمحاولة الستقراء مَ 
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قاصد الشرع، ودالالت خطابه، ومن مث تأويلها إىل هم مَ هلذه القضايا من أمهية بارزة وأثر بالغ يف فَ 
  .أحكام شرعية، حتكم حياة العباد

  :رها فيما يأيتمجلة من األسباب اليت ميكن حص املوضوع، اختيارولعل ما محلنا على     
ظاهرة لغوية بارزة وركيزة أساسية ال غىن عنها يف  يف الدرس اللغوي، باعتباره األمر أمهية_  

   .اخلطاب والكالم
 ،الشارع علقه خبطابتَ  اعتبارعلى  اليت َيكتسيها األمر يف وجهه الشرعي، عظيمةالأمهية _ 

 الثواب  حيث البشر وترتبط مبصريهم من كاليف الشرعية اليت حتكم حياةوارتباطه باألحكام والت
  .عل والعقاب على الرتكعلى الفِ 

وإن   ،البد من معرفتها عند عامة الناسقضايا  ،إدراك دالالت األمر وتبني املقصود منهكون _ 
على   ،األصوليني اختصاصنها من قصي األحكام الشرعية مِ كان استنباط هذه الدالالت وتَ 

 املهقاصده على اختالف صيغه وحمَ الته ومَ بدالإملاما اب الشارع واألكثر خبطاألعلم م اعتبار أ.    

     وقد وردت بصيغ وأساليب خمتلفة، ة رسوله احلكيمفأوامر الشارع متعددة يف كتابه الكرمي وسن ،
طلقة وظاهرة يف األمر، يف حني ترد يف وظاهرها حيتمل وجوه عديدة، مث إا يف مواضع ترد مُ 

كما أن د االحتماالت واألوجه من حيث دالالا،  عدّ لفها اإلام، فتتَ أخرى غامضة ويَ مواضع 
زلت عليها، اليت نَ  به، وإدراكا ألسرار اللغةوردت أحكام اخلطاب الذي ب فهمها يقتضي علماً 

تكفي فهل  شأنه أن يثري مجلة من التساؤالت واإلشكاالت،مما من  سىن لعامة البشر،توهذا ال يَ 
عرفة خمتلف ، وهل يتسىن لألصويل والفقيه مَ ؟نهاقاصد الشرع مِ رفة باللغة العربية إلدراك مَ املع

  .عبري؟الت  ها يفالدالالت اليت خيرج إليها األمر، دون احلاجة إىل اإلملام بقواعد اللغة وأسرار 
ذكره أهل اللغة استعانوا مبا أم شرعي حبت، أم  مث هل عاجل األصوليون هذه القضية من باب

ا ما جاء و ، وهل جتاوز ذلك؟رع يف عمدوا إىل اجلمع بني الوضع والش فواللسان يف موضوع األمر، 
 ؟يف هذه القضيةذكروه مبا  اكتفواغة واللسان من حناة وبالغني، أم به أهل الل.  

فظ الل  بظاهر أخذوا، فهل ؟رعيش ال قضية األمر يف وجههاوكيف عاجل األصوليون القضية     
، واستنباط األحكام الشرعية املعىن يف حتديدهم لدالالت األمرعلى  اعتمدوام ، أم أ ؟والصيغة

، وهل األمر عندهم له دالالت خاصة غري ؟وها لألمرتلف الدالالت اليت أقرُ ، وما هي خمُ ؟منها
وما مدى أمهية األمر ودالالته يف فهم  لديين؟ص اأنه مرتبط بالن  اعتبارتلك املعروفة يف اللغة، على 
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على اعتبار أما مناط ، خصوصا فيما يتعلق باحلث ؟عندهم واكتشاف األحكام الشرعية
  .اخلطاب الشرعي التكليفي

ث فصول، تتوسط مم البحث يف هيكل نظري قوامه ثال، صُ لإلجابة على اإلشكالية السابقة    
  .الشريعة اإلسالميةو زة للموضوع، بينت العالقة بني اللغة العربية بتوطئة موج ـاملقدمة واخلامتة، وسبق

    نها مفهوم باحث، بني األول مِ ن ثالثة مَ اختص الفصل األول ببيان ماهية األمر وحقيقته فتضم
النحاة والبالغيني وكذا مفهومه يف اصطالح األصوليني، يف حني  اصطالحاألمر يف اللغة مث يف 
حيث وضح األول منها ثالثة مطالب، اين بيان حلقيقة األمر، فكان على جاء يف املبحث الث

ين، وجاء يف حقيقة األمر من حيث القول املخصوص، والفعل والشأن والطريق وغريه من املعا
 ه الكالم القائم يف النفس، ليختص، أم أنالكالم الساينمن حيث  كونه  الثاين بيان حلقيقته

فانفرد ا املبحث الثالث أم  إرادة اآلمر فيه، اشرتاطألمر من حيث الثالث منها ببيان حقيقة ا
واألساليب ختص املطلب األول منه ببيان خمتلف الصيغ ابإحصاء وحتديد صيغ األمر ودالالته، ف

غني بداية، مث يف عرف األصوليني، ليتم يف املطلب حاة والباليف عرف النُ  اليت يرد عليها األمر
الثاين إفراد احلديث ملختلف املعاين والدالالت اليت خترج هلا صيغ األمر، فريد بيان خمتلف هذه 

  . املعاين يف الدرس اللغوي مث عرض املعاين اليت أقرها األصوليون لألمر

قد ، فعُ )بني الصيغة والداللة د األصولينياألمر املطلق عن( :أما الفصل الثاين فوسم بعنوان    
 ن ثالثة مباحث، تناول لألمر املطلق املتجرد عن القرائن، وبيان خمتلف دالالته ومعانيه، وتضم

دب أو اإلباحة أو غريها من املعاين الوجوب أو الن  اقتضاؤهاألول داللة األمر املطلق من حيث 
األصوليون يف املسألة، وإبراز  اعتمدهاليت واألقوال ا خمتلف املذاهب والدالالت، فجاء فيه بيان

أدلتهم يف ذلك، ووجه الداللة فيها، يف حني اختص املبحث الثاين ببيان دالالت األمر املطلق من 
ة أم التكرار، لينفرد املبحث الثالث املر  اقتضائهحيث مقدرا االمتثال للمأمور به، أي من حيث 

قتضى األمر بيان مُ وذلك ق من حيث اال الزمين لفعل املأمور به، بإبراز دالالت األمر املطل
   .االحتجاجشفوعا بأدلة اخلالف وبراهني مَ  املطلق عند األصوليني من حيث الفور والرتاخي،

بني  عند األصوليني دقيّ ُــ األمر امل (:نون بوخصص الفصل الثالث لألمر املقيد بقرائن، فعُ    
غة م بدوره إىل ثالثة مباحث، اختص األول منها ببيان مفهوم القرينة يف الل س ، وقُ )الصيغة والداللة
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ويف اصطالح األصوليني، وتعداد أقسامها وأنواعها، وبيان عالقتها باألمر وجمال تأثريها يف 
دالالته، وتكفل املبحث الثاين ببيان دالالت األمر املقرتن بقرائن عند األصوليني، فعاجل مجلة من 

ايا واملسائل البارزة يف الدرس األصويل، منها دالالت األمر الوارد بعد احلظر، واألمر الوارد القض
، واألمر بأشياء على ب االستئذان والسؤال، وكذا دالالت األمر املعلق على شرط أو صفةعقِ 

 دعُ خمتلف هذه القضايا جاء مَ  خري، وعرضُ جهة الت وما باألدلة املرج سة واحلجج حة والرباهني املؤس
 تفرقة حول األمر عند األصوليني، واليت كانت حمط ا املبحث الثالث فجمع مسائل مُ القائمة، أم
صنفام، وتعددت أقواهلم وآراؤهم فيها، فجاء هلا مباحث خاصة يف كتبهم ومُ  وافأفرد اهتمامام

عاجل قضية ال، و أم  من حيث كونه أمرا بذلك الشيءبيان دالالت األمر باألمر بالشيء فيه 
مر يف خطاب األمر، وكذا مسألة داللة األمر بالشيء املعني على أضداد اخلالف حول دخول اآل

فورد من خالل املأمور به، ودالالت األمرين املتعاقبني، سواء بعطف بينهما أو من غري عطف، 
دار االمتثال، عرض خمتلف هذه القضايا واملسائل، بيان دالالت األمر فيها من حيث املعىن ومق

وعرض مل األقوال واملذاهب اليت سلكها األصوليون يف هذه املسائل، وختم البحث مبحصول 
  .القول، وصفوة احلديث وعرض نتائج البحث يف خامتة جامعة

حليل، حيث الدراسة على املنهج الوصفي الذي مل خيلو يف كثري من األحيان من الت اعتمدت     
 األقوال اليت ذكرها األصوليون يف مباحث األمر، وحتليلها لبيان و صوص لف النُ طرق إىل خمتمت الت

  .مع إيراد بعض األمثلة التطبيقية هلا اعتمدوهااملقصود منها، وإحصاء األدلة اليت 
كثري من احملطات اليت قامة على املوازنة بني استحضار املقارنة يف  وتقتضي طبيعة املوضوع    

، وال يعين ذلك حصر البحث  خمتلف القضايا واملسائل اليت عاجلها البحثاألقوال واملذاهب، يف
  .واالستقراءعلى التاريخ يف تتبع اآلراء  االعتماديف الوصف واملقارنة، بل كان يف حاجة إىل 

رة جهود العلماء الذين أسهموا يف بناء املعرفة د املنطلق، بل هو مثَ فرُ وال يدعي البحث امتالك تَ     
 ، تب األصولينيراجعها، ويف مقدمة ذلك كُ اإلسالمية مبا خلفوه من تراث، مثل مصادر الدراسة ومَ 

يتقدمهم احملققون منهم كاآلمدي يف اإلحكام، وابن السبكي يف رفع احلاجب عن خمتصر ابن 
يل يف والرازي يف احملصول، والغزا احلاجب، وأبو اخلطاب الكلوذاين يف التمهيد يف أصول الفقه،

صنفات كثرية واجلويين يف الربهان، وغريها من مُ وابن النجار يف شرح الكوكب املنري،  املستصفى،
الفوائد، عظيمة املقاصد، ومل خيلوا البحث من مؤلفات احملدثني اليت ساعدت على بسط األفكار، 



 مـــقـــدمــــــــة                            
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الكرمي  وجتلي املقاصد، كان يف مقدمتها كتاب إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر لعبد
  .النملة

ليس باألمر السهل  ،والبحث يف خمتلف قضاياها ومسائلها ،الولوج إىل املدرسة األصوليةو     
 اعتبار، على جية ملا للقضية من أمهية وحساسيةنهّدة فكرية وأدوات مَ واهلني، بل حيتاج إىل عُ 

ملا يرتتب  ،حتكم مصري البشراليت ناط ا إبراز األحكام الشرعية علقها بكالم الشارع وخطابه، ويُ تَ 
احملقق يف الدرس األصويل يصطدم جبملة من الصعوبات من ثواب وعقاب، كما أن الباحث و  عنها

، ولعل منها وفهم املقاصدليتسىن تذليلها  دقة متحيص ومتيز،و والعراقيل اليت تتطلب كثرة تركيز، 
واملذاهب يف مسائل  االجتاهات، وتعدد واألقوال اآلراءأبرز الصعوبات اليت واجهها البحث، كثرة 

 من  األمر عند األصوليني، وتعارض األدلة والرباهني بني خمتلف الفرق واملذاهب األصولية، بل أن
 وهذا  ،من احملالضربا  ،ال ضبط املسائل وحصرها مجيعً د بآراء خاصة به، مما جيعاألصوليني من تفر

اللغة  كما أن   ،صعبة اإلدراك ،تعصية الفهمسسألة مُ وجيعل امل ،من شأنه أن يشتت ذهن الباحث
 ا بعض األصوليني وطريقتهم يف الطرح والت ومنهجهم يف التأليف ،عبرياليت يتميز،  ة على عصي

  . فما بالك بالباحث الذي يطرق باب هذا العلم ألول مرة ،الباحث املتخصص يف علم األصول

ملا  ،م بشكره اجلزيل وامتنانه العظيم إىل األستاذ املشرفتقد أن يَ يسع الطالب إال  ويف اخلتام ال    
هد وعناية يف خمتلف مراحل وملا بذله من جُ ، له من فضل يف إجناز البحث يف هذه الصورة

   .البحث
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 ،نها أسرار الفصاحة والبيانوضمّ  ،الكرمي القرآنجعلها لغة ، بأن لقد شرف اهللا اللغة العربية    
 اهتمامثار مَ  هاجعل، مما وإدراك مقاصد شرعه العظيم ،فجعلها املفتاح ملعرفة قواعد كتابه الكرمي

مل يعد  ،باللغة العربية فاالهتمام ،(1) يف خمتلف ااالت وامليادين ،الفقهاء اجتهادوجمال  ،العلماء
من علماء  والدين رع الشّ  أهلبل امتد ليشمل  ،اللسان، وأهل اللغة حمصورا عند النحاة والبالغني

أساسا تعتمد  ،الدراسة الشرعية أن ذلك  ،اللغة العربية اهتماما بالغا أولوا، حيث الفقه وأصوله
على  ،غة العربيةمن خالل العالقة الوثيقة بني الشرع والل تتجلى  ،، ملا هلا من أمهية بارزةعلى اللغة
موافقة ملعاين كالم العرب، ه عانيخمتلف مَ  كما أن   ،الدين احلنيف جاء بلسان عريب مبنياعتبار أن 

 الواعية األصيلة راسةلذا فإن الد  ا ، تقتضي ضرورة اإلشريعيص التَ للن ملام بقواعد اللغة اليت نزل
   .(2)ومقاصدها يف البيان ،وإدراك أسرارها يف التعبري ،ذلك النص

، صار االهتمام باللغة ني اللغة العربية والنص التشريعيهذا الرابط القوي ب األصوليوندرك أ وملا    
 ،عرفة قضاياها وحماورهاوانكبوا على مَ  ،سة العربيةا إىل دراالعربية وفنوا من أولويام، فعمدو 

وعلو قدرها على  ،مبكانتها حيذوهم يف ذلك إحساسهم الصادق ،ا اوتعلقو  ،لومهاوخمتلف عُ 
كتاب ، يف الالشرع ، سبب يف فهم ما جاء بهعلمهاوإدراكهم التام أن تَ  ،سائر اللغات األخرى

تتحدد به  ،فهما دقيقا التشريعياليت تعني على فهم النص  الوسائل أهماعتربوها من لذا ، (3)سنةالو 
 ا ترتبط باحلكم ومعرفة تطبيقه ،دا واضحاالفكرة حتدف، ذلك أ ال وصول  ،ص الشرعيالواقع أن الن

طرق الداللة فيها على ، و البيان يف اللغة العربية بأساليبإال إذا سبقته معرفة  ،إىل فهم املراد منه
  .(4)وما تدل عليه ألفاظها مفردة أو مركبة ،املعاين
  م ــــالعلإىل أن  بواــــــذهد ـــــفق ،وإميام ذه الضرورة ،هلذه احلقيقة األصولأهل إلدراك ونظرا     

  

                                                           

م، 2001/ه1422، )د،ط(عبد احلميد العلمي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، : منهج الدرس الداليل عند اإلمام الشاطيب: ينظر  (1)
  . 94اململكة املغربية، ص

، اململكة م، الرياض1996/ه1416، 1حممد بن حسني بن حسن اجليزاين، دار ابن اجلوزي، ط: معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلماعة (2)
م، اإلسكندرية، 1996، 1أمحد عبد الغفار، دار املعرفة اجلامعية، ط: ، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه)378ص(العربية السعودية، 

  .95، 94منهج الدرس الداليل عند الشاطيب، ص) ،39ص(مصر،
، منهج الدرس 39ص .م، بريوت، لبنان1996، 1عرفة اجلامعية، طأمحد عبد الغفار، دار امل: علماء أصول الفقهالتصور اللغوي عند : ينظر (3)

  . 95، 94الداليل عند الشاطيب، ص
، اللغة العربية يف نظر األصوليني،           197ص  م، دمشق، سورية،1986/ه1406، 1وهبة الزحيلي، دار الفكر، ط: أصول الفقه اإلسالمي (4)
01/61.  
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 أن ولـــــــالق ىلذهبوا إا ــــــكم ،تعلق من العلم بالقران والسنةواجب على كل مُ  ،العرب بلغة
الزلل الوقوع يف و اية ، سبب يف جمانبة سبل اهلدعلمهاوضعف اهلمم عن تَ  ،ري يف طلبهاــــــالتقص

  (1).والضالل
 ،لفاظ من حيث تقسيمهااألقضايا   يف مباحثهم اللغوية، به األصوليون اهتم ن أبرز ماوكان م   

أللفاظ، امن  ستفادتُ إمنا  ،الشرعية األحكامن ، وذلك ألومن حيث داللتها على املعاين ،وأنواعها
أو بطريق اإلشارة واإلمياء، وقد أحاط األصوليون مبا قرره علماء  ،سواء عن طريق الداللة املباشرة

ال جيدها الباحث عند غريهم من علماء  ،عليهم تفصيالت اوزادو  ،والتصريف ،والنحو ،اللغة
  (2).الذين ألفوا يف املؤلفات الكثرية ،اللغة

إذ هي يف حقيقتها مستقاة  ،من أوثق املباحث األصولية باللغويات تعترب ،يةاللفظالدالالت ف    
واعتبارها من  ،من حيث التسليم بنتائجها ،فيها األصويلالدور  جييءمنا وإ ،من الينابيع اللغوية

هلذا وضع علماء األصول قواعد و  ،(3)وموجهاته يف الدالئل الشرعية االجتهادي ، مرشدات النظر 
حسبما قرره أئمة  ،واستعماالا يف املعاينوضوابط هي يف احلقيقة مستمدة من طبيعة اللغة العربية 

هي وإمنا  ،فهي ليست قواعد شرعية أو دينية خاصة ئهاواستقرا العربية األساليبووفقا لتتبع  ،اللغة
 ألن كال ،، لذا فإا تستعمل يف فهم أي نص شرعي أو قانويننصا وروحا ،عربية شكال وموضوعا

   (5).عينة جيب أن يفهم حبسب قواعد تلك اللغةغ بلغة ما من الوحي والقانون الوضعي املص
فاألمر  ا األصوليون، مباحث األمر والنهي ودالالما،دالالت اللفظية اليت عين ومن أبرز ال   

 :، وذلك بقولهل خطاب من الشارع للبشر كان أمراعليه مدار كثري من األحكام الشرعية، لذا فأو 

ôä3ó™$# |MΡr& y7(: تعاىل خماطبا أدم عليه السالم ã_÷ρy— uρ sπ̈Ψ pgø:  ، كما أن أول خطاب)35: البقرة(،)#$

�ù&t(: ، وذلك بقوله تعاىلكان أمراللنيب  جاء  ø% $# ÉΟó™$$Î/ y7 În/ u‘ “Ï% ©!$# t,n= y{  () (6)).01:العلق  

                                                           

 .96الشاطيب، صمنهج الدرس الداليل عند  (1)
م، الرياض، اململكة العربية 2005/ه 1426، 1عياض بن نامي السلمي، دار التدمرية، ط: أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله (2)

  ،السعودية
  214ص 
  59ص ،اللغة العربية يف نظر األصوليني  (3)
  .01/198 ،للزحيلي أصول الفقه اإلسالمي (5)
م، 2007/ه1428، 1سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، دار كنوز إشبيليا، ط: للحسن بن شهاب العكربي شرح رسالة يف أصول الفقه (6)

  .134الرياض، اململكة العربية السعودية، ص
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الفقه ، ألما أساس التكليف يف توجيه  أصولفباب األمر والنهي من األبواب املهمة يف     
لتمحيص األحكام  ،اخلطاب إىل املكلفني، ولذالك اهتم ما علماء األصول بالتوضيح والبيان

أحق ما يبدأ به يف البيان  (:قال السرخسي، (1)وجعلها كثري من املؤلفني يف مقدمة كتبهم ،الشرعية
  ( (2)ما ومبعرفتهما تتم معرفة األحكام، ويتميز احلالل واحلرام  االبتالءاألمر والنهي ، ألن معظم 

عليهما بنوع  دل أو يُ  ،فال تكليف إال بأمر أو ي صرحيني ،األمر والنهي مها أساس التكليف  
وجرى   ،والنهي وداللة كل منهما ولذا اهتم األصوليون كثري  بالكالم عن األمر ،من أنواع الداللة

، وخيتص هذا (3)كثري منهم على تقدمي الكالم عن األوامر والنواهي يف مؤلفام ملا هلما من األمهية
ه، يما يتعلق مبوضوع األمر ودالالتالبحث بعرض خمتلف القضايا واملباحث اليت تناوهلا األصوليون ف

وبيان وحتكم دالالته،  سواء كان مطلقا متجردا عن القرائن، أم كان مقرتنا بقرائن حتدد مقاصده
  .ههبوا إليذطريقتهم ومنهجهم يف التحليل واالستدالل على صحة ما 

  
  

  

  

 

                                                           

لي الفتوحي حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن ع: شرح الكوكب املنري املسمى مبختصر التحرير أو املخترب املبتكر شرح املختصر يف أصول الفقه (1)
م، الرياض، اململكة العربية 1993/ه1413، )ب،ط(حممد الزحيلي ونزيه محاد، مكتبة العبيكان ، : احلنبلي املعروف بابن النّجار، حتقيق

جامعة أم يوسف سليمان عليان، جملة : _ابن القيم اجلوزية يف كتابه بدائع الفوائد أمنوذجا_ ، البعد التداويل عند األصوليني03/05السعودية، 
  . 512، ص53ه، العدد 1432القرى لعوم الشريعة والدراسات الشرعية، جامعة أم القرى، 

م، بريوت، 1993/ه1414، 1أبو الوفا األفغاين، دار الكتب العلمية،ط: أبو بكر أمحد بن أيب سهل السرخسي، حتقيق: أصول السرخسي (2)
  .01/11. لبنان
  .215ص ،فقيه جهلهأصول الفقه الذي ال يسع ال: ينظر (3)
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  :مفهوم األمر: أوالً 
فهوم األمر وتعريفه، وهذا املبحث ستوجب عرض مَ إن احلديث عن األمر عند األصوليني، يَ    

 عند كلٍ  االصطالحيف  هفهوملغة، مث بيان مَ انفرد ذا الغرض، فخصص لبيان تعريف األمر يف ال
قاط عريفات اليت ذكروها ، وكذا إبراز نِ تلف التّ ض خمُ اصوليني، واستعر حاة والبالغني وكذا األُ من النُ 

  .لظاهرة املدروسةهم لعريفِ يف تَ  ،ينهمالف بَ قاط اخلِ القي ونِ التّ 
  : غةاألمر في اللّ  )1

هي، النّ  األمر َمعروٌف، نَقيض«): أَمر(يف لسان العرب، يف مادة  )ه711ت،(نظورابن مَ  ذكر   
أَمرُه به وأَمرُه، األخري عن ُكراع، وأَمَره إيّاُه، على َحذِف اَحلرف، يأُمره أْمرًا وإمارًا، فأتَـمر، أي قِبل 

فالباء  ، الَعرب تـَُقول أمرُتك أن َتفعل، ولِتفعل، وبِأن َتفعل، َفمن قال أَمرُتك بأن َتفعل،(...)أْمره،
الفعل، ومن قال أَمرتك أن تفعل، فعلى حذف الباء، ومن قال لإللصاق، واملعىن، وقع األمر ذا 

  (1).»أمرتك لِتفعل، فقد أخَربنا بالِعلة اليت هلا وَقع األمر

نَقيُض النهي، : األمرُ « : قول يف ُمعَجم العنيفيَ  ،)ه170ت،(راهيديأّما اخلليل بن أمحد الفَ     
�ö (:أُؤُمر يا هذا، ِفيَمن َقرأ: األمر قُلتَ واألمر واحٌد من أُُمور الناس، وإذا أَمرَت ِمن  ãΒ ù&uρ y7 n= ÷δ r& 

Íο4θn= ¢Á9 $$Î/ ÷�É9 sÜ ô¹$#uρ $pκ ö� n= tæ()نه شيئا، وال أؤُُكل، إّمنا يُقال، ُمر، وُخذ، أُؤُخذ مِ  ال يُقال،، )132:طه
وأُمر، : ، فإذا تَقدم قَبل الكالم واٌو، أو فاٌء، قُلتَ ّمتنياْسِتثقاال للضوُكل، يف االبتداء باألمر، 

مزة ت اهلَ فتـرِكَ ، وكان َحُق األمِر، ِمن أَمر، يأُمر،أن يُقال أُؤُمر، أُؤُخذ، أُؤُكل، مزتني، (...)فأُمر،
، مة من ِجنس الواوّمة، فاجتمع يف احلرف َضّمتان، بيَنهما واو، والضّ الثانية، وُحولت واًوا للض

: ه بِقي بعد طرحها َحرفان، فقالواتثقلت الَعرُب مجًعا بني َضّمتني وواو، فطرحوا مهزة الواو، ألنّ فاس
يف  :أّم قالوا إالّ  وال أُؤُخذ، ،أُؤُمروال  أُؤُكل،: ومل يَقولواوُكل،ُمر فالنًا بكذا وكذا، وُخذ من فالٍن، 

اْلَق : أَمر يأُمر، إذا تقدم قبل ألِف أَْمرِه واٌو،أو فاٌء، أو كالٌم يـَّتصل به األمر، من أَمر يأُمر، فقالوا
   (2) .»ُفالنا وأُمره، فرّدوه إىل أصله

                                                           

دار إحياء  أمني حممد عبد الوهاب وحممد الصادق لعبيدي،: أبو الفضل مجال الدين ُحممد بن مكرم ابن منظور، تصحيح: لسان العرب  (1)
  . 01/203،)أمر(مادة م، بريوت، لبنان، 1999/ ه1419، 3ط الرتاث العريب،

/ هـ1424، 1عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط: اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق: كتاب العني مرتبا على حروف املعجم (2)
  .01/85، )أمر(م، بريوت، لبنان، مادة 2003
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علم بُطرس الُبستاين، يف     
ُ
): أمر(فقال يف مادة  عريفا ُمطوال لألمر،، تَ )ُحميط املـُحيط(وذكر امل

اُه، أو طلب منه إنشاء شيء أو ِفعله، فهو آِمٌر،  دُ ضِ  ا، وإَمارا، وآِمرًة، وأَمر به،يأُمره، أمرً أَمره، «
وذاك َمأُمور، وصيغة األمر، ِمن أَمر، ُمر، باحلذف، وأُؤُمر بعدمه، وأَِمر، يأِمر، أْمرا، وأَُمر، يأُمر، 

ج، أواِمر ، واألمر ضد النهي، واحلاِدثة،.).(.امتثلُه، ، وأَمتر األمَر،(...)إمرًة، وإمارة، صار أمريا،
عىن الَقول، فُيجمع على وأُُمور، وقيل، األمر ُيسَتعمل يف األفعال، فُيجمع على أُمور، ومب

إنشاء الِفعل عن الفاعل املخاطب،  صريفيني، صيغٌة يُطلب ا، واألمر يف عرف التّ )ُكليات(أواِمر،
وهو من األعلى إىل األدىن أمٌر بعينه، ومن األدىن إىل األعلى ُدعاء، ومن املتساوين التماس، ويأيت 

tΒ$! ( :األمر مبعىن الشأن، حنو uρ â÷ö∆r& šχ öθtã ö� Ïù(... أي وما شأنه، وهو عاٌم يف أقواله وأفعاله، ومبعىن ،
  .(2)» األمر قريب، أي الساعة: كذا، وِمبعىن الساعة، حنو  ِألمٍر ما،كان: الشيء، حنو

ا يأيت ـــعل، فيكون نَقيضا للنهي، كمـــب الفـد داال على طلريِ ـــ، فدة معانٍ ــــد لعغة يرِ ر يف الل ـــفاألم    
# :(للداللة على الشأن،كقوله تعاىل þθãèt7 ¨?$$sù.. z÷ö∆r& tβöθtã ö� Ïù ( !$tΒ uρ â÷ ö∆r& šχ öθtã ö� Ïù 7‰ŠÏ©t� Î/ ∩∠∪)(97:هود( ،

وص، فُيجمع على ـــول املخصـــــداللة على القــــــــعمل للـــــويأيت للداللة على الشيء أيًضا، وكما ُيست
  .عل، فُيجمع على أمورـــــلى الفـــداللة عـــضا للــأي خدمُيست .رـــــأوامِ 

  :األمر في اصطالح النحاة والبالغين) 2
                         :حاةند الن عِ األمر  )2-1
    مل ُيشغل الن كان لألمر، بقدر ما   حو تعريفات كثريةتب النّ عريفات، فلم يَرد يف كُ حاة كثريا بالت 

ة تعريفات ُمقتضب له بعض النحاة أورد أنّ  وجوه إعرابه، إالّ يغه و االهتمام ُمنصبا على بيان صِ 
ِمثال األمر، صيغة « : لاق حيثتعريف ابن احلاجب لألمر،عن  الّرضيمنها ما ذكره ُموجزة ، و 

    1.»يُطلب ا الفعل من الفاعل املـــُخاطب، ِحبذف حرف املضارعة، وُحكم أخره ُحكم  ازوم

الفعل، لكان  لو قال صيغة َيِصح أن يُطلب ا« : ويُعلق الّرضي على هذا التعريف فيقول   
 م ُيسمون به كل ما َيصح أن يُطلب به أصرح يف عمومه ِلُكل ما ُيسميه النّحاة أمرا، وذلك أ

ل ـــلى سبيـــعل عـــرف املــــُضارعة، سواء طُلب به الفـــذف حـــاعل املـــُخاطب، ِحب ـــــعل من الفـــالف
                                                           

حيط   (2)
ُ
  .16، ص )أمر(م، بريوت، لبنان، مادة 1987، )ط د،(املعلم بطرس البستاين، مطابع تيبو ـ برس، : ُحميط امل

م، بنغازي، 1996، 2يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قازيونس، ط: رضي الدين اإلسرتاباذي، تعليق: شرح الرضي على الكافية 1
04/123،124.  
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وع، من اهللا و طُلب الفعل على وجه اُخلض، أ(...) االستعالء، وهو املسمى أمرا عند األصوليني
كلوا :(، أومل يُطلب به الفعل، بل كان إّما على وجه اإلباحة ،حنو(...)وهو الدعاء تعاىل،
=θè#) :(، أو للتهديد حنو)واشربوا uΗ ùå $# $tΒ ôΜçG ø⁄Ï© ((1).»أو غري ذلك من َحمامل هذه الصيغة   

يغة يُطلب لألمر، ِجبعِله صِ  هتعريف احلاجب، ويُقول أنّ فالرضي يف هذا القول َيسَتدرك على ابن    
ا حتقيق هذا ـــ، وإذا أردنحاة أمراً ـــر شامل لكل ما ُيسميه الن ـــاعل املـــُخاطب، غيــــعل من الفـــا الف

الفعل، ذلك أن  األمر هو صيغة َيِصح أن يُطلب ا ن إ :قلنا  -حسب الرضي -الشمول 
النحاة، يُطلقون اسم األمر على كل ما يُطلب به الفعل من الفاعل، أو ما مل ُيطلب به الفعل، بل  

َحمصور  - حسب رأي الرضي-وغريه، فتعريف ابن احلاجب أ ،كان من باب اإلباحة، أو التهديد
مامل يُطلب (اين، ، وغري شامل للقسم الث)ما يُطلب به الفعل من الفاعل(يف القسم األول فقط، 

  ).به الفعل من الفاعل

 حاة مجيع ذلك أمرًا، ألنّ ى الن ا مسَ وإمنّ « :حاة لكل ذلك أمرا، فيقولة َتسميه الن ل ضي عِ ويُبني الرّ    
أغلب وأكثر،  -ر حقيقةـــو األمــوه -الءــعل على وجه االستعـــاستعمال هذه الصيغة يف طلب الف

استعمال هذه الصيغة فيما هو فاعل  والضائق، اسم فاعل، ألنّ  ،املاِئت: وذلك كما مسوا حنو
    (2).»حقيقة، كالضارب والقاتل،أكثر

حاة ُيسمون كّل طَلٍب للفعل من الفاعل أمرًا، سواء كان الن  أنّ ب ،هقول ح من خاللصر يُ فهو    
م ُيسمون ما مل ّ إذلل، بل الطلب على وجه االستعالء واإللزام، أو كان على وجه اخلضوع والتّ 

كلوا و ...:(تعاىل أمرًا، حنو قوله -  التهديد أورد اإلذن واإلباحة بل جمُ  -  يُطلب به الفعل
=θè#) ...( :تعاىل هـــ، وكذا قولاً ، فهذا من باب اإلذن فقط، وليس طلب)187:البقرة()...واشربوا uΗ ùå $# 

$tΒ ôΜçG ø⁄Ï©...()وعّله َتسميِتهم لكل  .ذي َيستوجب الرتكـــهديد، الــو من باب التـــفه ،)40:فصلت
 ول، ذلك أن هو من باب الّتجوز يف القَ هذا أمرًا، إّمنا هو من باب احلمل على األكثر والغالب، فَ 

لب الِفعل على وجه االستعالء، وألن الغالب واألكثر يف ون لطَ كُ ا تاألمر حقيَقة، إمنّ  َتسمية
، َمحل الُنحاة )طلب الفعل على وجه االستعالء( ،ون يف هذه املعىنكاالستعمال لصيغة األمر، يَ 

                                                           

  .04/123املرجع السابق،   (1)
  .04/124نفسه،   (2)
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 ّمن باب احلمل ا أمر، وأطلقوا عليها اسم األمر باقي املعاين اليت ترد عليها هذه الصيغة، على أ
   .على الغالب واألكثر

ق، غري ائِ ت، والضويُوضح الرضي هذه الفكرة بالتمثيل هلا مبا مياثلها يف اللغة، فلفظة املائِ    
كون صف بالفعل، فتَ ُتستعمل للداللة على املـــُتَ ) فاعل(الصيغة   أنّ ُمستعملة يف كالم العرب، إّال 

ا، وألا ُتستعمل بكثرة الفاعل كالضارب، والَقاتل وحنومه ستعمل السماسم فاعل، فهي حقيقة تُ 
ا اسم فاعل، من باب على أّ  املاِئتق و الضائِ  نف الُنحاة لفظَ للداللة على اسم الفاعل، فقد صَ 

، )ريب ال ُحتملين ما ال طاقة يل به: (ب، ومن ذلك أيضا أن قول الرجلاحلمل على األكثر والغالِ 
 ًيا يف اصطالح الن َمحله على النهي عِ  حاة، وإن كان دعاًء َحقيقة، وَمردُ يُعُد حاة، هو أنّ ند الن 

   (1).للنهييكون ) ال َتفعل(الغالب واألكثر يف استعمال صيغة 

    عريفاتومن الت  اليت ذكرها الن عريف الذي ذكره ابن القاسم املالكيحاة لألمر أيضا، الت 
لب، َحُد األمر ما دّل على الطّ « : حيث يقول ،ديب يف شرحه لكتاب احلدود لألُ  )ه920ت،(

ال فظ الدّ صر على َجعل األمر هو اللّ عريف يَقتّ ، فهذا التّ (2)»ة والثقيلةففيي اخلل نوين التوكيد، أوقَبِ 
علو، أو إلزام، إّمنا ُيشرتط فيه أن يكون قابًال لنوين التوكيد الء أو لب، من غري شرط استععلى الطّ 

مبعىن ) صه: (قيلة واخلفيفة، فإن مل يكن قابال لنون التوكيد، كان اسم ِفعل، وليس ِفعال، حنوالثّ 
ينها لب، وقبل نون التوكيد، فهو حِ إن مل َيكن داال على الطّ ، مبعىن أقِبل، أّما )حيهل(اسكت، و

  (3).عل ُمضارع وليس أمراً فِ 

ا ُيطلب به شيء بعد زمن األمر م« :، فيقولشاا لتعريف ابن القاسممُ  تعريفا ويذكر الّسراج   
 رَأن ـــــاقـــكلب،  ــته على الطـــالَمته أن يَقبل نون التوكيد، مع داللـــعو  م،َـــ رأ، وافهـــــاق: حنو لم،ــــالّتك

عريف السابق، وافق ما جاء به أبو القاسم يف التّ يُ  - عريفمن خالل هذا التّ  -جرا فالسّ  ،(4)»وافَهمنّ 
ز ا يُنجَ كلم، فيكون املــَطلوب ممِ عد زمن التّ يء بَ ، وهو أن َيكون طلبا للش اجديد اقيدويَزيد عليه 
  .كلمبعد زمن التّ 

                                                           

  .04/124 ،املرجع السابق: ينظر (1)
، )،طد(املتوىل بن رمضان الّدمريي، مكتبة السكندرية،: عبد الرمحان بن حممد ابن قاسم املالكي النحوي، حتقيق: شرح كتاب احلدود لألبدي (2)

  . 44ص م،1993/ه1413
  .44ص نفسه،: ينظر (3)
  . 15م، دمشق، سورية، ص1983/ه1403، 1حممد علي الّسراج، دار الفكر، ط: باالُلباب يف قواعد اللغة وآالت اآلد (4)
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 اهتمامات بعض احملدثني من الدارسني العرب، ومثاله ما ذكره  التعريف السابق ليطأَ وامتد     
هو ما دّل على طلب وقوع « : لمل يتجاوز مفهوم سابقيه، فقا حيث ،مد سليمان ياقوتحمُ 

ي شاهني رجِ ، أّما جُ (1)»... اكتب، اجلس، اذهب: الفعل بعد زمن الّتكلم، بغري الم األمر، مثل
األمر ما طُلب به إنشاء فعل املــُستقبل، وهو نوعان، أمر بالصيغة وأمر « : هقولفه بعر ، فةعطيّ 

   (2).»بالالّم

على أن األمر هو طلب الفعل، كما اتفاقهم  ،الدارسني السابق ذكرهم املالحظ على تعريفات   
والشيء الذي جعل رط االستعالء أو العلو، د صيغة األمر بشَ قيّ مجيع هذه التعريفات، ال تُ  أنّ 
 لفظ الدعاء عندهم،كلفظ األمر، وكذا  حاة ال يقيدون صيغة األمر باالستعالء وال العلو، أنّ الن

 نزلة، أمّ َـــ آلمر يف املهو دون ا األمر يكون ملن أنّ  لفظ االلتماس، إال عاء فهو الطلب ِممن هو ا الد
د، أي املساوي درجة وَمنزلة، ولو ظري والن النّ أعلى َمنزلة وَمكانة من اآلمر، وااللتماس يكون من 

ه ال يكون على وجه يدت صيغة األمر باالستعالء، ملا َصح اعتبار الدعاء أمرا، على اعتبار أنّ قُ 
الدعاء مبنزلة األمر والنهي يف اجلزم  واعلم أنّ « :∗ويف هذا السياق يقول املربد، (3)االستعالء

واحلذف عند املخاطبة، وإّمنا قيل ُدعاء وطلب للَمعىن، ألّنك تأُمر من هو ُدونك، وَتطُلب ِممّن 
اعلم أن أصل الُدعاء أن يكون على لفظ األمر، وإّمنا « :∗∗، كما يَقول ابن الّسراج(4)»أنت ُدونه

 (5).»ك، والدعاء ملن َفوقك استعِظم أن يُقال أمر، واألمر ملن ُدون

                                                           

  . 484ص م، الكويت،1996/ه1417، )ط ،د(حممود سليمان ياقوت، مكتبة املنار اإلسالمية،: النحو التعليمي والتطبيق يف القرآن الكرمي (1)
  .29، بريوت، لبنان، ص)ت ،د(، 4جرجي شاهني عطّية، دار رحياين، ط: حو والبيانسلم اللسان يف الصرف والن (2)
عبد : املصطلحات النحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء يف القرآن الكرمي أليب بكر األنباري وعالقُتهما مبدرسيت الكوفة والبصرة: ينظر (3)

التمايل، رسالة ماجستري يف اللغة العربية، قسم النحو والصرف، جامعة أم القرى، امللكة العربية محّاد بن حممد : الوهاب بن حممد الغامدي، إشراف
  . 59ص ،)خمطوط( السعودية،

م ـ كان إمام العربية ببغداد بزمانه، وأحد 826/ه210هو حممد بن يزيد بن عبد األكرب الثمايل األزدي، أبو العباس املعروف باملربد، ولد عام  ∗
، شرح الزخمشري ،الكامل ـ املذكر واملؤنث ـ املقتضب، التعازي واملراثي: م ـ ومن مصنفاته988/ه286خبار واألدب، تويف يف بغداد عام أئمة األ

  .07/144م، بريوت، لبنان،2002، 15خري الدين الزركلي، دار العلم للمالين، ط: األعالم: ينظر .قرب، وغريهاُــ  ـ املنيصريبطبقات النحاة ال
ربد، حتقيق أبو العباس حممد : املـــُقتضب (4)

ُ
  ).02/130(م، القاهرة، 1994/ه1415، )،طد(عبد اخلالق عظيمة، وزارة األوقاف، : بن زيد امل

مازال النحو جمنونا حىت عقله ابن الشراج بأصوله، :  هو حممد بن السري بن سهل، أبو بكر، أحد أئمة األدب والعربية، من أهل بغداد ويقال ∗∗
، اإلعالم: املوجز يف النحوـ وغريها، ينظر، الشعر والشعراء، شرح كتاب سبويه ،األصول يف النحو: م، ومن كتبه929/ه316مات شابا، عام

06/136.  
/ ه1417، 3عبد احلسني الفتلى، مؤسسة الرسالة، ط: أبو بكر حممد بن سهيل بن سراج الّنحوي البغدادي، حتقيق: األصول يف النحو (5)

  .02/170م، 1996
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  :األمر عند البالغيين ) 2- 2 
    يُعر واألمر يف لغة العرب، عبارة يف استعماهلا، أعين « :األمر بالقول )ه626ت،( كاكيف الس  

 ، ويقول اخلطيب القزويين(1)»لَينزل، وانزل، ونزال، وصه، على سبيل االستعالء : استعمال، حنو
لَيحُضر : يغته من املقرتنة بالالّم حنواألظهر أن صِ ومنها األمر، و « : يف الّتلخيص )ه739ت،(

أكرم عمرا، وُرويدك َبكر، َموُضوعة لطلب الفعل استعالًء، لتبادر الَفهم عند : زيد، وغريها، حنو
   (2).»مساعها لذلك املعىن

، وقد (3)»األمر، وهو طلب ُحصول الفعل على ِجهة االستعالء«  :أّما َحمُمود العامل فَيقول   
األمر هو « :قصود باالستعالء، فيقولبَيانه للمَ ، مع ذكره و وافقه البسيوين البيباين يف هذا التعريف

ا يف الواقع اليً اآلمر نَفسه عاليا، سواء كان عَ  د لطَلب ُحصول الِفعل على جهة االستعالء، بأن يـَعُ 
        : بأنه ألمر، حيث عرفهمفهوم اا ذهب إليه سابقوه يف مّ كثريا،، ع  ، ومل َخيتلف العلوي(4)»أو ال

قول يُنبئ عن استدعاء الفعل من ِجهة الغري، على جهة  ، أوصيغة َتستدعي الفعل..«
هو طلب الفعل « :شرطي اإلجياب واإللزام يف األمر فيقول حممد النقراط ويزيد ،(5)»االستعالء

وُخمتلف التعريفات اليت ساقها البالغيون القدامى  ،(6)»على وجه االستعالء مع اإلجياب واإللزام 
  (7).واحملدثون، ال تكاد َخترج عن هذا اإلطار، من حيث هو طلب للفعل على جهة االستعالء

                                                           

م، 2000/ه1420، 1عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ط: أبو يعقوب يوسف بن حممد بن علي السكاكي، حتقيق: ِمفتاح العلوم (1)
  .428بريوت، لبنان، ص

، 1الربقوقي، دار الفكر العريب، طعبد الرمحان : جالل الدين حممد بن عبد الرمحان القزويين اخلطيب، ضبط وشرح: التلخيص يف علوم البالغة (2)
  .168م، ص 1904

ه، 1322، 1حممود العامل املتزىل، مطبعة الّتقدم العلمية، ط: األصول الوافية املوسومة بأنوار الربيع يف الصرف والنحو واملعاين والبيان والبديع(3) 
  .189مصر،ص

  .68ه، مصر، ص1322، 1لبياين، مطبعة الّتقدم العلمية، طالبسيوين ا: ُحسن الصنيع يف علم املعاين والبيان والبديع (4)
م، بريوت، 2002/ه1423، 1عبد احلميد هنداوي، املكتبة العصرية، ط: حيي بن محزة بن علي ابن إبراهيم العلوي اليميين، حتقيق: الطراز (5)

  .03/155لبنان، 
  .150ص ،  بنغازي، ليبيا،2003، 1الوطنية، طعبد اهللا حممد النقراط، دار الكتب : الشامل يف اللغة العربية (6)
، اإليضاح يف علوم البالغة 53/ 02، مصر، )د،ت(، 8عبد املتعال الصعيدي، املطبعة النموذجية، ط: بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح: ينظر (7)

م، 2003/ه1424، 1دار الكتب العلمية، طجالل الدين حممد بن عبد الرمحان بن عمر بن أمحد اخلطيب القزويين، : املعاين والبيان والبديع
، البالغة 149م، اربد، األردن، ص1987/ه1417، 4فضل حسني عباس، دار الفرقان، ط: ، البالغة فُنوا وأفناا116بريوت، لبنان، ص

عبد العزيز : غة االصطالحية، البال123م، العراق، ص1999، 2أمحد َمطلوب وحسن البصري، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، ط: والّتطبيق
  .150م، القاهرة، ص1992/ه1412، 3قلقيلة، دار الفكر العريب، ط
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    إال  مل عل، كما للفِ  اُخمتلفا لألمر، فال َيذكر فيه كونه طلب عريفاً ، يُورد تَ )ه395ت،(بن فارسا أن
األمر عند العرب، ما إذا مل يَفعله املأمور به ُمسي املأمور به «  :َيشرتط فيه االستعالء، فيقول

   (1).»عاصيا
وغريهم من  ،والعلوي ،والقزويين ،، كتعريف السكاكيل التعريفات البالغيةظ يف جُ املالحَ و    

 ّذلك بأن و  م َيشرتطون يف األمر أن يكون على سبيل االستعالء،البالغني القدماء واحملدثني، أ
 ، إال عايل والّتكربيَعد اآلمر نفسه يف َمنزلة أعلى من املأمور، وأن يأيت بصيغة األمر على وجه من التّ 

 ألمر احلقيقي َفقط، أّما األمر البالغي، فال رط َيصلح لهذا الشّ  أنّ بقول يَ  من هناك من احملدثني أن
األمر هو طلب حصول «  :عبد العزيز قلقيلة فهم من قوليكون على جهة االستعالء ، وهذا ما يُ 

دماء ، ال أقول على جهة االستعالء،كما قال السكاكي والقزويين وسائر البالغني قُ الفعل
درسه من وجهة نظر نا نَ ، ذلك أنّ ب حصول الفعللاألمر هو طَ  على قويل أنّ  رُ وُحمدثني، بل اقَتصِ 

األمر احلقيقي فقط هو الذي  أنّ فريى   األمر احلقيقي واألمر البالغي،يز بنيميُ فهو ، (2)»بالغةال
سبيل االستعالء  ىشرتط فيه االستعالء، وليس االستعالء فقط، بل يكون األمر احلقيقي عليُ 

، فاألمر مانهُ رط مِ كان األمر َحقيِقًيا، أّما يف حال َختلف شَ رطان،  واإللزام، فمىت َحتقق هذان الشّ 
كان األمر بالغيا، فإنّه ال يكون على وجه وإذا   .بالغيا ون أمراً يكُ ن احلقيقة إىل ااز، فَ عَخيرج 

وغريه من البالغني يف اشرتاطهم  السكاكي ما ذهب إليه فالخ وهذا، (3)االستعالء واإللزام
السكاكي يف اشرتاطه  أنّ  إالّ  .ني األمر احلقيقي واألمر البالغييز باالستعالء يف األمر، من دون متَ 

األمر ُحمتِمل  اهر، إذ أنّ له على الغالب والظّ ا بكونه شرطا لألمر، بل محَ زم َقطعً لالستعالء، مل جيَ 
أن الراجح فيه  أنّ  سبيل االستعالء، إالّ على ألن َيكون على سبيل االستعالء، كما قد ال يكون 

وأّما أّن هذه الصورة واليت « : وهذا جلي من خالل قول السكاكي ،كون على جهة االستعالءيَ 
ر أّا َموضوعة لذلك، ها، هل هي َموضوعة لُتسَتعمل على سبيل االستعالء أم ال، فاألظهبيلِ من قَ 

قم، و ليقم زيد، إىل جانب األمر، و توَقف ما : وهي حقيقة فيه، لبادر الفهم عند استماع حنو
 (4).»سواه من الُدعاء وااللتماس و الندب واإلباحة والتهديد، على اعتبار القرائن

                                                           

أمحد بسج، دار الكتاب العلمية، :أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، تعليق: الصاحيب يف فقه اللغة العربية وَمسائلها وسنن العرب يف كالمها(1) 
  .138م، بريوت، لبنان، ص1997/ه1418، 1ط
  . 150،151البالغة االصطالحية، ص (2)
  .151نفسه، ص: ينظر (3)
  .02/53، بغية اإليضاح، 116اإليضاح يف علوم البالغة، ص: ، وينظر428ِمفتاح العلوم، ص (4)
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زم من خالل هذا القول، َحيتاط عند تعريفه لألمر، واشرتاطه االستعالء فيه، فال جيَ  فالسكاكي   
أن يكون على جهة وجب الذي يُ بكون األمر ُمقتضيا لالستعالء، وإّمنا حيكم على الظاهر فيه، 

قد ربط خروج األمر إىل  هنّ إء، لتبادر الِذهن والفهم إىل ذلك عند مساع صيغة األمر، مث االستعال
غري  ، ذلك أن األمر املقرتن بقرائنحنوها بالقرائنريه من األغراض، كالدعاء وااللتماس واإلباحة و غ

عده واألمر الذي خيرج إىل دالالت أخرى كالدعاء والتهديد وغريها، هو ما  .هارد عنها عند
ربطه إليه، و ألمر البالغي، وأشار ا ذكر أمرًا بالغيا، وبالتايل فإن السكاكي قداحملدثني أحد 

ُمقتضيا لالستعالء، يف حني يَتوقف األمر البالغي على القرائن، فهي  منه احلقيقي علوجَ بالقرائن، 
 .اليت ُحتدد ما إذا كان األمر ُمتطلبا لالستعالء أم ال

حيث جيزم به َقطًعا، وإن مل الستعالء يف األمر، ااط السكاكي ذا القول، اشرتِ يتبّني من خالل ه   
ه بني احلقيقي ارد عن القرائن، و الذي قال أن األظهر أن يكون على سبيل االستعالء، و مّيز في

ه لالستعالء ؤ والذي َجعل داللته من حيث اقتضا فهم من القرائن،بني األمر البالغي، وهو الذي يُ 
 .فًة على القرائن املـــُصاحبة لألمرو أو عدمه َموق

يف فصل مل يه ن إا، حيث لألمر، يَنطبق على القزويين أيضً  ن تعريف السكاكيم وقفهذا املو    
ذلك لطلب الفعل استعالًء، وعّلل  ةموضوع غةيف صي هبل حكم على األظهر فيه، فجعل هتعريف

داللة األمر على (عند مساعه لصيغة األمر، وجعل ما سواه يه ، بكون الذهن يَتبادر إل)األظهر(
              امث إّ « :، قولههذا الطرح ؤكد، وما يُ (1)فا على القرينةو َموقُ  ،)من غري استعالء طلب الفعل

  (2).»، حبسب مناسبة املقاملفعلقد تستعمل يف غري طلب ا –صيغة األمر  أعين –

  :األصوليين في اصطالح  األمر )3
علت درجة جَ دوده، إىل وضبط حُ  ،يف تعريفه اختلفوافهوم األمر عند األصوليني، و باين مَ تَ     

تصور حقيقة اختالف ذلك إىل  ومردُ  .عريف كبريجال مَ با فكريا، ويشوبه سِ تشع سعا ومُ ت املوضوع مُ 
أبرز ما دار حوله اخلالف األصويل  نهم يف مذهبه، ولعلّ مِ  قده كلٌ عتيف ضوء ما يَ  ، هماألمر عند

                                                           

حممد : لعتييب، إشرافبدرية منور ا:  -َموقعها وداللتها -األساليب اإلنشائية يف شعر لبيد بن ربيعة ،116اإليضاح يف علوم البالغة، ص: ينظر (1)
، )خمطوط (ه، 1429إبراهيم شادي، رسالة ماجستري يف البالغة والنقد، قسم األدب والبالغة، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، 

  .78ص
  .116اإليضاح يف علوم البالغة، ص  (2)
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وكيفية  ،ياق األمراملأمور، وكذا سِ نزلته من مَ و  مركانة اآلضية مَ فهوم األمر، هو قَ ديد مَ يف حتَ 
آخر يرى أن و  ،شرتط للعلوبني مُ  ،فانقسم األصوليون يف هذه املسألة إىل أربعة مذاهب .وروده

 ،الفريق الرابع ا، أمّ )ستعالءاالعلو و ال(مع فريق آخر بني الشرطني ، يف حني جيَ االستعالءشرطه 
  .ال استعالءو  رط علوٍ ، من غري شَ لبالطّ رد األمر هو جمُ  نكر كال الشرطني ، ويرى أنّ يُ فَـ 

كما تصور فهومني حَ مبعرفة مَ  تم إالّ ه عند األصوليني، ال يَ د فهوم األمر وحَ ا كان حتديد مَ ّـــ ومل   
ما، والتـفريق منهنهجـيا بيان املقصـود املصـطلح، ومها العــلو واالستعالء، بات من الضـروري مَ 

 .اخلالف اجلوهرية بني األصوليني يف هذه القضيةليتسىن فهم نقطة  بـيـنهما،
 :االستعالءالفرق بين العلو و _ 
فرقة يتجلى يف  ، وحاصل هذه الت (1)واالستعالءالعلو فرقة بني كثري من األصوليني إىل الت  أشار   

، وشريف األصل وغريه، كونه عايل املقامحيث  ثابتة يف ذات اآلمر، من كون العلو صفة حقيقية و 
يف  ،التواضعصدر على سبيل اللني و كما قد يَ فع،االستعالء والرتّ على سبيل  ،صدر منه األمرقد يَ و 

ر اآلمر أمره على سبيل الغلظة صدِ فقد يُ  ،ال لذاته ،هو صفة لقول اآلمر االستعالء، حني أنّ 
 يكمن يف َكون ةفرقتّ فجوهر ال ،حقيقته وذاته غري ذلك، وهو يف ستعليا يف كالمهفيكون مُ  ،فعالرتّ و 

م تجلى هذا يف قول ابن جنيويَ  ،كالمهفة لِ فصِ  االستعالءا أمّ  ،اطقلو صفة للن العُ 
االستعالء هيئة األمر، من رفع الصوت،  والفرق بني االستعالء والعلو، أنّ  « :)ه970ت،(ياحلنف

 (2).»وإظهار الغلظة، والعلو هيئة اآلمر، من ِعلم ونسب، وجاللة ووالية

                                                           

 
والعلو من صفات الناطق، فيكون يف نفس األمر عاليا، وقد ال يتعاىل، واالستعالء من « : تفرقة بني املصطلحني فقال ذكر ابن الُسبكي (1)

تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد : رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب ،»صفات ِفعله، فَيجَعل نَفسه عاليا بكربياء أو غريه
 ،02/489م، بريوت، لبنان، 1999/هـ1419، 1لي حممد عوض وعادل أمحد عبد املوجود، عامل الكتب، طع: الكايف الُسبكي، حتقيق

، شــــــرح »واالستعالء طلب بغلظة، والعلو كون الطّالب أعلى رُتبة« :ويتجلى الفرق بني العلو واالستعالء، فيما ذكره ابن النجار أيضا، حني قال
االستعالء هيئة يف األمر، من الّرتفع أو إظهار األمر، والعلو يَرجع إىل هيئة «: ، وأورد ابن الّنجار قول القرايف يف الّتنقيح03/16الكوكــــــب املنــــــــري، 

إن « : ، ويقول عبد الكرمي النملة مربزا الفرق بني املصطلحني03/17، شرح الكوكب املنري، »اآلمر، من شرفه وعلو َمنزلته بالنسبة إىل املأمور
نَفس اآلمر   علو، كون اآلمر يف نَفسه أعلى درجة من املأمور، أّما االسِتعالء، فهو أن َجيعل اآلمر نَفسه عاليا بكربياء أو غريه، وقد ال يكون يفال

الكرمي  عبد: ، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر»كذلك، واخلالصة أّن العلو من الصفات العارضة للّناطق، واالستعالء من ِصفات كالمه
  .05/183م، اململكة العربية السعودية، 199ـ6/ه 1417، 1بن علي بن حممد النملة، دار العاصمة،  ط

، 1زين الدين ابن ابراهيم بن حممد بن جنيم احلنفي، دار الكتب العلمية، ط : فتح الغفار بشرح املنار املعروف مبشكاة األنوار يف أصول املنار  (2)
  .33، لبنان، ص م، بريوت 2001/هـ 1422
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، ألمرـــرها األصوليون لـــاليت ذك عريفاتـــالتّ مل جمُ  بيان ردعالء، يَ ــاالستلو و ــرقة بني العـــلتفعد اـــبو    
وكيفية ورود األمر من حيث الغلظة  من املأمور،ته كانمَ نزلة اآلمر و حول مَ  بشأاالف ين اخلِ اليت بُ و 

 :فيما يلي ،ا لألمراريفتعوذكر  ابيارد يَ ، ذاهب يف هذه القضيةعلهم أربعة مَ ا جَ ممِ  واللني،

 :فقط باالستعالء ونالقائل :األول مذهبال_ 
ا رب أمرً عتَ لب الذي يُ ـــفالط ،دون العلو ،رـــيف األم عالءــاالست ،اب هذا املذهبـــشرتط أصحيَ    

أو  ،األدىننزلة إىل صدر ممن هو أعلى مَ  سواءفع، الرتّ االستعالء و هو الصادر على وجه  ،عندهم
 فع والكربياء ل الرتّ مىت صدر على سبي ،عترب أمرايُ  ن هو أدىن، فكلٌ من املساوي له، أو حىت ِمم

هذا ت بنّ من التعريفات اليت تَ و  ،(1)عند أصحاب هذا املذهب باالستعالءسمى هو ما يُ و  لظة،الغِ و 
التعريفات اليت أوردها األصوليون، عد أن ذكر مجلة من يف اإلحكام، فبَ  ∗اآلمدي أورده ما، شرطال

ا واألقرب يف ذلك، إمنّ « :عريفات بقولهاعتربه أقرب التّ ، و ادها عنده، ذكر تعريًفا لألمرها لفسَ وردّ 
األمر طلب الفعل على جهة : هو القول اجلاري على قاعدة األصحاب، وهو أن يُقال

أعين أن األمر معناه ..« :يف األمرالستعالء ه لطرت شامربزا ابن مامني  ، ويقول(2)»االستعالء
أي املدعي أنه أعلى من املأمور، سواء  ": املستعلي"اقتضاء الفعل، واالقتضاء معناه الطلب من 

  .(3)»كان حقا أم ال
األمر استدعاء الفعل بالقول على وجه  هو أنّ  ،التعريف الذي عليه أكثر علماء هذا املذهبو    

عل، أو فِ للكل طلب، سواء كان طلب شامل للب، وهو الطّ  هو واملقصود باالستدعاء االستعالء،
األدىن إىل األعلى، وهو الدعاء ، أو من االلتماساملساوي، وهو  وسواء كان منك، رتّ للطلب 

الرتك،  ه طلبُ هي، ألنّ ج النّ خِر أُ " الفعل" بقوهلمو  .من األعلى إىل األدىن وهو األمر السؤال، أوو 
                                                           

  .05/181، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر،03/10شرح الكوكب املنري : ينظر (1)
القرآن، وقرأ  ه، مبدينة أمد، وقرأ ا551هو علي ابن أيب علي بن حممد بن سامل الثعليب، أبو احلسن سيف الدين اآلمدي، ولد حوايل عام  ∗

القراءات، واحلديث، وكان مع احلنابلة مث انتقل إىل املذهب الشافعي، وقد صنف كتاب األبكار يف أصول الدين، واإلحكام يف أصول الفقه، 
نصر عبد تاج الدين بن : طبقات الشافعية الكربى: ينظر. ه631واملنتهى، ومنائح القرائح،  وكانت َمصنفاته فوق العشرين مصنف، تويف عام 

،     )د،ت(، 5حممود حممد الطناحي وعبد الفتاح حممد احللو، دار إحياء الكتب العربية، ط: الوهاب بن علي بن عبد الكايف السبكي، حتقيق
08/306،307.  
م، 1914/هـ1332، )د،ط(سيف الدين أبو احلسن علي بن أيب علي بن حممد اآلمدي، مطبعة املعارف، : اإلحكام يف أصول األحكام  (2)

  .02/204مصر، 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، : أبو املودة الشريف ماء العينني ابن الشيخ حممد فاضل بن مامني، ضبط وتعليق: املرافق على املرافق (3)

  .01/421، اململكة العربية السعودية، )ب،ت(، )ب،ط(دار ابن القيم، 
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م استدعاء الفعل بغري قول، فهذا فهِ بعض احلركات اليت تُ و  الرمزلإلشارة و  جٌ ا خر إ" بالقول"وقوهلم 
على أن  الصيغة من لوازم الطلب، بناءالطلب من لوازم األمر احلقيقي، و أمرا جمازيا، ألن  ُيسمى

على ":وقوله، )صيغةال( قولة فاملراد بالسانية، ال يف املعاين النفسيلالكالم حقيقة يف العبارات ال
فع على املأمور، كأمر اهللا للمخلوقني، وأمر الرتّ يُقصد به أن يَرد األمر على سبيل "  االستعالءوجه 
  ما ذهب إليه كثري من  املذهب وهذا، (1)ب ألوالده، وأمر السلطان لرعيتهه، وأمر األيد لعبدِ السّ 

  (3).من األصوليني، ويُنسب إىل مجٍع (2)احملققني والعلماء يف أصول الفقه
  :بالعلو فقط ونالقائل :الثاني مذهبال_ 
 ،يف حتديد األمر، فاألمر عندهم اعتبارل حمَ  تهومكان اآلمر نزلةأن مَ  ،هذا املذهب نصاريرى أ   

، لكي نزلة من املأمورمر أعلى مَ شرتطون أن يكون اآلدىن، إذ يَ هو ما كان من األعلى درجة إىل األ

                                                           

  .05/180 إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر،: ينظر (1)
، 02/489رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، : ، وابن الُسبكي، ينظر02/204اإلحكام يف أصول األحكام ،: قال به اآلمدي، ينظر (2)

، 1اجلكين الشنقيطي، دار عامل الفوائد، طحممد األمني بن حممد املختار : مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: واختاره الشنقيطي، ينظر
أبو عبد اهللا حممد : مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول: ، والتلمساين، ينظر293هـ، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية، ص1426

،  وابن جنيم 367بريوت، لبنان، ص م،1998/ه1419، 1حممد علي فركوس، مؤسسة الريان، ط: ابن أمحد احلسين التلمساين، دراسة وحتقيق
أبو الربكات عبد اهللا بن أمحد : ، واختاره النسفي يف كشف األسرار شرح املصنف على املنار33فتح الغفار بشرح املنار، ص: احلنفي، ينظر

: األصول من علم األصول : ، والعثيمني، ينظر01/44، بريوت، لبنان، )د،ت(، )د،ط(املعروف حبافظ الدين النسفي، دار الكتب العلمية، 
، و ابن علي احملسي، 17أبو إسحاق أشرف بن صاحل العشري السلفي، دار اإلميان، اإلسكندرية، ص : حممد بن صاحل العثيمني ، حتقيق

ن، األردن، م، عما2007/هـ1428، 1فخر الدين بن الزبري بن علي احملسي، الدار األثرية، ط: شرح نظم مرتقى الوصول إىل علم األصول:ينظر
، وعبد السالم 01/118أصول الفقه اإلسالمي، : ، كما تبنىه وهبة الزحيلي، ينظر404َمعامل أصول الفقه، ص: ، واجليزاين، ينظر360ص

: ، وعّياض السلمي، ينظر419، ص)ت.د(،)ط.د(عبد الوهاب عبد السالم طويلة ، دار السالم، : أثر الّلغة يف اختالف اتهدين: طويلة، يُنظر
، وحممد 05/181،182إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ، وعبد الكرمي الّنملة، ينظر216أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، ص

م، بريوت، لبنان، 1993/ ه1413، 4حممد أديب صاحل،  املكتب اإلسالمي، ط: تفسري الُنصوص يف الفقه اإلسالمي: يُنظر: أديب صاحل
على «: ، إّال أنّه يف شرحه للّتعريف تبىن العلو، وذلك بقوله»طلب إجياد الفعل على وجه االستعالء«: المة،حني قال أّن األمر، وابن س02/234

، التأسيس يف أصول »وجه االستعالء، أي من األعلى إىل األدىن، فخرج الدعاء ألنّه من األدىن إىل األعلى، وخرج االلتماس ألنّه من فرِد إىل ِنده
، اململكة العربية )ت.د(، )ط.د(أبو إسالم مصطفى بن حممد بن سالمة ، مكتبة احلرمني للعلوم النافعة، : ه على ضوء الكتاب والسنةالفق

، فَيتبني من خالل ما َتقدم، أّن ابن سالمة مل يُفرق بني االستعالء والعلو، على الّرغم من ذكره لالستعالء، وذلك حني اشرتط 191السعودية، ص
فسري الذي كون اآلمر أعلى درجة من املأمور، وهذا يَنطَبق على العلو كما ورد بيانه سابقا، وبالتايل فرغم ذكره للفِظ االستعالء، إّال أّن التّ أن يَ 

 .أورده لالستعالء، ُخيرجه من َمذهب القائلني باالستعالء، ويضعه مع القائلني بالعلو
وهو قول أيب اخلطاب، واملوفق، وأيب حممد اجلوزي، والطويف، وبن مفلح، وابن قاضي « : واألصوليني، بقولهَنَسبه ابن الّنجار جلملة من العلماء (3) 

، شرح الكوكب »، والفخر الرازي، واآلمدي، وغريهم، وأيب احلسن من املعتزلة، وصححه ابن احلاجب، وغريه)األوسط( اجلبل، وابن برهان يف 
، وابن احلاجب "التمهيد"، وأيب اخلطاب يف "اإلحكام"واآلمدي يف " احملصول"النملة إىل ابن قدامة، والرازي يف  ، وَنسبه عبد الكرمي03/11املنري، 

إحتاف ذوي البصائر : ينظر ،"التوضيح"، وصدر الشريعة يف "نفائس األصول" ، والقرايف يف"إحكام الفصول"، وأيب الوليد الباجي يف "املنتهى"يف 
  .05/180 بشرح روضة الناظر
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قال عنه أمرا، صح أن يُ فال يَ  ،ا ما كان من األدىن إىل األعلىا، أمّ كالمه أمرً طلق على  صح أن يُ يَ 
جاء ممن هو أعلى ، هو ما عايل، فاألمر عند أصحاب هذا املذهبفع والتّ حىت وإن جاء بصيغة الرتّ 

ساويا ا إن كان مُ أمّ  ،لورط العُ وا عنه بشَ عرب  ا، وهو ماقامً يف مواجهة من هو أدىن مَ  ،قاما ودرجةمَ 
 وهذا ما ذكره ،(1)، وإن كان ممن هو أدىن إىل من هو أعلى فهو دعاء وسؤالماسالتِ له فهو 
وكذلك ما كان من الّنظري للّنظري، ومن األدىن لألعلى، فليس «: بقوله )ه476ت،(الشريازي

  (2).»اغفر يل وارمحين، فإّن ذلك مسألة ورغبة: بأمر، وإن كان صيغته أمر، وذلك كقول العبد لربه
  عترب العلو فقط، يُ  :وقيل « :سبه للمعتزلة وآخرين بقولهونَ  ،)ه911ت،(يوطيالسُ ده وهو ما أك

دونه فسؤال، وعليه املعتزلة، والشيخ أبو إسحاق الشريازي، ،أو التماس فإن كان مساويا له فهو
   .(3)»معاينوابن الصباغ، والسّ 

 .(5)ونسب إىل العديد من العلماء ،(4)من األصولينيالعلو يف األمر، هو ما عليه مجع والقول ب    
أصول الفقه، واليت جاء يف شرح رسالة العكربي يف  تتبىن شرط العلو، ما لألمر اليت اتريفومن التع

                                                           

/ هـ1420، )ط.د(حممد إبراهيم احلفناوي، مكتبة اإلميان، : جالل الدين السيوطي، حتقيق: شرح الكوكب الّساطع نظم مجع اجلوامع:ينظر (1)
  .03/1312، املهذب يف علم اصول الفقه املقارن، 0/397م، املنصورة، 2000

، 1حمي الدين ديب مستو ويوسف علي بديوي، دار ابن كثري، ط: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي، حتقيق: يف أصول الفقه الّلمع (2)
  .46م، دمشق، سورية، ص 1995/هـ1416

  .01/397شرح الكوكب الّساطع،  (3)
افعل كذا أو : األعلى لألدىن بالطّاعة مما استدعاه منه، وَعينها الصيغة املوضوعة القتضاء«: قال به ابن عقيل البغدادي يف تعريفه لألمر على أنّه (4)

عبد اهللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة : أبو الوفاء علي بن عقيل بن حممد بن عقيل البغدادي احلنبلي، حتقيق: ، الواضح يف أصول الفقه»قل كذا
أبو إسحاق إبراهيم : التبصرة يف أصول الفقه: ازي يف الّتبصرة، ينظر، واختاره الشري 02/450م، بريوت، لبنان، 1999/هـ1420، 1الرسالة، ط

إذا «: ، وجاء يف املسوّدة17م، دمشق، سوريا، ص1980، 1حممد حسن هيتو، دار الفكر، ط: بن علي بن يوسف الفريوزابادي الشريازي، حتقيق
جمد الدين أبو الربكات عبد السالم : ، املسودة يف أصول الفقه»رمن األعلى إىل من هو دونه ُمتجردة عن القرائن فهي أم –افعل  –وردت صيغة 

، أّما اخلطيب 14م، القاهرة، ص 1964ـ/ه1384، )ط.د(حممد حمي الدين عبد احلميد، مطبعة املدين، : بن عبد اهللا بن اخلضر وآخران ، حتقيق
: ، صحيح الفقيه املتفقه»ستدعي به القائل الفعل، ممن هو دونهقول ي: األمر هو«: البغدادي فأورد تعريف لألمر، تبىن فيه شرط العلو، فقال

، وقد حذا حذوه كل من عطاء ابن خليل 50م، الرياض، اململكة العربية السعودية، ص1997ـ/ه1418، 1اخلطيب البغدادي، دار الوطن، ط
عطاء بن خليل : ، تيسري الوصول إىل األصول»مر كما ذكرناأّما إن كان طلبا على وجه احلقيقة، من األعلى إىل األدىن فهو األ«: أبو الرشتة بقوله

، وكذا عّياض السلمي، حني انتصر للمذهب القائل بالعلو فقط 181م، عمان، األردن، ص1990ـ/ه1410، 1أبو الرشتة، دار األمة، ط
اهللا عز وجل، أو من الرسول صلى اهللا عليه  الصواب أن األمر الذي يصلح َمصدر للّتشريع، ال يكون إّال ّممن هو أعلى رتبة، أي من« : فقال

  .217، أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، ص»وسلم، لذا فاشرتط العلو هو األقرب
حممد : أصول الفقه املسمى إجابة السائل شرح بغية األمل: أنّه نُِقل عن مجاهري العلماء، وأهل اللغة، ينظر نَسبه الصنعاين إىل املــُعتزلة، وحكى (5)

م، بريوت، 1988ـ/ه1408، 2حسني بن أمحد السياغي وحسن حممد مقُبويل األهدل، مؤسسة الرسالة، ط: بن إمساعيل األمري الصنعاين، حتقيق
وهو اختيار ابن عقيل، وشيخه أيب يعلى، وأيب إسحاق الشريازي يف «: لة فَنسبه جلملة من العلماء يف قوله، أّما عبد الكرمي النم275لبنان، ص

، وأكثر املعتزلة، وقالوا ال َيصدق األمر إّال به، أي أن يكون الطّالب أعلى رتبة من املطلوب، فأّما أن "القواطع" ، وابن السمعاين يف "التبصرة"
  .05/182، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، »، أو دونه فهو سؤاليكون مساويا فهو التماس
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استدعاء الفعل : واألمر « :ري تعريف العكربي لألمر، مث شرح هذا التعريف يف قولهثأورد فيها الش
يعين طلب الفعل، واملراد بالفعل عمل الشيء، " استدعاء الفعل": وقوله، بالقول ممن هو دونه

كون أي أن األوامر ال بد أن تَ  "بالقول": وقوله، )...(خبالف الرتك فإن طلب الرتك يسمونه يا
أي أن األمر البد أن يكون ": ممن هو دونه: "وقوله، )...(عترب أمرارد اإلرادة فإنه ال يُ ا جمُ قوال، وأمّ 

بىن هذا التعريف وقد تَ  ،(1)» ...وسؤالالتماس أمور، فإن كان أقل منه قيل له أعلى من امل
 (2).»عل بالقول ممن هو دونهفاستدعاء ال: األمر« :الشريازي يف التبصرة بقوله

   :امعً  االستعالءبالعلو و  ونالقائل: الثالثمذهب ال_ 
الب أعلى كون الط رط أن يَ بشَ  ،عللبا للفِ ن طَ ضمّ األمر هو ما تَ  أنّ  ،يرى أصحاب هذا املذهب   
فَمنزِلة اآلمر، واهلَيئة اليت  االستعالء،لظة و وجه الغِ  لب علىكون الطّ نه، وأن يَ رتبة من املطلوب مِ مَ 

  يَـــرد َعليها األمـــر، َحمل اعتبار ِعند أنـــصار هذا املذهب، إذا جيـــب أن يكون اآلمـــر أعلى مـــنزلة من 
فع، ليكون أمراً،املأمور، ويأيت  شرتطون يَ  ،فأصحاب هذا املذهب باألمر على وجه الِغلظة والرت

   (3).ا يف األمرعً مَ  االستعالءالعلو و 

حه واعتربه األصح، وذلك بعد عرضه رجّ ، و ذا املذهب )ه1182ت،(وقد أخذ الصنعاين   
يف  العلو واالستعالءذهب القائل بضرورة توافر للم رانتصمث  ،ملختلف املذاهب يف هذه القضية

تبة تبة اآلمر أعلى من رُ العلو، وهو كون رُ : األمرينقوى عندي هو اعتبار والذي يُ « :لاقفاألمر، 
 اعتقادهيف  ،ظر إىل املأموربالنّ  ،فسه عاليامر نَ اآل د ، وهو عَ االستعالءد من ، والبُ املأمور عنده

  هذا املذهب إىل القشريي والقاضي عبد الوهاب) ه1325ت،( وَنسب حممد اجلكين، (4)»لذلك
 ،ا، ولكن على َتوهني، أي تضعيف هلذا القولأي األمران معً ، واعُتربا«  :مع توهيِنه له، حيث قال

 (5).»القاضي عبد الوهابلدى القشريي و  واعِتباُرمها

                                                           

  .134شرح رسالة يف أصول الفقه للحسن بن شهاب العكربي، ص  (1)
  .17الّتبصرة يف أصول الفقه، ص (2)
صولية وما يتعلق ا من ، القواعد والفوائد األ05/182، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 01/397شرح الكوكب الساطع، : ينظر (3)

حممد حامد الفقي، مطبعة السنة احملمدية، : أبو احلسن عالء الدين ابن اللحام علي بن عباس البعلي احلنبلي، حتقيق وتصحيح : األحكام الفرعية
  .158م، القاهرة، مصر، ص1956/ه1375، )د،ط(

  .276إجابة السائل شرح بغية اآلمل، ص (4)
حممد املختار بن حممد األمني الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، : حممد األمني بن أمحد زيدان اجلكين، حتقيق: مراقي السعود إىل مراقي السعود (5)
  .148، 147، القاهرة، ص1993ـ/ه1413، 1ط
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 :امعً  االستعالءن للعلو و نكرو المُ : الرابع مذهبال_ 
شرتط يف فال يُ  ،عالءلو وال استِ دون قيد عُ  ،لبجاء للط  األمر هو ما أن  ،حاصل هذا املذهب   

كون األمر بغلظة وال أن يَ  ،عرف بالعلووهو ما يُ  ،نزلة من املأموركون اآلمر أعلى مَ   م،األمر عنده
، دون مراعاة عللب للفِ هو كل طّ  ،فاألمر وفقا هلذا املذهب باالستعالء،عرب عنه كرب، هو ما يُ تَ بو 
  (1).دود تَ ، أو بلني و استعالءلظة و غبِ  سواء ،لبود الطّ أو كيفية ورُ  ،و املأمور راآلم ةتبملر 

وليس عند جل "« :لقول أنصار هذا املذهب وذلك بالقولتلخيص  عودجاء يف مراقي السُ     
سمى ه يُ عين أنّ ، أي األمر، يَ "فيه"، وهو كون الطالب أعلى مرتبة من املطلوب "األذكياء شرط علو

، الذي هو الطلب بقهر وغلظة، بل يصح من املساوي، "استعالء"، وال "علو"أمرًا، بال قيد 
 فمن خالل هذا القول يَنجلي موقف أنصار هذا املذهب، .(2)»وألدون، على غري وجه االستعالء

وذلك  عل، دون قيد علو وال استعالء،ال على طَلب الفِ فظ الد أّن األمر هو الل  ذهبون إىل حيث ي
 كل ، سواء كان صادرا من األعلى َمرتبة َومنزلة إىل األدىن، أوِمن استدعى فعال يُعترب أمراً  قولٍ  أن ّ

غلظة واستعالء، أو كان بلني  األمر بِ املساوي يف الّدرجة، أو حىت من األدىن َدرجة، وسواء متَ 
هو ما عليه مجع ا املذهب وهذ، وُتواضع، فكل هذه األوجه هي أمر، على اعتبار أّا طلب الفعل

   (3).من األصوليني

                                                           

هذب: ينظر (1)
ُ
م، الرياض، اململكة 1999/ه1420، 1د، طعبد الكرمي بن علي بن حممد النملة، مكتبة الرش: يف علم أصول الفقه املقارن امل

  .05/182، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 01/397، شرح الكوكب الساطع، 03/1312، العربية السعودية
  .143مراقي السعود إىل مراقي الُسعود، ص  (2)
تعريفهم لألمر، ابن بـَّيه، حيُث ُجييب عن سؤال َمفاده، هل  من األصوليني الذين تبنوا هذا املذهب، يف عدم اشرتاطهم للعلو وال االستعالء يف (3)

على الصحيح ِعند األصوليني، أنّه ال ُيشرتط أن يكون اآلمر أعلى درجة وَمنزلة من «: ُيشرتط يف اآلمر أن يكون أعلى درجة من املأمور؟ فيقول
تاج : مجع اجلوامع يف أصول الفقه: كي شرط العلو واالستعالء، ينظر، كما يُنكر ابن السبُ 178، آمايل الدالالت وجمايل االختالفات، ص»املأمور

، وقد انتصر السيوطي للمذهب 40م، بريوت، لبنان، ص2003ـ/ ه1424، 2الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، دار الكتب العلمية، ط
، ويُعرف 01/397، شرح الكوكب الساطع، »مر ُدوماواألصح ال يُعتربان، إلطالق األ«: املنكر لشرطي العلو و االستعالء يف األمر، بقوله

نظام الدين أبو علي بن : ، أصول الشاشي »األمر يف اللغة قول القائل لغريه افعل«: الّشاشي األمر، دون أن يُورد شرطي العلو واالستعالء، فيقول
، 75م، بريوت، لبنان، ص2003ـ/ ه1424، 1ط عبد اهللا حممد اخلليلي، دار الكتب العلمية،: حممد بن إسحاق الشاشي، ضبط وتصحيح

تفاق بني وجاء يف كتاب تيسري الوصول إىل منهاج األصول، أّن األمر حقيقة يف القول الطّالب للفعل، وال يُعترب فيه العلو وال االستعالء، على ا
، تيسري الوصول إىل »وهو احلق: اره املصنف، قال احملققال يعترب العلو وال االستعالء، على ما اخت«: املصنف واحملقق، فَيقول ابن إمام الكاملية

عبد الفتاح أمحد قطب : كمال الدين حممد بن حممد بن عبد الرمحن املعروف بابن إمام الكاملية، حتقيق: منهاج األصول من املنقول واملعقول
من َتعريف وهبة الزحيلي لألمر، عدم اشرتاطه للعلو ، كما يُفهم 03/132م، القاهرة، 2002ـ/ه1423، 1الدمخيسي، دار الفاروق اخلديثية، ط
ال على طلب الِفعل وحتصيله يف املستقبل «:وال االستعالء، وذلك من خالل قوله وهبة الزحيلي، دار : ، الوجيز يف أصول الفقه»األمر هو الّلفظ الد

  .210م، دمشق، سورية، ص1994، 1الفكر، ط
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لألمر، مركزين فيها على منزلة هذه جممل املذاهب واألقوال اليت اعتمدها األصوليون يف تعريفهم    
أمور، وكذا هيئة اخلطاب والُنطق باألمر، وهو ما يعرف بالعلو واالستعالء يف عرف مر من املاآل

  .األصوليني

ا ن لألمر،و األصولي اأورده يتال اتالتعريفاملالحظ على      نضوي على أبعاد وخلفيات ت أ
األصوليني ذه التعريفات لألمر، استطاعوا أن يستنبطوا أفعاال كالمية  تداولية عديدة، حيث أنّ 

 مخاصة يف حتديده هج التداويل،جديدة، وفرعوا عنها ظوهر تداولية جديدة، وذلك بانتهاجهم الن 
ل على أساسها األمر، وذلك باعتمادهم على القرائن مبختلف أنواعها، واملقاصد اليت يؤو لألغراض 

   (1).اللفظية واملعنوية وغريها

ن و ويتجلى اجلهد األصويل بداية يف تعريفهم لألمر، حيث مل يكتفوا مبا ذكره النحاة، والبالغي   
ناصر إليه، فإن كان البالغيون متفقون يف تعريفام لألمر، بل عمدوا إىل تعديله وأضافه بعض الع

األصوليني يف تعريفام  فإنّ  ،صول الفعل على جهة االستعالءلب حُ على كون األمر، هو طَ 
  .كر سابقالألمر، كانوا على خالف حول اشرتاطهم لالستعالء، أو العلو، كما ُذ 

تحققا يف  كاد يكون مُ االتفاق يَ  يف شرطي العلو واالستعالء، فإن نيتلفوإن كان األصوليون خمُ    
، وهذا تعبري تداويل دقيق، مل يذكره علماء املعاين إال )للفعل بالقول استدعاءٌ ( كون األمر هو

كن من تفريع هذا التعريف قد ُمي  ، أن من احملدثني  سعود صحراوي، كالسكاكي، ويرى مَ قليالً 
عل ا جيَ ِمم  ،باألفعال املستدعاة بالقول سميتهصنف جديد من األفعال الكالمية، وهو ما ميكن تَ 

  :، أربعة أصناف ال ثالثة، فتكون على النحو األيتىعل الكالمي الكرب عب الفِ شُ 
الفعل املتضمن يف القول،  ،الفعل املستدعى بالقول ،فعل القول ويتضمن :الفعل الكالمي الكامل
   (2).الفعل الناتج عن القول

أمهية بالغة، للعناصر الداللية املكونة للداللة احلقيقة لصيغة األمر،  وقد أوىل األصوليونهذا    
  : هي على النحو األيتوهذه املكونات والعناصر  ،(3)واملمثلة لشروط إجراء األمر على حقيقته

                                                           

  .148م، بريوت، لبنان، ص2005، 1سعود صحراوي، دار الطليعة، طمَ : التداولية عند العلماء العرب: ينظر (1)
  .149نفسه، ص: ينظر (2)
  1428، 1حسام أمحد قاسم ، دار األفاق العربية، ط: حتويالت الطلب وحمددات الداللة، مدخل إىل حتليل اخلطاب النبوي الشريف: ينظر (3)
  .47هرة، مصر، صم، القا2007/هـ
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   :العناصر والمكونات المشكلة لداللة األمر_
سي أمهية  تمن املأمور، واملكانة تكلته نزِ ة األمر ومَ كانَ ق مبِ تعل والعلو يَ  :عنصر العلو: أوال -

، ألمركبرية يف حتديد داللة صيغة األمر، لذا فقد أدخلها عدد كبري يف األصوليني يف تعريفهم ل
مر، بعض املقامات والسياقات حتديد اآلألمهية املكانة وارتباط العلو باألمر، فإنه ميكن يف  اً ر َنظَ و 

مر هنا هو ، فاآل)رتمِ أُ (: له صلى اهللا عليه وسلممن غري أن يرد ذكره يف احلديث، ومن ذلك قو 
 ا مرٌ آه ال اهللا، ذلك أن الرسول أعلى درجة من الصحابة وعامة  لرسول إال اهللا، على اعتبار أن

 كما أن   ،(1)ه أعلى درجة منهر من اهللا، ألنّ مَ ؤ بلهم، يف حني يُ ر من قِ أمُ صح أن يُ املسلمني، فال يَ 
، بناء على  اياوبَ  الالت إىل خترج إليها صيغة األمرديد عدد من الدّ سهم يف حتَ عنصر العلو يُ 
مر، سخري، فرتبة اآلكوين، والت والت  ،واالقرتاح ،عاءمن ذلك داللة االلتماس، والدُ و عنصر العلو، 

الالت، فمىت صدر األمر من املساوي كان التماسا، وإن صدر من األدىن دد هذه الد هي اليت حتُ 
 فرقة بني داللة الن الت  األعلى كان دعاء، كما أن إىل 

َ
شورة واالقرتاح، يتحدد صح واإلرشاد، وداللة امل

صحا وإرشادا، ه اخلطاب من األعلى إىل األدىن، كان نُ وج ، فمىت تَ )العلو( من خالل عنصر املكانة
ألدىن انصح يَ  أن الاألصل  واقرتاحا، ذلك أن  ةً ور شُ ومىت صدر من األدىن إىل األعلى كان مَ 

   (2).هرشديُ  أو ىعلاأل
طق وطبيعة األداء قاميا يتصل يئة النُ مَ  اً ر عالء عنصُ عد االستِ يُ  :عنصر االستعالء: ثانيا -

ألمر، وقد اعتمده لعريفهم الصويت لألمر، ويعد من أبرز العناصر اليت اعتمدها األصوليون يف تَ 
الالت دورا بارزا يف حتديد دَ يؤدي واالستعالء . البالغيون أيضا يف تعريفام ، كما ورد بيانه سالفا

على الوجوب، وإن  جه الغلظة واحلزم، دل ىت صدر األمر على وَ الوجوب والدعاء وااللتماس، فمَ 
 صع واخلضُر صدر على وجه الت لطة، صدر من دون استعالء وغِ  عاء، ومىتوع كان داال على الد

  (3).ارع وخضوع كان التماسً ضودون ت
  
  
  

                                                           

  .47،48، صاملرجع السابق: ينظر (1)
  .49نفسه، ص: ينظر (2)
  .49،50صنفسه ، :ينظر (3)
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  :حقيقة األمر: ثانيا
  : غيرهحقيقة األمر بين القول المخصوص والفعل و  )1

مدلول األمر، كاملتعارف عليه يف  ا، ال يُقصد "ر . م . أ " اتفق األصوليون أن املادة اللغوية    
، لفظة األمر يف "ر. م . أ " ا املقصود بكلمة إمنّ يد َمدلوله، و فرتُ  فظ، أن تلِفظ به،اإلخبار عن اللّ 

تفق ويَ ، (1) )من أو يف حرف جر(، و)ضرب فعل ماضي(، و)زيد مبتدأ :(حد ذاا، حنو القول
ا إمنّ  .(2))افعل(حقيقة يف القول املخصوص الذي هو صيغة  تسمية األمر ا، على أنّ األصوليون أيضً 

 ر على غري القول املخصوص، كالفعل والصفة والشأناألم َتسمية يف إطالق كمنل اخلالف، يَ حمَ 
تلف هذه غة داال على خمُ يَرد يف الل ا ذكر، و طلق على كل مَ فلفظ األمر يُ  .والطريق، وكذا الشيء

 ها اخلالف فيما إذا كان إطالقاخلالف ليس يف إطالق لفظ األمر على هذه املعاين، إمن املعاين، و 
لفظ األمر، باإلضافة  فالثابت أنّ ، (3)على سبيل اازبيل احلقيقة، أم على هذه األمساء، على سَ 

 %þθä9$s#): (، قد يُطلق و يرُاد به الفعل، و من ذلك قوله تعاىل"القول املخصوص " إىل داللته على 

tÎ7 yf÷ès? r& ôÏΒ Ì� øΒ r& «!$#) (راد به الشأن، ومن ذلك األمر و يُ طلق ، أي من فعُله، كما قد يُ )73:هود

þθãèt7#)(: قوله تعاىل ¨? $$sù z÷ ö∆r& tβöθtã ö�Ïù !$tΒ uρ â÷ ö∆r& šχöθtã ö� Ïù 7‰ŠÏ©t� Î/ ∩∠∪) (يُطلق األمر و  .أنه، أي شَ )97:هود
 حترك اِجلسم ألمر، أي لشيء، : الشيء، كقوهلم فة، كما يُطلق األمر و يراد بهو يُراد به الص

 الالتالد َتوارد األمر بكل هذه املعاين و  قد أثارو  .(4)ويُطلق أيضا على الطريق الذي يعين الشأن
  :  رد بياا فيما يأيتفكانوا يف ذلك على مذاهب، يَ قيقته، دال بني األصوليني حول حَ الفا وجَ خِ 

  وغيره جاز في الفعل األمر حقيقة في القول المخصوص مَ : األول المذهب -
: املراد بالقولاألمر حقيقة يف القول املخصوص، و  أنّ على ُجيِمع أصحاب هذا املذهب،    

، فاألمر حقيقة يف صيغة افعل اليت تُفيد (5))افعل( يهو للفعل  ةالبالطّ : املراد باخلصوصو  الصيغة،
                                                           

(1)
 ،، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب03/05 ،، شرح الكوكب املنري05/185، ينظر إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر 
  .03/129 ،، تيسري الوصول إىل ِمنهاج األصول من املنقول واملعقول02/485
حممود بن عبد الرمحان بن أمحد بن حممد ابن أيب بكر بن علي أيب : بيان املختصر شرخ خمتصر املنتهى البن احلاجب يف أصول الفقه: ينظر (2)

، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، اململكة )د،ت(، )د،ط(ء الرتاث اإلسالمي، حممد مظهر بقا، مركز إحيا: الثناء مشس الدين األصفهاين، حتقيق
  .02/485 ،، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب05/185 ،إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 02/07العربية السعودية، 

 .05/185 ،ينظر إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر (3)
  .05/186 بشرح روضة الناظر، ، إحتاف ذوي البصائر03/7،8 ،نريشرح الكوكب امل: ينظر (4)
أمحد ابن حممد السراح، مكتبة الرشد : أبو علي حسني ابن علي بن طلحة الرجاجي الشوشاوي، حتقيق: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (5)

  .05/185 بشرح روضة الناظر ، البصائرإحتاف ذوي ، 441/ 02م، الرياض، اململكة العربية السعودية، 2004/ ه1425، 1ناشرون، ط
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 حقيقة يف )ر. م . أ (األمر،  «:بكييقول ابن السُ من املعاين،  غريهعل و از يف الفِ لب، جمَ الط ،
فحاصل هذا املذهب، أّن لفظ األمر حقيقة يف القول  ،(1)»القول املخصوص اتفاقا، يف الفعل جماز

للطّلب، َجماز يف الِفعل والشأن والصفة والطريق  املخصوص، الذي هو صيغة افعل، املــَُصوغة
وغريه، فَيجوز أن َيُدل لفظ األمر على هذه املعاين، لكن على سبيل ااز ال احلقيقة، وهذا ما 

أي الّلفظ املنتظم من هذه األحرف املسماة بألف ، أمر« :يذهب إليه السيوطي أيضا حني يقول
وص،أي ـــالقول املخص حقيقة يف -ًكا، وليس املراد مدلوله ميم راء، وتُقرأ بصيغة املاضي ُمفك

من لفظ األمر إىل  لــــقول ُدون الِفعـــلَتبادر ال (...)از يف الفعل ، جمَ (...)الصيغة الطالبة للفعل 
  (3).ور األصولينيــــمجه ا عليهوهذا م، (2)»َبادر عالمة احلقيقةــوالت  الذهن،

 :ا يأيتــــياا فيمــلة من األدلة، يَرِد بــــجبم على صــــحة ما ذهبــــوا إليه، أنصار هذا املذهب دلـَــــ وَيست

  : جاز في الفعلأدلة القائلين بأن األمر حقيقة في القول المخصوص، مَ _ 
أن األمر، لو كان حقيقة يف الفعل، مع كونه حقيقة يف القول، فإن ذلك  :الدليل األول -

دلول فهم مَ  ه ُخيل بالتفاهم، وذلك أنّ صل، ألنّ ألل الففظ، وهذا خِ يؤدي إىل االشرتاك يف اللّ 
ة على القول، دل عليه، وَتصرف َمدلوله إىل إحدى الداللتني، إّما داللرينة تَ قتضي قَ األمر حينها، يَ 

  .(4)عه املقصود من الكالمتقدير َخفائها، ال حيصل مَ بِ وعدم وجود القرينة، و  .ة على الفعلأو دالل
                                                           

  .40مجع اجلوامع ص  ،02/485 ،رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب (1)
  .01/395 ،شرح الكوكب الساطع (2)
فواتح الرمحوت بشرح مسلم : حكاه حممد السهالوي يف فواتح الرمحوت، عن القاضي ابن عبد الشكور البهاري يف شرحه ملسلم الثبوت، ينظر (3)
 عبد اهللا حممود حممد عمر، دار الكتب العلمية، :عبد العلي حممد ابن نظام الدين حممد السهالوي األنصاري اللكنوي، ضبط وتصحيح: ثبوتال
مث (...)إنّه حقيقة يف القول املخصوص، وهذا باالتفاق: وهلذا قلنا« :يقول ابن الّنجارو  ،01/378،م، بريوت، لبنان2002 /ه1423، 1ط

ويقول الّسرخسي يف رده على من جيعل األمر حقيقة يف  ،03/5،6  ،، شرح الكوكب املنري»طلق ويُراد به الِفعل، ولكن على سبيل اازاألمر قد يُ 
 :عن الفعل،كان حقيقة فيه، بوصفه أّن العرب تُفرق بني َمجع األمر الذي هو القول، فقالوا فيه  إذ أُثِبت أن األمر يُعّرب به« : القول والِفعل معا

   ،01/16 ،، أصول الّسرخسي»أُمور، ففي التفريق بني اجلمعني، داللة على أّن واحد ِمنه َحقيقة: أواِمر، واألمر الذي هو الِفعل فقالوا فيه َمجعه
أنه حقيقة يف القول الطالب للفعل، لسبقه إىل الفهم عند إطالقه، فكان حقيقة « : كونه حقيقة يف القول، فيقول  كما يؤكد ابن إمام الكاملية على

، أّما 03/130 ،، تيسري الوصول إىل ِمنهاج األصول من املنقول و املعقول»فيه، غري ُمشرتك بينه وبني غريه، وإّال لتبادر غريه، أو مل يَتبادر شيء
حقيقة يف القول املخصوص، فوجب أّن ه واملختار أن« :قوله بأّن األمر حقيقة يف القول املخصوص ُدون الِفعل ِبدفع االشرتاك، فيقولالّشوكاين فيربر 

أبو حفص : حممد بن علي الشوكاين، حتقيق وتعليق: إىل حتقيق احلق من علم األصول إرشاد الفحول ،»ال يكون حقيقة يف غريه، دفاًعا لالشرتاك
  .01/431 م، الرياض، اململكة العربية السعودية،2000/ه1421، 1العريب األثري، دار الفضيلة، ط سامي بن

(4)
بيان املختصر شرح خمتصر ابن  ،02/487 ،، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب02/190 ،اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي: ينظر 

فهد بن حممد : احلنبلي، حتقيق وتعليق ابن مفلح املقـدسيمشس الدين حممد : ، أصول الفقه03/09 ،شرح الكوكب املنري ،02/07احلاجب، 
 بشرح روضة الناظر، ، إحتاف ذوي البصائر02/645 م، الرياض، اململكة العربية السعودية،1999/ه1420، 1الدحسان، مكتبة العبيكان، ط

05/187.  
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 ، إذ هو الزم احلقيقة،(1)لو كان األمر حقيقة يف الفعل، الطّرد يف كل فعل :الدليل الثاني -
العلم ، واألمر  فلّما كان إطالق اسم العامل على من قام به العلم حقيقة، اطرد يف كل من قام به

  .(2)الشرب أمراعل، إذ ال يُقال لألكل و غري ُمطّرد يف كل فِ 
و الزم لنفس أن مجع األمر احلقيقي يف القول املخصوص، على أوامر، وه :الدليل الثالث -

ا جيمع على مجع فإمنّ  اهو غري ُمتحقق يف الفعل، إذ أن األمر مبعىن الفعل، إذاألمر ال للُمسمى، و 
 .(3)أواِمرأُمور، وليس 

األمر احلقيقي له ُمتعلق، وهو املأمور،  أنّ  ذكره اآلمدي يف اإلحكام ، وهو :رابعالدليل ال -
زم، انتفاء قال له مأمور، ويلزم من انتفاء الالّ أمرا، فال يُ  ي ه إن مسُ وهو غري ُمتحقق يف الفعل، فإنّ 

ق تحقِ ُمطاًعا أو ُخمالًفا، وهذا غري مُ وصف بكونه ه من لوازم األمر احلقيقي، أن يُ ،كما أنّ (4)امللزوم
 .(5)ه ُمطاع وال ُخمالفيف األمر مبعىن الفعل، فال َيِصح أن يُقال أنّ 

من كلمة أمر، هو القول دون فهم أول ما يَتبادر إىل الذهن، ويُ  أنّ : خامسالدليل ال -
تبادر بادر االثنان، أومل يَ عالمة احلقيقة، ولو كان األمر ُمشرتكا بني القول والفعل، لتَ  والّتباُدر .الفعل

ه حقيقة يف القول، طق بكلمة أمر، وهذا عالمة على أنّ َيسِبق إىل الفهم عند النُ  فالقول .أي ِمنهما
 .(6)دون الفعل

                                                           

، 02/650، أصول الفقه البن ُمفلح املقـدسي، 03/09، شرح الكوكب املنري، 02/190، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي: ينظر (1)
سعد بن غرير بن مهدي : ملظفر الدين أمحد بن علي بن الساعايت دراسة وحتقيق: ، اية الوصول إىل علم األصول12أصول الّسرخسي، ص

م، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية، 1984/ه1405ة أم القرى، حممد بن عبد الرحيم علي، قسم الفقه واألصول، جامع:السلمي، إشراف
، 1عبد الكرمي بن علي بن حممد النملة، مكتبة الرشد، ط: ، اجلامع ملسائل أصول الفقه وتطبيقاا على املذهب الراجح0/383، )مطبوع(

جالل الدين أبو حممد عمر بن حممد بن عمر اخلبازي، :الفقه ، املــُغين يف أصول218م، الرياض، اململكة العربية السعودية، ص2000/ه1420
  .01/431، إرشاد الفحول، 29م، اململكة العربية السعودية، ص2001/ه1422، 2حممد مظهر بقا، جامعة أم القرى، ط: حتقيق
  .02/190اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي،  (2)
، شرح َمنار األنوار يف 03/10، شرح الكوكب املــُنري، 02/191حكام لآلمدي، ، اإلحكام يف أصول األ12أصول الّسرخسي، ص: ينظر (3)

، أصول الفقه البن مفلح 27ه، بريوت، لبنان، ص1308، )د،ط(املوىل عبد اللطيف الشهري بابن مالك، دار الكتب العلمية، : أصول الفقه
  .02/484، ، الواضح يف أصول الفقه29، املغين يف أصول الفقه، ص02/650املقدسي، 

  .02/191اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي،  (4)
  .02/191، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، 02/650، أصول الفقه البن ُمفلح املقدسي، 03/10شرح الكوكب املـــُنري، : ينظر (5)
، 6حممد اخلضري بك، املكتبة التجارية الكربى، ط: ، أصول الفقه01/395، شرح الكوكب الّساطع، 03/10شرح الكوكب املنري، : ينظر (6)

  . 194م، مصر، ص1969/ه1389
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َفعلُت وما أََمرُت، وال : ح القولصِ في األمر عن الفعل، فيَ ه جيوز نَ أنّ  :الدليل السادس -
رأيت فالنا : أَمرُت وما أَمرُت، درًأ للتناقض، فجواز قول القائل: جيوز نفيه عن القول، فال يصح

 (1).يأمر بكذا و يفعل ِخالفه، دليل ظاهر على أن الفعل غري األمر حقيقة
  .عل، باالشتراك اللفظيالفِ خصوص و ن القول المَ شترك بياألمر مُ : المذهب الثاني -

ُمشرتك بني القول املخصوص والفعل، اشرتاكا ) أمر(يرى أصحاب هذا املذهب، أن لفظ    
ول ـــــر حقيقة يف القــــ، فاألم(2)قيقةـــالق احلــــل يف اإلطــــما، واألصـــلق على كليهـــطه يُ ـــلفظيا، ألنّ 

ماخي، به عبد الواحد الشّ  صرحينهما، وهذا ما يُ عل، بالقدر املشرتك بَ املخصوص، وحقيقة يف الفِ 
 ∗ابن إمام الكاملية، وقد ذكر (3)»باالشرتاك صوص ويف الفعلــــاألمر حقيقة يف القول املخ« :فيقول

بني : شرتك بينهما، أيه مُ إنّ : وقال بعض الفقهاء« :سبه إىل بعض الفقهاء بقولهنَ هذا املذهب، و 
tΒ$!(: على الفعل، مثل قوله تعاىل: القول املخصوص و بني الفعل أيضا، ألنه يُطلق عليه، أي uρ 

!$tΡ ã� øΒ r&) (ا أنصار هذا املذهب، (4)»علنا إال واحدةما فِ ، أي و )50:القمر ومن األدلة اليت استدل ،
  :لبيان صحة ما ذهبوا إليه، ما يأيت

  : فظيعل باالشتراك الل شترك بين القول والفِ القائلين بأن لفظ األمر مُ  أدلة_ 
أن املـُسمى يف نفسه خمُتلف، فكما يُطلق اسم األمر على القول املخصوص،  :الدليل األول_ 

يُطلق أيضا على الفعل، واألصل يف اإلطالق احلقيقة، وما يُدل على إطالق لفظ األمر على 
tΒ$! :(ستقيم، أي عمله، كما يقول تعاىلالن مُ أمر فُ : ولقالعرب تَ  الفعل، أنّ  uρ !$tΡ ã� øΒ r& āωÎ) ×οy‰ Ïm≡uρ 

£x ôϑ n= x. Î� |Çt7 ø9$$Î/ ∩∈⊃∪) ((5).علنا، أي فِ )50: القمر
 

                                                           

دسي، ، أصول الفقه البن مفلح املق218، اجلامع ملسائل أصول الفقه، ص03/10، شرح الكوكب املنري، 13أصول الّسرخسي، ص: ينظر(1) 
  .01/432، إرشاد الفحول، 02/483، الواضح يف أصول الفقه، 29، املـــُغين يف أصول الفقه، ص02/650
  .05/185إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينظر (2)
م، 1984/ه1404، )د،ط(أبو العباس أمحد بن سعيد عبد الواحد الشماخي، وزارة الرتاث القومي والثقافة، : ُخمتصر العدل واإلنصاف (3)

  .21سلطنة عمان، ص
م، كان فقيها شافعيا من أهل 1406ـ/ه808هو حممد بن حممد بن عبد الرمحان ابن علي، أبو عبد اهللا، كمال الدين ابن إمام الكاملية، ولد عام∗

، شرح خمتصر ابن احلاجب، شرح منت الورقات للجويين، طبقات األشاعرة: القاهرة، كان يلي إمامة املدرسة الكاملية كأبيه، له عدة ُمصنفات منها
  .07/48األعالم، : م، ينظر1470/ه874إمتام تسري الوصول إىل منهاج األصول، وغريها، تويف عام

  .03/135،136تيسري الوصول إىل ِمنهاج األصول من املنقول واملعقول،   (4)
  .02/197كام لآلمدي، ، اإلحكام يف أصول األح01/432إرشاد الفحول،: ينظر  (5)
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أن اسم األمر يف الفعل ُجيمع على أمور، واجلمع هو دليل وعالمة على  :الدليل الثاني_ 
 .(1)احلقيقة

بالنقصان، كون جمازا بالزيادة، أو ا أن يَ عل جمازا، فإمّ لو كان اسم األمر يف الفِ  :الدليل الثالث_ 
 أو سيؤول إليه، والشيء من كل هذاه كان عليه، جاورة له، أو ألنّ مبشاة حملل احلقيقة، أو مبأو 

 (2).ا كان حقيقةازا فيه، وإمنّ ُمتحقق يف الفعل، لذا مل يكن جمَ 
 دلولني، على سبيل احلقيقة يف كلمع يف داللته بني مَ هذا املذهب أن لفظ األمر، جيَ  فحاصل   
كما يُفهم القول من لفظ فَ  .بيل املــُشرتك اللفظيهما، ال على سبيل ااز، فيكون بذلك من قَ ِمن

الدليل على ذلك، أن لفظ األمر ورد يف القرآن الكرمي، و يف كالم عل أيضا، و نه الفِ م مِ األمر، يُفهَ 
þθä9$s% tÎ7#): (العرب، و كان املقصود به الفعل وليس القول، ومن ذلك قوله تعاىل yf÷ès? r& ôÏΒ Ì�øΒ r& 

«! %!̈Lym #sŒÎ) u#( :قوله تعاىلأي فعله، و ، )73:هود()#$ ỳ $tΡ â÷ ö∆r& u‘$sùuρ â‘θ‘Ζ −F9 : ، واملراد هنا)40:هود() #$
  (3).العجائب اليت أظهرها عز وجلفعل اهللا و 

  علول والفِ تواطئ بين القَ األمر مُ : المذهب الثالث -
در املشرتك وضوع للقَ ه مَ وفقا هلذا املذهب، فإن لفظ األمر ُمتواطئ بني القول والفعل، أي أنّ    

               :يقولحيث ااز، وقد نُِقل هذا املذهب عن اآلمدي، بني القول والفعل، وذلك دفعا لالشرتاك و 
 » عل، ال ُمتواطًئا يف القول املخصوص والفِ  - اسم األمر - ا هو كون االسموعلى هذا، فاملختار إمن

األمر حقيقة  ه يُقر بداية، بأنّ ، والغريب فيما ذهب إليه ، أنّ (4)»أنّه ُمشرتك، وال َجماز يف أحِدمها
اتفق : فنقول« : قام الَحق، حيث يقول بدايةً قول بالتواطؤ يف مَ القول املخصوص اتفاقا، مث يَ  يف
 قام آخر، أنّ ، مث ُيصرح يف مَ (5)»اسم األمر حقيقة يف القول املخصوص ألصوليون على أن ا

  .املــُختار عنده هو التواطؤ ،كما ورد سابقا
    كيف ادعى : فإن قُلتَ « : جيُيب عن هذا التساؤل، فيقول )ه771ت،(بكيابن السُ  إّال أن

يكون  ه حقيقة يف القول املخصوص، مث حكى القول بالتواطؤ، وذلك يَقتضي أالّ االتفاق على أنّ 
منه،  القول املخصوص أخصُ ك ألن الوضع يف التواطؤ لألعم، و حقيقة يف القول املخصوص، وذل
                                                           

  .01/433 ،، إرشاد الفحول02/197 ،اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي: ينظر (1)
  .02/197 ،اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي: ينظر (2)
  .01/432اد الفحول، ـإرش: ينظر (3)
  .02/198اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي،  (4)
  .02/198، نفسه (5)
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 .(1)»فاقــــ االت درأُ ا ال يَ ــــول التواطؤ حادثــــله رأى قـــلع: ز، قُلتاــــص جمَ ــــواستعمال األعم يف األخ
طق اعرتض على قول اآلمدي، من عدة أوجه، من ذلك أن القول سبق إىل الفهم عند النُ  هأنّ غري 

دلوله، كحيوان، فهم منه األخص، ألن القول حينئذ أخص من مَ تواطئا مل يُ بلفظ األمر، ولو كان مُ 
 (2).هذا الدليل يدفع التواطؤهم إنسان منه، و فَ  يف عدم

ا إمنّ  .ااز، باعتبارمها خالف األصل ا قال بالتواطؤ، لدفع االشرتاك و اآلمدي إمنّ  احلقيقة، أن و    
رار من َجماز ه فِ عليه من قبل الّنقشواين و غريه من املتأخرين، الذين قالوا بأنّ  اهذه النقطة كانت رد

جمازين، ذلك أن الوضع إن كان لألعم، فمىت استعمل يف األخص، كان استعماال وع يف و وقُ 
  .(3)ازا بالنسبة إليهماه استعمل يف األخصني، فيكون جمَ از، مث إنّ وضوعه، وهو جمَ فظ يف غري مَ للّ 

 ،والصفة ،الشيءو  والفعل، خصوصرك بين القول المَ شتَ األمر مُ : المذهب الرابع -
  .والطريق ،الشأنو 

    مر ُمشرتك بني القول املخصوص، و الشيء، والصفة، يرى أنصار هذا املذهب، أن لفظ األ   
ا، أي هينالشأن والطريق، ذلك أن لفظ األمر، يَرِد للداللة على كل هذه املعاين، لذا فهو ُمشرتك بَ و 

  .(4)أن لفظ األمر حقيقة يف كل هذه املعاين
ه صاحب هذا إىل أيب احلسن البصري، على اعتبار أنّ  سب كثري من األصوليني هذا املذهبنيَ و    

          : ذهبه، فيقولما استند إليه أبو احلسن يف استدالله على صحة مَ ∗كاينر الشَو يذكُ و  ،(5)القول
هذا : هذا أمر مل َيدِر السامع أي األمور أراد، فإذا قال: من قال واستدل أبو احلسن بقوله، بأنّ « 
ل السامع من الن ُمستقيم، أو حترك هذا اجلسم ألمٍر، وجاء زيد ألمِر، َعقَ بالفعل، أو أمر فُ  أمرٌ 

 زيدا جاء  اجلسم حترك لشيء، ومن الرابع أنّ  الث أنّ األول الَقول، ومن الثاين الشأن، ومن الث
، وهذ الدليل (6)»رتدد بني الكله مُ دل على أنّ هن عند السامع، يَ لَغرض من األغراض، وَتوُقف الذِ 
                                                           

  .02/486رفع احلاجب عن ُخمتصر ابن احلاجب،  (1)
  .02/487نفسه ،  (2)
  .02/487، نفسه:ينظر (3)
، إحتاف ذوي البصائر بشرح 158، القواعد والفوائد األصولية، ص01/396، شرح الكوكب الساطع، 03/08شرح الكوكب املنري، : ينظر (4)

  .05/186روضة الناظر، 
  .05/186، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر،  16صاملسودة يف أصول الفقه : ينظر(5) 
م، وكان فقيها جمتهدا من ِكبار علماء الَيمن، من أهل صنعاء، ولد 176ـ/ه1173هو حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين، ولد عام ∗

نيل األوطار من أسرار منتقى : ؤلفا، منهام 114م، له1834/ه1250وتويف ا عام 1229جرة شوكان، ونشأ بصنعاء، ويل قضائها عام
  .06/298معجم األعالم، : ينظر.األخبار،الدرر البهية يف املسائل الفقهية، إرشاد الفحول يف أصول الفقه، التحف يف مذهب من سلف، وغريها

  .01/434إرشاد الفحول، (6)
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ا حجة أيب احلسني البصري ، على ما أمّ « : الذي ذكره اآلمدي يف اإلحكام، حني قال نفسه
 .(1)»راده من قوله إال بقرينةدر السامع مُ هذا أمر، مل يَ : ذهب إليه، أن اإلنسان إذا قال

 ودليل ذلك أنّ فظ األمر، ُمشرتك بني كل املعاين اليت سبق ذكرُها، لَ  فحاصل هذا املذهب، أنّ  
  .دل على املقصودنها، إال بقرينة ُمصاحبة تَ رف ألي مِ نصَ فظ األمر، ال يَ لَ امع لِ هن الس ذِ 

  :سانيالكالم اللحقيقة األمر بين الكالم النفسي و  )2
 لساين، من حيث هو كالم من أقسام الكالم اسمقِ باعتباره األمر  ةيف حقيق األصوليون اختلف  

حيث كون األمر هو ذلك املعىن القائم بالنفس، أم أن األمر هو الصيغة نفسي، أي من أو كالم 
لة كان حول حقيقة الكالم اخلالف بني األصوليني يف هذه املسأ احلقيقة أنّ و  .يف حد ذاا

من باب إحلاق اجلزء بالكل، يه ا كان األمر قسم من أقسام الكالم، كان اخلالف فّـــ مل، و (2)عامة
فقال : املتكلمون يف الكالماختلف العلماء و « : ختالف، فيقولحقيقة هذا االذكر ابن بّيه يَ و 

ا يف النفس، وبعضهم ه حقيقة فيمَ أنّ : قال بعضهم، و )القول(أي ، ه حقيقة يف اللفظبعضهم إنّ 
  :تلف هذه األقوال واآلراء فيما يأيت، وبيان خمُ (3)»شرتك بينهماه مُ على أنّ 
  القائلون بالكالم النفسي: األول المذهب -

ما قام يف م يف النفس، فهو املعىن الذهين و هو املعىن القائاألمر  يرى أنصار هذا املذهب، أنّ    
دل عليه تلك احلروف هم هو ما تَ ندَ فظ، فاألمر عِ الذي َيدل عليه اللّ لب، و فس من الطّ النّ 

          رد عن األلفاظ معىن قائم بذاته جمُ ًة عامفس، فالكالم وجودة يف النّ مَ  عانٍ واألصوات من مَ 
وهؤالء يريدون بالقول ما يقوم « : حقيقة هذا املذهب، فقال ∗وقد حكى الغزايل ،(4)احلروفو 

                                                           

  .02/189اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي،  (1)
  .180الِدالالت وجمايل االختالفات، ص  أمايل: ينظر (2)
  .180نفسه، ص  (3)
/ ه1420، 1سعيد عبد اللطيف فودة، دار البيادق، ط: القاضي أيب بكر بن العريب املعافري املالكي، تعليق: احملصول يف أصول الفقه: ينظر(4) 

عبد اهللا بن سعد بن عبد اهللا آل : هللا مجعا وتوثيقا ودراسة، دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه ا51، عمان، األردن، ص/1999
، البحر 02/450، الواضح يف أصول الفقه، 01/287م، الرياض، اململكة العربية السعودية،2010/ه1331، 1مغرية،دار كنوز إشبيليا، ط

د القادر بن عبد اهللا العاين، وزارة األوقاف والشؤون عب: بدر الدين حممد بن ادربن عبد اهللا الزركشي الشافعي، حترير:احمليط يف أصول الفقه
، َمعامل أصول الفقه، 05/188، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 02/345م، الكويت، 1992/ه1413، 2اإلسالمية، ط

  .108ل، ص، شرح األصول من علم األصو 643/ 02، أصول الفقه البن مفلح املقدسي، 292، الّتأسيس يف أصول الفقه، ص404ص
ه، وكان أفقه أقرانه، وإمام 450هو حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الطوسي، اإلمام اجلليل، أبو حامد الغزايل، حجة اإلسالم، ولد بطوس، عام∗

الوسيط : يف املذهب: أهل زمانه، وفارس ميدانه، قرأ طرفا من الفقه يف بلده، مث سافر إىل جرجان، مث رجع إىل طوس، وله ُكتب عديدة منها
نخول والبسيط، والوجيز،واخلالصة، وله كتب يف سائر العلوم األخرى، كاملستصفى يف أصول الفقه، وكتاب األربعني، وكتاب األمساء احلسىن، وامل

  .07/22وما بعدها، األعالم،  06/191طبقات الشافعية، : ينظر. ه505والعديد غريها، تويف يف طوس عام 
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هو قائم بالنفس، طق عبارة عنه، ودليال عليه، و بالنفس من اقتضاء الطاعة، وهو الذي يكون النُ 
، كما يُبني الطوسي  (1) »...تارة باإلشارة والرمز والفعلَدل عليه يُ و (...) نسه جِ وهو أمر لذاته و 

كالم النفس هو الفكر :قالوا  « :على الكالم النفسي فيقول محقيقة هذا املذهب واستدالهل
الذي يدور يف اخللد،  وتدل عليه العبارات تارة، وما يصطلح عليه من اإلشارات األخرى، والدليل 
على إثباته أن العاقل إذا أمر عبده بأمر، وجد يف نفسه اقتضاء الطاعة منه، وجدانا ضروريا، مث إنّه 

 .(2)»إلشارات أو برقوم من الكتابةيدل على ما جيده ببعض العبارات أو بظروب من ا
ق عندنا قائم بالنفس، فالكالم احل« : فيما ذكره اجلويين، حني قال جوهر هذا املذهب يتجلىو    

، فأنصار (3)»دلول العبارة، والرقوم والكتابة، وما عداها من عالمات ال صوتا، وهو مَ ليس حرفا و 
         رد عن األلفاظ ا بذاته، جمُ قائمً  عىنً مَ  علون األمر كقسم من أقسام الكالمهذا املذهب جيَ 

         جرد عن الصيغة،ُـــ فاألمر عندهم هو اقتضاء الفعل بذلك املعىن القائم بالنفس، امل .احلروفو 
فسي عندهم هو األمر الن فظي، و فسي ولَ نَ : قسمون األمر إىل قسمنيألجل هذا االعتقاد، يُ و 

: غةـــدال عليه، كصيــــــفظ الــــر اللفظي فهو الل ـــــا األمفس، أمّ بالنّ اقتضاء الفعل باملعىن القائم 
وهو، « : ه من أنصار هذا املذهب، حيث يقوليُفهم من قول ابن إمام الكاملية أنّ  وما ،(4)علـــاف

 ِا عنه، الختالفها و  أي الطلب، غري العبارات املختلفة املعرب فالطلب (...) عدم اختالف الطلب  
   (6)  .، ويُنَسب هذا املذهب إىل األشاعرة(5)»معىن قائم بالنفس

                                                           

، اململكة )د،ت( ، )د،ط(محزة بن زهري حافظ، اجلامعة اإلسالمية، : أبو حامد حممد بن حممد الغزايل،حتقيق: من علم األصول املستصفى (1)
  . 03/121العربية السعودية، 

  .170م، بريوت، لبنان، ص1985/ه1405، 2ط اخلواجة نصر الدين الطوسي، دار األضواء،: حتصيل احملصل املعروف بنقد احملصل (2)
عبد العظيم الديب، طبع على نفقة صحاب السمو الشيخ خليفة  :أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف، حتقيق:الربهان يف أصول الفقه (3)

  .01/198،ه، قطر1399، 1ط بن حامد آل ثاين،
، الُربهان يف أصول الفقه، 05/188، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 295ُمذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، ص: ينظر (4)
  .404، َمعامل أصول الفقه ص01/200
علي حممد معوض : الشافعي، حتقيقأبو القاسم عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي الرافعي القزويين : العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبري (5)

  .199م، بريوت، لبنان، ص1997/ هـ1417، 1وعادل أمحد املوجود، دار الكتب العلمية، ط
م، الرياض ،  2009/ه 1430، 1سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري، دار كنوز إشبيليا، ط: شرح األصول من علم األصول: ينظر (6)

سعد بن : رح كتاب قواعد األصول ومقاعد الفصول للعالمة صفي الدين عبد املؤمن بن عبد احلق القطيعي، ش108اململكة العربية السعودية ص
، إحتاف ذوي البصائر 202ص.م، الرياض، اململكة العربية السعودية2006/ه1427، 1ناصر بن عبد العزيز الشثري، دار كنوز إشبيليا، ط

، الواضح يف أصول الفقه، 40، املــُسودة يف أصول الفقه، ص02/643املقدسي،  ، أصول الفقه البن ُمفلح05/188بشرح روضة الناظر
حممد غزايل عمر جايب، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء : احلسني بن رشيق املالكي، حتقيق: احملصول يف علم األصول ، لباب02/450

  ).مشها( 02/531 ،م، اإلمارات العربية املتحدة2001/ه1422، 1الرتاث،ط
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، جبملة من األدلة اليت استقوها من القرآن الكرمي، على صحتهاملذهب  هذا قد استدل أنصارو 
  :يرد بياا فيما يأيتومن كالم العرب، 

  :سانينفأدلة القائلين بالكالم الل_ 
tβθ(:قوله تعاىل :الدليل األول - ä9θ à)tƒ uρ… þ’ Îû öΝÍκÅ¦ à$Ρ r& Ÿωöθ s9 $ uΖç/ Éj‹yè ãƒ ª!$# $ yϑÎ/ ãΑθ à)tΡ 4 öΝßγç6 ó¡ym æΛ ©yγy_ 

$ pκ tΞöθ n= óÁtƒ ( }§ø♥Î7 sù ç��ÅÁ yϑø9$# ∩∇∪( )ادلةذه اآلية،  ،)08:ا لقول أو الكالم يكون يف ا أنّ لبيان فاحتجوا
 مَ فس، و الن ا الل إذا و « : يَرُد هذا الدليل حيث يقول الشنقيطي أنّ  ، إالّ (1)وُمشعر به دالٌ  فظ إال

فلو مل (...) على ذلك  ل د مبا َيدُ قي د أن يُ بُ ، فالأُطلق الكالم يف بعض األحيان على ما يف النفس
 يف (قيد اآلية بقوله تَ  يرى أنّ فهو  .(2)»َصرف إىل الكالم باللسان، لنْ )يف أنفسهم:(د بقولهيُقي

يف بعض األحيان  إذا ما أطلق الكالمذلك أّن ها من دائرة كون القول كالًما، ، أخرجَ )أنفسهم
دل على كون املقصود هو ما يف رينة، تَ يد أو قَ بقَ  وباً صحُ ه يكون دائما مَ على ما يف النفس، فإنّ 

 (3).صرفه عن داللته على الكالم اللساينفس، وتَ الن  
�•ρ#)(:قوله تعاىل :الدليل الثاني - Å�r&uρ öΝä3s9öθ s% Íρr& (#ρã� yγô_$# ÿÏµ Î/ ( … çµ ‾ΡÎ) 7ΟŠÎ= tæ ÏN#x‹Î/ Í‘ρß‰÷Á9$# ∩⊇⊂∪(          

را، ـــــهكون جَ ــــفسي، أو يَ كون سرا، وهو الكالم النّ القول يَ  على أنّ  ل دُ فهذه اآلية تَ ،)13:امللك(
 (4).الكالم هو ما كان يف النفس الم اللساين، وبالتايل فهي دليل على أن ـــــــوهو الك

 ) الكامل البحر( :من قوله األخطل سب إىلما نُ  :الدليل الثالث -
 إِ وَ  ادِ ؤَ ي الفُ فِ لَ  مَ الَ الكَ  إن َلَ عِ جُ      اـــمن  (5)يالَ لِ دَ  ادِ ؤَ ى الفُ لَ عَ  انُ سَ الل  

فسي، فالكالم هو ما كان يف أنصار املذهب املثبت للكالم النّ  ا قال بهففي هذا البيت إمجال ملِ 
رد دليل أو ُمشعِر به، لذا فقد اعتمد أنصار هذا املذهب، ا اللفظ هو جمُ إمنّ ، و عانٍ فس من مَ النّ 

 (6) .على هذا البيت الشعري، كدليل على صحة ما ذهبوا إليه

                                                           

ه، 1343، )ب،ط(مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن اآلسنوي الشافعي، عامل الكتب، : اية الُسول يف شرح منهاج األصول: ينظر (1)
، رفع النقاب عن تنقيح 180، أمايل الدالالت وَجمايل االختالفات، ص02/644،  أصول الفقه البن ُمفلح املقدسي، 02/227القاهرة، مصر، 

  .02/446الشهاب، 
  .109ُمذكرة أصول الفقه على روضة الّناظر، ص  (2)
  .05/195إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : يُنظر (3)
  . ،02/227اية السول يف شرح منهاج األصول، 02/644أصول الفقه البن ُمفلح املقدسي، : ينظر (4)
  .02/445رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، . 292، التأسيس يف أصول الفقه ،ص180أمايل الدالالت وَجمايل االختالفات، ص: ينظر (5)
  . ،02/227اية الُسول يف شرح منهاج االصول، 292، التأسيس يف أصول الفقه، ص180أمايل الدالالت وَجمايل االختالفات، ص: ينظر (6)
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 ، هي حقيقة يف طلب املاء"اسقين املاء:" إنّ  وقالوا« :حكاه ابن بيه، فقال :الدليل الرابع -
صر حاله قتَ عر باحلاجة إىل املاء، ومل تَ نطق، شَ ذات املتكلم، فاملتكلم قبل أن يَ القائم بالنفس، أي بِ 

ا قامت تلك اجلملة، أي النسبة بني املفردتني، أي اسقين واملاء، قامت يف عور فقط، وإمنّ على الشُ 
قبل الُنطق ذه اجلملة، َسبقتها ، فَ (1)»عبارة عنها، ودليال عليها" اسقين املاء: "نفسه، فكان قوله

تلك احلاجة، ودالة عليها، وبالتايل فالقول هو  نت اجلملة تعبريا عحاجة إىل املاء يف النفس، فكان
 .ُمشعرة بهد ألفاظ دالة على ما يف النفس، و ُجمر 

  ):العبارة(القائلون بالكالم اللفظي : المذهب الثاني -
ندهم، قط، فاألمر وسائر الكالم عِ فظ اللساين فَ األمر هو الل  يرى أصحاب هذا املذهب، أنّ     
قــــــــد و  ،(2)علـــال على طلب الفد ــــــــظ الــــفه اللّ على أنّ  هفونر ــــعذا يُ ــــل .باراتـــالع قة له إالّ ــــحقي ال
فس نَ  أن : وعند نُفاة كالم النفس« : عبد اهللا آل مغرية، كالما حول هذا املذهب، فيقول رـــــــذكَ 

عىن هذا القول ، ومَ (3)»الصيغة هي األمر، فإذا أضيفت الصيغة إىل األمر مل تكن اإلضافة حقيقية 
اا ذَ صيغة األمر هي يف  عتربون أنّ أن نُفاة الكالم النفسي، وهم القائلون بالكالم اللفظي، يَ 

إن األمر هو أمر « : يةبن بيقول استخدم فيه، عندهم تلك الصيغة أو العبارة اليت تُ  هواألمر، ف
فأصحاب هذا املذهب ال يرون  ،(4)»كن أن يوصف بشيء، فال ميُ كون لفظياً ا قبل أن يَ لفظي، أمّ 

كبري من   مجعما عليه وهذا سموعة، وال معىن عندهم للكالم النفسي، أصواتا مَ إّال  الكالم
  (5).األصوليني

قيقة الكالم يف تعضيدا حلة، اليت اعتربوها قد استدل أصحاب هذا املذهب جبملة من األدلّ و    
 هب األشاعرة السابقذطالن مَ يف بيان بُ  عليهاتلك احلروف واألصوات املسموعة، كما اعتمدوا 

  :ُجممل هذه األدلة فيما يأيتو  .هوفساد
                                                           

  .180الدالالت وجمايل االختالفات، ص أمايل (1)
  .02/345البحر احمليط يف أصول الفقه، : ينظر (2)
  .01/287دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية،  (3)
  .180أمايل الِدالالت وجمايل االختالفات، ص (4)
ويُراد بالكالم، األصوات واحلروف وما َتُدل عليه من َمعاين، على الصحيح من األقوال يف هذه املسألة، « : هلذا املذهب، فيقول ينَتِصر الشثري (5)

 صوص الشرعية، فالكالوهو قول أهل اُلسّنة ومن وافقهم، وليس املـــُراد بالكالم، املعاين النفسية، كما يَقوله األشاعرة، وهو َقول ُخمالف للن م ال بُد
َمعاين، فإنّه ال أن َيكون ُمفيدا، حبيث نَعرف ُمراد صاِحبه منه بسماعه، أّما إذا مل َيكن َمنُطوقا به، فإنّه ال ُيسمى كالًما، فلو َجعلُت يف نفسي 

إىل اإلمام أمحد بن  ، و يَنِسب املقدسي هذا املذهب202، شرح قواعد األصول وَمقاعد الفصول، ص»َيصح أن أقول قد تكلمت ذه املعاين
األمر : أهل السنة، يقولون« :، ويَنسبه الشثري إىل أهل السنة فَيقول02/643أصول الفقه البن ُمفلح املقدسي، :حنبل وأصحابه واجلمهور، ينظر

  .109، شرح األصول من علم األصول، ص»هو هذه األصوات واحلروف، وذات الطلب، أي هو ذات القول امللفوظ 



ماھية ا�مر وحقيقته                                                        الفصل ا�ول              

 

38 

 

 :بالكالم اللساني أدلة القائلين_ 
(βÎ÷(:قوله تعاىل: الدليل األول_  uρ  Ó‰ tnr& zÏiΒ šÏ. Î�ô³ßϑ ø9 $# x8u‘$yftFó™$# çνö�Å_r' sù 4®Lym yìyϑ ó¡o„ zΝ≈ n= x. «!$#... (

عانيه، هو  شرك املستجري بألفاظه ومَ ُــ سمعه ذلك املالذي يَ  أنّ بح يصر الت، فوجه الداللة )06:التوبة(
و املعاين النفسية وليس الكالم هذات الكالم، وهو احلروف،هو األصوات و سموع كالم اهللا، فامل
ملا  إالّ هو تلك األصوات املسموعة، و هذه اآلية دليال على أن الكالم فكانت  .اليت ال ُتسمع

 (1).مساها اهللا كالما

$tΑ :(قوله تعاىل :الدليل الثاني_  s% Éb>u‘ ≅yè ô_$# þ’Ík< Zπ tƒ#u 4 tΑ$ s% y7 çG tƒ#u āωr& zΝÏk=s3è? šZ$ ¨Ψ9$# y]≈ n= rO 5Α$ uŠs9 $ wƒ Èθy™ ∩⊇⊃∪ 

ylt� sƒ m6 4’n? tã Ïµ ÏΒöθs% zÏΒ É>#t� ósÏϑø9$# # yr÷ρr'sù öΝÍκ ö�s9Î) βr& (#θ ßsÎm7y™ Zοt� õ3ç/ $ |‹Ï±tã uρ ∩⊇⊇∪) (فلم ُيسمي )10،11:مرمي ،
هي آية، و  ءفاظ، فقد جعل اهللا لزكرياتكلم بشيء من األله مل يَ لقومه كالًما، ألنّ  ءإشارة زكريا اهللا

رب نقًضا ذلك مل يُعتَ  قد أوحى إىل قومه بإشارة منه، فإنّ  هكلم ملدة ثالثة أيام، ورغم أنّ عدم التّ 
 أنّ  من رغمعلى الاإلشارة، ففريق بني الكالم و هذا دليل واضح على التّ و  .كلملآلية يف عدم التّ 

(2).مارب ُمتكل ه مل يُعتَ أنّ  رة، إالّ عن طريق اإلشا ا يف نفسهمّ  ععّرب  ءزكريا
 

þ’Í<θ(: قوله تعاىل :الدليل الثالث_  à)sù ’ÎoΤ Î) ßNö‘ x‹tΡ Ç≈ uΗ ÷q§�=Ï9 $ YΒöθ|¹ ôn= sù zΝÏk= Ÿ2é& uΘöθ u‹ ø9$# $|‹ Å¡ΣÎ) ∩⊄∉∪( 
ôN ( :إىل غاية قوله ،)26:مرمي( u‘$ x©r'sù Ïµ ø‹ s9Î) ( (#θ ä9$s% y#ø‹ x. ãΝÏk= s3çΡ tΒ šχ%x. ’Îû Ï‰ôγyϑ ø9$# $wŠ Î6 |¹ ∩⊄∪) (29:مرمي(، 

حقيقة  رمي بعدم الكالم، ولكن ملا سألوها عنلسابقه، فاهللا تعاىل أمر مَ هنا مشابه اللة ووجه الدّ 
لكانت ُخمالفة ألمر  إالّ ا، و اهللا تلك اإلشارة كالمً  ، ومل ُيسمِ "عيسى"األمر، أشارت إىل الرضيع 

رغم أن مرمي قد ردت على من سأهلا ، و اإلشارةفريق بني الكالم و هذا دليل على التّ و  .ارَ 
 باإلشارة، إال  ّمل يُتكلم به، ال  فس، إنِ ما يف النّ  وهذا دليل على أنّ  .هللاة لَنذرها رب ناِقضَ امل تُعتَ أ

الكالم هو األصوات  هذا دليل على أنّ عبري عنه باإلشارة، و إن مت التّ رب وال ُيسمى كالًما، حىت و تعيُ 
(3).املسموعة

 

                                                           

، أمايل الدالالت وجمايل 296، ُمذكرة أصول الفقه على روضة الّناظر، ص 05/189حتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، إ: ينظر (1)
  .109، شرح األصول من علم األصول، ص180االختالفات، ص

على روضة الناظر، ص ، ُمذكرة أصول الفقه 405، َمعامل أصول الفقه، ص 05/189إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينظر (2)
  ).هامش( 02/643، أصول الفقه البن مفلح املقدسي، 292، التأسيس يف أصول الفقه، ص296
، الّتأسيس يف أصول الفقه،          05/190، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 296ُمذكرة أصول الفقه على روضة الّناظر، ص : ينظر (3)
  .109، شرح األصول من علم األصول، ص02/643املقدسي، ، أصول الفقه البن ُمفلح 293ص
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فسها، ثت به نَ إن اهللا عفا ألميت عما حد « : سلمقول النيب صلى اهللا عليه و  :الدليل الرابع_ 
فسه بشيء من األمور املسلم إذا حّدث نَ  اللة هنا، أنّ ، فوجه الد (1)»عمل بهتكلم أو تَ مامل تَ 
به أو يَفعله، فهنا مل تكلم ، إذا مل يَ رعاه َمعفٌو عنه شَ حنو ذلك، فإنّ ه و سب ن أو التل فُ كقَ  ،السيئة
 د فّرق النيب صلى اهللا عليه وسلمشرعي، فق كمٌ رتتب عليه حُ فس كالًما، لذا مل يَ حديث النّ  ُيسمَ 

 (2).احلروفباأللفاظ و بني الكالم بني حديث النفس و 
من هذه األقسام  رف، وكلٌ عل وحَ فِ اسم و  :الكالم اتفق أهل اللسان على أنّ  :الدليل الخامس_ 

ت على ة دلّ عل كلمَ غري ُمقرتنة بزمن، والفِ فسها عىن يف نَ ت على مَ دل  لمةٌ االسم كَ فلمة، سمى كَ يُ 
قول ف .(3)ريهايف غَ  عىن إالّ فسها، وعلى زمان ذلك املعىن، واحلرف كلمة ال َتدل على مَ عىن يف نَ مَ 

الكالم هو املعىن القائم يف  نفي ما ذهب إليه األشاعرة، من أنّ إمجاعهم عليه، يَ أهل اللغة ذا و 
 (4).النفس

تكلم، مث حّدث نفسه بأشياء، ومل لف ال يَ من حَ  إمجاع الفقهاء على أنّ  :الدليل السادس_ 
فس، ما يف النّ  على أنّ  فارة اليمني، وهذا َيدل ب عليه كَ ثا، وال جتَ حانِ ه ال يُعترب ه، فان ق بلسانِ نطِ يَ 

   (5).كالًماإن مل يُتكلم به، ال ُيسمى  
اكتا أو داه سَ اطق ُمتكلما، وَتسمية من عَ سمية النّ رف على تَ إمجاع أهل العُ : الدليل السابع_ 

 مل ه ُمسي ُمتكلما وُمتحدثا، وَمن من َنطق بلسانِ  هم أنّ عِ أمجَ اس أخرًسا، فاملتعارف عليه بني الن
الكالم، فلم يقل أحد من الناس،  ستطيعندهم ساكتا أو أخرًسا ال يَ م، فُيسمى عَ تكل ق ومل يَ نطِ يَ 
 اعىن قائم بالنفس، فقد مسو الكالم مَ  قوهلم أنّ األشاعرة يَ ا، و اكت أو األخرس ُمتكلمً ه ُمسي السّ ن أ

 (6).تعارف عليه بني مجيع الناسا، وهذا فيه ُخمالفة صرحية للمُ اكت ُمتكلمً الس   
 

                                                           

م، بريوت، لبنان، كتاب اإلميان والنذور، 2002/ه1423، 1أبو عبد اهللا حممد ابن إمساعيل البخاري، دار ابن كثري، ط: صحيح البخاري (1)
  .11/1651باب إذا حنث ناسيا يف األميان، 

، الّتأسيس يف أصول الفقه، 02/644، أصول الفقه البن ُمفلح املقدسي 05/190،191إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينظر (2)
  .296، ُمذكرة أصول الفقه على روضة الّناظر، ص293ص
  . 02/07لبنان، ، بريوت، )د،ت(، )د،ط( جالل الدين السيوطي، دار الكتب العلمية،: األشباه والنظائر يف النحو (3)
  .05/190،191، إحتاف ذوي  البصائر بشرح روضة الناظر، 293، التأسيس يف أصول الفقه، ص405َمعامل أصول الفقه، ص: ينظر (4)
، 405، َمعامل أصول الفقه، ص05/193، إحتاف ذوي  البصائر بشرح روضة الناظر، 02/644أصول الفقه البن مفلح املقدسي، : ينظر (5)

  . 296ل الفقه على روضة الناظر، صُمذكرة أصو 
  .05/193،194إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينظر (6)
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  : القائلون بالجمع بين اللساني والنفساني: الثالث المذهب -
املعىن القائم فظ و األمر هو الل  حياول هذا املذهب اجلمع بني املذهبني السابقني، بالقول أنّ    

 عن األمر، واملعىن القائم بالنفس فظ املــُعِرب كلمة أمر ُتطلق على الل بالنفس مجيعا، ذلك أن ّ 
موع اللفظ األمر الذي هو جمَ  فعندهم أنّ  .صار هذا املذهبعند أن ُجمتمعني، وهذا هو األصح

سب عبد اهللا آل مغرية هذا القول إىل شيخ ونَ ، (1)دل عليه مبجردهااملعىن، وضع له صيغة تَ و 
احلق يف مسألة  أنّ : وعلل شيخ اإلسالم ابن تيمية تصحيحه مبا يأيت« : بقوله اإلسالم ابن تيمية

املعىن فظ و املعاين مجيعا، واألمر أحد أنواع الكالم، فهو اسم ينتظم لل وف و ه اسم للحر الكالم، أنّ 
صيغة األمر ألن الصيغة أحد : مجيعا، فليس هو اللفظ ارد، وال املعىن ارد، فصح أن يُقال

، مانهُ ن مِ تكوّ اإلنسان يَ  روح، مع أنّ : ، ولإلنسانجسم: قال لإلنسانجزئي األمر، كما صح أن يُ 
من هذا  -ورده عبد اهللا آل مغريةأوفقا ملا - جعل ابن تيمية ف ،(2)»قال للكالم معىنصح أن يُ وكما 

ن لعملة اكًال من اللفظ واملعىن وجهالقول علة ليكون األمر ُمتضِمنا للفظ واملعىن مًعا، فريى أن ّ 
صح كما يَ فان، الروح لإلنسىن بالنسبة لألمر مبثابة اجلسم و املعفاللفظ و  .واحدة، واليت هي األمر

عىن، ه مَ ، َيصح أن يُقال لصيغة األمر أمرًا، و َيصح أن يُقال لألمر أنّ اروحو  ااإلنسان جسماعتبار 
  . وهذا قياس عقلي حمض

             : يقول اجلمع بني اللفظ واملعىن يف األمر إىل مجهور األصوليني، حيثبكي السُ نسب ابن ويَ    
، (3)»ما عند اجلمهورعلى اللساين والنفساين، مث هو حقيقة فيهِ طلق والكالم عند أصحابنا يُ «
، (4)ا هو اجلمع بني أدلة املذهبني السابقنيحجة أصحاب هذا املذهب ، إمنّ  ، أنّ ∗قول القرايفويَ 

  .بياا، فمجموع  تلك األدلة، تدل على أن الكالم لساين ونفساينواليت سبق ذكرها و 
 القول ن يف حتديدهم حلقيقة األمر، بنيألصوليو بعد عرض خمتلف القضايا اليت عرض هلا ا   

الطريق والِصفة، وكذا بيام حلقيقته بني الكالم اللساين والكالم املخصوص والفعل والشأن و 
                                                           

  .01/287دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية،  (1)
  .01/288نفسه،  (2)
  .02/490رفع احلاجب عن ُخمتصر ابن احلاجب،  (3)
بارعا يف هو شهاب الدين أبو العباس أمحد بن أيب العالء إدريس بن عبد الرمحان ابن عبد اهللا ابن يلني الصنهاجي، املعروف بالقرايف، كان إماما  ∗

ه، وغريها من الذخرية يف الفقه، وكتاب القواعد، وشرح التهذيب، والتنقيح يف أصول الفق: الفقه واألصول والعلوم العقلية، له ُمصنفات عديدة منها
ابن فرحون املالكي، : الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب: ينظر. ه، ودفن بالقرافة684املصنفات الكثرية، تويف بدير الطني يف عام 

  .وما بعدها 01/236، القاهرة، مصر، )د،ت(، )د،ط(حممد األمحدي أبو النور، دار الرتاث، : حتقيق وتعليق
  .103نقيح الُفصول، صشرح تَ : ينظر (4)
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عمدوا حُيث  أولوا أمهية بالغة ملسألة احلقيقة وااز يف األلفاظ واملفردات، مأ بالنفساين، يتضح 
 فحددوا حقيقة األمر بني القول املخصوص الذي  واملعىن فظإىل حتديد حقيقة األمر من حيث الل ،

أن والطريق عل والش ما اختلفوا يف كونه حقيقة يف الفِ ينَ كانوا على اتفاق يف كون األمر حقيقة فيه، بَ 
ل جدل بني األصوليني، من حيث  ت حمَ مسألة احلقيقة وااز يف األمر، كان جماز، كما أن  م أنهأ

 كون األمر حقيقة يف املعىن القائم بالن ه حقيقة يف تلك األصوات واحلروف املسموعة فس، أم أن
هذه املعاين من  ستنباطوا .ة على معانٍ فاللغة يف تصور األصوليني، عبارة عن ألفاظ دال  .واملقرأة

  :تلك األلفاظ يتم وفقا لطريقني
رده عن فظ يف حال جتَ عليه الل  دل وهو املعىن الذي يَ  طلق،ُــ باحلصول على املعىن امل :األولى_    

هو  فظ املطلق،اللته، واملعىن احملصل عليه يف الل قيد دَ تلف القرائن اليت قد تُ القيود اخلارجية، وخمُ 
 املعىن األصلي، أو الد ن  .فظاللة األصلية للالقضية، وكان حبثهم عن حقيقة  هلذه وناألصوليفتَفط

  .األمر املطلق املتجرد عن القرائنيف  اً ر صِ نحَ عانيه األصلية، مُ األمر ومَ 
دلوهلا، واملعاين احملصل عليها يف مَ  دُ نة بقرائن حتد دة، املقرتَِ عاين األلفاظ املقي حبث مَ  :الثانية _   

 ازية أو التأيضا ومثل هذه املعاين التابعة، كانت حمل اهتمام  (1).ةيبعمثل هذه احلال هي املعاين ا
الوصول إىل األحكام الشرعية عند األصوليني، يقتضي االعتماد على   ذلك أن  ،األصولينيِقبل من 

 دل ق باملعىن األصلي املرتبط ا، أو ما تَ عل عليه األلفاظ، سواء ما تَ  دل اعتبار شامل ملا ميكن أن تَ 
   (2).ياقكيب والس بعي، الذي يفهم من الرت عىن الت عليه األلفاظ بامل

    وألن   ازية أمر وارد، فإن األصولي حول من الداللة احلقيقة إىلالتأكثر املعنيني  م باعتبارهنيا
ة، وجعلوها  غستوحاة من واقع الل بقضية استمداد املعاين من األلفاظ، قد حددوا ضوابط وقرائن مُ 

بني االستعمال احلقيقي واالستعمال اازي لألمر، واعتمدوا عليها يف استدالهلم،  للتميز ريكمعاي
 اإلجراءاتو  ريعايامل مجلة من د األصوليونواحتجاجهم على حقيقة املعىن وجمازيته، كما حد 

دافع ـــال وقوع الت ــــيف حك ـــ، وذل)احلقيقي واازي( النيـحد االحتمأل رف والرتجيح لصّ ل
  :وهي كما يأيت، (3)فظ بني احلقيقة واازصد الال د قَ د فهي مؤشرات حتُ  ،بني املعنينيم ــــزاحَـــ والتّ 
  

                                                           

  .112التصور الُلغوي عند األصوليني، ص: ينظر  (1)
  .112نفسه، ص: ينظر  (2)
  .266م، الرباط، اململكة العربية املغربية، ص2010/هـ1431، 1ة، دار األمان، طز مصطفى بن مح: غةمن قضايا الفكر والل : ينظر  (3)
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  : ناألصولييعند  عالمات االستعمال الحقيقي: أوال_ 
-  إحيث  :بادر إلى الفهم غالباالت ن  فظ، يكون هو املتبادر إىل الذهن املعىن احلقيقي لل

  .غةغالبا، وذلك عند أهل اللسان والل هم والفَ 
تلف القرائن والقيود فظ عن خمُ فعالمة احلقيقة هي خلو الل  :قرائن االحتياطالتعري عن  -
 فظ ال جيوز إال صرف يف الل الت  قيقة إىل ااز، ذلك أنّ احلعن ف داللته صرِ فظ وتَ صاحب الل اليت تُ 

  .فظ املعىن احلقيقيم من الل هِ فُ وإال ه من إرادة املعىن األصلي، نِعايف حال وجود قرائن مَ 
-  صرُ إمكانية الت ف في الل مع واالشتقاق شبيه، واجلَ وذلك عن طريق التَ  :وسع فيهفظ والت

   (1).عناهنه يف مَ يد متك ذلك ما يفِ ف ،منه
ف اف ا انصر عرَ من املؤشرات اليت يُ  :عند األصولين عالمات االستعمال المجازي: ثانيا_ 
 ازي عند األصوليني،اللما يأيت فظ إىل املعىن ا:  

عقول جع مَ عقول، وله مرَ كن ومَ فظ على معىن ممُ طلق الل فاألصل أن يُ  :الة اإلطالقحاست -
كيب على استحالة إطالقه يف الواقع، دل على كون الّرت  دل كيب ما يَ ورد يف الرت  مىتيف الواقع، و 

≅È :(، وذلك حنو قوله تعاىلاجمازي t↔ó™uρ sπtƒö� s) ø9$# ÉL©9 $# $̈Ζ à2 $pκ� Ïù)(82:يوسف( ؤال القرية سُ  كان  ا، فلم
على كون  ستحيال، كان ذلك دليالً مُ  -نازل، ال مبعىن الناس والسكانمبعىن اجلدران وامل-

  (2).ازيا ال حقيقيااالستعمال هنا جمَ 
ح اال فسِ ف، ليُ خل في ويتَ نتَ كن أن يَ اإلطالق اازي ميُ  ذلك أن  :إمكانية االنتفاء -

هذا سي خر ح الس وض ويفاء، قبل االنتِ االستعمال احلقيقي ال يَ  لإلطالق احلقيقي، يف حني أنّ 
احلقيقة ال  التفاوت بني احلقيقة وااز يف اللزوم والدوام، من حيث أن  أن  إالّ (  :فيقولاملعيار 

   (3).)فة الفرق بينهماعرِ تمل ذلك، وهو العالمة يف مَ وضعها، وااز حيَ في عن مَ تمل الن حتَ 
        ال،ــــــــِحب نه ـــــــــــيه عــــــفوز نَ ــــة لألب األدىن، فال جيَ ــــقيقـــإن اسم األب حـــف «:هولـــقبالة، ــوميثل هلذه احل

احلقيقة عند  حرتج د وليس بأب، وهلذا تَ ه جَ قال إنّ نفيه عنه، بأن يُ  وزَ د، حىت جيَ از للجَ وهو جمَ 
  (4).»التعارض

                                                           

  .267،268املرجع السابق، ص: ينظر  (1)
  .268نفسه، ص: ينظر  (2)

  .01/173أصول السرخسي،  (3) 
  .01/173، نفسه (4) 
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كون يف االستعمال، فال يَ  اً دودصورا وحمَ فاستعمال اازي يكون حمَ  :عدم صحة االطراد -
≅È ( :االستعمال يف قوله غة، فإن صح اللُ  نسج عليه أساليبأصال تُ  t↔ó™uρ sπtƒö� s) ø9 $# ÉL©9 $# $̈Ζ à2 $pκ� Ïù( 

قاس على هذا بأن كانت دالة على أهلها على سبيل ااز، فال جيوز أن يُ  ،)82:يوسف(
 (1).احبهصَ  ريداً سأل البساط، مُ كيب، فيقال، فالرت  

 :يث اشتراط اإلرادة فيهحقيقة األمر من حَ  )3
رد هذا اخلالف واجلدل، يعود إىل كون أثارت مسألة اإلرادة، جدال واسعا بني األصوليني، ومَ    

، وقد انقسم ؟، دون إرادة إيقاعه من اآلمرعد أمرارد الطلب يُ إليقاع األمر، أم أن جمُ  ااإلرادة شرط
عترب األمر، البد له من إرادة اآلمر، وإال مل يُ  فريق يرى أنّ  ;فريقنياألصوليون يف هذه القضية إىل 

ظر عما إذا أراد اآلمر إيقاع يف حني يرى فريق ثان، أن ُجمرد الطلب يكون أمرًا، بغض النّ  .أمرا
  .(2)ستدل على صحة قوله جبملة من األدلةاوكل فريق  .يُرد األمر، أم مل

      وذلك أن صيغة  «: الصنعاين يف قولهذكره األمري ما  يف هذه القضية، هووجوهر اخلالف    
فبماذا يصري األمر أمرا؟، فاختلف العلماء : وردت للتهديد وااللتماس والدعاء واألمر، قالوا" افعل"

اليت وضعت لألمر يف عرف اللغة، وردت يف " افعل"، فمرد اخلالف هو أن صيغة (3)»يف ذلك
 ت على الدعاء يف مواضع أخرى، وعلى االلتماس واألمر هديد، كما دلّ النص الديين دالة على الت

وغريها من األغراض، وذلك باختالف سياقات ومواضع وُرودها، فكان السؤال عند األصوليني، 
؟، ويصرفها ما الذي يصرف هذه الصيغة إىل داللة األمر؟، أو ما الذي جيعل من صيغة األمر أمرا

يرى أوهلما  ;نياختلف الفقهاء واألصوليون، فكانوا فريقويف هذه املسألة  .عن غريها من األغراض؟
رد األمر من القرائن اليت يرى أن جتَ  أخرمهاأن إرادة إيقاع األمر من اآلمر هي اليت جتعله أمرا، و 

 :عله أمرا، ويرد بيان رأي كل من الفريقني فيما يأيتصرفه إىل داللة غري األمر، هو ما جيَ تَ 
  :تون لإلرادة في األمرثبِ المُ : المذهب األول_  

د العتبار األمر عندهم، ستلزم إرادة إيقاعه من اآلمر، فالبُ يرى أنصار هذا املذهب أن األمر يَ    
إرادة األمر والنهي َيستلزم طلبا و  «:فيقول الشاطيب، (4)ريدا إيقاع الفعل املأمور بهأن يكون اآلمر مُ 

                                                           

  .269،270من قضايا الفكر واللغة، ص: ينظر (1)
  .03/1313، املهذب يف علم أصول الفقه املقارن، 288إجابة الّسائل إىل شرح بغية األمل، ص : ينظر (2)
  .288إجابة الّسائل إىل شرح بغية األمل، ص  (3)
أبو عبيدة مشهور : بكر بن عبد اهللا أبو زيد، ضبط وتعليق: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد الّلخمي الشاطيب، تقدمي: املوافقات: ينظر (4)

  . 03/369،370م، اململكة العربية السعودية، 1997/ه1417، 1بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط
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ا لرتك املنهي عنه ن طلبً م هي يتضَ الن وإرادة إيقاعه، و  ن طلب املأمور بهتضم من اآلمر، فاألمر يَ 
إرادة لعدم إيقاعه، ومع هذا، ففعل املأمور به، وترك املنهي عنه يَتضمنان أو َيستلزمان إرادة، ا و 

 ، فأنصار هذا الفريق يشرتطون اإلرادة يف اعتبارهم لألمر،(1)»يقع الفعل أو الرتك أو ال يقع
،وإن كان معظمهم ينسبه إىل (2)ليني يف نسبة هذا املذهب ألصحابهوتعددت أقوال األصو 

وقد اختلف « :شرتاطهم لإلرادة يف األمر فيقولويذكر ابن عقيل خالفا بني املعتزلة يف ا ،∗املعتزلة
هم ال يكون أمرا إال بإرادة، وقال بعضهم بثالث إرادات، إرادة أهل االعتزال، فقال بعضُ 

 (3).»كونه أمرا ملن هو أمر له  لألحداث الصيغة، والثانية إرادة للمأمور به، والثالثة إرادة
م أّ  م اعتباره، إالّ املعتزلة اشرتطوا اقرتان األمر بإرادة اآلمر، ليتِ  فهم من هذا القول، أنّ ما يُ و    

 أخر، و دة اآلمر إيقاع الفعل املأمور بهَيشرتط إرادة واحدة، وهي إرا افريقني يف ذلك، فريقانقسموا 
تفق عليه بني مجيع ، إرادة أحداث صيغة األمر، وهذا مُ (4)شرتط يف األمر ثالث إراداتيَ 

واإلرادة  .ثهإحداإرادة إيقاع الفعل املأمور به و  مبعىن ،به وإرادة املأمور .كما ذكرنا سابقااألصوليني،  
مر اليت حيدثها، أن صيغة األلريد اآلمر الثالثة هي إرادة كونه أمرا، ملن هو أمٌر له، وهذا يعين أن يُ 

غريها من ـــ، أو لرجــا ديدا، أو التماسا، أو رفعا للحبذلك َيصرفها عن كوِ تكون أمرا، و 

                                                           

  .03/369،370، املرجع السابق (1)
األمر البد فيه من شيئني، الشيء األول القول، والشيء الثاين، إرادة القائل لفعل املأمور به، : املعتزلة يقولون« :َنسبه الشثري إىل املعتزلة، فقال (2)

ُتشرتط اإلرادة يف : املذهب الثاين« :، ونسبه عبد الكرمي النملة ُجلملة من الُعلماء، فقال108شرح األصول يف علم األصول ص» إرادة الكونية 
الء إىل اآلمر، وذهب إىل ذلك أبو علي اجلبائي، وابنه أبو هشام، وعبد اجلَّبار أمحد ابن أمحد، وأبو حسن البصري، ومجهور املعتزلة، ذهب كل هؤ 

فقونا بتعريف األمر، إّال أّن االستدعاء فهم وا" إرادة الفعل بالقول على وجه االستعالء: "اعتبار إرادة الداللة ا على األمر، لذلك عرفوا األمر بأنّه
  .05/212(، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر،»عندهم، ال َيكون إال بإرادة، فاإلرادة مشروطة فيه

صري، حني جملس احلسسن الب اعتزلويسمون أصحاب العدل والتوحيد، ويلقبون بالقدرية، وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزال، ملــــــا : املعتزلة ∗
على أن كالم اهللا قرر أن مرتك الكبرية ليس مبؤمن وال كافر، وجعله يف مرتبة بني املنزلتني، فطرده، فاعتزله وتبعه مجاعة يسمون باملعتزلة،وهم ُمتفقون 

أمحد فهمي حممد،  :وتعليقأبو الفتح حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين، تصحيح : امللل والنحل: ينظر. ُحمدث َخملوق، يف حمل، وهو حرف وصوت
  .01/38.م، بريوت، لبنان1992/ه1413، 2دار الكتب العلمية، ط

  .02/473الواضح يف أصول الفقه،  (3)
على أمثاله، إّمنا  مث من أصلهم، أّن الّلفظ الذي ذكروه، ونبهوا به« : يوضح اجلويين َمدلول اإلرادات الّثالث، وسبب إقرارها عند املعتزلة فيقول(4) 

املــُخاطب لألمر، يكون أمرا بثالث إرادات، إحداها إرادة الّالفظ ُوجود الّلفظة، واإلرادة الثانية، تَتعلق جبعل اللفظ أمرا، والثالثة تتعلق بامتثال 
النوم حالة اإلرادة والِعلم، فكان شرطه إرادة وإيضاح ذلك عندهم، أّن اإلنسان قد يهذي يف نومه، فُيجري صيغة األمر، وهو ال يريد وُجوده، ملنافاة 

غي ا رفع احلرج، أو وجود اللفظ، إلخراج هذه احلالة، أّما اشرتاط َتعلق اإلرادة جبعل اللفظ أمرا، فسببه أن اإلنسان قد َحيكي صيغة األمر، وهو يَب
 ) :(#θè=uΗديدا، على َمذهب قوله سبحانه وتعاىل ùå$# $tΒ ô ΜçGø⁄Ï©( فظ كما ذكرناه، فالبد من إرادة َختِصُصه جبهة األمر، وأّما إرادة املأمورفإذا َترّدد الل ،

، الربهان يف أصول الفقه، »به من املأمور، فهي القاِعدة و املـــَُعول، إذ ال يُتصور ِعندهم أمٌر بشيء من غري إرادة، وهذا مذهب البصريني
01/204،205.  
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وأخرى كونية  ،إرادة شرعية دينية ؛(1)ق بني نوعني ومعنيني لإلرادةفر الشاطيب فيُ ا أمّ .راضـــاألغ
  .قدرية

 :إلرادة في األمرثبتين لَشرط اأدلة المُ _ 
  رـــغة األمـــأن صي اشرتاط اإلرادة يف األمر،ربير ـــلتَ حاب هذا املذهب ــأص به ل ستدِ ـا يَ ـــن مجلة ممِ    
=θè#) ...(:هديد، كقوله تعاىللت لرد وتَ  uΗ ùå $# $tΒ ôΜçG ø⁄Ï© ( …çµ‾Ρ Î) $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? î��ÅÁt/ ∩⊆⊃∪( )رد ، وتَ )40:فصلت

≈¡θçΡθä. ¸οyŠt�Ï% tÏ↔Å#) (:، كقوله تعاىلكوينواملراد ا التّ  yz ∩∉∈∪()ُــ د واملرِ ، وتَ )65:البقرة ا الت عجيز،  راد
(βÎ:(كقوله تعاىل uρ  öΝ çFΖ à2 ’ Îû 5=÷ƒu‘ $£ϑ ÏiΒ $uΖ ø9 ¨“ tΡ 4’ n?tã $tΡ Ï‰ ö7tã (#θè? ù' sù ;οu‘θÝ¡Î/ ÏiΒ …Ï&Î# ÷VÏiΒ()23:البقرة( ،

الصيغة  اعتبار اإلرادة شرط يف على أنّ  ا ليس بأمر باإلرادة، فدلّ ا عم نفصل األمر ِ ا يَ وإمنّ 
   (2).أمرا
وردت يف القرآن  افَعليغة ، فصِ عانٍ صيغة األمر َترد لعدة مَ  شرتطي اإلرادة، أنّ ذهب مُ حاصل مَ ف   

كوين وأغراض عجيز والتّ هديد والتّ الكرمي دالة على األمر يف مواضع، كما وردت دالة على التّ 
رج رط خيُ يد أو شَ جياد قَ رآن الكرمي، لذا كان من الضروري إ، وذلك يف مواضع أخرى من القخمتلفة

ا املذهب، هو ما رط عند أصحاب هذهذه الصيغة إىل داللة األمر دون غريه، وكان هذا الشّ 
هذا املذهب هو قول و  .ظه للصيغةريدا لألمر يف تلفُ سمى باإلرادة، واملقصود ا أن يكون اآلمر مُ يُ 

شرتط إرادة واحدة، هي إرادة إيقاع املأمور املعتزلة، وقد اختلف أصحاب هذا املذهب بني من يَ 
  .، سبق ذكرهاشرتط ثالث إراداتيَ  منو  ،به
  

                                                           

إحداُمها اإلرادة اخللقية القدرية املتعلقة بكل ُمراد، فما أراد اهللا كونه  : بيان ذلك، أّن اإلرادة جاءت يف الشريعة على َمعنينيو « :يقول الشاطيب  (1)
ذه اإلرادة اإلرادة األمرية املتعلقة بطَلب إيقاع املأمور به، وعدم إيقاع املنهي عنه، وَمعىن ه: كان، وما أراد أن ال يكون فال سبيل إىل كونه، والثاين

اه، فاهللا عز أنّه ُحيب فعل ما أمر به ويَرضاه، وُحيب أن يَفعله املأمور ويَرضاه منه من حيث هو مأمور به، وكذا الّنهي، حيب ترك املنهي عنه ويرض
الــُمكلف الفعل أو الرتك، فالبد أن يكون  التزاموجل أمر العباد مبا أمرهم به، فَتعلقت إرادته باملعىن الثاين لألمر، إذ األمر َيستلزمها، ألّن حقيقَته 

دة إيقاع امللزم به على ذلك االلتزام ُمرادا، وإّال مل يكن إلزاما، وال ُتصوِر له معىن َمفهوم، وأيضا فال ميكن مع ذلك أن يُريد اإللزام، مع الُعرو عن إرا
لوقوع الطّاعة ِمنهم، َفوَقعت على ِوفق إرادته باملعىن األول، وهو الَقدري، ومل املعىن املذكور، ولكن اهللا تعاىل أعان أهل الطّاعة، فكان أيضا ُمريدا 

ك، وهو ُمقتضى إرادته باملعىن األول، واإلرادة ذا املعىن األ ول، ال َيستلزمها اآلمر، يُعن أهل املعصية، فلم يُرد وُقوع الطّاعة ِمنهم، فكان الواقع الرت
ا يريد، وأّما باملعىن الثاين، فال يأمر إال ِمبا يُريد، وال يَنهى إالّ عّما ال يُريد فقد يأمر مبا ال يُريد، ويَنهي 03/370،371املوافقات، ، »عم،  

دة الشرعية إرادة كونية قدرية، واألمر الشرعي إّمنا ُتالزمه اإلرا: إرادة شرعية دينية، والثاين: األول: اعلم أّن اإلرادة نوعان« :يقول عبد الكرمي النملةو 
أراده ِمنه شرعا ودينا، ومل يُرده الدينية، وال َتالزم بَينه وبني اإلرادة الكونية الَقدرية، وُميكن أن ُنصور ذلك باملثال، وهو أن اهللا أمر أبا هلب باإلميان، و 

  .05/213ن إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر  ،»ِمنه كونا وقدرا، ألنّه لو أراده كوناً وقدراً لَوقع
  .20، 19الّتبصرة يف أصول الفقه، ص (2)
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  : نكرون لإلرادة في األمرالمُ : المذهب الثاني_ 
شرط فيه إرادة لب، وال يُ ذات الطّ  ه، واعتربو يف األمر رط اإلرادةأنكر أصحاب هذا املذهب شَ     

أصحاب هذا املذهب على قول املعتزلة، ونفوا شرط اإلرادة يف  إيقاع األمر من املأمور، وقد ردّ 
  (1).األمر، واستدلوا على عدم اشرتاط اإلرادة بعدة أدلة

األصوليني ذهب اجلمهور، فقد ذكر العديد من والقول بعدم اشرتاط اإلرادة يف األمر هو مَ    
وا على صحة ستدلوا ،(2)سبته إىل مجهور الفقهاء واألصولينيهذا املذهب، ونِ أقواال تفيد اعتمادهم 

صص القَ و  صاستنبطوها من النّ  قوها من أهل اللغة واللسان، أوجبملة من األدلة اليت است قوهلم 
 ّبنية على افرتاضات العقل واملنطق، ومن مجلة هذه األدلة ما يأيتا مَ القرآين، أو أ:  

  :أدلة المنكرين لشرط اإلرادة في األمر_ 
، حيث ورد يف القرآن  عليهما السالم حبه البنه إمساعيلوذَ  قصة سيدنا إبراهيم :الدليل األول -
نه قع مِ ، ومل يُرد أن يَ ه إمساعيلبح ابنِ ر إبراهيم بذَ ه أمَ عله، ذلك أنّ اهللا تعاىل أَمر بأمر ومل يـَُرد فِ  أنّ 
 ريد أمرا وال يُوجد، ألن اهللا تعاىل فّعال ملا ه ال جيوز أن يُ نه، ألنّ قع ذلك لوقع مِ بح، ولو أراد أن يَ الذ

tΑ$s% ÏM :(على لسان إمساعيل اهللا تعاىل قال ة أن ص ، وشاهد األمر يف هذه القِ (3)يُريد t/r' ‾≈ tƒ ö≅ yèøù$# $tΒ 

ã� tΒ ÷σè? ( þ’ ÎΤß‰ ÉftFy™ βÎ) u !$x© ª!$# zÏΒ tÎ� É9≈ ¢Á9   .)102:الصافات() ∪⊅⊂⊆∩ #$
لطان على َضرب هة السُ ن جِ ه، كاملــُعاَتب مِ ريدُ بده مبا ال يُ يد قد يأمر عَ السّ  أنّ : نيالدليل الثا -

 -ني يدي السلطانومها بَ  -أسرج الدابة : لعبدهول السيد خالفة العبد ألوامره، فيقعبده، فَيحتج مبُ 

                                                           

  .03/1313علم أصول الفقه املقارن،  يفاملهّذب : ينظر  (1)
األمر هو هذه األصوات واحلروف، وذات الطلب، أي : أهل السنة يقولون«: هذا الرأي، ونسبه إىل أهل الُسنة، وانتصر له بقوله ذكر الشثري (2)

ة و هو ذات القول امللفوظ، وال ُيشرتط يف األمر إرادة اآلمر فعل املأمور للمأمور به، وبذلك اتضحت لنا األقوال، وال شك أن قول أهل السن
ال : املذهب األول« :، كما َنسبه عبد الكرمي النملة  إىل اجلمهور، فقال109، شرح األصول يف علم األصول، ص»هذه األقوال اجلماعة أصوب

هو َمذهب ُتشرتط اإلرادة يف األمر، أي أّن األمر هو استدعاء الفعل بالقول على وجه االستعالء، من َغري اشرتاط إرادة اآلمر املأمور به، وهذا 
، ويؤكد اخلبازي جازِما أن األمر ال ُتشرتط فيه 05/211،212، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر،»لعلماء من فقهاء وأصولينيمجهور ا

، وهو 27، املغين يف أصول الفقه، ص»وال تتوقف حقيقته على إرادة الفعل من اآلمر ِعندنا، خالفًا للمعتزلة« :إرادة الِفعل من اآلمر، فيقول
، الواضح »واألمر ليس باإلرادة، وال من شرط كون الصيغة أمرا، صدورها عن إرادة املعين املأمور به« :صل ما ذهب إليه بن عقيل احلنبلي بقولهحا

وكب ، شرح الك»األمر بالفعل ِعندنا غري اإلرادة لذلك الِفعل« : ، ووافقهما الُسيوطي يف عدم اشرتاط اإلرادة بقوله02/473يف أصول الفقه، 
وال ُيشرتط يف األمر إرادة الِفعل « : ، وُيصرح ابن النجار أّن اإلرادة غري َمشُروطة عند مجاهري العلماء، خالفا للمعتزلة، قائال01/398الساطع،

  .03/15، شرح الكوكب املنري،»عند مجاهري العلماء، خالفا للمعتزلة
، اجلامع ملسائل 18، التبصرة يف أصول الفقه ،ص03/15شرح الكوكب املنري، ، 05/316إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينظر (3)

  .02/461، الواضح يف أصول الفقه، 216أصول الفقه، ص
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يد، فيأمر العبد بإسراج ابة، إذ يف إسراجه خطر اهلالك للسّ والسيد هنا يُريد أن ال َيسرج العبد الدّ 
ريد خالف ذلك األمر، ولكن رغم ذلك يكون قوله أمرًا، وكيف ال يكون أمرًا، ه يُ الدابة، ولكنّ 

  .على أنه قد يأمر مبا ال يريده ل ، فدَ (1)نه األمراضرون مِ لطان واحلبد والسُ هم العَ وقد فَ 
أَمرُتك بكذا : بدقول الرجل للعَ ط األمر اإلرادة، ملا َحُسن أن يَ و ر لو كان من شُ  :ثالثالدليل ال -

ا كان ناقض، فلم نك، ملا فيه من تَ نك كذا ومل أُرده مِ أَردُت مِ : قولومل أُرِدُه ِمنك، كما ال جيوز أن يَ 
ان، نفك ا كان األمر واإلرادة يَ ـــ ومل .ومل يُعترب ذلك تَناُقًضا أَمرُتك بكذا ومل أُرِده،: اجلائز أن يُقال من

  (2).تالزمان، َدّل على أّن األمر ال يقتضي اإلرادةوال يَ 
إىل  واالتفتم اإلرادة يف األمر عند األصوليني، أ  اشرتاطقضية  ديث عنيتضح من خالل احلو     

لت املعتزلة عنصر اإلرادة يف ية بالغة، خاصة املعتزلة، فقد أدخَ مهيف الكالم، وأولوه أ عنصر اإلرادة
لداللة  ا إرادة إحداث الصيغة، وإرادة ا: ثالث إرادات) افعل(تعريفهم لألمر، واشرتطوا يف صيغة 

  (3).رادة إيقاع املأمور بهنهم من اكتفى بإومِ  ، إيقاع املأمور بهو  امتثال األمرعلى األمر، وإرادة 
    ا يرى مفي - سايرـبطهم األوامر بإرادة املتكلم، يُ رح الذي جاء به املعتزلة من حيث رَ وهذا الط
وقد   (4).واحية عند املعاصرين، وذلك من بعض اجلهات والن ي صدمفهوم الق  - سعود صحراوي م

م فهَ تكلم؟، حبيث تُ ابعة إلرادة املهل الداللة اللغوية تَ : كان حمل التساؤل عند األصوليني
 إلاالالت الكالمية واملقاصد الد ّا تؤُ بالغية وفقا إلرادة املتكلم؟، أم أ غوية ول إىل القوانني الل

 (5).تكلم ونياته وإرادته التواصلية؟ُــــ طاب، دون مراعاة ملقاصد املدة للخِ احملد  
مهور شرط اإلرادة يف األمر، ر اجلُ ا، فأنكَ رد سابقً وَ اختلف األصوليون يف هذه املسألة كما وقد    

    :ب على األخذ به، فيقولرتت ح حممد حايال املقصود ذا املبدأ، وما يَ وض ويُ . (6)املعتزلة هواختار 
  ار اإلمكانات املتعددة اليت عين استحضَ يَ  ،طابوجيه اخلِ األخذ مببدأ اإلرادة اللغوية يف تأويل وتَ  «
.»املَتكلم قاصدبادئ اللغة، ومَ طابق  بني مَ ل الت قواعد إنشاء اخلطاب، حىت حيصُ ها حُ يتُت 

(7)   
                                                           

، 05/221، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 01/439،440، إرشاد الفحول، 03/127املستصفى يف علم األصول، : ينظر (1)
  .02/517، لُباب احملصول يف علم األصول، 01/201الُربهان يف أصول الفقه، 

  .03/16، شرح الكوكب املنري، 216، اجلامع ملسائل أصول الفقه، ص19التبصرة يف أصول الفقه، ص: ينظر (2)
  .60حتويالت الطلب وحمددات الداللة، ص: ينظر (3)
  .150التداولية عند العلماء العرب، ص: ينظر (4)
  . 195، أربد، ص2012، 1نسق اللغة، فرضيات التكوين وإشكاالت الصريورة، حممد حايال، عامل الكتب احلديث، ط: ينظر (5)
  .60حتويالت الطلب وحمددات الداللة، ص (6)
  . 195نسق اللغة، فرضيات التكوين وإشكاالت الصريورة، ص (7)
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      وشرط أو عنصر اإلرادة يف الكالم،كان ِمم مديقول اآلحيث يَ هم، تبِ ه األصوليون يف كُ ا أقر:    
» ا، بل هي تابعة لقصد املتكلم وإرادتهدالالت األلفاظ ليست لذَ  ألنكما ربط صاحل   ،(1)» وا

السدالن اللفظ بقصد املتكلم ونيتة، وجعل ها من القواعد الفقهية الكربى اليت حتكم اخلطاب، 
 (2)»أن اللفظ على نية الالفظ فهو الذي حيدد َمقُصوده بِلفِظه: ومعىن هذه القاعدة «: فيقول

داولية صراحة املبادئ الوظيفة أو الت  رُ قرِ يُ « : -فيما يَقول حممد حايال-ثل هذا التعريف مِ فَ  جعل 
  (3).»ظمها لدى املتكلمبارات ونَ طابية، ويف تأليف األقاويل والعِ شكل األنساق اخلِ حلظة تَ 

الالت ديد دَ ، من حيث تأثري اإلرادة يف حتَ عند األصوليني باحث األمرويتجلى دور اإلرادة يف مَ    
 اإلرادة، فيَ س نعكِ تَ ثال هديد مَ األمر، ففي داللة الت األمر بالفعل على املنع، كما يف قوله تعاىل دل: 

توعد ويتهدد، ا هو يَ صيان، إمن العِ أمر بالكفر و فاهللا هنا ال يَ  ،)40:فصلت)(أعملوا ما شئتم(
ف ل تخَ وقد يَ  .نااللة هُ دة للد تكلم هي احملد ُــ ألمر بكل عمل شاءوا، فإرادة املااملراد ليس  أن  وضوحل
                   :حدي، فقوله تعاىلعجيز والت التّ  القدرة واإلمكان، كما يف دالليت فل خَ نصر اإلرادة لتَ عُ 
د من ير نا غائبة، فاهللا ال يُ عجيز، واإلرادة هُ على الت  دل ، يَ )23:البقرة )(وا بسورة من مثلهفأت(

ف يف نفس تخل نصر اإلمكان مُ ذلك، فعُ ه غري قادر على درك أن ه يُ عل حقيقة، ألن املأمور الفِ 
ا جاء نهم ذلك، إمن مِ  ريدٍ ايل فهو غري مُ ئي بسورة من مثله، وبالت ار على ادرة الكف لعدم قُ ،مراآل

  (4).حدي فقط، دون إرادة إيقاع الفعلعلى الت  ل دُ ليَ  الطلب
  :عانيهيغ األمر ومَ صِ : ثالثا

اة وبالغني، مث غة من حنُ رد عليها األمر عند أهل الل الصيغ اليت يَ  تلفرد يف هذا املبحث بيان خمُ يَ    
وبَيان اِخلالف حول ُوجود صيغة لألمر بني مجهور األصوليني،  ند األصوليني،يان هذه الصيغ عِ بَ 

 وأقوال كل فريق ِمنهم، وعرض ُجممل األدلة اليت اعتمدوها يف االحتجاج على صحة ما ذهبوا إليه،
عند   هوما َتدل عليه صيغ،  هلفظخيرج إليها تلف املعاين اليت ق عن خمُ طلب الحِ ليتم احلديث يف مَ 

 واألصوليني غوينيكل من الل.  
  

                                                           

  .01/18اإلحكام يف أصول األحكام،  (1)
  .71ه، الرياض، اململكة العربية السعودية، ص1417، 1صاحل بن غامن السدالن، دار بلنسية، ط: القواعد الفقهية الكربى وما تفرع عنها (2)
  .196نسق اللغة فرضيات التكوين وإشكاالت الصريورة، ص (3)
  .63،64حتويالت الطلب وحمددات الداللة، ص: ينظر (4)
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:صيغ األمر) 1  
:)البالغيينحاة و الن ( اللغويين عندصيغ األمر  )1-1  
إن كان تركيز البعض ه، و ذكر ُمعظم الُلغويني أربع صيغ لألمر، ويعَتربوا الصيغ األصلية ليَ    
 دوراا على األلسن،و  ما، وذلك لكثرة استعماهل(1))لفعَ افعل وليَ ( َيت على صيغَ  انهم ُمنصبمِ 

وفيما يأيت،  ويضاف إليهما صيغة املصدر النائب عن فعل األمر، وكذا صيغة اسم فعل األمر،
  .غةبيان ملختلف هذه الصيغ اليت يَرد عليها األمر يف اللّ 

إحدامها، « : مود العامل،بيانًا هلذه الصيغة، فيقوليُورد حمَ  (2):)افعل(فعل األمر: أوالً  -
، بكسر اهلمزة من الثالثي، إال من َمضموم العني، فُتضم، )افعل(املشهورة بفعل األمر، وهي صيغة 

، وهذه (3)»استفِعل بكسرها، من اخلماسي والسداسيل و بفتحها من الرباعي، وافعِ ) أفَعل(و
اذهب، : ستعمل يف حال ما إذا كان املأمور ُخماطبا فتقولتُ ) افعل:(، من حنو)فعل األمر( الصيغة

سمى األمر الذي يُطلب به إنشاء الفعل من الفاعل املـــُخاطب، أمرا ، ويُ (4)انطلق، اخرج
، ومثال صيغة (7)، فهو َحيصل بصيغة خمصوصة، وحبذف الالّم، فيكون أمرا للحاضر(5)بالصيغة
%θßϑŠÏ#) :(ليت َترد يف صورة فعل األمر، قوله تعاىلاألمر ا r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# (#θè?#u uρ nο4θx. ¨“9$# (#θãè‹ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# 

öΝ à6‾= yès9 tβθçΗ xqö� è? ∩∈∉∪(  )56 :النور   .(  

كون هذه الصيغة يف صورة املــُضارع وتَ : (8))لفعَ يَ لِ (م األمر المضارع المقرون بال :ثانيا -
لب، والغالب فيها أن تكون الم م األمر يف أّوله، وهي الالم الّدالة على الطّ عليه الَ  خلتالذي دَ 

، وقد تكون الالّم الم ُمتكلم، وليست الم )ليعلم املؤِمنون أن الدين َنصيحة: (الغائب، وذلك حنو
                                                           

  .138، الّصاحيب، ص26ومة بأنوار الربيع، صاألصول الوافيه املوس: ينظر (1)
، البالغة االصطالحية، 68، ُحسن الّصنيع يف علم املعاين والبيان والبديع، ص79األساليب اإلنشائية يف شعر لبيد بن ربيعة، ص: يُنظر (2)
، البالغة فنوا 22م، اإلسكندرية، ص1985 ،)ب،ط(ُمصطفى الصاوي اجلويين، ُمنشأة العارف، : ، البالغة العربية تأصيل وجتديد151ص

إبراهيم : غياث حممد بابو، إشراف: ، اجلملة اإلنشائية بني الرتكيب النحوي و املفهوم الداليل150، الشامل يف اللغة العربية، ص149وأفناا، ص
  .  326م، سورية، ص2008،2009البب، أطروحة دكتوراه، قسم اللغة العربية، جامعة تشرين، 

  .26األصول الوافية املوسومة بأنوار الّربيع، ص (3)
  .59، املصلحات الّنحوية يف كتاب إيضاح الوقف واالبتداء يف القرآن الكرمي أليب بكر األنباري، ص02/129املــُقتضب، : ينظر (4)
  .29سلم اللسان يف الصرف والنحو والبيان، ص: ينظر (5)
عبد العال سامل َمكرم، املكتبة األزهرية : َمسعود ُعمر سعد الدين التفتازاين، شرح وحتقيق : يف فن الصرف شرح ُخمتصر الّتصريف الِعزي: ينظر (7)

  .69م، ص1997/ه1417، 8للرتاث، ط
، الصاحيب 116، اإليضاح يف علوم البالغة، ص02/53، بُغية اإليضاح، 68ُحسن الّصنيع يف علم املعاين والبيان والبديع، ص: ينظر (8)
  .168، التلخيص يف علوم البالغة ،ص02/129، املقتضب، 138ص
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ξx. Í.s! óΟ (:وذلك حنو قوله تعاىل، (1)الغائب ©9 ÏµtG⊥ tƒ $Jèx$ ó¡oΨ s9 ÏπuŠÏ¹$̈Ζ9 $$Î/ ∩⊇∈∪ )(فحينها ال  ،)15:العلق
حرف املضارعة  ، واألصل عند النحاة دخول الم األمر على املضارع، وبقاءتكون من باب األمر

ألن الغرض من حرف املضارعة  عند أمر احلاضر، أما حذفه، فقيل لكثرته يف كالمهم فآثروا ختفيفه
لى كون املأمور هو هو الداللة على اخلاطب، وحضور املأمور وحاضر احلال يدالن ع
األمر الوارد  ومثال .(2)املخاطب،وإلمكانية الِتباس األمر باخلرب لو ترُكت الم املخاطب على حاهلا

Ï$Ψ,÷ :(قوله تعاىل بصيغة املضارع املقرون بالالم ã‹ Ï9 ρèŒ 7πyèy™ ÏiΒ …ÏµÏFyè y™( )07:الطالق(.  
ي الفعل ا يف يف ذكره ألمساء مسُّ  يقول ابن إسحاق الصيمري: (3)اسم فعل األمر: ثالثا -

، )عندك(، و)عليك(، و)إيه(، و)صه(، و)حيهل(،و)هلمّ (، و)رويدك(ذلك  من «:األمر و النهي
، ومن أمثلة األمر الوارد (4)»)بدار(، و)حذار(حنو)الفعَ (، وما عَدل عن فعل األمر إىل)ُدونك(و

pκ$ :(على صيغة اسم الفعل، قوله تعاىل š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u öΝ ä3ø‹ n= tæ öΝ ä3|¡à$Ρr& (...)(وأمساء )105:املائدة ،
ويده زيدا، للُمخاطب، فال ُتستعمل ألمر الغائب، كالقول رُ  وز استعماهلا يف األمر إالّ الفعل، ال جيَ 

ُرويدك زيدا، وعليك زيدا، فهذه األمساء َموضوعة ألمر املــُخاطب، ال : أو عليه زيدا، كما يُقال
  (5).الغائب ألمر

‰ρß#) :(كقوله تعاىل  :(6)المصدر النائب عن فعل األمر: رابعا  - ç6ôã $# uρ ©!$# Ÿωuρ (#θä. Î�ô³è@ ÏµÎ/ $\↔ø‹ x© ( 
ρu/Î$$9øθu≡!Î$tøÈ )Îmô¡|≈ΖY$ ∪∉⊂∩)(7(.رد بغري هذه الصيغوقد يَ ).36النساء( 
  
  

                                                           

  .124، شرح الرضي على الكافية، ص30، ُسلم اللسان يف الّصرف والّنحو والبيان، ص26األصول الوافية املوسومة بأنوار الربيع، ص: يُنظر (1)
  .252، ص)د،ع(لة علوم اللغة، دار غريب، القاهرة، مصر، علي حممد هنداوي، جم: دراسة لغوية. األمر يف الفصحى. األمر عند النحاة (2)
، َجواهر 149، البالغة فُنوا وأفناا، ص59املصطلحات الّنحوية يف إيضاح الوقف واالبتداء يف القرآن الكرمي أليب بكر األنباري، ص: ينظر (3)

  .189، األصول الوافية املوسومة بأنوار الّربيع، ص71البالغة، ص
، 1فتحي أمحد ُمصطفى علي الدين، جامعة أم القرى، ط: أبو ُحممد عبد اهللا بن علي بن إسحاق الصيمري، حتقيق: لّتبصرة والّتذكرةا (4)

  .02/246م، اململكة العربية السعودية، 1972/ه 1402
  . 249نفسه، ص: ينظر (5)
، جواهر البالغة يف 124ص ،، البالغة والتطبيق151ص ،، البالغة االصطالحية79ص ،األساليب اإلنشائية يف شعر لبيد بن ربيعة: ينظر (6)

  . 71، بريوت، لبنان، ص)د،ت(، 1يوسف الصميلي، املكتبة  العصرية ، ط: أمحد اهلامشي، ضبط وتدقيق: املعاين والبديع والبيان
وقد جييء األمر والنهي «: يكون داًال على األمر، يقول ابن السراجوقد يَرد األمر على غري هذه الصيغ، كأن يَرد بأسلوب وَلفظ اخلرب، و  (7)

  .02/169 ، األصول يف النحو،»والُدعاء على لفظ اخلرب، إذا مل يُلبس
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  : صيغ األمر عند األصوليين) 1-2
    ــــهمة يف ومُـ  قــــضية بارزةعن ــب احلديــث األمر عنــــد األصـوليني، وجطرق إىل بيان صيــغ قبل الت

 األمر، بني الكـــــــالم النفسيـــــت اإلشـــــارة إليها يف َمعرض احلديث عن حقيقة الدرس األصويل، متَ 
األمر حقيقة يف املعىن القائم بالنفس،  رون أنّ فسي، يَ القائلني بالكالم النّ  د أنّ ، فورَ (1)واللساين

غة، يف وضوعة لألمر يف الل ول بعدم وجود صيغة مَ وهذا دفع بعض أصحاب هذا املذهب، إىل القَ 
رف لألمر صيغة تدل عليه يف عُ  حني يرى نُفاة الكالم النفسي، والقائلون بالكالم اللساين، أنّ 

لغ ببعض ة هلا من جهة األمر إىل غريه، وبَ ردها عن القرائن الصارفاللغة، وذلك يف حال جتَ 
وبناء على  .كن الفصل بينهمااألمر هو الصيغة ذاا، وال ميُ  أصحاب هذا املذهب، أن قالوا أنّ 

هذا اخلالف، ثار جدل بني األصوليني، وانقسموا فيه على مذهبني، كانت نقطة اخلالف اجلوهرية 
  (2).دها على كونه أمرا؟دل مبجر هل لألمر صيغة تَ : حولقاِئمة  بينهما

وقد حكى بعض األصوليني  «: قوليَ مجة للمسألة، فهذه الرتّ  ئحامد الغزايل، ُخيط  اأب أنّ  إالّ    
أنتم (، أو)أمرتكم بكذا(ارع،ول الشّ مجة خطأ، فإن قَ األمر، هل له صيغة، وهذه الرتّ  الفا، يف أنّ خِ 

 :ذلك صيغ دالة على األمر، وإذا قال، كل )أِمرت بكذا( ، أو قول الصحايب)مأمورون بكذا
، فكل ذلك )عاقبون على تركهأمرتكم بكذا وأنتم مُ (، أو)فرضت عليكم(، أو)أوجبت عليكم(

، فهو صيغة )عاقبني على تركهأنتم ُمثابون على فعل كذا، ولستم مُ :(يدل على الوجوب، ولو قال
على األمر  ل دُ ، هل يَ )افعل:(قوله ا اخلالف يف أنّ دب، فليس يف هذا خالف، وإمنّ دالة على النّ 

 (3).»طلق على أوجهه يُ مبجرد صيغته، إذا جترد عن القرائن؟، فإن  
ا اخلالف عنده دل عليه أم ال؟، إمنّ اخلالف، ليس يف ما إذا كان لألمر صيغة تَ  يرى أنّ فهو    

فاخلالف حول كوا دالة لذا  .رد لعديد من األوجه كما سيأيت بيانه، فهي تَ )افعل(قائم حول صيغة
، املتجردة عن القرائن الصارفة هلا )افعل(ردها من القرائن، أي هل أن صيغة على األمر يف حال جتَ 

طلق بوجود صيغ سلم بشكل مُ دل يف عرف اللغة على األمر أم ال؟، فالغزايل يُ عان أخرى، تَ إىل مَ 
ا خالفهم حول غ من عدمه، وإمنّ خالف األصوليني، ليس حول وجود هذه الصي رى أنّ لألمر، ويَ 

  .وداللتها على األمر كما ذكر) افعل(صيغة 

                                                           

  .34ص الثاين من هذا الفصل،  املبحث: ينظر (1)
  .01/399، شرح الكوكب الساطع، 03/13،14، شرح الكوكب املنري، 05/187،188إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، :ينظر (2)
  .03/128املستصفى من علم األصول،   (3)
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    كما ذكره إمام ،(1)، ونسبه إىل الغزايل، وإمام احلرمني"اإلحكام"رح ذكره اآلمدي يف وهذا الط
اخلالف رفع حقيقة ما جاء به الغزايل وإمام احلرمني، ال يَ  أنّ  رىيَ  هإال أنّ ، (2)"الربهان"احلرمني يف 

ه ال وجه الستبعاد هذا اخلالف، واعلم أنّ « :حجته يف ذلك، فيقول ربزالذي ذكرناه بداية، ويُ 
ا هو يف صيغة األمر رفع هذا اخلالف، إذ اخلالف إمنّ ، ال يَ )أمرتك، وأنت مأمور: (وقول القائل

ا إخبارات أّ قال ، أمكن أن يُ )أمرتكم وأنتم مأمورون( ثل هذه الصيغاملوضوعة لإلنشاء، وما مِ 
ه ال مانع من استعمال عن األمر، ال إنشاءات، وإن كان الظاهر صحة استعماهلا لإلنشاء، فإنّ 

   (3).»صيغة اخلرب لإلنشاء
ا، وال وجه مً جود صيغة لألمر، يظل قائِ الف حول وُ اخلِ  فاآلمدي من خالل هذا القول، يرى أنّ    

، هي )أمرتك، وأنت مأمور(الصيغ اليت ذكرها الغزايل، وإمام احلرمني، من حنو الستبعاده، ذلك أنّ 
واخلالف حول صيغ األمر،  .، وإن صح استعماهلا لإلنشاءدخل ضمن اإلنشاءصيغ إخبار، وال تَ 

من األساليب اإلنشائية، فبالتايل دخل ضِ األمر يَ  ا مداره حول الصيغ اإلنشائية، باعتبار أن إمنّ 
، وحنوها، فهل هي صيغ )افعل، وليفعل(قائم حول الصيغ اإلنشائية لألمر، من حنوفاخلالف 

وضعتها العرب للداللة على األمر مبُجرِدها، من غري حاجة إىل قرينة ُمصاحبة؟، وهذا هو مدار 
هل وضع له (...) معىن األمر واملقصود،أنّ  «:اخلالف، والذي وضحه عبد اهللا آل مغرية،يف قوله

وقد حتــــــــزب األصـــــوليون يف هـــــذه ، (4)»دل عليه مبُجرِدها، من غري حاجة إىل قرينة؟تَ  العرب صيغة
املســــــألة، فكانوا على مذهبني يرد تفصيل القول فيهما، وبيان خمتلف اآلراء واألقوال حول هذه 

  :القضية، فيما يأيت
  .غةفي الل  وضوعة لهمَ  القائلون بوجود صيغة لألمر،: المذهب األول -

دل عليه حقيقة، دون غة، تَ وضوعة له يف الل لألمر صيغة مَ  يرى أنصار هذا املذهب، أنّ    
دل على ما األمر هو الكالم اللساين، الذي يَ  ساعدة، وذلك على اعتبار أنّ اعتمادها على قرائن مُ 

ال للفصل بينهما، وال جمَ  صيغة األمر هي ذاا األمر فس، وقد بلغ بعضهم، حد القول بأنّ يف النّ 
صرح العديد منهم ف .(5)عانيهاوضوعاا ومَ هي كداللة سائر األلفاظ احلقيقية على مَ  وداللتها عليه

                                                           

  .02/205اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر (1)
  .01/114الُربهان يف أصول الفقه، : ينظر (2)
  .02/206اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي،  (3)
  .01/287دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية،  (4)
  .05/187إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينظر (5)
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الشريازي حيث  ،له قرون بوجود صيغةومن األصوليني الذين يُ  ،(1)بوجود صيغة خاصة لألمر
 صرح اجليزاين، بأنّ ويُ  ،(2)»افعل وضوعة يف اللغة، وهي قول الرجل ملن دونهلألمر صيغة مَ « :يقول

هذه الصيغة  لألمر صيغة، وأنّ  اتفق السلف على أنّ «: قوللف، حيث يَ لألمر صيغة باتفاق السّ 
صيغة األمر هي  وقد بلغ بعض أنصار هذا املذهب، حد القول أنّ ، (3)»على األمر دل جردها تَ مبِ 

الصيغة عندهم هي ذاا األمر، األمر ذاته، ورفضوا القول بأن لألمر صيغة دالة عليه، ذلك أن ّ 
فيا ُمطلًقا، والقول بأن ، على اعتبار نفيهم للكالم النفسي، نَ (4)املعتزلة نسب هذا القول إىلويُ 

وهو « : مر، حيث يقولفهم من تعريف ابن عقيل لألالصيغة هي ذاا األمر، هو ظاهر ما يُ 
ها، افعل كذا، أو قل  ا استدعاه منه، وعينُ اعة ممِ الصيغة املوضوعة القتضاء األعلى لألدىن بالطّ 

ال للفصل بينهما، ألما شيء واحد، ينها، وال جمَ ، فاألمر عند ابن عقيل هو الصيغة عَ (5)»كذا
اسم : م أقساما، فقالوامت الكالالعرب قس  بأنّ : قولفنَ «: ربر ابن عقيل ما ذهب إليه، فيقولويُ 

االسم ما : فس، فقالواطق، دون ما قام يف النّ وه بسمات ال حيتِملها إال النُ ، وومسَ وفعل وحرف
صغري، وما حسن فيه التثنية، خص، وما حسن فيه الت م، وما كان عبارة عن شَ دخله األلف والالّ 

 ئمن خالل هذا الطرح  خيطفهو  ،(6)»طقالن  على نطبق إالّ وما ُأخِرب به أو عنه، وهذا كله ال يَ 
دل على الشيء ال يَ ف الصيغة نفسها هي األمر، أنّ ذلك غة دالة على األمر، القول بأن الصي

  (7).نفسه
وملــّا قال أنصار هذا املذهب بوجد صيٍغ لألمر، كان لزاًما عليهم تبيان هذه الصيغ، وإحصائها،    

  حددوا لألمر مجلة من الصيغ اليت يرِد ا، واليت اعتربوها دالة على األمر بذاا، شغلوا بذلك، و انف
                                                           

يد تركي، دار الغرب عبد ا: أبو الوليد الباجي، حتقيق: ، إحكام الفصول يف أحكام األصول»األمر له صيغة ختتص به« :يَقول الباجي (1)
، صحيح »ولألمر صيغة يف اللغة تقتضي الفعل« : ، وقال اخلطيب البغدادي196م، بريوت، لبنان، ص1995/ه1415، 2اإلسالمي، ط

تُثبت  احلق الذي َندين به هللا عّز وجل، أّن لألمر صيغة ُمعّينة َتدل عليه، دون احلاجة إىل قرينة« : ، وقال بن سالمة50الفقيه املتفقه، ص
وذكر عبد اهللا آل ُمغرية أّن شيخ اإلسالم ابن تيمية، يرى أّن لألمر صيغة َموضوعة له يف الّلغة  ،292، التأسيس يف أصول الفقه، ص»الوجوب

هب وحكى الباجي أّن القول بوجود صيغة لألمر هو َمذ ،01/287دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية،  :َتدل مبوجبها عليه، ينظر
وعند أمحد «:وَنسبه املقدسي لإلمام أمحد وأصحابه واجلمهور، فقال ،196إحكام الفصول يف أحكام األصول، ص: ينظر احلنفيني والشافعني،

  .02/654، أصول الفقه  البن ُمفلح املقدسي ،»وأصحابه واجلمهور، لألمر صيغة َتدل مبُجردها عليه لغةً 
  .22الّتبصرة يف أصول الفقه، ص (2)
  .404معامل أصول الفقه، ص (3)
  .01/203، الُربهان يف أصول الفقه،01/288دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم  ابن تيمية، : ينظر (4)
  .02/450الواضح يف أصول الفقه،  (5)
  .02/451نفسه،  (6)
  .02/655أصول الفقه البن ُمفلح املقدسي، : ينظر (7)
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ا وضعت ، ذلك أن تلك الصيغ عندهم، إمنّ تهإىل قرائن مساعدة على حتديد دالالدون احلاجة و 
  . صاحبة تدل عليهللداللة على األمر بأصل الوضع، ال بوجود قرائن مُ 

ا أخذوها ، إمنّ مذلك أّ لف عنها عند أهل اللغة واللسان، ال ختت صيغ األمر عند األصوليني،و    
 على أربع صيغ لألمر، وهي اليت مساها عبد السالم طويلة هممع كليكاد جيُ عن أهل اللغة، و 

  :،و هذه الصيغ هي(1)بالصيغ األصلية
%ÉΟÏ(: ذلك حنو قوله تعاىلو  :((((2222)))))افعل(صيغة فعل األمر : األولى_  r& nο4θ n= ¢Á9$# Ï8θ ä9à$Î! Ä§ôϑ ¤±9$# 4’n< Î) 

È, |¡xî È≅ø‹ θ#)(:كقوله تعاىل) افعلوا(، وقد تأيت على وزن )78:اإلسراء()...9$#© ãè‹ ÏÛr&uρ ©!$# (#θ ãè‹ÏÛ r&uρ tΑθ ß™ §�9$# 

(#ρâ‘ x‹÷n$#uρ 4 βÎ*sù öΝçG øŠ ©9uθs? (#þθ ßϑn=÷æ $$ sù $ yϑ ‾Ρ r& 4’n? tã $ uΖ Ï9θß™ u‘ àE≈ n= t7 ø9$# ß Î7ßϑ ø9$# ∩⊄∪( )92:املائدة.( 
,÷:(حنو قوله تعاىل :(3))ليفعل(المضارع المجزوم بالم األمر :الثانية_   Ï$Ψã‹ Ï9 ρèŒ 7πyè y™ ÏiΒ Ïµ ÏF yèy™ 

θ#):(، وقوله)07:الطالق( ،)... èù§θ ©Üu‹ ø9uρ ÏM øŠt7 ø9$$ Î/ È,ŠÏF yèø9$# ∩⊄∪)(29:احلج(.  
$: (حنو قوله تعاىل:((((4))))اسم فعل األمر:الثالثة_  pκ š‰ r'‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θ ãΖ tΒ#u öΝä3ø‹ n= tæ öΝä3|¡à$Ρ r& …) (105:املائدة(، 

’(...:تعاىل وقوله n? tã uρ ÏŠθ ä9öθ pRùQ$# … ã& s! £ßγè% ø—Í‘ £åκ èEuθ ó¡Ï. uρ Å∃ρã� ÷è pRùQ$$ Î/ (...)233: البقرة(.   
*sŒÎ#:(حنو قوله :((((5555))))ائب عن فعل األمرالمصدر النّ :الرابعة_  sù ÞΟçF‹É)s9 tÏ% ©!$# (#ρã� x$x. z>÷� |Øsù É>$s% Ìh�9$# ...( 

tΒuρ… Ÿ≅tF(:تعاىل وقوله ،)04:حممد( s% $ �ΨÏΒ÷σ ãΒ $ \↔sÜyz ã�ƒ Ì�óstG sù 7π t7 s%u‘ 7πoΨÏΒ÷σ •Β ×π tƒ ÏŠuρ îπ yϑ‾= |¡•Β #’n< Î) Ï& Î# ÷δr& ...( 
  .)92:النساء(

                                                           

  .419أثر اللغة يف اختالف اتهدين، ص (1)
، اجلامع ملسائل أصول الفقه، 18، األصول من علم األصول، ص05/187،188إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينظر (2)
ة يف اختالف ، أثر اللغ369، مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول، ص220، أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، ص217ص

، َتفسري النصوص 182، َتسيري الوصول إىل األصول، ص295، 294، ُمذكرة أصول الفقه على روضة الّناظر، ص420، 419اتهدين، ص
  . 235يف الفقه اإلسالمي، ص

، إحتاف 420، 419ص ، أثر اللغة يف اختالف اتهدين،217، اجلامع ملسائل أصول الفقه، ص18األصول من علم األصول، ص: ينظر (3)
، تسيري الوصول إىل األصول، 294،295، ُمذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، ص05/187،188ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 

  .220، أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، ص02/235، َتفسري الُنصوص يف الفقه اإلسالمي، 182ص
، تسيري الوصول 05/187،188، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 294،295ُمذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، ص: ينظر (4)

، اجلامع ملسائل أصول الفقه، 02/235، تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، 18، األصول من علم األصول، ص182إىل األصول، ص
 .420، 419، أثر اللغة يف اختالف اتهدين، ص220لفقيه جهله، ص، أصول الفقه الذي ال يسع ا217ص
، أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، 419،420، أثر اللغة يف اختالف اتهدين، ص18األصول من علم األصول، ص: ينظر (5)
، 182، َتسيري الوصول إىل األصول ص294،295، ُمذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، ص217، اجلامع ملسائل أصول الفقه، ص220ص

  .05/187،188، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 02/235َتفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، 
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اللة على للدّ  ا وضعت يف اللغةأّ ب الو اقل األصوليني، و تفق عليها جُ اَ اليت الصيغ املذكورة هي    
نها األمر، ستفاد مِ ، يُ بوجود أساليب وصيغ أخرى ونإضافة إىل هذه الصيغ، يُِقر و  .األمر أصالةً 

 «      :، ويقول عياض السلمي(1)»عل من غري صيغ األمرلب الفِ ستفاد طَ وقد يُ « :يقول العثيمني
ا  ، وإمنّ (2)»ضبطهاشغل األصوليني حبصرها لصعوبة مل يُ :ستفاد منها األمروهناك أساليب أخرى يُ 

، لكثرة دوراا على األلسن، حيث )افعل(كيز على هذه الصيغ األربع، السيما صيغة كان الرتّ 
بالذكر، نظرًا لكثرة دوراا يف ) افعل(وإّمنا َخص العلماء صيغة  «:قول عبد الكرمي النملةيَ 

  :يأيت كمالب الفعل،  نها طَ فهم مِ فاألمر قد يَرِد بأساليب وصيغ أخرى، يُ  ،(3)»الكالم
(øŒÎ(:كقوله تعاىل  :رالتصريح بلفظ األم: أوال_  uρ tΑ$s% 4y›θãΒ ÿÏµÏΒ öθs) Ï9 ¨βÎ) ©!$# ôΜä. â÷ ß∆ù' tƒ βr& (#θçtr2õ‹ s? Zοt�s)t/ 

: ، فاألمر هنا، ُيستفاد من صيغته، اليت هي لفظ األمر يف حد ذاته، كأن يقول )67:البقرة( )
  .(4)أمرتكم أو أنتم مأمورون

عّرب عليه بلفظ حيث يُ :((((5))))الطاعةدب، أو التصريح باإليجاب، أوالفرض، أوالكتب، أوالن :ثانيا_ 
'yγ•ƒr$:(حنو قوله تعاىل ،)ضفُرِ (أو ) قضى(أو ) ُكِتب( ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u |= ÏG ä. ãΝ à6ø‹ n= tæ ãΠ$u‹ Å_Á9 $# $yϑ x. 

|= ÏG ä. ’ n?tã šÏ% ©!$# ÏΒ öΝà6Î= ö7 s% öΝä3ª= yès9 tβθà) −G s? ∩⊇∇⊂∪ ()4:(قوله تعاىلو  ،)183:البقرة|Ós% uρ y7•/ u‘ āωr& 

(# ÿρß‰ç7 ÷ès? HωÎ) çν$−ƒÎ) Èøt$ Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $�Ζ≈ |¡ômÎ) ...)(23:اإلسراء.(   
رد األمر بلفظ اخلرب، سواء يف مجلة امسية أو فعلية، فيكون فقد يَ : أن يرِد في جملة خبرية: ثالثا_ 

من ، و (6)كون دالة على األمرلب، فتَ قصد ا الطّ ا يُ إمنّ ا اإلخبار، و قصد يف مجلة خربية، ال يُ 
$ßN≡t(:ذلك قوله تعاىل Î!≡uθø9 $# uρ z÷èÅÊö� ãƒ £èδ y‰≈s9 ÷ρr& È÷,s!öθym È ÷n= ÏΒ% x....()وقوله تعاىل)233:البقرة ، :

)àM≈s) ‾= sÜ ßϑø9 $# uρ š∅óÁ−/ u� tItƒ £ÎγÅ¡à$Ρr' Î/ sπsW≈ n= rO & ÿρã� è%...()(كذا قوله تعاىل، و )228:البقرة: ...¬!uρ ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9$# 

                                                           

  .18األصول من علم األصول، ص  (1)
  . 220أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، ص  (2)
  .05/188إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر،   (3)
  .294، التأسيس يف أصول الفقه، ص21، ُخمتصر الَعدل واإلنصاف، ص420أثر اللغة يف اختالف اتهدين، ص: ينظر  (4)
، أثر اللغة يف اختالف 294، الّتأسيس يف أصول الفقه، ص185، تَيسري الوصول إىل األصول، ص18األصول من علم األصول، ص: ينظر  (5)

ه، الرياض، اململكة 1427، 1عبد السالم بن إبراهيم احلصني، مكتبة امللك فهد الوطنية، ط :على منت الورقات إضاءات .420اتهدين، ص
 .90ص العربية السعودية،

، الوجيز يف أصول الفقه حملمد زيدان،  294،295، التأسيس يف أصول الفقه، ص02/235تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، : ينظر (6)
  .420،421غة يف اختالف اتهدين، ص، أثر الل 292ص
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÷k Ïm ÏM ø� t7 ø9$# ÇtΒ tí$sÜ tG ó™$# Ïµø‹ s9Î) Wξ‹ Î6y™ ...4 ()97:آل عمران( ّا جاءت يف شكل ، فهذه اآليات، رغم أ
ضع الوالدات أوالدهن، ، لرتُ ال اإلخبار، فتأويل الكالم لباملقصود ا هو الطّ  أنّ  ربية، إالّ ل خَ مجُ 
  . ص املطلقات بأنفسهن، وليُحّج الناسرتبّ ولتَ 
عبري من غريه، وأكثر داللة على ُمراد املــُــتكلم، خربي، أبلغ يف التّ عترب األمر الوارد بأسلوب ويُ    

ه نزل ُمريدا به األمر، كأنّ  اطق باخلربالن  وهذا أبلغ من عكسه، ألنّ « :فيقول عبد السالم طويلة 
مع قصد املتكلم األمر، و من البالغة مبكان، أن يَ « :قول ُحممد حْبرتيَ ، و (1)»َمنزِلة الواقع املأمور به

ر ود هذا األسلوب البليغ يف القرآن والسنة، وسِ كرر ورُ قد تَ ربي، و ذلك َيُصوغ َمقاله يف أسلوب خَ 
َمعىن آخر، يَزيد ا على َيُدل أيضً ، و اخلرب يَُدل على األمر، وهو مراد املتكلم البالغة هنا، أنّ 

اإلعراض عنه، ومن ه و اإلتيان باملأمور به، َخري من تركِ  ه ُمطالب باالمتثال، وأنّ قينا بأنّ املـــَُكّلف يَ 
  كم ـــاِمع، بأن هذا حـــكلم ُخيِرب الســـاملــــُت ة، فكأنّ ورة َقضيّ ــــلب إذا صيغ يف صطّ ــــال اين، أنّ ــــهذه املع

   (2).»ُميكن املناقشة فيه وال املنازعةُمسّلٌم به، وال 
مدح الفعل وفاعله، والثناء عليه، أو ذم تاركه، أو ترتيب الثواب عليه، أو العقاب : رابعا_ 

!© (βÎ¨(: فكل هذه الصيغ، تدل على األمر كقوله تعاىل :على تاركه $# �= Ïtä† šÏ% ©!$# šχθè= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû 

Ï&Î#‹ Î6y™ $y$ |¹ Οßγ‾Ρ r( x. Ö≈ uŠ÷Ψ ç/ ÒÉθß¹ö� ¨Β ∩⊆∪( )(:، وقوله تعاىل)04:الصف ̈βÎ) ©!$# �= Ïtä† t Î/≡§θ −G9$# �= Ïtä† uρ 

šÌ�ÎdγsÜtF ßϑ ø9$#  ∩⊄⊄⊄∪( )وبة ، ففي األوىل أمر بالقتال يف سبيل اهللا، ويف الثانية طلب للتّ )222 :البقرة
   .هارةوالطّ 

          :الَتوِصية، ومن ذلك قوله تعاىل وصيغةأ رد األمر بلفظ الوصيةفقد يَ  (3):صيغة الوصية: خامسا_ 
)ÞΟ ä3ŠÏ¹θãƒ ª! $# þ’Îû öΝà2Ï‰≈ s9 ÷ρr& ( Ì� x.©%# Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeá ym È ÷u‹ sVΡ W{$#...)(11:النساء  .(  

  : القائلون بعدم وجود صيغة لألمر:  المذهب الثاني -
، (4)إىل األشاعرة  ويُنسب ،فسالكالم هو املعاين القائمة بالنّ  يــُمثله القائلون بأنّ  هذا املذهب   

احلروف، رد عن األلفاظ و عىن قائم بالنفس، جمُ ه ليس لألمر صيغة، فاألمر هو مَ يقولون أنّ حيث 

                                                           

  .421أثر اللغة يف اختالف اتهدين، ص  (1)
م، 2008/ه1429، 1حممد بن ُمشبب حبرت عسريي، دار احملدثني، ط: األسلوب اخلربي وأثره يف االستدالل واستنباط األحكام الشرعية (2)

  . 589القاهرة، مصر، ص
 .420أثر الُلغة يف اختالف اتهدين، ص: ينظر  (3)

  .22، التبصرة يف أصول الفقه، ص 05/188إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينظر (4) 
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من  أنّ  إالّ  .(1)اقتضاء الفعل بذلك املعىن القائم بالنفس، ارد عن الصيغة: فاألمر عندهم هو
نسبه إىل أيب احلسن األشعري ا يَ إمنّ هذا املذهب ليس قول كل األشاعرة،  من يرى أنّ ني األصولي

قة قر إىل الد فتَ ود صيغة لألمر، يَ يُنكرون وجُ  شاعرةاأل ووفقا هلذا فإن القول أنّ  .(2)مجاعة يف أتباعهو 
إن كانوا يُقرون بكالم النفس، فإم ُخمتلفون يف إثبام لصيغة األمر، وهذا ما و  هموالتحقيق، ف

فس لألمر صيغة، وعند وعند أكثر القائلني بكالم النّ « :املقدسي يُفَهم من قول ابن مفلح 
اخلالف بني األشاعرة حول صيغة  حقيقة اآلمدي حكى، و (3)»األشعري و من تَِبعه ،ال صيغة له

دل عليه دون غريه تَ ه و هل لألمر صيغة ختص : فسوقد اختلف القائلون بكالم النّ « :يف قوله األمر
 ذهب من عداهم و من تِبعه إىل النفي، و  –رمحه اهللا  –ب الشيخ أبو احلسن غة أم ال؟، فذهيف الل
ُمّتبعيه ال ينكرون وجود صيغة دالة على األمر وُمشعرة به، أما أبو احلسن و  همف ،(4)»اإلثباتإىل 

: حني قال ماحكاه اجلويين يف الربهان، وهو  األمر ليس له صيغة دالة عليه، أنّ  ريونّ ، فمن الوقفية
العرب ما صاغت  ، أنّ قفيةبعيه من الو ، ومت  -رضي اهللا عنه–يب احلسن فاملنقول عن الشيخ أ« 

  .(5)»لألمر احلق القائم بالنفس، عبارة فردة
 :معاني األمر  )2

 : معاني األمر عند أهل اللغة واللسان) 2-1
    قسم من أقسام اللتها، هو من اختصاص علم املعاين، وهو ودَ  رتاكيبالبحث عن معاين ال إن

واألصل يف صيغة  .هاوتعداد البالغة، لذا ُعين البالغيون حبصر املعاين اليت خترج إليها صيغة األمر
صطلح عليه عل على سبيل التكليف واإللزام، وهو ما يَ ستعمل يف طلب حصول الفِ األمر أن تُ 

تبادر إىل الذهن عند التكليف واإللزام، هو امل البالغيون باألمر على جهة االستعالء، ذلك أنّ 
لب الفعل على وجه اإللزام، وذلك صيغة األمر قد ُتستعمل يف غري طَ  ، غري أنّ (6)مساع لفظ األمر

صرف األمر عن ، وكذا حبسب القرائن املصاحبة اليت تَ (7)حبسب املناسبة واملقام الذي يرد فيه األمر

                                                           

  .05/188إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر،  :ينظر  (1)
  .01/399الساطع، ، شرح الكوكب 02/205اإلحكام يف أصول األحكام آلمدي، : ينظر   (2)
  .02/657أصول الفقه البن ُمفلح املقدسي، (3) 
  .  01/399، وينظر شرح الكوكب الساطع، 02/205اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي،   (4)

  .01/212 ،الُربهان يف أصول الفقه(5) 
  .79، األساليب اإلنشائية يف شعر لبيد بن ربيعة، ص163التلخيص يف علوم البالغة، ص: ينظر (6)
  .02/53، بغية اإليضاح، 116اإليضاح يف علوم البالغة، ص: ينظر (7)
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، فهذه املعاين ُتستفاد (1)ليه تلك القرائناللته األصلية، إىل دالالت أخرى تُفهم وفًقا ملا تُدل عدَ 
وال ُشبهة « :وحيكى السكاكي ما يُوضح هذه الفكرة فيقول .(2)من سياق الكالم وقرائن األحوال

طلب املـــُتصور على سبيل االستعالء، يُورث إجياب اإلتيان على املطلوب منه، مث إذا كان  يف أنّ 
تلفة، وإالّ االستعالء ِممن هو أعلى رتبة من املأمور، استتبع إجيابه وجوب الفعل، حبسب جهات خمُ 

 تُفد مل ، وإالّ ل بالشرط املذكور، أفادت الوجوبمل َيسَتتبعه، فإذا صادفت هذه أصل االستعما
، فالسكاكي يُقر (3)»ما يُناسب املقام - حبسب قرائن األحوال - ُتولدغري الطلب، مث إّا حينئٍذ 

بتعدد معاين األمر وفقا ملا يقتضيه املقام، وهذا ما جعل البالغني يُعّددون ُخمتلف املعاين اليت يرد 
رد بيان خمتلف يَ و  عليه القرائن املصاحبة،دل قتضيه املقام وما تَ ، واليت تكون وفقا ملا يَ (4)عليها األمر
 :فيما يأيت هذه املعاين

 ،(5)»ولدت الدعاء(...) إذا اسُتعِملت على سبيل التضرع،« : يقول السكاكي: الدعاء_ 
<Éb :(، وذلك حنو قوله تعاىل(6)ُيسميه ابن فارس َمسألةو  §‘  ö� Ï$øî $# ’ Í< £“t$ Î!≡uθÏ9 uρ yϑ Ï9 uρ Ÿ≅ yzyŠ š_ÉLøŠt/ 

$YΖ ÏΒ ÷σ ãΒ tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ï9 uρ ÏM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# uρ Ÿωuρ ÏŠÌ“ s? tÏΗ Í>≈ ©à9 $# āωÎ) # I‘$t7 s? ∩⊄∇∪)(28:نوح(.  
افعل، من : لطف، كقول الرجل لغريهكون عند استعمال الصيغة على سبيل التّ ويَ : االلتماس_ 

 .املساوي يف املرتبةظري و لنّ يكون إىل ا وااللتماس، (7)غري استعالء
  )الطويلالبحر ( :القيس ئمر كقول ا: لتمنيا_ 

  (8).لِ ْمثَ أَ بِ  كَ في احُ صبَ ا األَ مَ صبٍح وَ بِ                 ي  لِ  اجنَ أَال  ويلُ الط  يلُ ا الل هَ يـ أَ  أالَ 
›É :(وذلك حنو قوله تعاىل: النصح واإلرشاد_  è{ uθø$ yèø9 $# ó÷ß∆ù&uρ Å∃ó� ãèø9$$Î/ óÚÌ� ôã r&uρ Çtã šÎ= Îγ≈ pgø: $# ∩⊇∪ (
  .)199:األعراف(

                                                           

  .149البالغة فُنوا وأفناا، ص: ينظر (1)
  .152، البالغة االصطالحية، ص71َجواهر البالغة، ص: ينظر (2)
  .428ِمفتاح العلوم، ص (3)
، بغية 189، األصول الوافية املوسومة بأنوار الربيع، ص169،170، التلخيص يف علوم البالغة، ص138،139الصاحيب، ص: ينظر (4)

 150، البالغة فنوا وأفناا، ص79،80، األساليب اإلنشائية يف شعر لبيد ابن ربيعة، ص48، ِمفتاح العلوم، ص02/53،54اإليضاح، 
  .116،117، اإليضاح يف علوم البالغة، ص72، 71، جواهر البالغة، ص156، البالغة اإلصالحية، ص151،

  ).189ص(األصول الوافية املوسوسة بأنوار الربيع : ، وينظر)428ص(ِمفتاح العلوم  (5)
  .138الصاحيب، ص: ينظر (6)
  .428ِمفتاح العلوم، ص: ينظر (7)
  .117م، بريوت، لبنان، ص2004/ه1425، 5مصطفى عبد الشايف، دار الكتب العلمية، ط: وتصحيحضبط : ديوان امرئ القيس (8)



ماھية ا�مر وحقيقته                                                        الفصل ا�ول              

 

59 

 

فعله، ا على اإلذن بِ لب الفعل، وإمنّ اإلذن، فال تكون دالة على طَ  قامتكون يف مَ و : اإلباحة _ 
=θè#) :(...وذلك حنو قوله تعاىل ä.uρ (#θç/ u�õ° $# uρ 4®Lym ẗt7 oKtƒ ãΝ ä3s9 äÝø‹ sƒø: $# âÙu‹ ö/F{$# zÏΒ ÅÝ ø‹sƒø: $# ÏŠuθó™F{$# zÏΒ 

Ì� ôfx$ ø9$#(... )187:البقرة (  
 _  كـــــــــالأو ابن م ب ابن هشامــــــــتكُ    رأـــــــــاق :كالقولكون بتخري املخاطب بني أمرين،وي: خيرالت. 
?θè#) ...:(حنو قوله تعاىل :عجيزالتّ _  ù' sù ;οu‘θÝ¡Î/ ÏiΒ Ï&Î# ÷VÏiΒ...)(ركٌ د، فاهللا مُ )23:البقرة  ّم غري أ

  .ا أورد األمر هنا، والغرض منه التعجيزالقرآن، وإمنّ ن بسورة مثل قادرين على اإلتيا
=θè#) :(...وذلك حنو قوله تعاىل: التهديد_  uΗ ùå $# $tΒ ôΜçG ø⁄Ï© ( …çµ‾Ρ Î) $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? î��ÅÁt/ ∩⊆⊃∪)(40:فصلت( ،

=θè#) :(وكذا يف قوله yèy_ uρ ¬! # YŠ#y‰Ρ r& (#θN= ÅÒã‹ Ïj9 tã Ï&Î#‹ Î7y™ 3 ö≅ è% (#θãè−G yϑ s? ¨βÎ* sù öΝ à2u��ÅÁtΒ ’n< Î) Í‘$̈Ζ9 $# ∩⊂⊃∪( 
  . هديد والوعيد، وليس األمرعلى التّ  دل ، فرغم ورود صيغة األمر، إال أنّه يَ )30:إبراهيم(

yδ$ :(من ذلك قوله تعاىل: سويةالتّ _  öθn= ô¹$# (# ÿρç� É9 ô¹$$sù ÷ρr& Ÿω (#ρç� É9 óÁs? í !#uθy™ öΝä3ø‹ n= tæ ( $yϑ ‾Ρ Î) tβ÷ρt“ øgéB $tΒ óΟ çGΨ ä. 

tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊇∉∪( )على التسوية بني شيئني، فَ )16:الصور لفظ األمر هنا، يُدل.   
ϑ£$ :(حنو قوله تعاىل: سخيرالتّ _  n= sù (# öθtG tã tã $̈Β (#θåκ çΞ çµ÷Ζ tã $uΖ ù= è% öΝ çλm; (#θçΡθä. ¸οyŠt� Ï% šÏ↔Å¡≈ yz ∩⊇∉∉∪ (

  .سخري مبعىن جعل الشيء ُمسّخرا وُمنقاد ملا أُمر به، والتّ )166:األعراف(
tΑ$s% Μçλm; #y›θ•Β (#θà) :(حنو قوله تعاىل: االحتقار_  ø9 r& !$tΒ Λ äΡ r& tβθà) ù= •Β  ∩⊆⊂∪()43:الشعراء.(  

�ö :(وذلك حنو قوله تعاىل: عجبالتّ _  ÝàΡ$# y# ø‹ x. (#θç/u� ŸÑ y7 s9 t Α$sW øΒ F{$#...)(48:اإلسراء.( 
%ÇÙø (...:حنو قوله تعاىل: سليمالت ا_ $$sù !$tΒ |MΡr& CÚ$s% ... )(72:طه.(  

 _ وذلك حنو قوله تعاىل :دبالن):# sŒÎ* sù ÏM uŠÅÒè% äο4θn= ¢Á9 $# (#ρã� Ï±tFΡ $$sù ’Îû ÇÚö‘ F{$##... ()10:اجلمعة.(  
 _ الت حنو قوله تعاىل: حسيرلهيف والت...):ö≅ è% (#θè?θãΒ öΝä3Ïà øŠtóÎ/ 3 ¨βÎ) ©! $# 7ΛÎ= tæ ÏN# x‹Î/ Í‘ρß‰ ÷Á9 $#  (∩⊇⊇∪          

  ).119: آل عمران(
$: (حنو قوله تعاىل: اإلكرام_  yδθ è= äz÷Š$# AΟ≈ n= |¡Î0 tÏΖ ÏΒ# u ∩⊆∉∪( )46:احلجر .(  

≅ö:(...قولهحنو : التكذيب_  è% (#θè?ù' sù Ïπ1u‘ öθ−G9 $$Î/ !$yδθè= ø? $$sù βÎ) öΝ çGΖ ä. šÏ% Ï‰≈ |¹ ∩⊂∪()93:عمران آل(.   

Η¬$( :حنو قوله تعاىل :شورةالمَ _  s>sù xEn= t/ çµyètΒ z÷ë ¡¡9 $# tΑ$s% ¢o_ç6≈ tƒ þ’ ÎoΤÎ) 3“u‘ r& ’ Îû ÏΘ$uΖ yϑ ø9 $# þ’ ÎoΤ r& y7 çtr2øŒr& ö� ÝàΡ$$sù #sŒ$tΒ 

2”t� s?)(...102: الصافات.(  
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�ÿρã#)( :حنو قوله تعاىل: االعتبار_  ÝàΡ $# 4’ n< Î) ÿÍνÌ� yϑ rO !#sŒÎ) t� yϑ øOr&.... ( )99: األنعام(.  

=θè#)( :كقوله تعاىل:االمتنان_  ä3sù $£ϑ ÏΒ ãΝ à6s% y— u‘ ª! $# Wξ≈ n= ym $Y7 Íh‹ sÛ... ( )114: النحل.(  

ø−èŒ š�̈Ρ: (وذلك حنو قول اهللا تعاىل :اإلهانة_  Î) |MΡr& â“ƒÍ“ yèø9 $# ãΛqÌ� x6ø9 $# ∩⊆∪ ( ) 49:الدخان(.  

ى غري ما األمر إىل دالالت أخر  ، وقد خيرجين اليت أحصاها البالغيون لألمرهذه خمتلف املعا   
قط، بل عند داللة لفظ األمر من حيث املعىن فَ  السكاكي ومل يقف .ذُكر، وذلك حبسب املقام

كون على ل على الفور، وال يَ األمر ُحيمَ  أنّ  أقرّ ، و ث عن داللته من حيث زمن االمتثالحتدّ 
األمر والنهي و «: فيقول، (1)تأخري فيهإذا دّلت قرائن ُمصاحبة على جواز الرتاخي وال اخي، إالّ الرتّ 

ا للطلب، ولكون الطلب يف استدعاء ماخي يُوقف على قرائن األحوال، لكوِ َحُقهما الفور، والرتّ 
من خالل هذا القول وهو  ،(2)»نه يف عدم االستدعاء له عند اإلنصافعجيل املطلوب، أظهر مِ تَ 

لب ظاهر يف تعجيل الفعل املأمور به، وظاهر محل األمر على الفور هو األظهر، فالطّ  يرى أنّ 
 الً مِ حماخي، ، أكثر من داللته على الرتّ عجيلغلبته يف التّ ظهوره و  أنّ  اخي والتأخري، إالّ أيضا يف الرتّ 

  . األمر على الفور من باب الغالب واألكثر ظهورا
يف هذه املسألة، واليت أقّر فيها أّن األمر يَقتضي  أّما اخلطيب القزويين، َفقد َخالف السكاكي   

، ما َتوّصل إليه علماء خمالفهيف دحض قول  ته امتثال املأمور به، وكانت حجالفور والتعجيل يف
، ملا تَبّني يف أصول هواحلق خالف« : معقبا على املذهب املخالف قال، ف(3)أصول الفقه وأقروه

  (4).»الفقه
ث عن حدّ ، فيتَ  هوزمان الفعلمعىن إىل أبعد من داللة األمر السكاكي يف حتديد يذهب و هذا     

 يقتضي أو كون مبرة واحدة،االمتثال يَ  داللة األمر من حيث ِمقدار االمتثال،أي من حيث أنّ 
لب راجعا بني كون الطّ  ُيفرق يف هذا املقامف ،االستمرار يف فعل املأمور بهو  أكثر من مرة، هتكرار 
لب راجعا إىل اتصال الواقع، فيُدل على بني كون الطّ ، و ة، فيكون داال على املرّ هو واقع طع ماإىل قَ 

                                                           

  .02/56، بغية اإليضاح، 117، اإليضاح يف علوم البالغة، ص429ِمفتاح العلوم، ص: ينظر (1)
  .429ِمفتاح العلوم، ص (2)
(3)
  .117اإليضاح يف علوم البالغة، ص: ينظر 
  .117نفسه، ص (4)
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األمر  وأّما الكالم يف أنّ « : ، فيقول (1)باالستمرارهو ما مساه ، و كرار الفعل املأمور بهوام وتِ الدّ 
لب ا راجعا إىل َقطع فالوجه هو أن يُنظر إن كان الطّ (...) ة أم يف االستمرار، أصل يف املرّ 

ة، وإن كان الطلب ِما راجعا إىل فاألشبه املرّ (...) حترك : الواقع، كقولك يف األمر للساكن
   (2).»فاألشبه االستمرار(...) حترك : للُمتحرك اتصال الواقع، كقولك يف األمر

  :  معاني األمر عند األصوليين) 2-2
رد يف عدد كبري من األوجه، سواء صيغة األمر من حيث االستعمال، تَ  لماء أصول الفقه، أنّ قر عُ يُ 

ينهم يف ذلك، وقد أحصى األصوليون، خمتلف املعاين على سبيل احلقيقة أو ااز، على خالف بَ 
 ،(4)ثالثني وجهامخسة و  جارن البلغ ا ابن ف، (3)اليت تدل عليها صيغ األمر، واختلفوا يف تعدادها

  :  فيما يأيت (5)ن يف كتبهمو اليت أقّرها األصولي ويرد بيان معاين األمر
%ÉΟÏ( :حنو قوله تعاىل: الوجوب r& nο4θn= ¢Á9 $# Ï8θä9 à$ Î! Ä§ôϑ ¤±9 $# 4’ n< Î) È,|¡xî È≅ø‹ ©9 : دب، والن )78 :اإلسراء( )#$

öΝ(...: حنو قوله تعاىل èδθç7 Ï?% s3sù ÷βÎ) öΝçG ôϑ Î= tæ öΝ Íκ�Ïù #Z� ö� yz ( Ν èδθè?#u uρ ÏiΒ ÉΑ$̈Β «!$# ü“Ï% ©!$# öΝ ä38s?# u...(                    

#...( :حنو قوله تعاىل: ، واإلباحة)33:النور( sŒÎ) uρ ÷Λäù= n= ym (#ρßŠ$sÜ ô¹$$sù...)(حنو : ، واإلرشاد)02:املائدة

‰ÿρß#)(:قوله تعاىل Îγô©r&uρ #sŒÎ) óΟ çF÷ètƒ$t6s? ( )(حنو قوله تعاىل: ، واإلكرام)282: البقرة :$yδθè= äz÷Š$# AΟ≈n= |¡Î0 

tÏΖ ÏΒ#u ∩⊆∉∪()(: حنو قوله: واإلهانة، )46:احلجرø−èŒ š�̈Ρ Î) |MΡr& â“ƒÍ“ yèø9 $# ãΛqÌ� x6ø9 $# ∩⊆∪()49:الدخان( ،
ρß‰ç7#) (:قوله تعاىلحنو : والتهديد ôã $$sù $tΒ Λäø⁄Ï© ÏiΒ ÏµÏΡρßŠ( )حنو قوله تعاىل: ، واالمتنان) 15:الزمر: 

(#θè= à2) $£ϑ ÏΒ ãΝä3x% y— u‘ ª!$# Ÿωuρ (#θãèÎ7 −Fs? ÏN≡uθäÜ äz Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# 4 …çµ‾Ρ Î) öΝ ä3s9 Aρß‰ tã ×Î7 •Β ∩⊇⊆⊄∪)(142:األنعام(، 

                                                           

  . 429مفتاح العلوم، ص: ينظر (1)
  .429نفسه، ص (2)
، أصول الفقه 03/129،130، املستصفى، 02/207،208، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، 14أصول الّسرخسي، ص: ينظر (3)

، مجع اجلوامع، 02/497،498، رفع احلاجب عن ُخمتصر ابن احلاجب،  ، ،02/245اية الُسول02/657،658البن ُمفلح املقدسي 
  . 219،220، اجلامع ملسائل أصول الفقه، ص 02ص، ُخمتصر العدل واإلنصاف، 01/993، شرح الكوكب الساطع، 40،41ص
  .17/ 03شرح الكوكب املنري، : ينظر (4)
، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 02/207،208حكام لألمدي، ، اإلحكام يف أصول األ03/129،130املستصفى، : ينظر (5)
، 40،41، مجع اجلوامع، ص370،371، مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول، ص03/17، شرح الكوكب املنري، 05/197،198

، تفسري 01/399،400ب الساطع، ، شرح الكوك220،221، اجلامع ملسائل أصول الفقه 01/387،388اية الوصول إىل علم األصول، 
، اية السول يف شرح ِمناهج 21، خمتصر العدل واإلنصاف، ص 14، أصول الّسرخسي، ص02/236،237الُنصوص يف الفقه اٌإلسالمي، 

  . 02/245األصول، 
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yδ$: (حنو قوله تعاىل: والتسوية öθn= ô¹$# (#ÿρç� É9 ô¹$$sù ÷ρr& Ÿω (#ρç�É9 óÁs? í !#uθy™ öΝ ä3ø‹n= tæ ( $yϑ ‾Ρ Î) tβ÷ρt“ øgéB $tΒ óΟçGΨ ä. tβθè= yϑ ÷ès? 

=θè#: (حنو قوله تعاىل: ، واإلنذار)16:الطور()∪∌⊆∩ yèy_uρ ¬! #YŠ# y‰Ρr& (#θN= ÅÒã‹ Ïj9 tã Ï&Î#‹ Î7 y™ 3 ö≅è% (#θãè−G yϑ s? ¨βÎ* sù 

öΝ à2u��ÅÁtΒ ’ n< Î) Í‘$̈Ζ9 uΖ$:(حنو قوله تعاىل: ، والدعاء)30:إبراهيم()∪⊂⊃∩ #$ −/u‘… ôxtFøù$# $uΖ oΨ ÷� t/ t÷t/ uρ $uΖ ÏΒ öθs% 

Èd,ysø9 $$Î/ |MΡr&uρ ç� ö� yz tÅsÏG≈ x$ ø9 yϑ$ :(حنو قوله تعاىل : كمال القدرة، و )89: األعراف() #$ ‾Ρ Î) $uΖ ä9 öθs% >óý Ï9 

!# sŒÎ) çµ≈ tΡ ÷Šu‘ r& βr& tΑθà) ‾Ρ …çµs9 ä. ãβθä3uŠsù ∩⊆⊃∪)((حنو قوله تعاىل : ، واخلرب)40:النحل: #θä3ysôÒu‹ ù= sù Wξ‹ Î= s% 

(#θä3ö7 uŠø9uρ # Z��ÏVx. L!# t“ y_ $yϑ Î/ (#θçΡ% x. tβθç7 Å¡õ3tƒ ∩∇⊄∪)(لآلخر عند  كقولك :، وإرادة االمتثال)82:التوبة
≈u�|³÷èyϑ: (حنو قوله تعاىل: والتعجيزادخل، : كقولك ملن طرق الباب :واإلذن اسقين ماء،: العطش tƒ 

ÇdÅgø: $# Ä§Ρ M} $#uρ ÈβÎ) öΝ çF÷èsÜ tG ó™$# βr& (#ρä‹à$Ζ s? ôÏΒ Í‘$sÜ ø% r& ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ (#ρä‹à$Ρ$$sù 4 Ÿω šχρä‹ à$Ζs? āωÎ) 

9≈ sÜ ù= Ý¡Î0 ∩⊂⊂∪ )((:حنو قوله تعاىل: حتقارواال) 33:الرمحان$£ϑ n= sù u !% ỳ äοt� ys¡¡9 $# tΑ$s% Ο ßγs9 #y›θ•Β (#θà) ø9 r& !$tΒ 

Ο çFΡ r& šχθà) ù=•Β ∩∇⊃∪( )(:حنو قوله تعاىل :والتفويض ،)80:يونس ÇÙø% $$sù !$tΒ |MΡr& CÚ$s% ( )72 :طه( ،
 حنو قوله تعاىل :عجبوالت:) ö� ÝàΡ $# y# ø‹x. (#θç/u� ŸÑ y7 s9 tΑ$sW øΒ F{$# (#θN= ŸÒsù Ÿξsù tβθãè‹ ÏÜ tG ó¡o„ Wξ‹Î7 y™ 

≅ö :(حنو قوله تعاىل :، والتكذيب)48:اإلسراء)(∪∇⊇∩ è% (#θè? ù' sù Ïπ1u‘ öθ−G9 $$Î/ !$yδθè= ø? $$sù βÎ) öΝ çGΖä. šÏ% Ï‰≈ |¹ 

∩⊂∪)((حنو قوله تعاىل: ، واملشورة)93: ل عمرانآ :$¬Η s>sù xEn= t/ çµyètΒ z÷ë ¡¡9 $# tΑ$s% ¢o_ç6≈ tƒ þ’ ÎoΤÎ) 3“u‘ r& ’Îû ÏΘ$uΖ yϑ ø9$# 

þ’ ÎoΤ r& y7 çtr2øŒr& ö� ÝàΡ$$sù # sŒ$tΒ 2”t� s? ÏM t/ r' ‾≈tƒ ö≅ yèøù$# $tΒ ã� tΒ÷σ è? ( þ’ ÎΤ ß‰ÉftFy™ βÎ) u!$x© ª!$# zÏΒ tÎ� É9≈ ¢Á9 $# ∩⊇⊃⊄∪ 

�ÿρã#).: (..حنو قوله تعاىل :واالعتبار، )102:الصافات)( ÝàΡ$# 4’ n< Î) ÿÍνÌ� yϑ rO !#sŒÎ) t� yϑøOr& ÿÏµÏè÷Ζ tƒuρ ¨βÎ) ’ Îû öΝ ä3Ï9≡sŒ 

;M≈ tƒUψ 5Θöθs) Ïj9 tβθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∪()( حنو قوله تعاىل: ، واجلزاء)99:نعاماأل:tÏ% ©!$# ãΝ ßγ9 ©ùuθtG s? èπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# tÎ6Íh‹ sÛ � 

šχθä9θà) tƒ íΟ≈n= y™ ãΝ ä3ø‹n= tæ (#θè= äz÷Š$# sπ̈Ψ yfø9 $# $yϑ Î/ óΟ çFΨ ä. tβθè= yϑ ÷ès? ∩⊂⊄∪(، )حنو قوله : ، والوعد)32: النحل

%βÎ) šÏ¨( :تعاىل ©!$# (#θä9$s% $oΨ š/ u‘ ª!$# §ΝèO (#θßϑ≈ s)tFó™$# ãΑ ¨” t∴tG s? ÞΟÎγøŠn= tæ èπx6Í× ‾≈ n= yϑ ø9$# āωr& (#θèù$sƒrB Ÿωuρ (#θçΡ t“ øtrB (#ρã� Ï±÷0r&uρ 

Ïπ̈Ψ pgø: $$Î/ ÉL©9 $# ΟçFΖ ä. šχρß‰ tãθè? ∩⊂⊃∪)((..حنو قوله تعاىل: والتحسري والتلهيف ،)30: فصلت:. ö≅è% 

(#θè?θãΒ öΝä3Ïà øŠtóÎ/ 3 ¨βÎ) ©! $# 7ΛÎ= tæ ÏN#x‹ Î/ Í‘ρß‰ ÷Á9 $# ∩⊇⊇∪( )حنو قوله تعاىل :، والتخيري)119: آل عمران :
...)βÎ* sù x8ρâ !$y_ Νä3÷n$$sù öΝæη uΖ ÷� t/ ÷ρr& óÚÍ� ôã r& öΝåκ ÷] tã ... ) (والتحذير و اإلخبار عما يؤول )42: املائدة ،
�yδρã$: (حنو قوله تعاىل: األمر أليه s) yèsù tΑ$s) sù (#θãè−G yϑ s? ’Îû öΝ à2Í‘#yŠ sπsW≈ n= rO 5Θ$−ƒr& ( š�Ï9≡sŒ î‰ ôãuρ ç� ö� xî 5>ρä‹ õ3tΒ 
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=θè#)(:حنو قوله تعاىل: رب املنزلة، وقُ )65: هود)(∪∋∌∩ äz÷Š$# sπ̈Ψ pgø: $# Ÿω ì∃öθyz ö/ä3ø‹ n= tæ Iωuρ óΟçFΡ r& šχθçΡ t“ øtrB 

∩⊆∪()( :حنو قوله:ربصُ والتّ  ،)49:األعرافÈ≅Îdγyϑ sù tÍ� Ï$≈ s3ø9$# öΝ ßγù= ÎγøΒ r& #J‰ ÷ƒuρâ‘ ∩⊇∠∪()17:الطارق( ،

   ): البحر الطويل(  :حنو قول امرئ القيس :مينوالت  (1) )افعل:( كقولك لنظريك: وااللتماس
  .(2)ِبُصْبٍح وَما اَألْصَباُح ِفيَك بَِأْمَثلِ        ي لِ اجنَْ  أالَ  ويلُ الط  يلُ ها الل أي  أالَ 

نكر من يُ  هممن كر، أنّ ، إال أن اجلدير بالذ ن لألمرو عاين اليت ذكرها األصوليهذه خمتلف امل   
نهم غفا مِ وهذه األوجه عددها األصوليني شَ « :الغزايل يقولفا ُمتداخلة مع غريها، يرى أّ ، و بعضها

ل للتأديب، و هو عِ جُ ) كل مما يليك(، فإن قوله صلى اهللا عليه وسلم عضها كاملتداخلبالتكثري، وبَ 
 :لإلنذار، قريب من قوله تعاىل" متتعوا " :ندوب إليها، وقوله تعاىلدب، واآلداب مَ داخل يف النّ 

  (3).» الذي هو للتهديد "اعملوا ما شئتم"
همت من صيغة األمر، لقرينة ُمصاحبة ا فُ لها، إمنّ هذه املعاين كُ  در اإلشارة إليه، هو أنّ ما جتَ و    
ا األمر، ومَ يغة قتضيه صِ فع األصوليني للتساؤل حول ما تَ عظم املعاين، وهذا دَ ت عليها يف مُ لّ دَ 
، فُشِغل األصوليون ببيان وحتديد دالالت األمر املطلق دة عن القرائنتجر دت مُ عليه، إذا ورَ  ل دُ تَ 

  .ارد عن القرائن، وهذا ما يأيت بيانه يف الفصل الثاين
  

  
   
 

 

                                                           

  03/23 ،شرح الكوكب املنري: ينظر (1)
  .117ديوان امرئ القيس، ص (2)
  .03/131املستصفى ،  (3)



 

  

  

  

  

 

 

  .األمر المطلق عند األصوليين بين الصيغة والداللة: نيالفصل الثا

  .دالالت األمر املطلق من حيث الوجوب وعدمه: املبحث األول

  .ر املطلق من حيث مقدار االمتثالـــــدالالت األم: ينااملبحث الث

  .ر املطلق من حيث زمن االمتثالـــــــدالالت األم: املبحث الثالث
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               از يف ذلك،ا، بني احلقيقة و رد لعدد من املعاينصيغة األمر تَ  ابق، أنّ السّ يف الفصل ورد    
تعلق باألمر يما يَ هذا فا، و دل عليهتَ اليت صاحبة ُــ امل ائنر من القَ  ستفادتُ  ،غالبية تلك املعاينو 
       صيغ األمر املطلقة دالالت وبيان تبعقتصر على تَ تَ فالدراسة يف هذا الفصل، ا ، أمّ قرائنمقرتن بِ ُــ ال
 ب األمر،قتضى األمر أو ُموجِ ُـــ مب وهي ما يُعرف يف الدرس األصويل ، -اردة عن القرائن -
عتىن ا األصوليون يف املسائل اليت ا عترب من أهم، تُ همةومُ  املبحث األول لقضية بارزة صخصّ يُ ف

يف حني ينفرد املبحث ، غ األمر املطلقة من حيث الوجوب وعدمهداللة صيوهي  ،باب األمر
 اهؤ ضاقدار االمتثال للمأمور به، واقتمن حيث مِ  ديث عن دالالت صيغ األمر املطلقالثاين، باحل

من حيث اال الزمين  دالالت األمر املطلق فيكون لبيانا املبحث الثالث، كرار، أمّ ة أم التِ لمرّ ل
  .قتضى األمر املطلق بني الفور والرتاخيلفعل املأمور به، وذلك ببيان مُ 

                               .عدمهطلق من حيث الوجوب و األمر المُ  غصي تدالال :أوال                  
)                               بين الوجوب وعدمه األصوليينقتضى األمر المطلق عند مُ (                  

ن ، أاــــق عليه أيضــــــن املتفــــ، ومرد لعدة معانٍ ــــر يَ ـــــــأن األم وليني،ــــمن املتفق عليه بني األص   
دد وفقا ملا ــــــتحا يَ ـــــــعناهمَ  نّ فإ دلوهلا،كم مَ ــــــوحت تها،ـــــوضح داللتُ رينة ها قَ ــــ، إذا حلقتيغة األمرـــص
الف خِ وم ـــــيقذي ــــــــــوال ،ن القرائنـــــــرد عــــا لقـــــــطُــ ا لألمر املـــــــــالفً ــــخ هذاو  رينة،ــــيده تلك القـــــفتُ 

  .يكون األمر املطلق حقيقة فيهوال حول ما ـــددت اآلراء واألقــــ، حيث تع(1)داللتهول ــــــحماء ـــــــالعل
ائل ـــم املســـمن أه وب وعدمه،ــــــمن حيث الوج لق، وحكمهــــاألمر املطقتضى ـــــعترب مسألة مُ وتُ    
قتضيه األمر ما يَ اخلالف يف هذه القضية، قائم حول  دارومَ  ،(2)ها األصوليون يف باب األمرحبثُ  اليت

ذلك على  يففاختلف العلماء ، (3)أم ماذا؟ ،أم اإلباحة ،الندبأم  املطلق، فهل يقتضي الوجوب،
 ذهباليت استدل ا أنصار كل مَ  تلف احلجج والرباهنيبيان خمُ و  هايرد عرض ،(4)وأقوال مذاهب

   :فيما يأيت
                                                           

والقانونية، عبد الرؤوف خرابشة، جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية : داللة األمر على الوجوب عند األصوليني بني التحقيق والتطبيق: ينظر(1) 
  .23/339م، 2،2007العدد
  .01/292دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، : ينظر (2)
  .05/225إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر : ينظر (3)
ِمناهج  : ينظر املسألة،وأحصى البيضاوي مثانية مذاهب يف ، 02/210اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي،  :ذكر اآلمدي مخسة منها، ينظر (4)

وأوصلها املرداوي   ،368، 02/367الَبحر احمليط يف أصول الفقه، : ينظر وقال الزركشي باثىن عشرة مذهبا، ،46الوصول إىل علم األصول، ص
عبد الرمحان : حلنبلي، حتقيقعالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي ا: التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه :ينظر إىل أربعة عشر َمذهبا،

  .2202/ 05 .م، الرياض، اململكة العربية السعودية2000/ه1421، 1بن عبد اهللا اجلربين، مكتبة الرشد، ط
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.قتضي الوجوبطلق يَ األمر المُ  القائلون بأن : المذهب األول  
صيغة األمر وردت فمىت  ،قتضي الوجوبعن القرائن يَ رد األمر ا أنّ  ،يرى أنصار هذا املذهب   
إىل أن  ،∗فيكون األمر حينها واجباً  ،نت دالة على وجوب االمتثال لألمركادة عن القرائن،  تجر مُ 
  (1).األمر صيغةعليها  ُدل اليت تَ  األخرى املعاينفه إىل أحد صرِ فيُ  ،هراد غري ُــ امل أنّ  دل دليل علىيَ 

  :∗∗ارجقول ابن النّ ي، ويف هذا املقام كمن يف الوجوب، تَ أنصار هذا املذهبفحقيقة األمر عند    
األمر حقيقة يف  نّ إ :القول، و (2)»، حقيقة يف الوجوبردا عن قرينةمر يف حالة كونه جمُ األ«

ا أّ  « :لاحني ق ∗∗∗صرح به البيضاويهذا ما و  .باقي املعاينازا يف كون جمَ يَ قتضي أن يَ  ،الوجوب
 :قولبال ،ملةن الوضحه عبد الكرمي ما يؤكده ويُ  هوو  ،(3)»از يف البواقيالوجوب جمَ  حقيقة يف

ا استعماهلا فيمَ ، و ةً يقَ قتضي الوجوب حقِ تَ  ،عن القرائن دتإذا جترّ  ،)افعل(هي و   صيغة األمر«
 عداه من املعاين الس كرابقة الذ عىن على أي مَ مل ، أي ال حيُ ازا، يكون جمَ غريهااإلباحة و دب و ، كالن

والوجوب ظاهر « :فيقول ،الم طويلة املسألة بطريقة أخرىشرح عبد السّ ويَ  ،(4)»بقرينة إالّ  ،ا سبقممِّ 
        .»، ألنه حقيقة يف الوجوبصرف عنه إال بقرينةتمل غريه، لكن ال يُ ما ال حيَ كَ ليس حمُ و  يف األمر،

  ردت من مىت و  ،صيغة األمر سائرون إىل أن  ،أنصار هذا املذهب ، أنّ يتضح من هذه األقوال    
  هذا ، و واجٌب على املأمور به ،األمر متثالا تجردة عن القرائن، اقتضت الوجوب، أي أنّ اآلمر مُ 

  .ابقعِ وضع لوم و مَ و إال كان ، يقتضي منه االمتثال على وجه احلتم واإللزام

                                                           

# : (الواجب يف اللغة عبارة عن الُسقوط، قال اهللا تعاىل« : جاء يف معجم التعريفات ∗  sŒ Î*sù ôMt7 y_uρ $pκæ5θ ãΖ ã_) (وهو يف ، أي َسقطت، )36:احلج
لل ِعبارة عما ثَبَت وُجوبه بدليل فيه ُشبهة الَعدم كخرب الواحد، وهو ما يُثاب بِفعله، وَيستحق برتكه ُعقوبة لوال الُعذر، حىت ُيضَ : ُعرف الفقهاء

ِمنهاج  ،»رًعا تاركه َقصدا ُمطلقاويُرسم الواجب بأنّه، الذي يَُذم ش«: ، ويُعرفه البيضاوي فيقول208، معجم التعريفات، ص»جاِحده وال ُيكفر به 
اإلشارة يف معرفة  ،»ما كان يف ترَكه ِعقاب، من حيُث هو ترك له على وجه ما« :، ويذكره الباجي على أنّه18الوصول إىل علم األصول، ص 

ركوس، دار البشائر اإلسالمية، حممد علي ف: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي األندلسي، حتقيق وتعليق: والوجازة يف معىن الدليل األصول
أنّه عبارة عن َتعلق ِخطاب الّشارع  « : وحكى اآلمدي أّن الوجوب هو ما ُميكن أن يُقال عنه ،165، بريوت، لبنان، ص)ب،ت(، )ب،ط(

  .28ُمنتهى السول يف علم األصول، ص ،»بِفعلَ ما ترُكه سَبٌب للّذم شرعا، يف حالة ما
  . 165صاإلشارة يف معرفة األصول  ،03/132، املستصفى، 05/225بشرح روضة الناظر،  إحتاف ذوي البصائر: ينظر (1)
م من 1492ه ـ898هو حممد بن أمحد بن عبد العزيز تقي الدين الفتوجي أبو الفقهاء، الشهري بابن النجار، فقيه حنبلي مصري، ولد يف .   ∗∗

  .06/06األعالم ، : ينظر. م1564/ه 972، تويف يف )اداتمنتهى اإلرادات يف مجع املقنع على التنقيح وزي( مؤلفاته 
  .03/39شرح الكوكب املنري،  (2)

هو عبد اهللا بن عمر بن حممد بن علي، أبو اخلري القاضي ناصر الدين البيضاوي، صاحب، الطوالع، واملصباح يف أصول الدين، واملنهاج يف   ∗∗∗
  .158، 08/157طبقات الشافعية الكربى، : ه، ينظر685أصول الفقه، وخمتصر الكشاف يف التفسري، كان إماما مربزا، نظارا، تويف عام 

  .46لوصول إىل علم األصول، صِمناهج ا (3)
  .422اجلامع ملسائل أصول الفقه، ص (4)
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 ،(1)ه األظهر يف الداللة من غريهألنّ  ∗ورّجحه املازري ،ب اجلمهورذهَ هو مَ  القول بالوجوبو     
از فيما حيث أمجعوا على كون األمر حقيقة يف الوجوب، جمَ ، (2)قال به عدد كبري من األصولينيو 

 .سواه من املعاين
                                                           

الكي هو احلافظ أبو عبد اهللا حممد بن علي بن عمر التميمي املازري، يكن  أبو عبد اهللا، أصله من مازر، اليت هي مدينة يف جزيرة صقلية، م ∗ 
املعلم بفوائد كتاب مسلم وهو : واألدب وعلوم كثرية، وألف يف الفقه واألصولاملذهب، درس أصول الفقه والدين، وأطلع  على احلساب والطب 

ع شرح كتاب مسلم، وشرح كتاب التلقني للقاضي أيب حممد، والربهان للجويين، وهو املسمى بإيضاح احملصول من  برهان األصول، تويف يف الربي
: وما بعدها، هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني 02/250هب، الديباج املذ: ه، ينظر536األول عن عمر ثالث ومثانون سنة، عام

 .02/88، بريوت، لبنان، 1955، )د،ط(إمساعيل باشا البغدادي، دار إحياء الرتاث العريب، 
ولكنها يف أحدها أظهر، وأنا أنزل مىت ولكنها عندي تَنزل يف الداللة على الوجوب، َمنزلة الظواهر اليت هي ُمرتددة بني َمعنيني، « :قول املازريي (1)

أبو عبد اهللا حممد بن علي بن : إيضاح احملصول من برهان األصول. »َنظرت يف الفقهيات ُمستِدال عليها مبا يَلوح من ُمعارضة األوامر عن الوجوب
  .    203ص، لبنان، م، بريوت2001، 1عمار الطاليب، دار الغرب اإلسالمي،ط: عمر بن حممد التميمي املازري، حتقيق

مجال الدين أبو حممد عثمان بن عمر بن أيب بكر املقري : منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل: قال به  ابن احلاجب، ينظر (2)
شرح العضد على  :، واختاره االجيي، ينظر67ص.ه، مصر1326، 1النحوي األصويل الفقيه املالكي املعروف بابن احلاجب، مطبعة السعادة، ط

، 1فادي نصيف وطارق حيىي، دار الكتب العلمية، ط: عضد امللة والدين عبد الرمحان بن أمحد اإلجيي، ضبط: خمتصر املنتهى األصويل
التمهيد يف ختريج الفروع على  :ينظر، واألسنوي، 46، و حكاه البيضاوي يف ِمناهج الوصول، ص164صم، بريوت، لبنان، 2000/ه1421
م، 1981/ه 1401، 1حممد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، ط: مجال الدين أبو حممد عبد الرحيم بن احلسن األسنوي، حتقيق وتعليق :األصول

: أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم، تقدمي: اإلحكام يف أصول األحكام :، و قال به ابن حزم يف اإلحكام، ينظر266، صبريوت، لبنان
فخر اإلسالم : كنز الوصول إىل معرفة األصول: ، والبزدوي، ينظر03/02 ، بريوت، لبنان،)ب،ت(،)ب،ط(اق اجلديدة، إحسان عباس، دار األف

، والّسرخسي يف أصول الّسرخسي، 21، ص)د،ب(، )د،ت(، 1، ط مري حممد كتب حان مركز علم وأدب علي بن حممد البزدوي احلنفي،
عبد اهللا حممد اخلليلي، دار : دين أبو علي أمحد بن حممد بن إسحاق الشاشي، ضبط وتصحيحنظّام ال: أصول الشاشي: ، والشاشي، ينظر15ص

قواطع : ، وابن الّسمعاين، ينظر406، واجليزاين يف َمعامل أصول الفقه، ص78ص م، بريوت، لبنان،2003/ه1424، 1الكتب العلمية، ط
عبد اهللا بن حافظ بن أمحد احلكمي، مكتبة التوبة، : ار السمعاين الشافعي، حتقيقأبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلب: األدلة يف أصول الفقه

،  والباجي 01/50، والنسفي يف كشف األسرار شرح املصنف على املنار،01/92 م، الرياض، اململكة العربية السعودية،1998/ه1419، 1ط
، وابن الُسبكي يف  رفع 31خلّبازي يف املــُغين يف أصول الفقه، ص، وا166، ويف اإلشارة يف َمعرفة األصول، ص 201يف إحكام الفصول، ص

حممد بن عبد احلميد : بذل النظر يف األصول:، واألمسندي، ينظر02/490، وابن عقيل يف الواضح يف أصول الفقه، 02/502احلاجب، 
منت  :، واجلويين، ينظر61صلقاهرة، مصر، م، ا1992/ه1412، 1حممد زكي عبد الرب، مكتبة دار الرتاث، ط: االمسندي، حتقيق وتعليق

، وابن إمام الكاملية يف تَيسر 10صم، الرياض، اململكة العربية السعودية، 1996/ه1416، 1إمام احلرمني اجلويين ، دار الصميعي، ط: الورقات
فوظ بن أمحد بن احلسن أبو اخلطاب حم: التمهيد يف أصول الفقه: ، وأبو اّخلطاب الكلوذاين، ينظر03/160الوصول إىل ِمناهج األصول، 

، والّدهلوي، 01/148 م، جدة، اململكة العربية السعودية،1985/ه1406، 1مفيد حممد أبو عمشة، دار املدين،ط:الكلوذاين احلنبلي، حتقيق
،  1تبة الرشد ناشرون، طخالد حممد عبد الواحد حنفي، مك: حممود بن حممد الدهلوي، حتقيق: إفاضة األنوار يف إضاءة أصول املنار: ينظر

: ، وابن الّقصار املالكي، ينظر38، واختاره ابن ُجنيم احلنفي يف ِمشكاة األنوار، ص119صم، الرياض، اململكة العربية السعودية،2005/ه142
، 1، دار املعلمة، طمصطفى خمدوم: أبو احلسن علي بن عمر البغدادي املعروف بابن القصار املالكي، حتقيق وتعليق: مقدمة يف أصول الفقه

، والشوكاين يف إرشاد الفحول، 26،  كَما تَبناه الشريازي يف الّتبصرة، ص)هامش( 201،صم،الرياض، اململكة العربية السعودية1999/ه1420
 ، ويف300ص ،  واختاره الشنقيطي يف ُمذكرة يف أصول الفقه على روضة الناظر،526، واملـــُحسي يف شرَح َنظم ُمرتقى الوصول، ص01/451

/ ه1426، 1حممد بن حمفوظ ابن املختار فال الشنقيطي، دار ابن حزم، ط: جواهر الدرر يف نظم مبادئ أصول ابن باديس األبر
، وحممد 177، وقال به أيضا الصنعاين يف إجابة الّسائل، ص21، والشّماخي يف ُخمتصر العدل واإلنصاف، ص48ص ،بريوت، لبنان،2005

  .05/225البصائر، ، وعبد الكرمي النملة يف إحتاف ذوي 02/221ري النصوص يف الفقه اإلسالمي،  أديب صاحل يف َتفس
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 جرد عن القرينة الدالة على الوجوب أوُــ أي امل األمر املطلق،«  :)ه691ت،(ازياخلبّ يقول    
 هنكو الشوكاين   رجحو  ،(1)»ا، وللوجوب عندناآلخريندب عند وللن  عض،بلإلباحة عند ال العدم،

ا ذهب إليه القائلون بأ  ح ماالراجِ  رفت أن عَ  ،وإذا تقرر لك هذا« :حقيقة يف الوجوب، فقال
للقول  سوق حجتهفيَ  ،∗الباجي اأمّ  ،(2)»إال بقرينة،عاينكون لغريه من املفال يَ  ،حقيقة يف الوجوب

فإذا ورد لفظ األمر  دب،منه يف النّ  رُ أظهَ  ،لفظ األمر يف الوجوب أنّ  إالّ  «:صرحيُ و  بالوجوب،
يحمل فَ راد به، دب مُ دليل على أن الن  ل دُ أن يَ  له على الوجوب، إالّ من القرائن، وجب محَ  عاريا
ا كان األمر ّـ ومل ،(4)اهرفه ضمن الظّ تمل عددا من املعاين، لذا صنّ لفظ األمر حيَ  أن  رقِ يُ ف ،(3)»عليه
هذا  فإنّ لفظ األمر، دل عليها كن أن يَ اليت ميُ  من سائر املعاين األخرىالوجوب أظهر يف  ،هعند
   (5).ريه من املعاينل على غَ ل دليدُ إىل أن يَ  ،األمر عليه لِ ومحَ  ،الوجوب اعتبارعلى  هلمحَ  ما
، وإن كان ُمعظُمهم ينِسبه إىل (6)ة هذا املذهب لقائليهسبَ عددت أقوال األصوليني يف نِ وقد تَ    

  املتجردة  األمرقتضى صيغة تفقني على كون الوجوب هو مُ مُ  اوإن كانو  مأّ  إالّ مجهور األصوليني، 
   ،عه إىل الوضع، أم إىل الشرّ رد فهل مَ  ،(7)الوجوب اقتضائهايف سبب اختلفوا م أّ  إالّ  عن القرائن،

                                                           

  .30،31املــُغين يف أصول الفقه، ص (1)
  .01/451إرشاد الُفحول،  (2)
الثاين من ذي القعدة هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التسجييب، املالكي األندلسي الباجي، مولده يف النصف ∗

املنتهى :  ، مبدينة بطليوس،  كان من علماء األندلس وحفاظها، لقي سادة العلماء، كالشريرازي، والطربي، وصنف كتبا كثرية، مثل309عام
رجب  19وكتاب إحكام الفصول يف أحكام األصول، وكتاب التعديل والتجريح فيمن روى عنه البخاري يف التصحيح، وغري ذلك، تويف يف 

  .01/377،378، الديباج املذهب، 02/408،409وفيات األعيان، : ينظر. ه بالرباط474
  .166اإلشارة يف َمعرفة األصول، ص (3)
ر، فأّما الظاهر، فهو املعىن الذي َيسبق َفهم السامع من املعاين اليت َحيتِملها اللفظ،كألفاظ األوام«: يَقول الباجي يف َمعرض حديثه عن الظاهر  (4)

%θßϑŠÏ#) :(حنو قوله تعاىل r&uρ nο4θ n=¢Á9$# (#θè?#u uρ nο4θ x. θ#)(، .)43:البقرة) (9$#“¨ è=çGø% $$sù tÏ. Î� ô³ßϑø9$#) (فظ إذا ورد، وجب َمحله على األمر، وإن  )05: التوبةفهذا الل ،
، إال أنه أظهر يف األمر، منه يف سائر ُحمتمالته، فَيجب أن ُحيمل على أنه أمر، (...)، والتهديد(...)والتعجيز (...) كان جيوز أن يُراد به اإلباحة،

  .163،164ص، اإلشارة يف معرفة األصول، »مر، فُيعَدل عن ظاِهره، إىل ما َيدل عليه الدليلإىل أن َترد قرينة، َتدل على أن املراد به غري األ
  .164،166نفسه، ص: ينظر (5)
، ُمنتهى الُسول، 02/210اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر َنسبه اآلمدي إىل الشافعي، وأيب احلسني البصري، واجلُبائي، (6)
وقال الباجي أنه قول القاضي أبو حممد،  ،05املسودة، ص: ينظر وَنسبه آل تيمية إىل عامة املالكية، ومجهور الفقهاء، والشافعي، ،101ص

وحكى عبد اهللا آل مغرية أنّه مذهب أكثر العلماء، من فقهاء وأصوليني،   ،201إحكام الُفصول يف أحكام األصول، ص: ينظر والشيخ أبو متام،
، َمذهب عامة احلنابلة، كما أنه مذهب أكثر احلنفية، وأكثر املالكية، وأكثر الشافعية أيضا، وقال أنّه اختيار الشرازي وابن السمعاينوقال هو 

  .01/294،295دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية،  :والرازي، وصفي الدين اهلندي، وأنّه مذهب أيب احلسني البصري، ينظر
أنّنا إذا قلنا أن األمر يَقتضي الوجوب من جهة اللغة، وجب محل األمر : وفائدة هذا اخلالف« :الكرمي النملة مثرة هذا اخلالف فقال حكى عبد (7)

ا َمقصور على الوجوب، سواء كان من الشارع أو من غريه، إال ما خرج بدليل، أّما إن قلنا أن األمر اقتضى الوجوب من جهة الشرع، كان الوجوب 
  .05/226إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، . »على أوامر صاحب الشرع
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  :ما يأيتكهي   لك،ذأقوال يف فكانوا على  ،(1)أم إىل العقل
لفظ األمر يف  قر أنصار هذا املذهب أن يُ : رعوضع الشّ اقتضى الوجوب ب :األولالقول  _ 

رتب عن تاركه من ا تَ َــ موذلك لِ  ،رعفيد الوجوب من الشّ تُ اس وضوع رد الطلب، وإمنّااللغة مَ 
ق حقِ ُــ زم املاجلو  جرد الطلب،ُــ مل لغةً  ]صيغة األمر[اأ « :وطي يف هذا املقامييقول السف قاب،عِ 

 أوامرأو  ،]اهللا عز وجل[ يف أمره فاد من الشرع،إمنا استُ ك، رتتب العقاب على الرت بأن يَ  ،للوجوب
، (3)إمام احلرمنيإىل رع، قتضى الش تحقق مبِ الوجوب مُ  القول بأن ب ــــــسنُ و ، (2)»من أوجب طاعته

ادة على ـــــــــه زيــــــــوكاين فقد نسبــــــالش اأمّ  ،(4)ن محدانــــــــواب اجلويين،رمني ــــــجار إلمام احله ابن النّ نسبو 
 (5).عبد اهللا البصري وأيب إىل البلخي، ،اجلويين

الوجوب يف األمر  أن  ،ا القولذرى أنصار هيَ : (6)الوجوب بوضع اللغة اقتضى :الثانيالقول _ 
 مت تقريره بوضع الل دُ ت األمر ليَ صاغ اإمنّ  العرب غة، ذلك أن فالوضع  غة،ل على الوجوب بوضع الل

 نسب هذا القول إىل جمموعة من ويُ  لوجوب،لاألمر اقتضاء  غوي عندهم هو الذي أقرّ الل
ود قبل ورُ  ،سان العريبالعقالء من أهل الل  بالقول أنّ  ،على صحتهه ستدل أنصار ويَ  ،(7)األصوليني

 صفُ تثل ألوامر سيده، ويَ إذا مل ميَ مون العبد ذُ كانوا يَ   ،رعالش صف بالعصيان م والوَ ونه بالعصيان، والذ
هذا الدليل دليال  اعتربين الصنعا أنّ  إالّ  ،(8)ذلك راد من الوجوب إال يُ  وال زوم والثبوت،ارة الل أمَ 
 ،غةوارد الل من مَ إن استفيد و  ،م عقليإدراك حسن هذا الذ  ألنّ  ،هذا دليل عقلي« :قليا، فقالعَ 

                                                           

، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 02/500، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 01/403شرح الكوكب الساطع، : ينظر (1)
  .         150د إىل مراقي الُسعود، ص، مراقي الُسعو 47، اللمع يف أصول الفقه، ص03/39، شرح الكوكب املنري، 05/225
  .01/403شرح الكوكب الساطع،  (2)
  .01/403نفسه، : ينظر (3)
  .03/39شرح الكوكب املنري، : ينظر (4)
  .01/444إرشـاد الفحول، : ينظر (5)
، وبناء على ذلك، فإنّه جيب محل األمر على (...)، اقتضت الوجوب بوضع اللغة "افعل"صيغة األمر وهي« : يقول عبد الكرمي النملة (6)

واحلق أّن « : ، ويقول أبو الرشتة223اجلامع ملسائل أصول الفقه، ص» الوجوب، سواء كان قد ورد من الشارع أو من غريه، إّال ما َخرج بدليل
تيسري الوصول إىل . »ر جيب أن يُلَتمس من الّلغة، ألّن الّشرع مل َيضع له معًىن شرعًيا، فَيقَتِصر َفهُمه على ما جاء يف اللغة عن َمعناهمعىن األم

  .13األصول ص
شرح : ، ينظرَنسب ابن النجار القول باقتضاء األمر للوجوب بوضع اللغة، إىل أبو إسحاق الشريازي، وحكى أن أبَا املعايل نقله عن الشافعي (7)

شرح : ينظر وصرح السيوطي أن ابن برهان حكى هذا القول عن الشافعي، وقال أن الشيخ أبو إسحاق صححه،، 03/39الكوكب املنري، 
   .01/403اطع،الكوكب الس

  . 223، واجلامع ملسائل أصول الفقه، ص277إجابة السائل شرَح بغية األمل، ص: ينظر  (8)
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هو ما جعل  ،رحثل هذا الط لعل مِ ، و (1)»ه عقليإشارة إىل أن  ،سب الذم إىل العقالءفلهذا نُ 
 القائلون بأن  ،(2)الثالث قولذكره كدليل عقلي اعتمده أصحاب اليَ ، و الشوكاين يصنف هذا الدليل

   .العقليي باالستدالل جوب، إّمنا استفيد من العقل أو للاألمر  اقتضاء
اقتضاء  أنّ  ،يقول أصحاب هذا الرأي: لوجوب عن طريق العقلا ىاقتض: القول الثالث_ 

 ،إليه ذهبواعلى صحة ما  ستدل أنصار هذا املذهبيَ ، و رده االستدالل العقلياألمر للوجوب مَ 
ن تضم يَ ب لالطّ و  ،علللفِ  لبٌ تعارف عليه، فهو طَ ملا هو مُ لب دل على الطّ األمر إمنا يَ  بالقول أنّ 

خيري عل على وجه التّ ن الفِ تضم ا يَ ، كمعل على وجه اإللزام واحلتم، الذي هو الوجوبالفِ 
لصار املعىن  ،دبل على النّ األمر لو محُ  أنّ  ،ة عندهماللَ وجه الدّ ، و دب، الذي هو الن حبابواالستِ 
رده فالوجوب هنا مَ ، له على الوجوبلذا وجب محَ  ،(3)هذا القيد ليس مذكوراو  ،"إن شئت"افعل

  .االستدالل العقلي
مجهور الفقهاء ما عليه هذا و : رعغة والشّ لوجوب عن طريق الل اقتضى ا: القول الرابع _

ستفاد من الوجوب يُ  ، أي أنّ (4)ااألمر اقتضى الوجوب لغة وشرعً  قولون أن يَ حيث  واألصوليني،
 الش جردها صيغة األمر مبُ «  :حيث يقول، البغدادي وهذا ظاهر قول ابن عقيل ا،غة معً رع والل

محد ابن حنبل ومجهور أ سب هذا القول إىل اإلماموقد نُ  ،(5)»اوشرعً  قتضي الوجوب لغةً تَ 
  (7).بكيالسُ ابن اختاره ، وهو ما (6)الفقهاء

ندرج تلف هذه األقوال تَ أن خمُ  األمر، إالّ  الوجوب يف قتضىحول مُ  واألقوال اآلراءورغم تعدد    
الوجوب،  رفه إىلوجب صَ  ا عن القرائن،تجردً لفظ األمر مىت كان مُ  ذهب واحد، هو أنّ حتت مَ 

  .ى ذلك املعىن اجلديددت قرينة دالة علجِ  إذا وُ عانيه، إّال عىن أخر من مَ صرف إىل مَ وال يُ 
مبجموعة من ستدلون على صحة قوهلم هو الوجوب، يَ  املــُطلق قتضى األمرمُ  والقائلون بأنّ    

  : فيما يأيترد بياا يَ غة، قوال أهل الل نة واإلمجاع، وكذا من أاألدلة اليت استقوها من الكتاب والسُ 
 

                                                           

  .278إجابة السائل شرَح بغية األمل، ص  (1)
  . 01/444إرشاد الفحول، : ينظر (2)
  .01/404، َشرح الكوكب الساطع، 140َمراقي الُسعود إىل مراقي السعود، ص: ينظر (3)
  .202، إيضاح احملصول، ص277، إجابة السائل شرح بغية اآلمل، ص02/490الواضح يف أصول الفقه، : ينظر (4)
  .02/490الواضح يف أصول الفقه،  (5)
  .02/490، الواضح يف أصول الفقه، 01/444، إرشاد الفحول، 277إجابة السائل شرح بغية اآلمل، ص: ينظر (6)
  .02/502رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، : ينظر (7)
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 : قتضي الوجوباألمر المطلق يَ  بأنّ  القائلينأدلة  
  :، على النحو األيتقرآنية آياتاملذهب بعدة  ستدل أنصار هذاا :من الكتاب: والأ -

‘Í...(:تعاىلقوله : األولىاآلية _  x‹ósuŠù= sù tÏ% ©!$# tβθà� Ï9$sƒä† ôtã ÿÍνÍ÷ ö∆r& βr& öΝåκ z:ŠÅÁè? îπuΖ ÷FÏù ÷ρr& öΝ åκ z:� ÅÁãƒ ë># x‹tã 

íΟŠÏ9r& ∩∉⊂∪)(ذه)63:النور واعتمدوها يف ترجيح َمذهبهم،،(1)األصولينيلة من ثُ  اآلية ، فقد استدل 
املخالفني ألمره، وَتوعدهم  دَ اهللا َهد  ووجه الداللة يف هذه اآلية، أن  ،(2)واختلفت تعليقام عليها

فتكون اآلية دالة على ، الفة الواجبا يكون يف خمُ إمن  ،الوعيد بالفتنة والعذابو ، (3)ذابتنة والعَ بالفِ 
وعد بالعقاب ما تُ ( الوجوب كما سبق ذكره هو يف حده ذلك أنّ  قتضى األمر هو الوجوب،مُ  أنّ 

األمر  على أنّ فدلت اآلية داللة واضحة  ،وعد اهللا املخالف بالعذاب األليموهنا قد تَ  ،)على تركه
(4).للوجوب

  

‰ô ...(:قال تعاىل: الثانية اآلية_  s% ãΝn= ÷ètƒ ª!$# šÏ% ©!$# šχθè= ‾= |¡tFtƒ öΝä3Ζ ÏΒ #]Œ# uθÏ9 4 # sŒÎ) uρ Ÿ≅‹ Ï% ÞΟ çλm; (#θãèx. ö‘$# 

Ÿω šχθãèx. ö� tƒ ∩⊆∇∪( ()فقد ذَ ، )48:املرسالت وتركوا ما قيل هلم ثلوا أمره،م مل ميَ مهم اهللا أل 
كان   ،هم على املخالفةمّ ا ذَ ّــ ومل الفته،على خمُ مهم ن ذَ ا حسُ َــ مل دب،فيد الن ان األمر يُ فلو كَ  ،)افعلوه(

  م الذين مل ميتثلوا ا جاءت لذَ وإمنّ  علوم،ألن ذلك مَ  ،فاآلية هنا ليست لإلخبار ليل الوجوب،ذلك دَ 

                                                           

تيسري الوصول إىل قواعد األصول ومقاعد ، 02/22،23، بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب، 204إيضاح احملصول، ص: ينظر (1)
ه، الرياض، اململكة العربية 1431، 4طعبد اهللا بن صاحل الفوزان، دار ابن اجلوزي، : عبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي احلنبلي، شرح: الفصول

، 05/232، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 03/168، تيسري الوصول إىل ِمنهاج األصول من املنقول واملعقول، 238ص السعودية،
 الشافعي، دار الكتب سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين: شرح التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه ،165شرح العضد، ص

، اإلحكام يف أصول األصول لآلمدي، 01/97، قواطع األدلة، 28، شرح َمنار األنوار، ص01/290 ، بريوت، لبنان،)د،ت(، 1العلمية، ط
، إحكام الفصول يف أحكام األصول، 02/503، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 01/149، التمهيد يف أصول الفقه، 02/213
حممد أبو زهرة، : أصول الفقه ،379،380، أصول الفقه اإلسالمي ملصطفى شليب، ص184يل الّدالالت وجمايل االختالفات، ص، أما18ص

، أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي، 02/663، أصول الفقه البن مفلح املقدسي، 176صم، 1958/ه1377، )د،ط(دار الفكر العريب، 
، التحبري شرح 295، الّتأسيس يف أصول الفقه، ص28، الّتبصرة يف أصول الفقه، ص422ن، ص، أثر الّلغة يف اختالف اتهدي222ص

  .51، صحيح الفقه املتفقه، ص03/40، شرح الكوكب ا ملنري، 05/2203التحرير، 
، وقال 01/150، التمهيد يف أصول الفقه، »فقد حذر من خمالفة وَتوعد عليها، وهذا يَدل على وجوب فعل ما أمر به« :قال الكلوذاين (2)

، 201،إحكام الفصول يف أحكام األصول، ص»فتوعد تعاىل بالعذاب األليم على ُخمالفة أمره، وذلك دليل واضح على وجوب أمره« : الباجي
من إصابة الِفتنة يف الدنيا أو الَعذاب يف اآلخرة،  فإّن تَعليق احلكم بالوصف، ُمشعرا بالعلّية، فَخوفهم وَحذرهم«: وقال التفتازاين ُمعلقا على اآلية

  . 01/290، شرح التلويح عل التوضيح، »جيب أْن يكون بسبب ُخمالفتهم األمر 
، أمايل 02/505، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 165، شرح العضد، ص02/213 ،اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي: ينظر (3)

  . ،01390اية الوصول إىل علم األصول،184فات، صالدالالت وجمايل االختال
  .05/235إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر،  ،02/456رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، :ينظر (4)
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 (1).األمر يقتضي الوجوب فكانت دالة على أن  أمره،
Ÿξsù y7 :(قوله تعاىل :الثالثةآلية ا_  În/u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σãƒ 4®Lym x8θßϑ Åj3ysãƒ $yϑŠÏù t� yfx© óΟ ßγoΨ ÷� t/ §Ν èO Ÿω (#ρß‰ Ågs† þ’ Îû 

öΝ ÎηÅ¡à�Ρ r& % [ t̀� ym $£ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒs% (#θßϑ Ïk= |¡ç„uρ $VϑŠÎ= ó¡n@ ∩∉∈∪ )( أي مما أمرت، فربط اهللا إميان )65:النساء ،
الناس، بامتثاهلم ألمر الرسول، وحتِكيِمهم له يف خصومام، وما يكون بينهم، مث َميتِثلون أوامره، 
ولوال أّن األمر للوجوب، ملا ربطه باإلميان، فأوجب اهللا ضرورة التسليم ملا قضاه، والقضاء هو 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم،مل يكن مؤمنا، ويف هذا داللة واضحة على أن  األمر، فمن َميتثل أمر
  (2).األمر يقتضي وجوب االمتثال

tΒ$4 :(قوله تعاىل: الرابعةاآلية _  uρ tβ% x. 9ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿωuρ >πuΖ ÏΒ ÷σãΒ # sŒÎ) |Ós% ª!$# ÿ…ã&è!θß™u‘ uρ # ��øΒ r& βr& tβθä3tƒ ãΝ ßγs9 

äοu� z� Ïƒø:$# ôÏΒ ö ΝÏδ Ì� øΒ r&...)(فاهللا يُ  ،)36:األحزاب اخلرية فيه،  للّناس كونفال يَ  ،قضى أمراً  ه إذاصرح أن
، مث ما لك دليال على األمر يقتضي الوجوب، فكان ذم من االمتثال، وال جمال ملخالفتهأي البد هل

tΒ (:بينا يف قوله تعاىلالوجوب هو وصف اهللا ملن يعصي أمره بكونه ضاال ضالال مُ يؤكد  uρ ÄÈ÷ètƒ 

©! $# …ã&s!θß™ u‘ uρ ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Wξ≈ n= |Ê $YΖ� Î7•Β ∩⊂∉∪  ( ) كون اهللا قد نفى ثبوت اخلرية يف ، ف)36:األحزاب
 (3).ى التحتيم و اإلجياب، فهذا نص واضح عل ألمره ضال صيأن العا أقرّ و  أمره،

tΑ$s%  $tΒ y7 ( :قال تعاىل :اآلية الخامسة yèuΖ tΒ āωr& y‰ àfó¡n@ øŒÎ) y7 è?ó÷ s∆r& ( tΑ$s% O$tΡ r& ×�ö� yz çµ÷Ζ ÏiΒ Í_tFø) n= yz ÏΒ 9‘$‾Ρ 
… çµtG ø) n= yzuρ ÏΒ &ÏÛ ∩⊇⊄∪)(واملــُتفق عليه أنّ )12:األعراف ،  م، ال يف هذه اآلية جاءت يف َمعرض الذ

وعدم السجود آلدم، فكان  الفة أمره،ه على خمُ ، وألن اهللا عاتب إبليس وذم (4)َمعرض االستفهام
                                                           

، 2ية، طعادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، املكتبة العصر : فخر الدين حممد بن عمر الرازي، حتقيق: احملصول يف علم األصول :ينظر (1)
، رفع 01/149، التمهيد يف أصول الفقه ،02/213ـ، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، 01/270م، بريوت، لبنان، 1999/ه1420

، تيسري الوصول إىل 01/145، إرشاد الفحول، 201، إحكام الفصول يف أحكام األصول ص505/ 02احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 
، شرح 05/235، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 02/22ن املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب، ، بيا03/166ِمنهاج األصول، 

  .01/293، شرح التلويح على التوضيح، 165العضد، ص
  .03/148، املـــُسَتصفى، 01/154، التمهيد يف أصول الفقه، 02/213اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر (2)
، إرشاد الفحول           01/153، التمهيد يف أصول الفقه،01/272، احملصول، 02/213اإلحكام يف ُأصول األحكام لآلمدي، : ينظر (3)
، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 237، تسيري الوصول إىل قواعد األصول وَمقاعد الفصول، ص18، أصول الّسرخسي، ص01/446
، أثر اللغة يف اختالف 222، أصول الفقه اإلسالمي للُزحيلي، ص02/664، أصول الفقه للمقدسي، 01/98، قواطع األدلة، 05/233

، شرح نظم ُمرتقى الوصول إىل علم األصول،                     296، التأسيس يف أصول الفقه، ص28، الّتبصرة يف أصول الفقه، ص 422اتهدين، ص
، داللة األمر على الوجوب بني التحقيق والتطبيق، 91، إضاءات على َمنت الورقات، ص120نار، ص، إفاضة األنوار يف شرح امل528ص

  .23/340، 2العدد
  . 01/445، إرشاد الفحول، 02/505، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 02/213اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر (4)
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لو مل فاألمر الوجوب،  ىُمقتض ه اهللا وعاقبه باهلبوط من اجلنة، فدّل على أن بأن وخب عقاب إبليس 
ك ما ألزمتين إن : قولك، ولكان إلبليس أن يَ ه اهللا على الرت الوجوب، ملا ذم  على كن داالً يَ 

قابه، قوله ا استوجب عِ إبليس قد عصى أمر ربه، ممِ  عند اهللا، والدليل على أن  ج السجود، فيحتَ 
=HωÎ) }§ŠÎ ( :تعاىل واِصفا إبليس بالعصيان واالستكبار ö/Î) u� y9 õ3tFó™$# tβ% x. uρ zÏΒ tÍ� Ï�≈ s3ø9$# ∩∠⊆∪( )74:ص(، 

   (1).ويف كل هذا، داللة على وجوب القيام باملأمور به
tΑ$s% þ’ÎΤ(قوله تعاىل : اآلية السادسة_  ß‰ ÉftFy™ βÎ) u !$x© ª! $# #\� Î/$|¹ Iωuρ ÅÂôã r& y7 s9 # \� øΒ r& ∩∉∪( )الكهف: 

āωr& Ç∅yèÎ7.(.. :و قوله تعاىل) 69 ®Ks? ( |M øŠ|Áyèsùr& “Ì�øΒ r& ∩⊂∪  )((: قوله تعاىل و ) 93: طه$pκ ö� n= tæ îπs3Í× ‾≈ n= tΒ 

ÔâŸξÏî ×Š# y‰Ï© āω tβθÝÁ÷ètƒ ©! $# !$tΒ öΝ èδ t� tΒ r& tβθè= yèø� tƒuρ $tΒ tβρâ÷ s∆÷σ ãƒ ∩∉∪) ((، وقوله تعاىل ) 06:التحرمي∅tΒ uρ 

ÄÈ÷ètƒ ©! $# …ã&s!θß™u‘ uρ £‰ yètG tƒuρ …çνyŠρß‰ ãn ã&ù# Åzô‰ãƒ # �‘$tΡ #V$ Î#≈ yz $yγ‹ Ïù … ã&s!uρ ÑU#x‹ tã ÑÎγ•Β ∩⊇⊆∪) (14: النساء(، 
≈āωÎ) $Zó(: وقوله تعاىل n= t/ zÏiΒ «! $# ÏµÏG≈ n=≈ y™Í‘ uρ 4 tΒ uρ ÄÈ÷ètƒ ©! $# … ã&s!θß™u‘ uρ ¨βÎ* sù …çµs9 u‘$tΡ zΟ ¨Ψ yγy_ tÏ$ Î#≈ yz !$pκ� Ïù #́‰ t/r& 

 كل عاصٍ عترب عصيان له، و من ترك أمر اهللا يُ  ت على أن يات دلّ ، فكل هذه اآل)23:اجلن( )∪⊃⊅∩
ا كان املخالف ألمر اهللا عاصيا، وكان العاصي فلمّ  ،هذا هو معىن الوجوبقاب، و حق العِ تَ سيَ 

(2).األمر هو الوجوب ىقتضمُ  ذلك على أن  ، فقد دل قابُمستحقا للعِ 
 

≅ö ( :ىلاقوله تع: اآلية السابعة_  è% (#θãè‹ ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9  باالمتثالفهذا أمر  ،)54:النور()...#$
χ ...(:بقوله فنيلخاُـ ، مث هدد املورسوله ألوامر اهللا Î* sù (# öθ©9 uθs? $yϑ ‾Ρ Î* sù Ïµø‹ n= tã $tΒ Ÿ≅ ÏiΗ äq Νà6ø‹ n= tæuρ $̈Β 

óΟ çFù= ÏiΗ äq( )حوبــــصتثال هنا مَ ـــــر باالمـــــــ، فاألمل الوجوبـــــــــُخالفة دليهديد على املــــــالت، و )54:النور  
                                                           

، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 02/213اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، ، 01/148التمهيد يف أصول الفقه : ينظر (1)
، أمايل 18، أصول الّسرخسي، ص01/445، إرشاد الفحول، 201، إحكام الفصول يف أحكام األصول، ص01/270، احملصول، 02/505

تيسري الوصول إىل ِمنهاج   ،02/456الشهاب، ، رفع النقاب عن تنقيح 204، إيضاح احملصول، ص184الدالالت وجمايل االختالفات، ص
، بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب، 01/95، قواطع األدلة، 28، شرح َمنار األنوار، ص165، شرح العضد، ص03/164األصول، 

، أصول 176، أصول الفقه أليب ُزهرة، ص222، اجلامع ملسائل أصول الفقه، ص380، أصول الفقه اإلسالمي ملصطفى شليب، ص02/22
قدسي، 

َ
، أثر اللغة يف 278، إجابة السائل شرح بغية اآلمل، ص01/222، أصول الفقه اإلسالمي للُزحيلي، 02/660الفقه البن مفلح امل

، 27، الّتبصرة يف أصول الفقه، ص)هامش( 48، الّلمع يف أصول الفقه، ص168، اإلشارة يف معرفة األصول، ص422اختالف اتهدين، ص
  ).هامش( 03/40، شرح الكوكب املنري، 104ح الفصول، صشرح تنقي

، 165، شرح العضد، ص03/176،177، َتسيري الوصول إىل ِمناهج األصول، 01/446، إرشاد الفحول، 01/278احملصول، : ينظر (2)
، 02/503احلاجب،  ، رفع احلاجب عن خمتصر ابن02/213، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، 01/293شرح الّتلويح على التوضيح،

،  ،01/390اية الوصول إىل علم األصول،02/663، أصول الفقه للمقدسي، )هامش( 78، أصول الشاشي، ص61بذل الّنظر، ص
  .   ،02/54اية الُسول، 31، املـــُغين يف أصول الفقه، ص296التأسيس يف أصول الفقه، ص
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   (1).دل داللة واضحة على الوجوبوهذا يَ ، يد والوعيد على الرتكبالتهد 
، وفرق أخرىذاهب مَ ا كانت حمل اعرتاض من طرف ، أّ يف هذه األدلة إليهر اإلشارة ا جتدُ ومَ     

تلك اآلراء  قتضي بيان كل، ألن ذلك يَ رد ذكرها هنامل يَ ،(2)وكان االعرتاض فيها من وجوه عديدة
، اليت (3)األصوليني مجلة من اآليات األخرى بعضذكر قد هذا و ، ال يتسع لذلكاملقام األقوال، و و 

 ، ملي الوجوبقتضالقرائن يَ  طلق ارد عنُــ األمر امل من أنّ  إليهذهبوا  ما استدلوا ا على صحة 
  .شرتك مع ما ذكرناه يف وجه الداللةألا تَ  يَرد ذكرها

األمر املطلق  على أنّ  ل دُ عدة أحاديث تَ  ،أنصار القول بالوجوبروى : من السنة النبوية: ثانيا_ 
:بيان وجه الداللة فيها فيما يأيترد ذكرها و ، يَ قتضي الوجوبيَ   

أتأمرين يا رسول؟ : فقالت: ه لو راجعتِ  «:∗قوله صلى اهللا عليه وسلم لربيرة :الحديث األول_ 
و كان ــــه ل، أن (5)ة يف هذا احلديثــــ، ووجه الدالل(4)»الت ال حاجة يل فيهــــافع، فقـــــا أنا شإمنّ : فقال
عليه و سلم، األمر اهللا  الستجابت له، ولكان واجبا، وملـــَا نفى صلىمن النيب عليه السالم  أمرا

دوب غري مأمور به، وإذا  ـــــع إقراره الشفاعة الدالة على الندب، فدل ذلك على أن املنــــــمنه، م
ان كذلك وجب أّال يَتناول األمر الندب، فالرسول قد تربأ من األمر، وفرق بينه وبني الشفاعة ــــــك

الوجوب، فلو كان األمر يَقتضي الَندب، دب، فدّل على أنه لو أمر القتضى اليت ُمقتضاها النّ 
   (6).لكان الرسول قد نفى ندبًا، وأثبَت ندبًا، ألنه نَفى األمر، وأثبت الَشفاعة

                                                           

  .02/213اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر (1)
، التمهيد 02/503،504، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 03/147،148، املــــُسَتصفى، 01/445،446إرشاد الفحول، : ينظر (2)

  .27، الّتبصرة يف أصول الفقه، ص02/263، أصول الفقه البن مفلح املقدسي، 01/148،151يف أصول الفقه، 
أبو : تقومي األدلة يف أصول الفقه ،184، أمايل الِدالالت وجمايل االختالفات، ص201،202إحكام الفصول يف أحكام األصول، ص: ينظر (3)

  .م، بريوت، لبنان2001/ه1421، 1خليل حمي الدين امليس، دار الكتب العلمية، ط: زيد عبيد اهللا بن عمر بن عيسى الّدبوسي احلنفي، حتقيق
  . 02/491،492، الواضح يف أصول الفقه، 01/447، إرشاد الفحول، 296لتأسيس يف أصول الفقه، ص، ا38ص 
بأن الوالء ملن : (هي بريرة موالة عائشة بنت أيب بكر، كانت موالة لبعض بين هالل، فكاتبوها مث باعوها لعائشة، وجاء احلديث يف شأا  ∗

  .29التبصرة يف أصول الفقه، ص: ينظر. ، وعتقت حتت زوج فخريها عليه السالم فكانت سنة)أعتق
  ،1347 يف زوج بريرة ،صالبخاري، كتاب الطالق، باب شفاعة النيبصحيح  (4)
حني كانت أَمة، فشرتا عائشة وأعَتقتَها، وكان هلا زوٌج إمسه ُمغيث، وكان عبًدا، وكان شديد التعلق  -املشهورة –احلديث حيكي قصة بريرة  (5)

 ، فكان بينهما احلوار الذي ورد سلفا،» والدكلو راجعته فانه أبو أ« : ا،  فلّما رأى الرسول صلى اهللا عليه و سلم َتعلقه ا، ذهب إليها وقال هلا
  .05/239إحتاف ذوي البصائر ، : ينظر
، احملصول، 01/156، التمهيد يف أصول الفقه، 02/213،214، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، 01/448إرشاد الفحول، : ينظر (6)
، إيضاح 29، الّتبصرة يف أصول الفقه، ص02/664دسي، ، أصول الفقه البن مفلح املق92، إضاءات على منت الورقات، ص 01/285

، أصول الفقه اإلسالمي ملصطفى 05/239، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 02/494، الواضح يف أصول الفقه، 204احملصول، ص
  . 281شليب، ص
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واك عند كل م بالسِ ، ألمر ق على أميتلوال أن أشُ « :السالمقال عليه : الحديث الثاني_  
انتفاء األمر لوجود  ،فأفادت هنافيد انتفاء الشيء لوجود غريه، تُ ) لوال(، فكلمة (1)»صالة

إذا   ذلك إال كتكون   العل املشقة من لوازم األمر، و ، فالرسول صلى اهللا عليه وسلم، جَ (2)شقةَـــ امل
لو كان تب عنه املشقة مع جواز تركه، و ر ، ملا تَ على الوجوب كن داالً  يَ ملوب، فلو كان األمر للوجُ 

ا قبل دبً واك قد كان نَ ألن السِ  ،ملا كان هلذا الكالم فائدة ،ادبً األمر بالشيء ال يقتضي إال كونه نَ 
اإلمجاع قائم على وجود األمر بالسواك عند كل صالة، و  دل على عدم، فهذا اخلرب يَ ورود احلديث

 وجد ا مل يُ ، فلمّ ا عند كل صالةمً ، لكان األمر قائِ لو كان املندوب مأمورا به، و ندوبالسواك مَ  أن
ا  إمن جلواز تركه، و  املشقة قتضمل يَ ،ا كان غري مأمور بهّــ ومل، املندوب غري مأمور به ، تأكد أن األمر

  األمر  د دل احلديث على أن ، لذا فق، وهو الواجبتركهصاحبة ملا ال جيوز كانت املشقة مُ 
 (3).ة املشقةضنّ مَ ، ألنه هو للوجوب

، بإمجاع الوجوباألمر هو  ىقتضمُ  استدل أنصار املذهب األول القائل بأن: ثالثا من اإلجماع 
ال ورسوله، وامتثال أوامره من غري سؤال و اهللا ة اإلسالمية على وجوب طاعة مّ األُ الصحابة و 

الصحابة كانوا  أنّ  هافهم منيُ و  ،(4)، فكان لألصوليني أقوال كثرية تصب يف هذا املصباحتجاج
                                                           

أبو احلسني : صحيح مسلم املسمى املسند الصحيح  املختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ينظر (1)
، )كتاب الطهارة، باب السواك(م، الرياض، اململكة العربية السعودية، 2006/ه1427، 1مسلم بن احلجاج القشريي النيسبوري، دار طيبة، ط

01/133.  
  .380، أصول الفقه اإلسالمي ملصطفى شليب، ص 01/447، إرشاد الفحول، 01/284احملصول، : ينظر (2)
عبد احلسني حممد علي البقال، دار : أبو منصور مجال الدين احلسن بن يوسف، تعليق وحتقيق: مبادئ الوصول إىل علم األصول :ينظر (3)

، 01/283،284، احملصول، 02/214اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي،  ،92م، بريوت، لبنان، ص1986/ ه1406، 1األضواء،ط
، رفع النقاب عن تنقيح 01/156،157، التمهيد يف أصول الفقه، 202، إحكام الفصول يف أحكام األصول، ص01/447إرشاد الفحول، 

، الّتبصرة يف أصول الفقه، 222،223، ص ، أصول الفقه الذي ال َيسع الفقيه جهله92إضاءات على َمنت الورقات، ص  ،02/457الشهاب،
، إحتاف ذوي البصائر 02/494، الواضح يف أصول الفقه، 184أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، ص ،204، إيضاح احملصول، ص29ص

ر على ، داللة األم380،381، أصول الفقه اإلسالمي ملصطفى شليب، ص104، شرح تَنقيح الُفصول، ص05/237بشرح روضة الناظر، 
  .23/341الوجوب بني التحقيق والتطبيق، 

θ#) : (وأما اإلمجاع فهو أن األّمة يف كل عصر مل تزل راجحة يف إجياب العبادات إىل األوامر يف قوله تعاىل« : قال اآلمدي  (4)  ßϑŠÏ% r&uρ nο4θ n= ¢Á9$# (#θ è?#uuρ 

nο4θ x.̈“9$#(، وقال  ،02/214اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي،  ،»إىل غري الوجوب إال ملـــُعارض إىل غري ذلك من غري َتوقف، وما كانوا يعدلون
التمهيد يف أصول  ،»حيصل بالفعل(...) فإّن األّمة اجتمعت على وجوب طاعة اهللا ورسوله، وامتثال أوامره، وذلك إمنا « : أبو اخلطّاب الكلوذاين

ن جهة اإلمجاع، أّن األمة يف مجيع األْعَصار ُجمَتمعة على الرجوع يف وجوب العبادات وحترمي والدليل على ذلك م«:، وقال الباجي01/157الفقه، 
Ÿω  :(احملرمات إىل قوله تعاىل uρ (#θç/ t� ø) s? #’ oΤÌh“9$# ( …çµ‾Ρ Î) tβ%x. Zπt± Ås≈ sù u!$y™uρ Wξ‹Î6 y™ ∩⊂⊄∪ )(فثَبت بذلك اتفاُقهم على أّن ظاهرا األمر على )(...)32:اإلسراء ،

كانوا   –رضي اهللا عنهم  –واستدلوا أيضا بأن الصحابة  « :، ويقول الشوكاين)202/203ص(إحكام الفصول يف أحكام األصول ، »الوجوب
  .01/448إرشاد الفحول، ، »َيستدلون باألوامر على الوجوب، ومل يظهر ُخمالف ِمنهم وال من غريهم يف ذلك، فكان إمجاعا
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كبري من  ن عددقد ضم يه، و قتضِ ك ظاهر ما تَ ، ألن ذلملون أوامر الرسول على الوجوبحيَ 
األمر  ىقتضليه من أن مُ هم، واستدلوا ا على صحة ما ذهبوا إتبِ األصوليني أدلة اإلمجاع يف كُ 

  (1).املطلق هو الوجوب
   :على النحو اآليت اعتـــمد أنصار القــــول بالوجوب على أدلة عقــــلية، :العقلرابعا من القياس و _ 
، طـــــدب فقيف الن قط، أو ــــوب فَ ــــقيقة يف الوجــا أن تكون حإمّ صيغة األمر  أن : الدليل األول_ 

ه لو كان ، ذلك أنّ  األولعّني ــــفت ،الثة األخرية باطلةام الثـــــاألقس، و ا، أو يف غريمهاأو فيهما معً 
بت أن الواجب ه ثَ ألنّ  ،دب فقط، لذا امتنع أن يكون للنّ رب الواجب َمأمورا بهدب فقط، ملا اعتُ للنّ 

بني و ، واز تركهفعله مع جَ لراجح م اجلمع بني ازِ للَ  ،ادب معً النّ و لو كان األمر للوجوب ، و به ورـــــمأم
ن كو ــــم أن يزِ ، للَ قة يف غريمهاـــــ، ولو كان حقيالما حمُ ــــينهاجلمع بَ ، و ن تركهعله مع املنع مِ ح فِ الراجِ 
أن  علومـــــوامل، رجيح فيهما ال تَ ــــــفي ن األمر حقيقةً و ــــــــكوأن يَ  ،مأمور مااملندوب غري ب و ــــالواج
فيكون  ،كمن الرتَ ن يكون َمانعا وجب أ، وإذا كان كذلك العدم حان الوجود علىرجفيد ر يُ ــــــاألم

  (2).للوجوب
) افعل(إذا قال ملن هو دونه : فقالوا ،األمرأهل اللسان فرقوا بني السؤال و  أنّ : الدليل الثاني _ 

ملا كان  ،قتضي الوجوبمل يكن األمر يَ ، ولو سؤالفهو ) افعل(ال ملن هو فوقه إذا قو  أمر،فهو 
    .(4)كرومن األصوليني من ذكر أدلة أخرى غري ما ُذ (3).قة بينهماوملا جازت التفر  عىن،هلذه الفرق مَ 

                                                           

، اإلحكام يف أصول األحكام 05/240،241، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 222الفقه، صاجلامع ملسائل أصول : ينظر (1)
  . 223، أصول الفقه الذي ال َيسع الفقيه َجهله، ص02/647، َتفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، 02/214لآلمدي، 

  .01/288، احملصول، 01/449 ،إرشاد الفحول: ينظر (2)
  .60، بذل الّنظر، ص02/496، الواضح يف أصول الفقه، 30الّتبصرة يف أصول الفقه، ص: ينظر (3)
َمعىن َمطلوب، فالبُد له من لفظ خيُصه، وألن األمر ُمقابل للّنهي، والنهي للّتحرمي، فيكون األمر ) الوجوب(قال بعض األصوليني أن اإلجياب  (4)

أن اإلجياب من املــُهمات يف ُخماطبة أهل الّلغة، فلو مل َيكن « :وذكر اآلمدي دليال أخر بقوله، 02/665أصول الفقه للمقدسي، : ينظر للوجوب،
: ، وينظر02/215اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، ، »األمر للوجوب، َخلال الوجوب عن لفظ َيدل عليه، وهو ُممتنع مع ُدعوا احلاجة إليه

وحكى اآلمدي دليالً عقليا أخر، ، 02/498، الواضح يف أصول الفقه، 02/665صول الفقه للمقدسي، ، أ01/163التمهيد يف أصول الفقه، 
وأيًضا فإّن محل األمر على الوجوب أحوط للُمكلف، ألنّه إن كان  للوجوب فقد حصل املقصود الراجح، « :استدل به أنصار هذا املذهب فقال

ه على الوجوب يكون أيضا ناِفعا غري ُمِضر، ولو محلناه على الندب مل نَأَمن من الضرر، بتقدير َكونه وأِمّنا من َضرر تركه، وإن كان للّندب َفَحملُ 
فهو من خالل هذا القول، يُقر أن ّ األمر يكون إّما للوجوب  ،02/215اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، ، »واجبا، لَفوات املقصود الراجح

وُط وأنَفُع من َمحله على الّندب، ذلك أّن َحبمِله على الُوجوب، يَتحقُق االمتثال واالئِتمار، سواء كان للوجوب أو للّندب، وَمحله على الوجوب َأح
فإّن ذلك يُوقُعنا يف  أو كان للّندب، أّما َمحُله على الّندب، فإنّه ال ُحيِقق االمتثال إّال إن كان َحقيقة يف الّندب، أّما إن كان املقصود منه الوجوب،

الوجوب، وهذا  ُخمالفة األمر، ِمما يَلَحق معه الضرر والعقاب لَرتك االمتثال، وِعلة ذلك أّن الوجوب شامل للوجوب والندب، أّما الّندب فال َيشمل
       .02/215لآلمدي، اإلحكام يف أصول األحكام ،»فإّن املندوب داخل يف الواجب من غري عكس« : ما صرّح به اآلمدي بقوله
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على كون األمر املطلق القائلون بالوجوب استدل  :من إجماع أهل اللغة واللسان:اً خامس_ 
غة أهل الل  فيد أن يقضي الوجوب، بإمجاع أهل اللغة واللسان على ذلك، حيث ذكروا أدلة تُ 

  :األمر للداللة على الوجوب، ويرد بيان خمتلف هذه األدلة فيما يأيت وضعوا صيغة 
رك األمر ـــــيا، وكان تاصِ ــــــاألمر بكونه ع فــــــخال فوا منـــــــأهل اللغة وص أن : الدليل األول_ 

āωr& Ç∅yèÎ7 (:اىلـــــــال تعــــــ، وق)أمرتك فعصيتين(:واــــــــدهم، فقالــــــصية عنـــــــعمَ  ®Ks? ( |M øŠ|Áyèsùr& “Ì�øΒ r& 

∩⊂∪)((اىلـــــــقوله تعــــلقوبة، ـــــستوجب العُ ية تَ ــــواملعص، )39:طه: tΒ uρ ÄÈ÷ètƒ ©! $# … ã&s!θß™u‘ uρ ô‰s) sù ¨≅ |Ê 

Wξ≈ n= |Ê $YΖ�Î7 •Β ∩⊂∉∪( )36:األحزاب(،  ملا  ،مل يكن األمر للوجوبلو ، و (1)م والتوبيخوالعصيان اسم للذ
الفته املعاقبة، وملا استحسن حكماء العرب الفه بالعصيان، وملا استوجبت خمُ وصف خمُ صح أن يُ 

، ولو كان األمر لغري الوجوب كالندب أو اإلباحة ملا (2)ه وتأديبه على ترك االئتماروبيخه وذم تَ 
  .                                                    استحسنوا عقابه

كذبت، وصاغت صدقت و : جوابا، فقالوا يف جوابه العرب وضعت للخرب أنّ :الدليل الثاني_ 
نت م لفة، إال وقد ضَ العصيان امسا للمخاَتضع  ملو  أطعت وعصيت،: هجواب فقالوا يف لألمر جوابا،

  .(3)االمتثال ملا أمرت به وجوبــُطلق األمر امل
  :       دبالن قتضي األمر المطلق يَ  بأنّ  القائلون: المذهب الثاني_ 
، (4)دبـــــهو الن رائنــــــتجردة عن القامل) افعل(رــــقتضى صيغة األممُ  أنّ  يقول أنصار هذا املذهب،   

ر ــــــليه، فيكون األمــــــع ل على الندب عندهم، لداللِتهمحُ تجردا عن القرائن، فمىت ورد لفظ األمر مُ 

                                                           

، أصول الفقه البن مفلح املقدسي، 01/161، التمهيد يف أصول الفقه، 02/215اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : نظري (1)
، املـــُغين 02/496، الواضح يف أصول الفقه، 184، صوجمايل االختالفات ، أمايل الّدالالت223، اجلامع ملسائل أصول الفقه، ص02/665

، 02، داللة األمر على الوجوب بني التحقيق والتطبيق، العدد 05/284ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، ، إحتاف 31يف أصول الفقه، ص
23/341.  
، إحتاف ذوي 30، صيف أصول الفقه ، الّتبصرة01/161، التمهيد يف أصول الفقه، 02/215اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر (2)

  . 05/246البصائر بشرح روضة الناظر، 
  .02/497،498الواضح يف أصول الفقه، : ينظر  (3)
، رفع 05، املسودة يف أصول الفقه، ص01/147، الّتمهيد يف أصول الفقه، 02/210اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر (4)

صول، ، احمل01/442، إرشاد الفحول، 204، إحكام الفصول يف أحكام األصول، ص02/500احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 
، تسيري الوصول إىل ِمناهج 01/292، دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية،02/367، البحر احمليط يف أصول الفقه، 01/269

، إحتاف ذوي البصائر 03/41، شرح الكوكب املنري، 202، إيضاح احملصول، ص60، َبذل الّنظر، ص37، تقومي األدلة، ص161األصول، ص
، 05/2202، التحبري شرح التحرير، 27، الّتبصرة يف أصول الفقه، ص01/215، الربهان يف أصول الفقه، 05/227 بشرح روضة الناظر،

  . 03/132، املـــُسَتصفى، 48، الّلمع يف أصول الفقه، ص204، الشرح الكبري، ص267التمهيد يف ختريج الفروع على األصول، ص
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ريا يف االمتثال، فإن امتثل لألمر، كان له الثواب خمُ را و يكون املأمور حُ حبيث ، اواجبً  ال∗با إليهندو مَ 
ال دب، و دهم يف النّ ـــــر عنــــــكانت حقيقة األمف ،ومـــــاللّ اب و ــــستحق العقمل يَ  ،تثلمل ميَ  واملدح، وإن

  .(1)بدليل الوجوب إال  على مل، فال حيُ صرف إىل غريه إال بقرينةيُ 
نسبه إىل يَ  ممهظعإن كان مُ ، و (2)سبة هذا املذهب إىل قائليهت أقوال األصوليني، يف نِ قد اختلفَ و    
 (5).هاشم هب أيبذدب مَ نفي كون النّ يَ  هم منمن أنّ  إالّ  ،(4)عتزلهُـــ املبائي، و اجلُ و  ،(3)هاشم أيب

                                                           

، واسم املفعول )نَدبَه يَنُدبه ندباً (املندوب، واملستحب والسّنة، وهو لغة مصدر : له أيضا ويقال: الندب« :وورد يف معجم مصطلح األصول ∗
، يعين الدعاء إىل أمر ُمهم، ويف االصطالح الشرعي هو ما أُثِيب فاعله ومل يُعاقب تاركه، وهو من باب إطالق املصدر على اسم املفعول "مندوب"

ُمنتهى  ،»املــــَطلوب فعله شرعا من غري ذٍم على تركه ُمطلقا« : ويُعرفه ابن احلاجب على أنّه ،335،336، معجم مصطلح األصول، ص»جمازاً 
أّما املندوب، فهو الذي َيكون ِفعله راجحا على تركه يف نظر الشرع، «:كما يُعرفه الرازي بالقول،28الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل، ص

   .01/29احملصول،  ،»ويكون تركه جائزا
  .27، الّتبصرة يف أصول الفقه، ص168اإلشارة يف َمعرفة األصول، ص: ينظر (1)
اإلحكام يف ، »وهو َمذهب أيب هاشم، وكثري من املتكلمني من املعتزلة، وغريهم من الفقهاء، وهو أيضا َمنقوٌل عن الشافعي «: قال اآلمدي (2)

التمهيد يف أصول الفقه، : الكلوذاين إىل مجاعة من املعتزلة وبعض الشافعية، ينظر، ونَسبه أبو اخلطاب 02/210أصول األحكام لآلمدي، 
، وحكى الشوشاوي أنه مذهب أيب هاشم، وكثري من املعتزلة وكثري من املتكلمني، وبعض املالكية، 06، املسودة يف أصول الفقه، ص01/147
ب أبو احلسن ابن املـــُنتاب املالكي إىل أن األمر ُحيمل على الندب ذه« :، وقال الباجي02/453رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، : ينظر

، وَنسبه الشوكاين إىل أيب 204، إحكام الفصول يف أحكام األصول، ص167اإلشارة يف َمعرفة األصول، ص» بــُِمجرِده، وإليه ذهب أبو الفرج

، وحكى املازري أنّه منسوب إىل أيب 01/442إرشاد الفحول،  :ينظر، ن الشافعيهاشم وعامة املـــُعتزلة، ومجاعة من الفقهاء، وقال أنّه رواية ع
  .202إيضاح احملصول، ص: احلسن بن املـــُنتاب، وأيب الفرج، وأن كثري من املعتزلة قالوا بالندب، ينظر

، البحر احمليط يف أصول الفقه، 02/210، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، 02/500رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، : ينظر (3)
، تسري الوصول إىل ِمناهج األصول، )هامش( 03/132، املــُستصفى، 204، الشرح الكبري، ص05/2202، التحبري شرح التحرير، 02/367
  ). هامش (  02/521، لباب احملصول، 161ص
، املغين )هامش( 02/521، لباب احملصول، 140/ 03، املـــُستصفى، 48، اللَمع يف أصول الفقه، ص27الّتبصرة يف أصول الفقه، ص: ينظر (4)

  .02/191، الواضح يف أصول الفقه، 31يف أصول الفقه، ص
وأّما عزُوه إىل أيب هاشم، ففيه َنظر، فإّن الذي حتققناه عن أيب هاشم أنّه ال يقول بأا َموضوعة للندب خبصوصه، ولكن  «:يقول ابن الُسبكي (5)

قال أبو « :و حكى ابن السمعاين  حقيقة قول أيب هاشم فقال، 02/500رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، ،»إّا تقتضي اإلرادة: يقول
، أفاد ذلك أنه يُريد منه الفعل، فإن كان القائل َحكيًما، َوجب كون الفعل على )افعل(رادة فحسب، فإذا قال القائل لغريه إنّه يقضي اإل: هاشم

بل يكون ِصفة زائدة على ُحسنه، َيسَتحق ألجلها املدح إذا كان املـــَُقول له يف دار التكليف، وجاز أن يكون واجبا، وجاز أن ال يكون واجبا، 
، وما يُفهم من هذا »ن مل َتُدل الدالَلة على ُوجوب الفعل، َوجب نَفيه واالقِتصار على املــُتحِقق ، وهو كون الفعل َندبًا َيستحق فاعله املدحَندبا، فإ

به من قبل املأمور، فال  القول، أّن أىب هاشم قد أقر أن األمر املتجرد عن القرائن يقتضي إرادة فعله، أي أن اآلمر يُريد من هذه الصيغة إيقاع املأمور
فاألمر عند أيب يُريد أكثر من ذلك، فإرادة الفعل هنا مل َحتّدد إن كان على سبيل الوجوب أو الندب، ذلك أن طلب الفعل يَتضمن ُكًال ِمنهما، لذا 

ذلك يضفي صفة زائدة على الفعل  ، فإن)اهللا تعاىل( هاشم، إذا ورد من شخص عادي، اقتضى اإلرادة فحسب، أّما إذا صدر األمر من حكيم 
ون واجًبا، تقتضي ُمكافأة الفاعل لألمر، وذلك إن كان األمر من باب التكليف، واألمر يف هذه احلال عند أيب هاشم، َحيِمل َمدلُولني، إّما أن َيك

ب االمتثال واالستجابة، وجب نَفي الُوجوب، واالقتصار أو أن َيكون َمندوب إليه، فإذا مل تَتوفر قرينة أو داللة يُفهم معها أن املراد من األمر وجو 
األمر، والوارد من اهللا  على الندب، لكونه املـــُتحِقق واملـــُتيَـَقن من األمر، ذلك أنه أدىن االحتماالت، فأبو هاشم َحيِمل اخلطاب الّتكليفي يف صورة

  . ى كونه للوجوب فـَُيحَمل عليهتعاىل ورسوله، على الندب، إىل أن َتدل َقرينة أو دليل عل
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 _ دبأدلة القائلين بالن:  بعدّ  دباستدل أنصار القول بالن ت صحة ما ذهبوا إليه، من ثبة تُ ة أدل
ن ولة من القرآنقُ ا مَ وهذه األدلة إمّ دب، ردة عن القرائن اقتضت النّ أن صيغة األمر إذا وردت جمُ 

ه ـــبا شُ وأمّ «  :دي حني يقولـــمكون يؤكده اآلــــقل، وهذا ما يمن العَ قاة ستَ أو مُ  وكالم العرب،
  :إبراز هذه األدلة، ووجه الداللة فيها، فيما يأيتويَرد  ،(1)»يةقلِ ة وعَ قليَ نها نَ مِ دب، فَ ائلني بالن ــــالق
اهللا صلى اهللا ت رسول عمسَ  :حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه، حيث قال :األدلة النقلية: أوال_ 

ا أهلك ه ما استطعتم، فإمنّ كم به، فأتوا منرتُ كم عنه فاجتنبوه، وما أمَ يتُ ما َ «  :عليه وسلم يقول
صلى اهللا  الرسول ووجه الداللة أنّ  ،(2)»لهم واختالفهم على أنبيائهمسائِ ثرة مَ كَ بلكم،  الذين من قَ 
ما ى عنه، فوجب ترك نا على حني ألزمَ يف  نا،تِ شيئَ مَ نا و ض األمر إىل استطاعتِ فوّ  عليه وسلم،

ني، قِ ه اليَ ألنّ  ر إىل استطاعتنا، إالّ ـــــاألم هي على الوجوب، وما رد ــــوالن دب،ـــــمحل األمر على الن
له ملأمور ه ال يأمث تاركه، لذا فاتنا، يعين أنّ شيئَ ر إىل مَ ــــوكونه رد األم وألن املندوب مأمور به حقيقة،

  (3).يفعل، وهذا معىن الندب وله أالّ  فعل،أن يَ 
من تركه، فهو داخل يف الواجب  عله خريٌ احتجوا بكون املندوب هو ما فِ  :األدلة العقلية: ثانيا_ 

عل األمر حقيقة ب جَ واجبا، لذا وجَ  وبٍ ندُ ندوب، وليس كل مَ لب، فكل واجب مَ من حيث الطّ 
 الوجوب(ا على سبيل اإللزام لب إمّ والطّ  ،فاألمر للطلب ق منه،قَ حَ تُــــ املتيقن و ُـــ دب لكونه امليف الن(، 

ن الوجوب، تضمّ دب فال يَ ا النّ أمّ  ،دبللن  نٌ تضم ، والوجوب مُ )الندب(االستحبابعلى سبيل  أو
ب صرف األمر إليه، دب أقل ما جيَ دب، فالنّ وهو الن  محل األمر على أدىن االحتمالني، لذا وجب

ك شرتَ األمر على أقل ما يَ  نزيلفتَ حىت يقوم الدليل على الزيادة،  ،ه املتيقن بهألن  أقل األمرين تُ ثبَ يُ فَـ 
 قتضائه، وأن فعله خري من تركه، فذلك لب الفعل وادب هو األصح، وهو طَ فيه الوجوب والن

   (4).دب ألنه املتيقنمل على النّ وقف فيه، وحيُ علوم، فيُ ا لزوم العقاب برتكه فغري مَ علوم، وأمّ مَ 

                                                           

  .02/224اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي،  (1)
، )د،ت(، 1أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين الشهري بابن ماجة، تعليق حممد ناصر الدين األلباين، مكتبة املعارف، ط: سنن ابن ماجة: ينظر (2)

  .13الرياض، اململكة العربية السعودية، ص
، إحكام الفصول يف أحكام 02/507، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 02/224اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر (3)

  .03/142، املــُسَتصفى، 05/2205، التحبري شرح التحرير، 01/449، إرشاد الفحول، 205األصول، ص
، 17، أصول الّسرخسي، ص205، إحكام الفصول يف أحكام األصول، ص02/449اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر (4)

، 60، بذل الّنظر، ص37، تقومي األدلة، ص238،239، تسري الوصول إىل قواعد األصول وَمقاعد الفصول، ص03/140،141املــُستصفى، 
، الواضح يف أصول الفقه، 02/510، الواضح يف أصول الفقه، 94، قواطع األدلة، ص03/41، ، شرح الكوكب املنري205إيضاح احملصول، ص

  . 102، ُمنتهى الُسول، ص02/510
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  رد من العبد مع سيده،ن أن يَ سُ ه لو كان لفظ األمر يقتضي الوجوب، ملا حَ احتجوا بأنّ كما    
ب تخاطَ ا جاز أن يَ ما، فلم نهُ مِ  بتُ وأوجَ  متُ د لفظ ألزَ ن ورُ حسَ ستَ ال يُ  ه، كمادِ الولد مع والِ  أو

ذلك على عدم اقتضائه الوجوب، واقتصاره  يده، والولد مع والده، بلفظ األمر، دلّ العبد مع سَ 
العبيد  ماتخاطب ضيا الوجوب، مل يَ تَ قا  وا دّال ، فلمّ بتُ وأوجَ  متُ ا لفظ ألزَ مّ على الندب فقط، أ

  (1).والسادة
      ).دبالن شترك بين الوجوب و در المُ القَ ( لبطلق الطّ القائلون بمُ : المذهب الثالث_ 

 ـــــاألم إىل أن ار هذا املذهب، ــــــذهب أنص
ُ
ك بني رتَ ـــــشُـــ در املـــــل على القَ دُ جرد عن القرائن، يَ ـــــتـــــر امل

دب ــــــوب والنّ ـــــل من الوجألن كُ  ،(2)ركـــــعل على التـــرجيح الفلب، أي تَ دب، وهو الط الوجوب والنّ 
ون األمر من كُ ـــــــيفَ  ،(3)دب غري جازماجلازم، والنّ لب ــــــه الطزم يف الوجوب، ألنّ د اجلَ ــــــطلب، وزاد قي

أن تكون داللة األمر على عين ، وهذا يَ (5)حذرا من االشرتاك وااز ،دببني الوجوب والنّ (4)املتواطئ
ح أحدمها على األخر، فالقرينة رج رد قرينة تُ دب، إىل أن تَ الوجوب وال النّ  حرتجفال يَ  رد الطلب،جمُ 

، فدالالت الوجوب والندب وغريها، هي (6)يز داللة األمر هل هي للندب أم للوجوبهي اليت متُ 
دالالت خارجة عن حقيقة اللفظ وُمقتضاه اللغوي، لذا ال يرتجح أحد منها إال بوجود قرينة دالة 

  .عليه ومرجحة له
                                                           

  .02/510، الواضح يف أصول الفقه، 34، الَتبصرة يف أصول الفقه، ص01/170التمهيد يف أصول الفقه، : ينظر (1)
، رفع احلاجب عن خمتصر ابن 181، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، ص02/210اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر (2)

، الشرح الكبري  02/661، أصول الفقه للمقدسي، 01/443، إرشاد الفحول، 02/504، شرح ُخمتصر املنتهى األصويل، 02/500احلاجب، 
، التحبري شرح 01/269، احملصول، 02/453هاب،، رفع النقاب عن تنقيح الش288، التمهيد يف ختريج الفروع على األصول، ص205ص

، دالالت األلفاظ عند شيخ 03/162، تسري الوصول إىل ِمنهاج األصول، )هامش( 26، التبصرة يف أصول الفقه، ص05/2205التحرير، 
شرح مراقي  ،103، شرح تنقيح الفصول، ص03/42، شرح الكوكب املنري، 01/404، شرح الكوكب الساطع، 01/296اإلسالم ابن تيمية، 

، مكة )د،ت(،1علي بن حممد العمران، دار عامل الفوائد، ط: حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي، حتقيق: السعود املسمى نثر الورود
ل واألمل يف ، ُمنتهى الوصو 46، ِمناهج الوصول إىل علم األصول، ص925، َمبادئ الوصول، ص01/154املكرمة، اململكة العربىي السعودية، 

شهاب الدين أبو العباس أمحد بن إدريس بن عبد : نفائس األصول يف شرح احملصول ، ،02/252اية الُسول، 66علمي األصول واجلدل، ص
، 1عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، ، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط: الرمحان الصنهاجي املصري املشهور بالقرايف، حتقيق وتعليق

، داللة األمر على الوجوب عند األصوليني بني 02/368، البحر احمليط يف أصول الفقه، 03/1189 م، دمشق، سورية،1995/ه1416
  .   342/ 23التحقيق والتطبيق، 

  .205الشرح الكبري، ص : ينظر (3)
، تسيري الوصول إىل منهاج األصول، )هامش( 26، الّتبصرة يف أصول الفقه، ص05/2205التحبري شرح التحرير، : ينظر (4)
  .03/42، شرح الكوكب املنري، 01/404، شرح الكواكب الساطع، )اهلامش(03/162
  .01/404شرح الكوكب الساطع،  :ينظر(5) 
  .23/343:  بني التحقيق والتطبيقنيداللة األمر على الوجوب عند األصولي: ينظر(6) 
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  فيقول  ،(2)قندمشايخ مسر و  ،(1)ل األصوليني هذا املذهب إىل أيب منصور املاتريديسب جوقد نَ     
فهم من هذا وما يُ  ،(3)»احتياطا دون االعتقاد ،يف حق العمل كم بالوجوب ظاهراحيُ « :تريديملاا

ه أنّ  لب، إالّ دب، والذي هو الط شرتك بني الوجوب والن ُـــ وع للقدر املوضُ مب إقرارهرغم  هَ أنّ القول 
محل األمر  ذلك أن  االعتقاد، من باب قول بضرورة محله على الوجوب من باب االحتياط، اليَ 

دب النّ  ل الوجوب، حيث أن شمُ يَ  دب الله على النّ محَ  دب، يف حني أن على الوجوب شامل للنّ 
 غةيف الل  ن القرائنعقتضى األمر ارد بأن مُ اجلويين ِقر يُ و .صحالعكس ال يَ و  داخل يف الوجوب،

  .(4)بلهو الطّ 
 _ ة القائلينأدل  در المُ األمر للقَ  بأن الطلب(دب شترك بين الوجوب والن(:  
ا وردت دالة على ــــوب، كمـــبأن صيغة األمر وردت دالة على الوج ب،ـــار هذا املذهــــج أنصــــاحت
 ينهماشرتك بَ ُــ در املـــدب، فتكون حقيقة يف القــــالن ، اــــــودفعً  ا لالشرتاكــــك دفعـــلب، وذلوهو الط 

يف  ااز جمَ  علهجيَ  ،والقول أنه حقيقة يف أحدمها ،شرتكا بينهماعله مُ جيَ ، فالقول أنه لكليهماجاز، للمَ 
وهو  دب،ــــدر املشرتك بني الوجوب والنّ ـــــلقما لاء القول بأّ ـــــوااز، ج ا لالشرتاكفدفعً  األخر،

 از خالف األصل،الطدل الواجب يَ  نّ أكما  فأصل تفرد األلفاظ مبعانيها، لب، ألن االشرتاك وا
لقدر لجعل فيُ  ،وجواز الرتك جحان الفعلل على رُ دُ واملندوب يَ  نع الرتك،زوم الفعل ومَ على لُ 

مها على حدَ أح رج دليل يُ  دلعدم وجو  من دون لزوم للفعل، لب الفعل،وهو طَ  شرتك بينهما،ُـــ امل
    . (5)اآلخر

  
                                                           

، التحبري شرح التحرير، 205، الشرح الكبري، ص01/443، إرشاد الفحول، 20/501 عن خمتصر ابن احلاجب، رفع احلاجب: ينظر (1)
  .404/ 01، شرح الكوكب الساطع،03/154، تيسر الوصول إىل ِمنهاج األصول، 05/2205
  . 01/297، دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، 01/443إرشاد الفحول، : ينظر (2)
  .02/368، البحر احمليط يف أصول الفقه، 03/42، شرح الكوكب املنري، 05/2205التحبري شرح التحرير،  (3)
 »طَلب َحمض ال ُمساغ فيه لتقدير الّرتك، فهذا ُمقتضى الّلفظ ارد عن القرائن) افعل: (وقد تعّني اآلن أن نـَُبوح باحلق، ونقول« :يقول اجلويين  (4)

أن ُقصار ما إّال أّن اجلويين هنا، يتحدث عن داللة األمر يف اللغة، َفقال ، 202إيضاح احملصول ص: ، وينظر01/222الربهان يف أصول الفقه، 
على ترك أواِمر  استفاد من جهة اللسان هو االقتضاء اجلازم، غري أنّه ُيستفاد منه الوجوب، إذا ثَبت يف هذا األمر اجلازم، الوعيد على الرتك، والوعيد

للوجوب بالرتكيب بني اللغة والّشرع، الّشرع اجلازمة ثابت باإلمجاع، فيكون األمر ارد عن القرائن، ُمقتضيا للطلب اجلازم حبكم اللغة، وُمقتضيا 
، 01/222الربهان يف أصول الفقه، : ينظر فوافق اجلويين القائلني بالوجوب، وإن كان خالف القائلني بكون الوجوب ُمستفاد من اللغة فقط،

   .01/403،405، شرح الكوكب الساطع، 202، إيضاح احملصول،ص223
، تَيسري الوصول 02/667، أصول الفقه للمقدسي، 01/401، إرشاد الفحول، 02/507رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، : ينظر (5)

، داللة األمر على الوجوب عند أصوليني بني التطبيق 92، َمبادئ الوصول، ص 01/154، شرح مراقي السعود، 03/183إىل ِمنهاج األصول، 
  .23/343والتحقيق، 
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         القائلون باالشتراك :المذهب الرابع_
   ظي ــــرتاك اللفـــباالش واءـــــس ،رــــأكث أوعنيني ك بني مَ شرتَ مُ  األمر أن هذا املذهب، ارـــــأنصيرى    
 ،شرتك بني عدة معاناألمر مُ  تفقني على أن ، وإن كانوا مُ القائلني باالشرتاك أن  إال  ،املعنوي أو

ذلك من باب االشرتاك اللفظي أن وهل  ،دالالتمن  شرتك فيه صيغة األمرا تَ تلفون فيمَ فهم خمُ 
  :، يرد بياا فيما يأيتأقوال على أو املعنوي، فكانوا يف ذلك

قال فريق من األصوليني، أن األمر : دبلفظي بين الوجوب والنّ ك الالقائلون باالشترا: أوال_ 
ا ا ممِ المهُ األمر، فكِ على شرتكان يف الداللة باعتبارمها يَ ل على الندب، دُ كما يَ   ،ل على الوجوبدُ يَ 
ينسب ، و (1)شرتك بني الوجوب والندب، باشرتاك اللفظيفاألمر عندهم مُ  ل عليه صيغة األمر،دُ تَ 

 يقولف ومن البالغيني من يذهب هذا املذهب أيضا، ،(2)هذا القول إىل بعض األصوليني والفقهاء
االشرتاك اللفظي  دب، كما أن واحلق أنه راجع إىل الوجوب والن  «:)ه816ت، (الشريف اجلرجاين

  . (3)»أيضا بينهما
شرتك األمر مُ  أنّ  خرآيرى فريق : دب واإلباحةالقائلون باالشتراك بين الوجوب والن  :ثانيا_ 

الثة ـــــلثرك بني اــــشتاألمر مُ  يقول أن  :األول: انــــــم يف ذلك رأيوهُ  احة،ـــــدب واإلبوالنّ  بني الوجوب
شرتك بني أنه مُ : ، والثاين(4)على كل منها بالقدر املتساوي بينهم االً دباالشرتاك اللفظي، فيكون 

عن  ةً تجردا هو اإلذن، فإذا وردت صيغة األمر مُ شرتك بينهُــ عىن املالثالثة باالشرتاك املعنوي، وامل

                                                           

، أصول 01/443، إرشاد الفحول، 02/504، شرح ُخمتصر املنتهى األصويل، 02/501رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، : ظرين (1)
، 05/2206، التحبري شرح التحرير، 01/267، التمهيد يف أصول الفقه، 205، الشرح الكبري، ص02/661الفقه البن مفلح املقدسي، 
، 103،104، شرح تنقيح الفصول، ص01/404، شرح الكوكب الساطع، 164، شرح العضد، ص)هامش( 26الّتبصرة  يف أصول الفقه، ص

، نَفائس األصول،  ،02/551اية الُسول، 26، ُمنتهى الوصول واألمل يف علمي األصول وجدل، ص46ِمنهاج الوصول إىل األصول، ص
، أصول الفقه 02/265 النصوص يف الفقه اإلسالمي، ، تفسري02/3625، البحر احمليط يف أصول الفقه، 01/269، احملصول، 03/1189

: ، شرح الورقات إلمام اخلرمني اجلويين، تاج الدين عبد الرمحان ابن إبراهيم الفزاري املعروف بابن الفركاح الشافعي، حتقيق1495للخضري بك، ص
  .    135م، الكويت، ص1997، 1سارة شايف اهلاجري، دار البشائر اإلسالمية، ط

، وحكى الرازي والسيوطي، أنّه قول 02/501رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، : ل ابن الُسبكي أنّه ُحكي عن الشافعي، ينظرقا (2)
إرشاد الفحول، : ، وَنَسبه الشوكاين إىل الشافعي، يُنظر01/404، شرح الكوكب الساطع، 01/270احملصول : املرتضى من الشيعة، ينظر

01/443 .  
رشيد أعرضي، دار الكتب العلمية، : أبو احلسن علي بن حممد بن علي، تعليق: ى املطول شرح تلخيص مفتاح العلوم يف البالغةاحلاشية عل  (3)

   .267م،  بريوت، لبنان، ص2007/ه1428، )د،ط(
، التمهيد يف 205الكبري،ص، الشرح 02/501، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 02/504األصويل،  شرح ُخمتصر املنتهى: نظريُ  (4) 

 27، الّتبصرة يف أصول الفقه ص02/662، أصول الفقه للمقدسي، 05/2208، التحبري شرح التحرير، 268ختريج الفروع على األصول، ص
  .02/265، تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، 135، شرح الورقات للفزاري، ص)هامش(
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فهم إال باقي املعاين كالوجوب والندب واإلباحة، فال تُ  انها إال اإلذن بالفعل، أمّ فهم مِ  يُ ملالقرائن،
  (1).رد اإلذنل من دون القرينة على جمُ حمَ يُ صاحبة، فَـ بقرينة مُ 

هلذا الفريق من لقول وفقا  :دب واإلباحة والتهديدبين الوجوب والن القائلون باالشتراك  :ثالثا_ 
دب واإلباحة والتهديد، من باب االشرتاك ل على الوجوب والن طلق يدُ ُــ األصوليني، فاألمر امل

  (3).عظم األصوليني إىل الشيعةوقد نسبه مُ ، (2)اللفظي بني هذه املعاين
األمر املطلقة وفقا هلذا تكون صيغة ف :القائلون باالشتراك بين األربعة السابقة واإلرشاد :رابعا_ 

وكذا اإلرشاد، وذلك على سبيل  هديددب واإلباحة والت والن  دالة على كل من الوجوب ،الفريق
  (4).االشرتاك اللفظي بينهم

األمر  أن  ،رى هذا الفريق من األصولينييَ  :ن باالشتراك بين األحكام الخمسةو القائل: خامسا_ 
حرمي والكراهة واإلباحة، ووجه الت دب و اخلمسة، أي بني الوجوب والن  ةيعشرتك بني األحكام الشر مُ 

  لىأو ععل رمي الفِ ل على حتَ دُ ، فيَ (5)هديدن يف استعماله للت كمُ يَ  ،الكراهةحرمي و األمر على الت  داللة
  .(6)كروهاكونه مَ 

  .القائلون باإلباحة:المذهب الخامس_ 
حقيقة يف  ونكي، ف(7)على اإلباحة رد من القرائن دلّ األمر إذا جتَ  رى بعض األصوليني أن يَ     

  ، لذا ةً حقيقَ  دل على اجلوازك، فهي تَ خري بني الفعل والرت يعين الت فالقول باإلباحة ، (8)اإلباحة فقط

                                                           

، البحر 01/443، إرشاد الفحول، 02/504، شرح خمتصر املنتهى األصويل، 020/501 رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب،: ينظر (1)
  .164، شرح العضد، ص268، التمهيد يف ختريج الفروع على األصول، ص205، الشرح الكبري، ص02/369احمليط يف أصول الفقه، 

، شرح الكوكب الساطع، 05/2208شرح التحرير،  ،التحبري02/504، شرح ُخمتصر املنتهى األصويل، 01/443إرشاد الفحول، : ينظر (2)
  .02/662، أصول الفقه البن مفلح املقدسي، 01/404
، أصول 01/443، إرشاد الفحول، 02/504، شرح خمتصر املنتهى األصويل، 02/501رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، : ينظر (3)

  . 164، شرح العضد، ص05/2208، التحبري شرح التحرير، 02/664الفقه للمقدسي، 
  ). هامش( 27تبصرة يف أصول الفقه، ص، ال268، التمهيد يف التخريج الفروع على األصول، ص205الشرح الكبري، ص: ينظر (4)
  . 205الشرح الكبري، ص: فحينها َيستلزم ترك الِفعل املـــُهدد عليه، ألنّه إّما أن يكون حمّرما، أو أنّه َمكروه، يُنظر (5)
  . 268ل، ص، التمهيد يف التخريج الفروع على األصو 01/404، شرح الكوكب الساطع، 05/2208التحبري شرح التحرير، : ينظر (6)
ويعرفه اآلمدي  ،18ِمنهاج الوصول إىل علم األصول، ص ،»واملباح ما ال يتعلق بفعله وتركه مدح وال ذم« :يُعرف البيضاوي املباح بالقول (7)

اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي،  ،»هو ما دّل الدليل السمعي على خطاب الشارع بالتخري فيه بني الفعل والرتك من غري بدل« :بالقول
  .09األصول من علم األصول، ص ،»ما ال يتعلق به أمر وال ي لذاته« :وقال العثمني ،36، ُمنتهى الُسول، ص01/177
، دالالت األلفاظ 202، إيضاح احملصول، ص02/262(، أصول الفقه للمقدسي،02/551رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، : ينظر (8)

، ِمنهاج الوصول 527، شرح نظم ُمرتقى الوصول إىل علم األصول، ص104، شرح تنقيح الفصول، ص01/296شيخ اإلسالم بن تيمية،عند 
  .135، شرح الورقات للفزاري، ص ،02/251اية السول، 46إىل األصول، ص
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  احة، ـــــقة يف اإلبـــــقيــــكون حه يَ رينة، فإنّ ــــلوه من الققولون أن األمر يف حال خُ فأنصار هذا املذهب يَ 
طلق، واألصل عدم واز مُ اجل ، وألنّ (1)نتيقّ ُـــ ق واملحقَ ُــ ه املازا فيما سواها، فيكون يف اإلباحة ألنّ جمَ 

ذكر وقد ، (3)له عليهايجب محَ قتضيها األمر، فَ ، واإلباحة هي أدىن الدرجات اليت يَ (2)لبالطّ 
 ذا القول الزركشي أن دلول األمر وفقا هلذا ، فيكون مَ (4)يف سننه) األمر لإلباحة( البهيقي حكى

   .أدىن درجات األمر باعتبارهااملذهب، هو اإلباحة، 
  .)فونتوق الم( ∗∗∗∗القائلون بالوقف: ادسالمذهب الس_ 
تكون حقيقة يف الوجوب ، فَ رتددة بني عدة معانصيغة األمر، مُ  أنصار هذا املذهب بأن يقول    

ا ذقيقة فيه، لهي حَ ما م علَ باالشرتاك اللفظي، فلم يُ  مًعا فيهما ، أوفقط دبفقط، أو يف النّ 
 ،(5)ذهبهم الوقفعت له صيغة األمر، فكان مَ ضِ  حقيقة ما وُ بني وقف، حىت تَ ت فالقول عندهم بال

فال  ،(6)ل على حقيقتهادُ قوم دليل يَ وقف يف حتديد داللة صيغة األمر، إىل أن يَ يقولون بالت  حيث
درى إن كانت صيغة األمر يرون أنه مل يُ  قفونفالوا، (7)إال بدليل، غريهمل على الوجوب وال على حتُ 
علم ذلك، وألنه مل يُ  ،(8)ازا يف الثاينالوجوب والندب، أو كانت حقيقة يف أحدمها جمَ شرتكة بني مُ 
حكم لألمر عند  حمل عليه، فالَ يُ ونه ألحد تلك املعاين، فَـ على كَ دليل  دلّ فيه إىل أن يَ  فُ توقَ يُ 

  ،∗املــــُجمل لــــه من قبيــــر، ألن ــــــــطلوب باألمـــتجلى املحىت يَ  فــــوقــــالت  رينة، إالــبدون ق الواقفني أصال
                                                           

  .529، شرح نظم ُمرتقى الوصول إىل علم األصول، ص204الشرح الكبري، ص: ينظر (1)
  .05/2208التحبري شرح التحرير، : ينظر (2)
، البحر احمليط يف أصول الفقه، 300، ُمذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ،ص529شرح نظم ُمرتقى الوصول إىل علم األصول،ص: ينظر (3)
02/368.  
  .02/368البحر احمليط يف أصول الفقه، : ينظر (4)
حممد : القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني: هو التوقف عن ترجيح أحد القولني أو أحد األقوال، وذلك لتعارض األدلة فيه، ينظر: الوقف ∗

  .301م، الرياض، اململكة العربية السعودية ص2002/ه1423، 1حامد عثمان، دار الزاحم، ط
، إرشاد 27، الّتبصرة يف أصول الفقه، ص02/368، البحر احمليط يف أصول الفقه، 02/501رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، : ينظر (5)

، رفع النقاب عن تنقيح 03/136، املــُستصفى، 301، أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء، ص01/442الفحول، 
، 36، تقومي األدلة، ص01/270، احملصول، 268ألصول، ص، التمهيد يف حتريج الفروع على ا02/521، لباب احملصول، 02/453الشهاب،

  .  193، الوجيز يف أصول الفقه حملمد زيدان، ص01/316، الربهان يف علم األصول، 01/147التمهيد يف أصول الفقه، 
  .301أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف اتهدين، ص: ينظر (6)
  .27التّبصرة يف أصول الفقه، ص: ينظر (7)
  .03/136املـــُستصفى، : ينظر (8)
الــُمجمل « :، وقال القرايف265القاموس املبني يف اصطالحات االصوليني، ص »ماال يُفهم املراد من لفِظه، ويَفتقر يف بَيانه إىل غريه«: املـــُجمل ∗

شرح تنقيح » ُمث الّرتُدد قد َيكون ِمن ِجهة الوضع كاملـــُشرتك، وقد َيكون من ِجهة العقل كاملتواطئ هو املـــُرتدد بني احتمالني فأكثر، على السواء،
  .37الفصول، ص
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  .(2)من األصولينيمجع ، والقول بالوقف هو اختيار (1)الزدحام املعاين فيه 
  :انوا على قولنيــــفكوسبب القول به  ،(3)فـــوقالت حول معىن  اختلفواوقف القائلني بالت  أن  واحلقيقة 

 فيه ا هو حقيقةم فيمَ علَ دب، ولكن مل يُ أو للنّ وضوع للوجوب يرى أن األمر مَ  :القول األول_ 
  .عنينيَــــ شرتك بني امله مُ ف فيه، لكونِ وقِ من الوجهني، فتُ 

حقيقته يف  أو شرتك فيهما،مُ  أو ،الندب وب أوعلم، إن كان للوجه مل يُ أنّ  لو يق :القول الثاني_ 
  (4).وقف يف املسألةالتّ  اخِتريلم فيما هو حقيقة فيه أصال، لذا عاز يف الثاين، فلم يُ أحدمها وجمَ 

  :هـــــماــــــوهلـــــم بدليلني ستدل أنصار الوقــــــف على صحة قا :القائلين بالوقف ةدلّ أ_ 
راد ا رد واملدب، وتَ رد واملراد ا النّ رد واملراد ا الوجوب، كما تَ صيغة األمر، تَ  :األولالدليل _ 

لها على أحد هذه الوجوه وليس محَ  ،املعاين اليت حيتملها األمررد ملختلف الوجوه و اإلباحة، وتَ 
ليل على املعىن دل دَ وقف فيها، حىت يَ جب التّ على الوجه األخر، لذا وَ  لها بأوىل من محَ  واملعاين

  (5).مل الصيغة عليهح على غريه، وحتُ جّ راد ا، فريُ ُـــ امل
 دليلٍ بوت بِ أو غريه، لكان الثُ  دبأو النّ  الوجوبداللة األمر على  تبتثَ و ل :الدليل الثاني_ 
 غات، ألن ال له يف اللُ دخل وال جمَ ح، فالعقل ال مَ صلِ القول بالدليل العقلي ال يَ و ، قلينَ  وأ ،قليٍ عَ 

ين ل الظّ قا النّ ا، فأمّ يً طعِ ا أو قَ يً نّـ ا أن يكون ظقلي، فإمّ ا القول بالدليل النّ مّ أ ،قلصدرها الن اللغة مَ 

                                                           

  . 293الوجيز يف أصول الفقه حملمد زيدان، ص: ينظر (1)
: ، ينظرواعتربه اآلمدي األصح ،02/521لباب احملصول، : ينظركما قال به ابن رشيق املالكي، ،03/136املستصفى، اختاره الغزايل يف  (2)

واختاره القاضي أبو بكر املعافريي يف احملصول يف علم األصول،  ،101، ُمنتهى السول، ص02/210اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، 
ح يف أصول ، الواض05، املسودة يف أصول الفقه، ص01/147التمهيد يف أصول الفقه،: ، ينظرويُنسب القول بالوقف إىل األشعرية ،55ص

، البحر احمليط 01/442، إرشاد الفحول، 02/501رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، : ينظر وإىل أبو احلسن األشعري، ،02/490الفقه، 
، دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم 02/521، لباب احملصول، 02/210، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، 02/369يف أصول الفقه، 

ويُنسب إىل القاضي أبو بكر  ،05، املسودة يف أصول الفقه، ص05/230، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 01/297بن تيمية، 
، رفع احلاجب 02/210، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، 02/521، لباب احملصول، 01/504شرح الكوكب الساطع، : ينظر البقالين،

وذكر الزركشي أن بَعضهم حكاه عن ، 01/442، إرشاد الفحول،02/369حر احمليط يف أصول الفقه، ، الب02/501عن خمتصر ابن احلاجب، 
أنه سار إىل التوقف، حىت يَتبني املــــُراد، والّتوقف عنده يف تعني املراد عند االستعمال، ال يف تعني املوضوع له، ألنه عنده «: ابن سريج، وقال

  .02/369، البحر احمليط يف أصول الفقه، »ندب واإلباحة والتهديدموضوع باالشرتاك العقلي للوجوب وال
  .01/297دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم بن تيمية، : ينظر (3)
  .298، 01/297، دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم بن تيمية، 01/442، إرشاد الفحول، 03/136املــُستصفى، : ينظر (4)
أن يُنقل : بأنّا وضعَناه لكذا، أو أقروا به بعد الَوضع، والثاين:أّم صرحوا  -عند وضعهم  - أن يُنقل عن أهل اللغة : األول: أقسام التواتر هي (5)

َيدى مجاعة،َ ُميتنع أن يذكر َبني : أن يُنقل عن أهل اإلمجاع، والرابع: عن الشارع اإلخبار عن أهل اللغة بذالك، أو َتصديق من ادعى ذلك، والثالث
  . 05/231إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ، وينظر03/137املستصفى،. عليهم السكوت على الباطل
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القاعدة األصولية  جة فيه، ألن قبوال هنا وال حُ لم، لذا فليس مَ فيد العِ تُ هو اآلحاد، واآلحاد ال ف
ود به طعي، فاملقصُ قل القَ ا الن ود، أمّ ردُ هو مَ طعي، لذا فَ قوى على إثبات القَ طعية، واآلحاد ال يَ قَ 

واتر التَ  واتر باطل أيضا، ألن طريق التَ ضي أحد تلك األوجه عن قتَ طلق يَ ُــ األمر امل تر، والقول أن ااملتو 
كن، غري ممُ ) أمرتك بكذا(:أو يف قوله) افعل( :، وإدعاء أحدها يف قوله(1)تعدى أربعة أقسامال يَ 

قيقة، دلول األمر حَ ع االختالف يف مَ نَ تَـ ـــقل، ملفالتواتر ال وجود له هنا، ولو وقع هذا التواتر يف النّ 
يف اللغات، فلم  دخل لهقل ال مَ وألن العَ  ول،قبُ احل وال مَ واآلحاد غري صَ  وجود،واتر غري مَ التّ  وألنّ 

  (2).وقفالتّ  إالّ  بقيَ 
   االمتثالقدار من حيث مِ  طلقمر المُ األ صيغ تدالال: اً ثاني             

   عدمهكرار و من حيث الت طلق قتضى األمر المُ مُ                   
دار مَ اهتمام األصوليني، و  ثاركانت مَ ،دل عليهما تَ و العاري عن القرائن إن صيغة األمر املطلق    

لة األمر املطلق من حيث الوجوب عندهم على حتديد دالالبحث قتصر مل يَ ، و وعنايتهمحبثهم 
خالف يف اآلراء واملذاهب بني حمل  ت، كانمسائل، بل أثارت قضية األمر املطلق عدة وعدمه

قتضى هذه ، مسألة مُ ثارا داللة صيغة األمر املطلقةاملسائل البارزة اليت أمن بني األصوليني، و 
   .، أو االمتثال ملرة واحدة فقطة من حيث تكرار الفعل املأمور بهالصيغ

من حيث ِمقدار  ،ري عن القرائناقتضى األمر العَ ن يف بيان مُ كمُ يَ  ،هذه املسألة حمل النزاع يفو    
اخلالف فيها جوهر و  ،ةقيقة املسألعترب حَ الغزايل ما يُ وقد حّرر ، (3)تكرارالة و املرّ االمتثال لألمر، بني 

 دُ رتد مان يَ فهو باإلضافة إىل الزّ  ،دبالنّ رتدد بني الوجوب و فسه يَ يف نَ ه أنّ كما ) ُصم(:لهقو  « :بقوله
»العمر واستغراق ة الواحدةرتدد بني املرّ قدار يَ باإلضافة إىل املِ و ، اخيالرتّ ور و بني الفَ 

املقصود و  ،(1)
يف  اهداللتِ  اعتبارعلى  دب،الوجوب والنّ  رتدد بنيا تَ كما أّ   ،)افعل(صيغة األمر  أنّ  ،ذا القول

سألة مَ عله، و اخي يف فِ الرتّ  فورا، أو املأمور به بادرة بفعلـُــــ امل رتدد بنيتَ الزمان  باعتبار افإّ  ،انفسه
                                                           

، اإلحكام يف أصول 01/451، إرشاد الفحول، 02/508، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 03/136،137املــُستصفى، : ينظر (1)
  .02/267، تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، 02/506ح يف أصول الفقه، الواض، 02/210األحكام لآلمدي، 

  ).هامش( 02/509رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، : ينظر (2)
، 03/70، اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم، 02/225، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، 01/224الربهان يف أصول الفقه، (3)

حممد بن علي بن آدم موس األثيوّيب الوّلري،مكتبة :، اجلليس الصاحل النافع بتوضيح معاين الكوكب الساطع02/385أصول الفقه، البحر احمليط يف 
، َمعامل أصول الفقه، 149م، ومعه الكوكب الساطع نظم مجع اجلوامع للحافظ جالل الدين السيوطي، ص1998/ه1،1419ابن تيمية،ط

  .408ص
  03/159املستصفى،   (1)
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سألة داللة األمر من حيث الفور مَ ا ، أمّ (1)يف املبحث السابقياا  بَ داللة األمر يف نفسه متَ 
العبارة األخرية من قول  هو ،يف هذا املقام املهم، و (2)اخي فيأيت تفصيلها يف مبحث الحقالرتّ و 

كرار ، أو تِ رة واحدةرتدد يف ذلك بني االمتثال مَ هو مُ ، فَ راهي داللة األمر باعتبار املقدالغزايل، و 
األمر باعتبار عدد مرات االمتثال، األصوليني يف داللة االختالف بني  قامالعمر، ف دىاالمتثال مَ 

  :يرد بياا فيما يأيت ،(3)على مذاهب يف املسألة واكانو 
  :من غير إشعار بالوحدة والكثرة∗∗∗∗اهيةفيد طلب المَ طلق يُ األمر المُ : المذهب األول

ة أو دل على كونه للمرّ ارد عن القرائن اليت تَ ذهب أنصار هذا املذهب إىل أن األمر املطلق،    
 ،الكثرة املاهية من غري إشعار بالوحدة أوب طلَ  دل علىا يَ ما، وإمنّ نهُ دل على شيء مِ يَ  كرار، الللتِ 

وال على فعله مرة واحدة  ،تكررشكل مُ فعل املأمور به بِ دل على جردها ال تَ فصيغة األمر مبِ 
لب إجياد حقيقة ألن املتبادر من األمر، طَ  « :فيقول أبو منصور بن يوسف يف هذا املقام ،(4)فقط

»، كالزمان واملكان وحنومهاارجان عن حقيقتهواملرة والتكرار خَ  الفعل،
هنا، أن  قربن يوسف يُ فا ،(5)

القرائن، لوه من ال خُ اهية األمر، وذلك يف حَ دل على أكثر من طلب إجياد حقيقة ومَ األمر ال يَ 
عليها، شأا يف ذلك،  األمر دلال يَ فه، اهيتِ دالالت خارجة عن حقيقة األمر ومَ  ة والتكرارألن املرّ 

، فاألمر املطلق عند أنصار هذا ق عليهماطلُــــ يث عدم داللة األمر املشأن الزمان واملكان، من حَ 
حيث اقتضائه املرة الواحدة يف املذهب، موضوع للداللة على جمرد الطلب فقط، وال داللة له من 

  .االمتثال، أو تكرار االمتثال للمأمور به
  ري ـــــية من غـــــب املاهــلفيد طَ تُ  لقة،ـــــــطُـــ ر املــــــوهلم أن صيغة األمم قَ ـرغ ،أن أنصار هذا املذهب إالّ    

  اهية يف ـــــــال املدخَ إكن ـــــه ال ميُ نها، حيث أنّ د مِ بُ ة القرون أن املرّ ـــــهم يُ دة أو الكثرة، فَ ــــإشعار بالوح
                                                           

  .65عد إىل املبحث األول من الفصل الثاين، بعنوان دالالت صيغ األمر املطلق من حيث الوجوب وعدمه، ص  (1)
  .98ص : املبحث الثالث من الفصل الثاين، بعنوان دالالت صيغ األمر املطلق على اال الزمين لفعل املأمور به: ينظر (2)
، 01/186، التمهيد يف أصول الفقه،02/225، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، 01/224الربهان يف أصول الفقه، : ينظر (3)

  ).02/54،546، الواضح يف أصول الفقه، 03/159املــُستصفى، 
  .01/306،307احملصول، : ينظر
ما هي؟ قيل َمنسوب إىل ما، واألصل املائية، قلبت اهلمزة هاء، لئّال يشَتبه  حقيقة الشيء، اليت  تَقع جوابا عن السؤال عنه، مبا هو؟ أو: املاهية ∗

مبادئ  باملصدر املأخوذ من لفظ ماء، واألظهر أنّه ِنسبة إىل ما هو؟ ُجعلت الكلمتان ككلمة واحدة َمنحوَتة، إذ  يَقع َجوابا عن هذا السؤال،
  ).  هامش( 95الوصول، ص

، البحر احمليط يف أصول الفقه، 02/513، شرح خمتصر املنتهى األصويل، 02/509،510ر ابن احلاجب، رفع احلاجب عنة خمتص: ينظر (4)
  .01/455،إرشاد الفحول،03/45، شرح الكوكب املنري،)هامش( 41، الّتبصرة يف أصول الفقه، ص149، اجلليس الصاحل النافع ص02/385
  .94مبادئ الوصول، ص (5)
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واالمتثال له،  يام بهقتضى القِ ، ألن إجياد الفعل املأمور يَ (1)رورية ضَ رة، فوقوع املرّ الوجود بأقل من مَ 
يقاع إل روريةضَ كوا ة واحدة، من باب  رّ يكون االمتثال لألمر مَ ة، فَ قدار االمتثال هو املرّ وأدىن مِ 

على فالقول باملرة يف هذا املذهب، ليس ، (2)، فاملرة من ضروريات اإلتيان باملأمور بهراألم ماهية
ل ندهم ال يدُ فاألمر عِ  ،به ا من ضروريات اإلتيان باملأمورا ألّ عليها، وإمنّ  األمر دل  أنّ اعتبار 
، فهي من (3)املأمور بهيف إيقاع الفعل ا حتققت املرة لكوا ضرورية كرار، وإمنّ ة أو تِ رّ على مَ 

عليه مجع  ما وهذا ، (4)طريق االلتزامعليها بِ  دلّ واألمر يَ ، ضروريات إدخال ماهية األمر يف الوجود
  (6).وينسب إىل طائفة منهم ،(5)كبري من األصوليني

 اهية من غير إشعار بالمرة أو التكرارلب المَ طلق لطَ األمر المُ  أدلة القائلين أن:  
ة، فأمر اهللا باحلج والعمرة، وهي للمرة على املرّ  لٌ ع دار األمر استعمل يف الشّ  نّ إ :ولالدليل األ_ 

ا أن األمر يف كرار، كمَ كرار، فأمر اهللا عز وجل بالصالة والزكاة، وهي للتِ عمل للتِ ما استُ الواحدة، كَ 
راء وشِ  وقول السُ دخُ بده بِ يد إذا أمر عَ سمني، فالسّ من القِ  على كل واحدٍ  جاء داالً  ،ارف أيضً العُ 
راء وشِ  ،خول إىل السوقالدُ  را إن كر ا ألمر سيده، أمّ عً يطرب مُ اعتُ  واحدة، فامثل العبد ملرةٍ  ،حماللّ 
ر رف اللغة، فلو أمَ كرار يف عُ على التِ  جاء األمر داالً وكذلك  ،قالء على ذلكه العُ حم، المَ اللّ 

ه المَ  ،فظهارك حِ مث تَ  ،ة واحدةحلظَ  حدة، أورة واظها مَ حفِ ثال، فَ فظ الدابة مَ يد عبده ِحب السّ 
ا كان ّـــ ار يف فعل مأمور به، وملر تكرار االستمالرورة فهم يف هذا األمر ضَ ه يُ العقالء على ذلك ، ألنّ 

                                                           

  .149، اجلليس الصاحل النافع، ص02/384، البحر احمليط يف أصول الفقه، 02/509رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، : ينظر (1)
  . 03/193، تيسري الوصول إىل ِمنهاج األصول، 01/411، شرح الكوكب الساطع، )هامش( 41الّتبصرة يف أصول الفقه، ص: ينظر (2)
، إجابة 03/45، شرح الكوكب املنري، 384، أصول الفقه اإلسالمي ملصطفى شليب، ص)هامش( 41ه، صالّتبصرة يف أصول الفق: ينظر (3)

  . 167، شرح العضد، ص279السائل شرح بغية اآلمل، ص
  . 03/45شرح الكوكب املنري، : ينظر (4)
، وابن احلاجب يف 94يف مبادئ الوصول، ص، وأبو منصور بن يوسف 41، والشريازي يف الّتبصرة، ص01/306قال به الرّازي يف احملصول،  (5)

، وأبو القاسم القزويين يف 01/229، واجلويين يف الربهان، 02/226، واآلمدي يف اإلحكام يف أصول األحكام، 67ُمنتهى الوصول واألمل، ص
، 01/460يف إرشاد الفحول،  ، والشوكاين03/159، والغزايل يف املــُستصفى، 48، والبيضاوي يف ِمنهاج الوصول، ص209الشرح الكبري، ص

إجابة السائل شرح بغية اآلمل، : ، واعتربه الصنعاين أقرب األقوال دليال، ينظر01/398وابن الساعايت يف اية الوصول إىل علم األصول، 
، ووهّبة 02/291، وحممد أديب صاحل يف تفسري النصوص، 199أصول الفقه، ص:اخلضري بك، ينظر: ، واختاره من أساتذة األصول280ص

  .  01/227الزحيلي يف أصول الفقه اإلسالمي، 
اختاره أيضا من املعتزلة، أبو احلسني البصري، وأبو : حكى الشوكاين أنّه اختيار احلنفية واآلمدي، وابن احلاجب، واجلويين، والبيضاوي، وقال  (6)

وذكر ابن القّصار، أنه قول أكثر الشافعية واحلنفية يف الصحيح املـــُختار عنهم، وأنه اختيار بن  ،01/455إرشاد الفحول، : ينظر احلسن الكرخي،
وذكر احلضري ِبك، أنّه َمذهب احلنفية واحلنابلة، وأنّه اختيار الرازي  ،292ُمقدمة يف أوصل الفقه، ص: ، ينظرقدامة وابن احلاجب و الباقالين

  .224،225أصول الفقه  للخضري بك، ص: ينظر ب والبيضاوي، وحكى أّن الُسبكي اعتربه رأي أكثر الشافعية،وأتباعه، واآلمدي وابن احلاج
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ينهما، وهو طلب ك بَ در املشرتَ وضع للقَ ه يُ رف، فإن ع والعُ كرار يف الشرّ ة و التِ ل على املرّ دُ األمر يَ 
  (1).كرارة وال على التِ له ال على املرّ دون محَ  عل، منإجياد الفِ 

عل وماهيته، و بالتايل على طلب حقيقة الفِ  دل إالّ األمر يف صيغته ال يَ  أنّ  :ثانيالدليل ال_ 
ل عليهما، لذا وجب دُ كرار، خارجان عن حقيقة األمر، فاألمر ال يَ تِ  ة أوقدار االمتثال من مرّ فمِ 

ة كون املرّ لا مها، إمنّ د بأحدِ تقيّ و ال يَ  ل دُ فهو ال يَ  ،كرارهأو تِ  سواء باملرةنهما، ألمر بأي مِ لاالمتثال 
ال  ،رورةول ا من باب الضَ ــــــفإن الق ،اله يف الوجودــــدم، وإدخـــأمور به من العــضرورة إلخراج امل

  .(2)قيقة الفعللب حَ ابداللة األمر عليها، فاألمر ال يدل على أكثر من طَ ـــــمن ب
ربا ضَ : قال يف اللغةلة والكثرة، حيث يُ فات للفعل، كالق هي صِ والِتكرار  ةاملرّ  أنّ  :الدليل الثالث_ 

ن املعلوم أن ومِ  ،وعةصفاته املتنَ قيد األمر بِ م تَ تِ فيَ  ،كررري مُ كررا أو غَ ربا مُ ا، أو ضَ أو كثريً  قليالً 
ا ــ وبالتايل فإن األمر مل، (3)نهاعلى خصوصية شيء مِ اللة له تقابلة، ال دَ ُـــ صفات املالوف بوصُ َـــ امل
فة على صِ  دل ال يَ ) افعل: (نهما، فقول اآلمرعلى شيء مِ  ل دُ ه ال يَ كرار، فإنّ ة والتِ ه باملرّ وصفُ  حّ صَ 

 الكثرة، فلو كان داالً  ة أوبالوحدَ  إشعارلب للفعل من غري هو طَ ة، فَ كرار واملرّ من حيث التِ  ،للفعل
كرار، فالقول افعل مرة ا لو كان داال على التِ أمّ  ،اتكرارً  ة واحدةل مر قول افعَ اللكان  ة،على املرّ 

 .العكس صحيح، و (4)نيقيضَ عد من باب اجلمع بني النّ واحدة، يُ 

  :ضي التكرارال يقتو ة رّ األمر المطلق للمَ : المذهب الثاني_
  عن القرائن  الدالة على الوحدةردة ـــــاملتج، قــــــر املطلـــــيغة األمــأن ص ،يرى أنصار هذا املذهب   
يف  ، فهي مدلولههظة بلفدل على املرّ ، فاألمر يَ (5)الكثرة ، ال تقتضي غري االمتثال مرة واحدة و 

   فهو موضوع يف اللغة للداللة على املرة الواحدة يف االمتثال، وذلك بأصل الوضع، (6)الوضع اللغوي

                                                           

، تيسري 02/290، تفسري النصوص يف القه اإلسالمي، 279، إجابة السائل شرح بغية اآلمل، ص)هامش( 95مبادئ  الوصول، ص: ينظر (1)
، أثر اللغة يف اختالف اتهدين، 212، الوجيز يف أصول الفقه للزحيلي، ص210ري، ص، الشرح الكب03/195الوصول إىل ِمنهاج الوصول، 

  . 01/187، التمهيد يف أصول الفقه، 02/226، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، 433ص
  .02/513، شرح ُخمتصر املنتهى األصويل، 433، أثر اللغة يف اختالف اتهدين، ص01/457إرشاد الفحول، : ينظر (2)
، أثر اللغة يف اختالف اتهدين،    209، الشرح الكبري، ص02/289، تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، 157شرح العضد، ص: ينظر (3)
  .01/457، إرشاد الفحول، 02/513 ، شرح ُخمتصر املنتهى األصويل،433ص
، إحكام الفصول 02/229، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، 209، الشرح الكبري، ص03/194تيسري الوصول إىل ِمنهاج األصول،  (4)

  .118، 01/117، قواطع األدلة، 208يف أحكام األصول، ص
  .01/224الربهان يف أصول الفقه، : ينظر (5)
  . 01/411وكب الساطع، شرح الك: ينظر (6)
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خص لو قيل له افعل  فإن الش القول، على هذا  بناءو  ،(1)إال بدليل وجبهو ال يُ كرار قتضي التِ ال يَ و 
وجود ، إال بِ كرر فعل األمرال يُ ال لألمر، و تثِ ، فيكون ممُ قطرة واحدة فَ فعله مَ كفيه أن يَ ، فإنه يَ كذا

 ري أنّ ثالش حكى قد و . ة الواحدةاملرّ  اعتبار أنّه يُفيد على، (2)دل على ضرورة تكرارهدليل آخر يَ 
هذا دل على املرة الواحدة، و ه يَ الصواب أنّ و  « :فقال ،لغة العرب هو املرة الواحدةمدلول األمر يف 

»دلول األمر يف لغة العربهو مَ 
ر املطلق كون األم  من - على صحة ما ذهب إليهواستدل  ،(3)

، يفيد اإلطالق ثبتةُــــ املتعلق األفعال حذف مُ ها أن فادُ مَ  ،بقاعدة لغوية -داال على املرة الواحدة
تعلق األفعال حذف مُ (تعلق بقاعدة هذا مُ الة واحدة، و نه صَ فهم مِ يُ  ،)َصلِ (: إذا قلت« :يقول ف
، ة واحدة أو صالتني أو ثالث صلواتصال: قلمل يَ ، و )ِصلِ (، فإذا قال )فيد اإلطالقيُ  ثبتةُـــ امل

، ألنه عين اعتق رقبة واحدةيَ ) تقاع(الواحد، وقوله صدق بالفرد طلق يَ ُــ امل، و ∗طلقُــ يكون من باب امل
»فيد أن املراد شيء واحد فقط، فيُ ذف املفعولحَ 

ستدل على من خالل هذا القول ، يَ هو ف ،(4)
   .يف األمر الواحدة ةاملرّ 

على  لّ دُ على أن األمر املطلق يَ حيث يتفقون  ،(5)والقول باملرة هو ما عليه مجع كبري من األصوليني
علة يف اختلفوا  ذهب وإن اتفقوا على املرة، فقدأن أنصار هذا امل ، إالّ االمتثال ملرة واحدة فقط

كما ،(7)فتعّددت أقواهلم يف ذلك ،(6)؟ا أو معىنظً ة الواحدة لفة، فهل يقتضي املرّ ضاء األمر للمرّ اقت

                                                           

  ).هامش(  01/306، احملصول، 05/272إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينظر (1)
  . 05/273إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينظر  (2)
  .293شرح كتاب قواعد األصول ومقاعد الفصول، ص  (3)
 َنكرة ما دّل على املاهية بال قيد، وقيل ما َيدل على واحد غري ُمعني، وقيل املطلق هو الُكلي الذي مل َيدُخله َتقيد، فلذلك ال َيكون إالّ : املـــُطلق ∗

   .274، 273القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني، ص. لُشيوِعها وَيكتفي يف احلكم َعليه ِبفرد من أفراده، أُي فرٍد كان
  .293شرح كتاب قواعد األصول وَمقاعد الفصول، ص (4)
، والّسرخسي 03/70،71، وابن حزم يف اإلحكام يف أصول األحكام، 01/187قال به أبو اخلطاب الكلوذاين يف التمهيد يف أصول الفقه،  (5)

، واخلبازي 49، والشريازي يف الّلمع، ص207، والباجي يف إحكام الفصول، ص10، واجلويين يف منت الورقات، ص20يف أصول الّسرخسي، ص
، والسعدي يف رسالة لطيفة 113، وابن السمعاين يف قواطع األدلة، ص205، واملازري يف إيضاح احملصول، ص34الفقه، ص يف املغين يف أصول

  . 02/526، وابن رشيق املالكي يف لباب احملصول، 113جامعة يف أصول الفقه، ص
  .05/273إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينظر  (6)
وعزاه األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييين إىل أكثر الشافعية، : أنّه يقتضي املرة الواحدة لفظًا :األول: كان األصوليون على ثالث أقوال يف املسألة   (7)

ق أبو الطيب صّديق بن حسن القّنوجي البخاري، حتقي: حتصيل املأمول من علم األصول خمتصر علم األصول، 01/455إرشاد الفحول، : ينظر
أنه يقتضي املرة الواحدة حبسب  :الثاني ،313صم، بريوت، لبنان، 2003/ه1424، 1أمحد فريد املزيدي، دار الكتب العلميةط: وتعليق

إحتاف : ينظر واعتربه عبد الكرمي النملة الصحيح عنده، ذلك أن األمر ال ُميكن حتصيله بدون املرة الواحدة، دّل عليها األمر ضرورًة،: الداللة املعنوية
  .03/45شرح الكوكب املنري، : ينظر أنه يقضي الفعل مرة واحدة بلفظه ووضعه، :الثالث ،05/273ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 
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، فكانوا فريقني يف ذلك أي من حيث احتمال التكرار يف األمر، ،ةاملرّ زاد على ما حول  اختلفوا
  :على النحو اآليت

ر ـــــ، فاألمرارــــــكمل التِ ـــــتدة، وال حيَ ــــة الواحعلى املرّ  لّ دُ يرى أن األمر املطلق يَ  :الفريق األول_ 
ق ل عُ سواًء ، األمر على التكرار دل فال يَ  ،(1)له أصالً مِ تَ ال حيَ و  ،كرارالتِ  بوجال يُ  همطلق عندــــامل
، على التكرار دل ال يَ ا، و ه يقتضي املرة الواحدة لفظً ، فإنّ عن القرائن اً دتجر مُ  اً طلقكان مُ أم   ،شرطب
الصحيح أن األمر بالفعل ال  «:∗، فيقول النسفي(2)عل املرة يؤدي إىل براءة الذمة من االمتثالفِ فَ 

»يقتضي التكرار وال حيتمله، سواء كان معلقا بشرط أو خمصوصا بوصف، أو مل يكن
(3)  

ه فإنّ  ،ة الواحدةدل على املرّ إن كان يَ و  طلقاملاألمر  أنّ  الفريق، يرى أنصار هذا :الفريق الثاني_ 
رة، ل على امليدُ فَ  ،ندهم لطلب الفعلفاألمر عِ  ،(4)قرينةبِ  ت إالّ ثبَ كرار ال يُ ن التِ لكِ كرار، و تمل التِ حيَ 
إن كان و  ،فاألمر هنا ،صاحبةة مُ قرينَ كون بِ كرار يَ ات التِ إثبَ  أنّ  ، إالّ عهدفَ ال يَ تمل التكرار و ه حيَ لكنّ و 
يما زاد عن املرة د األمر فِ رتدّ لكن يَ ا عداها، و في مَ نَ ئ عن نبِ يُ ه ال ، فإنّ ل على املرة الواحدةدُ يَ 

  (5).الواحدة
من مجلة ما استدل به أنصار  :كرارالت قتضي ال يَ و  ةيُفيد المرّ  الُمطلق أدلة القائلين بأن األمر_ 

   :القول بعدم التكرار يف األمر املطلق ما يأيت
  يث كونمن حَ  ما عند أهل اللغة، إالّ ينهُ فرق بَ ال  ،)فعليَ (و) لافعَ ( :القول أنّ  :األول الدليل_ 

                                                           

إنّه : عن األكثرين و اجلماهري من الفقهاء، وقال بن فورك" التلخيص"وحكاه يف « : حكى الزركشي أن هذا القول ورد عن عدة فقهاء فقال  (1)
وهذا املذهب هو الذي عليه  ،02/386البحر احمليط يف أصول الفقه،  ،»وهو َمذهب الشافعي وأصحابه: املذهب، قال أبو احلسني بن القطان

كرار وال قتضي التالّنسفي، وهو ما ذكره ابن جنيم احلنفي يف شرح كتاب املنار، كما شرحه املوىل عبد اللطيف والّدهلوي ، وأثبتوا قوله أن األمر ال يَ 
وهو الذي عليه السرخسي  ،123، إفاضة األنوار، ص30،31، شرح منار األنوار، ص44،45فتح الغفار بشرح املنار، ص : ينظر يَتحمله،

إىل وَنسبه ابن السمعاين  ،20أصول الّسرخسي، ص ،»الصحيح يف َمذهب ُعلمائِنا أن صيغة األمر ال ُتوجب التكرار وال َحتتمله« : أيضا، إذ يقول
أّما اآلمدي فَينِسبه إىل أيب احلسني  ،01/314دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، : ، وينظر116قواطع األدلة، ص بعض الشافعية،

  .02/228اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظرالبصري وكثري من األصوليني، 
، أثر اللغة يف اختالف 319ختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء، ص، أثر اال02/386البحر امليحط يف أصول الفقه، : ينظر (2)

  . 01/306، احملصول، 432اتهدين، ص
م، عامل بالتفسري واألصول والكالم، من األحناف، من 1203ه،600هو حممد بن حممد بن حممد، أبو الفضل برهان الدين النسفي، ولد عام   ∗

م، 1289/ه678، والفصول يف علم اجلدل وغريها، تويف عام )املقدمة النسفية(يف تلخيص تفسري القرآن للفخر الرازي، و) الواضح: (مؤلفاته
  .07/31األعالم، معجم: ينظر
  .01/58كشف األسرار بشرح املصنف على املنار،    (3)
  .01/115قواطع األدلة،  ،»إنه َحيَتِمله، لِكن ال يُفيُده ِمبُطلِقه: واألوىل أن يُقال« :هو اختيار ابن السمعاين، حيث يقول (4)
  .02/287اإلسالمي،  ، تفسري النصوص يف الفقه432أثر اللغة يف اختالف اتهدين، ص: ينظر (5)
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ضاه قتَ مُ ه و دلولُ ق مَ تحقَ يَ ) لفعَ يَ ( :عليه، أن قول ــُجَمعابت وامل، والث والثاين خرباً لبا، األول طَ  
قال ، جاز وصح أن يُ ةرة واحدة فقط، فمن قام بالفعل مرة واحده يف حق من يأيت بالفعل مَ تمامِ بِ 

ة ر عل مَ قوم بالفِ قال ملن يَ يُ ه، فَـ ثلَ كون مِ خبار عنه، وكذلك األمر يَ يف اإل )علفَ (، أو )يفعل( :عنه
قام به ملرة واحدة،  ن كان قدإو ) علفَ (ه قال ملن قام بالفعل أنّ ه امتثل األمر، كما يُ فقط، أن واحدة 

 اقة يف وجوه أخرى عدفرِ ما تَ ينهُ حلصلت بَ  ة فقط، وإالّ مل اخلرب من حيث املرّ حمَ  ل األمرحمَ فيُ 
ة كما املرّ  األمر على لب محَ بينهما يف غري هذا الوجه، وجَ ة فرقَ صل تَ ا مل حتَ فلم  ،لبيةالط اخلربية و 

  (1).اخلرب
وصلى صالة  ،فصام صيام واحدا ،نيّ صل يُ ل و ومنّ جل لو حلف ليصُ أن الرّ  :الثاني الدليل_ 

كرار قتضي التِ فظ يَ لو كان اللّ زم به، و ا ملا التَ يً وفـ رب مُ اعتُ و  ،ثاومل يكن حانِ  ،ينهيمِ بِ  كان باراً ،  واحدة
، كذلك األمرف ،صومعل من صالة و ر الفِ كر  يُ ملما ثاً لكان حانِ و  ،رة واحدةه بالفعل مَ ينُ ميَ  بـَرُأتملا 

 أت ذِ رُ لبَـ  ،ة واحدةفلو امتثل الرجل مر من باب  ، وذلككرارهتِ دون حاجة إىل  ،ته بفعل املأمور بهم
لقة ها طَ طليقُ تَ  ن جائزا له إالّ كُ  يَ ،ملزوجيتطلق : ل لوكيلهثله لو قال الرجمِ و  ،(2)القياس على اليمني

،  َقاتيطلتقها ثالث طل لكان له أن يُ  ،كراران للتِ األمر كَ  ولو أنّ  ،ك أكثر من ذلكلِ مل ميَ واحدة، و 
   (3).هكُ ق كل ما أملِ ل طَ  ئت، أوق ما شِ ل كما لو قال له طَ 

م ذلك لعدَ و  ،يع األوقاتكرار يف مجَ لوجب الت  ،األمر املطلق كان للتكرار لو أنّ  :الدليل الثالث_ 
 ا الكليف مبِ كون من باب التّ يَ  ،وعب جلميع األوقاتستَ ُــ كرار املول بالتِ القَ وية وقت على آخر، و أولَ 
 ،ه من جهة ثانيةألنّ و  ،طاقا ال يُ ا مبِ كليفً ه تَ لكونِ  ،لكرار لكل األوقات باطِ يم التِ تعمِ لذا فَ  ،طاقيُ 
ألن  ،عه يف الوجودامِ كن أن جيُ ه ال ميُ على اعتبار أنّ  ،ا لهاسخً كليف بعده نَ ون كل تَ يكُ م أن لزِ ستَ يَ 

هذه أبرز األدلة اليت  (4).تنعهذا ممُ غراق الثابت بالثاين، و االستِ بزول يَ  ،غراق الثابت باألولاالستِ 

                                                           

، التمهيد يف األصول الفقه، 02/230، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، 42، الّتبصرة يف أصول الفقه، ص01/308احملصول، : ينظر (1)
، اجلامع ملسائل أصول 40، الّلمع يف أصول الفقه، ص01/117، قواطع األدلة، 208، إحكام الفصول يف أحكام األصول، ص01/188

  .51، صحيح الفقيه املتفقه، ص232ذي ال يسع الفقيه جهله، ص، أصول الفقه ال225الفقه، ص
، إحكام 01/190، التمهيد يف أصول الفقه، 02/229، اإلحكام  يف أصول األحكام لآلمدي، 42الّتبصرة يف أصول الفقه، ص: ينظر (2)

  .208الفصول يف أحكام األصول، ص
، إحكام 01/190، التمهيد يف أصول الفقه، 42بصرة يف أصول الفقه، ص، التّ 02/229اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي،  : ينظر (3)

  . 210،211، الشرح الكبري، ص208الفصول يف أحكام األصول، ص 
  .210،211، الشرح الكبري، ص03/196، تيسري الوصول إىل ِمنهاج األصول، 02/229اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، :  ينظر (4)
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 اعرتاض منقاش و ل نِ كانت حمَ ،هذه احلججاعتمدها أنصار القول باملرّة يف امتثال األمر، و 
   (5).أصحاب املذاهب األخرى

  .ع اإلمكانمَ ، مرمان العُ ستوعب لزَ كرار المُ فيد التِ طلق يُ األمر المُ : المذهب الثالث_ 
، وحدة أو التكرارــــد الـــــفيرائن اليت تُ ــــــتجرد عن القُـــ ، املاملطلق األمر ، أن ذهبـــــع هذا املقول أتبَا يَ    

رط القدرة ــــشكن بِ ـــــوال العمر، ولــــــور به طَ ــــأمــــــعل املـــــرار الفِ ــــــكعلى تِ  ل يدُ طلقا، فمُ كرار قتضي التِ يَ 
اء يف ـــــفج ،(2)انـــــات اإلنســــــرورية ضَ نَ ج أزمرُ ـــــــخان لتَ ــــاإلمك يدِ من قَ  د ــــفال بُ ، (1)انـــــاإلمكو 
ر وفقا هلذا املذهب ــــــفاألم ،(3)»ر املطلق يقتضي الِتكرار والدوام حسب الطاقةــــــاألم« : سودةـــــامل

فصيغة األمر تدل على استغراق األزمنة اليت ميكن إيقاع الفعل  ،ان العمرمب لز وعِ كرار املستَ لتِ هو ل
ه دليل على أنّ دل إىل أن يَ  فيها يف االستقبال وهي غري حمصورة أو حمددة يف وقت أو مرة واحدة،

راد ُـــ املو  ،(4)ة دالة عليهاقرينَ ة بِ مل على املرّ حيُ و  ،اطلقً للتكرار مُ فهو  ،ة الواحدة فقطراد منه املرّ يُ 
والقول بالتكرار هو ما عليه  ،(5)اددً عله جمُ عود لفِ نه يَ فرغ مِ عد أن يَ  بَ مثُ  ،فعل الفعلهو أن يَ  ،بالتكرار

   (7).ويُنسب إىل كبار العلماء ،(6)مجٌع من األصوليني
                                                           

، دالالت 01/187،188، التمهيد يف أصول الفقه، 210، الشرح الكبري، ص03/195،197إىل ِمنهاج األصول،  تيسري الوصول: ينظر (5)
  .01/318،319األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، 

، 05/274، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 02/385، البحر امليحط يف أصول الفقه، 01/224الربهان يف أصول الفقه، : ينظر (1)
  .02/225، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، 313، منتهى السول، ص01/456إرشاد الفحول، 

  .01/456، إرشاد الفحول، 02/510، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 01/411شرح الكوكب الساطع، : ينظر (2)
  .20املسودة يف أصول الفقه، ص: ينظر (3)

، 1أمحد اخلتم عبد اهللا، دار الكتب، ط: شهاب الدين أمحد ابن إدريس القرايف، حتقيق: اخلصوص والعمومالعقد املنضوم يف : ينظر (4) 
  .01/411شرح الكوكب الساطع، . 02/59م، مصر، 1999/ه1420

  .31، شرح منار األنوار، ص41، تقومي األدلة، ص01/310دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، : ينظر (5)
، وابن القصار يف  ُمقدمة يف 02/547، وابن عقيل يف الواضح يف أصول الفقه، 02/670قال به ابن مفلح املقدسي يف كتابه أصول القفه،  (6)

  .292أصول الفقه، ص
رفع احلاجب عن خمتصر ابن : ينظر وحكى ابن الُسبكي أنّه قول الشيخ أبو حامد القزويين، ،02/513شرح خمتصر املنتهى األصويل،  (7)

البحر احمليط يف : ينظر وذكر الزركشي أنه قول أبو إسحاق، وأنّه نَقله عن َشيخه أبو حاِمت القزويين، وعن القاضي أبو بكر، ،02/510احلاجب، 
كى الغزايل أن املذَهب نُقل وح ،02/670أصول الفقه للمقدسي، : ينظر وقال املقدسي أنه مذهب أمحد وأصحابه، ،02/385أصول الفقه، 

وقال ابن النجار أّن عليه اإلمام مالك،  ،03/159املـــُستصفى، : ينظر عن األستاذ أبو إسحاق اإلسفراييين، واملزيين، وعبد القاهر البغدادي،
مقدمة يف أصول : ينظر ام مالك،وعزاه ابن القّصار إىل اإلم ،03/43شرح الكوكب املنري، : ينظر وأكثر أصحابه، و أىب إسحاق اإلسفراييين،

إحكام : ينظر وذكر الباجي أنّه قول بعض أصحاب الشافعي، وأصحاب ُحممد بن خويز ِمنداد ، وأبو احلسن ابن القّصار، ،291،292الفقه، 
الشافعية، كاألستاذ  وهذا املذهب هو رواية عن اإلمام أمحد، وهو َمذهب بعض« : ويقول عبد الكرمي منلة ،207الفصول يف أحكام األصول، ص

لفقهاء أيب إسحاق اإلسفرييين، ونَقله أبو إسحاق الشريازي عن شيخه أيب حامت القزويين، وعن القاضي أيب بكر الباقالين، وهو َمذهب مجاعة من ا
  .05/274إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر،  ،»واملتكلمني 
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 قتضي طلق يَ األمر المُ  أدلة القائلين بأن لداست :كرارالت  تكرار  يقتضياألمر املطلق  القائلون بأن
اليت اعتمدوا  جبملة من األدلة ،اإلمكانرط القدرة و شَ لزمان العمر، بِ  ستوعباً مُ  اً تكرار  ،بهاملأمور 

   : ، فيما يأيت توضيح وجه الداللة فيهاو  ارد بيايَ عليها يف بيان صحة ما ذهبوا إليه، 
كا يف ووجب س تمَ ، مُ الصديق، حارم أبو بكر نعوا الزكاةا مَ ــ مل ةد أهل الرِ  أنّ  :الدليل األول_ 

%θßϑŠÏ#)(:بقوله تعاىلالزكاة  r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# (#θè?#u uρ nο4θx. ¨“9 $# (#θãèx.ö‘ $# uρ yìtΒ tÏèÏ.≡§�9 ، فوافقه )43:البقرة) ( ∪⊃⊇∩ #$
 على انعقاد اإلمجاع ، فكان ذلك داالً (1)ما ذهب إليهنهم نكر عليه أحد مِ ، ومل يُ الصحابة يف ذلك

 ،اربة املرتدينملا ذهب أبو بكر إىل حمُ  كرار،كن األمر للتِ مل يَ  ، فلو(2)كراراألمر للت  أن على 
  .أنكروا عليه فعلهارضوه يف ذلك، و حابة علكان الصّ ، و كرار الزكاةكا بوجوب تِ تمسِ مُ 

قد فرض اهللا عليكم  ،يا أيها الناس": ، فقالرسول صلى اهللا عليه وسلمقول ال :ثانيالدليل ال_ 
: سلمعليه اليب ، فقال النّ ها ثالثاو  قالكت حىت، فسَ ؟عام يا رسول اهللا أكلّ  :وا، فقال"جوااحلج فحُ 

قتضيا مُ عند العرب، و  على التكرار كن األمر داالً مل يَ  فلو ،(3)"ملا استطعتمبت، و لوجَ  نعم لو قلت"
ا كان األمر ّــ ، ولكن ملمعىن أو بادر السؤال إىل ذهن الرجل، وملا كان للسؤال من داعٍ ، ملا تَ له
   (4).، فقد سأل الرجل عن وجوب تكرار احلجكرار يف عرف اللغةتمل داللة التِ حيَ 

ا صلى بطهارة ّــ مل مر بن اخلطاب قال للنيب صلى اهللا عليه وسلموي منأن عُ ما رُ  :الدليل الثالث_ 
 لقد صنعت اليوم شيئاً مل تكن تصنعه،: ، فقال له عمرعام الفتحلوات، مع ا بني صَ فجَ  ،واحدة
جوب وُ  عقله لو مل يُ ، أنّ ووجه الداللة يف هذا احلديث ،(5)عمدا صنعته يا عمر :الرسول فقال

pκ$( :كرار الصالة، من قوله تعاىللتِ تكرار الوضوء  š‰r' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (# þθãΨ tΒ#u # sŒÎ) óΟ çFôϑ è% ’ n< Î) Íο4θn= ¢Á9 $# (#θè= Å¡øî $$sù 

öΝ ä3yδθã_ãρ öΝ ä3tƒÏ‰ ÷ƒr&uρ ’ n< Î) È,Ïù# t� yϑ ø9 $# (#θßs|¡øΒ $# uρ öΝ ä3Å™ρâ ã� Î/ öΝ à6n= ã_ö‘ r&uρ ’n< Î) È÷t6÷è s3ø9 أل ملا سَ  )06:املائدة)(...#$
ؤال عمر بن فسُ  هوا،سَ  أم أعمًدا كان ،عل الرسول صلى اهللا عليه وسلمعمر بن اخلطاب عن فِ 

                                                           

  ).01/31(بقتال الناس حىت يقولوا ال إاله إالّ اهللا، صحيح مسلم،  كتاب اإلميان، باب األمر : ينظر (1)
  .03/197، تيسري الوصول إىل ِمنهاج األصول، 01/226، أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي، 01/309احملصول، : ينظر (2)
  .489سنن ابن ماجة، كتاب املناسك ، باب فرض احلج، ص : ينظر (3)
، 02/547، الواضح يف أصول الفقه، 387،388، مفتاح الوصول إىل بناءالفروع على األصول، ص293مقدمة يف أصول الفقه، ص: ينظر (4)

، أثر الّلغة يف اختالف 318، أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء، ص01/115، قواطع األدلة، 40تقومي األدلة، ص
  .   206احملصول، ص ، إيضاح431اتهدين، ص

  ).01/142،141(صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، : ينظر  (5)
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كرار كرار الوضوء لتِ وجوب تِ عتَقده من الرسول يفعل ما خيالف مُ  رأى هجاء ألن ،اخلطاب
  (1).الصالة

إذا  «:عليه وسلم، حيث قالروي عن النيب صلى اهللا احتجوا أيضا مبا  :الدليل الخامس_  
فآتوا  :ن يف قولهمُ كيَ  ، فوجه الداللة،(2)»اإذا يتكم فانتهو ، و فآتوا منه ما استطعتم ،كم بأمرٍ رتُ أمَ 

، خالفته يف أمرهُــ وجه ملكرار االمتثال ألوامره، وال هو وجوب تِ  نهفهم مِ فالذي يُ  ،منه ما استطعتم
 (3).االستطاعةو  نكاماإل درقتضي االمتثال قَ فهو يَ  ،قدر عليها ال يُ ّـــ كون ممِ أن يَ  إال  
،  كرارعلى التِ  ل دُ يَ  هامُ عظَ مُ ع ، أن األوامر يف الشرّ  ،مما احتجوا به أيضاو  :الدليل السادس_ 

 ضرورةهو  ـــُراد من األمر،امل على أنّ  لّ دُ هذا يَ ، و وغريهاارع بالصوم والصالة والزكاة كأوامر الشّ 
%θßϑŠÏ#):(عاىلفقوله ت ،املأمور به تكرار r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# (#θè?#u uρ nο4θx. ¨“9 $# (#θãèx. ö‘ $#uρ yìtΒ tÏèÏ.≡§�9$# ∩⊆⊂∪ ) ( البقرة

yϑ(: بالزكاة، وكذا قوله تعاىل ة واإلتيان الالص إقامةكرار على تِ  ل دُ يَ  ،)43: sù y‰ Íκy− ãΝä3Ψ ÏΒ t� öκ¤¶9 $# 

çµôϑ ÝÁuŠù= sù()يدُ )185:البقرة ، (4).على وجوب تكرار الصوم ل  

# (:قوله تعاىل نّ أ :سابعالدليل ال_  sŒÎ* sù y‡ n= |¡Σ $# ã� åκô− F{$# ãΠã� çtø: $# (#θè= çG ø% $$sù tÏ. Î�ô³ßϑ ø9 $# ß]ø‹ ym óΟèδθßϑ ›?‰ ỳ uρ...(   
شرك مُ قتل مة بِ ربأ الذ ، وال تَ شرك واحد فقطتل مُ على قَ  دل ، وال يَ شركمُ لكل  عامٌ  ،)05:التوبة(

، ا جلميع األزمنة، من باب القياس على األولكون عامً نبغي أن يَ يَ  ،)صِل وُصم( :، لذا فقولهواحد
ا ّــ فاهللا تعاىل مل ،(5)إىل مجيع األشخاصشرك مُ مثل إضافة لفظ  ،ألن إضافة األمر إىل مجيع األزمان

صِل ( :يف قوله تعاىل األمركذلك فيص، صِ ختَ ن و دمن  ،شركمُ  كل أمره  ل ، مشِ كنيشِر ُـــ قتل املأمر بِ 
، لذا وجب صيصقيد أو ختَ ن تَ و دمن  ،ةزمنَ األة يف كل الل الصيام و الصشمُ فإنه يَ  ،)و ُصم أ
  (6).كرار الفعل يف كل األزمنةتِ 

                                                           

  .02/228، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، 01/194، التمهيد يف أصول الفقه، 02/547الواضح يف أصول الفقه، : ينظر (1)
  13سنن ابن ماجة، باب اتباع سن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ص (2)
، اإلحكام يف أصول 44، الّتبصرة يف أصول الفقه، ص01/193، التمهيد يف أصول الفقه، 02/547،548الواضح يف أصول الفقه، : ينظر (3)

  .02/228األحكام لآلمدي، 
 ، الّتبصرة01/193، التمهيد يف أصول الفقه، 02/226يف أصول األحكام  لآلمدي، ، اإلحكام 02/548الواضح يف أصول الفقه، : ينظر (4)

  .03/167، املــــُستصفى، 02/306، تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، 88، بذل الّنظر، ص44ص يف أصول الفقه،
، إحتاف ذوي البصائر بشرح 209ص ، إحكام الفصول يف أحكام األصول،02/226،227اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر (5)

  . 03/163، املـــُستصفى، 05/274،275روضة الناظر، 
  .05/275إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينظر (6)
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النهي و  ،للفعل لبٌ ، فاألمر طَ لباما طَ نهُ يف كون كل مِ  مع النهيك شرتَ أن األمر يَ  :ثامنالدليل ال_ 
كرار تِ قرر وجوب ا تَ فلمّ ، ا عليه، قياسً فكذلك األمر ،كرارقتضي التِ كان النهي يَ   ، وملاكللرتّ  لبٌ طَ 

ذلك  ، ليعم مجيع األزمنة،اكرار املأمور به أيضً ، وجب تِ مجيع األزمان عمّ فَ  ،االنتهاء عن املنهي عنه
ب وجِ مُ و ، )ال تفطر(كقوله ) ُصم(ي عن ضده، فقوله ألن األمر بالشيء لب، و طَ هما أن ِكلي

األمر كالنهي من حيث  نأل، افعل املأمور به أبدً  ،ب األمروجِ ن مُ كُ ليَ دا، فهي ترك املنهي عنه أبَ النّ 
   (1).لبالط االقتضاء و 

، ذلك أن االستثناء منه حّ از أو صَ ملا جَ  ،قتضيا للتكراركن مُ مر لو مل يَ األ أنّ  :تاسعالدليل ال_ 
 يف إالّ  :ول لهقُ ن أن يَـ حسُ  ،)مصُ : (لعبده الرجل قال، فإذا ة الواحدة ُحمالالستثناء من املرّ ا

 االستثناء هو إخراجٌ  ، النّ سن االستثناء، ملا حَ كرارقتضي التِ طلق األمر يَ ، فلوال أن مُ رمضان
ا ضيً قتَ ، كما أن األمر لو كان مُ لذا ال ميكن االستثناء منه، (2)له عضَ ال بَ والواحد  ، من كل لبعضٍ 
ال على اهللا عز وجل، فلّما  والِبداُء حمُ ، ∗، ألن النسخ يف املرة الواحدة ِبَداءٌ النسخ ، ملا جاز فيهللمرة

  (3).للمرة ليسفقد دل ذلك على أن األمر للتكرار، و ، يف األمر اً جائز  كان ُورود الّنسخ
على  احلرصو  االحتياطن باب ، فمِ فكلّ أحوط للمُ كرار محل األمر على التِ  أنّ  :عاشرالدليل ال_ 

قق املقصود، للتكرار فقد حتَ  كان  ، فإنكرارمل األمر على التِ ، أن حيُ مة من االمتثال لألمرالذ  َتربَئة
كرار بالتِ  هنكرار املأمور به، أل، فاالحتياط يقتضي تِ ةضرّ عله مَ فِ  كن يفمل يَ  ،مل يكن للتكرار وإن

إن كان األمر  ذلك معه نؤمَ ، فال يُ ةباملرة الواحد ا األخذُ أمّ  ،الفة األمرن من اإلقدام على خمُ أمَ يَ 
    (4).اهللا أمرِ  ن عدم أداءِ مِ  فسعلى الن  اً ، وخوفلدفع الضرر وجب محله على التكرار ، فَ كرارللتِ 
  

                                                           

، بذل 206،207، إيضاح احملصول، ص02/227، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، 02/548الواضح يف أصول الفقه، : ينظر (1)
، إرشاد 58، احملصول يف علم األصول، ص01/115، قواطع األدلة، 05/275إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، ، 89النظر، ص
، تسري الوصول إىل 232، أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، ص01/226، أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي، 458، 01/457الفحول، 

  .  01/312، احملصول، 03/164، املـــُستصفى، 02/304لفقه اإلسالمي، ، تفسري النصوص يف ا03/299ِمنهاج األصول، 
، أثر 89، بذل الّنظر،ص01/312، احملصول، 207، إيضاح احملصول، ص02/227لآلمدي،  يف أصول األحكام اإلحكام: ينظر (2)

  .317االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف اتهدين، ص
  ،    )هامش( 01/116هو أن َيظهر له الشيء بعد أن كان خافيا عليه، من قوهلم بدا له الفجر، إذا ظهر له، قواطع األدلة، : البداء∗ 
، أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي، 89، بذل النظر، ص01/312، احملصول، 02/227اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر (3)
  . 01/299(ل الفقه،، التمهيد يف أصو 01/226
  .01/198، التمهيد يف أصول الفقه، 01/313، احملصول، 02/228اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر (4)
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  :قائلون بالتوقفال: المذهب الرابع_ 
والكثرة، دل على الوحدة يرى أنصار هذا املذهب، أن األمر املطلق، العاري عن القرائن اليت تَ    
ذهبهم هو الوقف يف ان مَ ــــفك ،(1)كرار الفعلـــتراد هو ــــامل رة الواحدة، أم أنّ ـــلملإن كان  درَ يُ  مل

  .(3) واحدة ةرّ فعل مَ الالتكرار أو  ة األمر بنيلَ بني دَال يُ   ليرد دليَ إىل أن ،(2)الكل
أو  ةضع األمر للمرّ وُ إن دري ال نَ أنصاره قول يَ  :القول األول_ : على قولني يف املسألة الواقفونو 

  .بني املقصود منهرد قرينة تُ ف فيه إىل أن تَ توقَ ، فيُ (4)ف من باب اجلهل باحلقيقةوقُ كرار، فالتّ للتِ 
ا كان األمر ّــــ ملو  ،(5)ة، باالشرتاك اللفظيكرار واملرّ بني التِ  شرتكطلق مُ ُـــ األمر امل أنّ  :القول الثاني_ 
ون دل على كبوجود قرينة تَ  إالّ  رجيح أحدمها على األخر،تم تَ كرار، فإنه ال يَ والتِ شرتك بني املرة مُ 

   (6).سب للقاضي أيب بكريُنقفية، و االو  غالبية هذا القول هو الذي عليه أَحِدمها، األمر جاء للداللة
  :فيما يأيتياا رد بَ ، يَ ة من األدلةملِجبُ  بالوقف وناستدل القائل :وقفت أدلة القائلين بال 

سن أن حيُ وز و ه جيَ كرار، هلذا فإن وال تِ  ه ال على مرةلفظِ بِ  ل دُ طلق ال يَ ُــ أن األمر امل :ولالدليل األ_ 
ا رً لو كان األمر ظاهِ و  ،رة واحدة أم مرارا ؟مَ : ل لهو ، فيق)افعل(:عند قوله مرم املأمور من اآلفهِ ستَ يَ 

  (7).عن املراد به ن االستفهامسُ ، ملا حَ ثرةيف الوحدة أو الكَ 
ن و دحامل َــ اهلا ألحد هذه املعمَ والدليل على استِ يرد األمر لعدة معاين وَحمامل،  :ثانيالدليل ال_ 
قل النّ قليا، و ا نَ إمّ دخل له يف هذه األمور، و العقل الصرف ال مَ ا ،و رفً قليا صَ كون عَ ا أن يَ ، إمّ غريه

ه لو ، ألنّ ري حاصلهو غَ واتر فَ ا الت م أ، فيد العلمقبول لكونه ال يُ حاد غري مَ ، واآلواترتَ حاد و آ
  ، ولعدم صالحية قعمل يَ  ، فمعىن هذا أن التواتراتً االختالف ثابِ و  ا،عدومً ا كان االتفاق مَ ــــ مل ل،حص

  (8).رد الدليلإالّ التوقف يف املسألة إىل أن يَ  ة، فلم يَبقلّ دِ كل هذه األ
                                                           

، دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، 03/194، تيسري الوصول إىل ِمنهاج األصول، 01/456إرشاد الفحول، : ينظر (1)
، البحر احمليط يف أصول الفقه، 02/513، شرح خمتصر املنتهى األصويل، 02/511ر ابن احلاجب، ، رفع احلاجب عن خمتص01/317
  .01/412، شرح الكوكب الساطع، 02/388
  .02/388البحر احمليط يف أصول الفقه، : ينظر (2)
  ).هامش( 01/306احملصول، : ينظر (3)
  .01/306، احملصول، )هامش( 292، ُمقدمة يف أصول الفقه، ص03/194تيسري الوصول إىل ِمنهاج األصول، : ينظر (4)
، الشرح 01/306، احملصول، 01/317، دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، )هامش( 292مقدمة يف أصول الفقه، ص: ينظر (5)

  .149، اجلليس الصاحل النافع، ص209الكبري، ص
  .  01/456، إرشاد الفحول، 02/546الواضح يف أصول الفقه، : ينظر (6)
  .319، أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف اتهدين، ص02/230اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر (7)
  .02/314تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، : ينظر (8)
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  عل المأمور بهى المجال الزمني لفِ طلق علداللة األمر المُ  :ـــــــاً ثالث            
  راخيور والت طلق عند األصوليين من حيث الفَ قتضى األمر المُ مُ              

من حيث الوجوب  تهيا األمر املطلق، على حتديد داللث األصوليني يف قضاصر حبَ قتَ مل يَ    
لفعل املأمور  نوا بتحديد داللته على اال الزميند عَ ة والكثرة، بل قَ على الوحدَ  تهاللوعدمه، ودَ 

ضي تقهل تَ فَ يغة األمر من حيث زمن االمتثال، داللة صِ فكان َحمل التساؤل ِعندهم، حول  به،
قتضى مُ أي ما  ،(1)اخي يف اجناز املأمور به؟مهل والرتّ وز التّ أم جيَ ، ا إىل فعل املأمور به؟ورً بادرة فَ ُــ امل
  .؟∗∗اخيالرتّ و  ∗رالفو  من حيث طلقُــ امليغة األمر صِ 
نصرف ته تَ فإن داللَ  ،أو الرتاخي ينة دلت على الفوراتفق العلماء على أن األمر إذا اقرتنت به قر    

مل على ذلك عينا لألمر، فاألمر حيُ ا مُ ا ووقتً د زمنً دّ مر إذا حَ اآل ت عليه القرينة، كما أنّ دل  ماإىل 
 فهو للرتاخي باالتفاق،   ،ىت شأتمَ فعل كذا لك أن تَ : بالرتاخي، كأن قالمر رح اآلالوقت، فإن ص

حل رف إىل الفور باالتفاق، فمَ نصَ اللة األمر تَ دَ  بادرة، فإنّ ُــ ه لو صرح بضرورة التعجيل واملكما أنّ 
ول صيغة دور حَ ا اخلالف يَ بقرينة دالة على املراد منه، إمنّ  املقرتنن يف األمر مكزاع واخلالف ال يَ النِ 

من حيث  ة األمر،اللَ ديد دَ اليت من شأا حتَ  ،ردة عن كافة القرائنتجَ طلقة مُ مىت كانت مُ  األمر
دت اآلراء عدّ ل خالف واسع بني األصوليني، وتَ حمهذه املسألة فكانت ، (2)اخيأو الرتّ  الفور

  يه األمر ارد عن القرائن، وهذا االختالف بني األصوليني، اجنر عنه اختالف قتضِ ذاهب فيما يَ وامل
 ،اخيلرتّ ل أو ن كون األمر للفورمنجم ا يَ وذلك مل، (3)بينهم يف كثري من األحكام الفقيه املستنبطة

  : أيتذاهب يف املسألة فيما ييَرد بيان ُخمتلف املو 

                                                           

  .02/345املرجع السابق، :ينظر (1)
،              142، معجم التعريفات، ص»وجوب األداء يف أول أوقات اإلمكان، حبيث يلَحقه الّذم بالتأخري عنه: الفور « :جاء يف ُمعجم التعريفات∗

هو استعمال الشيء بال ُمهَملة، ولكن : وقيل، (...)امتثال الفعل َعِقب مساع األمر: الفور« :وجاء يف القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني 
  . 236، 235القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني، ص، »على إثر ُورود األمر به

، فاملقصود بالرتاخي هو 99، القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني، ص»الرتاخي هو تأخري الفعل املأمور به عن أول أوقات اإلمكان« ∗∗
أصول الفقه اإلسالمي :  األداء فورا عند مساع التكليف، و بني التأخري إىل وقت آخر، مع القدرة على األداء يف ذلك الوقت، ينظرَختري املكلف بني

  .01/229للزحيلي، 
، دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية،                     200، أصول الفقه للخضري بك، ص437أثر اللغة يف اختالف اتهدين، ص: ينظر (2)

  .387،388، أصول الفقه اإلسالمي ملصطفى شليب، ص226، أصول الفقه الذي ال َيسع الفقيه جهله، ص01/350
  ).هامش( 01/319، احملصول، 218ص ،الشرح الكبري: ينظر  (3)
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ا، الفور أيضً  قضيا تَ إىل القول أّ  واهبذَ  :*كرارالتِ قضي ن بـأن صيغة األمر تَ و القائل :أوال_ 
ب وجِ ستَ عل املأمور به، يَ تكرار الفِ ول بِ كرار، ألن القَ بادرة من ضروريات التِ ُــ املور و الفَ  ذلك أنّ 

ند أنصار زمان العمر، فاألمر عِ واملداومة عليه ِطوال ، داومة على فعله من أول صدور لفظ األمرُــ امل
قتضى األمر عندهم هو ا كان مُ ّــ قتضي التكرار املستوعب لزمان العمر، مع اإلمكان، وملكرار، يَ التِ 
تهم على هم وأدلّ ججُ وكانت حُ  ،(1)نفيذ املأمور بهور، واملبادرة إىل تَ ستلزماته الفَ من مُ  كرار، فإنّ التِ 

وها فُ ، ووظّ األدلة تلك ، فعمدوا  إىل(2)استدلوا ا يف قوهلم بالتكرار هي ذاا اليت ،الفور
   (3).لفور واملبادرة أيضااعلى اقتضائه  لالستدالل

اختلفوا يف املسألة على  :(4)كرارالتَ  قتضيتاألمر المطلق ال صيغة  بأن القائلون  :ثانيا_ 
  :نها فيما يأيتليل كل مِ يان دَ وبَ  هافصيليأيت تَ  وأقوال، ذاهبمَ 

  :راخيالتّ أو  وردل على الفَ وال تَ  عل،الفِ لطلب طلق صيغة األمر المُ : المذهب األول
ال على و ة على الفور اللَ ل يف ذاته دَ مِ ، ال حيَ هذا املذهب، أن لفظ األمر املطلقصار يرى أن   
الفور  ا، أمّ اخيورية وال الرتّ بالفَ  إشعار، من غري قطعل فَ لب الفِ وضوع لطَ ه مَ ، بل أنّ اخيالرتّ 
ل على كون املراد باألمر دُ ، اليت تَ صاحبةُــ اللة األمر عليهما بالقرائن املنباط دَ م استِ تِ ا يَ ، فإمنّ الرتاخيو 

 رتاخي ويتأىن يف إجنازه،سارع يف أداء املأمور به، كما له أن يَ أن يُ  أمورفللمَ  لذا ،(5)أم الرتاخيالفور 
األمر، وإن جاز  امتثالفريط يف دم التّ أي عَ  ،(6)ت املأمور بهفو على وجه ال يُ  وز فيه التأخرييجُ فَ 

ظر عن النّ  ض بغَ  ،ضي إجياد الفعلقتَ األمر يَ  طان بالتأخري، ألنّ سقُ تأخريه، فاألداء و االمتثال ال يَ 
إن كان من األفضل املسارعة و  ،أو تراخٍ  قيد بفورٍ لب من غري تَ لطّ رد ازمن إيقاعه، فاألمر املطلق 

                                                           

، تفسري النصوص يف الفقه 02/1384، املهّذب يف علم االصول املقارن، 02/242(اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي،: ينظر (1)
، 324، أثر االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء، ص02/518، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 02/345اإلسالمي، 

، الشرح الكبري، 05/303، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 01/462، إرشاد الفحول، 437ثر اللغة يف اختالف اتهدين، صأ
  .68، ُمنتهى الوصول، ص01/349، دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمة، 298، الوجيز يف أصول الفقه حملمد زيدان، ص218ص
  93.عد إىل املبحث الثاين من هذا الفصل، ص  (2)
  .437، أثر اللغة يف اختالف اتهدين، ص02/345تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، : ينظر (3)
  .89عد إىل املبحث الثاين من هذا الفصل، ص (4)
، أصول الفقه الذي 280، إجابة السائل شرح بغية اآلمل، ص02/346، تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، 01/321احملصول، : ينظر (5)

، تيسري الوصول إىل 213، الوجيز يف أصول الفقه للزحيلي، ص287، التمهيد يف ختريج الفروع على األصول، ص227ال يسع الفقيه جهله، ص
حممد محد عبد احلميد، الة األردنية يف الدراسات : داللة األمر على الفور أوعدمه وأثر ذلك يف اختالف الفقهاء، 244قواعد األصول، ص

  .04م، األردن، ص2005/ه1426، 01اإلسالمية، العدد 
  .01/462إرشـاد الفحول، : ينظر (6)
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، (3)أساتذة األصولبناه العديد من كما تَ   ،(2)األصولينيما عليه مجع كبري من وهذا  ،(1)إىل أدائه
لب الفعل على الفور، ك بني طَ در املشرتَ ، وهو القَ وضوع لطلب الفعله مَ احلق أنّ و  « :ازيالرّ  فيقول

، (4)»اا أو تراخيً كون يف اللفظ إشعار خبصوص كونه فورً ، من غري أن يَ اخيعلى الرتّ  هلبوبني طَ 
  (5).الشافعية واحلنفيةوينسب هذا املذهب إىل 

   ∗∗∗∗.راخيالت  جواز فيدطلق تُ صيغة األمر المُ  القائلون بأن : نيالمذهب الثا
ى عن القرائن الدالة عل ردةجمُ  ،طلقةإذا ما وردت مُ  قول أصحاب هذا املذهب، أن صيغة األمريَ    

جواز دل على ، فإا تَ والتأخريعجيل، أو الرتاخي التّ ور و ، من حيث الفَ اال الزمين لفعل املأمور به
، (6)وتفُ ه ال يَـ ه أن ب على ظن غلُ عل املأمور به إىل زمان يَ فِ  ؤخرف أن يُ كلّ وز للمُ الرتاخي، حبيث جيَ 

ن إن كان مِ ا لتأخري االمتثال، و أمثًِ  اليا و كون عاصِ ال يَ الحق، و  طيع امتثاله يف زمنٍ ستَ يث يَ ِحب 
ب ورا، وجَ ف عن األداء فَ كل ُــ ر املأخَ ولكن إذا تَ  ،أداء املأمور بهل يف عجِ ط أن يُ وَ ألحااألفضل و 

درة قدان القُ بل فُ ر، وقَ تأخِ ُــ على أدائه يف الزمن امل∗∗∗زمعل، والعَ الفِ  بوجوب∗∗قادعليه االعتِ 
                                                           

  .219الشرح الكبري، ص: ينظر (1)
، وعبد العلي السهالوي وحمب 53، والشريازي يف التبصرة، ص218، والباجي يف إحكام الفصول، 02/242اختاره األمدي يف اإلحكام،  (2)

عبد اهللا : عبد العلي حممد بن نظام الدين السهالوي األنصاري اللكنوي، ضبط وتصحيح: فواتح الرمحوت بشرح مسّلم الثبوتاهللا البهاري ، يف 
، وصححه ابن 01/321، والرازي يف احملصول، 415ص م، بريوت، لبنان،2002/ه1423، 1عمر، دار الكتب العلمية، طحممود حممد 

، 96، وأبو منصور بن يوسف يف مبادئ الوصول، ص49، وقال به البيضاوي يف منهاج الوصول، ص69احلاجب يف منتهى الوصول واألمل، ص
، 03/172، والغزايل يف املستصفى، 02/520، وابن السبكي يف رفع احلاجب، 02/532ول، وهو اختيار ابن رشيق املالكي يف لباب احملص

، وحكاه التفتازاين عن صدر الشريعة يف شرحه لكتاب التلويح 96، واألمسندي يف بذل النظر، ص219وأبو قاسم الرافعي يف الشرح الكبري، ص
  .  375على التوضيح، ص

، ورجحه عبد الكرمي زيدان يف الوجيز يف 200، واخلضري بك يف كتابه أصول الفقه، ص178صول الفقه، صتبناه حممد أبو زهرة يف كتابه أ (3)
  .02/357، وُحممد أديب صاحل يف  تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي،  299أصول الفقه، ص

  .01/321احملصول،  (4)
  .218، الّشرح الكبري، ص01/230، أصول الفقه اإلسالمي، 01/462إرشـاد الفحول، : ينظر  (5)
اخي، مبعىن أنّ  ∗ الصيغة تَقتضي الرت اخي، ُمعتربين أن إطالق قول الّرتاخي يُوحى بأن عبري بلفظ الرتاملبادرة والَفور ال  اعرتض بعض العلماء على الت

إّا : ال بأس به، ومن قالعلى الَفور، فهذا الّلفظ ] صيغة األمر[إّا : فأّما من قال« :عبارة الرتّاخي، فَيقول اجلويينجيوزان، على ما يَقتضيه ظاهر 
قد تَ فلفظُه َمدُخول، فإّن ُمقتضاه أن الصيغة املطلقة تَقتضي الّرتاخي، حىت لو ُفرض االمتثال على الِبدار مل يُعَتد به، وليس هذا ُمع: على الّرتاخي

أن الصيغة تقتضي االمِتثال ، وال يَتعني   -بدالً من اقتضاء األمر للرتّاخي -، وقال أّن األصح أن يُقال 01/233الربهان يف أصول الفقه، . »أحدٍ 
  .59احملصول يف علم األصول،ص.01/233الربهان يف أصول الفقه، : هلا وقت، ينظر

  .05/306، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 01/230، أصول الفقه اإلسالمي، 01/282الُعّدة يف أصول الفقه، : ينظر (6)
 يستخدم هو أن ينعقد القلب على ِفكر، من العقيدة، ويعين عند األصوليني، التصديق اجلازم املطابق للواقع عن دليل، مبعىن العقيدة متاما، فال ∗∗

  .38م، بريوت، ص2003/ه1424، 3هيثم هالل، دار اجليل، ط: معجم مصطلح األصول. الظن عندهم يف َجمال
، داللة األمر على 207،208القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني، ص. هو َقصد الفعل: هو الَقصد على إمضاء األمر، وقيل: العزم ∗∗∗

  .05الفور أوعدمه وأثر ذلك يف اختالف الفقهاء، 



بين الصيغة والد�لة نالفصل الثاني                                ا�مر المطلق عند ا�صوليي  

 

101 

 

ن ز عَ جِ  عَ ان، مثُ درة واإلمكَ وافر القُ ق، مع تَ من الحِ ر امتثال األمر إىل زَ ه لو أخ ة، ألن طاعَ واالستِ 
كلف ُـــ رب املعتَ وب االمتثال، ويُ جُ ط وُ سقِ جز، فإن ذلك ال يُ ود مانع كاملوت أو العَ لوجُ ا، قً أدائه الحِ 

  (1).اوعاصيً  اً ينها أمثِ حِ 
  إىل يف امتثال األمر،  ب القول بالرتاخينسَ ، ويُ (2)اختيار الكثري من األصوليني اخي هوول بالرتّ والقَ 

سبه هذا املذهب دة يف نِ تعد وحكى بعض األصوليني أقواال مُ ، (4)والشافعية ،(3)ةاملغاربة من املالكي
  (5).إىل قائليه

   :راخي فيهجوز التّ بل يَ  ورقتضي الفَ طلق ال يَ األمر المُ  أن أدلة القائلين ب_ 
 : أيتـــــي اـمياا فيـــرد بـيما ذهبوا إليه،  وتدعم أكدـدة أدلة تـــر، عــور يف األمــلون بعدم الفـاق القائــــس

من  مانلزّ دل على اا ال تَ ، إذ أّ مانقتضية للزّ أن صيغة األمر بذاا ليست مُ  :ولالدليل األ_ 
، وذلك كاقتضائها املكان ما قع يف زمانٍ الفعل يَ  دل على أنّ ا تَ عجيل، إمنّ حيث الفور أو التّ 

ة على أيّ شاء، و  يف أي مكانٍ  ،اإلطالقفعل املأمور به على أن املأمور له أن يَ ت بَ ا ثَـ ّــ ملال، و واحلَ 
ادرة، فالفور والرتاخي املبور و قيد بالفَ تَ ، من غري ه يف أي زمان شاءفعلَ كذلك له أن يَ ، فَ حال شاء

   (6).عل فقطالفِ  لب إجيادكمن يف طَ تَ  ته، فحقيقخارجان عن حقيقة األمر

                                                           

م، القاهرة، مجهورية مصر 2004/ه1425، 2حممد سليمان عبد اهللا األشقر، دار السالم، ط: الواضح يف أصول الفقه للمبتدئني: نظري (1)
  .146، إفاضة األنوار، ص222العربية، ص

اخي، بِ : وُحكم املــُطَلق« :القول بالرتاخي هو ما عليه الشاشي، إذا يقول (2) أصول  ،»شرط أّال يفوته يف العمرأن يكون األداء واجبا على الرت
: وحكى الشريازي ِبعدم الَفور، فقال ،170اإلشارة يف معرفة األصول، ص ،»األمر املــُطلق ال يَقضي الَفور« :كما يَقول الباجي  ،84الشاشي، ص

وحكى ابن السمعاين، أن َكون األمر على  ،52الّتبصرة يف أصول الفقه، ص ،»األمر املــُطلق ال يَقضى الِفعل على الَفور يف قول أكثر أصحابِنا« 
، 42، وصححه الشريازي يف اللمع، ص40، واخَتاره اخلبازي يف املـــــــُغىن يف أصول الفقه، ص01/127قواطع األدلة، : ، ينظرالّرتاخي هو األَصح

يف الربهان أنّه على الوقف يف املــُأِخر، وحكى الشنقيطي أّن األمر يقتضي الفور يف  ، رغم أّن اجلويين يَقول10وقال به اجلويين يف الورقات، ص
، فتح 146إفاضة األنوار، ص: يُنظر. ، وحكاه الّدهلوي أيضا، وابن ُجنيم احلنفي عن الّنسفي، يف شرحهما لكتاب املنار48جوهر الُدرر، ص

  .  26الّسرخسي، صأصول : ، وصّححه الّسرخسي يف أصوله، ينظر79الغفار، ص
   .169اإلشارة يف معرفة األصول، ص: ينظر (3)
  .01/216، التمهيد يف أصول الفقه، 02/242اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر (4)
بكر،             نَسبه أبو اخلطّاب الكلوذاين إىل أيب علي اجلُبائي، وأيب هاشم، وقال أن ابن الباقالين نصره، وحكى الباجي أنّه َمذهب القاضي أيب  (5)

  . 218إحكام الفصول يف أحكام األصول، ص: والقاضي أيب جعفر، وقال به القاضي أبو الطيب الطربي ، وأبو إسحاق الشريازي، ينظر
أمحد بن علي سيد املباركي، ،مكتبة الرشد، :أبو يعلي حممد بن احلسني الفراء البغدادي احلنبلي، حتقيق وتعليق: الُعدة يف أصول الفقه: ينظر (6)
، قواطع األدلة، 218، إحكام الفصول يف أحكام األصول، ص01/287 م،الرياض، اململكة العربية السعودية،1993/ه1414، 3ط

، 439، أثر اللغة يف اختالف اتهدين، ص02/356، َتفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، 53، الّتبصرة يف أصول الفقه، ص01/137
، اإلشارة يف 228يسع الَفقيه َجهله، ص ، أصول الفقه الذي ال100، بذل الّنظر، ص05/308إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 

  .02/243، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، 52، اللمع يف أصول الفقه، ص170َمعرفة األصول، ص
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ال كِ ، فَ ا، أو قال افعل هذا غدً وراكذا يف احلني أو فَ افعل  : مر لو قالاآل أنّ  :يثانالدليل ال_ 
كان نه، و ال فائدة مِ  ول األول لغواً ، لكان القّ الفور قتضييَ األمر  لو أنّ ولني جائز يف اللغة، و القَ 

 كون األمر داالوز أن يَ ه جيَ ، فإنّ أقروا ذلك اللغةألن أهل ا ملعىن الفعل، و قضً نَ ا و ضً ناقُ القول الثاين تَ 
  (1).ور، كما يكون للفّ اخيرتّ على ال

ه مع أنّ ، ة العاشرة للهجرةر أداء احلج إىل السنَ ، أخّ يب صلى اهللا عليهنأن ال :ثالثالدليل ال_ 
ه األول، مِ ادر إليه الرسول يف عا، لبَ قتضي الفوريَ  لو كان األمرو  ،به أموراحلج مَ بل ذلك، و ض قَ رِ فُ 
في هذا داللة واضحة على أن األمر ال فَ  ،إىل وقت الحق رهألنه أخّ زول األمر به، و وقت نُ و 
   (2).اخي فيهالرتّ لتأخري و بل جيوز ا ،ورقتضي الف يَ 

ه فإنّ  ،)اهللا افعل هذاو ( :، أو قال)كذا ألفعلنّ (جل ن قال الرّ إيف اليمني ،  هأنّ  :رابعالدليل ال_ 
فعل يف لمأمور أن يَ لِ  فإنّ  ،)افعل كذا( :اآلمر  ، فإذا قاله يف أي وقت شاء، وكذلك األمرينَ ميَ  أُ ربِ يُ 

  (3).ياس األمر على اليمنيهذا من باب قِ و  ،أي وقت شاء
فيطلق  ،اخياللة على الرتّ رد للد ا يَ ور، كمَ اللة على الفَ رد للد لألمر يَ  لفظَ  أنّ  :خامسالدليل ال_ 

ل على مَ حيُ  وألنّه َحقيقة يف ِكليِهما، ،قيقةاحلَ  األصل يف اإلطالقمر، و َتسمية األَ  يف احلالتنيعليه 
جاز ا للمَ فعً دَ ما، و هُ ينَـ فعا لإلشراك بَ ذلك دَ عل، و لب الفِ هو طَ اخي، و الرتّ ور و شرتك بني الفَ ُـــ در املالقَ 

   (4).مهايف أحدِ 
على  ، من باب القياسذلك األمرك، فَ ةدّ عد مُ ه بَ جودُ وله ووُ خُ وز دُ اخلرب جيَ  أنّ  :دسساالدليل ال_ 

‰ (:تعاىل اهللا د قال، فقَ اخلرب s)©9 šXy‰|¹ ª! $# ã&s!θß™u‘ $tƒö ”�9$# Èd,ysø9 $$Î/ ( £è= äzô‰tG s9 y‰Éfó¡yϑ ø9 $# tΠ# t�ysø9 $# βÎ) u!$x© 

ª! $# šÏΖ ÏΒ# u .(.. ) مر ، قال عُ ةديبيّ احلُ كون املسلمني عن دخوله عام املشِر  دّ ا صَ ّـــ مل، و )27:الفتح
عاىل إن اهللا تَ : كر، فقال أبو بَ ؟ونادّ ، فكيف صَ ؟خولعاىل بالدّ اهللا تَ د وعدنا أليس قَ : كرأليب بَ 

، داً د حمُ  قتضي وقتاً رب ال يَ اخلَ  على أنّ قول أيب بكر  لّ ، فدَ أي وقتقل يف  يَ ملو  ،دنا بذلكوعَ 
  (5).داً دّ حمُ  قتاً قتضي وَ كذلك األمر ال يَ فَ 

                                                           

، إرشاد الفحول، 439، أثر الّلغة يف اختالف اتهدين، ص01/361، احملصول، 07/353تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي،: ينظر (1)
01/464.  
  .438أثر الّلغة يف اختالف اتهدين، ص: يُنظر (2)
  .01/288، الُعدة يف أصول الفقه، 01/235، التمهيد يف أصول الفقه، 05/309إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : يُنظر (3)
  .01/321، احملصول، 02/243اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر (4)
  .01/287، الُعدة يف أصول الفقه، 236، 01/235التمهيد يف أصول الفقه، : ينظر (5)
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   .والتعجيل ورفيد الفَ تُ طلق المُ  صيغة األمر القائلون أنّ : المذهب الثاني_ 
ع شرط ، مَ ورامتثاله على الفَ بادرة بفعل املأمور به، و ُــ ذهب أنصار هذا املذهب إىل وجوب امل   
واز صاحبة على جَ مُ رينة ت قَ لّ إذا دَ  إالّ  أخري املأمور بهوز تَ ال جيَ ، و يف فعله اإلمكاندرة و القُ 

 ، دون تراخٍ قيب األمرعل املأمور به عُ قتضي فِ ، يَ هذا املذهبند أنصار طلق عِ ُــ ، فاألمر املالتأخري
نع مانع من وذلك إذا مل ميَ  ،الفا لألمرخمُ عاصيا و  ور ُعد ر به على الفَ بادِ  يُ ملَ ره و ن آخّ ، فمَ أو تأخري

قاب حق العِ استَ  ،ور بهعل املأمُ ور لفِ ر املأمُ بادِ مل يُ و  ،ةطاعَ االستِ درة و رت القُ وف ، فإذا تَ بهأداء املأمور 
يف عرف أنصار هذا  املأمور به واجبٌ عل عجيل بفِ فالتّ  ،رعرف الش يف عُ  اً مثِ آ ِرب اعتُ م، و الذّ و 

 ،(2)وريةة بالفَ هدَ ن العُ رج عَ ه مل خيَ ، ألنّ اصياعَ  د ، عُ يف امتثال األمر فكل ُــ ر امللو تأخ و ، (1)املذهب
 ،(3)يف ذلك ورب الفَ وجِ إن اختلفوا يف مُ ندهم، و ا عِ فاقً ور به على الفور اتِ عل املأمُ ضي فِ قتَ فاألمر يَ 

د وقَ  ،(4)من األصوليني عٍ ، هو اختيار مجَ بادرةُــ املور و طلق هو الفَ ُــ ضى األمر املقتَ مُ  القول بأنّ و 
  (5).هليه وأصحابِ ب إىل قائِ ة هذا املذهَ سبَ وليني يف نِ دت أقوال األصُ عد تَ 

                                                           

، إرشاد 280، إجابة السائل شرح بغية اآلمل، ص02/348، تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، 01/281الُعدة يف أصول الفقه، : ينظر (1)
النبذة الكافية يف  ،219، الّشرح الكبري، ص01/415ح الّرمحوت، ، فواتِ 01/230، أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي، 01/463الفحول، 

، 40ص م، بريوت، لبنان،1985/ه1405، 1حممد أمحد عبد العزيز، دار الكتب العلمية،ط: ابن حزم األندلسي، حتقيق: أحكام أصول الدين
  .04، ص01ف الفقهاء، العدد، ، داللة األمر على الفور أو عدمه وأثر ذلك يف اختال228اجلامع ملسائل أصول الفقه، ص

  .02/348تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، : ينظر (2)
  :اختلف القائلون باقتضاء األمر املطلق للَفور والتعجيل، حول كونه اقتضاه من جهة اللغة أم من جهة العقل؟، فكانوا فريقني يف ذلك (3)

، فَدل األول على زمان املاضي، والثاين على زمان املستقبل، )َفعل، يَفَعل: (أّن األمر املطلق اقتضى الَفور من جهة اللغة، ألم  يَقولون :األول
ي البصائر بشرح ، إحتاف ذو 01/283الُعدة يف أصول الفقه، : ينظر. وهذا َيُدل على تفريق أهل اللغة واللسان بني األزمنة واهتمامهم بزَمن الفعل

  . 05/305روضة الناظر، 
أّن األمر املـــُطلق اقتضى الفور من جهة العقل، ألن هذا اختالف يف األحكام، فليس مبأخوذ عن أهل اللغة، إّمنا مأخوذ من االستدالل  :الثاني
  .05/305، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 01/283الُعّدة يف أصول الفقه، : ينظر. العقلي

، ويف النبذة الكافية، 03/45اإلحكام يف أصول األحكام، وابن َحزم يف  ،01/281الُعدة يف أصول الفقه، أبو يَعلي الفراء يف اختاره  (4)
، وابن 02/681، وابن ُمفلح املقدسي يف كتابه أصول الفقه، 01/216التمهيد يف أصول الفقه،  كما اختاره أبو اخلطاب الكلوذاين يف،40ص

، وابن القصار 113وعبد الرمحان السعدي يف رسالة لطيفة جامعة، ص ،25، وآل تيمية يف املسوّدة، ص03/48الّنجار يف شرح الكوكب املنري، 
، والعثيمني يف األصول من علم األصول، 03/17، وابن عقيل البغدادي يف الواضح يف أصول الفقه، 289املالكي يف ُمقدمة يف أصول الفقه، ص

، وحكاه الشثري عن القطيعي يف شرح كتاب قواعد األصول وَمقاعد 307، والَشنقيطي يف ُمذكرة يف أصول الفقه على روضة الناظر، ص19ص
  .228، وعبد الكرمي النملة يف اجلامع ملسائل أصول الفقه، 299، واختاره ابن سالمة يف التأسيس يف أصول الفقه، ص293الفصول، ص

، وقال 02/518(رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب،: حكى ابن الُسبكي أنّه اختيار أيب بكر الصرييف، والقاضي أبو حامد املروزي، ينظر (5)
، ونسبه ابن 02/681أصول الفقه للمقدسي، : ابن ُمفلح املقدسي أنّه قول الكرخي، والّصرييف، والقاضي أبو حامد املروزي، وبعض املعتزلة، ينظر

، املهذب يف علم أصول 03/172، املـــُستصفى، 03/48شرح الكوكب املنري، : نجار إىل أمحد وأصحابه، واحلنفية واملالكية والشافعية، ينظرال
ثر أ: ينظر وإىل احلنابلة، ،169اإلشارة يف َمعرفة األصول، ص: ، ينظرويُنسب إىل ُمجهور املالكية من غري املغاربة ،03/1385الفقه املقارن، 

  .01/463، إرشاد الفحول، 280، إجابة الّسائل شرح بغية اآلمل، ص324االختالف يف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء، ص
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 _ عجيلالور و ضي الفَ قتَ طلق يَ المُ  األمر أدلة القائلين بأنت:  
وهلم، وها يف ترجيح قَ مدُ واعتَ  ،ر ما ذهبوا إليهنصُ ملة من األدلة اليت تَ جبار هذا املذهب أنصَ  دل استَ 
  : فيما يأيت ،يان هذه األدلة ووجه الداللة فيهاهم، و بَ بِ ذهَ الفهم يف مَ د على من خَ والرّ 
þθãã#) :(قوله تعاىل :ولالدليل األ_  Í‘$y™uρ 4’ n< Î) ;οt� Ï�øótΒ ÏiΒ öΝ à6În/§‘ >π̈Ψ y_uρ $yγàÊó� tã ßN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÞÚö‘ F{$# uρ 

ôN £‰Ïã é& tÉ) −G ßϑ ù= Ï9 ∩⊇⊂⊂∪)((تعاىل وله، وق)133 :عمران لآ: (#θà) Î7tFó™$$ sù… ÏN≡u�ö� y‚ø9 $# 4 tør& $tΒ (#θçΡθä3s? ÏNù' tƒ 

ãΝ ä3Î/ ª!$# $�èŠÏϑ y_ 4 ¨βÎ) ©!$# 4’ n?tã Èe≅ ä. & óx« Ö�ƒÏ‰ s% ∩⊇⊆∇∪()148:البقرة( اعةالطّ  ، ووجه الداللة يف اآليتني، أن   
لذا وجبت  خريا، عتربامتثال األمر يُ  ا أنّ ارعة إليها، كمَ سَ ُــ ب املغفرته، لذا جيَ اهللا ومَ  رضىب وجِ تَ ستَ 
، رةً باشَ ه مُ اعِ مسَ  ورَ فَ  يام بهقتضي القِ عل املأمور به، تَ قة إىل فِ سابَ ُــ امل سارعة أوُــ املو  ه،علِ ة إىل فِ قَ سابَـ ُــ امل

 من دونِ  واملبادرة إىل امتثال األمر، ،ضي الفورتقطلق تَ ُــ يغة األمر املصِ  ة على أنّ اللَ ذا دَ ويف هَ 
(1).راخيتأخري أو تَ 

  

ور واملبادرة، فلو قال قتضي الفَ اللسان يَ رف أهل اللغة و طلق يف عُ ُــ األمر امل أنّ  :ثانيالدليل ال_ 
ن إا قالء يف ذلك، أمّ ه، ووافقه العُ وبيخُ ه وتَ ه وذم ن لومُ سُ قيه، حَ ر سَ ، فأخّ اسقين:لعبدهد السيّ 

سان، غة والل الل  قالء من أهلِ العُ  ندَ عثال تَ عد ممُ ه يُ ون تأخري، فإنّ ن دُ مِ  وراد فَ ألمر السيّ  امتثل العبدُ 
ور قتضي الفَ طلق يَ ُــ األمر امل ى أن علُمّتِفقون أهل اللغة  وهذا دليل على أنّ ه، وبيخُ تَ و  هومُ لَ  زومل جيَُ 

   (2).ه على تأخري الفعلقالء ذم ن العُ حسَ فعل املأمور به، استَ ور بِ املأمُ  بادرمل يُ  لوواملبادرة، فَ 
د عل البُ ، فالفِ األزمان من منعل املأمور به يف زَ ضي إيقاع الفِ قتَ تَ  ة األمرصيغَ  أنّ  :ثالثالدليل ال_ 

عل املأمور ر إىل فِ بادِ أن يُ  رورياته، واألوىل باملأموره من ضَ وجد فيه املأمور به، ذلك أن يُ  ن زمنله مِ 
من امتثال  نيقيَ بذلك يَتحَقق ال هاألمر، ألنّ دور صيغة قيب صُ ذلك عُ ات، و األوقَ ب يف أقرَ  به
ن م مِ سلَ ه يَ ما أنّ ، كَ ون شكن دُ ال مِ ثِ ونه ممُ ضمن كَ يَ  يثُ ، حَ ط له من تأخريهحوَ أَ   يكونو  ألمر،ا

  ، والَعزم ودهوجُ قاد بِ االعتِ زم عليه و العَ ضي الفعل و قتَ األمر يَ  ، كما أنّ (3)الفعل املأمور به ركطر تَ خَ 

                                                           

، أثر اللغة يف اختالف 01/322، احملصول، 02/256، تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، 54الّتبصرة يف أصول الفقه، ص: ينظر (1)
، ُمذكرة أصول الفقه على روضة 05/312،313، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 01/466، إرشاد الفحول، 437اتهدين، ص

  . 226، أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، ص03/45ول األحكام البن حزم، ، اإلحكام يف أص307الناظر، ص
، أثر اللغة يف اختالف اتهدين، 01/324، احملصول، 01/220، التمهيد يف أصول الفقه، 56الّتبصرة يف أصول الفقه، ص: ينظر (2)
  .307فقه على روضة الّناظر، ص، مذكرة أصول ال05/313،314، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 438ص
  .05/215، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 219، إحكام الفصول يف أحكام األصول، ص01/131قواطع األدلة،: ينظر (3)
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  (1).ماليهِ ا عَ قياسً  ،ثالاالمتِ عل و ، فكذلك الفِ ا على الفوركونَ د أن يَ الب  واالعِتقاد بالوجوب
ور، عل على الفَ فيد الفِ ، فكذلك األمر يُ ك على الفورالرتّ  فيدُ يُ  هيا كان النّ ّــ مل :رابعالدليل ال_ 

، كليفطاب تَ ا خِ المهُ كِ كون األمر ضد النهي، و ل، و لباً ما طَ كوِ   ن حيثُ هي مِ م النّ يساره قباعتبَ 
     (2).اورً فعل املأمور به فَ بادرة بِ للمُ  طلًبا ون األمريكُ ، فَ وراً فَ ك رتّ إىل البادرة للمُ  لبٌ هي طَ النّ ف

 %tΑ$s :(يف قوله تعاىل وذلك ،رك املبادرةفه على تَ نّ وعَ  إبليس ذم اهللا تعاىلأّن  :خامسالدليل ال_ 

$tΒ y7 yèuΖ tΒ āωr& y‰ àfó¡n@ øŒÎ) y7 è?ó÷ s∆r& ( tΑ$s% O$tΡ r& ×�ö� yz çµ÷Ζ ÏiΒ Í_tFø) n= yz ÏΒ 9‘$‾Ρ …çµtG ø) n= yzuρ ÏΒ &ÏÛ ∩⊇⊄∪( 
لكان إلبليس أن ه، و وبيخُ تَ ومه و ن لَ سُ ، ملا حَ قتضي الفوركن األمر يَ  يَ ملَ  لوف ،)12:األعراف(
ا استحق الذم على فلمّ  ،قالحِ  يف وقتٍ  امتثلهيل أن و  ،يف احلالومل تُلزمين ِبفعله  ينك أمرتَ أنّ : قوليَ 
  (3).ما جاز الذ َــ إال ملو  فورا ،إليه قتضى األمر هو املبادرة مُ  على أن دّل ذلك قد فَ  كه يف احلال،تَر 

، َمعلوم ددكون إىل زمن حمُ التأخري يَ ور جاز تأخريه، و ن للفَ كُ مل يَ إن األمر  أنّ  :سادسالدليل ال_ 
ليه، ليل عَ دَ  ديد الم وحتَ يكحتَ ك ذلِ دد، فَ عني وحمُ من مُ ن كان إىل زَ إعني، فمُ  ريغَ و  ولهجمَ إىل زمن ٍ أو 
فال ) هوالجمَ ( عنيري مُ ه لوقت غَ ول أن القَ ا أمّ ، رينة دالة عليهصريح به، أو قَ فاد من التّ ستَ ه يُ أنّ  إذ
القول  إالّ  بقنوع، لذا مل يَ عل، وهو ممَ رك الفِ ؤدي إىل تَ عني يُ ديد لزمن مُ أخري من غري حتَ وز، فالتّ جيَ 

  (4).نمكُ ات التّ ه هو أول أوقَ وقتَ  بأنّ 
ا إذا بإمجاع األمة، أمّ اع األمر، وذلك قب مسَ ق بامتثاله عَ تحقّ يَ  قوط األمرأن سُ  :سابعالدليل ال_ 
ن يقُ ه، لتَ اعِ مسَ  ورَ عله فَ جب فِ ال لألمر، لذا وَ تثِ ور ممُ ه املأمُ ق، فال إمجاع على كونحِ ره إىل زمن الأخّ 

ن يقُ ا التأخري فال يؤدي إىل تَ أمّ  ون شك،د نه منيقُ ثال باإلمجاع، فاملبادرة لالمتثال تؤدي إىل تَ االمتِ 
  (5).االحتياط، وَضمان املــُتحَقِق منه واملـــُتيقن ، فالقول بالفور من باباالمتثال

  وكلُ ، )اريف الدّ  عمرٌ ( أو ،)مٌ ائِ قَ  زيدٌ ( :ولصيغة اخلرب، كالقَ جاء بِ  كالمٍ   أن كلّ  :ثامنالدليل ال_ 
د ا الزمان احلاضر قصَ ها يُ ، كل )قهي طالِ (، و)افالنً  عتُ بِ ( :جاء بصيغة اإلنشاء، كالقول المٍ كَ 

                                                           

، إحتاف ذوي البصائر  بشرح روضة 01/220، التمهيد يف أصول الفقه، 01/134، قواطع األدلة، 55الّتبصرة يف أصول الفقه، ص: ينظر (1)
  .01/242، الربهان يف أصول الفقه، 100، بذل الّنظر، ص03/174، املـــُستصفى، 05/316الناظر، 

، 01/364، احملصول، 02/355، تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، 01/134، ، قواطع األدلة54الّتبصرة يف أصول الفقه، ص: ينظر (2)
  . 01/224، التمهيد يف أصول الفقه، 01/231، أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي، 01/465إرشاد الفحول، 

، تفسري 01/322ول، ، احملص05/2226، التحبري شرح التحرير، 01/230، أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي، 01/466إرشاد الفحول،  (3)
  .438، أثر اللغة يف اختالف اتهدين، ص02/230النصوص يف الفقه اإلسالمي، 

  .227، أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، ص01/223، التمهيد يف أصول الفقه، 22إحكام الفصول يف أحكام األصول، ص: ينظر (4)
  .01/222التمهيد يف أصول الفقه، : ينظر  (5)
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ستقبل، ُــ ور، ال املالفَ على احلاضر و  ا داالً مر أيضً يكون األَ دها عن القرائن، فَ ر وجتَ  هاإطالقِ يف حال 
 ،ربينه وبني اخلَ إلشراكه معه، فاجلامع بَ  به باألعم األغلب، وإحلاقِ لى الغالِ ه علِ وذلك من باب محَ 

من األساليب  كونُه  هو عه باإلنشاءمَ ما جيَ  كما أنّ ،  المالكَ  امأقسَ  نما مِ نهُ مِ  ون كلٍ هو كَ 
   (1).اإلنشائية، لذا وجب محله على احلاضر كاخلرب واإلنشاء

  : حديد داللة األمر على المجال الزمنيالوقف في تَ القائلون ب : المذهب الرابع_ 
ها من قضايا داللة األمر رار غري ا، على غِ وقف يف هذه القضية أيضً ار أنصار الوقف، الت اختَ    

نهما، مِ  تمل كالً ه حيَ أو الرتاخي، ذلك أنّ  للفور املطلق صل يف كون األمرعدم الفَ الوا بِ فقَ  ،(2)املطلق
ود من األمر، من دل على املراد و املقصُ بة، تَ صاحِ بقرينة مُ ما إال نهُ على شيء مِ  تهُ د داللَ د تحَ فال تَ 

التوقف يف  حول تفقون، فهم مُ بالفعل فوراً  ربادِ ُـــ ا يف املاختلف الواقفون أيضً و  ،(3)حيث زمن امتثاله
ل فهو حمَ  ،بادرة باألمرُــ ا املتثل، أمّ تثال أو غري ممُ ، وعدم حتديد كونه ممُ فيه رتاخيُـــ وامل لالمتثال رؤخ ُــ امل
  :قفني، فكانوا على قولني يف امتثاله من عدمهاالف بني الو خِ 

 بادرُــ ا املأم ال؟ أمّ  تثالً ممُ من حيث اعتباره ، لالمتثال ريف املؤخ يكون  فوقُ التّ  رى أنّ يَ  :األول_ 
دون قتصِ ُـــ وذهب امل«  :حيث يقول ،(5)، وهذا اختيار اجلويين(4)عندهم اطعً تثل قَ على الفور، فهو ممُ 
يف  ىعل املقتضع الفِ ر، وأوقَ ا، فإن أخّ طعً ال قَ تثِ الوقت كان ممُ  لر يف أو بادَ من  من الوقفية، إىل أنّ 

   (6).»ختار عندناُــ طاب، وهذا هو املة اخلِ هدَ ع خبروجه عن عُ قطَ ر الوقت، فال يُ خِ آ
صل يف  عدم الفَ ولون بِ قُ ا، ويَـ ر أيضً بادِ ُـــ فون يف املتوق يَ  وقف، حيثُ غالون يف التّ ُــ وهم امل :الثاني_ 

يغة األمر، مل اع صِ مسَ ب قِ ىل إجياد املأمور به، وإيقاعه عَ كلف إُــ ادر املتثال أم ال، فلو بَ كونه ممُ 
  ،(7)التأخري والرتاخي رــــــــــن األمر مِ ــــــــــمِ رض اآلكون غَ وز أن يَ ه جيَ ندهم، ذلك أنّ ثال عِ تَ ه ممُ كونِ بِ قطع يُ 
   (8).»كم الوقفيف حُ  عظيمٌ  رفٌ وهذا سِ «  :، فيقولهذا القول لىويين عاجلُ  يُعلقو  

                                                           

  .01/464، إرشـاد الفحول، 02/304تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، : ينظر (1)
  . ، من هذا الفصل84،97 ص: ينظر. من حيث الوحدة والكثرةو  مر املطلق من حيث الوجوب وعدمه، توقفوا يف حتديد داللة األ (2)
، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 25اتهدين، ص، أثر الّلغة يف اختالف 03/1391املهّذب يف علم األصول املقارن، : ينظر (3)
  .228، الّتمهيد يف ختريج الفروع على األصول، ص53، الّتبصرة يف أصول الفقه، ص05/309
  ).هامش( 53، صيف أصول الفقه ، الّتبصرة03/172املـــُستصفى، : ينظر (4)
  .01/246الربهان يف أصول الفقه، : ينظر (5)
  .01/232نفسه،  (6)
  ).هامش( 53، الّتبِصرة يف أصول الفقه، ص01/232، الربهان يف أصول الفقه، 03/172املــُستصفى، : ينظر (7)
  .01/232الربهان يف أصول الفقه،  (8)
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  :أيتـــــــــيكمـــــا ،  لنصـــرة قوهلم ةــــــــــمن األدل جبملة ار الوقفـــــــصــــــأنتدل ـــــاس: أدلة القائلين بالوقف_ 
عجل، ُــ نه وجوب االمتثال يف الوقت املراد مِ ُــ كون املتمل أن يَ األمر املطلق حيَ  أنّ  :الدليل األول_ 
والرتاخي يف اإلتيان ، واز التأخريجَ نه راد مِ ُـــ كون املتمل أن يَ بادرة والتعجيل، كما حيَ ُــ ضي املقتَ فيَ 

ها ل ت على األخر، وكُ ماالَ جيح أحد االحتِ جه لرتَ هما، فال وَ ينَ مل ما بَ املأمور به، وحيتَ  بالفعل
صل يف قف فيها، وعدم الفَ و ن الواجب الت كذلك، كان مِ ا كانَ ــ ليها، وملاللة األمر عَ ساوية يف دَ تَ مُ 

ع ا مَ ، أم ح أحد االحتماالترج يُ ك فيها، و قطع الش يَ  د دليلرِ يَ داللة األمر على أحدها، إىل أن 
  (1).ندهاوقف عِ ت البد من الو ال للفصل فيها، ، فال جمَ جود هذا الدليلعدم وُ 

اخي، كاألمر لرتّ لد استعماله رَ و ، و نكاألمر باإلميا  ،ورلفَ لد استعماله األمر ورَ  أنّ  :الدليل الثاني_ 
بيل ن قَ فيكون مِ  ،مانهُ مِ  لٍ قيقة يف كُ كون األمر حَ ايل يَ بالتّ عمال احلقيقة، و ستِ االاألصل يف باحلج، و 

ياب القرينة اليت ع غِ مَ ، و مها إال بقرينةحدِ أعلى  كون داالً ، فال يَ اخيالرتّ املشرتك اللفظي بني الفور و 
   (2).وقف فيهب التّ جَ ، وَ مهاحدِ دل على أتَ 

  

   

         

  

   

      

 

 

 

                                                           

  .59الّتبصرة يف أصول الفقه، ص: ينظر (1)
  .03/1391املــُهّذب يف علم األصول املقارن، : ينظر (2)



 

 

 

 

 

 

 

  .عند األصوليين بين الصيغة والداللةالمقيد األمر : الثالث الفصل

  .القرينة وأثرها يف حتديد دالالت األمر املقيد: املبحث األول

  .ر املقرتن بقرائن عند األصولينيـــدالالت األم:املبحث الثاين
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ورد يف الفصل السابق حصر ملختلف الدالالت واملعاين اليت خترج إليها صيغ األمر املطلق، املتجرد 
عن القرائن، كما جاء بيان ُمقتضى األمر املطلق من حيث مقدار وزمان االمتثال، ويرد يف هذا 

فيختص هذا الفصل بيان خمتلف الدالالت اليت حتتملها صيغ األمر يف حال َتقِيدها بالقرائن، 
الفصل بتحديد دالالت األمر املقيد، واملقرتن بقرائن حتكم مدلوله، فيأيت فيه بيان املقصود 

وتبيان  بالقرائن، وعرض خمتلف أنواعها وأقسامها، وحتديد جمال تأثريها يف دالالت األمر ومعانيه،
كما يتم احلديث هلا، خمتلف املعاين والدالالت اليت تكتسبها صيغ األمر، وفقا للقرائن املصاحبة

الدرس األصويل، وبيان خمتلف اآلراء لقضايا واملسائل املتعلقة باألمر يف لة من احول مجُ  هفي
  .حوهلا واملذاهب األصولية فيها،وحتديد نقاط اخلالف بني األصوليني

 :أثرها في تحديد دالالت األمرالقرينة و : أوال
  :مفهوم القرينة) 1
1 -1 ( من االقرتان :غةالقرينة في الل  ُـــ املالزم و وهو الت جاء يف لسان  ثُ ، حي(1)صاحبصاحبة، والت

 الشيءُ  نوقار (...) قارنايئان وتَ قد اقرتن الشَ ولة، من االقرتان، و فعُ علية، مبعىن مَ فَ : والقرينة «:العرب
رنت وقَ (...) ُته،احبصَ : رانارنته قِ بغريه، وقَ  ه، واقرتن الشيءُ احبرانا، اقرتان به وصَ ة وقِ قارنَ مُ  الشيءَ 

 (2).»صاحبُــ لته، والقرين، املوصَ : يء بالشيءالش    
، حيحانِ صَ  ون، أصالنِ والراء والنُ  القاف«  ):رنقَ ( ادةغة يف مَ قياس الل مَ  ُمعجم جاء يفو    

س فن :رينةوالقَ (...) ة،د شِ و  قوةٍ نتأ بِ يء، واألخر شيء يُ الش يء إىل ع الش على مجَ  دل مها يَ أحدُ 
 وقرينَ  ،(...)اقارنَ ما قد تَ هُ اإلنسان، كأنـ (3).»امرأته: جلة الر  

ها صاحبتِ ُــ ملجل ة الر رينَ قَ وجة باط ، فالز صاحب واالرتِ الزم و التّ غة يدور حول التّ فمعىن القرينة يف اللُ  
   (4).تها له يف احلياةجلسد مللزمَ ا ةُ فس قرينَ ها إياه، والن تزمَ الومُ 

                                                           

حممد حسني علي الصغري، أطروحة دكتوراه، قسم :أمحد خضري عباس علي، إشراف: أثر القرائن يف توجيه املعىن يف تفسري البحر احمليط: ينظر (1)
صاحل بن غامن : ، القرائن ودورها يف اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية06،ص)خمطوط(م،العراق،2010/ه1431اللغة العربية،جامعة الكوفة،

  .13ه، ص1418، 2دار بَلنسية، طالَسدالن، 
  .13/336لسان العرب،  (2)
، 1979/هـ139، )د ،ط(عبد السالم حممد هارون، دار الفكر،: أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكريا، حتقيق: معجم َمقياس اللغة (3)
05/76،77 .  
، 2010/ه1431، 1حممد اخليمي، مؤسسة الرسالة ناشرون، دار البشري، ط: القرينة عند األصوليني وأثَرها يف القواعد األصولية: ينظر (4)

 اجلزائر،
  .13، القرائن ودورها يف اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية، ص06، أثر القرائن يف َتوجيه املعىن يف تفسري البحر احمليط، ص15ص 
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  : القرينة في االصطالح )2- 1
   ويـــفَ كَـ ها الفُ ر ـــــع، كما يُ (1)»وبطلُ ــــــشري إىل امليُ  أمرٌ « :ولـــــقرينة بالقـــــريف اجلرجاين الالش  رفُ ـعيُ     
كما يعرفها عبد العال عطوة   ،(2)» ضعراد ال بالوَ ُـــ ن املح عوض ما يُ  «: بالقول )ه1094ت،(

 (3)»صاحب هلا بواسطة نص أو عرف أو سنة أو غريهااليت تدل على أمر خفي مُ األمارة « :بالقول
 إال  ههذ أن  تلِ رينة خيَ عىن القَ ومَ  ،رينةما كل قَ ل فيهِ دخُ تَ ، ةلامِ شَ  اتعريفالت سان ف باختالف الل

القرائن يف االصطالح  َمفهوم هوهنا هم وَما يَ ، (4)وظف فيهالذي تُ  والفنّ  ،ري عليهجتَ الذي 
   .هلا عريف األصولينيكيز على تَ نصب الرت األصويل، لذا يَ 

    فظ القَ غم من كثرة دوران لَ بالر رينة يف الد رس األصويل، إال  ث باحِ فردوا مَ األصوليني مل يُ  أن
يان ات وبَ حتديد االصطالحَ ا هلا، على طريقتهم يف عَ مانِ  امعاً ا جَ عريفً تَ  وادد رينة، ومل حيُ خاصة بالقَ 

  .وَجزةُـــ ضبة واملقتَ ــُــــ ، فلم يَرد يف ُكتبهم إال بعض التعريفات امل(5)نها بدقةمِ  رادُــ امل
رع رف الش يف عُ  فظريد بالل ملا أُ  يانٌ القرينة هي بَ  «:، فيقوليناب الكلوذافها أبو اخلط عر يُ  

  (7).»من غري االستعمال فيه يءٍ على شَ  ال األمر الد « :فها بالقولعر نوي فيُ هاا التّ ، أم (6)»والعادة
 تَتجلى العالقةو  .ح املدلول عليهوض د ويُ د حيُ  الذي  ، هي الدليلنيريفعالت  ينفالقرينة وفقا هلذ    

كون رينة، تَ وهو القَ عىن ح للمَ واملوض  بني ُــ املون رينة، يف كالحي للق  االصطِ عجمي واملعىنُــ بني املعىن امل
صاحبة ُـــ هلا، وامل صاحبِ ُــ الزم أو املُــ جود املعلى وُ  ل دُ ودها يَ وجُ يانه، فَ راد بَ للمُ الزمة ومُ صاحبة مُ 
   (8).هماينَ ة بَ قَ تحق مُ 
باحثهم رينة، فذكروا يف مَ ات األصوليني للقَ قسيمَ دت تَ عد تَ  :أقسام القرائن عند األصوليين) 2

  :ديدة، يرد بياا فيما يأيتوها وفقا العتبارات عَ مُ س وقَ  هلا، تلفةخمُ ا أنواعً 
                                                           

/ ه1403، 2إبراهيم ابن حممد الفائز، املكتب اإلسالمي، ط: اإلثبات بالقرائن يف الفقه اإلسالمي: ، وينظر146لتعريفات، صمعجم ا (1)
  .63م، بريوت، لبنان، ص1983

  .737م، بريوت، لبنان، ص1998/ه1419، 2أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي، مؤسسة الرسالة، ط: الُكلَيات (2)
  .63، القرائن يف الفقه اإلسالمياإلثبات ب (3)
  .20القرائن عند األصوليني وأثرها يف القواعد األصولية، ص (4)
  .20املرجع السابق، ص:ينظر (5)
  .01/183التمهيد يف أصول الفقه،  (6)
م، 1998/هـ1418، 1أمحد حسن بسج، دار الكتب العلمية، ط: حممد علي بن التهانوي احلنفي، حتقيق: كشاف اصطالحات الفنون  (7)

  .59اجلملة العربية واملعىن، ص: ، وينظر03/575بريوت، لبنان، 
اعيل هنية، رسالة ماجستري،قسم أصول الفقه، مازن إمس: حممد قاسم األسطل، إشراف: القرينة عند األصوليني وأثرها يف فهم النصوص: ينظر (8)

  .06، أثر القرائن يف توجيه املعىن يف تفسري البحر احمليط، ص19،ص)خمطوط(م، 2004/ه1425اجلامعة اإلسالمية، 
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 : إىل صدرهاتتنوع القرائن على اعتبار مَ : هارِ صدَ يث مَ ن من حَ أقسام القرائِ  )2-1
اللة للد  ،ثل هذه القرائنقيم مِ ارع يُ الش  ، حيث أن رعصدرها الش هي اليت مَ و  :القرائن الشرعية_ 

عة من االجتهاد ت نابِ أو كانَ  ،)القرائن النصية( صالن صدرها مَ  ا، سواء كان صلات  على أمرٍ 
*βÎ÷...( :قوله تعاىل اثاهلمِ و  ،(1))قرائن االجتهاديةال( sù zÏΒ r& Ν ä3àÒ÷èt/ $VÒ÷èt/ ÏjŠxσ ã‹ù= sù “Ï% ©!$# zÏϑ è? øτ $# 

…… çµtFuΖ≈ tΒ r&) ((قوله تعاىلبت اقرتنَ  رينة نصيةفهذه قَ  ،)283:البقرة: $yγ•ƒr' ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ#u #sŒÎ) 

Λ äΖ tƒ# y‰s? Aøy‰ Î/ #’ n< Î) 9≅ y_r& ‘wΚ |¡•Β çνθç7 çFò2$$sù...)(282:البقرة( اآليةفعل األمر يف  ، حيث أن) ُوهبُ أكت (
 جوب عند اجلمهورعلى الوُ  دال إىل تهرفَ صَ  رينةالقَ  ، إال أن  (2).اإلرشاددب و الن  
 إعمال قعن طريوصل إليها الت و  هاإدراكُ  م ت، فيَ قلرها العَ صدَ هذه القرائن مَ و  :القرائن العقلية_ 
ôM ( :قوله تعاىل «:ما حكاه الزركشي بقولهحنو ، (3)قلالعَ  tΒ Ìh� ãm öΝ à6ø‹n= tã öΝä3çG≈ yγ̈Β é&( )23:النساء(، 

، ففي هذا (4)»األعيانق باألفعال دون تعل حكام إمنا تَ األ ، فإن قلة العَ لَ َال قرينة دَ احلذف بِ  من باب
الشخص ( َعيِنهما األختو  األم ع علىقَ مل تَـ ، و )الزواج( عت على األفعالقَ ة وَ رمَ املثال فإن احلُ 

 .تعلق باألفعالإمنا تَ ق باألعيان و تعل األحكام ال تَ  أن َمفادها  قليةذالك لقرينة عَ و  ،)ذاته
’(: ثاهلا قوله تعاىلمِ واإلدراك، و  سُ صدرها احلِ مَ  :القرائن الحسية_  ÎoΤ Î) ‘N‰ỳ uρ Zοr&t� øΒ$# öΝßγà6Î= ôϑ s? 

ôM uŠÏ?ρé&uρ ÏΒ Èe≅ à2 & óx« $oλm; uρ î ö̧� tã ÒΟŠÏà tã ∩⊄⊂∪()ظاهر لكة سبأ، و قصد مَ عاىل يَ ، فاهللا تَ )23:النمل
بأ مل ملكة سَ  أن د شهَ س يَ حلِ ، فاموم اآليةص عُ ص س خيُ احلِ  أن  ، إال بألكة سَ وتيت مَ أُ ما  مُ عم اآلية يُ 

   (5).مان مثالليسد لك ما كان يف يَ مل متَ  هيلك كل شيء، فمتَ 

فيكون  (6)،ادةرف والعَ على العُ  دلوهلاينها وبني مَ قوم العالقة بَ هي تلك اليت تَ و  :القرائن العرفية_ 
رينة على إرادة قَ  عد ، فذلك يُ ك احلجناسِ يل أداء مَ بَ قُـ  و شراء احلاج شاةذلك حنَ و ، صدرها العرفمَ 

 .عل يف احلجثل هذا الفِ قتضي مِ رف يَ العُ  باعتبار أن  ،(7)ياهلد

                                                           

  .55، القرينة عند األصوليني و أثرها يف القواعد األصولية، ص22القرينة عند األصوليني و أثرها يف فهم النصوص، ص: ينظر (1)
  . 22القرينة عند األصوليني وأثرها يف فهم النصوص، ص: ينظر (2)
  .23، القرائن ودورها يف اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية، ص55القرينة عند األصوليني وأثرها يف القواعد األصولية، ص: ينظر (3)
  .55يف القواعد األصولية، ص القرينة عند األصوليني وأثرها: ، وينظر01/119البحر احمليط يف أصول الفقه،  (4)
  . 56القرينة عند األصوليني وأثرها يف القواعد األصولية، ص: ينظر (5)
  .56، القرينة عند األصوليني وأثرها يف القواعد األصولية، ص23القرائن ودورها يف اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية، ص: ينظر (6)
  .23القرائن ودورها يف اإلثبات يف الشريعة اإلسالمية، ص: ينظر (7)
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  : ما يأيت وظائفها إىل باعتبارنقسم القرائن تَ  :وظيفتهامن حيث  القرائن أقسام )2-2 
ن تلك ستفاد مِ ازي يُ عىن جمَ عناه احلقيقي إىل مَ ن مَ عفظ صرف الل هي اليت تَ و  :ةالقرائن الصارفَ _ 

 ،اغريمهواإلباحة و  دبعاين أخرى كالن حقيقية الوجوب إىل مَ صرف األمر من هي ما يَ فالقرائن، 
zÏΒ :(قوله تعاىلومثاهلا  uρ È≅ ø‹©9 $# ô‰¤fyγ tFsù ÏµÎ/ \'s# Ïù$tΡ y7 ©9 #|¤tã βr& y7 sWyèö7 tƒ y7 •/u‘ $YΒ$s) tΒ # YŠθßϑ øt¤Χ ∩∠∪( 

 ،)نافلة لك( :بقرينة قوله دبمن الوجوب إىل الن  صروفٌ مَ  ،)دج َ (ألمر ا، ف)79:اإلسراء(
   (1).محلتم و اإللزاادب واالختيار ال على هي على الن رض، و افلة هي ما زاد عن الفَ فالنّ 

، بعد أن كان هصه يف بعض أفرادص ختُ ر العام و قصِ هي القرائن اليت تَ و  :ةصَ خص القرائن المُ _ 
yϑ :(قوله تعاىلثاهلا مِ ق األفراد، و ال ملطلَ شامِ  sù šX £‰ |Ás? ÏµÎ/ uθßγ sù ×οu‘$¤# Ÿ2)(فهذه )45:املائدة ،

oΨ$ :(و قوله تعاىلهبلها، و ا قَ موم مَ صة لعُ ص خمُ  -لمعند بعض أهل العِ  -اآلية  ö;tFx. uρ öΝ Íκö� n= tã !$pκ� Ïù ¨βr& 

}§ø# ¨Ζ9$# Ä§ø# ¨Ζ9$$Î/ š÷yèø9 $# uρ È÷yèø9 $$Î/ y#ΡF{$# uρ É#ΡF{$$Î/ šχ èŒW{$# uρ ÈβèŒW{$$Î/ £Åb¡9 $# uρ ÇdÅb¡9 $$Î/ yyρã� àfø9 $# uρ 

ÒÉ$|ÁÏ%)(45:املائدة( ال تُ  -األوىل موم اآليةوهم داخلون يف عُ  - فارالكُ  ، ذلك أن م ر صَ كفدقا
    (2).صت هذه القرينة احلكم باملؤمنني فقطص ، فخَ م شيئاً نهُ عَ 

عله شامال لكل أفراده، ومن ذلك قرتن به، وجتَ ما تَ  مُ عم وهي القرائن اليت تُ  :مةعم القرائن المُ _ 
!ª :(قوله تعاىل $#uρ (# þθãã ô‰ tƒ 4’n< Î) Í‘# yŠ ÉΟ≈ n= ¡¡9 $# “Ï‰öκ u‰uρ tΒ â!$t±o„ 4’n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 8ΛÉ) tFó¡•Β ∩⊄∈∪ )(25:يونس(، 

  دعواأي أن اهللا يَ (ام، ر عَ قد ُــ امل دل على أن ة تَ لقرينَ فا، موم اآليةفيد عُ د يُ نا قَ املعمول هُ  ذفُ فحَ 
  (3)).كل أحد

تزاحم احتماالن أو حني يَ  ،ددا على أخرعىن حمُ ح مَ رج وهي القرائن اليت تُ  :حةرج القرائن المُ _ 
 فظ الواحد، كما يَ أكثر يف الل شرتك، وتَ ُــ فظ املكون احلال يف الل ازية لل(4).فظ الواحدعدد املعاين ا   

صوليون القرائن من حيث املقال قسم األيُ  :القال والحَ حيث المَ ن رينة مِ م القَ أقسا) 2-3
  :هاذين القسمني فيما يأيتيان ، وب(5)عنويةمَ قرائن و  رائن لفظيةاحلال إىل قَ و 

                                                           

  .56،57القرينة عند األصوليني وأثرها يف القواعد األصولية، ص (1)
  .57نفسه، ص (2)
  .03/162البحر احمليط يف أصول الفقه،  (3)
  .58القرينة عند األصوليني و أثرها يف القواعد األصولية، ص: ينظر (4)
، اجلملة العربية 47، القرينة عند األصوليني وأثرها يف القواعد األصولية، ص31القرينة عند األصوليني وأثرها يف فهم النصوص، ص: ينظر (5)

  .60م، بريوت، لبنان، ص200/ه1421، 1فاضل صاحل السامرائي، دار ابن حزم، ط: واملعىن
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 _ هي تلك القرائن اليت تَ و  :فظيةالقرائن الل أو(1)فاد منهستَ تُ ق بالكالم و تعل ،  هي الل ال فظ الد
 :سمنيفظية إىل قِ رائن الل القَ  مسنقَ تَ ، و (2)اللهد املعىن من خِ تحد يَ ، حبيث ودعلى املعىن املقصُ 

صل بالدليل املراد ، فتت هاة املعىن مبفردِ هي الكلمات أو الكلمة الغري تامَ و : تصلةمُ قرائن لفظية _ أ 
ثاهلا قوله مِ ، و (4)واحد يظفشفه يف سياق لَ راد كَ ـُــــ ص املرد مع الن ، فهي تَ (3)ولهدلُ ح مَ ، فتوض بيانهتِ 

≈βÎ) z¨( :تعاىل |¡Σ M} $# ’ Å∀ s9 A� ô£äz ∩⊄∪ āωÎ) tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ# u (#θè= Ïϑ tã uρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# (#öθ|¹# uθs? uρ Èd,ysø9 $$Î/ (# öθ|¹# uθs? uρ 

Î� ö9 ¢Á9 $$Î/ ∩⊂∪ )((5).ول اآلية لكل إنساندم مشُ لى عَ دل عَ تَ رينة فاالستثناء قَ ) 2،3:العصر  

فهي   ،(6)عناهخارجة عن الكالم املراد بيان مَ  باراتوهي ألفاظ وعِ  :لةنفصِ لفظية مُ قرائن _ ب
االنفصال الكلي و  ،(7)زئياكليا أو جُ   انفَصاال صل عن الدليل املراد تبيانهنفَ ، مُ دهتام املعىن مبفرَ كالم 

 ،صال اجلزئياالنفِ ا ، أمّ الكالمفس وضع آخر من نَ ، يف مَ بارة أو آية أخرىرينة عِ تحقق بكون القَ يَ 
*βÎ: (تعاىلقوله  ثاهلامِ و ، (8)لواحقهيف سوابق الكالم و  رينةالقَ يكون بورود ف sù $yγs) ‾= sÛ Ÿξsù ‘≅ ÏtrB …ã&s! .ÏΒ 

ß‰ ÷èt/ 4®Lym yxÅ3Ψ s? % ¹ ÷̀ρy— …çνu� ö� xî)( 230:البقرة(، فهذه اآلية  املراد بقوله قرينة على أن):الطالق مرتان( 
    (9).لقتنييف الط  نحصرً الطالق مُ لكان  ،ةهذه القرينَ  فلوالَ  ،جعيالطالق الر هو 
فهم من تُ  تفهم معنويا من املقال، كأن ،هي ظواهر غري لفظية يف الرتكيب :ويةعنَ المَ القرائن _ 

كشف ة بِ عني َـ هذه القرائن هي املو ، بنيخاطِ رف املتَ عُ من  أو ،قلوالعَ  سِ من احلحال املتكلم، أو 
من  ُيالِبسهما تصل باحلدث الكالمي، و ل ما يَ شمل كُ ، فتَ ياقية بني أجزاء الكالمالقات السِ العَ 
 :دورها إىل قسمنيتنقسم بِ و ، (10)املقامو  سياق احلالمنها ل ضِ ، فيدخُ روفظُ 

                                                           

  .47ص األصولية،القرينة عند األصوليني وأثرها يف القواعد : ينظر(1) 
  .60اجلملة العربية واملعىن، ص: ينظر (2)
  .31القرينة عند األصوليني ّوأثرها يف فهم النصوص، ص: ينظر (3)
  .47ينظر القرينة عند األصوليني وأثرها يف القواعد األصولية، ص (4)
  .31القرينة عند األصوليني وأثرها يف فهم النصوص، ص: ينظر (5)
  .51القرينة عند األصوليني وأثرها يف القواعد األصولية، ص: ينظر (6)
  . 31القرينة عند األصوليني وأثرها يف فهم النصوص،ص: ينظر(7)
  .31،32نفسه، ص: ينظر (8)
  .50القرينة عند األصوليني وأثرها يف القواعد األصولية، ص: ينظر (9)
، أثر القرينة الشرعية يف توجيه احلكم النحوي عند ابن هشام يف املغين، 11،12أثر القرائن يف توجيه املعىن يف تفسري البحر احمليط، ص: ينظر (10)

 1426رياض بن حسن اخلوام، رسالة ماجيستري، قسم النحو والصرف،جامعة أم القرى،: فهد بن سعيد بن عبد اهللا آل مثيب القحطاين، إشراف
  ، 31، القرينة عند األصوليني وأثرها يف فهم النصوص، ص10ه، اململكة العربية السعودية، ص1427/



 الفصل الثالث                                  ا�مر المقيد عند ا�صوليين بين الصيغة والد�لة

 

114 

 

ن ظروف مِ ك من سياق الكالم املراد بيانه، و درَ وهي القرائن اليت تُ  :تصلةرائن معنوية مُ ق_ أ
   .يان معناهفسريه وبَ ص املراد تَ حم الن ط من رَ نبَ ستَ ا تُ ، أي أ هرودِ وُ 

ص والكالم املراد عن الن  جةظروف خار و  عانٍ مَ فاد من ستَ وهي اليت تُ  :نفصلةعنوية مُ قرائن مَ _ ب
   .روف اتمعمن ظُ  وتكلم، أُــ يئة املم من هَ فهَ عناه، كأن تُ يان مَ تفسريه وبَ 

  :األصوليينجال تأثيرها عند أهمية القرائن ومَ ) 3
    ةافقو ه الظاهرة مُ رينة، وهو ما كانت داللتُ غة على ضربني، ضرب ال حيتاج إىل قَ إن الكالم يف الل 

دل اللة، اليت تَ حة الد ويكون ذلك يف األلفاظ الواضِ  ،(1)ة، من دون إام أو غموضه الباطنلداللتِ 
نفه كتَ وضرب يَ  وقف على أمر خارجي،ماد أو الت ها من غري االعتِ يغِ د صِ جر عانيها مبُِ على مَ 

عني صاحبة تُ ود قرينة مُ إال بوجُ وده قصُ مَ  دُ د حَ تيكون غامضا، فال يَ قد الكالم الغموض واإلام، ف
لذا  (2)شرتكة أو جمازيةعاين جديدة مُ ، إىل مَ عناه احلقيقيه عن مَ صرفُ على حتديد داللته، حيث تَ 

 ال تأثري واسع يف رينة جمَ يكون للق هذا القسم من الكالم عامة ، إال أن الك قوم يَ ص الذي الم و الن
دار عمل مَ  ، ذلك أن االت الكالمز عن باقي جمَ تمي ، يَ دار عمل القرينة عند األصولينيعليه مَ 

ل القرينة يف د عمَ حد يتَ ص، و الن طلق مُ  ، الرعيص الشته هو الن برم لم أصول الفقه القرائن يف عِ 
 الشرعي من حيث بَ ص الن ِمن أبرز القضايا اليت و  ،(3)هها عن داللتِ شفِ ، أو كَ بوتهثُ  لدرجةا يا

، سواء كان رعيكليف الش تعلق بالت ما يَ رعي، ئن يف حتديد داللة اخلطاب الش يتجلى فيها دور القرا
ن فط تَ ، لألمر عالقة بارزة بالقرائن ذلك أن  ،ماتاحملر واهي و بالن  علقأو تَ  رعيةصورة األوامر الشَ يف 
ا أن عدو صيغة األمر بالقرائن ال تَ عالقة  أن ، فأقروا األمر يفالقرائن  تأثريوملــَدى  نو األصوليهلا 

  : كون ألحد الوجهنيتَ 
، من دون احلاجة نهداللة واضحة على املقصود مِ  ل دُ ي، ف(4)د األمر عن القرائنتجر أن يَ  :األول_ 
تلفة كانت هلم أقوال خمُ األصوليني، و  عند سمى باألمر املطلق، وهو ما يُ ههمعني على فَ قرائن تُ إىل 
  (5).قام سابقدب واإلباحة وغريها ، على حنو ما جاء بيانه يف مَ من حيث الوجوب والنّ  دلولهيف مَ 

                                                           

حسن سليمان حسني، : أمن اللبس يف النحو العريب، دراسة يف القرائن، بكر عبد اهللا خورشيد، إشراف، 59اجلملة العربية واملعىن، ص : ينظر (1)
  .45، ص)خمطوط(م، العراق، 2002/ه1427جامعة املوصل، أطروحة دكتوراه، قسم اللغة العربية، 

  .59اجلملة العربية واملعىن، ص: ينظر (2)
  .63القرينة عند األصوليني وأثرها يف القواعد األصولية، ص: ينظر (3)
   . 207،209نفسه، ص (4)
  .65ص ،املبحث األول من الفصل الثاين من الدراسة : ينظر (5)
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ه نُ عيـ ا وفقا ملا تُ حً رتش مُ  دلولهومَ  اهعنكون مَ بقرينة أو أكثر، فيَ  اً قرتنمُ  األمر ونكُ يَ أن  :الثاني_ 
عنوية أو كانت من فظية أو عقلية أو مَ دل عليه تلك القرينة على اختالف نوعها، سواء كانت لوتَ 

ن يو كان األصولف ،صيغ األمروبيان املقصود من ياق له دور كبري يف حتديد ، ذلك أن الس (1)السياق
 :يف هذا املقام يبالشاط لحيث يقو  ،الصيغة السياق يف حتديد دالالت ي أكثر املدركني ألمهمن 

ة حكَ ضِ صار  إال اق يف داللة الصيغ، و عىن املسَ يه من اعتبار مَ البد فِ  ،كالم العرب على اإلطالق«
، كثرةً ط  بِ كاد تنضَ ، ال تَ وأقسام األوامر كثرية « :الجاء يف البحر احمليط قول القف  كما  ،(2)»زاءةهُ و 
   (3).»بالدالئل اليت يقوم عليهاياقه، و الكالم وسِ عرف مبخارج ها تُ ل كُ و 
%θßϑŠÏ#): (من أمثلة األوامر اليت تكون القرينة هي احملددة لداللتها، قوله تعاىلو  r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# (#θè?#u uρ nο4θx. ¨“9$# 

(#θãèx. ö‘ $#uρ yìtΒ tÏèÏ.≡§�9$# ∩⊆⊂∪)(رينة ــَـــ اد من القـــــستفوجوب يُ ـــــــجوب، والوُ ــــــر هنا للــــــاألمــــ، ف)43:قرة ـــــالب
 َا يف حال شِ  فٍ ــــــكليرد من تَ الة، وما وَ ـــــــديد لتارك الصاملصاحبة، وهي ما ورد من وعيد ودة ـــــ

          (4).غري ذلك  وأو املرض أاخلوف 
تعددة تلك القرائن، فيخرج إىل دالالت مُ نه عي تُ دلوله من خالل ما تحدد مَ فاألمر املقيد بقرائن، يَ  

، وخمتلف بقرائن حلديث حول األمر املقيدايل تفصيل اقرتن به، ويأيت يف املبحث املو حبسب ما يَ 
  .اليت خيرج إليها دالالته

  قترن بالقرائن عند األصوليينالمُ  دالالت األمر :ثانيا
ملة هذه ن جلُ و ه األصولينب دالالت األمر، وقد تَ شف ا يف حتديد وكَ همً القرينة دورا بارزا ومُ  ؤديتُ    

القرائن اليت قد ُتصاِحب األمر فَتصرفه إىل دالالت أخرى، وتُغّري تلف القيود و ذكروا خمُ ف ،القرائن
 بيان يأيتوفيما ، هلذه القرائن بعاً رج هلا األمر تَ خيتلف املعاين اليت لوا احلديث يف خمُ وفص َمدلوله، 
   .ذاهب األصوليني فيهامل عرضٌ القرائن و هذه ملختلف 

  

                                                           

  .207القرينة عند األصوليني وأثرها يف القواعد األصولية،ص: ينظر (1)
محزة بن حسني الَفعر ، رسالة : سعد بن ُمقبل بن عيسى العنزي ، إشراف: داللة السياق عند األصوليني: ، وينظر03/419املوافقات، (2)

ص (، )خمطوط(م، 1427/ه1428ملكة العربية السعودية ، ماجستري، قسم الدراسات العليا الشرعية، ُشعبة األصول، جامعة أم القرى ، امل
422.(  
  .208، القرينة عند األصوليني وأثرها يف القواعد األصولية، ص02/364البحر احمليط يف أصول الفقه، : ينظر (3)
  .208نفسه، ص: ينظر (4)
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   ).و التحريمأالمنع بعد (∗∗∗∗ظرارد بعد الحَ وَ ــــداللة األمر ال )1
لك ذ ،حبث لدى األصولينيل اهتمام و حرمي ، كانت حمَ قب املنع والت ود األمر عَ إن قضية ورُ     

هم حمل اخلالف بينو  ا،الف حوهلعلى خِ  فكانوا ،هكمِ بيان حُ أثريها يف حتديد داللة األمر و لت
تأثري على ر ظم احلقد فهل لتَ  ، الوارد قبل األمر يف حتديد داللته يكمن يف مدى تأثري احلظر واملنع

عليها  دل لك اليت كان يَ إىل داللة غري تِ  ة لألمرقرينة صارفَ  رظقدم احلهل يكون تَ و ، (1)؟داللة األمر
  .قتضيه؟أم ما الذي يَ  ؟رظاحلبقى على داللته قبل ه يَ أم أن  ،(2)ر؟ظقبل احل

  : ، يرد بياا فيما يأيتفيها  أقوالقضية، فكانوا على مذاهب و اختلف األصوليون يف ال
         :∗∗∗∗دب أو اإلباحةهو الن رائن جرد عن القطلق المُ ب األمر المُ وجِ مُ  بأن القائلون : أوال_ 

ؤثر على داللته، فيبقى األمر على واحلظر، ال يُ عد املنع بَ  األمر ورود ن إيرى أنصار هذا الفريق   
بعد احلظر، وإن كان  وباندُ عل املأمور به مَ ا، ظل الفِ دبً بل احلظر، فإن كان نَ ليها قَ ته اليت كان عَ اللَ دَ 
  (3).بعد احلظر أيضا باحٌ إلباحة، فهو مُ لبل احلظر قَ 

اختلف القائلون  :وبهو الوجُ  )طلقاألمر المُ (األمر قبل الحظر قتضىمُ  القائلون بأن : ثانيا_ 
 فكانوا يف ذلك على مذاهب(4)هي عنه وحترميهبالوجوب، يف احلكم وداللة األمر بالشيء بعد الن ، 

   :فيما يأيتيرد بَياا  ،وأقوال
   .∗∗∗∗∗∗∗∗فيد اإلباحةر يُ ظاألمر بعد الح القائلون بأن : المذهب األول

  ، فمىت ورد ر أفادت اإلباحةظبعد احلوردت صيغة األمر إذا  ، إىل أنّ يذهب أنصار هذا املذهب   

                                                           

قد َحَظره وحرمه قَبال، َفمدار الَقضية هنا، هو تَباين داللة األمر املقصود بقرينة احلظر، أو ورود األمر بعد املنع، أن يأُمر الّشارع بِأمٍر كان ∗ 
#... :(حنو قوله تعاىل بالشيء،بعد أن كان ُحمرما قَبال، sŒÎ)uρ ÷Λäù= n=ym (#ρßŠ$sÜô¹$$sù(... ) ،هي عنه يف قوله )02املائدةيد بعد النحيث ورد األمر بالص ،

�u ...:(تعاىل ö�xî ’ Ìj?ÏtèΧ Ï‰øŠ¢Á9$# öΝ çFΡr&uρ îΠã� ãm 3( ) هو َما يُثاب بِرتكه : واحلظر. 259أصول الفقه الذي ال يسع للفقيه جهله، ص: ينظر). 01:املائدة
  .137، الَقاموس املبني يف اصطالحات األصوليني، ص79ُمعجم التعريفات، ص: ويُعاَقب على ِفعله، ينظر

  . 05/259، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر،03/156املستصفى، : ينظر (1)
  .01/263، الربهان يف أصول الفقه، 02/524لباب احملصول، : ينظر (2)
  ،من البحث 77هم القائلون بأن األمر املطلق يَقتضي  الندب، والقائلون بأن مقتضاه اإلباحة،عد إىل، ص   ∗
  .02/525، الواضح يف أصول الفقه، 02/361تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، : ينظر (3)
  .295، الوجيز يف أصول الفقه حملمد زيدان، ص02/361تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، : ينظر (4)
، لكن يقر أنصار هذا املذهب أن األمر بعد احلظر يف بعض املواضع يُفيد الوجوب، كما يُفيد اإلباحة يف مواضع أخرى، وهذا َحمل اتفاق بينهم ∗∗

َغلبة استعمال «: فَيقول ابن الُسبكي ،383أصول الفقه اإلسالمي ملصطفى شليب ، ص: ينظر. فَيحِملونه على اإلباحة يأخذون بالغالب واألصل،
ا الُعرف الشرعي ، فيقدم على الوجوب الذي هو َمدلوهلا لغة ، ألن الشرعي يـَُقدم على "شرعا"الصيغة بعد احلظر يف اإلباحة َشرعا، دليل أ ،

 .02/548ويل، شرح املختصر املنتهى األص: ، وينظر02/549رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، . »اللغوي
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  ورفع احلرج  اإلباحةرف إىل نصَ ينها تَ داللة األمر حِ  فإن  ،بلا من قَ رمً أو حمُ  ا عنهنهيً كان مَ   علٍ بفِ  أمرٌ 
 إال  دل ال يَ ف ،(1)عل املأمور بهالفِ  احةإبَ و  رظلرفع ذلك احل يكون ،هر ظبعد ح بالِفعل مرألاف ،غري ال

، ورفع احلرج عن هصار يف حكم اإلباحة لَ و  ،حرميكم الت خرج من حُ  نهعل املنهي عَ على كون الفِ 
  .اباحً صري مُ يَ فاعله، فَ 

هو ما عيه مجع من  ،(3)إىل أكثر الفقهاءو  ،(2)ب إىل الشافعي وأصحابهسَ نيُ  القول باإلباحةو     
ر اقتضت ظوردت صيغة األمر بعد احل إذا«: اينذاب الكلو أبو اخلطّ  ، فيقول(4)األصوليني

، رظصيغة األمر إذا وردت بعد احل« :حني قالأيضاً على الفراء به أبو يَ صرح هو ما ، و (5)»اإلباحة
  (6).» كون أمراال يَ ور، و ظحَــ املإطالق و  اإلباحةاقتضت 

  : على النحو اآليتنصر ما ذهبوا إليه، هي األدلة اليت تَ  ملة منول باإلباحة جبُ ستدل أنصار القَ يَ و 
 فيد اإلباحةاألمر بعد الحظر يُ  أدلة القائلين بأن:  

اب ر يف الكتَ ظاألوامر الواردة بعد احل كلع  بُ تتَ بف ،رععمال يف الش رف االستِ عُ  :ولالدليل األ_ 
ر ظرع هو استعمال األمر بعد احلالش  رففالغالب يف عُ  ،على اإلباحة ها دالٌ ل جُ  بني أن ، تَ نةوالسُ 
# :(اىلــــــوله تعــــــــكق وذلــــــــك ،(7)ةــــــــــاحـــلإلب sŒÎ* sù ÏM uŠÅÒè% äο4θn= ¢Á9 $# (#ρã�Ï±tFΡ $$sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# () 10:اجلمعة(،   

                                                           

، تَفسري 01/263، الربهان يف أصول الفقه، 02/260، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، 01/179التمهيد يف أصول الفقه، : ينظر (1)
، شرح خمُتصر 38، التبصرة  يف أصول الفقه، ص02/549، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 02/361النصوص يف الفقه اإلسالمي، 

، أصول السرخسي، 025/378، البحر احمليط يف أصول الفقه، 206، إحكام الفصول يف أحكام األصول، ص02/548األصويل، املنتهى 
  .01/108، َقواطع األدلة، 02/704، أصول الفقه البن ُمفلح ملقدسي،  170، اإلشارة يف َمعرفة األصول، ص19ص
، التبصرةيف أصول الفقه، 01/405، فواتح الرحوت، 02/549ابن احلاجب،  ، رفع احلاجب عن خمتصر 01/10قواطع األدلة، : ينظر (2)
ا  01/223، أصول الفقه اإلسالمي للُزحيلي، 169، اإلشارة يف َمعرفة األصول، ص206، إحكام الفصول يف أحكام األصول، ص38ص

  ). هامش(  02/525، لُباب احملصول، 270التمهيد يف ختريج الفروع على األصول، ص
، قال الباجي أنه َمذهب أيب الفرج و 02/549رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، : حكى ابن السبكي أنه املنقول عن الشافعي، ينظر  (3)

  ..206ام الفصول يف أحكام األصول، صإحك: أيب متام، وأيب حممد بن نصر، و حممد بن خويز ِمنداد، ينظر
، وأبو اَخلطاب الكلوذاين 02/549، وابن الُسبكي يف َرفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 02/261(هو اختيار اآلمدي يف اإلحكام،  (4)

   ،       01/256، وأبو يعلي الفراء يف الُعدة يف أصول الفقه، 03/56، وابن النجار يف َشرح الكوكب املنري، 01/179يف التمهيد يف أصول الفقه، 
، و العثيمني يف األصول من علم األصول،  02/524، وابن ُعقيل البغدادي يف الواضح يف أصول الفقه، 175واإلجيي يف شرح العُضد، ص

  .03/1361، ويف املــُهذب يف علم أصول الفقه املقارن، 224، و عبد الكرمي منلة يف اجلامع ملسائل أصول الفقه، ص 19ص
  .01/179قه، التمهيد يف أصول الف (5)
  .01/256الُعدة يف أصول الفقه،  (6)
، 02/706، أصول الفقه البن ُمفلح املقدسي، 39، التبصرة يف أصول الفقه، ص02/363تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، : ينظر (7)

، 05/2247، التحبري شرح التحرير، 260، أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، ص03/77اإلحكام يف أصول األحكام  البن حزم، 
  .01/109، َقواطع األدلة، 01/258الُعدة يف أصول الفقه، ، 295مد زيدان، صالَوجيز يف أصول الفقه حمل
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yìø‹ t7ø9 (sŒÎ# ...:(كقوله تعاىل، و )09:اجلمعة()...#$ uρ ÷Λäù= n= ym (#ρßŠ$sÜ ô¹$$sù...)( نع ، بعد مَ )02:املائدة
�u�ö...(:الصيد يف قوله تعاىل xî ’ Ìj?ÏtèΧ Ï‰øŠ¢Á9 $# öΝ çFΡ r&uρ îΠã� ãm...( )(:وكذا يف قوله تعاىل ،)01:املائدة # sŒÎ* sù 

tβö� £γsÜ s? �∅èδθè? ù' sù ôÏΒ ß]ø‹ ym ãΝä. t� tΒ r& ª! /Ÿωuρ £èδθç: (بعد قوله ،)222:البقرة ()#$ t� ø)s? 4®Lym 

tβö� ßγôÜ tƒ)(صلى اهللا عليه وسلم قولهومن الُسنة ، (1))222:البقرة: »   َ يتكم عن ادخار كنت
ل كُ فَ  ،(3)»زوروهام عن زيارة القبور فَ يتكَ  كنت«: قوله اكذو  ،(2)»ادخرواو األضاحي، فكلوا 

 ،عر لش رف ا، فالغالب يف عُ ت على اإلباحةلها دل كُ ر واملنع، و ظ، جاءت بعد احلاملذكورةاألوامر 
 حرمي لإلباحة، و استعمال األمر بعد املنع والت قرينة رظورود األمر بعد احل هذا دليل على أن ،

  (4).صرف األمر من الوجوب إىل اإلباحةتَ 

           ر ظر، ارتفع احلظ، فإذا ما ورد األمر بعد احلاإلباحةأن األشياء يف األصل على  :ثانيالدليل ال_ 
عل الفِ  د رُ ر يَـ ظاألمر الوارد بعد احل لذا فإن  ،(5)اإلباحةهو الذي  أصله ود األمر إىل، فيعُ به زالو 

   .ه تاركُ مثَ أله وال يُ ر فاعِ أجَ ال يُ  ،كونه مباحاً وهو   ،املأمور به إىل أصله
إباحة  اقتضىر ظاألمر إذا ورد بعد احل على أن  دال ، العادةالعرف اللغوي و أن  :ثالثالدليل ال_ 
مث قال له بعد  ،)ال تفعل كذا: (يد لعبده، فلو قال الس اعلهرفع احلرج عن فَ عل املأمور به، و الفِ 

بعد أن كان  علهفِ  للعبدِ وز يجُ ، فَ بلعل املنهي عنه من قَ قتضي إباحة الفِ ذلك يَ  نفإ ،)أفعله(ذلك 
إذا  ،(6)هذا هو املقصود باإلباحةو  ،عاقبال يُ ذم و ركه ال يُ تَ  إن، و ليهأجر عَ يُ عله ال لو فَ و عليه، ا رمً حمُ 

   .عله ثوابال على فِ قاب، و كه عِ َر ت لىهي ما ال يرتتب ع
                                                           

، التبصرة  يف أصول الفقه، 02/549، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 02/362تَفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، : ينظر (1)
، 260، أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه َجهله، ص03/78، اإلحكام يف أصول األحكام البن حزم، 19، أصول السرخسي، ص 40ص

، 05/264، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 03/1361، املــُهذب يف علم أصول الفقه املقارن، 01/179التمهيد يف أصول الفقه، 
  .01/305، احملصول، 01/259العدة يف أصول الفقه، 

  .948صحيح مسلم، كتاب األضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالت يف أول اإلسالم، ص  (2)
  .434كتاب اجلنائز، باب استئذان النيب صلى اهللا عليه وسلم ربه عز وجل يف زيارة قرب أمه، ص نفسه، (3)
  .02/363َتفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، : ينظر (4)
،  الُعدة يف أصول الفقه، 01/345، دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، 40التبصرة يف أصول الفقه، ص: ينظر (5)
  .01/305، احملصول، 01/257،258
، الُعدة يف أصول الفقه، 261، أصول الفقه الذي ال يسع للفقيه جهله، ص207أحكام الفصول يف أحكام األصول، ص: ينظر (6)
، شرح الكوكب املنري، 01/181، التمهيد يف أصول الفقه، 05/2247، التحبري شرح التحرير،01/305، احملصول، 01/257،258
  .544، شرح َنظم ُمرتقى الُوصول، ص03/57
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، كان لرفع رظورد األمر بعد احلعل، فإذا رمي الفِ ن على حتَ دال ر يَ ظهي واحلالن  أن  :عرابالدليل ال_ 
 حرمي فقط، فهذا هو املتبادرالت بُ ما زيادة الهُ ، فَـ دب، أما الوجوب أو الن فاإلباحة  ،(1)هلا من دليل د

  .ة، فيكون األمر الوارد بعد احلظر لإلباحَ (2)بادر عالمة احلقيقةت الو  ،هي املتبادر إىل الذهن
   .فيد الوجوبر يُ ظاألمر بعد الح القائلون بأن : ثانيالمذهب ال _ 
، فإن جاء األمر بعد احلظر  على الوجوب ةٌ لايغة األمر املطلق دص أن  بيقول أنصار هذا املذه   

كون ره يَ ظبعد حترميه وحَ ، و طلقاً مُ  جوبدلوله الوُ مَ  مرفاأل، بجو الوُ على  هبداللتِ  تفظاً ظل حمُ فإنه يَ 
ألمر عند أنصار هذا اف، جوبته على الوُ إىل داللَ  عاد ،نهاحلظر عَ ع فِ ، فإن رُ ا عنهنهيً ومَ  نوعاً ممَ 

وجب األمر ، فمُ هيالن ر و ظعد احلورد بَ  و، أسواء ورد ابتداءً ، على الوجوب داالً  كُ نفَ ، ال يَ املذهب
، فهو قتضاهصرف األمر عن مُ قرينة تَ م احلظر ليس بِ قد تَ جوب، و بعده، وهو الوُ به وجِ كمُ   بل احلظرقَ 

   (3).على الوجوب باقٍ 
  ،(4)لماء واألصولينيإىل كثري من العُ  ،بعد احلظر للوجوب الوارد باقتضاء األمرالقول ب نسَ ويُ    
الفا ، خللوجوب(...) عقيب احلظر،األمر الوارد  «:الرازييقول ف ،(5)همهو ما عليه مجع كبري منو 

ة افعل بعد إذا أوردت لفظَ  «:حيث يقول أيضاً، ما ذهب إليه الباجي ذاهو  ،(6)»لبعض أصحابنا
والقول بالوجوب بعد احلظر، هو ظاهر ما ذهب  ،(7)» أصلهاعلى  ،احلظر اقتضت الوجوب أيضا

  دت إذا جتر  يغةـــــهذه الص أن ـــــــب ،نا إليهــــــستدل على صحة ما ذهبحنن نَ و «: قال حني مسنديإليه األ

                                                           

  .05/2247، التحبري شرح التحرير، 03/57شرح الكوكب املنري، : ينظر (1)
  .03/56،57شرح الكوكب املنري، : ينظر (2)
، 188، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، ص296، الوجيز يف أصول الفقه حملمد زيدان، ص170اإلشارة يف َمعرفة األصول، ص: ينظر (3)

، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي 01/108، قواطع األدلة ،544، شرح نظم ُمرتقى الوصول، ص69بذل النظر يف أصول الفقه، ص
، دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم  ابن تيمية، 81، القرينة عند األصوليني وأثرها يف القواعد األصولية، ص01/304، احملصول، 02/260
01/337.  
رفع احلاجب عن خمتصر ابن : نسبه ابن السبكي إىل القاضي أبو الطيب الطربي، وأيب اسحاق الشريازي، وأيب املظفر بن السمعاين، ينظر (4)

القرينة عند : ، وحكى حممد اخليمي، أنه مذهب املعتزلة، والظاهرية، وعامة املتأخرين من احلنفية، وهو اختيار البيضاوي، ينظر02/549احلاجب، 
  .، وحكى عبد اهللا آل مغرية أنه اختيار البزدوي، والسمرقندي، والنسفي18صوليني وأثرها يف القواعد األصولية، صاأل
، وابن حزم يف 32، واخلبازي يف املغين يف أصول الفقه، ص48، والبيضاوي يف ِمنهاج الوصول، ص38قال به الشريازي يف التبصرة،ص (5)

، و املرداوي يف التحبري، 169، ويف اإلشارة يف َمعرفة األصول، ص206الباجي يف إحكام الفصول، ص، وصححه 03/77اإلحكام، 
، و ابن السمعاين 19، والسرخسي يف أصول السرخسي، ص01/384، والرازي يف احملصول،70، و األمسندي يف بذل النظر، ص05/2246

  .01/108يف قواطع األدلة، 
  .01/304احملصول، (6)
  .169اإلشارة يف َمعرفة األصول، ص (7)
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األدلة اليت اعتمدها أنصار  ملوجمً (1).»وعة لهوضُ مَ  الوجوب، لكون الصيغةفيد ، فإا تُ ةعن القرين
  :ما يأيتيرد بياا في هذا املذهب يف ترجيح ما ذهبوا إليه،

  :فيد الوجوبأدلة القائلين بأن األمر بعد الحظر يُ _ 
، دل عليهاألمر ارد عن القرائن يَ  ، إذ أن هو الوجوب يف األمر لاألص ن أ :الدليل األول_ 
رد عن ، فهو أمر جمُ الوجوبعن رينة صارفة لألمر ح أن يكون قَ صلُ ، ال يَ جيء األمر بعد احلظرفمَ 

    (2).وب فعل املأمور بهوجُ دل على نهما يَ مِ  ، فكلٌ دأبتَ ُــ قتضي الوجوب أيضا كاألمر املي، فَ القرائن
حرمي ، فكذلك الت إذا ورد بعد األمر اقتضى احلظر و النهي  ، أن فيهالف ا ال خِ مم  :ثانيالدليل ال_ 

 هي الوارد بعد األمرياسا علقِ  ،(3)قتضي الوجوب، يَ هياألمر إذا ورد بعد النكما أن تقدم ى الن ،
هي على الن حرمي و م الت قد ، لذا فتَ حرميقتضاه الذي هو الت ه من مُ رجُ حرمي ال خيُ الت األمر على احلظر و 

   (4).الذي هو الوجوبقتضاه أيضا، و ن مُ رجه مِ ، ال خيُ األمر
قها األصوليون لبيان اعلى الوجوب، فكل األدلة اليت سَ  دل وم األدلة اليت تَ مُ عُ  :ثالثالدليل ال_ 

ني األمر املطلق أو الوارد بعد يز بَ  متُ ملامة لكل األوامر، و جاءت عَ  ،(5)للوجوب املطلق اقتضاء األمر
   (6).رد بعد احلظر، حىت تلك اليت تَ يغ األمر على الوجوبل كل صِ ب محَ ، لذا وجَ ر أو غريهظاحل
# (:ىلاكقوله تع  ،(7)رع داال على الوجوباألمر بعد احلظر ورد يف الش  أن  :الدليل الرابع_  sŒÎ* sù 

y‡ n= |¡Σ $# ã� åκô− F{$# ãΠã�çtø: $# (#θè= çG ø% $$sù tÏ. Î�ô³ßϑ ø9 تل جوب قَ ضي وُ قتَ يَ  اآليةفاألمر يف هذه ) 05:التوبة()#$

                                                           

  .70ص: بذل النظر (1)
، التمهيد يف 169، اإلشارة يف َمعرفة األصول، ص206، إحكام الفصول يف أحكام األصول، ص38التبِصرة يف أصول الفقه، ص: ينظر (2)

، الُعدة 05/261صائر بشرح روضة الناظر، ،  إحتاف ذوي البَ 545، شرح َنظم ُمرتقى الوصول، ص70، بذل النظر، ص01/182أصول الفقه،
   .01/344، دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، 01/261يف أصول الفقه، 

، إحتاف ذوي 01/183، التمهيد يف أصول الِفقه، 261، أصول الفقه الذي ال يسع للفقيه جهله، ص39التبصرة يف أصول الفقه، ص: ينظر (3)
  .01/344، داللة األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية،01/262، الُعدة يف أصول الفقه، 05/262: البصائر بشرح روضة الناظر

  .169َمعرفة األصول، صاإلشارة يف : ينظر (4)
اين من سبق بيان األدلة اليت اعتمدا األصوليون القائلون بأن مقتضى األمر ارد عن القرائن هو الوجوب ، ينظر املبحث األول من الفصل الث (5)

  .71الدراسة، ص 
، 296، الوجيز يف أصول الفقه حملمد زيدان، ص262، أصول الفقه الذي ال يسع للفقيه جهله، ص 38التبِصرة يف أصول الفقه، ص: ينظر (6)

  .01/261، الُعدة يف أصول الفقه، 05/260، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 545شرح َنظم ُمرتقي الوصول، ص 
، 22، أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، ص39، التبصرة يف أصول الفقه، ص02/550ابن احلاجب، رفع احلاجب عن خمتصر : ينظر (7)

  .03/59، شرح الكوكب املنري، 01/180، التمهيد يف أصول الفقه، 05/2249التحبري شرح التحرير، 
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رغم ، قتضي اإلباحةهنا ال يَ  فاألمررم، هم يف األشهر احلُ تلِ نهيا عن قَ بعد أن كان مَ  ،املشركني
  .هب إليه القائلون باإلباحةالف ملا ذَ هذا خمُ روده بعد احلظر، و وُ 

سخ يكون واملنع، والن  رظلذلك احل سخٌ نَ  ر،ظصيغة األمر بعد احل أن  :الدليل الخامس_ 
عدم ما، و هِ عارضِ ، فإن هذا يؤدي إىل تَ ملتَ ما حمُ نهُ مِ  كال   وألن ، د يكون باإلباحة، كما قَ وببالوجُ 

ر، والذي هو ظبل احلقاء األمر على أصله وحاله قَ قتضي بَ ا يَ مها على األخر، ِمم رجيح أحدِ تَ 
  (1).بالوجوب يف األمر املطلق نيجوب، عند القائلاقتضاءه للوُ 
  .    ربل الحظقَ  فيد ما كان عليهاألمر بعد الحظر يُ  القائلون أن : الثالثالمذهب 

دل عليه دل على ما كانت تَ تَ  ،حرميوالت  عالوارد بعد املن صيغة األمر أنصار هذا املذهب أن يرى    
ضي الوجوب أيضا قتَ ا تَ ، فإ املأمور به وحترميهنع قبل مَ  ة على الوجوب، فإذا كانت دال قبل احلظر 

واألمر ذاته بالنسبة  إن كانت للندب قَبل احلظر، فهي للندب بعده،بعد زوال املنع واحلظر، و 
دل عليه قبل ما كان يَ ُمقتضاه ، رد عليها األمر، فاألمر بعد احلظرمن املعاين اليت يَ  اغريمهو  إلباحةل

  .ثري لقرينة احلظرال تأو  ،(2)من حيث الداللة دأمبنزلة األمر املبتَ ، فيكون نعهمَ حظر املأمور به و 
فيقول  ،(4)والعلماء إىل بعض احملققني بسَ كما يُن،(3)من األصولينيعدد عليه هذا املذهب و 

، فإن كانت هيفيده قبل الن فيد ما كانت تُ ا تُ ، فإ هيإذا وردت صيغة األمر بعد الن  «:اجليزاين
األمر بعد و  «: عديالس يقول  امك،(5)»حباباالستِ ب و جو و فيد اإلباحة أفادت اإلباحة، وكذا التُ 

   (6).»ما كان عليه قبل ذلكإىل  هردُ احلظر يَ 
 _ بل الحظراألمر بعد الحظر يُفيد ما كان عليه قَ  أدلة القائلين بأن.  
  تقراء ـــاس أن ، بالقول عليه قبل احلظر فيد ما كاناألمر بعد احلظر يُ  دل أنصار القول بأن ستَ ي    

                                                           

، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر،  01/185، التمهيد يف أصول الفقه، 261أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، ص: ينظر (1)
05/261.  
، تفسري النصوص يف 81، القرينة عند األصوليني وأثرها يف القواعد األصولية، ص05/260إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينظر  (2)
، 301، التأسيس يف أصول الفقه، ص 408، َمعامل أصول الفقه، ص02/380، البحر احمليط يف أصول الفقه، 02/361قه اإلسالمي،  الف

  . 01/337دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، 
اه  عبد اهللا آل ُمغرية عن ابن تيمية يف ، وحك112، والّسعدي يف الرسالة لطيفة جامعة، ص408قال به اجليزاين يف َمعامل أصول الفقه، ص (3)

، واختاره الشنقيطي يف ُمذكرة 545، ورجحه احملسي يف شرح َنظم ُمرتقى الوصول، ص01/336داللة األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، 
  .301سيس يف أصول الفقه،ص، وابن سالمة يف التأ296، وحممد زيدان، يف الوجيز يف أصول الفقه، ص303أصول الفقه على روضة الناظر،ص

  .408، َمعامل أصول الفقه، ص02/280البحر احمليط يف أصول الفقه، : ينظر (4)
  .408نفسه، ص (5)
  .112رسالة لطيفة جامعة يف أصول الفقه، ص (6)
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قضي ما كان عليه قبل ه يَ على أن  ل دُ ي ،هيت فيها األوامر بعد الن صوص الشرعية اليت وردَ النُ 
(sŒÎ#: (لقوله تعاىل ،صار لإلباحة بعد احلظربل حظره، و ا قَ باحً فالصيد كان مُ  ،احلظر uρ ÷Λ äù= n= ym 

(#ρßŠ$sÜ ô¹$$sù)(02:املائدة(  ، دَ و  ،اجبا قبل احلظر يف األشهر احلرمقتل املشركني كان وَ  كما أن على  ل
# :(تعاىل قولهوذلك من خالل  ،ر أيضاظالوجوب بعد احل sŒÎ* sù y‡ n= |¡Σ $# ã� åκô− F{$# ãΠã�çtø: $# (#θè= çG ø% $$sù tÏ.Î� ô³ßϑ ø9 $#( 

   (1).احلظرا كان عليه قبل مَ األمر بعد احلظر لِ  رجح أن هذا يُ و  ،)05:التوبة(
  :علةلِ  كونه غير عارضٍ و  لة،ا لعِ ون الحظر عارضً فريق بين كَ القائلون بالت : رابعالمذهب ال

  :رد األمر بعدهاملنع الذي يَ  ر أوظني للحتر هذا القول، بني حالمييز أنصا 
قرونة ومَ  ،اة بزواهلعلقَ وكانت صيغة األمر مُ  ،∗ةل ر عارضا لعِ ظكان املنع واحلإذا   :ىاألول الحالة_ 

 هي، اقتضت رَ بزوال الن ا تَ فع احلرج، مبعىن أ قتضي زوال احلظر، ورفع الذ وم عن فاعل املنهي م والل
  .دب أو إباحةنَ بِ كون رفع احلظر به، وإن احتمل أن يَ  عنه، بعد األمرِ 

علقة بزوال تلك كن صيغة األمر مُ لة، ومل تَ إن مل يكن املنع أو احلظر عارضا لعِ  :ةالثاني الحالة_ 
بقى على داللتها اليت دلت عليها قبل ورود احلظر على املأمور به، فإن  صيغة األمر تَ  لة، فإن العِ 

ها عل زيد هنا احتمال داللتِ ويَ  ،دبلك الن بل احلظر، دلت عليه بعده، وكذكانت للوجوب قَ 
    (2).نهعي اإلباحة، وإن مل تُ ج احتمال رو بل األمر، قرينة تُ د املنع قَ و ر وُ  فيكون ،اإلباحة

     ا لعِ فريق بني كون احلظر عارضً والقول بالت لعِ  ة، وبني كونه غري عارضٍ ل ة، هو اختيار الغزايل يف ل
 ،نيتفريق بني احلالت الغزايل ربط هذا ال أن  إالّ  ،(4)، وابن رشيق املالكي يف لباب احملصول(3)املستصفى

ا إذ:(قول مثالكأن يَ   ،وحنوها ا وردت بغري صيغة افعلذا إأمّ  ،وحنوها) افعل( يغةصبورود األمر ب
مل تَ دب، وال حيَ الن  وأوب للوجُ ه مالِ الغزايل يقول باحتِ  فإنّ  ،)م فأنتم مأمورون باالصطيادللتُ حَ 

                                                           

، َمعامل أصول الفقه، 01/342، دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم  ابن تيمية،296الوجيز يف أصول الفقه حملمد زيدان، ص: ينظر (1)
  .303، ُمذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، ص409ص
لنهي عن الصيد بسبب اإلحرام، يف قوله املقصود هنا، أن يكون النهي الوارد قبل األمر، ُمعلقًا على سبب عارض يَزول النهي،بزواله ، كا∗ 

و كذا املنع من قتل املشركني يف األشهر احلرم، بسبب النهي عن القتال  فحظر الصيد ثابت لسبب، وهو اإلحرام،) وإذا حللتم فاصطادوا :(تعاىل
  .فيها، فإذا انَقضى السبب زال معه النهي واملنع

، البحر احمليط يف أصول 188، أمايل الدالالت  وجمايل االختالفات، ص02/525، لُباب احملصول، 03/156،157 ،املستصفى: ينظر (2)
  .02/369،370، تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، 02/379،380الفقه، 

  .03/156املستصفى، : ينظر (3)
  .02/370 لُباب احملصول،: ينظر (4)
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 عنده فرقةالت و يرد األمر بغريه هذه الصيغة،  وبني أنْ  ،)افعل(ق بني صيغة األمرفر يُ  هوف ،(1)اإلباحة
: ه، فيقول الغزايلفال فرق بني صيغ األمر عندَ  ،ا يف باقي األحوالفقط، أم  الةِ يف هذه احلقائمٌة 

قرب يف هذه الصورة وما يَ  ، يف مجيع املواضع، إال )افعل( :، أيضا هي قوله)أمرتكم بكذا(: وقوله«
فإذا  « :الظاهري، إذ يقول يف اإلحكامابن حزم ه إليه بقَ ، وقول الغزايل هذا، كان قد سَ (2)»منها

ا، وإن  رامً عله بعد أن كان حَ فِ  وواجبٌ  رضٌ ه بلفظ األمر، فهو فَ ظرنا، فإن جاء نسخُ خ احلظر، نَ سِ نُ 
على  هي باقٍ إىل اإلباحة فقط، والن  قلٌ نتَ هي، فهو مُ قدم فيه الن يء تَ لشَ  عالكان أتى فِ 

  (3).»االختيار
   .بالوقف في داللة األمر بعد الحظرالقائلون : خامسالمذهب ال

 ذلك أن  ،(4)على املراد به دل يَ  رد دليلأن يَ إىل  ،املسألةوقف يف ت الأنصار هذا املذهب اختار     
لم ، فَ (5)واضع أخرىعلى اإلباحة يف بعض املواضع، وأفاد الوجوب يف مَ  األمر بعد احلظر جاء داالً 

  .رد البيانفيه إىل أن يَ  ، التوقففاختار أنصار الوقفا على األخر، مهح أحدُ رتج يَ 

الوقف يف هذه : والرأي احلق عندي « :إذا يقول) الربهان(والوقف هو اختيار اجلويين يف    
ن كانت لئِ قدم احلظر، ال باإلجياب وال باإلباحة، فَ ها، وقد تَ طلقِ ضاء على مُ كن القَ الصيغة، فال ميُ 

تعني الوقوف إىل لة، فيَ شكِ م مُ د ظر املتقَ القتضاء، فهي مع احلَ لوضوعه صيغة يف اإلطالق مَ ال
ول، زايل يف املنخُ الغ اريقف هو اختول بالوَ القَ  وجاء عن الزركشي يف البحر احمليط، أنّ  .(6)»يانالبَ 

  (8).أيضا شرييالغزايل والقَ  ذهبه مَ رداوي أنّ وحكى املِ  ،(7)ه الرأي احلقأن : يوقال ابن القشري 
عض، بَ لها عضِ بَ  قضِ نَ و أدلة املذاهب األخرى عارض بتَ واستدل أنصار الوقف على صحة قوهلم،    

   (9).ح أحد األقوال يف املسألةرج رد ما يُ وقف إىل أن يَ ب الت على أخر، لذا وجَ  ذهبٌ ح مَ رتج فلم يَ 
                                                           

  .02/370، تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، 03/157املستصفى، : ينظر (1)
  .03/157املسَتصفى، (2) 
  .262أصول الفقه الذي ال يسع للفقيه جهله، ص: ينظر (3)
، دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن 02/380، البحر احمليط يف أصول الفقه، 02/369تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، : ينظر (4)

  .189، أمايل الدالالت وجمايل االختالفات، ص02/260، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، 01/341تيمية، 
  .382صأصول الفقه اإلسالمي ملصطفى شليب، : ينظر(5) 
  .01/264،265الربهان يف أصول الفقه، (6)
  .01/341، دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، 02/380البحر احمليط يف أصول الفقه، : ينظر (7)
  .05/2250التحبري شرح التحرير،  (8)
، شرح َنظم ُمرتقى 03/1365، املــُهذب يف علم أصول الفقه املقارن، 01/348دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، : ينظر (9)

  .545الوصول، ص
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  :داللة األمر الوارد بعد االستئذان واإلذن )2
عها فقد فر  ،وده بعد االستئذانسألة ورُ ن يف باب األمر، مَ و األصوليثها حبَ  من القضايا اليت    
حثوا يف داللة األمر الذي يأيت فبَ  ،)األمر الوارد بعد احلظر((1)لبهاعض العلماء عن املسألة اليت قَ بَ 

األمر يف األوىل  ق عنها يف أن فرتَ ا تَ غري أ  ،بلهابيهة باليت قَ بعد االستئذان، وهذه املسألة شَ 
   (2).سؤال ئذان أوسبوق باستِ هنا مَ  هسبوق حبظر، يف حني أن مَ 

ؤال عن الس أو  هعلفِ يف م االستئذان تِ بعد أن يَ  ِفعل املأمور به،ب رد أمرٌ املسألة، أن يَ  حاصلو     
الوضوء من ئل عن ، أن النيب صلى اهللا عليه وسلم، سُ ∗وي عن الرباء بن عازبثاهلا، مارُ ومِ  ه،علفِ 

ل من أكل حلم ب على كُ يجِ جوب، فَ لوُ على اقوله مل حيُ  ، فهل(3))منها اتوضؤ (:فقال ،وم اإلبلحلُ 
  .؟الندب، أم له دالالت أخرىعىن على مَ  لُ ه هذا يدُ ولَ قَ  أن اإلبل الوضوء، أم 

األمر بعد ((4)كما كانوا يف املسألة السابقةعلى َمذاهب،   اختلف األصوليون يف هذه القضية  
، وأقوال (5)أعطامها نفس احلكمو  ،بحث واحدع كال املسألتني يف مَ منهم من مجَ  ، بل أن )احلظر

  :(6)األصوليني يف املسألة ثالث
قال أنصار هذا القول، أن األمر يف  :(7)قتضي الوجوباألمر بعد االستئذان يَ : القول األول_ 

م عتربوا تقد ضي الوجوب، كاألمر املطلق، فلم يَ قتَ يَ  ه،عدَ رد بَ أن يَ بِ  ،حال اقرتانه باالستئذان
ومن القائلني بالوجوب يف األمر بعد االستئذان، الرازي،  .وجبهرينة صارفة لألمر عن مُ االستئذان قَ 

 « :الزركشي قالو  ،(8)»للوجوب ،واالستئذان احلظر قيبَ الوارد عُ  األمر« :إذا يقول يف احملصول
الزركشي فالرازي و  ،(9)»رـــــــكاألمر بعد احلظ- الوجوبيف إفادة -االستئذان واإلذن قيبَ األمر عُ 

  .ما، وهو الوجوبكم واحد لكليهِ ظر، واألمر بعد االستئذان يف حُ ــــــر بعد احلَ ــــــعالن األمجيَ 

                                                           

  .48القرينة عند األصوليني وأثرها يف القواعد األصولية، ص: ينظر (1)
  .84نفسه، ص: ينظر (2)
القرينة عند األصوليني وأثرها يف فهم النصوص، : ينظر .بن احلارث األنصاري، أبو ِعمارة، من خيار الصحابةهو الصاحيب اجلليل الرباء بن عازب ∗ 
   ).هامش( 84ص
   .170كتاب احليض، باب الوضوء من حلم اإلبل، ص: صحيح مسلم (3)
    .84القرينة عندا ألصوليني وألثرها يف القواعد األصول، ص: ينظر (4)
  .03/1275، نَفاس األصول، 01/304احملصول،: ينظر (5)
  .84القرينة عند األصوليني وأثرها يف القواعد األصولية، ص: ينظر (6)
  .02/384، البحر احمليط يف أصول الفقه، 01/304احملصول،  :ينظر (7)
  .01/304احملصول،  (8)
  .02/384البحر احمليط يف أصول الفقه،  (9)
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 قدمأنصار هذا القول يف تَ يرى :((((1111))))قتضي اإلباحةاألمر بعد االستئذان يَ : القول الثاني_ 
قتضى األمر بعد مُ  يقولون أن ة له من الوجوب إىل اإلباحة، فَ ارفَ االستئذان على األمر، قرينة صَ 

 واألمر بعد احلظر، أو بعد االستئذان «:صرح ابن النجار بذلك يف قولهيُ و االستئذان هو اإلباحة، 
قاضي  عقيل، وأن ابن اختيار القول باإلباحة، هو  وحكى ابن النجار أنّ  ،(2)»لإلباحة ،(...)

   (3).صحاباجلبل حكاه عن األ
فهو كذلك  بالً فإن كان لإلباحة قَ  :بلهحكم األمر بعد االستئذان، كحكمه قَ : القول الثالث_ 

 .، وإن كان األمر واجبا قبل االستئذان، فهو للوجوب بعدهعدهبَ 
  .كرار وعدمهمن حيث الت  ∗∗∗∗∗∗∗∗أو صفة ∗∗∗∗شرطبعلق داللة األمر المُ  )3

، )املقرتن بقرائن( قتضى وداللة األمر املقيدمُ عن ن يف حبثهم و ليالقضايا اليت عرض هلا األصو من    
قتضى هذا مُ قائٌم حول   همعندَ  ساؤلالت ل فكان حمَ ، (4)رط أو صفةعليق األمر على شَ سألة تَ مَ 

 عل املأمور تكرار الفِ  ،ةصفَ  أوعلق على شرط ُــ األمر املقتضي ، فهل يَ دمهكرار وعَ األمر من حيث الت
  (5).؟فةر الشرط أو الص كرُ بتَ  به

  :بياا فيما يأيت رديَ  فكانوا على مذاهب وأقوال املسألة، العلماء يف اختلفت
  ضي ــــــقتفة يَ ـــــص ق بشرط أوـاألمر املعل قالوا بأن  :(6)القائلون بأن األمر المطلق يُفيد الِتكرار: أوال

                                                           

  .03/56شرح الكوكب املنري، : ينظر (1)
  .03/56، نفسه  (2)
  .05/2252، التحبري شرح التحرير، 03/61نفسه، : ينظر  (3)
βÎ)uρ öΝ: (قوله تعاىل: مثال األمر املـــُعلق على الشرط  ∗ çGΖ ä. $Y6 ãΖ ã_ (#ρã� £γ©Û$$sù)((: وكذلك قوله تعاىل) 06:املائدة#sŒ Î) óΟçFôϑè% ’ n<Î) Íο4θ n=¢Á9$# (#θè= Å¡ øî$$sù öΝ ä3yδθã_ãρ 

öΝ ä3tƒÏ‰÷ƒ r&uρ ’n<Î) È, Ïù#t� yϑø9$# )(06:املائدة(.  

ä−Í‘$¡¡9$#(: قوله تعاىل: مثال األمر املعلق على صفة  ∗∗ uρ èπs% Í‘$¡¡9$# uρ (# þθãèsÜ ø% $$sù $yϑßγ tƒ Ï‰÷ƒ r&)( (، وقوله تعاىل)38:املائدة :èπu‹ ÏΡ#̈“9$# ’ ÎΤ#̈“9$# uρ (#ρà$Î# ô_$$sù ¨≅ä. 7‰Ïn≡uρ 

$yϑåκ÷]ÏiΒ sπsU($ÏΒ ;οt$ù# y_)(02:النور .(  
، شرح العضد، 211، الشرح الكبري، ص91، بذل النظر، ص02/388، البحر احمليط يف أصول الفقه، 01/315احملصول، : ينظر  (4)
املستصفى، ، 98، َمبادئ الوصول، ص02/529، لُباب احملصول، 01/123، قواطع األدلة، 03/46،  شرح الكوكب املنري، 167ص
، القواعد والفوائد األصولية، 02/569، الواضح يف أصول الفقه، 68، ُمنتهى الوصول واألمل، ص ،02/282اية السول، 03/169
  .210، إحكام الفصول يف أحكام األصول،ص)02/515(، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 47، التبصرة يف أصول الفقه، ص172ص
، أصول الفقه 02/236، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، 01/315، احملصول، 02/388يط يف أصول الفقه، البحر احمل: ينظر (5)

، دالالت األلفاظ عند شيخ 03/1301، نَفائس األصول، 01/123، قواطع األدلة، 91، بذل النظر، ص01/228اإلسالمي للزحيلي، 
  .01/322اإلسالم ابن تيمية، 

القائل أن ُمقتضى األمر املطلق هو التكرار، وقد َسبق احلديث َمذهبهم يف املبحث الثاين من الفصل الثاين من هذه هم أنصار املذهب  (6)
   93ص: الدراسة، ينظر
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، األمر املطلق ارد عن القرائن من كراريف الت أوىل ، فهو يف هذا املقام أوىلمن باب  كرار أيضاالتِ 
كرار الناشئ عن فظ، والت قتضيه الل الذي يَ  ، التكراركرارللت  بانِ وجِ ذلك أنه اجتمع فيه أمران مُ 

  (1).رط أو الصفةكرار الش تِ 
علق على ُـــ قتضى األمر املاختلفوا يف مُ  :(2)كرارالت  طلق ال يقتضياألمر المُ  أن القائلون ب: ثانيا 

   :بياا فيما يأيت يردو أقوال، و  ، فكانوا فيه على مذاهبشرط أو صفة
   .ه بَتكررِهماكرار قتضي تِ علق بشرط أو صفة يَ األمر المُ  القائلون بأن : المذهب األول 

قتضي ه يَ فإن  ،ةصفَ رط أو األمر على شَ  قل ىت عُ ه مَ يذهب أنصار هذا املذهب إىل القول أنّ    
م ا، (3)رط أو الصفةر الش كر ما تَ عل املأمور به، كل تكرار الفِ  أ يف جِ  اختلفو إال كرار، هة اقتضائه للت

 (4).ذلك يففريقني فكانوا  ،؟)العقل( ياسأم من جهة القِ  فظ،هل من جهة الل  
ليدل على ع وضِ  لفظ األمر أن أنصاره  رىيَ : ((((5555))))اللفظاقتضى التكرار من جهة : الفريق األول_
على  الٌ دفظ يف حد ذاته ضع عليه، فالل داللة الوَ عن  كرار ناتجٌ الت  ه، فاقتضاءلتكرار أصالً ا

 كرارالت،  الشُ  وألن واحلكم يَ  ،رب أسباباً عتَ وية تُ غَ روط الل ر أسبابه، فيَ كرُ ر بتَ تكر هذا كرار يفكون الت 
 املقام باجتماع الوضع والس ما ذهب إليه أبو إسحاق األسفرايين، وأبو حامت القزويين هذاو  ،(6)ةببي، 

    (7).وقال به بعض احلنفية، وبعض الشافعية
ه من فيدُ ه ال يُ واملختار، أن  «:يقول الرازي :فظال بالل  اقتضاء التكرار بالقياس: الثاني الفريق_ 

 ومعىن هذا القول ،(8)»ياسهة ورود األمر بالقِ من جِ  فيدهفظ، ويُ جهة الل،  أن  كرار فيد تِ يُ فظ ال الل
الشراء بتكرار  تكرارنه مِ فهم يُ وق، ال دخلت السُ إن  حميد إذا قال لعبده، اشرت الل الس فالفعل، 

تكرر األمر مىت كان املقام، وإمنا يَ  هذا كرار يفدل على الت فظ مل يَ فالل  ،(9)الدخول إىل السوق

                                                           

، 01/204، التمهيد يف أصول الفقه،02/388، البحر احمليط يف أصول الفقه، 02/236اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر (1)
  . 03/1301، نفائس األصول، 01/315، احملصول، 05/277البصائر بشرح روضة الناظر، إحتاف ذوي 

  . 89هم أنصار املذهب القائل بأن مقتضى األمر املطلق هو عدم التكرار، عد إىل املبحث الثاين من الفصل الثاين من الدراسة، ص  (2)
  .03/169، املستصفى، 47التبصرة يف أصول الفقه، ص: ينظر (3)
  .172القواعد والفوائد األصولية، ص: ينظر (4)
  .172، القواعد والفوائد األصولية، ص01/229أصول الفقه اإلسالمي للُزحيلي، : ينظر (5)
  .01/229أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي، : ينظر (6)
  ).هامش( 02/530لباب احملصول، : ينظر (7)
  .01/316احملصول،   (8)
  .03/1301، نَفائس األصول، 01/316نفسه، : ينظر  (9)
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ته من ل ور مع عِ دُ لته، واحلكم يَ تكرر عِ ر بِ تكر ة لوجود األمر، ذلك أن املعلول يَ ل عِ الشرط أو الصفة 
  (1).انتفى ومىت انتفت ،احلكم دت العلة وجدالعدم، فمىت وجِ حيث الوجود و 

دل على اللفظ يَ  األول أنّ ، كرار لفظاً أبو القاسم القزوين وجهني لعدم اقتضاء األمر للت وحكى 
 كرار خبصوصه، والثاين هو أن دل على الت كرار وعدمه، فال يَ مل الت تَ بوت حيَ والثُ  ،كمبوت احلُ رد ثُ جمُ 

  (2).خولكرر الدُ كرر بتَ تَ الطالق ال يَـ  الدار فأنت طالق، فإن  خلتِ ن دَ إال المرأته، قَ الرجل إذا 
  : أيتبياا فيما ي ردبعدة أدلة ي هدل أنصار ستَ يَ و ، (3)نسب هذا املذهب إىل بعض العلماءويُ 

 _ عُ  إذا األمر أدلة القائلين بأن ىضقتَ ا رط أو صفةق على شَ ل  كرارالت:  
# ...:(قوله تعاىلكفات،  صِ روط و شُ قة بِ عل ر مُ ع أوامِ د يف الشر جِ ه وُ أن : األولالدليل _  sŒÎ) óΟçFôϑ è% ’ n<Î) 

Íο4θn= ¢Á9 $# (#θè= Å¡øî $$sù öΝ ä3yδθã_ãρ öΝ ä3tƒÏ‰ ÷ƒr&uρ ’ n< Î) È,Ïù# t� yϑ ø9 yϑ (:، وقوله)06:املائدة...)( #$ sù y‰ Íκy− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t�öκ ¤¶9 $# 

çµôϑ ÝÁuŠù= sù()(ه تعاىلقولو ،)185:البقرة: èπu‹ ÏΡ#̈“9$# ’ ÎΤ#̈“9$# uρ (#ρà$ Î#ô_$$sù ¨≅ä. 7‰Ïn≡uρ $yϑ åκ ÷] ÏiΒ sπsU($ÏΒ ;οt$ ù#y_(... 
ä−Í‘$¡¡9 (:وقوله تعاىل ،)02:النور( $# uρ èπs% Í‘$¡¡9 $# uρ (#þθãèsÜ ø% $$sù $yϑ ßγtƒÏ‰ ÷ƒr&)(ل هذه اآليات كُ ، فَ )38:املائدة
كرر الصالة، سل يكون بتَ فتكرار الغُ ، فةرط أو الصِ تكرار الش بِ  كرار األمرت على وجوب تِ ل دَ 
  (4)رقةالس و الِزىن ، يكون بتكرار طع اليدكرار اجللد وقَ تِ رر رؤية اهلالل، و كتَ بِ كرار الصيام يكون تِ و 

هذا من رط و ر الش تكرُ ر بِ تكر ذلك يَ ك، فةل تكرر بتكرار العِ ا كان احلكم يَ ّــــ ه ملأن  :الثانيالدليل _ 
 في بانتفاءنتَ احلكم يَ  على اعتبار أن  وىل،كون أرط يَ كرار الش تِ  ة، بل أن ل على العِ باب القياس 

 في بانتفاء العِ نتَ ال يَ و ، رطالش ةل،  لةرط والعِ ووجه القياس بني الش دو لوجُ  ببٌ سَ  االمهُ كِ   ، هو أن 
  (5).بب لوجود املعلولالعلة سَ ، و لوجوب املشروط ببٌ رط سَ فالش  .األمر

  

                                                           

، ِمنهاج الوصول إىل علم األصول، 204،205، تيسري الوصول إىل منهاج األصول، ص01/229أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي، : ينظر (1)
  .48،49ص
  .03/205ِمنهاج األصول، ،  تيسري الوصول إىل 49، ِمنهاج الوصول إىل األصول، ص212الشرح الكبري، ص: نظر  (2)
أصول الفقه البن مفلح : ينظر حكى املقدسي أن القول بتكرار الشرط والصفة هو قول بعض احلنفية، وكثري من املالكية، وبعض الشافعية، (3)

  .172القواعد والفوائد األصولية، ص: يُنظر وحكى ابن اللحام أنه اختيار آل تيمية يف املسودة، ،02/678املقدسي، 
، 02/517، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 02/318، تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، 49التبصرة يف أصول الفقه، ص: ينظر (4)

، التمهيد يف أصول 02/679، أصول الفقه البن مفلح  املقدسي،21، أصول السرخسي، ص211إحكام الفصول يف أحكام  األصول، ص
  .03/170، املستصفى، 02/531، لباب احملصول، 01/125، قواطع األدلة، 92ظر، ص، بذل الن 01/207الفقه، 

، 02/517، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 02/319، َتفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي، 48التبصرةيف أصول الفقه، ص: ينظر (5)
  .03/170، املستصفى، 02/530،ب لباب احملصول، 01/207، التمهيد يف أصول الفقه، 02/680أصول الفقه البن ُمفلح املقدسي، 
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 ،كذلك األمر  ،رطتكرار ذلك الش كراره بِ ، وجب تِ رطلق بشَ ىت عُ هي مَ الن  أن  :الثالثالدليل _ 
ة اعَ ، فاألمر استدعاء طَ اعةللط اء استدعَ و  لبٌ ما طَ نهُ مِ  كالً   ، إذا أن هيعلى الن من باب القياس 

ما كون هلُ ب أن يَ ، وجَ لبما طَ وِ كان يف كَ شَرت ما يَ ، فأل كالرت بة طاعَ هي استدعاء الن و ، علبالفِ 
 هورط أو صفة علق بشَ ُـــ هي املكم الن ا كان حُ ــ مل، و فةرط أو صِ عليق بشَ فس احلكم من حيث الت نَ 

 تكرُ تكرر بِ يَ  فاألمر كذلك ،كرارالت (1) .رط أو الصفةر الش  
أو الصفة  رطر الش اتكر بتكرار الفعل املأمور به، بِ  هذه مجلة األدلة اليت اعتمدها أنصار القول   

اعرتاض من طرف ل رد و هذه األدلة كانت حمَ  ، هو أن ر اإلشارة إليهدُ جتَ ق عليها، وما ل اليت عُ 
  (2).كرارللتِ  علق بشرط أو صفةُــــ امل الفعل اقتضاءبعدم  القائلنياألصوليني 

  :ِهمارِ رُ كَ بتَ  هصفة ال تقتضي تكرار  أون األمر المعلق بشرط أالقائلون ب: المذهب الثاني_ 
أمور به عل املكرار الفِ ضي تِ قتَ يال  ،عليق األمر على شرط أو صفةتَ  أن  ،يرى أنصار هذا املذهب

 .(3)كرار الفعل املأمور بهوب تِ جُ ب عليه وُ رتت يَ ال  ،رط أو الصفةر الش كر تَ ف رط أو الصفة،ر الش تكرُ بِ 
  ه ال ن إرط أو صفة ، فشَ ق األمر بِ ل عُ  إذا « :يقول الباجيف، (4)القول هو اختيار مجهور الفقهاءوهذا 

 :ن قوله، ألرطثر للش أه ال ن أ: ختارُــ امل « :الغزايل يقول، و (5)» ر الصفةاالفعل بتكر كرار ضي تِ قتَ يَ 
ضيه قتَ ال يَ  "اِئمكان قا  إذا" وأ" ائمً اكان قَ   إناضربه :"كرار، فقولهضي التِ قتَ مر ليس يَ أ) اضربه(

أما ابن  ، (6)»حبالة القيام اإلطالقضيه قتَ رب الذي يَ اختصاص الض  إالريد ، بل ال يُ أيًضا

                                                           

، التمهيد يف 211، إحكام الفصول يف أحكام األصول، ص49، التبصرة يف أصول الفقه، ص02/571الواضح يف أصول الفقه، : ينظر (1)
  .94، بذل النظر، ص01/208،209أصول الفقه، 

، إحكام الفصول يف أحكام األصول، 02/517، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 48،49التبصرة يف أصول الفقه، ص: ينظر (2)
، قواطع األدلة 94، بذل النظر، ص01/208،209، التمهيد يف أصول الفقه، 02/679،680، أصول الفقه البن ُمفلح  املقدسي، 211ص
  .03/170،171ستصفى، ، امل02/531، لُباب احملصول، 01/125
، 02/390، البحر احمليط يف أصول الفقه، 01/229، أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي، 210أحكام الفصول يف أحكام األصول، ص: ينظر (3)

، 03/46، شرح الكوكب املنري،168، شرح العضد، ص01/327، دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن تيمية، 211الشرح الكبري، ص
  .03/169، املستصفى، 01/124األدلة، قواطع 

،  21،22، والسرخسي يف أصول السرخسي، ص02/236، واآلمدي يف اإلحكام، 68اختاره ابن احلاجب يف ُمنتهى الوصول واألمل، ص (4)
، 210ول، ص، والباجي يف إحكام الفص02/516، وابن السبكي يف الرفع احلاجب، 50، ويف اللمع، ص47والشريازي يف التبصرة، ص
، واإلجيي يف شرح 92، واألمسندي يف َبذل النظر، ص01/204، وأبو اخلطاب الكلوزذين يف التمهيد، 02/678واملقدسي يف أصول الفقه، 

، واختاره وبن رشيق 01/124، وصححه ابن السمعاين يف قواطع األدلة، 03/46، وابن النجار يف شرح الكوكب املنري، 168العضد، ص
  .297، وابن سالمة يف التأسيس،ص03/169، والغزايل يف املستصفى، 02/529لباب احملصول،  املالكي يف

  .210إحكام الفصول يف أحكام األصول، ص (5)
  .03/169املستصفى،  (6)
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إذا علق األمر بشرط أو صفة، فإن كان ِعلة تكرار باالتفاق لتكرر العلة ال  « :الساعايت فيقول
واستدل  ،(2)ب هذا املذهب إىل مجع من األصولينينسَ ويُ  ،(1)»للصيغة، وإال فاملختار أن ال تكرار

 :يرد بياا ِفيما يأيت ،إليهر ما ذهبوا نصُ اليت تَ  األدلةملة من ِجبُ  هأنصار 
  :كرارقتضي الت صفة ال يَ  أوعلق على شرط األمر المُ أن أدلة القائلين ب_ 
أي أن  ،ضيه بنفس األمرأن يقتَ فإما ، ضيه لوجهنيقتَ ه يَ ن إكرار، فلو اقتضى الت : ولالدليل األ_ 

األمر  االستدالل على أن  ه قد َمت ن أ إذ، وزجيَ  وهذا ال ،كرارعلى الت  كون األمر يف حد ذاته داالً يَ 
على  رط داالً عليقه على الش كون تَ يَ ، فَـ رطبالش ) كرارالت (ضيهقتَ ه يَ ن إما أ، و كرارقتضي الت املطلق ال يَ 

الشرط  ن أل ،، وكالمها غري جائزعناهمبِ  أوه لفظِ ضيه بِ قتَ يَ  أن إما، فهو أيضا، وهذا غري جائز كرارهتِ 
يف انتفاء  تأثريها من إ،و  أيضاود املشروط ، وجُ رطود الش ب على وجُ رتت ، حبيث يَ ر يف املشروطؤث غري مُ 

   (3).املشروط بانتفاء الشرط فقط
 األمرثله ، فمِ رطر الش كر تَ نه بِ  عَ خَرب ُــ كرار املقتضي تِ رط ال يَ شَ علق بِ ُــ رب املاخلَ  أن :ثانيالدليل ال_ 
ضي قتَ ال يَ  ،ذهب زيد إنوق السُ  إىلذهب مر يَ عُ : القياس عليه، فالقولرط، من باب علق بشَ ُــ امل
ا، ما ذهب زيدوق كل ىل الس إمر ب عُ ذهَ يَ  أن يَ  وإمن رةً هب مَ ن ذَ إدة فقط، فواحِ رة ه مَ بِ اهعلى ذَ  دل 

  (4).رطعلق على شَ ُــ رب امله على اخلَ ياسِ لقِ  ، األمرك كذلِ ، فَ ربقا ذا اخلَ ادِ كان صَ   ،دةواحِ 
  ، فلو فةالص  أو رطر الش تكر به بِ  املأموركرار على عدم تِ  دل غوي يَ رف الل العُ أن : ثالثالدليل ال_ 

 خلتَ دَ  إن: جل لعبدهقال الر  شرتَ يَ  أنقتضي العرف يَ ف  ،اوبً ي ثَ فاشرتَ  وقالس رة واحدة وب مَ ي الث  

                                                           

  .01/400اية الوصول إىل علم األصول،  (1)
صفة هو قول ابن نصر، واليه ذهب القاضي أبو بكر، والقاضي أبو جعفر، حكى الباجي أن القول بعدم التكرار يف األمر املــُعلق بَشرط أو  (2)

، وقال عبد اهللا آل ُمغرية، أنه َمذهب مجهور 210إحكام الفصول يف أحكام األصول، ص:ينظر. وأبو إسحاق الشريازي، وأبو الطيب الطربي
دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم ابن : ينظر .ام، وغريهماحلنفية، وهو اختيار البزَدوي، وعبد العزيز البخاري، والنسفي، وابن مهُ 

وحكى الزركشي أنه قول أبو بكر الصرييف، وأّن ابن فورك قال انه األصح، كما أّن أبا حامد اإلسفرايين والَكيا الطربي، وسليم  ،01/328تيمية،
وجاء يف لباب احملصول أنه املذَهب الصحيح ِعند احلنفية  ،02/390فقه، البحر احمليط يف أصول ال: ينظر الرازي ، قالوا أنه الصحيح كاملطلق،

 ،)هامش( 02/529لباب احملصول، : ينظر .واملالكية، وعليه أكثر الفقهاء من الشافعية واألصوليني كالبقالين، والشريازي، وأيب احلسن البصري
  ).هامش( 02/570الواضح يف أصول الفقه، : ظرين. وحكى ابن عقيل أنه األصح واملــُعتمد عند الشافعيةّ 

اية الوصول إىل علم  ،01/204،  التمهيد يف أصول الفقه، 02/137،138اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر(3) 
  .02/530، لباب احملصول، 92بذل النظر، ص ،01/401األصول،

، أصول الفقه البن ُمفلح 210، إحكام الفصول يف أحكام األصول، ص02/235،237اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر (4)
، ُمنتهى 92، بذل النظر، ص03/1377، املهذب يف علم أصول الفقه املقارن، 01/205، التمهيد يف أصول الفقه، 02/179املقدسي، 

      .01/401علم األصول، اية الوصول إىل ،68الوصول، ص
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 خرجيت إنوج لو قال لزوجته الز  أن ، كما وقالس  إىلخول ر الد تكر راءه بِ كرار شِ ضي تِ قتَ ، وال يَ فقط
على  ل دُ وال يَ  ،ة واحدة باخلروج من الدارر ها مَ طليقَ رفا تَ قتضي عُ نه يَ إطالق، ف فأنتِ من الدار 

   (1).كرارقتضي عدم الت غوي يَ رف الل العُ  ن تكرار اخلروج من الدار، ألطليق بِ كرار الت تِ 
      :، وبني القول)درمها فأعطهجنح زيد  إذا( :قوا بني قول القائلر غة فَـ الل  أهل أن : رابعالدليل ال_ 

) إعطاء" علكرار الفِ دم تِ فيد عَ تُ  فاألوىل ،)ارمهً دِ  فأعطهح زيد ما جنَ كل  تكَ بِ  "رهمالد ر رطر الش 
 ،)امَ ل كُ ( ةلمَ ليه كَ لت عَ كرار دَ ، والت رطر الش تكرُ ر بِ تكر عل يَ الفِ  أن على  دل الثانية فتَ  أما، "جاحنَ ال"

ا َــــ ، ملرطتكرار الش كرار بِ ضي التِ قتَ املعلق بشرط يَ  األمر، ولو كان رطو الش أ األمرفظ ل عليه لَ دُ ومل يَ 
   (2).األخرىمها دون حدِ أكرار على بوا الت ا رت َـــ ، وملارقا بني العبارتنيغة فَ الل  أهلعل جَ 

رط شَ ق بِ املعل و ة واحدة ، ر ضي مَ قتَ ، بل يَ كرارقتضي الت طلق ال يَ ُــ امل األمر إن: خامسالدليل ال_ 
طلق ُــ امل األمركن  يَ مل نإليه، فا عَ علقً املطلق مُ  األمركون   إالفيد رط ال يُ الش  ن ه، ألثلَ كون مِ يَ 
   (3).كرارللت  اً يقتضِ رط مُ على شَ علق ُـــ امل األمركون يَ  أنب ، فال جيَ كرارللت  ضياً قتَ مُ 

   .راللة األمر بأشياء على جهة التخيد )4
 واوجد مأ خيري بني شيئني أو أكثر، ذلك قضية األمر الوارد على سبيل الت ُشغل األصوليون ب   

 على سَ واردة ر أوامَ ِعدة ، )الكتاب والسنة(رعي يف اخلطاب الش عَ حيث جيَ  ،∗خيريبيل الت ارع ل الش
حث عند األصوليني يف دار الب، ومَ ، فله حرية االختيار يف ذلكهأوامر أحد  اخلرية يف امتثال للمأمور

رد كل األشياء اليت وَ   ن أل ي هَ أيعها؟، مجَ  أم، هادِ أحَ جوب بِ ق الوُ ل عَ ن يف تَـ مُ كهذه املسالة، ي
وهل  ،؟ون الباقيدُ  حدهاأنها الواجب مِ  ، أم أن ف؟واجبة على املكل  خيريبيل الت كرها على سَ ذِ 

  ؟.هاحدِ أكليف بامتثال ط الت سقُ وهل يَ  ،؟ أم العني نها مُ الواجب مِ 
ما وحتديد نقاط ياُ رد بَ يَ ، (4)مذهبنيعلماء واألصوليون يف هذه املسالة، فكانوا فيها على اختلف ال

 :هما فيما يأيتينَ االلتقاء واخلالف بَ 
                                                           

، َقواطع 02/679، أصول الفقه البن ُمفلح املقدسي، 21،22، أصول السرخسي، ص 02/237اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، :  (1)
  .92، بذل النظر، ص)226، اجلامع ملسائل أصول الفقه، ص01/205،  التمهيد يف أصول الفقه، 168، شرح العضد، ص 25األدلة، ص

  .03/1377، املــُهذب يف علم أصول الفقه املقارن، 266، اجلامع ملسائل أصول الفقه، ص48التبصرة يف أصول الفقه، ص: ينظر (2)
  .01/125، قواطع األدلة، 48التبصرة يف أصول الفقه ص: ينظر (3)
Ÿω ãΝ: (سبيل التخري، وذلك كقوله تعاىلمثال ذلك كفارة الَيمني، حيث أمر اهللا بالِعتق واإلطعام والكسوة، ولكن على ∗  ä.ä‹Ï{# xσãƒ ª! $# Èθøó‾=9$$Î/ þ’ Îû 

öΝ ä3ÏΖ≈yϑ÷ƒ r& Å3≈s9uρ Νà2 ä‹Ï{#xσãƒ $yϑÎ/ ãΝ ›?‰¤) tã z≈yϑ÷ƒ F{$# ( ÿ… çµè? t�≈¤# s3sù ãΠ$yèôÛÎ) Íοu� |³tã tÅ3≈|¡tΒ ôÏΒ ÅÝy™ ÷ρr& $tΒ tβθ ßϑÏèôÜ è? öΝ ä3ŠÎ=÷δr& ÷ρr& óΟßγ è? uθó¡ Ï. ÷ρr& ã�ƒÌ� øtrB 7πt6 s% u‘ ( yϑsù óΟ©9 ô‰Ågs† 

ãΠ$u‹ ÅÁ sù ÏπsW≈ n=rO 5Θ$−ƒ r& 4 y7Ï9≡ sŒ äοt�≈¤# x. öΝ ä3ÏΨ≈yϑ÷ƒ r& # sŒÎ) óΟçFø# n= ym )(...89املائدة.(  

  .394،395مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول، ص  (4)
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  :خير فيهاالمُ  األشياءمن  ،ينهعَ ِــ ال ب القائلون بوجوب واحد: المذهب األول_ 
، أشياء ةد عِ  أوخري بني شيئني مىت ورد على جهة الت  األمر أن  إىلهذا القول،  أنصار ذهبيَ    

                                  كلف ُــ يد املكون بِ ه يَ ينُ ع، فتَ (2)عنيغري مُ  عل الواجبهذا الفِ  أن  إال ، (1)قطنها واحد فَ فالواجب مِ 
 ددٍ ما وغري حمُ بهَ كون مُ نها يَ ، فالواجب مِ يهاخري فِ ُــ امل األشياء ألحدعله ، ذلك من خالل فِ )املأمور(
عل عل، يكون قد فَ املخري فيها فَ  األشياء فأي ،كلف لهُــ  بفعل املتعني د ويَ تحد ه يَ ن أ إال، علبل الفِ قَ 

وط قُ سُ قط، فَ نها فَ واحد مِ ن امتثاله يكون بِ إعل مجيع األشياء املخري فيها، فإذا فَ  ا، أم (3)هالواجب ب
 (4) .طوع ونافلةا الباقي فهو تَ م أعالها، أقط، وهو نها فَ ق بواحد مِ تحق رض الواجب يَ الفَ 

 (6).ولينيـــاألصه مجع من ـــعليما وهو  ،(5)قهاءـــفـــامة الــــوع ،(4)شعريةاأل إىل هذا املذهب بسيُنو     
، خري، كالكفارة يف اليمنيعلى وجه الت  بأشياء مراألورد  إذا «: اينذاخلطاب الكلو  أبويقول 

ارة ثل كف ، مِ أشياء اهللا تعاىل بني خري  إذا «:وقال الشريازي، (7)»ال بعينه فالواجب منها واحدٌ 
قد عل فَ فَ  هافأيُ ، عنيغري مُ  واحد نهاب مِ فالواجِ  ، والكسوة،واإلطعام، يها بني العتق، خري فِ منياليَ 
   (8) .»طوعاقي تَ ، والب نهانه بواحد مِ رض عَ قط الفَ سَ  ،عل اجلميعن فَ إعل الواجب، و فَ 

  :خير فيهاالقائلون بوجوب جميع األشياء المُ : المذهب الثاني_ 
         ، (9)اـــــيعوا مجَ جُ قتضي وُ خري، يَ ل الت ـــــاء على سبيـــــر بأشيـاألم ن ذهب، أحكى أنصار هذا امل  

   :قولـــــفَي وب،ــــا بالوجُ ــــــنهل مِ ــــــف كـــصب وَ ر، بل جيَ ـــــــــا دون األخـــــــِمه دِ ـــــحَ وب ألـــــــوجـال دتحد وال يَ 
  نها ـــِــــ د مــــــــاحِ ف كل وَ ـــــــصقتضي وَ خيري، يَ األمر باألشياء على سبيل الت «: نصور بن يوسفمَ  وــــأب

                                                           

، الواضح يف أصول الفقه، 17، مجع اجلوامع، ص54، اللَمع يف أصول الفقه، ص01/336، التمهيد يف أصول الفقه، 27ص: املسودة: ينظر (1)
03/77.  
  .52، َصحيح الفقيه املتفقه، ص54، اللمع يف أصول الفقه، ص26، املسودة يف أصول الفقه، ص01/336التمهيد يف أصول الفقه،  (2)
  .03/77، الواضح يف أصول الفقه، 01/171قواطع األدلة، : ينظر (3)
  .423، املـــُرافق على املــــَرافق، ص52، صحيح الفقيه املتفقه، ص54اللمع يف أصول الفقه، ص: ينظر (4)
  .03/77، الواضح يف أصول الفقه، 01/336، التمهيد يف أصول الفقه، 26املسودة يف أصول الفقه، ص: ينظر (4)
، شرح نظم ُمرَتقى الوصول، 01/171، َقواطع األدلة، 01/366، التمهيد يف أصول الفقه، 26املسودة يف أصول الفقه، ص: ينظر (5)
  .03/77، الواضح يف أصول الفقه، 543ص
، واجلويين يف الربهان، 03/77، وابن عقيل يف الواضح، 70، والتبصرة يف أصول الفقه، ص54اختاره الشرازي يف اللمع يف أصول الفقه، ص (6)
  .52، واخلطيب البغدادي يف صحيح الفقيه املتفقه، ص17، وابن الُسبكي يف مجع اجلوامع، ص01/268
  .01/335،336التمهيد يف أصول الفقه،  (7)
  .52، صحيح الفقيه املتفقه، ص)54ص(اللمع يف أصول الفقه،  (8)
  .03/78، الواضح يف أصول الفقه،70، التبصرة يف أصول الفقه، ص26املسودة يف أصول الفقه، ص: ينظر (9)
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باجلميع،  اإلتيانب عليه له اإلخالل باجلميع، وال جيَ  ل كلف ال حيَ ُــ ن املأىن عوب، وعلى مَ بالوجُ 
واب ن فعل اجلميع، استحق الث إاختياره، و  إىلول وكُ عيني مَ والت  ،عل، كان واجبا باألصالةها فَ وأيُ 

              .(1)»∗ريمنها واجب خمُ على فعل أمور، كل واحد 
ى لعاألمر بأشياء ف، حقيقة قول أنصار هذا املذهب نصور بن يوسفمن خالل قول أيب مَ يتبني   

، ال على ينهابَ  لك األشياء املخري ي إىل إصباغ صفة الوجوب واإللزام على كل تِ ضفخري، يُ الت  سبيل
املكلف  أن عين ، ال يَ نها وب كل مِ ، والقول بوجُ السابقما ذهب إليه أنصار املذهب نها كواحد مِ 

نها ار امتثال واحد مِ تَ خيَ  أنف كل ولكن للمُ  ،ها واجبِمن لكُ   ن أا املقصود ها، إمن ل م بامتثاهلا كُ لزَ مُ 
 ن إغري واجبة، بل ة البقي و  ،ه هو الواجبن أعين نها ال يَ ، واختياره لواحد مِ فقط، دون الباقي

 وهذا هو املقصود بالواجب املخري ،يام بواجب من واجباتتار القِ ف خيَ املكل. 
  (3).هاشم أيب إىلسبه من نَ  األصوليني، ومن (2)ةلاملعتز  إىلب هذا املذهب نسَ ويُ 

ل اخلالف بينهم  فيها، وهذا حمَ خري ُــ امل األشياءي صفة الوجوب على كل ضفِ هنا يُ  ةفقول املعتزل   
 أرادوان إف «:ةاملعتزل إليهقصي ما ذهب اوال تَ يقول الشريازي حمُ فاملذهب السابق،  أنصاروبني 

افاق، ، فهو وِ طابساوي اجلميع يف اخلِ بوجوب اجلميع، تَ  ون دُ  العبارةالف يف ل اخلِ صُ حيَ  وإمن
ترك  إذاه ن أساده فعل اجلميع، فالدليل على فَ اطب بِ نه خمُ أ ،بوجوب اجلميع أرادوان إاملعىن، و 

ه ن أعلى  ل على واحد، دَ  إال ب على اجلميع، عاقَ ا مل يُ فلم  ،(...)،ب على اجلميععاقَ ، مل يُ اجلميع
 .(4)»الواجب هو

قر ال الفريقني يُ ، فكِ كلفُـــ لها على املكُ   أو األشياءحد أجوب ن يف وُ مكالف ال يَ اخلِ ل وحمَ      
 ها، والفرض يسقط عنهحدِ أبامتثاله  أرب ته تَ م ن ذِ أخري، و على الت  األشياء بأحدلزم ف مُ املكل  ن أب

مجيعا،  اثلهتَ ـَمــمل ينها، ولو كليف بواحد مِ قط الت سَ  ،ه لو جاء ا مجيعان أ، و بأحدها باإلتيان

                                                           

 ∗ فيه املكلف بني ِعدة أفَعال: الواجب املخري أو هو ما أوجبه اهللا علينا، واحد من ِخصال  ،345ُمعجم ُمصطلح األصول، ص. هو ما ُخري
أو َما كان له بديل ، 294،295القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني، ص. َحمصورة ُمعينة، وترك للُمكلف اختيار ما يؤدي به هذا الواجب

  .102بادئ الوصول، صم. يف َعرضه، ومل يَتعلق به الطلب ِخبصوصه، بل كان املطلوب هو غريه، بَتخري املكلف بينهما
  . 102ص: مبادئ الوصول  (1)
، 01/171، قواطع األدلة، 54، اللمع يف أصول الفقه، ص01/336، التمهيد يف أصول الفقه، 26املسودة يف أصول الفقه، ص: ينظر (2)

  .03/77،78(، الواضح يف أصول الفقه،70، التبصرة يف أصول الفقه، ص543شرح نظم مرتقي الوصول، ص
، الربهان يف أصول )هامش( 01/171، قواطع األدلة، )هامش( 01/336، التمهيد يف أصول الفقه، 27املسودة يف أصول الفقه، ص: ينظر (3)

  .01/268الفقه، 
(4)   54مع يف أصول الفقه، صالل.  
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ا .ها فقطحدِ أقاب على استحق العِ  وإضفاءنها، عني الواجب مِ كمن يف تَ ، يَ ينهمالف بَ اخلِ  إمن 
ه تعينُ ، فَ عنيري مُ ، وهو غَ األشياءالوجوب لواحد من  ن أيقول  األول، فالفريق صفة الوجوب عليه

ا له عينً ، كان ذلك تَ ف ا، وامتثلهاملكل  األشياءحد أف، فمىت اختار املكل  إىلد ئِ عا أمره ديدُ وحتَ 
وهذا  ،بعد الفعل تأيت، هذا املذهب أنصاربه عند  للمأمورقة فة الحِ صِ  فالوجوب ه الواجب،بكونِ 

 ،علما قبل الفِ بهَ مُ ) يهااملخري فِ  األشياءالواجب من ( ونيكُ فَ  « :ما حكاه ابن السمعاين بقوله
املخري فيها  األشياء ألحد، يضفون صفة الوجوب األولالقول  فأنصار، (1)»فعلهعل بِ عد الفِ ا بَ تعينً مُ 

وذلك ، فيد املكل ه بِ وضيحَ ه وتَ عينَ ن تَ أون قرُ ، ويُ عنيما وغري مُ بهَ ، وجيعلون ذلك الواحد مُ فقط
 .املخري فيها وامتثاله  األشياءحد أ باختياره

يف كل قة حقِ تَ ، مُ واإللزامصفة الوجوب  أنون قرُ ويُ  ،على هذا الوصف ون، فيعرتضُ ةاملعتزل أما    
ا نها،مِ د الواجب د حيُ  ليس هو من فف، كل ُـ ، وهي سابقة عن فعل املاملخري فيها األشياء إمن 

 اختار   األشياءمن  فأيري ، ب خمُ ثل لواجِ ميتَ  ألنه، ثلهمتَ يَ ل ندهم خيتار واجبا من واجباتف عِ املكل
، ، وجب عليه الثايناألولثل تَ  ميَ مله لو ن أ على ذلك ، والدليلواجب أيضا، والباقي فهو واجب

ا ،طعاوا عليه ثابت قَ وجُ فَ  تثله فقطخيتار الذي ميَ  أنله  إمن.  
  مســـــائل ُمتفــــرقة حـــــول األمـــــــــر: ثالثا

رها اليت ذكَ األمر ودالالته، و رد يف هذا املبحث بيان مجلة من القضايا واملسائل املتفرقة حول يَ     
ا هلا أمهية بالغة، وكانت هلم أراء وأقوال متعددة حوهلا، مما األصوليون يف كتبهم وأحباثهم، وأولو 

   : جعلها َمثار خالف وجدل بينهم حول حقيقتها وُمقتضاها، وبيان ُخمتلف هذه القضايا فيما يأيت
  : األمرفي مر دخول اآل )1
مدوا عَ  ، بلدةي قاملو  املطلقة هدالالت صيغعلى بيان  األمرقضايا يف  تصر َحبث األصولينيقمل يَ    
سائل ، لبيان كل املتلف احملامل والوجوهقليبه على خمُ ، وتَ تلف املسائل املتعلقة بهحبث ودراسة خمُ  إىل

 ، والقواعد الفقهية األحكاميف استنباط  تأثري واسعظاهرة لغوية هلا  ه، باعتبارهوالقضايا اليت ترتبط ب
 :عندهمحمل السؤال كان ف ،طاب األمرومدى دخولِه يف خِ  مرباآل أساساتعلق قضية تَ  إىلا عرضو ف

ل دخُ ه ال يَ ن أ أم، املأمورينكغريه من   به فاً كل مُ فيكون هو أيضا  شمول باألمر،ومَ  داخلٌ هل اآلمر 
 (2).؟التكليف باألمر يف

                                                           

  .01/171قواطع األدلة،   (1)
  .01/271، التمهيد يف أصول الفقه، 01/345، احملصول، 112بذل النظر، ص: ينظر (2)
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ورة يف النيب صلى اهللا صواملسالة مُ  « :للمسالة فقال األصولينيصور وقد حكى ابن السمعاين تَ     
، بشيء لفعله وأَمرِهماس كر الن عاىل بذِ بل اهللا تَ الوارد من قِ  فأمــا األمرمرا ، آكان   وإذاعليه وسلم، 
دخول النيب صلى قائمة حول  األصولينيفاملسالة عند ، (1)»دخل يف ذلكالرسول يَ  أن فقد اتفقوا 

عنون املسالة يُ  همعضَ ، وهذا ما جعل بَ هتِ م هه ألوج واخلطاب الذي يُ  األمريف اهللا عليه وسلم 
فقد جعلوا املسالة  األصوليني،ل ثج أما، (2)أمته أمرهدخول النيب صلى اهللا عليه وسلم يف : بالقول

يف  آراءهمعددت قد تَ و  ،(3)النيب صلى اهللا عليه وسلمها وحصرها يف ، دون تقيدأمرعامة لكل 
 :فيما يأيتبياا  رديَ  ،(4)لألمر بني ثالث حاالت وايز مَ ف، املسالة

ا دً ير ه، ومُ سه وذاتَ ـــــــفنَ  اً ـــباطِ ــــخمُ  ،"افعلي" :قولن يَ أبِ  :هفسِ نَ لاإلنسان  رُ ــــأم :الحالة األولى_  
 إال  ،(6)»إمكانِهبهة يف ه ال شُ ن أعلوم ومَ  «:يقول الرازيف، (5)بهة فيهكن وال شُ هذا ممُ ، و ا الفعلــهــــنمِ 

أمراً سمى ه ال يُ ن أسن البصري احل أيبحكى الرازي عن ف، أم ال؟ أمراً اعتباره حول جواز السؤال  أن
 كونبِ  ،)أمراً عدم اعتباره (، وعلل ذلك (8)يضاأ اينذاب الكلو اخلط  أبو، وبه قال (7)حقيقة

ن عل بالقول مِ لب الفِ ، فهو طَ ذاتينيني كون بَ يَ  اآلمرن أربة يف األمر، كما عتَ ة مُ تبَ االستعالء والرُ 
أّن ، مث (9)هلا مراً أ ،ت كون القائل لنفسه افعليثبُ ، مل يَ ود املغايرة يف هذا املوضع، ولعدم وجُ ريالغَ 

سن، ه ال حيُ ن أاين ذحكى أبو اخلطاب الكلو قد ف ،فسه ؟سن أمر اإلنسان لنَ حول حُ  أيضاً  السؤال
، ة عليهج ة احلُ ، وإقامَ تهالفَ خمُ  أوته ظار طاعَ انتِ و ، األمربلم املأمور به ن يف عِ كمُ ن فائدة األمر تَ أل

ا، (10)،مر بهأُ ا مر بفعل مَ ن اآلب مِ تقر ن يَ للمأمور أفيكون  وهذا ال يَ  ،دركة لهمُ و املة به عَ  أل ق تحق
تها اعَ طَ  دركُ وتُ  ،"افعلي":ول هلاقُ يَـ  أنبل مر قَ علم باأله تَ فسَ نَ  ن أل ،"افعلي":هفسِ لنَ  اإلنسانول يف قَ 

                                                           

  .34املسودة يف أصول الفقه، ص: ، وينظر01/220قواطع األدلة،  (1)
  . 62، اللمع يف أصول الفقه، ص34، املسودة يف أصول الفقه، ص01/338العدة يف أصول الفقه، : ينظر (2)
، اجلَليس الصاحل 01/279، التمهيد يف أصول الفقه، 43، التبصرة يف أصول الفقه، ص02/413صول الفقه، البحر احمليط يف أ: ينظر (3)

  .01/362، الربهان يف أصول الفقه، 01/220، قواطع األدلة، 112، بذل النظر، ص01/345، احملصول، 151النافع، ص
  .112، بذل النظر، ص01/345، احملصول، 01/270، التمهيد يف أصول الفقه، 02/414البحر احمليط يف أصول الفقه، : ينظر (4)
  .01/270، التمهيد يف أصول الفقه، 02/414، البحر احمليط يف أصول الفقه، 01/345احملصول، : ينظر (5)
  .01/345احملصول،  (6)
  .03/1394ألصول، ، نفائس ا01/345نفسه، : ينظر (7)
  .01/271التمهيد يف أصول الفقه، : ينظر (8)
  .112، بذل النظر، ص01/271،  التمهيد يف أصول الفقه، 02/414، البحر احمليط يف أصول الفقه، 01/345احملصول،: ينظر (9)
  .01/271التمهيد يف أصول الفقه، : ينظر (10)
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، فالَفائدة من األمر ال تتحقق يف أمر به املأموربفعل  اإلنسان إىلب ر تقَ فس ال تَ ، والن هايتَ عصِ ومَ 
  (1).اإلنسان لَنفسه

   (2).يكون اآلمر داخال يف األمر ومكلفاً به أم ال؟ فهل :يرهغَ لاإلنسان  أمرُ  :الحالة الثانية _ 
ب خاطِ ُــ امل أنم اعلَ  «:مسندي يف قولها األكامهُ ، حَ بني حالني يف هذه املسالة األصوليونق ر يفَ 

  :، فمسألة هنا على وجهني، مها(3)»ال عن غريهقِ ناَ و أه، نفسِ ا بِ مرً آون كُ ن يَ أا م إ ولال خيَ  علبالفِ 
، وذلك كان مرمر هو اآلب باألخاطِ ُــ فيكون امل :هفسِ ا بنً مرً آب خاطِ كان المُ   إن: وجه األولال_ 

 يف الربهان يناجلوي وأصل اخلالف ما حكاه، األصولينيل خالف بني حمَ ا هذف ،(4)"اافعلو ":قوليَ 
من : هورِ مُ أل ملائِ ول القَ ثل قَ ، يف مِ طابت اخلِ ب حتَ خاطِ ُــ يف دخول امل األصوليوناختلف  «:بقوله

اقتضاء ور حبكم مُ أيه املعطِ هل يُ ، فَ ارب الد خاطِ ُــ ل هذا املخَ لو دَ ، فَ رمهادِ  فأعِطهار ذه الد خل هَ دَ 
 عطي غَ ا يُ ، كمَ فظالل بني قائل يف املسألة ذهبنيعلى مَ األصوليون  فكان ،(5)»؟اخلنيريه من الد ،
    :ا يأيتفيمَ  ملذهبني، وبيان هذين ا(6)قول بعدم دخولهيَ  وأخرمر،  األيفمر ل اآلو خُ دُ ب

 ،األمرل يف داخِ  اآلمريرى أنصاره أن  :اآلمر داخل في األمرالقائلون بأن  :األول مذهبال_ 
 أنرط شَ ، بِ (7)األمرال يف ان داخِ ، كَ ريهعن غَ  لألمر الً ن ناقِ كُ  يَ ، وملَ باشرةب غريه مُ خاطِ ُــ امل أمر مىتف
ه ولِ ت قَ ب حتَ خاطَ ُــ ل املدخُ يَ ه ن أ: احلق عنديوالرأي « :ينياجلو ، فيقول ∗لهاوَ تنَ يفظ الل  كونَ يَ 

                                                           

  .02/414، البحر احمليط يف أصول الفقه، 01/345احملصول، : ينظر (1)
  .01/345، احملصول، 01/271، التمهيد يف أصول الفقه، 112بذل النظر، ص: ينظر (2)
  .01/271التمهيد يف أصول الفقه، : ، وينظر112بذل النظر،ص (3)
  .112، بذل النظر، ص01/272التمهيد يف أصول الفقه، : ينظر (4)
  .363، 01/362الربهان يف أصول الفقه،  (5)
  .01/362نفسه،: ينظر (6)
  .01/364الربهان يف أصول الفقه، ،34املسودة يف أصول الفقه، ص: ينظر  (7)
أكرم من أحسن إليك، وَيكون هو ِممن أحسن : ، أن يكون األمر بِلفظ عام، كأن يَقول السيد لعبده)أن يأمر غريه بلفظ يتناوله(املقصود بالقول   ∗

 أن القرائن وحكى اجلويين ،151اجلليس الصاحل النافع، ص: ينظر إليه، فاللفظ يف هذه احلال شامل لآلمر، واآلمر داخل فيه، نظرا لعموم األمر،
ِخطاِبه، فَيعَتقُد  كثريا ما َتدل على أن املـــُخاِطب خارج عن األمر، وإن كان اللفظ يَقتضي دخوله فيه، فالقرائن كثريا ما خترج املــُخاِطب عن ُحكم

لكن القرائن هي املــُتحكمة، وهي َغالبة « :ويينفيقول اجل ،الناس أن اخلروج كان مبقتضى اللفظ، يف حني يَقتضي اللفظ ُدخول اآلمر يف ُحكم األمر
، »بتهاجدا يف ُخروج املــُخاِطب ِمن ُحكم ِخطاِبه، فاعتقد بعض الناس ُخروَجه عن ُمقتضى اللفظ والوضع، وذلك ِمن حكم اطراد الَقرائن وغل

فإن من كان يَتصدق ِبدرَهم ِمن ماله، « : ن ُحكم األمر واِخلطاب، فيقولوُميثل اجلويين هلذا الَقول، ُموضحًا دور القرائن يف إخراج املــُخاِطب م
ار: فقال يف تَنفيذ ُمراده ملأُموره تها  من َدخل الدق عليه من َماله، َفحكَمت الَقرائن، وجرت على َقضيه ال يَنَبغي أن يَتصدفأعِطه ِدرمها، فال َخفاء أن

  .01/364يف أصول الفقه، الربهان : ينظر .»واللفظ صاحل
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 فظٍ بلَ  اآلمر أن صح األ «:السيوطي قالو  ،(1)»ولغريه هاحلا لَ ضع صَ الوَ فظ يف كان الل   إذاه، طابِ وخِ 
النيب صلى اهللا  ن أ أبو يعلي الفراء ، وحكى(2)»مرموم األعُ  إىلنظرا  ،فظيف ذلك الل  لٌ ، داخِ تناولهيَ 

   (3).هل هو في، دخَ بآمرته أم  أمر إذا ،عليه وسلم
  : يأيتهي كما  أدلة،بعدة  مراخل يف األخاطب دَ ُــ مر املاآل ن أدل القائلون بستَ يو

 :أدلة القائلين بأن اآلمر داخٌل في األمر_ 
 أتأُمرنا: ج والعمرة قالواسخ احلَ الصحابة بفَ  أمرالنيب صلى اهللا عليه وسلم، ملا  ن أ :األولالدليل _ 

 ،مرةها عُ علتُ رت، جلَ ما استدبَ  أمريمن  قبلتُ لو استَ « :خ، فقال عليه السالمال تفسَ  وأنتبالفسخ 
نه مر، ملا استدعوا مِ ال يف األداخِ  -هنا اآلمروهو - سولكن الر فلو مل يَ ، (4)»ونلُ ا حتَ كمَ   لتُ وحللَ 
 (5) .سخه من الفَ نعَ ذره الذي مَ عُ بِ  إليهمعليه ذلك، وملا اعتذر  قر أا َــ ، وملأيضاسخ هو الفَ 
حيث أمر  رع،خبار عن وجوبه يف الش النيب صلى اهللا عليه وسلم، ورد اإل أمر أن :ثانيالدليل ال_ 

والواجب  اهللا عز وجل بوجوب إطاعة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وضرورة االمتثال ألوامره،
يف  الً يب داخِ الن  كونَ يَ  أنقتضي ادة واجبة، وهذا يَ بهذه الع: ه مبنزلة القولمرُ أفصار  ،هباعُ ب ات جيَ 
  (6).مر، رغم كونه اآلمراأل
 اآلمر ن يقول أنصار هذا املذهب أ :اآلمر غير داخل في األمر القائلون بأن  :الثانيمذهب ال_ 

، مرن اآلُمباشر م  مرٌ أصدر  مىتف ،هاولُ تنبلفظ عام يَ  ِخطابُه ن كانإحىت و األمر، ل يف غري داخِ 
ل دخُ ال يَ «: قول الشريازيفي ،(7)مرمر يف األخول اآلضي دُ قتَ ه ال يَ ن إيه، فمر غريه فِ ال ألكن ناقِ ومل يَ 
 يأُمراليت  ،وسلمالرسول صلى اهللا عليه  أوامرن إقول هو ما جعله يَ  الرأيوهذا  ،(8)»مرمر يف األاآل
طاب بو اخل أ كل من  وقال ،(9)يهافِ  خولهِ القائلني بدُ أ ط ، بل وخَ ل هو فيهادخُ ال يَ  ته ا،م أ

                                                           

  .01/364الربهان يف أصول الفقه،  (1)
 .01/416شرح الكوكب الساطع،  (2)
 .01/339الُعدة يف أصول الفقه،  (3)
  .02/883صحيح مسلم ، كتاب احلج باب بيان وجوه اإلحرام ، وأنه جيوز أفراد احلج و التمتع و القران،  (4)
  .01/274، التمهيد يف أصول الفقه، 01/344الُعدة يف أصول الفقه، : ينظر (5)
  .01/274،275، التمهيد يف أصول الفقه، 74التبصرة يف أصول الفقه، ص: ينظر (6)
 .02/414البحر احمليط يف أصول الفقه، : ينظر (7)
 .73التبصرة يف أصول يف الفقه، ص (8)
 .62اللَمع يف أصول الفقه، ص: ينظر (9)
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 أكثر ونسبوا هذا القول إىل مر،مر يف األخول اآلدُ  مبعد ،السمعاين، واألمسندي، وابن اينذالكلو 
   (1).الفقهاء واملتكلمني

 :يأيتا فيما بياُ  ردي، األدلة، جبملة من إليههذا الفريق على صحة ما ذهبوا  أنصاردل ستَ وي 
  :أدلة القائلين بأن اآلمر غير داخٍل في األمر_ 
، كما سبق ةحقيق أمراً ، وال يكون ذلك فسهنَ  يأمر أنن سُ ال حيَ  اإلنسان أن :الدليل األول_ 
 (2).مرخاطب يف األُــ مر املل اآلو خدُ ن سُ ، لذا مل حيَ بيانه
لو  ،)اسقين ماء(:من قال لعبده أنينهم يف ، ال خالف بَ غةهل اللسان والل أن أ :ثانيالدليل ال_ 

ه مرِ أه وسلم ال يكون داخال يف خطابه و اهللا علي ذلك النيب صلى، فكَ مرال يف األكن هو داخِ يَ 
 (3).المته
مر ب اآلخاطِ ُــ ن املألقول ب، واهونَ ن هو دُ ول ِمم عل بالقَ للفِ  هو استدعاءٌ  األمر أن :ثالثالدليل ال_ 

  (4).الوحمُ  رتصو ، وهذا غري مُ فسهون نَ دُ  اإلنسان، جيعل رمداخل يف األ
ه ال فائدة ن ، ألأيضاه فسَ نَ  يأمر أنز له ، مل جيَ  نفسهِرب خيُ  أن لإلنسانز ا مل جيَُ ـــ مل :رابعالدليل ال_ 
 (5).من باب القياس هذا، و مانهُ مِ 

  :(6)فسهال عن نَ  ،مر عن غيرلأل الً ب ناقِ خاطِ كون المُ : الثاني وجهال_ 
   :لهحالتني ، والتفرقة بني مرضرورة النظر يف اخلطاب واأل وجهلا اعن هذ األصوليونحكى 

،          )بكذا يأمرناا فالنً  إن(:حنو القول : مراقل لألن كان اخلطاب يتناول الن إ: الحالة األولى_ 
�βÎ) ©!$# ã¨( :قوله تعاىلك  وأ ãΒ ù' tƒ ÉΑô‰ yèø9 $$Î/ Ç≈ |¡ômM} $# uρ Ç› !$tGƒÎ) uρ “ÏŒ 4†n1 ö� à)ø9 وكذا قوله ) 90:النحل() #$

ÞΟ(: تعاىل ä3ŠÏ¹θãƒ ª! $# þ’ Îû öΝà2Ï‰≈ s9÷ρr& ( Ì� x.©%# Ï9 ã≅ ÷VÏΒ Åeá ym È÷u‹ sVΡ W{$#()طاب هنا عام فاخلِ  ،)11:النساء
ه داخل ن أ ،مر يف هذه احلالاقل لأل، وحكم الن غهل بَـ مر ومُ ا يف ذلك ناقل األمبِ فني، كل ُــ اول كل املتنَ يَ 

  (7).باألمراملخاطبني  واملأُمورينكلفني ُــ كغريه من امل  به املأُمورعل فِ ف بكل ، ومُ مريف األ

                                                           

  .112، بذل النظر، ص01/220، قواطع األدلة، 01/272التمهيد يف أصول الفقه، : ينظر (1)
 .01/272التمهيد يف أصول الفقه، : ينظر  (2)
 . 01/272،273، التمهيد يف أصول الفقه، 73التبصرة يف أصول الفقه، ص: ينظر  (3)
 .01/347، العدة يف أصول الفقه، 73، التبصرة يف أصول الفقه، ص01/273، التمهيد يف أصول الفقه، 112بذل النظر، ص: ينظر  (4)
 .112، بذل النظر، ص01/273،274التمهيد يف أصول الفقه، : ينظر  (5)
  .02/414، البحر احمليط يف أصول الفقه، 112، بذل النظر، ص01/272التمهيد يف أصول الفقه، : ينظر  (6)
  .01/272، التمهيد يف أصول الفقه، 02/414، البحر احمليط يف أصول الفقه، 112بذل النظر، ص: ينظر  (7)
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، )بكذا مركُ يأمُ ا فالنً  ن إ( :حنو القول: رمِ اقل لألال للن تناوِ طاب مُ مل يكن اخلِ  نإ :ةالثانيالحالة _ 
 لألمرل رد ناقِ بل هو جمُ  ،به املأمورعل بالفِ  اً كلف، وليس مُ األمرمر يف هذه احلال غري داخل يف اآلف

         :قوله تعاىل ، كما جاء يفإسرائيلبين  إىلاهللا  آمرقل نَ  ، فموسى عليه السالم، حنيغ لهبل ومُ 
) ¨βÎ) ©!$# ôΜä. â÷ ß∆ù' tƒ βr& (#θçtr2õ‹ s? Zοt� s) t/(،)قرة، فهو غري داخل بح البَ م بذَ هُ عَ ا مَ كلفً ، مل يكن مُ )67:البقرة

›yδθçtr2x$ ...( :خر القصةآليل قوله تعاىل يف دمر بيف األ sù $tΒ uρ (#ρßŠ% x. šχθè= yèø# tƒ()وال )71:البقرة ،
  (1).هلفعَ كاد يَ فال يَ  بِأمر،اهللا  يأُمرهموسى عليه السالم  أن تَصوريُ 

  ):األفعالمن  علٍ فِ يره بِ غَ ف لِ ل كَ المُ  بأمرِ ق عل تَ المُ  األمر( :يءبالش  باألمرِ  مرُ األ )2
 َمسألة األمر باألمر من املسائل اليت وقف عليها األصوليون يف حبثهم لقضايا األمر ودالالته،    
 ا يَ دار املسالة وبَ ومَ ، (2)يءبالشمن له  آمر إذا ،املقصود «:يف قوله بن سالمةاا ذكره تجلى فيمَ يا

 من لَ  يَأُمر أن، اعة على غريهحق الط أولياءاحلاكم  أمر إذا ، فمثالً أمراً ، كان اعة عليهه حق الط 
 أم، ب عليهم االمتثال، وجيَ على الفتيان امرأ، هل يعد ذلك فتيام بالصالة بأمرمن رعيته  األمور

دوره ر هو بِ مُ أن يأالثاين، ب األول يأمر أن هذه املسالة،فحاصل ، (3)» جوبللويل على الوُ  أمرٌ هو 
بيع هذه ن يَ أب ر عمراً مُ (:فيقول ،ما علٍ بفِ  عمراً  يأمرن أ، ب حممًدا زيدٌ  يأُمر، كان اشخصا ثالثً 

 لَعمر  أمرًا، حملمدالصادر من زيد  اآلمرعترب هل يُ و  ،(4)ببيعها لَعمرنه مرا مِ أون كُ هل يَ ف، )لعةالس
 .؟فقطحممد قتصر على ه يَ ن أ أم، بالفعل

›õ ( :قوله تعاىل حنو تجلى يفي للمسألة الشرعي جهالو و     è{ ôÏΒ öΝ ÏλÎ;≡uθøΒ r& Zπs% y‰ |¹ öΝ èδ ã�ÎdγsÜ è? ΝÍκ� Ïj. t“è? uρ $pκ Í5                          (
بع سَ  أبناءبالصالة وهم  أوالدكمروا مُ « :قوله صلى اهللا عليه وسلميف ، وكذا )103:التوبة(

وكذا  ،لكافة املؤمنني أمراً  ،يباهللا للن  أمررب عتَ ، فهل يُ رععلى ذلك كثرية يف الشّ  واألمثلة ،(5)»سنني
  .؟الةللصبيان بالص  أمراً  عد ل يُ ، هَ لألولياء صلى اهللا عليه وسلم ولالرس  أمر

                                                           

  .02/414، الَبحر احمليط يف أصول الفقه،  112، بذل النظر، ص01/273التمهيد يف أصول الفقه، : ينظر (1)
، أصول الفقه الذي ال 111، َمبادئ الوصول، ص025/557، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 02/536لُباب احملصول، : ينظر (2)

، التمهيد يف ختريج الفروع على 307، التأسيس يف أصول الفقه، ص02/411الفقه،  ، البحر احمليط يف أصول249يسع الَفقيه َجهله، ص
، املهذب من علم 411، َمعامل أصول الفقه، ص05/342، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 116، بذل النظر، ص274األصول، ص

  .01/421، فواتح الرَمحوت، 03/1402أصول الفقه املقارن، 
(3)  307أسيس يف أصول الفقه، صالت.  
  . 272التمهيد يف خترج الفروع على األصول، ص (4)
، الرياض، اململكة العربية )د،ت(،1حممد ناصر الدين األلباين، مكتبة املعارف،ط: أبو داود سليمان السجستاين، تعليق: سنن أيب داوود (5)

  .91السعودية، كتاب الصالة، باب مىت يأمر الغالم بالصالة، ص
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            :الوارد بصيغةمر األ ن أف يف الخال ه ن أ، ل اخلالفحمليف حتريرهم  األصولينيذكر بعض و    
غ بل مُ  أو لٍ رد ناقِ ، هو جمُ بالقول لغريه املأُمور أن، ذلك (1)باالتفاقللثاين  أمر، هو )النقل لفُ (

≅(:ك قوله تعاىلبه، ومثال ذل آمرا ، وليسَ لألمر è% šÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ù= Ïj9 (#θ‘Òäótƒ ôÏΒ ôΜÏδ Ì�≈ |Áö/ r& (#θÝà x# øts† uρ 

óΟ ßγy_ρã� èù( )مُ هنا ، فالنيب ) 30:النور الف ، ال خِ اهللا يف هذه احلال فأمر مر اهللا، وناقل له غ ألبل
ا، للمؤمنني كافة أمراً يف كونه  بني  اففرقو  ،(2))بكذا ر فالناً مُ (:ائلثل قول القَ النزاع قائم يف مِ  إمن
                          ∗       .الصيغتني

   :يأيت، يرد بياما فيما مذهبني علىفكانوا فيها  املسألة، يف األصوليونقد اختلف و 
  :بذلك الشيء أمًراليس  ،بالشيء باألمرِ  األمرَ  ن أالقائلون ب: األولالمذهب  

 عد ، ال يُ ما فعلٍ الث بِ الث  ، بَأمرالثاين إىل األولالصادر من  األمر إن ،املذهبنصار هذا أيقول     
 أخراخصا خص شَ شَ  أَمره مىت ن أ أي، ∗∗له مراً أونه دل على كَ ليل يَ م دَ قُ ، ما مل يَـ الثلذلك الث  مراً أ
له  مراً أكون ن يَ أالث، بالث  إىلاه تعد ، ال يَ ول للثاينمر األأخصا ثالثا بفعل ما، فان ر شَ مُ أن يأب
  (3).اين فقطعلى الث  صراً قتَ مُ األمر  كونما به، فيَ لزَ مُ وال  ،األولمر أب فاً كل الث مُ يكون الث ال ، فيضاأ

     :يقول ابن احلاجب، ف(5)همع كبري منهو ما عليه مجَ و  ،(4)واألصولينيمذهب مجهور العلماء وهذا 
 –زيد ل اآلمر أن األصح « :يوطي قائال السُ  اهحكو ، (6)"بالشيء أمراً يء ليس بالش  باألمرِ  مرُ األ «

                                                           

  .01/420فواتح الرمحوت، : ينظر (1)
  .01/486، إرشاد الفحول، 02/557، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 01/420فواتح الرمحوت، : ينظر (2)
، فجعل ِكالُمها َحمل َتساؤل )ُمر فالناً (، أو بصيغة )ُقل لُفالن(سواء كان بصيغة (إال أنه من األصوليني من جعل اِخلالف قَاِئما يف ِكال احلالتني ∗ 

  .154مراقي السعود، ص : ينظر .راً للثالث أم ال؟ِمن حيث كونِه أم
  ، 159راقي السعود، صشرح مَ : ، ينظركأن يـَُنص اآلمر على َكونه أمرا للثالث، أو أن تـَُقوم َقريَنة على أن الثاين ُمبَـلٌغ لألمر عن اآلمر األول   ∗∗
، 155، نَثر البُنود، ص159، شرح مراقي الُسعود، ص03/66، مراقي الُسعود، ص02/267اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر  (3)

  . 05/343، إحتاف ذوي البصائر، 01/416، شرح الكوكب الساطع، 03/66شرح كوكب املنري، 
، إحتاف ذوي 250صول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، ص، أ547، شرح نظم مرتقى الوصول، ص01/485إرشاد الفحول، : ينظر  (4)

  . 03/1402، املهذب يف علم أصول الفقه، 05/343البصائر بشرح روضة الناظر، 
، وابن رشيق املالكي يف 112، وُمنتهى الُسول، ص02/267، واآلمدي يف اإلحكام، 72هو اختيار ابن احلاجب يف ُمنتهى الوصول، ص (5)

، وأبو َمنصور بن يوسف يف َمبادئ الوصول، 02/557، وابن الُسبكي يف رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 02/536لباب احملصول، 
، 547، ورجحه َفخر الدين احملسي يف شرح نظم ُمرتقى الوصول إىل علم األصول، ص02/717، وابن ُمفلح املقدسي يف أصول الفقه،113ص

، واألمسندي يف 01/416، والُسيوطي يف شرح كوكب الساطع، 03/181، والَغزايل يف املــُستصفى، 02/411وقال الزركشي يف البحر احمليط، 
،  310، والشنقطي يف ُمذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، ص03/66، وابن النجار يف النجار يف شرح الكوكب املنري، 116بذل النظر، ص

واختاره من أساتذة أصول الفقه املعاصرين، عبد . ،01/419د العلي الَسهالوي يف فواتح الرمحوت، ، وعب411واجليزاين يف َمعامل أصول الفقه، ص
  .254، وعياض السلمي يف أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، ص230الكرمي النملة يف اجلامع ملسائل أصول الفقه، ص

  .72منتهى الوصول واألمل، ص (6)
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هة من جِ  مأُموراه ري صَ ال يُ  أي، لذلك الغري بذلك الشيء أمراً ، ليس غريه بشيء يأُمرن أب –مثال 
  ، بالشيءريه لغَ  باألمرب خاطَ مر للمُ األ أن  واألصح« :ارالعط  ةوجاء يف حاشي، (1)»به األول األمر
  (2).»ءيبالش  أي، لذلك الغري به أمرًاليس  ك بالصالة،هلَ أ وأمرحنو 

 :فيما يأيت ابيايرد ، مدعم قوهلاليت تَ  األدلةلة من هذا املذهب مجُ  أنصاروق سُ ويَ 
 :ا بذلك الشيءمرً أ ليس بالشيء باألمر األمر ن أة القائلين بدل أ

 ،ةغَ اء الل ه باقتضَ بارُ ، لكان اعتِ بذلك الشيء أمراً ، بالشيء باألمرمر رب األلو اعتُ  :الدليل األول_ 
 مراً أ ،(3)»سنني سبع أبناءروهم بالصالة وهم مُ  «:سلم ولو كان كذلك، لكان قوله صلى اهللا عليه

 للص ولكَ  ،الةبيان بالص بيان مُ ان الص كل بداية بون برتكها، عاقَ ويُ فُيأَمثون ، بعبناء سَ أالة وهم فني بالص
،  األولياء إىلوجه طاب مُ يف هذا اخلِ  األمر ن ري ثابت، ألذلك غ ن أ إال ، من بلوغهم سبع سنوات

، فهم إليهموجها كون مُ يَ  أنتصور ال يُ  ألنه، بيانالص  إىلها وج ، وليس مُ على تركه األولياء ذم لذا يُ 
عن رفع  صلى اهللا عليه وسلمالنيب  حديثبدليل ، لزمني به، وغري مُ ارعدركني خلطاب الش غري مُ 

كان ذلك   وإال ، لوغدم البُ لعَ  كليفم يف الت خوهلِ دم دُ على عَ  ل دُ فهذا يَ  القلم عن الصيب حىت يبلغ،
الصبيان، فقد  إىل تعدٍ ري مُ مر يف هذه احلالة غَ األ ن عارض، ألض والت ناقُ ه عن الت نز رع مُ ، والش ضاناقُ تَ 
صلى اهللا  ن حديث النيب، أل(4)بذلك الشيء األمربالشيء ال يقتضي  باآلمر اآلمر أنعلى  ل دَ 

 (5).باإلمجاعبيان للص  أمراً ليس  لألولياء وأمره عليه وسلم،
          :بهاحِ لصَ  جللكان قول الر  ،بذلك الشيء أمراً  ،بالشيء باألمر األمرلو كان  :ثانيالدليل ال_ 

، إذنهون ه دُ بدِ ه يف عَ فِ ر صَ لتَ  ،لكها على مُ دي ، وتعَ هاحبِ زا يف حق صَ اوُ جتَ ، )مين اليومدُ عبدك خيَ  رمُ (
غة الل  أهلر عند و تصَ وال مُ  ائز، وهذا غري جَ تهدمَ بد ِخب للعَ  أمراعترب يف هذه احلال ه يُ ن أذلك 

  (6).واللسان
 

                                                           

  .01/416شرح الكوكب الساطع،  (1)
  .01/488حاشية العطار على مجع اجلوامع،  (2)
  .91سنن ابن ماجة، كتاب الصالة، باب مىت يأمر الغالم بالصالة، ص (3)
، اجلامع ملسائل أصول الفقه، 02/717، أصول الفقه البن ُمفلح املقدسي، 02/267،268اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر (4)
  .03/1402، املــُهذب يف علم أصول الفقه، 05/344، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 177، بذل النظر، ص230ص
  .240، أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، ص02/537لباب احملصول، : ينظر (5)
، أصول 02/717، أصول الفقه البن َمفلح املقدسي، 01/485، إرشاد الفحول، 02/558رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب،: ينظر (6)

  .01/420وت، ، فواتح الرمح72، ُمنتهى الوصول، ص251الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، ص
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   .بذلك الشيء أمر، ءبالشي باألمر األمر أن القائلون ب: المذهب الثاني
، فعلٍ ثالث بِ  خصٍ شَ  بأمر ،خصاجل شَ الر  مرأ ذاإ هأن  ،هذا املذهب أنصار قولي    ن إف ُمعني

 املأُمورى تعد ، يَ بهذا املذهَ  أنصارعند  فاألمر، ا بهلزمً ، ومُ علبذلك الفِ  مأموراذلك الثالث يكون 
باألمر  فاألمر، (1)أيضاعل بذلك الفِ  اً أمر ، ابفعل مَ  باألمر األمريكون ، فَ الثاين املأمور إىل األول

ا ما وهذ ،(2)الثاين املأُمور إىلها جِ ت ، ومُ بذلك الشيء مراً أ عد نصار هذا املذهب يُ أعند  بالشيء
  .» الف ذلكل دليل على خِ دُ مل يَ ام أمربالشيء  باألمر األمر «:اختاره ابن سالمة يف قوله 

ها لرتجيح و اليت اعتمد األدلةومن ،(3).وينسب هذا املذهب إىل بعض العلماء واألصوليني 
 :يأيت، ما إليه، واالستدالل على صحة ما ذهبوا ذهبهممَ 

 :يءبذلك الش  َأمرٌ يء،بالش  مرِ باأل مرَ ن األأالقائلين ب أدلة
ال ا سَ ، فلم وهي حائض امرأتهق ل مر ط عبد اهللا بن عُ  أن، من وي عن نافعرُ  ما :الدليل األول_ 
ىت حها رتكَ  يَ عها مثُ اجِ ره فلريُ مُ  « :قال له ،عن ذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم) والد عبد اهللا(مرعُ 
ق هلا ل ط ن يُ أر اهللا مَ أ ة اليت د لك الع تِ ، فَ سن ميَ أبل ق قَ ل طَ ن شاء إعد، و ك بَ مسَ أاء شَ  إن ، مثُ رطهُ تَ 

سول صلى اهللا عليه الر  أمر أناء على لمَ العُ  إمجاع، هو ة يف هذا احلديثاللَ الد  وجهُ فَ  ،(4)»النساء
 إىل األمره ، وج الرسول عليه الصالة والسالم ن أبا على عبد اهللا ابن عمر، رغم وسلم كان واجِ 

ا، ةً ر باشَ عبد اهللا مُ  إىلها وجَ ، ومل يكن مُ مرعُ  أبِيه ذا دليل على، ويف هَ (5)مرعُ  أبيهن مِ  إليهورد  وإمن  
 .(6)ءيبذلك الش  أمراً رب عتَ ، يُ يءبالش  باألمرِ  األمرِ ون كَ   

                                                           

  .05/345، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 116، بذل النظر، ص03/1403املـــُهذب يف علم أصول الفقه املقارن، : ينظر (1)
  .547شرح نظم مرتقى الوصول، ص: ينظر (2)
أن الَعبدري وابن احلاج نصرا هذا القول يف   حكى الزركشي أن العاملي نقل عن بعضهم أن األمر باألمِر بالشيء أمر ِبذِلك الشيء، وقال (3)

وعزاه الشنقيطي إىل بعض أهل  ،02/411البحر احمليط يف أصول الفقه، : ينظر .هو أمٌر َحقيَقًة، لغة وَشرعا: َكالِمهما على املسَتصفى، وقاال 
أي أنه يَِتم بُوُجود  ر املأمور ُمباشرة، أما الثاين فاألمر فيه بالواسطة،العلم، حيث قَالوا أن األمَر باألمِر، أمٌر، ألن األول مأمور باملباشرة، فاآلمر يأم

ًدأ بالصالة:(وسيط بني اآلمر األول، واملأمور الثاين، ففي قول زيد لعمر أمٌر ُمباِشر من زيد إىل َعمر، وأمر حملمد بواِسطة َعمر، فَعمر يف )ُمر ُحمم ،
ل لألمر، وبالتايل َيِصح القول أن ُحممد مأمور بالفعل من ِقبل َزيد، وعلى الرغم من أن الشنقيطي تبىن هذه احلال، وسيط بني زيد وُحممد، ونَاق

مذكرة أصول الفقه على روضة : ينظر.إال أنه قال على هذا املذهب لُه َوجٌه ِمن النظر ) أن األمَر باألمِر بالشيء أمر بذلك الشيء( املذهب األول 
   .311الناظر،ص

  .674صحيح مسلم ، كتاب الطالق، باب حترمي طالق احلائض بغري رضاها، ص  :ينظر (4)
، أصول الفقه الذي ال يسع 03/1403، املهذب يف علم أصول الفقه املقارن، 05/345إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، : ينظر (5)

  .251الفقيه جهله، ص
ا ُفِهم َكونُه أمرًا للثالث ِبوُجود قرينة دالة على ذلك، ال لِ  (6) األمر األول إمن كون األمر من األصوليني من اعرتض على هذا الدليل، وحكى أن

   .05/346، إحتاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، 411معامل أصول الفقه، ص: ينظر. باألمر بالشيء، أمٌر بذلك الشيء يف ُعرف اللغة
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ون كُ ، واليت يَ نبيه عليه الصالة والسالم إىلالصادرة من اهللا عز وجل  األوامر أن :ثانيالدليل ال_ 
ة مَ لزَ مُ  األُمةون كُ تَ وَ  األُمة،ق يف حَ  أوامركون ، تَ اعل مَ بفِ  اإلسالمية األُمة أمر حواها ا وفَ وُ ضمُ مَ 

              لكَــ الصادرة من امل األوامر، كذلك ركهاعلى تَ  قبُ تعاو  ،هاعلِ على فِ  ثابُ فتُ ، هاعلِ فِ ة بِ فَ كل ومُ  ،ا
ويف ، (1)هركِ على تَ  يُعاقَبون، و اما جاء فيه بامتثالِ فَيلَتزُِمون ، عيةللر  أوامركون ، تَ لوزيره لطانو السُ أ

 .(2)يءبذلك الش  مرٌ أيء، بالش  باألمرِ  األمرَ  ن أة على هذا داللَ 
ا، واءوالثاين على الس  لألولوجه مر مُ األ أن :ثالثالدليل ال_  أما هُ ينَـ رق بَ الفَ  إمن ه وُ ن من  لألوله ج
 بٌ اطَ والثاين خمُ  األولن مِ  الً كُ   أن  إال ، رةباشَ ن مُ كُ م يَ فلَ واسطة، اين بِ ه للث ج ني وُ ، يف حِ رةً باشَ مُ  مراآل

  (3).به باملأُمورف ل كَ ، ومُ باألمر وَمأُمور
  ):تعاقبانالمُ  األمران(: األمرب قِ الوارد عَ  األمرداللة  )3
ب أمر قِ وارد األمر عَ سألة تَ من القضايا اليت عرض هلا األصوليون يف حبثهم لدالالت األمر، مَ     

 األمرقتضيه يَ  أن، حماولني تقصي ما ميكن باناملتعاقِ  األمران داللة بني وتَ ة راسَ دِ  إىلمدوا عَ أخر، ف
فردوا هلا فأ سالة قائمة بذاا،مَ ُمعتربين َقضية األمران املتعاقبان ، )املتكرر األمر( األمرالوارد بعد 

  (4).باحث خاصة يف كتبهممَ 
ن أب ،على الثاين وفٍ عطُ غري مَ  األوليكون  أن فإما، يَردان على ُصورتني املتعاقبان واألمران   

روف حبرف من حُ  األولعلى  وفاً عطُ يكون الثاين مَ  أن وإما، را من دون عطفكر مُ  كونيَ 
د يف هذا رِ ويَ ولكل من الوجهني مجلة من الدالالت واألحكام اليت أقرها األصوليون له،  ،(5)طفالعَ 

  .كلَتا الصورتنياألمرين املتعاقبني يف  بيان داللة  املبحث
 

                                                           

قدسي، 01/486إرشاد الفحول، : ينظر (1)
َ
  .  03/1404، املــُهذب يف علم أصول الفقه املقارن، 02/717، أصول الفقه البن مفلح امل

ا ُفهَم ِمنُهَما التعدي لقريَنة ُمصاِحبة، ال من  (2)  أمر هللا، وأمر امللك أو الُسلطان، إمن  فظ والوضع، اُعرتض على هذا الدليل بالقول أنأصل الل
وب األمر على الرعية والقريَنة هي أن املأُمور يف األول هو الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وهو ُمبلغ عن اهللا، والوزير يف الثاين ُمبلٌغ عن امللك، فوجُ 

، أصول الفقه  البن مفلح، 01/486إرشاد الفحول، : ينظر .ولاسُتفيد من َكوما ُمبلغني ونَاقلني لألوامر، ال من لفِظ األمر املــَُتعلق باملأمور األ
  .03/1404، املهذب يف علم أصول الفقه املقارن، 02/717املقدسي،

  .547شرح نظم ُمرتقى الوصول، ص: ينظر (3)
، أصول 01/491، إرشاد الفحول، 02/563، رفع احلاجب عند ُخمتصر ابن احلاجب، 02/271اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي،  (4)

، 139، بذل النظر، ص01/420، فواتح الرمحوت، 277، التمهيد يف ختريج الفروع على األصول، ص02/721الفقه البن مفلح املقدسي، 
  .112، ُمنتهى السول، ص72ُمنتهى الوصول، ص

، شرح 02/565، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب،01/495، حاشية العطار،02/271اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر (5)
  .154، اجلليس الصاحل النافع، ص01/422الكوكب الساطع، 
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  :ينهماطف بَ بان من غير عَ تعاقِ ُـــ الم األمران) 3-1
من غري َعطف بَينَـُهما، وهذا جائز  باناقِ تعَ مُ  حيدث أن يتكرر لفظ األمر يف الكالم ، فـََريُد األمران 

  :وله ُصورتان يف اللغة،
ال  ،م، ويف هذه احلالل، صُ صَ : مراآلحنو قول  :لنيماثِ تَ خمتلفني وغري مُ األمران  يكونَ  أن  -أ    
ايء أي هما، ينَ مع بَ اجل  أمكنَ  سواءً  ،اطعً ما قَ مل بكليهِ جوب العَ على وُ  األصولينيالف بني خِ 
ل الصالة يف ثمِ ، (1)هماينَ ن اجلمع بَ كِ مل ميُ  أو، مثل الصالة والصيام ،يف الوقت ذاته ينمر ألبا
  .دسيف القُ  ل ، صَ كةيف مَ  ل صَ  :مرن يقول اآلأتلفني، ككانني خمُ مَ 

 أقم، الصالة أقم :ائلول القَ حنو قَ  :تلفنيماثلني وغري خمُ تَ اقبني مُ املتعَ  األمرانن يكون أ -ب    
 :ني، وهلذه احلالة احتمالركعتني ل ، صَ ركعتني ل صَ : قوله أو ،الصالة

كرار ابل للت به غري قَ  املأموريكون عادة، فَ  أوعقال  أوكرار شرعا من الت ∗ن يكون مانعأ :األول_ 
من  ثل هذه احلالمِ  ففي ،قالً عَ  يد غري واردٍ تل زَ كرار قَ ن تِ إ، فاً ، اقتل زيداً اقتل زيد: األمرحنو قول 

، اطعً قَ  لألول تأكيداً اين مر الث ون األام يف كَ فاق تَ على وِ  األصوليني ن إكرار، فن الت ع مِ انِ ود مَ وجُ 
ل أب(عريف نا بالت قرتَ الثاين مُ  األمرود ، ورُ ورةمن هذه الصُ ل ضِ دخُ ويَ  ،(2)ندهماحملض عِ  للتأكيدفهو 

يف كون الثاين  أيضاالف خِ  الَ ، فَ وباً اج ثَ احملتَ  أعطِ ، ثوباً  اً جتاَ حمُ  أعطِ : مرحنو قول اآل) هديةالعَ 
كرار، ع الت نَ الذهيب ميَ  مر واملأمور، فهذا العهد بني اآلِين هذِ  هدٍ عَ  ودِ وجُ لِ  ،(3)أيضاً  لألول تأكيداً 

 (4).قطمر فَ أكيد األَ فيد تَ ويُ 
                                                           

، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 02/271، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، 01/421شرح الكوكب الساطع،: ينظر (1)
، شرح 05/22741، التحبري شرح التحرير، 154، اجلليس الصاحل النافع، ص02/721، أصول الفقه البن مفلح  املقدسي، 02/564

  .03/1398، نفائس األصول، 01/346، احملصول، 112، ُمنتهى الُسول، ص03/72الكوكب املنري، 
أعتق زيدا، أعتق زايد، فالعتق يف الشرع يتحقق مبرة واحدة، وال ميكن تكراره، ألن زيدا بعتقه باألمر : مثل قول القائل: املانع قد يكون شرعي∗ 

  02رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، : ينظر الشرع ـ األول صار حرا، ومل جيز شرعا، اعتباره عبدا وعتقه مرة ثانية فاملانع من التكرار هنا
اقتل زيدا، اقتل زيدا، فالقتل يتحقق باملرة األوىل، والطعن مرة ثانية بعده املوت، ال :مثل قوله: أو عقلي ،03/14، الواضح يف أصول الفقه، 564/

  .02/564رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، : ينظر يعترب قتال بالعقل، لذا امتنع التكرار عقال، الستحالة قتل املقتول أصال ـ
، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 01/421، شرح الكوكب الساطع، 02/271اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر (2)
، 277، التمهيد يف ختريج الفروع على األصول، ص154، اجلليس الصاحل النافع،ص02/721، أصول الفقه البن ُمفلح املقدسي،02/564

  .285، إجابة السائل شرح بغية اآلمل، ص112، ُمنَتهى الُسول، ص03/72املنري،  ،شرح الكوكب01/420فواتح الرَمحوت، 
، التحبري شرح التحرير، 02/721، أصول الفقه البن مفلح املقدسي، 02/272اإلحكام  يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر (3)
، شرح الكوكب املنري، 139، بذل النظر، ص01/420، فواتح الرمحوت، 277، التمهيد يف ختريج الفروع على األصول، ص05/2271
  .72، ُمنتهى الوصول، ص03/73
  .03/73شرح الكوكب املنري، : ينظر (4)
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يما فِ  ونلفُ تَ هم خمُ فَ  األصوليني،بني  الفٍ خِ ل حمَ  ه احلالة كرار، وهذن الت عانع ع مَ نَ ميَ  أال: الثاني_ 
ضي قتَ ، فهل يَ (1))صل ركعتني، صل ركعتني:(اآلمر، وذلك حنو قول كرارهن تِ انع مِ د مَ وجَ مل يُ 

قتضي ه يَ ن أ أم، لألمر األول التأكيدن باب م، فيكون كرارة من دون تِ واحدَ  رةً مَ  باألمر اإلتيان
  .؟التأِسيس لألمر اجلديد، فيكون من باب باألولرتبط ال يَ  اجديدً  أمراً اعتباره بالثاين  األمركرار تِ 
  (2).؟∗∗التأسيسم على أ؟، ∗كيدأالثاين على الت  األمرمل ي هل حيُ أ 
  : يأيتا فيما بياُ فكانوا على ثالث مذاهب، يرد  ،يف هذه املسالة األصوليوناختلف  

  :أسيسالت اني على الث  األمرحمل القائلون بِ  :األولالمذهب _ 
، مع عدم نفس الصيغةبِ  خرآ أمربعد  األمرورود  أنالقول  إىلهذا املذهب  أنصارذهب     

ركعتني، صل  ل صَ (: مراآل، فقول األول األمركرار على تِ  دل ، يَ األمركرار ن تِ انع مِ وجود مَ 
ضى ، فاقتَ (3)األول األمر هادَ أفَ ري ما فيد غَ الثاين يُ  ألمراف، عاتركَ  أربعقتضي صالة يَ  ،)ركعتني

 اللَتني، غري ينيخرَ أُ الثاين ايء بركعتني  األمرامتثال اقتضى ، و بركعتني ايء األول األمرثال امتِ 
ه من حيث اقتضائِ  ذاتهائم بِ ما قَ نهُ ، وكل مِ قالنستَ مُ  ةيف هذه احلال فاألمران، األول األمرا اقتضامهُ 

ل على ، لذا محُِ األول األمرقل عن ستَ مُ  به ملأمور سؤس يُ اين الث  األمر أن ، ذلك به ورللمأمُ 
 ال  أسيسالت إ، فلتأسيسالثاين  األمروالن  ،أكيدالت (4).اً عمَ  باألمرينل عمَ يُ  أنضي قتَ ذلك يَ  ن  
  ع ـــــا عليه مجــــم هو، (5)ولينيــــغالبية األص إىل أسيسمل األمر الثاين على الت حبَ  القولنسب يُ و    

                                                           

(1)
  .112، ُمنتهى الُسول، ص03/732شرح الكوكب املنري،  ،02/272اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : نظر 
، وجاء يف معجم 45ُمعجم التعريفات، ص. تابع يقرر أمر املتبوع يف النسبة أو الشمول، وقيل عبارة عن إعادة املعىن احلاصل قبله: التأكيد ∗

  .63ُمعجم ُمصطلح األصول، ص. التأكيد هو التوكيد كذلك، وهو تقوية مدلول اللفظ املذكور أوًال، بلفظ ثاين مستقل باإلفادة: مصطلح األصول
 التأسيس عبارة عن إفادة معىن آخر مل يكن حاصال قبله، ويقول أهل األصول أن التأسيس خري من التأكيد، ألن محل الكالم على اإلفادة، خري∗∗

  .92، القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني، ص63، ُمعجم مصطلح األصول، ص46ُمعجم التعريفات، ص. من محله على اإلعادة
(2)
 .02/278، الُعدة يف أصول الفقه، 03/08، الواضح يف أصول الفقه، 01/491الفحول، إرشاد : ينظر 
(3)
نفائس  .01/347احملصول، . 112، ُمنتهى الُسول، ص119، بذل النظر، ص02/172اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر 

  .03/1399األصول، 
،إرشاد 02/565، رفع احلاجب عن ُخمتصر ابن احلاجب،154، اجلليس الصاحل النافع، ص01/422شرح الكوكب الساطع، : ينظر  (4)

، شرح 01/421، َفواتح الرمحوت، 278، التمهيد يف ختريج الفروع على األصول، ص05/2272، التحبري شرح التحرير، 01/491الفحول، 
 .01/495، حاشية العطار، 72الوصول، ص، ُمنتهى 03/73الكوكب املنري، 

، وقال الَشوكاين إنه مذهب األكثرية من األصوليني، 02/272اإلحكام يف أصول األحكام، : حكاه اآلمدي عن القاضي عبد اجلبار،ينظر  (5)
التمهيد يف أصول الفقه ، : ، وحكى أبو اَخلطاب الكلوذاين أنه قول أصحاب أيب حنبفة، واجلبائي، ينظر01/491إرشاد الفحول،: ينظر
الواضح يف أصول الفقه، : ، وحكى ابن عقيل أنه اختيار أبو إسحاق الفريوزيادي، وأنه أحد الوجهني ألصحاب الشافعي، ينظر01/210،211
رازي عن القاضي ، كما حكاه ال02/279الُعدة يف أصول الفقه،: ، وحكى القاضي أبو يعلى الفراء أنه قول أيب حنيفة وأصحابه، ينظر)03/09

  .01/347عبد اجلبار، احملصول
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 نّ أف، عر اين مُ ، وال الث كرارانعة من الت كن العادة مَ مل تَ  إنه ن أ واألظهر«: مديفيقول اآل ،(1)همنمِ 
اين الث  األمرح كون رج مدي من خالل هذا القول يُ فاآل، (2)»األولضى قتَ غري مُ  اينضى الث قتَ مُ 

 أكرار، و للت أسيس ، األول لألمرتم االمتثال ، كما يَ ضي االمتثال لهقتَ ه يَ نههور لظُ فَيحِمُله على الت 
، هو ما حكاه لر هذا القو نصُ وما يَ ، ماهِ يكللِ  كان ُحمَتِمال  نإ، و التأكيدهور من ظُ  أكثرفيه 
التأكيد، ولو كان ائدته ت فَ ، لكانَ األولضاه ما اقتَ  نيَ عَ  ضياً قتَ لو كان مُ  ألنه « :مدي حني قالاآل

، ومحل عفرَ  ُمقتضيا غري ما اقَتضاه األول، لكانت فائدته التأسيس، والتأسيس أصل، والتأكيد
 مدي يُ فاآل ،(3)»أوىل األصليةائدة على الفَ  فظِ الل أسيسح رجالت  أكيد، من باب أعلى الت األول ن 

 .على الفرع األصلرجيح تَ  واألوىلع، ر ، والثاين فَ أصل
، اآلمرصد ق اختياره على قَ عل يُ  هو، فكرارالثاين للت  األمرن اختار كون إه و نّ إابن عقيل، ف أما    

، لة الكالمواصَ ناف ومُ ستئاال، وان كان قاصدا أكيدالت ، محل على أكيدبالت حا صده واضِ ن جاء قَ إف
ابن عقيل   ح ج ريُ ة، فــَتِـــ يّ ونِ  مراآلصد  قَ بني عدم تَ  ا يف حالم أكرار، واقتضى الت  أسيسالت ل على محُ 
، قطل ُــ ن املالق مِ فظ الط كرار لَ ياس على تِ ن باب القِ مِ جاء ه جيحُ ، وترَ كراراين للت الث  األمرون كَ 

مل م،يهِ فوالت  أكيدالت به  أرادَ ن إ، فاملستدعيف على بيان قِ ه يَ ن أوعندي  « :يف قوله هدك وهذا ما يُؤ 
، كراراقتضى الت  ،ايئً شَ  نوِ ومل يَ  قطلِ أُ ن إكرار، و ، اقتضى الت فاصد االستئنَ ن قَ إكرار، و ضي الت قتَ يَ 

، كراراين على الت الث  األمرل ح محَ رج فابن عقيل هنا يُ ، (4)»القق للط طل ُــ فظ املكرار لَ ن تِ مِ  هذتُ وأخَ 
 ط عدم تَ شرتَ ه يَ لكن وتَ بني  ح نِ وض إه، فصدَ مر وقَ ة اآلي ضحت نِ ن ات ل ، محُ األمرصده من وقَ  مراآلة ي

 .مراآله صدَ على ما قَ 
  :أسيسالت على  األمر الثاني حملبالقائلين  أدلة_ 

فظ على ل الل ، ومحَ هو فرعفَ  أكيدالت  ام أ، األصل هألن  أسيسالت ل على مَ حيُ : ولالدليل األ_  
قل هي ستَ ول مُ دلُ فظ على مَ ، فداللة كل لَ رعيةالفَ  الفائدة لة علىوىل من محَ أصلية الفائدة األ

  .ابق لهالس  األمرعن  قلٌ ستَ ه مُ ن أعلى  هلمحَ  بَ جَ لذا وَ  ،(5)اهرصل والظ األ
                                                           

والرازي يف احملصول . 112، ويف ُمنتهى الُسول، ص02/272واآلمدي يف  اإلحكام،  ،72قال به ابن احلاجب يف ُمنتهى الوصول، ص  (1)
  .03/08، وابن ُعقيل يف  الواضح يف أصول الفقه، 01/492والشوكاين يف إرشاد الفحول، . 01/347
  .02/272اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي،   (2)
 .02/272نفسه،   (3)
  .03/08الواضح يف أصول الفقه  (4)
، 01/491، إرشاد الفحول،02/565، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 02/172اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر (5)

  .01/461، فواتح الرُمحوت، 154، اجلليس الصاحل النافع، ص02/762أصول الفقه البن مفلح  املقدسي، 
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ا األلفاظيف  األصل :ثانيالدليل ال_  يها عانِ تغاير مَ و مل تَ ، فلَ عانيهالف مَ تَ تغاير وختَ غايرت تَ تَ  إذا أ
يها عانِ ن مَ مِ  اظاأللفَ لبعض  إخالء، ويف ذلك شيء واحدا األلفاظكل راد بِ ُــ ل املعَ ن ذلك جيَ إف

كان ، فَ إجيابهعل غري الفِ  إجياب يدأكِ وتَ ، هدبَ نَ  أوعل الفِ  إجيابضي قتَ يَ  األمر ن أا ، كمَ االالِ ودَ 
  .(1)قتضيهيَ ا الف مَ على خِ  لألمر الً ، محَ علالفِ  إلجياب يدٌ أكِ تَ ه ن ألى اين عَ الث  األمرل محَ 
  : التأكيدالثاني على  األمرالقائلون بحمل : المذهب الثاني _ 
، (2)ولاألَ  مراألَ  أكيدتَ فيد يُ  أخر أمر الوارد بعد األمر أن ول القَ  إىلب هذا املذهَ  ارأنصَ ب ذهَ     
الة ضي صَ قتَ ، يَ صل ركعتني، صل ركعتني: لول القائِ ، فقَ األول باألمربه  املأموركرار تِ  قتضيوال يَ 

ل جُ ال الر فلو قَ ، (3)هعن صالً نفَ ، وليس مُ لألول أكيدٌ تَ اين الث  األمر أن ، ذلك ربعأَ ال قط ركعتني فَ 
رد ه جمُ ن إاين فالث  األمر اأم ، (4)قطرة واحدة فَ قع مَ الق يَ الط  نَ إيت، فوجَ ق زَ يت، طل وجَ ق زَ طل : كيلهلِو 

 يأيت، مل يف الثاين األمرلفظ  أن، ذلك (5)له  تأكيدامن حيث كونه   يهول علمُ حمَ و ، لألو مؤكٍد ل
  .(6)األول األمرزد على ما جاء يف لفظ م يَ لجديد، ف أودة فائِ بِ 
 املأُموركرار ضي تِ قتَ ه ال يَ ن إف ،(...)ء واحد شيب األمر رَ ر كُ إذا   «: الكلوذايناب ط اخلَ  يقول أبو 
ب هذا نسَ ، ويُ (9)المةبن سَ او  ،(8)ملةن العبد الكرمي وا هذا املذهب اختار ، وِمن احملَدثني الذين (7)»به

يرد  ،قوهلمنُصر رباهني تَ الو  ِجبُملة من األدلة أنَصارهوقد استدل  ،(10)األصولينيبعض  إىلب املذهَ 
  :يأيت بياُا فيَما

  
  

                                                           

  .03/74، شرح الكوكب املنري، 01/213، التمهيد يف أصول الفقه، 05/2273، التحبري شرح التحرير، 140بذل النظر، ص: ينظر (1)
، التأسيس يف أصول 02/722، أصول الفقه البن مفلح املقدسي، 01/491، إرشاد الفحول،01/210التمهيد يف أصول الفقه، : ينظر (2)

  .278التمهيد يف ختريج الفروع على األصول، ص ،05/2273، التحبري شرح التحرير، 154، اجلليس الصاحل النافع، ص298الفقه ص
  .227، اجلامع ملسائل أصول الفقه، ص01/210التمهيد يف أصول الفقه، : ينظر (3)
  .227اجلامع ملسائل أصول الفقه، ص: ينظر (4)
  .140بذل النظر، ص: ينظر  (5)
  .03/1381املــُهذب من علم أصول الفقه، : ينظر  (6)
  .01/210التمهيد يف أصول الفقه،   (7)
  .03/1381، املــُهذب من علم أصول الفقه،  227اجلامع ملسائل أصول الفقه، ص: ينظر  (8)
  .298التأسيس يف أصول الفقه، ص  (9)
الواضح : الصريىف، ينظر أنه اختيار أيب بكر، وقال ابن عقيل 01/491إرشاد الفحول، : حكاه الشوكاين عن اجلبائي وبعض الشافعية، ينظر  (10)

، وقال عبد الكرمي النملة، هو َمذهب بعض الشافعية، وبعض احلنابلة،  02/732، وحكاه املقدسي يف أصول الفقه،03/09يف أصول الفقه، 
  .03/1381كأيب اَخلطاب، وابن ُقدامة، املهذب من علم أصول الفقه املقارن،
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  :أدلة القائلين بحمل األمر الثاني على التأكيد_ 
اين كون الث ، يَ بان يف الكالمتعاقِ مُ  أمرانرد فيها اليت يَ  األحيانه يف غالب ن أ :الدليل األول_ 

  على  األمرل ون محَ كُ ، فيَ عاقبنيتَ مُ  األمرينود رُ ال وُ ح، يف أكيدللت الم فالكثرة يف الك  ،لَألول تَأكيدا
 (1).كرارال الت  األقل به، هو األصح، وبالتايل يَقَتضي التأكيد وإحلاق، األكثر

د جر ُـــ كرار ملل على التِ مَ ، فال حيُ كليفوالت  األمركرار مة من تِ براءة الذ  األصل :ثانيالدليل ال_ 
فهو  ال إ، و كرارليل على الت دَ  ل دُ يَ  أن إال  التأكيد،مل تَ حيو  مل االستئنافتَ حيَ مال، فهو االحتِ 

 ألأكيدللت ، ن  تحَ كرار يَ الت ق باليَ ق جيحقني والرت واالحتمال، وأل ك، ال بالش تحَ ري مُ غَ قني اليَ  ن قق ،
 (2).أكيدالت ل على حمَ يُ ف ،كرارال داعي للت فَ 

، فلو قال منيذر واليَ كرار الن ضيان تِ قتَ يَ  ، الركر ُــ مني امل، واليَ ركر ُــ امل ذرالن  أن  :ثالثالدليل ال_ 
 هللا عَ : جلالر هللا عَ صدقة الي ، ليه ب عَ ، مل جيَِ صدقة الي واهللا : ال، كذا لو قَ دةاحِ ة وَ دقَ صَ  إال
 ريأثِ تَ ال ، فَ دةة واحِ صدقَ بِ  أتى نإث نِ حيَ دقة واحدة، ومل بت عليه صَ ، وجَ ألَتصدَقن واهللا  ،قن د صَ تَ أل
ة ه مر ضيا المتثالِ قتَ مُ  اأيضً كرر ُــ امل األمر ، يكونُ منيذر واليَ ياس على الن ن باب القِ ، فمِ فظكرار الل لتِ 

 (3).من هذه الناحية واألمرذر مني والن ، فال فرق بني اليَ واحدة
   :القائلون بالوقف : المذهب الثالث

احلسني  أبو رأسهم، وعلى (4)جيح فيهام الرت وعدَ  ،ف يف املسالةوقُ الت بعض الُعلماء اختار 
  (7).أيضامسندي واختاره األ، (6)يفري بكر الص وأبو ،(5)البصري

                                                           

، شرح الكوكب الساطع 278، التمهيد يف ختريج الفروع على األصول، ص154لصاحل النافع،ص، اجلليس ا01/491إرشاد الفحول، : ينظر (1)
  .141، بذل النظر، ص02/565، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 01/422
، الُعدة يف أصول الفقه، 01/212، التمهيد يف أصول الفقه، 05/2273، التحبري شرح التحرير، 01/491إرشاد الفحول، : ينظر (2)
  .03/11، الواضح يف أصول الفقه، 02/565، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 02/279
، اجلامع ملسائل أصول 02/732فقه البن مفلح  املقدسي، ، أصول ال03/1381،1382املهذب من علم أصول الفقه املقارن، : ينظر (3)

  .227الفقه،  ص
، 154، اجلليس الصاحل النافع ص02/565، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 02/272اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر (4)

، الُعدة يف أصول الفقه، 140ذل النظر، ص، ب03/09، الواضح يف أصول الفقه، 278التمهيد يف التخريج الفروع على األصول، ص
02/279.  
، 01/491،إرشاد الفحول )02/565(، رفع احلاجب عن َخمتصر ابن احلاجب، 02/272اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر (5)

  .112، ُمنتهى الُسول، ص72، ُمنتهى الوصول، ص02/732أصول الفقه البن مفلح املقدسي، 
  .02/565، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 01/491الفحول، إرشاد : ينظر (6)
  .140بذل النظر، ص: ينظر (7)
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، ومل كيدألت اكرار وحيتمل لت امل تَ حيَ الوارد عقب أمر آخر،  اآلمر أنول قف بالقَ الوَ  أنصارواحتج 
ح رج ليل يُ دَ  رديَ  أن إىل األمرين،ض عارُ لتَ  يف املسألة فوقُ ت ، لذا وجب المالنيحد االحتِ أح ج رتَ يَـ 
 (1).مالنيحد االحتِ أ

   .)وفانعطُ المَ  األمران( هماينَ بَ  طفٍ عَ  ُوُجود مع بانتعاقِ المُ  األمران: ثانيا
ا ، فمَ ركعتني ل ركعتني وصَ  ل صَ : ائلول القَ قُ ن يَـ أهما، كينَ طف بَ بان مع العَ تعاقِ مُ  األمرانقد يرد    

، فكانت هذه القضية حمل اهتمام األصوليني، ضي؟قتَ ماذا يَ و ، يف هذه احلالة اينالث  األمرداللة 
 من حيث اقتضاِئِهَما  ،انلفَ ختَ ـــُــــ امل بَيَنهم يف األمرانالف وال خِ وكانت هلم أقوال ُخمَتلفة فيها، 

اثلني ، تمَ مُ  األمران ن كان، أما إ(2)؟ال أمهما ينَ اجلمع بَ  باإلمكانكان  واءا، سَ اعً مَ  املأُمور َِما
ل قبَ الثاين، فال يَ  األمركرار ن تِ نع مِ ما ميَ يَرَد يف اِخلطاب ن أ :األول_ : ثالث أوجه فللمسألة

 و ما تَ ، على حنَ كرارالت األمركون في هذه احلال يَ ف األمران الغري َمعطوفان، م ِيف قد  (3)للتأكيداين الث  
 أم أسيسللت بني كونه  ل خالفٍ حمَ  يف هذه احلال لةأسَــ ، فاملكرارن الت انع مِ ع مَ نَ ميَ أال  :الثاني_ 
 ورَد يف املسألة السابقة كما  أكيدللت.  

م ، فاأللف والال ركعتنيال ل وصَ  ركعتني صل : ، حنو قولهللتأكيدح رج جود مُ ال وُ يف حَ  :الثالث_ 
ل على حمَ يُ ، فَـ التأسيس إرادةطف على اللة العَ من دَ  أقوى، وهي التأكيد إرادةداللة على 

  (5).ذلكبعض األصوليني ِخبالف وقال  ،(4)التأكيد
  :أضدادههي عن يء من حيث الن بالش  األمرداللة  )4
    ج رُ ختَ  أنكن ما ميُ و ، األمرهم عن دالالت صيغة ثِ يف حبَ  األصوليونج عليها من القضايا اليت عر
يء بالش  األمرلة أسمَ ، رعيةوالقواعد الش  األحكامد على استنباط ساعِ تُ  وأحكامعاين من مَ  إليه
      التساُؤل دارمَ  فَكان ،عنيُــ يء املذلك الش  أضدادن هي عَ ن ه على التِ ، من حيث داللَ عني ُــ امل

                                                           

، الواضح يف 01/491، إرشاد الفحول، 142، بذل النظر،ص01/422، شرح الكوكب الساطع، 02/279الُعدة يف أصول الفقه، : ينظر  (1)
  .03/12أصول الفقه، 

، التحبري شرح التحرير، 02/732، أصول الفقه البن مفلح املقدسي، 02/274اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر  (2)
  .03/74، شرح الكوكب املنري، 05/2274
، 05/274، التحبري َشرح التحرير،02/724، أصول الفقه لتنب مفلح املقدسي، 02/274اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر  (3)

  .03/74،75شرح الكوكب املنري، 
  .01/422، شرح الكوكب الساطع، 02/724، أصول الفقه البن مفلح املقدسي، 01/492إرشاد الفحول، : ينظر (4)
: ، ينظر)ءسقين املااسقين ماء وا:( حيث قال بالوقف لتعارض العطف و التأسيس َمع منع العادة و التعريف يف حنو قوله: اختاره اآلمدي (5)

  .02/725، أصول الفقه البن مفلح  املقدسي، 02274اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، 
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فهل يَقتضي  ،به املأمور أضدادهي عن على  الن وداللته  عنيبشيء مُ  عندهم قَائم حول األمر
، النهي عن أضداِده املنِهي عنه،أم أ هل ، مبعَىن ؟(1)ال األمر بشيء ُمعني باإلضافة، األمرة يغَ صِ  ن 

 .؟ذلك الفعل ِضد هيدل على النّ ، تَ عللب الفِ ها على طَ تِ اللَ دَ  إىل
ُمعقدة                  ضية عل القَ ، مما جَ فيها واألقوال اآلراءدت عد تَ ف، يف هذه القضية األصوليوناختلف    
 (3).األقوالة بَ عتشَ مُ  اإلشكالظيمة سالة عَ َـــ املأن َهذه بكي ابن السُ فقال ، (2)األقوالتشابكة مُ و 

عض بيان بَ  ردُ يَ  ها،في واألقوال، وخمتلف املذاهب يف املسالة األصولينيوقبل احلديث عن خالف    
 :لهافاصِ صر املسالة وبيان مَ د على حَ ساعِ  تُ الِيت ضايا املسائل والقَ 

ا أي، عنيشيء مُ بِ  باألمرقة تعل املسالة مُ  إن  :والأ_  تعَ تَ  أ فقط، ولفظ  (4)عنيُـــ ق بالواجب املل
لذا فالقضية  ضده، يا عنا ليس َ م فاألمر، واملخري  (5)عوس ُـــ ب امل، احرتازا عن الواجِ عني ُـــ امل

  (6).حمصورة يف الواجب املعني
ون كُ قد يَ و ، فر فقطو الكُ ه هُ د ضِ  ن إف باإلميان، ، كاألمرواحد دٌ كون له ضِ به قد يَ  املأمور :ثانيا_ 
       جاع واالضطِ  ودجُ وع والسُ عود والركُ القُ من  أضدادله  ن إبالقيام، ف كاألمر،  دةتعد مُ  أضدادله 
كان   إن ،دههي عن ضِ على الن  ل دُ ، هل يَ يءبالش  يفتح اال للتساؤل حول األمروهذا  ،(7)وهاوحنَ 

  .؟األضداد، وان كان تعدد  أضداِدهعن  أو ، واحد دٌ له ضِ 
هي فظ الن ، وللَ يَ  األمرفظ قال للَ ن يُ أهي، بوالن  األمري فظَ زاع ليس قائما حول لَ الن  إن :ثالثا_ 
ال؟،  أمده عن ضِ  ياى َ سمَ بالشيء هل يُ  األمر أن  قالن يُ أزاع ليس يف االسم، بالن  أن  أي ،أمر

                                                           

، اإلحكام يف أصول 02/527، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 01/374(دالالت األلفاظ عند شيخ اإلسالم  ابن تيمية،: ينظر (1)
، بذل 407،408، مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول، ص02/416، البحر احمليط يف أصول الفقه، 02/251األحكام لآلمدي، 

  .410قه، ص، َمعامل أصول الف85النظر، ص
  .02/690،691، أصول الفقه البن مفلح املقدسي، 01/471إرشاد الفحول، : ينظر (2)
  .02/527رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، : ينظر (3)
معجم ُمصطلح األصول، :ينظر. هو فرض على املــُكلف أن يقوم به، ومل ُخيري فيه، بل ُطوِلب ِبِفعِله على التعني، ويُدعى أيًضا بالواجب احملتم (4)

  .345ص 
القاموس املبني يف اصطالحات األصوليني، ص . هو ما كان وقته املقدر له شرعا، زائد من الوقت الالزم ألدائه، حبيث يسع معه غريه من جنسه (5)

297.  
  .02/528، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، )هامش( 89التبصرة يف اصول الفقه، ص: ينظر (6)
  .01/374، داللة األلفاظ عند شيخ اإلسالم  ابن تيمية، 02/416البحر احمليط يف أصول الفقه، : ينظر (7)
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        كيغة الرت وع لصِ موضُ هي فَ الن  اأم ، " افعل"لب وع لصيغة الط وضُ مَ  مراألَ  كونِ وع بِ طُ قمَ  هن أذلك 
  .؟ال أمده هي عن ضِ على الن  الٌ ه دَ ن أ من حيثُ  األمراللة زاع قائم حول دَ الن  اإمن ، (1)"فعلال ت" 
ن أ إليه اإلشارةدر ، وما جتَ هافي واألقوالتلف املذاهب يان خمُ بَ  ردُ ، يَ َمفاِصل املسألة بُني بعد تَ و    

هلذه  بيانٌ  يأيت، وفيما هلَ  رٍ نكِ فس ومُ لكالم الن  ثبتٍ ، بني مُ سمون فيهانقَ تلفون ومُ خمُ  األصوليون
نكرين ــــُــامل أقوالبيان  يأيت، مث تني لكالم النفساملثبِ  أقوالذكر  دُ ، فريَ املذاهب وفق هلذا االنقسام

 فس يف املسالةلكالم الن.  
، يف املسالةأقوال على ثالث ∗ساختلف املثبتون لكالم النف :ثبتين لكالم النفسذهب المُ مَ : أوال

 : يأيتياا فيما بَ  ردُ يَ 
  )فظهة الل ن جِ ده مِ ي عن ضِ بالشيء َ  األمر(ه د هي عن ضِ الن  نيُ عَ بالشيء  األمر :األول القول

قال  فإذا، (2)دهعن ضِ  يٌ هو يف ذاته َ  يء مابشَ  األمر أن ول القَ  إىلذهب هذا امل أنصاريذهب    
عند  فألمر، لوسعن اجلُ ي بالقيام َ  فاألمر، هد ال تفعل ضِ : قول ،هينُ هو عَ ، فَ افعل كذا: اآلمر

ريبا من ه قَ ، كاتصاف الكون الواحد بكونِ يا يف الوقت ذاتهوَ  أمراً كونه صف بِ ، يت هذا القول أنصار
، أكثر أود واحدا ، سواء كان الض دههي ضِ ني الن بالشيء هو عَ  فاألمر ،(3)يءيء بعيدا من شَ شَ 
 (4) .دبلن ل أو لإلجياب األمركان   واءً سَ و 
 .هنُ م ضَ تَ ن يَـ ، ولكِ دههي عن ضِ ني الن يء ليس عَ بالش  األمر: الثاني لقولا

ه ال ن أي أبالشيء ليس يا عن ضده يف ذاته،  اآلمر أنالقول  إىلهذا الفريق أنصار ذهب    
ية العقل، حيث ، وذلك من ناحِ قطنه فَ م تضَ يَ  إمنافظ، ن ضده من ناحية الل يا عَ ونه َ على كَ  ل دُ يَ 
ا، لفظاً  لوس واحلركةي عن اجلُ ه َ ن أعلى  ل دُ ، ال يَ كونالسُ  أوالقيام ب األمر ن أ يام بالقِ  األمر وإمن

   راً ـــــــــأمم لزِ تَ ــــسيَ  هاتُ لب ذَ ، فالط كةدم احلَر عَ  قالً م عَ لزِ ستَ يون كُ بالسُ  واألمر، املأمورلس ن ال جيَ َيسَتلزم أ
  (5).آخري عن شيء وَ بِ  

                                                           

  .86، بذل النظر، ص01/471إرشاد الفحول، : ينظر  (1)
 وبيان مذهبهم وقوهلم،هم القائلون بأن الكالم هو تلك املعاين القائمة بالنفس، وليس األصوات واحلروف املسموعة، وقد َسبق احلديث عنهم، ∗

 .من البحث 34ص: أنظر
، 01/419، شرح الكوكب الساطع، 02/691، أصول الفقه البن مفلح املقدسي، 02/251اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر (2)

  .02/417، البحر احمليط يف أصول الفقه، 152اجلليس الصاحل النافع، ص
  .،05/2233، التحبري َشرح التحرير، )هامش( 89، التبصرة يف أصول الفقه،ص01/250الربهان يف أصول الفقه، : ينظر (3)
  .03/52، شرح الكوكب املنري، 152، اجلليس الصاحل النافع، ص01/419شرح الكوكب الساطع،: ينظر (4)
  .01/419، شرح الكوكب الساطع، 152الصاحل النافع، ص ، اجلليس02/251اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر (5)
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ال إليه والذي مَ  «:، فيقول اجلويين(1)ب هذا القول إىل القاضي أبو بكر يف أخر أقوالهنسَ ويُ 
يه، وإن ضِ قتَ نه ويَ م تضَ ه يَ ن ولكِ  ،ياون َ كُ ينه ال يَ األمر يف عَ  ه، أن فاتِ صن القاضي رمحه اهللا يف أخر مُ 

  (2).»هينُ مل يكن عَ 
  .نهم تضَ ه وال يَ د ن ضِ هي عَ ني الن ليس عَ  يءالشاألمر ب :الثالث القول_ 

فظ سواء كانت من ناحية الل ، دههي عن ضِ نفي أنصار هذا املذهب أي داللة لألمر على الن يَ    
ه لزمُ ستَ عليه، وال يَ  ل دُ ، وال يَ دههي عن ضِ ني الن و عَ فظ األمر ليس هُ لَ  رون أن قل، فهم يَ أو العَ 

  (3).عن ضد املأمور به ف بهالكَ  به وباً طلُ ون مَ كُ فال يَ  ،د حال األمرر الض حيضُ  جوز أال يَ قال، فَـ عَ 
األمر  نا، هو أن ندَ احلق املبني عِ « : فيقول اجلويين ،(4)ب هذا القول إىل اجلويين والغزايلنسَ ويُ    

املذهب ووافقهم  بع ابن احلاجب أنصار هذاوقد تَ  ،(5)» هي عن أضدادهال يقتضي الن  يءبالش
ضيه قتَ ه، وال يَ د يا عن ضِ  ليس َ عني مُ  يءاإلمام والغزايل أن األمر بش اختيار« : عليه، حيث يقول

  (6).» ختارُــ ، وهو املقالعَ 
  ).القائلون بالكالم اللساني( ذهب المنكرين لكالم النفسمَ : ثانيا
 ، أن )منكرون لكالم النفسُــ ال( فسيون الن قط دُ ساين فَ الكالم هو الل  ول أن يرى أنصار القَ    

يف قضية  أقوالكان هلم   ،وعة، وبناء على هذا القولالكالم هو تلك احلروف واألصوات املسمُ 
  :يما يأيتا فِ بياُ  ردُ يَ  ،(7)هي عن ضدهعلى الن  يءداللة األمر بالش

  .فظون الل املعىن دُ ريق ن طَ ع ي عن ضدهاألمر بالشيء املعني َ : األول قولال_ 
    ي عن ضده، إمنا من جهة املعىن فَ  يرى أنصار هذا املذهب أن نـــــ، ال م(8)قطاألمر بالشيء  

                                                           

  ).هامش(89، التبصرة يف أصول الفقه، ص01/2501، الربهان يف أصول الفقه، 02/251اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، : ينظر (1)
  .01/250الربهان يف أصول الفقه  (2)
، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي 02/537، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 01/419شرح الكوكب الساطع، : ينظر (3)
  .02/416، البحر احمليط يف أصول الفقه،  01/469، إرشاد الفحول، 02/251
، أصول الفقه البن مفلح 02/527، رفع احلاجب عن خمتصر ابن احلاجب، 01/469، إرشاد الفحول، 217الشرح الكبري، ص: ينظر (4)

  .02/416، البحر احمليط يف أصول الفقه، 153، اجلليس الصاحل النافع، ص02/691املقدسي، 
  .01/252الربهان يف أصول الفقه، (5)
  .69ُمنتهى الوصول واألمل، ص (6)
  ).هامش( 89التبصرة يف أصول الفقه، ص: ينظر (7)
، الواضح يف أصول الفقه، 183، الَقواعد والَفوائد اُألُصولية، ص368،/02، الُعدة يف أصول الفقه، 01/228قواطع األدلة، : ينظر (8)
  .410، َمعامل أصول الفقه، ص407، َمبادئ الُوصول،  ص05/2232، التحبري شرح التحرير، 03/51، شرح الكوكب املنري، 03/150
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هي عن لزم الن ستَ ه، فاألمر باجللوس يَ د هي عن ضِ لزم الن ستَ يَ  ، فاألمر بالشيء عندهم∗جهة اللفظ 
األمر  دين، وألن األمر بالسكون ي عن احلركة، ذلك الستحالة اجلمع بني الض  قوف، كما أن الوُ 

وهذا  ،كون عدم احلركةيام، كما من لوازم السُ ، فمن لوازم اجللوس عدم القِ ∗∗بالشيء، أمر بلوازمه
 لب قصد طَ كون قد ال يَ وم العقلي، وليس عن طريق قصد األمر، فاألمر بالسُ زُ ثابت عن طريق الل

وازم يف امتثال املأمور به، ألن من تلك الل  ه البد قال بأن درك عَ إن كان يُ وازمه من عدم احلركة، و ل
  (1).ي عن الوقوف معىنً ضيها، فاألمر باجللوس َ قتَ العقل يَ 

 والقول بأن  ي عن ضِ األمر بالش فيقول (2)ده من طريق املعىن هو اختيار مجع من األصولينييء ،
هي عنه أمر بأحد أضداده، من طريق املعىن ي عن أضداده، والن يء َ الش باألمر « : ابن اللحام
ده من طريق املعىن، سواء  ي عن ضِ يء َ األمر بالش «  :∗∗∗راءفويقول أبو يعلي ال ،(3)» دون اللفظ
فيستدل وميثل لصحة هذا القول، ا عبد اهللا الفوزان، أم  ،(4)»أحد أو أضداد كثريةد و كان له ضِ 

'yγ•ƒr$ :(بالقرآن الكرمي، حيث حيكى قوله تعاىل ‾≈ tƒ šÏ% ©!$# (#þθãΖ tΒ# u # sŒÎ) óΟ çGŠÉ)s9 Zπt⁄Ïù (#θçFç6øO$$sù (#ρã�à2øŒ$# uρ ©! $# 

                                                           

∗  قوله: فظ أي ليس عن طريق الل ال تقعد، لذا َوجب إرجاع املسألة إىل املعىن ، لذا : قم، غري قوله: فاالتفاق بني خمتلف املذاهب حاصل على أن
نه وَيسَتلزِمه عن طريق املـــَعىن ا يـََتضم هي عن ِضده، وإمنبصرة يف أصول الفقه، ص: ينظر. فليس األمر بالشيء نفس النويُقول)هامش(  89الت ، 

،        410َمعامل أصول الفقه، ص. ال شك أن األمر بالشيء ليس هو النهي عن ضده من حيث اللفظ، إذا َلفظ األمر غري َلفظ النهي: اجليزاين
  .420شرح الكوكب الساطع، ص: وينظر
فوجود الشيء ال بد من التفريق بني ما يؤَمر به قصدا، وما يؤمر به تبعا لتحقيق املقصود، مبعىن أن وجود الشيء َيستلزم وُجوه، وانتفاء أضداده،  ∗∗

و األضداد، فالوسيلة هو املقصود، ووسيلته انتفاء الضد أو األضداد، فاملقصود هو الواجب الذي يُذم و يُعاَقب على َتركه، والوسيلة انتفاء الضد أ
  .302َمعامل أصول الفقه، ص:ال يُعاَقب على تركها، ينظر –و إن كانت واجبة لزوما  –
  .01/228،  أصول الفقه اإلسالمي للزحيلي، 41، َمعامل أصول الفقه، ص 234إحكام الفصول يف أحكام األصول، ص: ينظر  (1)
، 02/690، وابن ُمفلح املقدسي يف أصول الفقه، 01/228، وابن الَسمعاين يف قواطع األدلة، 234قال به الباجي يف إحكام الفصول، ص (2)

، وابن عقيل يف الواِضح يف 01/329، وأبو اخلطاب الكلوذاين يف التمهيد، 05/2232، واملرداوي يف التحبري، 89والشريازي يف التبصرة، ص
، واختاره عبد اهللا الفوزان يف 107، أبو َمنصور بن يوسف يف َمبادئ الوصول، ص78، واألمسندي يف بذل النظر، ص03/150(ول الفقه،أص

، والسعدي يف رسالة لطيفة جامعة يف 410، وحممد بن حسني اجليزاين يف َمعامل أصول الفقه، ص253شرح قواعد األصول ومقاعد الفصول، ص
، والقاضي أبو يعلي  183، وابن اللحام يف القواعد والفوائد األصولية، ص03/51، وابن النجار يف شرح الكوكب املنري، 110أصول الفقه، ص
ة،  02/368الفراء يف الُعد.  

   .183القواعد والفوائد األصولية، ص (3)
م، وكان شيخ احلنابلة،  وكان له 990ه، 380هو حممد بن احلسني بن أمحد بن الفراء، أبو العلي، كان عامل زمانه وفريد عصره، ولد عام   ∗∗∗

ه، 458ممؤلفات عديدة، منها العدة، وخمتصر العدة، والكفاية، وكلها يف الفقه وأصوله، وله كتاب األحكام السلطانية، وأحكام القرآن ، وتويف عا
عبد الرمحان بن سليمان العثيمني، : أبو احلسني حممد بن أيب يعلي الفراء البغدادي احلنبلي، حتقيق وتعليق: طبقات احلنابلة: ينظر. ه1066

، 03/361م، اململكة العربية السعودية، 1999/ه1419، )د،ط(األمانة العامة لالحتفال مبرور مئة عام على تأسيس اململكة العربية السعودية،
  .100، 06/99معجم األعالم، .نظري

  .02/368الُعدة يف أصول الفقه،  (4)



 الفصل الثالث                                  ا�مر المقيد عند ا�صوليين بين الصيغة والد�لة

 

153 

 

# Z��ÏWŸ2 öΝ ä3‾= yè©9 šχθßsÎ= ø# è? ∩⊆∈∪)(ويَ )45:األنفال ، قتَ ا، يَ نبات هقول أن األمر بالث عن هي ضي الن
 عدم الث خرآع وضِ عاىل يف مَ دليل قوله تَ فار، وذلك بِ أمام الكُ  ويلبات، والت): $yγ•ƒr' ‾≈ tƒ zƒÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ#u #sŒÎ) 

ÞΟ çGŠÉ)s9 tÏ% ©!$# (#ρã� x#x. $Z# ômy— Ÿξsù ãΝ èδθ—9 uθè? u‘$t/ ÷ŠF{$# ∩⊇∈∪)(15:األنفال( وهذا دليل على أن ،  يء األمر بالش
  (2).نيع كبري من األصوليهذا القول إىل مجَ  بُ سَ ويُن، (1)هة املعىنمن جِ  دههي عن ضِ لزم الن ستَ يَ 

  )عىنال لفظا وال مَ ( طلقاده مُ ا عن ضِ يً األمر بالشيء ليس  :الثانيالقول _ 
يا عن ضده، عد َ يء ال يُ ون أن األمر بالش قولُ ، حيث يَ (3)ب هذا املذهب إىل أكثر املعتزلةنسَ ويُ    

مر، ط فيه إرادة اآلشرتَ األمر يُ  وهلم بأن ، بناء على قَ (4)فظ، وال من ناحية املعىنناحية الل  ال من
  (5).دهن ضِ يا عَ كون َ نا، لذا ال يَ ومة هُ علُ ري مَ غَ  هد يا عن ضِ كون األمر َ مر بأن يَ وإرادة اآل

  .ضدهدب ليس يا عن أمر اإلجياب ي عن ضده، وأمر الن  :الثالث قولال_
، حبيث (6)دهيا عن ضِ قتضي اإلجياب، والذي يعتربونه َ بني األمر الذي يَ  القولز أنصار هذا ي ميُ    

 جل شَ إذا أمر الر َ ر اهللا بأمرٍ د املأمور به، كما لو أمَ يا عن ضِ خصا على وجه اإللزام واحلتم، كان 
أمور به وهو واجب، ـود املجُ ع وُ نَ املأمور به ميَ د ضِ  ده، ألن رمي ضِ ضي حتَ قتَ ه يَ جوب، فإن على وجه الوُ 

   ،هد ـــــهي عن ضِ ن الن م تضَ ا فاألمر الواجب ال يَ قاب، لذَ م والعِ رتتب عليه الذ ب يَ واإلخالل بالواجِ 
 قتَ ان األمر يَ ا إن كَ أم ضي الن دُ ه ال يَ دب واالستحباب، فإن ل  ده، على اعتِ ضِ  نهي ععلى الن بار أن 
اب ن بَ كون مِ يَ  دبعل، فالن لزم املأمور بذلك الفِ ر مل يُ مِ اآل باح، ألن د املأمور به جائز ومُ ضِ 

                                                           

  .253َتسري الوصول إىل قواعد األصول َمقاعد الفصول، ص: ينظر (1)
وحكى ابن ُمفلح املقدسي  ،183القواعد والفوائد األصولية، ص: ينظر. حكى ابن اللحام أنه َمذهب أصحاب أيب حنفية، والشافعي، ومالك (2)

التمهيد يف : ينظر. ، وقال أبو اخلطاب أنه مذهب أكثر الفقهاء02/690أصول الفقه للمقدسي،: أنه اختيار الَكعيب، وأبو احلسني البصري، ينظر
يف الُعدة، ونقله الشيخ أبو ، وحكى الزركشي يف البحر احمليط، أنه ما جزم به القاضي أبو الطيب، ونصره ابن الصباغ 229/ 01أصول الفقه،

وقال الشوكاين أنه َمذهب أهل األصول من  .02/418البحر احمليط يف أصول الفقه،: ينظر.حامد اإلسفرانيي، وسليم الرازي عن أكثر أصحابه
  .01/469إرشاد الفحول، : ينظر احلنفية، والشافعية، واحملدثني،

، الواضح 01/228، قواطع األدلة، 254، أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، ص02/690أصول الفقه البن مفلح املقدسي،: ينظر  (3)
  .301، شرح كتاب َقواعد األصول وَمقاعد الُفصول، ص03/151يف أصول الفقه، 

  .234إحكام الفصول يف أحكام األصول، ص: ينظر  (4)
، البحر احمليط يف أصول الفقه، 310، شرح كتاب قواعد األصول وَمقاعد الفصول، ص02/691أصول الفقه البن مفلح املقدسي، : ينظر  (5)
  .02/370، الُعدة يف أصول الِفقه184، القواعد والفوائد األصولية، ص03/52، شرح الكوكب املنري، 02/417
، الشرح 03/151، الواضح يف أصول الفقه،153، اجلليس الصاحل النافع، ص02/252، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي: ينظر  (6)

  ).هامش( 90، التبصرة يف أصول الفقه، ص429، شرح الكوكب الساطع، ص217الكبري، ص
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ضي قتَ ور به ال يَ د املأمُ ضِ ايل فإن اإلتيان بِ كه، وبالت ب تاِر عاقَ له وال يُ اعِ فَ  ثابُ حباب الذي يُ االستِ 
  .(1)كون األمر داال عليهقاب، فيَ العِ 
األقوال واآلراء يف قضية داللة األمر بالشيء على النهي أضداده، يرد بيان مثرة وبعد تبني خمتلف    

أبو القاسم القزوين،  اهحكهذا اخلالف بني األصوليني يف املسالة، وإبراز َجانبها الشرعي، وهو ما
 يتك عنه  أثر اخلالف يظهر يف فقال أن الفروع الفقيه، كما لو قال الرجل لزوجته، إن فعلت ما

فأنت طالق، مث أمرها القيام مثال، فلم متثل  األمر، ومل تقم  قعدت فما حكمها من حيث نفاذ 
  ؟ .الطالق من عدم نفاذه

 _ ذهب القائلون بأن  يء يَ األمر بالش دل  يه، ألن على الن ا خالفتهي عن ضده، إىل القول بأ
لنهيه مما يستوجب وقوع الطالق، املعلق األمر بالقيام، ي عن القعود، فإن قعدت، تكون خمالفة 

  .على حصول النهي ألمره
أما القائلون بأن األمر بالشيء ال يدل على النهي عن ضده، فيقولون بعدم وقوع الطالق، على _ 

اعتبار أن املنهي عنه مل يقطع، بعدم امتثاهلا للمأمور به، ذلك أن األمر بالقيام يدل على طلب 
 (2)له على النهي عن القعود، لذا فهي مل ختالف يه، فال يقع الطالق القيام فقط، وال داللة

  .(3)لكوا شرعية باألساس وال عالقة هلا باللغة وللمسألة وجوه أخرى، مل تذكر هنا
إن قيل أن  رتك املأمور به فقطباخلالف متكن يف استحقاق العقاب  الشوكاين أن فائدةوحكى    

رك تَ حق العقاب عن ستَ عن ضده فيَ ي ه قيل بأن  ا إنعن ضده، أمّ  اً يليس  بالشيء األمر 
  (4).وي الف ألمرٍ نه، فهو خمُ وفعل املنهي عَ املأمور به، 

ويف ختام هذا الفصل، يكون قد مت تبيان مجلة القضايا املهمة والبارزة اليت أثارها األصوليون يف 
هم دالالت صيغه املقيدة بقرائن، واستنباطخمتلف يف باب األمر، من خالل حبثهم املتميز 

 .ألحكام الشرعية منهال
 
  
 

                                                           

  .420 01،  شرح الكوكب الساطع،03/151، الواضح يف أصول الفقه، 153اجلليس الصاحل النافع، ص: ينظر  (1)
  .257، أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، ص217، الشرح الكبري، ص01/471إرشاد الفحول،: ينظر (2)
  .257أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله، ص: ينظر (3)
  .01/471إرشاد الفحول، : ينظر (4)
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  :خلص البحث إىل النتائج اآلتية 

إمنا  ،ال خالف فيه افهذ ،والبالغيون واألصوليون حول كون األمر طلبا للفعل يتفق النحاة_  

يف حني يزيد  ،ذا احلد ، فيكتفي النحاةاخلالف عندهم فيما زاد عن هذا احلد يف تعريف األمر

أما األصوليون فمختلفون  ،بأن يكون على وجه الرتفع والتكرب ،البالغيون قيد االستعالء يف األمر

وآخر  ،أعلى منزلة من املأمور بأن يكون اآلمر ،حول ما زاد على طلب الفعل بني قائل بقيد العلو

  .ويشرتط الرابع توافر القيدين معا  ،يف حني ينكر فريق ثالث كال القيدين ،يقيده باالستعالء

واخلالف حول كونه حقيقة يف غري  ،قيقة يف القول املخصوص اتفاقاني حياألمر عند األصول_ 

، مذاهب وأقوال يف ذلكعلى واألصوليون  ،القول املخصوص كالفعل والشأن والطريق والصفة

  .لكل منها أدلته وبراهينه

فذهب  ،كالما نفسانيا اختلف األصوليون يف حقيقة األمر بني كونه كالما لسانيا وبني كونه_ 

وذهب األشاعرة إىل اعتباره تلك  ،لة إىل أنه الكالم اللساين اسد يف األصوات واحلروفاملعتز 

  .لسنة واجلماعة اجلمع بني القولنياختار أهل او  ،فقالوا بالكالم النفسي ،يف النفس املعاين القائمة

يف حني اشرتط املعتزلة  ،عند مجهور العلماء واألصولينييف األمر  إرادة اآلمر ليست حمل اعتبار_ 

واختلفوا  ،فكانت اإلرادة شرطا جوهريا يف األمر عندهم ،املأمور به إيقاعمريدا  أن يكون اآلمر

  .فيها بني قائل بإرادة واحدة وقائل بثالث إرادات 

: من األصوليني وهي  وإقرار ،صيغ األمر أربعة باتفاق أهل اللغة واللسان من حناة وبالغيني_ 

  .فعل األمر، املصدر النائب عن فعل األمر  اسماألمر، املضارع املقرون بالم األمر، صيغة فعل 

لفظ  كما يرد بذكر  ،فريد بأسلوب اخلرب الدال على الطلب ،قد يرد األمر بغري صيغه املعروفة _ 

  .وغريها من الصيغ واألساليب ،الكتب أو ،الفرض أو ،أو الندب ،اإلجياب أو ،األمر

 الختالفهموذلك تبعا  ،ليون حول وجود صيغة خمصوصة لألمر يف الوضع اللغوياختلف األصو  _

بعض أنصار الكالم النفسي وجود صيغة  فأنكر ،يف حقيقة األمر بني الكالم النفسي واللساين

وذهب املعتزلة إىل أن  ،على اعتبار أن األمر هو تلك املعاين القائمة بالنفس ،خمصوصة لألمر
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يف حني أقر مجهور األصوليني بوجود  ،فجعلومها متالزمني وال ينفكان ،ذاا األمرصيغة األمر هي 

   .فجمعوا بني اللساين والنفساين ،صيغة دالة على األمر

وفق ملا  ،متنوعة فيخرج عن داللته احلقيقية إىل دالالت جمازية ،تتعدد دالالت األمر ومعانيه_ 

على اتفاق بني البالغيني وهذا  ،حتدده القرائن املصاحبة وما ،يقتضيه السياق واملقام الذي يرد فيه

  .واألصوليني

إال لوجود قرائن مصاحبة تربر خروج  ،ال جيوز صرف صيغ األمر عن معانيها ومدلوالا احلقيقية_ 

  .األمر إىل دالالت جمازية حتددها تلك القرائن 

 ،لذي حتكمه دالالت حمددة ومضبوطةوا ،مييز األصوليون بني األمر املطلق ارد عن القرائن _ 

  .والذي تكون دالالته تبعا ملا تقتضيه تلك القرائن  ،وبني األمر املقيد بقرائن

فقال فريق باقتضائه  ،اختلف األصوليون يف داللة األمر املطلق من حيث الوجوب وعدمه_ 

ر بعض األصوليني واختا ،وقال ثالث باقتضائه الندب ،باإلباحةوذهب فريق إىل القول  ،الوجوب

يف حني آثر  فريق آخر التوقف  ،على اختالف بينهم فيها ،من املعاين بني مجلة باالشرتاكالقول 

  .يف املسألة إىل أن يرد الدليل املرجح ألحد املعاين 

 ،فقال فريق باقتضائه املرة ،تعددت أقوال األصوليني من حيث مقدار االمتثال للمأمور به_ 

وتوقف فريق  ،املستوعب لزمان العمر مع اإلمكان ،االمتثالوذهب آخر إىل أن مقتضاه تكرار 

  .لتعارض األدلة وعدم ثبوت الرتجيح ،ثالث يف املسألة

فريق باقتضائه  فقال ،اختلف األصوليون حول داللة األمر على اال الزمين لفعل املأمور به_ 

يف حني أجاز فريق ثان الرتاخي يف  ،ال املأمور به مبجرد مساعهواملبادرة إىل امتث ،التعجيلالفور و 

يف حني اختار  ،يقن عدم فوات املأمور بهبشرط العزم وتَ  ،وتأخريه إىل زمن الحق ،فعل املأمور به

  .إىل أن يرد الدليل  ،أنصار الوقف التوقف يف هذه املسألة كغريها

 ،اللة له إال من خالل ما تقتضيه القرائن املصاحبةال د ،يتفق األصوليون أن األمر املقيد بقرائن_ 

  .لوالتهمن حيث حتديدها وتقييدها ملد ،ملا هلا من أمهية وتأثري يف األمر



                                                                                                         الخــــاتـــمــــة

 

158 

 

وفقا ملا يراه كل منهم  ،له دالالت خاصة وضعوافت ،يقر األصوليون أن األمر قد يرد بعد احلظر_ 

أن احلظر ال تأثري له  ، أمداللته احلقيقية من حيث اعتباره قرينة صارفة لألمر عن ،يف قضية احلظر

 ،على أقوال يف املسألة االختالففكانوا تبعا هلذا  ،على اعتبار أنه ليس بقرينة ،يف دالالت األمر

يف حني يرى  ،وبني مرجح لداللة الوجوب ،اإلباحةاألمر بعد احلظر هو  بني قائل أن مقتضى

واختار فريق آخر ضرورة التمييز بني كون احلظر   ،بعضهم أن األمر يعود إىل داللته قبل احلظر

سواء بندب  ،فقط فيكون يف األول مقتضيا لرفع احلرج ،وبني كونه غري عارض لعلة ،عارضا لعلة

  .يف حني يظل حمتفظا بداللته قبل احلظر يف احلالة الثانية ،إباحة أو

غرار اختالفهم يف األمر الوارد على  ،اختلف األصوليون يف داللة األمر الوارد عقب االستئذان_ 

يف حني  ،وقائل باقتضائه الوجوب ،بني مرجح لداللة اإلباحة ،عقب احلظر، فكانوا على أقوال

  .االستئذانقال البعض برد األمر إىل داللته قبل 

فكانوا  ،نقطة خالف جوهرية بني األصوليني ،شكلت قضية األمر املعلق على شرط أو صفة  _

يف حني  ،إذ قال فريق منهم باقتضائه التكرار بتكرر الشرط والصفة ،وأقوالفيها على مذاهب 

علة لوجود املأمور رط مبثابة بينما ميز فريق ثالث بني كون الش ،ينكر فريق آخر داللته على التكرار

  .فال يتكرر املأمور به بتكرره  ،وبني كونه جمرد شرط ،فيتكرر بتكرره ،به

يستوجب االمتثال  ،األمر الوارد على سبيل التخيري بني عدة أشياءيتفق األصوليون على أن _ 

فذهب فريق إىل أن الواجب  ،إال أم خمتلفون يف تعيني وحتديد الواجب منها ،ألحد منها فقط

 ،أن الكل واجبيرى فريق ثان  حني يف ،وتعيينه يكون باختيار املكلف له ،منها واحد ال بعينه

  .من واجبات وإمنا املكلف خيتار واجبا

أي من حيث كون خطابه شامال له  ،،لغريه يف أمره اآلمر اختلف األصوليون يف دخول_ 

وميزوا فيها بني عدة أوجه  ،فكانت هلم أقوال متعددة وخمتلفة ،ومدخال له يف عموم األمر

  .يف حني نفى فريق آخر ذلك ،فقال البعض بدخول اآلمر يف أمره لغريه ،للمسألة

ملأمور ، فقالوا بتعدي األمر من صوليني أن األمر باألمر بالشيء أمر بذلك الشيءأقر بعض األ_ 

ومبلغ عن  ،على اعتبار أن اآلمر الثاين ناقل لألمر ،يف حني نفى بعضهم ذلك ،األول إىل الثاين

  .وليس آمرا بذاته  ،اآلمر فقط
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الذي و  ،تعاقب من دون عطفوميزوا فيها بني  ،قبنياتطرق األصوليون إىل دالالت األمرين املتع_ 

 ،وكانت هلم أقوال متعددة يف ذلك ،والتعاقب على وجه العطف ،يرد يف صورة تكرار لفظ األمر

يقتضي  مما ،أم أنه حممول على التأسيس ،من حيث محل األمر األول على أنه مؤكد للثاين

  .االمتثال لألمرين معا

أي من حيث  ،يا عن أضدادا املأمور بهحبث األصوليون يف داللة األمر من حيث كونه _ 

بني  ،فكانوا على مذاهب وأقوال يف املسألة ،النهي عن أضداده ،اقتضاء األمر بالشيء املعني

 ال ه يستلزمه عقال يف حنيوفريق يرى أنّ  ،ومنكر هلا ،مثبت لداللة األمر على النهي عن أضداده

 الذي ال ،وأمر الندب ،اعتربوه يا عن ضده وميز فريق آخر بني أمر اإلجياب الذي ،يقتضيه لفظ

  .يعترب يا عن ضده

ومسالكها، وقدرم  األلفاظيف دراسة دالالت  األصولينيتوضح من خالل البحث متيز منهج   _

امتالكهم ألدوات وذلك ب عن مراميه، وتعني مقاصده،لفائقة على استنطاق النص والكشف ا

مكنتهم من بناء منهج يدرس النص وحيلله بكيفية حتتاج إىل مزيد من البحث  ،وإجرائيةلغوية 

خصوصا مبنجزات الدرس اللساين احلديث،  وع من األحباثم هذا الن ع والتعمق، السيما إذا ما طَ 

يف من خالل قدرة األصوليني على استحضار الفعل التداويل  َجليا اليت ظهرت ،التصورات التداولية

  .باالهتمامص مبنهج جدير دراسة الن
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  99......صيغة األمر املطلق لطلب الفعل وال تدل على الفور أو الرتاخي: املذهب األول -

 100................القائلون بأن صيغة األمر املطلق تفيد جواز الرتاخي: املذهب الثاين -

  101....................ئلني بأن األمر مطلق ال يقتضي الفور بل جيوز الرتاخي فيهأدلة القا_ 

  103...................القائلون أن صيغة األمر املطلق يفيد الفور والتعجيل: املذهب الثالث_

  104...............................أدلة القائلني بأن األمر املطلق يقتضي الفور و التعجيل_ 

  106.................القائلون بالوقف يف حتديد داللة األمر على جمال الزمين: املذهب الرابع _

  107.............................................................أدلة القائلني بالوقف_ 

  109...............................................القرينة وأثرها يف حتديد دالالت األمر_ 

  109..............................................................القرينة يف اللغة -

  110..........................................................القرينة يف اإلصالح -

  110.......................................................القرائن عند األصوليني -

  111..................................................أقسام القرائن من حيث مصدرها_ 

  112...................................................أقسام القرائن من حيث وظيفتها_ 

  112...............................................أقسام القرائن من حيث مقال وحال_ 

  113................................................................قرائن اللفظية -

  113...................................................................قرائن املعنوية_  

  114..........................................أمهية القرائن وجمال تأثريها على األصوليني_ 

  115..........................................دالالت األمر املقرتن بالقرائن عند األصوليني

  116....................................................دالالت األمر الوارد بعد احلظر_ 
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  116..........املطلق ارد عن القرائن هو الندب أو اإلباحةالقائلون بأن موجب األمر : أوال_ 

  116................هو الوجوب) األمر املطلق(القائلون بأن مقتضي األمر قبل احلظر :ثانيا_ 

  116.......................القائلون بأن األمر بعد احلظر يفيد اإلباحة: املذهب األول -

 117...............................................د اإلباحةأدلة القائلني بأن األمر يفي_ 

  119...........................القائلون بأن األمر بعد احلظر يفيد الوجوب: املذهب الثاين -

  120.....................................أدلة القائلني بأن األمر بعد احلظر يفيد الوجوب_ 

  121.........لون أن األمر بعد احلظر يفيد ما كان عليه قبل احلظرالقائ: املذهب الثالث -

  121.......................أدلة القائلون بأن األمر بعد احلظر يفيد ما كان عليه قبل احلظر_ 

  121....ظر عارضا لعلة، وكونه عارض لعلةالقائلون بالتفريق بني كون احل: املذهب الرابع -

  123.....................بالوقف يف داللة األمر بعد احلظر القائلون: املذهب اخلامس -

  124...............................................داللة األمر الوارد بعد االستئذان واإلذن

  124..............................األمر بعد االستئذان يقضي الوجوب: القول األول -

  125...............................االستئذان يقضي اإلباحةاألمر بعد : القول الثاين -

  125..........................حكم األمر بعد االستئذان كحكمه قبله: القول الثالث -

  125.............................داللة األمر املعلق بشرط أو الصفة من حيث التكرار وعدمه

 125..........................................يد التكرارالقائلون بأن األمر املطلق يف: أوال 

 126......................................القائلون بأن األمر املطلق ال يقتضي التكرار: ثانيا

  126.........القائلون بأن األمر املعلق بشرط أو صفة يقضي تكراره بتكررمها: املذهب األول_ 

  126...................................تكرار من جهة اللفظاقتضى ال: الفريق األول -

  126.................................اقتضاء التكرار بالقياس ال باللفظ: الفريق الثاين -

  127...........................أدلة القائلني بأن علق على الشرط أو صفة اقتضى التكرار_ 

  128......األمر املعلق بشرط أو صفة ال يقتضي تكراره بتكررمهاالقائلون بأن : املذهب الثاين_ 

  129...................أدلة القائلني بأن األمر املعلق على الشرط أو صفة ال يقضي التكرار_ 

  130..................................................داللة األمر بأشياء على جهة التخري

  131...............القائلون بوجوب واحد ال يعنيه، من األشياء املخري فيها: املذهب األول_ 

  131........................القائلون بوجوب مجيع األشياء املخري فيها: الذهب الثاين -
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  133...........................................................مسائل متفرقة حول األمر

  133............................................................مرمر يف األدخول اآل_ 

  134.............................................أمر اإلنسان لنفسه: احلالة األوىل -

  135...............................................أمر اإلنسان لغريه: احلالة الثانية -

  135...........................................مر بنفسهآطب إن كان خما: الوجه األول_ 

  135..........................................مر داخل يف األمراآل: املذهب األول -

  136.............................................أدلة القائلني بأن األمر داخل يف األمر_ 

  136..........................مر غري داخل يف األمراآلالقائلون بأّن  : املذهب الثاين -

  137...........................................أدلة القائلني بأن األمر غري داخل يف األمر_

  137.......................كون املخاطب ناقال لألمر عن غري، ال عن نفسه: الوجه الثاين_ 

  138...............).املتعلق بأمر املكلف لغريه بفعل من األفعالاألمر :( األمر  باألمر بالشيء

  139..............القائلون بأن األمر باألمر بالشيء، ليس أمر بذلك الشيء: املذهب األول_

  140...............................أدلة القائلون بأن األمر بالشيء ليس أمر بذلك الشيء_

  141..........................الشيء أمر بذلكن بأن األمر بالشيء القائلو : املذهب الثاين_ 

  141...............................أدلة القائلني بأن األمر بأمر بالشيء أمر بذلك الشيء_ 

  142.......................................).ن متعاقبانااألمر (لة األمر الوارد عقب األمردال

  143...........................................املتعاقبان من غري عطف بينهمااألمر أن _ 

  144..........................القائلني حبمل األمر الثاين على تأسيس: املذهب األول -

  145........................................أدلة القائلني حبمل األمر الثاين على التأسيس_

  146..........................القائلون حبمل األمر الثاين على التأكيد: املذهب الثاين -

  147...........................................أدلة القائلني حبمل أمر الثاين على التأكيد_

  147..............................................القائلني بالوقف: املذهب الثالث -

  147...............................................................بوقفأدلة القائلني _ 

  148......................).ن املعطفاناأمر (ن متعقبان مع وجود عطف بينهما ااألمر  :ثانيا_ 

  148......................................داللة األمر بالشيء من حيث النهي عن أضداده

  150..................................................املثبتني لداللة النفسمذهب : أوال_
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  150................................األمر الشيء عني النهي عن ضده: القول األول -

  150...................األمر بالشيء ليس عني عن ضده ولكن يتضمنه: القول الثاين -

  151....................يس عني عن ضده وال يتضمنهاألمر بالشيء ل: القول الثالث -

  151.......................).القائلون بكالم اللساين(مذهب املنكرين لكالم النفس : ثانيا_ 

  151.......عن ضده عن طريق املعىن دون اللفظاألمر بالشيء املعني ي : القول األول -

  153.......).ال لفظ وال معىن( ه مطلقااألمر بالشيء ليس النهي عن ضد: القول الثاين -

 153.......األمر اإلجياب ي عن ضده وأمر الندب ليس ي عن ضده: القول الثالث -

  156.............................................................................اخلامتة

  161..............................................................واملراجعقائمة املصادر 

 177..................................................................فهرس املوضوعات

 

 

 
 



 


